رقم
ال�صفحة

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــة
وزارة التـــراث والثقافـــة
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم � 2015/ 228صادر فــي  2015/8/20ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
للإن�شاد .
وزارة الداخليـــــــــة
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/89ص ـ ــادر فـ ــي  2015/4/27ب�ش ـ ـ�أن تحدي ـ ــد ر�سـ ــوم
طلبـ ـ ــات االعتـ ـ ــرا�ض والطع ـ ــن علـ ـ ــى انتخاب ـ ـ ــات
�أع�ض ــاء مجلـ ــ�س ال�شـ ــورى .
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم � 2015/108صـ ــادر فـي  2015/5/26ب�شـ ـ�أن تحديـ ـ ــد قواع ـ ــد
وو�سائــل و�إج ــراءات ور�ســوم الدعاي ــة االنتخابي ــة
النتخابـات �أع�ضـاء مجلـ�س ال�شــورى .
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2015/148صـادر فـي  2015/7/29بــ�ش�أن تحدي ــد اخت�صا�ص ــات
لجان التنظيم والت�صويت والفرز ونظام عملها .
وزارة العــــــــــــــــدل
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2015/79صـ ــادر فــي  2015/5/18بتعديــل القــرار الــوزاري
رقم  2012/16ب�إن�شاء لجـان للتوفيق والم�صالـحة
وتحديـ ـ ــد مقاره ـ ــا ونطـاق اخت�صا�صه ـ ــا ومواعيـ ـ ــد
انعقادهـا .
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم � 2015/150ص ــادر ف ــي  2015/6/18ب�إن�شـ ــاء دائـ ــرة للكاتـ ـ ــب
بالع ــدل بوالية بو�ش ــر وتحديد نطاق اخت�صا�صها
وتحديــد نط ــاق اخت�صا�ص دائ ــرة الكاتــب بالع ــدل
بم�سقط .
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وزارة المالـيــــــــــــة
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/86ص ــادر ف ـ ــي  2015/8/31بتعدي ـ ــل دليـ ــل ت�صني ـ ــف
امليزاني ــة العامـ ــة للدولـة (امللحـ ــق رقـم  )1املرف ـ ــق
بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي .
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/ 87ص ــادر فـي  2015/8/17بن�شـ ــر احل�سـ ـ ــاب اخلتامـ ــي
للدولة عن ال�سنة املالية 2014م .
وزارة الأوقــاف وال�شـ�ؤون الدينيــة
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/633ص ــادر ف ــي  2015/7/29بتعديـ ــل بع ــ�ض �أحك ــام
الالئح ــة التنفـيذي ــة لقان ــون الأوق ــاف .
وزارة الإ�سكـــــــــــان
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/3صادر فـي  2015/1/8بتعديـ ــل الق ـ ــرار الـ ــوزاري
رقــم  2013/45ب�ضواب ــط �صــرف مبل ــغ التعوي ــ�ض
النق ـ ـ ـ ــدي الإ�ضاف ـ ـ ــي للأ�سـ ـ ـ ـ ــر املركبـ ـ ــة املت�أث ـ ـ ــرة
م�ساكنهـم مب�شروع الطريــق ال�ساحلي مبحافظتي
�شمـ ــال وجن ـ ــوب الباطنـ ــة .
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2015/41ص ــادر فـي  2015/3/29ب�إ�صـ ـ ــدار الئحـ ـ ــة �إثبـ ــات
وت�سجي ــل املل ــك .
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/73ص ـ ــادر فــي  2015/7/1بتعديـ ــل القـ ــرار الـ ـ ــوزاري
رقم  2013/45ب�ضواب ــط �صــرف مبلــغ التعويــ�ض
النقدي الإ�ضافـي للأ�سر املركبة املت�أثرة م�ساكنهم
مب�شــروع الطريق ال�ساحل ــي مبحافظت ــي �شم ــال
وجنوب الباطنة .
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/96صـ ـ ــادر فـ ــي  2015/9/7بتعدي ـ ــل القـ ــرار الـ ــوزاري
رقــم  2013/46ب�شـ�أن �ضوابـط و�أ�سـ ــ�س التعويـ ــ�ض
العينـي عـن املمتلكـات املت�أثـرة مب�شــروع الطريــق
ال�ساحلـي مبحافظتــي �شمال وجنــوب الباطنــة .
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وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/21ص ــادر ف ــي  2015/1/27ب�إلغـ ــاء الق ـ ــرار ال ــوزاري
رق ــم . 2001/324
وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/25صـادر فــي  2015/5/25ب�شـ�أن الأ�سـ�س وال�ضوابـط
البيئيـ ــة املتعلقـ ــة ب�إن�شـ ــاء �أو تركيـ ــب �أو ت�شغي ـ ــل
حمطـات تقويـة الهاتـف املتنقـل العاملـي (ا ألبـراج
والهوائيـات) .
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2015 /53صـ ـ ـ ــادر ف ــي  2015/11/1ب�إ�ص ـ ـ ــدار الئح ـ ـ ـ ـ ــة �إدارة
مركب ـ ـ ـ ـ ــات ثنائـ ـ ـ ـ ــي الفيني ـ ـ ـ ـ ــل متعـ ـ ـ ـ ــددة الكل ـ ـ ــور
(  ) PCBsواملعـدات واملنتجـات امل�شتملـة عليهـا .
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/67صــادر ف ــي  2015/12/13بتعديــل بعـ�ض �أحكــام
الئحــة حمايــة طبقــة الأوزون .
وزارة التجـــــارة وال�صناعــــة
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2015/97ص ــادر فـي  2015/3/23بتحديـ ـ ــد العائـ ـ ــد مقابـ ــل
احل�صـول على قـر�ض �أو دين جتـاري .
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم � 2015/129ص ـ ـ ـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2015/5/4ب�إ�صـ ـ ـ ـ ـ ــدار الالئح ـ ـ ـ ـ ــة
التنظيميـ ــة للبي ــع بالأ�سعـ ــار املخف�ضـ ــة .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم � 2015/203صـ ـ ــادر فـ ـ ـ ــي  2015/7/8ب�إ�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار الالئح ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التنظيميـ ـ ـ ــة ال�ستيـ ـ ـ ـ ــراد املركب ـ ـ ـ ـ ــات والدراجـ ـ ـ ـ ــات
الآلي ـ ــة امل�ستعمل ـ ــة .
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم � 2015/218ص ـ ـ ــادر ف ــي  2015/7/28بتعدي ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الالئحة التنظيمية للبيع بالأ�سعار املخف�ضة .
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ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم � 2015/232صــادر فـي  2015/8/19باعتبـ ــار موا�صفــة قيا�سي ـ ــة
عمانية ملزمة .
154
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم � 2015/281صـادر فــي  2015/10/27باعتبـار موا�صفـة قيا�سية
خليجيـ ــة موا�صفـ ــة قيا�سيـ ـ ــة عمانيـ ـ ــة ملزم ــة .
156
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم � 2015/285صادر فـي  2015/11/ 2باعتبار موا�صفـة قيا�سيـة
خليجي ـ ـ ــة موا�صفـ ــة قيا�سي ـ ــة عمانيـ ــة ملزمـة .
157
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم � 2015/315صـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2015/11/30بتطبيـ ـ ــق الالئح ـ ـ ــة
التنفـيذيـة للقانـون الـموحـد لـمكافحـة ا إلغـراق
والتدابي ــر التعوي�ضيـة والوقائيـة لدول جمل�س
التعـاون لدول اخلليج العربية .
159
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم � 2015/327ص ــادر فـي  2015/12/22ب�شـ ـ�أن حظـ ــر ا�ستيــراد
ال�سيجــارة وال�شي�شــة الإلكرتونيــة .
208
وزارة التعلـيــم العــالــي
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/2ص ــادر فـي  2015/1/12ب�إن�شـ ــاء جامعـ ــة الأعمـال
والتكنولوجيــا .
209
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/21صادر فـي  2015/3/17ب�إ�صـدار الئحـة االعتـراف
مب�ؤ�س�سـات التعليـم العالـي غيـر العمانيـة ومعادلة
امل�ؤهالت الدرا�سية التي متنحها .
213
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/22ص ـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2015/4/21ب�إ�صـ ـ ـ ــدار الالئحـ ـ ـ ــة
التنظيميـ ــة للملحقيـ ــات الثقافيـ ــة .
225
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/43ص ـ ـ ـ ــادر ف ـ ــي  2015/9/20بتعدي ـ ــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحـ ـ ـ ــة التنفيذيـ ـ ــة لقان ـ ـ ــون البعثـ ــات واملنـ ــح
والإعانات الدرا�سية .
246
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وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2015/84صـ ــادر فـي  2015/3/31ب�ش ـ ـ�أن حمايـ ــة �أ�شج ـ ــار
نخي ـ ــل التمـ ـ ــور والنارجيـ ـ ــل والزينـ ـ ــة و�أ�شبـ ـ ــاه
النخيـ ــل وف�سائلهـ ــا .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2015/103صـادر فـي  2015/4/16ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية
لقانــون حمايـة ح ــق م�ستنبـط الأ�صنـاف النباتي ــة
اجلديــدة .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2015/130صادر فـي  2015/5/26بتنظيـم �صــادرات ال�سلطنـة
مـن الأ�سم ــاك وحتديـ ــد �أنواعه ــا .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2015/131صادر فـي  2015/5/26بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة
ا�ستـ ــزراع الأحي ــاء املائيـ ــة و�ضب ــط جودته ــا .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2015/229ص ــادر فــي  2015/8/24بتنظيـم �صادرات ال�سلطنة
مـن الأ�سمـاك وحتديـد �أنواعهـا .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2015/230صـ ــادر فـي  2015/8/31بتعيي ـ ــن مينـ ـ ــاء �صالل ـ ــة
مينـ ـ ــاء للإن ـ ــزال وعمليـ ـ ــات التفتيـ ـ ــ�ش ل�سف ـ ــن
ال�صيـ ــد الأجنبيـ ــة .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2015/245صـ ــادر فـ ــي  2015/9/15ب�ش ـ ـ�أن �ضوابـ ــط �إدخـ ـ ــال
احل�شائ ــ�ش إ�لـى حمافظتي الربميي وم�سندم عبـر
املنافـذ احلدوديـة .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم �		 2015/270ص ــادر ف ــي  2015/10/21بتعدي ــل بعـ�ض �أحكــام
الالئح ـ ــة التنفيذي ـ ــة لقانـ ـ ــون ال�صي ـ ــد البح ــري
وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة .
وزارة ال�شــــ�ؤون الريا�ضيـــة
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2015/152صادر فــي  2015/5/25بتعديل بع�ض �أحكـام الئحة
تكريــم املجيديــن فــي املجــال الريا�ضـي .
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وزارة ال�صحـــــــــــــة
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2015/124ص ـ ـ ــادر ف ـ ــي  2015/9/22ب�إ�ص ـ ـ ـ ــدار الالئح ـ ـ ــة
التنظيمي ـ ـ ـ ــة للم�ؤ�سـ�س ـ ـ ــات ال�صحيـ ـ ـ ــة اخلا�ص ـ ـ ــة
لعــالج وت�أهي ــل مر�ضــى الإدمـ ــان علــى املخ ــدرات
وامل ؤ�ث ــرات العقلي ــة .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2015/135صــادر فــي  2015/10/14ب�إ�صـ ــدار الئح ــة الع ــالج
فـي اخلــارج .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2015/144صــادر ف ــي  2015/11/8بتعديل القـرار الـوزاري
رقـ ـ ـ ــم  2000/86ف ـ ـ ــي �شـ ـ ـ�أن ت�سجي ـ ـ ــل �شركـ ــات
الأدويــة ومنتجاته ـ ــا وت�سعي ـ ـ ــر هـ ـ ــذه املنتج ـ ــات .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2015/151صــادر ف ــي  2015/11/18بتعدي ــل القــرار الوزاري
رقم  2012/26ب�ش�أن �ضوابط الت�صريح للأطباء
العاملني بامل�ؤ�س�ســات ال�صحي ــة احلكومية املدنية
بالعمل فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة .
وزارة القـــوى العـــاملــــة
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/31ص ـ ــادر ف ــي  2015/2/3بتنظيـ ــم مـ ــزاول ـ ـ ـ ــة بع ـ ــ�ض
املهــن .
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/32صــادر ف ــي  2015/2/3بوق ــف الرتخي ــ�ص ب�إن�شـ ــاء
مكاتب اخلدمات التدريبية اخلا�صة ب�صف ــة م�ؤقتة .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2015/102ص ـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2015/4/30ب�ش ـ ـ ـ�أن تنظيـ ـ ــم العم ــل
لبعــ�ض الوقــت .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2015/103ص ـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2015/4/30با�ستثنـ ـ ـ ــاء امل�ؤ�س�س ـ ــات
ال�صغرية مــن ن�س ــب التعمي ــن املق ــررة وحتديـ ـ ــد
املهـ ــن والأن�شط ـ ــة الت ـ ــي يج ـ ـ ــوز الت�صريـ ـ ــح به ـ ــا
للقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ــة غـي ـ ــر العمانيـ ـ ــة للم�ؤ�س�سـ ـ ـ ــات
ال�صغــرية واملتو�سطـ ــة .
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312
317
318
319
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رقم
ال�صفحة
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2015/244صادر فـي  2015/9/6ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
ملراكـز التدريب املهنــي ومعاه ـ ــد ت�أهيـل ال�صياديـن
احلكوميـة .
325
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2015/304ص ـ ــادر ف ــي  2015/11/4بتعديـ ــل القـرار الـوزاري
رقـ ـ ـ ــم  2013/90بتحدي ـ ــد �إجـ ـ ـ ــراءات و�ضواب ـ ـ ــط
التعام ــل م ــع من�شـ ـ�آت القطـاع اخلـا�ص املخالفـة
لأحكـام قانـون العمـل والقـرارات املنظمـة لـه .
384
قـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/328ص ـ ــادر ف ــي  2015/11/26بتعدي ـ ــل بعــ�ض �أحك ــام
الالئح ــة التنظيمي ـ ــة ملزاولـ ــة ن�ش ـ ــاط ا�ستق ـ ــدام
385
القـ ــوى العامل ــة غيـ ــر العماني ــة .
وزارة النقـــــل واالت�صـــــاالت
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/56صـ ـ ــادر فـ ــي  2015/3/5ب�إ�ص ــدار الئحـ ـ ــة ر�سـ ـ ـ ــوم
388
خدمــات ال�ش ـ�ؤون البحريــة .
ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2015/133صـادر فـي  2015/6/21ب�ش ـ�أن تنظيم النقـل الربي
410
بو�سائل النقل الأجنبية .
ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2015/80ص ـ ــادر فـ ــي  2015/4/9ب�إ�صدار الئحـ ـ ــة تنظي ـ ــم
�إجراءات التفتيـ�ش والرقابة على ال�سفن الأجنبيـة 413 .
االدعـــاء العـــام
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/420صـادر فـ ــي  2015/8/20بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات
املقدمـة مـن االدعـاء العـام .
419
�شرطـــة عمـــان ال�سلطانيــة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/83ص ــادر فـ ــي  2015/5/24بتعديـ ــل بع ـ ـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الأحــوال املدنيــة .
421
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �		 2015/158ص ــادر فـ ــي  2015/8/20ب�إ�ص ــدار نظ ـ ــام املرافقـ ــة
الأمنيــة واملروريــة .
424
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رقم
ال�صفحة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2015/1

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2015/9

ق 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 ـ ــم 2015/1

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2015/17
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2015/18

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2015/35
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2015/59

مجلــ�س الخدمـــة المدنـيـــة
�ص ـ ــادر فـ ــي  2015/4/14ب�ش ـ ـ�أن حتديـ ــد درج ـ ــة
التعييــن بنــاء علـى امل�ؤهــالت املهنيــة وال�شهــادات
الدرا�سي ــة .
�صــادر ف ـ ــي  2015/10/13بتعدي ــل بعــ�ض �أحك ــام
الق ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ــم  2011/8بتحدي ـ ـ ـ ــد الوظائـ ــف ذات
الطبيعــة اخلا�صــة امل�ستثن ـ ــاة مــن �شـ ـ ــرط الإعـالن
عنـد التعيــني .
هيئــــة تنظـيــم االت�صــــاالت
�صـ ــادر ف ـ ــي  2015/1/19بتعدي ــل بع ــ�ض �أحك ـ ــام
القرار رقم  2008/133ب�إ�صـ ــدار الئح ــة تنظي ـ ــم
ت�سجيـل وا�ستخـدام الرتددات والأجهزة الراديوية
وحتدي ـ ـ ــد �أ�سعاره ـ ـ ــا .
�صـادر فــي  2015/2/19ب�إ�ص ـ ــدار الئح ـ ـ ـ ــة تنظي ــم
تقدي ــم خدمــة مرك ــز الدع ــم الهاتف ــي للعمـالء .
�صــادر فــي  2015/2/19ب�إ�صـ ــدار الئحـ ــة القواعـ ــد
املنظمــة للت�صريــح ب�شبكــات االت�صــاالت اخلا�صــة
املعدة لغر�ض اال�ستخــدام ال�شخ�صـي غيــر املت�صلة
بال�شبكــة العام ــة .
�ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2015/6/30بتعديـ ــل م�سمـ ــى �شركــة
�سـمــا لالت�صـ ــاالت (�ش.م.ع.م) .
�صــادر فـ ـ ــي  2015/12/1ب�إ�صدار الئحة التعامــل
فـي �أجهــزة االت�صــاالت .
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431

433

434
435

440
445
446

رقم
ال�صفحة
هيئـة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/21صــادر ف ــي  2015/1/12ب�إ�صـدار الئحــة ت�سجــيل
امل�شروعــات فـ ــي املنطقـ ــة االقت�صادي ـ ــة اخلا�ص ــة
بالدقـ ــم .
454
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/322ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2015/7/8ب�إ�ص ــدار الئـحــة تنظي ــم
التخطيـ ــط العمـ ــرانـي وتراخي ـ ــ�ص البنـ ــاء ف ــي
املنطـقــة االقت�صادي ــة اخلا�ص ــة بالدقـ ــم .
463
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/323ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2015/7/8ب�إ�صدار الئحة تنظيم
البيئــة اال�ستثماريـ ــة فـ ــي املنطقـ ــة االقت�صاديـ ــة
اخلا�ص ـ ــة بالدق ـ ــم .
474
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/326ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2015/7/13ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم
الت�صاري ـ ــح البيئيـ ـ ـ ــة ف ــي املنطقـ ـ ــة االقت�ص ــاديـ ـ ــة
اخلا�صــة بالدق ــم .
484
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/327ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2015/7/13ب�إ�ص ــدار الئحــة تنظي ــم
االنتفـاع بالأرا�ضـي اململوكـة للدولة فــي املنطق ــة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
492
الهيئـة العامـة لحمايـة الم�ستهـلك
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/253صـ ـ ــادر فـ ــي  2015/4/23بتعدي ـ ـ ــل الق ـ ـ ــرار رقـ ـ ــم
 2011/12ب�ش�أن حظـر رفع �أ�سعـار ال�سلـع واخلدمـات 501 .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/254ص ـ ـ ـ ــادر فـ ــي  2015/4/23ب�شـ ـ ـ ـ�أن تنظيـ ـ ـ ــم ت ــداول
الأع�شـ ـ ــاب الطبيعي ـ ـ ــة وامل�صنع ـ ـ ــة وامل�ستخل�ص ـ ــات
النباتيـة والأجهـزة الطبيـة والإعـالن عنهـا .
502
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �		 2015/255صادر فـي  2015/4/23بحظ ــر ا�ستخــدام الإ�سفنـج
والأقم�شـ ـ ـ ــة واملالب ـ ـ ــ�س امل�ستعمل ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي �صناع ـ ـ ـ ــة
الأث ــاث .
504
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رقم
ال�صفحة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2015/256
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2015/257
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2015/258
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2015/388
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2015/424
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2015/697
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2015/698

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2015/1
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2015/3

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2015/77

�ص ـ ـ ــادر فـ ــي  2015/4/23ب�شـ ـ ـ ـ�أن حظ ـ ـ ــر ت ـ ـ ــداول
التبـغ املم�ضــوغ (غيـر املدخــن) .
�صـ ـ ــادر فـ ــي  2015/4/23ب�ش ـ ـ ـ�أن حظ ـ ـ ــر تـ ـ ــداول
الإطــارات امل�ستعمل ــة .
�صـ ــادر فـ ــي  2015/4/23بتنظيـ ــم تــداول الأجه ــزة
الكهربائيـة والإلكرتونيـة .
�صادر فــي  2015/7/6بتعديل القرار رقم 2011/12
ب�شـ ـ�أن حظـر رفع �أ�سعــار ال�سلــع واخلدم ـ ـ ــات .
�ص ــادر فـ ـ ــي  2015/7/22ب�شـ ـ�أن حتديـ ــد ر�سـ ــوم
طلبــات رفــع �أ�سعــار ال�سلــع واخلدمــات .
�ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2015/12/1ب�شـ ـ ـ ـ ـ�أن حظـ ـ ـ ــر تـ ـ ــداول
بعـ ــ�ض املنتجـ ــات .
�ص ـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2015/12/1ب�ش ـ ـ ـ ـ�أن حظ ـ ـ ـ ــر ت ـ ـ ــداول
ال�سيجــارة وال�شي�شــة الإلكرتونيــة .
الهيئــة العامــة ل�ســوق المــال
�صـ ــادر ف ــي  2015/4/6ب�إ�صـ ـ ــدار الالئح ـ ــة املاليـ ـ ــة
للهيئة العامة ل�سوق املال .
�صـ ـ ــادر فــي  2015/12/23ب�إ�صـ ـ ــدار قواعـ ـ ــد بيـ ـ ــع
الأوراق املاليـ ــة الت ــي تخل ـ ــف العمي ـ ــل ع ــن �س ــداد
قيمته ــا .
الهيئــة العامـــة للتعديــــن
�صادر فـي  2015/4/15بتعديل بع�ض �أحكـام الالئحة
التنفيذي ــة لقانـ ــون التعديـ ــن .
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رقم
ال�صفحة
الهيئـة العامــة للكهربـاء والميـاه
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار �إداري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/1صادر ف ــي  2015/2/4ب�إ�صدار الئحة اعتمـاد املـواد
امل�ستخدمة فـي قطـاع امليـاه غري املرتبط .
الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �		 2015/165صـ ــادر فـ ـ ــي  2015/2/24بتعدي ـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئحة التنفـيذي ــة لقان ــون الطيــران املدنــي .
هيئـة الوثائـق والمحفوظـات الوطنيـة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/1صادر ف ـ ـ ــي  2015/11/10بتحديـد ر�سوم اخلدمات
املقدمة من هيئة الوثائق واملحفوظات الوطني ــة .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/292ص ــادر فـي  2015/11/10ب�ش ـ�أن قواعـ ــد و�إجـ ــراءات
االط ـ ـ ـ ــالع علـ ـ ــى املحفوظـ ـ ــات بهيئـ ـ ـ ـ ــة الوثائ ـ ـ ـ ــق
واملحفوظـ ــات الوطني ــة .
�صنـدوق تقاعـد موظفـي الخدمـة المدنيـة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2015/132ص ـ ــادر فـ ــي  2015/7/2ب�إ�صـ ــدار الالئح ـ ــة املاليـ ــة
ل�صنـدوق تقاعـد موظفــي اخلدمـة املدنيـة .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة

وزارة التــــراث والثقافـــــة
قــرار وزاري
رقـــم 2015/228
ب�إ�صــدار الالئحــة التنظيميــة للإن�شــاد
ا�ستنادا �إىل املر�ســوم ال�سلطانـي رقــم  2005/24بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة التـراث والثقافــة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و إ�لــى الالئحـة التنظيميــة لفـرق الإن�شــاد الدينــي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/121
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقــــــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية للإن�شاد املرفقة .
املــادة الثانيــــة
علـى املن�شديـن وفـرق الإن�شـاد القائـمة قبـل تاريـخ العمل بهذا القرار توفـيق �أو�ضاعهم طبقا
لأحكام الالئحة املرفقة خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار .
املــادة الثالثــــة
يلغـ ــى القـ ــرار الـ ــوزاري رقــم  2010/121امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1436 / 11 / 5 :هـ
املوافـــــق 2015 / 8 / 20 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1112
ال�صادرة فـي 2015/8/30م
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هيثـم بن طــارق �آل �سعيــد
وزيـ ـ ـ ـ ــر الت ـ ـ ـ ــراث والثقافـ ـ ـ ـ ـ ــة

الالئحــة التنظيميـة للإن�شـــاد
الف�صــــل الأول
التعاريــف
املــادة ( ) 1
يكــون للكلمــات والعبارات التالية املعنـى املو�ضـح قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر :
 - 1الــــــــــــــوزارة  :وزارة الرتاث والثقافة .
 - 2الوزيـــــــــــــــر  :وزير الرتاث والثقافة .
 - 3املديريــــــــــة  :املديرية العامة للآداب والفنون .
 - 4الدائـــــــــــرة  :دائرة الفنون ال�شعبية .
 - 5اللجنــــــــــــــة :جلنة تقييم املن�شدين .
 - 6الإن�شــــــــــــاد  :نــوع مــن أ�نــواع الأداء املنغــم لل�شعر  ،ويرتبط بفئة من امل�ؤدين يطلق
عليهم لقب من�شدين .
 - 7املن�شـــــــــــــــد  :كل من ميار�س الإن�شاد ب�شكل فردي �أو �ضمن فرقة .
 - 8الفرقــــــــــــة  :فرقة الإن�شاد التي ت�ضم جمموعة من املن�شدين .
 - 9الرتخيــــــ�ص  :املوافقة التي ت�صدرها الوزارة ملزاولة الإن�شاد .
 - 10املرخ�ص له  :الفرق ـ ــة �أو املن�شـ ــد .
 - 11املجلـــــــــ�س  :جمل�س �إدارة الفرقة .
الف�صــــل الثانــــــي
�شـروط و�إجـراءات التـرخيـ�ص
املــادة ( ) 2
ال يجوز مزاولة الإن�شاد �إال بعد احل�صول على ترخي�ص وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 3
ي�شرتط فـي املن�شد الآتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 2أال يقــل عمــره عــن ( )18ثمانية ع�شر عاما  ،ويجوز قبول مـن يقـل عمـره عـن ذلـك ،
�شريطة موافقة ويل �أمره كتابة  ،واعتماد تلك املوافقة من الدائرة .
� - 3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
� - 4أال يكــون قــد �سبــق احلكــم عليه فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن
قد رد �إليه اعتباره .
املــادة ( ) 4
يجب �أال يقل عدد �أع�ضاء الفرقة عن (� )6ستة من�شدين .
املــادة ( ) 5
يق ــدم طلـ ــب التـرخي ــ�ص م ــن ذوي ال�شـ ـ�أن �إلــى الدائــرة وفقــا للنموذج املعد لهذا الغر�ض ،
مرفقا به الآتي :
 - 1ثالث �صور �شخ�صية للمن�شد .
 - 2ن�سـخة من البطاقة ال�شخ�صية � ،أو جواز ال�سفر للمن�شد .
� - 3شهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك للمن�شد .
 - 4ن�سخة من امل�ؤهل الدرا�سي للمن�شد .
 - 5ك�شف ب�أ�سماء �أع�ضاء الفرقة  ،وتوقيع كل منهم .
 - 6ن�سخة من النظام الأ�سا�سي للفرقة .
املــادة ( ) 6
ت�شكل اللجنة بقرار من الوزير  ،وتخت�ص بالآتي :
� - 1إعداد اال�ستمارات اخلا�صة بعنا�صر التقييم وفق املعايري التي ت�ضعها اللجنة .
 - 2تقييم املتقدمني .
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 - 3املوافقة على منح الرتخي�ص �أو رف�ضه .
 - 4تقييم و�ضع الإن�شاد واملن�شدين .
 - 5رفع التو�صيات واملقرتحات لتطوير م�سرية الإن�شاد .
 - 6رفع تقرير �سنوي عن �سري عمل اللجنة .
� - 7أي مهام �أخرى بتكليف من الوزير �أو من يفو�ضه .
املــادة ( ) 7
مينح املن�شد ترخي�صا بعد موافقة اللجنة  ،ملدة (� )2سنتني قابلة للتجديد  ،وعليه تقدمي
طلب التجديد قبل تاريخ انتهائه .
املــادة ( ) 8
متنـح الفرقـة بـعد موافقـة اللجنـة ترخي�صا ملدة (� )2سنتني قابلة للتجديد  ،وعليها تقدمي
طلب التجديد قبل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهائه .
املــادة ( ) 9
�إذا قــررت اللجنــة رفــ�ض طلــب التـرخي�ص  ،فـيجب �أن يكون قرارها م�سببا  ،على �أن يخطر
�صاحــب ال�ش ـ�أن بالقــرار خــالل ( )15خم�ســة ع�شر يوما من تاريخ الرف�ض  ،ويكون التظلم
من القرار امل�شار �إليه �إىل الوزير خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطار املوظف بالقرار ،
على �أن يتم البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب انق�ضاء
هــذه املــدة دون البــت ف ــي التظلــم مبثابــة رفـ�ضه  ،وفـي جميع الأحوال يعترب القرار ال�صادر
فـي �ش�أن التظلم نهائيا .
املــادة ( ) 10
يكون للفرقة ا�سم  ،ويجوز تغييـره  ،وال يحق لأي ع�ضو من �أع�ضاء الفرقة ادعاء ملكيته له ،
كمـ ــا ال يجـ ــوز ت�سميـ ــة الفرقـ ــة با�سـ ــم مملـ ــوك لفرقـ ــة �أخـ ــرى � ،أو ا�س ــم ف ــرد � ،أو ا�سم يــدل
علـى �أي متييـز عن�صري �أو طائفـي �أو قبلي .
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املــادة ( ) 11
يجــب �أن حتــدد الفرقــة عنوانا ملقرها � ،شريطة �أال ي�سبب �أي م�ضايقات للقاطنني بجوار
مقرها .
املــادة ( ) 12
ا�ستثناء من حكم البند ( )1من املـادة ( )3من هذه الالئحة  ،يجوز منح الرتخي�ص لغري
العمانيني من املقيمني داخل ال�سلطنة  ،وذلك بعد تقييمهم من قبل اللجنة  ،والتحاقهم
بع�ضوية �أي فرقة مرخ�ص لها .
وفـ ــي جمي ــع الأح ــوال ال يج ــوز �ض ــم �أكث ــر مـ ــن ( )2من�شدي ــن اثني ــن م ــن غي ــر العمانيي ــن
فـي الفرقة الواحدة .
الف�صــل الثــالــــث
�أهـــداف املن�شــد والفرقــة
املــادة ( ) 13
يهدف املن�شد والفرقة �إىل حتقيق الآتي :
 - 1بث روح احلما�س لدى املتلقي  ،وت�شـجيعه علـى م�ضاعفة العمل والعطاء .
� - 2إبراز الفكرة �أو املنا�سبة من خالل الإن�شاد .
 - 3تو�صيل الفكرة واملعنـى للمجتمع لبناء الأخالق والقيم الإيجابية احلميدة .
� - 4إبراز املعاين الرتبوية فـي �شخ�صيات الأمة الإ�سالمية قدميا وحا�ضرا .
 - 5توعية املجتمع بق�ضاياه االجتماعية والفكرية املختلفة .
 - 6بناء الر�صيد واملخزون الوجداين والعاطفـي لثقافة الأمة .
 - 7تر�سيخ الوعي لدى الأفراد واملجتمع بفنون الإن�شاد ومدى �أهميته .
 - 8تنمية روح التعاون والإخاء بني �أع�ضاء الفرقة .
� - 9إبراز ما حتقق فـي ع�صر النه�ضة من �إجنازات  ،واحلث على املحافظة عليها .
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الف�صــل الرابــع
تنظيـــم الإن�شــــاد
املــادة ( ) 14
تن�شئ الدائرة �سجال تقيد فـيه كافة بيانات املرخ�ص لهم .
املــادة ( ) 15
يجــب عل ــى املرخــ�ص له ت�سهيل مهام الوزارة لت�أدية عملها فـيما يتعلق بالإ�شراف  ،واملراقبة
من خالل الزيارات التي يقوم بها موظفوها .
املــادة ( ) 16
عل ــى املرخــ�ص لــه �إخطــار الدائــرة ف ــي حالــة تغيي ــر �أي مــن البيانــات املدونة فـي ال�سـجل
املن�صو�ص عليه فـي املـادة (  )14من هذه الالئحة  ،وعند �إلغاء �أو �إ�ضافة �أي ع�ضو فـي الفرقة .
املــادة ( ) 17
ال يجــوز للمرخــ�ص لــه القيــام بالإن�شاد �إال بعد �إجازة الن�ص الإن�شادي واعتماده من جلنة
�إجازة الن�صو�ص بالوزارة .
املــادة ( ) 18
يجب علـى املرخ�ص له �إخطار الدائرة فـي حالة التعاقد ملزاولة الإن�شاد داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 19
يجــب علـ ــى املرخ ــ�ص ل ــه احل�ص ــول علــى املوافقــة الكتابية امل�سبقـة من املديرية قبل �إقامة
�أي فعاليات داخلية �أو امل�شاركة فـي �أي فعالية خارج ال�سلطنة .
املــادة ( ) 20
يحظر على املن�شد اجلمع بني ع�ضوية �أكثـر من فرقة  ،ويجوز مبوافقة املجل�س �أن يعمل
املن�شد فـي فرقة �أخرى ب�صفة م�ؤقتة  ،على �أن يتم �إخطار الدائرة بذلك .
املــادة ( ) 21
يجوز للفرقة تقدمي طلب �إىل املديرية لالندماج مع فرقة �أخرى  ،وفق ال�شروط التـي يتم
االتفاق عليها بني الفرقتني  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 22
يجب علـى املرخ�ص له  ،فـي حالة رغبته فـي �إلغـاء التـرخي�ص  ،تقدمي طلب بذلك �إىل املديرية
مو�ضـح ــا ف ـي ــه الأ�سب ــاب املبـ ــررة لذلــك  ،و�أخ ــذ موافقــة ثلث ــي �أع�ضاء الفرقة �أو اجلمعية
العمومية بح�سب الأحوال �إذا كان الطلب مقدما من الفرقة .
املــادة ( ) 23
فـي حال رغبة �أحد الأع�ضاء االن�سحاب من الفرقة  ،يجب عليه �إخطار املجل�س كتابة بذلك
قبل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ان�سحابه  ،علـى �أن يلتزم خالل تلك الفرتة ب�أداء واجباته
جتاه الفرقـة .
املــادة ( ) 24
يج ــوز للفرق ــة اال�ستعان ــة مب ــن ت ــراه منا�سب ــا لتنفـيــذ �أعماله ــا الفنيــة وفق عقود م�ؤقتة ،
�شريطة �أخذ موافقة املديرية على ذلك .
الف�صــل الـخامـــ�س
النظـام الإداري للفرقــة
املــادة ( ) 25
يجب �أن يت�ضمن النظام الأ�سا�سي للفرقة الآتي :
 - 1الأهــداف العامة للفرقة مبراعاة �أحكام املـادة ( )13من هذه الالئحة .
� - 2شروط الع�ضوية بالفرقة .
 - 3موارد الفرقة ونظامها املايل و�إجراءات حلها وت�صفـيتها .
 - 4ر�سم ا�شرتاك الع�ضوية ال�سنوي .
� - 5إجراءات و�ضمانات التحقيق واجلزاءات الت�أديبية التـي يجوز توقيعها على �أع�ضاء
الفرقة .
وال يجوز �أن يت�ضمن النظام الأ�سا�سي للفرقة ما يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة والقوانني
والنظم املعمول بها فـي ال�سلطنة .
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املــادة ( ) 26
تتكون اجلمعيــة العمومي ــة للفرقــة مــن الأع�ضــاء املنت�سبيــن �إليهــا امل�سدديــن ال�شرتاكــات
الع�ضوية  ،وتخت�ص بالآتي :
 - 1انتخاب �أع�ضاء املجل�س .
� - 2إقرار اخلطة العامة للفرقة .
� - 3إقرار امليزانية واحل�ساب اخلتامي للفرقة .
� - 4إقرار اللوائح الفنية والإدارية واملالية للفرقة .
� - 5إقرار النظام الأ�سا�سي للفرقة  ،وال يكون نافذا �إال بعد اعتماده من املديرية .
املــادة ( ) 27
تنعقــد اجلمعيــة العموميــة بدعـوة مـن رئيـ�س املجلـ�س مـرة واحـدة علـى الأقــل ف ــي كــل عــام ،
وبح�ض ــور ثلثــي الأع�ض ــاء علــى الأق ــل  ،وتــ�صدر قراراتــها ب�أغلبية �أ�صوات عدد الأع�ضاء
احلا�ضرين .
املــادة ( ) 28
تثبــت وقائــع اجتماع ــات اجلمعي ــة العمومي ــة وقراراتهــا فـي �سجل خا�ص ي�شرف عليه �أمني
ال�سر  ،على �أن يتم �إخطار املديرية تباعا بن�سخة من هذه القرارات .
املــادة ( ) 29
يجــوز دعــوة اجلمعيــة العموميــة إ�لــى اجتمــاع غيـر عادي بناء على طلب ثلثـي �أع�ضاء املجل�س
�أو من ربع عدد �أع�ضاء الفرقة الذين لهم حق احل�ضــور � ،أو بنــاء علــى طلــب مــن املديريــة ،
مــع بيــان الغر�ض مــن االجتماع  ،وعلـى رئي�س املجل�س �أن يقوم باتخاذ الإجراءات الالزمة
وعقد االجتماع خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ الطلب  ،ف�إذا مل يقم املجل�س بدعوة
اجلمعية العموميــة جاز للمديرية دعوتها علـى نفقة الفرقــة عل ــى �أن تك ــون الدع ــوة وفق ــا
للإج ــراءات املحددة بالنظام الأ�سا�سي للفرقة .
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املــادة ( ) 30
تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية بالآتي :
� - 1إ�سقاط الع�ضوية عن كل �أو بع�ض �أع�ضاء املجل�س .
� - 2إلغاء قرار �أو �أكثـر من قرارات املجل�س .
 - 3تعديل النظام الأ�سا�سي للفرقة .
 - 4دمج الفرقة مع �أي فرقة �أخرى .
 - 5حــل الفرقــة .
وت�صـ ــدر قـ ــرارات اجلمعي ــة العموميــة غي ــر العادي ــة مبوافقة ثلث ــي الأع�ضــاء احلا�ضري ــن ،
وال تنف ــذ القــرارات ال�ص ـ ــادرة ع ـ ــن االجتمـ ــاع بالن�سب ـ ــة للبنديــن ( )3و ( )4مــن هــذه املــادة
�إال بعـ ــد اعتمادهـ ــا مـ ــن املديريـ ـ ــة خـ ــالل ( )30ثالثيـ ــن يومـ ــا مـ ــن تاريـ ــخ �إخطارهـ ــا به ــا ،
ويجب �أن تت�ضمن قرارات الدمج �أو احلل �إجراءات التنفـيذ .
املــادة ( ) 31
يجب �إخطار الدائرة مبواعيد انعقاد اجلمعية العمومية  ،وذلك قبل موعد االنعقاد ب�أ�سبوع
على الأقــل  ،ويرفــق بالإخط ــار �ص ــورة م ــن ج ــدول الأعمال وامل�ستندات اخلا�صة باالجتماع ،
وللدائـرة �إيفــاد مــن تراه من موظفـيها حل�ضور االجتماع  ،دون �أن يكون له �صوت معدود .
املــادة ( ) 32
ي�شرتط فـي ع�ضو املجل�س الآتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 2أال يقل عمره عن ( )18ثمانية ع�شر عاما .
املــادة ( ) 33
يتك ــون املجلــ�س مــن ( )5خم�س ــة أ�عـ�ضــاء  ،تنتخبهم اجلمعية العمومية باالقرتاع ال�سري ،
وتكون مدة املجل�س (� )2سنتني  ،ويجوز �إعادة انتخاب �أي من �أع�ضاء املجل�س .
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املــادة ( ) 34
ينتخب املجل�س فـي �أول اجتماع له من بني �أع�ضائه رئي�سا  ،ونائبا للرئي�س  ،و�أمينا لل�سر ،
و�أمينا لل�صندوق  ،ومن�سقا �إعالميا .
املــادة ( ) 35
يح ــل نائ ــب الرئي ــ�س حم ــل الرئي ــ�س ف ــي حال ــة غيابه � ،أو وجود مانع يحول دون ممار�سته
اخت�صا�صاته  ،وفـي حالة خلو من�صب الرئي�س وكانت الفتـرة املتبقية من مدة املجل�س تزيد
على (� )6ستة �أ�شهر يجب انتخاب رئي�س جديد للمجل�س خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ
خلو املن�صب .
املــادة ( ) 36
ال يجــوز لع�ضــو الفرقــة الرت�ش ــح لع�ضوية املجل�س �إال بعد م�ضــي (� )2سنتني من تاريخ قبول
ع�ضويته  ،وي�ستثنى من ذلك الرت�شح لع�ضوية �أول جمل�س للفرقة .
املــادة ( ) 37
يخت�ص املجل�س بالآتي :
 - 1و�ضع اخلطط والربامج الفنية وتنفـيذها .
 - 2تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية واللوائح الفنية والإدارية واملالية للفرقة .
 - 3املوافقة على طلبات الع�ضوية للفرقة .
 - 4البت فـي ا�ستقاالت �أع�ضاء الفرقة و�إخطار الدائرة بذلك .
 - 5اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للفرقة .
 - 6و�ضع خطط تدريب وت�أهيل �أع�ضاء الفرقة .
 - 7تعيني العاملني بالفرقة .
 - 8النظر فـي املخالفات التـي تقع من �أع�ضاء الفرقة والعاملني بها وتوقيع اجلزاءات
ب�ش�أنها .
وللمجل�س �أن ي�ستعني مبن يراه من ذوي اخلبـرة للم�ساعدة فـي �أداء مهامه  ،دون �أن يكون له
�صوت معدود .
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املــادة ( ) 38
يجتمــع املجلــ�س كــل ( )3ثالثــة �أ�شهــر بن ــاء علــى دعــوة من رئي�س املجل�س  ،ويكون االجتماع
�صـحيحا بح�ضور ثلثـي الأع�ضاء على الأقل  ،وت�ص ــدر ال ـق ــرارات ب�أغلبي ــة �أ�ص ــوات الأع�ضــاء
احلا�ضرين  ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 39
تثبــت حما�ضــر اجتماعات املجل�س وقراراته فـي �سجل يعد لهذا الغر�ض يكون حتت �إ�شراف
�أمني ال�سر  ،وتوقع املحا�ضر من جميع �أع�ضاء املجل�س و�أمني ال�سر .
املــادة ( ) 40
يعتبــر املجلــ�س منحــال �إذا ا�ستقال ( )3ثالثة من �أع�ضائه  ،ويتم انتخاب جمل�س جديد خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ اال�ستقالة .
املــادة ( ) 41
يخت�ص رئي�س املجل�س بالآتي :
 - 1دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد �سواء الجتماعاتها العادية �أو غيـر العادية .
 - 2متثيل الفرقة فـي عالقاتها مع الغري و�أمام الق�ضاء .
� - 3إقرار جدول �أعمال املجل�س واجلمعية العمومية .
� - 4إر�س ــال ن�سخ ــة م ــن حما�ضـ ــر اجتماع ــات املجل ــ�س واجلمعي ــة العمومية وقراراتها
�إىل الدائرة .
 - 5الإ�شراف على الأمور الفنية والإدارية واملالية للفرقة .
 - 6التن�سيق فـيما يتعلق ب�ش�ؤون الفرقة مع الغري .
 - 7رفع تقرير �سنوي �شامل ب�أن�شطة الفرقة �إىل الدائرة .
وللرئي�س تفوي�ض نائبه فـي بع�ض اخت�صا�صاته املن�صو�ص عليها فـي هذه املـادة .
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املــادة ( ) 42
يخت�ص �أمني ال�سر بالآتي :
� - 1إعداد جداول �أعمال املجل�س واجلمعية العمومية وحما�ضر اجتماعاتهما .
 - 2م�سك �سجالت الفرقة والإ�شراف عليها .
 - 3تلقي طلبات الع�ضوية للفرقة وعر�ضها على املجل�س .
� - 4إعداد التقارير الدورية لأن�شطة الفرقة وعر�ضها على املجل�س .
 - 5متابعة تنفـيذ الربامج الفنية والفعاليات اخلا�صة بالفرقة .
املــادة ( ) 43
يخت�ص �أمني ال�صندوق بالآتي :
 - 1الإ�شراف على �إيرادات الفرقة وم�صروفاتها .
 - 2ت�سلم الإيرادات و�إيداعها بح�ساب الفرقة بامل�صرف �أوال ب�أول .
 - 3الإ�شراف علـى قيد جميع الإيرادات فـي ال�سـجالت اخلا�صة بذلك مع حفظ جميع
امل�ستندات  ،وعر�ضها متى طلبت منه .
� - 4إعداد م�شروع امليزانية واحل�ساب اخلتامي ال�سنوي للفرقة .
املــادة ( ) 44
يخت�ص املن�سق الإعالمي بالآتي :
 - 1التعريف ب�أن�شطة الفرقة وبراجمها .
 - 2متثيل الفرقة �أمام و�سائل الإعالم املختلفة .
املــادة ( ) 45
تنتهي ع�ضوية املجل�س لأحـد الأ�سباب الآتية :
 - 1فقدان �شرط من �شروط ع�ضوية الفرقة .
 - 2ع ـ ــدم ح�ضـ ــور ( )3ثالث ـ ــة اجتماع ـ ــات متتاليـ ــة للمجل ـ ــ�س خ ــالل ال�سن ــة الواح ــدة
دون عذر يقبله املجل�س .
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 - 3انتهاء مدة املجل�س .
 - 4حل الفرقة �أو دجمها مع فرقة �أخرى .
 - 5اال�ستقالة من املجل�س �أو االن�سحاب من الفرقة .
� - 6إ�سقاط الع�ضوية .
 - 7الــوفـ ــاة .
الف�صــل ال�ســاد�س
النظــام املالــي للفرقــة
املــادة ( ) 46
تبــد أ� ال�سنــة املاليــة للفرقــة ف ــي �أول ينايــر وتنتهـي فـي نهاية دي�سمرب  ،على �أن تنتهـي ال�سنــة
املاليــة الأولــى لهــا ف ــي احلــادي والثالثني مــن �شهر دي�سمرب من ال�سنة املالية التالية لل�سنة
املالية التي يبد�أ فـيها ن�شاطها .
املــادة ( ) 47
تتكون موارد الفرقة مما ي�أتي :
 - 1عائــد العـ ــرو�ض الفني ــة التي تقوم بها .
 - 2الهبــات والتربعــات مــن داخــل ال�سلطنة بعد موافقة املديرية م�سبقا  ،وي�شرتط
املوافقة الكتابية امل�سبقة من الوزير �إذا كانت من خارج ال�سلطنة .
 - 3ح�صيلة اال�شرتاكات ال�سنوية للأع�ضاء .
 - 4عائد ا�ستثمارات الفرقــة .
املــادة ( ) 48
تــودع املــوارد املاليــة للفرقة فـي ح�ساب خا�ص يفتح فـي �أحد امل�صارف املرخ�صــة فـي ال�سلطنــة ،
بع ــد احلـ�ص ــول علــى املوافقــة الكتابيــة من قبل املديرية  ،ومبا ت�سمح بـ ــه القوانني امل�صرفـية
املعمول بها .
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املــادة ( ) 49
ت�صرف املوارد املالية للفرقة فـي الأغرا�ض الآتية :
 - 1الأجــور واملكاف ـ�آت التــي تدفــع لأع�ضــاء الفرق ــة واملتعاقديــن معها نظيـر م�شاركتهم
فـي تقدمي و�إحياء احلفالت الإن�شادية .
� - 2أي م�صاريف �أخرى الزمــة للفرقة فنيا و�إداريا .
املــادة ( ) 50
ال يجــوز الــ�صرف مــن �أم ــوال الفرق ــة �إال ب�إذن �صرف موقع عليه من قبل رئي�س املجل�س ،
و�أمني ال�صندوق .
املــادة ( ) 51
ال يجوز ال�صرف من �أموال الفرقة فـي غيـر املجاالت املتعلقة ب�أن�شطتها .
املــادة ( ) 52
يجب على املجل�س تقدمي ك�شف ح�ساب بنكي عنـد جتديد الرتخي�ص .
الف�صـــل ال�سـابــع
�إجراءات ترخي�ص �إقامة الفعاليات الإن�شادية
املــادة ( ) 53
علـى اجلهـات احلكوميـة واخلا�صـة عنـد تنفـيذهـا للمهرجانـات واحلفـالت الإن�شاديـة الت�أكـد
من �إجازة الن�صو�ص الإن�شادية من قبل الوزارة  ،و�أن تتعامل مع فرق ومن�شدين مرخ�ص
لهم .
املــادة ( ) 54
يجب على امل�ؤ�س�سات اخلا�صة امل�صرح لها مبزاولة تنظيم احلفــالت �أخــذ املوافقــة املبدئيــة
م ــن الـ ــوزارة قبـ ــل تنفـيـ ــذ �أي ن�شــاط �إن�شــادي  ،والت�أكــد مــن �إجــازة النــ�صو�ص الإن�شاديــة ،
و�أنها تتعامل مع فرق ومن�شدين مرخ�ص لهم .
املــادة ( ) 55
يجــوز للجه ــات احلكومي ــة  ،واخلا�صة  ،وامل�ؤ�س�سات امل�صرح لها مبزاولة تنظيم احلفالت ،
ا�ست�ضافــة فــرق ومن�شديــن مــن خــارج ال�سلطن ــة فـ ــي الأم�سيـ ــات واالحتفـ ــاالت الإن�شاديـ ــة
التـي تنفذها  ،وذلك ب�صفة م�ؤقتة بعد �أخذ املوافقة امل�سبقة من الوزارة .
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الف�صــل الثـامـــــن
اجلــزاءات الإداريـــــة
املــادة ( ) 56
ف ــي حالــة خمالفــة �أحكــام هــذه الالئحــة يتــم توقيــع �أي م ــن اجل ــزاءات الإداري ــة الآتي ــة
بح�ســب الأحــوال :
 - 1التنبي ـ ــه .
 - 2الإنـ ـ ــذار .
 - 3وقف الرتخي�ص ملـ ــدة ع ــام .
� - 4إلغاء الرتخي�ص .
 - 5غرامة �إدارية ال تتجاوز مبلغا وقدره ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 57
يلغى الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية :
 - 1خمالفة التوجهات العامة للبالد والنظام العام والآداب العامة .
 - 2عدم االلتزام بقيم وعادات وتقاليد املجتمع .
 - 3ا�ستخدام الرتخي�ص لأغرا�ض �أخرى غري التي منح من �أجلها .
 - 4تكرار خمالفة حكم املواد ( )20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 58
يتــم توقيــع اجلــزاءات الإدارية املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )56من هذه الالئحة من قبل
املديرية علـى �أن تعتمد اجلزاءات الواردة فـي البندين ( )5 ، 4 ، 3من الوزيــر .
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وزارة الداخليــة
قــرار وزاري
رقـــم 2015/89
ب�شـــ�أن حتديـــد ر�ســـوم
طلبـات االعتـرا�ض والطعـن علـى انتخابـات �أع�ضـاء جملـ�س ال�شـورى
ا�ستنـ ــادا �إىل قانـ ــون انتخاب ــات �أع�ضـ ــاء جملـ ــ�س ال�شـ ــورى ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم ، 2013/58
و إ�لــى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حت ـ ــدد ر�سـ ـ ــوم طلب ـ ــات االعتـ ــرا�ض والطعـ ــن علـى انتخابـ ــات �أع�ض ـ ــاء جملـ ــ�س ال�ش ـ ــورى
بواقــع ( 100ر.ع) مائــة ريــال عمانــي لكــل طلــب .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  8 :من رجـــــــــــب 1436هـ
املـوافـــــق  27 :من ابريـــــــــل 2015م
حمود بن في�صل البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ــر الــداخـلـ ـي ـ ـ ـ ــة
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1101
ال�صادرة فـي 2015/5/18م
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قــــرار وزاري
رقــم 2015/108
ب�شـ�أن حتديــد قواعــد وو�سائــل و�إجــراءات ور�ســوم
الدعايــة االنتخابيــة النتخابـــات �أع�ضـــــاء جملـــ�س ال�شــورى
ا�سـتن ــادا �إىل قانـ ـ ــون انتخابـ ــات �أع�ض ــاء جملـ ــ�س ال�شـ ــورى ال�صـ ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطان ـ ــي
رق ـ ـ ــم ، 2013/58
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل ب�ش ـ�أن قواعــد وو�سائــل و�إجــراءات الدعايــة االنتخابيــة النتخابــات �أع�ضــاء جملــ�س
ال�شــورى وفق ــا للملح ــق املرف ــق .
املــادة الثانيــــة
يحدد مبلغ (100ر.ع) مائة ريال عماين كر�سم للدعاية االنتخابية لكل مر�شح  ،وملرة واحدة .
كما يحدد مبلغ (150ر.ع) مائة وخم�سني رياال عمانيا كت�أمني على الدعاية االنتخابية ،
وي�سرتد فـي حالة �إزالة و�سائل الدعاية االنتخابية قبل اليوم ال�سابق على اليوم املحدد
للت�صويت .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  7 :مـن �شعبـــــــــــــان 1436هـ
الموافــق  26 :مـن مايــــــــــــــــــو 2015م
حمـود بن في�صـل البو�سعيـدي
وزيـ ـ ـ ـ ــر الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1102
ال�صادرة فـي 2015/5/31م
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ملحــــق بالقـــرار الــوزاري رقـــم 2015/108
ب�شــ�أن قواعـــد وو�سائـــل و�إجـــراءات
الدعايـة االنتخابيـة النتخابـــات �أع�ضـــاء جملـــ�س ال�شـــورى
�أوال :ا�ستخــدام اللوحــات الإعالنيــــة :
 - 1يقدم طلب و�ضع لوحات �إعالنية �إىل رئي�س جلنة االنتخابات فـي الوالية  ،مرفقا
ب ــه موافق ــة البلدي ــة املخت�ص ــة عل ــى ال�شك ــل املقتــرح للوحــة واملواد والعبارات
املراد ت�ضمينها فيها .
 - 2يقت�صر و�ضع اللوحات الإعالنية للمر�شح فـي نطاق الوالية املرت�شح عنها .
 - 3تقت�صر املواد والعبارات فـي اللوحة الإعالنية على �صورة املر�شح ال�شخ�صية
وا�سمــه كامــال وعنوان ــه و�سريت ــه الذاتيــة وم�ؤهالتــه العلميــة والعمليــة املثبتـة
من اجلهات املخت�صة  ،ور�ؤيته خلدمة الوالية � -إن رغب  -فـي حدود اخت�صا�صات
جمل�س ال�شورى .
 - 4يوقع املر�شح تعهدا ب�إزالة املل�صقات والإعالنات الدعائية واللوحات الإعالنية
التي قام برتكيبها قبل يوم من الت�صويت على نفقته .
 - 5على جلنة االنتخابات البت فـي طلب اللوحات الإعالنية فـي مدة ال تتجاوز
( )5خم�سة �أيام من تاريخ تقدمي الطلب مع حتديد املكان الذي تو�ضع فيه تلك
اللوحات .
 - 6حتدد عدد اللوحات الإعالنية لكل مر�شح مبا ال يزيد على ( )20ع�شرين لوحة
وذلــك ح�س ــب املوا�صف ــات واال�شرتاط ــات الفني ــة املو�ضوع ــة مــن قبــل البلديــة
ف ــي الواليــة .
 - 7يعتمــد فـي حتدي ــد حجــم املل�ص ــق املثبــت على اللوحــة حجــم اللوحات الإعالنية
القائم ــة فـي نط ــاق الوالي ــة واملوا�صف ــات واال�شرتاط ــات الت ــي حتدده ــا البلدي ــة ,
�أمــا ف ــي حالــة عــدم توفـ ــر هـ ــذه اللوحــات ف�إنـ ــه يتعيــن �أال يزيــد حجــم املل�صــق
على مقا�س ( 3طول ×  2عر�ض) مرت  ،ومبا يتفق مع املوا�صفات واال�شرتاطات
التي حتددها البلدية املخت�صة .
-34-

 - 8االلتزام برتكيب اللوحات الإعالنية فـي املواقع املحددة  ،والتي يتم املوافقة
عليها من جلنة االنتخابات بالوالية .
 - 9عــدم تركيــب اللوحــات علــى �أر�صفــة امل�شــاة �أو �أماكــن جتبــر امل�شــاة عــلى اخلــروج
من تلك الأر�صفة .
 - 10مراعاة �أال تقل امل�سافة بني حافة كل لوحة  ،وبداية كتف الطريق عن (� )7سبعة
�أمتار  ،وتثبيت تلك اللوحات على م�سافة ال تقل عن ( )250مائتني وخم�سني
مرتا من التقاطعات الرئي�سية .
� - 11أال تقل امل�سافة بني اللوحات و�أي تقاطع �أو دوار عن ( )100مائة مرت  ،و�أن تكون
الإ�ضاءة باللوحات من �أعلى �إىل �أ�سفل .
 - 12يلتـ ــزم طالــب الإع ــالن باالتف ــاق مــع ال�شركـ ــات امل�ستغلــة للمن�صــات الإعالنيــة
على ال�شوارع العامة فـي حال رغبته فـي ا�ستئجارها .
ثانيــا  :و�ضـع مــواد �إعالنيـة (املطبوعـات) :
 - 1للمر�شــح �أن يعــرف بنف�ســه عــن طريــق ن�شــر املــواد الإعالنيــة فــي املطبوعــات
علــى �أن تقت�صــر علــى �صــورة املر�شــح وا�سمــه كامــال وعنوانــه و�سريتــه الذاتيــة
وم�ؤهالتــه العلميــة والعمليــة املثبتـة مـن اجلهــات املخت�صــة  ،ور�ؤيتــه خلدمــة
الواليــة � -إن رغــب  -فـي حــدود اخت�صا�صــات جملـ�س ال�شــورى .
 - 2يحظ ــر و�ض ــع املـ ــواد الإعالنيـ ــة (املطبوعـ ــات) �أو �أي ن ــوع م ــن �أنـ ــواع الكتاب ــة
�أو الر�سوم وال�صور على املركبات بكافة �أنواعها .
 - 3يحظــر ا�ستخــدام ال�شع ــارات للم�ؤ�س�ســات وال�شركــات اخلا�ص ــة ف ــي الدعايــة
االنتخابي ــة .
 - 4يقدم طلب الرتخي�ص بن�شر مواد �إعالنية فـي املطبوعات �إىل رئي�س جلنة
االنتخابات فـي الوالية  ،مرفقا به ال�شكل املقرتح للمطبوعة وم�ضمون املواد
والعبارات املراد �إعالنها .
 - 5على جلنة االنتخابات فـي الوالية البت فـي الطلب فـي مدة ال تتجاوز ()5
خم�سة �أيام من تاريخ تقدمي الطلب .
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ثالثــا  :االلتقــاء بالناخبيــن :
 - 1ميكــن للمر�شحي ــن االلتقــاء بالناخبيــن فــي مقــار الأندي ــة وجمعيــات املــر�أة
العمانية بعد موافقة اجلهات امل�س�ؤولة عنها  ،على �أن تكون هذه اللقاءات
فردية للمر�شح  ،وعدم عقد لقاءات جماعية لعدد من املر�شحني .
 - 2يقــدم طلــب الرتخيــ�ص بااللتقــاء بالناخبيــن �إىل رئيــ�س جلنـة االنتخابــات
فـي الوالية قبل �أ�سبوع على الأقل من موعد عقد اللقاء  ،مرفقا به ما يفيد
موافقة اجلهة املخت�صة بالنادي �أو اجلمعية والأيام املقرتحة للقاء الناخبني .
 - 3للمر�شح احلق فـي اقرتاح مكان خا�ص للدعاية االنتخابية  ،ومن ذلك :
( اخليام  ،املزارع  ،املجال�س العامة  ،القاعات املتخ�ص�صة  ،الأمالك اخلا�صة
باملر�شح �أو �أحد املواطنني )  ،ويجب �أن يقدم طلب الرتخي�ص بذات الإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي البنود ال�سابقة .
 - 4على جلنة االنتخابات فـي الوالية البت فـي الطلب فـي موعد �أق�صاه �أ�سبوع
من تاريخ تقدمي الطلب .
 - 5فـي حالة تغيري مكان �أو تاريخ اللقاء املقرتح يجب على املر�شح تقدمي طلب
كتابــي بـذلــك �إىل رئي ــ�س جلن ــة االنتخاب ــات فــي الواليــة علـى �أن يتــم البــت
فـي الطلب فـي مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام من تاريخ تقدمي الطلب .
 - 6يتعني �أن يكون حديث املر�شح فـي �إطار الدعاية االنتخابية .
 - 7يحظــر ا�ستخــدام مكبــرات ال�صــوت اخلارجيــة حفاظــا علـى ال�سكينــة العامــة
وعــدم �إزعــاج الآخريــن .
رابعــا  :ن�شـر الإعـالنات فـي ال�صحـف املحليـة :
ي�سمح للمر�شحني بن�شر �إعالنات فـي ال�صحف املحلية وفق الآتي :
 - 1يقت�صــر الإع ــالن بال�صحاف ــة املحلي ــة على ا�ســم املر�شــح و�صورتـ ــه ونبـ ــذة
تعريفيــة عنــه وعن ر�ؤيته خلدمة الوالية � -إن رغب  -فـي حدود اخت�صا�صات
جمل�س ال�شورى .
 - 2يتحمل املر�شح تكلفة الإعالن الراغب فـي ن�شره وامل�س�ؤولية عن حمتواه .
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خام�سا  :الن�شر فـي و�سائل االت�صاالت :
ي�سمح بالن�شر فـي و�سائل االت�صاالت الإلكرتونية الآتية :
 - 1الر�سائل الإلكرتونية الق�صرية والو�سائط الإلكرتونية بالهاتف املتنقل العاملي .
 - 2ال�شبكة العاملية للمعلومات (الإنرتنت) .
 - 3و�سائل الإعالم اخلا�صة املرئية وامل�سموعة .
 - 4يقت�صر الن�شر فـي و�سائل االت�صاالت على ا�سم املر�شح و�صورته ونبذة تعريفية
عنه وعن ر�ؤيته خلدمة الوالية � -إن رغب  -فـي حدود اخت�صا�صات جمل�س
ال�شورى .
 - 5يتحمل املر�شح تكلفة الإعالن الراغب فـي ن�شره  ،وامل�س�ؤولية عن حمتواه .
�ساد�سا  :قواعـــد عامـــة:
 - 1يجب التقيد بالفرتة امل�سموح بها للقيام بالدعاية االنتخابية  ،وهي من تاريخ
�إعالن القوائم النهائية للمر�شحني  ،وت�ستمر لليوم ال�سابق مبا�شرة لليوم
املحدد لإجراء االنتخابات الذي يحظر فيه القيام ب�أي نوع من �أنواع الدعاية
االنتخابية  ،وتعترب ممار�سة �أي �شكل �أو و�سيلة من الدعاية االنتخابية
خمالفا للقانون �إذا ما متت خارج املدة القانونية .
 - 2يحظر ممار�سة الدعاية االنتخابية فـي جميع مباين و�إحرامات امل�ؤ�س�سات
واجلهات احلكومية وامل�ساجد .
 - 3يحظر على النقابات واجلمعيات والأندية دعم الدعاية االنتخابية ب�أي �صورة
كانت .
 - 4يحظــر علــى املر�شــح  -خــالل قيامــه بالدعاي ــة االنتخابيــة ولقائــه بالناخبــني
 �أن يقدم �أو يع ــد بتقديـ ــم هدايـ ــا �أو تربعـ ــات �أو م�ساعـ ــدات نقدي ــة �أو عينيـ ــة�أو غي ــر ذل ــك مـ ــن املنافـ ــع ل�شخـ ـ ــ�ص طبيعـ ــي �أو اعتبـ ــاري ب�صـ ــورة مبا�شـ ـ ــرة
�أو بوا�سط ــة الغي ــر .
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� - 5أال يخــرج املر�شــح عنــد ممار�ســة دعايت ــه االنتخابي ــة عــن التعريــف بنف�ســه
وعــن اخت�صا�صــات جملــ�س ال�شــورى  ،وال يجــوز �أن تت�ضمــن و�سائ ــل دعايتــه
االنتخابية وعودا �أو برامج تخرج عن دور ع�ضو املجل�س ومهامه و�صالحياته .
 - 6ال يجـ ــوز ا�ستخـ ــدام �شعــار الدول ــة الر�سم ــي �أو علمهــا �أو أ�ح ــد ال�شعــارات
احلكوميـ ــة �أو الإ�ش ــارات والرم ــوز الديني ــة �أو التاريخي ــة �أو القبلي ــة �أو �أ�سمــاء
�أو �صور ال�شخ�صيات العامة فـي و�سائل الدعاية االنتخابية .
 - 7يج ـ ــوز للمر�شــح التعاق ـ ــد م ــع امل�ؤ�س�سـ ــات وال�شركـ ــات املتخ�ص�صـ ــة لت�صمي ـ ــم
متطلبــات دعايتـ ــه االنتخابيـ ــة .
 - 8يجب �أن تكون بيانات و�سائل الدعاية االنتخابية املطبوعة بلغة عربية وا�ضحة
و�أال تت�ضمن عبارات �أو �صورا �أو رموزا تخل بالنظام العام .
 - 9يكون متويل الدعاية االنتخابية عن طريق املر�شح �شخ�صيا  ،وال ي�سمح بغري
ذلك �أيا كان م�صدره .
 - 10يحظر على املر�شحني القيام ب�أي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبني
�أو التدليــ�س عليهــم �أو ا�ستخــدام �أ�سلــوب التجريــح �أو الت�شهيــر باملر�شحــني
الآخري ــن .
 - 11ال يجوز االعتداء على و�سائل الدعاية االنتخابية امل�سموح بها ب�أي ت�صرف
�سواء بال�شطب �أو التمزيق �أو غري ذلك .
 - 12للمر�شح �أن يقدم طلبا �إىل رئي�س جلنة االنتخابات فـي الوالية يت�ضمن جدوال
زمنيا بكل و�سائل الدعاية االنتخابية التي يريد �أن ي�ستخدمها  ،مع مراعاة
ما ورد بكل و�سيلة من تلك الو�سائل على حدة  ،ويتم الرد على مقدم الطلب
خالل ( )5خم�سة �أيام من تقدمي طلبه .
 - 13يجب مراعاة املحافظة على املظهر والنظافة العامة عند ممار�سة الدعاية
االنتخابية وجلهات االخت�صا�ص احلق فـي �إ�صدار قرار ب�إزالة �أي لوحة
�إعالنية عند ثبوت �أي خمالفة دون احلاجة �إىل �إنذار املر�شح  ،مع �إلزامه
بتحمل م�صاريف الإزالة .
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قــــرار وزاري
رقـــم 2015/148
ب�ش�أن حتديد اخت�صا�صات جلان التنظيم والت�صويت والفرز ونظام عملها
ا�ستنـ ــادا �إلــى قانـ ــون انتخاب ـ ــات �أع�ضـ ــاء جملـ ــ�س ال�شـ ــورى ال�ص ـ ــادر باملر�سـ ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي
رق ــم ، 2013/58
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــــرر
املــادة الأولـــــى
مع مراعــاة الأحكــام والإجــراءات املن�صــو�ص عليها فـي قانــون انتخابــات �أع�ض ــاء جملــ�س
ال�شورى  ،حتدد اخت�صا�صات جلان التنظيم والت�صويت والفرز على النحو الآتي :
�أوال  :جلنــــة التنظيــــم :
 - 1جتهيز وتنظيم مراكز االنتخاب .
 - 2ت�سل ــم امل ــواد والأجه ــزة واملعــدات اخلا�صــة بالعمليـ ــة االنتخابي ــة  ،و�إعادتهـ ــا
�إىل الوزارة بعد انتهاء عملية الت�صويت .
 - 3التحقق من هوية الناخب من خالل بطاقته ال�شخ�صية .
 - 4تنظيم دخول وخروج الناخبني من و�إىل مراكز االنتخاب وقاعات الت�صويت
وحفظ و�ضبط النظام فيها .
 - 5رفـ ــع تقريــر �إىل جلنـ ــة االنتخابـ ــات بالواليـ ــة بعد انتهـ ــاء عملهـ ــا يو�ض ـ ــح
�سري عملها .
�	- 6أي مهام �أخرى تكلف بها من قبل جلنة االنتخابات بالوالية .
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ثانيا  :جلنـــة الت�صويــــت :
 - 1ت�شغيل الأجهزة والأنظمة احلا�سوبية والت�أكد من مدى فعاليتها  ،والإبالغ
الفوري عن �أي عطل فني قبل بدء عملية الت�صويت .
 - 2الت�أكد من خلو �صناديق الت�صويت من �أي �أوراق �أو ا�ستمارات  ،وذلك بفتحها
من قبل رئي�س جلنة الت�صويت �أو من يفو�ضه كتابيا من بني �أع�ضاء اللجنة
�أمام احلا�ضرين من الناخبني  ،ومن املر�شحني �أو من وكالئهم القانونيني ،
ويكون ذلك بح�ضور رئي�س جلنة الفرز �أو من يفو�ضه كتابيا من بني �أع�ضاء
اللجنة  ،ثم �إغالقها  ،وذلك قبل الوقت املحدد لبدء الت�صويت  ،على �أن يثبت
ذلك مبوجـ ــب حم�ض ــر يوق ــع مـن قب ــل رئي�ســي جلنتي الت�صويـ ــت والفـ ــرز
�أو من يفو�ضاهما كتابيا من بني �أع�ضاء اللجنتني .
 - 3ت�سلي ــم الناخ ــب ا�ستمــارة الت�صويــت املع ــدة له ــذا الغــر�ض الختي ــار مر�شحــه
وو�ضعها فـي �صندوق الت�صويت  ،وذلك بعد التحقق من بياناته وورود ا�سمه
فـي القوائم النهائية للناخبني بالوالية .
 - 4م�ساع ــدة الناخب غري امللــم بالقراءة والكتاب ــة �أو من يعج ــز عـ ــن الإدالء
ب�صوت ـ ــه  ،وذلك ب ـ ـ�أن يق ــوم أ�ح ــد �أع�ضـ ــاء جلنـ ــة الت�صوي ــت بو�ضع �إ�ش ـ ــارة
فـي اخلانــة املخ�ص�صــة لــذلك فـي ا�ستم ــارة الت�صويت على �أن يتلــو ع�ضــو
�آخر فـي مكان منا�سب اال�سم الذي اختاره الناخب  ،ثم ت�سليمه اال�ستمارة
لي�ضعها فـي �صندوق الت�صويت .
 - 5مراقبــة و�ضبــط عمليــة و�ضــع اال�ستمــارات فـي �صناديق الت�صويــت  ،والعمل
على منع �إخراج اال�ستمارة من قاعة الت�صويت .
�	- 6إحكام غلق �صناديــق الت�صويــت فـي الوقت املحدد النتهــاء عملية الت�صويت
مبا�شرة  ،وذلك بالو�سيلة التي حتددها اللجنة الرئي�سية لالنتخابات .
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 - 7نقل �صناديق الت�صويت �إىل قاعة الفرز املحددة فـي مكتب الوايل  ،وت�سليمها
فور االنتهاء من عملية الت�صويت �إىل رئي�س جلنة الفرز  ،و�إثبــات ذلك
مبوجب حم�ضر ت�سليم �صناديق الت�صويت يوقع من قبل رئي�سي جلنتي
الت�صويت والفرز .
�	- 8إعـ ــداد حم�ضـ ــر ب�سيـ ــر عمليـ ــة الت�صويـ ــت ورفعـ ــه �إل ــى جلنـ ــة االنتخاب ـ ــات
فـي الوالية  ،على �أن يت�ضمن بيانا بعدد ا�ستمارات الت�صويت امل�ستعملة
والتالفة وغري امل�ستعملة .
� - 9أي مهام �أخرى تكلف بها من قبل جلنة االنتخابات بالوالية .
ثالثا  :جلنـــــــة الفــــــــرز :
 - 1فتح �صناديــق الت�صويت فـي قاعة الفرز فــور اكتمــال و�صولهــا مــن مراك ــز
االنتخاب  ،وذلك �أمام جلنة االنتخابات بالوالية واحلا�ضرين من املر�شحني
�أو م ــن وكالئه ــم القانوني ــني وحتريــر حم�ض ــر ب�إثب ــات ع ــدد ال�صنادي ــق ،
يوقع عليه رئي�س جلنة االنتخابات .
 - 2الت�أكد من مغادرة احلا�ضرين من املر�شحني �أو من وكالئهم القانونيني
قاعة الفرز قبل بدء فرز �أ�صوات الناخبني .
ويج ــوز عند االقت�ضـ ــاء وبعـد موافق ــة رئيــ�س جلنــة الف ــرز ح�ض ــور رئيــ�س
جلنة االنتخابات وبع�ض الفنيني فـي قاعة الفرز .
 - 3فرز ا�ستمارات الت�صويت  ،والبت فـي �صحتها .
�	- 4إح�صـ ــاء عـ ــدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شـ ــح  ،وترتيبه ــم تنازلي ــا
فـي ك�شف يو�ضح فيه ا�سـم كــل مر�شح  ،وعــدد الأ�صــوات التي ح�صــل عليهــا ،
ويوقع على الك�شف رئي�سا جلنتي الفرز واالنتخابات .
�	- 5إ�ضافة عــدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شح الواردة �إليها من اللجنة
الرئي�سي ــة لالنتخابـ ــات واخلا�ص ــة ب�أ�ص ــوات الناخبـ ــني خ ـ ــارج ال�سلطن ـ ــة
فـي ال�سفـ ــارات املعتمـ ــد فيها �إجراء االنتخابـ ــات  ،وغريهـ ــم م ـ ــن العامل ـ ــني
فـي اللجان العاملة فـي االنتخابات والقائمني على �سري العملية االنتخابية .
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�	- 6إعداد حم�ضر تف�صيلي بكافة الإجراءات التي قامت بها اللجنة فور االنتهاء
من عمليــة الفــرز  ،على �أن يت�ضم ــن عدد ا�ستمارات الت�صويــت ال�صحيحة
والباطلــة  ،وذلك بعــد انتهــاء عمليــة الفــرز  ،ورفعــه �إلــى جلنــة االنتخابـ ــات
بالواليـ ــة .
�	- 7أي مهام �أخرى تكلف بها من قبل جلنة االنتخابات بالوالية .
املــادة الثانيــــة
يكون نظام عمل جلان التنظيم والت�صويت والفرز على النحو الآتي :
 - 1تعقــد اللج ــان اجتماعاته ــا بن ــاء علــى دع ــوة رئي�سه ــا �أو رئي ــ�س جلن ــة االنتخابـ ــات
بالوالية  ،وترفع تو�صياتها �إىل جلنة االنتخابات بالوالية .
 - 2تك ــون مـ ــداوالت اللجـ ــان امل�شـ ــار �إليهـ ــا وحما�ضـ ــر اجتماعاتهــا وملفاتهــا �سري ــة ،
وال يجوز لغري املعنيــني االطالع عليها �أو تداولها �أو ن�شرها �إال مبوافقــة كتابيــة
من رئي�س جلنة االنتخابات بالوالية خالل فرتة عمل تلك اللجان .
 - 3تكون اللجان فـي حالة انعقاد فـي الفرتات التي تعتمدها جلنة االنتخابات بالوالية .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  12 :من �شــــــــــوال 1436هـ
املوافـــــق  29 :من يوليــــــــــو 2015م

حمـود بن في�صـل البو�سعيـدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1110
ال�صادرة فـي 2015/8/9م
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وزارة العــــدل
قـــرار وزاري
رقـــم 2015/79
بتعديل القرار الوزاري رقم 2012/16
ب�إن�شـــاء لـجـــان للتوفيـــق وامل�صالـحـــة
وحتديـد مقارهـا ونطـاق اخت�صا�صهـا ومواعيـد انعقادهـا
ا�ستنادا �إىل قــانــون التــوفيــق وامل�ص ـ ــاحلة ال�صــادر باملـر�سوم ال�سلطاين رقـم ، 2005/98
و�إىل القرارين الوزاريني رقـمي  2006/288و 2012/16ب�إن�ش ــاء جلــان للتوفيــق وامل�صاحلــة
وحتديــد مق ــارها ونطـ ــاق اخت�صا�صهــا ومواعيـ ــد انعقادهــا ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ستبـ ــدل مقـ ــار جل ــان التوفي ــق وامل�صاحلـ ــة فـي حمافظـ ــات ال�سلطنـ ــة الـ ــواردة فـي الق ــرار
الوزاري رقم  2012/16امل�شار �إليه على النحو الآتي :
�أوال  :حمافظة م�سقط :
 - 1جلنة التوفيق وامل�صاحلة مب�سـقط  ،ومقرها واليـة بو�شـر .
 - 2جلنة التوفيق وامل�صاحلة بالعامرات  ،ومقرها والية العامـرات .
 - 3جلنة التوفيق وامل�صاحلة بال�سيب  ،ومقــرها واليـة ال�سيب .
 - 4جلنة التوفيق وامل�صاحلة بقريات  ،ومـقرها واليــة قريـات .
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ثانيـــا  :حمافظة ظفار :
 - 1جلنة التوفيق وامل�صاحلة ب�صاللة  ،ومقرها واليــة �صـ ــاللة .
 - 2جلنة التوفيق وامل�صاحلة مبرباط  ،ومقرها واليــة مرب ــاط .
 - 3جلنة التوفيق وامل�صاحلة برخيوت  ،ومقرها نيابة �شهب ا�صعيب .
 - 4جلنة التوفيق وامل�صاحلة بثـمريت  ،ومقرها واليـة ثمريت .
 - 5جلنـ ـ ــة التوفي ـ ـ ــق وامل�صاحلـ ـ ــة ب�شليـ ـ ــم وج ـ ــزر احلالني ـ ــات  ،ومقره ـ ــا والي ــة
�شلي ــم وجــزر احلالنيات .
ثالثـــا  :حمافظة م�سندم :
 - 1جلنة التوفيق وامل�صاحلة بخ�صب  ،ومقرها والية خ�صب .
 - 2جلنــة التوف ـيــق وامل�صاحلــة بدبا  ،ومقرها والية دبا .
 - 3جلنة التوفيق وامل�صاحلة مبدحاء  ،ومقرها والية مدحاء .
رابعـــا  :حمافظة الربميي :
 - 1جلنة التوفيق وامل�صاحلة بالربميي  ،ومقرها والية الربميي .
 - 2جلنة التوفيق وامل�صاحلة مبــح�ضة  ،ومقرها والية حمـ�ضة .
خام�سا  :حمافظة الداخلية :
 - 1جلنة التوفيق وامل�صاحلة بنــزوى  ،ومقــرها واليـة نــزوى .
 - 2جلنة التوفيق وامل�صاحلة ببه ــالء  ،ومقرها واليـة بهــالء .
 - 3جلنة التوفيق وامل�صاحلة مبن ـ ــح  ،ومقرها واليـة م ــنح .
 - 4جلنة التوفيق وامل�صاحلة باحلمراء  ،ومقرها والية احلمراء .
 - 5جلنة التوفـيـق وامل�صالـحـة بـ ـ�أدم  ،ومـقــرها واليــة �أدم .
 - 6جلنة التوفيق وامل�صاحلة ب�إزكي  ،ومقرها والية �إزكـي .
 - 7جلنة التوفيق وامل�صاحلة ب�سمائل  ،ومقرها والية �سمـائل .
 - 8جلنة التوفيق وامل�صاحلة بب ــدبـد  ،ومقرها والية ب ــدبـد .
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�ساد�سا  :حمافظة �شمال الباطنة :
 - 1جلنة التوفيق وامل�صاحلة ب�صحـار  ،ومقرها والية �ص ـحـار .
 - 2جلنة التوفيق وامل�صاحلة ب�شـنا�ص  ،ومقرها والية �شــنا�ص .
 - 3جلنة التوفيق وامل�صاحلة بـلــوى  ،ومقـرها والي ــة ل ـ ــوى .
 - 4جلنة التوفيق وامل�صاحلة ب�صحـ ــم  ،ومقرها والي ــة �صحم .
 - 5جلنة التوفيق وامل�صاحلة باخلابورة  ،ومقرها والية اخلابورة .
 - 6جلنة التوفيق وامل�صاحلة بال�ســويق  ،ومقرها والية ال�سويق .
�سابعــا  :حمافظة جنوب الباطنة :
 - 1جلنة التوفيق وامل�صاحلة بالر�ستـ ــاق  ،ومقرها واليــة الر�سـتـ ــاق .
 - 2جلنة التوفيق وامل�صاحلة بنخـ ـ ــل  ،ومقـرها واليــة نـخـ ـ ـ ــل .
 - 3جلنة التوفيق وامل�صاحلة بوادي املعاول  ،ومقرها والية وادي املعاول .
 - 4جلنة التوفيق وامل�صاحلة بربك ـ ــاء  ،ومقرها والي ــة برك ـ ــاء .
 - 5جلنة التوفيق وامل�صاحلة بامل�صنـ ــعة  ،ومقــرها واليــة امل�صن ــعة .
ثامنـــا  :حمافظة جنوب ال�شرقية :
 - 1جلنة التوفيق وامل�صاحلة ب�صــور  ،ومقــرها واليــة �صـ ــور .
 - 2جلنة التوفيق وامل�صاحلة بالكـامل والـوافـي  ،ومقرها والية الكامل والـوافـي .
 - 3جلنة التوفيــق وامل�صاحلــة بجعــالن بنــي بوح�س ــن  ،ومقره ــا والي ــة جع ــالن
بن ــي بو ح�سن .
 - 4جلن ــة التوفي ــق وامل�صاحل ــة بجع ــالن بنــي بـو علــي  ،ومقرهـ ــا واليـ ــة جع ـ ــالن
بنــي بــو علي .
 - 5جلنة التوفيق وامل�صاحلة مب�ص ــرية  ،ومقرها والية م�صـرية .
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تا�سعــــا  :حمافظة �شمال ال�شرقية :
 - 1جلنة التوفيق وامل�صاحلة ب�إبراء  ،ومقرها واليــة �إبراء .
 - 2جلنة التوفيق وامل�صاحلة بامل�ضيبي  ،ومقرها والية امل�ضيبي .
 - 3جلنة التوفيق وامل�صاحلة ببديـة  ،ومقـرها واليــة بدية .
 - 4جلنة التوفيق وامل�صاحلة بالق ــابل  ،ومقرها واليــة الق ــابل .
 - 5جلنة التوفيق وامل�صاحلة بــوادي بــني خــالد  ،ومقرها والية وادي بني خالد .
 - 6جلنة التوفيق وامل�صاحلة بدماء والطائيني  ،ومقرها والية دماء والطائيني .
 - 7جلنة التوفيق وامل�صاحلة ب�سمد ال�ش�أن  ،ومقرها نيابة �سمد ال�ش�أن .
عا�شـرا  :حمافظة الظاهرة :
 - 1جلنة التوفيق وامل�صاحلة بعـربي  ،ومقرها والية عربي .
 - 2جلنة التوفيق وامل�صاحلة بينقل  ،ومقرها والية ينقل .
 - 3جلنة التوفيق وامل�صاحلة ب�ضنك  ،ومقرها والية �ضنك .
حادي ع�شر  :حمافظة الو�سطى :
 - 1جلنة التوفيق وامل�صاحلة بهيماء  ،ومقرها والية هيـماء .
 - 2جلنة التوفيق وامل�صاحلة مبحوت  ،ومقرها والية حموت .
 - 3جلنة التوفيق وامل�صاحلة بالدقــم  ،ومقرها والية الدقــم .
 - 4جلنة التوفيق وامل�صاحلة باجلازر  ،ومقرها والية اجلـازر .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بن�ص امل ــادة الثانية من القرار الوزاري رقم  2012/16امل�شار �إليه الن�ص الآتي :
تعـقــد اللج ــان جل�سـاتـها ث ــالثة أ�يــام من كــل �أ�سبــوع على الأقل .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليـوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1436 / 7 / 29 :هـ
الموافـــق 2015 / 5 / 18 :م
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1102
ال�صادرة فـي 2015/5/31م
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عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ـ ــدل

قــرار وزاري
رقم 2015/150
ب�إن�شاء دائرة للكاتب بالعدل بوالية بو�شر
وحتديد نطاق اخت�صا�صها وحتديد نطاق اخت�صا�ص دائرة الكاتب بالعدل مب�سقط
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 75/26
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2000/47بتحديد اخت�صا�صات وزارة العدل واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
و�إىل قانون الكتاب بالعدل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/40
و�إىل موافقة وزارة املالية بخطابها رقم م ز ت 3409/59065/امل�ؤرخ 2015/3/15م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تن�شـ ـ ـ أ� دائ ـ ــرة للكات ـ ــب بالعـ ــدل بواليـ ــة بو�ش ــر (مب�سم ــى دائ ــرة الكات ــب بالع ــدل ببو�ش ـ ــر )
ويتح ــدد نط ــاق اخت�صا�صهــا بواليـ ــة بو�شـ ــر .
املــادة الثانيــــة
يتحدد نطاق اخت�صا�ص دائرة الكاتب بالعدل مبحافظة م�سقط بواليتي م�سقط ومطرح .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ثالثني يوما من تاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1436 / 9 / 1 :هـ
املــوافــق 2015 / 6 / 18 :م

عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل

ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1105
ال�صادرة فـي 2015/7/5م
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وزارة املاليـــــة
قــرار وزاري
رقــم 2015/86
بتعديـل دليـل ت�صنيـف امليزانيـة العامـة للدولـة
( امللحـق رقـم  ) 1املرفــق بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/111
و�إلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2015/1بالت�صدي ــق عل ــى امليزاني ــة العامــة للدول ــة لل�سنــة
املاليــة ، 2015
و�إىل الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ـ ــدل بدلي ـ ــل احل�سـ ــاب  -ف ــي امل ــادة  ( 13م�صروفـ ــات ال�سفـ ــر فـ ــي املهـ ــام الر�سميـ ــة )
مــن البــند  ( 33م�ستلزمــات خدمي ــة ) م ــن الفــ�صـل  ( 101م�صروف ــات خدميـة و�سلعيـة )
مــن الـبــاب الثان ــي ( امل�صروفــات ) م ــن دليـ ــل ت�صني ــف امليزان ـيــة العام ــة للدولـ ــة امللحـ ــق
رقم ( )1املرفق بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي امل�شــار �إليهــا  -دليــل احل�ســاب التايل ،
وذلك على النحو الآتي :
رقم احل�ساب
مادة بند ف�صل باب

13

33

101

2

ا�سـم احل�سـاب

دليـل احل�سـاب

يخ�ص�ص ملــا يدفع كمقابل
لبدالت ال�سفر والتكاليف
التي تتحملها الوحدات
م�صروفات ال�سفر
احلكومية فـي حالة �إيفاد
فـي املهام الر�سمية املوظفـني فـي املهام الر�سمية
الداخلية �أو اخلارجية طبقا
للنظام الوظيفـي فـي الوحدة ،
بخالف تذاكر ال�سفر .
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املــادة الثانيــــة
ي�ستبـ ــدل بدلي ــل احل�ســاب  -فـي املـادة  ( 16تكالــيف تدريب ) من البند  ( 33م�ستلزمات خدميـة )
من الفــ�صـ ــل  ( 101م�صروفـ ــات خدميـ ـ ــة و�سلعيـ ـ ــة ) مــن الب ـ ــاب الثانـ ـ ــي ( امل�صروفـ ــات )
مــن دليــل ت�صنيــف امليزانيــة العامــة للدولــة امللحــق رقــم ( )1املرفــق بالالئحـ ـ ــة التنفـيذي ـ ــة
للقانـ ـ ــون املالـ ــي امل�شـ ـ ــار �إليهـ ــا  -دليـ ــل احل�سـ ــاب التالـ ــي  ،وذلــك علــى النحــو الآتــي :
رقم احل�ساب
مادة بند ف�صل باب

16

33

101

ا�سـم احل�سـاب

دليـل احل�سـاب

تكاليف تدريب

يخ�ص�ص ملــا يدفع كمقابل
لبدالت ال�سفر والتكاليف التي
تتحملها الوحدات احلكومية
ملن توفدهم من موظفـيها
للتدريب فـي الداخل �أو اخلارج
طبقا للنظام الوظيفـي للوحدة ،
بخالف تذاكر ال�سفر .

2

املــادة الثالـثــــة
ي�ضاف �إىل البنـد  ( 33م�ستلزمات خدميـة ) من الف ــ�صـل  ( 101م�صروفـات خدميـة و�سلعية )
م ــن الب ــاب الثان ــي ( امل�صروف ــات ) م ــن دلي ــل ت�صني ــف امليزاني ــة العام ــة للدول ــة امللح ــق
رقــم ( )1املرفــق بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املال ــي امل�ش ــار �إليه ــا مادتــان جديدتــان
برقــم  35بعنـوان "تذاكـر ال�سفـر فــي املهـام الر�سم ـيـة" وبرق ــم  36بعنــوان "تذاكــر ال�سفـر
للتدريب"  ،وذلك على النحو الآتي :

-49-

رقم احل�ساب
مادة بند ف�صل باب

35

33

101

2

رقم احل�ساب
مادة بند ف�صل باب

36

33

101

2

ا�سـم احل�سـاب

دليـل احل�سـاب

يخ�ص�ص ملــا يدفع كمقابل
لتذاكر ال�سفر التي تتحملها
الوحدات احلكومية فـي حالة
تذاكر ال�سفر فـي
�إيفاد املوظفـني فـي املهام
املهام الر�سمية
الر�سمية الداخلية �أو اخلارجية
طبقا للنظام الوظيفـي
فـي الوحدة .
ا�سـم احلـ�ساب

دليـل احل�سـاب

تذاكر ال�سفر
للتدريب

يخ�ص�ص ملــا يدفع كمقابل
لتذاكر ال�سفر التي تتحملها
الوحدات احلكومية ملن
توفدهم من موظفـيها للتدريب
فـي الداخل �أو اخلارج طبقا
للنظام الوظيفـي فـي الوحدة .

املــادة الرابعـــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا القرار .
املــادة اخلام�سـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من 2016/1/1م .
�صدر فـي 1436 / 11 / 19 :هـ
املوافــــق 2015 / 8 / 31 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1115
ال�صادرة فـي 2015/9/20م

دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزي ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ ـ�ؤول عـ ـ ــن ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املاليـ ـ ـ ــة
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قـــرار وزاري
رقـــم 2015/87
بن�شـر احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2014م
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلـ ــى املر�س ـ ـ ــوم ال�سلطانـي رق ـ ـ ــم  2014/1بالت�صديـ ـ ــق علـ ــى امليزاني ـ ــة العامــة للـدولـ ـ ـ ــة
لل�سن ـ ـ ــة املالية 2014م ,
وبعد العر�ض على املقام ال�سامي  -حفظه اللـه ورعاه . -
تـقـــرر
مـــــادة وحيـــدة
ين�شـ ــر فـي اجلريـ ــدة الر�سميـ ــة احل�س ـ ــاب اخلتامـ ــي للدول ـ ـ ــة عـ ــن ال�سن ـ ــة املاليـ ـ ــة 2014م
طبقا للجداول التف�صيلية املرفقة .

�صـدر فـي  2 :من ذي القعـــدة 1436هـ
املـوافــــق  17 :من �أغ�سطــــــــ�س 2015م
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزيـ ـ ـ ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ�ؤول عن ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املالي ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1111
ال�صادرة فـي 2015/8/23م
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احل�ساب اخلتامي للدولة عن ال�سنة املالية 2014م
( مليون ريال عماين )
			
جدول رقم ( )1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

ال�سنة املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانيــــة
املعتمــــدة

�أوال  :الإيرادات :
� -1صافـي الإيرادات النفطية

10429.5

الفعـــــلي

8150.0

10205.2

1495.3

� -2إيرادات الغاز

1500.0

1687.6

1931.0

� -3إيرادات جارية

(جدول 2000.0 )2

1983.7

30.2

� -4إيرادات ر�أ�س مالية (جدول 20.0 )3

15.8

21.6

 -5ا�سرتدادات ر�أ�س مالية (جدول 30.0 )3

215.2

13907.6

�إجمالــــي الإيــــرادات
ثانيا :الإنفاق العام :
امل�صروفات اجلارية :
 -6م�صروفات الدفاع والأمن

4494.2

14107.5

11700.0

3700.0

4210.8

3848.5

 -7م�صروفات الوزارات املدنية (جدول 4487.0 )4

4762.7

343.9

 -8م�صروفات �إنتاج النفط

340.0

484.5

81.8

 -9م�صروفات �إنتاج الغاز

92.0

95.3

53.6

 -10فوائد على القرو�ض

45.0

52.9

8822.0

جملة امل�صروفات اجلارية
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8664.0

9606.2

تابع جدول رقم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

البيـــــــــــــــــــــــان

( مليون ريال عماين )
ال�سنة املالية 2014م
امليزانيــــة
املعتمــــدة

امل�صروفات اال�ستثمارية :
 -11امل�صـ ـ ـ ــروف ـ ـ ـ ـ ــات الإمنائيـ ـ ـ ـ ـ ــة
للوزارات املدنية ( جدول 1800٫0 ) 6

1744.3
60.7

 -12امل�صـ ــروفـ ـ ــات الر�أ�س ماليـ ـ ــة
للوزارات املدنية ( جدول 38٫0 ) 5

الفعـــــلي

2093٫6

72٫0

752.7

 -13م�صروفات �إنتاج النفط

690٫0

748٫1

562.3

 -14م�صروفات �إنتاج الغاز

700٫0

670٫5

3120٫0

30٫5

جملة امل�صروفات اال�ستثمارية

3228٫0

امل�ساهمات ونفقات �أخرى :
 -15دع ـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ــوائ ـ ــد ال ـ ـقـ ــرو�ض
35٫0
التنموية والإ�سكانية

3584٫2

32٫4

 -16م�ساهمـ ـ ــات فـي م�ؤ�س�س ـ ـ ـ ــات
حملية و�إقليمية ودولية

211٫0

465٫4

320٫5

 -17دعم قطاع الكهرباء

272٫0

270٫6

27٫9

 -18دعم ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية 35٫0

19٫3

98٫6

 -19الدعم الت�شغيلي لل�شركات احلكومية 195٫0

59٫1

1119٫1

 -20دعم املنتجات النفطية

451٫6

 2048٫2جملـة امل�ساهمات والنفقات الأخرى
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860٫0

1134٫6

1608٫0

1981٫4

تابع جدول رقم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

البيـــــــــــــــــــــــان

( مليون ريال عماين )
ال�سنة املالية 2014م
امليزانيــــة
املعتمــــدة

الفعـــــلي

�إجمايل الإنفاق العام

13500٫0

15171٫8

( )82.6ثالثا:العجز ( �أوال  -ثانيا )

()1.800.0

()1.064.3

13990٫2

رابعا :و�سائل التمويل :
()43٫4

-

� -21صافـي املعونات
� -22صافـي االقرتا�ض اخلارجي :
 القرو�ض املتوقع ا�ستالمها 550.0()350٫0
 -القرو�ض املتوقع �سدادها

10٫5
()84٫5
()74٫00

29٫1
()89.4
200.0

� -23صافـي االقرتا�ض املحلي :
 القرو�ض املتوقع ا�ستالمها -القرو�ض املتوقع �سدادها

280.0
()80.0

()50٫2

200.0

()60.3

300.0

200.0

()100.0

()100.0
200.0

100.0

-

 -24ا�ستخدام فائ�ض �سنوات �سابقة

1.000.0

1074٫8

-

 - 25متويل من االحتياطيات

400.0

جملــة و�سائــل التمويــل

1800.0

82.6
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1.064.3

الإيرادات اجلارية للوزارات والوحدات احلكومية
والهيئات العامة عن ال�سنة املالية 2014م
(بالريال العماين)

					
جدول رقم ()2

ال�سنة املالية 2014م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

56 390 000

64 169 610

58 683 676

ديوان البالط ال�سلطاين

7 016

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 000

590

35 951

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

5 000

3 358

463 670

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

450 000

412 713

416 838 949

وزارة املالية

424 120 000

464 365 787

3 280 261

وزارة اخلارجية

3 833 000

3 884 264

104 526

وزارة الداخلية

265 000

223 161

643 712

وزارة الإعالم

564 000

661 896

27 629 195

وزارة التجارة وال�صناعة

37 546 000

33 833 532

14 950 705

وزارة النفط والغاز

4 191 000

10 105 020

5 601 186

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

5 390 000

8 558 001

443 527

وزارة العدل

413 000

353 419

23 184 929

وزارة ال�صحة

26 009 000

24 865 210
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تابع جدول رقم ()2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2014م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

2 498 811

وزارة الرتبية والتعليم

2 184 000

2 574 701

3 538 082

وزارة التنمية االجتماعية

1 253 000

2 699 941

417 215

وزارة الرتاث والثقافة

390 000

693 225

19 426 265

وزارة النقل واالت�صاالت

18 653 000

16 055 941

33 969 800

وزارة الإ�سكـ ـ ــان

31 505 000

43 986 144

12 090 181

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

12 516 000

15 285 795

2 135

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

2 000

1 116

13 063 436

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

13 691 000

14 724 531

8 127

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

3 000

7 154

3 231 195

جمل�س املناق�صات

3 381 000

1 331 702

55 821

جمل�س ال�شورى

6 000

51 516

35 854

وزارة اخلدمة املدنية

8 000

22 788

1 402 235

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي

2 594 000

3 727 791

86 819

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

50 000

52 436

98 691 923

فائ�ض الهيئات العامة (هيئة تنظيم االت�صاالت) 97 000 000

443 294

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

612 235

معهد الإدارة العامة
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55 991 996

410 000

444 060

-

608 432

			
تابع جدول رقم ()2

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2014م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

1 235 323

وزارة التعليم العايل

767 000

1 911 916

54 792

املجل�س الأعلى للتخطيط

40 000

45 197

233 831

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

225 000

612 999

21 533

جمل�س الدولة

7 000

5 422

84 109

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

6 000

169 402

1 661 007

االدعاء العام

2 614 000

2 608 239

184 356

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

218 000

242 377

9 863 776

وزارة ال�سياحة

9 971 000

12 021 574

8 490

جمل�س البحث العلمي

5 000

15 869

6 298

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

53 000

23 107

156 840 515

وزارة القوى العاملة

152 716 000

157 820 965

9 164

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

-

5 236

1 421 796

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

1 006 000

1 355 022

51 171 994

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

61 100 000

50 459 377

19 096

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

2 000

10 153

585 893

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

388 000

765 818

571

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

2 000

2 435
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تابع جدول رقم ()2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
-

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2014م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

168 000

629 938

18 787
3 144 998
-

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
م�شروع جامعة عمان

1 000
3 875 000
-

15 825
3 042 776
148

41 495 112

الهيئة العامة للطريان املدين

48 885 000

27 532 908

90 116
-

حمكمة الق�ضاء الإداري
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

125 143
1 390
341 724 693
4 041 492
560 648 679
1 154

وزارة الدفاع
وزارة املالية ( احل�ساب اخلا�ص )
�شرطة عمان ال�سلطانية
وزارة النفط والغاز ( قطاع الغاز )
وزارة املاليــــة :
 متويل م�ؤ�س�سات �أخرى متويل القطاع ال�صناعي متويل بنك الإ�سكان العماين -اقرتا�ض

14 924 784

� -سندات حكومية "فوائد م�ستلمة "

1931 059 623

احتياطي خم�ص�ص ( �إيراد غري موزع )
الإجمالــــــــــــي
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110 000
-

112 250
103 630

180 000
402 248 000
-

193 981
1 397
432 767 353
34 573 826

523 780 000
-

477 881 980
5 594
402 110
-

48 810 000

8 676 595
-

1983 711 249 2000 000 000

الإيرادات اجلارية للوزارات والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2014م (ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية )
(بالريال العماين)
						
جدول رقم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
7 016
35 951
463 670
416 838 949
3 280 261
2 135
3 231 195
55 820
86 819
8 533
84 109
19 096
9 164
424 122 718
125 142
125 142

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

 - 1قطاع اخلدمات العامة :
مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
وزارة املالية
وزارة اخلارجية
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
جمل�س املناق�صات
جمل�س ال�شورى
وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى)
جمل�س الدولة
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

590
1 000
3 358
5 000
412 713
450 000
464 365 787 424 120 000
3 884 264 3 833 000
1 116
2 000
1 331 703 3 381 000
51 516
6 000
52 436
50 000
5 422
7 000
169 402
6 000
10 153
2 000
5 236
-

جملة قطاع اخلدمات العامة

470 293 696 431 863 000

 - 2قطاع الدفاع :
وزارة الدفاع
جملة قطاع الدفاع
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180 000

193 981

180 000

193 981

			
تابع جدول رقم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
104 526

		

البيـــــــــــــــــــــــان
 - 3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
265 000

223 161

443 339

وزارة العدل

413 000

352 834

8 127

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

3 000

7 154

1 661 007

االدعاء العام

2 614 000

2 608 239

3 144 998

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء

3 875 000

3 042 776

90 116

حمكمة الق�ضاء الإداري

110 000

112 250

1 390

وزارة املالية ( احل�ساب اخلا�ص )

341 724 693

�شرطة عمان ال�سلطانية

432 767 353 402 248 000

347 178 196

جملة قطاع الأمن والنظام العام

439 115 164 409 528 000

188
13 987

-

 - 4قطاع التعليم :
وزارة العدل ( املعهد العايل للق�ضاء )

-

وزارة ال�صحة ( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب ) 9 000

1 397

585
7 751

2 493 625

وزارة الرتبية والتعليم

2 184 000

2 574 356

1 402 235

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 2 594 000

3 727 791

612 235

معهد الإدارة العامة

-

1 235 323

وزارة التعليم العايل

767 000

310

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية (كلية العلوم ال�شرعية)
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-

608 432
1 911 916
402

			
تابع جدول رقم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
8 490
6 299
571
1 069 494
6 842 757

		

ال�سنة املالية 2014م
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
15 869
5 000
جمل�س البحث العلمي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
23 106
53 000
2 435
2 000
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
وزارة القوى العاملة ( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 971 808 1 271 000
149
م�شروع جامعة عمان
جملة قطاع التعليم

 - 5قطاع ال�صحة :
23 170 942
وزارة ال�صحة
جملة قطاع ال�صحة
23 170 942
3 538 082
35 854
155 771 021
18 787
159 363 744

58 683 675
33 969 801
178 484
11 911 697

(بالريال العماين)

 - 6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية

9 844 600 6 885 000
24 857 459 26 000 000
24 857 459 26 000 000
1 253 000

2 699 941

22 788
8 000
وزارة اخلدمة املدنية
156 849 157 151 445 000
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
15 825
1 000
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
402 110
وزارة املالية (بنك الإ�سكان العماين )
جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 159 989 821 152 707 000
 -7قطاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين ( بلدية م�سقط وبلدية �صحار )
وزارة الإ�سك ـ ــان
وزارة البلــديـ ــات الإقليم ـي ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ــوارد امليــاه
(قطاع موارد املياه )
وزارة البلـ ــديـ ــات الإقليمــية وم ـ ـ ـ ــوارد امليـ ـ ــاه
(قطاع البلديات الإقليمية )
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64 169 610 56 390 000
43 986 144 31 505 000
2 500

41 799

15 243 996 12 513 500

			
تابع جدول رقم ()1/2

(بالريال العماين)

		

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
13 063 436
1 421 796
51 171 994

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
الهيئة العامة للكهرباء واملياه

ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
14 724 531 13 691 000
1 355 022 1 006 000
50 459 377 61 100 000

170 400 883

جملة قطاع الإ�سكـــــان

189 980 479 176 208 000

643 713
5 186
417 215
443 294
233 521
13 000
184 356
585 893
2 526 178
14 950 705

البيـــــــــــــــــــــــان

 - 8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
وزارة الإعالم
وزارة الرتبية والتعليم ( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات )
وزارة الرتاث والثقافة
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
جمل�س الدولة ( اللجنة الوطنية لل�شباب )
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
 - 9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز ( قطاع النفط )

4 041 492

وزارة النفط والغاز ( قطاع الغاز )

18 992 197

جملة قطاع الطاقة والوقود

5 601 186
5 601 186

 - 10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية
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564 000
390 000
410 000
225 000
218 000
388 000

661 896
345
693 225
444 060
612 597
242 377
765 818

3 420 318 2 195 000
4 191 000
-

10 105 020
34 573 826

44 678 846 4 191 000
5 390 000

8 558 001

8 558 001 5 390 000

			
تابع جدول رقم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
-

		

البيـــــــــــــــــــــــان
 - 11قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء :
وزارة املالية ( متويل القطاع ال�صناعي )
جملة قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء

 - 12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع النقل )
19 389 318
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت )
36 947
هيئة تنظيم االت�صاالت
98 691 923
الهيئة العامة للطريان املدين
41 495 112
159 613 300
جملة قطاع النقل واالت�صاالت
� - 13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
27 629 195
وزارة التجارة وال�صناعة
املجل�س الأعلى للتخطيط
54 792
وزارة ال�سياحة
9 863 776
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
37 547 763
� - 14أخــــــــرى :
وزارة املالية :
 متويل م�ؤ�س�سات �أخرى560 648 679
 اقرتا�ض1 154
 �سندات حكومية "فوائد حم�صلة "14 924 784
575 574 617
جملة الأخرى
احتياطي خم�ص�ص ) �إيراد غري موزع (
الإجمالـــــــــــــــي
1931 059 623
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(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
-

18 566 370
86 630
97 000 000
48 885 000
164 538 000

5 594
5 594
16 025 574
30 367
55 991 996
27 532 907
99 580 844

33 833 532 37 546 000
45 197
40 000
12 021 574 9 971 000
629 938
168 000
103 630
46 633 871 47 725 000
523 780 000
523 780 000
48 810 000
2000 000 000

477 881 980
8 676 595
486 558 575
1983 711 249

الإيرادات اجلارية عن ال�سنة املالية 2014م
(ح�ســـــــــب البنــــــود)
							
جدول رقم ()2/2
(بالريال العماين)
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

394 244 413

�أ � -إيرادات ال�ضرائب والر�سوم :
�ضريبة الدخل (على ال�شركات وعلى امل�ؤ�س�سات ) 448 018 343 400 000 000

154 526 189

ر�سوم الرتاخي�ص با�ستقدام العمال غري العمانيني 156 000 288 150 000 000

24 445 047

ر�سوم البلدية على الإيجارات

23 000 000

27 553 788

28 362 668

ر�سوم املعامالت العقارية

26 000 000

39 520 489

11 981 002

رخ�ص ممار�سة الأعمال التجارية

13 000 000

10 258 673

43 606 939
25 316 151
24 274 126
19 062 371
217 300 590

رخ�ص و�سائل النقل
ر�سوم فنادق ومرافق �أخرى
ر�سوم امتياز مرافق
ر�سوم حملية خمتلفة
تراخي�ص االت�صاالت
�ضريبة جمركية

50 417 137 45 000 000
27 948 691 22 000 000
17 998 473 25 000 000
25 970 269 24 000 000
40 000 000
279 189 562 270 000 000

943 119 496

جملة ( �أ ) �إيرادات ال�ضرائب والر�سوم

1082 875 713 1038 000 000

63 028 848
278 694
26 861

ب � -إيرادات غري �ضريبية :
�إيرادات بيع املياه
�إيرادات مياه خمتلفة
�إيرادات الربيد

72 000 000
500 000
-
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62 826 076
315 607
-

			
تابع جدول رقم ()2/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
33 613 123

�إيرادات املطارات

		

البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
23 436 243 40 000 000

340 478

�إيرادات املوانئ

350 000

333 369

88 400 139

�إيرادات خدمات مرفق االت�صاالت

45 000 000

47 989 366

10 234 284
11 583 320

فائ�ض الهيئات العامة
�إيرادات ت�أجري عقارات حكومية

12 000 000
11 500 000

8 002 630
11 627 947

555 986 784

�أرباح اال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�ص�ص ر�أ�س املال 474 073 234 513 000 000

27 805 044
21 611 577
35 077 595
59 509 924
7 183 451
119 018
208 369
19 768 917
39 266 058
13 897 643

فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض املدينة
ر�سوم الهجرة واجلوازات
ر�سوم و�أتعاب �إدارية خمتلفة
تعوي�ضات وغرامات وجزاءات
�إيرادات تعدين
مبيعات مواد غذائية
�إيرادات زراعية خمتلفة
�إيرادات طبية
�إيرادات متنوعة ( �أخرى )
�إيرادات نفطية �أخرى

23 000 000
26 000 000
41 000 000
58 000 000
13 000 000
170 000
170 000
22 000 000
32 000 000
3 500 000

987 940 127

جملة ( ب ) الإيرادات غري ال�ضريبية

900 835 536 913 190 000

1931 059 623

ج ـ احتياطي خم�ص�ص ( �إيراد غري موزع )
الإجمايل ( أ�  +ب  +ج )
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48 810 000

20 466 606
22 215 146
37 658 494
79 446 707
8 570 870
133 831
246 759
22 825 631
73 780 802
6 886 218
-

1983 711 249 2000 000 000

الإيرادات الر�أ�س مالية واال�سرتدادات الر�أ�س مالية للوزارات املدنية
عن ال�سنة املالية 2014م (ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية)
(بالريال العماين)
						
جدول رقم ()3
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

-

9 197 044
9 197 044
129 162
10 061 219
10 190 381

البيـــــــــــــــــــــــان
�إيرادات ر�أ�س مالية :
 -1قطاع اخلدمات العامة :
وزارة املالية
جملة قطاع اخلدمات العامة
 - 5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة
جملة قطاع ال�صحة
 -7قطاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين ( بلدية �صحار )
وزارة الإ�سكان
جملة قطاع الإ�سكان

 - 9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز ( قطاع الغاز )
10 857 592
جملة قطاع الطاقة والوقود
10 857 592
30 245 017

21 573 134
21 573 134

�إجمايل الإيرادات الر�أ�س مالية
ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
� -14أخرى :
وزارة املالية ( متويل م�ؤ�س�سات �أخرى )
�إجمايل اال�سرتدادات الر�أ�س مالية
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ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

200 000

11 050

200 000

11 050

-

214 430
214 430

135 099
700 000
14 454 507
19 100 000
14 589 606 19 800 000
-

1 023 171
1 023 171

15 838 257 20 000 000

30 000 000

215 215 502

215 215 502 30 000 000

الإيرادات الر�أ�س مالية واال�سرتدادات الر�أ�س مالية عن ال�سنة املالية 2014م
(ح�ســــب البنــــود)
(بالريال العماين)
							
جدول رقم ()1/3
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

�إيرادات ر�أ�س مالية :
1 023 632

�إيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية 1 202 000

9 166 750

�إيرادات بيع �أرا�ض حكومية

20 054 635

حتويالت ر�أ�س مالية حملية

18 798 000
-

� 30 245 017إجمايل الإيرادات الر�أ�س مالية

1 815 227
12 785 429
1 237 601

15 838 257 20 000 000

ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
9 719 934
9 719 934

ا�سرتداد �أق�ساط القرو�ض :
ا�سرتداد قرو�ض من هيئات وم�ؤ�س�سات عامة وغريها 30 000 000
جملة ا�سرتداد �أق�ساط القرو�ض

6 574 471

6 574 471 30 000 000

بيع ا�ستثمارات :
11 853 200

بيع ا�ستثمارات فـي هيئات وم�ؤ�س�سات عامة وخا�صة

 11 853 200جملة بيع اال�ستثمارات
� 21 573 134إجمايل اال�سرتدادات الر�أ�س مالية
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-

208 641 031

-

208 641 031

215 215 502 30 000 000

امل�صروفات اجلارية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2014م
(بالريال العماين)
					
جدول رقم ()4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

222 010 390

ديوان البالط ال�سلطاين

256 212 020 220 961 000

308 468 405

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

326 454 688 293 018 000

4 495 429

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

4 774 000

5 723 577

2 150 037

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء

1 629 000

1 806 970

3 299 191

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

3 824 000

4 022 948

13 759 421

وزارة املالية

15 883 000

29 561 330

65 692 904

وزارة اخلارجية

71 795 000

75 939 629

35 417 904

وزارة الداخلية

32 059 000

44 683 772

8 329 470

وزارة الإعالم

9 312 000

11 615 073

15 378 183

وزارة التجارة وال�صناعة

16 315 000

20 496 271

3 960 890

وزارة النفط والغاز

4 498 000

4 819 779

44 374 504

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

45 254 000

58 370 087

15 735 391

وزارة العدل

17 748 000

18 781 494

530 610 713

وزارة ال�صحة

711 226 154 593 059 000
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تابع جدول رقم ()4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

920 082 603

وزارة الرتبية والتعليم

1245 514 521 990 951 000

161 824 225

وزارة التنمية االجتماعية

174 403 747 164 005 000

10 469 846

وزارة الرتاث والثقافة

10 004 000

13 813 511

13 605 815

وزارة النقل واالت�صاالت

13 991 000

18 345 006

34 446 974

وزارة الإ�سكان

35 396 000

46 633 569

83 570 140

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

91 718 000

107 010 659

1 166 498

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

627 000

1 139 227

78 295 677

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

83 384 000

100 962 171

3 378 966

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

3 523 000

4 633 785

2 313 382

جمل�س املناق�صات

2 036 000

2 933 655

258 616

مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي 261 000

290 723

6 769 305

جمل�س ال�شورى

8 064 000

7 149 692

5 653 393

وزارة اخلدمة املدنية

5 729 000

7 295 059

189 274 053

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي

226 399 788 197 409 000

13 179 847

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

14 934 000

16 703 163

119 300 979

موازنات الفائ�ض والدعم

62 750 000

75 777 691

30 865 382

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

31 897 000

36 305 265

1 692 404

معهد الإدارة العامة

1 032 000

1 961 132
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تابع جدول رقم ()4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
63 490 152

		
البيـــــــــــــــــــــــان

وزارة التعليم العايل

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
62 725 000

 212 038 069ح�ص ــة احلكومــة فـي معا�ش ــات موظفـي احلكومـ ــة
العمانيني

69 691 574

297 781 930 222 000 000

9 294 099

املجل�س الأعلى للتخطيط

9 419 000

12 134 256

10 988 798

منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة

17 000 000

14 517 136

54 998 062

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

57 209 000

95 182 675

8 420 089

جمل�س الدولة

9 000 000

9 568 334

15 294 149

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

15 815 000

19 811 560

17 103 150

االدعاء العام

18 260 000

22 806 128

9 962 594

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

10 298 000

10 404 701

10 369 890

وزارة ال�سياحة

11 505 000

10 148 605

3 930 962

جمل�س البحث العلمي

4 409 000

5 338 144

5 693 710

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

7 070 000

7 235 761

141 020 627

وزارة القوى العاملة

179 417 813 150 568 000
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تابع جدول رقم ()4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

3 734 506

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

4 338 000

5 275 212

13 193 351

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

11 933 000

16 843 963

10 961 500

تعوي�ضات

160 477 052

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

30 000 000

-

493 569

176 081 431 168 930 000

�صناديق التقاعد

-

-

12 894 789

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

11 865 000

14 040 525

32 613 873

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

35 646 000

44 984 945

732 307

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

939 000

858 233

6 554 220

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

9 830 000

10 525 562

4 395 424

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

4 272 000

2 729 061

35 060 551

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
( املحاكم والأمانة العامة للمجل�س )

39 771 000

47 572 481

720 163

م�شروع جامعة عمان ( امل�صروفات الت�أ�سي�سية )

2 000 000

491 923

21 207 527

الهيئة العامة للطريان املدين

21 897 000

26 074 556

3 564 852

حمكمة الق�ضاء الإداري

4 061 000

4 497 593

-

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

-

1 185 184

-

احتياطي خم�ص�ص

528 400 000

3848 545 403

الإجمالــــي

-71-

-

4762 679 011 4487 000 000

امل�صروفات اجلارية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2014م (ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية )
(بالريال العماين)
							
جدول رقم ()1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
94 238 685
295 598 405
4 495 429
2 150 037
3 299 191
13 759 421
62 101 240
1 166 498
2 313 382
6 769 305
13 179 847
7 744 982
15 294 149
3 734 506
10 961 500
12 894 789
549 701 366

البيـــــــــــــــــــــــان
 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
112 599 372 94 349 000
313 554 688 280 148 000
5 723 577 4 774 000

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 629 000
3 824 000
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
15 883 000
وزارة املالية
67 224 000
وزارة اخلارجية
627 000
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
2 036 000
جمل�س املناق�صات
8 064 000
جمل�س ال�شورى
14 934 000
وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )
8 251 000
جمل�س الدولة
15 815 000
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
4 338 000
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
تعوي�ضات

1 806 970
4 022 948
29 561 330
71 077 892
1 139 227
2 933 655
7 149 692
16 703 163
8 402 806
19 811 560
5 275 212
493 569

11 865 000

14 040 525

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
جملة قطاع اخلدمات العامة
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614 296 186 533 761 000

تابع جدول رقم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
35 417 904

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 -3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
32 059 000

44 683 772

14 953 284

وزارة العدل

16 502 000

17 636 625

3 378 966
17 103 150

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط
االدعاء العام

3 523 000
18 260 000

4 633 785
22 806 128

35 060 551

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
( املحاكم والأمانة العامة للمجل�س )
حمكمة الق�ضاء الإداري

39 771 000
4 061 000

3 564 852
109 478 707
959 101
28 670
782 107
13 585 272

جملة قطاع الأمن والنظام العام
 -4قطاع التعليم :
ديوان البالط ال�سلطاين ( جمل�س التعليم )
وزارة اخلارجية ( املعهد الدبلوما�سي )
وزارة العدل ( املعهد العايل للق�ضاء )

47 572 481
4 497 593

141 830 384 114 176 000
3 372 000
155 000
1 246 000

3 511 504
37 621
1 144 869

وزارة ال�صحة ( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب ) 19 522 602 18 302 000
1242 839 298 989 269 000
وزارة الرتبية والتعليم
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 226 399 788 197 409 000
1 961 132 1 032 000
معهد الإدارة العامة
69 691 574 62 725 000
وزارة التعليم العايل

917 985 107
189 274 053
1 692 404
63 490 153
2 725 475

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ( كلية العلوم ال�شرعية ) 2 836 000

3 202 555

197 525

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية (مراكز تدريب ال�صناعات احلرفـية) 413 000

295 235
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تابع جدول رقم (		)1/4

(بالريال العماين)

		

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
3 930 962
5 693 710

جمل�س البحث العلمي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
5 338 144 4 409 000
7 235 761 7 070 000

106 376 035

وزارة القوى العاملة (قطاع التعليم التقني والتدريب املهني )

135 181 106 120 678 743

732 307

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

720 163

م�شروع جامعة عمان ( امل�صروفات الت�أ�سي�سية ) 2 000 000

1308 173 044
517 025 441

البيـــــــــــــــــــــــان

جملة قطاع التعليم
 -5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة

939 000

858 233
491 923

1717 711 345 1411 855 743
691 703 552 574 757 000

517 025 441

جملة قطاع ال�صحة

691 703 552 574 757 000

161 824 225
5 653 393
50 414 829
50 665 709
212 038 069
10 988 798

 -6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة اخلدمة املدنية
م�ؤ�س�سات �أخرى
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية
ح�صة احلكومة فـي معا�شات موظفـي احلكومة العمانيني
منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة

174 403 747 164 005 000
7 295 059 5 729 000
41 788 081 40 000 000
10 282 500
297 781 930 222 000 000
14 517 136 17 000 000

34 644 592
30 000 000

وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
�صناديق التقاعد

29 889 257
-

44 236 707
-

4 395 424

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

4 272 000

2 729 061

560 625 039

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية

593 034 221 482 895 257
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تابع جدول رقم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
121 315 220
34 446 974

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 -7قطاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين
وزارة الإ�سكان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
133 839 395 117 417 000
46 633 569 35 396 000

79 627 047

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
( قطاع البلديات الإقليمية )

87 499 000

3 943 094

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
( قطاع موارد املياه )
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
الهيئة العامة للكهرباء واملياه

5 257 869 4 219 000
100 962 171 83 384 000
16 843 962 11 933 000
176 081 431 168 930 000

78 295 677
13 193 351
160 477 052
491 298 415
1 887 904
8 329 470
10 469 846
2 097 496
1 782 320
30 865 382
52 272 587
675 107

جملة قطاع الإ�سكان

101 752 790

581 371 187 508 778 000

 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
دي ـ ـ ــوان الب ـ ــالط ال�سلطانـ ـ ـ ــي
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافـية ) 2 181 000
9 312 000
وزارة الإعالم
10 004 000
وزارة الرتاث والثقافة

2 335 428
11 615 073
13 813 511

وزارة الرتبية والتعليم ( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات ) 1 682 000
1 783 000
م�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والن�شر والإعالن
31 897 000
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
54 373 000
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

2 675 223
3 398 633
36 305 265
91 980 120

جمل�س الدولة ( اللجنة الوطنية لل�شباب )
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749 000

1 165 528

تابع جدول رقم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
9 765 069
12 870 000
32 613 873
163 629 054
3 960 890
3 960 890
3 609 480

		
البيـــــــــــــــــــــــان

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
10 109 466 9 885 000

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ( دار الأوبرا ال�سلطانية ) 12 870 000
35 646 000
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
 -9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز
جملة قطاع الطاقة والوقود

12 900 000
44 984 945

231 283 192 170 382 000
4 498 000

4 819 779

4 819 779 4 498 000

 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين ( م�شروع زراعة املليون نخلة ) 3 642 000

3 926 321

44 374 504

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

45 254 000

47 983 984

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

62 296 408 48 896 000

22 022
22 022

 -11قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء :
امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية

-

جملة قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء

 -12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع النقل )
12 920 824
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت )
684 991
هيئة تقنية املعلومات
15 363 606
الهيئة العامة للطريان املدين
21 207 527
50 176 948

-

58 370 087

جملة قطاع النقل واالت�صاالت
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13 105 686
885 314
19 914 000
21 897 000

17 463 396
881 610
19 255 477
26 074 556

63 675 039 55 802 000

تابع جدول رقم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
258 616

3 562 993

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
ديوان البالط ال�سلطاين
( مكتـب م�ست�ش ــار جاللـ ـ ــة ال�سلطـ ـ ـ ــان ل�شـ�ؤون
التخطيـ ــط االقت�ص ـ ــادي )
261 000
وزارة اخلارجية
( الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات ) 4 416 000

4 824 117

15 378 183

وزارة التجارة وال�صناعة

1 052 493

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي 1 053 000

9 294 098

املجل�س الأعلى للتخطيط

9 419 000

12 134 256

10 369 890

وزارة ال�سياحة

11 505 000

10 148 605

6 554 220

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

9 830 000

10 525 562

-

16 315 000

290 723

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

46 470 493

جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى

-

احتياطـــي خم�صـــ�ص

3848 545 403

الإجمالــــــــــي
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-

20 496 271
1 053 000

1 185 184

60 657 718 52 799 000
528 400 000

-

4762 679 011 4487 000 000

امل�صروفات اجلارية عن ال�سنة املالية 2014م
(ح�ســـــب البنــــــود)
(بالريال العماين)
							
جدول رقم ()2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

1087 797 332
11 678 640

البيـــــــــــــــــــــــان
�أ  -م�صروفات خدمية و�سلعية :
رواتب و�أجور :
رواتب �أ�سا�سية
�أجور امل�ؤقتني

136 569

تكاليف تعيني اخلريجني

3 453 972

معا�شات تقاعد الوزراء

1103 066 513
416 799 056

1492 594 162 1196 640 962
14 800 742 9 203 403
5 934 870

جملة الرواتب والأجور
بــدالت :
بدل �سكن

ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

7 340
3 554 370

1510 956 614 1211 779 235
569 500 452 429 591 532

43 363 469

بدل كهرباء

45 157 863

73 770 179

20 371 425

بدل مياه

21 286 321

47 083 280

16 780 757

بدل هاتف

16 730 599

44 446 714

82 932 072

بدل طبيعة عمل

91 793 870

103 464 491

10 949 574

بدل اغرتاب

10 402 805

12 140 888

123 586 685

بدل نقل

188 092 365 128 461 611

67 315 133

بدالت �أخرى

86 014 497

161 076 715

عالوة غالء معي�شة

180 559 728 174 264 367

943 174 886

جملة البدالت
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91 319 852

1310 377 949 1003 703 465

تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
18 472 650
3 628 623
77 565 276
3 127 177
9 690 066
8 505 112
22 099 880
63 414 268
6 995 718
213 498 770
*

212 373 021
2472 113 190

		
البيـــــــــــــــــــــــان

م�ستحقات �أخرى :
تذاكر ال�سفر
م�صروفات ال�سفر
مكاف�آت
تعوي�ض نقدي عن الإجازة
�أجور �إ�ضافـية

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
20 177 257
3 665 167
37 501 602
2 459 672
7 754 684

20 449 693
3 381 491
62 697 687
3 218 937
11 368 369

م�ستحقات نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة غري العمانيني 10 044 028
21 972 628
�إيجارات م�ساكن املوظفـني
تكاليف العقود اخلا�صة ل�شغل الوظائف امل�ؤقتة 67 072 759
15 000
مكاف�آت املحالني �إىل التقاعد املبكر

11 940 061
25 668 846
78 783 973
-

منحة نهاية اخلدمة للموظفـني املعينني بغري طريق التعاقد 9 213 000

8 200 502

جملة امل�ستحقات الأخرى

225 709 559 179 875 797

ح�صة احلكومة فـي نظام معا�شات موظفـي
298 291 911 222 301 247
احلكومة العمانيني **
�أ -جمموع امل�صروفات اخلدمية وال�سلعية

***

3345 336 033 2617 659 744

* ي�شمل مبلـغ  322655رياال عمانيـا يمثـل م�ساهمة الحكومة عن الموظفـين العاملين فـي مجل�س البحث العلمي
بمبلغ  229647رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفـي االدعاء العام بمبلغ  93008رياالت عمانية .
** ي�شمــل مبلغ  291167رياال عمانيا يمثل م�ساهمة الحكومة عن الموظفـين العاملين فـي مجل�س البحث العلمي
بمبلغ  204167رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفـي االدعاء العام بمبلغ  87000ريال عماني .
*** ي�شمـل مبلـغ  472905ريـاالت عمانيــة يمثــل م�ساهمـة الحكومـة عـن الموظفـيـن العامليـن فــي مجلـ�س البحـث
العلمي بمبلغ  357823رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفـي االدعاء العام بمبلغ  115082رياال عمانيا .
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تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

98 569 373

		
البيـــــــــــــــــــــــان

ب  -م�ستلزمات �سلعية وخدمية :
 -1م�ستلزمات �سلعية :
لوازم و�إمدادات طبية

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

99 825 001 107 975 766

4 366 261

لوازم و�إمدادات زراعية

4 889 677

4 639 791

1 528 006

مواد كيماوية ومبيدات ح�شرية

2 106 101

1 596 752

18 980 756

لوازم تعليمية

19 395 506

22 142 302

24 977 189

مواد غذائية

20 637 159

23 151 925

8 421 380

لوازم مكتبية ومطبوعات

8 043 152

9 421 778

4 246 390

لوازم و�إمدادات الطرق واملباين

4 641 255

7 835 057

8 055 786

لوازم و�إمدادات الإذاعة والتلفزيون

8 574 709

9 283 733

6 505 579

لوازم و�إمدادات احلا�سب الآيل

5 304 868

8 786 337

5 110 461

وقود وزيوت للآالت واملعدات

5 683 861

5 024 510

208 270

غاز طبيعي

217 931

201 401

4 080 965

قطع غيار للآالت واملعدات

4 389 889

3 964 691

10 247 271

وقود وزيوت لل�سيارات وو�سائل النقل

10 776 846

8 982 809

4 478 243

قطع غيار �سيارات وو�سائل النقل

4 974 910

3 676 461

12 644 725

م�ستلزمات �سلعية �أخرى

12 158 562

12 771 634

212 420 655

جملة امل�ستلزمات ال�سلعية
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221 304 182 219 770 192

تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
455 000
25 718 489
40 452 995
1 702 527
106 450
10 960 906
1 905 862
1 384 583
6 481 293
22 881 929
5 098 084
2 392 989
26 859 142
2 238 123
7 150 061
16 918 343
9 683 575
52 674 297
1 239 389
63 449 185

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

 - 3م�ستلزمات خدمية :
�صيانة طرق
عقود نظافة
�صيانة مبان
�صيانة �أثاث ومعدات مكاتب
�صيانة �أثاث ومعدات م�ساكن
�صيانة �سيارات وو�سائل نقل
�صيانة �آالت
�صيانة �أجهزة احلا�سب الآيل
�صيانة �أخرى
�إيجارات عقارات
ت�أمني على ال�سيارات
ت�أمني على الأمالك واخلزائن احلكومية
م�صروفات �سفر فـي مهام ر�سمية
ا�شرتاكات فـي ال�صحف واملجالت
دعاية و�إعالن و�إقامة معار�ض
تكاليف تدريب
م�صروفات عالج باخلارج
تكاليف خدمات �أخرى
تكاليف االحتفال بالعيد الوطني

455 000
34 436 432
37 544 546
2 760 629
415 366
7 638 075
4 366 455
2 878 809
8 142 625
24 221 709
5 055 425
2 893 979
20 266 168
2 118 153
8 494 203
22 841 417
7 765 481
41 757 281
304 249

791 896
30 911 379
41 822 709
1 563 333
109 471
13 363 116
1 707 855
1 274 850
6 148 007
26 394 597
4 765 027
1 744 367
30 891 915
2 166 161
13 070 330
24 595 159
10 603 700
59 126 201
1 016 873

تكاليف ا�ستئجار �سيارات وو�سائل نقل

74 718 066

81 925 627
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تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
7 259
1 343 496
15 453 338
41 073 955
31 716
454 279
2 273 826
118 791 910
22 785 321
799 820
1 493 034
1 879 750
506 140 926
9 902 597
52 629 322
26 361 155
6 712 711
95 605 785

		

(بالريال العماين)

ال�سنة املالية 2014م
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
29 106
تكاليف متديدات كهربائية خارج م�سقط 268 434
عقود خدمات ا�ست�شارية
1 803 794 2 003 365
12 013 324 27 134 016
عقود خدمات ت�شغيلية
عقود خدمات �أخرى
45 787 408 46 843 294
40 665
17 932
م�صروفات بنكية
464 279
908 568
خ�سارة تغري �سعر العملة
15 044 958 3 271 000
مردودات من �إيرادات �سنوات �سابقة
115 604 602 135 994 923
م�صروفات غري مبوبة
27 797 414 23 968 210
تكاليف بعثات درا�سية
608 625
258 461
�صيانة �أثاث ومعدات تعليمية
�صيانة �أثاث ومعدات من�ش�آت �صحية وخمتربات 2 540 211 2 458 150
2 954 313 3 030 260
تكاليف �إقامة املهرجانات
جملة امل�ستلزمات اخلدمية
578 681 272 555 230 681
 - 4م�صروفات خدمات حكومية :
خدمات االت�صاالت ( الربيد والربق والهاتف )
تكاليف ا�ستهالك الكهرباء
تكاليف ا�ستهالك املياه
تكاليف ا�ستئجار خطوط البيانات و�شبكة املعلومات الدولية

12 510 207
36 840 903
22 028 572
9 286 589

10 925 231
55 273 711
28 902 270
7 858 884

جملة م�صروفات اخلدمات احلكومية

80 666 271

102 960 096

 814 167 366ب  -جمموع امل�ستلزمات ال�سلعية واخلدمية
()4+3+1
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902 945 550 855 667 144

تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

ج  -دعم وحتويالت جارية �أخرى :
 - 1الدعم :
الهيئات وامل�ؤ�س�سات (غري املالية ) :
174 770 181
الهيئات العامة
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
30 233 530
جملة الدعـــــــــــــــم
205 003 711
 - 2حتويالت للهيئات وامل�ؤ�س�سات التي ال تهدف للك�سب :
حتويالت للأندية واالحتادات الريا�ضية
19 302 973
حتويالت لهيئات وم�ؤ�س�سات �أخرى
30 000 000
جملة التحويالت للهيئات وامل�ؤ�س�سات
49 302 973
التي ال تهدف للك�سب
م�ساعدات ودعم وتعوي�ضات للمواطنني :
 - 3م�ساعدات للمواطنني :
منح وم�ساعدات اجتماعية
181 864 313
خم�ص�صات ال�شيوخ والقبائل
4 617 800
منح وم�ساعدات طارئة
3 157 681
خم�ص�صات الإعا�شة للطلبة
52 507 637
م�ساعدات خمتلفة
10 192 614
جملة امل�ساعدات للمواطنني
252 340 045
 - 4دعم للمواطنني :
1 176 112
دعم احلرف
خم�ص�صات تنمية ريفـية
1 164 000
خ�سائر بيع الب�سور
جملة الدعم للمواطنني
2 340 112
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(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

194 180 370 184 252 000
22 145 237 16 830 000
216 325 607 201 082 000
19 894 443
-

21 628 254
-

19 894 443

21 628 254

144 737 538 133 945 840
4 617 200 4 690 670
4 742 593 2 362 628
55 008 222 63 243 997
15 103 912 9 616 756
224 209 465 213 859 891
802 275 1 176 112
594 000
648 960
729 193
2 125 468 1 825 072

تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
278 524
10 355 242
10 633 766

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 - 5تعوي�ضات عن ال�ضرر :
تعوي�ضات ال�ضرر عن احلوادث
تعوي�ضات �أخرى

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1 510
-

جملة تعوي�ضات عن ال�ضرر

1 510

595 735
680 381
1 276 116

26 214 431

 - 6م�ساعدات ومعونات داخلية :
م�ساعدات ومعونات داخلية

29 786 000

26 214 431

جملة امل�ساعدات واملعونات الداخلية

29 897 995 29 786 000

415 239

29 897 995

 - 7م�ساعدات ومعونات خارجية :
م�ساعدات ومعونات خارجية

415 560

684 206

415 239

جملة امل�ساعدات واملعونات اخلارجية

415 560

684 206

8 733 891

 - 8اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية :
منظمات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 9 398 576

8 932 174

1 584 489

منظمات عربية

2 042 807

1 714 207

5 696 190

منظمات دولية

6 967 253

7 603 936

16 014 570

جملة اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية 18 250 317 18 408 636

 562 264 847ج  -جمموع الدعم والتحويالت اجلارية الأخرى
514 397 428 485 273 112
()8+7+6+5+4+3+2+1
3848 545 403

528 400 000

د  -احتياطـــي خم�صـــ�ص
الإجمالـــــــي ( أ�  +ب  +ج  +د )
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-

4762 679 011 4487 000 000

امل�صروفات الر�أ�س مالية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2014م
(بالريال العماين)
		
			
جدول رقم ()5
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2013م
ديوان البالط ال�سلطاين
4 714 816

ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
4 887 122 3 316 000

4 597 411

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

1 547 000

1 288 189

73 909

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

87 000

147 000

46 927

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 23 000

103 122

138 651

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

65 000

71 717

540 980

وزارة املالية

175 000

288 473

1 077 221

وزارة اخلارجية

245 000

957 640

1 573 213

وزارة الداخلية

840 000

1 154 192

83 792

وزارة الإعالم

62 000

974 314

139 189

وزارة التجارة وال�صناعة

17 000

224 035

19 900

وزارة النفط والغاز

26 000

36 383

524 019

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

305 000

1 791 067

572 150

وزارة العدل

17 000

1 472 596

9 189 716

وزارة ال�صحة

10 707 506 12 941 000

8 765 998

وزارة الرتبية والتعليم

3 017 000

11 111 117

1 011 126

وزارة التنمية االجتماعية

66 000

1 686 319
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تابع جدول رقم ()5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

(بالريال العماين)
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

117 676

وزارة الرتاث والثقافة

13 000

90 415

510 726

وزارة النقل واالت�صاالت

177 000

509 044

1 101 506

وزارة الإ�سكان

982 000

1 434 521

4 995 761

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

2 103 000

7 591 264

1 003

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

-

3 221

1 737 492

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

2 467 000

1 968 371

90 505

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

70 000

146 905

27 765

جمل�س املناق�صات

16 000

536 727

169 700

جمل�س ال�شورى

29 000

111 745

وزارة اخلدمة املدنية

11 000

151 765

6 240 156

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي

4 498 000

6 619 333

607 000

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

987 000

1 356 968

308 448

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

25 000

496 010

39 732

معهد الإدارة العامة

1 398 820

وزارة التعليم العايل

27 225

املجل�س الأعلى للتخطيط

348 000
-
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-

8 291
1 128 707
1 438 839

(بالريال العماين)

			
تابع جدول رقم ()5
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2013م
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
1 924 973
جمل�س الدولة
346 224

ال�سنة املالية 2014م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
2 185 961
695 000
172 000
91 000

1 019 324

االدعاء العام

24 000

316 941

165 467

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

68 000

87 532

127 997

وزارة ال�سياحة

100 000

320 988

296 711

جمل�س البحث العلمي

-

90 945

307 471
2 785 950
712 269

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
وزارة القوى العاملة
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

655 000
1 306 000
42 000
242 000

453 345
3 668 569
341 642
443 718

225 076

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

2 000

311 949

699 564

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

31 000

435 060

48 200
71 868
390 909

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
( املحاكم والأمانة العامة للمجل�س )
م�شروع جامعة عمان ( امل�صروفات الت�أ�سي�سية )
الهيئة العامة للطريان املدين
حمكمة الق�ضاء الإداري

10 000
-

8 133
552 373

528 906

1 929 309
19 000
10 764
2 092
69 024
209 000
225 968
163 475
31 000
214 069
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
56 356
71 999 257 38 000 000
الإجمالـــــي
60 647 316
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امل�صروفات الر�أ�س مالية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2014م (ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية)
					
جدول رقم ()1/5
(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2013م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

252 000

823 648

4 402 411

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

1 352 000

1 123 189

73 909

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

87 000

147 000

46 927

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 23 000

103 122

1 047 964

138 651

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

65 000

71 717

540 980

وزارة املالية

175 000

288 473

1 050 404

وزارة اخلارجية

238 000

956 654

1 002

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

27 765

جمل�س املناق�صات

16 000

169 700

جمل�س ال�شورى

29 000

607 000

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

987 000

1 356 968

318 128

جمل�س الدولة

91 000

172 000

712 269

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

42 000

341 642

225 076

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

2 000

311 949

9 362 186

جملة قطاع اخلدمات العامة
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-

3 221
536 727
-

6 236 310 3 359 000

تابع جدول رقم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2013م
1 573 213
562 664
90 505
1 019 324
390 909
214 069
3 850 684
72 000
4 689
9 486
281 803
8 731 880
6 240 157
39 732
1 398 820
17 722
9 132

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان
 -3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية
وزارة العدل
مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط
االدعاء العام
جملــ�س ال�ش ـ�ؤون الإداريــة للق�ضــاء
( املحاكــم والأمانــة العامــة للمجلــ�س )
حمكمة الق�ضاء الإداري
جملة قطاع الأمن والنظام العام
 -4قطاع التعليم :
ديوان البالط ال�سلطاين ( جمل�س التعليم )
وزارة اخلارجية ( املعهد الدبلوما�سي )
وزارة العدل ( املعهد العايل للق�ضاء )
وزارة ال�صحة
( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب )
وزارة الرتبية والتعليم
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي
معهد الإدارة العامة
وزارة التعليم العايل
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ( كلية العلوم ال�شرعية )
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
( مراكز تدريب ال�صناعات احلرفية )
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امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

840 000
17 000
70 000
24 000

1 154 192
1 463 509
146 905
316 941

19 000
31 000

1 929 309
163 475

5 174 331 1 001 000
2 000
7 000
-

40 000
985
9 087

311 000
2 992 000
4 498 000
348 000
52 000

316 904
11 097 224
6 619 333
8 291
1 128 707
40 678

10 000

-

تابع جدول رقم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2013م
296 711
307 472
1 987 800
48 200
2 092

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان
جمل�س البحث العلمي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
وزارة القوى العاملة
( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني )
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
م�شروع جامعة عمان ( امل�صروفات الت�أ�سي�سية )

جملة قطاع التعليم
19 447 696
 -5قطاع ال�صحة :
8 907 913
وزارة ال�صحة
جملة قطاع ال�صحة
8 907 913
 -6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
1 011 126
وزارة اخلدمة املدنية
111 745
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
798 150
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
71 868
 1 992 889جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية
 -7قطاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين
3 537 730
وزارة الإ�سكان
1 101 506
وزارة البلــديـ ــات الإقليمي ــة ومـ ــوارد املي ــاه
4 909 025
(قطاع البلديات الإقليمية )
وزارة البلــديـ ــات الإقليمي ــة ومـ ــوارد املي ــاه
86 736
( قطاع موارد املياه )

-90-

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

655 000

90 945
453 345

1 063 000
10 000
-

2 011 905
8 133
10 764

21 836 301 9 948 000
10 390 602 12 630 000
10 390 602 12 630 000
66 000
11 000
243 000
320 000

1 686 319
151 765
1 656 664
552 373
4 047 121

3 028 000
982 000

3 979 242
1 434 521

1 991 000

7 552 187

112 000

39 077

تابع جدول رقم (		)1/5

		

(بالريال العماين)

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2013م
1 737 492

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

2 467 000

1 968 371

528 906

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

242 000

443 718

11 901 395

20 122
83 792
34 118
117 675
308 448
1 907 251
28 096
156 335
195 000
699 564
3 550 401
19 900
19 900

ال�سنة املالية 2014م
البيـــــــــــــــــــــــان

جملة قطاع الإ�سكان
 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية )
وزارة الإعالم
وزارة الرتبية والتعليم
( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات )
وزارة الرتاث والثقافة
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
جمل�س الدولة ( اللجنة الوطنية لل�شباب )
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ( دار الأوبرا ال�سلطانية )
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
 -9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز
جملة قطاع الطاقة والوقود

-91-

15 417 116 8 822 000

20 000
62 000
25 000
13 000
25 000
643 000
58 000
195 000
31 000

20 000
974 314
13 893
90 415
496 010
2 145 283
87 532
165 000
435 059

4 427 506 1 072 000
26 000

36 383

26 000

36 383

تابع جدول رقم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2013م
14 000
524 019
538 019
507 122
3 604
225 968
736 694
23 000
22 128
139 189
27 225
127 997
339 539
60 647 316

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2014م
البيـــــــــــــــــــــــان
 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( م�شروع زراعة املليون نخلة )
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية
 -12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع النقل )
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت )
الهيئة العامة للطريان املدين
جملة قطاع النقل واالت�صاالت
� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
دي ــوان البـ ــالط ال�سلطانــي
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي )
وزارة اخلارجية
( الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات )
وزارة التجارة وال�صناعة
املجل�س الأعلى للتخطيط
وزارة ال�سياحة
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
الإجمالـــــــــــي
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امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

14 000
305 000
319 000

1 805 067

170 880
6 120
209 000
386 000

478 373
30 671
69 025
578 069

17 000
100 000
117 000

14 000
1 791 067

10 233
224 035
1 438 839
320 988
56 356
2 050 451

71 999 257 38 000 000

امل�صروفات الر�أ�س مالية عن ال�سنة املالية 2014م
(ح�ســـــب البنــــــود)
(بالريال العماين)
					
جدول رقم ()2/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

15 777 153
7 403 273
4 760 672
2 886 429
30 827 527
14 489 125
278 003
14 767 128
1 152 703
8 223 298
9 376 001
5 676 660

ال�سنة املالية 2014م
البيـــــــــــــــــــــــان
الأ�صول الثابتة :
�أثاث ومعدات :
�أثاث ومعدات مكاتـب
�أثاث ومعدات م�ساكن
�أثاث ومعدات تعليمية
�أثاث ومعدات من�ش�آت �صحية وخمتربات
جملة الأثاث واملعدات
و�سائل نقل :
�سيارات
و�سائل نقل �أخرى

امليزانية
املعتمدة

7 269 677
4 745 177
2 813 487
4 280 463

�آالت ومعدات :
�آالت
معدات
�أ�صول ثابتة متنوعة :
�أ�صول ثابتة �أخرى

17 352 237
76 945

17 429 182 4 724 005
1 278 524
10 464 464

جملة الآالت واملعدات

18 758 992
6 693 573
7 285 452
3 839 532

36 577 549 19 108 804
4 481 555
242 450

جملة و�سائل النقل

الفعـــــلي

784 426
10 040 836

10 825 262 11 742 988
2 424 203

7 167 264

5 676 660

جملة الأ�صول الثابتة املتنوعة

7 167 264 2 424 203

60 647 316

الإجمالــــــــــــي

71 999 257 38 000 000
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امل�صروفات الإمنائية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2014م
(بالريال العماين)
			
			
جدول رقم ()6
ال�سنة املالية 2014م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

146 326 337

ديوان البالط ال�سلطاين

807 087 271

115 035 854

126 265 679

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

528 423 828

120 706 292

826 455

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

10 589 815

487 740

48 865

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 784 761

58 160

1 134 305

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

1 113 878

90 463

1 529 431

وزارة املالية

7 611 241

1 883 783

3 773 457

وزارة اخلارجية

88 596 135

3 235 445

2 328 427

وزارة الداخلية

23 773 367

3 172 194

112 224

وزارة الإعالم

11 163 397

224 206

1 927 426

وزارة التجارة وال�صناعة

12 227 096

1 424 389

846 313

وزارة النفط والغاز

5 533 274

256 555

26 441 386

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

163 991 708

26 431 507

5 369 835

وزارة العدل

17 689 018

5 327 337

54 436 279

وزارة ال�صحة

511 405 744

27 844 582
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تابع جدول رقم ()6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

38 964 618

وزارة الرتبية والتعليم

303 177 018

62 108 272

5 494 501

وزارة التنمية االجتماعية

42 153 234

4 041 142

8 945 418

وزارة الرتاث والثقافة

138 834 326

10 593 499

826 583 563

وزارة النقل واالت�صاالت

4191 766 351

822 587 659

176 032 062

وزارة الإ�سكان

749 109 550

215 441 182

34 763 487

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

396 317 553

55 294 577

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

17 977

13 695

45 422 031

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

172 392 654

57 462 489

87 303

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

442 629

54 098

20 008

جمل�س املناق�صات

424 992

46 521

22 300

جمل�س ال�شورى

150 918

977 911

وزارة اخلدمة املدنية

4 347 407

5 414 190

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 66 622 937

-

470 619

امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية
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16 683 775

760 180
5 617 686
961 032

			
تابع جدول رقم ()6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

2 800 000

هيئة تنظيم االت�صاالت

2 265 258

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي 25 889 724

102 484

الفعـــــلي

9 228 510

�سوق م�سقط للأوراق املالية

722 722
-

1

-

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات 1 265 946

15 009 480

هيئة تقنية املعلومات

97 074 511

34 098 098

12 558 458

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

62 178 534

9 297 592

102 604

معهد الإدارة العامة

587 224

60 740

105 199 320

وزارة التعليم العايل

497 268 899

142 875 439

7 346 197

املجل�س الأعلى للتخطيط

50 960 605

8 117 553

9 054 082

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

82 372 775

39 243 468

26 000

جمل�س الدولة

43 197

38 197

2 390 158

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

10 572 938

757 180

االدعاء العام

16 937 933

1 379 991

3 984 061

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

7 296 418

1 540 991

12 720 306

وزارة ال�سياحة

101 624 911

15 361 863
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-

			
تابع جدول رقم ()6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
7 143 803

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

جمل�س البحث العلمي

58 078 709

16 116 085

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

18 444 625

43 000

22 247 110

وزارة القوى العاملة

112 908 103

18 106 299

498 403

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

7 570 470

613 996

1 832 116

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

18 155 305

2 442 344

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

772 005 202

239 230 326

12 049 731

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

53 254 892

18 302 625

79 110

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

488 889

132 256

6 246 475

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

159 938 547

829 346

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
( املحاكم والأمانة العامة للمجل�س )

27 434 580

1 670 346

م�شروع جامعة عمان

4 000 000

425 593

الهيئة العامة للطريان املدين

17 593 744

2 645 987

-

-

4 525 234
-

احتياطــي خم�صــ�ص

1744 331 346

الإجمالـــــــــــي

-

ال�صرف الفعلي املقدر
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80 378 133

-

-

2093 626 050 10566 985 179
1800 000 000

-

امل�صروفات الإمنائية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2014م (ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية)
(بالريال العماين)
							
جدول رقم ()1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م

ال�سنة املالية 2014م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

25 540 082

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

19 995 224 239 154 250

126 265 679

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

120 706 292 528 423 828

826 455

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

48 865

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 784 761

58 160

1 134 305

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

1 113 878

90 463

1 529 431

وزارة املالية

7 611 241

1 883 783

3 773 457

وزارة اخلارجية

88 596 135

3 235 445

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

17 977

13 695

20 008

جمل�س املناق�صات

424 992

46 521

22 300

جمل�س ال�شورى

150 918

-

26 000

جمل�س الدولة

43 197

2 390 158

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

10 572 938

498 403

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

7 570 470

وزارة املالية ( اعتماد غري موزع )

80 378 133

-

162 075 143

جملة قطاع اخلدمات العامة
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10 589 815

487 740

38 197
613 996
-

147 169 516 976 432 533

تابع جدول رقم (		)1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
2 328 427
5 369 835
87 303
757 180
829 346
9 372 091
56 764
38 964 618
5 414 190
102 604
105 199 320
7 143 803
18 861 900
79 110
175 822 309

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان
 -3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية
وزارة العدل
مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط
االدعاء العام
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
( املحاكم والأمانة العامة للمجل�س )
جملة قطاع الأمن والنظام العام

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

23 773 367
17 689 018
442 629
16 937 933

3 172 194
5 327 337
54 098
1 379 991

27 434 580

1 670 346

86 277 527

11 603 966

 -4قطاع التعليم :
ديوان البالط ال�سلطاين
وزارة الرتبية والتعليم
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي
معهد الإدارة العامة
وزارة التعليم العايل
جمل�س البحث العلمي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
وزارة القوى العاملة
( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني )
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
م�شروع جامعة عمان

16 607 644 103 742 412
132 256
488 889
425 593
4 000 000

جملة قطاع التعليم

244 046 872 1054 615 714
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60 157
2 205 001
62 108 272 303 177 018
5 617 686 66 622 937
60 740
587 224
142 875 439 497 268 899
16 116 085 58 078 709
43 000 18 444 625

تابع جدول رقم (		)1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
54 436 279
54 436 279
5 494 501

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان
 - 5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

27 844 582 511 405 744

جملة قطاع ال�صحة

27 844 582 511 405 744

 -6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
42 153 234
وزارة التنمية االجتماعية

4 041 142

977 911

وزارة اخلدمة املدنية

4 347 407

760 180

3 385 210

وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )

9 165 691

1 498 655

9 857 622
116 695 151

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية
 -7قطاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين

6 299 977 55 666 332
87 073 577 533 797 419

176 032 062

وزارة الإ�سكان

215 441 182 749 109 550

25 481 663

وزارة البلــديـ ـ ــات الإقليمي ــة ومـ ــوارد امليـ ــاه
(قطاع البلديات الإقليمية )

33 970 186 265 990 034

9 281 824

وزارة البلــديـ ـ ــات الإقليمي ــة ومـ ــوارد امليـ ــاه
( قطاع موارد املياه )

21 324 391 130 327 519

45 422 031

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

57 462 489 172 392 654

1 832 116
374 744 847

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

18 155 305

2 442 344

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

772 005 202

239 230 326

جملة قطاع الإ�سكان
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656 944 495 2641 777 683

تابع جدول رقم (		)1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
1 632 538

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية ) 5 992 091

الفعـــــلي

3 291 426
224 206

112 224

وزارة الإعالم

11 163 397

8 945 418

وزارة الرتاث والثقافة

10 593 499 138 834 326

12 558 458

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

62 178 534

9 297 592

9 054 082

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

82 372 775

39 243 468

3 984 061

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

7 296 418

1 540 991

12 049 731

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

53 254 892

18 302 625

48 336 512
846 313
846 313
2 401 801
26 441 386
28 843 187

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
 -9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز
جملة قطاع الطاقة والوقود
 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( م�شروع زراعة املليون نخلة )
وزارة الزراعة و الرثوة ال�سمكية
جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية
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82 493 807 361 092 433

5 533 274

256 555

256 555 5 533 274

25 938 510

4 615 471

26 431 507 163 991 708
189 930 218

31 046 978

تابع جدول رقم (		)1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
470 619
470 619
826 533 951
49 612
2 800 000
15 009 480
4 525 234
848 918 277

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

 -11قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء :
امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية
جملة قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء
 -12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع النقل )
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت )
هيئة تنظيم االت�صاالت
هيئة تقنية املعلومات
الهيئة العامة للطريان املدين

821 967 640 4190 563 534
620 019
1 202 817
9 228 510
34 098 098 97 074 511
2 645 987 17 593 744

جملة قطاع النقل واالت�صاالت

859 331 744 4315 663 116

� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
وزارة التجارة وال�صناعة
1 927 426
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي
2 265 258
�سوق م�سقط للأوراق املالية
وزارة اخلارجية
102 484
(الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات )
املجل�س الأعلى للتخطيط
7 346 197
وزارة ال�سياحة
12 720 306
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
6 246 476
جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
30 608 147
الإجمالـــــــــي
1744 331 346
ال�صرف الفعلي ( املقدر )
-
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961 032 16 683 775
961 032 16 683 775

12 227 096
25 889 724
1

1 424 389
722 722
-

1 265 946
50 960 605
101 624 911
159 938 547
351 906 830

8 117 552
15 361 863
25 626 526
2093 626 050
-

10566 985 179

1800 000 000

امل�صروفات الإمنائية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2014م (ح�سب القطاعات )
(بالريال العماين)
					
جدول رقم ()2/6
ال�سنة املالية 2014م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
604 001

البيـــــــــــــــــــــــان
 -1قطاع الإنتاج ال�سلعي :
النفط اخلام

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

5 055 402

172 137

634 262

املعادن واملحاجر

7 728 022

107 734

18 209 634

الزراعة

89 136 684

19 081 077

12 250 776

الأ�سماك

112 029 182

15 312 240

5 149 674

ال�صناعة التحويلية

31 011 445

1 517 655

244 960 735

36 190 843

36 848 347
204 228 504

جملة قطاع الإنتاج ال�سلعي
 -2قطاع الإنتاج اخلدمي :
الإ�سكان

819 530 492

244 599 766

1 762 275

التجارة

7 013 700

1 918 702

376 346

الكهرباء

2 142 354

170 195

13 340 536

املياه

800 553 614

244 888 279

3 092 413

االت�صاالت (الربيد والربق والهاتف)

29 242 777

2 136 558

11 671 726

ال�سياحة

85 709 016

13 827 846

234 471 800

جملة قطاع الإنتاج اخلدمي
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507 541 346 1744 191 953

تابع جدول رقم (		)2/6

		

ال�سنة املالية 2014م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2013م
156 275 518

(بالريال العماين)

البيـــــــــــــــــــــــان
 -3قطاع الهياكل االجتماعية :
التعليم

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

923 861 756

226 786 814

14 171 755

التدريب املهني

89 557 078

13 418 318

65 132 691

ال�صحة

572 472 901

36 662 942

44 574 242

الإعالم والثقافة وال�ش�ؤون الدينية

459 752 753

87 166 933

8 014 492

املراكز االجتماعية

48 314 684

5 820 671

18 180 474

مراكز ال�شباب

97 253 755

14 494 262

306 349 172

جملة قطاع الهياكل االجتماعية

384 349 940 2191 212 927

424 339 110

 -4قطاع الهياكل الأ�سا�سية :
الطرق

450 840 878

املطارات

510 209 721 3154 662 444
355 792 994 1218 746 352

64 402 157

املوانئ

597 420 019

56 231 759

11 417 160

الري وموارد املياه

136 137 750

21 833 822

55 837 786

تخطيط املدن وخدمات البلديات

389 600 845

81 396 772

151 911 224

الإدارة احلكومية

848 627 812

138 017 626

7 913 712

البيئة ومكافحة التلوث

41 424 342

2 061 227

1166 662 027

جملة قطاع الهياكل الأ�سا�سية

1165 543 921 6386 619 564

1744 331 346

الإجمايل () 4 + 3 + 2 + 1

2093 626 050 10566 985 179

-

ال�صرف الفعلي املقدر
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1800 000 000

-

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
قــرار وزاري
رقـم 2015/633
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الأوقاف
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة الأوقـاف وال�شـ�ؤون الدينية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل قانون الأوقاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/65
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون الأوقاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2001/23
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون الأوقاف امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  12 :مـن �شــــــــوال 1436هـ
املـوافــــق  29 :مـن يوليـــــــــو 2015م
عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�ساملي
وزيـر الأوقــاف وال�شـ ـ�ؤون الدينيــة
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1110
ال�صادرة فـي 2015/8/9م
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تعديالت على بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الأوقاف
�أوال  :ي�ستبــدل بن�صــو�ص املــواد ( 12 ، 7 ، 6 ، 2البنديــن  5و  )15 ، 6من الالئحة التنفـيذية
لقانون الأوقاف امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 2
يكـون �إثبات الوقف وفقا للإجراءات الآتية :
 - 1يتق ـ ــدم طالــب الوق ــف بطلــب �إل ــى دائــرة الأوق ــاف بال ــوزارة �أو الإدارة بح�س ــب
الأحوال  ،طبقا للنموذج املعد لذلك .
 - 2حتي ـ ــل ال ــوزارة الطل ــب �إلــى الكاتــب بالعــدل املخت ــ�ص � ،أو وزارة الإ�سكان لإثبات
الوقف .
 - 3تتوىل الوزارة خماطبة وزارة الإ�سكان لتخطيط �أر�ض الوقف  ،وا�ستخراج �سند
ملكية لها .
 - 4تقــوم الــوزارة بت�سجيــل الوقف بعد �إثباتــه فـي ال�سجل املعد لذلك  ،وتتوىل
حفظ �سند امللكية .
 - 5تتولــى الوزارة خماطبــة وزارة الإ�سكــان لت�سجيل و�إثب ــات الأوقاف التي مل يتم
ت�سجيلها و�إثباتها .
املــادة ( ) 6
يعــني الوكيل مبعرفـ ــة الواقف  ،ويجوز له ا�شرتاط ذلك لنف�س ــه � ،أو يت ــم التعي ــني
مبعرفـ ــة ال ـ ــوزارة  ،وذلك برت�شيـ ــح وتزكية كتابيـ ــة مـ ــن �أهايل املنطقة التي تق ــع
فـي دائرته ــا �أعيـان الوقــف تقـ ــدم لدائ ــرة الأوقـ ــاف بال ـ ــوزارة �أو للإدارة بح�س ـ ــب
الأحوال  ،ثـم حتــال الأوراق بعد موافقة الوزير �إىل الكاتب بالعدل املخت�ص لإ�صدار
وكالة �شرعية بتعيني الوكيل .
املــادة ( ) 7
يلتزم الوكيل مبا ي�أتي :
 - 1تدوين �إيرادات وم�صروفات الوقف فـي ال�سجل املعد لذلك .
 - 2حفظ جميع امل�ستندات املتعلقة بالوقــف من �إيرادات وم�صروفات كعقود الإيجار
والفواتري الدالة على ال�صرف وغريها  ،فـي ملف خا�ص بذلك .
-106-

 - 3إ�جــراء التدقي ــق املحا�سبــي علــى �أعمــال الوقف �سنويا عن طريق مراقب ح�سابات
معتمد �إذا جتاوز دخل الوقف ال�سنوي امل�شمول بوكالته (� )4000أربعة �آالف ريال
عماين  ،ويكون �صرف تكاليف التدقيق املحا�سبي من ريع الوقــف  ،على �أن يقوم
الوكيل مبوافاة الدائرة بنتيجة التدقيق املحا�سبي �سنويا .
املــادة ( ) 12
 البند( : )5تقــوم ال ــوزارة مبخاطب ــة الكـات ــب بالع ــدل املخت�ص �أو وزارة الإ�سكانلإنهاء �إجراءات البيع .
 البند ( : )6تق ــوم ال ــوزارة ب�ش ــراء عيــن �أخ ــرى بديل ــة  ،و�إخطار وزارة الإ�سكانلإ�صدار �سند ملكية للعني امل�شرتاة .
املــادة ( ) 15
يتم ا�ستثمار �أر�ض الوقف امل�شمولة بوكالة الوزير وفقا لل�ضوابط وال�شروط الآتية :
 - 1احل�صول على �إذن من الوزير با�ستثمار �أر�ض الوقف ملدة ال تتجاوز ( )25خم�سا
وع�شرين �سنة  ،مبا يتنا�سب مع حجم وطبيعة امل�شروع وم�صلحة الوقف .
 - 2يك ــون اال�ستثم ــار ف ــي املج ــاالت العقاري ــة �أو ال�صناعي ــة �أو التجاريــة �أو الزراعيــة
وغريها من املجاالت  ،ح�سبما يراه امل�ستثمر  ،وتوافق عليه الوزارة .
� - 3أن يت ــم اال�ستثم ــار وفق ــا للأه ــداف والأغ ــرا�ض الت ــي تقره ــا الــوزارة مبا ي�ؤدي
�إىل تنمية الوق ــف واملحافظــة علي ــه  ،و�أن يكـ ــون اال�ستثمـار فـ ــي �أن�شطة تتوافق
مع مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية .
 - 4على امل�ستثم ــر املحافظ ــة علـ ــى �أر�ض الوقف  ،وااللتزام بالقواع ــد والإج ــراءات
املعمول بها فـي �ش�أن اال�ستثمار  ،وفقا لأحكام قانون الأوقاف والئحته التنفـيذية
والقرارات الـوزاريــة ابتــداء من الإع ــالن عن اال�ستثـمار  ،وحتــى ت�سلي ــم �أر�ض
الوقف بعد انتهاء مدة اال�ستثمار .
 - 5يلتزم امل�ستثمر ب�أحكام وبنود عقد اال�ستثمار املربم بينه وبني الوزارة .
 - 6يلتزم امل�ستثمر بت�سليم �أر�ض الوقف وما عليها من بناء �أو من�ش�آت ثابتة فور
انتهاء املدة املحـددة لال�ستثمار بحالة �صاحلة  ،ويحق للوزارة اتخ ــاذ الإج ــراءات
القانونيـة الالزمة حلمله على ذلك  ،دون الإخ ــالل بحقها فـي طلب التعوي�ض .
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ثانيا  :ي�ضاف إ�ل ــى الالئحــة التنفـيذيـة لقانـون الأوقـاف امل�شـار �إليهـا  ،املــواد ( )9مكررا ،
( )13مكررا  )17( ،مكررا  ،تكون ن�صو�صها كالآتي :
املــادة (  ) 9مكررا
ال يجوز التعدي علـى املمتلكــات الوقفـيــة �أو اكت�ســاب �أي حق عيني عليها بالتق ــادم ،
ويت ــم �إزال ــة التعدي عن طريق البلديات املخت�صة .
املــادة (  ) 13مكررا
تقــوم الــوزارة بطرح �أمــوال الوقــف املراد ا�ستثمارها عن طريق الإعالن باجلرائد
اليومية .
املــادة (  ) 17مكررا
يتــم قيد الأموال العائدة مـ ــن اال�ستثمار  ،و�أوجـه �صرفها فـيمـ ــا يتـ ــم ا�ستقطاع ــه
من �أرا�ضي امل�ساجد �أو مدار�س حتفـيظ القر�آن الكرمي وفقا للإجراءات والقواعد
الآتية :
 - 1تتولـى الدائرة ت�سجيل عوائد اال�ستثمار فـي ال�سجل املعد لذلك  ،وعليه ــا الت�أكد
م ــن إ�ي ــداع تل ــك العوائ ــد فـي ح�ساب الوقف لدى امل�صرف املعتمد بال�سلطنة .
 - 2ت�صرف عوائد اال�ستثمــار فـي الإنفــاق علــى امل�ساجــد ومــدار�س حتفـيــظ القــر�آن
الكرمي و�صيانتها ودفع رواتب املوظفـني والأ�شخا�ص القائمني على �إدارتها ،
وما زاد عن ذلك يوجه �إىل امل�ساجد واملدار�س الأخرى .
ثالثا  :ي�ضــاف �إلـ ــى الالئحـ ــة التنفـيذيـ ــة لقانـ ــون الأوقـ ــاف امل�ش ــار �إليهــا  ،ف�ص ـ ــل جدي ـ ــد
على النحو الآتي :
الف�صــل الثامــن
امل�ؤ�س�ســات الوقفـيــة
املــادة ( ) 28
تعـ ــد امل�ؤ�س�سات الوقفـية من الأ�شخـ ــا�ص االعتباريـ ــة اخلا�ص ــة ذات النفـ ــع الــعام ،
وال ت�ستهــدف ب�صفــة �أ�سا�سيـة حتقيـ ــق الك�س ــب امل ـ ــادي  ،ويكون الغر�ض منهـ ــا �إدارة
وا�ستثمار �أموال الوقف  ،واملحافظة عليها .
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املــادة ( ) 29
تثبت ال�شخ�صية االعتبارية للم�ؤ�س�سة الوقفـية مبجرد ن�شر قيدها فـي اجلريدة
الر�سمية  ،وتعترب من امل�ؤ�س�سات الوقفـية من ذلك التاريخ  ،وتكون لأموالها الثابتة
واملنقولة �صفة املال العام فـي تطبيق �أحكام قانون اجلزاء العماين .
املــادة ( ) 30
للواق ـ ــف �أو وك ـ ــالء الوق ـ ــف التقــدم �إىل الدائـ ــرة بطلــب �إن�شـ ـ ــاء م�ؤ�س�س ـ ــة وقفـي ـ ــة
علــى النمــوذج املعد لذلك  ،وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أال يقل ر�أ�س مالها عن ( )100000مائة �ألف ريال عماين .
� - 2أن يكون لها مقر ثابت فـي ال�سلطنة .
� - 3أن يكــون نظامهــا الأ�سا�ســي متفقــا مــع �أحكــام قان ـ ــون الأوقـ ــاف واللوائـ ــح
والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له .
� - 4أن يكــون لهــا جملـ ــ�س �إدارة مكـ ــون من �أع�ض ـ ــاء مر�شحيــن مبعرف ـ ــة الواقـ ـ ــف
�أو الوكيــل ممن تتوافر فيهم ال�شروط املقررة فـي هذه الالئحة .
� - 5أن ي�صدر بتعيني جمل�س الإدارة قرار من الوزير .
املــادة ( ) 31
تقوم الدائرة بفح�ص طلب �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوقفـية  ،والت�أكد من توافر ال�شروط
املق ــررة فـي هــذه الالئحــة  ،ويجب البت فـي الطل ــب خــالل ( )30ثالثــني يوم ــا
من تاريــخ تقدمي ــه م�ستوفـيا جميع �شروطه  ،فـ ـ�إذا انق�ضـت هذه الفت ــرة دون البت
فـي الطلب اعتبــر مرفو�ضــا  ،وملقدم الطلب التظلــم من هذا القرار للوزيــر خــالل
(� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالقــرار � ،أو علمــه به علمــا يقينيــا  ،ويجب
البت فيــه خــالل ( )30ثالثيــن يوما مــن تاريــخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي املدة دون
رد مبثابة رف�ض للتظلم .
املــادة ( ) 32
تق ــوم الدائ ــرة بقي ــد امل�ؤ�س�ســة الوقفـية فـي ال�سجل املعد لذلك  ،مع �إرفاق ن�سخة
معتمدة من النظام الأ�سا�سي لها  ،و يتم قيد الطلبات التي يتم رف�ضها فـي �سجل
خا�ص بذلك .
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املــادة ( ) 33
يجب �أن يت�ضمن النظام الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة الوقفـية البيانات الآتية :
 - 1ا�سم امل�ؤ�س�سة الوقفـية ومقرها  ،على �أن يتوافق ا�سمها مع ن�شاطها �أو موقعها
اجلغرافـي  ،وحتظر الت�سمية على �أ�سا�س عرقي �أو طائفـي �أو مذهبي �أو ديني .
 - 2ت�شكيـ ــل جمل ـ ــ�س الإدارة  ،و�ش ــروط ع�ضويت ــه  ،وكيفـي ــة انته ــاء الع�ضويـ ــة ،
واخت�صا�صات جمل�س الإدارة  ،ومدة عمله  ،وكيفـية انعقاده  ،واتخاذ قراراته .
�	- 3أن�شطة وجماالت امل�ؤ�س�سة الوقفـية وعائد ا�ستثمار �أموالها  ،وكيفـية الت�صرف
فـيها .
 - 4دمــج امل�ؤ�س�ســة الوقفـية فـي غريه ــا من امل�ؤ�ســ�سات الوقفـيــة  ،وكيفـيــة حله ــا
وت�صفـيتها .
املــادة ( ) 34
يك ــون مق ــر امل�ؤ�س�س ــة الوقفـي ــة حي ــث توج ــد الأم ــوال املوقوفة  ،ويجــوز �أن يكون
مقرها فـي حمافظة م�سقط  ،ولها �أن تن�شئ فروعا مبختلف حمافظات ال�سلطنة
طبقا لنظامها الأ�سا�سي  ،وبعد موافقة الوزير .
املــادة ( ) 35
للم�ؤ�س�س ــة الوقفـي ــة �أن تتخ ــذ الو�سائل وال�سبل الكفـيلة بتحقيق �أهدافها وتبا�شر
كافة اخت�صا�صاته ــا  ،وتدي ــر �أن�شطتها املختلفة فـي �إطار ال�سيا�سة العامة للدولة
والتخطيط الذي ت�ضعه الوزارة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 36
تتحـدد �أغــرا�ض و�أهداف امل�ؤ�س�ســة الوقفـية فـ ــي تنفـيــذ �شروط الواقــف وو�صيته ،
وفـ ــي الإنف ــاق عل ــى �أوج ــه الب ــر والإح�ســان املختلف ــة  ،ويجوز له ــا فـ ــي �سبيل ذلك
اال�ستثمـ ــار فـي املجاالت العقاريـ ــة �أو ال�صناعي ــة �أو التجاريــة �أو الزراعيــة وغريهــا
من املجاالت .
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املــادة ( ) 37
ت�شكـ ــل بقرار من الوزي ــر جلنة �شرعية تتوىل مراقبة �أعمال امل�ؤ�س�ســات الوقفـي ــة
من الناحية ال�شرعية  ،وو�ضع ال�ضوابط ال�شرعية الالزمة لأن�شطة هذه امل�ؤ�س�سات
ولأوجه �إنفاق عوائد ا�ستثمارها .
املــادة ( ) 38
تخ�ض ــع امل�ؤ�س�ســة الوقفـي ــة لإ�شــراف ورقابـ ــة وتوجيه الوزارة من الناحيــة املاليــة
والإدارية  ،وللــوزارة �أن تتثب ـ ــت م ــن ع ــدم خمالف ــة امل�ؤ�س�س ــة الوقفـي ــة لنظامهــا
الأ�سا�س ــي والقوانيــن واللوائح والقرارات املعمول بها فـي ال�سلطنة .
وللمفت�شي ــن املعينيــن مـن قـبل الوزيـر  ،ومراقــب احل�سابــات  ،االطالع على كافة
�سجالت امل�ؤ�س�سة الوقفـية وم�ستنداتها ومتابعة �أوجه ن�شاطهــا  ،وفـي حالــة ثبــوت
خمالف ــات يتـ ـ ــم �إخطاره ــا لتالفـيه ــا  ،و�إزالة �أ�سبابهـ ــا خ ــالل ( )30ثالثني يومـ ــا
من تاريخ الإخـطار .
املــادة ( ) 39
يجب على امل�ؤ�س�سة الوقفـية �أن تذكر ا�سمها و�شعارها ورقــم �إ�شهارهــا وتاريخــه ،
وعنــوان ن�شاطها علـ ــى جميـ ــع دفاترها و�سجالتها ومطبوعاتهـ ــا  ،وال يج ــوز له ــا
�أن تتخ ــذ ا�سمــا �أو �شعارا يثري اللب�س بينها  ،وبني �أي م�ؤ�س�سة وقفـية �أخرى .
املــادة ( ) 40
يك ــون لك ــل م�ؤ�س�س ــة وقفـي ــة جمل ــ�س �إدارة ال يقــل عدد �أع�ضائه عن ( )5خم�سة ،
وال يزيد على (� )7سبع ــة  ،مبــن فـيهــم الرئي ــ�س  ،والذي يتوىل �إدارة �ش�ؤونها حتت
�إ�شراف ورقابة الوزارة  ،وي�شرتط فـي ع�ضو جمل�س الإدارة ما ي�أتي :
� - 1أن يكـ ــون ح�سـ ــن ال�سيـ ــرة وال�سلـ ــوك  ،ولـ ــم يثبـ ــت احلكـ ــم عليـ ــه بعقوبـ ــة جناي ــة
�أو فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
� - 2أال يقل عمره عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة .
� - 3أن تتوافر لديه خربة فـي الإدارة واال�ستثمار .
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املــادة ( ) 41
يج ــب �أال ت ـق ــل وظيف ــة م ــن ميثـ ــل الـ ــوزارة فـ ــي ع�ضوي ــة جمل ــ�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
الوقفـية عن مدير  ،وعليه موافاة الوزارة بتقرير ن�صف �سنوي عن �سري العمل
بامل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 42
يجب �إخطار الوزارة بكل اجتماع ملجل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة الوقفـية وجدول �أعمالها
ومرفقاته ف ــي املوع ــد ال ــذي يح ــدده النظ ــام الأ�سا�س ــي للم�ؤ�س�س ــة الوقفـي ــة  ،كم ــا
يجب �إيداع ن�سخة من حم�ضر االجتماع لدى الوزارة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما
من تاريخ انعقاده .
املــادة ( ) 43
ال يجــوز اجلمــع ب ــني ع�ضوي ـ ــة جملـ ــ�س الإدارة فـي �أكث ـ ــر م ــن م�ؤ�س�س ــة وقفـيـ ــة ،
كما ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة الوقفـية  ،والعمل فـيها ب�أجر .
املــادة ( ) 44
�إذا خال مكان ع�ضو جمل�س الإدارة ف ــي �أي م�ؤ�س�سة وقفـية  ،فعلى الواق ــف �أو وكالئه
�أو �أو�صيائـ ــه  ،تر�شي ـ ــح مـ ــن ي�شغـ ـ ــل مكان ـ ــه  ،ب�ش ــرط �أن يك ــون م�ستوفـي ــا لل�ش ــروط
املق ــررة فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 45
للوزير �أن ي�صدر قرارا م�سببا بعزل ع�ضو �أو �أكرث من �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
الوقفـية  ،وتعيني غريه فـي حالة ارتكابه خمالفة �إدارية �أو مالية �أو جرمية جزائية
ب�شرط �أال يزيد عددهم على ن�صف �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،ف�إذا زاد العدد على هذا
ال ــحد تعني حل جمل�س الإدارة  ،وتعييــن جملــ�س �إدارة م�ؤق ـ ــت  ،مــع جـ ــواز �إحالـ ــة
من يثبت ارتكابه جلرائم مالية �أو جزائية �إىل اجلهة الق�ضائية .
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املــادة ( ) 46
ال يجــوز �إ�صــدار قــرار احلــل �إال بعــد �إخطار جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة الوقفـية بكتاب
م�سجل باملخالفات املن�سوبة �إليه  ،وانق�ضاء ( )30ثالثني يوما من تاريخ الإخطار
دون �أن يقوم جمل�س الإدارة ب�إزالة �أ�سباب املخالفات  ،ما مل يكن لديه مربرات
يقبلها الوزير .
وملجل�س الإدارة ولكل ع�ضو فـيه التظلم من هذا القرار خالل (� )60ستني يوما من
تاريخ �إخط ــاره بالقــرار �أو علمــه بــه علمــا يقينيــا  ،ويجــب البــت فـي ــه خ ـ ــالل ()30
ثالثي ــن يومــا من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون رد مبثابة رف�ض
للتظلم .
املــادة ( ) 47
عل ــى جمل ــ�س الإدارة ال ــذي �ص ــدر ق ــرار بـحل ــه  ،املب ــادرة بت�سلي ــم الدائــرة جمي ــع
الأمــوال وال�سجالت وامل�ستندات واملوجودات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة الوقفـية .
املــادة ( ) 48
يتوىل جمل�س �إدارة م�ؤقت يعينه الوزير �إدارة امل�ؤ�س�سة الوقفـية وا�ستثمار �أموالها
�إىل حني تعيني جمل�س �إدارة جديد .
املــادة ( ) 49
يجوز دمج امل�ؤ�س�سات الوقفـية بعد موافقة الوزير � ،إذا توافرت ال�شروط الآتية :
 - 1متاثل �أغرا�ض و�أن�شطة امل�ؤ�س�ستني �أو امل�ؤ�س�سات الوقفـية .
 - 2تعذر قيام �إحدى امل�ؤ�س�سات الوقفـية بتنفـيذ الأغرا�ض التي �أن�شئت من �أجلها .
ويتم دمج امل�ؤ�س�ست ــني �أو امل�ؤ�س�سات الوقفـيـة عن طريق ال�ضم بنقل الذمة املاليــة
مل�ؤ�س�سة �أو م�ؤ�س�سات وقفـية �إىل م�ؤ�س�سة وقفـية �أخرى � ،أو عن طريق املزج بت�أ�سي�س
م�ؤ�س�سة وقفـية جديدة ت�ؤول �إليها ذمة امل�ؤ�س�ستني �أو امل�ؤ�س�سات الوقفـية .
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املــادة ( ) 50
يحظر تعيني كل من تثبت م�س�ؤوليته من �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن وقوع املخالفات
التي �أدت �إىل حل امل�ؤ�س�سة الوقفـية لع�ضوية جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة وقفـية �أخرى .
املــادة ( ) 51
تتكون املوارد املالية للم�ؤ�س�سة الوقفـية مما ي�أتي :
 - 1عائدات ا�ستثمار �أموالها وم�شروعاتها اال�ستثمارية .
 - 2التربعات والهبات والو�صايا التي يقبلها جمل�س الإدارة .
املــادة ( ) 52
علـ ــى امل�ؤ�س�س ــة الوقفـي ــة إ�يـ ــداع �أمواله ــا فـ ــي ح�سـ ــاب با�سمها لدى �أحد امل�صارف
املعتمدة فـ ــي ال�سلطن ــة م ــع �إخط ــار ال ــوزارة بـ ــذلك كتابـ ــة  ،وال يجـ ــوز تغيـ ــري
امل�صـ ــرف �أو احل�س ــاب �إال مبوافقة الوزير .
املــادة ( ) 53
على امل�ؤ�س�سة الوقفـية �أن تنفق �أموالها فـيما يحقق �أغرا�ضها  ،ولها �أن ت�ستغل
فائ�ض هذه الأموال ل�ضمان مورد ثابت  ،على �أال ي�ؤثر ذلك على ممار�سة ن�شاطها
الأ�سا�سي .
املــادة ( ) 54
ال يجوز للم�ؤ�س�سة الوقفـية �أن تتلقى �أي �أموال �أو م�ساعدات من �أ�شخا�ص �أو جهات
مقره ـ ــا خـ ـ ـ ــارج ال�سلطنـ ـ ــة � ،أو �أن تر�س ــل �أمـ ـ ــواال له ـ ـ ــذه اجله ـ ـ ــات �أو الأ�شخـ ـ ــا�ص
�إال مبوافقة الوزير  ،واجلهات املخت�صة .
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وزارة الإ�سكـــــــان
قــرار وزاري
رقـم 2015/3
بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم 2013/45
ب�ضوابـط �صـرف مبلـغ التعويـ�ض النقـدي الإ�ضافـي
للأ�سـر املركبـة املت�أثـرة م�ساكنهـم مب�شـروع الطريـق ال�ساحلـي
مبحافظتـي �شمـال وجنـوب الباطنـة
ا�ستنادا �إىل قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/6بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع الطريق ال�ساحلي
مبحافظتي �شمال وجنوب الباطنة ،
و�إىل القــرار ال ــوزاري رق ــم  2013/45ب�ضوابط �صرف مبلغ التعوي�ض النقدي الإ�ضافـي
للأ�ســر املركبــة املت�أثــرة م�ساكنهــم مب�شــروع الطري ــق ال�ساحلــي مبحافظتـي �شمــال وجنــوب
الباطنة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـ ـ ــدل بن ـ ــ�ص املـ ـ ــادة الثانيـ ـ ــة م ـ ــن الق ـ ــرار الـ ـ ــوزاري رق ـ ــم  2013/45امل�ش ـ ــار �إليـ ـ ــه ،
الن ــ�ص الآت ــي :
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املادة الثانية  :فـي تطبي ــق ه ــذا الق ــرار  ،تع ــد �أ�س ــرة مركب ــة كل �أ�س ــرة تتك ــون مــن �أ�سرتيـن
�أو �أكثـ ــر تربـ ــط بني �أي م ــن �أفراده ــا �صل ــة قراب ــة حت ــى الدرج ــة الثاني ــة ،
وكان ــت فـ ــي الثالـ ــث م ــن ينايـ ــر 2005م  -تاري ــخ العم ــل باملر�س ـ ــوم ال�سلطان ــي
رقم  2005/6امل�شار �إليه  -تقيم فعليا فـي م�سكن ت�أثر مب�شروع الطريق
ال�ساحل ــي مبحافظتــي �شمــال وجنوب الباطنة  ،وكان امل�سكن مملوكا لهم ،
�أو لأحدهم .
املــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ,أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  17 :من ربيع الأول 1436هـ
املوافــــق  8 :من ينايــــــــــــر 2015م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1087
ال�صادرة فـي 2015/1/18م
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قــرار وزاري
رقـم 2015/41
ب�إ�صــدار الئحــة �إثبــات وت�سجيــل املــلك
ا�ستنادا �إىل قانون الأرا�ض ـ ــي ال�صادر باملر�ســوم ال�سلطانـ ــي رق ــم ، 80/5
و�إلــى الالئحــة التنظيميــة للجان �ش�ؤون الأرا�ضــي وجلـ ـ ــان اال�ستئناف ال�ص ــادرة بالقــرار
الوزاري رقم ، 88/44
و إ�لــى موافقـة وزارة املاليــة ،
وبنـاء على ما تقت�ضيــه امل�صلحــة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فـي �ش�أن طلبات �إثبات وت�سجيل امللك ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيـــــة
يلغــى الق ــرار الوزاري رقم  88/44امل�شار �إلي ــه  ،كما يلغى كل ما يخال ــف الالئح ــة املرفق ــة
�أو يتعــار�ض مـع �أحكامهــا .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  8 :من جمادى الثانية 1436هـ
املوافــــق  29 :من مـــــــــــــــــــــار�س 2015م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1095
ال�صادرة فـي 2015/4/5م

-117-

الئحــة �إثبــات وت�سجيــل املــلك
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـ ــق �أحكـ ــام هذه الالئح ــة  ،يكون للكلمـ ــات والعبــارات الآتية املعنـ ــى املبي ــن قريـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
1 -1الـــوزارة  :وزارة الإ�سكان .
2 -2الوزيــــر  :وزيـر الإ�سكان .
3 -3الدائـرة  :دائرة �إثبات وت�سجيل امللك  ،و�أق�سامها بالدوائر الفرعية .
4 -4الطلـــــب  :طلـ ــب �إثبات وت�سجيل امللك .
5 -5اللجنـــة  :جلن ـ ــة �إثبات وت�سجيل امللك .
6 -6القـــــرار  :ق ـ ــرار �إثبات وت�سجيل امللك .
املــادة ( ) 2
تخت�ص الدائرة بالآتي :
1 -1تلقي الطلب  ،وت�سجيله  ،وت�صنيفه بح�سب �أ�سبقية تقدميه .
 2 -2درا�سة الطلب فـي �ضوء �أحكام القانون  ،والتثبت من �صحته بكل الطرق .
� 3 -3إعداد ر�سم تخطيطي للموقع حمل الطلب  ،م�شتمال على الإ�شغاالت املوجودة
على الطبيعة  ،ومطابقته مع ال�صور اجلوية  ،وخرائط الإ�سقاط  ،و�إعداد تقرير
تخطيطي بذلك .
� 4 -4إجراء املعاينة امليدانية للموقع و�إعداد تقرير بذلك .
 5 -5درا�سة الطلب فـي �ضوء التقرير التخطيطي  ،ونتائج املعاينة امليدانية .
�6 -6إعداد �سجل بالقرارات .
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�7 -7إحالة القرارات �إىل دائرة التخطيط وامل�ساحة ال�ستكمال باقي الإجراءات .
8 -8تلقي التظلمات اخلا�صة بالقرارات  ،و�إحالتها �إىل جهة االخت�صا�ص .
9 -9متابعــة تنفي ــذ القـرار ال�صادر فـي الطلب املرفو�ض  ،بعـ ــد �صريورت ــه غيــر قابــل
للتظلــم  ،و�إحالت ــه �إىل جهــة التخطيــط وامل�ساحة لإ�سقاطه كـ ـ�أرا�ض حكوميــة ،
وخماطبة البلدية املخت�صة لإزالة ما على املوقع من �إ�شغاالت �إن وجدت .
�10 10إعداد التقارير الدورية اخلا�صة عن �أعمال الدائرة  ،ورفعها �إىل املدير العام .
�11 11أي اخت�صا�صات �أخرى ذات �صلة تكلف بها الدائرة من قبل املدير العام .
املــادة ( ) 3
على الدائرة فـي �سبيل ممار�سة اخت�صا�صاتها الآتي :
1 -1معاينة املوقع على الطبيعة لبيان عمر ونوع الإ�شغال القائم عليه .
 2 -2درا�سة ال�صكوك الأ�صلية املقدمة من ذوي ال�ش�أن  ،و�شهادات ح�صر وت�سجيل البئر
للطلبات امل�شتملة على �آبار  ،ومدى انطباقها على املوقع حمل الطلب .
 3 -3اال�ستعانة ب�صور الأقمار ال�صناعية .
4 -4اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من موظفـي اجلهات املخت�صة والأفراد .
5 -5مطابقة املوقع مع ال�صور اجلوية .
�6 -6إ�سقاط املوقع على خرائط املنطقة .
�7 -7إعـ ــداد ر�سـ ــم تخطيطـ ـ ــي للموقـ ــع مبينـ ــا ب ـ ــه امل�ساحـ ــة الإجماليـ ــة وامل�شغولـ ــة ،
والف�ضاء  ،واملت�أثرة � -إن وجدت  -ونوع ا�ستعمال املوقع .
�8 -8إعداد تقرير تخطيطي للموقع م�شتمال على كافة املالحظات التخطيطية .
�9 -9أي مالحظات تخطيطية �أخرى .
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املــادة ( ) 4
علـى املواطنــني �أن يتقدمــوا بطلباتهم �إىل الدائرة وفق النموذج املع ــد لهــذا الغــر�ض بع ــد
تعبئة كافة بياناته  ،و�سداد الر�سوم املقررة ومقدارها ( )25خم�سة وع�شرون رياال عمانيا ،
مرفقا به الآتي :
1 -1الوثائق ال�شخ�صية ملقدم الطلب  ،و�إن تعددوا .
2 -2ال�صك ال�شرعي الأ�صلي � -إن وجد .
�3 -3شهادة ح�صر وت�سجيل البئر للطلبات امل�شتملة على �آبار  ،و�إن تعددت .
�4 -4صور حديثة تو�ضح الإ�شغاالت باملوقع .
�5 -5أي م�ستندات� أخرى ترى الدائرة �ضرورة تقدميها .
املــادة ( ) 5
ي�شرتط لقبول الطلب الآتي :
�1 -1أن يكــون املوقـع املـراد �إثبــات متلكــه م�شغوال �إ�شغاال هادئا وعلنيـا وغيـر منازع فيـه .
�2 -2أال يكون املوقع حمل الطلب �سبق البت فيه .
املــادة ( ) 6
تتوىل الدائرة قيد الطلبات بال�سجل املعد لهذا الغر�ض وفقا لأ�سبقية تاريخ تقدميها .
املــادة ( ) 7
على الدائـرة الت أ�كــد من انطبــاق ال�شـروط القانونية للطلــب قبل ا�ستكمــال �إجــراءات البـت
فيه  ،وفـي حالة عدم انطباق ال�شروط يرفع الطلب �إىل اللجنة لإ�صدار تو�صية ب�ش�أنه .
املــادة ( ) 8
�إذا تبني عند درا�سة الطلب وجود طلب �آخر فـي ذات املوقع  ،يتم دمج الطلبني معا .
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املــادة ( ) 9
حتدد الدائرة مواعيد املعاينات  ،والإعالن عنها ب�أي و�سيلة يتحقق بها علم ذوي ال�ش�أن .
املــادة ( ) 10
على الدائ ــرة معاينـ ــة املوقع على الطبيعة بح�ضــور الباحــث القانوين  ،وفنــي امل�ساحــة ،
ومن ترى �أهمية ح�ضوره  ،ومقدم الطلب  ،وعليها حترير حم�ضر املعاينة مت�ضمنا �إثبات
الأ�شخا�ص احلا�ضرين  ،وتقريرا عن املوقع بعد التوقيع عليه من قبل موظفـي الدائرة
احلا�ضري ــن  ،وفـي حال ــة ع ــدم ح�ضور مقدم الطلب رغم �إبالغ ــه يجــوز املعاينـ ــة ب�إر�ش ــاد
فني امل�ساحة .
املــادة ( ) 11
تتوىل الدائرة درا�سة الطلب فـي �ضوء امل�ستندات املقدمــة  ،والر�ســم التخطيطي  ،والتقريــر
الفني  ،وحم�ضر املعاينة امليدانية  ،و�إبداء الر�أي القانوين ب�ش�أنه .
املــادة ( ) 12
ت�شكل بقــرار من الوزير بكل مديرية باملحافظات جلنة �أو �أكرث لدرا�ســة الطلبــات ورفــع
التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها �إليه  ،على �أن يت�ضمن الت�شكيل رئي�سا للجنة ونائبا له يحل
حمله عند غيابه �أو وجود مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته  ،وجتتمع اللجنة ب�صفة
دورية  ،وال يكون اجتماعها �صحيحا �إال بح�ضور رئي�سها و�أغلبية الأع�ضاء .
املــادة ( ) 13
يحظر على �أي موظف يكون له �أو لزوجه �أو لأحد �أقاربه �أو �أ�صهاره حتى الدرجة الثانية
م�صلحة فـي الطلب  ،امل�شاركة فـي املعاينة و�إ�صـدار التو�صيــة � ،أو فـي �أي �إجراء من �إجراءات
البـ ــت فـي الطل ــب  ،ويجب عليه �أن يتنحى مبينـ ــا الأ�سباب الت ــي دعته لـ ــذلك  ،ويرتتـ ــب
على خمالفة �أحكام هذه املادة بطالن التو�صية وما ينتج عنها من �آثار .
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املــادة ( ) 14
تكون مداوالت اللجنة �سرية  ،وت�صدر تو�صياتهــا م�سببة ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ،
وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع  ،وترفع تو�صياتها �إىل الوزير
خـ ــالل ( )30ثالثـ ــني يوما من تاريـ ــخ �صدوره ــا التخــاذ القــرار املنا�ســب ب�ش�أنه ــا خ ـ ــالل
(� )60ستــني يوم ــا .
ولها �أن ت�صحــح م ــا �ص ــدر فـي التو�صيـ ــات من �أخطاء مادية �أو ح�سابيــة  ،ويك ــون ت�صحي ــح
التو�صية بذات الإجراءات التي �صدرت بها .
املــادة ( ) 15
على الدائـرة تنفيذ القرارات و�إخطار مقدم الطلــب بالقــرار ال�صادر فـي طلـبه ب�أي و�سيلــة
يتحقق بها علمه .
املــادة ( ) 16
لـذوي ال�شـ�أن التظلــم من القرار ال�صادر فـي الطلـب �إىل الدائرة مبوجــب اال�ستمــارة املعــدة
لهـ ــذا الغر�ض  ،وبع ــد �سـ ــداد الر�س ــوم املقــررة للتظل ــم ومقداره ــا (  ) 25خم�س ــة وع�شــرون
رياال عمانيا .
املــادة ( ) 17
تتوىل الدائرة قيد التظلم فـي ال�سجل املعد لهذا الغـر�ض  ،ويتم �إحالته �إىل الوزيـر التخاذ
القرار املنا�سب ب�ش�أنه .
املــادة ( ) 18
علـ ــى الدائرة التن�سيق مع دائرة التخطيط وامل�ساحة لتنفيذ القـ ــرارات فـ ــورا  ،بعـ ــد الب ـ ــت
فـي التظلــم املقــدم ب�ش�أنهــا �أو انق�ضاء املدة القانونيــة املقــررة  ،وعليهـا خماطبــة البلديــات
املخت�صة التخاذ �إجراءات الإزالة .
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قــرار وزاري
رقـم 2015/73
بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم 2013/45
ب�ضوابـط �صـرف مبلـغ التعويـ�ض النقـدي الإ�ضافـي
للأ�سـر املركبـة املت�أثـرة م�ساكنهـم مب�شـروع الطريـق ال�ساحلـي
مبحافظتـــي �شمـــال وجنـــوب الباطنــة
ا�ستنادا �إىل قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/6بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع الطريق ال�ساحلي
مبحافظتي �شمال وجنوب الباطنة ،
و�إىل القــرار ال ــوزاري رق ــم  2013/45ب�ضوابط �صرف مبلغ التعوي�ض النقدي الإ�ضافـي
للأ�ســر املركبــة املت�أثــرة م�ساكنهــم مب�شــروع الطري ــق ال�ساحلــي مبحافظتـي �شمــال وجنــوب
الباطنة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـ ـ ــدل بن ـ ــ�ص املـ ـ ــادة الثانيـ ـ ــة م ـ ــن الق ـ ــرار الـ ـ ــوزاري رق ـ ــم  2013/45امل�ش ـ ــار �إليـ ـ ــه ،
الن ــ�ص الآت ــي :
املــادة الثانية  :فـي تطبي ــق ه ــذا الق ــرار  ،تع ــد �أ�س ــرة مركب ــة كل �أ�س ــرة تتك ــون مــن �أ�سرتيـن
�أو �أكثـر تربط بني �أي م ــن �أفرادها �صل ــة قراب ــة حت ــى الدرج ــة الثاني ــة ،
وكانت فـي احلادي والثالثني م ــن دي�سمرب 2010م تقيم فعليا فـي م�سكن
ت�أثـ ــر مب�شـ ــروع الطريـ ــق ال�ساحلـ ـ ــي مبحافظتــي �شمــال وجنــوب الباطــنة ،
وكان امل�سكن مملوكا لهم � ،أو لأحدهم .
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املــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ,أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  14 :من رم�ضـــــــــــان 1436هـ
املوافــــق  1 :من يـوليـــــــــــــو 2015م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1106
ال�صادرة فـي 2015/7/12م
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قــرار وزاري
رقـم 2015/96
بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم 2013/46
ب�شـ�أن �ضوابـط و�أ�سـ�س التعويـ�ض العينـي عـن املمتلكـات املت�أثـرة
مب�شــروع الطريــق ال�ساحلــي مبحافظتــي �شمــال وجنــوب الباطنــة
ا�ستنادا �إىل قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/6بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع الطريق ال�ساحلي
مبحافظتي �شمال وجنوب الباطنة ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2013/46ب�ش�أن �ضوابط و�أ�س�س التعوي�ض العيني عن املمتلكات
املت�أثرة مب�شروع الطريق ال�ساحلي مبحافظتي �شمال وجنوب الباطنة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يع ــدل عن ــوان الق ــرار الــوزاري رقم  2013/46امل�شــار �إليــه ليكــون " :ب�ش ـ�أن �ضوابــط و�أ�ســ�س
التعوي ــ�ض ع ــن املمتلك ــات املت أ�ثــرة مب�شــروع الطريــق ال�ساحلــي مبحافظتي �شمال وجنوب
الباطنة " .
املــادة الثانيــــة
جتــرى التعديــالت املرفقــة على �ضوابــط و�أ�س�س التعوي�ض عن املمتلكات املت�أثرة مب�شروع
الطريق ال�ساحلي مبحافظتي �شمال وجنوب الباطنة املرفقة بالقرار الوزاري رقم 2013/46
امل�ش ــار �إلي ــه  ،ويعم ــل به ــا فـ ــي �شـ ـ�أن احل ــاالت التــي لــم ي�صــدر بهــا قــرار نهائـي بالتعويـ�ض
حتى تاريخ العمل بهذا القرار .
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املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والتعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1436/11/ 23 :هـ
املـوافـــــق 2015/ 9 / 7 :م
�سيـف بن حممـد بن �سيـف ال�شبيبـي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1114
ال�صادرة فـي 2015/9/13م
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تعديــالت بعــ�ض �أحكــام
�ضوابـط و�أ�سـ�س التعويـ�ض عـن املمتلكـات املت�أثـرة
مب�شـروع الطريـق ال�ساحلـي مبحافظتـي �شمـال وجنـوب الباطنـة
�أوال  :ي�ستبدل باملـادة ( )4من �ضوابط و�أ�س�س التعوي�ض عن املمتلكات املت�أثرة مب�شروع
الطريـ ــق ال�ساحلي مبحافظتــي �شم ــال وجنــوب الباطن ــة املرفقــة بالق ــرار الـ ــوزاري
رقم  ، 2013/46املـواد الآتية :
املـــادة ( ) 4
ي�صرف لذوي ال�ش�أن تعوي�ض نقدي عن املباين �أو املن�ش�آت  -غري املخ�ص�صة لغر�ض
ال�سكن � -أو املزروعات  ،املقامة على الأر�ض املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )1من هذه
ال�ضوابط والأ�س�س  ،وفقا حلكم املـادة ( )3من هذه ال�ضوابط والأ�س�س .
املـــادة (  4مكــررا )
مع عــدم الإخــالل ب�أحكــام البنــد (ج) من املــادة ( )2من هذه ال�ضوابــط والأ�ســ�س ،
ي�صـ ــرف ل ـ ــذوي ال�شـ ـ ـ�أن تعوي ـ ــ�ض نقـ ــدي عــن املبانــي �أو املن�ش ـ�آت املقامـة لغــر�ض
ال�سكــن على الأر�ض املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )1من هذه ال�ضوابط والأ�س�س ،
وفقا للآتي :
أ�  )45٫000( -خم�سـ ــة و�أربعـ ــون �ألـ ــف ريـ ــال عمانـ ــي ع ـ ــن املن ـ ــزل املكـ ــون مـ ــن ()3
ثــالث غــرف نــوم �أو �أقــل .
ب  )55٫000( -خم�ســة وخم�س ــون �ألــف ريــال عمانـ ــي عـ ــن املنـ ــزل املك ــون مــن ()4
�أربــع غــرف نــوم .
ج � )60٫000( -ست ــون �ألــف ري ــال عمانــي عــن املنــزل املكــون م ــن ( )5خمـ ــ�س غ ــرف
ن ــوم ف أ�كـثــر .
و�إذا كانت قيمة التعوي�ض عن تلك املباين واملن�ش�آت املحددة وفقا حلكم املـادة ()3
من هذه ال�ضوابط والأ�س�س تزيد على قيمة التعوي�ض املحدد فـي الفقرة ال�سابقة
من هذه املـادة  ،ي�صرف ل�صاحب ال�ش�أن قيمة التعوي�ض الأعلى .
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ويج ــوز ل ــوزارة الإ�سك ــان بن ــاء علــى طـلــب ذوي ال�شـ ـ�أن التعوي ــ�ض عــن تــلك املبــاين
�أو املن�ش�آت مب�سكن بديل وفقا للإجراءات املعمول بها .
املـــادة (  4مكــررا ) 1
ي�شرتط ل�صرف التعوي�ض املن�صو�ص عليه فـي املــادة ( 4مكررا) من هذه ال�ضوابط
والأ�س�س �أال يكــون لـذوي ال�شـ�أن منـزل �صالـح للإقامـة فــي الوالية ذاتها  ،املوجود
فيها املنزل املت�أثر مب�شروع طريق الباطنة ال�ساحلي مبحافظتي �شمال وجنوب
الباطنة .
املـــادة (  4مكــررا ) 2
ي�شرتط ل�صرف التعوي�ض املن�صو�ص عليه فـي املـادة ( 4مكررا ) من هذه ال�ضوابط
والأ�س�س التزام ذوي ال�ش�أن ب�إح�ضار الآتي :
أ� � -صورة من �سند ملكية قطعة الأر�ض التي �سيتم البناء عليها والر�سم امل�ساحي
اخلا�ص بها .
ب � -شهادة ت�سليم العالئم .
ج  -خرائط م�صدقة من البلدية املخت�صة .
د � -إباحة البناء .
هـ  -عقد البناء مع املقاول .
و � -صور فوتوغرافية للموقع مبا يفيد البدء فـي التنفيذ .
ثانيا  :حتــذف كلم ــة "العينـ ــي" الـ ــواردة فـ ــي املـ ــادة ( )5م ــن �ضوابـ ــط و�أ�سـ ـ ــ�س التعويـ ــ�ض
عــن املمتلكــات املت�أثــرة مب�شــروع الطريــق ال�ساحلــي مبحافظتــي �شمال وجنوب
الباطنة املرفقة بالقرار الوزاري رقم . 2013/46
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وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
قـــرار وزاري
رقــم 2015/21
ب�إلغــاء القـرار الــوزاري رقـم 2001/324
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم البلديات الإقليمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/96
و�إىل الئحة تنظيم املباين ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2000/48
و�إىل القـرار الــوزاري رق ــم ، 2001/324
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يلغى القرار الوزاري رقم  2001/324امل�شار �إليه .
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  6 :من ربيع الثاين 1436هـ
املـوافـــــق  27 :من ينايــــــــــــــر 2015م
�أحمد بن عبداللـه بن حممد ال�شحي
وزيـ ــر البلديــات الإقليميـة وموارد املياه

ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1091
ال�صادرة فـي 2015/2/15م
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وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة
قــرار وزاري
رقـم 2015/25
ب�شـ�أن الأ�سـ�س وال�ضوابـط البيئيـة املتعلقـة ب�إن�شـاء �أو تركيـب
�أو ت�شغيـل حمطـات تقويـة الهاتـف املتنقـل العاملـي (الأبـراج والهوائيـات)
ا�ستن ـ ــادا �إلــى قانـ ــون حمايـ ــة البيئـ ـ ــة ومكافحـ ــة التلـ ــوث ال�ص ـ ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي
رقم ، 2001/114
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ـ ــل فـي �ش ـ ـ ـ�أن �إن�ش ـ ــاء �أو تركي ــب �أو ت�شغيـ ــل حمطـ ــات تقوي ـ ــة الهاتـ ــف املتنقـ ــل العاملـ ـ ــي
(الأبراج والهوائيات) وفقا للأ�س�س وال�ضوابط البيئية املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ت�سري الأ�سـ�س وال�ضوابــط البيئية املرفقــة على اجلهات احلكوميــة وال�شركات املرخــ�ص لـها
ب�إن�شاء �أو تركيب �أو ت�شغيل حمطــات تقويــة الهاتــف املتنقل العاملــي (الأبراج والهوائيات) ،
على �أن ت�ستثنى اجلهات الأمنية والع�سكرية من تلك الأ�س�س وال�ضوابط متى ما اقت�ضت
م�صلحة الأمن الوطني ذلك .
املــادة الثالثــــة
يعاقـ ــب كـ ـ ــل مــن يخال ــف الأ�س ــ�س وال�ضوابــط البيئيــة املرفقــة بغرامــة �إداريــة ال تتج ــاوز
( )5.000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة عند تكرار املخالفة .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  6 :من �شعبـــــــــــان 1436هـ
الموافــق  25 :من مايـــــــــــــــــو 2015م
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1102
ال�صادرة فـي 2015/5/31م
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مـحمــد بن �سـالـم بن �سعيد التوبي
وزيـ ـ ـ ــر البيئ ـ ـ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املناخيـ ـ ـ ـ ــة

الأ�سـ�س وال�ضوابــط البيئيـة
ب�شـ�أن �إن�شـــاء �أو تركيــــب �أو ت�شـغـيـل
حمطـات تقوية الهاتـف املتنقـل العاملـي (الأبـراج والهوائيـات)
�أوال � :أ�سـ ــ�س و�ضواب ــط اختيـار مواقـ ــع �إقام ـ ــة حمطـ ــات تقويـ ــة الهاتـ ــف املتنقـ ـ ــل العاملـي
(الأبـ ــراج والهوائـ ــيات) :
	- 1ال يجوز �إقامة الأبراج فـي املدار�س واملن�ش�آت التعليمية وال�صحية �أو على �أرا�ض
ذات ا�ستخــدام �سكنــي � ،أو داخل املحميات الطبيعي ــة  ،وي�ستثنــى من ذلك حالــة
ال�ضرورة التي يتعذر فـيها �إقامة الأبراج فـي غري هذه الأماكن � ،شريطة الآتي :
�أ  -احل�صول على موافقة مالك املوقع .
ب �	-أن تكون الأر�ض ال�سكنية ف�ضاء  ،ولي�س بها �أي �إ�شغاالت عند �إقامة الربج .
ج �	-أن يتعهد مــالك املوقع كتابيــا للجه ــات احلكومية وال�شركــات املرخ�صــة
بع ــدم �إقام ــة �أي �إ�شغ ــاالت �سكني ــة م�ستق ـبـ ــال ب ـ ــذات القطع ــة ال�سكني ـ ــة
خالل فرتة وجود الربج فـي هذه القطعة .
د �	-أال تقل امل�سافة الفا�صلة بني الربج و�أقرب من�ش�أة �أو منزل عن ارتفاع
البـ ــرج  ،وفـي حالة تعذر ذلك يـجوز �إقامة الــربج علـى �أن يت ــم ت�صميم ــه
مبا ي�ضمن عدم �سقوطه على املباين املجاورة  ،مع عدم الإخالل باجلوانب
اجلمالية للمنطقة ال�سكنية .
	- 2ال يجـ ــوز �إقامـ ـ ــة الهوائي ـ ــات ف ـ ــي املـ ـ ــدار�س واملن�ش ـ ـ ـ�آت التعليمي ـ ــة وال�صحيـ ــة
�أو عل ــى املبان ــي ذات اال�ستخ ــدام ال�سكن ــي �أو املحميـ ــات الطبيعيـ ــة  ،وي�ستثنـ ـ ــى
من ذلك حال ــة ال�ض ــرورة التــي يتعــذر فـيهــا �إقام ــة الهوائي ــات فـي غي ــر ه ــذه
الأماكن � ،شريطة الآتي :
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�أ  -احل�صول على موافقة مالك املوقع .
ب �	-أن يكون �سطح املبنى من اخلر�سانة الإ�سمنتية .
ج �	-أن تقــام الهوائي ــات على �سطح �أعلى مبنى فـي املنطقــة  ،وفـي حالــة تع ــذر
ذلك يجوز �إقامتها فـي املبنى املنا�سب .
ثانيا  :املتطلبات البيئية ب�ش�أن �إن�شاء �أو تركيب �أو ت�شغيل حمطات تقوية الهاتف املتنقل
العاملــي (الأبراج والهوائيات) :
 - 1يج ــب اتخ ــاذ كافة الإج ــراءات الالزم ــة للحـ ــد م ــن انبعــاث الغبــار والأتربــة
�أثناء عمليات احلفر والت�شييد لهذه املحطات .
 - 2يحظ ــر العم ــل فـي �أوقات مت�أخرة من الليل � ،أو �أوق ــات مبكــرة من ال�صبــاح ،
�أو فـي العطالت الر�سمية �أثناء عمليات احلفـر والت�شييد لهذه املحطات .
 - 3االلت ــزام بجم ــع املخلفــات بعد انتهاء ت�شييد ه ــذه املحطــات والتعامل معه ــا
وفقا للقوانني واللوائح واال�شرتاطات البيئية ذات ال�صلة .
 - 4يـجب على اجله ــات احلكومية  ،وال�شركــات املرخ�ص ــة  ،وغريه ــا من اجله ــات
امل�ستثناة من تطبيق هذه الأ�س�س وال�ضوابط  ،القيام بر�صد املجال الكهربائي
واملجال املغناطي�سي  ،والدفق املغناطي�سي للمحطات فـي املواقع الآتية :
 حمطــة ب ــث راديــوي كبــرى علــى بــرج(MONOPOLE (MARCO FIELDS
 معـزز �سعــات راديويـة (حمطــات بـث راديويــة �صغــرى)(CAPACITY BOOSTERS (MICRO FIELDS
 بـ ــث وا�ستقب ــال املوج ــات الراديوي ــةR.F. GENERATING AND RECEIVING

على �أن يت ــم تقدمي تقاري ــر بنتائ ــج الر�ص ــد �إىل دائرة احلماي ــة من الإ�شعـ ــاع
بالوزارة عند االنتهاء من �إقامة املحطات وت�شغيلها .
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وتقا�س نتائج الر�صد  ،بالوحدات الآتية :
 املجال الكهربائي ( )E-FIELDSفولت/م . املجال املغناطي�سي ( )H-FIELDSفولت/م . الدفق املغناطي�سي ( )B-FIELDSميكروت�سال . - 5ال يجـ ــوز �أن يتج ــاوز م�ست ــوى املج ــال الكهــرومغناطي�سي املعايري املح ــددة
من قبــل املنظمة الدولية للحماية من الأ�شعة غي ــر امل�ؤينــة فـي كــل مــن بيئــة
العمل والبيئة العامة .
 - 6يجب على اجلهات احلكومية وال�شركات املرخ�صة �إجراء مــ�سح بيئــي �سنــوي
لعين ــات انتقائيــة مبا ال يــقل عن ( )%10ع�شرة باملائة من حمطات التقوية ،
وذلك كمرحل ــة �أول ــى بالتن�سيق مع دائ ــرة احلماية مـ ــن الإ�شعـ ــاع بالـ ــوزارة
من �أج ــل تقييـ ــم الآثار ال�سلبية على البيئة بج ــوار حمط ــات تقوي ــة الهاتـ ــف
املتنقل العاملي  ،وفـي حالة وجود قراءات تفوق امل�ستويات امل�سموح بها من قبــل
املنظمــة الدوليــة للحماية من الأ�شعة غري امل�ؤينة  ،ف�إنه يج ــب علــى اجله ــات
احلكومية وال�شركات املرخ�صة �إجراء م�سح بيئي مماثل لباقي املحطات .
 - 7يجب �إزالة �أي تلوث بيئي ناجت عن �أن�شطة هذه املحطات على نفقة املخالف .
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قــرار وزاري
رقـــم 2015/53
ب�إ�صـدار الئحـة �إدارة مركبـات ثنائـي الفينيـل
متعـددة الكلـور(  ) PCBsواملعـدات واملنتجـات امل�شتملـة عليهـا
ا�ستنادا �إىل نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 95/46
و�إىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم  2004/117بالت�صديــق على اتفاقي ــة ا�ستوكهولــم للملوث ــات
الع�ضوية الثابتة (, )pops
و�إىل الئح ــة ت�سجيل امل ــواد الكيميائي ــة اخلط ــرة والت�صاريــح اخلا�صة بها ال�صــادرة بالق ــرار
الوزاري رقم ، 97/248
و�إىل الئحة �شروط التعبئة والتغليف وو�ضع البيانات واملل�صقات للمواد الكيميائية اخلطرة
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2001/317
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن �إدارة مركبات ثنائــي الفينيـ ــل متع ــددة الكل ــور (  ) PCBsواملع ــدات واملنتجــات
امل�شتملة عليها ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  18 :من حمـــــــــرم 1437هـ
املوافــــق  1 :من نوفمبــــــر 2015م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1122
ال�صادرة فـي 2015/11/8م
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مـحمــد بن �سـالـم بن �سعيد التوبي
وزيـ ـ ـ ــر البيئ ـ ـ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املناخيـ ـ ـ ـ ــة

الئحــــة�إدارة مركبـــات ثنائـــي الفينيــــل
متعـددة الكلــور (  ) PCBsواملعــدات واملنتجــات امل�شتملــة عليهــا
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحكـ ــام هذه الالئحـ ــة يك ـ ــون للكلمات والعبـ ــارات التاليـ ــة املعن ــى املب ـ ــني قري ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــــــــــــــــــــــوزارة  :وزارة البيئ ــة وال�شـ ـ�ؤون املناخي ــة .
الدائرة املخت�صة  :دائرة امل ــواد الكيميائيــة بال ــوزارة .
اللجنـــــــــــــــــــــــة  :اللجنــة الدائم ــة للمواد الكيميائيـة امل�شكل ــة وفقـ ــا لأحكـ ــام املر�س ـ ــوم
ال�سلطاين رقم  95/46امل�شار �إليه .
امل�ستــــــــــــــــــــورد  :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ي�ستورد حموالت ومكثفات كهربائية
حتتوي على زيوت ت�شتمل على مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور
(� )PCBsأو ملوثة بها .
امل�ستخــــــــــــــــــدم  :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يتداول حموالت ومكثفات كهربائية
حتتـ ــوي علــى زيــوت ت�شتم ــل عل ــى مركبــات ثنائ ــي الفيني ــل متع ــددة
الكلور (� )PCBsأو ملوثة بها .
املركبــــــــــــــــــــات  :مركب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ثنائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الفيني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل متع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددة الكل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
( )Polychlorinated Biphenyls-PCBsوهـي مركـبات كـيميائية
ع�ضـوية كلـورية زيتيـة �شـفافة  ،ولها خا�صية عدم التو�صيل الكهربائي
والثب ــات الكيميائ ــي  ،وت�ستخدم فـي العديـ ــد م ــن ال�صناع ـ ــات مثـ ــل
زيـ ــوت املحـ ـ ــوالت واملكثف ـ ـ ــات الكهربائيـ ــة واملع ـ ـ ــدات الهيدروليكي ــة
(ا�ستخدامات مغلقة) .
التـــــــــــــــــــــداول � :أي تعامل مع املركبات �سواء بالبيع �أو ال�شراء �أو التوزيع �أو اال�ستخدام
�أو الت�صنيع �أو الإنتـ ــاج �أو اال�ستيـراد �أو الت�صدي ــر �أو �إع ـ ــادة الت�صديـ ــر
�أو النقل �أو التخزين �أو التخل�ص منها .
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املــادة ( ) 2
يحظر على امل�ستخدم الآتي :
1 -1تداول املركبات وجميع املنتجات واملعدات والزيوت امل�شتملة عليها �أو امللوثة بها .
2 -2ا�سترياد �أو تركيب حموالت �أو مكثفات كهربائية بها زيوت حمتوية على املركبات .
3 -3التخل ــ�ص مـ ــن املحـ ـ ــوالت واملعـ ــدات والزيـ ــوت امل�شتملـ ـ ــة على املركبـ ــات �أو املتلوث ـ ــة
به ــا �إال بعد احل�صول على موافقة الوزارة .
4 -4ف ـ ـ ــك �أو تقطي ـ ــع املحــوالت �أو املعـ ــدات �أو املكثفـ ــات الكهربائي ــة �أو املنتجـ ـ ــات �أو �أي
�أدوات م�شتملة على املركبات .
املــادة ( ) 3
يج ــوز للوزيــر  -بـنــاء علــى تو�صيـة اللجنة � -أن ي�ستثني من حظر ا�سترياد املركبات لإج ــراء
الدرا�سات والبحوث العلمية فـي خمترب معتمد داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
املــادة ( ) 4
ت�صنف زيوت املحــوالت واملكثفات الكهربائية واملنتجــات املحتوي ــة علــى املركـبــات كمخلف ــات
خطرة ويجب تزويــد ق�ســم �إدارة املخلفات بالوزارة بتقرير �سنوي عنها مت�ضمنا املعلومات
املن�صو�ص عليها فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 5
يكون تخـزي ــن ومراقبة زيوت املحـ ــوالت واملكثفـ ــات الكهربائيـ ــة واملنتجـ ــات التـ ــي حتت ـ ــوي
على املركبات وفقا ال�شرتاطات و�إجراءات ال�سالمة املن�صــو�ص عليه ــا فـي بيانــات ال�سالم ــة
الكيميائية اخلا�صة باملركبات ( )MSDSوا�ش ــرتاطات التخزين واملراقبة املن�صو�ص عليها
فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
يجب على امل�ستخدم خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريـخ العمل بهــذه الالئحة توفيق �أو�ضاعه
با�ستخدام معدات �سليمة وحمكمة وخالية من املركبات .
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املــادة ( ) 7
يج ــب على امل�ستخـ ــدم اتخاذ جميـ ــع الإجراءات الالزمة ملعاجلـ ــة التل ــوث و�إعـ ــادة الو�ضـ ــع
�إىل ما كان عليه قبل التلوث على نفقته اخلا�صة فـي حال حدوث �أي تلوث ناجت عن ا�ستخدام
�أو ت�سرب �أو انبعاث من املعدات �أو املنتجات امل�شتملة على املركبات .
املــادة ( ) 8
يجب على امل�ستخدم و�ضع مل�صقات وبيانات حتذيرية على املحوالت واملكثفات الكهربائية
ت�شري �إىل مقدار تركيز املركبات فيها  ،و�أ�ضراره ــا  ،وكذلك احتياط ــات الأمــان التـي يجــب
مراعاتها فـي �أثناء التعامل مع تلك املركبات .
املــادة ( ) 9
يج ــب عل ــى امل�ستخـدم �إع ـ ــداد خط ــة طــوارئ وفق ـ ـ ــا للبن ــد ( )6الـ ــوارد فـي امللح ــق رقـ ــم ()1
من هــذه الالئحة  ,على �أن تت�ضمن �إجـ ــراءات اال�ستجابـ ــة املبا�شـ ــرة لأي حـ ــادث حمتمـ ــل
للمحـ ــوالت واملكثفات الكهربائية .
املــادة ( ) 10
يجـ ــب على امل�ستخـ ــدم توفي ــر معدات احلمايــة ال�شخ�صيـ ــة و�إلزام العاملني على ارت ــدائه ـ ــا
فـي �أثــناء التعام ــل مــع املحوالت واملكثفــات الكهربائي ــة املحتوية على املركبات  ,وتدريبه ــم
عليه ــا .
املــادة ( ) 11
يجب على امل�ست ــورد لزيوت املحوالت واملكثفات الكهربائي ــة احل�صــول علــى موافق ــة م�سبق ــة
من الوزارة قبل القيام با�ستريادها .
املــادة ( ) 12
فـي حال ـ ــة خمالفة �أحكام هـ ــذه الالئحة يتم توقيـ ــع غرام ــة �إداري ــة ال تق ــل عـ ــن ()2٫000
�ألفـي ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5٫000خم�سة �آالف ريال عماين .
وت�ضاعف الغرامة عند تكرار املخالفة .
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امللحــــق رقــــم ( ) 1
املعلومـــات املطلــوب ت�ضمينهــا فـي التقريــر ال�سنــوي
1 -1ا�سم اجلهة املتعاملة مع املركبات �أو املعدات �أو املنتجات امل�شتملة عليها .
2 -2ن�سبة املركبات فـي املنتجات امل�شتملة عليها .
�3 -3شه ــادة حتليــل للمركب ــات واملنتج ــات واملع ــدات امل�شتمل ــة عليه ــا من خمــتبـ ــر معـتم ـ ــد
من داخــل ال�سلطنـة �أو خارجهــا .
4 -4تو�ضيح �إحداثيات املخزن الذي تخزن به املركبات �أو املعدات �أو املنتجات امل�شتملة عليها .
5 -5ترخيــ�ص الهيئـ ــة العامـ ــة للدفاع املدين والإ�سع ــاف لتخزي ــن ونقـ ــل املركبـ ــات واملعـ ــدات
واملنتجات امل�شتملة عليها .
6 -6خطة طوارئ مف�صلة للم�ستخدم فـي كيفية التعامل مع املركبات �أو املعدات �أو املنتجات
امل�شتملــة عليهــا داخل املن�ش�أة وخارجها فـي حالة حدوث �أي طارئ  ,علــى �أن يتــم تدري ــب
املخت�صني باملن�ش�أة على �آلية تطبيقها .
7 -7ا�سم الدولة امل�ستــورد منها املركبات �أو املعدات �أو املنتجات امل�شتمل ــة عليه ــا و�سن ــة �صن ــع
املعدات �أو املنتجات .
�8 -8أي معلومات �أخرى تطلبها الدائرة املخت�صة .
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امللحــــق رقــــم ( ) 2
ا�شرتاطــــات تخزيـــن ومراقبـــة
املحـــــوالت �أو املكثفــــــات الكهربائيــــــة
واملنتجـات املحتمـل احتوا�ؤهـا �أو تلويثهـا باملركبـات
1 -1تخزين امل ــواد الكيميائـيــة فـي املناطق املخ�ص�صة له ــا بعيـ ــدا عن الأن�شطــة ال�صناعي ــة ،
و�أن يف�صل بني كل نوع منها  ،ويقيم فا�صال بواقع ( )10ع�شرة �أمتار بني املواد القابلة
لال�شتعال و�أي م�صدر احرتاق  ،و�أن يف�صل بينها وبني �أي مرفق �إنتاج للمواد القابلة
لال�شتع ــال بواقـع ( )3ثالثـة �أمتـ ــار .
�2 -2أن يتم تخزينها بطريقة منظمة ومن�سقـ ــة مع و�ضع مل�صقات وبيانـ ــات على كــل منها
مو�ضح بها اال�سم ال�شائ ــع وتركيبه ـ ــا الكيميائ ـ ــي ودرجـ ــة خطورته ـ ــا  ،ون�سب ـ ــة املركبات
فيها  ،وتاريخ �صنعها  ،مع عدم و�ضع العبوات بع�ضها فوق بع�ض بطريقة مرتاكمة ،
و�إبعاد املواد القابلة لال�شتعال مل�سافة ال تقل عن ( )1مرت واحد عـن �أبـواب املخــزن .
�3 -3أن تكـ ــون �أ�سطـ ــح املخزن م�صمم ــة بطريقـ ــة متن ــع جتمـ ــع الدخـ ـ ــان ال ــذي ق ـ ــد ينتـ ــج
عن �أي حريق .
�4 -4أن يكـ ــون للمخ ــزن بوابتان للطوارئ على ا ألق ــل ت�ستخدم ـ ــان فـي احل ــاالت الطارئ ــة
مع و�ضع عالمات ت�شري �إليها .
�5 -5أن تكون �أر�ضية املخزن مبطنة مبواد عازلة لأي ت�سرب ومانعة من �أي تكهرب �أو متا�س
كهربائي  ،وغري زلقة  ،وتكون جدرانه وهياكله غري قابلة لال�شتعال .
�6 -6أن يك ــون للمخـ ــزن نظ ــام منافـ ــذ وم�سالك طوارئ احتياطي ــة فـي حالــة وج ــود ت�س ــرب
ملياه الأمطار .
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�7 -7أن تكون الو�صالت الكهربائية غري مك�شوفة ومو�صلة على التوازي  ،و�أن يتم �صيانتها
والت�أكد من �سالمتها ب�صفة م�ستمرة .
�8 -8أن تتوفر فـي املخـ ــزن الإ�ض ــاءة املنا�سبة والآمن ــة فـي جمي ــع الأوق ــات وتكــون مفاتي ــح
ت�شغيلها خارج املخزن وبالقرب من بوابته .
�9 -9أن يكون املخزن بعيدا عن �أي م�صدر حراري �أو �أي م�صدر قابل لال�شتعال .
�10 10أن يحتوي املخزن على �أجهزة �شفط وطرد للروائح والغازات والدخان .
�11 11أن يكـ ـ ــون املخـ ــزن ذا تهوي ــة جي ـ ــدة  ،وعازال لل�ص ــوت منع ــا لأي �صدى قد ينتــج عنــه
�أي حوادث �سقوط �أو ارتطام .
12 12تزويــد املخــزن ب�أجهــزة الأمن وال�سالم ــة التي تقررها الهيئة العامــة للدفــاع املدن ــي
والإ�سعاف .
�13 13أن يحتوي املخزن على لوائح �إر�شادية و�إ�شارات حتذيرية ملختلف �أنواع اخلطورة .
�14 14أن يتــم التحكم واملراقب ــة والإ�ش ــراف على مداخ ــل وخم ــارج املخـ ــزن بطريق ــة �آمن ـ ــة
و�سليمة مع حظر دخولها لغري امل�صرح لهم .
15 15الرجوع �إىل بيانات ال�سالمة الكيميائية ( ) Material Safety Data Sheets MSDS
عند ان�سكاب املــادة الكيميائية �أو ت�سربها �أو عند حوادث طارئة �أخرى .
16 16عدم البناء �أو التو�سع �أو التغيري فـي املخزن �أو �إجراء �أي �أعمال �إزالة �إال بعد موافقة
الوزارة والهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
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قــرار وزاري
رقـم 2015/67
بتعديــل بعـ�ض �أحكــام الئحــة حمايــة طبقــة الأوزون
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  98/73باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل اتفاقية
فـيينا حلماية طبقة الأوزون  ،وبروتوكول مونرتيال ب�ش�أن املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ،
و�إىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الئحة حماية طبقة الأوزون ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2013/107
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة حماية طبقة الأوزون امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  1 :من ربيــــع الأول 1437هـ
الموافــق  13 :من دي�سمبـــــــــر 2015م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1128
ال�صادرة فـي 2015/12/20م
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مـحمــد بن �سـالـم بن �سعيد التوبي
وزيـ ـ ـ ــر البيئ ـ ـ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املناخيـ ـ ـ ـ ــة

تعديـالت على بعـ�ض �أحكـام
الئحــــة حمايـــــة طبقــــة الأوزون
�أوال  :ي�ستبدل بتعريف "الأجهزة واملعدات واملنتجات" الوارد باملـ ــادة ( )1من الئحة حماية
طبقة الأوزون امل�شار �إليها التعريف الآتي :
الأجهـــزة واملعـــدات واملنتجـــات :
الأجهـ ــزة واملع ـ ــدات واملنتجـ ــات املدرج ـ ــة ف ــي امللح ـ ــق (د) مـ ــن املرفـ ـ ــق رقـ ـ ــم ()1
مــن هــذه الالئحة التي حتتوي �أو تعتمد فـي ت�شغيلهـا علـى املـواد امل�ستنفــدة لطبقــة
الأوزون وبدائلها .
ثانيا  :ي�ستبـ ـ ـ ـ ـ ــدل بن�صـ ـ ـ ـ ـ ــو�ص املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد ( )2و ( )3و ( )15و ( )19و ( )23و ( )24و ()26
مـ ــن الئح ــة حمايــة طبق ــة الأوزون امل�شـ ــار �إليه ــا الن�ص ــو�ص الآتيـ ــة :
املــادة ( ) 2
يجب على كافة املن�ش�آت القائمة  ،التي يعتمد �إنتاجها على ا�ستخدام املواد امل�ستنفدة
لطبقة الأوزون وبدائلها �أو الأجهزة واملعدات واملنتجات املحتوية عليها  ،احل�صــول
علــى ترخي ــ�ص ال�ش�ؤون املناخية  ,ويحظ ــر الرتخي ـ ــ�ص بقيام �أي من�ش ـ ـ�آت جديـ ــدة
�أو تو�سعة من�ش�آت قائمة تعتمد على ا�ستخدام املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون .
املــادة ( ) 3
يحظ ــر ا�ستي ــراد �أو ت�صدي ــر �أو �إع ــادة ت�صديـ ــر امل ـ ــواد امل�ستنفــدة لطبقــة الأوزون
وبدائله ــا والأجهــزة واملع ــدات واملنتجــات املحتويـة عليهــا � ،إال بعــد الت�سجيــل ل ــدى
اجله ــة املخت�صــة واحل�صول على ترخي�ص حماية طبقة الأوزون .
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املــادة ( ) 15
يجب على �شركات نقل املواد امل�ستنفــدة لطبقة الأوزون وبدائلها قبل عبــور منافــذ
ال�سلطنة تقدمي طلــب إ�ل ــى اجلهـ ــة املخت�صـ ــة عل ــى النمـ ــوذج املعد لهذا الغ ــر�ض ،
مرفق ــا بـ ــه ن�سخ ــة من امل�ستندات الآتية :
�أ � -شهادة بلد املن� أش� .
ب  -ت�صريح الت�صدير من الدولة امل�صدرة .
ج  -ت�صريح اال�سترياد من الدولة امل�ستوردة .
د �	-أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تطلبها اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 19
يجب على من�ش�آت مزاولة �أعمال �صيانة و�إ�صالح وخدمة �أجهزة التربيد والتكييف
املحتوية على مواد م�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها  ،تطبيق �أف�ضل املمار�سات ،
مبا فـي ذلك توفري �أجهزة ا�ستعادة و�إعادة ا�ستخدام الغازات والتحكـم فــي انبعاثــات
املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون  ،وفقا ملعايري ممار�سة املهنة املعتمـدة مـن قـبل جهــة
االخت�صا�ص .
املــادة ( ) 23
يخ�ض ـ ــع الفنيـ ـ ــون املخت�ص ـ ــون بت�صلي ـ ــح و�صيان ـ ــة �أج ـه ــزة التربيـ ــد والتكيي ـ ــف ،
�أو القائمون ب�أعمال ا�سرتجاع املــواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون والبدائ ـ ــل  ،و�إعـ ـ ــادة
ا�ستخدامهـا  ،الختبـ ــار فن ــي  ،جتريـه جهـ ـ ــة االخت�ص ـ ــا�ص قبــل مزاولتهــم املهنــة .
املــادة ( ) 24
يحظر تدمري �أو التخل�ص من املــواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائله ــا �أو الأجهزة
واملع ـ ــدات واملنتج ـ ــات املحتوي ـ ــة عليهـ ــا � ،إال بعد احل�صـ ــول عل ــى موافقـ ــة م�سبق ــة
من اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 26
يحظر على املتعاملني مع املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها ما ي�أتي :
أ�  -تقدمي معلومات كاذبة �أو م�ضللة �إىل الوزارة .
ب  -تهري ــب �أو امل�ساعدة على تهريـ ــب امل ــواد امل�ستنف ــدة لطبق ــة الأوزون وبدائلهـ ــا
�أو الأجهزة واملعدات واملنتجات املحتوية عليها .
ج  -الغــ�ش التج ــاري كا�ستبـدال نوعية الغازات امل�ستخدم ــة فـي �أجهـ ــزة التربي ــد
والتكييف بغـ ــازات أ�خ ــرى غري تلك املخ�ص�صة لهـ ــا من قب ــل ال�شركة امل�صنع ــة
�أو ا�سترياد م ــواد �أو �أجهزة �أو منتجات غري مطابقة للموا�صفات املرفقة بطلب
الرتخي�ص .
د  -ا�ستخ ــدام �أو تخزيــن املـ ــواد امل�ستنفدة لطبقـ ــة الأوزون وبدائلهـ ــا دون وجـ ــود
الفواتري املو�ضحة مل�صدر �شرائها .
ثالثا  :ي�ستبدل بعنوان امللحق (د) م ــن املرفـق رقم ( )1م ــن الئح ــة حماي ــة طبق ــة الأوزون
امل�شار �إليها العنوان الآتي :
امللحــق ( د )
قائمة بالأجهزة واملعدات واملنتجات التي حتتوي �أو تعتمد فـي ت�شغيلها على املــواد
امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلهــا .
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وزارة التجــارة وال�صناعـــة
قــرار وزاري
رقــم 2015/97
بتحديـد العائـد مقابـل احل�صـول على قـر�ض �أو دين جتـاري
ا�ستنادا �إىل قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
و�إىل القرار الوزاري رقم  2014/133بتحديد العائد مقابل احل�صول على قر�ض �أو دين جتاري ،
و�إىل خط ـ ــاب غرف ـ ــة جت ـ ــارة و�صناع ـ ــة عم ـ ــان ب�شـ ـ ـ�أن حتديـ ــد قيم ــة العائـ ــد وفق ــا لن ـ ــ�ص
امل ــادة ( )80مــن قان ــون التجــارة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يح ــدد العائـ ــد مقاب ـ ــل احل�ص ــول عل ــى قــر�ض �أو ديــن جتاري بن�سبــة ( )٪6٫5م ــا لــم يتف ـ ــق
علــى أ�ق ــل مــن ذلك .
املــادة الثانيــــة
ال ي�ســري حكـم املــادة ال�سابقة على القرو�ض املقدمة من قبل امل�صــارف و�شركــات التموي ــل
وت�أجري الأ�صول  ،املرخ�صة من قبل البنك املركزي العماين .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمــل بــه ملــدة ع ــام اعتبــارا مـن 2015/5/5م .
�صدر فـي  2 :من جمادى الثانية 1436هـ
املوافــــق  23 :من مـــــــــــــــــــــار�س 2015م
ن�شر هـذا القـرار فـي اجلري ــدة الر�سميـة رقم ()1096
ال�صادرة فـي 2015/4/12م

د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيـدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صنـاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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قــرار وزاري
رقم 2015/129
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة للبيـع بالأ�سعـار املخف�ضـة
ا�ستنادا �إىل قانون ال�سجل التجاري رقم ، 74/3
و�إىل قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
و�إىل القرار الوزاري رقم  2008/85بتنظيم البيع بالأ�سعار املخف�ضة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية للبيع بالأ�سعار املخف�ضة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغ ــى الق ــرار ال ــوزاري رقم  2008/85امل�شــار �إليــه  ،كمـا يلغــى كـل مـا يخالــف �أحكـام الالئحـة
املرفقــة � ،أو يتعــار�ض مـع �أحكامهــا .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  15 :مـن رجـــــــــب 1436هـ
املـوافــــق  4 :مـن مايـــــــــــــو 2015م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1100
ال�صادرة فـي 2015/5/10م
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الالئحـة التنظيميــة للبيــع بالأ�سعــار املخف�ضــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــــوزارة :
وزارة التجارة وال�صناعة .
 - 2الوكيـــــل :
وكي ــل ال ــوزارة .
 - 3املنتجـات :
ال�سلع �أو اخلدمات .
 - 4املن�شـــــ�أة :
املن�ش�أة التجارية �أو ال�صناعية �أو اخلدمية .
 - 5الرتخيـ�ص :
املوافقة التي ت�صدرها الوزارة للمن�ش�أة لإجراء التخفي�ضات .
 - 6املرخــ�ص لــه :
كل من�ش�أة يرخ�ص لها ب�إجراء التخفي�ضات .
املــادة ( ) 2
يجب على املن�ش�أة الراغبة فـي �إجراء تخفي�ضات فـي �أ�سعار املنتجات احل�صول على الرتخي�ص .
املــادة ( ) 3
يقدم طلب الرتخي�ص من مالك املن�ش�أة �أو من يفو�ضه �إىل الوزارة على النموذج املعد لهذا
الغر�ض قبل ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل من املوعد املقرتح لبدء التخفي�ضات ،
مرفقا به قائمة باملنتجات التي ي�شملها التخفي�ض  ,مبينا �سعرها قبل التخفي�ض وبعده ،
ون�سبة التخفي�ض  ،ون�سخة من فواتري بيع تلك املنتجات قبل التخفي�ض  ،وتاريخ بدء
التخفي�ض ونهايته .
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املــادة ( ) 4
تتوىل الوزارة درا�سة طلب الرتخي�ص والبت فيه خالل مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ تقدميه  ،م�ستوفيا كافة البيانات وامل�ستندات  ،وفـي حالة رف�ض الطلب
يجب �أن يكون القرار م�سببا  ،و�أن يخطر مقدم الطلب ب�أ�سباب الرف�ض كتابة  ،ويعد م�ضي
املدة املذكورة دون رد على مقدم الطلب قرارا بالرف�ض .
ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض �إىل الوكيل خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
�إخطاره �أو من تاريخ انق�ضاء املدة امل�شار �إليها  ،ويعترب القرار ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
املــادة ( ) 5
ت�صدر الوزارة الرتخي�ص وفقا للنمــوذج املعد لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 6
ي�شرتط �أن تظل املنتجات التي يجري عليها التخفي�ضات �صاحلة لال�ستخدام ملدة ال تقل
عن ( )30ثالثني يوما من انتهاء مدة التخفي�ض  ،مع ا�ستمرار �سريان ال�ضمان للمنتجات
التي حتتاج �إىل خدمة ما بعد البيع .
املــادة ( ) 7
يجب على املرخ�ص له و�ضع بطاقة باللون الأخ�ضر على املنتجات التي ي�شملها التخفي�ض ،
وبطاقة باللون الأ�صفر على املنتجات التي بها عيوب وي�شملها التخفي�ض  ،وبطاقة باللون
الأحمــر علـى املنتجــات التــي ال ي�شملهــا التخفيــ�ض  ،علــى �أن يكــون مبينــا فـي البطاقــة
باللغــة العربي ــة �أ�سع ــار املنتجــات قبــل التخفيـ�ض وبعــده  ،ون�سبــة التخفيــ�ض  ،ويجــوز
كتابة تلك البيانات بلغة �أخرى  ،بالإ�ضافة �إىل اللغة العربية .
املــادة ( ) 8
ال يجــوز �أن تقل ن�سبة التخفي�ض لأي منتج عن ( )%20من �سعره قبل التخفي�ض  ،وي�ستثنى
من ذلك املواد الغذائية واملركبات والذهب والأحجار الكرمية وما فـي حكمها من املجوهرات
والأحجار الثمينة  ،فيجوز �أن تقل ن�سبة التخفي�ض عن الن�سبة املذكورة .
املــادة ( ) 9
يحظر على املرخ�ص له زيادة �أ�سعار املنتجات فـي �أثناء مدة التخفي�ضات .
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املــادة ( ) 10
تعد فروع املن�ش�أة التي متار�س الن�شاط ذاته فـي املحافظة نف�سها فـي حكم املحل الواحد
عند الرتخي�ص ب�إجراء التخفي�ضات .
املــادة ( ) 11
ال يجوز الإعالن عن التخفي�ضات ب�أي و�سيلة من و�سائل الدعاية والن�شر قبل احل�صول
على الرتخي�ص .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن يت�ضمن الإعالن تاريخ بدء التخفي�ض ونهايته  ،ون�سبته بحديه
الأدنى والأعلى  ،مع مراعاة �أن تكون جميع البيانات بحجم اخلط ذاته .
املــادة ( ) 12
ال يجــوز �إجــراء �أي تغييــر فـي ن�ســب التخفي�ضــات �أو مدتهــا � ،أو �إلغــاء املنتجــات �أو �إ�ضافتهــا
�إىل التخفي�ضات �إال مبوافقة كتابية من الوزارة .
املــادة ( ) 13
يجــب علــى املرخــ�ص ل ــه و�ض ــع الرتخيــ�ص ف ــي مكــان بــارز فـي املحــل لي�سهــل علــى امل�ستهلكيــن
واملوظفيــن االطــالع عليــه .
املــادة ( ) 14
يحظر �إقامة تخفي�ضات للتبغ �أو منتجاته �أو م�شتقاته ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .
املــادة ( ) 15
يكون للموظفني الذين لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية التحقق من التخفي�ضات ومراقبتها ،
وحق دخول املحالت فـي �أي وقت للت�أكد من تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،ولهم فـي �سبيل
ذلك �أن يطلبوا �أي �أوراق �أو م�ستندات يرون �أنها مت�صلة ب�إجراء التخفي�ضات .
املــادة ( ) 16
يجوز للوزارة توقيع غرامة �إدارية  ،مقدارها ( )500خم�سمائة ريال عماين على كل من يخالف
�أحكـام هـذه الالئحـة  ،وت�ضاعـف الغرامـة عند تكرار املخالفة .
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قــرار وزاري
رقـــم 2015/203
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة
ال�ستيـراد املركبـات والدراجـات الآليـة امل�ستعملـة
ا�ستنادا �إىل قانون ال�سجل التجاري رقم ، 74/3
و�إىل قانون الوكاالت التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 77/26
و�إىل قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون الوكاالت التجارية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 85/11
و�إىل القــرار الــوزاري رقــم  95/71بتنظيــم ا�ستيــراد ال�شاحنــات والآليات واملعدات امل�ستعملة
عرب املنافذ الربية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية ال�سترياد املركبات والدراجات الآلية امل�ستعملة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ي�ستم ــر العم ــل بالت�صاري ـ ــح ال�ص ــادرة ال�ستي ـ ــراد املركب ـ ــات والدراجـ ــات الآلي ـ ــة امل�ستعملـ ــة
قبل �صدور هذا القرار .
املــادة الثالـثــــة
يلغـ ــى الق ــرار ال ــوزاري رقم  95/71امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )90ت�سعني يوما من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  21 :من رم�ضـــــان 1436هـ
املوافـــــق  8 :من يوليــــــــو 2015م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1107
ال�صادرة فـي 2015/7/21م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ـ ـ ــر التجارة وال�صناع ـ ــة

الالئحــة التنظيميــة
ال�ستيـراد املركبـات والدراجـات الآليـة امل�ستعملـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــــــوزارة  :وزارة التجارة وال�صناعة .
 - 2الت�صريـــح  :املوافقـ ــة التـ ـ ــي تـ�صدره ـ ــا الـ ــوزارة للمن�شـ ـ ـ�أة ال�ستيـ ـ ــراد املركب ـ ــات
والدراجــات الآليــة امل�ستعملة .
املــادة ( ) 2
يج ــوز لك ــل عمان ــي ا�ستي ــراد مركب ــة خا�ص ــة  ،وحافلــة  ،و�شاحن ــة  ،ومعدة  ،ودراجة �آلية ،
م�ستعملة  ،كما يجوز لغري العماين ا�سترياد مركبة خا�صة م�ستعملة  ،وذلك وفق ال�شروط
الآتية :
� - 1أن يكون اال�سترياد بغر�ض اال�ستخدام ال�شخ�صي .
� - 2أال يقل عمر ال�شخ�ص امل�ستورد عن ( )18ثمانية ع�شر عاما .
� - 3أن يتم اال�سترياد عن طريق الرقم املدين لل�شخ�ص امل�ستورد .
املــادة ( ) 3
يج ــوز الت�صري ــح للمن�شـ ـ�آت التجارية التي متار�س ن�شاط بيع املركبات امل�ستعملة با�سترياد
املركبات .
املــادة ( ) 4
يجـ ــوز للمن�ش ـ ـ�آت التجاري ــة وال�صناعي ــة واخلدمي ــة ا�سترياد ال�شاحنات واملعدات امل�ستعملة
ال�ستعمالها اخلا�ص � ،شريطة �أن تتوافق الأعداد والأنواع املراد ا�ستريادها مع ن�شاط املن�ش�أة
وحاجتها الفعلية لها .
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املــادة ( ) 5
يج ــب عل ــى املن�ش ـ ـ�آت التجاري ــة وال�صناعية واخلدمية احل�صول على الت�صريح حمددا فـيه
الأعداد والأنواع املراد ا�ستريادها .
املــادة ( ) 6
يحظــر ا�ستيــراد الدراجــات الآلية امل�ستعملة التي تقل �سعة حمركها عن (� 70سم� ) 3سبعني
�سنتيمرتا مكعبا �إال بعد احل�صول على الت�صريح .
املــادة ( ) 7
يحظر ا�سترياد ما ي�أتي :
 - 1املركبات اخلا�صة التي يتجاوز عمرها (� )7سبع �سنوات من تاريخ �صنعها .
 - 2ال�شاحنات واحلافالت التي يتجاوز عمرها ( )10ع�شر �سنوات من تاريخ �صنعها .
 - 3املعدات التي يتجاوز عمرها ( )15خم�س ع�شرة �سنة من تاريخ �صنعها .
ويجـ ــوز ا�ستـيـ ــراد املركبـ ــات الكال�سيكيـ ــة التـ ــي م�ض ــى عل ــى تاريــخ �صنعه ــا �أكث ــر من ()30
ثالثني �سنة .
املــادة ( ) 8
يجب �أن تكون املركبات امل�ستوردة مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعمول بها فـي ال�سلطنة .
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قــرار وزاري
رقم 2015/218
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنظيمية للبيع بالأ�سعار املخف�ضة
ا�ستنادا �إىل قانون ال�سجل التجاري رقم ، 74/3
و�إىل قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
و�إىل الالئحة التنظيمية للبيع بالأ�سعار املخف�ضة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2015/129
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ـ ـ ــدل بنـ ـ ــ�ص املـ ـ ــادة ( )7مـ ـ ــن الالئح ـ ـ ــة التنظيميـ ـ ـ ــة للبيـ ـ ــع بالأ�سـعـ ـ ـ ــار املخف�ضـ ـ ــة
امل�شــار �إليهــا النــ�ص الآتــي :
"يج ــب عل ــى املرخـ ــ�ص ل ــه و�ض ــع بطاق ــة بالل ــون الأحم ــر عل ــى املنتج ــات الت ــي ي�شمله ــا
التخفيــ�ض  ،وبطاقة باللون الأ�صفر على املنتجات التي بها عيوب وي�شملها التخفي�ض ،
وبطاقة باللون الأخ�ضــر علــى املنتجــات التــي ال ي�شملهــا التخفيــ�ض  ،علــى �أن يكــون
مبين ــا فـي البطاق ــة باللغ ــة العربيـ ــة �أ�سعـ ــار املنتجـ ــات قبـ ــل التخفي ـ ــ�ض وبع ــده  ،ون�سب ـ ــة
التخفيــ�ض  ،ويجــوز كتابــة تلــك البيانات بلغة �أخرى بالإ�ضافة �إىل اللغة العربية " .
املــادة الثانيــــة
يلغ ــى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  11 :مـن �شــــــــوال 1436هـ
املـوافــــق  28 :مـن يوليـــــــــو 2015م
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1110
ال�صادرة فـي 2015/8/9م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قــرار وزاري
رقم 2015/232
باعتبـار موا�صفــة قيا�سيـة عمانيــة ملزمـــة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/39ب�إن�شاء املديرية العامة للموا�صفـات واملقاييـ�س ،
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  78/1بتحديــد اخت�صا�ص ــات املديري ــة العامــة للموا�صفــات
واملقايي�س بوزارة التجارة وال�صناعة ،
و�إلــى املر�سوم ال�سلطانــي رق ــم  2005/102بتحديـ ــد اخت�صا�صــات وزارة التجــارة وال�صناعــة
واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي ،
و�إىل الق ـ ــرار ال ــوزاري رق ـ ــم  88/15بحظـ ــر بي ــع ا�سطوان ـ ــات الغ ـ ــاز البرتوليـ ـ ــة امل�سال ـ ــة
�إال ف ــي م�ستودع ـ ــات مرخ�صـ ــة ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  91/146باعتبار املوا�صفة القيا�سية اخلليجية املوحدة رقم 90/201
موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعتبـ ــر املوا�صف ـ ــة القيا�سيـ ـ ــة العماني ـ ـ ــة رق ـ ـ ــم  2014 / 201اخلا�صـ ـ ــة با�سطــوانـ ـ ــات الغـ ــاز
 متطلبــات تعبئـ ــة ونقــل وتـ ــداول وتخزيـ ــن ا�سطوانـ ــات الغـ ــازات البرتوليـ ــة امل�سالـ ــة -املرفقـ ــة موا�صفـ ــة قيا�سيـ ــة عمانيـ ــة ملزمـ ــة .
املــادة الثانيــــة
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي املر�سوم ال�سلطاين
رقم  78 /1امل�شار �إليه .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1112

املــادة الثالـثــــة
يلغــى القـ ــرار ال ــوزاري رق ــم  91/146امل�شــار �إليــه  ،وكــل ما يخالــف هــذا القــرار �أو يتعــار�ض
مــع �أحكامــه .
املــادة الرابعـــة
ين�شــر هـ ــذا الق ــرار فــي اجلري ـ ــدة الر�سمي ـ ــة  ،ويعمـ ــل بـ ــه بعـ ــد م�ضـ ــي (� )6ست ـ ــة �أ�شهـ ــر
مــن تاري ــخ ن�ش ــره .
�صـدر فـي  4 :مـن ذي القعــدة 1436هـ
املـوافــــق  19 :مـن �أغ�سطــــــ�س 2015م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1112
ال�صادرة فـي 2015/8/30م
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قــرار وزاري
رقم 2015/281
باعتبـار موا�صفــة قيا�سيـة خليجيـة موا�صفـة قيا�سيـة عمانيـة ملزمـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/39ب�إن�شاء املديرية العامة للموا�صفـات واملقاييـ�س ،
و�إىل املر�ســوم ال�سلطاين رقــم  78/1باخت�صا�صات املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س ،
و�إلــى املر�سوم ال�سلطانــي رق ــم  2005/102بتحديـ ــد اخت�صا�صــات وزارة التجــارة وال�صناعــة
واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي ،
و�إىل الق ـ ــرار ال ــوزاري رق ـ ــم  84/53بحظـ ــر ا�ستي ــراد الب�ضائ ــع واملنتجـ ــات الت ــي تخال ـ ــف
املوا�صفــات القيا�سيــة العمانيــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعترب املوا�صفـة القيا�سية اخلليجية املوحدة رقم ( )GSO 124/1990اخلا�صـة باال�شرتاطات
العامة ل�صناديق اخل�ضروات والفاكهة الطازجة موا�صفة قيا�سيـة عمانية ملزمة .
املــادة الثانيــــة
يعاقـب كـل من يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي املر�سوم ال�سلطاين
رقم  78 /1امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
يلغــى كــل ما يخالــف هــذا القــرار � ،أو يتعــار�ض مــع �أحكامــه .
املــادة الرابعـــة
ين�شــر هـ ــذا الق ــرار فــي اجلري ـ ــدة الر�سمي ـ ــة  ،ويعمـ ــل بـ ــه بعـ ــد م�ضـ ــي ( )3ثالثــة �أ�شهـ ــر
مــن تاري ــخ ن�ش ــره .
�صـدر فـي  13 :من حمــــــــــــــــــرم 1437هـ
املوافـــــق  27 :من �أكتوبــــــــــــــــر 2015م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1121
ال�صادرة فـي 2015/11/1م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قــرار وزاري
رقم 2015/285
باعتبـار موا�صفــة قيا�سيـة خليجيـة موا�صفـة قيا�سيـة عمانيـة ملزمـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/39ب�إن�شاء املديرية العامة للموا�صفـات واملقاييـ�س ،
و إ�لـى املر�س ــوم ال�سلطانـي رقـ ــم  78/1بتحديــد اخت�صا�صــات املديريـ ــة العامــة للموا�صفــات
واملقاييــ�س ،
و�إلــى املر�سوم ال�سلطانــي رق ــم  2005/102بتحديـ ــد اخت�صا�صــات وزارة التجــارة وال�صناعــة
واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي ،
و�إىل الق ـ ــرار ال ــوزاري رق ـ ــم  84/53بحظـ ــر ا�ستي ــراد الب�ضائ ــع واملنتجـ ــات الت ــي تخال ـ ــف
املوا�صفــات القيا�سيــة العمانيــة ،
و�إىل الق ـ ــرار ال ــوزاري رق ـ ــم  2010/33باعتبـار موا�صفــة قيا�سيـة خليجيـة موا�صفـة قيا�سيـة
عمانيـة ملزمـة (الئحة فنية) ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعتب ـ ــر املوا�صفـ ـ ـ ــة القيا�سيـ ـ ـ ــة اخلليجيـ ـ ــة رق ـ ـ ــم (" )GSO 2013/1785زي ـ ـ ـ ــوت تزييـ ـ ـ ــت
حمركات االحرتاق الداخلي طبقا لت�صنيف معهد البرتول الأمريكــي " موا�صفة قيا�سيـة
عمانية ملزمة .
املــادة الثانيــــة
يلغــى القــرار الوزاري رقم  2010/33امل�شار �إليه .
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املــادة الثالـثــــة
يعاقـب كـل من يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي املر�سوم ال�سلطاين
رقم  78 /1امل�شار �إليه .
املــادة الرابعـــة
ين�ش ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــذا الق ـ ـ ــرار فــي اجلريـ ـ ـ ــدة الر�سميـ ـ ـ ــة  ،ويعمـ ــل بـ ـ ـ ــه بعـ ـ ـ ــد ( )90ت�سعـ ــني يوم ـ ــا
مــن تاري ــخ ن�ش ــره .
�صـدر فـي  19 :من حمــــــــــــــــــرم 1437هـ
املوافـــــق  2 :من نوفمبــــــــــــــر 2015م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1122
ال�صادرة فـي 2015/11/8م
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قــرار وزاري
رقم 2015/315
بتطبيـق الالئحـة التنفـيذيـة للقانـون الـموحـد لـمكافحـة الإغـراق
والتدابري التعوي�ضية والوقائية لدول جمل�س التعـاون لدول اخلليج العربية
ا�ستنادا �إىل القانون املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية والوقائية لدول جمل�س
التع ــاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/20
و�إىل قرار جلنة التع ــاون ال�صناعي بدول جمل�س التع ــاون لدول اخلليج العربية باعتماد
الالئحة التنفـيذية للقانون الـموحد لـمكافحة الإغـراق والتدابري التعوي�ضية والوقائية
لدول جمل�س التع ــاون لدول اخلليج العربيـ ــة  ،وذلــك فـي اجتماعهــا احل ــادي والثالثيــن
فـي دولة الكويت والذي مت عقده بتاريخ  2يونيو 2010م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تطبق الالئحة التنفـيذية للقانون املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية والوقائية
لــدول جمل ــ�س التع ــاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2015/20
امل�شار �إليه  ،الـمرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  18 :مـن �صفــــــــــــــــر 1437هـ
املـوافــــق  30 :مـن نوفمبـــــــــــر 2015م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1127
ال�صادرة فـي 2015/12/13م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الالئحة التنفـيذية للقانون املوحد
ملكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية والوقائية
البــاب الأول
تعاريــــف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون لكل من الكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعنى
املن�صو�ص عليه فـي املـادة الثالثة من القانون  ،ويكون للكلمــات والعبــارات التاليــة املعانــي
املبينة قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
ال�ضـرر اجل�سيـم :
ال�ضرر الذي ي�سبب �إ�ضعافا كليا م�ؤثرا فـي و�ضع ال�صناعة اخلليجية املعنية .
التهديـد بال�ضـرر اجل�سيـم :
ال�ضرر اجل�سيم و�شيك الوقوع الذي يرتتب عليه �إ�ضعاف م�ؤثر لل�صناعة اخلليجية املعنية .
القيمـة العاديـة:
املبلغ املدفوع �أو ال�سعر الواجب دفعه للمنتج امل�شابه فـي جمرى التجارة العادية حني يوجه
لال�ستهالك فـي بلد الت�صدير .
�سعـر الت�صديـر :
املبلغ املدفوع �أو ال�سعر الواجب دفعه للمنتج حمل التحقيق عند بيعه من الدولة امل�صدرة
�إىل ال�سوق اخلليجية .
هامـ�ش الإغـراق :
هو ناجت الفرق بني القيمة العادية و�سعر الت�صدير خالل فرتة التحقيق .
مقــدار الدعـــم :
هو املبلغ الذي ميثل الفائدة التي تعود على متلقي الدعم خالل فرتة التحقيق .
املنتجـات امل�شابهـة:
املنتجات اخلليجــية الت ــي تطابـ ــق �أو متاثـ ــل املنت ـ ــج حم ــل التحقي ــق فـ ــي ك ــل النواح ــي ،
�أو ف ــي حال ــة غياب هذا املنتـج ي�ؤخذ ب�أي منتجات �أخرى تكون موا�صفاتها وثيقة ال�شبه
مبوا�صفات �أو خ�صائ�ص املنتج حمل التحقيق .
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الدولـة امل�صـدرة :
الدولة امل�صدرة و�/أو املنتجة للمنتج حمل التحقيق .
احلكومــة:
حكومة �أو �سلطة �إقليمية �أو حملية فـي دولة �أجنبيــة � ،أو هيئــة �أو منظمــة متــار�س �سلطــة
بالنيابة عن احتاد دول �أجنبية � ،أو �شخ�ص �أو هيئة �أو م�ؤ�س�سة تنوب عن تلك اجلهات .
الدعـم املخ�صـ�ص :
الدع ــم ال ــذي يرتت ــب علي ــه ف ــر�ض التدابي ــر التعوي�ضية وفقا لل�شروط املن�صو�ص عليها
فـي القانون والالئحة التنفـيذية .
الـواردات املدعومـة :
واردات املنتجات حمل التحقيق التي تلقت الدعم املخ�ص�ص .
الأطـراف ذوو العالقـة �أو امل�صلحـة :
امل�صدرون �أو املنتجون الأجانب �أو امل�ستوردون للمنتج حمل التحقيق �أو احتادات �أو جمال�س
التج ــارة الت ــي متثـ ــل غالبي ــة منتج ــي �أو م�ص ــدري �أو م�ست ــوردي املنت ــج حمــل التحقيـق ،
�أو حكومــات دول الت�صدي ــر � ،أو املنتجــون اخلليجيون للمنتج امل�شابه �أو الهيئات احلكومية
�أو اخلا�صــة التــي متثل امل�ستهلكني �أو حتمي م�صاحلهم � ،أو �أي �أطراف حملية �أو �أجنبية
�أخرى يتبني �أنها ذات م�صلحة فـي نتائج التحقيق .
امل�شتـري امل�ستقـل/امل�شتـرون امل�ستقلـون :
هو امل�شرتي/امل�شرتون الذي ال يوجــد ارتبــاط �أو م�شاركــة جتاريــة �أو �إنتاجيــة بينـه وبني
امل�ستورد فـي بلد اال�سترياد �أو بينه و بني امل�صدر �أو املنتج فـي بلد الت�صديــر �أو ال تربطهمــا
عالقــة ف ــي عمــل �آخــر � ،أو ال يقع �أي منهما حتت �سيطرة طرف ثالث ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر �أو ال يكونون �أفرادا فـي �أ�سرة واحدة .
ال�سـوق اخلليجيـة :
�إجمايل �أ�سواق الدول الأع�ضاء فـي املجل�س .
املنتـج حمـل التحقيـق :
املنتج امل�ستورد كما ي�صفه �إعالن بدء التحقيق .
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البــاب الثانــي
ال�شكوى و�إجراءات التحقيق
الف�صــل الأول
ال�شكــوى
املــادة ( ) 2
 - 1تقــدم ال�شكوى من حاالت الإغراق �أو الدعم �أو الزيادة فـي الواردات �إىل مكتب الأمانة
الفنــية كتابة على النموذج املعد لهذه الغاية  .وعلى ال�شاكي �أن يرفق بال�شكوى ملخ�صا
غري �سري لها تكفـي تفا�صيله لفهم جوهر املعلومات ال�سرية املقدمة .
 - 2ي�شت ــرط �أن تكـ ــون ال�شكـ ــوى �صـ ــادرة عـ ــن ال�صناع ـ ــة اخلليجي ـ ــة �أو مـ ــن ين ـ ــوب عنه ـ ــا
�أو من غرف التجارة وال�صناعة املعنية فـي �أي من الدول الأع�ضاء �أو احتادات املنتجني .
 - 3يجب �أن تت�ضمن ال�شكوى الأدلة والقرائن على وجود �إغراق �أو دعم خم�ص�ص �أو زيادة
فـي الواردات  ،وال�ضرر الناجم عن هذه املمار�سات وعالقة ال�سببية بني كل منها وبني
الأ�ضرار التي حلقت باجلهة ال�شاكية  ،وكلما كان ذلك ممكنا من البيانات الداعمة
لل�شكوى .
 - 4يجــوز للجنـة الدائمـة فـي حاالت ا�ستثنائية الأمر ببدء حتقيق من غري امل�شار �إليهم
فــي الفقــرة (� ، )2ســواء من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب من �إحدى الوزارات امل�شرفة
على �أي مـن قطاعـات الإنتـاج فـي الدول الأع�ضاء  ،وذلك عند توافــر الأدلــة الكافـيــة
التي تربر البدء بالتحقيق كما وردت فـي الفقرة ( )3من هذه املـادة .
املــادة ( ) 3
يتولــى مكتــب الأمان ــة الفنيـ ــة  ،خـ ــالل م ــدة ال تتجـ ــاوز ( )30ثالثيـ ــن ي ــوم عمل اعتبارا
مــن تاريــخ يــوم العمــل التالــي لتلقــي ال�شكــوى  ،درا�سة مدى دقة وكفاية الأدلة املقدمة
بال�شكــوى  ،و إ�عــداد تقريــر مبدئــي حولهــا ترفعه �إىل اللجنة الدائمة يت�ضمن تو�صياتها
برف�ض ال�شكوى �أو ببدء التحقيق .
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املــادة ( ) 4
ت�صدر اللجنة الدائمة قرارها ب�ش�أن ال�شكوى خالل مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوم
عمل من تاريخ ا�ستالم التقرير املبدئي مبا يفـيد �أحد القرارات الآتية :
�أ  -قبـ ــول ال�شكـ ــوى مـ ــن حيـ ــث املـ ــبد أ� و�إحالته ـ ــا ملكتـ ــب الأمان ــة الفني ــة لت�سجيلهـا
ف ــي ال�سج ــالت املع ــدة له ــذا الغر�ض وبدء حتقيق لها  ،متى ما ثبت لديه مبدئيــا
�أن البيانات واملعلومات والأدلة والقرائ ــن املقدم ــة ف ـ ــي ال�شك ــوى كافـي ــة إلجــراء
التحقيق وفقا لأحكام القانون املوحد وهذه الالئحة .
ب  -رف�ض ال�شكوى لعدم دقة و�صحة البيانات �أو عدم كفايتها لبدء التحقيق .
املــادة ( ) 5
يخط ــر مكت ــب الأمان ــة الفني ــة ال�شاك ــي بقرار اللجنة الدائمة خالل (� )7سبعة �أيام عمل
من تاريخ �صدوره .
املــادة ( ) 6
 - 1يتعيـ ــن  ،التخـ ــاذ اللجـ ــنة الدائمـ ــة ق ــرارا ببـ ــدء �إجراء التحقيق فـي حالتي الإغراق
والدع ــم � ،أن تك ــون ال�شكـ ــوى م�ؤي ــدة م ــن منتجـ ــني حملييـ ــن يزيد جمموع �إنتاجهم
على ( )%50خم�سني باملائة من جمموع �إنتاج املنتجني الذين عب ــروا ع ــن م�ساندته ــم
�أو معار�ضته ــم لل�شك ــوى  ،و �أال ميث ــل املنتجــون الذيــن ي�ؤيــدون الطلب �أقل من ()%25
خم�سة وع�شرين باملائة من �إجمايل �إنتاج ال�صناعة اخلليجية من املنتج امل�شابه .
 - 2يج ــوز �أال ي ؤ�خ ــذ فـ ــي االعتبــار عنــد تقدير توافر ن�سبة متثيل ال�صناعة اخلليجية ،
املنتجون املرتبطون بامل�صدرين �أو امل�ستوردين �أو كانوا هم �أنف�سهم م�ستوردين للمنتج
مو�ضوع ال�شكوى .
 - 3فـي تطبيق �أحكام الفقرة ( )2ال يعترب املنتجون مرتبطني بامل�صدرين �أو امل�ستوردين
�إال �إذا كان �أحدهما يقع حتت �سيطرة الآخر ب�شكل مبا�شــر �أو غيــر مبا�شر � ،أو �إذا كان
كالهمــا يقعــان ب�ش ــكل مبا�ش ــر �أو غي ــر مبا�شر حتت �سيطــرة طــرف ثالــث � ،أو �إذا كــان
كالهما ي�سيطران ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر على طرف ثالث � ،شريطة توافر �أ�سباب
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لالعتقاد �أو لل�شك فـي �أن �آثــار هــذه العالقــة جتعــل املنتــج املعنــي يت�صــرف بطريقــة
تختلف عن ت�صرف املنتجني غري املرتبطني  .وفـي تطبــيق �أحكــام هــذه الفقرة يعترب
�أحدهمــا م�سيطــرا علــى الآخــر �إذا كــان الأول فـي مركــز قانونـي �أو وظيفـي ي�سمــح لــه
مبمار�سة �سلطة على الآخر .
 - 4يجوز �أن تف�سر ال�صناعة اخلليجي ــة  ،فـي حاالت ا�ستثنائية  ،علــى �أنهــا تعنــي املنتجيــن
املحلييــن فــي �أ�ســواق �أو مناطــق خمتلفــة داخــل الدول الأع�ضاء �إذا تبني �أن املنتجني
ف ــي هــذه املنطق ــة �أو ال�س ــوق يبيعــون �أغلب �إنتاجهم من املنتج امل�شابه �أو كله تقريبا
فـي هذه املنطقــة �أو ال�ســوق  ،و �إذا تبيــن �أن الطلب فـي هذه املنطقة �أو ال�سوق ال يغطيه
بدرجة كبرية منتجو املنتج امل�شابه املوجودون فـي �أ�سواق �أو مناطق �أخرى فـي الدول الأع�ضاء .
وفـي هذه الظروف قد يوجد ال�ضرر حتى و لو مل تكن بقية ال�صناعات املحلية للمنتج
امل�شابه فـي بقية الأ�سواق �أو الدول الأع�ضاء قد ت�ضررت  ،ب�شرط تركز الواردات املغرقة
�أو املدعومة للمنتج مو�ضوع ال�شكوى فـي هذه املنطقة �أو ال�سوق املعزول  ،و�أن ت�سبب
هذه الواردات �ضررا ملنتجي كل الإنتاج فـي هذه املنطقة �أو ال�سوق �أو كله تقريبا .
وفـ ــي حالـ ــة حتقيـ ــق الوقاي ــة يك ــون �إحل ــاق ال�ض ــرر اجل�سيـ ــم �أو التهدي ــد بـ ــه م�ستن ــدا
على الظروف القائمة فـي الدولة �أو الدول التي توجد فيها ال�صناعة املت�ضررة .
املــادة ( ) 7
 - 1يتوىل مكتب الأمانة الفنية  ،وقبل بدء التحقيق فـي �شكاوى الإغراق والدعم � ،إخطار
الدولة �أو الدول املعنية بتلقي ال�شكوى .
 - 2علــى مكتــب الأمانــة الفنية  ،مبجــرد قبــول ال�شكــوى �ض ــد الدعـ ــم وقب ــل بــدء التحقي ــق ،
�أن يتخــذ الإجــراءات الالزمة لدعــوة الــدول امل�صدرة لل�سلــع املدعومــة حمــل ال�شكــوى
لإج ــراء م�شـ ــاورات بهـ ــدف تو�ضي ــح وقائ ــع ال�شك ــوى والأدل ــة املقدمــة فيهــا والتو�صــل
�إىل حلول يتفق عليها الطرفان .
 - 3ال يح ــول إ�ج ــراء امل�ش ــاورات دون ب ــدء التحقيق �أو التو�صل �إىل قرارات �أولية �أو نهائية
�أو تطبيق تدابري م�ؤقتة �أو نهائية  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 8
يحتفــظ مكتــب الأمانــة الفنيــة ب�سجــالت خا�صــة بال�شكاوى الواردة �إليه يدون فيها كافة
مــا يتـ ــم ب�ش�أنهــا مــن مهــام و إ�جــراءات  ،كمــا يحتفظ ب�سجــل خــا�ص بالبيانــات واملعلومــات
والإح�صاءات ذات الطابع ال�سـري  ،على �أال ي�سمح باالطالع على تلك ال�سجــالت وبياناتهــا
�إال وفقا لأحكـام املحافظــة علــى �سريــة املعلومـات والبيانـ ــات املن�صـ ــو�ص علي ـهــا ف ــي القانــون
والئحته التنفـيذية .
الف�صــل الثانــي
�إجــراءات التحقيــق
املــادة ( ) 9
يتم �إعالن القرار ببدء التحقيق بالن�شرة الر�سمية خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ
�ص ــدور الق ــرار الإيجاب ــي م ــن اللجن ــة الدائمة ويعترب تاريخ ه ــذا الإع ــالن تاريخا لبدء
�إجراءات التحقيق ويجب �أن يت�ضمن �إعالن بدء التحقيق البيانات الآتية :
 - 1و�ص ــف للمنتــج حم ــل التحقيق مبا فـي ذلك خ�صائ�صه الفنية وا�ستخداماته ،
وحتديد رقم النظام املن�سق اخلا�ص به .
 - 2و�ص ــف للمنت ــج املحلي امل�شابه �أو املنتجات املناف�سة ب�شكــل مبا�شــر  ،بــما فــي ذلــك
خ�صائ�صها الفنية وا�ستخداماتها .
 - 3ا�س ــم وعنــوان ال�شاكــي وكــل املنتجيــن الآخريــن املعروفـيــن للمنتــج املحلــي امل�شابــه
�أو املنتجات املناف�سة ب�شكل مبا�شر .
 - 4بلد �أو بلدان من� أش� �أو ت�صدير املنتج حمل التحقيق .
 - 5ملخــ�ص ع ــام ع ــن العوام ــل الت ــي بنيـ ــت عليهـا ادعاءات ال�ضرر املادي �أو اجل�سيم
�أو التهديد به واملمار�سات حمل التحقيق .
 - 6تاريخ بدء التحقيق .
 - 7اجلدول الزمني لإجراء التحقيق على �أن يت�ضمن :
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أ�  -املهلة التي يتعني خاللها على الأطراف ذوي العالقة �أو امل�صلحة �إبالغ مكتب
الأمانة الفنية كتابيا برغبتهم فـي امل�شاركة فـي التحقيق .
ب  -املواعيد املحددة للأطراف ذوي العالقة �أو امل�صلحة لتقدمي �أي حجج مكتوبة
�أو معلومات .
ج  -املهل ــة الزمني ــة لإف�ص ــاح الأطراف ذوي العالقة �أو امل�صلحة عن �آرائهم كتابة
عند االقت�ضاء .
د  -املهلة التي يتعني خاللها طلب عقد جل�سات ا�ستماع عند ال�ضرورة .
 - 8عن ــوان مكتـ ــب الأمانـ ــة الفن ــية وا�س ــم وعنوان وهاتف مدير عام مكتب الأمانة
الفني ــة � ،أو الط ــرف ال ــذي يج ــب �أن توج ــه �إلي ــه ردود الأطراف ذوي العالقة �أو امل�صلحة .
املــادة ( ) 10
 - 1مع الأخذ فـي االعتبار حماية املعلومات ال�سرية  ،على مكتب الأمانة الفنية فـي حتقيقات
مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم �أن يخطر بالطرق الر�سمية وب�أ�سرع وقت ممكن
كافة الأطراف ذوي العالقة املعروفـيــن لديها وممثلي الدول امل�صدرة ب�صورة من الن�ص
غري ال�سري لل�شكوى والإعالن اخلا�ص ببدء �إجراءات التحقيق .
�أما فـي حتقيقات الوقاية فـيــتم �إخطار الأطراف ذوي امل�صلحة �أو العالقة من خالل
ن�شر �إعالن بدء �إجراءات التحقيق بالن�شرة الر�سمية .
� - 2إذا كان عدد امل�صدرين املعنيني بالتحقيق كبريا جدا  ،ميكن فقط �إر�سال الن�سخة غري
ال�سرية لل�شكوى �إىل �سلطات الدول امل�صدرة .
املــادة ( ) 11
يقوم مكتب الأمانة الفنية فـي حتقيقات مكافحة الإغراق والدعم  ،ب�أ�سرع وقت ممكن ،
ب�إر�سال اال�ستبيانات الالزمة للح�صول على البيانات واملعلومات ال�ضرورية �إىل الأطراف
ذوي امل�صلحـ ــة والعالقـ ــة املعروفـيـ ــن  ،مبــا فـ ــي ذل ــك املنتجي ــن املحليـ ـيــن  ،امل�ستورديــن ،
امل�صدريــن  ،املنتجيـن الأجانب وجمعيات امل�ستهلكني املعروفـني .
�أما فـي حتقيقات الوقاية فـيتم �إر�سال �أ�سئلة اال�ستبيان للأطراف التي تعلن عــن نف�سهــا
وتطلـ ــب احل�صـ ــول علـ ــى اال�ستبيـ ــان � ،أو مــن خالل البعثات الدبلوما�سية املمثلـة للدولــة
�أو دول الت�صدير .
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املــادة ( ) 12
 - 1على الأطراف ذوي العالقة �أو امل�صلحة االلتزام بالتعليق والرد على اال�ستبيانات ب�شكل
كامل ووا�ضح فـي مدة ال تتجاوز (� )40أربعني يوما من تاريخ �إر�سالها لهم �أو للممثل
الدبلوما�سي املعتمد لبلد الت�صدير .
 - 2يج ــوز بن ــاء عل ــى طل ــب مب ــرر من الأطــراف امل�شار �إليهم متديد هذه املهلة ملدة �أخرى
�إ�ضافـية بـ ـ ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ انتهاء املدة الأ�صلية .
 - 3يعتبــر اال�ستبيــان قد مت ت�سلمــه مــن ق ـبـل امل�صدر �أو املنتج الأجنبي بعد م�ضي (� )7سبعة
�أيام على تاريخ �إر�ساله �أو �إحالته �إىل املمثل الدبلوما�سي املعتمد للبلد املعني .
 - 4يجـوز ملكتــب الأمانــة الفنيــة �إغفــال الإجابات على اال�ستبيانات التي مل يتم تقدميها
خالل املدة املحددة للرد وبال�شكل املطلوب  ،وذلك �إذا اعترب �أن �شروط جتاهل املعلومات
قد حتققت وفقا للمادة ( )26من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 13
�إذا كان عدد امل�صدرين �أو املنتجني �أو امل�ستوردين �أو �أنواع املنتجات �أو العمليات التجارية
حمل التحقيق كبريا ب�شكل يعيق التحقيق  ،يجوز �أن يتم ق�صر التحقيق على عينة ممثلة
للأطــراف ذوي العالق ــة �أو املنتجــات �أو العمليــات التجاريــة با�ستخــدام عينــات �صحيحــة
�إح�صائيا  ،على �أ�سا�س املعلومات املتاحة وقت االنتقاء � ،أو على �أكرب ن�ســبة مئويــة مــن حجــم
ال�صادرات �أو الإنتاج �أو املبيعات من البلد املعني التي يكون من املعقول التحقق منها خالل
الفرتة املحددة للتحقيق .
املــادة ( ) 14
 - 1تتم �إتاحة الفر�صة العادلة جلميع الأطراف الذين طلبوا امل�شاركة فـي التحقيق ب�صفة
طـ ــرف ذي عالقـ ــة �أو م�صلح ــة خ ــالل املـ ــدة املحـ ــددة ف ـ ــي إ�ع ــالن بدء التحقيق  ،للدفاع
ع ــن م�صاحله ــم  ،ويت ــم فـ ــي �سب ــيل ذلك عقد جل�سات ا�ستماع لعر�ض �آرائهم وتقدمي
حججهم على نحو ال يخل باملحافظة على ال�سرية .
 - 2ال يلـ ــزم �أي ط ــرف بح�ض ــور اجلل�سات  ،وال يرتتب �أي �ضرر على م�صاحلــه فــي الق�ضيــة
فـي حال عدم ح�ضوره .
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 - 3يتاح لكل الأطراف الذين طلبوا امل�شاركة فـي التحقيق ب�صفة طرف ذي عالقة �أو م�صلحة
خالل املدة املحددة فـي �إعالن بدء التحقيق  ،وحيثما كان ذلك ممكنا  ،وبناء على طلب
كتابي  ،فر�ص كافـيــة لالطــالع علــى املعلومــات ذات ال�صلــة بالتحقيــق والتــي ت�ستخــدم
ف ــي الو�صــول إ�لــى نتائــج التحقيــق مــع احلفــاظ علــى قواعــد �سريــة املعلومــات الــواردة
فـي القانون والالئحة التنفـيذية .
املــادة ( ) 15
 - 1يحتفـ ــظ مكتـ ــب الأمانـ ــة الفنيـ ــة ب�سجـ ــالت خا�ص ــة بجل�س ــات اال�ستم ــاع يتول ــى حفظــها
فـي امللف العام  ،با�ستثناء املعلومات ال�سرية .
 - 2لكاف ــة الأطـ ــراف ذوي امل�صلح ــة �أو العالق ــة خ ــالل ه ــذه اجلل�سات �إذا قدمت تربيرا
لذلك  ،عر�ض معلومات �شفهية �أخرى ذات �صلة بالتحقيق  ،وال يعتد بها فـي التحقيق
�إال �إذا قدمت كتابة خالل مدة ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ جل�سة اال�ستماع .
املــادة ( ) 16
عل ــى الأط ــراف ذوي امل�صلح ــة �أو العالق ــة  ،التي تعتزم ح�ضور جل�سات اال�ستماع �إخطار
مكتب الأمانــة الفنيــة قبــل (� )7سبعــة أ�يــام عمل على الأقل من موعد جل�سة اال�ستماع املقررة ،
ب�أ�سم ــاء ممثليه ــا الذيــن �سيح�ضرون اجلل�سة وباحلجج واملعلومات التي �سيتم تقدميها
خالل جل�سة اال�ستماع .
املــادة ( ) 17
يرت�أ�س مدير عام مكتب الأمانة الفنية �أو من ينوب عنه جل�سات اال�ستماع  ،ويتخذ الإجراءات
الالزم ــة للحفـ ــاظ علـ ــى ال�سري ــة فـ ــيم ــا يتعل ــق بالبيانات واملعلومات والإح�صاءات ذات الطابـع
ال�سري  .وتنظم اجلل�سات على نحو يكفل للأطراف امل�شاركة فر�صا كافـية لعر�ض وجهات نظرها .
املــادة ( ) 18
 - 1ملكتـ ــب الأمانـ ــة الفنيـ ــة  ،وب�شـ ــرط موافق ــة ال�شرك ــات املعنيــة وعدم اعرتا�ض الدولة
املعنيــة بع ــد �إخط ــار ممثليهـ ــا  ،القي ــام بزي ــارات ميدانيــة خارج الدول الأع�ضاء للتحقق
م ــن املعلوم ــات املقدمـ ــة وللح�ص ــول عل ــى مزيـ ــد م ــن التفا�صي ــل بخ�صـ ــو�ص البيانـ ــات
واملعلومات التي يقت�ضيها التحقيق .
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 - 2ملكتب الأمانة الفنية القيام بزيارات ميدانية داخل الدول الأع�ضاء للتحقق من املعلومات
املقدم ــة وللح�ص ــول عل ــى مزي ــد م ــن التفا�ص ــيل بخ�صو�ص البيانات واملعلومات التي
يقت�ضيها التحقيق .
 - 3ت�سري الإجراءات والأحكام املو�ضحــة فـي امللحــق الأول مــن االتفاقيــة املطبقــة للمــادة
ال�ساد�س ــة مـ ــن االتفاقيـ ــة العام ــة للتعريفات والتجارة ل�سنــة 1994م  ،و امللحــق ال�ســاد�س
من اتفاقية الدعم والر�سوم التعوي�ضية على الزيارات امل�شار لها فـي هذه املـادة .
املــادة ( ) 19
 - 1تعام ــل املعلوم ــات ال�سريـ ــة بطبيعتهـ ــا �أو �أي معلوم ــات تقدمها الأط ــراف ذوو العالق ــة
�أو امل�صلح ــة على �أ�س ــا�س ال�سرية باعتبارها معلومات �سرية �إذا ق ــدم �سب ــب يبــرر ذل ــك ،
وال يجوز الك�شف عن هذه املعلومات دون �إذن كتابي و�صريح من الطرف الذي قدمها .
 - 2للأطـ ــراف ذوي العالقـ ــة �أو امل�صلح ــة طل ــب ال�سري ــة ف ــيمــا يتعلق ب�أي بيان ذي طابع
�سري  ،على �أن يقدموا مربرات لطلب ال�سرية وملخ�صات غري �سرية حتتوي على تفا�صيل
كافـية لفهم جوهر حمتويات البيانات واملعلومات املقدمة �سرا .
 - 3يج ــوز لأي م ــن الأط ــراف ذوي العالق ــة �أو امل�صلح ــة  ،فـ ــي ظروف ا�ستثنائي ــة � ،أن يبني
�أن هذه املعلومات ال تقبل التلخي�ص �شريطة �أن يقدم بيانا بالأ�سباب التــي جتعــل مثــل
هذا التلخي�ص غري ممكن .
� - 4إذا وجــد �أن طلــب ال�سريــة غيــر مربر  ،ومل يكن مقدم البيانات واملعلومات على ا�ستعداد
�أن ي�صرح �أو يك�شف عنها بالكامل �أو ي�صرح بالك�شف عنها ب�شكل عام �أو ملخ�ص  ،ميكن
�إغفال هذه البيانات واملعلومـات مـا لـم تثبـت �صحتهـا ب�صفـة مقنعـة عـن طريـق مــ�صادر
موثوقة .
املــادة ( ) 20
 - 1على مكتب الأمانة الفنية  ،خالل فرتة ال تزيد على ( )180مائة وثمانني يوما من تاريخ
�إعالن بدء التحقيق �أن يعد تقريرا �أوليا بالنتائج التي تو�صل �إليها وتقريرا نهائيا خالل
مدة ( )180مائة وثمانني يوما من تاريخ التقرير الأويل ي�شمل املعلومات والإي�ضاحات
والإ�شعارات والإعالنات والإخطارات التي ت�صدر منها  ،ومدى توافر املعايري وال�ضوابط
واال�شرتاطات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
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 - 2تتاح هذه النتائج فـي تقارير حتتوي على تفا�صيل كافـية عن النتائج التي مت التو�صل
�إليها فـي كل املو�ضوعات املتعلقة بالقانون والواقع و�شرح الأ�سباب التي على �أ�سا�سها مت
التو�صل لهذه النتائج  ،وذلك مع مراعاة قواعد حماية املعلومات ال�سرية .
 - 3ميك ــن لكاف ــة الأط ــراف ذوي العالق ــة م ــن التعليــق وتقدمي دفوع على التقارير الأولية
�أو �أي نتائج معلنة خالل التحقيق وقبل التو�صل للنتائج النهائية خالل مدة ال تتجاوز
( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شرها �أو �إتاحتها .
املــادة ( ) 21
تتخ ــذ اللجن ــة الدائم ــة ف ــي �ض ــوء تقري ــر مكت ــب الأمانــة الفنية  ،وخالل مدة ال تتجاوز
( )30ثالثني يوم عمل  ،من �إر�سال التقرير �أحد القرارات الآتية :
� - 1إنهاء �إجراءات التحقيق دون فر�ض تدابري حاملا يثبت عدم وجود دليل على ممار�سة
الإغـ ــراق �أو الدعـ ــم �أو وج ــود زيــادة فـي الــواردات � ،أو عــدم وجــود ال�ض ــرر � ،أو عــدم
االرتباط بني املمار�سة وال�ضرر املرتتب عنها .
 - 2اتخـ ــاذ �أي تدابي ــر م�ؤقتــة �أو غري ذلك من القرارات ذات ال�صلة حاملا يثبت وجود
دليل على ممار�ســة الإغراق �أو الدعم �أو وجود زيادة فـي الواردات  ،ووجود ال�ضرر
و توافر العالقة ال�سببية بينهما .
املــادة ( ) 22
يقوم مكتب الأمانة الفنية  ،فـي حال اتخاذ اللجنة الدائمة قرارا ب�إنهاء التحقيق �سلبيا ،
ب�إخطار ال�شاكي والإعالن عن القرار بالن�شرة الر�سمية على �أن يت�ضمن الإعالن املعلومات الآتية :
 - 1هوية اجلهات املطالبة بالتحقيق واملنتجات املحلية التي طلب التحقيق من �أجلها .
 - 2حتديد املنتجات حمل التحقيق .
� - 3أ�سباب �إنهاء التحقيق .
املــادة ( ) 23
فـي جميع الأحوال يجب �أن ينتهي التحقيق ويتخذ قرار ب�ش�أنه خالل فرتة ال تتجاوز ( )12اثني
ع�شـر �شه ــرا مـن تاريــخ بدئــه  ،وللجن ــة الدائمــة فــي حــاالت ا�ستثنائية مد هذه الفرتة ملدة �أخرى
ال تتجاوز فـي جمموعها (� )6ستة �أ�شهر .
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املــادة ( ) 24
فـ ــي حـ ــال اتخـ ــاذ ق ــرار �إيجابي بفر�ض تدابري  ،م�ؤقتة �أو نهائية  ،يتم �إخطار ال�شاكي والإعالن
عن القرار بالن�شرة الر�سمية  ،مع مراعاة املحافظة على �سرية املعلومات  ،على �أن يت�ضمن الإعالن
املعلومات الآتية :
أ�  -هوية اجلهات والأطراف التي �ستفر�ض عليها التدابري .
ب  -حتديد املنتجات مو�ضوع التدابري .
ج  -ملخ�ص للأ�سباب التي �أدت لفر�ض التدابري .
د � -شكل وقيمة ومدة التدابري .
املــادة ( ) 25
 - 1يتم �إر�سال الإخطارات واملرا�سالت واال�ستعالمات وغريها من اخلطابات �إىل الأطراف
ذوي العالق ــة �أو امل�صلح ــة املعروفـيــن مبوجــب بريــد م�سجــل بعلم الو�صول �إىل �صاحب
ال�ش�أن �أو من ينوب عنه قانونا .
 - 2يكــون الإخطــار بالن�سبــة �إىل الأطراف ذوي العالقة �أو امل�صلحة املعروفـي ــن بالدول
الأجنبيـ ــة ع ــن طري ــق بعثاته ــم الدبلوما�سيــة �أو قن�صلياتهــم املعتمدة فـي �أي من الدول
الأع�ضاء .
املــادة ( ) 26
 - 1ف ــي الأح ــوال الت ــي يرف ــ�ض فيها �أي طرف ذو عالقة �أو م�صلحــة توفـي ــر املعلوم ــات
الالزمة �أو مل يقدمها فـي املــدد املحددة �أو الأ�شكال املطلوبــة � ،أو أ�عــاق �سري التحقيق
ب�أي �شكل من الأ�شكال  ،يجوز �إ�صدار حتديدات �أولية ونهائيــة � ،إيجابية �أو �سلبية وفقا
للبيانات املتاحة .
� - 2إذا ق ــدم �أي ط ــرف ذو عالق ــة �أو م�صلحة بيانات �أو معلومات مغلوطة �أو غري �صحيحة
فـيتم جتاهل هذه البيانات وميكن ا�ستخدام البيانات املتاحة .
 - 3ي�ؤخذ فـي االعتبار عند تطبيق هذه املـادة �أحكام امللحق الثاين من االتفاقية املطبقة
للمادة ال�ساد�سة لالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ل�سنة 1994م .
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البــاب الثالــث
مكافحــة الإغــراق
الف�صــل الأول
ح�سابــات الإغــراق
املــادة ( ) 27
 - 1يتم حتديد القيمة العادية على �أ�سا�س الثمن املقابل �أو الذي يتعني دفعه للمنتج امل�شابه
فـي جمرى التجارة العادي من قبل م�شرتين م�ستقلني فـي ال�سوق املحلية لدولة الت�صدير .
 - 2ا�ستثن ــاء مــن الفقــرة الأوىل من هذه املادة  ،فـي حال �أن املنتج حمل التحقيق مل يتم
ا�سترياده �إىل الدول الأع�ضاء مبا�شرة من بلد املن�ش أ� و�إمنا �صدر من خالل بلد و�سيط ،
يت ــم حتدي ــد القيم ــة العادي ــة على �أ�س ــا�س الثمــن املدفوع �أو الذي يتعني دفعه لل�سلعة
فـي جمرى التجارة العادي فـي ال�سوق املحلية لدولة املن�ش�أ � ،إذا كانت املنتجات قد نقلت
نقال عابرا فح�سب عرب البلد امل�صدر �أو مل تكن مثل هذه املنتجات تنتج فـي بلد الت�صدير ،
�أو مل يكن لها �سعر مقابل فـي بلد الت�صدير .
 - 3فـي حال وجود ارتباط �أو اتفاقيات �شراكة �أو تعوي�ض �أو غريها من االتفاقيات ذات ال�صلة
بني الأطراف ذات العالقة �أو امل�صلحة  ،يجوز جتاهل هذه الأ�سعار املعمول بها بني هذه
الأطــراف لعــدم اعتبارهــا داخلــة ف ــي جمرى التجارة العادي ويجوز عدم ا�ستخدامها
لتحديد القيمة العادية .
 - 4يت ــم االعتمــاد على املبيعــات املحلية من املنتج امل�شابه لتحديد القيمة العادية فـي حال
مــا �إذا كــان حجــم املبيعـات املحلي ــة من املنتج امل�شابه املوجهة لال�ستهالك فـي ال�سوق
املحلية لبلــد الت�صديــر ( )%5خم�سـ ــة باملائــة �أو �أكثــر مــن مبيعــات ت�صديــر هــذا املنتـ ــج
�إىل الدول الأع�ضاء  .غري �أنه ميكن اعتماد حجم مبيعات �أقل من ( )%5خم�سة باملائة
�إذا مت االقتناع  ،بناء على عنا�صر �إثبات يتم تقدميها �أو التو�صل �إليها  ،ب�أن املبيعات التي
متثل هذا احلجم الأقل هي مع ذلك ذات �أهمية كافـية للقيام مبقارنة مقبولة .
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 - 5فـي الأحوال التي ال تكون فيها مبيعات من املنتجات امل�شابهة فـي جمرى التجارة العادي
فـي ال�سوق املحلية لبلد الت�صدير �أو حيثما ال ت�سمح هــذه املبيعــات مبقارنـ ــة �صحيحـ ــة
ب�سبب و�ضع ال�سوق اخلا�ص �أو انخفا�ض حجم املبيعات فـي ال�سوق املحلي لبلد الت�صدير ،
يتم تقدير القيمة العادية وفقا لتكلفة الإنتاج فـي دولة املن�ش�أ م�ضافا �إليها مبلغ منا�سب
من تكاليف البيع وامل�صروفات الإدارية والعمومية وهام�ش ربح منا�سب �أو وفقا ل�سعر
ت�صديــر املنتــج امل�شابــه فـي جمرى التجارة العادي �إىل بلد ثالث منا�سب على �أن يكون
هذا ال�سعر منا�سبا .
 - 6ال يجوز اعتبار املبيعات من املنتج امل�شابه فـي بلد الت�صدير �أو مبيعات الت�صدير نحو بلد
ثالث ب�أ�سعار تقل عن تكاليــف وحــدة الإنتــاج (الثابتــة واملتغيــرة) م�ضافا �إليها تكاليف
الإدارة والبيع والتكاليف العامة غري داخلة فـي جمرى التجارة العادي ب�سبب ال�سعر ،
وبالتايل يجوز �إغفالها فـي حتديد القيمة العادية �إال �إذا تبني ما يلي :
أ� � -أن ه ــذه املبيع ــات جت ــري فـي فرتة زمنية طويلة  ،ويق�صد بها عام �أو �ستة �أ�شهر
على الأقل .
ب  -تباع بكميات كبرية � ،أي �أن املتو�سط املرجح ل�سعر البيع فـي العمليات التجارية
مو�ضع البحث لتحديد القيمة العادية �أقل من املتو�سط املرجح لتكلفة الوحدة ،
�أو �أن حج ــم املبيع ــات ب�أقـ ــل من تكلفة الوحدة ال يقل عن ( )%20ع�شرين باملائة
من حجم مبيعات العمليات التجارية املعتمدة لتحديد القيمة العادية .
ج  -تباع ب�أ�سعار ال ت�ؤدي �إىل ا�ستعادة التكاليف فـي فرتة زمنيــة منا�سب ــة  ،وتعد الأ�سعار
م�ؤدي ــة �إىل ا�ستعـ ــادة التكاليـ ــف فـي فرتة زمنية منا�سبـ ــة �إذا كانـ ــت ت ــلك الأ�س ـعــار
التي تقل عن تكلفة الوحدة عند البيع تزيد على املتو�سط املرجــح لتكلفــة الوحــدة
لفرتة التحقيق .
 - 7فـي الأحوال التي يكون فيها البلد امل�صدر للمنتج حمل التحقيق بلدا ذا اقت�صاد مغاير
القت�صــاد ال�سوق  ،يجوز احت�ساب القيمة العاديــة وفقا لل�سعــر املدفــوع �أو الواجــب دفعــه
�أو القيمة العادية املحت�سبة  ،فـي جمرى التجارة العادي  ،عند بيع املنتج امل�شابه فـي بلد
ثالــث ذي اقت�صاد ال�سوق � ،أو املبلغ املدفوع �أو الواجب دفعه فـي جمرى التجارة العادي
عنــد ت�صديــر املنت ــج امل�شابــه مــن البلــد الثالــث ذي اقتــ�ص ــاد ال�س ــوق �إل ــى دول أ�خــرى
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فـي العامل مبا فيها الدول الأع�ضاء � ،أو على �أي �أ�سا�س �آخر منا�سب  ،مبا فـي ذلك ال�سعر
املدفــوع �أو الواج ــب دفعــه للمنتــج امل�شابــه ف ــي الــدول الأع�ضـاء ب�إ�ضافة هام�ش معقول
من الربح عند ال�ضرورة .
املــادة ( ) 28
 - 1يتم حتديد �سعر الت�صدير بناء على �أ�سا�س ال�سعر املدفوع �أو الواجب دفعه ثمنا للمنتج
حمل التحقيق عند بيعه للت�صدير من دولة الت�صدير نحو ال�سوق اخلليجية .
 - 2فـي الأحوال التي ال يتوافر فيها �سعر لت�صدير املنتج حمل التحقيق �إىل �أي من الدول
الأع�ضاء � ،أو فـي حالة عدم الوثوق فـي �سعر الت�صدير لوجود ارتباط �أو اتفاق تعوي�ضي
بني امل�صدر وامل�ستورد �أو طرف ثالث  ،يجوز ح�ساب �سعر الت�صدير على �أ�سا�س �سعر بيع
املنتــج حم ــل التحقي ــق لأول م�شت ــر م�ستق ــل � ،أو �إذا ل ــم تت ــم �إع ــادة بي ــع ه ــذه املنتج ــات
إ�ل ــى م�شت ــر م�ستقـ ــل �أو �إذا ل ــم تت ــم �إع ــادة بيعهــا علـى احلالــة التي مت توريدها عليها ،
يتم حتديد �سعر الت�صدير على �أي �أ�سا�س �آخر منا�سب .
املــادة ( ) 29
 - 1يتم عمل مقارنة من�صفة بني �سعر الت�صدير والقيمة العادية .
 - 2جتري هذه املقارنة على نف�س امل�ستوى التجاري  ،وتكون عادة عند باب امل�صنع وتتم
بالن�سبة ملبيعات متت قرب نف�س الفرتة الزمنية قدر الإمكان مع مراعاة عمل الت�سويات
الالزم ــة لالختالفـ ــات الت ــي ت�ؤث ــر علـ ــى قابلي ــة الأ�سعــار للمقارنة  ،ومنها االختالفات
فـ ــي �ش ــروط وطريق ــة البي ــع واملوا�صفات املادية ور�سوم التوريد وال�ضرائب والكميات
وامل�ستوى التجاري و�أي اختالفات أ�خ ــرى تطلبه ــا الأط ــراف ذوو امل�صلح ــة �أو العالق ــة
و تثبت �أنها ت�ؤثر على الأ�سعار وعلى قابلية الأ�سعار للمقارنة .
 - 3فـي حال حتديد �سعر الت�صدير  ،على �أ�سا�س �سعر بيع املنتج حمل ال�شكوى لأول م�شرت
م�ستقل فـي ال�سوق اخلليجية  ،تتم مراعاة عمل ت�سويات التكاليف واملت�ضمنة الر�سوم
والنفق ــات و�أي ر�س ــوم أ�خ ــرى ت ــم حتميله ــا م ــا بي ــن اال�سترياد و�إعادة البيــع بالإ�ضافــة
�إىل هام�ش الربح  .وفـي حال ما �إذا كانت قابلية الأ�سعار للمقارنة قد ت�أثرت  ،يتم احت�ساب
القيمة العادية على نف�س امل�ستوى التجاري ل�سعر الت�صدير املركب �أو تتم مراعاة عمل
الت�سويات لالختالفات املذكورة فـي هذه املـادة .
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املــادة ( ) 30
 - 1يتم عادة حتديد وجود هام�ش الإغراق خالل فرتة التحقيق على �أ�سا�س مقارنة بني
املتو�سط املرجح للقيمة العادية واملتو�سط املرجح ل�سعر الت�صدير بالن�سبة لكل ال�صادرات
م ــن املنت ــج حمل التحقيق نحو ال�سوق اخلليجية � ،أو من خالل مقارنة القيمة العادية
و�سعر الت�صدير على �أ�سا�س عملية جتارية مقابل �أخرى .
 - 2يجوز �أن تتم املقارنة بني القيمة العادية املحددة على �أ�سا�س املتو�سط املرجح ب�أ�سعار
عمليات الت�صدير الفردية نحو ال�سوق اخلليجية فـي حال ما مت ت�أكيد �أن هنالك منوذجا
لأ�سعار الت�صدير يختلف كثريا فـيمــا بيــن خمتل ــف امل�شرتيــن �أو املناطق �أو الفرتات
الزمنيــة و�أن تف�سي ــرا العتــماد الطــرق املن�صــو�ص عليها فـي الفقرة الأوىل ال ميكن لها
�أن تعك�س �إجمايل هام�ش الإغراق املمار�س ب�شكل منا�سب .
 - 3يحدد هام�ش الإغراق على �أ�سا�س مقدار زيادة القيمة العادية على �سعر الت�صدير  ،ويتعني
ح�ساب هام�ش �إغراق لكل م�صدر �أو منتج معروف للمنتج حمل التحقيق على حدة .
 - 4مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )3من هذه املـادة  ،و فـي حال وجود عدد كبري من امل�صدرين
�أو املنتجني �أو امل�ستوردين � ،أو من �أنواع املنتجات املعنية �أو العمليات التجارية ب�شكل
يجعل من ال�صعب �أو من غري العملي حتديد هوام�ش �إغراق فردية لكل م�صدر �أو منتج ،
يجوز ق�صر التحقيق على عينة يتم اختيارها من بني الأطراف املذكورين �أو املنتجات
�أو العمليات التجارية با�ستخدام عينات �صحيحة �إح�صائيا على �أ�سا�س املعلومات املتاحة
وقت االنتقاء �أو على �أكرب ن�سبة مئوية من حجم الإنتاج �أو املبيعات �أو ال�صادرات التي
يكون من املعقول التحقيق فيها خالل الفرتة املحددة للتحقيق .
 - 5فـي ح ــال ق ــ�صر التحقي ــق علــى عينــة ممثلــة وفقــا لهــذه املـادة  ،واملـادة ( )13من هــذه
الالئحــة  ،فال ميكن �أن تتجاوز التدابري املفرو�ضة علــى امل�صدريــن �أو املنتجـ ـيــن الذي ــن
�شارك ــوا فـي التحقيق ب�صفة طرف ذي م�صلحة ومل ت�شملهم العينة  ،املتو�سط املرجــح
لهام�ش الإغراق املحت�سب للم�صدرين �أو املنتجني الذين �شملتهم العينــة  .مــع مراعــاة
�إغفال هوام�ش الإغراق ال�صفرية �أو قليلة ال�ش�أن والهوام�ش التي تــم احت�سابهــا وفقــا
للمــادة ( )26من هذه الالئحة .
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 - 6فـي احلاالت التي يقيد فيها البحث وفقـا لهذه املـادة  ،واملـادة ( )13يتم مع ذلك حتـديد
هامــ�ش منفــرد للإغ ــراق لأي م�ص ــدر �أو منتــج ل ــم يتــم اختي ــاره فـي البـداية �إذا قـدم
املعلومـات الالزمة فـي وقـت ي�سمح بالنظـر فيها فـي جمرى التحقيق � ،إال �إذا كـان عدد
امل�صـدرين �أو املنتجني كبيـرا �إىل حد يجعـل البحث الفـردي عبئـا �أثقـل مما يجب ويحـول
دون ا�ستكمـال التحـقيق فـي الـوقت املنـا�سب .
الف�صــل الثانــي
حتديــد ال�ضــرر
املــادة ( ) 31
يحدد ال�ضرر املادي الواقع على ال�صناعة اخلليجية  ،من خالل بحث مو�ضوعي لكافة
الأدلة الإيجابية ومنها :
 - 1حجم الواردات املغرقة وت�أثريها على �أ�سعار بيع املنتج امل�شابــه بال�ســوق اخلليجيــة ،
وي�ستدل عليها من خالل تقييم العوامل التالية :
أ�  -فـيمــا يتعلــق بحجم الواردات املغرقة  ،يتم البحث عمــا �إذا كانــت هنالــك
زيادة كبرية مطلقة �أو ن�سبية بالعالقة مع الإنتاج �أو اال�ستهالك فـي الدول
الأع�ضاء .
ب  -فـيمــا يتعلق بت�أثري الواردات املغرقة على �أ�سعار بيع املنتج امل�شابه بال�سوق
اخلليجية  ،يتم البحث فـي ما يلي :
 انخفا�ض م�ؤثر فـي �أ�سعار بيع املنتجات املغرقة امل�ستوردة عند مقارنتهاب�أ�سعار بيع املنتجات املحلية امل�شابهة .
 انخفا�ض م�ؤثر فـي �أ�سعار بيع املنتج املحلي امل�شابه ب�سبب هذه الواردات . منع �أ�سعار املنتجات املحلية امل�شابهة من الزيادة التي كــان مــن املمكــنحدوثها لو مل توجد هذه الواردات .
وال يعتب ــر بال ــ�ضرورة وج ــود �أحـ ــد �أو ع ــدد م ــن العوامل ال�سابقة فـي الفقرة ()1
من هذه املـادة م�ؤ�شرا حا�سما .
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 - 2ت�أثري الواردات املغرقة على اقت�صاديات ال�صناعة اخلليجية املعنية وي�ستدل عليها
من خالل تقييم لكل العوامل وامل�ؤ�شرات االقت�صادية التي �أثرت على حالة ال�صناعة
و تت�ضمن هذه العوامل الآتي :
�أ  -االنخفا�ض الفعلي �أو املحتمل فـي املبيعات �أو الأربــاح �أو الإنتــاج �أو احل�صــة
ال�سوقية �أو الإنتاجية �أو العائد على اال�ستثمار �أو الطاقة امل�ستغلة .
ب  -العوامــل امل�ؤثــرة عل ــى الأ�سع ــار فـي ال�سوق اخلليجية  ،والت�أثريات ال�سلبية
الفعلي ــة واملحتمل ــة عل ــى التدف ــق النقدي واملخزون والعمالة واال�ستثمار
والأجور والنمو والقدرة على زيادة ر�أ�س املال .
ج  -حجم هام�ش الإغراق .
وهـ ـ ــذه العوام ـ ــل لي�سـ ـ ــت ح�صري ـ ــة  ،وال يعتب ـ ــر بال�ض ـ ــرورة وج ـ ــود �أحـ ـ ــد �أو عـ ـ ــدد
من العوامل ال�سابقة م�ؤ�شرا حا�سما .
 - 3يتم تقييم �أثر الواردات املغرقة بالن�سبة للإنتـاج املحلي لل�صناعة اخلليجية للمنتج
امل�شابه عندما ت�سمح البيـانـات املتـوافرة بالتحديد املنف�صل لهذا الإنتـاج على �أ�سـا�س
مقـايي�س مثل عملية الإنتـاج ومبيعـات املنتجـني و�أربـاحهم  ،ف ـ�إذا مل يكـن مثـل هـذا
التحـديد املنف�صل للإنتاج ممكنا  ،ف�إنه يتم تقييم �آثار الواردات املغرقة عن طـريق
البح ــث فـ ــي �أق ــرب جمموع ــة �أو دائ ــرة م ــن املنتج ــات التــي ت�شمــل املنتج امل�شابه ،
والتي ميكن احل�صول على املعلومـات ال�ضرورية ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 32
 - 1يتم حتديد التهديد بوقوع �ضرر مادي لل�صناعة اخلليجية املعنية باال�ستناد على وقائع
ولي�س على جمرد مزاعم �أو تكهنات �أو فر�ضيات بعيدة والتحقق من �أنه وا�ضح وو�شيك
الوقوع مع الأخذ فـي االعتبار ما يلي :
�أ  -مع ــدل الزي ــادة الكبيـ ــرة فـ ــي الـ ــواردات املغرق ــة نح ــو ال�ســوق اخلليجية مبا ي�شري
�إىل احتمال حدوث زيادة كبرية فـي اال�سترياد .
ب  -وجــود ق ــدرة �إنتاجيــة كافـيــة �أو زيــادة كبيــرة و�شيكــة فــي ق ــدرة وطاق ــة امل�ص ــدر
الت�صديرية مبا من �ش�أنه �أن يك�شف عن احتمال زيادة كبرية فـي ال�صادرات املغرقة
نح ــو ال�س ــوق اخلليجي ــة  ،م ــع مراع ــاة م ــدى توافر �أ�سواق ت�صدير �أخرى قادرة
على ا�ستيعاب ال�صادرات الإ�ضافـية .
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ج  -ما �إذا كانت الواردات تدخل ب�أ�سعار ت�ؤثر على الأ�سعار املحلية � ،سواء باالنخفا�ض
�أو بعدم القدرة على زيادتها �أو باالنكما�ش على نحو من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل زيادة
الطلب على الواردات .
د  -وجود خمزون من املنتجات حمل التحقيق .
 - 2يجوز الأخذ فـي االعتبار �أي عوامل �أخرى م�ؤثرة ذات داللة كافـية  .كما �أن �أيا من هذه
العوام ــل �أو عــددا منه ــا ال يعترب م�ؤ�شرا حا�سما بذاتـه � ،إال �أن جممـوع العـوامل مو�ضـع
النظـ ــر يج ــب �أن يـ�ؤدي �إىل ا�ستنتاج �أن مزيدا من ال�صـادرات املغرقة و�شـيكة و�أن �ضررا
مـادي ــا �سيحدث لو مل تتخذ ر�سوم مكافحة الإغراق .
املــادة ( ) 33
 - 1يتم الت�أكد من �أن الأ�ضرار الواقعة على ال�صناعة اخلليجية املعنية ناجتة عن الواردات
املغرقة و�أنها ال ترجع �إىل �أ�سباب �أخرى .
 - 2يتــم درا�س ــة �أي عوام ــل معروفـ ــة أ�خ ــرى غي ــر ال ــواردات املغرق ــة الت ــي ق ــد تك ــون �سب ــبت
فـي الوقت نف�سه �ضررا بال�صناعة اخلليجية املعنية  ،ويجب �أال تن�سب الأ�ضرار الناجمة
عن هذه العوامل الأخرى �إىل الواردات املغرقة  ،ومن بني العوامل التي قد تكون ذات
�صلة فـي هذا ال�ش�أن العوامل الآتية :
أ�  -حجم و�أ�سعار الواردات التي ال تباع ب�أ�سعار مغرقة .
ب  -انخفا�ض الطلب �أو التغيريات فـي �أمناط اال�ستهالك .
ج  -القيود التجارية واملناف�سة بني املنتجني الأجانب واخلليجيني .
د  -التطورات فـي التقنيات .
هـ  -الأداء الت�صديري والإنتاجية لل�صناعة اخلليجية .
املــادة ( ) 34
يجوز عند حتديد ال�ضرر الناجم عن واردات مغرقة من �أكرث من دولة فـي نف�س التحقيق ،
تقييم �أثر هذه الواردات جمتمعة �إذا تبني ما يلي :
� - 1أن هام�ش الإغراق املح�سوب لواردات كل دولة على ح ــدة يف ــوق هام ــ�ش الإغ ــراق
ال�ضئيل  )%2( ،اثنني باملائة ف�أكرث من �سعر الت�صدير .
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� - 2أن حجم الواردات املغرقة من كل دولة على حدة ال ميكن جتاهله  )%3( ،ثالثة
باملائة ف�أكرث من �إجمايل واردات الدول الأع�ضاء من املنتج حمل التحقيق .
 - 3التقيي ــم الإجمال ــي آلث ــار ال ــواردات مالئ ــم باعتبــار ظــروف املناف�سة فـيمــا بيــن
املنتج ــات امل�س ــتوردة م ــن الدول املعنية وظــروف املناف�ســة فـيمــا بينهــا وبني املنتج
اخلليجي امل�شابه .
املــادة ( ) 35
تتم التو�صية ب�إنهاء فوري للتحقيق بدون فر�ض تدابري فـي احلاالت التالية :
� - 1سحب ال�شكوى �إال �إذا تبني �أن هذا الإنهاء لن يكون فـي م�صلحة الدول الأع�ضاء .
 - 2عندم ــا يت ــم التو�ص ــل �إل ــى أ�ن ــه ال يوج ــد �أدلة كافـية عن وجود الإغراق �أو ال�ضرر
�أو وجود عالقة �سببية بينهما لتربير اال�ستمرار فـي التحقيق .
� - 3إذا ت ـ ــم التو�صـ ــل �إل ــى �أن هام ـ ــ�ش الإغ ــراق قلي ــل ال�ش ـ�أن �أي �أقــل مــن ( )%2اثنيــن
باملائة من �سعر الت�صدير .
� - 4إذا مت التو�صل �إىل �أن حجم الواردات املغرقة من دولة معينة ميكن جتاهلها �أي
�أقــل مــن ( )%3ثالثــة باملائة من �إجمايل واردات املنتج حمل التحقيق �إىل ال�سوق
اخلليجية  ،ما مل تكن الواردات من الــدول التــي ميث ــل كــل منــها �أقــل م ــن ()%3
ثالث ــة باملائة تبلغ فـي جمموعها �أكرث من (� )%7سبعة باملائة من �إجمايل واردات
املنتج حمل التحقيق �إىل ال�سوق اخلليجية .
الف�صــل الثالــث
تدابيــر مكافحــة الإغــراق
املــادة ( ) 36
 - 1يجوز للجنة الدائمة فر�ض تدابري م�ؤقتة ملكافحة الإغراق �إذا توفر الآتي :
أ�  -الإعالن عن بدء التحقيق بالن�شرة الر�سمية .
ب � -إتاحة فر�ص كافـية للأطراف املعنية لتقدمي معلوماتهم وتعليقاتهم .
ج  -التو�ص ــل �إل ــى نتائ ــج �أولية �إيجابية تثبت وجود �إغراق ت�سبب فـي �إحلاق �ضرر
بال�صناعــة اخلليجي ــة  ،وتقديرها ب�أن تلك التدابري �ضرورية ملنع ال�ضرر الذي
يحدث خالل التحقيق  ،وال ي�ؤدي بال�ضرورة للتو�صل �إىل نتائج �أولية �سلبية بعدم
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وجود الإغراق �إىل �إنهاء التحقيق � ،إال �أنه ال ميكن فـي هذه احلال فر�ض تدابري
مكافحة الإغراق امل�ؤقتة .
 - 2يجوز �أن ت�أخذ تدابري مكافحة الإغراق امل�ؤقتة �شكل ر�س ــم جمرك ــي م ؤ�ق ــت وي�ستح�س ــن
�أن ت�أخذ �شكل �إيداعات نقدية �أو �سندات �ضمان تعادل مقدارا ال يتجاوز هام�ش الإغراق
املح�سوب م�ؤقتا  ،ب�شرط م�ضي (� )60ستني يوما على الأقل من بدء التحقيق .
 - 3ت�ســري التدابيــر امل�ؤقتــة لأق�صــر فرتة ممكنة على �أال تتجاوز (� )4أربعة �أ�شهر  ،ويجوز
متديدها ملدة (� )2شهرين �آخرين  ،بــناء عل ــى طل ــب م�صدري ــن ميثل ــون ن�سب ــة هامــة
من جتارة املنتج املعني �أو عدم اعرتا�ضهم عند �إ�شعارهم من قبل مكتب الأمانة الفنية .
املــادة ( ) 37
 - 1تقوم اللجنة الوزارية بناء على اقرتاح اللجنة الدائمة بفر�ض الر�سوم النهائية ملكافحة
الإغراق ومبا ال يتجاوز هام�ش الإغراق املح�سوب .
 - 2تفر�ض الر�سوم النهائية ملكافحة الإغراق على الواردات من كافة امل�صادر التي ثبت �أنها
مغرق ــة وتت�سب ــب ف ــي حــدوث �ضرر بال�صناعة اخلليجية  ،وي�ستثنى من ذلك الواردات
من امل�صادر التي قبلت تعهداتها ال�سعرية .
 - 3فـي احلاالت التي يتم فيها فر�ض تدابري مكافحة �إغراق م�ؤقتة  ،يتم رفع مقرتح فر�ض
التدابــري النهائيــة �إىل اللجنــة الوزارية خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما قبل
نهاية فر�ض التدابري امل�ؤقتة .
املــادة ( ) 38
 - 1تظل ر�سوم مكافحة الإغراق �سارية املفعول فقط للمدة واحلد ال�ضروري ملواجهة الإغراق
الذي يت�سبب فـي ال�ضرر .
 - 2ال تزي ــد م ــدة �سري ــان الر�سـ ــوم النهائي ــة ملكافحــة الإغراق على ( )5خم�س �سنوات تبد أ�
مــن تاريـخ فر�ضه ــا �أو مــن تاريــخ نتيجة �آخر حتقيق مراجعة مت فتحه قبل نهاية هذه
املــدة  ،و�شمل ك ــال م ــن عن�ص ــري الإغ ــراق وال�ضرر وتو�صل �أن انق�ضاء هذه التدابري
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ا�ستمرار �أو تكرار الإغراق وال�ضرر .
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الف�صــل الرابــع
التعهــدات
املــادة ( ) 39
 - 1بعد موافقة اللجنة الدائمة يجوز وقف �أو �إنهاء �إجراءات التحقيق بدون فر�ض تدابري
مكافح ــة الإغ ــراق ع ــند تلقــي مكت ــب الأمانــة الفنية لتعهدات �سعرية طوعية مر�ضية
من قبل امل�صدرين ت�ؤدي �إىل �إزالة الآثار ال�ضارة للإغراق  .وت�أخذ هذه التعهـدات �أحد
الأ�شكال التالية :
أ�  -التزام امل�صدر بالزيادة فـي �أ�سعار �صادراته نحو الدول الأع�ضاء من املنتج حمل
التحقيق مبا يلزم لإزالة هام�ش الإغراق .
ب  -التزام امل�صدر بوقف �صادراته من املنتج حمل التحقيق نحو الدول الأع�ضاء
ب�أ�سعار مغرقة .
 - 2ال يج ــوز ال�سع ــي إ�ل ــى احل�ص ــول عل ــى تعه ــدات �سعري ــة �أو قبوله ــا  ،م ــا لــم يتــم التو�صــل
�إىل حتديد �إيجابي �أويل بوجود الإغراق وال�ضرر النا�شئ عنه .
 - 3ال تقب ــل التعهــدات املقدمــة �إذا اعترب قبولها غري عملي  ،ك ـ�أن يكــون عــدد امل�صدريــن
الفعليني �أو املحتملني كبريا جدا � ،أو لأي �أ�سباب �أخرى بــما فيـهــا ال�سيا�س ــة العام ــة .
و�إذا دعت احلاجة وكان ذلك عمليا يتم �إبالغ امل�صدر بالأ�سباب التي دفعت �إىل اعتبار
التعهد ال�سعري غري منا�سب مع �إتاحة الفر�صة لإبداء املالحظات على هذه الأ�سباب .
 - 4علــى الأطــراف الت ــي تت ــقدم بتعهـ ــد �سع ــري �أن تق ــدم ن�سخ ــة غيــر �سري ــة م ــن التعه ــد ،
ميكن للأطراف ذوي العالقة �أو امل�صلحة االطالع عليها عند الطلب .
 - 5يجوز ملكتب الأمانة الفنية �أن يقرتح تعهدات �سعرية على امل�صدرين � ،إال �أنه ال يجوز
�إجبار �أي م�صدر على قبول هذا التعهد  .وال ي�ؤدي عدم تقدمي امل�صدرين لهذا التعهد
�أو عدم قبولهم للتعهد �إىل امل�سا�س باعتبارات التحقيق � .إال �أنه ميكن حتديد �أن خطر
ال�ضرر �أكرث احتماال للح�صول �إذا ا�ستمرت الواردات املغرقة .
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املــادة ( ) 40
 - 1الزيادة فـي �أ�سعار الت�صدير وفقا للتعهد ال�سعري تكون فقط مبا يلزم لإزالة هام�ش
الإغ ــراق  ،وي�ستم ــر �سري ــان التعهـ ــدات ال�سعري ــة للفت ــرة الالزمة لإزالة الآثار ال�ضارة
للإغراق .
� - 2إذا قبل التعهد ال�سعري  ،ي�ستكمل التحقيق فـي الإغراق وال�ضرر فـي ح ــال طل ــب ذل ــك
امل�صدر �أو قرر مكتب الأمانة الفنية ا�ستكمال التحقيق .
وفـي هذه احلال :
�أ � -إذا �ص ــدر قرار �سلبي من اللجنة الدائمة ب�ش�أن الإغراق �أو ال�ضرر  ،ينتهي العمل
تلقائي ــا بالتعه ــد ال�سع ــري  ،با�ستثن ــاء احلاالت التي يكون فيها هذا القرار راجعا
فـ ــي جــزء كبي ــر لوج ــود ه ــذا التعه ــد  .وفـي ه ــذه احلالــة يجوز ا�ستمـرار التعهد
�إىل فرتة منـا�سبة تتفق مع �أحكـام هـذه الالئحة .
ب � -إذا �صدر قرار �إيجابي من اللجنة الدائمة بوجود الإغراق وال�ضرر  ،يظل التعهـد
�ساريا وفقـا ل�شروطه و�أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 41
 - 1يقدم امل�صدرون الذين قبلت تعهداتهم ال�سعرية معلومــات دوريــة �إلــى مكتــب الأمانــة
الفني ــة ع ــن وفائ ــهم بالتعهد ال�سعري و�أن ي�سمحوا بالتحقق من البيانات ذات ال�صلة .
ويعد عدم االلتزام بذلك انتهاكا للتعهد .
� - 2إذا تبني عدم التزام امل�صدر بالتعهــد ال�سعــري  ،يجــوز �إعــداد تقري ــر بالتو�صي ــة للجن ــة
الدائم ــة لفر�ض تدابري مكافحة الإغراق امل�ؤقتة ا�ستنادا لأف�ضل املعلومات املتاحة ووفقا
للمادة ( )36من هذه الالئحة  .ويجوز فـي هذه احلالة فر�ض ر�سوم مكافحة الإغراق
النهائية ب�أثر رجعي على املنتجات التي مت الإفراج عنها اعتبارا من تاريخ عدم االلتزام
بالتعهـد ال�سعري ومبا ال يزيد على ( )90ت�سعني يوما من تطبيق تدابري مكافحة الإغراق
امل�ؤقتة .
� - 3إذا تبيــن عــدم التــزام امل�صــدر بالتعهــد ال�سعري  ،يجوز للجنة الدائمة �أن تطبق عليه
تلقائيا تدابري مكافحة الإغراق امل�ؤقتة �أو النهائية املفرو�ضــة علــى بقي ــة امل�صدري ــن ،
�شريطة توفـري الفر�صة للم�صدر لتقدمي مالحظاته  ،با�ستثناء احلالة التي يكون فيها
امل�صدر هو الذي تراجع عن تعهده ال�سعري .
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الف�صــــل اخلامــــ�س
الأثـــر الرجعــــي
املــادة ( ) 42
1 -1ال تنطب ـ ــق تدابري مكافحة الإغ ــراق امل�ؤقت ــة والر�س ــوم النهائي ـ ــة �إال علـ ــى املنتجـ ــات
التي تدخل لال�ستهالك من تاريخ نفاذ قرار فر�ض التدابري  ،مع مراعاة اال�ستثناءات
الوارد ذكرها فـي الفقرة ( )2من هذه املــادة واملـواد ( ) 44و ( )45من هذه الالئحة .
2 -2يجوز للجنة الوزارية  ،بناء على اقرتاح من اللجنة الدائمة  ،فر�ض ر�سوم مكافحة
ا إلغ ــراق النهائية ب�أثـ ــر رجعــي �إىل بدايـ ــة الفرتة التي فر�ضت فـيها التدابي ــر امل�ؤقت ــة
�إن وجدت  ،فـي احلاالت الآتية :
أ�  -فـي حالة التو�صل النهائي �إىل وجود ال�ضرر املادي .
ب  -فـ ــي حالة التو�صل النهائــي �إىل وج ــود التهديـ ــد بال�ض ــرر امل ــادي عندمـ ــا يتب ــني
�أن فر�ض تدابري مكافحة الإغراق امل�ؤقتة هو الذي حال دون وقوع ال�ضرر املادي .
املــادة ( ) 43
1 -1فـي الأحوال التي يكون فـيها الر�سم النهائي ملكافحة الإغراق �أكرب من الر�سم امل�ؤقت
الذي دفع �أو ا�ستحق دفعه �أو من املبلغ املقدر بغر�ض ال�ضمان  ،ال يتم حت�صيل الفرق
بينهم ــا � .أما �إذا كان الر�سم النهائي ملكافحة الإغراق �أقل من الر�سم امل�ؤق ــت الذي دف ــع
�أو ا�ستحق دفعه �أو من املبلغ املقدر بغر�ض ال�ضمان  ،يتم رد الفرق بينهما �أو يعاد ح�ساب
الر�سم امل�ؤقت .
�2 -2إذا كان القرار النهائي �سلبيا  ،ترد �أي وديعة نقدية قدمت �أثنـاء فرتة تطبيق التدابري
امل�ؤقتة وتطلق �أي �سندات على وجه ال�سرعة .
املــادة ( ) 44
فـي الأحوال التي ي�صدر فـيها قرار نهائي بوجود تهديد بال�ضرر املادي �أو الإعاقة املادية
لإن�شــاء �صناعة خليجي ــة دون وق ــوع ال�ض ــرر  ،وبا�ستثن ــاء الفق ـ ــرة (/2ب) مـ ــن املــادة ()42
ال يتــم فر�ض الر�س ــوم النهائية ملكافحة الإغراق �إال من تاريخ التقريــر النهائــي بوجــود
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تهديد بال�ضــرر املادي �أو الإعاق ــة املادية وترد �أي وديعة نقدية قدم ــت فـي فت ــرة تطبيـ ــق
تدابري مكافحة الإغراق امل�ؤقتة وتطلق �أي �سندات على وجه ال�سرعة .
املــادة ( ) 45
يجوز فر�ض الر�سوم النهائية ملكافحة الإغراق على الواردات التي دخلت الدول الأع�ضاء
لال�ستهالك قبــل مــا ال يزيد علــى ( ) 90ت�سعــني يوما من فر�ض تدابري مكافحــة ا إلغــراق
امل�ؤقتة ومبا ال يتجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
أ� �	-أن يكـون الإغراق الذي ت�سبب فـي �إحلــاق ال�ضــرر موجودا بالن�سبــة للمنتــج حمــل
التحقيق فـي فرتة �سابقة على فرتة بدء التحقيق � ،أو �أن امل�ستورد كان يعلم �أو ينبغي
�أن يعلم �أن امل�صدر ميار�س الإغراق  ،و�أن مثل هذا الإغراق ميكن �أن ي�سبب �ضررا .
ب �	-أن يكـ ــون ال�ض ـ ــرر ق ــد ن�ش ـ�أ عن زيادة كبيـ ــرة فــي ال ـ ــواردات املغرقـ ــة خ ــالل فت ـ ــرة
ق�صرية ن�سبيــا  ،ومن �ش�أنه على �ضوء توقيت وحجـم واردات ا إلغـراق وغي ــر ذلك
من الظروف ك�سرعة تكد�س خمـزونـات املنتـج امل�ستورد �أن يقو�ض �إىل حد كبري الأثر
العالجي للر�سم النهائي ملكافحة الإغراق الذي �سيطبق  ،ب�شرط �أن تتاح الفر�صة
للم�ستوردين املعنيني للتعليق .
ج  -يجوز للجنة الدائمة بعد بدء التحقيق  ،اتخاذ �إجراءات مثل وقف التقييم اجلمركي
�أو غريه مبا ي�ضمن حت�صيل ر�سوم مكافحة الإغراق ب�أثر رجعي كما جاء فـي هذه
املــادة  ،وذلك �إذا توفرت لها �أدلة كافـية على حتقق ال�شروط الواردة بهذه املــادة .
الف�صــل ال�ســاد�س
مراجعـة تدابيـر مكافحـة الإغـراق
املــادة ( ) 46
1 -1يجـوز للجنة الدائمة  ،فـي �أي وقت وعلى �ضوء ما ي�ستجد لها من ظروف ت�ستدعي
ذلك  ،من تلقــاء نف�سهـا �أو بطلــب من الدولة الع�ضـو �أو بناء على تو�صيــة من مكتــب
الأمانة الفنية  ،القيام مبراجعة مدى �ضرورة ا�ستمرار فر�ض ر�سوم مكافحة الإغراق .
لطـ ــراف ذوي امل�صلح ــة �أو العالقـ ــة وبعد م�ضي فت ـ ــرة زمنية منا�سب ــة
كم ــا يجـ ــوز ل أ
ال تقل عن �سنة من تاريخ فر�ض ر�سوم مكافحة الإغراق النهائية  ،تقدمي طلب القيام
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مبراجعة مدى �ضرورة ا�ستمرار فر�ض ر�سوم مكافحة الإغراق  ،يحتوي على معلومات
�إيجابية تعزز �ضرورة املراجعة .
2 -2يتوىل مكتب الأمانة الفنية ن�شر �إعالن بدء حتقيق املراجعة فـي الن�شرة الر�سمية .
3 -3ترفع اللجنة الدائمة تقريرا بالتو�صية �إىل اللجنة الوزارية مبا �أ�سفرت عنــه نتائج
املراجعـ ـ ـ ــة ف ـ ــي مـ ـ ــدة �أق�صاه ـ ــا ( )30ثالث ـ ــون يومـ ــا قب ـ ــل انته ـ ــاء فت ـ ـ ــرة املراجعـ ـ ــة ،
على النحو الآتي :
�أ �	-إذا انته ــت ه ــذه املراجع ــة �إل ــى �أن ف ــر�ض ه ــذه التدابي ــر لــم يع ــد له ــا م ــا يربرهــا ،
تعني رفع اقرتاح للجنة الوزارية ب�إنهاء العمل بها على الفور .
ب �	-إذا انتهت هذه املراجعة �إىل �أن الإغراق �أو ال�ضرر �أو كليهما من املمكن ا�ستمرارهما
�أو تكرارهما فـي حالة �إنهاء العمل بالتدابري  ،ترفع التو�صية �إما با�ستمرار فر�ض
التدابري كما هي �أو تعديلها .
4 -4جتـ ــرى هـ ـ ــذه املراجعـ ـ ــة علـ ــى وج ـ ــه ال�سرع ـ ـ ــة  ،وتنتهـ ــي ع ــادة خ ـ ـ ــالل فت ـ ـ ــرة ( )12
اثنـ ــي ع�شـ ــر �شهرا من تاريخ بدء املراجعة .
املــادة ( ) 47
1 -1فـي الأحوال التي ت�صدر فـيها املنتجات اخلا�ضعة للر�سوم النهائية ملكافحة الإغراق
�إىل الدول الأع�ضاء من م�صـدرين �أو منتجني جدد بالدول امل�صدرة املعنية بالر�سوم
والذي ــن ل ـ ــم يقوموا بالت�صدير خالل فرتة التحقي ـ ــق  ،يتم �إجراء حتقي ــق مراجعـ ــة
على وجه ال�سرعة لتحديد هوام�ش �إغراق فردية لهــم  ،ب�شرط �أن يثبتوا عدم ارتباطهم
ب�أي من امل�صدرين �أو املنتجني اخلا�ضعني لر�سوم مكافحة الإغراق .
2 -2ال تفر�ض �أي ر�سوم ملكافحة الإغراق على واردات امل�صدرين �أو املنتجني امل�شار �إليهم
فـي الفقرة ال�سابقة �أثناء إ�جـراء هــذه املراجعة  .غري �أن ــه يجوز للجنــة الدائمــة  ،بناء
على تو�صية من مكتب الأمانة الفنية � ،أن توقف التثمني اجلمركي �أو تطلب �ضمانات
ل�ضمان فر�ض ر�سوم مكافحة الإغراق ب�أثر رجعي حتى تاريخ بدء املراجعة �إذا تو�صلت
هذه املراجعة �إىل وجود عملية �إغراق بالن�سبة للم�صدرين واملنتجني املذكورين �أعاله .
3 -3جتـرى هـ ــذه املراجعة على وجـه ال�سرع ــة  ،وتنتهي عــادة خالل فرتة ال تتجاوز ( ) 9
ت�سعة �أ�شهر  ،وفـي �أق�صى احلاالت (  )12اثني ع�شرا �شهرا من تاريخ بدء املراجعة .
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املــادة ( ) 48
1 -1تق ــوم اللجن ــة الدائم ــة مــن تلقـاء نف�سها � ،أو بناء على تو�صية من مكتب الأمانة الفنية ،
�أو بناء على طلب مدعم بالأدلة مقدم من ال�صناعة اخلليجية �أو من ينوب عنها  ،قبل
انتهاء فرتة فـر�ض ر�سوم مكافح ــة الإغــراق النهائية بـ ( )3ثالثة �أ�شه ــر بب ــدء حتقيــق
مراجعة نهاية املدة لبحث ما �إذا كان انق�ضاء هذه التدابري ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ا�ستمرار
�أو تكرار الإغراق وال�ضرر .
2 -2تظل ر�سوم مكافحة الإغراق النهائية �سارية حلني االنتهاء من حتقيق مراجعة نهاية
املدة .
3 -3ترف ــع اللجن ــة الدائم ــة تقري ــرا بالتو�صي ــة �إلـ ــى اللجنـ ــة الوزاري ــة مب ــا �أ�سف ــرت عن ــه
نتائ ــج املراجع ــة فـ ــي م ــدة �أق�صاه ــا ( ) 30ثالثـ ــون يومــا قبـل انتـهـاء فتــرة املراجـ ــعة ،
على النحــو الآتي :
�أ �	-إذا انتهت هــذه املراجـ ــعة �إىل �أن هذه التدابــري لـ ــم يعد لها ما يربرهـ ــا  ،تعني رفـ ــع
اقرتاح للجنة الوزارية ب�إنهاء العمل بها على الفور .
ب �	-إذا انتهت هذه املراجعة �إىل �أن الإغراق وال�ضرر من املمكن ا�ستمرارهما �أو تكرارهما
فـي حالة �إنهاء العمل بالتدبري  ،ترفع التو�صية با�ستمرار فر�ض ر�سوم مكافحة
الإغراق النهائية .
4 -4يتعني االنتهاء من حتقيق مراجعة نهاية املدة على وجه ال�سرعة  ،وتنتهي عادة خالل
فرتة ال تتجاوز ( ) 12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ بدئه .
5 -5يتم خالل فرتة املراجعة منح الفر�صة للأطراف ذوي امل�صلحة �أو العالقة لتقدمي
مالحظاتهــم ومرئياتهم حول حتقيق املراجعة  ،ويتم التو�صـ ــل للنتائ ــج بن ــاء علــى ك ــل
الأدلة واملعلومات املقدمة حول ما �إذا كان انق�ضاء التدبري ميكن �أن ي�ؤدي �أو ال ي�ؤدي
�إىل ا�ستمرار �أو تكرار الإغراق وال�ضرر .
6 -6يتم الإعالن عن بدء حتقيق مراجعة نهاية املدة بالن�شرة الر�سمية .
7 -7تنطبق �أحكام املـواد ( )46و ( )47و ( )48على التعهدات ال�سعرية .
-186-

البــــاب الرابــــع
الدعـم والتدابيــر التعوي�ضيــة
الف�صـــــل الأول
حتديـــد وجــود الدعـــم
املــادة ( ) 49
يعترب الدعم موجودا فـي احلاالت الآتية :
1 -1م�ساهمة مالية مقدمة من حكومة دولة املن�ش�أ �أو الت�صدير �أو هيئة عامة بها بطريق
مبا�شر �أو غري مبا�شر وينتج عنها حتقيــق منفعــة ملتلقــي الدعــم  .ك ـ�أن تقــوم احلكوم ــة
مبا يلي :
أ�  -حتويل مبا�شر للأموال كاملنح والقرو�ض �أو �إمكانية وجود تقدمي مبا�شر للأموال
�أو �إعطاء تعهدات ك�ضمانات القرو�ض .
ب  -تنــازل عن �إيرادات حكومي ـ ــة م�ستحقـ ــة لهـ ــا �أو التخل ــي عـ ــن حت�صيلهـ ــا كاخل�صـ ــم
ال�ضريبي .
ج  -تقدمي �سلع �أو خدمات غري البنية الأ�سا�سية العامة �أو �شراء ال�سلع .
د  -تقدمي مدفوعات مالية عن طريق �آلية متويل �أو التعهد �إىل هيئة خا�صة �أو توجهها
لتنفـيذ مهمة �أو �أكرث من نوع املهام املو�ضحة فـي (�أ) �إىل (ج ) �أعاله وتكون املمار�سة
غري خمتلفة فـي احلقيقة عن املمار�سات التي تتبعها احلكومات عادة .
�2 -2أي �شك ــل من �ش�أن ــه �أن يدعـ ــم الدخل �أو الأ�سعار وذلك وفقا للمــادة ( )16من اتفاقي ــة
اجلات 1994م .
املــادة ( ) 50
1 -1يعتبـ ــر الدعـ ــم كما عرفتــه املــادة ( )49من هذه الالئحـ ــة دعمـ ــا خم�صـ�صـ ــا ويرتتـ ـ ــب
عليه تدابري تعوي�ضية وفقا للفقرات ( )2و ( )3و ( )4من هذه املــادة .
2 -2يعترب الدعم املقدم فـي نطاق اخت�صا�ص ال�سلطة املانحة مل�ؤ�س�سة �أو �صناعة �أو جمموعة
من امل�ؤ�س�سات �أو ال�صناعات  ،ي�شار �إليها بعبارة "م�ؤ�س�سات معينة"  ،عند توافر املبادئ
الآتية :
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أ�  -عندم ـ ــا حت�ص ــر ال�سلط ــة املانحـ ــة �أو الت�شري ــع املعمـ ــول ب ـ ــه احل�صول عل ــى الدعـ ــم
فـي م�ؤ�س�سات معينة يعترب هذا الدعم خم�ص�صا .
ب  -عندمــا ت�ضــع ال�سلطــة املانحة �أو الت�شريع الذي تعمــل مبقت�ضــاه ال�سلطــة املانحــة
مقايي�س �أو �شروطا مو�ضوعية حتكم �أحقية احل�صول على دعم وقيمته  ،ويعترب
التخ�صي�ص فـي هذه احلالة غري موجود  ،ب�شرط �أن تكون الأحقية تلقائية وب�شرط
تطبيق تلك املقايي�س وال�شروط تطبيقا دقيقا .
ج  -وبغ�ض النظر عن اال�ستنتاج الظاهري بعدم وجود تخ�صي�ص نتيجة تطبيق املبادئ
الت ـ ــي وردت فـي الفقرتـ ـ ــني (�أ) و (ب) �إذا كـ ــان هن ـ ــاك �أ�سب ـ ــاب تو�ض ـ ـ ـ ــح �أن الدعـ ـ ــم
ه ـ ــو فـي الواقع خم�ص�ص  ،ميكن النظر فـي عوامل �أخرى مثل :
ا�ستخدام برنامج الدعم من قبل عدد حمدود من م�ؤ�س�سات معينة �أو ا�ستخدامه�أ�سا�سا من قبل م�ؤ�س�سات معينة .
منــح م�ؤ�س�ســات معينــة مبال ــغ كبرية غري متنا�سبة مع تلك املمنوحــة لغريها ،والطريقـة التي متار�س بها ال�سلطة املانحــة �سلطاتها عند تقريــر منــح الدعــم ،
وي�ؤخذ فـي االعتبار عند تقدير توافر هذا الدعم مدى تنوع الأن�شطة االقت�صادية
التي تقع فـي اخت�صا�ص ال�سلطة املانحة  ،وكذلك طول املدة الزمنية التي يتم
خاللها تطبيق برنامج الدعم .
3 -3ق�صر الدع ــم عل ــى م�ؤ�س�سات معينة موجودة فـي منطق ــة جغرافـية حمــددة فـي نط ــاق
اخت�صا�ص ال�سلطة املانحة يكون دعما خم�ص�صا  ،مع مراعاة �أن و�ضع �أو تغيري ال�ضريبة
املفرو�ضة ب�صفة عامة من قبل خمتلف اجلهات احلكومية املخت�صة قانونا للقيام بذلك ،
ال يعترب دعما خم�ص�صا وفقا لأحكام هذه الالئحة .
4 -4مع مراعاة الفقرات ( )2و( )3من هذه املــادة  ،تعترب �أنواع الدعم الآتية خم�ص�صة
بطبيعتها :
أ�  -الدعـم ال ــذي يتوقـ ــف ب�شكــل قانون ـ ــي �أو فعلـي علـ ــى م�ستـ ــوى الأداء الت�صديـري ،
�سواء ب�سبب �شرط واحد �أو ك�أحد عنا�صر من عدة �شروط �أخرى .
ب  -الدع ـ ــم الـ ــذي يتوقف على ا�ستخـ ــدام ال�سلـ ــع املحليـ ــة بدال من امل�ستـ ــوردة � ،س ــواء
كـ ــان هذا ال�شرط منفردا �أو �ضمن عدة �شروط .
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الف�صـــل الثانــــي
ح�ســاب مقــدار الدعــم
املــادة ( ) 51
يتم ح�ساب مقدار الدعم وفقا للقواعد الآتية :
1 -1حتديد �إجمايل مبلغ الدعم الذي تلقاه املنتج الأجنبي �أو امل�صدر ومبلغ الدعم
الذي تلقاه خالل فرتة التحقيق .
2 -2حتديـ ـ ــد مبل ــغ الدع ــم الف ـ ــردي لكـ ــل منتـ ــج �أجنبي �أو م�ص ـ ــدر مع ـ ــروف للمنت ــج
حمـ ــل التحقيق .
3 -3م ـ ــع مراعاة �أحكام الفقـ ــرة ( )2من هذه امل ـ ــادة وفـ ــي حـ ــال وجـ ــود ع ــدد كبيـ ــر
من امل�صدرين �أو املنتجني �أو امل�ستوردين �أو من �أنواع املنتجات املعنية �أو العمليات
التجارية ب�شكل يجعل من ال�صعب حتديد مبلغ دعم فردي لكل م�صدر �أو منتج
�أجنبي للمنتج حمل التحقيق  ،يجوز ق�صر التحقيق على عينة ممثلة يتم اختيارها
من بني الأطراف املذكورين �أو املنتجات �أو العمليات التجارية با�ستخدام عينات
�صحيحة �إح�صائيا على �أ�سا�س املعلومات املتاحة وقت االنتقاء �أو على �أكرب ن�سبة
مئوية من حجم الإنتاج �أو املبيعات �أو ال�صادرات التي يكون من املعقول التحقيق
فـيها خالل الفرتة املحددة للتحقيق .
4 -4يخ�ص ــم من مبل ــغ الدعم املحت�سب �أي م�صــروفات �أو ر�سوم �أو تكالي ــف يتم دفعهــا
مـ ــن �أجـ ــل احل�ص ــول عل ــى الدع ــم � ،أو �ضرائـ ــب �أو ر�س ــوم �أو تكالي ــف تـ ــم حتمله ــا
عند ت�صدير املنتج حمل التحقيق �إىل الدول الأع�ضاء .
5 -5يتم حتديد مبلغ الدعم على �أ�سا�س ن�صيب كل وحدة من املنتج حمل التحقيق
الواقع ت�صديره �إىل الدول الأع�ضاء .
املــادة ( ) 52
يتم احت�ساب مبل ــغ الدعم على �أ�سا�س املنفعة املحققة ملتلقي الدعم  ،وتتبــع القواعد الآتيــة
عند ح�ساب الفائدة املحققة للمتلقي :
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-1

-2

-3

-4

1م�ساهمة احلكومة فـي ر�أ�س املال ال يعترب حتقيق فائدة � ،إال �إذا كان ذلك ال يتما�شى
مع ممار�ســات اال�ستثم ــار امل�ألوف ــة والعادي ــة مل�ستثمري القطــاع اخلـا�ص فـي دولــة
الت�صدير مبا فـي ذلك توفـري ر�أ�س مال املخاطرة .
2القـرو�ض التي تقدمهــا احلكومة الأجنبيــة ال يعترب حتقيــق فائــدة  ،مــا لــم تكــن
املبالغ التـي يدفعهــا متلقي القر�ض �أقل من املبالغ التــي �سيقـوم بدفعهــا متلقــي
قر�ض جتاري �شبيه ميكن �أن يح�صل عليه فـي ال�سوق  ،وفـي هذه احلالة ف�إن مقدار
الفائدة يكون هو الفرق بني املبلغني .
�3ضمانــات القــرو�ض التي تقدمه ــا احلكومة الأجنبيــة ال يعترب فائـدة � ،إال �إذا كــان
املبلغ الذي �سيدفعه متلقي القر�ض فـي ظل �ضمان احلكومة لهذا القر�ض �أقل مما
ميكـ ــن �أن يدفعـ ــه املتلق ــي فـي القرو�ض التجارية امل�شابهة دون �ضمان حكوم ـ ــي ،
وفـ ــي هــذه احلالة تكون الفائدة الفرق بني املبلغني مع تعديل هذا الفرق لي�أخ ــذ
فـي االعتبار �أي م�صاريف �أو ر�سوم .
4تقدمي احلكومة لل�سلع �أو اخلدمات �أو �شراء �سلع ال يعترب حتقيق فائدة � ،إال �إذا
كان ب�أقل من العائد الكافـي �أو كان ال�شراء مببلغ �أكرث مما يجب  .ويحدد العائد
الكلي ح�سب الأو�ضاع ال�سائـدة فـي �سوق ال�سلع �أو اخلدمــات قيــد النظــر فـي بلــد
الت�صديـر �أو ال�شــراء مبا فـي ذلك ال�سعـ ــر والنوعية والتوافر و�إمكانيـة الت�سويــق
والنقل وغريها من �شروط ال�شراء والبيع .
الف�صــــل الثالـــــث
حتديــــد ال�ضـــرر
املــادة ( ) 53

يحدد ال�ضرر املادي الواقع على ال�صناعة اخلليجية  ،من خالل بحث مو�ضوعي لكافة
الأدلة الإيجابية ومنها :
1 -1حجـ ــم الـ ــواردات املدعومــة وت�أثريه ـ ــا عل ــى �أ�سع ـ ــار بي ـ ــع املنت ــج امل�شاب ــه بال�سـ ــوق
اخلليجية  ،وي�ستدل عليها من خالل تقييم العوامل الآتية :
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�أ  -فـيما يتعلق بحجم الواردات املدعومة  ،يتم البحث ما �إذا كانت هنالك زيادة
كبرية مطلقة �أو ن�سبية بالعالقة مع الإنتاج �أو اال�ستهالك فـي الدول الأع�ضاء .
ب  -فـيما يتعلق بت�أثري الواردات املدعومة على �أ�سعار بيع املنتج امل�شابه بال�سوق
اخلليجية  ،يتم البحث فـي ما يلي :
انخفا�ض م�ؤثر فـي �أ�سعار بيع املنتجات املدعومة امل�ستوردة عند مقارنتهاب�أ�سعار بيع املنتجات املحلية امل�شابهة .
انخفا�ض م�ؤثر فـي �أ�سعار بيع املنتج املحلي امل�شابه .منــع �أ�سع ــار املنتج ــات املحليـ ــة امل�شابه ــة من الزيـ ــادة التي كان من املمكنحدوثه ــا لو مل توجد هذه الواردات .
وال يعتبـ ـ ـ ــر بال�ضـ ـ ــرورة وجـ ـ ــود �أح ـ ــد �أو عـ ـ ـ ــدد م ـ ــن العوام ـ ـ ــل ال�سابقـ ـ ــة فـي الفقـ ــرة ()1
من هذه املــادة م�ؤ�شرا حا�سما .
2 -2ت�أثيـر الــواردات املدعوم ــة على اقت�صادي ــات ال�صناع ــة اخلليجيــة املعنيــة وي�ستــدل
عليها  ،من خالل تقييم لكل العوامل وامل�ؤ�شرات االقت�صادية التي �أثرت على حالة
ال�صناعة  .وتت�ضمن هذه العوامل الآتي :
أ�  -االنخفـ ــا�ض الفعلـي �أو املحتمل فـي املبيعات �أو الأربـ ــاح �أو الإنتاج �أو احل�ص ــة
ال�سوقية �أو الإنتاجية �أو العائد على اال�ستثمار �أو الطاقة امل�ستغلة .
ب  -العوامل امل�ؤثرة على الأ�سعار فـي ال�سوق اخلليجية  ،والت�أثريات ال�سلبية الفعلية
واملحتملة على التدفق النقدي واملخزون والعمالة واال�ستثمار والأجور والنمو
والقدرة على زيادة ر�أ�س املال .
ج  -فـي حال املنتجات الزراعية  ،الزيادة فـي العبء على برامج الدعم احلكومية .
3 -3هذه العوامل لي�ست ح�صرية  ،وال يعترب بال�ضرورة وجود �أحد �أو عدد من العوامل
ال�سابقة م�ؤ�شرا حا�سما .
4 -4يتم تقييم �أثر ال ــواردات املدعوم ــة بالن�سبة للإنتـاج املحلي لل�صناع ــة اخلليجي ــة
للمنتــج امل�شابــه عندمــا ت�سمح البيـانـات املتـوافرة بالتحديد املنف�صل لهذا الإنتـاج
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على �أ�سـا�س مقـايي�س  ،مثل عملية الإنتـاج ومبيعـات املنتجـني و�أربـاحهم  ،ف ـ�إذا مل
يكـن مثـل هـذا التحـديد املنف�صل للإنتاج ممكنا  ،ف�إنه يتم تقييم �آثار الواردات
املدعومة عن طـريق البحث فـي �أقرب جمموعة �أو دائرة من املنتجـات التي ت�شمل
املنتج امل�شابه  ،والتي ميكن احل�صول على املعلومـات ال�ضرورية ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 54
1 -1يتم حتديد التهديد بوقوع �ضرر مادي لل�صناعة اخلليجية املعنية باال�ستناد على وقائع
ولي�س على جمرد مزاعم �أو تكهنات �أو فر�ضيات بعيدة والتحقق من �أنه وا�ضح وو�شيك
الوقوع مع الأخذ فـي االعتبار ما يلي :
أ�  -طبيعة الدعم قيد النظر والآثار التجارية املحتملة التي تنجم عنه .
ب  -مع ــدل الزي ــادة الكبي ــرة فـي الواردات املدعومة نحو ال�سوق اخلليجيــة مبا ي�شــري
�إىل احتمال حدوث زيادة كبرية فـي اال�سترياد .
ج  -وجــود ق ــدرة �إنتاجيــة كافـيــة �أو زيــادة كبيــرة و�شيك ــة فـي ق ـ ــدرة وطاقـ ــة امل�ص ــدر
الت�صديرية مبا من �ش�أنه �أن يك�شف عن احتمال زيادة كبرية فـي ال�صادرات املدعومة
نحو ال�سـ ــوق اخلليجي ــة  ،مع مراعـ ــاة م ــدى توافر �أ�سواق ت�صدي ـ ــر �أخـ ــرى ق ـ ــادرة
على ا�ستيعاب ال�صادرات الإ�ضافـية .
د  -ما �إذا كانت الواردات تدخل ب�أ�سعار ت�ؤثر على الأ�سعار املحلية � ،سواء باالنخفا�ض
�أو بعدم القدرة على زيادتها �أو باالنكما�ش على نحو من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل زيادة
الطلب على الواردات .
هـ  -وجود خمزون من املنتجات حمل التحقيق .
2 -2يجـ ــوز الأخذ فـي االعتبـ ــار �أي عوامـ ــل �أخرى م�ؤث ــرة ذات داللـ ــة كافـي ــة  .كم ــا �أن �أي
من هــذه العوامل �أو عددا منها ال يعترب م�ؤ�ش ــرا حا�سم ــا  .وال ميثل �أي مــن العوام ــل
ال�سابقــة م�ؤ�شرا حـا�سـم ــا بذاتـه �إال �أن جممـوع العـوامل مو�ضـع النظـر يجب �أن يـ�ؤدي
�إىل ا�ستنتاج �أن مزيدا من ال�صـادرات املدعومة و�شـيكة و�أن �ضررا مـاديا �سيحدث لو مل
تتخذ التدابري التعوي�ضية .
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املــادة ( ) 55
1 -1يتم الت�أكد من �أن الأ�ضرار الواقعة على ال�صناعة اخلليجية املعنية ناجتة عن الواردات
املدعومة و�أنها ال ترجع �إىل �أ�سباب �أخرى .
2 -2يت ـ ــم درا�سة �أي عوامل معروفة �أخرى غري الواردات املدعومـ ــة التي قد تكـون �سببــت
فـي الوقت نف�سه �ضررا بال�صناعة اخلليجية املعنية  ،ويجب �أال تن�سب الأ�ضرار الناجمة
عن هذه العوامل الأخرى �إىل الواردات املدعومة  ،ومن بني العوامل التي قد تكون ذات
�صلة فـي هذا ال�ش�أن العوامل الآتية :
�أ  -حجم و�أ�سعار الواردات غري املدعومة .
ب  -انخفا�ض الطلب �أو التغيريات فـي �أمناط اال�ستهالك .
ج  -القيود التجارية واملناف�سة بني املنتجني الأجانب واخلليجيني .
د  -التطورات فـي التقنيات .
هـ  -الأداء الت�صديري والإنتاجية لل�صناعة اخلليجية .
املــادة ( ) 56
يجــوز عند حتديــد ال�ضــرر الناجم عن الواردات املدعوم ــة من �أكــرث من دولــة ف ــي نفــ�س
التحقيق  ،تقييم �أثر هذه الواردات جمتمعة �إذا تبني ما يلي :
�1 -1أن مبلغ الدعم املح�سوب لواردات كل دولة على حدة يفوق مبلغ الدعم قليل ال�ش�أن .
�2 -2أن حجم الواردات املدعومة من كل دولة على حدة ال ميكن جتاهله .
3 -3التقييم الإجمايل لآثار الواردات مالئم باعتبار ظروف املناف�سة فـيما بني املنتجات
امل�ستــوردة من الدول املعنية وظروف املناف�سة فـيم ــا بينهــا وبــني املنت ــج اخلليج ــي
امل�شابه .
املــادة ( ) 57
تتم التو�صية ب�إنهاء فوري للتحقيق بدون فر�ض تدابري فـي احلاالت الآتيــة :
�1 -1سحب ال�شكوى �إال �إذا تبني �أن هذا الإنهاء لن يكون فـي م�صلحة الدول الأع�ضاء .
2 -2عندم ــا يتم التو�صـ ــل �إىل أ�نـ ــه ال يوجـ ــد �أدلة كافـي ــة عن وج ــود الدعـ ــم �أو ال�ضـ ــرر
�أو وجود عالقة �سببية بينهما لتربير اال�ستمرار فـي التحقيق .
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�3 -3إذا تــم التو�صـ ــل �إلــى �أن مبلغ الدعـ ــم قليل ال�ش�أن �أي �أقل من ( )%1واحد باملائ ـ ــة
من القيمـة وفـي حال ــة الدعم املق ــدم م ــن ال ـ ــدول النامي ـ ــة فـ ــال يزيــد علــى ()%2
اثن ــني باملائ ــة من قيمة الدعم املح�سوبة على �أ�سا�س الوحدة .
4 -4يت ـ ــم �إنهاء التحقيق فورا �إذا مت التو�صل �إىل �أن حجم الواردات املدعومــة الفعلي ــة
�أو املحتملة ميكن جتاهلها .
ففـي حالة الواردات املدعومة من البلدان النامية فـيمكن جتاهلها  ،تعني �أن ميثل
حجم الواردات املدعومة من الدولة �أقل من (� )%4أربعة باملائــة مــن �إجمالــي واردات
املنتج حمل التحقيق �إىل الدول الأع�ضاء � ،إال �إذا كانت الواردات من هذه البلدان التي
تكون ح�ص�صها الفردية من �إجمايل الواردات �أقل من (� )%4أربع ــة باملائـ ــة جمتمع ــة
قد و�صلت �إىل �أكثـ ــر من ( )%9ت�سعـ ــة باملائـ ــة من �إجمال ـ ــي ال ــواردات من املنتج حمـ ــل
التحقيق فـي ال ـ ــدول الأع�ضاء .
�أما فـي حالة الواردات املدعومة من البلدان املتقدمة فـيمكن جتاهلها  ،تعني �أن ميثل
حجم الواردات املدعومة من الدولة �أقل من ( )%1واح ــد باملائ ــة مـن �إجمايل واردات
املنتج حمل التحقيق �إىل الدول الأع�ضاء � ،إال �إذا كانت الواردات من البلدان املتقدم ــة
التــي تكــون ح�ص�صهـ ــا الفرديــة من �إجمال ــي الواردات �أقل من ( )%1واحــد باملائ ــة
جمتمعـ ـ ــة ق ـ ـ ــد و�صلـ ـ ــت �إل ـ ــى �أكث ـ ــر م ــن ( )%3ثالثـ ــة باملائـ ــة من �إجمالـ ــي الواردات
م ــن املنتـ ــج حمــل التحق ــيق فـي الدول الأع�ضاء .
الف�صـــل الرابـــع
التدابيــر التعوي�ضيـــة
املــادة ( ) 58
1 -1يجوز للجنة الدائمة فر�ض تدابري تعوي�ضية م�ؤقتة �إذا توفر الآتي :
�أ  -الإعالن عن بدء التحقيق بالن�شرة الر�سمية .
ب �	-إتاحة فر�ص كافـية للأطراف املعنية لتقدمي معلوماتهم وتعليقاتهم .
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ج  -التو�صل �إىل نتائج �أولية �إيجابية تثبت وجود دعم ت�سبب فـي �إحلاق �ضرر بال�صناعة
اخلليجية  ،وتقديرها ب�أن تلك التدابري �ضرورية ملنع ال�ضرر الذي يحدث خالل
التحقيـ ــق وال ي�ؤدي بال�ض ــرورة للتو�صل �إىل نتائج �أولية �سلبية بعدم وجود دعـ ــم
�إىل �إنهاء التحقيق � ،إال �أنه ال ميكن فـي هذه احلال فر�ض تدابري تعوي�ضية م�ؤقتة .
2 -2يجــوز �أن ت�أخــذ التدابيــر التعوي�ضية امل�ؤقت ــة �شك ــل ر�ســم جمرك ــي م�ؤقت وي�ستح�س ــن
�أن ت�أخذ �شكل �إيداعات نقديــة �أو �سن ــدات �ضمان تعادل مقدارا ال يتجــاوز مبلغ الدعــم
املح�سوب م�ؤقتا  ،ب�شرط م�ضي (� )60ستني يوما على الأقل من بدء التحقيق .
3 -3ت�سري التدابري امل�ؤقتة لأق�صر فرتة ممكنة على �أال تتجاوز (� )4أربعة �أ�شهر .
املــادة ( ) 59
1 -1تقوم اللجنة الوزارية  ،بناء على اقرتاح اللجنة الدائمة  ،بفر�ض الر�سوم التعوي�ضية
النهائية ومبا ال يتجاوز مبلغ الدعم املح�سوب .
2 -2تفـر�ض الر�ســوم التعوي�ضيــة النهائي ــة على الواردات من كافة امل�صــادر التــي ثبــت �أنهــا
مدعومة وتت�سبب فـي حدوث �ضرر بال�صناعة اخلليجية  ،وي�ستثنى من ذلك الواردات
من امل�صادر التي قبلت تعهداتها ال�سعرية .
3 -3فـي احلاالت التـي يتم فـيهــا فــر�ض تدابيــر تعوي�ضية م�ؤقتة  ،يتم رفع مقت ــرح فر�ض
الر�سوم التعوي�ضي ــة النهائي ــة �إىل اللجنة الوزارية خالل مدة ال تتجـاوز ( )30ثالث ــني
يوما قبل نهاية فر�ض التدابري التعوي�ضية امل�ؤقتة .
املــادة ( ) 60
1 -1تظل الر�سوم التعوي�ضية �سارية املفعول فقط للمدة واحلد ال�ضروري ملواجهة الدعم
الذي يت�سبب فـي ال�ضرر .
2 -2ال تزيد مدة �سريان الر�سوم التعوي�ضية النهائية على ( )5خم�س �سنوات تبد�أ من تاريخ
فر�ضها �أو من تاريخ نتيجة �آخر حتقيق مراجعة مت فتحه قبل نهاية هذه املدة  ،و�شمل
كال من عن�صري الدعم وال�ضرر  ،وتو�صل �إىل �أن انق�ضاء هذه التدابري ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل ا�ستمرار �أو تكرار الدعم وال�ضرر .
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الف�صـــل اخلامــــ�س
التعهــــــدات
املــادة ( ) 61
-1

-2
-3

-4
-5

1بعــد موافقــة اللجنــة الدائمة يج ــوز وقــف �أو �إنهاء �إجراءات التحقي ــق ب ــدون ف ــر�ض
التدابري التعوي�ضية عند تلقي مكتب الأمانة الفنية لتعهدات �سعرية طوعية مر�ضية
من قبل امل�صدرين ت�ؤدي �إىل �إزالة الآثار ال�ضارة للدعم  .وت�أخذ هذه التعهدات �أحد
الأ�شكال الآتية :
�أ  -موافقــة حكومــة دولة الت�صدير على �إلغاء الدعـ ــم �أو احل ــد من ــه �أو اتخ ــاذ تدابيـ ــر
�أخرى حتد من �آثاره .
ب  -التزام امل�صدر ب�إع ــادة النظــر فـي �أ�سعــاره بحيث يتم الت�أكد مــن �أن الآث ــار ال�ض ــارة
للدعم قد مت �إزالتها .
2ال يجـ ــوز ال�سعي �إىل احل�صـ ــول على تعه ـ ــدات �سعرية �أو قبولها  ،ما مل يت ــم التو�صـ ــل
�إىل حتديد �إيجابي �أويل بوجود الدعم وال�ضرر النا�شئ عنه .
3ال تقبل التعهدات املقدمة �إذا اعترب قبولها غري عملــي  ،كـ ـ�أن يكــون عدد امل�صــدرين
الفعليني �أو املحتملني كبريا جدا �أو لأي �أ�سبــاب �أخــرى مبــا فـيهــا ال�سيا�ســة العامــة .
و�إذا دعت احلاجة وكان ذلك عمليا يتم �إبالغ امل�صدر بالأ�سباب التي دفعت �إىل اعتبار
التعهد ال�سعري غري منا�سب مع �إتاحة الفر�صة لإبداء املالحظات على هذه الأ�سباب .
4علــى ا ألط ــراف التــي تتق ــدم بتعه ــد �سعــري �أن تقـدم ن�سخـة غيـر �سريـ ــة من التعهــد ،
ميكن للأطراف ذوي العالقة �أو امل�صلحة االطالع عليها عند الطلب .
5يجوز ملكتب الأمانة الفنية �أن يقتــرح تعهدات �سعري ــة على امل�صدرين �إال �أنه ال يجوز
�إجبار �أي م�صدر على قبول هذا التعهد  .وال ي�ؤدي عدم تقدمي امل�صدرين لهذا التعهد
�أو عدم قبولهم للتعهد �إىل امل�سا�س باعتبارات التحقيق � .إال �أنه ميكن حتديد �أن خطر
ال�ضرر �أكرث احتماال للح�صول �إذا ا�ستمرت الواردات املدعومة .
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املــادة ( ) 62
1 -1الزيادة فـي �أ�سعار الت�صدير  ،وفقا للتعهد ال�سعري  ،تكون فقط مبا يلزم لإزالة مبلغ
الدعم وي�ستمر �سريان التعهدات ال�سعرية للفرتة الالزمة لإزالة الآثار ال�ضارة للدعم .
�2 -2إذا قبل التعه ــد ال�سع ــري  ،ي�ستكم ــل التحقيـ ــق فـي الدعـ ــم وال�ضـ ــرر فـي حـ ــال طل ـ ــب
ذلك امل�صدر � ،أو قرر مكتب الأمانة الفنية ا�ستكمال التحقيق .
و فـي هذه احلال :
�أ �	-إذا �صدر قرار �سلبي من اللجنة الدائمة ب�ش�أن الدع ــم �أو ال�ضــرر  ،ينتهــي العمــل
تلقائي ــا بالتعهــد ال�سع ــري  ،با�ستثنـ ــاء احلاالت التي يكون فـيها هذا القرار راجع ــا
فـي جـ ــزء كبي ــر لوج ــود هذا التعه ــد  .وفـي هذه احلال ــة يج ــوز ا�ستمـ ــرار التعهـ ــد
�إىل فرتة منـا�سبة تتفق مع �أحكـام هـذه الالئحة .
ب �	-إذا �صدر قرار �إيجابي من اللجنة الدائمة بوجــود الدعــم وال�ضــرر  ،يظل التعهـد
�ساريا وفقـا ل�شروطه و�أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 63
1 -1يقدم امل�صدرون �أو حكوم ــات الــدول امل�ص ــدرة التي قبلت تعهداتهم معلوم ــات دوري ــة
�إىل مكتب الأمانة الفنية عن وفائهم بالتعهد  ،و�أن ي�سمحوا بالتحقق من البيانات ذات
ال�صلة  .ويعد عدم االلتزام بذلك انتهاكا للتعهد .
�2 -2إذا تبني عدم التزام امل�صدر �أو حكومة بلد الت�صدير بالتعه ــد  ،يجــوز �إعــداد تقريــر
بالتو�صية للجنة الدائمة لفر�ض التدابري التعوي�ضية امل�ؤقتة ا�ستنادا لأف�ضل املعلومات
املتاحة ووفقا للمادة ( )58من هذه الالئحة  .يجوز فـي هذه احلالة فر�ض التدابري
التعوي�ضي ـ ـ ــة النهائيـ ـ ــة ب�أث ــر رجع ــي عل ــى املنتجـ ــات التـ ــي ت ــم الإفراج عنه ــا اعتب ــارا
من تاريخ عــدم االلتزام بالتعهد ومبا ال يزي ــد عل ــى ( )90ت�سع ــني يومــا م ــن تطبيــق
التدابري التعوي�ضية امل�ؤقتة .
�3 -3إذا تبني عدم التزام امل�صدر بالتعهد ال�سعري  ،يجوز للجنة الدائمة �أن تطبق عليه
تلقائيا التدابري التعوي�ضية امل�ؤقتة �أو النهائية املفرو�ضة على بقية امل�صدرين � ،شريطة
توفـري الفر�صة للم�صدر لتقدمي مالحظاته  ،با�ستثناء احلالة التي يكون فـيها امل�صدر
هو الذي تراجع عن تعهده ال�سعري .
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الف�صــــل ال�ســــاد�س
الأثــر الرجعــــي
املــادة ( ) 64
1 -1ال تنطبق التدابري التعوي�ضية امل�ؤقتة والر�سوم التعوي�ضية النهائية �إال على املنتجات
التي تدخل لال�ستهالك من تاريخ نفاذ قرار فر�ض التدابري  ،مع مراعاة اال�ستثناءات
الوارد ذكرها فـي الفقرة ( )2من هذه املــادة واملـواد ( )66و( )67من هذه الالئحة .
2 -2يجوز للجنة الوزارية  ،بناء على اقرتاح من اللجنة الدائمة  ،فر�ض الر�سوم التعوي�ضية
النهائيـ ــة ب�أثر رجعي �إىل بداي ــة الفت ــرة التي فر�ضت فـيها التدابري التعوي�ضيــة امل�ؤقتــة
�إن وجدت  ،فـي احلاالت الآتية :
أ�  -فـي حالة التو�صل النهائي �إىل وجود ال�ضرر املادي .
ب  -فـي حالة التو�صل النهائي �إىل وجود التهديد بال�ضرر املادي عندما يتبني �أن فر�ض
التدابري التعوي�ضية امل�ؤقتة هو الذي حال دون وقوع ال�ضرر املادي .
املــادة ( ) 65
1 -1فـي الأحوال التي يكون فـيها الر�سم التعوي�ضي النهائي �أكرب من الر�سم التعوي�ضي
امل�ؤقت الذي دفع �أو ا�ستحق دفعه �أو من املبلغ املقدر بغر�ض ال�ضمان  ،ال يتم حت�صيل
الفرق بينهما � .أما �إذا كان الر�سم التعوي�ضي النهائي �أقل من الر�سم التعوي�ضي امل�ؤقت
الذي دفـ ــع �أو ا�ستحـ ــق دفعه �أو من املبلغ املقدر بغر�ض ال�ضمان  ،يت ــم رد الفــرق بينهمــا
�أو يعاد ح�ساب الر�سم امل�ؤقت .
�2 -2إذا كان القرار النهائي �سلبيا  ،ترد �أي وديعة نقدية قدمت �أثنـاء فرتة تطبيق التدابري
التعوي�ضية امل�ؤقتة وتطلق �أي �سندات على وجه ال�سرعة .
املــادة ( ) 66
فـي الأحوال التي ي�صدر فـيها قرار نهائي بوجود تهديد بال�ضرر املادي �أو الإعاقة املادية
لإن�شاء �صناعة خليجيـ ــة دون وقوع ال�ضرر  ،وبا�ستثناء الفقرة (/2ب) من املــادة (، )64
ال يتم فر�ض الر�سوم التعوي�ضية النهائية �إال من تاريخ التقرير النهائي بوجود تهديد
بال�ضرر املادي �أو الإعاقة املادية وترد �أي وديعة نقدية قدمت فـي فرتة تطبيق التدابري
التعوي�ضية امل�ؤقتة وتطلق �أي �سندات على وجه ال�سرعة .
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املــادة ( ) 67
يج ــوز فــر�ض الر�ســوم التعوي�ضي ــة النهائية على ال ـ ــواردات التي دخ ــلت ال ــدول الأع�ض ــاء
لال�ستهالك قبل ما ال يزيد على ( ) 90ت�سعني يوما من فر�ض التدابري التعوي�ضية امل�ؤقتة
ومبا ال يتجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
�أ �	-أن ال�ضرر الذي ي�صعب �إ�صالحه قد ت�سبب فـيه واردات بكميات كبرية خالل فرتة
ن�سبي ــة ق�صيـ ــرة مــن منت ــج ي�ستفـيـ ــد من الدع ــم املق ــدم �أو املمنوح وفق ـ ــا لأحك ــام
هذه الالئحة .
ب �	-إذا كان فر�ض ر�سوم تعوي�ضية ب�أثر رجعي على هذه الواردات �ضروريا ملنع تكرار
هذا ال�ضرر .
الف�صـــل ال�سابــــع
مراجعــة التدابيــر التعوي�ضيــة
املــادة ( ) 68
1 -1يجوز للجنة الدائمة  ،فـي �أي وقت على �ضوء ما ي�ستجد لها من ظروف ت�ستدعي
ذلك  ،من تلقاء نف�سها �أو بطلب من الدولة الع�ضو �أو بناء على تو�صية من مكتب
الأمانة الفنية  ،القيام مبراجعة مدى �ضرورة ا�ستمرار فر�ض الر�سوم التعوي�ضية .
كما يجوز للأطراف ذوي امل�صلحة �أو العالقة  ،وبعد م�ضي فرتة زمنية منا�سبة ال تقل
عن �سنة من تاريخ فر�ض الر�سوم التعوي�ضية النهائية  ،تقدمي طلب القيام مبراجعة
مدى �ضرورة ا�ستمرار فر�ض الر�سوم التعوي�ضية  ،يحتوي على معلومات �إيجابية تعزز
�ضرورة املراجعة .
2 -2يتوىل مكتب الأمانة الفنية ن�شر �إعالن بدء حتقيق املراجعة فـي الن�شرة الر�سمية .
3 -3ترفع اللجنة الدائمة تقريرا بالتو�صية �إىل اللجنة الوزارية مبا �أ�سفرت عنه نتائج
املراجعة فـي مدة �أق�صاه ــا ( )30ثالثون يوما قبل انته ــاء فرتة املراجعـ ــة  ،عل ــى النحو
الآتي :
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�أ �	-إذا انته ــت ه ــذه املراجع ــة إ�ل ــى �أن ف ــر�ض ه ــذه التدابي ــر لــم يعــد لهــا ما يربرها ،
تعني رفع اقرتاح للجنة الوزارية ب�إنهاء العمل بها على الفور .
ب �	-إذا انتهت هذه املراجعة �إىل �أن الدعم �أو ال�ضرر �أو كليهما من املمكن ا�ستمرارهما
�أو تكرارهما فـي حالة �إنهاء العمل بالتدبري  ،ترفع التو�صية �إما با�ستمرار فر�ض
التدابري كما هي �أو تعديلها .
4جتـرى هـ ــذه املراجعة على وجه ال�سرعة  ،وتنتهي ع ــادة خـالل فتـ ــرة ( )12اثن ــي ع�شــر
�شهرا من تاريخ بدء املراجعة .
املــادة ( ) 69
1ف ـ ــي الأحـ ــوال التي ت�صدر فـيهـ ــا املنتجـ ــات اخلا�ضعة للر�سـ ــوم التعوي�ضيـ ــة النهائيـ ــة
�إىل الدول الأع�ضــاء من م�صـدرين �أو منتج ــني جدد بالدول امل�صدرة املعنية بالر�سم
مل يقوموا بالت�صدير خالل فت ــرة التحقي ــق  ،يتم �إجراء حتقيق مراجعة على وجه
ال�سرع ــة لتحديــد ر�سوم تعوي�ضيــة فردية لهــم  ،ب�شــرط �أن يثبتوا عدم ارتباطهــم بـ ـ�أي
من امل�صدرين �أو املنتجني اخلا�ضعني للر�سوم التعوي�ضية .
2ال تفر�ض �أي ر�سوم تعوي�ضية على واردات امل�صدرين �أو املنتجني امل�شار �إليهم فـي الفقرة
ال�سابق ــة �أثن ــاء �إجراء هذه املراجــعة  .غري�أنه يج ـ ــوز للجنة الدائمة  ،بناء على تو�صيـ ــة
من مكتب الأمانة الفنية � ،أن توقف التثمني اجلمركي �أو تطلب �ضمانات ل�ضمان فر�ض
الر�س ــوم التعوي�ضيــة ب أ�ث ــر رجعي حتى تاريــخ بدء املراجعــة � ،إذا تو�صلت هذه املراجعـ ــة
�إىل وجود عملية الدعم بالن�سبة للم�صدرين واملنتجني املذكورين �أعاله .
3جت ــرى هـ ــذه املراجعـ ــة عل ــى وجـ ــه ال�سرعـ ــة  ،وتنته ـ ــي عادة خ ــالل فت ــرة ال تتجـ ــاوز
( )9ت�سعة �أ�شهر  ،وفـي �أق�صى احلاالت (  )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ بدء املراجعة .
املــادة ( ) 70
1تقوم اللجنة الدائمة  ،من تلقاء نف�سها �أو بناء على تو�صية من مكتب الأمانة الفنية ،
�أو بن ــاء على طل ــب مدعـ ــم بالأدلة مقدم من ال�صناعة اخلليجي ــة �أو م ــن ينوب عنه ــا ،
قبل انتهاء فرتة فر�ض الر�سوم التعوي�ضية النهائية بـ ( )3ثالثة �أ�شهر ببدء حتقي ــق
مراجعة نهاية املدة لبحث ما �إذا كان انق�ضاء هذه التدابري ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ا�ستمرار
�أو تكرار الدعم وال�ضرر .
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2تظل الر�سوم التعوي�ضية النهائية �سارية حلني االنتهاء من حتقيق مراجعة نهاية املدة .
3ترف ــع اللجن ــة الدائمــة تقريــرا بالتو�صيــة �إلــى اللجنــة الوزاريــة مبــا �أ�سفــرت عــنه
نتائــج املراجعــة فــي مــدة �أق�صاهــا ( ) 30ثالثــون يومـ ــا قبـ ــل انتهــاء فت ــرة املراجعـ ــة ،
علـى النحـو ا آلتـي :
أ� �	-إذا انتهت هذه املراجعة �إىل �أن ه ـ ــذه التدابري مل يعد لها ما يربرهـ ــا  ،تع ــني رف ــع
اقرتاح للجنة الوزارية ب�إنهاء العمل بها على الفور .
ب �	-إذا انتهت هذه املراجعة �إىل �أن الدعم وال�ضرر من املمكن ا�ستمرارهما �أو تكرارهما
فـي حالـ ــة �إنه ــاء العمـ ــل بالتدبيـ ـ ــر  ،ترف ــع التو�صي ــة با�ستمــرار ف ــر�ض التدابيـ ــر
التعوي�ضية .
4يتعني االنتهاء من حتقيق مراجعة نهاية املدة على وجه ال�سرعة وتنتهي عادة خالل
فرتة ال تتجاوز ( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ بدئه .
5يتم خـالل فتـرة املراجع ــة منــح الفر�صة للأطراف ذوي امل�صلحة �أو العالقــة لتقدي ــم
مالحظاتهم ومرئياتهم حول حتقيق املراجعة  .ويتم التو�صــل للنتائـج بنـاء علـى كــل
الأدلة واملعلومات املقدمة حول ما �إذا كان انق�ضاء التدبري ميكن �أن ي�ؤدي �أو ال ي�ؤدي
�إىل ا�ستمرار �أو تكرار الدعم وال�ضرر .
6يتم الإعالن عن بدء حتقيق مراجعة نهاية املدة بالن�شرة الر�سمية .
7تنطبق �أحكام املواد ( )68و ( )69و ( )70على التعهدات ال�سعرية .
البـــاب اخلامـــــ�س
التدابيــر الوقائيــة �ضـد الزيــادة فــي الـــواردات
الف�صــــل الأول
حتديــد ال�ضــــرر
املــادة ( ) 71
1يجوز اتخاذ تدبري وقائي �إذا تبني �أن منتجا ما  ،مهما كان م�صدره  ،مت توريده بكميات
مكثفة �سواء فـي املطلق �أو ن�سبيا بالعالقة مع الإنتاج فـي الدول الأع�ضاء  ،ب�شكل �أحدث
�ضــررا ج�سيمــا �أو يهدد بوقوعــه ل�صناعة خليجية تنتج منتجا م�شابه ــا �أو مناف�ســا لهــا
ب�شكل مبا�شر .
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2يتم حتديد ال�ضرر اجل�سيم الواقع على ال�صناعة اخلليجية � ،أو الذي يهدد بوقوعه
على ال�صناعة اخلليجية  ،ا�ستنادا �إىل �أدلة وبراهني مو�ضوعية ووجود عالقة �سببية
بني الزيادة فـي الواردات وبني ال�ضرر اجل�سيم  ،وذلك من خالل تقييم كل العوامل
املو�ضوعيــة والقابلــة للقيــا�س ذات ال�صلة مم ــا يكون له ت�أثيــر علــى مرك ــز ال�صناعــة
اخلليجية  ،مع مراعاة بحث العوامل الآتية :
أ�  -مع ــدل وحج ــم الزيادة فـي الواردات من املنتج حمل التحقيق � ،ســواء ب�شكــل مطل ــق
�أو ن�سبي بالعالقة مع الإنتاج فـي الدول الأع�ضاء .
ب �	-أثر هذه الزيادة فـي الواردات على و�ضع ال�صناعة اخلليجية مبا فـي ذلك م�ستوى
املبيع ــات والإنت ــاج والإنتاجي ــة وا�ستغـ ــالل الطاقات واملخزون والأربـ ــاح واخل�سائـ ــر
والعمالة واحل�صة ال�سوقية .
3يتم حتديد وجود عالقة �سببية بني الزيادة فـي الواردات من املنتج حمل التحقيق
وال�ضرر اجل�سيم �أو التهديد بوقوعه  ،وفـي حالة ت�سبب عوامل �أخرى خالف الزيادة
فـي الواردات فـي �إحلاق ال�ضرر بال�صناعة اخلليجية فـي ذات الوقت  ،ف�إن هذا ال�ضرر
ال ين�سب �إىل زيادة الواردات .
املــادة ( ) 72
1يتـ ــم عند حتديـ ــد التهديد بوقوع �ضرر ج�سيم لل�صناعـ ـ ــة اخلليجي ــة ب�سبــب الزيـ ــادة
فـي الواردات  ،التحقق من �أنه وا�ضح وو�شيك الوقوع وعلى �أ�سا�س حقائق ال على جمرد
االدعاء �أو التكهن �أو االحتمال البعيد .
 2ي�ؤخذ فـي االعتبار عند حتديد التهديد بوقوع �ضرر ج�سيم لل�صناعة اخلليجية  ،الآتي :
أ�  -معدل زيادة الواردات فـي ال�سوق اخلليجية التــي ت�شيــر إ�لــى احتم ــال زيــادة كبي ــرة
فـي الواردات .
ب  -وجود طاقة ت�صديريــة كبرية للــدول املــ�صدرة �أو زيــادة و�شيك ــة ف ــي هــذه الطاقــة
التي ت�شري �إىل احتمال زيادة ال�صادرات زيادة كبرية فـي ال�سوق اخلليجية .
ج  -مدى توافر �أ�سواق ت�صدير �أخرى  ،غري ال�سوق اخلليجية  ،ت�ستوعب �أي �صادرات
�إ�ضافـية .
د �	-أي عوامل �أخرى م�ؤثرة ذات داللة كافـية .
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الف�صـــل الثانــــي
التدابيـــر الوقائيــة
املــادة ( ) 73
يجوز للجنة الدائمة  ،بناء على تو�صية مكتب الأمانة الفنية  ،تطبيق ر�سوم وقائية م�ؤقتة
�ضد الزيادة فـي الواردات  ،عند وجود ظروف حرجة � ،إذا تبني �أن الزيادة فـي واردات املنتج
حمل التحقيق فـي املطلق �أو ن�سبيا قد �أحلقت �ضررا ج�سيما �أو تهدد ب�إحلاقه لل�صناعة
اخلليجية ب�صورة ال ميكن تداركها �أو ي�صعب �إ�صالحها �إذا ما ت�أخر اتخاذ هذه التدابري .
املــادة ( ) 74
تطبق الر�سوم الوقائية امل�ؤقتة فـي �صورة زيادة فـي الر�سوم اجلمركية مع مراعاة ما يلي :
�1 -1أال تتجــاوز م ــدة الر�سوم الوقائيــة امل�ؤقت ــة (  ) 200مائتــي ي ــوم حيــث يتــم خاللهــا
الوفاء بكل املتطلبات املتعلقة بتحقيق الوقاية وفقا ملـا ن�صت عليه هذه الالئحة .
�2 -2أن تـ ــرد الر�سوم الوقائي ـ ــة امل�ؤقتة �إلـ ــى دافعيهـ ــا �إذا مل يثبت التحقي ــق �أن الزيـ ــادة
فـي الواردات �أحلقت �أو هددت ب�إحلاق �ضرر ج�سيم بال�صناعة اخلليجية .
املــادة ( ) 75
�1 -1إذا تبني للجنــة الدائمــة  ،بناء على ما تو�صل له مكتــب الأمانــة الفنيــة  ،ب ـ�أن الزي ــادة
فـي الواردات من املنتج حمل التحقيق فـي املطلق �أو ن�سبيا قد �أدت �إىل وقوع �ضـرر
ج�سيم بال�صناعة اخلليجية �أو هددت بوقوعه  ،فلها �أن تقرتح على اللجنة الوزارية
فـ ــر�ض تدابري وقائيــة نهائيـة ف ــي �صــورة قيد كم ــي �أو زيادة فـي الر�س ـ ــوم اجلمركي ـ ــة
�أو كليهم ــا �أو غريهمــا من التدابيــر  ،مــع مراع ـ ــاة �أن يك ـ ــون التدبيــر الوقائــي النهائــي
ف ــي احلــدود ال�ضروريــة ملنــع وقــوع ال�ضــرر اجل�سيــم �أو التهديــد بوقوعــه لل�صناعــة
اخلليجية �أو ملعاجلته .
2 -2عند ا�ستخدام قيد كمي يتعني الأخذ فـي االعتبار �أال تقل الكميات املحددة عن متو�سط
واردات �آخر ( )3ثالث �سنوات تتوافر عنها الإح�صاءات � ،إال �إذا قدم ما يثبت �ضرورة
االعتماد على م�ستوى �آخر ملنع وقوع ال�ضرر اجل�سيم �أو التهديد بوقوعه لل�صناعة
اخلليجية �أو معاجلته .
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3 -3يجوز فـي حال توزيع ح�ص�ص بني الدول ذوي امل�صلحة اجلوهرية فـي ت�صدير املنتج
حمل التحقيق  ،االتفاق مع هذه الدول على توزيع هذه احل�ص�ص .
4 -4فـي احلاالت التي يتعذر فـيها اتباع الطريقة الوارد ذكرها فـي الفقرة ال�سابقة  ،يتم
التوزيع على �أ�سا�س ن�سبة ما مت ا�سترياده من تلك الدول من جمموع كمية �أو قيمة
الواردات من املنتج حمل التحقيق خالل فرتة متثيلية �سابقة  ،على �أن ي�ؤخذ فـي االعتبار
�أي عوامل خا�صة �أثرت �أو قد ت�ؤثر على التجارة فـي املنتج خالل فرتة التحقيق .
5 -5فـي حالة وقوع ال�ضرر اجل�سيم  ،ولي�س التهديد بوقوع ال�ضرر اجل�سيم  ،ميكن اتباع
طرق �أخرى فـي توزيع احل�ص�ص خالف ما ذكر فـي الفقرتني ( )3و (� )4شريطة �إجراء
م�شاورات حتت رعاية جلنة الوقاية فـيها  ،و�شريطة تقدمي دليل وا�ضح للجنة ب�أن :
أ�  -الواردات من بع�ض الدول زادت بن�سبة غري متنا�سبة بالعالقة مع جمموع الزيادة
فـي الواردات من املنتج حمل التحقيق خالل الفرتة التمثيلية ال�سابقة .
ب  -الأ�سب ـ ــاب الداعي ـ ــة للخروج عـ ــن طريقة توزيع احل�ص ــ�ص املذك ــورة فـي الفقرتـ ــني
( )3و ( )4هي �أ�سباب مربرة .
ج  -و�أن �شروط اخلروج عن الفقرات ال�سابقة هي من�صفة جلميع موردي املنتج حمل
التحقيق  ،وال يجوز متديد مدة �سريان هذا التدبري عن الفرتة الأولية مبوجب
املــادة (. )77
املــادة ( ) 76
ال تطبق التدابري الوقائية على �أي منتج يكون من�ش�ؤه بلدا ناميا ع�ضوا فـي منظمة التجارة
العاملية ما دامت ح�صته من الواردات من املنتج حمل التحقيق فـي ال�سوق اخلليجية تقل
ع ــن ( )%3ثالث ــة باملائــة � ،شريطــة �أال تبلغ ن�سبة الواردات من جمموع البلدان النامية
التـي ميثــل كل منهــا �أقـل من ( )%3ثالثة باملائــة �أكرث من ( )%9ت�سع ــة باملائـ ــة من �إجمايل
الواردات من املنتج حمل التحقيق فـي ال�سوق اخلليجية .

-204-

الف�صـــل الثالــــث
مــــدة �سريـــان التدابيـــر النهائيــة
املــادة ( ) 77
1 -1ت�سري التدابري الوقائية النهائية لفرتة ال تزيد على (� )4أربع �سنوات يجوز متديدها
مبا ال يتجاوز ( )10ع�شر �سنوات  ،مبا فـي ذلك فرتة تطبيق التدابري امل�ؤقتة وفرتة
التطبيق الأولية و�أي متديد يطبق وفقا لهذه الالئحة .
2 -2ال يجوز تطبيق التدبري الوقائي على ا�سترياد منتج �سبق تطبيق التدبري الوقائي عليه
�إال بع ــد م ــرور فرتة من الزمن تعـ ــادل ن�صف ت ــلك التي �سب ــق �أن طبــق فـيه ــا � ،شريطــة
�أال تقل فرتة عدم التطبيق عن �سنتني .
3 -3غري �أنه يجوز ا�ستثناء من الفقرة ( )2من هذه املــادة � ،إعادة تطبيق التدبري الوقائي
الذي تبلغ مدته ( ) 180مائة وثمانني يوما �أو �أقل على ا�سترياد منتج ما �إذا :
�أ  -انق�ضت �سنة على فر�ض التدبري على ا�سترياد املنتج .
ب  -مل يكن هذا التدبيــر قـد فــر�ض علــى ذات املنتج �أكث ــر من مرت ــني خالل فتــرة ()5
اخلم�س �سنوات التي �سبقت مبا�شرة فر�ض التدبري .
املــادة ( ) 78
1 -1يتم التمديد فـي مدة تطبيق التدابري الوقائية ح�سب نتائج حتقيق جديد يتم �إجرا�ؤه
طبقا لنف�س القواعد املعمول بها فـي الباب الثاين واخلام�س من هذه الالئحة وتبني
�أن احلاجة ما تزال قائمة لفر�ض التدابري الوقائية ملنع ال�ضرر اجل�سيم �أو معاجلته ،
و�أن هنالك ما يدل على �إعادة هيكلة ال�صناعة اخلليجية .
�2 -2إذا مت اتخاذ تدبري وقائي تفوق مدته �سنة  ،يتم حتريره تدريجيا على فرتات منتظمة
خالل مدة التطبيق  .و�إذا جتــاوزت مدة التدبــري الوقائ ــي ( )3ثالث �سن ــوات تتم �إعادة
النظر فـيه فـي موعد ال يتجاوز منت�صف مدة الإجراء الوقائي  ،ويجوز فـي هذه احلالة
�إيقاف العمل بالتدبري الوقائي �أو الزيادة فـي �سرعة التحرير عند االقت�ضاء .
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املــادة ( ) 79
عندما يتبني �أن تزايد واردات منتج ما يهدد بح�صول �ضرر للمنتجني اخلليجيني للمنتجات
امل�شابهة �أو املناف�سة لها ب�شكل مبا�شر  ،يجوز �إخ�ضاع توريد هذا املنتج �إىل �إجراء املراقبة
امل�سبقة وفقا للإجراءات التي يتم حتديدها بقرار من اللجنة الدائمة .
البـــاب ال�ســـــاد�س
�أحكـــام عامــــة
املــادة ( ) 80
يجوز للجــنة الدائمـ ــة  ،بناء على تو�صي ــة مكتب الأمانة الفني ــة � ،إذا تبــني لهــا �أن هنــالك
حتايـ ــال ي ؤ�ثـ ــر على فاعلية التدابري التـ ــي مت اتخاذهــا � ،أن تقوم با إلعــالن عن مراجعــة
هذه التدابري �أو الإعالن عن بدء حتقيق جديد .
املــادة ( ) 81
ت�سري التدابري التي تفر�ض  ،وفقا للقانون املوحد وهذه الالئحة  ،على املنتجات امل�ستوردة
لأي دولة من الدول الأع�ضاء ال�صادر لها بيان جمركي ي�سمح بالإفراج عنها � ،إال �أنه يجب
�أن ال حتـ ــول �إجـ ــراءات التحقيق املن�صو�ص عليها فـي القانون املوحد والئحته التنفـيذي ــة
دون الإفراج اجلمركي عن واردات منتج ملجرد �أنه خا�ضع للتحقيق .
املــادة ( ) 82
فـي ا ألح ــوال الت ــي تخ�ضـ ــع فـيه ــا املنتجـ ــات لتحقيق مكافحـ ــة الإغراق ومكافحة الدع ــم
فـي �آن واحد  ،ف�إن هذه املنتجات تخ�ضع لر�سوم مكافحة الإغراق �أو للتدابري التعوي�ضية .
وال يجوز اجلمع بني التدبريين ملواجهة نف�س الأثر للإغراق �أو الدعم .
املــادة ( ) 83
1 -1تعامـ ــل الر�س ــوم النهائية املح�صلـ ــة  ،وفقا لهذا القانون والئحته التنفـيذية من قبـ ــل
الدول الأع�ضاء  ،معاملة الر�سوم اجلمركية .
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2 -2تعامــل الر�ســوم امل�ؤقتة كوديعة لدى ال ــدول الأع�ضــاء حلني انتهاء التحقيق والتو�صل
�إلـى نتائ ــج نهائي ــة  ،ويت ــم رد الر�س ــوم امل�ؤقت ــة وفقــا لأحك ــام امل ــواد ( )43و ( )65و ()74
مـن هــذه الالئحــة .
3 -3تقــوم اجلهــات ذات العالق ــة بالدول الأع�ضاء بتزوي ــد مكت ــب الأمان ــة الفني ــة بك�ش ــف
�إح�صائي يبني قيمة الر�سوم املح�صلة ب�شكل دوري .
املــادة ( ) 84
يقوم مكتب الأمانة الفنية بتقدمي �أي �إخطارات تقت�ضيها اتفاقيات منظمة التجارة العاملية
ذات ال�صلــة مبكافحة الإغراق والدعــم والتدابيــر التعوي�ضية والتدابري الوقائي ــة ح�ســب
الإجراءات املن�صو�ص عليها بتلك االتفاقيات من خالل دولة الرئا�سة لدول املجل�س .
املــادة ( ) 85
ت�سري �أحكام اتفاقية منظمة التجارة العاملية املطبقة للمادة ال�ساد�ســة من االتفاقية العامة
للتعريفات والتجارة ل�سنة 1994م واتفاقي ــة منظمــة التجــارة العاملية فـي الدعــم والر�ســوم
التعوي�ضية واتفاقية منظمة التجارة العاملية للوقاية فـيما مل يرد به ن�ص فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 86
ي�ص ـ ــدر مكت ـ ــب الأمانة الفنيـ ــة ن�شـ ــرة ر�سمية ين�شر فـيهـا ك ــل ما نـ ــ�ص القانـ ــون والالئحـ ــة
التنفـيذية على ن�شره .
املــادة ( ) 87
يدخل تعديل هذه الالئحة حيز النفاذ من تاريخ �إقرارها من اللجنة الوزارية .
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قــرار وزاري
رقم 2015/327
ب�شـ�أن حظــر ا�سترياد ال�سيجــارة وال�شي�شــة الإلكرتونيــة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/102بتحديـد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة
واعتمــاد هيكلهــا التنظيمــي ،
و�إلــى قــرار جملــ�س وزراء ال�صحــة بدول جملـ�س التعــاون لدول اخلليج العربية رقم 70/7
املنعقــد بتاريــخ 2011/2/3م بدول ــة قط ــر باحلظ ــر الكل ــي لتـ ــداول ال�سيجـ ــارة وال�شي�شـ ــة
الإلكرتونية فـي دول جمل�س التعاون ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظـر ا�سترياد ال�سيجـارة وال�شي�شـة الإلكرتونيـة �إىل ال�سلطنة .
املــادة الثانيــــة
مــع ع ــدم الإخ ــالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قان ــون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف
�أحكام هذا القرار بغرامة �إدارية مقدارها ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة
فـي حال التكرار .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هـذا القـرار فـي اجلريدة الر�سميــة  ،ويعمل بـه من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  10 :مــن ربيــــع الأول 1437هـ
املـوافــــق  22 :مــن دي�سمبـــــــــر 2015م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1130
ال�صادرة فـي 2016/1/3م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

وزارة التعليــم العالــي
قــرار وزاري
رقم 2015/2
ب�إن�شـاء جامعــة الأعمــال والتكنولوجيــا
ا�ستنــادا �إلـى نظام اجلامعات اخلا�صة ال�صادر بامل ــر�س ــوم ال�ســلط ــاين رقم ، 99/41
و�إلـى املـر�سـوم ال�ســلط ــاين رقــم  99/42فـي �شـ�أن �إن�شــاء الكلـيات واملعـاهد العليــا اخلا�صــة ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليم العايل واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و إ�لــى الالئحة التنفـيذية لنظام اجلامعات اخلا�صة ال�صادرة بالــقرار ال ــوزاري رقــم ، 99/36
و�إىل الالئحة التنظيمية للكليات واملعاهد العليا اخلا�صة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2000/34
و�إىل قرار جمل�س التعليم رقم  2014/3/10ال�صادر فـي االجتماع رقم  2014/3بتاريخ 2014/5/19م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تن�ش ـ�أ جامعة خا�صة ت�سمى ( جامعة الأعمال والتكنولوجيا ) ويكون لها �شخ�صية اعتبارية
م�ستقلة  ،ويكون مقرها الرئي�سي والية �سمائل  ،وت�ضم ثالث كليات  ،وهي كلية الهند�سة ،
وكلية العلوم  ،وكلية �إدارة الأعمال .
املــادة الثانيــــة
تخ�ض ــع اجلامع ــة للقوانيــن واللوائــح والقــرارات املنظمـة للجامعات اخلا�صة املعمول بها ،
وميثلها رئي�سها �أمام الغري .
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املــادة الثالـثــــة
مين ــح الـم�ؤ�س�س ــون م ــدة ( )3ثــالث �سن ــوات مـن تاري ــخ العمــل بهـ ــذا القــرار ال�ستكم ــال
املبانــي الدائمــة للجامعــة وتوفـيــر كافــة املتطلبــات واملقومـات املاديــة والب�شريـة املقـررة ،
و�إنهاء الإجراءات الالزمة ملمار�سة اجلامعة �أعمالها  ،ويجوز متديد املدة ل�سنة �إ�ضافـية
�أخرى بعد موافقة وزير التعليم العايل .
املــادة الرابعــة
ي�ص ــدر قــرار ب ــدء الدرا�س ــة باجلامعــة مـن وزيــر التعليــم العايل  ،بعد ا�ستكمال اجلامعة
ملبانيها الدائمة وتوفـري كافة املتطلبات الأكادميية واملقومات املادية والب�شرية وغريها
من متطلبات تنفـيذ الربامج الدرا�سية املرخ�ص بها للجامعة  ،طبقا لل�شروط وال�ضوابط
املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة اخلام�سـة
ت�صدر جمـاعة امل�ؤ�س�سني قرارا بت�شكيل جمل�س �أمناء اجلامعة طبقا للأحكام املن�صو�ص
عليها فـي نظام اجلامعات اخلا�صة امل�شار �إليه .
املــادة ال�ساد�سـة
يتـولـى مـجلـ�س �أمنــاء اجلامعــة امله ــام واالخت�صا�صــات املبينــة بنظــام اجلامعــات اخلا�صــة
امل�ش ــار �إلي ــه  ،وعلــى الأخ ــ�ص تعيي ــن رئيــ�س اجلامع ــة ونواب ــه و�أعـ�ضــاء جملــ�س اجلامعــة ،
بعــد موافقــة وزارة التعليــم العالــي .
املــادة ال�سابعـــة
ي�شكل جمل�س اجلامعة برئا�سة رئي�سها  ،وع�ضوية نوابه وعمداء الكليات ور�ؤ�ساء مراكز
البحوث العلمية  ،ويجوز �أن ي�ضم املجل�س �أع�ضاء من ال�شخ�صيات العامة من ذوي اخلربة
فـي �ش�ؤون التعليم  ،يعينهم جمل�س الأمناء .
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املــادة الثامنـــــة
يخت�ص جمل�س اجلامعة مببا�شرة كافة الأعمال والإجراءات الالزمة لتنظيم و�إدارة وح�سن
�سري العمل باجلامعة  ،وله على الأخ�ص مبا�شرة املهام الآتية :
 - 1ت�سييــر ال�ش ـ ـ�ؤون العلميـ ــة والإداري ــة للجامـع ــة وتنفـي ــذ ال�سيا�س ــات الت ــي يقرره ــا
جمل�س الأمناء .
� - 2إقرار �سيا�سات و�شروط قبول الطالب بكل كلية .
 - 3تنظيم �ش�ؤون خدمات الطالب الثقافـية والريا�ضية واالجتماعية .
 - 4حتديد قواعد اختيار العمداء وجمال�س الكليات ومراكز البحوث العلمية .
 - 5اقرتاح خطة الدرا�سة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الف�صول الدرا�سية .
 - 6و�ضع نظم املحا�ضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم االمتحانات .
 - 7تقويـ ــة الرواب ــط بي ــن اجلامع ــة واجلامع ــات الأخرى واملعاهـد العلميـة والبحثية
املختلفة واجلهات احلكومية .
 - 8درا�سة و�إبداء الر�أي فـي امل�سائل الأخرى التي يحيلها جمل�س الأمناء .
املــادة التا�سعــــة
يك ــون لكــل كلي ــة عمي ــد  ،وم�ساعــد للعمي ــد  ،وجمل ــ�س للكلي ــة ي�شك ــل برئا�س ــة العمي ــد ،
وع�ضوي ــة م�ساع ــده ور�ؤ�س ــاء الأق�س ــام .
املــادة العا�شــــرة
يخت�ص جمل�س الكلية مببا�شرة كافة الأعمال الالزمة لت�سيري ال�ش�ؤون الإدارية والعلمية
بالكلية  ،وله ب�صفة خا�صة تويل املهام الآتية :
� - 1إقرار املحتوى العلمي ملقررات الدرا�سة فـي الكلية .
 - 2حتديد مواعيد االمتحانات وو�ضع جداولها وتوزيع �أعمالها وت�شكيل جلانها .
 - 3اقرتاح تعيني �أع�ضاء هيئات التدري�س  ،وندبهم .
 - 4اقرتاح نظم املحا�ضرات  ،والتمرينات العملية .
 - 5درا�سة و�إبداء الر�أي فـي امل�سائل الأخرى التي يحيلـهـا �إليه مـجل�س اجلامـعة .
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املــادة الحاديـة ع�شـرة
يكون لكل ق�سم من �أق�سام الكلية جمل�س ي�شكل من رئي�س الق�سم وع�ضوية جميع �أع�ضاء
هيئة التدري�س فـيه .
املــادة الثانيـة ع�شـرة
يخت�ص جمل�س الق�سم بالنظر فـي جميع ال�ش�ؤون العلمية والدرا�سية والإدارية املتعلقة
بالق�سم  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1و�ضع نظام العمل بالق�سم  ،والتن�سيق بني خمتلف التخ�ص�صات .
 - 2حتديد املقررات الدرا�سية التي يتوىل الق�سم تدري�سها وحتديد حمتواها العلمي .
 - 3حتديد الكتب واملراجع فـي مواد الق�سم  ،وتي�سري ح�صول الطالب عليها .
 - 4مناق�شة التقرير ال�سنوي لرئي�س الق�سم .
املــادة الثالثـة ع�شـرة
تقبل اجلامعة الطالب العمانيني والأجانب احلا�صلني على �شهادة دبلوم التعليم العام
�أو ما يعادلها  ،وفقا لل�شروط وال�ضوابط التي يحددها جمل�س اجلامعة  ،طبقا للقوانني
واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك .
املــادة الرابعـة ع�شـرة
متن ــح اجلامع ــة بعــد موافق ــة ال ــوزارة امل�ؤه ــالت الدرا�سي ــة املنا�سب ــة مــن الدرجــات الواردة
فـي الإطــار الوطنــي للم ؤ�هــالت العلميــة .
املــادة الخام�سـة ع�شـرة
ين�شـر هـذا الـقرار فـي الـجـريدة الـر�سميـة  ،ويعـمـل به من اليوم التايل لتـاريـخ ن�شـره .
�صـدر فـي  21 :من ربيع الأول 1436هـ
املوافـــــق  12 :من ينايــــــــــــر 2015م

ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1088
ال�صادرة فـي 2015/1/26م

-212-

د .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزيـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ــم العالـ ـ ــي

قــرار وزاري
رقـــم 2015 /21
ب�إ�صـدار الئحـة االعتـراف مب�ؤ�س�سـات التعليـم العالـي
غيـر العمانيـة ومعادلـة امل�ؤهـالت الدرا�سيـة التـي متنحهـا
ا�ستنــادا �إلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2002/6بتحديــد اخت�صا�صـات وزارة التعليــم العايل
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/83
و إ�لــى الالئح ــة التنفـيذي ــة لقان ــون البعث ــات واملن ــح والإعانات الدرا�سية ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ، 2003/8
و�إىل الئحة تقييم ومعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية والدرجات العلمية ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم ، 2003/44
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ــل ف ــي �شـ ـ�أن االعت ــراف مب�ؤ�س�س ــات التعلي ــم العال ــي غي ــر العماني ــة ومعادلــة امل�ؤهالت
الدرا�سية التي متنحها ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2003/44امل�شار �إليه  ،كما يلغى كـل مــا يخالــف الالئحــة املرفقــة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :من جمادى الأوىل 1436هـ
املوافـــــق  17 :من مــــــــــــــــــــــار�س 2015م
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1094
ال�صادرة فـي 2015/3/29م
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د .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ــرة التعلي ـ ــم الـعــالـ ــي

الئحـة االعتـراف مب�ؤ�س�سـات التعليـم العالـي
غيـر العمانيـة ومعادلـة امل�ؤهــالت الدرا�سيـة التـي متنحهــا
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املحدد قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــوزارة :
وزارة التعليــم العالــي .
الوزيــــر :
وزير التعليــم العالــي .
الوكيـــل :
وكي ــل ال ــوزارة .
اللجنــة :
جلنــة االعت ــراف مب�ؤ�س�ســات التعليــم العايل غري العماني ــة  ،ومع ــادلة امل�ؤهالت الدرا�سية
التي متنحها .
م�ؤ�س�ســات التعليــم العالــي :
اجلامعــات  ،والكليــات اجلامعيــة  ،واملعاهــد العليــا  ،وغريهــا مــن امل�ؤ�س�ســات الأكادمييــة
غري العمانيـة التي تقدم برامج �أكادميية ت�ؤدي �إىل احل�صول على م�ؤهل درا�سي .
امل�ؤهــــــل الدرا�ســـــي :
كل �شهادة درا�سية �أو درجة علمية  ،متنح نتيجة النجاح فـي درا�سة �أي من التخ�ص�صات
الأكادميي ــة اجلامعي ــة �أو العليــا  ،والتي تخ�ضع لنظام تعليمــي منهجي  ،و�سيا�سة تربوية
حمددة  ،ونظام امتحانات مقنن  ،ت�شرف عليه م�ؤ�س�سة تعليم عال مرخ�ص لها  ،ومعرتف
بها ر�سميا فـي دولة املقر .
دولــــة املقــــر :
الدولة التي يقع بها مقر م�ؤ�س�سة التعليم العايل  ،املرخ�ص لها  ،واملعرتف بها فـي تلك
الدولة .
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الربامــج الأكادمييــة :
الربامج التي يتم طرحها مب�ؤ�س�سة التعليم العايل  ،وتكون ذات طابع �أكادميي  ،ومنظمة
بالئحة �أكادميية ر�سمية معتمدة .
االعتـــــراف :
�إقرار اللجنة ب�أن م�ؤ�س�سة التعليم العايل التي ينظر فـي االعرتاف بها قد ا�ستوفت جميع
�أ�س�س االعرتاف املقررة طبقا لأحكام هذه الالئحة .
�إلغــاء االعتــراف :
�إقرار اللجنة ب�أن م�ؤ�س�سة التعليم العايل التي �سبق �أن مت االعرتاف بها  ،قد �أخلت ب�أحد
�أ�س�س االعرتاف املقررة طبقا لأحكام هذه الالئحة .
املعادلــــــة :
مطابقة امل�ؤهل الدرا�سي غري العماين مبا يعادله �أكادمييا من امل�ؤهالت الدرا�سية املعتمدة
فـي ال�سلطنة  ،التي متنح وفق الأنظمة املعمول بها .
التعلــم عن بعــد :
التعلم الذي يعتمد على �شبكة املعلومات العاملية (الإنرتنت) فـي توا�صل الطالب مب�ؤ�س�سة
التعليــم العال ــي  ،وال ي�ستوجــب ح�ضــور الطال ــب ب�شك ــل منتظم فـي مقرها طبقا للنظام
الدرا�سي املعتمد بها .
الدائــرة املخت�صــة :
دائرة معادلة امل�ؤهالت الدرا�سية واالعرتاف  ،فـي الوزارة .
الالئحــــــــة :
الئحة االعرتاف مب�ؤ�س�سات التعليم العايل غري العمانية  ،ومعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية
التي متنحها .
املــادة ( ) 2
ت�س ــري �أحكـ ــام هذه الالئح ــة على م�ؤ�س�ســات التعليم العايل  ،ومعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية
الت ــي متنح ــها  ،وعل ــى جميـع الدار�سني خارج ال�سلطنة فـي بعثة �أو منحة �أو �إجازة درا�سية
�أو من خالل نفقتهم اخلا�صة .
وال ت�سـ ــري �أحكـ ــام ه ــذه الالئح ــة عل ــى امل�ؤه ــالت غي ــر الأكادمييـ ــة كال ــدورات  ،والربام ــج
التدريبية املهنية  ،والتخ�ص�صية .
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املــادة ( ) 3
ت�شكل اللجنة برئا�سة الوكيل  ،وع�ضوية كل من :
 - 1مدير عام املديرية العامة للبعثات بالوزارة .

نائبــا للرئيــ�س

 - 2الرئي�س التنفـيذي للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي .
 - 3ممثل �أكادميي من جامعة ال�سلطان قابو�س .
 - 4ممثل لوزارة اخلدمة املدنية بدرجة مدير عام .
 - 5ممثل لوزارة ال�صحة بدرجة مدير عام .
 - 6ممثل لوزارة القوى العاملة بدرجة مدير عام .
 - 7ممثل لوزارة الرتبية والتعليم بدرجة مدير عام .
 - 8ممثل من الأمانة العامة ملجل�س التعليم بدرجة مدير عام .
 - 9مدير الدائرة القانونية بالوزارة .
ع�ضـوا ومقررا

 - 10مدير الدائرة املخت�صة .

املــادة ( ) 4
تعقد اللجنة اجتماعاتها كل (� )2شهرين �أو بناء على طلب مـن رئيــ�س اللجنــة قبــل تاريــخ
االنعقـ ــاد ب�أ�سب ـ ــوع علــى الأق ــل كلم ــا اقت�ضــت ال�ضــرورة ذلــك  ،وال يكــون انعقادهــا �صحيحــا
�إال �إذا ح�ضــره �أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س � ،أو نائبه .
وللجنة �أن تدعو حل�ضـور اجتماعاتها من تـرى اال�ستعانـة بهــم من ذوي اخلبــرة �إذا اقت�ضت
امل�صلحة العامــة ذلك  ،دون �أن يكـ ــون له ــم حــق الت�صوي ــت  ،ولهــا �أن ت�شكــل جلانــا فرع ــية ،
�أو �أن تطلــب الر�أي الفنــي من املتخ�ص�صني من داخل ال�سلطنة �أو خارجها لإعداد الدرا�سات
فـي جمال اخت�صا�صها .
وتــ�صدر اللجنــة قراراتهــا ب�أغلبي ــة �أ�ص ــوات الأع�ض ــاء احلا�ض ــرين  ،وعند الت�ساوي يرجح
اجلانب الذي منه رئي�س اجلل�سة .
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املــادة ( ) 5

تخت�ص اللجنة بالآتي :
أ�  -االعرتاف مب�ؤ�س�سات التعليم العايل �أو �إلغا�ؤه  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
ب  -معادلة امل�ؤهالت الدرا�سية التي متنحها م�ؤ�س�سات التعليم العايل  ،والتي مل ي�سبق
لها معادلتها وفقا لأحكام هذه الالئحة .
ج  -اقرتاح تعديل �أ�س�س االعرتاف �أو املعادلة  ،املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
د  -اقتــراح ت�شكيــل اللجــان الفنيــة املتخ�ص�صــة لبحــث ودرا�ســة �أي �ش ـ�أن من �ش�ؤون
االعرتاف �أو املعادلة  ،ويحدد قرار ت�شكيل تلك اللجان اخت�صا�صاتها  ،و�إجراءات
و�ضوابط عملها .
هـ  -الإ�شراف على �إعداد دليل مب�ؤ�س�سات التعليم العايل املو�صى بالدرا�سة بها من قبل
الوزارة  ،وحتديثه وفقا للم�ستجدات .
و  -بحث ودرا�سة �أي مو�ضوعات �أخرى تتعلق باالعرتاف �أو املعادلة يتم عر�ضها عليها
من قبل الوزير �أو رئي�س اللجنة .
املــادة ( ) 6
يجـ ــوز للجن ــة وق ـ ــف التح ــاق الطلب ــة العمانيي ــن الدار�سي ــن مب�ؤ�س�س ــات التعليــم العالــي
غري العمانيـة عنـد خمالفـة هــذه امل�ؤ�س�ســات لإحـدى املواد املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،
�أو عند قيامها ب�أي من التجاوزات الآتية :
أ�  -خمالفة لوائحها الداخلية ونظامها الدرا�سي .
ب  -قيامهــا با�ستثــناء الطلب ــة العمانيي ــن مــن بعــ�ض �شروط القبول  ،ون�سبة احل�ضور
املقررة .
ج � -إعف ــاء الطلبـ ــة مـ ــن بعـ ــ�ض ال�سنـ ــوات �أو امل�ستويـ ــات �أو املقـ ــررات الدرا�سيـ ــة بنـ ــاء
على خربتهم العملية دون �أن يكون لديهم �أي درا�سة �أكادميية �سابقة .
د  -منح م�ؤهالتها الدرا�سية فـي مدة زمنية �أقل من تلك املن�صو�ص عليها فـي لوائحها
الداخلية .
هـ  -جت ــاوز الطاقــة اال�ستيعابيــة امل�صــرح لها بهــا � ،أو زيادة كثافة الطلبة العمانيني
املوجوديــن بها .
و  -فقد ال�سيطرة على �سالمة و�أمن الطلبة داخل احلرم اجلامعي .
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املــادة ( ) 7
يتم االعرتاف مب�ؤ�س�سات التعليم العايل وفقا للأ�س�س الآتية :
�أ � -أن تكون م�ؤ�س�سة التعليم العايل مرخ�صة ومعرتفا بها من وزارة التعليم العايل
بدولة املقر � ،أو من يقوم مقامها  ،و�أن تكون براجمها معتمدة من قبل اجلهات
املخت�صة بدولة املقر .
ب � -أن تكون فروع اجلامعات الأجنبية مل�ؤ�س�سة التعليم العايل على م�ستوى �أكادميي
جيد  ،وحا�صلة على االعرتاف الر�سمي بها فـي دولة مقر الفرع .
ج  -فـي حال ــة ك ــون م�ؤ�س�س ــة التعليــم العالـي مرتبطة مب�ؤ�س�سة تعليمية �أجنبية يجب
�أن تكون امل�ؤ�س�سة املرتبط بها حا�صلة على االعرتاف من قبل الوزارة .
د � -أال تكون امل�ؤ�س�سة خم�ص�صة لغري �أبناء دولة املقر .
هـ � -أن تكــون اللوائــح الأكادمييــة وال�سيا�ســات التعليميــة مل�ؤ�س�ســة التعلي ــم العالـ ــي
وا�ضحة ومكتوبــة ومعلنة للطالــب  ،وت�شــمل معلومات وافـية عن نظام الدرا�سة ،
و�ش ــروط القبــول  ،وم�سميــات امل�ؤهـ ــالت املمنوح ــة  ،والثقــل الأكادمي ــي  ،ومــدة
الدرا�سة  ،ومتطلبات التخرج  ،و�أي متطلبات �إ�ضافـية ترتئيها اللجنة .
و � -أن تعام ــل م�ؤ�سـ ــ�سة التعليـ ــم العال ــي جمي ــع الطلب ــة بنف ــ�س ال�شـ ــروط واملعاي ــري
وال�ضوابط دون متييز �أو ا�ستثناء .
وفـ ــي حـ ــال عـ ــدم توافـ ــر �أي مــن الأ�سـ ــ�س املن�ص ــو�ص عليه ــا ف ــي ه ــذه امل ــادة ب�شـ ـ�أن
�أي م�ؤ�س�سة تعليم عال  ،يحق للجنة عدم االعرتاف بها .
املــادة ( ) 8
يتــم معادل ــة امل ؤ�ه ــالت الدرا�سي ــة وفق ــا للأ�س ــ�س وال�ضوابــط الواردة فـي الإطار الوطني
للم�ؤهالت العلمية بال�سلطنة  ،بالإ�ضافة �إىل الأ�س�س العامة الآتية :
أ�  -احل�صول على موافقة كتابية من الوزارة  ،قبل االلتحاق بالدرا�سة فـي �أي م�ؤ�س�سة
تعلي ــم ع ــال  ،ويحــق للجنــة عـدم معادلة �أي م�ؤهل درا�سي �صادر من �أي م�ؤ�س�سة
غري م�سبوق بتلك املوافقة .
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ب � -أن تكــون م�ؤ�س�ســة التعليــم العالــي مــن �ضمـ ــن امل�ؤ�س�سـ ــات املو�صـ ــى بالدرا�س ــة به ــا
من قبل الوزارة عند التحاق الطالب بها .
ج � -أن يكون نظام الدرا�سة الذي تتبعه م�ؤ�س�سة التعليم العايل مو�صى بالدرا�سة به
من قبل الوزارة .
د � -أن يكون امل�ؤهل الدرا�سي م�ستوفـيا جلميع متطلبات القبول والتخرج للربنامج .
هـ � -أن يقدم الطالب امل�ستندات التي تثبت انتظامه فـي الدرا�سة وفقا للوائح الداخلية
مل�ؤ�س�سة التعليم العايل التي در�س بها  ،وفـي حالة وجود تناق�ض بني �إفادة م�ؤ�س�سة
التعليم العايل  ،وتواريخ دخول وخروج الطالب من بلد الدرا�سة  ،فـيتم االعتداد
بجواز ال�سفر �أو �أي وثيقة �أخرى تراها اللجنة لإثبات االنتظام من عدمه .
ويح ــق للجن ــة عــدم معادلة �أي م ؤ�هــل درا�ســي �صــادر من �أي م�ؤ�س�سة �إن مل يكن
الطال ــب منتظم ــا انتظام ــا كلي ــا فــي درا�ست ــه مبق ــر امل�ؤ�س�سة ببلد الدرا�ســة  ،وفق
ال�شــروط املن�صو�ص عليها بالبند (هـ) من هذه املــادة  ،ويجوز �إعفاء كل من طلبة
الدكتـ ــوراه  ،والطلبـ ــة امللتحقيـ ــن بربام ــج الدرا�سـ ــات العلـ ــيا وف ــق نظ ــام التعل ــم
عن بعد  ،من �شرط االنتظام الكلي بعد �أخذ موافقة الوزارة .
املــادة ( ) 9
يتم معادلة امل�ؤهالت الدرا�سية  ،وفقا للأ�س�س الآتية :
 - 1بالن�سبة ل�شهادة التعليم العايل �أو ما يعادلها :
�أ � -أن تكون م�سبوقة باحل�صول على دبلوم التعليم العام � ،أو ما يعادله .
ب � -أال تقـل مدة الدرا�سة الالزمة للح�صول عليها عن ( )1عام درا�سي كامل فـي مرحلة
التعليم العايل  ،مكون من ف�صلني درا�سيني � ،أو ما يعادله بنظام ال�ساعات والنقاط
املعتمــدة ( )30ثالث ــون �ساع ــة معتم ــدة  )120( /مائــة وع�شرون نقط ــة معتم ــدة ،
�أو م ـ ــا يعادله ــا من الوحدات الدرا�سي ــة (بخ ــالف الربنام ــج الت�أ�سي�سـ ــي)  ،ويتــم
اال�سرت�ش ــاد بال�سج ــل الرتاكم ــي (ك�ش ــف الـ ــدرجات) للطالب  ،واملناه ــج واملقررات
التي در�سها .
ج � -أن يكون الربنامج الدرا�سي م�صمما للح�صول على امل�ؤهل الدرا�سي  ،و�أن تن�ص
امل�ؤ�س�سة التعليمية املانحة �صراحة على احل�صول عليه .
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 - 2بالن�سبة لدرجة الدبلوم �أو ما يعادلها :
أ� � -أن تكون م�سبوقة باحل�صول على دبلوم التعليم العام � ،أو ما يعادله .
ب � -أال تقل مدة الدرا�سة الالزمة للح�صول عليها عن ( )2عامني درا�سيني كاملني
ف ــي مرحلة التعلي ــم العايل  ،مكوني ـ ــن م ــن (� )4أربع ــة ف�صول درا�سية على الأقل ،
�أو ما يعادلها بنظـام ال�ساعـات والنقـاط املعتمدة (� )60ستــون �ساعــة معتمدة )240( /
مائتـ ــان و�أربع ـ ــون نقطـ ــة معتمــدة � ،أو ما يعادلهـ ــا من الوح ــدات الدرا�سي ــة
(بخالف الربنامج الت�أ�سي�سي)  ،ويتم اال�سرت�شاد فـي املعادلة بال�سجل الرتاكمي
(ك�شف الدرجات) للطالب  ،واملناهج واملقررات التي در�سها .
ج � -أن يكون الربنامج الدرا�سي م�صمما للح�صول على امل�ؤهل الدرا�سي  ،و�أن تن�ص
م�ؤ�س�سة التعليم العايل املانحة �صراحة على احل�صول عليه .
 - 3بالــن�سبـ ـ ــة لدرجـ ـ ــة الدب ـلـ ــوم املتق ـ ــدم �أو البكــالوريـ ـ ــو�س م ـ ــن الدرجـ ـ ــة العاديـ ـ ــة ،
(� )Ordinaryأو ما يعادلها :
�أ � -أن تكون م�سبوقة باحل�صول على دبلوم التعليم العام � ،أو ما يعادله .
ب � -أال ت ــقل م ــدة الدرا�س ــة الالزم ــة للح�ص ــول عليه ــا عــن ( )3ثالث ــة �أعــوام درا�سي ــة
كاملة فـي مرحلة التعليم العايل (بخالف الربنامج الت�أ�سي�سي) � ،أو ما يعادلها
بنظام ال�ساعات والنقاط املعتمدة ( )90ت�سعون �ساعة معتمدة  )360( /ثالثمائة
و�ستون نقطة معتمــدة � ،أو ما يعادلها من الوحدات الدرا�سية  ،ويتم اال�سرت�شاد
فـي املعادلة بال�سجل الرتاكمي (ك�شف الدرجات) للطالب  ،واملناهج واملقررات
التي در�سها .
ج � -أن يكون الربنامج الدرا�سي م�صمما للح�صول على امل�ؤهل الدرا�سي  ،و�أن تن�ص
م�ؤ�س�سة التعليم العايل املانحة �صراحة على احل�صول عليه  ،وب�أنه درجة دبلوم
متقدم �أو بكالوريو�س من الدرجة العادية (. )Ordinary
 - 4بالن�سبة لدرجة البكالوريو�س مع مرتبة ال�شرف (� ، )Honorsأو ما يعادلها :
�أ � -أن تكون م�سبوقة باحل�صول على دبلوم التعليم العام � ،أو ما يعادله .
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ب � -أال تقل مدة الدرا�سة الالزمة للح�صول عليها عن (� )4أربعة �أعوام درا�سية كاملة
فـي مرحلة التعليم العايل (بخالف الربنامج الت�أ�سي�سي) � ،أو ما يعادلها بنظام
ال�ساعات والنقـاط املعتمــدة ( )120مائة وع�شرون �ساعة معتمدة � )480( /أربعمائة
وثمانون نقطة معتمــدة � ،أو ما يعادلها من الوحدات الدرا�سية  ،ويتم اال�سرت�شاد
فـي املعادلـة بال�سجــل الرتاكمــي (ك�ش ــف الدرجــات) للطالب  ،واملناهج واملقررات
التي در�سها .
ج � -أن يكـون الربنامج الدرا�سـي م�صمما للح�صــول علـى امل�ؤهــل الدرا�سـي  ،و�أن تنـ�ص
م�ؤ�س�س ــة التعليــم العال ــي املانح ـ ــة �صراح ــة على احل�ص ــول علي ــه  ،وب�أن ــه درج ــة
بكالوريو�س مع مرتبة ال�شرف (� ، )Honorsأو ما يعادلها .
د  -بالن�سبة لدرجة البكالوريو�س مع مرتبة ال�شرف  ،ال�صادرة من م�ؤ�س�سات التعليم
العالــي املو�صــى بالدرا�ســة ب ـهــا بك ــل م ــن �إجنلت ــرا  ،وويلـز  ،و�إيرلندا ال�شماليــة ،
والأنظم ــة امل�شابه ــة  ،والت ــي تك ــون مــدة الدرا�سة بهــا ( )3ثالثة �أعوام درا�سية
كاملة فـي مرحلة التعليم العايل (بخالف الربنامج الت�أ�سي�سي) � ،أو ما يعادله
بنظــام ال�ساعــات والنقاط املعتمدة ( )120مائة وع�شرون �ساعة معتمدة )360( /
ثالثمائة و�ستون نقطة معتم ــدة � ،أو م ــا يعادله ــا من الوحدات الدرا�سية  ،فـيتم
معادلتها مب�ؤهل جامعي فـي التخ�ص�ص ذاته .
 - 5دبلوم الدرا�سات العليا �أو ما يعادله :
أ� � -أن يكون م�سبوقا باحل�صول على درجة البكالوريو�س � ،أو ما يعادلها .
ب � -أال تقل مدة الدرا�سة الالزمة للح�صول عليه عن ( )1عـام درا�ســي كامـل � ،أو مــا
يعادله بنظام ال�ساعات املعتمدة � ،أو النقاط املعتمدة �أو الوحدات الدرا�سية ح�سب
نظام م�ؤ�س�سة التعليم العايل املانحة .
ج � -أن تن�ص م�ؤ�س�سة التعليم العايل �صراحة على احل�صول على امل�ؤهل الدرا�سي
(دبلوم درا�سات عليا) �أو ما يعادله  ،و�أال يكون جزءا ال يتجز أ� من درجة املاج�ستري .
د  -يتــم اال�سرت�ش ــاد بــذلك بال�سج ــل الرتاكم ــي (ك�ش ــف الدرج ــات) للطالــب واملناهــج
واملقررات التي در�سها .
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 - 6درج ــة املاج�ستري �أو ما يعادلها :
أ� � -أن يكـ ــون م�سبوقـ ــا باحل�صـ ــول علـ ــى درج ــة البكالوري ــو�س مـ ــع مرتبـ ــة ال�شـ ــرف
(� ، )Honorsأو ما يعادلها .
ب � -أال تقل مدة الدرا�سة الالزمــة للح�صول عليها عن ( )1عام درا�سي كامل مبا
يعادل (� )45 - 30ساعة معتمدة  )180 - 150( /نقطة معتم ــدة � ،أو ما يعادلهــا
من الوحــدات الدرا�سية � ،أو ح�سبما ين�ص عليه النظام التعليمي بالدولة القائمة
بها م�ؤ�س�سة التعليم العايل  ،وكذلك نظام م�ؤ�س�سة التعليم العايل املانحة للم�ؤهل ،
بالإ�ضافة �إىل توافر املتطلبات الأخرى الالزمة للح�صول على امل�ؤهل الدرا�سي .
ج � -أن تنــ�ص م�ؤ�س�س ـ ــة التعليـ ــم العايل �صراحة على احلــ�صول على امل�ؤهل الدرا�سي
(املاج�ستري) � ،أو ما يعادله .
د  -يتـ ــم اال�سرت�ش ــاد فـي املعادل ــة بال�سج ــل الرتاكم ــي (ك�ش ــف الدرجات) للطالـ ــب ،
واملناهج واملقررات التي در�سها .
 - 7درجــة الدكتوراه �أو ما يعادلها :
�أ � -أن تك ــون م�سبوق ــة باحل�ص ــول علــى درج ــة املاج�ستي ــر � ،أو م ــا يعادل ــها � ،أو درجـ ــة
البكالوريــو�س مع مرتبة ال�شرف (� )Honorsأو ما يعادلها على الأقل  ،بح�سب
الأحوال .
ب � -أال تقل مدة الدرا�سة الالزمة للح�صول عليها عن ( )3ثالث �سنوات � ،أو عن عدد
ال�ساعـ ــات املعتمـ ــدة �أو النق ــاط املعتمــدة �أو الوحدات الدرا�سية لربنامج الدرا�سة ،
�أو ح�سبم ــا ين ــ�ص عليـ ــه النظـ ــام التعليمـ ــي بالدول ــة القائــمة بها م�ؤ�س�سة التعليم
العايل  ،وكذلك نظمها املانحة للم�ؤهل .
ج � -أن ت�ؤخـ ــذ فـي االعتـ ــبار ر�سالـ ــة الدكـ ــتوراه التـ ــي قدمهـ ــا الطالـ ــب  ،والبح ــوث
والدرا�سات املطلوبة للم�ؤهل الدرا�سي  ،ونظم التقومي واالمتحانات اخلا�صة به .
د � -أن تنـ ــ�ص امل�ؤ�ســ�سة التعليميـ ــة �صراحـ ــة علـ ــى احل�صـ ــول علـ ــى امل�ؤهـ ــل الدرا�سـ ــي
(الدكتوراه) � ،أو ما يعادله .
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املــادة ( ) 10
تكون معادلة امل�ؤهالت الدرا�سية للأغرا�ض الآتية :
أ�  -االلتح ــاق مبرحل ــة تعليمي ــة �أعل ــى م ــن املرحل ــة التعليم ــية املنتهــية بامل�ؤهل املراد
معادلته .
ب  -االلتحاق ب�إحدى الوظائف احلكومية �أو اخلا�صة .
ج  -التعيني مب�ؤهل �أعلى مت احل�صول عليه فـي �أثناء اخلدمة .
د  -ممار�سة �إحدى املهن احلرة .
هـ � -أي �أغرا�ض �أخرى حتقق م�صلحة ذوي ال�ش�أن .
املــادة ( ) 11
يجب �أن يرفق بطلب املعادلة امل�ستندات الآتية :
�أ � -أ�صل امل�ؤهل الدرا�سي املراد معادلته  ،معتمدا من م�ؤ�س�سة التعليم العايل املانحة ،
وم�صدقا من اجلهة امل�شرفة على هذه امل�ؤ�س�سة فـي الدولة التي تقع بها  ،وكذلك
م�صدقا عليه من امللحقيــة الثقافـيــة � -إن وجدت � -أو �سف ــارة ال�سلطنــة ف ــي ذلك
البلد .
ب � -أ�صـ ــل ك�ش ــف الدرج ــات معتم ــدا وم�صدقــا عليــه على النحو امل�شار �إليه بالبند (�أ)
من هذه املــادة .
ج � -أ�صل ال�شهادات ال�سابقة للم�ؤهل الدرا�سي املراد معادلته  ،ون�سخ منها .
د � -أ�صل وثيقة جواز ال�سفر  ،مع ن�سخة لأختام الدخول واخلروج من بلد الدرا�سة .
هـ  -ا�ستمارة طلب معادلة م�ؤهل درا�سي بعد تعبئتها بالبيانات املطلوبة .
و  -ا�ستمارة �إثبات �إقامة الدار�س فـي الدولة التي تتواجد بها م�ؤ�س�سة التعليم العايل
بعد تعبئتها .
املــادة ( ) 12
تتوىل الدائرة املخت�صة معادلة امل�ؤهالت الدرا�سية املماثلة للم�ؤهالت الدرا�سية التي �سبق
معادلتها  ،وذلك وفقا لأحكام هذه الالئحة .
-223-

املــادة ( ) 13
ي�صدر الوزير قرارات االعرتاف  ،و�إلغاء االعرتاف بعد موافقة اللجنة .
املــادة ( ) 14
ال يعتد ب�أي م�ؤهل درا�سي �صادر من م�ؤ�س�سة تعليم عال غري عمانية �إال بعد معادلته طبقا
لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 15
لرئي�س اللجنة �إحالة طلبات املعادلة �إىل �إحدى اللجان املتخ�ص�صة للنظر فـي الطلب ،
ودرا�س ــته  ،والب ــت فـيه  ،وترفع اللجنة املتخ�ص�صة تو�صياتها �إىل اللجنة التخاذ القرار
املنا�سب .
املــادة ( ) 16
مع عدم الإخالل بال�شروط وال�ضوابط التي حتكم الدرا�سة لذوي اخلربة  ،واملن�صو�ص
عليها فـي قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية  ،والئحته التنفـيذية  ،تكون معادلة
امل�ؤهالت الدرا�سية التي يح�صل عليها ذوي اخلربة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 17
ال يعتد ب�أي درا�سة �أكادميية طبقا لنظام التعلم عن بعد � ،إال ملرحلة الدرا�سات العليا ،
ووفقا لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها اللجنة لهذا النمط من التعليم .
املــادة ( ) 18
يكــون التظل ــم م ــن ق ــرارات اللج ــنة بطلب يقدم من ذوي ال�ش�أن �إىل الوزير  ،يت�ضمن ا�سم
مقدمــه  ،والق ــرار املتظل ــم من ــه  ،وتاريخــه  ،و�أ�سباب التظل ــم  ،وذلك خ ــالل (� )60ستي ــن
يوما من تاريخ علمه بالقرار علمــا يقينيــا � ،أو �إخطاره به مبوجب كتاب م�سجل  ،ويجب
الب ــت ف ــي التظل ــم خ ــالل ( )30ثالثي ــن يوم ــا م ــن تاريـخ تقدميــه  ،ويك ــون ق ــرار الوزير
فـي التظلم � ،إما برف�ضه  ،و�إما ب�إعادة العر�ض على اللجنة  ،وفـي احلالة الأخرية ال يكون
قرار اللجنة نهائيا �إال بعد اعتماده من الوزير  ،وتودع �صورة من القرار فـي ملف املتظلم ،
ويعد م�ضي املدة امل�شار �إليها دون رد على التظلم مبثابة رف�ض له .
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قــرار وزاري
رقـــم 2015 /22
ب�إ�صــدار الالئحــة التنظيميــة للملحقيــات الثقافـيــة
ا�ستنــادا �إلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2002/6بتحديــد اخت�صا�صـات وزارة التعليــم العايل
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/83
و�إىل قانـون اخلدمة املدنية ال�صـادر باملر�سوم ال�سلطانـي رق ـ ــم ، 2004/120
و�إىل قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رق ـ ــم ، 2008/32
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رق ـ ــم ، 2010/9
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فــي �شـ�أن امللحقيـات الثقافـيـة ب�أحكـام الالئحـة التنظيميـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  2 :من رجـــــب 1436هـ
املوافـــــق  21 :من ابريـــــل 2015م
د .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الـعــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1099
ال�صادرة فـي 2015/5/3م
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الالئحــة التنظيميــة للملحقيــات الثقافـيــة
الف�صل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الــوزارة :
وزارة التعليم العايل .
 - 2الوزيــــر :
وزير التعليم العايل .
 - 3الوكيــــل :
وكيل الوزارة .
 - 4البعثـــة :
البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية املعتمدة باخلارج .
 - 5امللحقيـة الثقافـيـة :
التق�سيــم الإداري الــذي يتبــع ال ــوزارة  ،ويتولــى الإ�شــراف علــى الطلبــة العمانييــن
الدار�سني خارج ال�سلطنة بامل�ؤ�س�سات التعليمية التي تقع �ضمن نطاق اخت�صا�صاتها ،
ويخ�ضع للإ�شراف املبا�شر لرئي�س البعثة فـي دولة املقر .
 - 6دولــة املقــر :
الدولة الكائن بها مقر امللحقية الثقافـية .
 - 7املوظــف املحلــي :
ال�شخ�ص املتعاقد معه الذي ي�شغل وظيفة فـي امللحقية الثقافـية .
 - 8الراتـــب :
الراتب الأ�سا�سي م�ضافا �إليه العالوات الدورية .
 - 9الراتــب الإجمالــي :
الراتب م�ضافا �إليه البدالت .
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املــادة ( ) 2
يحدد الوزير نطاق عمل امللحقيات الثقافـية على �أن تتبع الوكيل �إداريا وتنظيميا .
املــادة ( ) 3
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على البعثة التي تتوىل مهام وواجبات امللحقية الثقافـية .
الف�صل الثاين
امللحــق الثقافـــي
املــادة ( ) 4
يتوىل رئا�سة امللحقية الثقافـية ملحق ثقافـي  ،ويجوز تعيني م�ساعد له يعاونه فـي �أداء مهامه .
املــادة ( ) 5
يخ�ضع امللحق الثقافـي وم�ساعد امللحق الثقافـي  -فـيما يت�صل بتنظيم �سائر �ش�ؤونهم
الوظيفـية  -لأحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفـيذية .
املــادة ( ) 6
تعلــن الــوزارة عنــد رغبتهــا فـي �شغــل وظيفــة م�ساعــد للملحــق الثقاف ــي بطريــق التعييــن
�أو النقل وفقا للقواعد املن�صو�ص عليها فـي قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفـيذية .
املــادة ( ) 7
يكــون �شغـل وظيفــة ملحــق ثقاف ــي �أو م�ساعــد للملحــق الثقاف ــي ملــدة ال تزيد علــى ()4
�أربع �سنوات  ،قابلة للتمديد ملدة �سنة واحدة .
ويجوز للوزير �إعفا�ؤهما من من�صبهما قبل انق�ضاء املدة املحددة لهما وفقا ملا تقت�ضيه
امل�صلحة العامة .
املــادة ( ) 8
ي�صــدر الوزي ــر امل�س ـ�ؤول عــن ال�ش ـ�ؤون اخلارجيــة قــرارا ب إ�حلــاق كـل مـن امللحــق الثقاف ــي
وم�ساعده بالبعثة بناء على تر�شيح الوزارة .
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املــادة ( ) 9
حتدد وزارة اخلارجية املخ�ص�صات املالية والبدالت واالمتيازات املقررة لوظيفتي ملحق
ثقافـي  ،وم�ساعد امللحق الثقافـي بعد معادلة الدرجة املالية التي ي�شغلها كل منهما
ب�إح ــدى وظائ ــف �أع�ض ــاء ال�سلكـيــن الدبلوما�ســي والقن�صلــي  ،وذلــك وفقـا لقانون تنظيم
وزارة اخلارجية امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 10
للــوزارة �أن تلحــق من ي�شغل وظيفــة ملحــق ثقافـي �أو م�ساعــد امللحــق الثقافــي بالتدريــب
الذي تعده وزارة اخلارجية لهذا الغر�ض .
املــادة ( )11
ينقل كل من ي�شغل وظيفة ملحق ثقافـي �أو م�ساعد امللحق الثقافـي  -بعد انتهاء املدة
املحددة لهما �أو بعد �إعفائهما من من�صبهما � -إىل وظيفة معادلة  ،للوظيفة املنقولني منها ،
�أو للوظيفة التي كان ي�شغلها قبل �إحلاقه بامللحقية الثقافـية � ،أيهما �أعلى .
املــادة ( ) 12
للملحق الثقافـي  -بعد موافقة الوكيل  -التعاقد مع املوظفـني املحليني وفقا لنموذج العقد
(ملحق رقم ( ))1املرفق بهذه الالئحة  ،وتكون له �صالحية اتخاذ القرارات املت�صلة ب�سائر
�ش�ؤونهم الوظيفـية بالتن�سيق �إداريا مع املخت�صني بالبعثة  ،وي�ستثنى من ذلك قرار �إنهاء
خدماتهم الذي ال يكون نافذا �إال بعد موافقة الوكيل .
املــادة ( ) 13
يتول ــى امللح ــق الثقاف ــي الإ�شـ ــراف عل ــى امللحقي ــة الثقافـيـ ــة وتنظيـ ــم العم ــل بهــا  ،والعمــل
على تعزي ــز �أوجــه التع ــاون العلمــي مــع اجلامعــات وغريهــا مـ ــن م�ؤ�س�سات التعليــم العال ــي ،
والإ�ش ــراف على الطلب ــة املوفدي ــن فــي بعث ــة �أو منح ــة �أو إ�ج ــازة درا�سي ــة طبق ــا لأحك ــام
قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية امل�شار �إليه  ،وعلى الطلبة العمانيني الدار�سني
علـى نفقته ــم باخل ــارج  ،وتقدي ــم الرعاي ــة الالزم ــة له ــم حت ــت �إ�ش ــراف رئي ــ�س البعث ــة ،
وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
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� - 1إيجاد قبول للطلبة فـي اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل املو�صى بالدرا�سة بها .
 - 2اتخــاذ م ــا يل ــزم نح ــو ا�ستقبــال الطلبــة اجل ــدد  ،وتقديــم اخلدمــات الالزمــة
ال�ست�ضافتهــم  ،وفتـح ملفــات للطلبــة  ،ومتابعــة �سيــر درا�ستهــم ف ــي اجلامعــات
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل  ،وحتديث بياناتهم فـي ال�سجالت والأنظمة املعمول
بهــا  ،ورفــع تقاريــر دوريــة بذلــك �إلــى الــوزارة وجهــات االبتعــاث  ،و�إخطارهــم بكل
مـا يتعلق ب�ش�ؤون ابتعاثهم .
 - 3الإ�شراف على عملية فرز وت�صنيف بيانات الطلبة املوفدين للدرا�سة  ،و�أعدادهم
ورغباتهم  ،وفق ما هو متوفر من حجم الفر�ص والتخ�ص�صات املتاحة  ،دون الإخالل
ب�شروط وخطط البعثات واملنح الدرا�سية .
 - 4الإ�شراف على الأندية الطالبية  ،وجمعيات الطلبة العمانيني باجلامعات بدولة
املقر .
 - 5تنظي ــم لق ــاءات واجتماعـ ــات دوريـ ــة مع الطلب ــة لالطمئن ــان عل ــى �أو�ضاعه ــم
وم�ساعدتهم فـي حل م�شاكلهم  ،ورفع تقارير عن نتائج هذه االجتماعات والزيارات
للوكيل ب�صورة دورية .
 - 6تزويد الوزارة باملعلومات والبيانات عن اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية فـي دولة
املقر .
 - 7تزويد الوزارة بالإح�صاءات واملعلومات والبيانات الكافـية عن الطلبة فـي حالة
طلبها ذلك .
 - 8اتخاذ كل ما يلزم لتنفـيذ القرارات ال�صادرة من جلنة البعثات بالوزارة  ،واللجان
الأخرى املتعلقة بتنظيم �أمور الطلبة الدار�سني فـي اخلارج .
 - 9الت�أكد من اعتماد ال�شهادات الدرا�سية ودقة البيانات الواردة بها وفقا للإجراءات
املتبعة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 10تزويد الوزارة وجهات االبتعاث ب�أحدث الإ�صدارات اخلا�صة بت�صنيف اجلامعات ،
و�أي م�ستجدات مهمة فـي جمال التعليم العايل .
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 - 11ح�ضور امل�ؤمترات التعليمية املت�صلة بالتعليم العايل بعد موافقة الوزارة  ،وتزويد
الوزارة بتقارير وافـية عن هذه امل�ؤمترات .
 - 12الإ�شــراف عـلــى تطبيــق الأنظمــة املاليــة  ،ومراجعــة ال�سنــدات املاليــة اخلا�صــة
بالطلبة  ،ومتابعة �صرف م�ستحقاتهم .
� - 13إعداد التقارير وال�سندات املالية حول امل�صاريف الإدارية وم�ستحقات الطلبة .
 - 14تــزويد الــوزارة وجهــات االبتـعاث بامليزانيـة ال�سنويـة والتقاريـ ــر املالي ــة ال�شهري ــة
�أو الف�صلية املتعلقة بالطلبة  ،والتقارير الدورية عن الأن�شطة الرتبوية والعلمية
مت�ضمنة الإجنازات واملعوقات  ،واحللول املقرتحة التخاذ ما يلزم ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 14
يح ــل م�ساعــد امللحــق الثقاف ــي حمـل امللحق الثقافـي فـي ممار�سة اخت�صا�صاته عند غيابه
�أو وجود مانع يحول دون ممار�سته تلك االخت�صا�صات  ،وفـي حالة خلو من�صب م�ساعد
امللحق الثقافـي يكلف رئي�س البعثة من يراه منا�سبا من �أع�ضائها للقيام ب�أعمال امللحق
الثقافـي .
املــادة ( ) 15
يجوز للوزارة بعد االتفاق مع رئي�س البعثة �أن تعهد بالإ�شراف على �ش�ؤون الطلبة �إىل �أحد
موظفـي البعثة فـي الدول التي ال يوجد بها ملحقية ثقافـية  ،وذلك للقيام مبهام امللحق
الثقافـي .
ويجوز للوزارة تعيني موظف حملي بالتن�سيق مع رئي�س البعثة ملعاونته .
املــادة ( ) 16
يجب على امللحق الثقافـي �أو م�ساعده التن�سيق مع رئي�س البعثة قبل قيامهما ب�إجراء �أي
ات�صاالت مع ال�سلطات املحلية املخت�صة �أو البعثات الأجنبية �أو �أي هيئات �أخرى فـي دولة
املقر  ،كما يجب عليهم اطالع رئي�س البعثة على نتائج تلك االت�صاالت مبوجب تقرير
كتابي .
املــادة ( ) 17
يجب على امللحق الثقافـي �إذا ثبت لديه  -ب�أدلة ال تقبل ال�شك � -أن �أحد الطلبة بدولة
املقر ارتكب �سلوكا �شائنا ي�سيء �إىل وطنه ب�أن يتم تقدمي الن�صح والتوجيه له  ،وفـي حالة
ا�ستمراره بارتكاب ال�سلوك ال�شائن يتم خماطبة الوزارة  ،وذلك بالتن�سيق مع رئي�س البعثة
التخاذ ما تراه منا�سبا .
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الف�صــل الثالــث
�شـ�ؤون املوظفـيـن املحلييـن بامللحقيـة الثقافـيـة
املــادة ( ) 18
ي�ستحق املوظف املحلي املعني بداية الراتب املقرر لوظيفته طبقا جلدول الرواتب والعالوات
والبدالت املرفق بهذه الالئحة (امللحق رقم ". )"2
املــادة ( ) 19
ي�ستحق املوظف املحلي عالوة دورية فـي �أول يناير من كل عام بالفئة املقررة لوظيفته التـي
ي�شغله ــا طبق ــا ملــا هــو مبيــن بجــدول الرواتــب والبــدالت امللحــق بهــذه الالئحــة وب�شــرط
�أن يكون قد م�ضى على التعاقد معه (� )6ستة �أ�شهر على الأقل  ،ويحرم من العالوة الدورية
من قدم عنه تقرير تقومي �أداء وظيفـي مبرتبة �ضعيف فـي ال�سنة ال�سابقة .
املــادة ( ) 20
يج ــوز بق ــرار مــن الوزي ــر من ــح مكافـ ـ�أة ت�شجيعي ــة للموظ ــف املحل ــي مــرة واحدة فـي ال�سنـة
ب�شرط �أال تزيد على راتب واحد .
املــادة ( ) 21
يجب على امللحقية الثقافـية بعد موافقة الوزارة �صرف راتب واحد فـي نهاية كل �سنة
للموظفـني املحليني �إذا كانت القوانني والأنظمة بدولة املقر توجب ذلك .
املــادة ( ) 22
ي�صــدر امللحق الثقافــي قــرارا لإيف ــاد املوظــف املحل ــي فــي املهمــة الر�سميــة مت�ضمنــا امل ــدة
الالزمة لأدائها مع مراعاة �أن تكون فـي حدود احلاجة الفعلية .
املــادة ( ) 23
ي�شتــرط ملنــح بــدل ال�سفــر � -إذا كانــت املهمــة الر�سمي ــة داخـل دولـة املقـر � -أال تقل امل�سافـة
بني مقر العمل ومكان �أداء املهمة الر�سمية عن (  150كم) مائة وخم�سني كيلو مرتا .
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املــادة ( ) 24
مينــح املوظــف املحلــي بــدل �سفــر للمهــام الر�سميــة داخــل وخـارج دولــة املقــر وفقـا للملـحق
رقم ( )3املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 25
ي�ستح ـ ــق املوظ ـ ــف املحل ــي تذكـ ــرة ال�سفـ ــر ذهابـ ــا و�إيابـ ــا بالدرج ـ ــة ال�سياحي ـ ــة وم�صاري ـ ــف
االنتق ــال � -إن وج ــدت  -بي ــن امل ــدن بالبل ــد املوف ــد �إليه ــا .
املــادة ( ) 26
مينح املوظف املحلي ن�سبة ( )%100مائة فـي املائة من بدل ال�سفر عند الإيفاد فـي مهمة
ر�سمية داخل دولة املقر �أو خارجها  ،على �أن يخف�ض البدل �إىل ( )%75خم�سة و�سبعني فـي املائة
�إذا تكفلت امللحقية الثقافـية �أو �إحدى اجلهات بال�سكن .
املــادة ( ) 27
يعد امللحق الثقافـي تقارير تقومي الأداء الوظيفـي �سنويا للموظفـني املحليني باال�سرت�شاد
بالقواعد املن�صو�ص عليها فـي قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفـيذية .
املــادة ( ) 28
تتكفل امللحقية الثقافـية بعد موافقة الوزارة ب�سداد ن�سبة م�ساهمة اال�شرتاكات التقاعدية
�إذا كانت القوانني والأنظمة بدولة املقر توجب ذلك .
املــادة ( ) 29
تتحمل امللحقية الثقافـية تكاليف الت�أمني ال�صحي للموظف املحلي �إذا كانت قوانني دولة
املقــر توج ــب ذلــك  ،كمــا مين ــح املوظــف املحلــي بــدل عــالج �شهريــا  -بعد موافقة الوزارة -
�إذا كانــت قوانيــن دولـة املقـر ال توجـب الت�أميـن ال�صحـي � ،أو ال يوجـد عالج جماين بها ،
وذلك وفقا للملحق رقم ( )4املرفق بهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 30
ي�ستحق املوظف املحلي �أجرا عن الأعمال الإ�ضافـية التي يكلف بت�أديتها بعد �ساعات العمل
الر�سمية بناء على تكليف كتابي م�سبق من امللحق الثقافـي  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن يثبت قيامه بالعمل الإ�ضافـي الذي كلف به .
� - 2أال تقل مدة العمل عن �ساعة كاملة فـي اليوم الواحد .
� - 3أال يتجاوز ما مينح املوظف املحلي �شهريا ك�أجر �إ�ضافـي (  )%50خم�سني فـي املائة
من راتبه .
ويتبع فـي منح الأجر الإ�ضافـي ما ي�أتي :
 - 1مينح املوظف املحلي �أجر �ساعة وربع من راتبه عن كل �ساعة من العمل الإ�ضافـي
التي تزيد على ما مياثل عدد �ساعات العمل الر�سمية .
 - 2مينح املوظف املحلي �أجر �ساعة ون�صف من راتبه عن كل �ساعة من العمل الإ�ضافـي
�إذا كان فـي �أيام الإجازات الأ�سبوعية والر�سمية .
املــادة ( ) 31
يجب على امللحقية الثقافـية توفـري زي ملــرة واحدة كل �سنة  ،وال يجوز التعوي�ض النقدي
عنه  ،وذلك ل�شاغلي الوظائف الآتية :
 - 1موظف ا�ستقبال .
� - 2سائق .
 - 3حار�س .
 - 4عامل نظافة .
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امللحــق رقـــم ( ) 1
عقــد توظيــف املوظفيــن املحلييــن
�إنه فـي يوم  ..............املوافق  ...... /.... /...قد مت االتفاق بني حكومة �سلطنة عمان
النائب عنها ...............................................

( طرف �أول )

وبني الفا�ضل ........................................... /
من اجلن�سية  ................واملقيم فـي .................................

( طرف ثان )

وعنوانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ........................................................................... :
علــى مــا ي�أتــي :
البند (  : ) 1تعيني الطرف الثاين فـي  ............................بوظيفة )........( :
براتب قدره ( )..........................وبالبدالت املقررة وفقا لأحكـ ــام
الالئح ــة التنظيمية للملحقيات الثقافية  ،على �أن ي�صرف ذلك فـي نهاية
كل �شهر ميالدي .
البند (  : ) 2يبد أ� �سريان هذا العقد من تاريخ 20.../..../....م  ،ويكون الطرف الثاين
حتت فرتة االختبار ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر تبد أ� من هذا التاريخ  ،ف�إذا مل
يثب ـ ــت كفاءتـ ــه خالل تـ ــلك امل ــدة فيجـ ــوز للطـ ــرف الأول �إنهــاء خدمت ــه
دون �إنذار .
البند ( �	: ) 3إذا اجتاز الطرف الثاين فرتة االختبار بنجاح اعترب العقد �ساريا ملدة �سنة
واحدة من تاريخ التعيني  ،ويتجـ ــدد تلقائيا ملـ ــدة مماثلة بال�شروط ذاتهـ ــا
ما لـ ــم يخط ــر �أحد الطرفـ ــني الطرف الآخ ــر بعدم رغبته فـي التجدي ــد
قبل انتهاء العقد بـ ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل .
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البند (  : ) 4ال يرتت ــب علــى هذا العقد للطرف الثانــي �أي حق من احلقوق الوظيفية
�أو التقاعدية املعمول بها فـي �سلطنة عمان � ،أو فـي دولة املقر .
البند (  : ) 5يجوز لكل من الطرفني �إنهاء هذا العقد بغري �إبداء الأ�سباب ب�شرط �إخطار
الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء مبدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر يبقى
خاللها الطرف الثاين فـي اخلدمة .
وللطرف الأول التنازل عن احلق فـي ا�ستمرار الطرف الثاين فـي العمل
بعد الإخطار �أو فـي ا�ستمراره حتى نهاية كامل املدة امل�شار �إليها �إذا ا�ستدعت
الظروف ذلك ب�شرط �أال يتعار�ض ذلك مع م�صلحة العمل  ،على �أن حت�سب
هذه املدة كاملة �ضمن مدة اخلدمة الفعلية للطرف الثاين .
البند (  : ) 6يلتزم الطرف الثاين فـي �أثناء �سريان هذا العقد مبا ي�أتي :
1 -1التقيد مبواعيد العمل التي يحددها الطرف الأول .
2 -2القي ــام بواجباتـ ــه املحددة فـي الوظيف ــة املعني بها  ،وفـي �أي واجبـ ــات
�أخرى مماثلة ي�سندها �إليه الطرف الأول من وقت لآخر .
3 -3ال يجوز ا�ستعمال �أي م�ستندات �أو �أوراق �أو مكاتبات �أو �أختام امللحقية
الثقافية �إال للأعمال الر�سمية .
4 -4التعهد باملحافظة على ال�سرية التامة فيما يت�صل مبهام الوظيفة وما
ي�صل ــه م ــن معلومـ ــات ب�شكـ ــل مبا�ش ــر �أو غي ــر مبا�شـ ــر  ،وال يج ـ ــوز لـ ــه
�أن يحتفـ ــظ لنف�س ــه ب�أ�ص ــل �أو ن�س ــخ من �أي ورقـ ــة ر�سميـ ــة قـ ــد تكـ ــون
فـي حوزتــه  ،ويظل هذا االلتزام قائما بعد انتهاء العالقة الوظيفية .
5 -5عدم القيام ب�أي عمل �آخر بعد �ساعات العمل الر�سمية �إال مبوافقة
كتابية من الطرف الأول .
6 -6التحلـ ــي بالأخ ـ ــالق احلميـ ــدة وال�سـ ــرية احل�س ــنة واح ــرتام امل�س�ؤول ــني
و املوظفني العاملني معه .
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البند (  : ) 7ي�ستحق الطرف الثاين �إجازات براتب �إجمايل  ،على النحو الآتي :
1 -1الإجازة الأ�سبوعية بدولة املقر .
2 -2الإجازات الر�سمية بدولة املقر .
3 -3الإجازة االعتيادية  ،ومدتها ( )30ثالثون يوما فـي ال�سنة .
البند (  : ) 8يتمتع الطرف الثاين بالإجازة االعتيادية امل�ستحقة له ح�سب مقت�ضيات
م�صلحة العمل بعد موافقة الطرف الأول  ،وال يجوز له القيام بها �إال بعد
م�ضي (� )6ستة �أ�شهر على الأقل فـي اخلدمة .
البند (  : ) 9ي�ستحق الطرف الثاين �إجازة مر�ضية بناء على �شهادة معتمدة من اجلهة
الطبية املخت�صة بدولة املقر ال جتاوز مدتها ( )45خم�سة و�أربعني يوما
برات ــب �إجمال ــي ي�ضـ ــاف �إليها ( )30ثالثون يوما �إذا كان امل ــر�ض ناجت ــا
عن �إ�صابة عمل  ،ف�إذا انتهت هذه الإجازة دون �أن ي�شفى اعترب العقد
منتهيا من تاريخ انتهاء الإجازة .
البند (  : ) 10ت�ستحــق املوظفــة املحلية �إجازة خا�صة لتغطية فت ــرة م ــا بع ــد ال ــوالدة ،
وذلك مل ــدة ( )30ثالثي ــن يومــا براتب �إجمايل  ،كما متنح �إجازة خا�صة
بدون راتــب ملــدة ال تزيد عل ــى ( )15خم�سة ع�شر يوم ــا بناء على طلبه ــا ،
وبعد موافقة الطرف الأول .
البند ( : )11ي�ستحق الطرف الثاين فـي �أثناء اخلدمة تعوي�ضا نقديا عن عدد �أيام
�إجازتــه االعتياديــة بح ــد �أق�صــى ( )%50خم�سيــن فــي املائـة مـن الراتب
فــي حـال عـدم متتعـه بهـا لظـروف العمل  ،وذلك بعد موافقة الوكيل ،
وفـي جميع الأحوال ال يجوز �أن يزيد ر�صيد الطرف الثاين من الإجازات
االعتيادية على ا�ستحقاق (� )2سنتني .
البند ( : )12يعد املوظف املحلي م�ستقيال �إذا تغيب عن عمله مدة ( )15خم�سة ع�شر
يوما مت�صلة � ،أو ( )20ع�شرين يوما غري مت�صلة فـي ال�سنة دون عذر
مقبول .
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البند ( : )13ي�ستحق الطرف الثاين راتبا واحدا �إذا �أنهى الطرف الأول العقد ب�سبب
�إلغاء الوظيفة �أو ل�سبب غري ت�أديبي .
البند (� : )14إذا �أخل الطرف الثاين ب�أحد �شروط العقد يجوز للطرف الأول  -بعد
التحقيق كتابيا مع الطرف الثاين  -توقيع واحد �أو �أكرث من اجلزاءات
الت�أديبية الآتية :
 - 1الإنذار .
 - 2اخل�صم من الراتب الإجمايل ملدة ال تزيد على (� )7سبعة �أيام .
 - 3احلرمان من العالوة الدورية .
 - 4خف�ض الراتب فـي حدود عالوة دورية .
ويكون التظلم من اجلزاءات امل�شار �إليها �إىل رئي�س البعثة بدولة املقر
خ ـ ــالل (� )60ستـ ــني يوما م ــن تاريخ �إخطـ ــار املوظ ـ ــف بتوقيـ ـ ــع اجلـ ــزاء ،
على �أن يتم البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،
ويعترب انق�ضاء هذه املدة دون بت فـي التظلم مبثابة رف�ضه  ،وفـي جميع
الأحوال يعترب القرار ال�صادر فـي �ش�أن التظلم نهائيا .
البند ( : ) 15ي�ستحق الطرف الثاين منحة نهاية اخلدمة وفقا ملا ي�أتي :
 -1راتب ن�صف �شهر عن كل �سنة من ال�سنوات اخلم�س الأوىل .
 	- 2راتب �شهر عن كل �سنة من ال�سنوات التالية للخم�س ال�سنوات الأوىل .
وفـي جميع الأحوال يجب �أال تزيد منحة نهاية اخلدمة على ()18
ثمانيــة ع�شــر راتب ــا حت�ســب على �أ�س ــا�س �آخ ــر رات ــب كان يتقا�ض ــاه ،
ويخ�صـ ــم منه ــا ما يقابـ ــل الأيـ ــام التي يتم خ�ص ــم راتبهـ ــا وا أليـ ــام
التي متنح له ك�إجازة بدون راتب .
 - 3ت�ضاعف منحة نهاية اخلدمة ملرة واحدة �إذا انتهت خدمته بالوفاة
�أو العجز الكامل عن العمل بقرار من اجلهة الطبية املخت�صة بدولة
املقر  ،على �أن يكون ذلك ب�سبب العمل  ،وفـي �أثناء ت�أديته .
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البند ( : ) 16ال ي�ستحق الطرف الثاين منحة نهاية اخلدمة فـي احلاالت الآتية :
�	- 1إذا قلــت مــدة خدمتــه عــن (� )2سنتيــن كاملتيــن مــا لــم يكــن انتهاء
اخلدمة ب�سبب الوفاة �أو العجز الكامل عن العمل بقرار من اجلهة
الطبيـ ــة املخت�صة بدول ــة املقر  ،على �أن يك ــون ذلك ب�سبــب العمـ ــل ،
وفـي �أثناء ت�أديته .
� - 2إذا انتهت خدمة املوظف املحلي وفقا للبند رقم ( )12من هذا العقد .
البند ( : )17يخ�ضع الطرف الثاين فـي �أثناء مدة �سريان العقد لأحكام الالئحة
التنظيمي ـ ـ ــة للملحقيـ ــات الثقافيـ ــة وما تقرره ال ـ ــوزارة مــن وق ــت آلخ ــر
فـي �ش�أن املوظفني املحليني ب�صفة عامة  ،وله كافة احلقوق  ،وعليه جميع
الواجبـ ـ ــات املن�صـ ــو�ص عليه ـ ــا  ،وذلك فيمـ ـ ــا ل ـ ــم ي ـ ــرد ب ـ ــه ن ـ ــ�ص خ ـ ــا�ص
فـي هذا العقد .
البند ( : ) 18حـ ــرر هذا العق ـ ــد من ( )3ثالث ن�سخ باللغت ـ ــني العربيــة والإجنليزيـ ــة ،
لكل منهما ذات احلجية القانونيـ ــة  ،وفـي حالـ ــة �أي اخت ــالف فـي التف�سري
يعتد بالن�سخة العربية دون غريها .

الطـــرف الأول

الطـــرف الثاين :

اال�سـ ـ ـ ــم :

اال�سـ ـ ـ ــم :

التوقي ـ ــع :

التوقي ـ ــع :
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م�شرف �أكادميي ثالث

م�شرف �أكادميي ثان

م�شرف �أكادميي �أول

رئي�س ق�سم
ال�ش�ؤون الأكادميية

من�سق مكتب امللحق

امل�سمى الوظيفي

الراتب
العالوة الدورية
غالء املعي�شة
الراتب
العالوة الدورية
غالء املعي�شة
الراتب
العالوة الدورية
غالء املعي�شة
الراتب
العالوة الدورية
غالء املعي�شة
الراتب
العالوة الدورية
غالء املعي�شة

3000
100
300
4500
140
300
4000
120
300
3500
110
300
3000
100
300

1500
50
200
3000
100
200
2500
80
200
2000
60
200
1500
50
200

4000
100
340
5500
170
340
5000
150
340
4500
140
340
4000
120
340

4000
120
500
5500
170
500
5000
150
500
4500
120
500
4000
120
500

30000
900
7000
40000
1200
7000
35000
1100
7000
30000
900
7000
25000
800
7000

500
20
100
700
40
100
600
30
100
550
30
100
500
20
100

700
20
150
1000
40
150
900
30
150
800
30
150
700
20
150

6000
180
600
7500
230
600
7000
220
600
6500
200
600
6000
180
600

الإمارات
م�صر
الراتب والبدالت �أمريكا بريطانيا �أ�سرتاليا
الأردن
الهند
ماليزيا
العربية
( الدوالر
( الدوالر ( اجلنيه (الدوالر
( الرجنيت ) ( الروبية ) ( الدينار )
املتحدة
الأمريكي)
الأمريكي) الإ�سرتليني ) الإ�سرتليني)
( الدرهم )

دولة املقـــــر  +عملــــة ال�صــــرف

امللحـــق رقــــم () 2
جـدول الرواتـب والعـالوات والبـدالت للموظفيـن املحلييـن
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رئي�س ق�سم
ال�ش ـ�ؤون الإداريــة

م�شرف مايل ثالث

م�شرف مايل ثان

م�شرف مايل �أول

رئي�س ق�سم
ال�ش ـ�ؤون املاليــة

امل�سمى الوظيفي

الراتب
العالوة الدورية
غالء املعي�شة
الراتب
العالوة الدورية
غالء املعي�شة
الراتب
العالوة الدورية
غالء املعي�شة
الراتب
العالوة الدورية
غالء املعي�شة
الراتب
العالوة الدورية
غالء املعي�شة

4500
140
300
4000
120
300
3500
110
300
3000
100
300
3500
110
300

3000
100
200
2500
80
200
2000
60
200
1500
50
200
2000
60
200

5500
170
340
5000
150
340
4500
140
340
4000
120
340
4500
140
340

5500
170
500
5000
150
500
4500
140
500
4000
120
500
4500
140
500

40000
1200
7000
35000
1100
7000
30000
900
7000
25000
800
7000
30000
900
7000

700
40
100
600
30
100
550
20
100
500
20
100
550
20
100

1000
40
150
900
30
150
800
30
150
700
20
150
800
30
150

7500
230
600
7000
220
600
6500
200
600
6000
180
600
6500
200
600

الإمارات
م�صر
الراتب والبدالت �أمريكا بريطانيا �أ�سرتاليا
الأردن
الهند
ماليزيا
العربية
( الدوالر
( الدوالر ( اجلنيه (الدوالر
( الرجنيت ) ( الروبية ) ( الدينار )
املتحدة
الأمريكي)
الأمريكي) الإ�سرتليني ) الإ�سرتليني)
( الدرهم )

دولة املقـــــر  +عملــــة ال�صــــرف

تابع  :امللح ــق رقـ ــم ( ) 2جدول الرواتب والعالوات والبدالت للموظفني املحليني
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الراتب
باحث �ش�ؤون موظفني العالوة الدورية
غالء املعي�شة
الراتب
العالوة الدورية
�أخ�صائي حا�سب �آيل
غالء املعي�شة
الراتب
رئي�س العالقات العامة العالوة الدورية
غالء املعي�شة
الراتب
�أخ�صائي العالقات العامة العالوة الدورية
غالء املعي�شة
الراتب
�أخ�صائي �أن�شطة
العالوة الدورية
(اجتماعية  ،ثقافية  ،ريا�ضية)
غالء املعي�شة

امل�سمى الوظيفي

3000
100
300
3000
100
300
3500
110
300
3000
100
300
3000
100
300

1500
50
200
1500
50
200
2000
60
200
1500
50
200
1500
50
200

4000
120
340
4000
120
340
4000
120
340
3500
110
340
3500
110
340

4000
120
500
4000
120
500
4500
140
500
4000
120
500
4000
120
500

25000
800
7000
25000
800
7000
30000
900
7000
25000
800
7000
25000
800
7000

500
20
100
500
20
100
550
20
100
500
20
100
500
20
100

700
20
150
700
20
150
800
30
150
700
20
150
700
20
150

6000
180
600
6000
180
600
6500
200
600
6000
180
600
6000
180
600

الإمارات
م�صر
الراتب والبدالت �أمريكا بريطانيا �أ�سرتاليا
الأردن
الهند
ماليزيا
العربية
( الدوالر
( الدوالر ( اجلنيه (الدوالر
( الرجنيت ) ( الروبية ) ( الدينار )
املتحدة
الأمريكي)
الأمريكي) الإ�سرتليني ) الإ�سرتليني)
( الدرهم )

دولة املقـــــر  +عملــــة ال�صــــرف

تابع  :امللح ــق رقـ ــم ( ) 2جدول الرواتب والعالوات والبدالت للموظفني املحليني
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عامل نظافة

حار�س

�سائق

موظف ا�ستقبال

م�شرف �سكن

امل�سمى الوظيفي

الراتب
العالوة الدورية
غالء املعي�شة
الراتب
العالوة الدورية
غالء املعي�شة
الراتب
العالوة الدورية
غالء املعي�شة
الراتب
العالوة الدورية
غالء املعي�شة
الراتب
العالوة الدورية
غالء املعي�شة

3000
100
300
2600
80
300
2400
70
300
2400
70
300
2000
60
300

1500
50
200
1300
40
200
1200
40
200
1200
40
200
1000
30
200

4000
120
340
2800
90
340
2500
80
340
2500
80
340
2000
60
340

4000
120
500
3500
110
500
3000
100
500
3000
100
500
1500
50
500

25000
800
7000
20000
600
7000
15000
500
7000
15000
500
7000
10000
300
7000

500
20
100
400
10
100
350
10
100
350
10
100
300
10
100

700
20
150
600
20
150
500
20
150
500
20
150
400
10
150

6000
180
600
5500
170
600
5000
150
600
5000
150
600
3000
100
600

الإمارات
م�صر
الراتب والبدالت �أمريكا بريطانيا �أ�سرتاليا
الأردن
الهند
ماليزيا
العربية
( الدوالر
( الدوالر ( اجلنيه (الدوالر
( الرجنيت ) ( الروبية ) ( الدينار )
املتحدة
الأمريكي)
الأمريكي) الإ�سرتليني ) الإ�سرتليني)
( الدرهم )

دولة املقـــــر  +عملــــة ال�صــــرف

تابع  :امللح ــق رقـ ــم ( ) 2جدول الرواتب والعالوات والبدالت للموظفني املحليني
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داخل خارج داخل خارج داخل خارج داخل خارج داخل خارج داخل خارج داخل خارج داخل خارج

م�شرف مايل ثالث

م�شرف مايل ثان

 10رئي�س ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية

9

8

7

من�سق مكتب امللحق
رئي�س ق�سم ال�ش�ؤون الأكادميية
م�شرف �أكادميي �أول
م�شرف �أكادميي ثان
م�شرف �أكادميي ثالث
رئي�س ق�سم ال�ش�ؤون املالية 1430 380 390 100 275 75 24230 6460 1240 330 440 120 235 60 390 100
م�شرف مايل �أول

1
2
3
4
5
6

م

البيـــــــــــــــــان

الإمارات
م�صر
�أمريكا بريطانيا �أ�سرتاليا
العربية
(الدوالر ماليزيا
الأردن
الهند
(الدوالر (اجلنيه
الدوالر
(
املتحدة
)
)
(الروبية
الرجنيت
(
(الدينار)
الأمريكي) الإ�سرتليني ) الإ�سرتليني)
الأمريكي) ( الدرهم )

امللحـــق رقـــم ()3
جــدول بــدل ال�سفــر داخــل وخــارج دولــة املقــر
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�أخ�صائي حا�سب �آيل

20

19

18

17

16

عامـ ــل نظافـ ــة

ح ـ ـ ـ ـ ــار�س

�سائ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

موظف ا�ستقبال

م�شرف �سكن

�أخ�صائي �أن�شطة
( 15اجتماعية  ،ثقافية  ،ريا�ضية)

14

�أخ�صائي عالقات عامة

 13رئي�س ق�سم العالقات العامة

12

11

باحث �ش�ؤون موظفني

م

البيـــــــــــــــــان

1140 285 310 80 220 50 19390 4850 990 250 350 90 190 50 310 80

1430 380 390 100 275 75 24230 6460 1240 330 440 120 235 60 390 100

داخل خارج داخل خارج داخل خارج داخل خارج داخل خارج داخل خارج داخل خارج داخل خارج

الإمارات
م�صر
�أمريكا بريطانيا �أ�سرتاليا
العربية
(الدوالر ماليزيا
الأردن
الهند
(الدوالر (اجلنيه
الدوالر
(
املتحدة
)
(الدينار)
)
(الروبية
الرجنيت
(
الأمريكي) الإ�سرتليني ) الإ�سرتليني)
الأمريكي) ( الدرهم )

تابع  :امللح ــق رق ــم ( )3جــدول بــدل ال�سفــر داخــل وخــارج دولــة املقــر
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امللحــق رقـــم ()4
جــدول بــدل العــالج للموظفــني املحليــني

م

امللحقيــة الثقافيــة

عملــة ال�صــرف

بـــــدل العــــالج

1

�أمريك ـ ـ ـ ــا

الــدوالر الأمريكـي

700

2

ماليزي ـ ـ ــا

الرجني ــت

315

3

الهنـ ـ ـ ــد

الروبيـ ـ ــة

3850

4

م�ص ـ ـ ـ ــر

الــدوالر الأمريكــي

70
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قــرار وزاري
رقـــم 2015/43
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام
الالئحة التنفيذية لقانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية
ا�ستن ــادا إ�لــى قــان ــون البعثــات واملنــح والإعــان ــات الـدرا�سي ــة ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلط ــانــي
رقــم ، 2002/83
و�إىل الالئحــة التنفيذيــة لقانــون البعثــات واملنــح والإعانــات الدرا�سيــة ال�صــادرة بالقــرار
الــوزاري رقم ، 2003/8
و�إىل موافقة وزارة املالية بكتابها رقم  :م ت د 14613/52562/3/6/امل ـ�ؤرخ فـي  22من �صفــر
1436هـ  ،املوافق 15من دي�سمبــر 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جتـرى التعدي ــالت املرفق ــة على الالئح ــة التنفيذي ــة لقان ــون البعث ــات واملن ــح والإعـان ــات
الدرا�سيــة امل�ش ــار �إليه ـ ــا .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  6 :من ذي احلجـة 1436هـ
املوافـــــق  20 :من �سبتمبــــــــر 2015م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1117
ال�صادرة فـي 2015/10/4م
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د .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الـعــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

تعديـالت بعـ�ض �أحكـام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون البعثـات واملنـح والإعانـات الدرا�سيـة
�أوال  :ي�ستبـدل بن�صي املادتـني ( )20و ( )24من الالئحة التنفيذية لقانون البعثات واملنح
والإعانات الدرا�سية امل�شار �إليها الن�صان الآتيان :
املــادة ()20
مينـح املبعـوث عند بداية بعثته الدرا�سية وملرة واحدة فقط بدل �سفر  ،كما مينح
بدل �إعا�شة وبدل الدرا�سة وفقا للملحقني رقمي ( )1و( )2املرفقني بهذه الالئحة .
املــادة ()24
ي�ستحــق مبعـ ــوث الدرا�ســات العليا عــالوة زوجيـة وفقـا للملحــق رقــم ( )2املرفــق
بهــذه الالئحة  ،ب�شرط �أال يكون الزوج حا�صال على بعثة �أو منحة �أو �إجازة درا�سية
براتب .
ثانيا  :ي�ستبـدل بامللحقــني ( )2( ، )1املرفقني بهذه الالئحة  ،امللحقان الآتيان .
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امللحــق رقــم ()1
املخ�ص�صات املالية ملبعوث التعليم اجلامعي باخلارج
للمرحلــــة اجلامعيــــة الأولـى (البكـالــوريــــو�س)

م

بلد
الدرا�سة

عملة
ال�صرف

ي�صرف
ي�صرف
ي�صرف
مرة واحدة
ي�صرف ي�صرف مرة واحدة
مرة واحدة فـي ال�سنة
�شهريا �سنويا
فـي بداية �أثناء البعثة الأخرية
البعثة
للبعثة
بدل �إعداد
بدل
بدل
بدل
بدل
وطباعة
الأبحاث الوزن الزائد
الإعا�شة الدرا�سة ال�سفر
وامل�شروعات

1

�أمريكا

الدوالر
الأمريكي

1500

1155

2485

1300

520

2

بريطانيا

اجلنيه
الإ�سرتليني

1015

490

1638

800

320

3

�أ�سرتاليا

الدوالر
الأ�سرتايل

2000

1350

3133

2210

880

4

نيوزيلندا

الدوالر
النيوزلندي

2150

1455

2749

2380

950

5

كندا

الدوالر
الكندي

1600

1620

2140

2000

800

6

�إيرلندا

اليورو

1500

740

3490

1210

490

دول �أوروبا
 7الغربية

اليورو

1500

740

1490

1210

490

تركيا
 8ودول �أوروبا
ال�شرقية

اليورو

1000

740

-3-248-

1509

1210

490

تابــع امللحــق رقــم ()1
املخ�ص�صات املالية ملبعوث التعليم اجلامعي باخلارج
للمرحلــــة اجلامعيــــة الأولـى (البكـالــوريــــو�س)

م

بلد
الدرا�سة

دول اخلليج
العربي ودول
 9بالد ال�شام
و�شرق �آ�سيا
دول املغرب
10
العربي

عملة
ال�صرف

ي�صرف
ي�صرف
ي�صرف
مرة واحدة
ي�صرف ي�صرف مرة واحدة
مرة واحدة فـي ال�سنة
�شهريا �سنويا
فـي بداية �أثناء البعثة الأخرية
البعثة
للبعثة
بدل �إعداد
بدل
بدل
بدل
بدل
وطباعة
الأبحاث الوزن الزائد
الإعا�شة الدرا�سة ال�سفر
وامل�شروعات

الدوالر
الأمريكي

875

715

1752

1300

520

الدوالر
الأمريكي

775

715

1752

1300

520

11

ماليزيا

رجنيت ماليزي

2933

2467

5541

4485

1794

12

اليابان

الني الياباين

203000

71050

179182

116000

46400

13

�سنغافورة

اجلنيه
الإ�سرتليني

815

490

1024

800

320

م�صر
وجنوب �آ�سيا
14
وبقية دول
العامل

الدوالر
الأمريكي

775

715

-4-249-

2207

1300

520

امللحق رقم ()2
املخ�ص�صات املالية ملبعوث الدرا�سات العليا باخلارج
ي�صرف
ي�صرف مرة مرة
ي�صرف مرة
واحدة واحدة
ي�صرف
فـي
واحدة فـي بداية
ي�صرف �شهريا
�سنويا
�أثناء ال�سنة
البعثة
عملة
نوع
بلد
البعثة الأخرية
م
الدرا�سة الدرا�سة ال�صرف
للبعثة
بدل الإعا�شة
بدل ال�سفر بدل �إعداد بدل
بدل
الإجمايل الإجمايل وطباعة
أبحاث الوزن
الإجمايل الإجمايل
ال
الدرا�سة
للأعزب للمتزوج وامل�شروعات الزائد
للأعزب للمتزوج
� 1أمريكا

 2بريطانيا

� 3أ�سرتاليا

 4نيوزيلندا

املاج�ستري
الدوالر
الدكتوراه الأمريكي
والزمالة
املاج�ستري
اجلنيه
الدكتوراه الإ�سرتليني
والزمالة
املاج�ستري
الدوالر
الدكتوراه الأ�سرتايل
والزمالة
املاج�ستري
الدوالر
الدكتوراه النيوزلندي
والزمالة

املاج�ستري
الدوالر
 5كندا
الدكتوراه الكندي
والزمالة
املاج�ستري
� 6إيرلندا الدكتوراه اليورو
والزمالة

1600

1921

1800

2171

2600

1115

1355

800

1215

1480

2100

2625

2500

3125

2250

2813

2700

3375

1700

2125

2000

2500

1600

1925

1800

2175

-5-250-

1155

490
1350
1455

1620

3140

2485

1638
3133
2749

2140

1490

5417

4094
8385
5721

3340

2322

1300

1600
2210
4420
2380
4760
2000
4000
1210
2420

520

320
880
950

800

490

7

تابع امللحق رقم ()2
املخ�ص�صات املالية ملبعوث الدرا�سات العليا باخلارج
ي�صرف
ي�صرف مرة مرة
ي�صرف مرة
واحدة واحدة
ي�صرف
فـي
واحدة فـي بداية
ي�صرف �شهريا
أثناء
�
�سنويا
ال�سنة
البعثة
نوع عملة
بلد
البعثة الأخرية
م
للبعثة
الدرا�سة الدرا�سة ال�صرف
بدل الإعا�شة
بدل ال�سفر بدل �إعداد بدل
الإجمايل الإجمايل بدل الإجمايل الإجمايل وطباعة
أبحاث الوزن
ال
للأعزب للمتزوج الدرا�سة للأعزب للمتزوج وامل�شروعات الزائد
1600

املاج�ستري

دول �أوروبا
7
الغربية الدكتوراه
والزمالة

1925
740

اليورو

تركيا ودول املاج�ستري
� 8أوروبا الدكتوراه اليورو
ال�شرقية والزمالة

1490

490

2322

1800

2175

2420

1100

1375

1210

1200

1500

925

1175

دول اخلليج املاج�ستري
الدوالر
العربي ودول
9
الدكتوراه
بالد ال�شام
الأمريكي 1125
و�شرق �آ�سيا والزمالة
925

املاج�ستري
الدوالر
دول املغرب
 10العربي الدكتوراه
الأمريكي 1025
والزمالة
املاج�ستري
رجنيت
 11ماليزيا
الدكتوراه ماليزي
والزمالة

1210

1425

740

1509

2417

1300
715

1752

1752

1175
1300

3105

3881

3759

4699
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2420

490

2600

520

1300
715

1752

1752

2600

520

4485
2467

5541

5541

8970

1794

تابع امللحق رقم ()2
املخ�ص�صات املالية ملبعوث الدرا�سات العليا باخلارج
ي�صرف
ي�صرف مرة مرة
ي�صرف مرة
واحدة واحدة
ي�صرف
فـي
واحدة فـي بداية
ي�صرف �شهريا
أثناء
�
�سنويا
ال�سنة
البعثة
عملة
نوع
بلد
البعثة الأخرية
م
للبعثة
الدرا�سة الدرا�سة ال�صرف
بدل الإعا�شة
بدل ال�سفر بدل �إعداد بدل
بدل
وطباعة
أبحاث الوزن
إجمايل
ل
ا
إجمايل
ل
ا
الإجمايل الإجمايل
ال
الدرا�سة
للأعزب للمتزوج وامل�شروعات الزائد
للأعزب للمتزوج
املاج�ستري

246500 203000

الني
 12اليابان
الدكتوراه الياباين
255563 210250
والزمالة
املاج�ستري

815

اجلنيه
� 13سنغافورة
الدكتوراه الإ�سرتليني
865
والزمالة
م�صر املاج�ستري
وجنوب
الدوالر
�آ�سيا
14
وبقية الدكتوراه الأمريكي
دول والزمالة
العامل

116000
46400

216790 179182 71050
232000
800

1030
490

1024

320

1024

1093

1600

825

1050

1300

925

1175

715
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2207

520

4027
2600

á`«µª°ùdG Ihô`ãdGh á`YGQõdG IQGRh
…QGRh QGô``b
2015/84 º```bQ
Qƒ`ªàdG `«îf QÉ`é°TCG á`jÉªM ¿CÉ`°ûH
É```¡FÉ°ùah ``«îædG ¦É``Ñ°TCGh á``æjõdGh ```«LQÉædGh
, 2004/47 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG »YGQõdG ôé²G ¿ƒfÉb ¤EG GOÉæà°SG
, 2006/48 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG áYGQõdG É¶f ¤EGh
, 2009/ 42 º``bQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG äÓà°ûdGh …hÉàdGh QhòÑdG ¿ƒfÉb ¤EGh
, 2006 /32 ºbQ …QGRƒdG QGôdÉH IQOÉ°üdG »YGQõdG ôé²G ¿ƒfÉd ájò«ØæàdG áëFÓdG ¤EGh
, 2010/41 ºbQ …QGRƒdG QGôdÉH IQOÉ°üdG áYGQõdG É¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG ¤EGh
, «îædG QÉé°TCG ájÉªM ¿CÉ°ûH 2002/37 ºbQ …QGRƒdG QGôdG ¤EGh
, »YGQõdG ôé²G WÉæe ójó– ¿CÉ°ûH 2009/31 ºbQ …QGRƒdG QGôdG ¤EGh
. áeÉ©dG áë°üŸG ¬«°†àJ Ée ¢Y AÉæHh
Qô````J
¨`````dhC’G IOÉ``ŸG
É`` ` ¡FÉ°ùah `` «îædG É`` Ñ°TCGh á`` `æjõdGh `` «LQÉædGh Qƒ`` `ªàdG `` `«îf QÉ`` `é°TCG OGô`` `«à°SG ô`` ¶ëj
: »JB’G ô¶²G øe ¢æãà°ùjh , ájô°†ÿG É¡FGõLCG ™«ªLh
á`` `jôjóŸG øe á«°UƒJ ¢Y AÉæH , ô``jRƒdG á`` aGƒe ó©H á`` `«ãëH ¢VGô`` ZC’ OGÒà°S’G - CG
¢ü`` «NôJ ¢`` `Y ƒ`` ` °ü²G á`` £jô°T , á`` ` ` «fGƒ«²Gh á`` ` ` «YGQõdG çƒ`` ` `ëÑd á`` ` eÉ©dG
. á«YGQõdG á«ªæàd áeÉ©dG ájôjóŸG øe
á`` ` ¨ŸG á`` «FGò¨dG •É`` °ShC’G NGO É«é«°ùf áéàæŸG QƒªàdG «îf äGQOÉ`` `H OGô`` `«à°SG - Ü
IOQGƒ`` ` dG §`` `HGƒ°†dGh •hô`` ` °ûd É`` `ah É`` `gOGÒà°SG ¿ƒ`` ` µj ¿CG ¢`` ` Y , ( In Vitro)
. aôŸG (1) ºbQ ëŸG »`a
á``````«fÉãdG IOÉ``ŸG
. aôŸG (2) ºbQ ëŸG »`a IOQGƒdG É¡FÉ°ùah QƒªàdG «îf ±Éæ°UCG ôjó°üJ ô¶ëj
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املــادة الثالثــــــة
مــع عــدم الإخــالل بقان ــون احلجر الزراع ــي والئحته التنفيذيــة امل�شــار �إليهما  ،ال يجوز
ت�صدير ف�سائ ــل نخيل التمور �إال وفق ــا لل�ضوابط وال�شــروط الــواردة فـي امللح ــق رقــم ()3
املرفق .
املــادة الرابعــــة
يحظر نقل �أ�شجار نخيل التمور والنارجيل والزينة و�أ�شباه النخيل وف�سائلها وجميــع
�أجزائها اخل�ضرية من الواليات املعلن عنها كمناطق حجر زراعية .
املــادة اخلام�ســة
يجــوز نقــل �أ�شجــار نخي ــل التمــور والنارجيل والزين ـ ــة و�أ�شب ــاه النخيل وف�سائله ــا مــن غري
املناطـ ــق املعل ــن عنها مناطق حجر زراعية بع ــد احل�صول على ت�صري ــح بذلك م ــن دائـ ــرة
�أو مركز التنمية الزراعية بالوالية .
املــادة ال�ساد�ســة
على كل �صاحب حيازة زراعية �أو مزرعة � ،أو جهة لديها �أ�شجار نخيل التمور والنارجيل
والزينــة و�أ�شبــاه النخيل القيــام بالعمليات الزراعية التي تو�صــي بهــا الــوزارة  ،ومكافحــة
الآفـ ــات ال�ض ــارة به ــا  ،والتعاون مــع موظفـي الوزارة فـي تنفيــذ برامــج الوقاية املعتمــدة
من قبل الوزارة .
املــادة ال�سابعـــة
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام
هذا القرار بالعقوبة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )29من قانون احلجر الزراعي امل�شار �إليه .
املــادة الثامنـــــة
يلغ ــى الق ــرار الـ ــوزاري رقم  2002/37امل�شار �إلي ــه  ،كم ــا يلغــى كــل ما يخالف هـذا القــرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة التا�سعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي 1436/ 6 / 10 :هـ
املوافـــــــق 2015/ 3 / 31 :م
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1095
ال�صادرة فـي 2015/4/5م
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د  .فــ�ؤاد بـن جعفــر ال�ساجوانــــي
وزيـ ــر الزراع ـ ــة والث ــروة ال�سمكي ــة

امللحــــق رقـــــم ( ) 1
ا�ستيـراد بـادرات نخيـل التمـور املنتجـة ن�سيجيـا
داخـــل الأو�ســــاط الغذائيــــة املغلقـــــة ( ) In Vitro
�أوال  :مــع ع ــدم الإخالل ب�أحك ـ ــام قان ــون احلج ــر الزراعـ ــي  ،وقان ــون الب ـ ــذور والتق ــاوي
وال�شتالت  ،ي�شرتط ال�سترياد بادرات نخيل التمور املنتجة ن�سيجيا الآتي :
�1 -1أن يكون امل�ستورد �شركة �أو م�ؤ�س�سة مرخ�ص لها بتداول ال�شتالت فـي ال�سلطنة .
�2 -2أن تك ــون البـادرات فـي مرحلـ ــة نباتـ ــات كاملـ ــة داخـ ــل الأو�سـ ــاط الغذائي ــة
املغلقـ ــة (  ) In Vitroجاه ــزة للنقــل والأقلمــة فــي البـيــوت املبــردة حتـ ــت
ظ ــروف ح ـ ــرارة ورطوبة متحكم بها .
�3 -3أن تكـ ــون الب ــادرات من خمتربات و�شركات مرخ�صا له ــا ب�إنتـ ــاج ف�سائ ــل
النخيـل الن�سيجي ــة وفق ــا ال�شرتاطـ ــات �ضبـط ال ــجودة الت ــي ت�ضمـ ــن مطابقة
الف�سائ ــل ملوا�صفات النخلة الأم  ،وخلوها من التغيريات الوراثية والطفرات .
�4 -4أن تكون البـ ــادرات م�صحوبـ ــة ب�شه ـ ــادة ال�صح ــة النباتية  ،و�شه ـ ــادة التحالي ــل
اجلزيئي ــة  ،م ــن اجلهات املعرتف بها  ،تثبت �أن البادرات خاليـة م ــن الأم ــرا�ض
ومطابقة ملوا�صفات النخلة الأم .
�5 -5أن تكون البادرات م�صحوبة ببطاقة التعريف .
�6 -6أن تك ـ ــون الب ــادرات من �أ�صن ــاف نخيـ ـ ــل ذات جـ ـ ــدوى اقت�صادي ـ ــة مرغوب ـ ــة
م ــن قبـ ــل املزارعني  ،ومت�أقلمة مع ظروف البيئة املحلية .
ثانيا  :يجب على امل�ستفيد من البادرات االحتفاظ ببطاقة تعريف على الف�سائل الناجتة
من الـبادرات الن�سيجــية حتــى ت�صل �إىل مرحلة الإثمار ليتــم مطابقتهــا لل�صــنف ،
والت�أكد من خلوها من �أي تغيريات وراثية �أو طفرات .
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امللحــــق رقـــــم ( ) 2
�أ�صنـاف نخيـل التمـور وف�سائلهـا املحظـور ت�صديرهـا
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ال�صنـــــف
ق�ش بطا�ش
ق�ش قاروت
ق�ش البهالين
ق�ش ثميد
ق�ش املزناج
ق�ش قنطرة
ق�ش بو هبي�شة
ق�ش �إزكي  -الأبي�ض
ق�ش جربين
ق�ش قر
ق�ش �سمد
ق�ش �سيما
ق�ش منزف
خنيزي حالوي
خال�ص عمان

م
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

16

خال�ص الظاهرة

33

17

هاليل مكران

-256-

ال�صنـــــف
الربين
بو نارجنة
املب�سلي
ن�شو اخلرما
املنحي
العبيدة
الفر�ض
النغال
اخل�شبة
جما
الزبد
القدمي
�أبو معان
اللزاد
هاليل بو�شر  /عمان
فحل العقيبة  -فحل اجلناديد -
فحل فخور

امللحــــق رقـــــم ( ) 3
�شــروط و�ضوابــط ت�صديــر ف�سائــل النخيــل
�1 -1أن يكون مقدم الطلب مزارعا .
�2 -2أن يتقدم بطلب ت�صريح للت�صدير من دائرة �أو مركز التنمية الزراعية بالوالية
التابع لها  ،على النموذج املعد لهذا الغر�ض على �أن ي�صدر الت�صريح من الدائرة
�أو املركز ذاته .
�3 -3أن يحـ ــدد فـي الطلـ ــب عـ ــدد الف�سائ ـ ــل والأ�صنـ ــاف التــي يرغ ــب فـي ت�صديره ـ ــا ،
واجلهة املراد الت�صدير �إليها .
�4 -4أن يرفــق مــع الطلب �صورة من البطاقة ال�شخ�صية  ،وبطاقة احليــازة الزراعــية ،
�أو �سند امللكية �أو �صك �شرعي �أو عقد انتفاع .
�5 -5أن يرفق مع الطلب ت�صريح ا�سترياد م�سبق ي�ؤكد موافقة الدولة امل�صدر �إليها
على ا�سترياد ف�سائل النخيل  ،ومو�ضح فيه عدد الف�سائل امل�سموح با�ستريادها .
�6 -6أن تكون الأ�صناف املراد ت�صديرها ف�سائل دون الأ�شجار .
�7 -7أال تكون من الف�سائل املحظور ت�صديرها .
�8 -8أال يتم الت�صدير �أكرث من مرة واحدة من املزارع نف�سه خالل العام الواحد .
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قـرار وزاري
رقــم 2015/103
ب�إ�صــدار الالئحـــة التنفـيذيـــة
لقانـون حمايـةحـق م�ستنبـط الأ�صنـاف النباتيـة اجلديـدة
ا�ستنــادا �إلــى قانــون حمايــة حــق م�ستنبــط الأ�صنــاف النباتــية اجلديدة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ، 2009/49
و إ�لــى املر�سـ ــوم ال�سلطانــي رقــم  2012/68بتحديــد اخت�صا�ص ــات وزارة الــزراع ــة والث ــروة
ال�سمكية واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و إ�لــى الالئح ــة التنفـيذيــة لقانــون حمايــة امل�ستنبطـات النباتية ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم ، 2004/35
و�إلــى موافق ـ ــة وزارة املاليـ ــة بكتابه ـ ــا رق ـ ــم ماليـ ـ ــة /)9607(-م.ت.د 2013/3/6/امل ـ ـ ـ�ؤرخ
فـي 1434/11/5هـ املوافق 2013/9/11م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون حماية حق م�ستنبط الأ�صناف النباتية اجلديدة
املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغــى القــرار الــوزاري رقــم  2004/35امل�شـار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1436 /6/26 :هـ
املـوافـــــق 2015 /4 /16 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1098
ال�صادرة فـي 2015/4/26م
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الالئحــة التنفـيذيــة
لقانون حماية حق م�ستنبط الأ�صناف النباتية اجلديدة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـ ــي تطبيـ ــق �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة يك ــون للكلم ــات والعــبارات الواردة فـيها املعنى ذاته
املن�صــو�ص عليــه فــي قانــون حماية حق م�ستنبط الأ�صناف النباتية اجلديدة امل�شــار �إليــه ،
كمــا يكــون للكلمــات والعبـارات التالية املعنى املحدد قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق
الن�ص معنى �آخر :
القانــــــــــــــــــــــــون  :قانون حماية حق م�ستنبط الأ�صناف النباتية اجلديدة .
الـــــــــــــــــــــــــوزارة  :وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
الوزيــــــــــــــــــــــــــر  :وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية .
املديرية املخت�صة :املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية .
اللجنـــــــــــــــــــــــــة :اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( ) 4من هذه الالئحة .
جلنـــة التظلمــات  :اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )19من هذه الالئحة .
طلــــب احلمايـــــة  :الطلب املقدم من م�ستنبط النباتات �إىل املديرية املخت�صة حلماية
حقه فـي ال�صنف النباتي اجلديد .
�شهــادة احلمايـــة  :ال�شهادة التي ت�صدرها املديرية املخت�صة مل�ستنبط النباتات حلماية
حقه فـي ال�صنف النباتي اجلديد .
طلـــــب الإيــــــداع  :الطلب املقدم من م�ستنبط النباتات �إىل املديرية املخت�صة لإيداع
ال�صنف النباتي اجلديد لفح�صه والتحقق من نتائجه.
ال�ســـجـــــــــــــــــــــل  :ال�سجل الذي تعده املديرية املخت�صة  ،وتقيد فـيه طلبات احلماية
وال�شه ـ ــادات والرتاخي ـ ــ�ص والتظلم ـ ــات وانتهـ ــاء احلـ ــق وانتقالـ ــه
والتخلي عنه و�سقوطه  ،وما ي�صدر ب�ش�أنها من قرارات  ،و�أحكــام ،
وك ــل مــا يتعلق بها .
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الت�سجيــــــــــــــــــــل  :توثيق طلبات احلماية  ،وما يتعلق بها فـي ال�سجل .
بـــــــذور النــــــــواة  :البذور املنتجة من قبل مربي ال�صنف بعد ا�ستنباط ال�صنف النباتي
اجلديد  ،وت�ستعمل لإنتاج بذور الأ�سا�س .
بــــــذور الأ�ســــا�س  :البذور املنتجة من بذور النواة .
التقــــــــــــــــــــــاوي � :أي جزء من �أجزاء النبات ي�ستخدم فـي �إكثاره .
املــادة ( ) 2
مع عدم الإخالل بحكم املــادة ( )3من القانون  ،ت�سري �أحكام هذه الالئحة على الأجنا�س
والأنواع والأ�صناف النباتية الواردة فـي امللحق املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
ال يجوز �إكثار بذور الأ�سا�س �إال بعد احل�صول على موافقة كتابية من املديرية املخت�صة .
املــادة ( ) 4
ت�شكـ ــل بق ــرار من الوزير جلنة لت�سجي ــل واعتم ــاد الأ�صن ــاف النباتي ــة اجلدي ــدة  ،تخت ــ�ص
بالآتي :
 - 1درا�سة طلبات احلماية .
 - 2املوافقة على ت�سمية ال�صنف النباتي اجلديد �أو رف�ضه .
 - 3املوافقة على فح�ص ال�صنف النباتي اجلديد للتحقق من مدى مطابقته لل�شروط
املن�صــو�ص عليها فـي القانون  ،وفـي حالة رف�ض الطلب يخطر مقدمه ب�أ�سباب
الرف�ض .
 - 4املوافقة على فح�ص ال�صنف النباتي اجلديد لدى �أي جهة علمية تعمل فـي جمال
البحوث الزراعية .
 - 5اعتماد �شهادة احلماية .
 - 6املوافقة على منح حق الأولوية ملقدم طلب احلماية .
 - 7املوافقة على منح حق احلماية امل�ؤقتة ملقدم طلب احلماية .
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 - 8املوافق ــة ع ــلى منــح ترخي�ص �إجباري ال�ستغالل حق م�ستنبط النباتات املحمي ،
مع مراعاة �أحكام املــادة ( )17من القانون  ،على �أن ي�صدر الرتخي�ص من الوزير .
� - 9أي مهام �أخرى تتعلق مبجال اخت�صا�صها تكلف بها من قبل الوزير .
املــادة ( ) 5
يجوز للجنة ت�سجيل واعتماد الأ�صناف النباتية اجلديدة املقدمة من جهات حكومية دون
�إجراء جتارب عليها  ،ب�شرط تقدمي تقرير فني وعلمي من تلك اجلهات .
الف�صــل الثانــي
�إجــراءات طلــب احلمايــة
املــادة ( ) 6
يقــدم طلــب احلماية �إىل املديرية املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به
ت�سميــة ال�صن ــف النباتـي اجلديــد  ،واملعلوم ــات والبيان ــات والوثائق واملــواد التي تطلبها
املديرية املخت�صة .
وي�شت ـ ــرط فـ ــي ت�سميـ ــة ال�صن ــف النبـاتـ ــي اجلدي ــد �أن تكــون مطابقــة لأحكــام املــادة ()20
م ــن القان ــون  ،وع ــدم خمالفته ــا لل�شريع ــة الإ�سالمية �أو الآداب العامة  ،ف�إذا خالفت الت�سمية
�أحد هذين ال�شرطني مينح مقدم الطلب مهلة (� )60ستني يوما لتقدمي ت�سمية �أخرى .
املــادة ( ) 7
يجــب على مق ــدم طلب احلماية توفـيــر املعلومــات والبيانــات والوثائــق وكمــية مــن بــذور
�أو تقاوي ال�صنف التي تطلبها املديرية املخت�صة  ،وذلك خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
�إخطاره بها .
املــادة ( ) 8
يجوز ملقدم طلب احلماية �أو من يفو�ضه كتابة �أن يدخل ما يراه من تعديالت غري جوهرية
علــى طلبــه قــبل البت فـيه  ،كما يجوز له �سحب طلب احلماية دون �أن يرتتب على ذلك
�أحقيته فـي ا�سرتداد ما مت �سداده من ر�سوم .
املــادة ( ) 9
يجــب علــى مقــدم طلــب احلمايــة غيــر املقيــم تعيني وكيــل لــه معتمــد مقــيم فـي ال�سلطنة
يكون مفو�ضا بت�سلم الإخطارات والإنذارات ال�صادرة من املديرية املخت�صة .
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املــادة ( ) 10
تقوم املديرية املخت�صة بت�سجيل طلبات احلماية مبدئيا  ،وفقا لتواريخ تقدميها  ،وب�أرقام
م�سل�سلة  ،مقابل �إي�صال با�س ـ ــم مق ــدم الطلب  ،وفح�ص تلك الطلبات للت�أكد من ا�ستيفائها
البيانات وامل�ستندات الالزمة .
املــادة ( ) 11
على املديرية املخت�صة اتخاذ الإجراءات الآتية �إذا ا�ستوفى الطلب كل البيانات واملعلومات
والوثائق التي طلبتها من مقدم الطلب :
أ�  -ن�ش ـ ــر ملخـ ــ�ص الطل ـ ــب  ،علـ ــى نفقـ ــة مقدمـ ــه  ،عل ــى �أن يت�ضمـ ــن الن�شـ ــر عبـ ــارة
"على كل مت�ضرر �أو ذي م�صلحة تقدمي اعرتا�ضاته والأ�سباب الداعية لها خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ الن�شر" .
ب  -ت�سلم االعرتا�ضات التي قد ترد �إليها  ،و�إر�سال ن�سخة منها �إىل مقدم طلب
احلمايــة للــرد عليهــا كتابــة خــالل ( )15خم�ســة ع�شــر يومـا من تاريخ �إخطـاره ،
وال ت�ستكمل املديرية املخت�صة ال�سري فـي الطلب �إال �إذا قدم مقدم الطلب ما يفـيد
انتهاء االعرتا�ض مبوجب اتفاق كتابي موثق �أو حكم ق�ضائي نهائي .
ج  -ف ــي حالـ ــة ع ــدم تقدي ــم �أي اعرتا�ض ــات علــى طلب احلماية خالل املدة املحددة
فـي البن ــد (�أ) مــن ه ــذه املــادة  ،فعلــى مقدم طلب احلماية تقدمي طلب الإيداع
على النموذج املعد لهذا الغر�ض .
د � -إحالة طلب احلماية �إىل اللجنة مرفقا به كافة البيانات وامل�ستندات  ،وما يفـيد
ن�ش ــر ملخ ــ�ص الطل ــب  ،واالعرتا�ض ــات عليه �إن وجدت  ،وطلب الإيداع  ،وذلك
التخاذ قرار فـي �ش�أن فح�ص ال�صنف النباتي اجلديد للتحقق من مدى مطابقته
لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي القانون .
هـ � -إ�صـ ـ ــدار �شه ـ ــادة احلمايـ ـ ــة عل ـ ــى النم ـ ــوذج املع ـ ــد له ـ ــذا الغـ ــر�ض بع ـ ــد اعتماده ـ ــا
من اللجنة  ،ون�شرها على نفقة مقدم طلب احلماية .
و  -ن�شر بيان بحق اال�ستنباط على نفقة مقدم طلب احلماية .
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الف�صــل الثالــث
حــق الأولويـــة
املــادة ( ) 12
يجب على م�ستنبط النباتات الذي يرغب فـي حق الأولوية تقدمي طلب بذلك �إىل املديرية
املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 13
متنح املديرية املخت�صة مقدم طلب احلماية مهلة ( )90ت�سعني يوما لتزويدها باملعلومات
والبيانات والوثائق واملــواد املطلوبة لأغرا�ض الفح�ص �إذا رف�ض �أو �سحب طلب حماية حقه
الأول فـي �إحدى دول الأوبوف �أو الدول التي متنح مواطني �سلطنة عمان املعاملة باملثل ،
ف�إذا انق�ضت هذه املدة دون تقدمي ما طلب منه � ،سقط حق الأولوية .
املــادة ( ) 14
يجب على م�ستنبط النباتات  -الذي يرغب فـي احلماية امل�ؤقتة حلقه  -تقدمي طلب بذلك
�إىل املديرية املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،وتبد�أ مدة هذه احلماية من تاريخ
ن�ش ــر الطل ــب امل�ش ــار �إلي ــه فــي البن ــد (�أ) مــن املــادة ( )11مــن هــذه الالئحــة  ،وحتى تاريخ
�إ�صدار �شهادة احلماية .
الف�صــل الرابــع
ت�سجيـل انتهـاء وانتقـال ون�شـر حـق م�ستنبـط النباتـات
املــادة ( ) 15
ي�شرتط لت�سجيل انتهاء وانتقال ون�شر حق م�ستنبط النباتات �إيداع �أي من الوثائق الآتية
لدى املديرية املخت�صة :
أ�  -تن ــازل �أو تخ ــل مكت ــوب مــن �صاحــب احلــق  ،على �أن يكون هذا التنازل �أو التخلي
موثقا من اجلهات املخت�صة بالتوثيق .
ب  -وثيقة معتمدة من اجلهات املخت�صة بالتوثيق تثبت انتقال حق م�ستنبط النباتات
بالإرث �أو الو�صية .
ج  -حكم نهائي �صادر من املحكمة املخت�صة بانتقال حق م�ستنبط النباتات �إىل الغري .
وعلى ال�شخ�ص الذي انتقل �إليه احلق ت�سجيل هذا االنتقـال لدى املديرية املخت�صة
خالل (� )60ستني يوما من تاريخ انتقاله .
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الف�صــل اخلــام�س
�إ�سقــاط حــق م�ستنبــط النباتــات
املــادة ( ) 16
مع مراعاة حكم البند ( )1من املــادة ( )22من القانون  ،يجوز �إ�سقاط حق م�ستنبط النباتات
من احلماية بعد انق�ضاء (� )60ستني يوما من تاريخ طلب املديرية املخت�صة له بتزويدها
باملعلومات �أو الوثائق �أو املــواد املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )7من هذه الالئحة  ،كما ي�سقط
احلــق �إذا لــم يقــم مقــدم الطلــب ب�ســداد الر�سوم امل�ستحقة عليه � ،أو �إذا مل يقرتح ت�سمية
منا�سبة �أخرى فـي حالة �شطب ت�سمية ال�صنف بعد منح هذا احلق .
الف�صــل ال�ســاد�س
�إجــراءات التظلــم و�شــروط الن�شــر
املــادة ( ) 17
لكل ذي م�صلحة �أن يتظلم من القرارات ال�صادرة تنفـيذا للقانون  ،وهذه الالئحة والقرارات
ال�صادرة تنفـيذا لأحكامهما خالل ( � )60ستني يوما من تاريخ علمه بها  ،ويقدم التظلم
�إىل املديرية املخت�صة .
املــادة ( ) 18
على املديرية املخت�صة �إحالة التظلم �إىل جلنة التظلمات خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ
ت�سلمه .
املــادة ( ) 19
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة للتظلمات برئا�سة وكيل الوزارة للزراعة  ،وع�ضوية �أربعة
�أع�ضاء ال تقل وظائفهم عن وظيفة مدير دائرة  ،تخت�ص بالنظر فـي التظلمات املقدمة
�ضــد القــرارات املتعلقــة بتطبيــق القانــون  ،وهــذه الالئحــة  ،والقــرارات ال�صادرة تنفـيذا
لأحكامهما .
املــادة ( ) 20
على جلنة التظلمات البت فـي التظلم  ،ورفعه �إىل الوزي ــر لالعتمــاد خالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه  ،وفـي حال رف�ض التظلم يجب �أن يكون الرف�ض م�سببا  ،ويعترب
م�ضي هذه املدة دون البت فـيه مبثابة رف�ض له .
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املــادة ( ) 21
يكون ن�شر طلبات احلماية و�شهادات احلماية وما ي�صدر ب�ش�أنها من قرارات وما يتعلق بها
من طلبات �أو �أحكام وكل ما ن�ص القانون وهذه الالئحة على ن�شره  ،فـي اجلريدة الر�سمية
باللغتني العربية والإجنليزية  ،ويتم ذلك على نفقة �صاحب ال�ش�أن .
الف�صــل ال�سابــع
الر�ســوم
املــادة ( ) 22
حتدد ر�سوم حماية حق م�ستنبط الأ�صناف النباتية اجلديدة وفقا للجدول الآتي :
اخلـدمـــة

م�سل�سل

الر�ســم
بالريال العماين

1

طلب احلماية .

80

2

طلب الإيداع (لل�صنف الواحد) :
أ�  -الأ�شجار والكروم .
ب � -أنواع و�أ�صناف النباتات الأخرى .

950
700

3

�إ�صدار �شهادة احلماية .

10

4

الت�سجيــل ال�سن ــوي حلمايــة ح ــق م�ستنبـ ــط النباتـ ــات
(احلفاظ على حق م�ستنبط فـي احلماية عن كل �سنة) .

40

5

ت�سجيل انتقال حق م�ستنبط النباتات .

40

6

طلب النموذج الواحد لال�ستمارات اخلا�صة بالالئحة .

1

7

ا�ستخراج ن�سخة من �شهادة احلماية �أو �أي م�ستند .

5
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ملحـــق
بالأجنـا�س والأنـواع والأ�صنـاف النباتيـة
Scientific Names

English Name

Fam. Gramineae

Triticum aestivum

Bread Wheat

Triticum durum

Durum Wheat

Hordeum vulgare

Barely

Avena sativa

Oat

Zea mays

Corn or Maize

Sorghum bicolor

Sorghum

Pennisetum purpureum

Elephant Grass

Pennisetum typhoides

Pearl Millet

Saccharum officinarum

Sugarcane

Fam. Leguminosae

Medicago sativa

Afalfa

Vigna unguiculata var.
sinensis

Fodder cowpea

Phaseolus radiates

Mungbean

Cicer arietinum

Chickpea

Trigonella foenum graecum Fenugreek
Prosopis cineraria

Ghaf

Fam. Alliaceae

Allium cepa

Onion

Allium sativum

Garlic
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اال�سم باللغة العربية
 النجيلية. العائلة
) القمح الطري ( قمح اخلبز
القمح القا�سي
ال�شعري
ال�شوفان
الذرة ال�شامية
الذرة الرفيعة
ع�شبة الفيل
الدخن الل�ؤل�ؤي
ق�صب ال�سكر
 البقولية. العائلة
) الرب�سيم ( القت
لوبيا
املنج
احلم�ص
احللبة
الغاف
 الزنبقية. العائلة
الب�صل
الثوم

 ملح ــق بالأجنـا�س والأنـواع والأ�صنـاف النباتيـة: تابــع
Scientific Names

English Name

Fam. Palmaceae

Phoenix dactylifera

Data palm

Cocos mucifera

Coconut

Fam. Rutaceae

Citrus aurantifolia

Lemon ( Key lime )

Citrus limettioides

Sweet lime

Citrus sinensis

Citrus

Fam. Anacadiacea

Mangifera indica

Mango

Fam. Musaceae

Musa spp.

Banana

Fam. Malvaceae

Gossypium spp.

Cotton

Fam. Solanaceae

Lycopersicum escalentum
Solanum tuberosum
Nicotiana tabaccum

Tomato
Potato
Tobacco

Fam. Convolvulaceae

Ipomoeae batatas

Sweet Potato

Fam. Pedaliaceae

Sesamum indicum

Sesame

Fam. Umbellifera

Daucus carota

Carrot
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اال�سم باللغة العربية
 النخيليات. العائلة
النخيل
) �أ�شجار النارجيل ( جوز الهند
 ال�سذبيات. العائلة
الليمون
الليمون احللو
الربتقال
 البطميات. العائلة
املاجنو
 املوزيات. العائلة
املوز
 اخلبازيات. العائلة
القطن
 الباذجنانية. العائلة
الطماطم
البطاطا
التبغ
 اللبالبية. العائلة
البطاطا احللوة
 البيدالية. العائلة
ال�سم�سم
 اخليمية. العائلة
اجلزر

Scientific Names
Fam. Cucurbituceae

Cucumis sativus
Cucumis melo var. chito
Lagenaria vulgaris
Fam. Moraceae

Ficus carica
Fam. Puniceaceae

Punica granatum
Fam. Rhamnaceae

Zizyphus spinachrisit

 ملح ــق بالأجنـا�س والأنـواع والأ�صنـاف النباتيـة: تابــع
English Name
اال�سم باللغة العربية
 القرعية. العائلة
Cucumber
اخليار
Melon
ال�شمام
Lagenaria
قرع التزيني
 التوتية. العائلة
Common Fig
التني
 الرمانية. العائلة
Pomegranate
الرمان
 النبقية. العائلة
Nabka or Christthorn

Fam. Bursraeceae

Boswellia Sacra flueck

Frankincense

Fam. Vitaccae

Vitis spp.

Grape

Fam. Rosaceae

Prunus armeriaca

Apricot

Prunus amygdalus

Almond

Prunus spp.

Peach

Fam. Rubiaceae

Coffee arabica

Arabian Coffee

Fam. Iridaceae

Crocus sativa

Saffron
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ال�سدر
 البخوريات. العائلة
اللبان
 الكرميات. العائلة
العنب
 الورديات. العائلة
امل�شم�ش
اللوز
اخلوخ
 الفوية. العائلة
النب العربي
 ال�سو�سنية. العائلة
الزعفران

قــرار وزاري
رقـــم 2015/130
بتنظيـم �صـادرات ال�سلطنـة مـن الأ�سمـاك وحتديـد �أنواعهـا
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و إ�لــى الالئحة التنفيذيــة لقانون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائي ــة احلي ــة ال�ص ــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إىل الئحة �ضبط جودة الأ�سماك العمانية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/12
و�إىل قــرار جمل�س ال ـ ــوزراء بجل�سته رقـ ــم  2011/6املنعقــدة بتــاريــخ  4ربيع الأول 1432هـ ،
املوافق  8فرباير 2011م ب�ش�أن توفري املزيد من ال�سلع الغذائية فـي الأ�سواق املحلية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظ ــر ت�صديــر الث ــروات املائي ــة احليــة املو�ضحــة �أدنــاه  ,خ ــالل الفتــرة مــن اليــوم الأول
من �شهر يونيــو لعام 2015م حتى نهاية �شهر �أغ�سط�س 2015م  ،وهي :
( �أ�سماك اجليذر � ،أ�سماك الكنعد � ،أ�سماك ال�سهوة � ،أ�سماك العندق � ،أ�سماك الهامور ) .
كما يحظر حيازتها على �أي و�سيلة نقل معدة لت�سويق الرثوات املائية احلية باملنافذ احلدودية ،
وذلك خالل فرتة احلظر امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص
لهم مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق كمية م�ساوية من �أنواع
الأ�سمــاك املو�ضحــة �أدنــاه ب�ســوق اجلملــة املركــزي للأ�سمــاك �أو الأ�ســواق املحليــة املعتمــدة
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مــن قبــل الــوزارة خـالل فتـرة احلظــر املحـددة فـي (املــادة الأوىل) مـن هذا القـرار  ،وذلك
فـي مقابل الت�صريح لهم بت�صدير كمية م�ساوية للكمية التي مت ت�سويقها فـي تلك الأ�سواق
وهي :
( �أ�سم ــاك البيــاح مــا عــدا " اجلردفــة "� ،أ�سمــاك الأ�شخلــي مـا عــدا " البناوة " � ،أ�سمـاك النجــرور ،
�أ�سمــاك احلبــ�س � ،أ�سمــاك ال�ضلعــة ) .
املــادة الثالثــــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص
لهم مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق ن�سبة ( )%70مما
بحوزتهم من �أنواع الأ�سماك املو�ضحة �أدناه ب�سوق اجلملة املركزي للأ�سماك �أو الأ�سواق
املحلية املعتمدة من قبل الوزارة خالل فرتة احلظر املحددة فـي " املــادة الأوىل" من هذا
القرار  ،وذلك فـي مقابل الت�صريح لهم بت�صدير الكمية املتبقية لديهم  ،والتي تعادل ن�سبة
( )%30من النوع ذاته  ،وهي :
( �أ�سمــاك ال�شعــري � ،أ�سمــاك ال�صــال الكبيــر وت�شمــل " الق�شــران  -ال�صــال  -احلمــام " ،
�أ�سمــاك الكوفــر ) .
املــادة الرابعــــة
يح�صل �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�شار
�إليهم فـي املادتني الثانية والثالثة من هذا القرار على �شهادة معتمدة �صادرة من �سوق
اجلملة املركزي للأ�سماك �أو الأ�سواق املحلية الأخرى التي حتددها الوزارة وفقا للنموذج
املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن تت�ضمن ال�شهادة كمية الأ�سماك ووزنها وتاريخ ومكان ت�سويقها
ورقــم املركبــة وا�ســم �صاحبهـا  ،وتكــون ال�شهــادة �صاحلة لال�ستعمال مل ـ ــرة واح ـ ــدة فقط ،
ويجب تقدمي ال�شهادة املذكورة للموظف املخت�ص التابع للوزارة فـي منافذ الت�صدير .
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املــادة اخلام�ســة
ي�ستثن ــى من �أحك ــام املادة الأول ــى من هذا القرار الأ�سمــاك املعلب ــة  ،ومن �أحكام املادت ــني
الثاني ــة والثالث ــة من ذات القرار الأ�سمـ ــاك املغلفة بغر�ض حت�سني جودته ــا وتوفري القيمة
امل�ضافة عليهــا  ،ب�ش ــرط �أن يكون امل�صدر حا�صال على ترخي�ص و�شهادة �ضبط جودة الأ�سمــاك
مــن اجلهــة املخت�صــة بال ــوزارة  ،وااللتــزام بتقديــم برنامــج ت�سوي ــق الأ�سم ــاك فـي الأ�س ــواق
املحلي ــة تعتمــده الوزارة .
املــادة ال�ساد�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من 2015/6/1م .
�صـدر فـي 1436 /8/ 7 :هـ
الموافــق 2015 /5/ 26 :م
د  .فــ�ؤاد بن جعفر ال�ساجواين
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1102
ال�صادرة فـي 2015/5/31م
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قــرار وزاري
رقـــم 2015/131
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة ا�ستـزراع الأحيـاء املائيـة و�ضبـط جودتهـا
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و إ�لــى الالئحة التنفيذيــة لقانون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائي ــة احلي ــة ال�ص ــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إىل الئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�ضبط جودتها ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/177
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بنــ�ص املــادة (  ) 22مكــررا مــن الئحــة ا�ستــزراع الأحيــاء املائيــة  ،و�ضبــط جودتهــا
امل�شــار �إليهــا  ،النــ�ص الآتــي :
ت�شكــل اللجنــة الفنيــة علــى النحــو الآتــي :
رئي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
 - 1مديـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ـ ــام تنميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد ال�سمكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
نائب ـ ــا للرئيـ ـ ــ�س
 - 2مديـ ـ ــر دائـ ـ ـ ــرة تنميـ ـ ـ ــة اال�ستـ ـ ـ ـ ــزراع ال�سمكـ ـ ـ ـ ـ ــي
 - 3مديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز اال�ستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزراع ال�سمك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 - 4مديـ ـ ـ ـ ــر مركـ ـ ـ ـ ــز �ضب ـ ـ ـ ـ ــط جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة الأ�سمـ ـ ـ ـ ـ ــاك
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 - 5مديـ ـ ـ ـ ـ ــر مركـ ـ ـ ـ ـ ــز بح ـ ـ ـ ـ ـ ــوث الرتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وامليـ ـ ـ ـ ــاه
 - 6رئيـ ـ ــ�س ق�سـ ـ ـ ـ ــم تنميـ ـ ـ ـ ــة اال�ست ـ ـ ـ ــزراع التج ـ ـ ــاري
ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 - 7رئي ـ ــ�س ق�س ـ ـ ـ ـ ــم تنميـ ـ ـ ــة اال�ستـ ـ ـ ـ ــزراع التكامل ـ ـ ـ ــي
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 - 8رئي ــ�س ق�سـ ـ ـ ـ ـ ــم الق�ضاي ـ ـ ــا بالدائ ـ ـ ــرة القانونيـ ـ ـ ــة
ع�ضـ ـ ــوا ومقـ ــررا
 - 9رئي�س ق�سم املحطة الواحدة لال�ستزراع ال�سمكـي
ويجــوز للجنــة الفني ــة اال�ستعان ــة مب ــن ت ــراه منا�سب ــا  ،دون �أن يكــون لـ ــه �صـ ــوت مع ــدود .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1436 /8/ 7 :هـ
الموافــق 2015 /5/ 26 :م
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1102
ال�صادرة فـي 2015/5/31م
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د  .فــ�ؤاد بن جعفر ال�ساجواين
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

قــرار وزاري
رقـــم 2015/229
بتنظيـم �صـادرات ال�سلطنـة مـن الأ�سمـاك وحتديـد �أنواعهـا
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و�إلــى الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون ال�صيــد البحــري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إىل الئحة �ضبط جودة الأ�سماك العمانية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/12
و�إىل ق ــرار جملــ�س ال ـ ــوزراء بجل�ستــه رقـ ــم  2011/6املنعقـ ــدة بتــاريــخ  4ربيع الأول 1432هـ
املوافق  8فرباير 2011م ب�ش�أن توفـري املزيد من ال�سلع الغذائية فـي الأ�سواق املحلية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر ت�صدير الرثوات املائية احلية املو�ضحة �أدناه على النحو الآتي :
م

نـوع الثـروات املائيـة
احليـة املحظـور ت�صديرها

فتـرة احلظـر

1

�أ�سماك اجليذر ،
�أ�سماك الكنعد � ،أ�سماك ال�سهوة

2015/9/15م
حت ــى
2016/5/31م

2

�أ�سماك العندق � ،أ�سماك الهامــور مــا ع ــدا
(الدي�سك ـ ـ ــو) � ،أ�سمـ ــاك الكوفـ ــر م ـ ــا ع ـ ــدا
(ال�سيه) � ،أ�سماك البياح ما عدا (اجلردفة)

2015/12/15م
حت ــى
2016/2/15م
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كم ــا يحظ ــر حيازته ــا عل ــى �أي و�سيل ــة نقل معدة لت�سويق الرثوات املائية احلية باملنافذ
احلدودية  ،وذلك خالل فرتة احلظر امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها
مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق كمية م�ساوية من الأ�سماك
املحظ ــورة فـ ــي البن ــد ( )2م ــن امل ــادة الأول ــى مــن هــذا القــرار ف ــي الأ�ســواق املحلية املعتمدة
مــن قــبل الــوزارة خــالل الفرتتيــن من 2015/9/1م حتــى 2015/12/14م  ،ومــن 2016/2/16م
حتى 2016/5/31م  ،وذلك فـي مقابل الت�صريح لهم بت�صدير كمية م�ساوية للكمية التي مت
ت�سويقها فـي الأ�سواق املحلية .
املــادة الثالـثــــة
يلتــزم �أ�صحـاب �سيـارات نقـل وت�سويـق الثـروة املائيــة احليــة وال�شركــات وامل�ؤ�س�ســات املرخــ�ص
لها مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق كمية م�ساوية من �أنواع
الأ�سمـ ــاك املو�ضح ــة �أدن ــاه فـ ــي الأ�سـ ــواق املحليـ ــة املعتمدة من قبل الوزارة خالل الفرتة
من 2015/9/1م حتى 2016/5/31م  ،وذلك فـي مقابل الت�صريح لهم بت�صدير كمية م�ساوية
للكميــة التــي تــم ت�سويقهــا فـي الأ�ســواق املحلــية وهي :
( �أ�سمــاك ال�شعــري � ،أ�سم ــاك ال�صــال الكبيـر وت�شمــل  " :الق�شــران  -ال�صــال  -احلمــام -
اخلايط " ) .
املــادة الرابعــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها
مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق ن�سبة ( )%25مما بحوزتهم
من �أنواع الأ�سماك املو�ضحــة �أدنــاه فـي الأ�سواق املحلية املعتمدة من قبــل الــوزارة خــالل
الفت ــرة م ــن 2015/9/1م حتــى 2016/5/31م  ،وذلك فـي مقابل الت�صريح لهم بت�صدير
ن�سبة ( )%75من الكمية املتبقية لديهم من النوع ذاته  ،وهي :
( �أ�سمـاك ال�ضلعـة � ،أ�سمـاك الأ�شخلـي مـا عـدا البنـاوة  -ال�صـدة ) .
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املــادة الخام�ســة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها
مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق ن�سبة ( )%25مما بحوزتهم
مــن �أنــواع الأ�سمـاك املو�ضحــة �أدنــاه فــي الأ�س ــواق املحلية املعتمدة مــن قبــل الــوزارة خــالل
الفتــرة مــن 2015/9/1م حتــى 2016/5/31م  ،وذلك ف ــي مقاب ــل الت�صريــح لهــم بت�صديــر
ن�سبــة ( )%75مــن الكميــة املتبقية لديهم من النوع ذاته  ،وهي :
( �أ�سمـاك الربيـان � ،أ�سمـاك ال�شارخـة ) كـل فــي مو�سمـه .
املــادة ال�ساد�ســـة
يح�صــل �أ�صحــاب �سيــارات نقــل وت�سويــق الثــروة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�شار
�إليها فـي املـواد الثانية والثالثة والرابعة واخلام�ســة مــن هــذ القــرار علــى �شهــادة معتمــدة
�صادرة من �سوق اجلملة املركــزي للأ�سمــاك والأ�سواق املحلية الأخرى التي حتددها الوزارة
وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن تت�ضمن ال�شهادة كمية الأ�سماك ووزنها وتاريخ
ومكان ت�سويقها ورقم املركبة وا�سم �صاحبهــا  ،وتكــون ال�شهــادة �صاحلــة لال�ستعمــال ملـ ـ ــرة
واح ـ ــدة فقط  ،ويجب تقدمي ال�شهادة املذكورة للموظف املخت�ص التابع للوزارة فـي منافذ
الت�صدير .
املــادة ال�سابعـــة
ي�ستثنى من �أحكام املـادة الأوىل مـن هــذا القــرار الأ�سمــاك املعلبــة  ،ومن �أحكــام املـواد الثانيــة
والثالثة والرابعة واخلام�سة من ذات القرار الأ�سماك املغلفة بغر�ض حت�سني جودتها وتوفـري
القيمـ ــة امل�ضافـ ــة عليهــا ب�ش ــرط �أن يك ــون امل�ص ــدر حا�صــال علــى ترخيــ�ص و�شهادة �ضبط
جودة الأ�سماك من اجلهة املخت�صة بالوزارة  ،وااللتزام بتقدمي برنامج ت�سويق الأ�سماك
فـي الأ�سواق املحلية تعتمده الوزارة .
املــادة الثامنــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من 2015/9/1م .
�صـدر فـي 1436 /11/ 9 :هـ
املـوافـــــق 2015 / 8 / 24 :م
د  .فــ�ؤاد بـن جعفــر ال�ساجوانــــي
وزيـ ــر الزراع ـ ــة والث ــروة ال�سمكي ــة
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1112
ال�صادرة فـي 2015/8/30م
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قــرار وزاري
رقم 2015/230
بتعييــن مينـــاء �صاللـــة
مينـاء للإنـزال وعمليـات التفتيـ�ش ل�سفـن ال�صيـد الأجنبيـة
ا�ستن ـ ــادا �إل ــى املر�س ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رقـ ـ ــم  2012/68بتحديـ ـ ــد اخت�صا�صـ ـ ــات وزارة الزراع ــة
والثــروة ال�سمكيــة واعتمــاد هيكلهــا التنظيمــي ،
و�إل ــى املر�س ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رقـ ـ ــم  2013/26ب�شـ ـ ـ�أن ان�ض ـم ــام �سلطنـ ـ ــة عمـ ــان �إلـ ــى اتفاقيـ ــة
التدابري التي تتخذها دولة امليناء ملنع ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه
والق�ضاء عليه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعي ـ ـ ــن مينـ ـ ـ ــاء �صالل ـ ـ ــة مين ـ ـ ــاء للإن ـ ـ ــزال والتفتي ـ ـ ــ�ش عل ـ ــى �سفـ ـ ــن ال�صي ـ ـ ــد الأجنبيـ ـ ــة
التــي تطلــب الإذن لدخــول موانــئ ال�صيــد العمانيــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شــر ه ــذا القـرار فـي اجلريــدة الر�سميــة  ،ويعمـل بـه من اليـوم التالـي لتاريـخ ن�شـره .
�صـدر فـي 1436/11/16 :هـ
املـوافــــق 2015/ 8 /31 :م
د  .فــــ�ؤاد بن جعفـــر ال�ساجـــــــواين
وزيـ ـ ــر الزراع ـ ـ ـ ــة والثـ ـ ــروة ال�سمكيـ ــة
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1113
ال�صادرة فـي 2015/9/6م
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قــرار وزاري
رقم 2015/245
ب�شــ�أن �ضوابـــط �إدخـــال احل�شائـــ�ش
�إلـى حمافظتي الربميـي وم�سنـدم عبـر املنافـذ احلدوديـة
ا�ستنادا �إىل قانون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/8
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/68بتحديد اخت�صا�صات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم ، 2005/12
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فـي �شـ�أن �إدخـال احل�شائ�ش �إىل حمافظتي الربميــي وم�سنـدم عبــر املنافـذ احلدوديــة
بال�ضوابط املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ي�ستمر العمـل بت�صاري ــح �إدخ ـ ــال احل�شائـ ـ ــ�ش �إىل حمافظتـ ــي الربميـ ــي وم�سنـ ـ ــدم ال�ص ـ ــادرة
قبل �صدور هذا القرار �إىل حني انتهاء مدتها .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار وال�ضوابط املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1436 / 12 / 1 :هـ
املوافـــــق 2015 / 9 / 15 :م

د  .فــــ�ؤاد بن جعفـــر ال�ساجـــــــواين
وزيـ ـ ــر الزراع ـ ـ ـ ــة والثـ ـ ــروة ال�سمكيـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1115
ال�صادرة فـي 2015/9/20م
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�ضـوابـــط �إدخـــــال احل�شائــــ�ش
�إلـى حمافظتـي الربميـي وم�سنـدم عبـر املنافـذ احلدوديـة
املــادة ( ) 1
على مالك الرثوة احليوانية مبحافظتي الربميي وم�سندم الراغب فـي �إدخال احل�شائ�ش
�إلــى �أي من املحافظتني عبــر املنافــذ احلدوديــة احل�صــول على ت�صريــح بــذلك من أ�قــرب
مركز تنميـة زراعيـة .
املــادة ( ) 2
مينح ت�صريح �إدخــال احل�شائ�ش �إىل حمافظتــي الربمي ــي وم�سن ــدم عبــر املناف ــذ احلدودي ــة
لكل من :
أ�  -حامل بطاقة حيازة ثروة حيوانية .
ب  -حامل بطاقة حيازة زراعية م�سجل بها ثروة حيوانية .
ج  -امل�سجل فـي �سجل التعداد الزراعي لعام 2013 /2012م �أنه مالك الرثوة احليوانية .
د  -يثبت من خالل �سجالت العيادات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة والرثوة
ال�سمكية قيامه بتح�صني وعالج حيواناته فـي العيادة ب�شكل متكرر .
املــادة ( ) 3
تكون مدة ت�صريح �إدخال احل�شائ ــ�ش (� )6ستــة �أ�شهر قابلــة للتجديــد ملدة أ�خــرى مماثلة ،
وعند انق�ضاء هذه املدة يقوم مركز التنمية الزراعية املخت�ص بالت�أكد من �أعداد الرثوة
احليوانية للمالك قبل �إ�صدار الت�صريح  ،لتحديد كمية احل�شائ�ش التي ي�صرح ب�إدخالها
بناء على العدد الفعلي للرثوة احليوانية .
املــادة ( ) 4
عل ــى مالك الثــروة احليوانيــة مبحافظت ــي الربميــي وم�س ـنــدم �إع ــادة الت�صريــح الأ�صلـي
املنتهية مدته �إىل اجلهة التي �أ�صدرته  ،وال يجوز جتديد الت�صريح �إال بعد �إعادة الت�صريــح
املنتهية مدته .
كما ال يجوز ا�ستخراج بدل فاقد �إال فـي حاالت ال�ضرورة .
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املــادة ( ) 5
يتم حتديد كمية الأعالف التي يجوز للمرخ�ص له �إدخالها �إىل �أي من حمافظتي الربميي
وم�سندم وفقا للآتي :
�أ  500 -كجم ( خم�سمائة كيلو جرام ) للر�أ�س الواحد من ال�ض�أن �أو املاعز فـي ال�سنة .
ب  2000 -كجم (�ألفـي كيلو جرام ) للر�أ�س الواحد من البقر فـي ال�سنة .
ج  2000 -كجم ( �ألفـي كيلو جرام ) للر�أ�س الواحد من الإبل فـي ال�سنة .
املــادة ( ) 6
ال يجـ ــوز �إدخ ــال احل�شائ ــ�ش عب ــر املنافــذ احلدودي ــة �إل ـ ــى حمافظت ـ ــي الربمي ـ ــي وم�سن ـ ــدم
�إال من قبل امل�صرح له �أو من ميثله قانونا مبوجب توكيل خا�ص لهذا الغــر�ض  ،علــى �أن
يت�ضم ــن التوكيـ ــل رقـ ــم الت�صريــح  ،وي�شرتط فـي و�سيلة النق ــل �إن كانت جتاريــة �أن تك ــون
م�سجلة فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 7
عل ــى املوظ ــف بق�س ــم احلج ــر الزراع ــي فـي املنفـ ــذ احلــدودي خت ــم الت�صري ــح بعــد الت أ�كـ ــد
من �شخ�صيــة حاملــه و�صالحيتــه  ،وكميــة احل�شائ ــ�ش امل�صرح له بها  ،واالحتفــاظ بن�سخــة
من الت�صريــح  ،والتوكيــل � -إن وج ــد  ، -و�إر�س ــال ن�سخـة منه �إىل مركـز التنمي ــة الزراعيــة
الذي �صدر منه الت�صريح .
املــادة ( ) 8
يحظــر نقل احل�شائـ�ش من والية �إىل �أخــرى داخ ــل �أي مــن حمافظت ــي الربمي ــي وم�سنــدم
�إال فــي و�سيلــة نقـ ــل م�سجلـ ــة فـي ال�سلطن ــة  ،و�أال تزي ــد حمولته ــا على (� )6ست ــة �أطن ــان ،
وذلك بعد احل�صول على ت�صريح من مدير �إدارة الزراعة والرثوة احليوانية فـي املحافظة .
املــادة ( ) 9
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام
هذا القرار بالعقوبات الواردة فـي قانون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية .
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قــرار وزاري
رقـــم 2015/270
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة
لقانـون ال�صيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و إ�لــى الالئحة التنفيذيــة لقانون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائي ــة احلي ــة ال�ص ــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و إ�لــى القــرار الــوزاري رقــم  2013/ 368بتحديــد مواقــع ال�صــيد ل�سفــن ال�صيــد احلرفــي
و�سفـن ال�صيـد ال�ساحلـي وتركيب �أجهزة التتبع على �سفن ال�صيد ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضـاف إ�لـى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثـروة املائيـة احليــة
املــواد الآتيــة :
املــادة (  28مكـــررا ) 1
يحظـ ــر ا�ستخـ ــدام الأقفـ ــا�ص ( الـدوابــي �أو اجلراجي ــر ) ل�صي ــد الأ�سمـاك �إال بعـد احل�صـول
على ترخيــ�ص بذل ــك مـن ال�سلطــة املخت�صــة  ،علـى �أن يحــدد الرتخيــ�ص الرمــز والعالمــة
املميـزة لـها .
ويجب �أن يتوافق ا�ستخدام الأقفا�ص مع تو�صيات جلنة �سنة البحر فـي الوالية املعنية ،
ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام قان ـ ــون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية والئحته
التنفيذية .
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املــادة (  28مكـــررا ) 2
يحظر ا�ستخدام الأقفا�ص ( الدوابي �أو اجلراجري ) فـي مواقع ال�شعاب املرجانية ومناطق
منــو �أ�شج ــار القــرم والأخــوار ومداخلهــا ومواقــع �شبــاك ال�صياديــن الثابتة ( املنا�صـب )
وموانئ ال�صيـ ــد البح ــري واملواقـ ــع البحري ــة املحميـ ــة واملواقــع البحري ــة املحظـ ــور ال�صيـ ــد
فيهـ ــا والتي حتددها ال�سلطة املخت�صة �أو جهة االخت�صا�ص .
املــادة (  28مكـــررا ) 3
يجب على �سفن ال�صيد احلرفـي و�سفن ال�صيد ال�ساحلي و�سفن ال�صيد التجاري ا�ستخدام
الأقفـ ــا�ص ( الدوابــي �أو اجلراجي ــر ) عل ــى م�سافـ ــة ال تقـ ــل عـ ــن ( )12اثن ــي ع�ش ــر مي ــال
بحريا من ال�شاطئ  ،وعمق ال يقل عن ( )50خم�سني مرتا .
املــادة (  28مكـــررا ) 4
يحظـر علـى ال�صياديـن و�سفن ال�صيـد حيـازة الأقفـا�ص ( الدوابــي �أو اجلراجيـر) املخالفـة
للموا�صفات املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( 28مكــررا  ) 5من هذا القرار .
املــادة (  28مكـــررا ) 5
يجـب على املرخـ�ص لـه با�ستخـدام الأقفـا�ص ( الدوابـي �أو اجلراجيـر ) االلتـزام باملوا�صفات
وال�ضوابط الآتية :
� - 1أن تكـ ــون الأقفــا�ص م�صنوعـ ــة مــن م ـ ــواد غيـ ــر م�ض ــرة بالبيئ ــة البحري ــة
وفقا ملــا حتدده ال�سلطة املخت�صة .
� - 2أال يزيد قطر قاعدة القف�ص ذي ال�شكل ن�صف الدائري على ( )300ثالثمائة
�سنتيمتـر �أو أ�حـد �أ�ضـالع قاعـدة القفـ�ص مـن الأ�شكـال الأخـرى على ()150
مائــة وخم�سيـن �سنتيمتـرا .
� - 3أال يزيد ارتفاع القف�ص على ( )150مائة وخم�سني �سنتيمرتا .
� - 4أن يحتــوي القفــ�ص على فتحــة دائريــة ال يقــل قطره ــا ع ــن ( )10ع�ش ــرة
�سنتيمت ــرات م ــن اجله ــة املقابل ــة ملدخ ــل القف ــ�ص تخ�صــ�ص خلــروج �صغــار
الأ�سم ــاك .
 - 5عدم تغطية القف�ص ب�أي مواد �أخرى �أو عمل �أي �إ�ضافات على القف�ص تغري
من موا�صفاته .
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 - 6و�ضع وتثبيت الرمز والعالمة املميزة وال�صادرة من ال�سلطة املخت�صة ب�شكل
حمكم فـي مكان بـارز فــي كـل قفـ�ص مـن الأقفـا�ص امل�صـرح با�ستخدامهـا ،
كمـا يجـب و�ضـع عالمـة طافيـة علـى القف�ص مثبتا عليها البيانات اخلا�صة
بالرتخي�ص .
 - 7التقيد با�ستخدام العدد امل�صرح به من الأقفا�ص  ،والإبالغ عن عدد الأقفا�ص
التــي يت ــم فقده ــا  ،ويج ــوز لل�سلط ــة املخت�ص ـ ــة من ــح ت�صري ــح ب ــدل فاق ــد
بعـد �إثبات ذلك .
املــادة (  28مكـــررا ) 6
يحدد الرتخي�ص العدد امل�صرح به من الأقفا�ص �سنويا لكل قارب و�سفينة �صيد مع مراعاة
الآتــي :
 - 1قوارب ال�صيـد احلرفـي  :احلــد الأق�صـى امل�صـرح بــه (� )40أربعــون قف�صــا
لكــل قــارب .
� - 2سفـن ال�صيــد احلرف ــي  :احلـد الأق�ص ــى امل�صـرح بــه ( )75خم�ســة و�سبعــون
قف�صا لكل �سفينة .
� - 3سفـن ال�صيـد ال�ساحلي  :احلـد الأق�صــى امل�صرح بـه ( )75خم�ســة و�سبعــون
قف�صـا لكـل �سفينـة .
� - 4سفـن ال�صيــد التجــاري  :احلــد الأق�ص ــى امل�ص ــرح ب ــه ( )100مائــة قف ــ�ص
لكــل �سفينــة .
املــادة الثانيــــة
علـى �أ�صحــاب قــوارب و�سفــن ال�صيــد احلرف ــي و�سفــن ال�صيــد ال�ساحلــي والتجــاري توفـيـق
�أو�ضاعهـم مـع �أحكـام هـذا القـرار خـالل �سنـة مـن تاريـخ العمـل بـه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1437 / 1 / 8 :هـ
املوافـــــق 2015 /10/ 21 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1121
ال�صادرة فـي 2015/11/1م

--282282 -

د  .فــ�ؤاد بن جعفر ال�ساجواين
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

وزارة ال�شــ�ؤون الريا�ضيـــة
قـــرار وزاري
رقــــم 2015 /152
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة تكريـم املجيديـن فـي املجـال الريا�ضـي
ا�ستنــادا �إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقـ ــم  2004/112ب�إنـ�شاء وزارة ال�شـ�ؤون الريا�ضـي ــة وحتديــد
اخت�صا�صاتهــا ،
و�إىل قانـ ــون الهيئـ ــات اخلا�صـ ــة العاملة فـي املجال الريا�ضي ال�صادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2007/81
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/57فـي �ش�أن اللجنة الأوملبية العمانية واحتادات اللعبات
الريا�ضية املنتخبة ،
و�إىل الئحة تكرمي املجيدين فـي املجال الريا�ضي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/231
و�إىل موافقة وزارة املالي ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة تكرمي املجيدين فـي املجال الريا�ضي امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1436 / 8 / 6 :هـ
املوافـــــق 2015/ 5 / 25 :م

�سعد بن حممد بن �سعيد املر�ضوف ال�سعدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�ش ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون الريا�ضي ـ ـ ـ ــة

ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1103
ال�صادرة فـي 2015/6/7م
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تعديــالت علــى بعــ�ض �أحكــام
الئحـة تكريـم املجيديـن فــي املجـال الريا�ضـي
�أوال  :ت�ستبـ ـ ـ ـ ـ ــدل بعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة "امل�ستـ ـ ـ ـ ـ ــوى العاملـ ـ ـ ـ ـ ــي" عب ـ ـ ـ ـ ـ ــارة "امل�ست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى الدولـ ـ ـ ـ ــي"
�أينمــا وردت ف ــي الئحــة تكري ــم املجيديـ ــن ف ــي املجـ ــال الريا�ض ــي امل�شـ ــار �إليه ــا ،
كما ي�ستبــدل بنــ�ص البن ــد ( )4من املــادة ( )1من الالئحة ذاتها البندان الآتيان :
 - 4امل�ستوى الأوملبي  :املناف�سات الريا�ضية بني الدول امل�شاركة فـي دورات
الألعاب الأوملبية .
 - 5امل�ستــوى الدولـــي  :البطـوالت الدوليـة التي تنظمها االحتادات الدولية
للريا�ضات املختلفة .
ثانيا  :ي�ستب ــدل بن�صــو�ص املـواد �أرق ــام ( )15( ، )13( ، )10( ، )8( ، )7م ــن الئحـ ــة تكري ــم
املجيدين فـي املجال الريا�ضي امل�شار �إليها الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 7
مينــح املجيــدون مكافـ ـ�آت مالية وفقا للفئات املبينة باجلداول املرفقة � ،شريطـ ــة
ا�شرتاكهـ ـ ــم ف ـ ــي بطولـ ــة �أو دورة �أو م�سابقـ ــة ال يق ــل ع ــدد ال ــدول امل�شارك ــة فيه ــا
عن الن�سب الآتية :
أ�  -امل�ستوى الإقليمي ( )%80ثمانون باملائة .
ب  -دورة  /بطولة غرب �آ�سيا ( )%65خم�سة و�ستون باملائة .
ج  -امل�ستوى العربي ( )%55خم�سة وخم�سون باملائة .
د  -امل�ستوى القاري ( )%45خم�سة و�أربعون باملائة .
ويجـ ــوز منحهـ ــم مكاف ـ ـ�أة ال تتجــاوز ( )%50خم�سيـن باملائ ــة مــن قيمـ ــة املكافـ ـ ـ�أة
املح ــددة باجلداول املرفقة �إذا قل عدد الدول امل�شاركة عن الن�سب املذكورة .
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املــادة ( ) 8
يجوز لالعب املجيد فـي الريا�ضات الفردية اجلمع بني �أكرث من مكاف�أة فـي حال
حتقيقه �أكثــر من �إجناز خالل البطولة �أو الـ ــدورة الريا�ضي ــة  ،وذلك ب ـ ـ�أن ت�صــرف
لـ ــه خ ــالل �س ــنة التكرمي املكاف�أة املقررة لأعلى �إجناز حققه بن�سبة ( )%100مائة
باملائة  ،ون�سبة ( )%75خم�سـة و�سبعـني باملائة من املكاف ـ�أة املقررة للإجناز الثانـي ،
ون�سـ ـبــة ( )%50خم�سـني باملائـة من املكاف�أة املقررة لباقي الإجنازات التي حققها
فـي البطولة �أو الدورة الريا�ضية ذاتها .
وي�ستثنــى مــن هذه الن�سب الالعب الذي يحقق �إجنازات على امل�ستويني الأوملبي
�أو الدول ــي  ،وذلــك بـ ـ�أن متنــح ل ــه املكافـ ـ�أة املق ــررة بن�سب ـ ــة ( )%100مائ ــة باملائ ــة
عن كل �إجناز يحققه .
وفـي حالــة ا�شتــراك �أكثــر من الع ــب فـي حتقيق �إجناز واحــد وذلك فـي �سباقات
جتميـع النقـاط مينح ك ــل العب من الالعبــني  -مبـن فيهــم االحتياطــي واملــدرب -
ن�سبـ ــة ( )%50خم�سني باملائة من املكاف�أة املقررة � ،أما فـي �سباقات التتابع مينح
الالعبـون  -مبن فيهــم االحتياطي واملدرب  -قيمة املكاف�أة املقررة بن�سبة ()%100
مائة باملائة لكل منهم .
املــادة ( ) 10
ي�شرتط لتكرمي �أع�ضاء الأجهزة الفنيـة والإداري ــة للمنتخبـ ــات الوطني ــة وف ــرق
الأنديـ ـ ــة واللج ـ ــان الريا�ضيـ ــة التــي متثـ ــل ال�سلطن ــة ح�صولهــا علــى مركــز عـ ــام
فـي ال ــدورة �أو البطول ــة �أو امل�سابقة طبقا للجداول املرفقة  ،مع مراعاة ما ي�أتي :
 م�سـاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب  :يجب �أال يزيد العدد على ( )3ثالثة . الطب ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب  :يجــب �أال يزيــد العــدد عل ــى ( )2اثنيــن  ،و�أن يتوفــرلديه م�ؤهالت علمية وتخ�ص�صية .
 �أخ�صائي العالج الطبيعي  :يجب �أن يتوفر لديه م�ؤهالت علمية وتخ�ص�صية . امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدلـك  :يجب �أن يتوفر لديه م�ؤهالت علمية وتخ�ص�صية .-285-

وفـي حالة عدم ح�صول ال�سلطنة على مركز عام  ،يجوز ا�ستثناء تكرمي املدرب
عن ــد ح�صــول �أحــد العبـي املنتخـب علـى ميداليـة ذهبيـة �أو ف�ضيـة �أو برونزيـة ،
وذلك مبنحه ن�سبة ( )%50خم�سني باملائة من املكاف�أة املقررة لأعلى �إجنـاز حققـه
�أي م ــن الالعبيــن الذيـن �أ�شـرف عليهم فـي تلك الدورة �أو البطولة �أو امل�سابقة ،
مع مراعاة عدم تكرار املكاف�أة .
املــادة ( ) 13
للوزير حجب املكاف�أة عن املر�شح للتكرمي بناء على تقرير يرفع �إليه من اللجنة
الأوملبية العمانيــة �أو االتـحاد الريا�ضي �أو اللجنة املخت�صــة �أو جلنــة التكرمي
فـي حــال ثبــوت قيــام املر�ش ـ ــح بتعاطـ ــي املن�شطات � ،أو ارتكابه �أفعاال مت�س القيم
والتقاليد والأعراف العمانية � ،أو تتعار�ض مع الروح الريا�ضية .
املــادة ( ) 15
يج ــوز للوزيــر تكريــم مــن حقق ــوا �إجنــازات ريا�ضي ــة متقدم ــة ممــن لـ ــم تتوافــر
فـي �ش�أنهــم بعــ�ض �شــروط التكريــم املن�صــو�ص عليهــا فــي هــذه الالئحــة  ،وذلك
بناء على تو�صية جلنة التكرمي  ،على �أن يكون مبلغ املكاف�أة �ضمن حدود املبالغ
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
ثالثــا  :ي�ضاف �إىل املـادة ( )6من الئحة تكرمي املجيدين فـي املجال الريا�ضي امل�شار �إليها
بنـد جديـد ن�صـه الآتـي :
د � -أن يرفق عقد العمل �إذا كان مرافقا للمنتخبات �أو الأندية �أو اللجان الريا�ضية
ب�صفة �إعالمي �أو م�س�ؤول مهمات .
رابعــا  :تلغــى املــادة ( )21مـن الئحـة تكريـم املجيديـن فــي املجـال الريا�ضـي امل�شـار �إليهـا .
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وزارة ال�صحـــــــة
قــرار وزاري
رقـــم 2015/124
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة للم�ؤ�سـ�سات ال�صحيـة اخلا�صـة
لعــالج وت�أهيــل مر�ضــى الإدمــان علــى املخـــدرات وامل�ؤثـــرات العقليـــة
ا�ستنادا �إىل قانون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطــب الأ�سنــان ال�صادر باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقم ، 96/22
و�إىل قانــون مزاولــة مهن ــة ال�صيدل ــة وتنظي ــم امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنيــة ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم
ال�سلطاين رقم ، 96/41
و�إىل قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/17
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/36بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
و�إىل القرار الــوزاري رقم  2001/98ب�إ�صــدار الالئحة التنفيذية لقانـون مكافحــة املخــدرات
وامل�ؤثرات العقلية ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2009/25ب�إ�صدار الئحة تنظيم امل�ست�شفيات اخلا�صة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل ب�أحكام الئحة تنظيم امل�ؤ�س�س ــات ال�صحية اخلا�ص ــة لعالج وت�أهيل مر�ض ــى الإدم ــان
على املخدرات وامل�ؤثرات العقلية املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1436/ 12 / 8 :هـ
املوافــــق 2015/ 9 / 22 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1116
ال�صادرة فـي 2015/9/27م

د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الالئحـة التنظيميـة للم�ؤ�سـ�سات ال�صحيـة اخلا�صـة
لعــالج وت�أهيــل مر�ضــى الإدمــان علــى املخـــدرات وامل�ؤثـــرات العقليـــة
الف�صــل الأول
تعاريــف و�أحكـام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحك ــام هذه الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات التاليـ ــة املعــنى املب ــني قري ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــــــــوزارة :
وزارة ال�صحة .
املديريــــــة :
املديرية العامة للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صـة .
امل�ؤ�س�ســـةال�صحيــة :
امل�ؤ�س�س ــات ال�صحي ــة اخلا�صـ ــة لعـ ــالج وت�أهيل مر�ض ــى الإدم ــان عل ــى املخ ــدرات وامل�ؤثـ ــرات
العقلية  ،وت�شمل كال من مراكز الت�أهيل النهاري للإدمان �أو بيوت التعافـي �أو م�ست�شفيات
عالج وت�أهيل الإدمان .
اللجنــــة :
جلنة م�ؤ�س�سات عالج وت�أهيل مر�ضى الإدمان على املخدرات وامل�ؤثرات العقلية واملن�صو�ص
عليها فـي املــادة (  ) 3من هذه الالئحة .
مركـز الت�أهيـل النهـاري للإدمـان :
م�ؤ�س�سة �صحية معدة ال�ستقبال مر�ضى الإدمان على املخدرات وامل�ؤثرات العقلية لتقييــمهم
وت�أهيلهم نف�سيا واجتماعيا ومهنيا  ،بحيث ال تتجاوز مـدة �إقامتهـم فـي املركـز يومـا كامـال .
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بيــوت التعافـــي :
م�ؤ�س�سة �صحية معدة ال�ستقبال املتعافني من الإدمان على املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
لت�أهيلهم نف�سيا واجتماعيا ومهنيا وم�ساعدتهم على االندماج فـي املجتمع  ،بحيث ال تقل
مدة �إقامتهم فيها عن يوم واحد .
م�ست�شفـى عـالج وت�أهيـل الإدمـان :
م�ؤ�س�سة �صحية معدة ال�ستقبال مر�ضى الإدمان على املخدرات وامل�ؤثرات العقلية للك�شف
عليهم وعالجهم وت�أهيلهم نف�سيا واجتماعيا ومهنيا .
املــادة ( ) 2
يطبق فـي �ش�أن خمالفة �أحكام هذه الالئحة القواعد والعقوبات الواردة فـي قانون مزاولة
مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان  ،وقانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية  ،وقانون
مزاولة مهنة ال�صيدلة وتنظيم امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية امل�شار �إليها  ،كل فـي نطاق �أحكامه .
الف�صــل الثانــي
�شـروط و�إجــراءات الرتخيـ�ص
املــادة ( ) 3
يتوىل البت فـي طلبات الرتخي�ص للم�ؤ�س�سات ال�صحية جلنة ي�صدر بت�شكيلها و�إجراءات
عملها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 4
ال يجـ ــوز للم�ؤ�س�سـ ــة ال�صحي ــة مزاولـ ــة ن�شاطه ــا �إال بع ــد احل�ص ــول علــى ترخي ــ�ص بـ ــذلك
من اللجنة  ،وين�شر هذا الرتخي�ص فـي اجلريدة الر�سمية على نفقة املرخ�ص له .
املــادة ( ) 5
ال يج ــوز الرتخيـ ــ�ص للم�ؤ�س ــ�سة ال�صحية مبمار�س ــة ن�شاط ــها �أو جتدي ــد هـ ــذا الرتخي ـ ــ�ص
�إال بعد الت�أمني ل�صالح الغري �ضد امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية  ،وعلى �أن تكون م�ستوفية
لال�شرتاطات وال�ضوابط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 6
يقدم طلب الرتخي�ص �إىل املديرية على النموذج املعد لذلك  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
1 -1ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر .
2 -2ن�سخة من �شهادة ال�سجل التجاري .
�3 -3إي�صال �سداد الر�سم .
4 -4البيانات التي تو�ضح موقع امل�ؤ�س�سة املطلوب الرتخي�ص لها .
املــادة ( ) 7
ت�سجل جميع طلبات الرتخي�ص لدى املديرية فـي ال�سجل املخ�ص�ص  ،يدون فيه ما ي�أتي :
1 -1تاريخ تقدمي الطلب .
2 -2رقم الت�سجيل .
3 -3قائمة امل�ستندات املرفقة بالطلب .
املــادة ( ) 8
تتولــى املديرية فح�ص طلب الرتخي ــ�ص وا�ستيفاء كافة امل�ستندات والبيان ــات  ،ث ــم رفع ــه
�إىل اللجنة م�شفوعا بتقريرالزيارة ملوقع امل�ؤ�س�سة ال�صحية املطلوب الرتخي�ص لها  ،وتقوم
اللجن ــة ب�إ�صدار مواف ــقة مبدئية تتوىل املديري ــة �إخطار مقدم الطلب بها خ ــالل �أ�سب ــوع
من تاريخ �صدورها .
ويجب على مقدم الطلب �أن ي�ستكمل �إجراءات الرتخي�ص خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
�إخطاره باملوافقة املبدئية و�إال اعتربت املوافقة ملغاة  ،ويجوز للجنة منح مقدم الطلب
مهلة �أخرى ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر ال�ستكمال �إجراءات الرتخي�ص �إذا قدم عذرا مقبوال
للجنة .
املــادة ( ) 9
ت�صدر اللجنة قرارها فـي طلب الرتخي�ص خالل(� )60ستني يوما من تاريخ ا�ستيفاء كافة
امل�ستندات والبيانات املطلوبة  ،ويجب على اللجنة ت�سبيب قرارها فـي حالة رف�ض الطلب .
ويعد م�ضي هذه املدة دون البت فـي الطلب رف�ضا له .
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املــادة ( ) 10
ي�صــدر الرتخيــ�ص مل ــدة (� )2سنت ــني  ،ويجوز جتدي ــده ملـدة �أو ملــدد �أخ ــرى مماثلـ ــة بـ ــذات
الإجراءات وال�شروط  ،على �أن يقدم طلب التجديد خالل ( )30الثالثني يوما ال�سابقة
على انتهاء الرتخي�ص .
املــادة ( ) 11
يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من قرارات اللجنة �إىل الوزير خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
�إخطارهــم بهــا �أو علمه ــم بهـ ــا علمـ ــا يقيني ــا  .ويكون البت فيــه خـ ــالل ( )30ثالث ــني يوم ــا
من تاريخ تقدميه  ،ويعد م�ضي هذه املــدة دون رد  ،رف�ضا للتظلم .
الف�صــل الثالـــث
التزامـــات امل�ؤ�س�ســـة ال�صحيـــة
املــادة ( ) 12
يحظــر علــى امل�ؤ�س�س ــة ال�صحية ت�شغيــل العاملــني بالوظائــف الطبيــة والوظائ ــف الطبي ــة
امل�ساعدة بها �إال بعد احل�صول على ترخي�ص مبزاولة املهنة من الوزارة .
املــادة ( ) 13
يحظر على امل�ؤ�س�سة ال�صحية القيام بالدعاية العلنية دون احل�صول على ترخي�ص م�سبق
من املديرية  ،كما يحظر على امل�ؤ�س�سة ال�صحية كتابة و�صفة طبية �إال على النموذج املعتمد
من الوزارة .
املــادة ( ) 14
يحظر على امل�ؤ�س�سة ال�صحية تدوين �أي بيانات على الئحــة امل�ؤ�س�سة �أو على منوذج الو�صفة
الطبية تخالف البيانات الواردة فـي ترخي�صها .
املــادة ( ) 15
يج ــب علـ ــى امل�ؤ�ســ�سة ال�صحي ــة تبلي ــغ املديرية و�أق ــرب مركـ ــز �شرطة عن �أي حادث جنائــي
�أو اعت ــداء �أو وفــاة حتــدث للمر�ضــى املراجعــني لها �أو املنومــني فيهــا  ،وعليهــا �أن حتتفــظ
ب�سجل عن احلوادث والإ�صابات والبالغات .
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املــادة ( ) 16
يج ــب عل ــى امل�ؤ�س�س ــة ال�صحي ــة تطبيق �سيا�سات و�ضوابــط التعامــل مــع الأدويـ ــة املخ ــدرة
وامل�ؤثرات العقلية ال�صادرة عن الوزارة .
املــادة ( ) 17
يجــب علـ ــى امل�ؤ�س�س ـ ــة ال�صحي ـ ــة �إر�س ـ ــال �إح�صائي ـ ــات �شهريـ ــة خا�صـ ــة مبر�ض ــى الإدم ـ ــان
على املخدرات وامل�ؤثرات العقلية �إىل اللجنــة الوطنية ل�ش�ؤون املخدرات وامل ؤ�ثــرات العقليــة
لقيدها فـي ال�سجل اخلا�ص بح�صر حاالت الإدمان .
املــادة ( ) 18
يجب على امل�ؤ�س�سة ال�صحية االلتزام ب�ضوابط و�سيا�سات مكافحة العدوى و�إبالغ املديرية
باحلاالت املر�ضية املعدية .
املــادة ( ) 19
يجب على جميع العاملني بامل�ؤ�س�سة ال�صحي ــة مراع ــاة االلتــزام ب�أخالقيــات املهــن الطبيــة
والطبية امل�ساعدة وقواعدها و�أ�صولها .
الف�صــل الرابــع
مركــز الت�أهيــل النهــاري للإدمــان
املــادة ( ) 20
يجب �أن ي�ستوفـي مركز الت�أهيل النهاري للإدمان الآتي :
1 -1و�سائل ال�سالمة باملبنى وفقا ل�شروط الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
2 -2لوحات �إر�شادية ملختلف الأق�سام واخلدمات .
3 -3م�صدر �صحي للمياه الباردة وال�ساخنة فـي دورات املياه و�أحوا�ض غ�سيل الأيدي
طوال الوقت .
4 -4نظام ال�صرف ال�صحي للمبنى .
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5 -5م�صعد �إذا كان املبنى مكونا من ( )3ثالثة �أدوار ف�أكرث .
6 -6خدمة التلفاك�س والإنرتنت ح�سب احتياجات وحجم املركز .
7 -7الإ�ضاءة والتهوية املنا�سبة للمبنى .
8 -8مداخل وخمارج وخدمات خم�ص�صة للمعاقني .
9 -9لوحــة �إر�شاديـة عنــد مدخل املبنى تو�ضـح ا�س ــم املركــز وتخ�ص�ص ــه وحت ــدد مواعي ــد
العمل به .
�10 10أثاث ومعدات و�أجهزة طبية وغري طبية ح�سب اال�شرتاطات املعتمدة من الوزارة .
11 11نظام معلومات �صحي �إلكرتوين .
�12 12أماكن منا�سبة النتظار الرجال و�أخرى للن�ساء .
�13 13أن ي�شتمل املركز على الآتي :
-ق�سم للمعاينة والك�شف الطبي واملخربي .-ق�سم خلدمات الإر�شاد والتوجيه النف�سي .-ق�سم خلدمات الت�أهيل االجتماعي .-ق�سم خلدمات الت�أهيل البدين .-ق�سم خلدمات الت�أهيل املهني .-قاعة لالجتماعات .-قاعة لال�سرتاحة والت�سلية مزودة بتلفاز .-غرفة للإدارة .14 14خدمات التغذية والنظافة ح�سب احتياجات وحجم املركز .
15 15كامريات مراقبة داخلية وخارجية .
املــادة ( ) 21
يجــب على مركز الت�أهيل النهــاري للإدمان توفري الك ــوادر الآتيــة كحــد �أدنــى  ،وذلك وفقــا
للمعايري وال�ضوابط املعتمدة من الوزارة :
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الفئـــــــــة
الكوادر الطبية والطبية امل�ساعدة
طبيب اخت�صا�صي �أو ممار�س (�إدمان/نف�سي)
التمري�ض (ممر�ضة وممر�ض)
مر�شد نف�سي�/أخ�صائي نف�سي
�أخ�صائي علم اجتماع
�أخ�صائي عالج مهني
مدرب لياقة بدنية
الكوادر الإدارية واملالية
موظف لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
موظف ا�ستقبال
حار�س �أمن

العــــدد
1
2
2
2
1
1
1
1
1

الف�صــل اخلامـــ�س
بيــــوت التعافــــي
املــادة ( ) 22
يجب �أن ت�ستوفـي بيوت التعافـي الآتي :
1 -1و�سائل ال�سالمة باملبنى وفقا ل�شروط الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
2 -2لوحات �إر�شادية ملختلف الأق�سام واخلدمات .
3 -3م�صدر �صحي للمياه الباردة وال�ساخنة فـي دورات املياه و�أحوا�ض غ�سيل الأيدي
طوال الوقت .
4 -4نظام ال�صرف ال�صحي للمبنى .
5 -5م�صعد �إذا كان املبنى مكونا من ( )3ثالثة �أدوار ف�أكرث .
6 -6خدمة التلفاك�س والإنرتنت ح�سب احتياجات وحجم املبنى .
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7 -7الإ�ضاءة والتهوية املنا�سبة للمبنى .
8 -8مداخل وخمارج وخدمات خم�ص�صة للمعاقني .
9 -9لوحــة �إر�شاديــة عنــد مدخــل املبنى تو�ضح ا�سمه وتخ�ص�صه وحتدد مواعيــد العمــل
به .
�10 10أثاث ومعدات و�أجهزة طبية وغري طبية ح�سب اال�شرتاطات املعتمدة من الوزارة .
11 11نظام معلومات �صحي �إلكرتوين .
�12 12أن ت�شتمل بيوت التعافـي على الآتي :
-ق�سم الإر�شاد والتوجيه النف�سي .-ق�سم الت�أهيل االجتماعي .-ق�سم الت�أهيل البدين .-ق�سم الت�أهيل املهني .-ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية واملالية .-ق�سم التغذية .-ق�سم النظافة .�-أ�سرة ال تقل عن ( )12اثني ع�شر .-قاعات للعالج اجلماعي ال تقل عن ( )2قاعتني .-قاع ـ ــات داخليـ ــة لال�سرتاح ــة وللت�سلي ــة م ــزودة بالو�سائـ ــل الرتفيهيـ ــة ال تق ـ ــلعن ( )2قاعتني .
�-أماكن ترفيهية مفتوحة خارجية (حديقة/ملعب) .-غرفة لل�صالة (للرجال/للن�ساء) .-مكتبة .-احلرا�سات الأمنية .-الغ�سيل .-الب�ستنة .-295-

املــادة ( ) 23
يجب على بيوت التعافـي توفري الكوادر الآتية كحد �أدنى  ،وذلك وفقا للمعايري وال�ضوابط
املعتمدة من الوزارة :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الفئــــــــة
مر�شد تعاف
مر�شد نف�سي
�أخ�صائي اجتماعي
�أخ�صائي عالج مهني
مر�شد ديني
مدرب لياقة بدنية
م�شرف �سكن/كل ( )12اثنتي ع�شرة �ساعة
موظف ا�ستقبال
موظف لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
حار�س �أمن

العــــــدد
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

الف�صـــل ال�ســـاد�س
م�ست�شفــى عــالج وت�أهيــل الإدمــان
املــادة ( ) 24
يجـب �أن ي�ستوفـي م�ست�شفى عالج وت�أهيل الإدم ــان جميــع ا�شتــراطــات وموا�صف ــات املبنـى ،
واال�شرتاط ــات العامــة واخلا�صــة فـي ت�صمي ــم وت�شطيب امل�ست�شفى  ،واال�شتــراطات املق ــررة
ملرافق املبنى  ،وت�صميم جميع اخلدمات الهند�سية طبقا للموا�صفات الفنية واملن�صو�ص
عليها فـي الئحة تنظيم امل�ست�شفيات اخلا�صـة امل�شار �إليها  ،مبا يتفق مع املرافــق التي يتكون
منها م�ست�شفى عالج وت�أهيل الإدمان .
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املــادة ( ) 25
يجب �أال يقل عدد الأ�سرة فـي م�ست�شفى عالج وت�أهيل الإدمان عن ( )12اثني ع�شر .
املــادة ( ) 26
تتكون مرافق م�ست�شفى عالج وت�أهيل الإدمان من :
1 -1ق�سم العيادات اخلارجية .
2 -2ق�سم الطوارئ .
3 -3ق�سم املخترب .
4 -4ق�سم ال�صيدلية :
�-صيدلية خارجية  :خلدمة مر�ضى العيادات اخلارجية .�-صيدلية داخلي ـ ــة  :خلدمة املر�ضى املنومني .5 -5ق�سم الأ�شعة .
6 -6ق�سم �أجنحة الإقامة (التنومي) :
-جناح العالج الطبي "عالج الأعرا�ض االن�سحابية" .-جناح الت�أهيل .�7 -7أق�سام الت�أهيل :
-ق�سم الإر�شاد والتوجيه النف�سي ( -الفردي/واجلماعي ) .-ق�سم الت�أهيل االجتماعي .-ق�سم الت�أهيل البدين .-ق�سم الت�أهيل املهني .-قاعات للعالج اجلماعي ال تقل عن ( )2قاعتني .-قاعـ ــات داخليـ ــة لال�سرتاحـ ــة وللت�سليـ ــة م ــزودة بالو�سائ ــل الرتفيهيـ ــة ال تقـ ــلعن ( )2قاعتني .
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�-أماكن ترفيهية مفتوحة خارجية (حديقة/ملعب) .-غرفة لل�صالة (للرجال/للن�ساء) .8 -8الأق�سام امل�ساندة :
-ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية واملالية .-ق�سم التغذية .-ق�سم النظافة .-احلرا�سات الأمنية .-الغ�سيل .-الب�ستنة .املــادة ( ) 27
يجب �أن حتتوي �أجنحة الإقامة (التنومي) مب�ست�شفى عالج وت�أهيل الإدمان على :
1 -1غرف منفردة .
2 -2غرف مزدوجة .
3 -3غرف خا�صة للعزل .
4 -4غرفة حجز الحتواء احلاالت املتهيجة .
املــادة ( ) 28
يجب تزويد �أق�سام م�ست�شفى عالج وت�أهيل الإدمان و�أجنحته بالأجهزة واملعدات الأ�سا�سية
الالزم توفرها بكل ق�سم  ،وبالأخ�ص ما ي�أتي :
1 -1الأ�سرة املجهزة باخلدمات الإ�سعافية بق�سم الطوارئ .
�2 -2سيارة �إ�سعاف على مدار ال�ساعة .
�3 -3أجهزة الك�شف عن املخدرات وامل�ؤثرات العقلية  ،والأمرا�ض املعدية (مر�ض نق�ص
املناعة املكت�سب  ،و�أمرا�ض االلتهاب الكبدي الوبائي) .
4 -4جهاز الأ�شعة ال�سينية الرقمية .
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املــادة ( ) 29
يجب على م�ست�شفــى عالج وت�أهيل الإدمان توفيــر الك ــوادر الآتي ــة كحـ ــد �أدنــى ح�ســب �سع ــة
امل�ست�شفى ودرجة ت�صنيفه  ،وذلك وفقا للمعايري وال�ضوابط املعتمدة من الوزارة :
م

العــــــــــدد

الفئـــــــة
الكوادر الطبية

 1طبيب ا�ست�شاري �إدمان/نف�سي
 2طبيب اخت�صا�صي �إدمان/نف�سي
 3طبيب ممار�س �إدمان/نف�سي

( 1لكل � 60سريرا)
( 1لكل � 20سريرا)
( 1لكل � 20سريرا)

 4طبيب ممار�س �أمرا�ض باطنية

1

الكوادر الطبية امل�ساعدة
 1م�س�ؤول التمري�ض
 2م�شرف/م�شرفة متري�ض

 3ممر�ض/ممر�ضة قانونية

 4م�ساعدين �صحيني (م�ضمد)

1
4
( 1لكل � 5أ�سرة) لكل مناوبة
تكون موزعة على املناوبات ح�سب الآتي :
( )%43فـي املناوبة ال�صباحية
( )%32فـي املناوبة امل�سائية
( )%25فـي املناوبة الليلية
( 1لكل � 20سريرا) لكل مناوبة
تكون موزعة على املناوبات ح�سب الآتي :
( )%43فـي املناوبة ال�صباحية
( )%32فـي املناوبة امل�سائية
( )%25فـي املناوبة الليلية
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م

العــــــــدد

الفئـــــــة

� 5أخ�صائي علم نف�س �إكلينيكي

1

 6مر�شد نف�سي�/أخ�صائي نف�سي

( 1لكل � 10أ�سرة)

� 7أخ�صائي علم اجتماع

( 1لكل � 10أ�سرة)

� 8أخ�صائي عالج مهني

( 1لكل � 10أ�سرة)

 9مدرب لياقة بدنية

( 1لكل � 5أ�سرة)

� 10صيديل

( 1لكل مناوبة)

 11م�ساعد �صيديل

( 2لكل مناوبة)

 12فني �أ�شعة

( 1لكل مناوبة)

 13فني خمترب

( 1لكل مناوبة)
الكوادر الإدارية واملالية

موظف خمت�ص بال�ش�ؤون الإدارية
1
واملالية
 2موظف ا�ستقبال

ح�سب ال�ضوابط واال�شرتاطات
اخلا�صة بامل�ست�شفيات اخلا�صة املعتمدة
من قبل الوزارة

 3حار�س �أمن
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قــرار وزاري
رقم 2015/135
ب�إ�صــدار الئحــة العــالج فـي اخلــارج
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقــم  2014/36بتحدي ــد اخت�صا�صات وزارة ال�صح ـ ــة واعتمـ ــاد
هيكلهــا التنظيمــي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  94/48ب�ش�أن نظام العالج باخلارج ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل ب�أحكــام الئحــة العــالج فـي اخلــارج املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
يلغــى الق ــرار ال ــوزاري رقم  94/48امل�شـار �إلي ــه  ،كما يلغــى كــل ما يخالف الالئحــة املرفقــة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هـذا القـرار فـي اجلريدة الر�سميــة  ،ويعمل بـه من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1436 /12 / 30 :هـ
املـوافــــق 2015 / 10 / 14 :م
د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ــ�ص ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1119
ال�صادرة فـي 2015/10/18م
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الئحــة العــالج فـي اخلــارج
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـ ــق �أحكـ ــام ه ــذه الالئحــة يق�صــد بالكلم ــات والعبــارات التالية املعنــى املبــني قري ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــــوزارة :
وزارة ال�صحـ ــة .
الوزيـــــــر :
وزي ـ ــر ال�صحة .
الوكيـــــل :
وكيل الوزارة لل�ش�ؤون ال�صحية .
الدائـــــرة :
دائرة �ش�ؤون العالج فـي اخلارج .
اللجنــة الرئي�سيــة :
جلنة العالج فـي اخلارج بالوزارة .
اللجنــة الطبيــة الفرعيـــة :
جلنة العالج فـي اخلارج باملحافظة .
املريـــ�ض :
ال�شخـ ــ�ص الذي يتقرر �إيف ــاده من الوزارة للعالج �أو لإجــراء الفحو�صات الطبيــة الالزم ــة
فـي اخلارج على نفقة الدولة .
املرافـــــق :
ال�شخ�ص الذي يرافق املري�ض .
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املرافـــق الطبــي :
الطبيب �أو املمر�ض الذي يرافق املري�ض �أو كالهما .
امللحـــق ال�صحـــي :
ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن متابعة اجلوانب ال�صحية فـي ال�سفارة �أو القن�صلية �أو البعثة العمانية
بالدولة املوفد �إليها املري�ض .
املــادة ( ) 2
يقت�صر �إيفاد املري�ض ممن يتعذر عالجه بال�سلطنة على الفئات الآتية :
1 -1العمانيني .
2 -2الوافدات املتزوجات من عمانيني .
3 -3الوافدين املتزوجني من عمانيات .
�4 -4أوالد العمانية من زوج �أجنبي .
املــادة ( ) 3
تن� أش� اللجنة الرئي�سية بقرار من الوزير  ،وت�شكل من رئي�س وع�ضوية عــدد ال يقل ع ــن ()5
خم�سة من الأطباء بدرجة ا�ست�شاري �أول وفق التخ�ص�صات التي يقرتحها الوكيل .
املــادة ( ) 4
تخت�ص اللجنة الرئي�سية بامل�سائل الآتية :
1 -1درا�ســة ح ــاالت املر�ض ــى املعرو�ض ـ ــة عليها فـي �ضــوء تو�صيــات الطبي ــب اال�ست�ش ــاري
�أو االخت�صا�صـي املعالـج �أو اللجنــة الطبي ــة الفرعيــة لتقريـ ــر مـ ــدى تع ــذر ع ـ ــالج
هذه احلاالت �أو �إجراء تلك الفحو�صات الطبية بال�سلطنة وحتديد الدولة املنا�سبة
للإيفاد �إليها .
2 -2تقري ــر م ــدى حاجة املري ــ�ض ملرافــق �أو مرافق طبي فـي احلاالت التــي ت�ستدعــي
ذلك على النحو املبني فـي هذه الالئحة .
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3 -3تقدير مدة بقاء املري�ض فـي اخلارج على �ضوء احلالة ال�صحية للمري�ض من واقع
التقارير الطبية للحالة .
4 -4اتخـ ــاذ قرارات الإيفاد للع ـ ــالج فـي اخلارج للمر�ضى ومرافقيهـ ــم بعـ ــد اعتمـ ــاده
من الوزير �أو من يفو�ضه  ،وتوفر االعتمادات املالية .
املــادة ( ) 5
تن�ش ـ�أ اللجنــة الطبيــة الفرعيــة فــي كــل حمافظــة بقــرار من الوكيل  ،وت�شكل من رئي�س
وع�ضوية عدد ال يقل عن (� )4أربعة �أطباء بدرجة اخت�صا�صي �أول ف�أعلى .
املــادة ( ) 6
تخت�ص اللجنة الطبية الفرعية بامل�سائل الآتية :
1 -1درا�س ــة ح ــاالت املر�ض ــى املعرو�ض ــة عليها فـي �ضوء تو�صيات الطبيــب اال�ست�ش ــاري
�أو االخت�صا�صي املعالج  ،و�إ�صدار التو�صيات املنا�سبة فـي هذا ال�ش�أن �سواء باملوافقة
على �إيفاد املري�ض للعالج فـي اخلارج �أو بالرف�ض  ،مع بيان �أ�سباب ذلك .
2 -2بيــان مــدى حاجة املري�ض ملرافق �أو مرافق طبي فـي احلاالت التي ت�ستدعي ذلك .
الف�صـــل الثانـــي
�إجــراءات الإيفــاد للعــالج فـي اخلــارج
املــادة ( ) 7
للطبيب اال�ست�شاري �أو االخت�صا�صي املعالج التو�صية بعالج املري�ض �أو �إجراء الفحو�صات
الطبية الالزمة له فـي اخلارج  ،ويتم عر�ض الأمر على اللجنة الفرعية التي تتوىل درا�سة
احلالة و�إ�صدار التو�صية املنا�سبة باملوافقة �أو الرف�ض  ،ورفعها �إىل الدائرة .
املــادة ( ) 8
تتولــى الدائــرة عــر�ض تو�صيــات اللجــان الطبية الفرعية على اللجنة الرئي�سيــة التخاذ
القـرار املنا�سـب ب�ش�أنها  ،ثم عر�ضها على الوزير �أو من يفو�ضه العتمادها فـي موعد �أق�صاه
( )30ثالثون يوما .
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املــادة ( ) 9
يتم �إيفاد املري�ض بناء على قرار اللجنة الرئي�سية بعد اعتماده من الوزير �أو من يفو�ضه
وتوفر االعتمادات املالية الالزمة لذلك .
املــادة ( ) 10
للمري�ض �أو من ميثله قانون ــا التظلم �إىل الوزير من قرار اللجنة الرئي�سية خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطاره �أو علمه بالقرار علما يقينيا  ،ويتعني البت فـي التظلم
خ ــالل ( )15خم�س ــة ع�ش ــر يوم ــا مـ ــن تاري ــخ تقدميــه  ،ويعتبــر م�ضــي هذه املدة دون البت
فـي التظلم مبثابة رف�ضه .
املــادة ( ) 11
ا�ستثناء من نــ�ص املــادة ( )9من هــذه الالئح ــة  ،يجوز فـي احلاالت الطارئــة التــي يتعــذر
عالجها فـي ال�سلطنة � ،إيفاد املري�ض للعالج فـي اخلارج بقرار من اللجنة الرئي�سية بناء
على تو�صية من الطبيب اال�ست�شاري �أو االخت�صا�صي املعالج له .
املــادة ( ) 12
علــى اللجنــة الرئي�سية �إيفاد مرافق ( )1واحد مع املري�ض �إذا كان ذكرا  ،ومرافقني ()2
اثنيــن �إذا كان ـ ــت �أنث ــى وفق ــا لتو�صيـ ــة اللجن ـ ــة الطبيـ ــة الفرعيـ ــة �أو الطبيب اال�ست�شاري
�أو االخت�صا�ص ــي املعالـ ــج لـ ــه  ،وا�ستثناء من ذلك يجـ ــوز للجن ــة الرئي�سيــة �إيفاد مرافقــني
( )2اثنني فـي احلاالت الآتية :
�1 -1إذا كـ ــان املري ــ�ض طفــال مل يتم ال�سابعة من العمر  ،علــى �أن يكون �أحــد املرافقــني
هو �أحد والديه .
�2 -2إذا كان املري�ض من ذوي الإعاقة الكاملة .
املــادة ( ) 13
فـي حاالت الإيفاد �إىل اخلارج لإجراء عمليات زراعة الأع�ضاء يعامل املتربع �سواء كان
عمانيا �أو غري عماين معاملة املتربع له من حيث املخ�ص�صات املالية واملزايا الأخرى املقررة
بهذه الالئحة � ،شريطة �أال يكون املتربع من الدولة املوفد لها املري�ض .
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املــادة ( ) 14
يجوز للجنة الرئي�سية �إيفاد مرافق طبي مع املري�ض فـي احلالتني الآتيتني :
�1 -1إذا كانــت حالــة املري�ض ال�صحية ت�ستدع ــي ذلك وفقــا لتو�صيــة اللجنــة الطبيــة
الفرعية �أو الطبيب اال�ست�شاري �أو االخت�صا�صي املعالج له .
�2 -2إذا ا�ستدعت حالة املري�ض املوجود للعالج فـي اخلارج وجود مرافق طبي له بناء
على تو�صية من الطبيب املعالج فـي اخلارج .
املــادة ( ) 15
م ــع مراعـ ــاة حك ــم املـ ــادة ( )14من هذه الالئح ــة  ،حتدد اللجنة الرئي�سية املدة الالزم ــة
التي يتعني علــى املرافــق الطبــي بقا ؤ�هــا مــع املري�ض  ،ويجــوز متديدها �إذا ا�ستدعــت حالة
املري�ض ذلك بناء على تو�صية الطبيب املعالج فـي الدولة املوفد �إليها .
املــادة ( ) 16
تتحمل الوزارة النفقات الفعلية للع ــالج �أو لإجراء الفحو�صات الطبيــة الالزمة للمراف ــق
�أو املرافق الطبي فـي حالة �إ�صابته �أو مر�ضه حال وجوده فـي اخلارج  ،وعلى الدائرة الت�أكد
من �صحـة النفقــات الفعليــة عن طري ــق امللــحق ال�صح ــي �أو البعث ــة الدبلوما�سية العماني ــة
�أو من يقوم مقامها .
املــادة ( ) 17
يتعني على املري�ض �أو من ميثله قانونا �إنهاء �إجراءات �سفره ومرافقيه خالل موعد �أق�صاه
(� )6ستة �أ�سابيع من تاريخ �إخطاره بالقرار  ،و�إال تعني عر�ض الأمر على اللجنة الرئي�سية
لتقرر ما تراه منا�سبا �سواء بتمديد املوعد امل�شار �إليه � ،أو ب�إلغاء قرار الإيفاد .
الف�صـــل الثالـــث
خم�ص�صــات املوفــد للعــالج فـي اخلــارج ومرافقيــه
املــادة ( ) 18
تتكفل الوزارة فـي حالة �إيفاد املري�ض بالنفقات الآتية :
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�أ  -ر�سم ا�ستخراج ت�أ�شرية ال�سفر .
ب  -تذاكر �سفر املري ــ�ض واملرافـ ــق واملراف ــق الطب ــي ذهابــا و�إياب ــا  ،وذلك بالدرج ــة
ال�سياحيــة  ،ما مل تقت�ض احلالة ال�صحية للمري�ض �سفره على درجة �أخرى  ،بناء
على تو�صية من الطبيب املعالج  ،وقرار من اللجنة الرئي�سية .
ج  -تكاليف نقل املري�ض من املطار �إىل امل�ست�شف ــى �أو مك ــان الإقامة والعك�س �إذا كانت
حالته ت�ستدعي نقله بو�سيلة خا�صة جمهزة لهذا الغر�ض .
د  -تكاليــف الع ــالج �أو �إجــراء الفحو�صــات الطبي ــة  ،وي�شمل ذلك تكالي ــف الإقامة
بامل�ست�شفى للمري�ض ومرافقيه �إذا كان نظام امل�ست�شفى ي�سمح بذلك .
هـ  -تكالي ــف الإقام ــة والنفقات اليوميــة للمريــ�ض طــوال مدة الإيفاد  ،وذلك وفق ــا
للجدول املرفق بهذه الالئحة .
و  -بدالت ال�سفر وغريها من امل�ستحقات املقررة للمرافق الطبي فـي �ش�أن املهمات
الر�سمية .
ز  -نفقات جتهيز ونقل جثمان املري�ض �أو املرافق فـي حالة الوفاة فـي اخلارج .
املــادة ( ) 19
ت�صرف للمري�ض واملرافق النفقات الواردة فـي البند (هـ) من املــادة ( )18من هذه الالئحة ،
مقدما ملدة ( )5خم�سة �أيام  ،ثم ت�صرف لهم �أ�سبوعيا عن طريق امللحق ال�صحي فـي الدولة
املوفد �إليها �أو البعثة الدبلوما�سية العمانية �أو من يقوم مقامها .
وفـي جميع الأحوال ال يتم ال�صرف �إال بعد �صدور قرار الإيفاد من قبل اللجنة الرئي�سية .
املــادة ( ) 20
يوق ــف �ص ــرف النفق ــات ال ــواردة فـي البنديـ ــن (د  ،هـ) من امل ــادة ( )18من هذه الالئح ــة
من التاريخ الذي يقرر فيه الطبيب املعالج فـي اخلارج عودة املري�ض �إىل ال�سلطنة  ،ما مل
يثبت �أن الت�أخي ــر فـي العـ ــودة كان ب�سبب حجوزات ال�سفر  ،بناء على �إفـ ــادة م ــن امللحــق
ال�صحــي �أو البعثة الدبلوما�سية العمانية �أو من يقوم مقامها .
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املــادة ( ) 21
ا�ستثناء من حكم املــادة ( )20من هذه الالئحة �إذا قرر الطبيب املعالج فـي اخلارج مبوجب
و�صفة طبية �صرف �أدوية �أو م�ستلزمات طبية للمري�ض  ،فت�صرف له الأدوية �أو امل�ستلزمات
الطبيـ ــة مل ــدة بقائ ــه فـي اخل ــارج �أو ملدة(� )1شهر واحد �أيهما �أكبــر  ،وذلك فـي حالــة توفـر
هذه الأدوية �أو امل�ستلزمات الطبية فـي ال�سلطنة  ،على �أن ت�صرف له عند عودته عن املـدة
الباقية من امل�ؤ�س�سات ال�صحية التابعة للوزارة والتي حتددها اللجنة الرئي�سية  ،ووفقا
للقواع ــد التي ت�ضعه ــا  ،وفـي حــال ع ــدم توفرهـ ــا فـي ال�سلطنــة يتم �شرا�ؤهــا عن طريـ ــق
الدائرة  ،و�إ�ضافة قيمتها �ضمن نفقات عالج املري�ض فـي اخلارج .
املــادة ( ) 22
فـي ح ــال تو�صي ــة الطبي ــب املعال ــج فـي اخلارج بوجوب مراجع ــة املريــ�ض له مرة �أخرى
فـي وقت الحق فيتم عر�ض الأمر على اللجنة الرئي�سية للنظر فـي مدى �إمكانية مراجعة
املري�ض فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية التابعة للوزارة  ،ف�إذا �أمكن ذلك ت�صدر قرارها برف�ض �سفر
املري�ض للخارج  ،على �أن يكون قرارها م�سببا .
املــادة ( ) 23
فـي حال قيام املري�ض ب�إجراء فحو�صات طبية �أو تلقي عالج غري مو�صى له به وفقا لقرار
الإيفاد  ،يعر�ض الأمر على اللجنة الرئي�سية ف�إذا ارت�أت �أن حالته املر�ضية كانت ت�ستدعي
�إجراء هذه الفحو�صات �أو العالج  ،فتتحمل الوزارة كافة النفقات الفعلية املرتتبة على ذلك
بناء على �إفادة من امللحق ال�صحي �أو البعثة الدبلوما�سية العمانية �أو من يقوم مقامها ،
و�إذا كانت حالته املر�ضية ال ت�ستدعي ذلك  ،فيتحمل املري�ض نفقات ذلك .
املــادة ( ) 24
يتعـني علــى املريــ�ض �أو من ميثلـ ــه قانونا موافاة امللحــق ال�صحــي �أو البعث ــة الدبلوما�سي ــة
العماني ــة �أو من يق ــوم مقامه ــا بكافة التقاري ــر والو�صفات الطبية  ،وعلى امللحق ال�صح ــي
�أو البعثة الدبلوما�سية العمانية �أو من يقوم مقامها �إر�سالها �إىل الدائرة لت�سوية املبالغ
التي مت �صرفها .
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جـــــــدول
نفقــات الإقامــة والنفقــات اليوميــة

م

الدولــــــــة

عملــة
�صـرف العـالوة

1

جمهورية م�صر العربية

نفقـات الإقامـة
والنفقــــات اليوميـــــة
خــارج
امل�ست�شفــى

داخـــل
امل�ست�شفـى

اجلنيه امل�صري

120

50

 2الواليات املتحدة الأمريكية

دوالر �أمريكي

90

15

جمهورية �أملانيا االحتادية
3
والـ ــدول الأوروبيـ ــة

يورو

80

15

4

اململكة املتحدة

اجلنيه
اال�سرتليني

60

10

5

جمهورية الهند

الروبية الهندية

2500

6

دولة الكويت

دينار كويتي

25

5

دينار �أردين

25

8

دوالر �أ�سرتايل

85

15

ريال �سعودي

250

125

10

مملكة تايالند

بات

2750

1100

11

دولة الإمارات العربية
املتحدة

ريال عماين

25

5

 7اململكة الأردنية الها�شمية
8

�أ�سرتاليا

 9اململكة العربية ال�سعودية

* الع ــالوة امل�ستحق ـ ــة للمراف ــق .
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قــرار وزاري
رقـــم 2015/144
بتعديـــل القـــرار الـــوزاري رقـــم 2000/86
فـي �شـ�أن ت�سجيـل �شركـات الأدويـة ومنتجاتهـا وت�سعيـر هـذه املنتجـات
ا�ستنـ ــادا �إىل قانـ ــون تنظي ــم مزاول ــة مهنـ ــة ال�صيدلـ ــة وامل�ؤ�س�س ـ ــات ال�صيدالني ـ ــة ال�صـ ــادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/35
و�إل ــى املر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2014/36بتحديـ ــد اخت�صا�صـ ــات وزارة ال�صحـ ــة واعتمـ ـ ــاد
هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2000/86فـي �ش�أن ت�سجيل �شركات الأدوية ومنتجاتها وت�سعري
هذه املنتجات ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املـ ــادة ( )11من القرار الوزاري رقم  2000/86امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
يكون �سعـر بيــع الــدواء للجمهور على �أ�ســا�س ميناء الو�صول ( )CIFال ــذي تق ــره اللجـن ــة
الفنية  ،م�ضافا �إليه هام�ش ربح  ،على النحو الآتي :
-بن�سبة ( )%43مق�سمة �إىل ( )%15للوكيل و ( )%28لل�صيدلية � ،إذا كان �سعر الت�صدير�أقل من ( )20ع�شرين رياال عمانيا .
-بن�سبة ( )%39مق�سمة �إىل ( )%15للوكيل و ( )%24لل�صيدلية � ،إذا كان �سعر الت�صديريرتاوح من ( )20ع�شرين رياال عمانيا �إىل ( )50خم�سني رياال عمانيا .
-بن�سبة ( )%35مق�سمة �إىل ( )%15للوكيل و ( )%20لل�صيدلية � ،إذا كان �سعر الت�صدير�أكرث من ( )50خم�سني رياال عمانيا.
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املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شـر هـذا القـرار فــي اجلريـدة الر�سميـة  ،ويعمـل بـه مـن 2016/1/1م .
�صدر فـي 1437 / 1 / 25 :هـ
املوافــــق 2015 / 11 / 8 :م
د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1123
ال�صادرة فـي 2015/11/15م

- -311311 -

قــرار وزاري
رقـــم 2015/151
بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم 2012/26
ب�شـ�أن �ضوابـط الت�صريـح للأطبـاء العامليـن بامل�ؤ�س�سـات ال�صحيـة
احلكوميـة املدنيـة بالعمـل فــي امل�ؤ�س�سـات ال�صحيـة اخلا�صـة
ا�ستنادا �إىل قانون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 96/22
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/33ب�ش�أن الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة
بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية) ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/36بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
و�إىل الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفـية ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية
امل�ساع ــدة بامل�ؤ�س�س ــات الطبي ــة احلكومي ــة (املدنــية والع�سكريــة) ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم ، 2014/16
و�إىل القرار الوزاري رقم  2012/26ب�ش�أن �ضوابط الت�صريح للأطباء العاملني بامل�ؤ�س�سات
ال�صحية احلكومية املدنية بالعمل فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ،
و�إىل موافقة جمل�س الوزراء بجل�سته رقم  2015/19املنعقدة بتاريخ 14من �شعبان 1436هـ
املوافــق  2مــن يوني ــو 2015م ب�ش ـ�أن �ساعــات العــمل والت�صريح بالعمل بامل�ؤ�س�سات ال�صحية
اخلا�صة ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
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تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على �ضوابط الت�صريح للأطباء العاملني بامل�ؤ�س�سات ال�صحية
احلكومي ــة املدنيـ ــة بالعم ــل فـ ــي امل�ؤ�س�س ــات ال�صحي ــة اخلا�ص ــة املرفق ــة بالقــرار الــوزاري
رقم  2012/26امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
عل ــى املخاطبيـ ــن ب�أحك ــام هــذا القــرار توفـيــق �أو�ضاعهم فـي مدة ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر
مــن تاريــخ العم ــل بــه � ،أو مــن تاريــخ الت�صريح املمنوح لأي منهما � ،أيهما ي�أتي �أوال .
املــادة الثالثــــة
يلغ ــى ك ــل م ــا يخالــف هــذا الق ــرار والتعدي ــالت املرفق ــة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادةالرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1437/ 2 / 6 :هـ
املوافــــق 2015/11/18 :م
د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1124
ال�صادرة فـي 2015/11/22م
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تعديــالت بعــ�ض �أحكــام �ضوابـط
الت�صريح للأطباء العاملني بامل�ؤ�س�سات ال�صحية
احلكومية املدنية بالعمل فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
ي�ستبدل بن�صو�ص املـواد �أرقام ( )1و ( )3و ( )5مــن �ضوابــط الت�صريــح للأطبــاء العاملني
بامل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية املدنية بالعمل فــي امل�ؤ�س�ســات ال�صحي ــة اخلا�ص ــة املرفقـ ــة
بالقرار الوزاري رقم  2012/26امل�شار �إليه املـواد الآتية :
املــادة ( ) 1
ي�شتــرط للت�صريح للأطبـاء العاملني بامل�ؤ�س�س ــات ال�صحيــة احلكومي ــة املدني ــة بالعمــل
فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة فـي غري �أوقات العمل الر�سمية ما ي�أتي :
أ� � -أن يك ــون طالب الت�صريح طبيبا عمانيــا � ،شاغ ــال لوظيف ــة طبي ــب ا�ست�شــاري
�أول /ا�ست�شاري  ،وذلك ب�أي تخ�ص�ص من التخ�ص�صات الطبية .
ب � -أن يكون طالــب الت�صريــح قــد �أم�ضــى (� )1سنــة علــى الأقــل مــن تاريــخ �شغل ــه
لوظيفة طبيــب ا�ست�ش ــاري �أول  ،و(� )2سنتيــن من تاريخ �شغله لوظيفة طبيب
ا�ست�شاري بامل�ؤ�س�سة ال�صحية احلكومية املدنية التي ينت�سب �إليها .
ج � -أن تك ــون امل�ؤ�س�س ــة ال�صحي ــة اخلا�ص ــة املطل ــوب الت�صري ــح للعمــل بها م�سجلـة
بـوزارة ال�صحـة .
د  -تقديــم مــا يفـيــد موافقــة جهــة عمله علــى العمـ ــل بامل�ؤ�س�ســة ال�صحيــة اخلا�صــة
املطلوب الت�صريح للعمل بها .
هـ  -تقدمي ما يفـيد موافقة امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة التي يرغب فـي العمل بها .
و  -تقدمي ما يفـيد الت�أمني ل�صالح الغري �ضد امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية .
ز � -سداد الر�سم املقرر  ،ومقداره ( )25خم�سة وع�شرون رياال عمانيا .
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املــادة ( ) 3
يتم الت�صريح للطبيــب العمانــي ( ا�ست�شاري �أول  /ا�ست�شاري ) بالعمل فــي م�ؤ�س�ستيــن
�صحيتيــن  -بحــد �أق�صــى  -وي�شمل الت�صريح تقدمي امل�شورة الطبية والعالج و�إجراء
العمليات اجلراحية �أو الفحو�صات الطبية الالزمة �أو الزيارة املنزلية للمري�ض الــذي
ي�شرف على عالجه بامل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة التي يعمل بها .
املــادة ( ) 5
يلتزم الطبيب امل�صرح له بالعمل فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة فـي غري �أوقات العمل
الر�سمية مبا ي�أتي :
أ�  -العمـل كحــد �أق�صــى ( )3ثالثة �أيام فـي الأ�سبوع �إذا كان �شاغال وظيفة طبيب
ا�ست�شاري �أول  ،و( )2يومان فـي الأ�سبوع �إذا كان �شاغال لوظيفة طبيب ا�ست�شاري .
ب � -أن تك ــون مواعي ــد عمل ــه بامل�ؤ�س�س ــة ال�صحي ــة اخلا�صــة ف ــي غيــر �أوقــات عملــه
بامل�ؤ�س�سة ال�صحية احلكومية التي ينت�سب �إليها .
ج � -أن تكون �أيام العمل بامل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة فـي غري �أيام املناوبة بامل�ؤ�س�سة
ال�صحية احلكومية التي ينت�سب �إليها .
د � -أال ي�ؤثر عمله بامل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة على �أداء واجباته وم�س�ؤولياته �سواء
العالجية �أو الإدارية �أو الإ�شرافـية بامل�ؤ�س�سة ال�صحية احلكومية التي ينت�سب
�إليها .
هـ  -عدم خمالفة القوانني واللوائح املتعلقة بتنظيم مزاولة مهنة الطب الب�شري
وطب الأ�سنان و�آداب املهنة و�أخالقياتها املتعارف عليها .
و  -ع ــدم ا�ستغ ــالل الأجه ــزة �أو املع ــدات الطبيـ ــة �أو الإداريـ ــة �أو اخلدمــات امل�ساعدة
�أو العاملني �أو �أي ت�سهيالت �أخرى فـي امل�ؤ�س�سة ال�صحية احلكومية التي ينت�سب
�إليها ل�صالح امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة امل�صرح له بالعمل بها .
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ز  -عدم دعوة �أو ت�شجيع املر�ضى املرتددين على امل�ؤ�س�سة ال�صحية احلكومية التي
ينت�سب �إليها ممن ي�شرف على عالجهم �أو غريهم مراجعته فـي �أثناء عمله
بامل�ؤ�س�س ــة ال�صحيــة اخلا�صة املرخ�ص له العمل بها � ،أو ترغيبهم فـي ا�ستخدام
�أي ت�سهيالت طبية موجودة بتلك امل�ؤ�س�سة ما دامت متوفرة بامل�ؤ�س�سات ال�صحية
احلكومي ــة .
ح  -عدم التدخل لدى �أي م�ؤ�س�سة �صحية حكومية لتمكني املر�ضى املحولني �إليها
طب ــقا للم ــادة ( )6م ــن ه ــذه ال�ضواب ــط م ــن احلــ�صول على �أف�ضلية للمقابلة
�أو احل�صول على اخلدمات الطبية �أو العالجية �أو الدواء .
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وزارة القـــوى العاملـــة
قـــرار وزاري
رقـــم 2015/31
بتنظيـــم مزاولـــة بعــ�ض املهــن
ا�ستنادا �إىل قانون العمــل الـ�صادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم ، 2003/35
و�إلـ ــى املر�س ــوم ال�سلطانـ ــي رقم  2004/76بتحدي ـ ــد اخت�صا�ص ـ ــات وزارة الق ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ــة
واعتمــاد هيكله ــا التنظيم ــي ،
وبـناء على ما تقت�ضيه امل�صلحـة العامـة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تقت�صــر مزاولــة املهــن الآتيــة علــى العماني ــني :
1 -1كاتــب جمرك ـ ــي .
2 -2كاتــب تخليــ�ص جمركــي .
3 -3وكيــل تخليــ�ص جمركــي .
4 -4و�سي ــط تخليــ�ص جمركــي .
املــادة الثانيــــة
ت�سري تراخي�ص العمل والبطاقات ال�صادرة للمهن املحددة باملــادة الأولـى مــن هــذا الق ــرار
حتى تاريخ انتهائها وال يجوز جتديدها .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكام ــه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  13 :من ربيـع الثانـي 1436هـ
املوافــــق  3 :من فبـرايـــــــــــر 2015م
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1090
ال�صادرة فـي 2015/2/8م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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قـــرار وزاري
رقـــم 2015/32
بوقف الرتخي�ص ب�إن�شاء مكاتب اخلدمات التدريبية اخلا�صة ب�صفة م�ؤقتة
ا�ستنــادا �إل ــى املر�س ــوم ال�سلطاين رقــم  2004/76بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة القـوى العاملـة
واعتمــاد هيكله ــا التنظيم ــي ،
و�إىل الالئح ـ ــة التنظيميـ ـ ــة للم�ؤ�س�س ـ ـ ــات التدريبيـ ــة اخلا�ص ــة ال�ص ــادرة بالقـ ــرار ال ـ ـ ــوزاري
رق ـ ـ ــم ، 2010/490
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يوقـف الرتخيــ�ص ب�إن�شـاء مكاتـب اخلدمــات التدريبيــة اخلا�ص ــة اجلدي ــدة ب�صفـ ــة م�ؤقت ــة
مل ــدة �سن ــة واحــدة .
املــادة الثانيــــة
ي�ستثنــى مــن تطبي ــق هـ ــذا القــرار املتقدمــون بطلــب م�ستـ ــوف اال�شرتاطــات خـ ــالل فتــرة
(� )6ستة �أ�شهر قبل �صدور هذا القرار  ،واحلا�صلون على موافقات مبدئية .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  13 :من ربيـع الثانـي 1436هـ
املوافــــق  3 :من فبـرايـــــــــــر 2015م
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1090
ال�صادرة فـي 2015/2/8م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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قـــرار وزاري
رقــم 2015/102
ب�شــ�أن تنظيــم العمــل لبعــ�ض الوقــت
ا�ستنادا �إل ـ ــى قان ــون العم ـ ــل ال�صـ ـ ـ ــادر باملر�سـ ـ ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي رق ـ ــم ، 2003/35
و�إىل املر�سـوم ال�سلطانـي رقــم  2004/76بتحديــد اخت�صا�صات وزارة الق ــوى العــاملــة واعتمــاد
هيكلهـ ــا التنظيم ــي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2013/520ب�ش�أن تنظيم العمل لبع�ض الوقت ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
فـ ــي تطبيـ ــق �أحكـ ــام هـ ــذا ال ـقــرار يكــون للكلمــات والعبـ ــارات التاليــة املعنــى املبيــن قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
العامل بع�ض الوقت  :العامل الذي تقل �ساعات عمله �أو �أيام عمله العادية عن �ساعات
و�أيام العمل املقررة قانونا .
الدائــــــــــــــــــــــــــــرة  :الدائرة املخت�صة بالت�شغيل .
املــادة الثانيــــة
يجـوز ل�صاحـب العمل ت�شغيل العامل بع�ض الوق ــت  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أال تزيد عدد �ساعات العمل فـي اليوم على ( )5خم�س �ساعات .
� - 2أال يقل �أجر ال�ساعة عن ( )3ثالثة رياالت عمانية .
� - 3أن يقت�صر الت�شغيل على العمانيني .
� - 4أن يكــون العامــل بعــ�ض الوقــت من العامليــن �أو الباحثيــن عن عمل �أو الطلبة ،
ويجـ ــوز ت�شغي ــل م ــن أ�ت ــم ( )16ال�ساد�سة ع�شرة  ،ومل يبلغ ( )18الثامنة ع�شــرة
فـيما بني ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا وال�ساد�سة م�ساء فقط .
� - 5أال تزيد ن�سبة القوى العاملـة بعـ�ض الوقــت علــى ( )%10ع�شــرة باملائـ ــة مــن ن�ســب
التعمني املقررة  ،ويحت�سب من �ضمن ن�سبة التعمني املقررة الباحثني عن العمل والطلبة .
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املــادة الثالثــــة
يلت ــزم �صاح ــب العم ــل بالت�أمي ــن علــى العام ــل بع�ض الوقت لدى �إحدى �شركات الت�أمني
املرخ�ص بها فـي ال�سلطنة �ضد �إ�صابات العمل .
املــادة الرابعــــة
مـع عـدم الإخـالل ب�أحكـام قانـون العمـل امل�شار �إليـه  ،يجـب �أن يت�ضمـن عـقد العمـل لبعـ�ض
الوقت ما ي�أتي :
 - 1حتديــد عـ ــدد �ســاع ــات العم ــل .
 - 2حتدي ــد �أيــام العمــل .
� - 3أجر ال�ساعة  ،وطريقة �أداء ذلك الأجر .
ويلتـ ــزم �صاح ــب العم ــل مبواف ــاة الدائــرة ب�أ�سم ــاء العم ــال الذي ــن يعمل ــون بعــ�ض الوقـت ،
مع حتديد طبيعة ونوع العم ــل .
املــادة اخلام�ســــة
ي ـ ـ�ؤدى أ�جــر العامل بع�ض الوقــت كل �أ�سبوع  ،ويجوز �أن ي ـ�ؤدى كــل �أ�سبوعيــن �أو كــل �شهــر ،
ب�شرط موافقة العامل بع�ض الوقت كتابة على ذلك .
املــادة ال�ساد�ســــة
يجوز ل�صاحب العمل �أو العامل بع�ض الوقت �إنهاء العقد بعد �إعالن الطرف الآخر كتابة
قبل موعد الإنهاء بـ (� )7سبعة �أيام عمل .
املــادة ال�سابعــــة
يلغ ــى الق ــرار ال ــوزاري رق ــم  ، 2013/520كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض
مع �أحكامه .
املــادة الثامنــــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  11 :من رجــــــــــــــب 1436هـ
املوافـــــق  30 :من ابريــــــــــــل 2015م

ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1099
ال�صادرة فـي 2015/5/3م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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قـــرار وزاري
رقــم 2015/103
با�ستثناء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية من ن�سب التعمني املقررة
وحتديــــد املهــــن والأن�شطـــة التـــي يجــــوز الت�صريــــح بهــا
للقــوى العاملــة غـري العمانيـة للم�ؤ�س�ســات ال�صغــرية واملتو�سطــة
ا�ستنادا �إلـى قانــون العمـل ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي رقـم ، 2003/35
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رق ـ ــم  2004/76بتحديـ ــد اخت�صا�ص ــات وزارة القـ ـ ـ ـ ــوى العــامل ـ ـ ــة
واعتم ــاد هيكله ــا التنظيم ــي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ستثن ــى امل�ؤ�س�سـ ــات ال�صغي ــرة الت ــي يتـ ــم ت�أ�سي�سه ــا بع ــد تاري ــخ العم ــل ب�أحك ــام هــذا القــرار
من ن�سب التعمني املقررة  ،ملدة (� )2سنتني  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن تكون امل�ؤ�س�سة مملوكة ل�صاحـ ـ ــب العمل .
� - 2أن يكون �صاحب العمل متفرغا لإدارة امل�ؤ�س�سة .
� - 3أن يك ــون �صاح ــب العمـ ــل م�سج ــال ل ــدى الهيئ ــة العام ــة ل�سج ــل القـ ــوى العاملـ ــة
ك�صاحب عمل .
� - 4أن يك ـ ــون �صاح ــب العمـ ــل م�سج ـ ــال ل ــدى الهيئ ـ ــة العامـ ــة لتنميـ ــة امل�ؤ�س�س ـ ــات
ال�صغرية واملتو�سطة .
� -5أن يكون �صاحب العمل م�ؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية .
وبعد انق�ضاء املدة امل�شار �إليها فـي هذه املــادة  ،ت�سري على امل�ؤ�س�سة الن�سب املقررة
للتعميــن .
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املــادة الثانيــــة
يت ــم الت ــدرج ف ــي تطبي ــق ن�س ــب التعمي ــن املق ــررة عل ــى امل�ؤ�س�ســات ال�صغيــرة القائمة وقت
العمل ب�أحكــام ه ــذا الـ ــقرار  ،الت ــي تنطبــق عليــها ال�شــروط امل�شــار �إليهــا فـي املـادة الأوىل
من هذا القرار  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1ال�سنة الأوىل من تاريخ العمل بهذا القرار  ،يتم تطبيق ( )%25خم�سة وع�شرين
باملائة من الن�سبة املقررة للتعمني .
 - 2ال�سنـة الثانية من تاريخ العمل بهذا القرار  ،يتم تطبيق ( )%50خم�سني باملائــة
من الن�سبة املقررة للتعمني .
 - 3ال�سنة الثالثة من تاريخ العمل بهذا القرار  ،يتم تطبيق ( )%75خم�سة و�سبعني
باملائة من الن�سبة املقررة للتعمني .
 - 4ال�سن ــة الرابع ــة من تاريخ العمل بهــذا القـرار  ،يتم تطبيـق ( )%100مائة باملائــة
من الن�سبة املقررة للتعمني .
املــادة الثالثــــة
يجوز الت�صريح با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،
الت ــي تنطب ــق عليهـ ــا ال�ش ــروط امل�ش ــار �إليه ــا ف ــي املـ ــادة الأولــى مــن هذا القرار  ،و املحددة
فـي امللحق املرفق به .
املــادة الرابعــــة
يج ـ ــوز الت�صري ـ ــح با�ستق ـ ــدام القـ ــوى العامل ـ ــة غـ ـي ــر العماني ـ ــة للم�ؤ�س�سـ ـ ــات ال�صغيـ ـ ــرة
العاملـ ــة فــي نـ�ش ــاط املق ــاوالت  ،التــي تنطبــق عليها ال�شروط امل�شار �إليها فـي املــادة الأوىل
مـن هـذا القـرار  ،مبا ال يزيد على ( )5خم�سة عمال  ،دون تقدمي اتفاقيات �أو �إباحات بناء .
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املــادة اخلام�ســــة
ي�ستثنــى املوظف ــون املتفرغ ــون من اجلهات احلكومية والذين يتقا�ضون معا�شا مــن �أحد
�صناديق التقاعد من �شرط الت�أمني لدى الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية .
املــادة ال�ساد�ســــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  11 :من رجــــــــــــــب 1436هـ
املوافـــــق  30 :من ابريــــــــــــل 2015م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1099
ال�صادرة فـي 2015/5/3م
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ملحــق بالأن�شطــة واملهــن
التــــــي يجـــــوز الت�صريــــــح لهــــــا
با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
م

الن�شـــــاط  -املهنـــــة

احلــد الأقــ�صى
لعــدد العمـــال

 1فني �صيانة لن�شاط بيع و�إ�صالح الهواتف النقالة واحلا�سب الآيل

1

 2ن�شــاط خياط ــة املالبــ�س ( الرجاليــة والن�سائية )

5

 3منظــف �سيــارات لن�شـاط بيع ال�سيارات امل�ستعملة

1

عامــل �شح ــن وتفري ــغ دون حتدي ــد م�ساح ــة � ،أو وجود خمزن
فـي الواليات املعمنة للأن�شطة الآتية :
 بيع املواد التمـ ــويني ـ ـ ــة . بيع املالب�س اجلـ ــاه ـ ــزة . بيع الأقم�شة واملن�سوجات . بيع الأدوات الكهــربائيــة . بيع م ـ ـ ـ ـ ـ ــواد البن ـ ـ ــاء .4
عامل لكل ن�شاط
 بيع اخل�ض ـ ــروات والفواك ـ ـ ـ ــه . بيع العطور وم�ستلزمات التجميل . بيع الأدوات املــنزليـ ــة . بيع الأحـ ــذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة . بيع املواد الــزراعي ـ ـ ــة . بيع الأثاث واملفرو�شــات . بيع قطع غيار ال�سيارات .-324-

قــرار وزاري
رقــم 2015/244
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة
ملراكـز التدريـب املهنـي ومعاهـد ت�أهيـل ال�صياديـن احلكوميـة
ا�ستن ــادا �إىل املر�س ــوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة القوى العامل ــة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
و�إىل الالئحة التنظيميــة ملراك ــز التدري ــب املهن ــي احلكومي ــة ال�ص ــادرة بالق ــرار الـ ــوزاري
رقم ، 2008/429
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2010/9
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ـ ـ ــل فـي �شـ ـ ـ ـ�أن مراكـ ـ ــز التدري ـ ـ ــب املهنـ ـ ــي ومعاهـ ـ ــد ت�أهيـ ـ ــل ال�صياديـ ـ ــن احلكومي ـ ــة
بالالئح ــة املرفقـ ــة .
املــادة الثانيــــة
تلغـ ــى الالئحـ ــة التنظيميـ ــة ملراك ــز التدري ــب املهن ــي احلكومي ــة امل�ش ــار �إليه ــا  ،كم ــا يلغى
كـل مـا يخالـف الالئحـة املرفقـة � ،أو يتعـار�ض مـع �أحكامهـا .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  22 :من ذي القعــدة 1436هـ
املـوافـــــق  6 :من �سبتمبـــــــــر 2015م
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1114
ال�صادرة فـي 2015/9/13م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ـ ـ ــر الق ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ــة
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الالئحـة التنظيميـة
ملراكـز التدريـب املهنـي ومعاهـد ت�أهيـل ال�صياديـن احلكوميـة
البـاب الأول
التعاريـف والأحكـام العامـة والأهـداف
الف�صـل الأول
تعاريـف و�أحكـام عامـة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمــات والعبــارات التاليــة املعنــى املو�ض ــح قري ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـوزارة :
وزارة القوى العاملة .
 - 2الوزيـر :
وزير القوى العاملة .
 - 3الوكيـل :
وكيل الوزارة للتعليم التقني والتدريب املهني .
 - 4املديريـة :
املديرية العامة للتدريب املهني .
 - 5املديـر العـام :
مدير عام املديرية .
 - 6املديـر العـام امل�ساعـد :
املدير العام امل�ساعد للمديرية .
 - 7املركـز :
�أحد مراكز التدريب املهني احلكومية التابعة للوزارة .
 - 8املعهـد :
�أحد معاهد ت�أهيل ال�صيادين احلكومية التابعة للوزارة .
 - 9جملـ�س الأمنـاء :
جمل�س �أمناء املراكز واملعاهد  ،امل�شكل وفقا لأحكام املـادة ( )5من هذه الالئحة .
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 - 10جملـ�س املراكـز واملعاهـد :
املجل�س امل�شكل وفقا لأحكام املـادة ( )9من هذه الالئحة .
 - 11جملـ�س املركـز �أو املعهـد :
جمل�س مركز التدريب املهني �أو معهد ت�أهيل ال�صيادين .
 - 12املديـر :
مدير املركز �أو املعهد .
� - 13أع�ضاء هيئة التدري�س والتدريب والتوجيه :
�شاغلو وظائف التدري�س والتدريب والتوجيه  ،باملركز �أو املعهد .
 - 14الوظائـف امل�سانـدة :
فنيو الور�ش واملختربات وطاقم ال�سفينة  ،باملركز �أو املعهد .
 - 15الربامـج :
برامج التعليم والتدريب املهني التي يكت�سب الطالب واملتدرب من خاللها
مع ــارف علمي ــة ومهارات واجتاهـات مهنيــة خــالل مدة زمنيــة حم ــددة ح�س ــب
امل�س ــار والربنامج  ،وت�ؤهلــه لاللتح ــاق ب�سوق العمــل فـي جم ــال اخت�صا�صــه ،
�أو ملوا�صلــة تعليمه وتدريبه املهنــي �أو تعليمــه العالــي ح�سب اللوائــح والأنظم ــة
وال�ضوابط املعتمدة لذلك .
 - 16امل�سـارات :
امل�سارات التعليمية والتدريبية التي ميكن للطلبة واملتدربني االلتحاق بها ،
وفقا لل�ضوابط املحددة لكل م�سار .
 - 17الطالـب :
ال�شخ�ص املقيد فـي م�سار دبلوم التعليم املهني � ،أو م�سار دبلوم التعليم املهني
العام .
 - 18املتـدرب :
ال�شخ�ص املقيد فـي م�سار التلمذة املهنية � ،أو الدورات التدريبية املهنية .
 - 19التدريـب امليدانـي :
فرتة تدريب فـي مواقع عمل فعلية  ،وتكون مدتها ح�سب الربنامج التدريبي
والتخ�ص�ص .
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 - 20جلنـة امل�ساءلـة :
جلنة م�ساءلة الطلبة واملتدربني التي ت�شكل وفقا لأحكام هذه الالئحة .
� - 21ساعـة معتمـدة :
وحدة قيا�س درا�سية لتحديد وزن املقررات الدرا�سية خالل الف�صل الدرا�سي
الواحـ ـ ـ ــد  ،وتع ـ ــادل حما�ضـ ــرة نظري ـ ـ ــة �أو ح�صتـ ـ ــي تدري ـ ـ ــب عملـ ــي �أو �أكث ـ ـ ــر
فـي املختربات والور�ش فـي الأ�سبوع خالل الف�صل الدرا�سي .
 - 22النقطـة املعتمـدة :
مقدار التح�صيل املتوقع من طالب عادي خالل ( )10ع�شر �ساعات عمل .
 - 23املقـرر الدرا�سـي :
مادة درا�سية خالل ف�صل درا�سي واحد  ،قد تكون نظرية �أو عملية �أو خمتلطة
(نظرية وعملية) .
 - 24احل�صـة الدرا�سيـة واملحا�ضـرة :
الفرتة الزمنية التي ت�ستغرق ( )50خم�سني دقيقة درا�سة فعلية � ،سواء كانت
ذات طبيع ـ ـ ـ ـ ـ ــة نظري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �أو عمليـ ـ ـ ـ ـ ــة بالن�سبـ ـ ـ ـ ــة مل�سـ ـ ـ ـ ـ ــار الدبل ـ ـ ـ ــوم املهنـ ـ ـ ـ ــي ،
و( )45خم�ســا و�أربعيــن دقيقـة لباقــي امل�ســارات .
 - 25الطالـب املنتظـم :
الطالب املقبول للدرا�س ــة ب�أحد املراك ــز �أو املعاه ــد عن طري ــق مركــز القب ــول
املوحد � ،أو الت�سجيل املبا�شر .
 - 26الطالـب املتفـرغ جزئيـا :
الطال ــب �أو املتدرب املقبول ب�أحد املراك ــز �أو املعاه ــد للدرا�س ــة بنظ ــام التف ــرغ
اجلزئي املو�ضح بهذه الالئحة .
 - 27برامـج الدرا�سـة بنظـام التفـرغ اجلـزئي :
برامـج تعليمي ــة وتدريبي ــة مماثل ــة للربامج املطبق ــة باملراك ــز واملعاه ــد تتي ــح
للعاملي ـ ــن فـي القطاعي ـ ــن احلكوم ــي واخل ـ ــا�ص التعليـ ـ ــم والتدري ـ ــب املهن ـ ــي
�أو ملوا�صلة الدرا�سة باملراكز واملعاهد على نفقتهم اخلا�صة �أو على نفقة اجلهات
املوفدين منها .
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 - 28التقومي الأكادميي :
تقومي يحدد مواعيد بدء وانتهاء الف�صول الدرا�سية  ،واالمتحانات  ،وت�سجيل ،
و�سحب  ،و�إ�ضافة املقررات  ،وطلبات الت�أجيل  ،و�إجازات الطلبة واملتدربني .
املـــادة ( ) 2
يحدد الوزير التقومي الأكادميي  ،و�ساعات العمل اليومي  ،و�إجازات �أع�ضاء هيئة التدري�س
والتدريب والتوجيه  ،فـي املراكز واملعاهد  ،وذلك بناء على اقرتاح الوكيل .
املـــادة ( ) 3
ت�صرف للطلبة واملتدربني املخ�ص�صات املالية التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
الف�صـل الثانـي
الأهـداف
املـــادة ( ) 4
تهدف املراكز واملعاهد �إىل حتقيق ما ي�أتي :
� - 1إعداد قوى عاملة وطنية م�ؤهلة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية فـي خمتلف
املجاالت املهنية  ،وفق املعايري املهنية الوطنية والعاملية .
 - 2رفد �سوق العمل بقوى عاملة وطنية قادرة على املناف�سة للإ�سهام الفاعل فـي التنمية
االقت�صادية واالجتماعية من خالل طرح برامج مهنية ذات جودة عالية .
 - 3توفري فر�ص التعليــم والتدري ــب  ،وفق مبــادئ التعليــم للجميع والتعلــم مدى
احلياة .
 - 4طرح برامــج تعليميــة وتدريبيــة ومهنية عالية امل�ستوى واجلــودة وفــق املعاييــر
املعتمدة .
 - 5بناء عالقات �شراكة مع م�ؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ص فـي �سبيل �إجناح
العملية التعليمية والتدريبية  ،وتلبية احتياجات �سوق العمل .
 - 6توظيـ ــف العل ــوم املعا�ص ــرة والتقني ــة احلديثـ ــة فـي تطويـ ــر امل ـ ــوارد التعليمي ــة
والتدريبية وحتديثها با�ستمرار .
� - 7إجراء الدرا�سات والبحوث املتعلقة بتطوير وحت�سني التعليم والتدريب املهني .
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البـاب الثانـي
الإ�شـراف العـام على املراكـز واملعاهـد
الف�صـل الأول
جملـ�س الأمنـاء
املـــادة ( ) 5
ي�شكل جمل�س الأمناء بقرار من الوزير  ،برئا�سة الوكيل  ،وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س .
 - 1املدير العام
 - 2مدير عام املديرية العامة للتعليم التقني .
 - 3مدير عام املديرية العامة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية .
 - 4مدير مركز املعايري واالختبارات املهنية .
 - 5مدير مركز "يتم اختياره �سنويا بالتناوب بني مديري املراكز" .
 - 6مدير معهد "يتم اختياره �سنويا بالتناوب بني مديري املعاهد" .
 - 7ممثل عن وزارة التنمية االجتماعية .
 - 8ممثل عن وزارة التعليم العايل .
 - 9ممثل عن وزارة الرتبية والتعليم .
 - 10ممثل عن وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
 - 11ممثل عن وزارة النقل واالت�صاالت .
 - 12ممثل عن الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية .
 - 13ممثل عن غرفة جتارة و�صناعة عمان .
 - 14ممثلني اثنني عن القطاع اخلا�ص .
ويحل نائب الرئي�س حمــل الرئي ــ�س عن ــد غياب ــه � ،أو وج ــود مان ــع يح ــول دون ممار�ست ــه
الخت�صا�صاته .
وللمجل�س اال�ستعانة مبن يراه منا�سبا حل�ضور اجتماعاته من ذوي اخلربة  ،دون �أن يكون
لهم �صوت معدود .
ويت�ضمن القرار تعيني �أمني �سر جمل�س الأمناء بناء على تر�شيح الوكيل  ،وحتديد مدة
تعيينه  ،على �أن يتوىل �أمني ال�سر �إخطار �أع�ضاء جمل�س الأمناء بجدول الأعمال قبل
تاريخ االجتماع بوقت كاف  ،و�إعداد حما�ضر االجتماعات  ،و�أي �أعمال �أخرى تتعلق بعمل
جمل�س الأمناء .
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املـــادة ( ) 6
يجتمــع جملــ�س الأمن ــاء بدع ــوة من رئي�س ــه � ،أو من يحــل حملــه  )2( ،مرتي ــن على الأق ــل
فـي كل عام � ،أو كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،وال يكون اجتماعه �صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية
�أع�ضائه  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س � ،أو من يحل حمله .
وت�صدر قرارات جمل�س الأمناء ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وفـي حال ت�ساوي
الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املـــادة ( ) 7
ي�صــدر الوزير قرارا بتحديد املكاف�أة املاليــة لأع�ضــاء جملــ�س الأمنــاء و�أميــن ال�ســر عن كل
اجتماع .
املـــادة ( ) 8

يخت�ص جمل�س الأمناء مبا ي�أتي :
 - 1ر�سم ال�سيا�سة العامة للمراكز واملعاهد  ،ورفعها �إىل الوزير .
� - 2إقرار النظ ــام التعليمــي والتدريبي للمراك ــز واملعاه ــد  -من حيث م�ستويات ــه ،
و�أنواعه  ،وم�ساراته  ،وامل�ؤهالت التي متنح للطلبة واملتدربني  ، -وربطه ب�أهداف
و�سيا�سـ ـ ــة التعلي ـ ــم والتدري ـ ــب والتوجي ــه املهني واحتياج ــات االقت�ص ــاد الوطني
فـي �إطار خطط التنمية .
 - 3اعتماد �آليات تعزيز العالقة بني املراكز واملعاهد وم�ؤ�س�سات القطاعني احلكومي
واخلا�ص .
 - 4النظر فـي املقرتحات التي تتقدم بهــا املراك ــز واملعاه ــد الحتياجاته ــا الإمنائيــة
والت�شغيلية  ،ورفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل الوزير .
 - 5النظر فـي مقرتحات �إن�شاء الأق�سام فـي املراكز واملعاهد � ،أو دجمها � ،أو جتميدها ،
�أو �إلغائها  ،ورفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل الوزير .
 - 6النظر فـي مقرتحات �إن�شاء املراكز واملعاهد  ،ورفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل الوزير .
 - 7اقت ــراح الت�شريعــات واللوائ ــح ذات ال�صل ــة بالتعلي ــم والتدريـ ــب املهنـ ــي  ،ورفعهـ ــا
�إىل الوزير .
 - 8مراجعة تقارير �أداء املراكز واملعاهد .
� - 9أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل الوزير .
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الف�صـل الثانـي
جملـ�س املراكـز واملعاهـد
املـــادة ( ) 9
ي�شكل جمل�س املراكز واملعاهد بقرار من الوكيل  ،برئا�سة املدير العام  ،وع�ضوية كل من :
 - 1املدير العام امل�ساعد
نائبا للرئي�س .
 - 2مديري املراكز واملعاهد .
 - 3مديري الدوائر باملديرية .
ويحدد القرار �أمني �سر املجل�س من بني مديري الدوائر باملديرية .
ويح ــل نائب الرئي ــ�س حمـ ــل الرئي ــ�س عند غياب ــه � ،أو وج ــود مان ــع يح ــول دون ممار�ست ــه
الخت�صا�صاته .
وللمجل�س اال�ستعانة مبن يراه منا�سبا حل�ضور اجتماعاته من ذوي اخلربة  ،دون �أن يكون
لهم �صوت معدود .
املـــادة ( ) 10
يخت�ص جمل�س املراكز واملعاهد بالآتي :
 - 1متابعة تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية للمراكز واملعاهد .
 - 2درا�ســة ال�سيا�سة العامة لتطوير وحت�سيــن املراكز واملعاه ــد  ،من حيث الأنظم ــة
الإدارية واملالية واملوارد الب�شرية واملادية والتجهيزات الفنية  ،وغريها .
 - 3و�ضع اخلطط امل�ستقبلية لتطوير املراكز واملعاهد وخطط الدرا�سة والتدريب ،
مبا يتفق مع اخلطط التنموية .
 - 4و�ضع معايري القبول  ،ونظام وخطط الدرا�سة والتدريب  ،و�ضوابط التقومي
واملناهج وطرق و�أ�ساليب �إعدادها  ،وتطويرها مل�سارات التعليم والتدريب املهني
املعتمدة باملراكز واملعاهد  ،ورفعها �إىل الوكيل لالعتماد .
 - 5درا�سة التحديات التي تواجه املراكز واملعاهد وو�ضع احللول املنا�سبة ملعاجلتها .
 - 6اقتــراح التقوي ــم الأكادمي ــي  ،و�ساع ــات العم ــل اليومي  ،و�إجــازات �أع�ضاء هيئة
التدري�س والتدريب والتوجيه  ،ورفعها �إىل الوكيل .
 - 7اقت ــراح النظ ــام التعليم ــي والتدريبــي للمراكــز واملعاهد  ،ورفع التو�صيات ب�ش�أنه
�إىل جمل�س الأمناء .
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 - 8اقرتاح �آليات تعزيز العالقة بني املراكز واملعاهد وم�ؤ�س�سات القطاعني احلكومي
واخلا�ص  ،ورفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل جمل�س الأمناء .
 - 9اقرتاح االحتياجات الإمنائية والت�شغيليــة للمراك ــز واملعاه ــد  ،ورفع التو�صي ــات
ب�ش�أنها �إىل جمل�س الأمناء .
 - 10درا�سة وحتديد احتياجات املراكز واملعاهد من املوظفني الإداريني و�أع�ضاء هيئة
التدري�س والتدريب والتوجيه والوظائف امل�ساندة  ،ورفعها �إىل الوكيل .
 - 11درا�سة مقرتحات ا�ستحداث الوظائف باملراكز واملعاهد  ،وحتديد مهام كل منها ،
ورفعها �إىل الوكيل .
 - 12درا�سة واقرتاح خطة القبول ال�سنوية  ،ورفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل الوكيل .
 - 13املوافقة على طرح التخ�ص�صات فـي املراك ــز واملعاه ــد � ،أو دجمه ــا � ،أو جتميدهـ ــا ،
�أو �إلغائها .
 - 14اقرتاح �إن�شاء املراكز واملعاهد  ،ورفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل جمل�س الأمناء .
 - 15درا�سة امليزانية ال�سنوية للمراكز واملعاهد ورفعها �إىل الوكيل .
� - 16أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل الوكيل .
املـــادة ( ) 11
يجتم ــع جمل ــ�س املراك ــز واملعاه ــد بدع ــوة من رئي�س ــه � ،أو من يحــل حمل ــه  )2( ،مرتي ــن
على الأقل كل ف�صل درا�سي � ،أو كلما دعت احلاجة �إىل ذلك  ،وال يكون اجتماعه �صحيحا
�إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو من يحل حمله  ،وت�صدر
قراراته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه
رئي�س االجتماع .
ويرفع رئي�س جمل�س املراكز واملعاهد تقريرا فـي نهاية كل ف�صل درا�سي �إىل الوكيل ب�ش�أن
نظام التعليم والتدريب املهني  ،وح�سن �سري العمل فـي املراكز واملعاهد .
املـــادة ( ) 12
يتوىل الوكي ــل الإ�شراف العام على املراك ــز واملعاهد  ،ومتابع ــة تنفيذ خططه ــا وبراجمها
املعتمدة و�أهدافها وتطبيق �أ�س�س وقواعد �ضبط جودة التعليم والتدريب فيها .
وللوكي ــل دعوة مديري املراك ــز واملعاه ــد ب�صفة دورية ملناق�شته ــم فـي �ش�ؤونهــا و�سيا�ساته ــا
العامــة وتقاريرهــا الدوريــة والتعــاون والتن�سيــق بينها  ،و�أي �أعمال �أخـرى يتطلبهــا ح�ســن
�سري العمل بها .
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املـــادة ( ) 13
يتوىل املدير العام الإ�شراف على تنفيذ القـوانني واللوائح والقرارات وال�ضوابط املتعلقة
باملراك ــز واملعاه ــد فـي حدود االخت�صا�صات املق ــررة له  ،على �أن يرفــع �إىل الوكي ــل تقريرا
فـي نهاية كل عام درا�سي يبني فيه �سري العمل فـي املراكز واملعاهد  ،و�أن�شطتها املختلفة
ومقرتحات تطويرها  ،ويكون م�س�ؤوال �أمام الوكيل عن �سري العمل باملراكز واملعاهد .
الف�صـل الثالـث
�إدارة املراكـز واملعاهـد
املـــادة ( ) 14
ي�شكل جمل�س املركز �أو املعهد  ،برئا�سة املدير  ،وع�ضوية كل من :
 - 1املديرين امل�ساعدين .
 - 2ر�ؤ�ساء الأق�سام .
 - 3موجهي التعليم والتدريب .
ويتول ــى أ�ح ــد ر�ؤ�س ــاء الأق�س ــام �أمان ــة �سر املجل�س دوريا  ،ملدة ( )1ف�صل درا�سي واحد  ،وفقا
ملا يحدده املدير .
ويحـ ــل املديـ ــر امل�ساعـ ــد ل�ش ـ ـ�ؤون التعليـ ــم والتدريـ ــب املهن ــي حم ــل املديــر فـي حالة غيابه ،
�أو وجود مانع يحول دون ممار�سته الخت�صا�صاته .
وللمجل�س اال�ستعانة مبن يراه منا�سبا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص  ،دون �أن يكون لهم
�صوت معدود  ،مقابل مكاف�أة مالية عن كل اجتماع حتدد بقرار من الوزير .
املـــادة ( ) 15
يخت�ص جمل�س املركز �أو املعهد باملهام وال�صالحيات الآتية :
 - 1تعزير التوا�صل مع القطاعني احلكومي واخلا�ص .
 - 2ر�صد احتياجات �سوق العمل املحلي من الوظائف واملهارات املهنية .
 - 3النظر فـي الدرا�سات املتعلقة بتكلفة التعليم والتدريب  ،ورفع التو�صيات ب�ش�أنها
�إىل املدير العام .
 - 4اقرتاح طرح وتطوير الربامج والتخ�ص�صات التعليمية والتدريبية � ،أو �إلغائها ،
�أو جتميدها  ،ورفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل املدير العام .
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 - 5و�ضع خطط الت�أهيل والتنمية املهنية للعاملني  ،ورفعها �إىل املدير العام .
 - 6درا�س ـ ـ ــة مقرتحـ ـ ــات تطوي ـ ـ ــر املن�شـ ـ ـ ـ�آت والتجهي ـ ــزات  ،ورفع التو�صي ــات ب�ش�أنه ــا
�إىل املدير العام .
 - 7درا�ســة طلبــات نقل التجهيــزات واملعدات بني املراكز واملعاهد  ،ورفع التو�صيات
ب�ش�أنها �إىل املدير العام .
 - 8املوافق ــة على تنظي ــم امل�سابق ــات املهنية والأن�شط ــة العلمي ــة والثقافي ــة والفنيــة
والريا�ضية واالجتماعية للطلبة واملتدربني .
 - 9اقت ــراح ا�ستح ــداث الوظائ ــف  ،وحتديــد مهام كل منها  ،ورفع التو�صيات ب�ش�أنهــا
�إىل املدير العام .
 - 10اقرتاح �إن�شاء الأق�سام �أو جتميدها �أو �إلغائها �أو �إدماجها �أو �إجراء تعديالت عليها ،
ورفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل املدير العام .
 - 11اقرتاح �أعداد الطلبة واملتدربني املقرر قبولهم فـي املركز �أو املعهد  ،وتوزيعهم
وفق الطاقة اال�ستيعابية .
 - 12النظ ــر فـي مقرتح ــات انتق ــال الطلب ــة واملتدربي ــن بني املراك ــز واملعاهــد  ،ورفع
التو�صيات ب�ش�أنها �إىل املدير العام .
 - 13اعتماد نتائج امتحانات الطلبة واملتدربني .
 - 14درا�سة م�ش ــروع امليزاني ــة ال�سنوي ــة للمركـ ــز �أو املعه ــد  ،ورفــع التو�صي ــات ب�ش�أنه ــا
�إىل املدير العام .
 - 15متابعة تنفيذ �إجراءات الأمن وال�سالمة .
� - 16ضمان تطبيق نظام اجلودة املعتمد .
 - 17متابع ــة تنفي ــذ اخلط ــة اال�سرتاتيجي ــة للمرك ــز �أو املعهــد  ،واخلطط الت�شغيلية
للأق�سام .
� - 18أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املدير العام .
املـــادة ( ) 16
يجتمع جمل�س املركز �أو املعهد بناء على دعوة من رئي�سه ( )1مرة واحدة �شهريا  ،وكلما
اقت�ضت احلاجة لذلك  ،وال يعترب االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية الأع�ضاء  ،وت�صدر
قرارات ــه وتو�صياتــه بـ�أغلبية �أ�صوات الأع�ض ــاء احلا�ضري ــن  ،وفـي حالة الت�س ــاوي يرجح
اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
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املـــادة ( ) 17
ملجلـ ــ�س املركـ ــز �أو املعهـ ــد ت�شكي ــل جل ــان دائمـ ــة �أو م�ؤقت ـ ــة  ،تتول ـ ــى درا�س ــة بع ــ�ض امل�سائ ــل
�أو املو�ضوعات ذات ال�صلة مبهامه التي يخت�ص بها وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها �إىل املجل�س ،
ويرفع حم�ضر اجتماعاته للمدير العام لالطالع واالعتماد .
املـــادة ( ) 18
يجوز ملجل�س املركــز �أو املعهــد زيــادة الن�صــاب التدري�سي والتدريبــي لع�ضــو هيئة التدريــ�س
والتدري ــب �إذا اقت�ض ــت ظروف العم ــل ذلك  ،ومينح الع�ض ــو لقاء �ساعات العمل الإ�ضافي ــة
�أجرا وفق اللوائح املعمول بها .
املـــادة ( ) 19
يكون لكل مركز �أو معهد مدير  ،يتوىل �إدارة �ش�ؤونه التعليمية والتدريبية والإدارية واملالية
مبا يكفل ح�سن �سري العمل به  ،وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة والقوانني
والنظم املعمول بها  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1الإ�شراف على تنفيذ اخلطط والربامج التعليمية والتدريبية باملركز �أو املعهد ،
والعمل على �إجنازها فـي مواعيدها املقررة .
 - 2الإ�شراف على مرافق املركز �أو املعهد  ،واملحافظة عليها  ،و�صيانتها .
 - 3التن�سيق بني املركز �أو املعهد وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي .
 - 4الإ�شراف على قبول املتقدمني لاللتحاق باملركز �أو املعهد  ،وفقا لنظام القبول ،
وتوزيعهم على التخ�ص�صات املختلفة .
 - 5مراقبة �سري الدرا�سة والعمل واالمتحانات  ،و�ضبط النظام داخل املركز �أو املعهد ،
بالتعاون مع م�ساعديه ور�ؤ�ساء الأق�سام .
 - 6حتديد احتياجات املركز �أو املعهد من �أع�ضاء هيئة التدري�س والتدريب والتوجيه ،
و�أع�ضـ ــاء الهيئـ ــة الإداريـ ــة  ،و�شاغلـ ــي الوظائـ ــف امل�سانـ ــدة  ،واقت ـ ــراح تعيينهـم ،
وعر�ضها على جمل�س املركز �أو املعهد .
� - 7ضم ــان توفيـ ــر امل�ستلزم ــات التدريبي ـ ــة والتعليميـ ــة من مـ ــواد و�أدوات ومعـ ــدات ،
مبا يكفل ح�سن �سري العمل باملركز �أو املعهد .
� - 8إعداد امليزانية ال�سنوية للمركز �أو املعهد  ،وعر�ضها على جمل�س املركز �أو املعهد ،
ثم رفعها �إىل املدير العام .
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� - 9إع ــداد تقري ــر �شامل عن كل ف�صل درا�سي حول �سيـر الدرا�س ــة والأداء فـي املرك ــز
�أو املعهد  ،ورفعه �إىل املدير العام .
� - 10إعداد تقرير �سنوي عن واقع �سري التعليم والتدريب واملوظفني باملركز �أو املعهد ،
ورفعه �إىل املدير العام .
 - 11الإ�شراف على �أعمال التقومي فـي املركز �أو املعهد .
 - 12الإ�شراف على تطبيق نظام �ضبط اجلودة املعتمد .
 - 13الإ�شراف على االلتزام با�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة املهنية فـي املركز �أو املعهد .
 - 14الإ�شراف على تنظيم عقد االجتماعات العلمية والعملية واللقاءات والندوات ذات
العالقة بعمل املركز �أو املعهد .
 - 15درا�سة عقود التدريب مع امل�ؤ�س�سات الراغبة فـي تنمية و�صقل مهارات عامليها ،
وعقود تدريب الباحثني عن العمل  ،ورفعها �إىل املدير العام .
 - 16تقييم �أداء م�ساعديه  ،والفنيني والإداريني باملركز �أو املعهد اخلا�ضعني لإ�شرافه
املبا�شر .
 - 17اعتماد تقارير الأداء التي يعدها املدراء امل�ساعدون  ،ور�ؤ�ساء الأق�سام ب�ش�أن �أع�ضاء
هيئة التدري�س والتدريب والتوجيه  ،و�أع�ضاء الهيئة الإدارية  ،و�شاغلي الوظائف
امل�ساندة وغريهم  ،والتو�صية فيما يتعلق برتقياتهم وجتديد عقودهم �أو �إلغائها ،
بعد الت�شاور مع م�ساعديه ور�ؤ�ساء الأق�سام .
� - 18إ�صدار القرارات التي يقت�ضيها ح�سن �سري العمل باملركز �أو املعهد .
 - 19القيام ب�أي �أعمال �أخرى يكلف بها من قبل املدير العام فـي جمال اخت�صا�صه .
ويحل املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون التعليم والتدريب املهني حمل املدير فـي حالة غيابه �أو وجود
مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته .
املـــادة ( ) 20
يكـ ـ ــون للمديـ ــر  ،مدي ــر م�ساع ــد لل�شـ ـ�ؤون الإداري ــة واملالي ـ ــة  ،ويك ـ ــون تعيي ــن ك ــل م ــن :
املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون التعليم والتدريب املهني  ،واملدير امل�ساعد ل�ش�ؤون الطلبة واملتدربني
بن ــاء عل ــى تر�شي ــح م ــن املدير العـام  ،من بني �أع�ضاء هيئة التدري�س والتدريب والتوجيه ،
ملدة ( )3ثالث �سنوات  ،قابلة للتجديد �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك .
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املـــادة ( ) 21
ميار�س املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون التعليم والتدريب املهني املهام وال�صالحيات الآتية :
 - 1الإ�شراف على الن�شاط التعليمي والتدريبي باملركز �أو املعهد .
 - 2حتديد االحتياجات الالزمة للمركز �أو املعهد من معدات وقاعات درا�سية وور�ش
تدريب وم�صادر تعلم وخمتربات وغريها  ،والعمل على تطويرها .
 - 3حتديد احتياجات املركز �أو املعهد من �أع�ضاء هيئة التدري�س والتدريب والتوجيه ،
والوظائ ــف امل�سان ــدة  ،ومتابع ــة �أدائه ــا  ،بالتن�سي ــق مع الأق�س ــام الفني ــة واجلهات
املخت�صة .
 - 4التن�سيق مع ق�سم �ش�ؤون الطلبة واملتدربني لإعداد البيانات والإح�صائيات اخلا�صة
باملركز �أو املعهد .
 - 5معاونــة املديــر امل�ساعد ل�ش ـ�ؤون الطلبة واملتدربني فـي تنظيم �أعمال االختبارات
النهائية .
 - 6الإ�ش ــراف على تطبي ــق �أنظم ــة �ضب ــط اجل ــودة للأن�شطة التعليمية والتدريبية
باملركز �أو املعهد  ،واقرتاح تطويرها .
 - 7امل�ساهمة فـي �إ�صدار الن�شرات واملجالت الفنية واملهنية .
 - 8امل�ساهمة فـي تنظيم املحا�ضرات والندوات واالجتماعات املختلفة باملركز �أو املعهد ،
بالتن�سيق مع الأق�سام املعنية .
 - 9تقدي ــم تقري ــر عن كل ف�ص ــل درا�س ــي للمديــر عن خمتل ــف الأن�شطــة التعليمية
والتدريبية باملركز �أو املعهد .
 - 10و�ضع تقارير تقييم الأداء الوظيفـي عن املوظفني اخلا�ضعني لإ�شرافه املبا�شر .
 - 11القيام ب�أي مهام �أخرى يكلفه بها املدير فـي جمال اخت�صا�صه .
املـــادة ( ) 22
ميار�س املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون الطلبة واملتدربني املهام وال�صالحيات الآتية :
 - 1الإ�شراف على تنفيذ ال�سيا�سة العامة لقبول وت�سجيل الطلبة فـي املركز �أو املعهد ،
فـي �ضوء ال�ضوابط والقواعد املقررة .
 - 2العمل على بناء وتنمية ال�شخ�صية املتكاملة للطلبة واملتدربني باملركز �أو املعهد ،
وربطها باملجتمع .
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 - 3العمل على تعزيز التعاون وامل�شاركة فـي العملية التعليمية والتدريبية بني الطلبة
واملتدربي ــن و�أع�ض ــاء هيئ ــة التدري ــ�س والتدري ــب والتوجي ــه  ،واملوظفيــن باملركــز
�أو املعهد .
 - 4الإ�شراف على �إعداد وو�ضع اخلطة التعليمية والتدريبية وجداول احل�ص�ص ،
بالتن�سيق مع ر�ؤ�ساء الأق�سام التعليمية والتدريبية .
 - 5الإ�شراف على اختيار الطلبة واملتدربني للربامج التعليمية والتدريبية املنا�سبة
لقدراتهم وتوجيههم و�إر�شادهم .
 - 6الإ�شراف على ح�ضور الطلبة واملتدربني والتزامهم مبواعيد الدرا�سة والتدريب .
 - 7الإ�ش ــراف على التن�سيـ ــق مع من�شـ ـ�آت القط ــاع اخل ــا�ص لتوفيــر فــر�ص التدريب
امليداين للطلبة واملتدربني .
 - 8الإ�شراف على مرافق اخلدمات ال�صحية للطلبة واملتدربني .
 - 9الإ�شراف على �ش�ؤون �إ�سكان الطلبة واملتدربني  ،وفق اللوائح املعتمدة .
 - 10اقت ــراح تطوي ــر نظ ــم و�إجراءات القب ــول والت�سجي ــل باملرك ــز �أو املعهد فـي �ضوء
املمار�سات الفعلية  ،وعر�ضها على املدير .
 - 11الإ�شراف على �إعداد وتنظيم الإح�صاءات املتعلقة بالطلبة واملتدربني .
 - 12الإ�ش ــراف على تنظي ــم ج ــداول االختب ــارات  ،و إ�ع ــالن نتائــج الطلبة واملتدربني ،
و�إ�صدار ال�شهادات وك�شوف الدرجات .
 - 13الإ�شــراف على كل ما يتعلــق بتجهيــز قوائــم اخلريجيــن  ،وتزويد املديريـة بها ،
وتنظيم حفالت التخرج  ،ومتابعة اخلريجني .
 - 14رئا�سة جلنة تظلمات الطلبة واملتدربني من نتائج االختب ــارات النهائي ــة باملركـ ــز
�أو املعهد .
 - 15و�ضع تقارير تقييم الأداء الوظيفـي عن ر�ؤ�ساء الأق�سام التي ي�شرف عليها .
 - 16التن�سيق مع ق�سم �ضمان اجلودة  ،فيما يتعلق ب�ش�ؤون الطلبة واملتدربني .
 - 17القيام ب�أي مهام �أخرى يكلفه بها املدير فـي جمال اخت�صا�صه .
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املـــادة ( ) 23
ميار�س املدير امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية املهام وال�صالحيات الآتية :
 - 1الإ�شراف على توفري احتياجات املركز �أو املعهد من املوارد الب�شرية  ،وامل�ستلزمات
الإدارية واملواد التعليمية والتدريبية  ،وغريها وفقا الحتياجات املركز �أو املعهد .
 - 2الإ�شراف على ح�سن �سري العمل باملخازن  ،واجلرد ال�سنوي لها  ،وقيد ممتلكات
املركز �أو املعهد و�صيانتها  ،وفقا للأنظمة املقررة .
 - 3الإ�شراف على تطبيق ا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة املهنية فـي املركز �أو املعهد .
 - 4الإ�شراف على تنفيذ بنود العقود املربمة مع ال�شركات ب�ش�أن الأعمال اخلا�صة
باملركز �أو املعهد .
 - 5الإ�شراف على توفري خدمات النقل واخلدمات الأخرى فـي املركز �أو املعهد .
 - 6الت�أكد من اتباع الإجراءات املعتمدة ب�ش�أن خزينة املركز �أو املعهد .
 - 7الإ�شراف على الإنفاق من امليزانية  ،والت�أكد من �سالمة الإجراءات واملعامالت
املالية .
 - 8الإ�شراف على �إعداد امللفات اخلا�صة باملوظفني وحفظها وحتديثها .
 - 9متابع ــة �إجراءات الرتقي ــات والع ــالوات و�ص ــرف �أج ــور العمل الإ�ضافـي ملوظفـي
املركز �أو املعهد .
 - 10تقدمي تقارير دورية للمدير عن �أعمال ال�ش�ؤون الإدارية واملالية .
 - 11و�ضع تقارير تقييم الأداء الوظيفـي عن ر�ؤ�ساء الأق�سام التي ي�شرف عليها .
 - 12التن�سيق مع املديرية العامة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية بالوزارة والدائرة املخت�صة
باملديري ــة فـي كل ما يتعلق باحتياجات املرك ــز �أو املعه ــد و�سري معامالتــه املاليــة
والإداري ــة و�صيان ــة من�ش�آت ــه وتنفي ــذ عقود اخلدم ــات املقدمة للمرك ــز �أو املعه ــد
وغريها .
 - 13امل�ساهمـ ــة فـي إ�عـ ــداد خط ــط تدريـ ــب وتطوي ــر وت�أهيل الكوادر العاملة فـي املركز
�أو املعهد  ،وفق ال�ضوابط املعتمدة بهذا ال�ش�أن .
 - 14التن�سيق مع ق�سم �ضمان اجلودة فيما يتعلق بال�ش�ؤون الإدارية واملالية .
 - 15القيام ب�أي مهام �أخرى يكلفه بها املدير فـي جمال اخت�صا�صه .
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الف�صـل الرابـع
الأق�سام الفنية وق�سم املهارات الأ�سا�سية وق�سم اللغة الإجنليزية
املـــادة ( ) 24
يكون فـي كل من املراكز �أو املعاهد الأق�سام الفنية الآتية �أو بع�ضها :
 - 1الهند�سة الكهربائية .
 - 2هند�سة الإلكرتونيات .
 - 3الهند�سة امليكانيكية .
 - 4هند�سة اللحام وت�شكيل املعادن .
 - 5هند�سة تقنية ال�سيارات .
 - 6هند�سة التربيد والتكييف .
 - 7هند�سة البناء والإن�شاءات .
 - 8هند�سة الأخ�شاب .
 - 9تقنيات الزراعة .
 - 10الدرا�سات التجارية .
 - 11العناية بال�صحة واجلمال .
 - 12تربية الأحياء املائية .
 - 13التنمية ال�سمكية .
 - 14بناء و�إ�صالح ال�سفن .
 - 15تقنيات املالحة ومعدات ال�صيد .
 - 16هند�سة ال�صيد .
املـــادة ( ) 25
يك ــون لكل ق�س ــم من الأق�س ــام الفني ــة رئي ــ�س من بيــن �أع�ضــاء هيئ ــة التدريــ�س والتدريـ ــب
والتوجيه  ،ملدة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد  ،بناء على تر�شيح املدير العام  ،ميار�س
املهام وال�صالحيات الآتية :
 - 1الإ�شراف على مرافق وحمتويات الق�سم واملحافظة عليها و�صيانتها .
 - 2حتدي ــد احتياج ــات الق�س ــم من �أع�ض ــاء هيئ ــة التدري ــ�س والتدري ــب والتوجي ــه ،
والوظائف امل�ساندة  ،واملواد التعليمية واملعدات ومتابعة توفريها .
-341-

 - 3الإ�شراف على تنفيذ خطط التدريب فـي الق�سـم  ،ومتابعة التدريب امليداين ،
طبقا للربامج املو�ضوعة بالتن�سيق مع الأق�سام املعنية .
 - 4اعتماد ك�شوف بيانات ح�ضور وغياب الطلبة واملتدربني .
 - 5الإ�ش ــراف الع ــام على �أداء املدربي ــن وحت�ضريه ــم للــدرو�س العملي ــة والنظري ــة ،
وا�ستيفاء �سجالتهم النظامية .
 - 6الإ�ش ــراف على حتدي ــد املقايي ــ�س واملوا�صف ــات الفني ــة اخلا�ص ــة بامل ــواد الالزمــة
للتدريبات العملية .
� - 7إعداد احتياجات الق�سم من مواد ومعدات و�أجهزة التعليم والتدريب .
 - 8و�ضع خطط ال�صيانة للمعدات والآالت بالق�سم  ،ومتابعة تنفيذها .
 - 9التعــرف على امل�شاك ــل واملعوق ــات التي قــد تن�شـ ـ�أ خالل تنفي ـ ــذ خط ــط التدري ــب
�أو التدري ــ�س و�إيجاد احللول املنا�سب ــة لها وعر�ضها على املدير امل�ساع ــد ل�شـ ـ�ؤون
التعليم والتدريب املهني .
 - 10مراقبة تنفيذ تعليمات الأمن وال�سالمة وال�صحة املهنية داخل الور�ش واملختربات .
 - 11الإ�شراف على �إعداد االختبارات املهنية فـي الق�سم  ،ودرا�سة نتائج تقييم الطلبة
واملتدربني واعتمادها .
 - 12الت�أكد من تطبيق معايري �ضبط اجلودة  ،و�إعداد التقارير املتعلقة بذلك  ،ورفعها
�إىل املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون التعليم والتدريب املهني .
 - 13و�ضع تقارير تقييم الأداء الوظيفـي للموظفني فـي الق�سم .
 - 14امل�شارك ــة فـي إ�ع ــداد ومراجع ــة املناهج التعليميــة والتدريبي ــة وامل ــواد املتعلقة بها
فـي جماالت التخ�ص�ص .
 - 15تنمية قدرات املوظفني بالق�سم لتح�سني م�ستوى �أدائهم .
 - 16تقديــم تقاريـ ــر �شهريـ ــة �إىل املدي ــر امل�ساعــد ل�ش ـ ـ�ؤون التعلي ــم والتدريـ ــب املهنـ ــي
عن خمتلف الأن�شطة بالق�سم .
 - 17القيام ب�أي مهام �أخرى يكلفه بها املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون التعليم والتدريب املهني
فـي جمال اخت�صا�صه .
املـــادة ( ) 26
ميار�س رئي�س ق�سم املهارات الأ�سا�سية  ،املهام وال�صالحيات الآتية :
 - 1الإ�شراف على مرافق وحمتويات الق�سم واملحافظة عليها و�صيانتها .
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 - 2حتدي ــد احتياج ــات الق�س ــم من �أع�ض ــاء هيئة التدريــ�س والتدري ــب والتوجيــه ،
والوظائف امل�ساندة  ،واملواد التعليمية واملعدات ومتابعة توفريها .
 - 3الإ�شراف على تنفيذ اخلطط الدرا�سية بالق�سم .
 - 4الإ�شراف علـى انتظام العمل بالق�سم  ،ومتابعة �أداء الطلبة واملتدربني  ،وتقدم
م�ستواهم .
 - 5اعتماد ك�شوف بيانات ح�ضور وغياب الطلبة واملتدربني بالق�سم .
 - 6الإ�شراف على �أداء املدر�سني وحت�ضريهم للدرو�س العملية والنظرية وا�ستيفاء
�سجالتهم النظامية .
 - 7الت�أكد من تطبيق معايري �ضبط اجلودة  ،و�إعداد التقارير املتعلقة بذلك  ،ورفعها
�إىل املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون التعليم والتدريب املهني .
 - 8التع ــرف على امل�شاك ــل واملعوق ــات التي قد تن�ش�أ خالل تنفيذ اخلطط الدرا�سية
و�إيج ــاد احلل ــول املنا�سب ــة لها  ،وعر�ضه ــا على املدي ــر امل�ساع ــد ل�شـ ـ�ؤون التعلي ــم
والتدريب املهني .
 - 9مراجع ــة �أعم ــال التقيي ــم امل�ستم ــر للطلب ــة واملتدربي ـ ــن واعتمادهـ ـ ــا  ،وامل�شاركـ ــة
فـي �إعداد االختبارات ودرا�سة نتائجها .
� - 10إعداد تقارير الأداء الوظيفـي للموظفني بالق�سم .
 - 11امل�شارك ــة فـي إ�ع ــداد ومراجعة املناهـ ــج الدرا�سيـ ــة واملـواد التعليمي ــة املنبثقة عنها
فـي جماالت التخ�ص�ص .
 - 12تنمية قدرات املوظفني بالق�سم لتح�سني م�ستوى �أدائهم .
 - 13تقدي ــم تقاريـ ــر �شهري ــة �إىل املدي ــر امل�ساع ــد ل�شـ ـ�ؤون التعليـ ــم والتدري ــب املهن ــي
عن خمتلف الأن�شطة بالق�سم .
 - 14القيام ب�أي مهام �أخرى يكلفه بها املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون التعليم والتدريب املهني
فـي جمال اخت�صا�صه .
املـــادة ( ) 27
ميار�س رئي�س ق�سم اللغة الإجنليزية  ،املهام وال�صالحيات الآتية :
 - 1مراقبة و�ضمان تنفيذ اخلطط الدرا�سية فـي الق�سم .
 - 2حتديد احتياجات الق�سم من �أع�ضاء هيئة التدري�س والوظائف امل�ساندة واملـواد
التعليمية والتجهيزات ومتابعة توفريها .
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 - 3الإ�شراف على تنفيذ اخلطة الت�شغيلية للق�سم  ،بالتن�سيق مع ق�سم �ضمان اجلودة .
 - 4الت�أكد من تطبيق معايري �ضبط اجلودة  ،و�إعداد التقارير املتعلقة بذلك  ،ورفعها
�إىل املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون التعليم والتدريب املهني .
 - 5الإ�شراف على ح�سن �سري العمل فيما يخ�ص ال�ش�ؤون الإدارية والفنية فـي الق�سم .
 - 6التعرف على التحديات التي قد تن�ش�أ خالل تنفيذ اخلطط الدرا�سية واقرتاح
احللول املنا�سبة بالتن�سيق مع املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون التعليم والتدريب املهني .
� - 7إعداد مقرتحات لتحديث برنامج اللغة الإجنليزية  ،وبرنامج اللغة الإجنليزية
ما بعد الت�أ�سي�سي .
 - 8العمل على تطوير املناهج ملواكبة التطورات احلديثة لتلبية احتياجات الطلبة
واملتدربني .
 - 9حماية ممتلكات ومعدات الق�سم و�صيانتها .
 - 10تعزيـ ــز العالقـ ــات مع امل�ؤ�س�سـ ــات املعنيـ ــة من �أجـ ــل مواكبة التطورات الأكادميية
فـي املجاالت التي تتعلق باملناهج وطرق التدري�س .
� - 11إعداد تقارير عن �أداء الق�سم  ،ورفعها �إىل املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون التعليم والتدريب
املهني .
 - 12الإ�شراف على تنفيذ الربامج التعريفية للطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد .
 - 13ت�أ�سي�س بنك لالختبارات امل�ستمرة  ،والعمل على تطويره .
 - 14اقرتاح جماالت لتدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س والتدريب والتوجيه  ،والوظائف
امل�ساندة .
 - 15إ�عــداد خطط التطوير املهني لأع�ض ــاء هيئ ــة التدري ــ�س والتدري ــب والتوجي ــه ،
واملوظفني فـي الق�سم .
 - 16الإ�شراف على تنفيذ ور�ش العمل املتعلقة بالتطوير املهني للموظفني فـي الق�سم .
 - 17اعتماد ك�شوف بيانات ح�ضور وغياب الطلبة واملتدربني بالق�سم .
 - 18تقييم �أداء املوظفني فـي الق�سم .
 - 19تنفيذ �أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون التعليم والتدريب
املهني .
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الف�صـل اخلامـ�س
�أق�سـام �ش�ؤون الطلبة واملتدربني والتوجيه والإر�شاد املهني
املـــادة ( ) 28
ميار�س رئي�س ق�سم �ش�ؤون الطلبة واملتدربني املهام وال�صالحيات الآتية :
 - 1متابعة عمليات و�إجراءات قبول وت�سجيل الطلبة واملتدربني باملراكز واملعاهد .
 - 2متابعة �أعمال االختبارات واالمتحانات  ،وتنظيمها  ،وتنفيذها  ،و�إخراج النتائج .
 - 3متابعة �إعداد وتنظيم اجلداول الدرا�سية .
 - 4التن�سيق مع املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون التعليم والتدريب املهني  ،ب�ش�أن االمتحانات
النهائية التي تعدها اللجنة العامة لالختبارات النهائية فـي املديرية .
 - 5الإ�شراف على �إعداد وتنفيذ الربنامج التعريفـي للطلبة واملتدربني .
 - 6متابع ـ ـ ــة تنفي ـ ــذ ق ـ ــرارات حرم ـ ــان الطلب ـ ــة من دخـ ــول االمتحانـ ـ ــات  ،وغريه ـ ـ ــا
من القرارات املتعلقة بهم .
 - 7الإ�شراف على �إعداد و�إ�صدار ال�شهادات  ،وك�شوفات الدرجات  ،وقوائم اخلريجني .
 - 8متابعة �إعداد وتنظيم الإح�صائيات والبيانات املتعلقة بالطلبة واملتدربني .
� - 9ضمان تنظيم �سجالت وبيانات وملفات الطلبة واملتدربني .
 - 10متابعة تنفيذ �إجراءات مواظبة الطلبة واملتدربني وقيد املتغيبني  ،وذلك بالتن�سيق
مع الأق�سام الفنية  ،وق�سم املهارات الأ�سا�سية  ،وق�سم اللغة الإجنليزية .
 - 11متابعة جميع املعامالت املتعلقة بالطلبة واملتدربني .
 - 12الإ�شراف على ح�سن �سري العمل فـي عيادة املركز �أو املعهد .
 - 13امل�ساهمة بالدرا�سات والبحوث العلمية التي تتعلق بتطويــر العمليــة التعليميــة
والتدريبية باملراكز واملعاهد .
 - 14و�ضع تقارير الأداء الوظيفـي للموظفني بالق�سم .
 - 15ما يكلفه به املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون الطلبة واملتدربني من �أعمال �أخرى فـي جمال
اخت�صا�صه .
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املـــادة ( ) 29
ميار�س رئي�س ق�سم التوجيه والإر�شاد املهني والتدريب امليداين  ،املهام وال�صالحيات الآتية :
 - 1تنظيم خدمات التوجيه والإر�شاد املهني باملركز �أو املعهد .
 - 2متابع ـ ــة وحـ ـ ــل م�شاكـ ـ ــل الطلبـ ـ ــة واملتدربيـ ــن التعليمية والتدريبيــة والرتبوي ــة
وال�سلوكية واالجتماعية  ،بالتن�سيق مع اجلهات الأخرى باملركز �أو املعهد .
 - 3الإ�شراف على تنفيذ برامج التوجيه  ،والإر�شاد املهني للطلبة واملتدربني .
� - 4إعداد ومتابعة تنفيذ خطط و�إجراءات التدريب امليداين  ،والتدريب على ر�أ�س
العمل  ،والتن�سيق مع الأق�سام الفنية والأق�سام الأخرى املعنية باملركز �أو املعهد .
� - 5إعـ ــداد جـ ــداول ب�أ�سم ــاء وبيان ــات �شرك ــات ومن�شـ ـ�آت القط ــاع اخل ــا�ص التي ينف ــذ
فيها التدريب امليداين  ،والتدريب على ر�أ�س العمل .
� - 6إعداد مذكرات تعاون مع �شركات ومن�ش�آت القطاع اخلا�ص ب�ش�أن التدريب امليداين ،
والتدريب على ر�أ�س العمل  ،ورفعها للمدير امل�ساعد ل�ش�ؤون الطلبة واملتدربني .
 - 7اقت ــراح �أ�سالي ــب وا�سرتاتيجي ــات لت�شجيـ ــع �شركـ ــات ومن�ش ـ ـ�آت القط ــاع اخلا�ص
للم�شاركة فـي برامج التدريب على ر�أ�س العمل  ،والتدريب امليداين .
 - 8الإ�شراف على تنفيذ خطط وبرامج تدريب الطلبة واملتدربني .
 - 9التن�سيق مع �شركات ومن�ش�آت القطاع اخلا�ص لتوفري فر�ص عمل للخريجني .
 - 10الإ�شراف على تنفيذ خطط وبرامج متابعة اخلريجني من املركز �أو املعهد .
 - 11تقدمي تقارير متابعة اخلريجني �إىل املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون الطلبة واملتدربني .
� - 12إعداد مقرتحات لتطوير و�سائل و�آليات التوا�صل مع اخلريجني .
 - 13الإ�شراف على تنظيم وتنفيذ برامج الأن�شطة الالمنهجية كالزيارات والرحالت
والأن�شطة الريا�ضية والثقافية والفنية للطلبة واملتدربني  ،داخل املركز �أو املعهد ،
�أو خارجه .
 - 14الإ�شراف على تنفيذ خطط و�سيا�سات الوزارة ب�ش�أن �إ�سكان الطلبة واملتدربني .
 - 15و�ضع تقارير الأداء الوظيفـي للموظفني بالق�سم .
 - 16تقدمي تقارير عن �أعمال الق�سم �إىل املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون الطلبة واملتدربني .
 - 17ما يكلفه به املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون الطلبة واملتدربني من �أعمال �أخرى فـي جمال
اخت�صا�صه .
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الف�صـل ال�سـاد�س
�أق�سـام ال�شـ�ؤون الإداريـة واملاليـة
املـــادة ( ) 30
ميار�س رئي�س ق�سم التن�سيق واملتابعة  ،املهام وال�صالحيات الآتية :
 - 1الإ�شراف على �أعمال الربيد .
 - 2املتابع ــة والتن�سي ــق مع جه ــات االخت�ص ــا�ص بال ــوزارة لإجراء التقييم لإجنازات
املركز �أو املعهد .
 - 3ح�صر وجتميع البيانات واملعلومات عن �أن�شطة املركز �أو املعهد وتبويبها  ،و�إجراء
التحليل الالزم لها .
 - 4متابعة كافة الإجراءات ذات العالقة بتطوير الأداء فـي املركز �أو املعهد  ،بالتن�سيق
مع الأق�سام املعنية باملركز �أو املعهد .
 - 5تنظيم عقد االجتماعات واللقاءات والندوات .
 - 6القي ــام بكاف ــة االت�ص ــاالت الالزم ــة مع اجلهات الأخرى  ،لتن�سيق �أعم ــال املرك ــز
�أو املعهد .
� - 7إعداد املذكرات والر�سائل واملخاطبات املتعلقة باملركز �أو املعهد .
 - 8مراقبة نظام الأر�شفة واملحفوظات للت�أكد من انتظام العمل به .
� - 9إعداد تقارير عن املتابعة والتن�سيق  ،ورفعها �إىل املدير امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية .
 - 10ما يكلفــه به املديــر امل�ساعــد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية من �أعمال �أخـرى فـي جمـال
اخت�صا�صه .
املـــادة ( ) 31
ميار�س رئي�س ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية  ،املهام وال�صالحيات الآتية :
 - 1الإ�شـراف على جميع الأعمال الإدارية واملخازن واخلدمات والأثاث .
 - 2التعرف على م�شكالت املوظفني الوظيفية باملركز �أو املعهد  ،وحلها .
 - 3الإ�شراف على جميع �أعمال �ش�ؤون املوظفني و�أعمال احلرا�سة واملناوبة والنظافة .
 - 4احلفاظ على �سرية املعلومات ال�شخ�صية والوظيفية للموظفني باملركز �أو املعهد .
 - 5تنظيم �أعمال ال�صيانة الدوريــة �أو الطارئــة للمبانــي واملعــدات وخدمــة ال�سيــارات
التابعة للمركز �أو املعهد .
 - 6متابعة تنفيذ العقود املربمة مع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ب�ش�أن اخلدمات وال�صيانة .
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� - 7إعداد املقرتحات ب�ش�أن جتديد �أو �إلغاء العقــود املربمــة مع ال�شركــات وامل�ؤ�س�ســات
ب�ش�أن اخلدمات وال�صيانة .
 - 8تنظيم اخلدمات فـي املباين ال�سكني ــة فـي املرك ــز �أو املعه ــد  ،وحف ــظ ال�سج ــالت
اخلا�صة بها .
 - 9التن�سيق مع مكاتب العقارات �أو املالك لتوفري ال�سكن املنا�سب للطلبة واملتدربني .
 - 10الإ�شراف على و�سائل النقل و�صيانتها مبا يكفل �أداءها للمهام املطلوبة .
 - 11توفري معدات وم�ستلزمات الأمن وال�صحة وال�سالمة املهنية .
 - 12تنظيم ومراقبة تنفيذ �إجراءات الأمن وال�سالمة ملرافق املركز �أو املعهد .
 - 13متابعة ح�ضور وغياب املوظفني باملركز �أو املعهد .
 - 14و�ضع تقارير الأداء الوظيفـي للموظفني بالق�سم .
 - 15متابعة و�إنهاء �أعمال الت�أ�شريات والإقامة والبطاقات ال�صحية للموظفني غري
العمانيني باملركز �أو املعهد .
� - 16إعداد تقارير عن ال�ش�ؤون الإدارية  ،ورفعها �إىل املدير امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية .
 - 17ما يكلفه به املدير امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية من �أعمال �أخرى فـي جمال
اخت�صا�صه .
املـــادة ( ) 32
ميار�س رئي�س ق�سم ال�ش�ؤون املالية  ،املهام وال�صالحيات الآتية :
 - 1الإ�شراف على جميع الأعمال املالية املتعلقة باملركز �أو املعهد  ،من حيث املتابعة
والرقابة وتنفيذ اللوائح والنظم والتعميمات املالية .
 - 2الت�أكد من �سالمة الإجراءات املالية للم�ستندات قبل عر�ضها لالعتماد .
 - 3الإ�شراف على خزينة املركز �أو املعهد  ،واال�شرتاك فـي جردها دوريا .
 - 4الإ�شراف على �صرف العالوات واملخ�ص�صات املالية للطلبة واملتدربني وامل�صروفات
النرثية وال�سلف .
 - 5العمل على توفري احتياجات الأق�سام املختلفة باملركز �أو املعهد .
 - 6متابعة امل�ستحقات املالية للموظفني باملركز �أو املعهد .
 - 7حتري ــر طلب ــات الأ�سعار و�إر�سالها �إىل امل�ؤ�س�س ــات وال�شرك ــات ومتابعته ــا وحتليلها
ومراجعتها .
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� - 8إعداد �أوامر ال�شراء  ،واتخاذ الالزم لتنفيذها .
� - 9إعداد التقارير املالية واقرتاح املناقالت الالزمة واملوازنات املقرتحة .
 - 10و�ضع تقارير الأداء الوظيفـي للموظفني بالق�سم .
� - 11إعداد تقارير عن ال�ش�ؤون املالية  ،ورفعها �إىل املدير امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية .
 - 12ما يكلفه به املدير امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية من �أعمال �أخرى فـي جمال
اخت�صا�صه .
الف�صـل ال�سابـع
�أق�سـام تقنيـات التعليـم والتدريـب والدعـم الفنـي لل�شبكـات
املـــادة ( ) 33
ميار�س رئي�س ق�سم تقنيات وو�سائل التعليم وم�صادر التعلم واملكتبة  ،املهام وال�صالحيات
الآتية :
 - 1العمل على ت�أميــن احتياجات املركــز �أو املعهد من الو�سائــل ال�سمعية والب�صرية
واملواد الالزمة لإنتاج الو�سائل التعليمية  ،بالتن�سيق مع الق�سم املخت�ص باملديرية .
 - 2العمــل على ت�أميــن احتياجــات املركز �أو املعه ــد من تقنيــات وبرجميــات التعليم
والتدريب .
 - 3الإ�شراف على �صيانة وتنظيم معدات و�أدوات الو�سائل التعليمية .
 - 4الإ�شراف على حمتويات املكتبة وم�صادر التعلم .
 - 5حتدي ــد احتياج ــات املركز �أو املعهد من املراجع والكتـب التخ�ص�صي ــة  ،بالتن�سيــق
مع الأق�سام املخت�صة .
 - 6الإ�شـ ــراف على تدريب �أع�ضاء هيئة التدري ــ�س والتدري ــب والتوجي ــه ال�ستخ ــدام
وا�ستثمار تقنيات التعليم املتوفرة .
� - 7إعداد مقرتحات تطوير و�سائل التعلم ومتابعة امل�ستجدات بهذا ال�ش�أن .
 - 8امل�شاركة فـي �أعمال معار�ض التدريب املهني .
 - 9متابعة �إعداد وا�ستخدام ال�سجالت اخلا�صة بالق�سم وتطويرها .
 - 10و�ضع تقارير الأداء الوظيفـي للعاملني بالق�سم .
 - 11إ�ع ــداد التقارير املتعلقة ب�أداء ق�سمه ورفعها �إىل املدي ــر امل�ساع ــد ل�شـ ـ�ؤون التعلي ــم
والتدريب .
 - 12ما يكلفه به املدير امل�ساعد ل�ش�ؤون التعليم والتدريب من �أعمال �أخرى فـي جمال
اخت�صا�صه .
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املـــادة ( ) 34
ميار�س رئي�س ق�سم الدعم الفني لل�شبكات و�أمن املعلومات  ،املهام وال�صالحيات الآتية :
� - 1إعداد الدرا�سات واملخططات الالزمة لت�صميم وتنفيذ وتطوير  ،وبناء �شبكات
نظم املعلومات .
� - 2إعداد خطط العمل اخلا�صة بتطوير وتنفيذ �شبكات نظم املعلومات .
 - 3تقدمي اال�ست�شارات الفنية اخلا�صة ب�شبكات نظم املعلومات .
 - 4درا�سـ ــة وتقيي ــم الأخط ــار وحتدي ــد املعايي ــر الأمنية و�إجــراءات احلماي ــة لنظــم
املعلومات .
 - 5تقدمي احللول التقنية فـي التعامل مع املخاطر املتعلقة بنظم املعلومات .
� - 6إعداد خطط الطوارئ ل�شبكة نظم املعلومات .
 - 7تطوير ون�شر �إجراءات احلماية الأمنية للمعلومات .
� - 8إعداد التقارير الفنية ورفعها �إىل املدير .
 - 9و�ضع تقارير الأداء الوظيفـي للموظفني بالق�سم .
 - 10حتديد االحتياجات التدريبية للموظفني فـي الق�سم وتنمية مهاراتهم .
 - 11ت�أمني م�ستلزمات ال�سالمة وال�صحة املهنية للموظفني على �شبكات نظم املعلومات
وم�ستخدميها .
 - 12ما يكلفه به مدير املركز �أو املعهد من �أعمال �أخرى فـي جمال اخت�صا�صه .
الف�صـل الثامـن
ق�سـم �ضمـان اجلـودة
املـــادة ( ) 35
ميار�س رئي�س ق�سم �ضمان اجلودة  ,املهام وال�صالحيات الآتية :
 - 1الإ�شراف على �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية واخلطط الت�شغيلية باملركز �أو املعهد ،
بالتن�سيق مع دائرة اجلودة بالوزارة .
 - 2الإ�شراف على تنفيذ ومراجعة اخلطة اال�سرتاتيجية واخلطط الت�شغيلية باملركز
�أو املعهد .
 - 3الإ�شراف على �إجراء التقييم الذاتي للمركز �أو املعهد  ،و�إعداد التقارير اخلا�صة
به  ،بالتن�سيق مع دائرة اجلودة فـي الوزارة .
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 - 4الإ�ش ــراف على �إعداد وتنفيذ نظام متكام ــل ال�ستطــالع �آراء كاف ــة امل�ستفيدي ــن
الداخليني واخلارجيني حول جودة الربامج واخلريجني واخلدمات التي يقدمها
املركز �أو املعهد  ،وا�ستخدام النتائج لأغرا�ض التطوير .
 - 5امل�شاركة فـي تقييم جودة برامج التعليم والتدريب  ،ومدى توافقها مع املعايري
املهنية .
 - 6مراجعة نظام �إدارة ال�سيا�سات والإجراءات بالتن�سيق مع دائرة اجلودة بالوزارة .
 - 7مراجعة دليل اجلودة .
 - 8الإ�ش ــراف على �إعداد وتنفيذ برنامج تعريفـي لنظ ــام اجل ــودة باملرك ــز �أو املعه ــد
للموظفني والطلبة واملتدربني اجلدد .
 - 9تنفيذ تو�صيات دائرة اجلودة بالوزارة  ،وفقا للإمكانيات املتاحة .
� - 10إعداد تقارير �سنوية عن �إجنازات اخلطة اال�سرتاتيجية  ،ورفعها �إىل املدير .
 - 11حتدي ــد احتياج ــات املوظفي ــن فـي الق�سم للتدري ــب فـي جمــال اجل ــودة  ،ورفعهــا
�إىل املدير .
 - 12اقتـ ــراح ت�شكي ـ ــل فريـ ــق �ضمـ ــان ج ـ ــودة التعلي ـ ــم والتدري ـ ــب باملركـ ـ ــز �أو املعه ــد
وحتديـد مهامـه  ،بالتن�سيق مع املدير واملدراء امل�ساعدين .
 - 13متابعة �أعمال جلان �ضمان اجلودة  ،وتقييم مدى جناحها فـي �إجناز املهام املوكلة
�إليها .
� - 14إعداد تقارير الأداء الوظيفـي للموظفني بالق�سم .
� - 15إعداد خطط لتطوير وتنمية قدرات املوظفني بالق�سم لتح�سني م�ستوى �أدائهم .
 - 16رفع تقارير عن كل ف�صل درا�سي حول جودة العمل ملدير املركز �أو املعهد .
 - 17تنفيذ �أي مهام �أخرى يكلفه بها املدير فـي جمال اخت�صا�صه .
البـاب الثالـث
نظـام التعليـم والتدريـب املهنـي
الف�صـل الأول
�أحكـام عامـة
املـــادة ( ) 36
تكون الدرا�سة فـي املراكز واملعاهد  ،وفق م�سارات التعليم والتدريب املهني كالآتي :
-351-

امل�س ـ ــار الأول  :الدبلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم املهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  :امل�س ــار ال ــذي ي�ؤه ــل امللتح ــق ب ـ ـ ــه للحـ�ص ـ ـ ــول
عل ــى �شهـ ــادة الدبلـ ــوم املهنـ ــي  ،بعـ ــد حتقيـ ــق
متطلبــات النجــاح .
امل�سار الثاين  :دبلـوم التعليـم املهنـي العــام  :امل�س ــار الـ ــذي ي�ؤه ـ ــل امللتح ـ ــق بـ ــه للح�صـ ــول
عل ـ ــى �شه ـ ــادة دبل ــوم التعليـ ــم املهنـ ــي الع ــام ،
بعد حتقيق متطلبات النجاح .
امل�سار الثالث  :التلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذة املهنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :امل�سـ ــار ال ـ ــذي ي�ؤهـ ــل امللتحـ ــق بـ ــه للح�صـ ــول
عل ـ ــى �شه ـ ــادة مهني ـ ــة ف ــي �أحـ ـ ــد م�ستوياته ـ ــا
املعتمدة من قبل جمل�س الأمناء  ،بعد حتقيق
متطلبات النجاح .
امل�سار الرابع  :الدورات التدريبيــة املهنيــة  :امل�س ــار ال ــذي ي�ؤهـ ــل امللتحـ ــق بـ ـ ــه للح�صـ ــول
عل ــى �شهــادة مهنيــة بعــد حتقيــق متطلبــات
الدورة بنجاح � ،أو �شهادة م�شاركة فـي الدورة .
املـــادة ( ) 37
للمركز �أو املعهد تطبيق امل�سارات الواردة فـي امل ــادة ( )36من هذه الالئحة  ،وذلك ح�سب
احتياجات �سوق العمل  ،ومبوافقة املدير العام .
املـــادة ( ) 38
يجوز للطلبة واملتدربني ت�شكيل جمل�س لهم  ،وفق الأنظمة واللوائح املعتمدة .
املـــادة ( ) 39
يقيد الطالب �أو املتدرب بقائمة املجيدين باملركز �أو املعهد � ،إذا حقق ما ي�أتي :
� - 1أن يح�صل على متو�سط نقاط درجاته الف�صلي ( )3.2ف�أكرث لطلبة امل�سار الأول .
� - 2أن يح�صل على تقدير جيد جدا ف�أكرث عند نهاية ال�سنة الدرا�سية لطلبة امل�سار
الثاين .
� - 3أن يح�صل على تقدير جيد جدا ف�أكرث عند نهاية الربنامج التدريبي ملتدربي
امل�سار الثالث .
املـــادة ( ) 40
حتدد بقرار من الوكيل الطاقـة اال�ستيعابي ــة للمراك ــز �أو املعاه ــد  ،وف ــق اخلط ــط املقدمــة
من املراكز واملعاهد  ،وذلك بعد اعتمادها من املدير العام .
املـــادة ( ) 41
يج ــوز ملجلـ ــ�س املراكـ ــز واملعاه ــد املوافق ــة علــى انتقــال الطلبــة فيما بني املراكز �أو املعاهد ،
وفقا للطاقة اال�ستيعابية للمركز �أو املعهد .
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املـــادة ( ) 42
يجوز قبول الطلبة املحولني من مراحل تعليم خمتلفة من م�ؤ�س�سات تعليمية �أو تدريبية
�أخرى  ،وفقا لل�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من الوكيل .
املـــادة ( ) 43
يكون لكل طالب �أو متدرب  -بعد ت�سجيله وا�ستيفائه لكافة معايري و�شروط القبول باملركز
�أو املعه ــد  -ملف �شخ�صــي يحتــوي على كافة الوثائــق وامل�ستنــدات امل�سوغة لقبولــه باملركــز
�أو املعهد  ،و�أي وثائق ت�ضاف خالل فرتة درا�سته �أو تدريبه .
ويخ�ضع هذا امللف لقواعد ال�سرية املعمول بها فـي املركز �أو املعهد املتعلقة بهذا ال�ش�أن ،
ويجوز للطالب �أو املتدرب � ،أو ويل الأمر االطالع على حمتويات هذا امللف .
املـــادة ( ) 44
ي�سقط حق الطالب فـي القبول باملركز �أو املعهد جلميع امل�سارات �إذا مل يلتحق بالدرا�سة
�أو التدريب خالل �أ�سبوع من تاريخ بدء الدرا�سة �أو التدريب  ،ما مل يقدم عذرا مقبوال
للمدير .
الف�صـل الثانـي
م�سـار الدبلـوم املهنـي
الفـرع الأول
�أحكـام عامـة
املـــادة ( ) 45
يجب على الطالب امللتحق مب�سار الدبلوم املهني اجتياز متطلبات الربنامج الت�أ�سي�سي ،
وفق ال�ضوابط املعتمدة .
املـــادة ( ) 46
تكون مدة الدرا�سة فـي م�سار الدبلوم املهني ( )2عامني �أكادمييني  ،وال تدخل �ضمنها مدة
الربنامج الت�أ�سي�سي .
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املـــادة ( ) 47
يطبق فـي م�سار الدبلوم املهني  -بقرار من الوكيل  -نظام ال�ساعات املعتمدة � ،أو نظام
النقاط املعتمدة � ،أو �أي نظام �آخر .
املـــادة ( ) 48
يكون احلد الأدنى لل�ساعات املعتمدة للطالب فـي الف�صل الدرا�سي الواحد عدد ( )12اثنتي
ع�شرة �ساعة معتمدة  ،واحلد الأعلى ( )15خم�س ع�شرة �ساعة معتمدة  ،على �أن يكمل
الربنامج الدرا�سي خالل الفرتة املقررة للتخ�ص�ص املهني .
املـــادة ( ) 49
يتم ح�ساب نقاط درجة الطالب لكل من املقررات الدرا�سية التي لها �ساعات معتمدة تبعا
ملقيا�س يتكون من �أربع نقاط  ،وفق ما ي�أتي :
التقديـر

مـدى الدرجـات

نقـاط الدرجـات

4.00
100 - 90
أ�
أ� -
3.70
89 - 85
3.30
84 - 80
ب+
3.00
79 - 75
ب
2.70
74 - 70
ب-
ج+
2.30
69 - 65
ج
2.00
64 - 60
ج-
1.70
59 - 55
1.40
54 - 50
د
1.00
�أقل من 50
هـ
وي�شرتط لنجاح الطالب ح�صوله على التقدير (ج) كحد �أدنى فـي كل من مقررات متطلبات
التخ�ص�ص  ،وتقدير (د) ملقررات متطلبات الق�سم ومتطلبات املركز �أو املعهد .
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املـــادة ( ) 50
يعادل متو�سط نقاط درجات الطالب ( )GPAالف�صلي متو�سط نقاط الدرجات فـي كل
املقررات التي لها نقاط درجات  ،والتي در�سها فـي الف�صل  ،ويح�سب ب�ضرب نقاط الدرجات
التي ح�صل عليها الطالب لكل مقرر فـي عدد ال�ساعات املعتمدة للمقرر  ،وجتمع نقاط
الدرجات  ،ويق�سم حا�صل اجلمع على جمموع ال�ساعات املعتمدة لكل املقررات التي لها
نقاط درجات � ،أما املقررات التي تكون نتيجتها (ناجح �أو را�سب) فال حت�سب  ،ويقرب
الك�سر فـي متو�سط نقاط الدرجات لأقرب ك�سر من املائة .
املـــادة ( ) 51
متو�سط نقاط الدرجات الرتاكمي � ،أو املعدل الرتاكمي ( )CGPAهو متو�سط نقاط
الدرجات التي ح�صل عليها الطالب فـي كل املقررات جلميع الف�صول الدرا�سية التي لها
نقاط درجات  ،والتي در�سها حتى تاريخ ح�ساب املعدل  ،وبغ�ض النظر عن النجاح �أو الر�سوب
فـي املقررات غري املكتملة  ،وفـي حالة �أداء الطالب لالختبار التكميلي ت�ستبدل العبارة
(غري مكتمل) بالدرجة التي ح�صل عليها .
ويح�ســب املعــدل الرتاكمــي بنفــ�س طريقة ح�ساب متو�سط نقاط الدرجات الف�صلـي املبيــن
فـي امل ــادة ( )50من هــذه الالئح ــة  ،ويقـ ــرب الك�س ـ ــر فـي املع ـ ــدل الرتاكمـ ــي لأقـ ــرب ك�س ـ ــر
مــن املائ ــة .
املـــادة ( ) 52
يخ�ضع الطالب لنظام املالحظة التعليمية �إذا كان متو�سط نقاط درجاته الف�صلي �أقل
من ( ، )2.00وي�سم ــح له فـي �أول م ــرة ت�سجي ــل ( )3ثالث ــة مق ــررات بحــد �أعلى ( )9ت�سـع
�ساعات معتمدة  ،وفـي حالة خ�ضوعه لهذا النظام للمرة الثانية على التوايل في�سمح له
بالت�سجيل فـي مقررين وبحد �أعلى (� )6ست �ساعات معتمدة  ،ويجب على الطالب اخلا�ضع
للمالحظة التعليمية �إعادة املقررات التي ر�سب فيها  ،وتنتهي فرتة املالحظة التعليمية
عند ح�صول الطالب على املعدل الرتاكمي (. )2.00
وي�سمح للطالب ب�أربع مالحظات تعليمية فقط خالل مدة الدبلوم املهني  ،ويتعني ف�صله
فـي حالة عدم ح�صوله على معدل تراكمي ( )2.00عند نهاية املالحظة التعليمية الرابعة ،
وال ي�شرتط فيها �أن تكون متتالية .
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املـــادة ( ) 53
يجوز للطالب فـي حالة ح�صوله على الدرجة (ج �أو �أقل) فـي درا�سته للمقرر لأول مرة �إعادة
املقرر للح�صول على درجة �أف�ضل  ،وملرة واحدة فقط  ،وفـي هذه احلالة تر�صد له الدرجة
التي ح�صل عليها عند الإعادة �سواء كانت هذه الأخرية �أعلى �أو �أقل من الدرجة ال�سابقة ،
وال يجوز الإعادة لأكرث من( )3ثالثة مقررات درا�سية خالل مدة الدرا�سة املحددة .
املـــادة ( ) 54
يجوز ملجل�س املركز �أو املعهد املوافقة على ت�أجيل درا�سة الطالب مدة ال تزيد على ()2
ف�صلني درا�سيني � ،إذا قدم �أ�سبابا مقبولة  ،وذلك خالل مدة الدرا�سة املحددة .
الفـرع الثانـي
�شـروط و�إجـراءات القيـد فـي م�سـار الدبلـوم املهنـي
املـــادة ( ) 55
ي�شرتط لقيد الطالب فـي م�سار الدبلوم املهني ما ي�أتي :
� - 1أن يكون مر�شحا عن طريق مركز القبول املوحد .
 - 2تعبئة النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
�أ � -أ�صل �شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها  ،مقرونة بك�شف للدرجات معتمد ،
و�إذا كانــت ال�شه ــادة �صـادرة من جهــة خارج ال�سلطنة  ,فيجب �أن تكون م�صدقة
من اجلهات املخت�صة .
ب  -ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية .
ج � -شهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
د  -ن�سخة من �شهادة امليالد .
هـ � -أربع �صور �شخ�صية حديثة .
� - 3أن يكون الئقا �صحيا للتخ�ص�ص الذي قبل فيه .
 - 4اجتياز املقابالت ال�شخ�صية � ،أو �أي اختبارات قد جترى له � ،إن وجدت .
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املـــادة ( ) 56
يحق للطالب الذي فاته موعد الت�سجيل لأ�سباب يقبلها رئي�س الق�سم املخت�ص ويعتمدها
املدير � ،أن يقوم بالت�سجيل فـي موعد �أق�صاه �أ�سبوع واحد من بدء الدرا�سة .
الفـرع الثالـث
التقويـم فـي م�سـار الدبلـوم املهنـي
املـــادة ( ) 57
يخ�ضع الطالب خالل درا�سته �إىل التقومي على النحو الآتي :
 - 1التقوي ـ ــم امل�ستمـ ـ ــر  :تقومي كافة الأن�شطة التعليمية والتدريبية التي يتعر�ض لهـا
الطال ـ ــب  ،با�ستخ ـ ــدام �أدوات القيـ ــا�س الرتبـ ــوي املختلف ـ ــة
كاالختبـ ــارات الق�صيـ ـ ــرة وال�شفوي ـ ـ ــة وامل�شاريـ ــع والتماريـ ــن
العمليــة والتقارير الفنية والعرو�ض وغريها .
 - 2التقومي النهائي  :تقويــم الطالــب مــن خــالل تقدمـه الختبار نهاية الف�صل
(النظري �أو العملي) ح�سب طبيعة املقرر الدرا�سي .
املـــادة ( ) 58
حت�سب الدرجــة الكليــة لكل من مقــررات الربنام ــج الت�أ�سي�س ــي  ،واملق ــررات التي يتطلبه ــا
التخ�ص�ص والق�سم واملركز �أو املعهد من ( )100مائة درجة  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1للمقررات النظرية  )%50( :لأعمـال التقومي امل�ستمر  ،و( )%50لأعمال التقومي
النهائي .
 - 2للمقررات العملية  )%60( :لأعمال التقومي امل�ستمر  ،و( )%40لأعمال التقومي
النهائي .
 - 3املقررات التي جتمع بني النظري والعملي يتم ح�ساب اجلزء النظري ح�سبما ورد
فـي البند رقم ( )1من هذه املـادة  ،واجلزء العملي ح�سبما ورد فـي البند رقم (، )2
ثم جتمع الدرجتان وفقا لن�سبة كل جزء  ،وكما هو مبني فـي املعادلة الآتية :
درجة التقومي للمقرر املختلط = (درجة اجلزء النظري من  × 100ن�سبة اجلزء النظري
 +درجة اجلزء العملي من  × 100ن�سبة اجلزء العملي)  ،وحتدد اللجان الفنية املتخ�ص�صة
فـي تطوير املناهج ن�سبتي اجلزء النظري والعملي .
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املـــادة ( ) 59
ي�شرتط للنجاح فـي كل م�ستوى من م�ستويات اللغة الإجنليزية وكل مقرر من مقررات
الربنامج الت�أ�سي�سي  ،احل�صول على ( )%50من جمموع درجات االختبار النهائي ودرجات
التقومي امل�ستمر .
املـــادة ( ) 60
يعد الطالب ناجحا �إذا اجتاز جميع املقررات الدرا�سية  ،وح�صل على معدل تراكمي اليقل
عن ( . )2.00
وال مينح الطالب �شهادة الدبلوم املهني �إال �إذا اجتاز فرتة التدريب امليداين .
املـــادة ( ) 61
للطالب التظلم من نتيجة االختبار النهائي  ،خالل ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ �إعالن
النتائج  ،وذلك بطلب يقدم �إىل رئي�س الق�سم املخت�ص  ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
وعلى جلنة النظام واملراقبة باملركز �أو املعهد بحث التظلم  ،والبت فيه خالل ( )3ثالثة
�أيام عمل من تاريخ تقدمي التظلم .
املـــادة ( ) 62
�إذا بلغت ن�سبة غياب الطالب فـي �أي مقرر( )%10بعذر �أو دون عذر من جمموع ال�ساعات
املحددة فـي الف�صل الدرا�سي الواحد  ،يتم �إنذاره  ،ويبلغ ويل �أمره كتابيا بذلك  ،ويجب
تنبيه الطالب و�إبالغ ويل �أمره كتابيا ب�أن الطالب �سوف يحرم من دخول االختبار النهائي
�إذا بلغت ن�سبة غيابه ( )%20بعذر �أو دون عذر .
املـــادة ( ) 63
�إذا تغي ــب الطالــب عن االختب ــار النهائــي بعذر يقبلــه جملــ�س املركــز �أو املعهــد  ،يجرى له
اختبــار تعوي�ضي خالل (� )4أربعــة �أ�سابيــع من بدايــة الف�صــل الدرا�سي التايل  ،ب�شرط �أن
يقوم الطالب ب�إخطار مدير املركز �أو املعهد ب�أمر تغيبه خالل �أ�سبوع من تاريخ االمتحان
الذي غاب عنه  ،و�إال يعطى درجة (�صفر) .
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املـــادة ( ) 64
يتم و�صف املعدل الرتاكمي وتقدير الطالب  ،وفق اجلدول الآتي :
املعـدل الرتاكمـي
4
3.99 - 3.7
3.69 - 3.30
3.29 - 3.00
2.99 - 2.70
2.69 - 2.30
2.29 - 2.00
�أقل من 2.00

التقديـر
�أ
أ� -
ب+
ب
ب-
ج+
ج
هـ

و�صـف التقديـر
ممتــاز
جيــد جــدا
جيــد
مقبــول
را�ســب

الف�صـل الثالـث
م�سـار دبلـوم التعليـم املهنـي العـام
الفـرع الأول
�أحكـام عامـة
املـــادة ( ) 65
تت�ألف ال�سنة الدرا�سية من ( )2ف�صلني درا�سيني  ،مدة كل ف�صل درا�سي (� )16ستة ع�شر
�أ�سبوعا  ،وبواقع (� )40أربعني ح�صة �أ�سبوعيا  ،و( )8ثماين ح�ص�ص يوميا على مدار ()5
خم�سة �أيام  ،وتكون مدة احل�صة الدرا�سية ( )45خم�سا و�أربعني دقيقة .
وال تدخل فرتة الت�سجيل واالختبارات �ضمن مدة الدرا�سة فـي الف�صل الدرا�سي .
املـــادة ( ) 66
تعد اخلطة الدرا�سية فـي م�سار دبلوم التعليم املهني العام من قبل الوزارة  ،بالتن�سيق مع
وزارة الرتبية والتعليم .
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املـــادة ( ) 67
تتكون املقررات الدرا�سية فـي م�سار دبلوم التعليم املهني العام من ق�سمني رئي�سيني هما :
أ�  -مقررات املهارات العملية  ،وعلوم املهنة املرتبطة بها  ،والر�سم الهند�سي .
ب  -مقررات املهارات الأ�سا�سية (اللغة الإجنليزية  ،الريا�ضيات  ،الفيزياء والكيمياء ،
مهارات االت�صال الفعال  ،تقنية املعلومات وريادة الأعمال) .
الفـرع الثانـي
معاييـر القبـول فـي م�سـار دبلـوم التعليـم املهنـي العـام
املـــادة ( ) 68
ي�سجل الطلبة فـي م�سار دبلوم التعليم املهني العام فـي املركز �أو املعهد الذي يطرح هذا
امل�سار .
املـــادة ( ) 69
ي�شرتط لقيد الطالب فـي م�سار دبلوم التعليم املهني العام ما ي�أتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 2أن يكون قد �أنهى ال�صف التا�سع على الأقل  ،بنجاح � ،أو ما يعادله .
� - 3أال يتجاوز عمر املتقدم (� )17سبعة ع�شر عاما .
 - 4تعبئة النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
�أ � -شهادة تثبت جناحه بال�صف التا�سع � ،أو ما يعادله .
ب  -ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية .
ج � -شهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
د  -ن�سخة من �شهادة امليالد .
هـ � )4( -أربع �صور �شخ�صية .
� - 5أن يكون الئقا �صحيا للتخ�ص�ص الذي قبل فيه .
 - 6اجتياز املقابالت ال�شخ�صية � ،أو �أي اختبارات قد جترى له � ،إن وجدت .
-360-

املـــادة ( ) 70
يتحدد قبول الطالب فـي التخ�ص�ص الذي يرغب به وفق معيار درجة التناف�س الكلية مع
الطلبة الآخرين  ،والتي حتدد مبجموع الدرجات الآتية :
 )%50( - 1من معدله النهائي فـي �شهادة ال�صف التا�سع .
 )%25( - 2من درجة اختبار القدرات الذي يعقد فـي املركز �أو املعهد .
 )%25( - 3من درجة املقابلة ال�شخ�صية التي جترى فـي املركز �أو املعهد .
الفـرع الثالـث
التقويـم فـي م�سـار دبلـوم التعليـم املهنـي العـام
املـــادة ( ) 71
يخ�ضع الطالب خالل درا�سته �إىل نظام التقومي على النحو الآتي :
 - 1تقومي ف�صلي  :وي�شمل مقررات الريا�ضيات  ،الفيزياء  ،الكيمياء  ،اللغة الإجنليزية ،
مهارات االت�صال الفعال .
 - 2تقومي �سنوي  :وي�شمل مقررات املهارات العملية  ،الر�سم الهند�سي  ،علوم املهنة ،
ريادة الأعمال .
املـــادة ( ) 72
حت�سب درجة املقرر الف�صلي  ،وفقا للتقومي امل�ستمر  ،كاالختبارات الق�صرية  ،وال�شفوية ،
وامل�شاريع  ،والتقارير الفنية  ،وغريها  ،و�أعمال التقومي النهائي من خالل اختبار نهاية
الف�صل الدرا�سي .
وحت�سب درجة املقرر ال�سنوي  ،وفقا للتقومي امل�ستمر خالل �سنة درا�سية كاملة  ،والتقومي
النهائي من خالل اختبار نهاية العام الدرا�سي .
املـــادة ( ) 73
يعد االختبار النهائي فـي �ضوء املعايري املعتمدة لدى املديرية  ،حتت �إ�شراف اللجنة العامة
لالختبارات امل�شكلة لهذا الغر�ض  ،على �أن ي�شمل كافة عنا�صر املقرر الدرا�سي .
املـــادة ( ) 74
حت�س ــب درجـ ــات املق ــرر الف�صلــي قبــل دبلــوم التعليــم املهنــي العــام من ( )100مائة درجة ،
وذلك على النحو الآتي :
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 )%40( - 1لأعمال التقومي امل�ستمر .
 )%60( - 2لأعمال التقومي النهائي .
وحت�سـ ــب الدرجـ ــة الكليـ ــة للمق ــرر عنــد نهاي ــة ال�سنــة الدرا�سيــة ب�أخ ــذ املتو�س ــط احل�ساب ــي
لدرجتي الف�صلني الدرا�سيني .
املـــادة ( ) 75
حت�ســب درجــات املقــرر ال�سنــوي قـبــل دبلــوم التعليــم املهنــي العــام من ( )100مائة درجة ،
وذلك على النحو الآتي :
 )%60( - 1لأعمـ ــال التقويـ ــم امل�ستمـ ــر  ،مـ ــا عـ ــدا مقـ ــرر ري ــادة الأعمــال  ،فيخ�صــ�ص
ل ــه (. )%40
 )%40( - 2لأعم ــال التقوي ــم النهائ ــي  ،م ــا عـ ــدا مقـ ــرر ريـ ــادة الأعمـ ــال  ،فيخ�صـ ــ�ص
ل ــه (. )%60
املـــادة ( ) 76
حت�س ــب درج ــات املق ــرر الف�صلـ ــي لدبلـ ــوم التعلي ــم املهن ــي الع ــام م ــن ( )100مائــة درجــة ،
وذلك على النحو الآتي :
 )%30( - 1لأعمال التقومي امل�ستمر .
 )%70( - 2لأعمال التقومي النهائي .
وحت�سب الدرجة الكلية للمقرر ب�أخذ املتو�سط احل�سابي لدرجتي الف�صلني الدرا�سيني .
املـــادة ( ) 77
حت�س ــب درج ــات املقـ ــرر ال�سن ــوي لدبل ــوم التعلي ــم املهن ــي الع ــام م ــن ( )100مائـ ــة درجـ ــة ،
وذلك على النحو الآتي :
 )%60( - 1لأعمـ ــال التقويـ ــم امل�ستمـ ــر  ،م ــا عـ ــدا مقـ ــرر ريـ ــادة الأعمـ ــال  ،فيخ�صــ�ص
ل ــه (. )%40
 )%40( - 2لأعم ــال التقويـ ــم النهائ ــي  ،م ــا عـ ــدا مق ــرر ريــادة الأعم ــال  ،فيخ�ص ــ�ص
ل ــه (. )%60
املـــادة ( ) 78
حت�سب درجات مقرر تقنية املعلومات وفقا لأعمال التقومي امل�ستمر .
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املـــادة ( ) 79
يتم و�صف �أداء الطالب وفقا للجدول الآتي :
و�صـف
م�ستـوى الأداء
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
باق للإعادة

احلـروف الدالـة
نطـاق الدرجـات
علـى م�ستـوى الأداء
�أ
%100 - %90
ب
%89 - %80
ج
%79 - %65
د
%64 - %50
 %49ف�أقل
هـ
املـــادة ( ) 80
ال ي�سمح للطالب بدخول االختبار النهائي فـي �أي مقرر درا�سي � ،إذا بلغت ن�سبة غيابه
( )%20بعذر �أو دون عذر .
املـــادة ( ) 81
يحرر للطالب تقرير و�صفي واحد عند نهايــة كل ف�ص ــل درا�ســي و�سن ــة درا�سي ــة  ،مو�ضحــا
فيه �أهم املالحظات املتعلقة مب�ستوى �أدائه عن تلك الفرتة .
ومينح الطالب �شهادة دبلوم التعليم املهني العام � ،إذا اجتاز بنجاح جميع املقررات الدرا�سية ،
مبا فيها مقرر تقنية املعلومات  ،ومينح الطالب الناجح فـي ال�سنوات قبل دبلوم التعليم
املهني العام تقرير �أداء .
املـــادة ( ) 82
يتقدم الطالب الختبار الدور الثاين �إذا ر�سب فـي ( )3ثالثة مقررات درا�سية � ،أو �أقل ،
ويعد الطالب را�سبا ويعيد ال�سنة الدرا�سية فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا بلغت ن�سبة غيابه ( )%20فـي ( )3ثالثة مقررات � ،أو �أكرث .
� - 2إذا ر�سب فـي مقرر املهارات العملية .
� - 3إذا ر�سب فـي �أحد اختبارات الدور الثاين .
� - 4إذا ر�سب فـي (� )4أربعة مقررات �أو �أكرث  ،با�ستثناء مقرر املهارات العملية .
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املـــادة ( ) 83
مينح الطالب فر�صة واحدة لإعادة ال�سنة الدرا�سية التي ر�سب فيها  ،و�إذا مل يحقق النجاح
فـي �سنة الإعادة يف�صل بقرار من جمل�س املرك ــز �أو املعهــد  ،ويج ــوز للطالب �إع ــادة ال�سن ــة
الدرا�سية التي ر�سب فيها فـي مدار�س وزارة الرتبية والتعليم  ،وفقا ل�ضوابط الت�سجيل
واالنتقال بالئحة �ش�ؤون الطلبة بوزارة الرتبية والتعليم .
الف�صـل الرابـع
م�سـار التلمـذة املهنيـة
الفـرع الأول
�أحكـام عامـة
املـــادة ( ) 84
حت ـ ــدد حمتويـ ـ ــات الربام ـ ــج التدريبيـ ــة فــي م�سـ ــار التلمــذة املهنيــة  ،ومددهــا الزمنيــة ،
وم�ستوياته ــا املهني ــة  ،وخططهـ ــا التدريبي ــة  ،م ــن قب ــل املديري ــة بالتن�سي ــق مـ ــع ال�شرك ــة
�أو امل�ؤ�س�سة التي ينفذ فيها التدريب على ر�أ�س العمل  ،وتعتمد من جمل�س املراكز واملعاهد .
ويج ــب �أال تق ــل مدة امل�ست ــوى املهنــي الواحــد ع ــن ( )9ت�سعــة �أ�شهــر  ،و�أال تزيــد مــدة م�س ــار
التلمذة املهنية على (� )24أربعة وع�شرين �شهرا .
املـــادة ( ) 85
يخ�ضع املتدرب فـي م�سار التلمذة املهنية للمعايري والتعليمات والأ�س�س املنظمة لأعمال
التدريب على ر�أ�س العمل ال�صادرة عن الوزارة  ،وعقد التدريب على ر�أ�س العمل املعد لهذا
الغر�ض .
املـــادة ( ) 86
يتم تنفيذ الربنامج التدريبي فـي موقعني هما :
أ�  -املرك ـ ـ ـ ــز �أو املعهـ ـ ـ ـ ــد  :وينف ـ ــذ فيـ ــه التدري ـ ــب علــى املهـ ــارات العملي ـ ــة الأ�سا�سي ــة ،
واملق ــررات النظريــة .
ب  -ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة  :وينفذ فيها التدريب على ر�أ�س العمل .
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املـــادة ( ) 87
تتابع املراكز واملعاهد تنفيذ �أعمال التدريب على ر�أ�س العمل وفق اخلطط املو�ضوعة ،
بالتن�سيق مع ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات .
املـــادة ( ) 88
مينح خريجو م�سار التلمذة املهنية ال�شهادة املهنية املعتمدة لكل م�ستوى من امل�ستويات
املهنية .
الفـرع الثانـي
معاييـر القبـول فـي م�سـار التلمـذة املهنيـة
املـــادة ( ) 89
ي�شرتط فـي املتقدم للت�سجيل فـي م�سار التلمذة املهنية  ،ما ي�أتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 2أن يكون قد �أنهى ال�صف التا�سع على الأقل  ،بنجاح � ،أو ما يعادله .
� - 3أال يقل عمره عن ( )18ثمانية ع�شر عاما .
� - 4أن يكون باحثا عن عمل .
 - 5تعبئة النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن يكون موقعا من ويل �أمره  ،ومت�ضمنا
�إقرارا باطالعه على معايري القبول باملركز �أو املعهد  ،والأ�س�س املنظمة لأعمال
التدريب  ،وا�ستالمه ن�سخة منه  ،ومرفقا بالطلب الوثائق وامل�ستندات الآتية :
أ�  -امل�ؤهل الذي يتطلبه الربنامج التدريبي كحد �أدنى .
ب  -ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية .
ج  -ن�سخة من �شهادة امليالد .
د � -شهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
هـ � )4( -أربع �صور �شخ�صية .
� - 6أن يكون الئقا �صحيا للتخ�ص�ص الذي قبل به .
 - 7اجتياز املقابالت ال�شخ�صية � ،أو �أي اختبارات قد جترى له .
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املـــادة ( ) 90
يجب على املتقدم الذي يتم قبوله فـي م�سار التلمذة املهنية � ،أن يوقع على عقد التدريب
على ر�أ�س العمل  ،و�إذا مل يلتحق املتدرب بالتدريب خالل الأ�سبوع الأول من تاريخ �إخطاره
مبوعد التدريب  ،يفقد حقه فـي التدريب .
املـــادة ( ) 91
�إذا ان�سحب املتدرب بعد انق�ضاء مدة ( )30ثالثني يوما من تاريخ بدء الربنامج التدريبي ،
يتحمل تكاليف التدريب  ،وفقا لأحكام عقد التدريب على ر�أ�س العمل .
الفـرع الثالـث
التقويـم فـي م�سـار التلمـذة املهنيـة
املـــادة ( ) 92
يخ�ضع املتدرب خالل مدة تدريبه �إىل نظام التقومي على النحو الآتي :
 - 1التقومي امل�ستمر  :تقومي املهارات العملية والنظرية التي يتعر�ض لها املتدرب
خــالل فتــرة الربنامــج التدريبــي  ،با�ستــخدام و�سائــل القيا�س
املنا�سبة  ،كنمــاذج تقيي ـ ــم امله ـ ــارات العملي ـ ــة  ،ومن ـ ــاذج تقييــم
ال�سلوك واالجتاهات  ،واالختبارات النظرية ب�أنواعها املختلفة .
 - 2التقوي ــم النهائ ــي  :يتـم اختبــار املتــدرب عنــد نهايـة الربنامج التدريبي فـي جميع
مقررات الربنامج .
املـــادة ( ) 93
حتـ ــدد املديريـ ــة نظ ــام التقوي ــم واالختب ــارات  ،وبالتن�سيــق مع ال�شركــة �أو امل�ؤ�س�سة الطرف
فـي عقد التدريب على ر�أ�س العمل .
املـــادة ( ) 94
حت�سب الدرجة النهائية للمقرر التدريبي  ،وفقا للآتي :
 )%50( - 1لأعمال التقومي امل�ستمر  ،ملقررات املهارات العملية التخ�ص�صية  ،وعلوم
املهنة  ،والر�سم الهند�سي  ،و( ) %50لأعمال التقومي النهائي .
 )%40( - 2لأعمال التقومي امل�ستمر  ،ملقررات املهارات الأ�سا�سية  ،و( )%60لأعمال
التقومي النهائي .
-366-

املـــادة ( ) 95
يتم تقومي �سلوك املتدرب خالل الربنامج التدريبي  ،وتقومي �أدائه فـي التدريب على ر�أ�س
العمل  ،وذلك وفقا للتقديرات الآتية :
( ممتــاز  ،جيــد جــدا  ،جيــد  ،مقبــول ) .
املـــادة ( ) 96
تعقد االختبارات النهائية مل�سار التلمذة املهنية عند نهاية الربنامج التدريبي  ،وب�إ�شراف
دائ ــرة املناه ــج والتقوي ــم باملديرية بالتن�سي ــق مع ال�شرك ــة �أو امل�ؤ�س�سـ ــة الط ــرف فـي عقد
التدريب على ر�أ�س العمل .
املـــادة ( ) 97
ي�شرتط لتقدم املتدرب لالختبارات النهائية ما ي�أتي :
أ� � -أن يكون حا�صال على ( )%55على الأقل فـي �أعمال التقومي امل�ستمر للمهارات
العمليـ ــة التخ�ص�صيـ ــة  ،وعلوم املهنـ ــة  ،والر�سـ ــم الهند�سـ ــي  ،و( )%50للمه ــارات
الأ�سا�سية .
ب � -أال يزيد جمموع �أيام غيابه على ( )%20بعذر �أو دون عذر من عدد �أيام الـتدريب
الر�سمية .
املـــادة ( ) 98
�إذا تغيب املتدرب عن �أي اختبار نهائي بدون عذر  ،ت�سجل له الدرجة الدنيا (�صفر) .
املـــادة ( ) 99
�أ  -يجت ـ ــاز املتـ ــدرب الربنامــج التدريبـ ــي �إذا ح�صـ ـ ــل عل ــى درجـ ــة ال تقـ ــل ع ــن ()%60
فـي املعدل الكلي  ،ب�شرط �أن يحقق النجاح فـي جميع مقررات الربنـامج التدريبي ،
واالختب ــارات النهائيـ ـ ــة  ،و�أن يح�ص ـ ــل على احلد الأدن ــى فـي املهـ ـ ــارات العمليــة
التخ�ص�صية بن�سبة ( ، )%60وفـي املقررات النظرية بن�سبة (( )%50علوم املهنة ،
واملهارات الأ�سا�سية  ،والر�سم الهند�سي) .
ب � -إذا مل يحقق املتدرب النجاح فـي �أحد املقررات التدريبية � ،أو اختباراتها النهائية ،
�أو �إذا مل ي�سمح له بالتقدم لالختبارات النهائية وفقا لن�ص امل ــادة ( )97من هذه
الالئحة  ،يقرر جمل�س املركز �أو املعهد بالتن�سيق مع املديرية برناجما تدريبيا
�إ�ضافيا  ،ينفذ عند بداية العام التدريبي التايل  ،ويتم اختبار املتدرب بعد انتهاء
برنامج التدريب الإ�ضافـي .
-367-

ج � -إذا لــم يحق ــق املت ــدرب النج ــاح بع ــد برنام ــج التدري ــب الإ�ضافـي  ،يعد مف�صـ ــوال
من الربنامج التدريبي الذي قبل فيه  ،ويتم �إبالغ ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة املتعاقد
معها كتابيا بذلك .
املـــادة ( ) 100
يح�صل املتدرب بعد اجتيازه الربنامج التدريبي بنجاح على ال�شهادة املهنية  ،مو�ضحا فيها
املعدل الكلي للدرجات التي ح�صل عليها  ،والتقدير  ،وذلك على النحو الآتي :
التقديـر
ممتــاز
جيــد جيــدا
جيــد
مقبــول
را�ســب

الدرجـة النهائيـة
100 - 90
89 - 80
79 - 70
69 - 60
�أقل من 60
الف�صـل اخلامـ�س

م�سـار الـدورات التدريبيـة املهنيـة
الفـرع الأول
�أحكـام عامـة
املـــادة ( ) 101
تتكون الدورات التدريبية املهنية من الربامج الآتية :
 - 1التدريـب للباحثيــن عن عمــل � ،أو الراغبيـ ــن فـي تغييـ ــر تخ�ص�صاتهـ ــم املهنيـ ــة ،
�أو الباحثني عن فر�ص للت�شغيل الذاتي .
 - 2رفع كفاءة املوظفني .
 - 3تنمية املجتمع املحلي .
 - 4تدريب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .
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ويجب �أال تقل مدة الدورة عن (� )1أ�سبوع واحد  ،والتزيد على ( )9ت�سعة �أ�شهر  ،ح�سب
طبيعة املهنة وامل�ستوى املطلوب  ،وتعادل ال�ساعة التدريبية ( )45خم�سا و�أربعني دقيقة .
املـــادة ( ) 102
يقوم املركز �أو املعهد باقرتاح برامج التدريب  ،وخطة التدريب  ،ورفعها �إىل املديرية .
وتتوىل املديرية الإعالن عن الربامج التدريبية فـي موقع الوزارة على �شبكة الإنرتنت
وال�صحف املحلية واللوحات الإعالنية املتوفرة باملراكز واملعاهد .
الفـرع الثانـي
معاييـر القبـول فـي م�سـار الـدورات التدريبيـة املهنيـة
املـــادة ( ) 103
يجوز للمراكز واملعاهد تقدمي برامج التدريب املبينة فـي امل ــادة ( )101من هذه الالئحة ،
وفقا لل�شروط والإجراءات الآتية :
أ� � -أال يقل عمر املتقدم للربنامج عن ( )18ثمانية ع�شر عاما  ،و�أال يزيد على ()60
�ستني عاما .
ب � -أن يكون املتقدم للربنامج قد �أنهى ال�صف التا�سع على الأقل  ،بنجاح � ،أو ما يعادله ،
ما عدا برنامج تنمية املجتمع املحلي .
ج  -يج ــوز لكافة املواطنيـن االلتح ــاق بهــذه الربامج  ،دون قيد �أو �ش ــرط جلن�سه ــم ،
�أو خرباتهم املهنية � ،إال �إذا كانت هذه من حمددات االلتحاق بالربنامج  ،وال يجوز
االلتحاق بالربنامج ذاته �أكرث من مرة �إذا كان الربنامج جمانيا .
د � -ســداد ر�سوم اال�شرتاك فـي الربامج �إذا مل يكــن جمانيا  ،وفقا ملــا تقرره الــوزارة
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
الفـرع الثالـث
التقويـم فـي م�سـار الـدورات التدريبيـة املهنيـة
املـــادة ( ) 104
حتدد املديرية بالتن�سيق مع املراكز واملعاهد معايري تقومي الدورات التدريبية املهنية ،
وتعتمد من املدير العام  ،ويقوم املدربون ب�إطالع امل�شاركني على �شروط اجتياز الربنامج
التدريبي .
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املـــادة ( ) 105
مين ــح امل�شارك ــون فـي الدورات التدريبية املهنيــة �شهــادة مهني ــة بعد اجتيازه ــم متطلب ــات
الدورة � ،أو �شهادة تثبت م�شاركتهم فـي الدورة  ،وذلك ح�سب طبيعة كل برنامج تدريبي .
وال مينح امل�شارك هذه ال�شهادة �إذا تغيب عن �ساعات التدريب ( ) %20من جمموع ال�ساعات
الكلي للدورة .
الف�صـل ال�سـاد�س
الإ�شـراف علـى �إعـداد وتنفيـذ االختبـارات النهائيـة وحتليـل نتائجهـا
املـــادة ( ) 106
تقوم املديرية باقرتاح �أنظمة تقومي الطلبة واملتدربني  ،وو�ضع معايري اختبارات قيا�س
الأداء املهن ــي واختب ـ ــارات امله ـ ــارات الأ�سا�سي ــة واللغ ــة الإجنليزي ــة والربنام ــج الت�أ�سي�س ــي ،
وعر�ضه ــا على جمل ــ�س املراك ــز واملعاه ــد  ،كما ت�سه ــم فـي الإع ــداد والإ�شــراف على تنفيذ
االختبارات النهائية .
املـــادة ( ) 107
ي�شكــل الوكي ــل جلن ــة عامــة للإ�شــراف عل ــى االختب ــارات النهائي ــة برئا�س ــة املدي ــر الع ــام ،
وع�ضوية كل من :
 - 1املدير العام امل�ساعد .
 - 2خبري تقومي مهني من املوظفني فـي املديرية .
 - 3اثنني من مديري املراكز واملعاهد .
 - 4مديري الدوائر املخت�صة باملديرية .
 - 5رئي�س الق�سم بالدائرة املخت�صة .
كما تقوم اللجنة بدرا�سة وحتليل نتائج االختبارات النهائية  ،ويتم اعتمادها من املدير
العام  ،وترفع تقريرا فنيا �إىل الوكيل .
املـــادة ( ) 108
ت�شكل بقرار من املدير العام جلان النظام واملراقبة فـي املراكز �أو املعاهد لتنفيذ االختبارات
النهائية املطلوبة وت�صحيحها و�إعداد نتائجها  ،ح�سب املعايري والتعليمات املن�صو�ص عليها
فـي �آلية تنفيذ االختبارات النهائية املعتمدة من قبل اللجنة العامة لالختبارات النهائية .
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البـاب الرابـع
الدرا�سـة بنظـام التفـرغ اجلزئـي
الف�صـل الأول
الأهـداف
املـــادة ( ) 109
تهدف الدرا�سة بنظام التفرغ اجلزئي باملراكز واملعاهد �إىل ما ي�أتي :
 - 1توفري فر�ص تعليم وتدريب مرن  ،يراعي ظروف املوظفني بالقطاعني احلكومي
واخلا�ص  ،ورغبتهم فـي اال�ستزادة من املعرفة العلمية واملهنية .
 - 2نقل اخلربات العملية من واقع حقل العمل �إىل املراكز واملعاهد .
 - 3زي ــادة جم ــاالت التع ــاون وال�شراك ــة فـي جوانب التعلي ــم والتدريب بني الوزارة
والقطاعني احلكومي واخلا�ص .
 - 4حتفيز املوظفني بالقطاعني احلكومي واخلا�ص على تطوير قدراتهم املهنية .
 - 5تلبية متطلبات �سوق العمل من املهارات واملعارف .
 - 6ت�شجيع التعلم والتدريب امل�ستمر .
 - 7الإ�سهام فـي �إجناح عملية التعمني .
الف�صـل الثانـي
الفئـات امل�ستهدفـة
املـــادة ( ) 110
ت�ستهدف الدرا�سة بنظام التفرغ اجلزئي الفئات التالية من املوظفني بالقطاعني احلكومي
واخلا�ص :
 - 1الذين �سبق لهم الدرا�سة فـي �أحد املراكز �أو املعاهد  ،ومل يحققوا �شروط النجاح ،
ويرغبون فـي موا�صلة درا�ستهم للح�صول على م�ؤهل مهني معرتف به .
 - 2الذين مل ي�سبق لهم الدرا�سة فـي �أحد املراكز �أو املعاهد  ،ومت �إيفادهم من قبل
امل�ؤ�س�س ـ ــات التــي يعملـ ـ ــون بهـ ــا للح�صـ ــول على م�ؤهـ ــل مهن ــي � ،أو ممــن يرغب ـ ــون
فـي الدرا�سة على ح�سابهم اخلا�ص .
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 - 3الذين �أكملوا درا�ستهم بنجاح فـي �أحد امل�ستويات الدرا�سية فـي املراكز �أو املعاهد ،
ويرغبون فـي احل�صول على م�ستوى درا�سي �أعلى � ،سواء من املوفدين من جهات
عملهم � ،أو ممن يرغبون فـي الدرا�سة على ح�سابهم اخلا�ص .
الف�صـل الثالـث
�شـروط القبـول
املـــادة ( ) 111
يج ـ ــب �أن يتوف ـ ــر فيمـ ــن يتق ـ ــدم للمركـ ـ ــز �أو املعهـ ــد للدرا�س ـ ــة بنظ ـ ــام التفـ ــرغ اجلزئ ــي ،
ال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 2أن يك ــون حا�ص ــال على �شه ــادة دبلوم التعليـم العام �أو ما يعادلها بالن�سبة مل�سار
الدبلوم املهني  ،و�شهادة ال�صف التا�سع على الأقل �أو ما يعادلها بالن�سبة مل�سار
دبلوم التعليم املهني العام .
� - 3أن يكون ناجحا �أو �أن يجتاز بنجاح اختبار نهاية امل�ستوى الأخري لربنامج اللغة
الإجنليزي ــة للربنامـ ــج الت�أ�سي�س ـ ــي بالن�سب ــة مل�س ــار الدبل ــوم املهنـي � ،أو ما يعادل ـ ــه
من �إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية .
� - 4أن يكون ناجحا �أو �أن يجتاز بنجاح متطلبات مقررات تقنية املعلومات والريا�ضيات
من الربنام ــج الت�أ�سي�س ــي املق ــرر فـي املراكـ ــز واملعاهـ ــد � ،أو ما يعادلها من إ�ح ــدى
امل�ؤ�س�سات التعليمية .
� - 5أن يجتاز املقابلة ال�شخ�صية واالختبارات التي حتددها املراكز �أو املعاهد �إن وجدت .
� - 6أن يك ــون التخ�ص ــ�ص املطل ــوب االلتح ــاق به متوف ــرا باملرك ــز �أو املعه ــد املطلوب
االلتحاق به .
 - 7التعهـ ــد بالت�سجيـ ــل فـي املقررات الدرا�سية وفق ــا للج ــداول التي تعده ــا املراكـ ــز
�أو املعاهد .
 - 8تقديـ ـ ـ ـ ــم الوثائـ ـ ـ ــق املتعلق ـ ـ ـ ــة بالدرا�سـ ـ ـ ــة بالن�سب ـ ـ ــة مل ـ ـ ــن �سبـ ــق له ـ ـ ــم الدرا�س ـ ـ ـ ــة
فـي مراك ــز �أو معاه ــد التدريب احلكوميـة بنجـاح � ،أو ب�إحدى امل�ؤ�س�سات التعليميـة
الأخرى  ،وذلك لتقييمها ومعادلتها .
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� - 9أن يكون قد �أم�ضى فـي جهة عمله �سنة على الأقل .
� - 10أن يكون الئقا �صحيا للربنامج الذي يرغب االلتحاق به .
الف�صـل الرابـع
الت�سجيـل
املـــادة ( ) 112
يقدم طلب الت�سجيل باملركز �أو املعهد للدرا�سة بنظام التفرغ اجلزئي على النموذج املعد
لهذا الغر�ض  ،على �أن يرفق بالطلب الوثائق الآتية :
 - 1ن�سخة من �شهادة دبلوم التعليم العام � ،أو ما يعادلها م�صدقة من وزارة الرتبية
والتعليــم وك�ش ـ ــف الدرج ــات � ،أو ن�سخ ـ ــة من �شهــادة ال�صــف التا�س ــع �أو ما يعادله ــا
م�صدقة من وزارة الرتبية والتعليم وك�شف الدرجات .
� )4( - 2أربع �صور �شخ�صية حديثة .
 - 3ن�سخة �سارية املفعول من البطاقة ال�شخ�صية � ،أو جواز ال�سفر .
 - 4ر�سالة ر�سمية من جهة العمل تثبت عمل مقدم الطلب .
 - 5ر�سالة ر�سمية من جهة العمـل تثبـ ــت املوافق ــة على الدرا�سـ ــة باملرك ــز �أو املعهـ ــد ،
وما يفيد حتملها الر�سوم املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )118من هذه الالئحة
من عدمه .
 - 6ما يفيد االلتزام بدفع الر�سوم املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )118من هذه الالئحة
فـي حالة عدم حتمل جهة عمله لها .
� - 7أي وثائق �أخرى يطلبها املركز �أو املعهد .
املـــادة ( ) 113
ال يجوز حتويل الطالب �أو املتدرب من الدرا�سة بنظام التفرغ اجلزئي �إىل نظام الدرا�سة
للطلبة واملتدربني املنتظمني .
املـــادة ( ) 114
يطب ــق على الطلب ــة واملتدربي ــن بنظ ــام التف ــرغ اجلزئ ــي نظ ــام م�ساءلــة الطلبــة واملتدربيــن
املن�صو�ص عليه فـي هذه الالئحة  ،وذلك فيما ال يخالف نظام التفرغ اجلزئي .
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الف�صـل اخلامـ�س
نظـام الدرا�سـة
املـــادة ( ) 115
ي�صدر الوكيل قبل بداية كل ف�صل درا�سي �أو �سنة درا�سية قرارا بتحديد الأعداد التي يتم
قبولها للدرا�سة بنظام التفرغ اجلزئي باملراكز واملعاهد  ،بناء على اقرتاح املدير العام
وفقا لطاقتها اال�ستيعابية  ،ويبني القرار معايري املفا�ضلة للقبول فـي حالة جتاوز عدد
املتقدمني بالدرا�سة العدد املحدد .
املـــادة ( ) 116
يقرتح كل مركز ومعهد قبل بداية كل ف�صل �أو �سنة درا�سية  ،برامج التعليم والتدريب
بنظام التفرغ اجلزئي التي يرغب فـي طرحها .
املـــادة ( ) 117
تك ــون �ساعــات الدرا�سة واملحا�ضرات للمقبولني للدرا�سة باملراك ــز واملعاه ــد بنظ ــام التف ــرغ
اجلزئي فـي �أيام الدوام الر�سمي  ،ووفقا للجداول املعمول بها .
الف�صـل ال�سـاد�س
الر�سـوم
املـــادة ( ) 118
ي�صدر الوزير قرارا بتحديد الر�سوم الآتية :
 - 1ر�س ــوم القب ـ ــول  ،وتدفع مرة واحدة عند القبول .
 - 2ر�سوم الت�سجيل  ،وتدفع كل ف�صل درا�سي .
 - 3ر�سـوم الدرا�ســة .
الف�صـل ال�سابـع
االن�سحـاب مـن الدرا�سـة
املـــادة ( ) 119
يج ــوز للطال ــب املقب ــول للدرا�ســة بنظــام التفرغ اجلزئي �أن يقدم طلب ــا كتابي ــا باالن�سح ــاب
من الدرا�سة  ،وا�سرتداد الر�سوم على النحو الآتي :
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 - 1ا�سرتداد ( )%90من ر�سوم الدرا�سة �إذا طلب االن�سحاب قبل تاريخ بدء الف�صل
الدرا�سي .
 - 2ا�سرتداد ( )%80من ر�سوم الدرا�سة �إذا طلب االن�سحاب خالل ( )3ثالثة �أ�سابيع
من تاريخ بدء الف�صل الدرا�سي .
 - 3ا�سرتداد ( )%70من ر�سوم الدرا�سة �إذا طلب االن�سحاب قبل نهاية الأ�سبوع الرابع
من تاريخ بدء الف�صل الدرا�سي .
وال يجوز ا�سرتداد ر�سوم الدرا�سة �إذا انق�ضت مدة الأ�سابيع الأربعة من تاريخ بدء الف�صل
الدرا�سي � ،أو �إذا ف�صل الطالب ت�أديبيا .
البـاب اخلامـ�س
واجبـات ومهـام �أع�ضـاء هيئـة التدريـ�س والتدريـب
والوظائـف امل�سانـدة والطلبـة واملتدربيـن
الف�صـل الأول
واجبـات �أع�ضـاء هيئـة التدريـ�س والتدريـب
املـــادة ( ) 120
دون الإخالل بالواجبات الوظيفية املقــررة بقان ــون اخلدمــة املدني ــة  ،يلت ــزم ع�ضو هيئ ــة
التدري�س والتدريب بالآتي :
 - 1احرتام املبادئ الإ�سالمية فـي ال�سلوك داخل املركز �أو املعهد وخارجه .
� - 2إجناز املهام املتعلقة بالتدري�س والتدريب و�إر�شاد الطلبة واملتدربني  ،وفق املعايري
وال�شروط والأنظمة  ،ومبا يحقق �ضمان جودة التعليم والتدريب املهني .
 - 3امل�ساهم ــة فـي �أعمـ ـ ــال التوجي ـ ــه والإر�شـ ـ ــاد املهن ــي مل�ساعـ ـ ــدة الطال ـ ــب واملت ـ ـ ــدرب
فـي حتدي ــد �أهـ ــداف تعليمـ ـ ــه وتدريب ــه وتزوي ــده باملعلوم ـ ــات التي يحتـ ــاج �إليه ــا
فـي خمتلف الأن�شطة العلمية  ،والإ�شراف على تدريباته العملية .
 - 4املحافظــة على �أداء الواجبات الوظيفية فـي املواعيــد املحــددة لها لإتاحــة فــر�ص
التفاعل املن�شود مع الطلبة واملتدربني .
 - 5امل�ساهم ــة فـي عمل اللجان وفرق العمـ ــل الفني ـ ــة والتدريبية والإدارية فـي املركز
�أو املعهد .
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 - 6العم ــل على بناء روح التعــاون والزمالة فيما بني الطلبة واملتدربي ــن فـي املرك ــز
�أو املعهد .
 - 7امل�ساهمة فـي �إجراء البحوث والدرا�سات املهنية ون�شرها فـي املجالت العلمية
املختلفة .
 - 8االحتفاظ ب�سجالت توثق كافة �أعماله التعليمية والتدريبية والإدارية فـي املركز
�أو املعهد ومتعلقاته .
 - 9ارتداء الزي الذي يحدد بقرار من املدير العام .
الف�صـل الثانـي
مهـام �أع�ضـاء هيئـة التدريـ�س والتدريـب
املـــادة ( ) 121
ميار�س ع�ضو هيئة التدري�س والتدريب املهام وال�صالحيات الآتية :
 - 1القي ــام بتنفيذ الربامج الدرا�سية والتدريبي ــة النظري ــة والعمليــة طبقا للخطط
التدريبية والتدري�سية املعتمدة .
 - 2متابع ــة الطلب ــة واملتدربي ــن فـي �أثن ــاء تنفي ــذ برامج التدري ــ�س والتدريب وتقييم
حت�صيلهم .
 - 3امل�ساهمة فـي �إعداد وا�ستخدام الو�سائل التعليمية والتدريبية الالزمة .
� - 4إدارة جمموعـ ـ ــات الطلبـ ـ ــة واملتدربيـ ـ ــن بالطـ ـ ــرق والأ�ساليـ ــب الرتبويـ ــة املتبع ـ ــة
فـي جمال التعليم والتدريب املهني .
� - 5إن�ش ــاء مل ــف لك ــل مقـ ــرر درا�س ــي ي�ساه ــم فـي تدري�س ــه  ،ي�ض ــم جمي ــع متعلقاتـ ــه
(الواجبات  ،االختبارات  ،املذكرات) .
 - 6التخطيط الزمني للربنامج التدري�سي �أو التدريبي .
 - 7حفظ �سجالت وبيانات وح�ضور وغياب وتقييم الطلبة واملتدربني .
 - 8تنفيذ برنامج ال�صيانة فـي جمال تخ�ص�صه للمعدات والآالت .
� - 9إعداد وتنفيذ االختبارات النظرية والعملية وتقييم �أداء الطلبة واملتدربني .
 - 10امل�شارك ــة فـي تنفي ــذ برامج تقومي و�ضب ــط ج ــودة التدري ــب بالتن�سي ــق مع رئي�س
الق�سم املخت�ص .
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 - 11امل�ساهمة فـي تطوير و�إعداد املــادة النظرية والعملية .
 - 12ما يكلفه به رئي�س الق�سم املخت�ص من �أعمال �أخرى فـي جمال اخت�صا�صه .
املـــادة ( ) 122
ميار�س املدرب امل�ساعد املهام وال�صالحيات الآتية :
� - 1إعداد امل ــواد التعليمي ــة والتدريبي ــة حت ــت �إ�ش ــراف �أح ــد �أع�ض ــاء هيئ ــة التدري ــ�س
والتدريب .
 - 2االحتفـ ــاظ ب�سج ـ ــل للطلب ـ ــة واملتدربيـ ــن  ،وتر�ص ــد فيه نتائجه ــم  ،و�أن�شطته ــم ،
واحل�ضور  ،والغياب .
 - 3امل�ساعدة فـي �إعداد االختبارات وتنفيذها .
 - 4التدرب على تقدمي الدرو�س النظرية �أو العملية فـي جمال اخت�صا�صه .
 - 5م�ساع ـ ــدة الطلب ـ ــة واملتدربي ــن الذي ــن يواجه ـ ــون بع ـ ــ�ض املعوق ـ ـ ــات وال�صعوبـ ـ ــات
فـي التح�صيل .
 - 6امل�ساهمة فـي تنفيذ �أعمال ال�صيانة املخطط لها بالق�سم .
 - 7ما يكلفه به رئي�س الق�سم املخت�ص من �أعمال �أخرى فـي جمال اخت�صا�صه .
املـــادة ( ) 123
ميار�س �شاغلو الوظائف امل�ساندة املهام وال�صالحيات الآتية :
 - 1تنظيــم ال ــور�ش واملختب ــرات بالتن�سي ــق مع رئي�س الق�سم و�أع�ضاء هيئة التدري�س
والتدريب .
� - 2إعـداد ال�سج ــالت جلمي ــع املــواد والأجهزة املوجودة بالور�ش واملختربات و�صيانتها
وو�ضع التقارير الدورية عنها .
 - 3التع ــاون مع �أع�ض ــاء هيئ ــة التدري ــ�س والتدري ــب لإنتاج الو�سائل التعليمية واملــواد
التدريبية .
 - 4ت�سلم املواد من املوردين  ،والت�أكد من مطابقتها للموا�صفات  ،وقيدها بال�سجالت .
 - 5امل�ساهمة فـي تنفيذ الأعمال الإنتاجية بالور�شة فـي جمال اخت�صا�صه .
 - 6تنفيذ �إجراءات الأمن وال�سالمة املهنية فـي الور�ش واملختربات .
 - 7القيام بتح�ضري املواد والأجهزة لتنفيذ �أعمال التدريب .
 - 8ما يكلفهم به رئي�س الق�سم املخت�ص من �أعمال �أخرى فـي جمال اخت�صا�صهم .
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املـــادة ( ) 124
يحدد الن�صاب التدري�سي والتدريبي فـي املراكز واملعاهد  ،وفقا للجدول الآتي :
الوظيفـــة
مديــر مركــز �أو معهــد
املديــر امل�ساعــد
ل�ش�ؤون التعليم والتدريب
املديــر امل�ساعــد
ل�ش�ؤون الطالب واملتدربني
رئي�س ق�سم فني
رئي�س ق�سم تقنيات وو�سائل التعليم
وم�صادر التعلم واملكتبة
رئي�س ق�سم اللغة الإجنليزية
رئي�س ق�سم املهارات الأ�سا�سية
حما�ضر �أول  ،حما�ضر  ،حما�ضر ثان
مدر�س �أول  ،مدر�س  ،مدر�س ثان
مدرب �أول  ،مدرب ثان
مدرب م�ساعد

الن�صاب الأ�سبوعي من احل�ص�ص
النظرية �أو العملية بال�ساعة
4
(متى اقت�ضت م�صلحة العمل)
4
(متى اقت�ضت م�صلحة العمل)
4
(متى اقت�ضت م�صلحة العمل)
6
6
6
6
18
18
18
15

الف�صـل الثالـث
واجبـات الطلبـة واملتدربيـن
املـــادة ( ) 125
يلتزم الطالب واملتدرب بالآتي :
 - 1اللوائح والنظم وقواعد ال�سلـ ــوك التعليمـ ــي والتدريبي املعمـ ــول بها فـي املرك ـ ــز
�أو املعهد .
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 - 2مواعيد املحا�ضرات النظرية والتدريبات العملية  ،وعدم التخلف عن املحا�ضرات
والتدريب ــات دون ع ــذر مقب ــول  ،و�إذا ك ــان الغي ــاب ب�سبــب املــر�ض  ،وجــب �أن تكون
الإجازة املر�ضية �صادرة ومعتمدة وفقا للنظم التي تقررها وزارة ال�صحة .
 - 3كافة �شروط وقواعد العمل املحددة فـي مواقع التدريب .
 - 4مراع ــاة قواعـ ــد الأمـ ــن وال�سالم ــة وال�صح ــة املهنية �سواء داخل املركز �أو املعهد ،
�أو فـي مواقع التدريب امليداين .
 - 5املحافظة على املمتلكات العامة واخلا�صة باملركز �أو املعهد .
 - 6امل�شارك ــة فـي الأن�شط ــة العلمي ــة والرتبوي ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــة والريا�ضية
والفنية  ،والالمنهجية التي ينظمها املركز �أو املعهد .
 - 7ال�سيا�سات وال�ضوابط اخلا�صة بالأمانة العلمية وامللكية الفكرية .
 - 8ارتداء الزي الذي يحدد بقرار من املدير العام .
البـاب ال�سـاد�س
نظـام م�ساءلـة الطلبـة واملتدربيـن
املـــادة ( ) 126
ي�سـ ــري نظـ ــام م�ساءل ــة الطلب ــة واملتدربـني على جميع الطلبــة واملتدربني امل�سجليـن باملركز
�أو املعهد .
املـــادة ( ) 127
يعتب ــر خمالف ــة ت�أديبي ــة � ،أي خروج عن ال�سلوك ال�سليم � ،أو الإخالل بالنظــم والقواع ــد
املقررة والأن�شطة والتقاليد املتبعة باملراكز واملعاهد  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1كل فعل �أو قول مي�س املعتقدات الدينية � ،أو �سمعة الدولة � ،أو يخل بح�سن ال�سري
وال�سلوك والآداب .
 - 2الإخ ــالل بقواعـ ــد الأمانـ ــة وال�سلـ ــوك التعليمـ ــي والتدريبـ ــي �أيا كانـ ــت �صورتـ ــه ،
�أو درجته � ،أو و�سيلته � ،أو موقع حدوثه .
 - 3كل غ�ش �أو حماولة غ�ش فـي االختبار  ،والإخالل بنظام �سري االختبار � ،أو بالهدوء
الواجب توافره فيه .
 - 4الت�أخري املتكرر عن مواعيد املحا�ضرات النظرية والعملية .
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 - 5االمتن ـ ــاع ع ــن احل�ضـ ــور ف ــي التدريبـ ــات العمليـ ــة � ،أو ف ــي القاعـ ـ ــات الدرا�سي ـ ــة ،
�أو فـي مواق ــع التدري ــب امليدان ــي  ،وغريهـ ــا من الأعم ــال التــي يقت�ضيه ــا نظ ــام
املركــز �أو املعهد �أو التحري�ض على ذلك .
 - 6الإخالل بالنظام داخل القاعات الدرا�سية واملختربات والور�ش  ،واملرافق اخلدمية
داخل املركز �أو املعهد .
 - 7ارتكاب �أي فعل مي�س ال�شرف �أو الأمانة �أو الأخالق � ،أو يكون من �ش�أنه الإ�ساءة
�إىل �سمع ــة املركـ ــز �أو املعهـ ــد � ،أو لأي من املوظفيـن �أو الطلبة �أو املتدربني فـي �أي
منهما .
� - 8أي اعت ــداء �أو �إهانة �أو �إ�ساءة يوجهه ــا الطالب �أو املتدرب لع�ض ــو هيئة التدري�س
�أو التدريب �أو لأي من املوظفني �أو الطلبة �أو املتدربني باملركز �أو املعهد .
 - 9العم ــل على تكوي ــن �أي تنظيم �أو امل�شاركـ ــة فيه �أو تكوي ــن اللج ــان �أو اجلمعي ــات
�أو عقد امل�ؤمترات داخل حرم املركز �أو املعهد  ،دون احل�صول على موافقة كتابية
م�سبقة من اجلهات املخت�صة .
� - 10إ�صدار �أو توزيع الن�شرات �أو جرائد احلائط �أو ال�صحف �أو املجالت � ،أو �إر�سالها
عـرب و�سائل التوا�صل املختلفة � ،أو جمع الأموال �أو التوقيعات  ،دون احل�صول
علـى موافق ــة كتابي ــة م�سبق ــة مـن اجله ــة املخت�ص ــة � ،أو �إ�س ــاءة ا�ستعمــال املوافق ــة
املمنوحة ملمار�سة �أي من هذه الأن�شطة .
� - 11إ�س ــاءة ا�ستعمال ممتلكات املرك ــز �أو املعه ــد ومن�ش�آته الثابتة واملنقولة �أو �إتالفها
�أو تخريبها .
 - 12تداول الأفالم وال�صور واملجالت واملـواد املنافية للآداب والأخالق والقيم الدينية ،
�أو املـواد القابلة لال�شتعال �أو االنفجار داخل حرم املركز �أو املعهد .
 - 13الإدالء ببيانات �أو معلومات غـري �صحيحة فـي الأوراق الر�سمية � ،أو �إجراء �أي
تزوي ــر فـي امل�ستنــدات الر�سميــة املتعلقــة باملرك ــز �أو املعه ــد � ،أو احل�ص ــول عليه ــا
بطريقة غري م�شروعة � ،أو ا�ستخدامها مع العلم بتزويرها .
 - 14الإخـ ــالل بقواعـ ــد الأمانـ ــة العلمي ــة وامللكي ــة الفكريـ ــة فـي الأن�شطة التعليمية
والتدريبية .
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املـــادة ( ) 128
العقوبات التي يجوز توقيعها على الطالب واملتدرب املخالف هي :
 - 1التنبيه ال�شفوي .
 - 2الإنذار اخلطي .
� - 3إخراج الطالب �أو املتدرب من قاعة الدر�س �أو الور�ش �أو �أي مكان يخل فيه بالنظام .
 - 4حرمان الطالب �أو املتدرب من التمتع ببع�ض �أو كل املزايا اخلا�صة به .
 - 5احلرمان امل�ؤقت ملدة ال تزيد على (� )1شهر واحد من ممار�سة �أي ن�شاط يخل
الطالب �أو املتدرب فيه بالنظام .
� - 6إلزام الطالب بقيمة الأ�شياء التي يتلفها .
 - 7وقف املخ�ص�صات املالية ال�شهرية للمدة التي تو�صي بها جلنة التحقيق .
� - 8إلغاء اختبار الطالب فـي مقرر �أو �أكرث .
 - 9احلرمان من دخول االختبار فـي مقرر �أو �أكرث .
 - 10احلرمان من الدرا�سة �أو التدريب ملدة ف�صل درا�سي .
 - 11الف�صل النهائي من املركز �أو املعهد .
املـــادة ( ) 129
يراعى فـي توقيع العقوبات املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )128من هذه الالئحة تنا�سبها مع
املخالفة  ،ومع اعتبار ال�سوابق والظروف واملالب�سات  ،وال يجوز توقيع عقوبة على الطالب
�أو املتدرب قبل التحقيق معه كتابة و�سماع �أقواله  ،ومع ذلك يجوز توقيع �أي من العقوبات
املن�صو�ص عليها فـي البنود ( )3 ، 2 ، 1من امل ــادة ( )128من هذه الالئحة بعد �إجراء حتقيق
�شفوي عن الواقعة .
املـــادة ( ) 130
تكــون �صالحيــات توقيــع العقوب ــات املن�صـ ــو�ص عليه ــا فـي امل ــادة ( )128من هـ ــذه الالئحـ ــة
على النحو الآتي :
 - 1لع�ضو هيئة التدري ــ�س والتدري ــب توقي ــع العقوب ــات املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي البن ــود
( )3 ، 2 ، 1من امل ــادة ( )128من هذه الالئحة .
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 - 2للمدير توقيع العقوبات املن�صو�ص عليها فـي البنود ( )9 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1من امل ــادة
( )128من هذه الالئحة .
 - 3للجنة امل�ساءلة توقيع �أي من العقوبات املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )128من هذه
الالئحة .
املـــادة ( ) 131
ي�شكل املدير جلنة للتحقيق فـي املخالفات التي يرتكبها الطلبة �أو املتدربون فـي حرم املركز
�أو املعهد �أو الأن�شطة اخلارجية التي ينظمها املركز �أو املعهد  ،وذلك برئا�سة املدير امل�ساعد
ل�ش ـ ـ�ؤون الطلبـ ــة واملتدربي ــن وع�ضوي ــة ( )3ثالث ــة من �أع�ضــاء هيئ ــة التدري ــ�س والتدريــب
فـي املركز �أو املعهد  ،بالإ�ضافة �إىل رئي�س ق�سم التوجيه والإر�شاد املهني والتدريب امليداين ،
وترفع اللجنة تقريرها �إىل املدير .
املـــادة ( ) 132
ي�شك ــل بق ــرار م ــن املدي ــر الع ــام ف ــي مطلــع كل عام درا�سي جلنة م�ساءلة برئا�سة املدير ،
و( )3ثالثة من �أع�ضاء هيئة التدري�س والتدريب  ،وذلك ملدة (� )1سنة  ،قابلة للتجديد
للنظر فـي املخالفات املحالة �إليها .
املـــادة ( ) 133
ي�صدر قرار �إحالة الطلبة �أو املتدربني �إىل جلنة امل�ساءلة من املدير العام من تلقاء نف�سه ،
�أو بناء على طلب املدير  ،وتكون جل�سات جلنة امل�ساءلة �صحيحة بح�ضور جميع �أع�ضائها ،
وت�صدر قراراتها ب�أغلبية الأ�صوات  ،ويجب �أن تكون م�سببة .
املـــادة ( ) 134
تكون قرارات جلنة امل�ساءلة نافذة مبجرد �صدورها  ،فيما عدا القرارات ال�صادرة بالعقوبات
املن�صـ ــو�ص عليه ــا فـي البن ـ ــود ( )11 ، 10 ، 7من امل ــادة ( )128مـن ه ـ ــذه الالئح ــة فــال يت ــم
تنفيذه ــا �إال بعد انته ــاء مــدة التظلــم املن�صــو�ص عليهــا فـي امل ــادة ( )135من هذه الالئح ــة
دون �أن يتقدم الطالب �أو املتدرب بتظلم �أو بعد رف�ضه فـي حالة تقدميه .
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املـــادة ( ) 135
يجوز للطالب �أو املتدرب �أن يتظلم من قرار العقوبة �إىل جلنة تظلمات ي�شكلها الوكيل
لهذا الغر�ض  ،خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إبالغه به  ،وللجنة رف�ض التظلم
�أو تخفيف العقوبات �أو �إلغا�ؤها  ،وذلك خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدمي
التظلم  ،ويعترب م�ضي هذه املـدة دون البت فـي التظلم مبثابة رف�ضه  ،وفـي جميع الأحوال
يكون القرار فـي �ش�أن التظلم نهائيا .
املـــادة ( ) 136
يحفظ القرار ال�صادر بالعقوبة فـي ملف الطالب �أو املتدرب  ،ويبلغ ويل �أمره �أو اجلهة
املوف ــدة بن ــ�ص الق ــرار  ،وعلى املدير امل�ساع ــد ل�شـ ـ�ؤون الطلب ــة واملتدربني �إخطار الطالب
�أو املتدرب كتابيا بنتيجة التحقيق  ،وكذلك بالقرار ال�صادر بالعقوبة املوقعة عليه  ،ومدة
التظل ــم من هذا الق ــرار  ،و�إخط ــار الق�س ــم الذي فيه املخالف ــة بنتيج ــة كل من التحقي ــق
والعقوبة والتظلم .
املـــادة ( ) 137
ال يجوز معاقبة الطالب �أو املتدرب عن املخالفة نف�سها من �أكرث من جهة .
املـــادة ( ) 138
يجوز للوكيل النظر فـي �إعادة قيد الطالب �أو املتدرب ال�صادر ب�ش�أنه قرار بالف�صل النهائي
مـ ــن املركـ ــز �أو املعهـ ــد بع ـ ــد م�ض ـ ــي ( )2عامي ـ ــن درا�سيي ـ ــن � ،إذا توافـ ــرت مبـ ــررات ذل ــك ،
ويح�سب العام الدرا�سي الذي �صدر فـيه قرار العقوبة عاما كامال .
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قـــرار وزاري
رقـــم 2015/304
بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم 2013/90
بتحديـد �إجـراءات و�ضوابـط التعامـل مـع من�شـ�آت القطـاع اخلـا�ص
املخالفـة لأحكـام قانـون العمـل والقـرارات املنظمـة لـه
ا�ستنادا �إىل قانون العمــل الـ�صادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم ، 2003/35
و إ�ل ــى املر�سوم ال�سلطاين رقـ ــم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و إ�ل ــى الق ــرار الــوزاري رق ـ ــم  2013/90بتحدي ــد �إجــراءات و�ضوابــط التعامــل مــع من�ش ـ�آت
القطاع اخلا�ص املخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات املنظمة له ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املـادة الثانية من القرار الوزاري رقم  2013/90امل�شار �إليه الن�ص الآتي :
يعد املوظف املخت�ص مذكرة تت�ضمن ثبوت املخالفة  ،ويتم اعتماد �إيقاف تقدمي اخلدمات
من املدير العام املخت�ص �أو مدير الدائرة املخت�صة ح�سب الأحوال .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  21 :مـن محــــــــرم 1437هـ
الموافــق  4 :مـن نوفمبــــــر 2015م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1123
ال�صادرة فـي 2015/11/15م
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قـــرار وزاري
رقم 2015/328
بتعديــل بعــ�ض �أحكـام الالئحــة التنظيميـة
ملزاولـة ن�شـاط ا�ستقـدام القـوى العاملـة غيـر العمانيـة
ا�ستنـ ـ ــادا �إل ـ ــى قان ـ ـ ــون العم ـ ـ ــل ال�ص ـ ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي رق ـ ـ ــم ، 2003/35
و إ�لــى املر�س ـ ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2004/76بتحديـ ـ ــد اخت�صا�ص ـ ــات وزارة الق ـ ــوى العاملـ ــة
واعتمــاد هيكلهـ ـ ـ ــا التنظيمـ ـ ـ ــي ،
و�إىل الالئح ــة التنظيميــة ملزاولــة ن�شـاط ا�ستقــدام القــوى العاملــة غــري العمانية ال�صادرة
بالقـ ـ ــرار الـ ـ ـ ــوزاري رق ـ ـ ــم ، 2011/1
وبناء على ما تقت�ضيــه امل�صلحــة العامـة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضــاف إ�لــى املــادة ( )20من الالئــحة التنظيميــة ملزاولــة ن�شاط ا�ستقــدام القـوى العاملــة
غري العمانية امل�شار �إليها بند جديد برقم ( ، )4ن�صه الآتي :
� - 4إذا ترك العامل العمل لدى �صاحب العمل .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبــدل بنــ�ص البنــد (ج) من املــادة ( )24من الالئحــة التنظيميــة ملزاولــة ن�شــاط ا�ستقــدام
القوى العاملة غري العمانية امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
ج � -أال يزيد عدد امل�ستخدمني فـي كل ترخي�ص على ( )10ع�شرة �أفراد  ،ويجوز للمن�ش�أة
طلب ترخي�ص جديد عند انتهاء العمل برتخي�ص م�ؤقت �سابق .
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املــادةالثالـثــــة
ي�ستبــدل بنمــوذج العقــد رقــم ( )7املرفــق بالالئحــة التنظيميــة ملزاولــة ن�شــاط ا�ستــقدام
القـوى العاملــة غري العمانية امل�شار �إليها منوذج العقد املرفق بهذا القرار .
املــادةالرابعــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادةالخام�سـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  14 :مـن �صفـــــــــــر 1437هـ
املـوافـــــق  26 :مـن نوفمبــــــر 2015م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1126
ال�صادرة فـي 2015/12/6م
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منوذج رقم ()7
عقد ا�ستقدام امل�ستخدمني فـي املنازل ومن فـي حكمهم
�إنه فـي يوم  .................بتاريخ  ......................بني كل من :
الطــرف الأول (املن�شـ ـ�أة) :
ا�سم املن�ش�أة  .......................................... :رقم ال�سجل التجاري ................ :
رقم ترخي�ص مزاولة ن�شاط ا�ستقدام قوى عاملة غري عمانية ............................ :
املفو�ض بالتوقيع  ..................................... :رقم الهاتف ....................... :
املحافظة  ............... :الوالية  ............. :رقم املبنى  .......... :رقم ال�سكة ......... :
�ص.ب  ................. :الرمز الربيدي  ................. :الربيد الإلكرتوين ............. :
الط ــرف الثان ــي :
اال�سم  ........................................ :الرقم املدين ................................ :
املحافظة  ................ :الوالية  ................ :رقم املبنى  ......... :رقم ال�سكة ......... :
�ص.ب  ....................... :الرمز الربيدي  .................. :رقم الهاتف ........... :
اتفق الطرفان على ما ي�أتي :
 - 1يلتزم الطرف الأول بنقل خدمات (العامل/العاملة) اال�سم .................. :
اجلن�سي ــة  .................للعمـل لدى الطرف الثانـي مبهنــة ......................
وفـق ترخيـ�ص ا�ستقـدام قـوى عاملة رقـم  ....... :ال�صادر بتاريخ  / / :م
على �أن يكون الأجر ال�شهري للم�ستقــدم  ................ريــال عمانــي  ،ومــدة عقــد
عملــه . ..................... :
 - 2يلتزم الطرف الأول بنقل خدمات (العامل/العاملة) للعمل لدى الطرف الثاين
خالل مدة  .................من تاريخ حترير هذا العقد .
 - 3يلتزم الطرف الأول ب�إعادة العامل �إىل بلده وعلى نفقته اخلا�صة كما يلتزم ب�إعادة
املبالـغ التـي ح�صــل عليهــا مــن الطرف الثانــي �إذا امتنــع امل�ستخــدم عن �أداء العمــل
�أو تــرك العمــل خــالل ( )180مـائــة وثمانيــن يومــا مــن تاريــخ �إبــرام هــذا العقد
�أو �إذا ثبت �أن لديه �إعاقة ال متكنه من �أداء العمل املتفق عليه �أو كان م�صابا ب�أحد
الأمرا�ض املعدية �أو مبر�ض مزمن �أو مر�ض عقلي .
 - 4يلتزم الطرف الثاين بدفع مبلغ  ..................ريال عماين للطرف الأول نظري
خدمات الطرف الأول فيما يتعلق بنقل خدمات امل�ستخدم باملنزل �أو من فـي حكمه .
 - 5يلتزم الطرف الثاين بتحرير عقد عمل من ثالث ن�سخ بينه وبني امل�ستخدم باملنزل
�أو من فـي حكمه .
		
الطـرف الأول التوقيـع واخلتـم
			
.......................................
.......................................
-387-

الطـــرف الثانـــــي التوقيــــع
...................................

وزارة النقـــــل واالت�صـــــاالت
قـــرار وزاري
رقـــم 2015/56
ب�إ�صــدار الئحــة ر�ســوم خدمــات ال�شــ�ؤون البحريــة
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إىل قانـ ــون تنظيـ ــم املالح ــة البحرية فـي امليـ ــاه الإقليميـ ــة ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقم ، 81/98
و�إىل الئحة ت�سجيل ال�سفن ومعاينتها ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 82/38/2
و�إىل القرار الوزاري رقم  1983 /8/2ب�ش�أن قيد الوحدات البحرية ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل فـي �شـ�أن ر�ســوم خدمــات ال�ش ـ�ؤون البحري ــة ب�أحكــام الالئحــة املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
يلغ ـ ــى الق ـ ــراران الوزاريـ ـ ـ ــان رقم ـ ــا  ، 82/38/2و  1983/8/2امل�ش ـ ــار �إليـهم ــا  ،كم ـ ــا يلغ ـ ــى
كل مـ ـ ــا يخالف هــذه الالئح ــة � ،أو يتع ــار�ض مــع �أحكامه ــا .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  14 :من جمادى الأوىل 1436هـ
املوافــــق  5 :من مــــــــــــــــــــار�س 2015م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1098
ال�صادرة فـي 2015/4/26م

د�.أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر النق ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ـ ـ ـ ــاالت
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الئحــة ر�ســـوم خدمـــات ال�شــ�ؤون البحريــة
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحك ــام هذه الالئح ــة يك ــون للكلم ــات والعبارات التاليـ ــة املعنـ ــى املبـ ــني قريـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــــــــوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت .
الوزيـــــــــر :
وزير النقل واالت�صاالت .
ال�سلطــة البحريــة املخت�صــة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية بالوزارة .
ت�صريــــح مالحــــي :
ت�صريح ت�صدره ال�سلطة البحرية املخت�صة للوحدات البحرية الأجنبية ال�ستخدام البحر
الإقليمي العماين .
ت�صريـــح الإبحـــار :
ت�صريح ي�صدر من �إحدى �سفارات �أو قن�صليات ال�سلطنة املوجودة فـي دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية � ،أو من مكتب التمثيل التجاري العماين فـي دولة الإمارات العربية
املتحدة للوحدات البحرية الأجنبية املخ�ص�صة للنزهة �أو العبور �أو الزيارة فـي البحر
الإقليمي العماين  ،ويكون �ساريا ملدة ( )30ثالثني يوما  ،ولرحلة بحرية واحدة  ،ويح�صل
من قبل اجلهة امل�صدرة له .
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الرتخيـــ�ص املالحـــي :
ترخي�ص ت�صدره ال�سلطة البحرية املخت�صة للوحدات البحرية العمانية ملمار�سة الأن�شطة
البحرية  ،ويكون �ساريــا ملـ ــدة �سن ـ ــة .
الوحــدة البحريــة :
من�شـ ـ ـ�أة عائمـ ــة �صاحلـ ــة للمالحـ ــة البحريـ ــة تعمـ ــل �أو تك ــون مع ــدة للعم ــل ف ــي البح ـ ــر ،
وت�شتمل على جميع امللحقات والتفرعات ال�ضرورية ال�ستثمارها .
هيئــة ت�صنيـف الوحــدة البحريـة :
هيئة ت�صنيف معتمدة من ال�سلطة البحرية املخت�صة  ،لإ�صدار ال�شهادات الفنية للوحدات
البحرية العمانية  ،وت�صنيفها .
املــادة ( ) 2
ت�سـ ــري �أحكـ ـ ــام هذه الالئحة على الوحدات البحرية العماني ـ ــة والأجنبي ـ ــة التـ ــي تعم ـ ــل
فـي البحر الإقليمي العماين .
وت�ستثنـ ــى م ــن اخل�ضـ ــوع لأحكام ه ــذه الالئحة ق ــوارب ال�صي ــد التي تق ــل حمولته ــا الكليـة
عن ( )5خم�سـ ــة �أطن ــان .
املــادة ( ) 3
ينتهي الت�صريح املالحي فـي احلاالت الآتية :
1 -1خروج الوحدة البحرية من البحر الإقليمي العماين .
وي�ستثنى من هذا احلكم الوحدات البحرية اململوكة ملواطني دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية  ،وكذلك �سفن ال�صيد الإيرانية .
2 -2انتهاء �أي من �شهادات الوحدة البحرية .
3 -3غرق الوحدة البحرية فـي البحر الإقليمي العماين .
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املــادة ( ) 4
ت�صنف الوحدات البحرية على النحو الآتي :
� -1سفن جتارية  ،وت�شمل :
 �سفن ركاب . �سفن ركاب وب�ضائع . �سفن حاويات . �سفن دحرجة . �سفن نقل �سيارات . �سفن نقل حيوانات حية . �سفن ب�ضائع عامة �أو نقل عام . �سفن ب�ضاعة �سائبة . �سفن م�سح بحري . �سفن بحث علمي . �سفن خدمة . قاطرة . ناقلة نفط � ،أو ناقلة غاز . ناقلة مواد كيميائية . عبارة نقل عام (�سفـينة �إنزال) . �سفن فندق عائم . �سفن �إنقاذ وانت�شال حطام . �سفنا حكومية لأغرا�ض جتارية .-391-

 �سفنا �سياحية . �أي �سفن جتارية �أخرى .� - 2سفن ال�صي ــد  ،وت�شمل :
 �سفن �صيد جتاري (�سطح �أو قاع) . �سفن �صيد �ساحلي . �سفن �صيد تقليدي (حرفـي) . �سفن منتجات �سمكية �أو �أبحاث �سمكية � ،أو نقل �أ�سماك . - 3وحدات بحرية �أخرى  ،وت�شمل :
 �سفن نزهة . �سفنا حكومية لأغرا�ض غري جتارية . �سفنا �شــراعية . قاربا �سياحيا . قارب نزهة . قارب خدمة . قاربا حكوميا لأغرا�ض جتارية . قاربا حكوميا لأغرا�ض غري جتارية . قاربا �شراعيا . دراجة مائيــة . دوبة حفر � ،أو دوبة مبحرك وبدون حمرك � ،أو دوبة برافعة � ،أو من�صة بحرية . وحدات برمائية ( تعمل فـي الرب والبحر) . �أي وحدات بحرية �أخرى .-392-

املــادة ( ) 5
عنـد ح�ســاب ر�ســوم خدمــات ال�ش ـ�ؤون البحري ــة للوحدة البحريــة يعتــد باحلمول ــة الطنيــة
الإجمالية الثابتة فـي م�ستندات امل�صنع �أو �شهادة هيئة ت�صنيف الوحدة البحرية .
املــادة ( ) 6
يتم ت�سجيل الوحدة البحرية التي ترفع العلم العماين فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لذلك
لدى �أق�سام ت�سجيل ال�سفن التابعة لل�سلطة البحرية املخت�صة وفقا للإجراءات املتبعة .
املــادة ( ) 7
حت�صل ر�سوم ت�سجيل و�إ�صدار الرتخي�ص املالحي و�شهادات الوحدات البحرية العمانية
وفقا للجدول رقم ( )1املرفق .
املــادة ( ) 8
حت�صل ر�سوم ت�صاريح الوحدات البحرية الأجنبية التي تعمل فـي البحر الإقليمي العماين
وفقا للجدول رقم ( )2املرفق .
املــادة ( ) 9
حت�صل ر�سوم �شهادات ووثائق البحارة وفقا للجدول رقم ( )3املرفق .
املــادة ( ) 10
حت�صل ر�سوم �شهادات االمتثال وفقا للجدول رقم (  ) 4املرفق .
املــادة ( ) 11
حت�صل ر�سوم اخلدمات الأخرى وفقا للجدول رقم (  ) 5املرفق .
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اجلــــدول رقــــم ( ) 1
ر�سوم ت�سجيل و�إ�صدار الرتخي�ص املالحي
و�شهـــادات الوحـــدات البحريـــة العمانيــــة
أ�  -ال�سفــــن التجاريــــة
م

اخلدمــــــــة

الر�ســــــــم

1

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص
املالح ـ ــي ل�سفـينة حمولتهـ ــا الكليـ ــة
مـ ــن (� ) 5أطنان �إىل �أقل من ( ) 50طنا

() 100
مائــة ريــال عمانــي

2

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص
املالحـي ل�سفـينة حمولتها الكليـ ــة
من ( ) 50طنا �إىل �أقل من ( ) 150طنا

() 200
مائتــا ريــال عمان ــي

( ) 200مائتا ريال عمان ــي ،
ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص
بالإ�ضافــة �إىل ( )500خم�سمائة
3
املالحـ ـ ــي ل�سفـينة حمولته ـ ـ ـ ــا الكلي ــة بي�سة عن كـل طن بع ـ ــد ( )150طنـ ــا
مــن (  ) 150طنا �إىل �أقل من (  ) 5000طن و�إىل �أقل من ( )5000طــن  ،وبحـ ـ ــد
�أق�صى ( � ) 2000ألفا ري ــال عمانــي

4

ت�سجيل و �إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص
املالحي ل�سفـينة حمولتها الكلية
( )5000طن ف�أكرث
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( � ) 2000ألفـا ريال عماين  ،وكل
زيادة على ( ) 5000طـ ــن يح�صـ ــل
عن الطـ ـ ــن ( ) 30ثالثون بي�ســة ،
وبحــد �أق�ص ــى ( )20000ع�شرون �ألف
ريــال عماين

ب � -سفـــن ال�صيــــد
م

1

2

3

اخلدمــــــــة
ت�سجي ـ ــل و�إ�صـ ـ ــدار �أو جتدي ـ ــد الرتخي ــ�ص
املالحي لل�سفن التي تكون حمـولتها الكلية
من (� )5أطنان �إىل �أقل من ( ) 50طنا  ،وذلك
على النحو الآتي :
�أوال � :سفن �صيد جتاري �أو �سفن �صيد �ساحلي
ثانيا � :سفن �صيد تقليدي (حرفـي)
ثالثا � :سفن منتجات �سمكية �أو �أبحاث �سمكية
�أو نقل �أ�سماك �أو �أغرا�ض �أخرى
ت�سجيـ ــل و�إ�ص ــدار �أو جتديـ ـ ــد الرتخيـ ــ�ص
املالحي لل�سفن التي تك ــون حمولتهــا الكلية
من ( )50طنا �إىل ( )150طنا  ،وذلك على
النحو الآتي :
�أوال � :سفن �صيد جتاري و�سفن �صيد �ساحلي
ثانيا � :سفن �صيد تقليدي (حرفـي)
ثالثا � :سفن منتجات �سمكية �أو �أبحاث �سمكية
�أو نقل �أ�سماك �أو �أغرا�ض �أخرى
ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
ل�سفــن منتجـ ــات �سمكيـ ــة �أو �أبحاث �سمكيـ ــة
�أو نقل �أ�سماك �أو �أغرا�ض �أخرى التي تكون
حمولتها الكلية ( )150طنا ف�أكرث  ،وذلك
على النحو الآتي :
�أوال � :سفن �صيد جتاري و�سفن �صيد �ساحلي
ثانيا � :سفن �صيد تقليدي (حرفـي)
ثالثا � :سفن منتجات �سمكية �أو �أبحاث �سمكية
�أو نقل �أ�سماك �أو �أغرا�ض �أخرى
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الر�ســــــــم

( ) 100مائة ريال عماين
( ) 25خم�سة وع�شرون رياال عمانيا
( � ) 40أربعون رياال عمانيا

( )200مائتا ريال عماين
( ) 50خم�سون رياال عمانيا
( ) 80ثمانون رياال عمانيا

( )200مائتا ريال عماين  ،بالإ�ضافة
�إىل ( )1ريال عماين واحد عن كل طـن
يزيـد على ( )150طنا الأوىل  ،وبحد
�أق�صى ( � )1000ألف ريال عماين

ج � -سفـن حمولتهـا الكليـة (� )5أطنـان ف�أكـرث
م

الر�ســــــــم

اخلدمــــــــة

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص ( )50خم�سون رياال عمانيا  ،بالإ�ضافة
 1املالحي ل�سفـينة حكومية لأغرا�ض �إىل ( )500خم�سمائة بي�سة عن كل طن
يزيد على( )50طنا
جتارية
ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص
 2املالحي ل�سفـينة حكومية لأغرا�ض غري
جتارية

معفاة من الر�سوم

( )50خم�سون رياال عمانيا  ،بالإ�ضافة
ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص
�إىل ( ) 500خم�سمائــة بي�ســة عــن ك ــل
3
املالحي ل�سفـينة نزهة �أو ل�سفـينة
طن يزيد على ( ) 50طنا  ،وبحد �أق�صى
�سياحية
( )5000خم�سة �آالف ريال عماين
( )30ثالثون رياال عمانيا  ،بالإ�ضافة
�إىل ( ) 250مائتـ ــني وخم�ســني بي�س ــة
ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص
عن كل طن يزيد على ( )50طنا  ،وبحد
4
املالحي ل�سفـينة �شراعية
�أق�صـ ــى (� )2500ألف ـ ــان وخم�سمائـ ـ ــة
ريــال عمان ــي
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د  -وحدات بحرية �أخرى حمولتها الكلية �أقل من (� )5أطنان
م

اخلدمــــــــة

الر�ســــــــم

1

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
لقارب �سياحي

() 30
ثالثون رياال عمانيا

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
2
لقارب نزهة

() 20
ع�شرون رياال عمانيا

3

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
لقارب خدمة

() 30
ثالثون رياال عمانيا

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
4
لقارب حكومي لأغرا�ض جتارية

() 30
ثالثون رياال عمانيا

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
5
لقارب حكومي لأغرا�ض غري جتارية

معفاة من الر�سوم

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
6
لقارب �شراعي

() 20
ع�شرون رياال عمانيا

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
7
لدراجات مائية

() 20
ع�شرون رياال عمانيا

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
8
لوحدات بحرية �أخرى

()20
ع�شرون رياال عمانيا
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هـ  -ر�سوم خدمات �أخرى للوحدات البحرية العمانية
م
1

2
3
4

5

6

7

الر�ســــــــم

اخلدمــــــــة

( )%25خم�سة وع�شرون باملائة من ر�سوم
�إ�صدار بدل فاقد �أو تالف ل�شهادة الت�سجيل  ،بحد �أدنى ( )10ع�شرة رياالت
الت�سجيل �أو الرتخي�ص املالحي
عمانيـ ــة  ،وبحـ ــد �أق�صـ ــى ()200
مائتـا ري ــال عمانـ ــي
( )%10ع�شرة باملائة من ر�سوم الت�سجيل  ،بحد
�أدنى ( )10ع�شرة رياالت عمانية  ،وبحد
�شهادة بيانات وحدة بحرية
�أق�صى ( )100مائة ريال عماين
( )%10ع�شرة باملائة من ر�سوم الت�سجيل  ،بحد
�أدنى ( )10ع�شرة رياالت عمانية  ،وبحد
تعديل بيانات وحدة بحرية
�أق�صى ( )100مائة ريال عماين
( )%10ع�شرة باملائة من ر�سوم الت�سجيل  ،بحد
�إ�صدار ال�سجل املوجز للوحدة
�أدنى ( )10ع�شرة رياالت عمانية  ،وبحد
البحرية
�أق�صى ( )100مائة ريال عماين
( )%25خم�سة وع�شرون باملائة من ر�سوم
الت�سجيل  ،بحد �أدنى ( )10ع�شرة رياالت
�إ�صدار �شهادة ال�شطب
عمانيـ ــة  ،وبح ـ ــد �أق�صـ ــى ()200
مائتا ري ــال عمانـ ــي
( )%15خم�سة ع�شر باملائة من ر�سوم
�إ�صدار بدل فاقد �أو تالف ل�شهادة الت�سجيل  ،بحــد �أدن ــى (  ) 10ع�شرة رياالت
ال�شطب
عماني ـ ــة  ،وبحـ ــد �أق�صـ ــى ()50
خم�سـ ـ ــون ريـ ــاال عمانيـ ــا
( )%25خم�سة وع�شرون باملائة من ر�سوم
الت�سجيل  ،بحد �أدنى ( )10ع�شرة رياالت
نقل ملكية
عمانيـ ــة  ،وبحـ ــد �أق�صـ ــى ()200
مائت ــا ريـ ــال عماين
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تابع  :هـ  -ر�سوم خدمات �أخرى للوحدات البحرية العمانية
م
8
9

10

11

12

الر�ســــــــم

اخلدمــــــــة

( )%1واحد باملائة من قيمة الرهن  ،بحد
�إثبات رهن
�أدنى ( )20ع�شرون رياال عمانيا  ،وبحد
�أق�صى ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين
( )%0٫5ن�صف باملائة من قيمة الرهن  ،بحد
�أدنى ( )10ع�شرة رياالت عمانية  ،وبحد
�إلغاء رهن
�أق�صى (� )2500ألفـان وخم�سمائة ريال عماين
()50
�إ�صدار �شهادة التطقيم الآمن لوحدة
خم�سون رياال عمانيا
بحرية عمانية
تعديل �شهادة التطقيم الآمن لوحدة
()20
بحرية عمانية �أو بدل فاقد �أو تالف
ع�شرون رياال عمانيا
لها
()10
الت�صديق على �شهادة خدمة بحرية
ع�شرة رياالت عمانية
( )%25خم�س ــة وع�ش ــرون باملائـ ــة مـ ــن
ر�سـ ــوم الت�سجيل  ،ويتم احت�سابها كالآتي :
 داخـ ــل املحافظ ــة بح ــد �أدنى ()10ع�شـ ــرة ري ــاالت عمانيـ ــة  ،وبح ـ ــد
�أق�صـ ــى ( )100مائة ريال عماين .
الزيارة الثانية للمعاينة
 خارج املحافظ ــة بحـ ــد �أدنى ( )100مائ ــة�أو طلب معاينة ا�ستثنائية
ري ـ ـ ــال عمانـ ـ ــي  ،وبح ـ ـ ــد �أق�صـ ــى ()500
خم�سمائة ريال عماين .
 خارج ال�سلطنة تتحمل اجلهة الطالبةللمعاينة كافة تكاليف املهمة  ،بالإ�ضافة
�إىل مبلـ ــغ ( )100مائ ـ ــة ري ـ ــال عمان ـ ــي
عن كل موظف يقوم باملهمة يوميا .
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تابع  :هـ  -ر�سوم خدمات �أخرى للوحدات البحرية العمانية
م

الر�ســــــــم

اخلدمــــــــة

�إ�صـ ــدار �أو متدي ـ ــد �شه ــادة الإعف ــاء ( )%10ع�شــرة باملائــة مــن ر�ســوم الت�سجيــل ،
� 13أو اال�ستثنــاء م ــن بعــ�ض اال�شت ــراطات بح ـ ــد �أدن ـ ــى ( )10ع�شـ ــرة رياالت عمانيـ ــة ،
وبحد �أق�صى ( )100مائة ريال عماين
الدولية

14

�إ�صدار �أو متديد �شهادة ت�سجيل
م�ؤقتة

( )%25خم�سة وع�شرون باملائة من ر�سوم
الت�سجيل  ،بحد �أدنى ( ) 10ع�شرة رياالت
عمانيـ ـ ــة  ،وبحـ ــد �أق�صـ ــى ( ) 100مائـ ـ ــة
ريال عماين

15

الت�صديق على بيانات عقد البيع

( )%1واحد باملائة من قيمة البيع  ،بحد
�أدنى ( )20ع�ش ــرون رياال عمانيا  ،وبحد
�أق�صى ( )100مائة ريال عماين

16

تغيري ربان �أو �إ�ضافة ربان
فـي الرتخي�ص املالحي

( )%10ع�شرة باملائة من ر�سوم الت�سجيل ،
بحـ ـ ــد �أدن ــى ( ) 10ع�شرة رياالت عمانية ،
وبحد �أق�صى ( )100مائة ريال عماين

( )%10ع�شرة باملائة من ر�سوم الت�سجيل  ،بحد
تغيري حمركات �أو �إ�ضافة حمركات
�أدنى ( )10ع�شرة رياالت عمانية  ،وبحد
17
فـي الرتخي�ص املالحي
�أق�صى ( )100مائة ريال عماين
18

ر�سوم خدمات �أخرى

( )%10ع�شرة باملائة من ر�سوم الت�سجيل  ،بحد
�أدنى ( )10ع�شرة رياالت عمانية  ،وبحد
�أق�صى (  ) 100مائة ريال عماين
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اجلــــدول رقــــم ( ) 2
ر�سوم ت�صاريح الوحدات البحرية الأجنبية
التـــي تعمــــل فـي البحــــر الإقليمــــي العمانــــي
م
1
2
3

الر�ســــــــم
اخلدمــــــــة
�إ�صدار ت�صريح مالحي ل�سفـينة �صيد ( )3ثالثة رياالت عمانية عن كل طن ،
بحد �أدنى (� )2000ألفـا ريال عماين  ،وبحد
�أجنبية
�أقــ�صى (� )6000ستة �آالف ريال عماين
( )1ريال عماين واحد عن كل طن  ،بحــد
�إ�صدار ت�صريح مالحي ل�سفن �أخرى �أدن ـ ــى ( )200مائتا ريال عماين  ،وبحد
�أق�صى ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين
( )20ع�شرون رياال عمانيا
�إ�صدار ت�صريح �إبحار

�إ�صدار ت�صريح مالحي لل�سفن
 4ال�سياحية الزائرة للموانئ التجارية
5

6
7
8
9

( )50خم�سون رياال عمانيا

�إ�صدار ت�صريح مالحي لوحدة
(� )2500ألفان وخم�سمائة ريال عماين
بحرية للعمل فـي املناطق احلدودية بالن�سبة للوحدات البحرية التي ال تزيد
لل�سلطنة والتي يتط ـ ــلب عملها حمولتها الكلية علــى ( )150طنا  ،و()4000
الدخول واخلروج من البحر الإقليمي �أربعة �آالف ريال عمانـي للوحدة البحرية
ب�صورة متكررة  ،ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر التي تزيد حمولتها الكلية على ( )150طنا
تغيري �أفراد الطاقم �أو �إ�ضافة �
املالحيأفراد (  ) 20ع�شرون رياال عمانيا عن كل فرد
الطاقم فـي الت�صريح
تعديل الت�صريح املالحي �أو ا�ستخراج
( ) 100مائة ريال عماين
بدل فاقد �أو تالف
تغيري منطقة العمل فـي البحر
الإقليمي العماين لأي وحدة بحرية نف�س ر�سوم �إ�صدار الت�صريح املالحي للوحدة
ح�صلت على ت�صريح مالحي
تغيري الوكيل املالحي لوحدة بحرية
( ) 100مائة ريال عماين
ح�صلت على ت�صريح مالحي
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اجلــــدول رقــــم ( ) 3
ر�سـوم �شهـادات ووثـائــق البحــارة
م

اخلدمــــــــة

الر�ســــــــم

�إ�صدار �أو جتديد وثيقة البحارة
( جواز بحري )

()25
خم�سة وع�شرون رياال عمانيا

1

2

3

تعديل بيانات وثيقة بحارة (جواز بحري)
�أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف لها

()15
خم�سة ع�شر رياال عمانيا

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة كفاءة بحرية
مل�ستوى الت�شغيل

()10
ع�شرة رياالت عمانية

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة كفاءة بحرية
مل�ستوى الإدارة

()20
ع�شرون رياال عمانيا

تعديل �شهادة كفاءة بحرية �أو ا�ستخراج
بدل فاقد �أو تالف لها

()15
خم�سة ع�شر رياال عمانيا

الت�صديق على �شهادة كفاءة بحرية �أجنبية
للعمل فـي وحدة بحرية عمانية

()35
خم�سة وثالثون رياال عمانيا
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تابع  :اجلدول رقم (  ) 3ر�سـوم �شهـادات ووثـائــق البحــارة
م

4

5

اخلدمــــــــة

الر�ســــــــم

اختبارات على م�ستويات الت�شغيل
()OPERATION LEVEL
للح�صول على �شهادة الكفاءة للبحارة :
 -االختبار ال�شفهي الأول

()5
خم�سة رياالت عمانية

� -إعادة االختبار ال�شفهي

()15
خم�سة ع�شر رياال عمانيا

اختبارات على م�ستويات الإدارة
()MANAGEMENT LEVEL
للح�صول على �شهادة الكفاءة للبحارة :
 -االختبار ال�شفهي الأول

()20
ع�شرون رياال عمانيا

� -إعادة االختبار ال�شفهي

() 40
�أربعون رياال عمانيا

 -االختبار التحريري الأول

()30
ثالثون رياال عمانيا عن كل مادة

� -إعادة االختبار التحريري

()60
�ستون رياال عمانيا عن كل مادة

ر�سوم �إ�صدار �أو جتديد ال�شهادات
الأخرى للبحارة

()25
خم�سة وع�شرون رياال عمانيا

تعديل بيانات ال�شهادات الأخرى للبحارة
�أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف

()15
خم�سة ع�شر رياال عمانيا
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اجلــــدول رقــــم ( ) 4
ر�ســــوم �شهــــادات االمتثــــال
اخلدمــــــــة

الر�ســــــــم

م

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة امتثال للمتطلبات
الأمنية ملرافق امليناء

( )300ثالثمائة ريال عماين
�سنويا لكل مرفق ميناء

تعديل �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف ل�شهادة
امتثال ملرافق امليناء

()100
مائة ريال عماين

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة امتثال للمتطلبات
الأمنية لوحدة بحرية عمانية

()50
خمـ ــ�سون ري ــاال عمانيا �سنويا

 2تعديل ل�شهادة امتثال للمتطلبات الأمنية
لوحدة بحرية عمانية
�أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف

()25
خم�سة وع�شـرون رياال عمانيا

1

3

4

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة امتثال
لكلية �أو معهد بحري

()3000
ثالثـ ـ ــة �آالف ريال عماين
ملدة ( )3ثالث �سنوات

تعديل ل�شهادة امتثال لكلية �أو معهد بحري
�أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف

()500
خم�سمائة ريال عماين

�إ�صدار �أو جتديد �شهادات االمتثال الأخرى

()100
مائ ـ ــة ري ـ ــال عماين

تعديل بيانات ال�شهادات الأخرى
�أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف

()25
خم�سة وع�شرون رياال عمانيا
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اجلــــدول رقــــم ( ) 5
ر�ســــوم اخلدمــــات الأخـــرى
اخلدمــــــــة

الر�ســــــــم

م

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة اعتماد وكيل مالحي
حملي من الفئة الأوىل واملمتازة وفقا لل�سجل
التجاري

()600
�ستمائة ريال عماين
ملدة ( )3ثالث �سنوات

تعديل بيانات �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف
ل�شهادة اعتماد وكيل مالحي حملي من الفئة
الأوىل واملمتازة وفقا لل�سجل التجاري

( ) 100
مائة ريال عماين

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة اعتماد وكيل مالحي
من الفئات الثانية والثالثة والرابعة
وفقا لل�سجل التجاري

()150
مائة وخم�سون رياال عمانيا
ملدة ( )3ثالث �سنوات

 2تعديل بيانات �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف
ل�شهادة اعتـماد وكيل مالحي من الفئات
الثانية والثالثة والرابعة
وفقا لل�سجل التجاري

()25
خم�سة وع�شرون رياال عمانيا

1

3

احل�صول على ن�سخة من القانون البحري
العماين

( ) 15
خم�سة ع�شر رياال عمانيا

4

احل�صول على ن�سخة من قانون تنظيم
املالحة البحري ـ ــة فـي البـ ــحر الإقليمي

() 10
ع�شرة رياالت عمانية

5

�إ�صدار �شهادة اعتماد موا�صفات م�ساعدات
مالحية

() 50
خم�سون رياال عمانيا
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تابع  :اجلـدول رقــم (  ) 5ر�سـ ــوم اخلدمـ ــات الأخ ــرى
م
6

7

8

9

اخلدمــــــــة
ت�صريح الإعالن فـي ال�صحف لإثبات ملكية
وحدة بحرية (يتحمل �صاحب العالقة
تكاليف الإعالن فـي ال�صحف)
�إ�صدار �أو جتديد �شهادة اعتماد ل�شركة
�سياحية بحرية من الدرجة الأوىل واملمتازة
وفقا لل�سجل التجاري
تعديل بيانات �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف
ل�شهادة اعتماد ل�شرك ـ ـ ـ ـ ــة �سياحية بحرية
من الدرجة الأوىل واملمتازة
وفقا لل�سجل التجاري
�إ�صدار �أو جتديد �شهادة اعتماد ل�شركة
�سياحية من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة
وفق ــا لل�سج ــل التج ــاري
تعديل بيانات �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف
ل�شهادة اعتماد �شركة �سياحية من الدرجة
الثاني ــة والثالثـ ــة والرابع ـ ــة
وفقا لل�سجل التجاري
�إ�صدار �أو جتديد �شهادة ترخي�ص ل�شركة تقوم
باخلدمات والأن�شطة البحرية من الدرجة
الأوىل واملمتازة وفقا لل�سجل التجاري
تعديل بيانات �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف
ل�شهادة ترخي�ص �شركة تقوم باخلدمات
والأن�شطة البحرية من الدرجة الأوىل
واملمتازة وفقا لل�سجل التجاري
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الر�ســــــــم
( ) 10
ع�شرة رياالت عمانية
()600
�ستمائة ريال عماين
ملدة ( )3ثالث �سنوات
()100
مائة ريال عماين
()150
مائة وخم�سون رياال عمانيا
ملدة ( )3ثالث �سنوات
()25
خم�سة وع�شرون رياال عمانيا
()600
�ستمائة ريال عماين
ملدة ( )3ثالث �سنوات
()100
مائة ريال عماين

تابع  :اجلـدول رقــم (  ) 5ر�سـ ــوم اخلدمـ ــات الأخ ــرى
م

الر�ســــــــم

اخلدمــــــــة

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة ترخي�ص ل�شركة تقوم
باخلدمات والأن�شطة البحرية من الدرجة
الثانية والثالثة والرابعة وفقا لل�سجل التجاري
 10تعديل بيانات �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف
ل�شهادة ترخي�ص ل�شركة تقوم باخلدمات
والأن�شطة البحرية من الدرجة الثانية
والثالثة والرابعة وفقا لل�سجل التجاري
�إ�صدار �أو جتديد �شهادة ترخي�ص �شركة
تقوم ب�صيانة وت�صنيع الوحدات البحرية
من الدرجة الأوىل واملمتازة وفقا لل�سجل
التجاري
11
تعديل بيانات �أو ا�ستخراج بدل فاقد
�أو تالف ل�شهادة ترخي�ص ل�شركة تقوم
ب�صيانة وت�صنيع الوحدات البحرية من
الدرجة الأوىل واملمتازة وفقا لل�سجل التجاري
�إ�صدار �أو جتديد �شهادة ترخي�ص ل�شركة
تقوم ب�صيانة وت�صنيع الوحدات البحرية
من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة
وفقا لل�سجل التجاري
12
تعديل �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف ل�شهادة
ترخي�ص �شركات تقوم ب�صيانة وت�صنيع
الوحدات البحرية من الدرجة الثانية
والثالثة والرابعة وفقا لل�سجل التجاري
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()150
مائة وخم�سون رياال عمانيا
ملدة ( )3ثالث �سنوات
()25
خم�سة وع�شرون رياال عمانيا
()600
�ستمائة ريال عماين
ملدة ( )3ثالث �سنوات
()100
مائة ريال عماين
()150
مائة وخم�سون رياال عمانيا
ملدة ( )3ثالث �سنوات
()25
خم�سة وع�شرون رياال عمانيا

تابع  :اجلـدول رقــم (  ) 5ر�سـ ــوم اخلدمـ ــات الأخ ــرى
الر�ســــــــم
اخلدمــــــــة
م
( )3ثالثة رياالت عمانية عن كل
طن للوحدات البحرية التي تكون
حمولتها الكلية ( )500طن ف�أقل
( )3000ثالثة �آالف ريال عماين
للوحدات البحرية التي ترتاوح
حمولته ـ ــا الكليـ ــة
م ـ ــن (� )501إىل ( )1000طن
( )3ثالثة رياالت عمانية عن كل
طن  ،مبا ال يتجاوز ( )10000ع�شرة
�إ�صدار ت�صريح تقطيع وحدة بحرية
�آالف ريال عماين للوحدات البحرية
�أو حطام بحري
التي ترتاوح حمولتها الكلية
من (� )1001إىل ( )5000طن
13
(� )4أربعة رياالت عمانية عن كل طن ،
مبا ال يتجاوز ( )30000ثالثني �ألف
ريال عماين للوحدات البحرية
التي ترتاوح حمولتها الكلية
من (� )5001إىل ( )10000طن
(� ) 40000أربعون �ألف ريال عماين
للوحدات البحرية التي تزيد
حمولتها الكلية على ( )10001طن
( )%50خم�سون باملائة من قيمة
جتديد ت�صريح تقطيع وحدة بحرية
ر�سم �إ�صدار الرتخي�ص
�أو حطام بحري
( )%25خم�سة وع�شرون باملائة
تعديل �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف
لت�صريح تقطيع وحدة بحرية �أو حطام بحري من قيمة ر�سم �إ�صدار الرتخي�ص
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تابع  :اجلـدول رقــم (  ) 5ر�سـ ــوم اخلدمـ ــات الأخ ــرى
اخلدمــــــــة

الر�ســــــــم

م

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة عدم ممانعة بو�ضع
عوامة ربط م�ؤقتة للوحدات البحرية
اململوكة لأفراد �أو ل�شركات جتارية

()500
خم�سمائة ريال عماين
كـ ــل �سنـ ـ ــة

 14تعديل �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف ل�شهادة
عدم ممانعة بو�ضع عوامة ربط م�ؤقتة
للوحدات البحرية اململوكة لأفراد �أو ل�شركات
جتارية

() 50
خم�سون رياال عمانيا

�إ�صدار �أو جتديد ل�شهادة عدم ممانعة بو�ضع
عوامة �إر�شاد ومالحة بحرية

()500
خم�سمائة ريال عماين
كـ ــل �سنـ ـ ــة

تعديل �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف ل�شهادة
عدم ممانعة بو�ضع عوامة �إر�شاد ومالحة
بحرية

() 50
خم�سون رياال عمانيا

�إ�صدار �أو جتديد �شهادات �أخرى

( )100
مائة ريال عماين

15

16

تعديل �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف
ل�شهادات �أخرى
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() 50
خم�سون رياال عمانيا

قــرار وزاري
رقـــم 2015/133
ب�شـ�أن تنظيـم النقـل البـري بو�سائـل النقـل الأجنبيـة
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل املر�س ــوم ال�سلطانــي رقـ ــم  2008/19بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة النق ــل واالت�صـ ــاالت
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2011/44ب�ش�أن تنظيم النقل الربي بو�سائل النقل الأجنبية ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظـ ـ ــر على و�سائـ ـ ــل النق ـ ـ ــل البـ ـ ــري الأجنبيـ ـ ــة الفارغـ ـ ــة ( ال�شاحن ـ ـ ــات  -احلافـ ـ ـ ــالت ) ،
والتي يكـ ـ ــون طاقمهـ ـ ــا من اجلن�سي ـ ــات غيـ ــر اخلليجيـ ـ ــة الدخـ ـ ــول �إىل �أرا�ضـ ـ ــي ال�سلطن ـ ــة
من �أجل حتميل الركاب �أو الب�ضائع �إال بعد احل�صول على ت�صريح م�سبق من وزارة النقل
واالت�صاالت .
املــادة الثانيــــة
يحظـ ـ ــر على و�سائـ ـ ــل النق ـ ـ ــل الب ـ ــري الأجنبي ـ ــة مزاولـ ـ ــة �أن�شط ــة النق ــل الربي الداخل ـ ــي
بي ــن نقطتيـ ــن داخـ ــل ال�سلطنـ ــة �إال بعـ ــد احل�صـ ــول على ت�صري ــح م�سب ــق من وزارة النقـ ــل
واالت�ص ــاالت .
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املــادة الثالـثــــة
يحظ ــر على و�سائ ــل النق ــل الب ــري الأجنبي ــة وطاقمها البقاء فـي �أرا�ضـي ال�سلطن ــة لفت ــرة
جتاوز (� )7سبعة �أيام �إال بت�صريح من وزارة النقل واالت�صاالت بعد التن�سيق مع �شرطة
عمان ال�سلطانية  ،وي�ستثنى من ذلك و�سائل النقل التي يكون طاقمها من مواطني دول
جملـ ــ�س التع ــاون ل ــدول اخللي ــج العربي ــة وغريه ــا من ال ــدول التي تدخ ــل معه ــا ال�سلطن ــة
فـي اتفاقية تق�ضي بذلك .
املــادة الرابعــة
يحظر على و�سائل النقل الربي الأجنبية التحميل فـي رحلة العودة �إىل بلد �آخر غري البلد
امل�سجلة فيه �إال بعد احل�صول على ت�صريح م�سبق من وزارة النقل واالت�صاالت .
املــادة اخلام�سـة
يقـ ــدم طل ــب الت�صري ــح من �شرك ــات وم�ؤ�س�سـ ــات النق ــل البـ ــري امل�سجل ــة بال�سلطنـ ــة كتابـ ــة
�أو عرب الربيد امل�سجل �إىل املديرية العامة للطرق والنقل الربي  ،وذلك على النموذج املعد
لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
� - 1صورة من البطاقة املدنية للمخول بالتوقيع .
� - 2صورة من ال�سجل التجاري .
� - 3صورة من منوذج التوقيع .
� - 4صورة من �شهادة االنت�ساب �إىل غرفة التجارة وال�صناعة .
� - 5صورة من ملكية و�سيلة النقل الأجنبية .
� - 6صورة من رخ�صة قيادة �سائق و�سيلة النقل الأجنبية .
املــادة ال�ساد�سـة
تقوم املديرية العامة للطرق والنقل الربي بدرا�سة طلب الت�صريح  ،والت�أكد من عدم توفر
و�سيلة نقل وطنية تقوم بعملية النقل الربي  ،والتحقق من ا�ستيفاء كافة البيانات املدونة
فـي النم ــوذج امل�ش ــار �إليه فـي امل ــادة اخلام�س ــة من ه ــذا الق ــرار  ،وتوقيعه  ،وختم ــه من قب ــل
املخول بالتوقيع فـي ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة بح�سب الأحوال  ،ولها فـي هذا ال�ش�أن اال�ستعانة
مبن تراه منا�سبا من اجلهات املعنية .
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املــادة ال�سابعــة
ت�صدر املديرية العامة للطرق والنقل الربي الت�صريح مو�ضحا به مدته  ،وحدود النطاق
اجلغرافـي  ،وخطوط النقل الربي .
املــادة الثامنـــة
يجب على امل�صرح له االلتزام بالتعليمات وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي الت�صريح ال�صادر
له  ،و�إبالغ املديرية العامة للطرق والنقل الربي ب�أي تعديل يطر أ� على احلمولة �أو و�سيلة
النقل الربي .
املــادة التا�سعــة
يفر�ض ر�سم مقابل الت�صريح بدخول و�سائل النقل الربي الأجنبية الفارغة (ال�شاحنات -
احلافالت) �إىل �أرا�ضي ال�سلطنة  ،مقداره ( )10ع�شرة رياالت عمانية على كل و�سيلة نقل
بري  ،ويتم حت�صيل هذا الر�سم من قبل املديرية العامة للطرق والنقل الربي .
املــادة العا�شــرة
يلغـى الق ــرار ال ــوزاري رقم  2011/44امل�ش ــار �إلي ــه  ،كمــا يلغى كل ما يخالـ ــف ه ــذا القـ ــرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة احلاديـة ع�شـرة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فيما عدا
حكم املـادة التا�سعـة من هذا القرار  ،فيعمل بها فـي الأول من �أكتوبر 2015م .
�صـدر فــي  4 :من رم�ضــان 1436هـ
املـوافـــــق  21 :من يونيــــو 2015م
د� .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـن ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1105
ال�صادرة فـي 2015/7/5م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2015/80
ب�إ�صــــدار الئحــة تنظيــم
�إجـراءات التفتيـ�ش والرقابـة على ال�سفـن الأجنبيـة
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إلــى قانون تنظيـ ــم املالحـ ــة البحري ــة فـي املياه الإقليميـ ــة ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطان ـ ــي
رقم ، 81/98
و�إىل املر�ســوم ال�سلطان ــي رقــم  2008/19بتحديد اخت�صا�صات وزارة النق ــل واالت�صـ ــاالت
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ــل فـ ــي �ش ـ ـ�أن تنظيـ ــم �إجـ ــراءات التفتيـ ــ�ش والرقاب ــة علـ ــى ال�سفـ ــن الأجنبي ـ ــة ب�أحك ـ ــام
الالئحـ ــة املرفق ـ ــة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  19 :من جمادى الثانية 1436هـ
املوافــــق  9 :من ابـريــــــــــــــــــــل 2015م
د�.أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1114
ال�صادرة فـي 2015/9/13م
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الئحـــــة تنظيــــم
�إجـراءات التفتيـ�ش والرقابـة على ال�سفـن الأجنبيـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليــه ف ــي القانــون البحــري  ،وقانــون تنظيــم املالحة البحرية فـي املياه الإقليمية امل�شار
�إليهمــا  ،كمــا يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة املعنــى املحــدد قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر :
مذكـــرة التفاهــــم :
مذكرة تفاه ــم املحيــط الهنــدي للرقاب ــة والتفتي�ش على ال�سفن 2003/1/25م  ،ومذك ــرة
التفاهم اخلا�صة بالتفتي�ش والرقابة على ال�سفن ف ــي موانئ دول جمل ــ�س التعــاون ل ــدول
اخلليج العربية 2005/1/9م  ،وتعديالتهما .
ال�سلطـة البحريـة املخت�صـة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية .
املينـــاء :
كل ميناء بحري جتاري �أو �صناعي �أو �سياحي  ،وي�شمل املر�سى والر�صيف .
�ضابـط رقابــة دولــة املينـاء :
ال�شخ�ص املعني واملفو�ض من ال�سلطة البحرية املخت�صة للقيام ب�أعمال الرقابة والتفتي�ش
على ال�سفن فـي املوانئ العمانية  ،وفقا للمتطلبات الدولية .
املخالفــات الفنيــة :
�أوجــه الق�صــور فـي تطبيق املتطلبات الدولية ذات ال�صلـ ــة  ،والت ــي يتــم تدوينهــا م ــن قب ــل
�ضابط رقابة دولة امليناء فـي �أثناء قيامه بتفتي�ش ال�سفـينة .
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منــوذج التفتيــ�ش (�أ) :
النمــوذج املع ــد من قبل ال�سلطة البحرية املخت�صة  ،لتدوين بيانات ال�سفـين ــة  ،و�صالحيـ ــة
�شهاداتها  ،بالإ�ضافة �إىل نتيجة الك�شف والرقابة  ،وفقا للنموذج املعتمد فـي مذكرة التفاهم .
منــوذج التفتيــ�ش (ب) :
النموذج املعد من قبل ال�سلطة البحرية املخت�صة  ،لتدوين املخالفات الفنية  ،وفقا للنموذج
املعتمد فـي مذكرة التفاهم .
التفتي�ش الأكرث تف�صيال :
تفتيـ ــ�ش ال�سفـينة عند توافر الأ�سباب الداعية لالعتقـ ــاد ب�أن ظروف ال�سفـين ــة �أو معداتهــا
�أو طاقمــها ال تفـ ــي باملتطلبات الدوليـ ــة والوثائ ــق ذات ال�صلـ ــة  ،بحي ــث يت�ضمن احلاج ــة
�إىل املزيد من الفح�ص للت�أكد من االمتثال ملتطلبات ت�شغيل ال�سفـينة .
املنظمـــــة :
املنظمة البحرية الدولية .
مركز املعلومــات :
مركز معلومات مذكرة التفاهم .
املر�شــد البحــري :
ال�شخ�ص املرخ�ص له من قبل ال�سلطة البحرية املخت�صة للقيام ب�إر�شاد وم�ساعدة ال�سفن
عند الدخول واخلروج من و�إىل املوانئ �أو املمرات املائية .
املــادة ( ) 2
مع عدم الإخالل ب�أحكام االتفاقيات الدولية التي تكون ال�سلطنة طرفا فـيها  ،ت�سري �أحكام
هذه الالئحة على ال�سفن الأجنبية التي تكون حمولتها الإجمالية ( )500خم�سمائة طن
ف�أكرث  ،عند وجودها فـي امليناء .
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وال ت�س ــري �أحكام هذه الالئحـ ــة علــى ال�سفن التجارية العمانيـ ــة � ،أو ال�سف ــن الع�سكريـ ــة ،
�أو �سفن امل�ساعدة � ،أو ال�سفن الأخرى التي متلكها �أو ت�شغلها الدولة وت�ستخدم فـي خدمات
حكومية غري جتارية � ،أو ال�سفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ( )500خم�سمائة طن .
املــادة ( ) 3
تتم �إجراءات التفت ــي�ش والرقاب ــة على ال�سفـ ــن وفقا للمتطلب ــات الواردة فـي االتفاقي ــات
الدولية الآتية :
1 -1االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام  )SOLAS) 1974وتعديالتها .
2 -2االتفاقي ـ ــة الدولي ـ ــة ملنـ ـ ــع التل ــوث البح ــري لعـ ــام ، )MARPOL73/78( 1973
وتعديالتها .
3 -3االتفاقية الدولية مل�ستويات التدريب و�إ�صدار ال�شهادات ل�ضباط النوبة والعاملني
فـي البحر لعام  )STCW78( 1978وتعديالتها .
4 -4االتفاقـ ـ ــية الدوليــة لقيا�س حمول ــة ال�سف ــن لع ــام (Tonnage Measurement 1966
Convention) .
5 -5االتفاقية الدولية لقواعد منع الت�صادم فـي البحر لعام . (COLREG72) 1972
�6 -6أي اتفاقية دولية �أخــرى تتعلــق بال�سالمة البحرية و�سالمة البيئــة البحرية حال
دخولها حيز التنفـيذ .
املــادة ( ) 4
يتم التفتي�ش والرقابة على ال�سفن الآتية  ،وفقا للو�ضع اليومي لها  ،ح�سب الك�شف الوارد
من امليناء :
1 -1ال�سفن التي تزور امليناء للمرة الأوىل � ،أو بعد غياب ملدة (� )6ستة �أ�شهر ف�أكرث .
2 -2ال�سفن التي �صرح لها مبغادرة ميناء �إحدى الدول املوقعة على مذكرة التفاهم
لوجود خمالفات فنية  ،ب�شرط ت�صحيحها .
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3 -3ال�سفن التي حتم ــل ب�ضائ ــع خطــرة � ،أو ملوثة  ،والتي مل يتم الإب ــالغ عـن كاف ــة
املعلومات املتعلق ــة بتفا�صيل الب�ضائ ــع اخلطرة �أو امللوثة الت ــي حتمله ــا ح�سـ ــب
الأ�صول .
4 -4ال�سفن التي مت الإبالغ عنهــا مــن قبــل املر�ش ــد البحري � ،أو املين ــاء � ،أو �أحـد أ�فـ ــراد
الطاقم لوجود خمالفات فنية قد ت�ؤثر على ال�سالمة والبيئة البحرية .
5 -5ال�سفــن التي تــرد عنه ــا معلوم ــات من �إحدى الهيئات الدولي ــة �أو املحلــية املهتمــة
باملحافظة على البيئة البحرية .
6 -6ال�سفن التي حتمل �شهادات منتهية ال�صالحية .
7 -7ال�سفن التـ ــي تــم الإب ــالغ عن �شطبه ــا من دولة العلم لأ�سبــاب تتعلق بال�سالمـ ــة
البحرية .
املــادة ( ) 5
يقوم �ضابط رقابة دولة امليناء بالتفتي�ش والرقابة على ال�سفن  ،وفقا لل�شروط والإجراءات
الآتية :
 1 -1يجب �أن يحمل بطاقة تعريفية ت�صدرها ال�سلطة البحرية املخت�صة التي يعمل
لديها  ،تو�ضح تفوي�ضه للقيام بالتفتي�ش والرقابة على ال�سفن .
 2 -2زيارة ال�سفـينة ومالحظة حالتها العامة  ،وت�سجيل �أي مالحظات عليها  ،واالطالع
على جميع ال�شهادات والوثائق املوجودة لدى الربان .
 3 -3إ�جـ ــراء التفت ــي�ش الأكرث تف�صيـ ــال  ،ف ــي حال ــة وجــود �سب ــب ي�ستوج ــب إ�ج ــراء
هذا التفتي�ش .
4 -4تدوي ــن بيان ــات ال�سفـين ــة  ،و�صالحي ـ ــة �شهاداتهـ ــا  ،ونتيج ــة الك�شـ ــف واملعاينـ ــة ،
على منوذج التفتي�ش (�أ)  ،وفـي حالة وجود خمالفات يتم تدوين هذه املخالفات
على منوذج التفتي�ش (ب) .
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5 -5ت�سليم ربان ال�سفـينة  -عند االنتهاء من التفتي�ش وحتديد املخالفات (�إن وجدت) -
منوذجي التفتي�ش (�أ) و (ب) موقعني من قبله  ،ومن قبل ربـان ال�سفـينــة  ،يبيـن
فـيهما نتائـج التفتيـ�ش  ،و�أي قـرار تـم اتخـاذه  ،والإجراءات الت�صحيحية التي يجب
�أن يقوم بها ربان ال�سفـينة �أو مالكها �أو م�شغلها �أو �شركة �إدارتها .
املــادة ( ) 6
يجوز لل�سلطة البحرية املخت�صة منع ال�سفـينة املوجودة فـي امليناء من الإبحار �إذا تبني لها
�أنها قد خالفت �أحكام االتفاقيات الدولية واملتطلبات املحلية  ،مبا ي�شكل خطورة وا�ضحة
علــى ال�سالمة البحرية �أو ال�صح ــة �أو البيئة  ،وذلك حتى يتم ت�صحيح املخالفــات الفنيــة
التي �أدت �إىل منعها من الإبحار .
ويجوز لل�سلطة البحرية املخت�صة ال�سماح لل�سفـينة بالإبحار �إىل ميناء �آخر �أو �إىل �أقرب
حو�ض �إ�صالح  ،على �أن يتم اتخاذ الإجراءات الكفـيلة ب�سالمة �إبحارها وبعد �إبالغ دولة
علمها وهيئة ت�صنيفها واملنظمة ومالكها �أو م�شغلها �أو �شركة �إدارتها  ،وذلك فـي حالة تعذر
ت�صحيح املخالفات الفنية لأ�سباب كعدم توفر الإمكانات الالزمة للإ�صالح .
املــادة ( ) 7
يجب على ال�سلطة البحرية املخت�صة االلتزام بالآتي :
�1 -1إبالغ ربان ال�سفـينة  ،ومالكها  ،و�شركة �إدارتها  ،ودولة علمها  ،واملنظمة  ،وهيئة
ت�صنيفه ـ ــا  ،فـي حال منع ال�سفـينة من الإبحــار  ،مع �إرف ـ ــاق منوذج ــي التفتي ـ ــ�ش
(�أ) و (ب) .
�2 -2إبالغ مركز املعلومات بجميع املعلومات ذات ال�صلة بال�سفـينة املخالفة .
3 -3بذل اجلهود املمكنة لتفادي منع ال�سفـينة من الإبحار �أو ت�أخريها دون مربر .
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االدعـــاء العـــام
قــرار
رقـم 2015/420
بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات املقدمـة مـن االدعـاء العـام
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل قانون االدعاء العام ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/92
و�إىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل القرار رقم  2010/4ب�ش�أن الر�سوم امل�ستحقة عن اخلدمات املقدمة من االدعاء العام ،
و�إلــى موافق ـ ـ ــة وزارة املاليـ ــة بكتابهـ ـ ــا رقـ ــم  :ماليـ ـ ــة  -ت ( / )53371م.ت.د 6765/3/6/
بتاريـ ــخ  28مايـ ــو 2015م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم اخلدمات املقدمة من االدعاء العام وفقا للقائمة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغـ ــى القــرار رق ــم  2010/4امل�شـ ــار �إلي ــه  ،كمــا يلغ ــى كــل ما يخالـف هذا القــرار � ،أو يتع ــار�ض
م ــع �أحكامـ ــه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  5 :من ذي القعــدة 1436هـ
املـوافـــــق  20 :من �أغ�سطـــــ�س 2015م
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1112
ال�صادرة فـي 2015/8/30م

-419-

ح�سيــن بن علــي الهاللــي
املــدع ـ ـ ـ ــي الع ـ ـ ـ ــام

قائمـــة ر�ســـوم
اخلدمــات املقدمــة مـن االدعــاء العــام
قيمـة الر�سـم بالريـال العمانـي
اخلدمـة املقدمـة
بي�سـة

ريـال عمانـي ر�سـم بـدل تالـف  /فاقـد

�أمـر تنفيـذ ق�ضائـي

-

15

15

الر�سـم املدنـي

-

10

10

�شهـادة
منطـوق احلكـم

-

15

15

�شهــادة
رد اعتبــار

-

10

10
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�شرطــة عمــان ال�سلطانيـــة
قــــرار
رقــــم 2015/ 83
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الأحــوال املدنيــة
ا�ستنادا �إىل قانون ال�شرطة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانــي رقم ، 90/35
و�إىل قان ــون الأحـ ــوال املدنيـ ــة ال�صادر باملر�س ـ ـ ـ ــوم ال�سلطان ـ ـ ــي رقـ ـ ـ ـ ـ ــم ، 99/66
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون الأح ـ ــوال املدنيـ ـ ــة ال�صادرة بالقرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم ، 2007/40
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون الأحوال املدنية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  5 :مـن �شعبـــــــــــــان 1436هـ
الموافــق  24 :مـن مايــــــــــــــــــو 2015م
الفريق  /ح�ســن بـــن حم�ســـن ال�شريقـــي
املفتــ�ش الع ــام لل�شرطــة واجلمــارك

ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1102
ال�صادرة فـي 2015/5/31م
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تعديـالت بعـ�ض �أحكـام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون الأحـوال املدنيـة
�أوال  :ي�ستبــدل بن�صــو�ص امل ــواد ( )21 ، 19 ، 3/18 ، 2/18 ، 2مــن الالئح ــة التنفيذيـ ــة
لقانــون الأحــوال املدنيــة امل�شــار �إليهــا الن�صــو�ص الآتيــة :
املــادة ( ) 2
تن� أش� فـي املحافظات �إدارات �أو �أق�سام للإدارة العامة  ،وي�صدر ب�إن�شائها قرار من املفت�ش
العام .
ومتـار�س هـذه الإدارات والأق�سـام اخت�صا�صاتهـا وفقـا ملــا ورد فـي القانـون والالئحـة والقـرار
ال�صادر ب�إن�شائها .
املــادة ( ) 2 /18
يقــوم أ�م ـيــن ال�سجــل بدرا�سة الطلب ورفــع تو�صيتــه ب�ش�أنــه �إىل املديــر العــام �أو م�ساعــده ،
�أو مدير �إدارة الأحوال املدنية باملحافظة بح�سب الأحوال خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ
ت�سلم الطلب .
املــادة ( ) 3/18
يتوىل املدير العام �أو م�ساعده � ،أو مدير �إدارة الأحوال املدنية باملحافظة بح�سب الأحوال
البت فـي الطلب  ،و�إخطار �أمني ال�سجل بالنتيجة خالل (� )7سبعة �أيام .
املــادة ( ) 19
ت�صــدر البطاقــة ال�شخ�صي ــة وبطاق ــة الإقامــة خــالل ( )30ثالثيــن يومــا من تاريـخ بلـوغ
ال�شخــ�ص �ســن ( )15اخلام�ســة ع�شــرة بالن�سبــة للعمانــي واملقيــم  ،ومــن تاريــخ دخــول
املقيــم ال�سلطنة �إذا كان �سنه يتجاوز ( )15اخلام�سة ع�شرة وفقا للنموذج املعد لكل منهما ،
م�شتمال على البيانات الآتية :
-422-

املــادة ( ) 21
تكون البطاقة ال�شخ�صية �صاحلة ملــدة ( )5خم�س �سنوات ميالدية  ،وبطاقة الإقامة ملدة
�سنــة �أو (� )2سنتيــن ميالديتي ــن  ،وذلــك مــن تاريــخ الإ�صــدار �أو التجديــد  ،وعلــى �صاحـب
البطاقــة جتديدهــا خــالل ( )30ثالثيــن يومـا مــن تاريــخ انتهــاء �صالحيتهــا .
ثانيــا  :ي�ستبــدل بعبــارة "(  ) 5خم�ســة ريــاالت عمانية عــن ك ــل �شه ــر ت�أخي ــر" الـ ــواردة
قريـ ــن البند رقم ( )6من امللحق رقم ( )2من الالئحة التنفيذية امل�شار �إليها
عبارة "( )10ع�شرة رياالت عمانية عن كل �شهر ت�أخري" .
ثالثــا  :ي�ضاف �إىل املــادة ( )19من الالئحة التنفيذية امل�شار �إليها بند جديد برقم ()6
ن�صه الآتي :
 -6التوقيــع  ،ويجب �أن يكون معربا عن �شخ�صية حامل البطاقة .
رابعـــا :ي�ضاف �إىل نهاية ن�ص البند رقم ( )12من امللحق رقم ( )2من الالئحة التنفيذية
امل�شار �إليها الن�ص التايل :
"خــالل املــدة املحــددة قانونــا" .
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قــــرار
رقــم 2015/158
ب�إ�صــدار نظــام املرافقــة الأمنيــة واملروريــة
ا�ستنادا �إىل قانون املرور ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رق ـ ـ ــم ، 93/28
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون املرور ال�صادرة بالقـرار رقــم ، 98/23
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن نظام املرافقة الأمنية واملرورية ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .

�صـدر فـي  5 :من ذي القعــــدة 1436هـ
املوافـــــق  20 :من �أغ�سطـــــــ�س 2015م
الفريق  /ح�سن بن حم�سن ال�شريقي
املفت ـ ــ�ش الع ــام لل�شرطـ ــة واجلمــارك

ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1111
ال�صادرة فـي 2015/8/23م
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نظــام املرافقــة الأمنيــة واملروريــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيه املعنى ذاته املحدد لها
فـي قانون املرور والئحته التنفـيذية امل�شار �إليهما  ،ويكون للكلمات والعبارات التالية املعنى
املو�ضح قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1النظـــــــام :
نظام املرافقة الأمني ـ ــة واملروريـ ــة .
 - 2الإدارة :
الإدارة العامة للمرور �أو فروعها فـي قيادات �شرطة املحافظات .
 - 3قيادة ال�شرطة املخت�صـة :
قيادة �شرطة �أمن من�ش�آت النفط والغاز �أو �أحد املراكز التابعة لها .
 - 4منطقة االمتياز النفطــي :
املنطقة املحددة �إحداثياتها فـي اتفاقية االمتياز النفطي .
 - 5املوا�صفـات اال�ستثنائيــة :
املوا�صف ـ ــات القيا�سي ـ ــة اال�ستثنائيـ ــة للمركبـ ــة �أو املعـ ــدة املتعلقـ ــة بالط ـ ــول والع ــر�ض
واالرتف ــاع والوزن واحلمولة خالفا ملـا حدده قانون املرور والئحته التنفـيذية .
 - 6الت�صريــح :
موافق ــة مدي ــر الإدارة علـ ــى ت�سيي ــر املركب ـ ــة �أو املع ـ ــدة ذات املوا�صفـ ــات اال�ستثنائي ــة
على الطرق .
 - 7املرافقـــة :
مرافق ــة املركب ــات واملع ــدات ذات املوا�صف ــات اال�ستثنائي ــة بوا�سطة مركبات ال�شرطة
�أثناء �سريها على الطريق .
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 - 8مركبة ال�شرطــة :
مركبة املرافقة التابعة ل�شرطة عمان ال�سلطانية .
 - 9طالب املرافقــة :
�أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو فرد م�ستفـيد من اخلدمة .
املــادة ( ) 2
ال يجـوز ت�سييــر �أي مركبــة �أو معدة ذات موا�صفات ا�ستثنائية على الطريق �إال بعد احل�صول
على الت�صريح و�سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 3
يق ــدم طل ــب احل�ص ــول عل ــى الت�صريــح إ�لـى الإدارة � ،أو قيادة ال�شرطة املخت�صة �إذا كانت
املرافقــة ف ــي الط ــرق الواقعـ ــة مبنطق ــة االمتي ــاز النفطي  -على النموذج املعد لذلك ، -
مرفقا به ما ي�أتي :
 - 1ن�سخـ ــة مـ ــن رخ�ص ــة ت�سييـ ــر املركـبـ ــة �أو املعـ ــدة املطلـ ــوب الت�صريـ ــح بت�سيريهـ ــا
على الطريق �سارية املفعول .
 - 2ن�سخ ــة مــن رخ�صة �سياقة �سائق املركبة �أو املعدة �سارية املفعول تخوله �سياقة هذا
النوع من املركبات �أو املعدات .
 - 3بيان وا�ضح بخط �سري املركبة �أو املعدة املطلوب الت�صريح بت�سيريها وموا�صفاتها
اال�ستثنائية .
املــادة ( ) 4
ينق�سم الت�صريح �إىل ق�سمني على النحو الآتي :
أ�  -ت�صريح بدون مرافقة .
ب  -ت�صريح مبرافقـ ــة .
املــادة ( ) 5
يجب �أن يت�ضمن الت�صريح البيانات الآتية :
 - 1ا�سم اجلهة الطالبة وبيانات املركب ـ ــة �أو املع ــدة .
 - 2ا�سم �سائ ـ ــق املركب ـ ــة �أو املع ــدة .
 - 3م�سار املركبة �أو املعدة وتاريخ ووقت حتركها واجتاههـا .
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 - 4مدة �سري ـ ـ ــان الت�صري ــح .
 - 5موافقة اجلهات احلكوميــة املعنيـة .
� - 6أي بيان ــات �أخ ــرى تـ ــرى الإدارة �أو قيـ ـ ــادة ال�شرطـ ـ ـ ــة املخت�صـ ــة �أهمي ـ ـ ــة ورودهـ ــا
فـي الت�صريــح .
املــادة ( ) 6
م ــع ع ــدم الإخ ــالل بحك ــم امل ــادة ( )2م ــن هــذا النظام يجوز ت�سيري املركبة �أو املعدة ذات
املوا�صفات اال�ستثنائية على الطريق بدون مرافقة فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا ك ــان ع ــر�ض املركب ــة �أو املع ــدة �أو مــع حمولته ــا يرتاوح ما بيــن ( )2٫70مرتيــن
و�سبعي ــن �سنتيمت ـ ــرا و( )3٫50ثالث ــة �أمتار وخم�سي ــن �سنتيمرتا  ،و�إذا زاد عر�ض
املركبة �أو املعدة �أو مع حمولتها عن ذلك  ،ومل يجاوز (� )4أربعة �أمتار يلتزم طالب
املرافقة مبرافقتها بوا�سطة مركبة تابعة له مزودة ب�أجهزة التنبيه الالزمة .
� - 2إذا ك ــان ط ــول املركب ــة �أو امل ــعدة �أو م ــع حمولته ــا يزيد على ( )22اثنني وع�شرين
مرتا وحتى (� )24أربعة وع�شرين مرتا ب�شرط مرافقتها بوا�سطة مركبة تابعة
لطال ــب املرافقـ ــة مـ ــزودة ب�أجه ـ ــزة التنبيـ ــه الالزمـ ــة  ،وف ــي ك ــل الأحوال ال يجوز
�أن تكون احلمولة بارزة عن م�ؤخرة املركبة �أو املعدة �أكرث عن ( )2مرتين .
� - 3إذا كان ارتفاع املركبــة �أو املعــدة �أو مــع حمولتهــا يتــراوح بيــن (� )4٫80أربعــة �أمتــار
وثمانني �سنتيمرتا و( )5خم�سة �أمتار عن م�ستوى الطريق .
� - 4إذا ك ــان وزن املركبـ ــة �أو املعـ ــدة �أو مـ ــع حمولته ــا ال يزيد على (� )46ستة و�أربعني
طنـ ــا  ،و�إذا زاد ال ــوزن عل ــى ذل ــك ي�شت ــرط للت�صريــح له ــا احل�صــول علــى موافقــة
اجلهات احلكومية املعنية .
� - 5إذا كانت حمولة املركبة �أو املعدة بارزة ب�أقل عن ( )1مرت واحد من اجلانبني .
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وف ــي ك ــل الأحـ ــوال ال يجـ ــوز ت�سييـ ــر املركب ــة �أو املع ــدة ذات املقا�س ــات املبين ــة ف ــي البند ()1
مــن هــذه املــادة علــى الطــرق املفــردة �أو الفرعي ــة �إال مبواف ــقة الإدارة  ،بعــد تقديــر احلالة
�إذا كانــت ت�ستدعــي املرافقــة .
املــادة ( ) 7
يكـ ــون ت�سييـ ــر املركبـ ــات واملعـ ــدات ذات املوا�صفـ ــات اال�ستثنائي ــة عل ــى الطري ـ ــق باملرافق ـ ــة
فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا ك ــان ع ــر�ض املركب ــة �أو املعدة �أو مع حمولتها ترتاوح ما بني (� )4أربعــة �أمتــار
و�أقل عـ ــن ( )5خم�سـ ــة �أمـ ـت ــار  ،وفـ ــي ه ــذه احلال ــة يت ــم ت�سيريهـ ــا عل ــى الطريــق
على النحو الآتي :
�أ � -إذا ك ــان عدد املركبات �أو املعدات املطلوب مرافقتها ال يجاوز (� )4أربعا تكون
املرافقة مبركبتني � ،إحداهما تابعة ل�شرطة عمان ال�سلطانية  ،والأخرى تابعة
لطالب اخلدمة على �أن تكون مزودة ب�أجهزة التنبيه الالزمة  ،ويجوز مرافقة
ع ــدد (� )6س ــت مركبـ ــات �أو مع ــدات بـ ــذات الآلي ــة امل�ش ــار �إليه ــا �إذا كانت ت�سري
فـي طرق منطقة االمتياز النفطي .
ب � -إذا زاد ع ــدد املركبــات �أو املع ــدات علــى (� )4أربع تق�سـ ــم �إلــى جمموعـ ــات وحتـ ــدد
لكل جمموعة مركبتان للمرافقة � ،إحداهما تابعة ل�شرطة عمان ال�سلطانية ،
والأخرى تابعة لطالب اخلدمة  ،على �أن تكون مزودة ب�أجهزة التنبيه الالزمة .
وفـي جميــع الأحــوال يجــب �أال تقــل امل�سافــة الفا�صلــة بيــن كــل جمموع ــة و�أخــرى ع ــن ()1
كيـ ــلو مرت واح ــد  ،ول ـلإدارة �أو قي ــادة ال�شرط ــة املخت�صــة ف ــي احلــاالت التي تقدرها زيادة
عدد املركبات املرافقة .

-428-

ج � -إذا كان م�سار مركبة طالب اخلدمة على طريق مزدوج (اجتاه واحد) تكون
مركب ــة ال�شرطـ ــة ف ـ ــي اخللـ ــف  ،ومركبـ ــة املرافق ــة التابعـ ــة لطال ـ ــب اخلدمـ ــة
فــي الأمــام � ،أمــا �إذا كــان م�ســار املرافقــة علــى طريــق ذي اجتاهني متعاك�سني
تكون املرافقة عن طريق ( )2مركبتني لل�شرطة  ،واحدة فـي الأمام  ،والثانية
فـي اخللف .
� - 2إذا كــان عــر�ض املركبة �أو املعدة �أو مع حمولتها ( )5خم�سة �أمتار ف�أكرث تكون
املرافقة مبركبتني تابعتني ل�شرطة عمان ال�سلطانية � ،إحداهما ت�سري �أمام املركبة
�أو املعـ ــدة  ،والأخ ــرى ت�سي ــر خلفهـ ــا  ،وذل ــك م ــع مراعاة �ضوابط ت�سيري املركبات
�أو املعدات ح�سب املن�صو�ص عليه فـي البند ( )1من هذه املــادة .
� - 3إذا كان طول املركبة �أو املعدة �أو مع حمولتها �أكرث عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا .
� - 4إذا كان ارتفاع املركبة �أو املعدة �أو مع حمولتها �أكرث عن ( )5خم�سة �أمتار .
� - 5إذا كانت حمولة املركبة �أو املعدة بارزة عن م�ؤخرتها �أكرث عن ( )2مرتين .
املــادة ( ) 8
تتوىل الإدارة التن�سيق مع ت�شكيالت ال�شرطة  -كل فـي دائرة اخت�صا�صه  -ح�سب خط �سري
املركبة �أو املعدة التي يتم مرافقتها  ،التخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان حتقيق ال�سالمة
املرورية  ،واحلفاظ على �أرواح وممتلكات م�ستخدمي الطريق .
املــادة ( ) 9
أ�  -يلتزم طالب املرافقة بدفع الر�سم املقرر للت�صريح �آليا عند تقدمي الطلب وحتدد ر�سوم
الت�صريح وفق اجلدول الآتي :
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ت

نــوع الر�ســم

املبلــغ امل�ستحــق

1

�إ�صدار ت�صريح مبرافقة
ملــدة ( )3ثالث ــة �أ�شهـ ـ ـ ــر

2

�إ�صدار ت�صريح بدون مرافقة
ملدة ( )3ثالثة �أ�شهـر

3

جتدي ـ ــد ت�صري ـ ــح بـمرافق ـ ــة

4

جتديد ت�صريـح ب ــدون مرافق ــة

5

املرافقة الأمنية واملرورية
عن كل مركبـة �شرطــة

6

�إلغاء خدمة املرافقة الأمنية واملرورية
خالل (� )24أربع وع�شرين �ساعة

()10
ع�شرة رياالت عمانية
()5
خم�سة رياالت عمانية
()10
ع�شرة رياالت عمانية
()5
خم�سة رياالت عمانية
()2
رياالن عمانيان
عن كل كيلو مرت
تقطعه مركبة ال�شرطة
من نقطة بدء املرافقة وحتى نهايتها
()50
خم�سون رياال عمانيا

ب  -يتـ ــم ا�ستيفـ ــاء مبل ــغ وقـ ــدره ( )65خم�س ــة و�ستـ ــون ريـ ــاال عمانيـ ــا لرتـ ــب ال�ضبـ ــاط ،
و(� )40أربعــون ري ــاال عماني ــا للرت ــب الأخرى للنوبة الواحدة التي تكون بـ ( )8ثماين
�ساعات �أو جزء منها .
ج  -يتــم ا�ستيف ــاء مبل ــغ وق ــدره ( )20ع�ش ــرون رياال عمانيا عن كل �ساعة انتظار لتنفـيذ
املرافقة .
د  -يجـ ــوز �إلغــاء املرافقة الأمنية واملرورية قبل ميعاد تقدميها ب ـ (� )24أربع وع�شرين
�ساعـ ــة  ،وال يح ــق ا�سرتج ــاع ر�ســم الت�صريــح �إذا تــم �إلغــاء خدمــة املرافقــة ب�سبـب يعــود
للجهة الطالبة .
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جملــ�س اخلدمــة املدنيـة
قــرار
رقـــم 2015/1
ب�شـ�أن حتديـد درجـة التعييـن
بنـاء علـى امل�ؤهـالت املهنيـة وال�شهـادات الدرا�سيـة
ا�ستن ــادا �إىل قان ــون اخلدمــة املدنيــة ال�صـ ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانــي رق ــم ، 2004/120
و�إىل املـر�ســوم ال�سلطــاين رقـم  2013/78ب�شـ�أن �إ�صدار جدول الدرجات والــرواتب املــوحد
للموظفيـن العمــانيني امل ــدنيني بال ـ ــدولة ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بقــرار رئي�س جملــ�س اخلــدمـة
املدني ـ ــة رقـ ــم ، 2010/9
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يكون التعيني بناء على امل�ؤهالت املهنية وال�شهادات الدرا�سية ال�صادرة من الكليات التقنية
ومراكــز ومعاه ــد التدريــب املهنـي التابعـة لــوزارة القــوى العاملــة  ،وكليـة عمان لل�سياحة ،
بالدرجة املحددة لكل م�ؤهل �أو �شهادة وفقا ملــا هو مبني باجلدول املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :من جمادى الثانية 1436هـ
املوافـــــق  14 :من ابريــــــــــــــــــــــل 2015م
خالد بن هالل بن �سعــود البو�سعيدي
رئـي ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ــ�س اخلدم ـ ـ ـ ـ ــة املدني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شر هـذا القـرار فـي اجلري ــدة الر�سميـة رقم ()1097
ال�صادرة فـي 2015/4/19م
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امل�ؤهـالت وال�شهـادات ال�صـادرة مـن وزارة القـوى العاملـة
(الكليات التقنيـة  ،مراكـز ومعاهـد التدريـب املهنـي  ،كليـة عمـان لل�سياحـة)
الدرجـة املاليـة امل�ستحقــة

امل�ؤهــل �أو ال�شهــادة

�أوال :التعليـم التقنـي (الكليـات التقنيـة)
�شهادة الإجناز

14

الدبلوم التقني

12

الدبلوم املتقدم التقني

11

البكالوريو�س التقني

10

ثانيـا :التعليـم والتدريـب املهنـي (مراكـز ومعاهـد التدريـب املهنـي)
الدبلوم املهني

12

دبلوم التعليم املهني العام

15

ثالثـا :كليـة عمـان لل�سياحـة
البكالوريو�س

10

الدبلوم

12

ال�شهادة املهنية ( املوازية للدبلوم )

12

ال�شهادة املهنية ( املوازية ل�شهادة الإجناز )

14
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قـــرار
رقم 2015/9
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم  2011/8بتحديد الوظائف
ذات الطبيعــة اخلا�صـة امل�ستثنــاة مــن �شـرط الإعـالن عنـد التعيــني
ا�ستنادا �إىل قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
و�إىل قــرار رئيـ�س جملــ�س اخلدم ــة املدنيــة رقــم  2011/8بتحديــد الوظائــف ذات الطبيع ــة
اخلا�صة امل�ستثناة من �شرط الإعالن عند التعيني ،
و�إىل موافقة جمل�س اخلدمة املدنية فــي اجتماعه رقم  2015/1املنعقد بتاريخ 2015/2/12م ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضـ ــاف وظيفت ــا مدي ــر ومدي ــر م�ساع ــد دائـ ــرة التنمي ــة املعرفي ــة والدرا�س ــات الدولي ــة
باملديري ــة العامــة للتقويــم الرتبــوي بــوزارة الرتبية والتعليم � ،إىل املـادة الأولـى من القرار
رقم  2011/8امل�شار �إليه  ،يكون ترتيبهما تاليا لوظيفة مدير مكتب الوكيل ومن فـي حكمه .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  29 :من ذي احلجـــة 1436هـ
املـوافــــق  13 :من �أكتوبــــــــــــر 2015م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ــ�س اخلدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املدني ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1120
ال�صادرة فـي 2015/10/25م
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هيئـة تنظيــم االت�صــاالت
قــــرار
رقـم 2015/1
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم 2008/133
ب�إ�صــــدار الئحـــة تنظيـــــم ت�سجيـــل وا�ستخــدام
التـرددات والأجهــزة الراديويـــة وحتديـــد �أ�سعارهــــا
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القرار رقم  2008/133ب�إ�صدار الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخـدام التـرددات والأجهزة
الراديوية وحتديد �أ�سعارها ،
و�إىل موافقة جمل�س الإدارة فـي اجتماعه رقم  2014/3بتاريخ  21من يوليو 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ض ــاف �إىل املـ ــادة احلادي ــة ع�شــرة مــن الق ــرار رق ــم  2008/133ب�إ�صـ ــدار الئحـ ــة تنظيـ ــم
ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليه فقرة جديدة ،
ن�صه ــا كالآت ــي :
"ويجـوز للهيئــة تخ�صي�ص بعــ�ض الرتددات الراديوية عن طري ــق املزاي ــدة  ،وذلك وفق ــا
لل�شروط والإجراءات التي تعلنها لهذا الغر�ض" .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  28 :من ربيـع الأول 1436هـ
املوافــــق  19 :من ينايــــــــــــــر 2015م
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1088
ال�صادرة فـي 2015/1/26م
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حممد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

قــــرار
رقـم 2015/17
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم تقديـم خدمـة مركـز الدعـم الهاتفـي للعمـالء
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القرار رقم  2012/116ب�إعفاء بع�ض خدمات االت�صاالت من �أحكام الرتاخي�ص املن�صو�ص
عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة فـي اجتماعه رقم  2014/7بتاريخ 2014/3/16م ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم تقدمي خدمة مركز الدعم الهاتفـي للعمالء بالالئحة املرفقة .
املـــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذه الالئحة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املـــادة الثالثــــة
عل ــى جميع املخاطب ــني ب�أحكام الالئحــة املرفقة توفيق �أو�ضاعهم خ ــالل مــدة ال تتجــاوز
( )30ثالثني يوما من تاريخ العمل بها .
املـــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  29 :من ربيـــع الثانـــي 1436هـ
املوافــــق  19 :من فربايــــــــــــــــر 2015م
ن�شر هـذا القـرار فـي اجلري ــدة الر�سميـة رقم ()1092
ال�صادرة فـي 2015/3/1م
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حممد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

الئحـة تنظيـم تقديـم خدمـة مركـز الدعـم الهاتفـي للعمـالء
املـــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحكـ ــام ه ـ ــذه الالئحـ ــة  ،يق�صـ ــد بخدم ـ ــة مركـ ــز الدع ـ ــم الهاتفـ ــي للعم ـ ــالء :
اخلدمة التي تعتمد على ا�ستخدام و�سائل االت�صاالت لتلقي اال�ستف�سارات  ،وتقدمي املعلومات
عن املنتجات �أو اخلدمات للمنتفعني .
املـــادة ( ) 2
ال يج ــوز تقديـ ــم خدمة مرك ــز الدعم الهاتفـي للعم ــالء �إال بعــد احل�صــول عل ــى ت�صريـ ــح
بذلك من الهيئة .
وي�ستثنى من تطبيق �أحكام هذه الالئحة خدمة مركز الدعم الهاتفـي للعمالء التي تقدمها
بع�ض اجلهات خلدمة موظفيها �أو منتفعيها .
املـــادة ( ) 3
يقدم طلــب الت�صريــح �إىل الدائرة املخت�صــة بالهيئــة  ،وف ــق النموذج املع ــد له ــذا الغ ــر�ض ،
مرفقا به ن�سخة من امل�ستندات الآتية :
1 -1البطاقة ال�شخ�صية �سارية املفعول � ،أو جواز ال�سفر للمفو�ض بالتوقيع .
�2 -2شهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول .
�3 -3شهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�صناعة عمان � ،سارية املفعول .
�4 -4أ�سماء املخولني بالتوقيع مع مناذج التوقيع .
5 -5و�صــف فنــي يو�ضــح بنيــة النظــام امل�ستخـ ــدم فـي تقديـ ــم اخلدمـ ــة  ،م ــع الر�سـ ـ ــوم
التو�ضيحية  ،و�أي معلومات فنية �أخرى تطلبها الهيئة .
�6 -6إي�صال �سداد ر�سـم درا�سة الطلب  ،ومقداره ( )30ثالثون رياال عمانيا .
املـــادة ( ) 4
أ�  -على الدائرة املخت�صة بالهيئة البت فـي الطلــب خــالل ( )30ثالثـني يومــا من تاريـخ
ا�ستيفاء كافة امل�ستندات املطلوبة  ،ويجب �أن يكون القرار بالرف�ض م�سببا .
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ب  -فـي ح ــال املوافق ــة يتم �إ�شعار مقدم الطل ــب ب�سداد ر�س ــم �إ�صــدار الت�صريـ ــح ومق ــداره
( )50خم�سـ ــون رياال عماني ــا خ ـ ــالل ( )30ثالث ــني يوم ــا من تاري ــخ الإ�شع ــار  ،وت�صــدر
الدائ ــرة املخت�صة الت�صريح بعد تقدمي ما يفيد �سداد هذا الر�سم .
ج  -لذوي ال�ش�أن التظلم �إىل الرئي�س التنفيذي من قرار رف�ض الطلب خالل (� )60ستني
يوم ــا من تاريخ �إخط ــار �صاح ــب ال�ش�أن بالقرار �أو علمه به علما يقينيــا  ،ويجب الب ــت
فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
املـــادة ( ) 5
تكون مدة الت�صريح ( )3ثالث �سنوات تتجدد تلقائيا  ،ما مل يتقدم امل�صرح له بطلب �إلغائه .
ويلتزم امل�صرح له دفع ( )50خم�سني رياال عمانيا ر�سوما للتجديد  ،خالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ التجديد .
املـــادة ( ) 6
حت�ص ــل الهيئ ـ ــة ر�س ـ ــما مقـ ــداره ( )10ع�ش ـ ــرة ري ـ ــاالت عمانيـ ــة لإع ـ ــادة �إ�صــدار الت�صريـ ــح
عنـ ــد فق ــده � ،أو فـي ح ــال طلــب �إج ــراء تعدي ـ ــالت علي ــه � ،أو فـي حـ ــال التنازل عنـ ــه للغيــر
وفقــا لأحكــام هــذه الالئحــة .
املـــادة ( ) 7
على امل�صرح له االلتزام بكافة القوانــني والقرارات والإر�شادات ذات ال�صلــة التي ت�صــدرها
الهيئة  ،كما عليه االلتزام بالآتي :
1 -1االحتف ــاظ ب�سجــالت املكاملات التي يتم �إجرا�ؤها مبركز الدعــم الهاتف ــي للعم ــالء
ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل  ،وتقدميها للجهات املخت�صة عند الطلب .
2 -2االحتف ــاظ بالت�سجي ـ ــالت ال�صوتية للمكامل ـ ــات التــي يت ــم �إجرا�ؤها مبرك ــز الدع ــم
الهاتف ــي للعم ــالء للت أ�كـ ــد مـ ــن جـ ـ ــودة ال�ص ـ ــوت  ،وتقدميه ــا للجهـ ــات املخت�ص ــة
عند الطلب .
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�3 -3ضم ــان �سريــة املعلومــات التــي يح�صــل عليـها خــالل عملــه من �أي �شخ ــ�ص ي ــزوده
باخلدمة  ،ما مل يكن قانونا ملزما ب�إف�شائها .
4 -4متكني موظفـي الهيئة املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية الو�صول فـي �أي وقت
�إىل الأجهزة واملعدات ذات ال�صلة بتقدمي اخلدمة .
5 -5تزويد الهيئة بناء على طلب مكتوب ب�أي بيانات �أو �سجالت ترى �ضرورة موافاتها
بها .
�6 -6إخطـ ــار الهيئـ ــة عن ــد الرغب ــة فـ ــي �إج ــراء �أي تغيي ــر فني فـ ــي النظـ ــام امل�ستخـ ــدم
فـي تقدمي اخلدمة قبل �إحداثه .
�7 -7إخطار الهيئة قبل ( )10ع�شرة �أيام على الأقل عند الرغبة فـي �إغالق مكان تقدمي
اخلدمة �أو تغيري موقعه �أو جمرد التوقف عن تقدميها .
�8 -8أال يقل عدد املقاعد املقررة ملركز تقدمي اخلدمة عن ( )5خم�سة مقاعد .
�9 -9أن تكون الأنظمة والأجهزة امل�ستخدمة فـي تقدمي اخلدمة وحفظ بيانات املنتفعني
داخل ال�سلطنة  ،ويحظر على امل�صرح له نقل هذه البيانات �إىل خارج ال�سلطنة .
10 10تقدي ـ ــم خدم ـ ــة االت�ص ـ ــاالت امل�صـ ــرح بهـ ــا فق ــط مــن خ ــالل ال�شبكـ ــات املرخــ�ص
له ــا فـي ال�سلطنـ ــة .
11 11عــدم تقديـم خدم ــات ا�ست�شارية �إال بعد احل�ص ــول على الرتاخي�ص املهنيــة وفق ــا
للإج ــراءات املعمــول بهــا فـي ال�سلطنة  ،وي�ستثنى من ذلك مراكز الدعــم الهاتفـي
التابعة جلهات حا�صلة على هذه الرتاخي�ص .
12 12ع ــدم ا�ستغــالل �أرقــام هوات ـ ــف املنتفعني ب ـ ـ�أي �شكل من الأ�شكـ ــال  ،وي�شم ــل ذلك
ا�ستخدامه ــا فـي حمــالت �إعالنيــة �أو بيــع قواعد البيانات التي حتتــوي عل ــى هـ ــذه
الأرقام �إىل جهات �أخرى دون �إذن م�سبق من �صاحب الرقم .
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املـــادة ( ) 8
ال يج ــوز للم�ص ــرح له التنازل للغري عن الت�صري ــح �إال بعد احل�صول على موافقـ ــة كتابيــة
من الهيئة  ،وعلى املتنازل له تقدمي كافة امل�ستندات املحددة فـي املــادة ( )3من هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 9
ينته ــي الت�صريـ ــح �إذا انحلت ال�شخ�صي ــة القانونيــة للم�صرح له � ،أو دخل مرحلــة الت�صفي ــة
�أو الإفال�س �أو اتخذت �ضده �أي �إجراءات ق�ضائية ذات �أثر مماثل �أو تنازل عن امللكية مل�صلحة
دائنيه �أو �أي �سبب �آخر مماثل .
املـــادة ( ) 10
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أو جزاء من�صو�ص عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت واللوائح
والق ــرارات ال�ص ــادرة تنفيـذا لــه � ،أو فـي �أي قان ــون �آخر  ،يجوز للهيئ ــة فـي حال ــة خمالفـ ــة
�أحكام هذه الالئحة  ،اتخاذ �أي من الإجراءات الآتية :
1 -1حت�صيل غرامة مالية ال تتجاوز (� )1000ألف ريال عماين عن كل خمالفة .
�2 -2إلغــاء الت�صري ــح .
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قــــرار
رقـم 2015/18
ب�إ�صـدار الئحـة القواعـد املنظمـة
للت�صريــح ب�شبكــات االت�صــاالت اخلا�صــة
املعـدة لغر�ض اال�ستخـدام ال�شخ�صـي غيـر املت�صلـة بال�شبكـة العامـة
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القـرار رقم  2008/153ب�ش ـ�أن �إن�شــاء �أو ت�شغيــل ال�شبكات اخلا�صة لالنتفــاع ال�شخ�صــي
غري املت�صلة بال�شبكة العامة ،
و�إىل القــرار رقــم  2012/116ب�إعف ــاء بعـ ــ�ض خدمــات االت�صــاالت مــن �أحك ــام الرتاخي ــ�ص
املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة فـي اجتماعه رقم  2014/9بتاريخ 2014/3/16م ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فـي �شـ ـ�أن القواعــد املنظمــة للت�صريح ب�شبكــات االت�صــاالت اخلا�صــة املع ــدة لغ ــر�ض
اال�ستخدام ال�شخ�صي غري املت�صلة بال�شبكة العامة بالالئحة املرفقة .
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املــادة الثانيــــة
يلغـ ــى القرار رقـ ــم  2008/153امل�شـ ــار �إلي ــه  ،كمـ ــا يلغـ ــى كـ ــل مـ ــا يخ ـ ــالف هـ ــذه الالئحة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
عل ــى جميع املخاطبــني ب�أحكام الالئحة املرفقة توفيــق �أو�ضاعهــم خــالل مــدة ال تتجــاوز
( )30ثالثني يوما من تاريخ العمل بها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  29 :من ربيـــع الثانـــي 1436هـ
املوافــــق  19 :من فربايــــــــــــــــر 2015م
حممد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1092
ال�صادرة فـي 2015/3/1م
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الئحة القواعد املنظمة للت�صريح ب�شبكات االت�صاالت اخلا�صة
املعــدة لغـر�ض اال�ستخــدام ال�شخ�صـي غيـر املت�صلـة بال�شبكـة العامــة
املــادة ( ) 1
ال يجوز �إن�شاء �أو ت�شغيل �شبكات االت�صاالت اخلا�صة املعدة لغر�ض اال�ستخدام ال�شخ�صي
غري املت�صلة بال�شبكة العامة �إال بعد احل�صول على ت�صريح بذلك من الهيئة .
املــادة ( ) 2
تخ�ضع لأحكام هذه الالئحة الو�صالت الثابتة من نقطة �إىل نقطة �أو من نقطة �إىل نقاط
متع ــددة لال�ستخ ــدام ال�شخ�صي غيـ ــر املت�صلة بال�شبكة العامـ ــة � ،إذا تع ـ ــدى نطاقهـ ــا من�ش�أة
�أو �أر�ض مقدم الطلب  ،وتعترب الو�صالت املتوازية التي ت�صل بني ذات املوقعني  ،ولذات
مقدم الطلب �شبكة واحدة .
املــادة ( ) 3
يقــدم طلــب الت�صريـح �إىل الدائرة املخت�صـة بالهيئــة  ،علــى النمــوذج املعــد لهــذا الغــر�ض ،
مرفقا به الآتي :
1 -1ن�سخ من امل�ستندات الآتية بالن�سبة لل�شركات :
أ�  -البطاقة ال�شخ�صية �سارية املفعول � ،أو جواز ال�سفر للمفو�ض بالتوقيع .
ب � -شهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول .
ج � -شهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�صناعة عمان � ،سارية املفعول .
د � -أ�سماء املفو�ضني بالتوقيع مع مناذج التوقيع .
2 -2بيان املناطق �أو املواقع املقرتح تغطيتها  ،وخريطة بحدودها عند الطلب .
3 -3خمطط ال�شبكة  ،واخلدمات املقرتح تقدميها من خاللها عند الطلب .
�4 -4أي م�ستندات �أو معلومات �أخرى تطلبها الهيئة حول �أنظمة و�أجهزة االت�صاالت
املقرتح ا�ستخدامها فـي �إن�شاء ال�شبكة .
�5 -5إي�صال �سداد ر�سم درا�سة الطلب  ،ومقداره ( )250مائتان وخم�سون رياال عمانيا .
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املــادة ( ) 4
أ�  -على الدائــرة املخت�صــة بالهيئــة درا�س ــة الطلــب خالل ( )30ثالث ــني يوما من تاريــخ
ا�ستيفاء كافة امل�ستندات املطلوبة  ،ويجب �أن يكون القرار بالرف�ض م�سببا .
ب  -فـي حـال موافقة الهيئة يتم �إ�شعار مقدم الطلب ب�سداد ر�سم �إ�صــدار الت�صريــح وقــدره
(� )1500ألف وخم�سمائــة ريــال عمانــي خالل ( )30ثالثني يومــا مــن تاريــخ الإ�شـعار ،
وت�صدر الدائرة املخت�صة الت�صريح بعد تقدمي ما يفيد �سداد هذا الر�سم .
ج  -فـي جمي ــع ا ألح ــوال يعترب الطلب ملغيــا �إذا مل يلتزم مقدم الطلـب  -فـي �أي مرحلــة
من مراحل نظر الطلب  -باملدة �أو الإجراء املن�صو�ص عليه فـي هذه املــادة .
د  -للدائرة املعنية  -بناء على التما�س مقدم الطلب  -عدم التقيد باملدد املن�صو�ص عليها
فـي هذه املــادة �إذا كانت هناك �أ�سباب مو�ضوعية تربر ذلك .
املــادة ( ) 5
لذوي ال�ش�أن التظلم �إىل الرئي�س التنفيذي من قرار رف�ض الطلب خالل (� )60ستني يوما
من تاريخ �إخطار �صاحـب ال�ش�أن بالقرار �أو علمه به علما يقينيا  ،ويجب البت فـي التظلم
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
املــادة ( ) 6
تكون مدة الت�صريح ( )3ثالث �سنوات تتجدد تلقائيا  ،ما مل يتقدم امل�صرح له بطلب �إلغائه .
ويلتـزم امل�صرح لــه ب�سداد ر�سم التجديد  ،وقــدره (� )1500ألف وخم�سمائــة ريــال عمانـي ،
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ التجديد .
املــادة ( ) 7
حت�صـ ــل الهيئ ـ ــة ر�ســما مقـ ــداره ( )10ع�ش ـ ــرة ريــاالت عمانيـ ــة لإع ـ ــادة �إ�ص ــدار الت�صري ــح
عن ــد فقــده � ،أو ف ــي ح ــال طلــب �إج ــراء تعدي ــالت عليــه � ،أو ف ــي حــال التنــازل عنــه للغيــر
وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 8
يلتزم كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يخلف امل�صرح له قانونا � ،سواء كان ذلك من خالل
التبعية �أو انتقال حقوق الإدارة �أو االندماج �أو �إعادة التنظيم �أو غري ذلك  ،بتقدمي الوثائق
الالزمة التي تطلبها الهيئة لتقرير �أحقيته فـي اكت�ساب احلقوق التي يرتبها الت�صريح .
املــادة ( ) 9
يحظر على امل�صرح له ب�إن�شاء �أو ت�شغيل ال�شبكة اخلا�صة املعدة لغر�ض اال�ستخدام ال�شخ�صي
غري املت�صلة بال�شبكة العامة القيام مبا ي�أتي :
�أ  -تو�صيــل �شبكــته اخلا�ص ــة بال�شبكـ ــة العامـ ــة �أو �أي �شبك ــة ات�ص ــاالت خا�ص ــة �أخرى
مــا مل تكن �شبكة خا�صة �أخرى تابعة له .
ب  -تقدمي خدمات االت�صاالت للغري �سواء مبقابل �أو بغري مقابل .
ج  -بيع �أو ت�أجيــر ال�سعــة الفائ�ضة من ال�شبكة للغري �إال بعــد احلــ�صول علــى موافق ــة
كتابية من الهيئة .
د  -التنازل عن الت�صريح لأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري بدون احل�صول على موافقة
كتابية م�سبقة من الهيئة .
املــادة ( ) 10
على امل�صـرح لــه ب�إن�شاء �أو ت�شغيـل ال�شبكــة اخلا�صــة املعــدة لغــر�ض اال�ستخــدام ال�شخ�صــي
غري املت�صلة بال�شبكة العامة مراعاة القوانني والأنظمة واللوائح املتعلقة بحماية البيئة
والأوامر املحلية ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 11
ينته ــي الت�صريــح �إذا انحلت ال�شخ�صيــة القانوني ــة للم�صــرح لــه � ،أو دخل مرحلــة الت�صفيــة
�أو الإفال�س �أو اتخذت �ضده �أي �إجراءات ق�ضائية ذات �أثر مماثل �أو تنازل عن امللكية مل�صلحة
دائنيه �أو �أي �سبب �آخر مماثل .
املــادة ( ) 12
فـي حالـ ــة خمالف ــة �أحكام ه ــذه الالئح ــة  ،للهيئــة اتخــاذ �أي مــن ا إلجــراءات املن�ص ــو�ص
عليها فـي املــادة ( )51مكررا من قانون تنظيم االت�صاالت .
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قــــرار
رقـم 2015/35
بتعديـل م�سمــى �شركــة �سـمــا لالت�صــــاالت (�ش.م.ع.م)
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/20ب�إ�صدار ترخيــ�ص من الفــئة الأوىل ل�شركــة �سمــا
لالت�صاالت (�ش.م.م) لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة ودولية ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إل ـ ــى موافقـ ـ ــة جمل ـ ــ�س �إدارة هيئ ـ ــة تنظيـ ــم االت�ص ـ ــاالت بجل�ستـ ـ ــه رقم  2015/1بتاريـ ــخ
2015/ 3 /22م ،
و�إىل موافقة وزارة التجارة وال�صناعة مبوجب خطابها رقم  :و ت �ص�/411/شهادة 2014
بتاري ــخ 2014/12/23م على تعديـ ــل م�سمى �شركة �سما لالت�ص ــاالت (�ش.م.ع.م) �إىل �شرك ــة
" االت�صاالت العمانية املتكاملة (�ش.م.ع.م) " ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
يعـدل م�سم ــى "�شرك ــة �سم ــا لالت�صـ ــاالت (�ش.م.ع.م)" �أينما ورد فـي املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي
رقـ ــم  2011/20امل�ش ــار �إلي ــه  ،والق ــرارات النافـ ــذة � ،إلــى �شرك ــة "االت�صـ ــاالت العمانيـ ــة
املتكاملـ ــة (�ش.م.ع.م) ".
املـــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  13 :من رم�ضــــــــــــــان 1436هـ
املوافــــق  30 :من يونيــــــــــــــــو 2015م
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1105
ال�صادرة فـي 2015/7/5م
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حممد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

قــــرار
رقـم 2015/59
ب�إ�صــدار الئحــة التعامــل فـي �أجهــزة االت�صــاالت
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القرار رقم  2008/8ب�ش�أن التعامل فـي �أن�شطة االت�صاالت ،
و�إىل موافقة وزارة املالية مبوجب خطابها رقم  :م.ت.د، 10079/1/4/
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
يعمــل فــي �شـ�أن التعامــل ف ــي �أجهــزة االت�ص ــاالت ب�أحك ــام الالئحــة املرفق ــة .
املـــادة الثانيــــة
يلغ ـ ــى الق ـ ــرار رق ـ ــم  2008/8امل�ش ـ ــار �إلي ـ ــه  ،كمـ ــا يلغ ــى ك ـ ــل م ــا يخالـ ــف هـ ــذه الالئح ـ ــة ،
�أو يتعـ ــار�ض م ـ ــع �أحكامه ـ ــا .
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1437 / 2 / 19 :هـ
املوافــــق 2015 / 12 / 1 :م

حممد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1128
ال�صادرة فـي 2015/12/20م
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الئحـــة التعامـــل فـي �أجهـــزة االت�صـــاالت
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها ذات املعنى املن�صو�ص
عليــه فـي قان ــون تنظيــم االت�صــاالت والئحت ــه التنفـيذية امل�شار �إليهما  ،ويك ــون للكلم ــات
والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
م�ستـــــــــــورد :
�أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة تقوم با�سترياد �أجهزة االت�صاالت �إىل ال�سلطنة بق�صد الإجتار .
متعامـــــــــــل :
�أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة تقوم ببيع �أو ت�سليم �أو ت�صليح �أو �صيانة �أجهزة االت�صاالت التي حت�صل
عليها حمليا وال تقوم بت�صنيع الأجهزة �أو ا�ستريادها من خارج ال�سلطنة .
م�ستخــــــــدم :
�أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ي�ستخدم �أجهزة االت�صاالت ا�ستخداما �شخ�صيا .
الأجهـزة الراديويـة الق�صيـرة املـدى � /أجهـزة النفـاذ الال�سلكـي :
الأجهزة التي تبث موجات راديوية مبدى ق�صري  ،التي مت حتديد موا�صفاتها فـي قرارات
الهيئة ذات ال�صلة .
�أجهـزة التحكـم عـن بعـد ق�صيـرة املـدى با�ستخـدام الأ�شعـة حتـت احلمـراء :
الأجهـ ــزة املخ�ص�صـ ــة للتحك ــم با�ستخــدام الأ�شع ــة حت ــت احلم ــراء  ،الت ــي ال يزي ــد مداهـ ــا
على ( )10ع�شرة �أمتار .
�أجهــزة االت�صــاالت املقلــدة :
الأجهزة التي ال تتوفر فـيها اختبارات الفح�ص التي تثبت �أن الأجهزة متوافقة مع املعايري
العاملية فـي االت�صاالت � ،أو التي مت ت�صنيعها كتقليد لأجهزة ات�صاالت من م�صنع يحمل
عالمة جتارية معروفة .
�إذن الإفـراج :
الإخطار املوجه من الهيئة �إىل اجلهات املخت�صة للإفراج عن �أجهزة االت�صاالت امل�ستوردة
من خارج ال�سلطنة .
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املــادة ( ) 2
يلتزم كل م�ستورد �أو م�صنع لأجهزة االت�صاالت بالآتي :
أ�  -الت�سجيل ال�سنوي لدى الهيئة وفقا ملتطلبات الت�سجيل التي حتددها الهيئة .
ب  -اعتماد نوعية �أجهزة االت�صاالت من الهيئة قبل ا�ستريادها �أو ت�صنيعها .
ج  -احل�صول على �إذن الإفراج من الهيئة عند ا�سترياد �أجهزة االت�صاالت .
د  -احل�ص ـ ــول علـ ــى موافقـ ــة الهيئ ــة قب ــل تخزي ــن �أجهـ ــزة االت�صـ ــاالت الراديوي ــة
التي تتطلب ترخي�صا راديويا  ،وتكون هذه املوافقــة �سارية ملـدة �سنة واحدة قابلــة
للتجديد بناء على طلب �صاحب ال�ش�أن .
هـ  -احل�صول على موافقة الهيئة قبل ت�سليم �أجهزة االت�صاالت الراديوية التي حتتاج
�إىل ترخي�ص راديوي �إىل �أي م�ستخدم � ،سواء كانت م�ستوردة �أو خمزنة .
و  -احل�صول على موافقة الهيئة قبل ا�ستالم �أي جهاز ات�صاالت راديوي من م�ستخدم
بغر�ض البيع �أو الت�صدير .
ز  -احل�ص ــول على الت�صريــح الــالزم قــبل ا�ستيــراد �أجهزة االت�صــاالت بق�ص ــد �إعادة
ت�صديره ــا للخـ ــارج  ،وعـ ــدم بي ـ ــع �أو ا�ستخــدام هـ ــذه الأجهـ ــزة داخ ــل ال�سلط ـن ــة
قبل احل�صول على موافقة الهيئة .
ح � -سداد الر�سوم املقررة وفقا للمالحق ( أ�  ،ب  ،ج ) املرفقة .
املــادة ( ) 3
يلتــزم ك ــل م�ستــورد �أو متعامــل ب�أجهــزة االت�ص ــاالت بالآت ــي :
أ�  -و�ضــع عالمــات االعتمــاد علــى �أجه ــزة االت�صاالت املعتم ــدة  ،وفقــا لدليــل �إر�شادات
العالمات املعتمدة لأجهزة االت�صاالت ال�صادر من الهيئة .
ب �	-إظهـار قيــمة مــعدل االمت�ص ــا�ص املحــدد ( )SARعلى �أجه ــزة الهواتــف املحمول ــة
( على الغالف اخلارجي للعلبة �أو العبوة ) .
ج  -تزويد �صاحب العالقة باملعلومات ال�صحيحة عن خ�صائ�ص اجلهاز وموا�صفاته .
د � -سداد الر�سوم املقررة وفقا للمالحق ( أ�  ،ب  ،ج ) املرفقة .
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املــادة ( ) 4
يحظر التعامل فـي �أجهزة االت�صاالت � ،أيا كان نوعها � ،إال بعد اعتماد نوعيتها من الهيئة ،
وي�ستثنى من �شرط اعتماد النوعية الأجهزة الآتية دون الإخالل ب�أي متطلبات وموا�صفات
قيا�سية مفرو�ضة من اجلهات املخت�صة :
أ� �	-أجهزة اال�ستقبال غري القابلة لإر�سال املعلومات كجهاز حتديد املواقع ()GPS
امل�ستقبل فقط .
ب  -جهاز م�سبار الأعماق (. )Echo Sounder
ج �	-أجهزة تزويد ال�شبكات ( )Serversالتي ت�ستخدم لتخزين البيانات ولي�س التعامل
فـي حزم بيانات االت�صاالت �أو تردداتها .
د �	-أفران ( )Microwave Ovenو�أجهزة التحكم عن بعد ق�صرية املدى با�ستخدام
الأ�شعة حتت احلمراء .
هـ  -ملحقات �أجهزة االت�صاالت التي ال يكون لها القدرة على الإر�سال .
و �	-أجهزة االت�صاالت امل�ستوردة بغر�ض �إعادة ت�صديرها �إىل خارج ال�سلطنة .
املــادة ( ) 5
يقــدم طلــب اعتماد نوعية �أجهــزة االت�صاالت �إىل الهيئــة طبق ــا للنمــوذج ال ــذي تع ــده لهذا
الغـ ــر�ض  ،مرفق ــا بـ ــه امل�ستنـ ــدات التي حتددها الهيئة  ،ولهــا الإعف ــاء من بعــ�ض امل�ستنــدات
�إذا كان الطلب مقدما العتماد جهاز �سبق �أن اعتمدته الهيئة ملتعامل �آخر .
املــادة ( ) 6
يحظ ــر التعام ــل فــي الأجهـ ــزة املقل ـ ــدة .
املــادة ( ) 7
يحظر �إعادة برجمة �أي جهاز ات�صاالت راديوي �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة .
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املــادة ( ) 8
للهيئــة  ،عن ــد اعتم ــاد نوعية �أجهزة االت�ص ــاالت � ،أن ت�أخ ــذ فـي االعتبار �شهادات االعتمــاد
ال�صادرة من الدول الأخرى .
املــادة ( ) 9
للهيئة �أن تعدل �أو تلغي �شهادات اعتماد النوعية ال�صادرة عنهــا  ،وذلك فـي حال ثبوت عــدم
توافــق اجلهــاز مــع املوا�صفــات املطلوبة  ،وفـي هذه احلالـ ــة يلتزم من �صدرت له ال�شه ــادة
ب�إعادتهــا للهيئــة حــال طلبهــا �سواء فـي حــال التعدي ــل �أو الإلغ ــاء  ،وعلى جميــع املتعاملني
التوقف عن التعامل فـي الأجهزة التي مت �إلغاء �شهادة اعتمادها .
املــادة ( ) 10
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون تنظيم االت�صاالت �أو الئحته التنفـيذية
�أو �أي قان ـ ــون �آخـ ــر  ،للهيئ ــة ف ــي حــال ثبـ ـ ــوت خمالفـ ـ ــة �أحكـ ــام هـ ـ ـ ــذه الالئح ـ ــة �أن تتخ ـ ـ ــذ
�أيا من الإجراءات الآتية �أو كلها بح�سب ما يتنا�سب وحجم املخالفة :
�1 -1إخطار املخالف باملخالفة و�إنذاره بعدم تكرارها .
2 -2فر�ض الغرامات املن�صو�ص عليها فـي اجلدول (د) املرفق بهذه الالئحة .
3 -3التحفظ على الأجهزة امل�ضبوطة  ،وللهيئ ــة �إلــزام املخالف بت�صديرهــا �إىل خ ــارج
ال�سلطنة .
�4 -4إلغاء ت�سجيل املخالف .
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امللحــــــــــق ( أ� )
ر�ســـوم الت�سجيــــل ال�سنــــــوي
لل�شركـات وامل�ؤ�س�سـات امل�ستـوردة لأجهـزة االت�صـاالت

فئـــة ال�شركــة  /امل�ؤ�س�ســـة

ر�ســوم ت�سجيــل اال�ستيـــراد
بالريـــال العمانــي

العامليـ ـ ـ ــة

( ) 800ر.ع

املمتـ ـ ـ ـ ــازة

( )600ر.ع

الأولـ ـ ـ ــى

( )500ر.ع

الثاني ـ ـ ـ ــة

( )400ر.ع

الثالثـ ـ ـ ــة

( )300ر.ع

الرابع ـ ـ ـ ــة

( )100ر.ع
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امللحـــــق ( ب )
ر�سـوم طلـب �شهـادة اعتمـاد النوعيـة لأجهـزة االت�صـاالت
ر�سم طلب
ر�سم طلب تعديل
�شهادة اعتماد
�شهادة اعتماد
النوعية لأجهزة النوعية لأجهزة
االت�صاالت
االت�صاالت
بالريال العماين بالريال العماين

نوعيــــة الأجهــــزة

الأجهزة الطرفـية/الأجهزة الراديوية/
�أجهزة الهواتف املتنقلة

( )100ر.ع

( )10ر.ع

الأجهزة الراديوية الق�صرية املدى
و�أجهزة النفاذ الال�سلكي

( )50ر.ع

( )10ر.ع

امللحــــق ( ج )
ر�سـوم �إ�صـدار �إذن الإفـراج عـن �أجهـزة االت�صـاالت امل�ستـوردة
و�شهـــادة تخزيـــن الأجهــــزة الراديويــــة التـي تتطلــب ترخيــ�صا
رقم
الت�سل�سل
1
2
3

نـــــوع اخلدمـــــــة

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريال العماين

�إ�صدار �إذن الإفراج عن �أجهزة االت�صاالت
امل�ستوردة بغر�ض اال�ستخدام ال�شخ�صي
�إ�صدار �شهادة تخزين الأجهزة الراديوية
التي تتطلب ترخي�صا

( )5ر.ع
عن كل جهاز راديوي

جتديد �شهادة تخزين الأجهزة الراديوية
التي تتطلب ترخي�صا

( )5ر.ع
عن كل جهاز راديوي
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( )15ر.ع

امللحـــــق ( د )
الغــرامــــــــــات
م

�سبــــــب الغرامـــــــة

مقدار الغرامة
بالريال العماين

1

عدم الت�سجيل لدى الهيئة كم�ستورد �أو م�صنع

( )800ر.ع

2

التعامل فـي �أجهزة االت�صاالت
غري معتمدة النوعية �أو املقلدة

( )500ر.ع

3

تخزين �أجهزة االت�صاالت الراديوية
قبل احل�صول على موافقة الهيئة

( )20ر.ع
على كل جهاز

عدم االلتزام بو�ضع املل�صقات وفقا لدليل �إر�شادات
4
العالمات املعتمدة لأجهزة االت�صاالت ،
�أو تزوير مل�صقات االعتماد
5

عدم جتديد �شهادة تخزين
�أجهزة االت�صاالت الراديوية

( )500ر.ع
تعطى مهلة �شهر  ،ثم تفر�ض
غرامة قدرها ( )10ر.ع
على كل جهاز

بيع �أو ت�سليم �أجهزة االت�صاالت الراديوية امل�ستوردة
� 6أو املخزنة للم�ستخدم قبل احل�صول على املوافقة
الالزمة من الهيئة

( )50ر.ع
على كل جهاز

عدم �إبالغ الهيئة ت�سلم �أجهزة االت�صاالت الراديوية
7
من امل�ستخدم لأغرا�ض البيع �أو الت�صدير

( )20ر.ع
على كل جهاز

قيام متعامل ب�إعادة برجمة �أجهزة ات�صاالت راديوية
8
مل�ستخدم قبل احل�صول على موافقة الهيئة

( )100ر.ع
على كل جهاز
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هيئـة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
قــــرار
رقـم 2015/21
ب�إ�صدار الئحة ت�سجيل امل�شروعات فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطانـي رقم  2011/119ب�إن�شــاء هيئــة املنطقة االقت�صاديــة اخلا�صـة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/79ب�إ�صدار نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/44برفع �صفة املنفعة العامة عن بعــ�ض املخطــطات
الواقعة �ضمن خمطط هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم فـي اجتماعه الثاين
بتاري ــخ  13ابريـ ــل 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن ت�سجيل امل�شروعات فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ب�أحكام الالئحة
املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على امل�شروعات � ،سواء اتخــذت �شكل م�ؤ�س�ســة فردية �أو �شركة �أو فــرع ل�شركــة �أو م�ؤ�س�ســة
�أجنبيـة  ،والأن�شطـة املهنية واحلرفيـة  ،القائمة فـي املنطقة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم
فـي تاريخ العمل ب�أحكام الالئحة املرفقة توفيق �أو�ضاعها طبقا لأحكام الالئحة خالل �سنة
من تاريخ العمل بها .
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املــادة الثالثــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم القرارات والتعليمات
الالزمة لتنفيذ �أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الرابعــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة اخلام�سـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  21 :من ربيـع الأول 1436هـ
املوافــــق  12 :من ينايــــــــــــــر 2015م
يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1090
ال�صادرة فـي 2015/2/8م
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الئحة ت�سجيل امل�شروعات فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقـم
الف�صــــل الأول
تعاريـــف و�أحكــــام عامــة
املــادة ( ) 1
يكـون للكلمات والعبـارات التالية  -فـي تطبيق �أحكـ ــام هذه الالئحة  -املعنـى املب ـ ــني قري ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقــــة :
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم لغر�ض �إقامة امل�شروع ــات االقت�صاديـ ــة ،
واخلدميـ ــة وغريه ـ ــا  ،املبينـة احلدود واملوق ــع فـي املخطـ ــط املرفق باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم  2011/119امل�شار �إليه  ،واملر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/44امل�شار �إليه .
املجلـــــ�س :
جملـ ــ�س �إدارة الهيئـ ــة .
الرئيــــ�س :
رئيـ ــ�س املجلـ ــ�س .
امل�شغــل الرئي�ســي �أو املطــور :
اجلهة التي تتوىل �إدارة وت�شغيل مرافق ا�سرتاتيجية فـي املنطقة � ،أو اجلهة التي تتوىل
تطوير جزء من �أرا�ضي الدولة فـي املنطقة .
امل�شروعــــات :
امل�شروعات التي يرخ�ص ب�إقامتها فـي املنطقة �سواء اتخذت �شكل م�ؤ�س�سة فردية �أو �شركة
�أو فــرع ل�شركة �أو م�ؤ�س�سة �أجنبية  ،والأن�شطة املهنية واحلرفية التي يرخ�ص مبزاولته ــا
فـي املنطقة .
الدائــــرة :
دائرة الت�سجيل التجاري بالهيئة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )4من هذه الالئحة .
ال�سجـــــل :
ال�سجل التجاري للمنطقة .
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املــادة ( ) 2
ت�س ــري �أحكـ ــام ه ــذه الالئحــة علـ ــى امل�شروع ـ ــات الت ــي يرخـ ــ�ص ب�إقامتهـ ــا فـي املنطقـ ــة ،
وفيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص  -فـي هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذا لها  -ت�سري
�أحكام قانون ال�سجــل التج ــاري ال�صادر باملر�س ــوم ال�سلطاين رقم  74/3والئحته التنفيذيــة
والق ــرارات ال�صادرة تنفيذا لهما .
املــادة ( ) 3
حتتفظ الدائرة بال�سجالت الآتية :
� - 1سجل طلبات القيد :
يدون فيه �أ�سماء وبيانات املتقدمني بطلبات للقيد فـي ال�سجل .
 - 2ال�سجل التجاري للمنطقة :
يــدون في ــه البيانات واملعلوم ــات اخلا�صة بامل�شروعات  ،وتاريخ الت�سجيل ونوع
الن�شـاط االقت�صــادي  ،وال�شك ــل القانونــي للم�شــروع  ،وعقــود االنتف ــاع ب�أرا�ضــي
املنطقة للم�شروع  ،وعقود الرهن على �أ�صول امل�شروع .
� - 3سجل امل�شروعات امل�شطوب قيدها :
يدون فيه بيانات امل�شروعات التي مت �شطب قيدها من ال�سجل  ،و�أ�سباب ال�شطب .
الف�صــــل الثانـــي
قيــد امل�شروعــات فـي ال�سجــل
املــادة ( ) 4
تن�ش ـ ـ�أ فــي الهيئ ـ ــة دائـ ـ ــرة ت�سم ــى "دائـ ــرة الت�سجيـ ــل التج ــاري" تتولـ ــى م�سـ ـ ــك ال�سجـ ـ ــل ،
وغريه من ال�سجالت امل�ش ـ ــار �إليها فـي املــادة ( )3من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 5
يجب على الفئات الآتية القيد فـي ال�سجل :
 - 1التجار الذين يكون مركز عملهم الرئي�سي فـي املنطقة .
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 - 2ال�شركات التجارية التي يكون مركز عملها الرئي�سي فـي املنطقة .
 - 3فروع ال�شركات التي ين�شئها فـي املنطقة جتار �أو �شركات جتارية يكون مركز عملهم
الرئي�سي خارج املنطقة � ،سواء داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
املــادة ( ) 6
ي�شرتط لقيد ال�شركات التجارية فـي ال�سجل � ،أن تتخذ كل �شركة �أحد الأ�شكال القانونية
الآتية :
� - 1شركة ت�ضامن .
� - 2شركة تو�صية .
� - 3شركة م�ساهمة .
� - 4شركة حمدودة امل�س�ؤولية .
املــادة ( ) 7
تعفى الفئات الآتية من القيد فـي ال�سجل :
 - 1امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية  ،و�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني  ،وامل�شروعات العاملة
فـي جمــال تقدمي خدمات االت�صاالت والنقــل الــربي  ،وغريهــا من امل�شروع ــات
التي يتجاوز ن�شاطها بطبيعته حدود املنطقة .
�	- 2أ�صحــاب الرتاخيــ�ص املهني ــة الذيــن ميار�سون مهنتهــم ب�صفــة فردي ــة مبقت�ض ــى
تراخي�ص �صــادرة لهــم من اجلهات املخت�صــة وفق ــا للقان ــون � ،شريطة �أال يتخذ
ن�شاطهم �شكل �شركة �أو فروع لها �أو وكالة �أو �أي من�ش�أة جتارية �أخرى .
 - 3الأفراد امل�شتغلون بالزراعة �أو ال�صيد �أو الذين يقومون بنقليات �صغرية على الرب
�أو �سطح امل ــاء لقاء �أجور �أو نفقات عامة زهيدة  ،امل�صرح لهم � ،أو امل�سجلون باجلهات
املعنية بالأن�شطة والأعمال املذكورة .
ويج ــوز للرئيـ ــ�س �إعف ــاء الف ــئات ال�صغرية من التجار و�أ�صحـ ــاب احلـ ــرف الب�سيطـ ــة
من القيد بال�سجل بال�شروط والأو�ضاع التي يقررها .
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املــادة ( ) 8
ي�صدر بامل�شروعات التي يحظر قيدها فـي ال�سجل  ،وغريها من امل�شروعات التي ال يجوز
قيدها قبل ا�ستيفاء �شروط و�إجراءات حمددة  ،قرار من الرئي�س  ،بعد موافقة املجل�س .
املــادة ( ) 9
يقــدم طلــب القي ــد ف ــي ال�سجــل من طال ــب القي ــد �أو املمث ــل القانون ــي ل ــه � ،إل ــى الدائـ ــرة
على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقــا ب ــه البيانات وامل�ستندات التي حتددهــا الدائــرة ،
ومينح مقدم الطلب �إي�صاال يفيد ت�سلم الطلب  ،وتاريخ تقدميه  ،وامل�ستندات املرفقة به .
ويج ــوز للدائ ـ ــرة ا�ستيفاء �أي بيانات �أو م�ستندات تراهـ ــا �ضروري ــة للبــت فـي طلــب القيـ ــد
فـي ال�سجل .
املــادة ( ) 10
تتوىل الدائرة فح�ص طلب القيد فـي ال�سجل  ،وذلك بعد ا�ستيفاء البيانات وامل�ستندات
الالزمة .
ويج ــب على الدائـ ــرة الب ــت فـي الطلــب  ،بالقب ــول �أو الرفـ ــ�ض  ،خ ـ ــالل مـ ــدة ال تتجـ ــاوز
( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ تقدميه  ،م�ستوفيا كافة البيانات وامل�ستندات الالزمة .
وفـي حالة رف�ض الطلب يجب �أن يكون القرار م�سببا .
ويعتبـ ــر م�ضــي املــدة امل�شار �إليها فـي الفقرة الأوىل من هــذه املــادة دون البت فـي الطل ــب
قرارا بالقبول .
وال يجــوز للم�شروع املقيد بال�سج ــل الب ــدء فـي مزاولــة الأن�شطة قبل ا�ستيفــاء املتطلبــات
الأخرى املقررة من الهيئة .
املــادة ( ) 11
يخطر مقدم طلب القيد فـي ال�سجل بالقرار ال�صادر برف�ض طلبه على العنوان املدون
بطلب القيد  ،ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن �أن يتظلم من قرار رف�ض القيد فـي ال�سجل  ،مبوجب
طلـب يقدم �إىل الرئي�س خـالل ( ) 30ثالثني يوما مـن تاريخ �إخطاره برف�ض طلبه  ،مو�ضحا
فيه �أ�سباب التظلم وامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك  ،ومرفقا به �صورة من القرار املتظلم منه .
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املــادة ( ) 12
يتول ــى الرئيـ ــ�س درا�سة التظل ــم  ،والبت فيه بالقبول �أو الرف�ض  ،خــالل مدة ال تتجــاوز
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويخطر ذوو ال�ش�أن بنتيجة التظلم .
ويعتبـر م�ضي امل ــدة امل�شــار �إليها فـي الفقرة الأوىل من هذه املــادة دون البت فيــه قـ ــرارا
بالرف�ض .
وفـي جميع الأحوال  ،يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
املــادة ( ) 13
يتــم جتديــد القيد فـي ال�سج ــل كل ( )5خم�س �سن ــوات  ،ويقــدم طلب التجديــد م ــن ذوي
ال�شـ ـ�أن قبل انتهاء مدته بـ ( )30ثالثــني يوما على الأق ــل � ،شريط ــة ا�ستيفــاء ال�ش ــروط ،
و�سداد الر�سوم املقررة قانونا .
املــادة ( ) 14
حتدد ر�سوم القيد فـي ال�سجل بقرار ي�صدر من الرئي�س .
الف�صـــل الثالــــث
التزامات امل�شروعات املقيدة فـي ال�سجل
املــادة ( ) 15
تلتزم امل�شروعات املقيدة فـي ال�سجل بالآتي :
 - 1تزويد الدائرة مبا تطلبه من بيانات وم�ستندات خالل الأجل الذي حتدده .
 - 2تزويـ ــد الدائــرة بـ ـ�أي تعديل �أو تغيري يطر�أ على البيانات املدون ــة فـي ال�سج ــل ،
وذلك خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من �إجراء التعديل �أو التغيري .
وتتوىل الدائرة قيد البيانات اجلديدة فـي ذات �صفحة القيد بال�سجل  ،مع الإ�شارة
�إىل تاريخ تقدمي طلب التعديل وامل�ستندات امل�ؤيدة له .
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الف�صـــل الرابـــع
�شطـب القيــد من ال�سجــل
املــادة ( ) 16
يجب على الدائرة �شطب قيد امل�شروع من ال�سجل فـي احلاالت الآتية :
 - 1بناء على طلب يقدم من ذوي ال�ش�أن .
� - 2إذا تبــني عدم �صحـ ــة البيان ــات �أو امل�ستنـ ــدات اجلوهريـ ــة املرفقـ ــة بطل ــب القـ ــيد ،
ومت القيد فـي ال�سجل بناء عليها .
� - 3إلغاء ترخي�ص مزاولة العمل ال�صادر للم�شروع .
 - 4حل ال�شركة �أو ت�صفيتها � ،أو غلق الفرع � ،أو انق�ضاء ال�شركة لأي �سبب من الأ�سباب .
 - 5عدم جتديد القيد فـي امليعاد املقرر قانونا  ،وم�ضي �أكرث من ( )90ت�سعني يوما
على التاريخ املحدد للتجديد دون تقدمي طلب بذلك رغم �إخطار �صاحب ال�ش�أن .
املــادة ( ) 17
يجوز للدائرة �شطب قيد امل�شروع من ال�سجل فـي احلاالت الآتية :
 - 1مزاولة �أحد امل�شروعات التي ال يجوز قيدها فـي ال�سجل �إال بعد ا�ستيفاء �شروط
و إ�ج ــراءات حمــددة  ،وامل�شار �إليها فـي املــادة ( )8من هــذه الالئح ــة دون ا�ستيفــاء
تلك ال�شروط والإجراءات .
 - 2التوقف عن مزاولة الأن�شطة املقيدة فـي ال�سجل مدة ال تقل عن �سنة  ،ف�إذا توقف
امل�شروع عن مزاولة �أحد الأن�شطة  ،اقت�صر ال�شطب على هذا الن�شاط دون غريه .
 - 3عدم مزاولة الن�شاط املقيد فـي ال�سجل مدة ال تقل عن �سنة من تاريخ قيده .
 - 4الإخالل ب�أحد االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )15من هذه الالئحة .
 - 5عدم االلتزام بن�سبة التعمني املقررة من قبل الهيئة .
 - 6انتهــاء اتفاقيـ ــة االنتفــاع �أو عقـ ــد الإيجــار املبــرم مـ ــع الهيئــة �أو املط ــور �أو امل�شغ ــل
الرئي�سي .
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ويكـ ــون �شط ــب القيـد فـي احلـ ــاالت الــواردة فـي البن ــود م ــن (� )1إل ــى ( )5من ه ــذه املــادة
بعـ ــد �إخط ــار ذوي ال�ش ـ ـ�أن باملخالفـ ـ ــة  ،وحتدي ــد �أج ـ ــل ل ــه ال يتجـ ــاوز (� )60ست ــني يوم ـ ــا ،
لإزالــة �أ�سب ــاب املخالفة  ،وانق�ضاء هذا الأجل دون �إزالتها .
املــادة ( ) 18
ال يرتتب على �شطب قيد امل�شروع من ال�سجل انق�ضاء �شخ�صيته االعتبارية  ،وال يخل ذلك
بحقوق الغري قبله .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز لذوي ال�ش�أن الت�صرف فـي امل�شروع قبل الوفاء بكافة التزاماته
داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 19
ين�شر القرار ال�صادر ب�شطب قيد امل�شروع من ال�سجل على النحو الذي حتدده الدائرة .
املــادة ( ) 20
ال يج ــوز للم�ش ــروع الذي مت �شطب قيده من ال�سجل � ،أن يطلــب �إعــادة قيده فـي ال�سجــل
مـ ــرة �أخ ــرى قب ــل انق�ض ــاء مـ ــدة ال تق ــل ع ـ ــن ( )3ثـ ــالث �سن ــوات م ــن ت ــاريخ ال�شط ـ ــب ،
وذلك ما مل يقرر املجل�س خالف ذلك .
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قــــرار
رقـم 2015/322
ب�إ�صـدار الئـحة تنظيـم التخطيـط العمرانـي
وتراخيـ�ص البنـاء فـي املنطـقة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/79
و�إىل املر�ســوم ال�سلطان ــي رقم  2014/44برفع �صفة املنفعة العامــة عن بع ــ�ض املخط ــطات
الواقعة �ضمن خمطط هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم فـي اجتماعه الثالث
بتاريخ  16يونيو 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادةالأولـــــى
يعم ــل فـي �شـ ـ�أن تنظيم التخطي ــط العمراين وتراخي ــ�ص البن ــاء فـي املنطق ــة االقت�صادي ــة
اخلا�صــة بالدقــم ب�أحكــام الالئحــة املرفقــة .
املــادةالثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادةالثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  21 :من رم�ضــــــــان 1436هـ
املوافــــق  8 :من يـوليـــــــــو 2015م
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1106
ال�صادرة فـي 2015/7/12م

يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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الئـحة تنظيـم التخطيـط العمرانـي
وتراخيـ�ص البنـاء فـي املنطـقة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـ ــق �أحكام هـ ــذه الالئحـ ــة يكون للكلم ــات والعب ــارات التالي ــة املعن ــى املبيـ ــن قريـ ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقـــــــــــة :
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم لغر�ض �إقامة امل�شروعات االقت�صادية ،
واخلدمي ــة وغريهـ ــا  ،املبينـ ــة احلـ ــدود واملوق ــع فـي املخط ــط املرف ــق باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم  2011/119امل�شار �إليه  ،واملر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/44امل�شار �إليه .
املجلـــــــــــــــ�س :
جملـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة الهيئـ ـ ـ ـ ــة .
الرئيـــــ�س :
رئي ـ ــ�س املجل ـ ـ ـ ـ ــ�س .
امل�شروعــــــــــــــات :
امل�شروعات التي يرخ�ص ب�إقامتها فـي املنطقة �سواء �أتخذت �شكل م�ؤ�س�سة فردية �أم �شركة
�أم فرع ل�شرك ــة �أم م�ؤ�س�ســة �أجنبيــة  ،والأن�شطــة املهنية واحلرفية الت ــي يرخ�ص مبزاولتهــا
فـي املنطقة .
الن�شــــاط االقت�صــــادي :
�أي ن�شاط جتاري �أو �صناعي �أو زراعي �أو �سياحي �أو عقاري �أو �إعالمي �أو خدمــي �أو مهني ،
و�أي �أن�شط ــة أ�خ ــرى يتطلبه ــا العمل داخل املنطقة مبا ال يتع ــار�ض م ــع القوان ــني النافـ ــذة
فـي ال�سلطنة .
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امل�شغـــل الرئيــ�سي �أو املطــور :
اجله ـ ــة التـ ــي تتولــى �إدارة وت�شغيـ ــل مرافـ ــق ا�سرتاتيج ــية فـ ــي املنطق ــة � ،أو تطويـ ـ ــر جـ ــزء
مـ ــن املنطق ـ ــة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع الأرا�ضي واملباين وم�شاريــع الإعمــار فـي املنطقــة .
املــادة ( ) 3
يتوىل امل�شغل الرئي�سي �أو املطــور �إعداد املخطط العام للموقع املحدد فـي عقد التطوير ،
ويتكون املخطط العام من املخططات التنظيمية بجميع م�ستوياتها على النحو الآتي :
1 -1امل�سح التف�صيلي .
2 -2خمطط التنظيم العام .
3 -3خمطط التنظيم التف�صيلي .
املــادة ( ) 4
يراعى فـي املخططات التنظيمية امل�شار �إليها فـي املــادة (  ) 3من هذه الالئحة ما ي�أتي :
�1 -1أن تكون وفقا لر�ؤية الهيئة واملعايري التخطيطية املعتمدة منها  ،و�أن يتم �إعدادها
من قبل �شركات ومكاتب هند�سية وا�ست�شارية متخ�ص�صة وم�ؤهلة  ،ومرخ�ص لها
بالعمل فـي ال�سلطنة .
�2 -2أن يتم �إعدادها وفقا لنظام املعلومات اجلغرافية ( ، )GISونظام الر�سم الهند�سي
(الأوتوك ـ ــاد)  ،وبا�ستخـ ــدام نظـ ـ ــام الإحداثيـ ــات اجلغراف ـ ــي املعتمـ ــد فـي ال�سلطنـ ــة
( ، )WGS84وعلى �شكل خرائط ورقية ورقمية .
�3 -3أن يت ــم �إعداده ــا مبـ ــا يتفق ودرا�سة تقييم ا ألثـ ــر البيئ ــي والت�شريعـ ــات ال�ساريـ ــة
فـي املنطقة .
4 -4مراعاة اال�شرتاطات الفنية للمباين وغريها من املوا�صفات املقررة  ،والتي ي�صدر
بها قرار من الرئي�س .
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املــادة ( ) 5
يجب �أن ي�شتمل امل�سح التف�صيلي للموقع على ما ي�أتي :
1 -1و�ص ــف تف�صيلـ ــي للموق ــع من حيـ ــث الطبيع ــة الطبوغرافـ ــية والهيدرولوجي ـ ــة
واخل�صائ�ص اجليوفيزيائية للرتبة  ،وخ�صائ�صه املكانية .
2 -2و�صـ ــف تف�صيل ـ ــي لعالقة املوق ــع م ـ ــع حميط ــه  ،وبي ــان خدمــات البنيـ ــة الأ�سا�سيـ ــة
اخلارجية مبا فيها الطرق وخطوط تزويد وتوزيع املياه والكهرباء واالت�صاالت
و�شبكة ال�صرف ال�صحي  ،وقنوات ت�صريف املياه و�شبكة االت�صاالت الأر�ضية .
�3 -3إعداد خريط ــة تبني احلدود اخلارجية للموق ــع  ،وخطوط ــه الكنتوري ــة  ،ونق ــاط
ربطه الرئي�سية مع �شبكات البنية الأ�سا�سية ومرافق تزويدها اخلارجية  ،ومن�سوب
الطريق عند املدخل .
املــادة ( ) 6
يتوىل امل�شغل الرئي�سي �أو املطور القيام بجميع الأعمال والدرا�سات الالزمة لإعداد امل�سح
التف�صيل ــي  ،على �أن تق ــدم لــه الهيئــة البيان ــات واملعلومات الالزمـ ــة  ،وت�سهــل ل ــه إ�ج ـ ــراءات
دخول املوقع .
املــادة ( ) 7
يجب على امل�شغل الرئي�سي �أو املطور تقدمي تقرير امل�سح التف�صيلي �إىل الهيئة خالل امليعاد
املتفق عليه  ،و�سداد الر�سم املقرر .
وعلى الهيئة �إ�صدار قرارها ب�ش�أن التقرير امل�شار �إليه خالل (  ) 15خم�سة ع�شر يوم عمل
من تاريخ ت�سلم التقرير  ،ويعد م�ضي املدة املذكورة دون البت فيه قرارا بالقبول .
وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 8
فـي حال املوافقة على تقري ــر امل�سح التف�صيلي  ،يتوىل امل�شغ ــل الرئي�ســي �أو املط ــور إ�ع ــداد
خمطط التنظيم العام للموقع  ،والذي يجب �أن ي�شتمل على ما ي�أتي :
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äÉ``MÉ°ùŸGh ™``bGƒŸG ó`jó– ¬``«a ¢``YGôjh , áØàîŸG »°VGQC’G ä’É`` ª©à°S’ §``£ - CG
, ô`` à°ûŸG Gó`` ` `îà°S’G äÉ`` ` jÉ¨d É¡H ®ÉØàM’Gh É`` `¡°ü«°üîJ º`` àj »`` àdG äGôªŸGh
``bGƒeh IÉ°ûŸG äGô‡h , á``ØàîŸG á«ª«¶æàdG É¡JÉjƒà°ùÃ ¥ô``£dG dP »`a ÉÃ
á`` «°SÉ°SC’G á«æÑdG äÉ``µÑ°T äGô‡h , á`` eÉ©dG aGôŸGh , á``ØàîŸG É¡JÉÄØH äÉÑcôŸG
, IOÉÑ©dG QhOh , AGô°†ÿG äÉMÉ°ùŸGh , ájô°†²G äÉZGôØdGh , (á«YôØdGh á«°ù«FôdG)
. á«YÉªàL’G äÉeóÿG õcGôeh
á`` `MÉ°ùŸÉH á`` `fQÉe äÉ`` eGóîà°S’G ò`` ¡d ájƒÄŸG á`` `Ñ°ùædG ójó– º`` àj ¿CG Ö`` éjh
. ™bƒªd á«dÉªLE’G
áØàîŸG ájOÉ°üàb’G ä’Éª©à°SÓd á°ü°üîŸG äÉMÉ°ùŸGh ™bGƒŸG ójó– ¢YGôj Éªc
»`` æµ°ùdGh , …QÉ`` `éàdGh , »æµ°ùdG Gó`` îà°SÓd á`` °ü°üîŸG `` `WÉæŸG dP »`` a É`` Ã
. »YÉæ°üdGh , »æjõîàdGh , »MÉ«°ùdGh , »ÑàµŸGh , …QÉéàdG
áMÉ°ùŸÉH áfQÉe äÉeGóîà°S’G òg øe µd ájƒÄŸG áÑ°ùædG ójó– ºàj ¿CG Öéjh
. ™bƒªd á«dÉªLE’G
: »JCÉj Ée øª°†àj ¿CG Öéjh , Góîà°SG á£æe µd áMÎŸG QÉªYE’G ÉµMCG «dO - Ü
»àdG ¥ô£dG ¢Y ™£dG á¡LGh ƒWh , »°VGQC’G ™£b äÉMÉ°ùŸ ¢fOC’G ó²G - 1
. ™bƒŸG óîJ »àdG á«°SÉ°SC’G á«æÑdG äÉµÑ°T ™e É¡£HQ •Éfh , É¡«dEG …ODƒJ
áÑ°ùæd ¢YC’G ó²Gh , äGOGóJQÓd ¢fOC’G ó²G ¢SÉ°SCG ¢Y QÉªYE’G áaÉãc - 2
. ÊÉÑªd ´ÉØJQG ¢°übCGh , AÉæÑdG HGƒW OóYh , É¡«Y AÉæÑdÉH ìƒª°ùŸG ájƒÄŸG
É`` ¡JÉÄØH äÉÑ`` côªd ``bGƒªc É``gÒaƒJ Ö``LGƒdG äÉMÉ°ùªd á`` jQÉ«©ŸG Ö``°ùædG - 3
. áØàîŸG
É`` «eh Üô`` °ûdG É`` `«eh á«FÉHô¡µdG á`` `bÉ£dG äÉ`` `LÉ«àM’ á`` `jQÉ«©ŸG äGô`` `°TDƒŸG - 4
. ¢VQC’G á©£b ¢SÉ°SCG ¢Y …ôdG É«eh jô²G áëaÉµe
, …QÉ`` `ª©ŸG §`` ªædG äGOÉ`` °TQEGh , …ô`` °†²G ™``HÉ£dÉH á°UÉÿG á`` «é«JGÎ°S’G - 5
. É¡æY áãÑæŸG ™bGƒŸG «°ùæJh
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»`` æeõdG è`` `eÉfÈdGh , ô``jƒ£àdG `` ` MGôe `` `ª°ûjh , ™`` bƒŸG IQGOEGh ô``jƒ£J á`` `£N - ê
É«eh Üô°ûdG É`` «eh á`` «FÉHô¡µdG á`` bÉ£dG øe á`` «dÉªLE’G É¡JÉLÉ«àMGh , Égò«Øæàd
É``¡eój »`àdG äÉ`eóÿGh ™bƒŸG IQGOEG äÉ``Ñ£àeh , …ô`dG É«eh jô²G á`ëaÉµe
»°VGQC’Gh áeÉ©dG aGôŸG áfÉ«°Uh IQGOEG äÉ``Ñ£àeh , OhóM ø`ª°V Úeóîà°ùªd
. Î°ûŸG Góîà°S’G äGP äBÉ°ûæŸGh
( 9 ) IOÉ``ŸG
OÉ©«ŸG ÓN áÄ«¡dG ¤EG É©dG º«¶æàdG §£ ËóJ Qƒ£ŸG hCG »°ù«FôdG ¨°ûŸG ¢Y Öéj
. QôŸG º°SôdG OGó°Sh , ¬«Y ØàŸG
É``eƒj ô`°ûY á``°ùªN ( 15 ) Ó``N ¬``«dEG QÉ`` °ûŸG §``£îŸG ¿CÉ°ûH ÉgQGôb QGó`` `°UEG á`` Ä«¡dG ¢`` Yh
. ƒÑdÉH GQGôb ¬«a âÑdG ¿hO IQƒcòŸG IóŸG »°†e ó©jh , §£îŸG º°ùJ ïjQÉJ øe
. ÉÑÑ°ùe QGôdG ¿ƒµj ¿CG Öéj ¢†aôdG ÉM »`ah
( 10 ) IOÉ``ŸG
OGóYEG Qƒ£ŸG hCG »°ù«FôdG ¨°ûŸG ¢`` dƒàj , É©dG º`` «¶æàdG §`` £ ¢Y á`` aGƒŸG ÉM »`a
QÉ`` `ªYE’Gh º`` «¶æàdG •hô°Th ÉµMCG øª°†àj ¿CG Ö``éjh , »°VGQCÓd á««°üØàdG äÉ££îŸG
: »JCÉj Ée á°UÉN áØ°üHh , IóM ¢Y ¢VQCG á©£b µd °üØeh Oó µ°ûH
á©£dG áMÉ°ùeh , óªà©ŸG »`aGô¨÷G äÉ`` «KGóME’G É¶f ah , á©£dG äÉ«KGóMEG - CG
. ™HQC’G É¡JÉ¡LGh ƒWh
. ájƒÄŸG Éª¡Ñ°ùfh , á«YôØdGh á«°ù«FôdG É¡«fÉÑeh , á©£dG Éª©à°SG ´ƒf - Ü
•Éfh QhÉh , á©£dG ¤EG …ODƒj …òdG jô£dG Üƒ°ùæÃ áfQÉe AÉæÑdG Üƒ°ùæe - ê
. É¡eóîJ »àdG á«°SÉ°SC’G á«æÑdG äÉµÑ°Th á£«ëŸG ¥ô£dG áµÑ°T ™e §HôdG
, ´ÉØJQÓd ¢°übC’G ó²Gh , AÉæÑd á«HÉ£dG áÑ°ùædGh ájƒÄŸG áÑ°ùæd ¢YC’G ó²G - O
. á«ØÿGh á«eÉeC’Gh á«ÑfÉ÷G äGOGóJQÓd ¢fOC’G ó²Gh
AÉ`` æÑdG á`` MÉ°ùe ¢SÉ`` °SCG ¢Y IOó , á`` `ØàîŸG É`` ¡JÉÄØH äÉÑcôŸG `` bGƒe á`` MÉ°ùe - `g
. ¬dÉª©à°SG á©«ÑWh
ÊÉÑªd »LQÉÿG ô¡¶ŸG Oóëj …òdG …QÉª©ŸG RGô£dGh ájƒ¡dÉH á°UÉÿG Oƒ«dG - h
. ™bƒŸG «°ùæJ äÉWGÎ°TGh , É¡fGƒdCGh áª©à°ùŸG OGƒŸG äÉØ°UGƒeh , QGƒ°SC’Gh
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املــادة ( ) 11
يجب على امل�شغل الرئي�سي �أو املطور تقدمي املخططات التف�صيلية �إىل الهيئة خالل امليعاد
املتفق عليه فـي الربنامج الزمني الوارد فـي خطة تطوير و�إدارة املوقع  ،و�ســداد الر�ســم
املقرر .
وعلى الهيئـ ــة �إ�ص ــدار قرارهــا ب�ش�أن ــه خــالل ( )15خم�ســة ع�شـر يــوم عمــل من تاريــخ ت�سل ــم
املخطط  ،ويعد م�ضي املدة املذكورة دون البت فيه قرارا بالقبول .
وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 12
يجوز للهيئة تعديل خمطط التنظيم الع ــام �أو املخطط التف�صيلي للموق ــع  ،وذلك ب ــناء
على طلب يقدم من ذوي ال�ش�أن ( امل�شروع �أو امل�شغل الرئي�سي �أو املطور ) على النموذج املعد
لهذا الغ ــر�ض  ،مبين ــا فيه �أ�سباب ومربرات التعديل  .ويجب �أن يت�ضم ــن الطلب امل�شــار
�إليه حتديد العنا�صر التي يطر أ� عليها التعديل  ،والتعديالت التي تطر�أ على خطة العمل
والربنام ــج الزمنـ ــي لتنفيـ ــذ م�شروع التطويـ ــر مبراحله املختلف ــة  ،والأعبـ ــاء الإ�ضافي ـ ــة
التي ترتتب على خدمات البنية الأ�سا�سية وطاقتها اال�ستيعابية  ،وتقييم الآثار البيئية
لذلك  ،والآثار املرتتبة على تنفيذ االلتزامات الواردة فـي خطة تطوير و�إدارة املوقع .
ويجـ ــوز للهيئ ـ ــة �أن تطل ــب م ــن ذوي ال�ش ـ ـ�أن تقديـ ــم م ـ ــا ت ـ ـ ــراه �ضروريـ ـ ــا مـ ــن م�ستن ـ ــدات
وبيانات الزمة للبت فـي هذا الطلب .
املــادة ( ) 13
يجوز للهيئة تق�سيم �أي قطع ـ ــة �أر�ض � ،أو دم ـ ــج قطعتـ ـ ــني �أو �أكثـ ــر فـي قطع ـ ــة واح ـ ــدة ،
وذلك بن ـ ــاء على طلب يقدم م ــن ذوي ال�شـ ـ�أن ( امل�ش ــروع �أو امل�شغــل الرئي�سي �أو املط ـ ــور )
على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مبينـ ـ ــا في ـ ـ ــه �أ�سباب ومبـ ـ ــررات ذلك  ،و�شريطة تقدمي
خمط ـ ــط تف�صيلـ ــي للقطعـ ــة امل�ستحدثة وفقـ ــا للم ــادة (  ) 10من هـ ــذه الالئحـ ـ ــة  ،ومب ــا
ال يتعار�ض مع �أحكام التنظيم والإعمار املقررة �ضمن خمطط التنظيم العام للموقع .
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وفـي جميع الأحوال يجب �أن تقع كل قطعة �أر�ض على طريق ت�ؤدي �إليها  ،و�أال يقل مدخل
القطعة عن (  ) 12اثني ع�شر مرتا  ،و�أن حتدد لها نقاط ربط على �شبكات البنية الأ�سا�سية
التي تخدم املوقع .
املــادة ( ) 14
يقدم الطلب امل�شار �إليه فـي املـادتني (  ) 13 ، 12من هذه الالئحة �إىل الهيئة مرفقا به
امل�ستندات والبيانات املطلوبة  ،وما يفيد �سداد الر�سم املقرر  ،وعليها �إ�صدار قرارها ب�ش�أنه
خالل (  ) 15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدمي الطلــب  .ويعد م�ضــي امل ــدة املذكــورة
دون البت فيه قرارا بالقبول .
وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 15
ال يج ــوز �إقامــة �أي ب ــناء �أو م�شروع �إعم ــار فـي املنطق ــة � ،إال بع ــد احل�ص ــول على ترخي ــ�ص
من الهيئة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 16
يقــدم طلـب احل�صــول على ترخي�ص البناء �إىل الهيئ ــة علــى النموذج املعــد لهذا الغــر�ض ،
مرفقا به �أ�صول وثائق وخمططات البناء  ،وغريها من امل�ستندات التي يحددها النموذج ،
وما يفيد �سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 17
يج ــب �أن تكـ ــون خمططـ ــات البناء املرفقة بطلب الرتخي ــ�ص  ،معتمـ ــدة من قب ــل �شركـ ــة
�أو مكتب هند�سي مرخ�ص له بالعمل فـي ال�سلطنة  ،وم�صادق عليها من قبل الهيئة العامة
للدفاع املدين والإ�سعاف .
املــادة ( ) 18
يجـ ــب �أن تلت ـ ــزم خمطط ـ ــات البنـ ــاء باملخط ـ ــطات التنظيمي ـ ــة مب�ستوياتهـ ـ ــا املختلف ـ ـ ــة ،
واال�شرتاطات املعمارية والفنية للمباين  ،وغريها من املوا�صفات املقررة  ،والتي ي�صدر بها
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قرار من الرئي�س  ،وعلى ذوي ال�ش�أن تقدمي ملخ�ص تنفيذي يبني مدى توافق الت�صميمات
مع اال�شرتاطـ ــات املطلوبــة  ،والتزامها بالن�سب والأرقــام املعياريــة الــواردة فــي املخط ــطات
التنظيمية املقررة .
املــادة ( ) 19
تتول ــى الهيئ ــة درا�سة طلب ترخي�ص البن ــاء والبت في ــه باملوافقة �أو الرف ــ�ض  ،وذلك خ ــالل
( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدميه م�ستوفيا امل�ستندات املطلوبة .
وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 20
يخطر مقدم طلب الرتخي�ص بالقرار ال�صادر برف�ض طلبه على العنوان املدون بطلب
الرتخي ــ�ص  ،ويج ــوز ل�صاحب ال�ش�أن �أن يتظلــم من قــرار الرفــ�ض  ،مبوجب طلب يقدم
�إىل الرئي�س خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره برف�ض طلبه  ،مو�ضحا فيه �أ�سباب
التظلم وامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك  ،ومرفقا به �صورة من القرار املتظلم منه .
املــادة ( ) 21
تتم درا�سة التظلم  ،والبت فيه بالقبول �أو الرف�ض  ،خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه  ،ويخطر ذوو ال�ش�أن بنتيجة التظلم  ،ويعد م�ضي املدة املذكورة
دون البت فيه قرارا بالقبول .
وفـي جميع الأحوال  ،يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
املــادة ( ) 22
يكون ترخي�ص البن ــاء �ساري املفعول ملــدة �سنة واحــدة قابلة للتجديد مل ــدة �أو مدد أ�خــرى
بناء على طلب يقدم من ذوي ال�ش�أن مرفقا به ما يفيد �سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 23
يجـ ــب عل ـ ــى املرخ ـ ــ�ص لـ ـ ــه بالبنـ ـ ــاء تعي ـ ــني �شركـ ــة �أو مكتـ ــب هند�ســي مرخــ�ص لـ ــه بالعمـل
فـي ال�سلطنة  ،وذلك للإ�ش ـ ــراف علـ ـ ــى تنفيذ �أعمال البناء  ،و�ضمان االلتزام مبخططات
الرتخي�ص وا�شرتاطات البناء املقررة .
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املــادة ( ) 24
ال يجوز القيام بالأعمال الآتية �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الهيئة  ،وفقا لل�شروط
والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س :
1 -1احلفر فـي الطريق العام �أو فـي حرمه لتو�صيل خدمات البنية الأ�سا�سية للم�شروع .
2 -2احلفر خارج حدود الأر�ض املرخ�ص باالنتفاع بها .
املــادة ( ) 25
يحــظر ت ــرك خملفات الــردم ومــواد البنــاء � ،أو التخل ــ�ص منها فـي غي ــر املواق ــع املخ�ص�ص ــة
لذلك  ،والتي حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 26
فـي حال خمالفــة حك ــم املادت ــني ( 24و  )25م ــن هذه الالئحـ ــة  ،يكون للهيئة اتخـ ــاذ أ�ح ــد
الإجراءين الآتيني :
�1 -1إلزام املخالف ب�إزالة �أ�سباب املخالفة  ،و�إعادة احلال �إىل ما كان عليه  ،وذلك خالل
الأجل الذي حتدده له .
�2 -2إزالة �أ�سبـ ـ ــاب املخالف ــة  ،و�إع ــادة احل ــال �إىل م ــا كـ ــان عليه علـ ــى نفقـ ــة املخالـ ـ ــف ،
مع حتميله بكافة النفقات التي تكبدتها الهيئة فـي �سبيل ذلك .
وفـي جميع الأحوال يجوز للهيئة فر�ض غرامة �إدارية على املخالف مبا ال يجاوز ()100
مائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،وذلك بعد قيامها ب�إنذاره بوجوب �إزالة
املخالفة وانق�ضاء الأجل املحدد لإزالتها .
املــادة ( ) 27
يجب على ذوي ال�ش�أن التوقف فورا عن �أعمال احلفر �أو البناء �أو الإعمار  ،فـي حال العثور
على �آثار �أو معامل �أثرية فـي املوقع  ،مع �إخطار الهيئة بذلك .
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املــادة ( ) 28
عل ــى ذوي ال�ش ـ ـ�أن  -عق ــب االنته ــاء من �أعم ـ ــال البن ــاء  -احل�صول على �شهادة �إمتام البن ــاء
من الهيئة  ،ويقدم طلب احل�صول على ال�شهادة على النموذج املعد لذلك  ،مرفقا به تقرير
من ال�شركة �أو املكتب الهند�سي امل�شرف على تنفيذ �أعمال البناء ي�ؤكد االلتزام ب�شروط
الرتخي�ص وغريهـا من ال�شــروط واملوا�صفات التي تكون الهيئة قد حددتهــا لــه وتتعلــق
ب�صفة ا�ستخدام املبنى �أو طبيعة الن�شاط االقت�صادي املزمع مزاولته فيه .
ويجوز للهيئة ا�ستيفاء ما تراه الزما من م�ستندات وبيانات  ،و�إجراء ما يلزم من معاينات
للبت فـي الطلب املذكور .
وال يجوز �إ�شغال �أي مبنى �إال بعد احل�صول على ال�شهادة املذكورة .
املــادة ( ) 29
تتول ــى الهيئـ ــة درا�ســة طل ــب احل�ص ــول على �شهادة �إمتـام البناء والب ــت فيـ ــه خ ــالل مدة
ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ ا�ستيفائه كافة امل�ستندات والبيانات واملعاينات
املطلوبة  ،ويعد م�ضي املدة املذكورة دون البت فـي الطلب قرارا بالقبول .
وفـي حالة رف�ض الطلب يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 30
يخطر مقدم طلب احل�صول على �شهادة �إمتام البناء بالقرار ال�صادر ب�ش�أنه على العنوان
املـدون بالطلـب خالل ( )5خم�سة �أيام عمل  ،ويجوز ل�صاحب ال�شـ ـ�أن �أن يتظلـ ــم م ــن القرار
فـي حالة رف�ضه �إىل الرئي�س خ ــالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره �أو علمه اليقيني
برف�ض طلبه  ،مو�ضحا فيه �أ�سباب التظلم وامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك .
املــادة ( ) 31
تتم درا�سة التظلم  ،والبت فيه بالقبول �أو الرف�ض  ،خالل مدة ال تتجاوز (  ) 30ثالثني
يومــا مـن تاريــخ تقدميــه  ،ويخطــر ذوو ال�شـ ـ�أن بنتيجــة التظلــم  .ويعــد م�ضي هــذه املــدة
دون بت قرارا بالرف�ض .
وفـي جميع الأحوال  ،يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
-473-

قــــرار
رقــم 2015/323
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم البيئـة اال�ستثماريـة
فـــي املنطقـــة االقت�صاديـــة اخلا�صــــة بالدقــــم
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/79
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/44برفع �صف ــة املنفع ــة العامة ع ــن بعـ ــ�ض املخططــات
الواقعة �ضمن خمطط هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم فـي اجتماعه الثالث
بتاريخ 16يوليو 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل ف ــي �ش ـ�أن تنظي ــم البيئ ــة اال�ستثماري ــة فـ ــي املنطق ــة االقت�صادي ــة اخلا�ص ـ ــة بالدق ــم
ب�أحكــام الالئحــة املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
عل ــى امل�شروع ــات � ،سواء �أتخذت �شكل م�ؤ�س�سة فردية �أم �شركــة �أم ف ــرع ل�شركــة �أم م�ؤ�س�س ــة
�أجنبية  ،والأن�شطــة املهنية واحلرفـيــة  ،القائمة فـي املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم
فـ ــي تاري ــخ العمـ ــل ب�أحك ـ ــام الالئحـ ــة املرفقـ ــة توفـي ــق �أو�ضاع ــها طبق ــا لأحكـ ــام الالئحـ ــة
خالل �سنة من تاريخ العمل بها .
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املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار  ،والالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  21 :من رم�ضــــــــان 1436هـ
املوافــــق  8 :من يـوليـــــــــو 2015م
يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1106
ال�صادرة فـي 2015/7/12م
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الئحـة تنظيـم البيئـة اال�ستثماريـة
فــي املنطقــة االقت�صاديـــة اخلا�صـــة بالدقـــم
الف�صــل الأول
تعاريــف و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحـكــام هــذه الالئحــة يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة املعنــى املبني قرين كل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقــــــة :
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم لغر�ض �إقامة امل�شروعات االقت�صادية ،
واخلدمي ـ ــة وغريهـ ــا  ،املبينـ ــة احلـ ــدود واملوقـ ــع فـي املخطط املرفق باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2011/119امل�شار �إليه  ،واملر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/44امل�شار �إليه .
املجلـــــــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيـــــ�س :
رئي�س املجل�س .
امل�شروعـات :
امل�ش ــروعات التـ ــي يرخ ـ ـ ــ�ص ب�إقامته ـ ـ ــا فـ ــي املنطقـ ــة �سـ ــواء �أتخـ ــذت �شكل م�ؤ�س�ســة فرديــة
�أم �شركـ ــة �أم فـ ــرع ل�شركة �أم م�ؤ�س�س ــة �أجنبي ــة  ،والأن�شطـة املهنية واحلرفـيـة التــي يرخ ـ ـ ــ�ص
مبزاولته ـ ـ ــا فـ ــي املنطقة .
الن�شاط االقت�صادي :
�أي ن�ش ـ ـ ــاط جت ـ ـ ــاري �أو �صناع ـ ــي �أو زراع ـ ـ ــي �أو �سياح ـ ـ ــي �أو عقـ ـ ــاري �أو �إعالمـ ــي �أو خدم ــي
�أو مهنـ ــي  ،و�أي �أن�شطـ ــة �أخ ــرى يتطلبه ــا العمـ ــل داخ ـ ــل املنطق ـ ــة مب ـ ــا ال يتعـ ـ ــار�ض م ــع
القواني ــن النافذة فـي ال�سلطنة .
الرتخيــ�ص :
موافقـ ــة �صـ ــادرة م ــن الهيئ ــة للم�ش ــروع علـ ــى مزاول ــة ن�شـ ــاط اقت�صادي داخل املنطقة .
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املــادة ( ) 2
ت�ســري �أحكــام هــذه الالئحــة على امل�شروعات التي تزاول ن�شاطا اقت�صاديا  ،وفـيما مل يرد
ب�ش�أن ـ ــه ن ــ�ص خ ـ ــا�ص  -فـي هــذه الالئحــة والقــرارات الــ�صادرة تنفـيذا لها  -ت�سري �أحكام
القوانني واللوائح والنظم املعمول بها فـي ال�سلطنة ذات ال�صلة بالن�شاط املرخ�ص به .
املــادة ( ) 3
ي�شتـ ــرط للرتخيـ ــ�ص مبزاول ـ ــة �أي ن�شـ ــاط اقت�صـ ــادي يخ�ض ــع الخت�ص ــا�ص جه ــة أ�خ ــرى ،
احل�صول على موافقة تلك اجلهة قبل البدء فـي مزاولة الن�شاط .
الف�صــل الثانــي
�إجــراءات منــح الرتخيـــ�ص
املــادة ( ) 4
ال يجـ ــوز للم�شروع ــات مزاول ــة �أي ن�شـ ــاط اقت�صـ ــادي داخـ ــل املنطقـ ــة � ،إال بعـ ــد احل�صـ ــول
على ترخي�ص بذلك من الهيئة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
وفـي حالة رغبة امل�شروع فـي مزاولة �أكرث من ن�شاط داخل املنطقة  ،يجب عليه احل�صول
على ترخي�ص لكل ن�شاط وفقا لأحكام هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها .
املــادة ( ) 5
ال يج ـ ــوز للم�شروع ـ ــات الب ـ ــدء ف ــي جتهيــز املن�ش�أة �أو القيام ب�أي �أعمال حت�ضريية � ،إال بعد
تقدمي طلب الرتخي�ص واحل�صول على موافقة مبدئي ــة م�ؤقت ــة م ــن الهيئـ ــة وفق ــا حلكــم
املـادة ( )8من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
ال يج ــوز الرتخيـ ــ�ص للم�ش ــروعات مبزاولـ ــة �أي ن�شاط حمظور �أو مقيد � ،إال بعد ا�ستيفاء
�شروط و�إجراءات رفع احلظر �أو القيد املقررة قانونا.
املــادة ( ) 7
يقــدم طلــب الرتخيــ�ص للهيئــة من �صاحب ال�ش�أن �أو من ميثله قانونا  ،على النموذج املعد
لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات التي يحددها النموذج امل�شار �إليه .
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ويجوز للهيئة ا�ستيفاء امل�ستندات والبيانات التي تراها الزمة للبت فـي طلب الرتخي�ص ،
ويعترب طلب الرتخي�ص ملغى �إذا مل يقم مقدم الطلب با�ستكمال كافة امل�ستندات املحددة
بالنموذج خالل ( )20ع�شرين يوم عمل من تاريخ �إخطاره .
املــادة ( ) 8
يجــب عل ــى الهيئ ــة درا�س ــة طل ــب الرتخيــ�ص والتحقق من ا�ستيفائه للم�ستندات والبيانات
الالزمــة و�إ�صــدار املوافـقــة املبدئي ــة امل�ؤقت ــة علي ــه � ،أو رف�ضــه مع ذكر ال�سبب  ،وذلك خالل
( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا امل�ستندات والبيانات الالزمة .
ويحظـ ــر علـ ــى ذوي ال�شـ ـ�أن ال�شـ ــروع فـ ــي مزاولة الن�شاط �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص
النهائي .
املــادة ( ) 9
تكــون املوافقــة املبدئي ــة امل�ؤقت ــة ال�صــادرة علــى الطلــب مقرونــة بتحديــد ال�شروط الواجب
ا�ستيفا�ؤها  ،وذلك حلني �إجراء املعاينات املتطلبة قانونا على املن�ش�أة بعد ا�ستكمال �إن�شائها
وجتهيزها  ،وذلك خالل امليعاد املحدد لها  ،وذلك متهيدا لإ�صدار الرتخي�ص النهائي .
املــادة ( ) 10
تخ�ضع الأن�شطة االقت�صادية الواردة فـي اجلدول املرفق بهذه الالئحة للمعاينة من الهيئة
قبل منحها الرتخي�ص النهائي والبدء فـي ممار�سة الن�شاط االقت�صادي .
املــادة ( ) 11
�إذا تبي ــن للهيئ ــة عـ ــدم ا�ستيف ــاء امل�شـ ــروع ل�شروط مزاولة الن�شاط  ،فللهيئة اتخاذ �أحد
الإجراءين الآتيني :
 - 1منح امل�شروع �أجال �أخريا ال�ستيفاء اال�شرتاطات الالزمة ملزاولة الن�شاط .
 - 2رفـ ـ ــ�ض طل ـ ــب الرتخيـ ــ�ص  ،وف ــي هـ ـ ــذه احلال ـ ــة تعـ ـ ــد املوافقـ ـ ــة املبدئيـ ــة امل�ؤقت ــة
ك�أن مل تكن .
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املــادة ( ) 12
يج ــب عــلى مق ــدم الطل ــب  -بعــد ا�ستكمــال ال�شروط املحددة فـي املوافقة املبدئية امل�ؤقتة
ملزاولة الن�شاط � -إبالغ الهيئة بذلك للح�صول على الرتخي�ص النهائي .
وتقوم الهيئة بعد التحقق من ا�ستيفاء ال�شروط ب�إ�صدار الرتخي�ص النهائي خالل ()15
خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ تلقيها الإفادة من مقدم الطلب  .ال املا
املــادة ( ) 13
تكـ ــون م ـ ــدة الرتخي ــ�ص ( � ) 1سنـ ــة واحـ ــدة  ،تبـ ــد�أ مـ ــن تاريـ ــخ �ص ــدوره  ،قابلـ ــة للتجديـ ــد
مل ــدة �أو مل ــدد أ�خ ــرى  ،ويكون التجديد بناء على طلب يقدم من ذوي ال�ش�أن قبل انتهاء مدة
الرتخي�ص مبدة ال تقل عن (  ) 30ثالثني يوما � ،شريطة ا�ستيفاء ال�شروط املقررة قانونا ،
و�سداد الر�سم املقرر .
وفـي حال رف�ض طلب الرتخي�ص �أو رف�ض جتديده  ،يجب �أن يكون القرار ال�صادر بالرف�ض
م�سببا .
املــادة ( ) 14
يخط ــر مق ــدم طلـ ــب الرتخيـ ــ�ص بالقرار ال�صادر برف�ض طلبه على العنوان املدون بطلب
الرتخي ــ�ص  ،ويجـ ــوز ل�صاحـ ــب ال�ش ـ ـ�أن �أن يتظلـ ــم م ــن قرار الرف�ض  ،مبوجب طلب يقدم
�إىل الرئي�س خ ــالل ( � )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره برف�ض طلبه  ،مو�ضحا فـيه �أ�سباب
التظلم وامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك  ،ومرفقا به �صورة من القرار املتظلم منه .
املــادة ( ) 15
تتــم درا�س ــة التظل ــم  ،والبـ ــت فـيه بالقبول �أو الرف�ض  ،خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني
يومـ ــا م ــن تاريخ تقدميـ ــه  ،ويخطر ذوو ال�ش�أن بنتيجة التظلم  ،ويعد م�ضي املدة املذكورة
دون البت فـيه قرارا بالقبول .
وفـي جميع الأحوال  ،يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
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الف�صـــل الثالـــث
االلتزامــــات واملحظـــورات
املــادة ( ) 16
للهيئ ــة  -فـ ــي �أي وق ــت  -ا�ستيف ــاء م ــا ت ــراه �ضروريـ ــا من م�ستندات �أو بيانات � ،أو �إجراء
معاينات  ،وذلك للتحقق من التزام امل�شروعات املرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط االقت�صادي
داخل املنطقة ب�أحكام هذه الالئحة  ،و�شروط الرتخي�ص ال�صادر لها  ،والقوانني املعمول
بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 17
تلتزم امل�شروعات املرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط االقت�صادي داخل املنطقة مبا ي�أتي :
 - 1التقي ــد بالتزامـ ــات ال�سلطنـ ــة املقـ ــررة مبوجـ ــب االتفاقيـ ــات الدولية ذات ال�صلة
بالن�شاط االقت�صادي املرخ�ص به .
 - 2االلتزام بالقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،واللوائح والقرارات التي ت�صدرها
الهيئة .
 - 3االلتزام ب�شروط الرتخي�ص ال�صادر لها .
� - 4إم�ساك ال�سجالت الالزمة وتقدمي البيانات واملعلومات التي حتددها الهيئة .
� - 5سداد الر�سوم وال�ضرائب امل�ستحقة قانونا فـي مواعيدها .
 - 6التع ــاون م ــع موظفـ ــي الهيئـ ــة مـ ــن ذوي �صفـ ــة ال�ضبطية الق�ضائية  ،ومتكينهم
من ممار�سة اخت�صا�صاتهم املقررة قانونا  ،والعمل على ت�سهيل �أدائهم لأعمالهم .
� - 7إخطار الهيئة فورا ب�أي تعديالت تطر أ� على البيانات اخلا�صة بالرتخي�ص ال�صادر
لها � ،أو مقرات �أعمالها .
 - 8االلتزام بن�سب التعمني املقررة .
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املــادة ( ) 18
يحظر على امل�شروعات املرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط االقت�صادي فـي املنطقة ما ي�أتي :
 - 1مزاولة �أي ن�شاط �آخر غري الن�شاط املحدد بالرتخي�ص ال�صادر لها .
 - 2التنازل عن الرتخي�ص بدون موافقة كتابية من الهيئة .
 - 3تعديل ال�شكل القانوين للم�شروعات بدون موافقة الهيئة .
 - 4القي ــام بـ ـ�أي فعــل يعيــق العمــل باملنطقــة � ،أو يتعار�ض مع �أغرا�ضها � ،أو يهدد �أمن
املن�ش�آت �أو امل�ستثمرين �أو العاملني بها �أو �سكانها � ،أو يعر�ض �سالمتهم للخطر .
 - 5حيازة ب�ضائع يكون من�ش�ؤها دولة تقرر مقاطعتها اقت�صاديا من قبل ال�سلطنة .
 - 6حيـ ــازة الب�ضائ ــع الفا�س ــدة �أو التالفـ ــة �أو منتهيـ ــة ال�صالحي ــة �أو ذات الأثر ال�سلبي
على البيئة .
 - 7حيازة ب�ضائع حتمل كتابات �أو ر�سومات �أو عالمات تتعار�ض مع معتقدات وتعاليم
ومفاهيم الأديان ال�سماوية �أو تتنافـى مع الأخالق �أو الآداب العامة .
 - 8حيازة الب�ضائع املخالفة لقوانني حماية امللكية الفكرية وال�صناعية والتجارية
والأدبية والفنية املعمول بها فـي ال�سلطنة .
 - 9حيازة الب�ضائع املحظور دخولها �إىل ال�سلطنة .
 - 10خمالفة �شروط ومتطلبات ال�صحة العامة وال�سالمة و�صون البيئة .
الف�صــل الرابــع
�إلغــاء ووقــف الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 19
يجب �إلغاء الرتخي�ص ال�صادر للم�شروع فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا ثبت �أنه �صدر بناء على بيانات ومعلومات غري �صحيحة �أو م�ستندات مزورة .
� - 2إذا ثبت مزاولة امل�شروعات لأحد الأن�شطة املحظور مزاولتها فـي املنطقة .
 - 3بناء على طلب املرخ�ص لهم .
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املــادة ( ) 20
يج ــوز للهيئـ ــة وقـ ــف الرتخيـ ــ�ص ال�صـ ــادر للم�شـ ــروع � ،أو ف ــر�ض غرامة �إدارية ال تتجاوز
(  ) 100.000مائــة أ�لــف ريال عماين � ،أو اتخاذ الإجراءين معا  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا خالفت امل�شروعات �أحد �شروط الرتخي�ص .
 - 2خمالفة القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة واللوائح �أو القرارات التي ت�صدرها
الهيئة .
 - 3التوقف عن مزاولة الن�شاط املرخ�ص به مدة تزيد على (  ) 3ثالثة �أ�شهر بدون
عذر مقبول .
 - 4القيام ب�أي عمل يهدد ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،ال�صحة العامة �أو ال�سالمة
العامة �أو �صون البيئة فـي املنطقة .
 - 5عدم �سداد الر�سوم �أو غريها من املبالغ امل�ستحقة للدولة فـي مواعيدها .
 - 6بيــع كامــل املن�شـ ـ�آت والتجهي ــزات الفني ــة الت ــي �أقامته ــا امل�شروعــات على الأرا�ضي
امل�ؤجرة دون �إخطار الهيئة .
وفـي حالة ا�ستمرار املخالفة بعد وقف الرتخي�ص �أو فر�ض الغرامة يجوز للهيئة النظر
فـي �إلغاء الرتخي�ص .
املــادة ( ) 21
ال يج ــوز للهيئـ ــة وقـ ــف الرتخيـ ــ�ص الـ�صــادر للم�شروع ــات فـ ــي احل ــاالت املن�صـ ــو�ص عليهـ ــا
فـي املـادة ( ) 20مــن هــذه الالئحــة  ،قبل �إخطار ذوي ال�ش�أن باملخالفة املن�سوبة �إىل امل�شروع
وحتديد �أجل لإزالتها  ،وانق�ضاء الأجل املذكور دون �إزالة �أ�سباب املخالفة .
املــادة ( ) 22
يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من القرار ال�صادر بوقف �أو �إلغاء الرتخي�ص  ،مبوجب طلب
يق ــدم �إلـ ــى املجل ــ�س خ ـ ــالل (� )60ستي ــن يوم ــا م ــن تاريخ �إخطارهم بالقرار  ،ويجب البت
فـي التظلم خالل (  ) 30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
ويعد م�ضي هذه املدة دون البت فـيه قرارا بالقبول .
وفـي جميع الأحوال  ،يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
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جــــــدول
بالأن�شطـة االقت�صاديـة التـي تخ�ضـع للمعاينـة مـن الهيئـة
قبـل منحهـا الرتخيـ�ص النهائـي والبـدء فــي ممار�سـة ن�شاطهـا االقت�صـادي
م

الن�شـــاط االقت�صـــادي

1

تخزين ونقل النفط وم�شتقاته

2

تخزين ونقل الغاز الطبيعي وامل�سال

3

ال�صناعات الثقيلة

4

ال�صناعات الغذائية

5

ال�صناعات الدوائية

6

املطاعم

7

دور ال�سينما

8

املجمعات التجارية

9

م�ستودعات املواد الكيميائية

10

م�ستودعات املواد الغذائية

11

املدار�س واملعاهد العلمية

12

املراكز ال�صحية وامل�ست�شفـيات

13

دور احل�ضانة

 14من�ش�آت التخل�ص من النفايات ال�سائلة وال�صلبة والنفايات اخلطرة
15

حمطات تزويد الوقود
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قــــرار
رقـم 2015/326
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم الت�صاريـح البيئيـة
فـــي املنطقــــة االقت�صاديـــة اخلا�صــة بالدقـــم
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/79
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقــم  2014/44برفع �صفة املنفعة العامــة عـ ــن بعــ�ض املخط ــطات
الواقعة �ضمن خمطط هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم فـي اجتماعه الرابع
بتاريخ  31دي�سمرب 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ــل فـي �ش ـ ـ�أن تنظي ــم الت�صاري ــح البيئي ــة فـي املنطق ــة االقت�صاديـ ــة اخلا�ص ــة بالدق ـ ــم
ب�أحكــام الالئحــة املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
على امل�شروعات القائمة فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم فـي تاريخ العمل ب�أحكام
الالئحة املرفقة توفيق �أو�ضاعها طبقا لأحكام الالئحة خالل �سنة من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  26 :من رم�ضــــــــان 1436هـ
املوافــــق  13 :من يـوليــــــــــو 2015م
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1108
ال�صادرة فـي 2015/7/26م

يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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الئحة تنظيم الت�صاريح البيئية فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـ ــق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلم ــات والعب ــارات التالي ــة املعنـ ــى املبـ ــني قريـ ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقـــــــة :
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم لغر�ض �إقامة امل�شروعات االقت�صادية ،
واخلدمي ـ ــة وغريه ــا  ،املبينــة احلدود واملوق ـ ــع فـي املخط ـ ــط املرفـ ــق باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم  2011/119امل�شار �إليه  ،واملر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/44امل�شار �إليه .
الرئيــــــ�س :
رئيـ ــ�س جمل ـ ــ�س �إدارة الهيئـ ـ ــة .
القانــــــــون :
نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  95/46وقانون حماية
البيــئة ومكافحــة التل ــوث ال�ص ــادر باملر�سوم ال�سـ ــلطان ــي رقــم  ، 2001/114وقانـون حمايــة
م�صادر ميــاه ال�شرب من التلوث ال�صادر باملر�س ــوم ال�سلطانــي رقــم  ، 2001/115وقــانـ ــون
املحميات الطبيعية و�صون الأحياء الفطرية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2003/6
امل�شروعـــــــات :
امل�شروعات التي يرخ�ص ب�إقامتها فـي املنطقة �سواء �أتخذت �شكل م�ؤ�س�سة فردية �أم �شركة
�أم فـ ــرع ل�شركـ ــة �أم م�ؤ�س�سة �أجنبية  ،والأن�شطة املهني ــة واحلرفيــة التي يرخـ�ص مبزاولتهــا
فـي املنطقة  ،و�أعمال التطوير  ،و�أعمال البناء والإعمار .
الن�شــاط االقت�صــادي :
�أي ن�شاط جتاري �أو �صناعي �أو زراعي �أو �سياحي �أو �إعالمي �أو خدمي �أو مهني  ،و�أي �أن�شطة
�أخرى يتطلبها العمل داخل املنطقة مبا ال يتعار�ض مع القوانني النافذة فـي ال�سلطنة .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على امل�شروعات  ،وفيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص  -فـي هذه
الالئحــة والقــرارات والتعليمــات ال�صادرة تنفيــذا لها  -ت�ســري �أحك ــام القوان ــني واللوائــح
ذات ال�صلة املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 3
تتوىل الهيئة �إ�صــدار الت�صاريح البيئيــة الالزمة للم�شروعات  ،واتخاذ التدابري البيئي ــة
الالزمة .
وال يج ــوز للم�شروعـ ــات مزاول ــة ن�شاطه ــا �أو تعديل ــه قبــل احل�ص ــول علــى ت�صري ــح بيئــي
من الهيئة وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 4
ال يجوز للهيئة �إ�صدار الت�صريح البيئي للم�شروعات �إال بعد التحقق من توافر املتطلبات
البيئية املقررة وفقا لأحكام القانون وهذه الالئحة .
املــادة ( ) 5
ت�صدر الهيئة الت�صاريح البيئية الآتية :
1 -1الت�صريح البيئي املبدئـي  :مينـ ــح قب ــل ب ــدء امل�ش ــروع فـي عمليـ ــة الإن�شـ ـ ــاء  ،ومل ــدة
ال تزيد على (� )1سنة قابلة للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى
مماثلة .
2 -2الت�صريح البيئي النهائي  :مينح بعد �إكمال امل�شروع عملية الإن�شاء  ،وملدة ال تزيد
على (� )2سنتني قابلة للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى
مماثلة .
3 -3الت�صريح البيئي امل ؤ�ق ـ ــت  :مينح للم�شروعات امل�ؤقتة وم�شاريع البنية الأ�سا�سية
وامل�شاريع املكملة لها  ،وملدة (� )1سنة قابلة للتجديد .
وفـي جمي ــع ا ألحـ ــوال تنته ــي الت�صاري ــح ال ـ ــواردة فـي البنـ ــود ال�سابقـ ــة بانتهـ ــاء الغ ــر�ض
الذي �صدرت من �أجله .
املــادة ( ) 6
يجب على امل�شروعات املن�صو�ص عليها فـي اجلدول املرفق بهذه الالئحة � ،إعداد درا�سة
تقييم الت�أثريات البيئية املحتملة معدة من مكتب ا�ست�شارات بيئية متخ�ص�ص  ،على �أن يتم
�أخذ موافقة الهيئة على عنا�صر الدرا�سة والقائمني عليها .
-486-

ويج ــوز للهيئة ا�ستثناء ت ــلك امل�شروعـ ــات من درا�سة تقيي ــم الت�أثي ــرات البيئي ــة املحتمل ــة
فيما يتعلق مبوقع امل�شروع  -وحده دون غريه  -وذلك متى كان هذا املوقع يندرج �ضمن
م�شروع تطوير �سبق �أن �صدر له ت�صريح بيئي .
وفـي جميع ا ألحــوال تلتزم امل�شروع ــات بالتو�صيات الواردة فـي درا�سة تقييــم الت�أثي ــرات
البيئية املحتملة .
املــادة ( ) 7
يقدم طل ــب احل�صول على الت�صريح البيئي على النم ــوذج املعد لهذا الغــر�ض  ،من م ــالك
امل�شروع �أو من ميثله قانونا  ،مرفقا به امل�ستندات والبيانات التي حتددها الهيئة .
ويجوز للهيئة ا�ستيفاء ما تراه الزما من م�ستندات وبيانات  ،و�إجراء ما يلزم من معاينات
للبت فـي طلب الت�صريح البيئي .
املــادة ( ) 8
تتوىل الهيئـة درا�ســة الطلب والبت فيه خالل مدة ال تتجاوز (� )40أربعني يوما من تاريخ
ا�ستيفائـه كافة امل�ستنـدات والبيانــات واملعاينات املطلوبــة  ،ويعد م�ضــي امل ــدة املذك ــورة دون
البت فـي الطلب قرارا بالقبول .
وفـي حالة رف�ض طلب الت�صريح البيئي يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 9
يخطر مقدم طلب الت�صريح بالقرار ال�صادر ب�ش�أنه على العنوان املدون بطلب الت�صريح
خالل ( )5خم�سة �أيام عمل  ،ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن �أن يتظلم من القرار فـي حالة رف�ضه
�إىل الرئي�س خ ــالل (� )60ستني يوما من تاريــخ �إخط ــاره �أو علمه اليقيني برف�ض طلبــه ،
مو�ضحا فيه �أ�سباب التظلم وامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك .
املــادة ( ) 10
يتم درا�سة التظلم  ،والبت فيه بالقبول �أو الرف�ض  ،خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني
يومـ ــا من تاريــخ تقدمي ــه  ،ويخط ــر ذوو ال�شـ ـ�أن بنتيج ــة التظلـ ــم  ،ويعد م�ضي هذه املــدة
دون بت قرارا بالرف�ض .
وفـي جميع الأحوال  ،يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
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املــادة ( ) 11
يجوز للهيئة �إجراء املعاينات امليدانية الالزمة للم�شروع فـي كافة مراحله  ،وذلك للتحقق
من االلتزام باملعايري واال�شرتاطات البيئية املقررة .
املــادة ( ) 12
تلتزم امل�شروعات التي تزاول �أيا من الأن�شط ــة االقت�صادي ــة التي ي�صدر بتحديدها قرار
من الرئي�س  ،بت�سجيل البيانات اخلا�صة بكميات و�أنواع النفايات الناجتة عن الن�شاط ،
والفحو�صات املخربية التي �أجريت لها  ،ونتائج قيا�س برامج الرقابة البيئية الذاتية التي
تقوم بها  ،و�أي بيانات �أخرى ترى الهيئة قيدها  ،وذلك وفقا لنموذج ال�سجل الذي تعده
لهذا الغر�ض .
وحتـ ــدد الهيئـ ــة بالتن�سيـ ــق م ــع هيئ ــة الوثائ ــق واملحفوظـ ـ ــات الوطني ــة م ــدة االحتفـ ــاظ
بهذا ال�سجل  ،و�إجراءات الإف�صاح عن البيانات الواردة فيه .
وتعد املعلومات والبيانات املدونة فـي ال�سجل البيئي للم�شروع �سرية  ،وال يجوز ملوظفـي
الهيئة الإف�صاح عنها فـي غري احلاالت املرخ�ص بها قانونا .
املــادة ( ) 13
تلتزم امل�شروعات  -بناء على طلب الهيئة  -ب�إجراء مراجعة بيئية ملراجعة �أداء الن�شاط
االقت�صــادي مــن الناحيــة البيئيــة من أ�جــل حتديــد النواق�ص والثغــرات الـتي مــن �ش�أنهــا
الت�سبب فـي تلوث بيئي معني  ،ومن ثم و�ضع خطة ت�صحيحية ل�سد الثغرات وت�صويب
الو�ضع البيئي للن�شاط االقت�صادي  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
1 -1وقوع حادث داخل امل�شروع من املرجح �أن ينتج عنه تلوث بيئي .
�2 -2إذا ك�شفت نتائج التفتي�ش على امل�شروع عن حدوث تلوث بيئي .
�3 -3إذا كان امل�شروع قائما فـي تاريخ العمل ب�أحكام هذه الالئحة  ،ومت ت�صنيفه �ضمن
امل�شروعات املن�صو�ص عليها فـي اجلدول املرفق بهذه الالئحة .
�4 -4إذا كانت املراجعة البيئية الزمة وفقا للتو�صيات الواردة فـي درا�سة تقييم الت�أثريات
البيئية .
�5 -5أي حاالت �أخرى تراها الهيئة .
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وتكون املراجعــة البيئـية من مكتب ا�ست�ش ــارات بيئية متخ�ص�ص  ،على �أن يتم �أخــذ موافق ــة
الهيئة على عنا�صر املراجعة والقائمني عليها .
وفـ ــي جميع الأحوال تلتــزم امل�شروعـ ــات بتنفي ــذ التو�صي ــات ال ــواردة فـي تقري ــر املراجعـ ــة
البيئية  ،وذلك خـالل الأجل الذي حتدده الهيئــة .
املــادة ( ) 14
للهيئة احلــق فـي �إجــراء التفتيــ�ش البيئــي على امل�شروعات للتحقــق من التزامهــا ب�أحكــام
القانون  ،وهذه الالئحة وغريها من املعايري واال�شرتاطات البيئية التي تقررها الهيئة ،
وذلك على النحو الآتي :
1 -1تفتيـ ـ ــ�ش دوري  :على �أن يخطر امل�شروع قبل �إجرائه بـ ( )3ثالثة �أيام على الأقل .
2 -2تفتيـ ــ�ش الحـق  :للتحقق من ت�صحيح التجاوزات البيئية التي �أ�سفر عنها التقرير
الدوري خالل الفرتة املحددة من الهيئة  ،على �أن يخطر امل�شــروع
قبــل �إجرائــه بـ ( )3ثالثة �أيام على الأقل .
3 -3تفتي�ش مفاجئ  :فـي احلاالت التي تقدرها الهيئة .
املــادة ( ) 15
ي�صدر بتحديد املواد التي يحظر �إدخالها �إىل املنطقة لأ�سباب بيئية قرار من الرئي�س .
املــادة ( ) 16
فـي حالة ثبوت �إدخال مواد حمظورة �إىل املنطقة  ،على الهيئة تكليف امل�شروع ب�إخراجها
من املنطقة �أو �إتالفها بح�سب الأحوال  ،على نفقته اخلا�صة .
كما يجوز للهيئة �إخراج تلك املواد �أو �إتالفها على نفقة امل�شروع وذلك مع عدم الإخالل
بحقها فـي الرجوع على ذوي ال�ش�أن مبا تكبدته من نفقات فـي هذا ال�ش�أن  ،وبالتعوي�ضات
املقررة عما يكون قد �أ�صابها من �ضرر .
املــادة ( ) 17
يجوز للهيئة فـي حال ــة �إخالل امل�شروع بالتزاماتــه املقــررة فـي القانون � ،أو هــذه الالئحــة ،
وغريها من القرارات والتعليمات التي ت�صدرها الهيئة اتخاذ واحد �أو �أكرث من الإجراءات
الآتية :
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1 -1الإنذار و�إخطار امل�شروع بت�صحيح الو�ضع خالل �أجل حمدد .
2 -2فر�ض غرامة �إدارية ال تتجاوز قيمتها (  ) 200٫000مائتي �ألف ريال عماين .
3 -3وقف العمل بامل�شروع مدة ال تتجاوز ( � ) 6ستة �أ�شهر .
� 4 -4إلغاء الت�صريح البيئي .
وال يجوز للهيئة وقف العمل بامل�شروع �أو �إلغاء الت�صريح البيئي فـي احلالتني املن�صو�ص
عليهمــا فـي البندي ــن ( )4 ، 3م ــن هذه املــادة � ،إال بعــد �إخط ــار امل�شروع باملخالفــة املن�سوبــة
�إليه  ،وحتديد �أجل له لت�صحيحها  ،وانق�ضاء الأجل املذكور  ،دون ت�صحيح املخالفة .
املــادة ( ) 18
يخطر مالك امل�شروع �أو من ميثله قانونا  ،بالقرار ال�صادر وفقا حلكم املــادة ( )17من هذه
الالئحة على العنوان املدون ب�سجالت الهيئة  ،ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن �أن يتظلم من القرار
فـي حالة رف�ضه �إىل الرئي�س خ ــالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره �أو علمه اليقيني
برف�ض طلبه  ،مو�ضحا فيه �أ�سباب التظلم وامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك .
املــادة ( ) 19
يتم درا�سة التظلم  ،والبت فيه بالقبول �أو الرف�ض  ،خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه  ،ويخطر ذوو ال�ش�أن بنتيجة التظلم  ،ويعد م�ضي هذه املدة دون
بت قرارا بالرف�ض .
وفـي جميع الأحوال  ،يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
املــادة ( ) 20
يجب علــى مالك امل�ش ــروع  ،ومــن ميثلـ ــه قانونـ ــا  ،والعاملــني بـ ــه  ،متكني موظف ــي الهيئـ ــة
املخت�صــني مــن دخول امل�شروع  ،وت�سهيــل عملهم  ،و�إطالعه ــم على ال�سجالت  ،وتزويده ــم
مبا يطلبون من بيانات ومعلومات �أو عينات .
املــادة ( ) 21
يحــدد الرئي ــ�س بع ــد موافق ــة وزارة املالي ــة الر�سوم الت ــي ت�ستحق للهيئة مقابل احل�ص ــول
على الت�صاريح واملوافقات البيئية التي ت�صدرها  ،واخلدمات البيئية التي ت�ؤديها تطبيقا
لأحكام القانون واللوائح املنفذة له .
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جـــــــــدول
بامل�شروعات التي تتطلب �إعداد درا�سة تقييم للآثار البيئية املحتملة
م

ا�ســـــــــم امل�شــــــــــــــروع

1

تطوير و�إدارة املدن ال�صناعية

2

تطوير و�إدارة مواقع التخزين اللوج�ستي مب�ساحة ( )10هكتارات ف�أكرث

3

تطوير و�إدارة موانئ ال�صيد وجممعات ال�صناعات ال�سمكية

4

تطوير و�إدارة حدائق خزانات املواد الكيماوية والنفطية
مب�ساحة ( )5هكتارات ف�أكرث

5

تطوير و�إدارة القرى ال�سياحية مب�ساحة ( )10هكتارات ف�أكرث

6

م�صافـي النفط وال�صناعات الكيماوية والبرتوكيماوية

7

ال�صناعات الثقيلة

8

مرافق ا�ستقبال ومعاجلة والتخل�ص من النفايات اخلطرة وغري اخلطرة

9

�إن�شاء الأر�صفة املينائية

10

اال�ستزراع ال�سمكي بقدرة �إنتاجية �أكرب من ( )500طن فـي العام للأنواع
امل�ستوطنة  ،وب ـ�أي �إنتاجي ــة كانــت للأنــواع الغريبــة

 11حمطات توليد الكهرباء ( با�ستثناء تلك التي تعمل على الغاز والطاقة املتجددة )
12

حمطات حتلية مياه البحر بطاقة �إنتاجية �أكرث من مليون مرت مكعب �سنويا
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قــــرار
رقــم 2015/327
ب�إ�صدار الئحة تنظيم االنتفاع بالأرا�ضي اململوكة للدولة
فـــــي املنطقــــــــة االقت�صاديــــــــة اخلا�صــــــــة بالدقـــــــــم
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقــم ، 2013/79
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/44برفع �صف ــة املنفع ــة العام ــة عــن بع ــ�ض املخطط ــات
الواقعة �ضمن خمطط هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم فـي اجتماعه الرابع
بتاريخ  31دي�سمرب 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم االنتفاع بالأرا�ضي اململوكة للدولة فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  26 :من رم�ضــــــــان 1436هـ
املوافــــق  13 :من يـوليــــــــــو 2015م
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1108
ال�صادرة فـي 2015/7/26م

يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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الئحة تنظيم االنتفاع بالأرا�ضي اململوكة للدولة
فـــي املنطقــــة االقت�صاديـــــة اخلا�صــــــة بالدقـــــم
الف�صـــــل الأول
تعاريـــف و�أحكــــام عامــــة
املــادة ( ) 1
ف ــي تطبيـ ـ ــق �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة يك ـ ــون للكلمــات والعب ــارات التالي ــة املعن ــى املبني قرين
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقــــــة :
املنطق ــة االقت�صاديــة اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم لغر�ض �إقامة امل�شروعات االقت�صادية ،
واخلدميـ ــة وغريهـ ــا  ،املبينـ ــة احلـ ــدود واملوقـ ــع فـ ــي املخط ــط املرف ــق باملر�س ــوم ال�سلطاين
رقم  2011/119امل�شار �إليه  ،واملر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/44امل�شار �إليه .
املجلـــــــ�س :
جملــ�س �إدارة الهيئــة .
الرئيــــــ�س :
رئيـ ـ ــ�س املجل ـ ـ ــ�س .
امل�شروعـات :
امل�شروع ـ ـ ــات التـ ـ ــي يرخ ـ ـ ــ�ص ب�إقامت ـ ـه ــا فـ ــي املنطقة �سواء �أتخذت �شك ـ ـ ــل م�ؤ�س�س ـ ـ ــة فرديـ ـ ــة
�أم �شرك ـ ـ ــة �أم ف ـ ــرع ل�شركـ ـ ـ ــة �أم م�ؤ�س�س ـ ـ ــة �أجنبي ــة  ،والأن�شطـ ــة املهني ـ ــة واحلرفـية التي يرخ�ص
مبزاولتها فـي املنطقة .
الن�شــــــاط :
�أي ن ــ�شاط جت ــاري �أو �صناعـ ــي �أو زراع ــي �أو �سياحـ ــي �أو �إعالمي �أو خدمي �أو مهني .
الرتخي�ص باالنتـفاع :
موافقـ ــة �صـ ــادرة مـ ــن الهيئـ ــة للم�شـ ــروع باالنتفـ ــاع مب�ساحـ ــة من الأر�ض مملوكة للدولة
فـي املنطقة .
املرخ�ص له (املنتفع) :
�أي �شخ�ص �أو جهة حا�صل على ترخي�ص باالنتفاع من الهيئة .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على الأرا�ضي اململوكة للدولة فـي املنطقة  ،وفـيما مل يرد ب�ش�أنه
ن�ص خا�ص  -فـي هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها  -ت�سري �أحكام املر�سوم
ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة  ،والئحته التنفـيذية والقرارات
ال�صادرة تنفـيذا لهما .
الف�صــــل الثانــــي
�شروط الرتخي�ص باالنتفاع بالأرا�ضي اململوكة للدولة فـي املنطقة
املــادة ( ) 3
يجـ ــوز للهيئـ ــة وحدهـ ــا الرتخيـ ــ�ص باالنتفـ ــاع بالأرا�ض ـ ــي اململوكـ ــة للدولة فـي املنطقة ،
وال يجـ ــوز لأي �شخ ــ�ص �أو جه ــة  ،االنتف ــاع بهـ ــذه الأرا�ض ــي ب ــدون ترخيــ�ص م�سبق بذلك
من الهيئة  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
يكون الرتخي�ص باالنتفاع للم�شروعات  ،مبقابل يحدده املجل�س بعد موافقة وزارة املالية ،
وذلك ملبا�شرة ن�شاطها �أو التو�سع فـيه � ،أو �إقامة املباين ل�سكنى العاملني فـيها .
كما يكون الرتخي�ص باالنتفاع للجهات احلكومية  ،ودور العبادة  ،وامل�ؤ�س�سات ذات النفع
العام  ،واجلمعيات اخلريية  ،مبقابل رمزي �أو بدون مقابل  ،وذلك بقرار من املجل�س بعد
موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 5
يخ�ضع حق االنتفاع بالأرا�ضي اململوكة للدولة فـي املنطقة لأحكام هذه الالئحة ولل�شروط
املن�صو�ص عليها فـي اتفاقية االنتف ــاع الت ــي تب ــرم بي ــن الهيئ ــة واملنتفع وفقا للنموذج الذي
ت�ضعه الهيئة  ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
ي ــعد ح ــق االنتف ــاع بالأرا�ضــي اململوكــة للدولة فـي املنطقة حقا عينيا م�ؤقتا ينتهي بانتهاء
املدة املحددة له � ،أو بانق�ضاء امل�شروع �أيهما �أقرب .
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املــادة ( ) 7
يجب �أن تت�ضمن اتفاقية االنتفاع  ،التي تربم بني الهيئة واملنتفع ما ي�أتي :
 - 1حتديد موقع وم�ساحة الأر�ض املنتفع بها  ،و�صفة ا�ستعمالها .
 - 2حتديد مقابل حق االنتفاع ال�سنوي  ،ومعدل الزيادة ال�سنوية التي تطر�أ عليه
خالل مدة االتفاقية  ،وطريقة �سداده .
 - 3حتديد ال�ضمان املايل الذي يقدم من املنتفع .
 - 4حتديد مدة االنتفاع .
 - 5و�صف امل�شروع  ،ومكوناته املختلفة  ،ومراحل تنفـيذه والربنامج الزمني لإقامته .
 - 6حتديد وثائق امل�شروع الالزم تقدميها للهيئة و�إجراءات التعامل معها .
 - 7حتديد التزامات طرفـي التعاقد .
 - 8حتديد حاالت �إنهاء االتفاقية .
 - 9بيان الآثار املرتتبة على كل من الإخالل بااللتزامات  ،و�إنهاء االتفاقية .
� - 10أي بنود �إ�ضافـية ترى الهيئة �إدراجها �ضمن االتفاقية .
املــادة ( ) 8
ال يجوز جتزئة الأر�ض حمل االنتفاع �أيا كان الغر�ض من هذه التجزئة .
املــادة ( ) 9
يراع ــى فـي حتدي ــد م�ساحة الأر�ض التي يرخ�ص للم�شروعات االنتفاع بها � ،أن تتنا�سب مع
طبيعة الن�شاط واحتياجاته الفعلية .
املــادة ( ) 10
يك ــون انتف ــاع امل�شروعـ ــات بالأرا�ض ــي اململوك ــة للدول ــة فـ ــي املنطق ــة مل ــدة ا�ستم ــرار امل�شروع
ف ــي مزاولـ ــة ن�شاط ــه  ،ومب ــا ال يج ــاوز ( )50خم�سي ــن �سن ــة ميالدية  ،قابلة للتجديد بناء
على طلب املنتفع وموافقة الهيئة .
املــادة ( ) 11
يراعى فـي حق االنتفاع املقرر مبوجب �أحكام هذه الالئحة � ،أن يتفق الغر�ض من االنتفاع
مع التخطيط الذي �أعدت له الأر�ض .
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الف�صــل الثالـــث
�إجراءات احل�صول على الرتخي�ص باالنتفاع
املــادة ( ) 12
يق ــدم طل ــب احل�ص ــول علـ ــى الرتخيـ ــ�ص باالنت ــفاع  ،من ذوي ال�ش�أن �أو من ميثلهم قانونا
إ�ل ــى الهيئـ ــة وفقـ ــا للنمـ ــوذج املعـ ــد لهـ ــذا الغـ ــر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات والبيانات الواردة
فـي النموذج املعد لهذا الغر�ض .
ويجوز للهيئة ا�ستيفاء ما تراه الزما من م�ستندات وبيانات للبت فـي طلب الرتخي�ص .
املــادة ( ) 13
تتوىل الهيئة درا�سة الطلب والبت فـيه خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدي ـم ــه م�ستوفـي ــا للبيانـ ــات وامل�ستنـ ــدات املطلوبـ ــة  ،و يعد م�ضي املدة املذكورة دون البت
فـي الطلب قرارا بالقبول .
وفـي حالة رف�ض الطلب يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 14
يخط ــر مق ــدم طل ــب الرتخي ــ�ص بالقرار ال�صادر ب�ش�أن طلبه على العنوان املدون بطلب
الرتخي ــ�ص خـ ــالل ( )5خم�ســة أ�ي ــام عمـ ــل  ،ويجـ ــوز ل�صاحـ ــب ال�ش�أن �أن يتظلم من القرار
فـي حال رف�ضه �إىل الرئي�س خ ــالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره �أو علمه اليقيني
برف�ض طلبه  ،مو�ضحا فـيه �أ�سباب التظلم وامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك .
املــادة ( ) 15
تتــم درا�س ــة التظلم  ،والبت فـيه بالقبول �أو الرف�ض  ،خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه  ،ويخطر ذوو ال�ش�أن بنتيجة التظلم  ،ويعــد م�ضــي ه ــذه املــدة دون
بت قرارا بالرف�ض .
وفـي جميع الأحوال  ،يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
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الف�صــل الرابــع
حقــوق والتزامــات الهيئــة واملنتفــع
املــادة ( ) 16
تلتزم الهيئة بت�سليم الأر�ض  -حمل حق االنتفاع � -إىل املنتفع  ،خالية من �أي حقوق حتول
دون االنتفاع بها  ،وفقا ملا يتم االتفاق عليه فـي اتفاقية االنتفاع .
املــادة ( ) 17
ت�ضمن الهيئة عدم التعر�ض للمنتفع طول مدة االنتفاع � ،سواء منها �أو من غريها .
املــادة ( ) 18
للمنتفـ ــع  -بنف�سـ ــه �أو بوا�سطـ ــة تابعيـ ــه  -حق ا�ستعمال الأر�ض املرخ�ص له باالنتفاع بها ،
وا�ستغاللها  ،و ذلك مبا ال يخالف ن�صو�ص اتفاقية االنتفاع  ،و مبا ال يتعار�ض مع �أحكام
هذه الالئحة .
املــادة ( ) 19
يلتزم املنتفع فـي ا�ستعماله وا�ستغالله للأر�ض املرخ�ص له بها بالآتي :
 - 1القيود والقواعد التي تقررها الهيئة  ،وكذلك القيود املن�صو�ص عليها فـي اتفاقية
االنتفاع .
 - 2ا�ستعمال الأر�ض املرخ�ص له بها  ،وا�ستغاللها  ،وفق الغر�ض الذي �أعدت من �أجله .
� - 3إجناز امل�شروع على الأر�ض املنتفع بها خالل املدة املتفق عليها مع الهيئة ووفقا
للربنامج الزمني الذي توافق عليه الهيئة .
� - 4سداد مقابل حق االنتفاع  ،وذلك فـي املواعـيد املتفق عليها  ،ودون ت�أخري .
 - 5املحافظة على الأر�ض املرخ�ص له باالنتفاع بها  ،و�صيانتها طول مدة االنتفاع بها .
املــادة ( ) 20
يجوز للمنتفع الت�صرف فـي حق االنتفاع املقرر مبوجب �أحكام هذه الالئحة  ،بجميع �أنواع
الت�صرفــات  ،وب�شــرط �أال يتــعار�ض الت�صرف مع الغر�ض الذي خ�ص�صت له الأر�ض املنتفع
بها  ،ودون امل�سا�س مبلكية الأر�ض ذاتها  ،على �أن يكون الت�صرف بعد �إمتام امل�شروع والبدء
فـي مزاولة ن�شاطه .
وفـي جميــع ا ألحــوال  ،ال تـ ـ�ؤول للمت�ص ــرف �إليه مــن حقــوق � ،إال فـي حدود حقوق املنتفع
وللمدة وبال�شروط ذاتها املقررة فـي اتفاقية االنتفاع .
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املــادة ( ) 21
عل ــى املنتف ــع ت�سجي ــل حق االنتفاع وجميع الت�صرفات التي يجريها ب�ش�أنه �سواء بالتنازل
عنه للغري �أو رهنه لدى الهيئة .
ويحدد الرئي�س بعد موافقة وزارة املالية الر�سوم التي ت�ستوفـيها الهيئة مقابل هذه
اخلدمات .
املــادة ( ) 22
يلتزم املنتفع بت�سليم الأر�ض املنتفع بها �إىل الهيئة بعد انتهاء مدة االنتفاع خالية من �أي
حقوق عليها .
املــادة ( ) 23
يلتزم املنتفع بت�سليم الأر�ض املنتفع بها �إىل الهيئة بعد انتهاء مدة االنتفاع  ،بذات حالتها
الأ�صلية  ،و�إزالة ما عليها من مبان ومن�ش�آت  ،و�أي خملفات �أو نفايات موجودة بها  ،وذلك
ما مل يتم االتفاق على غري ذلك .
وفـي حالة �إخالل املنتفع بالتزاماته املذكورة  ،وعدم رغبة الهيئة فـي متلك هذه املباين
واملن�ش�آت  ،يجوز للهيئة اتخاذ �أحد الإجراءين الآتيني :
 - 1بيع املباين واملن�ش�آت باملزاد العلني .
� - 2إزالـ ــة املبان ــي واملن�شـ ـ�آت �أو املخلفـ ــات والنفايات  ،فـي حالة تعذر بيعها  ،على نفقة
املنتفع .
وذلك  ،دون الإخالل بحق الهيئة فـي الرجوع على املنتفع بكافة التكاليف التي تكبدتها فـي
�سبيل ذلك  ،وبالتعوي�ض عما يكون قد �أ�صابها من �ضرر .
الف�صــل اخلامــ�س
�أحكـــــــام ختاميــــــة
املــادة ( ) 24
يجب على الهيئة �إلغاء الرتخي�ص باالنتفاع  ،فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا طلب املنتفع ذلك .
� - 2إذا تبني ح�صول املنتفع على الرتخي�ص بناء على بيانات ومعلومات غري �صحيحة
�أو م�ستندات مزورة .
� - 3إذا مت �إلغاء ترخي�ص مزاولة الن�شاط فـي املنطقة للم�شروع .
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� - 4إذا مت �شطب امل�شروع من ال�سجل التجاري للمنطقة .
� - 5إذا مت �إفال�س �أو ت�صفـية �أو انق�ضاء ال�شخ�صية املعنوية للمنتفع .
� - 6أي حاالت �أخرى يتم االتفاق عليها بني الطرفـني .
املــادة ( ) 25
يجوز للهيئة �إلغاء الرتخي�ص باالنتفــاع � ،أو ف ــر�ض غرام ــة �إداري ــة عل ــى املنتف ــع ال تتجـ ــاوز
قيمتها ( )100.000مائة �ألف ريال عماين فـي حالة �إخالل املرخ�ص له ب�أي من التزاماته
املن�صو�ص عليها فـي اتفاقية االنتفاع � ،أو �شروط الرتخي�ص ال�صادرة له � ،أو هذه الالئحة .
وال يجوز للهيئة �إنهاء الرتخي�ص باالنتفاع فـي احلاالت امل�شار �إليها  ،قبل �إخطار املنتفع
باملخالفة املن�سوبة للم�شروع  ،وحتديد �أجل له لإزالة �أ�سباب املخالفة  ،وانق�ضاء الأجل
املذكور دون �إزالتها .
املــادة ( ) 26
يجوز للهيئة �إلغاء الرتخي�ص باالنتفاع  ،العتبارات املنفعة العامة وفقا لأحكام القوانني
النافذة فـي ال�سلطنة .
ويخطر املرخ�ص له بالقرار ال�صادر ب�إلغاء الرتخي�ص على العنوان املدون ب�سجالت الهيئة .
املــادة ( ) 27
يجوز للمرخ�ص له �أن يتظلم من قرار �إلغاء الرتخي�ص  ،مبوجب طلب يقدم �إىل الرئي�س
خ ــالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره ب�إلغاء الرتخي�ص  ،مو�ضحا فـيه �أ�سباب التظلم
وامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك  ،ومرفقا به �صورة من القرار املتظلم منه .
املــادة ( ) 28
يت ــم درا�س ــة التظلم  ،والبت فـيه بالقبول �أو الرف�ض  ،خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه  ،ويخطر ذوو ال�ش�أن بنتيجة التظلم  ،ويعد م�ضي هذه املدة دون
بت قرارا بالرف�ض .
وفـي جميع الأحوال  ،يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
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املــادة ( ) 29
ال يخل �إلغاء الرتخي�ص وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،بالتزامات املنتفع جتاه الغري .
املــادة ( ) 30
م ــع عـ ــدم ا إلخـ ــالل مب ــا يتم االتفاق عليه بني الهيئة واملنتفع � ،إذا �أبدت الهيئــة رغبته ــا ،
فـي متلك املباين �أو املن�ش�آت املقامة على الأر�ض املنتفــع به ــا بع ــد انته ــاء ح ــق االنتف ــاع ،
فـيجب عليها اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�شرائها وفقا للقواعد والإجراءات الإدارية واملالية
املعمول بها بالهيئة  ،وذلك مع مراعاة ما ي�أتي :
 - 1احل�صول على موافقة املجل�س على عملية ال�شراء  ،بعد التحقق من جدوى ذلك
اقت�صاديا .
 - 2ت�شكيل جلنة من املخت�صني بالهيئة لتقييم املباين واملن�ش�آت املقامة على الأر�ض ،
وذلك بقرار من الرئي�س  ،وللجنة اال�ستعانة باخلرباء واملتخ�ص�صني لأغرا�ض
عملية التقييم � ،إذا اقت�ضت ال�ضرورة .
املــادة ( ) 31
للهيئة فـي �أي وقت  ،احلق فـي ا�ستيفاء ما تراه الزما من م�ستندات �أو بيانات �أو معلومات ،
و�إجراء املعاينات للتحقق من التزام املنتفع ب�أحكام اتفاقية االنتفاع والتطوير  ،و�شروط
الرتخي�ص  ،و�أحكام هذه الالئحة .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1098

الهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك
قـــرار
رقم 2015/253
بتعديـل القــرار رقــم 2011/12
ب�شـ�أن حظـر رفـع �أ�سعـار ال�سلـع واخلدمـات
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
و�إىل القرار رقم  2011/12ب�ش�أن حظر رفع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املـادة الرابعة من القرار رقم  2011/12امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
"م ــع عـ ــدم الإخـ ــالل بالعقوب ــات اجلزائي ــة املن�ص ــو�ص عليها فـي قانون حماية امل�ستهلك
امل�شـ ــار �إلي ـ ــه  ،يعاقـ ــب كـ ــل مـ ــن يخالـ ــف �أحكـ ــام هـ ــذا القرار بغرامـ ــة �إدارية مقدارهـ ــا
( )800ثمامنائة ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها (� )70سبعون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفي ريال عماين".
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  4 :من رجــــــــــــب 1436هـ
املوافــــق  23 :من ابريـــــــــــل 2015م
د � .سعيــــــد بن خميــــــ�س بن جمعـــة الكعبــــي
رئيـ�س جمل�س �إدارة الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1098
ال�صادرة فـي 2015/4/26م
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قـــــرار
رقم 2015/254
ب�شـ�أن تنظيــم تـداول الأع�شــاب الطبيعيــة
وامل�صنعـة وامل�ستخل�صـات النباتيـة والأجهـزة الطبيـة والإعـالن عنهـا
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
و�إىل القرار رقم  2012/136ب�ش�أن تنظيم ت�سويق وتوزيع والإعالن عن الأع�شاب الطبيعية
وامل�صنعة وامل�ستخل�صات النباتية والأجهزة الطبية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظ ــر تـ ــداول �أي �أع�ش ــاب طبيع ـي ــة �أو م�ستخل�ص ــات نباتي ـ ــة ذات ا�ستخدامـ ــات تغذويـ ــة ،
�أو الإعالن عنها � ،إال بعد احل�صول على موافقة من وزارة التجارة وال�صناعة .
املــادة الثانيــــة
يحظ ــر ت ـ ــداول �أي �أع�ش ـ ــاب طبيعية �أو م�صنع ـ ــة ذات ا�ستخدامـ ــات طبي ـ ــة عل ـ ــى هيئـ ــة
(حب ــوب  ،كب�ســوالت  ،مراهـم � ،سائــل  ،م�سحـوق ) �أو بـ ـ�أي هيئة �أخـرى � ،أو الإعـالن عنه ــا ،
�إال بعد احل�صول على موافقة من وزارة ال�صحة .
املــادة الثالثــــة
يحظ ــر تـ ــداول �أي �أجهـ ــزة طبي ـ ــة � ،أو الإع ــالن عنها � ،إال بع ــد احل�صـ ــول عل ـ ــى موافق ـ ـ ــة
وزارة ال�صحة .
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املــادة الرابعـــة
مع عـ ــدم الإخـ ــالل بالعقوب ــات اجلزائي ــة املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي قان ــون حماي ــة امل�ستهـ ــلك
امل�ش ــار �إلي ــه  ،يعاقــب كل من يخالـ ــف �أحكام هـ ــذا القرار بغرامـ ــة �إداريـ ــة مقدارها ()200
مائتا ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة اخلام�ســة
يلغى القرار رقم  2012/136امل�شار �إليه .
املــادة ال�ساد�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  4 :من رجــــــــــــب 1436هـ
املوافــــق  23 :من ابريـــــــــــل 2015م
د � .سعيــــــد بن خميــــــ�س بن جمعـــة الكعبــــي
رئيـ�س جمل�س �إدارة الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1098
ال�صادرة فـي 2015/4/26م
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قـــرار
رقم 2015/255
بحظر ا�ستخدام الإ�سفنج والأقم�شة واملالب�س امل�ستعملة فـي �صناعة الأثاث
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر ا�ستخدام الإ�سفنج والأقم�شة واملالب�س امل�ستعملة فـي �صناعة الأثاث .
املــادة الثانيــــة
م ــع عـ ــدم الإخـ ــالل بالعقوبـ ــات اجلزائيـ ــة املن�ص ــو�ص عليه ــا فــي قانـ ــون حماي ــة امل�ستهلك
امل�شـار �إليه  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بغرامة �إدارية مقدارها ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفي ريال عماين .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  4 :من رجــــــــــــب 1436هـ
املوافــــق  23 :من ابريـــــــــــل 2015م
د � .سعيــــــد بن خميــــــ�س بن جمعـــة الكعبــــي
رئيـ�س جمل�س �إدارة الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1098
ال�صادرة فـي 2015/4/26م
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قـــــرار
رقم 2015/256
ب�شـ�أن حظـر تـداول التبـغ املم�ضــوغ (غيـر املدخــن)
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر تداول التبغ املم�ضوغ (غري املدخن) ب�أي �شكل وحتت �أي م�سمى .
املــادة الثانيــــة
مـ ــع عدم الإخـ ــالل بالعقوبات اجلزائيـ ــة املن�صـ ــو�ص عليه ــا ف ــي قان ــون حماي ــة امل�سته ــلك
امل�شـ ــار �إليـ ــه  ،يعاق ــب كـ ــل من يخالـ ــف �أحكــام هـذا القــرار بغرامــة �إداريــة مقداره ــا ()400
�أربعمائة ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  4 :من رجــــــــــــب 1436هـ
املوافــــق  23 :من ابريـــــــــــل 2015م
د � .سعيــــــد بن خميــــــ�س بن جمعـــة الكعبــــي
رئيـ�س جمل�س �إدارة الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1098
ال�صادرة فـي 2015/4/26م
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قـــــرار
رقم 2015/257
ب�شــ�أن حظــر تــداول الإطــارات امل�ستعملـــة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
و�إىل القرار رقم  2014/246ب�ش�أن حظر بيع وت�سويق وعر�ض وتوزيع الإطارات امل�ستعملة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر تداول الإطارات امل�ستعملة بجميع �أنواعها و�أحجامها .
املــادة الثانيــــة
يحظر تداول الإطارات غري امل�ستعملة التي م�ضى على تاريخ �إنتاجها (� )24أربعة وع�شرون
�شه ـ ــرا  ،بالن�سبـ ـ ــة لإط ـ ـ ــارات �سيـ ـ ــارات الرك ـ ــوب  ،واحلافـ ـ ـ ــالت  ،وال�شاحن ـ ـ ـ ــات اخلفيفـ ــة ،
و ( )30ثالثون �شهرا لل�شاحنات الثقيلة .
املــادة الثالثــــة
يجـ ــب علـ ــى املـ ــزود �إعطـ ــاء امل�ستهـ ــلك وثيقـ ـ ـ ــة �ضمـ ــان للإط ـ ـ ــار ال تقـ ــل مـ ـ ــدة �سريانه ـ ــا
عن (� )1سنة واحدة من تاريخ البيع  ،وي�سري ال�ضمان على الإطارات امللحقة بال�سيارات
اجلديدة وامل�ستعملة املعرو�ضة للبيع .
املــادة الرابعـــة
يجب �أن تت�ضمن فاتورة �شراء الإطارات البيانات الآتية :
-506-

-1
-2
-3
-4

1بلد ال�صنع  ،وتاريخ الإنتاج .
2نوع الإطار  ،ودرجة حتمله للحرارة  ،والوزن .
3قيا�س الإطار  ،وقيا�س الهواء املنا�سب له .
4ال�سرعة املنا�سبة ال�ستعمال الإطار � ،أو ال�سرعة الق�صوى لتحمله .

املــادة اخلام�ســة
يلتــزم املـ ــزود بالتخلــ�ص مــن الإطــارات امل�ستعمل ــة  ،ونقله ــا �إىل املواقع املخ�ص�ص ــة ل ــذلك ،
واملحددة من قبل اجلهات املعنية .
املــادة ال�ساد�ســة
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�صو�ص عليها فـي قانون حماية امل�ستهلك امل�شار
�إليه  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بغرامة �إدارية مقدارها ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة ال�سابعـــة
يلغى القرار رقم  2014/246امل�شار �إليه .
املــادة الثامنـــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  4 :من رجــــــــــــب 1436هـ
املوافــــق  23 :من ابريـــــــــــل 2015م
د � .سعيــــــد بن خميــــــ�س بن جمعـــة الكعبــــي
رئيـ�س جمل�س �إدارة الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1098
ال�صادرة فـي 2015/4/26م
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1098

قـــرار
رقم 2015/258
بتنظيــم تـداول الأجهـزة الكهربائيـة والإلكرتونيـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظــر تــداول الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية فـي غري املن�ش�آت التجارية املرخ�ص لها
بذلك .
املــادة الثانيــــة
مــع ع ــدم الإخ ــالل بالعقوب ــات اجلزائي ــة املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي قان ــون حماي ــة امل�ستهــلك
امل�شار �إليه  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بغرامة �إدارية مقدارها ( )200مائتا
ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفــة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفي ريال عماين .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  4 :من رجــــــــــــب 1436هـ
املوافــــق  23 :من ابريـــــــــــل 2015م
د � .سعيــــــد بن خميــــــ�س بن جمعـــة الكعبــــي
رئيـ�س جمل�س �إدارة الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1098
ال�صادرة فـي 2015/4/26م
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قـــرار
رقم 2015/388
بتعديـل القــرار رقــم 2011/12
ب�شـ�أن حظـر رفـع �أ�سعـار ال�سلـع واخلدمـات
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
و�إىل القرار رقم  2011/12ب�ش�أن حظر رفع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املـادة الرابعة من القرار رقم  2011/12امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
"م ــع عـ ــدم الإخـ ــالل بالعقوب ــات اجلزائي ــة املن�ص ــو�ص عليها فـي قانون حماية امل�ستهلك
امل�ش ـ ــار �إلي ـ ــه  ،يعاقـ ــب كـ ــل مـ ــن يخالـ ــف �أحكـ ــام هـ ـ ــذا القـ ــرار بغرامـ ــة �إداري ـ ــة ال تقـ ــل
عن ( )50خم�سني رياال عمانيا  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين وت�ضاعف العقوبة
فـي حال تكرار املخالفة .
وف ــي حال ا�ستمرار املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفي ريال عماين" .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  19 :مـن رم�ضـــــــــان 1436هـ
املوافــــق  6 :مـن يوليـــــــــــو 2015م
د � .سعيــــــد بن خميــــــ�س بن جمعـــة الكعبــــي
رئيـ�س جمل�س �إدارة الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1106
ال�صادرة فـي 2015/7/12م
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قـــرار
رقم 2015/424
ب�شـ�أن حتديــد ر�ســوم طلبــات رفــع �أ�سعـار ال�سلـع واخلدمـات
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
و�إىل القرار رقم  2011/12ب�ش�أن حظر رفع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتــدد ر�ســوم طلبــات رفــع �أ�سعــار ال�سلـع واخلدمات املقدمة �إىل املديرية العامة للدرا�سات
والتطوير بالهيئة العامة حلماية امل�ستهلك بواقع ( )100مائة ريال عماين لكل طلب .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  5 :مـن �شـــــــــوال 1436هـ
املوافــــق  22 :مـن يوليــــــــــو 2015م
د � .سعيـد بن خمي�س بن جمعة الكعبي
رئي ــ�س الهيئــة العام ـ ــة حلماي ـ ــة امل�ستهلـ ــك
ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1109
ال�صادرة فـي 2015/8/2م
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قـــــرار
رقم 2015/697
ب�شــ�أن حظــر تـداول بعــ�ض املنتجــات
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظ ـ ــر تـ ــداول املالب ــ�س اجلاهـ ــزة والأقم�شـ ــة واملن�سوج ــات والأحذي ــة وجمي ــع الب�ضائــع ،
وذلك فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا احتوت على ما مي�س ال�شرائع ال�سماوية .
� - 2إذا احتــوت على ال�ص ــور �أو ال�شع ــارات �أو العبــارات امل�سيئــة � ،أو اخلاد�ش ــة للحي ــاء ،
�أو املخلــة بالنظــام العام والآداب � ،أو التي تتعلق ب�أي تنظيم �إرهابي .
املــادة الثانيــــة
مــع عـ ــدم الإخ ــالل بالعقوب ــات اجلزائي ــة املن�ص ــو�ص عليه ــا فـ ــي قانــون حمايــة امل�ستهـلـك
امل�شار �إليه  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بغرامة �إدارية مقدارها ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفي ريال عماين .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  19 :مـن �صفـــــــــــر 1437هـ
املـوافـــــق  1 :مـن دي�سمبــــــر 2015م

د � .سعيد بن خمي�س بن جمعة الكعبي
رئيـ�س الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1127
ال�صادرة فـي 2015/12/13م
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قـــــرار
رقم 2015/698
ب�شـ�أن حظــر تـداول ال�سيجــارة وال�شي�شــة الإلكرتونيــة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظـر تـداول ال�سيجـارة وال�شي�شـة الإلكرتونيـة .
املــادة الثانيــــة
يلتــزم املــزود ب�سحــب الكميــات املوجــودة مــن ال�سيجــارة وال�شي�شــة الإلكرتونيــة م ــن كاف ــة
�أ�سـواق ال�سلطنـة حفاظـا علـى ال�صحـة العامـة .
املــادة الثالثــــة
مــع ع ــدم الإخ ــالل بالعقوب ــات اجلزائي ــة املن�صـ ــو�ص عليه ــا فـ ــي قان ــون حماي ــة امل�ستهلــك
امل�شار �إليه  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بغرامة �إدارية مقدارها ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )100مائة ريال عماين
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفي ريال عماين .
املــادة الرابعــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الخام�سة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  19 :مـن �صفـــــــــــر 1437هـ
املـوافـــــق  1 :مـن دي�سمبــــــر 2015م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1127
ال�صادرة فـي 2015/12/13م

د � .سعيد بن خمي�س بن جمعة الكعبي
رئيـ�س الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك
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الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال
قــــرار
رقم 2015/1
ب�إ�صــدار الالئحــة املاليــة للهيئــة العامـة ل�سـوق املــال
ا�ستنادا �إىل قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إىل الالئحة املالية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2000/1
و�إىل الئحة امل�شرتيات واملخازن ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2000/2
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ  15يوليو 2013م ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة املالية للهيئة العامة ل�سوق املال املرفقة .
املــادة الثانيــــة
تلغـى الالئحـة املالية والئحة امل�شرتي ــات واملخازن امل�شار �إليهما  ،كما يلغى كل ما يخــالف
الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  16 :من جمادى الثانية 1436هـ
املوافــــق  6 :من ابريــــــــــــــــــــل 2015م
يحيـى بن �سعيــــد بن عبداللــه اجلابري
رئيـ�س جمل�س �إدارة الهيئـة العامـة ل�سـوق املال

ن�شر هـذا القـرار فـي اجلري ــدة الر�سميـة رقم ()1096
ال�صادرة فـي 2015/4/12م
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الالئحــة املاليــة للهيئــة العامـة ل�سـوق املــال
البـــاب الأول
تعريفـــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليــه ف ــي قان ــون �سوق ر�أ�س املال امل�شار �إليه  ،كما يكون للكلمات والعبارات التاليـ ــة املعنـ ــى
املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
املجلــــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيــــ�س :
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيـ�س التنفيــذي :
الرئي�س التنفيذي للهيئة .
نائــب الرئيـ�س :
نائب الرئي�س التنفيذي للهيئة .
املديـــر العـــام :
مدير عام ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بالهيئة .
ال�سنــــة املاليـة :
ال�سنة املالية للهيئة التي تبد أ� فـي اليوم الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل عام .
امليزانيــة التقديريـة :
الربنامج املايل املعد فـي �إطار اخلطة العامة للهيئة عن �سنة مالية مقبلة  ،وت�شمل تقديرات
ا إليــرادات املتوقـ ــع حتقيقه ــا  ،وتقديرات امل�صروفات اجلارية وامل�صروف ــات الــر�أ�س مالية ،
وقائمة املركز املايل  ،وقائمة التدفقات النقدية .
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البيانــات املاليـــة :
بيان املركز املايل  ،وبيان الدخل ال�شامل  ،وبيان التغريات فـي حقوق امللكية  ،وبيان التدفقات
النقدية وال�سيا�سات املحا�سبية املهمة  ،والإي�ضاحات والتف�سريات الأخرى امل�صاحبة .
اللجنـــــة :
جلنة امل�شرتيات بالهيئة .
املفـو�ض بال�صــرف :
الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه  ،وكل موظف يفو�ض بالإنفاق من �سلطة خولها القانون
الأمر بال�صرف .
امل�شرتيــــــات :
املواد وال�سلع واخلدمات التي يتم �شرا�ؤها �أو تدبريها لإجناز الأعمال واملهام املوكلة للدوائر
املعنية بالهيئة .
املــادة ( ) 2
يكــون موظفــو دائرتي ال�ش�ؤون الإدارية واملالي ــة والرقابــة الداخلي ــة م�س�ؤولني عن القي ــام
باملهام واالخت�صا�صات املوكلة �إليهم مبوجـ ــب ه ــذه الالئح ــة  ،والتعليمات التي ت�صدر
مبوجبها  ،وعن �أي �أخطاء تلحق ال�ضرر ب�أموال الهيئة �سواء �أكانت هذه الأخطاء ناجمة
عن تنظيم املعامالت املالية واملحا�سبية �أم تدقيقها �أم املوافقـة عليها .
املــادة ( ) 3
علـى املوظــف املخت�ص فــور اكت�ش ــاف �أي فقــد �أو ت�شويه �أو تلف فـي امل�ستن ــدات �أو ال�سج ــالت
�إبالغ املدير العام ودائرة الرقابة الداخلية  ،على �أن يتم �إعداد حم�ضر ويرفع �إىل الرئي�س
التنفيذي مو�ضحا به نوع وطبيعة هذه امل�ستندات �أو ال�سجالت مع ذكر الأ�سباب التي �أدت
�إىل فقدها �أو ت�شويهها �أو تلفها والإجراءات املتخذة ب�ش�أنها .
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املــادة ( ) 4
حتفظ الدفاتر وال�سجالت املحا�سبية و�أنظمة احلا�سب الآيل على اختالف �أنواعها وجميع
امل�ستندات الأخرى املتعلقة بها ملدة ( )10ع�شر �سنوات  ،وال يجوز �إتالفها �أو �إتالف �أي جزء
منها �إال بقرار من الرئي�س التنفيذي  ،على �أن يتم الإتالف بوا�سطة جلنة خا�صة ت�شكل
بقرار من الرئي�س التنفيذي بالتن�سيق مع هيئة الوثائق واملحفوظات .
املــادة ( ) 5
يعتبــر موظفــو الهيــئة م�س�ؤولــني عن �أ�ص ــول الهيئة التي بعهدتهــم من حيــث اال�ستعم ــال
الدقي ــق واملتق ــن لها  ،وعليهم �إبالغ دائرت ــي ال�ش�ؤون الإدارية واملالية والرقابة الداخليـ ــة
عن كل تلف �أو �ضرر �أو فقد يقع على الأ�صول التي فـي حوزتهم .
املــادة ( ) 6
ال يجوز �شطب �أي جزء من الأموال امل�ستحقة للهيئة �إال بقرار من املجل�س  ،وبعد ا�ستنفاد
الإجراءات القانونية املتعلقة بتح�صيلها  ،وللمجلــ�س �أن ي�ضع �ضوابط لتنظي ــم احلــاالت
اجلائز فيها ال�شطب .
املــادة ( ) 7
ت�س ــري �أحكام القوانني واللوائح والنظم املعم ـ ــول بها فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة
فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذه الالئحة .
الباب الثاين
االخت�صا�صـــات وال�صالحيـــات
الف�صـــــل الأول
االخت�صا�صــــات
املــادة ( ) 8
الرئي�س التنفيذي هو امل�س�ؤول عن �أموال الهيئة و�صرفها طبقا للقوانني واللوائح والقرارات
املعمول بها  ،وفـي حدود االعتمادات املدرجة بامليزانية التقديريــة  ،وله �أن يفــو�ض بعــ�ض
�صالحياته �إىل �أي من اجلائز تفوي�ضهم قانونا .
-516-

املــادة ( ) 9
املدير العام م�س�ؤول �أمام الرئي�س التنفيذي عن الإ�شراف على الأعمال املالية فـي الهيئة ،
وعن �سالمة الإجراءات اخلا�صة بها  ،ويبا�شر على الأخ�ص االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -و�ض ــع �إجراءات الع ـ ــمل الداخليـ ــة وال�سجـ ــالت وامل�ستن ــدات والأنظم ـ ــة املاليـ ـ ــة
واملحا�سبية  ،والنم ــاذج الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة  ،مب ــا فـي ذلك قائم ــة رمـ ــوز
ح�ساب ــات النظام املحا�سبي وت�صنيفاتها  ،والأنظمة الإلكرتونية الالزمة .
ب  -التحقق من وجود �أنظمة رقابة داخلية فعالة مبا فـي ذلك الف�صل بني الوظائف ،
وامل�س�ؤوليات املختلفة التي يرتتب عليها خماطر فـي اجلمع بينها  ،وب�شكل خا�ص
عدم اجلمع بني وظائف الإعداد واملراجعة واالعتماد والت�سجيل  ،وذلك بالتن�سيق
مع دائرة الرقابة الداخلية .
ج  -الإ�شــراف على �إع ــداد م�شــروع امليزانية ال�سنوية للهيئة  ،وتقدمي ــه �إىل الرئيــ�س
التنفيذي قبل انتهاء ال�سنة املالية بـ ( )30ثالثني يوما على الأقل .
د  -اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفيذا لها .
هـ  -التحق ـ ــق م ــن اتخ ــاذ االحتياط ـ ــات الكافي ــة والإجـ ــراءات الالزم ـ ــة للمحافظ ـ ـ ــة
على �أموال الهيئة .
و  -التحقق من حت�صيل �إيرادات الهيئة فـي مواعيدها وقيدها فـي ال�سجالت املعدة
لذلك .
ز  -التحقق من قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك  ،و�أن يتم ال�صرف
فـي حدود املخ�ص�صات املالية املعتمدة .
ح  -اعتماد التعديالت الالزمة على �سجالت املوجودات الثابتة والناجتة عن عملية
اجلرد الفعلي .
ط  -التحقــق من �إجـراء الت�أمــني ال�شامل فـي بداي ــة كــل �سنة ميالديــة علــى مــا يل ــزم
الت�أمني عليه من ممتلكات الهيئة .
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ي  -درا�س ــة التقاري ــر والبيان ــات املقدمــة �إلي ــه من املخت�صــني بالهيئ ــة قبــل عر�ضهــا
على الرئي�س التنفيذي .
ك  -اعتم ـ ـ ــاد �سنـ ــدات ال�صــرف بعد الت أ�ك ــد من تواف ـ ــر ال�ش ــروط القانوني ـ ــة واملالي ــة
واملحا�سبية الالزمة  ،وذلك فـي حدود ال�صالحيات املمنوحة له فـي هذه الالئحة .
ل  -اقتــراح الر�ســوم واملبالــغ التي تتقا�ضاهــا الهيئة مقابــل اخلدمــات التــي تقدمهــا ،
ورفعها �إىل الرئي�س التنفيذي لأخذ موافقة املجل�س عليها .
املــادة ( ) 10
تخت�ص دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ب�إدارة ممتلكات الهيئة  ،وتكون م�س�ؤولة عن املرافق
العامة واخلدمات والتموين  ،عالوة على احلفاظ على �سالمة الأ�صول و�إدارة م�ساحات
املكاتب وامل�شاريع الهند�سية التي تقوم بها الهيئة كما تعمل على االحتفاظ بنظم موحدة
للمحا�سبة وفقا ملعايري املحا�سبة احلكومية ومعايري املحا�سبة املعمول بها فـي ال�سلطنة
لإدارة الأن�شط ــة بطريقــة حتقـ ــق القيمة امل�ضاف ــة فيمــا يتعل ــق بالإي�صـ ــاالت وامل�صروف ــات
وامليزانية والتقارير املالية واحلفظ والتحكم فـي �أموال الهيئة  ،والإ�شراف على ح�سابات
الهيئـ ــة ومعامالتهــا املالي ــة وال�سجـ ـ ــالت اخلا�صة بها والإجراءات املتبع ـ ــة فـي املحافظ ـ ــة
على �أموال الهيئة  ،وتبا�شر على الأخ�ص ما ي�أتي :
�أوال  :امليزاني ــة ال�سنويـ ــة :
أ� �	-إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة .
ب  -الإ�ش ــراف على م�ســك وتنظي ــم ال�سجالت املالية  ،و�إجراء القي ــود املحا�سبي ــة
للهيئة وحفظ وتنظيم جميع امل�ستندات املتعلقة بعمليات الهيئة .
ج  -اعتمــاد �سندات ال�ص ــرف بع ــد الت�أكد من توافر ال�ش ــروط القانوني ــة واملالي ــة
واملحا�سبية  ،وذلك فـي حدود ال�صالحيات املمنوحة لها فـي هذه الالئحة .
د � -إعداد التقارير والك�شوفات والبيانات املالية للهيئة التي تقت�ضيها هذه الالئحة
�أو تطلب منها .
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هـ  -حت�صــيل وقيـ ــد الإيرادات وامل�صروفـ ــات فـي مواعيدها فـي ال�سجـ ــالت املع ــدة
لذلك  ،واتخاذ �إجراءات الت�صحيح عند وقوع �أي خط أ� فـي القيود املحا�سبية .
و  -اقرتاح التعديالت املراد �إدخالها على النظام املحا�سبي وال�سجالت وامل�ستندات
والأنظمة املالية واملحا�سبية والنماذج الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة بالتن�سيق
مع دائرة الرقابة الداخلية .
ثانيا  :امل�شرتي ـ ـ ـ ـ ــات :
أ�  -توفيـ ـ ــر امل�شرتيـ ـ ــات الالزم ـ ــة للهيئ ـ ــة  ،وذلك وفـ ـ ــق ط ـ ــرق ال�شـ ـ ــراء املح ـ ــددة
ف ــي ه ــذه الالئح ــة .
ب  -القيد فـي �سجل املوردين واملقاولني املتعاملني مع الهيئة .
ج  -ت�سلم طلبات ال�شراء من اجلهات املختلفة بالهيئة �شاملة للموا�صفات املطلوبة
بدقة  ،واتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذها .
د �	-إعداد �شروط املناق�صة �أو املمار�سة التي تطرحها الهيئة لتوفي ــر احتياجاتها .
هـ  -اتخــاذ الإجــراءات الالزمــة لإ�صدار �أوام ــر ال�ش ــراء على النموذج املعــد لذلك
�إىل املورد �أو ال�صانع الذي تقرر اختياره وقبول عر�ضه وقيدها ب�سجل �أوامر
ال�شراء ومتابعة تنفيذها .
و  -اقرتاح ال�ضوابط والنظم والإجراءات التي تنظم طلب �شراء االحتياجات
و�إجراءات تنفيذها من قبل اجلهات املخت�صة بالهيئة .
ز  -العمل على �صيانة �أ�صول الهيئة  ،وعقد االتفاقيات الالزمة لتلك ال�صيانة .
ح  -توفيــر البيان ــات واملعلوم ــات الالزم ــة لإعـ ــداد ميزانية الهيئ ـ ــة فيم ـ ــا يتعلـ ــق
بامل�شرتيات التي تتطلبها اجلهات املختلفة بالهيئة .
املــادة ( ) 11
تخت�ص دائرة الرقابة الداخلية بالتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات
املاليــة املعمول بها واملبادئ والأ�صول املحا�سبية املتعارف عليهـ ــا  ،وتبا�شـ ــر علـ ــى ا ألخـ ــ�ص
االخت�صا�صات الآتية :
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�أ  -اقرتاح الإجراءات الالزمة للمحافظة على �أموال الهيئة .
ب  -و�ضع برنامج تدقيق �سنوي ملمار�سة اخت�صا�صاتها تعتمده جلنة التدقيق امل�شكلة
من املجل�س قبل بداية كل �سنة مالية .
ج �	-إعداد تقارير ربع �سنوية تعر�ض على الرئي�س تت�ضمن نتائج التدقيق والفح�ص
واملخالفات املالية و�أ�سبابها واقرتاح و�سائل تالفيها .
د �	-إجراء اجلرد املفاجئ للمخازن وال�صناديق وال�سلف وغريها من الأموال اململوكة
للهيئـ ــة  ،و إ�ع ـ ــداد تقرير بنتيجــة اجل ــرد ورفعه �إىل الرئي�س التنفي ـ ــذي و�إخطـ ــار
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة منه .
املــادة ( ) 12
تخ�ضـع جميع القيـود وامل�ستن ــدات وال�سجالت املالية فـي الهيئة للتدقيــق وعلى موظفـي
دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية تقدمي تلك القيود وامل�ستندات وال�سجالت �إىل دائرة الرقابة
الداخلية  ،كما يجب تزويد املدققني ب�أي معلومات �أو بيانات تف�صيلية يطلبونها .
املــادة ( ) 13
ال يجوز لدائــرة الرقابة الداخليــة �إحال ــة �أي �سن ــد �ص ــرف لالعتماد �إذا تبني �أنه ينط ــوي
على خمالفة لأحكام القوانني واللوائح والنظم املالية املعمول بها �أو للعقود واالرتباطات
ال�سارية .
الف�صــل الثانـــي
ال�صالحيـــــــات
املــادة ( ) 14
مع مراع ـ ــاة الإج ـ ــراءات املن�ص ـ ــو�ص عليه ـ ــا فـي هذه الالئح ــة  ،تك ــون �صالحي ــات املوافق ــة
على امل�صروفات على النحو الآتي :
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حــدود �صالحيــة مبلـغ ال�صـرف

م

املفو�ضــــــــون

1

مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية

2

املديـ ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ـ ـ ــام

3

نائب الرئي�س التنفيذي

الرئي ـ ـ ــ�س التنفي ـ ـ ــذي بتو�صي ـ ـ ـ ــة
4
مـ ــن املديـ ــر الع ـ ــام
الرئي ــ�س التنفي ــذي بتو�صي ـ ــة
5
مـن جلنـة امل�شرتيــات
الرئي�س بتو�صية من الرئي�س التنفيذي
6
وبناء على حم�ضر جلنة امل�شرتيات

حتى ()4.000
�أربعة �آالف ريال عماين
حتى ()8.000
ثمانية �آالف ريال عماين
حتى ()15.000
خم�سة ع�شر �ألف ريال عماين
حتى ()20.000
ع�شرين �ألف ريال عماين
حتى ()35.000
خم�سة وثالثني �ألف ريال عماين
�أكرث م ــن ()35.000
خم�سـة وثالثني �ألف ريال عماين

املــادة ( ) 15
تكون �صالحيات التوقيع على ال�شيكات والتحويالت البنكية على النحو الآتي :
م
1
2
3
4

املفو�ضــــــــون
مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
مع موظف خمول بالدائرة ذاتها
املدير العام مع مدير دائرة ال�ش�ؤون
الإدارية واملالية
نائب الرئي�س التنفيذي مع املدير العام
�أو مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
الرئي�س التنفيذي مع املدير العام
�أو مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
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حــدود �صالحيــة التوقيــع
حتى ()8.000
ثمانية �آالف ريال عماين
حتى ()15.000
خم�سة ع�شر �ألف ريال عماين
حتى ()20.000
ع�شرين �ألف ريال عماين
�أكرث من ()20.000
ع�شرين �ألف ريال عماين

البــاب الثالــــث
النظـــام املحا�سبــي
الف�صـــل الأول
امليزانيـــة التقديريـــة
املــادة ( ) 16
أ�  -تع ــد دائ ـ ــرة ال�ش ـ ـ�ؤون الإداريـ ــة واملالية م�شروع امليزانية التقديريـ ــة للهيئـ ــة بالت�شـ ـ ــاور
مع دائرة الرقابة الداخلية  ،ويتم تقدي ــر م�صروفات الهيئـ ــة عن ال�سنة املالية املقبل ــة
ف ــي �ضوء احتياجات دوائر الهيئة املختلفة من الوظائف و�أي احتياجات م�ستقبليــة
�أخرى  ،ويتم تقدير �إيرادات الهيئة على ح�سب معدالت منو الن�شاط املتوقعة للعام املقبــل ،
وفـي �ضوء حجم الن�شاط فـي ال�سنوات ال�سابقــة التي يراها ويعتمدها املجلــ�س  ،وذلك
فـي موعد �أق�صاه  30نوفمرب من كل عام  ،بحيث تظهر امليزانية التقديرية امل�صاريف
والإي ــرادات الفعلي ـ ــة للهيئ ــة لغاي ــة � 31أكتوبر من ك ــل عـ ــام م�ضافـ ــا �إليها امل�صاريـ ــف
وا إليـ ــرادات املق ــدرة ل�شهـ ــري نوفمبـ ــر ودي�سمرب من العام ذاتـ ــه ف ــي خان ـ ــة امل�صاري ـ ــف
وا إلي ــرادات املق ــدرة لل�سـن ــة املالي ــة القادم ــة فـي خانة �أخرى  ،بعد �إدخ ـ ــال التعديـ ــالت
املطلوبة عليها .
ب  -يت�ضم ــن الباب الأول من امليزانية التقديرية امل�صاريف اجلارية و إ�ي ــرادات الهيئــة ،
ويت�ضمــن الباب الثاين امل�صروف ــات الر�أ�س مالي ــة ومــ�صادر متويله ــا ومقــدار الفائ ــ�ض
�أو العجز فـي ميزانية الهيئة التقديرية .
ج  -يرفع املدير العام م�شروع امليزانية التقديرية �إىل نائب الرئي�س التنفيذي والذي يرفعه
بدوره �إىل الرئي�س التنفيذي ليقوم بدرا�سته وعر�ضه فورا على الرئي�س  ،متهيدا
لعر�ضه على املجل�س العتماد امليزانية وامل�صادقة عليها فـي موعد غايته اخلام�س ع�شر
من �شهر دي�سمرب من كل عام .
د  -تعتبـ ــر امليزانيـ ــة نافــذة املفع ــول بت�صديق املجل�س عليها  ،ويعتب ــر قـ ــراره  -فـي حتدي ـ ــد
�أو تعديل طبيعة امل�صاريف ومبالغ �أبوابها فـي امليزانية التقديرية لل�سنة املعنية  -نهائيا .
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املــادة ( ) 17
يجــوز للمجلــ�س النق ــل من خم�ص�صات باب من �أب ــواب امليزانيــة التقديرية �إىل باب �آخر
بتو�صية من الرئي�س التنفيذي  ،كما يجوز للرئي�س التنفيذي النقل من بند �إىل بند �آخر
�ضمن الباب الواحد .
املــادة ( ) 18
�إذا ت�أخر اعتماد امليزانية التقديرية لأي �سبب من الأ�سباب فيجوز لنائب الرئي�س التنفيذي
مبوافقــة الرئــي�س التنفيــذي ال�صرف منها على ح�ساب مبالغ أ�بــواب امل�صروف ــات اجلاريــة
لل�سنــة ال�سابقة فقـ ــط دون الــر�أ�س ماليــة  ،وذلك فـي ح ــدود ( )12/1مـ ــن ك ــل مبلـ ــغ وارد
فيها �إىل �أن يتم اعتمادها .
املــادة ( ) 19
تقـ ــوم الهيئـ ــة مبواف ــاة جه ــاز الرقابة املالية والإداري ــة للدول ــة بامليزانيــة العام ــة للهيئ ــة
خالل �شهرين من تاريخ اعتمادها .
املــادة ( ) 20
ال يجوز �أن تتجاوز امل�صروفات الفعلية لأي بند من بنود امليزانية التقديرية املخ�ص�صات
املعتمدة لذلك البند �إال مبوافقة كتابية من الرئي�س التنفيذي  ،على �أال يزيد مبلغ الزيادة
على ( )%10ع�شرة باملائة من املبلغ الأ�صلي املحدد فـي امليزانية التقديرية � ،شريطة وجود
وفر لذات املبلغ فـي بند �أو بنود �أخرى .
الف�صـــل الثانــي
الإيــــرادات
املــادة ( ) 21
تكون موارد الهيئة وفق حكم املــادة (  )56من قانون �سوق ر�أ�س املال امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 22
تخت�ص دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية باحت�ساب الإيرادات قبل وقت كاف من ا�ستحقاقها
ومراجعتها و�إر�سال املطالبات املتعلقة بها ومتابعة حت�صيلها وقيدها بال�سجالت .
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املــادة ( ) 23
يتم حت�صيــل ا إليــرادات نقــدا �أو مبوجب �شيكات با�سم الهيئة �أو من خ ــالل التحوي ــالت
امل�صرفية املبا�شرة �إىل ح�ساب الهيئة �أو عن طريق الأنظمة الإلكرتونية املعتمدة لدى
البنوك وال يجوز قبول �شيكات م�ؤجلـ ــة اال�ستحق ــاق  ،ويجب �أن تكون ال�شيك ــات املح ــررة
با�سم الهيئة م�سطرة  ،و�إال وجب على املوظف املخت�ص الذي يت�سلمها �أن يقوم بت�سطريها
ت�سطريين متوازيني .
املــادة ( ) 24
على دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية عند حت�صيل �أي مبالغ ل�صالح الهيئة اتباع ما ي�أتي :
�أ �	-إ�صدار �إي�صاالت �أو �سندات قب�ض بها �أرقام م�سل�سلة  ،وغري متكررة .
ب  -ت�سجيل املتح�صالت فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لذلك وفقا للإجراءات املعمول بها .
	�ي ــداع املتح�ص ــالت اليومية فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لدى البنوك لهــذا الغ ــر�ض
ج -إ
فـي موعد �أق�صاه نهاية عمل اليوم التايل لت�سلم املتح�صالت .
املــادة ( ) 25
على دائــرة ال�ش ـ�ؤون الإدارية واملالي ــة �إعداد تقريــر يرفع �إىل الرئي�س التنفيذي باملبالــغ
امل�ستحقـ ــة للهيئة  ،والتي م�ضى على ا�ستحقاقها مدة �سنة �أو �أكرث  ،ومل يتم حت�صيله ــا ،
على �أن يت�ضم ــن التقرير �أ�سباب تعذر حت�صيـ ــل املبالـ ــغ والإجـ ــراءات التـ ــي ت ـ ــم اتخاذه ــا
لتح�صيلها والإجراءات القانونية املقرتحة .
الف�صـــل الثالث
امل�صروفــــــات
املــادة ( ) 26
تق�سم امل�صروفات بح�سب طبيعتها �إىل ق�سمني :
أ�  -امل�صروف ــات اجلاري ـ ــة  :وت�شم ــل امل�صروف ــات العام ــة التـ ــي تتمي ــز بطاب ـ ــع الدوريــة
�أو التكرار  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
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 - 1امل�صروفــات النا�شئة وفقــا للقوانني واللوائح والتعليمات �أو قــرارات املجل ــ�س
�أو الرئيـ�س التنفيذي  ،وال حتتاج �إىل تقدمي طلب للموافقة على �صرفها ،
وي�شرتط قبل �إ�صدار �سند ال�صرف التثبت من وجود ال�سند القانوين الذي
ي�سمح ب�صرف هذه امل�صروفات  ،ومنها :
أ�  -مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س  ،و�أمني ال�سر .
ب  -رواتب و�أجور وعالوات املوظفني ومكاف�آتهم ال�سنوية املقررة .
ج  -ا�ستحقاق ــات املوظفــني مقاب ــل �إيفادهم فـ ــي دورات تدريبيـ ــة ومهمـ ــات
ر�سمية وبعثات درا�سية .
د �	-أتعاب وتعوي�ضات امل�ست�شارين واخلرباء الفنيني املعينني بعقود .
هـ  -مكاف�آت وتعوي�ضات اخلرباء و�أع�ضاء اللجان .
و  -مكاف�آت املدقق اخلارجي حل�سابات الهيئة .
ز  -تعوي�ض ــات الإجــازات االعتياديـ ــة امل�ستحقة للموظف ــني فـي حالـ ــة انتهاء
خدمات املوظف .
ح  -مكاف�أة نهاية اخلدمة .
 - 2اخلدمات واملواد ذات الأ�سعار املحددة التي تقدمها م�ؤ�س�سـات عام ــة �أو خا�صة .
وتعتبـ ــر م ؤ�كــدة مبوج ــب الإي�صاالت والفواتري والوثائق الر�سميـ ــة ال�ص ــادرة
عن تلك امل�ؤ�س�سات .
 - 3امل�صروفات الناجتــة عن العقود املربمة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 4ا�ستهالك املوجودات الثابتة للهيئة وفقا ملا يحدده املدير العام .
 - 5م�صروفـ ــات حت ــتاج �إىل تقدي ـ ــم طل ـ ــب من الدوائ ــر والأق�سـ ـ ــام فـي الهيئ ـ ــة ،
ويتم املوافقة عليها وفق ال�صالحيات املحددة فـي هذه الالئحة .
ب  -امل�صروفات الر�أ�س مالية  :وت�شم ــل امل�صروفـ ــات العام ــة الالزم ــة ل�ش ــراء الأ�صـ ــول
الثابتة  ،على �أن ت�ستنفد خالل �أكثــر من �سنة ماليــة ،
ومنها تكاليف �أثاث ومعدات املكاتب واملنازل وال�سيارات
والآالت واملعدات ومظ ــالت مواقف ال�سيـ ــارات و�أنظم ــة
احلا�سب الآيل .
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املــادة ( ) 27
يجــب التحق ــق من كفايــة الر�صي ــد املتبقـ ــي قبل االرتــباط بقيمة امل�شرتي ــات �أو تكاليـ ــف
�أداء اخلدمات �أو تنفيذ الأعمال  ،من خالل البنود املخ�ص�صة لها فـي امليزانية ال�سنوية .
املــادة ( ) 28
تقدم الفواتري بقيمة امل�شرتي ــات �أو تكاليف �أداء اخلدمات �أو تنفيذ الأعمال �أو �أي نفق ــات
�أخرى �إىل دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ملراجعتها  ،والت�أكد من تطبيق القوانني والأنظمة
ال�سارية  ،و�إعداد �سند ال�صرف الالزم  ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميها
م�ستوفاة .
املــادة ( ) 29
تعد �سندات ال�صرف وفقا ملا ي�أتي :
 - 1يقدم ال�سند �إىل دائرة الرقابة الداخلية مرفقا به جميع امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف
وت�شمل :
أ�  -العقد �أو الن�سخة الأ�صلية من �أمر ال�شراء .
ب  -فاتورة املورد .
ج  -حمــ�ضر فــح�ص الأ�صنـ ــاف � ،أو ت�سلم الأعم ـ ــال مت�ضمن ــا ما يفيـ ــد مطابقتهـ ــا
للموا�صفات املطلوبة .
د � -سند �إ�ضافة الأ�صناف �إىل املخازن (�إن وجد) .
هـ �	-أي م�ستندات �أخرى تكون م�ؤيدة لل�صرف .
�	- 2أن يكون ال�سند موقعا من قبل املفو�ض بالإنفاق  ،وخمتوما بخامت الهيئة .
 - 3توقيع املفو�ض بالإنفاق على كافة ن�سخ �سندات ال�صرف خطيا .
املــادة ( ) 30
يحت�سب اال�ستهــالك  ،وي�سجل على �أ�سا�س �سنوي  ،ويبد�أ من ال�شهــر الــذي يتم ا�ستخــدام
الأ�صل فيه �إىل ال�شهر الذي ي�سبق ال�شهر الذي يتم فيه �شطب الأ�صل بالكامل � ،إال �إذا مت
ا�ستبعاد الأ�صل قبل ذلك .
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املــادة ( ) 31
فـي حالة فقد �أو تلف �أي من �أ�صول امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف ترفق ن�سخة منها ب�سند
ال�صرف  ،ويقر املدير املخت�ص بال�ش�ؤون الإدارية واملالية على الن�سخة ب�أن القيمة املطلوبة
مل ي�سبق �صرفها ب�أي �سند �صرف �آخر .
املــادة ( ) 32
يكون �صرف قيمة �سندات ال�صرف ب�إحدى الطرق الآتية :
أ�  -نقدا �أو ب�شيكات مقابل التوقيع على ال�سند بالت�سلم �سواء بالإم�ضاء �أو بب�صمة
�إبهام اليد مقرونا باال�سم الوا�ضح  ،وبعد التحقق من �شخ�صية املت�سلم .
ب  -حتويل املبلغ �إىل ح�ساب امل�ستفيد فـي البنك املحدد من قبله .
وتختم عند ال�صرف مبا�شرة جميع امل�ستندات املدفوعة والفواتري امل�ؤيدة لها بخامت
خا�ص يحمل كلمة (مدفوع)  ،مقرونا بالتاريخ .
املــادة ( ) 33
ت�ست ـ ــرد امل�صروفـ ــات التـ ــي دفعـ ــت باخلط أ�  ،ويتم خ�صمه ــا من بند ح�ساب امل�صــروف نف�ســه
�إذا كان ــت تع ــود �إىل ال�سنـ ــة املالي ــة احلالي ــة �أو ت�ض ــاف �إىل ح�سـ ــاب الإيرادات وامل�صـروف ــات
�إذا كانت تخ�ص �سنوات مالية �سابقة .
املــادة ( ) 34
يلتزم كل من ت�سبب  -بخطئه العمدي �أو �إهماله اجل�سيم  -فـي �صرف �أي مبالغ بدون وجه
حق برد قيمتها للهيئة .
املــادة ( ) 35
يتم تكوين خم�ص�ص الديون امل�شكوك فـي حت�صيلها مبقدار ن�سبة مئوية من ر�صيد املدينني
فـي تاريخ �إعداد القوائم املالية فـي نهاية كل عام  ،على النحو الآتي :
فرتة الت�أخر فـي حت�صيل الديون
من �سنة � -إىل �سنتني
�أكرث من �سنتني
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ن�سبة تكوين املخ�ص�ص
%50
%100

الف�صــل الرابـــع
ا�ستثمــار �أمــوال الهيئــة
املــادة ( ) 36
يتم ا�ستثمار �أموال الهيئة فـي الأوجه الآتية :
 - 1ال�سندات احلكومية و�سندات الهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة وال�شركات .
 - 2ودائع لدى البنوك والأدوات املالية الأخرى التي تعر�ضها البنوك .
�	- 3أي �أوجه ا�ستثمار �أخرى يقررها املجل�س فـي هذا ال�ش�أن .
على �أن يتم �إن�شاء ح�ساب خا�ص ال�ستثمارات �أموال الهيئة .
املــادة ( ) 37
تخت�ص دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بدرا�سة البدائل املتاحة لال�ستثمار وتقدمي التو�صيات
املنا�سبة ب�ش�أنها  ،ويجب احل�صول على موافقة املجل�س ب�ش�أن �أوجه اال�ستثمار .
الف�صـــل اخلامـــ�س
�إدارة النقـد ومــا فـي حكمـه واحل�سابـات البنكيـة
املــادة ( ) 38
يحدد الرئي�س التنفيذي البنوك املحلية التي تفتح فيها ح�سابات الهيئة  ،والتي تودع فيها
جميع الأموال الواردة �سواء كانت نقدية �أو حواالت �أو خطابات مالية �أو م�ستندات مالية ،
ويتم ال�صرف منها .
املــادة ( ) 39
جتري دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية مطابقة �شهرية بني ما هو وارد فـي �سجالت الهيئة
لدى البنوك  ،وبني ما هو وارد فـي ك�شوف ح�سابات البنوك و�إعداد قوائم الت�سوية الالزمة
لذلك .
املــادة ( ) 40
يجب �أن يكون �إ�صدار ال�شيكات والتحويالت البنكية على احل�سابات املفتوحة با�سم الهيئة
بتوقيعني على الأقل معتمدين من الرئي�س التنفيذي  ،وال يجوز جمع التوقيعني لدى
�شخ�ص واحد .
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املــادة ( ) 41
يجب خماطبة البنك فـي حالة تلف �أو فقدان ال�شيكات امل�صدرة من الهيئة لوقف �صرف
ال�شيك مل�ستحقيه  ،على �أن يتم �إ�صدار �شيك بديل وفقا لإجراءات دفع ال�شيكات العادية .
املــادة ( ) 42
يجـ ـ ــب متابعـ ــة ال�شيك ــات التـ ــي ل ـ ــم يتـ ــم �صـ ــرف قيمتـ ــها وم�ضـ ــى على �إ�صدارهـ ـ ــا �أكث ـ ــر
مـن (� )6ستة �أ�شهــر من خالل االحتفـاظ بتفا�صيلها فـي �سجل قبل �إدراجها �ضمن احل ــ�ساب
الذي مت �صرفها منه بعد ذلك .
املــادة ( ) 43
يتعني على املحا�سب املخت�ص فـي حالة �إلغاء ال�شيكات االحتفاظ ب�أ�صل ال�شيك و�صورته ،
والت�أ�شري عليهما بكلمة "ملغى" .
املــادة ( ) 44
تقيد ال�شيكات املرجتعــة من البنوك لعدم �صرفهــا فـي ح�ساب معلق حتــت ا�ســم (�شيكــات
مرجتعة)  ،وعلى دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية اتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بتح�صيلها
بالتن�سيق مع دائرة ال�ش�ؤون القانونية .
املــادة ( ) 45
يتم جرد اخلزينة ب�شكل مفاجئ من قبل دائرة الرقابة الداخلية  ،وفـي حال وجود عجز
يتحمل �أمني ال�صندوق قيمة العجز � ،أما فـي حالة الزيادة ف�إنها ترد �إىل اخلزينة مع بيان
الأ�سباب التي �أدت �إىل الزيادة  ،وي�صادق مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية على حم�ضر
اجلرد .
املــادة ( ) 46
يلتزم �أمني ال�صندوق فـي نهاية كل يوم عمل بجرد اخلزينة  ،و�إجراء املطابقة بني الر�صيد
من واقع اجلرد الفعلي والر�صيد الدفرتي  ،والتوقيع مبا يفيد �إمتام املطابقة .
املــادة ( ) 47
تتولــى الهيئــة اتخاذ الإجراءات الالزمة للت�أمــني على حمتوي ــات اخلزائــن �ضــد �أخطــار
ال�سرقة �أو االختال�س �أو احلريق � ،أو غري ذلك من الأخطار .
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الف�صــل ال�ســــاد�س
ال�سلــــف
املــادة ( ) 48
يق�صد بال�سلف املبالغ التي تخ�ص�ص ملواجهة بع�ض �أنواع النفقات التي يتعذر فيها ال�صرف
باتباع الإجراءات العادية املقررة لذلك  ،وهي �إما م�ستدمية و�إما م�ؤقتة  .وتخ�ص�ص ال�سلف
امل�ستدمي ــة ملواجه ــة امل�صروفـ ــات النرثية �أو غي ــرها من امل�صروفات الأخرى قليل ــة القيم ــة
�أو امل�صروفات التي يتقرر �صرفها من ال�سلفة فـي حاالت خا�صة معينة بعد موافقة الرئي�س
التنفيذي .
وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ؤقتة لغر�ض حمدد  ،وت�سوى دون ا�ستعا�ضة امل�صروف منها مبجرد
انته ـ ــاء هـ ــذا الغـ ــر�ض �أو خـ ــالل (� )4أربعة �أ�شه ــر على الأكثــر من تاري ــخ من ــح ال�سلف ـ ــة ،
ويجوز متديد هذه املدة مبوافقة م�سبقة من مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية .
املــادة ( ) 49
يعهـ ــد بال�سلفـ ــة امل�ستدميـ ــة �إىل املوظـ ــف الـ ــذي يحـ ــدده مديــر دائ ــرة ال�شـ ـ�ؤون الإداري ــة
واملالية  ،كمــا يقــوم بتكليف موظف بديل فـي حالة قيام هذا املوظف ب�إج ــازة تزيد مدتهــا
علــى ( )3ثالث ــة �أي ــام  ،علـ ــى �أن ي�سل ـ ــم جمي ــع مـ ــا فـي عهدت ــه من ر�صي ــد وم�ستنـ ــدات ،
وذلك مبوج ــب حم�ض ــر ت�سليم وت�سلم  ،وعند عودة املوظ ــف من �إجازته ي�سلم �إليه ر�صيــد
ال�سلفة وجميع امل�ستندات مبوجب حم�ضر ت�سليم وت�سلم .
املــادة ( ) 50
عند نقل املوظف املخت�ص بال�سلفة �أو ندبه �أو انتهاء مدة خدمته يتم جرد مبلغ ال�سلفة
وت�سليم ر�صيدها وامل�ستندات امل�ؤي ــدة لل�صرف �إىل املوظف البديل الذي يكلفه مدير دائ ــرة
ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ليحل حمله  ،وذلك مبوجب حم�ضر ت�سليم وت�سلم .
املــادة ( ) 51
فـي حالة وفاة املوظف املخت�ص بال�سلفة  ،تقوم دائرة الرقابة الداخلية بجرد ال�سلفة وترفع
تو�صيته ـ ــا �إىل مدي ــر دائـ ــرة ال�ش ـ ـ�ؤون الإداري ــة واملاليـ ــة  ،وفـي حالـ ــة وجـ ــود عجـ ــز يخ�صـ ــم
من م�ستحقات املتوفى  ،كما ترد الزيادة �إىل ال�سلفة .
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املــادة ( ) 52
أ�  -يـ ــودع ل ــدى دائرة ال�ش ـ ـ�ؤون الإداري ــة واملالي ــة �سلفــة دائمــة با�ســم �سلفـ ــة امل�صروفـ ــات
النرثيــة  ،يحدد مقداره ــا املدير العام  ،وذل ــك ملقابلــة امل�صروفات النرثي ــة امل�ستعجلــة
التي تتعلـ ــق بالعم ــل �شريط ــة �أال تزيـ ــد ق ــيم ــة الدفع ــات النقدي ــة النرثي ــة الواحـ ــدة
على ( )%10ع�شرة باملائة من �إجمايل قيمة ال�سلفة .
ب  -يتم تنظيم ك�شوف و�سندات �صرف فرعية خا�صة ب�سلفة امل�صاريف النرثية وفق النماذج
املقررة .
ج  -عند طلب ا�ستعا�ضة ال�سلف ــة يعد ك�شف تف�صيلي بامل�صاري ــف  ،كما يحرر �سنــد �ص ــرف
مببلغ يعادل جمموع ما مت �صرفه .
د  -يتم ا�ستعا�ضة املبالغ التي مت �صرفها من ال�سلفة كلمــا بلغ جممـوع ما �صــرف منه ــا
( )%75خم�سـ ــة و�سبعني باملائة من قيمتهـ ــا  ،وميكن تعويــ�ض اخلزينــة قبــل الو�صول
�إىل ه ــذا ال�سق ــف بعد احل�صول على اعتماد مدير دائرة ال�شـ ـ�ؤون الإداري ــة واملالي ــة ،
ويجـ ــب ت�سوي ـ ــة ر�صيد ال�سلــف املمنوحة قبل نهاية ال�سنــة املالية للهيئـ ــة بيــوم واحـ ــد
على الأقل بعد تقدمي م�ستندات ال�سلفة لت�سويتها .
الف�صــل ال�سابــع
�إعــداد البيانــات املاليــة والتقاريــر
املــادة ( ) 53
على دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية �إعداد البيانات املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية
املتعارف عليها ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية .
ويحدد املدير العام ال�سيا�سات املحا�سبية الالزمة لإعداد البيانات املالية وفقا لهذه املعايري
مبــا فـي ذلك طــرق إ�هـ ــالك املوج ــودات والتقديرات املتعلقة مبــدى العمــر الإنتاجــي لها ،
وتقدير املخ�ص�صات بالتن�سيق مع دائرة الرقابة الداخلية  ،على �أن تعتمد هذه ال�سيا�سات
من املجل�س كجزء من البيانات املالية .
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املــادة ( ) 54
يتوىل تدقيق البيان ــات املالي ــة للهيئــة مراقــب ح�سابات خارجي مرخ�ص  ،يعينه املجل ــ�س ،
ويحدد �أجره بناء على تو�صية من الرئي�س التنفيذي .
املــادة ( ) 55
على دائـرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية �إعــداد بيانات مالية ربع �سنوية خالل �شهر من نهايــة
ربـ ــع ال�سنــة  ،يتم رفع ن�سخة منها �إىل الرئي�س التنفيذي .
املــادة ( ) 56
على دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية عند انتهاء ال�سنة املالية � ،إعداد بيانات مالية �سنوية ،
ويعر�ض التقرير على مراقب احل�سابات اخلارجي للهيئة ملراجعته ولإبداء مالحظاته
حول ما ورد به  ،وذلك متهيدا لعر�ضه على املجل�س للم�صادقة عليه  .على �أن يتم موافاة
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدول ــة بالبيانات املالية ال�سنوية للهيئــة  ،وتقاري ــر مــراقب
احل�سابات اخلارجي خالل (� )2شهرين من تاريخ امل�صادقة عليها .
املــادة ( ) 57
يجب على مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية التحقق من كافة ال�سجالت املالية  ،والت�أكد
من �صحتهــا  ،وحتديثها ب�شكل منتظم  ،مع االحتفــاظ بكافة امل�ستندات الداعمة  ،ومتابعة
ومراجعة الإجراءات املطبقة لتنفيذ الأعمال  ،والت�أكد من تطبيق كافة ال�ضوابط الرقابية
ال�سارية لأعمال الدائرة .
املــادة ( ) 58
تطبق ب�ش�أن ال�صناديق التي تن� أش� بقرار من الرئي�س  ،والتي تقع حتت �إدارة الهيئة � ،ضوابط
و�إجراءات العمل التي ت�صدر ب�ش�أن كل �صندوق  ،وتتوىل دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
م�سك ال�سجالت اخلا�صة بهذه ال�صناديق وقيد العمليات املتعلقة بها .
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البــاب الرابــــع
امل�شرتيـــــات
الف�صــل الأول
�أحكــــام عامـــة
املــادة ( ) 59
تكون امل�شرتيات ح�سب االحتياجات ال�ضرورية ل�سري العمل بالهيئة  ،وفـي حدود االعتمادات
املاليـ ــة املخ�ص�صـ ــة لذلك  ،وال يج ــوز �شــراء الأ�صناف �إال بعد الرج ــوع �إىل املخــازن للت أ�كــد
من عدم وجودها �أو عدم كفايتها .
املــادة ( ) 60
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 2011/112يحظر على موظفـي الهيئة وامل�س�ؤولني فيها التقدم بعطاءات
�أو عرو�ض فـي املناق�صات �أو املمار�سات التي تطرحها الهيئة .
املــادة ( ) 61
ال تعتب ــر الهيئ ــة ملزم ــة بقبول �أقــل العط ــاءات �أو العرو�ض فـي املناق�ص ــات �أو املمار�س ــات
التي تطرحها  ،حتى لو كانت مقبولة فنيا .
املــادة ( ) 62
تعد دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ال�سجالت الآتية :
�أ � -سجال لقيد املوردين واملقاولني وبيوت اخلربة واخلرباء من الأ�شخا�ص الطبيعيني
املتعاملني مع الهيئة من داخل ال�سلطنة وخارجها  ،وذلك بعد قيامهم بتعبئة
اال�ستمارة املعدة لذلك  .ويتم ت�سجيل �أ�سمائهم وكافة بياناتهم  ،وذلك للرجوع
�إليه عند ت�سلم طلبات ال�شراء و�أداء اخلدمة الختيار املوردين املنا�سبني ممن
يتعاملون فـي الأ�صناف �أو اخلدمات املطلوبة  ،وفـي حالة عدم وجود املوردين
املنا�سبني يتم اختيار موردين �آخرين على �أن تدرج �أ�سما�ؤهم وبياناتهم فـي هذا
ال�سجل تباعا .
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ب � -سج ـ ــال لقي ــد طل ــبات ال�شراء �أو �أداء اخلدم ــات وت�سجيل كافة البيانـ ــات املتعلق ــة
به ــا وت�شم ــل رقـ ــم الطلـ ــب امل�سل�سـ ــل وتاريخه والدائرة الطالبة وبيـ ــان امل�شرتي ــات
�أو اخلدمات املطلوبة وتاريخ �إر�سال الطلب .
ج � -سجال لقيد �أوامر ال�شراء وت�سجيل كافة البيانات املتعلقة بها  ،وت�شمل رقم وتاريخ
�أمر ال�شراء وا�سم املورد وملخ�ص الأ�صناف املطلوبة وقيمتها ومدة �سريان �أمر
ال�شراء ورقم القيد ب�سجل االرتباطات وتاريخ الإر�سال �إىل املورد ورقم وتاريخ �إذن
الت�سلم .
الف�صــل الثانـــي
جلنـــة امل�شرتيـــات
املــادة ( ) 63
تن�ش ـ ـ أ� اللجن ـ ــة بقـ ــرار من الرئ ــي�س التنفيـ ــذي  ،وتتك ــون م ـ ــن خم�سـ ــة �أع�ضـ ــاء على ا ألقــل
من بني موظفـي الهيئ ــة ي�سمى من بينهم رئيــ�س ونائــب للرئ ــي�س  ،ويكون مديــر دائ ــرة
ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ع�ضوا و�أمينا ل�سر اللجنة .
املــادة ( ) 64
متار�س اللجنة املهام وال�صالحيات املحددة وفق �أحكام هذه الالئحة  ،ومنها :
�أ  -الدعوة للمناق�صات وفقا لل�شروط واملوا�صفات التي تقدمها الدوائر املخت�صة
بالهيئة .
ب  -تلق ــي العطـ ــاءات من ال�شرك ــات واملقاولني واملكات ــب اال�ست�شاريــة وفتح مظاريفها ،
ث ــم �إحالتهـ ــا �إىل دائـ ــرة ال�ش ـ ـ�ؤون الإداريـ ــة واملالي ــة للدرا�سـ ــة والتحلي ــل وا إلفـ ــادة
بالتن�سيــق مع الدائــرة الطالبــة .
ج  -ت�سلم حتاليل العطاءات من دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ومراجعتها واتخاذ
قرارات الإ�سناد ب�ش�أنها بعد التن�سيق مع الدائرة الطالبة .
د �	-أي مهام �أخرى يقررها الرئي�س التنفيذي فـي نطاق اخت�صا�صها .
ويجوز للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا دون �أن يكون له �صوت معدود فـي اتخاذ
القرار .
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املــادة ( ) 65
تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما اقت�ضت احلاجة �إىل ذلك  ،وي�شرتط ل�صحة انعقاد اجتماع
اللجنة ح�ضور �أغلبية الأع�ضاء على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو نائبه .
وت�صدر قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين  ،وفـي حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب
الذي من ــه رئي�س اللجنــة  ،وال يتم تنفيذ قرارات اللجنة �إال بعد اعتمادها من الرئي�س
التنفيذي .
املــادة ( ) 66
يجــب على اللجنــة البت فـي املوا�ضيع التي حتال �إليهـ ــا خ ــالل ( )15خم�س ــة ع�ش ــر يوم ــا
من تاريخ الإحالة � ،أو فـي خالل املدة املحددة فـي الإعالن اخلا�ص باملناق�صة .
املــادة ( ) 67
�إذا كـ ــان ألح ــد �أع�ضاء اللجنة م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي املناق�صــات املطروحــة
ف�إنه يتعني عليه �إخطار رئي�س اللجنة بذلك  ،والتنحي عن نظرها .
الف�صــل الثالـــث
الإجــراءات التمهيديــة لل�شــراء
املــادة ( ) 68
تكون امل�شرتيات بناء على طلب كتابي يقدم �إىل مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية مبينا
فيـ ــه املوا�صفـ ــات الفنية للمواد واخلدمات والأعمال املطلوب تنفيذه ــا والأ�سبــاب الداعي ــة
�إىل طلبها  ،وذلك قبل فرتة زمنية كافية لإمتام عملية ال�شراء .
املــادة ( ) 69
ال يجـ ــوز جتزئ ـ ــة مف ــردات امل�شرتيـ ــات املت�شابه ــة امل ــراد �شـ ــرا�ؤها �إلـى �صفقـ ــات متعــددة ،
وذلك بغر�ض التحايل على ال�صالحيات املقررة فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 70
تقوم دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ب�إجراءات ال�شراء بعد احل�صول على املوافقة على طلب
ال�شراء  ،وذلك وفق ال�صالحيات املن�صو�ص عليها فـي املــادة (  )14من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 71
يتم تنفيذ امل�شرتيات طبقا لأحكام هذه الالئحة ب�إحدى الطرق الآتية :
أ�  -املناق�صة العامة .
ب  -املناق�صة املحدودة .
ج  -املمار�سة .
د  -الأمر املبا�شر .
ويكون ال�شراء عن طريق مناق�صة �إذا زادت قيمة امل�شرتيات على ( )35٫000خم�سة
وثالثني �ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 72
تقوم دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بطلب العطاءات فـي حاالت املناق�صة العامة واملناق�صة
املحدودة وطلب عرو�ض الأ�سعار فـي حاالت ال�شراء باملمار�سة �أو الأمر املبا�شر  ،على �أن يبني
فـي الطلب الكمية واملوا�صفات الفنية للمواد واخلدمات والأعمال املطلوبة .
املــادة ( ) 73
يكون طلب عرو�ض الأ�سعار ل�شراء املواد واخلدمات املطلوبة وفقا للآتي :
أ�  -عر�ض واحد للمواد واخلدمات التي يكون لها وكيل معتمد وحيد فـي ال�سلطنة .
ب  -عـ ـ ـ ــر�ض واح ـ ــد للمـ ــواد واخلدمـ ـ ــات التـ ــي مـ ــن املحتم ـ ـ ـ ــل �أال تتج ـ ــاوز قيمته ـ ــا
( )500خم�سمائة ريال عماين .
ج  -عر�ض ـ ــني عل ـ ــى ا ألق ــل للمواد واخلدم ــات التــي م ــن املحتم ــل �أن تتجـ ــاوز قيمته ــا
( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )2٫000ألفي ريال عماين .
د  -ثالثة عرو�ض على الأقل للمواد واخلدمات التي من املحتمل �أن تتجاوز قيمتها
(� )2٫000ألفـ ــي ريـ ــال عمانـ ــي  ،وال تزيـ ــد علـ ــى ( )35٫000خم�سـ ــة وثالث ــني أ�لـ ــف
ريال عماين .
ويجـ ــب علـ ــى دائ ــرة ال�ش ـ ـ�ؤون الإداريـ ــة واملالي ــة احل�ص ــول علــى موافق ــة املدي ــر الع ــام
�أو الرئي�س التنفيذي  ،وذلك ح�سب ال�صالحيات املالية املنوطة لكل منهما � ،إذا تعذر
احل�صول على العدد الالزم من عرو�ض الأ�سعار .
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املــادة ( ) 74
يتوىل ت�سلم وحتليل عرو�ض الأ�سعار :
أ�  -دائـ ــرة ال�شـ ـ�ؤون الإداريـ ــة واملالي ــة فيم ــا ال يج ـ ــاوز قيمتـ ــه ( )10٫000ع�ش ــرة �آالف
ريال عماين .
ب  -اللجن ــة فيمـ ــا يجـ ــاوز قيمت ــه ( )10٫000ع�ش ــرة �آالف ريــال عمانــي  ،على �أن تق ــدم
فـي �أظرف مغلقة .
املــادة ( ) 75
تكون �صالحية اعتماد عرو�ض الأ�سعار املقدمة وفق ال�صالحيات املحددة فـي املــادة ( )14
من هذه الالئحة .
الف�صــل الرابـــع
املناق�صـــة العامــــة
املــادة ( ) 76
تعد دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بالتن�سيق مع الدائرة الطالبة قبل الإعالن عن املناق�صات
كرا�سة خا�صة ب�شروط العطاءات وقوائم الأ�صناف والأعمال وملحقاتها  .ويتم طبعها
وتوزيعها على من يطلبها بعد �سداد قيمتها  ،على �أن حتدد طريقة ال�سداد فـي الإعالن .
ويكون ثمن الن�سخة الواحدة من الكرا�سة امل�شار �إليها ( )%0٫05من القيمة املقدرة للأعمال
بحـ ــد �أدن ـ ــى ( )25خم�س ـ ــة وع�شري ـ ـ ــن ريـ ــاال عمانيـ ـ ــا  ،وبح ـ ــد �أق�ص ـ ــى ( )500خم�سمائـ ـ ــة
ري ــال عمان ـ ــي  ،وفـي حالـ ــة �إلغـ ــاء املناق�صـ ــة من قبل الهيئة قب ــل امليعــاد املحدد لفت ــح
املظاريف  ،يرد �إىل امل�شرتي ثمن كرا�سة ال�شروط بناء على طلبه .
املــادة ( ) 77
تق ــوم دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بالإعالن عن املناق�ص ــات التي تطرحه ــا فـي الوقـ ــت
املنا�س ــب دون ت�أخي ـ ــر بحيث يكون هناك مت�سـ ــع من الوقت لإعادة املناقــ�صة �إذا اقت�ض ــى
الأمر  ،ويكون الإعالن بالن�شر مرتني فـي �صحيفتني خمتلفتني ملدة يومني متتاليني ،
تكون �إحداهما باللغة العربية ف�ضال عن الإعالن عن طريق �شبكة املعلومات الدولية ،
ويجب �أن يبني فـي الإعالن ما ي�أتي :
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أ�  -اجلهة التي تقدم �إليها العطاءات  ،والعنوان الذي تر�سل �إليه والو�سيلة التي تر�سل
بها  ،و�آخر موعد لتقدميها .
ب  -بيان لأ�صناف املواد �أو العمل املطلوب تنفيذه .
ج  -مقدار الت�أمني االبتدائي والنهائي .
د  -ثمن الن�سخة من كرا�سة �شروط املناق�صة .
هـ  -فرتة �سريان العطاء .
و �	-أي بيانات �أخرى تراها الهيئة �ضرورية فـي ذلك .
ويجب �أن ي�شتمل الإعالن على عبارة � " :إن الهيئة غري ملزمة بقبول �أقل عطاء �سعرا
�أو �أي عطاء �آخر " .
املــادة ( ) 78
حتدد مدة (� )14أربعة ع�شر يوما على الأقل لتقدمي العطاءات فـي املناق�صات التي تطرحها
الهيئة من تاريخ الإعالن عن املناق�صة  ،ويجوز للجنة تق�صري هذه املدة �أو زيادتها ح�سب
ظروف املناق�صة .
املــادة ( ) 79
تكـ ــون مـ ــدة �صالحيـ ــة �سريـ ــان العطـ ــاءات فـي املناق�صـ ــات العامـ ــة ( )90ت�سع ـ ــني يومـ ـ ــا ،
ويجوز زيادة هذه املدة �أو �إنقا�صها ح�سب طبيعة املناق�صة .
املــادة ( ) 80
تقدم العطــاءات �إىل اللجن ــة خمتوم ــة وموقع ــة من �أ�صحابه ــا على النموذج املعد لذلك ،
وتر�ســل داخ ــل مظ ــروف خمت ــوم  ،دون الإ�شـ ــارة �إىل ما يدل على مقدم العط ــاء �إىل رئي�س
اللجن ـ ــة بالربي ـ ـ ــد امل�سج ــل � ،أو يو�ضـ ــع داخـ ــل ال�صن ــدوق املخ�صـ ــ�ص لو�ضـ ـ ـ ــع العط ـ ـ ــاءات .
ويجوز �أن يك ــون تقدي ــم العطاءات عن طريق �أي و�سيلة من و�سائل االتــ�صال املعتم ــدة ،
التي يحددها الرئي�س التنفيذي .
وعلى مقدم العطاء مراعاة االلتزام بكافة ال�شروط واالعتبارات املحددة لتقدمي العطاء
بكرا�سة ال�شروط  ،ومنها ما ي�أتي :
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أ� �	-أن تقدم �ضمن مغلف مغلق ب�إحكام  ،مو�ضحا عليه ا�سم ورقم املناق�صة  ،وتعنون
�إىل رئي�س اللجنة .
ب �	-أن تكون مطبوعة بخط وا�ضح وخالية من املحو �أو التعديل �أو الإ�ضافة .
ج  -كتابة الأ�سعار بالأرقام واحلروف .
د �	-أن يكون العطاء مو�ضحا عليه ا�سم وعنوان �صاحبه  ،وخمتوما بخامته  ،وموقعا
منه مع �إرفاق منوذج التوقيع ال�صادر من وزارة التجارة وال�صناعة .
هـ �	-إرفاق �شهادة ت�سجيل ال�شركة  ،على �أن تكون �سارية املفعول .
و  -ت�سليـ ــم العط ـ ــاءات خـ ــالل املـ ــدة الزمنيـ ــة ال ــواردة فـي �إع ــالن املناق�صــة  ،وال يقبل
�أي عطاء بعد تلك الفرتة .
ز  -تقدمي ال�ضمانات املالية املقررة �ضمانا حل�سن النوايــا فـي التوجه نحو التنفيذ
فـي حالة ر�سو العطاء على �أحد مقدمي العطاءات .
ح  -تقدمي بيان يو�ضح قائمة الأعمال التي قام بها �سابقا فـي حال توفرها .
ط  -تقدمي �شهادة �ضمان للأعمال املنجزة .
املــادة ( ) 81
يجب �أن ت�صل العطاءات فـي امليعاد املحدد فـي الإعالن  ،وال يعتد بالعطاءات املقدمة بعد
هذا امليعاد �أيا كانت �أ�سباب الت�أخري  ،كما ال يعتد ب�أي تعديل فـي العطاء يرد بعد املوعد
املعني لفتح املظاريف  ،ولو كان �صادرا من مقدم العطاء فـي تاريخ �سابق لفتح العطاءات .
املــادة ( ) 82
يقوم رئي�س اللجنة بفتح مظاريف العطاءات املقدمة فـي اليوم املعني لفتح املظاريف
بح�ضور �أع�ضاء اللجنة  ،ويقوم �أمني ال�سر بتفريغ العطاءات فـي حم�ضر فتح املظاريف ،
وعليه الت�أكد من توفر ال�شروط املطلوبة فـي العطاءات  .ويجب �أن يذكر فـي املح�ضر عدد
العطاءات وا�سم مقدم العطاء و�إجمايل القيمة  ،على �أن يوقع املح�ضر من قبل �أع�ضاء
اللجنة .
يجوز للجنة ا�ستبعاد �أي عطاء فـي حالة خمالفته لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي الكرا�سة .
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املــادة ( ) 83
تقوم دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بفرز عينات كل �صنف  ،وفح�صها للت�أكد من جودتها
ومطابقتهـ ــا للموا�صفـ ــات  ،وذلك على نفقـ ــة مق ــدم العطاء  ،ويجب �أن تـ ــرد هـ ــذه العين ــات
�إىل �أ�صحاب العطاءات غري املقبولة � ،أو فـي حالة �إلغاء املناق�صة .
املــادة ( ) 84
يجب على اللجنة البت فـي العطاءات و�إخطار مقدم العطاء بقبوله قبل انتهاء مدة �سريان
العطاءات  ،ف�إذا تعذر ذلك وجب على اللجنة تكليف مقدم العطاء مبد مدة �سريان عطائه
ملدة منا�سبة .
املــادة ( ) 85
يج ــوز للجن ـ ــة مفاو�ضة مقدم العطاء الأقل املقرتن بتحفظ �أو حتفظـ ــات للن ــزول عــن ك ـ ــل
حتفظاته �أو بع�ضها مبا يجعل عطاءه متفقا مع �شروط املناق�صة  ،ومبا يحقق م�صلحة
الهيئة .
املــادة ( ) 86
للجنة جتزئة امل�شرتيات املعلن عنها �إذا ت�ساوت الأ�سعار بني عطاءين �أو �أكرث � ،إذا كان ذلك
فـي �صالح الهيئة .
املــادة ( ) 87
تتم التو�صية بقبول العطاء املطابق للموا�صفات والأقل �سعرا  ،ويجوز للجنة �أن تر�سي
املناق�ص ــة على �صاح ــب العر�ض الأن�سب � ،إذا تبــني لها �أن العر�ض الأقل �سعرا ال يتنا�س ــب
وم�صلحة الهيئة � ،سواء من حيث جودة الأ�صناف �أو عدم القدرة املالية والتجارية �أو الفنية
ل�صاحب العر�ض .
املــادة ( ) 88
ترف ــع اللجنـ ــة تو�صياتهــا موقع ـ ــة من جميع �أع�ضائها �إىل الرئي�س التنفي ــذي والذي يقــوم
بدوره برفعها لالعتماد من الرئي�س .
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املــادة ( ) 89
يجــوز �إلغــاء املناقـ�صــة بعــد الإعـالن عنها  ،وقبل البــت فيهــا بتو�صيــة من اللجنــة  ،وبقــرار
من الرئيــ�س التنفيــذي  ،وذلـك فـي احلـاالت الآتيـة :
�أ � -إذا اقت�ضت م�صلحة الهيئة ذلك .
ب � -إذا ا�ستغني عن املناق�صة نهائيا .
ج � -إذا تقدم عطاء وحيد �أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد .
د � -إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة ال�سوقية .
هـ � -إذا اقرتنت العطاءات كلها �أو �أكرثها بتحفظات جوهرية .

املــادة ( ) 90
يجوز مبوافقة الرئي�س التنفيذي قبول العطاء الوحيد �إذا كان مطابقا لل�شروط  ،وكانت
حاجة العمل ال ت�سمح ب�إعادة طرح املناق�صة من جديد .

املــادة ( ) 91
تخطر اللجنة دائرة ال�ش�ؤون الإداريـة واملالية بنتيجـة املناق�صـة خـالل ( )2يومني من اعتماد
النتيجــة التخــاذ الالزم نحــو �إخطــار من قبــل عطا�ؤه لإعداد العقود للتوقيع  ،علــى �أن
يت�ضمــن الإخطـ ـ ــار طلــب توفيــر �ضم ـ ــان ح�س ـ ــن تنفيـ ـ ــذ خـ ـ ــالل املـ ــدة املن�صــو�ص عليه ـ ــا
فـي املــادة ( )102من هذه الالئحة .

الف�صــل اخلامــ�س
املناق�صــة املحــدودة
املــادة ( ) 92
يج ـ ــوز التعاق ـ ــد عـ ــن طري ــق املناق�صـ ــة املح ــدودة ف ــي احل ــاالت التــي تتطلــب طبيعتهــا
ق�صر اال�شرتاك فـي املناق�صة على موردين �أو مقاولني �أو ا�ست�شاريني حمددين �سواء داخل
ال�سلطنة �أو فـي اخلارج ممن تتوافر فـي �ش�أنهم ال�شروط املطلوبة .
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املــادة ( ) 93
تتــم الدعــوة �إىل املناق�صــة املحــدودة لل�شركــات �أو امل�ؤ�س�ســات امل�شتغلــة بنوع الن�شاط اخلا�ص
مبو�ضوع املناق�صة وامل�سجلة �أ�سما�ؤهم فـي �سجل املوردين واملقاولني الذين ثبتت كفاءتهم
الفنية واملالية وتتوافر ب�ش�أنهم �شروط ح�سن ال�سمعة  ،ب�شرط �أال يقل عدد ال�شركات
وامل�ؤ�س�ســات عــن ( )3ثــالث  .وجتــرى الدعــوة �إىل تقديــم العطاءات فـي املناق�صات املحدودة
مبوجب خطاب م�سجل  ،وت�سري على املناق�صة املحدودة �سائر الأحكام املنظمة للمناق�صة
العامة .

املــادة ( ) 94
يجوز للجنة التو�صية بتحويل املناق�صة املحدودة �إىل ممار�سة �إذا ر�أت �أن ذلك يحقق م�صلحة
الهيئة فـي احل�صول على �شروط �أف�ضل لل�شراء �أو مواعيد �أن�سب للتوريد .

الف�صــل ال�ســاد�س
املمار�ســـة
املــادة ( ) 95
يجوز �شراء الأ�صناف �أو االتفاق على تنفيذ الأعمال عن طريق املمار�سة فـي الأحوال الآتية :
أ�  -الأ�شياء املحتكر �صنعها �أو ا�ستريادها .
ب  -الأ�شياء التي ال توجد �إال لدى �شخ�ص بذاته .
ج  -الأ�شياء التي ال ميكن حتديدها مبوا�صفات دقيقة .
د  -الأعمال الفنية املرغوب �إجرا�ؤها مبعرفة فنيني �أو �أخ�صائيني معينني .
هـ  -التوريدات ومقاوالت الأعمال والنقل التي تقت�ضي حالة اال�ستعجال عدم انتظار
�إجراءات املناق�صة .
و  -املهمات والب�ضائع التي تقت�ضي طبيعتها �أو الغر�ض من احل�صول عليها ب�أن يكون
�شرا�ؤها من �أماكن �إنتاجها .
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ز  -التوريدات ومقاوالت الأعمال والنقل التي مل تقدم عنها �أي عطـاءات فـي املناق�صات
�أو قدمت عنها عطاءات ب�أ�سعار غري مقبولة وكانت احلاجة �إليها ال ت�سمح ب�إعادة
طرحها فـي مناق�صة .

املــادة ( ) 96
توجــه الدع ــوة �إلــى تقديــم العطــاءات مت�ضمنــة البيانــات الواجــب ذكرهــا ف ــي الإعــالن
عن املناق�صات العامة  ،ويجب �أن توجه الدعوة �إىل �أكرب عدد من امل�شتغلني بنوع الن�شاط
مو�ضوع املمار�سة .
املــادة ( ) 97
يكون اعتماد التو�صيات بال�شراء عن طريق املمار�سة وفقا لل�صالحيات املو�ضحة باملــادة
( )14من هذه الالئحة .
املــادة () 98
تطبق اللجنة ال�شروط العامـة للمناق�صات الواردة فـي هذه الالئحة على �إجراءات املمار�سة ،
ويعفى املورد من الت�أمني امل�ؤقت �إذا قام بتوريد الأ�صناف املراد �شرا�ؤها  ،وقبلتها الهيئة
نهائيا فور �إمتام العقد .
الف�صــل ال�سابــع

الأمــر املبا�شــر
املــادة ( ) 99
يجوز التعاقد ل�شراء االحتياجات �أو �إ�سناد الأعمال بطريق ال�شراء بالأمر املبا�شر  ،وذلك
فيما ال تزيد قيمته على ( )8٫000ثمانية �آالف ريال عماين على �أن يتم اختيار املقاول
�أو ال�صانع �أو املورد من بني �أف�ضل العرو�ض التي يتم احل�صول عليها �شريطة �أن تكون
الأ�سعار منا�سبة  ،وذلك مع بيان الأ�سباب املوجبة الختياره  ،ويتم ذلك مبوافقة املدير
العام  .ويجوز فـي حالة ال�ضرورة  ،ومبوافقة الرئي�س التنفيذي التعاقد بالإ�سناد املبا�شر
فيما ال يجاوز ( )35٫000خم�سة وثالثني �ألف ريال عماين .
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الف�صــل الثامــن
ال�ضمانـــات
املــادة ( ) 100
يجب �أن يقدم مع كل عطاء ت�أمني م�ؤقت ال يقل عن ( )%2اثنني باملائة من جمموع قيمة
العطــاء  ،ويج ــوز �أن يك ــون هــذا الت�أمني نقدا �أو فـي �صورة �ضمان بنكي خال من �أي قيد
�أو �شرط � ،أو �شيكا م�صرفيا م�صدقا  ،ويجب �أال تقل مدة �سريان الت�أمني عن مدة �سريان
العطاء .

املــادة ( ) 101
يرد الت�أمني امل�ؤقت �إىل �أ�صحاب العطاءات غري املقبولة  ،وذلك بعد انتهاء املدة املحددة
ل�سريان العطاء � ،أو �إذا مت �إر�ساء املناق�صة على �أحد املتقدمني � ،أيهما �أ�سبق .
ويرد الت�أمني امل�ؤقت �إىل �صاحب العطاء املقبول بعد ت�سلم ت�أمني �ضمان ح�سن التنفيذ .

املــادة ( ) 102
أ�  -على �صاحب العطاء املقبول �أن يقدم �ضمانا م�صرفيا م�صدقا ( )%10ع�شرة باملائة
من قيمة ما ر�سا عليه  ،ت�أمينا ل�ضمان ح�سن التنفيذ  ،وذلك فـي فرتة ال تتجاوز
( )10ع�ش ـ ــرة �أيـ ـ ــام عمل من الي ــوم التالــي لإخط ـ ــاره مب ـ ــا يفي ـ ــد قب ـ ــول عطائ ـ ــه
و( )20ع�شرين يوم عمل بالن�سبة للعقود التي تربم خارج ال�سلطنة .
ب  -مدة �سريان ت�أمني �ضمان ح�سن التنفيذ تبد�أ من وقت �إ�صداره �إىل ما بعد انتهاء
فرتة ال�ضمان �أو تاريخ �شهادة الت�سليم النهائي � ،أيهما �أبعد �إال �إذا اتفق على غري
ذلك .
املــادة ( ) 103
يجوز الإعفاء من تقدمي �ضمان ح�سن التنفيذ �إذا قام �صاحب العطاء املقبول بتوريد جميع
الأ�صناف التي ر�سا عليه توريدها  ،وقبلتها الهيئة خالل املدة املحددة لتقدمي �ضمان ح�سن
التنفيذ � ،أما �إذا كان التوريد املقبول عبارة عن جزء من الأ�صناف املتعاقد عليهــا  ،وكان
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ثمنــه يكفـي لتغطي ــة ن�سب ــة( ) %10ع�شــرة باملائ ــة مقاب ــل �ضمــان ح�ســن التنفيــذ  ،فيخ�صم
من ثمن اجلزء املورد ما يعادل قيمة هذه الن�سبة  ،ويحتفظ به لدى اجلهة املعنية مبثابة
�ضمان ح�سن التنفيذ حتى متام تنفيذ العقد .

املــادة ( ) 104
�إذا مل يقم �صاحب العطاء املقبــول بتقدمي ت�أمني �ضمان ح�سن التنفيذ فـي امل ــدة املحــددة
ج ــاز للهي ــئة مبوجب �إخطار كتاب ــي م�سج ــل  ،ودون حاجة �إىل �أي �إج ــراءات أ�خــرى �إلغ ــاء
الرت�سية  ،وم�صادرة الت�أمني امل�ؤقت  ،وتكليف �أحد مقدمي العطاءات التي تلي عطاءه بتنفيذ
العملية  ،والرجوع �إىل �صاحب العطاء ال�سابق  ،ومطالبته باخل�سائر والأ�ضرار التي مل
يتي�سر لها ا�سرتدادها من الت�أمني امل�ؤقت ب�أي طريقة تراها منا�سبة .

الف�صل التا�سع
تنفيــذ العقــود
املــادة ( ) 105
تبد أ� املدة املحددة للتوريد من اليوم التايل لإخطار املورد �أو املقاول بقبول عطائه �أو بعد
ت�سلم املورد لأمر ال�شراء �إال �إذا اتفق على خالف ذلك  ،ويجب �أن يت�ضمن الإخطار الأ�صناف
والكميات والفئات ومواعيد بدء التوريد وانتهائه بالإ�ضافة �إىل طلب تقدمي �ضمان ح�سن
تنفيذ الأعمال  ،كما تبد أ� املدة املحددة لتنفيذ عقود الأعمال ح�سب �شروط العقد .

املــادة ( ) 106
يجوز للهيئة تعديل كميات �أو حجم عقودها بالزيادة �أو النق�ص فـي حدود ( )%25خم�سة
وع�شرين باملائة بال�شروط والأ�سعار ذاتها املتفق عليها �سابقا .

املــادة ( ) 107
يجــوز جتديــد العقــود الدوريــة التــي تربمهــا الهيئــة ب�شكــل تلقائــي ملرتيــن دون احلاجة
�إىل طلب عرو�ض �أ�سعار جديدة ما مل تتغري بنود العقد  ،وبالأخ�ص تلك املتعلقة باملوا�صفات
والكميات واملدد والقيم � ،شريطة احل�صول على عر�ضني ا�سرت�شاديني على الأقل .
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املــادة ( ) 108
يجــب �أن تت�ضمــن العقــود و�أوامــر ال�شــراء التي تربمها الهيئة مع الغري غرامة مالية
عن الأيام التي يت�أخر فيها املورد �أو املقاول فـي الت�سليم �أو التنفيذ خالل الفرتة املحددة
بالعقد �أو مدة التمديد املمنوحة لإكمال الأعمال  ،وحتدد الهيئة غرامة الت�أخري عن كل
يوم �أو عن جزء منه  ،وحتى تاريخ اكتمال الأعمال  ،وذلك بحد �أق�صى ( )%10ع�شرة باملائة
من قيمة العقد  ،ويكون للهيئة احلق فـي خ�صم مبلغ غرامات الت�أخري من م�ستحقاته
لديها  ،هذا مع عدم الإخالل بالتزام املتعاقد مع الهيئة بتنفيذ التزاماته املن�صو�ص عليها
بالعقــد �أو �أمر ال�شراء  .وفـي جميع الأحوال يكــون للهيئة احلـق فـي املطالبـة بالتعويــ�ض
عن الأ�ضرار واخل�سائر الفعلية التي ت�صيبها من جراء هذا الت�أخري .

املــادة ( ) 109
�إذا �أخـ ــل املتعاق ــد بـ ـ�أي �ش ـ ــرط من �شروط العقـ ــد �أو ا�ستعمــل �أ�سالي ــب الغـ ــ�ش �أو التالعـ ــب
ف ــي تنفيـ ــذ العقـ ــد  ،ف�إنـ ــه يحـ ــق للهيئ ـ ــة ف�س ـ ــخ العقـ ــد � ،أو تنفي ــذه علــى ح�ساب املتعاقــد ،
مـع م�صــادرة الت�أمــني  ،ومطالبتــه بالتعويــ�ض .

املــادة ( ) 110
يج ـ ــب علــى الرئي ـ ــ�س التنفيـ ــذي  -بنـ ـ ــاء عل ـ ــى تو�صيـ ـ ـ ــة اللجن ـ ـ ــة  -اتخ ـ ــاذ �إجـ ـ ــراء �أو �أكث ـ ـ ــر
مــن الإجــراءات الآتية �إذا تبني �أن مق ــدم العطــاء املقبول قد �أخل بالتزامات ــه فـي تنفيـ ــذ
العقــد كليــا �أو جزئيــا مثــل الت�أخيــر فـي توري ــد امل ــواد �أو الت�أخيــر ع ــن الت�سليم فـي الوقــت
املحــدد �أو ا�ستخدام الغ�ش فـي توريد املواد �أو �أداء اخلدمات :
أ�  -حت�صيل قيمة ال�ضمان املايل  ،وقيده فـي ح�سابات الهيئة .
ب � -شراء املواد من الأ�سواق التجارية ب�سعر ال�سوق ال�سائد  ،والرجوع عليه بفارق
الزيادة فـي ال�سعر .
ج � -إحالة العطاء �إىل �أحد مقدمي العطاءات التي تلي عطاءه .
د � -إع ــادة ط ــرح املناق�ص ــة والرج ــوع �إل ــى املتناقــ�ص املخــل بالتزاماتــه بفرق الزيادة
فـي ال�سعر  ،ومطالبته بالتعوي�ض عـن الت�أخري وال�ضرر  ،وباخل�سائر التي حلقت
بالهيئة .
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هـ  -حرم ــان املتناق ــ�ص من الدخ ــول فـي مناق�ص ــات الهيئ ــة فـي امل�ستقب ــل  ،وللم ــدة
التي ت ــراها الهيئ ــة منا�سب ــة .
املــادة ( ) 111
مــع ع ــدم الإخ ــالل بن�ص املــادة ( )70من هــذه الالئحــة  ،توقع العقود التي تربمها الهيئة
من قبل الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه .

الف�صــل العا�شــر
توريـد امل�شرتيـات وت�سلمهـا وت�سجيلهـا
املــادة ( ) 112
تلتــزم دائــرة ال�ش ـ�ؤون الإداريــة واملاليــة مبتابعــة توريــد وت�سلم امل�شرتيات التي مت التعاقد
على توريدها خالل الفرتة املحددة فـي العقد �أو �أمر ال�شراء .

املــادة ( ) 113
يتم ت�سلم امل�شرتيات مبوجب �إذن ت�سلم م�شرتيات يبني فيه �أنواعها و�أو�صافها وكمياتها
و�أي بيانات �أخرى  ،ويرفق به �إ�شعار ت�سلم من املورد ( �إن وجد)  ،ويوقع من قبل املوظف
املخت�ص .
وت�سلم امل�شرتيات التي تورد بكميات كبرية �إىل �أمني املخزن  ،وذلك مبوجب �إذن توريد
يبني فيه �أنواعها و�أو�صافها وكمياتها  ،و�أي بيانات �أخرى  ،ويرفق به �إ�شعار ت�سلم من املورد
(�إن وجد)  ،ويوقع عليه �أمني املخزن .

املــادة ( ) 114
يجـ ــب فح ــ�ص امل�شرتي ــات ح ــال ورودهــا للت�أكــد مــن عددهــا وكميتهــا ومــدى مطابقتهــا
للموا�صفات وال�شروط املطلوبة  ،وذلك من قبل الدائرة املعنية .
املــادة ( ) 115
للدائرة املعنية رف�ض �أي م�شرتيات غري مطابقة للموا�صفات �أو ل�شروط العقد  ،مع فر�ض
الغرامات واجلزاءات املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
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البــاب اخلامــ�س
�إدارة املخــازن واملوجــودات
الف�صــل الأول
�إدارة املخــازن
املــادة ( ) 116
يك ــون للهيئ ـ ــة خمـ ــزن �أو �أكثـ ــر يت ــم فيــه تخزيـ ــن املـ ــواد  ،وذل ــك بعــد معاينتهــا والت أ�كـ ــد
من �صالحيتها ومطابقتها للموا�صفات الواردة فـي �أوامر ال�شراء .
املــادة ( ) 117
يكــون �أميــن املخــزن م�س ـ�ؤوال عــن جميـع املــواد والأ�صنــاف املوجــودة فــي املخــزن  ،ويختــ�ص
بالإ�ضافة �إىل الواجبات الأخرى املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة بالواجبات الآتية :
�أ  -الإ�شراف على تزويد املخزن باملواد الالزمة  ،وب�صفة دائمة .
ب  -االحتفاظ ببطاقة �صنف لكل مادة وفقا للنموذج املخ�ص�ص لقيد عمليات الإ�ضافة
وال�صرف والر�صيد لهذه املادة �أوال ب�أول .
ج  -حفــظ املــواد ف ــي الأماك ــن املخ�ص�صــة له ــا  ،وبطريقــة ال تعر�ضهــا للتلف �أو الفقد
�أو الهالك .
د � -صــرف املــواد للجهــات الطالبــة بعــد اتبــاع الإجــراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة .
هـ  -االحتفاظ ببطاقة العهد ال�شخ�صية للمواد التي ت�صـ ــرف للموظفني لأعمالهم
الر�سمية .
و � -إبالغ مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية عن فقد �أو تلف �أو هالك �أي مادة
واتخاذ الإجراءات الالزمة لتحديد �أ�سبـاب الفقد �أو التلف �أو الهالك .
ز  -تقدير قيمة االعتمادات املطلوب �إدراجها فـي م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة
لتزويد املخزن بالكميات التي يحتاجها خالل ال�سنة املالية .
املــادة ( ) 118
تق�سم املواد �إىل ما ي�أتي :
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أ�  -الأ�صنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف امل�ستدمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :وت�شم ـ ـ ــل امل ـ ـ ـ ــواد الت ـ ــي ال تفنـ ـ ـ ــى مبجـ ـ ـ ـ ــرد
اال�ستعمال  ،وتقيد عند �صرفها من املخازن
عهدة طرف من ت�سلمها .
ب  -الأ�صنـ ـ ـ ــاف املع ـ ـ ـ ـ ـ ــدة لال�سته ـ ـ ـ ــالك  :وت�شمل املواد التي تفنى مبجرد ا�ستعمالها
دون �أن تخلف بقايا من ذات نوعها .
ج  -الأ�صناف غري ال�صاحلة لال�ستعمال  :وت�شمل �أ�صناف املواد التي يتقرر اعتبارها
تالفة  ،وال ميكن �إ�صالحها  ،ويتم الت�صرف
فيها بالبيع �أو الإتالف .

املــادة ( ) 119
ال يجــوز الت�صريــح بقبــول مــواد ال تخــ�ص الهيئــة حلفظهــا باملخازن كالودائع والأمانات
ال�شخ�صية �أو �أي مواد �أخرى  ،ويتحمل �أمني املخزن الأ�ضرار املادية التي قد تنتج عن ذلك ،
ويراعى التحقيق فـي �أ�سباب وجودها  ،ويرفع الأمر �إىل الرئي�س التنفيذي التخاذ القرار
الالزم فـي هذا ال�ش�أن .

املــادة ( ) 120
ال يجوز فتح �أي خمزن بدون ح�ضور �أمني املخزن  ،ومع ذلك يجوز عند االقت�ضاء �إجراء
الفتح مبعرفة وحتت م�س�ؤولية جلنة ي�شكلها مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية  ،ويحرر
حم�ضر بذلك  ،ويعر�ض على الرئي�س التنفيذي لالعتماد .

املــادة ( ) 121
يتعني على �أمني املخزن  -فـي حالة منحه �إجازة  -ت�سليم ما فـي عهدته �إىل من يحل
حمل ــه مبوجب حم�ضر ت�سلــيم وت�سلم  ،يحرر من ( )3ثالث ن�سخ  ،يوقع عليهـا  ،وتعتمد
من مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ليحتفظ كل منهم بن�سخة .
ف�إذا مل يتم الت�سليم على الوجه املبني فـي الفقرة ال�سابقة لأي �سبب من الأ�سباب يعني
الرئي�س التنفيذي جلنة ت�شرف على جرد موجودات املخزن  ،وت�سليمها ملن يحل حمل
�أميـن املخزن  ،على �أن يعتمد الرئي�س التنفيذي نتائج عمل اللجنة .
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املــادة ( ) 122
تتخذ فـي حالة نقل �أمني املخزن �أو انتهاء خدماته الإجراءات الالزمة جلرد حمتويات
املخزن  ،ويتم ت�سليمها مع �سجالت املخزن �إىل �أمني املخزن اجلديد الذي يتم تعيينه ،
وذلك مبوجب حم�ضر يوقع منـه ومن مدير دائرة الرقابة الداخليـة ومدير دائرة ال�ش�ؤون
الإدارية واملالية  ،وعند اكت�شاف وجود عجز فـي نتيجة اجلرد يتخذ حيالها الإجـراءات
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
وفـ ــي حال ــة وفـ ــاة �أميــن املخــزن  ،يتــم ت�شكيــل جلنــة بقرار من الرئي�س التنفيذي جلرد
حمتويات املخزن  ،وفـي جميع احلاالت تخ�صم قيمة العجز من ا�ستحقاقاته .

املــادة ( ) 123
يلتــزم �أمي ــن املخ ــزن باتخ ــاذ الإج ــراءات الالزم ــة لتزوي ــد املخــزن بالأ�صنــاف التــي يبلــغ
ر�صيدها حدا م�ساويا حلد �إعادة الطلب منها .

املــادة ( ) 124
يخت�ص �أمني املخزن بت�سلم املواد ب�صفة مبدئية مبوجب �إذن توريد يبني فيه �أنواعها
و�أو�صافها وكمياتها و�أي مالحظات �أخرى  ،وتعترب هذه املواد عهدة فـي حيازته  ،وال يجوز
ال�صرف منها �أو الت�صرف فيها قبل فح�صها ومعاينتها من قبل الدائرة املعنية .

املــادة ( ) 125
يحدد موعد فح�ص ومعاينة املواد خالل ( )3ثالثة �أيام عمل على الأكرث من تاريخ ت�سلمها
من املخزن  ،وذلك باالتفاق مع الدائرة الطالبة .

املــادة ( ) 126
يتــوىل �أميــن املخــزن فــرز امل ــواد التي تق ــرر قبولهــا عــن تلــك التي تقرر رف�ضها  ،ويبا�شر
�إجراءات ت�سلم املواد املقبولة طبقا للإجراءات املقررة لذلك .
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وبالن�سب ـ ــة للم ــواد املرفو�ضـ ــة يتول ــى مدي ـ ــر دائـ ــرة ال�ش ـ ـ�ؤون الإداريـ ـ ــة واملاليـ ــة �إر�س ـ ــال
�إخط ــار للمورد يت�ضمن ما ي�أتي :
أ� � -أ�سباب الرف�ض .
ب  -تكليف املورد بنقل املواد املرفو�ضة خالل املهلة التي حتدد  ،ويكون م�س�ؤوال عن كل
فقد �أو تلف �أو هالك قد يحدث فيها بعد انق�ضاء هذه املهلة .
ج  -تكليف املورد بتوريد مواد بديلة عو�ضا عن تلك التي تقرر رف�ضها وبالأ�سعار نف�سها .

املــادة ( ) 127
تقيد املواد الواردة كهدايا �أو معونات �أو م�ساعدات �ضمن موجودات املخزن مبوجب �إذن
توريد بعد حتديد القيمة املقدرة لها يوقع بوا�سطة مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ،
علــى �أن يراعــى فـي ذلــك القوانيــن واللوائـح والقــرارات املنظمــة لقبــول مثــل هــذه الهدايــا
�أو املعونات �أو امل�ساعدات .

املــادة ( ) 128
يراعى عند حفظ املواد املخزنة و�صرفها الآتي :
أ� � -أن يتم حفظ املواد املخزنة  ،كل منها على حدة فـي الأماكن املخ�ص�صة لها بطريقة
تالئم العمل  ،وبطريقة ال تعر�ضها للتلف �أو الهالك �أو الفقد  ،ويجب �أن ترقم
كل خانــة �أو مكــان للحفــظ  ،وتو�ضــع علـيــه بطاقــة حتم ــل ا�س ــم املــادة ورقمه ــا ،
مع مراعاة التفرقة بني املواد اجلديدة واملواد امل�ستعملة .
ب � -أن يقوم �أمني املخزن من وقت لآخر بالتفتي�ش على املواد املقرر لها مدة �صالحية
معين ــة �أو املواد القابل ــة للتل ــف بطبيعته ــا  ،وعر�ض نتيج ــة التفتيــ�ش علـى مدي ــره
املبا�شر التخاذ الالزم  ،ويراعى عند حفظ هذه املواد ترتيبها بح�سب تاريخ انتهاء
مدة ال�صالحية .
ج  -يكـ ــون �أمي ــن املخزن م�س�ؤوال عن كل تلف �أو فقد �أو هالك فـي املواد التي ت�سلمها
فـي عهدته حلفظها باملخازن � ،إال �إذا �أثبت �أن ذلك قد ن�ش�أ عن ظروف قاهرة
خارجة عن �إرادته مل يكن فـي و�سعه توقعها �أو دفعها .
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د � -أن يت ــم ال�ص ــرف من الكمـي ــة التــي وردت �أوال �أو التــي قارب ــت م ــدة �صالحيته ــا
على االنتهاء  ،بحيث يتبع مبد أ� ما يرد �أوال ي�صرف �أوال  ،ليكون املتبقي للحفظ
لدى املخازن من الكمية التي وردت فـي �أقرب تاريخ .
هـ  -يلتزم �أمني املخزن عند ال�صرف مبراعاة الدقة التامة للتحقق من نوع املواد
امل�صروفة وعددها ومقا�سها ووزنها وكيلهـا وموا�صفاتها .

املــادة ( ) 129
تق ــوم اجله ــة طالبــة ال�صــرف با�ستيف ــاء البيان ــات الـواردة بطلـب �صـرف املواد علـى النموذج
املعد لذلك .
ويتوىل �أمني املخزن �صرف وقيد املواد املطلوبة فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�ض  ،وذلك فور
ت�سلمه للطلب .

املــادة ( ) 130
ال يجوز لأمني املخزن �صرف �أي مادة �إال بعد ا�ستيفاء البيانات الواردة فـي طلب ال�صرف
�أو بطاقة العهدة بح�سب الأحوال �أو قيد البيانات الواردة فيها ببطاقة ال�صنف و�سجل قيد
طلبات ال�صرف وفق النموذج املعد لذلك .

املــادة ( ) 131
يجب �أن يتم اجلرد ال�سنوي جلميع املواد باملخازن قبل نهاية ال�سنة املالية  ،وت�شكل لهذا
الغر�ض جلنة بقرار من الرئي�س التنفيذي على �أال يكون من بني �أع�ضائها �أمني املخزن ،
ويت�ضمن هذا القرار التاريخ املحدد لبدء وانتهاء عمل اللجنة .
وعل ـ ــى �أمي ــن املخـ ــزن �إع ــداد ك�ش ـ ــف يبي ــن فيـ ــه املـ ــواد املوج ــودة ف ــي املخ ــزن و�أر�صدته ــا ،
ويعتمد من مديره املبا�شر .

املــادة ( ) 132
تتوىل جلنة اجلرد جرد الأ�صناف املوجودة فـي املخزن ح�سب الوحدة املثبتة فـي ال�سجالت
وتثبــت الأر�ص ــدة املوج ــودة من مواقــع اجلــرد فـي هــذه القوائ ــم  ،وتوق ــع قوائ ــم اجلرد
من �أع�ض ــاء اللجـنــة  ،وتر�س ــل �إىل املديــر امل�س ـ�ؤول ع ــن املخزن لإثبات الأر�صدة والقيمة
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من واقع ال�سجالت  ،وتر�سل القوائم املذكورة بعد ذلك �إىل الرئي�س التنفيذي العتمادها
فـي حالة عدم وجود فرق .
ويجوز فـي حاالت ال�ضرورة العاجلة �صرف �أو ت�سلم الأ�صناف فـي �أثناء اجلرد  ،ب�شرط
موافقة جلنة اجلرد  ،على �أن تودع �سندات الإ�ضافة �أو طلبات ال�صرف فـي ملفات م�ؤقته
حلني انتهاء عملية اجلرد .

املــادة ( ) 133
فـي حال ــة وجــود عجــز بي ــن الأر�صـ ــدة من واق ــع اجلـرد الفعلــي  ،وبني الأر�صدة الواردة
فـي ال�سج ــالت تق ــوم جلن ــة اجلـرد ب�إثبــات هــذا العجــز فـي قائمــة اجلــرد قبــل عر�ضه ــا
على الرئي�س التنفيذي .
ويطلب من �أمني املخزن �إي�ضاح �أ�سباب هذا العجز خالل �أ�سبوع على الأكرث من تاريخ
ت�سلمه �إياه .
ويجوز للجنة ت�سوية العجز فـي �أ�صناف بع�ض املواد من الزيادة التي قد توجد فـي �أ�صناف
�أخرى م�شابهة لها فـي النوع ومتجان�سة معها فـي الوحدة � ،إذا كان العجز ناجتا عن خط�أ
فـي قيد الكميات املت�سلمة �أو امل�صروفة فـي بطاقات ال�صنف .
ويع ــد مديــر دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية �سند �إ�ضافة لت�سوية العجز النا�شئ عن الزيادة
�أو طل ــب �صرف لت�سوية الفرق النا�شئ عن النق�ص  ،ويوقع الرئي�س التنفيذي على �أي
منهما .

املــادة ( ) 134
يجب على الرئي�س التنفيذي فـي حالة ثبوت م�س�ؤولية �أمني املخزن عن العجز  ،اتخاذ
الإجراءات الالزمة خل�صم قيمة هذا العجز من راتبه �أو بدالته �أو م�ستحقاته من الهيئة
فـي حدود الربع  ،وفـي حالة تعذر حتديد امل�س�ؤول عن العجز �أو عدم وجود من ي�ساءل عنه
�أ�صــال تتخ ــذ الإج ــراءات لتحميل قيمة العجز على الهيئة بعد العر�ض على املجل ــ�س .
وف ــي جمي ــع الأح ــوال يـت ــم �إب ــالغ جه ــاز الرقاب ــة املالي ــة والإداري ــة للدولــة باملخالفــات
املالية �أو الإدارية �أو �أي حادث يرتتب عليه خ�سارة مالية مبا فــي ذلــك العجــز ف ــي الأر�صــدة
�أو الأ�صناف وذلك خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ اكت�شاف املخالفة .
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الف�صـل الثانـي
�إدارة املوجـــودات
املــادة ( ) 135
يجب متييز الأثاث والأجهزة واملعدات والأدوات بو�سم خ ــا�ص بالهيئة  ،و�أرقام م�سل�سلة
لكل �صنف  ،وقيدها فـي ال�سجالت املخ�ص�صة .
املــادة ( ) 136
تقوم دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بت�سجيل وترقيم امل�شرتيات التي تعترب ك�أ�صول ح�سب
النظام املتبع لديها  ،على �أن ت�سجل جميع البيانات املتعلقة ب�شرائها  ،وخا�صة ما ي�أتي :
أ�  -رقم �أمر ال�شراء ال�صادر من الهيئة .
ب  -رقم الفاتورة ال�صادرة من املورد .
ج  -نوع الأ�صل امل�شرتى .
د  -الكمية والقيمة .
هـ  -ن�سبة الإهالك املرتبطة به .
و  -ال�ضمانات املرتبطة به .
ز � -أي بيانات �أخرى .
املــادة ( ) 137
تعترب امل�شرتيات ك�أ�صل ثابت �إذا كانت من الأ�صناف الآتية :
أ�  -الأرا�ضي .
ب  -املباين .
ج  -ال�سيارات .
د  -الأثاث .
هـ  -معدات و�أجهزة مكتبية (�أجهزة احلا�سب الآيل  -الهواتف والفاك�سات  -الآالت
الطابعة � -آالت الت�صوير  -املا�سحات ال�ضوئية  -قطاعات الأوراق  -املكيفات) .
و � -أي معدات �أخرى تزيد قيمتها على ( )100مائة ريال عماين .
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املــادة ( ) 138
ي�شكــل الرئيــ�س التنفيــذي جلنــة جلــرد موجــودات الهيـئــة مــن الأثاث والأجهــزة واملعــدات
والأدوات املختلفة  ،وذلك مرة واحدة على الأقل �سنويا .
وتقوم اللجنة باجلرد وفقا للإجراءات الآتية :
أ�  -مطابقة الأر�صدة الفعلية مع الأر�صدة املوجودة فـي ال�سجالت .
ب  -الت�أكد من �أن كل موجودات الهيئة �صاحلة لال�ستعمال .
ج � -إعداد قوائم اجلرد وتوقع من �أع�ضائها  ،وتر�سل �إىل مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية
واملالية لبيان �أ�سباب الفروقات .
د  -رفع القوائم م�شفوعة بالتو�صيات �إىل الرئي�س التنفيذي لالعتماد .

املــادة ( ) 139
يت ــم بي ــع موج ــودات الهيـئ ــة بق ــرار م ــن املجل ــ�س  ،بن ــاء عل ــى تو�صي ــة الرئي ــ�س التنفي ــذي
فـي �إحدى احلاالت الآتية :
أ� � -إذا �أ�صبحت املوجودات غري �صاحلة لال�ستعمال .
ب � -إذا كانت �صاحلة لال�ستعمال  ،وفائ�ضة عن احلاجة .
ج � -إذا كان ــت �صال ـح ــة لال�ستعم ــال  ،وا�ستمــر تخزينه ــا م ــدة طويل ــة  ،ويخ�شــى عليها
من التلف .
د � -إذا كانت �صاحلة لال�ستعمال  ،ورئي ا�ستبدالها ب�أ�صول �أحدث منها .

املــادة ( ) 140
ت�صنف املوجودات املطلوب بيعها فـي جمموعات متجان�سة مع �إي�ضاح كميتها وتاريخ وقيمة
�شرائها وقيمتها الدفرتية وقت طلب البيع وقيمتها التقديرية  ،وو�صف حلالتها .
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املــادة ( ) 141
يتم بيع املوجودات بالإعالن عن ذلك ب�إحدى الطرق الآتية :
 - 1الإعالن داخليا .
 - 2املزايدة العلنية .
 - 3بطريقة املظاريف املغلقة .
ويحدد طريقة البيع الرئي�س التنفيذي � ،أو من يفو�ضه .

املــادة ( ) 142
يجب �أن يت�ضمن الإعالن عن البيع البيانات واملوا�صفات الأ�سا�سية للموجودات املعرو�ضة
وكيفية املعاينة ومكانها وميعاد ومكان تقدمي العرو�ض واملبلغ الواجب �سداده لدخول املزاد
�إن وجد  ،والن�سب الواجب �سدادها من ثمن البيع  ،وذلك مبجرد ر�سو املزاد وم�صاريف
الداللة  ،و�أي ا�شرتاطات �أخرى .

املــادة ( ) 143
تتوىل دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية م�س�ؤولية الإجراءات اخلا�صة بتنفيذ بيع موجودات
الهيئة ح�سب الطريقة املحددة للبيع  ،ولها فـي ذلك اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا فـي �إقرار
عملية البيع  ،وخا�صة من حيث منا�سبة ال�سعر التقديري .
وعلى دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية �إعداد حم�ضر باملزايدة يحتوي على تفا�صيل �أ�سعار
بيع املوجودات  ،ويوقع من القائمني على املزاد  ،ويرفع لالعتماد من قبل املدير العام .

املــادة ( ) 144
تقوم اللجنة بفتح املظاريف املغلقة ومراجعة العرو�ض املقدمة  ،وتر�سى املزايدة على �أعلى
عر�ض م�ستوف ال�شروط .
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وعند الت�ساوي فـي عر�ضني �أو �أكرث تتوىل اللجنة حتديد من تر�سو عليه املزايدة وفقا
للأ�س�س التي تقررها  ،وفـي كل الأحوال تعد اللجنة حم�ضرا يوقع من �أع�ضائها  ،ويعتمد
من قبل الرئي�س التنفيذي .

املــادة ( ) 145
يجوز للجنة ت�أجيل البيع باملزاد العلني �أو باملظاريف املغلقة �إىل جل�سة �أخرى �إذا قل عدد
املتزايدي ــن ع ــن ( )3ثالثة � ،أو �إذا مل ت�صل الأثمان املعرو�ضة �إىل ( )%50خم�سني باملائة
من القيمة التقديرية  .وفـي جميع الأحوال تكون اجلل�سة الثانية نهائية بعد �إعادة النظر
فـي القيمة التقديرية .

املــادة ( ) 146
يتم �إتالف و�شطب املوجودات غري ال�صاحلة لال�ستعمال � ،أو التي تتجاوز نفقات بيعها
للقيمة املحتمل احل�صول عليها نتيجة البيع  .وتعد دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية قائمة
بتلك املوجودات تبني فيها نوعها وتاريخ �شرائها وقيمتها ال�شرائية والدفرتية  ،وو�صفا
حلالتها للح�صول على موافقة اللجنة .

املــادة ( ) 147
يجوز للرئي�س التنفيذي �إلغاء البيع بعد الإعالن عنه  ،وقبل املوعد املحدد له � ،إذا ا�ستغني
عن البيع نهائيا � ،أو �إذا اقت�ضت م�صلحة الهيئة ذلك  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أن ي�صدر
قرار الإلغاء م�سببا  ،وترد فورا �أي ت�أمينات م�ؤقتة مت حت�صيلها �إىل م�ستحقيها .
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قــــرار
رقـم 2015/3
ب�إ�صـدار قواعـد بيـع الأوراق املاليـة
التـي تخلـف العميـل عـن �سـداد قيمتهـا
ا�ستنادا �إىل قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادرة بالقرار رقم ، 2009/1
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة ،
و بناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن بيع الأوراق املالية التي تخلف العميل عن �سداد قيمتها بالقواعد املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  11 :من ربيع الأول 1437هـ
املوافـــــق  23 :من دي�سمبـــــــر 2015م
يحيــى بن �سعيــد بن عبداللــه اجلابــري
رئيــ�س جملـ�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1130
ال�صادرة فـي 2016/1/3م

-558-

قواعـد بيـع الأوراق املاليـة التـي تخلـف العميـل عـن �سـداد قيمتهـا
املــادة ( ) 1
ت�ســري هـ ــذه القواع ــد علــى جميــع عمليات بيع الأوراق املالية التي قام الو�سيط ب�شرائها
ل�صالــح العميــل  ،وتخل ــف العميــل عــن �سداد قيمتها �شريطة وجود تفوي�ض بال�شراء �صادر
من العميل �إىل الو�سيط .
املــادة ( ) 2
يكــون للو�سيــط  ،وبدون تفوي�ض من العميل  ،بيع الأوراق املالية التي مل ي�سدد العمــيل
قيمتهــا  ،وذل ــك خ ــالل ي ــوم العم ــل التال ــي مبا�ش ــرة النته ــاء فتـ ــرة التـ�سويـ ــة (، )T+3
وفـي حــال ع ــدم وجــود طلــب علــى هــذه الأوراق خالل اليوم املذكور  ،جــاز للو�سيــط �إعــادة
طرحها للبيع خالل مدة �أق�صاها ( )5خم�سة �أيام عمل تبد�أ من اليوم التايل النتهاء اليوم
املذكور  ،وذلك ح�سب الأ�سعار ال�سائدة .
املــادة ( ) 3
يجب على الو�سيط �إخطار العميل قبل القيام بعملية البيع املن�صو�ص عليها فـي املـادة ()2
مــن ه ــذه القواع ــد  ،وذلك بوا�سطــة و�سيلــة االت�صال املتفق عليها بينهما � ،أو ب�أي و�سيلة
�أخرى منا�سبة فـي حال عدم وجود هذا االتفاق  ،وعلى الو�سيط االحتفاظ مبا يثبت قيامه
بالإخطار .
املــادة ( ) 4
يحظر على الو�سيط بيع �أوراق مالية مدفوعة القيمة لتغطية املبالغ الناجتة عن عملية
�شراء الأوراق املالية التي مل ت�سدد قيمتها .
املــادة ( ) 5
�إذا �أودع العمي ــل مبلغ ــا ل ــدى الو�سي ــط غي ــر ك ــاف ل�س ــداد قيم ــة �شـ ــراء الأوراق املاليـ ــة ،
ومل ي�ستكمله قبل انتهاء فرتة الت�سوية ( ، )T+3يكون للو�سيط بيع اجلزء الذي مل ت�سدد
قيمته دون اجلزء الآخر .
املــادة ( ) 6
�إذا قــام الو�سيــط ب�شراء �أكرث من ورقــة ماليــة للعمي ــل فـي يوم واحد  ،و�أودع العميل مبلغا
معينا لدى الو�سيــط  ،ومل ي�ستكمله قبل انتهـاء فتــرة الت�سويــة( ، )T+3ف�إن املبلغ املودع
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يغط ــي قيم ــة الأوراق املالي ــة ح�ســب توايل عمليات ال�شراء وفقا لأول �صفقة نفذت ح�سب
الك�شوفات ال�صادرة من �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع .
املــادة ( ) 7
يتحم ــل العمي ــل ف ــرق اخلــ�سارة الناجتــة عــن بي ــع الأوراق املالي ــة التي مل ي�سدد قيمتها ،
م�ضافا �إليهــا عمول ــة الو�ساط ــة  ،وتكــون مديونية فـي ح�سابه لدى الو�سيط  ،و فـي حالة حتقق
الربح ف�إن الفرق ي�ؤول �إىل �صندوق حماية امل�ستثمرين بالهيئة  ،ويلتزم الو�سيط ب�إجراء
عملي ــة التحويــل �إىل ال�صندوق خالل ( )3ثالثة �أيام عمل تبد�أ مــن اليوم التال ــي لتاريــخ
تنفـيذ عملية البيع .
املــادة ( ) 8
ال يج ــوز للو�سيــط الذي قام ببيع �أوراق مالية تخلف العميل عن �سداد قيمتها  ,ال�شراء له
مرة �أخرى �إال بعد قيام العميل ب�سداد كامل املديونية امل�ستحقة عليه  ،والتي ترتبت طبقا
لهذه القواعد .
املــادة ( ) 9
علــى الو�سي ــط �إذا قــام بتنفـيذ عمليــة بيع �أوراق ماليــة لأحد عمالئه وفقا لهذه القواعد
ملرتيــن متتاليتني � ،أن يبلغ فورا اجلمعية العمانية للأوراق املالية بهوية العميل  ،ورقم
ح�سابــه لــدى �شركــة م�سقط للمقا�صة والإيداع  ،ويجب على اجلمعية و�ضع قائمة ب�أ�سماء
ه�ؤالء العمالء  ،وتعميمها على جميع �أع�ضائها وفق الآلية التي تراها منا�سبة .
املــادة ( ) 10
يلتزم الو�سيط بتزويد الهيئة بتقرير �شهري عن �صفقات البيع املنفذة طبقا لهذه القواعد .
املــادة ( ) 11
يج ــب عل ــى الو�سي ــط �إط ــالع العميــل على هذه القواعــد � ،س ــواء عند تعبئ ــة ا�ستمــارة فتـ ــح
احل�ساب � ،أو عند حترير التفوي�ض بال�شراء .
املــادة ( ) 12
على الو�سيط و�ضع �سيا�سة داخليــة وا�ضحة  ،واتباع جميع الأنظ ــمة  ،التي تكف ــل �ضم ــان
تطبيق هذه القواعد .
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الهيئــة العامـــة للتعديــــن
قــــرار
رقــم 2015/77
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون التعديـن
ا�ستنادا �إىل قانون التعدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/27
و�إىل املر�س ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ــم  2014/49ب�إن�شاء الهيئة العامة للتعدين و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون التعدين ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/77
و�إىل موافقة وزارة املالية رقم  :ماليـة  -ت (/)4779م.ت.د 2013/1/8/بتاريخ 1434/6/19هـ ،
املوافـ ـ ــق 2013/4/30م ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتعدين ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ــدل بعبــارة "بن�سب ــة ( ")٪5ال ــواردة فـي الفقــرة الثانيــة مــن امل ــادة ( )76م ــن الالئحـ ــة
التنفيذية لقانون التعدين امل�شار �إليها عبارة "بن�سبة (. " )٪10
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يوليــو 2015م .
�صدر فـي  25 :من جمادى الثانية 1436هـ
املوافـــق  15 :من ابريــــــــــــــــــــل 2015م

ن�شر هـذا القـرار فـي اجلري ــدة الر�سميـة رقم ()1097
ال�صادرة فـي 2015/4/19م

املهنــد�س�/أحمـــد بن ح�ســـن الذيـــــب
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتعدين
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الهيئـة العامــة للكهربــاء وامليــاه
قــرار �إداري
رقـم 2015/1
ب�إ�صـدار الئحـة اعتمـاد املـواد امل�ستخدمـة فـي قطـاع امليـاه غيـر املرتبـط
ا�ستنادا �إىل نظام الهيئة العامة للكهرباء واملي ــاه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/58
و�إىل موافقــة وزارة املاليــة ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة باجتماعه رقم  2014/2بتاريخ 2014/7/8م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــــــــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ـ ــل ف ــي �شـ ـ�أن اعتمـ ــاد امل ـ ــواد امل�ستخدم ـ ــة فــي قط ـ ــاع امليـ ــاه غي ـ ــر املرتبـ ــط ب�أحك ـ ــام
الالئح ـ ــة املرفق ـ ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي 1436 /4 / 14 :هـ
املـوافـــــق 2015 / 2 / 4 :م

ن�شر هـذا القـ ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1091
ال�صادرة فـي 2015/2/15م

عبد امللك بن عبد اللـه بن زاهر الهنائي
رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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الئحـة اعتمـاد املـواد امل�ستخدمـة فـي قطـاع امليـاه غيـر املرتبـط
املــادة ( ) 1
فــي تطبيـق �أحكـام هـذه الالئحـة يكـون للكلمـات والعبـارات التاليـة املعنـى املبـني قريـن كـل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئـــــــة :
الهيئة العامة للكهرباء واملياه .
 - 2االعتمـاد :
ت�صديق على مادة يتم مبوجبه ال�سماح ل�شركة لتوريد تلك املـادة فـي مناق�صات
قطاع املياه غري املرتبط .
 - 3اللجنـــــة :
جلنة اعتماد املواد امل�ستخدمة فـي قطاع املياه غري املرتبط .
 - 4املــــــادة :
معدات �أو �أدوات �أو منتجات رئي�سية  ،حمددة من قبل الهيئة  ،وت�ستخدم فـي قطاع
املياه غري املرتبط .
 - 5ال�شركـــة :
ال�شركة امل�صرح لها بتوريد املـادة فـي قطاع املياه غري املرتبط .
 - 6الطرف الثالث :
جهة متخ�ص�صة ومعتمدة عامليا فـي جمال اعتماد املواد امل�ستخدمة فـي قطاع املياه
غري املرتبط .
املــادة ( ) 2
يتعني اعتماد �أي مـادة من قبل الهيئة وفقا للإجراءات املبينة بهذه الالئحة قبل التقدم
للمناق�صات املتعلقة بقطاع املياه غري املرتبط .
-563-

املــادة ( ) 3
يقدم طلب اعتماد املـادة من ال�شركة �إىل الهيئة على النموذج املعد لهذا الغر�ض مرفقا به
امل�ستندات  ،والبيانات الآتية :
 - 1ن�سخــة من �أوراق ال�سجــل التجــاري املت�ضمـن ن�شـاط توريـد املـادة فـي قطـاع امليـاه
غري املرتبـط اخلا�صـة بال�شركـة .
 - 2ن�سخة من �شهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�صناعة عمان اخلا�صة بال�شركة .
� - 3شهـ ــادات االعتمـ ــاد ال�صـ ــادرة م ــن ط ــرف ثالث يعتمد موا�صفات املـادة امل�ستخدمة
فـي قطاع مياه ال�شرب .
 - 4قائمـ ــة املراجـ ــع املتعلقـ ــة باجله ـ ــات التـ ــي ا�ستخدمـ ــت فيهــا املـادة داخــل ال�سلطنــة
�أو خارجها  ،وامل�ستندات الر�سمية التي ت�ؤيد ذلك .
� - 5شهادة املطابقة ال�صحية .
� - 6شهادات الفح�ص امل�ستقل .
 - 7املوا�صفات الفنية .
 - 8نظام املقايي�س امل�ستخدم .
 - 9كتيب املنتجات .
املــادة ( ) 4
ت�شكــل اللجنــة بقــرار من رئيــ�س الهيئــة  ،وتتولــى البــت فـي طلبــات االعتمــاد بعــد ا�ستيفــاء
امل�ستنــدات والبيانــات املطلوبــة  ،وذلــك باملوافقــة املبدئيــة �أو بالرفــ�ض .
وفـي حالة الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا  ،وتخطــر به ال�شركــة كتاب ــة خــالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ �صدوره .
وفـي حالـة املوافقـة املبدئـية  ،تخطـر ال�شركـة بذلـك كتابـة  ،وبتقريـر زيـارة امل�صنـع املنتـج
للمادة لتقييمها من قبل املخت�صني بالهيئة  ،والتكلفة التقديرية للزيارة .
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املــادة ( ) 5
يجوز للجنة اال�ستعانة بطرف ثالث لإعداد تقرير فني ب�ش�أن مدى توافر املوا�صفات الفنية
املطلوبة فـي املـادة  ،وغريها من البيانات وفقا لنطاق العمل املحدد له من قبل اللجنة ،
وذلك فـي حالة �أهمية املـادة لقيمتها �أو لأهمية م�شروع معني يراد ا�ستخــدام تلك املـادة فيه ،
على �أن تقوم الهيئة بتحديد الطرف الثالث من خالل طلب عرو�ض  ،واختيار العر�ض
الأن�سب فنيا  ،وي�صدر قرار اللجنة بعد مراجعتها للتقرير الفني .
املــادة ( ) 6
ي�صدر باعتماد املـادة �أو رف�ضها قرار من اللجنة  ،وت�سلم �شهادة االعتماد �إىل ال�شركة .
املــادة ( ) 7
تكون مدة االعتماد (� )2سنتني قابلة للتجديد  ،وذلك بناء على طلب يقدم من ال�شركة
على النموذج املعد لهذا الغر�ض قبل انتهاء مدة االعتماد مبدة ال تقل عن (� )60ستني يوما ،
وي�صدر بتجديد االعتماد قرار من اللجنة فـي �ضوء ا�ستخدام املـادة خالل فرتة �صالحية
االعتماد املراد جتديده .
وفـي حالة عدم توريد املـادة التي �سبق اعتمادها لأي �شركة ملدة (� )2سنتني متتاليتني ،
حتذف املـادة تلقائيا من قائمة املواد املعتمدة .
املــادة ( ) 8
يحــدد ر�ســم تقديــم طلـب االعتمــاد �أو جتديــده مببلـغ وق ــدره ( )10ع�ش ــرة ريـاالت عماني ــة ،
كمــا تتحمـل ال�شركـة تكلفة زيارة فريــق الهيئة لتقييـم املــادة املــراد اعتمادهـا وفقـا ملـا تقرره
الهيئة  ،وتكلفـة تعييـن الطرف الثالـث  ،وال يحق لل�شركـة املطالبــة با�ستــرداد �أي من املبالغ
التي حتملتها وفقا لهذه املـادة �سواء كان قرار اللجنة باعتماد املـادة �أو رف�ضها .
املــادة ( ) 9
يجــوز للجنــة �إلغــاء االعتمــاد وفقــا ملعطيــات جديــدة تــرى معهــا اللجنــة �أن املـادة املعتمـدة
ال ت�ستوفـي املوا�صفات املعمول بها  ،والتي مت االعتماد وفقا لها  ،على �أن تخطر ال�شركة
كتابة بذلك خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �صدور قرار اللجنة .
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الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي
قــــرار
رقـــم 2015/165
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون الطيـران املدنـي
ا�ستنادا �إىل قانون الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رق ـ ــم ، 2004/93
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/33ب�إن�شاء الهيئة العامة للطيــران املدنــي ،
و�إىل نظام الهيئة العامة للطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقــم ، 2013/43
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم /44ن، 2007/
و�إىل موافقـة جملــ�س �إدارة الهيئـ ــة العامة للطريان املدنـي ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  5 :من جمادى الأوىل 1436هـ
املـوافـــــق  24 :من فربايـــــــــــــــــر 2015م
د� .أحمــد بن حممـــد بــن �سالــم الفطي�ســــي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للطريان املدين
ن�شر هـذا القـرار فـي اجلري ــدة الر�سميـة رقم ()1092
ال�صادرة فـي 2015/3/1م
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
الالئحــة التنفـيذيــة لقانـون الطيـران املدنـي
ي�ستبدل بن�صي املــادة ( ، )82والفقرة ( )1من املــادة ( )87من الالئحة التنفـيذية لقانون
الطريان املدين امل�شار �إليها  ،الن�صان الآتيان :
املــادة ( ) 82
ر�ســوم هبــوط ووقــوف الطائــرات
 - 1ر�سوم هبوط الطائرات :
حتدد ر�سوم هبوط الطائرات على النحو الآتي :
وزن الطائــرة

الر�ســم لكــل هبــوط

حتى ()50.000
خم�سني �ألف كيلــو جـرام .

( )1.250ريال عماين واحد ومائتان وخم�سون
بي�سة عن كل (� )1000ألف كيلو جرام �أو جزء
منه  ،وبحد �أدنى ( )5خم�سة رياالت عمانية .

�أكرث من ()50.000
خم�سني �ألف كيلـو جـرام .

( )1.375ريال عماين واحد وثالثمائة وخم�س
و�سبعون بي�سة عن كل (� )1000ألف كيلو جرام
�أو جزء منه .

ويتعني عند ح�ساب ر�سوم هبوط الطائرات مراعاة ال�ضوابط الآتية :
�أ � -أن يتم ح�ساب ر�سوم الهبوط وفقا للوزن الأق�صى للطائرة .
ب � -أن ت�ســدد ر�ســوم الهب ــوط كاملــة  ،وذلــك فـيمــا عدا الطائرات املعفاة من الر�سوم
املقررة من قبل �سلطة الطريان املدين .
 - 2ر�سوم وقوف الطائرات :
حتدد ر�سوم وقوف الطائرات على النحو الآتي :
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عــدد �ساعــات
الوقــوف

نــوع الطائــرة

الر�ســم لكــل وقــوف

(� )2ساعتان .

Code A , B ,
C ,D , E ,F

بدون ر�سم

املدة التي تزيد
على ()2
ال�ساعتني
الأوليتني .

( )13.540ثالثة ع�شر رياال عمانيا
 Code A , B , Cوخم�سمائة و�أربعون بي�سة عن كل ()4
�أربع �ساعات .

املدة التي تزيد
على ()2
ال�ساعتني
الأوليتني .

( )43.780ثالثة و�أربعون رياال عمانيا
 Code D , E , Fو�سبعمائة وثمانون بي�سة عن كل ()4
�أربع �ساعات .

الفقــرة ( )1مـن املــادة ()87
 - 1يح�صل ر�سم مغادرة على الرحالت الدولية مبطارات ال�سلطنة على امل�سافر الواحد ،
وذلك على النحو الآتي :
املغــادر

الر�ســم

راكب دويل

( )8ثمانية رياالت عمانية

راكب عابر (ترانزيت)

( )1ريال عماين واحد

وي�ستثنى من �سداد هذا الر�سم الفئات الآتية :
 - 1الركاب الذين تقل �أعمارهم عن (� )2سنتني .
� - 2أفراد الطاقم اجلوي امل�سافرون بالزي الر�سمي  ،حاملو بطاقات هوياتهم ال�سارية
واخلا�صة بخطوطهم اجلوية .
 - 3الركاب على الرحالت الداخلية .
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هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
قـــــــــرار
رقــم 2015/1
بتحديـــد ر�ســـوم اخلدمــــات
املقدمـة من هيئـة الوثائـق واملحفوظـات الوطنيـة
ا�ستنادا �إىل قانون الوثائق واملحفوظات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2007/60
و�إىل الالئحة املالية لهيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2014/1
و�إىل موافقـ ــة جملـ ــ�س �إدارة هيئة الوثائ ــق واملحفوظـ ــات الوطني ــة فـي اجتماعـ ــه رقـ ــم ()9
املنعقد بتاريخ  31من مار�س 2014م ،
و�إل ـ ـ ــى موافقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وزارة املالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بكتابه ـ ـ ـ ـ ــا رقـ ـ ـ ـ ــم م.ت.د 11833/45915/9/1/بتاريـ ـ ـ ــخ
 13مـ ــن �أكتوب ـ ـ ـ ــر 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم اخلدمات املقدمة من هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية وفقا للجدول املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :من حمـــــــــــرم 1437هـ
املوافـــــق  10 :من نوفمبــــــــر 2015م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1123
ال�صادرة فـي 2015/11/15م
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هيثــــم بــن طــــــارق �آل �سـعيـــــــد
الوزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر امل�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف علـ ـ ـ ـ ــى هيئـ ـ ـ ـ ـ ــة
الوثائ ـ ـ ــق واملحفوظ ـ ـ ـ ـ ــات الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ــة

جـدول ر�ســوم اخلدمــات
املقدمـة مـن هيئـة الوثائـق واملحفوظـات الوطنيـة
�أوال  :الوثائـ ـ ـ ــق الورقي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
احلجـم

A4

A3

ن�سخ عادية

( )200
مائتا بي�سة لكل ورقة

()300
ثالثمائة بي�سة لكل ورقة

ن�سخ ملونة

()400
�أربعمائة بي�سة لكل ورقة

()500
خم�سمائة بي�سة لكل ورقة

النـوع

ثانيا  :ال�صـ ــور واخلرائـ ــط الورقيــة
احلجـم

A4

A3

ن�سخ عادية

()500
خم�سمائة بي�سة لكل ورقة

()600
�ستمائة بي�سة لكل ورقة

ن�سخ ملونة

()700
�سبعمائة بي�سة لكل ورقة

()800
ثمامنائة بي�سة لكل ورقة

النـوع
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ثالثا  :الوثائ ــق وال�ص ــور واخلرائ ــط الرقمي ــة
نوع الن�سخ
النــوع

عــــــادي
(�أبيــ�ض و�أ�ســود)

ملــــــون

وثيقة عادية

()600
�ستمائة بي�سة لكل وثيقة

()800
ثمامنائة بي�سة لكل وثيقة

�صور �أو خرائط

()800
ثمامنائة بي�سة لكل وثيقة

()900
ت�سعمائة بي�سة لكل وثيقة

رابعا  :املخطوطـ ــات والكت ـ ــب
النــــوع

املخطوط

الكتب

عــــــادي
(�أبيــ�ض و�أ�ســود)

ملــــــون

( )200
مائتا بي�سة لكل ورقة

()400
�أربعمائة بي�سة لكل ورقة

()300
ثالثمائة بي�سة
لكل ورقة �إلكرتونية

()400
�أربعمائة بي�سة
لكل ورقة �إلكرتونية

( )100
مائة بي�سة لكل ورقة

( )200
مائتا بي�سة لكل ورقة
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قـــــــــــرار
رقــم 2015/292
ب�شـــ�أن قواعـــــد و�إجــــراءات
االطـالع علـى املحفوظـات بهيئـة الوثائـق واملحفوظـات الوطنيـة
ا�ستنادا �إىل قانون الوثائق واملحفوظات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم، 2007/60
و�إىل الالئحـ ــة التنفيذيـ ــة لقان ـ ـ ـ ــون الوثائـ ــق واملحفوظـ ــات ال�صـ ـ ــادرة بالق ـ ـ ــرار الـ ـ ــوزاري
رقم ، 2008/23
و�إىل موافق ــة جمل�س �إدارة هيئ ــة الوثائــق واملحفوظ ــات الوطنية فـي اجتماعـ ـ ــه رقـ ـ ــم ()9
املنعقد بتاريخ  31من مار�س 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �شـ ـ�أن االطالع على املحفوظات بهيئ ــة الوثائق واملحفوظات الوطنية بالقواعد
والإجراءات املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :من حمـــــــــــرم 1437هـ
املوافـــــق  10 :من نوفمبــــــــر 2015م
د .حمــــــــــد بن حممـــــــــــد ال�ضويانـــــــي
رئي�س هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1123
ال�صادرة فـي 2015/11/15م
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قواعـــــد و�إجــــراءات
االطـالع علـى املحفوظـات بهيئـة الوثائـق واملحفوظـات الوطنيـة
املــادة( ) 1
يكون االطالع على املحفوظات لدى الهيئة وفقا للقواعد والإجراءات الآتية :
-1
-2
-3

-4
-5
-6
-7
-8
-9

 1للم�ستفيـ ــد ا�ستعم ــال احلوا�سي ــب املوجودة بقاع ــة االط ــالع للبحــث ع ــن مراج ــع
الوثائق املراد االطالع عليها  ،وله طلب امل�ساعدة من م�شرف القاعة .
 2للم�ستفيــد ا�ستعمــال �أدوات البــحث الورقية املتاح ــة بقاعـ ــة االطالع على �أن يتم
�إرجاعها �إىل �أماكنها عند االنتهاء من ا�ستعمالها .
3للم�ستفيد طلب �أربعة ملفات فـي اليوم الواحد  ،وال يجوز �إتاح ــة �أكثــر مــن مل ــف
واح ــد �أو وح ــدة وثائقي ــة فـي الوق ــت نف�س ــه  ،وعلى امل�ستفيــد �إرجــاع املحفوظــات
التي �أتيحت له قبل احل�صول على وثائق �أخرى .
 4يتم االطــالع على املحفوظــات داخــل قاع ــة االط ــالع  ،ويكون امل�ستفي ــد م�س ـ ـ�ؤوال
عن املحفوظات التي تتاح له �إىل �أن يرجعها �إىل م�شرف القاعة .
5علـ ــى امل�ستفي ـ ــد �إبـ ــالغ م�شرف قاعة االطالع عن ك ــل وثيق ـ ــة ممزق ـ ــة �أو م�شوه ـ ــة
عند ت�سلمها .
 6على امل�ستفي ــد املحافظ ــة على الرتتيب الذي �أ�سن ــد للمحفوظ ــات داخــل املل ـ ــف ،
و�إعالم امل�شرف على قاعة االطالع عن �أي ملف به خلل فـي ترتيب وثائقه .
7عل ــى امل�ستفيـ ــد ا�ستخدام املحفوظـ ــات التي تت ــاح ل ـ ــه بكل عناي ــة  ،ومين ــع الر�سـ ــم
�أو الكتابة عليها �أو ثنيها �أو �إحداث �أي �ضرر فيها .
8على امل�ستفيد �إرجاع املحفوظات التي �أتيحت له �إىل م�شرف قاعة االطالع باحلالة
التي كانت عليها وقت ت�سلمها .
 9للم�ستفي ــد حج ــز مل ــف واح ــد ليومي عمل متتاليني  ،علــى �أن يع ــود �إىل القاعة
فـي اليوم التايل .
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املــادة( ) 2
يج ــوز لكل �شخ ــ�ص �سم ــح ل ــه باالطالع عل ــى املحفوظ ــات �أن يح�ص ــل علـ ــى ن�سـ ــخ �أو �صـ ــور
�أو م�ضامني من هذه املحفوظات طبقا للقواعد والإجراءات الآتية :
1 -1يقــدم طلــب ا�ستن�ساخ املحفوظ ــات �إىل امل�شرف على قاعة االط ــالع  ،وفق ــا للنم ــوذج
املعد لذلك .
2 -2يتم ا�ستن ــ�ساخ املحفوظات فـي احلدود التي ت�سمح بها مقت�ضيات احلفظ ال�سليم
مل ــنت املحفوظ ـ ــات  ،وتلبيـ ـ ــة �أغـ ــرا�ض البح ـ ــوث  ،واال�ست�شهـ ــاد بهـ ــا وفقـ ــا للع ـ ـ ــدد
الذي ت�سمح به الهيئة .
3 -3مينـ ــع تـ ــداول املحفوظات املن�سوخ ــة وا�ستعمالها فـي �أغـ ــرا�ض جتاري ـ ــة �أو نفعي ـ ــة
�إال مبوافقة كتابية من الهيئة .
4 -4للم�ستفيـ ــد �أن يح�صـ ــل عل ــى ن�س ــخ وم�ضام ــني م�صدق ب�صحتهـ ــا مـ ــن املحفوظ ــات
التي تخ�صه  ،بعد تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك  ،و�سداد الر�سوم املقررة .
5 -5للم�ستفي ــد احل�ص ــول على ن�سخ ورقي ـ ــة �أو �إلكرتون ــية م ــن املحفوظـ ــات املوج ــودة
بالهيئة  ،بعد �سداد الر�سوم املقررة لذلك .
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�صنـدوق تقاعـد موظفـي اخلدمـة املدنيـة
قـــــرار
رقـــم 2015/132
ب�إ�صـدار الالئحـة املاليـة ل�صنـدوق تقاعـد موظفــي اخلدمـة املدنيـة
ا�ستنـ ــادا �إلــى قانـ ــون معا�ش ـ ــات ومكافـ ـ ـ�آت ما بعـ ــد اخلدمـ ــة ملوظفـي احلكوم ـ ــة العماني ـ ــني
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 86/26
و�إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 98/47
و�إىل قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
و�إىل قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2011/111
و�إىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2008/118
و�إىل موافقة وزارة املالية مبوجب اخلطاب رقم (مالية  -ت (/)12238م  .ت  .د)2014/4/7/
بتاريخ � 23أكتوبر 2014م ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة ال�صندوق فـي اجتماعه املنعقد بتاريخ  11يونيو 2015م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة املالية ل�صندوق تقاعد موظفـي اخلدمة املدنية املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  15 :من رم�ضـــــــــان 1436هـ
املوافــــق  2 :من يـوليــــــــــــو 2015م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1106
ال�صادرة فـي 2015/7/12م
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خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ــر ديـ ـ ـ ـ ــوان الب ـ ـ ـ ـ ـ ــالط ال�سلط ــانـ ــي
رئيـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جمـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة �صـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوق
تقـ ــاعـ ـ ـ ــد مـ ــوظف ـ ـ ــي الــخدم ـ ـ ـ ــة املدنيـ ــة

الفهــــــر�س
الف�صــــــل الأول
تعريف ـ ـ ــات و�أحكـ ـ ـ ـ ــام عام ـ ـ ـ ـ ـ ــة

رقم
ال�صفحة

الف�صــــــل الثاين

�ش ـ ـ ــراء وا�ستئج ـ ـ ـ ــار العق ـ ـ ـ ـ ــارات

الف�صــــــل الثالث
�شـ ــراء املنق ــوالت وتنفي ــذ الأعم ــال وتقدي ــم اخلدمـ ــات
الف�صــــــل الرابع
ا�ستئجار وا�ستعارة املنقوالت من الغري وت�أجري و�إعارة وبيع املنقوالت اململوكة لل�صندوق
الف�صــــــل اخلام�س
املحافظ ـ ـ ــة عل ــى �أم ـ ـ ـ ــوال ال�صنـ ـ ـ ـ ـ ــدوق
الف�صــــــل ال�ساد�س
املخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازن
الف�صــــــل ال�سابع
املـوازن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الف�صــــــل الثامن
الإي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
الف�صــــــل التا�سع
امل�صروف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الف�صــــــل العا�شر
ال�سلـ ـ ـ ـ ــف النرثيـ ـ ـ ـ ـ ــة
الف�صــــــل احلادي ع�شر
اخل ــزين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الف�صــــــل الثاين ع�شر
املكتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الالئحـة املاليـة ل�صنـدوق تقاعـد موظفــي اخلدمــة املدنيــة
الف�صــــــل الأول
تعريفـــــات و�أحكـــام عامــــة
املــادة ( ) 1
ف ـ ــي تطبيق �أحك ـ ــام هذه الالئح ــة يك ــون للكلمـ ــات والعبـ ــارات الآتي ــة املعنـ ــى املب ــني قريـ ــن
كل منها  ,ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
 - 1ال�صــنـــــــــــــــــدوق � :صندوق تقاعد موظفـي اخلدمة املدنية املن�ش�أ باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  86/26امل�شار �إليه .
 - 2املجـلـــــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة ال�صندوق .
 - 3املـديـــــر العــــــــام  :مدير عام ال�صندوق .
 - 4املـــوظـف املخت�ص  :كل موظف م�س�ؤول ح�سب مهام واخت�صا�صات وظيفته .
 - 5الــــدلـيــــــــــــــــــــل  :كل دليل خا�ص بالإجراءات ذات ال�صلة بعمل ال�صندوق .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع الأعمال املالية والإدارية لل�صندوق  ,كما ت�سري
�أحك ـ ــام القانون املايل والئحت ـ ــه التنفيذية فيما مل يرد به ن�ص خ ـ ــا�ص فـي ه ــذه الالئحـ ــة
�أو فـي قرارات املجل�س  ,ومبا ال يتعار�ض مع اال�ستقالل املايل لل�صندوق .
املــادة ( ) 3
ت�شكل جلنة املناق�صات الداخلية بال�صندوق برئا�سة املدير العام  ,بقرار من رئي�س املجل�س ,
وت�شك ــل جل ــنة املناق�ص ــات الفرعي ــة بال�صن ــدوق برئا�س ــة نائ ــب املدي ـ ــر الـعــام للعمليـ ــات ,
بقــرار من املدي ــر العـ ــام .
املــادة ( ) 4
للمجل�س �شطب قيمة اخل�سائر التي تلحق ب�أموال ال�صندوق فـي حالة عدم وجود م�س�ؤول
عن تلك اخل�سائر � ,أو تعذر معرفته رغم �إجراء التحقيق الالزم .
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وللمجل�س حتميل قيمة اخل�سائر التي تلحق ب�سيارات ال�صندوق على جانب ال�صندوق
و�إعفاء املت�سبب  -كليا �أو جزئيا  -من هذه القيمة بناء على اقرتاح املدير العام  ,وفيما ال
يجاوز مبلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين فـي املرة الواحدة  ,ومبا ال يزيد جمموعه
على مبلغ ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين فـي ال�سنة الواحدة .
املــادة ( ) 5
يكون التوقيع على ال�شيكات واحلواالت وخطابات التحويل وخطابات ال�ضمان وجميع
امل�ستندات واملعامالت املالية بتوقيعني  ,وفقا لكتيب التواقيع املعتمد من املجل�س  ,ويتم
�إخطار اجلهة ذات العالقة بوقف التعامل مع �صاحب التوقيع املعتمد عند �إلغاء اعتماد
توقيعه  ,ويكون الإخطار عن طريق املدير العام .
ويكون توقيع العقود وااللتزامات وفقا للحدود وال�صالحيات املحددة بكتيب التواقيع
امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 6
تبد أ� ال�سنة املالية لل�صندوق من �أول يناير  ,وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب
من كل عام .
املــادة ( ) 7
يعد ال�صندوق ح�سابات منتظمة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية  ,وعلى دائرة ال�ش�ؤون
املالية �أن تقوم ب�إعداد القوائم املالية اخلتامية ال�سنوية التي تو�ضح املركز املايل لل�صندوق ,
ونتيجة �أعماله  ,ورفعها �إىل املدير العام قبل نهاية �شهر مار�س من ال�سنة املالية التالية ,
التخاذ ما يلزم من �إجراء .
وترفع القوائم املالية املدققة �إىل املجل�س لالعتماد قبل نهاية �شهر يونيو من ال�سنة املالية
التالية  ,ويتم التوقيع عليها من رئي�س املجل�س  ,واملدير العام  ,بعد اعتمادها من املجل�س ,
وتر�س ـ ــل ن�سخة من التقارير املعتمدة  ,وتقاريـ ــر مراقبـ ــي احل�سابات  ,وخطـ ـ ــاب الإدارة ,
�إىل جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  ,خالل (� )60ستني يوما من تاريخ االعتماد .
املــادة ( ) 8
يكون لل�صندوق مراقب ح�سابات خارجي من بني مكاتب املحا�سبة واملراجعة املرخ�ص لها
العمل بال�سلطنة  ,يتم تعيينه  ,وحتديد �أتعابه �سنويا من قبل املجل�س .
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املــادة ( ) 9
يعتمد املدير العام  ,الدليل  ,وال�سجالت  ,وغريها من النماذج الالزمة للعمل بال�صندوق .
املــادة ( ) 10
يكون القيد فـي ال�سجالت  ,وغريها من امل�ستندات الأخرى مبراعاة الآتي :
�1 -1إعـ ــداد امل�ستند واعتماده وفقـ ــا ملا هو مبـ ــني فـي الدليل  ,خـ ــالل الوق ــت املحـ ــدد ,
و�أن يرفق مع امل�ستند جميع ما يثبت �صحة ما جاء به من بيانات .
2 -2القيد بانتظام �أوال ب�أول .
3 -3عدم الك�شط � ,أو ال�شطب فـي ال�سجالت  ,و�أي م�ستندات �أخرى  ,ويكون الت�صحيح
 �إذا اقت�ضت ال�ضرورة  -ب�إجراء �أي تعديل فـي البيانات مقرتنا بتوقيع املوظفاملخت�ص  ,ومعتمدا من الرئي�س املبا�شر له .
4 -4توجيه القيود املحا�سبية �إىل احل�سابات املخت�صة  ,و�إجراء املطابقات بني احل�سابات
الإجمالية  ,وبني احل�سابات الفرعية املكونة لها ب�صفة دورية  ,ومنتظمة .
املــادة ( ) 11
على املوظف املخت�ص فور اكت�شاف �أي فقد �أو ت�شويه �أو تلف فـي ال�سجالت �أو �أي م�ستند �آخر
يكون فـي عهدته � -سواء فـي �أثناء اال�ستخدام �أو احلفظ � -إبالغ رئي�سه املبا�شر بالواقعة ,
وعلى الرئي�س املبا�شر رفع الأمر �إىل املدير العام لإجراء التحقيق  ,والوقوف على �أ�سباب
الفقد � ,أو الت�شويه � ,أو التلف  ,وحتديد امل�س�ؤولية �أو احلفظ �إذا تعذر الو�صول �إىل امل�س�ؤول .
و�إذا تبني من خالل التحقيق وجود �شبهة جنائية تعني �إبالغ االدعاء العام التخاذ �إجراءاته
ب�ش�أنها .
الف�صـــل الثانــــــي
�شـــراء وا�ستئجـــار العقـــارات
املــادة ( ) 12
يكـ ــون التعاقد على �شـ ــراء �أو ا�ستئجار العقارات الالزمة لال�ستخـ ــدام الإداري لل�صن ــدوق
عن طريق املناق�صة  ,وذلك وفقا ملا ي�أتي :
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�1 -1إذا كان ــت قيم ـ ــة املناق�ص ــة تزي ــد على (  )3000000ثالث ــة مالي ــني ري ــال عمان ــي ,
فيتول ـ ــى جملـ ــ�س املناق�صات اتخاذ الإجراءات الالزم ــة لطرح املناق ــ�صة  ,والبـ ــت
فيها وفقا لقانون املناق�صات امل�شار �إليه .
�2 -2إذا كانت قيمة املناق�صة تبلغ ( )3000000ثالثة ماليني ريال عماين ف�أقل  ,فتتوىل
جلنة املناق�صات الداخلية بال�صندوق اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�صة ,
والبت فيها  ,وفقا لقانون املناق�صات امل�شار �إليه .
�3 -3إذا كانت قيمة املناق�صة تبلغ ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين ف�أقل  ,فتتوىل
جلنة املناق�صات الفرعية اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�صة  ,والبت فيها ,
وفقا لقانون املناق�صات امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 13
يجــوز �ش ــراء �أو ا�ستئجار العقارات الالزمة لال�ستخدام الإداري لل�صن ـ ــدوق عـ ــن طريـ ــق
املمار�سة فـي احلاالت وطبقا لل�شروط الواردة فـي قانون املناق�صات  ,وفقا ملا ي�أتي :
�1 -1إذا كانت قيمة العقار تزيد على ( )100000مائة �ألف ريال عماين  ,فتتوىل املمار�سة
اللجنـ ــة التي ي�شكلها جمل ــ�س املناق�صـ ــات وفقـ ــا للفقرة الأوىل مـ ــن املــادة ()51
من قانون املناق�صات امل�شار �إليه .
�2 -2إذا كانت قيمة العقار تبلغ ( )100000مائة �ألف ريال عماين ف�أقل  ,فتتوىل املمار�سة
اللجنة التي ت�شكل بقرار من املدير العام لكل حالة على حدة .
املــادة ( ) 14
يجوز التعاقد بالإ�سناد املبا�شر ل�شراء وا�ستئجار العقارات الالزمة لال�ستخدام الإداري
لل�صندوق من الوحدات احلكومية �أو الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة �أو ال�شركات احلكومية ,
بعد �أخذ موافقة املدير العام .
كما يجوز التعاقد بالإ�سناد املبا�شر على �شراء �أو ا�ستئجار العقارات الالزمة لال�ستخدام
الإداري لل�صندوق من الأفراد �أو ال�شركات  ,وذلك فيما ال تزيد قيمته فـي املرة الواحدة
على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ,وفيما ال يزيد على ( )25000خم�سة وع�شرين �ألف
ريال عماين فـي حالة ال�ضرورة  ,وذلك بعد �أخذ موافقة املدير العام  ,على �أن تكون الأ�سعار
منا�سبة  ,مع بيان الأ�سباب املوجبة لذلك .
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املــادة ( ) 15
ت�شكل بقرار من املدير العام جلنة فنية ملعاينة العقار عند �شراء �أو ا�ستئجار العقارات الالزمة
لال�ستخدام الإداري لل�صندوق  ,ويحدد القرار ال�صادر بت�شكيل اللجنة اخت�صا�صاتها .
وعلـ ــى اللجنة �إعــداد حم�ضـ ــر باملعاينة موقعــا عليه من جميع الأع�ضاء  ,ومالك العقار ,
�أو مـ ــن ينوب عنه مبقت�ضى وكالة ر�سمية  ,وعر�ض املح�ضر على املدير الع ــام لالعتمــاد .
املــادة ( ) 16
تتولـ ــى ت�سلم العقـ ــار عند ال�شراء �أو اال�ستئجار جلنة ت�ضم �أع�ضـ ــاء فني ــني ت�شكـ ــل بقـ ــرار
من املدير العام  ,وتعد هذه اللجنة حم�ضرا بت�سلم العقار يت�ضمن من البيانات والإجراءات
ما ي�أتي :
1 -1و�صــفا دقيقا و�شامال جلميع �أجـ ــزاء العقـ ــار  ,وحمتوياته  ,وم�شتمالت ــه وملحقات ــه
الت ــي يتم ت�سلمه ــا وفقا مل ـ ــا جـ ــاء فـي �شهادة البيانات الــ�صادرة من �أمانة ال�سجل
العقاري �أو �أحد فروعها .
�2 -2إثبـ ــات حالة العقار وحمتوياته وم�شتمالته وملحقاتـ ــه وقت ت�سلمه ــا مـ ــن واق ــع
املعاينــة  ,وحتدي ــد مــا يكون قد �أ�صاب ــه من تل ــف خالل الفرتة ما بني معاينت ــه
وت�سلمه .
�3 -3إثبــات مــدى مطابقة العقار وحمتوياتـ ــه وم�شتمالتـ ــه وملحقات ـ ــه لال�شتـ ــراطات
املتفق عليها .
4 -4تدويـ ــن املالحظـ ــات �أو التحفظـ ــات التي قد تراهـ ــا اللجن ــة والتو�ص ـ ــية بالإج ــراء
�أو القرار الالزم فـي هذا ال�ش�أن .
ويوقــع املح�ضر من �أع�ض ـ ــاء اللجنة  ,ومالك العقار � ,أو من ينوب عنه مبقت�ض ــى وكالـ ــة
ر�سمية  ,ويعر�ض املح�ضر على املدير العام لالعتماد  ,واتخـ ــاذ الإج ــراء �أو القــرار الـ ــالزم
بالن�سبة للمالحظات �أو التحفظات التي تبديها اللجنة .
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املــادة ( ) 17
يكون ا�ستئجار ال�صندوق للعقارات طبقا للأحكام الواردة فـي املر�سوم ال�سلطاين رقم 89/6
فـي �ش�أن تنظيم العالقة بني مالك وم�ست�أجري امل�ساكن واملحال التجارية وال�صناعية
وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها  ,على �أن يت�ضمن عقد الإيجار الآتي :
1 -1النـ ــ�ص على التزام امل�ؤجر بت�سليم العقار �صاحل ـ ــا للغر�ض امل�ؤجر من �أجلـ ــه ,
ولل�صنـ ــدوق فـي حالة �إخالل امل�ؤجر بهذا االلتزام ف�سخ عقد الإيجار و�إلزام امل�ؤجر
برد الأجرة املدفوعة قبل ت�سلم العقار �أو �أي مبالغ �أخرى على �سبيل التعوي�ض عن
�أي �ضرر حلق ال�صندوق ب�سبب هذا الف�سخ .
2 -2الن�ص فـي العقد على التزام امل�ؤجر ب�إجراء الرتميمات و�أعمال ال�صيانة ال�ضرورية
لبقاء العقار وحمتوياته وم�شتمالته وملحقاته �صاحلا للغر�ض امل�ؤجر من �أجله ,
و�إذا مل يقــم امل�ؤجر بـ ــذلك خالل م ــدة يحددهـ ــا ال�صن ـ ــدوق من خـ ــالل �إخط ـ ــاره
للم�ؤجر كتابة ب�إجـ ــراء هذه الرتميمات و�أعمال ال�صيانة  ,يقوم ال�صندوق بذلك
على ح�ساب امل�ؤجر  ,وخ�صم تكاليفها من الأجرة .
املــادة ( ) 18
يتم التعاقد والتوقيع على العقد نيابة عن ال�صندوق وبا�سمه فـي حالة �شراء �أو ا�ستئجار
العقارات الالزمة لال�ستخدام الإداري لل�صندوق وفقا ملـ ــا ورد فـي املــادة ( )5من هذه
الالئحة  ,ويتم ا�ستكمال الإجراءات الالزمة تبعا لذلك من توثيق وت�سجيل وغريها با�سم
ال�صندوق و�أخذ ال�ضمانات الالزمة  ,وال يجوز �سداد قيمة العقار �إال بعد ت�سلمه  ,وت�سجيل
عقد البيع .
الف�صــل الثالــــث
�شراء املنقوالت وتنفيذ الأعمال وتقدمي اخلدمات
املــادة ( ) 19
يكون �شراء املنق ــوالت � ,أو تنفيذ الأعمال � ,أو تقدمي اخلدمـ ــات عن طريق املناق�ص ــة  ,وفقـ ــا
ملا ي�أتي :
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�1 -1إذا كانت قيمـ ــة املناق�ص ــة تزيــد عل ــى (  )3000000ثالثة مالي ــني ري ــال عمان ــي ,
فيتوىل جمل�س املناق�صات اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�صة والبت فيها ,
وفقا لقانون املناق�صات امل�شار �إليه .
�2 -2إذا كانت قيمة املناق�صة تبلغ ( )3000000ثالثة ماليني ريال عماين ف�أقل  ,فتتوىل
جلنة املناق�صات الداخلية بال�صندوق اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�صة
والبت فيها  ,وفقا لقانون املناق�صات امل�شار �إليه .
�3 -3إذا كانت قيمة املناق�صة تبلغ ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين ف�أقل  ,فتتوىل
جلنة فرعية اتخاذ الإجراءات الالزمة لطرح املناق�صة والبت فيها  ,وفقا لقانون
املناق�صات امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 20
يجوز �شراء املنقوالت � ,أو تنفيذ الأعمال � ,أو تقدمي اخلدمات الالزمة لل�صندوق بطريق
املمار�سة  ,وفقا ملا ي�أتي :
�1 -1إذا كانت القيمة تزيد على ( )100000مائة �ألف ريال عماين  ,فتتوىل املمار�سة
اللجنـ ــة التي ي�شكله ــا جملــ�س املناق�ص ــات وفقا للفق ــرة الأولـ ــى مـ ــن املــادة ()51
من قانون املناق�صات امل�شار �إليه .
�2 -2إذا كانت القيمة تبلغ ( )100000مائة �ألف ريال عماين ف�أقل  ,فتتوىل املمار�سة
اللجنة التي ت�شكل بقرار من املدير العام لكل حالة على حدة .
املــادة ( ) 21
يجوز لل�صندوق التعاقد بالإ�سناد املبا�شر مع الوحدات احلكومية �أو الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات
العامة �أو ال�شركات احلكومية  ,لتنفيذ �أعمال � ,أو �شراء منقوالت � ,أو احل�صول على خدمات
فنية �أو ا�ست�شارية � ,أو توريد �أ�صناف �أو مهمات  ,بعد �أخذ موافقة املدير العام .
كما يجوز لل�صندوق التعاقد بالإ�سناد املبا�شر مع املورد �أو املقاول �أو املكتب اال�ست�شاري ,
لتنفيذ �أعمال � ,أو �شراء منقوالت � ,أو احل�صول على خدمات فنية �أو ا�ست�شارية � ,أو توريد
�أ�صناف �أو مهمات  ,وذلك فيما ال تزيد قيمته فـي املرة الواحدة على ( )10000ع�شرة �آالف
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ريال عماين  ,وفيما ال تزيد قيمته فـي املرة الواحدة على ( )25000خم�سة وع�شرين �ألف
ريال عماين  ,فـي حالة ال�ضرورة  ,وذلك بعد �أخذ موافقة املدير العام  ,على �أن تكون
الأ�سعار منا�سبة  ,مع بيان الأ�سباب املوجبة لذلك .
املــادة ( ) 22
ال يجوز ال�شراء فـي ال�شهر الأخري من ال�سنة املالية �إال بناء على مقت�ضيات م�صلحة العمل
ال�ضرورية .
املــادة ( ) 23
على الدائ ــرة �أو الق�س ــم املخت�ص بال�ش ــراء فح ــ�ص ومعاينة املنق ــوالت امل�شرتاة  ,والت أ�ك ــد
من مطابقته ــا للموا�ص ــفات املــحددة بالعق ــد �أو �أمر ال�ش ــراء  ,و�صالحيتها لال�ستخ ــدام ,
وذلك قبل الت�سلم .
ويجوز ملدير ال�ش�ؤون الإدارية ت�شكيل جلنة للت�سلم  ,على �أن ت�ضم �أع�ضاء لديهم خربة
و�إمل ـ ــام باملوا�صفات املطلوبة فـي املنقوالت امل�شتـ ــراة  ,وتتوىل هذه اللجن ــة ت�سلم املنق ـ ــوالت
بعد الت�أكد من مطابقتها للموا�صفات املطلوبة  ,ويكون الت�سلم بناء على حم�ضر يت�ضمن
م ــا تــم مــن �إجراءات  ,وما انتهت �إليـ ــه نتيجة املعاينة �أو الفح ــ�ص  ,ويوق ــع ه ــذا املح�ض ــر
من جميع الأع�ضاء  ,ويرفع �إىل مدير ال�ش�ؤون الإدارية لالعتماد .
املــادة ( ) 24
ال يج ــوز ت�سلـ ــم املنقوالت امل�شرتاة �أو قبول الأعمال املنفذة �أو اخلدمات املقدم ــة �إذا تب ــني
من نتيجة املعاينة والفح�ص عدم مطابقتها للموا�صفات املحددة فـي �أمر ال�شراء �أو العقد ,
�أو عدم �صالحيتهــا لال�ستخ ــدام فـي �ضوء احلالة التي تكـ ــون عليها وقت الت�سلم والغ ــر�ض
من ال�شراء ومدة ال�صالحية .
ويتم رف�ض ت�سلم املنقوالت ب�إخطار البائع كتابة  ,وتكليفه بنقل املنقوالت على ح�سابه
خالل مدة حمددة بالإخطار  ,ويكون البائع م�س�ؤوال عن كل فقد �أو تلف �أو هالك يحدث
للمنقوالت بعد انق�ضاء هذه املدة  ,مع �إلزامه بتوريد منقوالت جديدة بذات املوا�صفات
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وال�شروط املحددة باالتفاق عند التعاقد � ,أو �إ�صدار �أمر ال�شراء  ,دون زيادة فـي الأ�سعار ,
والتوريد بال�سعر املخف�ض �إذا طر أ� على هذه الأ�سعار تخفي�ض عند التوريد .
وحتدد مدة معينة لإعادة توريد املنقوالت �أو تنفيذ الأعمال �أو تقدمي اخلدمات  ,وفـي حالة
الإخـالل بهـ ــذا االلتـ ــزام من قبل املتعاقـ ـ ــد يكون ال�شراء �أو التنفي ــذ �أو تقديـ ــم اخلدم ـ ـ ـ ــة
على ح�سابه مع �إلزامه ب�أي فروق فـي الأ�سعار  ,وتعوي�ض �أي �ضرر يحدث نتيج ـ ــة هذا
الت�أخري  ,مع فر�ض غرام ـ ــة ت�أخري بواقع ( )%1واحد فـي املائة من قيمة العق ــد �أو أ�م ــر
ال�شراء ع ــن كل �أ�سب ــوع ت�أخري عن الفت ــرة املحددة للتنفيذ  ,ما لـ ــم يقدم عذرا مقبـ ــوال ,
وال يجوز  -فـي جميع الأحوال � -أن يزيد احلد الأق�صى لقيمة الغرامات املالية املفرو�ضة
طوال مدة توريد املنقوالت � ,أو تنفيذ الأعمال � ,أو تقدمي اخلدمات على ( )%10ع�شرة فـي
املائة من قيمة العقد �أو �أمر ال�شراء  ,ويكون لل�صندوق احلق فـي خ�صم قيمة الغرامات
املالية مبا�شرة من م�ستحقات املتعاقد لديه  ,دون حاجـة �إىل تنبيـه �أو إ�نـذار .
املــادة ( ) 25
يج ـ ــب ت�ضم ــني العقد �أو �أمر ال�شراء التـ ــزام البائع ب�ضمان �أي عيب فـي املنق ــوالت املبيعـ ــة
بعد ت�سل ــم هذه املنقـ ــوالت فـي حالة �أن يك ــون من �ش�أن هذا العيب االنتقـ ــا�ص من قيـمة
املنق ــول �أو الت�أثي ــر فـي �صالحيتـ ــه لال�ستخدام فـي الغر�ض املخ�ص�ص من �أجله  ,ويحـ ــدد
لاللتزام بهذا ال�ضمان مــدة معينة يظل فيها االلتزام قائما  ,و�إن مل يكن البائ ــع على علـ ــم
بوج ــود العيب .
املــادة ( ) 26
يجـ ــوز فـي �أثنـ ــاء فرتة �سريان الع ــقد �أو امل ــدة املح ــددة ب�أم ــر ال�شـ ــراء �إ�ص ــدار �أم ــر
تغييـ ــري �أو �أكرث بالزيادة �أو النق�صان �سواء بالن�سبة ملدة التوريد �أو قيمة �أو نوع �أو كميات
�أو موا�صفات الأ�صناف املطلوبة من منقوالت �أو �أعمال �أو خدمات  ,وذلك طبقا للإجراءات
والقواعد املن�صو�ص عليها فـي قانون املناق�صات امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 27
تقوم الدائرة �أو الق�س ــم املخت�ص بقيد البيانات اخلا�صة باملنقوالت امل�شرتاة وفقا للنظـ ــام
الذي يحدده الدليل .
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الف�صــل الرابـــع
ا�ستئجــار وا�ستعــارة املنقــوالت مــن الغيـــر
وت�أجيــر و�إعــارة وبيـــع املنقــوالت اململوكــة لل�صــندوق
املــادة ( ) 28
يجوز لأغرا�ض حمددة طبقا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة ا�ستئجار منقوالت من الغري
مبقت�ضى عقد يت�ضمن �أو�صاف وبيانات هذه املنقوالت  ,وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
1 -1و�ص ــف املنقـ ــوالت امل�ست�أجرة وبيان حالتهـ ــا  ,و�إثبات ما قد يوجد به ــا م ــن عي ــوب
ظاهرة .
2 -2الأجرة املحددة  ,وطريقة ال�سداد .
3 -3مدة الإيجار .
4 -4حتدي ــد حق ــوق والتزامات كل من امل�ؤجر وامل�ست�أجر  ,وفق ــا للأو�ضــاع وال�شــروط
التي تكفل حتقيق م�صلحة ال�صندوق .
�5 -5أن تقت�صر م�س�ؤولية ال�صندوق عند ت�سليم املنقول امل�ست�أجر �إىل امل�ؤجر فـي نهاية
مـ ــدة العق ــد عل ــى �إ�صــالح التلف النا�شئ من �سوء اال�ستعمــال  ,فـي حالـ ــة �إثبات ــه
من امل�ؤجر .
املــادة ( ) 29
يجوز لل�صندوق ا�ستعارة املنقوالت اململوكة للوحدات احلكومية لأغرا�ض حمددة بناء
على مقت�ضيات امل�صلحة العامة  ,وفقا لل�شروط التي يتم االتفاق عليها بني ال�صندوق ,
والوحدة احلكومية امل�ستعار منها .
وتكون اال�ستعارة بناء على �إثبات هذه ال�شروط فـي حم�ضر يوقع من ممثل عن الوحدة
امل�ستعار منها  ,وممثل عن ال�صندوق يتم اختياره  ,بعد موافقة مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية .
ويجوز �إعارة املنقوالت اململوكة لل�صندوق ملكية خا�صة �إىل الوحدات احلكومية على النحو
املقرر ال�ستعارة املنقوالت من هذه الوحدات  ,وذلك بعد موافقة املدير العام .
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( 30 ) IOÉ``ŸG
OÉæ°SE’G hCG , »æ©dG OGõŸG jôW øY á°UÉN á«µe ¥hóæ°üd ácƒªŸG ä’ƒæŸG ÒLCÉJ ¿ƒµj
. ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGO ôjóe áaGƒe ó©H , ô°TÉÑŸG
ÖÑ°ùd ƒæŸG Óg hCG , J hCG , óa ádÉM »`a - ¥hóæ°üd …ODƒj ¿CÉH ôLCÉà°ùŸG õàjh
Égójó– ºàjh , Ó¡dG hCG , àdG hCG , óØdG ïjQÉJ »`a ƒæŸG áª«b - ôLCÉà°ùŸG ¤EG ™Lôj
¢†jƒ©àdG ÖW »`a ¥hóæ°üdG ëH ÓNE’G ¿hO , áëFÓdG òg øe (33) IOÉ``ŸG IÉYGôÃ
. QGô°VC’G øe dP ÒZ øY
( 31 ) IOÉ``ŸG
ä’ƒæŸG »`a ™«ÑdÉH ±ô°üàdG - IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf áaGƒe ó©H - Rƒéj
IóFGõdG hCG , É¡dÉª©à°SG £H hCG , àdG øe É¡«Y ¢°ûîj »àdG hCG , Éª©à°SÓd á²É°üdG ÒZ
. äÉØîŸG hCG , áLÉ²G ¢Y
ó`` `jQƒàdG ïjQÉJ øe - bC’G ¢Y - »°†æj ¿CG , IOÉ``ŸG ò¡d É`` ah ä’ƒ`` æŸG ™«Ñd •Î°ûjh
: á«JB’G OóŸG
. äGó©ŸGh Iõ¡LC’Gh ä’B’Gh çÉKCÓd áÑ°ùædÉH äGƒæ°S ¢ùªN - CG
. iôNC’G ædG FÉ°Shh äGQÉ«°ùd áÑ°ùædÉH äGƒæ°S â°S - Ü
òg øe (Ü)h (CG) øjóæÑdG »`a ÉgôcP Oôj  »àdG ƒ°UCÓd áÑ°ùædÉH äGƒæ°S ™Ñ°S - ê
. IOÉ``ŸG
òg øe (33) IOÉ``ŸG »`a É¡«dEG QÉ°ûŸG áæédG QGôb ¢Y AÉæHh , OóŸG òg øe AÉæãà°SGh
: Úà«JB’G ÚàdÉ²G ióMEG »`a ™«ÑdG äGAGôLEG PÉîJG Rƒéj , áëFÓdG
. áLÉ²G ¢Y IóFGR ä’ƒæŸG ¿CG âÑK GPEG - CG
. Éª©à°SÓd ä’ƒæŸG á«MÓ°U óY - Ü
( 32 ) IOÉ``ŸG
™«ÑdG Rƒéjh , »æ©dG OGõŸG jôW øY á°UÉN á«µe ¥hóæ°üd ácƒªŸG ä’ƒæŸG ™«H ¿ƒµj
(5000) ÑÃ QóJ IóMGƒdG IôŸG »`a ™«Ñd á°Vhô©ŸG ä’ƒæŸG âfÉc GPEG , ô°TÉÑŸG OÉæ°SE’ÉH
. IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf áaGƒe ó©H dPh , bCÉa ÊÉªY ÉjQ ±’BG á°ùªN
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املــادة ( ) 33
يتولـ ــى بيع املنقوالت اململوكة لل�صندوق ملكية خا�ص ــة جلنة ت�شك ــل لهذا الغ ــر�ض بق ــرار
من نائـ ــب املديـ ــر الع ــام للخدمـ ــات امل�سانـ ــدة  ,ويح ــدد القـ ــرار ال�صـ ــادر بت�شكيـ ــل اللجنـ ــة
اخت�صا�صاتها  ,على �أن يكون من هذه االخت�صا�صات تقدير الثمن الأ�سا�سي للمنقوالت
املعرو�ضة للبيع  ,وت�صنيفهـ ــا فـي جمموعات متجان�سة مع حتديـ ــد موا�صف ــات تف�صيليـ ــة
لكل جمموعة على حدة  ,ومبراعاة اال�سرت�شاد ب�أثمان البيع ال�سابق  ,و�أحوال ال�سوق ,
وحالة املنقـ ــوالت املعرو�ضة للبيـ ــع  ,والقيمة ال�سوقية للمنقوالت امل�شابهة لها  ,وعمرهـ ـ ــا
اال�ستهالك ــي  ,وغي ــر ذلك من العنا�ص ــر �أو العوامـ ــل التي تدخـ ــل فـي تقديـ ــر �أثم ــان هـ ــذه
املنقوالت  ,ومبا يكفل حتقيق م�صلحة ال�صندوق .
ويجوز للجنة  -بعد موافقة نائب املدير العام للخدمات امل�ساندة  -اال�ستعانة باخلرباء
واملخت�صني �إذا تطلب الأمر ذلك .
ويجب مراعاة ال�سرية التامة فيما يخ�ص الثمن الأ�سا�سي الذي تقدره اللجنة  ,بحيث
تو�ضع امل�ستندات �أو التقارير �أو غريها من الأوراق املت�ضمنة هذا التقرير داخل مظروف
مغل ــق ي�سل ــم عنـ ــد بدء املزاد �أو فتح املظاريف �إىل رئي�س اللجنة املخت�صة بالبيع  ,وي�سلـ ــم
فـي حالة البيع بطريقة الإ�سناد املبا�شر �إىل نائب املدير العام للخدمات امل�ساندة .
املــادة ( ) 34
فـي حالة البيع باملزاد العلني يتم الإعالن قبل ( )15خم�سة ع�شر يوما من التاريخ املحدد
لإجراء املزاد  ,بالن�شر باللغت ــني العربية والإجنليزية فـي �صحيفة يومية وا�سعة االنت�شار ,
وعلى موقع ال�صندوق فـي �شبكة املعلومات .
وفـي حالة البيع بطريق الإ�سناد املبا�شر يكون الإعالن وفقا مل ــا يقرره مدير دائرة ال�ش�ؤون
الإدارية .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن يت�ضمن الإعالن البيانات واملوا�صفات الأ�سا�سية للمنقوالت
املعرو�ضة للبيع  ,وامليعاد الواجب تقدمي الطلبات خالله .
املــادة ( ) 35
يكون البيع عن طريق املزاد العلني باال�ستعانة بالأ�شخا�ص املرخ�ص لهم قانونا من اجلهات
املخت�صة مبزاولة مهنة الداللة  ,مقابل العمولة التي يتم االتفاق عليها مع جلنة البيع
باملزاد العلني  ,على �أال يتجاوز مقدارها ( )%2اثنان فـي املائة من قيمة املنقوالت املبيعة .
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ويجوز فـي احلاالت التي يقدرها املدير العام اال�ستعانة ب�أحد موظفـي ال�صندوق للقيام
بالداللة  ,على �أن ت�صرف له مكاف�أة يحددها املدير العام  ,على �أال يتجاوز مقدارها ()%2
اثنان فـي املائة من قيمة املنقوالت املبيعة .
املــادة ( ) 36
على جلنة البيع �أن حترر حم�ضرا مبا مت من �إجراءات فـي �أثناء جل�سة املزاد العلني  ,يتم
توقيعه من جميع الأع�ضاء  ,ويكون �إر�ساء املزاد � ,أو البيع من قبل اللجنة على مقدم �أعلى
�سعر م�ستوف لل�شروط .
املــادة ( ) 37
فـي حالة البيع باملزاد العلني يلتزم املتزايد بدفع ت�أمني م�ؤقت يقدره مدير دائرة ال�ش�ؤون
الإداري ــة  ,وذلك تبعا لقيمـ ــة املنقـ ــوالت املعرو�ض ــة  ,ويدف ــع ه ــذا الت�أمني نقـ ــدا � ,أو ب�شي ـ ــك
معتمد � ,أو مقابل تقدمي خطاب �ضمان م�صرفـي  ,وي�سلم الت�أمني �إىل رئي�س جلنة البيع
باملزاد العلني قبل الدخول فـي املزاد  ,مقابل �إي�صال للمتزايد .
ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بدفع باقي قيمة املنقوالت املبيعة نقدا فـي تاريخ ومكان انعقاد
جل�سة املزاد العلني  ,مقابل ت�سليمه �إي�صاال بالقيمة املدفوعة منه بالكامل من رئي�س جلنة
البيع .
ويجوز منح الرا�سي عليه املزاد مهلة �إ�ضافية ال تتجاوز (� )7سبعة �أيام ل�سداد باقي قيمة
املنقوالت املبيعة  ,ب�شرط �أن يقوم فـي تاريخ ومكان انعقاد جل�سة املزاد العلني بدفع مبلغ
مقداره (� )%40أربعون فـي املائة من قيمة املنقوالت امل�شار �إليها مقابل �إي�صال يفيد ت�سلم
هذا املبلغ منــه  ,ولل�صندوق م�صادرة املبل ــغ املدفوع بالكامل �إذا تخلف الرا�سي عليه امل ــزاد
عن �سداد باقي املبلغ من قيمة املنقوالت املبيعة بعد انق�ضاء هذه املهلة .
ويجب على رئي�س جلنة البيع �أن ي�سلم املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة فـي ال�صندوق
الت�أمين ــات واملبالغ املدفوع ــة من املتقدمـ ــني للمزاد العلني  ,وعن قيمة املنقوالت املبيع ــة
من الرا�سي عليه املزاد مقابل �إي�صال بالت�سليم .
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املــادة ( ) 38
يرد الت�أمني امل�ؤقت �إىل املتزايد الذي مل ير�س عليه املزاد مقابل �سحب �إي�صال ت�سلم الت�أمني
بعد التوقيع من املتزايد مبا يفيد ت�سلمه الت�أمني امل�ؤقت املقدم منه .
املــادة ( ) 39
يجب �أن يت�ضمن الإعالن عن البيع ال�شروط الآتية :
1 -1الت ــزام الرا�س ــي علي ــه املزاد مب�صاريف الداللة التي حتددها جلن ــة البيــع بامل ــزاد
العلني  ,وذلك ما مل يكن القائم ب�أعمال الداللة من موظفـي ال�صندوق .
2 -2التـ ــزام الرا�سـ ــي عليـ ــه امل ــزاد �أو امل�شت ــري بال�ضريبـ ــة اجلمركيـ ــة على املنق ــوالت
التي ا�شرتاها فـي احلاالت الواجب فيها �سداد هذه ال�ضريبة على هذه املنقوالت .
�3 -3أن الكميات املعلن عنها قابلة للزيادة � ,أو العجز  ,طبقــا ملــا �سي�سفــر عنــه الت�سليــم
الفعلي .
4 -4عـ ــدم الت ــزام ال�صن ــدوق ب�ضم ــان �أي عيـ ـ ــب فـي املنقـ ــوالت املبيع ــة  ,و�أن ت�سليمه ــا
�إىل امل�شرتي يعترب مربئا لذمة ال�صندوق من تاريخ الت�سلم .
5 -5التــزام الرا�ســي علي ــه امل ــزاد �أو امل�شرتي بنقل املنقوالت التي دفع قيمتها بالكام ــل
فـي موعد �أق�صاه (� )7سبعة �أيام من تاريخ ر�سو املزاد �أو البيع .
ولل�صندوق بعد انق�ضاء املدة املحددة لت�سليم باقي مبلغ البيع � ,أو نقل املنقوالت � -سواء
فـي حالة البيع باملزاد العلني �أو بالإ�سناد املبا�شر � -إعادة بيع املنقوالت على ح�ساب امل�شرتي ,
وحتميله كافة م�صاريف �إعادة البيع  ,وال يرد �إىل امل�شرتي �إال الثمن الذي ح�صل منه بعد
خ�صم هذه امل�صروفات فـي حالة �إعادة البيع بثمن يزيد على الثمن الذي ر�سا املزاد �أو البيع
عليه  ,ويكون امل�شرتي م�س�ؤوال عن كل فقد �أو تلف �أو هالك فـي املنقوالت التي مل يتم
نقلها حتى تاريخ �إعادة البيع  ,كما ت�سري هذه القواعد فـي حالة �إعادة البيع .
املــادة ( ) 40
يجوز للجن ــة البيع باملـ ــزاد العلني ت�أجي ــل البيع �إىل جل�سة تالية � ,إذا قـ ــل عدد املتزايدي ــن
عن ( )3ثالثة � ,أو مل ت�صل الأثمان املعرو�ض ــة �إىل الثمــن الأ�سا�ســي املقــدر للمنقــوالت
املعرو�ضة للبيع  ,وي�سري هذا احلكم فـي حالة البيع بالإ�سناد املبا�شر .
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á``°Vhô©ŸG ä’ƒ`` æªd »°SÉ°SC’G ø`` ªãdG »`a ô¶ædG IOÉYEG ™«Ñd ¿ÓYE’G IOÉYEG `` Ñb Rƒ``éjh
. »°SÉ°SC’G øªãdG øe áFÉŸG »`a Ú°ùªN (%50)¤EG á°Vhô©ŸG ¿ÉªKC’G °üJ  GPEG
( 41 ) IOÉ``ŸG
™`` «ÑdG IOÉYEG hCG ä’ƒ`` `æŸG ™«H øe á°üëàŸG dÉÑŸG ´GójEGh ójQƒJ á°ü``àîŸG IôFGódG ¢Y
ïjQÉJ øe ÌcC’G ¢Y ªY ÉjCG áKÓK (3) ÓN dPh , IQOÉ°üŸG äÉæ«eCÉàdG á«°üM hCG
. ¥hóæ°üd ¢ü°üîŸG ÜÉ°ù²G »`a , IQOÉ°üŸG hCG , «°üëàdG
( 42 ) IOÉ``ŸG
ádÉM »`a , ô°TÉÑŸG OÉæ°SE’G É“EG hCG OGõŸG AÉ°SQEG Ñbh ¿ÓYE’G ó©H ™«ÑdG AÉ¨dEG É©dG ôjóªd
¿ÓYEÓd ÚeóàŸG QÉ£NEGh , ÜÉÑ°SCGh ±hôX øe Qój É`Ÿ Éah É«FÉ¡f ™«ÑdG øY AÉæ¨à°S’G
. ÉÑÑ°ùe QGôdG Gòg ¿ƒµj ¿CG ¢Y , É«FÉ¡f ™«ÑdG AÉ¨dEÉH ô°TÉÑŸG OÉæ°SE’G äÉÑ£H hCG
( 43 ) IOÉ``ŸG
, á©«ÑŸG ä’ƒæŸG ¬ª°ùàH …Î°ûŸG QGôbEG øª°†àj óY ä’ƒæŸG ™«H óæY Qôëj ¿CG Öéj
ßØëjh , iôNC’G äGóæà°ùŸG »bÉH ™e e »`a ó©dG Gòg ´Oƒjh , ™«ÑdG •hô°ûH ¬eGõàdGh
ä’ƒæŸÉH á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG ó«b ºàjh , ¥hóæ°üdÉH ¢üàîŸG º°ùdG hCG IôFGódG iód ŸG Gòg
. «dódG Oóëj …òdG É¶æd Éah á©«ÑŸG
( 44 ) IOÉ``ŸG
¥hó`` ` `æ°üdG »`` ` a Ióª`` à©ŸG êPÉ`` `ªædG ´É`` `ÑJÉHh , äÓ`` `é°ùdG »`a ä’ƒ`` æŸG äÉ`` ÑKEGh ó`` «b º`` `àj
. `` ` `°üØdG Gòg »`a IOQGƒdG ±ô°üàdG ä’ÉM ™«ªL »`a ¢Vô¨dG Gò¡d
¢ù````eÉÿG ````°üØdG
¥hó```æ°üdG Gƒ```eCG ¨``Y á```¶aÉëŸG
( 45 ) IOÉ``ŸG
GƒeCG ¢Y á¶aÉëªd áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJG ¢ü``àîŸG º``°ùdG hCG IôFGódG ¢Y Öéj
. ¥hóæ°üdG
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, ``J hCG , óa …CÉH ¢``YC’G ¢ù``«FôdG hCG ô`` `°TÉÑŸG ¢ù«FôdG QÉ`` £NEG ¢üàîŸG `` XƒŸG ¢`` `dƒàjh
`` àdG hCG ó``ØdG ÖÑ°S áaô©Ÿ AGô`` LEG øe õj É`` e PÉ`` îJ’ , ¥hóæ°üdG Gƒ`` eCG »`a Ó`` g hCG
, Oƒ`` Lh óY á``dÉM »`ah , ôFÉ°ùÿG áª«H hDƒ°ùŸG áÑdÉ£eh á«dhDƒ°ùŸG ó`` jó–h Ó¡dG hCG
. áëFÓdG òg ÉµMC’ Éah , ôFÉ°ùÿG áª«b Ö£°T ºàj , hDƒ°ùŸG ójó– Qò©J hCG
( 46 ) IOÉ``ŸG
. ¢ùéŸG Qôj Ée Ö°ùM áªàëŸG á«dÉŸG ôWÉîŸG ¢Y ÚeCÉàdG Rƒéj
( 47 ) IOÉ``ŸG
¿ƒfÉb ÉµMC’ Éah , äGQÉ«°ùdG ¢Y ÚeCÉàdG äGAGôLEÉH É«dG á°üàîŸG IôFGódG ¢Y Öéj
Gò`` `«ØæJ IQOÉ`` °üdG äGQGô`` dGh , 94/34 º`` bQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG äÉ`` `ÑcôŸG ø`` «eCÉJ
¥hóæ°üdG äGQÉ«°S ¢†©Ñd ÚeCÉàdG øª°†àj ¿CG Rƒéjh , ÓeÉ°T ÚeCÉàdG ¿ƒµj ¿CGh , ¬eÉµMC’
. áæ£°ùdG OhóM êQÉN á«£¨J
É¡JÓªà°ûeh , É¡JÉjƒàh , á°UÉN á«µe ¥hóæ°üd ácƒªŸG ÊÉÑŸG ¢Y ÚeCÉàdG Öéjh
. «dódG ÉgOóëj »àdG äGAGôLEÓd Éah , É¡JÉëeh
( 48 ) IOÉ``ŸG
áWÉ°SƒdG äÉcô°ûH áfÉ©à°S’G á°üàîŸG IôFGód Rƒéj , áëFÓdG òg ÉµMCÉH ÓNE’G ¿hO
. ÚeCÉàdG äGAGôLEG PÉîJG »`a
ÓN ¬jód øeDƒŸG ÆÓHEGh , ÚeCÉàdG á«Kh »`a IOQGƒdG •hô°ûdG IÉYGôe IôFGódG òg ¢Yh
. ¬Yƒbh ádÉM »`a çOÉ²ÉH á«KƒdG »`a IOóëŸG IóŸG
( 49 ) IOÉ``ŸG
Ö«°üj Ée ¢†jƒ©Jh ìÓ°UEG «dÉµàH áÑdÉ£ŸG äGAGôLEG PÉîJG á°üàîŸG IôFGódG ¤ƒàJ
: á«JB’G ´É°VhC’Gh óYGƒd Éah , çOGƒ²G ÖÑ°ùH QGô°VCG øe ¥hóæ°üd ácƒªŸG äGQÉ«°ùdG
ªëàJ h , É¡FÉ°S øe »°üî°T CÉ£N ÖÑ°ùH IQÉ«°ùd ™bh çOÉ²G ¿CG âÑK GPEG - 1
á«Kh »`a IOQGƒdG •hô°ûd Éah , «dÉµàdG òg áª«b É¡jód øeDƒŸG ácô°ûdG
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IÉYGôÃ dPh , RÓdG ¢†jƒ©àdG hCG ìÓ°UE’G «dÉµàH ¬àÑdÉ£e ºàj , ÚeCÉàdG
õ`` é²Gh RÉ`` æàdG ä’ÉM ó`` jó– ¿CÉ` `°ûH 94/115 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸG ÉµMCG
. ÚØXƒŸG äÉbÉëà°SG ¢Y
ø`` µj  , `` FÉ°ùdG IOGQEG ø`` Y á`` LQÉN ±hôX ÖÑ°ùH ™bh ób çOÉ²G ¿CG âÑK GPEG - 2
ìÓ°UEÓd áeRÓdG «dÉµàdG ¥hóæ°üdG `` ªëàj , É`` ¡©bƒJ hCG , É¡©aO ¬©°Sh »`a
ªëàJ  Ée , á`` ëFÓdG òg ÉµMC’ Éah ôFÉ°ùÿG Ö£°T ºàjh , ¢†jƒ©àdG hCG
. ôFÉ°ùÿG òg áª«b É¡jód øeDƒŸG ácô°ûdG
¬à«dhDƒ°ùe áWô°ûdG äÉ«– øe âÑKh , Ò¨dG ƒg çOÉ²G »`a ÖÑ°ùàŸG ¿Éc GPEG - 3
IQÉ«`` `°ùdG ÜÉ°UCG É`` ` `e ¢†jƒ©J hCG ìÓ`` ` °UE’G `` `«dÉµàH ¬`` `«ª– ºàj , çOÉë`` dG ø`` `Y
»`fÉ£°ùdG ƒ`` °SôŸÉH QOÉ°üdG äÉÑcôŸG ÚeCÉJ ¿ƒfÉb ÉµMCG IÉYGôe ™e , Qô`` `°V øe
. ¿CÉ°ûdG Gòg »`a «Ñ£àdG áÑLGƒdG , ¬d IòØæŸG óYGƒdGh äGQGôdGh 94/34 ºbQ
. ¥hóæ°üdG ÜÉ°ùM ¤EG á°üëŸG ¢†jƒ©àdG dÉÑe ójQƒJ ºàj áHÉ°ùdG ä’É²G ™«ªL »`ah
( 50 ) IOÉ``ŸG
áæ°ùdG ájÉ¡f »`a ä’ƒæŸG Oô÷ áæ÷ IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf øe QGôH µ°ûJ
. Oô÷G Gòg AGôLEG »°†àJ »àdG ±hô¶dG hCG , ä’É²G »`a hCG , á«dÉŸG
, IOÉ`` jõdG øY áÄ°TÉædG ¥hôØdGh IOƒLƒŸG Ió°UQC’G äÉ`` ÑKEGh Oô`` L , Oô`` ÷G á`` æ÷ ¢`` dƒàJh
êPƒªæd Éah , ¢üàîŸG XƒŸG Égó©j »àdG Oô÷G ºFGƒb ™bGh øe , Éª¡HÉÑ°SCGh , õé©dG hCG
™`` aôJh , áæédG AÉ°†YCG øe Oô÷G á`` `é«àfh , ºFGƒdG ò`` g ™`` bƒJh , ¢Vô`` ¨dG Gò`` ¡d ó`` ©ŸG
. OÉªàYÓd IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf ¤EG
ºFGƒb »`a IOQGƒdG Ió°UQC’Gh , IOƒLƒŸG Ió°UQC’G ÚH ¥hôa OƒLh øY Oô÷G ôØ°SCG GPEGh
, É`` ¡æY hDƒ°ùŸG ójó–h ¥hôØdG òg ÜÉÑ°SCG ¢Y ±ƒbƒd ``«ëàdG AGôLEG º`` àj , Oô÷G
. á«dhDƒ°ùŸG òg ójóëàd É©ÑJ AGôLEG øe õj Ée PÉîJGh
òîàJ , IôgÉb ±hôX øY ÉÄ°TÉf õé©dG ¿Éc hCG , hDƒ°ùŸG XƒŸG ójó– Qò©J ádÉM »`ah
. áëFÓdG òg ÉµMC’ Éah , õé©dG áª«b Ö£°ûd áeRÓdG äGAGôLE’G
dò`` `d Ió`` ©ŸG êPÉ`` ªædGh , äÓ`` é°ùdG »`a IOQGƒdG Ió`` °UQC’G `` jó©J ¢üàîŸG ``XƒŸG ¢Yh
. õé©dG hCG IOÉjõdG øY Å°TÉædG ¥ôØdG OÉ©Ñà°SG hCG áaÉ°VEÉH
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¢SOÉ``````°ùdG ```°üØdG
¿RÉ```````îŸG
( 51 ) IOÉ``ŸG
’hDƒ` `°ùe ¿ƒ`` µjh , É©dG ôjóŸG øe QGô`` `H ¬`` JÉ°UÉ°üàNG OóëàJ , `` `Xƒe ¿õ µd ¿ƒ`` µj
. á`àbDƒŸG FÉXƒdG »ZÉ°T øe ¿ƒµj ¿CG Rƒéj ’h , ¿õîŸÉH IOƒLƒŸG OGƒŸG ™«ªL øY
( 52 ) IOÉ``ŸG
IóŸ ´ƒf …CG øe IRÉLEÉH ¬eÉ«b hCG , ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG IQÉYEG hCG f hCG Üóf ádÉM »`a
òg RhÉŒ IóŸ ÖjQóàd hCG , á«ª°SQ áª¡e »`a OÉØjEG hCG , Éeƒj ô°ûY á°ùªN (15) RhÉéàJ
AÉ¡àfG óæY hCG , ª©dG øe ÆôØàdG ™e á«°SGQO áëæe hCG , áã©H »`a á°SGQód OÉØjEG hCG , IóŸG
ºàjh , É©dG ôjóŸG QGôb Oóëj …òdG ¬ ëj øe ¤EG ¬Jó¡©H Ée º«°ùJ Öéj , ¬àeóN
™bƒj º°ùJh º«°ùJ ô°† ¢Y AÉæHh , Xƒªd ô°TÉÑŸG ¢ù«FôdG ±Gô°TEG â– º«°ùàdG
. ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQh , ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG øe
òg øe ¤hC’G IôØdG »`a IOQGƒdG ä’É²G »`a ¬«dEG QÉ°ûŸG ¬LƒdG ¢Y º«°ùàdG ºàj  GPEGh
, Éeƒj ô°ûY á°ùªN (15) RhÉŒ IóŸ ª©dG øY ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ™£fG hCG , IOÉ``ŸG
äGOƒ`` ` Lƒe OôL ¢`` dƒàJ áæ÷ ¿õ`` îŸG ø`` Y hDƒ` ` °ùŸG ájQGOE’G ¿hDƒ` `°ûdG IôFGO ô`` `jóe `` `µ°ûj
™`` bƒj ô`` `°† ¢Y AÉæH º«°ùàdG ºàjh , É©dG ôjóŸG QGô`` b Oó``ëj øŸ É``¡ª«°ùJh , ¿õ`` îŸG
ô`` °†ëŸG óªà©jh , ¿õ`` ` îŸG øY hDƒ` `°ùªd ô`` °TÉÑŸG ¢ù`` «FôdGh , á`` æédG AÉ`` °†YCG ™`` «ªL ø`` e
. ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGO ôjóe øe
áª¡e »`a OÉØjE’G hCG , ´ƒf …CG øe IRÉLEÉH ¬eÉ«b ádÉM »`a ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¢Yh
áaGƒÃ Ú©j øe ¤EG º°ùj ¿CG , Éeƒj ô°ûY á°ùªN (15) øe bCG IóŸ ÖjQóàdG hCG , á«ª°SQ
. ¬JOƒY Ú² ájOÉ©dG ±ô°üdG äÉÑW á¡LGƒŸ »`ØµJ äÉ«ªc ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ
¬`` «dEG QÉ°ûŸG ƒ`` ëædG ¢Y ¬ ëj øe Ú``©j h , ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG Ö«¨J GPEGh
ó©Hh , ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ ÉgQój »àdG IQhô°†dG ä’ÉM »`a Rƒé«a , áHÉ°ùdG ÉµMC’G »`a
á«aÉ°VE’G äÉÑ£dG ±ô°U á¡LGƒŸ ¿RÉîŸG íàa , ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGO ôjóe áaGƒe
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, OGƒe ±ô°U ÜÉÑ°SCGh äGAGôLEG øe ” Ée ¬«a ¿hój ôjôJ OGóYEG ºàj ¿CG ¢Y , áLÉ©dG
, ô°TÉÑŸG ¢ù«FôdG øe ôjôàdG Gòg ™bƒjh , OGƒŸG òg ±ô°U ó©Hh Ñb ¿õîŸG äGOƒLƒeh
. ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGO ôjóe øe óªà©jh
¿hDƒ°ûdG IôFGO ôjóe áaô©Ã ¿õîŸG íàa ºàj ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG IOƒY ádÉM »`ah
¬`` `ª©H Éb …òdG `` `XƒŸG ió`` `d á«ÑàŸG OGƒ`` `ŸGh , ¿õ`` `îŸG äÉjƒà ¬`` `ª«°ùJh , á`` `jQGOE’G
¿hDƒ°ûdG IôFGO ôjóeh , ¿ÉæK’G ¬©bƒj º°ùJh º«°ùJ ô°† ÖLƒÃ dPh , ¬Ñ«¨J AÉæKCG »`a
. ájQGOE’G
( 53 ) IOÉ``ŸG
(19) øe OGƒ`` `ŸÉH IQôŸG AGô`` `°ûdG ¥ô`` `Wh ó`` `YGƒb ¿RÉîªd áHƒ£ŸG OGƒ`` ŸG AGô`` °T »`a ™ÑàJ
. áëFÓdG òg øe (27) ¤EG
øjóªà©ŸG øjOQƒŸG øe ÚæKG (2) øe QÉ©°SC’G ÖW äÉjÎ°ûŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¤ƒàjh
»ØdCG (2000) ¤EG ÊÉªY ÉjQ áFÉª°ùªN (500) øe ìhGÎJ áHƒ£ŸG OGƒŸG áª«b âfÉc GPEG
ÉjQ »ØdCG (2000) RhÉŒ áª«dG âfÉc GPEG øjOQƒŸG A’Dƒg øe áKÓK (3) øeh , ÊÉªY ÉjQ
, ¢Vô¨dG Gò¡d ó©ŸG êPƒªæd Éah , ÊÉªY ÉjQ ±’BG Iô``°ûY (10000) øY Jh , ÊÉªY
IÉ`` ` ` aƒà°ùe êPÉ`` ` ` `ªædG OhQh Qƒ`` ` ` `a QÉ©`` ` °SC’Gh á`` `eóŸG ¢Vhô`` ` `©dG ø`` `ª°†àj `` ` ` °ûc OGó`` ` `YEGh
. ¿CÉ°ûdG Gòg »`a Gôj Ée ôjôàd É©dG ôjóŸG ¢Y dP ¢VôYh , øjOQƒŸG øe
êPƒªæd Éah ¬àª«H •ÉÑJQ’Gh AGô°ûdG ôeCG OGóYEG äÉjÎ°ûŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¢Yh
á`` `aGƒŸG Qƒa ¢üàîŸG XƒŸG øe AGô°ûdG ô`` `eCG OÉªàYGh ™`` «bƒJh , ¢Vô`` `¨dG Gò`` `¡d ó`` ` ©ŸG
. «dódG »`a IOóëŸG äGAGôLE’G ´ÉÑJG IÉYGôe ™e , AGô°ûdG ¢Y
( 54 ) IOÉ``ŸG
: á«JB’G äGAGôLE’Gh óYGƒdG ¿RÉîªd áHƒ£ŸG OGƒŸG ßØMh ±ô°Uh AGô°T »`a ™ÑàJ
¿hõ`` `îŸG äÉ`` `jƒà°ùe ó`` `jó–h , OGƒ`` ` ŸG à øe ¥hóæ°üdG äÉ`` `LÉ«àMG á`` `°SGQO - 1
. (¢°übC’G ó²G - AGô°ûdG IOÉYEG óM - ¢fOC’G ó²G) IOÉe c øe
ôaGƒJ ÖLGƒdG ó«°UôdG ãÁ , æ°U hCG , IOÉe …CG ¿hõîŸ ¢fOCG óëH ®ÉØàM’G - 2
. ª©dG áLÉM äÉ«°†àe ¢Y AÉæH ójó– ºàjh , É¡æe
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¿hõ``îŸG ó``jhõJh æ°üdG hCG IOÉ``ŸG ÖW IOÉYEGh AGô°ûdG äGAGô`` LEG PÉîJG »`a Aó`` ÑdG - 3
hDƒ` ` °ùŸG `` `XƒŸG ÖW ¢Y AÉ`` `æHh , ¿õîŸÉH ª©dG á`` `LÉM äÉ`` «°†àŸ Éah , ¬æe
. ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ áaGƒe ó©Hh , ¿õîŸG øY
Ö£dG OGOõj »àdG OGƒŸG ±Éæ°UCG øe á«aÉ°VE’G äÉ«ªµdÉH Éjô¡°T ¿RÉîŸG ójhõJ ºàjh - 4
. á«dÉŸG áæ°ùdG øe áæ«©e á«ª°Sƒe IÎa ÓN É¡«Y
¬æe ±hô°üŸG æ°üdG hCG IOÉ``ŸG ó«°UQ á©LGôe ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¢Y - 5
õ`` j É``e PÉ`` îJGh , ¢Vô¨dG Gò¡d ó`` ©ŸG êPƒ`` `ªæd É`` `ah , `` ªY ƒ`` j c á`` jÉ¡f »`a
. AGô°ûd AGôLEG øe
( 55 ) IOÉ``ŸG
, ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ áaGƒe ó©H ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¤EG áHƒ£ŸG OGƒŸG º«°ùJ ¿ƒµj
IQƒ`` `°üH ®É`` ØàM’G ™e , OQƒ`` ŸG øe QOÉ°üdG º`` `«°ùàdG ¿PEG ¢Y ™«bƒàdG XƒŸG Gòg ¢`` ` Yh
. á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG IôFGO ¤EG áî°ùf É°SQEGh , ¬æe
, ¿õ`` `îŸG øY hDƒ°ùŸG `` `XƒŸG ¤EG á`` `«FóÑe áØ°üH OGƒ`` `ŸG òg º«`` °ùJ ¿ƒµj ¿CG Rƒ`` éjh
É¡°üëa ºàj ¿CG ¤EG , É¡«a ±ô°üàdG hCG , É¡æe ±ô°üdG RGƒL ¿hO ¬JRÉ«M »`a ¢ÑJ ¿CG ¢Y
. É«FÉ¡f É¡dƒÑbh É¡àæjÉ©eh
( 56 ) IOÉ``ŸG
¿õîªd áHƒ£ŸG OGƒŸG ¢üëØd áæ÷ «µ°ûJ ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGO ôjóe øe QGôH Rƒéj
É`` ¡à«MÓ°U ø`` e ó`` cCÉàdGh , É¡°üëah OGƒ`` `ŸG á``æjÉ©Ÿ á`` eRÓdG äGAGô``LE’G ™``«ªéH É``«dGh
OGó`` `YEG áæ`` édG ò`` `g ¢`` Yh , AGô`` °ûdG ôeCG hCG , ó``©dG »`a IOó``ëŸG äÉ`` Ø°UGƒªd É`` `¡àHÉ£eh
¬`` «Y ™`` `«bƒàdGh , ¢üëØdG áé«àf ¬«dEG â`` ¡àfG Éeh , äGAGôLEG øe º`` J Ée ø`` ª°†àj ô°†
. ¬æY Üƒæj øe hCG , OQƒŸGh , É¡FÉ°†YCG ™«ªL øe
( 57 ) IOÉ``ŸG
QôJ »àdG J øY É¡Ñ«æŒh É¡dƒÑb QôJ »àdG OGƒŸG Rôa ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¢Y
º°ùàdG äGAGôLEG É¡dƒÑb QôJ »àdG OGƒªd áÑ°ùædÉH ô°TÉÑjh , OGƒŸG ò¡d º°ùàdG Ñb É¡°†aQ
: »JCÉj ÉŸ Éah , »FÉ¡ædG
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OQGh ƒ`` g Ée ¢Y É¡àHÉ£eh , É¡dƒÑb QôJ »àdG OGƒŸG «c hCG ¢SÉ«b hCG ¿Rh hCG óY - 1
ócCÉàdGh , AGô°ûdG IQƒJÉa hCG OQƒŸG øe QOÉ°üdG º«°ùàdG ¿PEGh AGô°ûdG ôeCG hCG ó©dG »`a
. É¡JÉ«MÓ°U Ióeh , áHƒ£ŸG äÉØ°UGƒªd É¡àHÉ£e øe
¬«Y ™`` `«bƒàdGh , äGAGô`` `LEG øe º`` `J É`` `eh , OGƒªd »FÉ¡ædG º°ùàdG ó`` «Øj Ée äÉÑKEG - 2
ïjQÉJ »`a , ¬Hhóæe hCG OQƒŸGh ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQh ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG øe
. OGƒŸG ò¡d º°ùàdG
. ¥hóæ°üd ™ÑàŸG É¶æd Éah , dòd É©ÑJ ó«°UôdG jó©Jh , IGÎ°ûŸG OGƒŸG «é°ùJ - 3
( 58 ) IOÉ``ŸG
º`` `àj »`` àdG OGƒ`` `ªd ¿õ`` ` îŸG øY hDƒ` ` °ùŸG `` `XƒŸG hCG ¢üëØdG á`` `æ÷ ƒÑb ó`` `Y ádÉM »`` `a
: á«JB’G äGAGôLE’ÉH É«dG äÉjÎ°ûŸÉH á°üàîŸG á¡÷G ¤ƒàJ , ÉgójQƒJ
. ¬HÉÑ°SCGh , OGƒŸG òg º°ùJ ¢†aôH OQƒŸG QÉ£NEG - 1
, ``ªY É``jCG á``°ùªN (5) RhÉéàJ ’ Ióe ÓN á°VƒaôŸG OGƒ`` ŸG æH OQƒŸG `` «µJ - 2
, IóŸG òg AÉ°†fG ó©H çóëj ób Óg hCG , J hCG , óa c øY ’hDƒ°ùe ¿Éc ’EGh
ÜÉ`` `°ùM ¢``Y É``¡f á°VƒaôŸG OGƒŸG `` æd IOó`` ëŸG Ió`` ŸG AÉ`` °†fG ó`` ©H ¥hó`` æ°üdh
. dP ¢Y áÑJÎŸG jQÉ°üŸG áaÉc ¬«ª–h , OQƒŸG
IOÉjR …CG ¿hOh , É¡°†aQ QôJ »àdG OGƒŸG øe ’óH IójóL OGƒe ójQƒàH OQƒŸG «µJ - 3
Oôj ¢†ØN …CÉH ójQƒàdG óæY ª©j ¿CG ¢Yh , É¡«Y ¥ÉØJ’G HÉ°ùdG QÉ©°SC’G »`a
. QÉ©°SC’G òg ¢Y
É¡ª°ùJh É¡°üëa óæY ¢YGôj ¿CG ¢Yh , OQƒŸG Ñb øe Iójó÷G OGƒŸG ójQƒJ á©HÉàe - 4
. áëFÓdG òg É¡«Y â°üf »àdG äGAGôLE’G ´ÉÑJG
( 59 ) IOÉ``ŸG
É`` ` ¡°Vô©J ’h , ÉgOhQh ïjQÉJ Ö°ùMh , É¡à©«ÑW ºFÓJ ájô£H ¿õ`` `îŸÉH OGƒŸG ßØM ºàj
. Ó¡dG hCG àdG hCG óØd
ábÉ£H ¬«Y ™°†jh , ßØëd ¿Éµe hCG áfÉN c ºbôj ¿CG ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¢Yh
ƒ`` j ¿CGh , á``ª©à°ùŸG ÒZh , á``ª©à°ùŸG OGƒ`` ŸG ÚH `` ` `°üØdGh , É¡ªbQh , IOÉ``ŸG º`` ` °SG ª–
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àd áHÉ`dG OGƒ``ŸG hCG , áæ«©e á«MÓ°U Ióe É¡d QôŸG OGƒŸG ¢Y ¢û«àØàdÉH ôNB’ âbh øe
¢û`` `«àØàdG áé«àf ¢VôYh , É¡dÉª©à°SG óY ÖÑ°ùH hCG á`` `jƒL eGƒY Ö`` Ñ°ùH hCG É`` `¡à©«Ñ£H
Óg hCG `` J hCG óa c øY ’hDƒ°ùe ¿ƒµjh , AGôLEG øe õj Ée PÉîJ’ ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ ¢Y
óØdG Gòg øY ¬à«dhDƒ°ùe óY «ëàdG øe âÑãj  Ée , ¬Jó¡Y »`a É¡ª°ùJ »àdG OGƒŸG »`a
. Ó¡dG hCG àdG hCG
( 60 ) IOÉ``ŸG
, ¥hó`` `æ°üdG ¢üîJ ’ ¿RÉ`` `îŸG »`a OGƒe ß`` `ØM hCG º`` `°ùJ hCG ƒ`` ÑH í`` `jô°üàdG Rƒ`` `éj ’
, dP ø``Y è``àæJ »àdG QGô``°VC’G ø`` Y ’hDƒ` ` °ùe ¿ƒµj Gõ`` àd’G Gò`` g `` `dÉîj `` `Xƒe `` `ch
. ÉjQGOEG ¬àdAÉ°ùe ºàjh
( 61 ) IOÉ``ŸG
±ô°üdG CGóÑj ¿CÉH - ¿RÉîŸG øe áHƒ£ŸG OGƒŸG ±ô°U óæY - ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG õàj
OGƒŸG ±ô°U »`a ™Ñàjh , AÉ¡àf’G ¢Y É¡à«MÓ°U Ióe âHQÉb hCG , ’hCG äOQh »àdG á«ªµdG øe
: á«JB’G äGAGôLE’G
¿ƒ`` µjh , ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG `` Xƒªd ô°TÉÑŸG ¢ù«FôdG ¤EG ±ô`` °üdG Ö``W ój - 1
Góªà©eh , ¢Vô``¨dG Gò¡d ó©ŸG êPƒªædG »`a IOQGƒ`` `dG äÉfÉ«ÑdG É«aƒà°ùe Ö`` £dG Gòg
. ±ô°üdG ÖdÉW ¬d ™HÉàdG »ª«¶æàdG º«°ùàdG »`a ô°TÉÑŸG ¢ù«FôdG øe
, áHƒ£ŸG OGƒŸG ±ô°U ¢Y áaGƒŸG ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG Xƒªd ô°TÉÑŸG ¢ù«Fôd - 2
, ±ô°üd `` XƒŸG ¤EG Ö£dG É`` ` °SQEG º`` àj á`` aGƒŸG ádÉM »`ah , Ö`` £dG ¢†``aQ hCG
±ô`` °üdG ó`` `Y hCG ¢†aôdG ÜÉ`` Ñ°SCG ¿É`` ` «H ™e , á`` Hƒ£ŸG OGƒŸG ¢†``©H ±ô°U Rƒéjh
. ¿CÉ°ûdG Gòg »`a R’ AGôLEG øe PÉîJG Öéj Éeh , áHƒ£ŸG OGƒŸG µd
äÉÑW é°S »`a ó«b - Ö£dG ¬ª°ùJ Qƒa - ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¤ƒàj - 3
Ö£dG IOÉYEG hCG ±ô°üdÉH É«dGh , ¢Vô¨dG Gò¡d ó©ŸG êPƒªæd Éah , OGƒe ±ô°U
Gò`` `g ¢`` Yh , Ö`` £dG ¢†aQ ádÉM »`a ±ô°üdG ÖdÉ£d »ª«¶æàdG º`` «°ùàdG ¤EG
ôaƒJ óY øjhóJh , OGƒŸG ±ô°U ÖW »`a áahô°üŸG á«ªµdG äÉfÉ«H øjhóJ XƒŸG
. ±ô°üdG óY ádÉM »`a É¡d KÉªŸG jóÑdG hCG áHƒ£ŸG IOÉ``ŸG
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ó«Øj ÉÃ ¬©«bƒJ ó©H ±ô°üdG ÖdÉW ¤EG áahô°üŸG OGƒŸG º°ùJ ±ô°üdG ádÉM »`a - 4
ó`` `©ŸG ŸG »`a º`` `°ùàdG óæà°ùeh ±ô°üdG Ö£H ß`` `Øàëjh , OGƒ`` ŸG ò`` g ¬`` ª°ùJ
. ¢Vô¨dG Gò¡d
, ¿hõ`` ` îŸG á`` `ÑbGôŸ ó`` `©ŸG `` `é°ùdG »`a ±ô`` °üdG Ö`` £H á°UÉÿG äÉ`` ` fÉ«ÑdG äÉ`` `ÑKEG - 5
. ¥hóæ°üdG »`a ™ÑàŸG É¶æd Éah
É¡aô°U ÖW ¢†aQ Ñ°S »àdG OGƒŸG ±ô°U ÖW IOÉYEG ádÉM »`a áHÉ°ùdG äGAGôLE’G ™ÑàJh
Xƒªd á«°üî°T hCG á«Yôa Ió¡©c áahô°üŸG ±Éæ°UC’G ó«b ºàjh , É¡æe ¢†©H ±ô°U hCG
. ¥hóæ°üdG »`a ™ÑàŸG É¶æd Éah , ±Éæ°UC’G òg ¬d áahô°üŸG
( 62 ) IOÉ``ŸG
: á«JB’G äGAGôLE’Gh óYGƒdG , ±ô°üdG ó©H ¿RÉîŸG ¤EG OGƒŸG IOÉYEG óæY , ™ÑàJ
¿RÉîŸG ¤EG OGƒŸG IOÉYE’ ÉÑW ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ ¤EG Ió¡©dG ÖMÉ°U XƒŸG ój - 1
, É¡JOÉYEG ÜÉÑ°SCGh É¡JÉØ°UGƒeh ÉgOóYh É¡JOÉYEG Üƒ£ŸG OGƒŸG ¿É«H ¬«a Éë°Vƒe
øY hDƒ°ùŸG Xƒªd ô°TÉÑŸG ¢ù«FôdG ¤EG Ö£dG Gòg ádÉMEG ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ ¢Yh
Üƒ£ŸG OGƒªd »FóÑŸG º°ùàdG ƒëf áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJGh ¬à°SGQód ¿õîŸG
. «dódG Oóëj …òdG ¥hóæ°üdG »`a ™ÑàŸG É¶æd Éah , É¡JOÉYEG
º°ùàdG ïjQÉJ øe ÌcC’G ¢Y ªY ÉjCG á©Ñ°S (7) ÓN IOÉ©ŸG OGƒŸG ¢üëa ºàj - 2
ióeh É¡àdÉM øeh , É¡aô°U HÉ°ùdG OGƒŸG æ°U øe âfÉc GPEG É‡ ócCÉàd »FóÑŸG
dP ÜÉÑ°SCGh Óg hCG J hCG óa øe É¡HÉ°UCG Éeh , Éª©à°SÓd É¡à«MÓ°U
áæ÷ hCG , ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¢üëØdG ¤ƒàjh , - óLh ¿EG - ÖÑ°ùàŸGh
Gòg ¢Yh , IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf øe QGôH ¢Vô¨dG Gò¡d µ°ûJ
QGôdGh , ¢üëØdG áé«àf Aƒ°V »`a IOÉ©ŸG OGƒŸG á«FÉ¡f áØ°üH º°ùàj ¿CG XƒŸG
. ¿CÉ°ûdG Gòg »`a òîàŸG
dò`` `d É©ÑJ ó«°UôdG á`` «ªc jó©Jh , IOÉ©ŸG OGƒŸG á«ªc ó«H »FÉ¡ædG º`` ` °ùàdG ºàj - 3
¥hó``æ°üdG »`a ¬H ƒª©ŸG É¶æd Éah , á«°UC’G É¡àdÉëH áª°ùàŸG OGƒŸG âfÉc GPEG
±É`` ` æ°UC’G ø`` `e äô`` `ÑàYG á`` `µdÉg hCG á`` ØdÉJ äó`` «YCG GPEG ÉeCG , `` `«dódG Oóëj …ò`` dG
. É¶ædG Gò¡d Éah ó«Jh , Éª©à°SÓd á²É°üdG ÒZ
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( 63 ) IOÉ``ŸG
, IOÉ`©ŸG OGƒŸG »`a Ó``g hCG `J hCG õéY OƒLh äƒÑKh , ¿RÉîŸG ¤EG OGƒ`` ŸG IOÉYEG á`` `dÉM »`a
: á«JB’G äGAGôLE’G ´ÉÑJEG ºàj
. Ó¡dG hCG àdG hCG õé©dG »`a ÖÑ°ùàŸG hCG hDƒ°ùŸG ójóëàd RÓdG «ëàdG AGôLEG - 1
ôFÉ°ùÿG áª«H ¬à«dhDƒ°ùe âÑãJ …òdG XƒŸG áÑdÉ£Ÿ á`eRÓdG äGAGô`` LE’G PÉîJG - 2
äGAGôLE’G òg øeh , Ó¡dG hCG àdG hCG õé©dG ádÉM »`a IOÉ©ŸG OGƒªd áÄ°TÉædG
ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸG ÉµMCG IÉYGôÃ , äÉëà°ùŸG øe ÒZ hCG ÖJGôdG øe º°üÿG
. ÚØXƒŸG äÉbÉëà°SG ¢Y õé²Gh RÉæàdG ä’ÉM ójóëàH 94/115 ºbQ
IQÉ`` `©e OGƒ`` `ŸG òg âfÉc GPEG , IOÉ©ŸG OGƒ`` `ªd É`` `æ«eCÉJ áeóŸG äÉfÉª°†dG IQOÉ`` `°üe - 3
`` àdG hCG õé©dG øY IôLCÉà°ùŸG hCG Iô`` `«©à°ùŸG á¡÷G á«dhDƒ°ùe âàÑKh , Iô`` LDƒe hCG
¿Éc GPEG Qô°†dG øY ¢†jƒ©àdGh ôFÉ°ùÿG áª«H áÑdÉ£ŸÉH ÓNE’G ¿hO , Ó¡dG hCG
. dP øY Å°TÉædG Qô°†dGh , ôFÉ°ùÿG òg áª«b OÉ©j ’ äÉfÉª°†dGh ÚeCÉàdG Ñe
. áëFÓdG òg ÉµMC’ ÉÑW ôFÉ°ùÿG áª«b Ö£°ûd áeRÓdG äGAGôLE’G òîàJ - 4
( 64 ) IOÉ``ŸG
Ió©ŸG hCG áÁóà°ùŸG ±Éæ°UC’G øe âfÉc AGƒ°S - ¿RÉîŸG »`a IOƒ`` LƒŸG OGƒ`` `ŸG ™``«H Rƒ``éj
: á«JB’G äGAGôLEÓd Éahh , ä’É²G »`a , É¡àª«b Ö£°T hCG , - Ó¡à°SÓd
: á«JB’G ä’É²G »`a ™«ÑdG ¿ƒµj : ’hCG
. É¡dÉª©à°S’ IQôŸG IóŸG RhÉéàJ »àdGh , Éª©à°SÓd á²É°üdG ÒZ OGƒŸG - 1
É`` ¡æjõîJ ô`` ªà°SGh , Gô`` «ãc É`` ` `¡dÉª©à°SG ¢`` Y Ö`` £dG ¿ƒ`` ` µj ’ »àdG OGƒ`` `ŸG - 2
. àdG øe É¡«Y ¢°ûîjh , ájƒW Ió`` ` Ÿ
á``LÉ²G óLƒJ ’h , áLÉ²G ¢Y Ió`` `FGR hCG , áª©à°ùe ó©J  »`` àdG OGƒŸG - 3
. ÖjôdG âbƒdG »`a É``¡«dEG
. äÉØîŸGh , ÆQGƒØdG - 4
ÖÑ°ùH - É«FõL hCG É«c - Ó`` ¡dG hCG , óØdG hCG , àdG ádÉM »`a OGƒŸG Ö£°ûJ :É«fÉK
. GƒMC’G Ö°ùM ¬àÑbGôe hCG Ió¡©dG ÖMÉ°U IOGQEG øY áLQÉN eGƒY
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: Ö£°ûdG hCG ™«ÑdG äGAGôLEG : ÉãdÉK
êPƒªæd Éah , OGƒŸG Ö£°T hCG ™«H ÖW ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ó©j - 1
, É``¡àª«bh , OGƒŸG QÉ©°SCÉH á`` °UÉÿG äÉfÉ«ÑdG É«aƒà°ùe , ¢Vô¨dG Gò``¡d ó``©ŸG
. Ö£°ûdG hCG ™«ÑdG ÜÉÑ°SCGh
ëàd ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG Xƒªd ô°TÉÑŸG ¢ù«FôdG ¢Y Ö£dG ¢Vô©j - 2
. ÉgOÉªàYGh , äÉfÉ«ÑdG áë°U øe
«µ°ûJ ¤ƒàj …òdG IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf ¤EG Ö£dG Éëj - 3
¢ù«FôdG á°SÉFôH Ö£dG Gòg »`a IOQGƒdG OGƒŸG áª«b Ö£°T hCG ™«Ñd áæ÷
, AÉ`` °†YC’G øe á`` `KÓK (3) Oó`` `Yh , ¿õ`` îŸG øY hDƒ°ùŸG `` Xƒªd ô``°TÉÑŸG
õ`` j Ée PÉ`` îJ’ áæédG òg ¤EG Ö£dG á`` `dÉMEGh , »æa ƒ`` `°†Y º`` ` ¡æ«H øe
. AGôLEG øe
: á«JB’G äGAGôLE’G PÉîJG áæédG ¢Y - 4
óæÑdG »`a IOQGƒdG ä’Éëd ÉÑW Ö£°ûdG hCG ™«ÑdG ÜÉÑ°SCG ôaGƒJ øe ócCÉàdG - CG
º`` J É`` e äÉÑKEGh , É`` ¡°üëah OGƒŸG á`` `æjÉ©e `` `jôW øY IOÉ``ŸG ò`` g øe ’hCG
, ¢Vô¨dG Gò¡d ó©j ô°† »`a ¬àé«àfh ¢üëØdG hCG áæjÉ©ªd äGAGôLEG øe
. áæédG AÉ°†YCG ™«ªL øe ™bƒjh
äGóæà°ùŸGh , ¿CÉ°ûdG Gòg »`a âjôLCG ób ¿ƒµJ »àdG äÉ«ëàdG ¢Y ´ÓW’G - Ü
á`` ` é«àædG äÉ`` ` ` ÑKEGh , OGƒ`` `ŸG ò`` `g á`` «MÓ°U ó`` `Y hCG á«`` `MÓ°üH á`` ` `©àŸG
äÉ`` ÑKEGh , É¡aÓJEG Qôàj »àdG OGƒ`` `ŸG ±Ó`` JEG ¢Y ±Gô`` °TE’Gh , ô°†ëŸG »`a
. äGAGôLEG øe ” Ée
, ™`` «ÑdG Ö``W »`a âÑdG áé«àæH É¡JÉ«°UƒJ ø`` ª°†àj GôjôJ áæédG ó`` ©J - ê
ô°† ¬H Éaôe , dP ÜÉÑ°SCGh , ¢†aôdG hCG ƒÑdÉH AGƒ°S Ö£°ûdG hCG
É`` `©dG ô`` `jóŸG Ö`` `FÉf ¤EG ¬`` «Y ™``«bƒàdG ó`` ©H Éëjh , ¢ü`` `ëØdG hCG á`` `æjÉ©ŸG
. OÉªàYÓd IófÉ°ùŸG äÉeóîd
âÑdG áæédG ôjôJ ¬ª°ùJ óæY IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf ¤ƒàj - O
QÉ£NEGh , áæédG äÉ«°UƒJ Aƒ°V »`a , Ö£°ûdG hCG ™«ÑdG ÖW »`a »FÉ¡ædG
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Éah AGôLEG øe õj Ée PÉîJ’ QGôH ¿õîŸG hDƒ°ùŸ ô°TÉÑŸG ¢ù«FôdG
äGAGôLE’Gh •hô°ûdGh óYGƒd Éah Ö£°ûdG hCG ™«ÑdG ºàjh , QGôdG Gò¡d
¢¡àfG GPEG ¥hóæ°üdG »`a ™ÑàŸG É¶ædGh áëFÓdG òg »`a É¡«Y ¢Uƒ°üæŸG
. dP ¤EG »FÉ¡ædG áæédG ôjôJ
Gò¡`` d ó`` ©ŸG `` ŸÉH Ö`` £°ûdG hCG ™`` «ÑdÉH á°UÉÿG äGóæà°ùŸG ™«ªL ß``Ø– - `g
äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf ¤EG äGóæà°ùŸG òg øe áî°ùf °SôJh , ¢Vô¨dG
. º©d IófÉ°ùŸG
( 65 ) IOÉ``ŸG
: á«JB’G äGAGôLE’Gh óYGƒd Éah , Éjƒæ°S ¿RÉîŸG äGOƒLƒe OôL ¿ƒµj
. ¿RÉîŸG äGOƒLƒe ™«ªL ª°ûjh , á«dÉŸG áæ°ùdG ájÉ¡f Ñb Oô÷G ºàj - 1
¿ƒ`` µj ’h , Ió`` fÉ°ùŸG äÉ`` eóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf øe QGôH Oô`` éd áæ÷ µ°ûJ - 2
øª`` °†àjh , ô°TÉÑŸG ¬`` °ù«FQ hCG , ¿õ`` îŸG øY hDƒ` `°ùŸG `` XƒŸG É`` ¡FÉ°†YCG Ú`H øe
ôjóŸG ÖFÉf ±Gô°TEG â– Oô÷G ºàjh , áæédG ªY AóÑd OóëŸG ïjQÉàdG QGôdG Gòg
. IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG
, Oô÷G ºFGƒb OGóYEG Oô÷G áæ÷ ªY AóH Ñb ¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¤ƒàj - 3
É`` `gOÉªàYG ó©H ºFGƒdG òg º`` `«°ùàH ƒjh , ¢Vô`` ¨dG Gò`` ¡d ó`` `©ŸG êPƒ`` `ªæd É`` `ah
. Oô÷G áæ÷ ¤EG
¬H ƒ`` ª©ŸG É¶æd É`` ah , OGƒŸG ±Éæ°UCG OôL ºFGƒdG º°ùJ ó©H Oô÷G áæ÷ ¤ƒàJ - 4
, ºFGƒdG òg »`a Oô÷G ™bGh øe Ó©a IOƒLƒŸG Ió°UQC’G äÉÑKEGh , ¥hóæ°üdG »`a
. áæédG AÉ°†YCG øe ºFGƒdG ™«bƒJh
hDƒ` `°ùŸG `` XƒŸG ¤EG Oô÷G áæ÷ øe É`` `¡«Y ™«bƒàdG ó©H Oô÷G º`` FGƒb `` °SôJ - 5
ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ ¢Yh , »©ØdG Oô÷G ™bGh øe ô©°ùdGh Ió°UQC’G äÉÑKE’ ¿õîŸG øY
ºFGƒdG òg »`a IOQGƒdG OGƒŸG ¿CÉH ¬æe QGôbE’G ó«Øj ÉÃ ºFGƒdG òg ¢Y ™«bƒàdG
¿É«H ™e Oô÷G É“EG ó«Øj ÉÃ ™«bƒàdG áæédG ¢ù«FQ ¢Yh , É«©a ÉgOôL ” ób
. ¬îjQÉJ äÉÑKEGh
IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf ¤EG É¡«Y ™«bƒàdG ó©H Oô÷G ºFGƒb °SôJ - 6
. ÉgOÉªàY’
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äÉÑKEG ºàj »©ØdG Oô÷G ™bGh øe Ió°UQC’G ÚH IOÉjR hCG õéY OƒLh ádÉM »`a - 7
Éah IOÉjõdG hCG õé©dG ¥hôah Ió°UQC’G äÉfÉ«H AÉØ«à°SGh Oô÷G áªFÉb »`a ¥ôØdG
¿õîŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ¤EG êPƒªædG Gòg É°SQEGh , ¢Vô¨dG Gò¡d óªà©ŸG êPƒªæd
ô°TÉÑŸG ¬°ù«FQ ¤EG ¬JOÉYEGh , dòd Ió©ŸG áfÉÿG »`a ¥hôØdG òg ÜÉÑ°SCG ìÉ°†jE’
, á«dhDƒ°ùŸG ójó–h ¥ôØdG ájƒ°ùJ ƒëf ´ÉÑJ’G ÖLGƒdG AGôLE’G »`a …CGôdG AGóHE’
. áé«àædÉH IófÉ°ùŸG äÉeóîd É©dG ôjóŸG ÖFÉf áWÉMEGh
êPƒªæd Éah ±ô°U ÖWh , IOÉjõdG øY Å°TÉædG ¥ôØdG ájƒ°ùàd áaÉ°VEG óæ°S ó©j - 8
. õé©dG øY Å°TÉædG ¥ôØdG ájƒ°ùàd óªà©ŸG
( 66 ) IOÉ``ŸG
õ`` `é©dG á`` jƒ°ùJ - ¿õ``îŸG øY hDƒ` `°ùŸG Xƒªd ô`` `°TÉÑŸG ¢ù«FôdG áaGƒe ó©H - Rƒ`` `éj
, ´ƒædG »`a É¡d á¡HÉ°ûe iôNCG ±Éæ°UCG »`a óLƒJ »àdG IOÉjõdG øe OGƒŸG ¢†©H ±Éæ°UCG »`a
CÉ` ` £N øY É`` `ŒÉf OGƒ`` `ŸG òg »`a IOÉjõdG hCG õé©dG ¿É`` c GPEG , Ió``MƒdG »`a É`` ¡©e á`` °ùfÉéàeh
. É¡æe áahô°üŸG hCG áª°ùàŸG äÉ«ªµdG ó«b »`a
( 67 ) IOÉ``ŸG
Gò¡d ó©ŸG êPƒªædG »`a âÑãj , á«©«ÑW eGƒY øY ÉŒÉf ¿õîŸG äGOƒLƒe »`a õé©dG ¿Éc GPEG
OQGƒdG äÉ«ªch ïjQÉJh , IOÉe µd HÉ°ùdG Oô÷G ó«°UQh , ‹É²G Oô÷G ó«°UQ ¢Vô¨dG
ájƒÄŸG Ö°ùædÉH áfQÉe , »©ØdG õé©d ájƒÄŸG Ö°ùædGh , OôL c ÚH IóŸG ÓN ±hô°üŸGh
. IOÉe c á©«ÑWh , øjõîàdG Ióeh , áfhõîŸG äÉ«ªµdG Ö°ùM É¡H ìƒª°ùŸG
áahô°üŸG äÉ«ªµdG êPƒªædG Gòg »`a âÑã«a , äÉ«aô°üdG áFõŒ øY ÉÄ°TÉf õé©dG ¿Éc GPEG ÉeCG
, äÉ«aô°üdG OóY ¿É«H ™e , IOÉe c ÉeCG HÉ°ùdG Oô÷Gh , ‹É²G Oô÷G ÚH IóŸG ÓN
áÑ°ùædÉH áfQÉe , IóŸG òg ÓN áahô°üŸG á«ªµd áÑ°ùædÉH »©ØdG õé©d ájƒÄŸG áÑ°ùædGh
. IOÉe c á©«ÑW Ö°ùM É¡H ìô°üŸG õé©d ájƒÄŸG
( 68 ) IOÉ``ŸG
dP ª©dG áë°üeh IQhô°†dG â°†àbG GPEG Oô÷G AÉæKCG »`a ±Éæ°UC’G º°ùJ hCG ±ô°U Rƒéj
äÉØe »`a ±ô°üdG äÉÑW hCG áaÉ°VE’G äGóæ°S ´OƒJ ¿CG ¢Y , Oô÷G áæ÷ áaGƒe •ô°ûH
. ¢Vô¨dG Gò¡d ó©ŸG é°ùdG »`a dP ó©H É¡«é°ùJ ºàjh , Oô÷G á«ªY AÉ¡àfG Ú² áàbDƒe
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( 69 ) IOÉ``ŸG
á«dhDƒ°ùŸG ójóëàd «ëàdG ºàj , ¿RÉîŸG äGOƒLƒŸ …ƒæ°ùdG Oô÷G ó©H õéY OƒLh ÚÑJ GPEG
õ`` é©dG á`` `ª«b º°üîJ ÖÑ°ùàŸG hCG hDƒ` ` °ùŸG ójó– ádÉM »`ah , õé©dG Gò`` g »`a Ö`` `Ñ°ùàŸG hCG
ójó– ¿CÉ°ûH 94/115 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸG ÉµMCG IÉYGôÃ , ¬JÉëà°ùe hCG ¬ÑJGQ øe
, Ö°SÉæŸG »ÑjOCÉàdG AGõ÷G ™«bƒJ ™e , Ú`` ØXƒŸG äÉbÉëà°SG ¢Y õé²Gh RÉæàdG ä’ÉM
. á«FÉæL á¡Ñ°T OƒLh «ëàdG øe âÑK GPEG , AGôLEG øe õj Ée PÉîJGh
É``ÑW õé©dG áª«b Ö£°T ºàj , ÖÑ°ùàŸG ójó– Qò©J hCG , hDƒ` `°ùe OƒLh óY ádÉM »`ah
. áëFÓdG òg ÉµMC’
( 70 ) IOÉ``ŸG
ÚØXƒªd áª°ùŸG OGƒªd á««°üØàdG äÉfÉ«ÑdG ¬«a âÑãj á«°üî°ûdG ó¡©d é°S É°ùeEG ºàj
ôNBG ¤EG Xƒe øe Ió¡©dG f Rƒéj ’h , É¡ª°ùJ …òdG XƒŸG äÉfÉ«Hh , á«°üî°T ó¡©c
dò`` `H Ò`` `°TCÉàdG ºàjh , ¢Vô¨dG Gò¡d ÉgOGó`` YEG º`` àj , º°ùJh º«°ùJ IQÉ`` ªà°SG Ö`` LƒÃ ’EG
. Ió¡©dG é°S »`a
( 71 ) IOÉ``ŸG
á`` æ°ùdG á`` `jÉ¡f »`a Ió`` `¡©d áÁóà°ùŸG OGƒ`` `ŸG øe ÚØXƒªd á«°üî°ûdG Ió¡©dG OôL º`` àj
ÖMÉ°U XƒŸG ™«bƒàH Oô÷G ¿ƒµjh , Oô÷G AGôLEG »Yóà°ùJ »àdG ä’É²G »`a hCG , á«dÉŸG
á`` dÉM »`` ah Ó©a ¬Jó¡Y »`a ¬«dEG áª°ùŸG OGƒŸG OƒLh ó«Øj QGôbEG ¢Y á«°üî°ûdG Ió¡©dG
ó«Øj ÉÃ äGQGôbE’G ò``g ¢Y ¿õ`` îŸG øY hDƒ°ùŸG XƒŸG ô`` °TDƒjh , É`` `ª©à°SÓd á``²É°U
. Ió¡©dG é°S »`a OQGh ƒg É``Ÿ áHÉ£e É¡H áàÑãŸG OGƒŸG ¿CG
. áëFÓdG òg øe (67) IOÉ``ŸG »`a IOQGƒdG ÉµMC’G Ñ£J Ió¡©dG »`a õéY OƒLh ÚÑJ GPEGh
( 72 ) IOÉ``ŸG
ó`` «YGƒe »`a É`` «d AGô`` `LEG øe õj Ée PÉîJG Ió`` fÉ°ùŸG äÉ`` `eóîd É`` ©dG ô`` jóŸG Ö`` FÉf ¢Y
. ¿RÉîŸG äGOƒLƒe OôéH ÅLÉØe µ°ûHh áæ°ùdG øe áª¶àæe ÒZ
º`` `°üNh ¬æ`` Y hDƒ` `°ùŸG ójó–h - IOÉjõdG hCG õé©dÉH - ¥ô`` ØdG ájƒ°ùJh Oô`` `÷G óæY ™`` ÑàJh
. áëFÓdG òg »`a IOQGƒdG óYGƒdGh äGAGôLE’G ¬àª«b Ö£°T hCG
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™````HÉ°ùdG ```°üØdG
á`````fRGƒ`ŸG
( 73 ) IOÉ``ŸG
äGAGô`` `LE’Gh óYGƒd Éah Éjƒæ°S É`` `gOÉªàYGh , ¥hóæ°üdG á`` fRGƒe «æ°üJh OGóYEG ¿ƒ`` `µj
. «dódGh áëFÓdG òg ÉµMCG ÉgQôJ »àdG
( 74 ) IOÉ``ŸG
ÜÉ`` H c º`` °ùjh , äÉahô°üªd ¿ÉK ÜÉ`` `Hh , äGOGôjEÓd hCG ÜÉH ¤EG ájƒæ°ùdG áfRGƒŸG º°ùJ
, óæÑdG hCG , °üØdG hCG , ÜÉÑdG ¬«Y ªà°ûj Ée ójó– »`a ™Ñàjh , OGƒeh , OƒæHh , ƒ°üa ¤EG
Ióªà©ŸG dÉÑªd ÉÑW äÉYhô°ûŸG áfRGƒe æ°üJh , ¿CÉ°ûdG Gòg »`a ó©ŸG êPƒªædG IOÉ``ŸG hCG
. ¢ùéŸG øe QGôH ´hô°ûªd
( 75 ) IOÉ``ŸG
äBÉ` `aÉµeh äÉ`` °TÉ©e ¿ƒ`` fÉb øe (10) IOÉ`` `ŸG øe (2) h (1) ø`` jóæÑdG ¢üæH Ó``NE’G óY ™e
OGóYEG ¿ƒµj , áëFÓdG òg ÉµMCGh , ¬«dEG QÉ°ûŸG Ú«fÉª©dG áeƒµ²G »`ØXƒŸ áeóÿG ó©H Ée
IOÉjR hCG IójóL OƒæH çGóëà°SÉH É¡jó©J hCG É¡ÑjƒÑJ IOÉYEG hCG ÉgOÉªàYGh ájƒæ°ùdG áfRGƒŸG
OhóM »`ah , äGAGôLEÓd Éah , Égò«ØæJ á©HÉàeh á«dÉŸG áæ°ùdG ájGóH Ñb óæÑdG ¢†ØN hCG
. «dódG »`a IOQGƒdG äÉ«dhDƒ°ùŸG
( 76 ) IOÉ``ŸG
, ±hô°üe øe É¡°üîj ÉÃ ª– á«dÉe áæ°S c ¿CG ¢SÉ°SCG ¢Y ájƒæ°ùdG áfRGƒŸG OGóYEG ¿ƒµj
. «°üëàdG hCG , ±ô°üdG É¡«a ºàj »àdG á«dÉŸG áæ°ùdG øY ô¶ædG ±ô°üH , OGôjEG hCG
á`` °ü°üîŸG `` `dÉÑŸGh , á`` ØàîŸG ±ô`` °üdG ¬`` LhCG ¿É`` «H ™e , á`` ` fRGƒŸG QGôbEG ¢ù`` `éŸG ¢`` `dƒàjh
. É¡æe µd
( 77 ) IOÉ``ŸG
ÖLƒJ º«°SGôŸG hCG ÚfGƒdG âfÉc GPEG É«ªàM ájƒæ°ùdG áfRGƒŸG ¢Y äÓjó©àdG AGôLEG ¿ƒµj
á£°ûfCG »`a ™°SƒàdG hCG ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG øe óéà°SG ób hCG , äÓjó©àdG òg AGôLEG
±ô`` °üdG ¬``LhC’ Ióªà©ŸG ``dÉÑŸG ¢†`` ` ØN hCG IOÉjR Ö`` `Lƒà°ùj É`` e ¬`` JÉ°UÉ°üàNGh ¥hóæ°üdG
. á«dÉŸG áæ°ùdG ÓN áØàîŸG
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( 78 ) IOÉ``ŸG
: á«JB’G ¢ù°SC’G IÉYGôÃ ájƒæ°ùdG áfRGƒŸG OGóYEG óæY äÉahô°üŸGh äGOGôjE’G ôjóJ ¿ƒµj
: »JCÉj Ée IÉYGôÃ äGOGôjE’G ôjóJ ¿ƒµj - CG
É`` ¡bÉëà°SG ™bƒàŸGh á`` ` «°†æŸG á`` «dÉŸG áæ``°ùdG Ó`` N â`` ëà°SG »``àdG äGOGô``jE’G - 1
. áfRGƒŸG É¡æY ó©ŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ÓN
äGQGô`` `b hCG º``«°SGôe hCG Ú`` fGƒb »`a äÓjó©J hCG á`` jOÉ°üàbG hCG á`` «dÉe `` eGƒY …CG - 2
. äGOGôjE’G ôjóJ »`a ÒKCÉàdG É¡fCÉ°T øe ¿ƒµj
: »JCÉj Ée IÉYGôÃ äÉahô°üŸG ôjóJ ¿ƒµj - Ü
™bƒàŸG äÉahô°üŸGh , á«°†æŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ÓN âëà°SG »àdG äÉahô°üŸG - 1
äÉ°UÉ°üàNG ò«ØæJ Aƒ°V »`a áfRGƒŸG É¡æY ó©ŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ÓN É¡bÉëà°SG
. ¥ÉØfE’G ¢†ØN hCG IOÉjR »Yóà°ùJ iôNCG ±hôXh ÜÉÑ°SCG øe ÉgÒZh ¥hóæ°üdG
. ¥ÉØfEÓd á«©ØdG äÉLÉ«àM’G Aƒ°V »`a ¥ÉØfE’G ó«°TôJ äÉÑ£àe - 2
iôNCG äÉ`` `bÉëà°SG ø`` e É`` gÒZh ä’ó`` `ÑdGh Ö`` JGhôdG äGOÉ`` ªàYG ô``jóJ ¿ƒµj - 3
™`` `bƒàŸG `` FÉXƒdGh á`` ` dƒ¨°ûŸG `` FÉXƒdG Oó`` `©d É`` ah áªFGódG `` FÉXƒdG »``ZÉ°ûd
É¡æY ó©j »àdG á«dÉŸG áæ°ùdG ÓN »`a ædG hCG á«bÎdG hCG Ú«©àdG jô£H É¡¨°T
, áæ°ùdG òg ÓN IôZÉ°T FÉXh ¤EG ƒëàJ »àdG FÉXƒdGh áfRGƒŸG ´hô°ûe
äGhÓ©dGh ájQhódG äGhÓ©dG ¥Éëà°SGh , ä’óÑdGh á«°SÉ°SC’G ÖJGhôdG IOÉjRh
, iô`NCG áØ«Xh AÉÑYCÉH «µàdG HÉeh , á«©«é°ûàdG äBÉaÉµŸG íæeh , á«©«é°ûàdG
É¡jó©Jh , ÉgDhÉ¨dEG ™bƒàŸGh , â«¨dCG »àdG äÉLQódGh FÉXƒdGh , »`aÉ°VE’G ôLC’Gh
á«dÉŸG äÉ°ü°üîŸG »`a ¢†ØN hCG IOÉjR øe dP ¬eõà°ùj Éeh , ¢†ØÿG hCG ™aôdÉH
. äÉLQódG ò¡H á£ÑJôŸG
äÉ`` «°†àŸ É`` `ÑW É`` gDhÉ¨dEGh ÉgDhÉ°ûfEG ºàj »àdG á`` àbDƒŸG `` FÉXƒdG äGOÉ``ªàYG Qó`J - 4
áæ°ùdG ÓN áàbDƒe áØ°üH É¡¨°T Üƒ£ŸG FÉXƒdG Oó©d Éah , ª©dG ±hôXh
áØ«XƒdG ÉªYCG øe AÉ¡àfÓd IOóëŸG á«æeõdG IÎØdGh áfRGƒŸG É¡æY ó©ŸG á«dÉ``ŸG
ÖJGQ øe IÎØdG òg ÓN »`a ÉgÒaƒJ RÓdG á«dÉŸG äÉ°ü°üîŸGh , É¡FÉ¨dEGh
. iôNCG äGRÉ«àeGh ä’óHh »°SÉ°SCG
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IOƒ`` LƒŸG á`` àHÉãdG ƒ`` °UC’G IÉ`` `YGôÃ á`` «dÉe ¢SCGô`` dG äÉahô°üŸG äGOÉ`` ªàYG QóJ - 5
´hô°ûe É¡æY ó©j »àdG á«dÉŸG áæ°ùdG ÓN É¡æe IójóL ƒ°UCG ¤EG äÉLÉ«àM’Gh
. ¿RÉîŸG ¤EG É¡dƒ°Uh ïjQÉJ ¤EG AGô°ûdG «dÉµJh , ƒ°UC’G òg QÉ©°SCGh , áfRGƒŸG
áeÈŸG Oƒ©dGh äÉLÉ«àMÓd Éah áfÉ«°üdG äGOÉªàYÉH á°UÉÿG äÉahô°üŸG QóJ - 6
™`` `Ñàjh , áfRGƒŸG É¡æY ó©ŸG á`` «dÉŸG áæ°ùdG ÓN É`` gDhÉ¡fEG hCG ÉgójóŒ ™bƒàŸG hCG
. äÉeóÿG OƒY ™«ªL äGOÉªàYG ôjóJ »`a dP
, QÉéÄà°S’G ¤EG ¥hó`` `æ°üdG äÉLÉ«àM’ É`` `ah äGQÉ`` `©dG Iô`` `LCG äGOÉ`` ªàYG Qó`` J - 7
ÉgójóŒh ¥hó`` `æ°üdG É¡H õàj áfÉ«°Uh IôLCG øe É¡Ø«dÉµJh , á`` `eÈŸG Oƒ`` ©dGh
¢†`` ` ` `ØN hCG IOÉ`` ` ` ` jR øe É`` ` ¡«Y Ö`` `JÎj Éeh , á`` ` `«dÉŸG á`` ` ` æ°ùdG Ó`` ` `N ÉgDhÉ`` ` `¡fEG hCG
. «dÉµàdG òg »`a
( 79 ) IOÉ``ŸG
, Oƒ©dG »`a IOQGƒ`` ` `dG ò`` «ØæàdG `` `MGôeh è`` `eGÈd É`` ah äÉ`` Yhô°ûŸG äGOÉ`ªàYG ô`jóJ ¿ƒµj
. äGOÉªàY’G òg ôjóJ »`a ÒKCÉàdG É¡fCÉ°T øe ¿ƒµj iôNCG eGƒY …CGh
( 80 ) IOÉ``ŸG
¿ƒµj á«dÉŸG áæ°ùdG ájGóH Ñb ájƒæ°ùdG áfRGƒŸG ´hô°ûe QGôbEG óY hCG ÒNCÉàdG ádÉM »`a
á`` «©ØdG äÉ`` LÉ«àMÓd É`` `ahh , ´hô`` `°ûŸG Gòg »`a áLQóŸG äGOÉ`` `ªàY’G Ohó`` `M »`a ¥É`` ØfE’G
. ¥ÉØfEÓd
( 81 ) IOÉ``ŸG
ÉgRhÉŒ Rƒ`` `éj ’ , iƒ`` ` °üb GOhóM áfRGƒŸÉH äÉahô°üªd á`` °ü°üîŸG äGOÉ`` ` ªàY’G Èà©J
. ¢ùéŸG áaGƒe ó©Hh , ª©dG áë°üe äÉ«°†àe ¢Y AÉæH ’EG
( 82 ) IOÉ``ŸG
OGƒe hCG Oƒ`` æH hCG ƒ`` `°üa ÚH äÉ`` ` ahô°üŸG äGOÉªàYG `` `f ¢ùéŸG áaGƒe òNCG ó©H Rƒéj
. dP áeÉ©dG áë°üŸG â°†àbG GPEG , áfRGƒªd ÊÉãdG ÜÉÑdG
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الف�صــل الثامــن
الإيــــرادات
املــادة ( ) 83
حت�صل الأموال امل�ستحقــة لل�صن ــدوق نقدا � ،أو مبوجب حواالت بنكية � ،أو �شيكات م�صرفـية ،
ويراعى عند ال�سداد مبوجب ال�شيكات امل�صرفـية ما ي�أتي :
� - 1أن يكون ال�شيك م�سحوبا على �أحد امل�صارف املرخ�ص لها طبقا لأحكام القانون
امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2000/114
� - 2أن يتوافر فـي ال�شيك ال�شروط املحددة قانونا  ،وب�صفة خا�صة توقيع ال�ساحب
املدين .
 - 3عدم قبول �شيكات م�ؤجلة اال�ستحقاق �سدادا لإيرادات م�ستحقة الأداء  ،با�ستثناء
احلاالت التي يجوز فـيها التق�سيط � ،أو التي يقدرها املدير العام .
 - 4عــدم قبــول الوفــاء بال�شيــك الــذي انتقلــت ملكية احلق الثابت فـيه �إىل ال�ساحب
املدين بالإيراد بطريق التظهري .
� - 5أن يق ــدم ال�شي ــك �إىل امل�صــرف امل�سحــوب عليــه للوفـ ــاء خالل املــدة املحددة قانونا
من التاريخ الثابت لإ�صداره  ،وال ترب�أ ذمة املدين بالإيراد  ،وال ينق�ضي التزامه
بالوفاء به �إىل ال�صندوق �إال بقيام امل�صرف امل�سحوب عليه ال�شيك ب�صرف قيمته .
� - 6أن تكون ال�شيكات املحررة با�سم ال�صندوق م�سطرة .
 - 7لل�صندوق �أن يطلب من ال�ساحب املدين بالإيراد تقدمي �ضامن احتياطي  ،وفقا
للمادة ( )543من قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 90/55
املــادة ( ) 84
يج ــب عل ــى املوظ ــف املخت ــ�ص فـي ال�صن ــدوق اتخــاذ الإج ــراءات الالزمـ ــة لتح�صي ــل املبل ــغ
امل�ستحق بالرجوع على ال�ساحب املدين بالإيراد �أو اتباع الإجراءات املقررة للتنفـيذ الإداري
�إذا تطلب الأمر  ،وذلك فـي حالة عدم �صرف قيمة ال�شيك  ،دون الإخالل ب�إحالة ال�شيك
�إىل االدعاء العام التخاذ �إجراءات رفع الدعوى العمومية  ،بعد �إثبات امل�صرف امل�سحوب
عليــه ال�شي ــك االمتناع عن الوفاء بقيمته فـي امليعاد املحدد به  ،ورف�ض قبوله لل�صرف .
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ويتـ ــم قيد ال�شيك ـ ــات التي مل يتم حت�صيلها وفقــا للنظ ــام والإجــراءات الـ ــواردة بالدلي ــل ،
وال ت�ستبعد قيمتها من ح�ساب الإيرادات .
املــادة ( ) 85
يلتزم املوظف املخت�ص بتح�صيل �أي مبلغ م�ستحق لل�صندوق ب�إ�صدار �إي�صال  ،والتوقيع
عليــه بــما يفـيــد ت�سل ــم املبلغ الواج ــب حت�صيله  ،وتاريخ الت�سلم  ،وفقا للنموذج املعد لهذا
الغر�ض  ،ويكون الإي�صال من �أ�صل  ،وعدة ن�سخ  ،وب�أرقام م�سل�سلة .
وي�سلم الإي�صال �إىل دافع الإيراد  ،وحتفظ ن�سخة منه لدى املوظف املخت�ص .
ويج ــب فـ ــي حال ــة �إلغ ــاء الإي�ص ــال لأي �سب ــب مـ ــن الأ�سب ــاب االحتف ــاظ ب�أ�ص ــل الإي�ص ــال
ون�سخته  ،والت�أ�شري عليهما من املوظف املخت�ص بكلمة (ملغى) .
املــادة ( ) 86
يجب �إيداع احل�صيلة اليومية للإيرادات فـي احل�ساب املخت�ص املفتوح با�سم ال�صندوق لدى
البنك  ،ويتم التوريد يوميا على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،وفـي موعد غايته ال�ساعة
الثانية ع�شرة ظهرا من اليوم الذي مت فـيه التح�صيل .
وفـي حالة تعذر التــوريد فـي هذا امل ــوعد ي�ؤجل �إىل �أول يوم عمل مبا�شرة  ،بعد �أخذ موافقة
مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية .
املــادة ( ) 87
يكــون قي ــد و�إثب ــات جمي ــع الإي ــرادات ح�سب نوع كل �إيراد  ،وطبقا للإجراءات  ،والدورة
امل�ستندية املحددة بالدليل .
املــادة ( ) 88
تعامــل املبالــغ التــي ت�ستـ ــرد � ،إذا تبيـ ــن �أن �صرفه ــا ك ــان قــد ت ــم بغي ــر حــق  ،طبقــا للقواع ــد
والإجراءات الواردة بالدليل .
املــادة ( ) 89
يجب على الدائرة املخت�صة �إجراء مقارنة ربع �سنوية بني الإيرادات املقررة فـي املوازنة
التقديرية  ،والإيرادات املحققة  ،وعر�ض النتائج على املراقب املايل  ،ليقوم ب�إعداد تقرير
مف�صل يو�ضح فـيه تلك الفروقات اجلوهرية و�أ�سبابها  ،مع بيان الإجراءات الواجب اتباعها
ملعاجلة هذه الأ�سباب �إذا تطلب الأمر  ،ورفع التقرير �إىل املدير العام لعر�ضه على املجل�س
فـي �أول اجتماع تال  ،لتقرير ما يراه منا�سبا .
-609-

ويجــب ف ــي ك ــل الأح ــوال  ،وبــدون ت�أخـري عــن املواعيــد املقررة  ،اتخاذ الإجراءات الالزمة
لتح�صيل الإيرادات املت�أخرة ال�سداد فـي مواعيد حت�صيلها  ،وقطع التقادم  ،ويكون املوظف
املخت�ص بتح�صيل الإيراد م�س�ؤوال عن �أي �إهمال �أو تق�صري فـي اتخاذ هذه الإجراءات .
املــادة ( ) 90
فـي حالة وفاة �أو ت�صفـية �أو �إ�شهار �إفال�س املدين بالإيراد يتم توجيه �إخطار مبقدار املبلغ
امل�ستحق على املدين ونوعه و�سند اال�ستحقاق  -قانون � ،أو الئحة � ،أو قرار وزاري � ،أو عقد ،
�أو حكم ق�ضائي � ،أو غريه � -إىل املوظف املخت�ص فـي املحكمة املخت�صة بتوزيع تركة املدين
بالإي ــراد �أو امل�صف ــي �أو مدي ــر التفلي�سـ ــة  ،بح�س ــب الأحـ ــوال  ،دون الإخالل باتخ ــاذ وتوقيع
�إجراءات احلجز التحفظي املقررة قانونا  ،و�ضمان الوفاء باملبالغ امل�ستحقة لل�صندوق .
ويجــب فـ ــي حال ــة ع ــدم ال�س ــداد اتب ــاع الإج ــراءات املقــررة للتنفـيذ الإداري  ،وتعترب املبالغ
امل�ستحقة لل�صندوق من الأموال العامة واحلقوق املمتازة التي ت�ستوفى من جميع الأموال
اململوكة للمدينني بها حتت �أي يد كانت  ،وبالأولوية على ما عداها من ديون �أخرى  ،وفقا
ملا هو مقرر قانونا فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 91
يجوز تقدمي كفـيل �شخ�صي يكفل املدين بالإيراد  ،ويعترب الكفـيل مت�ضامنا مع املدين
فـي ال�سداد  ،وملزما بالوفاء باملبالغ امل�ضمونة بكفالته فـي حالة عدم �سدادها من املدين ،
وتتخذ فـي مواجهته �إجراءات التنفـيذ الإداري للوفاء بهذه املبالغ  ،بالإ�ضافة �إىل الفائدة
امل�ستحقة خالل فرتة املطالبة حتى تاريخ الوفاء بها من املدين �أو الكفـيل .
وال يرتتب على قبول الكفـيل ال�شخ�صي ل�ضمان املدين بالإيراد الإخالل مبا يجب تقدميه
من خطابات �ضمان م�صرفـي � ،أو ت�أمينات ل�ضمان ح�سن التنفـيذ  ،وفقا ملـا تقرره القوانني ،
�أو هـذه الالئحة � ،أو العقود � ،أو غريها .
املــادة ( ) 92
يج ــوز للمدي ــر الع ــام املوافق ــة عل ــى �أن يكون الوفاء مببالغ الإيرادات امل�ستحقة لل�صندوق
على �أق�ساط  ،وذلك بناء على طلب من املدين  ،ومبراعاة الآتي :
� - 1أن يثب ــت طال ــب التق�سي ــط من واقــع امل�ستندات عــدم مقدرته على �سداد املبالغ
امل�ستحقة عليه دفعة واحدة .
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� - 2أن يق ــدم املدي ــن ال�ضمان ــات والت�أمين ــات التي يحددها ال�صندوق ل�ضمان الوفاء
بقيم ــة جمي ــع املبال ــغ امل�ستحق ــة ك إ�ي ــراد  ،ويظ ــل ه ــذا ال�ضم ــان �ساريا طوال م ــدة
التق�سيط  ،وحتى �إمتام ال�سداد بالكامل .
 - 3يحدد القرار ال�صادر باملوافقة على طلب التق�سيط طريقة تق�سيط املبالغ امل�ستحقة
ح�سب ظروف كل حالة على حدة  ،ويجوز �إلغاء قرار التق�سيط فـي حالة تخلف
املدي ــن ع ــن امليع ــاد املق ــرر للوفـ ــاء بالق�سـ ــط الواجـ ــب ال�سداد بدون عذر مقبول ،
�أو زوال �أ�سباب التق�سيط .
 - 4على املوظف املخت�ص متابعة �سداد املدين للأق�ساط فـي املواعيد املحددة  ،و�إذا
تخلف عن ال�سداد فـي هذه املواعيد يوجه �إليه �إنذار بال�سداد خالل ( )10ع�شرة
�أيام على الأكرث  ،وفـي حالة عدم ال�سداد خالل املدة املحددة بالإنذار  ،وعدم تقدمه
بعذر يقبله املدير العام  ،تتخذ فـي مواجهته الإجراءات املقررة للتنفـيذ الإداري ،
مع مطالبته بالوفاء بجميع املبالغ امل�ستحقة  ،و�إلغاء قرار التق�سيط .
املــادة ( ) 93
يجوز للمجل�س �إ�سقاط املبالغ التي ا�ستحقت فعال لل�صندوق  ،وذلك فـي حاالت �إ�شهار
�إفال�س املدين � ،أو احلكم ب�إع�ساره � ،أو وفاته من غري تركة � ،أو مع وجود تركة م�ستغرقة
بالديون  ،وغري مقدمة على دين للحكومة � ،أو عدم وجود �أموال للمدين ميكن التنفـيذ
عليها � ،أو �إذا ثبت �أن املبالغ قد �صرفت كم�ستحقات تقاعدية  -بدون وجه حق  -بغري خط�أ
املدين .
ويج ــب للإ�سقـ ــاط تقديـ ــم امل�ستن ــدات الر�سمية التي تثبــت حتقق �أي من هذه احلاالت
�أو �أ�سباب ــه  ،ويت ــم �إلغاء قرار الإ�سقاط  ،واعتباره ك�أن مل يكن �إذا تبني �أنه قام على �سبب
غري �صحيح  ،وتتخذ فورا الإجراءات الالزمة لتح�صيل املبالغ امل�ستحقة باتباع الإجراءات
املقررة للتنفـيذ الإداري  ،دون الإخالل بقواعد التقادم .
املــادة ( ) 94
للمجل�س التجاوز عن ا�سرتداد ما �صرف بدون وجه حق �إىل موظفـي ال�صندوق من رواتب ،
�أو ب ــدالت � ،أو مكاف ـ ـ�آت � ،أو م ــا فـ ــي حكمه ــا  ،فـ ــي احلـ ــاالت التـ ــي يقـ ــدرها  ،بناء على طلب
من املوظف  ،وبعد تو�صية املدير العام  ،وذلك دون الإخالل بقواعد التقادم � ،أو الرجوع
على املوظف الذي تثبت م�س�ؤوليته بقيمة املبالغ التي يتم التجاوز عن ا�سرتدادها .
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الف�صــل التا�ســع
امل�صروفـــــات
املــادة ( ) 95
يخت ــ�ص املف ــو�ض بالإنف ــاق فـ ــي حـ ــدود ال�صالحيـ ــات وامل�س�ؤوليـ ــات املقـ ــررة ل ـ ــه باملوافقـ ــة
على االرتباط � ،أو االلتزام بقيمة مدفوعات امل�ستحقات التقاعدية � ،أو امل�شرتيات � ،أو تكاليف
تنفـيذ الأعمال � ،أو �أداء اخلدمات  ،وغريها من املدفوعات الأخرى  ،وذلك باتباع القواعد
والإجراءات الواردة فـي الدليل  ،ومبراعاة �أحكام القوانني واللوائح والنظم والقرارات
املعمول بها  ،والعقود املربمة  ،طبقا لالعتمادات املدرجة باملوازنة ال�سنوية لل�صندوق ،
وموازنة امل�شاريع .
املــادة ( ) 96
يكون �إعداد �سندات ال�صرف من واقع امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف بعد الت�أكد من مراجعتها
مــن املوظـ ــف املختـ ـ ــ�ص  ،ووفقـ ــا لل�صالحيـ ـ ــات واتبـ ــاع الإج ـ ــراءات ال ـ ــواردة فـي الدلي ـ ــل ،
مبا ال يتــعار�ض � ،أو يخالف �أحكام هذه الالئحة .
وهذه امل�ستندات ما ي�أتي :
أ�  -العقد � ،أو �أمر ال�شراء � ،أو طلب احل�صول على اخلدمة .
ب  -حم�ضر فح�ص الأ�صناف � ،أو ت�سلم الأعمال .
ج  -فاتورة املورد .
د � -أي م�ستندات �أخرى تكون م�ؤيدة لل�صرف .
ويرفق مع �سند ال�صرف �أ�صل امل�ستند امل�ؤيد لل�صرف  ،وفـي حالة تعر�ضه للفقد �أو التلف
ترفق ن�سخة منه م�ؤ�شر عليها من املوظف املخت�ص ومدير دائرة ال�ش�ؤون املالية ب�أن القيمة
املطلوبة بامل�ستند مل ي�سبق �صرفها ب�أي �سند �آخر .
املــادة ( ) 97
يتوىل املوظف املخت�ص �إعداد �سند ال�صرف وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،خالل ()1
�شهر على الأكرث من تاريخ تقدمي امل�ستند امل�ؤيد ل�صرف املبالغ املطلوبة ال�سداد  ،متى كانت
هذه املبالغ م�ستوفاة ل�شروط ال�صرف  ،وعلى املوظف املخت�ص عند �إعداد �سند ال�صرف
خ�صم �أي مبالغ تكون م�ستحقة على امل�ستفـيد ل�صالح ال�صندوق .
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املــادة ( ) 98
يكون اعتماد �سندات ال�صرف وفقا للحدود املالية الآتية :
 من مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية بالن�سبة لل�سندات التي تقل قيمتها عن ()50000خم�سني �ألف ريال عماين .
 من املدير العام � ،أو نائب املدير العام للخدمات امل�ساندة بالن�سبة لل�سندات التيتبلغ قيمتها ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين ف�أكرث .
ويتم �صرف قيمة �سند ال�صرف �إىل �صاحب احلق فـيه ب�إحدى الطرق الآتية :
أ�  -نقدا �أو �إ�صدار �شيكات م�صرفـية  ،مقابل �إي�صال بالت�سليم � ،أو التوقيع على ال�سند
بالت�سل ــم مقرون ــا باال�س ــم الوا�ض ــح ل�صاح ــب احل ــق فـي ال�صــرف �أو وكيلــه �إذا كــان
املت�سل ــم موك ــال عنــه  ،وذلك بعد التحقق من �شخ�صية املت�سلم  ،و�سند الوكالة .
ب  -حتوي ــل املبال ــغ إ�ل ــى احل�ساب ــات اخلا�صة ب�أ�صحاب ال�ش�أن لدى امل�صارف املحددة
من قبلهم .
ويجب ختم الن�سخة الثانية من �سند ال�صرف وجميع امل�ستندات املرفقة به بختم كلمة
(دفع)  ،مقرونا بتاريخ ال�صرف فور التحقق من واقعة �صرف قيمة ال�سند  ،وعلى الدائرة
املخت�صة حفظ �سندات ال�صرف مع هذه امل�ستندات بعد ختمها بهذه الكلمة .
املــادة ( ) 99
يكون �صرف رواتب موظفـي ال�صندوق ومعا�شات املتقاعدين خالل الأيام الع�شرة الأخرية
من ال�شهر الذي ا�ستحقت فـيه  ،وللمدير العام �أن يجيز ال�صرف فـي امليعاد الذي يحدده
مبنا�سبة عطالت الأعياد واملنا�سبات الر�سمية  ،ومبنا�سبة �شهر رم�ضان  ،دون تقيد بامليعاد
امل�شار �إليه  ،ويجوز �صرف الراتب الكامل مقدما �إىل املوظف عن فرتة الإجازة االعتيادية ،
�أو عند تعوي�ضه نقدا عن هذه الإجازة .
وتـ ـ�ؤول إ�ل ــى ال�صن ــدوق الروات ــب وما فـي حكمها  ،التي �سق ــط ح ــق املوظــف فـي اقت�ضائها
بالتقادم .
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املــادة ( )100
فـي حالة توفـري ال�سكن للموظف يلتزم ب�إ�صالح �أي تلف �أو هالك ي�صيب امل�سكن �إذا ثبت
من التحقيق م�س�ؤوليته عن هذا التلف �أو الهالك �أو �سوء اال�ستعمال  ،ويتم خ�صم املبالغ
امل�ستحق ــة عليـ ــه نتيج ــة ذل ــك م ــن راتب ــه �أو مكافـ ـ�أة نهايــة اخلدمة مبراعاة �أحكام املر�سوم
ال�سلطاين رقم  94/115ب�ش�أن حتديد حاالت التنازل واحلجز على ا�ستحقاقات املوظفـني ،
و�إجراءات التنفـيذ الإداري .
املــادة ( )101
يجب على الدائرة املخت�صة �إجراء مقارنة ربع �سنوية بني امل�صروفات املقررة فـي املوازنة
التقديرية  ،وامل�صروفات املحققة  ،وعر�ض النتائج على املراقب املايل  ،ليقوم ب�إعداد تقرير
مف�صـ ــل يو�ضــح فـي ــه الفروق ــات اجلوهري ــة و�أ�سبابـهــا مع بيــان الإجراءات الواجب اتباعها
ملعاجلة هذه الأ�سباب � ،إذا تطلب الأمر  ،ورفع التقرير �إىل املدير العام لعر�ضه على املجل�س
فـي �أول اجتماع تال  ،لتقرير ما يراه منا�سبا .
الف�صــل العا�شــر
ال�سلـــف النرثيـــــة
املــادة ( )102
تخ�صـ ــ�ص ال�سل ــف النرثي ــة ملواجهـ ــة �صـ ــرف بع ــ�ض النفق ـ ــات ذات القيم ـ ــة الب�سيط ـ ــة الت ــي
ال تتجاوز ( )100مائة ريال عماين فـي املرة الواحدة  ،ويجوز فـي احلاالت التي ت�ستدعي
ال�صرف ب�سبب الظروف اال�ضطرارية جتاوز هذا املبلغ  ،وذلك مبراعاة الإجراءات الواردة
فـي الدليل  ،وال�ضوابط الآتية :
�أ � -إن�شاء وحتديد مبلغ ال�سلفة  ،مبوافقة مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية  ،ب�شرط �أال يزيد
مبلغ ال�سلفة على (� )2000ألفـي ريال عماين .
ب  -ا�ستعا�ض ــة امل�صروف ــات مــن مبلغ ال�سلفة  ،بعد موافقة مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية
�إذا بلغت قيمة هذه امل�صروفات ( )%50خم�سني فـي املائة من مبلغ ال�سلفة املعتمدة .
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ج  -عدم جواز �صرف �أي مبلغ لأي موظف فـي ال�صندوق �أو غريه ب�صفة �سلفة �شخ�صية
�أو غري م�ستحقة  ،طبقا لأحكام القوانني �أو اللوائح �أو العقود املعمول بها .
د  -ال�صرف من مبلغ ال�سلفة وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،وتتبع عند �إن�شائها
�أو ال�صرف منها �أو اال�ستعا�ضة الإجراءات الواردة فـي الدليل  ،ويتم ختم �سندات
ال�صرف بختم خا�ص يحمل كلمة (�صرف)  ،مقرون ــا بالتاري ــخ  ،وتعطـ ــى �أرقام ــا
م�سل�سلة �سنوية .
املــادة ( )103
يعهد بال�سلفة النرثية �إىل �أحد املوظفـني فـي ال�صندوق من �شاغلي الوظائف الدائمة ،
ويوقع املوظف عند ت�سلمها �إقرارا يفـيد �أنها فـي عهدته  ،ومبينا فـيه تاريخ ت�سلمه مبلغ
ال�سلفة ومقداره  ،ويلتزم بال�صرف طبقا للقواعد والإجراءات الواردة فـي هذه الالئحة
والدليل .
وفـي حالة قيام املوظف املتعهد مببلغ ال�سلفة ب�إجازة تزيـ ــد مدتهـ ــا عل ــى ( )3ثالث ــة أ�ي ــام
يلتزم بت�سليم ما فـي عهدته من ر�صيد ال�سلفة وامل�ستندات امل�ؤيدة ملبلغ ال�سلفة وال�صرف
منــه �إل ــى موظ ــف �آخ ــر مــن �شاغلــي الوظائــف الدائمــة يحــدده املدير العام  ،ويتم الت�سليم
والت�سلم مبوجب حم�ضر يوقع عليه االثنان  ،وعند عودة املوظف �صاحب العهدة الأ�صلي
ملبلغ ال�سلفة من الإجازة ي�سلم �إليه ر�صيد ال�سلفة وامل�ستندات امل�شار �إليها مبوجب حم�ضر
ت�سليم وت�سلم يوقع عليه كل منهما .
وفــي حالــة نقــل هــذا املوظــف املتعه ــد مببل ــغ ال�سلفــة �أو ندبه �أو �إعارته �أو انتهاء خدمته
لأي �سبب يتم جرد مبلغ ال�سلفة من مدير الدائرة التابع له املوظف  ،وت�سليم ر�صيدها
وامل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف �إىل موظف من �شاغلي الوظائف الدائمة يحدده املدير العام ،
وذلك مبـوجب حم�ضـر ت�سليم وت�سلم يـوقع عليه كل من املــوظف املتعهد مببلغ ال�سلفة ،
واملوظف الذي يتم حتديده ليتوىل هذه امل�س�ؤولية .
و�إذا كان انتهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة �أو االنقطاع عن العمل يتم الت�سليم والت�سلم طبقا
ملح�ضر اجلرد  ،و�إقرار املوظف بالت�سلم بالتوقيع على هذا املح�ضر .
وفـ ــي حال ــة وج ــود زي ــادة �أو عج ــز فـي ر�صي ــد ال�سلف ــة تتبـ ــع الإج ــراءات املن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي املادة ( )104من هذه الالئحة .
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املــادة ( )104
يتوىل مدير الدائرة التابع لها املوظف الذي بعهدته ال�سلفة النرثية جرد ر�صيدها مرة
واحدة على الأقل فـي نهاية كل �شهر للتحقق من �أن ر�صيدها الفعلي يتطابق مع الر�صيد
الدفرتي  ،ويتم اجلرد وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
و�إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود زيادة فـي الر�صيد يعترب املبلغ الزائد من جملة الإيرادات  ،ويتم
توريده �إىل ح�ساب ال�صندوق املخت�ص � ،أما �إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود عجز فـي الر�صيد
فـيلتزم املوظف املتعهد مببلغ ال�سلفة ب�سداده �إذا ثبت من التحقيق م�س�ؤوليته عن العجز ،
دون الإخالل بتوقيع اجلزاء املنا�سب � ،أو اتخاذ �إجراءات امل�ساءلة اجلزائية � ،إذا وجدت
�شبهة جنائية .
املــادة ( )105
يتوىل مدير الدائرة التابع لها املوظف الذي بعهدته ال�سلفة النرثية فـي نهاية ال�سنة
املالية من كل عام ت�سوية مبلغها  ،ب�إعداد ك�شف م�صروفات ال�سلفة وفقا للنموذج املعد لهذا
الغ ــر�ض  ،و�إج ــراء القيـ ــود املحا�سبي ــة الالزم ــة  ،وتوريد الر�صيد الباقي من مبلغ ال�سلفة
 �إن وجد � -إىل ح�ساب ال�صندوق املخت�ص .الف�صــل احلــادي ع�شــر
اخلـــزينـــة
املــادة ( )106
يكون خلزينة املقر الرئي�سي لل�صندوق �أو الدوائر التابعة له فـي املحافظات موظف خمت�ص ،
ي�صدر بتعيينه وحتديد م�س�ؤوليته عن اخلزينة وحمتوياتها وما يت�صل بها من �أعمال قرار
من املدير العام  ،على �أن يكون هذا املوظف من �شاغلي الوظائف الدائمة  ،ويكون م�س�ؤوال
عن �أعمال اخلزينة وجميع حمتوياتها  ،و�أي تق�صري فـي احلفاظ �أو الإ�شراف على هذه
املحتويات .
املــادة ( )107
يكون املوظف  ،الذي ي�سند �إليه �أعمال اخلزينة م�س�ؤوال عن حمتوياتها  ،وعليه �أن ي�سلم
جميع ما بعهدته من حمتويات اخلزينة وال�سجالت وامل�ستندات التي يتم القيد مبوجبها
�إىل �أحد املوظفـني من �شاغلي الوظائف الدائمة الذي يحدده املدير العام  ،وذلك عند قيام
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هذا املوظف بالإجازة � ،أو ندبه كل الوقت فـي داخل �أو خارج ال�صندوق � ،أو نقله � ،أو �إعارته ،
�أو �إيفاده فـي بعثة � ،أو منحة درا�سية داخل � ،أو خارج ال�سلطنة � ،أو انتهاء خدمته ب�سبب غري
االنقطاع عن العمل �أو الوفاة .
ويتم الت�سليم والت�سلم مبوجب حم�ضر يوقع من هذا املوظف  ،ومن يحل حمله ومدير
دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة �أو مديــر دائــرة ال�صن ــدوق ف ــي املحافظــة ح�ســب الأحــوال بع ــد ج ــرد
حمتويات اخلزينة .
وف ــي حالة انتهاء خدمة املوظف الذي ي�سند �إليه �أعمال اخلزينة وامل�س�ؤولية عن حمتوياتها
ب�سبب االنقطاع عن العمل �أو الوفاة  ،ت�شكل جلنة بق ــرار مــن املديــر العــام  ،عل ــى �أن يك ــون
من بني �أع�ضائها مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية  ،وموظف من دائرة التدقيق الداخلي  ،وذلك
جلــرد حمتوي ــات اخلزين ــة  ،و�إعــداد حم�ضــر باجلرد  ،يتم فـيه �إثبات هذه املحتويات وفقا
لنتيجة اجلرد مع التوقيع على هذا املح�ضر من �أع�ضاء هذه اللجنة  ،وت�سلم املحتويات
و�سجالت اخلزينة وامل�ستندات التي يتم القيد مبوجبه ــا �إل ــى م ــن يعي ــن �أو ينت ــدب له ــذه
الوظيفة بناء على قرار من املدير العام .
املــادة ( )108
يجب فـي جميع حاالت الت�سليم والت�سلــم وفقــا للمادة ( )107م ــن ه ــذه الالئح ــة حتدي ــد
امل�س�ؤولية فـي حالة ما �إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود عجز �أو زيادة فـي هذه املحتويات طبقا
لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( )109
يخ�ص�ص للخزينة مكان حمدد ال ي�سمح بدخوله لغري املوظف املخت�ص  ،ويكون ت�سليم
اخلزينة �إىل هذا املوظف بعد الفح�ص والت�أكد من �صالحيتها و�سالمتها من �أي عيوب
من قبل جلنة ت�شكل لهذا الغر�ض  ،و�إثبات ذلك فـي حم�ضر يوقع عليه من جميع �أع�ضاء
اللجنة .
ويتم و�ضع املفاتيح االحتياطية فـي داخل مظروف يتم  -بعد غلقه  -ختمه بال�شمع الأحمر ،
ويحفظ لدى مدير الدائرة املعنية .
وفـي جميع الأحوال تعترب اخلزينة وحمتوياتها وال�سجالت وامل�ستندات التي يتم القيد
مبوجبها واملفاتيح اخلا�صة بها عهدة طرف من ت�سلمها  ،ويتحمل امل�س�ؤولية عنها  ،طبقا
لأحكام هذه الالئحة والقوانني واللوائح املعمول بها فـي ال�صندوق .
-617-

املــادة ( )110
ال يج ــوز االحتف ــاظ فـ ــي اخلزين ــة بـ ـ�أي نقـ ـ ــود �أو �شيكـ ـ ــات �أو حمتويـ ـ ــات �أخ ـ ـ ــرى ال تخ ـ ــ�ص
ال�صنــدوق  ،ويراعى عند االحتفاظ فـي اخلزينة مببلغ ال�سلفة النرثية جتنيبه عن �سائر
املحتويات الأخرى للخزينة .
وال تعم ــل اخلزينـ ــة �إال فـ ــي �أوق ــات العم ــل الر�سمي ــة  ،ويج ــوز فـي حالــة ال�ض ــرورة  ،وبناء
علـى موافقــة املديــر العام �أو �أحد نوابه �أن تعمل اخلزينة خالل �أيام الإجازات الأ�سبوعية ،
�أو الر�سمية � ،أو فـي غري الأوقات املحددة للعمل الر�سمي .
املــادة ( )111
فـ ــي حال ــة فق ــد �أو تل ــف مفتـ ــاح اخلزين ــة  ،يج ــب على املوظف امل�س�ؤول عن املفتاح املفقود
�أو التالف �إخطار نائب املدير العام للخدمات امل�ساندة كتابة بواقعة الفقد �أو التلف للمفتاح ،
وعلي ــه ف ــور �إخط ــاره ت�شكي ــل جلن ــة لف ــ�ض وفتـ ــح اخلزين ــة  ،ويك ــون من �أع�ضائها موظف
من دائرة التدقيق الداخلي بال�صندوق  ،وتقوم هذه اللجنة بجرد حمتوي ــات اخلزينــة ،
و�إعداد حم�ضر بنتيجة اجلرد  ،وا�ستبدال املفتاح املفقود �أو التالف .
وفـي حالة عدم وجود مفتاح احتياطي للمفتاح املفقود �أو التالف  ،يتم فتح اخلزينة مبعرفة
�أحد الفنيني املتخ�ص�صني  ،وذلك حتت �إ�شراف اللجنة امل�شار �إليها  ،ودون �إخالل ب�إجراء
التحق ــيق الـ ــالزم  ،وحتديـ ــد امل�س�ؤولي ــة عـ ــن واقعـ ــة الفقـ ــد �أو التل ــف  ،وع ــن وج ــود العجز
�أو الزيادة فـي حمتويات اخلزينة  ،طبقا للقواعد الواردة فـي �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( )112
يجب على املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة االلتزام بالآتي :
 - 1التحقق من �صحة ر�صيد اخلزينة وحمتوياتها فـي اليوم ال�سابق على بدء مبا�شرة
عمله اليومي  ،وقبل التعامل مع الأفراد  ،و�إثبات ذلك فـي الك�شوف �أو ال�سجالت
املعدة لهذا الغر�ض  ،والتوقيع عليه .
 - 2ت�سلــم الإيــرادات اخلا�صــة بال�صنــدوق  ،وتوريدها  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة ،
والنموذج املعد لهذا الغر�ض .
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 - 3قيــد ال�شيك ــات ال ــواردة �إىل اخلزينــة  ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،و�إثبات
البيانــات املتعلق ــة برقــم ال�شيــك وتاريخ ــه  ،وا�س ــم امل�صرف امل�سحوب عليه  ،وا�سم
ال�ساح ــب  ،ومبل ــغ ال�شي ــك فـ ــي ال�سج ــل املع ــد له ــذا الغ ــر�ض  ،وذلــك بع ــد الت أ�ك ــد
من وجود توقيع ال�ساحب على ال�شيك  ،وقبل توريد ال�شيكات للم�صارف للتح�صيل ،
ويكون م�س�ؤوال عن �أي نق�ص �أو خط أ� فـي �إثبات البيانات امل�شار �إليها .
� - 4إ�صدار �إي�صال باملبلغ املح�صل  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،و�إر�سال ن�سخة منه مع
�إذن التوريد �إىل الدائرة امل�صدرة لهذا الإذن .
 - 5االحتف ــاظ بدفت ــر الإي ــ�صاالت  ،دون الإخـ ــالل ب�أحك ــام ه ــذه الالئحــة عنــد �إلغاء
�أو فقد �أي �إي�صال غري م�ستعمل منه .
 - 6ت�سليم املتح�صالت  -نقدا �أو ب�شيكات � -إىل املوظف املخت�ص بهذه املتح�صالت
لإيداعها فـي ح�ساب ال�صندوق املخت�ص  ،على �أن يوقع هذا املوظف على �إي�صال
بت�سلمه املتح�صالت عهدة لديه  ،حتى ورود �سند الإيداع من امل�صرف خمتوما
وموقعا من قبل املخت�صني فـيه  ،ويتحمل �صاحب هذه العهدة امل�س�ؤولية فـي حالة
ت�أخري الإيداع للمتح�صالت امل�سلمة له عن املواعيد املحددة �أو عند فقد �أو وجود
عجز فـي هذه املتح�صالت  ،بعد التحقيق معه  ،وثبوت هذه امل�س�ؤولية .
املــادة ( )113
يحتفظ املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة ب�سجل للمحتويات النقدية الذي يتم �إعداده
وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،ويقيد فـي هذا ال�سجل جميع املبالغ التي مت ت�سلمها ،
واملبالغ التي مت �إيداعها لدى امل�صرف طبقا للمادة ( )112من هذه الالئحة  ،ويتم هذا
القيد �أوال ب�أول  ،ومبراعاة ما ي�أتي :
�أ  -بالن�سبة للمبالغ التي مت حت�صيلها  ،ي�سجل قيمتها يوميا بجانب املقبو�ضات ،
ويثبت قرينها رقم �أول و�آخر �إي�صال من الإي�صاالت التي ح�صلت هذه املبالغ
مبقت�ضاها .
ب  -بالن�سبة للمبالغ التي مت �إيداعها فـي امل�صرف با�سم ال�صندوق  ،يتم قيدها بتاريخ
الإيداع فـي امل�صرف .
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ج  -ي�ستخرج الر�صيد يوميا � ،أو عقب كل �إيداع  ،و�إثبات هذا الر�صيد فـي اخلانة املعدة
لذلك بال�سجل امل�شار �إليه  ،والتوقيع عليه من املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة
فـي تاريخ �إثبات هذا الر�صيد .
املــادة ( )114
يحتفظ املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزين ــة ب�سج ــل للمحتوي ــات غيـ ــر النقدي ــة يت ــم إ�ع ــداده
وفق ــا للنم ــوذج املعد لهذا الغر�ض  ،وتدرج فـيه الطوابع املالية �أو دفاتر �شروط املناق�صات ،
�أو غريها من الدفاتر والأوراق املالية ذات القيمة  ،ويتم القيد فـيه �أوال ب�أول .
املــادة ( )115
يجب على املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة  -عند انتهاء كل يوم عمل  -حتديد ر�صيد
حمتويات اخلزينة النقدية وغري النقدية مــن واقــع ال�سجلــني امل�ش ــار �إليهم ــا فـي املادتي ــن
( )113و ( )114م ــن هـ ــذه الالئح ــة  ،وجرد هذه املحتويات و�إجراء املطابقة بني الر�صيد
م ــن واق ــع اجل ــرد الفعل ــي  ،والر�صـ ــيد الدفرتي من واقع ال�سجلني املذكورين  ،والتوقيع
عليهما مبا يفـيد هذه املطابقة .
املــادة ( )116
يجــب جــرد جميــع حمتويــات اخلزينة مرة واحدة على الأقل كل (� )1شهر من الرئي�س
املبا�شر للموظف املخت�ص عن �أعمال اخلزينة  ،وباتباع ما ي�أتي :
� - 1إعداد حم�ضر للجرد وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن يثبت فـي هذا
املح�ضر اجلرد الفعلي ملحتويات اخلزينة والأر�صدة من واقع ك�شف امل�صروفات
للمبالغ النقدية امل�سلمة للموظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة  ،و�سجلي املحتويات
النقدية وغري النقدية .
 - 2بيان ال�شيكات املوجودة فـي اخلزينة فـي تاريخ اجلرد  ،و�إثبات ذلك فـي حم�ضر
اجلرد .
 - 3التوقيع على حم�ضر اجلرد من املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة  ،ومن رئي�سه
املبا�ش ــر فـ ــي تاري ــخ اجل ــرد  ،ويثـ ــبت فـ ــي حم�ض ــر اجلــرد ما يفـيد ت�سلمه ملحتويات
اخلزينة من واقع ما هو ثابت فـي هذا املح�ضر .
 - 4عـ ــر�ض املح�ضـ ــر عل ــى نائـ ــب املدي ــر العـ ــام للخدمـ ــات امل�سان ــدة  ،واتخــاذ ما يلزم
من �إجراء فـي �ضوء نتيجة اجلرد .
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املــادة ( )117
�إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود فروق  -بالزي ــادة �أو العجـ ــز  -يت ــم �إجراء التحقيق الالزم ملعرفة
�أ�سب ــاب ه ــذه الزيــادة �أو العجــز  ،وحتدي ــد امل�س�ؤولي ــة وفقــا للقواعــد الواردة فـي �أحكام هذه
الالئحة  ،مع مراعاة ما ي�أتي :
�أ  -بالن�سبة للمحتويات النقدية تورد الزي ــادة �إل ــى ح�س ــاب ال�صن ــدوق املخت ــ�ص وفق ــا
للقواعد والإجراءات الواردة فـي هذه الالئحة بالن�سبة لتوريد الإيرادات .
ب  -بالن�سبة للمحتويات غري النقدية تقيد قيمة الزيادة تبعا لنوعها  ،وت�ضاف هذه
القيمة �إىل الر�صيد .
ج  -يلت ــزم املوظ ــف املخت ــ�ص ب�أعمــال اخلزينة ب�سداد قيمة العجز فورا  ،ما مل يثبت
م ــن التحقيقـ ــات ع ــدم م�س�ؤوليت ــه ع ــن ه ــذا العج ــز  ،ويكون ال�سداد بخ�صم قيمة
العج ــز م ــن راتب ــه وغيـ ــره م ــن ا�ستحقـاقـاتـ ــه املـاليـ ــة مبـراعاة املر�سوم ال�سلطاين
رقم  94/115ب�ش�أن حتديد حاالت التنازل واحلجز على ا�ستحقاقات املوظفـني ،
و�إجراءات التنفـيذ الإداري .
د  -ال يك ــون ه ــذا املوظ ــف م�سـ ـ�ؤوال عن العج ــز �إذا ثبــت من التحقيق �أنه كان نتيجة
ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة .
هـ  -ت�ستب ــعد قيم ــة العجز فـي املحتويات النقدية من جانب املقبو�ضات  ،وت�سجل هذه
املحتويات  ،ويخف�ض الر�صيد تبعا لذلك .
الف�صــل الثانــي ع�شــر
املكتبــــــة
املــادة ( )118
يكون لل�صندوق مكتبة رئي�سية تتبع دائرة الإع ــالم والتوعي ــة  ،وحتت ــوي علـ ــى امل�ؤلف ــات
املتخ�ص�صة التي ت�شمل ب�صفة �أ�سا�سية الكتب واملراجع واملجلدات والت�شريعات واملو�سوعات
والدوريات واملجالت والتعاميم وقوامي�س اللغة وغريها من م�صادر املعرفة الأخرى التي
تفـيد املتخ�ص�صني فـي جماالت �أن�شطة ال�صندوق املختلفة .
ويج ــوز بنـ ــاء علـ ــى موافقـ ــة املديـ ــر العـ ــام �إن�شـ ــاء مكتبـ ــات فرعيـ ــة لـ ــدى دوائ ــر ال�صن ــدوق
فـي حمافظات ال�سلطنة  ،تتبع الرئي�س الأعلى للفرع مبا�شرة .
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املــادة ( )119
يتوىل املوظف املخت�ص �أمانة املكتبة  ،ويكون م�س�ؤوال ب�صفة �أ�سا�سية عن تنظيمها و�إدارتها
مبا يحقق الغر�ض منها  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
أ�  -حتديد الكتب وغريها من امل�ؤلفات الالزمة للمكتبة  ،و�أخذ موافقة املدير العام
قبل ال�شراء � ،أو تزويد املكتبة بها .
ب  -اتخاذ الإجراءات الالزمة للمحافظة على جميع حمتويات املكتبة .
ج  -االلتـ ــزام بتنف ـيـ ــذ القواعـ ــد ونظـ ــم و�شـ ــروط و�ضمانـ ــات اال�ستعـ ــارة داخ ـ ــل املكتبـ ــة
�أو خارجها التي ي�صدر بها قرار من املدير العام .
د � -إعداد التقرير ال�سنوي عن ن�شاط املكتبة  ،وعر�ضه على نائب املدير العام للعمليات
لالعتماد .
هـ  -االحتف ــاظ بالبطاق ــات وال�سجالت املعدة لأغرا�ض العمل فـي املكتبة  ،والإ�شراف
على القيد فـيها بانتظام �أوال ب�أول .
املــادة ( )120
تك ــون جمي ــع حمتوي ــات املكتب ــة م ــن ك ــتب وغريه ــا مــن امل�ؤلفات �أو املنقوالت عهدة طرف
املوظف املخت�ص باملكتبة  ،ويكون م�س�ؤوال عن جميع هذه املحتويات  ،وعليه الإبالغ فورا
عن فقد �أو تلف �أو هالك �أي من هذه املحتويات التخاذ ما يلزم من �إجراء لتحديد �أ�سباب
الفقد �أو التلف �أو الهالك .
املــادة ( )121
علـ ــى املوظـ ــف املختـ ــ�ص باملكتبـ ــة  ،عنـ ــد قيامه ب�إجازة تزيد مدتها على ( )5خم�سة �أيام ،
�أن ي�سلم جميع ما بعهدته �إىل املوظف الذي يحل حمله مبقت�ضى قرار ي�صدر من املدير
العام  ،ويتم الت�سليم مبوجب حم�ضر ت�سليم وت�سلم يوقع عليه املوظف املخت�ص باملكتبة .
و�إذا تغيـ ــب املوظ ــف املخت ــ�ص باملكت ــبة عـ ــن العم ــل بـ ــدون �إجـ ــازة  ،وجت ــاوزت م ــدة الغيــاب
( )5خم�ســة أ�ي ــام  ،يحدد املدير العام من يحل حمله  ،ويتم ت�سليم جميع حمتويات املكتبة
�إلي ــه  ،و�إع ــداد حم�ض ــر ت�سلي ــم وت�سلم يوقع عليه من املوظف ال ــذي ح ــل حم ــل املوظ ــف
املخت ــ�ص باملكتبة .
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وفـي حالة عودة املوظف املخت�ص باملكتبة ملبا�شرة عمله قبل �أن ي�صدر قرار ب�إنهاء خدمته
لالنقطاع عن العمل طبقا للقواعد والإجراءات الواردة فـي الئحة املوارد الب�شرية ملوظفـي
ال�صندوق  ،ت�سلم �إليه جميع حمتويات املكتبة مبوجب حم�ضر ت�سليم وت�سلم يوقع منه ،
ومن املوظف الذي حل حمله  ،ويرفع �إىل نائب املدير العام للعمليات لالعتماد .
و�إذا مت انتداب املوظف املخت�ص باملكتبة كل وقت الدوام الر�سمي داخل �أو خارج ال�صندوق
�أو نقل ــه �أو �إعارت ــه �أو �إنه ــاء خدمت ــه � ،أو �إيف ــاده فـي بعثة �أو منحة درا�سية داخل � ،أو خارج
ال�سلطنـ ــة  ،يتـ ــم �شغـ ــل وظيفت ــه بطري ــق التعييــن �أو االنتداب �أو النقل �أو الرتقية  ،على �أن
ت�سلم جميع حمتويات املكتبة �إىل املوظف الذي يحل حمله  ،ويتم الت�سليم مبوجب حم�ضر
ت�سليم وت�سلم يوقع عليه من هذا املوظف .
املــادة ( )122
يج ــب ج ــرد جميع حمتويات املكتبة فـي حاالت الت�سليم والت�سلم الواردة فـي املادة ()121
مــن هذه الالئحة  ،ويتم اجلرد عن طريق جلنة ت�شكل لهذا الغر�ض بقرار من نائب املدير
الع ــام للعملي ــات  ،و إ�ع ــداد حم�ضــر باجلرد يوقع عليه من املوظف املخت�ص باملكتبة �أو مدير
الدائرة التاب ــع ل ــه  ،وم ــن �أع�ض ــاء هـ ــذه اللجنة  ،ويعتمد من نائب املدير العام للعمليات ،
ويثبت فـي املح�ضر احلالة وجميع الإجراءات التي اتخذت عند اجلرد .
املــادة ( )123
�إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود زيادة �أو عجز فـي حمتويات املكتبة تتبع الإجراءات الآتية :
أ�  -ت�سوية فروق اجلرد  -الزيادة �أو العجز  -وفقا ملا ي�أتي :
� - 1إثبات الفرق بني الأر�صدة من واقع اجلرد الفعلي  ،والأر�صدة املقيدة فـي قوائم
اجلرد  ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
 - 2ي�ستوفــي املوظ ــف املخت ــ�ص باملكتب ــة بيان ــات الأر�ص ــدة  ،والفــروق بك�شف العجز
والزي ــادة فـ ــي حمتويـ ــات املكتب ــة  ،وفقـ ــا للنم ــوذج املعـ ــد لهـ ــذا الغ ــر�ض  ،وير�س ــل
�إىل مدير دائرة الإعالم والتوعية للتوقيع عليه  ،الذي يتوىل عر�ضه على نائب
املدير العام للعمليات لالعتماد .
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 - 3يحتف ــظ املوظ ــف املخت ــ�ص باملكتب ــة بن�سخ ــة معتمدة من قوائم جرد حمتويات
املكتبة  ،وك�شوف الزيادة �أو العجز فـي هذه املحتويات بعد اعتمادها .
 - 4ي ــعد املوظ ــف املخت ــ�ص باملكتبـ ــة مذكـ ــرة الت�سويـ ــة للفـ ــرق النا�ش ــئ ع ــن الزي ــادة
�أو العجز ح�سب النظم املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
ب � -إجراء التحقيق لتحديد امل�س�ؤولية :
	�إذا ثبت �أن العجز فـي حمتويات املكتبة مل يكن نتيجة ظروف خارجة عن �إرادة
املوظف املخت�ص باملكتبة فتتخذ الإجراءات الالزمة خل�صم قيمة العجز مبراعاة
�أحكـ ــام املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ــم  94/115ب�ش ـ ـ�أن حتدي ــد حاالت التنازل واحلجز
على ا�ستحقاقات املوظفـني .
وفـي حالة تعذر حتديد امل�س�ؤول عن العجز �أو عدم وجود من ي�س�أل عنه  ،تتخذ
الإجراءات الالزمة ل�شطب قيمة هذا العجز طبقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( )124
يجب �إجراء جرد جزئي ومفاجئ لبع�ض حمتويات املكتبة  ،ويكون هذا اجلرد مرة واحدة
خالل ال�سنة  ،وب�صفة غري منتظمة  ،كما يجب �إجراء جرد �سنوي قبل نهاية ال�سنة جلميع
حمتويات املكتبة .
ويك ــون اجلـ ــرد اجلزئـ ــي �أو اجلـ ــرد ال�سنـ ــوي عـ ــن طريـ ــق جلن ــة ت�شكـ ــل لهذا الغر�ض بقرار
من نائب املدير العام للعمليات  ،ويجب على هذه اللجنة القيام بالآتي :
 - 1مقارنة الر�صيد الفعلي من واقع اجلرد مع ما هو مقيد بال�سجالت والبطاقات
واالطالع قبل اجلرد على الر�صيد الدفرتي جلميع حمتويات املكتبة .
 - 2التحقق من عدد كل �صنف ومطابقته مع �سجالت املكتبة .
 - 3إ�عـ ـ ــداد حم�ضـ ـ ــر باجلـ ــرد  ،يثبـ ـ ــت ف ـ ــيه نتائـ ــج اجلرد  ،وما اتخذ من �إجراءات
فـي �أثناء اجلرد و�أي زيادة �أو عجز فـي جميع حمتويات املكتبة من كتب �أو غريها
من م�ؤلفات �أخرى  ،مع بيان الأ�صناف غري امل�ستعملة  ،و�أ�سباب ذلك  ،والأ�صناف
الزائ ــدة عـ ــن احلاج ــة  ،واقت ــراح كيفـي ــة التــ�صرف � ،أو الإجــراء املنا�سب فـي هذا
ال�ش�أن .
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 - 4بي ــان م ــدى اتبـ ــاع الأ�سـ ــ�س ال�سليم ــة فـ ــي حفـ ــظ �أو ا�ستعـ ــارة الكتـ ــب � ،أو غريهـ ــا
من م�ؤلفات �أخرى فـي املكتبة .
 - 5التوقي ــع عل ــى حم�ضر اجلرد والك�ش ــوف املرفق ــة مــع املح�ض ــر م ــن جمي ــع أ�ع ــ�ضاء
اللجنة  ،واملوظف املخت�ص باملكتبة  ،ويرفع املح�ضر �إىل نائب املدير العام للعمليات
لالعتماد .
املــادة ( )125
�إذا �أ�سفر اجلرد اجلزئي �أو ال�سنوي جلميع حمتويات املكتبة عن وجود زيادة �أو عجز تطبق
املادة ( )123من هذه الالئحة .
املــادة ( )126
يت ــم حتديـ ــد الكتـ ــب وغريهـ ــا مـ ــن امل�ؤلف ــات الالزمة للمكتبة مبراعاة الطلبات التي ترد
م ــن التق�سيم ــات التنظيمي ــة املختلف ــة لل�صن ــدوق  ،واقرتاح ــات املوظ ــف املخت�ص باملكتبة ،
ور�أيه فـي هذا ال�ش�أن  ،وتتبع الإجراءات ذاتها بالن�سبة لال�شرتاك فـي الدوريات واملجالت
العلمية املتخ�ص�صة .
املــادة ( )127
يكون قيد الكتب وامل�ؤلفات والدوريات وغريها عند ال�شراء فـي بطاقات و�سجالت املكتبة ،
وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،وفـي حالة الكتب � ،أو امل�ؤلفات املهداة من �أو �إىل ال�صندوق يتم
القبول �أو الإهداء بناء على موافقة املدير العام .
وتعد قوائم تت�ضمن �أ�سماء الكتب وغريها من امل�ؤلفات  ،والقيمة املقدرة لكل منها  ،وتوقع
هذه القوائم من املوظف املخت�ص باملكتبة  ،وترفع �إىل املدير العام لالعتماد .
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