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املحتـــــــــويــات

رقم
ال�صفحة

ديـــوان البــالط ال�سلطــاني
ق 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 ـ ــم � 2014/1ص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2014/6/16ب�إ�ص ـ ـ ـ ــدار الالئحـ ـ ـ ــة
التنظيميــة لبرنامج الخبراء العمانيين .
قـ ـ ـ ـ ــرار ديوانـ ـ ــي رقـ ـ ـ ــم � 2014/3ص ــادر فـي  2014/8/27بتعديل القـرار الديوانـي
رقم  2010/1ب�شـ�أن ر�ســوم ت�أجيــر قاعـة الو�سائــط
المتعــددة الملحقـة بمتحـف اللبـان بمنتــزه البليــد
الأثري بمحافظة ظفار .
وزارة الإ�سكــــــــــان
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2014/92صادر فـي  2014/11/17بتحديد القيمة الإيجاريـة
للأرا�ض ـ ـ ــي المخ�ص�صـ ـ ـ ــة لم�شاري ـ ـ ـ ــع اال�ست ـ ـ ــزراع
ال�سمكـي .
وزارة التجـــــارة وال�صناعــــة
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2014/3صـادر فـ ــي  2014/1/7ب�ش ـ ـ�أن �ضوابـ ــط ت�شغي ـ ــل
المنطقـة الحـرة بالمزيونـة .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم �		 2014/133ص ــادر فـ ــي  2014/5/5بتحديـ ــد العائ ــد مقاب ــل
الح�صول على قر�ض �أو دين تجاري .
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2014/174صـ ــادر فـي  2014/6/18ب�إ�صــدار الئحــة تنظيــم
�أعمال الم�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي ن�شاط
المقاوالت .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2014/474ص ـ ــادر فـ ــي  2014/9/17بتعديـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الئح ــة تنظي ــم و�إدارة المع ــار�ض .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم � 2014/506ص ـ ــادر فـ ــي  2014/10/1ب�شـ ـ�أن �إ�ص ـ ــدار الئح ـ ــة
�ضوابـط ت�شغيــل المنطقـة الحـرة ب�صاللـة .
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وزارة التعلـيــم العــالــي
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2014/2صـادر فـ ــي  2014/1/13ب�إ�صدار الئحة الترقيات
الأكاديمية بم�ؤ�س�سات التعليم العالي الخا�صة .
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2014/55صـ ــادر فـي  2014/7/15ب�إن�ش ـ ــاء كليـ ـ ــة النه�ضـ ــة
الهند�سيـ ــة .
وزارة التنمية االجتماعية
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2014/72صـادر فـي  2014/4/9ب�إ�صــدار الئح ــة الم�ساع ــدات
االجتماعية .
ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2014/235صادر في  2014/11/23ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
ل�صرف الأجهزة التعوي�ضية والو�سائل الم�ساعدة .
وزارة الداخليــــة
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2014/238ص ــادر فـي  2014/12/31بتعديــل القــرار ال ــوزاري
رقم  93/92ب�إ�صـدار �أحكام تنظيم زواج العمانيين
من �أجانب .
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2014/81صـ ــادر فــي  2014/3/16بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم �		 2014/102صـ ـ ــادر فـ ــي  2014/4/16بتعديــل بع ــ�ض �أحك ــام
الئحــة ا�ستزراع الأحيـاء المائيـة و�ضبط جودتها .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2014/136صـادر فـ ــي  2014/5/21بتنظيم �صادرات ال�سلطنة
من الأ�سماك وتحديد �أنواعها .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2014/230ص ـ ـ ــادر فـ ــي  2014/9/1ب�إ�ص ـ ـ ــدار الئحـ ــة تنظي ــم
�صيد �أ�سماك الكنعد .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2014/244صادر فـي  2014/9/10بتنظيم �صادرات ال�سلطنة
من الأ�سماك وتحديد �أنواعها .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2014/272صادر فـي  2014/10/27ب�إ�صدار الئحـة تنظيم
ا�ستخــدام الأرا�ضــي الزراعيــة .
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قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2014/287صـ ــادر فـ ــي  2014/11/10بتعديــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئح ـ ــة التنفيذيـ ـ ــة لقانـ ـ ــون المراع ـ ــي و�إدارة
الثـ ــروة الحيوانيـ ــة .
201
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم� 2014/302صـ ــادر ف ــي  2014/11/25بتعديـل بعــ�ض �أحكــام
الالئح ـ ــة التنفيذي ـ ـ ــة لقانـ ــون ال�صيــد البحـ ــري
وحماية الثروة المائية الحية .
204
ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2014/312صـ ـ ـ ــادر ف ـ ــي  2014/12/14ب�إ�ص ـ ـ ــدار الالئح ـ ـ ـ ــة
التنظيمية للأ�سـواق ال�سمكيـة .
205
وزارة ال�سياحــــة
ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2014/152صـ ـ ــادر فـ ــي  2014/12/25بف ــر�ض ر�س ـ ــم مالـ ــي
على ا�ستخـ ــدام دورات الميـ ــاه ذاتي ـ ـ ــة الت�شغي ـ ـ ــل
بمحافظة ظفار .
224
وزارة ال�شــــ�ؤون الريا�ضيـــة
ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2014/139صادر في  2014/4/17ب�إ�صدار النظــام الأ�سا�ســي
التحــادات اللعــبات الريا�ضية المنتخبة .
225
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2014/140صـ ـ ــادر فـ ــي  2014/4/17بتعديــل بع ــ�ض �أحكــام
النظ ــام الأ�سا�س ــي لالتحـ ــاد العمان ــي ل�سباق ــات
الهجن .
250
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم �		 2014/153صـ ـ ــادر فـ ــي  2014/5/20ب�شـ ـ ـ�أن قواعـ ـ ــد �ص ـ ــرف
الإعانـ ــات والحواف ـ ــز المالي ـ ــة ال�سنوي ـ ــة للأندي ـ ــة
الريا�ضيـ ـ ــة .
251
قـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم �		 2014/168صـ ـ ــادر فـ ــي  2014/5/21بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحــة الإداريــة والماليــة للمجمع ــات الريا�ضيـة 254 .
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قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/13

ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/16

ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/27
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2014/141
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/142

قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/1

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/1
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/11

وزارة ال�صحــــــــــــة
�صـ ــادر فـ ــي  2014/2/2بتعديـ ــل القــرار الــوزاري
رقـ ـ ـ ــم  98/54ب�ش ــروط و�إجـ ـ ـ ــراءات الترخي ـ ــ�ص
بمزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان .
�صادر فــي  2014/2/6ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
لل�ش ـ�ؤون الوظيفي ــة ل�شاغلــي الوظائــف الطبيــة
والوظائـ ـ ــف الطبي ـ ــة الم�ساع ـ ــدة بالم�ؤ�س�سـ ـ ــات
الطبي ــة الحكومي ــة (المدنيــة والع�سكري ــة) .
�صـادر فــي  2014/3/10بتحديــد ر�ســوم خدمــات
الحجر ال�صحي .
�صــادر فــي  2014/10/27ب�ش�أن التدابير الوقائية
�ضد متالزمة الحميات النزفية (مر�ض �إيبوال) .
�صـادر فــي  2014/10/28بتعديــل الئحـة �صنــدوق
التعوي�ضــات عن الأخطــاء الطبيــة .
وزارة العـــــــــــــدل
�ص ــادر فــي  2014/1/2بتعديــل الق ــرار ال ـ ــوزاري
رقم . 2009/1020
وزارة القـــوى العـــاملــــة
�ص ــادر فـ ــي  2014/1/1بت�شكي ـ ــل لجنـ ــة لبحـ ـ ــث
المطالــب العماليــة .
�صـ ــادر فـ ــي  2014/1/13بتحدي ــد ر�س ــوم القب ــول
والت�سجي ــل والدرا�س ــة بنظـ ــام التفـ ــرغ الجزئ ــي
فـي الكليــات التقنيــة .
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ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2014/170
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2014/248
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2014/249
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قـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2014/236
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/38
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 2014/76
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/137

رقم
ال�صفحة
�صــادر ف ــي  2014/6/23ب�شـ ـ ـ�أن تعديـ ــل بع ــ�ض
�أحكـام الالئحة التنظيمية للم�ؤ�س�سات التدريبية
الخا�صة .
387
�ص ــادر فـي  2014/9/7بتحدي ــد ن�سـ ــبة العاملـ ــين
العمانيين فـي قطاعي الكهرباء والمياه .
388
�ص ـ ــادر فـ ــي  2014/9/7بتعديـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
القرار الــوزاري رقـ ـ ـ ــم  2012/570ب�ش ـ ـ ـ�أن نظـ ـ ــام
ت�شكي ـ ــل وعم ـ ــل وت�سجيـ ــل النقاب ـ ــات العمالي ــة
واالتح ـ ــادات العماليـ ــة واالتحـ ـ ــاد العـام لعم ـ ــال
�سلطنة عمان .
392
�صادر فــي  2014/11/24بتعديــل القــرار الــوزاري
رقــم  2014/1بت�شكيـ ــل لجنـ ــة لبحـ ــث المطال ــب
العمالي ــة .
393
وزارة المالـيــــــــة
�صـادر فـ ــي  2014/2/18بتنظيم �إ�صدار ال�شهادات
ال�ضريبـية و�شهــادات الإقامـ ــة .
394
�صــادر فـي  2014/8/24بن�شــر الح�ســاب الختامــي
للدولة عن ال�سنة المالية 2013م .
398
�شرطـــة عمـــان ال�سلطانيــة
�صـادر فــي  2014/3/9بتحديـد �أثمـان بيـع مناهـج
ال�سالمـة املروريـة .
452
�صـادر فــي  2014/6/11بتحديــد ثمـن بيـ ــع املفتــاح
الأمني لقارئ بطاقة الأحوال املدنيـة .
454
�صــادر فـ ــي  2014/10/22بتعديـل بعــ�ض �أحكــام
الالئحة التنفيذيــة لقانــون �إقامـة الأجانـب .
455
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قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/60

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/66

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/70

مجلــ�س الخدمـــة المدنـيـــة
�صـ ــادر فـ ــي  2014/8/10بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الق ـ ــرار رقـ ـ ــم  2011/8بتحدي ـ ــد الوظائ ـ ــف ذات
الطبيعــة الخا�صــة الم�ستثـناة من �شـرط الإعـالن
عنـد التعيين .
�ص ـ ـ ــادر فـ ــي  2014/8/10بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الخدمــة المدنيــة .
هيئــــة تنظـيــم االت�صــــاالت
		�ص ـ ـ ــادر فـ ـ ـ ــي  2014/3/25ب�إ�صـ ـ ـ ــدار الالئ ـ ـ ـ ـحـة
التنظيمي ــة للخط ــة الوطنيـ ــة للترقيـ ــم .
�صـ ــادر فـي  2014/7/10ب�إ�صــدار الئحــة تقديم
خدمات االت�صاالت لذوي الإعاقة .
�صـ ــادر فـي  2014/7/10بتعدي ــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
الئحـة تنظيم �أ�سمـاء النطاقـات .
�صـ ـ ــادر فـ ــي  2014/10/1ب�إ�صدار الئحـ ــة تنظيـ ــم
ا�ستغـ ــالل البنيــة التحتيـة غيـر الن�شطـ ــة والنفـ ــاذ
�إليها .
�صـ ــادر ف ـ ــي  2014/11/9بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ـ ــام
القرار رقم  2007/17ب�إ�صــدار القواعـد وال�شـروط
الخا�صــة بالترخيــ�ص مـن الفئـة الثانيـة لتقديـم
خدمـات االت�صـاالت العامـة الإ�ضافـية .
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2014/11/24ب�شـ ـ ـ ـ�أن �إ�ص ـ ــدار ر�سـ ـ ــوم
تراخي ــ�ص تقدي ــم خدمــات االت�ص ــاالت .
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ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/246
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/392
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/587

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/754

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ2014/14/

قـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم ر2014/8/
قـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم ر2014/9/

رقم
ال�صفحة
�صـ ــادر فـي  2014/12/11بتعدي ــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
القـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ــم  2008/144ب�إ�ص ـ ـ ــدار الالئحـ ـ ــة
التنفيذي ـ ــة لقان ـ ــون تنظيـ ــم االت�ص ـ ــاالت .
501
الهيئـة العامـة لحمايـة الم�ستهـلك
�صـادر فـ ــي  2014/4/16ب�ش�أن حظر بيع وت�سويق
وعر�ض وتوزيع الإطارات الم�ستعملة .
502
�صـادر فــي  2014/6/11ب�ش ـ�أن حظــر رفــع �أ�سعــار
بعــ�ض ال�سلع .
504
�ص ـ ــادر ف ــي  2014/8/10بوق ـ ـ ــف العم ـ ــل بالقـ ــرار
رقم  2014/392ب�شـ ـ�أن حظــر رف ــع �أ�سع ــار بع ــ�ض
ال�سل ــع .
507
�صــادر فــي  2014/10/29ب�ش ـ ـ�أن ا�ستخ ــدام اللغ ــة
العربيـ ـ ــة فـ ــي الوثائ ـ ــق التـ ــي ي�سلمهـ ـ ــا المـ ـ ــزود
للم�ستهلك .
508
الهيئــة العامــة ل�ســوق المــال
�ص ـ ــادر ف ــي  2014/12/9بتعدي ــل بع ـ ــ�ض �أحك ــام
الئحــة تنظيــم المقا�صــة والت�سويــة .
509
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية
�صـادر فــي  2014/6/17بتعديـل القـرار الـوزاري
رقـم . 92/126
511
�صـادر فــي  2014/6/17ب�ش ـ�أن تحديــد العــالوات
التـي ت�ضـاف للأجـر الخا�ضـع لال�شتـراك .
513
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ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/245

ق 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 ـ ـ ـ ــم 2014/1

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/173

قـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ــم ب م2014/3/55 /

ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 2014/307

ق 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 ـ ــم 2014/16

الهيئـة العامــة للكهربـاء وامليـاه
�صادر فـي  2014/12/8ب�إ�صــدار معايي ــر تحدي ــد
من�شـ ـ�آت تحليـ ــة المي ــاه ذات الطبيع ــة الخا�ص ــة .
هيئـة الوثائـق واملحفوظـات الوطنيـة
�ص ــادر ف ــي  2014/8/26ب�إ�ص ـ ــدار الالئح ـ ــة املالي ـ ــة
لهيئ ــة الوثائ ــق واملحفوظ ــات الوطنية .
جامعـة ال�سلطــان قابــو�س
�ص ــادر فــي  2014/2/19ب�إ�صـ ــدار الئحـ ــة ر�س ـ ــوم
الخدمـات ال�صحيــة بم�ست�شفـى جامعــة ال�سلطــان
قابو�س .
البنـك المركـزي العمانـي
�ص ـ ــادر فـ ــي  2014/3/18ب�إن�ش ــاء اللجن ــة العلي ــا
لال�ستقرار المالي و�إ�صدار الئحتها التنظيمية .
املعهــد العالـــي للق�ضــــاء
�ص ـ ـ ــادر فـ ــي  2014/8/11ب�إ�صدار الئح ــة الدرا�س ــة
وبرامـ ــج التدريـ ــب باملعه ـ ــد العال ـ ــي للق�ض ـ ــاء .
�صنـــــدوق الرفـــــــد
�صـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2014/10/1بـ�إ�صـ ـ ـ ــدار الالئـح ـ ـ ـ ــة
التنظيمي ــة ملراكـ ــز �سنـ ــد للخدم ــات .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة

ديـوان البـالط ال�سلطانـي
قــــــرار
رقـــم 2014/1
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
لربنامـــــج اخلبــــــراء العمانيـــــــني
ا�ستنـ ــادا �إلـ ــى الأوامـ ـ ـ ــر ال�سامي ـ ــة ملوالن ـ ــا ح�ضـ ــرة �صاح ـ ــب اجلاللـ ـ ــة ال�سلطـ ـ ــان املعظـ ـ ـ ــم
 حفظه اللـه ورعاه  -ب�إن�شاء برنامج لإعداد خرباء فـي خمتلف التخ�ص�صات ,وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنفيذ وت�سيري برنامج اخلرباء العمانيني ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  18 :من �شعبــــــان 1435هـ
املوافـــــق  16 :من يونيــــــــو 2014م
خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر دي ـ ـ ـ ـ ـ ــوان البـ ـ ـ ــالط ال�سلطانـ ـ ـ ــي
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جلنـ ـ ـ ـ ــة اخلب ـ ـ ـ ـ ــراء العمانـ ـ ـ ــيني
ن�شر هذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميــة رقم ()1062
ال�صادرة فـي 2014/6/22م
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الالئحـة التنظيميـة لربنامـج اخلرباء العمانيني
الف�صــل الأول
تعاريـف و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية  ،املعنى املحدد قرين كـ ــل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
اللجنــــــــــــــــــــــة  :اللجنة الرئي�سية املن�صو�ص عليها باملادة ( )8من هذه الالئحة .
الرئيــــــــــــــــــــ�س  :رئي�س اللجنة .
الربنامـــــــــــــــــــج  :برنامج اخلرباء العمانيني .
وهو برنامج خا�ص البتعاث الكوادر الوطنية (العمانية)  ،فـي خمتلف
املج ــاالت والتخ�ص�صـ ــات التـ ــي تقت�ضيه ـ ــا امل�صلح ـ ــة العامـ ـ ــة العليـ ــا
للدولة  ،وذلك لت�أهيلها و�إعدادها علميا وعمليا وفنيا خلدمة ومتثيل
ال�سلطنة وحمايـة م�صاحلهــا فـي خمتل ــف املجاالت وكافة املحافل ،
وعلى جميع الأ�صعدة داخليا وخارجيا .
الالئحـــــــــــــــــــة  :الالئحة التنظيمية للربنامج .
فريـــــق العمــــــل  :الفريــق امل�س�ؤول عن متابعة متطلبات تنفيذ الربنامــج من النواحي
الأكادميية والفنية والتدريبية .
اللجنــة الفنيـــة  :اللجنة املخت�صة باتخاذ �إجراءات تقييم الكوادر املتقدمة لالبتعاث
مــن خـالل الربنامــج  ،وفقا لل�شــروط وال�ضوابط املن�صـو�ص عليهــا
فـي هذه الالئحــة والقــرارات التنفيذيــة والتنظيمية التي ت�صدره ــا
اللجنة .
البكالوريــــــــو�س  :درا�سة بعد دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله  ،ملدة ثالث �سنوات درا�سية
على الأقل .
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املاج�سـتيــــــــــــــر  :درا�سة للح�صول على درجة علمية �أعلى من البكالوريو�س  ،وتختلف
مدتها من �سنة �إىل ثالث �سنوات درا�سية ح�سب النظام التعليمي
املقرر فـي بلد الدرا�سة .
الدكتــــــــــــــــوراه  :درا�سة للح�صــول علــى درجة علمية �أعلــى من املاج�ستيــر  ،وتختلف
مدتها ح�سب النظام التعليمي املقرر فـي بلد الدرا�سة .
البعثة الدرا�سية  :الدرا�سة خارج ال�سلطنــة للح�صول علـى م�ؤهل �أكادميي  ،من خالل
الربنامج ووفقا لأحكام هذه الالئحة .
املبعــــــــــــــــــــــوث  :من يتم ابتعاثه فـي بعثة درا�سية من خالل الربنامج ووفقا لأحكام
هذه الالئحة .
اخلبيــــــــــــــــــــــر  :اخلريج الذي يح�صل على م�ؤهل �أكادميي من خالل الربنامج  ،ويتم
تعيينه فـي �إحدى اجلهات احلكومية .
ال�سجــــــــــــــــــــــل � :سجل املبتعثني واخلرباء .
املــادة ( ) 2
ت�سري  ،فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذه الالئحة  ،ومبا ال يتعار�ض مع مقت�ضيات
ومتطلبــات تنفي ــذ الربنامــج وحتقيــق �أهداف ــه � ،أحكام قانون البعثــات واملنــح والإعان ــات
الدرا�سية والئحته التنفيذية .
املــادة ( ) 3
يجب �أن يكون االبتعاث من خالل الربنامج ب�إحدى �أف�ضل ( )25خم�س وع�شرين جامعة
ف ـ ــي بلـ ــد الدرا�س ـ ــة ترد فـي القائم ــة املعتم ــدة من قبـ ــل وزارة التعليـ ــم العالـ ــي فـي املج ـ ــال
�أو التخ�ص�ص حمل االبتعاث  ،و�أن يكون هــذا االبتعاث لدرا�سة التخ�ص�ص الذي يحدده
فريق العمل لكــل مبعوث من بني التخ�ص�صات املعتمدة من اللجنة مبا يخدم امل�صلحة
العامة العليا للدولة  ،ومبراعاة تنــوع بلدان الدرا�ســة  ،و�أن تكون تلك الدرا�سـة باللغة
الإجنليزية ب�صفة �أ�سا�سية  ،وباللغة الفرن�سية فـي بع�ض احلاالت  ،وبغريها من اللغات
الأجنبية الأخرى فـي حالة ال�ضرورة .
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املــادة ( ) 4
تتقدم وحدات اجلهاز الإداري للدولة التي حتتاج �إىل كوادر م�ؤهلة فـي تخ�ص�صات معينة
بطلب �إىل اللجنة  ،مت�ضمنا بيانا تف�صيليا بالتخ�ص�ص �أو التخ�ص�صات التي حتتاجها  ،ومدى
احلاجة �إليها  ،ومربرات ذلك  ،ومن ترى تر�شيحه من موظفيها ( �إن وجد ) ممن تنطبق
عليهم �شروط االبتعاث املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ,وذلك لالبتعاث لدرا�سة تلك
التخ�ص�صات  ،وتتوىل اللجنة درا�سة هذه الطلبات والنظر فيها فـي �ضوء �أهداف الربنامج
والغايـ ــات املرج ــوة من ورائ ــه  ،وطبقا للأولويات التــي تقدرهــا  ،فـي هــذا ال�ش ـ�أن فـي �إط ــار
ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
املــادة ( ) 5
تتوىل وزارة التعليم العايل من خالل اجلهات املعنية واملخت�صة لديها م�س�ؤوليات و�أعمال
الإ�شراف الإداري واملايل اخلا�صة باالبتعاث عن طريق الربنامج  ،بالإ�ضافة �إىل الإ�شراف
الفني واملتابعة الأكادميية امل�ستمرة للمبعوثني من خالل ملحقياتها الثقافية فـي بلدان
الدرا�سة .
املــادة ( ) 6
يلتزم اخلبري بخدمة اجلهة احلكومية التي حتددها اللجنة مدة ال تقل عن �سنتني مقابل
كل �سن ــة من �سن ــوات بعثته الدرا�سي ــة  ،و�إال التزم بوجوب �سداد قيمــة جميع مــا �صــرف لــه
من مبالغ مالية خالل مدة البعثة الدرا�سية كاملة .
الف�صــل الثانــي
�أهـداف الربنامـج و�آليـة �إدارتـه
املــادة ( ) 7
يهدف الربنامج �إىل :
 -امل�ساهمة فـي حتقيق �أهداف التنمية الب�شرية .
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 ت�أهيل خرباء متخ�ص�صني فـي �سائر فروع املعرفة  ،و�إتاحة التدريب العلمي والعمليله ـ ــم فـي الهيئ ـ ــات واملنظم ــات الدولي ـ ــة واجلامعـ ــات واملراكـ ــز البحثيـ ــة واملعاهـ ـ ــد
املتخ�ص�صة  ،وذلك حتقيقا للم�صالح العامة العليا للدولة .
 رف ــع م�ستـ ــوى م�شارك ــة ال�سلطــنة فـي املحاف ــل الدوليــة  ،والإ�سه ــام الفاع ــل املتمي ــزفـي �أعمالهـ ــا  ،والتعبيـ ــر ع ــن وجهــات نظرها والدفــاع عن مواقفه ــا مبو�ضوعيــة ،
وعلى �أ�س�س علمية �سليمة وا�ضحة مما يك�سبها مكانة رائدة وم�شرفة فـي هذا املجال .
 رعاية م�صالح ال�سلطنة فــي ك ــل مــن  :االتفاقي ــات اجلماعية التي تعده ــا الهيئ ــاتواملنظمات واللجان الدولية  ،واالتفاقيات الثنائية  ،والعقود التجارية واال�ستثمارية
التي تربمها ال�سلطنة مع الدول واملنظمات الدولية وال�شركات العاملية واملحلية ،
وتقدمي امل�شورة املنا�سبة للجهات احلكومية املعنية فـي �أثناء التفاو�ض ب�ش�أنها ،
وذلك من خالل م�شاركة اخلرباء فـي مناق�شاتها و�إعدادها منذ البداية .
	�إع ـ ــداد نخبـ ــة من اخلبـ ــراء الدوليـ ــني ميكـ ــن تر�شيحهـ ــم لتولـ ــي منا�صـ ــب رفيع ـ ــةفـي الهيئات واملنظمات الدولية .
املــادة ( ) 8
يتولـ ــى �إدارة الربنامـ ــج جلنــة رئي�سيــة ت�شك ـ ــل برئا�ســة وزي ــر ديــوان البـ ــالط ال�سلطان ـ ــي
وع�ضوية كل من :
 - 1وزير ال�ش�ؤون القانونية .
 - 2وزير التعليم العايل .
 - 3رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س .
(مقررا)
� - 4أمني عام جمل�س التعليم .
املــادة ( ) 9
تعق ــد اللجنة اجتماعاتها ب�صف ــة دوريــة مرة كل �ستة �أ�شهر على الأقــل  ،وال يكون انعقــاد
اجتماعاته ـ ــا �صحيحـ ــا �إال �إذا ح�ض ــره �أغلبيـ ــة عـ ــدد الأع�ض ــاء عل ــى الأق ــل  ،عل ــى �أن يكـ ـ ــون
من بينهم الرئي�س .
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ويجوز لرئي�س اللجنة دعوتها لالنعقاد متى اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،على �أن تكون
الدعوة لالجتماع قبل موعده ب�أ�سبوعني على الأقل .
وللجنة �أن تدعو حل�ضور اجتماعاتها من تراه من ذوي اخلربة �أو غريهم  ،لال�ستعانة
بهم فـي مبا�شرة اخت�صا�صاتها � ،إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،دون �أن يكون لهم �صوت
معدود فـي املداوالت .
وت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي
منه الرئي�س .
املــادة ( ) 10
تخت�ص اللجنة مبا ي�أتي :
أ�  -ر�سم ال�سيا�سات العامة لالبتعاث من خالل الربنامج  ،وتخطيطها و�آليات تنفيذها
وحتديد الأهداف والغايات املرجوة من ورائها فـي �ضوء االحتياجات واملتطلبات
الالزمة حتقيقا للم�صلحة العامة العليا للدولة  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
ب  -حتديد �أعداد املبعوثني والتخ�ص�صات الدرا�سية املطلوبة وفق االحتياجات الفعلية
للربنامج واالعتمادات املالية املتاحة .
ج  -حتديد املخ�ص�صات ال�شهرية والبدالت والإعانات الدرا�سية وغريها للمبعوثني .
د  -الإ�شراف واملتابعة ل�سري العمل بالربنامج و�آليات تنفيذه  ،وو�ضع اخلطط الالزمة
لتطويره فـي �ضوء الأهداف والغايات املرجوة .
هـ  -إ	�ق ــرار املوازن ــة ال�سنوية للربنامــج  ،واتخاذ كل ما يلزم ل�ضمان ا�ستمــراره بانتظــام
واطراد على نحو يكفل حتقيق الأهداف املرجوة .
و  -ت�شكيـ ــل فريـ ــق عمل وجلنة فني ــة  ،و�أي �أجهــزة �أخرى تراها اللجنة للقيام مبهــام
�أو �أعمال معينة لتنفيذ مقت�ضيات الربنامج .
ز �	-إقرار �إجراءات و�آليات و�ضوابط تقدمي طلبات الرت�شيح للمناف�سة على االبتعاث
من خالل الربنامج .
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ح  -حتديد الو�ضع الوظيفـي واملخ�ص�صات املالية للخرباء .
ط  -بحـث ودرا�سة املو�ضوعـ ــات الأخــرى املرتبطة بهذه االخت�صا�ص ــات  ،واتخاذ كل ما
يلزم ب�ش�أن كل منها .
املــادة ( ) 11
يكون للجنة فريق عمل ي�سمى فريق عمل برنامج اخلرباء العمانيني  ،ي�صدر بت�شكيله
قرار من الرئي�س يحدد به رئي�س الفريق ونائبه  ،يخت�ص مبتابعة تنفيذ جميع الإجراءات
والقرارات اخلا�صة بتنفيذ الربنامج  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�أ  -متابعــة تنفيــذ كل ما ي�صدر عن اللجنة من قــرارات �أو توجيــهات �أو تو�صيـات ،
واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذها .
ب  -درا�س ــة التقاريــر واالقرتاحــات والآراء التي ترفع من اللجـنة الفنيــة �أو غريهــا ،
واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها .
ج  -رفع �أي اقرتاحات �أو درا�سات �أو تقارير �إىل اللجنة ب�ش�أن متابعة تنفيذ الربنامج .
د �	-إعداد تقرير �سنوي �شامل ملا قام به فريق العمل من �إجراءات و�أعمال م�شفوعا
باالقرتاحات والتو�صيات املنا�سبة للعر�ض على اللجنة لدرا�سته  ،واتخاذ ما يلزم
ب�ش�أنه .
هـ  -و�ضع م�شروع املوازنة ال�سنوية للربنامج  ،ورفعه للجنة لإقراره .
و  -اقرتاح �إجراءات و�آليات و�ضوابط تقدمي طلبات الرت�شيح للمناف�سة على االبتعاث
من خالل الربنامج  ،ورفعها للجنة لإقرارها .
ز  -حتديد الدول وامل�ؤ�س�سات الأكادميية التي يتم االبتعاث �إليها .
ح �	-إقرار ت�أجيل �أو متديد �أو �إنهاء البعثة الدرا�سية �أو تغيري بلد الدرا�سة �أو تغيري
امل�ؤ�س�ســة التعليمي ــة للمبعوث  ،بعد االطالع على التقاريــر واملــربرات والتو�صيــات
املقدمة فـي هذا ال�ش�أن .
ط �	-إق ــرار الربامــج الأكادمييــة العليــا والــدورات الفنيــة والتدريبيــة التــي يلتحـ ــق به ــا
اخلرباء �أو املبعوثون خارج نطاق الربنامج الدرا�سي وفـي �أثناء الإجازات الدرا�سية .
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ي  -البت فـي التقارير والتو�صيات املعدة من اجلهات املعنية ب�ش�أن اخلرباء واملبتعثني .
ك �	-أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل اللجنة .
املــادة ( ) 12
يعقد فريق العمل اجتماعاته ب�صفة دورية مرة كل �أربعة �أ�شهر على الأقل  ،وال يكون انعقاد
اجتماعاته �صحيحا �إال �إذا ح�ضره �أغلبية عدد الأع�ضاء على الأقل  ،على �أن يكون من بينهم
الرئي�س �أو نائبه  ،ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س فـي حالة غيابه �أو وجود مانع لديه .
ويجوز لرئي�س الفريق دعوته لالنعقاد متى اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،على �أن تكون
الدعوة لالجتماع قبل موعده ب�أ�سبوعني على الأقل .
ولفري ــق العمــل �أن يدعــو �إىل ح�ضــور اجتماعات ــه من ي ــراه م ــن ذوي اخلربة �أو غريهـ ــم ،
لال�ستعانة بهم فـي مبا�شرة اخت�صا�صاته � ،إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،دون �أن يكون
لهم �صوت معدود فـي املداوالت .
وي�صدر فريق العمل قراراته ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب
الذي منه رئي�س اجلل�سة .
املــادة ( ) 13
ي�شكل بقرار من الرئي�س  ،بناء على اقرتاح فريق العمل  ،جلنة فنية ت�سمى اللجنة الفنية
لربنامج اخلرباء العمانيني تعمل حتت �إ�شراف وتوجيه فريق العمل  ،وتخت�ص مبا ي�أتي :
أ�  -بحـ ــث ودرا�سـ ــة طلب ــات الرت�شيــح املقدم ــة للتنافــ�س علــى االبتع ــاث م ــن خـ ــالل
الربنامج  ،طبقا لل�شروط وال�ضوابط املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
ب  -القيام بكافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية الالزمة الختيار املر�شحني
لالبتعــاث من خــالل الربنامج  ،والتي يتقـرر �إجرا�ؤهـا لهذا الغـر�ض  ،مبــا فيهــا
االمتحانات التحريرية  ،واملقابالت ال�شخ�صية للمتناف�سني .
ج  -تقدمي �أي مقرتحات لتطوير �سري العمل باللجنة الفنية  ،ورفعه �إىل فريق العمل
التخاذ ما يراه منا�سبا ب�ش�أنها .
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د  -رفع تقاريـر ب ـ�أي �أعمال �أو �إجراءات تقوم بها اللجنة م�شفوعــة بر�أيها وتو�صياتها
�إىل فريق العمل التخاذ ما يراه منا�سبا ب�ش�أنها .
هـ �	-أي مهـ ــام �أو �أعمـ ــال �أخرى يتم تكليفهــا بــها من قبــل فريــق العمــل تت�صــل بتنفي ــذ
الربنامج .
الف�صــــــــــل الــثـــالــــــث
�شــروط االبتعــــاث
املــادة ( ) 14
ي�شرتط فـي املتقدم �أو املر�شح للح�صول على بعثة درا�سية من خالل الربنامج ما ي�أتي :
أ� �	-أن يكون عماين اجلن�سية .
ب �	-أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
ج �	-أال يكون قد �سبق احلكم عليه فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ولو رد �إليه
اعتباره .
د �	-أن يكون الئقا �صحيا  ،و�أن يجتاز الك�شف الطبي فـي حالة اختياره لالبتعاث .
هـ �	-أن يكون قادرا على التعبري باللغتني العربية والإجنليزية بطالقة وي�سر .
و �	-أن يوقع على عقد البعثة الدرا�سية فـي حالة اختياره لالبتعاث .
املــادة ( ) 15
بالإ�ضافة �إىل ما هو من�صو�ص عليه فـي املادة (  ) 14من هذه الالئحة  ،ي�شرتط فـي املتقدم
�أو املر�شح لالبتعاث لبعثة درا�سية للح�صول على البكالوريو�س من خالل الربنامج ما ي�أتي :
�أ �	-أن يك ــون حا�صـال عل ـ ــى دبل ــوم التعليــم العــام �أو مــا يعادلــه مبع ــدل عـ ـ ــام (ب ) علـ ــى
الأقل  ،وبدرجة ال تقل عن ( ب ) فـي مادتـ ــي اللغة العربي ــة واللغـ ــة الإجنليزي ــة ،
وال يقل عن ( جـ ) فـي مادة الريا�ضيات .
ب �	-أن يكون حا�صال على ما ال يقل عن (  ) 5٫5فـي امتحان اللغة الإجنليزية ()IELTS
�أو ما ال يقل عن (  ) 550فـي امتحان ( . ) TOEFL
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ج �	-أن يكون م�ستوفيا ل�شروط القبول فـي التخ�ص�ص الذي ير�شح للدرا�سة فيه .
د �	-أال يزيد عمره عند تقدمي الطلب على ( )25خم�سة وع�شرين عاما .
هـ �	-أن يجتاز �أي اختبارات �أو مقابالت تتم فـي هذا ال�ش�أن بنجاح  ،وعند الت�ساوي تكون
الأولوية للأعلى فـي م�ستوى لغة الدرا�سة  ،ثم فـي املواد الأ�سا�سية ثم الأ�صغر �سنا .
و �	-أن ي�ستوفـي جميع �شروط قبول ونظام الدرا�سة باجلامعة التي يبتعث �إليها .
ز �	-أن يكون م�ستعـدا لل�سفــر  ،مع �ضرورة املوافق ــة اخلطي ــة لولـ ــي �أمـ ــره علـ ــى ذلك ،
و�أن يلتزم بنظم االبتعاث والربنامج الدرا�سي والتخ�ص�ص .
املــادة ( ) 16
بالإ�ضافة �إىل ما هو من�صو�ص عليه فـي املادة ()14من هذه الالئحة  ،ي�شرتط فـي املتقدم
�أو املر�شح لالبتعاث من خالل الربنامج للح�صول على درجة املاج�ستري ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون حا�صــال على درجة جامعية فـي املجاالت املعلن عنها من جامعة �أو م�ؤ�س�سة
�أكادميية معرتف بها .
ب �	-أن يكــون حا�صــال علــى تقدي ــر ( )Class two , Division twoعل ــى الأق ــل وفقـ ــا
لنظام التقييم الربيطاين � ،أو ما يعادله فـي النظم الأخرى .
ج � -أن يكون قادرا على التعبري باللغتني العربية والإجنليزية بطالقة .
د � -أال يزيد عمره على ( )35خم�سة وثالثني عاما .
هـ � -أن يكــون حا�صال على ما ال يقل عـن ( )7فـي امتحـان اللغة الإجنليزيــة ()IELTS
�أو ما ال يقل عن ( )750نقطة فـي امتحان (. )TOEFL
و �	-أن يجتاز املقابلة ال�شخ�صية  ،واالمتحان التحريري و�أي اختبارات �أخرى .
ز �	-أن يلتزم بالتخ�ص�ص الدرا�سي الذي �سيتم تر�شيحه للدرا�سة فيه .
ح �	-أن ي�ستوفـ ــي جمي ــع �شـ ــروط قبول ونظـ ــام الدرا�سة باجلامعــة التي يبتعث �إليهــا ،
و�أن يلتزم بنظم االبتعاث والربنامج الدرا�سي .
وفـي جميــع الأحوال ي�ستثنى احلا�صل ــون علـى البكالوري ــو�س من خ ــالل الربنامـ ــج
من ال�شروط الواردة فـي البنود (ب  ،هـ  ،و ) .
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املــادة ( ) 17
بالإ�ضافة �إىل ما هو من�صو�ص عليه فـي املادة ( )14من هذه الالئحة  ،ي�شرتط فـي املتقدم
�أو املر�شح لالبتعاث للح�صول على درجة الدكتوراه من خالل الربنامج ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون حا�صال على درجة املاج�ستري فـي �أي من املجاالت املعلن عنها من جامعة
�أو م�ؤ�س�سة �أكادميية معرتف بها .
ب �	-أن يكــون حا�صــال على تقديــر ( )Distinction or meritعلــى الأق ــل وفقا لنظــام
التقييم الربيطاين �أو ما يعادله فـي النظم الأخرى .
ج �	-أال يزيد عمره على ( � ) 40أربعني عاما .
د � -أن يكـ ــون حا�ص ـ ــال علـ ــى مـ ــا ال يقـ ـ ــل ع ـ ـ ــن (  ) 7فـي امتحـ ـ ــان اللغ ـ ــة الإجنليزي ـ ــة
(� ، )IELTSأو ما ال يقل عن (  )750فـي امتحان ( . ) TOEFL
هـ �	-أن ي�ستوف ـ ــي جميـ ــع �ش ــروط قبول ونظام الدرا�سة باجلامع ــة التــي يبتعــث �إليها ،
و�أن يلتزم بنظم االبتعاث والربنامج الدرا�سي .
و�	-أن يجتاز املقابلة ال�شخ�صية �أو �أي اختبارات �أخرى .
وفــي جميــع ا ألحــوال ي�ستثن ــى احلا�صلــون عل ــى املاج�ستي ــر مـ ــن خ ــالل الربنام ــج
من ال�شروط الواردة فـي البنود (ب  ،ج  ،د  ،و) .
الف�صــل الرابــع
التزامـات وحقـوق املبعـوث
املــادة ( ) 18
يحظ ــر تغييـ ــر اجلامع ــة املبتعث �إليهــا �أو تغييــر التخ�ص ــ�ص �أو بل ــد الدرا�س ــة �أو الدرج ـ ــة
العلمية � ،إال بعد احل�صول على موافقة فريق العمل .
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املــادة ( ) 19
يلتزم املبعوث مبا ي�أتي :
أ� �	-أن يواظب على الدرا�سة املبتعث �إليها  ،و�أن يح�ضر التدريبات التطبيقية املرتبطة
بها  ،و�أن ينهي درا�سته فـي املدة املقررة .
ب �	-أال يبا�ش ـ ـ ــر عمـ ـ ــال ي�ؤثـ ــر �سلبـ ــا فـي �سي ـ ــر درا�ستـ ــه � ،أو مي ــار�س ن�شاط ـ ــا يتعـ ـ ــار�ض
مع متطلباتها .
ج �	-أن يكـون حمافظــا على �سمعــة بل ــده  ،وحمرتما لعادات وتقاليد وقوانني و�أنظمة
البلد التي يدر�س فيها .
د � -أن ينف ــذ كــل م ــا يطلب منه �أو يوجه �إلي ــه من توجيهـ ــات �أو تعليمـ ــات مــن جانـ ــب
�أي من املعنيني �أو املخت�صني القائمني على الربنامج .
املــادة ( ) 20
يجوز للمبعوث طلب ت�أجيل �أو متديد البعثة الدرا�سية وفقا ملا ي�أتي :
�أوال � :أن يكون طلب ت�أجيل البعثة الدرا�سية ملدة ال تتجاوز ف�صلني درا�سيني منف�صلني
�أو مت�صلــني �أو �سنــة درا�سيــة بح�ســب الأحــوال  ،و�أن تتواف ــر ب�ش ـ�أن هذا الطلــب
�أي من احلاالت الآتية :
أ��	-إذا مل يتمكــن املبعــوث من االلتحــاق بدرا�ست ــه فـي املوع ــد املحــدد لأ�ســباب
تربر ذلك .
ب �	-إذا �أثبــت �أن هنــاك �أ�سباب ــا �أو ظروفـ ــا خا�ص ــة اجتماعيــة �أو �صحيـ ــة تب ــرر
هذا الطلب .
ثانيـا � :أن يتوافر ب�ش�أن طلب متديد البعثة الدرا�سية �أي من احلاالت الآتية :
أ�  -ت�أجيل البعثة الدرا�سية .
ب  -تغييــر اجلامعــة �أو بلد الدرا�سة �أو نوع التخ�صــ�ص  ،واقت�ضــى هــذا التغييــر
مد مدة البعثة .
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ج �	-إذا لــم يتمكــن املبع ــوث م ــن ت�سجي ــل متطلب ـ ــات الدرا�سـ ــة لع ـ ــدم طرحهـ ــا
من اجلامعة خالل مدة درا�سته .
د �	-إذا تعر�ض املبعوث مل�شاكل �أكادميية �أو م�شاكل تتعلق بالإ�شراف الأكادميي .
وفـي جميع الأحوال على املبعوث �أن يقدم ما يربر طلبه كتابة .
الف�صــل اخلامـــ�س
انتهــاء البعثــة الدرا�سيــة
املــادة ( ) 21
تنتهي البعثة الدرا�سية للمبعوث فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ �	-إذا فقد كل �أو بع�ض من ال�شروط الالزم توافرها البتعاثه .
ب �	-إذا تخلف عن �إنهاء �إجراءات البعثة فـي املواعيد التي حتددها اللجنة .
ج �	-إذا ف�صل من اجلامعــة لأ�سباب �أكادمييــة �أو �سلوكية �أو ملخالفتـه وعــدم احرتامــه
لأنظمتها .
د �	-إذا خالف �أيا من االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )18و ( )19من هذه
الالئحة  ،بعد �إنذاره من املعنيني �أو املخت�صني القائمني على الربنامج ب�إزالة
�أ�سباب تلك املخالفة دون جدوى .
املــادة ( ) 22
يجوز �إنهاء البعثة الدرا�سية للمبعوث فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ � -إذا طلب املبعوث �إنهاء البعثة كتابة .
ب � -إذا جتاوز املدة املحددة للبعثة دون �إبداء �أ�سباب يقبلها فريق العمل .
ج � -إذا انقطع عن الدرا�سة دون عذر مقبول .
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املــادة ( ) 23
يرتتب على �إنهاء البعثة وفقا للمادتني ( )21و( )22من هذه الالئحة التزام املبعوث برد
جميع ما �صرف له من مبالغ مالية خالل مدة البعثة .
الــف�صــل ال�ســـاد�س
ال�ســجـــــــــــــل
املــادة ( ) 24
يعد فريق العمل �سجال خا�صا لهذا الربنامج ي�سمى �سجل املبتعثني واخلرباء  ،يقيد به
ا�سـ ــم املبتعـ ـ ــث  ،والتخ�ص ـ ــ�ص  ،واجلام ـع ــة  ،والبلــد التــي يـ ــدر�س فيه ــا  ،و�سنـ ــة التخ ــرج ،
وا�س ــم اخلبري  ،وجمال تخ�ص�صه  ،واجلهة التي يعمل بها .
املــادة ( ) 25
يتم تق�سيم ال�سجل على النحو الآتي :
 جدول بـ�أ�سـمــاء املبـتعثـيـن ع ــن طــري ــق الــربنـامـ ـ ــج . جدول ب�أ�سماء اخلرباء احلا�صلني على م�ؤهل الدك ـ ـتــوراه . جدول ب�أ�سماء اخلرباء احلا�صلني على م�ؤهل املاج�ســتيــر . -جدول ب�أ�سماء اخلرباء احلا�صلني على م�ؤهل البكالوريـ ــو�س .
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قـــرار ديوانـي
رقـــم 2014/3
بتعديل القرار الديواين رقم 2010/1
ب�ش�أن ر�سوم ت�أجري قاعة الو�سائط املتعددة
امللحقة مبتحف اللبان مبنتزه البليد الأثري مبحافظة ظفار
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلــى القـ ــرار الديوان ــي رق ـ ــم  2010/1ب�ش ـ�أن ر�سـ ــوم ت�أجيـ ــر قاع ــة الو�سائــط املتعــددة امللحق ــة
مبتحف اللبان مبنتزه البليد الأثري مبحافظة ظفار ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ـ ـ ــدل بنـ ـ ــ�ص امل ـ ـ ـ ــادة الثانيـ ــة من الق ـ ـ ــرار الديوانـ ـ ـ ــي رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم  2010/1امل�شـ ـ ــار �إليـ ــه ،
النــ�ص الآت ــي :
" يتم دفع الر�سوم الواردة باملادة الأوىل من هذا القرار قبل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ
ت�سلــم القاعــة  ،ولوحدات اجلهاز الإداري للدولة دفعها خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريــخ ت�سلــم القاعــة  ،وفـي جميــع الأح ــوال ال يجــوز ا�سرتدادهــا فـي حالــة عــدم
اال�ستغالل خالل املدة املتفق عليها لأ�سباب راجعة �إىل اجلهة امل�ست�أجرة " .

املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  1 :من ذي القعدة 1435هـ
املوافـــــق  27 :من �أغ�سطـــ�س 2014م
ن�شـر هـذا القـرار فـي اجلريــدة الر�سميـة رقـم ()1069
ال�صادرة فـي 2014/9/7م
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خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر دي ـ ـ ـ ـ ــوان الب ـ ـ ـ ـ ــالط ال�سلطان ـ ـ ــي

وزارة الإ�سكـــان
قـــرار وزاري
رقــم 2014/92
بتحديـد القيمـة الإيجاريـة
للأرا�ضـي املخ�ص�صـة مل�شاريـع اال�ستزراع ال�سمكـي
ا�ستنادا �إىل قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إىل نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/81
و�إىل نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/2
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/3بتحديد اخت�صا�صات وزارة الإ�سكان واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
و�إىل الئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�ضبط جودتها ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/177
و�إىل قرار جمل ــ�س الــوزراء املوق ــر فـي جل�ستــه رقم  2014/15املنعقــدة بتاريخ  2مايــو 2014م
وامل�صدق عليه فـي جل�سته رقم  2014/16املنعقدة بتاريخ  1يوني ــو 2014م ،
و�إلــى موافقـ ـ ـ ـ ــة وزارة املاليـ ـ ـ ـ ــة بكتابه ـ ـ ـ ـ ــا رق ـ ـ ـ ـ ــم "مالي ـ ـ ـ ـ ــة  -ت (/)5379م.ت.د2014/1/2/
بتاريخ 1435/6/27هـ املوافق 2014/4/27م" ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد القيمة الإيجارية للأرا�ضي احلكومية التي تخ�ص�ص باالنتفاع مل�شاريع اال�ستزراع
ال�سمكي البحري منها �أو على الياب�سة بواقع ( )5خم�سة رياالت عمانية للفدان الواحد
�سنويا .
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املــادة الثانيــــة
يعاد النظر فـي حتديد القيمة امل�شار �إليها باملــادة ال�سابقة بعد خم�س �سنوات من تطبيقها ،
ويتم الن�ص على ذلك فـي عقود االنتفاع مب�شاريع اال�ستزراع ال�سمكي .
املــادة الثالـثــــة
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  24 :من حمـــــرم 1436هـ
املـوافـــــق  17 :من نوفمبـر 2014م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ن�شر هذا القـرار فـي اجلريــدة الر�سميــة رقم ()1079
ال�صادرة فـي 2014/11/23م
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وزارة التجـارة وال�صناعـة
قـــرار وزاري
رقـم 2014/3
ب�شـ�أن �ضوابـط ت�شغيـل املنطقـة احلـرة باملزيونـة
ا�ستنادا �إىل قانون املناطق احلرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/56
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/103ب�إن�شاء منطقة حرة باملزيونة ،
و�إىل الئحــة تنظيـ ــم املنطق ــة احل ــرة باملزيونة ال�ص ــادرة بقرار رئي�س جلنــة املناطــق احلــرة
رقم ، 2010 /22
و�إىل موافقة جلنة املناطق احلرة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن ت�شغيل املنطقة احلرة باملزيونة بال�ضوابط املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف ال�ضوابط 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 ربيـع الأول 1435هـ
الموافـــق  7 :من ينايــــــــــــر 2014م

ن�شــر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�سميــة رقـم ()1045
ال�صادرة فـي 2014/2/2م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جلنـ ـ ـ ـ ــة املناطـ ـ ـ ـ ــق احل ـ ـ ـ ــرة

�ضوابط ت�شغيل املنطقة احلرة باملزيونة
الف�صـل الأول
تعريفـات
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه ال�ضوابط يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املحدد
لها فـي قانون املناطق احلرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2002/56والئحة تنظيم
املنطقة احلرة باملزيونة ال�صادرة بقرار رئي�س جلنة املناطق احلرة رقم  ، 2010/22كما
يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر :
الالئحة :
الئحة تنظيم املنطقة احلرة باملزيونة .
الدائرة املخت�صة :
الدائرة املعنية بتطبيق �أحكام هذه ال�ضوابط باملنطقة .
امل�ستثـمر :
كل �شركة عاملة �أو مودع .
املكلف بالدفع :
ال�شركة العاملة  /املودع .
القيمة التقديرية :
القيمة التي يتم تقديرها للب�ضائع التي يتقرر عر�ضها للبيع باملزاد العلني � ،أو �إتالفها
وفقا لأحكام هذه ال�ضوابط .
املزايد :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي الذي ي�شرتك فـي املزايدة على الب�ضائع التي يتم عر�ضها
للبيع باملزاد العلني وفقا لأحكام هذه ال�ضوابط .
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جلنة البيع :
اللجنة التي يتم ت�شكيلها بقرار من املدير العام لبيع الب�ضائع باملزاد العلني وفقا لأحكام
هذه ال�ضوابط .
البوابة :
بوابة املنطقة .
و�سيلة النقل الفارغة :
و�سيلة النقل التي تدخل �إىل املنطقة لغر�ض حتميل الب�ضائع .
و�سيلة النقل الأجنبية :
�أي و�سيلة نقل بري ال حتمل اجلن�سية العمانية .
و�سيط النقـل :
�أي �شركة عاملة مرخ�ص لها مبزاولة ن�شاط نقل الب�ضائع والتحميل والتفريغ باملنطقة .
املناولـــة :
عملية تفريغ وحتميل الب�ضائع .
الرتخي�ص :
ترخي�ص مزاولة الن�شاط اال�ستثماري باملنطقة .
الف�صــل الثانــي
الت�صاريــح
املـــادة ( ) 2
ت�صدر الدائرة املخت�صة الت�صاريح التالية لدخول الأ�شخا�ص للمنطقة بناء على طلب
يقدم من ال�شركة العاملة �أو مورد اخلدمات للمنطقة :
 - 1ت�صري ــح دخ ــول م�ستثم ــر  :وي�ص ــدر للم�ستثمــر  ،ويكون �ساري املفعول ملدة �سنـة
من تاريخ الإ�صدار .
 - 2ت�صري ــح دخـ ــول مف ــو�ض  :وي�صـ ــدر للأ�شخ ــا�ص الطبيعي ــني املخول ــني مـ ــن قبـ ــل
امل�ستثمر � ،شريط ــة �أن يق ــدم طال ــب الت�صريح للدائرة املخت�ص ــة ن�سخـ ــة �أ�صلــية
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من التفوي�ض وفقا ل�ضوابط اعتماد الت�صرفات والتفوي�ضات فـي املنطقة  ،ويكون
الت�صريح �ساري املفعول ملدة �سنة من تاريخ الإ�صدار .
 - 3ت�صريح دخول مورد خدمات  :ويكون �ساري املفعول ملدة ال تتجاوز �سنة من تاريخ
الإ�صدار .
 - 4ت�صريــح دخــول موظ ــف  /عام ــل (�سن ــوي )  :وي�ص ــدر للعاملي ــن لــدى ال�شركــة
العاملة  ،ويكون �ساري املفعول ملدة �سنة من تاريخ الإ�صدار .
 - 5ت�صريح دخول موظف /عامل (م�ؤقت )  :وي�صدر للمتعاملني مع امل�ستثمرين ،
ويكون �ساري املفعول ملدة التتجاوز �شهرا من تاريخ الإ�صدار .
 - 6ت�صريح دخول زائر  :وي�صدر للزائرين للمنطقة عند كل دخول  ،ويكون �ساري
املفعول حتى نهاية يوم عمل �إ�صداره .
ويجب �أن حتمل الت�صاريح �صورا حديثة ذات جودة عالية  ،وي�ستثنى من ذلك ت�صريح
دخول زائر  ،ويكون لكل نوع من الت�صاريح لون حمدد .
املـــادة ( ) 3
ت�صدر الدائرة املخت�صة ت�صريح دخول مركبة خا�صة  ،للفئات التالية  ،بناء على طلب
ال�شركة العاملة �أو مورد اخلدمات  ،على �أن يكون مالك املركبة �أو املوكل ب�سياقتها يحمل
ت�صريح دخول للمنطقة :
 - 1امل�ستثمرين .
 - 2املفو�ضني .
 - 3موردي اخلدمات .
 - 4املوظفني /العاملني (�سنوي ) .
 - 5املوظفني /العاملني (م�ؤقت ) .
 - 6الزوار .
ت�سري هذه الت�صاريح طوال مدة �سريان ت�صريح دخول مالك املركبة اخلا�صة �أو املوكل
ب�سياقتها  ،ويحظر خروج �أي ب�ضائع �أو مواد ذات قيمة جتارية داخل املركبة اخلا�صة ،
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وفـي حال خمالفة ذلك يحرر حم�ضر �ضبط  ،وتر�سل املركبة مرفقا بها املح�ضر �إىل ق�سم
جمرك املنطقة التخاذ الإجراءات اجلمركية املعمول بها .
املـــادة ( ) 4
أ�  -ت�صدر الدائرة املخت�صة ت�صاريح دخول و�سائل النقل اجلماعي وفقا لل�شروط الآتية :
�	- 1أن تكون و�سيلة النقل مملوكة لطالب الت�صريح �أو م�ست�أجرة من قبل �شركة عاملة
تزاول ن�شاط نقل الركاب باملنطقة .
�	- 2أن يكون ترخي�ص ت�سيري و�سيلة النقل �ساري املفعول ملدة التقل عن ( )3ثالثة
�أ�شهر .
�	- 3أن يكون لو�سيلة النقل وثيقة ت�أمني على الركاب والطرف الثالث �سارية املفعول
خالل فرتة �سريان الت�صريح .
�	- 4أال تتجاوز �صالحية �سريان الت�صريح �صالحية ترخي�ص ت�سيري و�سيلة النقل .
ب  -يحظــر على و�سائــل النقــل اجلماعــي اململوكــة لل�شرك ــات العامل ــة نق ــل غي ــر عماله ــا
وموظفيها .
املـــادة ( ) 5
ت�صدر الدائرة املخت�صة ت�صاريح دخول و�سائل النقل  -العمانية والأجنبية � -إىل املنطقة
لأغرا�ض التحميل  ،مع مراعاة االتفاقيات الدولية بخ�صو�ص النقل الربي التي تكون
ال�سلطنة طرفا فيها .
املـــادة ( ) 6
ت�صدر الدائرة املخت�صة بناء على طلب و�سيط النقل ت�صريح دخول و�سيلة النقل الفارغة
إ�ل ــى املنطقــة على النم ــوذج املعد له ــذا الغر�ض  ،ويحظر على ال�شرك ــات العاملـ ــة حتميـ ــل
�أي ب�ضائع من م�ستودعاتها �إال بوا�سطة و�سائل نقل م�صرح لها بذلك .
املـــادة ( ) 7
ال يجوز مزاولة ن�شاط خدمات نقل الب�ضائع باملنطقة �إال من خالل و�سيط نقل يتوىل
توفري و�سائل النقل لأغرا�ض نقل الب�ضائع داخل املنطقة � ،أو �إىل الإقليم اجلمركي
لل�سلطنة � ،أو �إىل �أي بلد �آخر  ،ويجوز لل�شركة العاملة نقل ب�ضائعها من املنطقة با�ستخدام
و�سائل النقل الربي اململوكة لها بعد احل�صول على ت�صريح بذلك .
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املـــادة ( ) 8
يلتزم و�سيط النقل بالآتي :
 - 1ا�ستئجار قطعة �أر�ض فـي املنطقة لغايات �إيواء و�سائل النقل اخلا�صة به لالنتظار ،
وملبيت الآليات واملعدات امل�ستخدمة فـي �أعمال املناولة .
�	- 2أن يكون م�صرحا له مبزاولة ن�شاط خدمات النقل الربي كن�شاط فرعي من �ضمن
ترخي�ص الن�شاط اخلدمي .
 - 3توفي ــر و�سائـ ــل النقل الفارغة خ ــالل (� )24أربع وع�شرين �ساعــة من وقت طلبــها
من ال�شركة العاملة .
 - 4عدم حتميل و�سائل النقل الربي الأجنبية �إىل البلد غري امل�سجلة فيه �إال بعد
احل�صول على ت�صريح م�سبق .
ويكون و�سيط النقل م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة عن و�سيلة النقل امل�صرح لها بدخول املنطقة
و�سائقها من وقت دخول املنطقة وحتى اخلروج منها .
املـــادة ( ) 9
ال يج ــوز حتم ــيل �أي و�سيلـ ــة نقل بري من داخـ ــل املنطقة �إال بعد احل�صــول علــى ت�صري ــح
من الدائرة املخت�صة .
املـــادة ( ) 10
م ــع مراعـ ــاة االتفاقيـ ــات الدولية النافذة فـي جمال النقل الربي فـي ال�سلطن ــة  ،يحظر
على و�سائل النق ــل الب ــري الأجنبيــة النق ــل ب ــني �أي نقطت ــني داخل املنطق ــة �أو التحمي ــل
من داخل املنطقة �إىل الإقليم اجلمركي �أو �إىل �أي بلد �آخر غري البلد امل�سجلة فيه .
املـــادة ( ) 11
يجوز لو�سائل النقل الأجنبية التي تدخل �إىل املنطقة بدون تفريغ حمولتها اخلروج
مبا�شرة �إىل بلد املق�صد بغ�ض النظر عن جن�سيتها بعد ا�ستكمال الإجراءات اجلمركية .
املـــادة ( ) 12
تقوم الدائرة املخت�صة بفتح ال�سجالت الآتية على بوابة املنطقة :
� - 1سجل للأ�شخا�ص واملركبات اخلا�صة تدون به �أ�سماء الأ�شخا�ص (الزائرين) ،
وجن�سياتهم  ،ونوع و�أرقام �إثبات �شخ�صياتهم  ،و�أرقام مركباتهم وجن�سيتها .
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� - 2سجل لو�سائل النقل الربي الفارغة التي تدخل للمنطقة لأغرا�ض التحميل ،
تدون به رقم الو�سيلة وت�صريح دخولها ونوع و�أرقام �إثبات �شخ�صية �سائقها .
املـــادة ( ) 13
للموظفني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية دخول املنطقة بدون ت�صاريح .
املـــادة ( ) 14
يقوم رجال الأمن وال�سالمة باملنطقة يوميا بح�صر كافة و�سائل نقل الب�ضائع املتواجدة
فـي املنطقة بنهاية �ساعات العمل  ،و�إخطار الدائرة املخت�صة بذلك التخاذ الإجراءات
الالزمة مع و�سيط النقل .
املـــادة ( ) 15
أ�  -للدائرة املخت�صة �سحب ت�صاريح الدخول �إىل املنطقة  ،ومنع امل�صرح له من الدخول
فـي �أي من احلاالت الآتية :
�	- 1إذا ارتكب امل�صرح له فعال يعيق العمل باملنطقة � ،أو يتعار�ض مع �أهداف و�أغرا�ض
املنطقـ ـ ـ ــة � ،أو يهـ ـ ـ ــدد �أم ـ ــن املن�شـ ـ ـ ـ�آت �أو ال�شركـ ـ ــات العاملـ ـ ــة �أو العامليـ ـ ــن به ـ ـ ـ ــا
�أو �سالمتهم � ،أو خمالفة قانون املناطق احلرة �أو الئحة تنظيم املنطقة احلرة
باملزيونة �أو التعليمات �أو ال�ضوابط املعمول بها .
 - 2نقل و�سيلة النقل اجلماعي لأ�شخا�ص غري م�صرح لهم بدخول املنطقة .
ب  -يج ــب �أن يك ــون ق ــرار املن ــع من دخـول املنطقة م�سببا  ،و�أال تزيد مدته على ع ــام واح ــد
من تاريخ �إ�صداره  ،وال يجوز منح ت�صريح دخول للمنطقة لأي �شخ�ص �سبق �أن �صدر
ب�ش�أنه قرار منع من دخول املنطقة خالل فرتة املنع �إال مبوافقة رئي�س اللجنة .
الف�صـل الثالـث
اللوحـات والإعالنـات
املـــادة ( ) 16
أ�  -يجب على املنطقة تثبيت لوحات �إر�شادية فـي نقاط ا�سرتاتيجية مبينا بها مواقع
ال�شركات العاملة .
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ب  -يج ــب على املنطق ــة وال�شركــات العاملة و�ضع لوحات �إر�شادية و�إ�شارات حتذيرية داخــل
مواقع العمل  ،وو�ضع خطط الطوارئ على مداخل وخمارج مواقع العمل .
وعلى ال�شركات العاملة االلتزام بالت�صميم الذي تعده الدائرة املخت�صة للوحات الإر�شادية .
املـــادة ( ) 17
يجب على ال�شركات العاملة �أن ت�ضع فـي املكان الذي تزاول ن�شاطها فيه لوحة مكتوبا
عليها ا�سم ونوع الن�شاط والبيانات التي حتددها الدائرة املخت�صة  ،وللمنطقة �أن تقوم
بتوفري وتركيب اللوحات على هذه الأماكن لغر�ض التماثل والتنا�سق  ،وفـي هذه احلالة
تتحمل ال�شركة العاملة تكاليف اللوحات اخلا�صة بها .
املـــادة ( ) 18
يحظر تثبيت �أو و�ضع لوحة �أو كتابة �أو �أحرف نافرة �أو عالمة �أو نق�ش بق�صد الدعاية
�أو الرتويج ال�سم �أو حمل �أو ب�ضاعة �أو جتارة �أو مهنة �أو ن�شاط �أو �أي �شيء �آخر  ،وي�شمل
الإعالن ــات امل�ض ــاءة بالكهرب ــاء ب�ص ــورة م�ستم ــرة �أو متقطع ــة والإعــالن الثابــت �أو املتحــرك
�أو املحول  ،قبل احل�صول على موافقة الدائرة املخت�صة .
املـــادة ( ) 19
يجب �أن تتطابق بيانات اللوحة �أو الإعالن مع البيانات الواردة فـي ال�سجل التجاري
والوثائق اخلا�صة بالعالمات التجارية  ،و�أن تو�ضع ب�شكل وا�ضح وغري م�ضلل .
املـــادة ( ) 20
ال يجوز �أن ت�شتمل اللوحة �أو الإعالن على ما يخالف القوانني والأنظمة واللوائح النافذة
فـي ال�سلطنة � ،أو ما مي�س ال�شعور الديني � ،أو يتنافى مع الآداب العامة �أو النظام العام ،
وفـي حالة خمالفة ذلك يجوز للمدير العام �أو من يفو�ضه �أن ي�أمر ب�إزالة اللوحة �أو الإعالن
على نفقة املخالف  ،ودون الإخالل مب�س�ؤوليته اجلزائية .
املـــادة ( ) 21
تلتزم ال�شركات العاملة ب�صيانة وجتديد اللوحات كلما اقت�ضت ال�ضرورة  ،مع ا�ستمرار
توفر �شروط ال�سالمة العامة باللوحات .
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املـــادة ( ) 22
تلتزم ال�شركات العاملة بنقل �أو �إزالة كافة اللوحات والإعالنات من الأماكن التي تزاول
ن�شاطها فيها عند �إخالئها .
املـــادة ( ) 23
ال ت�سري الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل على لوحات و�إعالنات وحدات اجلهاز
الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة داخل املنطقة .
الف�صـل الرابـع
�سكـن العامليـن
املـــادة ( ) 24
أ�  -ال يجوز بناء �سكن دائم للعاملني فـي املنطقة �إال فـي الأماكن التي حتددها املنطقة .
ب  -يجب �أن تكون مداخل وخمارج املنطقة ال�سكنية منف�صلة عن باقي القطاع اال�ستثماري
فـي املنطقة .
املـــادة ( ) 25
يجــب علــى املنطقــة توفيــر م�ساح ــات كافيــة للرتفيـه والألعاب وخدمـات الإ�سعــاف الأولي ــة
ومركز طبي �أويل  ،فـي املنطقة املحددة لأغرا�ض ال�سكن .
املـــادة ( ) 26
يجب �أن يتوفر فـي مباين ال�سكن الدائم للعاملني باملنطقة ما ي�أتي :
�	- 1أن تكون امل�ساحة الإجمالية متنا�سبة مع عدد العاملني فـي كل مبنى .
�	- 2أن يكون عدد العاملني فـي كل غرفة متنا�سبا مع م�ساحتها .
 - 3اال�شرتاط ــات واملعايي ــر الهند�سي ــة وفق املوا�صفـ ــات العمانية للمباين ال�سكني ــة ،
و�أن تكون متباعدة بع�ضها عن بع�ض ب�شكل يوفر تهوية مالئمة للغرف بها .
� - ٤شروط ال�سالمة العامة وفقا ملتطلبات الدفاع املدين .
 - 5مرافق �صحية مالئمة بكل مبنى .
 - 6التهوية ال�سليمة .
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 - 7و�سائل التكييف والتربيد املالئمة للظروف املناخية داخلها .
 - 8خدمــات ال�صــرف ال�صحــي واملياه النقي ــة ال�صاحلــة لال�ستخــدام الب�شري وفقــا
للمعايري املعمول بها فـي ال�سلطنة .
 - 9مكان خم�ص�ص فـي كل مبنى لتح�ضري و�إعداد الأطعمة وحفظها ب�شكل منف�صل
عن غرف املبيت  ،ومبا ي�ضمن �سالمة العاملني والأغذية وامل�شروبات .
املـــادة ( ) 27
يجوز للمقاولني املرخ�ص لهم بالعمل فـي املنطقة �إقامة �سكن م�ؤقت للعاملني فـي �أثناء
فتـ ــرة تنفي ــذ الأعم ـ ــال  ،وذلك بعد موافقة الدائرة املخت�ص ــة  ،على �أن يتوافــر فـي ال�سك ــن
ما ي�أتي :
� - 1شروط ال�سالمة العامة وفقا ملتطلبات الدفاع املدين .
 - 2البيئــة ال�صحيــة املنا�سب ــة من حيث التهويــة ال�سليمــة وخدمــات ال�ص ــرف ال�صحـي
واملي ـ ــاه النقي ـ ــة ال�صاحلـ ــة لال�ستخـ ــدام الب�شـ ــري وفقـ ــا للمعاييـ ــر املعمـ ــول به ـ ــا
فـي ال�سلطنة .
�	- 3أن تكون على م�سافة كافية من �أعمال احلفر والردم والبناء .
�	- ٤أن تكــون علــى �أر�ض م�ؤجــرة لل�شركة العاملة �صاحبــة البناء �أو امل�شروع � ،أو �أن يتم
ا�ستئجارها لهذه الغاية .
 - 5توفري و�سيلة ات�صال �سريع فـي ال�سكن على مدار ال�ساعة .
 - 6توفري و�سيلة نقل منا�سبة فـي حالة الطوارئ فـي موقع ال�سكن .
وال ي�سمح باملبيت داخل ال�سكن �إال للعاملني بذات امل�شروع  ،و�أن يكون م�صرحا لهم بالدخول
للمنطقة .
املـــادة ( ) 28
�أ  -يج ــب تعي ــني م�شـ ــرف عمانـ ــي اجلن�سية عل ــى كـ ــل مبنــى  ،على �أن يكــون ذلك امل�شــرف
من الن�ساء فـي املباين املخ�ص�صة للن�ساء .
ب  -يجــب �أن تكــون املبانــي املخ�ص�صـ ــة للن�س ـ ــاء منف�صل ـ ــة عن تلــك املخ�ص�ص ـ ــة للرجـ ـ ــال ،
وال ي�سمح باالختالط فـي املباين ال�سكنية بني اجلن�سني .
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ج  -يجب �أن تكون املباين املخ�ص�صة ل�سكن العائالت منف�صلة عن املباين املخ�ص�صة ل�سكن
العاملني غري املتزوجني .
د  -يجب على ال�شركة العاملة التي تقوم ب�إدارة وت�شغيل املباين ال�سكنية باملنطقة  ،تزويد
الدائرة املخت�صة ب�شكل دوري ب�أرقام املباين  ،وقوائم العاملني فـي كل مبنى  ،وكافة
البيانات اخلا�صة بهم .
املـــادة ( ) 29
يجــب �أن تقــوم الدائرة املخت�صــة �أو من توكلــه املنطقــة ب�إجــراء تفتي�ش دوري عل ــى �سك ــن
العاملني باملنطقة للت�أكد من تطبيق ال�ضوابط وال�شروط واملوا�صفات املعمول بها .
املـــادة ( ) 30
ال يجوز لل�شركات العاملة التي ت�ست�أجر �سكنا ملوظفيها من املنطقة �أن تقوم بت�أجريه �أو �أن
تت�شارك فـي املباين � ،إال مبوافقة الدائرة املخت�صة .
املـــادة ( ) 31
ال يج ــوز لل�شركـ ــات العامل ــة ت�أج ــري املبانــي ال�سكنيــة اخلا�صة بها  ،ب�شكل كلــي �أو جزئــي ،
�إال بع ــد احل�ص ــول علـ ــى موافقـ ــة الدائ ــرة املخت�صـ ــة  ،و�إ�ضافة ن�شــاط اال�ستثمــار العق ــاري
لرتخي�ص مزاولة الن�شاط اال�ستثماري باملنطقة .
الف�صـل اخلامـ�س
العاملون فـي املنطقـة
املـــادة ( ) 32
تلتزم ال�شركة العاملة بالآتي :
� - 1إخطار الدائرة املخت�صة بكافة البيانات اخلا�صة بالعاملني لديها خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما من مبا�شرتهم العمل .
 - 2االحتفاظ ب�سجل تدون فيه �أ�سماء العاملني لديها وتاريخ التحاقهم بالعمل ،
وعن ــوان �إقام ـ ــة ك ـ ــل منه ـ ــم  ،وبيانـ ــات االت�ص ـ ــال اخلا�ص ـ ــة به  ،وحتديـ ــد �شخ ــ�ص
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�أو جهة معروفة فـي ال�سلطنة وفـي البلد الأ�صل بالن�سبة للمقيم  ،وتزويد الدائرة
املخت�صة بتلك البيانات وحتديثها  ،وتكون ال�شركة العاملة م�س�ؤولة عن �صحة
هذه البيانات .
 - 3عدم ال�سماح لأي عامل بالعمل لديها �إال وفقا للإجراءات القانونية املتبعة .
 - 4عدم ال�سماح للعمال باملبيت فـي �أماكن العمل .
املـــادة ( ) 33
يلتزم العاملون فـي املنطقة بالآتي :
 - 1االحتفاظ بت�صاريح الدخول للمنطقة و�إبرازها لرجال الأمن وال�سالمة باملنطقة
كلما طلب منهم ذلك .
 - 2االلتزام باللوائح والأنظمة والعادات .
املـــادة ( ) 34
يحظر على العاملني فـي املنطقة الآتي :
 - 1النوم فـي �أماكن العمل .
 - 2التواجد داخل �أماكن العمل فـي غري �أوقات العمل الر�سمية �إال بعد �إخطار الدائرة
املخت�صة .
 - 3التجــوال فـي الأماك ــن اخلا�صــة بال�شرك ــات العاملـ ــة � ،أو غيـ ــر الأماك ــن العام ــة
باملنطقة �إال حلاجة �ضرورية .
 - 4القيام ب�أي �أعمال من �ش�أنها عدم ا�ستقرار املنطقة .
 - 5ارتكاب �أي فعل من �ش�أنه �إثارة عواطف �أو م�شاعر الآخرين .
 - 6كل قول �أو فعل مي�س املعتقدات الدينية � ،أو يخل بح�سن ال�سري وال�سلوك والآداب
املرعية داخل �أماكن العمل �أو ال�سكن باملنطقة .
�	- 7أي اعتداء �أو �إ�ساءة �إىل �أي من املوظفني �أو العاملني باملنطقة .
 - 8تناول اخلمور �أو �أي من املواد املخدرة .
 - 9التدخني بكافة �أنواعه فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
 - 10تداول الأفالم وال�صور واملجالت واملواد املنافية للآداب والأخالق والقيم الدينية .
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الف�صـل ال�سـاد�س
الت�أميـن
املـــادة ( ) 35
يجب على املنطقة  -من خالل الدائرة املخت�صة  -القيام بالآتي :
 - 1الت�أمني على كافة املباين واملكاتب والوحدات الت�صنيعية وامل�ستودعات والوحدات
العقارية التي �أن�ش�أتها  ،والآليات واملعدات اململوكة لها والكائنة باملنطقة  ،وذلك
بعد االنتهاء مبا�شرة من عمليات البناء .
 - 2الت�أمني على كافة الب�ضائع التي تعود ملكيتها للم�ستثمر  ،وذلك فـي حالة تخزين
هذه الب�ضائع فـي املخازن �أو امل�ستودعات �أو املباين اململوكة للمنطقة والتي تقوم
ب�إدارتها وت�شغيلها  ،على �أن تغطي الوثيقة كافة الأ�ضرار والأخطار التي قد تلحق
بتلك الب�ضائع  ،وفـي هذه احلالة ت�ستوفـي املنطقة كلفة الت�أمني على تلك الب�ضائع
م�ضافا �إليها ( )%10ع�شرة باملائة من هذه الكلفة كر�سوم خدمات .
املـــادة ( ) 36
يجب على ال�شركة العاملة القيام بالآتي :
 - 1تقدمي وثيقة ت�أمني تغطي كافة الأ�ضرار والأخطار التي قد تنجم عن عمليات
البناء  ،وذلك قبل ا�ست�صدار ت�صريح البناء .
 - 2تقدمي وثيقة ت�أمني على كافة املباين واملكاتب والوحدات الت�صنيعية وامل�ستودعات
�أو الوحدات العقارية التي �أن�ش�أتها  ،والآالت واملعدات امل�ستخدمة فـي العمليات
الت�شغيلي ــة والإنتاجي ــة لديه ــا  ،وذلك بع ــد االنتهاء مبا�شرة من عمليات البناء ،
وال يجوز للدائرة املخت�ص ــة �أن ت�ص ــدر �شه ــادة �إمتــام البناء لل�شركة العاملة قبـل
تقدمي هذه الوثيقة وفقا لأحكام هذه ال�ضوابط .
 - 3تقدي ــم وثيقة ت�أمني تغطي كافة الأ�ضرار والأخطار التي قد تلحق بالب�ضائع التي
تعود ملكيتها لها � ،أو تكون مبخازنها �أو م�ستودعاتها ل�شركات عاملة �أو مودعني
�آخرين  ،ما مل يقم مالك الب�ضاعة بتقدمي وثيقة ت�أمني خا�صة بب�ضائعه .
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�	- 4إذا كانت املباين م�ست�أجرة  ،ال ي�سمح لل�شركة العاملة مبا�شرة عملياتها فـي املنطقة
قبل تقدمي وثيقة ت�أمني تغطي الوحدات الت�صنيعية والآليات واملعدات امل�ستخدمة
فـي العمليات الت�شغيلية والإنتاجية لديها .
 - 5تقدمي وثيقة ت�أمني على العاملني لديها .
املـــادة ( ) 37
يج ــوز لل�شرك ــة العامل ــة �أن تق ــدم وثيق ــة ت�أمي ــن واحدة �أو عدة وثائق لتغطية الأ�ضرار
والأخط ــار التي قد تلحــق بالعاملي ــن لديه ــا واملبان ــي واملكات ــب والوح ــدات الت�صنيعي ــة
وامل�ستودعات والوحدات العقارية والب�ضائع العائدة ملكيتها لها �أو تكون بعهدتها للغري .
املـــادة ( ) 38
يجب �أن تكون �صالحية وثيقة الت�أمني �سارية ملدة �سنة ميالدية  ،ويجوز �أن تكون ملدة �أقل
مبوافقة الدائرة املخت�صة  ،وفـي جميع الأحوال يجب جتديد الوثيقة قبل انتهاء �سريانها
بـ ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل  ،فـي حالة ما �إذا تطلب الأمر ذلك .
املـــادة ( ) 39
أ�  -تقـ ــدم كافة وثائ ـ ــق الت�أمني وفقـ ــا له ـ ــذه ال�ضوابط للدائـ ــرة املخت�ص ـ ــة  ،ويجـ ــب البـ ــت
فـي اعتماد الوثيقة خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ تقدميها .
ب  -فـي حالة اعتماد وثيقة الت�أمني  ،ي�سلم مقدمها �إ�شعـارا يبني فيه رقمها و�ساع ــة وي ــوم
وتاريخ تقدميها  ،وفـي حالة رف�ض الوثيقة  ،تعاد �إىل مقدمها مرفقا بها �أ�سباب
الرف�ض .
املـــادة ( ) 40
�أ  -يجب �أن تغطي وثيقة الت�أمني اخلا�صة بالب�ضائع كافة الأ�ضرار والأخطار التي قد
تلحق بها من تاريخ دخولها �إىل املنطقة وخالل وجودها فيها  ،وحتى خروجها منها
ودخولها ال�ساحة اجلمركية .
ب  -يج ــب �أن تغطــي وثيق ــة الت�أميــن كافة الأ�ضرار والأخط ــار التي قد تلحــق بالأ�شخــا�ص
واملمتلكات العائدة للغري داخل املنطقة  ،على �أن حتدد الدائرة املخت�صة احلد الأق�صى
للم�س�ؤولية عن كل حادث قبل اعتماد الوثيقة .
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ج  -يجب على ال�شركة العاملة �إذا جتاوزت قيمة الب�ضائع الداخلة واملخزنة باملنطقة قيمة
وثيقـ ــة الت أ�م ــني املقدمة عل ــى تلك الب�ضائع  ،زيادة مقدار الوثيقة مبا ي�شم ــل الزيادة
فـي قيمة هذه الب�ضائع وعلى م�س�ؤوليتها الكاملة جتاه املنطقة �أو �أي طرف ثالث .
املـــادة ( ) 41
أ�  -يجب �أن تت�ضمن وثيقة الت�أمني املقدمة من امل�ستثمر ن�صا �صريحا باعتبار �أي �شرط
يعفـي �شركة الت�أمني من امل�س�ؤولية فـي الإحالل بالتعوي�ض ملغى .
ب  -يجب �أن تت�ضمن وثيقة الت�أمني املقدمة من امل�ستثمر ن�صا �صريحا بعدم رجوع �شركة
الت�أمني على املنطقة للمطالبة بالتعوي�ضات التي قامت بدفعها للمت�ضرر .
املـــادة ( ) 42
أ�  -فـي حال تقدمي ال�شركة العاملة وثيقة ت�أمني تغطي ب�ضائع حمددة بذاتها  ،ال ي�سمح
لها بتخزين ب�ضائع �أخرى غري هذه الب�ضائع قبل �أن تقوم بتعديل وثيقة الت�أمني
ب�إ�ضافة تلك الب�ضائع �إليها .
ب  -فـي حال تقدمي ال�شركة العاملة وثيقة ت�أمني تغطي الب�ضائع العائدة ملكيتها �إليها ،
ال ي�سمح لها بتخزين ب�ضائع للغري قبل �أن تقوم بتعديل وثيقة الت�أمني  ،و�إ�ضافة تلك
الب�ضائع �إليها .
املـــادة ( ) 43
يجب �أن يكون ا�سم امل�ؤمن له متطابقا مع اال�سم الوارد بعقد الإيجار �أو اتفاقية اال�ستثمار
�أو طلب �إيداع الب�ضائع .
املـــادة ( ) 44
يج ــوز للمدي ــر الع ــام رفــ�ض وثيق ــة الت�أم ـ ــني �إذا كانـ ــت �ص ـ ــادرة عــن �شرك ـ ــة ت�أمـ ــني �سبق
�أن ماطلت فـ ــي دفـ ــع التعويــ�ض ع ــن ال�ضــرر بـدون وجـ ــه حق �أو رجعــت بالتعويــ�ض املدفوع
من قبلها على املنطقة .
املـــادة ( ) 45
يجب �أن تكون وثيقة الت�أمني حمررة باللغة العربية  ،و�إذا كانت الوثيقة حمررة بلغة
�أجنبية يجب �أن تكون م�صحوبة بن�سخة مرتجمة معتمدة باللغة العربية  ،وعند االختالف
فـي تف�سريها يعتد بالن�سخة العربية .
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الف�صـل ال�سابـع
ال�سجـالت والقيـود
املـــادة ( ) 46
يجب على املنطقة االحتفاظ بال�سجالت الآتية :
� - 1سجل املناف�ست .
� - 2سجل �إتالف الب�ضائع .
املـــادة ( ) 47
يجب على ال�شرك ــات العاملة االحتفاظ بال�سجــالت الآتي ــة ب�صورة ورقي ــة �أو �إلكرتوني ــة ،
على �أن يتم اعتمادها من قبل الدائرة املخت�صة قبل مبا�شرة العمل بتلك ال�سجالت :
 - 1ال�سجل العام للب�ضائع  :ويت�ضمن كافة البيانات واملعلومات املوجودة فـي �سجل
مناف�سـ ــت املنطقـ ــة  ،وتقيد فيه كافـ ــة العمليـ ــات التي جتريه ــا ال�شركـ ــة العاملـ ـ ــة
على الب�ضائع كنقلها و�إيداعها و�إخراجها والر�صيد املتبقي بامل�ستودعات .
 - 2ال�سجـ ـ ــل اخلــا�ص بالب�ضائ ـ ــع املتلفـ ـ ــة  :ويت�ضمـ ــن كافـ ــة البيانـ ـ ــات واملعلوم ـ ـ ــات
عن الب�ضائع املتلفة .
 - 3ال�سجل اخلا�ص مبعادالت الت�صنيع  :ويت�ضمن كافة بيانات ومعلومات الب�ضائع
الداخلة فـي عمليات الإنتاج بالن�سبة لل�شركات املرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط
ال�صناعي .
املـــادة ( ) 48
يجب على ال�شركات العاملة عند تطبيق هذه ال�ضوابط لأول مرة �أن تقوم بجرد �أر�صدة
م�ستودعاتهــا  ،وح�ص ــر امل ـ ــواد اخلــام والب�ضائع املنتجة وحتديد ر�صي ــد كل منهــا  ،ويجب
على املنطقة �أن تقوم ب�إ�صدار وثائق م�ستند �إيداع ب�ضائع بالر�صيد .
املـــادة ( ) 49
يجب على ال�شركات العاملة �أن تقوم مبطابقة �سجالتها مع �سجالت املنطقة مرة واحدة
على الأقل فـي ال�سنة  ،وكلما اقت�ضى الأمر ذلك  ،وعلى ال�شركة �أن تت�أكد من مطابقة هذه
ال�سجالت مع بع�ضها بع�ضا  ،وفـي حال فقدان �أو �إتالف �أي من هذه ال�سجالت تعتمد
لأغرا�ض التدقيق واملراجعة الأر�صدة املثبتة فـي �سجالت وقيود املنطقة .
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املـــادة ( ) 50
أ�  -فـي حال حدوث اختالف بني �سجالت ال�شركة العاملة و�سجالت املنطقة  ،ت�شكل جلنــة
م�شرتكــة من ممثليــن عن كــل من ال�شركــة العاملــة واملنطقــة للتدقيــق ومطابقة
�سجالت ال�شركة العاملة ب�سجالت املنطقة  ،على �أن تقوم اللجنة باجلرد الفعلي
لكميات الب�ضائع املخزنة مب�ستودعات ال�شركة العاملة ومطابقتها مع القيود والوثائق
املتعلقة بالب�ضائع لدى املنطقة .
ب  -فـي حال تبني للجنة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة (�أ) من هذه املادة وجود اختالف
فيما بني �سجالت ال�شركة العاملة وكميات الب�ضائع املخزنة فعليا مب�ستودعاتها وعدم
تقدمي ممثل ال�شركة العاملة بيانات كافية تربر وجود هذا االختالف  ،يجب على
ممثل املنطقة �إخطار ق�سم جمرك املنطقة من خالل الدائرة املخت�صة  ،وفـي هذه
احلال ــة يت ــم ت�شكي ــل جلن ــة للتدقيــق والتفتيــ�ش وفقــا لأحكــام الفقــرة (ب) من امل ــادة
( )42من الالئحة  ،وعلى �ضوء تقرير هذه اللجنة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية
جتاه ال�شركة العاملة  ،وت�صحيح القيود وفقا لذلك .
املـــادة ( ) 51
يجب على ال�شركات العاملة فـي نهاية كل �شهر ميالدي تزويد الدائرة املخت�صة بن�سخ
�إلكرتونية من ال�سجالت والقيود الإلكرتونية وفقا لآخر التعديالت  ،وحتتفظ الدائرة
املخت�صة بتلك الن�سخ حتى تاريخ املراجعة .
املـــادة ( ) 52
يجب على ال�شركات العاملة االحتفاظ بكافة ال�سجالت والوثائق الورقية والإلكرتونية
اخلا�صة بالب�ضائع ملدة التقل عن ( )5خم�س �سنوات ميالدية من تاريخ �إغالقها  ،واليجوز
�إتالف �أي منها �إال بعد احل�صول على موافقة الدائرة املخت�صة  ،وفـي حال مت بيع الب�ضائع
داخل املنطقة فيما بني ال�شركات العاملة يجب على ال�شركة البائعة تزويد ال�شركة امل�شرتية
بن�سخة من كافة الوثائق اخلا�صة بالب�ضائع املبيعة  ،وعلى ال�شركة امل�شرتية االحتفاظ
بهذه الوثائق لذات الفرتة .
املـــادة ( ) 53
يجب على املنطقة االحتفاظ بال�سجالت والوثائق اخلا�صة بالب�ضائع للفرتات الآتية :
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 - 1ال�سجالت لفرتة ( )15خم�س ع�شرة �سنة من تاريخ �إغالقها .
 - 2الوثائق لفرتة ( )5خم�س �سنوات من تاريخ �إ�صدارها .
الف�صـل الثامـن
التوكيـالت والتفوي�ضـات
املـــادة ( ) 54
يج ــب �أن يكون املت�ص ــرف واملت�صرف �إليه واملفو�ض �أهال للت�صــرف وفقا للقوانني النافــذة
فـي ال�سلطنة وقت �إجراء الت�صرف .
املـــادة ( ) 55
�إذا ك ــان مالك الب�ضائ ــع �شخ�ص ــا معنوي ــا  ،فيجب العتم ــاد التفوي�ض لأغــرا�ض الت�صــرف
فـي الب�ضائ ــع املودع ــة فـي املنطقــة تقدي ــم ن�سخة �أ�صلي ــة من التفوي�ض للدائرة املخت�صــة
من خالل املفو�ض �أو املمثل القانوين لل�شخ�ص املعنوي .
املـــادة ( ) 56
�إذا كــان مـالك الب�ضائع �شخ�صــا طبيعيا �أو م�ؤ�س�سة فرديــة  ،فيجــب العتمــاد التفويــ�ض
لأغـرا�ض الت�صرف فـي الب�ضائـع املودعة فـي املنطقة والعائدة ملكيتها �إليه تقدمي ن�سخة
�أ�صليــة مــن التفوي�ض للدائرة املخت�صة من خــالل املالك �شخ�صيــا �أو املفــو�ض �أو املمث ــل
القانوين للم�ؤ�س�سة الفردية .
املـــادة ( ) 57
�إذا كان مالك الب�ضائع وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة �أو ال�شركات امل�ساهمة
العامة �أو املنظمات �أو الهيئات الدبلوما�سية  ،فيعتد باخلطاب ال�صادر من تلك اجلهات
لأغرا�ض الت�صرف فـي الب�ضائع املودعة فـي املنطقة .
املـــادة ( ) 58
�إذا كان مالك الب�ضائع جمعية خريية �أو ناديا �أو ما �شابه ذلك  ،فيتعني احل�ضور ال�شخ�صي
للمفو�ضني بالأمور املالية لأغرا�ض اعتماد الت�صرف فـي الب�ضائع املودعة فـي املنطقة ،
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وفـي حال تفوي�ض املفو�ضني بالأمور املالية �شخ�صا �آخر للقيام بالت�صرف فـي الب�ضائع
تعتمد التفوي�ضات امل�صادق عليها بتواقيعهم  ،وفـي جميع الأحوال يجب تقدمي ما يفيد
�صالحيات املفو�ضني بالأمور املالية �أو من قاموا بتفوي�ضهم .
املـــادة ( ) 59
ال يعتد بالتفوي�ضات امل�صادق على تواقيعها من البنوك والغرف التجارية �أو ما فـي حكمها
من م�ؤ�س�سات ر�سمية �إال للأغرا�ض الآتية :
�أ  -قبول �شراء الب�ضائع املودعة فـي املنطقة .
ب  -تفوي�ضات ال�سري فـي �إجراءات تخلي�ص الب�ضائع .
ج  -ال�سري فـي �إجراءات التخزين وتوقيع عقود التخزين .
املـــادة ( ) 60
تعتمد التوكيالت ال�صادرة عن الكاتب بالعدل ومن فـي حكمه بال�سلطنة �أو خارجها
لأغرا�ض الت�صرف فـي الب�ضائع املودعة فـي املنطقة .
املـــادة ( ) 61
تعتمد التوكيالت ال�صادرة عن �سفارات ال�سلطنة باخلارج �أو قن�صلياتها العامة �أو قن�صلياتها
الفخرية �أو مكاتبها التجارية �أو ما يقوم مقامها  ،لأغرا�ض الت�صرف فـي الب�ضائع املودعة
فـي املنطقة .
املـــادة ( ) 62
�إذا كان ــت الوثائـ ــق اخلا�صة بالتوكيـ ــالت �صـ ــادرة مـ ــن خارج ال�سلطنـ ـ ــة  ،يجـ ــب ت�صديقهـ ــا
م ــن اجله ــات املعتمــدة واملتع ــارف عليه ــا دولي ــا ألغــرا�ض الت�ص ــرف فـي الب�ضائــع املودعـ ــة
فـي املنطقة .
املـــادة ( ) 63
تعتمد الوثائق ال�صادرة من اجلهات املخت�صة قانونا بامل�سائل الآتية لأغرا�ض تغيري ملكية
الب�ضائع املودعة فـي املنطقة :
 - 1الرتكات .
 - 2الهبات .
 - 3التربعات .
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 - 4الو�صايا .
� - 5أي م�سائل �أخرى .
املـــادة ( ) 64
يجب تقدمي الوثائق التالية لأغرا�ض اعتماد الت�صرف فـي الب�ضائع :
 - 1وثيقة �إثبات ال�شخ�صية �إذا كانت الب�ضائع مودعة با�سم �شخ�ص .
 - 2ال�سجل التجاري �أو �صورة طبق الأ�صل منه وفقا لآخر تعديل و�صورة من التفوي�ض
�إذا كانت الب�ضائع مودعة با�سم م�ؤ�س�سة فردية �أو �شخ�ص معنوي .
املـــادة ( ) 65
تطبق الإجراءات والأحكام املعمول بها فـي الإدارة العامة للجمارك ب�ش�أن تنظيم ن�شاط
التخلي�ص اجلمركي ومهنة مندوب خمل�ص جمركي لأغرا�ض التخلي�ص على الب�ضائع
الواردة �أو ال�صادرة من و�إىل املنطقة .
املـــادة ( ) 66
تكون التوكيالت والتفوي�ضات �سارية املفعول للمدة املحددة فيها  ،و�إذا كانت غري حمددة
املدة تكون �سارية حلني تقدمي ما يفيد �إنهاءها .
املـــادة ( ) 67
يجب العتماد التوكيالت والتفوي�ضات �أن تت�ضمن ما ي�أتي :
أ�  -حتديد �صالحيات الوكيل �أو املفو�ض على وجه الدقة  ،وبيان ما �إذا كان التوكيل
�أو التفوي�ض يجيز له تفوي�ض �أو توكيل غريه من عدمه .
ب �	-أن يك ــون التوكي ــل �أو التفويــ�ض ظاهريا �سليم ــا ووا�ضح الداللة  ،لي�س فيه ك�شــط
�أو حمـو �أو �إ�ضافة �أو فوا�صــل �أو حــوا�ش �أو طمــ�س  ،م ــا لــم يك ــن م�صدق ــا على ذلك
من اجلهة ال�صادر عنها التوكيل �أو التفوي�ض �أو من ذوي ال�ش�أن بح�سب الأحوال .
املـــادة ( ) 68
يجب على الوكيل �أو املفو�ض �إخطار الدائرة املخت�صة بوفاة مالك الب�ضائع �أو انق�ضاء
ال�شركة العاملة �أو زوال �صفته .
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املـــادة ( ) 69
فـي نطاق تطبيق هذه ال�ضوابط يكون مقدم التفوي�ض �أو التوكيل �أو �أي م�ستند لأغرا�ض
الت�صرف فـي الب�ضائع املودعة فـي املنطقة م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة �أمام الغري عن �صحة
التوكيل �أو التفوي�ض �أو امل�ستند املقدم  ،ودون �أدنى م�س�ؤولية على املنطقة .
الف�صـل التا�سـع
نقـل الب�ضائـع
املـــادة ( ) 70
يجوز نقل الب�ضائع داخل املنطقة فيما بني ال�شركات العاملة �أو فيما بينها وبني املنطقة
وفقا للإجراءات الآتية :
�أ  -يقدم طلب نقل الب�ضائع �إىل الدائرة املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض
مبينا فيه عدد الب�ضائع املراد نقلها ووزنها ومكان التخزين الذي يتم النقل منه ،
واملكان الذي �سيتم النقل �إليه .
ب  -يج ــب علـ ــى الدائـ ــرة املخت�ص ــة الب ــت ف ــي الطل ــب خ ـ ــالل ( )3ثالث ـ ــة �أيـ ــام عمــل
من تاريخ تقدميه  ،وفـي حال املوافقة على الطلب يقوم مالك الب�ضائع بعملية
النقل مبراعاة الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه ال�ضوابط  ،وفـي حال رف�ض
الطلب يجب �أن يكون الرف�ض م�سببا .
ج  -يجب على مالك الب�ضائع �أن يقوم بت�سليم منوذج نقل الب�ضائع للدائرة املخت�صة
خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ ا�ستكمال عملية النقل .
املـــادة ( ) 71
يجب على الدائرة املخت�صة معاينة الب�ضائع املراد نقلها ظاهريا قبل وبعد عملية النقل
فـي احلاالت الآتية :
أ� � -إذا كانت قيمته ــا تزي ــد عل ــى ( )100000مائة �ألــف ري ــال عمانــي  ،ويجوز الك�ش ــف
على الب�ضائع �إذا كانت قيمتها �أقل من هذا املبلغ كلما اقت�ضى الأمر ذلك .
ب � -إذا كانت ذات طبيعة تت�أثر �أو يلحقها �ضرر من عملية النقل .
ج � -إذا كانت مواد غذائية �أو كيميائية .
د � -إذا كانت قد م�ضى على تخزينها فـي املنطقة �أكرث من �سنة ميالدية .
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املـــادة ( ) 72
ال يجوز نقل الب�ضائع من خمازن �أو م�ستودعات املنطقة �إىل خمازن �أو م�ستودعات ال�شركة
العاملة فـي حال كانت عملية التخزين لأ�سباب تتعلق بنوعية الب�ضائع �أو لأمور متعلقة
بال�سالمة العامة �أو كانت الب�ضائع حمجوزا عليها بحكم ق�ضائي �أو لأي �سبب قانوين �آخر ،
�إال بعد زوال �سبب التخزين .
املـــادة ( ) 73
يعد عقد بيع الب�ضائع بني ال�شركات العاملة مبثابة منوذج طلب نقل ب�ضائع  ،ويتم نقل
قيود مكان التخزين مبا�شرة �إال فـي حالة رغبة ال�شركة العاملة امل�شرتية �إبقاء تخزين
الب�ضائع لدى ال�شركة البائعة  ،وفـي هذه احلالة يجب �إبرام عقد تخزين  ،على �أن يتم
النقل الفعلي خالل �أ�سبوع من تاريخ امل�صادقة على عقد البيع .
املـــادة ( ) 74
يجب على املودع �إبرام عقد تخزين �إذا رغب فـي نقل ب�ضائعه من م�ستودعات �أو خمازن
�شرك ــة عامل ــة �أو املنطق ــة �إىل م�ستودعـ ــات �أو خمازن �شركة عاملة �أخرى  ،و�إذا كــان النقل
�إىل م�ستودعات �أو خمازن املنطقة يجب �أخذ موافقة الدائرة املخت�صة قبل مبا�شرة عملية
نقل الب�ضائع .
املـــادة ( ) 75
يجب �أن تكون وثيقة الت�أمني املقدمة من مالك الب�ضائع �أو وثيقة ت�أمني و�سيلة النقل
الربي تغطي الأخطار والأ�ضرار التي قد تن� أش� عن عملية النقل .
املـــادة ( ) 76
يجب �أن تكون وثيقة الت�أمني املقدمة من ال�شركة العاملة املنقول �إليها الب�ضائع تغطي
الب�ضائع املنقولة من حيث ال�صنف والقيمة .
الف�صـل العا�شـر
ا�ستهـالك الب�ضائـع
املـــادة ( ) 77
يجوز لل�شركة العاملة ا�ستهالك الب�ضائع الآتية فـي املنطقة  ،بعد احل�صول على موافقة
الدائرة املخت�صة :
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 - 1الب�ضائع التي تدخل فـي �إقامة املباين واملن�ش�آت باملنطقة  ،كمواد البناء مبختلف
�أنواعها .
 - 2الب�ضائع التي ت�ستخدم فـي تنظيف وتعقيم خطوط الإنتاج .
 - 3الب�ضائع التي ت�ستخدم لأغرا�ض �صيانة املن�ش�آت وامل�صانع وخطوط الإنتاج .
املـــادة ( ) 78
ال يجوز ا�ستهالك الب�ضائع الآتية فـي املنطقة :
 - 1املواد الغذائية مبختلف �أنواعها و�أ�شكالها من امل�أكوالت وامل�شروبات .
 - 2امل ــواد اال�ستهالكي ــة كامل�ستلزم ــات املكتبي ــة والأقم�ش ــة وم ــواد التنظي ــف العادي ــة
وامل�ستخدمة ب�شكل يومي .
املـــادة ( ) 79
ي�شكل املدير العام جلنة فنية متخ�ص�صة من ثالثة �أع�ضاء على الأقل من بينهم ممثل عن
الإدارة العامة للجمارك  ،تتوىل درا�سة طلبات ا�ستهالك الب�ضائع املبينة فـي البندين ()3 ، 2
من امل ــادة ( )77من هذه ال�ضوابط  ،والت�أكد من �أهمية و�ضرورة ا�ستخدام املواد املطلوب
ا�ستهالكها وحتديد الكميات الكافية لال�ستخدام وو�ضع �أي ا�شرتاطات فنية �أو �صحية ،
وترفع اللجنة تو�صيتها �إىل الدائرة املخت�صة ال�ستكمال الإجراءات الالزمة .
املـــادة ( ) 80
يكون ا�ستهالك الب�ضائع وفقا للإجراءات الآتية :
 - 1يقدم طلب ا�ستهالك الب�ضائع التي تدخل فـي �إقامة املباين واملن�ش�آت باملنطقة
�إىل الدائرة املخت�صة مرفقا به املخططات الهند�سية وجداول كميات باملواد املراد
ا�ستخدامها  ،وتقوم الدائرة املخت�صة بدرا�سة الطلب ورفع التو�صية ب�ش�أنه .
 - 2يقدم طلب ا�ستهالك الب�ضائع لأغرا�ض �صيانة وتعقيم املباين واملن�ش�آت وامل�صانع
و�صيانة وتنظيف خطوط الإنتاج �إىل الدائرة املخت�صة مرفقا به تقرير فني يبني
الكميـ ــات املطلـ ــوب ا�ستخدامه ــا  ،ويت ــم �إحالـ ــة الطل ــب والتقريـ ــر الفن ــي املرفـ ــق
�إىل اللجنة الفنية امل�شكلة لهذا الغر�ض لدرا�سته ورفع التو�صية ب�ش�أنه .
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املـــادة ( ) 81
أ�  -تكون �صالحية املوافقة على ا�ستهالك الب�ضائع التي تقل قيمتها عن ( )10000ع�شرة
�آالف ريال عماين فـي ال�سنة لكل �شركة عاملة ملدير الدائرة املخت�صة .
ب  -تك ــون �صالحي ــة املوافقة على ا�سته ــالك الب�ضائ ــع التي تك ــون قيمته ــا ( )10000ع�شرة
�آالف ريال عماين ف�أكرث فـي ال�سنة لكل �شركة عاملة للمدير العام .
املـــادة ( ) 82
ال يجوز ا�ستهالك كميات �أكرث من التي مت املوافقة على ا�ستهالكها �إال بعد احل�صول على
املوافقة على ا�ستهالك تلك الكميات وبذات الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ()80
من هذه ال�ضوابط  ،وتعد الكميات امل�ستهلكة دون احل�صول على هذه املوافقة فـي حكم
التهريب اجلمركي .
املـــادة ( ) 83
ال يجوز املوافقة على ا�ستهالك الب�ضائع ملرة �أخرى لأغرا�ض تنظيف وتعقيم خطوط
الإنتاج �إال بعد ا�ستهالك  %75من �أ�صل الكميات التي �سبق املوافقة على ا�ستهالكها .
املـــادة ( ) 84
ال يعد ا�ستخدام مواد التغليف والتعبئة فـي عمليات �إعادة التعبئة والتغليف ا�ستهالكا
للب�ضائع  ،ويجب �أن يتم تقدمي معادالت ت�صنيع تبني الكميات التي ت�ستخدم فـي هذه
العمليات وو�صف الب�ضائع قبل وبعد عمليات التغليف ون�سبة الكميات املتلفة نتيجة العمل .
املـــادة ( ) 85
يج ــب على ال�شرك ــة العامل ــة االحتف ــاظ ب�سجــل خ ــا�ص بالب�ضائ ــع التي مت املوافق ــة على
ا�ستهالكها يبني فيه رقم الإيداع والكميات املدخلة والكميات امل�ستهلكة وتاريخ اال�ستهالك .
املـــادة ( ) 86
يجب على ال�شركة العاملة �أن تقدم طلب �إخراج ب�ضائع ب�ش�أن الب�ضائع التي مت ا�ستهالكها
�إىل الدائرة املخت�صة لأغرا�ض ت�سديد القيود اخلا�صة بها مرفقا به الوثائق التي تثبت
اال�ستهالك .
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املـــادة ( ) 87
يحظرمنح �شهادة �إمتام البنــاء لل�شرك ــة العامل ــة التي �سب ــق �أن تقدم ــت بطل ــب ا�سته ــالك
الب�ضائع فـي عمليات البناء �إال بعد ت�سديد القيود اخلا�صة بها .
الف�صـل احلـادي ع�شـر
�إتـالف الب�ضائـع
املـــادة ( ) 88
ت�شكـ ــل بقـ ــرار مـ ــن املديــر الع ــام جلن ــة لإتـ ــالف الب�ضائ ــع برئا�سـ ــة �أح ــد موظف ــي املنطقــة
ال تقل درجته الوظيفية عن مدير دائرة  ،وع�ضوية كل من :
 - 1ممثل عن الإدارة العامة للجمارك .
 - 2ممثل عن وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
 - 3ممثل عن البلدية املخت�صة بالوالية التي تقع فـي نطاقها املنطقة .
ويكون للجنة مقرر من موظفـي املنطقة يعني بقرار من املدير العام  ،ويجب ح�ضور مالك
الب�ضائع التي �سيتم �إتالفها �أو املفو�ض .
املـــادة ( ) 89
تتوىل جلنة �إتالف الب�ضائع املهام الآتية :
 - 1املعاينة الظاهرية للب�ضائع ومطابقة ما ورد بالك�شوف على الواقع .
 - 2حتديـ ــد الطريق ــة املنا�سبــة لإت ــالف الب�ضائــع للتخلــ�ص منه ــا بطريقــة �سليم ــة
و�آمنة للبيئة .
 - 3حتديد مكان الإتالف وتاريخه .
 - ٤الإ�شراف على نقل الب�ضائع من مكان تخزينها �إىل املكان املحدد للإتالف .
 - 5الإ�شراف املبا�شر على عملية الإتالف .
�	- 6إعداد حم�ضر �إتالف يوقع من قبل كافة �أع�ضائها .
املـــادة ( ) 90
تقوم املنطقة ب�إتالف الب�ضائع الآتية :
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 - 1الب�ضائع التي تنتهي �صالحية ا�ستهالكها .
 - 2الب�ضائع التي �أ�صبح وجودها ي�شكل خطرا على الب�ضائع الأخرى والأ�شخا�ص
فـي املنطقة .
 - 3الب�ضائع التي يتعذر بيعها باملزاد العلني .
 - 4الب�ضائع التي �صدر حكم ق�ضائي ب�إتالفها .
املـــادة ( ) 91
يتم �إتالف الب�ضائع فـي املنطقة وفقا للإجراءات الآتية :
 - 1تقوم جلنة �إتالف الب�ضائع بو�ضع قيمة تقديرية للب�ضائع التي تقرر �إتالفها ،
وذلك باال�ستناد �إىل وثائق �إدخال الب�ضائع وحالتها العامة فـي تاريخ �صدور قرار
الإتالف  ،وبالرجوع حلاالت قيا�سية  ،وذلك لأغرا�ض التوثيق وحفظ حقوق
املنطقة من �أي مطالبات م�ستقبلية .
 - 2تقوم الدائرة املخت�صة ب�إعداد ك�شوف بالب�ضائع التي يتقرر �إتالفها .
 - 3تقوم الدائرة املخت�صة برفع الك�شوف للمدير العام  ،مع التو�صية ب�إتالف الب�ضائع ،
وبيان �سبب الإتالف لكل حالة .
 - 4تق ــوم الدائ ــرة املخت�صــة ب�إخط ــار مالك الب�ضائــع �أو املف ــو�ض بقـ ــرار ا إلت ـ ــالف
قبل التاريخ املحدد للإتالف بـ ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل .
 - 5يحق ملالك الب�ضائع �أو املفو�ض �أن يطلب وقف �إجراءات �إتالفها فـي حال تقدميه
مربرات كافية  ،على �أن يتم �إخراجها خالل الفرتة التي يحددها املدير العام .
 - 6تقوم الدائرة املخت�صة ب�إحالة الك�شوف بعد اعتمادها �إىل جلنة الإتالف امل�شكلة
وفقا لأحكام هذه ال�ضوابط .
املـــادة ( ) 92
يجب �أن ي�صدر قرار �إتالف الب�ضائع من املدير العام �أو من يفو�ضه قبل ( )5خم�سة �أيام
عمل على الأقل من التاريخ املحدد للإتالف تر�سل ن�سخ منه لكافة اجلهات املمثلة باللجنة ،
على �أن يت�ضمن القرار البيانات الآتية :
 - 1ا�سم مالك الب�ضائع �أو املفو�ض .
 - 2رقم الإيداع وتاريخه .
 - 3و�صف الب�ضائع .
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� - 4سبب الإتالف .
 - 5مكان الإتالف وتاريخه .
ويرفق بقرار الإتالف كافة الوثائق املتعلقة بالب�ضائع .
املـــادة ( ) 93
تق ــوم الدائ ــرة املخت�ص ــة بتح�صي ــل الر�س ــوم امل�ستحقــة علــى الب�ضائــع وتكالي ــف الإت ــالف
قبل مبا�شرة عملية الإتالف  ،وفـي حال عدم قيام املكلف بالدفع بت�سديد هذه املبالغ يتم
ال�سري فـي الإجراءات  ،وحت�صل الحقا وفقا للإجراءات املالية املعمول بها فـي املنطقة .
املـــادة ( ) 94
يج ــوز �إت ــالف الب�ضائ ــع باملنطق ــة وفق ــا لأحك ــام ه ــذه ال�ضواب ــط بن ــاء على طل ــب مالكه ــا
�أو املفو�ض وفقا لل�شروط الآتية :
 - 1عدم وجود نزاع على ملكيتها .
 - 2عدم وجود ق�ضايا حقوق ملكية فكرية ب�ش�أنها .
�	- 3أال يرتتب على �إتالفها �أثر بيئي .
�	- 4أن يتعذر بيعها �أو الت�صرف بها � ،أو لي�س لها قيمة جتارية .
 - 5تقدمي �إقرار من مالكها �أو املفو�ض بعدم م�س�ؤولية املنطقة عن الإتالف .
 - 6ت�سديد الر�سوم امل�ستحقة عليها حتى تاريخ �إتالفها  ،والتكاليف املرتتبة على عملية
الإتالف .
املـــادة ( ) 95
يعد حم�ضر الإتالف بعد توقيع كافة �أع�ضاء جلنة �إتالف الب�ضائع عليه مبثابة طلب
�إخراج ب�ضائع  ،وت�سدد القيود مبوجبه .
املـــادة ( ) 96
عند اختالف �أع�ضاء جلنة �إتالف الب�ضائع فـي الر�أي يتم رفع الأمر للمدير العام للبت
فيه  ،ويكون قراره نهائيا .
املـــادة ( ) 97
يجب �أن يراعى عند �إعداد حم�ضر �إتالف الب�ضائع الآتي :
�	- 1أن يت�ضمن وب�شكل وا�ضح الطريقة التي مت تنفيذ عملية الإتالف بها  ،مع بيان
و�صف تف�صيلي حلالة الب�ضائع بعد الإتالف .
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�	- 2أن يرفق به ن�سخ �أ�صلية من قرار الإتالف وكافة الوثائق املتعلقة بالب�ضائع .
�	- 3أن يتولـى مق ــرر جلن ــة الإتالف بعد ا�ستكمال توقيعات �أع�ضائها عل ــى املح�ضــر ،
ت�سليمه �إىل الدائرة املخت�صة .
املـــادة ( ) 98
�إذا كان من املمكن اال�ستفادة ب�شكل كلي �أو جزئي من خملفات الإتالف �أو كان من املمكن
�إعادة تدويرها  ،كحديد اخلردة  ،واملخلفات اخل�شبية  ،واملواد البال�ستيكية  ،يتم ف�صل تلك
املخلفات ومعاينتها بالطريقة التي حتددها جلنة �إتالف الب�ضائع مبح�ضر منف�صل يرفق
مع حم�ضر الإتالف  ،وفـي هذه احلالة يعترب هذا املح�ضر مبثابة وثائق �إدخال ب�ضائع
لأول مرة للمنطقة  ،وينظم بها طلب �إيداع جديد .
الف�صـل الثانـي ع�شـر
البيـع باملـزاد العلنـي
املـــادة ( ) 99
ت�شكل جلنة بيع الب�ضائع باملزاد العلني بقرار من املدير العام برئا�سة �أحد موظفـي املنطقة
ال تقل درجته الوظيفية عن مدير دائرة  ،وع�ضوية موظف �آخر منها  ،وممثل عن الإدارة
العامة للجمارك  ،ويكون للجنة مقرر من موظفـي املنطقة يعني بقرار من املدير العام .
املـــادة ( ) 100
يكون للجنة بيع الب�ضائع باملزاد العلني ال�صالحيات الآتية :
 - 1املوافقة على بيع الب�ضائع �إذا كان �أعلى ثمن مقدم من املتزايدين ي�ساوي �أو يزيد
على القيمة التقديرية للب�ضائع .
�	- 2إرجاء عملية البيع ملرة واحدة �إذا كان �أعلى ثمن مقدم �أقل من القيمة التقديرية
للب�ضائـ ــع  ،وللج ــنة رفــع تو�صي ــة للمدير الع ــام باملوافقة عل ــى البي ــع ف ــي حــال
عدم �إمكانية ت�أجيله لظروف الب�ضائع .
 - 3املوافق ــة علـ ــى البيــع عند ط ــرح الب�ضائع للبي ــع بامل ــزاد العلنـي ملرة ثاني ــة �سـ ــواء
كان �أعلى ثمن مقدم للب�ضائع يزيد �أو يقل عن قيمتها التقديرية .
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املـــادة ( ) 101
يج ــوز للمديــر الع ــام بن ــاء علــى تو�صي ــة الدائــرة املخت�صة �أن ي�صدر قــرارا ببيــع الب�ضائع
الآتية باملزاد العلني :
 - 1الب�ضائع املخزنة مب�ستودعات و�ساحات املنطقة  ،والتي مل ت�سدد الر�سوم امل�ستحقة
عليها لأكرث من (� )6ستة �أ�شهر من التاريخ املحدد لل�سداد .
 - 2الب�ضائع املخزنة بامل�ستودعات وال�ساحات امل�ست�أجرة  ،والتي ف�سخت عقود �إيجارها
ومل يتم نقلها خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الف�سخ .
 - 3الب�ضائع التي �أ�صبحت ت�شكل خطرا على الب�ضائع املخزنة بجوارها �أو م�ضرة
بال�صح ــة العامــة �أو البيئة �أو املن�ش�آت املخزنة بها  ،وذلك فـي حــال ع ــدم �إخراجهــا
من املنطقة خالل فرتة حتدد ح�سب درجة اخلطورة ويتم �إ�شعار مالكها خطيا
بذلك  ،وفـي حال ثبوت عدم �إمكانية ا�ستخدام هذه الب�ضائع يتم �إتالفها وفقا
للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه ال�ضوابط .
 - 4الب�ضائع القابلة للتلف وذلك فـي حال عدم قيام مالكها ب�إخراجها من املنطقة
خالل فرتة حتدد ح�سب درجة قابليتها للتلف .
 - 5الب�ضائع التي ال يعرف �أ�صحابها وبقايا الإر�ساليات  ،وفـي هذه احلالة يتم ت�سجيل
ثمن بيع تلك الب�ضائع بح�ساب الإيرادات اخلا�صة باملنطقة .
املـــادة ( ) 102
يتم بيع الب�ضائع باملزاد العلني وفق الإجراءات الآتية :
 - 1تقوم الدائرة املخت�صة ب�إعداد ك�شوف بالب�ضائع التي يتقرر بيعها  ،مرفقا بها بيان
بالقيم ــة التقديري ــة للب�ضائع  ،ومقدار الر�س ــوم امل�ستحقة للمنطقة  ،و�سبب البيع ،
وو�صف كامل للب�ضائع من حيث النوع والعدد والكمية  ،وللدائرة اال�ستعانة مبن
تراه لأغرا�ض تقدير قيمة الب�ضاعة  ،وترفع هذه الك�شوف للمدير العام م�شفوعة
بتو�صية م�سببة باملوافقة �أو عدم املوافقة على البيع باملزاد العلني .
 - 2الإعـ ــالن عـ ــن بي ــع الب�ضائـ ــع بامل ـ ــزاد العلن ـ ــي فـي �إح ـ ــدى ال�صح ـ ــف املحليـ ــة ،
على �أن يت�ضمن الإعالن حتديد مكان وزمان البيع وو�صفا تاما للب�ضائع املعرو�ضة
للبيع .
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 - 3يتم عقد جل�سة البيع باملزاد العلني فـي املكان واملوعد املحددين بالإعالن بح�ضور
كافة �أع�ضاء جلنة البيع .
املـــادة ( ) 103
�إذا قدم �صاحب الب�ضائع التي مت الإعالن عن بيعها باملزاد العلني ما يثبت زوال �سبب البيع
قب ــل موعـ ــد انعقاد جل�سة البيــع توقــف �إج ــراءات البي ــع  ،عل ــى �أن يتحــمل كاف ــة التكالي ــف
التي ترتبت على ذلك .
املـــادة ( ) 104
يج ــوز للمدي ــر العام �إرجاء عملية البيع باملزاد العلني بنــاء على تو�صيـ ــة الدائرة املخت�ص ــة
�إذا كانــت قيمــة الب�ضائــع تزي ــد علـ ــى قيم ــة م�ستحق ــات املنطق ــة قب ــل �صاح ــب الب�ضائ ــع ،
وال يوجد �سبب �آخر لبيعها وفقا لهذه ال�ضوابط .
املـــادة ( ) 105
�إذا كان عدد املتزايدين �أقل من ثالثة فيجب �أال يقل ثمن البيع عن القيمة التقديرية
للب�ضائع  ،وال تقبل املزايدة �إال من الأ�شخا�ص املوجودين �شخ�صيا فـي �أثناء جل�سة املزايدة
�أو وكالئهم �أو ممثلي الأ�شخا�ص املعنوية .
املـــادة ( ) 106
يجب على املتزايد الذي ر�سا عليه املزاد الآتي :
 - 1دفع مبلغ مقداره () %20ع�شرين باملائة من الثمن الرا�سي به املزاد فور الرت�سية ،
وباقي الثمن وكافة امل�صاريف الإدارية  ،و( )%3ثالثة باملائة من هذا الثمن مقابل
الإ�شراف على عملية البيع  ،وذلك خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ الرت�سية .
� - 2إخراج الب�ضائع من املنطقة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من دفع باقي
الثمن  ،و�إنهاء الإجراءات اجلمركية  ،و�إال احت�سبت عليها ر�سوم تخزين عن كل
يوم .
املـــادة ( ) 107
�إذا مل يقم املتزايد الذي ر�سا عليه املزاد عن دفع باقي الثمن خالل املدة املحددة فـي امل ــادة
( )106من هذه ال�ضوابط  ،فيعاد طرح الب�ضائع للبيع باملزاد العلني مع حتمله كافة
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التكاليف وامل�ستحقات التي ترتتب على ذلك  ،والفارق فـي ال�سعر بني الثمن اجلديد ،
والثمن الذي ر�سا عليه املزاد .
املـــادة ( ) 108
يكون توزيع ح�صيلة بيع الب�ضائع باملزاد العلني على النحو الآتي :
�	- 1إذا كان املبلغ الرا�سي به املزاد ي�ساوي م�ستحقات املنطقة فيتم ا�ستيفاء تلك
امل�ستحقات وفقا للإجراءات املالية املعمول بها .
�	- 2إذا كان املبلغ الرا�سي به املزاد يزيد على م�ستحقات املنطقة فيقيد املبلغ الزائد
بح�ساباتها ل�صالح مالك الب�ضائع  ،ويتم �إ�شعاره بذلك وفقا للإجراءات املالية
املعمول بها .
�	- 3إذا كان املبلغ الرا�سي به املزاد �أقل من م�ستحقات املنطقة فتتم املطالبة بالفرق
وحت�صيله وفقا للإجراءات القانونية املعمول بها .
املـــادة ( ) 109
ال تكــون املنطق ــة م�س�ؤولة عن �أي �ضرر ناجت عن بي ــع الب�ضائع باملـ ــزاد العلنـي �أو �أي حقــوق
�أو التزامات ملالكها �أو للغري نتيجة تطبيق هذه ال�ضوابط .
املـــادة ( ) 110
للمدير العام املوافقة على بيع الب�ضائع باملزاد العلني ل�صالح امل�ستثمر  ،وت�ستوفـي املنطقة
من طالب البيع كافة التكاليف التي ترتتب على ذلك  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أال يقل
ما ت�ستوفيه املنطقة عن ( )%5خم�سة باملائة من قيمة البيع  ،ويكون البيع مع مراعاة الآتي :
 - 1تقدمي طلب كتابي للدائرة املخت�صة يبني فيه نوعية الب�ضاعة املطلوب بيعها
وموا�صفاتها واحلد الأدنى لل�سعر الذي يرغب البيع به .
 - 2تقدمي �إقرار بعدم م�س�ؤولية املنطقة عن �أي �أ�ضرار �أو نق�ص يلحق بالب�ضائع
نتيجة البيع باملزاد العلني .
 - 3تقدمي �إقرار بت�سليم الب�ضائع للمتزايد الذي تر�سو عليه عملية البيع خالل ()15
خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ قرار الرت�سية .
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 - 4الإعالن عن بيع الب�ضائع باملزاد العلني ب�شكل منف�صل عن الب�ضائع التي تقرر
بيعها لأغرا�ض حت�صيل الر�سوم من امل�ستثمر املتخلف عن دفعها .
�	- 5أال تكون القيمة التقديرية للب�ضائع املطلوب بيعها باملزاد العلني �أقل عن ()10000
ع�شرة �آالف ريال عماين .
�	- 6أن يدفع طالب بيع الب�ضائع باملزاد العلني �أي تكاليف تتحملها املنطقة ترتتب
على عملية البيع .
املـــادة ( ) 111
يقوم املتزايدون مبعاينة الب�ضائع قبل عقد جل�سة البيع  ،وبح�ضور �أع�ضاء جلنة البيع ،
وال يقبل من �أي منهم االدعاء باجلهل بالب�ضائع .
املـــادة ( ) 112
يجب �إجراء املزاد العلني لبيع الب�ضائع فـي املكان املوجودة فيه  ،ما مل يقرر املدير العام
نقلها �إىل مكان �آخر � ،شريطة �أال ي�ؤثر ذلك على �سالمتها .
املـــادة ( ) 113
يتم �إر�سال الإ�شعارات والإخطارات وقرارات التبليغ والبيع لأ�صحاب الب�ضائع ح�سب
العناوين املحفوظة لدى املنطقة  ،ودون �أي م�س�ؤولية عليها  ،و�إذا تعذر الإر�سال لعدم
توفر عنوان وا�ضح �أو لتعديل �أو تغيري العنوان دون �إعالم املنطقة بذلك فيعد �إعالن البيع
مبثابة �إ�شعار و�إخطار لكافة �أغرا�ض هذه ال�ضوابط .
املـــادة ( ) 114
أ�  -ال يجوز بيع الب�ضائع املقام ب�ش�أنها ق�ضايا تتعلق بحقوق امللكية الفكرية والعالمات
التجارية وق�ضايا جمركية .
ب  -مع عدم الإخالل بالبند (�أ) ال يحول وجود حجز حتفظي على الب�ضائع لأي جهة دون
ال�سيــر فـي إ�جــراءات بيعها باملزاد العلني  ،وبعــد ا�ستيفاء املنطقة مل�ستحقاتها املالية
على الب�ضائع يقيد فرق ثمن البيع بح�ساب الأمانات ل�صالح اجلهة احلاجزة  ،وحلني
�صدور حكم نهائي فـي الق�ضية  ،على �أن يتم �إخطار اجلهة م�صدرة قرار احلجز
التحفظي بذلك خطيا قبل املبا�شرة بال�سري فـي �إجراءات البيع .
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الف�صـل الثالـث ع�شـر
الأن�شطـة والأعمـال املحظـورة
املـــادة ( ) 115
يحظر القيام ب�أي من الأن�شطة �أو الأعمال الآتية داخل املنطقة :
�	- 1أي فع ــل يعي ــق العم ـ ــل باملنطقــة �أو يه ــدد �أمــن و�سالم ــة املن�ش ـ ـ�آت �أو امل�ستثمريــن
�أو العاملني �أو املتعاملني �أو يعر�ضها للخطر .
 - 2ممار�سة �أي ن�شاط غري م�سموح به � ،أو ي�شكل مناف�سة غري م�شروعة .
�	- 3أي فعل من �ش�أنه تعطيل �أجهزة وبرامج احلا�سب الآيل .
 - 4مزاولة �أي ن�شاط قبل احل�صول على الرتخي�ص �أو غري وارد بها .
 - 5مزاولة �أي ن�شاط فرعي من غري الأن�شطة املحددة بالرتخي�ص .
 - 6القيام بتعديل بيانات ال�شركة العاملة لدى �أي جهة قبل موافقة الدائرة املخت�صة .
 - 7حيازة �أو تخزين ب�ضائع من�ش�ؤها دول تقرر مقاطعتها اقت�صاديا من قبل ال�سلطنة .
 - 8حيازة �أو تخزين املواد املخدرة على اختالف �أنواعها وم�شتقاتها بخالف ما حتدده
وزارة ال�صحة .
 - 9حيــازة �أو تخزين الأ�سلح ــة والذخائر واملتفجــرات �أيا كان نوعها  ،بغري ترخيــ�ص
من اجلهات املخت�صة .
 - 10حي ــازة �أو تخزيـ ــن املـ ــواد �سريعـ ــة اال�شتع ـ ــال  ،بغيـ ــر موافقـ ـ ــة اجله ـ ــات املخت�صــة
�أو باملخالفة لل�شروط التي حتددها .
 - 11حيازة �أو تخزين املواد امل�شعة �أو ذات الن�شاط الإ�شعاعي دون ترخي�ص من اجلهات
املخت�صة �أو باملخالفة لل�شروط التي حتددها .
 - 12حيازة �أو تخزين مواد النفايات ال�ضارة بالبيئة  ،واملواد غري املالئمة لال�ستهالك
الب�شري �أو احليواين .
 - 13حي ــازة �أو تخزيــن الب�ضائع الفا�سدة �أو النتنة �أو املتف�سخة �أو منتهي ــة ال�صالحي ــة
�أو التالفة �أو التي لها �أثر �سلبي على البيئة .
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 - 14حي ــازة �أو تخزي ــن الب�ضائــع التي حتمــل كتابات �أو ر�سومات �أو زخارف �أو عالمــات
�أو �أ�شكال تتعار�ض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان � ،أو تتنافى مع الأخالق
والآداب العامة .
 - 15حيازة املواد ال�سامة �أو امل�ضرة بال�صحة العامة .
 - 16حيازة امل�سكوكات املعدنية والنقود املزيفة واملقلدة .
 - 17حيازة قوالب �سك النقود واملطبوعة واملنقو�ش عليها .
 - 18حيازة �أو تخزين �أو ت�صنيع �أي ب�ضاعة �أو �إ�ضافة �أو تعديل عليها �أو على طريقة
تغليفها  ،تتعار�ض �أو تتنافى مع املعتقدات والآداب العامة فـي ال�سلطنة �أو مع
قوانني حماية امللكية التجارية والفكرية وال�صناعية والأدبية والفنية املعمول بها
داخل ال�سلطنة .
 - 19حيازة �أو تخزين الب�ضائع املمنوع دخولها �إىل ال�سلطنة .
 - 20تخزين ال�شركة العاملة ب�ضائع غري ب�ضائعها دون موافقة الدائرة املخت�صة .
�	- 21إ�شعال النار ب�أي �صورة من ال�صور داخـ ــل امل�ستودعـ ـ ــات ومواق ـ ــع التخزيـ ــن  ،مبــا
فـي ذلك �إ�شعـال ال�شمـوع �أو الغاز �أو البرتول �أو م�شتقات ــه �أو الكحــول �أو القداحات
�أو الثقاب �أو �أي مواد قابلة لال�شتعال  ،ولو كان ذلك لال�ستعمال ال�شخ�صي .
 - 22التدخني فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
 - 23ا�ستعمال املحروقات ال�سائلة �أو الغازية فـي غري الأغرا�ض امل�سموح بها .
�	- 24إقامة من�ش�آت للقوة املحركة �أو للإنارة فـي املخازن �أو امل�صانع قبل ا�ستكمال الإجراءات
املقررة .
 - 25نقل الب�ضائع من م�ستودعات املنطقة و�ساحاتها �إىل الأماكن امل�ؤجرة �أو العك�س ،
�أو فيما بني ال�شركات العاملة دون موافقة الدائرة املخت�صة .
 - 26ا�ستهالك الب�ضائع داخل املنطقة باملخالفة لل�ضوابط املعمول بها .
� - 27إقامة العمال �أو امل�ستخدمني فـي املنطقة فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك باملخالفة
لل�ضوابط املعمول بها .
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 - 28مبا�شرة البناء بامل�شاريع ال�صناعية قبل احل�صول على ت�صريح بيئي من اجلهات
املخت�صة .
 - 29ا�ستخدام املواد الكيميائية اخلطرة امل�صنفة بوزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية بدون
تقدمي امل�ؤهالت العلمية لفريق العمل الفني الذي ي�شرف على ا�ستخدامها  ،كما
يحظر جتاوز الكميات املحددة بالت�صريح اخلا�ص با�ستخدامها .
 - 30بي ــع امل ــواد الكيميائي ــة امل�صنفــة بـوزارة البيئــة وال�ش�ؤون املناخيــة لغيــر ال�شركــات
وامل�ؤ�س�سات املرخ�صة .
 - 31تخزين �أي مادة كيميائية دون احل�صول على ترخي�ص من الهيئة العامة للدفاع
املدين والإ�سعاف .
�	- 32أي �أعمال �أو �أن�شطة �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من اجلهات املخت�صة .
املـــادة ( ) 116
يجوز تعديل الأن�شطة والأعمال املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )115من هذه ال�ضوابط كلما
اقت�ضت احلاجة ذلك  ،بقرار من رئي�س جلنة املناطق احلرة .
املـــادة ( ) 117
ت�صدر املنطقة قائمة الأن�شطة الرئي�سية والفرعية امل�سموح مبزاولتها داخل املنطقة .
الف�صـل الرابـع ع�شـر
�إلغـاء الرتاخيـ�ص
املـــادة ( ) 118
يلغى الرتخي�ص فـي �أي من احلاالت الآتية :
 - 1انتهاء مدة عقد الإيجار �أو اتفاقية اال�ستثمار وفقا للأحكام الواردة فيهما .
 - 2بيع ال�شركة العاملة كامل املن�ش�آت والتجهيزات الفنية التي �أقامتها على الأرا�ضي
امل�ست�أجرة  ،ما مل يكن لها ا�ستثمار �آخر باملنطقة .
 - 3عدم مبا�شرة ال�شركة العاملة لأعمال البناء والت�شييد وجتهيز املوقع خالل ()9
ت�سعة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار ترخي�ص البناء دون �إبداء �أ�سباب مقبولة .
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 - 4عدم ممار�سة ال�شركة العاملة للن�شاط املحدد بالرتخي�ص ملدة (� )6ستة �أ�شهر من
تاريخ �إ�صدار ترخي�ص مزاولة الن�شاط دون �إبداء �أ�سباب مقبولة .
 - 5توقف ال�شركة العاملة عن مزاولة الن�شاط املحدد بالرتخي�ص ملدة عام دون �إبداء
�أ�سباب مقبولة .
 - 6ت�أخر ال�شركة العاملة عن دفع قيمة الإيجارات امل�ستحقة عليها ملدة (� )6ستة �أ�شهر
من تاريخ ا�ستحقاقها .
 - 7ممار�سة ال�شركة العاملة �أي ن�شاط خمالف لأحكام القوانني �أو اللوائح �أو ال�ضوابط
املعمول بها فـي املنطقة .
� - 8إذا و�صلت النقاط الرتاكمية ( )100مائة نقطة وفقا لت�صنيف املخالفات .
املـــادة ( ) 119
أ�  -يجب على الدائرة املخت�صة �إخطار ال�شركة العاملة بقرار �إلغاء الرتخي�ص على �آخر
عنوان مثبت لدى املنطقة .
ب  -يجوز التظلم من قرار �إلغاء الرتخي�ص خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطار
�صاحــب ال�شـ ـ�أن بــه  ،ويجب البت فـي التظلــم خــالل ( )30ثالثــني يومــا م ــن تاريــخ
تقدميه  ،ويعترب م�ضي هذا امليعاد دون رد رف�ضا للتظلم .
املـــادة ( ) 120
�أ  -يج ــب على ال�شركـ ــة العاملـ ــة �إخ ــالء املحـ ــل امل�ست�أجـ ــر و�إزالة كافـ ــة املبانـ ــي واملن�شـ ـ ـ�آت
التي �أقامتها �أو �أي خملفات �أو نفايات  ،وذلك خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ انتهاء
عقد الإيجار �أو اتفاقية اال�ستثمار �أو �إخطارها ب�إلغاء الرتخي�ص �أيهما �أقرب .
ب  -يجب على ال�شركة العاملة اتخاذ �إجراءات احل�صول على �شهادة براءة الذمة خالل
( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ت�سلم الإخطار ب�إلغاء الرتخي�ص  ،وذلك دون
الإخالل مب�س�ؤوليتها جتاه الغري .
املـــادة ( ) 121
�إذا مل تقم ال�شركة العاملة ب�إخالء املحل امل�ست�أجر من جميع حمتوياته خالل امليعاد
املن�صو�ص عليه فـي هذه ال�ضوابط  ،يجوز لرئي�س اللجنة �أن ي�أمر باتخاذ �أي من الإجراءات
الآتية :
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 - 1الإخالء على نفقة ال�شركة العاملة وو�ضع حمتويات املحل امل�ست�أجر بر�سم التخزين
اليومي على ح�سابها فـي امل�ستودعات �أو ال�ساحات العامة  ،وال تكون املنطقة
م�س�ؤولة عن �أي �ضرر �أو تلف �أو نق�ص يلحق بتلك املحتويات من جراء عملية
الإخالء  ،وال�سري فـي �إجراءات بيعها باملزاد العلني الحقا وفقا لأحكام البيع باملزاد
العلني املن�صو�ص عليها فـي هذه ال�ضوابط .
 - 2بيع املحتويات بذات املحل امل�ست�أجر دون نقلها للم�ستودعات وال�ساحات العامة ،
وذلك وفقا لأحكام البيع باملزاد العلني املن�صو�ص عليها فـي هذه ال�ضوابط .
�	- 3إتالف املحتويات فـي حال عدم �إمكانية بيعها  ،وذلك وفقا لأحكام �إتالف الب�ضائع
املن�صو�ص عليها فـي هذه ال�ضوابط .
املـــادة ( ) 122
�إذا مل تقم ال�شركة العاملة ب�إزالة املباين واملن�ش�آت التي �أقامتها خالل امليعاد املن�صو�ص
عليه فـي هذه ال�ضوابط  ،ومل تبد املنطقة رغبتها فـي متلك هذه املباين واملن�ش�آت  ،فيجوز
للمدير العام �أن ي�أمر باتخاذ �أي من الإجراءات الآتية :
 - 1بيع املباين واملن�ش�آت باملزاد العلني وفقا لأحكام البيع باملزاد العلني املن�صو�ص عليها
فـي هذه ال�ضوابط .
�	- 2إزالة املباين واملن�ش�آت فـي حال عدم �إمكانية بيعها  ،والرجوع على ال�شركة العاملة
بكافة التكاليف التي ترتتب على ذلك .
املـــادة ( ) 123
أ� � -إذا ل ــم تق ــم ال�شركــة العاملــة ب�إزال ــة املخلفــات والنفايات خالل امليعــاد املن�صــو�ص عليــه
فـي هذه ال�ضوابط  ،يجوز للمدير العام �أن ي�أمر ب�إزالتها دون الإخالل بحق املنطقة
فـي الرجوع على ال�شركة العاملة بكافة التكاليف املرتتبة جراء ذلك .
ب � -إذا مل تقم ال�شركة العاملة ب�إجراء �أعمال ال�صيانة لأي �أ�ضرار باملحل امل�ست�أجر خالل
امليعاد املن�صو�ص عليه فـي هذه ال�ضوابط  ،فيجوز للمدير العام �أن ي�أمر ب�إجراء عملية
ال�صيانة  ،والرجوع على ال�شركة العاملة بكافة التكاليف املرتتبة جراء ذلك .
املـــادة ( ) 124
أ� � -إذا �أبدت املنطقة رغبتها فـي �أن تتملك املباين �أو املن�ش�آت املقامة باملحل امل�ست�أجر  ،فيجب
عليها اتخاذ الإجراءات الالزمة لعملية ال�شراء وفقا لل�ضوابط والإجراءت املعمول بها .
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ب  -يحظر على املنطقة �شراء �أي مبان �أو من�ش�آت من ال�شركات العاملة عند �إلغاء الرتخي�ص
�إال بعد احل�صول على موافقة جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية ب�صفتها
اجلهة امل�شغلة  ،وذلك مع مراعاة ال�صالحيات املالية املعمول بها فـي املنطقة .
ج  -ي�شكل املدير العام جلنة من املخت�صني باملنطقة لتقييم املباين واملن�ش�آت املقامة باملحل
امل�ست�أجر  ،والتي ترغب املنطقة فـي �شرائها وذلك بناء على تو�صية الدائرة املخت�صة ،
على �أن تت�ضمن التو�صية بيان املنافع والعوائد وو�صفا دقيقا حلالة املباين واملن�ش�آت ،
وللجنة اال�ستعانة بخرباء لأغرا�ض التقييم عند احلاجة .
د  -تخطــر اللجنــة امل�شكلــة وفقــا للبنــد (ب) ال�شركــة العاملــة �أو ممثلهــا القانونــي مبوجب
خطاب كتابي بالقيمة التقديرية للمن�ش�آت  ،وفـي حال عدم االعرتا�ض على القيمة
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل تعترب القيمة مقبولة  ،وت�ستكمل �إجراءات ال�شراء .
هـ  -ت�ستوفـي املنطقة كامل م�ستحقاتها املالية جتاه ال�شركة العاملة من ثمن حمتويات
املحل امل�ست�أجر واملباين �أو املن�ش�آت املقامة به  ،وفـي حال زيادة الثمن عن هذه امل�ستحقات
يودع الباقي فـي ح�ساب املنطقة ل�صالح امل�ستثمر ح�سب الأحوال  ،وفـي حال عدم كفاية
الثمن ل�سداد تلك امل�ستحقات تتم املطالبة بها وفقا للإجراءات القانونية املتبعة
لتح�صيل احلقوق املالية للمنطقة .
املـــادة ( ) 125
ال يرت ــب �إلغ ــاء ترخي ــ�ص ال�شركـ ــة العاملـ ــة امل�ست�أج ــرة من الباط ــن �أي التزام ــات مالي ـ ــة
علــى ال�شركـ ــة العاملة امل�ؤجرة �أكرث من االلتزامـ ــات املن�ص ــو�ص عليهـ ــا فـي عقد الإيجار
من الباط ــن �أو التعه ــد الكتاب ـ ــي مب�س�ؤوليته ــا بالت�ضامــن مع امل�ست�أج ــر مـ ــن الب ــاطـ ــن عن
�أي التزامــات جتاه املنطقــة واجله ــات ذات ال�صلة واملقدم للمنطقة عند �إب ــرام عقد الإيجار
من الباطن .
املـــادة ( ) 126
ال يرتتب على �إلغاء الرتخي�ص وفقا لأحكام هذه ال�ضوابط الإخالل بالتزامات ال�شركة
العاملة جتاه الغري  ،ويجب االلتزام بتقدمي �إقرار بهذه االلتزامات وعلى م�س�ؤوليتها
الكاملة  ،وعلى املنطقة مراعاة حقوق �أي طرف ثالث له تعاقدات مع ال�شركة العاملة داخل
حدود املنطقة ومتعلقة باملن�ش�آت �أو املباين �أو الأرا�ضي امل�ؤجرة لها .
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املـــادة ( ) 127
ال يجوز ب�أي حال من الأحوال �إنهاء عقد الإيجار �أو اتفاقية اال�ستثمار و�إلغاء الرتخي�ص
بناء على رغبة ال�شركة العاملة �إال بعد ت�سوية كافة االلتزامات القانونية واملالية جتاه
الغري  ،وت�سليم املحل امل�ست�أجر بحالته التي مت ت�سلمه عليها .
املـــادة ( ) 128
يجـ ــب على املنطق ــة عند �إلغاء ترخي ــ�ص �إخطار ال�شركة العاملة وكاف ــة اجلهــات املعني ــة ،
وعلى ال�شركة العاملة اتخاذ �إجراءات �إلغاء �إقامة العاملني الأجانب الذين �سبق منحهم
�إقامة عمل على كفالتها  ،وترحيلهم من ال�سلطنة وفقا للقوانني النافذة .
املـــادة ( ) 129
ال يجوز منح ال�شركة العاملة �شهادة براءة الذمة �إال بعد التحقق من قيامها بالآتي :
�	- 1إخالء املحل امل�ست�أجر من جميع حمتوياته .
� - 2إزالة املباين واملن�ش�آت التي �أقامتها و�أي خملفات �أو نفايات .
 - 3ت�سليم املحل امل�ست�أجر باحلالة التي كان عليها عند ت�سلمه .
 - 4حـ ــل وت�صفيـ ــة ال�شركـ ــة العاملـ ــة  -ما ل ــم يك ــن له ــا ا�ستثمـار �آخر باملنطقة  -وفقا
لقانون ال�شركات التجارية واللوائح وال�ضوابط املعمول بها .
 - 5ت�سوية كافة احلقوق وااللتزامات امل�ستحقة للمنطقة .
 - 6اتخ ــاذ �إج ــراءات �إلغاء �إقامة العاملني الأجانب الذين �سب ــق منحهـ ــم �إقام ــة عمــل
على كفالتها وترحيلهم من ال�سلطنة وفقا للقوانني النافذة .
املـــادة ( ) 130
تطب ـ ــق �أحك ــام هـ ــذا الف�صـ ــل عل ــى تراخيــ�ص ال�شرك ــات العاملــة امل�ست�أجــرة مــن الباطــن ،
ومبا ال يتجاوز حقوقها والتزاماتها فـي العقد املربم مع ال�شركة العاملة امل�ؤجرة .
الف�صـل اخلامـ�س ع�شـر
ت�صنيـف املخالفـات
املـــادة ( ) 131
ت�صنف خمالفات �أحكام هذه ال�ضوابط والقوانني  ،و�أي �ضوابط �أو تعليمات �أخرى معمول
بها فـي املنطقة على النحو الآتي :
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�أ  -املجموعة الأوىل  ،وت�شمل املخالفات الآتية :
 - 1ا�ستغالل م�ساحات خارج امل�ساحة امل�ؤجرة بدون ت�صريح .
 - 2تثبيت ك�شك �أو كاونرت �أو كابينة جتارية خارج مباين ال�شركة العاملة بدون
ت�صريح م�سبق من املنطقة .
 - 3عدم وجود لوحة �إعالنية باال�سم التجاري للم�شروع .
 - 4عدم مطابقة اال�سم التجاري فـي اللوحة لال�سم التجاري بالرتخي�ص .
 - 5عدم �صيانة اللوحة الإعالنية � ،أو وجود تلف بها .
 - 6عدم توفر �شروط ال�سالمة الكافية باللوحة الإعالنية .
 - 7و�ضع ر�سومات �أو �صور غري الئقة على املنتجات واللوحات الإعالنية .
 - 8عدم االلتزام ب�شروط موقع اللوحة .
 - 9طباعة �أو توزيع من�شورات ورقية بدون ت�صريح من املنطقة .
 - 10تعليق �أو ن�شر املالب�س فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
 - 11غ�سل املركبات والآليات فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
� - 12إلقاء الف�ضالت �أو تبعرث ركامها فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
 - 13الت�أخر فـي ت�سديد الفواتري امل�ستحقة للمنطقة .
 - 14تخزين ب�ضائع غري حمددة فـي وثيقة الت�أمني املقدمة فـي حال كانت وثيقة
الت�أمني تغطي ب�ضائع حمددة بذاتها .
 - 15تخزين ب�ضائع للغري فـي حال تقدمي وثيقة ت�أمني تغطي الب�ضائع العائدة
ملكيتها �إليها فقط دون الب�ضائع املخزنة لديها والعائدة ملكيتها للغري .
 - 16التخل ــ�ص م ــن النفاي ــات ال�صلبة �أو ال�سائلــة �أو جتميعهــا فـي غي ــر ا ألمـ ــاكن
املخ�ص�صة لذلك .
 - 17حيازة عقاقري حمظورة وفقا للقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة .
 - 18عدم الإبالغ عن �شجار العمال امل�ؤدي �إىل الإ�صابة �أو الإعاقة .
 - 19حتري ــك �أو �إزالـ ــة الآالت �أو �أي م ــواد �أخ ــرى مبا ي�شم ــل املركبــات التي تت�سب ــب
فـي حادث ما  ،وذلك قبل و�صول اجلهات املخت�صة .
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 - 20الوقوف �أو ركن ال�سيارات �أو املركبات الثقيلة �أو احلاويات ب�شكل غري مالئم
فـي غري الأماكن امل�صرح بها داخل املنطقة .
� - 21إعاقة املركبات �أو الآالت للحركة و�سدها لل�شوارع �أو �أي موقع للعمل .
 - 22حتميل و�سائل نقل الأفراد مبا يزيد على العدد املحدد فـي الرتخي�ص .
 - 23عدم الإخطار بكافة البيانات اخلا�صة بالعاملني خالل �أ�سبوع من مبا�شرتهم
لعملهم .
 - 24عـ ــدم التق ــدم بطلب لإ�صدار ت�صريح دخـ ــول العاملـ ــني بعـ ــد م�ض ـ ــي �أ�سبـ ــوع
من عملهم .
 - 25ال�سماح للعاملني بالعمل لدى �شركة �أخرى .
 - 26عدم توفري �شروط ال�سالمة العامة باملباين .
 - 27تخزي ـ ــن الأطعم ـ ــة فـي مبان ـ ــي املكاتـ ـ ــب مبـ ــا فيهـ ــا مبانـ ـ ــي املكاتـ ـ ــب امللحق ـ ـ ــة
بامل�ستودعات .
 - 28ع ـ ــدم تخ�صي ــ�ص مكان لتح�ضيـ ــر و إ�ع ــداد الأطعمــة وحفظه ــا ب�شك ــل منف�ص ــل
عن غرف املبيت .
 - 29عدم توفري مرافق �صحية مالئمة لكل �شقة فـي �سكن العاملني .
 - 30عدم توفري و�سائل التكييف والتربيد املالئمة للظروف املناخية داخل املباين .
 - 31جتاوز ال�سعة اال�ستيعابية ل�سكن العاملني .
� - 32إقامة جممعات �سكن م�ؤقتة بدون موافقة الدائرة املعنية بامل�شاريع باملنطقة .
 - 33عدم توفر �شروط ال�سالمة العامة فـي املجمعات ال�سكنية امل�ؤقتة .
 - 34عــدم توف ــر البي ــئة ال�صحي ــة املنا�سبــة فـي املبان ــي وفقا للمعايري املعمول به ــا
فـي ال�سلطنة .
� - 35إقامة املجمعات ال�سكنية امل�ؤقتة على �أر�ض غري م�ؤجرة .
 - 36عدم توفري و�سيلة ات�صال �سريع فـي موقع املجمعات ال�سكنية امل�ؤقتة .
 - 37عدم توفري و�سيلة نقل منا�سبة مبوقع املجمعات ال�سكنية امل�ؤقتة .
 - 38مبيت غري العاملني باملنطقة �أو غري امل�صرح لهم بالدخول ب�سكن العاملني .
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 - 39عدم متكني املخت�صني من �إجراء التفتي�ش الدوري على املجمعات ال�سكنية .
 - 40ال�سماح باالختالط فـي املباين ال�سكنية بني اجلن�سني .
 - 41عـ ــدم تعيني مراقـ ــب لك ــل مبن ــى �أو �أكرث يزي ــد ع ــدد العاملني القاطن ــني بـ ــه
على ( )50خم�سني عامال .
 - 42ال�سماح للعاملني باملبيت فـي غري املبنى املحدد لهم .
 - 43ت�أجري ال�سكن لطرف ثالث دون موافقة الدائرة املخت�صة .
 - 44الت�شارك فـي املباين �أو فـي الأر�ض امل�ؤجرة للغري داخل املنطقة دون اتخاذ
�إجراءات الت�أجري من الباطن .
 - 45قيــام ال�شركــات العاملــة فـي حال كانــت املباين ال�سكنية خا�صــة بها بت�أجيــر
املباين ب�شكل كلي �أو جزئي ل�شركات عاملة �أخرى لأغرا�ض �إيواء عاملني
لدى ال�شركة الأخرية بدون احل�صول على موافقة الدائرة املعنية بامل�شاريع
باملنطق ــة و�إ�ضافــة ن�شــاط اال�ستثمــار العقــاري لرتخيــ�ص مزاول ــة الن�شـ ــاط
اال�ستثماري باملنطقة .
 - 46عدم حتديث البيانات اخلا�صة ب�سكن العاملني .
 - 47القيام ب�أعمال حمظورة داخل �سكن العاملني باملنطقة  ،وعدم اتخاذ الإجراءات
القانونية بحق املخالفني .
� - 48إخراج �أي ب�ضائع �أو مواد ذات قيمة جتارية داخل املركبات اخلا�صة .
 - 49حتميل و�سائل نقل الب�ضائع مبا يزيد على طاقتها املحددة لها فـي الرتخي�ص .
 - 50قيام و�سائل النقل الربي الأجنبية مبزاولة �أن�شطة النقل الربي داخل املنطقة
�أو من املنطقة �إىل داخل الإقليم اجلمركي لل�سلطنة �أو بني �أي نقطتني داخل
ال�سلطنة دون احل�صول على ت�صريح م�سبق .
 - 51حتميل و�سائل النقل الربي الأجنبية فـي رحلة العودة �إىل بلد �آخر غري البلد
امل�سجلة فيه  ،من داخل املنطقة بدون ت�صريح م�سبق بذلك .
 - 52نقل و�سيلة النقل اجلماعي لأ�شخا�ص غري م�صرح لهم بدخول املنطقة .
 - 53منع موظفـي املنطقة �أو �أي من اجلهات املعنية من �أداء مهام عملهم .
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 - 54اال�ستخدام غري املرخ�ص به للحاويات �أو الغرف املتنقلة .
 - 55رف�ض ت�سلم �إ�شعار الإنذار �أو املخالفة .
 - 56عدم ت�صويب املخالفة خالل امليعاد املحدد بالإ�شعار باملخالفة .
 - 57العمــل فـي غي ــر �ساعات العم ــل الر�سمي ــة املح ــددة وفق ــا للقوان ــني واللوائ ــح
والأنظمة وال�ضوابط املطبقة فـي املنطقة .
 - 58عدم االلتزام بال�شروط البيئية ال�صادرة للم�شروع .
� - 59إ�ضافة �أي �أن�شطة دون احل�صول على املوافقات البيئية الالزمة .
 - 60عدم توفر بيانات ال�سالمة الكيميائية ( )msdsداخل املن�ش�أة .
 - 61عدم و�ضع عالمات على كل مادة كيميائية تو�ضح اال�سم ال�شائع وتركيبها
الكيميائي ودرجة خطورتها .
 - 62عدم �إبالغ اجلهات املخت�صة بحوادث الطوارئ فور حدوثها .
ب  -املجموعة الثانية  ،وت�شمل املخالفات الآتية :
 - 1البدء فـي �إقامة الإن�شاءات قبل احل�صول على الت�صاريح الالزمة لذلك .
 - 2البدء فـي مبا�شرة العمل دون �إن�شاء �سياج يحدد م�ساحة الأر�ض املخ�ص�صة
لها .
 - 3حي ـ ـ ــازة �سلع ـ ــة جمهولـ ــة امل�ص ـ ــدر �أو غـ ــري م�صحوب ـ ــة بامل�ستنـ ـ ــدات الدالـ ـ ـ ــة
على م�صدرها .
 - 4ا�ستغالل االرتدادات اخلارجية �أو الأر�صفة �أو ال�شارع لتخزين املواد اخلا�صة
بامل�شروع .
 - 5ت�صنيع �أو عر�ض �أو بيع مواد �أغلفة ت�ستعمل فـي غ�ش الب�ضاعة �أو املنتجات
ال�صناعية .
 - 6تنفيذ �أعمال البناء والرتكيب مبا ال يتطابق مع املوا�صفات والر�سومات
املعتمدة .
 - 7و�ضع بيان جتاري على الب�ضاعة �أو املحال �أو الأغلفة ال يطابق احلقيقة .
 - 8ا�ستعمال �أو حيازة �أجهزة �أو �أدوات وزن قيا�س �أو كيل مزورة �أو غري �صحيحة
�أو مدموغة بطريقة غري م�شروعة .
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	�ح ــداث تغيي ــر فـي �أجهـ ــزة �أو �أدوات ال ـ ـ ــوزن �أو القي ــا�س �أو الكي ــل من �ش�أن ــه
 -9إ
�أن يجعلها غري �صحيحة .
 - 10دمغ م�شغوالت من املعــادن بدمغـ ــات غري �صحيح ــة � ،أو بي ــع هـ ــذه امل�شغ ــوالت
�أو الأ�صناف �أو عر�ضها للبيع �أو حيازتها بق�صد التعامل فيها .
 - 11رف�ض التوقيع على حم�ضر ال�ضبط � ،أو حجز الب�ضاعة امل�صادرة �أو حم�ضر
�أخذ العينات .
 - 12تخزين ب�ضائع تعود ملكيتها لها �أو تكون ل�شركات عاملة �أو مودعني �آخرين ،
وال ت�شملها تغطية وثيقة الت�أمني املقدمة من قبلها .
 - 13عـدم متديـد وثيق ــة الت�أم ــني قب ــل انته ــاء مدته ــا بـ ( )10ع�شـ ــرة �أيـ ــام عم ــل
على الأقل رغم �أن �سبب تقدميها ما زال قائما .
 - 14عدم جتديد الرتخي�ص خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهائها .
 - 15عــدم تقدمي �أو جتديد وثيقة ت�أم ــني على العامل ــني لديهـ ــا تغط ــي �أي �أ�ض ــرار
�أو �أخطار قد تنجم عن طبيعة عملهم .
 - 16عدم رفع قيمة وثيقة الت�أمني �إذا جتاوزت قيمة الب�ضائع الداخلة �أو املخزنة
باملنطقة قيمة الوثيقة املقدمة على تلك الب�ضائع .
 - 17عدم االحتفاظ بال�سجل العام للب�ضائع �أو ال�سجل اخلا�ص باملواد املتلفة .
 - 18عدم احتفاظ ال�شركة العاملة املرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط ال�صناعي ب�سجل
خا�ص مبعادالت الت�صنيع .
 - 19عدم تطابق البيانات املدونة فـي �سجالت ال�شركة العاملة مع البيانات املوثقة
فـي �سجالت املنطقة .
 - 20ع ــدم مطابقـ ــة �سج ــالت ال�شركـ ــة العاملــة مع �سجالت الدائــرة املخت�صــة مرة
فـي ال�سنة .
 - 21عدم احتفاظ ال�شركة العاملة بال�سجالت اخلا�صة بها للمدة املحددة فـي هذه
ال�ضوابط .
 - 22فقدان �أو �إتالف �سجالت وقيود الب�ضائع .
 - 23عدم االحتفاظ بالوثائق اخلا�صة بالب�ضائع التي يتم �إخراجها من املنطقة
للمدة املحددة فـي هذه ال�ضوابط .
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ج  -املجموعة الثالثة  ،وت�شمل املخالفات الآتية :
�	- 1إحداث تغيريات باملباين امل�ؤجرة دون موافقة خطية من الدائرة املخت�صة .
 - 2جتريــف �أو اقتــالع كميــات من �أتربة �أو �صخــور �أر�ض املنطقة وا�ستخدامه ــا
لأغرا�ض الردم دون موافقة خطية من الدائرة املخت�صة .
 - 3الإقفال غي ــر املالئــم لأب ــواب و�شبابيـ ــك املبان ــي �أو مناف ــذ احلري ــق العائـ ــدة
للم�ستودعات �أو املعامل �أو الور�ش � . . .إلخ .
 - 4خـرق القوانــني واللوائــح املتعلقــة بال�صحــة والنظافة العامــة فـي املطاعـ ــم
واملقاهي  ،ومبا ي�شمل املطابخ ب�سكن العاملني .
 - 5الت�سبب فـي خلق ظروف غري �صحية داخل �أو حول املباين باملنطقة .
 - 6عدم وجود �أو انتهاء �صالحية بطاقة ال�صحة املهنية .
 - 7القيـام ب�أي ممار�سة تتعار�ض مع �أحكام ال�ضوابط والقواعد املنظمة للعمل
فـي املنطقة  ،والتي مل تتم الإ�شارة �إليها فـي هذا الت�صنيف .
 - 8مبا�شرة ت�شغيل امل�شروع قبل احل�صول على الت�صريح البيئي للم�شروع .
د  -املجموعة الرابعة  ،وت�شمل املخالفات الآتية :
 - 1مزاولة ن�شاط غري من�صو�ص عليه �ضمن الرتخي�ص .
 - 2و�ضع �أو �سكب املواد غري اخلطرة على الطرق � ،أو خارج حدود قطعة الأر�ض
املخ�ص�صة لل�شركة العاملة .
 - 3اال�ستخدام ال�سيئ ملعدات مكافحة احلرائق ( كا�ستخدامها للتنظيف �أو الغ�سيل
� . . .إلخ) .
 - 4عدم توفر معدات مكافحة احلرائق .
 - 5توفر معدات مكافحة احلرائق ب�شكل غري كاف .
 - 6عدم �صيانة معدات مكافحة احلرائق ب�شكل مالئم ودوري .
 - 7عدم مالءمة معدات مكافحة احلرائق .
 - 8الإهمال فـي توفري �شروط ومتطلبات ال�سالمة العامة .
 - 9حدوث حريق طفيف نتيجة للإهمال فـي توفري �شروط ومتطلبات ال�سالمة
العامة .
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 - 10ال�ضغط الزائد على التو�صيالت الكهربائية �أو الأجهزة .
 - 11ح ــدوث حريـ ــق طفيـ ــف نتيجة ال�ضغط الزائد على التو�صيـ ــالت الكهربائي ــة
�أو الأجهزة � . . .إلخ .
 - 12حدوث �إ�صابة عمل نتيجة لعدم توافر متطلبات ال�سالمة املهنية �أو عدم
كفايتها .
 - 13عدم �إلزام العاملني بالتقيد مبتطلبات ال�سالمة املهنية فـي �أثناء �أداء العمل .
 - 14عدم توفر خطة طوارئ للمن�ش�أة  ،وتدريب العاملني باملن�ش�أة عليها .
هـ  -املجموعة اخلام�سة  ،وت�شمل املخالفات الآتية :
 - 1مبا�شرة العمليات الت�شغيلية فـي املنطقة قبل تقدمي وثيقة ت�أمني تغطي
الوحدات الت�صنيعية والآليات واملعدات امل�ستخدمة فـي العمليات الت�شغيلية
والإنتاجية لديها فـي حالة كانت م�ست�أجرة للمباين وامل�ستودعات .
 - 2تخزين املواد اخلطرة التي ال يغطيها الرتخي�ص �أو التخل�ص منها �أو نقلها
بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تقررها املنطقة .
 - 3مبا�شرة العمليات الت�شغيلية فـي املنطقة قبل احل�صول على �شهادة �إمتام
البناء .
 - 4ر�شـ ــوة �أي من موظفـ ــي املنطق ــة � ،أو ا�ستغاللـ ــه لأغ ــرا�ض �شخ�صيــة ل�صالح
ال�شركات العاملة �أو الأفراد .
 - 5تخ�صي�ص جزء من املباين �أو الأرا�ضي املخ�ص�صة لإقامة امل�شاريع اال�ستثمارية
لأغرا�ض �إقامة �سكن دائم .
 - 6تقدمي م�ستندات �أو ك�شوفات مزورة  ،وغري مطابقة للواقع .
 - 7تخزيـ ــن املخلف ــات اخلط ــرة �أو التخل�ص منه ــا دون احل�ص ــول عل ــى تراخي ـ ــ�ص
من وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
و  -املجموعة ال�ساد�سة  ،وت�شمل املخالفات الآتية :
 - 1فتح موقع امل�شروع الذي مت �إغالقه �أو �إلغاء ترخي�صه .
 - 2الت�صرف فـي ب�ضائع حمجوزة .
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� - 3إتالف ال�شركة العاملة ال�سجالت والقيود والوثائق اخلا�صة بالب�ضائع بدون
علم الدائرة املخت�صة .
� - 4إغالق منافذ اخلروج والدخول من و�إىل املنطقة ب�شكل يهدد ال�سالمة العامة .
 - 5و�ضع �أو �سكب املواد اخلطرة على الطرق �أو خارج حدود املواقع املخ�ص�صة
لل�شركة العاملة .
 - 6حدوث حريق كبري نتيجة للإهمال فـي توفري �شروط ومتطلبات ال�سالمة
العامة .
 - 7ح ــدوث حريـ ــق كبي ــر نتيجـ ــة ال�ضغط الزائ ــد عل ــى التو�صي ــالت الكهربائي ــة
�أو الأجهزة � . . .إلخ .
 - 8تو�سعة امل�شروع بدون ترخي�ص م�سبق من اجلهات املخت�صة .
املـــادة ( ) 132
حتت�س ــب النق ــاط عن ك ــل خمالفــة لأحكام الالئح ــة �أو القوانني �أو ال�ضوابط املعمول به ــا
فـي املنطقة وفقا للجدول الآتي :
عدد النقاط عن كل خمالفة

الت�سل�سل

املجموعة

1

املجموعة الأوىل

1

2

املجموعة الثانية

2

4

3

املجموعة الثالثة

5

7

10

4

املجموعة الرابعة

7

10

15

5

املجموعة اخلام�سة

10

15

25

6

املجموعة ال�ساد�سة

25

35

50

الأوىل

الثانية

الثالثة فما فوق

2

3
6
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املـــادة ( ) 133
يتم حمو النقاط الرتاكمية املن�صو�ص عليها فـي املادة ال�سابقة بعد انق�ضاء املدد املبينة
باجلدول الآتي  ،وحت�سب هذه املدد من تاريخ اكت�شاف ارتكاب املخالفة :
الت�سل�سل

املجموعة

املدة التي يتم بانق�ضائها حمو املخالفة ( بال�شهر )
الأوىل الثانية

الثالثة فما فوق

1

املجموعة الأوىل

3

6

9

2

املجموعة الثانية

3

6

9

3

املجموعة الثالثة

4

8

12

4

املجموعة الرابعة

4

8

12

5

املجموعة اخلام�سة

6

12

18

6

املجموعة ال�ساد�سة

12

18

24

املـــادة ( ) 134
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد  ،تتخذ املنطقة الإجراءات الآتية :
�	- 1إنذار خطي �أول عند و�صول النقاط الرتاكمية �إىل ( )10ع�شر نقاط .
�	- 2إنذار خطي ثان عند و�صول النقاط الرتاكمية �إىل ( )25خم�س وع�شرين نقطة .
 - 3زيادة ر�سوم الرتخي�ص بن�سبة ( )%50عند و�صول النقاط الرتاكمية �إىل ()35
خم�س وثالثني نقطة  ،ويتم احت�ساب الزيادة عن �أول جتديد للرتخي�ص .
 - 4زيادة ر�سوم الرتخي�ص بن�سبة ( )%100عند و�صول النقاط الرتاكمية �إىل ()50
خم�سني نقطة  ،ويتم احت�ساب الزيادة عن �أول جتديد للرتخي�ص .
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 - 5زيادة ر�سوم �أجور الأرا�ضي بن�سبة ( )%25ور�سوم الرتخي�ص بن�سبة ( )%100عند
و�صول النقاط الرتاكمية �إىل ( )75خم�س و�سبعني نقطة  ،ويتم احت�ساب الزيادة
عن �أول جتديد للرتخي�ص وا�ستحقاق للأجور ال�سنوية .
 - 6ف�سخ عقد الإيجار �أو اتفاقية اال�ستثمار و�سحب الرتخي�ص عند و�صول النقاط
الرتاكمية �إىل ( )100مائة نقطة .
وفـي جميع احلاالت يجب �أال تقل قيمة الزيادة فـي الر�سوم عن ( )100مائة ريال عماين ،
و�أال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
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قـــرار وزاري
رقـم 2014/133
بتحديد العائد مقابل احل�صول على قر�ض �أو دين جتاري
ا�ستنادا �إىل قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
و�إىل القرار الوزاري رقم  2012/68بتحديد العائد مقابل احل�صول على قر�ض �أو دين جتاري ،
و�إلـى كت ــاب غرفـ ــة جت ــارة و�صناع ـ ــة عم ــان فـي �شـ ـ�أن حتـديــد قيمــة العــائـ ــد وفقـ ــا لن ــ�ص
املادة ( )80من قانون التجارة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحــدد الع ــائـد مقــاب ــل احل�صــول علــى قــر�ض �أو ديـ ــن جت ــاري بن�سب ــة ( )٪6٫5م ــا ل ــم يتفـ ــق
علــى �أق ــل مــن ذلــك .
املــادة الثانيــــة
ال ي�سـري حكــم املــادة ال�سابقــة على القــرو�ض املقدمــة من قبــل امل�صــارف و�شركــات التمويـ ــل
وت�أجيـر الأ�صــول  ،املرخ�صة من قبل البنك املركزي العماين .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به ملدة عام من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  5 :من رجـــب 1435هـ
الموافـــق  5 :من مايــــو 2014م

د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جلنـ ـ ـ ـ ــة املناطـ ـ ـ ـ ــق احل ـ ـ ـ ــرة

ن�شر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1058
ال�صادرة فـي 2014/5/25م
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قــرار وزاري
رقم 2014 /174
ب�إ�صدار الئحة تنظيم �أعمال الـم�ؤ�س�سات
وال�شركــــات العاملــــة فـي ن�شـــاط الـمقـــاوالت
ا�ستنادا �إىل قانون ال�سجل التجاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74/3
و�إىل قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74/4
وبناء على ما تقت�ضيه الـم�صلحة الـعـامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة تنظيــم �أعمــال الـم�ؤ�س�سات وال�شركات العاملــة فـي ن�شــاط الـمقــاوالت
الـمرفقة .
املــادة الثانيــــة
على الـم�ؤ�س�ســات وال�شرك ــات العاملــة فـي ن�شاط الـمقاوالت توفيق �أو�ضاعها طبقا لأحكــام
الالئحة الـمرفقة خالل (� )2سنتني من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة الـمرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي  20 :من �شعبــــــــان 1435هـ
املوافـــــــق  18 :من يونيــــــــــو 2014م
ن�شـر هـذا القـرار فـي اجلريدة الر�سميـة رقـم ()1063
ال�صادرة فـي 2014/6/29م
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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

الئحة تنظيم �أعمال الـم�ؤ�س�سات
وال�شركــات العاملــة فـي ن�شــاط الـمقــاوالت
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحكام هذه الالئحــة يك ــون للكلمــات والعبـارات التالية الـمعنــى الـمحــدد قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الوزيــــــــــــــــــــــــــر  :وزيــر الـتـج ــارة والـ�صـناعـ ـ ــة .
الـمديــــر العــــــام  :مــديــر عـ ــام ال ـ ـتـج ـ ــارة .
اجلهات املخت�صـة  :وزارة التج ــارة وال�صناعــة  ،وزارة القــوى العاملــة  ،وزارة البلديــات
الإقليمية وموارد املياه  ،وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية � ،شرطة
عمان ال�سلطانية  ،بلدية م�سقط  ،بلدية ظفار .
ن�شاط الـمقاوالت �	:أحد �أن�شطة الـمقاوالت الواردة حتت قطاع الإن�شاءات الـمن�صو�ص
عليه فـي الت�صنيف الوطني للأن�شطة االقت�صادية .
املــادة ( ) 2
ال يجوز ممار�سة ن�شاط الـمقاوالت �إال عن طريق �شركة يتم ت�أ�سي�سها لهذا الغر�ض  ،وبعد
قيدها فـي ال�سجل التجاري .
املــادة ( ) 3
ي�شرتط لقيد ال�شركات العاملة بن�شاط املقاوالت فـي ال�سجل التجاري ما ي�أتي :
�	- 1أن يقت�صر ن�شاط ال�شركة على ن�ش ــاط الـمقــاوالت دون غي ــره م ـ ــن الأن�شطة .
�	- 2أال يقل ر�أ�س مالها عن ( )25000خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين .
 - 3تقديـم �شهادة بنكية تفيد ب�إيداع ر�أ�س املــال � ،أو تقديــم تقريــر بالأ�صول العينيــة
معتمد من مكتب خمت�ص �إن كان ر�أ�س املال عينيا .
 - 4تقدمي ما يثبت املالءة املالية لل�شركاء .
�	- 5أن يكون لها مقر ثابت وم�سجل لدى اجلهات املخت�صة .
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املــادة ( ) 4
ال يجوز الت�صرف فـي ترخي�ص ن�شاط الـمقاوالت �إال مبوافقة اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 5
تلتزم ال�شركة العاملة فـي ن�شاط الـمقاوالت بالآتي :
 - 1عدم ت�شغيل القوى العاملة امل�سجلة لديها فـي غري �أعمال املقاوالت اخلا�صة بها .
 - 2االلتزام بن�سب التعمني املقررة .
 - 3تدويــن جميع عقود املقــاوالت فـي �سجل خــا�ص بها  ،وتقدمي ــه للجهـ ــة املخت�صـ ــة
عند الطلب .
 - 4تدوين بياناتها املالية  ،وتقدميها للجهة املخت�صة عند الطلب .
 - 5اتخاذ التدابري الالزمــة ل�ضمــان �سالم ــة العمــال وال�سك ــان فـي مواقع العمــل ،
مع مراعاة ا�شرتاطات ولوائح الأمن وال�صحة وال�سالمة املعتمدة من اجلهات
املخت�صة .
 - 6كتابة ا�سم ال�شركة وبياناتها على جميع ال�سيارات واملعدات والقاطرات وال�شاحنات
التي ت�ستعمل فـي ن�شاط الـمقاوالت .
 - 7االلتزام ب�أحكام القوانني واللوائح والأنظمة املتعلقة بن�شاط الـمقاوالت .
 - 8التخل�ص من املخلفات املوجودة فـي مواقع العمل طبقا للوائح والقرارات املعتمدة
من اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 6
مع عـدم ا إلخـالل بحكــم الـمادة الثانيــة من مــواد الإ�صدار  ،يجــب علــى ال�شرك ــات العاملة
فـي ن�ش ــاط املق ــاوالت الت�سجي ــل ل ــدى جمعية املقاولني العمانيـ ــة خ ــالل م ــدة ال تتجـ ــاوز
(� )1سنة من تاريخ قيدها فـي ال�سجل التجاري .
املــادة ( ) 7
يجب �أن يكون الـمفو�ضون بالإدارة والتوقيع  ،و�أع�ضاء جمل�س الإدارة بال�شركة امل�سجلة
ملمار�سة ن�شاط املقاوالت حا�صلني على الرباءة الأمنية من اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 8
تلتزم ال�شركة العاملة فـي ن�شاط املقاوالت بتعيني مدير عماين م�سجل بهيئة الت�أمينات
االجتماعية فـي حالة عدم تفرغ ال�شركاء لإدارتها .
املــادة ( ) 9
فـي حالة خمالفة ال�شركة العاملة فـي ن�شاط املقاوالت لأحكام هذه الالئحة يتم �إخطارها
كتابة عن طريق املدير العام بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة  ،والتنبيه عليها ب�ضرورة
�إزالة املخالفة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ الإخطار  ،وفـي حالة عدم �إزالة
املخالفة � ،أو تكرار ارتكابها  ،يجوز للمدير العام اتخاذ �أحد الإجراءين الآتيني :
 وقف ن�شاط ال�شركة �إداريا ملدة ال تزيد على ال�سـن ــة . �سحب ال�سجل التجاري لل�شركة  ،والتقدم بطلب �إىل املحكمة املخت�صة حللها ق�ضائيا .وفـي احلالتني يتعني �إخطار ذوي ال�ش�أن بالقرار  ،ويجوز التظلم من هذا القرار مبوجب
طلب يقدم �إىل الـوزير خالل (� )60ستني يوما من تاريخ الإخطار  ،ويجب البت فـي هذا
التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعد م�ضي هذه املدة دون رد مبثابة
رف�ض التظلم .
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قــرار وزاري
رقم 2014/474
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة تنظيـم و�إدارة املعـار�ض
ا�ستنادا �إىل قانون ال�سجل التجاري رقم ، 74/3
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/102بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الئحة تنظيم و�إدارة املعار�ض ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2011/77
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـدل بن�صـو�ص املــواد (  ) 34 ، 17 ، 7من الئحـة تنظيـم و�إدارة املعـار�ض امل�شـار �إليهـا ،
الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 7
ي�شتــرط للحــ�صول على ترخيــ�ص ب�إقامــة معر�ض ا�ستهالكــي تخ�ص�صــي  ،قيــام طالـ ــب
الرتخيـ ــ�ص بتنظيــم معر�ضــني تخ�ص�صيـني جتاري ــني � ،أحدهم ــا  -عل ــى الأقـ ــل  -يقـ ــام
ب�أحد مقــار املركــز  ،على �أن يكـون مقيما بتقديــر جيد على الأقل  ،وذلك خالل ()12
اثنـ ــي ع�شـ ــر �شهرا من �آخ ـ ــر معر�ض تخ�ص�صي جتــاري قــام بتنظيمــه قبــل املوافق ــة لــه
على تنظيــم املع ــر�ض اال�ستهالكي التخ�ص�صي .
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املــادة ( ) 17
ال يجوز تنظيم املعار�ض امل�صاحبة للمهرجانات وامللتقيات �إال وفقا للآتي :
�أ  -احل�صول على ترخي�ص م�سبق من الوزارة .
ب �	-أن يك ـ ـ ــون العار�ض ـ ــون عماني ـ ــني بالن�سبـ ـ ـ ــة لل�صناعـ ـ ــات احلرفي ـ ـ ـ ــة والأعم ـ ـ ـ ــال
املنزليــة امل�شارك ــة  ،و�أن تك ــون بوا�سطــة م�ؤ�س�ســات و�شركــات عماني ــة مــن خـ ــالل
العار�ضني  -عمانيـني �أو غري عمانيني  -لديهم بطاقات عمل �سارية املفعول ،
ويعملون بالن�شاط التجاري ذاته التي �شاركت به تلك امل�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية .
ج �	-أن يقتـ ــ�صر هـ ــذا النـوع مـ ــن املعــار�ض علـى معــر�ض �سنـ ــوي واح ــد لكـ ــل حمافظـ ــة
من حمافظات ال�سلطنة .
املــادة ( ) 34
يجوز للوزارة فـي حالة خمالفة املرخ�ص لهم ال�شروط والأحكام الواردة فـي هذه الالئحة
اتخاذ الآتي :
أ�  -وقـ ــف املرخ ــ�ص ل ــه مــن تنظي ــم �أي معــر�ض ملــدة ( )3ثالث ــة �أ�شهــر فـي املخال ــفة
الأوىل  ،وفـي حالة تكرار املخالفة ت�ضاعف هذه املدة � ،أو �إلغاء �أي ترخي�ص �صدر
ب�إقامة معر�ض �آخر فـي ذات الفرتة �إن وجد .
ب  -غلق املعر�ض فـي حالة �إقامته بدون ترخي�ص � ،أو فـي حالة خمالفته للرتخي�ص
ال�صادر  ،وحتميل املرخ�ص له لأي تبعات قانونية ت�صدر جتاه ذلك .
ج  -وقف نـ�شاط املرخ ــ�ص له فـي �إقامــة وتنظيـم املعار�ض مل ــدة عــام فـي حالــة قيامــه
بتكرار املخالفــة الــواردة بالبنـ ــد (ب) م ــن ه ــذه املـ ــادة  ،وال يج ــوز تفعي ــل الن�شــاط
�إال بعد م�ضــي تلك املــدة  ،وبناء على تعهد كتابي بعدم املخالفة  ،والوفاء بـ ـ�أي
متطلبات ت�ستجد فـي حينه  ،وفـي حالة تكرار املخالفة للمرة الثالثة يتم التقدم
بطلب �إىل املحكمة املخت�صة حلل ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة التجارية وت�صفيتها .
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املــادة الثانيــــة
ت�ضــاف م ــادة جديــدة برقــم ( )23مكــررا �إىل الئحــة تنظيــم و�إدارة املعــار�ض امل�شــار �إليهـا
علــى النح ــو ا آلتــي :
" يجوز الرتخيـ�ص للجهات احلكومية بذاتها �أو بوا�سطة املرخـ�ص له بتنظيم �أو �إقامة
معار�ض للم�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية  ،وامل�ؤ�س�ســات ال�صغيــرة واملتو�سطة  ،وممار�سي
الأعمال املنزلية  ،وذلك لعر�ض منتجاتها الوطنية  ،وال�صناعات احلرفية  ،والأعمال
املنزلية .
ويحظر عر�ض �أي م�شاركات �أو منتجات �أجنبية فـي تلك املعار�ض .
كما ي�شرتط �أن يكون ممثلو ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العار�ضة من الأفراد العمانيني " .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  22 :من ذي القعــــدة 1435هـ
املـوافــــق  17 :من �سبتمبـــــــــــــر 2014م
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 هــذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1073
ال�صادرة فـي 2014/10/12م
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قــرار وزاري
رقــم 2014/ 506
ب�شـ�أن �إ�صـدار الئحـة �ضوابـط ت�شغيـل املنطقـة احلـرة ب�صاللـة
ا�ستنادا �إىل قانون املناطق احلرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/56
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/62ب�إن�شاء املنطقة احلرة ب�صاللة ،
و إ�لـى الئحــة تنظيــم املنطقــة احلــرة ب�صاللــة ال�صادرة بقرار رئي�س جلنـة املناطق احلرة
رقم ، 2011/15
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن �ضوابط ت�شغيل املنطقة احلرة فـي �صاللة ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمــل بــه مــن اليــوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  7 :من ذي احلجة 1435هـ
املوافــــق  1 :من �أكتوبـــــــــر 2014م
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
رئي ـ ـ ـ ــ�س جلن ـ ـ ـ ــة الـمناطـ ـ ـ ـ ــق احلـ ـ ـ ــرة
ن�شر هذا القـرار فـي اجلريــدة الر�سميـة رقـم ()1074
ال�صادرة فـي 2014/10/19م
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الئحـة �ضوابـط ت�شغيـل املنطقـة احلـرة فــي �صاللـة
الف�صــل الأول
تعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املحدد
لها فـي قانون املناطق احلرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2002/56والئحة تنظيم
املنطقة احلرة فـي �صاللة ال�صادرة بقرار من رئي�س جلنة املناطق احلرة رقم ، 2011/15
كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر :
 - 1اجلهـــة امل�شغلـــة :
�شركة �صاللة للمنطقة احلرة (�ش .م  .ع .م ) .
 - 2الئحــة املنطقـة :
الئحة تنظيم املنطقة احلرة فـي �صاللة ال�صادرة بقرار رئي�س جلنة املناطق احلرة
رقم . 2011/15
 - 3املنطقــة :
املنطقة احلرة فـي �صاللة .
 - 4الدائــرة املخت�صـة :
الدائرة املعنية ب�ش�ؤون اال�ستثمار فـي اجلهة امل�شغلة .
 - 5امل�ستثمـــــــر :
كل �شركة عاملة �أو مودع .
 - 6املكلـــف بالدفـــع :
ال�شركة العاملة �أو املودع .
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 - 7القيمة التقديرية :
القيمــة التــي يتــم تقديرهــا للب�ضائــع التــي يتقــرر عر�ضهــا للبيع باملزاد العلني ،
�أو �إتالفها وفقا لأحكام هذه ال�ضوابط .
 - 8املزايـــــد :
ال�شخ ـ ــ�ص الطبيعـ ــي �أو املعنــوي الـ ــذي يقـ ــوم باال�شتـ ــراك ف ــي عمليـ ــة املزايـ ــدة
على الب�ضائع التي يتم عر�ضها للبيع باملزاد العلني وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 -9جلنــة البيـع :
اللجنة التي يتم ت�شكيلها بقرار من الرئي�س التنفـيذي لبيع الب�ضائع باملزاد العلني
وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 10البوابـــة :
بوابة املنطقة .
 - 11و�سيلة النقل الفارغة :
و�سيلة النقل التي تدخل �إىل املنطقة لغر�ض حتميل الب�ضائع .
 - 12و�سيلة النقل الأجنبية :
�أي و�سيلة نقل بري ال حتمل اجلن�سي ــة العمانية .
 - 13و�سيـــــط النقــــل :
�أي م�ؤ�س�س ــة �أو �شرك ــة مرخــ�ص له ــا مبزاول ــة ن�شــاط نقــل الب�ضائــع والتحميــل
والتفريغ باملنطقة .
 - 14الـمناولة :
عملية تفريغ وحتميل الب�ضائع .
 - 15الرتخي�ص :
ترخي�ص مزاولة الن�شاط اال�ستثماري .
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املــادة ( ) 2
يكون ح�ساب املدد املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة بالتقومي امليالدي .
الف�صـــل الثانـــي
الت�صاريــح
املــادة ( ) 3
ت�صدر الدائرة املخت�صة الت�صاريح الآتية لدخول الأ�شخا�ص �إىل املنطقة :
 - 1ت�صريـح دخـول م�ستثمـر :
ي�صدر للم�ستثمرين باملنطقة  ،ويكون �ساري املفعول ملدة �سنة من تاريخ �صدوره .
 - 2ت�صـــريح دخـــول مفــــو�ض :
ي�صــدر لل�شخــ�ص الطبيعــي املخــول مــن قبــل امل�ستثمــر  ،ويكون �ساري املفعول ملدة
�سنة من تاريخ �صدوره .
 - 3ت�صريح دخول موظف �أو عامل :
ي�صدر للموظف والعامل لدى امل�ستثمر باملنطقة  ،ويكون �ساري املفعول ملدة �سنة
من تاريخ �صدوره .
 - 4ت�صريـــح دخــــول م�ؤقـــت :
ي�صدر للمتعاملني مع امل�ستثمرين باملنطقة  ،ويكون �ساري املفعول ملدة ال تتجاوز �شهرا
من تاريخ �صدوره .
 - 5ت�صريح دخــول مــورد خدمــات :
ي�صــدر ملــورد اخلدمـات باملنطقــة  ،ويكــون �ســاري املفعـ ــول ملـ ــدة ال تتج ــاوز �سن ــة
من تاريخ �صدوره .
 - 6ت�صريــح دخـــول زائـــر :
ي�صدر لزائر املنطقة فـي كل زيارة للمنطقة .
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وفـيمــا عــدا ت�صريــح دخــول زائــر  ،يقــدم الطلــب مــن ال�شركــة العاملة �أو مورد اخلدمات
�إىل املنطقــة  ،وحتمـ ــل الت�صاري ــح �ص ــورة حديـث ــة ذات ج ــودة عالي ــة  ،ويك ــون لكـ ــل نـ ــوع
من الت�صاريح لون حمدد .
املــادة ( ) 4
ت�صدر الدائرة املخت�صة ت�صريح دخول مركبة خا�صة للفئات الآتية :
أ�  -امل�ستثمرين .
ب  -املفو�ضني .
ج  -املوظفـني �أو العاملني .
د  -موردي اخلدمات .
هـ  -الزوار .
وت�صدر الت�صاريح امل�شار �إليها فـي البنود ( أ�  ،ب  ،ج  ،د) بناء على طلب يقدم من ال�شركة
العاملة �أو مورد اخلدمات للمنطقة .
املــادة ( ) 5
ي�شت ــرط للح�ص ــول علــى الت�صاري ــح املن�صــو�ص عليهــا ف ــي امل ـ ــادة (  )4مـ ـ ــن هـ ـ ــذه الالئحة
ما ي�أتي :
 - 1ح�صول مالك املركبة �أو املوكل ب�سياقتها على ت�صريح دخول �إىل املنطقة وفقا
لأحكام هذه الالئحة .
� - 2أن يكون ترخي�ص ت�سيري املركبة �ساري املفعول .
وتظــل هــذه الت�صاريــح �ساريــة املفعــول طــوال مــدة �سريــان ت�صريــح دخــول مالــك املركبـة
�أو املوكل ب�سياقتها .
املــادة ( ) 6
ت�صدر الدائرة املخت�صة ت�صاريح دخول و�سائل النقل اجلماعي وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن تكون و�سيلة النقل مملوكة لطالب الت�صريح � ،أو م�ست�أجرة من قبل �شركة
عاملة تزاول ن�شاط نقل الركاب باملنطقة .
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� - 2أن يكون ترخي�ص ت�سيري و�سيلة النقل �ساري املفعول .
� - 3أن يكون لو�سيلة النقل وثيقة ت�أمني على الركاب والطرف الثالث  ،و�سارية املفعول
طوال فرتة �سريان الت�صريح .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أال تتجاوز �صالحية �سريان الت�صريح �صالحية ترخي�ص
ت�سيري و�سيلة النقل .
املــادة ( ) 7
يحظر على و�سائل النقل اجلماعي امل�صرح لها بدخول املنطقة نقل �أ�شخا�ص غري م�صرح
لهم بدخول املنطقة .
كما يحظر على و�سائل النقل اجلماعي اململوكة لل�شركات العاملة نقل �أ�شخا�ص من غري
عمالها �أو موظفـيها .
وفـي جميع الأحوال يحظر �إخراج �أي ب�ضائع �أو مواد ذات قيمة جتارية داخل املركبات
اخلا�صة �أو و�سائل النقل اجلماعي  ،وفـي حال خمالفة ذلك يحرر حم�ضر �ضبط  ،وتر�سل
املركبة مرفقا بها املح�ضر �إىل جمرك املنطقة التخاذ الإجراءات اجلمركية املعمول بها .
املــادة ( ) 8
ت�صدر الدائرة املخت�صة ت�صاريح دخول و�سائل نقل الب�ضائع �إىل املنطقة لأغرا�ض التحميل ،
وال يجوز لأي و�سيلة نقل حتميل الب�ضائع من داخل املنطقة �إال بعد احل�صول على ت�صريح
من الدائرة املخت�صة .
املــادة ( ) 9
ت�صدر الدائرة املخت�صة  -بناء على طلب و�سيط النقل  -ت�صريح دخول و�سيلة النقل
الفارغة �إىل املنطقة على النموذج املعد لهذا الغر�ض .
وال يجوز لل�شركات العاملة حتميل �أي ب�ضائع من م�ستودعاتها �إال بوا�سطة و�سائل نقل
م�صرح لها بذلك .
املــادة ( ) 10
ال يجوز مزاولة ن�شاط خدمات نقل الب�ضائع باملنطقة �إال من خالل و�سيط نقل  ،وا�ستثناء
مما تقدم يجوز لل�شركة العاملة نقل ب�ضائعها بوا�سطة و�سائل النقل اململوكة لها  ،وذلك
بعد احل�صول على ت�صريح من الدائرة املخت�صة .
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املــادة ( ) 11
يلتــزم و�سي ــط النق ــل بتوفـيــر و�سائ ــل النق ــل الفارغ ــة خالل (� )24أربع وع�شرين �ساعة
على الأكرث من وقت طلبها .
ويكون و�سيط النقل م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة عن و�سيلة النقل و�سائقها  ،من وقت الدخول
�إىل املنطقة  ،وحتى اخلروج منها .
املــادة ( ) 12
حتتفظ الدائرة املخت�صة بال�سجالت الآتية على بوابة املنطقة :
� - 1سجل للأ�شخا�ص واملركبات اخلا�صة  :تدون فـيه �أ�سماء الأ�شخا�ص الداخلني
�إىل املنطقــة  ،وجن�سياتهــم  ،ونوع و�أرقام �إثبات �شخ�صياتهــم  ،و�أرقام مركباتهم
وجن�سيتها .
� -2سجل لو�سائل النقل الفارغة التي تدخل �إىل املنطقة لأغرا�ض التحميل  :تدون
فـيه رقم الو�سيلة وجن�سيتها وت�صريح دخولها ونوع و�أرقام �إثبات �شخ�صية �سائقها ،
وا�سم و�سيط النقل ومكان التحميل .
املــادة ( ) 13
يقوم رجال الأمن وال�سالمة باملنطقة يوميا  ،بح�صر كافة و�سائل نقل الب�ضائع املتواجدة
فـي املنطقة فـي نهاية �ساعات العمل  ،و�إخطار الدائرة املخت�صة بذلك التخاذ الإجراءات
الالزمة .
املــادة ( ) 14
يجوز للدائرة املخت�صة �سحب ت�صريح الدخول �إىل املنطقة  ،ومنع امل�صرح له من دخولها
فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا ارتكب امل�صرح له فعال يعيق العمل باملنطقة �أو يتعار�ض مع �أهدافها � ،أو يهدد
�أمن �أو �سالمة املن�ش�آت �أو امل�ستثمرين �أو العاملني بها � ،أو يخالف القانون �أو الئحة
املنطقة �أو التعليمات �أو ال�ضوابط املعمول بها فـي املنطقة .
 - 2قيام و�سيلة النقل اجلماعي بنقل �أ�شخا�ص غري م�صرح لهم بدخول املنطقة .
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ويج ــب �أن يك ــون قرار املن ــع من دخ ــول املنطقــة م�سبب ــا  ،و�أال تزيد مدت ــه على �سنــة واحــدة
من تاريخ �صدوره .
وال يج ــوز من ــح ت�صريــح دخول �إىل املنطق ــة لأي �شخ ــ�ص �سبق �أن �صدر ب�ش�أنه قرار منع
من دخول املنطقة خالل فرتة املنع �إال مبوافقة الرئي�س التنفـيذي .
الف�صـــل الثالـــث
اللوحـات والإعالنــات
املــادة ( )15
يجب على اجلهة امل�شغلة تثبيت لوحات �إر�شادية جماعية لتوفـري املعلومات عن مواقع
ال�شرك ــات العاملــة فـي املنطق ــة  ،وذلك فـي نق ــاط ا�سرتاتيجي ــة ح ــول املنطق ــة وداخله ــا ،
وفـي الدوارات والتقاطعات  ،وخارج كافة املباين واملكاتب والأرا�ضي امل�ؤجرة فـي املنطقة .
املــادة ( ) 16
يجـ ــب علـى ال�شركـ ــة العاملــة �أن ت�ضــع فـي مكــان بــارز مــن الأر�ض امل�ؤج ــرة له ــا �أو املكتــب
�أو املك ــان ال ــذي ت ــزاول فـي ــه ن�شاطه ــا  ،لوحـ ــة تبني ا�سمهـ ــا ون ــوع الن�ش ــاط ال ــذي تزاول ــه
و�أي بيانات �ضرورية �أخرى حتددها الدائرة املخت�صة .
كما يجب على ال�شركة العاملة �أن تلتزم بالت�صميم الذي تعده الدائرة املخت�صة .
املــادة ( ) 17
يجوز للجهة امل�شغلة لغر�ض حتقيق التماثل والتنا�سق � ،أن تقوم بتوفـري وتركيب اللوحات
على كافة املكاتب واملحالت واملباين والأرا�ضي امل�ؤجرة فـي املنطقة  ،وفـي هذه احلالة
تتحمل ال�شركة العاملة تكاليف اللوحات اخلا�صة بها .
املــادة ( ) 18
يحظــر تثبــيت �أو و�ضــع لوحــة �أو كتابــة �أو �أحــرف نافــرة �أو عالمــة �أو نق�ش بق�صد الدعاية
�أو الرتويج ال�سم �أو حمل �أو ب�ضاعة �أو جتارة �أو مهنة �أو ن�شاط �أو �أي �شيء �آخر  ،وي�شمل
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ذلك الإعالنات امل�ضاءة بالكهرباء ب�صورة م�ستمرة �أو متقطعة والإعالن الثابت �أو املتحرك
�أو املحول  ،وذلك قبل احل�صول على ترخي�ص من الدائرة املخت�صة .
املــادة ( ) 19
يجـب �أن تتطابــق بيانــات اللوحــة �أو الإعــالن مع البيانات الواردة فـي ال�سجل التجاري
والوثائق اخلا�صة بالعالمة التجارية لل�شركة العاملة  ،كما يجب �أن تو�ضع ب�شكل وا�ضح
وغري م�ضلل .
املــادة ( ) 20
يحظر �أن حتتوي اللوحة �أو الإعالن على ما يخالف القوانني والأنظمة واللوائح املعمول
بها فـي ال�سلطنة � ،أو ما مي�س ال�شعور الديني � ،أو يتنافى مع الآداب العامة �أو النظام العام ،
وف ــي ح ــال خمالفة ذلك يجوز للرئي ــ�س التنفـي ــذي �أو من يفو�ض ــه �أن ي�أمر ب�إزال ــة اللوح ــة
�أو الإعالن على نفقة املخالف  ،وذلك دون الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية للمخالف .
املــادة ( ) 21
تلتزم ال�شركة العاملة ب�صيانة وجتديد اللوحات كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،كما حتافظ
على توفـري �شروط ال�سالمة العامة باللوحة .
املــادة ( ) 22
تلتــزم ال�شرك ــة العاملة بنقــل �أو �إزالـة اللوحـات والإعالنــات من �أماك ــن مزاول ــة ن�شاطه ــا ،
وذلك فـي حال �إخالئها � ،أو االنتقال �إىل مكان �آخر .
املــادة ( ) 23
ال ت�ســري الأحكــام املن�صــو�ص عليها فــي هذا الف�صــل على اللوحات والإعالنـات اخلا�صــة
بوحدات اجلهاز الإداري للدولة .
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الف�صـــل الرابــــع
العاملـــون فـي املنطقــــة
املــادة ( ) 24
يجب على ال�شركة العاملة �إخطار الدائرة املخت�صة بكافة البيانات اخلا�صة بالعاملني
لديها  ،وذلك خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ مبا�شرتهم العمل  ،وا�ستخراج
ت�صاريح الدخول الالزمة لهم  ،وفقا للقواعد املقررة .
املــادة ( ) 25
حتتف ــظ ال�شركة العاملة ب�سجل خا�ص بالعاملني لديهــا  ،تدون فـيه �أ�سما�ؤهـم  ،وتاريخ
التحاقهم بالعمــل فـي املنطقة  ،وعنوان �إقامة كل منهم  ،وبيانات االت�صال اخلا�ص ــة به ــم ،
مع حتديــد �شخ�ص �أو جهة معروف ــة فـي ال�سلطن ــة  ،وفـي املوط ــن الأ�صلــي للمقيـم ميكـن
الرجوع �إليها عند ال�ضرورة  ،وتزويد الدائرة املخت�صة بتلك البيانات .
وتكون ال�شركة العاملة م�س�ؤولة عن �صحة هذه البيانات وحتديثها كلما تطلب الأمر ،
و�إخطار الدائرة املخت�صة بذلك .
املــادة ( ) 26
ال يجوز لل�شركة العاملة �أن ت�سمح لأي �شخ�ص بالعمل لديها � ،إال بعد ا�ستكمال الإجراءات
املقررة قانونا .
وفـي جميع الأحوال يحظر على ال�شركات العاملة ال�سماح للعمال باملبيت فـي �أماكن العمل .
املــادة ( ) 27
يلتزم العاملون فـي املنطقة مبا ي�أتي :
أ�  -االحتفـاظ بت�صاريــح الدخــول �إىل املنطقــة  ،و�إبــرازها لرج ــال الأم ــن وال�سالمــة
باملنطقة  ،كلما طلب منهم ذلك .
ب  -االلتــزام بالقوانني والأنظمــة واللوائــح والع ــادات والتقاليــد وا ألع ــراف العام ــة
املعمول بها فـي ال�سلطنة .
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املــادة ( ) 28
يحظر على العاملني فـي املنطقة الآتي :
 - 1املبيت فـي غري �أماكن ال�سكن املخ�ص�صة لهم باملنطقة .
 - 2التجوال فـي �أماكن العمل اخلا�صة بال�شركات العاملة � ،أو فـي غري الأماكن العامة
باملنطقة � ،إال حلاجة �ضرورية .
 - 3ارتكاب �أي �أعمال من �ش�أنها الإخالل با�ستقرار املنطقة .
 - 4حيازة �أو تداول الأفالم وال�صور واملجالت واملواد املنافـية للآداب والأخالق والقيم
الدينية داخل املنطقة .
 - 5ارتكاب �أي فعل من �ش�أنه �إثارة عواطف �أو م�شاعر الآخرين .
� - 6أي قول �أو فعل مي�س املعتقدات الدينية � ،أو �سمعة ال�سلطنة � ،أو يخل بح�سن ال�سري
وال�سلوك والآداب املرعية داخل املنطقة .
 - 7االعتداء على املوظفـني �أو العاملني باملنطقة � ،أو الإ�ساءة �إليهم .
 - 8التواجد داخل �أماكن العمل فـي غري �أوقات العمل الر�سمية �إال بعد موافقة الدائرة
املخت�صة باملنطقة .
 - 9التدخني فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
 - 10تناول اخلمور � ،أو املواد املخدرة .
الف�صـــل اخلامــــ�س
الت�أمــــــني
املــادة ( ) 29
تلتزم اجلهة امل�شغلة بالت�أمني على كافة املباين واملكاتب والوحدات الت�صنيعية وامل�ستودعات
والوحدات العقارية التي �أن�ش�أتها والآليات واملعدات اململوكة لها والكائنة باملنطقة .
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املــادة () 30
تلتــزم اجلهــة امل�شغلــة بالت�أمي ــن علــى الب�ضائ ــع اململوكــة لهــا � ،أو اململوك ـ ــة للم�ستثمري ــن
فـي حال تخزين هذه الب�ضائع فـي املخازن �أو امل�ستودعات �أو املباين التي تقوم املنطقة ب�إدارتها
وت�شغيلها  ،هذا ما مل يقدم امل�ستثمر وثيقة ت�أمني خا�صة بها  ،يحدد فـيها مكان التخزين ،
�شريطة �أن تغطي وثيقة الت�أمني كافة الأ�ضرار والأخطار التي قد تلحق بالب�ضائع املخزنة
لديها  ،وت�ستوفـي كلفة الت�أمني على تلك الب�ضائع م�ضافا �إليها ( )%10ع�شرة باملائة منها ،
كر�سوم خدمات من امل�ستثمرين .
املــادة ( ) 31
تلتزم ال�شركة العاملة بالآتي :
 - 1تقدمي وثيقة ت�أمني تغطي الأ�ضرار والأخطار التي قد تنجم عن عمليات البناء ،
وذلك قبل ا�ست�صدار ت�صريح البناء .
 - 2تقديــم وثيقـ ــة ت�أميــن تغطي املباين واملكاتب والوحدات الت�صنيعية وامل�ستودعات
�أو الوح ــدات العقارية الت ــي �أن�ش�أتهـ ـ ــا �أو ا�ست�أجرته ــا والآلي ــات واملعدات امل�ستخدمة
ف ــي العمليـ ــات الت�شغيليـ ــة والإنتاجي ـ ــة لديه ـ ــا  ،وذل ـ ــك قب ـ ــل مبا�شـ ـ ــرة العمـ ـ ــل
باملنطق ــة  ،وال يجــوز للدائــرة املخت�صــة �أن ت�صــدر �شهــادة �إمتام البناء لل�شركة
العاملة قبل تقدمي هذه الوثيقة .
 - 3تقديــم وثيقــة ت�أميــن علــى العامليــن لديهــا تغطــي الأ�ضــرار �أو الأخطــار الت ــي
قد تنجم عن طبيعة عملهم .
ويجــوز لل�شـرك ــة العاملة �أن تقدم وثيقة ت�أمني واحدة تغطي الأ�ضرار والأخطار التي قد
تلحق بالعاملني لديها واملباين واملكاتب والوحدات الت�صنيعية وامل�ستودعات والوحدات
العقارية والب�ضائع اململوكة لها � ،أو التي تكون فـي عهدتها للمودعني .
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املــادة ( ) 32
يجب �أن تكون وثيقة الت�أمني �سارية املفعول ملدة �سنة  ،ويجوز �أن تكون ملدة �أقل من ذلك ،
مبوافقة الدائرة املخت�صة  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أال تقل مدتها عن املدة الالزمة
لتغطي ــة الأخطـ ــار ال�صادرة ب�ش�أنها  ،وجتدد الوثيق ــة قب ــل انته ــاء �سريانـها مبدة ال تقــل
عن ( )10ع�شرة �أيام عمل .
املــادة ( ) 33
يجب �أن تغطي وثيقة الت�أمني اخلا�صة بالب�ضائع  ،الأ�ضرار والأخطار التي قد تلحق بها
م ــن تاريـ ــخ دخولها �إلـ ــى املنطقـ ــة  ،وخ ــالل م ــدة وجودهـ ــا فـيها  ،وحتى خروجهـ ــا منهـ ــا ،
ودخولها �إىل ال�ساحة اجلمركية .
كمـ ــا يجــب �أن تغط ــي وثيق ــة الت�أم ــني الأ�ض ــرار والأخط ــار ال ــتي قد تلح ــق بالأ�شخـا�ص
واملمتلك ــات  ،عل ــى �أن حتــدد الدائــرة املخت�ص ــة احلــد الأق�ص ــى للم�س�ؤوليـ ــة ع ــن كـ ــل ح ــادث
قبل اعتماد الوثيقة .
و�إذا جتاوزت قيمة الب�ضائع قيمة وثيقة الت�أمني املقدمة ب�ش�أنها  ،فـيجب على ال�شركة
العاملة زيادة قيمة الوثيقة مبا يعادل الزيادة فـي قيمة هذه الب�ضائع .
املــادة ( ) 34
يجب �أن تت�ضمن وثيقة الت�أمني املقدمة من امل�ستثمر ما ي�أتي :
 - 1ن�صـ ــا �صريحـ ــا يق�ضـ ــي باعت ــبار �أي �ش ــرط يعف ــي �شركـ ــة الت�أم ــني م ــن امل�س�ؤوليـ ــة
ك�أن مل يكن .
 - 2ن�صــا �صريحــا يق�ضــي بعدم جواز رجوع �شركة الت�أم ــني على املنطقــة للمطالب ــة
بالتعوي�ضات التي قامت بدفعها للمت�ضرر .
املــادة ( ) 35
�إذا قدمت ال�شركة العاملة وثيقـة ت�أمــني تغطي ب�ضائع حم ــددة بذاتهــا  ،فــال يجــوز له ــا
تخزين ب�ضائع غريها قبل تعديل وثيقة الت�أمني و�إ�ضافة تلك الب�ضائع �إليها .
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و�إذا قــدمت وثيقــة ت�أميــن تغطــي الب�ضائــع اململوكــة لهــا فقــط دون غريهــا من الب�ضائع
املخزنة لديها واململوكة للغري  ،فال يجوز لها تخزين الب�ضائع غري اململوكة لها قبل تعديل
وثيقة الت�أمني  ،و�إ�ضافة تلك الب�ضائع �إليها .
املــادة ( ) 36
ي�شتــرط لقـبــول وثيقة الت�أمني �أن يتطابــق ا�ســم امل�ؤمــن له مع اال�سم الوارد بعقد الإيجار
�أو اتفاقية اال�ستثمار �أو طلب �إيداع الب�ضائع .
و فـي حال قيام امل�ستثمر ب�إدخال ب�ضائع �إىل املنطقة با�سم خمالف لال�سم الوارد فـي وثيقة
الت�أمني  ،فال يجوز له تخزين هذه الب�ضائع فـي املنطقة �إال بعد تعديل وثيقة الت�أمني ،
و�إ�ضافة اال�سم الوارد بعقد الإيجار �أو اتفاقية اال�ستثمار �أو طلب الإيداع �إليها � ،أو ت�صحيح
اال�س ــم ال ــوارد بالبي ــان اجلمرك ــي وف ــي جميــع الأحوال يجــب �أال يرتتــب علـى ذلك تغييــر
فـي ملكية الب�ضائع .
املــادة ( ) 37
يجــوز للدائــرة املخت�صــة رفــ�ض وثيقــة الت�أميــن �إذا كانــت �ص ــادرة عــن �شرك ــة ت�أمني �سبق
�أن ماطلت فـي دفع التعوي�ض عن ال�ضرر � ،أو رجعت بالتعوي�ض على اجلهة امل�شغلة .
املــادة ( ) 38
يجب �أن تكون وثيقة الت�أمني حمررة باللغة العربية  ،ف�إذا كانت حمررة بلغة �أجنبية ،
فـيجــب �أن تك ــون م�صحوبــة بن�سخــة مرتجمة ومعتمدة باللغة العربيــة  ،وعنــد االختــالف
فـي التف�سري يعتد بالن�سخة املحررة باللغة العربية .
املــادة ( ) 39
تقدم وثائق الت�أمني �إىل الدائرة املخت�صة  ،والتي يجب عليها البت فـي اعتمادها خالل ()5
خم�سة �أيام عمل من تاريخ تقدميها .
وفـي حال اعتماد وثيقة الت�أمني  ،ي�سلم مقدمها �إ�شعارا يبني فـيه رقمها و�ساعة ويوم
وتاريخ تقدميها .
و فـي حال رف�ض وثيقة الت�أمني تعاد �إىل مقدمها  ،مرفقا بها �أ�سباب الرف�ض .
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الف�صـــل ال�ســــاد�س
ال�سجــالت والقيــود
املــادة ( ) 40
حتتفظ اجلهة امل�شغلة بال�سجالت الآتية :
� - 1سجل املناف�ست .
� - 2سجل �إتالف الب�ضائع .
املــادة ( ) 41
حتتفظ ال�شركة العاملة بال�سجالت الآتية :
 - 1ال�سجل العام للب�ضائع  :ويت�ضمن كافة البيانات واملعلومات املوجودة فـي �سجل
مناف�ست املنطقة  ،وتقيد فـيه ال�شركة العاملة العمليات التي جتريها على الب�ضائع
من �إيداع و�إخراج وتنازل ونقل �إىل �شركة عاملة �أخرى� ،أو �إىل امل�ستودعات العامة
باملنطقة  ،وبيان الر�صيد املتبقي مب�ستودعات ال�شركة  ،وغريها من العمليات .
 - 2ال�سجل اخلا�ص بالب�ضائع املتلفة  :ويت�ضمن كافة البيانات اخلا�صة بالب�ضائع
التي مت �إتالفها .
 - 3ال�سجـ ــل اخل ــا�ص مبع ــادالت الت�صنيـ ــع  :ويت�ضم ــن بيان ــات ومعلوم ــات الب�ضائ ــع
التـي تدخــل عملي ــات الإنت ــاج  ،وذلك بالن�سبـ ــة لل�شركــات املرخ ــ�ص لهــا مبزاول ــة
الن�شاط ال�صناعي .
املــادة ( ) 42
يجوز �أن تكون ال�سجالت امل�شار �إليها فـي املــادة ( )41من هذه الالئحة ورقية �أو �إلكرتونية ،
وفـي جميع الأحوال يتعني اعتماد هذه ال�سجالت من قبل الدائرة املخت�صة قبل مبا�شرة
العمل مبوجبها .
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وفـي حال اعتماد ال�سجالت والقيود الإلكرتونية  ،يجب على ال�شركة العاملة تزويد الدائرة
املخت�صة بن�سخ منها  ،وفقا لآخر تعديالت  ،وذلك فـي نهاية كل �شهر .
املــادة ( ) 43
يجــب علـى ال�شركــة العاملــة عنـد تطبيــق ال�ضوابــط الواردة ف ــي هذه الالئحة لأول مرة
�أن تقوم بجرد �أر�صدة م�ستودعاتها  ،وح�صر املواد اخلام واملنتجات وحتديد ر�صيد كل منها ،
وعلى اجلهة امل�شغلة �إعداد �سجالتها فـي �ضوء البيانات الواردة من ال�شركة العاملة.
املــادة ( ) 44
تلتزم ال�شركة العاملة باملحافظة على �سجالت وقيود الب�ضائع املحفوظة لديها  ،وفـي حال
فقد �أو �إتالف تلك ال�سجالت �أو القيود  ،تعتمد  -لأغرا�ض التدقيق واملراجعة  -الأر�صدة
املثبتة فـي �سجالت وقيود اجلهة امل�شغلة  ،وذلك على م�س�ؤولية ال�شركة العاملة .
ويجب على ال�شركة العاملة �أن تطابق �سجالتها مع �سجالت الدائرة املخت�صة مرة واحدة
على الأقل �سنويا  ،وكلما اقت�ضى الأمر ذلك .
املــادة ( ) 45
فـي حال وجود اختالف فـي ال�سجالت بني ال�شركة العاملة والدائرة املخت�صة  ،يتم ت�شكيل
جلنــة م�شرتك ــة منهمــا للتدقي ــق ومطابقـة ال�سجــالت واجلــرد الفعلــي لكمي ــات الب�ضائ ــع
املخزن ــة مب�ستودعـ ــات ال�شركـ ــة ومطابقتهـ ــا مـ ــع القي ـ ـ ــود والوثائـ ـ ــق املتعلق ـ ـ ــة بالب�ضائـ ـ ــع
لدى الدائرة املخت�صة .
ف�إذا تبني للجنة وجود اختالف بني �سجالت ال�شركة العاملة وكميات الب�ضائع املخزنة فعليا
مب�ستودعاتها  ،ومل تقدم ال�شركة العاملة تربيرا مقبوال لذلك  ،يجب على اجلهة امل�شغلة
�إخطار ق�سم جمرك املنطقة من خالل الدائرة املخت�صة  ،وفـي هذه احلالة يتم ت�شكيل
جلنــة للتدقيــق والتفتي�ش وفقا حلكم الفقرة (ب) من املــادة ( )48من الئحة املنطقــة ،
وفــي �ضــوء تقريرهـ ــذه اللجنـ ــة يتـ ــم اتخـ ــاذ الإجـ ــراءات القانونية جت ــاه ال�شركـ ــة العاملة
وت�صويب القيود وفقا لذلك .
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املــادة ( ) 46
تلتزم ال�شركة العاملة باالحتفاظ بكافة ال�سجالت الورقية والإلكرتونية اخلا�صة بالب�ضائع
ملدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات من تاريخ �إغالقها  ،كما حتتفظ بالوثائق وامل�ستندات
اخلا�صة بالب�ضائع ملدة ال تقل عن �سنة من تاريخ خروجها من املنطقة .
املــادة ( ) 47
يجب على اجلهة امل�شغلة االحتفاظ بال�سجالت والوثائق اخلا�صة بالب�ضائع للمدد الآتية :
أ�  -ال�سجالت  :ملدة ( )15خم�س ع�شرة �سنة من تاريخ �إغالقها .
ب  -الوثائـ ــق  :ملدة ( )3ثالث �سنوات من تاريخ �إ�صدارها .
الف�صـــل ال�سابــــع
التوكيــالت والتفوي�ضـــات
املــادة ( ) 48
ي�شرتط العتماد التفوي�ض لأغرا�ض الت�صرف فـي الب�ضائع املودعة فـي املنطقة ما ي�أتي :
� - 1إذا كان مالك الب�ضائع �شخ�صا معنويا  ،فـيجب تقدمي ن�سخة �أ�صلية من التفوي�ض
�إىل الدائرة املخت�صة من خالل املفو�ض �أو املمثل القانوين لل�شخ�ص املعنوي .
� - 2إذا كان مالك الب�ضائع �شخ�صا طبيعيا �أو م�ؤ�س�سة فردية  ،فـيجب �أن يقدم التفوي�ض
من املالك �أو املفو�ض �أو املمثل القانوين للم�ؤ�س�سة الفردية .
� - 3إذا كــان مالك الب�ضائ ــع من إ�حـدى وحــدات اجلهاز الإداري للدول ــة �أو اجلامع ــات
�أو القـوات امل�سلحــة �أو الأجهــزة الأمني ــة �أو ال�شركات امل�ساهمــة العام ــة �أو املنظم ــات
�أو الهيئات الدبلوما�سية  ،فـيعتمد اخلطاب ال�صادر من تلك اجلهات .
� - 4إذا كان مالك الب�ضائع جمعية خريية �أو ناديا �أو ما �شابه ذلك  ،فـيتعني ح�ضور
املفو�ضني بالأمور املالية  ،وفـي حال تفوي�ض املفو�ضني بالأمور املالية �شخ�صا �آخر
للقيــام بالت�صــرف فـي الب�ضائــع تعتمــد التفوي�ضــات امل�صــادق عليهــا بتوقيعاتهــم ،
وفـي جميــع الأحــوال يجب تقدمي ما يفـيد �صالحيات املفو�ضني بالأم ــور املاليــة
�أو من قاموا بتفوي�ضهم .
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املــادة ( ) 49
تعتم ــد لأغ ــرا�ض الت�ص ــرف ف ــي الب�ضائ ــع املودع ـ ــة فـي املنطق ــة  ،التوكي ــالت ال�ص ــادرة
عن اجلهات الآتية :
 - 1دائرة الكاتب بالعدل ومن فـي حكمه بال�سلطنة �أو خارجها .
� - 2سفارات ال�سلطنة باخلارج �أو قن�صلياتها العامة �أو قن�صلياتها الفخرية �أو مكاتبها
التجارية �أو ما يقوم مقامها .
وال يعتـ ـ ــد بالتفوي�ضـ ـ ــات امل�صـ ـ ــادق عل ـ ــى توقيعاتهـ ـ ـ ــا م ـ ــن البن ـ ـ ــوك والغـ ـ ــرف التجاري ـ ـ ــة
�أو م ــا فـي حكمها من م�ؤ�س�سات ر�سمية �إال للأغرا�ض الآتية فقط :
أ�  -بيع و�شراء الب�ضائع املودعة باملنطقة.
ب  -ال�سري فـي �إجراءات تخلي�ص الب�ضائع .
ج  -ال�سري فـي �إجراءات التخزين  ،وتوقيع عقود التخزين .
املــادة ( ) 50
�إذا كانت الوثائق اخلا�صة بالتوكيالت �صادرة من خارج ال�سلطنة  ،فـيجب الت�صديق عليها
من اجلهات املعتمدة واملتعارف عليها دوليا لهذه الغاية .
املــادة ( ) 51
تعتم ــد لأغ ــرا�ض تغيي ــر ملكية الب�ضائ ــع املودع ــة فـي املنطقــة  ،كاف ــة الوثائــق ال�ص ــادرة
من اجلهــات املخت�ص ــة قانون ــا مب�سائ ــل الرتكات والهبات والتربعات والو�صايا وغريها
من امل�سائل .
املــادة ( ) 52
تعتمد الوثائق الآتية لأغرا�ض الت�صرف فـي الب�ضائع باملنطقة :
أ�  -وثيقة �إثبات ال�شخ�صية � ،إذا كانت الب�ضائع مودعة با�سم �شخ�ص طبيعي .
ب  -ال�سجل التجاري �أو �صورة طبق الأ�صل منه وفقا لآخر تعديل �إذا كانت الب�ضائع
مودعة با�سم م�ؤ�س�سة فردية �أو �شركة .
ج  -ن�سخة من التفوي�ض بالت�صرف مع �إثبات �شخ�صية املفو�ض .
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املــادة ( ) 53
تطبق الأحكام والإجراءات املعمول بها فـي الإدارة العامة للجمارك ب�ش�أن تنظيم ن�شاط
التخليـ ــ�ص اجلمركـ ــي ومهنـ ــة منــدوب خملــ�ص جمركــي  ،وذلــك لأغــرا�ض التخليــ�ص
على الب�ضائع الواردة �إىل املنطقة �أو ال�صادرة منها .
املــادة ( ) 54
ي�شتــرط العتمــاد التوكيــالت والتفوي�ضــات لأغــرا�ض الت�صـ ــرف فـ ــي الب�ضائـ ــع املودعــة
فـي املنطقة ما ي�أتي :
 - 1حتديد �صالحيات الوكيل �أو املفو�ض على وجه الدقة  ،وبيان ما �إذا كان التوكيل
�أو التفوي�ض يجيز له توكيل �أو تفوي�ض غريه من عدمه .
� - 2أال يت�ضمــن التوكيــل �أو التفويــ�ض ك�شطــا �أو حموا �أو �إ�ضافــة �أو فوا�صــل �أو حوا�شـي
�أو طم�ســا  ،ما ل ــم يك ــن م�صدقـ ــا علــى ذل ــك م ـ ــن اجله ـ ــة ال�ص ــادر عنهـ ــا التوكيــل
�أو التفوي�ض �أو من �أ�صحاب ال�ش�أن بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 55
يجــب علــى الوكي ــل �أو املف ــو�ض وقــف العمل مبوجب التوكي ــل �أو التفويـ ــ�ض ال�ص ــادر لـ ــه ،
و�إخطار الدائرة املخت�صة بذلك  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
 -1وفاة مالك الب�ضائع .
 - 2انق�ضاء ال�شركة العاملة .
 - 3زوال �صفة �أي منهما كوكيل �أو مفو�ض .
املــادة ( ) 56
يكــون مقــدم التفوي�ض �أو التوكيل �أو �أي وثيقة لأغــرا�ض الت�صــرف فـي الب�ضائ ــع املودع ــة
فـي املنطقة م�س�ؤوال �أمام الغري عن �صحة التوكيل �أو التفوي�ض �أو الوثيقة املقدمة  ،ودون
�أدنى م�س�ؤولية على اجلهة امل�شغلة  ،وذلك فـي نطاق تطبيق �أحكام هذه الالئحة .
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الف�صــل الثامــــن
نقــل الب�ضائــع
املــادة ( ) 57
يجوز نقل الب�ضائع داخل املنطقة بني ال�شركات العاملة � ،أو بينها وبني اجلهة امل�شغلة ،
وذلك وفقا للإجراءات الآتية :
أ�  -يقدم طلب نقل الب�ضائع �إىل الدائرة املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،
والذي يت�ضمن و�صفا للب�ضائع املراد نقلها وعددها ووزنها واملكان الذي يتم النقل
منه و�إليه .
ب  -تقوم الدائرة املخت�صة بالبت فـي الطلب خالل ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ
تقدميه باملوافقة �أو الرف�ض  ،وعلى �أن يكون الرف�ض م�سببا .
وفـي حــال املوافقـة على الطلـب يقــوم مــالك الب�ضائع بعملية النق ــل  ،م ــع مراعــاة
الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
ج  -يجـ ــب عل ــى مالك الب�ضائـ ــع ت�سليـ ــم منــوذج النق ــل �إل ــى الدائـ ــرة املخت�ص ــة خـ ــالل
( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ اكتمال عملية النقل .
املــادة ( ) 58
يجب على الدائرة املخت�صة معاينة الب�ضائع املراد نقلها قبل وبعد عملية النقل فـي احلاالت
الآتية :
أ� � -إذا زادت قيمتها على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين .
ب � -إذا كانت بطبيعتها قد تت�أثر �أو يلحقها �ضرر من عملية النقل .
ج � -إذا كانت عبارة عن مواد غذائية .
د � -إذا م�ضى على تخزينها فـي املنطقة �أكرث من �سنة .
وتك ــون معاين ــة الب�ضائ ــع ظاهري ــا فقـ ــط  ،وذلك للت أ�ك ــد من وجوده ــا  ،ومـ ــن �سالمتهـ ــا
بالن�سبة للمواد الغذائية .
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املــادة ( ) 59
يحظر نقل الب�ضائع من خمازن �أو م�ستودعات اجلهة امل�شغلة �إىل خمازن �أو م�ستودعات
ال�شركة العاملة  ،قبل زوال �سبب التخزين  ،وذلك �إذا كان التخزين لأ�سباب تتعلق بنوعية
الب�ضائع �أو لأمور متعلقة بال�سالمة العامة � ،أو كانت الب�ضائع حمجوزا عليها بحكم ق�ضائي
�أو لأي �سبب قانوين �آخر .
املــادة ( ) 60
مـع عــدم الإخــالل بحكـم الفقــرة (ج) من املــادة ( )30من الئح ــة املنطقـ ــة  ،يعــد عقــد بيــع
الب�ضائع بني ال�شركات العاملة مبثابة منوذج طلب نقل ب�ضائع  ،ويتم تعديل قيود مكان
التخزين مبا�شرة  ،وفـي حال احتفاظ ال�شركة العاملة امل�شرتية بتخزين الب�ضائع لدى
ال�شركة البائعة  ،فيجب �إبرام عقد تخزين فيما بينهما  ،على �أن يتم النقل الفعلي خالل
(� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ امل�صادقة على عقد البيع .
املــادة ( ) 61
يجب على املودع �إبرام عقد تخزين �إذا رغب فـي نقل ب�ضائعه من م�ستودعات �أو خمازن
ال�شركة العاملة �أو اجلهة امل�شغلة �إىل م�ستودعات �أو خمازن �شركة عاملة �أخرى  ،كما يجب
احل�صول على موافقة الدائرة املخت�صة �إذا كان النقل �إىل م�ستودعات �أو خمازن اجلهة
امل�شغلة .
املــادة ( ) 62
يجب �أن تغطي وثيقة الت�أمني املقدمة من مالك الب�ضائع �أو وثيقة ت�أمني و�سيلة النقل ،
كافة الأ�ضرار والأخطار الناجمة عن عملية النقل .
املــادة ( ) 63
يجـ ــب �أن تغطـ ــي وثيقــة الت�أمني املقدم ــة مـ ــن ال�شرك ـ ــة العاملـ ــة املنقـ ــول �إليهـ ــا الب�ضائـ ــع
�أو من املالك  ،الب�ضائع املنقولة من حيث ال�صنف والقيمة  ،وذلك فـي �أثناء فرتة تخزينها .
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الف�صـــل التا�ســــع
ا�ستهــالك الب�ضائـــع
املــادة ( ) 64
يجوز لل�شركة العاملة ا�ستهالك الب�ضائع الآتية فـي املنطقة  ،وذلك بعد موافقة الدائرة
املخت�صة :
 - 1الب�ضائع التي ت�ستخدم فـي �إقامة املباين واملن�ش�آت .
 - 2الب�ضائع التي ت�ستخدم فـي تنظيف وتعقيم خطوط الإنتاج .
 - 3الب�ضائع التي ت�ستخدم فـي �صيانة املن�ش�آت وامل�صانع .
املــادة ( ) 65
يحظر ا�ستهالك الب�ضائع الآتية فـي املنطقة :
 - 1املواد الغذائية مبختلف �أنواعها و�أ�شكالها من الـم�أك ـ ــوالت وامل�شروبات .
	- 2امل ــواد اال�ستهالكي ــة  ،كامل�ستلزمــات املكتبي ــة والأقم�ش ــة ومــواد التنظي ــف العاديــة ،
والتي ت�ستخدم ب�شكل يومي .
املــادة ( ) 66
ي�شكل الرئي�س التنفيذي جلنة فنية متخ�ص�صة مكونة من ( )3ثالثة �أع�ضاء على الأقل ،
يكون من بينهم ممثل عن الإدارة العامة للجمارك  ،تتوىل درا�سة طلبات ا�ستهالك الب�ضائع
املبينة فـي البندين ( )3 ، 2من املــادة ( )64من هذه الالئحة  ،والت�أكد من �أهمية و�ضرورة
ا�ستخدام املواد املطلوب ا�ستهالكها وحتديد الكميات الالزمة لذلك  ،وو�ضع اال�شرتاطات
الفنيـة �أو ال�صحيــة املطلوبــة  ،وترفـع اللجنــة تو�صياتها �إىل الدائرة املخت�صــة ال�ستكمــال
الإجراءات الالزمة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
ويجوز للجنة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة  -بناء على طلب الدائرة املخت�صة  -القيام
بالتفتي�ش والتدقيق على ال�شركة العاملة لأغرا�ض تطبيق هذه الالئحة .
املــادة ( ) 67
يكون ا�ستهالك الب�ضائع وفقا للإجراءات الآتية :
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 - 1يقدم طلب ا�ستهالك الب�ضائع التي تدخل فـي �إقامة املن�ش�آت بالـمنطقة �أو لأغرا�ض
�صيانــة املن�ش ـ�آت وامل�صانع القائمة فـي املنطقـ ــة � ،إىل الدائرة املخت�ص ــة مرفــقا ب ــه
املخططات الهند�سية وجداول كميات باملواد املطلوب ا�ستخدامها  ،وتتوىل الدائرة
املخت�صة درا�سة الطلب ورفع التو�صية ب�ش�أنه .
 - 2يق ــدم طلب ا�سته ــالك الب�ضائع الداخلة للمنطقة لأغرا�ض التنظي ــف و�صيان ــة
خط ـ ــوط الإنت ـ ــاج وتعقيـ ــم املبانـ ــي واملن�ش ـ ـ�آت وامل�صانـ ــع القائمـ ــة فـي املنطق ـ ــة ،
�إىل الدائرة املخت�صة مرفقـ ــا به تقرير فني يبني الكميات املطلوب ا�ستخدامه ــا ،
و�أهمية ا�ستخدامها  ،ويتم �إحالة الطلب والتقرير الفني املرفق �إىل اللجنة الفنية
امل�شكلة لهذا الغر�ض لدرا�سته و�إعداد ورفع مذكرة ب�ش�أنه  ،م�شفوعة بتو�صيتها .
ويتم �إخطار ال�شركة العاملة بالقرار ال�صادر فـي الطلب املقدم منها .
املــادة ( ) 68
تراعى ال�ضوابط الآتية فـي �إ�صدار القرارات باملوافقة على ا�ستهالك الب�ضائع باملنطقة :
� - 1إذا كانت قيمة الب�ضائع املراد ا�ستهالكها ال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال
عماين فـي ال�سنة  ،ي�صدر القرار من الدائرة املخت�صة .
� - 2إذا كانت قيمة الب�ضائع املراد ا�ستهالكها تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال
عماين  ،ي�صدر القرار من الرئي�س التنفيذي بناء على تو�صية الدائرة املخت�صة .
املــادة ( ) 69
يجب على ال�شركة العاملة �أن حتتفظ ب�سجل خا�ص بالب�ضائع التي يوافق على ا�ستهالكها
فـي املنطقة  ،يت�ضمن كافة البيانات اخلا�صة بتلك الب�ضائع  ،ويقدم هذا ال�سجل �إىل الدائرة
املخت�صة مرفقــا به الوثائق التي تثبت ا�ستهــالك الب�ضائ ــع  ،وذلك لتدقيقهــا واحت�ســاب
الكميات امل�ستهلكة والر�صيد املتبقي منها  ،وتنظيم القيود اخلا�صة بها .
املــادة ( ) 70
ال يجوز منح �شهادة �إمتام بناء �إىل ال�شركة العاملة التي تقدمت بطلب ا�ستهالك الب�ضائع
فـي عمليات البناء � ،إال بعد ت�سديد القيود وفقا لأحكام هذا الف�صل .
-109-

املــادة ( ) 71
ال يجـ ـ ــوز ا�سته ـ ــالك كميـ ـ ــات من الب�ضائـ ــع تزيـ ـ ـ ــد عل ـ ــى الكميـ ــات امل�ص ـ ـ ــرح با�ستهالكهـ ــا
قبل احل�صول على موافقة م�سبقـ ــة وبذات الإجراءات  ،وتعامل الكميات امل�ستهلكة باملخالفة
ملا تقدم معاملة الب�ضائع املهربة جمركيا .
املــادة ( ) 72
ال يجــوز املوافقة على ا�ستهالك الب�ضائع مرة �أخ ــرى لأغرا�ض تنظيف وتعقيم خط ــوط
الإنتـ ــاج �إال بعـ ــد ا�ستهـ ــالك ( )%75خم�س ــة و�سبع ــني باملائ ــة م ــن �أ�ص ــل الكميـ ــات املوافـ ــق
على ا�ستهالكها .
املــادة ( ) 73
ال يعتبــر ا�ستخــدام مــواد التغليف والتعبئــة فـي عمليــات �إعــادة التعبئة والتغليــف ا�ستهالكــا
داخـل املنطق ــة  ،ويجــب تقدمي مع ــادالت ت�صنيــع تبني الكميات التــي ت�ستهــلك فـي هــذه
العمليات  ،وو�صف الب�ضائع قبل وبعد عمليات التغليف  ،ون�سبة الكميات التالفة نتيجة
العمل .
الف�صــل العا�شــر
�إتـــالف الب�ضائـــع
املــادة ( ) 74
تقوم اجلهة امل�شغلة ب�إتالف الب�ضائع الآتية :
 - 1الب�ضائع التي تنتهي مدة �صالحيتها لال�ستهالك .
 - 2الب�ضائع التي �أ�صبح وجودها ي�شكل خطرا على الب�ضائع والأ�شخا�ص باملنطقة .
 - 3الب�ضائع التي يتعذر بيعها باملزاد العلني .
 - 4الب�ضائع التي �صدر حكم ق�ضائي ب�إتالفها .
املــادة ( ) 75
ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفيذي جلنة لإتالف الب�ضائع فـي املنطقة برئا�سة �أحد موظفي
اجلهة امل�شغلة ال يقل م�ستواه الوظيفـي عن مدير دائرة  ،وع�ضوية كل من :
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�أ  -ممثل عن الإدارة العامة للجمارك .
ب  -ممثل عن وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
ج  -ممثل عن بلدية ظفار .
ويعني الرئي�س التنفيذي مقررا للجنة من بني موظفـي املنطقة  ،يتوىل الإعداد والتجهيز
لكافة �أعمال اللجنة .
املــادة ( ) 76
تتوىل جلنة �إتالف الب�ضائع املهام الآتية :
 - 1املعاينة الظاهرية للب�ضائع  ،ومطابقة ما ورد بالك�شوف على الواقع .
 - 2حتديد الطريقة املنا�سبة لإتالف الب�ضائع  ،للتخل�ص منها بطريقة �آمنة وغري
�ضارة بالبيئة .
 - 3حتديد مكان الإتالف وتاريخه .
 - 4الإ�شراف على نقل الب�ضائع من مكان تخزينها �إىل املكان الذي حتدده لإتالفها .
 - 5الإ�شراف املبا�شر على عملية الإتالف .
و تتوىل اللجنة �إعداد حم�ضر �إتالف يوقع من �أع�ضائها .
املــادة ( ) 77
يتم �إتالف الب�ضائع باملنطقة وفق الإجراءات الآتية :
�أ  -تقوم الدائرة املخت�صة ب�إعداد ك�شوف بالب�ضائع التي يتقرر �إتالفها .
ب  -تتوىل الدائرة املخت�صة رفع الك�شوف للرئي�س التنفيذي  ،مع التو�صية ب�إتالف
الب�ضائع  ،وبيان �سبب الإتالف لكل حالة .
ج  -تقوم الدائرة املخت�صة ب�إخطار مالك الب�ضائع �أو املفو�ض بقرار الإتالف  ،على �أن
يتم الإخطار قبل التاريخ املحدد للإتالف مبدة ال تقل عن ( )15خم�سة ع�شر يوم
عمل .
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د  -يحق ملالك الب�ضائع �أو املفو�ض �أن يطلب وقف �إجراءات �إتالفها �شريطة تقدميه
مربرات مقبولة  ،و فـي حال قبول طلبه يتعني �إخراج الب�ضائع خالل الفرتة التي
يحددها الرئي�س التنفيذي .
هـ  -تقوم الدائرة املخت�صة ب�إحالة الك�شوف بعد اعتمادها �إىل جلنة الإتالف امل�شكلة
وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 78
حت�صــل الر�ســوم امل�ستحقة على الب�ضائع  ،وتكاليف الإتالف قبل مبا�شــرة عمليــة الإتالف ،
وفــي حــال ع ــدم قيام املكلف بالدفــع ب�ســداد هذه املبالغ يتم ال�سي ــر فـي الإج ــراءات  ،ويت ــم
حت�صيلها الحقا وفقا للإجراءات املالية املعمول بها .
املــادة ( ) 79
يجـ ــوز �إتـ ــالف الب�ضائ ــع بنـ ــاء على طلب يق ــدم من مالكه ــا �أو املف ــو�ض �إىل جلن ــة الإتـ ــالف
وفقا لل�شروط الآتية :
�أ  -عدم وجود نزاع على ملكية الب�ضائع .
ب  -عدم وجود ق�ضايا حقوق ملكية فكرية ب�ش�أن الب�ضائع .
ج � -أال يكـ ــون لإتالف ــها �أو تخزينه ــا فـي املنطق ــة حلي ــن الت�ص ــرف فيه ــا �أثر �سلبـ ــي
على البيئة .
د � -أن يتعذر بيع الب�ضائع �أو الت�صرف فيها � ،أو ال تكون لها قيمة جتارية .
هـ  -ت�سديـ ــد الر�س ـ ـ ــوم امل�ستحق ــة عل ــى الب�ضائ ــع حتـ ــى تاري ـ ــخ �إتالفه ـ ــا  ،والتكاليـ ـ ــف
التي ترتتب على عملية الإتالف .
و  -تقدي ـ ــم �إقـ ــرار من مالك الب�ضائ ــع �أو املفـ ــو�ض بعدم م�س�ؤوليـ ــة اجلهـ ــة امل�شغلـ ـ ــة
عن �إتالف الب�ضائع ب�أي حال من الأحوال .
املــادة () 80
يعــد حم�ضر الإتالف مبثابة طلب �إخراج الب�ضائع من املنطق ــة  ،وت�ســدد القيــود مبوجــبه
بعد توقيع كافة �أع�ضاء اللجنة عليه .
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املــادة ( ) 81
فـي حال اختالف �أع�ضاء جلنة �إتالف الب�ضائع فـي الر�أي  ،يتم رفع املو�ضوع �إىل الرئي�س
التنفيذي للبت فيه  ،ويكون قراره فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .
املــادة ( ) 82
تقوم جلنة الإتالف بو�ضع قيمة تقديرية للب�ضائع التي تقرر �إتالفها  ،وذلك وفقا لوثائق
�إدخال الب�ضائع  ،وحالتها العامة وقت قرار الإتالف  ،والرجوع حلاالت قيا�سية  ،وذلك
لأغرا�ض التوثيق وحفظ حقوق اجلهة امل�شغلة من �أي مطالبات م�ستقبلية .
املــادة ( ) 83
ي�صدر قرار �إتالف الب�ضائع من الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه  ،على �أن يت�ضمن القرار
البيانات الآتية :
 - 1ا�سم مالك الب�ضائع �أو املفو�ض عنه فـي حال عدم ح�ضوره .
 - 2رقم الإيداع وتاريخه .
 - 3و�صف الب�ضائع املقرر �إتالفها .
� - 4سبب الإتالف .
 - 5مكان الإتالف وتاريخه .
املــادة ( ) 84
�إذا كانت خملفات الإتالف من املمكن اال�ستفادة منها  ،و�إعادة تدويرها ب�شكل كلي �أو جزئي
وفقا ملا تقدره اللجنة  ،يتم ف�صل كمية املخلفات املمكن اال�ستفادة منها و�إثباتها مبح�ضر
منف�صل يرفق مبح�ضر الإتالف  ،وفـي هذه احلالة يعترب هذا املح�ضر مبثابة وثائق �إدخال
ب�ضائع لأول مرة للمنطقة  ،وينظم بها طلب �إيداع جديد .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
البيــع باملــزاد العلنــي
املــادة ( ) 85
يجــوز للرئيــ�س التنف ــيذي  -بنــاء على تو�صيــة الدائــرة املخت�صــة � -أن يــ�صدر قــرارا ببي ــع
الب�ضائع الآتية باملزاد العلني :
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	- 1الب�ضائــع املخزن ــة مب�ستودع ــات و�ساحات اجلهة امل�شغلـ ــة  ،التــي لــم ت�س ــدد الر�س ــوم
امل�ستحقة عليها ملدة (� )6ستة �أ�شهر .
	- 2الب�ضائع املخزنة بامل�ستودعات وال�ساحات امل�ست�أجرة  ،التي ف�سخت عقود �إيجارها ،
ومل يتم نقلها خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ف�سخ عقد الإيجار .
	- 3الب�ضائع التي ت�شكل خطرا على الب�ضائــع املخزن ــة بجواره ــا � ،أو الب�ضائع امل�ضرة
بال�صحة العامة �أو البيئة �أو املن�ش�آت املخزنة بها  ،وذلك فـي حال عدم �إخراجها
من املنطق ــة خـ ــالل فرتة حتدد ح�سب درج ـ ــة خطورتهـ ــا  ،ويتم �إخطـ ــار مالكه ـ ــا
كتابــة ب ــذلك  ،ويقت�ص ــر البيع ف ــي هذه احلالة على الب�ضائع التي يثبت �إمكانيـ ــة
ا�ستخدامها �أو اال�ستفادة منها .
	- 4الب�ضائع القابلة للتلف � ،إذا مل يتم �إخراجها من املنطقة خالل فرتة حتدد ح�سب
درجة قابليتها للتلف .
	- 5الب�ضائـ ــع التـ ــي ال يع ـ ــرف �أ�صحابه ــا  ،وبقايـ ــا الإر�ساليـ ــات  ،وفــي هـ ــذه احلالـ ـ ــة
يتم ت�سجيل ثمن بيع تلك الب�ضائع بح�ساب الإيرادات اخلا�صة باجلهة امل�شغلة .
املــادة ( ) 86
ت�شكل جلنة بيع الب�ضائع باملزاد العلني بقرار من الرئي�س التنفيذي  ،برئا�سة �أحد موظفـي
اجلهة امل�شغلة  ،اليقل م�ستواه الوظيفـي عن مدير دائرة  ،وع�ضوية موظف �آخر منها ،
وممثل عن الإدارة العامة للجمارك .
ويكون �أحد موظفـي اجلهة امل�شغلة مقررا للجنة  ،ويتوىل الإعداد والتجهيز لكافة �أعمال
اللجنة  ،و�إخطار ذوي ال�ش�أن بقراراتها .
املــادة ( ) 87
يكون للجنة البيع ال�صالحيات الآتية :
�أ  -املوافقة على بيع الب�ضائع �إذا كان �أعلى ثمن مقدم من املتزايدين ي�ساوي �أو يزيد
على القيمة التقديرية للب�ضائع .
ب � -إرج ــاء عمليـ ــة الب ــيع ملرة واحـ ــدة � ،إذا كان �أعل ــى ثم ــن مقدم من املتزايدي ــن يقـ ــل
عن القيمة التقديرية للب�ضائع .
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ج  -التو�صية ببيع الب�ضائع من املرة الأوىل بالرغم من �أن �أعلى ثمن مقدم للب�ضائع
يقل عن قيمتها التقديرية  ،وذلك فـي حال عدم �إمكانية ت�أجيل البيع باملزاد
العلني لظروف الب�ضائع .
د  -املوافقة على البيع عند طرح الب�ضائع للبيع باملزاد العلني للمرة الثانية � ،سواء كان
�أعلى ثمن مقدم يزيد �أم يقل عن قيمتها التقديرية .
املــادة ( ) 88
يراعى فـي بيع الب�ضائع باملزاد العلني الإجراءات الآتية :
 - 1تقـوم الدائ ــرة املخت�صــة ب�إعــداد ك�ش ــوف بالب�ضائع املزمع بيعه ــا  ،ويرف ــق به ــذه
الك�شــوف بيــان بالقيمــة التقديريــة للب�ضائع  ،ومقـدار الر�ســوم امل�ستحقــة للجهــة
امل�شغلة  ،و�سبب البيع  ،وو�صف كامل للب�ضائع من حيث النوع والعدد والكمية ،
وللدائرة املخت�صة اال�ستعانة مبن تراه لأغرا�ض تقدير قيمة الب�ضاعة  ،وترفع
هذه الك�شوف للرئي�س التنفيذي  ،م�شفوعة بتو�صية م�سببة من الدائرة املخت�صة
باملوافقة على البيع باملزاد العلني � ،أو بعدم املوافقة على بيعها .
 - 2يتم الإعالن عن بيع الب�ضائع باملزاد العلني  -بعد موافقة الرئي�س التنفيذي -
فـي �إحدى ال�صحف املحلية  ،على �أن يت�ضمن الإعالن حتديد مكان وزمان البيع ،
مع و�صف تام للب�ضائع املعرو�ضة للبيع .
وتعقد جل�سة البيع باملزاد العلني فـي املكان واملوعد املحدد بالإعالن  ،وبح�ضور كافة �أع�ضاء
جلنة البيع .
املــادة ( ) 89
يلتزم املتزايد الذي ر�سا عليه املزاد بالآتي :
� - 1ســداد مبلغ مقداره ( )%20ع�ش ــرون فـي املائ ــة مــن الثمــن الرا�ســي ب ــه املزاد ف ــور
الرت�سية .
� - 2سداد باقي الثمن وكافة امل�صاريف الإدارية م�ضافا �إليه ـ ــا ( )%3ثالثة فـي املائة
من ثمن البيع مقابل الإ�شراف على عملية البيع  ،وذلك خالل ( )10ع�شرة �أيام
عمل من تاريخ الرت�سية  ،وفـي حال تخلفه عن ذلك يتم �إعادة طرح الب�ضائع
للبيع باملزاد العلني مرة ثانية  ،ويتحمل كافة التكاليف  ،وامل�ستحقات التي ترتتب
على ذلك  ،كما يتحمل الفارق بني الثمن اجلديد  ،والثمن الذي ر�سا عليه املزاد .
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� - 3إخراج الب�ضائع من املنطقة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ �سداد
كامل ثمنها  ،وذلك بعد �إنهاء �إجراءاتها اجلمركية  ،و�إال احت�سب عليها ر�سوم
تخزين عن كل يوم .
املــادة ( ) 90
توقف �إجراءات بيع الب�ضائع باملزاد العلني  ،بناء على طلب �صاحبها  ،وذلك قبل موعد
انعقـ ــاد جل�سـ ــة البيـ ــع �إذا قدم ما يثبـ ــت زوال �سبب البــيع  ،على �أن يتحمل كافة التكالي ــف
التي ترتبت على ذلك .
املــادة ( ) 91
يجـوز للرئ ــي�س التنفيــذي  -بنــاء على تو�صي ــة الدائرة املخت�صة � -إرجـ ــاء عملي ـ ــة البيـ ــع ،
�إذا كان ــت قيمـ ــة الب�ضائـ ــع �أكبـ ــر من م�ستحقات اجله ــة امل�شغلـ ــة ل ــدى �صاح ــب الب�ضائـ ــع ،
وال يوجد �سبب �آخر لبيعها باملزاد العلني وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 92
�إذا كان عدد املتزايدين �أقل من ( )3ثالثة  ،فيجب �أال يقل ثمن البيع عن القيمة التقديرية
للب�ضائع .
وال تقبل املزايدة �إال من الأ�شخا�ص املوجودين فـي جل�سة املزايدة � ،أو وكالئهم � ،أو ممثلي
الأ�شخا�ص املعنوية .
املــادة ( ) 93
يتم توزيع ح�صيلة بيع الب�ضائع باملزاد العلني على النحو الآتي :
�أ � -إذا كان الثمن الرا�سي به املزاد ي�ساوي م�ستحقات اجلهة امل�شغلة وتكلفة �إجراء البيع
باملزاد العلني  ،فيتم ا�ستيفاء تلك امل�ستحقات  ،وفقا للإجراءات املالية املعمول بها .
ب � -إذا زاد الثمن الرا�سي به املزاد على م�ستحقات اجلهة امل�شغلة وتكلفة �إجراء البيع
باملزاد العلني  ،فيتم قيد املبلغ الزائد بح�ساباتها �أمانات ل�صالح مالك الب�ضائع ،
ويتم �إخطاره بذلك  ،وفقا للإجراءات املالية املعمول بها .
ج � -إذا قل الثمن الرا�سي به املزاد عن م�ستحقات اجلهة امل�شغلة وتكلفة �إجراء البيع
بامل ـ ــزاد العلنـ ــي  ،فيت ـ ـ ــم مطالب ـ ــة مـ ـ ــالك الب�ضائ ـ ـ ــع بالف ـ ــرق وحت�صيلـ ـ ـ ــه منـ ـ ــه ،
وفقا للإجراءات املعمول بها .
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املــادة ( ) 94
ال تكـ ــون اجله ـ ــة امل�شغلـ ــة م�س�ؤول ـ ــة عن �أي �ض ـ ــرر ين ــتج عن بيــع الب�ضائع بامل ــزاد العلن ــي ،
�أو �أي حقوق �أو التزامات ملالكها �أو للغري نتيجة تطبيق �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 95
للرئي�س التنفيذي �أن ينظم عمليات بيع للب�ضائع باملزاد العلني ل�صالح ال�شركات العاملة
واملودعني بناء على طلبهم  ،وذلك مقابل �سداد كافة التكاليف املرتتبة على ذلك  ،ومبا
ال يقل عن ( )%5خم�سة باملائة من ثمن البيع  ،ويكون البيع وفقا لل�ضوابط والإجراءات
الآتية :
 - 1يقــدم م ــالك الب�ضائع طلبا كتابيا �إىل الدائرة املخت�صة  ،يبني في ــه ن ــوع الب�ضاعـ ــة
املطلــوب بيعه ــا بامل ــزاد العلنـ ــي وموا�صفاته ــا واحل ــد الأدنى للثمـ ــن الذي يرغب
فـي البيع به .
 - 2يقدم مالك الب�ضائع �إقرارا بعدم م�س�ؤولية اجلهة امل�شغلة عن �أي �أ�ضرار �أو نق�ص
يلحق بالب�ضائع نتيجة البيع باملزاد العلني .
 - 3يقدم مالك الب�ضائع تعهدا بت�سليم الب�ضائع للمتزايد الذي ير�سو عليه املزاد ،
وذلك خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ قرار الرت�سية .
 - 4يت ــم الإعـ ــالن ع ــن بيـ ــع الب�ضائـ ــع باملـ ــزاد العلني ب�شكل منف�صـ ــل عـ ــن الب�ضائ ــع
التي تقرر بيعها لأغرا�ض حت�صيل الر�سوم من امل�ستثمرين املتخلفني عن دفعها .
 - 5يجب �أال تقل القيمة التقديرية للب�ضائع املطلوب بيعها باملزاد العلني عن ()10000
ع�شرة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 96
يقوم املتزايدون مبعاينة الب�ضائع قبل عقد جل�سة البيع  ،وبح�ضور �أع�ضاء جلنة البيع ،
ويعتب ــر كـ ــل متزايد �شارك فـي املزايدة قـ ــد عايـ ــن الب�ضائ ــع املعل ــن عنهـ ــا  ،وال يقبـ ــل منـ ــه
�أي ادعاء يخالف ذلك .
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املــادة ( ) 97
يجب �إجراء املزايدة فـي املكان الذي توجد فيه الب�ضائع  ،ما مل يقرر الرئي�س التنفيذي
نقل الب�ضائع لأي مكان �آخر معد لهذا الغر�ض � ،شريطة �أال ي�ؤثر ذلك على �سالمتها .
املــادة ( ) 98
يتم �إر�سال الإخطارات  ،وقرارات البيع لأ�صحاب الب�ضائع على العناوين املحفوظة لدى
اجلهـ ــة امل�شغلـ ــة  ،ودون �أدن ــى م�س�ؤولي ــة عليها فـي ذلك  ،وفـي حال تع ــذر و�صول الإخطـار
�إىل ذوي ال�ش�أن  ،لعدم توفر عنوان وا�ضح لهم �أو تغيري العنوان دون �إخطار اجلهة امل�شغلة
بذلك  ،فيعد �إعالن البيع مبثابة �إخطار لكافة �أغرا�ض هذه الالئحة .
املــادة ( ) 99
يحظر بيع الب�ضائع املقام ب�ش�أنها ق�ضايا تتعلق بحقوق امللكية الفكرية والعالمات التجارية .
املــادة ( ) 100
مـع عــدم الإخ ــالل بحكــم امل ــادة ( )99من هـ ــذه الالئح ــة  ،ال يح ــول وج ــود حج ــز حتفظ ــي
على الب�ضائـ ــع دون ال�سي ــر فـي �إجراءات بيعها بامل ــزاد العلني وفقا له ــذه الالئحــة  ،وبعد
ا�ستيف ــاء اجلهــة امل�شغلة مل�ستحقاتها املالية على الب�ضائع  ،يقيد فــرق ثمـن البيــع بح ــ�ساب
الأمانات ل�صالح اجلهة احلاجزة  ،وحلني �صدور حكم نهائي فـي الق�ضية .
الف�صـل الثانـي ع�شـر
الأن�شطــة والأعمــال املحظــورة
املــادة ( ) 101
يحظر القيام بالأعمال والأن�شطة الآتية داخل املنطقة :
� - 1أي فعـ ــل يعي ــق العم ــل باملنطق ــة � ،أو يتعار�ض مع �أغرا�ضهـا � ،أو يهدد �أمن املن�شـ ـ�آت
�أو امل�ستثمرين �أو العاملني �أو املتعاملني � ،أو يعر�ض �سالمتهم للخطر .
 - 2ممار�سة �أي ن�شاط غري مرخ�ص به .
� - 3أي فعل من �ش�أنه تعطيل �أجهزة �أو برامج احلا�سب الآيل .
� - 4أي عمل �أو ن�شاط ي�شكل مناف�سة غري م�شروعة .
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 - 5مزاولة �أي ن�شاط �أو عمل قبل احل�صول على ترخي�ص بذلك  ،وفقا للقواعد املقررة .
 - 6تعديل بيانات ال�شركة العاملة لدى �أي جهة قبل موافقة الدائرة املخت�صة .
 - 7حيازة ب�ضائع من�ش�أها دول تقرر مقاطعتها اقت�صاديا من قبل ال�سلطنة .
 - 8حيـ ــازة امل ــواد املخ ــدرة على اختالف �أنواعها وم�شتقاتها فيم ــا عــدا م ــا ت�صــرح ب ــه
وزارة ال�صحة .
 - 9حيــازة الأ�سلحـ ــة الناري ــة والذخائ ــر واملتفج ــرات �أيا ك ــان نوعه ــا  ،بغري ترخي ــ�ص
من اجلهات املخت�صة .
 - 10حي ــازة امل ــواد �سريع ــة اال�شتعال ب ــدون موافقـ ــة اجلهات املخت�ص ــة � ،أو باملخالف ــة
لل�شروط التي حتددها .
 - 11حيـ ــازة املـ ــواد امل�شعـ ــة �أو ذات الن�ش ــاط الإ�شعاع ـ ــي دون ترخي ـ ــ�ص م ـ ــن ال�سلطـ ـ ــات
املخت�صة � ،أو باملخالفة لل�شروط التي حتددها .
 - 12حي ــازة مــواد النفايــات ال�ضــارة بالبيئ ــة وال�صحة العام ــة  ،واملـ ــواد غي ــر ال�صاحل ــة
لال�ستهالك الب�شري �أو احليواين .
 - 13حيازة الب�ضائع الفا�سدة �أو املتف�سخة �أو منتهيــة ال�صالحية �أو التالفة �أو ذات الأثر
ال�سلبي على البيئة .
 - 14حيازة ب�ضائع حتمل كتابات �أو ر�سومات �أو زخارف �أو عالمات �أو �أ�شكال  ،تتعار�ض
مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان ال�سماوية � ،أو تتنافى مع الأخالق والآداب
العامة .
 - 15حيازة املواد ال�سامة �أو امل�ضرة بال�صحة العامة .
 - 16حيازة امل�سكوكات املعدنية  ،والنقود املزيفة واملقلدة .
 - 17حيازة قوالب �سك النقود .
 - 18حيازة الب�ضائع املخالفة لقوانني حماية امللكية التجارية والفكرية وال�صناعية
والأدبية والفنية املعمول بها فـي ال�سلطنة .
�	- 19أي �إ�ضاف ــة �أو تعديــل على �صفة الب�ضاعة �أو طريقــة تغليفها تتنافـى مــع املعتقــدات
�أو الأخـ ــالق والآداب العام ـ ـ ــة فـي ال�سلطن ـ ـ ـ ــة � ،أو تتع ــار�ض مـ ـ ــع القوانـ ــني النافـ ــذة
فـي ال�سلطنة .
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 - 20حيازة الب�ضائع املحظور دخولها ال�سلطنة .
 - 21تخزين ال�شركة العاملة ب�ضائع �أخرى غري ب�ضائعها دون موافقة الدائرة املخت�صة .
� - 22إ�شع ــال الن ــار داخل امل�ستودع ــات ومواقع التخزين  ،مبا فـي ذلك �إ�شــعال ال�شمــوع
�أو الغاز �أو البرتول �أو م�شتقاته �أو الكحول �أو القداحات �أو الثقاب �أو �أي مواد قابلة
لال�شتعال  ،ولو كان ذلك لال�ستعمال ال�شخ�صي .
	- 23التدخني فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
	- 24ا�ستعمال املحروقات ال�سائلة �أو الغازية فـي غري الأغرا�ض امل�صرح بها .
� - 25إقامــة من�ش ـ�آت للقــوة املحرك ــة �أو للإن ــارة فــي املخ ــازن �أو امل�صانــع قبــل ا�ستيفـ ــاء
الإجراءات املقررة قانونا فـي هذا ال�ش�أن .
 - 26نقل الب�ضائع من م�ستودعات املنطقة و�ساحاتها �إىل الأماكن امل�ؤجرة �أو العك�س ،
�أو فيما بني ال�شركات العاملة  ،دون موافقة الدائرة املخت�صة .
	- 27ا�ستهالك الب�ضائع داخل املنطقة باملخالفة لل�ضوابط املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
� - 28إقامة العمال �أوامل�ستخدمني فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
	- 29البــدء فـي �أعمــال البنــاء بامل�شروعات ال�صناعية قبل احل�صول على ت�صري ــح بيئ ــي
من اجلهات املخت�صة .
 - 30خمالفة �شروط ومتطلبات ال�صحة وال�سالمة و�صون البيئة .
� - 31أي �أعمال �أو �أن�شطة �أخرى حتددها الدائرة املخت�صة .
الف�صـل الثالـث ع�شـر
�إلغــاء الرتاخيــ�ص
املــادة ( ) 102
يلغى ترخي�ص ال�شركة العاملة فـي احلاالت الآتية :
	- 1انتهاء مدة عقد الإيجار �أو اتفاقية اال�ستثمار  ،وعدم جتديدها فـي امليعاد املقرر
قانونا .
 - 2مزاولة �أي ن�شاط خمالف لأحكام القوانني �أو اللوائح املعمول بها فـي املنطقة .
� - 3إدخال ال�سلع املحظورة �إىل املنطقة .
� - 4إذا بلغت النقاط الرتاكمية ( )100مائة نقطة  ،وفقا لت�صنيف املخالفات .
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املــادة ( ) 103
يجوز �إلغاء ترخي�ص ال�شركة العاملة فـي احلاالت الآتية :
 - 1بيع كامل املن�ش�آت والتجهيزات الفنية التي �أقامتها ال�شركة العاملة على الأرا�ضي
امل�ست�أجرة  ،ما مل يكن لها ا�ستثمار �آخر باملنطقة .
 - 2عدم مبا�شرة �أعمال البناء والت�شييد وجتهيز املوقع خالل املدة املن�صو�ص عليها
فـي اتفاقية حق االنتفاع .
 - 3عدم البدء فـي مزاولة الن�شاط املحدد بالرخ�صة خالل �سنة من تاريخ �إمتام البناء .
 - 4التوقف عن مزاولة الن�شاط املحدد بالرخ�صة ملدة عام دون عذر مقبول .
 - 5الت�أخر فـي دفع قيمة الإيجارات امل�ستحقة ملدة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ا�ستحقاقها .
املــادة ( ) 104
يجب على الدائرة املخت�صة �إخطار ال�شركة العاملة بقرار �إلغاء الرتخي�ص على �آخر عنوان
مثبت لدى املنطقة .
املــادة ( ) 105
يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من قرار �إلغاء الرتخي�ص مبوجب طلب يقدم �إىل رئي�س جمل�س
�إدارة اجلهـ ــة امل�شغل ــة  ،وذلك خ ــالل (� )60ستــني يوم ــا من تاري ــخ �إخطار �صاح ــب ال�ش ـ ـ�أن
بالقرار  ،ويجــب البــت فـي التظلم خ ــالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعتب ــر
م�ضــي هذا امليعاد دون رد قرارا بالرف�ض .
املــادة ( ) 106
يجب على ال�شركة العاملة �إخالء املحل امل�ست�أجر  ،و�إزالة كافة املباين واملن�ش�آت التي �أقامتها ،
و�أي خملفــات �أونفايات موجودة باملحل  ،ف ــور انتهاء عقد الإيجــار � ،أو اتفاقية اال�ستثمــار ،
�أو �إخطارها ب�إلغاء الرخ�صة �أيهما �أقرب .
املــادة ( ) 107
يجب على ال�شركة العاملة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ت�سلمها الإخطار
ب�إلغاء الرتخي�ص  ،اتخاذ �إجراءات احل�صول على �شهادة براءة الذمة  ،وذلك دون �إخالل
مب�س�ؤوليتها جتاه الغري .
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املــادة ( ) 108
ي�شرتط ملنح ال�شركة العاملة �شهادة براءة الذمة ما ي�أتي :
� - 1إخالء املحل امل�ست�أجر من جميع حمتوياته .
� - 2إزالة املباين واملن�ش�آت التي �أقامتها  ،و�أي خملفات �أو نفايات موجودة باملحل .
 - 3ت�سليم املحل امل�ست�أجر باحلالة التي كان عليها عند ت�سلمه .
 - 4حل وت�صفية ال�شركة العاملة  -وفقا لقانون ال�شركات التجارية واللوائح وال�ضوابط
املعمول بها  ، -وذلك ما مل يكن لها ا�ستثمار �آخر باملنطقة .
 - 5ت�سوية كافة احلقوق وااللتزامات امل�ستحقة للمنطقة .
املــادة ( ) 109
فـي حال عدم قيام ال�شركــة العاملــة ب�إخالء املحل امل�ست�أجر من جميع حمتوياته  ،يجوز
للرئي�س التنفيذي اتخاذ �أي من الإجراءات الآتية :
 - 1تنفيذ الإخالء على نفقة ال�شركة العاملة  ،وو�ضع حمتويات املحل امل�ست�أجر بر�سم
التخزين اليومي على ح�سابها فـي امل�ستودعات �أو ال�ساحات العامة  ،وال ت�س�أل املنطقة
عن �أي �ض ــرر �أو تل ــف �أو نق�ص يلحق بتلك املحتوي ــات من جــراء عمليــة الإخ ــالء ،
وال�سري فـي �إجراءات بيعها باملزاد العلني وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 2بيـ ــع املحتويـ ــات فـي املح ـ ــل امل�ست أ�جــر ذات ــه دون نقله ــا �إل ــى امل�ستودعـ ــات وال�ساحـ ــات
العامة  ،وذلك وفقا لأحكام هذه الالئحة .
� - 3إتالف املحتويات فـي حال تعذر بيعها  ،وذلك وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 110
فـي ح ــال عدم الت ــزام ال�شركة العاملة ب�إزالة املبان ــي واملن�ش�آت التي �أقامته ــا  ،وع ــدم �إبـ ــداء
املنطقـ ــة رغبتهـ ــا ف ـ ــي مت ـ ــلك ه ـ ــذه املبانـ ــي واملن�شـ ـ ـ�آت  ،يجـ ــوز للرئيـ ــ�س التنفيـ ــذي اتخـ ــاذ
�أي من الإجراءات الآتية :
 - 1بيع املباين واملن�ش�آت باملزاد العلني  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
� - 2إزالة املباين واملن�ش�آت فـي حال تعذر بيعها  ،والرجوع على ال�شركة العاملة بكافة
التكاليف التي ترتتب على ذلك .
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املــادة ( ) 111
�إذا �أبدت املنطقة رغبتها فـي متلك املباين �أو املن�ش�آت املقامة باملحل امل�ست�أجر  ،فيجب عليها
اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�شرائها وفقا للقواعد والإجراءات الإدارية واملالية املعمول بها
فـي املنطقة  ،وذلك مع مراعاة الآتي :
	- 1احل�ص ــول على موافق ــة جمل�س �إدارة اجلهة امل�شغلــة على �شراء �أي مب ــان �أو من�شـ ـ�آت
من ال�شركات العاملة عند �إلغاء الرتخي�ص .
 - 2ي�شكل الرئي�س التنفيذي  -بناء على تو�صية الدائرة املخت�صة  -جلنة من املخت�صني
باملنطقة لتقييم املباين واملن�ش�آت املقامة باملحل امل�ست�أجر  ،ويجب �أن تت�ضمن تو�صية
الدائرة املخت�صة بيان املنافع والعوائد من عملية ال�شراء  ،وو�صفا دقيقا حلالة
املباين واملن�ش�آت  ،وللجنة اال�ستعانة باخلرباء واملخت�صني لأغرا�ض عملية التقييم ،
�إذا اقت�ضت احلاجة ذلك .
 - 3مراعاة ال�صالحيات املالية املعمول بها فـي املنطقة .
 - 4تتوىل اللجنة امل�شكلة وفقا للبند (� )2إخطار ال�شركة العاملة �أو ممثلها القانوين
كتابة بالقيمة التقديرية للمن�ش�آت  ،وفـي حال عدم االعرتا�ض خالل ( )15خم�سة
ع�ش ــر ي ــوم عمـ ــل  ،تعتب ــر هـ ــذه القيمـ ــة مقبول ـ ــة  ،وت�ستكمـ ــل الإج ـ ــراءات الالزم ـ ــة
فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 112
فـي ح ــال عــدم قي ــام ال�شركة العاملة ب�إزالة املخلفات والنفايات املوجودة باملح ــل  ،يجــوز
للرئي ــ�س التنفي ــذي �أن ي�أم ــر ب�إزالته ــا على نفقته ــا  ،وذلك دون الإخــالل بحـ ــق املنطق ــة
فـي الرجوع على ال�شركة العاملة بكافة التكاليف املرتتبة على ذلك .
وفـي حال عدم قيام ال�شركة العاملة ب�إجراء �أعمال ال�صيانة الالزمة لأي �أ�ضرار باملحل ،
يجوز للرئي�س التنفيذي �أن ي�أمر ب�إجراء عملية ال�صيانة  ،والرجوع على ال�شركة العاملة
بكافة التكاليف املرتتبة جراء ذلك .
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املــادة ( ) 113
يجب على املنطقة عند �إلغاء ترخي�ص �إحدى ال�شركات العاملة � ,إخطار اجلهات املعنية بذلك .
كما يجب على ال�شركة العاملة اتخاذ �إجراءات �إلغاء �إقامة العاملني الأجانب الذين �سبق
منحهم �إقامة عمل على كفالتها  ،وترحيلهم من ال�سلطنة  ،وفقا للقوانني املعمول بها .
املــادة ( ) 114
ت�سري �أحكام هذا الف�صل على تراخي�ص ال�شركات العاملة امل�ست�أجرة من الباطن  ،وذلك
مبا ال يتعار�ض مع حقوقها والتزاماتها فـي العقد املربم مع ال�شركة العاملة امل�ؤجرة .
وال يرتتب على �إلغاء ترخي�ص ال�شركة العاملة امل�ست�أجرة من الباطن �أي التزامات مالية
علـى ال�شركـ ــة العاملـ ــة امل�ؤجرة تزيـ ــد على االلتزامات املن�صو�ص عليها فـ ــي عقـ ــد الإيج ــار
من الباطن �أو فـي التعهد الكتابي مب�س�ؤوليتها بالت�ضامن مع امل�ست�أجر من الباطن  ،وذلك
جتاه املنطقة واجلهات ذات ال�صلة واملرفق بعقد الإيجار من الباطن .
املــادة ( ) 115
اليرتتب على �إلغاء الرتخي�ص وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،الإخالل بالتزامات ال�شركة
العاملة جتاه الغري  ،وتلتزم بتقدمي �إقرار بهذه االلتزامات وعلى م�س�ؤوليتها الكاملة ،
ويجب على املنطقة مراعاة حقوق �أي طرف ثالث له تعاقدات مع ال�شركة العاملة داخل
حدود املنطقة  ،ومتعلقة باملن�ش�آت �أو املباين �أو الأرا�ضي امل�ؤجرة لها .
املــادة ( ) 116
ال يجوز �إنهاء عقد الإيجار �أو اتفاقية اال�ستثمار �أو �إلغاء الرتخي�ص بناء على طلب ال�شركة
العاملة �إال بعد ت�سوية كافة االلتزامات القانونية واملالية جتاه الغري .
الف�صـل الرابـع ع�شـر
ت�صنيــف املخالفــات
املــادة ( ) 117
ت�صنف خمالفات �أحكام هذه الالئحة والقوانني  ،و�أي �ضوابط �أو تعليمات �أخرى معمول
بها فـي املنطقة على النحو الآتي :
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�أ  -املجموعة الأوىل  ،وت�شمل املخالفات الآتية :
	- 1ا�ستغالل م�ساحات خارج امل�ساحة امل�ؤجرة بدون ت�صريح .
 - 2تثبيت ك�شك �أو كاونرت �أو كابينة جتارية خارج مباين ال�شركة العاملة بدون
ت�صريح م�سبق من اجلهة امل�شغلة .
 - 3عدم وجود لوحة �إعالنية باال�سم التجاري للم�شروع .
 - 4عدم مطابقة اال�سم التجاري فـي اللوحة لال�سم التجاري فـي الرخ�صة .
 - 5عدم �صيانة اللوحة الإعالنية � ،أو وجود تلف بها .
 - 6عدم توفر �شروط ال�سالمة الكافية باللوحة الإعالنية .
 - 7و�ضع ر�سومات �أو �صور غري الئقة على املنتجات واللوحات الإعالنية .
 - 8عدم االلتزام ب�شروط موقع اللوحة .
 - 9طباعة �أو توزيع من�شورات ورقية بدون ت�صريح من اجلهة امل�شغلة .
 - 10تعليق �أو ن�شر املالب�س فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
 - 11غ�سل املركبات والآليات فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
� - 12إلقاء الف�ضالت �أو تبعرث ركامها فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
	- 13الت�أخر فـي ت�سديد الفواتري امل�ستحقة للجهة امل�شغلة .
 - 14تخزين ب�ضائع غري حمددة فـي وثيقة الت�أمني املقدمة .
 - 15تخزين ب�ضائع للغري فـي حال تقدمي وثيقة ت�أمني تغطي الب�ضائع اململوكة لها
فقط دون الب�ضائع املخزنة لديها واململوكة لغريها .
	- 16التخلـ ــ�ص م ــن النفايـ ــات ال�صلب ــة �أو ال�سائلـ ــة �أو جتميعه ــا ف ــي غيـ ــر الأماك ـ ــن
املخ�ص�صة لذلك .
 - 17حيازة عقاقري حمظورة وفقا للقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة .
 - 18عدم الإبالغ عن �شجار العمال امل�ؤدي �إىل الإ�صابة �أو الإعاقة .
 - 19حتري ــك �أو �إزال ــة الآالت �أو �أي مـ ــواد �أخ ــرى مبا ي�شمل املركبـ ــات التـ ــي تت�سبـ ــب
فـي حادث ما  ،وذلك قبل و�صول اجلهات املخت�صة .
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� - 20إيق ــاف �أو ركــن ال�سيــارات �أو املركبــات الثقيلة �أو احلاويات ب�شكل غيـ ــر مالئ ــم ،
�أو فـي غري الأماكن امل�صرح بها داخل املنطقة .
� - 21إعاقة املركبات �أو الآالت للحركة  ،و�سدها لل�شوارع �أو �أي موقع للعمل .
 - 22حتميل و�سائل نقل الأفراد مبا يزيد على طاقتها املحددة لها بالرخ�صة .
 - 23عدم الإخطار بكافة البيانات اخلا�صة بالعاملني خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما
من مبا�شرتهم لعملهم .
 - 24عدم التقدم بطلب لإ�صدار ت�صريح دخول العاملني بعد م�ضي (� )7سبعة �أيام
عمل من عملهم .
	- 25ال�سماح للعاملني بالعمل لدى �شركة �أخرى .
 - 26عدم توفري �شروط ال�سالمة العامة باملباين .
 - 27تخزين الأطعمة فـي مباين املكاتب مبا فيها مباين املكاتب امللحقة بامل�ستودعات .
 - 28عـ ــدم تخ�صي ــ�ص مكـ ــان لتح�ضي ــر و�إع ــداد الأطعم ــة وحفظه ــا ب�شـكـ ــل منف�صـ ــل
عن غرف املبيت .
 - 29عدم توفري مرافق �صحية مالئمة لكل �شقة فـي �سكن العاملني .
 - 30عدم توفري و�سائل التكييف والتربيد املالئمة للظروف املناخية داخل املباين .
 - 31جتاوز ال�سعة اال�ستيعابية ل�سكن العاملني .
� - 32إقامة جممعات �سكن م�ؤقتة بدون موافقة الدائرة املعنية بامل�شاريع .
 - 33عدم توفر �شروط ال�سالمة العامة فـي املجمعات املخت�صة .
 - 34عــدم توفر البيئ ــة ال�صحية املنا�سبة فـي املبانــي وف ــقا للمعايي ــر املعمـ ــول به ــا
فـي ال�سلطنة .
� - 35إقامة املجمعات ال�سكنية امل�ؤقتة على �أر�ض غري م�ؤجرة .
 - 36عدم توفري و�سيلة ات�صال �سريعة فـي موقع املجمعات ال�سكنية امل�ؤقتة .
 - 37عدم توفري و�سيلة نقل منا�سبة مبوقع املجمعات ال�سكنية امل�ؤقتة .
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 - 38مبيت غري العاملني باملنطقة �أو غري امل�صرح لهم بالدخول �إىل �سكن العاملني .
 - 39عدم ال�سماح للمخت�صني ب�إجراء التفتي�ش الدوري على املجمعات ال�سكنية .
	- 40ال�سماح باالختالط بني اجلن�سني فـي املباين ال�سكنية .
 - 41عدم تعيــني مراقــب لكل مبنى �أو �أكث ــر يزي ــد ع ــدد العاملـ ــني القاطنـ ــني بـ ــه
على ( )50خم�سني عامال .
	- 42ال�سماح للعاملني باملبيت فـي غري املبنى املحدد لهم .
 - 43ت�أجري ال�سكن لطرف ثالث دون موافقة الدائرة املخت�صة .
	- 44امل�شاركة فـي املبان ــي �أو ف ــي الأر�ض امل�ؤج ــرة للغي ــر داخ ــل املنطــقة دون وج ــود
�إجراءات الت�أجري من الباطن .
 - 45قيام ال�شركات العاملة  -فـي حال كانت املباين ال�سكنية خا�صة بها  -بت�أجري
املباين ب�شكل كلي �أو جزئي ل�شركات عاملة �أخرى لإيواء العاملني لديها بدون
احل�صول على موافقة الدائرة املخت�صة  ،و�إ�ضافة ن�شاط اال�ستثمار العقاري
لرخ�صة مزاولة الن�شاط اال�ستثماري باملنطقة .
 - 46عدم حتديث البيانات اخلا�صة ب�سكن العاملني .
 - 47القيام ب�أعمال حمظورة داخل �سكن العاملني باملنطقة وعدم اتخاذ الإجراءات
القانونية بحق املخالفني .
� - 48إخراج �أي ب�ضائع �أو مواد ذات قيمة جتارية داخل املركبات اخلا�صة .
 - 49حتميل و�سائل نقل الب�ضائع مبا يزيد على طاقتها املحددة لها بالرتخي�ص .
 - 50قيام و�سيلة النقل اجلماعي بنقل �أ�شخا�ص غري م�صرح لهم بدخول املنطقة .
 - 51منع موظفـي اجلهة امل�شغلة �أو �أي من اجلهات املعنية بال�سلطنة من �أداء مهام
عملهم .
	- 52اال�ستخدام غري املرخ�ص به للحاويات �أو الغرف املتنقلة .
 - 53رف�ض ت�سلم �إ�شعار الإنذار �أو املخالفة .
 - 54عدم ت�صويب املخالفة خالل امليعاد املحدد بالإ�شعار .
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	- 55العمل فـي غري �ساعات العمل الر�سمية املحددة وفقا للقوانني واللوائح والأنظمة
وال�ضوابط املطبقة فـي املنطقة .
 - 56عدم االلتزام بال�شروط البيئية ال�صادرة للم�شروع .
� - 57إ�ضافة �أي �أن�شطة �أخرى دون احل�صول على املوافقات البيئية الالزمة .
 - 58عدم توفر بيانات ال�سالمة الكيميائية ( )msdsداخل املن�ش�أة .
 - 59عدم و�ضع عالمات على كل مادة كيميائية تو�ضح اال�سم ال�شائع وتركيبها
الكيميائي ودرجة خطورتها .
 - 60عدم �إبالغ اجلهات املخت�صة بحوادث الطوارئ فور حدوثها .
ب  -املجموعة الثانية  ،وت�شمل املخالفات الآتية :
	- 1الب ــدء فـي �إقام ـ ــة الإن�شــاءات قبــل احل�صـ ــول على ت�صريــح بذلك م ــن الدائـ ــرة
املخت�صة .
	- 2البدء فـي مبا�شرة العمل دون �إن�شاء �سياج يحدد م�ساحة الأر�ض املخ�ص�صة .
 - 3حيازة �سلعة جمهولة امل�صدر �أو غري م�صحوبة بامل�ستندات الدالة على م�صدرها .
	- 4ا�ستغالل االرتدادات اخلارجية �أو الأر�صفة �أو ال�شارع لتخزين املواد اخلا�صة
بامل�شروع .
 - 5ت�صنيع �أو عر�ض �أو بيع مواد و�أغلفة ت�ستعمل فـي غ�ش الب�ضاعة �أو املنتجات
ال�صناعية .
 - 6تنفيذ �أعمال البناء والرتكيب باملخالفة للموا�صفات والر�سومات املعتمدة .
 - 7و�ضع بيان جتاري خمالف للحقيقة على الب�ضاعة �أو على املحال �أو على الأغلفة .
 - 8ا�ستعمال �أو حيازة �أجه ــزة �أو �أدوات وزن قيـ ــا�س �أو كيل مزورة �أو غري �صحيح ــة
�أو مدموغة بطريقة غري م�شروعة .
� - 9إحداث تغيري فـي �أجهزة �أو �أدوات الوزن �أو القيا�س �أو الكيل من �ش�أنه �أن يجعلها
غري �صحيحة .
 - 10دمـ ـ ــغ م�شغ ــوالت من املعـ ــادن بدمغ ــات غري �صحيح ــة �أو بيع هـ ــذه امل�شغ ـ ـ ــوالت
�أو الأ�صناف �أو عر�ضها للبيع �أو حيازتها بق�صد التعامل فيها .
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 - 11رف�ض التوقيع على حم�ضر ال�ضبط �أو حجز الب�ضاعة امل�صادرة �أو حم�ضر �أخذ
العينات .
 - 12تخزين ب�ضائع ال ت�شملها وثيقة الت�أمني املقدمة منها .
 - 13عدم متديد وثيقة الت�أمني قبل انتهاء مدتها بـ ( )10ع�شرة �أيام عمل على الأقل
فـي احلاالت التي تقت�ضي التجديد .
 - 14عدم جتديد الرتخي�ص خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهائه .
 - 15عــدم تقدي ــم �أو جتدي ــد وثيقـة الت�أمني على العامل ــني لديه ـ ــا  ،والت ــي تغط ــي
�أي �أ�ضرار �أو �أخطار قد تنجم عن طبيعة عملهم .
 - 16عدم زيادة قيمة وثيقة الت�أمني �إذا جتاوزت قيمة الب�ضائع الداخلة �أو املخزنة
باملنطقة قيمة الوثيقة املقدمة على تلك الب�ضائع .
 - 17عدم االحتفاظ بال�سجل العام للب�ضائع �أو ال�سجل اخلا�ص باملواد املتلفة .
 - 18عدم احتفاظ ال�شركة العاملة واملرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط ال�صناعي ب�سجل
خا�ص مبعادالت الت�صنيع .
 - 19عدم تطابق البيانات املدونة فـي �سجالت ال�شركة العاملة مع البيانات املوثقة
فـي �سجالت املنطقة .
 - 20عدم تطابق �سجالت ال�شركة العاملة مع �سجالت الدائرة املخت�صة .
 - 21عدم احتفاظ ال�شركة العاملة بال�سجالت اخلا�صة بها ملدة ( )5خم�س �سنوات
ميالدية من تاريخ �إغالقها .
 - 22فقد �أو �إتالف ال�شركة العاملة �سجالت وقيود الب�ضائع .
 - 23عدم احتفاظ ال�شركة العاملة بالوثائق اخلا�صة بالب�ضائع التي يتم �إخراجها
من املنطقة ملدة �سنة من تاريخ �إخراجها من املنطقة .
ج  -املجموعة الثالثة  ،وت�شمل املخالفات الآتية :
� - 1إح ــداث �إ�ضافـ ــات �أو تغيي ــرات �أو �إزال ــة فـي املباين امل�ؤجرة دون موافقة كتابيــة
من الدائرة املخت�صة .
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 - 2جتري ــف �أو اقت ــالع كميــات من الأتــربة �أو �صخــور �أر�ض املنطقــة وا�ستخدامه ــا
لأغرا�ض الردم .
	- 3الإقفال غري املالئم لأبواب ونوافذ املباين �أو منافذ احلريق العائدة للم�ستودعات
�أو املعامل �أو الور�ش � ...إلخ .
 - 4خمالفــة القوانــني واللوائــح املتعلقــة بال�صحة والنظاف ــة العامــة ف ــي املطاع ــم
والكافيترييات  ،وي�شمل ذلك املطابخ فـي �سكن العاملني .
	- 5الت�سبب فـي خلق ظروف غري �صحية داخل �أو حول املباين باملنطقة .
 - 6عدم وجود بطاقة ال�صحة املهنية �أو انتهاء �صالحيتها .
 - 7خمالفة �أحكام ال�ضوابط والقواعد املنظمة للعمل فـي املنطقة .
 - 8ت�شغيل امل�شروع قبل احل�صول على الت�صريح البيئي للم�شروع .
د  -املجموعة الرابعة  ،وت�شمل املخالفات الآتية :
 - 1مزاولة ن�شاط غري مرخ�ص به .
 - 2و�ضع �أو �سكب املواد غري اخلطرة على الطرق �أو خارج حدود قطعة الأر�ض
املخ�ص�صة لل�شركة العاملة .
	- 3اال�ستخـ ـ ــدام ال�سي ـ ـ ــئ ملع ـ ــدات مكافح ـ ــة احلرائ ـ ــق ( كا�ستخدامه ـ ـ ــا للتنظي ـ ـ ــف
�أو الغ�سيل �...إلخ) .
 - 4عدم توفر معدات مكافحة احلرائق .
 - 5عدم كفاية معدات مكافحة احلرائق .
 - 6عدم �صيانة معدات مكافحة احلرائق ب�شكل مالئم ودوري .
 - 7عدم مالءمة معدات مكافحة احلرائق .
	- 8الإهمال فـي توفري �شروط ومتطلبات ال�سالمة العامة .
 - 9حدوث حريق طفيف نتيجة للإهمال فـي توفري �شروط ومتطلبات ال�سالمة
العامة .
 - 10ال�ضغط الزائد على التو�صيالت الكهربائية �أو الأجهزة .
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 - 11حـ ــدوث حريـ ــق طفي ــف نتيج ــة ال�ضغط الزائ ــد علــى التو�ص ــيالت الكهربائي ــة
�أو الأجهزة والإهمال فـي توفري �شروط ومتطلبات ال�سالمة العامة .
 - 12حدوث �إ�صابة عمل نتيجة لعدم توافر متطلبات ال�سالمة املهنية �أو عدم كفايتها .
 - 13عدم �إلزام العاملني بالتقيد مبتطلبات ال�سالمة املهنية فـي �أثناء العمل .
 - 14عدم توفر خطة طوارئ للمن�ش�أة  ،وتدريب العاملني عليها .
هـ  -املجموعة اخلام�سة  ،وت�شمل املخالفات الآتية :
 - 1مبا�شرة العمليات الت�شغيلية فـي املنطقة قبل تقدمي وثيقة ت�أمني تغطي
الوحدات الت�صنيعية والآليات واملعدات امل�ستخدمة فـي العمليات الت�شغيلية
والإنتاجية لديها �إذا كانت م�ست�أجرة للمباين وامل�ستودعات .
 - 2تخزين املواد اخلطرة التي ال يغطيها الرتخي�ص �أو التخل�ص منها �أو نقلها
بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تقررها املنطقة .
 - 3مبا�شرة العمليات الت�شغيلية فـي املنطقة قبل احل�صول على �شهادة �إمتام البناء .
 - 4ر�ش ــوة �أي مــن موظف ــي اجلهة امل�شغلــة �أو ا�ستغاللــه لأغ ــرا�ض �شخ�صــية ل�صالــح
ال�شركات العاملة �أو الأفراد .
 - 5تخ�صي�ص جزء من املباين �أو الأرا�ضي املخ�ص�صة لإقامة امل�شاريع اال�ستثمارية
لأغرا�ض �إقامة �سكن دائم .
 - 6تقدمي م�ستندات مزورة �أو خمالفة للحقيقة .
 - 7تخزيـ ــن املخلف ــات اخلط ــرة �أو التخل ــ�ص منهـ ــا دون احل�ص ــول علـ ــى ترخي ــ�ص
من اجلهات املخت�صة بذلك .
و  -املجموعة ال�ساد�سة  ،وت�شمل املخالفات الآتية :
 - 1فتح موقع امل�شروع الذي مت �إغالقه �أو �إلغاء رخ�صته .
	- 2الت�صرف فـي ب�ضائع حمجوزة .
� - 3إت ــالف ال�شرك ــة العامل ــة ال�سج ــالت والقيــود والوثائـ ــق اخلا�صـ ــة بالب�ضائـ ــع
بدون موافقة الدائرة املخت�صة .
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� - 4إغالق منافذ اخلروج والدخول من و�إىل املنطقة ب�شكل يهدد ال�سالمة العامة .
 - 5و�ض ــع �أو �سكــب املواد اخلطرة على الط ــرق �أو خ ــارج حــدود املواق ــع املخ�ص�ص ــة
لل�شركة العاملة .
 - 6حدوث حريق كب ــري نتيج ــة للإهمال فـي توفري �شروط ومتطلبات ال�سالمة
العامة .
 - 7ح ــدوث حريـ ـ ــق كبيـ ــر نتيج ـ ــة ال�ضغـ ــط الزائد على التو�صيـ ــالت الكهربائيـ ـ ــة
�أو الأجهزة � ...إلخ .
 - 8تو�سعة امل�شروع بدون ترخي�ص م�سبق من اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 118
يجوز للجهة امل�شغلة تعديل هذا الت�صنيف كلما اقت�ضت احلاجة ذلك .
املــادة ( ) 119
حتت�سب النقاط عن كل خمالفة لأحكام الئحة املنطقة �أو القوانني �أو ال�ضوابط املعمول
بها فـي املنطقة وفقا للجدول الآتي :
الت�سل�سل

املجموعة

عدد النقاط عن كل خمالفة
الأوىل

الثانية

الثالثة فما فوق

1

املجموعة الأوىل

1

2

3

2

املجموعة الثانية

2

4

6

3

املجموعة الثالثة

5

7

10

4

املجموعة الرابعة

7

10

15

5

املجموعة اخلام�سة

10

15

25

6

املجموعة ال�ساد�سة

25

35

50
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املــادة ( ) 120
يتم حمو النقاط الرتاكمية املن�صو�ص عليها فـي املادة ال�سابقة بعد انق�ضاء املدد املبينة
باجلدول التايل  ،وحت�سب هذه املدد من تاريخ اكت�شاف ارتكاب املخالفة :
الت�سل�سل

املجموعة

املدة التي يتم بانق�ضائها حمو املخالفة
(بال�شهر)
الأوىل

الثانية الثالثة فما فوق

1

املجموعة الأوىل

3

6

9

2

املجموعة الثانية

3

6

9

3

املجموعة الثالثة

4

8

12

4

املجموعة الرابعة

4

8

12

5

املجموعة اخلام�سة

6

12

18

6

املجموعة ال�ساد�سة

12

18

24

املــادة ( ) 121
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد  ،تتخذ املنطقة الإجراءات الآتية :
� - 1إنذار خطي �أول عند و�صول النقاط الرتاكمية �إىل ( )10ع�شر نقاط .
� - 2إنذار خطي ثان عند و�صول النقاط الرتاكمية �إىل ( )25خم�س وع�شرين نقطة .
 - 3زيادة ر�سوم الرتخي�ص بن�سبة ( )%50خم�سني باملائة عند و�صول النقاط
الرتاكميــة �إىل ( )35خم�س وثالثني نقطــة  ،ويتم احت�ســاب الزيادة عن ــد �أول
جتديد للرتخي�ص .
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 - 4زيادة ر�سوم الرتخي�ص بن�سبة ( )%100مائة باملائة عند و�صول النقاط الرتاكمية
�إىل ( )50خم�سني نقطة  ،ويتم احت�ساب الزيادة عند �أول جتديد للرتخي�ص .
 - 5زي ــادة ر�سـ ــوم �أجور الأرا�ضــي بن�سبــة ( )%25خم�س وع�شريــن باملائــة ور�س ــوم
الرتخي ــ�ص بن�سبـ ـ ــة ( )%100مائ ـ ــة باملائ ـ ــة عنـ ــد و�صول النق ـ ـ ــاط الرتاكمي ـ ـ ـ ــة
�إل ــى ( )75خم ــ�س و�سبع ــني نقطـ ــة  ،ويتم احت�س ــاب الزيــادة عند �أول جتديـ ــد
للرتخي�ص وا�ستحقاق الأجور ال�سنوية .
 - 6ف�سخ عقد الإيجار �أو اتفاقية اال�ستثمار و�سحب الرتخي�ص عند و�صول النقاط
الرتاكمية �إىل ( )100مائة نقطة .
وفـي جميع احلاالت يجب �أال تقل قيمة الزيادة فـي الر�سوم عن ( )100مائة ريال
عماين  ،و�أال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
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وزارة التعليــم العالــي
قـرار وزاري
رقـم 2014/2
ب�إ�صدار الئحة الرتقيات الأكادميية مب�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة
ا�ستن ــادا �إلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2002/6بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة التعلي ــم العال ــي
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل نظام اجلامعات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/41
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/42فـي �ش�أن �إن�شاء الكليات واملعاهد العليا اخلا�صة ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  99/36ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لنظام اجلامعات اخلا�صة ،
و�إىل القــرار ال ــوزاري رقم  2000/34ب�إ�صــدار الالئحــة التنظيميــة للكليــات واملعاهــد العليــا
اخلا�صة ،
و�إىل قرار جلنة م�ؤ�س�سات التعليم العايل العمانية رقم ، 2012/1/13
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ـ ــل ف ــي �شـ ـ ـ ـ�أن الرتقي ـ ــات الأكادميي ـ ــة مب�ؤ�س�سـ ــات التعلي ــم العالـ ــي اخلا�ص ـ ــة ب�أحك ـ ــام
الالئح ـ ــة املرفق ـ ــة .
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  11 :من ربيع الأول 1435هـ
املـوافــــق  13 :من ينايـــــــــــــر 2014م
ن�شــر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�سميــة رقـم ()1044
ال�صادرة فـي 2014/1/26م
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د  .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

الئحـة الرتقيـات الأكادمييـة
مب�ؤ�س�سـات التعليـم العالـي اخلا�صـة
الف�صــــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامـــة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ـ ــام هذه الالئحـ ــة يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعنــى املح ــدد قريـ ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــــــــــــــــــــوزارة  :وزارة التعليم العايل .
الالئحــــــــــــــــــة  :الئحة الرتقيات الأكادميية مب�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة .
امل�ؤ�س�ســــــــــــــــــة  :م�ؤ�س�س ــة تعلي ــم عال خا�صة تقـ ــدم برامــج �أكادميي ــة تـ ـ�ؤدي للح�ص ــول
على درجة علمية بعد احل�صول على دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله ،
وتكون مب�ستوى جامعة �أو كلية جامعية �أو كلية .
رئيــ�س امل�ؤ�س�سـة  :رئي�س اجلامعة �أو عميد الكلية اجلامعية �أو الكلية .
الرتقيـــــــــــــــــــة  :احل�صول على رتبة علمية �أعلى .
املتقدم للرتقيـة  :ع�ضـ ـ ــو هيئـ ـ ــة التدري ـ ـ ـ ــ�س الراغ ـ ـ ــب فـ ـ ــي احل�ص ــول علـ ــى الرتقي ـ ـ ــة
من �أ�ستاذ م�ساعد ف�أعلى .
املحكــــــــــــــــــــــم  :ع�ض ـ ــو هيئة �أكادميي ــة ب إ�ح ــدى امل�ؤ�س�سـ ــات الأكادميي ــة املعتـ ــرف به ــا
من داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
املـــادة ( ) 2
متثل �أحكام هذه الالئحة احلد الأدنى ملتطلبات الرتقية الأكادميية بامل�ؤ�س�سة .
املـــادة ( ) 3
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على �أع�ضاء الهيئة الأكادميية بامل�ؤ�س�سة .
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املـــادة ( ) 4
علــى ك ــل م�ؤ�س�س ــة و�ضــع الئحة داخلي ــة ملنــح الرتقيات الأكادميية فيه ــا مب ــا ال يتع ــار�ض
مع �أحكام هذه الالئحة يعتمدها جمل�س الأمناء  ،وت�صادق عليها الوزارة .
املـــادة ( ) 5
ي�صـ ــدر قـ ــرار الرتقي ــة من رئيـ ــ�س امل�ؤ�س�سـ ــة بنــاء على التو�صيــة مــن اللجـان املخت�صــة ،
وتر�سل ن�سخة من القرار �إىل الوزارة .
املـــادة ( ) 6
يجب �أن تكون جميع الإجراءات واملداوالت اخلا�صة بالرتقية �سرية .
املـــادة ( ) 7
فـي حال خمالفة امل�ؤ�س�سة لأحكام هذه الالئحة ف�إن للوزارة احلق فـي اتخاذ الإجراءات
املقررة قانونا  ،وال يعتد ب�أي قرار ترقية �صدر باملخالفة لأحكام هذه الالئحة .
الف�صـل الثانـي
�شــروط الرتقيـــة الأكادمييــة
املـــادة ( ) 8
ي�شرتط للرتقية الأكادميية ما ي�أتي :
�	- 1أن يتقدم ع�ضو هيئة التدري�س بطلب ترقيته للجنة املخت�صة مرفقا به امل�ستندات
والتقارير املطلوبة .
�	- 2أن يكـ ــون املت ــقدم للرتقي ــة من الأكادمييــني احلا�صل ــني عل ــى درجـ ــة الدكت ــوراة
برتبة �أ�ستاذ م�ساعد ف�أعلى .
�	- 3أن يكون قد �أم�ضى �أربع �سنوات على الأقل فـي الرتبة العلمية التي ي�شغلها .
 - 4ا�ستيفــاء املجــاالت الآتيــة على �أن حتــدد الالئح ــة الداخليــة للرتقيــات بامل�ؤ�س�س ــة
الوزن الن�سبي لكل منها :
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�أوال  :البحوث العلمية :
وي�شرتط �أن تتوافر فيها ال�ضوابط الآتية :
 - 1اجلودة والأ�صالة والإبداع .
 - 2ن�شر عدد من البحوث حتدده امل�ؤ�س�سة مبا ي�ؤهــل املتقــدم للرتقيــة �إىل الرتبــة
الأعلى فـي التخ�ص�ص ذاته ب�شرط �أال يقل عدد البحوث عن :
أ� � -ستــة بحـوث للرتقيــة �إىل �أ�ستاذ م�شارك  ،منها واحــد على الأق ــل �أع ــده
الباحث منفردا �أو اثنان منها كباحث رئي�سي .
ب  -ثماني ــة بحوث للرتقي ــة �إىل �أ�ست ــاذ  ،منها اثنان على الأق ــل �أعدهم ــا
الباح ــث منفردا �أو �أربعة منها كباحث رئي�سي .
ت �	-أن تكــون البحــوث العلمي ــة من�ش ــورة �أو مقبول ــة للن�ش ــر فـي جم ــالت
علمي ــة حمكمة  ،على �أن يكون بحث واحد على الأقل من�شورا فـي جملة
علمي ــة دوليـ ــة حمكمــة للرتقية �إىل �أ�ستاذ م�شــارك �أو بحثـان للرتقية
�إىل �أ�ستاذ .
ث �	-أن تكــون البح ــوث املقدمـ ــة للرتقيــة ق ــد تـ ــم �إعداده ـ ــا بعد احل�ص ـ ــول
على درجـة الدكتوراة  ،وبعد احل�صول على �آخر لقب علمي .
ج �	-أن تك ــون البح ــوث العلمي ــة املقبول ــة للن�ش ــر م�شفوعــة بخط ــاب �أ�صلــي
من جهة الن�شر يو�ضح �صراحة قبول ن�شره .
ح �	-أال يكون �أي من البحوث العلمية مقدمة للرتقية الأكادميية �سابقا
�أو م�ستقاة من ر�سالة املاج�ستري �أو الدكتوراة للمتقدم للرتقية �أو من
م�ؤلفاته ال�سابقة .
خ �	-أن تك ــون ( )%50من البحوث املقدمة للرتقي ــة فـي جم ــال التخ�ص ــ�ص
الدقيق للمر�شح كحد �أدنى .
د  -تعامل براءة االخرتاع امل�سجلة عامليا معاملة البحث فـي جملة علمية .
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ثانيا  :الأداء التدري�سي :
وي�شمل العبء التدري�سي وجميع املهام التدري�سية وتقارير تقييم النظراء وتقارير
تقييم الطلبة للتدري�س .
ثالثا  :خدمة املجتمع :
ويندرج فـي ذلك ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1الكتب التي ا�شتـ ــرك فـي ت�أليفه ــا  ،واملقـاالت املن�شـ ــورة فـي اجلرائ ــد واملجالت
غري املحكمة  ،والأعمال الإبداعية .
 - 2ع�ضويــة اللجــان الإداري ــة والعلمي ــة فـي اجلامع ــة �أو الكليــة التــي يعمــل بهــا
�أو خارجها .
 - 3امل�ساهم ــة فـي ن�ش ــاط املنظم ــات واجلمعي ــات العلمي ــة واالجتماعيــة املحلي ــة
والإقليمية والدولية .
 - 4امل�شاركة فـي امل�ؤمترات والندوات ب�أوراق علمية .
 - 5ع�ضوية الهيئات والروابط واجلمعيات الأكادميية فـي جمال تخ�ص�صه .
 - 6املهمات اال�ست�شارية فـي الأعمال احلكومية �أو املنظمات الدولية �أو القطاع
اخلا�ص .
 - 7امل�شاركـة فـي ت�أ�سيـ�س امل�ؤ�س�سات العلميـة ( جامعات �أو كليـات �أو �أق�سـام �أو مراكــز
�أو خمتربات �أو غريها ) .
 - 8امل�شاركة فـي و�ضع الربامج الدرا�سية �أو الإ�سهام فـي تطوير املقررات .
 - 9تقدمي الدورات التدريبية و�إلقاء املحا�ضرات العامة ونحوها .
 - 10امل�شاركة فـي فعاليات �أو لقاءات �أو برامج علمية �أو تخ�ص�صية فـي و�سائل
الإعالم املختلفة .
�	- 11أي م�ساهمـ ــات �أخـ ــرى م ـ ــن قبـ ـ ــل املتق ـ ــدم للرتقي ـ ــة تهـ ــدف خلدمـ ــة املجتم ــع
�أو امل�ؤ�س�سـ ــة .
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الف�صـل الثالـث
جلـان الرتقيـة الأكادمييـة والتحكيـم
املـــادة ( ) 9
ت�شكل باجلامعة جلنتان للرتقية الأكادميية  ،جلنة رئي�سية بقرار من رئي�س امل�ؤ�س�سة
مدته ــا �سنت ــان قابل ـ ــة للتجدي ــد  ،وير�أ�سها �أعلــى الأع�ضــاء فـي الرتبــة العلميـ ــة �أو الأقــدم
فـي حال ــة الت�س ــاوي فـي الرتب ــة  ،وجلنة فرعية بكل كليــة ت�شك ــل بقــرار مـ ــن العميـ ــد بنـ ــاء
علـى تو�صيـ ــة من جمل ــ�س الكلي ــة  ،وير�أ�سها �أعلى الأع�ضاء فـي الرتبة العلمية �أو الأقــدم
منه فـي حال الت�ساوي فـي الرتبة .
املـــادة ( ) 10
تخت�ص جلنة الرتقيات الأكادميية الرئي�سية باجلامعة بالآتي :
 - 1اختيار املحكمني من قوائم املر�شحني من قبل الأق�سام العلمية .
 - 2التن�سيق مع املحكمني املحددين لغر�ض �إكمال الإجراءات املتعلقة بالرتقية .
 - 3النظر فـي تقارير اللجنة الفرعية حول طلب املتقدم للرتقية فـي مدة ال تتجاوز
�ستة �أ�سابيع من تاريخ ا�ستالمها من اللجنة الفرعية ومن ثم �إر�سال النتائج
العلمية �إىل املحكمني للتقييم .
 - 4رفع قرار اللجنة م�شفوعا بتو�صيتها �إىل رئي�س امل�ؤ�س�سة .
املـــادة ( ) 11
تخت�ص جلنة الرتقيات الأكادميية الفرعية باجلامعة بالآتي :
 - 1ا�ست ـ ــالم طلبـ ــات الرتقية ومراجعة كاف ــة الأوراق وامل�ستنـ ــدات اخلا�صـ ــة بطلـ ــب
الرتقية  ،والت�أكد من توافر كافة ال�شروط وال�ضوابط املن�صو�ص عليها بهذه
الالئحة والالئحة الداخلية للرتقيات الأكادميية باجلامعة .
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 - 2مراجعــة تقييــم �أداء املتقــدم للرتقيــة املرتبــط بالأداء التدري�ســي وخدمة املجتمع
وفق الآلية املعمول بها فـي اجلامعة و�إرفاقها فـي طلب الرتقية .
 - 3رفع طلب املتقدم للرتقية للجنة الرئي�سية فـي حالة ا�ستيفائه ل�شروط الرتقية
فـي مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�سابيع من تاريخ تقدمي الطلب .
�	- 4أي مهام �أخرى ت�سند �إليها من اللجنة الرئي�سية .
املـــادة ( ) 12
ت�شك ــل بالكلي ــة اجلامعي ــة �أو الكليـ ــة جلنة للرتقيات الأكادمييــة بق ــرار من العمي ــد بن ــاء
على تو�صي ــة من جمل ــ�س الكلي ــة  ،وير�أ�سهــا �أعلى الأع�ضاء فـي الرتبة العلميــة �أو الأقــدم
من ــه فـي حالة الت�ساوي فـي الرتبة .
املـــادة ( ) 13
تخت�ص جلان الرتقية الأكادميية بالكلية اجلامعية �أو الكلية بالآتي :
 - 1ا�ست ــالم طلب ــات الرتقي ــة ومراجع ــة كاف ــة الأوراق وامل�ستن ــدات اخلا�ص ــة بطل ــب
الرتقية  ،والت�أكد من توافر كافة ال�شروط وال�ضوابط املن�صو�ص عليها بهذه
الالئحة والالئحة الداخلية للرتقيات الأكادميية بامل�ؤ�س�سة .
 - 2مراجعــة تقييم �أداء المتقدم للترقية المرتبط بالأداء التدري�سي وخدمة المجتمع
وفق الآلية المعمول بها فـي الم�ؤ�س�سة و�إرفاقها فـي طلب الترقية .
 - 3اختيار املحكمني من قوائم املر�شحني من قبل الأق�سام العلمية .
 - 4التن�سيق مع املحكمني املحددين لغر�ض �إكمال الإجراءات املتعلقة بالرتقية .
�	- 5إر�سال النتائج العلمية �إىل املحكمني للتقييم .
 - 6رفع قرار اللجنة م�شفوعا بتو�صيتها �إىل العميد .
�	- 7أي مهام �أخرى ت�سند �إليها من العميد .
املـــادة ( ) 14
ي�شرتط فـي جلان الرتقيات الأكادميية ما ي�أتي :
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�	- 1أال يقل عدد �أع�ضائها عن خم�سة من خمتلف التخ�ص�صات الأكادميية مبا فيهم
الرئي�س  ،اثنان على الأقل منهم برتبة �أ�ستاذ  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أال تقل
رتبة الع�ضو عن �أ�ستاذ م�شارك .
 - 2يجب �أال تقل رتبة �أي من �أع�ضائها عن رتبة املتقدم للرتقية .
�	- 3أال يكون �أي من �أع�ضائها زوجا �أو قريبا للمتقدم للرتقية .
املـــادة ( ) 15
تر�س ــل البح ــوث والبيان ــات اخلا�ص ــة بالرتقية لغ ــر�ض التقيي ــم �إلــى حمكمـ ــني خارجيـ ــني
تختارهم جلنة الرتقيات املخت�صة وفقا لل�شروط الآتية :
�	- 1أال يقل عددهم عن ثالثة حمكمني و�أال تقل رتبتهم العلمية عن �أ�ستاذ م�شارك .
�	- 2أال تقــل الرتبــة العلمية للمحكـم عن رتبـة املتقدم للرتقيـة � ،أو �أن يكون �أقـدم منـه
�إذا كانوا فـي الرتبة نف�سها .
�	- 3أن يكون اثنان منهم على الأقل من خارج ال�سلطنة  ،ومن م�ؤ�س�سات �أكادميية
معرتف بها .
�	- 4أن يكون املحكم متخ�ص�صا فـي جمال التخ�ص�ص الرئي�سي للمتقدم للرتقية .
�	- 5أال يكون املحكم م�شرفا على املتقدم للرتقية فـي ر�سالته للماج�ستري �أو ر�سالته
للدكتوراة .
�	- 6أال يكون املحكم م�شرتكا مع املتقدم للرتقية فـي �أي عمل علمي �ضمن الإنتاج
العلمي املقدم للرتقية .
�	- 7أال يكون املحكم قريبا �أو زوجا للمتقدم للرتقية .
�	- 8أال يكون املحكم �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س فـي امل�ؤ�س�سة التي يعمل بها املتقدم
للرتقية .
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�	- 9أال يكون املحكم �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س فـي امل�ؤ�س�سة �أو امل�ؤ�س�سات التي ترتبط
�أو تتعاون معها امل�ؤ�س�سة التي يعمل بها املتقدم للرتقية .
�	- 10أال يكون املحكم من �أع�ضاء جلان الرتقية  ،و�أال يكون له �صلة وظيفية باملتقدم
للرتقية فـي �أي مرحلة من مراحل الرتقية .
املـــادة ( ) 16
ال يحق للمتقدم للرتقية امل�شاركة فـي ع�ضوية �أي من جلان الرتقية عند النظر فـي طلبه .
املـــادة ( ) 17
يجب �إخطار املتقدم للرتقية كتابيا ب�أ�سباب رف�ض ترقيته خالل مدة ال تتجاوز خم�سة
ع�شر يوما من �صدور القرار .
املـــادة ( ) 18
يجوز للمتقدم للرتقية الأكادميية التظلم من قرار الرف�ض خالل ثالثني يوما �إىل رئي�س
امل�ؤ�س�سة  ،ويجب البت فـي التظلم خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التظلم  ،ويكون
قرار البت فـي التظلم نهائيا  ،ويعترب عدم الرد على التظلم خالل الأجل املحدد رف�ضا له .
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قـرار وزاري
رقم 2014/55
ب�إن�شـاء كليــة النه�ضــة الهند�سيـــة
ا�ستنــادا �إل ــى املـر�س ـ ــوم ال�ســلط ــانـ ــي رق ـ ـ ـ ــم  99/42فـي �شـ ـ ـ�أن �إن�شـ ـ ـ ـ ــاء الكلـي ـ ــات واملعـاهـ ـ ـ ـ ــد
العليــا اخلا�صــة ،
و إ�لـ ــى املر�س ـ ـ ــوم ال�سلطانـ ــي رق ـ ــم  2002/6بتحديـ ــد اخت�صا�صـ ــات وزارة التعلي ـ ــم العالـ ــي
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلـى الالئحـ ــة التنظيميـ ــة للكليـ ــات واملعاه ــد العلي ــا اخلا�ص ــة ال�صــادرة بالقــرار ال ــوزاري
رق ـ ــم ، 2000/34
و�إىل موافقة جمل�س التعليم بتاريخ 2011/11/1م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تن�ش�أ كلية خا�صة ت�سمى (كلية النه�ضة الهند�سية)  ،تكـون لهـا �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة ،
ويكون مقرها الرئي�سي حمافظة جنوب الباطنة  ،وت�ضم الربامج الآتية :
 - 1بكالوريو�س فـي جمال هند�سة ال�سيارات .
 - 2بكالوريو�س فـي جمال الهند�سة املدنية .
 - 3بكالوريو�س فـي جمال الهند�سة امليكانيكية .
 - 4بكالوريو�س فـي جمال هند�سة الكمبيوتر .
 - 5بكالوريو�س فـي جمال هند�سة الإلكرتونيات .
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املــادة الثانيــــة
تخ�ضع الكلية للقوانني واللوائح والقرارات املنظمة للكليات واملعاهد اخلا�صة املعمول بها ،
وميثلها رئي�سها �أمام الغري .
املــادة الثالـثــــة
ي�صـدر قرار بـدء الدرا�سة بالكلية مـن وزير التعليم العايل بعد ا�ست ـ ــكمال كافة املتطلبات
واملقومات املادية والب�شرية والأكادميية وغريها من متطلبات تنفيذ الربامج الدرا�سية
املرخ�ص بها للكلية  ،طبقا لل�شروط وال�ضوابط املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة الرابعـــة
مينح الـم�ؤ�س�س ــون مدة (� )6ستة �أ�شهر اعت ــبارا مـن تاري ــخ العم ــل بهــذا الق ـ ــرار  ،ال�ستكم ــال
كافة املقومات واملتطلبات املقررة  ،و�إنهاء الإجراءات الالزمة ملمار�سة الكلية �أعمالها .
املــادة اخلام�سـة
تقبـ ــل الكليـ ــة الط ــالب العماني ــني والأجان ــب احلا�صليـن على �شهادة دبلوم التعليــم العام ،
�أو ما يعادلـ ــه وفقـ ــا لل�ش ــروط التي حتدده ــا الكلي ــة  ،طبق ــا للقوان ــني واللوائــح والقـ ــرارات
التي تنظم ذلك .
املــادة ال�ساد�ســة
متنــح الكليــة  -بعــد موافقــة الـ ــوزارة  -امل�ؤهالت العلمية املنا�سبـ ــة وفق ــا للإطـ ــار الوطن ــي
للم�ؤهالت العلمية .
املــادة ال�سابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  17 :من رم�ضـــــــان 1435هـ
املـوافــــق  15 :من يوليــــــــــو 2014م
ن�شر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1065
ال�صادرة فـي 2014/8/3م
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د  .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ــم العـالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

وزارة التنمية االجتماعية
قرار وزاري
رقم 2014/72
ب�إ�صدار الئحة امل�ساعدات االجتماعية
ا�ستنــادا �إىل قان ــون ال�ضم ــان االجتماعـ ــي ال�ص ــادر باملر�ســوم ال�سلطان ــي رقــم ، 84/87
و�إىل القرار الوزاري رق ــم  90/54ب�إ�صــدار الئح ــة امل�ساعــدات للأ�سـر والأفراد املحتاجني ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن امل�ساعدات االجتماعية ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغـ ــى القـ ــرار ال ــوزاري رقــم  90/54امل�شار �إليه  ،كما يلغـى كل ما يخالف الالئحــة املرفقــة
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1435 / 6 / 9 :هـ
املـوافـــــق 2014 / 4 / 9 :م
حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزي ـ ـ ــر التنميـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ــة
ن�شــر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�سميــة رقـم ()1054
ال�صادرة فـي 2014/4/13م
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الئحة امل�ساعدات االجتماعية
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عــامة
املــادة ( ) 1
يك ــون للكلم ـ ــات والعبـ ــارات التال ــية  -فـي تطبي ــق �أحك ــام هذه الالئحة  -املعن ــى املبـ ـيـن
قري ــن كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الـــــــــــــوزارة :
وزارة التنمية االجتماعية .
ب  -الوزيـــــــــــــر :
وزير التنمية االجتماعية .
ج  -الوكيـــــــــــــل :
وكيل ال ــوزارة .
د  -القانــــــــــــون :
قانون ال�ضمان االجتماعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 84/87
هـ  -احلالة الطارئة:
تع ــر�ض الف ــرد �أو الأ�س ــرة لظ ــرف اجتماعــي �أو اقت�ص ــادي غيــر متوق ــع وخ ــارج
عــن الإرادة م ــن �ش�أن ــه �أن يلح ــق �ضــررا بـ ـ�أي منهــم ال ميكــن مواجهت ــه  ،وي�ؤث ــر
على دخل الفرد �أو الأ�سرة .
و  -ال�ضرر الكلي:
ال�ضــرر الــذي يلحــق �أغـلــب غ ــرف ومرافــق امل�سكــن نتيجــة احلرائــق �أو ال�سي ــول
�أو غريها  ،وي�صبح معه امل�سكن غري �صالح للإقامة.
ز  -ال�ضرر اجلزئي:
ال�ضــرر الــذي يلح ــق بع ــ�ض غــرف �أو مرافــق امل�سكن نتيجــة احلرائــق �أو ال�سيــول
�أو غريها � ،أو يلحق �أغلب الغرف واملرافق  ،مع بقاء امل�سكن �صالح للإقامة .
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ح  -م�صدر الرزق الوحيد :
امل�صـدر الوحيـد الـذي يعتمـد عليـه الفـرد �أو الأ�سـرة فــي املعي�شـة مثـل املتاج ــر،
والور�ش ال�صغرية  ،واملركبات التجارية  ،وامل�ساكن امل�ؤجرة  ،واملزارع  ،وقوارب
ال�صيد  ،ومعدات ال�صيد  ،واملا�شية والأغنام .
ط  -امل�ستفيـد :
املواط ـ ـ ــن العمانـ ـ ــي و�أ�سرتـ ـ ــه امل�شمول ـ ـ ــون بقان ـ ـ ــون ال�ضم ـ ـ ــان االجتماع ـ ـ ــي ،
ومن فـي حكمهم ويق�صد به من ال يتجاوز دخله ال�شهري ثالثة �أ�ضعاف احلد
الأعلى ملعا�ش ال�ضمان االجتماعي .
ي  -اجلهة املخت�صة :
املديرية العامة للرعاية االجتماعية  ،واملديريات العامة للتنمية االجتماعية
باملحافظات  ،ودوائر التنمية االجتماعية بالواليات .
ك  -اجلهة الطبية املخت�صة :
امل�ست�شفيات واملجمعات واملراكز ال�صحية احلكومية املخت�صة .
ل  -امل�ســـــــــ�ؤول :
مدير عام الرعاية االجتماعية  ،ومديرو عموم التنمية االجتماعية باملحافظات .
املــادة ( ) 2
يجب على املت�ضرر �إبالغ اجلهة املخت�صة بال�ضرر الناجت عن احلرائق �أو ال�سيول �أو غريها
خـ ــالل ( )15خم�س ــة ع�شــر يوما من تاريخ وقوعه  ،ويجوز اال�ستثناء من هذه امل ــدة بق ــرار
من امل�س�ؤول ح�سب ظروف كل حالة على حدة .
املــادة ( ) 3
يتقـ ــدم طال ــب امل�ساع ــدة بطلب ــه �إىل اجلهـ ــة املخت�صة مبينــا فيه نوع امل�ساعــدة املطلوب ــة ،
مع �إرفاق امل�ستندات امل�ؤيدة لطلبه  ،وعلى اجلهة املخت�صة درا�سة الطلب  ،والبت فيه خالل
مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويخطر �صاحب الطلب بالقرار
ال�صادر ب�ش�أن طلبه بالو�سائل املتاحة  ،وملقدم الطلب التظلم للوزير من قرار رف�ض طلبه
�أو من حتديد مقدار امل�ساعــدة  ،وذلك خــالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار ،
وعلى الوزير البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
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املــادة ( ) 4
يجوز للوزير  -فـي احلاالت التي يقدرها  -اال�ستثناء من كل �أو بع�ض ال�شروط وال�ضوابط
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
الف�صل الثاين
امل�ساعدات النقديـة امل�ؤقتـة والطارئــة واخلا�صة
املــادة ( ) 5
ت�ص ــرف بق ــرار م ــن الوزي ــر م�ساع ــدات نقدي ــة م�ؤقـتـة للأ�ســر وا ألفــراد املحتاجيــن الذيــن
ال ي�ستحقون معا�شا طبقا لأحكام القانون دفعة واحدة �أو على دفعات  ،وفقا لنتيجة البحث
االجتماعي  ،وذلك على النحو ا آلتــي :
أ� � -أال تتجــاوز قيمــة امل�ساع ــدة مق ــدار مع ــا�ش ال�ضم ــان االجتماعــي امل�ستح ــق مل ــدة
(� )6ستة �أ�شهر فـي حال �صرفها دفعة واحدة � ،شريطة �أال تزيد عدد مرات ال�صرف
على مرتني خالل العام .
ب � -أال تتجاوز القيمة الإجمالية للم�ساعدة مقدار معا�ش ال�ضمان االجتماعي امل�ستحق
عن �سنة واحدة فـي حال �صرفها على دفعات متفرقة خالل العام .
املــادة ( ) 6
ت�ص ــرف امل�ساع ــدات الطارئ ــة للم�ستفيدي ــن ف ــي احلــاالت الطارئ ــة وفقــا لنتيجـ ــة البح ــث
االجتماعي  ،على النحو الآتي :
أ� � -ســداد القيمــة الإيجاريــة مل�سكــن م�ؤقــت للفــرد �أو الأ�ســرة � ،إذا ثبت �أنه لي�س لديهم
مـ ـ�أوى � ،أو ك ـ ــان م�سكنه ـ ــم �آي ــال لل�سقـ ـ ــوط � ،أو ت�أث ـ ــر امل�سك ـ ــن نتيج ـ ــة احلرائ ــق
�أو ال�سيول �أو غريها  ،وعلى اجلهة املخت�صة متابعة اجلهات املعنيــة بتوفري امل�سكــن
املنا�سب فــور �إقــرار �صــرف امل�ساعدة  ،وحتى تقوم تلك اجلهات بتوفري امل�سكن
املنا�سب تتحمل الوزارة القيمة الإيجارية مبا ال يتجاوز مبلغ ( )200مائتي ريال
عماين �شهريا للحالة الفردية  ،و(� )400أربعمائة ريال عماين �شهريا للأ�سرة ،
ويتم �سدادها �شهريا للم�ؤجر عن طريق اجلهة املخت�صة  ،وملدة ال تزيد على �سنة ،
ويجوز متديد هذه املدة وفق ظروف كل حالة .
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و�إذا تع ــذر ا�ستئج ــار م�سكــن منا�ســب يتــم توفيــر امل�ساكــن اجلاه ــزة (الكرفان ــات)
�أو اخليام وما فـي حكمها .
ب  -ت�أثيث م�سكن الفرد �أو الأ�سرة املحتاجة للم�ساعدة ملرة واحدة فقط مبا ال يتجاوز
مبلغ (� )1000ألف ريال عماين للحالة الفردية  ،و(� )2000ألفـي ريال عماين
للأ�سرة الواحدة .
ج � -ص ــرف قيم ــة التكالي ــف املرتتبــة على تغيري نوع العداد الكهربائي من وجه واحد
�إىل ثالثة �أوجه مل�سكن الفرد �أو الأ�سرة �إذا ثبت من خالل التقرير الفني املعتمد
م ــن �شرك ــة الكهرب ــاء املخت�ص ــة حاج ـ ــة امل�سك ــن لذل ــك .
د � -صرف الأغطية والفر�ش وما فـي حكمها �إذا مل يتوفر لدى الفرد �أو الأ�سرة الفر�ش
�أو الأغطية الكافية واملنا�سبة .
ويكون ال�صرف بقرار من الوزير فـي احلالتني (�أ  ،ب)  ،وبقرار من امل�س�ؤول فـي
احلالتني (ج  ،د) .
املــادة ( ) 7
يجــوز بقرار من امل�س�ؤول �صرف م�ساعدة مالية طارئة للفرد �أو الأ�سرة وفقا لنتيجة البحث
االجتماعي � ،شريطة �أال تزي ــد قيمتها على ( )100مائة ريال عماين  ،و( )300ثالثمائة
ريــال عماين بق ــرار من الوكيل  ،ومبا ال يزيد على مرتني فـي العام .
املــادة ( ) 8
ت�صرف بقرار من امل�س�ؤول م�ساعدة نقدية �شهرية للحاالت املر�ضية املزمنة امل�شار �إليها فـي
املــادة ( )9من هذه الالئحة  ،وذلك على النحو الآتي :
�أ  )20( -ع�شرون رياال عمانيا لكل مري�ض من �أفراد �أ�سر ال�ضمان االجتماعي ت�ضاف
�إىل املعا�ش �شهريا .
ب  -احلاالت التي ت�ستدعي مراجعة اجلهة الطبية املخت�صة ب�صفة دورية ومنتظمة
�شهريا ي�صرف لكل مري�ض من �أ�سر ال�ضمان االجتماعي  ،ومن فـي حكمهم وفقا
لنتيجة البحث االجتماعي  ،مبلغ ( )20ع�شرين رياال عمانيا عن كل مرة يراجع
فيه ــا اجله ــة الطبي ــة املخت�ص ــة داخ ــل ال�سلطن ــة  ،ب�شــرط �أال تتجــاوز قيم ــة
ال�صرف ( )100مائة ريال عماين �شهريا  ،على �أن يثبت ذلك ب�شهادة من اجلهة
الطبية املخت�صة  ،ويوقف �صرف امل�ساعدة عند متاثل احلالة لل�شفاء .
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املــادة ( ) 9
احلاالت املر�ضية املزمنة التي ي�ستلزم عالجها نفقات �إ�ضافية هي :
	�أمرا�ض القلب وال�شرايني . الف�شل الكلوي . مر�ض ال�سرطان ب�أنواعه .	�أمرا�ض الدم الوراثية ( الثال�سيميا  ،فقر الدم املنجلي) . ال�شلل الدماغي . التخلف العقلي . مر�ض الكبد الوبائي وم�ضاعفاته . مر�ض الروماتيزم املزمن . مر�ض نق�ص املناعة املكت�سب (الإيدز) . مر�ض ال�سل ( التدرن) . مر�ض الزهامير . احلاالت الأخرى التي ت�ستدعي نفقات �إ�ضافية  ،بناء على تقرير طبي من اجلهةالطبية املخت�صة  ،وبعد �إجراء البحث االجتماعي .
املــادة () 10
ت�صـرف بقــرار من امل�س ـ�ؤول قيمة ر�سوم تو�صيل التيار الكهربائي واملياه وخدمات ال�صرف
ال�صحي ملنازل الأفراد �أو الأ�سر املنتفعني مبعا�شات ال�ضمان االجتماعي  ،وفقا لل�ش ــروط
وال�ضوابط الآتية :
�أ � -أن يكون املنزل ملكا للفرد �أو الأ�سرة  ،ويجوز اال�ستثناء من �شرط توافر �سند
امللكية فـي احلاالت التي ال يتوفر لديها هذا ال�سند .
ب � -أن تكون �إقامة الفرد �أو الأ�سرة فـي املنزل �إقامة دائمة .
وتتوىل اجلهة املخت�صة التحقق ميدانيا من توافر ال�شرطني ال�سابقني .
وت�صرف هذه الر�سوم مبا�شرة �إىل اجلهة املعنية  ،وذلك ملرة واحدة .
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املــادة ( ) 11
ت�صــرف بقــرار مــن امل�س ـ�ؤول م�ساع ـ ــدة ماليــة لأبنــاء �أ�ســر ال�ضمــان االجتماعــي املنتظميــن
بالدرا�س ــة حتــى نهاي ـ ــة مرحل ـ ــة دبل ــوم التعلي ــم العـام  ،وذلك ملواجهة نفقات الدرا�سة ،
بواقع ( )5خم�سة رياالت عمانية لكل طالب ت�ضاف �إىل املعا�ش �شهريا  ،على �أن تقطع
امل�ساعدة عند ف�صل الطالب من الدرا�سة � ،أو تركه لها ب�صفة نهائية .
املــادة ( ) 12
ت�صـ ــرف بق ــرار مــن الوكيـ ــل تذاكـ ــر �سفـ ــر لزوجـ ــة العمانـ ــي �أو �أرملتـ ــه  ،ولأوالدهــا منــه دون
�سن ( )18الثامنة ع�شرة  ،وبحد �أق�صى �أربعة �أوالد  ،وفقا لل�شروط الآتية :
أ� � -أن تكون الأ�سرة خا�ضعة للقانون .
ب � -أن تكون الزوجة �أو الأرملة غري عمانية �أو عمانية بالتجن�س .
ج � -أن يكون الغر�ض من ال�سفر هو زيارة �أهل الزوجة �أو الأرملة .
د  -موافقة الزوج �أو كفيل الأرملة على ال�سفر .
وتك ـ ــون تذاكـ ــر ال�سفـ ــر بالدرجـ ــة ال�سياحيـ ــة  ،وملـ ــرة واحـ ــدة كل ( )3ثـ ــالث �سنـ ــوات علــى
ا ألقــل من ال�سلطنة �إىل الدولة التي حتمل �أو كانت حتمل جن�سيتها  ،والعك�س .
املــادة ( )13
يجوز بقرار من الوزير �صرف م�ساعدة مالية ال�ستقدام عامل منزل فـي احلاالت املر�ضية ،
وفقا لل�شروط الآتية :
�أ� -أن ت�ستـدعــي احلالــة املر�ضي ــة �ضــرورة وجــود مــن يخدمهــا  ،ويثبــت ذلـك بتقريــر
من اجلهة الطبية املخت�صة .
ب  -عــدم قــدرة القريــب امللــزم بالنفقــة علــى رعايــة املريـ�ض لأ�سبــاب تقدرهــا اجلهــة
املخت�صة وفقا لنتيجة البحث االجتماعي .
ج � -أال تزيد قيمة امل�ساعدة على ( )100مائة ريال عماين لأجرة العامل �شهريا .
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املــادة ( ) 14
يجوز بقرار من الوكيل �صرف م�ساعدة مالية ال تتجاوز ( )90ت�سعني رياال عمانيا �شهريا
للطالب امللتحق بالدرا�سة اجلامعية على نفقته اخلا�صة واملنتمي لأ�سر ال�ضمان االجتماعي ،
ب�شرط تقدمي �شهادة معتمدة تفيد التحاقه بالدرا�سة اجلامعية .
ويجوز �أن تتحمل الوزارة قيمة الر�سوم الدرا�سية فـي حالة الظروف الطارئة التي حتددها
اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 15
يج ــوز بقرار من الوكيل �صـ ــرف م�ساع ــدة ماليــة �شهريــة ال تقــل عن ( )100مائــة ريــال
عمانــي  ،وال تزيــد على ( )150مائة وخم�سني رياال عمانيا  ،للأ�سرة البديلة التي يثبت
حاجتها �إىل امل�ساعدة وفقا لنتيجة البحث االجتماعي  ،وذلك دون الإخالل ب�صرف معا�ش
ال�ضمان االجتماعي امل�ستحق للحالة .
الف�صل الثالث
امل�ساعدات فـي حاالت �أ�ضرار امل�ساكن
وم�صــادر الـرزق الوحيدة وفقــد الأرواح
املــادة ( ) 16
يجــوز بقــرار مــن امل�س ـ�ؤول �صــرف م�ساع ــدة مالي ــة فوري ــة للف ــرد �أو الأ�ســرة املت�ض ــررة
مــن العوامــل الطبيعيــة كال�سيـ ــول والأمطـ ــار والعوا�صـ ــف والريـ ــاح واحلرائ ــق  ،لتوفـيـ ــر
االحتياجــات املعي�شي ــة  ،وذلك على النحو املبني فـي اجلدول الآتي :
عدد الأفراد

قيمة امل�ساعدة املالية بالريال العماين

3 -1

( )200مائتان

6-4

(� )400أربعمائة

 7ف�أكرث

(� )600ستمائة
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املــادة ( ) 17
ي�شرتط ل�صرف امل�ساعدة فـي حالة الأ�ضرار التي ت�صيب امل�ساكن ما ي�أتي :
أ� � -أن يكون امل�سكن مملوكا للمواطن  ،و�أن يكون الأخري مقيما فيه .
ب � -أال يكون امل�سكن م�ؤمنا عليه لدى �شركات الت�أمني .
ج � -أال يكـون امل�سكــن م�ؤجــرا للغيــر  ،مــا لــم يكــن الإيجــار امل�صــدر الوحيــد لدخـل املواطـن
املت�ضرر .
د  -تقدمي تقرير من الدفاع املدين فـي حالة احلرائق .
املــادة ( ) 18
فــي حالـة ال�ضـرر الكلـي حتـال احلـاالت املت�ضـررة �إىل اجلهة املعنية بتوفري ال�سكن  ،ويتم
ا�ستئجار م�سكن منا�سب للأ�سرة مع توفري الأثاث الالزم لل�سكن  ،وذلك فـي حدود ما ورد
فـي املــادة (  )6من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 19
تكون قيمة امل�ساعدة عن ال�ضرر اجلزئي الذي يلحق بامل�ساكن على النحو الآتي :
القيمــة بالريــال العمانــي
الغرفة الواحدة املرفق الواحد

احلد الأق�صى
للم�ســــاعدة

�إ�سمنت

( )500خم�سمائة

( )250مائتان
وخم�سون

(� )2000ألفان

طني

( )300ثالثمائة

( )150مائة
وخم�سون

(� )1500ألف وخم�سمائة

�سعف  -خ�شب -
�صفائح معدنية

( )200مائتان

( )100مائة

(� )1000ألف

نوع البنـــاء
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ويق�صد باملرفق (مطبخ  -دورة مياه  -حو�ش  -خمزن  -الدرج  -مظلة املركبة  -حظرية
احليوانات) .
و ت�ص ـ ــرف امل�ساعـ ـ ــدة بقـ ـ ـ ــرار من امل�سـ ـ ـ ـ�ؤول .
املــادة ( ) 20
تكون قيمة امل�ساعدة عن ال�ضرر الذي ي�صيب جميع الأثاث والأدوات املنزلية على النحو
الآتي :
عدد الأفراد

قيمة امل�ساعدة عن ال�ضرر قيمة امل�ساعدة عن ال�ضرر
الذي يلحق الأثاث بالريال الذي يلحق الأدوات املنزلية
بالريال العماين
العماين

3-1

()500
خم�سمائة

()300
ثالثمائة

6-4

()750
�سبعمائة وخم�سون

()450
�أربعمائة وخم�سون

 7ف�أكرث

(� )1000ألف

(� )600ستمائة

ويق�صد بالأثاث (غرف النوم  -الأ�سرة  -ال�سجاد  -ال�ستائر  -املكيفات  -التلفزيون
وغريها) .
كما يق�صد بالأدوات املنزلية (الثالجة  -الطباخة  -الغ�سالة  -و�أدوات املطبخ وغريها) .
وفـي حالة ال�ضرر اجلزئي فـي الأثاث والأدوات املنزلية  ،يعتمد فـي تقدير امل�ساعدة على
البحث االجتماعي  ،وتكون امل�ساعدة بحد �أق�صى  %50من قيمة امل�ساعدة املن�صو�ص عليها
فـي هذا اجلدول .
وت�ص ـ ــرف امل�ساعـ ـ ــدة بقـ ـ ـ ــرار من امل�سـ ـ ـ ـ�ؤول .
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املــادة ( ) 21
ت�صرف بقرار من الوكيل م�ساعدة مالية عند ت�ضرر م�صدر الرزق الوحيد ح�سب حجم
ال�ضرر مبا ال يزيد على مبلغ ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية  ،ب�شرط �أال يكون م�صدر الرزق املت�ضرر م�ؤمنا عليه ت�أمينا �شامال .
املــادة ( ) 22
ت�صـ ــرف بقــرار مــن الوزيــر م�ساع ـ ــدة عنـ ــد ح ـ ــدوث فق ـ ــد فـ ـ ــي الأرواح ب�سب ـ ــب احلرائ ـ ــق
�أو ال�سيول �أو غريها  ،مقدارها كالآتي :
أ� � )1500( -أل ــف وخم�سمائ ــة ريـ ــال عمان ــي  ،للأرمل ــة وللأوالد الق�صــر � ،إذا توفـ ــي
رب الأ�سرة العائل لها .
ب � )1500( -ألف وخم�سمائة ريال عماين  ،للزوج وللأوالد الق�صر � ،إذا توفيت الزوجة .
ج � )1000( -ألف ريال عماين عن كل ولد  ،للأب �أو للأم �أو ملن بقي على قيد احلياة
من الإخوة الق�صر � ،إذا توفـي �أحد الأوالد .
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قــرار وزاري
رقم 2014/235
ب�إ�صـــدار الالئحــــة التنظيميــــة
ل�صــرف الأجهــزة التعوي�ضيـة والو�سائــل امل�ساعــدة
ا�ستنادا �إىل قانون ال�ضمان االجتماعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/87
و�إىل قانون رعاية وت�أهيل املعاقني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/63
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية ل�صرف الأجهزة التعوي�ضية والو�سائل امل�ساعدة 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 .
�صـدر فـي  30 :من حمـــــــــرم 1436هـ
املـوافــــق  23 :من نوفمبــــــر 2014م
حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزيـ ــر التنميـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ــة
ن�شر هذا القـرار فـي اجلريــدة الر�سميــة رقم ()1080
ال�صادرة فـي 2014/11/30م
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الالئحــــة التنظيميـــــة
ل�صرف الأجهزة التعوي�ضية والو�سائل امل�ساعدة
الف�صـــل الأول
التعريفــــــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام هـ ــذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات ال ــواردة بها املعنى املبــني قري ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 الـــــــــــــــــوزارة  :وزارة التنمية االجتماعية . الوكيــــــــــــــــــل  :وكيل الوزارة . اجلهة املخت�صة :دوائـ ــر التنمي ـ ــة االجتماعي ـ ــة باملحافظ ـ ــات والوالي ـ ــات وم ـ ــراكزودور الرعاية والت�أهيل التابعة للوزارة .
 اجلهـة الطبية  :امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية . الأجهــــــــــــــزة  :الأجه ــزة التعوي�ضي ــة والو�سائ ــل امل�ساعـ ــدة التي تع ــني ال�شخـ ــ�صعلى �أداء وظائفه ومهامه وواجباته فـي احلياة العامة ب�شكل �أف�ضل .
 امل�ستفـيـــــــــــــد  :ال�شخ�ص الذي حتدد اجلهة الطبية حاجته �إىل الأجهزة .الف�صــل الثانــي
�أحكـــام عامــــة
املــادة ( ) 2
ت�صرف الوزارة الأجهزة املو�ضحة فـي اجلدول املرفق بهذه الالئحة وفقا للمدد املذكورة
قريــن كل جــهاز  ،ويج ــوز تعدي ــل اجلــدول باحلــذف �أو الإ�ضافــة �أو اال�ستثن ــاء مــن املـ ــدة
التقديرية لال�ستخدام املحددة به  ،وذلك بقرار من الوكيل .
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املــادة ( ) 3
ال يجوز �إرجاع � ،أو ا�ستبدال الأجهزة بعد انق�ضاء فرتة ال�ضمان ال�صادرة من ال�شركة املوردة
�إال فـي حالة تلف �أو ك�سر اجلهاز لأ�سباب خارجة عن �إرادة امل�ستفـيد  ،ويقدم طلب الإرجاع
�أو اال�ستبدال على النموذج املعد لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 4
يجوز للجهة املخت�صة القيام بالآتي :
أ�  -قبول الأجهزة اجلديدة املتربع بها من داخل ال�سلطنة بعد موافقة الوكيل .
ب  -قب ـ ــول الأجه ـ ــزة التـ ــي ي�ستغنـ ــي عنهــا �أ�صحابهــا � ،أو يثبــت عــدم حاجتهــم �إليه ــا ،
ليتم اال�ستفادة منها بعد الت�أكد من �صالحيتها .
ج � -ص ــرف الأجه ــزة حلــاالت الإعاق ــة امل�ؤقتــة � ،أو ح ــاالت املــر�ض امل�ؤق ــت  ،ولفت ـ ــرات
حمددة  ،على �أن يتم �إعادتها بعد انق�ضاء هذه املدة .
د � -ص ــرف الأجه ــزة اللوحي ــة  ،و�أجه ــزة احلا�ســوب  ،وجه ـ ــاز توا�صـ ــل ()GOTALK
للمعاق الذي يثبت حاجته �إليها  ،بعد موافقة الوكيل .
هـ  -تعوي�ض امل�ستفـيد عن قيمة اجلهاز �إذا ثبت �أنه قام ب�شرائه مبعرفته مبا ال يتجاوز
القيمة املحددة للجهاز لدى الوزارة  ،بعد موافقة الوكيل .
املــادة ( ) 5
ال يجوز للم�ستفـيد �إعارة الأجهزة � ،أو منحها � ،أو بيعها � ،أو ا�ستبدالها .
الف�صــل الثالــث
ال�شــروط والإجـــراءات
املــادة ( ) 6
ي�شرتط للح�صول على الأجهزة الآتي :
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�أ � -أن يكون امل�ستفـيد عماين اجلن�سية � ،أو من �أم عمانية .
ب �	-أن يثبت تقرير اجلهة الطبية حاجة امل�ستفـيد �إىل الأجهزة  ،على �أن يحدد التقرير
نوعية الأجهزة  ،ويجب �أن يكون التقرير الطبي معتمدا من طبيب متخ�ص�ص ،
�إذا كان الطلب يتعلق ب�صرف جهاز تخ�ص�صي ك�أجهـزة التنف�س �أو كرا�سي ال�شلل
الدماغي .
ج �	-أن تكـ ــون الأجهـ ـ ــزة املطلوبـ ــة مالئم ـ ــة حلال ـ ــة امل�ستفـيد  ،وبيئتـ ـ ــه ال�سكني ـ ــة ،
والغــر�ض من ا�ستخدامها .
د �	-أال يكون قد �سبق للم�ستفـيد احل�صول على الأجهزة املطلوب �صرفها � ،أو منحت
له من جهة حكومية �أخرى � ،أو م�ؤ�س�سات �أهلية �أو خا�صة  ،وال تزال �ضمن عمرها
االفرتا�ضي املحدد من قبل ال�شركة املوردة .
املــادة ( ) 7
يت ــم احل�صـ ــول علــى الأجه ــزة وفق ــا للإجراءات الآتية :
�أ  -يتقدم امل�ستفـيد �أو من ينوب عنه بطلب احل�صول على الأجهزة �إىل اجلهة املخت�صة
على النموذج املعد لذلك مرفقا به امل�ستندات الآتية :
 -1التقرير الطبي ال�صادر عن اجلهة الطبية .
� - 2صورة من البطاقة ال�شخ�صية � ،سارية املفعول .
� - 3صورة من بطاقة �شخ�ص معاق � ،إذا كان معاقا �شريطة �أن تكون �سارية املفعول .
ب  -ت�سجيل الطلب فـي النظام الآيل املخ�ص�ص لهذا الغر�ض .
ج � -إجراء البحث االجتماعي وفقا لال�ستمارة املعدة لهذا الغر�ض .
د � -إحال ـ ــة طلـ ــب امل�ستفـيد امل�ستوفـي لل�ش ـ ــروط والإج ـ ــراءات �إل ــى ال�شركـ ــة املعتمـ ــدة
من قبل الوزارة لتوريد الأجهزة املطلوبة .
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الف�صــل الرابــــع
اجلــــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 8
للوزارة وقف �إجراءات �صرف الأجهزة � ،أو منع تكرار �صرفها � ،أو �سحبها  ،وذلك فـي احلاالت
الآتية :
�أ �	-إذا ثبت تقدمي مقدم الطلب معلومات غري �صحيحة .
ب �	-إذا ثبت تعمد امل�ستفـيد �إتالف الأجهزة .
ج �	-إذا ثبت ت�صرف امل�ستفـيد باجلهاز دون موافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 9
يجــوز لل ــوزارة توقيع غرامــة �إداري ــة  ،مقدارهـ ــا (� )1000ألف ريــال عمان ــي على كـ ــل فـ ــرد
�أو م�ؤ�س�سـ ــة �أو �شرك ـ ــة تقوم ببيــع �أو �شــراء الأجهــزة املمنوحــة مــن الـ ــوزارة للم�ستفـيد ،
وت�ضاعف الغرامة عند تكرار املخالفة .
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جـدول الأجهـزة التعوي�ضيـة والو�سائــل امل�ساعـدة
نـــوع
م
اجلهــاز

ا�ســــــم اجلهــــــــاز

املـدة التقديريـة لال�ستخـدام

من عمر (� ) 2سنتني �إىل ( )21واحد
وع�شرين �سنة يجدد كل (� )1سنة ،
طرف ا�صطناعي علوي � /سفلي
1
ومن �سن ( )22اثنتني وع�شرين �سنة
يجدد كل (� )4أربع �سنوات
( )3ثالث �سنوات
كر�سي متحرك عادي
2
(� )4أربع �سنوات
كر�سي متحرك كهربائي
 3تعوي�ضي
( )3ثالث �سنوات
كر�سي �شلل دماغي ثابت
4
( )3ثالث �سنوات
كر�سي �شلل دماغي متحرك عادي
5
كر�سي �شلل دماغي
(� )4أربع �سنوات
6
متحرك كهربائي
طقم �أ�سنان
7
م ــرة واح ــدة
( )3ثالث �سنوات
عكاز
8
(� )4أربع �سنوات
م�شاية
9
( )3ثالث �سنوات
دراجة هوائية ( )3ثالث عجالت
10
(� )4أربع �سنوات
كر�سي حمام متحرك
11
 12الو�سائل
(� )4أربع �سنوات
كر�سي حمام ثابت
امل�ساعدة
(� )4أربع �سنوات
كر�سي على �شكل زاوية
13
مـن عمــر (� ) 2سنت ــني إ�ل ــى ()21
واحد وع�شرين �سنة يجدد كل �سنة ،
جهاز �شلل
14
ومن �سن ( )22اثنتني وع�شرين �سنة
يجدد كل (� )4أربع �سنوات
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تابع  :جـدول الأجهـزة التعوي�ضيـة والو�سائــل امل�ساعـدة
نـــوع
م
اجلهــاز

ا�ســــــم اجلهــــــــاز

املـدة التقديريـة لال�ستخـدام

15

جبرية حرارية لليد �أو القدم

من عمر (� ) 2سنتني �إىل ( )21واحد
وع�شريـن �سنــة يجــدد كـ ــل �سنـ ــة ،
ومن �سن ( )22اثنتني وع�شرين �سنة
يجدد كل (� )4أربع �سنوات

16

ح ـ ــذاء طبـ ــي

(� )1سنــة واحدة

17

فر�شـ ــة للقـ ـ ــدم

(� )1سن ــة واحدة

18

رقب ــة �أو حــزام طبــي

(� )1سن ــة واحدة

�أجهزة تعديل مركبة
(باب مركبة معدل  -كر�سي
مركبة معدل  -منحدر معدين -
19
الو�سائل رافعـ ـ ـ ــة �إلكرتوني ـ ـ ـ ـ ــة للكر�سـ ـ ــي
امل�ساعدة املتحرك  -مقود مركبة معدل
لتغيري الغيارات � ...إلخ)

م ــرة واح ــدة

20

دراجة نارية ثالث ( )3عجالت

م ــرة واح ــدة

21

�سماع ـ ــة طبي ـ ــة

( )3ثالث �سنوات

22

جهـ ــاز ت�أت ـ ـ ـ ـ�أة

م ــرة واح ــدة

23

جهاز حنجرة ا�صطناعية

م ــرة واح ــدة

24

نظ ـ ـ ــارة طبي ـ ـ ـ ــة

من عمر (� ) 2سنتني �إىل ( )10ع�شر
�سنوات جتدد كل �سنة ومن عمر
(� )11إح ــدى ع�شـ ــرة �سنة فمــا فوق
كل ( )3ثالث �سنوات
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تابع  :جـدول الأجهـزة التعوي�ضيـة والو�سائــل امل�ساعـدة
نـــوع
م
اجلهــاز

ا�ســــــم اجلهــــــــاز

املـدة التقديريـة لال�ستخـدام

25

ع�صـ ــا بي�ض ـ ـ ــاء

(� )4أربع �سنوات

26

جهاز قارئ للمكفوفـني

م ــرة واح ــدة

27

جهــاز ومنظومـ ــات
برايل للقراءة والكتابة

م ــرة واح ــدة

28

مرتبـ ــة طبيـ ــة

( )3ثالث �سنوات

29

و�سادة طبية للكر�سي املتحرك

(� )2سنتـ ـ ــان

30

�سريـر طبــي عــادي

م ــرة واح ــدة

31

�سرير طبي كهربائي

م ــرة واح ــدة

جهاز الأوك�سجني التلقائي

م ــرة واح ــدة

33

جهاز م�ساعد للتنف�س عند النوم
BPAP/CPAP

م ــرة واح ــدة

34

جه ـ ــاز بخ ـ ــار
لتفتيح ال�شعب الهوائية

م ــرة واح ــدة

35

جهاز قيا�س ن�سبة ال�سكر فـي الدم

م ــرة واح ــدة

الو�سائل
 32امل�ساعدة

36

Oxygen Concentrator

NEBULIZER

GLUCOMETER

جهاز قيا�س �ضغط الدم

BLOOD PRESSURE
MONITOR
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م ــرة واح ــدة

تابع  :جـدول الأجهـزة التعوي�ضيـة والو�سائــل امل�ساعـدة
نـــوع
م
اجلهــاز
37

40
41
42

جهــاز قيا�س ن�سبــة الأوك�سجـ ــني
فـي الـدم ودقــات القلـب

م ــرة واح ــدة

PULSE OXIMETER

�أ�سطوانـ ــة الأوك�سجـ ــني

38
39

ا�ســــــم اجلهــــــــاز

املـدة التقديريـة لال�ستخـدام

OXYGEN CYLINDER

مروحة تنف�س منزلية

الو�سائل
امل�ساعدة

VENTILATOR FOR
HOME USE

جهــاز �شفـ ــط البلغ ــم

SUCTION MACHINE

جهاز ر�صد الت�شبع التنف�سي

SATURATION MONITOR

كي�س لإ�سعاف التنف�س
اال�صطناعــي
AMBU-BAG
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م ــرة واح ــدة
م ــرة واح ــدة
م ــرة واح ــدة
م ــرة واح ــدة
م ــرة واح ــدة

وزارة الداخليـــة
قـرار وزاري
رقـم 2014/238
بتعديــل القــرار الـــوزاري رقـــم 93/92
ب�إ�صـدار �أحكـام تنظيـم زواج العمانييـن مـن �أجانـب
ا�ستنــادا إ�لــى املر�س ــوم ال�سلطانــي رقــم  93/58بالتفويــ�ض فـي �إ�صــدار �أحكــام تنظــيم زواج
العمانيني من �أجانب ،
و�إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل القرار الوزاري رقم  93/92ب�إ�صدار �أحكام تنظيم زواج العمانيني من �أجانب ،
و�إىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل موافقـ ـ ــة وزارة املالـيـ ـ ــة بكتابـ ـهـ ـ ــا رقـ ـ ــم مال ـي ـ ـ ــة/ت  8946م د �أ 2013/5/3/امل ـ ـ ـ�ؤرخ
ف ـ ــي  13من �شوال 1434هـ  ،املوافــق  21من �أغ�سط�س 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ض ـ ــاف مـ ــادة جدي ـ ــدة �إل ــى ملح ــق �أحك ــام تنظيـ ــم زواج العمانييـ ــن مـ ــن �أجان ـ ــب  ،املرفـ ــق
بالقــرار الــوزاري رقــم  93/92امل�شار �إليه برقم ( )4مكــررا  ،ن�صها الآتي :
"با�ستثناء امل�ستحقني ملعا�ش ال�ضمـان االجتماعـي  ،حت�صــل الر�ســوم املبينــة فــي اجلــدول
الآتي  ،وذلك نظري الطلبات املقابلة لها :
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م
1
2
3
4
5

الر�سم بالريال العماين
الطلــب
()5
فتح ملف طلب الت�صريح بالزواج
خم�سة رياالت
()20
�إ�صدار ت�صريح الزواج �أو جتديده
ع�شرون رياال
()20
�إ�صدار �شهادة �إثبات الزواج �أو بدل فاقد  /تالف
ع�شــرون رياال
()20
تعديل بيانات �شهادة �إثبات الزواج
ع�شرون رياال
()150
فتح ملف للمخالف لأحكام تنظيم زواج العمانيني
مائة وخم�سون رياال
من �أجانــب
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 بعد ( )90ت�سعني يوما من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  9 :من ربيـــــع الأول 1436هـ
املـوافـــــق  31 :من دي�سمبــــــــــــر 2014م
حمـود بن في�صـل البو�سعيـدي
وزيـ ـ ـ ـ ــر الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القـرار فـي اجلريــدة الر�سمـية رقم ()1086
ال�صادرة فـي 2015/1/11م
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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قــرار وزاري
رقـــم 2014/81
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري
ا�ستنادا �إىل قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/45
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/107
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ستبــدل بالفقــرة ( ج ) مــن املادة ( )14من الالئحــة التنفيذية لقانــون احلجــر البيط ــري
امل�شار �إليها  ،الفقرة الآتية :
" ج � -شهـ ــادة من�ش ـ ـ�أ معتمدة  ،وي�ستثن ـ ــى من ذلك الإر�ساليـ ــة احليواني ـ ــة والأعـ ـ ـ ــالف
وامل�ستح�ض ــرات البيولوجيـ ــة احليواني ــة القادم ــة �إلــى املناف ــذ املعتم ــدة بال�سلطن ــة
من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية " .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1435 / 5 / 14 :هـ
املوافـــــق 2014 / 3 / 16 :م

د .فــ�ؤاد بن جعفر ال�ساجواين

ن�شر هذا القرار فـي اجلريــدة الر�سميــة رقــم ()1051
ال�صادرة فـي 2014/3/23م
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وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

قــرار وزاري
رقـــم 2014/102
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�ضبط جودتها
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و�إىل نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 95/46
و�إىل قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/45
و إ�ل ــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائيــة احليــة ال�صــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إىل الئحة �ضبط جودة الأ�سماك العمانية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/12
و�إىل الئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�ضبط جودتها ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/177
وبناء على ما تقت�ضيه م�صلحة العمل .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة ا�ستزراع الأحياء املائية  ،و�ضبط جودتها امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1435 / 6 / 16 :هـ
املوافـــــق 2014 / 4 / 16 :م

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

ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقــم ()1056
ال�صادرة فـي 2014/4/27م
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تعديــالت بعـــ�ض �أحكـــام
الئحـة ا�ستـزراع الأحيـاء املائيـة و�ضبـط جودتهـا
�أوال :ي�ستبدل بن�صو�ص املواد(  ) 45 ، 44 ، 43 ، 34 ، 15 ، 14من الئحة ا�ستزراع الأحياء
املائية  ،و�ضبط جودتها امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 14
ت�شكل اللجنة برئا�سة الوزير  ،وع�ضوية كل من :
 - 1وكيل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية للرثوة ال�سمكية
 - 2وكيل وزارة التجارة وال�صناعة للتجارة وال�صناعة
 - 3وكيل وزارة الإ�سكان
 - 4وكيل وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
 - 5مدير عام التخطيط املايل بوزارة املالية
 - 6مدير عام ال�ش�ؤون البحرية بوزارة النقل واالت�صاالت
 - 7مدير عام البحوث ال�سمكية
 - 8مدير عام تنمية املوارد ال�سمكية
 - 9مدير الدائرة القانونية بوزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
 - 10مدير مركز اال�ستزراع ال�سمكـ ـ ـ ـ ـ ــي
 - 11مدير دائرة تنمية اال�ستزراع ال�سمكي

نائبـ ــا للرئيـ ــ�س
ع�ضـ 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 ــوا
ع�ضـ 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 ــوا
ع�ضـ 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 ــوا
ع�ضـ 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 ــوا
ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
ع�ضوا ومق ـ ــررا

املــادة ( ) 15
تخت�ص اللجنة بالآتي :
�	- 1إقرار اخلطط والربامج التي تهدف �إىل تطوير اال�ستزراع ال�سمكي .
 - 2اقرتاح الت�شريعات واللوائح املنظمة مل�شاريع ا�ستزراع الأحياء املائية .
 - 3العمل على ت�سهيل �إجراءات �إقامة م�شاريع ا�ستزراع الأحياء املائية .
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 - 4العمل على توفري املواقع املنا�سبة لإقامة م�شاريع ا�ستزراع الأحياء املائية .
 - 5البت فـي تو�صيات اللجنة الفنية ب�ش�أن طلبات م�شاريع اال�ستزراع التجاري .
 - 6إ	�قـرار ال�شروط اخلا�صة بعقـود �إيجـار املواق ــع والأرا�ضــي احلكومي ــة املخ�ص�صــة
لإقامة م�شاريع ا�ستزراع الأحياء املائية  ،بالتن�سيق مع وزارة الإ�سكان .
 - 7مراجعـة تقاريـر اللجنة الفنية ب�ش�أن مراحل تنفيذ وت�شغيل م�شروعـات ا�ستزراع
الأحياء املائية واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 34
تعـ ــر�ض طلبـ ــات �إن�ش ـ ــاء م�شاريـ ــع اال�ست ــزراع التج ـ ــاري علـ ــى اللجن ـ ــة الفني ـ ــة
لدرا�ستها  ،ورفـع التو�صية ب�ش�أنها �إىل اللجنة للبت فيها  ،ويكون لها طلـب �أي
بيانات �أو معلومات �إ�ضافية تراها �ضرورية لدرا�سة الطلب .
املــادة ( ) 43
تعر�ض طلبات �إن�شاء م�شاريع اال�ستــزراع التكاملــي علــى اللجنــة الفنيــة لدرا�سته ــا
والبـ ــت فيها  ،ويكون لها طلب �أي بيانـ ــات �أو معلوم ــات �إ�ضافي ــة تراه ــا �ضرورية
لدرا�سة الطلب .
املــادة ( ) 44
ت�صدر ال�سلطة املخت�صة املوافقة املبدئية على الطلــب بنــاء على موافقة اللجنة
الفنية  ،واعتماد الوزير .
املــادة ( ) 45
ت�صدر ال�سلطة املخت�صة الرتخي�ص ملزاولة م�شاريع اال�ستزراع التكاملي بعد
ا�ستيفاء الطلب جلميع اال�شرتاطات الواردة فـي هذه الالئحة .
ثانيــا  :ي�ضاف �إىل املادة ( )1من الئحة ا�ستزراع الأحياء املائية  ،و�ضبط جودتها امل�شار
�إليها  ،التعريف الآتي :
اللجنة الفنية  :اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )22مكررا من هذه الالئحة .
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ثالثــا  :ت�ضاف �إىل الئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�ضبط جودتها امل�شار �إليها  ،املواد الآتية :
املــادة (  ) 22مكـــررا
ت�شكل اللجنة الفنية على النحو الآتي :
رئي�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
 - 1مدير عام تنمية املوارد ال�سمكي ـ ـ ــة
نائبــا للرئي ــ�س
 - 2مدير دائرة تنمية اال�ستزراع ال�سمكــي
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
 - 3مدير مركز اال�ستزراع ال�سمك ـ ـ ـ ـ ــي
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 - 4رئي�س ق�سم تنمية اال�ستزراع التـ ــجاري
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 - 5رئي�س ق�سم تنمية اال�ستزراع التكاملي
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 - 6رئي�س ق�سم الق�ضايا بالدائرة القانونية
ع�ضــوا ومقررا
 - 7رئي�س ق�سم املحطة الواحدة لال�ستزراع ال�سمكي
ويجوز للجنة الفنية اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا  ،دون �أن يكون له �صوت معدود .
املــادة (  ) 22مكــررا ( ) 1
تخت�ص اللجنة الفنية بالآتي :
 - 1رفـ ــع التو�صيـ ــات واملقرتح ــات اخلا�ص ــة باخلطـ ــط والربام ــج التـ ــي تهـ ــدف
�إىل تطوير اال�ستزراع ال�سمكي �إىل اللجنة .
 - 2درا�سة الطلبات املقدمة لإن�شاء م�شاريع ا�ستـزراع الأحياء املائيــة من النواح ــي
الفنية .
 - 3التحق ــق مـ ــن مالءم ـ ــة املواق ــع املقرتحـ ــة للم�شاريـ ــع وت�أثرياتهـ ــا البيئي ــة
وال�صحية .
�	- 4إعداد التقارير اخلا�صة مبراحل تنفيذ وت�شغيل ومتابعة م�شاريع ا�ستزراع
الأحياء املائية  ،ورفعها �إىل اللجنة .
 - 5القيام بالزيارات امليدانية ملواقع م�شاريع ا�ستزراع الأحياء املائية �إذا تطلب
الأمر ذلك .
 - 6رف ـ ـ ــع التو�صي ـ ـ ــات واملقرتح ـ ـ ــات اخلا�صـ ـ ــة مب�شاريــع اال�ست ـ ــزراع التجـ ــاري
�إىل اللجنـ ــة  ،وذلك بع ــد ا�ستيف ــاء ال�شــروط والإج ــراءات املن�صــو�ص عليهـا
فـي هذه الالئحة .
 - 7البت فـي طلبات م�شاريع اال�ستزراع التكاملي  ،ورفعها �إىل الوزير لالعتماد .
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املــادة (  ) 22مكـــررا ( ) 2
يتوىل مقرر اللجنة الفنية ت�سجيل طلبات م�شاريع ا�ستزراع الأحياء املائية ح�سب �أ�سبقية
ورودها فـي ال�سجل املعد لذلك  ،وله �أن يطلب ا�ستيفاء امل�ستندات والبيانات الالزمة خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سجيل الطلب  ،ويرفع الطلبات امل�ستوفاة �إىل رئي�س اللجنة
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ا�ستكمالها  ،ويتوىل مقرر اللجنة �إخطار �أع�ضاء
اللجنة الفنية مبوعد وجدول االجتماع قبل التاريخ املحدد بوقت كاف .
املــادة (  ) 22مكـــررا ( ) 3
تعقد اللجنة الفنية اجتماعا �شهريا على الأقل  ،وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك  ،بدعوة
من رئي�سها � ،أو من نائب الرئي�س فـي حالة غياب الرئي�س  ،وال يكون اجتماع اللجنة
الفنية �صحيحا �إال بح�ض ــور ثلثي الأع�ضاء  ،وير�أ�س اجتماعات اللجنة الفنية رئي�سها ،
وفـي حالة غيابه ير�أ�س االجتماع نائب الرئي�س  ،وت�صدر تو�صياتها وقراراتها ب�أغلبية
�أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وفـي حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س
االجتماع .
املــادة (  ) 22مكـــررا ( ) 4
�إذا كـ ـ ــان لأح ـ ــد �أع�ض ـ ــاء اللجنـ ــة الفنيــة � ،أو لأحـ ــد �أقاربـ ــه حتــى الدرجـ ــة الثانيــة م�صلحــة
فـي �أي من طلبات م�شاريع اال�ستزراع املعرو�ضة على اللجنة الفنية  ،وجب عليه عدم ح�ضور
االجتماع  ،ويرتتب على خمالفة ذلك بطالن القرار .
املــادة (  ) 22مكـــررا ( ) 5
علــى ال�سلطــة املخت�صــة �إخطــار �أ�صحــاب طلبــات م�شاريــع اال�ستــزراع التكاملــي باملوافقــة
املبدئيــة علــى طلباتهــم � ،أو رف�ضهــا  ،مـع بيــان �أ�سباب الرف ــ�ض  ،وذلك خــالل م ــدة ال ت ــزيد
على ( )30ثالثني يوما من تاريخ قرار اللجنة الفنية باملوافقة �أو الرف�ض .
ويجوز التظلم من هذه القرارات خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الإخطار  ،بطلب
يقدم �إىل الوزير  ،وله �إحالة الطلب �إىل اللجنة الفنية لإعادة درا�سته  ،وفـي جميع الأحوال
يكون قرار الوزير فـي التظلم نهائيا .
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قــرار وزاري
رقـــم 2014/136
بتنظيم �صادرات ال�سلطنة من الأ�سماك وحتديد �أنواعها
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
يحظر ت�صدير الرثوات املائية احلية املو�ضحة �أدناه على النحو الآتي :
م

نوع الرثوات املائية احلية
املحظــور ت�صديرهـــا

فرتة احلظر

�أ�سماك اجليذر � ،أ�سماك الكنعد � ،أ�سماك ال�سهوة ،
�أ�سماك العندق � ،أ�سماك الكوفر ما عدا ال�سية ،
1
2014/6/1م حتى 2014/9/15م
�أ�سماك ال�صال الكبري
وت�شمل" الق�شران  -احلمام  -ال�صال" .
2

�أ�سماك ال�شعري � ،أ�سماك الأ�شخلي .
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2014/7/1م حتى 2014/7/31م

كم ــا يحظ ــر حيازت ــها على �أي و�سيلـ ــة نقل معدة لت�سويق الثــروات املائيــة احلي ــة باملنـ ــافذ
احلدودية  ،وذلك خالل فرتة احلظر امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك 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 �أ�سماك ال�شعري
و�أ�سم ـ ــاك الأ�شخل ـ ــي فـي الأ�سـ ــواق املحلي ــة املعتمـ ــدة من قبـل الـ ــوزارة خ ــالل الفرتت ــني
م ـ ـ ـ ـ ــن 2014/6/1م  ،حتـ ـ ـ ـ ـ ــى 2014/6/30م  ،ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن 2014/8/1م  ،حت ـ ـ ـ ـ ـ ــى 2014/9/15م ،
وذلك فـ ـ ــي مقابـ ـ ــل الت�صريـ ــح له ــم بت�صديـ ــر كمي ـ ــة م�ساويـ ــة للكميـ ــة الت ــي ت ــم ت�سويقه ــا
فـي الأ�سواق املحلية .
املــادة الثالثــــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها مبمار�سة
ن�شــاط تــداول وت�سويق الرثوة املائيــة احلية  ،بت�سويــق كمــية م�ساوية من �أنــواع الأ�سمــاك
املو�ضحة �أدناه فـي الأ�سواق املحلية املعتمدة من قبل الوزارة خالل الفرتة من 2014/6/1م ،
حتـ ــى 2014/9/15م  ،وذلك فـي مقابـ ــل الت�صريـ ــح له ـ ــم بت�صدي ــر كميـ ــة م�ساوي ــة للكمي ــة
التي مت ت�سويقها فـي الأ�سواق املحلية وهي �( :أ�سماك العقام � ،أ�سماك احلب�س � ،أ�سمــاك
الهامور ماعدا الدي�سكو و�أ�سماك ال�ضلعة ) .
املــادة الرابعــــة
يح�ص ـ ــل �أ�صح ـ ــاب �سي ـ ــارات نقـ ــل وت�سويـ ــق الأ�سم ــاك وال�شركـ ــات وامل�ؤ�س�ســات امل�شــار �إليهــا
فـي املادتني الثانية والثالثة على �شهادة معتمدة �صادرة من �سوق اجلملة املركزي للأ�سماك
والأ�سـ ــواق املحلي ـ ــة الأخـ ــرى التـ ــي حتددهـ ــا ال ــوزارة وفق ــا للنم ــوذج املعــد لهــذا الغ ــر�ض ،
عل ــى �أن تت�ضمن ال�شه ــادة كمية الأ�سماك ووزنها وتاريـ ــخ ومك ــان ت�سويقهـ ــا ورقـ ــم املركب ــة
وا�سم �صاحبها  ،وتكون ال�شهادة �صاحلة لال�ستعمال مل ـ ــرة واح ـ ــدة فقط  ،ويجب تقدمي
ال�شهادة املذكورة للموظف املختــ�ص التابع للوزارة فـي منافذ الت�صدير .
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املــادة اخلام�ســة
ي�ستثن ــى من �أحك ــام املادة الأول ــى الأ�سمــاك املعلب ــة  ،ومن �أحكام املادت ــني الثاني ــة والثالث ــة
الأ�سمـ ــاك املعلبــة واملغلفة 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�سماك من اجلهة املخت�صة
بالوزارة  ،وااللتزام بتقدمي برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية تعتمده الوزارة .
املــادة ال�ساد�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من 2014/6/1م .
�صـدر فـي 1435 / 7 / 21 :هـ
املوافـــــق 2014 / 5 / 21 :م
د  .فــ�ؤاد بن جعفر ال�ساجواين
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

ن�شر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1058
ال�صادرة فـي 2014/5/25م
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قــرار وزاري
رقـــم 2014/230
ب�إ�صدار الئحة تنظيم �صيد �أ�سماك الكنعد
ا�ستن ــادا �إىل قان ــون ال�صيـ ــد البحـ ـ ـ ــري وحمايـ ــة الثـ ــروة املائي ـ ـ ــة احلي ــة ال�صــادر باملر�سـوم
ال�سلطاين رقم ، 81/53
و�إىل الالئحــة التنفـيذي ــة لقان ــون ال�صيــد البحـري وحمايـة الثـروة املائيــة احليـة ال�صـادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامـة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظــر �صي ــد �أ�سم ــاك الكنع ــد فـي موا�س ــم الإخ�ص ــاب وتكاثرهـ ــا الطبيع ــي  ،والتي تب ــد�أ
من اليوم اخلام�س ع�شر من �شهر �أغ�سط�س  ،وحتى اليوم اخلام�س ع�شر من �شهر �أكتوبر
من كل عام .
املــادة الثانيــــة
يحظ ــر �صيـ ــد �أ�سم ــاك الكنع ـ ــد التي يقـ ــل طولهـ ــا عــن ( )65خم�سـ ــة و�ستيـ ــن �سنتيمتـ ــرا ،
وعلـى ال�صيادي ــن �إع ــادة الأ�سمــاك  -التي يقــل طولهــا عن الطــول املحظــور �صيــده  -فورا
�إىل البحر .
املــادة الثالـثــــة
مع عدم الإخالل بحكم املادة الرابعة من هذه الالئحة  ،يحظر حيازة �أ�سماك الكنعد
وتداولها خالل الفرتة امل�شار �إليها فـي املادة الأوىل من هذه الالئحة  ،وي�شمل احلظر
التعامــل بالبي ـ ــع  ،وال�ش ــراء  ،والنق ــل  ،والتخزي ــن والت�صدي ــر  ،وكـ ـ ــل ما يرتبـ ـ ــط بذلك
من �أن�شطة .
املــادة الرابعــة
على الأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات الذين بحوزتهم كميات من �أ�سماك الكنعد ت�سجيل تلك
الكمـيـات فـي نهايــة كل مو�سم �صيــد لــدى دوائــر الث ــروة ال�سمكيــة فــي املحافظ ــات  ،ويكون
التعام ــل فـي الكمي ــات امل�سجلــة مبوجــب تراخي ــ�ص ت�صدرهــا ال�سلط ــة املخت�صــة لأ�صحـ ــاب
ال�ش�أن .
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املــادة الخام�ســة
يجب �أن تكون ال�شباك امل�ستخدمة ل�صيد �أ�سماك الكنعد باملوا�صفات الآتية :
� - 1أال يتجــاوز ط ــول ال�شبـ ــاك (� )2400ألفـي ــن و�أربعمائ ــة متـر على م�ستـوى احلبـل
العائم .
� - 2أال يتجاوز عمق ال�شباك ( )10ع�شرة �أمتار من �سطح البحر .
 - 3يجب �أال تالم�س ال�شباك قاع البحر .
� - 4أال تقل فتحة عني ال�شبكة عن ( )3,75بو�صة ( 95ملم) خم�سة وت�سعني مليمرتا ،
و�أال يقل �سمك اخليط عن ( )1واحد مليمرت ( خيط رقم . )15
املــادة ال�ساد�ســـة
على الأفراد  -ال�صيادين و�أ�صحاب �سفن ال�صيد  -وامل�ؤ�س�سات وال�شركات توفـيق �أو�ضاعهم
وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ال�سابعـــة
يلغـى كــل مــا يخال ــف هــذه الالئحــة � ،أو يتعــار�ض م ــع �أحكامهــا .
املــادة الثامنــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )10ع�شرة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1435 /11/ 6 :هـ
املـوافـــــق 2014 / 9 / 1 :م
د .فــ�ؤاد بـن جعفــر ال�ساجوانــــي
وزيـ ــر الزراع ـ ــة والث ــروة ال�سمكي ــة

ن�شر هذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقـم ()1069
ال�صادرة فـي 2014/9/7م
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قــرار وزاري
رقـــم 2014/244
بتنظيـم �صـادرات ال�سلطنـة من الأ�سمـاك وحتديـد �أنواعهـا
ا�ستن ــادا �إىل قان ــون ال�صيـ ــد البحـ ـ ـ ــري وحمايـ ــة الثـ ــروة املائي ـ ـ ــة احلي ــة ال�صــادر باملر�سـوم
ال�سلطاين رقم ، 81/53
و�إىل الالئحــة التنفـيذي ــة لقان ــون ال�صيــد البحـري وحمايـة الثـروة املائيــة احليـة ال�صـادرة
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 العامـة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر ت�صدير الرثوات املائية احلية املو�ضحة �أدناه على النحو الآتي :
م نوع الرثوات املائية احلية املحظور ت�صديرها

فتـرة احلظـر

� 1أ�سماك اجليذر � ،أ�سماك الكنعد � ،أ�سماك ال�سهوة

2014/9/16م
حتى
2015/5/31م

�أ�سماك العندق � ،أ�سماك الهامور ما عدا الدي�سكو ،
� 2أ�سمـاك الكوف ــر ما ع ــدا ال�سي ــة � ،أ�سمــاك البي ــاح
ما عدا اجلردفة

2014/12/15م
حتى
2015/2/15م
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كمــا يحظ ــر حيازتهــا على �أي و�سيلــة نقــل معــدة لت�سويــق الثــروات املائيــة احليــة باملنافذ
احلدودية  ،وذلك خالل فرتة احلظر امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك 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 املحظورة
فــي البند ( )2من املادة الأوىل فــي الأ�سواق املحلية املعتمدة من قبل الوزارة خالل الفرتتني
من 2014/9/15م  ،حتى 2014/12/14م  ،ومن 2015/2/16م  ،حتى 2015/5/31م  ،وذلك
فــي مقابل الت�صريح لها بت�صدير كمية م�ساوية للكمية التي مت ت�سويقها فــي الأ�سواق
املحلية .
املــادة الثالـثــــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها مبمار�سة
ن�شــاط تــداول وت�سويــق الثــروة املائيـة احليــة  ،بت�سويـق كمية م�ساوية من �أنواع الأ�سماك
املو�ضحة �أدناه فــي الأ�سواق املحلية املعتمدة من قبل الوزارة خالل الفرتة من 2014/9/16م ،
حتى 2015/5/31م  ،وذلك فــي مقابل الت�صريح لها بت�صدير كمية م�ساوية للكمية التي مت
ت�سويقها فــي الأ�سواق املحلية وهي :
( �أ�سماك ال�شعري � ،أ�سمــاك ال�صال الكبري وت�شمل " الق�شران  -ال�صال  -احلمام " ) .
املــادة الرابعــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها مبمار�سة
ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق ن�سبة ( )%30مما بحوزتها من �أنواع
الأ�سمــاك املو�ضحــة �أدن ــاه فــي الأ�س ــواق املحليــة املعتم ــدة من قبــل الـوزارة خالل الفرتة
من 2014/9/16م  ،حتى 2015/5/31م  ،وذلك فــي مقابل الت�صريح لها بت�صدير ن�سبة ()%70
من الكمية املتبقية لديها من ذات النوع وهي :
(�أ�سمــاك ال�ضلع ــة � ،أ�سمــاك الأ�شخلــي ) .
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املــادة الخام�ســة
يح�صل �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�شار �إليها فــي املواد
الثانية والثالثة والرابعة على �شهادة معتمدة �صادرة من �سوق اجلملة املركزي للأ�سماك
والأ�ســواق املحلي ــة الأخ ــرى التي حتدده ــا الـ ــوزارة وفقــا للنمـوذج املع ــد له ــذا الغ ــر�ض ،
على �أن تت�ضمن ال�شهادة كمية الأ�سماك ووزنها وتاريخ ومكان ت�سويقها ورقم املركبة وا�سم
�صاحبها  ،وتكون ال�شهادة �صاحلة لال�ستعمال ملرة واحدة فقط  ،ويجب تقدمي ال�شهادة
املذكورة للموظف املخت�ص التابع للوزارة فــي منافذ الت�صدير .
املــادة ال�ساد�ســـة
ي�ستثنــى من �أحك ــام املــادة الأول ــى الأ�سم ــاك املعلب ــة ومن �أحكــام املادتيــن الثالثــة والرابعـة
الأ�سماك املغلفـة بغر�ض حت�سيــن جودتهــا وتوفيــر القيمـة امل�ضافــة عليهــا ب�شرط �أن يكــون
امل�صدر حا�صال على ترخي�ص و�شهادة �ضبط جودة الأ�سماك من اجلهة املخت�صة بالوزارة ،
وااللتزام بتقدمي برنامج ت�سويق الأ�سماك فــي الأ�سواق املحلية تعتمده الوزارة .
املــادة ال�سابعـــة
ين�شر هذا القرار فــي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من 2014/9/16م .
�صـدر فـي 1435 /11/ 15 :هـ
املـوافـــــق 2014 / 9 / 10 :م
د .فــ�ؤاد بـن جعفــر ال�ساجوانــــي
وزيـ ــر الزراع ـ ــة والث ــروة ال�سمكي ــة

ن�شـر هـذا القـرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقـم ()1070
ال�صادرة فـي 2014/9/14م
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قــرار وزاري
رقـــم 2014/272
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم ا�ستخـدام الأرا�ضـي الزراعيـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/48ب�إ�صدار نظام الزراعة ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية لنظام الزراعة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/41
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة تنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية املرفقة .
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 1436 / 1 / 3 :هـ
املوافـــــق 2014 /10 / 27 :م

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

ن�شر هذا القـرار فـي اجلريــدة الر�سميــة رقم ()1076
ال�صادرة فـي 2014/11/2م
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الئحـة تنظيـم ا�ستخـدام الأرا�ضـي الزراعيـة
الف�صـل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
ف ــي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمـات والعبـارات الواردة بهـا املعنـى املحدد قرين
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
الــوزارة :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
الوزيـــر :
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكيـة .
اجلهــة املعنيــة :
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه  ،وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية  ،بلدية م�سقط ،
بلدية ظفار  ،بلدية �صحار  ،املديرية العامة للرثوة احليوانية بالوزارة .
�سنــد امللكيــة الزراعيــة :
وثيقة ت�صدر من �أمانة ال�سجل العقاري تخول املالك حق ا�ستغالل وا�ستعمال والت�صرف
فـي الأر�ض الزراعية .
الر�ســم امل�ساحــي :
ر�س ــم تو�ضيـحــي ل�سنــد امللكيــة الزراعيــة مو�ضـحا ب ــه بيانــات الأر�ض الزراعية و�شروط
اال�ستخدام و�إحداثيات املوقع وم�ساحتها .
ا�ستمـارة �إجـراء تنظيـم ا�ستخـدام الأر�ض الزراعيـة :
وثيق ــة ت�ص ــدر م ــن جه ــة االخت�صــا�ص ملال ــك الأر�ض الزراعي ــة تبي ــن تق�سيمه ــا �أو تغيي ــر
ا�ستخدامها �أو �إقامة من�ش�آت عليها �أو تعديل القائم منها .
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الإعــالم ال�شرعــي :
وثيقة ت�صدر من املحكمة املخت�صة تت�ضمن ن�صيب كل وارث فـي الرتكة .
�سنــــد الوكالـــــة :
�شه ــادة ت�ص ــدر م ــن جه ــات االخت�ص ــا�ص تخ ــول الوكيل �سلطة القيام بالإجراءات اخلا�صة
بالأرا�ضي الزراعية اخلا�صة مبوكليه  ،ويقوم مقامهم �أمام الوزارة فـي حدود وكالته .
�شهــادة ح�صــر بئــر :
وثيقة ت�صدر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه م�سجل بها كافة البيانات اخلا�صة
بالبئر .
املنـــزل القائـــم :
مبنى �سكني قائم بذاته مبواد ثابتة على الأر�ض الزراعية  ،وله مدخل م�ستقل �أو �أكرث
يو�صل �إىل الطريق دون املرور فـي الأر�ض الزراعية �أو فـي وحدة �سكنية �أخرى .
املن�شــ�أة القائمــة :
كل مبن ــى قائ ــم بذات ــه مب ــواد ثابت ــة على الأر�ض الزراعي ــة ي�ستخ ــدم ملزاول ــة ن�ش ــاط غيــر
زراعي .
النـــزل اخل�ضـــراء :
كــل مبنــى م�شـيـ ــد علــى الأر�ض الزراعيــة مب ــواد ثابت ــة �أو غيــر ثابتــة بهــدف اال�ستجمــام
واال�سرتخاء والرتفـيه وا�ستغالله �سياحيــا .
القطعــة ال�سكنيــة :
قطعة الأر�ض التي حتددها جهة االخت�صا�ص لتنفـيذ مبنى �سكني .
املن�شــ�أة اخلدميــة :
كل مبنى م�شيد مبواد ثابتة �أو غري ثابتة على الأر�ض الزراعية  ،وي�ستخدم فـي مزاولة
ن�شــاط زراعــي �أو خدمــي مرتبــط بــه .
ف�صــل املن�شــ�أة القائمــة :
ف�صل ملكية املن�ش�أة القائمة عن ملكية الأر�ض الزراعية .
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ف�صـل املنــزل القائــم :
ف�صل ملكية املنزل القائم عن ملكية الأر�ض الزراعية املبني عليها .
الفـــــــــــدان :
وحدة قيا�س مل�ساحة الأر�ض الزراعية ي�ساوي (4200م� )2أربعة �آالف ومائتي مرت مربع .
درجـــة امللوحـــة (: )EC
وحدة قيا�س تركيز الأمالح املذابة فـي املاء ( بامليكروموز� /سنتيمرت ) .
امل�ستجمعـــات املائيــة :
خــزان امليــاه اجلوف ــي .
التغييـــر الكلـــي :
تغيري امل�ساحة الكاملة للأر�ض الزراعية �إىل ا�ستخدام �آخر غري زراعي .
التغييــر اجلزئــي :
تغيري جزء من م�ساحة الأر�ض الزراعية �إىل ا�ستخدام �آخر غري زراعي .
املقومـــات الزراعيـــة :
�صالحيــة الرتبــة للزراعــة وتوفــر م�صــدر ري �أو �إمكانيــة و�ص ــول ميــاه غي ــر تقليديــة ،
وهـي ميـاه ال�صــرف ال�صحــي املعاجلــة ثالثيــا �أو ميــاه التحليــة �أو امليــاه امل�صاحبــة للنفــط
�أو املياه ال�ضاربة .
جتريــف الرتبــة :
�إزالة الطبقة ال�سطحية اله�شة �أو املفتتة التي تغطي �سطح الأر�ض  ،ونقلها مما ينتج عنه
فقدانها خل�صوبتها .
تفتيــت الأر�ض الزراعيـة :
جتزئة الأر�ض الزراعية �إىل م�ساحات �صغرية بحيث ت�صبح غري ذات جدوى زراعية .
ال�شريعــــة :
�أول مكان لظهور املياه على �سطح الأر�ض �أو بالقرب منه بالن�سبة للفلج الداوودي � ،أو مكان
و�صول املاء �إىل منطقة االحتياج �أو القرية امل�ستفـيدة بالن�سبة للأفالج العينية والغيلية .
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الفلـــج :
قناة حمفورة فـي باطن الأر�ض �أو على �سطحها �سواء �أكانت مغطاة �أم مك�شوفة لتجميع
املياه اجلوفـية �أو مياه العيون والينابيع الطبيعية �أو املياه ال�سطحية �أو العرتا�ض وجتميع
مياه ال�سيول بحيث يتم انتقال املياه املتجمعة من مواردها فـي قناة الفلج طبيعيا بوا�سطة
قوة اجلاذبية الأر�ضية فقط فـي اجتاه ال�شريعة دون ا�ستعمال الآالت لرفعها .
العابيـــة :
امتداد الأرا�ضي الزراعية التي تروى بالفلج .
العيـــون :
املياه التي تتدفق من فتحات طبيعية من الأر�ض  ،وتن�ساب فـي قنوات مائية على �سطح
الأر�ض التي ت�ستغل فـي الزراعة .
فلـــج حـــي :
فلج ت�صل مياهه �إىل ال�شريعة  ،ويروي زراعات قائمة تعتمد عليه مبا فـي ذلــك الأف ــالج
التـ ــي تنقطع مياههـ ــا فجـ�أة عن اجلريان  ،وال ت�صل املياه �إىل ال�شريعة ب�سبب انهيار الفلج
�أو ان�سداد قناته لفرتة م�ؤقتة .
فلـــج ميـــت :
فلج جاف متاما من الأم �أو ال�سواعد وحتى ال�شريعة  ،ومنقطع عن اجلريان منذ فرتة
طويلة  ،وال توجد زراعات قائمة تعتمد عليه .
اللجنــة الرئي�سيــة:
جلنـ ــة درا�سـ ــة طلبــات تنظيـ ــم ا�ستخـ ــدام الأرا�ضــي الزراعيـ ــة بال ـ ــوزارة املن�ص ــو�ص عليهــا
فـي املادة ( ) 41من هذه الالئحة .
اللجـــان الفرعيــــة :
اللج ــان املخت�ص ــة بدرا�س ــة طلب ــات �إقامــة �أو ف�ص ــل املن ــازل واملن�ش�آت فـي الأر�ض الزراعي ــة
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )42من هذه الالئحة .
اللجــــان الفنيــــة :
اللج ــان املخت�ص ــة مبعاين ــة الأر�ض الزراعي ــة وو�ضـع تقاري ــر فنيــة عنهــا  ،املن�صو�ص عليها
فـي املادة (  )39من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع الأرا�ضي الزراعية فـي ال�سلطنة  ،وذلك دون الإخالل
بال�ضوابط التي يقرها املجل�س الأعلى للتخطيط على الأرا�ضي الزراعية .
املــادة ( ) 3
يحظر نقل الرتبة من الأر�ض الزراعية � ،أو جتريفها � ،أو ردمها برتبة غري �صاحلة للزراعة
�أو غمرها باملياه املاحلة .
املــادة ( ) 4
ال يج ــوز ت�أجي ــر الأر�ض الزراعي ــة لأغرا�ض غي ــر زراعي ــة �أو �إزال ــة الأ�شجــار القائمــة عليهــا
�إال بعد الت�صريح كتابة من الوزارة .
املــادة ( ) 5
يحظ ــر ا�ستخ ــدام الآب ــار والأف ــالج املخ�ص�ص ــة ل ــري املزروع ــات واملن ــازل والن ــزل اخل�ض ــراء
واملن�ش�آت اخلدمية داخل الأر�ض الزراعية فـي �أي غر�ض �آخر .
املــادة ( ) 6
ملوظفـي الوزارة من ذوي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية واملفت�شني الزراعيني حق دخول الأر�ض
الزراعية من �شروق ال�شم�س وحتى غروبها ل�ضبط املخالفات التي تقع باملخالفة لأحكام
هذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
تكون مدة الت�صاريح التي ت�صدر مبوجب هذه الالئحة �صاحلة ملدة عام من تاريخ �صدورها ،
فـ ـ�إذا انق�ض ــت ه ــذه امل ـ ـ ــدة دون ال�سي ــر فـي ا�ستكم ــال بقي ــة الإج ــراءات اعتب ــرت ملغ ــاة ،
وعلى �صاحب الطلب التقدم بطلب جديد .

-187-

الف�صـل الثانـي
تغييـر الغـر�ض املحـدد ال�ستخـدام الأر�ض الزراعيـة املرويـة بالآبـار
املــادة ( ) 8
يحظر تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية �إىل غر�ض غري زراعي تغيريا كليا
�إال فـي احلاالت الآتية  ،وذلك بعد احل�صول على ت�صريح من الوزارة :
�أ �	-إذا كانت درجة امللوحة فـي الأر�ض الزراعية تزيد على ( )25000خم�سة وع�شرين
�ألف ميكروموز  ،وال توجد بها مقومات زراعية .
ب �	-إذا كانـت خــارج نطاق املخططات والأرا�ضي الزراعية وحتيط بها جتمعات �سكنية
�أو جتارية �أو �صناعية .
ج �	-إذا كانت خارج نطاق امل�ستجمعات املائية بت�أكيد من اجلهة املعنية  ،وال جتاورها
�أرا�ض زراعية قائمة  ،وال يوجد بها م�صدر للري .
املــادة ( ) 9
يج ــب علـى امل�صــرح ل ــه بتغي ـي ــر الغ ــر�ض املح ــدد ال�ستخ ــدام الأر�ض الزراعيـ ــة �إىل غ ــر�ض
غري زراعي تغيريا كليا  ،ردم البئر وتقـ ــدمي �شهادة تفـيد بذلك من وزارة البلديات الإقليمية
وموارد املياه  ،وذلك قبل ت�سلمه الت�صريح .
املــادة ( ) 10
يحظر تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية �إىل غر�ض غري زراعي تغيريا
جزئيا �إال فـي احلاالت الآتية  ،وذلك بعد احل�صول على ت�صريح من الوزارة :
أ� �	-إذا كانت درجة امللوحة فـي الأر�ض الزراعية تزيد على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف
ميكروموز  ،وتقل عن ( )25000خم�سة وع�شرين �ألف ميكروموز  ،وال توجد بها
مقومات زراعية .
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ب �	-إذا كانـت خــارج نطــاق املخططــات والأرا�ضي الزراعيــة  ،وال يوجد م�صدر للري ،
وال �أي مقومات زراعية .
وفـي احلالتني يجب �أن يكون التغيري فـي �أحد �أطراف الأر�ض الزراعية  ،وملرة واحدة ،
وبن�سبة ال جتاوز ( )%10ع�شرة باملائة من امل�ساحة الكلية للأر�ض الزراعية  ،و�أن تكون
االرتدادات واخلدمات �ضمن امل�ساحة التي وافقت الوزارة على تغيريها .
الف�صـل الثالـث
�إقامة منازل �سكنية على الأر�ض الزراعية املروية بالآبار
املــادة ( ) 11
ال يجــوز �إقامــة منــازل �سكنيــة ثابت ــة على الأر�ض الزراعـيــة فـي الأرا�ضــي املرويــة بالآبــار
�أو تعديل القائم منها �إال بت�صريح من الوزارة .
املــادة ( ) 12
يجوز الت�صريح ببناء منزل واحد لكل خم�سة �أفدنة فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار ،
على �أال تزيد م�ساحة كل منزل على (600م� )2ستمائة مرت مربع  ،ف�إن قلت م�ساحة الأر�ض
الزراعية عن ذلك فلكل فدان (120م )2مائة وع�شرون مرتا مربعا .
املــادة ( ) 13
يلتزم كل من ي�صرح له ب�إقامة منزل �سكني على الأر�ض الزراعية املروية بالآبار بالآتي :
أ� � -أن يقام املنزل فـي �أطراف الأر�ض الزراعية وفقا ملا حتدده الوزارة .
ب � -أن يكون له مدخل من خارج الأر�ض الزراعية .
ج � -أن يكون املنزل فـي اجلزء اخلايل من املزروعات �أو فـي اجلزء الأقل خ�صوبة .
د � -أال ي�ؤثر بناء املنزل على م�صدر الري .
هـ � -أال يقام املنزل فـي املوقع امل�شغول مبن�ش�آت خدمية .
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الف�صـل الرابـع
�إقامـة من�شـ�آت خدميـة علـى الأر�ض الزراعيـة املرويـة بالآبـار
املــادة ( ) 14
ال يجــوز �إقامــة من�ش ـ�آت خدميــة على الأر�ض الزراعيــة فـي الأر�ض املروية بالآبار �أو تعديل
القائم منها �إال بت�صريح من الوزارة  ،وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
�أ � -إقامــة خمــزن لتخزيــن الأعــالف �أو املنتجــات الزراعيــة �أو ور�شة للآالت الزراعية
�أو �إقامة ور�شــة لعمليــات مـا بعد احل�صاد خلدمة الأر�ض الزراعية مب�ساحة ال تزيد
على ( 500م )2خم�سمائة مرت مربع لكل منها فـي الأر�ض الزراعي ـ ـ ـ ــة التي تقل
م�ساحتها الإجمالية عن ( )10ع�شرة �أفدنة  ،ومب�ساحة ال تزيد على (1000م)2
�ألف مرت مربع لكل منها  ،فـي الأر�ض الزراعية التي تزيد م�ساحتها على ()10
ع�شرة �أفدنة .
ب � -إقامــة �سكــن للعاملـي ــن باملزرعة مب�ساحــة ال تــزيد على (150م )2مائــة وخم�سيــن
مرتا مربع ــا  ،للأر�ض الزراعي ــة التــي تق ــل م�ساحتهــا الإجمالي ــة عن ( )10ع�شرة
�أفدنة  ،وال تزيد على (250م )2مائتني وخم�سني مرتا مربعا للأر�ض الزراعية
التي تزيد م�ساحتها على ذلك .
ج � -إقامة حظائر للموا�شي  ،والدواجن  ،وم�سالخ للدواجن  ،وي�شمل ذلك م�ستلزماتها
من مكائن و�أدوات  ،ويتم حتديدها بالتن�سيق مع املديرية العامة للرثوة احليوانية
وفقا للطاقة الإنتاجية .
املــادة ( ) 15
يلت ــزم كــل مــن ي�صرح لــه ب�إقامــة من�ش ـ�آت خدميــة مــن املن�ش ـ�آت امل�شار �إليها فـي املادة ()14
من هذه الالئحة  ،بال�شروط وال�ضوابط الآتية :
�أ � -أن تقام املن�ش�آت فـي اجلزء اخلايل من املزروعات �أو فـي اجلزء الأقل خ�صوبة .
ب � -أن تقام بعيدا عن م�صدر مياه الري .
ج � -أن يلتزم بال�شروط واملوا�صفات الفنية التي حتددها الوزارة .
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الف�صـل اخلامـ�س
ف�صـل املنـازل واملن�شـ�آت اخلدميـة
واملن�شـ�آت القائمـة فـي الأر�ض الزراعيـة املرويـة بالآبـار
املــادة ( ) 16
ال يجــوز ف�صــل �أي منــزل قائــم �أو قطعــة �سكنيــة عن الأر�ض الزراعيــة  ،وت�ستثنى من ذلك
طلب ــات املواطنـي ــن الذي ــن يح�صلــون علــى ق ــرو�ض مــن وزارة الدف ــاع � ،أو بن ــك الإ�سك ــان ،
�أو م�ساعدات �سكنية �أو قر�ض �إ�سكاين من وزارة الإ�سكان  ،وذلك ملرة واحدة .
املــادة ( ) 17
ال يجوز ف�صل �أي من�ش�أة خدمية عن الأر�ض الزراعية املروية بالآبار .
املــادة ( ) 18
يج ــوز ف�ص ــل املن�شـ ـ�أة القائم ــة عن الأر�ض الزراعي ــة املروي ــة بالآب ــار بن ــاء علـى طل ــب يق ــدم
من ذوي ال�ش�أن �إىل الوزارة وفق ال�شروط الآتية :
أ� � -أال تزيد امل�ساحة الإجماليــة للمن�ش�أة القائمة على (5000م )2خم�سة �آالف مرت
مربع بالن�سبة للأر�ض الزراعية التي ال تزيد م�ساحتها على (  )10ع�شرة �أفدنة ،
وتزيد درجة امللوحة فـيها على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز � ،أو ال يوجد
بها م�صدر للري � ،أو ال توجد بها �أي مقومات زراعية .
ب � -أال تزيد امل�ساحة الإجمالية للمن�ش�أة القائمة على (10000م )2ع�شرة �آالف مرت
مربع بالن�سبة للأر�ض الزراعية التي تزيد م�ساحتها على ( )10ع�شرة �أفدنة ،
وتزيد درجة امللوحة فـيها على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز � ،أو ال يوجد
بها م�صدر للري � ،أو ال توجد بها �أي مقومات زراعية .
ج � -أن تكون املن�ش�أة قائمة فعليا .
د � -أن تكون املن�ش�أة قد مت بنا�ؤها قبل تاريخ العمل بهذه الالئحة .
ه ـ � -أن تكون املن�ش�أة فـي طرف الأر�ض الزراعية  ،ولها طريق من خارج الأر�ض الزراعية .
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الف�صـل ال�سـاد�س
الأر�ض الزراعيـة املرويـة بالأفـالج �أو العيـون
املــادة ( ) 19
يحظر تغيري ا�ستخدام الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج احلية �أو العيون والعوابي التابعة
لها �إىل ا�ستخدام �آخر غري زراعي .
املــادة ( ) 20
ال يجوز البناء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج احلية �أو العيون  ،وي�ستثنى من ذلك
ما ي�أتي :
�أ � -إعادة بناء �أو ترميم املنازل القائمة ب�شرط �أن تكون بنف�س امل�ساحة التي كانت عليها ،
وبعد موافقة الوزارة .
ب � -إقامة ور�ش لعمليات ما بعد احل�صاد � ،أو �إقامة حظائر للموا�شي والدواجن يتم
حتديد م�ساحتها وفقا للطاقة الإنتاجية وبن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من امل�ساحة
الكلية  ،وبحد �أق�صى (100م )2مائة مرت مربع  ،وبعد التن�سيق مع اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 21
ال يجــوز تغيي ــر ا�ستخــدام الأر�ض الزراعيــة املرويــة بالأفـ ــالج امليتــة �أو العيــون والعواب ــي
التابعة لها �إىل ا�ستخدام �آخر غري زراعي �إال �إذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار
الفلج �أو العني كليا  ،وعدم وجود �أي مقومات زراعية  ،وذلك بعد الت�صريح من الوزارة .
املــادة ( ) 22
ال يجوز �إقامة منازل �سكنية مبواد ثابتة على الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون
امليتة �إال بعد احل�صول على ت�صريح من الوزارة  ،وبال�شروط الآتية :
أ� � -أال تقل امل�ساحة الكلية للأر�ض الزراعية عن (500م )2خم�سمائة مرت مربع .
ب � -أال يوجد بالأر�ض الزراعية منزل قائم .
ج � -أال تزيد ن�سبة البناء على ( )%10ع�شرة باملائة من امل�ساحة الكلية للأر�ض الزراعية ،
وبحد �أق�صى (600م� )2ستمائة مرت مربع .
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د � -أن تكون الأر�ض الزراعية خالية من املزروعات .
هـ � -أال يوجد بها م�صدر ري دائم .
املــادة ( ) 23
يلتزم امل�صرح له ب�إقامة منزل وفقا للمادة ( )22من هذه الالئحة بال�شروط الآتية :
أ� �	-إقامة املنزل فـي �أحد �أطراف الأر�ض الزراعية مع توفر مدخل وطريق له من خارج
الأر�ض الزراعية .
ب  -عــدم ال�شــروع فـي البنــاء �إال بعــد احل�صــول على املوافقــات والرتاخي ــ�ص الفنيــة
من اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 24
ال يجــوز ف�ص ــل �أي منــزل �أو من�شـ ـ�أة قائمــة �أو من�ش ـ�أة خدمي ــة ع ــن الأر�ض الزراعيــة املروي ــة
بالأفالج �أو العيون احلية وامليتة .
املــادة ( ) 25
يجوز �إعادة بناء �أو ترميم املن�ش�أة القائمة �أو املن�ش�أة اخلدمية فـي الأر�ض الزراعية املروية
بالأفــالج �أو العيــون احليــة �أو امليتــة بعــد موافقــة الـ ـ ــوزارة  ،وب�شـ ــرط �أن يتــم �إعادة البناء
على امل�ساحة نف�سها .
املــادة ( ) 26
يج ــوز �إقامــة خمـ ــزن لتخزيـ ــن الأعـ ــالف �أو املنتج ــات الزراعي ــة �أو ور�ش للآالت الزراعية
�أو ور�ش لعملي ــات ما بع ــد احل�ص ــاد فـ ــي الأر�ض الزراعـي ــة املروي ــة بالأفــالج والعي ــون امليتــة
بعد موافقة الوزارة والتن�سيق مع اجلهة املعنية  ،وب�شـ ــرط �أال تزيد م�ساحتـها على ()%10
ع�شرة باملائة من امل�ساحة الكلية  ،وبحد �أق�صـ ــى ( 500م )2خم�سمائة مرت مربع .
املــادة ( ) 27
يجوز �إقامة حظائر للموا�شي والدواجن وم�سالخ للدواجن وم�ستلزماتها من مكائن
و�أدوات فـي الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون امليتة بعد موافقة الوزارة والتن�سيق
مع اجلهة املعنية  ،على �أن يتم حتديد م�ساحتها وفقا لطاقتها الإنتاجية .
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املــادة ( ) 28
يلتزم امل�صرح له ب�إقامة منزل �أو من�ش�أة خدمية وفقا لأحكام هذا الف�صل  ،بعدم ال�شروع
فـي البناء �إال بعد احل�صول على املوافقات والرتاخي�ص من اجلهة املعنية .
الف�صـل ال�سابـع
النـزل اخل�ضـراء
املــادة ( ) 29
يحــدد عــدد النــزل اخل�ضــراء امل�سمــوح ب�إقامتهــا فـي الأر�ض الزراعي ــة فـي ك ــل حمافظــة
بالتن�سيق مع وزارة ال�سياحة .
املــادة () 30
ال يجوز الت�صريح ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية التي تروى بالأفالج احلي ـ ــة
�أو العي ـ ـ ــون والعوابي التابعة لها .
املــادة ( ) 31
يجــوز الت�صريــح ب�إقامــة النــزل اخل�ضــراء فـي الأر�ض الزراعيــة التــي تقــل درجــة امللوحــة
بها عن ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز وفقا لل�شروط الآتية :
�أ �	-أن تكون املزرعة قائمة .
ب �	-أال تزيد م�ساحة النزل على (600م� )2ستمائة مرت مربع لكل ( )5خم�سة �أفدنة ،
وي�ستثنى من ذلك املن�ش�آت املقامة بالفعل فـي تاريخ العمل بهذه الالئحة .
ج �	-أن يحافظ على امل�ساحة املزروعة وم�صدر الري .
د  -احل�صول على موافقة من وزارة ال�سياحة .
وال يجوز للم�صرح له ب�إقامة النزل اخل�ضراء الآتي :
أ�  -املطالبة ببناء وحدة �سكنية فـي ذات الأر�ض الزراعية .
ب  -ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
ج  -ا�ستخدام الأ�سفلت فـي ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات فـي الأر�ض الزراعية .
د �	-إ�ضافة �أي من�ش�آت �أخرى ت�ؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها �أو على امل�ساحة املزروعة .
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املــادة ( ) 32
يجوز الت�صريح ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية التي تزيد درجة امللوحة بها
عن ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
�أ �	-أال تزيد م�ساحة النزل اخل�ضراء على ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من امل�ساحة
الإجمالية للأر�ض الزراعية .
ب �	-إقامة وحدة لتحلية املياه والتخل�ص من املخلفات وفق اال�شرتاطات البيئية ،
وذلك فـي حالة عدم توفر مياه �صاحلة لال�ستعمال .
ج  -زراعة امل�ساحة املتبقية من الأر�ض الزراعية مبحا�صيل زراعية وب�أ�شجار مثمرة
كالنخيل  ،وذلك وفق الرتكيبة املح�صولية التي حتددها الوزارة وكميات املياه
املتاحة  ،وب�إدخال نظم ري حديثة جلميع امل�ساحة املزروعة .
د �	-أن يحافظ على امل�ساحة املزروعة وم�صدر الري .
هـ  -احل�صول على موافقة من وزارة ال�سياحة .
وال يجوز للم�صرح له ب�إقامة النزل اخل�ضراء الآتي :
أ�  -ا�ستخدام الأ�سفلت فـي ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض
الزراعية .
ب  -ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
ج �	-إ�ضافة �أي من�ش�آت �أخرى ت�ؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها �أو على امل�ساحة املزروعة .
املــادة ( ) 33
يجوز الت�صريح ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية ال�صحراوية التي تقع خارج
نطاق املخططات الزراعية وال يوجد بها م�صدر للري وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
�أ �	-أال تزيد م�ساحة النزل اخل�ضراء على ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من امل�ساحة
الإجمالية للأر�ض الزراعية .
ب  -ا�ستغالل املياه امل�ستخدمة فـي النزل لزراعة بع�ض الأ�شجار واملحا�صيل الزراعية
التي حتددها الوزارة .
ج  -احل�صول على موافقة من وزارة ال�سياحة .
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وال يجوز للم�صرح له ب�إقامة النزل اخل�ضراء الآتي :
أ�  -ا�ستخدام الأ�سفلت فـي ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض
الزراعية .
ب  -ف�صل النزل اخل�ضراء عن الأر�ض الزراعية .
املــادة ( ) 34
يجوز الت�صريح ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية ال�صحراوية التي تقع داخل
نطاق املخططات الزراعية ويوجد بها م�صدر ري وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
�أ �	-أن تكون املزرعة قائمة .
ب �	-أال تزيد م�ساحة النزل اخل�ضراء على (600م� )2ستمائة مرت مربع لكل ( )5خم�سة
�أفدنة  ،وي�ستثنى من ذلك املن�ش�آت املقامة بالفعل فـي تاريخ العمل بهذه الالئحة .
ج  -زراعة امل�ساحة املتبقية من الأر�ض الزراعية مبحا�صيل زراعية وب�أ�شجار مثمرة
كالنخيل  ،وذلك وفق الرتكيبة املح�صوليـة التي حتددها الوزارة وكميات املياه
املتاحة  ،وب�إدخال نظم ري حديثة جلميع امل�ساحة املزروعة .
د �	-أن يحافظ على امل�ساحة املزروعة وم�صدر الري .
هـ  -احل�صول على موافقة من وزارة ال�سياحة .
وال يجوز للم�صرح له ب�إقامة النزل اخل�ضراء الآتي :
أ�  -املطالبة ببناء وحدة �سكنية فـي ذات الأر�ض الزراعية .
ب  -ا�ستخدام الأ�سفلت فـي ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض
الزراعية .
ج �	-إ�ضافة �أي من�ش�آت �أخرى ت�ؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها � ،أو على امل�ساحة املزروعة .
د  -ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
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املــادة ( ) 35
يجوز الت�صريح ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون
امليتة وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
أ� �	-أال تزيد م�ساحة النزل اخل�ضراء على ( )%10ع�شرة باملائة من امل�ساحة الإجمالية
للأر�ض الزراعية وبحد �أق�صى (600م� )2ستمائة مرت مربع  ،وي�ستثنى من ذلك
املن�ش�آت املقامة بالفعل فـي تاريخ العمل بهذه الالئحة .
ب  -ا�ستغالل املياه امل�ستخدمة فـي النزل لزراعة الأ�شجار  ،وبع�ض املحا�صيل الزراعية
التي حتددها الوزارة .
ج  -احل�صول على موافقة من وزارة ال�سياحة .
وال يجوز للم�صرح له ب�إقامة النزل اخل�ضراء الآتي :
أ�  -املطالبة ببناء وحدة �سكنية فـي ذات الأر�ض الزراعية .
ب  -ا�ستخدام الأ�سفلت فـي ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات فـي الأر�ض
الزراعية .
ج �	-إ�ضافة �أي من�ش�آت �أخرى ت�ؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها .
د  -ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
الف�صـل الثامـن
تق�سيـم الأر�ض الزراعيـة
املــادة ( ) 36
ال يج ـ ــوز تق�سي ـ ــم الأر�ض الزراعي ـ ــة املروي ـ ــة بالأف ـ ــالج والعي ـ ـ ــون والعوابـ ــي التابعـ ــة له ــا
بيـن ال�شركاء .
املــادة ( ) 37
ال يجوز تق�سيـم الأر�ض الزراعيـة املروية بالآبار �إال بال�شروط الآتية :
أ� � -أن يبقى م�صدر الري م�شرتكا بني ال�شركاء  ،وعدم ف�صله عن الأر�ض الزراعية .
ب � -أال يقل كل ق�سم من الأر�ض عن ( )5خم�سة �أفدنة با�ستثناء التق�سيم بني الورثة .
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الف�صـل التا�سـع
�إجـراءات تقديـم الطلبـات
املــادة ( ) 38
يجب على من يرغب فـي تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية كليا �أو جزئيا
�أو يرغب فـي تق�سيمها �أو فـي بناء منزل �أو �إعادة بنائه �أو ترميمه � ،أو بناء من�ش�أة خدمية
�أو النزل اخل�ضراء �أو ترميم �أي منهما �أو ت�أجري الأر�ض الزراعية �أو ف�صل منزل �أو قطعة
�سكنيــة �أو من�ش ـ�أة قائمــة �أو ترميمهــا فـي الأر�ض الزراعيــة التــي تروى بالآبار �أو الأفالج
�أو العـي ــون تقدي ــم طل ــب كتاب ــي �إىل مدي ــر دائ ــرة �أو مركــز التنمي ــة الزراعي ــة بالواليـ ــة ،
ويرفق به امل�ستندات الآتية :
�أ  -ا�ستمارة �إجراء تنظيم ا�ستخدام الأر�ض الزراعية .
ب  -ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية .
ج  -ن�سخة من �سند الوكالة فـي حال تقدمي الطلب نيابة عن مالك الأر�ض الزراعية .
د  -ن�سخة من �سند امللكية الزراعية والر�سم امل�ساحي .
هـ  -ن�سخة من �شهادة ح�صر بئر فـي حالة وجود بئر .
و  -ن�سخة من الإعالم ال�شرعي بالن�سبة للطلب املقدم من الورثة .
ز  -موافقة من وزارة ال�سياحة بالن�سبة لطلبات �إقامة النزل اخل�ضراء .
ح  -خمطط للمنزل �أو املن�ش�أة القائمة املراد ف�صلها � ،صادر من �أحد املكاتب اال�ست�شارية
املرخ�ص لهــا بالعمــل فـي ال�سلطن ــة  ،يو�ضح امل�ساح ــة الفعليــة واملداخــل والطــرق
امل�ؤديــة �إليــه  ،وذلك بالن�سبــة لطلــب الف�صــل .
املــادة ( ) 39
حت ــال الطلبــات إ�لــى جلــان فنيــة ت�شكــل بقــرار من املديــر العــام �أو مديــر الإدارة املختــ�ص
وتكون برئا�سة مدير دائرة �أو مركز التنمية الزراعية  ،وتتوىل هذه اللجنة درا�سة ومعاينة
الأر�ض الزراعية و�إعداد تقرير عنها يت�ضمن ب�صفة خا�صة نوع املزروعات والأ�شجار القائم ــة
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وم�صــدر الري واملن�شـ ـ�آت اخلدمي ــة واملن�شـ ـ�آت القائم ــة �إن وجــدت  ،و�أخذ عينــات من الرتبة
وامليــاه بالن�سب ــة لطلب ــات تغيي ــر الغر�ض املح ــدد ال�ستخــدام الأر�ض الزراعي ــة و�إحالته ــا
�إىل املديري ــة العامــة للبح ــوث الزراعي ــة واحليواني ــة لتحليلـهـ ــا  ،و�إعـ ــداد تقري ـ ــر ب�ش�أنه ــا
�إىل املديرية �أو الإدارة الوارد منها .
املــادة ( ) 40
تق ــوم املدي ــرية �أو الإدارة املخت�ص ــة بعــر�ض جميــع الطلبــات امل�ش ــار �إليه ــا فـي امل ــادة ()38
علــى اللجنــة الفرعيــة باملديريــة �أو الإدارة املخت�صــة للبــت فـيهــا با�ستثنــاء طلبــات تغيي ــر
الغــر�ض املح ــدد ال�ستخ ــدام الأر�ض الزراعي ــة كلي ــا �أو جزئي ــا �أو �إقام ــة الن ــزل اخل�ض ــراء ،
فتقوم ب�إحالتها �إىل املديرية العامة للتنمية الزراعية لعر�ضها على اللجنة الرئي�سية .
الف�صـل العا�شـر
اللجـــان
املــادة ( ) 41
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة ت�سمى " اللجنة الرئي�سية " وتخت�ص بالآتي :
�أ  -البت فـي طلبات تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية كليا �أو جزئيا .
ب  -البت فـي طلبات �إقامة النزل اخل�ضراء �أو ترميمها .
ج  -البت فـي طلبات ت�أجري الأر�ض الزراعية .
د  -البت فـي التظلمات املقدمة من قرارات اللجان الفرعية .
املــادة ( ) 42
ت�شكــل بقــرار مــن الوزيــر جلن ــة فرعي ــة فـي كــل من مديري ــات و�إدارات الزراعــة والث ــروة
احليوانية  ،وتخت�ص بالآتي :
أ�  -البت فـي الطلبات املقدمة لبناء �أو �إعادة بناء �أو ترميم املنازل ال�سكنية فـي الأر�ض
الزراعية املروية بالآبار والأفالج والعيون .

-199-

ب  -البت فـي الطلبات املقدمة لف�صل املنازل ال�سكنية �أو القطعة ال�سكنية �أو املن�ش�آت
املقامة فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار والأفالج والعيون .
ج  -البت فـي الطلبات املقدمة لإقامة من�ش�آت خدمية فـي الأر�ض الزراعية �أو ترميمها .
د  -البت فـي طلبات تق�سيم الأر�ض الزراعية لال�ستخدام ذاته .
املــادة ( ) 43
يجب البت فـي الطلبات امل�شار �إليها فـي املادة ( )38من هذه الالئحة خالل (� )60ستني
يوما من تاريخ تقدميها  ،ويعترب م�ضي املدة املذكورة دون البت فـيها مبثابة رف�ض له ،
ويتم �إخطار ذوي ال�ش�أن بالقرار ال�صادر فـي �ش�أن طلباتهم .
الف�صل احلادي ع�شـر
العقـــوبات
املــادة ( ) 44
م ــع عــدم الإخ ــالل ب�أي عقوبــة �أ�شــد ينــ�ص عليهــا نظــام الزراع ــة �أو �أي قانــون �آخــر يعاق ــب
كــل مــن يخال ــف �أحك ــام هــذه الالئحــة بغرامــة ال تقــل عــن ( )200مائتــي ري ــال عمان ــي ،
وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين .

-200-

قــرار وزاري
رقـــم 2014/287
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية
لقانـــون املراعــي و�إدارة الثــــروة احليوانيــــة
ا�ستنادا �إىل قانون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/8
و�إلــى الالئح ــة التنفيذيـ ــة لقان ــون املراعـ ـ ــي و�إدارة الث ـ ــروة احليوانيــة ال�ص ــادرة بالق ــرار
الوزاري رقم ، 2005/12
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية
امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1436 / 1 / 17 :هـ
املوافـــــق 2014 / 11 / 10 :م
د  .فــ�ؤاد بن جعفر ال�ساجواين
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

ن�شر هذا القـرار فـي اجلريــدة الر�سميــة رقم ()1079
ال�صادرة فـي 2014/11/23م
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تعديـالت بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة
لقانـــون املراعـــي و�إدارة الثــــروة احليوانيـــــة
ي�ستبـ ـ ــدل بن�ص ـ ــي املادت ـ ــني ( 23و  )24من الالئحـ ـ ــة التنفيذيـ ـ ــة لقانـ ــون املراعـ ـ ــي و�إدارة
الرثوة احليوانية الن�صان الآتيان :
املــادة ( ) 23
تنق�سم مزارع الإنتاج احليواين التجارية �إىل :
 - 1مزرعـة �إنتاجيـة �صغيـرة :
وهي التي تزيد طاقتها اال�ستيعابية علــى ع�شري ــن ر�أ�ســا من البقــر � ،أو ع�شــرة ر�ؤو�س
من الإب ــل � ،أو مائ ــة ر�أ�س من املعز �أو ال�ض ـ�أن �أو الغـ ــزالن  ،وال تزيــد على مائـ ــة ر�أ�س
من البقـ ـ ــر � ،أو خم�سـ ـ ــني ر�أ�س ـ ــا من الإب ـ ــل � ،أو خم�سمائ ـ ـ ــة ر�أ�س من املع ـ ــز �أو ال�ضـ ـ ـ�أن
�أو الغزالن  ،وبالن�سبة �إىل الطيور فتكون على النحو الآتي :
�أ  -مزرع ـ ـ ــة �إنتاجيـ ـ ــة �صغي ـ ـ ــرة خا�صـ ـ ــة ب�صغــار املرب ـ ـ ـ ــني  :وهـ ـ ـ ــي التـ ـ ــي ال تقـ ـ ــل
عــن �ألـف وخم�سمائة طائر من الدجاج الالحم � ،أو خم�سمائـة طائر من الدجاج
البيا�ض  ،وال تــجاوز ثالثــة �آالف طائــر من الدجاج الالحــم � ،أو �أل ـ ــف وثمامنائـ ــة
طائـ ــر من الدج ــاج البيـ ــا�ض � ،أو التي تبل ــغ طاقتهــا اال�ستيعابيــة ع�شريـن طائ ــرا
من النعام .
ب  -مزرع ـ ــة �إنتاجي ــة �صغي ــرة  :وه ــي التـي تزيـ ــد طاقت ـهـا اال�ستيعابية علـ ــى املزرعـ ــة
الإنتاجية اخلا�صة ب�صغار املربني  ،وال جتاوز �ستة �آالف طائر من الدجاج الالحم
�أو خم�سة �آالف طائر من الدجاج البيا�ض � ،أو ثالثني طائرا من النعام .
 - 2مزرعـة �إنتاجيـة متو�سطـة:
وهي التي تزيد طاقتها اال�ستيعابية على طاقة املزرعة الإنتاجية ال�صغرية  ،وال تزيد
على خم�سمائة ر�أ�س من البقر � ،أو مائتني وخم�سني ر�أ�سا من الإبل � ،أو �ألف وخم�سمائة
ر�أ�س مـ ــن املع ـ ــز �أو ال�ضـ ـ�أن �أو الغ ــزالن � ،أو ع�ش ــرة �آالف طائـر م ــن الدج ــاج الالح ــم ،
�أو ع�شرة �آالف طائر من الدجاج البيا�ض � ،أو �ستني طائرا من النعام .
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 - 3مزرعـة �إنتاجيـة كبيـرة :
وه ــي الت ــي تزي ــد طاقته ــا اال�ستيعابي ــة احليواني ــة علــى طاقـ ــة املزرعـ ــة الإنتاجيـ ـ ــة
املتو�سطة  ،وبالن�سبة �إىل الطيور فتكون على النحو الآتي :
�أ  -مزرعــة �إنتاجية كبرية تقام فـي غــري خمططـات جتميعية لرتبيـة الدواجــن :
وهــي الت ــي تزي ــد طاقتهــا اال�ستيعابية على طاقة املزرع ــة الإنتاجيــة املتو�سط ــة ،
وال تزيد على ع�شرين �ألف طائر من الدجاج الالحم � ،أو خم�سة ع�شر �ألف طائر
من الدجاج البيا�ض � ،أو مائة طائر من النعام .
ب  -مزرع ـ ــة �إنتاجي ــة كبيــرة تق ــام فـي خمطط ــات جتميعي ــة لرتبي ــة الدواج ــن :
وهي التي تزيــد طاقتهــا اال�ستيعابية على املزرعة الإنتاجيــة الكبرية التـي تقــام
فـي غري املخططات التجميعية لرتبية الدواجن .
ج  -مزرعــة �إنتاجية كبرية لإنتاج �أمهات وجدود الدواجــن  :وهي املزارع التـي ال تقــل
طاقتها اال�ستيعابية عن ع�شرين �ألف طائر .
املــادة ( ) 24
يجـ ــب علـ ــى �أ�صحـ ــاب م ــزارع الإنت ــاج احليوانـ ــي التجاريـ ــة االل ـتـ ــزام باملوا�صـفـ ــات الفني ــة
وال�شروط وال�ضوابط املعتمدة من قبل الوحدة املخت�صة .
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قــرار وزاري
رقـــم 2014/302
بتعديـل بعـ�ض �أحكــام الالئحـة التنفيذيــة
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�ل ــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائيــة احليــة ال�صــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـدل بنــ�ص البنـد (�أ) من املــادة ( )15من الالئح ــة التنفيذية لقان ــون ال�صي ــد البحــري
وحماية الرثوة املائية احلية امل�شار �إليها الن�ص الآتي :
" يحظـ ــر �صيـ ــد وجم ــع ال�صفيل ــح ط ــوال العـ ــام  ،مـ ــا ع ــدا الفت ــرة م ـ ــن اليـ ــوم ال�ساب ـ ــع
مـن �شهـر دي�سمبـر حـتى اليـوم الثامـن ع�شـر من �شهـر دي�سمـرب مـن كـل عـام " .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1436 / 2 / 2 :هـ
املوافـــــق 2014 / 11 / 25 :م
ن�شر هذا القـرار فـي اجلريــدة الر�سميــة رقم ()1080
ال�صادرة فـي 2014/11/30م
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د  .فــ�ؤاد بن جعفر ال�ساجواين
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

قــرار وزاري
رقـــم 2014/312
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة للأ�سـواق ال�سمكيـة
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و�إىل قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/45
و�إىل قانون �سالمة الغذاء ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/84
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/68بتحديد اخت�صا�صات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلـى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ال�صيــد البحـري وحمايــة الثــروة املائيــة احليــة ال�صــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إىل الئحة �شروط وموا�صفات �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ، 2004/29
و�إىل الئحة �إدارة موانئ ال�صيد البحري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2004/64
و�إىل الئحة �ضبط جودة الأ�سماك ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/12
و�إىل الئحة �سالمة الغذاء ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/2
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يـعـمـل فـي �شـ�أن الأ�سواق ال�سمكية ب�أحكام الالئحة املرفقة .
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املــادة الثانيــــة
ي�ستمر العمل بالعقود املربمة بني وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات
والأفراد لإدارة الت�سويق ال�سمكي فـي الأ�سواق ال�سمكية �إىل حني انتهاء مدتها .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد (� )4أربعة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1436 / 2 / 21 :هـ
املـوافـــــق 2014 / 12 / 14 :م
د  .فــ�ؤاد بـن جعفــر ال�ساجوانــــي
وزيـ ــر الزراع ـ ــة والث ــروة ال�سمكي ــة

ن�شر هذا القـرار فــي اجلريــدة الر�سمية رقم ()1083
ال�صادرة فـي 2014/12/21م
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الالئحـة التنظيميــة للأ�ســواق ال�سمكيــة
الف�صــل الأول
تعاريــف و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
يكــون للكلم ــات والعبــارات التالي ــة ف ــي تطبيـق �أحكــام ه ــذه الالئحــة املعنـى املبــني قــريـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الــــــــوزارة :
وزارة الــزراعـة والـثـ ــروة الـ�سمـكـيـة .
 - 2الوزيـــــــــر :
وزي ــر الزراعـ ــة والثـروة الــ�س ـمـكـ ـيـة .
 - 3ال�سلـطـة املخـت�صة :
املديرية العامة للت�سويق واال�ستثمار ال�سمكي بالــوزارة والتق�سيم ــات التنظيميــة
املخت�ص ــة التابع ــة للــوزارة باملحافظــات والواليــات .
 - 4اجلهــات املخت�صـة :
الوحـ ـ ــدات احلكوميـ ـ ــة الأخ ـ ــرى التـ ــي يتع ـ ــني التن�سيـ ـ ــق معه ـ ــا وفق ـ ــا للقوان ـ ــني
واللوائح املعمول بها .
 - 5مراقـب ال�ســــــوق :
املوظف امل ــخول �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي جمال تطبيق �أحكام قانون ال�صيد
البحري وحماية الرثوة املائية احلية امل�شار �إليه واللوائح ال�صادرة تنفيذا لأحكامه .
 - 6املوظـف املخـتــ�ص :
املوظــف املعنــي بفحـ�ص الأ�سماك ومنتجاتـها للت�أكــد مـن �صالحيتهــا لال�ستهــالك
الآدمي .
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 - 7الأ�سـواق ال�سمكيـة :
الأماكن املخ�ص�صة لتــداول الأ�سماك ومنتجاتها  ،والتابعة للوزارة �أو التي ت�شرف
عليها  ،وتـ�شمل الأ�سـواق املحلية واملركزية والأ�ســواق ال ـقــائمـة فـي مــوانـئ الــ�ص ـيــد
ال ـب ـحــري ومراكز الإنزال الـمـع ـت ـمـدة م ــن ال ــوزارة .
� - 8إدارة الــ�ســــوق :
اجلهـ ــة الإداريــة املكلفـ ــة ب ـ�إدارة ال�س ـ ــوق ال�سمكي .
 - 9تداول الأ�سماك ومنتجاتها :
�ش ـ ـ ــراء � ،أو بي ـ ـ ــع � ،أو حت�ضيـ ـ ــر � ،أو تقدي ـ ـ ــم � ،أو ع ـ ـ ــر�ض � ،أو تخزي ـ ـ ــن � ،أو �شحـ ـ ــن ،
�أو تعبئـ ــة � ،أو فـ ــرز � ،أو نقـ ــل � ،أو �إعادة تعبئ ــة � ،أو ا�ستي ـ ــراد � ،أو ت�صديـ ـ ــر � ،أو �إع ــادة
ت�صدير الأ�سماك ومنتجاتها بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
 - 10م�ؤ�سـ�ســـة الـداللـــة :
امل�ؤ�س�سة املرخ�ص لـهـا ب�إدارة الت�سويق ال�سمكي فـي الأ�سواق ال�سمكية .
 - 11الــــدالل :
ال ـمـرخ�ص له باملناداة لبيع الأ�سماك ومنتجاتها باملزاد فـي ال�سوق ال�سمكي .
 - 12التـرخـيـــ�ص :
املوافقة التي ت�صدرها ال�سلطة املخت�صة للأ�شخــا�ص الطبيعي ــة واالعتباريــة للعمل
فـي ال�سوق ال�سمكي وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 13املرخـ�ص لـــه :
كل �شخ�ص طبيعي � ،أو اعتباري يرخ�ص له مبمار�سة �أي ن�شاط داخل ال�سوق ال�سمكي .
 - 14املـنـ�شـــ�آت :
الأمـاكـ ــن التـ ــي يتــم فيهـ ــا ا�ستقـ ـبـ ــال  ،وع ـ ــر�ض  ،وب ـيـ ــع  ،وت ـق ـط ـي ـ ــع  ،وت ـج ـهـيـ ــز ،
وح ـفــظ  ،وت ـخــزيــن الأ�سـ ـمـاك وم ـنــتجــاتهــا فـي ال�سوق ال�سمكي .
� - 15سـفـينـــة ال�صـيـــد :
كـل من�ش ـ�أة عائمـة  ،مرخ�صــة  ،وم�سجل ــة بال ــوزارة .
 - 16و�سـيلــة الـنقـــل :
املركبة املرخ�ص لها بـنـقــل وتــ�ســويــق الأ�سـماك ومنتجـاتها .
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 - 17الأ�سمــــاك :
الكائنـ ــات املائيـ ــة احلية التـي تعيــ�ش فـي البحــار وامليـاه العذبة  ،وت�شم ــل البط ــارخ
(بي�ض ال�سمك)  ،عــدا الثديـيـات وال�سالحف وال�ضفادع .
 - 18املنتجــات ال�سمكيــة :
الأ�س ـمــاك و�أج ــزا ؤ�ه ــا املعدة � ،أو املجـهزة لال�سـتـهـالك الآدمـ ــي .
 - 19الأ�سماك ال�صاحلــة :
الأ�سماك اخلالية مــن امل ـخــاطــر احلـيوية  ،والكيميائية  ،والفيزيائية  ،والإ�شعاعية .
 - 20الأ�سمـــاك الطازجــة :
الأ�سماك الـ ـتــي ل ـ ــم ت ـخــ�ض ــع لأي م ـع ــال ـجــة ل ـغــر�ض احلفظ  ،عـدا التربيد .
 - 21الأ�سمـــاك املبـــردة :
الأ�سماك التي يتـم تربيدهــا با�ستخدام الثل ــج � ،أو الــهواء البــارد � ،أو املي ــاه املاحل ــة
�إىل درجــة تقارب درجة ذوبان الثلج ما بني �صـفـر �إلـ ــى (� )4أربـع درجات مئوية .
 - 22الأ�سمــاك املجمـــدة :
الأ�سمـ ــاك الت ــي ت�ص ــل درج ــة ح ــرارة مرك ــز ج�سمهـ ــا �إل ــى ( )ْ 18-ثمان ــي ع�ش ـ ــرة
درجة مئوية حتت ال�صفر � ،أو �أقل فـي اجلزء املكتنز من اللحم .
 - 23العـيـنــــة :
كـمـي ــة � ،أو ع ــدد � ،أو وزن الأ�سـمــاك ومنتجاتها الـتــي تـ ـ�ؤخـ ــذ بطريق ــة ع�شوائي ــة
مـن الدفعـة لفح�صه ــا ف ــي املخت ــرب وحتديــد مــدى مطابقتهــا باحلدود امل�سم ــوح
بهـا واملبينة باملالحق املرفقة بالئحة �ضبط جودة الأ�سماك امل�شار �إليها .
 - 24الدفـعـــــة :
كمية حمدودة ومتجان�سة من نوعية واحدة من الأ�سمــاك  ،وم�صيدة من منطقة
واحدة  ،وتعر�ضت لنف�س املعاملة .
 - 25ال�شهــادة ال�صحيــة :
الوثيق ــة التــي ي�صدرهــا الطبيب البيطــري  ،وتفيــد �سالمــة الأ�سم ــاك ومنتجاته ــا
و�صالحيتها للت�صدير .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على الأ�سواق ال�سمكية  ،وت�سري فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص
فيها �أحكام الئحة �ضبط جودة الأ�سماك امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 3
تـ ـه ــدف هـ ــذه الــالئحة إ�لــى حتقيق ما ي�أتي :
1 -1تنظيم الأ�سواق ال�سمكية والرقابة عليها .
2 -2تنظيم تداول الأ�سماك ومنتجاتها .
3 -3توفري الأ�سماك ومنتجاتها فـي الأ�سواق ال�سمكية .
4 -4ت�شجيـ ــع املناف�س ـ ــة احل ــرة فــي ت ــداول الأ�س ـم ـ ــاك ومنتجاته ــا  ،ومــنع احتكاره ـ ــا ،
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 4
ال يجــوز ت ــداول الأ�سمــاك ومنتجاتها �إال فـي الأ�س ــواق ال�سمكية وفـي الأماك ــن املخ�ص�صـ ــة
لذلك من قبل �إدارة ال�سوق .
املــادة ( ) 5
ال يج ــوز تـ ــداول الأ�سم ــاك امل�ستزرع ــة ومنتجاته ــا بال�س ــوق ال�سمكـ ــي �إال بعـ ــد احل�ص ــول
علــى ت�صري ـ ــح بـ ــذلك م ـ ــن �إدارة ال�سـ ـ ــوق  ،ويجب حتدي ـ ــد النـ ـ ــوع امل�ست ـ ــزرع  ،والكميـ ـ ــة ،
وموق ــع اال�ست ــزراع  ،وتاريــخ احل�ص ــاد .
املــادة ( ) 6
ال يجـ ــوز تـ ــداول الأ�سم ــاك امل�ست ــوردة ومنتجاته ــا بال�س ــوق ال�سمك ــي �إال بعـ ــد احل�ص ــول
على ت�صريح بذلك من �إدارة ال�سوق  ،ويجب بيان بلد املن�ش�أ  ،ونوعية  ،وحالة املنتج .
املــادة ( ) 7
يجب �أن يح�صل بائعو ومقطعو الأ�سماك والدالل والعاملون بال�سوق ال�سمكي على �شهادة
طبية من اجلهة املخت�صة تثبت خلوهم من الأمرا�ض املعدية .
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املــادة ( ) 8
علــى بائعـي ومقطع ــي الأ�سماك ومنتجاتها والدالل االلتــزام بارتــداء الـزي الــذي حتــدده
ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 9
ي ـح ـظــر تـداول الأ�سماك التالية ومـنـتجـاتـهـا فـي الأ�سواق ال�سمكية :
 - 1الأ�سم ــاك املحظ ــور �صيدهـ ــا ف ــي موا�س ـ ــم حم ــددة  ،وذلك خ ــالل فت ــرة احلظ ــر ،
وي�ستثنى من ذلك الآتي :
�أ  -الأ�سماك التي مت �صيدها فـي غري فرتة احلظر  ،والتي يتم ت�سجيلها لدى
الدوائر املخت�صة التابعة للوزارة .
ب  -الأ�سماك امل�ستزرعة .
ج  -الأ�سماك التي متت م�صادرتها  ،وبيعها بالطرق املقررة قانونا .
 - 2الأ�سماك املقيد �صيدها من حيث النوع  ،واحلجم  ،والطول .
الف�صـــل الثانــــي
الرتاخيــــــ�ص
املــادة ( ) 10
ال يجــوز تــداول الأ�سماك ومنتجاتهـا داخل الأ�سواق ال�سمكية �إال برتخيــ�ص مــن ال�سلطــة
املخت�صة .
املــادة ( ) 11
يقدم طل ــب الرتخيــ�ص من ا ألفــراد العمانيــني  ،وامل�ؤ�س�ســات وال�شـركــات �إىل �إدارة ال�ســوق ،
وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
1 -1ن�سخــة من ال�سجــل التجــاري � ،شهــادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�صناعــة عم ــان ،
الرتخيـ�ص البلدي  ،ترخي�ص تداول الرثوات املائية احلية ال�صادر من الـوزارة ،
وذلك بالن�سبة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات .
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2 -2ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية بالن�سبة للأفراد .
3 -3ن�سخة من ترخي�ص و�سيلة النقل .
�4 -4شه ــادة طبيـة �ص ــادرة مــن اجلهــة املخت�ص ــة  ،تثبت خلو ا ألفـ ـ ــراد م ــن ا ألم ـ ــرا�ض
املعدية .
املــادة ( ) 12
تتولــى �إدارة ال�سوق درا�سة طلبات الرتاخي�ص  ،و�إحالته ــا �إىل ال�سلطــة املخت�صــة م�شفوعــة
بتو�صياتها  ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدميها ،
وعلى ال�سلطة املخت�صة البت فـي الطلبات خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إحالتها
�إليها  ،ويعد م�ضي هذه املدة دون رد قبوال للطلب  ،وفـي حال رف�ض الطلب يجب �أن يكون
م�سببا  ،و�أن يخطر مقدم الطلب ب�أ�سباب الرف�ض كتابة .
املــادة ( ) 13
ت�صدر ال�سلطة املخت�صة الرتخي�ص بعد �سداد الر�سوم املبينة بامللحق املرفق بهذه الالئحة ،
وعلى املرخ�ص له الت�سجيل لدى �إدارة ال�سوق  ،وفقا للنمــوذج املعد لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 14
ي�سري الرتخي�ص ملدة (� )1سنة واحدة  ،وال يجوز للمرخ�ص له ممار�سة �أي ن�شاط بعد
انق�ضاء هذه املدة  ،ما مل يتخذ �إجراءات جتديده قبل انتهاء مدته .
املــادة ( ) 15
يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
�1 -1سداد القيمة الإيجارية للمن�ش�آت التي متار�س فيها الأن�شطة املرخ�ص بها داخل
ال�سوق ال�سمكي  ،وفقا للفئات التي حتددها الوزارة بعد �أخذ موافقة وزارة املالية .
2 -2م�سك �سجالت تبني م�صدر  ،و�أنواع  ،وكميات  ،وتواريخ ت�سلم  ،و�أ�سعار �شراء وبيع
الأ�سماك ومنتجاتها  ،و�أي بيانات �أخرى  ،وفقا للنماذج املعدة لهذا الغر�ض .
3 -3االحتفاظ بال�سجالت  ،والوثائق املقررة من قبل �إدارة ال�سوق ملدة ( )5خم�س
�سنوات من تاريخ �إ�صدار تلك ال�سجالت والوثائق .
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4تقدمي كافة البيانــات وامل�ستندات التي تطلبها �إدارة ال�سوق  ،وال�سماح للمراقبني
ب�أداء عملهم وتقدمي الت�سهيالت الالزمة لتمكينهم من �أداء عملهم .
5تقدمي ال�سجالت  ،والوثائق اخلا�صة بالأ�سماك ومنتجاتها للمخت�صني بال�سوق
ال�سمكي  ،واجلهات املخت�صة  ،كلما طلب منه ذلك .
6ا�ستخ ــراج �شه ــادة طبيــة مــن اجلهــة املخت�صــة  ،للعامل ــني لدي ــه  ،تثبـ ــت خلوه ـ ــم
من الأمرا�ض املعدية .
�7إخطار �إدارة ال�سوق بالإر�ساليات امل�صدرة التي مت رف�ضها .
8عدم �إجراء �أي تعديالت � ،أو �إ�ضافات على املن�ش�آت � ،إال بعد احل�صول على موافقة
كتابية من ال�سلطة املخت�صة .
الف�صــل الثالــــث
�إدارة ال�ســـــوق
املــادة ( ) 16

تختـ ــ�ص �إدارة ال�سـ ــوق با آلتـ ــي :
1 -1الإ�شراف على كافة الأن�شطة التي متار�س بال�سوق ال�سمكي .
2 -2تطبيق اللوائح  ،والقرارات  ،والتعاميم املنظمة للعمل بال�سوق ال�سمكي .
3 -3اتخ ــاذ الإج ـ ــراءات الالزمة للمحافظ ــة على �سالمـ ــة من�ش ـ�آت وممتلك ــات ال�س ــوق
ال�سمكي .
4 -4املحافظة على نظافة ال�سـ ــوق ال�سمك ــي  ،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن
والنظام به .
5 -5اتخ ــاذ الإجـ ــراءات الالزم ــة ل�ضبــط  ،و�سحــب  ،و�إتــالف الأ�سمـاك ومنتجاته ــا ،
غري ال�صاحلة لال�ستهالك الآدمي  ،وفقا للإجراءات التي حتددها الوزارة .
6 -6اقرتاح مواعيد العمل بال�سوق ال�سمكي  ،ورفعها لل�سلطة املخت�صة لالعتماد .
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7 -7و�ضــع �ضوابط تخ�صيـ�ص املن�ش�آت التي متار�س فيها الأن�شطة املرخ�ص بها داخل
ال�سوق ال�سمكي .
8 -8حتديد ثمن تقطيع الأ�سماك  ،بالتن�سيق مع مقطعي الأ�سماك .
9 -9اقت ــراح �ش ــروط ومعايري تعيني م�ؤ�س�س ــة الداللـ ــة  ،ورفعه ــا لل�سلط ــة املخت�ص ــة
لالعتماد .
�10 10أي اخت�صا�صات ومهام �أخرى ذات �صلة بالأن�شطة املرخ�ص بها فـي ال�سوق ال�سمكي .
الف�صــــل الرابــــع
نظــم تـــداول الأ�سمــاك ومنتجاتهــا
�أوال  :نـظـام البيــع باجلملـــة
املــادة ( ) 17
يكون بيع الأ�سماك ومنتجاتها بنظام اجلملة فـي الأ�سواق ال�سمكية باملزاد العلني وال يجوز
لغري املرخ�ص له بيع الأ�سماك ومنتجاتها بنظام اجلملة فـي الأ�سواق ال�سمكية .
املــادة ( ) 18
تعني ال�سلطة املخت�صة م�ؤ�س�سة الداللة بنظام املزاد العلني  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة ،
و�إذا مل يتقدم للمزاد �سوى عطاء واحد يجوز لها تعيني م�ؤ�س�سة الداللة وفقا لل�شروط
واملعايري التي حتددها .
ويجوز لل�سلطة املخت�صة �أن تعني �إحدى امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة فـي تفريغ و�إنزال الأ�سماك
ومنتجاتها من قوارب و�سفن ال�صيد وو�سائل النقل فـي املواقع املخ�ص�صة لعر�ض وبيع
الأ�سماك ومنتجاتها وفقا لل�شروط واملعايري التي حتددها .
املــادة ( ) 19
يجــوز لإدارة ال�س ــوق  -بعد موافقــة ال�سلطة املخت�صـة � -أن تقوم ب�أعمــال م�ؤ�س�ســة الداللــة
فـي الأ�سواق ال�سمكية �إذا اقت�ضى احلال ذلك .
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املــادة ( ) 20
تتوىل م�ؤ�س�سة الداللة  -حتت �إ�شراف �إدارة ال�سوق  -القيام بعمليات �إدارة الت�سويق ال�سمكي
باملزاد العلني  ،وتنظيم دخول  ،وتفريغ حمولة الأ�سماك ومنتجاتها من �سفن ال�صيد ،
وو�سائل النقل فـي ال�سوق ال�سمكي  ،وفقا لل�ضوابط والتعليمات ال�صادرة من �إدارة ال�سوق .
املــادة ( ) 21
تعني م�ؤ�س�سة الداللة  ،دالال � ،أو �أكرث  ،وفقا لل�شروط الآتية :
�1 -1أن يكون عماين اجلن�سية .
�2 -2أن يكون من ذوي اخلربة فـي هذا املجال .
� 3 -3أن يكـ ــون خاليا مـ ــن الأم ــرا�ض املعدي ــة مبوج ــب �شهادة طبية �صادرة من م�ؤ�س�ســة
�صحية معرتف بها .
املــادة ( ) 22
يجــب علـى املرخــ�ص لــه الراغــب ف ــي �إدخـ ــال قـ ــوارب � ،أو �سف ــن ال�صيـ ــد � ،أو و�سائـ ــل النقــل
إ�لـ ــى ال�س ــوق ال�سمكــي  ،ت�سجيلها لدى �إدارة ال�سوق  ،وفقا لل�ضوابط التي حتددها .
املــادة ( ) 23
يجب على مـ ـ�ؤ�ســ�ســة الــداللــة ت�صنيــف الأ�سم ــاك املعرو�ضــة ومنتجاتهــا  ،ح�ســب نوعهــا ،
وحجمهــا  ،وحالتها ( طـازجة  ،مــربدة  ،جممدة � ،أخرى)  ،وو�ضع مل�صقات عليهــا تــو�ضح ،
مــناط ــق ال�صي ــد  ،ومــراكز ا إلن ـ ــزال  ،و�أرق ــام قـ ــوارب و�سف ــن ال�صيد التي مت ال�شراء منها .
املــادة ( ) 24
يج ــوز مل�ؤ�س�س ــة الدالل ــة عر�ض عينــات للمتزايدين �إذا كانت كمي ــة الأ�سمـ ــاك ومنتجاتهـ ــا
فـي قوارب و�سفن ال�صيد � ،أو و�سيلة النقل  ،كبرية  ،وفـي غريها من احلاالت التي يتعذر
معهــا �إنــزال كامـل الكميـة �إىل املوقــع املخ�ص�ص للبيع باملزاد وفقــا ملا تقدره �إدارة ال�س ــوق ،
وف ــي حال ر�سو املــزاد يتم ت�سلم كام ــل الكمية املبيعة فـي ح�ض ــور ممث ــل م�ؤ�س�س ــة الدالل ــة
على �أن تكون مطابقة للعينة من حيث النوع واجلودة .
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املــادة ( ) 25
يعل ــن الـ ــدالل عـ ــن الأ�سم ـ ــاك ومنتجاته ــا املعرو�ض ــة للبيــع بامل ــزاد  ،ويتـ ــم تر�سي ــة امل ــزاد
على �صاحب �أعلى �سعر .
املــادة ( ) 26
ال يجوز ملن ر�سا عليه املزاد العدول عن �إمتام �إجراءات البيع بعد انتهاء �إجراءات املزاد ،
فـ ـ�إذا رف ــ�ض ت�سلم الأ�سمـ ــاك و�سداد قيمتها جاز للدالل �إعادة �إجراءات املزاد مرة �أخرى ،
مع �إلزامه بالفروق الناجمة عن البيع ب�سعــر �أقــل عن ال�ســعر ال ــذي و�ص ــل �إلـيــه  ،وكاف ــة
النفقات الفعلية املرتتبة على ذلك .
املــادة ( ) 27
يج ــوز ملالــك الأ�سم ــاك ومنتجاتهـ ـ ــا � ،أو من ميثل ـ ــه العــدول عـ ــن �إمتـ ـ ــام �إج ـ ــراءات البي ـ ــع
�إذا ل ــم ي�ص ــل إ�لـ ــى الثم ــن ال ــذي ح ــدده  ،عل ــى �أن يلت ـ ـ ــزم ب�س ـ ـ ــداد ( )%50خم�سـ ــني باملائـ ــة
من م�صاريف الــداللة املن�صـ ــو�ص عليه ــا فـي املــادة ( )30من هـ ــذه الالئحـ ــة  ،وفقــا لأعلــى
ثمــن و�ص ــل �إليه املزاد .
املــادة ( ) 28
ت�صدر م�ؤ�س�سة الداللة � ،أو �إدارة ال�سوق  -بح�سب الأحوال � -إي�صاال يبني فيه نوع  ،وكمية
الأ�سماك املبيعة  ،و�أوزانها  ،ودرجة جودتها  ،و�سعر البيع الذي ر�سا عليه املزاد  ،وا�سم البائع
وامل�شرتي  ،وت�سلم كل منهما ن�سخة من الإي�صال .
املــادة ( ) 29
يجب على من ر�سا عليه املزاد �سداد ثمن الأ�سماك املبيعة  ،ومنتجاتها  ،وت�سلمها ونقله ــا
خ ــالل امل ــدة الت ــي حتددها �إدارة ال�سوق  ،وفـي حالة خمالفة ذلك يتحمل اخل�سائر الناجمة
عن تلف الأ�سمــاك ومنتجاتها  ،وكافة النفقات املرتتبة على ذلك .
املــادة ( ) 30
حت�صل م�ؤ�س�سة الداللة م�صاري ــف داللــة بن�سبـة ( )%5خم�سة باملائــة مـن ثمــن الأ�سمـاك
املبيعة ومنتجاتها  ،يتم توزيعها على النحو الآتي :
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� )%4(1 -1أربعة باملائة ل�صالح م�ؤ�س�سة الداللة .
 )%1(2 -2واحد باملائة ل�صالح الوزارة .
وفـي حالة قيام �إدارة ال�سوق ب�أعمال م�ؤ�س�سة الداللة بنف�سها  ،حت�صل م�صاريف الداللة
كاملة حل�ساب الوزارة .
املــادة ( ) 31
حتدد �إدارة ال�سوق املدة التي ي�صرح ل�سفن وقوارب ال�صيد  ،وو�سائل النقل بالوجود خاللها
فـي ال�سوق ال�سمكي  ،ويجب على مالكيها �إخراجها م ــن مواقع العر�ض  ،والتفريغ فور
االنته ــاء م ـ ــن املــزاد  ،وعمليـ ــة الت�سليــم والتفريغ  ،وفـي حالــة خمالفــة ذلك يك ــون لإدارة
ال�ســوق  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة � ،سحبها على نفقة مالكيها .
املــادة ( ) 32
ال يجوز لغري املرخ�ص له فرز  ،و�إعادة تعبئة � ،أو �شحن الأ�سماك ومنتجاتها داخل ال�سوق
ال�سمكي .
املــادة ( ) 33
يجب على م�ؤ�س�سة الداللة تقدمي كافة الت�سهيالت  ،واخلدمات الالزمة لتداول الأ�سماك
ومنتجاتها بال�سوق ال�سمكي  ،وفقا ملا حتدده �إدارة ال�سوق  ،وتلتزم ب�صفة خا�صة بالآتي :
1 -1تفريغ  ،و�شحن  ،و�إنزال وحتميل الأ�سماك ومنتجاتها فـي املواقع املحددة لعر�ضها
للبيع باملزاد .
2 -2توفري �سالل  ،و�صناديق تداول الأ�سماك ومنتجاتها .
3 -3توفري الثلج الالزم حلفظ  ،وتداول الأ�سماك ومنتجاتها .
4 -4نظافة املواقع املخ�ص�صة لبيع الأ�سماك ومنتجاتها باملزاد .
ثانيـــا  :نظـــام الـبـيـع بالتـجـزئـة
املــادة ( ) 34
مــع ع ــدم الإخالل بالأحكام املن�صو�ص عليها بالئحة �ضبط جودة الأ�سمــاك امل�شار �إليهــا ،
يجب على املرخ�ص له بيع الأ�سماك ومنتجاتها بالتجـزئة االلتزام بالآتــي :
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1عر�ضهــا ف ــي الأماكــن املخ�ص�صــة لــذلك  ،وفقا للنظـ ــام املقـ ــرر من �إدارة ال�ســوق ،
وعدم تركها على الأر�ض .
2نظافة �أماكن بيع الأ�سماك ومنتجاتها  ،وا�ستيفائها ال�شروط ال�صحية .
3حفظ الأ�سماك ومنتجاتها فـي برادات كهربائية � ،أو �صناديق عازلة مربدة بالثلج
تكون م�صنعة من مواد غري قابلة لل�صد�أ .
4ا�ستعمال معدات و�أدوات �صحية لتقطيع وجتهيز الأ�سماك املبيعة تكون م�صنعة
من مواد غري قابلة لل�صد أ� وحمدد ا�ستخدامها فـي املواد الغذائية .
5و�ض ــع بي ــان بن ــوع الأ�سم ــاك وحالتهــا وبل ــد املن�ش ـ ـ أ�  ،وحتديــد �إذا مــا كانـ ــت طبيعيـ ــة
�أو م�ستزرعة .
6بيان ب�أ�سعار بيع الأ�سماك .
املــادة ( ) 35

يجب على �إدارة ال�سوق تخ�صي�ص من�صات لعر�ض  ،وتقطيع  ،وبيع الأ�سماك ومنتجاتها
بالتجزئة .
املــادة ( ) 36
يجب عر�ض الأ�سماك الطازجة للبيع حماطة بالثلج  ،طبقا للموا�صفات املعمول بها .
املــادة ( ) 37
يحظر و�ضع الأ�سماك املجمدة فـي املاء � ،أو خارج حاويات � ،أو وحدات التربيد � ،أو التجميد ،
ويجب عر�ضها للبيع بحالتها املجمدة مع �ضرورة توفري الت�سهيالت الالزمة لذلك .
املــادة ( ) 38
يجوز لأ�صحاب قوارب و�سفن ال�صيد بيع الأ�سماك ومنتجاتها بالتجزئة فـي مواقع البيع
فـي الأ�سواق ال�سمكية مبوانئ ال�صيد ومواقع الإنزال وفقا لأحكام هذه الالئحة � ،شريطة
موافقة �إدارة ال�سوق وفـي الأوقات التي حتددها .
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املــادة ( ) 39
يجوز لل�سلطة املخت�صة حتديد �أ�سعار الأ�سماك ومنتجاتها للبيع بالتجزئة فـي الأ�سواق
ال�سمكية �إذا كانت هناك حاالت ت�ؤدي �إىل ارتفاع �أ�سعارها بطريقة غري مربرة  ،وت�شكل عبئا
على امل�ستهلكني  ،وي�صدر قرار من الوزير بتحديد تلك احلاالت  ،واملدة التي يطبق فيها ،
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 40
مع مراع ــاة �أحكام املــادة ( )39من هذه الالئحــة  ،يتم حتديــد �أ�سعار الأ�سماك ومنتجاتها
فـي احلـاالت التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير وفقا للآتـ ــي :
1 -1الـت أ�ك ــد من �سع ــر ال�شــراء باجلملة مبوجــب فواتري ال�شراء من الأ�ســواق ال�سمكي ــة
فـي موانئ ال�صيد ومراكز الإنزال .
2 -2حتديـ ـ ــد �سع ـ ـ ــر البي ـ ــع بالتجزئ ـ ــة للم�ستهـ ـ ــلك بن�سبـ ــة زيـ ـ ــادة ال تتجـ ـ ـ ــاوز ()%30
ثالثني باملائة مـ ــن �س ـعــر البيع باجلملة  ،مبوجب فواتري ال�شراء .
الف�صــل اخلامـــ�س
الرقابة على الأ�سواق ال�سمكية
املــادة ( ) 41
يتول ــى مراق ــب ال�س ــوق متابعة تنفيــذ �أحك ــام هــذه الالئحــة  ،ول ــه ب�صفــة خا�ص ــة ممار�سـ ــة
ال�صالحيات الآتية :
1 -1دخ ــول وتفتيـ�ش الأ�ســواق ال�سمكيــة  ،واملن�ش ـ�آت وامل�ؤ�س�ســات وال�شركــات ذات ال�صلــة
بالأ�سم ـ ــاك ومنتجاتهـ ــا  ،وم�صان ــع الثلـ ــج  ،واملع ــدات وو�سائل النق ــل امل�ستخدمـ ــة
فـي �إعداد وجتهيز الأ�سماك ومنتجاتها  ،للت�أكد من مطابقتها لل�شروط الواردة
فـي هذه الالئحة  ،والنظم املعتمدة  ،و�إعداد التقارير اخلا�صة بعمليات التفتي�ش ،
ومتابعة الإجراءات الت�صحيحية .
2 -2الت�أكد مــن تطبي ــق ال�ش ــروط وال�ضوابــط ال�صحي ــة  ،والنظاف ــة العامـ ــة بالأ�سواق
ال�سمكية .
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3 -3القيام بالفح�ص احل�سي للأ�سماك ومنتجاتها بالتن�سيق مع املوظف املخت�ص ،
واحلج ــز عل ــى الفا�س ـ ــد منهـ ــا و�إخط ـ ــار �إدارة ال�سـ ــوق للت�صرف فيه ــا بالطريق ــة
التي تراها منا�سبة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
�4 -4ضبــط املخالف ــني لأحكام ه ــذه الالئحــة والتو�صيــة لل�سلط ــة املخت�ص ــة لإيقـ ــاف
�أن�شطتهم ب�صفة م�ؤقتة .
املــادة ( ) 42
تخ�ضع الأ�سماك ومنتجاتها للفح�ص امل�ستمــر  -بوا�سطة املوظف املخت�ص  -طوال فرتة
تواجدها فـي ال�سوق ال�سمكي  ،وفقا للإجراءات الآتية :
1 -1القيام بالفح�ص احل�ســي للأ�سمــاك ومنتجاتهــا  ،و�إخطار �إدارة ال�ســوق بالكمي ــات
غري ال�صاحلة لال�ستهالك الآدمي .
�2 -2أخذ عينات من الأ�سماك ومنتجاتها امل�شكوك فـي �صالحيتها لال�ستهالك الآدمي
بالفح�ص احل�سي  ،وذلك بغر�ض �إجراء الفحو�صات املختربية الالزمة عليها .
�3 -3إعـ ــداد حم�ضـ ـ ــر حجـ ـ ــز يبـ ــني في ــه ن ــوع  ،وع ــدد  ،ووزن الأ�سم ـ ــاك ومنتجاتهـ ـ ــا ،
غري ال�صاحلة لال�ستهالك الآدمي  ،وتاريخ �ضبطها  ،و�أ�سباب عدم �صالحيتها .
�4 -4إذا ث ـبــت من خالل الفح�ص عدم �صالحية الأ�سماك ومنتجاتها لال�ستهالك
الآدم ــي يجـ ــب �إخطار مالكهــا كتابة بذلك  ،مع بيـ ــان �أ�سب ــاب ع ــدم ال�صالحي ــة ،
وعلى �إدارة ال�سوق �سحب الكميات التي تقرر عدم �صالحيتها لال�ستهالك الآدمي
من ال�سوق ال�سمكي واتخاذ �إجراءات �إتالفها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة كلما
اقت�ضى الأمر ذلك  ،وحتميل مالكها النفقات املرتتبة على ذلك .
5 -5يجب على �إدارة ال�سوق  -بعد �سداد الر�سوم املبينة بامللحق املرفق � -إ�صدار �شهادة
�إت ــالف  ،وفق ــا للنمــوذج املع ــد له ــذا الغــر�ض  ،عل ــى �أن يتم توقيعها مــن املوظ ــف
املختــ�ص � ،أو الطبيــب البيطــري � ،أو مراقــب ال�ســوق ال ــذي تولــى عمليـة �ضبــط
الأ�سماك غري ال�صاحلة لال�ستهالك الآدمي .
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6 -6يجـ ــوز لل�سلط ــة املخت�ص ـ ــة الت�صــرف ف ــي الأ�سم ـ ــاك ومنتجاته ــا غري ال�صاحلــة
لال�ستهالك الآدمــي فـي الأغ ــرا�ض التي تراها منا�سبــة  ،بحيــث ال ي�شكــل �ضــررا
بالبيئة والكائنات احلية  ،وي�ؤول ثمن بيعها �إىل مالكها  ،بعد خ�صم كافة النفقات
املرتتبة على ذلك .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
املخالفـــات واجلــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 43
يعد خمالفة لأحكام هذه الالئحة ما ي�أتي :
1 -1اعرتا�ض مراقبني ال�سوق � ،أو املوظفني املخت�صيــن عن ــد قيامه ــم بتنفيـ ــذ �أحكـ ــام
ه ــذه الالئحة .
�2 -2إجـراء �أي تعديــل فـي الرتاخيـ ــ�ص � ،أو ال�شهادة ال�صحية �أو �شهادة �إتالف الأ�سم ــاك
الفا�س ـ ـ ــدة ومنتجاته ـ ـ ـ ــا � ،أو تغيي ـ ـ ــر حمتوياته ــا � ،أو التالع ــب فـي ا�ستخدامهـ ــا ،
�أو الت�صرف فيها ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفات غري القانونية .
املــادة ( ) 44
مـع عــدم الإخالل بـ ـ�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي قان ــون ال�صيــد البحــري وحمايــة
الث ــروة املائي ــة احلي ــة والئحتــه التنفيذيــة � ،أو �أي قانون �آخ ــر  ،يجــوز لل�سلطــة املخت�ص ــة
�سحب الرتخي�ص ب�صفة م�ؤقتة �أو نهائية فـي �أي خمالفة لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 45
يلتزم كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة ب�إزالة �أ�سباب املخالفة خالل املدة التي ت ـحــددهــا
الــ�سـلطة املخت�صـة  ،و�إذا مل يقم ب�إزالتها خالل هذه املــدة  ،يج ــوز له ــا �إ�صدار قرار بوقف ــه
عن ممار�سة ن�شاطه ب�صفة م�ؤقتة ملدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر  ،يقوم خاللها ب�إزالة
�أ�سباب املخالفة  ،و�إال قامت ب�إزالتها على نفقته .
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ملحـــــق
ر�ســـوم الرتاخيــ�ص وال�شهــادات
 - 1موانـئ ال�صيـد ومراكز الإنـزال ال�سمكـي :
م
1
2
3
4
5
6

الر�سـم املقــرر
بيـــان اخلدمــــة
بالريال العماين
50
�إ�صدار � ،أو جتديد ترخي�ص م�ؤ�س�سة الداللة (�سنوي) .
10
�إ�صدار � ،أو جتديد ترخي�ص الدالل (�سنوي) .
10
�إ�صدار � ،أو جتديد ترخي�ص بيع الأ�سماك بالتجزئة (�سنوي)
�إ�صدار � ،أو جتديد ترخي�ص لتفريغ و�إنزال الأ�سماك (�سنوي) .
20
5
�إ�صدار �شهادة �إتالف الأ�سماك الفا�سدة ومنتجاتها .
5
�إ�صدار � ،أو جتديد ترخي�ص فرد لتقطيع الأ�سماك (�سنوي) .

� - 2أ�ســواق الأ�سمــاك املحليــة :
م
1
2
3
4
5
6

الر�سـم املقــرر
بيـــان اخلدمــــة
بالريال العماين
25
�إ�صدار � ،أو جتديد ترخي�ص م�ؤ�س�سة الداللة (�سنوي) .
10
�إ�صدار � ،أو جتديد ترخي�ص الدالل (�سنوي) .
10
�إ�صدار � ،أو جتديد ترخي�ص بيع الأ�سماك بالتجزئة (�سنوي) .
�إ�صدار � ،أو جتديد ترخي�ص م�ؤ�س�سة لتفريغ و�إنزال الأ�سماك
10
(�سنوي) .
5
�إ�صدار �شهادة �إتالف الأ�سماك الفا�سدة ومنتجاتها .
5
�إ�صدار � ،أو جتديد ترخي�ص فرد لتقطيع الأ�سماك (�سنوي) .
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 - 3الأ�ســواق املركزيــة للأ�سمـاك :
م

بيـــان اخلدمــــة

الر�سـم املقــرر
بالريال العماين

�إ�صــدار � ،أو جتديــد ترخيــ�ص م�ؤ�س�ســة لبيــع الأ�سمـاك بال�س ــوق
1
ال�سمكي (�سنوي) .

10

� 2إ�صـدار � ،أو جتديد ترخي�ص م�ؤ�س�سة ل�شراء الأ�سماك (�سنوي) .

10

� 3إ�صدار � ،أو جتديد ترخي�ص الدالل (�سنوي) .

10

�إ�صدار � ،أو جتديد ترخي�ص م�ؤ�س�سة لتجهيز وتخزين الأ�سماك
4
(�سنوي) .

20

�إ�صــدار � ،أو جتدي ــد ترخي�ص م�ؤ�س�ســة لإدارة ت�سويــق الأ�سم ــاك
5
(�سنوي) .

1000

�إ�صــدار � ،أو جتديــد ترخي ـ ــ�ص م�ؤ�س�سـ ــة لتفريــغ و�إنـ ــزال وف ــرز
6
و�شحن الأ�سماك (�سنوي) .

20

�إ�صــدار � ،أو جتديــد ت�صريح دخول و�سيلة نقل �أ�سمــاك لل�ســوق
7
ال�سمكي (�سنوي) .

5

� 8إ�صدار �شهادة �إتالف الأ�سماك الفا�سدة ومنتجاتها .

10

� 9إ�صدار ال�شهادة ال�صحية .

10

ر�ســوم ت�أخيــر خــروج مركبــة نقــل �أ�سمــاك مــن املواقـف املح ــددة
10
لها بال�سوق ال�سمكي (عن كل �ساعة ت�أخري) .
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 500بي�سة

وزارة ال�سياحــــة
قــرار وزاري
رقـــم 2014/152
بفــر�ض ر�ســم مالــي علــى ا�ستخــدام
دورات امليـاه ذاتيـة الت�شغيـل مبحافظـة ظفـار
ا�ستن ــادا �إىل القان ــون املالـ ــي ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سـلـطان ــي رقم ، 98/47
و�إىل قان ـ ــون ال�سيـ ــاح ــة ال�ص ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطــاين رقـ ــم ، 2002/33
و�إىل الـ ــالئحة التنفيذية لقانون ال�سيـاحة ال�صادرة بالقــرار الـ ــوزاري رقم ، 2003/91
و�إىل موافق ـ ـ ـ ــة وزارة املالي ـ ـ ـ ــة بكــتاب ـ ـ ــها رقـ ـ ــم  :ماليـ ــة /ت  )9076( -م د �أ 2014/16/1/
بت ــاريــخ 1435/9/24هـ  ،املوافــق 2014/7/22م ب�ش ـ�أن فـ ــر�ض ر�س ــوم ماليـ ــة على ا�ستخدام
دورات امليـ ــاه ذاتي ـ ــة الت�شغيل مبحافظ ــة ظفـار ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يفـ ــر�ض ر�سـ ــم مال ــي مقداره ( )50خم�سـ ــون بي�سـ ــة عل ـ ــى ا�ستخـ ـ ــدام دورات املي ـ ــاه ذاتي ـ ــة
الت�شغي ـ ــل مبحافظ ـ ــة ظفـ ـ ــار .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية  ،ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  3 :من ربيـــع الأول 1436هـ
املوافـــــق  25 :من دي�سمبـــــــــر 2014م
ن�شـر هـذا القـرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1085
ال�صادرة فـي 2015/1/5م
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�أحمد بن نا�صر بن حمد املحرزي
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال�س ـ ـي ـ ــاحـ ـ ـ ـ ــة

وزارة ال�شـ�ؤون الريا�ضيـة
قــرار وزاري
رقم 2014/139
ب�إ�صدار النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة
ا�ستن ــادا �إىل املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رق ــم  2007/81ب�إ�صــدار قانـون الهيئــات اخلا�صـة العاملـة
فـي املجال الريا�ضي ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/57فـي �ش�أن اللجنة الأوملبية العمانية واحتادات اللعبات
الريا�ضية املنتخبة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة املرفق .
املــادة الثانيــــة
يج ــب على احت ــادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة توفيق �أو�ضاعها وفق �أحكام النظام الأ�سا�سي
الحت ــادات اللعبــات الريا�ضي ــة املنتخبـة املرفق وذلك فـي ميعـاد غايتــه � 31أكتوبر 2014م ،
على �أن ت�ستمر جمال�س �إدارات االحتادات الريا�ضية املنتخبة القائمة �إىل نهاية فرتتها .
املــادة الثالـثــــة
يلغـى كــل ما يخالــف هــذا القرار والنظــام الأ�سا�ســي الحتادات اللعبات الريا�ضيــة املنتخبــة
املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1435 / 6 / 17 :هـ
املوافـــــق  2014/ 4 / 17 :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�شـر هـذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقــم ()1056
ال�صادرة فـي 2014/4/27م

-225-

النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة
الف�صــل الأول
تعاريـف و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
يك ــون للكلمــات والعب ــارات التالي ــة  -فـي تطبي ــق �أحكــام هذا النظــام  -املعنـى املب ــني قري ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــــــــــــــــــــــــــوزارة :
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية .
 - 2القانــــــــــــــــــــــــــون :
قانون الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقـ ــم  2007/81واملر�س ــوم ال�سلطان ــي رقـ ــم  2012/57فـي �ش ـ ـ�أن اللجن ــة الأوملبية
العمانية واحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة .
 - 3اللعبــــــــــــــــــــــــــــة :
اللعبة التي ي�شرف عليها االحتاد .
 - 4االحتـــــــــــــــــــــــــاد :
االحتاد العماين امل�شه ــر طبقا للقانون .
 - 5املجـلــــــــــــــــــــــــــ�س :
جمل�س �إدارة االحتاد .
 - 6املكتــــب التنفيــذي :
املكتب التنفيذي لالحتاد .
 - 7االحتـــاد الدولـــــي :
االحتاد الدويل للعبة التي ي�شرف عليها االحتاد .
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 - 8املنازعة الريا�ضية :
كـ ــل منازعـ ــة تتعل ــق بتطبي ــق �أحك ــام القان ــون  ،وه ــذا النظ ــام واللوائـ ــح املنفـ ــذة
لأحكامه � ،أو تف�سريها .
 - 9جلنة التحكيم الريا�ضـي :
اللجنة املخت�صة بالف�صل فـي املنازعات الريا�ضية .
املــادة ( ) 2
االحتاد هيئة خا�صة ذات نفع عام  ،ال تهدف �إىل حتقيق الربح .
املــادة ( ) 3
يتمتع االحتاد بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري فـي حدود �أحكام القانون .
املــادة ( ) 4
يكون املقر الرئي�سي لالحتاد فـي حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع له فـي املحافظات ،
وفقا ملا يبينه النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .
املــادة ( ) 5
ت�سري علـى االحتــاد �أحك ــام القان ــون وهذا النظام ونظام ــه الأ�سا�س ــي املعتم ــد من جمعيت ــه
العمومية ولوائــح االحتاد الدويل .
املــادة ( ) 6
يتمتـ ــع االحتـ ــاد والعاملـ ــون فيـ ــه باالمتي ــازات املن�ص ــو�ص عليها فـ ــي القانون  ،وف ــي غي ــره
من القواعد والنظم التي تقرها الدولة لهم .
الف�صــل الثانـــي
�أهـداف االحتـاد واخت�صا�صاتـه
املــادة ( ) 7
يهدف االحتاد �إىل الآتي :
 - 1تنظيم و�إدارة �ش�ؤون اللعبة من كافة النواحي الإدارية واملالية والفنية والتنظيمية .
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 - 2العمل على ن�شر اللعبة فـي كافة �أنحاء ال�سلطنة .
 - 3االرتقاء بامل�ستوى الفني للعبة  ،ويكون االحتاد هو امل�س�ؤول فنيا عن �ش�ؤون اللعبة
فـي ال�سلطنة وحده دون غريه فـي حدود القواعد التي يقررها االحتاد الدويل .
املــادة ( ) 8
لالحتاد فـي �سبيل حتقيق �أهدافه  ،االخت�صا�صات وال�صالحيات الآتية :
 - 1و�ضـع اخلط ــط والربامج الالزمــة لن�شــر اللعبــة فـي ال�سلطنة  ،ورفع م�ستواها ،
وتطويرها فنيا  ،مبراعاة الأ�س�س العلمية والفنية احلديثة  ،والقواعد الدولية
املعتمدة من االحتاد الدويل .
 - 2الإ�شراف على �أع�ضائه وو�ضع خطط وبرامج ا�شرتاكهم فـي فعالياته و�أن�شطته ،
والإ�شراف على تنفيذ هذه اخلطط وتلك الربامج ومتابعتها .
 - 3و�ضع الأ�س�س والقواعد والربامج املنظمة ل�ش�ؤون التدريب  ،وال�شروط الواجب
توافرها فـي املدربني الوطنيني والأجانب لفرق الأندية الأع�ضاء .
 - 4رعاي ـ ــة القواعـ ـ ــد والنظـ ــم واملبـ ــادئ الدولي ــة للعب ــة واملحافظ ــة عليهـ ــا والعم ـ ــل
على تنفيذها  ،وحماية الهوايات وو�ضع القواعد والنظم اخلا�صة بها  ،وتنظيم
�ش�ؤون االحرتاف فـي حدود القواعد التي ي�ضعها االحتاد الدويل .
 - 5تنظيم امل�سابقات والبطوالت واملباريات بني الأع�ضاء  ،والإ�شراف على تنفيذها ،
وو�ضع الأ�س�س والقواعد وال�شروط الالزمة لذلك  ،ومنح الألقاب ومراكز الفوز
واجلوائز اخلا�صة بها .
�	- 6إعداد املنتخبات الوطنية التي متثل ال�سلطنة فـي الدورات والبطوالت العاملية
والأوملبية والقارية والإقليمية وغريها من البطوالت اخلا�صة باللعبة  ،والإ�شراف
على تدريبها .
 - 7الت�صريـ ــح للأع�ضــاء باال�شت ــراك بفرقه ــم مــع الف ــرق الأجنبيــة ف ــي املباريـ ــات
وامل�سابقات والبطوالت واللقاءات التي تقام داخل �أو خارج ال�سلطنة  ،مبراعاة
�أحكام القانون .
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�	- 8إج ــراء البحــوث والدرا�ســات املتخ�ص�صــة فـي �ش ـ�ؤون اللعبــة  ،وتنظيــم امل ؤ�مت ــرات
التي تعنى بهذا ال�ش�أن وامل�شاركة فيها و�إن�شاء املراكز املتخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
 - 9تنظيـ ــم الن�ش ــاط وتن�سي ــق اجلهــود بني الأع�ضــاء  ،و�إبــداء ال ــر�أي والتوجي ــه لهم ،
والعمل على ت�سوية ما قد ين�ش�أ بينهم من خالفات وفقا للقواعد املن�صو�ص عليها
فـي هذا النظام والقواعد التي ي�ضعها االحتاد الدويل املخت�ص .
 - 10متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات واالجتماعات الدولية الريا�ضية  ،وما يتم تنظيمه
منها بال�سلطنـة  ،بعد التن�سيق مع الوزارة .
 - 11اعتمـ ــاد قيـ ــد وت�سجيـ ــل الالعب ــني فـي الأندي ــة والهيئــات الأع�ض ــاء وا�شرتاكهـ ــم
فـي امل�سابقـ ــات املختلف ــة  ،وفق ــا للوائــح التي ي�صدرهــا االحتــاد  ،والقواع ــد الفنيــة
التي يقرها االحتاد الدويل .
 - 12و�ضــع القواع ــد والأ�س�س املنظمة لال�ستغناء عن الالعبني  ،وانتقالهم �إىل �أندية
ريا�ضية �أخرى داخل ال�سلطنة �أو خارجها  ،مبراعاة القواعد التي ي�ضعها االحتاد
الدويل .
 - 13مكافح ــة تعاط ــي املن�شط ــات بالتن�سي ــق مع اللجنــة العماني ــة ملكافح ـ ــة تعاطـ ــي
املن�شطات  ،وتوقيع اجلزاء املنا�سب على املخالفني وفقا للوائح والقواعد ال�صادرة
من الهيئات الدولية املخت�صة .
 - 14منح املوافقات الالزمة للجهات الراغبة فـي تنظيم بطوالت �أو م�سابقات للعبة
على امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو القاري �أو العاملي بعد التن�سيق مع الوزارة .
الف�صـــل الثالـــث
ع�ضويـــة االحتـــاد
وحقــوق والتـزامات الع�ضويـة
املــادة ( ) 9
يتكون االحتاد من الأندية الريا�ضية التي متار�س �أي ن�شاط يتعلق باللعبة .
-229-

ويج ــوز بق ــرار م ــن اجلمعية العمومية غري العادي ــة ب�أغلبيــة يحدده ــا النظ ــام الأ�سا�س ــي
لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية �إ�ضافة �أي من الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال
الريا�ضي التي متار�س �أي ن�شاط يتعلق باللعبة  ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع النظام الأ�سا�سي
لالحتاد الدويل .
املــادة ( ) 10
ي�شرتط لع�ضوية االحتاد الآتي :
� - 1أن يكون النادي م�شهرا طبقا للقانون .
� - 2أن ميار�س �أي ن�شاط يتعلق باللعبة .
� - 3سداد النادي الر�سوم املقررة للع�ضوية وفقا لأحكام الالئحة املالية لالحتاد .
املــادة ( ) 11
يقـ ــدم الطلـ ــب من املمث ــل القانونـ ــي لطال ــب الع�ضوي ــة �إىل املجل�س بكت ــاب م�سج ــل مرفقـ ــا
به ثالث ن�سخ من امل�ستندات الآتية :
 - 1بيان مف�صل باملقر واملن�ش�آت واملالعب والأن�شطة .
 - 2بيان ب�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س �إدارته  ،ومنا�صبهم احلالية به .
 - 3بيان ب�أ�سماء وم�ؤهالت وخربات الفنيني وامل�شرفني على �ش�ؤون اللعبة .
 - 4النظام الأ�سا�سي لطالب الع�ضوية وقرار �شهره .
�	- 5آخر تقرير �سنوي معتمد للن�شاط  ،ون�سخة من امليزانية .
 - 6موافقة اجلمعية العمومية لطالب الع�ضوية على االن�ضمام لع�ضوية االحتاد .
�	- 7إي�صال �سداد ر�سم طلب الع�ضوية .
املــادة ( ) 12
تتم درا�سة طلب الع�ضوية والبت فيه وفقا للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي النظام
الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .
املــادة ( ) 13
يتمتع ع�ضو االحتاد باحلقوق الآتية :
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 - 1اال�شرتاك فـي امل�سابقات والبطوالت التي ينظمها االحتاد .
 - 2امل�شاركة فـي اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد .
 - 3التمتع باخلدمات التي يقدمها �أو يتيحها االحتاد لأع�ضائه .
 - 4امل�شاركة فـي امل�سابقات والبطوالت الإقليمية والقارية والدولية التي يوافق عليها
االحتاد .
املــادة ( ) 14
يلتزم ع�ضو االحتاد بالآتي :
 - 1احتـ ــرام القان ــون وه ــذا النظام والنظ ــام الأ�سا�سي لالحتاد املعتم ــد من جمعيت ــه
العمومية واللوائح الداخلية لالحتاد  ،واللوائح والقواعد والتعليمات ذات ال�صلة
ال�صادرة من االحتاد الدويل  ،وعليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتزام كافة �أع�ضائه
والعاملني فيه والالعبني واملدربني واحلكام ووكالئهم ووكالء املباريات بذلك .
 - 2تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية لالحتاد  ،وقرارات جمل�س �إدارته  ،وما ي�صدر
عن جلانه املختلفة .
� - 3سداد اال�شرتاك ال�سنوي لالحتاد وغريه من الر�سوم الأخرى التي يقررها االحتاد
نظري ما يقدمه من خدمات للأع�ضاء .
 - 4احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف العمانية .
 - 5امل�شاركة فـي م�سابقات وبطوالت االحتاد مع التحلي بالروح الريا�ضية .
 - 6ت�سوية املنازعات الريا�ضية من خالل اللجان املعنية املن�صو�ص عليها فـي النظام
الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .
الف�صـــل الرابـــع
�إ�سقــاط الع�ضويــة
املــادة ( ) 15
يجوز للمجل�س بالأغلبية التي يحددها النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته
العمومية �إ�صدار قرار بتعليق ع�ضوية االحتاد عن �أي من �أع�ضائه لأحد الأ�سباب الآتية :
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 - 1فقد �أحد �شروط الع�ضوية .
 - 2عدم �سداد اال�شرتاك ال�سنوي للع�ضوية ملدة ثالث �سنوات متتالية .
 - 3خمالفة �أحكام القانون �أو هذا النظام �أو النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من
جمعيته العمومية �أو اللوائح ال�صادرة تنفيذا لأحكامه وعدم ت�صحيح املخالفة
خالل املدة التي يحددها املجل�س .
� - 4أن ي�صدر عن الع�ضو �سلوك ال يتفق وكرامة االحتاد � ،أو االحرتام الواجب له .
وال يج ــوز للمجل ــ�س تعليـ ــق الع�ضويـ ــة ا�ستن ــادا لأح ــد ال�سبب ــني املن�صـ ــو�ص عليهم ـ ــا
فـي البندين رقمي (� ، )4( ، )3إال بعد التحقق من ثبوت ما ن�سب للع�ضو من خالل
حتقيق جتريه اجلهات املخت�صة .
ويبني النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية �آلية البت فـي �إ�سقاط
الع�ضوية والآثار القانونية املرتتبة على قرار تعليق الع�ضوية خالل الفرتة من تاريخ
�صدوره  ،وحتى تاريخ البت فـي �إ�سقاط الع�ضوية .
املــادة ( ) 16
ال يج ــوز النظر فـي طلب االن�ضمام لع�ضوية االحتاد املقــدم ممن �أ�سقطت عنــه الع�ضويــة ،
�إال بعد م�ضي الأجل الذي يحدده النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .
الف�صـــل اخلامـــ�س
اجلمعيـة العمومـية لالحتـاد
املــادة ( ) 17
تتك ــون اجلمعي ــة العموميــة لالتـحاد من �أع�ضــاء االتــحاد الذيــن تتوفــر ب�ش ـ�أن ك ــل منه ــم
ال�شروط الآتية :
� - 1أن يك ــون ق ــد م�ضى علــى ع�ضويته �سنة على الأق ــل حتـى تاري ــخ انعق ــاد اجلمعي ــة
العمومية .
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� - 2أن يكون قد ا�شرتك فـي �إحدى البطوالت �أو امل�سابقات �أو الفعاليات التي نظمها
االحتاد خالل تلك ال�سنة � ،أو نظم بطوالت �أو م�سابقات �أو فعاليات مبوافقة
االحتاد فـي ال�سنة ذاتها .
� - 3أن يكون قد �سدد ا�شرتاكات الع�ضوية .
املــادة ( ) 18
يكون لكل ع�ضو فـي اجلمعية العمومية لالحتاد مندوب واحد من بني �أع�ضاء جمل�س
�إدارتـ ــه  ،وال يج ــوز للمن ــدوب �أن يفو�ض غيــره ف ــي ح�ضور اجتماعاته ــا �أو فـي الت�صوي ــت
على قرارات اجلمعية العمومية لالحتاد .
ويكون ح�ضور جمل�س �إدارة االحتاد وجوبيا فـي اجتماعات اجلمعية العمومية العادية
لالحتاد  ،وال يكون لأع�ضائه حق الت�صويت على قراراتها .
املــادة ( ) 19
تخت�ص اجلمعية العمومية العادية لالحتاد بالآتي :
 - 1اعتماد النظام الأ�سا�سي لالحتاد مبا يتفق مع هذا النظام .
 - 2الت�صديق على حم�ضر االجتماع ال�سابق .
 - 3النظر فـي املوافقة على تقرير املجل�س عن �أعماله لل�سنة املا�ضية وبرامج الأن�شطة
وخطة العمل لل�سنة املقبلة وتقرير مدقق احل�سابات .
 - 4اعتماد م�شروعي امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي لالحتاد  ،ويحدد النظام
الأ�سا�س ــي لالتـحاد املعتم ــد مــن جمعيت ــه العموميــة الإجراءات الالزم ــة فـي حالة
رف�ض اعتماد احل�ساب اخلتامي .
 - 5انتخاب املجل�س � ،أو بع�ض �أع�ضائه ل�شغل املراكز ال�شاغرة فيه .
 - 6ت�شكيل اللجنة امل�شرفة على االنتخابات من بني ممثلي �أع�ضاء اجلمعية العمومية
غي ـ ــر املر�شح ـ ــني لع�ضويـ ــة املجل ــ�س � ،أو من غريه ــم من اخلبـ ــراء واملتخ�ص�ص ـ ــني
فـي املجال الريا�ضي .
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 - 7اختيار مدقق احل�سابات  ،وحتديد مكاف�آته .
 - 8اعتماد احلد الأق�صى لأجر املدير التنفيذي واملدير املايل .
 - 9النظـر فـي االقرتاحات املقدمة من الأع�ضاء .
 - 10االخت�صا�صات الأخرى الواردة فـي النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته
العمومية .
املــادة ( ) 20
جتتمع اجلمعية العمومية العادية لالحتاد مرة واحدة على الأقل فـي ال�سنة  ،على �أن يكون
�أحد اجتماعاتها خالل الأ�شهر الثالثة التالية النتهاء ال�سنة املالية  ،ويكون اجتماعها
بدعوة من رئي�سها بخطاب م�سجل للأع�ضاء الذين لهم حق احل�ضور والت�صويت  ،يحدد
فيها موعد ومكان االجتماع  ،ويجب ن�شر تلك الدعوة فـي �صحيفة يومية على الأقل
وا�سعة االنت�شار  ،وذلك قبل املوعد املحدد لعقدها بفرتة منا�سبة يحددها النظام الأ�سا�سي
لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية ويرفق بالدعوة ن�سخة من الأوراق الآتية :
 - 1جدول الأعمال .
 - 2احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية معتمدا من مدقق احل�سابات .
 - 3تقرير املجل�س عن حالة االحتاد الإدارية واملالية  ،و�أن�شطته املختلفة عن ال�سنة
املنتهية  ،وم�شروع الأن�شطة املختلفة لل�سنة املقبلة .
 - 4م�شروعي اخلطة وامليزانية التقديرية لل�سنة املالية املقبلة .
 - 5املقرتحات املقدمة من الأع�ضاء .
املــادة ( ) 21
�إذا ت�ضم ــن ج ــدول �أعم ــال اجلمعي ــة العمومي ــة العادي ــة لالحتــاد بنــدا خا�ص ــا بانتخ ــاب
املجل�س � ،أو بع�ض �أع�ضائه ل�شغل املراكز ال�شاغرة فيه  ،فيجب ت�ضمني الدعوة ما يفيد فتح
باب الرت�شح لع�ضوية املجل�س وتلقي الطلبات خالل امليعاد املنا�سب الذي يحدده النظام
الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .
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املــادة ( ) 22
يجب على رئي�س املجل�س �إخطار الوزارة كتابة مبوعد ومكان كل اجتماع مرفقا به ن�سخة
من جدول �أعمالها ومرفقاته  ،وللوزارة �أن توفد مندوبا عنها من موظفيها املخت�صني
حل�ضور االجتماع  ،و�إبداء الر�أي فـي امل�سائل املتعلقة بتحديد �أوجه �صرف الدعم احلكومي
دون �أن يكون له حق الت�صويت .
املــادة ( ) 23
يلتزم ع�ضو االحتاد بح�ضور اجتماعات جمعياته العمومية  ،ويجوز للجمعية العمومية
معاقبة الع�ضو املتخلف عن احل�ضور  ،وذلك على النحو الذي يبينه النظام الأ�سا�سي
لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .
املــادة ( ) 24
يحظـ ــر على منـ ــدوب ع�ض ــو اجلمعيــة العمومية لالحتاد ح�ضور اجتماعاتهــا �إذا كــان لـ ــه
�أو لزوجه �أو لأحد �أقاربه �أو �أ�صهاره حتى الدرجة الرابعة م�صلحة �شخ�صية فـي مو�ضوع
مدرج فـي جدول �أعمال هذا االجتماع  ،ولع�ضو اجلمعية العمومية فـي هذه احلالة �إيفاد
مندوب �آخر حل�ضور هذا االجتماع .
املــادة ( ) 25
مع عدم الإخالل ب�أي حكم خا�ص فـي هذا النظام  ،يبني النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد
من جمعيته العمومية  ،الن�صاب القانوين الالزم ل�صحة اجتماعات جمعياته العمومية
و�أغلبية �إ�صدار قراراته .
املــادة ( ) 26
�إذا انعقـدت اجلمعية العمومية �صحيحة  ،وحالت �أي �أ�سباب دون �إمتام جدول �أعمالها
اعتربت القرارات التي �صدرت عنها �صحيحة ونافذة  ،ويحدد النظام الأ�سا�سي لالحتاد
املعتمد من جمعيته العمومية الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة انعقاد االجتماع لإمتام
جدول الأعمال .
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املــادة ( ) 27
يكـ ــون الت�صــوي ــت فـي اجلمعي ــات العمومية علني ـ ــا  ،فيم ــا ع ــدا انتخاب ــات ع�ضوي ــة املجل ــ�س
�أو �شغل املراكز ال�شاغرة فيه فيكون �ســريا .
املــادة ( ) 28
�إذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد فـي املوعد املحدد وجب
على املجل�س حتديد موعد �آخر لالجتماع خالل الفرتة التي يحددها النظام الأ�سا�سي
لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية  ،والإعالن عنه فـي مكان ظاهر مبقر االحتاد
والن�شر عنه بالو�سائل املنا�سبة  ،و�إخطار الأع�ضاء والوزارة بذلك  ،وال يجوز فـي هذه احلال
�إجراء تعديل فـي جدول الأعمال � ،أو �أ�سماء �أو حالة املر�شحني لع�ضوية املجل�س .
املــادة ( ) 29
جتتمع اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد  ،بدعوة من املجل�س كلما اقت�ضى الأمر
ذلك � ،أو بناء على طلب مكتوب من عدد من �أع�ضائها ممن لهم حق احل�ضور  ،يحدده
النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية  ،ويبني فيه �سبب تلك الدعوة .
ف�إذا امتنع املجل�س عن توجيه الدعوة خالل امليعاد الذي يبينه النظام الأ�سا�سي لالحتاد
املعتمد من جمعيته العمومية  ،توىل توجيه الدعوة مقدمو الطلب على نفقة االحتاد ،
وذلك مبراعاة الإجراءات واملواعيد ذاتها املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )20من هذا النظام .
املــادة ( ) 30
تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد بالآتي :
 - 1البت فـي �سحب الثقة من املجل�س .
�	- 2إ�سقاط الع�ضوية عن املجل�س �أو �أحد �أع�ضائه .
 - 3تعديل �أو �إلغاء قرارات املجل�س .
 - 4تعديل النظام الأ�سا�سي لالحتاد .
 - 5البت فـي �إ�سقاط ع�ضوية االحتاد عن الأندية الأع�ضاء به .
 - 6االخت�صا�صات الأخرى التي يحددها النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته
العمومية .
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املــادة ( ) 31
�إذا خلت بع�ض الأماكن باملجل�س ب�سبب اال�ستقالة �أو �إ�سقاط الع�ضوية �أو الوفاة �أو ب�سبب
زوال الع�ضوية لأي �سبب من الأ�سباب  ،دون �أن يرتتب على ذلك الإخالل بالن�صاب القانوين
الالزم ل�صحة انعقاد املجل�س  ،وجب على املجل�س دعوة اجلمعية العمومية العادية لالنعقاد
لإجراء االنتخابات ل�شغل الأماكن ال�شاغرة  ،وفقا للإجراءات واملواعيد التي يبينها النظام
الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية  ،وتكون فرتة الع�ضو املنتخب هي الفرتة
املكملة لفرتة �سلفه فـي املجل�س .
�أما �إذا ا�ستقال املجل�س �أو عدد من �أع�ضائه على نحو يرتتب عليه الإخالل بالن�صاب القانوين
الـالزم ل�صحـة انعقــاده  ،يبني النظام الأ�سا�ســي لالحتاد املعتمــد من جمعيتــه العمومية
�آلية ت�سيري العمل باالحتاد و�إجراءات ومواعيد انعقاد اجلمعية العمومية التخاذ ما تراه
منا�سبا .
املــادة ( ) 32
يـ ــر�أ�س اجتماعـ ــات اجلمعي ــة العمومي ــة لالحتــاد رئــي�س املجلـ�س � ،أو نائبـه فـي حالــة غيابه
�أو وجود مانع لديه يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته  ،ويتوىل �أمني ال�سر �أو املدير التنفيذي
لالحتاد الأعمال الإدارية للجمعية والإ�شراف على حترير حما�ضر اجتماعاتها .
ويح ــدد النظـ ــام الأ�سا�سـ ـ ــي لالحت ــاد املعتمـ ـ ــد مـ ـ ــن جمعيت ـ ـ ــه العموميـ ـ ــة م ـ ــن يت ـ ـ ــر�أ�س
االجتماعات  ،ومن يتوىل الأعمال الإدارية للجمعية العمومية والإ�شراف على حترير
حما�ض ــر اجتماعات ـهـ ــا ف ــي حال ــة غي ــاب املخت�صــني � ،أو وجــود مانــع يحــول دون ممار�س ــة
اخت�صا�صاتهم .
املــادة ( ) 33
ال يجوز للجمعية العمومية النظر فـي غـري امل�سائل املدرجة بجدول �أعمالها  ،ويحدد النظام
الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية قواعد و�إجراءات النظر فـي املو�ضوعات
التي �سيتم عر�ضها على اجلمعية العمومية .
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املــادة ( ) 34
م ــع ع ــدم الإخ ــالل ب�أي حك ــم خ ــا�ص فـي هذا النظ ــام  ،ت�سـري عل ــى اجلمعيــة العمومي ــة
غري العادية الإجراءات اخلا�صة باجتماعات ونظام عمل اجلمعية العمومية العادية .
املــادة ( ) 35
يج ــب عل ــى رئي ــ�س اجلمعيــة العموميــة لالحتــاد مواف ــاة ال ــوزارة بن�سخــة م ــن حما�ض ــر
اجتماعاتها فـي مدة ال جتاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ االجتماع .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
املجلـــــــــ�س
املــادة ( ) 36
يتوىل �إدارة االحتاد  ،جمل�س �إدارة منتخب ي�شكـل من عدد ال يقل عن (� )7سبعة �أع�ضـاء ،
وال يزيد على ( )12اثني ع�شر ع�ضوا من بينهم الرئي�س  ،وذلك على النحو الذي يبينه
النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .
املــادة ( ) 37
يت ــم انتخ ــاب �أع�ضـ ــاء املجل ــ�س باالقرتاع ال�س ــري املبا�شــر  ،مــن قبــل اجلمعي ــة العمومي ــة
لالحتاد  ،وتكون فرتة املجل�س (� )4أربع �سنوات من تاريخ �إعالن نتيجة االنتخاب .
املــادة ( ) 38
يبني النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية قواعد و�إجراءات انتخابات
املجل�س .
املــادة ( ) 39
ي�شرتط فـي املرت�شح لع�ضوية املجل�س الآتي :
�	- 1أن يكون عماين اجلن�سية ومقيما فـي ال�سلطنة .
�	- 2أن يكون ع�ضوا فـي النادي �أو الهيئة ع�ضو االحتاد .
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�	- 3أال يقل �سنه عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة ميالدية فـي تاريخ تقدمي طلب
الرت�شح  ،ويثبت ال�سن ب�شهادة امليالد �أو �شهادة تقدير ال�سن املعتمدة من اجلهة
الطبية املخت�صة بال�سلطنة .
�	- 4أن يكون حممود ال�سرية  ،ح�سن ال�سمعة .
�	- 5أال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة جناية �أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
�	- 6أال يكون حمروما من ممار�سة حقوقه املدنية بحكم ق�ضائي .
�	- 7أن يكون حا�صال على م�ستوى ت�أهيل علمي ال يقل عن م�ؤهل دبلوم التعليم العام .
�	- 8أن يكون من بني الالعبني �أو احلكام �أو املدربني للعبة � ،أو لديه خربة فـي �إدارة
�ش�ؤون اللعبة ب�أحد الأندية �أو �إحدى الهيئات الأع�ضاء باالحتاد .
�	- 9أال يكون ع�ضوا مبجل�س �إدارة هيئة خا�صة عاملة فـي املجال الريا�ضي مت حلها ،
ما لــم يك ــن ق ــد م�ضـ ــى عل ــى قـ ــرار احل ـ ــل فـ ــي تاري ــخ تقدي ــم طل ـ ــب الرت�شـ ـ ــح ،
الفت ــرة التي يحددها النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .
�	- 10أال يكون ع�ضوا ب�إحدى اللجان ذات االخت�صا�ص الق�ضائي باالحتاد � ،أو م�س�ؤوال
عن تدقيق ح�ساباته فـي تاريخ تقدمي طلب الرت�شح .
ويج ــوز للجمعي ــة العمومي ــة غيــر العاديــة لالحتاد �إ�ضافة �شروط �أخــرى  ،وذلك مبــا
ال يتعار�ض مع لوائح االحتاد الدويل .
املــادة ( ) 40
تزول �صفة الع�ضوية باملجل�س لأحد الأ�سباب الآتية :
 - 1انتهاء فرتة الع�ضوية .
 - 2الوفاة .
 - 3اال�ستقال ـ ــة  ،وذلك عل ـ ــى النحـ ــو الـ ــذي يبين ــه النظ ــام الأ�سا�س ــي لالحت ــاد املعتمـ ــد
من جمعيته العمومية .
املــادة ( ) 41
ت�سقط ع�ضوية املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية :
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�	- 1إذا تخلف فـي الع�ضو �أحد ال�شروط التي انتخب على �أ�سا�سها .
�	- 2إذا ثبت ارتكاب الع�ضو  -من واقع حتقيق جنائي جتريه اجلهة املخت�صة �أو حتقيق
�إداري جتريه �إحدى اللجان املخت�صة باالحتاد  -ت�صرف �أو عمل �أو امتناع عن عمل
من �ش�أنه امل�سا�س بكرامة االحتاد �أو الإ�ضرار ب�أمواله �أو ممتلكاته .
وفـي احلالتني  ،ي�صدر ب�إ�سقاط الع�ضوية قرار من اجلمعية العمومية غري العادية
لالحتاد  ،وذلك على النحو الذي يبينه النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته
العمومية .
املــادة ( ) 42
يجتم ــع املجل ــ�س بدعــوة من رئي�سـ ــه �أو م ــن يحــل حمله  ،وكلما دعت ال�ضرورة �أو احلاجة
�إىل ذلك  ،ويبـ ــني النظــام الأ�سا�س ــي لالحت ــاد املعتم ــد من جمعيتـ ــه العموميـ ــة ع ـ ــدد مرات
االجتماع  ،و�إجراءات ومواعيد توجيه الدعوة  ،ونظام �سري العمل باملجل�س  ،والن�صاب
القانونــي الــالزم ل�صحــة انعق ــاده  ،وكيفية الت�صويت فيه  ،والأغلبيــة الالزم ــة لإ�ص ــدار
قراراته .
املــادة ( ) 43
يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة لإدارة �ش�ؤون االحتاد  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1ر�سم ال�سيا�سة العامة التي ي�سري عليها االحتاد فـي �سبيل حتقيق �أهدافه .
 - 2و�ضع الربامج الالزمة للمو�سم الريا�ضي والإ�شراف على تنفيذها .
�	- 3إ�صدار القرارات والقيام بكافة الأعمال الالزمة لإدارة �ش�ؤون االحتاد الإدارية
واملالية والفنية والتنظيمية .
�	- 4إ�صدار القرارات الالزمة فـي كل ما يتعلق ب�ش�ؤون العاملني باالحتاد .
 - 5املوافقة على امل�شاركات اخلارجية للأندية والهيئات الأع�ضاء .
 - 6اعتماد قرارات وتو�صيات املكتب التنفيذي .
 - 7ت�شكيل ما يراه من جلان من بني �أع�ضاء املجل�س �أو من غريهم  ،لتنظيم �أعماله ،
واعتماد قراراتها وتو�صياتها .
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 - 8اتخـ ــاذ الإج ــراءات و�إ�صــدار القــرارات الالزم ــة لتنمــية وا�ستثم ــار فائ ــ�ض �أم ــوال
االحتاد  ،وفقا للخطط واملوازنات املعتمدة من الوزارة .
�	- 9إعداد جدول �أعمال اجلمعية العمومية ودعوتها لالنعقاد  ،وتنفيذ قراراتها .
 - 10بحث طلبات االن�ضمام لع�ضوية االحتاد وعر�ضها على اجلمعية العمومية للبت
فيها .
 - 11الب ــت فـي ال�شك ــاوى التي تقــدم لالحتــاد من الأنديــة الأع�ضاء  ،والعمل على حلها
و�إزالة �أ�سبابها .
 - 12البت فـي طلبات ا�ستقالة �أع�ضاء املجل�س  ،وذلك دون الإخالل بن�ص املــادة ()31
من هذا النظام .
 - 13عر�ض طلبات �إ�سقاط الع�ضوية على اجلمعية العمومية غري العادية .
�	- 14إ�صدار اللوائح الإدارية واملالية والفنية املنظمة لأعمال االحتاد .
�	- 15إعداد �أ�ســ�س تنظي ــم �شـ ـ�ؤون تدريـب الالعب ــني فـي ال�سلطن ــة وال�ش ــروط الواجـ ــب
توافرها فـي مدربي فرق الأندية واملنتخبات الوطنية .
�	- 16إعداد م�شروعات احل�ساب اخلتامي وامليزانية واخلطة ال�سنوية لالحتاد متهيدا
لإقرارهـ ــا م ــن الـ ــوزارة  ،ثم عر�ضه ــا عل ــى اجلمعيــة العمومــية العاديـ ــة لالحتـ ــاد
العتمادها .
�	- 17إعـ ــداد م ــ�شروع التقري ــر ال�سن ــوي عن �أن�شطـ ــة االحت ــاد  ،وعر�ضــه علـ ــى اجلمعيـ ــة
العمومية لالحتاد للنظر فيه .
 - 18االخت�صا�صـ ـ ــات الأخـ ـ ــرى الت ــي يحدده ـ ــا النظـ ـ ــام الأ�سا�س ـ ــي لالحت ـ ــاد املعتمـ ـ ــد
من جمعيته العمومية .
املــادة ( ) 44
يخت�ص رئي�س املجل�س بالآتي :
 - 1متثيل االحتاد فـي عالقته بالغري و�أمام الق�ضاء .
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 - 2رئا�ســة جل�سـ ــات اجلمعيـ ــة العمومي ــة  ،واملجل ــ�س  ،واجتماع ــات اللج ــان املختلفـ ــة
فـي حالة ح�ضوره .
 - 3توقيع العقود واالتفاقيات التي تربم با�سم االحتاد  ،وذلك بعد موافقة املجل�س
عليها .
 - 4التوقيع على ال�شيكات و�أذونات ال�صرف مع املدير املايل �أو من يحل حمله .
 - 5االخت�صا�صات الأخرى التي يحددها النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته
العمومية .
املــادة ( ) 45
يلتزم رئي�س املجل�س بالآتي :
 - 1فتح ح�ساب م�صرفـي با�سم االحتاد ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة  ،و�إيداع
�أموال االحتاد به  ،و�إخطار الوزارة بذلك  ،وعدم تغيري هذا احل�ساب �إال مبوافقة
الوزارة .
 - 2مواف ــاة ال ــوزارة كتاب ــة بجميــع امل�شارك ــات واالجتماع ــات واملع�سك ــرات اخلارجي ــة
لالحتـ ــاد قبـ ــل القيـ ــام بهـ ــا للتحقـ ــق من �أنه ــا مدرج ــة �ضم ــن خطت ــه ال�سنويـ ــة ،
و�أن املبالغ املر�صودة لها فـي حدود االعتمادات املالية املدرجة فـي امليزانية ال�سنوية
لالحتاد .
 - 3التن�سي ــق امل�سبـ ــق مع اجله ــة املخت�صــة بال ــوزارة فيم ــا يتعل ـ ــق ب�شـ ـ�ؤون العامل ـ ــني
باالحتاد  ،والذين تنظم �ش�ؤونهم الوظيفية عقود خا�صة .
 - 4موافاة الوزارة بن�سخة من م�شروعي امليزانية واخلطة ال�سنويني لالحتاد قبل
بداية ال�سنة املالية بثالثة �أ�شهر على الأقل  ،وتزويدها بن�سخة من احل�ساب
اخلتام ــي لالحتــاد خــالل �شه ــر م ــار�س من العـ ــام التال ــي النتهــاء ال�سنـ ــة املالي ـ ــة
لإقرارها  ،ثم عر�ضها على اجلمعية العمومية لالحتاد لالعتماد .
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 - 5مواف ــاة الـ ــوزارة بن�سخ ــة م ــن حما�ض ــر اجتماعـ ــات املجلـ ــ�س فـ ــي مـ ــدة ال جتـ ــاوز
( )15خم�ســة ع�شــر يومــا من تاريخ االجتماع  ،وذلك للنظر فيم ــا م ــن � أش�ن ــه
التعدي ــل فـي �أوجه �صرف الدعم احلكومي �أو فيما �أقرته الدولة للعاملني .
املــادة ( ) 46
يحل نائب رئي�س املجل�س حمل رئي�س املجل�س فـي كافة اخت�صا�صاته والتزاماته فـي حال
غيابه � ،أو وجود مانع يحول دون ممار�سته تلك االخت�صا�صات �أو قيامه بتلك االلتزامات ،
وفـي حال تعدد النواب للرئي�س ينعقد االخت�صا�ص للنائب الأول  ،ثم الذي يليه .
الف�صـــل ال�سابـــع
املكتــب التنفيـــذي
املــادة ( ) 47
يجوز �أن يكون لالحتاد مكتب تنفيذي  ،يبني النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته
العمومية ت�شكيله ونظام العمل فيه و�آلية �إ�صدار قراراته  ،يعاون املجل�س فـي ممار�سة
اخت�صا�صاته  ،وله فـي �سبيل ذلك الآتي :
 - 1درا�سة املو�ضوعات التي تعر�ض على املجل�س  ،و�إعداد تقارير ب�ش�أنها ورفعها �إليه .
� - 2إبداء تو�صياته ب�ش�أن م�شروعات اللوائح والقواعد املنظمة ل�ش�ؤون االحتاد  ،ورفعها
للمجل�س .
� - 3إبداء تو�صياته ب�ش�أن م�شروعات امليزانية واخلطة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي
لالحتاد  ،ورفعها للمجل�س .
 - 4اقرتاح تعيني وترقية ونقل العاملني باالحتاد  ،و�إبداء الر�أي فـي كل ما يتعلق
ب�ش�ؤونهم الوظيفية  ،ورفعها للمجل�س .
 - 5درا�سة املو�ضوعات التي حتال �إليه من املجل�س  ،و�إعداد تقارير ب�ش�أنها  ،ورفعها
�إليه .
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 - 6درا�سة املو�ضوعات العاجلة التي تدخل فـي اخت�صا�ص املجل�س  ،و�إ�صدار ما يراه
منا�سبا فـي �ش�أنها من قرارات واتخاذ ما يراه من �إجراءات فـي احلدود التي يبينها
النظ ــام الأ�سا�ســي لالحتــاد املعتمد من جمعيتــه العموميــة وعر�ضها على املجل�س
فـي �أول اجتماع للنظر فـي اعتمادها .
 - 7متابعة تنفيذ قرارات املجل�س  ،و�إعداد تقارير دورية فـي هذا اخل�صو�ص  ،ورفعها
�إليه .
 - 8االخت�صا�صات الأخرى التي يحددها النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته
العمومية .
الف�صــــل الثامــــن
املديـر التنفيــذي واملديــر املايل
املــادة ( ) 48
يجـ ــوز �أن يك ــون لالحت ــاد مديـ ــر تنفـيــذي  ،ومدي ــر مال ــي ي�صـ ــدر بتعيينهمـ ــا  ،وحتدي ـ ــد
اخت�صا�صاتهما قرار من املجل�س بعد اعتماده من الوزارة .
وتبني الئحة �ش�ؤون العاملني باالحتاد  ،ال�شروط الواجب توافرها فـي املدير التنفيذي
واملدير املايل لالحتاد  ،وب�صفة خا�صة احلد الأدنى من الت�أهيل العلمي واخلربات العملية
املنا�سبة .
الف�صـــل التا�ســـــع
ماليــة االحتــاد
املــادة ( ) 49
تكـون لالحتاد ميزانية �سـنوية  ،وح�ساب ختامي  ،يتم �إعدادهما طبقا للأ�صول املحا�سبية
املعتمـ ــدة  ،وتب ــد أ� ال�سن ــة املالي ــة لالحتـ ــاد فـ ــي الأول من ينايـ ــر م ـ ــن ك ــل عـ ـ ــام  ،وتنتهـ ـ ــي
فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته .
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املــادة ( ) 50
تتكون موارد االحتاد من الآتي :
 - 1الدعم املايل الذي تقدمه الدولة لالحتاد .
 - 2ا�شرتاكات الع�ضوية .
 - 3إ�يـ ـ ــرادات املباريـ ـ ــات الريا�ضيـ ـ ــة والأن�شط ـ ـ ــة والدعاي ـ ــة والإع ـ ـ ــالنات واحلف ـ ـ ــالت
التي يقيمها االحتاد فـي �إطار ممار�سة �أن�شطته وحتقيق �أهدافه .
 - 4عائ ــدات أ�م ــوال االحتــاد وم�شروعات ــه اال�ستثماريــة مبــا ال يتع ــار�ض مــع أ�هـ ــداف
االحتاد � ،أو �أحكام القانون .
 - 5التربع ــات والهب ــات والو�صايــا التي يقبله ــا املجل ــ�س مبا ال يتع ــار�ض مع القانـ ــون
و�أهداف االحتاد .
املــادة ( ) 51
يت�ضمن م�شروع امليزانية ال�سنوية بنودا جارية  ،وذلك لل�صرف منها على �أن�شطة االحتاد
املختلفة وكافة �ش�ؤونه الإدارية وعلى �أعمال ال�صيانة  ،وبنودا ر�أ�س مالية  -كلما اقت�ضت
احلاجة  -لل�صرف منها على �أعمال الإن�شاءات واملرافق بح�سب طبيعة الن�شاط .
ويجب على رئي�س املجل�س �أو من يحل حمل ــه موافاة الوزارة بن�سخة من اخلطة  ،وم�شروع
امليزانية ال�سنويني لالحتاد قبل بداية ال�سنة املالية بثالثة �أ�شه ــر على الأقل لإقرارهما .
وال يجـ ــوز لالحت ــاد بع ــد اعتم ــاد امليزانيــة �إجراء �أي تعدي ــل �أو تغيي ــر فـي بنوده ــا املمول ـ ــة
من الدعم احلكومي خالل ال�سنة املالية �إال مبوافقة كتابية م�سبقة من الوزارة .
املــادة ( ) 52
�إذا بلغــت ميزاني ـ ــة االحتـ ــاد ال�سنويـ ــة ( )50٫000خم�سـ ــني �أل ـ ــف ريـ ــال عمانـ ــي ف�أكثـ ــر ،
تع ــني على االحتاد مراجعة وتدقيق ح�سابه اخلتامي مبعرفة مدقق ح�سابات مرخ�ص
له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة  ،يتم تعيينه وحتديد مكاف�أته بقرار من اجلمعية
العمومية لذات فرتة املجل�س .
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املــادة ( ) 53
يخت�ص مدقق احل�سابات بالآتي :
 - 1فح�ص م�ستندات االحتاد املالية ومراجعة ح�ساباته  ،وفقا لأحكام الالئحة املالية .
 - 2مراجعـ ــة �أوج ــه �صــرف بن ــود امليزانيـ ــة ال�سنوية لالحت ــاد وفقـ ــا خلطت ــه ال�سنويـ ــة
املعتمدة .
 - 3مراجعة م�شروعي امليزانية واحل�ساب اخلتامي لالحتاد وتدقيقهما قبل عر�ضهما
على املجل�س .
 - 4رفع تقرير للجمعية العمومية العادية عن املركز املايل لالحتاد .
 - 5االخت�صا�صات الأخرى التي يحددها النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته
العمومية .
املــادة ( ) 54
�إذا خال مكان مدقق احل�سابات لأي �سبب من الأ�سباب � ،أو حال مانع بينه وبني مبا�شرة
اخت�صا�صاته  ،يجب على املجل�س تعيني مكتب مدقق ح�سابات �آخر وحتديد مكاف�أته  ،على
�أن يتم عر�ض الأمر على �أول جمعية عمومية لإقراره �أو اختيار مدقق ح�سابات �آخر .
ويجوز عزل مدقق احل�سابات فـي حال ثبوت خطئه �أو �إهماله اجل�سيم فـي ممار�سة
اخت�صا�صاته بقرار من اجلمعية العمومية بناء على اقرتاح املجل�س .
املــادة ( ) 55
يلتزم رئي�س االحتاد واملدير املايل �أو من يحل حملهما ب�إنفاق �أموال االحتاد فيما يحقق
�أهدافه التي �أن�شئ من �أجلها  ،وللمجل�س �أن ي�ستغل فائ�ض هذه الأموال فـي �أعمال حمققة
الربح ل�ضمان مورد ثابت لالحتاد وفقا لأحكام القانون  ،وهذا النظام والنظام الأ�سا�سي
لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية � ،شريطة �أال ي�ؤثر ذلك بال�سلب على ممار�سة
�أن�شطته الأ�سا�سية .
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الف�صــــل العا�شــــر
املحظــــورات
املــادة ( ) 56
ال يجوز لالحتاد �إن�شاء مالعب � ،أو �صاالت �أو قاعات � ،أو �أي مبان �أخرى � ،أو ا�ستكمال
�إن�شائها �إال بعد احل�صول على �إذن كتابي من الوزارة .
املــادة ( ) 57
يحظر على االحتاد الدخول فـي مراهنات �أو م�ضاربات مالية  ،كما يحظر عليه ال�سماح
ب�ألعاب القمار �أو تقدمي م�شروبات روحية داخل مقره .
املــادة ( ) 58
ال يجوز لالحتاد قبول �أي �أموال �أو م�ساعدات من �أ�شخا�ص �أو هيئات يكون مقرها خارج
ال�سلطنة �أو دفــع �شيء من �أمواله لهذه اجلهات �أو الأ�شخا�ص �إال مبوافقة كتابية م�سبقة
م ــن الـ ــوزارة  ،وذلك فيم ــا ع ــدا ما يتلق ــاه االحت ــاد من هيئات ــه الدولي ــة فيــما يت�صـ ــل
ب�أن�شطته  ،واملبالغ اخلا�صة باال�شرتاكات فـي الهيئات والأن�شطة الدولية اخلارجية وثمن
الكتب والدوريات واملطبوعات الفنية والعلمية الالزمة له واملت�صلة بن�شاطه .
املــادة ( ) 59
ال يجوز لع�ضو االحتاد �إ�شراك �أي العب فـي �أي ن�شاط ريا�ضي �إال بعد الت�أكد من لياقته
ال�صحية  ،ويجب عليه �إجراء ك�شف طبي دوري على الالعب مرة واحدة على الأقل �سنويا
للتحقق من ا�ستمرار لياقته ال�صحية .
وين�شئ االحتاد ملفا طبيا لكل العب يتم اختياره للم�شاركة فـي املنتخبات الوطنية  ،ي�سجل
فيه كل ما يتعلق بحالته ال�صحية  ،وما قد يطر أ� عليها من تغيري .
املــادة ( ) 60
ال يجوز لع�ضو املجل�س امل�شاركة فـي مباريات االحتاد �أو م�سابقاته الر�سمية �أو التحكيم فيها
�أو العمل باالحتاد مقابل �أجر �أو مكاف�أة  ،وي�ستثنى من ذلك املحا�ضرات والندوات وور�ش
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العمل التي يحا�ضر فيها الع�ضو ب�صفته خبريا فـي �ش�ؤون اللعبة وذلك وفقا للقواعد التي
ين�ص عليها االحتاد ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون وهذا النظام والنظام الأ�سا�سي
لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية  ،كما ي�ستثنى من ذلك �إمكانية تعوي�ض ع�ضو
املجل�س عن النفقات التي يتكبدها نظري ممار�سته لأعماله باالحتاد .
الف�صل احلادي ع�شر
التحكيم الريا�ضي
املــادة ( ) 61
تن�ش�أ باالحتاد جلنة �أو �أكرث للتحكيم الريا�ضي  ،ت�شكل من عدد فردي من الأع�ضاء ،
وتخت�ص دون غريها بالف�صل فـي املنازعات الريا�ضية .
وتبني الئحة التحكيم الريا�ضي عدد �أع�ضائها الأ�صليني واالحتياطيني  ،وال�شروط الالزم
توافرها فيهم  ،وكيفية تعيينهم و�ضماناتهم وقواعد تنحيهم  ،وردهم وخما�صمتهم ومدة
ع�ضويتهم فيها  ،و�أ�سباب انتهاء تلك الع�ضوية  ،والقواعد الإجرائية الواجب اتباعها
�أمامهـ ــا  ،ونظ ـ ــام جل�ساتهـ ــا  ،ومكـ ــان انعقاده ـ ــا  ،والقواعــد املو�ضوعي ــة واجبـ ــة التطبي ـ ـ ــق
على النزاع  ،وحجية القرارات ال�صادرة عنها  ،وطرق الطعن عليها  ،وكيفية تنفيذها ،
والف�صل فـي �إ�شكاالت التنفيذ املتفرعة عنها  ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون
واللوائح والقواعد ذات ال�صلة ال�صادرة عن االحتاد الدويل .
ويج ــوز بق ــرار من املجل ــ�س  -بعد التن�سيــق مع اللجنــة الأوملبية العماني ــة � -إ�سنــاد الف�صــل
ف ــي املنازع ــات الريا�ضي ــة املنبثقة عــن هـ ــذا النظ ــام واللوائ ــح ال�ص ــادرة تنفي ــذا لأحكامــه
�إىل جلنة التحكيم الريا�ضي باللجنة الأوملبية العمانية .
كم ــا يجـ ــوز بق ــرار من املجل ــ�س ت�شكي ــل جل ــان ذات اخت�ص ــا�ص ق�ضائ ــي تخت ــ�ص بالف�ص ــل
فـي نوع حمدد من املنازعات الريا�ضية واملتعلقة بالنواحي الفنية للعبة وفقا ملا يحدده
النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .
املــادة ( ) 62
تعد منازعة ريا�ضية فـي تطبيق �أحكام هذا النظام  ،كافة املنازعات املتعلقة بتطبيق �أحكام
النظام الأ�سا�سي لالحتاد �أو تف�سري ن�صو�صه .
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الف�صـل الثانـي ع�شـر
�أحكـــام ختاميـــة
املــادة ( ) 63
تنظـ ــم �ش ـ ـ�ؤون االحت ــاد الإداري ــة واملاليــة والفني ــة  ،مبوجــب لوائح ت�ص ــدر وفقا للقواع ــد
والإجراءات التي يحددها النظام الأ�سا�سي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية  ،ومنها
الئحة ل�ش�ؤون العاملني  ،والئحة لل�ش�ؤون املالية .
املــادة ( ) 64
يكـ ــون �أع�ضـ ــاء املجلـ ــ�س م�س�ؤول ــني بالت�ضام ــن فيم ــا بينهــم عن كــل مــا ي�ص ــدره املجل ــ�س
من قرارات وما يربمه من ت�صرفات  ،ويكون رئي�س املجل�س ونوابه وكل ع�ضو من �أع�ضاء
املجل ــ�س وجمي ـ ــع العامل ـ ــني باالحتـ ــاد ك ــل فـي حـ ــدود اخت�صا�صه م�س ـ�ؤوال عـ ــن الق ــرارات
التـ ــي ي�صدرهـ ـ ــا  ،والت�صرف ـ ـ ــات الت ـ ــي يربمه ـ ــا  ،والإجـ ــراءات التـ ــي يتخذه ـ ــا منف ـ ــردا ،
وذلك �إذا كان من �ش�أنها الإ�ضرار مب�صالح االحتاد �أو �أمواله �أو الإ�ساءة �إليه .
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قــرار وزاري
رقـــم 2014/140
بتعديــل بعـــ�ض �أحكــام
النظام الأ�سا�سي لالحتاد العماين ل�سباقات الهجن
ا�ستن ـ ــادا إ�لـ ــى املر�س ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رق ـ ــم  2004/112ب�إن�ش ـ ــاء وزارة ال�شـ ـ ـ�ؤون الريا�ضيـ ـ ــة
وحتديـ ــد اخت�صا�صاته ــا ،
و إ�ل ــى قانــون الهيئــات اخلا�ص ــة العاملــة ف ــي املجــال الريا�ضــي ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطان ــي
رقــم ، 2007/81
و إ�ل ــى النظ ـ ــام الأ�سا�سـ ــي لالحتـ ــاد العمانـ ــي ل�سباق ـ ــات الهجـ ــن ال�ص ــادر بالق ـ ــرار ال ــوزاري
رق ــم ، 2006/33
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تلغى املادة ( )65من النظام الأ�سا�سي لالحتاد العماين ل�سباقات الهجن امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1435 / 6 / 17 :هـ
املوافـــــق 2014 / 4 / 17 :م

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

ن�شر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1056
ال�صادرة فـي 2014/4/27م
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قــرار وزاري
رقم 2014/153
ب�شـ�أن قواعــد �صــرف الإعانـــات
واحلوافـز املاليـة ال�سنويـة للأنديـة الريا�ضيـة
ا�ستن ـ ـ ــادا �إلـ ـ ــى املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ـ ــم  2004/112ب�إن�ش ــاء وزارة ال�شـ ـ�ؤون الريا�ضي ـ ــة
وحتديد اخت�صا�صاتها ،
و�إىل قانون الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـ ــاين
رقم ، 2007/81
و�إىل القرار الوزاري رقم  2008/205ب�ش�أن قواعد �صرف الإعانات واحلوافز املالية ال�سنوية
للأنديــة الريا�ضية ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
متنح الأندية الريا�ضية �إعانات مالية �سنوية على النحو الآتي :
أ�  ) 80٫000 ( -ثـمانون �ألف ريال عماين  ،للأندية املندجمة .
ب  ) 50٫000 ( -خم�سون �ألف ريال عماين  ،للأندية غري املندجمة .
املــادة الثانيــــة
ت�صرف الإعانات املالية ال�سنوية للأندية الريا�ضية وفقا للقواعد الآتية :
أ�  -يكـ ــون ال�صـ ــرف بعـ ــد اعتمـ ــاد احل�سـ ــاب اخلتامـ ــي للن ـ ــادي م ـ ــن قبـ ــل اجلمعيـ ـ ــة
العمومي ــة  ،ولوزير ال�ش�ؤون الريا�ضيـ ــة املوافقة على ال�صرف فـي حال ــة تعذر عقد
اجلمعية العمومية للنادي لأي �سبب من الأ�سباب .
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ب 	-ال يجوز �صرف الإعانات املالية ال�سنوية للنادي الذي انتهت املدة القانونية ملجل�س
�إدارته �إال بعد انتخاب جمل�س �إدارة جديد � ،أو تعيني جمل�س �إدارة م�ؤقت من قبل
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية  ،فيما عدا �أجور العمال  ،وعقود الالعبني والإداريني
بالنادي  ،وامل�ستلزمات اليومية ال�ضرورية ل�سري العمل بالنادي خالل تلك الفرتة .
املــادة الثالـثــــة
متن ـ ــح الأندي ـ ــة الريا�ضي ـ ــة الع�ش ـ ــرة احلا�صل ــة على �أعلى النتائــج علــى م�ستـ ــوى ال�سلطن ــة
فـي م�سابقة ك�أ�س ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم لل�شباب  ،بناء على النتائج
النهائيــة املعتمدة من جلنــة تقييم امل�سابقة امل�شكلــة بقرار من وزير ال�ش ـ�ؤون الريا�ضيــة ،
احلوافز الآتية :
املرك ـ ـ ـ ـ ـ ــز الأول  :ك ـ ـ�أ�س ح�ضـرة �صاحـب اجلاللـة ال�سلط ــان املعظـ ــم لل�شبـاب  ،ومبل ــغ
(  ) 30٫000ثالثني �ألف ريال عماين .
املركـ ــز الثانـ ـ ــي  :درع الوزارة الف�ضي  ،ومبلغ (  ) 28٫000ثمانية وع�شرين �ألف ريال
عماين .
املرك ــز الثالـ ـ ــث  :درع الوزارة الربون ــزي  ،ومبلغ ( � ) 26٫000ستة وع�شرين �ألف ريال
عماين .
املركـ ـ ــز الرابـ ــع  :مبلغ ( � ) 24٫000أربع ـ ـ ـ ــة وع�ش ــرين �ألف ريـ ـ ــال عمــاين .
املركز اخلام�س  :مبلغ (  ) 22٫000اثنـ ــني وع�شرين �ألف ري ــال عمـ ـ ــاين .
املركــز ال�ساد�س  :مبلغ (  ) 20٫000ع�ش ــرين �ألــف ري ــال عمـ ـ ــاين .
املرك ــز ال�ساب ـ ــع  :مبلغ (  ) 18٫000ثمـ ــانية ع�شر �ألف ريال عمـاين .
املركـ ــز الثامن  :مبلغ (� ) 16٫000ستة ع�شـ ـ ــر �ألــف ريـ ــال عم ــاين .
املرك ــز التا�ســع  :مبلغ ( � ) 14٫000أربعـة ع�ش ــر أ�لـف ريــال عم ــاين .
املركــز العا�ش ـ ــر  :مبلغ (  ) 12٫000اثنـي ع�شــر �ألف ري ــال عمــاين .
املــادة الرابعــــة
متنـ ـ ــح الأنديـ ــة الريا�ضيـ ــة الفائـ ــزة فـ ــي امل�سابق ــات الآتية احلواف ـ ــز املاليـ ـ ــة املبينـ ـ ــة لكـ ـ ــل
مركــز  ،وذلك على النحو الآتي :
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احلافز املايل بالريال العماين
م امل�سابقـــــــــــــة
املركز الثاين املركز الثالث
املركز الأول
()75٫000
()50٫000
ك�أ�س ح�ضرة �صاحب
1
اجلاللة لكرة القـدم خم�سة و�سبعون �ألفا خم�سون �ألفا
ك�أ�س ح�ضرة �صاحب
2
اجلاللة للهوكــي

()40٫000
�أربعون �ألفا

()15٫000
()25٫000
خم�سة وع�شرون �ألفا خم�سة ع�شر �ألفا

3

درع الـ ــوزارة
لك ـ ــرة اليـ ـ ـ ــد

()25٫000
()15٫000
خم�سة وع�شرون �ألفا خم�سة ع�شر �ألفا

()10٫000
ع�شرة �آالف

4

درع الـ ــوزارة
للك ـ ــرة الطائـ ــرة

()25٫000
()15٫000
خم�سة وع�شرون �ألفا خم�سة ع�شر �ألفا

()10٫000
ع�شرة �آالف

5

درع ال ـ ــوزارة
لك ـ ـ ــرة ال�سل ـ ــة

()25٫000
()15٫000
خم�سة وع�شرون �ألفا خم�سة ع�شر �ألفا

()10٫000
ع�شرة �آالف

املــادة اخلام�ســة
يلغـ ــى القـ ــرار الـ ــوزاري رقــم  2008/205امل�شار �إليــه  ،كما يلغى كل ما يخالــف هذا القرار ،
�أو يتعـار�ض مـع �أحكامــه .
املــادة ال�ساد�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1435 / 7 / 20 :هـ
املوافـــــق  2014/ 5 / 20 :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 هذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميــة رقم ()1059
ال�صادرة فـي 2014/6/1م
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قــرار وزاري
رقم 2014/168
بتعديـــل بعـــ�ض �أحكـــام
الالئحـة الإداريـة واملاليـة للمجمعـات الريا�ضيـة
ا�ستنـ ـ ــادا إ�لـ ــى املر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ــي رق ـ ـ ــم  2004/112ب�إن�ش ــاء وزارة ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون الريا�ضيـ ـ ــة
وحتديد اخت�صا�صاتها ،
و�إىل قان ــون الهيئــات اخلا�صـة العاملــة فـي املجال الريا�ضي ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقم ، 2007 /81
و�إلـ ــى الالئحـ ـ ـ ــة الإداريـ ـ ـ ــة واملالي ـ ـ ــة للمجمعـ ـ ــات الريا�ضيـ ــة ال�صـ ــادرة بالق ـ ــرار الـ ـ ــوزاري
رقم ، 2008/177
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ستبدل كلمة "املجيدين" بكلمة "املتميزين" كما ت�ستبدل عبارة "دائرة �ش�ؤون املنتخبات "
بعبارة "دائــرة التميز الريا�ضي" �أينم ــا وردتـ ــا فـي الالئحة الإداريــة واملاليــة للمجمــعات
الريا�ضية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبــدل بن�ص ــو�ص املواد �أرقام ( )27 ، 26 ، 7 ، 6من الالئحة الإداري ــة واملالية للمجمعات
الريا�ضية امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 6
يجوز �إن�شاء مركز للتدريب باملجمع الريا�ضي ملمار�سة الأن�شطة الريا�ضية .
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املــادة ( ) 7
متنح ع�ضوية املركز بناء على طلب كتابي من اجلهة املنفذة  ،ومبوافقة ويل �أمر الالعب ،
وي�صرف لكل العب بطاقة ع�ضوية ملمار�سة الأن�شطة باملركز .
املــادة ( ) 26
يجــوز لكـل مــن  :وزارة الرتبيــة والتعليم  ،ووزارة التعليم العالـي  ،ووزارة القــوى العاملــة ،
ووزارة الدفاع  ،واحلر�س ال�سلطاين العماين  ،و�شرطة عمان ال�سلطانية  ،والوزارة امل�شرفة
على منتخبات ذوي الإعاقة  ،االنتفاع مبرافق املجمعات الريا�ضية باملجان  ،وذلك ب�إقامة
املباريـ ـ ــات الريا�ضي ــة واال�ستع ــداد له ــا � ،أو تنظي ــم الن ــدوات وعق ــد الــدورات والدرا�سـ ــات
فـي املجاالت الريا�ضية � ،أو غريها مبا توافق عليه املديرية .
املــادة ( ) 27
تعفــى فئ ــة ال�ضم ــان االجتماع ــي من الر�سوم املقررة ال�شرتاك ــات الع�ضويــة فـي املجمع ــات
الريا�ضية .
املــادة الرابعــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامــه .
املــادة اخلام�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1435 / 7 / 21 :هـ
املوافـــــق  2014/ 5 / 21 :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 هذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميــة رقم ()1059
ال�صادرة فـي 2014/6/1م
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وزارة ال�صحــة
قــرار وزاري
رقم 2014/13
بتعديــل القــرار الــوزاري رقــم 98/54
ب�شروط و�إجراءات الرتخي�ص مبزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان
ا�ستنـ ــادا �إىل قان ــون مهن ــة الطــب الب�ش ــري وطــب الأ�سنــان ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 96/22
و إ�لـى القـرار الوزاري رقم  98/54ب�شــروط و�إجــراءات الرتخي ــ�ص مبزاول ــة مهن ــة الط ــب
الب�شري وطب الأ�سنان ،
وبنــاء على ما تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص البند ( )3من املادة ( )2من �شروط الرتخي�ص مبزاولة مهنة الطب الب�شري
وطب الأ�سنان ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  98/54امل�شار �إليه الن�ص الآتي :
" �أن تكـ ــون لغيـ ــر العمانـ ــي م ــدة خبـ ــرة عملي ــة ال تقــل ع ــن ( )3ث ــالث �سن ــوات ق�ضاه ــا
بعد ح�صوله على البكالوريو�س �أو ما يعادله .
وي�ستثنـى مـن هـذا ال�شـرط احلا�صلـون علـى امل�ؤهـل املطلـوب مـن �إحـدى كليـات الطـب
بال�سلطنة  ،علــى �أن تقت�ص ــر مزاولتهم للمهنة على امل�ؤ�س�سـ ــات ال�صحيـ ــة اخلا�ص ــة دون
احلكومية " .
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 1435 / 4 / 2 :هـ
املوافــــق 2014 / 2 / 2 :م

الدكتور� /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�شــر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�سميــة رقـم ()1046
ال�صادرة فـي 2014/2/9م
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قــــرار وزاري
رقــم 2014/16
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفية
ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة
بامل�ؤ�س�ســـات الطبيـــة احلكوميـــة (املدنيــة والع�سكريـــة)
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/33ال�صادر ب�ش�أن الوظائف الطبية والوظائف
الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية ) ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفية ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف
الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية) 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  6 :من ربيع الثاين 1435هـ
املوافــــق  6 :من فربايـــــــــــر 2014م
الدكتور� /أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ 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 ـ ـ ــة
ن�شــر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�سميــة رقـم ()1046
ال�صادرة فـي 2014/2/9م
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الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفية
ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة
بامل�ؤ�س�ســات الطبيـــة احلكوميـــة (املدنيــة والع�سكريـــة)
الف�صـــل الأول
تعريفـــات و�أحكـــــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذه الالئحة يق�صـد بالكلمـات والعــبارات التـالي ــة املعنى املبني قريـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سيـاق الن�ص معنى �آخر :
الوحـــــدة :
�أي وحـ ــدة م ــن وحــدات اجلهــاز الإداري للدول ــة التــي تتبعهــا امل�ؤ�ســ�سة الطبيــة احلكوميــة
(املدنية والع�سكرية) .
اللجنــــــة :
جلنـ ــة �ش ـ ـ�ؤون املوظفــني بالوحدة .
الوظيفــة :
جمموعــة الواجبــات وامل�س�ؤوليــات املحــددة ببطاقــة الو�صــف الوظيف ــي للوظائ ــف الطبيـ ــة
والوظائف الطبية امل�ساعدة بالوحدة .
املوظـــــف :
كل من ي�شغل �إحدى الوظائف الطبية �أو الوظائف الطبية امل�ساعدة بالوحدة .
الـراتـــــب :
الراتب الأ�سا�سي املبني قرين كل درجة وفقا جلداول الرواتب والبدالت والعالوات امللحقة
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013/33ويدخل فـي هذا الراتب العالوات الدورية والت�شجيعية .
الـبــــــــدل :
املبلغ الذي ي�صرف زيادة على الراتب  ،وال يعترب جزءا منه .
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الراتب الإجمايل :
الرات ـ ــب م�ضافـ ــا �إليـ ــه جميـ ــع الب ــدالت والعـ ــالوات املق ـ ــررة مبوج ــب املر�سـ ــوم ال�سلطان ـ ــي
رقم  ، 2013/33وتلك التي يتقرر منحها وفقا لأحكام هذه الالئحة .
اجلهة الطبية املخت�صة :
امل�ؤ�س�سة ال�صحية التابعة للوحدة .
البعثة الدرا�سية :
الإيفـ ــاد للدرا�س ـ ــة داخـ ــل �أو خـ ــارج ال�سلطن ــة عل ــى نفق ــة احلكومـ ــة �أو الوحـ ــدة للح�صـ ــول
على م�ؤهل فـي التعليم دون اجلامعي �أو اجلامعي �أو درجة علمية فـي الدرا�سات العليا .
املنـحة الـدرا�سـية :
النفق ــات واملزاي ــا املادي ــة املقدمة من �أي جهة حكومية �أو غري حكومية  ،وطني ــة �أو �أجنبيـ ــة
�أو هيئ ــة دوليـ ــة  ،والتـ ــي تخ�ص�صهـ ــا للح�صول عل ـ ــى م�ؤهـ ــل فـي التعليـ ـ ــم دون اجلامعــي ،
�أو اجلامعي �أو فـي الدرا�سات العليا من داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
الإجازة الدرا�سـية:
املوافقــة ال�صادرة من الوحدة للموظف بالتفرغ للدرا�سة للح�صول على م�ؤهل فـي التعليم
دون اجلامعي � ،أو اجلامعي � ،أو الدرا�سات العليا  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املبعـوث :
املوظف املوفد على نفقة احلكومة � ،أو على نفقة الوحدة  ،فـي بعثة درا�سية داخل ال�سلطنة ،
�أو خارجها .
املوفـد :
املوظف املوفد فـي بعثة �أو منحة � ،أو �إجازة درا�سية .
الدرا�ســات العلـيـا :
درا�سة للح�صول على درجة علمية �أعلى من ال�شهادة اجلامعية .
جلنة التدريب والبعثات :
اللجنة املخت�صة بالتدريب والبعثات واملنح الدرا�سية بكل وحدة .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على �شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة
بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية)  ،فيما عدا املوظفني الذين تنظم �ش�ؤون
توظفهم عقود خا�صة فيما ن�صت عليه هذه العقود من �أحكام .
وفيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذه الالئحة �أو العقود املن�صو�ص عليها فـي الفقرة
ال�سابقة  ،ت�سري على �شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة �أحكام القوانني
املطبقة على املوظفني الآخرين بالوحدة .
املــادة ( ) 3
يك ــون �شغ ــل الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعــدة عـن طريق التعيــني �أو الرتقيـة
�أو النقل �أو الندب � ،أو مبا تربمه الوحدة من عقود  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
يكون ح�ساب املدد املن�صـو�ص عليها فـي هذه الالئحة بالتقومي امليالدي .
الف�صــل الثانـــي
الوظائـــــــف
املــادة ( ) 5
الوظائف الطبيــة والوظائف الطبية امل�ساعــدة �إما دائمة و إ�مــا م�ؤقتــة  ،وتق�سم الوظائف
الدائمة �إىل جمموعات نوعية  ،وتعد كل جمموعة نوعية وحدة متميزة فـي جمال التعيني
والرتقية والنقل والندب .
املــادة ( ) 6
حتـ ــدد الوظائـ ــف الدائمــة طبق ــا للملحقــني املرفق ــني باملر�ســوم ال�سلطان ــي رقـ ــم 2013/33
واالعتمادات املالية املقررة فـي موازنـة الوحدة .
املــادة ( ) 7
ي�صدر باعتماد بطاقات و�صف الوظائف قرار من وزير ال�صحة بعد التن�سيق مع ر�ؤ�ساء
الوحدات  ،ويجب �أن يو�ضح فـي بطاقة و�صف الوظيفة  ،البيانات الآتية :
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أ�  -م�سمى الوظيفة  ،ويراعى فيه �أن يكون خمت�صرا وداال على طبيعة العمل .
ب  -الو�صف العام للوظيفة  ،ويجب �أن ي�شتمل على الآتي :
 - 1موقع الوظيفة فـي البناء التنظيمي للوحدة .
 - 2االخت�صا�ص العام للوظيفة .
ج  -امل�ستوى الوظيفـي الأعلى الذي تخ�ضع له الوظيفة �إ�شرافيا .
د  -امل�ستوى الوظيفـي الأدنى اخلا�ضع لإ�شراف الوظيفة .
هـ  -واجبات وم�س�ؤوليات الوظيفة واخت�صا�صات �شاغلها .
و  -تقييم الوظيفة ب�إحدى الدرجات املالية املبينة بجداول الرواتب والبدالت والعالوات
امللحقة باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2013/33
ولرئيـ�س الوحـدة بالتن�سيق مع وزير ال�صحة �إ�ضافــة �أي بيانــات �أخـرى  -تتفــق وطبيعــة
ومهــام الوح ــدة � -إىل بطاق ــة و�صف الوظيفة .
املــادة ( ) 8
يعد التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني �سجال ي�سمى �سجل موازنة الوظائف ،
تقيد فيه الوظائف الدائمة وفقا جلدول الوظائف املعتمدة  ،وملخ�صا تبني فيه الوظائف
امل�شغول ــة و�أ�سم ــاء �شاغليه ــا والوظائ ــف ال�شاغ ــرة واملطل ــوب �شغلهــا ف ــي �ض ــوء احتياج ـ ــات
التق�سيمات التنظيمية املختلفة فـي الوحدة .
املــادة ( ) 9
يكون �إن�شاء الوظائف امل�ؤقتة بقرار من رئي�س الوحدة  ،طبقا ملقت�ضيات العمل وظروفه ،
وفـي حـدود االعتمادات املالي ــة املخ�ص�ص ـ ـ ـ ــة لـ ـ ــذلك  ،ووفقـ ـ ـ ــا لل�ضوابط املن�ص ـ ـ ــو�ص عليها
ف ـ ــي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 10
ي�شرتط عند �إن�شاء الوظائف امل�ؤقتة بالوحدة  ،وجود م�شروع م�ؤقت �أو �أعمال تت�سم بطابع
الت�أقيت  ،وذلك مبراعاة ال�ضوابط الآتية :
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 - 1حتدي ــد ع ــدد ونوعيـات الوظائ ــف املطلوبــة  ،وطبيعتهــا  ،وم�ستوياتهــا  ،مب ــا يتف ــق
وطبيع ــة العمــل امل ؤ�قــت  ،فـي �إط ــار ك ــل م�شــروع بالنظ ــر �إل ــى طبيعـ ــة واحتياج ــات
كل مرحلة من مراحله .
 - 2حتديد مدة كل وظيفة وفقا ملقت�ضيات العمل فـي حدود الفرتة الزمنية املحددة
للعمل امل�ؤقت .
 - 3حتديد �شروط �شغل الوظائف امل�ؤقتة بناء على الواجبات وامل�س�ؤوليات التي تناط
ب�شاغليها  ،ويجب �أن تكون امل�ؤهالت العلمية واخلربات العملية الالزمة ل�شغلها
ه ــي ذاتهـ ــا املتطلبـ ــة ل�شغـ ــل الوظائ ــف الدائم ــة عنـ ــد التماثـ ــل ب ــني الوظيفتـ ــني
فـي الواجبات وامل�س�ؤوليات .
 - 4حتديد رواتب وبدالت �شاغلي الوظائف امل�ؤقتة  ،دون التقيد بالرواتب والبدالت
املقررة للوظائف الدائمة املماثلة لها فـي الواجبات وامل�س�ؤوليات .
الف�صــل الثالــث
جلـــان �شـــ�ؤون املوظفـــني
املــادة ( ) 11
تن�ش أ� فـي كل وحدة جلنة ل�ش�ؤون املوظفني  ،تخت�ص بالوظائف الطبية والوظائف الطبية
امل�ساعدة  ،ت�شكل بقرار من رئي�س الوحدة من عدد فردي ال يقل عن ( )5خم�سة �أع�ضاء ،
على �أال تقل وظيفة رئي�س اللجنة عن طبيب ا�ست�شاري �أول .
ويجوز ت�شكيل جلنة �أخرى �أو �أكرث فـي الوحدة التي تقت�ضي ظروف العمل بها ذلك .
ويح ــدد الق ــرار ال�صادر بت�شكيل اللجنة نائب رئي�س اللجنة و�أمــني �سره ــا  ،علــى �أن يكــون
من بــني املخت�صــني ب�ش�ؤون املوظفني فـي الوحدة  ،وال يكون له حق الت�صويت .
املــادة ( ) 12
تخت�ص اللجنة بامل�سائل الآتية :
 - 1النظر فـي التعيني والرتقية ومد اخلدمة .
� - 2أي م�سائل �أخرى يرى رئي�س الوحدة عر�ضها على اللجنة .
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املــادة ( ) 13
يعد التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني فـي الوحدة بيانا بامل�سائل املطلوب
عر�ضها على اللجنة  ،مرفقا به مذكرة تف�صيلية لكل م�س�ألة  ،ويقوم بتوزيع ن�سخة منها
علـ ــى كـ ــل م ــن رئيـ ــ�س و�أع�ض ــاء اللجن ــة قبل االجتماع بثالثــة �أيام على الأقـل  ،ما لــم يكــن
اجتماعها للنظر فـي �أمر عاجل بناء على طلب من رئي�س الوحدة .
املــادة ( ) 14
جتتمع اللجنة بناء على دعوة من رئي�سها �أو نائبه  ،ويكون انعقاد اللجنة �صحيحا بح�ضور
�أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو نائبه  ،وتكون مداوالتها �سريـة ،
وت�صدر اللجنة تو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
ويجوز لرئي�س اللجنة و�أي من �أع�ضائها االمتناع عن الت�صويت  ،ويعترب ذلك رف�ضا
للتو�صية  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أن يكون االمتناع م�سببا .
وال يجوز لرئي�س اللجنة و�أي من �أع�ضائها ح�ضور مداوالتها والت�صويت �إذا كان املو�ضوع
املعرو�ض عليها خا�صا به �شخ�صيا �أو بزوجه �أو �أحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة .
املــادة ( ) 15
يدون �أمني �سر اللجنة حما�ضر اجتماعاتها  ،ويجب �أن تت�ضمن هذه املحا�ضر بيانا ب�أ�سماء
الأع�ضـ ــاء احلا�ضري ــن والأع�ضــاء الذين تخلفوا واملو�ضوعات التي عر�ضــت على اللجن ــة ،
وما دار ب�ش�أنهــا من مـداوالت  ،ومـا اتخذ فيها من تو�صي ــات  ،ويتم التوقي ــع على املحا�ضــر
من قبل رئي�س اللجنة و�أع�ضائها و�أمني �سرها .
املــادة ( ) 16
ت�صدر اللجنة تو�صياتها فـي مدة ال تتجاوز (� )14أربعة ع�شر يوم عمل من تاريخ عر�ض
املو�ضوعات عليها  ،ويجــب على رئيــ�س اللجنــة رفعها خالل مدة ال جتاوز ( )10ع�شرة �أيام
عمل من تاريخ �إ�صدارها �إىل رئي�س الوحدة لالعتماد  ،وعلى رئي�س الوحدة �أن يبت فيها
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ و�صولها �إليه  ،ف�إذا اعتمدها �صارت نافذة من تاريخ

-263-

االعتماد � ،أما �إذا مل يعتمدها ومل يبد اعرتا�ضا عليها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
و�صولها �إليه اعترب ذلك قرارا منه باملوافقة على التو�صية  ،وتعترب بذلك نافذة من اليوم
التايل النتهاء هذا الأجل .
�أما �إذا اعرت�ض رئي�س الوحدة على التو�صية تعني عليه �إعادة املو�ضوع الذي اعرت�ض عليه
�إىل اللجنة مرفقا بها �أ�سباب اعرتا�ضه لإعادة النظر فـي تو�صيتها خالل �أجل يحدده لها
مبا ال يجاوز ( )10ع�شرة �أيام عمل  ،ف�إذا انق�ضى هذا الأجل دون �أن تبدي اللجنة ر�أيها
اعترب ر�أيه نهائيا ونافذا من تاريخ انق�ضاء هذا الأجل � ،أما �إذا مت�سكت اللجنة بر�أيها تعني
عليه ــا �إعـ ــادة املو�ض ــوع �إليــه التخــاذ القــرار  ،ويعد قراره فـي هــذه احلالــة نهائي ــا وناف ــذا
من تاريخ �صدوره .
الف�صــل الرابـع
التعـيـــــني
املــادة ( ) 17
يكـون التعيـني ابتــداء فــي �أدنــى وظائــف املجموعة النوعية للوظائف الطبيـة والوظائف
الطبي ــة امل�ساع ــدة  ،ويجوز التعيــني فـي غي ــر �أدنى هــذه الوظائــف �ســواء من داخــل الوحــدة
�أو من خارجها �إذا مل يكن �شغلها بطريق الرتقية ممكنا .
ويكون التعيني � -سواء من خارج الوحدة �أو من داخلها  -مبراعاة ال�ضوابط الآتية :
�	- 1أن يكون املر�شح للتعيني م�ستوفيا ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
�	- 2أن يكــون التعيــني على �أ�س ــا�س اجلـدارة  ،ووفقا لقواعـد االختيـار املن�صو�ص عليهــا
فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 18
يكـ ــون التعي ــني بقـ ــرار م ــن رئي ــ�س الوحــدة �أو مبــا يربم ـ ــه م ــن عقــود التوظي ــف املرفقـ ــة
بهذه الالئحة  ،ويجوز لرئي�س الوحدة التفوي�ض فـي ذلك .
املــادة ( ) 19
ي�شرتط فيمن يعني فـي �إحدى الوظائف الدائمة ما ي�أتي :
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�	- 1أن يكون عماين اجلن�سيــة  ،با�ستثناء من تقت�ضي احلاجة �إىل تعيينهم من غري
العمانيني .
�	- 2أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
�	- 3أال يكون قد �صدر �ضده حكم نهائي بال�سجن فـي جناية �أو بعقوبة فـي جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره  ،ومع ذلك �إذا كان احلكم
عليه لأول مرة مع وقف تنفيذ العقوبة جاز التعيني �إذا ر�أت اللجنة من ظروف
الواقعة و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة وطبيعتها .
�	- 4أال يكون قد �صدر قرار مبعاقبته بالإحالة �إىل التقاعد � ،أو الف�صل من اخلدمة ما
مل يكن قد م�ضى على هذا القرار ( )3ثالث �سنوات .
�	- 5أن يكون م�ستوفيا ا�شرتاطات �شغل الوظيفة وفقا للملحق رقم ( )1املرفق بهذه
الالئحة .
�	- 6أال يقل �سنه عن ( )18ثمانية ع�شر عاما  ،ويثبت ال�سن ب�شهادة امليالد �أو البطاقة
ال�شخ�صية بح�سب الأحوال .
�	- 7أن يجتاز االمتحان واملقابلة ال�شخ�صية املقررين ل�شغل الوظيفة �أو التقييم املهني
الذي يجرى له .
�	- 8أن يك ــون الئقــا طبي ــا للخدمـ ــة  ،ويثب ــت ذلك بتقرير ي�صــدر م ــن اجله ــة الطبي ــة
املخت�صة بعد توقيع الك�شف الطبي الالزم عليه .
ويجوز للوحدة �إىل جانب اال�شرتاطات ال�سابقة �إ�ضافة ا�شرتاطات �أخرى تتفق مع طبيعة
العمل بها .
املــادة ( ) 20
يجــوز لرئيــ�س الوح ــدة اال�ستثنــاء من �شــرط احلـ ــد الأدنى للت�أهيل العلمي الــالزم ل�شغ ــل
الوظيفة �إذا كان املر�شح ل�شغلها له خربة طويلة فـي جمال التخ�ص�ص  ،وكذلك من احلد
الأدنى ملدة اخلربة العملية املطلوبة ل�شغلها متى كان التخ�ص�ص نادرا � ،أو �إذا كان هناك
اعتبارات خا�صة تتعلق بامل�صلحة العامة تقت�ضي هذا اال�ستثناء .
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املــادة ( ) 21
على التق�سيم التنظيمي التابعة له الوظيفة ال�شاغرة  ،موافاة التق�سيم املخت�ص ب�ش�ؤون
املوظفني مبا يفيد حاجته ل�شغلها متهيدا التخاذ الإجراءات الالزمة .
املــادة ( ) 22
فيما عدا الوظائف املعتمـدة فـي ميزانية كل وحدة والتي ميكن �شغلها بطريـق الرتقيـة
يعلن عن الوظائف ال�شاغرة املطلوب �شغلها فـي �صحيفة يومية على الأقل  ،ويجب �أن
يت�ضمن الإعالن البيانات املتعلقة بالوظيفة من حيث م�سماها واخت�صا�صاتها  ،وال�شروط
الالزمة ل�شغلها  ،وامل�ستندات الواجب �إرفاقها بطلب التعيني  ،كما يجب �أن يبني فـي
الإعالن مكان ومدة تلقي طلبات التعيني  ،على �أال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام عمل من
تاريخ ن�شره  ،ويجوز �أن يكون الإعالن داخليا �إذا كان التقدم ل�شغل الوظيفة مق�صورا على
موظفـي الوحدة  ،وفـي تلك احلالة يجب �أن يت�ضمن الإعالن كافة البيانات امل�شار �إليها .
ويجــوز لرئي�س الوحدة التعيني فـي الوظائف ال�شاغرة دون �إعالن  ،متى كان �شغلها
يتطلب م�ؤهالت علمية � ،أو خربة عملية نادرة � ،أو كان مطلوبا �شغلها ب�صفة عاجلة ،
�أو كانت ال�ضرورة تقت�ضي �شغلها بطريق التعاقد � ،أو كان التقدم ل�شغلها مق�صورا على
موظفـي الوحدة من احلا�صلني على م�ؤهالت علمية مل ي�سبق تعيينهم فـي تلك الوحدة
على �أ�سا�سها .
املــادة ( ) 23
يعد التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني �سجال تقيد فيه طلبات التعيني  ،ب�أرقام
م�سل�سلة ح�سب �أ�سبقية ورودها  ،وملخ�صا يبني فيه ا�سم املتقدم وعنوانه وتاريخ تقدمي
الطلب والوظيفة املتقدم ل�شغلها  ،وي�سلم �إي�صاال يبني فيه رقم وتاريخ قيد الطلب �إذا كان
الطلب قد �سلم باليد .
املــادة ( ) 24
ت�شكل بقرار من رئي�س الوحدة جلنة �أو �أكرث الختبار املتقدمني ل�شغل الوظائف املعلن
عنها و�إجراء املقابالت ال�شخ�صية معهم  ،من عدد ال يقل عن ( )3ثالثة �أع�ضاء ممن
لديهم دراية �أو معرفة مبجاالت عمل الوظيفة  ،ويكون من بينهم موظف من التق�سيم
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التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني  ،ويحدد قرار الت�شكيل رئي�س اللجنة  ،وتتوىل اللجنة
فرز طلبات التعيني وا�ستبعاد الطلبات التي مل ي�ستوف �أ�صحابها �شروط �شغل الوظيفة
متهيدا لإجراء االختبارات واملقابالت  ،وعلى اللجنة �إعداد ك�شف ب�أ�سماء من اجتازوا
االختبارات واملقابالت بنجاح  ،وترتيب �أ�سمائهم فيه تنازليا بح�سب الدرجات التي ح�صل
عليها كل منهم .
ويجوز للوحدة اال�ستعانة بجهة متخ�ص�صة لإجراء االمتحانات املهنية ل�شاغلي الوظائف
الطبيــة والوظائ ــف الطبي ــة امل�ساعدة  ،وفـي ه ــذه احلالــة لها �أن تكتفـي بنتيجــة االمتحــان
�أو �أن تخ�ضع املتقدم للمقابلة �أو لكليهما .
املــادة ( ) 25
يجب على �أي من �أع�ضاء اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة (  )24من هذه الالئحة التنحي
عن اال�شرتاك فـي �إجراء الفرز �أو االختبار �أو املقابلة � ،إذا كان له ب�أحد املتقدمني درجة
قرابة حتى الدرجة الرابعة  ،ويعد عدم التنحي فـي هذه احلالة خمالفة ت�ستوجب امل�ساءلة
الإدارية  ،و�إذا ثبت وقوع غ�ش �أو تدلي�س من هذا الع�ضو �أو تواط�ؤ بينه وبني املتقدم ل�شغل
الوظيفة كان من �ش�أنه اختياره ل�شغل الوظيفة اعترب قرار التعيني ملغى .
املــادة ( ) 26
يكون التعيني فـي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة من بني املر�شحني ل�شغلها
بح�سب �أ�سبقيتهم فـي الرتتيب النهائي بك�شف نتائج االختبارات واملقابالت ال�شخ�صية ،
وعند الت�ساوي يقدم الأعلى م�ؤهال  ،فالأقدم تخرجا  ،فالأكرب �سنا .
املــادة ( ) 27
يجوز للوحدة تعيني �أحد املتقدمني ل�شغل الوظائف املعلن عنها فـي وظيفة �أخرى يكون
م�ستوفيا ل�شروط �شغلها � ،إذا �أو�صت جلنة املقابالت بتعيينه فـي هذه الوظيفة  ،وكانت
الوحدة بحاجة ل�شغلها  ،وقبل املر�شح ذلك .
املــادة ( ) 28
على التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني �إخطار من مت اختياره من املر�شحني
ل�شغ ــل الوظيفـ ــة  ،كتابـ ــة � ،أو بـ ـ ـ�أي و�سيلة �أخرى يتحقق بها علمــه اليقيــني  ،و�أن يطل ــب
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من املر�شح التقدم بامل�ستندات املن�صو�ص عليها فـي املــادة (  )29من هذه الالئحة فـي موعد
ال يجاوز( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره  ،ف�إذا انق�ضى هذا املوعد دون التقدم بتلك
الأوراق اعترب تر�شحه ك�أن مل يكن  ،ويتم اختيار من يليه فـي الرتتيب فـي ك�شف املر�شحني .
املــادة ( ) 29
يلتزم املتقدم ل�شغل الوظيفة الذي مت �إخطاره برت�شيحه للتعيني فيها  ،بتقدمي م�سوغات
التعيني الآتية �إىل التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني :
� - 1صورة من البطاقة ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر .
� - 2صورة من �شهادة امليالد  ،ويكتفـى بالبطاقة ال�شخ�صية ملن لي�س لديه �شهادة ميالد .
 - 3ما يفيد القيد فـي �سجل القوى العاملة الوطنية بالن�سبة للعمانيني .
� - 4شهــادة بامل ؤ�هــل العلمي املطلــوب علـى �أن يكــون معرتف ــا بــه  ،ومعتمدا من اجلهة
املخت�صة بال�سلطنة .
� - 5شه ــادة باخلبــرة العمليــة املطلوب ــة  ،عل ــى �أن تك ــون معتمــدة من اجلهـ ــة املخت�ص ــة
بال�سلطنة .
� - 6شهادة عدم حمكومية .
 - 7نتيجة الك�شف الطبي معتمدة من اجلهة الطبية املخت�صة  ،على النموذج املعد
لهذا الغر�ض .
 - 8عدد من ال�صور ال�شخ�صية وفق ما يحدد فـي الإعالن .
�	- 9إقرار ب�أنه ال ي�شغل وظيفة ب�إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
�	- 10إقرار بعدم �سابقة جمازاته بالإحالة �إىل التقاعد �أو الف�صل من اخلدمة  ،وذلك
بالن�سبـ ــة ملـ ــن �ســبق له العمـ ــل ب إ�ح ــدى وح ــدات اجلهاز الإداري للدولة �أو غريها ،
ما لــم يكــن قد م�ضى علــى �صــدور القرار ( )3ثــالث �سن ــوات  ،ويكتفـى فـي تلـ ــك
احلالة بتقدمي ن�سخة من هذا القرار .
املــادة ( ) 30
على التق�سي ــم التنظيمــي املختــ�ص ب�ش�ؤون املوظفني بعد ا�ستيفاء م�سوغات التعيني �إعداد
قــرارات التعيــني وتوقيعهــا من رئيــ�س الوح ــدة  ،و�إعــداد عق ــود اخلدمة لغيــر العماني ــني
وتوقيعها من رئي�س الوحدة ومن املتعاقد .
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ويكون التعيني من تاريخ �صدور القرار ما مل يحدد القرار تاريخا �آخر � ،أو التاريخ املحدد
فـي العقد  ،ح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 31
على التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني �إعداد ملف خدمة لكل موظف  ،تودع
فيه م�سوغات التعيني  ،والتقارير والتو�صيات التي �أعدت عنه خالل فرتة االختبار  ،وكافة
الأوراق والقرارات املتعلقة ب�ش�ؤونه الوظيفية طوال مدة خدمته  ،وت�سجيلها على غالفه
من الداخــل بعــد ترقيمها وحفظهــا  ،وال يجوز �سحب �أي �أوراق منــه �إال مبوافقــة مديــر
التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني وفقا للإجراءات املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 32
يو�ضع املعينون لأول مرة  ،واملعاد تعيينهم  ،حتت االختبار ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر
من تاريخ ت�سلمهـم العمل  ،يتم خاللها تقييم �أدائهم تقييما �شامال .
املــادة ( ) 33
تتق ــرر �صالحيـ ــة املوظــف للعمل من عدمه فـي �ضوء نتيجة تقييم �أدائــه وفقا حلكم املــادة
( )32من هذه الالئحة  ،وذلك ب�أن يعد امل�س�ؤول املبا�شر تقريرا مف�صال ب�صالحيته للعمل
من عدمه  ،ي�ضمنه تو�صياته ثم ت�سليمه للتق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني ،
وعلى ذلك التق�سيم �إحالة التقرير بالن�سبة ملن يتقرر عدم �صالحيته �إىل اللجنة للنظر
فيه  ،والتو�صية باتخاذ �أحد الإجراءين الآتيني :
�	- 1إنهاء خدمة املوظف .
 - 2مـ ــد م ــدة االختبار (� )2شهريــن �إ�ضافيني  ،للنظر فـي مدى حــدوث تغري �إيجاب ــي
فـي م�ستوى �أداء املوظف من عدمه  ،ف�إذا ثبت عدم �صالحيته وجب �إعمال حكم
البند ال�سابق ب�ش�أنه وفقا للأو�ضاع املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة .
املــادة ( ) 34
ي�ص ــدر ب�إنه ــاء خدمة املوظف الذي ال يجتاز مدة االختبار قرار من رئي�س الوحدة  ،بناء
على تو�صية اللجنة  ،خالل مدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهاء مدة
االختبار .
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املــادة ( ) 35
ي�ستحــق املوظــف الذي �أنهيت خدمتــه وفــقا حلك ــم املــادة ( )34من ه ــذه الالئح ــة راتب ــه
الإجمايل عن �أيام عمله الفعلية .
املــادة ( ) 36
حتدد الأقدمية فـي الوظيفة من تاريخ التعيني فيها  ،ف�إذا ا�شتمل قرار التعيني على �أكرث
من موظف حددت الأقدمية بينهم كالآتي :
�	- 1إذا ك ـ ــان التعيـ ــني لأول م ــرة  ،اعتب ــرت الأقدميــة بني املعين ــني بح�س ــب الأ�سبقيــة
فـي الرتتيب النهائي بك�شف نتائج االختبارات واملقابالت ال�شخ�صية وفقا حلكم
املــادة ( )26من هذه الالئحة .
�	- 2إذا كــان التعي ـ ــني مت�ضمن ـ ــا ترقية  ،اعتب ــرت الأقدمي ــة عل ــى �أ�سـ ـ ــا�س الأقدمي ـ ــة
فـي الوظيفة ال�سابقة .
�	- 3إذا كان تعيـ ــني املوظ ـ ــف ف ـ ــي وظيف ـ ــة م ـ ــن جمموعة �أخـ ــرى ف ـ ــي نف�س درجتـ ــه ،
�أو فـي درجة �أخرى  ،حت�سب �أقدميته من تاريخ تعيينه فيها .
املــادة ( ) 37
حتدد �أقدمية املوظف الذي تخف�ض وظيفته ودرجته املالية بتاريخ �شغله الوظيفة والدرجة
التي خف�ض منها  .وترتب �أقدميته بني �شاغلي الوظيفة والدرجة التي خف�ض �إليها ب�أن
يو�ضع فـي مركز �سابق على من يتحد معه فـي تاريخ �شغل هذه الوظيفة  ،وفـي مركز تال
ملن هو �أ�سبق منه فـي تاريخ �شغلها .
املــادة ( ) 38
يجــوز لرئيــ�س الوحــدة تعيــني املوظ ــف ال ــذي يح�ص ــل على م�ؤهل درا�س ــي �أعلى فـي �أثنــاء
اخلدمة فـي الوظيفة التي يكون م�ستوفيا ل�شروط �شغلها من حيث امل�ؤهالت واخلربات ،
وبعد اجتيازه املقابلة التي جترى له للوقوف على �أهليته للوظيفة متى كانت �شاغرة ،
وفـي هذه احلالة مينح املوظف مربوط الدرجة املحددة لهذه الوظيفة �أو راتبه الذي كان
يتقا�ضاه م�ضافا �إليه عالوة من عالواتها �أيهما �أكرب  ،وحتدد �أقدميته فيها وفقا حلكم
املــادة ( )36من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 39
يجـوز �إعادة تعيني املوظـف الذي �أنهيت خدمته لأي �سبب من الأ�سباب املن�صو�ص عليها فـي
هذه الالئحة فـي وظيفته ودرجته ال�سابقة � ،أو فـي وظيفة ودرجة �أخرى مماثلة  ،براتبه
الإجمايل نف�سه الذي كان يتقا�ضاه �أو الراتب الإجمايل للوظيفة املعاد تعيينه عليها �أيهما
�أكرب  ،مع االحتفاظ له باملدة التي ق�ضاها فـي وظيفته ودرجته ال�سابقة فـي الأقدمية ،
�شريطة ا�ستيفائه �شروط التعيني املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )19من هذه الالئحة ،
وال�شروط املقررة ل�شغل الوظيفة املراد �إعادة تعيينه فيها .
املــادة ( ) 40
يجوز للوحدة التعاقد مع موظفني غري العمانيني ل�شغل الوظائف الدائمة  ،وفقا لنموذج
العقد الوارد بامللحق رقم ( )3املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 41
يكون �شغل الوظائـف امل�ؤقتــة عن طريــق التعاقــد بعــد الإعــالن عنهــا و إ�جــراء االختب ــارات
واملقاب ــالت املق ــررة  ،ويج ــوز لرئيـ ــ�س الوحـ ــدة اال�ستثنـ ــاء من �شرط االختب ــار واملقابلــة
للمر�شحني للعمل فـي التخ�ص�صات النادرة  ،كما يجوز التعاقد دون �إعالن �إذا اقت�ضت
احلاجة ذلك  ،وذلك وفقا لنموذج العقد الوارد بامللحق رقم ( )4املرفق بهذه الالئحة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن تكون امل�ؤهالت العلمية و�شهادات اخلربة العملية الالزمة
ل�شغل الوظيفة م�صدقا عليها �إذا كانت �صادرة من جهة خارج ال�سلطنة  ،كما يجب معادلة
ال�شهادات العلمية من اجلهات املخت�صة قبل ا�ستكمال �إجراءات التعيني .
املــادة ( ) 42
يجوز ا�ستثناء لرئي�س الوحدة التعاقد مع من يتمتعون بكفاءات عالية �أو تخ�ص�صات نادرة
�سواء من العمانيني �أو غريهم ل�شغل الوظائف دون التقيد ب�شرط ال�سن املحدد النتهاء
اخلدمة �أو �شرط الإعالن  ،وبراتب �أعلى من الراتب املحدد فـي جداول الرواتب والبدالت
والعالوات امللحقة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/33للوظائف الدائمة املماثلة لها فـي
الواجبات وامل�س�ؤوليات  ،مبا ال يزيد على ن�سبة ( )%50خم�سني باملائة من بداية راتب
الوظيفة الدائمة املماثلة .
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ويجوز لرئي�س الوحدة الراغبة فـي التعاقد رفع الن�سبة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة ،
بعد موافقة وزير ال�صحة .
املــادة ( ) 43
يجب على غري العمانيني املر�شحني ل�شغل الوظائف بطريق التعاقد قبل و�صولهم �إىل
ال�سلطنة تقدمي تقرير طبي يفيد لياقتهم ال�صحية للوظيفة  ،وتقوم الوحدة على نفقتها
باتخاذ الالزم لتوقيع الك�شف الطبي عليهم مبعرفة اجلهة الطبية املخت�صة بعد و�صولهم
لل�سلطنة .
املــادة ( ) 44
يجوز لرئي�س الوحدة تعيني املوظف م�ؤقتا فـي �إحدى الوظائف الإ�شرافية ملدة يقررها
رئي�س الوحدة .
الف�صــل اخلامــ�س
تقاريــر تقويــم الأداء الوظيفــي
املــادة ( ) 45
تعد عن املوظفني تقارير تقومي �أداء وظيفـي �سنوية  ،وفقا لنظام قيا�س كفاية الأداء  ،مبا
يتفق مع طبيعة العمل بالوحدة .
املــادة ( ) 46
يخ�ضع لنظام تقارير تقومي الأداء الوظيفي  ،جميع �شاغلي الوظائف الطبية والوظائف
الطبية امل�ساعدة  ،وي�شمل التقرير �أداء املوظف خالل �سنة و�إجنازاته و�إ�سهامه و�سلوكه
وت�صرفاته ومواظبته وتعامله مع املراجعني  ،وذلك وفقا لنموذج تقرير تقومي الأداء
الوظيفـي الذي ي�صدر به قرار من وزير ال�صحة بالتن�سيق مع الوحدات .
املــادة ( ) 47
يو�ضع تقرير تقومي �أداء وظيفـي عن املوظف الذي اجتاز فرتة االختبار بنجاح  ،وم�ضى
عليه (� )6ستة �أ�شهر على الأقل فـي اخلدمة حتى نهاية �شهر �سبتمرب من العام الذي عني
فيه .
املــادة ( ) 48
يكون تقدير الكفاية مبرتبة (ممتاز) �أو (جيد جدا) �أو (جيد) �أو (متو�سط) �أو (�ضعيف)
على النحو الآتي :
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 ممت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز  :من ( )90درجة �إىل ( )100درجة . جيد جدا  :من ( )80درجة �إىل �أقل من ( )90درجة . جي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  :من ( )70درجة �إىل �أقل من ( )80درجة . متو�سـ ــط  :من ( )60درجة �إىل �أقل من ( )70درجة . �ضعي ـ ـ ـ ــف � :أقل من ( )60درجة .ويكون الأداء العادي هو املعيار الذي ي�ؤخذ �أ�سا�سا لقيا�س كفاية الأداء  ،ويجوز للوحدة
�إ�ضافة معايري �أخرى تتنا�سب مع طبيعة عملها .
املــادة ( ) 49
ي�ضــع الرئ ــي�س املبا�شـر تقاري ــر تقومي الأداء الوظيفـي عن املوظفني اخلا�ضعيـن لإ�شرافـه ،
ث ــم يعر�ضهـ ــا على الرئي�س الأعلى لالعتمـاد  ،ويجب علــى التق�سي ــم التنظيم ــي املختـ ــ�ص
ب�ش�ؤون املوظفني فور اعتماد التقارير �إخطار املوظف مب�ضمون التقرير .
وعلـ ــى الرئيـ ــ�س املبا�ش ــر �إخط ــار املوظ ــف كتاب ــة ب�أوجــه �ضعف ــه �أوال ب ـ ـ�أول خ ــالل ال�سنـ ــة
التي يو�ضع عنها التقرير .
ويجب �أن يكون تقرير تقومي الأداء الوظيفـي مبرتبة �ضعيف م�سببا  ،وحمددا لعنا�صر
ال�ضعف التي �أدت �إليه  ،وال يجوز اعتماد التقرير �إال با�ستيفاء ذلك .
ويق�صد بالرئي�س املبا�شر فـي تطبيق حكم هذه املادة  ،رئي�س الوحدة بالن�سبة ملن يخ�ضعون
لإ�شرافه املبا�شر من املوظفني  ،كما يق�صد به وكالء الوزارة �أو من فـي م�ستواهم وم�ساعدو
�أو نائبو الرئي�س �أو املديرو العموم �أو مديرو الدوائر ور�ؤ�ساء الأق�سام بالن�سبة ملن يخ�ضعون
لإ�شرافهم املبا�شر .
ويق�ص ـ ــد بالرئيـ ــ�س الأعل ـ ــى رئي ـ ــ�س الوح ــدة بالن�سب ــة مل ــن يخ�ضعـ ــون لإ�شرافـ ــه املبا�شـ ــر
من املوظفني  ،كما يق�صد به وكالء الوزارة �أو من فـي م�ستواهم وم�ساعدو �أو نائبو الرئي�س
�أو املديرو العموم �أو مديرو الدوائر ور�ؤ�ساء الأق�سام بالن�سبة ملن يخ�ضعون لإ�شرافهم
املبا�شر .
املــادة ( ) 50
يكون للموظف التظلم من تقرير تقومي الأداء الوظيفـي �إىل جلنة التظلمات املن�صو�ص
عليها فـي املــادة ( )51من هذه الالئحة  ،خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ علمه اليقيني
بالتقرير .
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املــادة ( ) 51
ت�شكـ ـ ــل بقــرار من رئيـ ـ ــ�س الوحـ ــدة جلن ــة للبــت فـي التظلم ــات مــن ع ـ ــدد ف ــردي ال يـق ـ ــل
عن ( )3ثالثة موظفني  ،لي�س من بينهم من قام بو�ضع التقرير حمل التظلم �أو اعتمده ،
ويحدد القرار رئي�سا للجنة من بني �أع�ضائها  ،كما يحدد مقررا لها من موظفـي التنظيم
التق�سيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني .
املــادة ( ) 52
علــى مقــرر اللجن ــة املن�ص ــو�ص عليها فـي املــادة ( )51من هذه الالئحــة تلقي التظلمــات ،
وت�سجيله ــا فـ ــي �سج ــل خ ــا�ص ب�أرقــام م�سل�سلــة  ،و�إعداد بيان بها  ،وعر�ض ــه عل ــى رئي ــ�س
اللجنـ ــة  ،خـ ــالل ( )3ثالثـ ــة أ�ي ــام عمل عل ــى الأكثــر من تاريــخ تلقي التظلم ــات لنظره ــا
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأكرث من تاريخ عر�ض البيان عليه .
املــادة ( ) 53
تكون مداوالت جلنة التظلمات �سرية  ،ولها ا�ستيفاء ما تراه الزما من بيانات من املوظف
�أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني .
وت�صـ ــدر اللجنـ ــة قراراته ــا ب�أغلبي ــة �أ�ص ــوات �أع�ضائه ــا  ،وال يك ــون ملقرره ــا ح ــق الت�صوي ــت
�أو التوقيع على ما ت�صدره من قرارات .
وعل ــى اللجن ــة البـ ــت فـي التظل ــم خ ــالل م ــدة ال جت ــاوز ( )30ثالثــني يومــا م ــن تاري ــخ
اجتماعها  ،ويكون لها �صالحية رف�ض التظلم �أو تعديل تقرير تقومي الأداء الوظيفـي مبا
ال ي�ضر املوظف  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أن يكون قرار اللجنة م�سببا وموقعا من رئي�س
اللجنة وجميع �أع�ضائها .
وعلى مقرر اللجنة ت�سجيل قراراتها  ،وتاريخ �صدورها فـي ال�سجل املن�صو�ص عليه فـي
املــادة ( )52من هذه الالئحة  ،و�إخطار املتظلم بن�سخة منه  ،و�إيداع ن�سخة �أخرى مبلف
خدمته .
املــادة ( ) 54
فـي ح ــال ن ــدب املوظــف �أو �إعارتــه داخــل ال�سلطنــة  ،تخت ــ�ص بو�ضع تقريـر تقويــم الأداء
الوظيفـي عنه اجلهة التي ق�ضى فيها املدة الأكرب من ال�سنة التي يو�ضع عنها التقرير .
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وال يو�ضع عن املوظف تقرير تقومي �أداء وظيفـي فـي حالة �إعارته خارج ال�سلطنة �أو منحه
�إجـ ــازة مر�ضي ــة �أو درا�س ـي ــة �أو خا�صـ ــة �أو �إيفاده فـي بعث ــة درا�سي ــة �أو للتدريــب  ،م ــدة تزيــد
على (� )6ستة �أ�شهر حتى الأول من �أكتوبر من العام الذي يو�ضع عنه التقرير .
املــادة ( ) 55
يعتد بتقرير تقومي الأداء الوظيفـي الأخري للموظف عند �إجراء �أي �ش�أن وظيفـي يعول فيه
على مرتبة الكفاية � ،أو عندما تكون هذه املرتبة �أحد العنا�صر املعتربة فـي هذا اخل�صو�ص ،
وذلك فـي احلاالت الآتية :
 - 1الإعارة خارج ال�سلطنة � ،أو الإيفاد فـي بعثة �أو منحة درا�سية � ،أو للتدريب � ،إذا زادت
مــدة �أي منها على (� )6ستة �أ�شهر حتى الأول من �أكتوبــر من العــام الــذي يجـرى
فيه ال�ش�أن الوظيفـي .
 - 2الإجـ ــازة املر�ضي ــة � ،أو الدرا�سي ــة � ،أو اخلا�ص ــة ب ــدون راتــب � ،إذا زادت مدتهـ ــا على
(� )6ستة �أ�شهر حتى الأول من �أكتوبر من العام الذي يجرى فيه ال�ش�أن الوظيفـي .
 - 3الوقف عن العمل ولو كان بقوة القانون وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،متى زادت
مدة الوقف �أو مدده فـي حال تعددها على (� )6ستة �أ�شهر حتى الأول من �أكتوبر
من العام الذي يجرى فيه ال�ش�أن الوظيفـي � ،إذا انتهت �إجراءات امل�ساءلة الإدارية
دون توقيع عقوبة على املوظف � ،أو انتهت املحاكمة اجلزائية دون �أن يحكم ب�إدانته .
وي�سـ ـ ــري حك ــم ه ـ ــذه امل ــادة علـ ــى املوظ ـ ـ ــف ال ـ ــذي توافـ ـ ــرت فـي �ش�أن ـ ــه �أكثـ ــر م ـ ــن حال ـ ـ ــة
من احلاالت املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي البنــود ال�سابق ــة  ،وزادت مددها على (� )6ست ــة �أ�شهــر
حتى الأول من �أكتوبر من العام ذاته .
املــادة ( ) 56
يع ــر�ض �أمـ ــر املوظ ـ ــف الـ ــذي يق ــدم عن ــه تقريــران �سنويـ ــان متتالي ـ ــان مبرتبـ ــة "�ضعي ــف"
علــى اللجن ــة لتو�صي ب�إنهاء خدمته �أو مبنحه فر�صة �أخ ــرى  ،وفـي احلالتــني يرفــع الأمــر
�إىل رئي�س الوحدة التخاذ القرار املنا�سب .
وفـي حال قرر رئي�س الوحدة منح املوظف فر�صة �أخرى  ،وجاء تقريره التايل مبا�شرة
مبرتبة �ضعيف  ،تنهى خدمته من اليوم التايل العتبار التقرير نهائيا .
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الف�صـل ال�ســاد�س
الرتقيـــــــــات
املــادة ( ) 57
تكون الرتقية �إىل الوظيفة الأعلى مبا�شرة  ،متى كانت �شاغرة  ،وكان املر�شح م�ستوفيا
ل�شروط �شغلها .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز �أن تقل املدة املطلوبة للرتقية للدرجة الأعلى عن ( )3ثالث
�سنوات  ،با�ستثناء الوظائف التي تتطلب ق�ضاء فرتة امتياز يتم اجتيازها بنجاح  ،وي�صدر
بتحدي ــد ه ــذه الوظائ ــف ومــدد االمتياز املقررة لها قرار من وزير ال�صحة بالتن�سيق مع
ر�ؤ�ساء الوحدات  ،علــى �أال تقــل عن ( )12اثني ع�شر �شهرا بالن�سبة للأطباء .
املــادة ( ) 58
ت�شكل بقرار من وزير ال�صحة جلنة مركزية  ،ت�ضم فـي ع�ضويتها ممثلني من الوحدات
تخت�ص مبقابلة الأطباء املر�شحني ل�شغل وظيفة طبيب اخت�صا�صي �أول ف�أعلى فـي كافة
امل�ؤ�س�سات الطبية  ،عدا �أع�ضاء الهيئة الطبية مب�ست�شفـى جامعة ال�سلطان قابو�س  ،وذلك
للوقوف على �أهليتهم وكفاءتهم املهنية ل�شغل الوظيفة املر�شح لها كل منهم .
ويحدد القرار ال�صادر رئي�س اللجنة وعدد �أع�ضائها ومقررها و�آلية عملها .
املــادة ( ) 59
عل ــى الوح ــدة رف ــع �أ�سمــاء املر�شحني لديها ل�شغل وظيفة طبيب اخت�صا�صي �أول ف�أعلــى
�إىل اللجن ــة امل�ش ــار �إليه ــا فـي املــادة ( )58من هذه الالئحة  ،مع بيان الإجــراءات التي تــم
على �ضوئها اختيار ه�ؤالء املر�شحني  ،ومدى ا�ستيفائهم لل�شروط املحددة للوظيفة املر�شح
لها كل منهم املبينة بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،م�شفوعة بـ ( )3ثالث ر�سائل
تزكية من حمكمني فـي التخ�ص�ص  ،على �أال تقل وظيفة كل منهم عن الوظيفة املر�شح لها .
و�إذا ات�ضح للجنة �أن هناك جتاوزا فـي االلتزام بال�شروط والإجراءات املعتمدة للرت�شيح
وجب عليها �أن تعيد �أ�سماء املر�شحني للوحدة مع بيان �أ�سباب ذلك .
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املــادة ( ) 60
يجوز اال�ستثناء من عدد الأوراق العلمية املتطلبة ل�شغل وظيفة طبيب ا�ست�شاري وطبيب
ا�ست�شاري �أول فـي التخ�ص�صات التي ي�صدر بها قرار من وزير ال�صحة بالتن�سيق مع ر�ؤ�ساء
الوحدات  ،يتم حتديثها دوريا وفقا ملقت�ضى م�صلحة العمل .
ويجـوز لوزيــر ال�صحــة تخفيــ�ض ع ــدد �سن ــوات اخلب ــرة املطلوب ــة ل�شغل الوظائف الطبيــة
والوظائف الطبية امل�ساعدة الواردة بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة � ،إذا اقت�ضت
م�صلحة العمل ذلك بناء على طلب رئي�س الوحدة .
املــادة ( ) 61
يعــد التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني من واقع �سجل موازنة الوظائف بيانا
بالوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة ال�شاغرة املراد الرتقية �إليها ودرجاتها ،
كما يعد بيانا ب�أ�سماء املوظفني ممن تنطبق عليهم �شروط الرتقية ح�سب احلد الأدنى
ل�شروط �شغل هذه الوظائف الواردة بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
ويكـ ــون ترتيــب �أ�سبقيــة املر�شحــني للرتقي ــة وفقا ملرتبــة �آخر تقريــر تقويــم �أداء وظيفـ ــي
لكل منهم  ،ثم �أقدمية كل منهم فـي �شغل الوظيفة والدرجة  ،ثم ال�سن .
املــادة ( ) 62
على التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني عر�ض ترتيب الأ�سبقية على اللجنة
للنظر فـي ترقية امل�ستوفني منهم �شروط الرتقية فـي �ضوء عدد الوظائف املراد الرتقية
�إليهـ ــا  ،علـ ــى �أن تتقي ــد فـي ذلك برتتي ــب �أ�سبقي ــة املر�شحــني وفقا للرتتيــب املن�ص ــو�ص
عليه فـي املــادة (  )61من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 63
ي�صدر بالرتقية قرار من رئي�س الوحدة  ،وتعد الرتقية نافذة من تاريخ اعتماد رئي�س
الوحدة ملح�ضر اللجنة  ،ما مل يحدد املح�ضر تاريخا �آخر لذلك .
املــادة ( ) 64
	- 1ال يجـ ــوز ترقي ــة املوظ ــف �إىل وظيفـ ــة طبيــب اخت�صا�صي �أول ف�أعل ــى � ،إذا ك ــان موفدا
فـي بعثة �أو منحة �أو �إجازة درا�سية �أو للتدريب  ،قبل انق�ضاء (� )6ستة �أ�شهر على الأقل
بعد عودته �إىل اخلدمة .
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	- 2ال يجوز ترقية املوظف املحكوم عليه بال�سجن طوال مدة �سجنه � ،أو املوقوف عن العمل
�أو املحـ ــال للم�ساءل ــة الإداري ــة �أو املحاكمة اجلزائية خالل مدة الوق ــف �أو الإحالـ ــة ،
عل ــى �أن حتج ــز ل ــه الوظيف ــة  ،ف�إذا مل يق ــ�ض ب�إدانتـ ــه �أو عوق ــب بالإنـ ــذار �أو اخل�صـ ــم
من الراتب مدة ال تزيد عل ــى ( )5خم�سة �أيام وج ــب ترقيت ــه �إليها مع رد �أقدميـته فيهــا
�إىل التاريخ الذي كانت تتم فيه لو مل يحل �إىل امل�ساءلة الإدارية �أو املحاكمة اجلزائية .
املــادة ( ) 65
ال يجــوز ترقيــة املوظف الذي وقعت عليه عقوب ــة من العقوب ــات املبينة فيمــا يلي �إال بع ــد
انق�ضاء املدة املو�ضحة قرين كل منها :
� - 1ستـ ـ ــة �أ�شه ـ ـ ـ ــر  :فـي حال اخل�صم من الراتب �أكرث من ( )5خم�سة �أيام حتى ()15
خم�سة ع�شر يوما .
 - 2ت�سعـ ــة �أ�شهـ ـ ــر  :فـي ح ـ ــال اخل�ص ــم من الراتــب �أكث ــر من ( )15خم�سة ع�شر يومــا
�أو احلرمان من العالوة الدورية �أو خف�ض الراتب فـي حدود
عالوة دورية .
� - 3سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :فـي حـ ــال توقيـ ــع عقوبـ ــة �أ�ش ــد م ــن العقوبــات املن�صــو�ص عليهــا
فـي البندين ال�سابقني .
املــادة ( ) 66
ال يجوز ترقية املوظف �إذا كان �آخر تقرير تقومي �أداء وظيفـي مقدما عنه مبرتبة �ضعيف .
الف�صل ال�سابع
الرواتب والعالوات والبدالت واملكاف�آت والتعوي�ضات
املــادة ( ) 67
ي�ستحق املوظف الراتب املقرر لدرجة الوظيفة املعني فيها طبقا ملالحق الرواتب والبدالت
والعالوات املرفقة باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2013/33
ويجوز منح املوظف الذي تزيد مدة خربته العملية على املدة املطلوبة ل�شغل الوظيفة ،
الرات ــب املقرر للوظيفة والدرج ــة املعـني فيه ــا م�ضافا �إلي ــه ع ــالوة دورية م ــن عالواتهـ ــا
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عن كل �سنة من �سنوات اخلربة الزائدة مبا ال يجاوز ( )10ع�شر عالوات � ،شريطة �أن تكون
هذه اخلربة متفقة مع طبيعة الوظيفة املعني فيها من حيث الواجبات وامل�س�ؤوليات .
و�إذا عني املوظف فـي وظيفة مبجموعة نوعية �أخرى احتفظ له بالراتب الذي كان يتقا�ضاه
فـي وظيفته ال�سابقة �إذا كان يزيد على الراتب املقرر لدرجة الوظيفة املعني فيها .
املــادة ( ) 68
ي�ستحق املوظف الراتب الإجمايل من تاريخ ت�سلمه العمل بعد �صدور قرار التعيني بالن�سبة
للعماين  ،وبعد توقيع العقد بالن�سبة لغري العماين �إذا كان التعاقد معه من داخل ال�سلطنة ،
ومن تاريخ دخوله ال�سلطنة �إذا كان التعاقد معه من خارج ال�سلطنة .
وفـي جميع الأحوال  ،يوقف �صرف البدل املقرر لل�سكن والكهرباء واملاء والنقل  ،فـي حالة
توفريها من قبل الوحدة .
املــادة ( ) 69
ي�ستحق املوظف عالوة دورية فـي الأول من يناير من كل عام بالفئة املقررة لدرجة الوظيفة
التي ي�شـغلها � ،شريطة �أن يكون قد م�ضى على تعيينه (� )6ستة �أ�شهر على الأقل  ،و�أال يكون
حا�صــال عل ــى تقريــر كفاية مبرتبة �ضعيف فـي تقرير تقويــم �أدائه الوظيفـي املقدم عنــه
عن ال�سنة ال�سابقة .
املــادة ( ) 70
ي�ستحـ ــق املوظ ــف املرقى من تاريخ الرتقية الراتب املقرر لدرج ــة الوظيفــة املرقى �إليها ،
�أو الراتب الذي و�صل �إليه  ،م�ضافا �إليه عالوة من عالوات الدرجة اجلديدة �أيهما �أكرب ،
وذلك دون الإخالل با�ستحقاقه العالوة الدورية فـي موعدها .
املــادة ( ) 71
لرئي�س الوحدة منح املوظف عالوة ت�شجيعية �أو �أكرث بفئة العالوة الدورية املقررة لدرجة
وظيفته وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
�	- 1أن يتوافر االعتماد املايل الالزم لل�صرف منه مبيزانية الوحدة .
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�	- 2أن يكون تقرير تقومي الأداء الوظيفـي الأخري املقدم عن املوظف مبرتبة جيد
جدا على الأقل .
�	- 3أن يكون املوظف قد بذل جهدا خا�صا �أو حقق اقت�صادا فـي النفقات �أو رفعا مل�ستوى
الأداء .
�	- 4أال يزيد عدد العالوات الت�شجيعية على (� )4أربع عالوات فـي الدرجة الواحدة .
ولرئي�س الوحدة زيادة عدد العالوات الت�شجيعية  ،مبقدار عالوة عن كل �سنة  ،وذلك ملن
بقي فـي درجته �أكرث من ( )5خم�س �سنوات .
وال يخل منح هذه العالوة با�ستحقاق العالوة الدورية فـي موعدها .
املــادة ( ) 72
يجوز بقرار من رئي�س الوحدة منح مكاف�آت ت�شجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة
�أو �أعم ــاال �أو بحوثـ ــا �أو اقرتاحـ ــات ت�ساعد على حت�ســني طــرق العم ــل �أو رف ـ ــع كفـ ــاءة الأداء
�أو توفيـر النفق ــات  ،على �أال يتجاوز مقـدار املكاف�أة راتب (� )4أربع ــة �أ�شهــر فـي ال�سنة املالي ــة
�أو مبلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين � ،أيهما �أكرب .
املــادة ( ) 73
يج ــوز بقــرار من وزير ال�صحة بالتن�سيق مع ر�ؤ�ساء الوحدات  ،وبعد موافقة وزارة املالية ،
حتديــد بدالت تقت�ضيها طبيعـة �أو ظروف �أو خماطر الوظيفة �أو مكانها بقيمة ال جتاوز
( )%75من قيمة البدل املهني املحدد للوظيفة  ،وي�صدر مبنح هذه البدالت قرار من رئي�س
الوحدة .
املــادة ( ) 74
يوقف �صرف البدالت التي متنح وفقا حلكم املــادة ( )73من هذه الالئحة فـي احلاالت
الآتية :
�	- 1إذا نق ـ ــل املوظـ ــف �أو انتـ ــدب �إل ــى وظيف ــة �أخــرى غري مقرر لها ما كــان ي�ستحقــه
من بدل .
�	- 2إذا تغيب عن العمل  ،على �أن يوقف ال�صرف فـي هذه احلالة عن �أيام الغياب .
�	- 3إذا �أوفـ ــد ف ــي بعث ـ ــة �أو منحــة �أو �إج ــازة درا�سيـ ـ ــة �أو دورة تدريبيــة تزيد عل ــى ()6
�ستة �أ�شهر .
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املــادة ( ) 75
ي�ستحق املوظف �أجرا عن الأعمال الإ�ضافية التي يكلف بت�أديتها بعد �ساعـات العمل املقررة ،
وفقا للقواعد والأحكام التي تقررها املادتان ( )77 ، 76من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 76
يعترب عمال �إ�ضافيا  ،كل عمل يكلف املوظف بت�أديته فـي غري �أوقات العمل املقررة متى دعت
ال�ضرورة �إىل ذلك .
وال يجوز للموظف القيام بعمل �إ�ضافـي �إال بناء على تكليف م�سبق بذلك من الرئي�س
املبا�شر .
املــادة ( ) 77
ي�شتـ ــرط ملنـ ــح الأج ــر الإ�ضافـي مقاب ــل العمــل ال ــذي يكلف به املوظ ــف وفق ــا للمـ ــادة ()76
من هذه الالئحة ما ي�أتي :
�أ � -أن يثبت قيام املوظف بالعمل الإ�ضافـي الذي كلف به .
ب � -أال تقل مدة العمل عن �ساعة كاملة فـي اليوم الواحد .
ج � -أال يتجاوز ما مينح للموظف �شهريا ك�أجر �إ�ضافـي ( )%50من راتبه .
ويتبع فـي منح الأجر الإ�ضافـي ما ي�أتي :
 - 1مينـ ــح املوظ ــف �أجر �ساع ــة وربــع من راتبــه عــن كل �ساع ــة م ــن �ساع ــات العم ــل
الإ�ضافـي � ،إذا كان فـي �أيام العمل الر�سمية .
 - 2مينح املوظف �أجر �ساعة ون�صف من راتبه عن كل �ساعة من �ساعات العمل الإ�ضافـي
�إذا كان فـي �أيام الإجازات الر�سمية .
ويجوز لرئيـ�س الوحدة زيادة الأجر الإ�ضاف ــي �إىل (� )2ساعتــني عن ك ــل �ساعة عمل �إ�ضافـي
للموظف الذي يكلف بالعمل فـي بع�ض الأق�سام التي ي�صدر بها قرار من وزير ال�صحة
بالتن�سيق مع ر�ؤ�ساء الوحدات .
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املــادة ( ) 78
ي�ستحـق املوظــف بــدل �إدارة وفقا للملحق رقم ( )2املرفق بهــذه الالئحــة فـي حــال قيامــه
مبهام �إدارية �إىل جانب مهامه الطبية  ،مع مراعاة عدم اجلمع بني هذا البدل  ،و�أي بدل
�آخر مماثل ي�صرف له من الوحدة .
املــادة ( ) 79
ي�ستحــق املوظـف املوفد فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريــب داخــل �أو خــارج ال�سلطنة بــدل �سف ــر
بالفئات  ،ووفقا للقواعد املقررة بالوحدة .
ويكون �إيفاد املوظف فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب داخل �أو خارج ال�سلطنة بقرار من رئي�س
الوح ــدة  ،مبين ــا في ــه م ــدة الإيفــاد  ،واملكــان املوفد �إليــه  ،والغــر�ض الذي �أوفــد من �أجلــه ،
وما ي�ستحقه من بدل وامتيازات .
املــادة ( ) 80
ي�ستحق املوظف فـي حال �إيفاده فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب تذكرة �سفر جوا تتحملها
الوحدة  ،ما مل تتحملها جهة �أخرى  ،وذلك وفقا للقواعد املقررة فـي الوحدة .
ويجــوز �صــرف تعوي�ض نقــدي للموظف املوفــد فـي مهمــة ر�سمي ــة �أو للتدريــب ع ــن تذك ــرة
ال�سفر امل�ستحقة له � ،إذا ا�ستخدم و�سيلة خا�صة فـي ال�سفر .
املــادة ( ) 81
يج ــوز للوح ــدة تخ�صيــ�ص م�ساك ــن م�ؤثثة للموظفني لإقامة املوظفني املنتدب ــني للعم ــل
فـي حمافظ ــات غيــر حمافظــات �إقامتهم ملقت�ضــى امل�صلحــة العامــة  ،وذلك دون حرمانهم
من بدالت ال�سكن .
املــادة ( ) 82
ي�ستح ــق املوظ ــف تعوي�ضا نقدي ــا يعــادل قيمة ما تكبده من نفقــات لنقل �أمتعتــه حال نقله
�أو ندبه ملدة تزيد على (� )6ستة �أ�شهر �إىل مكان عمل �آخر .
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املــادة ( ) 83
ي�ستحق املوظف العماين الذي يكون حمل �إقامته املعتاد حمافظة ظفار �أو حمافظة م�سندم
�أو والي ــة م�صي ــرة  ،ويكون مقر عمل ــه خارجها �أو الذين يعملون فيهــا مــن غيــر املقيم ــني
فيهـ ــا  ،تذاك ــر �سف ــر جـ ــوا بالدرجـ ــة املقررة لوظيفته وفق ــا حلك ــم املــادة (  )85مـ ــن ه ــذه
الالئحة  ،ت�صرف له ولزوجه �أو زوجاته و�أبنائه الذين ال تتجاوز �أعمارهم (� )21إحدى
وع�شرين �سنة  ،فـي احلاالت الآتية :
 - 1عند ت�سلم العمل مبنا�سبة التعيني لأول مرة .
 - 2عند القيام بالإجازة االعتيادية ذهابا و�إيابا ملرة واحدة فـي ال�سنة .
 - 3عند النقل .
 - 4عند الندب ملدة تزيد على (� )2شهرين  ،وال ي�ستحق املوظف �سوى تذكرة واحدة �إذا
كان الندب ملدة تقل عن (� )2شهرين .
 - 5عند انتهاء اخلدمة .
املــادة ( ) 84
ي�ستح ــق املوظـ ــف غيـ ــر العمان ــي املتعاق ــد معـ ــه  ،تذاك ــر �سف ــر ج ــوا بالدرجة املحـ ــددة ل ــه ،
�أو تعوي�ضا نقديا عنها  ،وتعوي�ضا نقديا عن نقل الأمتعة ال�شخ�صية الزائدة ب�صحبته ،
وفقا للعقد املربم معه .
املــادة ( ) 85
ي�صرف بدل ا�ستدعاء ومناوبة للأطباء الذين يقومون مبناوبات عمل زيادة علــى عدد
�ساعات العمل املقررة  ،يرتاوح بني ( )100مائة ريال عماين �شهريا كحد �أدنى �إىل ()600
�ستمائـ ــة ريـ ــال عمان ــي �شهريا كح ــد �أق�صــى  ،وذلك وفقــا لل�ضوابط التــي ي�صــدر بها قرار
من وزير ال�صحة .
املــادة ( ) 86
للوحدة  ،على نفقتها  ،ا�ست�ضافة املوظف غري العماين املتعاقد معه من خارج ال�سلطنة
عند قدومه �إىل ال�سلطنة لأول مرة  ،مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوما حلني تدبري
م�سكن خا�ص له  ،ويجوز متديد هذه املدة ملدة �أخرى مماثلة  ،وت�شمل اال�ست�ضافة ال�سكن
فقط .
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املــادة ( ) 87
يجوز للوحدة �صرف �سلفة مالية  ،للموظف غري العماين املعني لأول مرة  ،على �أال تزيد
قيمتها على ( )% 100من راتبه  ،ويتم ا�سرتداد قيمة هذه ال�سلفة باال�ستقطاع من راتبه
خالل ال�شهرين التاليني .
املــادة ( ) 88
ي�سرتد املوظف كافة النفقات التي تكبدها فـي �سبيل القيام ب�أعمال وظيفته فـي جميع
الأحوال التي ت�ضطره الظروف فيها �إىل ذلك � ،شريطة تقدميه ما يثبت ذلك .
الف�صــل الثامــــن
النقل والندب والإعارة والتكليف ب�أعباء وظيفة �أخرى
املــادة ( ) 89
يجوز بقرار من رئي�س الوحدة  ،نقل املوظف داخل الوحدة � ،أو �إىل �أي وحدة �أخرى وبعد
موافقة ال�سلطة املخت�صة بالنقل فـي تلك الوحدة  ،ف�إذا كان النقل بني الوحدات اخلا�ضعة
لأحكام هذه الالئحة احتفظ للموظف براتبه الذي كان يتقا�ضاه عند النقل � ،أما �إذا
كان النقل �إىل خارج الوحدات غري اخلا�ضعة لأحكام هذه الالئحة حدد راتب املوظف
وخم�ص�صاته املالية وكافة �ش�ؤونه الوظيفية وفقا للنظام الوظيفـي املطبق فـي الوحدة
املنقول �إليها .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز نقل املوظف �إذا ترتب على النقل تفويت دوره فـي الرتقية ،
ما مل يكن النقل بناء على طلبه  ،و�أال يرتتب على النقل ترقيته �إىل وظيفة ودرجة �أعلى
�أو منحه وظيفة ودرجة �أعلى .
املــادة ( ) 90
على التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني  ،فـي حال نقل املوظف داخل الوحدة ،
�إعداد قرار تنفيذي بذلك يوافـي به كال من التق�سيم التنظيمي املنقول �إليه والتق�سيم
التنظيمـ ــي املنق ــول منــه  ،وعلــى التق�سيــم التنظيمــي املنقـ ــول من ــه �إخـ ــالء ط ــرف املوظ ــف
فـي اليوم التايل لإخطاره بالقرار التنفيذي  ،وعلى التق�سيم التنظيمي املنقول �إليه ت�سليمه
العمل فـي اليوم التايل لإخالء طرفه على الأكرث .
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و�إذا كان النقل من �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة �إىل الوحدة  ،تعني على التق�سيم
التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني �إعداد قرار تنفيذي يوافـي به التق�سيم التنظيمي
املنقول �إليه .
و�إذا كان النقل �إىل �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،تعني على التق�سيم التنظيمي
املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني �إخالء طرف املوظف من الوحدة فـي اليوم التايل لإخطاره
ب�صدور قرار النقل على الأكرث  ،وعليه �إر�سال ملف خدمة املوظف �إىل الوحدة املنقول
�إليها  ،خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأكرث من تاريخ �إخالء طرفه  ،واعتبارا من
هذا التاريخ يتم وقف �صرف جميع املخ�ص�صات التي كانت ت�صرف للموظف من الوحدة
املنقول �إليها .
املــادة ( ) 91
حتــدد �أقدميــة املوظــف املنقــول من إ�حــدى وحــدات اجلهــاز الإداري للدولة فـي الوظيفــة
املنقول �إليها بنف�س تاريخ �أقدميته فـي الوظيفة املنقول منها  ،وترتب �أقدميته بني موظفـي
الوحدة باملجموعة النوعية �أو الفئة الوظيفية التي نقل �إليها على النحو الآتي :
�	- 1إذا مل يكن النقل بناء على طلب املوظف  ،و�ضع فـي ترتيب مماثل لرتتيبه بني
موظفـي املجموعة النوعية �أو الفئة الوظيفية املنقول منها  ،على �أن يكون �سابقا
ملن هو �أحدث منه فـي تاريخ �شغل الوظيفة .
�	- 2إذا كــان النقــل بناء على طلب املوظــف �أو كان ب�سبب ع ــدم ا�ستيفائــه متطلبــات
اال�ستمرار فـي الوظيفة املنقول منها و�ضع فـي ترتيب تال لآخر موظفـي املجموعة
النوعية �أو الفئة الوظيفية املنقول �إليها  ،على �أن يكون �سابقا ملن هو �أحدث منه
فـي تاريخ �شغل الوظيفة .
املــادة ( ) 92
يجوز بقرار من رئي�س الوحدة  ،ندب املوظف داخل الوحدة ل�شغل وظيفة �أخرى � ،شريطة
�أن تكون الوظيفة املنتدب �إليها من نف�س درجة وظيفته  ،و�أن تقت�ضي م�صلحة العمل
�شغلها بهذه الطريقة  ،و�أن تكون حاجة العمل فـي الوظيفة الأ�صلية ت�سمح بذلك .
املــادة ( ) 93
يجوز بقرار من رئي�س الوحدة  ،ندب املوظف من �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة
ل�شغل وظيفة بالوحدة بعد موافقة ال�سلطة املخت�صة بهذه الوحدات  ،كما يجوز ندب
املوظف من الوحدة �إىل تلك الوحدات بناء على طلب رئي�سها .
-285-

ويجب �أن تكون الوظيفة املنتدب �إليها املوظف من نف�س درجة وظيفته  ،و�أن تكون حاجة
العمل فـي الوظيفة الأ�صلية ت�سمح ب�إجرائه  ،و�أال تزيد مدة الندب على �سنة  ،ما مل يكن
الندب فـي غري �أوقات العمل الر�سمية  ،ف�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل بالوحدة املنتدب �إليها
ا�ستمـ ـ ــرار املوظـ ــف بهـ ــا بع ــد انق�ض ــاء مــدة ال�سن ــة  ،وجــب اتخــاذ �إج ــراءات �إعارتــه �إليهــا ،
على �أن تكون مدة الإعارة من اليوم التايل النق�ضاء هذه املدة .
وي�ستمر �صرف راتب املوظف املنتدب وجميع م�ستحقاته املالية من الوحدة املنتدب منها ،
دون �أن يخل ذلك با�ستحقاقه ما قد يكون مقررا فـي الوحدة املنتدب �إليها من ميزات مالية
تغاير جن�س ما يتقا�ضاه من جهة عمله الأ�صلية �أو تزيد فـي مقدارها عليه  ،وفـي هذه
احلالة تتحمل الوحدة املنتدب �إليها �صرف هذه امليزات �أو مقدار الزيادة فيها  ،كما تتحمل
مكاف�أة املوظف �إذا كان الندب فـي غري �أوقات العمل الر�سمية .
املــادة ( ) 94
عل ــى التق�سي ــم التنظيمـ ــي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني �إعداد قرار الن ــدب � ،إذا ك ــان الن ـ ــدب
�إىل وظيفة �أخرى داخل الوحدة  ،مبينا فيه مدته  ،والوظيفة املنتدب �إليها .
و�إذا كان الندب ل�شغل وظيفة �أخرى خارج الوحدة  ،تعني على التق�سيم التنظيمي املخت�ص
ب�ش ـ ـ�ؤون املوظفـ ــني بتلك الوح ــدة �إع ــداد ق ــرار الن ــدب  ،وت�ضمين ــه البيان ــات امل�شـ ــار �إليهـ ــا
فـي الفقـ ــرة ال�سابقــة  ،و�إخطــار الوحدة املنتدب �إليها بن�سخة من ــه  ،و�إخالء طرف املوظف
فـي اليوم التايل لإخطار الوحدة املذكورة بالقرار �إذا كان الندب فـي �أوقات العمل الر�سمية .
املــادة ( ) 95
يجوز بقرار من رئي�س الوحدة �إعارة املوظف املعني بغري طريق التعاقد �إىل وحدات اجلهاز
الإداري للدولة �أو ال�شركات التي ت�ساهم احلكومة فـي ر�أ�س مالها بن�سبة ال تقل عن ()%25
خم�سة وع�شرين باملائة وذلك بعد موافقته كتابة على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،وكذلك
�إىل احلكومات والهيئات واملنظمات العربية والأجنبية  ،وتكون الإعارة ملدة ال تزيد على
(� )4أربع �سنوات ما مل تقت�ض امل�صلحة العامة متديدها ملدة ال جتاوز (� )2سنتني  ،ويحدد
قـ ــرار الإع ــارة مدته ــا  ،وتاريــخ بدايتهـ ــا  ،ويك ــون راتــب املوظــف املعــار وكاف ــة م�ستحقات ــه
على اجلهة املعار �إليها .
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وفـي جميع الأحوال ي�ستحق املوظف املعار ما قد يكون مقررا فـي اجلهة املعار �إليها من
ميزات مالية تغايـر ما يتقا�ضاه من جهـة عملــه �أو تزي ــد فـي مقدارهــا عليــه  ،وف ــي هــذه
احلالة تتكفل اجلهة املعار �إليها ب�صرف هذه امليزات �أو مقدار الزيادة فيها  ،ويجوز االتفاق
على خالف ذلك بني جهة عمله واجلهة املعار �إليها �إذا كانت تلك اجلهة هي �إحدى وحدات
اجلهاز الإداري للدولة .
املــادة ( ) 96
حت�سب مدة الإعارة �ضمن مدة اخلدمة الفعلية  ،وا�ستحقاق العالوة الدورية والرتقية ،
ومنحة نهاية اخلدمة .
املــادة ( ) 97
�إذا وافق املوظف كتابة على �إعارته وفقا حلكم املــادة ( )95من هذه الالئحة  ،تعني على
التق�سي ــم التنظيمــي املختــ�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة �إعداد قرار الإع ــارة  ،مت�ضمن ــا
مدتها  ،واجلهة املعار �إليها  ،واعتماده من رئي�س الوحدة املعار منها  ،ويتم وقف �صرف
جميع املخ�ص�صات التي كانت ت�صرف له من جهة عمله اعتبارا من تاريخ �إخالء طرفه .
املــادة ( ) 98
يجوز عند ال�ضرورة �شغل وظيفة ودرجة املعار  ،بطريق التعيني �أو الندب  ،ب�شرط �أال تقل
مدة الإعارة عن �سنة  ،علــى �أن ي�شغل املوظـف عند عودته وظيفته ودرجته الأ�صلية �إذا كانت
خالية �أو �أي وظيفة �أخرى معادلة لها �إذا مل تكن خالية .
املــادة ( ) 99
لرئيـ ــ�س الوحـ ــدة �إ�ص ــدار ق ــرار بتكليــف املوظ ــف للقيــام ب�أعب ــاء وظيفــة أ�خــرى بالوحـ ــدة
�أو ب إ�ح ــدى وحــدات اجلهـ ــاز الإداري للدولـ ــة بن ــاء علــى طلــب رئي ــ�س تلك الوحـ ــدة � ،سـ ــواء
فـي �أوقات العمل الر�سمية �أو فـي غريها  ،وذلك بالإ�ضافة �إىل �أعباء وظيفته الأ�صلية ،
�شريطة الآتي :
� - 1أن تقت�ضي امل�صلحة العامة قيام املوظف ب�أعباء الوظيفتني .
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� - 2أن تتوافر لدى املوظف القدرة واملهارة الالزمتني للقيام ب�أعباء الوظيفة الأخرى .
� - 3أن يكون التكليف ب�صفة م�ؤقتة  ،وللمدة التي تقت�ضيها امل�صلحة العامة .
� - 4أال يرتتب على التكليف �إخالل بواجبات وم�س�ؤوليات الوظيفة الأ�صلية .
�	- 5أن مينح املوظف مكاف�أة �شهرية ال تزيد على ( )%50من راتبه  ،على �أن تتحمل
الوحدة املكلف لديها هذه املكاف�أة .
الف�صــل التا�ســـع
التدريب والبعثات واملنح الدرا�سية
املــادة ( ) 100
التدريب واجب وظيفي  ،وحق جلميع املوظفني  ،وعلى الوحدة فـي حدود الإمكانات املتاحة
العمل على تدريب موظفيها بجميع درجاتهم وم�ستوياتهم الوظيفية  ،وفقا ملتطلبات
العمل  ،وخطط وبرامج التدريب املعتمدة .
املــادة ( ) 101
يتوىل التنظيم التق�سيمي املخت�ص بالتدريب فـي الوحدة  ،و�ضع الأ�س�س واملعايري اخلا�صة
ب�إعداد خطط التدريب ال�سنوية  ،مبا يتفق وطبيعة الوظائف  ،و�إعداد م�شروعات خططها
ال�سنوية للتدريب مبراعاة تلك الأ�س�س واملعايري  ،مع �إعطاء الأولوية فـي االختيار للربامج
التدريبية التي تعقد داخل ال�سلطنة � ،أو التي ميكن تنظيمها داخل الوحدة .
املــادة ( ) 102
تعد الفرتة التي يق�ضيها املوظف فـي التدريب فرتة عمل  ،يتمتع فيها بجميع مزايا
الوظيفـ ــة التي ي�شغله ــا  ،كما يلتزم فيهــا بواجبات هذه الوظيفة  ،ويعتب ــر تخلــف املوظـ ــف
عن التدريب دون عذر مقبول خروجا منه على مقت�ضى واجبات الوظيفة  ،ويلتزم ب�سببه
برد جميع ما �أنفق عليه خالل فرتة التدريب  ،ويكون �إبداء العذر كتابة للرئي�س املبا�شر .
املــادة ( ) 103
يراعى فـي اختيار الفعاليات والربامج التدريبية للموظف  ،ما ي�أتي :
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�	- 1أن يكــون الهــدف منه ــا م�ساعدة املوظف على حت�ســني �أدائــه فـي جم ــال الوظيف ــة
التي ي�شغلها � ،أو �إعداده لتحمل املزيد من امل�س�ؤوليات واملهام بالوحدة من خالل
الرتقية �أو التعيني فـي وظيفة �أعلى .
 - 2تطوير قدرات املوظف ال�ستخدام �أجهزة � ،أو معدات � ،أو تقنيات جديدة بالوحدة .
 - 3عدم التعار�ض من حيث حمتواها ووقتها مع الأعمال واملهام املنوطة باملوظف .
�	- 4أن ت�شتم ــل عل ــى عنا�ص ــر متكـ ــن املوظ ــف مــن التغـلـ ــب على النواق ــ�ص اجلوهري ـ ــة
التي تكون لديه فـي املهارات والكفاءات .
�	- 5أن تتنا�سب حمتوياتها مع م�ستوى املوظف .
املــادة ( ) 104
يتوىل التق�سيم التنظيمي املخت�ص بالتدريب فـي الوحدة �إعداد خطة التدريب ال�سنوية ،
على النحو الآتي :
 - 1اقرتاح الربامج والفعاليات التدريبية الالزمة ملوظفيها  ،فـي �ضوء تقارير تقومي
�أدائهم الوظيفـي .
 - 2جتميــع املقرتحات التدريبية  ،ودرا�ستهــا  ،و�إعداد ملخ�ص بها تبني فيه التكلفة
التقديرية الالزمة لتنفيذها  ،واملدد الزمنية الالزمة لتنفيذها .
 - 3حتدي ــد الأولويـ ــة ب ــني الربامــج والفعالي ــات التدريبيــة فـي التنفي ــذ  ،فـي �ض ــوء
احتياجات املوظفني  ،وم�صلحة العمل .
 - 4عر�ض م�شروع خطة التدريب ال�سنوية على جلنة التدريب والبعثات لإقرارها .
 - 5اعتماد خطة التدريب من رئي�س الوحدة .
وال يجوز للتق�سيمات التنظيمية بالوحدة �إجراء �أي تغيريات فـي خطة التدريب ال�سنوية
�إال بعد موافقة جلنة التدريب والبعثات .
املــادة ( ) 105
للوحدة �إيفاد موظفيها للم�شاركة فـي الفعاليات التدريبيـة خارج ال�سلطنـة  ،كالدورات ،
والندوات  ،والربامج  ،وور�ش العمل  ،وذلك فـي حدود املبالــغ املعتمدة للتدريب  ،وتكون
الأولوية فـي ذلك لأ�صحاب التخ�ص�صات الذين ال تتوافر لهم فر�ص التدريب حمليا .
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املــادة ( ) 106
للوح ــدة تنظي ــم برام ــج لتدريب موظفيه ــا الذيـ ــن هــم عل ــى ر�أ�س العــمل  ،داخ ــل الوح ـ ــدة
�أو خارجها  ،مبا يتنا�سب وطبيعة وظائفهم .
املــادة ( ) 107
على الوحدة الراغبة فـي عقد فعاليات تدريبية داخل ال�سلطنة  ،كالدورات  ،والربامج ،
والندوات  ،وور�ش العمل  ،حتديد املدة الالزمة لتنفيذها  ،فـي �ضوء طبيعة جمال التدريب
الذي تعن ــى ب ــه الفعاليـ ــة  ،وذلك بالتن�سي ــق م ــع التق�سيـ ــم التنظيمي املخت ــ�ص بالتدريـ ــب
فـي الوحدة  ،والذي يتوىل الإ�شراف على كافة الفعاليات التدريبية التي يتم عقدها .
املــادة ( ) 108
للوحدة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من داخل �أو خارج ال�سلطنة  ،فـي املجاالت التدريبية
املختلفة  ،وذلك وفقا للقواعد املعمول بها فـي الوحدة .
املــادة ( ) 109
يج ــوز لرئي ــ�س الوحدة �إيفاد املوظفني املعينــني بغري طريق التعاقـ ــد فـي بعث ــة � ،أو منح ــة
درا�سية  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،و�أي �شروط �أخرى تقررها الوحدة .
املــادة ( ) 110
يكــون تاريخ �إيفــاد املر�ش ــح لبعثة � ،أو منح ــة درا�سية  ،من التاري ــخ املحدد للإيفاد  ،وللمدة
املقررة للنظام الدرا�سي .
املــادة ( ) 111
تتوىل جلنة التدريب والبعثات ما ي�أتي :
 - 1درا�ســة االحتياجـات من التخ�ص�صات والدرا�سـات اجلامعيــة والدرا�سات العليا
داخــل وخارج ال�سلطنـة  ،وحتديد الأولويــات من بني هــذه التخ�ص�صـات والدرا�سات
والدورات التدريبية  ،فـي �ضوء االعتمادات املالية املتاحة .
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 - 2اقرتاح �أ�س�س و�ضوابط اختيار املر�شحني للإيفاد فـي بعثات � ،أو منح درا�سية .
 - 3درا�ســة طلبات �إيفاد املوظفــني فـي بعث ــات  ،ومنــح درا�سي ــة  ،وتر�شيحهم حل�ضور
دورات تدريبية .
 - 4حتدي ــد م�ستــوى الدرا�سة  ،ومتابعة �أداء املوفدين  ،واقرتاح وق ــف �أو �إلغــاء البعث ــة
�أو املنحة الدرا�سية فـي �ضوء هذه املتابعة .
	- 5درا�سة طلبات تغيري التخ�ص�ص � ،أو اجلامعة � ،أو بلد الدرا�سة .
 - 6درا�سـة طلبات احل�صول على الإجازة الدرا�سيـة  ،والطلبات املقدمة من املوظفني
للدرا�سة على نفقتهم اخلا�صة  ،والتو�صية ب�ش�أنها .
�	- 7أي مهام �أخرى يكلفها بها رئي�س الوحدة .
ويراعى عنـد النظر فـي طلبات الإيفاد  ،توافق التو�صيات مع خطة �إعداد وت�أهيل املوظفني
املعتمدة  ،مع الأخذ فـي االعتبــار عند النظر فـي طلبــات الإيفاد للدرا�سة � ،أو الدورات
التدريبية تو�صيات التق�سيمات التنظيمية التي ينتمي �إليها املر�شحون  ،ورفع تو�صية
باحلاالت امل�ستوفية لرئي�س الوحدة .
املــادة ( ) 112
تكون الأولوية فـي االختيار من بني امل�ستوفني �شروط الإيفاد فـي حالة زيادة عدد املتقدمني
عـن عـ ــدد البعثات املحددة �سنويا  ،للأعلى تقديرا فـي احل�صول عل ـ ــى امل�ؤهـ ــل املعني ب ــه ،
�أو فـي ن�سبة النجاح  ،ثم الأقدم فـي تاريخ �شغل الوظيفــة  ،ثم الأعلى تقديرا فـي مرتبــة
الكفايـ ــة ف ـ ــي �آخ ــر تقري ــر تقوي ــم �أداء وظيفــي  ،واملقابلة واملعايي ــر الأخرى التي حتددهـ ــا
كل وحدة .
املــادة ( ) 113
على التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة �إعداد قرارات �إيفاد املوظفني
فـي بعثات � ،أو منح درا�سية  ،واعتمادها من رئي�س الوحدة .
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املــادة ( ) 114
ي�شرتط فـي املر�شح للإيفاد فـي بعثة � ،أو منحة درا�سية  ،الآتي :
�	- 1أن يكون عمانيا .
�	- 2أال يزيد عمره فـي �أول �أكتوبر التايل للرت�شيح على ( )35خم�س وثالثني �سنة
بالن�سبـة ملرحلة التعليم اجلامعي  ،و ( )45خم�س و�أربعني �سنة بالن�سبة ملرحلة
الدرا�سات العليا .
�	- 3أال يكون قد �سبق له احل�صول على بعثة � ،أو منحة � ،أو �إجازة درا�سية من الوحدة
التي يعمل بها � ،أو ح�صل عليها ومل يكملها � ،أو ان�سحب منها دون عذر مقبول  ،ما
مل مي�ض على ذلك (� )2سنتان .
�	- 4أن يجتاز متطلبات القبول باجلامعة التي يلتحق بها .
�	- 5أال تقل ن�سبة جناحه فـي �شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها عن (، )%60
بالن�سبة للمر�شح للح�صـول على �شهادة البكالوريو�س � ،أو ما يعادلها .
�	- 6أن يكـ ــون حا�ص ــال على �شه ــادة البكالوريـ ــو�س مــن م�ؤ�س�سـ ــة علمي ــة معرتف به ــا ،
�أو ما يعادلــها  ،بالن�سبــة للمر�شح للح�صول على درجة املاج�ستيـر � ،أو ما يعادلها ،
و�أن يكون حا�صال على درجة املاج�ستري �أو ما يعادلها  ،بالن�سبة للمر�شح للح�صول
على درجة الدكتوراه �أو ما يعادلها .
�	- 7أال تقل مرتبة تقريرتقومي �أدائه الوظيفـي الأخري عن جيد جدا .
املــادة ( ) 115
على املوفد فـي بعثة � ،أو منحة درا�سية  ،االلتزام بالآتي :
 - 1التفــرغ للدرا�سـة  ،وعدم مزاولة �أي عمل �أو مهنة  ،خالل فرتة الإيفاد .
 - 2احل�صول على امل�ؤهل �أو الدرجة العلمية خالل املدة املحددة للبعثة � ،أو املنحة ،
وفقا لقرار الإيفاد .
 - 3موافاة الوحدة من خالل امللحقيات الثقافية باخلارج � ،أو من يقوم مقامها
بنتائجه الدرا�سية  ،ب�صفة دورية  ،ح�سب النظم املعمول بها فـي كل جامعة .
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 - 4عدم تغيري التخ�ص�ص � ،أو اجلامعة � ،أو بلد الدرا�سة  ،بغري موافقة الوحدة .
 - 5خدمـ ــة الوح ــدة مدة ال تقــل ع ــن (� )2سنت ــني مقابــل كل �سنـة من �سنوات البعثة ،
�أو املنحة  ،للدرا�سات العليا  ،و�سنة مقابل كل �سنة  ،للدرا�سات فيما دون ذلك .
 - 6تفوي�ض من حتدده الوحدة ملخاطبة امل�ؤ�س�سة التعليمية التي يدر�س بها للح�صول
على تقارير متابعة دورية ب�ش�أن موقفه الدرا�سي .
 - 7الع ــودة ملبا�شــرة عمله فــور انتهــاء مدة البعثــة � ،أو املنحة الدرا�سيــة � ،أو ح�صولــه
على امل�ؤهل �أو الدرجة العلمية التي �أوفد للح�صول عليها � ،أي الأجلني �أقرب ،
�إذا كان الإيفاد داخل ال�سلطنة  ،وت�سري على املوفد خارج ال�سلطنة �أحكام قانون
البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية والئحته التنفيذية فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 116
لرئي�س الوحدة بعد موافقة جلنة التدريب والبعثات  ،وقف �سريان مدة البعثة الدرا�سية ،
�أو مدها مبا ال يجاوز �سنة درا�سية � ،أو ما يعادلها بنظام ال�ساعات املعتمدة  ،فـي احلاالت
الآتية :
�	- 1إذا مل يتمكن املبعوث ل�سبب راجع �إليه من االلتحاق بالدرا�سة فـي املوعد املحدد
لذلك .
�	- 2إذا طلـ ــب املبع ـ ــوث ذلك لظـ ــروف مر�ضي ــة � ،أو اجتماعيــة  ،متنعــه مــن اال�ستم ــرار
فـي الدرا�سة .
�	- 3إذا متت املوافقــة عل ــى طلــب املبعــوث بتغييـر اجلامعــة � ،أو بل ــد الدرا�س ــة �أو ن ــوع
التخ�ص�ص  ،واقت�ضى التغيـري مـد مدة البعثة الدرا�سية .
�	- 4إذا ا�ستدعي املوفد من جهة عمله  ،حلاجة ملحة .
وفـي حال وقف �سريان مدة البعثة الدرا�سية وفقا للبنود ( )3 ، 2 ، 1من هــذه امل ــادة ،
يتعني على املبعوث العودة على نفقته اخلا�صة ومبا�شرة عمله  ،كما يتحمل نفقات ال�سفر
ال�ستئناف الدرا�سة بعد انتهاء مدة الوقف .
املــادة ( ) 117
لرئي�س الوحدة �إنهاء البعثة �أو املنحة الدرا�سية  ،بناء على تو�صية جلنة التدريب والبعثات ،
فـي احلاالت الآتية :
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�	- 1إذا فقد بع�ض ال�شروط التي �أوفد على �أ�سا�سها  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
�	- 2إذا ثبت �أنه �أ�ساء �إىل دينه � ،أو جمتمعه � ،أو وطنه � ،أو حكومته .
�	- 3إذا با�شر عمال ي�ؤثر �سلبا على درا�سته � ،أو مار�س ن�شاطا يتعار�ض معها  ،وا�ستمر
فـي ذلك بعد �إنذاره .
�	- 4إذا تخلف عن البعثة � ،أو املنحة الدرا�سية � ،أو �أجل �إجراءاتها عن املواعيد املحددة .
�	- 5إذا ر�سب (� )2سنتني درا�سيتني � ،أو ما يعادلهما بنظام ال�ساعات املعتمدة � ،أو جتاوز
املدة املقررة للبعثة � ،أو املنحة الدرا�سية  ،لالنتهاء من الدرا�سة .
� - 6إذا تبني من خالل تقاريره الدرا�سية عدم كفاءته � ،أو عدم جديته ملوا�صلة الدرا�سة .
املــادة ( ) 118
ي�ستحق املوفد فـي بعثة � ،أو منحة درا�سية  ،راتبه الإجمايل خالل فرتة �إيفاده  ،بالإ�ضافة
�إىل املخ�ص�صات واملزايا الأخرى املقررة مبوجب �أحكام قانون البعثات واملنح والإعانات
الدرا�سية والئحته التنفيذية  ،عدا بدل طبيعة العمل املقرر لوظيفته .
املــادة ( ) 119
ي�ستحق املوظف املوفد فـي منـحة درا�سيـة خا�صة راتبه الإجمايل  ،وتذاكر �سفر من ال�سلطنة
�إل ــى مقر درا�سته والعك�س كل عام درا�سي وفقا للقواعد املقــررة فـي الوح ــدة  ،ت�ص ــرف له
ولزوجه ولثالثة من �أوالده دون �سن ( )21احلادية والع�شرين � ،إذا كان الإيفاد للدرا�سات
العليا  ،و�إال �صرفت تذكرة �سفر له وحده  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أال يكون قد �صرفت
له تذاكر ال�سفر كلها �أو بع�ضها من اجلهة املانحة  ،و�إال اقت�صر التزام الوحدة على �صرف
التذاكر املتبقية فقط .
املــادة ( ) 120
يلتزم املوظف الذي تنهى بعثته �أو منحته الدرا�سية وفقا حلكم املــادة ( )117من هذه
الالئحة ب�أن يرد قيمة ما �صـرف له من رواتب وبدالت وعالوات وخم�ص�صات ومزايا .
كما يلتزم املوظف فـي حال �إخالله بحكم البند ( )5من املــادة ( )115من هذه الالئحة  ،ب�أن
يرد للوحدة التي يعمل بها كل ما ذكر فـي الفقرة ال�سابقة والر�سوم الدرا�سية  ،خم�صوما
منه ما يعادل ن�سبة ما ق�ضاه منها �إىل كامل املدة امل�ستحقة .
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ويجوز �إعفاء املوظف من االلتزام املن�صو�ص عليه فـي الفقرتني ال�سابقتني وفقا للقواعد
والأ�س�س املعمول بها فـي الوحدة .
املــادة ( ) 121
يجوز مبوافقة رئي�س الوحدة بناء على تو�صية جلنة التدريب والبعثات �إحلاق املوظف
العماين للدرا�سة داخل ال�سلطنة فـي �إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية املعرتف بها  ،بغر�ض
ت�أهيل ـ ــه فـ ـ ــي أ�ح ــد التخ�ص�صـ ــات العلميـ ــة �أو املهنيـ ــة التـ ــي تقت�ضيه ـ ــا م�صلحـ ــة العم ـ ــل ،
على �أن تتحمل الوحدة الر�سوم الدرا�سية امل�ستحقة  ،وذلك �شريطة ا�ستيفاء املوظف الآتي :
�	- 1أال تقل مدة خدمته فـي الوحدة عن (� )4أربع �سنوات .
 - 2احل�صول على قبول غري م�شروط للدرا�سة .
�	- 3أن يكـ ــون تقري ــر تقويـ ــم �أدائ ــه الوظيفـ ــي فـي ال�سنــة الأخرية مبرتبــة جيد جدا ،
على الأقل .
 - 4التوقيع على تعهد بخدمة الوحدة �سنة مقابل كل �سنة درا�سية  ،و�إال التزم برد
الر�سوم الدرا�سية .
املــادة ( ) 122
يجوز عند ال�ضرورة �شغل وظيفة املوفد فـي بعثة � ،أو منحة درا�سية � ،أو للتدريب  ،بطريق
الندب خالل مدة �إيفاده .
املــادة ( ) 123
حت�سب مدة الإيفاد فـي بعثة � ،أو منحة درا�سية � ،أو للتدريب � ،ضمن مدة اخلدمة الفعلية ،
وا�ستحقاق العالوة الدورية  ،والرتقية .
الف�صل العا�شر
مواعيد العمل والإجازات
املــادة ( ) 124
ي�صدر رئي�س الوحدة قرارا مبواعيد بدء وانتهاء العمل اليومي بالوحدة  ،فـي �ضوء عدد
�ساعات العمل الر�سمية التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير ال�صحة بعد موافقة جمل�س
الوزراء .
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ويجــوز لرئيــ�س الوحدة حتديد مواعيد العمــل للوظائف التي تتطلب نظام املناوبة مبا
يتنا�س ــب مع طبيع ــة العمــل ب�أق�سام امل�ؤ�س�ســة الطبيــة  ،كما يجوز له حتديد �ساع ــات العمــل
فـي �شهر رم�ضان  ،وفق ما متليه م�صلحة العمل .
املــادة ( ) 125
ال يجوز للموظف �أن ينقطع عن عمله �إال لإجازة م�صرح بها فـي حدود الإجازات املقررة
وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 126
�إذا انقطع املوظف عن عمله لغري �إجازة ي�ستحقها  ،حـرم من راتبه الإجمايل عن مدة
غيابه  ،دون الإخالل مب�ساءلته �إداريا �إذا مل يقدم عذرا � ،أو قدم عذرا غري مقبول .
املــادة ( ) 127
ي�ستحق املوظف �سنويا �إجازة اعتيادية براتب �إجمايل على النحو املقرر بالوحدة  ،بالن�سبة
ل�شاغلي وظيفة طبيب اخت�صا�صي �أول ف�أعلى � ،أما بالن�سبة ل�شاغلي باقي الوظائف فتكون
كالآتي :
 ( )48يومــا ل�شاغل ــي باقي الدرجات فـي الوظائــف الطبيـة  ،والوظائ ــف الطبيةامل�ساعدة من الدرجة الثانية وما يعلوها .
 ( )38يوما ل�شاغلي الوظائف الطبية امل�ساعدة من الدرجة الرابعة وما يعلوها . ( )36يوما ل�شاغلي باقي الدرجات فـي الوظائف الطبية امل�ساعدة .املــادة ( ) 128
يتمتع املوظف بالإجازة االعتيادية امل�ستحقة له ح�سب مقت�ضيات م�صلحة العمل  ،وال يجوز
للموظف القيام ب�إجازة اعتيادية قبل انق�ضاء (� )6ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ التعيني
�إال فـي حاالت ال�ضرورة التي يقدرها رئي�س الوحدة .
املــادة ( ) 129
يجب �أن يتمتع املوظف �سنويا ب�إجازة اعتيادية ال تقل مدتها عن ( )%75من اال�ستحقاق
ال�سنوي ما مل تقت�ض م�صلحة العمــل غــري ذلك  ،وال يجوز �أن يجاوز ر�صيد املوظف من
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املدد املتبقية من هذه الإجازة ا�ستحقاق ( )3ثالث �سنوات �إال فـي حالة ت�أجيل �أو تق�صري
الإجازة �أو قطعها ل�ضرورة �أو لأ�سباب قوية تقت�ضيها م�صلحة العمل بناء على طلب مكتوب
من رئي�سه املبا�شر  ،على �أن يتمتع املوظف بالإجازة �أو ما تبقى منها فـي وقت الحق من
العام نف�سه �أو العام الذي يليه .
املــادة ( ) 130
يجوز منح املوظف �إجازة اعتيادية ملدة ال جتاوز ( )90ت�سعني يوما فـي ال�سنة الواحدة �إذا
كان له ر�صيد منها .
املــادة ( ) 131
دون الإخالل بحق املوظف فـي احل�صول على ا�ستحقاقه ال�سنوي من الإجازة االعتيادية ،
يجوز لرئي�س الوحدة  -بناء على مقت�ضيات م�صلحة العمل � -إنهاء الإجازة االعتيادية
املرخ�ص بها للموظف وا�ستدعا�ؤه ملبا�شرة عمله .
املــادة ( ) 132
للموظف احلق فـي �إجازة براتب �إجمايل عن �أيام الإجازات الر�سمية املقررة قانونا .
املــادة ( ) 133
�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل عدم متتع املوظف بالإجازات الر�سمية املقررة قانونا  ،وجب
تعوي�ضه عنها ب�أيام راحة بديلة فـي وقت الحـق بواقع يوم واحد مقابل كل يوم � ،أو ببدل
نقدي مقداره راتب �إجمايل عن كل يوم � ،شريطة �أن يكون قيامه بالعمل خاللها بتكليف
من رئي�سه املبا�شر .
املــادة ( ) 134
�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل مد �ساعات عمل املوظف مبا يزيد على عدد �ساعات الدوام
املقررة بالوحدة  ،وجب تعوي�ضه عنها ب�أيام راحة بديلة فـي وقت الحق بواقع يوم واحد عن
�ساعات العمل اليومي املقررة � ،أو ببدل نقدي مقداره راتب �إجمايل يوم عن �ساعات العمل
اليومي املقررة .
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املــادة ( ) 135
ال ي�ستحق املوظف �إجازة اعتيادية عن املدد الآتية :
 - 1مـ ــدة التف ــرغ ب�سب ــب الإيفــاد فـي بعثــة �أو منحـ ــة درا�سيــة �أو دورة تدريبي ــة �إذا زادت
على ( )9ت�سعة �أ�شهر مت�صلة .
 - 2مدة الإجازة الدرا�سية .
 - 3مدة الإجازة اخلا�صة بدون راتب .
 - 4مدة الإعارة .
 - 5مدة الوقف عن العمل التي تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر �إذا ق�ضي ب�إدانته .
 - 6مدة تنفيذ عقوبة ال�سجن .
 - 7مدد االنقطاع عن العمل  ،ما مل يكن قد مت احت�سابها �إجازة اعتيادية وفقا لأحكام
هذه الالئحة .
املــادة ( ) 136
ي�صرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي �سبب من الأ�سباب تعوي�ض نقـدي عن ر�صيد
�إجازاتـه االعتيادية امل�ستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد �أق�صى ا�ستحقاق ( )3ثالث
�سنوات  ،ف�إذا كان له ر�صيد منها يزيد على ذلك  ،وكان عدم ح�صوله عليه راجعا مل�صلحة
العمل �أو ب�سبب الوفاة � ،صرف له التعوي�ض �أو للم�ستحقني عنه عن كامل هذا الر�صيد .
وي�صرف التعوي�ض النقدي على �أ�سا�س �آخر راتب م�ستحق للموظف .
املــادة ( ) 137
ت�ضاف �أيام الإجازات الر�سمية املقررة قانونا �إىل ر�صيد الإجازة االعتيادية � ،سواء وقعت
هـ ــذه الإجـ ـ ــازات فـي �أول الإج ـ ــازة االعتياديـ ــة امل�ص ــرح به ـ ــا للموظ ـ ـ ــف � ،أو فـ ـ ــي و�سطه ـ ــا ،
�أو فـي نهايتها  ،وال تدخل الإجازة الأ�سبوعية �ضمن الإجازات امل�شار �إليها .
وال حت�س ــب �أيـ ــام الإج ــازات الر�سمية املقررة قانونا �ضمــن مــدة غيــاب املوظــف عن العمل ،
ولو تو�سطت مدة الغياب �أو �أعقبتها .
املــادة ( ) 138
يح�سب ر�صيد املوظف ال�سنوي من الإجازات االعتيادية فـي نهاية دي�سمرب من كل عام .
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ويعد التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة خالل �شهر نوفمرب من كل عام
برناجما زمنيا للقيام بالإجازات االعتيادية لل�سنة املقبلة  ،بالتن�سيق م ــع كافة التق�سيمات
التنظيمية بالوحدة .
املــادة ( ) 139
يق ــدم طل ــب الإجــازة االعتياديــة مــن املوظــف �إىل رئي�ســه املبا�شر على النموذج املعد لهذا
الغر�ض قبل التاريخ الذي يحدده لبدايتها بوقت كاف  ،وعلى الرئي�س املبا�شر �إحالة الطلب
�إىل التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة للإفادة عما �إذا كان ر�صيده
من الإجازات االعتيادية ي�سمح بالرتخي�ص له مبدة الإجازة املطلوبة  ،ويرفع الطلب بعد
حتديد مدة الإجازة امل�ستحقة وموافقة الرئي�س املبا�شر على منحها لالعتماد  ،ويكتفـى
مبوافقة الرئي�س املبا�شر �إذا كان برنامج الإجازات االعتيادية معتمدا من قبل .
املــادة ( ) 140
يراعى فـي الرتخي�ص للموظف ب�إجازة اعتيادية �أن تكون �أيامها مت�صلة كلما كان ذلك
ممكنا .
املــادة ( ) 141
يجوز للرئي�س املبا�شر بناء على طلب املوظف  ،مد الإجازة االعتيادية املرخ�ص له بها ،
�شريطة �أن يكون له ر�صيد منها ي�سمح مبدها املدة املطلوبة  ،و�أن يكون قد �أخطر رئي�سه
املبا�شر بذلك كتابة قبل انتهاء مدة الإجازة بوقت كاف  ،ويجب البت فـي طلب املد بالقبول
�أو الرف�ض و�إخطار املوظف به على عنوانه املبني فـي ملف خدمته قبل انتهاء �إجازته بوقت
كاف  ،ف�إذا كان البت باملوافقة ح�سبت املدة اجلديدة اعتبارا من �أول يوم عمل تال النتهاء
املدة ال�سابقة  ،و�إذا كان البت فـي الطلب بالرف�ض ومت �إخطار املوظف بذلك ومل ي�صله هذا
الإخطار قبل انتهاء �إجازته تعني عليه العودة وت�سلم العمل � ،أما �إذا انق�ضت مدة الإجازة
قب ــل البــت ف ــي الطلــب اتبــع ب�ش�أنــه الإجــراءات ذاتهــا املن�صــو�ص عليه ــا ف ــي امل ـ ـ ــادة ()139
من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 142
ي�ستحق املوظف فـي حالة مر�ضه �إجازة براتب �إجمايل مدة ال تزيد على (� )7سبعة �أيام
فـي املرة الواحدة  ،ويدخل فـي ح�ساب هذه الإجازة �أيام الإجازة الأ�سبوعية بناء على �شهادة
مر�ضية �صادرة من م�ؤ�س�سة �صحية مرخ�صة  ،وفـي حالة ما �إذا ا�ستوجب املر�ض منح
املوظف �إجازة مدة تزيد على (� )7سبعة �أيام  ،حت�سب الإجازة فـي احلدود الآتية :
� - 1ستة �أ�شهر براتب �إجمايل .
� - 2ستة �أ�شهر بثالثة �أرباع الراتب  ،وكامل البدالت .
وي�ستحق هذا النوع من الإجازة املر�ضية كل ( )5خم�س �سنوات  ،حت�سب من تاريخ �أول
�إجازة مر�ضية تزيد على (� )7سبعة �أيام متنح للموظف من تاريخ العمل بهذه الالئحة ،
و�إذا كانت الإجازة املر�ضية ناجتة عن �إ�صابة عمل  ،فتمنح براتب �إجمايل دون التقيد مبدة
ال�سنوات اخلم�س .
و�إذا انته ــت الإج ــازة املر�ضي ــة املن�صو�ص عليه ــا فـي الفق ــرة ال�سابقـ ــة م ــن هـ ــذه امل ـ ــادة دون
�أن ي�شفـى املوظف عر�ض �أمره على اللجنة الطبية بالوحدة لتقرر مدى �إمكانية �أن ي�سند
�إليه عمل �آخر ينا�سب حالته ال�صحية �أو التقرير بعدم لياقته �صحيا .
املــادة ( ) 143
ا�ستثناء من حكم الفقرة الأخرية من املــادة ( )142من هذه الالئحة  ،مينح املوظف املري�ض
ب�أحد الأمرا�ض املزمنة وامل�ستع�صية التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير ال�صحة �إجازة
مر�ضية بن�صف راتبه  ،وكامل البدالت املقررة لدرجته ووظيفته � ،إىل �أن ي�شفـى �أو ت�ستقر
حالته ا�ستقرارا ميكنه من القيام مبهام وظيفته � ،أو التقرير بعدم لياقته �صحيا .
املــادة ( ) 144
للموظف فـي حال مر�ضه احلق فـي اال�ستفادة من الإجازة االعتيادية �إذا كان له ر�صيد
منها � ،سواء كان ذلك خالل مدة الإجازة املر�ضية �أم بعد انتهائها .
املــادة ( ) 145
ال يعتد بالإجازة املر�ضية للموظف �إذا وقعت كلها فـي �أثناء �أي �إجازة �أخرى مرخ�ص له بها ،
و�إذا وقع جزء من الإجازة املر�ضية فـي نهاية الإجازة املرخ�ص بها اعتربت املدة التي تزيد
على تلك الإجازة �إجازة مر�ضية .
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�أما �إذا ا�ستحق املوظف �إجازة مر�ضية قبل قيامه بالإجازة االعتيادية املرخ�ص بها �أجل
قيامه بهذه الإجازة �إىل وقت �آخر ما مل يطلب القيام بها .
املــادة ( ) 146
مينح املوظف �إجازة مر�ضية خا�صة براتب �إجمايل � ،إذا ن�ش�أ عن �إ�صابة العمل عجز م�ؤقت
ال حت�سـب �ضمـن �إجازاته املر�ضيـة  ،وذلك من تاريـخ الإ�صابــة مبـا ال يجاوز ( )18ثـمانية
ع�شـ ــر �شهــرا � ،أو �إىل �أن ت�ستقــر حالتـ ــه ب�شفائ ــه � ،أو بثب ــوت عجـ ــزه عجـ ــزا م�ستدمي ــا كلي ــا
�أو جزئيا � ،أيهما �أ�سبق .
ويتحدد وقت الإ�صابة باملر�ض املهني امل�سبب للعجز من تاريخ غياب املوظف ب�سبب املر�ض ،
�أو من التاريخ الذي حتدده اللجنة الطبية بالوحدة � ،أيهما �أ�سبق .
املــادة ( ) 147
�إذا انتهت الإجازة املر�ضية اخلا�صة امل�شار �إليها فـي املــادة (  )146من هذه الالئحة  ،يعر�ض
�أمر املوظف امل�صاب على اللجنة الطبية بالوحدة  ،كي تقرر مدى �إمكانية قيامه بعمله ،
�أو �إنهاء خدمته لعدم لياقته �صحيا  ،مع تعوي�ضه عن �إ�صابة العمل على �أ�سـا�س العجـز
امل�ستدمي الكلـي �أو اجلزئي .
املــادة ( ) 148
ي�ستحق املوظف ل�سبب طارئ يقــدره الرئي�س املبا�شر �إجازة مدتها ( )10ع�شرة �أيام فـي
ال�سنة براتب �إجمايل  ،ف�إذا �صدر القرار بالرف�ض اعتربت مدة الغياب �إجازة اعتيادية �إن
كان له ر�صيد منها  ،ف�إن مل يكن له ر�صيد منها حـرم من راتبه الإجمايل عن مدة غيابه ،
دون الإخالل مب�ساءلته �إداريا .
املــادة ( ) 149
ي�ستحق املوظف �إجازة خا�صة براتب �إجمايل لأداء فري�ضة احلج �إىل بيت اللـه احلرام ملدة
ال تزيد على ( )20ع�شرين يوما � ،شريطة �أال يكون قد منح تلك الإجازة خالل مدة خدمته
ب�أي من وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
وفـي حالة جتاوز املوظف تلك املدة حت�سب املدة الزائدة �إجازة اعتيادية �إن كان له ر�صيد
منها  ،و�إال اعتربت �إجازة بدون راتب .
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املــادة ( ) 150
يج ــب علــى املوظف �أن يقــدم طلب �إجازة احلــج �إىل رئي�سه املبا�شر قبل �شهــر علــى الأقل
من التاريخ املحدد لل�سفر  ،وعلى الرئي�س املبا�شر �إحالة الطلب �إىل التق�سيم التنظيمي
املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة  ،وعلى ذلك التق�سيم قيد الطلب فـي التاريخ نف�سه
برقم م�سل�سل فـي �سجل ين�ش�أ لهذا الغر�ض .
وعلى املوظف عقب عودته من �إجازة احلج املرخ�ص له بها وت�سلمه العمل � ،أن يقدم الأوراق
الدال ــة عل ــى �سفــره للحج �إىل التق�سيم التنظيمــي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفــني بالوحــدة ،
وعلى هذا التق�سيم احل�صول على ن�سخة منها  ،وحفظها فـي ملف خدمته .
املــادة ( ) 151
ت�ستحق املوظفة التي يتوفـى عنها زوجها �إجازة خا�صة براتب �إجمايل للعدة املن�صو�ص
عليها فـي قانون الأحوال ال�شخ�صية  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1مدة �أربعة �أ�شهر وع�شــرة �أيام من تاريخ الوفاة للموظفـة غري احلامل .
 - 2املدة من تاريخ الوفاة �إىل تاريخ الو�ضع للموظفة احلامل .
وفـي جميع الأحوال ي�شرتط ملنح هذه الإجازة �أن تقدم املوظفة �إىل التق�سيم التنظيمي
املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة �شهادة وفاة زوجها للتحقق من واقعة الوفاة  ،واحل�صول
على ن�سخة منها  ،وحفظها فـي ملف خدمتها .
املــادة ( ) 152
متنح املوظفة �إجازة خا�صة لتغطية فرتة ما قبـل وبعد الوالدة ملدة ( )50خم�سني يوما
براتب �إجمايل  ،ومبا ال يزيد على ( )5خم�س مرات طوال مدة خدمتها فـي وحدات اجلهاز
الإداري للدولة .
املــادة ( ) 153
متن ــح املوظفــة �إج ــازة خا�صــة بــدون راتب لرعايــة طفل ـهــا ملدة ال تزي ــد على �سنــة � ،شريطــة
�أن تتقدم بطلب للح�صول عليها خالل الفرتة من تاريخ انتهاء الإجازة املمنوحة لها
لتغطية فرتة ما بعد احلمل  ،وحتى بلوغ الطفل �سن ال�ساد�سة من عمره  ،و�أال تكون معينة
بطريق التعاقد .
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املــادة ( ) 154
ي�ستحق املوظف الذي اجتاز فرتة االختبار �إجازة خا�صة بدون راتب ملدة ال جتاوز (� )4أربع
�سنوات ملرافقة زوجه املوفد فـي بعثة �أو منحة درا�سـية �أو دورة تدريبيــة �أو �إجازة درا�ســية
�أو املنتدب �أو املعار �أو املنقول خارج ال�سلطنة  ،وي�شرتط ملنح هذه الإجازة �أال يكون املوظف
معينا بطريق التعاقد  ،و�أال تقل مدتها عن (� )6ستة �أ�شهر فـي املرة الواحدة  ،و�أن يتقدم
بطلب احل�صول عليها قبل �شهر على الأقل من التاريخ الذي يحدده للقيام بها  ،ويجوز
لرئي�س الوحدة مد هذه الإجازة ملدة ال تزيد على ( )2عامني �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
وال يجوز للموظف طلب احل�صول على هذه الإجازة ملدة �أو مدد �أخرى �إال بعد ق�ضاء مدة
عمل فـي الوحدة م�ساوية ملدة الإجازة التي ح�صل عليها وفقا حلكم هذه املادة .
املــادة ( ) 155
يجوز منح املوظـف الذي يختار لتمثيل ال�سلطنة فـي املجال الثقافـي �أو الريا�ضي فـي
الداخل �أو اخلارج �إجازة خا�صة براتب �إجمايل ال تزيد مدتها على املدة التي حتددها اجلهة
املعنية  .ويعترب املوظف امل�شرتك فـي املباريات الر�سمية داخل ال�سلطنة فـي �إجازة خا�صة
براتب �إجمايل  ،فـي اليوم الذي يكون فيه ناديه م�شرتكا فـي �إحدى املباريات  ،وذلك طبقا
للجداول الر�سمية للمباريات .
ويكون منح هذه الإجازة بناء على طلب يقدمه املوظف �إىل رئي�سه املبا�شر مرفقا به
امل�ستندات الدالة على اختياره للم�شاركة فـي �أي من الأن�شطة �أو املباريات امل�شار �إليها فـي
الفقرة ال�سابقة  ،و�صورة ر�سمية من جداول مواعيد مباريات ناديه  ،وعلى الرئي�س املبا�شر
�إحال ــة تلك الأوراق �إلـى التق�سيــم التنظيم ــي املختـ�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحــدة لإ�صــدار
القرار التنفيذي الالزم  ،و�إيداعها فـي ملف خدمة املوظف .
املــادة ( ) 156
يجـ ــوز منـ ــح املوظـ ــف �إج ــازة خا�صــة ملرافقــة مريــ�ض للعــالج  ،براتـب �إجمالــي ملــدة ()15
خم�سة ع�شر يوما  ،وفقا لل�ضوابط الآتية :
�	- 1أن يثبت مر�ض املراد مرافقته .
�	- 2أن تق�ضي ظروف مر�ض املراد مرافقته ترقيده فـي امل�ست�شفـى �إذا كانت املرافقة
داخل ال�سلطنة بناء على ما تقرره اجلهة الطبية املخت�صة .
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�	- 3أن يكون املوظف زوجا للمري�ض �أو قريبا له حتى الدرجة الثانية  ،على �أن يثبت
ذلك مب�ستند ر�سمي  ،وي�ستثنى من ذلك حالة املرافقة للعالج من �إ�صابة عمل .
	- 4ال ي�شرتط فـي حالة مرافقة املري�ض للعالج خارج ال�سلطنة �أن يكون املوظف زوجا
للمري�ض �أو قريبا له حتى الدرجة الثانية �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
�	- 5أال يزيـ ــد عـ ــدد الإجـ ــازات اخلا�صـ ــة ملرافقـ ــة مريـ ــ�ض للعـ ــالج عل ــى ( )3ث ــالث
م ــرات فـي ال�سنة � ،أو بحد �أق�صى ( )45خم�سة و�أربعني يوما � ،أيهما �أكرث    .
ف�إذا جاوزت مدة العالج مدة الإجازة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأوىل كان لرئي�س
الوحدة مد تلك الإجازة ملدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما �أخرى  ،وفـي هذه احلالة �إذا
جاوزت مدة العالج تلك املدة احت�سبت املدة الزائدة �إجازة اعتيادية �إن كان للموظف ر�صيد
منها  ،و�إال اعتربت �إجازة بدون راتب .
وفـي جميع الأحوال يجب على املوظـف �أن يقـدم عقـب عودته �إىل جهة عمله �شهادة من
اجلهة التي تولت عالج املري�ض تثبت مرافقته  ،على �أن تكـون معتمدة من اجلهة الطبية
الر�سمية �إذا كان العالج باخلارج وم�صدقا عليها من �سفارة ال�سلطنة �إن كان لها متثيل
دبلوما�سي فـي البلد الذي مت العالج فيه .
املــادة ( ) 157
يج ــوز لأ�سبــاب يقدرها رئي�س الوحدة منح املوظ ــف �إجازة خا�صة بدون راتب ملــدة ال تزيد
على �سنة قابلة للتجديد ملدة مماثلة  ،وبحد �أق�صى (� )4أربع �سنوات طوال مدة خدمته .
املــادة ( ) 158
يجوز منح املوظف املعني بغري طريق التعاقد الذي يرغب فـي الدرا�سة على نفقته اخلا�صة
�إج ـ ــازة درا�سي ـ ـ ــة براتـ ــب �إجمالـ ــي للح�صــول علــى امل�ؤه ــالت �أو الدرجــات العلمي ــة التاليــة
�أو ما يعادلها :
 - 1دبلوم بعد �إمتام �شهادة دبلوم التعليم العام مدة ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر .
� - 2شهادة البكالوريو�س .
 - 3دبلوم بعد �شهادة البكالوريو�س مدة ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر .
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 - 4درجة املاج�ستري .
 - 5درجة الدكتوراه .
وحتدد مدة الإجازة وفقا لنظام امل�ؤ�س�سة التعليمية املراد االلتحاق بها .
املــادة ( ) 159
ي�شرتط ملنح املوظف �إجازة درا�سية الآتي :
�	- 1أن يكون مقيدا للدرا�سة فـي �إحدى املعاهد �أو �إحدى الكليات �أو اجلامعات �أو �أحد
املعاهد العليا املعرتف بها من اجلهات املخت�صة فـي ال�سلطنة .
�	- 2أن يكون قد �أم�ضى فـي خدمة الوحدة مدة ال تقل عن �سنة �إذا كان الغر�ض من
الإجازة هو احل�صول على الدبلوم  ،و(� )2سنتني ل�شهادة البكالوريو�س  ،و( )3ثالث
�سنوات للماج�ستري �أو الدكتوراه  ،ويجوز تخفي�ض املدة فـي احلالتني الأخريتني
�إىل �سنة �أو �سنتني على الرتتيب � ،شريطة �أن يكون تقرير تقومي �أدائه الوظيفـي
الأخري مبرتبة ممتاز  ،و�أن يكون تقديره فـي امل�ؤهل اجلامعي مبرتبة جيد على
الأقل .
�	- 3أن يكون تقرير تقومي الأداء الوظيفـي الأخري املقدم عنه مبرتبة جيد جدا على
الأقل .
� - 4أن تكون الدرا�سة فـي �أحد التخ�ص�صات العلمية ذات ال�صلة باخت�صا�صات وظيفته .
�	- 5أال يكون قد �سبق منحه تلك الإجازة للح�صول على امل�ؤهل ذاته � ،سواء كان ذلك
من الوحدة التي يعمل فيها �أو من �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
� - 6أال يكون قد �سبق �أن �ألغيت له بناء على طلبه �إجازة درا�سية  ،ما مل يكن ذلك راجعا
لظروف �صحية �أو اجتماعية �أو مل�صلحة العمل .
� - 7أن يوقع تعهدا بااللتزام بخدمة الوحدة بعد انتهاء �إجازته بواقع (� )2سنتني
مقابل كل �سنة درا�سية  ،ويجوز �إعفا�ؤه من هذا االلتزام مبا ال يزيد على ن�صف
املدة بقرار من رئي�س الوحدة .
املــادة ( ) 160
تنهى الإجازة الدرا�سية املرخ�ص بها للموظف فـي احلاالت الآتية :
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�	- 1إذا ر�سب (� )2سنتني درا�سيتني � ،أو ما يعادلها �إذا كانت الدرا�سة بنظام ال�ساعات
املعتمدة .
�	- 2إذا انق�ضت املدة الكلية املحددة لالنتهاء من الدرا�سة  ،دون احل�صول على امل�ؤهل
العلمي .
�	- 3إذا قام بتغيري بلد الإيفاد �أو اجلامعة �أو نوع الدرا�سة �أو التخ�ص�ص  ،دون موافقة
الوحدة .
�	- 4إذا طلب �إلغاء الإجازة لأي �سبب من الأ�سباب .
�	- 5إذا با�شر عمال ي�ؤثر �سلبا على درا�سته � ،أو ن�شاطا يتعار�ض معها .
�	- 6إذا ثبت ا�ستمرار تخلف املوظف عن الدرا�سة دون عذر مقبول وفقا ملا تفيد به
جهات الإ�شراف رغم �إنذاره مبعرفة الوحدة .
�	- 7إذا �سلك املوظف م�سلكا من �ش�أنه الإ�ساءة �إىل وطنه �أو حكومته .
�	- 8إذا اقت�ضت ال�ضرورة وم�صلحة العمل بالوحدة ا�ستدعاءه لت�سلم العمل بها .
وي�صدر ب�إنهاء الإجازة قرار من رئي�س الوحدة .
املــادة ( ) 161
ا�ستثناء من حكم املــادة (  )160من هذه الالئحة  ،يجوز مد الإجازة الدرا�سية املرخ�ص بها
للموظف فـي احلاالت الآتية :
�	- 1إذا كان ر�سوبه فـي ال�سنة النهائية  ،وكان نظام الدرا�سة ي�سمح له باالنتظام فيها ،
وفـي تلك احلالة يكون متديد الإجازة ملدة �سنة درا�سية واحدة � ،أو ما يعادلها بنظام
ال�ساعات املعتمدة � ،أما �إذا كان نظام الدرا�سة ال ي�سمح له �إال بدخول االمتحان دون
االنتظام فـي الدرا�سة منح �إجازة لأداء االمتحان وفقا حلكم املــادة ( )162من هذه
الالئحة .
�	- 2إذا كانت املدة املتبقية بعد انتهاء الإجازة والالزمة للح�صول على امل�ؤهل ال تزيد
على �سنة درا�سية واحدة � ،أو ما يعادلها بنظام ال�ساعات املعتمدة .
� - 3إذا اقت�ضت ظروف الدرا�سة متديد الإجازة ملدة �سنة �أخرى للح�صول على الدرجة
العلمية .
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� - 4إذا وافقـ ــت الوح ــدة على تغيري نوع الدرا�سة �أو التخ�ص ــ�ص  ،وفـ ــي جميــع الأح ــوال
ال يجوز للوحدة تغيري نوع الدرا�سة �أو التخ�ص�ص بعد م�ضي �سنة درا�سية كاملـ ــة ،
�أو ما يعادلها بنظام ال�ساعات املعتمدة من وقت بدء الدرا�سة .
املــادة ( ) 162
ي�ستحق املوظف �إجازة خا�صة براتب �إجمايل لأداء االمتحان �شريطة الآتي :
�	- 1أن يكون م�سجال للدرا�سة  ،ويقدم ما يثبت دخول االمتحان �أو االختبارات املهنية
الأخرى مبوافقة الوحدة .
�	- 2أال متنح الإجازة �إال مرة واحدة لكل امتحان من امتحانات ال�سنة الدرا�سية .
�	- 3أال تتجاوز مدة الإجازة املدة املقررة لأداء االمتحان �إذا كان داخل ال�سلطنة  ،ي�ضاف
�إليها ( )3ثالثة �أيام قبل املوعد املحدد لأداء االمتحان  ،ويومان عقب انتهائه
�إذا كان االمتحان خارج ال�سلطنة  ،ويدخل فـي ح�ساب تلك الإجازة �أيام الإجازة
الأ�سبوعية .
ويج ــوز  -ا�ستثن ــاء  -منـح الإجازة مل ــرة �أخرى لأداء �أي من امتحانات ال�سن ــة الدرا�سي ــة
الت ــي مينـ ــح امل�ؤه ــل العلم ــي عقــب �أدائها حتى ولو كانت مــدة الدرا�س ــة املقررة ملنحــه
�سنة واحدة .
وعلى املوظف �أن يقدم للتق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة عقب
عودته من الإجازة وت�سلم العمل ما يفيد �أداءه لالمتحان  ،و�أ�صل جواز �سفره �إذا كان
االمتحان خارج ال�سلطنة  ،و�إيداع ن�سخة منه فـي ملف خدمته .
املــادة ( ) 163
�إذا تغيب املوظف عن عمله � ،أو مل يعد لت�سلم العمل عقب انتهاء �إجازة مرخ�ص له بها ،
وذلك مدة تزيد على (� )7سبعة �أيام دون �إخطار رئي�سه املبا�شر تعني على الرئي�س املبا�شر
�إبالغ التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني فـي الوحدة بذلك كتابة التخاذ
�إجراءات وقف �صرف راتبه  ،ف�إذا امتد الغياب لأكرث من ( )15خم�سة ع�شر يوما �أعد
التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني مذكرة للعر�ض على رئي�س الوحدة التخاذ
الإجراء املنا�سب ب�ش�أنه وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 164
تكون �إجازات املوظف املعار وفقا لأحكام النظام املطبق فـي اجلهة املعار �إليها .
املــادة ( ) 165
متنح الإجازات ب�أنواعها مبوافقة رئي�س الوحدة �أو من يفو�ضه .
املــادة ( ) 166
على املوظف عقب انتهاء �إجازته امل�صادق عليها العودة �إىل مقر عمله وت�سلم العمل فـي �أول
يوم عمل لتاريخ انتهاء الإجازة  ،وعلى رئي�سه املبا�شر �إخطار التق�سيم التنظيمي املخت�ص
ب�ش�ؤون املوظفني فـي الوحدة مبا يفيد عودته وت�سلمه العمل وفقا للنموذج املعد لهذا
الغر�ض .
الف�صــل احلادي ع�شر
�إ�صابات العمل
املــادة ( ) 167
ت�سري على �شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة فـي �ش�أن �إ�صابات العمل ،
�أحكام القوانني واللوائح املطبقة بالوحدة .
الف�صل الثاين ع�شر
واجبات املوظفني والأعمال املحظورة عليهم
املــادة ( ) 168
الوظائف العامة تكليف للقائمني بها هدفها حتقيق امل�صلحة العامة  ،وعلى املوظف مراعاة
�أحكام هذه الالئحة وغريها من القوانني واللوائح ذات ال�صلة  ،وعليه ب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1املحافظة على كرامة الوظيفة طبقا للعرف العام  ،وااللتزام فـي ت�صرفاته مب�سلك
يتفق واالحرتام الواجب لها .
 - 2املحافظة على االنتظام فـي العمل وااللتزام مبواعيده الر�سمية .
 - 3تخ�صي�ص وقت العمل الر�سمي لأداء واجبات وظيفته .
�	- 4أداء العمل املنوط به بنف�سه بدقة و�أمانة .
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 - 5تنفيذ �أوامر ر�ؤ�سائه بدقة و�أمانة فـي حدود القوانني واللوائح والنظم املعمول
به ــا  ،ويتحمــل مديرو ور�ؤ�ساء التق�سيمات التنظيمية املختلف ــة  -كل فـي نطاق
اخت�صا�صه  -امل�س�ؤولية عن �سري العمل وعن الأوامر التي ي�صدرونها .
 - 6االلتزام فـي �إنفاق �أموال الوحدة مبا تفر�ضه القوانني واللوائح والتعليمات ذات
ال�صلة  ،ومبا تقت�ضيه الأمانة  ،وما يوجبه احلر�ص عليها .
 - 7التعاون والتن�سيق مع زمالئه عند ممار�سة واجباته الوظيفية لت�أمني �سري العمل .
 - 8املحافظـ ــة عل ــى أ�م ــوال وممتلك ــات الوح ــدة  ،و�صيانته ــا وفق ــا للقواع ــد املقـ ـ ــررة ،
�أو العرف املتبع فـي هذا ال�ش�أن .
 - 9الإف�ص ــاح عن �أي م�صال ـ ــح تكـ ــون لـ ــه �أو لزوجــه �أو لأقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة
فـي �أي �أعمال ذات �صلة بالوحدة .
�	- 10إبـ ــالغ رئي�س ـ ــه املبا�ش ـ ــر عن كـ ـ ــل ما ي�ص ـ ــل �إل ـ ــى علمـ ــه من تـ ــجاوزات � ،أو �إهمــال ،
�أو تالعب � ،أو خمالفات للقوانني واللوائح والتعليمات .
 - 11احل�ضور �إىل مقر العمل بالزي املقرر للوظيفة التي ي�شغلها .
�	- 12إعادة ما يكون فـي عهدته �أو حيازته ب�سبب وظيفته من ممتلكات و�أموال الوحدة
بحالة جيدة  ،كال�سيارات والأجهزة واملعدات والوحدات ال�سكنية  ،وذلك عند انتهاء
خدمته �أو عند انتهاء الغر�ض منها .
املــادة ( ) 169
يحظر على املوظف القيام بالآتي :
 - 1اجلمع بني وظيفته و�أي وظيفة �أخرى بوحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،ما مل
تقت�ض امل�صلحة العامة تكليفه ب�أعباء وظيفة �أخرى وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 2العمـ ــل بامل�ؤ�س�س ــات الطبيـ ــة اخلا�ص ــة دون موافقــة م�سبق ــة م ــن الوح ــدة  ،ووفقا
لل�ضوابط ال�صادرة بقرار من وزير ال�صحة .
 - 3الإهمال والتق�صري ورف�ض اتباع القوانني واللوائح والنظم والتعليمات املعمول
بها .
 - 4التجاوز وعدم اللياقة فـي التعامل مع ر�ؤ�سائه كا�ستعمال �ألفاظ ال تتفق واالحرتام
الواجب لهم .
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 - 5التعدي بالفعل �أو القول على ر�ؤ�سائه �أو زمالئه فـي العمل �أو غريهم من املر�ضى
واملراجعني .
 - 6حي ـ ــازة �أو تعاط ــي املخـ ــدرات �أو امل�ؤث ــرات العقلية �أو �ش ــرب امل�سكـ ــرات �أو احل�ضـ ــور
�إىل مقر عمله حتت ت�أثريها .
 - 7االطالع على م�ستنـدات �أو معلومــات �أو بيانــات ال يحــق لــه االط ــالع عليها بحكم
وظيفته .
�	- 8إف�شاء ما ي�صل �إىل علمه من معلومات بحكم وظيفته �أو االطالع عليها � ،إذا كانت
�سرية بطبيعتها �أو مبوجب تعليمات تق�ضي بذلك  ،ويظل هذا احلظر قائما
حتى بعد انتهاء العالقة الوظيفية � ،إال �إذا كان ذلك للإدالء ب�شهادة �أمام جهات
التحقيق �أو املحاكم .
 - 9الإدالء لل�صحف وغريها من و�سائل الإعالم ب�أي ت�صريحات �أو معلومات �أو بيانات
تت�صل بالوحدة �أو ب�أعمال وظيفته  ،ما مل يكن م�صرحا له بذلك من رئي�س
الوحدة .
 - 10الإهمـ ــال �أو التق�صيـ ــر فـ ــي �أداء واجبـ ــات وظيفت ــه  ،مب ــا يرتت ــب علي ــه �ضي ــاع حــق
من احلقوق املالية والفكرية للوحدة .
 - 11التوقف عن العمل .
 - 12التظاهر �أو تنظيم �أو اال�شرتاك فـي تنظيم اجتماعات فـي مكان العمل  ،دون اتباع
القواعد املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 13خماطبة وحدات اجلهاز الإداري للدولة والقطاع اخلا�ص وغريهما  ،ما مل يكن
خمت�صا �أو مفو�ضا بذلك من الوحدة .
 - 14التدخني فـي �أي مبنى من مباين الوحدة �أو فـي ال�سيارات اململوكة لها .
 - 15ا�ستغالل وظيفته لتحقيق �أغرا�ض �شخ�صية .
 - 16قبول هدايا �أو مكاف�آت �أو منح �أو قرو�ض �أو عموالت �أو مزايا نقدية �أو عينية ،
يكون لها ت�أثري على واجبات وظيفته .
 - 17ا�ستعمال ممتلكات الوحدة و�أموالها العقارية �أو املنقولة  ،فـي �أغرا�ضه ال�شخ�صية .
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 - 18القيام بن�شاط �سيا�سي حمظور � ،أو جمع �أموال لأفراد �أو جهات �أو توزيع من�شورات
�أو جمع توقيعات  ،لأغرا�ض غري م�شروعة .
 - 19تروي ـ ــج �أقاويـ ـ ــل كاذب ـ ــة و�إ�شاعـ ــات مغر�ضـ ــة من �ش�أنهـ ــا امل�سـ ــا�س ب�أجهـ ــزة الدولـ ــة
�أو باملوظفني بها .
 - 20تقدي ــم �شكـ ــاوى كيدي ــة �ضد زمالئـ ــه �أو ر�ؤ�سائ ــه �أو �ضــد �أح ــد امل�س�ؤولني بالوح ــدة
�أو بوحدات اجلهاز الإداري للدولة .
 - 21التق ــدم بع ــرو�ض فـي املناق�صـ ــات واملمار�س ـ ــات واملزايـ ــدات الت ــي تطرحه ــا الوح ــدة
�أو اال�شرتاك فـي جلان �أو القيام ب�أعمال وظيفية  ،يكون له �أو لزوجه �أو لأقاربه
حتى الدرجة الرابعة  ،م�صلحة �شخ�صية فيها .
 - 22الإتيان بت�صرف ال ي�ستقيم مع ما تفر�ضه �أخالقيات املهنة .
املــادة ( ) 170
للموظف احلق فـي ممار�سة �أي �أن�شطة خريية �أو اجتماعية �أو دينية �أو فنية �أو �أدبية ،
�شريطـ ــة �أال تتع ــار�ض تلك الأن�شط ــة مــع واجب ــات وظيفته �أو مقت�ضياتها  ،و�أن يك ــون ذلك
فـي غري �أوقات العمل الر�سمية .
الف�صــل الثالث ع�شر
امل�ساءلة الإدارية
املــادة ( ) 171
ت�س ــري عل ــى �شاغلــي الوظائ ــف الطبي ــة والوظائ ــف الطبي ــة امل�ساع ــدة ف ــي �ش ـ ـ�أن امل�ساءلـ ــة
الإدارية � ،أحكام القوانني واللوائح املطبقة بالوحدة .
الف�صل الرابع ع�شر
انتهـاء اخلدمــة
املــادة ( ) 172
مع عدم الإخالل ب�أحكام القوانني والنظم املعمول بها فـي الوحدة  ،تنتهي خدمة املوظف
لأحد الأ�سباب الآتية :
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 - 1بلوغ �سن التقاعد وفقا للنظام املعمول به فـي الوحدة  ،ويعتد عند ح�ساب هذه
ال�سن بتاريخ امليالد الوارد بامل�ستند املقدم كم�سوغ للتعيني  ،وال يعتد ب�أي م�ستند
�آخر يقدم بعد ذلك .
 - 2عدم اللياقة للخدمة �صحيا بقرار من اجلهة الطبية املخت�صة  ،على �أن ي�صدر
هذا القرار بعد ا�ستنفاد الإجازة املر�ضية  ،ما مل يطلب املوظف �إنهاء خدمته قبل
انتهاء هذه الإجازة .
 - 3اال�ستقالة .
 - 4فقد اجلن�سية العمانية .
 - 5الإحالة �إىل التقاعد �أو الف�صل من اخلدمة بقرار م ــن جملـ�س امل�ساءلة املخت�ص .
 - 6احلكم نهائيا بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
وتعتب ــر خدم ــة املوظ ــف املحكوم عليه منتهية من تاري ــخ �صــدور احلك ــم النهائ ــي
مبعاقبت ــه  ،و�إذا ك ــان احلكــم االبتدائــي �صــادرا مبعاقبته اعتبــرت خدمت ــه منتهي ــة
من تاريخ �صدور هذا احلكم .
ومـ ــع ذلك �إذا كان احلكم النهائي بالإدانــة لأول م ــرة �أو مع وقف تنفي ــذ العقوبـ ــة ،
�أو كـ ــان قـ ــد �ص ــدر عف ــو �س ــام عــن العقوبـة  ،جاز لرئي�س الوحدة �إبقــاء املوظـ ــف
فـي اخلدمـ ـ ــة �إذا ر�أى مـ ـ ــن ظ ــروف الواقع ــة و�أ�سبــاب احلكـ ــم �أن ذلك ال يتع ــار�ض
مع مقت�ضيات الوظيفة �أو طبيعتها  ،وذلك بعد العر�ض على اللجنة .
 - 7احل�صول على تقريري تقومي �أداء وظيفـي متتاليني مبرتبة �ضعيف  ،بناء على
تو�صية من اللجنة .
 - 8الإعفاء �أو الف�صل من اخلدمة ب�أمر �أو مر�سوم �سلطاين .
 - 9الوف ــاة .
املــادة ( ) 173
لرئي�س الوحدة بناء على تو�صية اللجنة � ،إ�صدار قرار مبد خدمة املوظف الذي يبلغ �سن
التقاعد  ،ملدة ( )5خم�س �سنوات  ،قابلة للتجديد ( )5خم�س �سنوات �أخرى .
وفـي حال مد اخلدمة وفقا حلكم هذه املادة تعترب مدة خدمة املوظف مت�صلة  ،ويخ�ضع
فـي كافة �ش�ؤونه الوظيفية لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 174
تنتهي خدمة املوظف الذي ي�شغل �إحدى الوظائف امل�ؤقتة لأحد الأ�سباب الآتية :
�	- 1إلغاء الوظيفة .
 - 2انتهاء مدة العقد دون جتديد .
 - 3عدم اللياقة للخدمة �صحيا بقرار من اجلهة الطبية املخت�صة  ،بعد ا�ستنفاد
الإجازة املر�ضية امل�ستحقة له وفقا للعقد .
�	- 4إنهاء العقد ب�إرادة �أي من طرفيه وفقا لأحكامه قبل انتهاء مدته .
 - 5احلكم نهائيا بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
وتعتب ــر خدم ــة املوظــف املحكــوم عليــه منتهية من تاريخ �صــدور احلك ــم النهائــي
مبعاقبتـ ــه  ،و�إذا كـ ــان احلكــم االبتدائــي �صـادرا مبعاقبته اعتبـرت خدمتــه منتهية
من تاريخ �صدور هذا احلكم .
 - 6الوف ـ ـ ــاة .
املــادة ( ) 175
يجب ل�صحة اال�ستقالة ا�ستيفاء ال�شروط الآتية :
� - 1أن تكون مكتوبة وموقعة من املوظف .
� - 2أن تكون غري مقيدة ب�شرط .
� - 3أن ي�صدر قرار بقبولها من رئي�س الوحدة .
املــادة ( ) 176
على رئي�س الوحدة البت فـي طلب اال�ستقالة بالقبول �أو الرف�ض خالل �أجل ال يجاوز ()60
�ستني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب انق�ضاء هذا الأجل دون البت فـي الطلب قبوال
�ضمنيا لال�ستقالة .
ولرئي�س الوحدة خالل الأجل امل�شار �إليه فـي الفقرة ال�سابقة �إرجاء تاريخ قبول اال�ستقالة
�إىل تاريخ الحق لأ�سباب تتعلق مب�صلحة العمل مبا اليجاوز ( )30ثالثني يوما �أخرى ،
و�إخطار املوظف كتابة بذلك .
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املــادة ( ) 177
ال يجوز قبول ا�ستقالة املوظف املحـال �إىل امل�ساءلة الإدارية �إال بعد انتهاء �إجراءات امل�ساءلة
و�ص ــدور القــرار بتربئتــه �أو �إحال ــة الأوراق لرئي ــ�س الوح ــدة ملجازات ــه بالعقوب ــة املنا�سبــة ،
�أو معاقبته بغري الإحالة �إىل التقاعد �أو الف�صل من اخلدمة .
املــادة ( ) 178
على التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة فـي حال قبول اال�ستقالة �إخطار
املوظف بذلك وتعميم قرار قبول ا�ستقالته على جميع التق�سيمات التنظيمية املعنية .
املــادة ( ) 179
علـى املوظــف اال�ستمــرار فـي �أداء واجبات وظيفته حتــى �إخطــاره كتابـة مبــا يفيــد قبــول
ا�ستقالته � ،أو حلني انق�ضاء الأجل املحدد للبت فـي طلب اال�ستقالة �أو الأجل املحدد لقبول
اال�ستقالة فـي حال �إرجاء البت فيها  ،وذلك بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 180
دون الإخالل ب�أحكام القوانني واللوائح املعمول بها فـي الوحدة  ،يعترب املوظف م�ستقيال
فـي احلالتني الآتيتني :
�	- 1إذا تغيب عن عمله مدة ( )30ثالثــني يوما مت�صلة � ،أو ( )50خم�سني يوما غري
مت�صلة فـي ال�سنة  ،وتعترب خدمته منتهية من تاريخ تغيبه �إذا كانت املدة مت�صلة ،
ومن اليوم التايل الكتمال مدة الغياب �إذا كانت غري مت�صلة  ،وذلك ما مل يعد �إىل
عمله خالل (� )7سبعة �أيام من اكتمـال �إحدى املدتني امل�شار �إليهما  ،وقـدم عـذرا
مقبوال  ،وي�ستثنى من �شرط العودة خالل هذا الأجل من كان غيابه لعذر قهري .
و�إذا عاد املوظف خالل الأجل املذكور  ،وقدم عذرا مقبوال اعتربت مدة غيابه �إجازة
اعتيادية �إذا كان له ر�صيد منها  ،وفـي حدود ا�ستحقاقه ال�سنوي من الإجازات
االعتيادية  ،ف�إذا مل يكن له ر�صيد منها حرم من راتبه الإجمايل عن مدة غيابه
�أو جزء منه بح�سب الأحوال .
�أما �إذا عاد املوظف ومل يقدم عذرا � ،أو قدم عذرا غري مقبول  ،حرم من راتبه
الإجمايل عن مدة تغيبه  ،مع عدم الإخالل مب�ساءلته �إداريا .
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�	- 2إذا التحق بخدمة حكومة �أوجهة �أجنبية �سواء داخل ال�سلطنة �أو خارجها دون
موافقة من الوحدة  ،وتعترب خدمته منتهية من تاريخ التحاقه باخلدمة لدى
تلك احلكومة �أو اجلهة .
وفـي احلالتني ال يجوز اعتبار املوظف م�ستقيال �إذا كانت الوحدة قد اتخذت �ضده �إجراءات
م�ساءلته .
املــادة ( ) 181
ي�ستحـ ــق املوظ ــف ال ــذي تنتهي خدمته ب�سبب فقد اجلن�ســية  ،راتبه الإجمالــي مــن تاريــخ
فقد اجلن�سية حتى تاريخ �إخالء طرفه من الوحدة .
املــادة ( ) 182
�إذا عوقــب املوظــف بالإحال ــة �إىل التقاع ــد �أو الف�صل من اخلدمة انتهت خدمته مــن تاريــخ
القرار ال�صادر بالعقوبة .
ويتعني �أن يخلى طرف املوظف فـي هذه احلالة خالل �أ�سبوع على الأكرث من تاريخ �صدور
القرار .
وي�ستحق املوظف راتبه الإجمايل حتى تاريخ �إخالء طرفه �إذا مل يكن موقوفا عن العمل ،
ف�إذا كان موقوفا عن العمل ا�ستحق ما يتقا�ضاه من راتب فـي �أثناء وقفه حتى هذا التاريخ .
املــادة ( ) 183
�إذا توفــي املوظف اعتربت خدمته منتهية من اليوم التايل للوفاة  ،وعلى �أ�سرته �أو التق�سيم
التنظيمي التابع له بح�سب الأحوال فور علمهم بواقعة الوفاة �إخطار التق�سيم التنظيمي
املخت ــ�ص ب�شـ ـ�ؤون املوظفــني فـي الوحدة  ،وتزويده بال�شهادة الر�سميــة الدال ــة عل ــى ذلك ،
وعلى ذلك التق�سيم �إعداد قرار �إنهاء خدمة املوظف  ،وعر�ضه على رئي�س الوحدة لالعتماد .
املــادة ( ) 184
�إذا توفـي املوظف خارج ال�سلطنة تتحمل الوحدة نفقات حتنيطه  ،ونقل جثمانه و�أمتعته
ال�شخ�صية فـي حدود ( )100مائة كيلو جرام  ،وقيمة تذكرة �سفر جوا بالدرجة ال�سياحية
ل�شخ�ص واحد ملرافقة اجلثمان �إىل املوطن الأ�صلي للمتوفـى  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
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�	- 1إذا كان املوظف موفدا فـي مهمة ر�سمية �أو فـي بعثة �أو منحة درا�سية �أو للتدريب .
�	- 2إذا كان املوظف فـي �إجازة درا�سية .
�	- 3إذا كان املوظف فـي �إجازة لأداء امتحان .
�	- 4إذا كان املوظف معارا فـي اخلارج  ،ما مل يكن النظام املطبق فـي اجلهة املعار �إليها
يق�ضي بتحمل تلك اجلهة كافة النفقات املذكورة �أو جزء منها  ،وفـي احلالة
الأخرية تتحمل الوحدة قيمة الفرق .
و�إذا كان املتوفـى زوجا للموظف �أو ابنا له دون احلادية والع�شرين  ،وكان مقيما معه
فـي اخلارج تتحمل الوحدة النفقات امل�شار �إليها  ،عدا نفقات نقل الأمتعة ال�شخ�صية ،
وذلك دون الإخ ــالل بالنظ ــام املطبق فـي ه ــذا ال�ش ـ�أن فـي اجلهة املعــار �إليها املوظ ــف ،
على النحو املن�صو�ص عليه فـي البند ( )4من هذه املادة .
املــادة ( ) 185
فـي حال وفاة املوظف فـي �أثناء العمل تتحمل الوحدة نفقات نقل جثمانه من مكان الوفاة
�إىل مدفنه �أو منزله �أو بلدته بح�سب رغبة �أ�سرته .
املــادة ( ) 186
فـي حال وفاة املوظف غري العماين بال�سلطنة �أو زوجه �أو �أحد �أبنائه دون احلادية والع�شرين
املقيمني معه  ،تتحمل الوحدة نفقات حتنيط ونقل اجلثمان ونقل الأمتعة ال�شخ�صية
للمتوفـى فـي حدود ( )100مائة كيلو جرام  ،وقيمة تذكرة �سفر جوا بالدرجة ال�سياحية
ل�شخ�ص واحد ملرافقة اجلثمان �إىل املوطن الأ�صلي للمتوفـى .
و�إذا كان املتوفـى هو املوظف  ،ومل يكن له مرافق بال�سلطنة  ،تعني على التق�سيم التنظيمي
املخت�ص بالوحدة �إعداد قائمة ب�أغرا�ضه و�أمتعته ال�شخ�صية وجتميعها وتغليفها وتخزينها
واالت�صال بورثته للتن�سيق معهم ب�ش�أن طريقة ومكان �إر�سالها �إليهم �أو كيفية التخل�ص
منها  ،وتتحمل الوحدة كافة النفقات الالزمة لذلك .
املــادة ( ) 187
على التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة �إعداد م�شروعات قرارات �إنهاء
خدمة املوظفني  ،وعر�ضها على رئي�س الوحدة العتمادها بعد ا�ستيفاء كافة ال�شروط
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والإجراءات املتطلبة قانونا لذلك  ،و�إذا كان انتهاء اخلدمة ب�سبب بلوغ املوظف �سن التقاعد
تعني على تلك اجلهة �إعداد م�شروع القرار قبل التاريخ املحدد لبلوغ هذه ال�سن بـ ()30
ثالثني يوما على الأقل .
وعلى التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة تزويد املوظف �أو ذوي ال�ش�أن
بح�سب الأحوال بن�سخة من قرار �إنهاء اخلدمة  ،و�إر�سال ن�سخة �أخرى منه �إىل التق�سيم
التنظيمي املخت�ص  ،مرفقا بها بيان بعدد �سنوات خدمة املوظف  ،و�آخر راتب كان يتقا�ضاه ،
لغر�ض �صرف منحة نهاية اخلدمة والبدل النقدي لر�صيد الإجازات االعتيادية وغريها
من امل�ستحقات املالية الوظيفية الأخرى  ،و�إيداع ن�سخة ثالثة من القرار فـي ملف خدمة
املوظــف  ،و�إر�سال ــه خـ ــالل ( )15خم�ســة ع�ش ــر يوما على الأكرث من تاريــخ �ص ــدور القــرار
ل�صندوق تقاعد موظفـي الوحدة التخاذ الالزم ل�صرف امل�ستحقات التقاعدية .
املــادة ( ) 188
فـي حال �إنهاء خدمة املوظف  ،ت�صرف له كافة م�ستحقاته املالية حتى تاريخ �إخالء طرفه
من الوحدة  ،و�إذا كان �إنهاء اخلدمة ب�سبب االنقطاع عن العمل عقب �إجازة رخ�ص له بها
ت�صرف له كافة م�ستحقاته املالية حتى تاريخ انتهاء تلك الإجازة .
املــادة ( ) 189
على املوظف الذي انتهت خدمته ل�سبب غري الوفاة  ،االلتزام بالآتي :
�	- 1إزالة �أغرا�ضه ومقتنياته ال�شخ�صية من مرافق الوحدة .
 - 2ت�سلي ــم مــا ق ــد يك ــون فـي عهدت ــه �أو حيازته من أ�م ــوال وممتلك ــات للتق�سيم ــات
التنظيمية املعنية بالوحدة .
�	- 3إخالء طرفه من كافة التق�سيمات التنظيمية املعنية بالوحدة .
املــادة ( ) 190
عل ــى التق�سي ــم التنظيم ــي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحــدة  ،بنــاء على طلب املوظ ــف
الذي انتهت خدمته  ،تزويده ب�شهادة خربة  ،يبني فيها تاريخ التحاقه بالعمل  ،والوظائف
التي كان ي�شغلها  ،وتاريخ انتهاء اخلدمة  ،و�آخر راتب �إجمايل كان يتقا�ضاه من الوحدة .
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الف�صل اخلام�س ع�شر
منحــة نهايــة اخلدمـــة
املــادة ( ) 191
ي�ستحــق املوظ ــف العمانــي منح ــة نهايـ ــة خدم ــة عند �إنهاء خدمته  ،وذلك طبق ــا لأحكــام
القوانني واللوائح املطبقة فـي الوحدة .
الف�صل ال�ساد�س ع�شر
�أحكــام انتقاليــة
املــادة ( ) 192
 - 1ينقل �شاغلو وظيفة م�ساعد طبيب اخت�صا�صي من حملة املاج�ستري (� ، )MScأو الدبلوم
التخ�ص�صي الذي ال تقل مدته عن ( )9ت�سعة �أ�شهر بعد بكالوريو�س الطب واجلراحة ،
�إىل وظيف ـ ــة طب ــيب اخت�صا�صــي الــواردة بامللحق رقم ( )1املرفق باملر�سـوم ال�سلطانـي
رقم . 2013/33
 - 2ينقل �شاغلـو وظيفة م�ساعــد طبيــب اخت�صا�صــي من حملة الدبلوم الــذي تقــل مدت ــه
عــن ( )9ت�سع ــة �أ�شه ــر � ،أو من اجتازوا امتح ــان اجلــزء الأول من املجل ــ�س العمان ــي
لالخت�صا�صات الطبية �أو اجلزء الأول �أو الثاين من �شهادة الع�ضوية �أو الزمالة للكلية
امللكية الربيطانية �أو ما يعادلها � ،إىل وظيفة طبيب نائب �أول الواردة بامللحق رقم ()1
املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2013/33
 - 3ينقل �شاغلو وظيفة طبيب �أول ممن اجتازوا امتحان اجلزء الأول من املجل�س العماين
لالخت�صا�صات الطبية �أو اجلزء الأول �أو الثاين من �شهادة الع�ضوية � ،أو الزمالة للكلية
امللكية الربيطانية �أو ما يعادلها � ،إىل وظيفة طبيب �أول الواردة بامللحق رقم ( )1املرفق
باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2013/33
 - 4ينقل �شاغلو وظيفة طبيب �أول من ذوي اخلربات � ،إىل وظيفة طبيب اخت�صا�صي
الواردة بامللحق رقم ( )1املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2013/33
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 - 5ينقل �شاغلو الوظائف الطبية  ،غري الواردة بامللحق رقم ( )1املرفق باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2013/33غري امل�ستوفني لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه
الالئح ــة  ،إ�ل ــى الدرجــات املاليــة الــواردة بامللحق رقــم ( )1املرفق باملر�سوم ال�سلطاين
رقــم  2013/33املعادلـ ــة لدرجاتهـ ــم املاليـ ــة  ،م ــع احتفاظه ــم مب�سمياته ــم الوظيفي ــة
�إىل حني ا�ستيفاء �شروط �شغل الوظيفة املقابلة للدرجة التي نقلوا �إليها .
وفـي جميع الأحوال يكون النقل فـي احلاالت امل�شار �إليها من 2012/7/1م .
املــادة ( ) 193
مين ـ ــح �شاغلـ ــو الوظائ ــف الطبي ــة ال ــواردة بامللح ــق رق ــم ( )1املرفـ ــق باملر�س ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم  2013/33ن�سبة ( )%35من قيمة العالوة الدورية  ،عن كل �سنة من �سنوات �شغلهم
الوظيفة املنقولني منها .
املــادة ( ) 194
ينقل �شاغلو الوظائف الطبية امل�ساعدة �إىل الوظائف الواردة بامللحق رقم ( )2املرفق
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013/33كما ينقل �شاغلو الوظائف الطبية امل�ساعدة غري
الواردة بهذا امللحق غري امل�ستوفني لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي امللحق رقم ( )1املرفق
بهذه الالئحة � ،إىل الدرجات املالية الواردة بامللحق رقم ( )2املرفق باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2013/33املعادلة لدرجاتهم املالية  ،مع احتفاظهم مب�سمياتهم الوظيفية �إىل حني
ا�ستيفاء �شروط �شغل الوظيفة املقابلة للدرجة التي نقلوا �إليها .
املــادة ( ) 195
تكون �أقدمية املوظفني ال�شاغلني للوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بالوحدة ،
املنقولني �إىل الوظائف والدرجات الواردة بامللحقني رقمي ( )1و( )2املرفقني باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 2013/33من تاريخ �شغلهم لدرجة وظيفتهم قبل النقل .
املــادة ( ) 196
ي�ستح ــق �شاغلـ ــو الوظائـ ــف الطبية والوظائف الطبية امل�ساع ــدة بالوح ــدة  ،عـ ــالوة غ ــالء
املعي�شة املقررة قانونا .
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امللحــق رقــم ()1
�شـــروط ومعاييـــر �شغـــل الوظائـــف الطبيـــة
والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية
(املدنيــة والع�سكريـة)
جــــــدول رقــــــم ()1
ا�شرتاطــات �شغــل وظائــف الأطبــاء
الدرجة الوظيفـــــة
املاليـة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

�أوال  :ا�ستيفاء ا�شرتاطات �شغل وظيفة ا�ست�شـاري  ،بالإ�ضافة �إىل :
( )3ثالث �سنوات خربة عملية بوظيفة ا�ست�شاري ملن لديه
زمالة فـي التخ�ص�ص ذاته � .أو
( )5خم�س �سنوات خربة بوظيفة ا�ست�شاري ملن لي�س لديه
زمالة فـي التخ�ص�ص .
الأول ــى طبيب ا�ست�شاري ثانيا  :ع ـ ــدد ( ) 5 - 2ورق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة علميـ ــة من�ش ـ ـ ــورة  ،علـ ـ ـ ــى �أن يكـ ـ ــون
�أول
عدد (  )3 -1من الأوراق املن�شورة  ،نتيجة �أبحاث علمية على
الأقل فـي �أثناء �شغله وظيفة طبيب ا�ست�شاري  ،و�أن تكون
من�شورة حمليا �أو دوليا باملجالت الطبية املحكمة .
ثالثا  :يقـ ـ ــوم مبهـ ـ ــام تدري�سيـ ـ ــة وتعليمي ــة بامل�ؤ�س�سـ ـ ـ ــات التعليمي ـ ـ ــة
والتدريبية وال�صحية .
رابعـا  :اجتياز مقابلة التقييم ال�شخ�صية .
�أوال  :بكالوري ــو�س الط ـ ـ ــب واجلراحـ ـ ـ ــة � +شهـ ـ ــادة �إكـمـ ـ ـ ــال فت ـ ــرة
االمتياز  ،بالإ�ضافة �إىل :
�شهـ ـ ــادة االخت�ص ــا�ص من املجل ـ ــ�س العمان ـ ــي لالخت�صا�صـ ــات
الطبي ـ ـ ــة �أو �شهـ ــادة الب ـ ــورد التخ�ص�ص ــي فــي التخ�ص�صــات
الطبية بالفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )1من هذا امللحق ،
الثاني ــة طبيب ا�ست�شاري
بالإ�ضافة �إىل :
زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن ()2
�سنتني � +سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد الزمالة .
�أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن �سنة +
( )3ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد الزمالة � .أو
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تابع جــدول رقــم ()1
الدرجــة الوظيفـــــة
املاليــــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
(� )7سب ـ ــع �سنـ ــوات خب ــرة فـي التخ�ص ـ ــ�ص بع ــد �شه ـ ـ ــادة
االخت�صا�ص �أو .
�شهادة االخت�صا�ص من املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية �أو �شهادة البورد التخ�ص�صي مثل البورد الأمريكي
�أو ما يعادلهما فـي التخ�ص�صات الطبية بالفئة (ب) ح�سب
الت�صنيف رقم ( )1من هذا امللحق  ،بالإ�ضافة �إىل :
زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن ()2
�سنتني � +سنة خربة بعد الزمالة ،
�أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
�سنة  )3( +ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد الزمالة
�أو .
(� )6س ـ ـ ـ ــت �سنـ ــوات خب ــرة ف ــي التخ�صـ ـ ــ�ص بعـد �شهـ ـ ــادة
االخت�صا�ص .
�أو �شهـ ـ ـ ــادة �إكمـ ـ ـ ــال التدريـ ـ ـ ــب باملجلـ ـ ـ ــ�س العمانـ ـ ـ ـ ــي
لالخت�صا�ص ــات الطبية فـي التخ�ص�صات الطبية بالفئة
(�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )1من هذا امللحق �أو ما يعادلها +
�شهادة الع�ضوية مثل (� ، )MRCPأو البورد العربي � ،أو ما
يعادلهما بالإ�ضافة �إىل :
زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن ()2
�سنتني � )2( +سنتني خربة فـي التخ�ص�ص .
�أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
�سنة � )4( +أربع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص �أو .
( )10ع�شــر �سن ـ ــوات خب ــرة فـ ــي التخ�صـ ــ�ص بع ــد �آخ ــر
م�ؤهــل ( �إكمال التدريب �أو الع�ضوية  /البورد ) �أو .
�شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية فـي التخ�ص�صات الطبية بالفئة (ب) ح�سب
اجلدول املرفق �أو ما يعادلها � +شهادة الع�ضوية مثل
( MRCSو � ، )MRCOGأو البـ ـ ـ ــورد العرب ـ ـ ــي �أو م ـ ـ ـ ــا
يعادلهما بالإ�ضافة �إىل :
زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
(� )2سنتني � +سنــة خب ــرة بعـ ــد الزمال ــة �أو زمال ـ ــة فـي
التخ�صـ ــ�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن �سنة )3( +
ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد الزمالة �أو .
(� )7سبع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد �آخر م�ؤهل
(�إكمال التدريب �أو الع�ضوية/البورد) .
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تابع جــدول رقــم ()1
الدرجــة الوظيفـــــة
املاليــــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
�أو �شهادة البورد التخ�ص�صي الذي ال تقل فرتة التدريب
فـيها عن (� )2سنتني مثل �شهادة البورد الأمريكي �أو ما
يعادله بالإ�ضافة �إىل :
زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن ()2
�سنتني � )6( +ست �سنوات خربة بعد الزمالة .
�أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
�سنة  )9( +ت�سع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد الزمالة
�أو .
( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد البورد .
�أو �شهـ ــادة الع�ضويـ ــة مث ــل (� ، )MRCPأو مـ ـ ــا يعادله ـ ــا
بالإ�ضافة �إىل :
زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
(� )2سنتني � )6( +ست �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد
الزمالة .
�أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
�سنة  )8( +ثمان �سنوات خربة بعد الزمالة �أو .
( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد الع�ضوية
�أو .
( )15خم�س ع�شرة �سنة خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص
منها ( )12اثنتا ع�شرة �سنة فـي التخ�ص�ص ذاته .
�أو �شهادة املاج�ستري فـي التخ�ص�ص الإكلينيكي مثل
( M.Sو  M.Dمن الهند) � ،أو ما يعادلها  ،والتي ال تقل
فرتة التدريب فـيها عن ( )3ثالث �سنوات  )12( +اثنتا
ع�شرة �سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل .
�أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
(� )2سنتني � )6( +ست �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد
الزمالة .
�أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
�سنة  )8( +ثماين �سنوات خربة بعد الزمالة �أو .
( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد الع�ضوية
�أو .
( )15خم�س ع�شرة �سنة خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص
منها ( )12اثنتا ع�شرة �سنة فـي التخ�ص�ص ذاته .
�أو �شهادة املاج�ستري ( / )MScدبلوم عال فـي التخ�ص�ص
�أو ما يعادلهما  ،والذي ال تقل فرتة الدرا�سة  /التدريب
فـيه عن �سنة  ،بالإ�ضافة �إىل :
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تابع جــدول رقــم ()1
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

الثالثة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

( )15خم�س ع�شرة �سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل � .أو
( )18ثماين ع�شرة �سنة خربة �إجمالية منها ( )15خم�س
ع�شرة �سنة فـي التخ�ص�ص ذاته .
�أو �شهادة الدكتوراه فـي التخ�ص�صات غري ال�سريرية �أو ما
يعادلها  )9( +ت�سع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل .
ثانيا  :تقدمي عدد ( ) 3 - 1ورقة علمية من�شورة  ،على �أن تكون
واحدة منها نتيجة بحث علمي على الأقل فـي �أثناء �شغله
وظيفة طبيب اخت�صا�صي �أول  ،و�أن تكون من�شورة حمليا �أو
دوليا باملجالت الطبية املحكمة .
ثالثا  :اجتياز مقابلة التقييم ال�شخ�صية .
�أوال  :بكالوريو�س الطب واجلراحة � +شهادة �إكمال فرتة االمتياز ،
بالإ�ضافة �إىل :
� -1شهادة االخت�صا�ص من املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية �أو �شهادة البورد التخ�ص�صي مثل البورد الأمريكي ،
�أو ما يعادلهما فـي التخ�ص�صات الطبية بالفئة (�أ) ح�سب
الت�صنيف رقم ( )1من هذا امللحق � )2( +سنتني خربة بعد
امل�ؤهل �أو .
� -2شهادة االخت�صا�ص من املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية �أو �شهادة البورد التخ�ص�صي مثل البورد الأمريكي � ،أو
ما يعادلهما فـي التخ�ص�صات الطبية بالفئة (ب) ح�سب
طبيب
الت�صنيف رقم ( )1من هذا امللحق � +سنة خربة بعد امل�ؤهل
اخت�صا�صي
�أو .
�أول
� -3شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية فـي التخ�ص�صات الطبية بالفئة (�أ) ح�سب اجلدول
املرفق �أو ما يعادلها � +شهادة الع�ضوية مثل (، )MRCP
�أو البورد العربي �أو ما يعادلهما  ،بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن()2�سنتني .
 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن�سنة � )2( +سنتني خربة فـي التخ�ص�ص .
 �أو ( )5خم�س �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد �آخرم�ؤهل (�إكمال التدريب �أو الع�ضوية/البورد) .

-323-

تابع جــدول رقــم ()1
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
� -4أو �شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية فـي التخ�ص�صات الطبية بالفئة (ب) ح�سب
اجلدول املرفق �أو ما يعادلها � +شهادة الع�ضوية مثل
( ، MRCSو � ، )MRCOGأو الب ـ ـ ــورد العرب ـ ـ ــي �أو م ـ ـ ـ ــا
يعادلهما بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن(� )2سنتني .
 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن�سنة � +سنة خربة فـي التخ�ص�ص .
 �أو ( )3ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد �آخرم�ؤهل (�إكمال التدريب �أو الع�ضوية/البورد) .
� -5أو �شهادة البورد التخ�ص�صي الذي ال تقل فرتة التدريب
فـيها عن (� )2سنتني مثل �شهادة البورد الأمريكي � ،أو ما
يعادله بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن(� )2سنتني  )3( +ثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيهاعن �سنة � )6( +ست �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد
الزمالة .
 ( )9ت�سع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد البورد �أو .� -6أو �شهـ ــادة الع�ضوي ــة مثـ ــل (� ، )MRCPأو م ــا يعادله ــا
بالإ�ضافة �إىل :
 زمالــة فـي التخ�صــ�ص ال تقــل فت ــرة التدريــب فـيها عن(� )2سنتني � )4( +أربع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد
الزمالة .
 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن�سنة  )5( +خم�س �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو ( )9ت�سع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد الع�ضوية . �أو ( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص ،منها ( )9ت�سع �سنوات فـي ذات التخ�ص�ص .
� -7أو �شهادة املاج�ستري فـي التخ�ص�ص الإكلينيكي مثل ( M .Sو
 M .Dمن الهند) � ،أو ما يعادلها  ،والتي ال تقل فرتة
التدريب فـيها عن ( )3ثالث �سنوات بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن(� )2سنتني � )4( +أربع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص
بعد الزمالة .
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تابع جــدول رقــم ()1
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن�سنة  )5( +خم�س �سنوات خربة بعد الزمالة
 �أو ( )9ت�سع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل . �أو ( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص ،منها ( )9ت�سع �سنوات فـي ذات التخ�ص�ص .
� -8أو �شهادة املاج�ستري ( / )MScدبلوم عال فـي التخ�ص�ص
�أو ما يعادلهما  ،والذي ال تقل فرتة الدرا�سة  /التدريب
فـيه عن �سنة بالإ�ضافة �إىل :
 ( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل . �أو ( )15خم�س ع�شرة �سنة خربة �إجمالية  ،منها ()12اثنتا ع�شرة �سنة فـي ذات التخ�ص�ص .
� -9أو �شهادة الدكتوراه فـي التخ�ص�صات غري ال�سريرية �أو ما
يعادلها  )3( +ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�صات غري
ال�سريرية .
ثانيا  :اجتياز مقابلة التقييم ال�شخ�صية .
بكالوريو�س الطب واجلراحة � +شهادة �إكمال فرتة االمتياز بالإ�ضافة
�إىل :
� -1شهادة االخت�صا�ص من املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ،
�أو �شهــادة البـ ــورد التخ�ص�صـ ـ ــي  ،مث ــل البـ ــورد الأمريك ــي �أو ما
يعادلهما .
� -2أو �شه ــادة �إكم ــال التدريــب باملجل ــ�س العمان ــي لالخت�صا�صــات
الطبيــة � ،أو ما يعادلهـ ــا فـي التخ�ص�صـ ــات الطبي ــة بالفئـ ــة (ب)
ح�سب الت�صنيف رقم ( )1من هذا امللحق � +شهادة الع�ضوية مثل
طبيب
الرابعة اخت�صا�صي (�أ) ( MRCSو � ، )MRCOGأو البورد العربي �أو ما يعادلهما .
� -3أو �شهـ ــادة �إكمـ ــال التدري ــب باملجل�س العمانـ ــي لالخت�صا�صات
الطبية �أو ما يعادلها  )5( +خم�س �سنوات خربة عملية فـي
التخ�ص�ص بعد �إكمال التدريب .
� -4أو �شهادة البورد التخ�ص�صي الذي ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
(� )2سنتني مثل �شهادة البورد الأمريكي � ،أو ما يعادله بالإ�ضافة
�إىل :
 -زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن(� )2سنتني .
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تابع جــدول رقــم ()1
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن �سنه +( )3ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد الزمالة .
 �أو (� )6ست �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد البورد .� -5أو �شهادة الع�ضوية مثل (� ، )MRCPأو ما يعادلها بالإ�ضافة
�إىل :
 زمالــة فـي التخ�صــ�ص ال تق ــل فتــرة التدريب فـيها عن ()2�سنتني � )2( +سنتني خربة فـي التخ�ص�ص بعد الزمالة .
 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن �سنة +( )3ثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو (� )6ست �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد الع�ضوية . �أو ( )9ت�سع �سنوات خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص .� -6أو �شهادة املاج�ستري فـي التخ�ص�ص الإكلينيكي مثل ( M.Sو
 M.Dمن الهند) � ،أو ما يعادلها  ،والتي ال تقل فرتة التدريب
فـيها عن ( )3ثالث �سنوات  ،بالإ�ضافة �إىل :
 زمالــة فـي التخ�ص ــ�ص ال تقــل فتــرة التدريــب فـيها عن ()2�سنتني � )2( +سنتني خربة فـي التخ�ص�ص بعد الزمالة .
 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن �سنة +( )3ثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو (� )6ست �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل . �أو ( )9ت�سع �سنوات خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص .� -7أو �شهــادة املاج�ستيـ ــر ( / )MScدبل ــوم عايل فـي التخ�ص�ص �أو
ما يعادلهما  ،والذي ال تقل فرتة الدرا�سة  /التدريب فـيه عن �سنة ،
بالإ�ضافة �إىل :
 ( )9ت�سع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل . �أو ( )12اثنتا ع�شــرة �سنــة خب ــرة �إجماليــة  ،منه ــا ( )9ت�سـ ــع�سنوات فـي التخ�ص�ص ذاته .
� -8أو �شهادة الدكتوراه فـي التخ�ص�صات غري ال�سريرية .
بكالوري ــو�س الط ــب واجلراح ــة � +شهـ ــادة �إكم ــال فت ــرة االمتي ــاز ،
بالإ�ضافة �إىل :
� - 1شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
طبيب
اخلام�سة اخت�صا�صي (ب) �أو ما يعادلها فـي التخ�ص�صات الطبية بالفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف
رقم ( )1من هذا امللحق � +شهادة الع�ضوية مثل (� ، )MRCPأو
البورد العربي �أو ما يعادلهما .
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تابع جــدول رقــم ()1
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

ال�ساد�سة

طبيب
اخت�صا�صي

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
� -2أو �شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية �أو ما يعادلها � )2( +سنتني خربة عملية فـي التخ�ص�ص
بعد �إكمال التدريب .
� -3أو �شهادة البورد التخ�ص�صي الذي ال تقل فرتة التدريب فـيها
عن (� )2سنتني مثل �شهادة البورد الأمريكي � ،أو ما يعادلها ،
بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن �سنة . �أو ( )3ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد البورد .� -4أو �شهادة الع�ضوية مثل (� )MRCPأو ما يعادلها  ،بالإ�ضافة
�إىل :
 زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن(� )2سنتني . �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن �سنة +�سنة خربة بعد الزمالة .
 �أو ( )3ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد الع�ضوية . �أو (� )6ست �سنوات خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص .� -5أو �شهادة املاج�ستري فـي التخ�ص�ص الإكلينيكي مثل ( M.Sو
 M.Dمن الهند) � ،أو ما يعادلها  ،والتي ال تقل فرتة التدريب
فـيها عن ( )3ثالث �سنوات  ،بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن ()2�سنتني .
 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن �سنة +�سنة خربة بعد الزمالة .
 �أو ( )3ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل . �أو (� )6ست �سنوات خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص .� -6أو �شهادة املاج�ستري ( / )MScدبلوم عال فـي التخ�ص�ص � ،أو ما
يعادلهما والذي ال تقل فرتة الدرا�سة  /التدريب فـيه عن �سنة ،
بالإ�ضافة �إىل :
 (� )6ست �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل . �أو ( )9ت�س ــع �سن ــوات خبـ ــرة �إجمالي ــة  ،منه ــا (� )6ست �سن ــواتفـي التخ�ص�ص ذاته .
بكالوريـ ــو�س الطـ ــب واجلراحـ ــة � +شهـ ــادة �إكم ــال فتــرة االمتي ــاز ،
بالإ�ضافة �إىل:
� -1شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
�أو ما يعادلها .
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تابع جــدول رقــم ()1
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

ال�سابعة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

� -2أو �شهادة البورد التخ�ص�صي الذي ال تقل فرتة التدريب فـيها
عن (� )2سنتني مثل �شهادة البورد الأمريكي �أو ما يعادله .
� -3أو �شهادة الع�ضوية مثل (� ، )MRCPأو ما يعادلها  )3( +ثالث
�سنوات خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص ذاته .
� -4أو �شهادة املاج�ستري فـي التخ�ص�ص الإكلينيكي مثل ( M.Sو
 M.Dمن الهند) � ،أو ما يعادلها  ،والتي ال تقل فرتة التدريب
فـيها عن ( )3ثالث �سنوات .
� -5أو �شهادة املاج�ستري ( / )MScدبلوم عال فـي التخ�ص�ص �أو ما
يعادلهما  ،والذي ال تقل فرتة الدرا�سة  /التدريب فـيه عن �سنة
بالإ�ضافة �إىل :
 ( )3ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل . �أو (� )6ست �سنوات خربة �إجمالية بعد االمتياز  ،منها ()3ثالث �سنوات فـي التخ�ص�ص ذاته .
�أوال  :بكالوريو�س الطب واجلراحة � +شهادة �إكمال فرتة االمتياز +
( )3ثالث �سنوات خربة �إجمالية بعد فرتة االمتياز  ،بالإ�ضافة
�إىل :
 -1اجتياز اجلزء الأول من املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية �أو ما يعادلها .
� -2أو اجتياز اجلزء الأول من �شهادة الع�ضوية (، )MRCP
طبيب �أول /
�أو اجلز�أين الأول والثاين من �شهادة (� ، )MRCSأو ما
طبيب نائب
�أول
يعادلهما .
� -3أو �شهادة املاج�ستري ( / )MScدبلوم عال فـي التخ�ص�ص �أو
ما يعادلهما  ،والذي ال تقل فرتة الدرا�سة  /التدريب فـيه
عن �سنة .
ثانيا  :بكالوريو�س الطب واجلراحة � +شهادة �إكمال فرتة االمتياز +
( )5خم�س �سنوات خربة عملية بعد فرتة االمتياز .

الثامنة طبيب عام (�أ)  /بكالوري ــو�س الط ــب واجلراحـ ــة � +شه ــادة �إكمــال فتــرة االمتيــاز +
طبيب نائب (�أ) �سنة خربة بعد �إكمال فرتة االمتياز .
التا�سعة طبيب عام
نائب /بكالوريو�س الطب واجلراحة � +شهادة اكمال فرتة االمتياز .
طبيب
العا�شرة طبيب امتياز بكالوريو�س الطب واجلراحة .
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جدول رقم ()2
ا�شرتاطات �شغل وظائف �أطباء الأ�سنان
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

الثانية

�أوال  :ي�شرتط ملن ير�شح من داخل الوحدة ل�شغل هذه الوظيفة �أن
يكون قد �شغل الوظيفة ال�سابقة لها مبا�شرة ملدة ال تقل عن
( )5خم�س �سنوات  ،وبالن�سبة ملن ير�شح ل�شغل الوظيفة من
خارج الوحدة �سواء من العمانيني �أو املتعاقد معهم يراعى
�إ�ضافة ( )5خم�س �سنوات خربة بعد ا�ستيفاء اال�شرتاطات
طبيب
املحددة بوظيفة طبيب ا�ست�شاري .
ا�ست�شاري �أول ثانيا  :عدد ( )5 - 2ورقة علمية من�شورة  ،على �أن يكون عدد ( ) 3 -1
من الأوراق املن�شورة نتيجة �أبحاث علمية على الأقل فـي �أثناء
طب الأ�سنان
�شغله وظيفة طبيب ا�ست�شاري  ،و�أن تكون من�شورة حمليا �أو
دوليا باملجالت الطبية املحكمة .
ثالثا  :يقـ ـ ــوم مبهـ ـ ــام تدري�سيـ ــة وتعليميـ ـ ــة بامل�ؤ�س�س ـ ـ ــات التعليمي ـ ــة
والتدريبية وال�صحية .
رابعا  :اجتياز مقابلة التقييم ال�شخ�صية .
�أوال  :بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان �أو ما يعادلها ،
بالإ�ضافة �إىل :
� -1شهادة االخت�صا�ص من املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية �أو ما يعادلها  ،بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة +(� )6ست �سنوات .
 �أو ( )9ت�سع �سنوات خربة بعد �شهادة االخت�صا�ص .� -2أو �شهادة  ، DClinDentوالتي ال تقل فرتة التدريب
طبيب
فيها عن ( )3ثالث �سنوات  ،بالإ�ضافة �إىل :
ا�ست�شاري
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة +طب الأ�سنان
( )9ت�سع �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو �شهادة � FDSأو )Special Stream ) FRACDS )9( +ت�سع �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو ( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة بعد امل�ؤهل .� -3أو �شهادة الع�ضوية التخ�ص�صية  /الزمالة )MOMS/
MOS/FFD/MOrth/MPaed/MRD/MGDS/
، FFGDP/ MRACDS (Special Stream

)

الأوىل

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

بالإ�ضافة �إىل :
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تابع  :جدول رقم ()2
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة )9( +ت�سع �سنوات خربة .
 �أو �شهـ ـ ـ ـ ــادة � FDSأو )Special Stream ) FRACDS )9( +ت�سع �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو ( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة بعد الع�ضوية  /الزمالة .ثانيا  :تقدمي عدد ( )3 -1ورقة علمية من�شورة  ،على �أن تكون واحدة
منها نتيجة بحث علمي على الأقل فـي �أثناء �شغله وظيفة
طبيب اخت�صا�صي �أول  ،و�أن تكون من�شورة حمليا �أو دوليا
باملجالت الطبية املحكمة .
ثالثا  :اجتياز مقابلة التقييم ال�شخ�صية .

�أوال  :بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان �أو ما يعادلها ،
بالإ�ضافة �إىل :
� -1شهادة االخت�صا�ص من املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية �أو ما يعادلها بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة +( )3ثالث �سنوات بعد الزمالة .
 �أو (� )6ست �سنوات خربة بعد �شهادة االخت�صا�ص .� -2أو �شهادة  ، DClinDentوالتي ال تقل فرتة التدريب
فيها عن ( )3ثالث �سنوات  ،بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة +طبيب
(� )6ست �سنوات خربة بعد الزمالة .
الثالثة اخت�صا�صي �أول
 �أو �شهادة � FDSأو )Special Stream ) FRACDS� )6( +ست �سنوات خربة بعد الزمالة .
طب الأ�سنان
 �أو ( )9ت�سع �سنوات خربة بعد امل�ؤهل .� -3أو �شهادة الع�ضوية التخ�ص�صية  /الزمالة )MOMS/
M O S /F F D /M O r t h /M P a e d /M R D /
MGDS/FFGDP/ MRACDS (Special
 )Streamبالإ�ضافة �إىل :

 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة +(� )6ست �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو �شهادة � FDSأو )Special Stream ) FRACDS� )6( +ست �سنوات خربة بعد الزمالة .
� -أو ( )9ت�سع �سنوات خربة بعد الع�ضوية/الزمالة .
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)

تابع  :جدول رقم ()2
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
� -4أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية ( � MDSأو � ) MClinDentأو
ما يعادلها  ،والتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن (� )2سنتني +
( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة بعد املاج�ستري� .أو الزمالة امللكية
الأولية )MFD/MFDS/MFGDP/MJDF/ MRACDS
+ (General Stream)/FRACDS (General Stream
( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة بعد الزمالة .
� -5أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية (� )MScأو دبلوم عال فـي
التخ�ص�ص �أو ما يعادلهما  ،والذي ال تقل فرتة الدرا�سة /
التدريب فيه عن �سنة � )17( +سبع ع�شرة �سنة خربة �إجمالية ،
منها ( )12اثنتا ع�شرة �سنة بعد املاج�ستري .
ثانيا  :اجتياز مقابلة التقييم ال�شخ�صية .
)

بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان �أو ما يعادلها  ،بالإ�ضافة �إىل :
� -1شهادة االخت�صا�ص من املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية �أو
ما يعادلها  ،بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة � ،أو . ( )3ثالث �سنوات خربة بعد �شهادة االخت�صا�ص �أو .� -2شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية �أو
ما يعادلها � )7( +سبع �سنوات خربة .
طبيب
� -3أو �شهادة  DClinDentوالتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن
( )3ثالث �سنوات  ،بالإ�ضافة �إىل :
الرابعة اخت�صا�صي (�أ)
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة )3( +طب الأ�سنان
ثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو �شهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة � FDSأو )Special Stream ) FRACDS )3( +ثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو (� )6ست �سنوات خربة بعد امل�ؤهل .� -4أو �شهادة الع�ضوية التخ�ص�صية  /الزمالة MOMS/MOS/
FFD/MOrth/MPaed/MRD/MGDS/FFGDP/
 ، MRACDS (Special Streamبالإ�ضافة �إىل :

)
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تابع  :جدول رقم ()2
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة )3( +ثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو �شهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة � FDSأو )Special Stream ) FRACDS )3( +ثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو (� )6ست �سنوات خربة بعد الع�ضوية/الزمالة .� - 5أو �شهـادة املاج�ستي ــر الإكلينيكيــة ( � MDSأو ، )MClinDent
�أو ما يعادلها  ،والتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن (� )2سنتني +
( )9ت�سع �سنوات خربة بعد املاج�ستري .
� -6أو الزمالـ ـ ـ ـ ــة امللكيـ ـ ــة الأوليـ ـ ـ ــة )MFD/MFDS/MFGDP/
MJDF/ MRACDS (General Stream)/FRACDS
 )9( + (General Streamت�سع �سنوات خربة .

)

� -7أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية (� )MScأو دبلوم عال فـي
التخ�ص ـ ــ�ص � ،أو م ــا يعادلهم ـ ــا  ،وال ــذي ال تقل فرتة الدرا�سة /
التدريب فيه عن �سنة � )14( +أربع ع�شرة �سنة خربة �إجمالية ،
منها ( )9ت�سع �سنوات بعد املاج�ستري .
بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان �أو ما يعادلها  ،بالإ�ضافة �إىل :
� -1شهــادة االخت�ص ــا�ص من املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
�أو ما يعادلها .
� -2أو �شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
�أو ما يعادلها � )4( +أربع �سنوات خربة .
طبيب
� -3أو �شهادة  ، DClinDentوالتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن ()3
اخلام�سة اخت�صا�صي (ب) ثالث �سنوات بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة .طب الأ�سنان
 �أو �شهادة � FDSأو . )Special Stream ) FRACDS �أو ( )3ثالث �سنوات خربة بعد امل�ؤهل .� -4أو �شهادة الع�ضوية التخ�ص�صية  /الزمالة )MOMS/MOS/
FFD/MOrth/MPaed/MRD/MGDS/FFGDP/
 MRACDS (Special Streamبالإ�ضافة �إىل :

)
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تابع  :جدول رقم ()2
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة . �أو �شهادة � FDSأو . )Special Stream ) FRACDS �أو ( )3ثالث �سنوات خربة بعد الع�ضوية/الزمالة .� -5أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية ( � MDSأو � ، )MClinDentأو
ما يعادلها  ،والتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن (� )2سنتني +
(� )6ست �سنوات خربة بعد املاج�ستري .
� -6أو الزمال ـ ـ ــة امللكي ـ ــة الأوليـ ـ ــة )MFD/MFDS/MFGDP/

MJDF/ MRACDS (General Stream)/FRACDS
� )6(+ )General Streamست �سنوات خربة بعد الزمالة .
� -7أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية (� )MScأو دبلوم عال فـي

)

التخ�ص�ص � ،أو ما يعادلهما  ،والذي ال تقل فرتة الدرا�سة /
التدريب فيه عن �سنة � )11(+إحدى ع�شرة �سنة خربة �إجمالية ،
منها (� )6ست �سنوات بعد املاج�ستري .
بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان �أو ما يعادلها  ،بالإ�ضافة �إىل :
� -1أو �شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
�أو ما يعادلها .
� -2أو �شهادة  DClinDentوالتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن ()3
ثالث �سنوات .
� -3شهـ ـ ـ ــادة الع�ضوي ـ ـ ــة التخ�ص�صيـ ــة  /الزمالـ ـ ـ ــة )MOMS/MOS/
)

يعادلها والتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن (� )2سنتني )3( +
ثالث �سنوات خربة بعد املاج�ستري .
� -5أو الزمال ـ ـ ــة امللكي ـ ـ ـ ــة الأولي ـ ـ ـ ــة MFD/MFDS/MFGDP/
MJDF/ MRACDS (General Stream)/FRACDS
 )3( + )General Streamثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .

)

ال�ساد�سة

طبيب
اخت�صا�صي
طب الأ�سنان

FFD/MOrth/MPaed/MRD/MGDS/FFGDP/
. MRACDS (Special Stream
� -4أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية ( � MDSأو � )MClinDentأو ما

� -6أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية (� ، )MScأو دبلوم عال فـي
التخ�ص ــ�ص � ،أو ما يعادلهـم ــا  ،والـ ــذي ال تقــل فتـ ــرة الدرا�س ـ ــة /
التدريب فيه عن �سنة  )8( +ثماين �سنوات خربة �إجمالية  ،منها
( )3ثالث �سنوات خربة بعد املاج�ستري .
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تابع  :جدول رقم ()2
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
�أوال  :بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان �أو ما يعادلها ،
بالإ�ضافة �إىل :
� -1شهادة املاج�ستري الإكلينيكية ( � MDSأو ، )MClinDent
�أو ما يعادلها  ،والتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن ()2
�سنتني .
� -2أو الزمالة امللكية الأولية )MFD/MFDS/MFGDP/
MJDF/ MRACDS (General Stream)/
� ، FRACDS (General Streamأو ما يعادلها .

)

� -3أو اجتياز اجلزء الأول من املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية �أو ما يعادلها � )6( +ست �سنوات خربة �إجمالية .
� -4أو اجلزء الأول من الع�ضوية التخ�ص�صية  /الزمالة
� ) MOMS/FFD/MOrth/MGDSأو ما يعادلها +
(� )6ست �سنوات خربة �إجمالية .
� -5أو اجل ــزء الأول من الزمال ـ ـ ــة امللكي ـ ــة الأوليـ ـ ـ ــة )MFD/

طبيب
�أ�سنان �أول/
ال�سابعة
طبيب
�أ�سنان نائب �أول

)

MFDS/MFGDP/MJDF/ MRACDS (General
� ، Stream)/FRACDS (General Streamأو ما

)

يعادلها � )6( +ست �سنوات خربة �إجمالية .
� -6أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية (� , )MScأو دبلوم عال فـي
التخ�ص�ص � ،أو ما يعادلهما  ،والذي ال تقل فرتة الدرا�سة /
التدريب فيه عن �سنة  )5( +خم�س �سنوات خربة �إجمالية .
� -7أو (� )7سبع �سنوات خربة .

MFGDP/MJDF/ MRACDS (General Stream)/
� ، FRACDS (General Streamأو ما يعادله  )3( +ثالث

)

طبيـب
�أ�سنان (�أ)/
الثامنة
طبيب
�أ�سنان نائب (�أ)

بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان �أو ما يعادلها  ،بالإ�ضافة �إىل :
 -1اجلزء الأول من املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية �أو ما
يعادله  )3( +ثالث �سنوات خربة �إجمالية .
� -2أو اجلزء الأول من الزمالة امللكية الأولية )MFD/MFDS/
�سنوات خربة �إجمالية .
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تابع  :جدول رقم ()2
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
� -3أو اجلزء الأول من الع�ضوية التخ�ص�صية  /الزمالة )MOMS/
� FFD/MOrth/MGDSأو ما يعادله  )3( +ثالث �سنوات خربة
�إجمالية .
� -4أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية (� ، )MScأو دبلوم عال فـي
التخ�ص�ص � ،أو ما يعادلهما والذي ال تقل فرتة الدرا�سة/التدريب
فيه عن �سنة � )2( +سنتني خربة �إجمالية .
� -5أو (� )4أربع �سنوات خربة .

)

طبيـب �أ�سنان/
طبيب �أ�سنان
بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان �أو ما يعادلها � +سنة خربة .
التا�سعة
نائب

طبيب �أ�سنان
العا�شرة
متدرب

بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان .
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جدول رقم ()3
ا�شرتاطات �شغل وظائف التمري�ض
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

�أ

 بكالوري ــو�س فـي التمريـ ــ�ض  +دكتـ ــوراه ف ــي التمري ــ�ض � )17( +سبعع�شرة �سنة خربة بعد الدكتوراه � +إجناز عدد ( )3ثالثة �أبحاث فـي
جمال التخ�ص�ص فـي الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .
ا�ست�شاري
متري�ض ( �أ )  -بكالوريو�س فـي التمري�ض  +ماج�ستري � )21( +إحدى وع�شرين �سنة
بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )3ثالثة �أبحاث فـي جمال التخ�ص�ص
فـي الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .

ب

 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دكتوراه فـي التمري�ض � )14( +أربعع�شرة �سنة خربة بعد الدكتوراه � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال
التخ�ص�ص فـي الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .
ا�ست�شاري
متري�ض (ب)  -بكالوريو�س فـي التمري�ض  +ماج�ستري  )18( +ثماين ع�شرة �سنة
بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال التخ�ص�ص فـي
الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .

 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دكتوراه فـي التمري�ض � )11( +إحدىع�شرة �سنة خربة بعد الدكتوراه واجتياز املقابلة .
ا�ست�ش ــاري
الأوىل
متريــ�ض  -بكالوريو�س فـي التمري�ض  +ماج�ستري  )15( +خم�س ع�شرة �سنة بعد
املاج�ستري واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دكتوراه فـي التمري�ض  )8( +ثماين�سنوات خربة بعد الدكتوراه .
ممر�ض
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +ماج�ستري  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربةمتخ�ص�ص
بعد املاج�ستري .
الثانية
�أول (�أ)
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9(التخ�ص�ص)
ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها � )16( +ست ع�شرة �سنة خربة .
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تابع  :جدول رقم ()3
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دكتوراه فـي التمري�ض  )5( +خم�س�سنوات خربة بعد الدكتوراه .
ممر�ض
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +ماج�ستري  )9( +ت�سع �سنوات خربة بعدمتخ�ص�ص
املاج�ستري .
الثالثة �أول (ب)  -بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9
ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها  )13( +ثالث ع�شرة �سنة خربة .
(التخ�ص�ص)
 دبلوم فـي التمري�ض  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة�أ�شهر �أو ما يعادلها  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دكتوراه فـي التمري�ض � )2( +سنتانخربة بعد الدكتوراه .
ممر�ض
متخ�ص�ص  -بكالوريو�س فـي التمري�ض  +ماج�ستري � )6( +ست �سنوات خربة بعد
املاج�ستري .
�أول
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9الرابعة
(التخ�ص�ص)
ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها  )10( +ع�شر �سنوات خربة .
ممر�ض عام  -بكالوريو�س فـي التمري�ض  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
�أول (�أ)
 دبلوم فـي التمري�ض � +شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر �أوما يعادلها  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دكتوراه فـي التمريــ�ض . بكالوريو�س فـي التمري�ض  +ماج�ستري  )3( +ثالث �سنوات خربة بعدممر�ض
املاج�ستري .
متخ�ص�ص
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9(�أ)
ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها � )7( +سبع �سنوات خربة .
اخلام�سة
(التخ�ص�ص)
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  )9( +ت�سع �سنوات خربة .ممر�ض عام  -دبلوم فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أول (ب)
�أ�شهر �أو ما يعادلها  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
 -دبلوم فـي التمري�ض  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
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تابع  :جدول رقم ()3
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

 بكالوريو�س فـي التمري�ض �أو دبلوم فـي التمري�ض  +املاج�ستري . بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9ممر�ض
ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها � )4( +أربع �سنوات خربة .
متخ�ص�ص
ال�ساد�سة (التخ�ص�ص)  -بكالوريو�س فـي التمري�ض � )6( +ست �سنوات خربة .
ممر�ض عام  -دبلوم فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر �أو ما يعادلها � )6( +ست �سنوات خربة .
�أول (ج)
 دبلوم فـي التمري�ض  )9( +ت�سع �سنوات خربة .ممر�ض �أول  -بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9
ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها � +سنة خربة .
(�أ)
(التخ�ص�ص)  -بكالوريو�س فـي التمري�ض  )3( +ثالث �سنوات خربة .
ال�سابعة
ممر�ض عام  -دبلوم فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر �أو ما يعادلها  )3( +ثالث �سنوات خربة .
�أول
 دبلوم فـي التمري�ض � )6( +ست �سنوات خربة .ممر�ض �أول  -بكالوريو�س فـي التمري�ض .
(التخ�ص�ص)  -دبلوم فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
الثامنة
�أ�شهر �أو ما يعادلها .
ممر�ض عام
 دبلوم فـي التمري�ض  )3( +ثالث �سنوات خربة .(�أ)
التا�سعة ممر�ض عام
(ب)

دبلوم فـي التمري�ض ال تقل مدته عن (� )2سنتني � +سنة خربة .

العا�شرة ممر�ض عام

دبلوم فـي التمري�ض ال تقل مدته عن (� )2سنتني .
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جدول رقم ()4
ا�شرتاطات �شغل الوظائف الطبية امل�ساعدة
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

�أ

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص � )21( +إحدى وع�شرون
�سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد الدكتوراه � +إجناز عدد ( )3ثالثة
�أبحاث فـي جمال التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري � )24( +أربع وع�شرون �سنة خربة فـي
التخ�ص�ص بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )3ثالث �أبحاث فـي جمال
ا�ست�شاري ( �أ ) التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .
التخ�ص�ص  -بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2
املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص  )18( +ثماين ع�شرة
�سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد الدكتوراه � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي
جمال التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري � )21( +إحدى وع�شرون �سنة خربة
فـي التخ�ص�ص بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال
التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .

ب

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص  )18( +ثماين ع�شرة
�سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد الدكتوراه � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي
جمال التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري � )21( +إحدى وع�شرون �سنة خربة
فـي التخ�ص�ص بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال
ا�ست�شاري ( ب) التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .
التخ�ص�ص  -بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2
املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص  )15( +خم�س ع�شرة
�سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد الدكتوراه � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي
جمال التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم( )2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )18( +ثماين ع�شرة �سنة خربة
فـي التخ�ص�ص بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال
التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .
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تابع  :جدول رقم ()4
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص  )15( +خم�س ع�شرة �سنة
خربة فـي التخ�ص�ص بعد الدكتوراه واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )18( +ثماين ع�شرة �سنة خربة فـي
التخ�ص�ص بعد املاج�ستري واجتياز املقابلة .

ا�ست�شــاري
الأوىل
(التخ�ص�ص)  -بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2
املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة
خربة بعد الدكتوراه واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة بعد
املاج�ستري واجتياز املقابلة .

اخت�صا�صي
�أول (�أ)
الثانية
(التخ�ص�ص)

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة
خربة بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة بعد
املاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر  )18( +ثماين ع�شرة �سنة خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص  )9( +ت�سع �سنوات خربة
بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة بعد
املاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .
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تابع  :جدول رقم ()4
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص  )9( +ت�سع �سنوات خربة
بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة بعد
املاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللح ــق ال تقل مدتــه عن �سنتيــن  +دبل ــوم � /شهـ ــادة تخ�ص�صية
ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )18( +ثماين ع�شرة �سنة خربة .

اخت�صا�ص
الثالثة �أول (ب)
(التخ�ص�ص)  -بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2
املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص مع خربة ال تقل عن ()6
�ست �سنوات خربة بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم( )2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )9( +ت�سع �سنوات خربة بعد
املاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية
ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص مع خربة ال تقل عن ()6
�ست �سنوات خربة بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم( )2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )9( +ت�سع �سنوات خربة بعد
املاج�ستري .
اخت�صا�صي
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2�أول
الرابعة
املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
(التخ�ص�ص)
�أ�شهر  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية
ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .
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تابع  :جدول رقم ()4
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتــوراه فـي التخ�ص�ص مع خربة ال تقل عن
( )3ثالث �سنوات بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري � )6( +ست �سنوات خربة بعد املاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية
ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .

اخت�صا�صي
(�أ)
اخلام�سة
التخ�ص�ص

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص مع خربة ال تقل عن ()3
ثالث �سنوات بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم( )2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري � )6( +ست �سنوات خربة بعد
املاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات خربة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدتـ ــه عن �سنتي ــن  +دبل ــوم � /شهادة تخ�ص�صي ــة
ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  )15( +خم�س ع�شرة �سنة
خربة .
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تابع  :جدول رقم ()4
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

اخت�صا�صي
(ب)
ال�ساد�سة
التخ�ص�ص

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخـ�ص�ص .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم( )2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )3( +ثالث �سنوات خربة بعد
املاج�ستري.
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر � )6( +ست �سنوات خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية
ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  )12( +اثنتا ع�شرة
�سنة خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخـ�ص�ص .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم( )2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )3( +ثالث �سنوات خربة بعد
املاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر � )6( +ست �سنوات خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية
ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني )12( +اثنتا ع�شرة �سنة
خربة .
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تابع  :جدول رقم ()4
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر  )3( +ثالث �سنوات خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق � )6( +ست �سنوات خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية
ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر � )6( +ست �سنوات خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  )9( +ت�سع �سنوات خربة .

 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال يقل مدته عن �سنة  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .
فني �أول (�أ)
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق(التخ�ص�ص)
بهذا امللحق ال يقل مدته عن �سنة  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
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تابع  :جدول رقم ()4
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم( )2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9
ت�سعة �أ�شهر  )3( +ثالث �سنوات خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق � )6( +ست �سنوات خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم � /شهادة
تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر � )6( +ست �سنوات خربة.
اخت�صا�صي
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق(التخ�ص�ص ) بهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  )9( +ت�سع �سنوات خربة .

ال�سابعة

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم( )2املرفق بهذا امللحق  )3( +ثالث �سنوات خربة .
 دبلوم ال تقل مدته عن (� )2سنتني فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب)ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة
تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )3( +ثالث �سنوات خربة .
 دبلوم ال تقل مدته عن (� )2سنتني فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب)ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق � )6( +ست �سنوات
خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال يقل مدته عن �سنة درا�سية  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة
فني �أول (ب)
خربة .
(التخ�ص�ص)  -دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2
املرفق بهذا امللحق ال يقل مدته عن �سنة درا�سية  )9( +ت�سع �سنوات
خربة .
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تابع  :جدول رقم ()4
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  )3( +ثالث �سنوات خربة .
 دبلوم ال تقل مدته عن (� )2سنتني فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ)ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة
تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )3( +ثالث �سنوات خربة .
 دبلوم ال تقل مدته عن (� )2سنتني فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ)ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق � )6( +ست �سنوات
خربة .
 دبلوم تخ�ص�صي ال يقل مدته عن �سنة درا�سية فـي التخ�ص�صات منالفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق  )9( +ت�سع
�سنوات خربة .

الثامنة فني �أول
(التخ�ص�ص)  -بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم
( )2املرفق بهذا امللحق .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم� /شهادة
تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  )3( +ثالث �سنوات
خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق ال يقل مدته عن �سنة درا�سية � )6( +ست �سنوات
خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم� /شهادة
التا�سعة فني (�أ)
تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر .
(التخ�ص�ص)  -دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2
املرفق بهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  )3( +ثالث �سنوات
خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال يقل مدته عن �سنة درا�سية � )6( +ست �سنوات خربة .
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تابع  :جدول رقم ()4
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 دبلوم ال تقل مدته عن (� )2سنتني فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب)ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق .
 دبلوم ال يقل مدته عن �سنة درا�سية فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب)ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق  )3( +ثالث �سنوات
خربة .

فني (ب)
العا�شرة
(التخ�ص�ص)

 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهــذا امللحق ال يقل مدته عن �سنة درا�سية  )3( +ثالث
�سنوات خربة .

دبلوم ال يقل مدته عن �سنة درا�سية فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب)
ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق .

فني
احلادية
ع�شرة (التخ�ص�ص)

دبلوم ال يقل مدته عن �سنة درا�سية فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ)
ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق .
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جدول رقم ( ) 5
ا�شرتاطات �شغل وظائف ال�صيادلة
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

�أ

�صيديل
ا�ست�شاري
(�أ)

 دكتوراه فـي ال�صيدلة � )14( +أربع ع�شرة �سنة خربة بعد الدكتوراه� +إجناز عدد ( )3ثالثة �أبحاث فـي جمال التخ�ص�ص فـي الوظيفة
والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +ماج�ستري  )18( +ثماين ع�شرة �سنةخربة بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )3ثالثة �أبحاث فـي جمال
التخ�ص�ص فـي الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريبفـيها عن (� )2سنتني  )18( +ثماين ع�شرة �سنة خربة بعد الزمالة +
�إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال التخ�ص�ص فـي الوظيفة والدرجة
ال�سابقة واجتياز املقابلة .

ب

�صيديل
ا�ست�شاري
(ب)

 دكتوراه فـي ال�صيدلة � )11( +إحدى ع�شرة �سنة خربة بعد الدكتوراه� +إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال التخ�ص�ص فـي الوظيفة
والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +ماج�ستري  )15( +خم�س ع�شرة �سنةخربة بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال التخ�ص�ص
فـي الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريبفـيها عن (� )2سنتني  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة بعد الزمالة +
�إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال التخ�ص�ص فـي الوظيفة والدرجة
ال�سابقة واجتياز املقابلة .

الأوىل

�صيديل
ا�ست�شاري

 دكتوراه فـي ال�صيدلة  )8( +ثماين �سنوات خربة بعد الدكتوراهواجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريبفـيها عن �سنتني  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة بعد الزمالة واجتياز
املقابلة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +ماج�ستري  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربةبعد املاج�ستري واجتياز املقابلة .
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تابع  :جدول رقم ( ) 5
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

الثانية

الثالثة

�صيديل
اخت�صا�صي
�أول (�أ)

�صيديل
اخت�صا�صي
�أول (ب)

�صيديل �أول
(�أ)

الرابعة

�صيديل
اخت�صا�صي
�أول (ج)

�صيديل �أول
(ب)

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 دكتوراه فـي ال�صيدلة  )5( +خم�س �سنوات خربة بعد الدكتوراه . بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +ماج�ستري  )9( +ت�سع �سنوات خربة بعداملاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريبفـيها عن (� )2سنتني  )9( +ت�سع �سنوات خربة بعد الزمالة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +دبلوم�/شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 دكتوراه فـي ال�صيدلة  +خربة ال تقل عن (� )2سنتني بعد الدكتوراه . بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +ماج�ستري � )6( +ست �سنوات خربة بعداملاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريبفـيها عن (� )2سنتني � )6( +ست �سنوات خربة بعد الزمالة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +دبلوم�/شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 دكتوراه فـي ال�صيدلة . بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +ماج�ستري  )3( +ثالث �سنوات خربة بعداملاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريبفـيها عن (� )2سنتني  )3( +ثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن( )9ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها � )6( +ست �سنوات خربة .
بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
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تابع  :جدول رقم ( ) 5
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

اخلام�سة

�صيديل
اخت�صا�صي
�أول

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريبفـيها عن (� )2سنتني .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +ماج�ستري . بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +دبلوم�/شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها  )3( +ثالث �سنوات خربة .

�صيدلـي �أول بكالوريو�س فـي ال�صيدلة � )6( +ست �سنوات خربة .

ال�ساد�سة

�صيديل بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9
اخت�صا�صي ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها .
�صيديل (�أ)

بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  )3( +ثالث �سنوات خربة .

ال�سابعة �صيديل (ب) بكالوريو�س فـي ال�صيدلة � +إكمال فرتة االمتياز .

الثامنة

�صيديل

بكالوريو�س فـي ال�صيدلة بدون فرتة امتياز .
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جدول رقم ()6
�شروط �شغل وظائف م�ساعدي ال�صيادلة
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

م�ساعد
 دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم/�شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )15( +خم�س ع�شرة
الرابعة �صيديل �أول
�سنة خربة .
(�أ)
م�ساعد
 دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم/�شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات
اخلام�سة �صيديل �أول
خربة .
(ب)
 دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني  /دورةتخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
م�ساعد
 دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم/ال�ساد�سة
أول
�
�صيديل
�شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر � )6( +ست �سنوات
خربة .
م�ساعد
ال�سابعة
�صيديل (�أ)

 دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني /دورةتخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر � )6( +ست �سنوات خربة .
 دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم/�شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )3( +ثالث �سنوات
خربة .

 دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني /دورةم�ساعد
تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر )3( +ثالث �سنوات خربة .
الثامنة �صيديل ( ب)  -دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم/
�شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر .

التا�سعة

م�ساعد
�صيديل

 دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني /دورةتخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر .
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جدول رقم ( ) 7
ا�شرتاطات �شغل وظائف هيئة التدري�س والتدريب باملعاهد التعليمية
التابعة للم�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية)
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

�أ

بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص +
( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة فـي تدري�س التخ�ص�ص  ،منها ( )9ت�سع
ا�ست�شاري �سنوات بعد الدكتوراه  ،بالإ�ضافة �إىل :
مدر�س علوم  -1عدد( ) 5 - 2ورقة علمية من�شورة  ،على �أن يكون عدد ( ) 3 -1من
الأوراق املن�شورة نتيجة �أبحاث علمية على الأقل فـي �أثناء �شغله
�أول (�أ)
وظيفة ا�ست�شاري مدر�س علوم (ب)  ،و�أن تكون من�شورة حمليا �أو
(التخ�ص�ص)
دوليا باملجالت املحكمة .
 -2اجتياز مقابلة التقييم ال�شخ�صية .

ب

بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص )9( +
ا�ست�شاري ت�سع �سنوات خربة فـي تدري�س التخ�ص�ص منها (� )6ست �سنوات بعد
مدر�س علوم الدكتوراه  ،بالإ�ضافة �إىل :
 -1تقدمي عدد ( )3 -1ورقة علمية من�شورة على �أن تكون واحدة منها
�أول (ب)
نتيجة بحث علمي على الأقل �أثناء �شغله وظيفة مدر�س علوم �أول
(التخ�ص�ص)
(�أ)  ،و�أن تكون من�شورة حمليا �أو دوليا باملجالت املحكمة .
 -2اجتياز مقابلة التقييم ال�شخ�صية .

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص� )6( +ست �سنوات خربة فـي تدري�س التخ�ص�ص  ،منها ( )3ثالث
مدر�س علوم
�سنوات بعد الدكتوراه .
�أول (�أ)
الأوىل
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري  )15( +خم�س ع�شرة �سنة(التخ�ص�ص)
خربة فـي تدري�س التخ�ص�ص  ،منها ( )12اثنتا ع�شرة �سنة بعد
املاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص +مدر�س علوم
( )3ثالث �سنوات خربة فـي تدري�س التخ�ص�ص  ،منها (� )2سنتان
بعد الدكتوراه .
الثانية �أول (ب)
(التخ�ص�ص)  -بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة
فـي تدري�س التخ�ص�ص  ،منها ( )9ت�سع �سنوات بعد املاج�ستري .
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تابع  :جدول رقم ( ) 7
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص .مدر�س
الثالثة علوم �أول  -بكالوريـو�س فـي التخ�صــ�ص  +ماج�ستري  )9( +ت�سع �سنوات خربة
فـي تدري�س التخ�ص�ص  ،منها (� )6ست �سنوات بعد املاج�ستري .
(التخ�ص�ص)
مدر�س
علوم (�أ)
(التخ�ص�ص)

 بكالوريو�س فـي التخ�صــ�ص  +ماج�ستي ــر� )6( +ست �سنــوات خبــرةفـي تدري�س التخ�ص�ص  ،منها ( )3ثالث �سنوات بعد املاج�ستري .

 بكالوريـو�س فــي التخ�صـ�ص  +ماج�ستيـر � )6( +ست �سنوات خبــرةفـي جمال التخ�ص�ص  ،منها ( )3ثالث �سنوات بعد املاج�ستري .
الرابعة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة فـي جمالمدرب
التخ�ص�ص بعد البكالوريو�س .
�إكلينيكي
 دبلوم مهني �أ�سا�سي  +دبلوم تخ�ص�صي  )13( +ثالث ع�شرة �سنة�أول (�أ)
خربة بعد الدبلوم التخ�ص�صي .
(التخ�ص�ص)
 دبلوم مهني �أ�سا�سي  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة فـي جمالالتخ�ص�ص .
مدر�س علوم
(التخ�ص�ص) /بكالوريـو�س فـي التخ�صـ�ص  +ماج�ستيـر  )3( +ثـالث �سنـوات خبـرة
مدر�س علوم فـي جمال التخ�ص�ص .
�أ�سا�سية (�أ)
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري  )3( +ثالث �سنوات خربةفـي جمال التخ�ص�ص .
اخلام�سة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  )9( +ت�سع �سنوات خربة فـي جمالمدرب
التخ�ص�ص بعد البكالوريو�س .
�إكلينيكي �أول
 دبلوم مهني �أ�سا�سي  +دبلوم تخ�ص�صي  )10( +ع�شر �سنوات خربة(التخ�ص�ص)
بعد الدبلوم التخ�ص�صي .
 دبلوم مهني �أ�سا�سي  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة فـي جمالالتخ�ص�ص .
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تابع  :جدول رقم ( ) 7
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

م�ساعد
مدر�س  -بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص .
علوم (�أ)
(التخ�ص�ص) - /بكالوريـو�س فـي التخ�صـ�ص � )6( +سـت �سنــوات خبـرة فـي جمــال
مدر�س علوم التخ�ص�ص بعد البكالوريو�س .
�أ�سا�سية (ب)

ال�ساد�سة

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص . بكالوري ــو�س فـي التخ�ص ــ�ص � )6( +ســت �سنـوات خب ــرة فـي جمــالمدرب
التخ�ص�ص بعد البكالوريو�س .
�إكلينيكي
 دبلوم مهني �أ�سا�سي  +دبلوم تخ�ص�صي � )7( +سبع �سنوات خربة بعد(التخ�ص�ص)
الدبلوم التخ�ص�صي .
 -دبلوم مهني �أ�سا�سي  )9(+ت�سع �سنوات خربة فـي جمال التخ�ص�ص .

م�ساعد
مدر�س علوم
(التخ�ص�ص)/
مدر�س علوم
ال�سابعة �أ�سا�سية/
مدرب
�إكلينيكي
م�ساعد
(التخ�ص�ص)

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  )3( +ثالث �سنوات خربة فـي جمالالتخ�ص�ص .
 دبلوم مهني �أ�سا�سي  +دبلوم تخ�ص�صي � )4( +أربع �سنوات خربة بعدالدبلوم التخ�ص�صي .
 -دبلوم مهني �أ�سا�سي � )6( +ست �سنوات خربة فـي جمال التخ�ص�ص .

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص .م�ساعد
 دبلوم مهني �أ�سا�سي  +دبلوم تخ�ص�صي � +سنة خربة بعد الدبلومالثامنة مدر�س علوم
التخ�ص�صي .
(مبتدئ)
 -دبلوم مهني �أ�سا�سي  )3( +ثالث �سنوات خربة فـي جمال التخ�ص�ص .
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جدول رقم ( ) 8
ا�شرتاطات �شغل وظائف مهند�سي الأجهزة الطبية
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

�أ

 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  +دكتوراههند�سة طبية � )14( +أربع ع�شرة �سنة خربة بعد الدكتوراه � +إجناز
عدد ( )3ثالثة �أبحاث فـي جمال التخ�ص�ص فـي الوظيفة والدرجة
ال�سابقة واجتياز املقابلة .
مهند�س
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  )18( +ثماينا�ست�شاري (�أ)
ع�شرة �سنة خربة بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )3ثالثة �أبحاث فـي
جمال التخ�ص�ص فـي الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن (� )26ست وع�شرين�سنة فـي جمال الهند�سة الطبية واجتياز املقابلة .

ب

مهند�س
ا�ست�شاري
(ب)

 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  +دكتوراههند�سة طبية � )11( +إحدى ع�شرة �سنة خربة بعد الدكتوراه +
�إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  )15( +خم�سع�شرة �سنة خربة بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال
التخ�ص�ص فـي الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن ( )23ثالث وع�شرين�سنة فـي جمال الهند�سة الطبية واجتياز املقابلة .

الأوىل

مهند�س
ا�ست�شـ ــاري

 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  +دكتوراههند�سة طبية  )8( +ثماين �سنوات خربة بعد الدكتوراه واجتياز
املقابلة .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  )12( +اثنتاع�شرة �سنة خربة بعد املاج�ستري واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن ( )20ع�شرين �سنة فـيجمال الهند�سة الطبية واجتياز املقابلة .
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تابع  :جدول رقم ( ) 8
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

الثانية

مهنـد�س
اخت�صا�صـي
�أول (�أ)

 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  +دكتوراههند�سة طبية  )5( +خم�س �سنوات خربة بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  )9( +ت�سع�سنوات خربة بعد املاج�ستري .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9ت�سعة �أ�شهر  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 بكالوريــو�س هند�س ــة طبي ــة  )15( +خمــ�س ع�شــرة �سنــة خبــرة بعدالبكالوريو�س .
 بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن (� )17سبع ع�شرة �سنةفـي جمال الهند�سة الطبية .

الثالثة

مهند�س
اخت�صا�صي
�أول (ب)

 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  +دكتوراههند�سة طبية  +خربة ال تقل عن (� )2سنتني بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص � )6( +ست�سنوات خربة بعد املاج�ستري .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل مدتهاعن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
 بكالوري ــو�س هند�سـة طبيــة  )12( +اثنت ــا ع�شــرة �سن ــة خب ــرة بع ــدالبكالوريو�س .
 بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن (� )14أربع ع�شرة �سنةفـي جمال الهند�سة الطبية .

الرابعة

مهند�س
اخت�صا�صي
�أول (ج)

 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  +دكتوراههند�سة طبية .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  )3( +ثالث�سنوات خربة بعد املاج�ستري .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل مدتهاعن ( )9ت�سعة �أ�شهر � )6( +ست �سنوات خربة .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  )9( +ت�سع �سنوات خربة بعد البكالوريو�س . بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن (� )11إحدى ع�شرة�سنة فـي جمال الهند�سة الطبية .
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تابع  :جدول رقم ( ) 8
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

مهنـد�س
اخلام�سة اخت�صا�صي
�أول

 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص . بكالوريو�س هند�سة طبية  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن( )9ت�سعة �أ�شهر  )3( +ثالث �سنوات خربة .
 بكالوريو�س هند�سة طبية � )6( +ست �سنوات خربة بعد البكالوريو�س . بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن ( )8ثماين �سنوات فـيجمال الهند�سة الطبية .

ال�ساد�سة مهنـد�س
اخت�صا�صي

 بكالوريو�س هند�سة طبية  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن( )9ت�سعة �أ�شهر .
 بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات فـيجمال الهند�سة الطبية .

 بكالوريو�س هند�سة طبية � +سنة خربة .ال�سابعة مهنـد�س (ب)  -بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن (� )2سنتني فـي جمال
الهند�سة الطبية .

الثامنة

مهند�س

بكالوريو�س هند�سة طبية .
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جدول رقم ()9
ا�شرتاطات �شغل وظائف �إدارة املعلومات ال�صحية
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

�شروط �شغل الوظيفة للعمانيني

 دكتـ ــوراه � )21( +إحـ ــدى وع�ش ــرون �سن ــة خب ــرة بعــد الدكتـ ــوراه +ا�ست�شاري
�أ
معلومات �إجناز عدد ( )3ثالثة �أبحاث فـي جمال التخ�ص�ص  +اجتياز املقابلة .
إدارة
�
�صحية (�أ)  -ماج�ستيـر � )24( +أربع وع�شرون �سنة خربة بعد املاج�ستري  +اجناز
عدد ( )2بحثني فـي جمال التخ�ص�ص  +اجتياز املقابلة .
 دكتــوراه  )18( +ثماين ع�شرة �سنة خبـرة بعد الدكتوراه � +إجنازا�ست�شاري
عدد ( )3ثالثة �أبحاث فـي جمال التخ�ص�ص  +اجتياز املقابلة .
�إدارة
ب
معلومات  -ماج�ستي ــر � )21( +إحدى وع�شرون �سنـة خبـرة بعد املاج�ستري +
(ب)
�صحية
�إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال التخ�ص�ص  +اجتياز املقابلة .
 دكت ــوراه  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خب ــرة بعد الدكتوراه واجتيازا�ست�شاري
املقابلة .
الأوىل �إدارة
معلومات  -ماج�ستي ــر  )18( +ثماين ع�شرة �سنة خب ــرة بعد املاج�ستري واجتياز
�صحية
املقابلة .
اخت�صا�صي �
أول  -دكت ــوراه  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خب ــرة بعد الدكتوراه .
الثانية �إدارة
معلومات  -ماج�ستي ــر  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خب ــرة بعد املاج�ستري .
�صحية (�أ)
اخت�صا�صي �
أول  -دكت ــوراه  )9( +ت�سع �سنوات خبـرة بعد الدكتوراه .
معلومات
الثالثة �إدارة
�صحية (ب)  -ماج�ستي ــر  )12( +اثنتا ع�شرة �سنـة خبــرة بعد املاج�ستري .
اخت�صا�صي �أول
الرابعة �إدارة معلومات
�صحية (ج)
اخت�صا�صي
�إدارة معلومات
�صحية/
م�شرف �إدارة
اخلام�سة معلومات
�صحية (�أ)/
فني �إدارة
معلومات
�صحية �أول (�أ)

 دكت ــوراه � )6( +ست �سنوات بعد الدكتوراه . ماج�ستي ــر  )9( +ت�سع �سنـوات خبــرة بعد املاج�ستري . بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة بعدالبكالوريو�س .
 دكتوراه � )2( +سنتان خربة بعد الدكتوراه . ماج�ستيــر � )4( +أربع �سنوات خربة بعد املاج�ستري . بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة بعدالبكالوريو�س .
 دبلوم فـي التخ�ص�ص ال تقل مدته عن (� )2سنتني � +شهادة تخ�ص�صيةال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر � )11( +إحدى ع�شرة �سنة خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�ص ال تقل مدته عن (� )2سنتني درا�سيتني )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .
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تابع  :جدول رقم ( ) 9
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

�شروط �شغل الوظيفة للعمانيني

 دكتــوراه .م�شرف �إدارة  -ماج�ستري  ) 3( +ثالث �سنوات خربة بعد املاج�ستري .
معلومات �صحية  -بكالوري ــو�س ف ــي التخ�ص ـ ــ�ص  )9( +ت�س ـ ــع �سنـ ــوات خبــرة بع ـ ـ ــد
البكالوريو�س .
(ب)/
ال�ساد�سة
 دبلوم فـي التخ�ص�ص ال تقل مدته عن (� )2سنتني � +شهادةفني �إدارة
تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
معلومات �صحية
 دبلوم فـي التخ�ص�ص ال تقل مدته عن (� )2سنتني درا�سيتني +�أول (ب)
( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
م�شرف �إدارة
معلومات �صحية
(ج)/
ال�سابعة
فني �إدارة
معلومات �صحية
�أول
م�شرف �إدارة
معلومات �صحية/
فني �إدارة
الثامنة
معلومات �صحية
(�أ)

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري . بكالوري ـ ــو�س فـي التخ�ص ـ ــ�ص � )6( +سـ ــت �سنـ ــوات خبــرة بع ــدالبكالوريو�س .
 دبلوم فـي التخ�ص�ص ال تقل مدته عن �سنتني � +شهادة تخ�ص�صيةال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر � )6( +ست �سنوات خربة .
 دبلـ ــوم فـي التخ�ص ــ�ص ال تقــل مدته عن (� )2سنتني درا�سيتني +( )9ت�سع �سنوات خربة .
 بكالوريــو�س ف ـ ـ ـ ــي التخ�صـ ــ�ص  ) 3( +ث ـ ــالث �سن ـ ــوات خب ـ ـ ــرة بعدالبكالوريو�س .
 دبلــوم فـي التخ�ص ــ�ص ال تق ــل مدتـ ــه ع ــن (� )2سنتيــن � +شه ــادةتخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )3(+ثالث �سنوات خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�ص ال تقل مدتـه عن (� )2سنتيــن درا�سيتي ــن +(� )6ست �سنوات خربة .

م�ساعد م�شرف
�إدارة معلومات  -بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص .
�صحية/
 دبلوم فـي التخ�ص�ص ال تقل مدته عن (� )2سنتيــن درا�سيتيــن +التا�سعة
فني �إدارة
( )3ثالث �سنوات خربة .
معلومات �صحية
(ب)
فني �إدارة
�صحية دبلوم فـي التخ�ص�ص ال تقل مدته عن (� )2سنتني درا�سيتني .
العا�شرة معلومات
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جدول رقم ()10
ا�شرتاطات �شغل وظيفة م�ساعد �صحي  /م�ضمد وتدرجاتها
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن (� )2سنتني +( )9ت�سع �سنوات خربة .
م�ساعد
 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن ( )9ت�سعةالأوىل �صحي �أول ( �أ)
�أ�شهر  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
(التخ�ص�ص)
 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية مل ــدة ( )3ثالثــة �أ�شهــر +( )15خم�س ع�شرة �سنة خربة .
 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن (� )2سنتني +(� )6ست �سنوات خربة .
م�ساعد
 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن ( )9ت�سعةالثانية �صحي �أول (ب)
�أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
(التخ�ص�ص)
 دبلوم التعلي ــم الع ــام  +دورة تخ�ص�صـية مل ــدة ( )3ثالثـ ــة �أ�شهــر +( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة .

الثالثة

الرابعة

م�ساعد
�صحي �أول
(التخ�ص�ص)

 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن (� )2سنتني +( )3ثالث �سنوات خربة .
 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن (� )1سنةدرا�سية � )6( +ست �سنوات خربة .
 دبلوم التعليــم الع ــام  +دورة تخ�ص�ص ــية مل ــدة ( )3ثالثــة �أ�شهــر +( )9ت�سع �سنوات خربة .

م�ساعد
�صحي ( �أ )
(التخ�ص�ص)

 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن (� )2سنتني . دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن ( )9ت�سعة�أ�شهر  )3( +ثالث �سنوات خربة .
 دبل ــوم التعلي ــم الع ـ ــام  +دورة تخ�ص�صي ــة ملــدة ( )3ثالثة �أ�شهر +(� )6ست �سنوات خربة .

م�ضمد �أول (�أ)

�إجادة اللغة العربية حتدثا وكتابة  )18( +ثماين ع�شرة �سنة خربة .
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تابع  :جدول رقم ()10
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن ( )9ت�سعةم�ساعد �صحي
�أ�شهر .
(ب)
 دبلـوم التعلي ــم العـ ــام  +دورة تخ�ص�صيـ ــة ملدة ( )3ثالثة �أ�شهـر +(التخ�ص�ص)
( )3ثالث �سنوات خربة .
اخلام�سة

ال�ساد�سة

م�ضمد �أول
(ب)

�إجادة اللغة العربية حتدثا وكتابة  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .

م�ساعد �صحي
(التخ�ص�ص)

دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية/ع�سكرية  ،ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر .

م�ضمد �أول
(ج)

�إجادة اللغة العربية حتدثا وكتابة  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .

ال�سابعة

م�ضمد �أول

�إجادة اللغة العربية حتدثا وكتابة  )9( +ت�سع �سنوات خربة .

الثامنة

م�ضمـد (�أ)

�إجادة اللغة العربية حتدثا وكتابة � )6( +ست �سنوات خربة .

التا�سعة م�ضمــد (ب)

العا�شرة

م�ضمـ ـ ــد

�إجادة اللغة العربية حتدثا وكتابة  )3( +ثالث �سنوات خربة .
�إجادة اللغة العربية حتدثا وكتابة .
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الت�صنيف رقم ()1
ب�ش�أن الوظائف الطبية
التخ�ص�صات الطبية بالفئة (�أ) :
	- 1الطب الباطني .
 - 2طب الأمرا�ض اجللدية .
 - 3طب الأ�شعة .
 - 4طب الطوارئ .
 - 5طب الأطفال .
 - 6طب الأ�سرة .
 - 7الت�أهيل الطبي .
 - 8الطب املهني .
 - 9ال�صحة العامة .
 -10طب الأورام الإ�شعاعي .
 -11طب خمتربات الكيمياء احليوية .
 -12طب خمتربات علم �أمرا�ض الدم .
 -13طب خمتربات علم الأحياء الدقيقة .
التخ�ص�صات الطبية بالفئة (ب) :
 - 1اجلراحة العامة .
 - 2طب �أمرا�ض الن�ساء والتوليد .
 - 3جراحة الفم والأ�سنان .
 - 4طب وجراحة العظام .
 - 5طب وجراحة العيون .
 - 6طب وجراحة الأنف والأذن واحلنجرة .
 - 7طب وجراحة القلب والأوعية الدموية .
 - 8جراحة التجميل والرتميم .
 - 9طب وجراحة امل�سالك البولية .
 -10طب الأع�صاب .
 -11طب التخدير .
 -12طب الأن�سجة .
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الت�صنيف رقم ()2
ب�ش�أن الوظائف الطبية امل�ساعدة
الفئة (�أ)
 - 1املختربات الطبية .
 - 2الت�صوير الإ�شعاعي .
 - 3الرنني املغناطي�سي .
� - 4صحة الفم والأ�سنان .
 - 5فح�ص الب�صر  /الب�صريات .
 - 6تخطيط القلب .
 - 7التحاليل الكيميائية .
 - 8علم الأحياء .
 - 9علم اجلراثيم .
 -10اجلينات .
 -11ال�صحة العامة .
 -12الرقابة ال�صحية .
� -13صحة البيئة .
 -14ال�صحة املهنية .
 -15التثقيف ال�صحي .
 -16احلجر ال�صحي .
� -17ضبط اجلودة .
 -18فني مناعة .
 -19فني �أدوية .
 -20فني تغذية .
 -21فني تعقيم .
 -22غرفة عمليات (�أدوات جراحية) .
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الفئة (ب)
 - 1العالج الطبيعي والت�أهيل .
 - 2الأطراف ال�صناعية .
 - 3العالج املهني .
 - 4الف�سيولوجيا الطبية .
 - 5الفيزياء الطبية .
 - 6عالج النطق .
 - 7عالج القدم .
 - 8ق�سطرة القلب .
 - 9الرتوية القلبية .
 -10الرتددات ال�صوتية .
 -11العالج التنف�سي .
 -12التخدير .
 -13تخطيط الدماغ .
 -14قيا�س اجلرعات الإ�شعاعية .
 -15فني الطب النووي .
 -16تفتيت احل�صى .
 -17الكلى ال�صناعية .
 -18احل�شرات الطبية .
 -19ال�صحة النف�سية .
 -20علم النف�س .
 -21فني ا�ضطرابات النوم .
 -22فني تنظيف �أ�سنان .
 -23فني ت�صوير �إ�شعاعي طب تداخلي .
 - 24اخلاليا .
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امللحـق رقـم ((2
بــــدل الإدارة

الوظيفـــــــة

مقدار البدل
بالريال العماين �شهريا

مدير عام �أو عميد �أو رئي�س خدمات �صحية /
خبي ـ ــر /م�ست�شـ ــار /مدي ــر تنفيــذي مل�ست�شفــى
ومن فـي حكمهم

300

مدير عام م�ساعد �أو م�ساعد رئي�س خدمات
�صحية

200

مدير دائرة

150

مدير م�ساعد �أو رئي�س ق�سم

100
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امللحـــق رقــــم ((3
عقد توظيف غري العمانيني ل�شغل الوظائف الدائمة
�إنه فـي يوم                                         :املوافق /      /     :
مت االتفاق بني كل من :
 ......................................................... - 1نيابة عن حكومة �سلطن ــة عم ــان ،
وميثلهــا فـي هذا العقد ( ........................... :طـرف �أول)
(........................................................ - 2طـرف ثان)
وجن�سيتـ ـ ــه :
عل ــى مـ ــا ي أ�ت ـ ــي :
البند (  : ) 1تعيني الطرف الثاين بوظيف ـ ــة ............................................. :
بالدرجـ ــة  ........................ :براتب �أ�سا�سي قدره ( )    ريال عماين ،
وبالب ـ ــدالت والعـ ــالوات املقـ ــررة وفقا مللحق الرواتـ ــب والب ــدالت والع ــالوات
رقـ ــم ( ) املرف ـ ــق باملر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رقم  ، 2013/33علـ ــى �أن ي�صـ ــرف
ذل ـ ــك فـي نهاية كل �شهر ميالدي .
البند (  : ) 2يبد أ� هذا العقد من        /   /  م ملدة �سنة  ،ما مل ينته قبل ذلك لأي �سبب
من الأ�سباب الواردة فـي الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفية ل�شاغلي
الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية
(املدنية والع�سكرية) .
البند ( �	: ) 3إذا مل يخطر �أحد الطرفني الطرف الآخر بعدم رغبته فـي امتداد هذا
العقد قبل انتهائه ب�شهرين على الأقل اعترب العقد جمددا تلقائيا ملدة
�سنة �أخرى .
البند (  : ) 4يجوز لكل من الطرفني �إنهاء هذا العقد قبل نهاية ال�سنة التعاقدية 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 .
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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 (  : ) 5يتعهد الطرف الثاين ب�أن يحرتم قوانني ال�سلطنة و�أنظمتها وتقاليدها
االجتماعية والدينية  ،وب�أن يعمل ب�إخال�ص ووالء تامني  ،وب�أن يقوم
بواجبات الوظيفة املعني عليها  ،و�أال يعمل فـي غري جهة عمله بعد �ساعات
العمل الر�سمي  ،ما مل يكن مرخ�صا له فـي ذلك من الطرف الأول .
البند (  : ) 6يتمت ــع الط ــرف الثاين هو و�أفراد �أ�سرت ــه الذين يقيمون معـ ــه بالع ــالج
واخلدمات الطبية املجانية فـي امل�ست�شفيات واملراكز واملجمعات احلكومية
داخ ــل ال�سلطن ــة با�ستثــناء العالج من الأمــرا�ض و إ�جـراء العمليات املحددة
فـي القائمة املرفقة .
وال يتمتع من تنتقل كفالته للعمل بالقطاع اخلا�ص من �أفراد �أ�سرة الطرف
الثاين بالعالج واخلدمات الطبية املجانية .
البند (  : ) 7ي�ستحق الطرف الثاين �إجازة مر�ضية ال جتاوز مدتها ( )3ثالثة �أ�شهر
براتب �إجمايل  ،ي�ضاف �إليها �شهر واحد �إذا كان املر�ض ناجتا عن �إ�صابة
عمل  ،ف�إذا انتهت هذه الإجازة دون �أن ي�شفـى �أحيل �إىل اجلهة الطبية
املخت�صة لتقرر مدى كفاءته للعمل  ،ف�إذا ر�أت عدم كفاءته اعترب العقد
منتهيا اعتبارا من تاريخ قرار عدم الكفاءة .
البند (  : ) 8ي�ستح ــق الطرف الثاين عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب �شهر عن كل
�سنة من �سنوات خدمته  ،بحد �أق�صى ( )12اثني ع�شر �شهرا حت�سب على
�أ�سا�س �آخر راتب كان يتقا�ضاه  ،ويخ�صم منها ما يقابل الأيام التي يتم
خ�صم راتبها  ،والأيام التي متنح له ك�إجازة بدون راتب .
وال ي�ستحق الطرف الثاين املنحة امل�شار �إليها فـي احلاالت الآتية :
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أ� �	-إذا قلــت م ــدة خدمته عن (� )2سنتني كاملت ــني  ،ما مل يكن انتهــاء
اخلدمة ب�سبب راجع للوحدة �أو امل�ؤ�س�سة الطبية احلكومية (املدنية
والع�سكرية) �أو ب�سبب الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية .
ب �	-إذا �أنهيت خدمته ل�صدور حكم نهائي �ضده بعقوبة جناية �أو بعقوبة
فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
البنـــد ( � : ) 9إذا �أنهي العقد من قبل �أي من طرفيه واقت�ضت الظروف عدم ا�ستمرار
الطرف الثاين فـي العمل للمدة املن�صو�ص عليها فـي البند ( )4من هذا
العقد  ،مت ت�سوية احلقوق املالية على النحو التايل :
أ� �	-إذا تنـ ــازل الطـ ــرف الأول عن التم�سـ ــك با�ستم ــرار الطـ ــرف الثان ــي
فـي العمل حتى نهاية املدة امل�شار �إليها  ،ح�سبت هذه املدة �ضمن مدة
اخلدمة الفعلية للطرف الثاين  ،وتقا�ضى جميع م�ستحقاته املالية
عنها مبا فـي ذلك منحة نهاية اخلدمة .
ب �	-إذا لــم يتنــازل الطــرف الأول عـن احلــق امل�شــار �إليــه مل حت�سب املدة
املذك ــورة �ضمــن مدة اخلدمة الفعليــة  ،وتقا�ضــى الط ــرف الثان ــي
م�ستحقاته املالية حتى تاريخ �آخر يوم با�شر فيه العمل مبا فـي ذلك
املنحة امل�ستحقة وفقا للبند ( )8من هذا العقد .
البند (  : ) 10ي�ستحق الطرف الثاين تذاكر �سفر جوا بالدرجة ، .....................
ت�صرف له ولزوجه و( )3ثالثة من �أبنائه  ،ممن ال جتاوز �أعمارهم ()21
�إحدى وع�شرين �سنة فـي احلالتني الآتيتني :
أ�  -عند قدومه ال�سلطنة لأول مرة بعد التعاقد .
ب  -عند انتهاء خدمته لأي �سبب من الأ�سباب .
وال ي�ستحق الطرف الثاين تذاكر ال�سفر امل�شار �إليها فـي احلالة املن�صو�ص
عليها فـي (�أ) من هذا البند � ،إذا كان التعاقد قد مت معه من داخل
ال�سلطنة  ،كما ال ت�صرف فـي هذه احلالة تذاكر �سفر لعائلته �إذا كانت
متواجدة بال�سلطنة فـي تاريخ التعاقد � ،أو كان زوجه يعمل فـي �أي وحدة
من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وي�صرف له تذكرة من تلك الوحدة .
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البند (  : ) 11ي�ستحق الطرف الثاين تذاكر �سفر جوا  ،بالدرجة ........................
له ولزوجه و( )3ثالثة من �أبنائه ممن ال جتاوز �أعمارهم (� )21إحدى
وع�شرين �سنة بالدرجة املحددة � ،أو تعوي�ضا نقديا عنها ي�صرف له بناء
علـ ــى طلب ــه بواق ــع ( )%75خم�سـ ــة و�سبعـ ــني باملائـ ـ ــة من قيمـ ــة التذكـ ــرة
فـي تاريخ ال�صرف  ،وذلك ملرة واحدة خالل ال�سنة التعاقدية  ،وال ي�شرتط
ال�ستحقاق املوظف هذا التعوي�ض قيامه بالإجازة االعتيادية  ،وفـي جميع
الأحوال ال يجوز �صرف هذا التعوي�ض �أكرث من مرة واحدة فـي ال�سنة
املالية ذاتها .
البند (  : ) 12ي�ستحق الطرف الثاين تعوي�ضا نقديا عن نقل الأمتعة ال�شخ�صية الزائدة
ب�صحبته يعادل قيمة نقل ( )20ع�شرين كيلو جرام له  ،و( )10ع�شرة كيلو
جرامات لزوجه  ،و( )5خم�سة كيلو جرامات لكل ابن من �أبنائه الثالثة
عند بدء اخلدمة وانتهائها  ،وذلك �إذا مل ت�شمل تذاكر ال�سفر املمنوحة
له ولأفراد �أ�سرته نقل الوزن الذي ي�صرف عنه التعوي�ض النقدي امل�شار
�إليه .
البند (  : ) 13يخ�ضـ ــع الط ــرف الثان ــي فـي �أثن ــاء مدة �سري ــان العقد لأحكــام الالئح ــة
التنظيميـ ــة لل�شـ ـ�ؤون الوظيفي ــة ل�شاغلــي الوظائ ــف الطبي ــة والوظائـ ــف
الطبيـ ــة امل�ساع ــدة بامل�ؤ�س�ســات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية) ،
وما تقرره احلكومة من وقت لآخر فـي �ش�أن املوظفني املدنيني ب�صفة
عامة  ،وله كافة احلقوق  ،وعليه جميع الواجبات املن�صو�ص عليها فيها ،
وذلك فيما مل يرد به ن�ص خا�ص فـي هذا العقد .
توقيع الطرف الثاين
..........................

توقيع الطرف الأول
.........................
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امللحــق رقــم ()4
عقــد �شغـــل وظيفــة م�ؤقتـــة
�إنه فـي يوم                                         :املوافق /      /     :
مت االتفاق بني كل من :
 ......................................................... - 1نيابة عن حكومة �سلطن ــة عم ــان ،
وميثلهــا فـي هذا العقد ( ........................... :طـرف �أول)
(........................................................ - 2طـرف ثان)
وجن�سيتـ ـ ــه :
عل ــى مـ ــا ي أ�ت ـ ــي :
البند (  : ) 1تعيني الطرف الثاين بوظيفة  ................................امل�ؤقتة براتب
 .......................ريال عماين ي�صرف فـي نهاية كل �شهر ميالدي .
البند (  : ) 2يبد�أ هذا العقد من      / /م وملدة  ، ...............ما مل ينته قبل ذلك لأي
�سبب من الأ�سباب .
البند (  : ) 3ينتهي العقد بانتهاء مدته ما مل يخطر الطرف الأول الطرف الثاين
برغبته فـي جتديد العقد قبل نهاية مدته ب�شهر على الأقل .
البند (  : ) 4يجوز لكل من الطرفني �إنهاء هذا العقد قبل نهاية مدته بغري �إبداء
الأ�سب ــاب ب�شـ ــرط �إخط ــار الطــرف الآخر بذلك قبل الإنهاء مب ــدة ال تقــل
عن (� )2شهرين .
البند (  : ) 5ي�ستحق الطرف الثاين �إجازة اعتيادية مدتها (  )   يوما ي�ستحق عنها
راتبه املن�صو�ص عليه فـي البند (. )1
البند (  : ) 6يتمت ــع الط ــرف الثان ــي ه ــو و�أفــراد �أ�سرت ــه الذيــن يقيمــون معــه بالعــالج
واخلدم ـ ـ ــات الطبيـ ـ ــة املجانيـ ــة  ،وذلك فـ ــي ح ــدود الإمكانـ ــات املتوف ـ ـ ــرة
فـي امل�ست�شفيات واملراكز واملجمعات احلكومية داخل ال�سلطنة با�ستثناء
العالج من الأمرا�ض  ،و�إجراء العمليات املحددة فـي القائمة املرفقة .
وال يتمتــع م ــن تنتق ــل كفالته للعمــل بالقطــاع اخلا�ص مــن �أفــراد �أ�ســرة
الطرف الثاين بالعالج واخلدمات الطبية املجانية .
-370-

البنـد ( 		: ) 7ي�ستحق الطرف الثاين �إجازة مر�ضية ملدة ال تزيد على ( ) يوما  ،ف�إذا
انتهت هذه املدة دون �أن ي�شفـى اعترب العقد منتهيا .
البنــد ( 		: ) 8ي�ستحق الطرف الثاين بدل ال�سفر ملهمة ر�سمية داخل ال�سلطنة �أو خارجها
وتذاكر ال�سفر فـي حالة تكليفه  ،بالفئات وفـي احلدود املبينة بالالئحة
التنظيمي ــة لل�ش ـ�ؤون الوظيفيــة ل�شاغلــي الوظائــف الطبي ــة والوظائ ــف
الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية) ،
وذلك مبراعاة م�ستوى الوظيفة امل�ؤقتة التي ي�شغلها .
البنــد ( 		: ) 9يتعهد الطرف الثاين ب�أن يحرتم قوانني ال�سلطنة و�أنظمتها وتقاليدها
االجتماعية والدينية  ،وب�أن يعمل ب�إخال�ص ووالء تامني  ،وبـ�أن يقـوم
بواجبات الوظيفة املتعاقد ب�ش�أنها  ،و�أال يعمل فـي غري جهة عمله بعد
�ساعات العمل الر�سمي ما مل يكن مرخ�صا له فـي ذلك من الطرف الأول .
البند (		: ) 10للطرف الأول منح الطرف الثاين عند انتهاء خدمته منحة عن مدة
تعاقده  ،بواقع راتب �شهر عن كل �سنة من �سنوات خدمته  ،على �أال تزيد
على ( )5000خم�ســة �آالف ريال عماين  ،حت�سب على �أ�سا�س �آخر راتب كان
يتقا�ضاه  ،وال يجوز منح الطرف الثاين هذه املنحة فـي احلاالت الآتية :
أ� �	-إذا قلت مدة خدمته عن (� )2سنتني كاملتني ما مل يكن انتهاء
اخلدمــة ب�سبــب راجع �إىل الوح ــدة � ،أو الوفــاة � ،أو ع ــدم اللياقــة
ال�صحية .
ب �	-إذا انتهت خدمته ل�صدور حكم نهائي �ضده بعقوبة جناية �أو بعقوبة
فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
البند ( : ) 11ي�ستحق الطرف الثاين � ،إذا كان غري عماين  ،تذاكر �سفر جوا بالدرجة
 ، ..............ت�صرف له ولزوجه و( )3ثالثة من �أبنائه  ،ممن ال جتاوز
�أعمارهم (� )21إحدى وع�شرين �سنة فـي احلالتني الآتيتني :
أ�  -عند قدومه ال�سلطنة لأول مرة بعد التعاقد .
ب  -عند انتهاء خدمته لأي �سبب من الأ�سباب .
وال ي�ستحق الطرف الثاين تذاكر ال�سفر امل�شار �إليها فـي احلالة املن�صو�ص
عليها فـي (�أ) من هذا البند � ،إذا كان التعاقد قد مت معه من داخل
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ال�سلطنة  ،كما ال ت�صرف فـي هذه احلالة تذاكر �سفر لعائلته �إذا كانت
متواجدة بال�سلطنة فـي تاريخ التعاقد � ،أو كان زوجه يعمل فـي �أي وحدة
من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وي�صرف له تذكرة من تلك الوحدة .
البند ( : ) 12ي�ستح ـ ــق الط ــرف الثان ـ ــي � ،إذا كـ ــان غي ــر عمانـ ــي  ،تذاك ـ ــر �سف ـ ــر جـ ـ ــوا
بالدرجة......له ولزوجه و( )3ثالثة من �أبنائه ممن ال جتاوز �أعمارهم
(� )21إحدى وع�شرين �سنة بالدرجة املحددة � ،أو تعوي�ضا نقديا عنها
ي�صرف له بناء على طلبه بواقع ( )%75خم�سة و�سبعني باملائة من قيمة
التذكرة فـي تاريخ ال�صرف  ،وذلك ملرة واحدة خالل ال�سنة التعاقدية ،
وال ي�شرتط ال�ستحقاق املوظف هذا التعوي�ض قيامه بالإجازة االعتيادية
وفـي جميع الأحوال ال يجوز �صرف هذا التعوي�ض �أكرث من مرة واحدة
فـي ال�سنة املالية ذاتها .
البند (		: ) 13ي�ستحق الطرف الثاين �إذا كان غري عماين  ،تعوي�ضا نقديا عن نقل
الأمتعة ال�شخ�صية الزائدة ب�صحبته يعادل قيمة نقل ( )20ع�شرين كيلو
جرام له  ،و( )10ع�شرة كيلو جرامات لزوجه  ،و( )5خم�سة كيلو جرامات
لكل ابن من �أبنائه الثالثة عند بدء اخلدمة وانتهائها  ،وذلك �إذا مل
ت�شمل تذاكر ال�سفر املمنوحة له ولأفراد �أ�سرته نقل الوزن الذي ي�صرف
عنه التعوي�ض النقدي امل�شار �إليه .
البند ( : ) 14يخ�ضــع الط ــرف الثاين فـي �أثنــاء مدة �سريــان العقد لأحكـ ــام الالئح ــة
التنظيمي ــة لل�ش ـ ـ�ؤون الوظيفيــة ل�شاغلــي الوظائــف الطبي ــة والوظائ ــف
الطبيـ ــة امل�ساع ــدة بامل�ؤ�س�سـات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكريــة) ،
وما تقرره احلكومة من وقت لآخر فـي �ش�أن املوظفني املدنيني ب�صفة
عامة  ،وله كافة احلقوق  ،وعليه جميع الواجبات املن�صو�ص عليها فيها ،
وذلك فيما مل يرد به ن�ص خا�ص فـي هذا العقد .
توقيع الطرف الثاين
توقيع الطرف الأول
.........................
..........................
ملحوظــــــــــة :
 ال ي�سري احلظر الوارد فـي البند ( )9من هذا العقد بعدم جواز العمل لدى جهة �أخرىبعد �ساعات العمل الر�سمي �إذا كان املتعاقد معه عمانيا .
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قائمـــــــــــة
الأمرا�ض والعمليات اجلراحية امل�ستثناة من العالج املجاين
 - 1زراعــة الأعـ�ض ــاء .
 - 2عمليات القلب املفتوح .
 - 3الأورام ال�سرطانية .
 - 4االلتهاب الكبدي الوبائي ب�أنواعه .
 - 5الـعـق ــم .
� - 6أمرا�ض الدم الوراثية وال�سرطانية .
 - 7جراحــة الرتميم .
 - 8غ�ســيل الكلى .
 - 9اال�ستبداالت ال�صناعية ( عظمية  ،وغري عظمية) .
 - 10الإدمـ ــان .
� - 11أمرا�ض القلب .
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قــرار وزاري
رقــم 2014/27
بتحديـد ر�سـوم خدمـات احلجـر ال�صحـي
ا�ستنـ ــادا �إىل القان ــون املايل ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي رقم ، 98/47
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/38بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة ،
و�إىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و إ�لـى القـرار الوزاري رقم  91/50بتحديد ر�سوم خدمات احلجر ال�صحي ،
و�إىل موافقة وزارة املالية رقم مالية  -ت (  ) 7534م.ت.د، 695/3/6/
وبنــاء على ما تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يتم حتديد ر�سوم خدمات احلجر ال�صحي التي تقدمها وزارة ال�صحة على النحو الآتي :
م

خدمـات احلجـر ال�صحـي

الر�ســم

 1معاينة الباخرة وتفتي�شها من الناحية ال�صحية والت�أكد من خلوها
من الآفات وخلو الطاقم من الأمرا�ض

 50ر.ع

معاينــة اللنـ�ش وتفتي�شـه مـن الناحيــة ال�صحيـة والت�أكـد مـن خلــوه
 2من الآفات وخلو الطاقم من الأمرا�ض

 30ر.ع

 3تو�صيل ومرافقة مري�ض �إىل امل�ست�شفى لل�شخ�ص الأول

 30ر.ع

 4تو�صيل ومرافقة مري�ض �إىل امل�ست�شفى لل�شخ�ص الثاين

 15ر.ع

 5تو�صيل ومرافقة مري�ض �آخر على نف�س الباخرة

 10ر.ع

� 6شهادة �إفراج عن مادة غذائية

 5ر.ع
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املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  91/50امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذ 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 1435 / 5 / 8 :هـ
املوافــــق 2014 / 3 / 10 :م
الدكتور� /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�شر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1050
ال�صادرة فـي 2014/3/16م
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قــرار وزاري
رقـم 2014/141
ب�شــ�أن التدابيــر الوقائيــة
�ضـد متالزمـة احلميـات النزفيـة ( مـر�ض �إيبـوال )
ا�ستنادا �إىل قانون مكافحة الأمرا�ض املعدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 92/73
و�إىل القــرار الــوزاري رقم  2013/127با�ستبــدال جدول الأمــرا�ض املعدي ــة امللحــق بقانــون
مكافحـة الأمــرا�ض املعديــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر دخول القادمني من دول غرب �أفريقيا عرب املنافذ الربية � ،إال بعد انق�ضاء ()21
واحد وع�شرين يوما من تاريخ مغادرتهم لهذه الدول .
املــادة الثانيــــة
يجب على القادمني من دول غرب �أفريقيا التوجه �إىل ال�سلطات ال�صحية باملوانئ اجلوية
والتوقيع على بطاقة الإفراج امل�شروط عن املخالطني املرفقة بهذا القرار  ،وعلى ال�سلطات
ال�صحيــة باملوانــئ اجلويــة اتخــاذ الإجــراءات االحرتازيــة الالزمــة للوقايــة مــن متالزمــة
احلميات النزفية (مر�ض �إيبوال) .
املــادة الثالـثــــة
يحظـر علـى طاقـم ال�سفينـة والركـاب القادميــن مـن دول غــرب �أفريقيــا مغـادرة ال�سفينـة
الرا�سية باملوانئ البحرية � ،إال بعد انق�ضاء ( )21واحد وع�شرين يوما من تاريخ مغادرتهم
لهذه الدول  ،وعلى ال�سلطات املخت�صة باملوانئ البحرية اتخاذ الإجراءات الالزمة .
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املــادة الرابعــة
على ال�سلطات املخت�صة تنفيذ الإجراءات االحرتازية التي تقررها وزارة ال�صحة ملجابهة
خطر مر�ض متالزمة احلميات النزفية (مر�ض �إيبوال) .
املــادة اخلام�سـة
يكون عالج حاالت متالزمة احلميات النزفية ( مر�ض �إيبوال ) فـي امل�ؤ�س�سات الطبية بوزارة
ال�صحــة دون غريهــا  ،ويتعي ــن على امل�ؤ�س�ســات الطبيــة فـي القطاعيــن احلكومـي واخلــا�ص
الإبالغ الفوري عن هذه احلاالت  ،و�إحالتها �إىل امل�ؤ�س�سات ال�صحية بوزارة ال�صحة .
املــادة ال�ساد�سـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1436 / 1 / 3 :هـ
املـوافـــــق 2014 / 10 /27 :م
د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ 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 ـ ـ ــة

ن�شر هـذا القـرار فـي اجلريـدة الر�سمي ــة رقم ()1077
ال�صادرة فـي 2014/11/9م
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قـرار وزاري
رقـــم 2014/142
بتعديـل الئحـة �صنـدوق التعوي�ضـات عـن الأخطـاء الطبيـة
ا�ستنادا �إىل قانون مزاولة مهنــة الطــب الب�شري وطب الأ�سنـان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانــي
رقم ، 96/22
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/38بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/67ب�إن�شاء �صندوق للتعوي�ضات عن الأخطاء الطبية ،
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 الئحـ ـ ــة �صن ـ ــدوق التعوي�ضـ ــات ع ـ ــن الأخط ـ ــاء الطبي ـ ـ ــة ال�صـ ــادرة بالقـ ــرار الـ ـ ــوزاري
رقم ، 2004/17
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جتـ ــرى التعديـ ــالت املرفق ــة علـ ــى الئحـ ــة �صن ـ ــدوق التعوي�ض ـ ــات ع ـ ــن الأخطـ ـ ــاء الطبي ـ ــة
امل�ش ــار �إليه ــا .
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 / 1 / 4 :هـ
املـوافــــق 2014 /10/ 28 :م

د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي

ن�شر هـذا القـرار فـي اجلريـدة الر�سمي ــة رقم ()1077
ال�صادرة فـي 2014/11/9م
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وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

تعديـالت الئحـة �صنـدوق التعوي�ضـات عـن الأخطـاء الطبيـة
املــادة ( ) 1
ي�ستب ــدل مبعن ــى كــل مــن ( امل�ساهــم وامل�ضــرور وامل�ستفـيــد والتعويــ�ض وال�صلــح واحلك ــم )
الوارد فـي املادة ( )1من الئحة �صندوق التعوي�ضات عن الأخطاء الطبية امل�شار �إليها املعنى
املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض الن�ص معنى �آخر :
امل�ساهــــم  :كل من ي�شغل �إحدى الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات
الطبية احلكومية ( املدنية والع�سكرية ) .
امل�ضـــرور  :ال�شخ�ص الذي يلحق به ال�ضرر نتيجة خط�أ طبي ثابت فـي حق امل�ساهم .
امل�ستفـيد  :امل�ضرور وورثة ال�شخ�ص املتوفى نتيجة خط أ� طبي ثابت فـي حق امل�ساهم .
التعوي�ض  :املبلغ الذي ي�سدده ال�صندوق للم�ضرور �أو امل�ستفـيد تعوي�ضا عن اخلط�أ الطبي
الثابت بحق امل�ساهم  ,وذلك مبوجب حكم ق�ضائي �أو �صلح .
ال�صلـــــــح  :االتفــاق ب ــني ال�صندوق وامل�ضــرور �أو للم�ستفـي ــد الــذي يتـم مبوجبـ ــه حتدي ــد
مبلغ التعوي�ض الذي يح�صل عليه امل�ضرور �أو امل�ستفـيد جربا للأ�ضرار املادية
واملعنوية الناجمة عن اخلط أ� الطبي الثابت بحق امل�ساهم .
احلكــــــم  :احلكم الق�ضائي النهائي ال�صادر من �إحدى املحاكم املخت�صة بال�سلطنة ب�إلزام
ال�صنـ ــدوق �أو �أي مـ ــن امل�ؤ�س�سـ ــات الطبي ـ ــة احلكومي ــة ( املدنيـ ــة والع�سكريـ ــة )
ب�أداء التعوي�ض للم�ضرور �أو امل�ستفـيد عن اخلط�أ الطبي الثابت بحق امل�ساهم .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )9من الئحة �صندوق التعوي�ضات عن الأخطاء الطبية امل�شار �إليها
الن�ص الآتي :
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"يلتـ ــزم �شاغل ـ ـ ــو الوظائ ــف الطبـ ـيـ ــة والوظائ ــف الطبيـ ـ ــة امل�ساعـ ـ ــدة الـ ــواردة بامللحق ـ ــني
رقمي ( )2 , 1املرفقني باملر�سوم ال�سلطاين رقم  , 2013 /33امل�شار �إليه ب�سداد اال�شرتاكات
ال�سنوية فـي �صندوق التعوي�ضات عن الأخطاء الطبية بالقيمة املحددة قرين كل منهم
على النحو الآتي :
 �شاغل ـ ـ ــو الوظائ ــف الطبيـة مــن فـئـ ــة طبيــب اخت�صا�ص ــي وطبي ــب اخت�صا�ص ـ ــي �أولوطبيب ا�ست�شاري وطبيب ا�ست�شاري �أول (� )60س ـتـ ــون رياال عمانيا .
 �شاغلـو باقي الوظائـف الطبيـة (� )40أربعــون رياال عمانيا . �شاغل ــو وظائـ ــف التمريـ�ض ( )20ع�شرون رياال عمانيا . �شاغلو وظائف ال�صيادلة وم�ساعدي ال�صيادلة ( )20ع�شرون رياال عمانيا . �شاغلـ ــو الوظائـ ــف الطبي ــة امل�ساعــدة فـيمــا ع ــدا امل�ساعدي ــن ال�صحي ــني وامل�ضمديـ ــن( )10عـ�شرة رياالت عمانية .
 الأطبــاء الزائ ــرون ( )20ع�شـرون ريــاال عمانيــا عن كـل زيارة يقـوم بهــا طبيـب زائ ــرتتحمله اجلهة امل�ستقدمة " .
املــادة ( ) 3
ي�ضـ ــاف �إىل الئح ــة �صن ــدوق التعوي�ض ــات عن الأخطاء الطبي ــة امل�شــار �إليهـ ــا م ــادة جديـ ــدة
برقم (  9مك ــررا ) يكون ن�صها كالآتي :
" تتوىل الوحدات احلكومية التي يعمل بها �شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية
امل�ساعدة امل�شار �إليها فـي املــادة ( )9من هذه الالئحة ا�ستقطاع قيمة اال�شرتاكات ال�سنوية
فـي �صن ــدوق التعوي�ض ــات عـ ــن الأخط ــاء الطبيـ ــة من راتب كـ ـ ــل منهـ ــم عن �شهـ ــر يناي ــر
من كل عام � ,أو من �أول راتب يتقا�ضاه وتوريده نقدا �أو ب�شيك �إىل ال�صندوق فـي موعد
غايت ـ ــه نهاي ـ ــة ال�شهــر التالـ ــي  ,وتلتـ ـ ــزم اجلهـ ـ ــة امل�ستقدمـ ــة ب�سـ ـ ــداد قيمـ ــة اال�شت ـ ـ ــراك
�إىل ال�صنــدوق قبل ا�ستقدام الطبيب الزائر " .
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وزارة العــــدل
قــرار وزاري
رقــم 2014/1
بتعديل القرار الوزاري رقم 2009/1020
ا�ستنادا �إىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/108
و�إىل قــرار جمل ــ�س الوزراء ال�صـادر فـي جل�ستــه رقـم  2013/33املنعقدة بتاريخ  23من �صفر
1435هـ املوافق  26من دي�سمرب 2013م ،
و�إىل القرار الوزاري رقم ، 2009/1020
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ـ ـ ــدل بن ـ ـ ــ�ص امل ـ ـ ــادة الرابعـ ـ ــة مـ ـ ــن الق ــرار ال ـ ـ ـ ــوزاري رق ـ ــم  2009/1020امل�شـ ـ ــار �إلي ـ ـ ــه
الن�ص الآتي :
" ال�سم ــاح للمحامــني غيــر العمانيــني باحل�ضــور والتـرافــع �أم ــام حمــاكــم اال�ستئن ـ ــاف
واملحكمة العليا حتى تاريخ  31دي�سمرب 2016م " .
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 �أول يناير 2014م .
�صدر فـي 1435 / 2 / 30:هـ
املــوافــق 2014 / 1 / 2 :م
ن�شــر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�سميــة رقـم ()1041
ال�صادرة فـي 2014/1/5م
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عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل

وزارة القـــوى العاملـــة
قــــرار وزاري
رقــــم 2014/1
بت�شكيــل جلنــة لبحــث املطالــب العماليــة
ا�ستنادا �إىل قانــون العمل ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم ، 2003/35
و�إىل القرار الوزاري رقم  2006/294ب�ش�أن تنظيم املفاو�ضة اجلماعية والإ�ضراب ال�سلمي
والإغالق ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�شك ــل جلن ــة لبحــث املطالـب العماليــة فـي املن�ش ـ�آت التـي تــقدم خدمــات عامــة �أو �أ�سا�سيــة
للجمه ـ ــور � ،أو ف ــي املن�شـ ـ ـ ـ�آت النفطيـ ــة  ،وامل�صاف ـ ـ ــي البرتولـ ـ ــية  ،واملوان ـ ـ ــئ  ،واملطـ ـ ـ ــارات ،
برئا�س ــة وكيل الوزارة ل�ش�ؤون العمل  ،وع�ضوية كل من :
 - 1نائب رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عمان .
 - 2نائب رئي�س االحتاد العام لعمال �سلطنة عم ــان .
 - 3ممثلـ ــي �أط ــراف النـ ــزاع العمال ــي اجلماعــي .
وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا لبحث املطالب العمالية  ،دون �أن يكـون لــه �صوت
معدود .
ويكـ ـ ــون مدي ــر دائ ـ ــرة التنظيمـ ــات النقابية باملديري ـ ــة العام ـ ـ ــة للرعايـ ـ ــة العماليـ ـ ــة
مقــررا للجنة .
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املــادة الثانيــــة
يت ــم تقدي ــم املطال ــب العمالي ــة فـي املن�شـ ـ�آت امل�شار �إليهـا فـي املـادة الأولــى مــن هـذا القرار
�إىل مقرر اللجنة عن طريق النقابة العمالية باملن�ش�أة  ،وعلى اللجنة البت فـي هذه املطالب
لج ــراءات واملواعيــد املن�صو�ص عليها فـي املـ ــادة ( )20مك ــررا مــن الق ــرار الـ ــوزاري
وفقـ ــا ل إ
امل�شار �إليه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  29 :من �صفــــــــر 1435هـ
املوافــــق  1 :من ينايـــــــر 2014م
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 هذا القرار فـي اجلريــدة الر�سميــة رقــم ()1041
ال�صادرة فـي 2014/1/5م
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قــرار وزاري
رقـــم 2014/11
بتحديد ر�سوم القبول والت�سجيل والدرا�سة
بنظــام التفــرغ اجلزئـي فـي الكليــات التقنيــة
ا�ستنادا �إىل املر�سـ ــوم ال�سلطانــي رق ــم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الالئحة التنظيمـيـ ــة للكليـ ـ ــات التقني ـ ــة ال�ص ـ ــادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2004/72
و�إىل الئحــة الدرا�ســة بنظ ــام التفــرغ اجلزئــي بالكليــات التقني ــة ال�صــادرة بالقــرار الــوزاري
رقم ، 2013/250
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامـة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتــدد ر�س ـ ــوم القب ــول والت�سجي ـ ــل والدرا�س ـ ــة بنظــام التفــرغ اجلزئــي بالكليـ ــات التقني ـ ــة
على النحو الآتي :
�أوال :ر�سما القبول والت�سجيل :
م

نــوع الر�ســم

مقــدار الر�ســم بالريــال العمانــي

1

ر�سـم القبول

( )50خم�سون رياال تدفع عند قبول الطالب ،
وغري قابلـة لال�سرتداد

2

ر�سـم الت�سجيل

( )25خم�س ــة وع�ش ــرون ريـ ــاال تدف ــع عنـ ــد الت�سجيـ ــل
فـي بداية كل ف�صل  ،وغري قابلة لال�سرتداد
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ثانيا  :ر�سوم الدرا�سة :
م

التخ�صــ�ص

مقدار الر�سم بالريال العماين/لكل �ساعة معتمدة

1

الهند�سة

(� )70سبع ــون ري ــاال

2

تقنية املعلومات

(� )60ست ــون ري ــاال

 3الدرا�سات التجارية
4

(� )60ست ــون ري ــاال
( )65خم�س ــة و�ست ــون ري ــاال

العلوم التطبيقية

ويتــم ا�ستــرداد ر�ســوم الدرا�ســة وفقــا حلكــم املــادة ( )12من الئحــة الدرا�ســة بنظــام التفرغ
اجلزئي بالكليات التقنية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  11 :من ربيع الأول 1435هـ
املـوافـــــق  13 :من ينايــــــــــــر 2014م
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�شــر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�سميــة رقـم ()1043
ال�صادرة فـي 2014/1/19م
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قــرار وزاري
رقـــم 2014/170
ب�شــ�أن تعديل بعــ�ض �أحكـــام
الالئحة التنظيمية للم�ؤ�س�سات التدريبية اخلا�صة
ا�ستنــادا �إلــى املـر�س ـ ــوم ال�سلطانــي رق ــم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إل ـ ــى الالئحــة التنظيم ـيـ ــة للم�ؤ�س�س ــات التدريبـي ــة اخلا�صـ ــة ال�ص ــادرة بالقـ ــرار الـ ـ ــوزاري
رقـ ـ ــم ، 2010/490
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلح ــة العام ــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف مادة جديدة برقم ( 3مكرر ) �إىل الالئحة التنظيمية للم�ؤ�س�سات التدريبية اخلا�صة
امل�شار �إليها  ،ن�صها الآتي :
" يجــوز بقــرار مــن الوزيــر وقــف الرتخيــ�ص ب�إن�شــاء امل�ؤ�س�سـات التدريبــية اخلا�صة
اجلدي ــدة ب�صف ــة م�ؤقتــة مل ــدة �سنــة واحـدة قابلـة للتمديــد ملــدة مماثلــة ف ــي �ضــوء
الأ�ســباب واملب ــررات التي تقدمها املديرية " .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :من �شعبــــــــان 1435هـ
املوافـــــق  23 :من يونيــــــــــو 2014م
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 القـرار فـي اجلريدة الر�سميـة رقـم ()1063
ال�صادرة فـي 2014/6/29م
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قـرار وزاري
رقـم 2014/248
بتحديـد ن�سـبة العامليـن العمانييـن فـي قطاعـي الكهربـاء وامليـاه
ا�ستن ـ ـ ــادا �إلــى قانـ ـ ـ ــون العم ـ ـ ــل ال�صـ ـ ـ ــادر باملــر�سـ ـ ــوم ال�سلط ــانـ ـ ــي رق ـ ــم ، 2003/35
و إ�لــى املر�ســوم ال�سلط ــانــي رق ــم  2004/76بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة الق ـ ــوى العاملـ ــة
واعتمـ ــاد هيكله ـ ــا التنظيمـ ــي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تكون ن�سبـة العاملني العمانيني التي يجب حتقيقها فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص العاملة
فـي قطاعي الكهرباء واملياه على النحو املو�ضح بالك�شف املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  12 :من ذي القعدة 1435هـ
املوافـــــق  7 :من �سبتمبـــــــر 2014م
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�شـر هـذا القـرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقـم ()1070
ال�صادرة فـي 2014/9/14م
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القطــــــــاع

ن�سبة العاملني العمانيني التي يجب حتقيقها خالل ال�سنوات التالية

حتديــد ن�ســب القـــوى العاملـــة
التـي يجـب حتقيقـها فــي قطاعـي الكهربـاء وامليـاه
املهنــــــــة

2013م 2014م 2015م 2016م 2017م 2018م 2019م
حمطات الكهرباء وحتلية املياه

%90

%100

%80

%100

%76

%100

%76

%100

%76

%100

%76

%100

فنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

القوى العاملة املاهرة

يعني بعـد ( )5خمــ�س �سن ــوات من الت�شغيــل التجــاري
املـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر العـ ـ ـ ـ ـ ــام
 - 1قطاع الإنتاج وحتلية املياه وي�شمل
املحطات الآتية :
م ــدراء الت�شغيـ ــل وال�صيانــة
يتم تعيينهم بعد ( )3ثالث �سنوات من الت�شغيل التجاري
 الغب ــرة  ،الر�سيـ ــل  ،وادي اجلـ ــزييتم تعيينهم بعد ( )3ثالث �سنوات من الت�شغيل التجاري
مـ ـ ــدراء الدوائـ ـ ــر الفني ـ ــة
بركاء جميع املراحل � ،صحار جميع
املراح ــل  ،من ــح جميع املراحل  ،مدراء ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
يتم تعيينهـم بعد (� )2سنت ــني مــن الت�شغيــل التجــاري
�صور لإنتاج الكهرباء � ,صور لتحلية
%95 %95 %90
%78
%78
%78
%78
مهند�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
املياه  ،الكامل � ،صاللة  ,م�سندم .
%100 %100 %100 %100
%100
 حمطات �إنتـ ــاج الكهربـ ــاء وحتلي ـ ــة م�ساعد مهند�س /م�شرف وردية %100 %100�صغيـرة باملناطق التابعة للهيئة .
%90

%100
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ن�سبة العاملني العمانيني التي يجب حتقيقها خالل ال�سنوات التالية
2013م 2014م 2015م 2016م 2017م 2018م 2019م
�شركات الكهرباء (نقل الكهرباء والتوزيع واملناطق الريفية)

%70
%75
%80
%50

نــواب املــدراء ور�ؤ�سـاء الأق�سام
مهند�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
فنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
القوى العاملة املاهرة

م ـ ــدراء العمـ ــوم ون ــوابهـ ــم

%80
%85
%90
%50

%100

%100
%95
%90
%50

 %90و�أكرث

%100
%100
%100
%50

مدراء الت�شغيل وال�صيانة وباقي
م ـ ــدراء الــدوائـر الفنيــة
(يـ�شم ــل مـ ــدي ـ ـ ــر �أول)

املهنــــــــة

تابع  :حتديد ن�سب القوى العاملة التي يجب حتقيقها فـي قطاعي الكهرباء واملياه :

القطــــــــاع

� - 2شركـ ـ ـ ــات الكهربـ ـ ـ ــاء

%100
%100
%100
%100

مـدراء ال�ش ـ�ؤون الإدارية واملالية

%95
%100
%100
%100

%100
%95
%100
%100
%100
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ن�سبة العاملني العمانيني التي يجب حتقيقها خالل ال�سنوات التالية

تابع  :حتديد ن�سب القوى العاملة التي يجب حتقيقها فـي قطاعي الكهرباء واملياه :

القطــــــــاع

املهنــــــــة

2013م 2014م 2015م 2016م 2017م 2018م 2019م
حمطات التحلية والكهرباء اجلديدة

%90
%100
%100
%100

يعني بعد ( )5خم ــ�س �سنــوات مـن بــدء الت�شغيـل التجـاري
املـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــر العـ ـ ـ ـ ــام
يتم تعيينهم بعد ( )3ثالث �سنوات من بدء الت�شغيل التجاري
مـ ـ ـ ـ ــدراء الت�شغيل وال�صيانة
يتم تعيينهم بعد ( )3ثالث �سنوات من بدء الت�شغيل التجاري
مـ ـ ـ ـ ــدراء الدوائ ــر الفنيــة
 - 3حمطات �إنـتاج الكهربـاء وحتليـة
امليـ ــاه (امل�شاري ـ ــع اجلديـ ــدة) مدراء ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
يتم تعيينهم بعد (� )2سنتني من بدء الت�شغيل التجاري
%100 %100
%80
%73
%63
%53
%43
مهنـ ـ ـ ــد�س ـ ـ ـ ـ ـ ــون
%100 %100 %100
%83
%73
%63
م�ساعد مهند�س /م�شرف وردية %53
%100 %100 %100
%90
%83
%73
%63
فني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
%100 %100 %100 %100 %100
%90
%70
القوى العاملة املاهرة
�شركـ ــات التح�ص ـ ـ ــيل
%80
%65
%55
مدير  /م�شرف  /مربمج
حمــا�سـ ــب � /صـ ـ ـ ــراف
%90
%87
%87
� - 4شـ ــركـ ـ ـ ـ ــات التح�صي ـ ـ ـ ـ ــل
%100 %100 %100
مـ ــوظ ـ ـ ــف عـ ـ ــدادات
%100 %100 %100
عامل  /وظائف م�ساعدة
%100
%100
%100
%100

%100
%100
%100
%100

%100
%100
%100
%100

قـرار وزاري
رقـم 2014/249
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم 2012/570
ب�شــ�أن نظــام ت�شكيــل وعمــل وت�سجيــل النقابــات العماليــة
واالحتـــادات العماليــة واالحتــاد العــام لعمــال �سلطنــة عمــان
ا�ستنـ ــادا �إلــى قانـ ــون العم ــل ال�صـ ــادر باملــر�س ــوم ال�سلط ــان ــي رق ـ ــم ، 2003/35
و�إىل القرار الوزاري رقم  2012/570ب�ش�أن نظام ت�شكيل وعمل وت�سجيل النقابات العمالية
واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحــة العامـة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بنــ�ص البنــد ( )1مــن املــادة ( )8مــن نظ ــام ت�شك ـيــل وعم ــل وت�سجي ــل النقابـ ــات
العماليـ ــة واالحت ــادات العمالي ـ ــة واالحت ـ ــاد الع ـ ــام لعمـ ــال �سلطن ـ ــة عم ـ ــان امل�ش ـ ــار �إليـ ــه ،
النــ�ص ا آلتــي :
( متثيل �أع�ضائها والدفاع عن م�صاحلهم �أمام اجلهات الق�ضائية ) .
املــادة الثانيــــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  12 :من ذي القعدة 1435هـ
املوافـــــق  7 :من �سبتمبـــــــر 2014م

ن�شـر هـذا القـرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقـم ()1070
ال�صادرة فـي 2014/9/14م

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
رقـــم 2014/340
بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم 2014/1
بت�شكيــل جلنــة لبحــث املطالــب العماليــة
ا�ستنادا �إىل قانون العمــل الـ�صادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم ، 2003/35
و�إىل القرار الوزاري رقم  2006/294ب�شـ�أن تنظيم املفاو�ضة اجلماعية والإ�ضراب ال�سلمي
والإغالق ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2014/1بت�شكيل جلنة لبحث املطالب العمالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـدل بنــ�ص البنـد ( )1مـن املـادة الأولـى مـن القـرار الـوزاري رقـم  2014/1امل�شـار �إليـه
النـ�ص الآتـي :
( نائب رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عمان لل�ش�ؤون الإدارية واملالية ) .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  1 :من �صفــــــــــــــر 1436هـ
املوافــــق  24 :من نوفمبــــــــر 2014م

ن�شر هذا القرار فـي اجلريــدة الر�سميــة رقــم ()1080
ال�صادرة فـي 2014/11/30م

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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وزارة املاليـــــة
قــرار وزاري
رقــم 2014/46
بتنظيم �إ�صدار ال�شهادات ال�ضريبية و�شهادات الإقامة
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/28
و�إىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون �ضريبة الدخل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــــرر
املــادة الأولـــــى
ت�صدر الأمانة العامة لل�ضرائب ال�شهادات ال�ضريبية وفقا لأحكام هذا القرار .
املــادة الثانيــــة
يك ـ ــون �إ�ص ــدار ال�شه ــادة ال�ضريبيــة بن ــاء علــى طلــب يقــدم �إلــى الأمانــة العام ــة لل�ضرائـ ــب
مت�ضمنا الآتي :
 - 1حتديد اجلهة التي تقدم �إليها ال�شهادة  ،والغر�ض من تقدميها .
 - 2البيانات املطلوبة  ،ومدة �سريانها .
 - 3الأ�سـا�س القـانوين الـذي ي�ستند �إليه طلب احل�صول على ال�شهادة .
 - 4اللغة (العربية �أو الإجنليزية) التي حترر بها ال�شهادة .
ويجب �أن يرفق بالطلب امل�ستندات الر�سمية املثبتة ملا جاء به .
املــادة الثالـثــــة
يق ــدم الطل ــب م ــن العامل امل�سـ ـ�ؤول عن امل�ؤ�س�س ــة �أو ال�شركــة �أو املن�ش ـ�أة امل�ستقــرة اخلا�ضع ــة
لل�ضريبة وفقا لأحكام املواد  6و  7و  9من قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه � ،أو من ال�شخ�ص
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الذي تتوافر فيه �شروط و�أحكام الإقامة املحددة فـي اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي
النافـذة بـني الـ�سلطنة وغريهـا مــن الدول  ،فـي حالــة طلــب احلــ�صول على �شهادة الإقامة .
املــادة الرابعـــة
تلتزم الأمانة العامة لل�ضرائب عند �إ�صدارها ال�شهادة ال�ضريبية مبراعاة الآتي :
 التقيد مبا ت�ضمنه الطلب املقدم للح�صول على ال�شهادة .	�أن تكون البيانات التي تت�ضمنها ال�شهادة م�ستخرجة من واقع ما هو ثابت فـيامللفات وال�سجـ ــالت وامل�ستنـ ــدات اخلا�صـ ـ ــة بالأمان ـ ــة العامـ ــة لل�ضرائـ ــب  ،ودون
�أدن ـ ــى م�س�ؤوليـ ـ ــة على احلكومة عما ورد بها من بيانات .
 �أال يرتتب على �إ�صدار ال�شهادة �إف�شاء �سرية �أي بيانات تت�ضمنها امل�ستندات �أو الوثائق�أو امللفات اخلا�صة بالأمانة العامة لل�ضرائب .
	�أن تكون ال�شهادة �سارية خالل املدة املقرتحة .	�أن يتم �إ�صدار ال�شهادة وحتديد ما تت�ضمنه من بيانات وفقا للقوانني واللوائحاملعمول بهـ ــا ف ـ ــي ال�سلطن ـ ـ ــة  ،واتفاقي ــة جتنــب االزدواج ال�ضريب ــي الناف ـ ــذة بـ ـ ــني
الـ�سلطنـ ــة وغريهـ ـ ــا مــن الدول .
	�إن�شاء �سجل لقيد ال�شهادات ال�صادرة يت�ضمن البيانات الواردة بها . حت�صيل الر�سوم املحددة فـي اجلدول امللحق بهذا القرار .املــادة اخلام�سـة
يجب �أن تت�ضمن ال�شهادة ال�ضريبية الآتي :
 ا�سم طالب ال�شهادة وبيانات امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة �أو املن�ش�أة امل�ستقرة . عبارة تفيد ب�أن ال�شهادة �صدرت بناء على الطلب املقدم �إىل الأمانة العامة لل�ضرائب . بيان اجلهة التي تقدم �إليها ال�شهادة  ،والغر�ض من تقدميها . تاريخ �إ�صدار ال�شهادة  ،واملدة املحددة ل�سريانها . الإ�شارة �إىل �أن ال�شهادة ت�صدر كبدل فاقد �أو بدل تالف لل�شهادة الأ�صلية فـي حالةال�شهادات التي ت�صدر بدل فاقد � ،أو بدل تالف .
 اخلتم اخلا�ص بالأمانة العامة لل�ضرائب بوزارة املالية .-395-

املــادة ال�ساد�سـة
تعتمد ال�شهادات التي ت�صدر لتحديد الإقامة لغر�ض تطبيق �أحكام اتفاقية جتنب االزدواج
ال�ضريب ــي � ،أو ال�شهـ ــادات ال�ص ــادرة بدل فاق ــد �أو بــدل تالف لهـا من الأمني العــام لل�ضرائــب
�أو من يحل حمله .
وتعتمـ ــد ال�شه ــادات ال�ضريبي ــة الأخ ــرى  ،وال�شهــادات ال�صــادرة كبدل فاق ــد �أو ب ــدل ت ــالف
لها من املدير العام للمديرية العامة للح�صر واالتفاقيات ال�ضريبية بالأمانة العامة
لل�ضرائب .
املــادة ال�سابعــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثامنــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1435 / 4 / 18 :هـ
املوافــــق 2014 / 2 / 18 :م

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

ن�شــر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�سميــة رقـم ()1054
ال�صادرة فـي 2014/4/13م
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جــدول الر�ســــوم
التي حت�صل مقابل �إ�صدار ال�شهادات
ال�ضريبية و�شهادات الإقامة من الأمانة العامة لل�ضرائب بوزارة املالية
بيــــــــــــــان

قيمة الر�سم
بالريال العماين

� - 1إ�صدار ال�شهادة ال�ضريبية .

( )5خم�سة رياالت

�إ�ص ــدار �شه ــادة بـ ــدل فاق ــد �أو ب ـ ــدل تالـ ــف لل�شه ــادة
-2
ال�ضريبية الأ�صلية .

( )5خم�سة رياالت

�إ�صدار �شهادة الإقامة لغر�ض تطبيق �أحكام اتفاقية
جتن ــب االزدواج ال�ضريب ــي النافـ ــذة بـ ــني الـ�سلطن ــة
-3
( )25خم�سة وع�شرون رياال
وغريهـ ــا مـ ــن ال ــدول � ،أو �أحك ــام القوانني واللوائــح
املعمول بها .
�إ�صــدار �ش ـهــادة ب ـ ــدل فاقـ ــد �أو بدل تال ــف للــ�شهـ ــادة
-4
الأ�صــلية للإقام ــة .
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( )25خم�سة وع�شرون رياال

قـــرار وزاري
رقـــم 2014/236
بن�شر احل�ساب اخلتامي للدولة عن ال�سنة املالية 2013م
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلـ ــى املر�س ـ ـ ــوم ال�سلطانـ ــي رق ـ ـ ــم  2013/1بالت�صديـ ـ ــق علـ ــى امليزاني ـ ــة العامــة للـدولـ ـ ـ ــة
لل�سن ـ ـ ــة املالية 2013م ,
وبعد العر�ض على املقام ال�سامي .
تـقـــرر
مـــــادة وحيـــدة
ين�شـ ــر ف ــي اجلريـ ــدة الر�سميـ ــة احل�س ـ ــاب اخلتامـ ــي للدول ـ ـ ــة عـ ــن ال�سن ـ ــة املاليـ ـ ــة 2013م
طبقا للجداول التف�صيلية املرفقة .
�صـدر فـي 1435/10 /27 :هـ
املـوافــــق 2014 / 8 / 24 :م

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�شر هـذا القرار فـي اجلريــدة الر�سميـة رقم ()1071
ال�صادرة فـي 2014/9/21م
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احل�ساب اخلتامي للدولة عن ال�سنة املالية 2013م
( مليون ريال عماين )
			
جدول رقم ( )1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2012م

ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

البيـــــــــــــــــــــــان
�أوال  :الإيرادات :
� -1صافـي الإيرادات النفطية

8055.0

10429.5

1583.7

� -2إيرادات الغاز

1300.0

1495.3

2033.7

� -3إيرادات جارية

(جدول 1780.0 )2

1931.0

13.0

� -4إيرادات ر�أ�س مالية (جدول 15.0 )3

30.2

12.8

 -5ا�سرتدادات ر�أ�س مالية (جدول 5.0 )3

21.6

9831.3

13474.5

�إجمايل الإيرادات

13907.6

11155.0

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

3555.0

4494.2

3503.3

 -7م�صروفات الوزارات املدنية (جدول )4

4070.0

3848.5

392.7

 -8م�صروفات �إنتاج النفط

360.0

343.9

88.9

 -9م�صروفات �إنتاج الغاز

80.0

81.8

45.3

 -10فوائد على القرو�ض

60.0

53.6

4742.5

8772.7

جملةامل�صروفاتاجلارية
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8125.0

8822.0

تابع جدول رقم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2012م

البيـــــــــــــــــــــــان

( مليون ريال عماين )
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

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

1650.3
58.2

 -12امل�صـ ــروف ـ ـ ـ ــات الر�أ�س ماليـ ـ ــة
للوزارات املدنية ( جدول 30.0 ) 5

1744.3
60.7

659.9

 -13م�صروفات �إنتاج النفط

660.0

752.7

518.1

 -14م�صروفات �إنتاج الغاز

655.0

562.3

2886٫5

24.6
611.0
252.6

جمـلةامل�صروفات اال�ستثمارية

3145.0

امل�ساهمات ونفقات �أخرى :
 -15دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ــوائـ ـ ــد ال ـ ـقـ ــرو�ض
التنموية والإ�سكانية
35.0
 -16م�ساهمـ ـ ـ ــات ف ــي م�ؤ�س�سـ ـ ـ ـ ـ ــات
395.0
حملية و�إقليمية ودولية

451.6

260.0

320.5

 -17دعم قطاع الكهرباء

30.5

 -18دعم ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية 35.0
 -19الدعم الت�شغيلي لل�شركات احلكومية 120.0
 -20دعم املنتجات النفطية
740.0

1007.7
1895.9

3120.0

جملـة امل�ساهمات والنفقات الأخرى
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27.9
98.6
1119.1
1585.0

2048.2

										
تابع جدول رقم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2012م
13555.1
()80.6

البيـــــــــــــــــــــــان

( مليون ريال عماين )

ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

�إجمايل الإنفاق العام
ثالثا:العجز ( �أوال  -ثانيا )

12855.0

13990.2

()1.700.0

()82.6

رابعا :و�سائل التمويل :
()32.7
29.1
()65.8

� -21صافـي املعونات
� -22صافـي االقرتا�ض اخلارجي :
 القرو�ض املتوقع ا�ستالمها 240.0()90.0
 -القرو�ض املتوقع �سدادها

()36.70
()50.0

10.5
()84.5
150.0

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

200.0

()43.4

280.0
()80.0

280.0

()80.0
200.0

150٫0

()74.00

200.0

-

 -24ا�ستخدام فائ�ض �سنوات �سابقة

1.000.0

-

-

 - 25متويل من االحتياطيات

350.0

-

1700.0

82.6

80٫6

جملة و�سائل التمويل
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الإيرادات اجلارية للوزارات والوحدات احلكومية
والهيئات العامة عن ال�سنة املالية 2013م
(بالريال العماين)
						
جدول رقم ()2
				
الفعلي
ال�سنة املالية 2013م
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املالية 2012م
املعتمدة

58 683 676 47 115 000

47 732 589

ديوان البالط ال�سلطاين

4 879

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

7 016

10 639

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

13 000

35 951

343 249

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

399 000

463 670

 377 190 393وزارة املالية

416 838 949 375 927 000

4 098 249

وزارة اخلارجية

3 498 000

3 280 261

167 802

وزارة الداخلية

194 000

104 526

552 811

وزارة الإعالم

278 000

643 712

19 780 024

وزارة التجارة وال�صناعة

27 629 195 23 798 000

7 373 571

وزارة النفط والغاز

4 190 000

14 950 705

5 620 082

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

5 539 000

5 601 186

1 798 220

وزارة العدل

259 000

443 527

22 955 314

وزارة ال�صحة

23 184 929 22 731 000
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تابع جدول رقم (					)2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2012م

البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

2 395 968

وزارة الرتبية والتعليم

1 399 000

2 498 811

821 638

وزارة التنمية االجتماعية

821 000

3 538 082

478 103

وزارة الرتاث والثقافة

385 000

417 215

54 188 528

وزارة النقل واالت�صاالت

16 534 000

19 426 265

29 040 295

وزارة الإ�سكان

25 420 000

33 969 800

11 767 125

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

10 013 000

12 090 181

59 026

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

3 000

2 135

12 009 292

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

12 080 000

13 063 436

5 910

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

2 000

8 127

3 005 000

جمل�س املناق�صات

3 202 000

3 231 195

118 056

جمل�س ال�شورى

6 000

55 821

26 110

وزارة اخلدمة املدنية

9 000

35 854

4 701

الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط املدن

-

-

1 517 658

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

1 979 000

1 402 235

72 643

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

58 000

86 819
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تابع جدول رقم ()2
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

49 065 206
337 578
507 384
1 108 933
66 075
147 466
6 652
60 478
1 077 524
146 779
8 633 198
4 840
3 567
165 594 849
971
913 805
46 453 026

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

14 425

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

فائ�ض الهيئات العامة
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
معهد الإدارة العامة
وزارة التعليم العايل
املجل�س الأعلى للتخطيط
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
جمل�س الدولة
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
االدعاء العام
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
وزارة ال�سياحة
جمل�س البحث العلمي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
وزارة القوى العاملة
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
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(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

98 691 923 51 000 000
443 294
318 000
612 235
1 235 323
100 000
54 792
30 000
233 831
199 000
21 533
7 000
84 109
6 000
1 661 007 1 982 000
184 356
218 000
9 863 776 8 674 000
8 490
1 000
6 298
156 840 515 156 445 000
9 164
1 421 796
847 000
51 171 994 60 676 000
-

19 096

			
تابع جدول رقم ()2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2012م

507 867
102
23 362
1 338 931
95 301
8 068
362 606 712
45 800

		
البيـــــــــــــــــــــــان

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
الهيئة العامة للطريان املدين
حمكمة الق�ضاء الإداري
وزارة الدفاع
وزارة املالية ( احل�ساب اخلا�ص )
�شرطة عمان ال�سلطانية
وزارة النفط والغاز ( قطاع الغاز )
وزارة املالية :

779 307 541

 -متويل م�ؤ�س�سات �أخرى

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

585 893
393 000
571
7 000
18 787
3 144 998 3 551 000
41 495 112 42 333 000
90 116
125 143
180 000
1 390
341 724 693 336 072 000
4 041 492
560 648 679 516 758 000

108 867

 -اقرتا�ض

-

1 154

12 343 499

� -سندات حكومية " فوائد م�ستلمة "

-

14 924 784

2033 666 681

احتياطي خم�ص�ص ( �إيراد غري موزع )
الإجمالــــــــــــي
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44 350 000

-

1931 059 623 1780 000 000

الإيرادات اجلارية للوزارات والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2013م (ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية )
(بالريال العماين)
							
جدول رقم ()1/2
الفعلي
ال�سنة املالية 2013م
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املالية 2012م
املعتمدة
 - 1قطاع اخلدمات العامة :

4 879
10 639
343 249
377 190 393
4 098 249
59 026
3 005 000
118 055
72 643
6 652
60 478
14 425
971
384 984 659

95 301
95 301

7 016
مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 000
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
35 951
13 000
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
463 670
399 000
وزارة املالية
416 838 949 375 927 000
وزارة اخلارجية
3 280 261 3 498 000
2 135
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني 3 000
جمل�س املناق�صات
3 231 195 3 202 000
جمل�س ال�شورى
55 820
6 000
وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )
86 819
58 000
جمل�س الدولة
8 533
7 000
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
84 109
6 000
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
19 096
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
9 164
جملة قطاع اخلدمات العامة
 - 2قطاع الدفاع :
وزارة الدفاع
جملة قطاع الدفاع
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424 122 718 383 120 000

180 000

125 142

180 000

125 142

			
تابع جدول رقم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2012م

		

البيـــــــــــــــــــــــان
 - 3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

167 802
1 794 402
5 910
1 077 525
1 338 931
69 729
8 068
362 606 712

�شرطة عمان ال�سلطانية

367 069 079

جملة قطاع الأمن والنظام العام

3 818
11 831
2 395 217
1 517 658
507 384
1 108 933
54

وزارة العدل
مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط
االدعاء العام
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
حمكمة الق�ضاء الإداري
وزارة املالية ( احل�ساب اخلا�ص )

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

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

104 526
194 000
443 339
259 000
8 127
2 000
1 661 007 1 982 000
3 144 998 3 551 000
90 116
1 390
341 724 693 336 072 000
347 178 196 342 060 000

-

وزارة ال�صحة (املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب) 8 000
وزارة الرتبية والتعليم
1 399 000
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 1 979 000
معهد الإدارة العامة
وزارة التعليم العايل
100 000
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية (معهد العلوم ال�شرعية) *
-

188
13 987
2 493 625
1 402 235
612 235
1 235 323
310

* عـ ـ ـ ــدل ا�س ــم معه ــد العل ــوم ال�شرعيــة �إلى كليـ ــة العلـ ــوم ال�شرعيــة بموجـ ــب المر�س ــوم ال�سلطانــي رقـ ــم 2014/35
المعمول به من 2014/7/19م .
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تابع جدول رقم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
املعتمدة

1 000

جمل�س البحث العلمي
4 840
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
3 567
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
102
1 154 463
وزارة القوى العاملة ( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 852 000
4 339 000
جملة قطاع التعليم
6 707 867
 - 5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة
22 723 000
22 943 483
22 723 000
جملة قطاع ال�صحة
22 943 483
 - 6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
821 000
821 638
وزارة اخلدمة املدنية
9 000
26 110
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
155 593 000
164 440 386
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
-

الفعـــــلي

8 490
6 299
571
1 069 494
6 842 757

23 170 942

23 170 942

3 538 082
35 854
155 771 021
18 787

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 159 363 744 156 423 000
165 288 134
 -7قطاع الإ�سكان :
47 662 861
ديوان البالط ال�سلطاين ( بلدية م�سقط وبلدية �صحار ) 58 683 675 47 115 000
وزارة الإ�سكان
29 040 295
33 969 801 25 420 000
وزارة البلــديـ ــات الإقليم ـي ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ــوارد امليــاه
282 686
(قطاع موارد املياه )
178 484
وزارة البلـ ــديـ ــات الإقليمــية وم ـ ـ ـ ــوارد امليـ ـ ــاه
11 484 439
)
إقليمية
ل
ا
البلديات
(قطاع
11 911 697 10 013 000
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
12 009 292
13 063 436 12 080 000
الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط املدن
4 701
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تابع جدول رقم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
913 805
الهيئة العامة للكهرباء واملياه
46 453 026
جملة قطاع الإ�سكان
147 851 105
 - 8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
وزارة الإعالم
552 811
وزارة الرتبية والتعليم ( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات )
752
وزارة الرتاث والثقافة
478 103
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
337 578
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
147 412
جمل�س الدولة ( اللجنة الوطنية لل�شباب )
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
146 779
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
507 867
جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
2 171 302

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

847 000
60 676 000

1 421 796
51 171 994

170 400 883 156 151 000

278 000
385 000
318 000
199 000
218 000
393 000

643 713
5 186
417 215
443 294
233 521
13 000
184 356
585 893

1 791 000

2 526 178

 - 9قطاع الطاقة والوقود :

7 373 571
45 801

وزارة النفط والغاز (قطاع النفط )
وزارة النفط والغاز (قطاع الغاز )

4 190 000
-

14 950 705
4 041 492

7 419 372

جملة قطاع الطاقة والوقود

4 190 000

18 992 197

 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية:

5 620 082

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

5 539 000

5 601 186

5 620 082

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

5 539 000

5 601 186

- 12 -
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تابع جدول رقم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2012م

53 733 649
454 879
49 058 502
6 703
103 253 733

		

البيـــــــــــــــــــــــان
 -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
جملة قطاع النقل واالت�صاالت

19 780 024
66 075
8 633 197
23 362

� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
وزارة التجارة وال�صناعة
املجل�س الأعلى للتخطيط
وزارة ال�سياحـ ـ ـ ـ ــة
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

28 502 658

جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
19 389 318 16 044 000
36 947
490 000
98 691 923 51 000 000
41 495 112 42 333 000
159 613 300 109 867 000

23 798 000
30 000
8 674 000
7 000

27 629 195
54 792
9 863 776
-

37 547 763 32 509 000

� -14أخــــــــرى :
وزارة املالية :
 متويل م�ؤ�س�سات �أخرى779 307 541
 اقرتا�ض108 866
12 343 499
� -سندات حكومية " فوائد حم�صلة "

560 648 679 516 758 000
1 154
14 924 784
-

جملة الأخرى

575 574 617 516 758 000

791 759 906
2033 666 681

احتياطى خم�ص�ص ) �إيراد غري موزع ( 44 350 000

-

1931 059 623 1780 000 000

الإجمالـــــــــــــــي
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الإيرادات اجلارية عن ال�سنة املالية 2013م
(ح�ســـــــــب البنــــــود)
							
جدول رقم ()2/2
(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
الفعلي
فـي ال�سنة
امليزانية
البيـــــــــــــــــــــــان
الفعـــــلي
املالية 2012م
املعتمدة

353 283 878

�أ � -إيرادات ال�ضرائب والر�سوم :
�ضريبة الدخل (على ال�شركات وعلى امل�ؤ�س�سات) 394 244 413 350 000 000

163 656 246

ر�سوم الرتخي�ص با�ستقدام العمال غري العمانيني 154 526 189 154 000 000

19 613 035
23 748 615
9 208 153
39 343 087
19 096 581
18 481 617
13 411 019
250 082 634

ر�سوم حملية خمتلفة
�ضريبة جمركية

24 445 047 19 000 000
28 362 668 22 000 000
11 981 002 11 000 000
43 606 939 39 000 000
25 316 151 20 000 000
24 274 126 21 000 000
19 062 371 11 000 000
217 300 590 220 000 000

909 924 865

جملة (�أ) �إيرادات ال�ضرائب والر�سوم

57 561 911

ر�سوم البلدية على الإيجارات
ر�سوم املعامالت العقارية
رخ�ص ممار�سة الأعمال التجارية
رخ�ص و�سائل النقل
ر�سوم فنادق ومرافق �أخرى
ر�سوم امتياز مرافق

ب � -إيرادات غري �ضريبية :
�إيرادات بيع املياه

943 119 496 867 000 000

70 000 000

63 028 848

247 063

�إيرادات مياه خمتلفة

500 000

278 694

428 879

�إيرادات الربيد

400 000

26 861
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تابع جدول رقم ()2/2
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

32 160 829
353 042
41 706 952
7 357 575
10 173 817
775 166 610
25 790 160
21 890 502
34 748 814
50 749 416
8 776 410
118 860
140 367
19 634 428
31 747 837
4 988 344

�إيرادات املطارات
�إيرادات املوانئ
�إيرادات خدمات مرفق االت�صاالت
فائ�ض الهيئات العامة
�إيرادات ت�أجري عقارات حكومية
�أرب ـ ــاح اال�ستثمــارات فـ ـ ــي الأ�سه ـ ـ ــم وح�ص ـ ــ�ص
ر�أ�س املال
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 الأ�سماك
�إيرادات طبية
�إيرادات متنوعة ( �أخرى )
�إيرادات نفطية �أخرى

1123 741 816

جملة ( ب ) الإيرادات غري ال�ضريبية

-

ج  -احتياطي خم�ص�ص ( �إيراد غري موزع )

2033 666 681

الإجمايل ( أ�  +ب  +ج )

-412-

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

36 000 000
350 000
43 000 000
8 000 000
8 500 000

33 613 123
340 478
88 400 139
10 234 284
11 583 320

555 986 784 508 000 000
27 805 044 20 000 000
21 611 577 20 000 000
35 077 595 38 000 000
59 509 924 51 000 000
7 183 451 11 000 000
119 018
150 000
208 369
150 000
100 000
19 768 917 20 000 000
39 266 058 30 000 000
13 897 643 3 500 000
987 940 127 868 650 000
44 350 000

-

1931 059 623 1780 000 000

الإيرادات الر�أ�س مالية واال�سرتدادات الر�أ�س مالية للوزارات املدنية
عن ال�سنة املالية 2013م (ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية)
(بالريال العماين)
						
جدول رقم ()3
الفعلي
ال�سنة املالية 2013م
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
امليزانية
الفعـــــلي
املالية 2012م
املعتمدة

404 698

404 698

1 012 547

1 012 547

571 286
11 062 799

�إيرادات ر�أ�س مالية :
 -1قطاع اخلدمات العامة :
وزارة املالية
وزارة اخلارجية ( الديوان العام )
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
11 634 085
 - 9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز ( قطاع الغاز )
جملة قطاع الطاقة والوقود
�إجمايل الإيرادات الر�أ�س مالية
13 051 330
ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
� -14أخرى :
وزارة املالية ( متويل م�ؤ�س�سات �أخرى )
12 777 681
�إجمايل اال�سرتدادات الر�أ�س مالية
12 777 681
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100 000
-

100 000

700 000
14 200 000

9 197 044

9 197 044

129 162
10 061 219

10 190 381 14 900 000

-

10 857 592

10 857 592

30 245 017 15 000 000

5 000 000

5 000 000

21 573 134

21 573 134

الإيرادات الر�أ�س مالية واال�سرتدادات الر�أ�س مالية عن ال�سنة املالية 2013م
(ح�ســــب البنــــود)
(بالريال العماين)
							
جدول رقم ()1/3
الفعلي
ال�سنة املالية 2013م
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
امليزانية
الفعـــــلي
املالية 2012م
املعتمدة
�إيرادات ر�أ�س مالية :

1 007 126

�إيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية

1 140 000

1 023 632

11 031 657
1 012 547

�إيرادات بيع �أرا�ض حكومية

13 860 000
-

9 166 750
20 054 635

حتويالت ر�أ�س مالية حملية

� 13 051 330إجمايل الإيرادات الر�أ�س مالية

30 245 017 15 000 000

ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :

8 856 160
8 856 160

ا�سرتداد �أق�ساط القرو�ض :
ا�سرتداد قرو�ض من هيئات وم�ؤ�س�سات عامة وغريها 5 000 000
جملة ا�سرتداد �أق�ساط القرو�ض

5 000 000

9 719 934
9 719 934

بيع ا�ستثمارات :

3 921 521

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

-

11 853 200

3 921 521

جملة بيع اال�ستثمارات

-

11 853 200

� 12 777 681إجمايل اال�سرتدادات الر�أ�س مالية

-414-

5 000 000

21 573 134

امل�صروفات اجلارية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2013م
(بالريال العماين)
					
جدول رقم ()4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2012م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

 196 721 620ديوان البالط ال�سلطاين

222 010 390 199 101 000

� 277 953 348ش�ؤون البالط ال�سلطاين

308 468 405 256 556 000

3 361 547

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

4 096 000

4 495 429

2 121 226

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 618 000

2 150 037

3 525 752

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

3 300 000

3 299 191

10 926 979

وزارة املالية

14 230 000

13 759 421

55 927 210

وزارة اخلارجية

63 349 000

65 692 904

31 478 502

وزارة الداخلية

29 062 000

35 417 904

8 618 144

وزارة الإعالم

7 190 000

8 329 470

14 999 270

وزارة التجارة وال�صناعة

15 979 000

15 378 183

3 873 949

وزارة النفط والغاز

4 191 000

3 960 890

41 267 707

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

42 021 000

44 374 504

33 844 577

وزارة العدل

37 187 000

15 735 391

530 610 713 511 085 000

 441 700 183وزارة ال�صحة
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تابع جدول رقم ()4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

866 248 767
149 292 747
9 809 883
32 324 482
32 210 798
76 993 481
13 573 855
70 616 222
3 181 689
1 660 237
153 164
5 836 453
5 366 347
2 571 268
172 246 598
14 581 561
162 155 051
35 021 658
1 542 346

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

وزارة الرتبية والتعليم
920 082 603 931 887 000
وزارة التنمية االجتماعية
161 824 225 155 181 000
وزارة الرتاث والثقافة
10 469 846 9 537 000
وزارة النقل واالت�صاالت
13 605 815 11 877 000
وزارة الإ�سكان
34 446 974 32 769 000
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
83 570 140 83 750 000
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
1 166 498
533 000
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
78 295 677 73 088 000
مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط
3 378 966 3 240 000
جمل�س املناق�صات
2 313 382 1 582 000
258 616
مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي 232 000
جمل�س ال�شورى
6 769 305 7 644 000
وزارة اخلدمة املدنية
5 653 393 5 385 000
الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط املدن
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 189 274 053 187 544 000
وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )
13 179 847 14 755 000
موازنات الفائ�ض والدعم
119 300 979 50 441 000
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
30 865 382 28 885 000
معهد الإدارة العامة
1 692 404
974 000
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تابع جدول رقم ()4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

		

64 345 202

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

60 096 000

وزارة التعليم العايل

ح�صة احلكـ ــومــة في معا�شات مـ ــوظفـي احلكومة
200 633 295
العمانيني

63 490 152

212 038 069 211 000 000

6 769 857

املجل�س الأعلى للتخطيط

9 182 000

9 294 099

12 897 800

منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة

17 000 000

10 988 798

46 311 567

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

47 840 000

54 998 062

6 501 409

جمل�س الدولة

6 537 000

8 420 089

11 718 201

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

11 956 000

15 294 149

15 235 628

االدعاء العام

14 940 000

17 103 150

8 174 564

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

8 421 000

9 962 594

5 864 367

وزارة ال�سياحة

8 980 000

10 369 890

3 457 176

جمل�س البحث العلمي

3 381 000

3 930 962

4 309 734

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

6 000 000

5 693 710

7 511 339

وزارة ال�صحة ( ميزانية الإحالل )

-

-

5 063

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ( ميزانية الإحالل )

-

-

 122 590 032وزارة القوى العاملة

141 020 627 142 364 000
-417-

			
تابع جدول رقم ()4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

2 806 477

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

3 588 000

3 734 506

10 584 917

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

10 437 000

13 193 351

1 009 936

تعوي�ضات

-

 146 635 866الهيئة العامة للكهرباء واملياه

-

10 961 500

160 477 052 155 490 000
-

�صناديق التقاعد

30 000 000

8 252 522

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

9 374 000

12 894 789

27 610 255

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

28 365 000

32 613 873

471 018

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

728 000

732 307

2 777 618

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

5 100 000

6 554 220

2 163 700

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

1 813 000

4 395 424

2 944 621

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

7 414 000

35 060 551

-

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

870 000

720 163

-

الهيئة العامة للطريان املدين

20 455 000

21 207 527

-

حمكمة الق�ضاء الإداري

-

احتياطي خم�ص�ص

3503 288 785

490 400 000

الإجمالــــي

-418-

3 564 852
-

3848 545 403 4070 000 000

امل�صروفات اجلارية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2013م (ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية )
(بالريال العماين)
							
جدول رقم ()1/4
الفعلي
ال�سنة املالية 2013م
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املالية 2012م
املعتمدة
 )1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

79 961 252
264 948 104
3 361 547
2 121 226
3 525 752
10 926 979
55 898 918
13 573 855
1 660 237
5 836 453
14 581 561
6 501 409
11 718 201
2 806 477
1 009 936
8 252 522

94 238 685 80 069 000
295 598 405 243 491 000
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
4 495 429 4 096 000
مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 2 150 037 1 618 000
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
3 299 191 3 300 000
وزارة املالية
13 759 421 14 230 000
وزارة اخلارجية
62 101 240 60 500 000
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
1 166 498
533 000
جمل�س املناق�صات
2 313 382 1 582 000
جمل�س ال�شورى
6 769 305 7 644 000
وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)
13 179 847 14 755 000
جمل�س الدولة
7 744 982 6 537 000
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
15 294 149 11 956 000
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
3 734 506 3 588 000
تعوي�ضات
10 961 500
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
12 894 789 9 374 000

486 684 429

جملة قطاع اخلدمات العامة

-419-

549 701 366 463 273 000

		

تابع جدول رقم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

 -3قطاع الأمن والنظام العام :

31 478 502
33 124 380
3 181 689
15 235 628

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 )
حمكمة الق�ضاء الإداري

3 238 000

90 045 178

جملة قطاع الأمن والنظام العام

109 478 707 93 945 000

2 944 621
4 080 358

396 316
28 292
720 196
14 466 362
864 468 795
172 246 598
1 681 000
1 542 346
64 345 202
2 762 178
168 242

 -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
دعم كلية ال�سياحة
معهد الإدارة العامة
وزارة التعليم العايل
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ( معهد العلوم ال�شرعية )
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية (مراكز تدريب ال�صناعات احلرفية)
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29 062 000
36 051 000
3 240 000
14 940 000

35 417 904
14 953 284
3 378 966
17 103 150

7 414 000

35 060 551
3 564 852

959 101
403 000
28 670
60 000
782 107 1 136 000
13 585 272 18 059 000
917 985 107 930 404 000
189 274 053 187 544 000
1 692 404
974 000
63 490 153 60 096 000
2 725 475 2 636 000
197 525
226 000

		

تابع جدول رقم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

3 457 176
4 309 734
4 061
98 901 092
471 018
-

ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

جمل�س البحث العلمي
3 930 962 3 381 000
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
5 693 710 6 000 000
وزارة ال�صحة (املديرية العامة للتعليم والتدريب  -موازنة الإحالل)
وزارة القوى العاملة (قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 106 376 035 118 642 000
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
732 307
728 000
720 163
م�شروع جامعة عمان ( امل�صروفات الت�أ�سي�سية ) 870 000

جملة قطاع التعليم
1229 968 608
 -5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة
427 233 821
وزارة ال�صحة ( ميزانية الإحالل )
7 507 278

434 741 099

(بالريال العماين)

جملة قطاع ال�صحة
 -6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة اخلدمة املدنية

1308 173 044 1331 159 000

517 025 441 493 026 000
517 025 441 493 026 000

149 292 747
5 366 347
142 350 135
200 633 295
12 897 800
23 688 940
2 163 700

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

536 392 964

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 560 625 039 446 101 000

م�ؤ�س�سات �أخرى
ح�صة احلكومة فـي معا�شات موظفي احلكومة العمانيني
منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
�صناديق التقاعد

-421-

161 824 225 155 181 000
5 653 393 5 385 000
101 080 538 32 000 000
212 038 069 211 000 000
10 988 798 17 000 000
34 644 592 23 722 000
30 000 000
4 395 424 1 813 000

تابع جدول رقم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

		

106 441 576
32 210 798
73 070 361
3 923 121

 -7قطاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين
وزارة الإ�سكان
وزارة البلــدي ــات الإقليميــة ومـ ــوارد امليـ ـ ــاه
(قطاع البلديات الإقليمية )
وزارة البلــدي ــات الإقليميــة ومـ ــوارد امليـ ـ ــاه
(قطاع موارد املياه )
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

70 616 222
2 571 268
10 584 917
146 635 866

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

446 054 129

جملة قطاع الإ�سكان

2 346 090
8 618 144
9 809 883
1 779 973
1 650 600
35 021 658
43 549 389
-

الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط املدن
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

121 315 220 109 814 000
34 446 974 32 769 000
80 443 000

79 627 047

3 307 000

3 943 094

78 295 677 73 088 000
13 193 351 10 437 000
160 477 052 155 490 000
491 298 415 465 348 000

 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديـ ـ ـ ـ ــوان الب ـ ــالط ال�سلطاين
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية ) 1 981 000
وزارة الإعالم
7 190 000
وزارة الرتاث والثقافة
9 537 000
وزارة الرتبية والتعليم ( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات ) 1 483 000
م�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والن�شر والإعالن 1 775 000
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
28 885 000
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
45 204 000
جمل�س الدولة ( اللجنة الوطنية لل�شباب )
-
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1 887 904
8 329 470
10 469 846
2 097 496
1 782 320
30 865 382
52 272 587
675 107

تابع جدول رقم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

8 006 322
13 005 244
27 610 255

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
8 195 000
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ( دار الأوبرا ال�سلطانية ) 13 065 000
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
28 365 000

41 267 707

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
42 021 000
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية (ميزانية الإحالل)
-

44 768 798

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
151 397 558
 -9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز
4 191 000
3 873 949
جملة قطاع الطاقة والوقود
4 191 000
3 873 949
 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين ( م�شروع زراعة املليون نخلة ) 3 596 000
3 496 028

5 063

163 629 054 145 680 000

85 000

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

31 343 065
981 417
13 334 000
-

 -12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع النقل )
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت )
هيئة تقنية املعلومات
الهيئة العامة للطريان املدين

85 000

45 658 482

9 765 069
12 870 000
32 613 873

جملة قطاع النقل واالت�صاالت
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3 960 890

3 960 890

3 609 480
44 374 504
-

47 983 984 45 617 000

11 062 000
815 000
15 925 000
20 455 000

22 022

22 022

12 920 824
684 991
15 363 606
21 207 527

50 176 948 48 257 000

تابع جدول رقم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :

153 164

ديوان البالط ال�سلطاين
( مكتـب م�ست�ش ــار جاللـ ــة ال�سلط ــان ل�شـ ـ ـ ـ�ؤون 232 000
التخطيط االقت�صادي )

258 616

2 317 460

وزارة اخلارجية ( الهيئة العامة لرتويج
اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات )

2 789 000

3 562 993

14 999 270

وزارة التجارة وال�صناعة

15 979 000

15 378 183

736 856

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي 741 000

1 052 493

6 769 857

املجل�س الأعلى للتخطيط

9 182 000

9 294 098

5 864 367

وزارة ال�سياحة

8 980 000

10 369 890

2 777 617

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

5 100 000

6 554 220

33 618 591

جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى

46 470 493 43 003 000

3503 288 785

احتياطــي خم�صــ�ص
الإجمالــــي
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490 400 000

-

3848 545 403 4070 000 000

امل�صروفات اجلارية عن ال�سنة املالية 2013م
(ح�ســـــب البنــــــود)
(بالريال العماين)
							
جدول رقم ()2/4
الفعلي
ال�سنة املالية 2013م
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املالية 2012م
املعتمدة
�أ  -م�صروفات خدمية و�سلعية :
رواتب و�أجور :
1018 875 556
رواتب �أ�سا�سية

11 117 876
7 645 130
3 401 199

معا�شات تقاعد الوزراء

1041 039 761

جملة الرواتب والأجور

�أجور امل�ؤقتني
تكاليف تعيني اخلريجني

بــدالت :
بدل �سكن

1087 797 332 1101 260 831
11 678 640 7 573 951
136 569
3 453 972 5 550 600
1103 066 513 1114 385 382

390 884 442
40 630 868
18 716 272
15 379 601
72 792 603
9 915 019
116 113 758
45 090 049
155 572 570

عالوة غالء معي�شة

416 799 056 398 125 363
43 363 469 42 385 294
20 371 425 19 505 948
16 780 757 15 909 420
82 932 072 82 249 591
10 949 574 8 984 275
123 586 685 117 465 271
67 315 133 73 971 039
161 076 715 168 202 108

865 095 182

جملة البدالت

943 174 886 926 798 309

بدل كهرباء
بدل مياه
بدل هاتف
بدل طبيعة عمل
بدل اغرتاب
بدل نقل
بدالت �أخرى
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تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

		

م�ستحقات �أخرى :
تذاكر ال�سفر

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

15 186 757
2 209 659
69 250 190
2 844 133
8 327 008
9 986 700
17 857 391
67 589 698
7 369 906

18 286 407
م�صروفات ال�سفر
2 171 093
مكافـ ـ ـ�آت
31 703 895
تعوي�ض نقدي عن الإجازة
1 990 270
�أجور �إ�ضافية
5 456 316
م�ستحقات نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة غري العمانيني 9 822 210
�إيجارات م�ساكن املوظفني
20 301 363
تكاليف العقود اخلا�صة ل�شغل الوظائف امل�ؤقتة 66 702 049
مكاف�آت املحالني �إىل التقاعد املبكر
15 000
منحة نهاية اخلدمة للموظفني املعينني بغري طريق التعاقد 9 213 000

200 621 442

جملة امل�ستحقات الأخرى

213 498 770 165 661 603

ح�صة احلكومة في نظام معا�شات موظفي
احلكومة العمانيني

212 373 021 **211 301 247

200 911 069

*

� 2307 667 454أ -جمموع امل�صروفات اخلدمية وال�سلعية

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

***

2472 113 190 2418 146 541

* ي�شمل مبلغ  277774رياال عمانيا يمثل م�ساهمة الحكومة عن الموظفين العاملين في مجل�س البحث العلمي
بمبلغ  192496رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفي االدعاء العام بمبلغ  85278رياال عمانيا .
** ي�شمــل مبلغ  291167رياال عمانيا يمثل م�ساهمة الحكومة عن الموظفين العاملين في مجل�س البحث العلمي
بمبلغ  204167رياال عمانيا وعن �أع�ضاء موظفي االدعاء العام بمبلغ  87000ريال عماني .
*** ي�شمل مبلـغ  322655رياال عمانيـا يمثـل م�ساهمة الحكومة عن الموظفيـن العاملين في البحث العلمي بمبلغ
 229647رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفي االدعاء العام بمبلغ  93008رياالت عمانية .
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تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

		

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

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

76 570 214
4 219 523

لوازم و�إمدادات زراعية

1 614 841

مواد كيماوية ومبيدات ح�شرية

1 162 447

20 097 718

لوازم تعليمية

19 053 607

18 980 756

15 801 335

مواد غذائية

14 563 640

24 977 189

7 564 675

لوازم مكتبية ومطبوعات

6 635 911

8 421 380

2 411 547

لوازم و�إمدادات الطرق واملباين

2 700 985

4 246 390

9 038 612

لوازم و�إمدادات الإذاعة والتلفزيون

7 646 543

8 055 786

5 418 268

لوازم و�إمدادات احلا�سب الآيل

4 107 751

6 505 579

4 966 878

وقود وزيوت للآالت واملعدات

5 023 343

5 110 461

196 940

غاز طبيعي

210 946

208 270

3 544 905

قطع غيار للآالت واملعدات

3 572 491

4 080 965

10 257 829

وقود وزيوت لل�سيارات وو�سائل النقل

7 784 499

10 247 271

4 740 866

قطع غيار �سيارات وو�سائل النقل

3 633 504

4 478 243

13 041 521

م�ستلزمات �سلعية �أخرى

11 600 109

12 644 725

179 485 672

جملة امل�ستلزمات ال�سلعية

212 420 655 175 663 127
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84 431 245
3 536 106

98 569 373
4 366 261
1 528 006

		

تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

455 000
22 142 490
36 697 287
1 652 219
105 848
12 595 824
1 712 422
1 854 115
6 644 510
19 723 690
3 962 285
1 630 517
22 949 104
2 179 839
5 908 264
12 011 868
6 369 052
36 295 027
13 651 789
55 636 614

 -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
تكاليف ا�ستئجار �سيارات وو�سائل نقل
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(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

70 400
25 783 191
35 061 889
2 638 659
414 244
5 350 716
1 810 811
2 319 105
4 957 216
20 666 418
4 764 227
2 274 414
17 238 928
2 011 961
4 300 721
15 956 158
4 976 481
68 153 505
282 029
70 989 346

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

		

تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

9 812
662 832
10 794 031
19 997 230
36 018
454 279
511 281
78 514 594
22 901 923
576 462
860 386
399 496 612

9 818 773
45 428 324
21 701 314
5 390 173

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

تكاليف متديدات كهربائية خارج حمافظة م�سقط 9 813
عقود خدمات ا�ست�شارية
679 907
عقود خدمات ت�شغيلية
16 361 079
عقود خدمات �أخرى
36 819 098
م�صروفات بنكية
17 532
خ�سارة تغري �سعر العملة
1 608 568
مردودات من �إيرادات �سنوات �سابقة
3 378 835
م�صروفات غري مبوبة
97 656 880
تكاليف بعثات درا�سية
22 582 009
�صيانة �أثاث ومعدات تعليمية
217 511
�صيانة �أثاث ومعدات من�ش�آت �صحية وخمتربات 2 176 100
تكاليف �إقامة املهرجانات
جملة امل�ستلزمات اخلدمية
 - 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

جملة م�صروفات اخلدمات احلكومية
82 338 584
 661 320 868ب  -جمموع امل�ستلزمات ال�سلعية واخلدمية
()4+3+1
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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

506 140 926 471 527 751

11 421 123
34 820 904
17 917 162
7 378 779

9 902 597
52 629 322
26 361 155
6 712 711

95 605 785 71 537 968
814 167 366 718 728 846

		

تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

160 568 362
66 660 497
227 228 859

24 307 716
24 307 716

186 956 026
4 620 800
3 015 794
46 466 176
7 796 273

ج  -دعم وحتويالت جارية �أخرى :
 - 1الدعم :
الهيئات وامل�ؤ�س�سات (غري املالية ) :
الهيئات العامة
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
جملة الدعـــــم
 - 2حتويالت للهيئات وامل�ؤ�س�سات التي ال تهدف للك�سب :
حتويالت للأندية واالحتادات الريا�ضية
حتويالت لهيئات وم�ؤ�س�سات �أخرى
جملــة التحويــالت للهيئــات وامل�ؤ�س�ســـات
التي ال تهدف للك�سب
م�ساعدات ودعم وتعوي�ضات للمواطنني :
 - 3م�ساعدات للمواطنني :
منح وم�ساعدات اجتماعية
خم�ص�صات ال�شيوخ والقبائل
منح وم�ساعدات طارئة
خم�ص�صات الإعا�شة للطلبة
م�ساعدات خمتلفة

 248 855 069جملة امل�ساعدات للمواطنني
 - 4دعم للمواطنني :
دعم احلرف
663 112
خم�ص�صات تنمية ريفية
542 500
خ�سائر بيع الب�سور
367 793
1 573 405

جملة الدعم للمواطنني
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(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

174 770 181 168 339 000
30 233 530 11 100 000
205 003 711 179 439 000

18 524 730
-

19 302 973
30 000 000

49 302 973 18 524 730

181 864 313 126 545 696
4 617 800 4 690 670
3 157 681 2 337 628
52 507 637 62 132 237
10 192 614 8 757 950
252 340 045 204 464 181

663 112
648 960
-

1 176 112
1 164 000
-

1 312 072

2 340 112

		

تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

221 361

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

17 750

تعوي�ضات �أخرى

239 111

جملة تعوي�ضات عن ال�ضرر

17 258 733

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

17 258 733

339 402
339 402

7 108 159
1 594 904
5 795 105

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

278 524

1 510
-

جملة امل�ساعدات واملعونات الداخلية
 - 7م�ساعدات ومعونات خارجية :
م�ساعدات ومعونات خارجية
جملة امل�ساعدات واملعونات اخلارجية

1 510

23 000 000

26 214 431

315 560

415 239

315 560

415 239

1 839 676
5 926 482

منظمات دولية

10 633 766

26 214 431 23 000 000

 - 8اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية :
منظمات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 7 901 402
منظمات عربية

10 355 242

8 733 891
1 584 489
5 696 190

جملة اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية 16 014 570 15 667 560
14 498 168
ج  -جمموع الدعم والتحويالت اجلارية الأخرى
562 264 847 442 724 613
534 300 463
()8+7+6+5+4+3+2+1
3503 288 785

490 400 000

د  -احتياطي خم�ص�ص
الإجمايل ( أ�  +ب  +ج  +د )

-431-

-

3848 545 403 4070 000 000

امل�صروفات الر�أ�س مالية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2013م
(بالريال العماين)
		
			
جدول رقم ()5
الفعلي
ال�سنة املالية 2013م
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
املالية 2012م

7 459 754

ديوان البالط ال�سلطاين

377 000

4 714 816

4 709 490

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

1 426 000

4 597 411

597 100

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

74 000

73 909

71 413

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

46 927

137 894

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

65 000

138 651

210 479

وزارة املالية

115 000

540 980

903 299

وزارة اخلارجية

230 000

1 077 221

944 732

وزارة الداخلية

823 000

1 573 213

86 893

وزارة الإعالم

62 000

83 792

202 602

وزارة التجارة وال�صناعة

17 000

139 189

19 821

وزارة النفط والغاز

26 000

19 900

1 686 131

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

245 000

524 019

537 962

وزارة العدل

19 000

572 150

6 534 767

وزارة ال�صحة

11 890 000

9 189 716

9 790 216

وزارة الرتبية والتعليم

2 317 000

8 765 998

1 099 435

وزارة التنمية االجتماعية

66 000

1 011 126

-432-

			
تابع جدول رقم ()5
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2012م

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

350 205

وزارة الرتاث والثقافة

13 000

117 676

433 423

وزارة النقل واالت�صاالت

98 000

510 726

609 146

وزارة الإ�سكان

854 000

1 101 506

2 520 394

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

670 000

4 995 761

-

1 003

-

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

2 778 907

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

1 307 000

1 737 492

49 073

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

25 000

90 505

34 078

جمل�س املناق�صات

8 000

27 765

155 130

جمل�س ال�شورى

29 000

169 700

81 190

وزارة اخلدمة املدنية

11 000

111 745

2 996

الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط املدن

-

-

5 571 520

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

4 498 000

6 240 156

1 074 800

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

872 000

607 000

139 622

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

25 000

308 448

7 000

معهد الإدارة العامة

-

-433-

39 732

			
تابع جدول رقم ()5
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2012م
وزارة التعليم العايل
1 426 562
املجل�س الأعلى للتخطيط
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
1 528 604
جمل�س الدولة
160 000
االدعاء العام
980 859
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
187 333
وزارة ال�سياحة
132 410
جمل�س البحث العلمي
227 315
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
568 964
وزارة القوى العاملة
2 679 062
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
272 036
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
380 714
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
212 422
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
344 913
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
34 618
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
5 349
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
215 001
( املحاكم والأمانة العامة للمجل�س )
م�شروع جامعة عمان ( امل�صروفات الت�أ�سي�سية )
الهيئة العامة للطريان املدين
حمكمة الق�ضاء الإداري
الإجمالـــي
58 155 634

-434-

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

348 000
695 000
91 000
24 000
104 000
80 000
655 000
1 306 000
42 000
153 000
2 000
31 000
11 000
-

1 398 820
27 225
1 924 973
346 224
1 019 324
165 467
127 997
296 711
307 471
2 785 950
712 269
528 906
225 076
699 564
48 200
71 868

17 000

390 909

256 000
-

2 092
225 968
214 069

60 647 316 30 000 000

امل�صروفات الر�أ�س مالية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2013م (ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية)
							
جدول رقم ()1/5
(بالريال العماين)
الفعلي
ال�سنة املالية 2013م
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املالية 2012م
املعتمدة

3 477 349
4 708 690
597 100
71 413
137 894
210 479
900 990
34 078
155 130
1 074 800
160 000
272 036
212 422
12 012 381

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

242 000

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
1 426 000
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
74 000
مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 23 000
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
65 000
وزارة املالية
115 000
وزارة اخلارجية
228 000
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
جمل�س املناق�صات
8 000
جمل�س ال�شورى
29 000
وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )
872 000
جمل�س الدولة
91 000
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
42 000
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
2 000
جملة قطاع اخلدمات العامة

-435-

3 217 000

1 047 964
4 402 411
73 909
46 927
138 651
540 980
1 050 404
1 002
27 765
169 700
607 000
318 128
712 269
225 076
9 362 186

تابع جدول رقم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

		

 - 3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية
وزارة العدل

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

944 733
493 540
49 073
980 859
215 001
126 200

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط
االدعاء العام
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
حمكمة الق�ضاء الإداري

823 000
19 000
25 000
24 000
17 000
6 000

1 573 213
562 664
90 505
1 019 324
390 909
214 069

2 809 406

جملة قطاع الأمن والنظام العام

914 000

3 850 684

2 000
2 309
44 422
273 584

 -4قطاع التعليم :
ديوان البالط ال�سلطاين ( جمل�س التعليم )
وزارة اخلارجية ( املعهد الدبلوما�سي )

2 000
2 000
-

وزارة العدل ( املعهد العايل للق�ضاء )
وزارة ال�صحة
( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب ) 225 000
وزارة الرتبية والتعليم
2 292 000
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 4 498 000
معهد الإدارة العامة
-

9 783 035
5 571 520
7 000
1 426 562
182 910

وزارة التعليم العايل
348 000
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ( معهد العلوم ال�شرعية ) 52 000

2 500

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
( مراكز تدريب ال�صناعات احلرفية )

-436-

12 000

72 000
4 689
9 486
281 803
8 731 880
6 240 157
39 732
1 398 820
17 722
9 132

تابع جدول رقم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

		

227 314
568 964
1 574 477
34 618
-

2 290 559

3 663 383
609 146
2 414 743
105 651

ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

655 000

جمل�س البحث العلمي

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
وزارة القوى العاملة
1 072 000
( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني )
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
11 000
م�شروع جامعة عمان ( امل�صروفات الت�أ�سي�سية )
-

جملة قطاع التعليم
19 701 215
 -5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة
6 261 183
جملة قطاع ال�صحة
6 261 183
 -6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
1 099 435
وزارة اخلدمة املدنية
81 190
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
1 104 585

5 349

(بالريال العماين)

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

1 987 800
48 200
2 092

9 169 000

19 447 696

11 665 000

8 907 913

8 907 913 11 665 000

66 000
11 000
234 000
-

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 311 000
 -7قطاع الإ�سكان :
103 000
ديوان البالط ال�سلطاين
وزارة الإ�سكان
854 000
وزارة البلــديـ ــات الإقليمي ــة ومـ ــوارد املي ــاه
643 000
(قطاع البلديات الإقليمية )
وزارة البلــديـ ــات الإقليمي ــة ومـ ــوارد املي ــاه
27 000
( قطاع موارد املياه )

-437-

296 711
307 472

1 011 126
111 745
798 150
71 868
1 992 889

3 537 730
1 101 506
4 909 025
86 736

تابع جدول رقم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

2 778 907
2 996
380 714

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط املدن
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

1 307 000
153 000

1 737 492
528 906

9 955 540

جملة قطاع الإ�سكان

3 087 000

11 901 395

104 822
86 893

 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديـ ـ ـ ـ ــوان الب ـ ــالط ال�سلــطاين
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية ) 10 000

62 000

83 792

25 000

34 118
117 675
308 448
1 907 251
28 096
156 335
195 000
699 564
3 550 401

350 205
139 622
1 345 694
184 833
800
344 913

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

13 000
25 000
643 000
92 000
31 000

2 564 963

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية

901 000

7 181

19 821
19 821

 -9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز
جملة قطاع الطاقة والوقود

-438-

20 122

26 000

19 900

26 000

19 900

تابع جدول رقم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

		

86 000

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

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

14 000

14 000

1 686 131

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

245 000

524 019

1 772 131

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

259 000

538 019

 -12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع النقل )

424 325
9 098
-

85 000
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت ) 13 000
الهيئة العامة للطريان املدين
256 000

433 423

جملة قطاع النقل واالت�صاالت

-

354 000

507 122
3 604
225 968
736 694

� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
دي ـ ـ ــوان البـالط ال�سلطان ــي ( مكت ــب م�ست�ش ــار
جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي )

-

23 000

وزارة اخلارجية ( الهيئة العامة لرتويج
اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات )

-

22 128

202 602
132 410

املجل�س الأعلى للتخطيط
وزارة ال�سياحة

17 000
80 000

139 189
27 225
127 997

335 012

جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى

97 000

339 539

58 155 634

وزارة التجارة وال�صناعة

ا لإجمالــــــــــــــــي

-439-

60 647 316 30 000 000

امل�صروفات الر�أ�س مالية عن ال�سنة املالية 2013م
(ح�ســـــب البنــــــود)
(بالريال العماين)
							
جدول رقم ()2/5
الفعلي
ال�سنة املالية 2013م
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املالية 2012م
املعتمدة

14 145 591
6 523 587
6 511 259
2 452 705

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
29 633 142
و�سائل نقل :
� 13 799 237سيارات
و�سائل نقل �أخرى
75 281
جملة و�سائل النقل
13 874 518
�آالت ومعدات :
�آالت
975 116
معدات
7 874 587
جملة الآالت واملعدات
8 849 703

5 798 271

�أ�صول ثابتة متنوعة :
�أ�صول ثابتة �أخرى

5 798 271

جملة الأ�صول الثابتة املتنوعة

58 155 634

الإجمالــــــــي

-440-

5 491 539
4 468 680
2 044 358
3 657 350

15 777 153
7 403 273
4 760 672
2 886 429

30 827 527 15 661 927

2 628 493
15 215

14 489 125
278 003

2 643 708

14 767 128

930 173
9 247 586

1 152 703
8 223 298

9 376 001 10 177 759

1 516 606

5 676 660

1 516 606

5 676 660

60 647 316 30 000 000

امل�صروفات الإمنائية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2013م
			
			
جدول رقم ()6
(بالريال العماين)
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2012م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

 137 290 058ديوان البالط ال�سلطاين

146 326 337 795 181 558

� 153 742 240ش�ؤون البالط ال�سلطاين

126 265 679 541 361 376
9 821 078

218 374

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

44 001

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 483 626

826 455
48 865

1 766 799

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

2 168 183

1 134 305

714 698

وزارة املالية

8 420 673

1 529 431

33 946 409

وزارة اخلارجية

82 750 659

3 773 457

1 491 197

وزارة الداخلية

23 359 237

2 328 427

26 950

وزارة الإعالم

11 275 921

112 224

1 778 576

وزارة التجارة وال�صناعة

11 731 127

1 927 426

776 420

وزارة النفط والغاز

5 861 529

846 313

20 820 016

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

26 441 386 114 399 250

8 425 043

وزارة العدل

23 478 522

33 972 837

وزارة ال�صحة

54 436 279 455 365 522
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5 369 835

			
تابع جدول رقم ()6
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2012م

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

38 964 618 260 206 415

49 195 987

وزارة الرتبية والتعليم

3 932 955

وزارة التنمية االجتماعية

39 764 324

6 218 380

وزارة الرتاث والثقافة

8 945 418 129 447 457

5 494 501

 684 881 117وزارة النقل واالت�صاالت

826 583 563 3892 958 693

 146 627 299وزارة الإ�سكان

176 032 062 754 794 763

41 591 712

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

34 763 487 350 855 501

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

17 977

52 416 636

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

45 422 031 187 937 619

130 532

-

-

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

325 931

87 303

-

جمل�س املناق�صات

445 000

20 008

-

جمل�س ال�شورى

141 218

22 300

396 412

وزارة اخلدمة املدنية

4 638 664

977 911

6 325 276

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

60 610 150

5 414 190

1 095 356

امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية

15 164 394

470 619
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تابع جدول رقم ()6
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2012م

-

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

هيئة تنظيم االت�صاالت

10 117 404

2 800 000

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي

25 169 840

2 265 258

-

�سوق م�سقط للأوراق املالية

1

-

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات 1 198 430

1 006 012

102 484

26 577 921

هيئة تقنية املعلومات

83 526 192

15 009 480

6 879 843

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

40 208 892

12 558 458

105 624

معهد الإدارة العامة

463 027

102 604

66 885 148

وزارة التعليم العايل

105 199 320 374 057 481

4 230 070

املجل�س الأعلى للتخطيط

49 334 561

7 346 197

6 318 352

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

68 593 821

9 054 082

226 803

جمل�س الدولة

64 197

26 000

4 197 000

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

12 003 083

2 390 158

1 156 430

االدعاء العام

10 013 327

757 180

1 526 599

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

9 878 857

3 984 061

13 466 285

وزارة ال�سياحة

97 547 888

12 720 306
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تابع جدول رقم ()6
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2012م

4 134 703

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

جمل�س البحث العلمي

39 625 904

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

15 468 625

25 807 926

وزارة القوى العاملة

22 247 110 122 996 270

-

7 143 803
-

321 224

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

1 498 873

498 403

4 710 721

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

18 515 858

1 832 116

68 639 456

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

584 631 727

7 129 024

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

54 187 125

12 049 731

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

341 000

79 110

19 059 859

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

14 550 898

6 246 475

65 721

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

18 204 700

829 346

-

م�شروع جامعة عمان

4 000 000

-

الهيئة العامة للطريان املدين

-

احتياطي خم�ص�ص

-

10 378 133

1650 270 001

الإجمالــي

-

ال�صرف الفعلي املقدر
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-

4 525 234
-

1744 331 346 9450 542 481
1800 000 000

-

امل�صروفات الإمنائية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2013م (ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية)
(بالريال العماين)
							
جدول رقم ()1/6
الفعلي
ال�سنة املالية 2013م
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املالية 2012م
املعتمدة

17 137 390
153 742 240
218 374
44 001
1 766 799
714 698
33 946 409
226 803
4 197 000
321 224
212 314 938

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

25 540 082 220 473 333

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
126 265 679 541 361 376
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
826 455 9 821 078
مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 48 865 1 483 626
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
1 134 305 2 168 183
وزارة املالية
1 529 431 8 420 673
وزارة اخلارجية
3 773 457 82 750 659
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
17 977
جمل�س املناق�صات
20 008
445 000
جمل�س ال�شورى
22 300
141 218
جمل�س الدولة
26 000
64 197
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
2 390 158 12 003 083
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
498 403 1 498 873
وزارة املالية ( اعتماد غري موزع )
10 378 133
جملة قطاع اخلدمات العامة
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162 075 143 891 027 409

تابع جدول رقم (		)1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

		

 - 3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

1 491 197
8 425 043
130 532
1 156 430

االدعاء العام

65 721

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

18 204 700

11 268 923

جملة قطاع الأمن والنظام العام

9 372 091 75 381 717

18 234
49 195 987
6 325 276
105 624
66 885 148
4 134 703
15 247 797
141 912 769

وزارة العدل
مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

23 359 237
23 478 522
325 931
10 013 327

2 328 427
5 369 835
87 303
757 180
829 346

 -4قطاع التعليم :
ديوان البالط ال�سلطاين

56 764 1 141 766
وزارة الرتبية والتعليم
38 964 618 260 206 415
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 5 414 190 60 610 150
معهد الإدارة العامة
102 604
463 027
وزارة التعليم العايل
105 199 320 374 057 481
جمل�س البحث العلمي
7 143 803 39 625 904
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
15 468 625
وزارة القوى العاملة
( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني )
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
م�شروع جامعة عمان
جملة قطاع التعليم

112 781 849
341 000
4 000 000

18 861 900
79 110
-

175 822 309 868 696 217
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تابع جدول رقم (		)1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

		

33 972 837
33 972 837

 -5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

54 436 279 455 365 522

جملة قطاع ال�صحة

54 436 279 455 365 522

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

3 932 955
396 412
10 560 129

وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )

14 889 496

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 9 857 622 54 617 409

116 651 854
146 627 299

وزارة اخلدمة املدنية

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

39 764 324
4 638 664
10 214 421

5 494 501
977 911
3 385 210

116 695 151 547 536 331
176 032 062 754 794 763

وزارة الإ�سكان

29 040 813

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

25 481 663 215 244 714

12 550 899

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

9 281 824 135 610 787

52 416 636
4 710 721
68 639 456

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
الهيئة العامة للكهرباء واملياه

45 422 031 187 937 619
1 832 116 18 515 858
584 631 727

430 637 678

جملة قطاع الإ�سكان

374 744 847 2444 271 799

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
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تابع جدول رقم (		)1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2012م

1 800 012

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديـ ـ ـ ـ ــوان الب ـ ــالط ال�سلطاين
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية ) 7 034 629

1 632 538

26 950
6 218 380
6 879 843
6 318 352
1 526 599
7 129 024

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

112 224 11 275 921
8 945 418 129 447 457
12 558 458 40 208 892
9 054 082 68 593 821
3 984 061 9 878 857
12 049 731 54 187 125

29 899 160

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية

48 336 512 320 626 702

776 420
776 420

1 682 567

وزارة الإعالم
وزارة الرتاث والثقافة
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
وزارة الأوقاف 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 )

5 861 529

846 313

5 861 529

846 313

18 995 499

2 401 801

20 820 016

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

26 441 386 114 399 250

22 502 583

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

28 843 187 133 394 749
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تابع جدول رقم (		)1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

		

 -11قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء :
امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية
1 095 356
جملة قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء
1 095 356
 -12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع النقل )
684 868 230
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت )
12 888
هيئة تنظيم االت�صاالت
هيئة تقنية املعلومات
26 577 921
الهيئة العامة للطريان املدين
جملة قطاع النقل واالت�صاالت
711 459 039
� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
1 778 576
وزارة التجارة وال�صناعة
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي
1 006 012
�سوق م�سقط للأوراق املالية
وزارة اخلارجية ( الهيئ ــة العامـ ــة لرتوي ــج
اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات )
املجل�س الأعلى للتخطيط
4 230 070
وزارة ال�سياحة
13 466 285
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
19 059 859
جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
39 540 802
ا لإجمالــــي
1650 270 001
ال�صرف الفعلي ( املقدر )
-
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(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

15 164 394

470 619

470 619 15 164 394

826 533 951 3891 817 715
49 612 1 140 978
2 800 000 10 117 404
15 009 480 83 526 192
4 525 234
848 918 277 3986 602 289
11 731 127
25 169 840
1

1 927 426
2 265 258
-

1 198 430

102 484

49 334 561
97 547 888
14 550 898

7 346 197
12 720 306
6 246 476

30 608 147 199 532 745

1744 331 346 9450 542 481
1800 000 000
-

امل�صروفات الإمنائية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2013م (ح�سب القطاعات )
(بالريال العماين)
							
جدول رقم ()2/6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2012م

البيـــــــــــــــــــــــان

 -1قطاع الإنتاج ال�سلعي :

ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

691 546

النفط اخلام

594 969

املعادن واملحاجر

7 539 284

17 090 823

الزراعة

71 808 056

18 209 634

9 819 853

الأ�سماك

65 901 134

12 250 776

20 313 714

ال�صناعة التحويلية

28 600 197

5 149 674

48 510 905

جملة قطاع الإنتاج ال�سلعي

36 848 347 179 508 074

186 110 608

 -2قطاع الإنتاج اخلدمي :
الإ�سكان

5 659 403

604 001
634 262

204 228 504 863 194 957

1 663 932

التجارة

7 700 905

1 762 275

2 978 660

الكهرباء

2 551 325

376 346

89 752 788

املياه

13 340 536 622 677 279

2 502 829

االت�صاالت ( الربيد والربق والهاتف )

30 557 017

3 092 413

10 307 524

ال�سياحة

79 367 983

11 671 726

293 316 341

جملة قطاع الإنتاج اخلدمي

234 471 800 1606 049 466
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تابع جدول رقم (		)2/6
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2012م

121 204 297
13 383 693

 -3قطاع الهياكل االجتماعية :
التعليم
التدريب املهني

43 202 564
48 819 752
6 364 095
7 085 122

مراكز ال�شباب

240 059 523

جملة قطاع الهياكل االجتماعية

ال�صحة
الإعالم والثقافة وال�ش�ؤون الدينية
املراكز االجتماعية

 -4قطاع الهياكل الأ�سا�سية :
الطرق
املطارات
املوانئ
الري وموارد املياه
تخطيط املدن وخدمات البلديات
الإدارة احلكومية
البيئة ومكافحة التلوث

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2013م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

156 275 518 724 789 587
14 171 755 96 294 534
65 132 691 514 758 556
44 574 242 442 015 484
8 014 492 48 135 416
18 180 474 63 139 415
306 349 172 1889 132 992

373 344 108
294 482 729
119 256 651
13 133 156
45 451 125
213 879 705
8 835 758
1068 383 232

جملة قطاع الهياكل الأ�سا�سية

1166 662 027 5775 851 949

1650 270 001

الإجمايل () 4 + 3 + 2 + 1

1744 331 346 9450 542 481

-

2418 111 665
1463 418 344
566 594 460
136 621 934
388 819 778
754 993 934
47 291 834

1800 000 000

ال�صرف الفعلي املقدر

-451-

424 339 110
450 840 878
64 402 157
11 417 160
55 837 786
151 911 224
7 913 712

-

�شرطــة عمــان ال�سلطانيـــة
قــــرار
رقــــم 2014/ 38
بتحديـد �أثمـان بيـع مناهـج ال�سالمـة املروريـة
ا�ستنادا �إىل قانون ال�شرطة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانــي رقم ، 90/35
و�إىل قان ــون املرور ال�صادر باملر�س ــوم ال�سلطانـي رقم ، 93/28
و�إىل موافقة وزارة املالية مبوجب خطابها رقــم (مالية/ت ( )554-17503م د �أ)2013/5/4/
بتاريــخ 1435/3/10هـ املوافق 2014/1/12م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد �أثمان بيع مناهج ال�سالمة املرورية وفقا للجدول املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  7 :من جمادى الأوىل 1435هـ
املوافــــق  9 :من مــــــــــــــــــــــار�س 2014م
الفريق ح�سن بن حم�سن ال�شريقي
املفتـ ـ ــ�ش العـ ـ ــام لل�شرطـ ــة واجلمـ ـ ــارك
ن�شر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1050
ال�صادرة فـي 2014/3/16م
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جـدول �أثمـان بيـع مناهـج ال�سالمـة املروريـة
ت

ا�ســـــم املنهـــــاج

مقــدار الثمــن (ر.ع)

1

دليل التدريب على ال�سياقة (الكتاب الرئي�ســي)

( )3ثالثة رياالت عمانية

2

منهـ ـ ــاج التدري ـ ـ ـ ــب علـ ـ ــى ال�سياق ـ ـ ــة الوقائيـ ـ ـ ــة

( )3ثالثة رياالت عمانية

3

منهـ ـ ـ ــاج تدريـ ـ ــب �سائق ـ ــي املركب ـ ـ ــات الثقيلـ ـ ـ ـ ــة

( )3ثالثة رياالت عمانية

4

منه ـ ــاج تدريـ ـ ــب معلمـ ـ ـ ــي �سياقـ ـ ـ ـ ــة املركب ـ ـ ـ ـ ــات

( )3ثالثة رياالت عمانية

5

منهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج تدري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الفاح�صي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

( )3ثالثة رياالت عمانية

6

منه ــاج ت�أهيـ ــل مرتكب ـ ــي املخالفـ ــات واحلــوادث
املروريـ ـ ــة

( )2ريـ ـ ـ ـ ــاالن عماني ـ ـ ـ ـ ـ ــان

7

منهـ ـ ـ ــاج تدريـ ـ ـ ــب �سائقـ ـ ــي مركب ـ ـ ـ ــات الأجـ ـ ـ ــرة

( )3ثالثة رياالت عمانية
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قــــرار
رقــم 2014/76
بتحديـــد ثمـــن بيــــع
املفتـاح الأمني لقارئ بطاقة الأحوال املدنيـة
ا�ستن ــادا �إلــى قانــون ال�شرطــة ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطان ــي رقـ ــم ، 90/35
و�إلــى القان ــون املالـي ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطان ــي رقـ ــم ، 98/47
و�إلــى قان ــون الأحــوال املدنيــة ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانـ ــي رق ـ ــم ، 99/66
و�إلــى موافقـ ــة وزارة املاليـ ــة مبوج ــب خطابه ــا رق ـ ــم (مالية/ت ( )1112م د �أ)4949/2014/4/1/
بتاريــخ 1435/3/21هـ  ،املوافق 2014/1/23م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامـة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحـ ــدد ثم ــن بي ــع املفتـ ــاح الأمن ــي للقـ ــارئ الإلكرتونــي لبطاقـ ــة الأحـ ــوال املدنيـ ــة مببل ــغ
مقداره ( )20ع�شرون رياال عمانيا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  13 :من �شعبــــان 1435هـ
املوافـــــق  11 :من يونيـــــــو 2014م
الفريق  /ح�سن بن حم�سن ال�شريقي
املفت ـ ــ�ش الع ــام لل�شرطـ ــة واجلمــارك
ن�شر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1061
ال�صادرة فـي 2014/6/15م
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قــــرار
رقــــم 2014/137
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب
ا�ستنادا �إىل قانون �إقامة الأجانب ال�صــادر باملــر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم ، 95/16
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأج ــانـب ال�ص ــادرة بالقــرار رقـ ــم ، 96/63
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جتـ ــرى التعديـ ـ ــالت املرفق ـ ــة علـ ــى الالئحـ ـ ـ ــة التنفـيذي ـ ـ ــة لقان ـ ـ ــون �إقامـ ـ ـ ـ ــة الأجانـ ـ ــب
امل�شـ ــار �إليه ــا .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�ش ــر هـ ــذا الق ــرار فـي اجلري ــدة الر�سمي ــة  ،ويعم ــل ب ــه بع ــد م�ض ــي ( )30ثالثيــن يومـ ــا
مــن تاريــخ ن�شــره .
�صدر فـي  28 :من ذي احلجــة 1435هـ
املوافــــق  22 :من �أكتوبـــــــــــــر 2014م
الفريق ح�سن بن حم�سن ال�شريقي
املفتـ ـ ــ�ش العـ ـ ــام لل�شرطـ ــة واجلمـ ـ ــارك
ن�شر هذا القـرار فـي اجلريــدة الر�سميــة رقم ()1075
ال�صادرة فـي 2014/10/27م
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تعديالت على بع�ض �أحكام
الالئحة التنفـيذية لقانــــون �إقامــــة الأجانب
�أوال  :ي�ستب ــدل بن�ص ــي البندي ــن رقمــي ( )3 ، 2مــن امل ــادة ( )2مــن الالئح ــة التنفـيذي ــة
لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها الن�صان الآتيان :
 - 2املنافذ الربيــــة  :خطمـة مالحة  ،اجلزي  ،الوجاجة  ،الدارة  ،وادي �صاع ،
�صرفـي ــت  ،الربــع اخلال ــي  ،حما�س ــة � ،صع ــراء  ،الأ�ســود ،
حفـيت  ،املزيونة  ،الرو�ضة  ،الربميي .
 - 3املنافذ البحرية  :ميناء ال�سلطان قابو�س  ،ميناء الفحل  ،ميناء �صاللة ،
مينــاء خـ ــ�صب  ،مينــاء �ص ـحــار  ،مينــاء م�صيــرة  ،مين ــاء
قلهــات  ،مينــاء الدقــم � ،صــور (ميناء ال�صيد) .
ثانيا  :ي�ستبــدل بن�صــو�ص البنــود (/4هـ  )11 ، 10، 9 ، 6 ،مــن امل ــادة ( )10مــن الالئح ــة
التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها الن�صو�ص الآتية :
/4هـ  :زيــارة الأقــارب والأ�صدقاء :
متنحها ال�سلطة املخت�صة لأقارب و�أ�صدقاء العماين بناء على طلبه
وحتت كفالته كما متنح لأقارب الأجنبي املقيم فـي البالد بناء على طلب
الكفـيل وحت ــت م�س�ؤولي ــته ويجوز منحها لأقارب مالك الوحدة ال�سكنية
بناء على طلبه وحتت م�س�ؤوليته .
وتخول الت�أ�شرية حلاملها الإقامة فـي البالد ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر  ،قابلة
للتمديد ملدة ال تزيد على (� )1شهر واحد  ،ويجب ا�ستخدامها خالل ()3
ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدارها  ،ولرحلة واحدة .
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 - 6الت�أ�شيــرة ال�سريعــة :
متنحه ــا ال�سلط ــة املخت ــ�صة لرج ــال الأعم ــال الأجانــب ممــن تتطلــب طبيــعة
عملهم زي ــارة البــالد ملهمــة جتاري ــة  ،كم ــا متنــح لأ�صحــاب املهن العليا النادرة
بناء على طلب كفـيل حملي وحتت م�س�ؤوليته  ،على �أن يبد أ� ا�ستخدامها خالل
�شهر من تاريخ �إ�صدارها وتخول الت�أ�شرية حاملها دخول البالد ملرة واحدة ،
والإقامة فـيها ملدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�سابيع قابلة للتمديد ملدة ()1
�أ�سبوع .
 - 9ت�أ�شيــرة م�ستثمــر :
متنــح للأجنبــي الــذي ال يقــل �سن ــه عــن (� )21إحــدى وع�شــرين �سنــة  ،ويرغــب
فـي ا�ستثمار �أمواله فـي البالد  ،بناء على �شهادة �صادرة من اجلهة املخت�صة
تفـيد ذلك  ،وت�ستخدم الت�أ�شرية خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدارها .
 -10ت�أ�شيــرة االلتحــاق :
متنــح بنــاء علــى طلــب كفـيــل حملــي وحتــت م�س�ؤوليتــه لــزوج الأجنبـي العامل
فـي البالد ولأوالده الذين مل تتجاوز �أعمارهم (� )21إحدى وع�شرين �سنة .
كما متنح الت�أ�شرية لزوجة العماين الأجنبية بناء على طلبه  ،وب�شهادة �صادرة
من اجلهة املخت�صة تثبت هذا الزواج .
وف ــي جمي ــع الأحـ ــوال يجـ ــب ا�ستخـ ــدام الت�أ�شي ــرة خـ ــالل ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر
مــن تاريخ �إ�صدارها .
 -11الت�أ�شيــرة العائليــة :
متنحها ال�سلطة املخت�صة للأجنبي وفقا لتقديرها  ،وبناء على طلب كفـيل
حمل ــي وحت ــت م�س�ؤوليتـ ــه  ،وت�ستخـ ــدم الت�أ�شيـ ــرة خـ ــالل ( )3ثالثـ ــة �أ�شه ــر
مــن تاري ــخ �إ�صدارهــا .
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 - 12ت�أ�شيــرة �سائقــي ال�شاحنــات �أو احلافــالت :
متنــح للأجانــب مــن �سائقــي ال�شاحنــات �أو احلافــالت وم�ساعديهــم  ،وفق ــا
لل�ضوابط املحددة لذلك من قبل ال�سلطة املخت�صة  ،وت�سمح حلاملها بدخول
البالد �أكرث من مــرة  ،وتكون �صاحلــة ملدة (� )60ستني يومــا  ،علــى �أن يبــد�أ
ا�ستخدامها خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدارها � ،شريطة �أال يزيد
امل�ساعد على �شخ�ص واحد .
وت�سمح الت�أ�شرية حلاملها الدخول خالل فرتة �صالحيتها  ،والبقاء فـي البالد
ملــدة ال تزي ــد عل ــى (� )1شهــر واحــد ف ــي كــل مــرة ف ــي حال ــة تفري ــغ الب�ضائــع
فـي البالد  ،وملدة ال تزيد على ( )5خم�سة �أيام من تاريخ الدخول فـي حالة
العبور بال�شاحنة �أو احلافلة �إىل دولة جماورة  ،ويجوز متديد مدة الت�أ�شرية
عند ال�ضرورة وملدة مماثلة .
ثالثا  :ت�ض ــاف �إىل الالئح ــة التنفـيذي ــة لقانون �إقامــة الأجانــب امل�شار �إليــها مادة جديــدة
برقم ( 13مكررا) ن�صها الآتي :
املــادة ( 13مكــررا )
يجوز للكفـيل �أن يتقدم بطلب ا�ستبدال الت�أ�شرية ال�صادرة ملكفوله وفقا لل�ضوابط
التي حتددها ال�سلطة املخت�صة .
رابعا  :ي�ستب ــدل بنـ ــ�ص امل ــادة ( )14مــن الالئح ـ ــة التنفـيذي ـ ــة لقانـ ــون �إقامـ ــة الأجانـ ــب
امل�شـ ــار �إليها الن�ص الآتي :
املــادة ()14
ي�شرتط فـي الكفـيل �سواء كان �شخ�صا طبيعيا �أم معنويا  ،ما ي�أتي :
� - 1أن يكون عمانيا � ،أو �أحد مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية � ،أو �أن يكون �أجنبيا حائزا على ترخي�ص �صادر من اجلهة
املخت�صة با�ستثمار �أمواله فـي البالد � ،أو مالكا لوحدة مبنية ب�أحد
املجمعات ال�سياحية املتكاملة بالبالد .
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� - 2أن يكون م�ؤهال لتحمل تبعات الكفالة التي يفر�ضها قانون �إقامة
الأجانب واللوائح والقرارات املنفذة له .
� - 3أن يلت ــزم ب ـ�أن يعمــل الأجنبــي فـي منطقـ ــة عم ــله  ،وحت ــت �إ�شراف ــه
�إذا كان قادما للعمل .
� - 4أن يلتزم ب�إح�ضار الأجنبي � ،أو الإر�شاد عن حمل �إقامته متى طلب
منه ذلك .
� - 5أن يلتزم مبغادرة الأجنبي عند انتهاء �إقامته وجميع امللتحقني معه
�أو عندما تطلب منه ال�سلطة املخت�صة ذلك .
خام�سا  :ي�ستبـ ــدل بن ــ�ص الفق ــرة الأخرية من املادة ( )18من الالئحة التنفـيذية لقانون
�إقامة الأجانب امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
( ويعترب فـي حكم الت�سجيل الت�أ�شري على جواز �سفر الأجنبي مبا يفـيد ذلك
عند دخوله ال�سلطنة ) .
�ساد�سا  :ي�ستبدل بن�ص الفقرة الأخرية من املادة ( )20من الالئحة التنفـيذية لقانون
�إقامة الأجانب امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
( وللمدير العام �أو م�ساعده �أن ي�ستثني الأجنبي من احل�ضور لتجديد الإقامة
فـي احلاالت الطارئة � ،أو لظروف �إن�سانية يقدرها ) .
�سابعا  :ي�ستبدل الت�سل�سل �أرقام ( )7 ، 6 ، 5 ، 4من ت�أ�شريات الدخول الواردة فـي (�أوال)
مــن املـ ــادة ( )29من الالئحـ ــة التنفـيذي ــة لقانـ ــون �إقام ــة الأجان ــب امل�ش ــار �إليه ــا
لتــي :
وفقــا ل آ
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�أوال  :ت�أ�شيــرات الدخــول :
ت

نــوع الت�أ�شيــرة

4
5
6
7

ت�أ�شرية م�ستثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ت�أ�شرية التح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق
ت�أ�شرية عائليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ت�أ�شرية درا�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الر�سوم امل�ستحقة بالريال
العماين
()50
()30
()30
()30

ثامنا  :ي�ضاف ت�سل�سل جديد للمادة ( )29من الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب
امل�شار �إليها  ،ن�صه الآتي :
ثانيا  :ر�ســوم جتديــد الإقامــة :
ت

نــوع الت�أ�شيــرة

1
2
3
4
5
6

�إقامة م�ستثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
�إقامة االلتحاق العائلي
الإقامة العائلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�إقامة درا�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�إقامة ال ـم ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
�إقامة التحاق مبـالـك
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الر�سوم امل�ستحقة بالريال
العماين
()50
()30
()30
()30
()50
()50

جملــ�س اخلدمــة املدنيــة
قـــرار
رقم 2014/2
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم  2011/8بتحديد الوظائف
ذات الطبيعة اخلا�صة امل�ستثناة من �شرط الإعالن عند التعيني
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  2014/2املنعقد بتاريخ 2014/5/25م ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف فقرة جديدة �إىل املادة الأوىل من القرار رقم  2011/8امل�شار �إليه  ،يكون ترتيبها
تاليا لوظيفة رئي�س مكتب الوزير  ،ن�صها الآتي  " :ملحق ثقافـي " .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  13 :من �شـــــــوال 1435هـ
املـوافــــق  10 :من �أغ�سط�س 2014م

ن�شر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1066
ال�صادرة فـي 2014/8/17م

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

-461-

قـــرار
رقم 2014/3
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية
ا�ستنادا �إىل قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رقــم ، 2010/9
و�إلـ ـ ــى ق ـ ــرار جملـ ـ ــ�س اخلدم ـ ـ ـ ــة املدنيـ ـ ـ ــة ال�ص ــادر فـ ـ ــي اجتماعـ ـ ـ ـ ــه رق ـ ــم  2014/2املنعق ـ ـ ــد
بتاريخ 2014/5/25م ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )101من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليها ،
الن�ص الآتي :
" تكـون مواعيــد الإجــازة االعتياديــة لهيئــات التدريـ�س والتدريـب والإ�شـراف والوظائــف
املرتبطة بها فـي املدار�س واملعاهد والكليات  ،ومراكز الوفاء لت�أهيل الأطفال املعاقني  ،خالل
الفرتة التي ي�صدر بتحديد بدايتها ونهايتها قرار من الوزير املخت�ص ".
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  13 :من �شـــــــوال 1435هـ
املـوافــــق  10 :من �أغ�سط�س 2014م

ن�شر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1066
ال�صادرة فـي 2014/8/17م

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
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هيئـة تنظيــم االت�صــاالت
قــــرار
رقم 2014/22
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة للخطـة الوطنيـة للرتقيـم
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/20ب�إ�صدار ترخي�صني من الفئة الأوىل لل�شركة العمانية
لالت�صاالت (�ش.م.ع.م) الأول لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الثابتة الأ�سا�سية والثاين
لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/17ب�إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأوىل لل�شركة العمانية
القطرية لالت�صاالت (�ش .م .ع .م) لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القرار رقم  2007/81بتحديد ر�سوم �أرقام االت�صاالت ،
و�إىل القرار رقم  2007/83بتحديد ر�سوم الأرقام املخت�صرة خلدمات الر�سائل الق�صرية ،
و�إىل موافقة جمل�س الإدارة فـي اجتماعه رقم  2013/6بتاريخ 2013/11/13م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن اخلطة الوطنية للرتقيم ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  23 :من جمادى الأوىل 1435هـ
املوافــــق  25 :من مـــــــــــــــــــــار�س 2014م
ن�شــر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�سميــة رقـم ()1052
ال�صادرة فـي 2014/3/30م
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حممد بن حمد الرحمي
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

الالئحة التنظيمية للخطة الوطنية للرتقيم
البـــاب الأول
تعريفــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحــة يكــون للكلمات والعبارات الــواردة نف�س املعنى املنــ�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليه � ،أو فـي ترخي�صي الثابت واملتنقل ال�صادرين
باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رق ـ ــم  2004/20وترخيـ ــ�ص املتنقـ ــل ال�صـ ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي
رقم  ، 2005/17ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر .
كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املحدد قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر :
� - 1أرقام االت�صاالت العامة :
الأرقام التي تتكون من ثمانية �أرقام  ،وت�ستخدم للثابت واملتنقل .
� -2أرقام االت�صاالت العامة املميزة :
الأرقام التي تتكون من ثمانية �أرقام  ،وهي نوعان :
�أ � -أرقام االت�صاالت ذات القيمة العالية  ،وتبد�أ بالرقم (. )900
ب � -أرقام االت�صال املجاين  ،وتبد�أ بالرقم (. )800
� - 3أرقام االت�صاالت العامة املخت�صرة :
الأرقام التي ال تقل عن �أربعة �أرقام  ،وال تزيد على �سبعة �أرقام .
 - 4الأرقام املخت�صرة خلدمات الر�سائل الق�صرية :
تتكون من خم�سة �أرقام وت�شتمل على نوعني من الأرقام :
�أ  -الأرقام املخت�صرة للخدمات ذات القيمة العالية  ،والتي تبد�أ بـ (� )9أو �أي رقم �آخر
حتدده الهيئة الحقا متى ما ا�ستدعت احلاجة لذلك .
ب  -الأرقام املخت�صرة للخدمات ذات القيمة غري العالية  ،والتي تبد�أ بـ (� )8أو �أي رقم
�آخر حتدده الهيئة الحقا متى ما ا�ستدعت احلاجة لذلك .
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� - 5أرقام فتح االت�صال الدويل (: )00
الأرقام التي ت�ستخدم لالت�صال الدولـي من ال�سلطنــة  ،ويليهــا رمـ ــز البلــد املطلوب
االت�صال به  ،ثم رقم امل�شرتك .
 - 6الأرقام �أو الرموز امل�صنفة :
الأرق ــام �أو الرم ــوز امل�شمولـ ــة فـي اخلط ــة الوطني ــة للرتقيـ ــم ال�ستخـ ــدام حمـ ــدد
مث ــل ال�شبك ــة الهاتفي ــة العامــة املوزعــة جغرافيــا �أو �شبكة الهاتــف املتنقل وغريها .
وال ي�شري ر�صد الأرقام �أو الرموز �إىل توفرها .
 - 7الأرقام �أو الرموز غري امل�صنفة :
الأرقام �أو الرموز املت�ضمنة فـي اخلطة الوطنية للرتقيم  ،ولي�ست متاحة للحجز
�أو التخ�صي�ص  ،وللهيئة حتويل تلك الأرقام �أو الرموز �إىل �أرقام �أو رموز م�صنفة .
 - 8الرقــــم امل�ستــــرد :
الرقم الذي يتم ا�سرتجاعه من املنتفع .
 - 9الأرقام �أو الرموز املخ�ص�صة :
الأرقام �أو الرموز املخ�ص�صة للمرخ�ص له  ،ويدرج ا�سمه بجانبها فـي ال�سجالت
اخلا�صة بها  .ويجب �أال حتتوي تلك ال�سجالت على معلومات ب�ش�أن تواريخ دخولها
�إىل اخلدمة .
 - 10الأرقام �أو الرموز املخ�ص�صة لالنتقال فقط :
الأرقام �أو الرموز التي يتم تخ�صي�صها للمرخ�ص له بغر�ض �إدارة االنتقال من نطاق
�إىل نطاق �آخر  ،وقد يكون التخ�صي�ص م�ؤقتا حتى تقرر الهيئة �أن يتم تخ�صي�ص تلك
الأرقام �أو الرموز ملتطلبات خدمة جديدة  ،وللهيئة تغيري م�ؤ�شر حالة التخ�صي�ص
تبعا لذلك .
 - 11الأرقام �أو الرموز ال�شاغرة :
جمموعة الأرقام �أو الرموز املتوفرة للتخ�صي�ص �أو احلجز  ،وقد تظهر جمموعة
�أرقام ك�شاغر مع طلبها من قبل مرخ�ص �آخر  ،وذلك ب�سبب عدم حتديث ال�سجالت
اخلا�صة بتلك الأرقام �أو ت�أخري التحديث .
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 - 12الأرقام ال�شاغرة لغر�ض حمدد :
نطاقات الأرقام التي تكون متوفرة ح�صريا لأغرا�ض معينة .
 - 13الأرقام املحمية :
جمموعة الأرقام املحجوزة �إىل �إ�شعار �آخر � ،أو �إىل �أن يحل تاريخ معني �إذا مت حتديد
تاريخ لذلك  ،وتتم حماية الأرقام لأغرا�ض التخطيط امل�ستقبلي � ،أو لتجنب م�شاكل
االت�صال امل�ؤقتة �أو الدائمة �أو لغريها من الأ�سباب الأخرى .
 - 14الأرقام �أو الرموز املحجوزة :
الأرقام �أو الرموز املخ�ص�صة م�ؤقتا  ،والتي تخ�ضع للت�أكيد من قبل مقدم الطلب
�أو الهيئة  ،ويجب عدم ظهور ا�سم مقدم الطلب �إىل جانب احلجز ل�ضمان ال�سرية
التجارية .
 - 15رموز نقاط الإ�شارات الوطنية :
�أرقـام ثنائيــة تتكــون من (� )14أربـع ع�شــرة خان ــة  ،وت�ستخــدم ف ــي حتديـ ــد عنا�صـ ــر
ال�شبكة املت�صلة ب�شبكة الإ�شارة الوطنية .
 - 16رموز نقاط الإ�شارات الدولية :
�أرق ــام ثنائيــة تتكــون مــن (� )14أربـع ع�شــرة خانــة  ،وت�ستخــدم فـي حتديــد عنا�صــر
ال�شبكة املت�صلة ب�شبكة الإ�شارة الدولية .
 - 17رموز ال�شبكة املتنقلة :
�أرقـ ــام ثنائي ــة تتكون من ث ــالث خان ــات  ،وت�ستخــدم فـي حتدي ــد ال�شبك ــة الأ�صلي ــة
للم�ستخدمني .
 - 18رمز �شبكة الهاتف املتنقل :
الرمز الذي ي�ستخدم مع رمز البلد اخلا�ص بالهاتف املتنقل لتحديد م�شغل خدمة
الهاتف املتنقل .
 - 19رمز االت�صال الدويل بال�سلطنة :
الرمز املخ�ص�ص من قبل االحتاد الدويل لالت�صاالت (قطاع االت�صاالت) لل�سلطنة
وهو الرمز ( ، )968وهذا الرقم يتبع �أرقام فتح االت�صال الدويل لالت�صال بال�سلطنة
من اخلارج  ،ويليه رقم امل�شرتك داخل ال�سلطنة .
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 - 20رمز اختيار امل�شغل :
جمموعة من اخلانات يتم تخ�صي�صها �سواء مل�شغلني خمتارين � ،إما خلدمة االختيار
امل�سبق ( ، )CPSو�إما خلدمة االختيار بح�سب املكاملة (. )CSS
� - 21أرقام االت�صاالت غري اجلغرافية :
هياكل للأرقام غري املرتبطة مبنطقة جغرافية حمددة .
� - 22أرقام االت�صاالت اجلغرافية :
هياكل للأرقام املرتبطة مبنطقة جغرافية حمددة .
 - 23مق�سم :
جممل الأجهزة الناقلة للحركة ومراحل النقل وو�سائل املراقبة والإ�شارة والوحدات
الوظيفيــة ا ألخــرى بنقط ــة ال�شبكــة  ،والتــي ميك ــن عن طريقهـ ــا ربــط خط ــوط
امل�شرتكـ ــني ودوائــر االت�صــاالت و�/أو الوحدات الوظيفية ربطا بيني ــا  ،وذلك وفقا
لطلب امل�ستخدمني الأفراد .
البـــاب الثانــــي
خطــة الرتقيــم
املــادة ( ) 2
تتكون الأرقام الوطنية من ( )8ثماين خانات كحد �أق�صى  ،وللهيئة تعديل عدد اخلانات
متى ما دعت احلاجة لذلك .
وعليه ــا الت أ�ك ــد من �أن جمي ــع الأرقـ ــام تتواف ــق مــع تو�صيــة االحت ــاد الدولـ ــي لالت�صـ ــاالت
رقم ( )E .164امل�شار �إليها فـي هذه اخلطة .
املــادة ( ) 3
تتطاب ــق اخلط ــة الوطنية للرتقيم مع املعايي ــر الدوليــة ذات العالق ــة  ،وخا�صــة تو�ص ــيات
االحتاد الدويل لالت�صاالت �أو مالحقها الت�شغيلية الآتية :
�أ  - E.123 -ال�سجل القيا�سي لأرقام الهواتف الوطنية والدولية .
ب  - E.161 -الإجـ ــراءات اخلا�ص ــة بالأرق ــام واحل ــروف والرم ــوز للهواتف والأجهزة
الأخرى التي ميكن ا�ستخدامها للنفاذ فـي �شبكة الهاتف .
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ج  - E.164 -خطة الرتقيم لالت�صاالت العامة الدولية .
د  - E.166 -خطة الرتقيم امل�شرتكة بني  E.164و . X.121
هـ  - X.121-خطة الرتقيم الدولية ل�شبكات البيانات العامة .
الأرقام امل�صنفة وغري امل�صنفة
املــادة ( ) 4
تنق�سم �أرقام االت�صاالت �إىل �أرقام م�صنفة وغري م�صنفة .
املــادة ( ) 5
يكون للأرقام �أو الرموز امل�صنفة �أحد م�ؤ�شرات احلاالت الآتية :
أ� � -أرقام �أو رموز خم�ص�صة .
ب � -أرقام �أو رموز خم�ص�صة لالنتقال ح�صريا .
ج � -أرقام �أو رموز �شاغرة .
د � -أرقام �شاغرة لغر�ض حمدد .
هـ � -أرقام حممية .
و � -أرقام �أو رموز حمجوزة .
خطــة االت�صــال احلاليـة
املــادة ( ) 6
تتكون �أرقام االت�صاالت املخ�ص�صة ال�ستخدام املنتفع داخل ال�سلطنة فـي املكاملات املحلية
والوطنية من ( )8ثماين خانات .
املــادة ( ) 7
تتكون من (� )4أربع خانات � ،أرقام االت�صاالت املخ�ص�صة لال�ستخدامات الآتية :
م�ستــوى خطــة االت�صـال

اال�ستخــــدام

xxx 1

خدمات االت�صاالت العامة .

9999

خدمات الطوارئ .
-468-

املــادة ( ) 8
تتكون من ( )8ثماين خانات � ،أرقام االت�صاالت املخ�ص�صة ال�ستخدام اخلدمات الآتية :
اال�ستخــــدام
م�ستــوى خطــة االت�صـال
900xxxxx
خدمات ذات القيمة العالية .
800xxxxx
خدمات املكاملات املجانية .
وتخ�ص�ص �أرقام االت�صاالت امل�شار �إليها ح�سب الطلب  ،وتخ�ضع خلا�صية قابلية نقل الأرقام
بني املرخ�ص لهم .
كما يجب �أن تكون هذه الأرقام متوفرة للو�صول �إليها �سواء من قبل مت�صلني من �شبكة
املرخ�ص له نف�سه � ،أو من �شبكة مرخ�ص له �آخر � ،شريطة و�ضع الرتتيبات التجارية لذلك
بني املرخ�صني .
املــادة ( ) 9
يلتزم مرخ�صو الهاتف املتنقل العاملي بدعم رقم الطوارئ الدويل . 112
خطة االت�صال لرموز اخلدمات العامة ( 1xxxو )9999
املــادة ( ) 10
ت�ستخدم �أرقام خطة االت�صال التي تبد�أ بالرقم ( )1وبالرمز ( )9999لالت�صال باخلدمات
العامة  ،وميكن االت�صال بتلك الأرقام ح�صريا من داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 11
تتكون الرموز الق�صرية للخدمات العامة من (� )4أربعة �أرقام (مثال  ، )1xxx :وللهيئة
ت�صنيفها ح�سب نوع اخلدمة التي تخ�ص�ص لها  .وتنق�سم رموز االت�صال �إىل :
النوع (�أ)  -املخ�ص�صة للخدمات العامة للجمهور :
ي�ستخدم هذا النوع من قبل املنتفع لالت�صال باخلدمات العامة مثل 999
للطوارئ  ،وتخ�ص�ص ب�شكل فردي من قبل الهيئة  ،وبدون تخ�صي�صها
ملرخ�ص له معني  .وعلى كافة املرخ�ص لهم ا�ستخدام هذه الرموز ح�صريا ،
للأغرا�ض التي خ�ص�صت من �أجلها .
-469-

النوع (ب)  -املخ�ص�صة خلدمات حمددة �ضمن ال�شبكة :
ي�ستخدم هذا النوع على امتداد ال�شبكة من قبل املنتفع لالت�صال باخلدمات
التي يوفرها نظام املرخ�ص له للم�شرتكني معه �أو نظام مرخ�ص له �آخر .
وتخ�ص�ص هذه الرموز من قبل الهيئة ملرخ�ص له معني .
رموز االت�صال الأخرى :
يتم تخ�صي�ص رموز االت�صال الأخرى للمرخ�ص لهم لتقدمي خدمات معينة
ح�صرية ملنتفعيهم املبا�شرين �أو لعمليات ال�شبكة الداخلية .
وللمرخ�ص له ذي الأنظمة املختلفة احلق فـي اختيار الرموز املقابلة متى
كان ذلك مالئما ومعقوال بغر�ض تبني توجه عام قدر الإمكان .
وتخ�ص�ص الهيئة م�ستوى من الرموز للغر�ض امل�شار �إليه  ،ب�شرط ت�سجيل
الرموز التي ي�ستخدمها كل مرخ�ص له فـي قاعدة البيانات اخلا�صة بهذه
اخلطة .
رمــوز نقطـــة الإ�شـــارة
املــادة ( ) 12
تتك ــون رموز نقط ــة الإ�شــارة من (� )14أربع ع�شرة خانــة ت�ستخــدم لرتقيـم نقــاط الإ�شــارات
فـي �شبكة نظام الإ�شارات رقم . )SS7( 7
وتق�سم �شبكة نظام الإ�شارات رقم � )SS7( 7إىل �شبكة �إ�شارات دولية و�شبكة �إ�شارات وطنية :
أ�  -رموز نقطة الإ�شارة الوطنية (: )NSPC
ت�ستخدم هذه الرموز لتحديد عنا�صر ال�شبكة التي تتوفر بها خا�صية االت�صال
ب�شبكة الإ�شارات الوطنية  .وتكون تلك الرموز م�ستقلة عن رموز نقاط الإ�شارات
الدولية  ،وتت�ألف من (� )14أربع ع�شرة قيمة ثنائية فـي �صيغة (� )9-5أرقام .
ب  -رموز نقطة الإ�شارة الدولية :
تتكون هذه الرموز من (� )14أربع ع�شرة قيمة ثنائية فـي �صيغة (� )3-8-3أرقام ،
وتعترب هذه الأرقام الثالثة الأوىل م�ضافة �إليها  ،والأرقام الثمانية التالية رموز
�إ�شارة ال�شبكة �أو املنطقة  ،وحتدد الأرقام الثالثة املتبقية نقطة �إ�شارة حمددة ،
والتي عند �إ�ضافتها �إىل رمز �إ�شارة ال�شبكة �أو املنطقة ت�شكل رمز نقطة الإ�شارة
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الدولية ( )ISPCاملكون من (� )14أربع ع�شرة خانة  ،وفقا لتو�صية االحتاد الدويل
لالت�صاالت رقم . Q.708
وي�ستخـ ــدم رمـ ــز نقط ــة الإ�ش ــارة الدوليـ ــة ( )ISPCلتحدي ــد عنا�ص ـ ــر ال�شبك ـ ــة
التــي لديه ــا ات�صال ب�شبكـ ــة الإ�ش ــارات الدولية  .ويخ�صـ ــ�ص االحت ـ ــاد الدول ـ ــي
لالت�صاالت رمز �إ�شارة �شبكة �أو منطقة واحدة لكل دولة على �أقل تقدير .
رمـوز �شبكـة الهاتـف املتنقـل
املــادة ( ) 13
ي�ص ــل عدد �أرقام رم ــوز �شبكة الهاتف املتنقل ل�شبكات الهاتــف املتنقــل العاملي فـي ال�سلطنــة
�إىل رقمني  ،وذلك وفق تو�صية االحتاد الدويل لالت�صاالت رقم . E212
للمرخ�ص لهم بت�شغيل �شبكات الهاتف املتنقل ح�صريا طلب تخ�صي�ص رموز �شبكة الهاتف
املتنقل .
رمــوز اختيـــار امل�شغـــل
املــادة ( ) 14
أ�  -يت ــم تخ�صيــ�ص رمــوز اختي ــار امل�شـغ ــل ( )CSPrefixفـي �صيغـ ــة ( )OXللمرخـ ـ ــ�ص
له ـ ــم بتقدي ــم خدمـ ـ ــات االت�ص ــاالت العام ــة  ،ويك ــون الرمــز (� )Xأي ـ ـ ــا م ـ ــن ا آلت ـ ــي :
� ، 1أو � ، 2أو � ، 3أو � ، 4أو � ، 000أو . 8
ب  -يتم تخ�صي�ص رموز خدمة اختيار امل�شغل ( )CSPrefixفـي �صيغة ( )09XYللمرخ�ص
لهم بتقدمي خدمات االت�صاالت العامة .
ج  -تخ�ص�ص رموز خدمة اختيار امل�شغل ( - )CSPrefixامل�شار �إليها فـي البندين (�أ) و (ب)
من هذه املــادة  -ح�سب �أقدمية امل�شغل فـي ال�سلطنة .
البــاب الثالـــث
قواعـد و�إجـراءات اخلطـة الوطنيـة للرتقيـم
املــادة ( ) 15
تخت�ص الهيئة بتحديد وتخ�صي�ص الأرقام والرموز وحجزها وتعديلها و�سحبها و�إدارتها
وفقا لتقديرها .
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املــادة ( ) 16
تلتزم الهيئة  ،عند تخ�صي�ص النطاقات اجلغرافية لهذه اخلطة  ،بالآتي :
أ� �	-أن تكون للرموز اجلغرافية �أهمية وطنية .
ب  -عدم ربط الرموز اجلغرافية مبرخ�ص له حمدد من الفئة الأوىل .
ج  -تخ�صي�ص جمموعات الأرقام للمرخ�ص لهم من الفئة الأوىل فـي كل منطقة
جغرافية ح�سب الطلـب  ،وذلك من م�ساحة الأرقــام التي تلي رمز املنطقـة املعنــي ،
حيــث تت�أل ــف ك ــل جمموع ــة من (� )1000ألــف رقـ ــم متتـ ــال  ،وق ــد تكـ ــون هــذه
املجموعات من عدد �أكرب �أو �أ�صغر من الأرقام وفقا ملا حتدده الهيئة .
د �	-إخطار املرخ�ص له من الفئة الأوىل ب�أ�سباب فر�ض �أية �شروط �إ�ضافية على طلبات
تخ�صي�ص �أرقام �أو رموز االت�صاالت .
املــادة ( ) 17
مع عدم الإخالل بالتزامات املرخ�ص له املن�صو�ص عليها فـي الالئحة التنفيذية لقانون
تنظي ــم االت�ص ــاالت امل�شــار �إليه ــا والرتاخي�ص ال�صادرة له ــم  ،يلتــزم املرخــ�ص له ــم الذيـ ــن
ت�سلموا ح�ص�صهم من الأرقام �أو الرموز بعدم ا�ستخدامها ب�صورة جتارية �أو فـي احلمالت
الت�سويقية �إال فـي احلاالت التي توافق عليها الهيئة .
طلبـات تخ�صيـ�ص �أو حجـز الأرقـام
املــادة ( ) 18
أ� � -أرقام االت�صاالت العامة :
 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل .
 - 2املرخــ�ص ل ــه مــن الفئة الثانية بتقدي ــم خدمة ال�صــوت عرب بروتوك ــول الإنتـ ــرنت
غري الرحالة  ،والذي ميتلك مق�سما .
ب � -أرقام االت�صاالت غري اجلغرافية :
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 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل .
 - 2املرخــ�ص ل ــه من الفئة الثانيــة بتقدمي خدمة ال�صــوت عــرب بروتوك ــول الإنرتن ــت
الرحالة .
ج � -أرقام االت�صاالت العامة املميزة :
 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل .
 - 2املرخ�ص له من الفئة الثانية ب�إن�شاء �أو ت�شغيل مق�سم �أو نظام ال�شبكة الذكية .
د � -أرقام االت�صاالت العامة املخت�صرة :
 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل .
 - 2املرخ�ص له من الفئة الثانية ب�إن�شاء �أو ت�شغيل مق�سما .
 - 3املرخ�ص له من الفئة الثانية بتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافية  ،وال
ميتلك مق�سما .
هـ  -الأرقام املخت�صرة خلدمات الر�سائل الق�صرية :
 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل ب�إن�شاء �أو تقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة .
 - 2املرخ�ص له من الفئة الثانية بتقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة  ،وميتلك
مق�سما .
 - 3املرخ ــ�ص لـ ــه من الفئـ ــة الثانيــة بتقدمي خدم ــات االت�صــاالت العام ــة الإ�ضافي ــة ،
وال ميتلك مق�سما .
و  -رموز نقاط الإ�شارات الوطنية :
 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل .
 - 2املرخ�ص له من الفئة الثانية ب�إن�شاء �أو ت�شغيل مق�سما .
ز  -رموز نقاط الإ�شارات الدولية :
 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل .
 - 2املرخ�ص له من الفئة الثانية ب�إن�شاء �أو ت�شغيل مق�سم دويل .
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ح  -رموز ال�شبكة املتنقلة :
 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل ب�إن�شاء �أو تقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة .
ط  -رمز اختيار امل�شغل :
 - 1املرخ�ص له من الفئة الأوىل .
 - 2املرخ�ص له من الفئة الثانية ب�إن�شاء �أو ت�شغيل مق�سم دويل .
املــادة ( ) 19
يلتزم مقدم طلب التخ�صي�ص �أو احلجز �أن يقدم طلبه على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،
ويذيله بتوقيعه  ،مرفقا معه املعلومات الآتية :
أ�  -اال�سم التجاري امل�سجل كامال  ،وعنوان الربيد امل�سجل  ،وا�سم ومعلومات االت�صال
اخلا�ص ــة ب ــه  ،وحتدي ــد ال�شخــ�ص املعنــي مبراجعــة الطلــب ومعلومــات االت�ص ــال
اخلا�صة به كرقم الهاتف  ،والفاك�س  ،وعنوان بريده الإلكرتوين .
ب  -ر�سالة تفوي�ض موقعة من مقدم الطلب وم�ؤرخة  ،وذلك فـي حالة قيام �شخ�ص
�آخر بتقدمي الطلب نيابة عن مقدم الطلب .
ج  -التفا�صيل املتعلقة بنوع خدمة االت�صاالت للنطاق (�شامال اخل�صائ�ص النوعية
والكمية للخدمة)  ،والتعرفة املقرتحة للخدمة  ،متى انطبق ذلك .
د  -التاريخ املتوقع لبدء اخلدمة .
هـ  -رمز و�/أو جمموعة الأرقام املراد تخ�صي�صها �أو حجزها  ،واخلياران الثاين والثالث
فـي حالة عدم توفر تلك الرموز �أو املجموعة .
و  -تفا�صيل ترخي�ص االت�صاالت �أو الت�صريح املمنوح ملقدم الطلب  ،والذي �سيقوم
مقدم الطلب ا�ستنادا به بت�شغيل �سعة الأرقام املطلوبة والنظام الذي يتم ت�شغيله .
ز  -تفا�صيل الرتتيبات اخلا�صة بالربط البيني للم�شغل وقابلية نقل الأرقام .
ح  -تفا�صيل ا�ستخدام مقدم الطلب للتخ�صي�ص احلايل للأرقام  ،وي�شمل ذلك  -على
�سبيل املثال  -الآتي :
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 الأرق ــام امل�ستخدمــة لتقديــم خدماتــه  ،والتــي تكون خم�ص�صة للم�ستخدمــنيالنهائيني .
 ال�سعة غري امل�ستخدمة حاليا . الأرقام املحجوزة للنمو اجلغرافـي وطلبات املنتفعني . خطة اال�ستخدام املتوقع لفرتة زمنية حمددة  ،والتاريخ املتوقع ال�ستخدامالتخ�صي�ص احلايل ب�شكل كامل .
	�أي معلومات �أخرى يرى مقدم الطلب �أنها �ضرورية �أو منا�سبة لدعم الطلب .املــادة ( ) 20
تخطر الهيئة مقدم الطلب كتابيا بالر�سوم الواجب �سدادها واملن�صو�ص عليها فـي اجلزء
الثالث من هذه اخلطة �أو فـي قرارات الهيئة الأخرى  ،ويعترب الطلب ملغى �إذا مل يتم
�سداد تلك الر�سوم خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ الإخطار .
املــادة ( ) 21
للهيئة �أن تطلب من مقدم الطلب توفري �أية تفا�صيل �أو معلومات �إ�ضافية تكون الزمة من
وجهة نظرها للبت فـي الطلب  ،وذلك خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدمي
الطلب � ،أو �أية مدة �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 22
�إذا كان الطلب م�ستوفيا الإجراءات وامل�ستندات  ،تقوم الهيئة بتخ�صي�ص �أرقام �أو رموز
االت�صاالت املطلوبة � ،أو تلك التي مت االتفاق عليها مع مقدم الطلب عو�ضا عن تلك
املطلوبة  ،خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ �سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 23
يجب على مقدم الطلب الذي يطلب تخ�صي�ص �سعة �إ�ضافية  ،تقدمي دليل يثبت ا�ستخدامه
ما ال يقل عن ( )%80ثمانني باملائة من �سعة الأرقام التي مت تخ�صي�صها له �سابقا .
كما عليه �إبداء �أ�سباب طلب تخ�صي�ص �سعة �أرقام �إ�ضافية  -لتخ�صي�صها لتقدمي خدمة
معينة � -إذا كان قد خ�ص�صت له �أرقام خالل فرتة ( )12االثني ع�شر �شهرا الأخرية لتقدمي
نف�س اخلدمة �أو جمال اخلدمة املطلوب تخ�صي�ص �سعة الأرقام الإ�ضافية له .
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حـاالت تقديـم طلبـات احلجـز ومدتـه
املــادة ( ) 24
ال يحق للمرخ�ص لهم تقدمي طلبات حجز الأرقام �إال خالل الفرتة التي ت�سمح فيها
الهيئة بذلك  ،وفـي جميع الأحوال يلتزم مقدم طلب احلجز بالت�أكد من �أن طلبه تتوفر
فيه ال�شروط واملتطلبات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( ، )19و�أية �شروط ومتطلبات �أخرى
من�صو�ص عليها فـي هذه اخلطة .
املــادة ( ) 25
عل ــى الهيئ ــة املحافظ ــة على �سري ــة �أيـ ــة طلب ــات تقـ ــدم �إليها  ،مــا ل ـ ــم ي�ص ــرح مق ــدم الطلب
�أو قدرت الهيئة بخالف ذلك .
ولها املوافقة على الطلبات املقدمة حلجز الأرقام  ،ومنها على �سبيل املثال  ،الطلبات
املقدمة ملواجهة احلاالت الآتية :
�أ  -التوقعات الناجتة عن تقدمي طلب تخ�صي�ص �سعة �أرقام وفقا خلطة مقدم الطلب
للتو�سعة املتوقعة لفرتة ال�سنوات الثالثة القادمة .
ب  -تو�سعة �أو زيادة اخلدمات احلالية �أو لإدخال خدمات جديدة .
وفـي كل الأحوال ال ترتتب املوافقة على طلب احلجز �أحقية مقدم الطلب لأن تخ�ص�ص
له الهيئة تلك الأرقام املطلوب حجزها له � ،أو �أن يقوم بتفعيل تلك الأرقام تلقائيا عند
انتهاء مدة احلجز .
املــادة ( ) 26
تكون مدة احلجز ( )3ثالثة �أ�شهر قابلة للتجديد بتقدمي طلب بذلك �إىل الهيئة  ،وللمرخ�ص
له طلب حتويل احلجز �إىل تخ�صي�ص � ،شريطة �سداد الر�سوم املقررة للتخ�صي�ص خالل
( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطاره بالر�سوم .
املــادة ( ) 27
للهيئة �إلغاء احلجز فـي �أي من احلاالت الآتية :
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أ�  -انتهاء مدة احلجز بدون طلب جتديده .
ب  -قيام مقدم الطلب ب�سحب احلجز .
ج  -اتفاق الهيئة ومقدم الطلب على حتويل احلجز �إىل تخ�صي�ص .
التعامل مع طلبات التناف�س على احلجز
املــادة ( ) 28
للهيئة � -إذا كانت جمموعة الأرقام املتوفرة حمدودة  -حجز ذات جمموعة الأرقام لأكرث
من مرخ�ص له م�ؤهل وفقا لأحكام هذه اخلطة  ،على �أن يتم تخ�صي�صها للمرخ�ص له
الذي يثبت حاجته لتلك املجموعة ب�سبب طلبات املنتفعني .
مواعيد تقدمي طلبات التخ�صي�ص ومدته وتعديله
املــادة ( ) 29
يجب �أن تقدم طلبات تخ�صي�ص الأرقام فـي موعد ال يزيد على (� )6ستة �أ�شهر من التاريخ
املقرر لبدء اخلدمة .
املــادة ( ) 30
تكون مدة التخ�صي�ص ( )12اثني ع�شر �شهرا بحد �أق�صى  ،وذلك وفقا للمعلومات املقدمة
ب�ش�أن توقعات الطلب على الأرقام والرموز .
وللهيئ ــة حتدي ــد م ــدد تخ�صيــ�ص �أق�صــر  ،على �أن يت ــم �إخطــار مق ــدم الطل ــب بالأ�سب ــاب
التي دعتها التخاذ هذا القرار .
املــادة ( ) 31
على املرخ�ص له  -الذي خ�ص�صت له �سعة �أرقام  -التقدم بطلب للهيئة لإجراء التعديالت
الالزمة فـي �سجالتها  ،وذلك فـي �أي من احلاالت الآتية :
أ�  -تعديل تخ�صي�ص الأرقام �أو الرموز .
ب  -تعديل الغر�ض من تخ�صي�ص الأرقام .
ج  -تعديل �شروط اال�ستخدام املفرو�ضة على التخ�صي�ص .
د � -أية تعديالت �أخرى تراها الهيئة .
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املــادة ( ) 32
يلتزم املرخ�ص له الذي خ�ص�صت له �سعة الأرقام �أو الرموز  ،بالآتي :
أ�  -ا�ستخدام الأرقـام �أو الرمـوز املخ�صــ�صة للأغرا�ض املحددة فـي طلبه للتخ�صي�ص ،
�أو التي �صرحت له الهيئة بها  ،وي�شمل ذلك �أي ت�صنيف يتعلق بنوع اخلدمة �أو التعرفة
املحددة فـي هذه اخلطة .
ب  -حتمـل م�س�ؤولي ــة الأرقام �أو الرمـوز املخ�ص�صة  ،طاملا �أنه املرخ�ص الـذي خ�صـ�صت
له تلك الأرقام �أو الرموز بداية .
ج  -عدم االجتار فـي الأرقام �أو جمموعات الأرقام .
د  -االحتفاظ ب�سجل يو�ضح ن�سبة الأرقام امل�ستخدمة .
هـ  -االحتفاظ ب�سجل للأرقام التي مت نقلها �إىل مرخ�ص له �آخر .
و  -عدم ح�ساب �أية تكلفة على �أي �شخ�ص يخ�ص�ص له رقم معني � ،إال بعد احل�صول
على موافقة الهيئة على ذلك .
ز  -ا�ستخدام الأرقام ورموز االت�صاالت التي خ�ص�صتها له الهيئة وفق �أحكام هذه
اخلطة ح�صريا .
ح  -تنفي ــذ التعديــالت التي تطلبها الهيئة على الأرق ــام �أو الرموز  ،بالتزام ــن مع
باق ــي امل�شغلني  ،واملرخ�ص لهم .
ط �	-إخطار امل�شغلني �أو املرخ�ص لهم الآخرين فـي ال�سلطنة �أو خارجها عند تفعيل
�أرقام �أو رموز االت�صاالت التي مت تخ�صي�صها  ،وذلك خالل املواعيد التي حتددها
املعايري الدولية ال�صادرة من قبل االحتاد الدويل لالت�صاالت .
ي  -توفري املعلومات الآتية �سنويا  ،والتي تكون متعلقة بالأرقام املخ�ص�صة  ،لت�ضمينها
فـي التقرير ال�سنوي للرتقيم :
 - 1اال�ستخدام احلايل للأرقام املخ�ص�صة .
 - 2ال�سعة الرتقيمية التي مت تخ�صي�صها بالفعل للمنتفعني .
 - 3حجم ال�سعة الرتقيمية املحفوظة للتو�سعات امل�ستقبلية .
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 - 4التوقعات لالحتياجات امل�ستقبلية للرتقيم من الهيئة .
 - 5الأرقــام امل�ستخدم ــة فعليـ ــا لتقدي ــم اخلدمـ ــة الثابتـ ــة  ،والتي تكـ ــون خم�ص�ص ـ ــة
للمنتفعني لكل منطقة تغطية مق�سم لتلك اخلدمة .
 - 6جمموعات الأرقام املخ�ص�صة ال�ستخدام �أي �شخ�ص �آخر من غري املنتفعني .
 - 7تفا�صيل الأرقام املنقولة �إىل مرخ�ص له �آخر بناء على طلب املنتفع .
�	- 8أية معلومات �أخرى تطلبها الهيئة .
تخ�صي�ص رموز نقاط الإ�شارات و�شروطها ومدتها و�سحبها
املــادة ( ) 33
تكون ملكي ــة رموز نق ــاط الإ�ش ــارات التي يتم تخ�صي�صهـ ــا للمرخ ــ�ص ل ــه  ،ملكي ــة عام ــة ،
وال يجوز له الت�صرف بها �إال فـي احلدود املخ�ص�صة لها .
وعلى الهيئة �إخطار االحتاد الدويل لالت�صاالت عن واقعة تخ�صي�ص الرموز �أو �سحبها من
املرخ�ص له .
املــادة ( ) 34
يلت ــزم مقــدم طلب تخ�صيــ�ص رم ــوز نقط ــة الإ�شـ ــارة الدولي ــة (� )ISPCأو رم ــوز نقط ــة
الإ�شارة الوطنيـة (� ، )NSPCأن يقــدم طلبه على منـ ــوذج الطلـ ــب املعتم ـ ـ ــد مـ ــن الهيئـ ــة ،
ويجب �أن يت�ضمن الطلب املعلومات الآتية :
أ�  -ا�سم مقدم الطلب  ،ومعلومات االت�صال اخلا�صة به  ،واال�سم التجاري امل�سجل
بالكامل  ،والعنوان الربيدي امل�سجل وا�سم ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن االت�صال وو�سائل
االت�صال اخلا�صة به كرقم الهاتف  ،ورقم الفاك�س وعنوان بريده الإلكرتوين .
ب  -ر�سال ــة تخويل موقعــة من مقــدم الطلب وم�ؤرخة  ،وذلك فـي حالة تفوي�ض الغري
لتقدمي ا�ستمارة الطلب نيابة عنه .
ج  -اال�سم املميز لنقطة الإ�شارة التي قد ت�شمل املوقع .
د  -طبيعة اال�ستخدام فـي ال�شبكة .
هـ  -نوع و�صناعة نقطة الإ�شارة .
و  -العنوان الفيزيائي لنقطة الإ�شارة (عنوان الو�صول �إىل ال�شبكة) .
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ز  -تاريخ دخول نقطة الإ�شارة للخدمة .
ح  -فيما يتعلق برموز نقطة الإ�شارة الدولية ( )ISPCيجب حتديد عالقة �إ�شارة
واحدة على الأقل لنظام نقل الر�سائل ( ، )MTPوي�شمل ذلك ا�سم نقطة الإ�شارة
البعيدة وعنوانها وموقعها ورمز نقطة الإ�شارة الدولية اخلا�ص بها .
املــادة ( ) 35
عل ــى مقـ ــدم الطلب �إخطار الهيئة ب�أية تعديــالت تط ــر أ� على املعلومات الــواردة فـي طلبه ،
�أو التي يقدمها للهيئة وفقا لطلبها .
املــادة ( ) 36
تخ�ص�ص رموز نقاط الإ�شارة لكل مرخ�ص له خالل فرتة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما من
تاريخ ت�سلم الطلب  .وللهيئة جتاوز هذه املدة فـي احلاالت الآتية :
�أ  -طلب معلومات �إ�ضافية من مقدم الطلب .
ب  -تقدير الهيئة ل�ضرورة منح مدة للت�شاور .
ج  -ارتباط الطلب مبو�ضوع يلزم معاجلته قبل التخ�صي�ص .
د  -طلب تقدمي دليل يثبت �أن مقدم الطلب ي�شغل �أو يدير نظام ات�صاالت وفقا لأحكام
قانون تنظيم االت�صاالت وا�ستنادا �إىل الرتخي�ص املطلوب .
هـ � -أي حالة �أخرى تقدرها الهيئة .
املــادة ( ) 37
يلتزم املرخ�ص له الذي خ�ص�صت له رموز نقاط الإ�شارات بالآتي :
أ�  -ا�ستخدام رموز نقطة الإ�شارة الدولية املخ�ص�صة لل�سلطنة وامل�شتقة من رموز
�إ�شارة ال�شبكة �أو املنطقة داخل ال�سلطنة .
ب  -احل�صول على موافقة كتابية من اجلهات وال�سلطات املخت�صة فـي دولة �أخرى ،
عن طريق الهيئة  ،ال�ستخدام رموز نقطة الإ�شارة الدولية امل�شتقة من رموز �إ�شارة
ال�شبكة �أو املنطقة واملخ�ص�ص لتلك الدولة .
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ج  -االمتناع عن نقل رموز نقطة الإ�شارة الدولية (� )ISPCأو رموز نقطة الإ�شارة
الوطنية ( )NSPCبني املرخ�ص لهم .
د  -تخ�صي�ص رمز نقطة �إ�شارة واحدة فقط لكل مركز نقطة �إ�شارة .
هـ  -االمتناع عن نقل رموز نقطة الإ�شارة الدولية ( ، )ISPCبا�ستثناء حاالت االندماج
�أو تدين اال�ستثمار �أو اال�ستحواذ �أو اال�ستثمارات امل�شرتكة  ،ب�شرط �إخطار الهيئة
م�سبقا عن تلك احلاالت .
و  -و�ضع نقطة �إ�شارة فـي اخلدمة لها �إ�شارة واحدة على الأقل لنظام نقل الر�سائل
( )MTPفـي �شبكة الإ�شارة الدولية  ،وذلك فيما يتعلق بتخ�صي�ص رموز نقطة
الإ�شارة الدولية .
ز  -مراعاة تو�صيات االحتاد الدويل لالت�صاالت كالتو�صيات رقم . Q.7xx
ح  -و�ضع نقاط الإ�شارة املطلوبة فـي اخلدمة خالل ( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ
التخ�صي�ص .
املــادة ( ) 38
على املرخ�ص له الذي خ�ص�صت له رموز نقاط الإ�شارة التقدم بطلب كتابي للهيئة لتعديل
�أي من الآتي :
أ�  -ت�سجيل الرمز .
ب  -الغر�ض من ا�ستخدام الرمز .
ج � -شروط اال�ستخدام .
وال تعد التعديالت �سارية املفعول �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة .
املــادة ( ) 39
على الهيئة �إخطار مقدم طلب التعديل بقرارها خالل فرتة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما
من تاريخ ت�سلم الطلب .
املــادة ( ) 40
تقوم الهيئة بالت�شاور مع الأطراف املعنية لفرتة ال تقل عن ( )45خم�سة و�أربعني يوم عمل
قبل �سحب رموز نقاط الإ�شارة املخ�ص�صة  ،وعليها �إ�شعار املرخ�ص له الذي خ�ص�صت له
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الرموز بقرارها م�سببا وكتابيا خالل فرتة ال تقل عن ( )90ت�سعني يوم عمل بعد انتهاء
تلك امل�شاورات .
املــادة ( ) 41
للهيئة �سحب �سعة رموز نقاط الإ�شارة املخ�ص�صة �أو جزء منها فـي احلاالت الآتية :
أ�  -عدم و�ضع رمز نقطة الإ�شارة فـي اخلدمة خالل الفرتة الزمنية املحددة .
ب  -ا�ستخ ــدام رم ــز نقط ــة الإ�شارة لغ ــر�ض يختلف عن الغر�ض املحــدد ف ــي ا�ستمــارة
الطلب .
ج  -توقف املرخ�ص له عن ا�ستخدام رموز نقطة الإ�شارة .
د  -ا�ستخدام رموز نقطة الإ�شارة من قبل مرخ�ص له �آخر دون موافقة الهيئة .
هـ �	-أية حاالت �أخرى حتددها الهيئة .
البــاب الرابـــع
الر�سـوم ومواعيـد �سدادهـا
املــادة ( ) 42
يحظر االجتار ب�أرقام �أو رموز االت�صاالت  .ويجوز التنازل عن �أرقام االت�صاالت بني املنتفعني
وفق ـ ــا للقواع ـ ــد ال�ساري ــة � ،شريط ــة �أن يقــوم املرخــ�ص لــه بتغييــر كافــة البيان ــات املتعلقــة
بالرقم املتنازل عنه فـي �سجالته .
املــادة ( ) 43
تتقا�ض ــى الهيئ ــة مقابــل تخ�صيــ�ص و�إعادة تخ�صيــ�ص �أرق ــام ورموز االت�صــاالت  ،الر�ســوم
املن�صو�ص عليها فـي القرارات التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن  ،على �أال تتجاوز تلك
الر�سوم تكاليف �إدارة هذه اخلطة .
املــادة ( ) 44
يلتزم املرخ�ص له با�سرتداد رقم االت�صاالت املخ�ص�ص للمنتفع � ،إذا ثبت �أنه مل يفعله خالل
املدد التي حتددها الهيئة  ،وعليه عدم تخ�صي�ص تلك الأرقام �إال بعد م�ضي ( )3ثالثة
�أ�شهر من تاريخ اال�سرتداد .
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وللمنتفــع �صاحــب الرقم امل�ستــرد الأولوية فـي ا�ستــرداد الرقم ذاتــه خالل املدد امل�شار �إليـها
�أو بعدها � ،إذا مل تخ�ص�ص ملنتفع �آخر .
البــاب اخلامـــ�س
مراجعــة قــرارات الهيئــة
املــادة ( ) 45
يحق لأي مقدم طلب وفق �أحكام هذه اخلطة  ،تقدمي طلب كتابي للهيئة ملراجعة قرارها
ال�صادر ب�ش�أن طلبه  ،وذلك فـي �أي من احلاالت الآتية :
أ�  -رف�ض الطلب كليا �أو جزئيا .
ب  -فر�ض �شروط �أو التزامات �إ�ضافية على طلب التخ�صي�ص �أو �إجرائه .
ج  -طلب معلومات �إ�ضافية لدعم الطلب .
د � -أية حاالت �أخرى تراها الهيئة معقولة .
ويتم تقدمي ونظر طلب املراجعة وفقا للقواعد وال�شروط التي ت�ضعها الهيئة لذلك .
البــاب ال�ســاد�س
مراجـعة وتعديـل اخلطـة الوطنيـة للرتقيـم
املــادة ( ) 46
للهيئة من وقت �إىل �آخر مراجعة وتعديل هذه اخلطة وفقا لأحكام الالئحة التنفيذية
لقانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليها .
كما لها مراجعتها بناء على طلب كتابي معقول من املرخ�ص له �أو املنتفعني �أو �أي طرف
�آخر ذي م�صلحة .
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قــرار
رقــم 2014/41
ب�إ�صدار الئحة تقدمي خدمات االت�صاالت لذوي الإعاقة
ا�ستنــادا �إىل قانــون تنظيــم االت�صـاالت ال�صــادر باملـ ــر�س ــوم ال�سلطــانــي رقـ ـ ــم، 2002/30
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/121ب�ش�أن ت�صديق �سلطنة عمان على االتفاقية الدولية
حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،
و إ�لـى الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون تنظيـ ــم االت�صــاالت ال�صـادرة بالقـرار رقـ ـ ــم ، 2008/144
و�إلــى موافقــة جمل ــ�س �إدارة هيئ ــة تنظيـ ــم االت�ص ــاالت مبوجـ ــب القـ ـ ــرار رقـ ــم 2014/6
بتاريـ ــخ 2014/3/16م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة تقدمي خدمات االت�صـاالت لذوي الإعاقة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي  12 :من رم�ضــــــــان 1435هـ
املوافـــــــق  10 :من يوليـــــــــــو 2014م
حممد بن حمد الرحمي
رئ ـيـ ـ ـ ـ ــ�س مـجل ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
ن�شر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1064
ال�صادرة فـي 2014/7/20م
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\
الئحــة تقديـم خدمـات االت�صـاالت لـذوي الإعاقــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املن�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفـيذية  ،ويكون للكلمات والعبارات التالية
املعنى املحدد قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ذوي الإعاقــــــــــــــة  :الأ�شخا�ص الذين يعانون من نق�ص فـي بع�ض قدراتهم
اجل�سدية �أو احل�سيــة �أو الذهنيــة خلقيــا � ،أو نتيجــة عامــل
وراث ـ ــي � ،أو مـ ــر�ض � ،أو ح ـ ــادث  ،مــما يحـ ــد مـ ــن قدرته ــم
على ت�أدية دورهم الطبيعي فـي احلياة قيا�سا على من هم
فـي �أعمارهم  ،مبا يحتاجون معه �إىل الرعاية والت�أهيل
حتــى يـ ـ�ؤدوا دوره ــم ف ــي احلي ــاة  ،ويحمــلوا بطاقــة معاق
�صادرة من وزارة التنمية االجتماعية .
 - 2مراكـــــز الت�أهيــــــل  :املراكــز التـي يتـم الرتخيـ�ص لهـا مـن قبل وزارة التنمية
االجتماعي ــة بهـ ــدف تقدي ــم برام ــج الرعاي ــة والت أ�هـ ــيل
والتدري ــب الالزم ــة لذوي الإعاقــة  ،مبا فـيها اجلمعيات
املعنية برعاية وت�أهيل املعاقني .
 - 3التقنيـــــة امل�سانـــدة � :أي منتجات � ،أجهزة  ،معدات � ،أنظمة برجمية م�ساعدة
ت�ستخدم لتح�سني وزيادة القدرات الوظيفـية لذوي الإعاقة .
 - 4اخلدمــات التتابعيـة  :خدمــة يقدمــها �شخ ــ�ص و�سيط لذوي الإعاقة با�ستخدام
الإعالم املرئي �أو الرتجمة الفورية خالل املكاملات الهاتفـية ،
كخ ــدمة الفـيديــو التتابع ــية  ،وخدمــة الر�سائــل الفورية
التتابعية .
املــادة ( ) 2
يجب على املرخ ــ�ص له توفـري اخلدمات الآتية لذوي الإعاقة :
 - 1خدمة الربط البيني ملكاملات الفـيديو .
 - 2خدمــة ال�صــوت  ،والر�سائــل الن�صـية الق�صـرية  ،والو�سائـط املتعـددة  ،واالتــ�صال
املرئي  ،والبيانات .
 - 3اخلدمات التتابعية  ،والتن�سيق فـي �ش�أنها مع اجلهات املعنية خالل الأجل الذي
حتدده الهيئة .
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 - 4خدمات مكاملات الطوارئ  ،بحيث يتمكن ذوو الإعاقة من تقدمي البالغ للحالة
الطارئة فـي وقت حدوثها دون �أي ت�أخري .
 - 5خدمات الدليل  ،بحيث يتمكن ذوو الإعاقة من اال�ستفادة منها .
املــادة ( ) 3
يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
 - 1توفـري باقات  ،وعرو�ض تعرفة خا�صة لذوي الإعاقة .
 - 2توفـري خدمات الفواتري بن�سخة �إلكرتونية لها قابلية نطق الن�ص املكتوب .
 - 3توفـري نظام مرن لتق�سيط املبالغ امل�ستحقة على ذوي الإعاقة نظري ا�ستخدامهم
خدمات االت�صاالت .
 - 4توفـري ممرات ال�ستخدام الكرا�سي املتحركة للدخول �إىل منافذ املرخ�ص له .
 - 5تخ�صي ــ�ص �شخ ــ�ص مت ــدرب عل ــى التخاطــب بلـغــة الإ�ش ــارة فـي املنافذ الرئي�سية
على الأقل .
 - 6متكني ذوي الإعاقة من الو�صول �إىل �أجهزة الدفع الآيل �أينما كان ذلك جمديا
جتاريا .
 - 7متكيــن ذوي الإعاقــة مــن النفــاذ �إىل املوقـع الإلكرتونـي للمرخـ�ص لـه  ،والتفاعل
مـع حمتــواه .
 - 8مراعاة الأولوية لذوي الإعاقة عند تقدمي خدمات االت�صاالت .
 - 9مراعاة الأولوية ملراكز الت�أهيل عند تقدمي امل�ساعدة  ،والدعم الفني  ،وال�صيانة
خلدمات االت�صاالت .
 - 10تقدمي قائمة باملزودين فـي ال�سوق املحلي الذين يقومون ببيع التقنية امل�ساندة .
املــادة ( ) 4
يجب على املرخ�ص له االلتزام بالآتي :
 - 1تقدمي خطة مف�صلة �إىل الهيئة ب�آلية تنفـيذ االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحــة  ،وامل ــدة الزمنــية املتوقــعة لإجنازهــا  ،وذلك خ ــالل (� )60ستي ــن يومـ ــا
من تاريخ العمل بهذه الالئحة .
 - 2تقدي ــم تقاري ــر ربــع �سنوي ــة �إىل الهي ــئة بــ�ش�أن تنف ــيذ اخلط ــة املن ــ�صو�ص عليه ــا
فـي البند ( )1من هذه املادة .
املــادة ( ) 5
للهيئة فـي حالة ثبوت خمالفة �أحكام هذه الالئحة � ،أن تتخذ �أحد الإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )51مكررا من قانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليه .
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قــــرار
رقم 2014/42
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة تنظيم �أ�سمـاء النطاقـات
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 الئحة تنظيم �أ�سماء النطاقات ال�صادرة بالقرار رقم ، 2012/119
و�إلـ ــى موافقـ ـ ــة جمل ـ ـ ــ�س �إدارة هيئـ ـ ــة تنظيـ ــم االت�صـ ــاالت مبوجـ ـ ــب القـ ــرار رقـ ــم 2014/8
بتاري ـ ــخ 2014/3/16م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ـ ـ ــدل بن�ص ـ ــو�ص املـ ـ ــواد ( )14و ( )24و ( )28من الئح ـ ــة تنظي ـ ــم �أ�سمـ ـ ــاء النطاقـ ـ ـ ــات
امل�ش ــار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 14
ي�شرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت امل�ستويني العلويني ( ) .omو( .عمان) �أن يكون طالب
الت�سجيـ ـ ــل مواطن ـ ـ ــا عماني ـ ـ ــا �أو �إحـ ـ ــدى وحـ ـ ــدات اجله ـ ـ ــاز الإداري للدولـ ـ ـ ــة �أو ال�شرك ـ ـ ــات
�أو امل�ؤ�س�سات �أو اجلمعيات الأهلية �أو املهنية �أو النقابات �أو اجلهات غري الربحية املرخ�ص
لها مبزاولة �أن�شطتهــا مــن اجلهات املخت�صة بال�سلطنـ ــة كل بح�سب الأحوال  ،و�أن يكــون
م�ستوفيا اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها فـي منــوذج اتفاقيــة (امل�سجل � -صاحب الت�سجيل)
املعتمد من الهيئة .
املــادة ( ) 24
يكون ت�سجيل ا�سم النطاق بطلب يقدم من طالب الت�سجيل �إىل امل�سجل املعتمد مرفقا
به كافة امل�ستندات املحددة من قبل الهيئة واملبينة فـي منوذج اتفاقية (امل�سجل � -صاحب
الت�سجيـ ــل)  ،وعلى امل�سجـل املعتمـ ــد البت فـي الطل ــب وت�سجي ــل ا�س ــم النط ــاق خـ ــالل م ــدة
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ال تزيد عل ــى ( )3ثالث ــة �أيام عمل من تاريخ تقدميه متى كان الطلب م�ستوفيــا لل�ش ــروط
املقررة مبوجب �أحكام هذه الالئحة  ،واتفاقية (امل�سجل � -صاحب الت�سجيل) والتعليمات
ال�صادرة من الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
ويجوز للهيئة فـي حالة �إخــالل امل�سجــل املعتمــد بت�سجيل ا�سم النطاق خــالل املدة امل�شار
�إليهـ ــا فـي الفقــرة ال�سابقـ ــة فـ ــر�ض غرامــة مالي ــة مقداره ــا ( )50خم�س ــون ريــاال عماني ـ ــا
عن كل يوم ت�أخري بحد �أق�صى (� )1000ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 28
يكون ت�سجيل ا�سم النطاق مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات قابلة
للتجدي ــد بنــاء علــى طلــب �صاحــب الت�سجيـ ــل مل ـ ــدة �أو مل ــدد ال تقـ ــل ك ـ ــل منهـ ــا عـ ــن �سنـ ــة ،
وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات � ،شريطة تقدمي طلب التجديد خالل ( )90الت�سعني يوما
ال�سابقة على املوعد املحدد النتهاء الت�سجيل �أو التجديد ال�سابق .
وعلى امل�سجــل املعتمد البت فـي الطلب وجتديد ا�سم النطــاق خالل مدة ال تزيد على ()3
ثالثة �أيام عمل من تاريخ انتهاء الت�سجيل متى كان الطلب م�ستوفيا لل�شــروط املقــررة
مبوجب �أحكام هذه الالئحة  ،واتفاقية (امل�سجل � -صاحب الت�سجيل) والتعليمات ال�صادرة
من الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
ويجوز للهيئة فـي حالة �إخالل امل�سجل املعتمد بتجديد ا�سم النطاق خالل املدة امل�شار �إليها
فـي الفقرة ال�سابقة فر�ض غرامة مالية مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا عن كل يوم
ت�أخري بحد �أق�صى (� )1000ألف ريال عماين .
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 بعد ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صدر فـي  12 :من رم�ضــــــــان 1435هـ
املوافــــق  10 :من يوليـــــــــــو 2014م
ن�شر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1064
ال�صادرة فـي 2014/7/20م
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حممد بن حمد الرحمي
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

قــــرار
رقـم 2014/60
ب�إ�صدار الئحة تنظيم ا�ستغالل البنية التحتية غري الن�شطة والنفاذ �إليها
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 موافقة جمل�س �إدارة الهيئة فـي اجتماعه رقم  2013/4بتاريخ 2013/5/22م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ـ ــل ف ــي �ش ـ ـ ـ ـ�أن تنظيـ ـ ـ ــم ا�ستغـ ـ ــالل البنيـ ـ ــة التحتي ـ ــة غيـ ـ ــر الن�شطـ ـ ـ ــة والنف ـ ـ ـ ــاذ �إليهـ ــا
ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  7 :من ذي احلجــــــة 1435هـ
املوافــــق  1 :من �أكتوبـــــــــــــــر 2014م

ن�شر هذا القـرار فـي اجلريــدة الر�سميـة رقـم ()1074
ال�صادرة فـي 2014/10/19م

-489-

حممد بن حمد الرحمي
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

الئحة تنظيم ا�ستغالل البنية التحتية غري الن�شطة والنفاذ �إليها
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعنى املن�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفيذية  ،ويكون للكلمات والعبارات التالية
املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1البنية التحتية غري الن�شطة :
جمي ــع عنا�ص ــر الأعمــال املدنيــة غي ــر الن�شطــة للبني ــة التحتيــة ل�شبكـ ــة االت�ص ـ ــاالت
كاملواقع  ،واملباين  ،وغرف احلماية  ،والأبراج واملعدات  ،و�إمدادات التيار الكهربائي ،
والبطاري ــات االحتياطيــة  ،والقنــوات والألياف الب�صرية غيــر امل�ستخدمـ ــة  ،وهياك ــل
التوزيع .
 - 2املجمــع العقــاري :
البنـ ــاء املكـ ــون من وحـ ــدات �سكني ــة �أو جتاريـ ــة مملوك ـ ــة �أو م�ست�أجـ ـ ــرة � ،سـ ــواء كانـ ـ ــت
هذه الوحدات متال�صقة كمبنى واحد �أو مبان منف�صلة .
 - 3موفر البنية التحتية غري الن�شطة :
�أي جهة ال يعد ن�شاط االت�صاالت ن�شاطا رئي�سيا لأعمالها التجارية  ،وتقوم مبوجب
الت�صريح با�ستغالل البنية التحتية غري الن�شطة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 4ا�ستغالل البنية التحتية غري الن�شطة :
ت�أجري البنية التحتية غري الن�شطة للمرخ�ص له �أو �صاحب ال�شبكة امل�صرح لها .
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 - 5النفاذ �إىل البنية التحتية غري الن�شطة :
متكني املرخ ــ�ص ل ــه مــن ا�ستخدام البنية التحتية غيــر الن�شط ــة للمجم ــع العق ــاري
لتقدمي خدمات االت�صال دون مقابل .
 - 6الت�صريـــح :
املوافقة التي متنحها الهيئة لل�سماح با�ستغالل البنية التحتية غري الن�شطة .
 - 7ال�شبكة امل�صرح لها :
�أي �شبكـ ــة ات�ص ــاالت معفــاة من قبــل الهيئ ــة مـن متطلبــات الرتخيــ�ص وفقـ ــا لقانـ ــون
تنظيم االت�صاالت .
 - 8االتفاقية التجارية :
العقد املربم بني موفر البنية التحتية غري الن�شطة  ،واملرخ�ص له �أو �صاحب ال�شبكة
امل�صرح بها  ،ب�ش�أن ا�ستغالل البنية التحتية غري الن�شطة .
املــادة ( ) 2
يعفى موفر البنية التحتية غري الن�شطة و�صاحب املجمع العقاري من متطلبات الرتخي�ص
املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
يج ــوز للهيئ ــة تبادل تفا�صيل اخلطط احلالية وامل�ستقبلية للبنية التحتيــة غيــر الن�شط ــة
مع اجلهات احلكومية الأخرى املعنية �أو مع املرخ�ص له �أو مع �صاحب ال�شبكة امل�صرح لها .
املــادة ( ) 4
على موفر البنية التحتية غري الن�شطة ا�ستغاللها على �أ�سا�س غري متييزي وغري ح�صري .
املــادة ( ) 5
على �صاحب املجمع العقاري متكني املرخ�ص له من النفاذ للبنية التحتية غري الن�شطة
اخلا�صة به على �أ�سا�س غري متييزي وغري ح�صري .
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الف�صــــل الثانــــي
�أهــــداف الالئحــــة
املــادة ( ) 6
تهدف هذه الالئحة �إىل حتقيق الآتي :
�أ  -ا�ستغالل البنية التحتية غري الن�شطة والنفاذ �إليها .
ب  -ت�شجيع اال�ستثمار فـي التقنيات والت�سهيالت املنا�سبة للبنية التحتية غري الن�شطة .
ج  -تقليل تكلفة �إن�شاء البنية التحتية غري الن�شطة .
د  -تقليل تكلفة اخلدمات املقدمة للمنتفعني .
هـ � -ضمان تبادل املعلومات حول البنية التحتية غري الن�شطة القائمة حاليا واملخطط
لها م�ستقبال  ،مل�ساعدة موفري اخلدمة عند التخطيط ل�شبكاتهم .
و  -تفادي احلفر فـي الطرق والأر�صفة بغر�ض دفن الأنابيب احلاملة لكوابل الألياف
الب�صرية عندما تتوفر �سعة �إ�ضافية بنف�س املنطقة �أو امل�سارات اململوكة لطرف
�آخر .
ز � -ضمــان النفاذ للمجمعات العقاري ــة ب�شك ــل ع ــادل وغري متييزي مــن قب ــل موفـ ــري
خدمات االت�صاالت العامة .
ح  -زيادة انت�شار خدمة النطاق العري�ض وتطبيقاته .
الف�صــل الثالـــث
�إجراءات احل�صول على الت�صريح و�أحكام االتفاقية التجارية
املــادة ( ) 7
يقـدم طل ـ ــب احل�ص ــول علــى الت�صريح فـي �أربــع ن�ســخ مــن النم ــوذج املعــد له ــذا الغ ــر�ض ،
مرفقا به الآتي :
أ� � -شهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول .
ب  -البطاقة ال�شخ�صية �سارية املفعول � ،أو جواز ال�سفر للمفو�ض بالتوقيع .
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ج � -شهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�صناعة عمان �سارية املفعول .
د �	-أ�سماء املخولني بالتوقيع مع مناذج توقيعاتهم .
هـ  -بيانات البنية التحتية غري الن�شطة املراد ا�ستغاللها .
و �	-إي�ص ـ ــال �سـ ــداد ر�سـ ــم درا�س ــة الطلـ ــب  ،ومقـ ــداره ( )300ثالثمائـ ــة ري ـ ــال عمانـ ـ ــي
غري م�سرتد .
ز �	-أي م�ستندات �أو معلومات �أخرى تطلبها الهيئة .
املــادة ( ) 8
أ�  -على الدائرة املخت�صة بالهيئة درا�سة الطلب والبت فيه خالل ( )45خم�سة و�أربعني
يوما من تاريخ ا�ستيفاء كافة امل�ستندات املطلوبة  ،وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون
القرار م�سببا .
ولذوي ال�ش�أن التظلم �إىل الرئي�س التنفيذي من قرار رف�ض الطلب خالل (� )60ستني
يوما من تاريخ العلم به  ،ويتم البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه .
ب  -فـي حالة املوافقة يتم �إ�شعار مقدم الطلب ب�سداد ر�سم �إ�صدار الت�صريح ومقداره
( )3000ثالثة �آالف ريال عماين خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الإ�شعار  ،وت�صدر
الدائرة املخت�صة الت�صريح بعد تقدمي مقدم الطلب ما يفيد �سداد هذه الر�سوم .
ج  -للدائرة املخت�صة  -بناء على التما�س مقدم الطلب  -عدم التقيد باملدد املن�صو�ص عليها
فـي هذه املادة �إذا كانت هناك �أ�سباب مو�ضوعية تربر ذلك .
املــادة ( ) 9
تك ـ ــون مـ ــدة الت�صري ــح ( )3ث ــالث �سن ــوات قابل ــة للتجديــد بنــاء علــى طل ــب امل�ص ــرح ل ــه ،
وبذات ر�سوم �إ�صدار الت�صريح املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )8من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 10
يتم �إبرام االتفاقية التجارية بناء على طلب خطي يقدم من املرخ�ص له �أو �صاحب ال�شبكة
امل�صرح لها �إىل موفر البنية التحتية غري الن�شطة يبدي فيه الرغبة فـي ا�ستئجار البنية
التحتية غري الن�شطة  ،ويلتزم طرفاها بالآتي :
أ�  -االمتناع عن �أي �إعاقة للمفاو�ضات بدون �أ�سباب مقبولة .
ب  -توفــري معلومــات تتعلــق باملفاو�ضـ ــات  ،مبا فـي ذلك املعلوم ــات الالزمـ ــة لتحديـ ــد
الت�سهيالت املطلوبة خالل �إطار زمني معقول .
ج  -االمتناع عن ك�شف املعلومات ال�سرية والتجارية اخلا�صة ب�أي طرف قبل احل�صول
على موافقته .
املــادة ( ) 11
يج ــب �أن تكون مــدة االتفاقيـ ــة التجاريــة حمددة بو�ضوح فـي االتفاقيــة  ،و�أن تكــون مبنيـة
على االعتبارات الآتية :
أ�  -العمر االفرتا�ضي للأ�صول .
ب  -نوع الأ�صول .
ج  -مدة الرتخي�ص �أو ت�صريح خدمات االت�صاالت .
املــادة ( ) 12
يلتزم موفر البنية التحتية غري الن�شطة بالآتي :
�أ  -الإر�شادات ال�صادرة من قبل الهيئة  ،ب�ش�أن ا�ستغالل البنية التحتية غري الن�شطة .
ب  -احل�صول على الت�صريح .
ج  -ال�سماح  -بناء على طلب معقول من ذوي ال�ش�أن  -بالف�صل املادي لأدوات ومعدات
املرخ�ص له �أو �صاحب ال�شبكة امل�صرح لها فـي احلاالت التي يكون فيها ذلك قابال
للتطبيق .
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د �	-إيداع ن�سخ لدى الهيئة من االتفاقية التجارية و�أي تعديالت الحقة عليها خالل
( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إبرامها �أو من تاريخ تعديلها .
هـ  -عدم القيام بالت�صرفات املنافية للمناف�سة �أو التي حتد منها .
و � -ضم ــان �أن تك ــون تعرفة خدمــة ا�ستغــالل البني ــة التحتيــة غيــر الن�شط ــة معقولـ ــة
ومبنية على �أ�سا�س التكلفة .
ز  -ا�ستغالل البنية التحتية غري الن�شطة امل�سجلة لدى الهيئة فقط .
ح  -ا�ستغالل البنية التحتية غري الن�شطة وفقا الختيار املرخ�ص له �أو �صاحب ال�شبكة
امل�صرح لها �إذا كان ذلك ممكنا فنيا وجمديا جتاريا .
ط � -إبرام االتفاقية التجارية مع املرخ�ص له �أو �صاحب ال�شبكة امل�صرح لها خالل ()90
ت�سعني يوما من تاريخ ا�ستيفاء كافة امل�ستندات واملعلومات اخلا�صة بالطلب .
املــادة ( ) 13
�إذا تع ـ ــذر �إبـ ــرام االتفاقي ـ ــة التجاري ــة خـ ــالل امل ــدة املحــددة ف ــي البن ــد ( )9م ــن امل ــادة ()12
من هذه الالئحة �أو حل �أي خالف ب�ش�أنها  ،يحق لأي طرف من طرفيها �إحالة اخلالف
�إىل الهيئة للف�صل فيه  ,وفقا لنظام الف�صل فـي املنازعات .
الف�صـــل الرابـــع
املخالفــــــات
املــادة ( ) 14
فـي حالة خمالفة �أحكـام هذه الالئحة  ،للهيئة اتخاذ �أي من ا إلجــراءات املن�صو�ص عليه ــا
فـي املادة ( )51مكررا من قانون تنظيم االت�صاالت  ،وذلك ح�سب مقت�ضيات احلال .
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قـــــرار
رقم 2014/66
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم 2007/17
ب�إ�صــدار القواعـد وال�شـروط اخلا�صــة بالرتخيــ�ص
مـن الفئـة الثانيـة لتقديـم خدمـات االت�صـاالت العامـة الإ�ضافـية
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 القـرار رقـم  2007/17ب�إ�صــدار القواع ــد وال�ش ــروط اخلا�ص ــة بالرتخيــ�ص مــن الفـئــة
الثانية لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافـية ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة فـي اجتماعه رقم  2013 /4بتاريخ 2013/ 5 /22م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـدل بن�صـي البنديـن ( )1و ( - 2ب) مـن املــادة ( )4مـن القــرار رقم  2007/17امل�شــار �إليــه ،
الن�صــان الآتيــان :
 - 1يدفــع املرخــ�ص لــه حلكومــة ال�سلطنة الإتاوة ال�سنويـة املقـررة مـن قبلها عــن كــل
�سنـة من �سنوات الرتخي�ص  ،وحت�سب بناء على �إجمايل �إيراداته حتى  31دي�سمرب
من ال�سنة  ،وتدفع قبل  30من يناير من ال�سنة التالية  ،على �أن تكون هذه الإتاوة
بن�سبة املدة من ال�سنة الأوىل للرتخي�ص  ،وفـي حالة الت�أخر عن الدفع فـي امليعاد
املحــدد يلتــزم املرخــ�ص له بدفــع عائــد قــدره (� )%6ستة باملائــة �سنويا من الإتــاوة
امل�ستحــقة .
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 - 2ب  -مبل ــغ الر�س ـ ــم ال�سن ــوي الـ ــذي يفـ ــر�ض عل ــى املرخ ــ�ص له ــم بتقديـ ــم خدم ــات
االت�ص ــاالت بن�سبـ ــة ال تزيــد عل ــى ( )%1واح ــد باملائ ــة م ــن �إجمال ــي ا إليــرادات
ال�سنويـة للمرخ ــ�ص ل ــه  ،عل ــى �أن يت ـ ــم إ�بـ ــالغ املرخ ـ ــ�ص له به ــذه احلــ�صــة قبــل
نهاي ــة �أكتوب ــر م ــن كـ ــل �سن ـ ــة  ،وتدفـ ــع ف ــي �أول يناي ـ ــر م ــن ال�سنـ ــة التالي ــة ،
وف ــي حال ــة الت أ�خ ــر عن الدفع فـي هذا امليعــاد يلتــزم املرخــ�ص له بدفــع عائــد
قــدره (� )%6ستــة باملائــة �سنويــا مـن الر�ســم امل�ستحــق .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بن�ص ال�شرط ( )1 - 18من القرار رقم  2007/17امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
يلت ــزم املرخ ــ�ص ل ــه باحل�صـ ــول عل ــى املوافقـ ــة الكتابيـ ــة امل�سبق ــة م ــن الهيئ ــة ع ــن التغي ــري
فـي ملكية �أي �شخ�ص حل�صة �أو �سهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة وب�أي طريقة من طرق ك�سب
امللكيــة �إذا مــا كانـ ــت ن�سبــته ( )%10ع�شــرة باملائــة �أو �أكثــر من ر�أ�س مال ال�شركــة � ،أو �إذا كان
هذا التغيري �سيجعــل ن�سبــة عدد الأ�سهـم �أو جممـوع احل�صـ�ص التي يتملكهـا �أحـد ال�شركــاء
ت�ساوي ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة �أو �أكرث من ر�أ�س مال ال�شركة .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 16 :من حمـــــــــــرم 1436هـ
املوافـــــق  9 :من نوفمبـــــــــــر 2014م
حمـمد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
ن�شر هذا القـرار فـي اجلريــدة الر�سميــة رقم ()1078
ال�صادرة فـي 2014/11/16م
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قـــــرار
رقـم 2014/70
ب�شـ�أن �إ�صـدار ر�سـوم تراخيـ�ص تقديـم خدمـات االت�صـاالت
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  2008/150ب�ش�أن �إ�صدار ر�سوم تراخي�ص تقدمي خدمات االت�صاالت ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة فـي اجتماعه رقم  2013/ 5بتاريخ � 25سبتمرب 2013م ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن ر�سوم تراخي�ص تقدمي خدمات االت�صاالت باجلدول املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم  2008/150امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  1 :من �صفــــــــــر  1436هـ
املوافـــــق  24 :من نوفمبــــر 2014م

ن�شـر هـذا الق ــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1081
ال�صادرة فـي 2014/12/7م
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حمـمد بن حمد الرحمي
رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
هيئـ ـ ــة تنظيـ ـ ــم االت�صـ ـ ــاالت

جـدول ر�سـوم تراخيـ�ص تقديـم خدمـات االت�صـاالت
نـوع اخلدمـة

ر�ســــــم �إ�صـــــدار
�أو جتديد الرتخي�ص

الر�سـم ال�سنـوي
للرتخي�ص

�أوال  :تراخيـ�ص الفئـة الأولـى
خدمات االت�صاالت الثابتة
والنفاذ املحلي

 35.000/-ر.ع

ن�سب ـ ــة ال تتج ـ ـ ــاوز ()%1
من الإيرادات الإجمالية
ال�سنوية

االت�صاالت الدولية

 20.000/-ر.ع

ن�سب ـ ــة ال تتج ـ ـ ــاوز ()%1
من الإيرادات الإجمالية
ال�سنوية

االت�صاالت املحلية للم�سافات
البعيدة

 20.000/-ر.ع

ن�سب ـ ــة ال تتج ـ ـ ــاوز ()%1
من الإيرادات الإجمالية
ال�سنوية

نظام الكوابل البحرية

 20.000/-ر.ع

ن�سب ـ ــة ال تتج ـ ـ ــاوز ()%1
من الإيرادات الإجمالية
ال�سنوية

خطوط امل�شرتكني الرقمية
( )ADSLالالتزامنية
( النطاق العري�ض )

 20.000/-ر.ع
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ن�سب ـ ــة ال تتج ـ ـ ــاوز ()%1
من الإيرادات الإجمالية
ال�سنوية

تابـع  :جـدول ر�سـوم تراخيـ�ص تقديـم خدمـات االت�صـاالت
ثانيـا  :تراخيـ�ص الفئـة الثانيـة
الرتخي ـ ــ�ص م ــن الفئ ـ ـ ــة
الثانية (�أ) لتقدمي خدمات
االت�صاالت العامة التي تعتمد
على ا�ستغالل �سعة من �شبكة
ات�صاالت عامة من الفئة
الأوىل

 10.000/-ر.ع

الرتاخي�ص من الفئة
الثانية (ب) لتقدمي خدمات
االت�صاالت العامة الإ�ضافية

 2.500/-ر.ع

ن�سب ـ ــة ال تتج ـ ـ ــاوز ()%1
من الإيرادات الإجمالية
ال�سنوية
ن�سب ـ ــة ال تتج ـ ـ ــاوز ()%1
من الإيرادات الإجمالية
ال�سنوية

ثالثـا  :تراخيـ�ص الفئـة الثالثـة
الرتاخي�ص من الفئة
الثالثة (�أ) لإن�شاء �أو ت�شغيل
�شبكة ات�صاالت خا�صة
�أو تقدمي خدمات االت�صاالت
اخلا�صة بوا�سطة ا�ستغالل
�سعة من �شبكة ات�صاالت عامة

 10.000/-ر.ع

الرتاخي�ص من الفئة
الثالثة (ب) لإن�شاء �أو ت�شغيل
�شبكة ات�صاالت خا�صة
�أو تقدمي خدمات االت�صاالت
اخلا�صة بوا�سطة �إن�شاء
�أو ت�شغيل بنية حتتية ل�شبكة
ات�صاالت خا�صة غري مت�صلة
بال�شبكة العامة

 2.500/-ر.ع
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ن�سب ـ ــة ال تتج ـ ـ ــاوز ()%1
من الإيرادات الإجمالية
ال�سنوية

ن�سب ـ ــة ال تتج ـ ـ ــاوز ()%1
من الإيرادات الإجمالية
ال�سنوية

قــــرار
رقـم 2014/74
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام القـرار رقـم 2008/144
ب�إ�صـدار الالئحـة التنفيذيـة لقانـون تنظيـم االت�صـاالت
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 موافقة جمل�س �إدارة الهيئة فـي اجتماعه رقم  2014/4بتاريخ 2014/9/15م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يلغى ن�ص البند (/7ج) من املــادة ( )2من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت
امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ت�ضاف الفقرة التالية لن�ص املــادة ( )25من الالئحة التنفيذية امل�شار �إليها :
" وتختــ�ص دائـرة اعتمــاد النوعيــة ب�إ�صــدار �شهـادات باملوافقـة علـى نوعيـة �أجهـزة االت�صـاالت
امل�سمــوح بتداولهــا ف ــي ال�سلطنــة مبــا فيهــا الأجهــزة التــي ت�ستخدمهــا اجلهــات الع�سكريــة
فــي الأغــرا�ض املدنيــة " .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  18 :من �صفــــــــــر 1436هـ
املوافــــق  11 :من دي�سمبــــر 2014م
ن�شـر هـذا القـرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1084
ال�صادرة فـي 2014/12/28م
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حممد بن حمد الرحمي
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

الهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهـلك
قـــــرار
رقم 2014 /246
ب�ش�أن حظر بيع وت�سويق وعر�ض وتوزيع الإطارات امل�ستعملة
ا�ستنادا �إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/81
و�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 الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2007/49
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر بيع  ،وت�سويق  ،وعر�ض  ،وتوزيع الإطارات امل�ستعملة بجميع �أنواعها و�أحجامها .
املــادة الثانيــــة
يحظــر بيع  ،وت�سويــق  ،وعــر�ض  ،وتوزيــع الإطــارات غري امل�ستعملة التــي م�ضـى علــى تاريخ
�إنتاجها (� )24أربعة وع�شرون �شهرا  ،بالن�سبة لإطارات �سيارات الركوب  ،واحلافالت ،
وال�شاحنات اخلفيفة  ،و( )30ثالثون �شهرا لل�شاحنات الثقيلة .
املــادة الثالثــــة
يجــب علــى امل ــزود �إعطــاء امل�ستهلك وثيق ــة �ضمــان للإطــار ال تق ــل م ــدة �سريانه ــا عـ ــن ()1
�سنة واحدة من تاريخ البيع  ،وي�سري ال�ضمان على الإطارات امللحقة بال�سيارات اجلديدة
وامل�ستعملة املعرو�ضة للبيع .
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املــادة الرابعــة
يجب �أن تت�ضمن فاتورة �شراء الإطارات البيانات الآتية :
 - 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
يلتـزم املــزود بالتخل ــ�ص من الإط ــارات امل�ستعملـ ــة  ،ونقلهــا �إىل املواقــع املخ�ص�صــة لذلك ،
واملحددة من قبل اجلهات املعنية .
املــادة ال�ساد�ســة
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار وفقا حلكم املادة ( )21من قانون حماية امل�ستهلك
امل�شار �إليه .
املــادة ال�سابعـــة
ين�ش ــر ه ــذا القــرار فـي اجلريــدة الر�سميــة  ،ويعمــل بــه بعــد (� )60ستــني يومــا مــن الي ــوم
التالــي لتاريــخ ن�شــره .
�صدر فـي  16 :من جمادى الثانيــة 1435هـ
املـوافـــق  16 :من ابـــــريــــــــــــــــــل 2014م
د � .سعيد بن خمي�س بن جمعة الكعبي
رئيـ�س الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك
ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقــم ()1055
ال�صادرة فـي 2014/4/20م
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قـــرار
رقم 2014/392
ب�شـ�أن حظـر رفـع �أ�سعـار بعـ�ض ال�سلـع
ا�ستنادا �إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/81
و�إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل القرار رقم  2011/12ب�ش�أن حظر رفع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،
و�إىل قرار جمل�س الوزراء فـي جل�ستـه رقم  ، 2014/7واملنعقــدة بتاريخ  2من جمادى الأوىل
1435هـ  ،املوافق  4من مار�س 2014م بتعديل قرار رئي�س الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
رقم  2011/12ب�ش ـ�أن حظــر رفع �أ�سعار ال�سلع واخلدمــات  ،و إ�قــرار قائمة ال�سلـع الأ�سا�سيــة
وال�ضرورية التي يحظر رفع �أ�سعارها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظـ ــر رف ــع �أ�سعـ ـ ــار ال�سلـ ـ ــع الأ�سا�سيـ ــة وال�ضروري ـ ــة املدرجـ ـ ــة فـ ـ ــي القائم ـ ـ ــة املرفق ـ ــة ،
واملعتمدة من جمل�س الوزراء � ،إال بعد موافقة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك .
املــادة الثانيــــة
يقدم طلب رفع �سعر ال�سلعة من املزود �إىل املديرية العامة للدرا�سات والتطوير بالهيئة
العامة حلماية امل�ستهلك �أو بوا�سطة الربيد الإلكرتوين  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
 - 1نوع ال�سلعة و�سعرها فـي ال�سلطنة وقت تقدمي الطلب .
� - 2سعر ال�سلعة فـي الدول التي حتددها الهيئة .
 - 3معدل الزيادة فـي �سعر ال�سلعة .
 - 4الأ�سباب املربرة لرفع �سعر ال�سلعة .
� - 5سعر �صرف العملة الأجنبية ذات ال�صلة وقت ا�سترياد ال�سلعة .
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املــادة الثالثــــة
تتوىل املديرية العامة امل�شار �إليها فـي املادة ال�سابقة بحث ودرا�سة طلب رفع ال�سعر والبت
فيه خالل مـدة ال تتجـاوز (� )60ستــني يومــا من تاريخ تقدميــه  ،و�إخطار مقـدم الطــلب
بالقرار  ،وفـي حالة رف�ض الطلب يجب �أن يكون القرار م�سببا  ،ويعترب م�ضي هذه املدة
دون البت فـي الطلب مبثابة رف�ضه .
املــادة الرابعــة
يجوز للمزود التظلم من قرار املديرية العامة بالرف�ض �إىل رئي�س الهيئة خالل ()60
�ستني يوم ــا من تاريـ ــخ �إخط ــاره بالق ــرار �أو م ــن تاري ــخ م�ض ــي املــدة املذك ــورة دون الب ــت
فـي الطلب  ،ويجب البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب
م�ضي هذه املدة دون البت مبثابة رف�ضه .
املــادة اخلام�ســة
يعاقـب كــل من يخال ــف �أحكام هذا القــرار وفقـا للمـادة ( )21مـن قانـون حمايـة امل�ستهلــك
امل�شار �إليه .
املــادة ال�ساد�ســة
يلغى القرار رقم  2011/ 12امل�شار �إليه .
املــادة ال�سابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  13 :من �شعبـــــــــــان 1435هـ
املـوافـــق  11 :من يونيــــــــــــــو 2014م
د � .سعيد بن خمي�س بن جمعة الكعبي
رئيـ�س الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك
ن�شر هذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميــة رقم ()1061
ال�صادرة فـي 2014/6/15م
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قائمة ال�سلع الأ�سا�سية وال�ضرورية
املعتمدة من جمل�س الوزراء فـي جل�سته رقم 2014/7
الت�سل�سل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ا�ســـــم ال�سلعــــــة
الأرز
الطحني
الزيت
ال�سمن
ال�سكر
ال�شاي
العد�س
الفا�صوليا
الفول
قهوة ( النب )
�صابون غ�سيل
معجون �أ�سنان
حم�ص ( دجنو )
حب هري�س
اللحوم الطازجة واملجمدة
الدجاج الطازج واملجمد
الأ�سماك الطازجة واملجمدة
احلليب املكثف ( مركز )
احلليب املجفف ( بودرة )
الألبان ( حليب طازج  ،لنب طازج  ،اجلنب  ،الزبدة )
البي�ض
امللح
طماطم ( �صل�صة )
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قـــــرار
رقم 2014/587
بوقف العمل بالقرار رقم 2014/392
ب�شـــ�أن حظــر رفـــع �أ�سعـــار بعـــ�ض ال�سلـــع
ا�ستنادا �إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/81
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/53ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل القرار رقم  2011/12ب�ش�أن حظر رفع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،
و�إىل القرار رقم  2014/392ب�ش�أن حظر رفع �أ�سعار بع�ض ال�سلع ،
و�إىل الأوامــر ال�سامي ــة بت�أجيــل تطبيــق القــرار رقــم  2014/392حليــن �صــدور القواني ــن
االقت�صادية املرتبطة بتنظيم ال�سوق " قانون حماية امل�ستهلك  -قانون الوكاالت التجارية -
قانون املناف�سة ومنع االحتكار " ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يوقــف العمـل بالقـرار رقـم  2014/392ب�شـ�أن حظـر رفـع �أ�سعـار بعـ�ض ال�سلـع .
املــادة الثانيــــة
ين�ش ــر ه ــذا القــرار فـي اجلريــدة الر�سميــة .
�صدر فـي  13 :من �شـــــــوال 1435هـ
املـوافـــق  10 :من �أغ�سط�س 2014م

ن�شـر هـذا القـرار فـي اجلريدة الر�سميـة رقم ()1067
ال�صادرة فـي 2014/8/24م

د � .سعيد بن خمي�س بن جمعة الكعبي
رئيـ�س الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك
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قـــــرار
رقم 2014/754
ب�شـ�أن ا�ستخـدام اللغـة العربيـة
فـي الوثائـق التـي ي�سلمهـا املـزود للم�ستهـلك
ا�ستنادا �إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/81
و�إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2007/49
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يجـب �أن تكـون جميـع الوثائـق التـي ي�سلمهـا املـزود للم�ستهـلك حمـررة باللغتيـن العربيـة
والإجنليزيـة  ،وفـي حالـة اخلـالف حـول تف�سيـر �أي وثيقـة يعتـد بالن�سخـة املحـررة باللغـة
العربيـة  ،ما لـم يتـم االتفـاق علـى خـالف ذلك .
املــادة الثانيــــة
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار وفقا حلكم املادة ( )21من قانون حماية امل�ستهلك
امل�شـار �إليـه .
املــادة الثالثــــة
ين�ش ــر ه ــذا القــرار فـي اجلريــدة الر�سميــة  ،ويعمل به بعد (� )2سنتني من تاريخ ن�شره .
�صدر فـي  5 :من حمـــــــرم 1436هـ
املـوافـــق  29 :من �أكتوبــــر 2014م

ن�شر هـذا القـرار فـي اجلريـدة الر�سمي ــة رقم ()1077
ال�صادرة فـي 2014/11/9م

د � .سعيد بن خمي�س بن جمعة الكعبي
رئيـ�س الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك
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الهيئـة العامــة ل�ســوق املــال
قــــرار
رقـم خ2014/14/
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة تنظيــم املقا�صـة والت�سويــة
ا�ستنادا �إىل قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادرة بالقرار رقم ، 2009/1
و�إىل الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2011/5
و�إىل قرار جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ � 15أكتوبر 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�صي امل ــادة ( ، )4والبند ( )2من امل ــادة ( )22من الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية
امل�شار �إليها الن�صان الآتيان :
املــادة ( ) 4
تنتهي فرتة الت�سوية للأوراق املالية املتداولة فـي ال�سوق فـي اليوم الثاين بعد يوم التداول
( )T+2بالن�سبة لل�سندات  ،وفـي اليوم الثالث بعد يوم التداول ( )T+3بالن�سبة للأ�سهم .
البنـــد ( )2مــن املــادة ( ) 22
تلتزم ال�شركـة ب�إمتام عملية الت�سويـة املاليــة فـي موعــد �أق�ص ــاه ال�ساعــة احلاديــة ع�شــرة
من �صباح اليوم الثاين بعد يوم التداول ( )T+2بالن�سبة لل�سندات  ،واليوم الثالث بعد يوم
التــداول ( )T+3بالن�سبــة للأ�سهـم  ،وذلك خ�صما من ح�ساب الت�سوية حل�سابات الأع�ضــاء
امل�ستحقني .
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املــادة الثانيــــة
يلغـى كـل مـا يخالـف هـذا القـرار � ،أو يتعـار�ض مـع �أحكامــه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به فـي الأول من يناير 2015م .
�صدر فـي  16 :من �صفــــــــــــر 1436هـ
املوافــــق  9 :من دي�سمبـــــر 2014م
يحيــى بن �سعيــد بن عبداللــه اجلابــري
رئيــ�س جملـ�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال

ن�شـر هـذا القـرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1082
ال�صادرة فـي 2014/12/14م
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الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية
قـــرار وزاري
رقـم ر2014/8/
بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم 92/126
ا�ستنادا �إىل قـانون التـ�أمينات االجتمــاعية ال�صــادر باملر�ســوم ال�سـلطـاين رقم ، 91/72
و�إىل القرار الوزاري رقم ، 92/126
و�إلــى موافقة جملـ�س �إدارة الهيئــة العامــة للت�أمينــات االجتماعيــة ،
وبنــاء علـى م ــا تقت�ضيـه امل�صلـحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )3من القرار الوزاري رقم  92/126امل�شار �إليه الن�ص الآتي :
�أ  -حت�س ــب ا�شرتاك ــات الت�أم ــني املن�صــو�ص عليه ــا فـي قان ــون الت�أميـنــات االجتماعية
وفقا ملــا يتقا�ضاه امل�ؤمن عليه من �أجر �أ�سا�سي م�ضافا �إليه العالوات امل�ستحقة له ،
ومبراع ـ ــاة التغييـ ــرات الت ــي تط ــر�أ علــى ه ــذا الأج ــر خــالل ال�شهـر ذاتــه � ،شريطــة
�أال يتجاوز عدد مرات تغيري �أجر امل�ؤمن عليه �أربع مرات خالل ال�سنة امليالدية
الواحدة .
ب  -يلتزم �صاحب العمل بدفع كامــل اال�شرتاكات امل�ستحقــة عليـ ــه وعلى امل�ؤمن عليه
�إىل الهيئة فـي املواعيد املن�صو�ص عليها فـي قانون الت�أمينات االجتماعية  ،كما
يلت ــزم مبواف ــاة الهيئــة ببيــان مف�صـل عن التغيريات التي تطر�أ على �أجر امل�ؤمن
عليه و�سداد اال�شرتاكات ال�شهرية والفروقات النا�شئة عن التغيري فـي قيمة الأجر
اخلا�ضع لال�شت ـ ــراك خـ ــالل موعـ ــد �أق�ص ــاه الأيــام الع�شــرة الأول ــى مــن ال�شه ــر
الــذي يل ــي ال�شه ــر امل�ستحقـ ــة عن ـ ــه تلك اال�شرتاكــات الواج ـ ــب �سداده ــا للهيئ ــة ،
ويكون ذلك وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
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ويحق للهيئة االعرتا�ض على العالوات املقدمة من قبل �صاحب العمل مت ــى ما
ثبت لديها عــدم توافق تلك العــالوات مــع القواعــد ال ــواردة بهذا القرار .
ج  -يلتزم �صاحب العمل ب�أن ي�ؤدي �إىل الهيئة اال�شرتاكات كاملة عن ال�شهر الذي تبد�أ
فيه خدمة امل�ؤمن عليه �أيا كان تاريخ التحاقه بالعمل لديه  ،وال ت�ؤدى اال�شرتاكات
عن جزء ال�شهر الذي تنتهي اخلدمة فيه ما مل يكن تاريخ انتهاء اخلدمة �آخر يوم
فـي ال�شهر .
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 الأول من يولي ـ ــو 2014م .
�صـدر فـي  19 :من �شعبــــــــــــان 1435هـ
املوافـــــق  17 :من يونيـــــــــــــــو 2014م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س مجل ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة الهيئ ـ ـ ـ ـ ــة
العامـ ـ ــة للت�أمينـ ـ ـ ــات االجتماعيـ ـ ــة

ن�شر هذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميــة رقم ()1062
ال�صادرة فـي 2014/6/22م
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قــرار وزاري
رقـم ر2014/9/
ب�ش�أن حتديد العالوات التي ت�ضاف للأجر اخلا�ضع لال�شرتاك
ا�ستنادا �إىل قـانون التـ�أمينات االجتمــاعية ال�صــادر باملر�ســوم ال�سـلطـاين رقم ، 91/72
و�إلــى موافقة جملـ�س �إدارة الهيئــة العامــة للت�أمينــات االجتماعيــة بجل�ستــه رق ـ ــم 2014/3
املنعقدة بتاريخ  26رجب 1435هـ  ،املوافق  26مايو 2014م ،
وبنــاء علـى م ــا تقت�ضيـه امل�صلـحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حت�س ــب ا�شرتاك ـ ــات الت�أم ـ ــني املن�ص ـ ــو�ص عليهــا فـي قانون الت�أمين ــات االجتماعيـ ــة وفق ــا
ملــا يتقا�ضاه امل�ؤمن عليه من �أجر �أ�سا�سي م�ضافا �إليه العالوات امل�ستحقة له �أيا كان نوعها
وطريقة حتديدها  ،ويكون احلد الأق�صى للأجر ال�شهري اخلا�ضع لال�شرتاك ()3000
ثالثة �آالف ريال عماين .
املــادة الثانيــــة
حت�سب العالوة امل�شار �إليها فـي املادة ال�سابقة والتي متنح للم�ؤمن عليه نقدا �أو عينا �ضمن
الأجر اخلا�ضع لال�شرتاك �شريطة حتقق الآتي :
�	- 1أن ت�صرف �شهريا ب�صورة منتظمة مع الأجر الأ�سا�سي � ،أو �أن ت�صرف ب�شكل دوري
وبحد �أدنى �أربع مرات خالل العام .
�	- 2أال يكون ل�صاحب العمل �سلطة تقديرية فـي �صرفها .
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املــادة الثالثــــة
على �صاحب العمل اخلا�ضع لقانون الت�أمينات االجتماعية ت�ضمني �أنظمته ولوائحه املالية
كافة تفا�صيل العالوات امل�ستحقة للعامل وما يعادل قيمة العالوة نقدا فـي حالة �صرفها
ب�شكل عيني .
املــادة الرابعـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يوليـ ــو 2014م .
�صـدر فـي  19 :من �شعبــــــــــــان 1435هـ
املوافـــــق  17 :من يونيـــــــــــــــو 2014م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س مجل ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة الهيئ ـ ـ ـ ـ ــة
العامـ ـ ــة للت�أمينـ ـ ـ ــات االجتماعيـ ـ ــة

ن�شر هذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميــة رقم ()1062
ال�صادرة فـي 2014/6/22م
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الهيئـة العامــة للكهربــاء وامليــاه
قــــرار
رقم 2014/245
ب�إ�صـدار معاييـر حتديـد من�شـ�آت حتليـة امليـاه ذات الطبيعـة اخلا�صـة
ا�ستنـ ــادا إ�لـ ــى قان ــون تنظيــم وتخ�صي ــ�ص قط ــاع الكهرب ــاء وامليــاه املرتبط ــة ب ـ ــه الـ�ص ـ ــادر
باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم ، 2004/78
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/92ب�إن�شاء هيئة عامة للكهرباء واملياه وتعيني رئي�س لها ،
و�إىل نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/58
و�إىل موافقـ ــة جملـ ـ ــ�س �إدارة الهيئـ ــة العامــة للكهربــاء وامليـ ــاه فـي اجتماعـ ــه رقــم 2014/2
بتاري ـ ــخ 2014/7/8م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعد من من�ش�آت حتلية املياه ذات الطبيعة اخلا�صة  ،وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص
قطـ ــاع الكهرب ــاء وامليـ ــاه املرتبط ــة ب ــه امل�شــار �إلي ــه  ،كــل م�ش ــروع �أو من�ش ـ�أة تواف ــر فيهمــا
أ�حــد املعياريــن الآتي ــني :
�	- 1أن يوفــر امل�شروع �أو املن�ش�أة �سعة �إنتاجية ال تقل عن ( 10000م ) 3ع�شـرة �آالف متـر
مكعـب/يوميـا  ،وترد هـذه ال�سعـة فـي بيان ال�سعــة الذي ي�صدر �سنويــا  ،وملـ ــدة ()7
�سبع �سنوات عن ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه .
�	- 2أن يوفر امل�شروع �أو املن�شـ�أة �سعــة �إنتاجية تـقـل عــن ( 10000م ) 3ع�شرة �آالف متـر
مكعـب/يوميــا � ،شريطة احل�صــول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الكهربـاء وامليــاه
املرتبطة به .
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املــادة الثانيــــة
تق ــوم الهيئ ــة العام ــة للكهرب ــاء وامليــاه ب�إجــراء تقيي ـ ــم البنيـ ــة التحتيـ ــة الالزم ــة للربـ ــط
مع امل�شروع �أو املن�ش�أة ذات الطبيعة اخلا�صة ل�ضمان بدء امل�شروع �أو املن�ش�أة فـي الوقت املحدد
وحتقي ــق تاريــخ ب ــدء الت�شغيــل التج ــاري  ،وذلك قبــل �صــدور رخ�صــة حتليــة ذات طبيع ــة
خا�صة  ،لت�أكيد جاهزيتها لال�ستفادة من ال�سعة اجلديدة فـي الوقت املحدد .
املــادة الثالثـــــة
للهيئــة العامــة للكهربــاء واملياه �أن تقـرر عــدم توليهــا متويــل وت�شغي ــل امل�ش ــروع �أو املن�ش ـ�أة
ذات الطبيعة اخلا�صة  ،و�أال تتوىل ذلك �أي �شركة مملوكة بالكامل للحكومة  ،وتخطر
الهيئة ال�شركــة العمانية ل�شـراء الطاقــة واملياه عن عزمها �إنتــاج �سعات جديــدة من املي ــاه
مــن خــالل من�ش�أة حتليـة ذات طبيعـة خا�صة  ،وت�صدر الهيئة �إخطارا بقرارها قب ــل طل ــب
�أي عرو�ض تتعلق بامل�شاريع �أو املن�ش�آت ذات الطبيعة اخلا�صة .
املــادة الرابعـــة
علـ ــى من�شـ ـ ـ�آت التحليـ ــة وامل�شاري ـ ــع القائم ــة  -غيـ ــر املرتبطـ ــة مبن�ش ـ ـ�آت تولي ــد الكهربـ ــاء
�أو غري القائمة معها فـي املوقع نف�سه  ،والتي يتم �إخطارها بقرار من رئي�س الهيئة العامة
للكهربـ ـ ــاء وامليـ ــاه بانطبـ ــاق معاييـ ــر حتدي ـ ــد من�ش ـ ـ�آت التحليـ ــة ذات الطبيعــة اخلا�ص ـ ــة
عليها  -توفيــق �أو�ضاعه ــا وفقا لأحك ــام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرب ــاء وامليــاه
املرتبطة به امل�شار �إليه خالل �سنة واحدة من تاريخ �إخطارها بالقرار .
املــادة اخلام�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  15 :من �صفــــــــــــــر 1436هـ
املوافــــق  8 :من دي�سمبــــــــر 2014م
ن�شـر هـذا القـرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1082
ال�صادرة فـي 2014/12/14م

حممد بن عبداللـه بن حممد املحروقي
رئيـ ــ�س الهيئـ ـ ــة العام ـ ــة للكهربـ ـ ــاء واملي ـ ـ ـ ـ ــاه
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هيئــة الوثائــق واملحفوظـات الوطنيـة
قــــــرار
رقــم 2014/1
ب�إ�صدار الالئحة املالية لهيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
ا�ستنادا �إىل قانون الوثائق واملحفوظات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم، 2007/60
و�إلـى القـانـ ــون املالـ ــي ال�صــادر باملـر�سـ ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رقم ، 98/47
و�إىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقــرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل موافقـة وزارة املالية بكتابها رقم  :م.ت.د 500/9/1/بتاريخ 14يناير 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة املالية لهيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى ك ــل ما يخال ــف هذه الالئح ــة � ،أو يتعار�ض مع �أحكــامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  29 :من �شــــــــوال �سنة 1435هـ
املوافـــــق  26 :من �أغ�سط�س �سنة 2014م

ن�شر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1068
ال�صادرة فـي 2014/8/31م
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هيثـــم بــــن طــــارق �آل �سـعيـــــد
الوزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر امل�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى هيئـ ـ ــة
الوثائـ ـ ــق واملحفوظـ ـ ـ ــات الوطنيـ ـ ـ ــة
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جامعــة ال�سلطــان قابــو�س
قـــــــــرار
رقــــم 2014/173
ب�إ�صدار الئحـة ر�سـوم اخلدمات ال�صحية مب�ست�شفـى جامعة ال�سلطـان قابـو�س
ا�ستنــادا إ�لــى املر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم  2006/71ب�إ�صــدار قانــون جامعــة ال�سلطــان قابــو�س
واعتمــاد هيكلهــا التنظيمــي ،
و إ�لـى الالئح ــة التنفيذي ــة للقانــون املالــي ال�ص ــادرة بالق ــرار ال ــوزاري رقـ ـ ــم ، 2008/118
و�إلــى الالئح ــة التنفيذي ــة لقانــون جامع ــة ال�سلطــان قابــو�س ال�ص ـ ــادرة بقـ ـ ــرار رئي ـ ــ�س
اجلامعـ ـ ــة رقـ ـ ــم ، 2009/233
و�إلـ ـ ــى الالئحـ ـ ــة املالي ـ ـ ــة جلامع ـ ــة ال�سلطـ ــان قابـ ــو�س ال�ص ــادرة بقـ ــرار رئيـ ــ�س اجلامعـ ــة
رق ــم ، 2007/142
و�إل ـ ــى قـ ـ ـ ــرار جمـ ـل ــ�س ال ـ ــوزراء املوقـ ــر ال�ص ـ ــادر ف ـ ــي جل�ستـ ـ ــه رقـ ـ ـ ــم  2012/31املنعق ـ ـ ــدة
بتاري ــخ  5م ــن ذي احلج ــة 1433هـ املواف ــق  21مـن �أكتوب ــر 2012م وامل�صـادق علي ــه فــي جل�ست ــه
رقـ ــم  2012/32املنعق ــدة بتاريــخ  26مـن ذي احلج ــة 1433هـ املواف ــق  11مـن نوفمبــر 2012م
ب�ش ـ�أن اعتم ــاد الئحـ ــة �أ�سعـ ــار اخلدم ــات ال�صحي ــة مب�ست�شف ــى جامع ــة ال�سلطــان قاب ــو�س ،
و�إلـى موافقـ ــة وزارة املاليــة باخلطــاب رقـ ــم مالي ــة  /ت  )6163( -م د �أ 2012/16/1 /م
امل ـ�ؤرخ فــي  11مــن �شعب ــان 1433هـ املواف ــق  1مـن يولي ــو 2012م ،
وبن ــاء علــى م ــا تقت�ضي ــه امل�صلحـ ــة العامـ ــة .
تقـــــرر
املـــادة الأولــى
يعمـ ــل فـ ــي �ش ـ ـ�أن ر�سـ ــوم اخلدمـ ــات ال�صحيـ ــة مب�ست�شفـ ــى جامعـ ــة ال�سلط ــان قاب ـ ــو�س
ب�أحك ـ ــام الالئحـ ـ ــة املرفقـ ـ ــة .
املـــادة الثانيــة
ين�شـ ــر هـ ــذا الق ــرار ف ـ ــي اجلريــدة الر�سميــة  ،ويعمل به من اليــوم التالــي لتاريــخ ن�شــره ،
ويلغى كل ما يخالفه .
�صـدر فـي  19 :من ربيع الثاين 1435هـ
املـــوافــق  19 :من فربايــــــــــر 2014م
ن�شــر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�سميــة رقـم ()1048
ال�صادرة فـي 2014/2/23م
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-558-

(1 CCCE4CCt¼*
jCCCªtG*mfCCCHz»* §CCC64jCCC)fE
Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

jCCCCCCCCCCCCC7&¸*

400001
400002
400003
400004
400005
400008
400010
400011
400012
400013
400014
400015
400017
400019
400020
400021
400022
400023
400024
400025
400026
400027
400029
400031
400032

RADIOLOGY

XR Finger 1
XR Hand
XR Wrist Joint
XR Scaphoid
XR Forearm
XR Elbow Joint
XR Humerus
XR Scapula
XR Clavicle
XR Sternum
XR Acromio-Clavicular Joint
XR Sterno-Clavicular Joint
XR Atlanto-Occipital Joint
XR Cervical Spine
XR Cervico-Thoracic Spine
XR Thoracic Spine
XR Lumbar Spine
XR Lumbo-Sacral Spine
XR Sacrum
XR Coccyx
XR Pelvis
XR Sacro-llliac Joint
XR Hip
XR Toe 2
XR Toe 1

-559-

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

400037
400039
400040
400042
400046
400047
400048

XR Foot
XR Ankle Joint
XR Lower Leg
XR Knee Joint
XR Femur
XR Post Nasal Space
Bone Measurement

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

400049

XR Skull, Cranium
XR Facial Bones
XR Mastoid Air Cells
XR Pituitary Fossa
XR Optic Foramen
XR Orbits
XR Zygomatic Arches
XR Nasal Bones
XR Temporo-Mandibular Joint

6.000

XR OPG, Orthopantomogram
XR Sinuses
XR Skeletal Survey
XR Finger 2
XR Finger 3
XR Finger 4
XR Finger 5
XR Toe 3
XR Toe 4
XR Toe 5
XR Shoulder Joint
XR Mandible

6.000

400050
400051
400053
400054
400055
400056
400057
400058
400059
400060
400061
400062
400063
400064
400065
400066
400067
400068
400069
400070

-560-

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

400200
400201
400250

X ray Chest
XR Thoracic Inlet
XR Abdomen

6.000
6.000
6.000

400251

XR K.U.B. Kidney, Ureter, Bladder
XR Abdomen & Chest - Urgent

6.000

XR Neck, Soft Tissue
XR Babygram

6.000
6.000

400258
400301
400302
400303
400304
400306
400307

Foetus, (Still Birth)
Pelvimetry
Barium Swallow & Meal
Barium Follow Through
Barium Enema
Barium Swallow only
Fluoroscopy
Sialogram

8.000
35.000
35.000
35.000
35.000
10.000
25.000

400322

Cholecystogram, Operative

25.000

400323

Cholecystogram, T-Tube

25.000

400324

Cholecystogram,Perc.Transhep. Percutaneous
Biliary Catheter (PTC)
PTC and Percutaneous Stent Placement
Myelogram
Fistulogram only
Sinogram
Stereotactic Breast Biopsy
XR Mammography Bilat. + Ultrasound
XR Mammography Single + Ultrasound
XR Wire Localization

400254
400255
400256
400257

400325
400330
400340
400341
400342
400343
400344
400345

-561-

8.000
6.000

180.000
375.000
100.000
50.000
25.000
250.000
50.000
30.000
75.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
400346

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
45.000

400347
400348
400350

HSG, Hysterosalpingogram
XR Galuctogram
XR Speciment X-Ray
Dacrocystogram

400390

I.V.U., Urogram Intravenous

35.000

400391

Pyelogram, Retrograde

50.000

400392

Pyelogram, Antegrade

50.000

400393

25.000

400394
400395

MCU., Micturating Cystogram
Urethrogram
Nephrostomy

25.000
180.000

400400

Angiogram, Carotid

375.000

400401

375.000

400402

Angiogram, Cerebral
Aortogram only

400403

Angiogram, Renal Selective

375.000

400404

Angiogram, Mesenteric

375.000

400405

Angiogram, Peripheral

375.000

400406

Angiogram, Pulmonary

375.000

400407

375.000

400408
400410

Venogram, Central
Venogram Peripheral
IVC Filter Placement

400412

Interventional, Petrosal Sinus Venous Sampling

1000.000

400413

Interventional, Acute Stroke Endovascular
Intervention

3000.000

-562-

25.000
6.000
25.000

375.000

30.000
900.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

400414

Interventional, Cerebral Aneurysm
Embolization A (< 10 coils)

2500.000

400415

Interventional, Cerebral Aneurysm
Embolization B (> 10 coils)

4000.000

400416

Interventional, Cerebral AVM Embolization
Onyx

5000.000

400417

Interventional, Tumour Embolization PVA

1500.000

400418

Interventional, Tumor Embolization Onyx

2500.000

400419

Interventional, Occlusion (Wuda) Test

1500.000

400420

Interventional, Spinal AVM Embolization
Uterine Artery Embolization
Pulmonary Angiogram
Pulmonary Angiogram with Selective
Peripheral Angioplasty
Peripheral Stenting
Renal Artery Angioplasty
Renal Artery Stenting
IVC Retrieval
Mesenteric Embolization < 6 coils
Peripheral Embolization < 12 coils
Catheter Directed Intra-Arterial
Thrombolysis (24-42 hours)
Aortogram only
Aortogram with Renal Selective
Aortogram with Mesenteric Selective
Aortogram with Pelvic Selective

5000.000

400422
400423
400424
400425
400426
400427
400428
400429
400430
400431
400432
400433
400434
400435
400436

-563-

825.000
375.000
575.000
700.000
1000.000
700.000
1000.000
600.000
720.000
795.000
1250.000
375.000
575.000
575.000
575.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

400438

Aortogram with Lower or upper extremity
Selective
Antegrade Stent Placement Pyelogram

400440

Dilatation, Balloon Peripheral

375.000

400441

Dilatation, Balloon Renal

375.000

400442

375.000

400451
400452

Dilatation, Balloon Subclavicl.
Fistulogram with Angioplasty
Fistulogram with Stenting

400453

Fistula Declot and Angioplasty

450.000

400460
400470
400471
400472
400473
400474
400475
400476
400477
400478
400500
400501
400502
400503
400504
400505

Embolisation
Card. Atrial Septostomy for TGA Angiogram
Card. Dilatation Balloon Mitral
Card.Cath. No Angiogram
Card.Coronary Angioplasty
Card.Coronary Angiogram
Card.HIS Bundle Study
Card.L.V.Angio & Coronaries
Card.L.V.Angiogram
Card.L.V.Angio-R.Heart Cat.
CT Brain
CT Facial Bones
CT Pituitary Fossa
CT Sinuses
CT Orbits
CT Int. Auditory Meatus

375.000
375.000
375.000
375.000
375.000
375.000
375.000
375.000
375.000
375.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000

400506

CT Petrous Bones

400437

575.000
240.000

150.000
440.000

60.000

-564-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

400507
400508

CT Parotid Glands
CT Mastoid

60.000
60.000

400509

60.000

400510
400511
400512
400513
400514
400515
400516
400517

CT Larynx, Hypopharynx
CT Spine Cervical
CT Spine Thoracic
CT Spine Lumbar
CT Extremities
CT Cardiac
CT Chest
CT Trachea
CT Abdomen

60.000
60.000
60.000
60.000
250.000
60.000
60.000
60.000

400518
400519
400520
400521
400522
400523
400524
400525
400526
400527
400528
400530
400530
400531
400532
400532
400533

CT Pancreas
CT Kidneys
CT Adrenal Glands
CT Pelvis
CT Pelvimetry
CT Angiogram Carotid + Brain
CT Perfusion
CT Cystogram
CT Arthrogram
CT Colonography
CT Enteroclysis
CT Guided Sclerosis
CT-guided sclerotherapy
CT Guided Biopsy
CT Guided Aspiration
CT-guided Aspiration
CT Neck

60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
150.000
150.000
100.000
100.000
100.000
60.000
100.000
175.000
100.000
100.000
100.000
60.000

-565-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
400534
400535
400536
400537
400538
400539
400540
400541
400542
400543
400544
400545
400550
400551
400552
400553
400600
400601
400602
400605
400606
400607
400608
400609
400610
400611
400612
400613

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

CT Myelogram
CT-guided RFA (Single Probe)
CT-guided RFA (Double Probe)
CT-guided RFA (Triple Probe)
CT-guided Biopsy
CT-guided Drainage
CT Foot
CT Ankle
CT Leg
CT Femur
CT Hip
CT Thigh
CT Wrist
CT Arm
CT Humerus
CT Shoulder
US Pregnancy
US Abdomen
US Pelvis
US Guided Sclerotherapy
US Extremity
US Brain
US Testes
US Thyroid
US Breast
US Soft Tissue Mass.
US Vessels (Doppler)
US Guided Biopsy

60.000
500.000
1100.000
1500.000
100.000
175.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
40.000
60.000
60.000
60.000
20.000
20.000
20.000
35.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
30.000
35.000

-566-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
400614
400615
400616
400617
400653
400654
400655
400656
400657
400658
400700
400701
400702
400703
400704
400705
400706
400707
400709
400720
400721
400722
400724
400730
400732
400733
400740
400741

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

US Guided Aspiration
US F.N.A. Thyroid
US Amniocentesis.
US Lumbar Region
US Amniocentesis
US Guided Drainage Catheter
US Guided Sclerotherapy
US Guided RFA - Single Probe
US Guided RFA - Double Probe
US Guided RFA - Triple Probe
NM Renogram
NM Renogram (Lasix)
NM Renogram (Capto)
NM Renogram (tx)
NM Kidney (static)
NM GFR (51Cr EDTA)
NM Urine Reflux
NM Testes (Flow)
NM Polycythemia Rx
NM Bone (static)
NM Bone (3-4 Phase)
NM Bone Densitometry
NM Bone Spect.
NM Liver / Spleen
NM Bone Marrow
NM Lymphscintigram.
NM Cholescintigram
NM Heamangioma RBCs

35.000
35.000
35.000
20.000
35.000
80.000
80.000
440.000
840.000
1240.000
30.000
35.000
35.000
35.000
20.000
60.000
35.000
20.000
100.000
35.000
50.000
20.000
50.000
20.000
35.000
20.000
25.000
40.000

-567-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
400746
400747
400749
400750
400751
400752
400753
400760
400762
400770
400771
400772
400773
400774
400790
400791
400792
400794
400795
400800
400801
400802
400803
400804
400805
400806
400807

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
NM Meckel's Divert.
NM Barret's Oesoph.
NM Salivary Glands
NM GI-Bleed (RBCs)
NM Infection
NM Gastric Emptying
NM Milk Scan
NM Lung (Q)
NM Lung (V) (aero.)
NM Myocard. (rest)
NM Myocard. (stress)
NM First-Pass
NM Multigaded (MUGA)
NM Cardiac Shunt
NM Brain (dynamic)
NM Brain (static)
NM Cisternogram
NM m-IBG Scintigram
NM Brain Spect.(Perfusion)
NM Thyroid (99 mTc)
NM Thyroid (131I)
NM Uptake (99mTc)
NM Uptake (131I)
NM Perch. Discharge
NM TSH Uptake
NM Whole Body (131Il)
NM Whole Body (201Tl)

-568-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
20.000
20.000
20.000
40.000
50.000
20.000
20.000
20.000
30.000
100.000
100.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
25.000
100.000
50.000
20.000
50.000
20.000
50.000
30.000
20.000
50.000
100.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
400808
400809
400810
400811

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

400812

NM Parathyroid
NM Strontium-89 Rx
NM Yttrium Rx
NM Wholebody (Tetrofosmin)
NM Leukoscan

400815

Stress Thallium

400830

NM Red Cell Mass Estimation

400831
400833
400850
400851
400852
400870
400875
400879
400880
400881
400882
400890
400900
400901

NM Red Cell Survival Estimation
NM Plasma Volume
NM Thyrotoxicosis Rx
NM Ca. Thyroid Rx
NM Thyroid Ablation
NM Whole Body (67Ga)
NM Vit. B12 Absorp.
NM Venogram
NM Octreotide
NM Spect. (organ)
NM Zevalin
NM HIG
MRI Brain
MRI Temporal Lobe

400902
400903
400904
400905
400906
400907

MRI Pituitary Fossa
MRI I.A.M.
MRI Sinuses
MRI Orbits
MRI Parotid
MRI Mandible

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
50.000
1100.000
350.000
70.000
150.000
300.000

-569-

70.000
70.000
70.000
100.000
250.000
200.000
250.000
40.000
20.000
850.000
50.000
9000.000
185.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
400908
400909
400910
400911
400920
400921
400922
400923
400930
400931
400932
400933
400934
400940
400941
400942
400943
400944
400945
400947
400948
400950
400951
400952
400953
400954
400960
400961
400963

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
MRI Tongue
MRI T.M.Joints
MRI Breast
MRI Mesenteric
MRI Cervical Spine
MRI Neck
MRI Whole Spine
MRI SCD
MRI Thoracic Spine
MRI Chest
MRI Cardiac
MRI Mediastinum
MRI T2* Cardiac
MRI Lumbar Spine
MRI Liver
MRI Cholangiogram
MRI Kidney
MRI Supra-renal
MRI Urography
MRI Colonography
MRI Abdomen
MRI Sacrum
MRI Pelvis
MRI Hips
MRI Pelvimetry
MRI Whole Body
MRI Shoulder
MRI Humerus
MRI Forearm

-570-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
20.000
100.000
100.000
100.000
100.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

400964
400965
400970
400971
400972
400973
400974
400980
400981
400982
400983
400984
400985
400986
400987
400988
400989

MRI Wrist
MRI Hand
MRI Thigh
MRI Knee
MRI Lower Leg
MRI Ankle
MRI Foot
MRI Cerebral Angiogram
MRI Cerebral Venogram
MRI Viscera Angiogram
MRI Neck Angiogram
MRI Subclavian Arteries
MRI Aorta
MRI Renal Angiogram
MRI Femoral Arteries
MRI Lower Extremities
MRI Pulmonary Angiogram

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

400990

MRI Upper Extremities Angiogram

100.000

400993
400994

MRI Brain + Angiogram / Venogram /
Perfusion
MRI Brain + Spectroscope

150.000
150.000

«CC¡:fgG*hCCG*hCC:
CARDIOLOGY

CARD001
CARD002
CARD003

Card.L.V.Angio & Coronaries ( Lt Heart
Study)

Card.L.V.Angio & R.Heart ( Lt.& Rt. Heart
Studies)
Angioplasty without Stenting

-571-

300.000
500.000
450.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

CARD004
CARD005
CARD006
CARD007
CARD008
CARD009

Angioplasty with One Bare metal stent
Angioplasty with Two Bare metal stents
Angioplasty with Three Bare metal stents
Angioplasty with One Drug eluting stent
Angioplasty with Two Drug eluting stents
Angioplasty with Three Drug eluting stents
Angioplasty with One Drug eluting stent
& one bare metal stent
Angioplasty with One Drug eluting stent
& two bare metal stents
Angioplasty with One Drug eluting stent
& three bare metal stents
Angioplasty with Two Drug eluting stents
& one bare metal stent
Angioplasty with Three Drug eluting stents
& one bare metal stent
Angioplasty with Two Drug eluting stents
& two bare metal stents
Angioplasty with Three Drug eluting stents
& two bare metal stents
Angioplasty with Three Drug eluting stents
& three bare metal stents

CARD010
CARD011
CARD012
CARD013
CARD014
CARD015
CARD016
CARD017

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
600.000
750.000
900.000
1150.000
1850.000
2550.000
1300.000
1450.000
1550.000
1900.000
2550.000
2150.000
2700.000
2850.000

CARD018

Insertion of temporary Pacemaker

300.000

CARD019

Insertion of permanent Pacemaker
( Single Chamber)

500.000

CARD020

Insertion of permanent Pacemaker
( Dual Chamber)

1000.000

CARD021

Insertion of Intra-aortic Balloon Pump (IABP)

-572-

500.000

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

CARD022

Diagnostic Coronary Angiography (CAG)

375.000

CARD023

Plain Only Balloon Angioplasty (POBA)

450.000

CARD024

Pericardiocentices

200.000

$fCC<&¸*CC)f;KCC<

CPHOI01
CPHOI02
CPHOI03
CPHOI04
CPHOI05
CPHOI06
CPHOI07
CPHOI08
CPHOI09
CPHOI10
CPHOI11
CPHOI14
CPHOI15
CPHOI16
CPHOI17
CPHOI18
CPHOI19
CPHOI20
CPHOI21
CPHOI22
CPHOI24

CLINICAL PHYSIOLOGY
24Hr Ecg (Monitoring) Holter
Cardiac ETT
Cath. Lt. Heart
Cath. Rt. Heart
ECG 12 Lead
ECHO Adult
ECHO Paeds
ECHO Transesoph
EPS without Angio
Pacemaker Check-Up
Pacemaker Implant
12 Hour Video EEG
24 Hour EEG Holter
BAEP Paediatrics
Brain Auditory Evoked Potential (BAEP)
EEG Adult
EEG Paediatric
EEG Sleep Staging
NCS+EMG (Adult)
NCS+EMG (Paediatrics)
Audiometry+Tumpanometry

-573-

35.000
50.000
120.000
120.000
10.000
70.000
90.000
90.000
300.000
20.000
1000.000
110.000
160.000
70.000
70.000
100.000
100.000
100.000
160.000
160.000
35.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
CPHOI26
CPHOI27
CPHOI28
CPHOI29
CPHOI30
CPHOI31
CPHOI33
CPHOI34
CPHOI35
CPHOI37
CPHOI38
CPHOI39
CPHOI40
CPHOI41
CPHOI42
CPHOI43
CPHOI45
CPHOI46
CPHOI48
CPHOI49
CPHOI50
CPHOI51
CPHOI52
CPHOI53
CPHOI54

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

Long Term Monitoring EEG

160.000

Multiple Sleep Latency Test (MSLT)

160.000

(Daytime)
NCS (CTS Only)
NCS Paediatrics

Sensory Evoked Potential (SEP)

Nerve Conduction Study (General)

70.000
70.000
35.000
70.000

Diagnostic Sleep Study (Polysomnography)

285.000

CPAP Sleep Study (Pressure Determination)

300.000

(Night)

Visual Evoked Potential (VEP)
VEP Paediatrics
Bronchial Provocation
Full Lung Function with Reversibility
Full Lung Function Baseline
Oximetry
Oximetry Overnight
Skin Testing Adult
Spirometry with Reversibility
Spirometry Baseline
Spiro. Pre/Post Exercise Test
24Hr Esoph/Gas pH(Adult)

24Hr Esoph/Gas pH(Peads)
Ankle Pressure Resting
Audiometry
Tympanometry
Tilt Test

-574-

20.000
20.000
125.000
75.000
65.000
10.000
75.000
35.000
40.000
25.000
90.000
86.000
86.000
86.000
20.000
15.000
80.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
CPHOI55
CPHOI56
CPHOI57
CPHOI58
CPHOI59
CPHOI60
CPHOI61

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
24Hr Blood Pressure Monitoring
Ankle Pressure Pre & Post Exercise
Bi-Level Therapy (EPAP-IPAP) Sleep Study
CPAP Education
Follow up Sleep Study
Plesethmography
OAE Accu Screen

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
30.000
135.000
300.000
40.000
285.000
100.000
25.000

v@@ D*@@ +

LB001
LB011
LB012
LB021
LB030
LB031
LB041
LB051
LB061
LB081
LB091
LB101
LB201
LB211
LB221
LB231
LB241
LB251
LB261

BLOOD BANK
Blood Group and Antibody Screen
Blood Group Check (patient)
Blood Group Check (donor)
Cord Blood/Neonatal Screen
DAT (polyspecific)
DAT (monospecific)
Rh/Kell Phenotype
Antibody Investigation
Group & Save Serum
Blood Group
Antibody Screen
Anti-A & Anti-B Titres
Antigen Typing - K
Antigen Typing - Fy
Antigen Typing - Jk
Antigen Typing - Kp
Antigen Typing - S
Antigen Typing - MN
Antigen Typing - Lu

-575-

14.000
5.000
5.000
14.000
4.000
4.000
17.000
30.000
14.000
5.000
12.000
17.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

LB271
LB281
LB301
LB401
LB411
LB421
LB431
LB501
LB505
LB511
LB521
LB531
LB541
LB551
LB561

Antigen Typing - Le
Antigen Typing - P1
Antigen Typing Profile
PNH Screen (DiaMed)
Cold Agglutinins
Kleihauer Test
APT's Test
Crossmatch RBC for Transfusion
Neonate Cross Match
Platelet concentrate for transfusion
Fresh Frozen Plasma for transfusion

LB571

Haemopoietic Progenitor Cells (HPC) for
transfusion
Whole Blood Request for transfusion
Packed Red Blood Cell
Irradiated Packed Red Blood Cell
Random Donor Platelet
Irradiated Random Donor Platelet
Single Donor Platelet
Irradiated Single Donor Platelet
Fresh Frozen Plasma
Cryoprecipitate
Plasma Cryoprecipitate Reduced
(Cryosupermate)

LB581
LB-BB-N01
LB-BB-N02
LB-BB-N03
LB-BB-N04
LB-BB-N05
LB-BB-N06
LB-BB-N07
LB-BB-N08
LB-BB-N09

Cryoprecipitate (AHF) for transfusion
Cryo Reduced Plasma for transfusion
Bone Marrow for transfusion
Granulocyte Concentrate for transfusion

-576-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
15.000
15.000
45.000
11.000
12.000
13.000
8.000
65.000
42.000
50.000
50.000
50.000
50.000
78.000
57.000
2175.000
42.000
40.000
3.000
40.000
4.000
40.000
4.000
40.000
40.000
40.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

LB-BB-N10 Bone Marrow Harvest ( Nursing Order)

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
1000.000

LB-BB-N11 Peripheral Blood Stem Cells

12.000

LB-BB-N12 Whole Blood ( Administration Order)

40.000

zCCG* 9*|CCH&*CC<

LH001
LH005
LH008
LH010
LH015
LH020
LH025
LH030
LH031
LH035
LH040
LH042
LH044
LH045
LH050
LH055
LH070
LH075
LH085
LH090
LH095
LH100

HAEMATOLOGY
Full Blood Count
Full Blood Count and Retic
Blood Film
ESR
Sickle Cell Screening Test
G6PD Deficiency Screening Test
Malaria Parasites
CSF Cytospin
Body Fluid (not CSF) Cytospin
Infectious Mononucleosis Antibodies
Bone Marrow Aspirate
Neutrophil Alkaline Phosphatase
Immuno-Cytochemical Staining
Prothrombin Time
Activated Partial Thromboplastin Time
Thrombin Time
Fibrinogen
Coagulation Screen (PT, APTT & Fib)
Reptilase Time
Bleeding Time
D-Dimer
Anti-Thrombin

-577-

8.000
10.000
5.000
3.000
4.000
4.000
11.000
11.000
11.000
8.000
32.000
15.000
15.000
4.000
4.000
4.000
5.000
9.000
18.000
17.000
33.000
13.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

LH105
LH110
LH112
LH120
LH125

Protein C
Protein S
Protein Z
Activate Protein C Resistance

LH130

Factor V:C Assay

LH135
LH140
LH145
LH150
LH155
LH160
LH168
LH182
LH185
LH190
LH195
LH200
LH207
LH210
LH215
LH235
LH238
LH240
LH242
LH245

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

Factor II:C Assay

55.000
63.000
60.000
38.000
25.000

Factor VII:C Assay

21.000

Factor IX:C Assay

26.000

Factor XI:C Assay

22.000

21.000

Factor VIII:C Assay

22.000
29.000

Factor X:C Assay

Factor XII:C Assay
Factor XIII Screening Test
Coagulation Factors (Multiple)

22.000
17.000
50.000

Prekalikrein(Fletcher Trait)
High Molecular Weight Kininogen
(Fitzgerald Trait)

30.000

Inhibitor Assay (Bethesda)

36.000

Inhibitor Screening Test (6*APTT)
Lupus Anticoagulant (Work up)
Platetet Aggregation
von Willebrand Workup
Alpha 2 Antiplasmin
Fibrinolytic Profile
Thrombophilia Workup
Plasminogen
Anti XA Assay (LMW Heparin)

-578-

30.000
13.000
52.000
41.000
110.000
32.000
65.000
352.000
34.000
38.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LH250
LH255
LH260
LH280
LH285
LH290
LH295
LH300

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Tissue Factor Pathway Inhibitors
( for DD)
Heparin Induced Thrombocytopenia Screen
Homocysteine
Hb variant analysis
Hb Electrophoresis gels
Haemoglobin S Level
Hb F Level
Lymphocyte Subsets (for Immune def)

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
118.000
32.000
28.000
22.000
30.000
22.000
22.000
48.000
31.000
37.000
24.000
50.000
35.000
222.000
38.000
71.000
35.000
10.000
228.000
228.000
228.000
228.000

LH310
LH315
LH320
LH330
LH340
LH350
LH360
LH370
LH380
LH400
LH410
LH500
LH505
LH510

Neutrophil Function Test (DHR by Flow)
PNH by Flow Cytometry
Hereditary Spherocytosis
Leucocyte Adhesion Deficiency

LH512
LH515
LH520

PML/RARA (15;17) APL
JAK2 MPO
Pre-Transplant Donor Chimerism Testing

228.000
228.000
205.000

LH522

Pre-Transplant Recipient Chimerism Testing

205.000

Perforin Level (FCM) for HLH
Leukaemia Immunophenotyping
CD34 Stem Cell Count
Remission check by flow cytometry
Miscellaneous Flow Cytometry Test
Miscellaneous Haematology Test
Busulfan levels
DNA Extraction
RNA Extraction
BCR/ABL (22;9) CML

-579-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

LH525

Chimerism Recipient/Donor Match

205.000

LH530

Chimerism Post-Transplant (Recipient)

205.000

jCCM§ªº*$fCCªªG*

LC003
LC006
LC009
LC012
LC015

BIOCHEMISTRY
17-OH-Progesterone
17-OH-Progesterone series (0, 30, 60 mins
Post Synacthen)
Acetaminophen
ALT ( Alanine Aminotransferase )

10.000
29.000
11.000
3.000

Albumin, Serum

3.000

LC018

Albumin, CSF

3.000

LC021

Albumin, Fluid

3.000

LC025

Albumin, Random Urine

3.000

LC027

Albumin, Urine 24h Excretion

3.000

LC030

Albumin/Creatinine Ratio, Urine
Aldosterone
LH/FSH
Alkaline Phosphatase ( ALP )
Alpha-1-antitrypsin ( A1AT )
Alpha Fetoprotein ( AFP )

5.000

LC033
LC0336
LC036
LC039
LC042
LC045
LC046

Alpha Fetoprotein, Amniotic Fluid ( AFAFP )

15.000
10.000
3.000
9.000
9.000
9.000

Amikacin, Pre Dose

11.000

LC047

Amikacin, Post Dose

11.000

LC048

Amikacin, Random

11.000

-580-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LC050
LC051

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
6.000

Ammonia ( NH3 )
Amylase, Serum

5.000

LC054

Amylase, Fluid

5.000

LC057

Amylase, Random Urine

5.000

LC060

Amylase, Urine 24h Excretion
APOA ( Apolipoprotein A-1 )
APOB ( Apolipoprotein B )
AST ( Aspartate Aminotransferase )

5.000

LC063
LC066
LC069
LC072
LC075
LC078
LC081
LC084
LC087
LC090

Bence Jones Protein, Urine
Benzodiazepines
Beta-2-Microglobulin ( B2M )
Bicarbonate, Serum ( CO2 )

7.000
7.000
3.000
12.000
14.000
10.000
1.000

Bicarbonate, Fluid

1.000

Bilirubin (Stix), Urine

1.000

Bilirubin (Conjugated), Serum ( DBILI )

3.000

LC093

Bilirubin, Amniotic Fluid

3.000

LC096

Bilirubin (Total), Serum ( TBILI )
Blood Gas

3.000

LC099
LC102
LC105
LC108
LC111
LC114
LC117

Bone Profile (Ca, Phos, Alb, ALP)
CRP ( C-Reactive Protein )
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
Caeruloplasmin ( CER )

-581-

15.000
10.000
6.000
14.000
14.000
14.000
7.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LC120
LC123

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Calcium ( Albumin Corrected ), Serum

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
6.000

Calcium, Random Urine

3.000

LC126

Calcium, Urine 24h Excretion

3.000

LC129

Calcium (Total), Serum

3.000

LC130
LC132
LC135

Calcium, lonised

2.000

Carbamazepine, Total
CEA ( Carcino embryonic antigen )

9.000
9.000

LC136

Catecholamines, Plasma

20.000

LC137

Catecholamines, Random Urine

20.000

LC138

Catecholamines, Urine 24h Excretion

20.000

LC141

Chloride, Serum ( Cl )

3.000

LC144

Chloride, Fluid

3.000

LC147

Chloride, Random Urine

3.000

LC150

Chloride, Urine 24h Excretion

3.000

LC153

Cholesterol, HDL

5.000

LC154

Cholesterol, LDL

5.000

LC155

Cholesterol, VLDL

LC156

Cholesterol, Total ( CHOL )

LC158
LC159
LC162
LC163

13.000
3.000

Chorionic Gonadotrophin ( HCG ), Serum

3.000

Chorionic Gonadotrophin ( HCG ), Urine
CK-MB ( Cardiac isoenzyme of CK )

4.000

CO2, Serum

-582-

9.000
3.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LC165

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

C3 ( Complement C3 )

9.000

C4 ( Complement C4 )

9.000

LC169

Copper, Serum ( CU )

7.000

LC170

Copper, Urine 24h Excretion

7.000

LC171

Cortisol, Serum

9.000

LC174

Synacthen Stimulation Test

LC177

Cortisol, Urine 24h Excretion

9.000

LC180

CK ( Creatine Kinase, Total )

3.000

LC183

3.000

LC186

Creatinine, Serum ( CREA )
Creatinine Clearance

LC189

Creatinine, Fluid

3.000

LC192

Creatinine, Random Urine

3.000

LC195

3.000

LC198

Creatinine, Urine 24h Excretion
Cyclosporin

15.000

LC2004

DHEAS Series (0, 30, 60 mins Post Synacthen)

27.000

LC201

DHEAS Sulphate

LC203

Dexamethasone suppression test (Overnight)

17.000

LC204

Dexamethasone suppression test (Low Dose)

17.000

LC205

Dexamethasone suppression test (High Dose)

17.000

LC168

26.000

6.000

9.000

LC207

Digoxin

10.000

LC210

Down’s Syndrome risk, double test

18.000

-583-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

Electrolytes (Na, K, Urea, Creat), Urine

10.000

LC219
LC220

Electrolytes Profile, (U&E,Creat) Serum
Estradiol
Ferritin

9.000
8.000

LC222

Folate, Serum

8.000

LC225

Folate, Erythrocyte
Follicle Stimulating Hormone ( FSH )
GGT ( Gamma Glutamyl Transferase )

8.000

LC213
LC216

LC228
LC231
LC232

15.000

8.000
3.000

Gentamicin, Pre Dose

10.000

LC233

Gentamicin, Post Dose

10.000

LC234

Gentamicin, Random
Glucose Profile (Maternity)

10.000

LC237
LC240
LC243
LC246

Glucose series (0, 30, 60, 90, 120 mins)
Glucose Tolerance Test (0, 2 hours)

13.000
13.000
5.000

Glucose, CSF

3.000

LC249

Glucose, Faeces

5.000

LC252

Glucose ( Fasting ), Plasma

3.000

LC255
LC258
LC259

Glucose, Fluid

3.000

Glucose ( Random ), Plasma
Glucose Load Test ( Maternity )

3.000
6.000

LC261

Glucose, Random Urine

3.000

LC264

Glucose, Urine 24h Excretion
HBA1C ( Glycosylated Haemoglobin )

3.000

LC267

-584-

6.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

LC270
LC273
LC276

Growth Hormone ( GH )
Growth Hormone Series post GHRH

LC279

Haemoglobin (Stix), Urine

Occult blood ( Faecal Haemoglobin )

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
7.000
56.000
3.000
1.000

LC282
LC285
LC286
LC288

Haptoglobin ( HPT )
Human Chorionic Gonadotrophin
HCG stimulation test

LC291
LC294

IgG/Transferrin Ratio ( IGG/TRF )
IgA

8.000
5.000

LC297

IgE, Total

7.000

LC300

IgG, Serum

5.000

LC303

IgG, CSF
IgM

5.000

LC309
LC312
LC315
LC318
LC321

IgG Subclassex (inactive)

9.000
8.000
56.000
7.000

5.000

Immunoglobulins (IgG, IgA, IgM)
Insulin
Insulin Series
Iron ( FE )

17.000
9.000
17.000
3.000
1.000

LC327

Ketones (Stix), Urine
Lactate Plasma

LC329

Lactate, CSF

3.000

LC330

LDH ( Lactate Dehydrogenase )

3.000

LC324

LC333

Lactate Dehydrogenase, Fluid

LC336

Lead, Blood ( PB )

3.000

3.000
11.000

-585-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LC339
LC342
LC345
LC348
LC351
LC354
LC357
LC358
LC359
LC366
LC372

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
LHRH Test (LH, FSH at 0, 20, 60 mins)
Lipid Profile (Chol, Trig, HDL, VLDL, LDL)
Lipids (Chol, Trig)
Lithium ( LI )

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
54.000
16.000
5.000
8.000

Liver Function Test, (Tbil, TProt, ALT,
AST, ALP, ALB)
Luteinizing Hormone ( LH )
Magnesium, Serum ( Mg )

15.000
10.000
4.000

Magnesium, Random Urine

4.000

Magnesium, Urine 24h Excretion
Methotrexate

4.000

Neonatal Metabolic Screen, Blood Spot
( TANDEM )

10.000
40.000

LC375

Osmolality, Serum

4.000

LC378

Osmolality, Fluid

4.000

LC381

Osmolality, Urine
PTH ( Parathyroid Hormone )

4.000

LC384
LC387
LC390

pH (Stix), Urine

9.000
1.000

pH, Fluid

2.000
2.000

LC396

pH, Urine
Phenobarbital

LC399

Phenylketone (Stix), Urine

LC393

LC402

10.000

Phenytoin, Total

-586-

1.000
10.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LC405
LC408

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Phosphate, Serum ( PHOS )

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
3.000

Phosphate, Random Urine

3.000

LC411

Phosphate, Urine 24h Excretion

3.000

LC414

Porphyrins, Random Urine

5.000

LC416

Porphyrins, Urine 24h Excretion

5.000

LC417

Potassium, Serum ( K )

3.000

LC420
LC423
LC426
LC429
LC432
LC435
LC438
LC441
LC0336
LC444

Potassium, Fluid ( FLK )

3.000

Potassium, Random Urine ( UK )

3.000

Potassium, Urine 24h Excretion
( DUK )
Progesterone
Prolactin ( PRL )
PSA ( Prostate Specific Antigen )

3.000

Protein (Stix), Urine
Protein Electrophoresis, Serum
Protein Electrophoresis, Immunofixation
(serum)

8.000
9.000
8.000
3.000
9.000
12.000

Protein Electrophoresis, CSF

9.000

LC447

Protein Electrophoresis, Urine

9.000

LC450

Protein, CSF

3.000

LC453

Protein, Fluid

3.000

LC456

Protein, Random Urine

3.000

LC459

Protein ( Total ), Serum

3.000

-587-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

LC462

Protein, Urine 24h Excretion

3.000

LC465

Reducing Substances, Faeces

5.000

LC468

5.000

LC471

Reducing substances, Urine
Salicylate

LC474

Sodium, Serum ( Na )

LC477
LC480
LC483
LC486
LC489
LC492
LC495
LC498
LC501
LC504
LC507
LC513
LC516
LC519
LC522

Sodium, Fluid ( FLNa )
Sodium, Random Urine ( UNa )

12.000
3.000
3.000
3.000
3.000

Sodium, Urine 24h Excretion ( DUNa )
Sweat Test
Testosterone
Theophylline
Thyroglobulin ( Tg ) + TgAb

10.000
9.000
9.000
16.000

Thyroid function test (FT4, TSH)
TSH ( Thyroid Stimulating hormone )
FT4 ( Free Thyroxine )

8.000
8.000

Transferrin, Serum ( TRF )
TRH Test, (TSH at 0, 20, 60 mins)
Tricyclic Antidepressants
Triglycerides

FT3 ( Free Triiodothyronine )

15.000

7.000
23.000
11.000
3.000
8.000

LC525

Troponin I ( TROPI )

8.000

LC527

Uric acid, Fluid

3.000

LC528

Uric Acid, Serum ( UA )

3.000

-588-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LC530

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
3.000

LC5300

Uric Acid, Random Urine
Urine Uric Acid

LC531

Uric Acid, Urine 24h Excretion

3.000

LC534

Urea, Serum

3.000

LC537

Urea, Fluid

3.000

LC540

Urea, Random Urine

3.000

LC543

Urea, Urine 24h Excretion

3.000

LC552

Urobilinogen (Stix), Urine

1.000

LC555

Valproate, Total

1.000

9.000

LC556

Vancomycin, Pre Dose

10.000

LC557

Vancomycin, Post Dose

10.000

LC558

Vancomycin, Random
Vitamin B12

10.000

Vitamin D ( 25-OH )
Water Deprivation Test 5XGLUC+GH
GH Supression test during OGTT
6xGLUC+GH

9.000
40.000

LC559
LC561
LC600
LC601
LC602
LC603
LC607
LC608
LS240
LS245

ITT (Pituitary function test)
6xGLUC+GH+CORTI
Glucagon Test 9 GULC+GH+CORTI
Synacthen Stimulation for CAH
CRH Test
Gentamicin Drug Assay
Vancomycin Drug Assay

-589-

8.000

53.000
104.000
155.000
56.000
146.000
10.000
10.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

LS250
LW005
LW010

Amikacin Drug Assay
11-Deoxycorticosterone
11-Deoxycortisol

LW015
LW017

5-Hydroxy Indole Acetic Acid, Urine ( 5HIAA )
Acid Phosphatase

11.000

LW020

Adrenocorticotrophic Hormone ( ACTH )

26.000

LW025

Amino Acids, CSF

83.000

LW030

Amino Acids, Plasma

83.000

LW035

Amino Acids, Urine
Amiodarone
Androstenedione

83.000

16.000

LW065
LW070
LW075
LW080
LW090
LW095

Angiotensin Converting Enzyme ( ACE )
Anti Acetylcholine Receptor Antibodies
Anti Diuretic Hormone
( Arginine Vasopressin ) ( ADH )
Anti Glycolipid Antibodies
Anti HTLV 1/2 Antibodies
Anti TSH Receptor Antibodies
Bordetella Pertusis PCR
C-Peptide
Calcitonin

LW100

Cholinesterase

LW120

Chymotrypsin, Faecal

LW125

Complement C1Q

LW040
LW045
LW050
LW055
LW060

10.000
39.000
28.000
9.000

32.000
20.000
30.000
28.000
31.000
24.000
23.000
40.000
20.000
26.000
10.000
8.000
15.000

-590-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LW130
LW145
LW165
LW180
LW185
LW187
LW190

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Complement C9
Corticosterone ( 18-OH )

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
15.000
36.000

Crosslaps, Urine

18.000

Cystine, Urine
Debrancher Enzyme
Delta 4 Androstenedione

33.000
153.000
20.000
31.000

LW205
LW210
LW215
LW220

Deoxypyridinoline ( Crosslinks ) , Urine
Erythropoietin
Ethylene Glycol
Galactose 1 Phosphate Uridyl Transferase
Gastrin

28.000
16.000
10.000
18.000

LW255

Homovanillic Acid, Urine

10.000

LW257

IgG, Urine
Immunoreactive Trypsin
Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 3

LW260
LW265

6.000
26.000
28.000

Insulin-Like Growth Factor, IGF-1
( Somatomedin C )
Interleukin 6
Itraconazol

32.000

11.000

LW315
LW335
LW345

Lead, Urine
Leptin
Lipase
Lysosomal Enzymes

LW350

Manganese, Blood

19.000

LW355

Mercury, Blood ( HG )

20.000

LW270
LW280
LW285
LW295

-591-

24.000
12.000
25.000
6.000
138.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LW357

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
8.000

LW360

Mucopolysaccharides, Urine ( MPS )
Mycophenolate

22.000

LW365

Myoglobin, Serum

12.000

LW370

Myogloblin, Urine

12.000

LW375

Neopterin, Urine

36.000

LW380

47.000

LW385

Organic Acids, Urine
Osteocalcin

LW390

Oxalate, Serum

LW395

Oxalate, Urine
Parathyroid Hormone Related Protein
Proinsulin
Renin (Mass assay)
Serotonin
SHBG ( Sex Hormone Binding Globulin )

31.000
33.000
18.000
18.000
16.000

LW450
LW453
LW455
LW470

Succinylacetone, Urine
Tacrolimus ( FK506 )
Teicoplanin
TIBC ( Total Iron Binding Capacity )
Transferrin Receptor

21.000
27.000
8.000
15.000

LW473

Transferrin, Urine

LW475

Transketolase, Erythrocyte

LW485

Vanillylmandelic Acid, Urine
Very Long Chain Fatty Acids ( VLCFA )

LW400
LW420
LW425
LW435
LW440
LW445

LW490
LW495

28.000
9.000
22.000

31.000

9.000

Vitamin A ( Retinol )

-592-

40.000
9.000
50.000
19.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LW500
LW505
LW510
LW515
LW517

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

Vitamin B1 ( Thiamine )
Vitamin B12 old
Vitamin B2 ( Riboflavin )
Vitamin B6 ( Pyridoxal Phosphate )
Vitamin C ( Ascorbic Acid )

16.000
8.000
18.000
23.000
26.000
38.000

LW525
LW530

Vitamin D ( 1,25 Dihydroxy )
Vitamin E ( Tocopherol )
Vitamin K

20.000
72.000

LW545

Zinc, Serum

12.000

LW550

Zinc, Urine 24h Excretion
Coxsackie Virus Culture
Coxsackie Virus Picornavirus PCR
Coxsackie Virus Picornavirus Serology
Cryptococcal Neoformans Antigen
Cryptococcal Neoformans Culture
Dengue Serology
Echovirus - Picornavirus Group PCR
Echovirus - Picornavirus Group Serology
Helicobacter Pylori Culture
Hepatitis G RNA Virus-PCR
Herpes Virus type 6 PCR
Insulin Antibodies
Legionella Culture
Legionella PCR
Legionella Urinary Antigen LP1
Leptospira Culture
Leptospira PCR

12.000

LW520

LW150
LW155
LW160
LW170
LW175
LS35
LW195
LW200
LW225
LW230
LW235
LW275
LW300
LW305
LW310
LW320
LW325

-593-

36.000
40.000
12.000
12.000
0.000
12.000
40.000
12.000
16.000
33.000
36.000
22.000
24.000
60.000
24.000
13.000
86.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LW330
LW340
LW405
LW415
LW460
LW465
LW480
W042

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

Leptospira Serology
Lupus Antibody (Lupus Anticoagulant)
Biochem referral
Parvovirus B19 PCR

24.000

Preciptins, Screening
Toxoplasma Culture
Toxoplasma PCR
Tuberculosis Mycobacterium PCR
Amniotic Fluid Biochemistry

18.000

40.000
40.000
40.000
116.000
40.000
40.000

jCCC.*4§G*CCC<

LD001
LD002
LD003
LD101
LD102
LD103
LD305
LD400
LD405
LD410
LD722

GENETICS
HLA for none identical bone marrow donor
( ABC Serology)
Full HLA for bone marrow patient
Full HLA for identical bone marrow donor
Full HLA for renal patient
Full HLA for none identical renal donor
Full HLA for disease associated ( e.g. B-27)
Cystic Fibrosis (CF) for 1 mutation F 508
Del or S549R9T/G)
Cystic Fibrosis (CF) for 2 mutation F 508
Del and S549R9T/G)
Acute Lymphoblastic Leukemia for one
translocation t(12;21) or t(1;19) or t(9;22) or
t(4;11)
Acute Lymphoblastic Leukemia for all
translocation t(12;21), t(1;19), t(9;22) and
t(4;11)
Spinal Muscular Atrophy by MLPA technique

-594-

40.000
205.000
205.000
205.000
205.000
40.000
40.000
45.000
50.000
55.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LD720
LD600
LD601
LD602
LD603
LD604
LD606
LD715
LW105
LW110
LD710
LD003
LD001
LD101
LD102
LD103
LD104

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Acute Lymphoblastic Leukemia by Multiplex
PCR
Chromosomal Analysis (Bone Marrow)
Karyotyping
Chromosomal Analysis (Peripheral Blood)
Karyotyping
Chromosomal Analysis, Amniotic Fluid
Fine needle aspiration for chromosomal
analysis
Stress Test (Blood Only)
High Resolution HLA Typing
RQ-PCR ( External Test)
Chromosome breakage study
( Breakage Syndrome)
Chromosomal analysis karyotyping ( Solid
tumors, Fine Needle Aspiration samples)
FISH ( Bone marrow / blood ) + Culture Cost
HLA typing for disease association
(serology)
HLA typing for bone marrow recipient
(serology & molecular)
HLA typing for bone marrow donor 1
(serology)
HLA typing for bone marrow donor 2
(serology)
HLA typing for bone marrow donor 3
(serology)
HLA typing for bone marrow donor 4
(serology)

-595-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

110.000
100.000

100.000
80.000
205.000
100.000
130.000
180.000
160.000
40.000
205.000
40.000
40.000
40.000
40.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LD105
LD106
LD107
LD108
LD109
LD110
LD111
LD112
LD113
LD114
LD115
LD336
LD337
LD338
LD339
LD340

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
HLA typing for bone marrow donor 5
(serology)
HLA typing for bone marrow donor 6
(serology)
HLA typing for bone marrow donor 7
(serology)
HLA typing for bone marrow donor 8
(serology)
HLA typing for bone marrow donor 9
(serology)
HLA typing for bone marrow donor 10
(serology)
HLA typing for bone marrow donor 11
(serology)
HLA typing for bone marrow donor 12
(serology)
HLA typing for bone marrow donor 13
(serology)
HLA typing for bone marrow donor 14
(serology)
HLA typing for bone marrow donor 15
(serology)
HLA typing for identical bone marrow
donor 1 (molecular)
HLA typing for identical bone marrow
donor 2 (molecular)
HLA typing for identical bone marrow
donor 3 (molecular)
HLA typing for identical bone marrow
donor 4 (molecular)
HLA typing for identical bone marrow
donor 5 (molecular)

-596-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
165.000
165.000
165.000
165.000
165.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LD310
LD300
LD305
LD315
LD320
LD325
LD330
LD335
LD002
LD725

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
HLA typing for renal recipient (serology &
molecular)
Renal Crossmatch
Lymphoscreening (PRA)
HLA typing for renal donor 1 (serology &
molecular)
HLA typing for renal donor 2 (serology &
molecular)
HLA typing for renal donor 3 (serology &
molecular)
HLA typing for renal donor 4 (serology &
molecular)
HLA typing for renal donor 5 (serology &
molecular)
HLA typing for cord blood
Icythyosis (Lameller)

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
205.000
20.000
30.000
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000

jCC<f¡¼*KjCCªEzG*$fCCª0&¸*CCC<

MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY

jCCªEzG*$fCCª0&¸*CC<

LF001
LF005
LF010
LF015
LF020
LF025
LF030
LF035
LF040

MICROBIOLOGY
Upper Respiratory Tract Infection Screen
Lower Respiratory Tract Infections
Maculpapular Rash
Cutaneous and Mucous Membrane
Gastroenteritis
Central Nervous System Infection
Kidney and Bladder Infection
Eye Infection
Genital Tract Infection

-597-

10.000
10.000
14.000
10.000
10.000
14.000
14.000
10.000
8.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LF045
LJ001
LJ005
LJ010
LJ014
LJ015
LJ025
LJ026
LJ030
LJ035
LJ040
LJ050
LM001
LM005
LM010
LM015
LM016
LM020
LM025
LM030
LM031
LM032
LM033
LM034
LM035
LM040
LM041

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Congenital Anomalies
HIV PCR Qualitative
HIV PCR (Viral load)
HCV PCR (Qualitative)
HCV PCR (Genotype)
HCV PCR (Viral load)
HBV PCR (Viral Load)
HBV PCR (Qualitative)
CMV PCR
HSV PCR
EBV PCR
ENTEROVIRUS PCR
Urine MCS
Stool (Culture & Parasitology)
Stool (Parasitology Only)
Genital Swab
Urethral Swab
Respiratory Specimen (NOT TB)
Blood Culture
Throat Swab
Skin Swab
Pus Swab
Cerebrospinal Fluid (CSF)
Cerebralspinal Fluid (CSF)
TB
Cutaneous Fungi
Other fungi

-598-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
6.000
50.000
60.000
35.000
60.000
60.000
60.000
35.000
40.000
40.000
40.000
35.000
11.000
11.000
6.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
6.000
12.000
12.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

LM042
LM044
LM046
LM047
LM048
LM049
LM050
LM051
LM052
LM053
LM054
LM055
LLS100
LLS105
LS001
LS005
LS010
LS015
LS020
LS025
LS030
LS035
LS040
LS045
LS050
LS052
LS055

Biopsy Bacteriology
Bone Marrow Bacteriology
Synovial Fluid
Pleural Fluid
Peritoneal Fluid
Pericardial Fluid
Ear Swab
Oral/Perinasal Swab
Eye Swab
Wound Swab
Ulcer Swab
Semen analysis
Mycoplasma Pneumonia Serology
Weil-Felix
Acute Hepatitis Screen
Ante Natal Screen
Blood Bank Screen
Bone Marrow Donor Screen
Community Acquired Pneumonia
Chronic Hepatitis Screen
Multi Transfused Patient Screen
Pre Vaccination Screen (HBV)
Pre Invasive Screen
Sharps Accident Screen
Syphilis Serology
Hydatid Serology
TORCH Profile

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
9.000
10.000
44.000
32.000
21.000
36.000
76.000
17.000
23.000
10.000
18.000
18.000
9.000
9.000
48.000

LS060

Measles, Mumps, Rubella Serolo

20.000

-599-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LS065
LS070
LS075
LS080
LS085
LS090
LS095
LS110
LS115
LS120
LS121
LS122
LS125
LS130
LS145
LS150
LS155
LS160
LS165
LS170
LS175
LS177
LS180
LS185
LS190
LS195
LS200
LS201
LS205

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Central Nervous System Serolog
Cytomegalovirus Serology
Coxiella Burnettii Serology (Q )
Hepatitis B Contact Screen
Hepatitis E Virus Antibodies
Herpes Simplex Serology
Influenza Virus Serology
Salmonella Typhi Serology
Polio Antibodies
Rubella Serology
Rubella IgG
Rubella IgM
Toxoplasma Serology
Varicella-Zoster Serology
Hepatitis B Surface Antigen
Hepatitis B E Antibody
Hepatitis B E Antigen
Hepatitis B core total Antibody
Hepatitis B core IgM antibody
Hepatitis B Surface Antibody
Hepatitis Delta Antibodies
Hepatitis Delta Antigen
Hepatitis A IgM Antibody
Hepatitis A Total Antibodies
Hepatitis C Antibodies
Hepatitis C Recombinant Immuno
Hepatitis E Total Antibodies
Hepatitis E IgG antibody
Hepatitis E IgM Antibody

-600-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
76.000
13.000
12.000
12.000
8.000
10.000
12.000
7.000
10.000
12.000
6.000
6.000
8.000
12.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
8.000
10.000
8.000
25.000
10.000
6.000
6.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LS210
LS215
LS220
LS255
LS265
LS270
LS280
LS285
LS295
LS305
LS310
LS315
LS320
LS325
LS330
LS335
LS340
LS345
LS350
LS355
LS360
LS361
LS365
LS370
LS380
LS385
LS390
LS395

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
HIV 1&2 Ag/Ab
Western Blot for HIV 1
Western Blot for HIV 2
Brucella Antibody Titre
Anti-Streptolysin O Test
Infectious Mononucleosis
Mumps IgG and IgM Antibodies
Measles IgG and IgM Antibodies
Chlamydia Pneumonia IgG and Ig
Epstein Barr Virus Serology
Rapid Plasma Reagin test
T. Pallidum Haemagglutination
Fluorescent T. Pallidum-Absorp
T. Pallidum IgM
Malaria Antigen Detection
Filarial Antigen Detection
Legionella Pneumophila
Borrelia Burgdorferi
Schistosoma Antibodies
Echinococcus Antibodies
Entamoeba Histolytica Antibodies
Amoebiasis Serology
Leishmania Antibodies
Brucella IgM
Parvovirus IgG/IgM
Helicobacter Pylori Serolgoy
Trypanosoma serology
Chlamydia trahomatis serology

-601-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
8.000
31.000
26.000
6.000
3.000
4.000
8.000
8.000
15.000
12.000
4.000
5.000
15.000
6.000
6.000
10.000
8.000
8.000
9.000
7.000
7.000
7.000
7.000
5.000
12.000
12.000
10.000
15.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LW085
LW240
LW245
LW410
LW430
LW535
LW540
LS375
LS717
LS702
LS405
LS358
LS400

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

Bordetella Pertusis Serology
Herpes Virus type 6 Serology
Herpes Virus Type 8 Serology
Pneumucoccal Serology
Rickettsia Conorii Serology
West Nile Virus Serology
Yersinia Serology
Dengue serology
Echovirus Serology
Caxsackie Virus Serology
Respiratory Syncytical Serology
Taemia Solium Serology
Toxocara Lavis Serology

32.000
15.000
8.000
14.000
14.000
38.000
32.000
8.000
10.000
10.000
10.000
10.000
15.000

f@@ @ @ @ @ @<b´*@@ @ @ <

LI001
LI040
LI120
LI125
LI190
LI200
LI205
LI808
LI400
LI405
LI410
LI415
LI420
LI425

IMMUNOLOGY
B2 Glycoprotein
Autoimmune - Thyroid
Complement Factor C2
Complement Factor C5 Serum
ANA
Extractable Nuclear Antigenes
Anti n-DNA Antibody
Sperm Wash
Autoimmune - Diabetis Meilitis
Autoimmune - Adrenal
Autoimmune - Ovarian
Autoimmune - Pernicious Anaemia
Autoimmune - Primary Biliary Cirrhosis
Autoimmune - Hepatitis

-602-

12.000
7.000
10.000
10.000
5.000
7.000
7.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LI430
LI435
LI440
LI445
LI450
LI455
LI460
LI465
LI470
LI475
LI480
LI485
LI490
LI495
LI500
LI505
LI510
LI515
LI520
LI525
LI530

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Autoimmune - Gluten Enteropathy (Celiac
Disease)
Autoimmune - Pemphigus Pemphigoid
Autoimmune - Dermatitis Herpetiformis
Autoimmune - Myasthenia Gravis
Lambert-Eaton Myasthenia Syndrome
Acquired Neuromyotonia Screen
Stiff Person Syndrome Screen
Rasmussen’s Encephalitis Screen
Cerebral SLE Screen
Paraneoplastic Syndrome Screen
Guillain-Barre Syndrome Screen
Chronic Infl. Demyelinating Polyneuropathy
Paraprotein Screen
Autoimmune - Anti Glomerular Basement
Membrane Disease ( Goodpasture’s Syndrome)
Autoimmune - Glomerulonephritis (Inc SLE)
Autoimmune - Arthritis / Arthralgia
Autoimmune - Connective Tissue Disease
Autoimmune - Monitoring SLE
Autoimmune - Antiphospholipid Syndrome
Autoimmune - Vasculitis
Autoimmune - Cryoglobulinaemia

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
12.000
5.000
5.000
5.000
8.000
8.000
7.000
5.000
5.000
7.000
7.000
5.000
5.000
5.000
5.000
12.000
5.000
3.000

LI535

Allergy - Anaphylaxis

5.000

LI540
LI545

Allergy - Hayfever
Allergy - Asthma

5.000
5.000

LI555

Allergy - Venom

5.000

-603-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LI560
LI565
LI570
LI575
LI580
LI585
LI590
LI595
LI600
LI615
LI620
LI605
LI606
LI630
LI701
LI702
LI703
LI704
LI800
LI810
LI811

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

Allergy - Angioedema and/or Urticaria
Allergy - Eczema
Allergy - Allergic Broncho-Pulmonary
Aspergillosis
Allergy - Extrinsic Allergic Alveolitis
Immunodeficiency - Test of Humoral
Immunity
Immunodeficiency - Test of Cellular
Immunity
Immunodeficiency - Test of Neutrophil
Function
Immunodeficiency - Test of Complement
Function
Other Immunology Tests
Candida Antibodies
Allergens Precipitation Test
Immunodeficiency - Test for Anti-Bacterial
antibodies (Post Immunization)
Immunodeficiency - Test for C1 Esterase
Inhibitor deficiency (Angioedema)
Anti Nuetrophil cytoplasmic antibody
IgG Subclasses
IgG Subclasses (IgG2)
IgG Subclasses (IgG3)

5.000
65.000

IgG Subclasses (IgG4)
Rhuematoid factor
Neuromyelitis Optic IgG antibody

8.000
5.000
10.000

Total IgE for Immunology lab

12.000

-604-

5.000
5.000
5.000
6.000
15.000

20.000
5.000
5.000
10.000
10.000
6.000
8.000
8.000
8.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LI812
LI650
LI813
LI827
LI828
LI829
LI830
LI831
LI832
LI801
LI843
LI844
LI840
LI841
LI837
LI838
LI839
LI846
LI845
LI850

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Anti-Bacrterial Antibodies
Auto Antibody Profile
Anti-Acetyl Choline Receptor
Thyrotropin Receptor Antibody
IgE specific For Honey
C2 Complement
Other Referal test (Serum)
Other Referal test (Blood)
Phagocytic test
Cyclic Citrullinated Peptide
Immunodeficiency - Test for Cellular
Immunity
Rheumatoid factor
Anti - Cardiolipin Antibodies
Anti B2 Glycoprotien
Anti Gliadin Antibody
Anti Transglutaminase Antibody
Anti Endomycial Antibody
Anti Sperm Antibody
Autoimmune - C1q Antibodies
Lymphocyte Proliferation Assay

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
50.000
50.000
8.000
5.000
6.000
5.000
13.000
13.000
17.000
17.000
19.000
18.000
18.000
20.000

uCCCCCM|kG*CCC<

LQ001
LQ002
LQ003
LQ004
LQ005
LQ006

HISTOPATHOLOGY
Actin Smooth Muscle Marker
Actin Sarcomeric Marker
ACTH Marker
Alpha-1-Anthihymotrypsin Marker
Alpha-1-Antitrypsin Marker
Alpha-1-AntiFetoprotein Marker

-605-

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LQ007
LQ008
LQ009
LQ010
LQ011
LQ012
LQ013
LQ014
LQ015
LQ016
LQ017
LQ018
LQ019
LQ020
LQ021
LQ022
LQ023
LQ024
LQ025
LQ026
LQ027
LQ028
LQ029
LQ030
LQ031
LQ032
LQ033
LQ034
LQ035

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Amyloid Marker
Bax Marker
BCL2 Marker
BCL6 Marker
C3C Complement Marker
CA125 Marker
Calcitonin Marker
CAM5.2 Marker
CathepsinD Marker
CD3 Marker
CD4 Marker
CD5 Marker
CD8 Marker
CD10 Marker
CD15 Marker
CD20 Marker
CD21 Marker
CD23 Marker
CD30 Marker
CD31 Marker
CD34 Marker
CD35 Marker
CD43 Marker
CD45/LCA Marker
CD45RO Marker
CD54 Marker
CD61 Marker
CD68 Marker
CD79a Marker

-606-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LQ036
LQ037
LQ038
LQ039
LQ040
LQ041
LQ042
LQ043
LQ044
LQ045
LQ046
LQ047
LQ048
LQ049
LQ050
LQ051
LQ052
LQ053
LQ054
LQ055
LQ056
LQ057
LQ058
LQ059
LQ060
LQ061
LQ062
LQ063
LQ064

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
CD99 Marker
CD117 Marker
CEA Marker
Chromogranin A Marker
CK-7 Marker
CK-8 Marker
CK-18 Marker
CK-19 Marker
CK-20 Marker
CKHMwt Marker
Collagen Marker
CMV Marker Marker
Cyclin D1 Marker
Desmin Marker
EBV Marker
Epithelial Membrane Anitigen M
Estrogen Receptor Marker
Factor VIII Marker
Fibrinogen Marker
FSH Marker
Gastrin Marker
Glial Fibrillary Acidic Protei
Glucagon Marker
Helicobacter Pylori Marker
Hepatitis B Virus Core Antigen
Hepatitis B Virus Surface Anti
HER-2 Marker
Herpes Simplex Virus Type 1 Ma
Herpes Simplex Virus Type 2 Ma

-607-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
60.000
50.000
50.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

LQ065
LQ066
LQ067
LQ068
LQ069
LQ070
LQ071
LQ072
LQ073
LQ074
LQ075
LQ076
LQ077
LQ078
LQ079
LQ080
LQ081
LQ082
LQ083
LQ084
LQ085
LQ086
LQ087
LQ089
LQ090
LQ091

Growth Hormone Marker
HLA-DP Marker
Placental Lactogen Marker
Papillomavirus (Human) Marker
IgA Marker
IgD Marker
IgE Marker
IgG Marker
IgM Marker
Insulin Marker
Kappa Marker
Ki-67 Marker
Lambda Marker
Laminin Marker
Leucocyte Common Antigen Marker
Luteinizing Hormone
Lysozyme Marker
Myelin Basic Protein Marker
Melanoma Marker
Myeloperoxidase Marker
Myoglobin Marker
Myosin Heavy Chain Marker
Neurophysin Marker
Neurofilament Protein Marker
Neuron Specific Enolase Marker
p21 Marker

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

LQ092

p53 Protein Marker

50.000

LQ093

Pancreatic Polypeptide Marker

50.000

-608-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
LQ094
LQ095
LQ096
LQ097
LQ098
LQ099
LQ100
LQ101
LQ102
LQ103
LQ104
LQ105
LQ106
LQ107
LQ108
LQ109
LQ110
LQ113
LQ115
LQ116
LQ117
LQ118
LQ136
LQ137
LQ138
LQ140
LQ141
LQ145
LQ146

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Placental Alkaline Phosphotase
Pneumocystis Carinii Marker
Progesterone Receptor Marker
Prolactin Marker
Prostate Specific Antigen Mark
Prostatic Acid Phosphatase Mar
S-100 Marker
Serotonin Marker
Somatostatin Marker
Synaptophysin Marker
TdT Marker
Thyroglobulin Marker
Thyroid Stimulating Hormone Ma
Ubiquitin Marker
Vimentin Marker
Von Willebrand Factor Marker
Immunofluorescence Profile
Immunohistochemistry Profile
Immunoenzyme Profile
CKLMwt
Dystrophin Test
Sarcoglycan Profile
IF Report
Immunohistochemistry markers
IF Report For Punch Biopsy
IF Report For Sural Nerve
IF Report For Buccal Mucosa
Enzyme Studies
Immunostaining(per stain)

-609-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
60.000
60.000
60.000
60.000
50.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

LR030
LR058
LR059
LR060
LR061
LR105
LR106
LR120
LR121
LR130
LR131
LR132
LR133
LR151
LR152
LR153
LR154
LR155
LR156
LR157
LR158
LR159
LR160
LR161
LK001
LK005

Frozen Section
Punch Biopsy Fixed tissue
Punch Biopsy
Endoscopic Biopsy
True Cut Biopsy
Needle Biopsy Fixed
Needle Biopsy Fresh
Surgical Biopsy - Fresh
Surgical Biopsy - Fixed(More than 4 slides)
Embalment
Paraffin block
Slides
Paraffin blocks + Slides
Currettage
Buccal Mucosa Fresh
Sural Nerve
Muscle Biopsy Fresh Histology
Buccal Mucosa Fixed
Muscle Biopsy Fixed
Bone Marrow Treph
Renal Biopsy-TEM
Liver Biopsy-TEM

LK009
LK010

Buccal Mucosa (TEM)
Electron Diffraction

Immuno-staining(Per Stain)
Immunofluorescence
TEM Routine
Negative Staining

-610-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
40.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
48.000
100.000
5.000
2.000
7.000
24.000
60.000
60.000
60.000
24.000
60.000
24.000
50.000
50.000
50.000
43.000
40.000
10.000
40.000
40.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

LK012

Muscle Biopsy TEM

50.000

LK050

Biological Scanning EM

20.000

LK080

Non Biological Scanning EM

20.000

LK100

Electronic Dispersion Xray Analysis

40.000

LK101

Liver Biopsy TEM

50.000

LA001

Autopsy Foetus

50.000

LA002

Autopsy Adult

100.000

LG001

Pap smear (Gynae)

10.000

LG030

FNA (Pathologist Performed) up to 4 slides

23.000

LG035

FNA (Submitted) more than 4 slides

40.000

LG010

LG040

PAP Smear

9.000

Urine for Cytology

23.000

LG043

Urine for Metachromic Granules

LG050

Sputum for Cytology

23.000

LG060

Fluid for Cytology

23.000

LG065

CSF for Cytology

23.000

LG070

Washings

23.000

LG075

Washings & Brushings

23.000

LG080

Brushings

23.000

LG085

Crystals - Surgical Joint Specimen

LG095

PCP Investigations

5.000

5.000
40.000

¨G* 9*|H&*<

HDAVF

NEPHROLOGY
Dialysis / Haemodialysis with AVF

40.000

HDC

Dialysis / Haemodialysis with Catheter

45.000

-611-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

«CCªgG*sÑCCG*

PHYSIOTHERAPY
PTY0100
PTY0120
PTY0114
PTY0200
PTY0201
PTYO202
PTYO203
PTYO204
PTYO205
PTYO206
PTYO207
PTYO208
PTYO209
PTYO210
PTYO211
PTYOI01
PTYOI02
PTYOI03
PTYOI04
PTYOI05
PTYOI06
PTYOI07
PTYOI08

First Assesment ( Physiotherapy/Occupational
Therapy/Speech & Language Therapy)
Treatment ( Physiotherapy/Occupational
Therapy/Speech & Language Therapy) per
session
Physiotherapy Consultation
Pre-Op
Post-Op
Family Speach Education
Non-Verbal Communication
Oral Motor Exercise
Phonology/Articulation Exercises
Language Exercises
Literacy Work
Auditory Discrimination Exercise
Fluency Exercise
Voice Therapy
Feeding/Swalloing
Chest Physiotherapy Treatment
General Exercise
Mobility
Pre/Post Surgery Management
Pain Management - Rehabilitation
Advice/Home Program & Follow Up
Muscle Charting
Antenatal Classes

-612-

5.000
10.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

PTYOI09
PTYOI10
PTYOI100
PTYOI101
PTYOI102
PTYOI103
PTYOI104
PTYOI105
PTYOI11
PTYOI119
PTYOI12
PTYOI120
PTYOI121
PTYOI122

Postnatal Exercise
Urinary In-Continues
Divertional Therapy
Group Therapy
Neuro Rehabilitation
Gyne Physiotherapy
Neuro Rehabiliation (Follow Up)
Gyne Physiotherapy (Follow Up)
Balance And Vestibular Training
Physiotherapy (Adult) Follow-Up OPD
Neuro-Rehabilitation (IP)
Physiotherapy (Paediatric) OPD
Physiotherapy (Paediatric) Follow-Up OPD
Occupational Therapy (Paediatric) OPD
PTYOI123 Occupational Therapy (Paediatric) Follow
-Up OPD
PTYOI124 Occupational Therapy (Adult) Follow-Up
OPD
PTYOI13
(In-Patient) Occupational Therapy
PTYOI14
Occupational Therapy (Adult) OPD
PTYOI15
Physiotherapy (Adult) OPD
PTYOI16
Incentive Spiro-Meter
PTYOI17
Suction
PTYOI18
Bagging
PTYOI19
Vibration
PTYOI20
Clapping
PTYOI21
Positioning
PTYOI22
Postural Drainage
PTYOI23
Deep Breathing Exercise

-613-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
PTYOI24
PTYOI25
PTYOI26
PTYOI27
PTYOI28
PTYOI30
PTYOI31
PTYOI32
PTYOI33
PTYOI34
PTYOI35
PTYOI36
PTYOI37
PTYOI38
PTYOI39
PTYOI40
PTYOI41
PTYOI42
PTYOI43
PTYOI44
PTYOI45
PTYOI46
PTYOI48
PTYOI49
PTYOI50
PTYOI51
PTYOI52
PTYOI53
PTYOI54

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Circulation Exercise
Post. Mastectomy Exercise
Passive And Active Exercise
Strengthening Exercise
Posture Correction Exercise
Antenatal Exercise
Pelvic Floor Exercise
Hydrotherapy Exercise
Coordination Exercise
Ambulation With Or Without Aids
Walking Frame
Crutches
Elbow Crutches
Rolleter
Cervical Collars
Back And Other Joint Support
Strapping
Taping
Stocking
Tube Grip
Splinting
Range Of Movement Assessment
Gait Analysis
Ultrasound
Tens
Short Wave
Interferential
Microwave
Lazar

-614-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
PTYOI55
PTYOI56
PTYOI57
PTYOI58
PTYOI59
PTYOI60
PTYOI61
PTYOI62
PTYOI63
PTYOI64
PTYOI65
PTYOI66
PTYOI67
PTYOI68
PTYOI69
PTYOI70
PTYOI71
PTYOI72
PTYOI73
PTYOI75
PTYOI76
PTYOI77
PTYOI78
PTYOI79
PTYOI80
PTYOI81
PTYOI82
PTYOI83
PTYOI84

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Ice
Hot Packs
Wax
Manipulation
Mobilization
Soft Tissue Mobilisation (Massage)
Acupressure / Trigger Point Release
Reflexology
Acupuncture
Weight Training
Thera-Band
Putty
Quadriceps Bench
Pulleys
Medicine Ball
Static Cycle / Engonometer
Suspensim Therapy
Treadmill
Walking Bars
Wobble Board
Rolling In Bed Training
Rolling To Sitting Training
Sitting Balance
Sitting To Standing
Weight Transfer
Weight Bearing
Proprioceptive Training
Trunk Mobilization
Bridging

-615-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
PTYOI85
PTYOI86
PTYOI87
PTYOI88
PTYOI89
PTYOI90
PTYOI91
PTYOI92
PTYOI93
PTYOI94
PTYOI95
PTYOI96
PTYOI97
PTYOI98
PTYOI99
PTYSLT
123

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Proprioceptive Neuromusculaer Facilitation
(PNF)
Training In Activities of Daily Living
Walking Reeducations
Developmental Therapy
Climbing Stairs
Home Program
Public Health Education
Patient Advice In Treatment
Parents Advice In Handling And Treating
Their Children
Pregnant Advice
Soft Tissue Mobilisation
Drainage
Relaxation
Oral Motor Programme
Activities of Daily Living (Such As Cooking,
Pottery, Design, Shopping)
Speech & Language Therapy Consultation
123

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2.000

4~CCªGf+jCCMz¹* 9*|CCH&¸*sÑCC<

SKIN020
SKIN065
SKIN080
SKIN095
SKIN110
SKIN125

SKIN TREATMENT WITH LASER
Full Face Resurfacing
Other Scars
Wrinkles-large area or more than one spot
Wrinkles-small area
Per Nevus ( Small)
Per large Nevus ( Epidural Varrocus)

-616-

100.000
50.000
80.000
40.000
10.000
40.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SKIN130
SKIN135
SKIN150
SKIN165

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

MISC001
MISC002
MISC003
MISC004
MISC005
MISC006
MISC007
MISC008
MISC009
MISC010
MISC011
MISC012
MISC013
MISC014
MISC015
MISC016
MISC017
MISC018
MISC019
MISC020

Port-wine Stains Per Visit
Haemangioma Per Visit
Telangiectasia or leg Veins
Hair Removal Per Visit
L|CCCC1&*
MISCELLANEOUS
Anaesthesia Consult Request
ENT Consult Request
Haematology Consult Request
Medicine Consult Request
Neonatal Consult Request
Obs & Gynae Consult Request
Opthalmology Consult Request
Paediatric Consult Request
Psychiatry Consult Request
Radiology Consult Request
Surgery Consult Request
Room in Special Nursing Ward for Expatriate
Room in Special Nursing Ward for Omani
ICU-Neonatal Large Incubator
Single Room-Expatriate
Single Room-Omani
Shared Room-Expatriate
ICU Room
VIP Room
High Dependancy Room

MISC021

Isolation Room

MISC022

Day Care Bed

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
50.000
50.000
100.000
100.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
40.000
20.000
40.000
40.000
20.000
12.000
45.000
35.000
45.000
0.000
12.000

-617-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

MISC023
MISC024
MISC025
MISC026
MISC027
MISC028
MISC029
MISC030
MISC031
MISC032
MISC033
MISC034
MISC035
MISC036
MISC037
MISC038
MISC039
MISC040
MISC041
MISC042
MISC043
MISC044
MISC045
MISC046
MISC047
MISC048

ICU-Neonatal Normal Incubator
ICU-Neonatal Medium Incubator
Adult immunization
Anaesthesia Referral
Bone Marrow Transplant Package-Allogenic
Bone Marrow Transplant Package-Autologus
BMT Referral
Coffin Box 3 foot
Coffin Box 4 foot
Coffin Box 5 foot
Coffin Box 5.5 foot
Coffin Box 6.0 foot
Coffin Box 6.5 foot
Coffin Box 7 foot
Cardiology Referral
CH Cardiology Referral
Doctor’s Booking
CH Endocrinology Referral
CH Gastro-Entrology Referral
CH Infectious Disease Referral
CH Immunology Referral
CH Neurology Referral
CH Nephrology Referral
CH Oncology Referral
CH Respiratory Referral
CH Rheumatology Referral

MISC049

Over Booking

6.000

MISC050

Referral from another OPD Clinic

6.000

-618-

20.000
30.000
6.000
10.000
34219.000
20510.000
10.000
40.000
50.000
61.000
70.000
75.000
85.000
90.000
10.000
10.000
6.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
MISC051
MISC052
MISC053
MISC054
MISC055
MISC056
MISC057
MISC058
MISC059
MISC060
MISC061
MISC062
MISC063
MISC064
MISC065
MISC066
MISC067
MISC068
MISC069
MISC070
MISC071
MISC072
MISC073
MISC074
MISC075
MISC076

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Consultation Opthalmology Paediatric Follow
up visit1
Consultation Psychiatry 1st visit
Consultation Pulmonology Paediatric 1st
Visit
Consultation Pulmonology Paediatric Follow
Up Visit
Consultation BMT 1st visit
Consultation BMT Follow Up
Consultation Botox 1st visit
Consultation Botox Follow Up
Consultation Cardiology 1st Visit
Consultation Cardiology Follow Up
Consultation Dental OMFS
Consultation Dental 1st Visit
Consultation Dental Follow Up Visit
Consultation Dermatology 1st Visit
Consultation Dermatology Follow Up Visit
Consultation Diabetes 1st Visit
Consultation Diabetes Follow Up
Discharge Follow Up Consultation
Consultation Emergency
Consultation Endocrinology 1st
Consultation Endocrinology Follow Up
Consultation ENT 1st Visit
Consultation ENT Follow Up
Consultation ER Follow UP
Consultation FAMCO 1st Visit
Consultation FAMCO diabetic 1st visit

-619-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
MISC077
MISC078
MISC079
MISC080
MISC081
MISC082
MISC083
MISC084
MISC085
MISC086
MISC087
MISC088
MISC089
MISC090
MISC091
MISC092
MISC093
MISC094
MISC095
MISC096
MISC097
MISC098
MISC099
MISC100
MISC101
MISC102
MISC103

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Consultation FAMCO diabetic Follow up
visit
Consultation FAMCO Follow up Visit
Consultation Gastro 1st Visit
Consultation Gastro Follow Up Visit
Consultation Hematology 1st Visit
Consultation Hematology Follow Up Visit
Consultation Hepatitis 1st visit
Consultation Hepatitis Follow Up visit
Consultation Infectious Disease 1st visit
Consultation Infectious Disease Follow up
Consultation Lipid 1st visit
Consultation Lipid Follow Up
Consultation Medicine 1st Visit
Consultation Medicine Follow Up Visit
Consultation Neonatal 1st Visit
Consultation Neonatal Follow up Visit
Consultation Nephrology 1st Visit
Consultation Nephrology Follow Up Visit
Consultation Neurology 1st Visit
Consultation Neurology Follow Up
Consultation Nuclear Medicine 1st Visit
Consultation Nuclear Medicine Follow Up
Visit
Prime 1st Visit
Consultation OBS GYNE 1st Visit
Consultation OBS GYNE Follow Up Visit
Consultation Oncology 1st Visit
Consultation Oncology Follow Up Visit

-620-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
MISC104

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
6.000

MISC108
MISC109
MISC110
MISC111
MISC112
MISC113
MISC114
MISC115
MISC116
MISC117
MISC118
MISC119
MISC120
MISC121
MISC122
MISC123

Consultation Opthamology Adult 1st Visit
Consultation Opthalmology Paediatric 1st
visit
Consultation Opthalmology Paediatric Follow
up visit
Consultation Opthamology Adult Follow
Up Visit
Consultation Orthopedics 1st Visit
Consultation Orthopedics Follow up Visit
Consultation Paediatric 1st Visit
Consultation Paediatric Follow Up
Consultation Psychiatry Follow Up
Consultation Psychology 1st Visit
Consultation Psychology Follow Up Visit
Consultation Pulmonology 1st Visit
Consultation Pulmonology Follow Up
Consultation Rheumatology 1st Visit
Consultation Rheumatology Follow Up Visit
Consultation Student Clinic 1st Visit
Consultation Student Clinic Follow Up Visit
Consultation Surgery 1st Visit
Consultation Surgery Follow Up Visit
Consultation Thyroid 1st visit

MISC124

Consultation Thyroid Follow Up

6.000

MISC125

Consultation Urology 1st Visit

6.000

MISC126

Consultation Urology Follow Up Visit

6.000

MISC127

Ward booking

6.000

MISC105
MISC106
MISC107

-621-

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
MISC128
MISC129
MISC130
MISC131
MISC132
MISC133
MISC134
MISC135
MISC136
MISC137
MISC138
MISC139
MISC140
MISC141
MISC142
MISC143
MISC144
MISC145
MISC146
MISC147
MISC148
MISC149
MISC150
MISC151
MISC152

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Day Care Visit
Discharge Letter
Dressing Order
Normal Delivery Package
Cesarian Delivery Package
Dietitics Referral (Paeds)
Dietitics Referral (Adult)
ENT Referral
Emergency Patient Referral
Embalming For Repatriation Charge
Endocrinology Referral
Consultation FAMCO ANC 1st visit
Consultation FAMCO ANC follow up visit
Consultation FAMCO Birth Spacing 1st visit
Consultation FAMCO Birth Spacing Follow
up visit
Consultation FAMCO Blood Test
Consultation FAMCO Dressing
Consultation FAMCO Ear Syringe
Consultation FAMCO General Visit
Consultation FAMCO Liquid Nitrogen
Consultation FAMCO PNC visit
Consultation FAMCO Patch Strip 1st
Reading
Consultation FAMCO Patch Strip 2nd
Reading
Consultation FAMCO Patch Strip
Application
Gastro-Entrology Referral

-622-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
6.000
1.000
2.000
450.000
650.000
10.000
10.000
10.000
6.000
100.000
10.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
10.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

MISC153
MISC154
MISC155
MISC156
MISC157
MISC158
MISC159
MISC160
MISC161
MISC162
MISC163

Haematology Referral
Infectious Disease Referral
Consultation Infertility 1st visit
Consultation Infertility Follow-up visit
IQ Test
Lipid Clinic Referral
PCR test for one specific mutation
DNA seoaration and storage
DNA sequencing
Linkage Testing (per family) STRs
Linkage Testing (per family) SNPs

10.000
10.000
6.000
6.000
6.000
10.000
40.000
22.000
150.000
1000.000
0.000

MISC164

110.000

MISC171
MISC172
MISC173
MISC174
MISC175
MISC176
MISC177

Chromosome Analysis, Bone marrow/
karyotyping
Immunostaining ( Per Stai)
Immunoflurescnce
Renal Biopsy-TEM
Liver Biopsy-TEM
Medical Certificate
Medical Report -for Expatriates both
paying & non-paying
Medical Report -for Companies
Neurology Referral
Bed Bath
Bath Room Bath
Baby Bath
Diaper Change
Perineal Care

MISC178

Mouth Care

MISC165
MISC166
MISC167
MISC168
MISC169
MISC170

50.000
43.000
50.000
50.000
1.000
5.000
10.000
10.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000

-623-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

MISC179
MISC180
MISC181
MISC182
MISC183
MISC184
MISC185
MISC186
MISC187
MISC188
MISC189
MISC190
MISC191
MISC192
MISC193
MISC194
MISC195
MISC196
MISC197
MISC198
MISC199
MISC200
MISC201
MISC202
MISC203
MISC204

Suctioning
Wound Care
Stoma Care
Tracheostomy Care
One To One Nursing
24 Hours Urine Collection
Preparation For MRI
Preparation For CT Abdomen
Preparation For Ultra Sound Abdomen
Preparation For Ultrasound Pelvic
Assisting In CVC Insertion
Removal Of Epidural Catheter
Reflow
NPO
NGT Insertion
Total Bed Rest
Strict I&O
Cord Care
Heel Prick
Bilicheck
Breastmilk Expression
Antenatal Assessment
Vulval Swabbing
Assisting In Defibrillation Of Patient
Assisting In Intubation
Foleys Cather Insertion

MISC205
MISC206

Assisting In Extubation
Cardiac Output Measurement

-624-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
2.000
2.000
5.000
5.000
12.000
2.000
1.000
1.000
1.000
2.000
5.000
5.000
1.000
1.000
2.000
12.000
5.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
MISC207
MISC208
MISC209
MISC210
MISC211
MISC212
MISC213
MISC214
MISC215
MISC216
MISC217
MISC218
MISC219
MISC220
MISC221
MISC222
MISC223
MISC224
MISC225
MISC226
MISC227
MISC228
MISC229
MISC230
MISC231
MISC232
MISC233
MISC234
MISC235

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Assisting In Insertion Of Chest Drainage
Monitoring Of CPAP And BIPEP Respvonic
Arterial Blood Sampling From Cannula
Assisting In Insertion Of Arterial Line
Changing Arterial Line System
Assisting In Swan Ganz Catheterisation
Assisting In Percutaneous Tracheostomy
Assisting In Transcutaneous Cardiac Pacing
Assisting In Cardioversion
Chemotherapy Extravastion Management
Daily Urine Analysis
Daily Weight
Head Circumference
Weekly Weight
Peritoneal Dialysis
QID Observation
Hourly Observation
In And Out Catheterisation
2 Hourly Observation
QID Blood Sugar Monitoring
1 Hourly Blood Sugar Monitoring
2 Hourly Blood Sugar Monitoring
Daily Blood Sugar Monitoring
Post Operative Wound Assessment
Caring Of Unconscious Patient
Assisting Patient With ADL
Removal Of Foleys Catheter
Bladder Wash
Bowel Wash Out

-625-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
5.000
12.000
5.000
5.000
5.000
12.000
12.000
5.000
5.000
5.000
2.000
2.000
1.000
2.000
25.000
2.000
5.000
2.000
2.000
5.000
12.000
12.000
2.000
2.000
12.000
12.000
2.000
25.000
5.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
MISC236
MISC237
MISC238
MISC239
MISC240
MISC241
MISC242
MISC243
MISC244
MISC245
MISC246
MISC247
MISC248
MISC249
MISC250
MISC251
MISC252
MISC253
MISC254
MISC255
MISC256
MISC257
MISC258
MISC259
MISC260
MISC261
MISC262
MISC263
MISC264

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Drain Removal
Cannulation
Removal Of IV Cannula
Blood Sugar
Hemoglobin
Triglycerides for nursing
Cholestrol for nursing
Uric Acid
bilurubin
Dressings
Pregnancy Test
Liq.N2
Assist in Ear wash
Suture Removal
Urine Dipstick
Observation
Assist in Intra-articular Injection
Visual Acuity
Patch Test
Biopsy assist
PAP Smear Assist
Laser Assist
I&D Assist
Pre-Operative Preparation
Tubigrip
Crepe Bandage
Sling
Post-Operative Care
Sitz Bath

-626-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
10.000
1.000
2.000
5.000
1.000
1.000
1.000
5.000
5.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

MISC265
MISC266
MISC267
MISC268
MISC269
MISC270
MISC271
MISC272
MISC273
MISC274
MISC275
MISC276
MISC277
MISC278
MISC279
MISC280
MISC281

Nebulization
Mantoux Test Reading
Measurement Of Abdominal Girth
Measurement Of Leg Calves
NGT Feeding Intermittently
NGT Feeding Continuously
Jejunostomy Feeding
Changing TPN IV Circuit
NGT Aspiration
Blood/Blood Products Transfusion
Partial Exchange Blood Transfusion
Bone Marrow Transfusion
Blood Extraction
Busulphan Levels
Urine Analysis
Bladder Training
Patient Mobilization

5.000
2.000
2.000
2.000
5.000
5.000
5.000
10.000
5.000
12.000
12.000
25.000
5.000
2.000
2.000
12.000
12.000

MISC282

CVC,Hickman, Porta Cath Dressing
Irrigation Of Eyes
Dressing (Ophthalmic)
Instillation Of Eye Drops
Pressure Pad Application
Lid Hygiene
Warm Compress Application
Application Of Ointment
Application Of Patch/Shield

12.000

MISC283
MISC284
MISC285
MISC286
MISC287
MISC288
MISC289
MISC290
MISC291

Measurement Of Intraocular Pressure
Using Tonopen

-627-

12.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
12.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

MISC292
MISC293
MISC294
MISC295
MISC296
MISC297
MISC298
MISC299
MISC300
MISC301
MISC302
MISC303
MISC304
MISC305
MISC306
MISC307
MISC308
MISC309
MISC310
MISC311
MISC312
MISC313
MISC314
MISC315
MISC316
MISC317
MISC318

Taking Of Conjuctival Swab
Care Of Contact Lens
Dilatation Of Pupil
Application Of Cold Compression
Corneal Staining
Cleaning Of Sticky Eyes
Removal Of Foreign Body In The Eye
Tonopen Calibration
Tampon Insertion
CTG
Per Vagina Pessary
Nalador Induction
Care Of Spillage
Admission For I-131
Discharge Of I-131
Therapeutic Pass
Care Of Patient In Seclusion
Preparation Of Electro-Convulsive Therapy
Constant Observation
Seizure Management
Care Of Patient After I-131
Patient Education
Family Education
Vaccination
Pain Management - Nursing
Kangaroo Care
Medicine Administration

MISC319

IV Drug Administration
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
25.000
5.000
2.000
3.000
5.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
1.000
12.000
12.000
5.000
5.000
2.000
12.000
2.000
5.000
5.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
MISC320
MISC321
MISC322
MISC323
MISC324
MISC325
MISC326
MISC327
MISC328
MISC329
MISC330
MISC331
MISC332
MISC333
MISC334
MISC335
MISC336
MISC337
MISC338
MISC339
MISC340
MISC341
MISC342
MISC343
MISC344
MISC345
MISC346
MISC347
MISC348

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Cytotoxic Drug Administration
Porta Cath Needle Insertion
Hickman Catheter Needle Insertion
Assisting In Lumbar Puncture
Assisting In Bone Marrow Aspiration
Assisting In Wound Debridement
Assisting In Tapping
Assisting In Ultra Sound Guided Biopsy
Pre-Angio Preparation
Oxygen Therapy
Gastrostomy Feeding
Post Natal Assessment
Phototherapy
Stomach Wash
Cup Feeding
IM Injection
Peak Flow Meter
Relief Of Pressure
Pre Operative Education
Condom Catheter Insertion
Nephrology Referral
Dietitics IPD Consultation
Adult Dietitian Consultation
Nil Orally for 1 Hour after Delivery
15 Minute Observations
1 Hourly Observations
Check contraction of uterus site 8 hourly
Check Perineum and suture site 8 hourly
30 Minute Observations
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
5.000
12.000
5.000
5.000
5.000
2.000
12.000
5.000
12.000
10.000
10.000
5.000
2.000
3.000
12.000
12.000
5.000
20.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

MISC349
MISC350

Check breasts for abnormalities 8 hourly
4 Hourly Observations

5.000
12.000

MISC351

12.000

MISC352
MISC353
MISC354
MISC355
MISC356
MISC357
MISC358
MISC359
MISC360
MISC361
MISC362
MISC363
MISC364
MISC365
MISC366
MISC367
MISC368
MISC369
MISC370
MISC371
MISC372
MISC373
MISC374

Check legs for evidence of pain, redness or
swelling daily
6 Hourly Observations
8 Hourly Observations
OBGYN Amniocentesis
OBGYN Colposcopy Referral
OBGYN Diabetes Referral
OBGYN General Referral
Infertility Combined Clinic
OBGYN Infertility Referral
OBGYN Rheumatology
OBGYN IUGR
Oncology Referral
Ophthalmology Referral (Adult)
Ophthalmology Referral (Child)
Prime Follow-up Visit
Multi 1st Visit
Multi Follow-up Visit
Optha ERG
Low vision
Ocular Genetics
Occular Genetics
Orthoptics Procedures
OT Procedures
Orthoptics Refractions

MISC375

Refractions Procedures
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12.000
12.000
10.000
10.000
10.000
10.000
6.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
6.000
6.000
6.000
30.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

MISC376

Argon

6.000

MISC377

YAG

6.000

MISC378

Laser Service

6.000

MISC379

Fluorescin

6.000

MISC380

Eye Testing

6.000

MISC381

Opthamology Technical Procedures

6.000

MISC382

Oral Health-Oral & Maxillo Facial Surgery
Referral

MISC383

Phacoemulsification with insertion of
Intraoccular Lens

106.000

MISC384

Insertion of Intraoccular Lens after cataract
Extraction One Stage

106.000

MISC385

Paediatric immunization

MISC386

Physiotherapy Referral

MISC387

Counselling

MISC388

Psychiatry Referral

MISC389

Visit Charge for PT Consultation

5.000

MISC390

IQ Referral from another Hospital

6.000

MISC391

Pulmonary Referral

MISC392

Registration Fee -Expatriate Paying Patients

MISC393

Rheumatology Referral

10.000

MISC394

Surgery Team 1 Referral

10.000

MISC395

Surgery Team 2 Referral

10.000

MISC396

Surgery Team 3 Referral

10.000

MISC397
MISC398

General Consultation

10.000

6.000
10.000
6.000
10.000

10.000

Cross consultation cardiology
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2.000

5.000
6.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

MISC399
MISC400
MISC401
MISC402
MISC403

Consultation Urology Follow Up Visit
Urology Referral
Visit Charges
Visit Charge After Hours
X-Ray/Medical Report - Soft Copy

6.000
10.000
6.000
10.000
5.000

MISC404

Unit of Blood

15.000

MISC405
MISC406
MISC407
MISC408
MISC409
MISC410
MISC411
MISC412

Medical Check-up for expatriates getting
Omani Nationality
Medical Check-up for expatriates getting
employment in private
Yearly Medical Check-up for expatriates
working in public service
Keeping dead body in mortuary up to 8 days
Keeping dead body in mortuary over 8
days- additional per day
Consultation & Followup for all OPD Clinics
for Omani & Expat Non-Paying Patients
Medical Report for Expats both Paying
& Non-Paying Patients
Registration Fee -Omani & Expatriate NonPaying Patients

MISC413

Medical Report for Omani Patients

MISC414

Medical report for court cases

MISC415

Medical report for Insurance or compensation

MISC416

Usage of Ambulance for paying patients
within Muscat Governorate
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10.000
10.000
5.000
30.000
5.000
0.200
5.000
1.000
3.000
25.000
50.000
15.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
MISC417
MISC418
MISC419
MISC420
MISC421
MISC422
MISC423
MISC424
MISC425
MISC426

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Usage of Ambulance for paying patients
within Muscat Governorate with Nurse
Usage of Ambulance for paying patients
within Muscat Governorate with Doctor &
Nurse accompanying
Usage of Ambulance for paying patients
within Musandam Governorate
Usage of Ambulance for paying patients
within Musandam Governorate with Nurse
Usage of Ambulance for paying patients
within Musandam Governorate with Doctor
& Nurse accompanying
Usage of Ambulance for paying patients
within Al Buraimi Governorate
Usage of Ambulance for paying patients
within Al Buraimi Governorate with Nurse
Usage of Ambulance for paying patients
within Al Buraimi Governorate with Doctor
& Nurse accompanying
Usage of Ambulance for paying patients
within Al Dakhilia Governorate
Usage of Ambulance for paying patients
within Al Dakhilia Governorate with Nurse

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
40.000
100.000
40.000
65.000
125.000
35.000
60.000
120.000
20.000
45.000

MISC427

Usage of Ambulance for paying patients
within Al Dakhilia Governorate with Doctor
& Nurse accompanying

105.000

MISC428

Usage of Ambulance for paying patients
within Al Batinah North Governorate

25.000
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Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

MISC429

Usage of Ambulance for paying patients
within Al Batinah North Governorate with
Nurse

50.000

MISC430

Usage of Ambulance for paying patients
within Al Batinah North Governorate with
Doctor & Nurse accompanying

110.000

MISC431

Usage of Ambulance for paying patients
within Al Batinah South Governorate

20.000

MISC432

Usage of Ambulance for paying patients
within Al Batinah South Governorate with
Nurse

45.000

MISC433

Usage of Ambulance for paying patients
within Al Batinah South Governorate with
Doctor & Nurse accompanying

105.000

MISC434

Usage of Ambulance for paying patients
within Al Sharqiyah North Governorate

25.000

MISC435

Usage of Ambulance for paying patients
within Al Sharqiyah North Governorate
with Nurse

50.000

MISC436

Usage of Ambulance for paying patients
within Al Sharqiyah North Governorate
with Doctor & Nurse accompanying

110.000

MISC437

Usage of Ambulance for paying patients
within Al Sharqiyah South Governorate

30.000
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Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
MISC438

MISC439
MISC440
MISC441
MISC442
MISC443

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Usage of Ambulance for paying patients
within Al Sharqiyah South Governorate
with Nurse
Usage of Ambulance for paying patients
within Al Sharqiyah South Governorate
with Doctor & Nurse accompanying
Usage of Ambulance for paying patients
within Al Dhahira Governorate
Usage of Ambulance for paying patients
within Al Dhahira Governorate with Nurse
Usage of Ambulance for paying patients
within Al Dhahira Governorate with Doctor
& Nurse accompanying
Usage of Ambulance for paying patients
within Al Wosta Governorate

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
55.000

115.000
30.000
55.000
115.000
40.000

MISC444

Usage of Ambulance for paying patients
within Al Wosta Governorate with Nurse

65.000

MISC445

Usage of Ambulance for paying patients
within Al Wosta Governorate with Doctor
& Nurse accompanying

125.000

MISC446

Usage of Ambulance for paying patients
within Al Dhofar Governorate

50.000

MISC447

Usage of Ambulance for paying patients
within Al Dhofar Governorate with Nurse

75.000

MISC448

Usage of Ambulance for paying patients
within Al Dhofar Governorate with Doctor
& Nurse accompanying

135.000
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Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

MISC449

Usage of Car for Transporting Dead Body
within Muscat Governorate

10.000

MISC450

Usage of Car for Transporting Dead Body
within Musandam Governorate

35.000

MISC451

Usage of Car for Transporting Dead Body
within Al Buraimi Governorate

30.000

MISC452

Usage of Car for Transporting Dead Body
within Al Dakhilia Governorate

15.000

MISC453

Usage of Car for Transporting Dead Body
within North Batinah Governorate

20.000

MISC454

Usage of Car for Transporting Dead Body
within South Batinah Governorate

15.000

MISC455

Usage of Car for Transporting Dead Body
within North Sharqiyah Governorate

20.000

MISC456

Usage of Car for Transporting Dead Body
within South Sharqiyah Governorate

25.000

MISC457

Usage of Car for Transporting Dead Body
within Al Dhahira Governorate

25.000

MISC458

Usage of Car for Transporting Dead Body
within Al Wosta Governorate

35.000

MISC459

Usage of Car for Transporting Dead Body
within Al Dhofar Governorate

45.000

Note: Medicine dispensed to paying patients are charged 20% more over
and above the purchase price towards the Administrative charges.
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Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

jCCCª0*|¹*mfCCªG*

SURGICAL PROCEDURES
ORHOP001
ORHOP002
ORHOP003
ORHOP004
ORHOP005
ORHOP006
ORHOP007
ORHOP008
ORHOP009
ORHOP010
ORHOP011
ORHOP012
ORHOP013
ORHOP014
ORHOP015
ORHOP016
ORHOP017
ORHOP018
ORHOP019
ORHOP020
ORHOP021
ORHOP022

Alveoloplasty eg. Alveolectomy,
Vestibulo plasty, Reconstruction of alveolar
ridge
Apicectomy
Auto-transplantation of teeth
Biopsy of alveolus/facial bone
Biopsy of lip
Biopsy of other parts of mouth
Biopsy of salivary gland
Biopsy of superficial lymphnode from head
& neck
Biopsy of tongue
Bone graft to facial bone
Closed reduction of alveolar fracture
Closed reduction of maxillary and
mandibular fracture
Closed reduction of maxillary fracture
Closed reduction of mandibular fracture
Closed reduction of zygomatic fracture
Closure/repair of oro-antral
communication/fistula
Control of haemorrhage after operation on
mouth or oral surgery eg. After dental
extraction or oral surgery procedures
Cryosurgery of sensory nerves of face
Cyst enucleation
Dental clearence
Dental Impression
Dental scaling and polishing
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200.000
200.000
200.000
90.000
70.000
70.000
70.000
100.000
70.000
400.000
200.000
350.000
300.000
300.000
300.000
200.000
150.000
250.000
300.000
250.000
60.000
100.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

ORHOP023
ORHOP024

Dilation of salivary duct
Distraction Osteogenesis of facial bones
Examination Under Anaesthesia (EUA) Dental examination
Excision/reconstruction of the jaw with
bone graft or prosthesis
Excision of dental/odontogenic lesion of
jaw eg. Dental cyst, odontome, tumour
Excision of lesion of maxillary sinus via
Caldwell-Luc approach
Excision or destruction of facial bone lesion
Excision or destruction of lesion of tongue
Excision of lesion from palate
Excision of lesion of salivary gland eg.
Excision of benign neoplasm/cyst
Excision of lesion or tissue of gum eg.
epulis or granuloma of gum
Excision of other parts of mouth
Excision of thyroglossal cyst/duct
Exploration or removal of sequestrum from
facial bone
Exploration of oral soft tissues and or bone
Extraction of decidious teeth
Extraction of teeth
Frenotomy/Frenectomy
Genioplasty
Gingivectomy
Gingivoplasty eg. with graft of bone or soft
tissue
Incision & drainage of dental abscess extra-oral approach

ORHOP025
ORHOP026
ORHOP027
ORHOP028
ORHOP029
ORHOP030
ORHOP031
ORHOP032
ORHOP033
ORHOP034
ORHOP035
ORHOP036
ORHOP037
ORHOP038
ORHOP039
ORHOP040
ORHOP041
ORHOP042
ORHOP043
ORHOP044
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
150.000
500.000
10.000
800.000
400.000
400.000
400.000
250.000
250.000
300.000
200.000
250.000
40.000
250.000
250.000
150.000
200.000
150.000
400.000
250.000
300.000
200.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

ORHOP045

Incision & drainage of dental abscess intra-oral approach
Incision & drainage of other abscess/
cellulitis of face
Intermaxillary fixation (IMF) and/or
wiring of teeth
Marsupialization of dental/odontogenic lesion
Marsupialization of salivary cyst
Open reduction of alveolar fracture
Open reduction of mandibular fracture
Open reduction of maxillary fracture
Open reduction of maxillary and mandibular
fractures
Open reduction of orbital fracture including
grafting with bone/synthetic material
Open reduction of pan facial fractures
Open reduction of zygomatic fracture
Operation on salivary glands and ducts
Osteotomy of facial bones - Orthograntic
surgery
Other operations on facial bones and joints
Other operations on gums and alveolus
Other dental/oral surgery operation
Other repair and reconstruction of skin
and subcutaneous tissue
Partial glossectomy
Partial maxillectomy
Periodontal Surgery
Plastic operations on lip and external mouth
Plastic repair of mouth

ORHOP046
ORHOP047
ORHOP048
ORHOP049
ORHOP050
ORHOP051
ORHOP052
ORHOP053
ORHOP054
ORHOP055
ORHOP056
ORHOP057
ORHOP058
ORHOP059
ORHOP060
ORHOP061
ORHOP062
ORHOP063
ORHOP064
ORHOP065
ORHOP066
ORHOP067
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
150.000
200.000
150.000
250.000
250.000
300.000
500.000
500.000
800.000
800.000
1000.000
600.000
300.000
800.000
800.000
300.000
350.000
300.000
200.000
300.000
200.000
200.000
150.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

ORHOP068

Reduction of temporomandibular joint
dislocation
Reimplantation of tooth/teeth
Release of TMJ Ankylosis
Removal of internal fixation device from
facial bone
Removal of dental implants
Removal of foreign body/object from
mouth and face
Removal of other fixation e.g distraction
osteogenesis device, extrenal fixation appliance
Removal of salivary stone
Removal of suture from oral cavity
Removal of suture or clips from skin wound
Repair of cleft lip
Repair of cleft palate including bone and
tissue graft
Repair of laceration of mouth
Repair of salivary gland or duct eg. Closure
of fistula, revision of scar of duct,
transplantation of duct opening
Repair of tongue and glossoplasty
Restoration of teeth by filling/pulp
treatment
Scar revision on skin of face
Skin graft to lip or mouth
Splintting of teeth

ORHOP069
ORHOP070
ORHOP071
ORHOP072
ORHOP073
ORHOP074
ORHOP075
ORHOP076
ORHOP077
ORHOP078
ORHOP079
ORHOP080
ORHOP081
ORHOP082
ORHOP083
ORHOP084
ORHOP085
ORHOP086
ORHOP087
ORHOP088

Surgical cleaning, irrigation or dressing of
oral wound
Surgical curettage of oral soft tissue or bone
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
120.000
150.000
800.000
250.000
100.000
200.000
150.000
250.000
60.000
60.000
300.000
500.000
150.000
250.000
150.000
250.000
200.000
300.000
120.000
100.000
200.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

ORHOP089
ORHOP090

Surgical exposure of teeth
Surgical insertion of dental implant
Surgical insertion of zygomatic titanium
implant
Surgical removal of impacted teeth
(eg. Impacted wisdom teeth)
Surgical removal of odontome
Surgical removal of supernumarary teeth
Surgical removal of teeth or roots
Suturing of facial skin and subcutaneous
tissue
Temporomandibular joint arthrocentesis
Temporomandibular joint arthroplasty eg.
Condylectomy, removal of joint structures,
meniscectomy
Temporomandibular joint arthroscopy
Temporomandibular joint manipulation
Total maxillectomy
Hysterotomy
Hysteroscopy

ORHOP091
ORHOP092
ORHOP093
ORHOP094
ORHOP095
ORHOP096
ORHOP097
ORHOP098
ORHOP099
ORHOP100
ORHOP101
SGYOP030
SGYOP031
SGYOP032
SGYOP033
SGYOP034
SGYOP035
SGYOP036
SGYOP037
SGYOP038
SGYOP039
SGYOP040

Hysteroscopy, D&C & IUCD insertion
Hysteroscopy & IUCD removal
Hysteroscopy & D&C, polypectomy
Hysteroscopic endometrial resection and
ablation
Hysteroscopic myomectomy
Hysterocopic excision of uterine septum
Hysteroscopic excision of uterine synechiae
Hysteroscopy & D&C
Hysterectomy- subtotal abdominal
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
200.000
250.000
300.000
400.000
300.000
350.000
300.000
200.000
200.000
600.000
500.000
200.000
800.000
1000.000
250.000
350.000
350.000
350.000
750.000
750.000
750.000
750.000
350.000
1000.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

SGYOP041

Hysterectomy- total Abdominal
Hysterectomy - total abdominal + bilateral
salpingo-oophorectomy
Hysterectomy - total abdominal + bilateral
salpingo-oophorectomy + Omentectomy
Hysterectomy- subtotal abdominal + bilateral
salpingo-oophorectomy
Hysterectomy+BSO+ internal anterior and
posterior repair+Burch
Hysterectomy - total abdominal + unilateral
salpingo-oophorectomy
Hysterectomy- subtotal abdominal +
unilateral salpingo-oophorectomy
Hysterectomy - vaginal
Hysterectomy - vaginal with pelvic floor repair
Hysterectomy - vaginal with anterior colporraphy
Hysterectomy - vaginal with posterior colpoperineorraphy
Hysterectomy - vaginal with anterior and
posterior repair

SGYOP042
SGYOP043
SGYOP044
SGYOP045
SGYOP046
SGYOP047
SGYOP048
SGYOP049
SGYOP050
SGYOP051
SGYOP052

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
1000.000
1100.000
1100.000
1100.000
1300.000
1100.000
1100.000
1000.000
1100.000
1100.000
1100.000
1200.000

SGYOP053

Hysterectomy, laparoscopic, total

1300.000

SGYOP054

Hysterectomy - Laparoscopic, subtotal
Hysterectomy- laparoscopically assisted
vaginal
Hysterectomy total - Obstetric
Hysterectomy subtotal - Obstetric
Hysterectomy - Radical(Removal of both
ovaries, tubes, parametrium + vaginal cuff)
Dilatation and suction evacuation
following Miscarriage

1300.000

SGYOP055
SGYOP056
SGYOP057
SGYOP058
SGYOP059
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1300.000
1000.000
1000.000
1500.000
250.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

SGYOP060
SGYOP061
SGYOP062
SGYOP063
SGYOP064
SGYOP065
SGYOP066
SGYOP067
SGYOP068
SGYOP069
SGYOP070

Dilatation and currettage following Delivery
Dilatation and currettage following Miscarriage
Dilatation & currettage
Evacuation & currettage
Repair of Uterus and supporting structures
Repair of uterine rupture
Dilatation & fractional currettage
Manual replacement of inverted uterus
Sacrocolpopexy- abdominal
Sacrocolopopexy -Laparoscopic
Sacrospinous vault suspension

200.000
200.000
200.000
200.000
750.000
750.000
200.000
200.000
1200.000
1300.000
1200.000

SGYOP071

Sling - Abdominovaginal, two team

1300.000

SGYOP072

Sling- laparoscopic, two team

1300.000

SGYOP073

Laparoscopy, diagnostic

500.000

SGYOP074

Laparoscopy, Hysteroscopy and D&C

600.000

SGYOP075

Laparoscopy, Hysteroscopy and D&C and
dye test
Myomectomy - Laparotomy
Myomectomy - Laparoscopic
Laparoscopic removal of IUCD
IUCD insertion under GA
Secondary suturing under GA - operative wound
Oophorectomy- unilateral
Oophorectomy- unilateral/ laparoscopic
Salpingo- oophorectomy - unilateral

600.000

SGYOP076
SGYOP077
SGYOP078
SGYOP079
SGYOP080
SGYOP081
SGYOP082
SGYOP083
SGYOP084

Salpingo- oophorectomy- unilateral,
laparoscopic
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1000.000
1100.000
500.000
150.000
350.000
700.000
750.000
700.000
750.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

SGYOP085

Salpingo-oophorectomy - bilateral

700.000

SGYOP086

Salpingo-oophorectomy - bilateral, laparoscopic
Removal of remaining tube and ovary

750.000

Removal of remaining tube and ovary,
laparoscopic
Ovarian drilling- laparoscopic
Ovarian drilling
Adhesiolysis of fallopian tube and ovaries
Adhesiolysis of fallopian tube and
ovaries- laparoscopic
Para ovarian cyst removal
Ovarian cystectomy
Ovarian cystectomy- laparoscopic
Release of ovarian torsion
Ovarian aspiration biopsy
Ovarian biopsy
Ovarian biopsy - laparoscopic
Diathermy to pelvic endometriotic deposits
Simple suture of ovary
Simple suture of ovary- laparoscopic
Normal delivery package
Caesarean delivery package
Minor procedure in Delivery ward
Forceps- outlet
Forceps- outlet with episiotomy
Forceps failed
Forceps - low midcavity

750.000

SGYOP087
SGYOP088
SGYOP089
SGYOP090
SGYOP091
SGYOP092
SGYOP093
SGYOP094
SGYOP095
SGYOP096
SGYOP097
SGYOP098
SGYOP099
SGYOP100
SGYOP101
SGYOP102
SGYOP103
SGYOP104
SGYOP105
SGYOP106
SGYOP107
SGYOP108
SGYOP109
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700.000

700.000
700.000
700.000
750.000
500.000
700.000
850.000
700.000
500.000
500.000
500.000
700.000
500.000
700.000
750.000
1200.000
100.000
100.000
150.000
100.000
100.000

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

SGYOP110
SGYOP111

SGYOP124
SGYOP125
SGYOP126
SGYOP127
SGYOP128
SGYOP129

Forceps - low midcavity with episiotomy
Breech delivery - assisted
Breech delivery - assisted with foreceps to
after coming head
Breech extraction
Vaccum extraction with episiotmy
Vaccum extraction
Induction of labour by medical means
Induction of labour by artificial rupture of
membranes
Internal Podalic version and breech extraction
Episiotomy
External cephalic version
Cervical incision to assist delivery
Caesarean section- lower segment
Caesarean section - lower segment with
tubal ligation
Caesarean section-Classical
Caesarean section with ovarian cystectomy
Caesarean section with myomectomy
Caesarean section - inverted T incision
Caesarean section - extra peritoneal
Abdominal pregnancy removal

1000.000
1000.000
1000.000
1000.000
1000.000
1000.000

SGYOP130
SGYOP131
SGYOP132
SGYOP133
SGYOP134

Hysterotomy to terminate pregnancy
Amniocentesis - diagnostic
Amniocentesis - therapeutic
Intra uterine transfusion
Fetal blood sampling

1000.000
250.000
250.000
500.000
100.000

SGYOP112
SGYOP113
SGYOP114
SGYOP115
SGYOP116
SGYOP117
SGYOP118
SGYOP119
SGYOP120
SGYOP121
SGYOP122
SGYOP123
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100.000
150.000
150.000
150.000
150.000
100.000
50.000
50.000
150.000
100.000
50.000
50.000
1000.000
1200.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP135
SGYOP136
SGYOP137
SGYOP138
SGYOP139
SGYOP140
SGYOP141
SGYOP142
SGYOP143
SGYOP144
SGYOP145
SGYOP146
SGYOP147
SGYOP148
SGYOP149
SGYOP150
SGYOP151
SGYOP152
SGYOP153
SGYOP154
SGYOP155
SGYOP156
SGYOP157
SGYOP158
SGYOP159
SGYOP160
SGYOP161
SGYOP162
SGYOP163

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Fetal scalp electrode
CTG monitoring
Fetal STAN monitoring
Amnio infusion
Fetal pulse oximetry
Manual removal of retained placenta
Repair of Obstetric uterine laceration
Repair of Obstetric cervical laceration
Repair of Obstetric vaginal tear
Repair of bladder/urethral laceration
Fourth degree perineal tear repair
Thrid degree perineal tear repair
Second degree perineal tear repair
First degree perineal tear repair
Manual exploration of uterus - post partum
Obstetric tamponade of Uterus or vagina
Perineal haematoma evacuation
Vulvar/ vaginal haematoma evacuation
Uterine inversion - surgical correction
Uterine inversion - manual replacement
Excision of vaginal septum
Hymenotomy
Hymenectomy
Vaginal biopsy
Vagina - excision or destruction of lesion
Le Forte’s colpocleisis
Cystocele repair with mesh
Cystocele repair
Rectocle repair with mesh
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
50.000
10.000
15.000
100.000
50.000
250.000
750.000
250.000
250.000
750.000
250.000
250.000
100.000
50.000
100.000
50.000
150.000
150.000
750.000
300.000
250.000
50.000
150.000
50.000
100.000
750.000
1000.000
750.000
1000.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP164
SGYOP165
SGYOP166
SGYOP167
SGYOP168
SGYOP169
SGYOP170
SGYOP171
SGYOP172
SGYOP173
SGYOP174
SGYOP175
SGYOP176
SGYOP177
SGYOP178
SGYOP179
SGYOP180
SGYOP181
SGYOP182
SGYOP183
SGYOP184
SGYOP185
SGYOP186
SGYOP187
SGYOP188
SGYOP189
SGYOP190
SGYOP191
SGYOP192

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Mesh removal
Rectocele repair
Cystocele and rectocele repair
Vaginoplasty
Vaginal reconstruction
Vaginal laceration suturing
Rectovaginal fistula repair-vaginal
Rectovaginal fistula repair- abdominal
Vesico vaginal fistula repair - vaginal
Vesico vaginal fistula repair - abdominal
Vaginal suspension and fixation
Colporraphy - anterior & posterior + TVT
Colporraphy - anterior & posterior + TOT
Tension free vaginal tape (TVT)
Trans Obturator vaginal tape ( TOT)
Tension free Vaginal Tape (TVT) secure
Vulvar adhesiolysis
Vulval abscess - incision & drainage
Vulval biopsy
Marsupialization of Bartholin’s abscess
Marsupialization of Bartholin’s cyst
Bartholin’s cyst enucleation
Vulvar lesion excision/destruction
Clitoris operations
Vulvectomy - simple
Vulvectomy - radical
Vulvectomy -unilateral
Vulvectomy - bilateral
Vulval / perineal laceration surturing
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
100.000
750.000
1000.000
1500.000
1500.000
50.000
1000.000
1000.000
1000.000
1000.000
1200.000
1200.000
1200.000
750.000
750.000
750.000
250.000
100.000
50.000
250.000
250.000
250.000
50.000
100.000
750.000
1500.000
750.000
750.000
100.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

SGYOP193
SGYOP194
SGYOP195
SGYOP196
SGYOP197
SGYOP198
SGYOP199
SGYOP200
SGYOP201
SGYOP202
SGYOP203
SGYOP204
SGYOP205
SGYOP206
SGYOP207
SGYOP208
SGYOP209
SGYOP210
SGYOP211
SGYOP212
SGYOP213
SGYOP214
SGYOP215
SGYOP216
SGYOP217

Vulva or perineum - fistula repair
Cystoscopy
Cystoscopy with hydro distension
Urethral dilatation
Bursch colposuspension - Laparoscopic
Bursch colposuspension - Abdominal
Manchester repair
Cervical dilatation
cervical biopsy
cervical biopsy- endocervix
LLETZ
Cervical conization
Cervical cauterization
Cervical cryotherapy
Cervical lesion - destruction/excision
Cervical amputation
Cervical cerclage
Cervical cerclage-laparoscopic
Cervical cercalge - trans abdominal
Cervical tear repair
Cervical tear repair - obstetric
Cervical circlage removal
Cervical polypectomy
Cervical myomectomy
Colposcopy

SGYOP218

Bilateral tubal sterilization - laparoscopic,
Filschie clip

500.000

SGYOP219

Bilateral tubal sterilisation

500.000
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250.000
100.000
100.000
50.000
1000.000
1000.000
750.000
100.000
50.000
50.000
150.000
250.000
100.000
100.000
100.000
250.000
250.000
750.000
750.000
100.000
100.000
50.000
50.000
100.000
50.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

SGYOP220

Bilateral tubal sterilization - laparoscopic,
diathermy
Bilateral tubal sterilization - laparoscopic
Unilateral tubal sterilization

SGYOP221
SGYOP222
SGYOP223
SGYOP224
SGYOP225
SGYOP226
SGYOP227
SGYOP228
SGYOP229
SGYOP230
SGYOP231
SGYOP232
SGYOP233
SGYOP234
SGYOP235
SGYOP236
SGYOP237
SGYOP238
SGYOP239
SGYOP240
SGYOP241
SGYOP242
SGYOP243
SGYOP244
SGYOP245

Salpingectomy - unilateral,laparoscopic
Salpingectomy - unilateral
Salpingectomy - bilateral
Salpingectomy with removal of tubal
pregnancy
Salpingostomy
Salpingostomy- laparoscopic
Salpingectomy, unilateral - partial
Tubal patency test
Tubal reconstruction - laparoscopic
Tubal reconstruction - Abdominal
Diagnostic laparoscopy & Dye test
Fimbrectomy
Fimbroplasty
Tubal adhesiolysis
Herniorrhaphy inguinal
Hernioplasty inguinal
Herniotomy inguinal
Laparoscopic Inguinal Hernia Repair TEPP
Laparoscopic Inguinal Hernia Repair TAP
Bilateral laparoscopic hernia repair
Repair of femoral hernia
Laparoscopic repair of groin hernia
Umbilical hernia repair
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
500.000
500.000
500.000
750.000
500.000
500.000
750.000
500.000
500.000
500.000
500.000
1200.000
1000.000
500.000
500.000
750.000
1000.000
212.000
212.000
212.000
412.000
412.000
512.000
212.000
412.000
212.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP246
SGYOP247
SGYOP248
SGYOP249
SGYOP250
SGYOP251
SGYOP252
SGYOP253
SGYOP254
SGYOP255
SGYOP256
SGYOP257
SGYOP258
SGYOP259
SGYOP260
SGYOP261
SGYOP262
SGYOP263
SGYOP264
SGYOP265
SGYOP266
SGYOP267
SGYOP268
SGYOP269
SGYOP270
SGYOP271

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Umbilical hernia repair with graft
Laparoscopic ventral hernia repair
Incisional hernia repair anatomical
Incisional hernia repair with graft
Laparoscopic incisional hernia repair
Epigastric hernia repair
Drainage of rectus sheath hematoma GA
Drainage of rectus sheath hematoma LA
Excision of desmoid tumor
Repair of parastomal hernia
Repair of obturator hernia
Repair of lumbar hernia
Biopsy of inguinal lymph node GA
Biopsy of inguinal lymph node LA
Block dissection of groin lymph glands
Repair of diaphragmatic hernia
Laparoscopic Repair of diaphragmatic hernia
Exploratory laparotomy for intestinal
obstruction
Exploratory laparotomy for peritonitis
Exploratory laparotomy for blunt trauma
Exploratory laparotomy for penetrating
trauma
Burst abdomen closure
Laparotomy for gastrointestinal bleeding
Laparotomy for postoperative
complications
Diagnostic laparoscopy
Upper GI endoscopy
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
212.000
452.000
212.000
250.000
452.000
212.000
106.000
40.000
120.000
212.000
212.000
212.000
106.000
40.000
424.000
212.000
450.000
212.000
212.000
212.000
424.000
212.000
424.000
212.000
298.000
212.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP272
SGYOP273
SGYOP274
SGYOP275
SGYOP276
SGYOP277
SGYOP278
SGYOP279
SGYOP280
SGYOP281
SGYOP282
SGYOP283
SGYOP284
SGYOP285
SGYOP286
SGYOP287
SGYOP288
SGYOP289
SGYOP290
SGYOP291
SGYOP292
SGYOP293
SGYOP294
SGYOP295
SGYOP296
SGYOP297

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Upper GI endoscopy & removal of foreign
body Oesophagus
Upper GI endoscopy & removal of foreign
body Stomach or small intestine
Percutaneous endoscopic gastrostomy
Pyloromyotomy
Gastrostomy
Closure of perforated duodenal ulcer
Closure of perforated gastric ulcer
Laparoscopic closure of duodenal ulcer
Laparoscopic closure of gastric ulcer
Truncal vagotomy + gastrojenjunostomy
Truncal vagotomy + pyloroplasty
Highly selective vagotomy
Gastroduodenostomy
Gastrojejunosotomy
Gastrectomy partial - Billroth I
Gastrectomy distal - Billroth II
Gastrectomy total
Gastrectomy subtotal
Radical gastrectomy
Radical thoracoabdominal total gastrectomy
Proximal partial gastrectomy
Gastric operation for morbid obestiy
Laparoscopic bariatic surgery
Laparoscopic gastrojejunostomy
Duodenotomy + under running of bleeding
ulcer
Suture of Gastric ulcer site
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
424.000
424.000
212.000
212.000
212.000
212.000
212.000
412.000
412.000
424.000
424.000
424.000
212.000
212.000
424.000
424.000
608.000
424.000
608.000
608.000
424.000
848.000
848.000
424.000
212.000
212.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP298
SGYOP299
SGYOP300
SGYOP301
SGYOP302
SGYOP303
SGYOP304
SGYOP305
SGYOP306
SGYOP307
SGYOP308
SGYOP309
SGYOP310
SGYOP311
SGYOP312
SGYOP313
SGYOP314
SGYOP315
SGYOP316
SGYOP317
SGYOP318
SGYOP319
SGYOP320
SGYOP321
SGYOP322
SGYOP323
SGYOP324
SGYOP325
SGYOP326

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Small bowel resection
Small bowel stricturoplasty
Enterotomy small intestine
Enterotomy large intestine
Enteroscopy small intestine operative
Enteroscopy large intestine operative
Feeding jejunostomy
IIeostomy
Jejunosotomy
Meckel’s Diverticulum excision
Ceacostomy
Appendicectomy Open
Appendicectomy Laparoscopic
Appendicectomy incidental
Appendicular abscess drainage
Limited right hemicolectomy
Colonoscopy
Sigmoidoscopy rigid
Sigmoidoscopy flexible
Transverse colostomy
Sigmoid colostomy
End colostomy
Loop colostomy
Right hemicolectomy
Laparoscopic right hemicolectomy
Left hemicolectomy
Laparoscopic left hemicolectomy
Extended right hemicolectomy
Resection of transverse colon
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
424.000
212.000
212.000
212.000
106.000
106.000
212.000
212.000
212.000
212.000
212.000
212.000
312.000
212.000
212.000
312.000
106.000
106.000
106.000
424.000
424.000
424.000
424.000
424.000
512.000
512.000
512.000
512.000
424.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

SGYOP327
SGYOP328

Sigmoid colectomy
Laparosocpic sigmoid colectomy

424.000
512.000

SGYOP329

Abdomino perineal resection, APR
Laparoscopic abdomino perineal resection
Anterior resection
Laparoscopic anterior resection
Hartman’s procedure
Resection + mucous fistula
Total colectomy
Laparoscopic total colectomy
Total proctocolectomy
Laparoscopic total proctocolectomy
Rectopexy
Laparoscopic rectopexy
Injection sclerotherapy for hemorrhoids
Banding of hemorrhoids
Hemorrhoidectomy
Stapled hemorrhoidectomy
Drainage of perianal hematoma GA
drainage of perianal hematoma LA
Lateral anal sphincterotomy
Drainage of perianal abscess
Drainage of ischiorectal abscess
Perianal fistulotomy
Perianal fistulectomy
Perianal fistulectomy + Seton
Excision of anal tags
Rectal Biopsy
Laparoscopic cholecystectomy

512.000

SGYOP330
SGYOP331
SGYOP332
SGYOP333
SGYOP334
SGYOP335
SGYOP336
SGYOP337
SGYOP338
SGYOP339
SGYOP340
SGYOP341
SGYOP342
SGYOP343
SGYOP344
SGYOP345
SGYOP346
SGYOP347
SGYOP348
SGYOP349
SGYOP350
SGYOP351
SGYOP352
SGYOP353
SGYOP354
SGYOP355
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612.000
424.000
612.000
424.000
424.000
612.000
848.000
612.000
848.000
212.000
312.000
40.000
106.000
212.000
312.000
106.000
40.000
106.000
106.000
106.000
212.000
212.000
212.000
106.000
106.000
424.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP356
SGYOP357
SGYOP358
SGYOP359
SGYOP360
SGYOP361
SGYOP362
SGYOP363
SGYOP364
SGYOP365
SGYOP366
SGYOP367
SGYOP368
SGYOP369
SGYOP370
SGYOP371
SGYOP372
SGYOP373
SGYOP374
SGYOP375
SGYOP376
SGYOP377
SGYOP378
SGYOP379
SGYOP380
SGYOP381
SGYOP382
SGYOP383
SGYOP384

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Open cholecystectomy
Cholecystostomy
CBD exploration open
CBD laparoscopic
Choledochoduodenostomy
Transduodenal sphicteroplasty
Choledochojejunostomy
Hepaticojejunostomy
Excision of choledochal cyst
Cystograstostomy
Cystoduodeonstomy
Cystojejunostomy
Pancreaticojejunostomy
Whipple’s pancreaticoduodenectomy
Triple bypass
Distal pancreatectomy
Total pancreatectomy
Excision of pancreatic tumor
Laparoscopic excision of pancreatic tumor
Laparoscopic distal pancreatectomy
Liver biopsy closed
Liver biopsy open Wedge
Drainage of liver abscess percutaneous
Closure of liver laceration
Marsupialisation of lesion of liver
Injection of therapeutic substance in liver
Packing of liver trauma
Excision of hydatid cyst
Wedge excision of solitary liver lesion
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
312.000
106.000
424.000
512.000
424.000
212.000
424.000
424.000
424.000
212.000
212.000
424.000
424.000
848.000
424.000
424.000
848.000
424.000
524.000
524.000
106.000
212.000
106.000
212.000
212.000
106.000
212.000
424.000
424.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP385
SGYOP386
SGYOP387
SGYOP388
SGYOP389
SGYOP390
SGYOP391
SGYOP392
SGYOP393
SGYOP394
SGYOP395
SGYOP396
SGYOP397
SGYOP398
SGYOP399
SGYOP400
SGYOP401
SGYOP402
SGYOP403
SGYOP404
SGYOP405
SGYOP406
SGYOP407
SGYOP408
SGYOP409
SGYOP410
SGYOP411

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Hepatic resection right lobe
Hepatic resection left lobe
Hepatic resection extended right lobe
Hepatic resection extended left lobe
Hepatic resection segmentectomy
Hepatic resection non anatomical
Endoscopic sclerotherapy for bleeding
oesophageal varices
Endoscopic banding for bleeding oesophageal
varices
Oesophagogastric disconnection
Portavacal shunt
Proximal splenorenal shunt
Mesocaval shunt
Distal splenorenal shunt
Splenectomy Open
Splenectomy laparoscopic
Partial splenectomy
Spleenorrhaphy
Adrenalectomy open
Adrenalectomy laparoscopic
Dilatation of oesophageal stricture
Removal of foreign bodies
Total oesophagectomy
Oesophagogastrectomy
Fundoplication open
Fundoplication laparoscopic
Cardiomyotomy Open
Cardiomyotomy laparoscopic
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
424.000
424.000
424.000
424.000
424.000
424.000
212.000
212.000
424.000
424.000
424.000
424.000
424.000
312.000
424.000
312.000
312.000
424.000
524.000
212.000
212.000
424.000
424.000
312.000
424.000
212.000
312.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP412
SGYOP413
SGYOP414
SGYOP415
SGYOP416
SGYOP417
SGYOP418
SGYOP419
SGYOP420
SGYOP421
SGYOP422
SGYOP423
SGYOP424
SGYOP425
SGYOP426
SGYOP427
SGYOP428
SGYOP429
SGYOP430
SGYOP431
SGYOP432
SGYOP433
SGYOP434
SGYOP435
SGYOP436
SGYOP437

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Oesphageal bypass
Intrathoracic anastamosis of oesophagus
Insertion of oesophageal tube
Aspiration of Breast LA
Aspiration of Breast GA
Drainage of breast abscess(mastotomy)
Open breast biopsy
Excision of breast lump
Simple mastectomy
Simple mastectomy + Axillary clearance
Wide Local Excision
Wide Local Excision + Axillary clearance
Axillary Sentinel node biopsy
Axillary clearance
Axillary lymph node sampling
Excision of axillary breast tissue
Excision of axillary lipoma
Axillary lymp node biopsy
Microdochectomy
Subcutaneous mastectomy
subcuatneous mastectomy + synchronous
implant bilateral
subcutaneous mastectomy + synchronous
implant unilateral
Breast reconstruction
Reduction mammoplasty unilateral
Reduction mammoplasty bilateral
Breast reconstruction with prosthesis
unilateral
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
424.000
424.000
106.000
40.000
106.000
106.000
106.000
106.000
212.000
424.000
106.000
424.000
212.000
212.000
212.000
106.000
106.000
106.000
106.000
212.000
1000.000
424.000
424.000
212.000
424.000
568.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP438
SGYOP439
SGYOP440
SGYOP441
SGYOP442
SGYOP443
SGYOP444
SGYOP445
SGYOP446
SGYOP447
SGYOP448
SGYOP449
SGYOP450
SGYOP451
SGYOP452
SGYOP453
SGYOP454
SGYOP455
SGYOP456
SGYOP457
SGYOP458
SGYOP459
SGYOP460
SGYOP461
SGYOP462
SGYOP463
SGYOP464

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Breast reconstruction with prosthesis
Bilateral
Breast reconstruction with Pedicle Graft
(muscle)unilateral
Breast reconstruction with Pedicle
Graft(muscle) bilateral
Revision of implant unilateral
Revision of implant bilateral
Surgery for gynaecomastia unilateral
Surgery for gynaecomastia bilateral
Excision of Ectopic Breast Tissue
Superficial parotidectomy
Total parotidectomy
Parotid duct stomatoplasty
Removal of stone from parotid duct
Removal of stone from submandibular duct
Submandibular gland excision
Biopsy of intraoral lesion
Partial glossectomy
Minor salivary gland biopsy
Wedge excision of lip
Excision of submental lymph node
Excision of submental cyst
Cervical lymph node biopsy
Excision of thyroglossal cyst
Excision of thyroglossal sinus
Excision of branchial cyst
Excision of branchial fistula
Block dissection of neck
Modified radical neck dissection
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
1000.000
568.000
1000.000
356.000
600.000
212.000
424.000
106.000
424.000
524.000
106.000
106.000
106.000
212.000
106.000
212.000
40.000
106.000
106.000
106.000
106.000
212.000
212.000
212.000
212.000
424.000
424.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP465
SGYOP466
SGYOP467
SGYOP468
SGYOP469
SGYOP470
SGYOP471
SGYOP472
SGYOP473
SGYOP474
SGYOP475
SGYOP476
SGYOP477
SGYOP478
SGYOP479
SGYOP480
SGYOP481
SGYOP482
SGYOP483
SGYOP484
SGYOP485
SGYOP486
SGYOP487
SGYOP488
SGYOP489
SGYOP490
SGYOP491
SGYOP492

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Unilateral thyroid lobectomy
Hemithyroidectomy
Total thyroidectomy
Near total thyroidectomy
Partial or subtotal thyroidectomy
Parathyroidectomy Hyperplasia
Parathyroidectomy single adenoma
Parathyroid reimplantation
Arteriotomy + (embolectomy or
thrombectomy)
Endarterectomy
Repair of arterial injury
Repair of blood vessel with tissue patch graft
Arterial anastamosis
Ebolectomy upper limb
Embolectomy Lower limb
Percutaneous thrombolytic thrombectomy
Aorto femoral bypass Unilateral
Aorto femoral bypass Bilateral
Femoro femoral bypass
Axillo femoral bypass
Femoro popliteal bypass
Femoro infrapopliteal bypass
Angioplasty balloon
Repair of abdominal aortic aneurysm
Abdominal aorta aneurysmectomy
Carotid endartectomy
Exploration of superior mesentric artery
Biopsy of Artery
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
212.000
212.000
424.000
424.000
424.000
424.000
212.000
424.000
212.000
212.000
212.000
424.000
212.000
424.000
424.000
848.000
1000.000
1500.000
848.000
1000.000
848.000
1000.000
848.000
1500.000
1500.000
1000.000
424.000
212.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP493
SGYOP494
SGYOP495
SGYOP496
SGYOP497
SGYOP498
SGYOP499
SGYOP500
SGYOP501
SGYOP502
SGYOP503
SGYOP504
SGYOP505
SGYOP506
SGYOP507
SGYOP508
SGYOP509
SGYOP510
SGYOP511
SGYOP512
SGYOP513
SGYOP514
SGYOP515
SGYOP516
SGYOP517
SGYOP518
SGYOP519

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Arteriovenous fistula
Arteriovenous fistula revision
Suture of artery
Suture of vein
Venous cut down GA
Venous cut down LA
High Saphaneous Ligation & Stripping of
the Long Saphenous Vein
Short Saphenous Ligation and Stripping
Subfascial ligation of the perforators
Avulsion or ligating varicosed veins
Femoral Vein Thrombectomy
IIiac Vein Thrombectomy
Thrombectomy
Femoral Vein Ligation
Vena Caval Ligation
Insertion of Caval filter
Insertion of vascular access device
Hindquarter amputation
Disarticulation at the Hip
Above Knee Amputation
Disarticulation of the knee
Gritti-Stokes Amputation
Below Knee Amputation
Syme’s Amputation
Transmetatarsal Amputation
Disarticulation of the metacarpophalangeal
joint
Disarticulation of the metatarsophalangeal
joint
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
424.000
424.000
212.000
212.000
106.000
60.000
424.000
424.000
424.000
212.000
848.000
848.000
424.000
424.000
848.000
848.000
424.000
848.000
848.000
424.000
424.000
424.000
424.000
212.000
212.000
106.000
106.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

SGYOP520
SGYOP521
SGYOP522

Amputation of the toes
Amputation of toe Ray
Disarticulation of the interphalangeal joint

106.000
106.000
106.000

SGYOP523

Amputation of the Fingers, Ray
Amputation of thumb
Forequarter amputation
Below Elbow Amputation (forearm)
Above Elbow Amputation (arm)
Skin Biopsy LA
Skin Biopsy GA
Excision of Sebaceous Cyst GA
Excision of Sebaceous Cyst LA
Excision of Lipoma LA
Excision of Lipoma GA
Excision of Skin Lesion LA
Excision of Skin Lesion GA
Nerve Biopsy NEC sural
Incision And Drainage of Abscess LA
Incision And Drainage of Abscess GA
Trucut Biopsy
Debridement of Wound GA
Debridement of Wound LA
Removal of Foreign Body GA
Removal of Foreign Body LA
Wedge Excision of Nail
Removal of Nail
Aspiration of abscess
FNAC

106.000

SGYOP524
SGYOP525
SGYOP526
SGYOP527
SGYOP528
SGYOP529
SGYOP530
SGYOP531
SGYOP532
SGYOP533
SGYOP534
SGYOP535
SGYOP536
SGYOP537
SGYOP538
SGYOP539
SGYOP540
SGYOP541
SGYOP542
SGYOP543
SGYOP544
SGYOP545
SGYOP546
SGYOP547
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106.000
848.000
424.000
424.000
40.000
106.000
106.000
40.000
40.000
106.000
40.000
106.000
106.000
40.000
106.000
106.000
106.000
40.000
212.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

SGYOP548
SGYOP549
SGYOP550
SGYOP551
SGYOP552
SGYOP553
SGYOP554
SGYOP555
SGYOP556
SGYOP557
OPHOP001

Partial thickness skin grafting
Full thickness skin grafting
Skin flap
Incision of pilonidal sinus or cyst LA
Incision of pilonidal sinus or cyst GA
Excision of pilonidal cyst or sinus
Biopsy of skin and subcutaneous tissue GA
Biopsy of skin and subcutaneous tissue LA
Circumcision Open
Circumcision Plastibell LA
CONJUNCTIVA - BIOPSY
CONJUNCTIVA - EXCISION OF
DISEASED TISSUE
CONJUNCTIVA - FOREIGN BODY
REMOVAL
CONJUNCTIVA - INCISION AND
DRAINAGE
CONJUNCTIVA - SUTURE
CONJUNCTIVA - OTHER PROCEDURES
CONJUNCTIVA - SEPARATION OF
ADHESIONS
CONJUNCTIVA - REPAIR
CONJUNCTIVAL PLASTY
CONJUNCTIVAL TRANSPLANTATION
CONJUNCTIVA - INJECTION
CORNEA - Amnion Graft
CORNEA - Conjunctival Flap
CORNEA - Excision Of Diseased Tissues
by Cryo

OPHOP002
OPHOP003
OPHOP004
OPHOP005
OPHOP006
OPHOP007
OPHOP008
OPHOP009
OPHOP010
OPHOP011
OPHOP012
OPHOP013
OPHOP014
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
212.000
212.000
212.000
40.000
106.000
106.000
106.000
40.000
106.000
50.000
150.000
200.000
50.000
30.000
30.000
50.000
50.000
100.000
700.000
250.000
50.000
850.000
250.000
250.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

OPHOP015

OPHOP025

CORNEA - Phototherapeutic keratectomy
CORNEA - INTAC - Implantation Of An
Intrastromal Ring Segment
CORNEA - Keratectomy with EDTA
CORNEA - KERATOPLASTY
Autorotation penetrating
CORNEA - KERATOPLASTY - Autorotation
lamellar
CORNEA - KERATOPLASTY - LAMELLAR
CORNEA - KERATOPHAKIA (alphacor)
CORNEA - KERATOPLASTY PENETRATING
CORNEA - Laser/Thermokeratoplasty/
Refractive Surgery
CORNEA - Keratectomy with femtosecond
laser
CORNEA - Keratotomy

OPHOP026

CORNEA - Keratoprosthesis

OPHOP016
OPHOP017
OPHOP018
OPHOP019
OPHOP020
OPHOP021
OPHOP022
OPHOP023
OPHOP024

OPHOP027
OPHOP028
OPHOP029
OPHOP030
OPHOP031
OPHOP032
OPHOP033
OPHOP034

CORNEA - PTERYGIUM EXCISION
without plasty
CORNEA - PTERYGIUM EXCISION
WITH TRANSPLANT
CORNEA - PTERYGIUM EXCISION
WITH Laser
CORNEA - PTERYGIUM EXCISION
WITH medical recurrence prophylaxis
CORNEA - REMOVAL OF FOREIGN
BODY
CORNEA - RESUTURING
CORNEA - SUTURING
CORNEA - SUTURE Removal
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
850.000
800.000
250.000
850.000
850.000
800.000
850.000
1800.000
600.000
1000.000
500.000
1800.000
106.000
400.000
848.000
212.000
100.000
250.000
250.000
50.000

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

OPHOP035
OPHOP036
OPHOP037
OPHOP038
OPHOP039
OPHOP040
OPHOP042
OPHOP043
OPHOP044
OPHOP045
OPHOP046
OPHOP047
OPHOP048

CORNEA-Scraping for diagnostic purpose
CORNEA - Tatoooing
AC - Anterior Synechialysis
AC -Goniosynechialysis
AC -Posterior Synechialysis
AC -Anterior Chamber Flush
AC -Anterior Chamber Flush With Instillation
Of Medications
AC -Anterior Chamber Tap
AC -Paracentesis
IRIS -COREPRAXY
AC -Cyclocryotherapy
AC -Cyclodialysis
AC -Cyclodiathermy
AC -Cyclophotocoagulation

150.000
30.000
250.000
150.000
150.000
150.000
400.000

OPHOP049

AC -Deep Sclerectomy

300.000

OPHOP050

AC -Excision Of An Epithelial Ingrowth

300.000

OPHOP051

IRIS -Excision Of The Prolapsed Iris

200.000

OPHOP041

SCLERA -Excision or Destrucion Of Diseased
OPHOP052 Tissues
Of The Sclera
AC -Excision or Destruction of Diseased
OPHOP053 Tissues
Of The Ciliary Body
IRIS -Exsision or Destruction of Diseased
OPHOP054 Tissues
Of The Iris
AC -Filtration Surgery With Alloplastic
OPHOP055 Implant
AC -FOREIGN BODY REMOVAL From
OPHOP056 The
Anterior Chamber
OPHOP057 AC -Gonioplasty Or Iridoplasty By Laser
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150.000
200.000
300.000
300.000
250.000
150.000
200.000

250.000
500.000
300.000
600.000
250.000
450.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

OPHOP058

AC -Goniotomy

850.000

OPHOP059

IRIS -Iridectomy, Surgical
IRIS -Iridoplasty By Laser

300.000

OPHOP060
OPHOP061
OPHOP062
OPHOP063
OPHOP064
OPHOP065
OPHOP066
OPHOP067
OPHOP068
OPHOP069
OPHOP070
OPHOP071
OPHOP072
OPHOP073
OPHOP074
OPHOP075
OPHOP076
OPHOP077
OPHOP078
OPHOP079
OPHOP080
OPHOP081
OPHOP082

IRIS -Iridoplasty, Surgical
IRIS -Iridotomies By Laser
AC -Laser Sclerostomy
AC -Laser trabeculoplasty
AC -Lowering Of Intraocular Pressure By
Filtrating Surgeries Other
AC -Other Surgeries Of The Sclera,
Anterior Chamber, Iris Other
IRIS -Removal Of A Pupillary Membrane
SCLERA -Revision Of A Bleb
SCLERA -Revision Of A Scleral Fistula/Flap
SCLEAR - Wound repair
SCLERA - Removal Of A Foreign Body
SCLERA - Repair Primary Suture
AC -Trabeculectomy
AC -Trabeculectomy With Instillation Of
Medications For Inhibition Of Fibrosis
AC -TRABECULOTOMY +
TRABECULECTOMY
AC- TRABECULOTOMY
AC -Viscocanalostomy
LENS -Secondary AC IOL
LENS -Secondary PC-IOL
LENS -Secondary Sclera-Fixated PC IOL
LENS -Exchange Of An Alloplastic Lens
LENS -Secondary Cataract Surgical
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200.000
300.000
250.000
500.000
500.000
500.000
100.000
200.000
300.000
300.000
200.000
150.000
200.000
500.000
500.000
600.000
400.000
300.000
600.000
850.000
850.000
600.000
400.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

OPHOP083
OPHOP084
OPHOP085

LENS -IOL IMPLANTATION-PC
LENS -IOL IMPLANTATION-AC
LENS -ECCE
LENS -IOL IMPLANTATIONSCLERAL FIXTATED
LENS -Insertion Of A Capsular Bag Ring
LENS -Removal Luxated Lens
LENS -ICCE + AC IOL
LENS -ICCE + Sclera-Fixated PC IOL
LENS - CAPSULOTOMY
LENS - FOREIGN BODY REMOVAL
LENS - Pars Plana LENSECTOMY
LENS -Other Surgery Of The Lens Other Procedures
LENS -Phakoemulsification and PC IOL
implantation
LENS -Phakoemulsification and AC IOL
implantation
LENS -Removal Of An AC IOL
LENS -Revision And Removal Of An
Alloplastic Lens
LENS -Revision Of A PC IOL
LENS -Revision Of An AC IOL
LENS -Lens Matter Aspiration
LACRIMAL - Lacrimal Duct and Punctum Reconstruction
LACRIMAL - Lacrimal Ducts - Reconstruction
with intubation

OPHOP086
OPHOP087
OPHOP088
OPHOP089
OPHOP090
OPHOP091
OPHOP092
OPHOP093
OPHOP094
OPHOP095
OPHOP096
OPHOP097
OPHOP098
OPHOP099
OPHOP100
OPHOP101
OPHOP102
OPHOP103
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
400.000
300.000
500.000
600.000
250.000
850.000
600.000
800.000
300.000
600.000
850.000
400.000
400.000
400.000
400.000
500.000
850.000
400.000
400.000
100.000
400.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
OPHOP104
OPHOP105
OPHOP106
OPHOP107
OPHOP108
OPHOP109
OPHOP110
OPHOP111
OPHOP112
OPHOP113
OPHOP114
OPHOP115
OPHOP116
OPHOP117
OPHOP118
OPHOP119
OPHOP120
OPHOP121
OPHOP122

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
LACRIMAL - Lacrimal Ducts - Punctal
Occlusion
LACRIMAL - Dacryocystectomy
LACRIMAL - Lacrimal Gland - Extraction
Of A Foreign Body Or Stone
LACRIMAL - Lacrimal Gland - Incision
With Drainage
LACRIMAL - Lacrimal Sac - Incision
LACRIMAL - Lacrimal Sac - Removal of
foregin body
LACRIMAL - Lacrmal Ducts - Incision
LACRIMAL - Probing Of The Nasolacrimal
Duct
LACRIMAL - Probing Of The Nasolacrimal
Duct with intubation
LACRIMAL - Removal Of Implant At The
Lacrimal Ducts
LACRIMAL - Reconstruction with implant
LACRIMAL - Reconstruction with mucus
membrane graft
LACRIMAL - Dacryocystorhinostomy
LACRIMAL - Endonasal
Dacryocystorhinostomy
LACRIMAL - Change Of Implant At The
Lacrimal Ducts
LACRIMAL Conjunctivodacryocystorhinostomy
LIDS - Excision of Eyelid lesion
LIDS - Excision of lesion - micrographic
surgery with lid margin
LIDS - Excision of lesion - micrographic
surgery without lid margin
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
50.000
400.000
200.000
150.000
150.000
300.000
150.000
150.000
250.000
30.000
500.000
500.000
600.000
800.000
250.000
850.000
150.000
400.000
200.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

OPHOP123

LIDS - Excision of Diseased Eyelid with
reconstruction
LIDS - Lower Eyelid Elongation
LIDS - Tarsorrhaphy
LIDS - Incision Diseased Eyelid
LIDS - Incision / EXCISION of LID tumor
with cryo/thermo coagulation
LIDS - Avulsion Closure
LIDS - Repair of defect involving lid margin
LIDS - Repair of defect not involving lid
margin
LIDS - Vertical Eyelid Elongation by
myectomy/Zplasty
LIDS - Epicanthus Correction
LIDS - Ptosis Correction - Frontalis
Suspension with suture
LIDS - Ptosis correction - Frontalis
Suspension with sling
LIDS - Ptosis correction - Levator Resection
LIDS - Ptosis Correction - Tarsal Resection
LIDS - Eyelid Fixation with Weights
LIDS - Entropion Correction By Wedge
resection
LIDS - Entropion Correction with Lid
reconstruction
LIDS - Entropion Correction - Dermal
Plasty
LIDS - Entropion Correction - Horizontal
Shortening
LIDS - Entropion Correction - Sutures
LIDS - RECONSTRUCTION

OPHOP124
OPHOP125
OPHOP126
OPHOP127
OPHOP128
OPHOP129
OPHOP130
OPHOP131
OPHOP132
OPHOP133
OPHOP134
OPHOP135
OPHOP136
OPHOP137
OPHOP138
OPHOP139
OPHOP140
OPHOP141
OPHOP142
OPHOP143
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
300.000
400.000
250.000
150.000
100.000
300.000
300.000
200.000
300.000
250.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
300.000
400.000
200.000
400.000
150.000
300.000

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

OPHOP144

OPHOP154

LIDS - Transplantation
LIDS - CHALAZION - INCISION AND
CURETTAGE
OPTIC NERVE - Optic Sheath Fenestration
EYE - Primary Reconstruction Of The
Globe
ORBIT - Anterior Orbitotomy
ORBIT -Enucleation
ORBIT -Enucleation With Implant
ORBIT -Evisceration
ORBIT -Evisceration with Implant
ORBIT -Orbitotomy with implant
OPTIC NERVE - Excision Of Diseased
Tissues Of The Optic Nerve

700.000

OPHOP155

ORBIT -Excision of orbital tumor

700.000

OPHOP156

ORBIT -Exenteration Of The Orbit
ORBIT -Exentration of the orbit With Introduction Of Alloplastic Material
ORBIT - Intraorbital Medication
ORBIT -Osseous Decompression Of The
Orbit
ORBIT -Lateral Orbitotomy
ORBIT -Reconstruction Of The Orbital
Wall with implant
ORBIT -Removal Of A Foreign Body From
The Orbit By Magnet
ORBIT -Removal Of An Orbital Implant
ORBIT -Secondary Introduction Of
Orbital Implant
ORBIT -Secondary Dermis fat Graft

700.000

OPHOP145
OPHOP146
OPHOP147
OPHOP148
OPHOP149
OPHOP150
OPHOP151
OPHOP152
OPHOP153

OPHOP157
OPHOP158
OPHOP159
OPHOP160
OPHOP161
OPHOP162
OPHOP163
OPHOP164
OPHOP165
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500.000
150.000
700.000
424.000
424.000
400.000
600.000
250.000
500.000
600.000

700.000
250.000
500.000
424.000
848.000
848.000
500.000
600.000
600.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

OPHOP166

VR - Diagnostic Vitrectomy

250.000

OPHOP167

VR -Diagnostic procedure on retina,vitreous,
choroid
VR -Foreign body removal
VR -Repair retinal break By Buckling
Procedures
VR -Repair retinal detachment By An
Encircling Band
VR -Revision Of An Encircling Band Or
Buckle At The Retina
VR -Revision - Change or Removal
VR -Retinal Cryopexy
VR -Retinal Laser Coagulation
VR -Repair retinal detachment - Gas or
Heavy Fluids
VR -Destruction Diseased Tissues
Cryocoagulation
VR -Destruction Diseased Tissues
Photocoagulation
VR -Destruction Diseased Tissues
Transpupillary Thermotherapy
VR -Destruction Diseased Tissues
Photodynamic Therapy
VR -Retina Implant
VR -Retina Rotation
VR -Retinectomy
VR -Excision Of Subretinal Tissue
VR -Pars Plana Vitrectomy
VR -Injection of vitreous substitute
VR -Intravitreal Injection antibiotics

400.000

OPHOP168
OPHOP169
OPHOP170
OPHOP171
OPHOP172
OPHOP173
OPHOP174
OPHOP175
OPHOP176
OPHOP177
OPHOP178
OPHOP179
OPHOP180
OPHOP181
OPHOP182
OPHOP183
OPHOP184
OPHOP185
OPHOP186
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600.000
800.000
848.000
800.000
850.000
400.000
400.000
800.000
600.000
600.000
600.000
800.000
848.000
848.000
212.000
800.000
600.000
300.000
150.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

OPHOP187
OPHOP188
OPHOP189
OPHOP190
OPHOP191
OPHOP192
OPHOP193
OPHOP194
OPHOP195
OPHOP196
OPHOP197
OPHOP198
OPHOP199
OPHOP200
OPHOP201
OPHOP202
OPHOP203
OPHOP204
OPHOP205

VR -Anterior Vitrectomy
VR-Intravitreal Injection of medication
VR-Intravitreal Injection of Lucentis
Muscle - Myotomy INFERIOR OBLIQUE
Muscle - Myotomy SUPERIOR OBLIQUE
Muscle - Myectomy INFERIOR OBLIQUE
Muscle - Myectomy SUPERIOR OBLIQUE
Muscle - Resection MEDIAL RECTUS
Muscle - Resection LATERAL RECTUS
Muscle- Resection SUPERIOR OBLIQUE
Muscle - Resection INFERIOR RECTUS
Muscle - Resection SUPERIOR RECTUS
Muscle - Tuck MEDIAL RECTUS
Muscle - Tuck LATERAL RECTUS
Muscle - Tuck SUPERIOR OBLIQUE
Muscle - Tuck INFERIOR RECTUS
Muscle - Tuck SUPERIOR RECTUS
Muscle - Advancement MEDIAL RECTUS
Muscle - Advancement LATERAL RECTUS
Muscle - Anterior Fixation INFERIOR
OBLIQUE
Muscle - Advancement INFERIOR RECTUS
Muscle - Advancement SUPERIOR RECTUS
Muscle - Posterior Fixation/Suturing
MEDIAL RECTUS
Muscle - Posterior Fixation/Suturing
LATERAL RECTUS
Muscle - Posterior Fixation/Suturing
INFERIOR RECTUS

OPHOP206
OPHOP207
OPHOP208
OPHOP209
OPHOP210
OPHOP211
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
400.000
450.000
800.000
600.000
600.000
600.000
600.000
400.000
400.000
600.000
400.000
400.000
400.000
400.000
600.000
400.000
400.000
400.000
400.000
600.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
OPHOP212
OPHOP213
OPHOP214
OPHOP215
OPHOP216
OPHOP217
OPHOP218
OPHOP219
OPHOP220
OPHOP221
OPHOP222
OPHOP223
OPHOP224
OPHOP225
OPHOP226
OPHOP227
OPHOP228

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Muscle - Posterior Fixation/Suturing
SUPERIOR RECTUS
Muscle - Recession MEDIAL RECTUS
Muscle - Recession LATERAL RECTUS
Muscle - Recession INFERIOR OBLIQUE
Muscle - Recession SUPERIOR OBLIQUE
Muscle - Recession INFERIOR RECTUS
Muscle - Recession SUPERIOR RECTUS
Muscle - Transposition MEDIAL RECTUS
Muscle - Transposition LATERAL RECTUS
Muscle - Transposition SUPERIOR OBLIQUE
Muscle - Transposition INFERIOR RECTUS
Muscle - Transposition SUPERIOR RECTUS
Muscle - Other Surgery At The Eye Muscles
Muscle - Recession and Resection of Eye
Muscles
Muscle - Recession of Eye Muscles
Muscle - Resection of Eye Muscles
Muscle - Harada Ito

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
400.000
400.000
400.000
400.000
600.000
400.000
400.000
400.000
400.000
600.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
600.000

hCCCG*jCCC0*|/mfCCª<

CARDIOTHORACIC SURGERY PROCEDURES
2000.000
CRDOP001 Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)
CRDOP002
CRDOP003
CRDOP004

(Aorto)Coronary Bypass Of ONE

2000.000

(Aorto)Coronary Bypass Of TWO

2000.000

(Aorto)Coronary Bypass Of THREE

2000.000

Coronary Artery

Coronary Arteries
Coronary Arteries
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Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
CRDOP005
CRDOP006
CRDOP007
CRDOP008
CRDOP009
CRDOP010
CRDOP011
CRDOP012
CRDOP013
CRDOP014
CRDOP015
CRDOP016
CRDOP017
CRDOP018
CRDOP019
CRDOP020
CRDOP021

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

(Aorto)Coronary

Bypass Of FOUR or
MORE Coronary Arteries
Single Internal Mammary Coronary Artery
Bypass
Double Internal Mammary Coronary
Artery Bypass
Abdominal Coronary Artery Bypass
including Gastro-epiploeic
Heart Revascularisation by Arterial
Implant
Other Bypass Anastomosis for Heart Revascularisation (Coronary Artery Bypass
Graft via thoracatomy (Thoracab))
Aortic Valve Replacement (AVR) with Tissue
Graft
Aortic Valve Replacement (AVR) with
Prosthetic Valve
Aortic valve repair
Aortic Root Reconstruction & Ascending
Aorta
Mitral Valve Replacement (MVR) with Tissue
Graft
Mitral Valve Replacement (MVR) with
Prosthetic Valve
Mitral Valve Repair
Tricuspid Valve Replacement with Tissue
Graft
Tricuspid Valve Replacement with
Prosthetic Valve
Tricuspid Valve Repair
Pulmonary Valve Replacement with Tissue
Graft
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
2000.000
2000.000
2000.000
2000.000
2000.000
3000.000
2500.000
2500.000
2500.000
2800.000
2500.000
2500.000
2500.000
2500.000
2500.000
2500.000
2500.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
CRDOP022
CRDOP023
CRDOP024
CRDOP025
CRDOP026
CRDOP027
CRDOP028
CRDOP029
CRDOP030
CRDOP031
CRDOP032
CRDOP033
CRDOP034
CRDOP035
CRDOP036
CRDOP037
CRDOP038
CRDOP039
CRDOP040
CRDOP041
CRDOP042
CRDOP043

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Pulmonary Valve Replacement with
Prosthetic Valve
Pulmonary Valve Repair
CABG + One Valve Surgery
CABG + Two Valves Surgery
CABG + Three Valves Surgery
Double Valve Surgery
Triple Valve Surgery
Arrhythmia correction surgery
Left Ventricular Aneurysm Repair
Ventricular Septal Defect Repair with
Prosthesis
Ventricular Septal Defect Repair with Tissue
Graft
Other & Unspecified Repair of Ventricular
Septal Defect including Supracristal Defect
Endocardial Cushion Defect Repair with
Prosthesis
Endocardial Cushion Defect Repair with
Tissue Graft
Atrial Septal Defect Repair with Prosthesis
Atrial Septal Defect Repair with Tissue
Graft
Total Repair of Tetralogy of Fallot
Total Repair of Total Anamolous
Pulmonary Venous Connection
Total Repair of Truncus Arteriosus
Total Repair of Transposition of Great Vessels
Ascending Aortic Aneurysm Surgery
Aortic Arch Aneurysm Surgery
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
2500.000
2500.000
2600.000
3000.000
4000.000
3000.000
3500.000
1500.000
600.000
1800.000
1800.000
1800.000
1800.000
1800.000
1800.000
1800.000
2000.000
2000.000
2000.000
2000.000
2000.000
2500.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
CRDOP044
CRDOP045
CRDOP046
CRDOP047
CRDOP048
CRDOP049
CRDOP050
CRDOP051
CRDOP052
CRDOP053
CRDOP054
CRDOP055
CRDOP056
CRDOP057
CRDOP058
CRDOP059
CRDOP060
CRDOP061

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Reoperation for other Cardiac Reason
(Mediastinitis, Dehiscence, bleeding,
Tamponade, Valve Dysfunction)
Leg wound debridement
Pericardial window
Intra-Aortic Balloon Pump Therapy
Pericardiectomy
Chest wall Biopsy
Chest Wall Resection
Rib resection
Thoracoplasty
Muscle Flap
Pulmonary Wedge Resection
Lobectomy
Pneumonectomy
Lung Volume Reduction
Plication of Emphysematous Bleb
Explorative Thoracotomy
Reoperation Thoracotomy ( Bleeding or air
leak)
Plication of Diaphragm

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
1000.000
400.000
500.000
1000.000
1500.000
600.000
800.000
800.000
800.000
1200.000
800.000
1000.000
1500.000
1500.000
1500.000
800.000
1000.000
1000.000

CRDOP062

Diaphragmatic Hernia Repair, Thoracic
Approach

1000.000

CRDOP063

Diaphragmatic Hernia Repair, Abdominal
Approach
Repair of diaphragm
Medistinal Lymph node biopsy
Medistinoscopy
Medistinal mass biopsy

1000.000

CRDOP064
CRDOP065
CRDOP066
CRDOP067
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1000.000
600.000
400.000
600.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
CRDOP068
CRDOP069
CRDOP070
CRDOP071
CRDOP072
CRDOP073
CRDOP074
CRDOP075
CRDOP076
CRDOP077
CRDOP078
CRDOP079
CRDOP080
CRDOP081
CRDOP082
CRDOP083
CRDOP084
CRDOP085

SGYOP558
SGYOP559
SGYOP560
SGYOP561
SGYOP562
SGYOP563
SGYOP564
SGYOP565

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Medistinal mass resection
Thymectomy
Sympathectomy Cervical
Thoracic Duct ligation
Pleural Drainage
Pleural Biopsy
Pleurodesis
Pleurectomy
Decortication
Flexibal Bronchoscopy
Rigid Bronchoscopy
Removal of Foreign body (Bronchus)
Tracheostomy Temporary
Tracheostomy Permanent
Tracheal repair
Tracheal tumor resection
Tracheal stricture resection
Tracheo esophegeal fistula repair
ifCC<&¸*KxCCC¼*jCCC0*|/mfCCª<
NEUROSURGERY PROCEDURES
Cisternal Puncture
Other Carnial Punctures
Biopsy of brain
Craniotomy
Re-opening of Craniotmoy
Debridement of Compund fracture of skull
Drainage of intracerebral haematoma
Hemispherectomy
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
1000.000
1000.000
800.000
800.000
200.000
400.000
400.000
800.000
800.000
300.000
300.000
300.000
212.000
212.000
1200.000
1500.000
1500.000
1500.000

50.000
75.000
500.000
1000.000
700.000
400.000
500.000
1500.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

SGYOP566

Transtemporal (Mastoid) excision of brain
tumour
Cranioplasty
Closure of fistula of CSF
Ventriculoatrial shunt
Ventriculoperitoneal shunt
Removal of ventricular shunt
Replacement of Ventricular shunt
Inserion of Halotraction
Laminectomy/Laminotomy/Foraminotomy and decompression
Laminectomy with excision of
intervertebral disc
Rhizotomy
Chordotmy
Lumbar Puncture
Repair of spinal meningocoele
Repair of spinal myelomeningocoele
Repair of Vertebral fracutre
Other repair of spinal cord structures
Spinal subarachnoid-peritoneal shunt
Excision of Acoustic neuroma
Nerve Biopsy
Decompression of trigemenal nerve root
Other cranial nerve decompression
Release of Carpal Tunnel
Cranial or Peripheral nerve graft
Other operations on the nervous system
Ventriculostomy
Carotid body tumours excision

SGYOP567
SGYOP568
SGYOP569
SGYOP570
SGYOP571
SGYOP572
SGYOP573
SGYOP574
SGYOP575
SGYOP576
SGYOP577
SGYOP578
SGYOP579
SGYOP580
SGYOP581
SGYOP582
SGYOP583
SGYOP584
SGYOP585
SGYOP586
SGYOP587
SGYOP588
SGYOP589
SGYOP590
SGYOP591
SGYOP592
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
1000.000
550.000
500.000
300.000
300.000
75.000
250.000
50.000
500.000
500.000
500.000
500.000
20.000
500.000
700.000
600.000
500.000
300.000
1200.000
50.000
1000.000
1000.000
100.000
600.000
500.000
500.000
750.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

SGYOP593
SGYOP594

Clipping of Aneurysm
Clipping of AV fistula
Partial excission of Pituitary gland
trans-sphenoidal approach
Lobectomy of brain
Total excision of pituitary gland transsphenoidal
Partial excision of pituitary gland
trans-spenoidal
Total excision of pituitary gland
trans-sphenoidal

SGYOP595
SGYOP596
SGYOP597
SGYOP598
SGYOP599
SGYOP600

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
1000.000
1000.000
750.000
500.000
1000.000
750.000
1000.000
500.000

SGYOP601

Spinal fusion, not otherwise specified
Atlas-axis spinal fusion

750.000

SGYOP602

Other cervical fusion, anterior technique

750.000

SGYOP603

Other cervical fusion, posterior technique
Dorsal and dorsolumbar fusion anterior
technique
Dorsal and dorsolumbar fusion posterior
technique
Lumbar and Lumbosacral fusion anterior
technique
Lumbar and Lumbosacral fusion posterior
technique
Lumbar and lumbosacral fusion lateral
tranverse process technique

500.000

SGYOP604
SGYOP605
SGYOP606
SGYOP607
SGYOP608
SGYOP609
SGYOP610
SGYOP611
SGYOP612

Refusion of spine, any level or technique
Excsion of craniopharyngioma
Operations on Pineal Gland
Biopsy of Skull
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1000.000
750.000
1000.000
750.000
750.000
750.000
1000.000
1000.000
100.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

fCCCC:&¸*jCCCC0*|/

SGYOP612
SGYOP613
SGYOP614
SGYOP615
SGYOP616
SGYOP617
SGYOP618
SGYOP619
SGYOP620
SGYOP621
SGYOP622
SGYOP623
SGYOP624
SGYOP625
SGYOP626
SGYOP627
SGYOP628
SGYOP629
SGYOP630
SGYOP631
SGYOP632
SGYOP633
SGYOP634
SGYOP635
SGYOP636

PAEDIATRIC SURGERY:
Abcess drainage
Acute Scrotum Exploration
Adhesionolysis
Anal Dilatation
Anal Transposition
Anorectal malformations-High type
Anorectal malformations-Low type
Appendicectomy Lap
Appendicectomy Open
Broviac removal
Choleycystectomy Lap
Choleycystectomy Open
Circumcision
Colostomy
Colostomy closure
Cystoscopy and Procedure
Cystoscopy Diagnostic
Decortication for Empyema Open
Decortication for Empyema VATS
Diagnostic laparoscopy
Diagnostic laparotomy
Diaphragmatic Hernia
Diaphragmatic Plication
Drainage peri-anal abcess
Duedenoduedenoplasty

100.000
250.000
400.000
100.000
350.000
800.000
400.000
350.000
250.000
100.000
300.000
250.000
100.000
300.000
400.000
200.000
150.000
300.000
350.000
250.000
250.000
600.000
500.000
100.000
600.000

SGYOP637

Eosophageal atresia and/or TOF

600.000
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Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP638
SGYOP639
SGYOP640
SGYOP641
SGYOP642
SGYOP643
SGYOP644
SGYOP645
SGYOP646
SGYOP647
SGYOP648
SGYOP649
SGYOP650
SGYOP651
SGYOP652
SGYOP653
SGYOP654
SGYOP655
SGYOP656
SGYOP657
SGYOP658
SGYOP659
SGYOP660
SGYOP661
SGYOP662
SGYOP663

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

ERPT (Saoves Pull Through)
Esophageal Dilatation
Excison of choledochal cyst and Roux en Y
Gastro-jejunostomy
Gastroschisis Reapir
Gastrostomy closure
Hemithyroidectomy
Hirschspung Transanal Pull Through
Hypospadias Repair
Ileostomy
ileostomy closure
Inguinal herniotomy Bilateral
Inguinal herniotomy Femoral
Inguinal herniotomy Noenate
Inguinal herniotomy Unilateral
Insertion of thoracic drain
Installation Broviac
Installation perm-cath
Installation Port-a-cath
Installation Tenckoff
Intestinal resection and primary anastomosis
Intestinal resection and Stoma
Laparoscopic Gastrostomy
Laparoscopy and reductuion/resection of
intusseception
Laparotomy and reductuion/resection of
intusseception

600.000
150.000
450.000
500.000
400.000
200.000
300.000
500.000
400.000
300.000
400.000
300.000
250.000
400.000
250.000
100.000
150.000
150.000
150.000
150.000
500.000
450.000
250.000

Laparotomy for Biopsy (Intradbdominal)

300.000
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350.000
300.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

SGYOP664

Laparotomy, resction of wilms

500.000

SGYOP665

Laparotomy, resection and intestinal
anastomosis
Laproscopy Assisted Pull Thru for ARM
Ligation of PPV
Malrotation and ladds procedure
Meckel’s Diverticulotomy
Meconium ileus
Nephrectomy Total
Nephrectomy Total Laparoscopic
Nissen Fundoplication
Nissen Fundoplication Lap
Omphalocele Repair
Open Gaststrostomy
Orchidopexy Bilateral
Orchidopexy Unilateral
Orchiectomy Unilateral
Ovariectomy
Perianal fistulotomy
Perm-cath removal
Pleurodesis
Port-a-cath removal
Portoenterosotmy (Kasai Procedure)
Preauricular Sinus resection
PSARP
PUJ Repair (Pyeloplasty)
Pyloromyotomy-Lap

500.000

SGYOP666
SGYOP667
SGYOP668
SGYOP669
SGYOP670
SGYOP671
SGYOP672
SGYOP673
SGYOP674
SGYOP675
SGYOP676
SGYOP677
SGYOP678
SGYOP679
SGYOP680
SGYOP681
SGYOP682
SGYOP683
SGYOP684
SGYOP685
SGYOP686
SGYOP687
SGYOP688
SGYOP689
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600.000
250.000
400.000
350.000
400.000
350.000
400.000
600.000
700.000
400.000
200.000
400.000
250.000
250.000
350.000
150.000
100.000
300.000
100.000
500.000
200.000
500.000
450.000
300.000

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

SGYOP690
SGYOP691
SGYOP692
SGYOP693
SGYOP694
SGYOP695
SGYOP696
SGYOP697
SGYOP698
SGYOP699

Pyloromyotomy-Open
Pyloroplasty
Reapir of incisional hernia
Rectal Biopsy Open
Rectal biopsy suction
Rectal Trauma
Reduction of intusseception
Release of tongue tie
Removal of branchial cyst
Removal of cervical adenopathy

250.000
250.000
300.000
250.000
200.000
150.000
300.000
150.000
250.000
150.000

SGYOP700

Removal of dermoid cyst

250.000

SGYOP701

Removal of Thyroglossal cyst

250.000

SGYOP702

Repair of epigastric hernia

200.000

SGYOP703

Repair of Morgagni Hernia

250.000

SGYOP704

Resection of abdominal neuroblastoma

400.000

SGYOP705

Resection of urachal cyst

200.000

SGYOP706

Revision of stoma

350.000

SGYOP707

Small Bowel Atresia

600.000

SGYOP708

Splenectomy lap

500.000

SGYOP709

Splenectomy open

400.000

SGYOP710

Splenectomy Partial

400.000

SGYOP711

Surgery for NEC (Stoma)

500.000

Tenkoff removal

100.000

SGYOP713

Testicular torsion

250.000

SGYOP714

Thoracotomy

400.000

SGYOP715

Thoracotomy and Lobectomy

400.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

SGYOP712
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Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

SGYOP716

Thoracotomy and Wedge Bx

400.000

SGYOP717

Thoracotomy, repair of RECURRENT TEF

400.000

SGYOP718

Thoracotomy,resection of mediastinal mass

400.000

SGYOP719

Total Thyroidectomy

300.000

SGYOP720

Umbilical hernia Repair

250.000

SGYOP721

Ureteric Reimplantation

400.000

SGYOP722

Urethral Meatotomy

100.000

«CC¤G*5fCC¤¹*mfCCª<

MEDOP001
MEDOP002
MEDOP003
MEDOP004
MEDOP005
MEDOP006
MEDOP007
MEDOP008
MEDOP009
MEDOP010
MEDOP011
MEDOP012
MEDOP013

GASTROENTEROLGY PROCEDURE
Upper GI Endoscopy
Upper GI Endoscopy with biopsy
Upper GI Endoscopy + Rubber banding of
varices
Upper GI Endoscopy + injection sclerotherapy
of varices
Endoscopic removal of foreign body
Endoscopic dilation of oesophagel
stricture/stenosis
Endoscopic insertion of an oesophageal
stent
Endoscopic dilation of pylorus
Percutanous Endoscopic Gastrstomy (PEG)
PEG renewal
Endoscopic control of gastric/duodenal
bleeding(heat probe,injection,APC,clips)
Endoscopic polypectomy
Pneumatic dilation of Achalasia
LARGE BOWL:
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100.000
150.000
175.000
200.000
200.000
300.000
400.000
300.000
300.000
250.000
250.000
250.000
300.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

MEDOP014
MEDOP015
MEDOP016
MEDOP017
MEDOP018
MEDOP019
MEDOP020
MEDOP021

Colonoscopy
Colonoscopy with biopsy
Sigmoidoscopy
Sigmoidoscopy with biopsy
Endoscopic colonic polypectomy
Endoscopic dilation of colonic stricture
Endoscopic insertion of a colonic stent
Endoscopic control of colonic bleeding
Endoscopic sclerotherapy of rectal
hemmorrhorids
Endoscopic banding of rectal hemmorrhorids
Endoscopic removal of colonic foreign
body
Proctoscopy
Proctoscopy with biopsy

MEDOP022
MEDOP023
MEDOP024
MEDOP025
MEDOP026
MEDOP027

ERCP: Diagnostic ( canulation,
cholangiopacreatolography)

ERCP: Theraputic (sphincterectomy, stone
removal, stent insertion & removal)
MEDOP029 Ascitic tap (paracentesis)
MEDOP028

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
150.000
175.000
100.000
150.000
250.000
250.000
300.000
250.000
160.000
160.000
250.000
50.000
75.000
500.000
750.000
50.000

fCCG*jCC0*|/mfCCª<

ORTHOPAEDIC SURGERY

mÑG*K&*4f-K&¸*j+*|G*jqI&¸*

CONNECTIVE TISSUETENDON MUSCLE
SGYOP723 Excision of lesion of tendon
SGYOP724 Excision of lesion of muscle with skin graft
SGYOP725 Excision of bursa

264.500
287.500
207.000

SGYOP726

230.000

Excision of ganglion, including repeat excision
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Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

SGYOP727

Excision of lesion of fascia
Excision of lesion of muscle without skin
graft
Extensive( ie greater than 2cm) repair of
muscle(e.g.rotator cuff) including
arthroscopic

SGYOP728
SGYOP729
SGYOP730
SGYOP731
SGYOP732
SGYOP733
SGYOP734
SGYOP735
SGYOP736
SGYOP737
SGYOP738
SGYOP739
SGYOP740

Lengthening of tendon(s), including tentomy
Limited repair of muscle (ie less than 2cm
tear) (eg Rotator cuff), including
arthroscopic
Needle/tru-cut biopsy of muscles
Open Biopsy of muscle
Other operations of fascia
Percutaneous tenotomy
Plantar fasciectomy
Release of constriction of sheath of tendon
Release of contracture of muscle
Secondary repair of tendon ( including
graft, transfer and/or prosthesis)

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
161.000
264.500
310.500
241.500
207.000
126.500
172.500
172.500
149.500
207.000
230.000
241.500
287.500

Tendon graft, as sole procedure

253.000

SGYOP741

Tenolysis, other than flexor

230.000

SGYOP742

218.500

SGYOP745

Tenosynovectomy, including arthroscopic
Transfer of multiple tendons
Transfer of tendon
Adjustment to Pin sites secondary for
non-union/mal-union

172.500

SGYOP746

Adjustments to llizarov frame rings for
secondary non-union/mal-union

276.000

SGYOP743
SGYOP744
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264.500
230.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP747
SGYOP748
SGYOP749

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Application of llizarov frame for secondary
non-union/mal-union
Bone graft (except where part of procedure)
Closed reduction of fracture of long bone
and external fixation,including POP and
percutaneous k-wires

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
977.500
264.500
218.500
253.000

SGYOP751

Drinage/debridement of bone(s), including
sequestectomy for osteomylitis
Excision of ectopic bone

SGYOP752

Fixation of eepiphysics

241.500

SGYOP750

SGYOP753
SGYOP754
SGYOP755
SGYOP756
SGYOP757
SGYOP758
SGYOP759
SGYOP760
SGYOP761
SGYOP762

Introduction of theraputic substance into
bone eg. Application of antibiotic for infected
hip replacement as
a sole procedure
Locked intramedulary nailing
Manipulation and POP for hip
Open Bone Biopsy
Open reduction and internal fixation of
complex acetabular pelvic fracture
Open reduction of fracture of pelvis and
internal fixation
Osteotomy of large bone, with/without
fixation including graft
Partial excision of bone(including
exostonses)
Primary closed reduction of fracture or
dislocation of joint, with or without fixation
including POP eg colles
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172.500

287.500
632.500
172.500
207.000
977.500
690.000
299.000
230.000
207.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP763
SGYOP764
SGYOP765
SGYOP766
SGYOP767
SGYOP768
SGYOP769

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Primary open of fracture with /without
dislocation of joing
primary open reduction of small bone with
fixation, including intra articular
Primary open reduction of flong bone with
fixation
Primary open reduction of intra-articular
fracture of long bone eg. Proximal humerus
Primary open reduction of fracture of
femur and open fixation using pin and plate
Radical resection of bone tumour
Removal of internal fixation/prosthesis
from bone/joint, excluding k-wires

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
287.500
253.000
299.000
287.500
603.750
632.500
253.000

SGYOP770

Removal of wire from bone, including
k-wire

287.500

SGYOP771

Removal of wire from bone, including
KO-wires

149.500

SGYOP772

Secondary open reduction of intraarticular fracture of bone

287.500

SGYOP773

Secondary open reduction of dislocation
of joint

218.500

SGYOP774

Secondary open reduction of fracture
of small bone, including intra-articular

253.000

SGYOP775

Secondary open reduction of fracture
of long bone and intramedulary fixation
or internal fixation for

287.500

SGYOP776

non-union/mal-union

SGYOP777

Surgical toilet to wound under general
anesthetic

-686-

161.000

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

SGYOP778

Total excision of bone with or without
prosthetic replacement/recionstruction
eg.Trapezium

575.000

SGYOP779

Total excision of sesamoid bone

207.000

SGYOP780

Trephine biopsy of bone marrow

172.500

SGYOP781

Anterior transposition of ulnar nerve

230.000

SGYOP782

Carpal or cubital tunned relese, including
endoscopic

218.500

SGYOP783

Carpal or cubital tunned relese, including
endoscopic-bilateral

103.500

SGYOP784

Exploration/neurolysis/biopsy of
peripheral nerve

218.500

SGYOP785
SGYOP786
SGYOP787

Release of entrapment of deeply placed
peripheral nerve, including Anterior
interosseous nerve and posterior interosseous nerve
Revision of relese of peripheral nerve
Submuscular transposition of unia nerve

218.500
264.500
287.500

SGYOP788

Anthrotomy of large joint, including
removal of loose body from joing

241.500

SGYOP789

Anthrotomy of small joint, including
removal of loose body from joing
Diagnostic arthroscopic examination of
joint with or without biopsy
Excision of synovial membrane of joint
Injection(s) into joint(s) under x-ray
control

126.500

SGYOP790
SGYOP791
SGYOP792
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218.500
264.500
161.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

SGYOP793

Manipulation of joint
Primary prosthetic replacement/
reconstruction/repair of ligament
including prosthesis
Relese of contracture of joint
Stabilizing operations on joint
Theraputic arthroscopic operations on
cavity of joint-bilateral
Theraputic arthroscopic operations on
cavity of joint
Theraputic arthroscopic operations on
intra-articular cartilage (other than W8200)
Theraputic arthroscopic operations on
intra-articular cartilage (other than W8200)bilateral
Excision reconstruction of joint
Prosthetic interpoisition arthroplasty
of joint eg hip, knee, shoulder
Prosthetic replacement of articulation
of bone
Ostectomy of hip with fixation
Pelvic Ostectomy with fixation
Primary arthrodesis and internal fixation
(hand/foot) including bone graft
Primary arthrodesis of large joint and bone
graft

SGYOP794
SGYOP795
SGYOP796
SGYOP797
SGYOP798
SGYOP799
SGYOP800
SGYOP801
SGYOP802
SGYOP803
SGYOP804
SGYOP805
SGYOP806
SGYOP807

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
149.500
264.500
241.500
264.500
690.000
287.500
241.500
287.500
276.000
517.500
310.500
517.500
805.000
241.500
276.000

zCCCCCCªG*

SGYOP808
SGYOP809

HAND
Amputation of digit
Amputation of hand
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230.000
264.500

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP810
SGYOP811
SGYOP812
SGYOP813
SGYOP814
SGYOP815
SGYOP816
SGYOP817
SGYOP818
SGYOP819
SGYOP820
SGYOP821
SGYOP822
SGYOP823
SGYOP824
SGYOP825
SGYOP826

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Amputation through mid-carpal/
transmetacarpal
Bone graft to scaphoid with internal
fixation including herbert screw
Dupuytren’s dermofasciectomy and
graft or for recurrent disease
Dupuytren’s fasciectomy-single digit
Dupuytren’s fasciectomy for pain and
multiple digits
Dupuytren’s subcutaneous fasciotomy
Fusion of metacarpo-phalangal/intercarpal
joint
Fusion of wrist
Multiple joint procedures on hand
including synovectomy
Pollicisation of finger for thumb
reconstruction
Prosthetic arthroplasty of digital joint(s)
Repair of extensor of hand
Repair of flexor of hand including
prosthetic implant
Repair of ginger tip injury following
avulsion with flop
Secondary of second stage repair of flexor
of hand ( including prosthetic implant)
Secondary repair of tendon of hand/
forarm(excluding flexor) with transfer or
graft
Secondary repair of tendon of hand/
forarm(excluding flexor) without
transfer or graft
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
230.000
287.500
310.500
241.500
276.000
172.500
230.000
299.000
546.250
805.000
276.000
218.500
276.000
264.500
287.500
276.000
230.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP827
SGYOP828

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

Tendon graft as sole procedure
Tenolysis

253.000
264.500

CCCCCCkG*

SGYOP829
SGYOP830
SGYOP831
SGYOP832
SGYOP833
SGYOP834
SGYOP835
SGYOP836
SGYOP837
SGYOP838
SGYOP839
SGYOP840
SGYOP841
SGYOP842
SGYOP843
SGYOP844
SGYOP845

SHOULDER

Acromioplasty
Excision of distal clavicle in isolation
Exploration and grafting of brachail plexus
Extensive(ie greater than 2cm tear) repair
of muscle ( eg.rotator cuff) including
arthroscopic
Limited repair of muscle ( ie less than 2cm
tear) ( eg.rotator cuff)including arthroscopic
Plating and/or bone grafting for non-union
of clavicle
Primary repair of rupture of
acromioclavicular joint including internal
fixation
Primary total shoulder replacement
Prosthetic interposition arthroplasty
of joint eg. Hip, knee, shoulder
Reconstruction of acromioclavicular joint
Release of shoulder constracture
Revision of rotator cuff repair
Revision of shoulder hemiarthroplasty
Revision of stabilisation of shoulder joint
Revision of total shoulder replacement
Secondary repair of rupture
acromioclavicular joint including internal
fixation
Shoulder hemiarthroplasty
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264.500
264.500
805.000
310.500
310.500
299.000
632.500
632.500
517.500
632.500
310.500
310.500
603.750
546.250
805.000
632.500
517.500

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP846
SGYOP847
SGYOP848
SGYOP849
SGYOP850
SGYOP851
SGYOP852
SGYOP853
SGYOP854
SGYOP855
SGYOP856
SGYOP857
SGYOP858
SGYOP859
SGYOP860
SGYOP861
SGYOP862
SGYOP863
SGYOP864
SGYOP865
SGYOP866
SGYOP867

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Stabilising of shoulder joint including anterior, posterior or multidirectional including
arthroscopic
Sub-acromial decompression including
arthroscopic
Total excision of cervical or first rib
Release of constriction of sheath of tendon
Revision prosthetic replacement of elbow
Total prosthetic replacement of elbow
Amputation of leg/foot
Excision of lesion of bone pelvis/hip
Manipulation and POP of hip
Osteotomy of hip with fixation
Pelvic Osteotomy with fixation
Prosthetic replacement of head of femur
Release fasciotomy of anterior/posterior
compartment of leg
Revision of total prosthetic replacement of
hip joint
Total prosthetic replacement of hip joint
Total prosthetic replacement of hip
joint-bilateral
Autograft recontruction of cruciate
legament including arthroscopic
Diagnostic arthroscopic examination
of joint with or without biopsy
Primary prosthetic replacement of cruciate
legament
Revision of total replacement of knee joint
Simple repair of knee ligaments
Stabilisation of patelia
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
287.500
287.500
310.500
230.000
805.000
632.500
299.000
264.500
172.500
517.500
805.000
546.250
276.000
805.000
632.500
977.500
603.750
218.500
575.000
805.000
287.500
575.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

SGYOP868

Theraputic arthroscopic operations on
semi lunar cartilage-bilateral
Theraputic arthroscopic operations on
semi lunar cartilage
Theraputic arthroscopic operations on
cavity of joint
Theraputic arthroscopic operations on
cavity of joint-bilateral
Theraputic arthroscopic operations on
cavity of knee
Theraputic arthroscopic operations on
cavity of knee-bilateral
Total prosthetic replacement of knee joint
Total prosthetic replacement of knee jointbilateral
Unicompartmental knee replacement
Amputation of Toe(s)
Closing wedge osteotomy/transactional
calcaneal spur including internal fixation
Correction of minor congenital deformity
of foot
Correction of minor congenital deformity
of foot-bilateral
Correction of retracted/dislocated
metatarso-phalangela joint(s) including
tendon transfer, division/ realignment of
bone and internalfication
Excision arthroplasty of first metatarsophalangal joint including keller’s-bilateral
Excision arthroplasty of first metatarsophalangal joint with prosthetic implantation
Excision arthroplasty of first metatarsophalangal joint including keller’s

SGYOP869
SGYOP870
SGYOP871
SGYOP872
SGYOP873
SGYOP874
SGYOP875
SGYOP876
SGYOP877
SGYOP878
SGYOP879
SGYOP880
SGYOP881
SGYOP882
SGYOP883
SGYOP884

-692-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
690.000
287.500
287.500
690.000
287.500
690.000
632.500
977.500
632.500
230.000
276.000
264.500
575.000
287.500
287.500
276.000
241.500

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

SGYOP885

Fusion of first metatarso-phalangal joint
Fusion of first metatarso-phalangal
joint-bilateral
Fusion of interphalangeal joint(s) of
toe-bilateral
Fusion of interphalangeal joint(s) of toe
Metatarsal osteotomy for Hallux valgus
Metatarsal osteotomy for Hallux valgusbilateral
Metatarsal osteotomy for Hallux valgus
with internal fixation and soft tissue
correction-bilateral
Metatarsal osteotomy for Hallux valgus
with internal fixation and soft tissue
correction
Metatarso-phalangeal cheilectomy
Multiple joint procedures on forefoot
Multiple joint procedures on forefootbilateral
Osteotomy for pes clavus

SGYOP886
SGYOP887
SGYOP888
SGYOP889
SGYOP890
SGYOP891
SGYOP892
SGYOP893
SGYOP894
SGYOP895
SGYOP896
SGYOP897
SGYOP898
SGYOP899
SGYOP900
SGYOP901
SGYOP902
SGYOP903

Osteotomy of metatarsal ( eg.Akin,McNab
etc.)
Primary arthrodesis and internal fixation
(hand/foot) including bone graft
Primary repair of Achies tendon
Primary repair of tendon of foot
Radical excision of bone tumour with
implantation of prosthesis for limb
Revision of total prosthetic replacement of
ankle joint
Secondary repair of Achilies tendon

-693-

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
230.000
276.000
276.000
230.000
253.000
310.500
690.000
287.500
264.500
690.000
805.000
287.500
218.500
241.500
241.500
161.000
690.000
805.000
287.500

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP904
SGYOP905
SGYOP906
SGYOP907
SGYOP908
SGYOP909
SGYOP910
SGYOP911
SGYOP912

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Secondary repair of tendon of foot
Simple bunonectomy
Simple bunonectomy-bilateral
Total prosthetic replacement of ankle joint
Triple fusion of joints of hindfoot
Application of toe(s)
Application of external fixation to bone
Removal of external fixation from bone
Removal of external traction from bone

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
207.000
207.000
241.500
632.500
287.500
230.000
276.000
172.500
149.500

uªtkG*ªqkG*mfª<

SGYOP913
SGYOP914
SGYOP915
SGYOP916
SGYOP917
SGYOP918
SGYOP919
SGYOP920
SGYOP921
SGYOP922
SGYOP923
SGYOP924

COSMETICCORRECTIVE OPERATIONS
Biopsy of skin or subcutaneous tissue
Coccygeal pressure ulcer excision
Curettage/cryotherapy of lesion(s) of skin
including cauterisation
Curettage/cryotherapy of lesion(s) of skin
including cauterisation-four or more
Drainage of large subcutaneous abscess/
haematoma
Drainage of lesion of skin including abscess
Excision of lesion of skin or subcutaneous
tissue-four or more
Excision of lesion of skin or subcutaneous
tissueup to three
Excision of nail bed (Zadeks)
Laser destruction of lesion of skin
Lesion requiring wide excision ( including
rodent ulcer excision)
Limited area dermabrasion of skin

-694-

126.500
218.500
218.500
230.000
172.500
138.000
230.000
149.500
207.000
172.500
230.000
172.500

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

SGYOP925

Malignant melanoma excision including
grafting
Microscopically controlled excision of
lesion of skin or subcutaneous tissue
( chemosurgery)
Percutaneous biopsy
Removal of foreign body in deeper tissue
Shave biopsy of lesion skin
Wedge excision or avulision of nail
including chemical ablation of nail bed

SGYOP926
SGYOP927
SGYOP928
SGYOP929
SGYOP930
SGYOP931
SGYOP932
SGYOP933
SGYOP934
SGYOP935
SGYOP936
SGYOP937
SGYOP938
SGYOP939
SGYOP940
SGYOP941
SGYOP942
SGYOP943
SGYOP944
SGYOP945

Debridement of wound (and surgical
toilet)
Insertion/removal of skin expander into
tissue
Primary tissue of wound with involvement
of deeper tissue
Secondary suture of skin
Escharectomy of burnt skin of
subcutaneous tissue ( not more than 10%)
Distant flap of skin and muscles
Large local flap including myoctoneous
and fascia
Neurovascular island flap
Small local flapo
Full thickness graft
Microvascular free tissue transfer
Split autograft of skin-large site
Split autograft of skin-small site
Intra - operative consultation (Minor)

Intra - operative consultation (Medium)
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
310.500
575.000
161.000
207.000
126.500
161.000
161.000
253.000
253.000
218.500
253.000
287.500
276.000
546.250
276.000
241.500
805.000
299.000
230.000
30.000
100.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
SGYOP946

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Intra - operative consultation (Major)

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
200.000

jCCª/4f»*m*2fCCªGf+mfCCªG*

OUT-PATIENT PROCEDURES

£§CCCªG*hCCC:

OPHOPD01
OPHOPD02
OPHOPD03
OPHOPD04
OPHOPD05
OPHOPD06

OPHTHALMOLOGY:
Best Corrected V.A. & Autorefraction
Confoscan
Slitlamp Photograpgy
Fundus Photography
Ret. Cam
OCT2 (Tomography)

OPHOPD07 Topography (Atlas, TOSCA)
OPHOPD08 Hess’ Screen
OPHOPD09 Synoptophore
OPHOPD10 Laser Flare cellmetry
OPHOPD11 Matrix (visual field)
OPHOPD12 Shirmer Test
OPHOPD13 Retinoscopy
OPHOPD14 Low vision aids
OPHOPD15 Artificial eye fitting
OPHOPD16 Contact Lens Fitting standard-customcomplex 20-40-60
OPHOPD17 Procedure 1
OPHOPD18 Procedure2
OPHOPD19 Procedure 3
OPHOPD20 Hunphrey (visual field)
OPHOPD21 Microperimetry (visual field)
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10.000
30.000
10.000
15.000
30.000
25.000
15.000
5.000
10.000
20.000
20.000
5.000
5.000
30.000
20.000
30.000
20.000
20.000
20.000
20.000
40.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
OPHOPD22
OPHOPD23
OPHOPD24
OPHOPD25
OPHOPD26
OPHOPD27

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Goldmann (visual field)
Pentacam
Topography (Orbscan)
B-Scan
IOL Calculation
Electro Retinogram

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
10.000
40.000
25.000
25.000
25.000
30.000

CCCG*jCCCt8

ORHOPD01
ORHOPD02
ORHOPD03
ORHOPD04
ORHOPD05
ORHOPD06
ORHOPD07
ORHOPD08
ORHOPD09
ORHOPD10
ORHOPD11
ORHOPD12
ORHOPD13
ORHOPD14
ORHOPD15
ORHOPD16
ORHOPD17
ORHOPD18

ORAL HEALTH:
Surgical - Alveoloplasty
Surgical - Alveolar bone grafting
Surgical - Apicectomy
Surgical - Biopsy from lip/mouth
Surgical - Control of haemorrhage
following dental or oral surgery procedures
Surgical - Cryosurgery of sensory nerve of
face
Surgical - Enucleation of cyst from mouth/
jaw
Surgical - Excision of dental lesion of jaw
Surgical - Exposure of tooth
Surgical - Frenectomy
Surgical - Gingivectomy/Gingivoplasty
Surgical - I&D of dental abscess
Surgical - Implant surgery
Surgical - Marsupialization of dental/jaw
lesion
Surgical - Mucogingival Surgery
Surgical - Oral surgical dressing
Surgical - Other operations on gum
Surgical - Other operations on alveolus/jaw
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110.000
120.000
80.000
40.000
50.000
70.000
100.000
110.000
90.000
50.000
50.000
50.000
110.000
50.000
50.000
30.000
50.000
90.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Surgical - Removal of arch bar/IMF/eyelets
ORHOPD19 wiring
Surgical - Removal of salivary stone from
ORHOPD20 salivary
gland/duct
Surgical - Removal of sutures from mouth/
ORHOPD21 face
Surgical - Surgical removal of impacted
ORHOPD22 tooth
ORHOPD23 Surgical - Surgical extraction of tooth
ORHOPD24 Surgical - Suturing of lip/mouth laceration
- Suturing of skin and
ORHOPD25 Surgical
subcutaneous tissue
ORHOPD26 Surgical - Extraction of tooth
Surgical - Wiring of teeth using arch bars/
ORHOPD27 IMF/eyelets
wiring
ORHOPD28 Dental consultation
ORHOPD29 Dental consultation by specialist/consultant
ORHOPD30 Dental Follow-up
ORHOPD31 Dental Follow-up by specialist/consultant
ORHOPD32 Paedodontics - Splinting of teeth
- Pulp capping Direct/
ORHOPD33 Paedodontics
Indirect (per tooth)
Paedodontics - Pulpectomy of primary
ORHOPD34 tooth
ORHOPD35 Paedodontics - Pulpotomy
Paedodontics - Apical barrier formation
ORHOPD36 using
MTA
- Preventative - Fissure sealant
ORHOPD37 Paedodontics
placement (per tooth)
ORHOPD38 Paedodontics - Reimplantaion of tooth
ORHOPD39 Paedodontics - Preventive - ART technique
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
20.000
110.000
20.000
100.000
50.000
50.000
80.000
10.000
90.000
10.000
20.000
10.000
15.000
50.000
10.000
50.000
30.000
100.000
10.000
50.000
10.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Paedodontics - Prohylaxis Fluoride / CPPORHOPD40 ACP
dentrifice
Paedodontics - Prohylaxis Topical Fluoride
ORHOPD41 application
- Amalgam restoration of
ORHOPD42 Paedodontics
primary tooth
- Composite restoration of
ORHOPD43 Paedodontics
primary tooth
build-up using
ORHOPD44 Paedodontics - Composite
transparent crown form (Primary tooth)
build-up using
ORHOPD45 Paedodontics - Composite
transparent crown form (Permanent tooth)
ORHOPD46 Paedodontics - Direct composite veneer

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
10.000
10.000
20.000
30.000
35.000
55.000
60.000

,2¸§CCG*K$fCC¡G* 9*|CCH&*

OBGOPD01
OBGOPD02
OBGOPD03
OBGOPD04
OBGOPD05
OBGOPD06
OBGOPD07
OBGOPD08
OBGOPD09

OBSTETRICS & GYNAE:
Colposcopy+/-Biopsy
IUCD Incertion
Cervical Biopsy
Endometerial Biopsy
Cervical Polyp removal
CTG Monitoring
Amniocentesis
Hydrosonography
Bartholin’s cyst drainage

20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
50.000
50.000
50.000

$L4*§CCG*Kp2*§CCº*

A&EOPD01

ACCIDENT & EMERGENCY:
Oxygen administration

A&EOPD02

Pulse Oximetry, ECG Monitoring

A&EOPD03

Establishment of intravenous access
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5.000
10.000
5.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Non-invasive positive Asirway pressure
A&EOPD04 ventilation
( CPAP or BIPAP)
A&EOPD05 Nebulization
A&EOPD06 Tracheal intubation
A&EOPD07 Insertion of orogastric or Nasogastric Tube
A&EOPD08 Urethral (bladder) catherization
A&EOPD09 12 lead ECG only once
A&EOPD10 Glucometry(Blood Sugar test)
A&EOPD11 Urine Dipstick
A&EOPD12 Protoiscopy
A&EOPD13 Pregnancy Test
A&EOPD14 Intramuscular or subcutaneous injection
A&EOPD15 Intravenous Injection
Abdominal soft tissue or joint
A&EOPD16
ultrasonography
A&EOPD17 CTG
A&EOPD18 Lumber Puncture
A&EOPD19 Wound Dressing
A&EOPD20 Wound Cleaning and suturing
A&EOPD21 Incision and drainage of abscesses
A&EOPD22 Excision of gaglion or Lipoma
A&EOPD23 Wedge Excision or avulsion of nail
Local infilteration of soft tissue lesions with
A&EOPD24
local anaesthesia and steroids
A&EOPD25 Joint Aspiration
Joint Aspiration with intrarticular medication
A&EOPD26
injection
A&EOPD27 Removal of superficial eye foreign body
A&EOPD28 Eye irrigation
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Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
30.000
5.000
100.000
8.000
10.000
10.000
1.500
1.500
8.000
5.000
2.000
5.000
10.000
10.000
20.000
5.000
30.000
10.000
30.000
15.000
15.000
10.000
20.000
10.000
12.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

A&EOPD29
A&EOPD30

Ear irrigation
Removal of foreign body from soft tissue
Manipulative reduction of fractures or
dislocation and immobilization with
casts-Upper limbs
Manipulative reduction of fractures or dislocation and immobilization with castsLower limbs
Removal of cast applied in another health
institution
Removal of foreign body from the ear or
nose
Bandage or tubigrip application for joint
support and application of cervical collar

A&EOPD31
A&EOPD32
A&EOPD33
A&EOPD34
A&EOPD35

Electrical defibrillation, cardioversion or
transcutaneous pacing
A&EOPD40 Administration of enema
A&EOPD36

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
5.000
20.000
30.000
100.000
5.000
5.000
5.000
100.000
5.000

«CC¡kG*fCCC:&*

CHDOP001

PAEDIATRIC RESPIRATORY
Flexible Bronchoscopy

SGYOP001
SGYOP002
SGYOP003
SGYOP004
SGYOP005
SGYOP006
SGYOP007
SGYOP008

Anesthesia and ICU OT Procedure
Portacath insertion
Quinton insertion
Venous cut down
CV line insertion
Hickman insertion
Removal of hickman
Removal of portacath
Percutaneous tracheostomy

150.000

,~CCF|¼*jCCMf¡G*K|CCMzwkG*

-701-

250.000
150.000
100.000
150.000
250.000
100.000
100.000
250.000

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

SGYOP009
SGYOP010

Brochoscopy
MRI brain

150.000
100.000

SGYOP011

MRI spine

100.000

SGYOP012

MRI hip

100.000

SGYOP013

MRI knee

100.000

SGYOP014

MRI chest

100.000

SGYOP015

Femoral nerve block

100.000

SGYOP016

Sciatic nerve block

100.000

SGYOP017

Brachial Pleuxus Block

100.000

SGYOP018

Inguinal nerve block

100.000

SGYOP019

Nerve injection

100.000

SGYOP020

Lumbar sympathetic blockade

100.000

SGYOP021

Chemical sympathectomy

100.000

SGYOP022

Lumbar sympathectomy

100.000

SGYOP023

Epidural Injection of steroid

SGYOP024

Stellate ganglion block

100.000

SGYOP025

Lumbar facet block

100.000

SGYOP026

Thoracic facet block

100.000

SGYOP027

Radio frequency abalation of the facet

150.000

SGYOP028

Radio frequency abalation of the prepheral
nerve

150.000

SGYOP029

Sacro iliac joint injection

100.000
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50.000

(2 CCCE4CCt¼*
,4§CCF{¼*«CCIfq¼*sÑCCG*¢CCH,fCC¡nk¼*jCCªtG*mfCCHz»* §CC64jCC)fE
KCJ2C/i&* 2§CCC¡gG 4 CCCE4,2fCC¼*«CCD
Item Code
~CCCCH|G*

Item Description
£fCCCªgG*

Price (RO)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

4~CCªGf+zCCC¹*sÑCCC<

SKIN TREATMENT WITH LASER (For Rejunivation )
SKIN020

Full Face Resurfacing

50

SKIN065

Other Scars

25

SKIN080

Wrinkles-large area or more than one
spot

40

SKIN095

Wrinkles-small area

20

SKIN150

Telangiectasia or leg Veins

50

SKIN165

Hair Removal Per Visit

50

L|CCC1&*

MISC013

MISCELLANEOUS
Room in Special Nursing Ward for
Omani

20

MISC016

Single Room-Omani

MISC416

Medical Report -for Omani

3

MISC415

Registration Fee -Omani & Expatriate
non-paying patients

1

MISC413

Consultation & follow-up for all OPD
clinics for Omani & Expatriates with
MOH cards

0.2

MISC403

X-Ray/Medical Report - Soft Copy

-703-

20

5

(3 CCCE4CCCt¼*
jCªtG*mfCCHz»* §CC64jCC)fE
(4 CCE4,2fCC¼*«CCD,4§CCF{¼*«CCIfq¼*sÑCCG*¢CH,fCC¡nk¼*
¬C:C05 2§CC¡gG
Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

jCCCCCCCC7&¸*

400410

RADIOLOGY
IVC Filter Placement

900

400412

Interventional, Petrosal Sinus Venous
Sampling

1000

400413

Interventional, Acute Stroke Endovascular
Intervention

3000

400414

Interventional, Cerebral Aneurysm
Embolization A (< 10 coils)

2500

400415

Interventional, Cerebral Aneurysm
Embolization B (> 10 coils)

4000

400416

Interventional, Cerebral AVM Embolization
Onyx

5000

400417

Interventional, Tumour Embolization PVA

1500

400418

Interventional, Tumor Embolization Onyx

2500

400419

Interventional, Occlusion (Wuda) Test

1500

400420

Interventional, Spinal AVM Embolization

5000

400426

Peripheral Stenting

1000

400428

Renal Artery Stenting

1000

-704-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

400536
400537
400657

Catheter Directed Intra-Arterial Thrombolysis
(24-42 hours)
CT-guided RFA (Double Probe)
CT-guided RFA (Triple Probe)
US Guided RFA - Double Probe

1100
1500
840

400658

US Guided RFA - Triple Probe

1240

400809
400880
400882

NM Strontium-89 Rx
NM Octreotide
NM Zevalin

1100
850
9000

400432

1250

«CC¡:fgG*hCCG*hCCC:

CARD001

CARDIOLOGY
Card.L.V.Angio & Coronaries (Lt Heart
Study)

300

CARD002

Card.L.V.Angio & R.Heart ( Lt.& Rt. Heart
Studies)

500

CARD003

Angioplasty without Stenting

450

CARD004
CARD005
CARD006
CARD007
CARD008
CARD009

Angioplasty with One Bare metal stent
Angioplasty with Two Bare metal stents
Angioplasty with Three Bare metal stents
Angioplasty with One Drug eluting stent
Angioplasty with Two Drug eluting stents
Angioplasty with Three Drug eluting stents
Angioplasty with One Drug eluting stent
& one bare metal stent
Angioplasty with One Drug eluting stent
& two bare metal stents
Angioplasty with One Drug eluting stent
& three bare metal stents

CARD010
CARD011
CARD012

-705-

600
750
900
1150
1850
2550
1300
1450
1550

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
CARD013
CARD014
CARD015
CARD016
CARD017
CARD018
CARD019
CARD020
CARD021
CARD022
CARD023
CARD024

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Angioplasty with Two Drug eluting stents
& one bare metal stent
Angioplasty with Three Drug eluting stents
& one bare metal stent
Angioplasty with Two Drug eluting stents
& two bare metal stents
Angioplasty with Three Drug eluting stents
& two bare metal stents
Angioplasty with Three Drug eluting stents
& three bare metal stents
Insertion of temporary Pacemaker
Insertion of permanant Pacemaker ( Single
Chamber)
Insertion of permanant Pacemaker ( Dual
Chamber)
Insertion of Intra-aortic Baloon Pump
(IABP)
Diagnostic Coronary Angiography (CAG)
Plain Only Balloon Angioplasty(POBA)
Pericardiocentices

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
1900
2550
2150
2700
2850
300
500
1000
500
375
450
200

$fCC<&¸*CC)f;KCCC<
CLI.PHYSIOLOGY

CPHOI11

Pacemaker Implant

1000

zCCCG*CC¡+

LB571
LB-BB-N10

BLOOD BANK
Haemopoietic Progenitor Cells (HPC) for
transfusion

2,175

Bone Marrow Harvest ( Nursing Order)

1,000

-706-

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

hCCG*jCC0*|/mfCCª<
CARDIOTHORACIC SURGERY PROCEDURES
CRDOP001

Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)

2000

CRDOP002

(Aorto)Coronary Bypass Of ONE
Coronary Artery

2000

CRDOP003

(Aorto)Coronary Bypass Of TWO Coronary
Arteries

2000

CRDOP004

(Aorto)Coronary Bypass Of THREE Coronary
Arteries

2000

(Aorto) Coronary Bypass Of FOUR or MORE
Coronary Arteries
Single Internal Mammary Coronary Artery
CRDOP006
Bypass
Double Internal Mammary Coronary
CRDOP007
Artery Bypass
CRDOP005

CRDOP008
CRDOP009
CRDOP010
CRDOP011
CRDOP012
CRDOP013
CRDOP014

Abdominal Coronary Artery Bypass
including Gastro-epiploeic

Heart Revascularisation by Arterial Implant
Other Bypass Anastomosis for Heart
Revascularisation (Coronary Artery Bypass
Graft via thoracatomy (Thoracab))
Aortic Valve Replacement (AVR) with Tissue
Graft
Aortic Valve Replacement (AVR) with
Prosthetic Valve
Aortic valve repair
Aortic Root Reconstruction & Ascending
Aorta

-707-

2000
2000
2000
2000
2000
3000
2500
2500
2500
2800

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*

CRDOP015

Mitral Valve Replacement (MVR) with
Tissue Graft

2500

CRDOP016

Mitral Valve Replacement (MVR) with
Prosthetic Valve

2500

CRDOP017

Mitral Valve Repair

2500

CRDOP018

Tricuspid Valve Replacement with Tissue
Graft

2500

CRDOP019

Tricuspid Valve Replacement with
Prosthetic Valve

2500

CRDOP020

Tricuspid Valve Repair

2500

CRDOP021

Pulmonary Valve Replacement with Tissue
Graft

2500

CRDOP022

Pulmonary Valve Replacement with
Prosthetic Valve

2500

Pulmonary Valve Repair
CABG + One Valve Surgery
CABG + Two Valves Surgery
CABG + Three Valves Surgery
Double Valve Surgery
Triple Valve Surgery
Arrhythmia correction surgery
Left Ventricular Aneurysm Repair
Ventricular Septal Defect Repair with
CRDOP031
Prosthesis
Ventricular Septal Defect Repair with
CRDOP032
Tissue Graft
Other & Unspecified Repair of Ventricular
CRDOP033
Septal Defect including Supracristal Defect
CRDOP023
CRDOP024
CRDOP025
CRDOP026
CRDOP027
CRDOP028
CRDOP029
CRDOP030

-708-

2500
2600
3000
4000
3000
3500
1500
600
1800
1800
1800

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

CRDOP035

Endocardial Cushion Defect Repair with
Prosthesis
Endocardial Cushion Defect Repair with
Tissue Graft

CRDOP036

Atrial Septal Defect Repair with Prosthesis

CRDOP034

Atrial Septal Defect Repair with Tissue Graft
Total Repair of Tetralogy of Fallot
Total Repair of Total Anamolous Pulmonary
CRDOP039 Venous Connection
CRDOP040 Total Repair of Truncus Arteriosus
CRDOP037
CRDOP038

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
1800
1800
1800
1800
2000
2000
2000

CRDOP041

Total Repair of Transposition of Great
Vessels

2000

CRDOP042

Ascending Aortic Aneurysm Surgery

2000

CRDOP043

Aortic Arch Aneurysm Surgery

2500

CRDOP044

Reoperation for other Cardiac Reason
(Mediastinitis, Dehiscence, bleeding,
Tamponade, Valve Dysfunction)

1000

CRDOP045
CRDOP046
CRDOP047
CRDOP048
CRDOP049
CRDOP050
CRDOP051
CRDOP052
CRDOP053
CRDOP054
CRDOP055

Leg wound debridement
Pericardial window
Intra-Aortic Baloon Pump Therapy
Pericardiectomy
Chest wall Biopsy
Chest Wall Resection
Rib resection
Thoracoplasty
Muscle Flap
Pulmonary Wedge Resection
Lobectomy

400
500
1000
1500
600
800
800
800
1200
800
1000
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Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

CRDOP056
CRDOP057
CRDOP058
CRDOP059

Pneumonectomy
Lung Volume Reduction
Plication of Emphysematous Bleb
Explorative Thoracotomy
Reoperation Thoracotomy ( Bleeding or air
CRDOP060
leak)
CRDOP061 Plication of Diaphragm

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
1500
1500
1500
800
1000
1000

CRDOP062

Diaphragmatic Hernia Repair, Thoracic
Approach

1000

CRDOP063

Diaphragmatic Hernia Repair, Abdominal
Approach
Repair of diaphragm
Medistinal Lymph node biopsy
Medistinoscopy
Medistinal mass biopsy
Medistinal mass resection
Thymectomy
Sympathectomy Cervical
Thoracic Duct ligation
Pleural Drainage
Pleural Biopsy
Pleurodesis
Pleurectomy
Decortication
Flexibal Bronchoscopy
Rigid Bronchoscopy
Removal of Foreign body (Bronchus)
Tracheostomy Temporary

1000

CRDOP064
CRDOP065
CRDOP066
CRDOP067
CRDOP068
CRDOP069
CRDOP070
CRDOP071
CRDOP072
CRDOP073
CRDOP074
CRDOP075
CRDOP076
CRDOP077
CRDOP078
CRDOP079
CRDOP080
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1000
600
400
600
1000
1000
800
800
200
400
400
800
800
300
300
300
212

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*
CRDOP081
CRDOP082
CRDOP083
CRDOP084
CRDOP085

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*
Tracheostomy Permanent
Tracheal repair
Tracheal tumor resection
Tracheal stricture resection
Tracheo esophegeal fistula repair

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
212
1200
1500
1500
1500

if<&¸*KxC¼*jC0*|/mfCª<

SGYOP561
SGYOP565
SGYOP566
SGYOP584
SGYOP586
SGYOP587
SGYOP593
SGYOP594
SGYOP597
SGYOP599
SGYOP604
SGYOP606
SGYOP610
SGYOP611

NEUROSURGERY PROCEDURES
Craniotomy
Hemispherectomy
Transtemporal (Mastoid) excision of brain
tumour
Excision of Acoustic neuroma
Decompression of trigemenal nerve root
Other cranial nerve decompression
Clipping of Aneurysm
Clipping of AV fistula
Total excision of pituitary gland transsphnoidal
Total excision of pituitary gland transsphenoidal
Dorsal and dorsolumbar fusion anterior
technique
Lumbar and Lumbosacral fusion anterior
technique
Excsion of craniopharyngioma
Operations on Pineal Gland

1000
1500
1000
1200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

£§CCCªG*hCCC:

OPHTHALMOLOGY
- KERATOPLASTY OPHOP022 CORNEA
PENETRATING
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1800.00

Item Code
~CCCCCCCCCCH|G*

Item Description
£fCCCCCCCCCCCCCCCªgG*

CORNEA - Keratectomy with femtosecond
OPHOP024 laser
OPHOP026 CORNEA - Keratoprosthesis

Price (R.O.)
fM|Gf+|G*
ÉfG*
1000.00
1800.00

4~CCªGf+zCC¹*sÑCC<
SKIN020
SKIN065
SKIN080
SKIN095
SKIN110
SKIN125
SKIN130
SKIN135
SKIN150
SKIN165

SKIN TREATMENT WITH LASER
Full Face Resurfacing
Other Scars
Wrinkles-large area or more than one spot
Wrinkles-small area
Per Nevus ( Small)
Per large Nevus ( Epidural Varrocus)
Port-wine Stains Per Visit
Haemangioma Per Visit
Telangiectasia or leg Veins
Hair Removal Per Visit

100
50
80
40
10
40
50
50
100
100

L|CCC1&*

MISC012
MISC017
MISC027

MISCELLANEOUS
Room in Special Nursing Ward for Expatriate
Single Room-Expatriate
Bone Marrow Transplant Package-Allogenic

30
20
34219

MISC028

Bone Marrow Transplant Package-Autologus

20510

Consultation & follow-up for all OPD clinics for Omani & Expatriates with MOH cards
ORHOP022 Dental scaling and polishing
MISC403
X-Ray/Medical Report - Soft Copy
Medical Report - for Expatriates both
MISC414
paying & non-paying
Registration Fee -Omani & Expatriate nonMISC415
paying patients

0.2

MISC413
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100
5
5
1

(4 CCCE4CCCt¼*
¨CkGjC+fkG*2*§C¼*K,~CC¤/&ÑG4|C¼*£fCG*jCªE
«CCªgG*sÑCCG*m*zCCHK,~CC¤/&¸ zCC¼*£fCCG*
Physiotherapy Equipment on loan against deposit fee
PTYLO01

Crutches-forearm

45

PTYLO02

Crutches-standard size

6

PTYLO03

Stick

4

PTYLO04

Walking Frame-Small

12

PTYLO05

Walking Frame-Medium

14

PTYLO06

Walking Frame-Large

16

PTYLO07

Walking Frame-with wheels

15

PTYLO08

Rollator

10

PTYLO09

Rollator (large)

70

PTYLO10

Walker-2 wheels

28

PTYLO11

Wheel Chair

300

PTYLO12

Cushion Roho-high profile

115

PTYLO13

Cushion Roho-low profile

94

PTYLO14

TNS

30

PTYLO15

PEP Full Set ( RMT set size 2)

34

-713-

البنـك املركـزي العمانـي
قــــــــرار
رقـم ب م 2014/3/55/
ب�إن�شاء اللجنة العليا لال�ستقرار املايل و�إ�صدار الئحتها التنظيمية
ا�ستنادا �إىل القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
و�إلى موافقة مجل�س محافظي البنك المركزي العماني بجل�سته رقم  :م م 7/13/5/162/2527/
بتاريخ  20مايو 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تن�ش ـ أ� بالبن ـ ـ ــك املركـ ــزي العمان ـ ــي جلن ـ ـ ــة ت�سم ـ ــى " اللجنــة العلي ــا لال�ستق ـ ــرار املال ـ ــي "،
ويعم ــل فـي �ش�أنها ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  16 :من جمادى الأوىل 1435هـ
املـوافـــــق  18 :من مـــــــــــــــــــــار�س 2014م
د  .علــي بن حممــد بن مو�ســـى
نائب رئي�س جمل�س املحافظني

ن�شــر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�سميــة رقـم ()1051
ال�صادرة فـي 2014/3/23م
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الالئحة التنظيمية للجنةالعليا لال�ستقرار املايل
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 :
البنــك املركــــــزي :البنك املركزي العماين .
جمل�س املحافظني  :جمل�س حمافظي البنك املركزي .
اللجنـــــــــــــــــــــــة  :اللجنة العليا لال�ستقرار املايل .
الرئيــــــــــــــــــــــ�س  :رئي�س اللجنة .
نائـــب الرئيــــــ�س  :نائب رئي�س اللجنة .
املخاطر النظامية :املخاط ــر الت ــي ت�صيــب قطاع ــا �أو ن�شاط ــا اقت�صادي ـ ــا مع ــينا  ،وت ؤ�ث ـ ــر
على �أدائه مما قد ي�ؤدي �إىل انهياره .
املــادة ( ) 2
ت�شكــل اللجنـة بقــرار مــن جملــ�س املحافظــني برئا�ســة الرئيـ�س التنفي ــذي للبنــك املركــزي ،
وع�ضوية كل من :
 - 1الرئي�س التنفيذي لهيئة �سوق املال  ،نائبا للرئي�س .
 - 2ممثل عن وزارة املالية  ،ال تقل درجته عن مدير عام .
 - 3ممثل عن وزارة التجارة وال�صناعة  ،ال تقل درجته عن مدير عام .
 - 4م�س�ؤول وحدة اال�ستقرار املايل بالبنك املركزي  ،ع�ضوا ومقررا .
وللجن ــة �أن تدعـ ــو حل�ضــور اجتماعاتهــا من ت ــرى اال�ستعانـ ــة بهم مــن ذوي اخلب ــرة
والكفاءة  ،كلما ر�أت �ضرورة لذلك  ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود .
املــادة ( ) 3
يتولــى مقــرر اللجنــة التن�سيــق لأعمالها واجتماعاتهــا  ،و�إخطار �أع�ضائها بجــدول الأعم ــال
قبل تاريخ االجتماع بوقت كاف .
املــادة ( ) 4
يح ــل نائ ــب الرئي ــ�س حمــل الرئي�س عن ــد غيابــه � ،أو وجــود مانــع يحــول دون ممار�ستـ ــه
اخت�صا�صاته .
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املــادة ( ) 5
جتتم ــع اللجن ــة بدعوة من الرئيـ ــ�س �أو من يحـ ــل حمل ــه  ،مرت ــني على الأقــل ف ــي ال�سن ــة ،
وكلما اقت�ضت احلاجة ذلك  ،وال يكون اجتماع اللجنة �صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،
على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه .
وتتخذ اللجنة قراراتها وتو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي
يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
وتتوىل اللجنة رفع تقارير عن اجتماعاتها �إىل جمل�س املحافظني .
املــادة ( ) 6
يتحم ــل البنـ ــك املركزي مكاف�أة �أع�ضــاء اللجن ــة  ،واملخ�ص�صـ ــات املالي ــة الالزمـ ــة ملمار�سـ ــة
اخت�صا�صاتها  ،وذلك على النحو الذي يحدده جمل�س املحافظني .
املــادة ( ) 7
تتوىل اللجنة ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1درا�سة املخاطر النظامية على الأعمال امل�صرفية و�سوق املال  ،وو�ضع احللول
واملقرتحات املنا�سبة لإدارة هذه املخاطر والأزمات املالية .
 - 2التن�سيق بني ال�سيا�سة املالية والنقدية والرقابة االحرتازية .
 - 3التن�سيق بني اجلهات الرقابية والإ�شرافية فـي املجال املايل وامل�صرفـي .
 - 4التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات املالية الدولية فيما يتعلق بالرقابة والإ�شراف فـي املجال
املايل وامل�صرفـي .
� - 5إبداء الر�أي حول تطبيق �أف�ضل املعايري الدولية فيما يتعلق بالرقابة والإ�شراف
فـي املجال املايل وامل�صرفـي  ،مبا يتالءم مع الأنظمة الرقابية املحلية .
� - 6أي �أعمال �أخرى يكلفها بها جمل�س املحافظني .
املــادة ( ) 8
يتولـ ــى الرئيـ ــ�س التنفي ــذي للبن ــك املرك ــزي �إ�ص ــدار التعليم ــات الالزم ـ ــة لتنفيـ ــذ �أحكـ ـ ــام
هذه الالئحة .
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املعهــد العالـــي للق�ضــــاء
قــرار وزاري
رقــم 2014/307
ب�إ�صدار الئحة الدرا�سة وبرامج التدريب باملعهد العايل للق�ضاء
ا�ستنادا �إىل امل ــر�سـوم ال�سلطاين رق ــم  2010/35ب�إن�شـ ــاء املعـه ــد العايل للق�ضاء ،
و�إىل الئحـة الدرا�ســة وبرامــج التدريب باملعهــد العال ــي للق�ضاء ال�صادرة بالقــرار الـ ــوزاري
رقم ، 2011/21
و�إىل موافقة جمل�س املعهد العايل للق�ضاء ،
وبن ــاء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن الدرا�سة وبرامج التدريب باملعهد العايل للق�ضاء ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
تلغ ــى الئحــة الدرا�سة وبرامج التدريب باملعه ــد العايل للق�ضاء ال�صادرة بالقــرار الــوزاري
رقـ ــم  2011/21امل�ش ــار �إليه ــا  ،كمـ ــا يلغى كــل مـ ــا يخال ـ ـ ــف الالئح ـ ــة املرفقـ ــة � ،أو يتعـ ــار�ض
مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1435 / 10 / 14 :هـ
املــوافــق 2014 / 8 / 11 :م
ن�شر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1066
ال�صادرة فـي 2014/8/17م

-717-

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

الئحة الدرا�سة وبرامج التدريب باملعهد العايل للق�ضاء
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكـام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة يك ــون للكلم ــات والعبــارات التالي ــة املعنى املبـ ــني قري ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
املجلــــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س املعهد .
الرئيــــــــــــــــــــ�س  :رئي�س املجل�س .
املعهــــــــــــــــــــــــــد  :املعهد العايل للق�ضاء .
العميـــــــــــــــــــــــد  :عميد املعهد .
�أع�ضـــاء الهيئـــة � :أع�ضاء هيئة التدري�س والتدريب باملعهد .
امل�شرف الق�ضائي � :أحد الق�ضاة �أو �أع�ضاء االدعاء العام بح�سب الأحوال .
امل�شرف الأكادميي � :أحد �أع�ضاء الهيئة .
الالئحـــــــــــــــــــة  :الئحة الدرا�سة وبرامج التدريب باملعهد .
الدائــــــــــــــــــــرة  :دائرة التدري�س والتدريب باملعهد .
املــادة ( ) 2
تهدف الدرا�سة باملعهد �إىل �إك�ساب الدار�س ما ي�أتي :
�أ  -مهارات البحث العلمي  ،والكفاءة العلمية فـي اجلانب النظري والتحليلي .
ب  -املهارة فـي علوم الق�ضاء وتطبيقاته املختلفة  ،وتنمية القدرات املهنية  ،وتر�سيخ
قيم وتقاليد الق�ضاء .
ج  -اخلربة التطبيقية فـي جمال العمل الق�ضائي .
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املــادة ( ) 3
تعد الدائرة لكل من يلتحق بالدرا�سة �أو التدريب باملعهد ملفا  ،يحتوي على الآتي :
أ�  -الأوراق املتعلقة برت�شيحه والتحاقه باملعهد  ،مبا فـي ذلك قرار تعيينه لدى اجلهة
التي يتبعها .
ب  -بيان موقع منه ب�سريته الذاتية .
ج  -بيــان يت�ضمــن متابع ــة �أحواله الدرا�سية والتدريبية  ،ومواظبتــه علــى احل�ضــور ،
ون�سبة غيابه و�سببه  ،والبحوث وامل�شاركات العلمية التي قام بها .
د  -الن�شــاط العلمــي للــدار�س �أو املت ــدرب  ،ومراقبــة ت�صرفات ــه والتزامــه بالدرا�سة ،
ومتابعة تقيده بالنظام  ،وحر�صه على التم�سك بح�سن ال�سلوك وتقاليد الق�ضاء
و�آدابه .
املــادة ( ) 4
يقرر املجل�س برامج الدرا�سة والتدريب باملعهــد  ،ولــه تعديلها ح�سبمــا تقت�ضيه امل�صلحــة ،
ويحدد تاريخ بدء الدرا�سة فـي كل ف�صل ونهايته  ،وموعد الإجازات ومددها .
املــادة ( ) 5
يبت املجلــ�س ف ــي كافــة الأمــور الت ــي ل ــم يرد فيها ن�ص ف ــي ه ــذه الالئح ــة �أو الت ــي تن�شـ ـ�أ
عن تطبيقها .
الف�صـــل الثانــــي
جلـــان املـعهـــد
املــادة ( ) 6
ت�شكل بقرار من العميد بعد موافقة الرئي�س اللجان الآتية :
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�أ  -جلنة القبول  :وتكون برئا�سة العميد  ،وع�ضوية كل من �أحد م�ساعدي العميد ،
واثنني من �أع�ضاء الهيئة  ،ومدير الدائرة ( مقررا )  ،وتخت�ص بالآتي :
 - 1اقرتاح القواعد املنظمة للقبول والت�سجيل باملعهد .
 - 2اقرتاح �أعداد الدار�سني باملعهد .
 - 3متابعة ا�ستكمال �إجراءات املقبولني للدرا�سة باملعهد .
� - 4أي اخت�صا�صات �أخرى تكلف بها من قبل العميد .
ب  -اللجنــة الأكادميـيـة  :وتكون برئا�س ــة العميد  ،وع�ضوية كل من �أحد م�ساع ــدي
العميد  ،واثنني من �أع�ضاء الهيئة  ،ومدير الدائرة ( مقررا )  ،وتخت�ص بالآتي :
1 -1حتديد �إجراءات االمتحانات فـي املعهد  ،والإ�شراف عليها  ،ومناق�شة نتائجها
و�إقرارها .
2 -2التو�صية �إىل املجل�س مبنح ال�شهادات .
3 -3الإ�شراف على تنظيم البحث العلمي  ،وحتديد مو�ضوعات الندوات  ،واقرتاح
مواعيد انعقادها .
4 -4التن�ســيق مع اجله ــات املعنية ب�ش�أن تر�شيح امل�شــرف الق�ضائ ــي وو�ض ــع خط ــة
التدريب التطبيقي فـي املحاكم و�إدارات االدعاء العام  ،على �أن تقدم كل جهة
ما تراه منا�سبا من الدورات التدريبية امل�صاحبة خلطة التدريب التطبيقي
وفق �إمكانيات املعهد .
5 -5اقرتاح خطة الدرا�سة والتدريب باملعهد وتعديالتها .
6 -6النظر فـي تر�شيح من ينتدب للتدري�س فـي املعهد  ،ورفع التو�صية فـي هذا
ال�ش�أن �إىل املجل�س .
7 -7النظر فـي امل�سائل التي يحيلها �إليها العميد .
ج  -جلنة التدريب امل�ستمر  :وتكون برئا�سـ ــة العمي ــد  ،وع�ضوي ــة ممث ــل عن اجلهـة
التي يتبعها الدار�س  ،وممثل عن وزارة العدل  ،ومدير التدري�س والتدريب ع�ضوا
ومقررا  ،وتخت�ص بالآتي :
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�1 -1إقرار برامج التدريب امل�ستمر .
�2 -2إقرار برامج تدريبية خمتلفة لأعوان الق�ضاء  ،وحتديد م�ستوياتها ومددها .
 3 -3إ�قــرار برامــج تدريب القانونيني العاملــني باجلهاز الإداري للدولــة  ،وذلــك
بالتن�سيق مع اجلهات ذات االخت�صا�ص .
 4 -4إ�قـ ــرار برام ــج تدريـ ــب املحام ـ ــني حت ــت التمري ــن  ،واملمار�سـ ــني  ،وحتدي ـ ــد
جماالتها  ،وذلك بالتن�سيق مع جلنة قبول املحامني .
د  -جلنة االمتحان ال�شامل للدار�سني  :وتكون برئا�س ــة العمي ــد  ،وع�ضويـ ــة اثن ــني
من اجلهة التي يتبعها الدار�س  ،وثالثة من �أع�ضاء هيئة التدري�س فـي خمتلف
التخ�ص�صات يكون �أحدثهم فـي الدرجة العلمية مقررا  ،وتخت�ص بالآتي :
1 -1تقييم الدار�سني فـي االمتحان ال�شامل .
2 -2اعتماد التقرير املعــد من قبل امل�شرفني الق�ضائي والأكادميــي عــن الأح ــوال
الدرا�سية وال�سلوكية للدار�س  ،وفق النموذج املعد لهذا الغر�ض .
هـ  -جلنة م�ساءلة الدار�ســني  :وتكــون برئا�ســة العميــد  ،وع�ضويــة كــل م ــن �أحـ ــد
م�ساعدي العميد  ،واثنني من �أع�ضاء الهيئة  ،ومدير الدائرة (مقررا)  ،وتتوىل
اللجنة النظر فـي املخالفات التي يحيلها �إليها العميد بكتاب ر�سمي  ،مرفقا به
بيان باملخالفة املرتكبة وامل�ستندات املتعلقة بها .
ويح ــدد ق ــرار ت�شكي ــل اللج ــان املن�ص ــو�ص عليها فـي هذه املادة نائب ــا للرئيــ�س يحــل حملــه
فـي حالة غيابه � ،أو وجود مانع لديه يحول دون ممار�سته الخت�صا�صاته  ،وجتتمـع كــل جلنة
بدعوة من رئي�سهــا �أو من يحل حمله كلما اقت�ضــت احلاج ــة ل ــذلك  ،ويكون اجتماعه ــا
�صحيح ــا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائهــا  ،وتتخــذ اللجن ــة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء
احلا�ضرين  ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
وللج ــان �أن ت�ست ــعني مبن تـ ــراه من ذوي اخلربة للم�ساعـ ــدة فـي �أداء مهامهــا دون �أن يكون
لهم حق الت�صويت .
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الف�صـــل الثالــــث
نظــام قبــول الدار�ســني باملعهــد
املــادة ( ) 7
ي�شتــرط لقبول الدار�س فـي املعهــد من غيــر �أع�ض ــاء اجلهات الق�ضائية لدرا�س ــة الربامــج
التي يطرحها ما ي�أتي :
�	- 1أن يكون عماين اجلن�سية .
�	- 2أن يك ــون حا�صـ ــال علـى م�ؤهــل جامعـ ــي ( �شهـ ــادة البكالوري ــو�س �أو ما يعادلهـ ــا )
فـي ال�شريعة �أو القانون من �إحدى اجلامعات �أو �أحد املعاهد العليا املعرتف بها
بتقدير عام (جيد) على الأقل .
�	- 3أن يكون الئقا �صحيا .
املــادة ( ) 8
يحدد املجل�س عدد املر�شحني للدرا�سة فـي املعهد من الق�ضاة امل�ساعدين  ،ومعاوين االدعاء
العام ومن غريهم .
املــادة ( ) 9
للرئي�س قبول دار�سني غري عمانيني من اجلهات الق�ضائية وفق ال�شروط الآتية :
�1 -1أن يكون موفدا من اجلهة املخت�صة بدولته للدرا�سة فـي املعهد .
�2 -2أن يك ـ ــون حا�ص ـ ــال على م�ؤهــل جامع ــي ( �شهـ ــادة البكالوريـ ــو�س �أو ما يعادله ــا )
فـي ال�شريعة �أو القانون من �إحدى اجلامعات �أو �أحد املعاهد العليا املعرتف بها .
�3 -3أن يكون الئقا �صحيا .
املــادة ( ) 10
ي�ستوف ــي املقبول إ�ج ــراءات القبول فـي املعهد خــالل مدة �أق�صاه ــا ( )15خم�سة ع�شر يومــا
من تاريخ علمه بقرار القبول  ،وفـي حال تخلفه عن ا�ستكمال هذه الإجراءات خالل تلك
املدة تخطر جهة عمله التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنه .
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وي�ؤدي املقبولون باملعهد قبل بدء الدرا�سة �أمام الرئي�س وبح�ضور العميد  ،اليمني بال�صيغة
الآتية :
( �أق�سم باللـه العظيم �أن �أحافظ على �سرية املداوالت والتحقيقات والق�ضايا والوثائق
التي �أطلع عليها خالل درا�ستي فـي املعهد ) .
الف�صــل الرابــــع
نظـام الدرا�سـة باملعهـد
املــادة ( ) 11
تكــون الدرا�ســة باملعه ــد مل ــدة �سنتــني ون�صــف ال�سنــة  ،بواقــع ( )5خم�س ــة ف�ص ــول درا�سيـ ــة
وتدريبية  ،وذلك على النحو الآتي :
1 -1الف�صالن الدرا�سيان الأول والثاين مدة كل منهما (� )16ستة ع�شر �أ�سبوعا .
2 -2الف�صل الدرا�سي الثالث مدته ( )8ثـمانية �أ�سابيع .
3 -3الف�صالن الدرا�سيان الرابع واخلام�س  ،ويخ�ص�صان للتدريب التطبيقي باملحاكم
و�إدارات االدعاء العام  ،وتكون مدتهما (� )1سنة  ،تبد�أ بعد االنتهاء من الدرا�س ــة
النظري ــة فـي املعهد  ،ويك ــون التدريب التطبي ــقي حتت �إ�شراف امل�شــرف الق�ضائ ــي
بالتن�سيــق مــع امل�ش ــرف الأكادي ــمي  ،وعلى امل�ش ــرف الق�ضائــي �إع ــداد تقري ــر وف ــق
النموذج املعد لذلك كل ( )3ثالثة �أ�شهر يرفعه �إىل العميد .
املــادة ( ) 12
عند غياب الدار�س �أكرث من ( )%10من جمموع ال�ساعات املقررة للمادة يخطر كتابيا
ويبلغ م�شرفه الأكادميي بذلك  ،وفـي حالة غيابه �أكرث من ( )% 12.5من جمموع ال�ساعات
املقررة للمادة دون عذر يقبله العميد يحرم الدار�س من التقدم لالمتحان النهائي  ،ويعترب
من�سحبا من تلك املادة  ،وتكتب كلمة (من�سحب) �أمام تلك املادة فـي �سجله الأكادميي ،
وتبلغ جهة عمله باتخاذ ما تراه منا�سبا ب�ش�أنه  ،وتكون نتيجته فـي هذه املادة "را�سب" .
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وفـي حالة الغياب بعذر مر�ضي ي�شرتط �أن يكون ب�شهادة طبية معتمدة طبقا للنظم املعمول
بها  ،و�أن تقدم هذه ال�شهادة �إىل ق�سم القبول والت�سجيل خالل مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ انقطاع الدار�س عن الدرا�سة  ،وفـي حال الغياب لأعذار غري مر�ضية
يقدم الدار�س ما يثبت عذره خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ انقطاعه عن الدرا�سة .
الف�صـــل اخلامـــ�س
نظـام االمتحانـات وتقييـم الدار�سـني
املــادة ( ) 13
يخ�ص ــ�ص الأ�سبوع ــان الأخريان مــن نهاي ــة كل ف�صل درا�س ــي لالمتحان ــات النهائي ــة وف ــق
التقومي الأكادميي  ،وتكون مدة االمتحان من (� )2ساعتني �إىل ( )3ثالث �ساعات بح�سب
الن�صاب التدري�سي لكل مادة  ،وتتم االمتحانات وفق الإجراءات الآتية :
أ�  -يكلف العميد ع�ضوا من �أع�ضاء الهيئة بتن�سيق مراقبة االمتحانات والإ�شراف
عليها وت�سلم �أوراق االمتحانات من �أع�ضاء الهيئة  ،والت�أكد من �سريها ب�صورة
ح�سنة وفقا للنظام .
ب  -على ع�ضو الهيئة املكلف بتن�سيق مراقبة االمتحانات والإ�شراف عليها �إعداد قائمة
ب�أ�سماء املكلفني باملراقبة من املوظفني الإداريني باملعهد  ،واعتمادها من العميد
قبل موعد االختبارات ب�أ�سبوع على الأقل .
ج  -فـي حال الإخالل ب�سري االمتحان يقوم املراقب بكتابة حم�ضر بالواقعة يعر�ضه
على املكلف بتن�سيق مراقبة االمتحانات والإ�شراف عليها لرفعه �إىل العميد التخاذ
القرار املنا�سب ب�ش�أنه .
د  -ال ي�سم ــح للــدار�س بدخ ــول قاعــة االمتحــان بعــد م�ضــي ربــع �ساع ــة مـ ــن بداي ـ ــة
االمتحان  ،وال ي�سم ــح ل ــه مبغــادرة قاعــة االمتحان قبل م�ضي �ساع ــة علـى الأق ــل
من زمن االمتحان .
املــادة ( ) 14
�إذا غاب الدار�س عن االمتحان النهائي  ،تكتب له فـي املادة التي تغيب فيها كلمة "غائب"
وفـي النتيجة النهائية تكتب كلمة "را�سب"  ،ما مل يقدم عذرا يقبله العميد  ،خالل مدة
�أق�صاها (� )2أ�سبوعان من تاريخ نهاية االمتحانات .
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وتنح�صر الأعذار املقبولة فـي العذر املر�ضي املعتمد ب�شهادة طبية معتمدة طبقا للنظم
املعمول بها  ،وفـي الظروف القهرية  ،ويحدد العميد بعد اال�ستئنا�س بر�أي مدر�س املادة
موعدا لالمتحان التعوي�ضي .
املــادة ( ) 15
يجـ ــب علــى ال ـ ــدار�س �إعـ ــادة درا�ســة املــادة التي تغيـب �أو ر�سب فيهــا مل ــرة واحــدة فقــط مت ــى
م ــا طرحت  ،و�إذا جنح الذي تغيب عن االمتحان بدون عذر ت�سجل له درجة النجاح فقط .
املــادة ( ) 16
أ�  -تكون الدرجة النهائية لكل مادة من ( )100مائة درجة  ،توزع على النحو الآتي :
 امتحان منت�صف الف�صل  ،ويخ�ص�ص له ( )30ثالثون درجة . احل�ض ــور  ،ويخ�ص ــ�ص ل ــه ( )5خــم�س درجات  ،والأن�شطة العلمي ــة  ،ويخ�صـ ــ�ص لهـ ــا( )15خم�س ع�شرة درجة .
 االمتحان النهائي  ،ويخ�ص�ص له ( )50خم�سون درجة .ب  -ي�شرتط للنجاح فـي املادة �أال تقل درجة الدار�س فيها عن (� )60ستني درجة .
املــادة ( ) 17
يخ�ضع الدار�س فـي الأ�سبوعني الأخريين من الف�صل اخلام�س المتحان �شامل حتريري
و�شفهي  ،وذلك على النحو الآتي :
�أوال  :االمتحان التحريري :
أ� � -شعبة الق�ضاء فـي املواد الآتية :
1 -1قانون املعامالت املدنية .
2 -2قانون الإثبات .
3 -3قانون الإجراءات املدنية والتجارية .
4 -4قانون اجلزاء العماين .
5 -5قانون الإجراءات اجلزائية .
6 -6قانون الأحوال ال�شخ�صية .
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ب � -شعبة الق�ضاء الإداري فـي املواد الآتية :
1 -1الق�ضاء الإداري .
�2 -2إجراءات الدعوى الإدارية .
3 -3الإثبات فـي الدعوى الإدارية .
4 -4العقود الإدارية .
5 -5قانون الإجراءات املدنية والتجارية .
6 -6قانون املعامالت املدنية .
ج � -شعبة االدعاء العام فـي املواد الآتية :
1 -1قانون اجلزاء العماين .
2 -2قانون الإجراءات اجلزائية .
 3 -3قانون الإثبات .
 4 -4قانون الإجراءات املدنية والتجارية .
5 -5الت�شريعات اجلزائية (. )1
6 -6الت�شريعات اجلزائية (. )2
وتعد �أ�سئلة االمتحان التحريري من قبل �أع�ضاء جلنة االمتحان ال�شامل  ،وت�سلم للعميد
فـي مظ ــروف مغلــق بعد ا�ستيفــاء التوقيعات عليها قبل موعـ ــد �إجراء االمتحـ ــان ب�أ�سبـ ــوع
على الأقل .
ويراعــى �أن يت�ضم ــن االمتحان التحري ــري ق�ضايا تطبيقي ــة  ،ميكن م ــن خالله ــا الوق ــوف
على مدى قدرة الدار�س على حتليل الوقائع  ،وتطبيق �صحيح القانون عليها بلغة �صحيحة .
ثانيا  :االمتحان ال�شفهي :
يك ــون هـ ــذا االمتح ــان للدار�س الذي اجتـ ــاز االمتحــان التحريري  ،ويراعــى في ــه
�أن يكون مت�ضمنا قيا�س مدى قدرته على الآتي :
1 -1الإ�صغاء والفهم .
 2 -2مالءمته للعمل الق�ضائي .
3 -3حتليه مبهارات االت�صال والتوا�صل الالزمني للعمل فـي الق�ضاء �أو االدعاء
العام .
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املــادة ( ) 18
أ�  -ي�شرتط لدخول الدار�س االمتحان ال�شامل �أال يقل تقديره العام فـي ف�صلي التدريب
التطبيقي وفـي تقرير معاجلة �أحواله الدرا�سية وال�سلوكية عن ( )%70وفـي حال
ح�صوله على �أقل من ذلك يلحق بربنامج تدريبي مكثف ال تقل مدته عن ( )3ثالثة
�أ�شهر كفر�صة �أخرية .
ب  -تخ�ص�ص لالمتحــان ال�شامــل ب�شقيــه ( )100مائة درج ــة  ،ال حت�سب �ضم ــن املعـ ــدل
الرتاكمي  ،وتوزع درجة االمتحان ال�شامل على النحو الآتي :
� )60(1 -1ستـ ــون درج ــة لالمتحـ ــان التحريـ ــري  ،وي�شرتط �أن يح�صل ال ـ ــدار�س فيـ ــه
على ( )42اثنتــني و�أربعــني درجــة على الأقل حتى يتمكن من دخـ ــول االمتحـ ــان
ال�شفهي .
� )40(2 -2أربعون درجة لالمتحان ال�شفهي  ،وي�شرتط لنجاح الدار�س فيه �أن يح�صل
على ( )28ثـمـان وع�شرين درجة على الأقل .
ج  -ميكن الدار�س فـي حال ر�سوبه فـي االمتحان ال�شامل من �إعادته مرة واحدة خالل مدة
ال تقل عن ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إعالن النتيجة  ،ف�إن ر�سب فـي الإعادة كان
على املعهد �أن يخطر جهة عمله بحالته التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنه .
املــادة ( ) 19
يح�سب التقدير النهائي للدار�س فـي نهاية الربنامج الدرا�سي على �أ�سا�س املعدل الرتاكمي
للمقررات التي در�سها وذلك على النحو الآتي :
املعـــدل الرتاكمـــي
من 4 - 3٫6
من 3٫5 - 3٫2
من 3٫1 - 2٫8
من 2٫7 - 2٫4
�أقل من 2.4

الـتـقـديــر
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
را�سب
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املــادة ( ) 20
أ�  -يجـ ــوز للدار�س  -بنـ ــاء على طل ــب يقدم ــه للعميـ ــد  -االط ــالع عل ـ ــى �أوراق االختب ـ ــار
بعد ت�صحيحها خالل مدة �أق�صاها ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إعالن النتيجة .
ب  -يكون مدر�س املادة م�س�ؤوال عن تدقيق �أوراق االمتحانات اخلا�صة مبادته  ،وعن نقلها
�إىل الك�شوف ب�شكل نهائي  ،وت�سليمها ملدير الدائرة لإقرارها من اللجنة الأكادميية .
ج  -حتفظ �أوراق االمتحان النهائي لدى الدائرة ملدة عام درا�سي  ،ثم يتم الت�صرف فيها
باالتفاق بني العميد ومدير الدائرة .
املــادة ( ) 21
يجوز للدار�س التظلم من الدرجات التي ح�صل عليها فـي �أي مقرر درا�سي �إىل العميــد ،
وذلك خــالل (� )60ستــني يوما من تاريخ �إعالن النتيجة فـي لوح ــة الإعالنــات باملعهــد ،
ويجب البت فـي التظلــم خــالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقديــمه  ،ويكون قــرار البــت
فـي التظلم نهائيا  ،وفـي حالة انق�ضاء هذا الأجل دون رد يعد ذلك مبثابة رف�ض للتظلم .
وي�شكل العميد جلنة ثالثية لفح�ص التظلمات  ،برئا�سة �أحد م�ساعديه  ،وع�ضوية مدر�س
امل ــادة  ،وع�ضـو �آخــر من �أع�ضــاء الهيئـة  ،للت أ�كــد من �أن جميــع الأ�سئلة قــد �صحـحــت  ،و أ�نــه
ال يوجــد خطـ ـ�أ مــادي فـي جمــع الدرج ــات  ،وترفــع اللجن ــة تقري ــرا بذلك إ�ل ــى العمي ــد ،
وفـي حالة وجود خط أ� مادي تو�صي بت�صحيحه واتخاذ الالزم .
الف�صـــل ال�ســــاد�س
متطلبـــات التخـــرج
املــادة ( ) 22
أ�  -تعتمــد نتائــج اخلريجــني من الرئي�س بن ــاء على تو�صيــة اللجنة الأكادميي ــة  ،وتن�شــر
�أ�سما�ؤهم فـي لوحة الإعالنات باملعهد .
ب  -مينح املتخرج �شهادة دبلوم الدرا�سات العليا فـي العلوم الق�ضائية  -تت�ضمن �إمتامه
ملتطلبات الدرا�سة والت�أهيل فـي املعهد  ،والتقدير الذي ح�صل عليه  ،وتاريخ تخرجه -
وذلك بعد الت�أكد من ا�ستيفاء ما ي�أتي :
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1 -1اجتياز الدار�س بنجاح جميع املقررات فـي فرتة �أق�صاها (� )6ستة ف�صول درا�سية .
2 -2احل�صول عل ــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن ( )2٫4على النحو املبــني ف ــي اجلـ ــدول
الوارد فـي املادة رقم ( )19من هذه الالئحة .
�3 -3أال تق ــل درج ــته فـي االمتحـ ــان ال�شام ــل ع ــن ( )% 70على النحو املبني فـي امل ـ ــادة
رقم ( )18من هذه الالئحة .
الف�صـــل ال�سابـــع
التزامــات الدار�ســني
املــادة ( ) 23
يلتزم الدار�سون بالآتي :
 - 1احرتام القوانني والأنظمة وقيم وتقاليد الق�ضاء .
 - 2االلتزام ب�سلوك الئق داخل املعهد وخارجه .
 - 3الظهور بلبا�س ر�سمي الئق يتنا�سب مع هيبة الق�ضاء .
 - 4االمتناع عن اتخاذ مواقف علنية � ,أو ن�شر ت�صريحات تتنافى مع القوانني و اللوائح
وال�سلوك الق�ضائي .
 - 5املواظب ــة عل ــى ح�ضور كل املحا�ض ــرات واملناق�شات والتدريب التطبيق ــي وال ــدورات
التي يقيمها املعهد ح�سبما هو مقرر فـي اخلطة الدرا�سية .
 - 6عــدم الغيــاب �إال بعــذر مقب ــول  ،على �أال تزي ــد ن�سبة الغي ــاب على الن�سب ــة املق ــررة
فـي هذه الالئحة .
الف�صـــل الثامـــن
املخالفات واجلزاءات
املــادة ( ) 24
مع عــدم الإخ ــالل بامل�ساءلة اجلزائية  ،تعد الأفعال التاليــة من املخالفـ ــات التــي تع ــر�ض
الدار�س للم�ساءلة الت�أديبية :
 -1الإخالل بنظام الدرا�سة �أو االمتحانات .
 - 2الغ�ش فـي االمتحان �أو ال�شروع فيه �أو امل�ساعدة عليه .
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 - 3كل فعل جتاه الآخرين مي�س الدين �أو ال�شرف �أو الكرامة � ،أو يتنافى مع ح�سن
ال�سرية �أو ال�سلوك �أو قيم الق�ضاء وتقاليده � ،أو �أي عمل ي�سيء �إىل �سمعة املعهد
والعاملني فيه � ،سواء مت هذا داخل املعهد �أو خارجه .
 - 4الإدالء مبعلومات كاذبة للم�س�ؤولني فـي املعهد � ،أو انتحال ال�شخ�صية .
� - 5صدور حكم نهائي بحق الدار�س فـي جناية �أو جنحة خملة بال�شرف �أو الكرامة
�أو الأمانة .
 - 6الإتالف املتعمد ملمتلكات املعهد املنقولة �أو غري املنقولة .
� - 7أي �إهان ــة �أو �إ�ساءة يوجهه ــا الدار�س لع�ضو هيئة التدري�س � ,أو لأي من العامل ــني
�أو الدار�سني فـي املعهد .
 - 8التزوير فـي الوثائق الر�سمية .
املــادة ( ) 25
يجوز توقيع �أي من اجلزاءات التالية على من يرتكب خمالفة من املخالفات املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )24من هذه الالئحة :
� - 1إخراج الدار�س من قاعة املحا�ضرات .
 - 2التنبيه .
 - 3الإنذار كتابة .
 - 4حرمان الدار�س من ح�ضور بع�ض حما�ضرات املادة التي يخل بالنظام فـي �أثناء
تدري�سها  ،واعتباره غائبا فيها بعذر غري مقبول .
� - 5إلغاء الت�سجيل ملادة �أو �أكرث فـي الف�صل الدرا�سي الذي متت فيه املخالفة  ،ويعد
الدار�س من�سحبا فـي املادة �أو املواد امللغاة .
� - 6إلغاء الت�سجيل ملادة �أو �أكرث فـي الف�صل الدرا�سي الذي متت فيه املخالفة  ،ويعد
الدار�س را�سبا بدرجة (�صفر) فـي املادة �أو املواد امللغاة .
 - 7الف�صل امل�ؤقت ملدة ف�صل درا�سي واحد �أو �أكرث .
 - 8الف�صل النهائي من املعهد .
� -9إلغاء �شهادة الدبلوم وك�شف الدرجات املمنوحة للدار�س �إذا ثبت �أن هناك تزويرا .
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املــادة ( ) 26
توقع اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )25من هذه الالئحة وفقا لل�صالحيات الآتية :
 - 1لع�ضو الهيئة توقيع اجلزاء املن�صو�ص عليه فـي البند (. )1
 - 2للعميــد توقي ــع اجل ــزاءات املن�ص ــو�ص عليها فـي البنديــن ( )3 - 2بعــد اال�ستمــاع
�إىل �صاحب ال�ش�أن .
 - 3للجنة م�ساءلة الدار�سني توقيع اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي البنود من (. )9 - 4
تكون اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي البنود من ( )3 - 1نهائية  ،وتكون اجلزاءات
املن�صو�ص عليها فـي البنود من ( )9 - 4قابلة للطعن �أمام املجل�س خالل (� )14أربعة
ع�شر يوما من تاريخ �إعالن الدار�س باجلزاء �أو علمه به علما يقينيا .
وحتفظ ن�سخة من قرار اجلزاءات الت�أديبية فـي ملف الدار�س فـي املعهد  ،وتبلغ اجلهة
املوفدة للدار�س باجلزاءات التي مت توقيعها عليه .
املــادة ( ) 27
مع عدم الإخ ــالل بامل�ساءل ــة الت�أديبية  ،يعطى ال ــدار�س (�صفرا ) فـي املادة التــي ثبت غــ�شه
فـي امتحانها  ،ويحال الأمر �إىل جلنة م�ساءلة الدار�سني .
الف�صــل التا�ســـع
التدريـــــــب
املــادة ( ) 28
ينظم املعهد برامج تدريب وم�ؤمترات وندوات وور�ش عمل تقوم على الأ�س�س الآتية :
�أ  -الوقوف على امل�ستجدات الت�شريعية .
ب  -مواكبة برامج تخ�ص�ص الق�ضاة .
ج  -تطوي ــر املهــارات العلمي ــة والق�ضائي ــة  ،مب ــا يحق ــق رفع م�ستوى الأداء فـي العم ــل
الق�ضائي .
د  -مواكبــة االجته ــاد الق�ضائــي فـي �أحــكام املحكمــة العليا وحمكمــة الق�ضــاء الإداري
بالتن�سيق مع املكتب الفني لكلتا اجلهتني .
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هـ  -درا�سة امل�شكالت وال�صعوبات التي تواجه العمل الق�ضائي لإيجاد احللول املنا�سبة
لها .
و -مواكب ــة التطور االجتماعي واالقت�صـادي لتمكني الق�ضاة و�أع�ضاء االدع ــاء العــام
من االطالع على امل�ستجدات اليومية للمجتمع .
املــادة ( ) 29
تكون للمعهد خطة برامج تدريب �سنوية تعدها الدائرة بالتن�سيق مع اجلهات الق�ضائية
خالل �شهر يونيو من كل عام  ،وتعتمد من املجل�س  ،على �أن تبد�أ من �أول �شهر �أكتوبر
وتنتهي فـي اليوم الأخري من �شهر يونيو من كل عام .
وللمجل�س �أن يفو�ض العميد فـي تنظيم امل�ؤمترات والندوات والور�ش  ،خارج خطة برامج
التدريب ال�سنوية املعتمدة كلما اقت�ضت احلاجة ذلك .
املــادة ( ) 30
تعقــد الربامـج التدريبيــة وفق اخلطة املعتمدة داخل املعهد  ،ويجوز عقدهــا خ ــارج املعهــد
�إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
املــادة ( ) 31
للرئي ــ�س قب ــول الق�ضــاة و�أع�ضــاء االدع ــاء العام من دول �أخرى للتدريب فـي املعهــد بنــاء
على طلب من جهاتهم .
املــادة ( ) 32
للرئي�س فـي �إطار �إعداد املدربني  ،تنظيم برامج تدريبية �أو ور�ش عمل لهم  ،داخل ال�سلطنة
وخارجها .
املــادة ( ) 33
ينظم املعهد برامج تدريبية للق�ضاة و�أع�ضاء االدعاء العام و�أعوانهما واملوظفني القانونيني
العاملني باجلهــاز الإداري للدول ــة واملحامني العمانيــني  ،بهدف متكينه ــم من اكت�سـ ــاب
امله ــارات واملع ــارف القانوني ــة والإداريـ ــة الالزم ــة لأداء وظائفه ــم  ،ومواكبـ ــة التطـ ــورات
والتقنيات وامل�ستجدات فـي جمال عملهم .
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املــادة ( ) 34
تعد الدائرة خطة برامج التدريب ال�سنوية  -للفئات امل�شار �إليها فـي املادة ( )33من هذه
الالئحة  -خالل �شهر يونيو من كل عام  ،وعلى العميد �إبالغ اجلهات املعنية بها قبل بدء
تنفيذها بوقت كاف .
املــادة ( ) 35
للمعهد تنظيم برامج تدريب لغري الفئات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )1من نظام املعهد
العايل للق�ضاء ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/35مبقابل يحدده املجل�س .
الف�صـــل العا�شــــر
التزامـــات املتدربـــني
املــادة ( ) 36
يع ــد االنتظـ ــام بالتدري ــب وااللتــزام بنظام الربامج التدريبيــة التي يعقدها املعهــد واجبــا
من واجبات الوظيفة .
املــادة ( ) 37
يتع ــني على املتدرب االلت ــزام بنظام املعهد ولوائح ــه املعتمــدة  ،وتنفي ــذ كل ما يكلــف بـ ــه من
واجبات تتعلق بالربنامج التدريبي  ،وعليه املواظبة على ح�ضور الربنامج فـي مواعيده
املحددة .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
تقييــم املتدربــني واجلــزاءات
املــادة ( ) 38
لإدارة املعهد �أن جتــري فـي نهاي ــة الربنامـج التدريبي التخ�ص�صــي تقييمــا للمتدربــني ،
وتكون الدرجات الكلية للتقييم ( )100مائة درجــة  ،ت�شمـل عنا�صــر املواظبة فـي ح�ضور
املحا�ضرات واحللقات التدريبية وور�ش العمل وامل�شاركة الفاعلة فـي مو�ضوعات الربنامج
وقيا�س مدى ا�ستيعاب مو�ضوعاته .
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املــادة ( ) 39
توزع درجات تقييم املتدربني باملعهد على النحو الآتي :
 )%40(1 -1حل�ضور املحا�ضرات وامل�شاركة الفاعلة .
 )%60(2 -2لالمتحانات النهائية .
وي�شتـ ــرط ملن ــح املتـ ــدرب �شه ـ ــادة اجتي ـ ــاز الربنامـ ــج التدريب ــي �أن يحـ ــ�صل عل ــى ()%60
عل ــى الأقل من جمموع درجات التقييم .
املــادة ( ) 40
تعر�ض النتيجة النهائية للتقييم عن كل برنامج تدريبي تخ�ص�صي على العميد العتمادها .
املــادة ( ) 41
مـع ع ــدم الإخ ــالل بحــق اجلهــة التاب ــع لهــا املتــدرب فـي توقيع اجلــزاءات الت�أديبية وفقــا
لنظامها  ،يكون للعميد فـي حالة �إخالل املتدرب بواجباته وبعد �سماع �أقواله �شفاهة توقيع
�أحد اجلزاءين الآتيني :
1 -1التنبيه .
2 -2وقف املتدرب عن اال�ستمرار فـي الربنامج التدريبي .
وللعمي ــد � -إذا كـ ــان الفعل املن�س ــوب للمتـ ــدرب حمــال للم�ساءلة الت�أديبية � -إعداد مذكـ ــرة
للعر�ض على رئي�س اجلهة التابع لها املتدرب التخاذ ما تراه منا�سبا طبقا لأحكام الت�أديب
التي يخ�ضع لها املتدرب  ،ويجوز للعميد وقف املتدرب عن ح�ضور الربنامج التدريبي حتى
تنتهي اجلهة التابع لها من بحث �أمره و�إبالغ املعهد مبا اتخذ فـي �ش�أنه .
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�صنــدوق الرفـــد
قــــرار
رقم 2014/16
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة ملراكـز �سنـد للخدمـات
ا�ستنادا �إىل قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/6ب�إن�شاء �صندوق الرفد و�إ�صدار نظامه ،
و�إىل الالئحة التنظيمية ملراكز �سند للخدمات ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/319
و�إىل موافقــة جملــ�س �إدارة �صنــدوق الرفــد بتاريـخ  24يونيــو 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
يعمل بالالئحة التنظيمية ملراكز �سند للخدمات املرفقة .
املـــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2009/319امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  7 :من ذي الحجة 1435هـ
الموافــق  1 :من �أكتوبـــــــــــر 2014م

ن�شر هذا القـرار فـي اجلريــدة الر�سميـة رقـم ()1074
ال�صادرة فـي 2014/10/19م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئيــ�س جملــ�س �إدارة �صنــدوق الرف ــد

الالئحـة التنظيميــة ملراكــز �سنــد للخدمــات
املــادة ( ) 1
يك ــون للكلم ــات والعبــارات التاليــة  -فـي تطبيــق �أحكام هــذه الالئحــة  -املعنــى املبني قريـن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
ال�صنـــــــــــــــــــــدوق � :صندوق الرفد .
الرئي�س التنفـيذي  :الرئي�س التنفـيذي لل�صندوق .
الفــــــــــــــــــــــــــــــرع  :فرع ال�صندوق املخت�ص باملحافظة .
املراكـــــــــــــــــــــــــــــز :مراكز �سند للخدمات .
اللجنــــــــــــــــــــــــــــة :جلنة املراكز املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )3من هذه الالئحة .
الرتخيـــــــــــــــــــــ�ص :املوافقة ال�صادرة للمراكز .
جلنــــــة املقابـــــالت :اللجنة املخت�صة ب�إجراء املقابالت ال�شخ�صية للمتقدمني للح�صول
على الرتخي�ص واملن�صو�ص عليها فـي املادة ( )4من هذه الالئحة .
النظـــــــــــــــــــــــــــــام :النظـ ــام الإلكرتونـ ــي امل�ستخ ــدم ف ــي طباعـ ــة اال�ستمـ ــارات الذكي ــة
�أو تقدمي اخلدمات الإلكرتونية .
املــادة ( ) 2
تتوىل املراكز تقدمي اخلدمات الواردة بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
ت�شكل اللجنة بقرار من الرئي�س التنفـيذي  ،وتخت�ص بالآتي :
 - 1و�ضع الآليات الالزمة العتماد الطلبات املقدمة ومنح الرتخي�ص .
 - 2البت فـي الطلبات املقدمة للح�صول على الرتخي�ص  ،وفـي كافة الطلبات املتعلقة
باملراكز  ،وذلك على النحو املبني فـي هذه الالئحة .
 - 3حتديد الآليات الالزمة ملتابعة وتقييم �سري العمل باملراكز وتطويرها .
 - 4و�ضع اخلطط املنا�سبة لتطوير املراكز وتنظيم عملها .
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املــادة ( ) 4
ت�شكل جلنة املقابالت بكل فرع بقرار من الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 5
ال يجـ ــوز تقدي ـ ــم اخلدم ـ ــات املن�ص ـ ــو�ص عليه ـ ــا ف ـ ــي ه ـ ــذه الالئحـ ــة �إال بع ـ ــد احل�ص ـ ــول
عل ــى ترخي ــ�ص ب ــذلك .
املــادة ( ) 6
ي�شرتط فـيمن يتقدم لطلب الرتخي�ص ما ي�أتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية � ،أو �شركة عمانية ال يزيد عدد �أع�ضائها على (� )4أربعة
�أ�شخا�ص .
� - 2أن يكـ ـ ــون م ـ ــن �أبن ـ ــاء الوالي ـ ــة الت ـ ــي يرغ ـ ــب ف ـ ــي فتـ ــح املركـ ــز به ــا با�ستثنـ ـ ــاء
حمافظـ ــة م�سقــط .
� - 3أال يق ــل عم ــر املتقــدم عــن ( )18ثمانيــة ع�شــر عاما  ،وال يزيد على ( )55خمــ�سة
وخم�سني عاما .
� - 4أال يكـ ــون ق ــد �سبق له احل�صول على ترخي�ص �سابق ملزاولــة الن�شاط خــالل ()3
ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتقدمي الطلب .
� - 5أن يكون من غري العاملني فـي �أي من القطاعني احلكومي �أو اخلا�ص .
� - 6أن يلتزم بالتفرغ التام للعمل باملركز .
� - 7أن يلتزم بعدم ت�شغيل قوى عاملة وافدة باملركز .
� - 8أال يكون تاجرا فردا �أو �شريكا ب�إحدى امل�ؤ�س�سات التجارية �أو له عالقة قانونية
بتلك امل�ؤ�س�سة .
� - 9أن يكون حا�صال على �شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل �أو ما يعادلها  ،ويجوز
لرئي�س اللجنة اال�ستثناء من هذا ال�شرط �شريطة �أن تتوافر لدى �صاحب ال�ش�أن
خربة عملية ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات فـي املجال نف�سه �أو فـي جماالت م�شابهة .
 -10اجتياز املقابلة ال�شخ�صية .
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املــادة ( ) 7
يقدم طلب الرتخي�ص على النموذج املعد لهذا الغر�ض مرفقا به امل�ستندات الآتية :
 - 1ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية  ،و�صورة �شم�سية ملقدم الطلب .
 - 2ن�سخة من بطاقة �سجل القوى العاملة .
� - 3أ�صل ر�سالة عدم حمكومية من �شرطة عمان ال�سلطانية .
 - 4ن�سخة من امل�ؤهل الدرا�سي .
 - 5ن�سخــة من �أوراق ال�سجــل التجــاري املت�ضــمن ن�شــاط طباعــة وت�صويــر امل�ستنــدات
ون�شاط تعقب املعامالت .
 - 6ن�سخة من �شهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�صناعة عمان .
املــادة ( ) 8
يقدم طلب الرتخي�ص من ذوي ال�ش�أن �إىل الفرع املطلوب فتح املركز فـي دائرة عمله .
املــادة ( ) 9
يتولــى الفــرع قيــد الطلــب ف ــي ال�سجــل املعــد لذلــك ودرا�ستــه  ،والتحق ــق م ــن ا�ستيفائ ــه
لل�شـروط املن�ص ــو�ص عليهــا فـي هذه الالئحة  ،وتتوىل جلنة املقابالت بالفرع �إجراء املقابلة
ال�شخ�صية لطالب الرتخي�ص  ،ويحال الطلب مرفقا به ر�أي الفرع �إىل اللجنة .
املــادة ( ) 10
تتول ــى اللجن ــة البــت ف ــي طلب ــات الرتخي ــ�ص خ ــالل م ــدة ال تتج ــاوز ( )30ثالثيــن يومــا
من تاريخ �إحالتها �إليها  ،م�ستوفاة ال�شروط وامل�ستندات املطلوبة  ،وذلك باملوافقة املبدئية
�أو بالرف�ض .
وفـي حالة الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا  ،ويخطر به مقدم الطلب خالل ()15
خم�س ــة ع�شــر يومـا من تاريـخ �صـدوره  ،وله �أن يتظلم كتابة منـه �إىل رئي�س اللجنة خــالل
(� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره  ،وعلى اللجنة البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني
يومـا مـن تاريـخ تقدميـه  ،ويعتبـر م�ضـي املـدة امل�شـار �إليهـا دون البـت فـي التظلـم مبثابـة
رف�ضه  ،ويكون قرار اللجنة ال�صادر فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .
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املــادة ( ) 11
ال تعترب املوافقة املبدئية امل�شار �إليها فـي املادة ( )10من هذه الالئحة ترخي�صا مبزاولة
الن�ش ــاط  ،ويحــظر على �صاحــب ال�ش ـ�أن مزاولة الن�شــاط �إال بعد احل�صـول علـى الرتخيــ�ص
النهائي بذلك .
املــادة ( ) 12
يجـ ــب عل ــى طال ــب الرتخي ــ�ص �إنه ــاء الإج ــراءات التالي ــة وذلك خــالل ( )90ت�سعيــن يومــا
من تاريخ املوافقة املبدئية :
 - 1ح�ضور ور�شة تعريفـية .
 - 2ا�ستخراج �سجل جتاري با�سم �صاحب الرتخي�ص .
 - 3ا�ستخراج �شهادة االنت�ساب �إىل غرفة جتارة و�صناعة عمان .
 - 4التوقيع على �إقرار بااللتزام ب�ضوابط هذه الالئحة .
 - 5الت�سجيل فـي الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة .
 - 6حتقيق اال�شرتاطات وال�ضوابط املو�ضحة فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة .
 - 7ا�ستيفاء اال�شرتاطات الأخرى التي تراها اللجنة منا�سبة .
املــادة ( ) 13
فـي حال م�ضي املدة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )12من هذه الالئحة دون قيام طالب
الرتخي�ص بتنفـيذ الإجراءات املن�صو�ص عليها فـيها  ،تعترب املوافقة املبدئية ك�أن مل تكن ،
ويجوز لرئي�س اللجنة فـي حالة ال�ضرورة منح طالب الرتخي�ص مدة �إ�ضافـية ال تتجاوز
( )30ثالثني يوما ال�ستيفاء اال�شرتاطات امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 14
ي�صدر الرتخي�ص النهائي بقرار من اللجنة  ،وذلك بعد التحقق من توفر كافة ال�شروط
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 15
تكون مدة الرتخي�ص �سنة واحدة قابلة للتجديد  ،وذلك بناء على طلب يقدم من املرخ�ص
له قبل انتهاء مدة الرتخي�ص مبدة ال تقل عن �شهر .
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املــادة ( ) 16
يجب على املرخ�ص له و�ضع الرتخي�ص فـي مكان بارز داخل املركز .
املــادة ( ) 17
ال يج ــوز للمرخــ�ص له الت�صــرف فـي الرتخيــ�ص �أو التنــازل عنه بدون موافقة اللجنة ،
و ي�شرتط للتنازل عنه ما ي�أتي :
 - 1تقدمي طلب التنازل على النموذج املعد لذلك .
� - 2أن تتوفر فـي املتنازل له كافة ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
 - 3فـي حالة ح�صول املرخ�ص له على قر�ض من ال�صندوق  ،يجب �سداد كامل القر�ض
وتقدمي �شهادة براءة الذمة  ،ويجوز للجنة فـي حالة ال�ضرورة اال�ستثناء من هذا
ال�شرط  ،على �أن يتعهد ب�سداد باقي �أق�ساط القر�ض امل�ستحق لل�صندوق .
وفــي حالـة تنــازل املرخــ�ص لــه عـن الرتخيــ�ص ال�صــادر لـه  ،وح�صولـه على ترخيـ�ص ثـان ،
ف�إنه ال يجوز له التنازل عن هذا الرتخي�ص .
املــادة ( ) 18
ال يجوز للمرخ�ص له �إجراء �أي تعديالت على النظام �أو العبث به �أو ت�سريبه �أو ا�ستخدامه
خــارج املركــز � ،أو ا�ستخــدام �أي �أنظمـة أ�خـرى داخـل املركـز �إال بعـد احلـ�صول على موافقــة
اللجنة .
املــادة ( ) 19
ال يجوز للمرخ�ص له نقل املركز �إىل مكان �آخر �إال مبوافقة اللجنة .
املــادة ( ) 20
يحظر على املرخ�ص له فتح فروع �أخرى للمركز .
املــادة ( ) 21
يحظر على املرخ�ص له ت�سريب �أو �إف�شاء �أي بيانات يكون قد اطلع عليها مبنا�سبة تقدمي
خدمات املركز .
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املــادة ( ) 22
يج ــوز للجن ــة الرتخي ــ�ص ملن�شـ ـ�آت القطاع اخلــا�ص بطباعة اال�ستمــارات الذكي ــة اخلا�صــة
ب ــوزارة القـوى العامل ــة املوجــودة بالنظ ــام �أو الرتخيــ�ص بطباع ــة ا�ستم ــارة عق ــود العم ــل
للعاملني بها فقط .
املــادة ( ) 23
ي�شرتط لإ�صدار الرتخي�ص املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )22من هذه الالئحة ما ي�أتي :
� - 1أن تكون املن�ش�أة من فئة الدرجة العاملية �أو املمتازة �أو الأوىل .
� - 2أال يقل جمموع القوى العاملة الوافدة باملن�ش�أة عن (� )2000ألفـي عامل بالن�سبة
لرتخيـ�ص طباع ــة اال�ستم ــارات الذكي ــة اخلا�صـة بـوزارة القوى العاملة  ،و�أال تقل
ع ــن ( )200مائتــي عامــل بالن�سبـة لرتخيـ�ص طباعـة عقـود العمـل للعامليـن بـهـا
فقط .
� - 3أن تكون املن�ش�أة ملتزمة بتحقيق ن�سبة التعمني املفرو�ضة عليها مبوجب القانون .
 - 4تخ�صي�ص مكان فـي اال�ستقبال بالفرع الرئي�سي للمن�ش�أة لطباعة اال�ستمارات .
وي�ص ــدر الرتخي ــ�ص لكل من�شـ ـ�أة يكــون لهــا �سج ــل جتـ ــاري  ،وال يجـ ــوز ا�ستخـ ــدام النظـ ــام
عن طريق القوى العاملة الوافدة .
املــادة ( ) 24
يقــدم طلـب الرتخيـ�ص  -املن�صـو�ص عليـه ف ــي املــادة ( )22مـن هذه الالئحـة  -من املن ــ�ش�أة
�أو م ــن ميثله ــا �إىل رئي�س اللجنة مرفقا به ما ي�أتي :
 - 1ن�سخة من �أوراق ال�سجل التجاري و�شهادة االنت�ساب �إىل غرفة جتارة و�صناعة
عمان اخلا�صة باملن�ش�أة .
 - 2ك�شف بعدد القوى العاملة الوطنية  ،والوافدة باملن�ش�أة من اجلهة املخت�صة .
 - 3ن�سخة من ملكية �أو عقد �إيجار املركز الرئي�سي للمن�ش�أة .
 - 4خطاب من وزارة القوى العاملة يفـيد االلتزام بن�سبة التعمني .
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املــادة ( ) 25
يجوز وقف �أو �إلغاء الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية :
 - 1بناء على طلب املرخ�ص له .
 - 2خمالفة املرخ�ص له لأحكام هذه الالئحة .
 - 3عدم تواجد املرخ�ص له باملركز لعدد ( )3ثالث مرات فـي الزيارات التي يقوم بها
ال�صندوق  ،وذلك خالل ( )3ثالثة �أ�شهر .
 - 4عدم االلتزام بالأ�سعار املعتمدة من قبل ال�صندوق .
 - 5عدم ا�ستخدام النظام لأكرث من (� )2شهرين .
وال يتـ ـ ـ ــم الوق ـ ـ ــف �أو الإلغ ــاء فـي احلـ ـ ــاالت املن�صو�ص عليهـ ـ ــا فـ ـ ــي البنـ ـ ــود ()5 ، 4 ، 3 ، 2
�إال بعد �إخطار املرخ�ص له باملخالفة  ،وحتديد �أجل معني لإزالة �أ�سبابها  ،وانق�ضاء هذا
الأجل دون �إزالة املخالفة .
املــادة ( ) 26
يلتزم �صاحب ال�ش�أن بعد �إلغاء الرتخي�ص بالآتي :
� - 1إزالة اللوحة التجارية .
 - 2رد جهاز الدفع الإلكرتوين للبنك املخت�ص  ،وغريها من الأجهزة املتعلقة باجلهات
الأخرى .
� - 3سداد ما يكون قد ح�صل عليه من قرو�ض من ال�صندوق �أو ت�سويتها وفقا لالئحة
الت�سويات ال�صادرة من قبل جمل�س �إدارة ال�صندوق .
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ملحــق رقــــم ()1
اخلدمــات املقدمــة عـن طريــق املراكــز
�أوال  :خدمـ ــات النظـ ــام :
 - 1خدمات وزارة القوى العاملة :
أ�  -ا�ستمارة بطاقة عمل .
ب  -ا�ستمارة مغادرة .
ج  -ا�ستمارة عقد عمل .
د  -ا�ستمارة �إىل من يهمه الأمر .
هـ  -ا�ستمارة تعديل بيانات .
و  -ا�ستمارة بالغ هروب .
ز  -ا�ستمارة نقل كفالة .
ح  -ا�ستمارة طلب عمال ( م�أذونية ) .
 - 2خدمات وزارة ال�صحة :
 ا�ستمارة الفح�ص الطبي . - 3خدمات �شرطة عمان ال�سلطانية :
أ�  -ا�ستمارة مقيم .
ب  -ا�ستمارة بطاقة �شخ�صية .
ثانيا  :خدمــات مقدمــة عــن طريــق الإنرتنــت :
 - 1خدمات �شرطة عمان ال�سلطانية :
 الت�أ�شريات .-743-

 - 2خدمات الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية :
أ�  -ا�ستمارة ت�سجيل �صاحب عمل .
ب  -ا�ستمارة ت�سجيل �صاحب من�ش�أة .
ج  -ا�ستمارة �إنهاء خدمة .
 - 3وزارة التجارة وال�صناعة :
أ�  -حجز وجتديد ا�سم جتاري .
ب � -إ�ضافة ن�شاط �أو فتح فرع �أو نقل ن�شاط .
ج  -ت�سجيل م�ؤ�س�سة فردية جديدة .
د  -ت�سجيل �شركة .
هـ  -تعديل �أو جتديد ال�سجل التجاري .
و  -نقل ال�سجل التجاري .
ز � -إ�ضافة �أو �شطب مفو�ض بالتوقيع .
ح � -شطب ال�سجل التجاري .
ط  -رفع �أو تخفـي�ض ر�أ�س املال .
ثالثا  :خدمـ ــات مكتبيـ ــة :
 - 1ن�سخ وت�صوير امل�ستندات .
 - 2طباعة ر�سالة .
� - 3إر�سال وا�ستقبال فاك�س .
 - 4طباعة �سرية ذاتية .
� - 5إر�سال وا�ستقبال بريد �إلكرتوين .
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ملحــق رقـــم ()2
اال�شرتاطـات وال�ضوابــط اخلا�صــة باملراكــز
� - 1أن يكون املركز فـي موقع منا�سب .
� - 2أال تقل م�ساحة املركز عن ( )35خم�سة وثالثني مرتا مربعا .
 - 3جتهيز املركز بالتجهيزات املكتبية والآالت واملعدات الإلكرتونية الالزمة .
 - 4تركيب �إنرتنت فائق ال�سرعة .
 - 5و�ضع قائمة الأ�سعار املعتمدة من قبل ال�صندوق فـي مكان بارز .
� - 6أن تكـ ــون التجهي ــزات الداخلي ــة واخلارجيــة للمركــز متطابقــة م ــع النم ــاذج املعتم ــدة
من قبل ال�صندوق .
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