املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة
و�أوامــــــــــــــر محليــــــــــــــــــــــة
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2016/136
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2016/212

ق ـ ـ ــرار ديوانـ ــي رق ـ ــم 2016/29

قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2016/175
ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2016/176

قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2016/177
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2016/178

رقم
ال�صفحة

وزارة التـــراث والثقافـــة
�صادر فـي  2016/6/22بتحديـد ر�سـوم مقابـل زيـارة
املتاحــف التابعــة لــوزارة التـراث والثقافــة .
�صادر فـي  2016/12/5ب ـ�إ�صدار الالئحة التنظيمية
للمبـ ــادرات الثقافـيـ ـ ــة .
ديــوان البــالط ال�سلطانــي
�صــادر فـي  2016/11/6بتعدي ـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام
الالئحــة التنفـيذيـة لقانــون املجالــ�س البلديـة .
وزارة العــــــــــــــــدل
�صــادر ف ــي  2016/9/19ب�شـ ـ ـ�أن حتدي ـ ــد الر�س ـ ـ ــوم
امل�ستحقــة علـى �أعمــال الكاتــب بالعــدل .
�صـ ــادر فـ ـ ــي  2016/9/19ب�ش ـ ـ ـ ـ�أن ف ـ ـ ــر�ض ر�س ـ ـ ـ ــوم
على قيد وجتديد قيد ال�شركات املدنية للمحاماة
وامل�ستخرجـات الر�سميـة مـن �سجـل قيـد ال�شركـات
املدنية للمحاماة و�سجل قيد املحامني .
�صــادر ف ــي  2016/9/19ب�شـ ـ�أن فـر�ض ر�سـم الق ـيـد
فـي جدول اخلرباء .
�ص ـ ــادر فـ ــي  2016/9/19ب�ش ـ ـ ـ ـ�أن حتديـ ـ ـ ــد ر�سـ ـ ـ ـ ــم
ب�إ�ص ــدار البطاق ــات اخلا�ص ــة باملحامـني املقيديـن
فـي اجلداول .
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ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2016/179

قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2016/238
ق ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2016/261

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2016/11

ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2016/66

ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2016/67

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2016/84
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2016/165

�ص ـ ـ ــادر فـ ــي  2016/9/19ب�ش ـ ـ ـ�أن فـ ـ ـ ــر�ض ر�سـ ـ ـ ـ ــوم
علـى اخلدمـات التـي يقدمهـا مكتـب الت�صديقـات
بــوزارة العــدل .
�ص ــادر فـي  2016/12/1ب�ش ـ�أن حتديــد ر�ســوم القيــد
ف ــي ج ــداول املحامي ــن .
�ص ــادر فـ ــي  2016/12/22بتعديـل الق ــرار ال ــوزاري
رقـم . 2009/1020
وزارة المالـيــــــــــــة
�صـ ـ ــادر فـ ــي  2016/2/2بتعدي ـ ــل دليـ ــل ت�صنيـ ــف
امليزانيـة العامـة للدولـة ( امللحـق رقـم  ) 1املرفــق
بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي .
�صـ ـ ــادر فـ ــي  2016/4/27بتعديـل دليـل ت�صنيـف
امليزانيـة العامـة للدولـة ( امللحـق رقـم  ) 1املرفــق
بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي .
�صـ ـ ــادر فـ ــي  2016/4/27بتعديـل دليـل ت�صنيـف
امليزانيـة العامـة للدولـة ( امللحـق رقـم  ) 1املرفــق
بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي .
�صـ ــادر ف ـ ــي  2016/5/31بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئح ـ ــة التنفيذيـ ــة للقان ـ ــون املال ـ ــي .
�صـ ــادر ف ـ ــي  2016/12/21بن�شـر احل�سـاب اخلتامـي
للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2015م .
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44
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قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2016/12

قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2016/13

قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2016/67

قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2016/92
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ــم 2016/124

قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2016/42

وزارة الإ�سكـــــــــــان
�صـادر فـي  2016/1/24مبنح امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سط ــة ح ــق االنتف ـ ــاع بالأرا�ض ـ ــي اململوكـ ــة
للدولة .
�صادر فـي  2016/1/27بتعديل بع�ض �أحكـام الئحة
حتديـ ــد قيـم منـ ــح ومتليـ ــك وت�أجيـ ــر الأرا�ضـي
احلكومية ور�سـوم ت�سجيلهـا وغريها مـن الر�سوم
املرتبطــة بهــا وثمـن بيــع اخلرائــط ومنــاذج العقــود
واال�ستـمــارات .
�ص ــادر فــي  2016/8/3بفـر�ض ر�سـوم علـى ت�سجيـل
املرخـ�ص لهـم مبزاولـة مهنــة الو�ساطــة العقارية
فـي وزارة الإ�سكــان .
�ص ــادر ف ــي  2016/10/10ب�إ�صـ ــدار الئح ــة القي ـ ــم
والر�سـوم والأثمـان التـي حت�صلهـا وزارة الإ�سكـان .
�صادر فـي  2016/12/29ب�إ�صــدار الئحـة متليــك
الأرا�ضي احلكومية التجاريـة وال�سكنيـة التجارية
وال�صناعيـ ــة والأرا�ض ـ ــي املخ�ص�ص ـ ــة ال�ستعمالـهـا
كمحطــات للوقـود باملزايـدة العلنيـة .
وزارة الإعـــــــــالم
�صـ ـ ـ ــادر فـ ـ ـ ـ ــي  2016/4/5بتعديــل بع�ض �أحكــام
الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون املطبوعـات والن�شـر .
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ال�صفحة
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2016/13
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2016/29

قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2016/20

قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2016/35
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2016/60
ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2016/124
ق ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2016/172
ق ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2016/201

ق ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2016/203

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
�ص ـ ــادر فـي  2016/1/31بتعديــل بعـ ــ�ض �أحك ـ ــام
القـرار الــوزاري رقـم . 93/124
�صادر فـي  2016/2/4ب�إ�صدار الئحة اال�شرتاطـات
ال�صحيـة اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صل ــة بال�صحـ ــة
العامـ ــة .
وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة
�صـ ـ ـ ــادر ف ـ ــي  2016/3/29ب�إ�صـ ـ ــدار الئحـ ـ ـ ــة �إدارة
ال�شـ ـ�ؤون املناخيـ ــة .
وزارة التجـــــارة وال�صناعــــة
�صـادر فـي  2016/1/31ب�إ�صـدار الئحـة تنظي ــم
املنطقـة احلـرة ب�صحـار .
�صادر ف ـ ــي  2016/2/28باعتبار موا�صفة قيا�سيـ ـ ــة
خليجيـ ـ ــة موا�صف ــة قيا�سيـ ـ ــة عماني ـ ــة ملزم ــة .
�ص ـ ــادر فـي  2016/4/27ب�إ�ص ـ ــدار الئح ـ ــة تنظي ـ ــم
ت�سجيـل الأ�سمـاء التجاريـة .
�ص ــادر فــي  2016/7/20بتحدي ــد العائـ ــد مقاب ــل
احل�صـول على قـر�ض �أو دين جتـاري .
�صادر فـي  2016/8/31بتعديـل بعـ�ض �أحكـام قواعـد
و�شـروط انتخ ــاب �أع�ض ــاء جمال ــ�س �إدارة �شرك ــات
امل�ساهمة العامة والأحكام اخلا�صة مب�س�ؤولياتهـم .
�صــادر ف ــي  2016/8/31بتعدي ــل القـ ــرار الـ ــوزاري
رقــم  2014/174ب�إ�صــدار الئح ــة تنظي ــم �أعم ــال
امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي ن�شاط املقاوالت .
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ق ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2016/213
ق ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2016/241
ق ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2016/265

قـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2016/298

قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2016/36
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2016/38
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2016/40

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2016/19

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2016/140
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2016/166

�صــادر ف ــي  2016/9/7باعتب ــار موا�صف ــة قيا�سي ــة
خليجية موحدة موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة .
�صــادر ف ـ ـ ــي  2016/10/25ب�إ�صـ ــدار الئح ـ ــة تنظي ــم
�أعم ــال الباع ــة املتجولــني .
�صادر فـي  2016/12/5باعتبار موا�صفة قيا�سية
عمانيـة ملزمـة .
وزارة الرتبيــة والتعليــم
�صــادر ف ــي  2016/9/29بتحديـد ر�ســوم اخلدمـات
التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم .
وزارة التعلـيــــــم العــالــــي
�ص ــادر فــي  2016/8/14ب�إن�شـاء جامعــة م�سقــط .
�صـ ــادر فـ ــي  2016/9/28ب�إ�ص ــدار الئح ــة تنظي ــم
البـحث العلمـي بكليـات العلـوم التطبيقيـة .
�صـادر ف ــي  2016/10/20بب ــدء الدرا�ســة فـي جامعـة
م�سق ـ ـ ــط .
وزارة التنميــة االجتماعيــة
�صـ ــادر ف ــي  2016/1/25بتعديـ ــل بع ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الالئحــة التنظيمي ــة ل�ص ــرف الأجهـ ــزة التعوي�ضيــة
والو�سائــل امل�ساعــدة .
�صادر فــي  2016/10/20ب�إ�صدار الالئحة التنظيميـة
لعمـل جلـان التنميـة االجتماعيـة .
�ص ــادر فـ ــي  2016/12/15بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئحــة التنظيميــة ل ــدور احل�ضان ــة .
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قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2016/4
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ــم 2016/146
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/183
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/194
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2016/243
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2016/245
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2016/355

قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2016/39
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2016/50
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/56

وزارة الزراعــــة والثــــروة ال�سمكيــــة
�ص ـ ـ ــادر فـ ــي  2016/1/6بتعدي ـ ــل بعـ ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الالئحة التنفيذية لقانون املراع ــي و�إدارة الثــروة
احليوانيــة .
�صــادر فـي  2016/5/25بتنظيــم �صــادرات ال�سلطنة
مــن الأ�سم ــاك وحتدي ــد �أنواعه ــا .
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2016/7/3ب�إ�ص ـ ــدار الئح ـ ـ ــة تنظيـ ـ ــم
ا�ستخـ ــدام �شب ــاك التحويـ ــط (التدويـ ــر/احلـ ــوي)
لل�صيـد .
�ص ــادر فــي  2016/7/14بحظـ ــر ت�صدي ـ ـ ــر �سـ ــالالت
وطوائـ ـ ــف وملك ـ ــات النحـ ــل العمانـ ـ ــي .
�ص ــادر فــي  2016/8/28بتنظيــم �صــادرات ال�سلطنــة
مــن الأ�سمــاك وحتديــد �أنواعهــا .
�صادر ف ــي  2016/8/29ب�إ�صـ ــدار الئحـ ــة تنظي ــم
ا�ستخدام ال�شباك ال�سطحية ال�شاطئية (ال�ضاغية)
لل�صيــد .
�ص ــادر ف ــي  2016/12/15بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئحـ ــة التنفـيذي ـ ــة لقان ـ ــون ال�صـيـ ــد البح ـ ــري
وحمايـة الثـروة املائيـة احليــة .
وزارة ال�سياحــــــــة
�صـ ــادر فـي  2016/6/9ب�إ�صــدار الالئح ــة التنفـيذي ــة
لقان ــون ال�سياح ــة .
�صـ ــادر فـي  2016/6/23بتعديـ ـ ــل القــرار ال ـ ــوزاري
رقـ ـ ـ ــم  2016/39ب�إ�ص ـ ـ ـ ــدار الالئح ـ ــة التنفـيذي ـ ــة
لقان ـ ــون ال�سياح ـ ــة .
�ص ـ ــادر ف ـ ــي 2016/6/30ب�شـ�أن ر�سـوم ت�أجيـر قاعـة
امل ؤ�متـرات والفعاليـات مببنـى وزارة ال�سياحـة .
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ال�صفحة
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2016/94
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2016/95

قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2016/58
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2016/188
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2016/199

ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2016/214

قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2016/10
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2016/217
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2016/340

وزارة ال�شـــــ�ؤون الريا�ضيـــــــة
�ص ــادر فـي  2016/5/4ب�إ�شهـار االحتـاد العمانـي
للريا�ضـة املدر�سيـة واعتمـاد نظامـه الأ�سا�سـي .
�ص ـ ـ ـ ــادر فـ ــي  2016/5/4ب�ش ـ ـ ـ�أن حتديـ ـ ـ ــد �صفـ ـ ـ ــة
جلـ ـ ــان الريا�ضـ ـ ــة املدر�سيـ ـ ــة .
وزارة ال�صحـــــــــــــة
�ص ـ ـ ــادر ف ـ ــي  2016/3/22بتعديـ ـ ــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
الئح ــة ر�س ــوم اخلدمـات العالجي ــة .
�ص ـ ــادر فـ ــي  2016/8/31بتعديـ ـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام
الئحــة ر�ســوم اخلدمــات العالجيــة .
�ص ــادر ف ــي  2016/9/29بتحديـ ــد �ساعـ ــات عمـ ــل
�شاغل ــي الوظائــف الطبيــة والوظائــف الطبيـ ــة
امل�ساعـدة بامل�ؤ�س�سات الطبيــة احلكومــية (املدنية
والع�سكريـة) .
�صــادر فـي  2016/10/30بتعديـ ــل بعــ�ض �أحكـ ــام
الئحـة ر�سـوم اخلدمـات العالجيـة .
وزارة القـــوى العـــاملــــة
�ص ــادر فـ ــي  2016/1/13بت�شكيــل جلنــة لبحــث
املطال ــب العمالي ــة وحتدي ــد اخت�صا�صاته ــا .
�ص ــادر فــي  2016/7/4ب�شـ�أن نظام ت�شغيـل الأحـداث
والأعمـال واملهــن التـي يجـوز ت�شغيلهـم فـيهــا .
�صـادر ف ــي  2016/11/6ب�شـ ـ ـ�أن ر�سـ ـ ــوم �إ�صـ ــدار
وجتدي ــد تراخي ــ�ص ا�ستقـ ــدام القـ ــوى العاملـ ــة
غيـر العمانيــة ومزاولـة عملهـا .
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ال�صفحة
وزارة النقـــــل واالت�صـــــاالت
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/61صادر ف ـ ــي  2016/4/7بفـر�ض ر�سـ ــم عل ــى الت�صري ـ ــح
بنق ــل احلمـ ــوالت ذات الأوزان والأبعـ ــاد اال�ستثنائيـ ــة
بو�سائـل النقـل البـري .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/89صادر فـي  2016/5/31بتعديل بع�ض �أحكام القرار
الوزاري رقم  2015/133ب�ش�أن تنظيم النق ــل الربي
بو�سائــل النقــل الأجنبي ــة .
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2016/127صـ ـ ـ ــادر ف ـ ــي  2016/7/28ب�إ�ص ـ ــدار الئح ـ ــة تنظي ـ ــم
�إج ـ ـ ــراءات ت�أهيـ ـ ــل وتدريـ ـ ــب وترخيـ ـ ــ�ص البح ـ ــارة
العاملــني على مــنت ال�سفـن املبحــرة .
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2016/137صــادر ف ـ ــي  2016/9/6ب�إ�صـ ــدار الئحــة �أمــن ال�سف ــن
واملوان ــئ .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/186صـادر ف ــي  2016/12/7ب�إ�صـ ــدار الئحـ ــة التطقيـ ــم
الآمـ ــن لل�سفـ ــن العمانيــة .
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2016/189ص ــادر ف ــي  2016/12/15ب�إ�صـ ــدار الئح ـ ــة تنظيـ ــم
مزاول ــة �أعم ــال فح ــ�ص و�صيان ــة �أنظم ــة ومع ــدات
ال�سالمـة ومكافحـة احلرائـق علـى ال�سفـن .
جهـاز الرقابـة املاليـة والإداريـة للدولـة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/19صادر ف ـ ــي  2016/2/15بتعديل بع�ض �أحكام الئحة
تنظيــم �شـ ـ�ؤون �أع�ضاء وموظفـي جهــاز الرقاب ــة
املالية والإدارية للدولة ومعاملتهم املاليــة .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/61ص ـ ــادر ف ـ ــي  2016/6/30فـي �شـ ـ ـ�أن �إقـ ــرار الذم ـ ــة
املاليـة للم�سـ�ؤول احلكـومـي .
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ال�صفحة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/20
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/27
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/59

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/60
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/66
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/67
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/70
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/71
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/137

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/301

�شرطـــة عمـــان ال�سلطانيــة
�ص ــادر فـي  2016/1/24بتعديل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب .
�صـ ــادر فـي  2016/2/2بتعدي ـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الالئحة التنفيذية لقانون الأحوال املدنية .
�ص ــادر ف ـ ــي  2016/4/5بتعدي ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام
الالئحـ ــة التنفـيذيـ ــة لقان ـ ــون ا�ستخـ ــدام امل ـ ــواد
املتفجــرة وتداولهــا فـي ال�سلطن ــة .
�ص ــادر ف ـ ــي  2016/4/5بتعدي ـ ــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون املـرور .
�ص ــادر ف ـ ــي  2016/4/12بتعدي ــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون الأ�سلحـة والذخائر .
�صادر فــي  2016/4/12بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات
التـي تقدمهـا �شرطـة عمـان ال�سلطانيـة .
�ص ــادر ف ـ ــي  2016/4/20بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحـة املنظمـة ملحـالت ن�سـخ املفاتيـح .
�ص ــادر ف ـ ــي  2016/4/20بتعدي ــل بع ــ�ض �أحك ــام
الئحة تنظيم ا�ستخدام �آالت الن�سخ امللون .
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2016/7/19بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الالئح ـ ــة التنفـيذيـ ـ ــة لقان ــون �إقام ــة الأجانـ ــب .
الهيئـة العامـة لحمايـة الم�ستهـلك
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2016/7/21بتعديـ ـ ـ ــل الق ـ ـ ــرار رق ـ ـ ــم
 2015/256ب�ش ـ ـ�أن حظ ـ ــر تـ ـ ــداول التب ـ ــغ املم�ضـ ـ ــوغ
( غيــر املدخــن ) .
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قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ2016/19/
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ2016/2/
ق 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 2016/3
ق ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ 2016 /28 /
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ2016/5/
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/132
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم ر2016/6/

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/1
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/3

الهيئــة العامــة ل�ســوق المــال
�ص ـ ــادر فـ ــي  2016/2/3ب�إ�صـدار من ـ ــوذج وثيق ـ ــة
الت�أميـن املوحـدة علـى املركبـات .
�صادر فـي  2016/2/25بتعديـل الالئحة التنفيذية
لقانــون �س ــوق ر�أ�س امل ــال .
�ص ــادر ف ـ ــي  2016/4/5ب�ش ـ ـ�أن �إ�ص ـ ــدار الئح ــة
تنظيـ ــم ال�صكـ ـ ــوك .
�صــادر ف ـ ــي  2016/4/11ب�إ�ص ــدار الئح ـ ــة تنظيــم
متطلبـات ترخيــ�ص وكــالء �شركــات الت�أميــن .
�صـ ــادر ف ــي  2016/5/25بتعدي ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون �ســوق ر�أ�س املــال .
الهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون
�صــادر ف ــي  2016/4/13ب�إ�صـدار الالئحـة املاليـة
للهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون .
الهيئـــة العامــة للت�أمينــات االجتماعيــة
�صــادر ف ــي  2016/10/2بدمـج �صندوق التقاعــد
ال ــذي تدي ــره �شركـة النفـط العمانيـة للم�صافـي
وال�صناعــات البرتولي ــة (�ش.م.ع.م) فــي الهيئ ــة
العام ــة للت�أمينـ ــات االجتماعي ــة .
الهيئـة العامــة للكهربـاء والميـاه
�صــادر فـ ــي  2016/5/22بتعديـ ــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
الئحـة توزيـع وتعرفـة الكهرباء وامليـاه ال�صاحلـة
لل�شـرب .
�صــادر فـ ــي  2016/12/29ب�إ�صــدار الئحــة التعرف ــة
املنعك�ســة عــن التكلفــة .
-12-

591
628
630
652
662
666

695

698
700

رقم
ال�صفحة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/50
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/54

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 ــم 2016/1

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/20

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/3
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/8

قـ 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 2016/9

الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي
�ص ــادر ف ــي  2016/3/24بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الطيــران املدنــي .
�ص ــادر ف ـ ــي  2016/4/4ب�إ�صــدار الالئحــة املاليــة
للهيئ ــة العام ــة للطي ــران املدن ــي .
الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكاديمــي
�صـ ـ ــادر فــي  2016/1/4ب�شـ ـ�أن حتديـ ــد ر�س ــوم
املرحلـة الثانيـة من االعتمـاد امل�ؤ�سـ�سي والتظلــم
مـن تقاريــر ونتائــج تدقيـق اجلــودة واالعتمــاد
امل�ؤ�س�ســي .
�ص ـ ــادر فـ ــي  2016/5/19ب�شـ ـ ـ�أن حتديـ ـ ــد ر�س ـ ــوم
املرحلـة الأولـى من االعتماد امل�ؤ�س�سي والتظلم من
تقارير ونتائج تدقيق اجلودة .
هيئـة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
�صادر فـي  2016/1/6ب�إ�ص ــدار الئح ــة املناق�صــات
لهيئــة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم .
�صادر فـي  2016/2/7بتحديــد ر�ســوم اخلدمات
املقدمة من هيئــة املنطقــة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقــم .
�ص ـ ـ ـ ــادر فـي  2016/2/8ب�إ�ص ـ ـ ــدار نظ ـ ـ ــام الإدارة
اجلمركيـ ـ ـ ــة فـي املنطق ـ ـ ــة االقت�صاديـ ــة اخلا�ص ـ ـ ــة
بالدق ـ ــم .
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رقم
ال�صفحة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/17

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/24
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/25
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/26
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/27
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/28
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/46

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/47

هيئــــة تنظـيــم االت�صــــاالت
�ص ــادر ف ـ ــي  2016/3/27بتعديــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
الرتخي ـ ـ ـ ــ�ص من الفئـ ـ ــة الأوىل ل�شرك ـ ـ ــة �أوا�ص ــر
عمــان و�شركا�ؤهـم (�ش.م.ع.م) لإن�شـ ــاء وت�شغيــل
نظـ ــام خدم ــات ات�صــاالت عامة ثابتة مبحافظة
م�سقط .
�صـ ــادر ف ــي  2016/4/13بتعدي ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون تنظيـم االت�صـاالت .
�صـ ــادر ف ــي  2016/4/13ب�إ�صـ ـ ــدار الئح ـ ــة النفـ ـ ــاذ
والربـط البينـي .
�صـ ـ ــادر ف ــي  2016/4/13ب�إ�ص ـ ــدار الئح ـ ــة ف�ص ـ ــل
احل�سابــات .
�صـ ــادر ف ــي  2016/4/13ب�إ�صـ ــدار الئحـ ــة تنظيـ ــم
تعرفـة التجزئة ( �ضبـط الأ�سعـار )
�صادر فـي  2016/4/13ب�إ�صــدار الئحة متطلبــات
جـودة اخلدمة التي يلتزم املرخ�ص له بتقدميهـا .
�صـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2016/6/12بتعدي ـ ـ ـ ــل الق ـ ـ ــرار رقـ ـ ــم
 2012/116ب�إعف ـ ــاء بعـ ــ�ض خدمـ ــات االت�صــاالت
مـ ــن �أحك ـ ـ ـ ـ ــام الرتاخيـ ـ ـ ــ�ص املن�ص ـ ـ ـ ـ ــو�ص عليهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فـي قانـ ــون تنظي ــم االت�ص ــاالت .
�صـ ــادر ف ــي  2016/6/12ب�إ�ص ــدار الئح ــة تنظي ــم
تقديـم خدمـة مركـز الدعـم الهاتفـي للعمـالء .
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قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/62

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/20
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2016/151

ق 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 2016/1

قـ 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 2016/2

قـ 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 2016/4

رقم
ال�صفحة
�صـ ــادر ف ــي  2016/6/12ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم
�إعـادة تقديـم خدمـة النفـاذ �إلــى �شبكـة املعلومــات
العامليـة (الإنرتنــت) .
983
�صـ ــادر فـ ــي  2016/9/27بتعديـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ــام
القــرار رقـ ــم  2008/133ب�إ�صــدار الئحــة تنظيــم
ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية
وحتديد �أ�سعارها وتعديل بعــ�ض �أحكام الالئحة
املرفقــة بــه .
987
بلديـــــة م�سقــــــط
�صـ ــادر فـ ــي  2016/1/28ب�شـ ـ ـ ـ�أن حتديـ ـ ــد ر�س ـ ــوم
ت�سجيـل عقـود الإيجــار .
1017
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2016/8/3ب�إ�صـ ــدار الئحـ ــة تنظيـ ــم
ا�ستخ ــدام املواقـ ــف العام ــة .
1018
مجلــ�س الخدمـــة المدنـيـــة
�صادر فـي  2016/1/17بتعديل بع�ض �أحكـام القرار
رقـ ــم  2011/8بتحدي ــد الوظائـ ــف ذات الطبيعــة
اخلا�ص ـ ـ ــة امل�ستثن ـ ــاة مــن �شـ ــرط الإع ـ ــالن عنـ ــد
التعيــني .
1025
�صادر فـي  2016/1/20بتعديل القرار رقـم 2007/3
بت�شكيـ ـ ــل املجل ـ ـ ــ�س املرك ـ ـ ــزي للم�ساءلـ ـ ــة الإداريـ ــة
وحتديد نظام عمله .
1026
�صـ ــادر ف ـ ــي  2016/5/15بتعدي ــل بع ــ�ض �أحك ــام
الالئحـة التنفـيذيـة لقانــون اخلدمـة املدنيـة .
1027
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رقم
ال�صفحة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/5صــادر ف ــي  2016/5/17بتعدي ـ ـ ــل بعـ ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون اخلدمــة املدنيــة 1029 .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/6صـ ــادر ف ـ ــي  2016/5/17بتعدي ـ ــل بعــ�ض �أحكــام
الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية .
1030
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/13ص ــادر فــي  2016/12/4بتعدي ــل بع ــ�ض �أحك ــام
الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنيـة .
1031
جملــ�س البحـــث العلمـــي
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 ــم � 2016/95ص ــادر فــي  2016/8/21ب�إ�ص ــدار الالئح ــة املالي ـ ــة
ملجل ــ�س البحــث العلم ــي .
1034
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/18صـ ـ ــادر ف ـ ــي  2016/6/2بتعدي ـ ـ ــل بعـ ـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئح ــة التنفيذي ـ ـ ــة لنظ ـ ــام املجلـ ــ�س العمان ــي
لالخت�صا�صات الطبية .
1073
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/50صـ ــادر فـي  2016/12/29بتعدي ـ ـ ــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحـ ـ ــة التنفيذي ـ ــة لنظـ ــام املجلـ ــ�س العمان ــي
لالخت�صا�صات الطبية .
1076
مكتـب وزيـر الدولــة ومحافــظ ظفـار
�أمـ ـ ـ ــر حملـ ـ ـ ــي رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/1صـ ــادر فـ ــي  2016/1/31بتعدي ـ ــل الأم ــر املحل ـ ــي
رقم  98/2فـي �ش�أن حت�صيل ر�سوم بلدية .
1077
�أمـ ـ ـ ــر حملـ ـ ـ ــي رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/2صادر فـي  2016/8/3ب�ش�أن تنظيم حركة املركبات
وا�ستخدام املواقف العامة فـي حمافظـة ظفار 1078 .
المتحــــف الوطنـــي
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/1ص ـ ــادر ف ـ ــي  2016/7/27بتحديـ ــد ر�سـ ــوم مقابـ ــل
زيـ ــارة املتح ـ ــف الوطنـ ــي .
1084
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قـــــــــــــرارات وزاريـــــــــــة
و�أوامـــــــــــــر حمــليـــــــــــة

وزارة التــــراث والثقافـــــة
قــرار وزاري
رقـــم 2016/136
بتحديـد ر�سـوم مقابـل زيـارة املتاحـف التابعـة لـوزارة التـراث والثقافـة
ا�ستنـادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/24بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتاث والثقافة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الوزاري رقـ ــم  99/209بفر�ض ر�سم على زيارة بعـ�ض القالع واحل�صـون واملتاحف ،
و�إلـ ــى موافق ـ ـ ــة وزارة املالي ـ ـ ــة بكتابه ـ ـ ــا رق ـ ـ ــم ماليـ ـ ـ ــة  -ت (/)53371م.ت.د 8979/3/6/
ال�ص ــادر فـي 1436/10/5هـ املوافق 2015/7/22م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقــــــرر
املــادة الأولـــــى
يحدد ر�سم مقابل زيارة املتاحف التابعة لوزارة الرتاث والثقافة  ،وذلك على النحو الآتي :
 ( )500خم�سمائة بي�سة على كل زائر يزيد عمره على ( )12اثني ع�شر عاما . ( )200مائتــا بي�سة علــى كــل زائــر عمــره مــن (� )12 - 6ستــة أ�عــوام �إىل اثنــي ع�شر عاما ،ويخف�ض الر�سم �إىل ( )100مائة بي�سة فـي حال مرافقة العائلة .
 ( )1ريال عماين واحد على كل زائر �أجنبي .املــادة الثانيــــة
تعفى الوفود احلكومية الر�سمية  ،والرحالت املدر�سية التي تنظمها امل�ؤ�س�سات التعليمية
من �سداد الر�سوم املن�صو�ص عليها فـي املــادة الأوىل من هذا القرار .
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 1437 / 9 / 16 :هـ
املوافـــــق 2016 / 6 / 22 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1152
ال�صادرة فـي 2016/6/26م

-19-

هيثـم بن طــارق �آل �سعيــد
وزيـ ـ ـ ـ ــر الت ـ ـ ـ ــراث والثقافـ ـ ـ ـ ـ ــة

قــرار وزاري
رقـــم 2016/212
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة للمبـادرات الثقافـية
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2016/40بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتاث والثقافة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقــــــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل ب�أحكــام الالئحــة التنظيميــة للمبــادرات الثقافـيــة  ،املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
عل ــى املخاطبـ ــني ب�أحك ــام هـ ــذه الالئحـ ــة توفـيـ ــق �أو�ضاعه ـ ــم طبقـ ــا لأحكامه ــا خ ـ ــالل ()3
ثالثة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار              .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1438 / 3 / 5 :هـ
املوافـــــق 2016 / 12 / 5 :م

هيثـم بن طــارق �آل �سعيــد
وزيـ ـ ـ ـ ــر الت ـ ـ ـ ــراث والثقافـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1172
ال�صادرة فـي 2016/12/11م
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الالئحـة التنظيميـة للمبـادرات الثقافـيـة
الف�صــــل الأول
التعريفــــات
املــادة ( ) 1
ف ـ ــي تطبيــق هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنـى املو�ض ــح قرين كــل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
-1
-2
-3
-4

1الـــــــــــــــــــــــوزارة  :وزارة الرتاث والثقافة .
2الوزيـــــــــــــــــــــــــر  :وزير الرتاث والثقافة .
3ال�سلطة املخت�صة  :املديرية العامة للآداب � ،أو املديرية العامة للفنون .
4املبادرة الثقافـية �	:أي ن�شـ ــاط ثقافـ ــي غي ــر ربحـ ــي يقوم بتقديــم اخلدمــات
الثقافـية املتنوعة للمجتمع  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
الف�صــل الثانــي
�أهـداف واخت�صا�صـات املبـادرة الثقافـيـة
املــادة ( ) 2

تهدف املبادرة الثقافـية �إىل حتقيق الآتي :
1 -1الإ�سهام فـي �إثراء اجلوانب الثقافـية فـي املجتمع .
2 -2تعري ــف �أفــراد املجتم ــع مبف ــردات الثقاف ــة  ،وت�شجيعه ــم على متابعـ ــة وح�ض ــور
الفعاليات التي تنفذها املبادرات فـي هذا املجال .
3 -3ا�ستقطــاب املبدعني وامل�شتغلــني فـي جماالت الثقافة والآداب والفن ــون مــن داخــل
ال�سلطنة وخارجها عرب خمتلف الفعاليات والأن�شطة التي تنفذها املبادرات .
املــادة ( ) 3
تخت�ص املبادرة الثقافـية بالآتي :
1 -1تنظيم معار�ض الكتب والفعاليات الهادفة �إىل ت�شجيع القراءة .
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-2
-3
-4
-5

�2إقامة املحا�ضرات والندوات وامل�ؤمترات فـي جماالت الآداب والفنون .
�3إقامة الأم�سيات فـي جماالت ال�شعر الف�صيح وال�شعر ال�شعبي والق�صة الق�صرية .
4تنظيم اجلل�سات احلوارية فـي جماالت الثقافة والأدب والفن .
�5إقامة الفعاليات املو�سيقية وال�سينمائية ومعار�ض الفنون الت�شكيلية .
الف�صــــل الثالــث
�شـروط و�إجـراءات الرتخيـ�ص
املــادة ( ) 4

ال يجـوز القــيام ب ـ�أي مبــادرة ثقافـيــة �إال بعــد احل�صــول علــى ترخيــ�ص م�سبـ ــق من ال�سلط ــة
املخت�صة  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 5
ي�شرتط فـي م�ؤ�س�س املبادرة الثقافـية �إذا كان �شخ�صا طبيعيا ما ي�أتي :
�1 -1أن يكون عماين اجلن�سية .
�2 -2أال يقل عمره عن ( )18ثمانية ع�شر عاما .
�3 -3أال يك ــون قـ ــد �سبق احلكــم عليــه بعقوبة جناي ــة � ،أو فـي جرمي ــة خملـ ــة بال�شـ ــرف
�أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
املــادة ( ) 6
ي�شتـ ـ ــرط ف ــي م�ؤ�سـ ــ�س املبـ ـ ــادرة الثقافـي ـ ــة �إذا ك ــان �شخ�صـ ـ ــا اعتباري ــا �أن يك ـ ــون م�سجـ ـ ــال
فـي ال�سلطن ــة  ،و�أن يكون من بني �أن�شطته تنظيم امل�ؤمترات والفعاليات الثقافـية .
املــادة ( ) 7
يقدم طلب التـرخي�ص من م�ؤ�س�س املبادرة الثقافـية �إىل ال�سلطة املخت�صة  ،مرفقا به الآتي :
1 -1عدد ( )3ثالث �صور �شخ�صية .
2 -2ن�سـخة من البطاقة ال�شخ�صية .
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�3 -3صحيفة احلالة اجلنائية � ،أو ما يفـيد رد االعتبار ملن �سبق احلكم عليه فـي جناية ،
�أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف والأمانة .
4 -4ك�شف ب�أ�سماء �أع�ضاء املبادرة الثقافـية  ،وتوقيع كل منهم  ،على �أال يزيد عددهم
على ( )39ت�سعة وثالثني فردا .
5 -5ن�سخة من ال�سجل التجاري .
املــادة ( ) 8
يكون للمبادرة الثقافـية ا�سم معرب عن ن�شاطها  ،وال يجوز تغييـره �إال مبوافقة ال�سلطة
املخت�صــة  ،وال يجوز ت�سمية املبــادرة با�سم م�سجل ملبادرة �أخرى � ،أو ا�س ــم خمـالــف للنظ ــام
العام � ،أو للآداب العامة .
املــادة ( ) 9
يتم ت�سجيل املبادرة الثقافـية لدى املديرية فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�ض مت�ضمنا الآتي :
1 -1ا�سم املبادرة .
2 -2املجاالت التي تهتم بها املبادرة .
3 -3حتديد طبيعة املبادرة  :م�ؤقتة �أم دائمة .
املــادة ( ) 10
تتولــى ال�سلطــة املخت�صة درا�سة طلب الرتخي�ص  ،والبت فـيه خالل (� ) 60ستــني يومــا
من تاريــخ تقدميــه  ،وذلك بقبول الرتخي�ص � ،أو رف�ضــه  ،على �أن يكــون الرفــ�ض م�سببــا ،
ويجــوز لــذوي ال�ش�أن التظلــم مــن الق ــرار فـي حال ــة الرف ــ�ض خ ــالل ( )30ثالث ــني يومــا
من تاريخ الإخطار بالقرار �أو العلــم به للوزيــر  ،ويعد عدم الرد على الطلب خالل املــدة
املذكورة مبثابة رف�ضه .
املــادة ( ) 11
متنح املبادرة الثقافـية ترخي�صا ملدة (� )2سنتني قابل ــة للتجديد  ،وعلى م�ؤ�ســ�س املبــادرة
تقدمي طلــب التجديــد قبل (� )60ستني يوما من تاريــخ انتهائــه  ،على �أن يرفــق بطل ــب
التجديد ك�شف ب�أ�سماء �أع�ضاء املبادرة  ،وتقرير عن �أن�شطتها .
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ويجـوز لل�سلطــة املخت�صـة الرتخيــ�ص ب�إن�شــاء مبــادرة ثقافـيــة م�ؤقتة مب ــدة حمــددة وفقــا
للإجراءات ذاتها املتبعة فـي الرتخي�ص فـي املبادرات الثقافـية .
الف�صــل الرابــع
�ضوابــط �أن�شطــة املبــادرات الثقافـيــة
املــادة ( ) 12
ال يجوز لأع�ضاء املبادرة الثقافـية �إقامة �أي �أن�شطة عدا الأن�شطة فـي املجاالت التي مت
الرتخي�ص لها .
املــادة ( )13
ميــار�س �أع�ض ــاء املبـ ــادرة الثقافـي ــة �أن�شطته ـ ــا داخ ـ ــل ال�سلطنـ ــة  ،وال يج ـ ــوز لهـ ــم ممار�س ـ ــة
�أي �أن�شطة خارج ال�سلطنة �إال مبوافقة كتابية م�سبقة من ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 14
ال يجوز لأع�ضــاء املبــادرة التن�سي ــق �أو التوا�ص ــل مــع �أي جهة �أجنبيــة �ســواء داخــل ال�سلطنــة
�أو خارجها �إال مبوافقة كتابية م�سبقة من ال�سلطة املخت�صة .
الف�صــل اخلامـــ�س
املـــوارد املاليـــة
املــادة ( ) 15
تتكون املــوارد املالية للمبادرة الثقافـية مما ي�أتي :
1 -1ما يخ�ص�صه م�ؤ�س�سو املبادرة من ميزانية ت�شغيلية .
2 -2اال�شرتاكات التي يدفعها �أع�ضاء املبادرة .
3 -3التربعات والهبات والو�صايا التي تقدم للمبادرة من الأفراد �أو الهيئات من داخل
ال�سلطنة مبوافقة الوزارة .
4 -4الإعانات التي تقدمها الوزارة � ،أو اجلهات احلكومية .
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املــادة ( ) 16
يج ــب على �أع�ض ــاء املب ــادرة الثقافيـة �إيــداع مواردهــا املاليــة النقديــة فـي ح�ســاب م�صرف ــي
داخل ال�سلطنة با�سم املبادرة  ،وموافاة الوزارة بك�شف مايل �سنوي لإيراداتها ونفقاتها .
املــادة ( ) 17
يج ــب عل ــى �أع�ضـ ــاء املب ــادرة الثقافـي ــة �إنفـ ــاق �أمواله ـ ــا فـيمـ ــا يحق ـ ــق �أهدافهـ ــا املعتم ـ ــدة
ف ــي نظامه ــا .
الف�صــل ال�ســـاد�س
اجلــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 18
فـ ــي حال ـ ــة خمالفـ ــة �أع�ضـ ــاء املب ـ ــادرة لأحكـ ـ ــام هـ ـ ــذه الالئح ــة  ،يج ـ ـ ــوز للوزي ـ ـ ــر توقي ـ ــع
�أي مــن اجل ــزاءات الإدارية الآتية :
1 -1التنبي ـ ــه .
2 -2الإنـ ـ ــذار .
3 -3وقف الرتخي�ص ملــدة ع ــام .
�4 -4إلغاء الرتخي�ص .
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ديــوان البــالط ال�سلطانــي
قـــرار ديوانـي
رقـم 2016/29
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحــة التنفـيذيـة لقانــون املجالــ�س البلديـة
ا�ستنادا �إىل قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/116
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية ال�صادرة بالقرار الديواين رقم ، 2012/15
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقــــــــــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيـــة
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 .
�صدر فـي  6 :مـن �صفـــــــــر 1438هـ
املوافــــق  6 :مـن نوفمبــــر 2016م
خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ــر دي ـ ـ ـ ـ ــوان الب ـ ـ ـ ــالط ال�ســلطـان ـ ـ ـ ــي
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1170
ال�صادرة فـي 2016/11/13م
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تعديـــالت علــى بعــ�ض �أحكـــام
الالئحــة التنفـيذيـــة لقانـون املجـالــــ�س البلديـة
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صو�ص املــواد ( )50 ، 49 ، 41 ، 40 ، 38 ، 37 ، 26 ، 25من الالئحـة التنفـيذيـة
لقانون املجال�س البلدية امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 25
ت�شكــل بق ــرار من الرئي�س جلنــة لل�ش ـ�ؤون البلدي ــة ف ــي ك ــل والي ــة برئا�س ــة والــي الواليــة ،
ومن يختاره الوزير املخت�ص بالن�سبة لوالية �صاللة  ،وع�ضوية كل من :
 - 1ممثلي الوالية باملجل�س .
 - 2مدير البلدية فـي الوالية .
 - 3اثنني من �أهل امل�شورة والر�أي من �أبناء الوالية يختارهم املحافظ بناء على اقرتاح
الوالـ ـ ــي  ،عل ـ ــى �أن تتوافـ ـ ــر ب�ش�أنهـ ــم ال�شـ ـ ــروط املن�صـ ــو�ص عليهـ ــا فـي املـ ـ ــادة ()8
م ــن القانـ ــون .
وتتول ــى اللجن ــة بحث املو�ضوع ــات البلدي ــة بالوالي ــة  ،ورف ــع التو�صيــات املنا�سبــة ب�ش�أنهـ ــا
�إىل املجل�س  ،ومتابعة تنفـيذ قرارات املجل�س التي تتعلق بالوالية .
ويحدد قرار ت�شكيل اللجنة نظام عملها .
املــادة ( ) 26
حتدد بقرار من الوزير املختــ�ص مكافـ ـ�آت ر�ؤ�س ــاء جلان ال�ش�ؤون البلدية و�أع�ضائها فـي ك ــل
والية  ،املن�صو�ص عليهم باملــادة ( )25من هذه الالئحة  -دون ممثلي الواليــة فـي املجلــ�س
و�أمني �سره  -وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
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املــادة ( ) 37
تتول ــى جلــنة االنتخابات البلدية بالإ�ضافة �إىل االخت�صا�صــات الأخــرى املن�صــو�ص عليهـا
فـي هذه الالئحة املهام الآتية :
�أ  -و�ضع الرتتيبات الالزمة لإجراء العملية االنتخابية فـي الوالية  ،والإ�شراف املبا�شر
على �سري مراحلها املختلفة .
ب  -الإ�شراف املبا�شر على اللجان الفرعية لالنتخابات .
ج  -العمل على تذليل الإ�شكاالت وال�صعوبات الآنية التي تواجه العملية االنتخابية .
د  -رفع النتائج الأولية لالنتخابات �إىل اللجنة الرئي�سية النتخابات املجال�س البلدية
فور االنتهاء من عملية الفرز .
هـ �	-إعداد حم�ضر ب�سري العملية االنتخابية بالوالية  ،ورفعه �إىل اللجنة الرئي�سية
النتخابات املجال�س البلدية خالل مدة ال تتجاوز يومني من انتهاء عملية الفرز .
و �	-أي مهام �أخرى تكلف بها من قبل اللجنة الرئي�سية النتخابات املجال�س البلدية .
املــادة ( ) 38
ت�شكل بقرار من وزير الداخلية جلنة للف�صل فـي التظلمات والطعون االنتخابية من ثالثة
ق�ضاة �أو �أع�ضاء االدعاء العام  ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 40
تتوىل وزارة الداخلية ت�سلم طلبات الرت�شح لفح�صها  ،والتن�سيق ب�ش�أنها مع اجلهات املعنية ،
وتقـوم ب�إعــداد ك�شــف ب�أ�سمــاء املر�شحني الذين متت �إجازة طلباتهــم من تلك اجلهــات ،
وتعر�ضه على اللجنة الرئي�سية النتخابات املجال�س البلدية  ،التي تقوم ب�إعداد قوائم �أولية
ب�أ�سماء املر�شحني  ،وترتيبها هجائيا بدون �ألقاب  ،و�إر�سالها �إىل جلنة االنتخابات البلدية .
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املــادة ( ) 41
تعلن جلنة االنتخابات البلدية �أ�سماء املر�شحني الواردة فـي القوائم الأولية بعد اعتمادها
من اللجنة الرئي�سية النتخابات املجال�س البلدية فـي مكان بارز مبكتب الوايل .
املــادة ( ) 49
تتوىل جلنة االنتخابات البلدية �إحالة نتائج الفرز الأولية �إىل اللجنة الرئي�سية النتخابات
املجال�س البلدية فـي موعد �أق�صاه نهاية اليــوم التايل للت�صويـت  ,وذلك العتمادها و�إعالنها .
وي�صدر وزير الداخلية بيانا ب�أ�سماء �أع�ضاء املجل�س بدون �ألقاب وفقا للنتائج النهائية
للت�صويت املعتمدة من اللجنة الرئي�سية النتخابات املجال�س البلدية .
املــادة ( ) 50
يحق لكل ذي م�صلحة من املر�شحني الطعن فـي النتائج النهائية لالنتخابات بطلب يقدم
إ�لـى جلنــة الف�صــل فـي التظلم ــات والطع ــون االنتخابي ــة املن�صــو�ص عليه ــا فـي امل ــادة ()38
مـن هــذه الالئحــة  ،علــى النمــوذج املعد لذلك  ،مع بي ــان �أ�سباب الطعــن  ،و�إرفــاق امل�ستن ــدات
املـ�ؤيدة لـه خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �صدور البيان املن�صو�ص عليه فـي املــادة ()49
من هـذه الالئحـة  ،ويتعــني على اللجنــة البـت فـي الطعن خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعــني
من تاريخ انتهاء فرتة الطعن امل�شار �إليها  ،ويكون قرارها نهائيا .
املــادة ( ) 2
يلغى ن�ص املــادة ( )51من الالئحة التنفـيذية لقانون املجال�س البلدية  ،امل�شار �إليها .
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وزارة العـــــدل
قــرار وزاري
رقم 2016/175
ب�شـ�أن حتديـد الر�سـوم امل�ستحقـة علـى �أعمـال الكاتـب بالعـدل
ا�ستنادا �إلـى القانـون املالـي الـ�صادر باملـر�ســوم ال�سـلـطاين رقــم ، 98/47
و�إىل املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2000/47بتحديد اخت�صا�صات وزارة الـعدل واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
و�إىل قــانــون الكتاب بالعدل ال�صادر باملر�سوم ال�سل ـطــاين رقــم ، 2003/40
و إ�لــى القــرار الــوزاري رقــم  2003/208بتحـديــد الــر�س ــوم امل�ستـح ـق ــة ع ـلــى �أعـمــال ال ـكــاتــب
بال ـعــدل ،
و�إىل موافـقة وزارة املـالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة 					.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتــدد الر�سـوم علـى حتريـر العقـود �أو غريهـا مـن املحـررات �أو الت�صديق على التوقيعات ,
و�إثبات التاريخ فـيها لدى الكاتب بالعدل  ،وفقا للآتي :
 ( )5خم�سة رياالت عـمـانية عـلى ت ـحـريـر وثــائق الزواج  ,و�شهادات الطالق . ( )5خم�س ــة ري ــاالت عماني ــة على حترير � ,أو الت�صديق على التوقيعات فـي الو�صيةوالإقرارات مبختلف �أنواعها .
 ( )5خم�سة رياالت عمانية على حترير العقود  ,واملحررات غري التجارية  ,والت�صديقعلى التوقيعات  ,و�إثبات التاريخ فـيها .
 ( )5خــم�ســة ريــاالت عـمــان ـيــة عـلـى ا�سـت ـخــراج �ش ـهــادة م ــن واق ــع ال�سـجــل . ( )30ثالث ــون ري ــاال عماني ــا علـ ــى تـحـريـ ــر ع ـقــد بـيـع � ,أو هـبـة � ,أو رهــن م ـ�ؤ�س�سةتـجـاريـة .
 ( )25خم�س ــة وع�ش ــرون رياال عمانـي ــا عل ــى الـت�صديق على التوقيعات فـي الـعـقـودالـتـجـاريـة .
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 ( )%1واحد باملائة من قيمة الديـن  ,بحـد �أدنـى ( )5خم�سـة ريـاالت عمانية  ,وبحـد�أق�صـى ( )20ع�شرون رياال عمانيا على تــحريـر � ,أو الت�صديق بالتوقي ــع على الإق ــرار
بدين .
املــادة الثانيــــة
يح ــدد ر�س ــم مق ــداره ( )5خم�س ــة ري ــاالت عماني ــة عل ــى حتري ــر الوك ــاالت � ,أو الت�صديق
علــى التوقيعات � ,أو �إثبات التاريخ فـيها لدى الكاتب بالعدل  ,وذلك فـيما عدا الوكاالت
املحددة فـي الك�شف الآتي  ,فـيكون الر�سم وفقا ملا هو مبني قرين كل منها :
م

نــوع الوكالــة

1

وكالـ ــة عامـ ـ ــة ف ـ ــي مراجعـ ـ ــة
اجلهات احلكومية وغري احلكومية
توكي ــل املحامـ ــني لكـ ــل درج ــة
من درجات التقا�ضي مبا فـيها التنفـيذ
وكال ــة بيــع �أو �ش ــراء مركب ــة
�أو قارب �أو �سفـينة �أو معدة واحدة
وكالة عامة فـي بيع و�شراء املركبات
والقوارب وال�سفن واملعدات الثقيلة
مبختلف �أنواعها

2
3
4
5

وكالة قيادة مركبة داخل حدود ال�سلطنة

6

وكالة قيادة مركبة خارج حدود ال�سلطنة

7

وكالة عامة فـي بيع و�شراء العقارات
مبختلف �أنواعها

8

وكال ـ ــة �إدارة العقـ ــارات

9

وكالــة بي ــع �أو �ش ــراء عق ــار
جتاري �أو �صناعي �أو زراعي واحد

10

وكالة بيع �أو �شراء عقار �سكني واحد
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الر�ســم
بالريال العماين مدة �صالحيتها
�سنة �أو �سنتان
()5
ب�ضعف الر�سم
خم�سة
()5
�سنتان
خم�سة
()10
�شهر واحد
ع�شرة
()50
خم�سون

�سنة �أو �سنتان
ب�ضعف الر�سم

()20
ع�شرون
()30
ثالثون
()100
مائة
()20
ع�شرون
()30
ثالثون
()10
ع�شرة

�سنة �أو �سنتان
ب�ضعف الر�سم
�سنة �أو �سنتان
ب�ضعف الر�سم
�سنة �أو �سنتان
ب�ضعف الر�سم
�سنة �أو �سنتان
ب�ضعف الر�سم
ثالثة �أ�شهر
ثالثة �أ�شهر

املــادة الثالثــــة
ا�ستثناء من حكم املــادة الثانية من هذا القرار  ,يكون الر�سم على الوكاالت فـيما بني الأزواج
والأقارب حتى الدرجة الثانية ( )5خم�سة رياالت عمانية .
املــادة الرابعــــة
يكون ا�ستخراج �صورة طبق الأ�صل � ,أو بدل فاقد بالر�سم املقرر نف�سه للمحرر الأ�صلي .
املــادة اخلام�ســــة
حت�ص ــل الر�س ــوم امل�ستحق ـ ــة عل ــى �أعـمــال الـكــاتـب بالـعـ ــدل بـوا�سط ـ ــة نـظ ـ ــام التح�صي ـ ــل
الإلكرتوين � ,أو عن طريق الإيداع النقدي فـي حالة تعذره .
املــادة ال�ساد�ســــة
تعـف ــى م ــن الــر�سـ ــوم املـعـام ــالت الت ــي يجـريـه ــا الكاتـب بالـعـدل ملـن يتمـتـعون بال�ضمان
االجتماعي .
املــادة ال�سابعــــة
يـلـغ ــى ال ـقـ ــرار ال ــوزاري رقم  2003/208امل�شار �إليـه  ,كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ,
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثامنــــة
ين�شر هذا ال ـقـرار فـي اجلريــدة الــر�سمـيـة  ,وي ـعـمـل بــه مـن اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1437 / 12 / 17 :هـ
املــوافــق 2016 / 9 / 19 :م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1164
ال�صادرة فـي 2016/10/2م
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قــرار وزاري
رقم 2016/176
ب�شــــ�أن فــــر�ض ر�ســــوم
علـى قيـد وجتديـد قيـد ال�شركـات املدنيـة للمحامـاة
وامل�ستخرجـات الر�سميـة من �سجـل قيـد ال�شركـات املدنيـة للمحامـاة
و�سجـــل قيـــــد املحامـــــني
ا�ستنادا �إىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/108
و�إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2000/47بتحديد اخت�صا�صات وزارة العدل واعـتمـاد هيكلـهـا
التنظـيمـي ،
و�إىل القــرار الــوزاري رقم  2002/177بفــر�ض ر�سوم على قي ــد ال�شرك ــات املدني ــة للمحامــاة
وامل�ستخرجات الر�سمية من �سجل قيد ال�شركات �أو �سجل قيد املحامني ،
و�إلـى موافـ ـقـ ــة وزارة املــال ـي ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يف ــر�ض ر�سم على قيد  ،وجتديد قيد ال�شركات املدنية للمحام ــاة فـي ال�سج ــل املعد لذل ــك
على النحو الآتي :
 (� )400أربـع ـمـائــة ريــال عـمــانـي لـل�شركــات امل ـ�ؤ�س�سة بـني م ـحـامـني عمانيـني . (� )1000ألف ريال عماين لل�شركات امل ـ�ؤ�س�سة بني حمامني عمـانيني وغـري عمانيني .-33-

املــادة الثانيــــة
يفر�ض ر�سم مقداره ( )10ع�شرة رياالت عمانية على �أي م�ستخرج ر�سمي من �سجل قيد
ال�شركات امل�شار �إليها  ،و�سجل قيد املحامني .
املــادة الثالـثــــة
يلغى القرار ال ــوزاري رقم  2002/177امل�ش ــار �إلي ــه  ،كما يلغى كل ما يخال ــف ه ــذا الق ــرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هــذا ال ـقـرار فـي الـجـريــدة الــر�سمـيـة  ،ويعـمل به من الـيوم الـتـايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1437 / 12 / 17 :هـ
املــوافــق 2016 / 9 / 19 :م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1164
ال�صادرة فـي 2016/10/2م
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قــرار وزاري
رقم 2016/177
ب�شـ�أن فــر�ض ر�سـم القيــد فـي جـدول اخلبــراء
ا�ستنادا �إلــى الـقـان ــون املــال ــي الــ�صـادر ب ــاملــر�سـوم ال�سلـ ـط ــاين رق ــم ، 98/47
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2000/47بتحديد اخت�صا�صات وزارة العدل واعتماد هيـكل ـهـا
التنـظيـمي ،
و�إىل الئحة تنظيم �أعمال اخلربة �أمام املحاكم ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2002/77
و إ�لـى ال ـقــرار الــوزاري رقــم  2002/235ب ـفـر�ض ر�سـم لل ـقـيــد �أو تـجــديــد الـق ـيــد فـي جــدول
اخلـرباء ،
و إ�لـى موافـقة وزارة املالـية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يفر�ض ر�سم �سـنـوي لـلـقـيـد فـي جــدول اخلرباء على الـنـحو الآتي :
 ( )50خـم�سون رياال عمانـيـا للخـرباء العمانيـني . ( )100مائة ريال عماين للخرباء من غري العمانيني .ويلغى قيد اخلبري من اجلدول فـي حالة عدم �سداد الر�سم املقرر خالل �شهر من تاريخ
ا�ستحقاقه .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2002/235امل�شار �إلـيـه  ،كـمـا يلــغى كــل مـا يـخـالف هـذا القرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ينـ�شر هــذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـر�سمـيـة  ،ويعــمل به مــن اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1437 / 12 / 17 :هـ
املــوافــق 2016 / 9 / 19 :م
عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1164
ال�صادرة فـي 2016/10/2م
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وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل

قــرار وزاري
رقم 2016/178
ب�شـــ�أن حتديــــد ر�ســـم
ب�إ�صـدار البطاقـات اخلا�صـة باملحامـني املقيديـن فـي اجلـداول
ا�ستنادا �إل ـ ــى قــانـون املحامــاة الــ�صــادر بامل ــر�ســوم ال�سل ـط ــانــي رقــم ، 96/108
و�إلــى ال ـقــان ــون امل ــالــي الــ�صــادر باملــر�ســوم ال�سلـط ــاين رق ــم ، 98/47
و �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2000/47بتحديد اخت�صا�صات وزارة العدل واعتماد هيكلـهـا
التنظيـمي ،
و�إلـ ــى مـ ــوافـ ـق ــة وزارة املالـيـة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحدد ر�سم مقداره ( )5خم�سة رياالت عمانية على �إ�صدار البطاقات اخلا�صة باملحامني
�صاحلة ملدة ( )2عامني .
املــادة الثانيــــة
يلغى كــل مــا يخـالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا الـقـرار فـي الـجـريـدة الــر�سمية  ،ويـعـمل به مــن الـيـوم التالـي لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1437 / 12 / 17 :هـ
املــوافــق 2016 / 9 / 19 :م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1164
ال�صادرة فـي 2016/10/2م
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قــرار وزاري
رقم 2016/179
ب�شـــ�أن فــــر�ض ر�ســـوم
علـى اخلدمـات التـي يقدمهـا مكتـب الت�صديقـات بـوزارة العـدل
ا�ست ـنـادا �إلــى ال ـقــانـ ــون امل ـ ــالـ ــي ال ـ ــ�ص ــادر ب ــامل ــر�س ـ ــوم ال�س ـل ـطـ ــان ــي رق ــم ، 98/47
و إ�لـى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2000/47بتحديد اخت�صا�صات وزارة العدل واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
و�إلـ ـ ــى م ـ ــواف ـ ـق ـ ــة وزارة املـ ــالـ ـي ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يفـر�ض ر�سم قــدره ( )5خـم�سة رياالت عمانـيـة مقابل الت�صديق على كل حمـرر �أو وثيقة
ت�صدر من مكتب الت�صديقات بوزارة العدل .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا ال ـقـرار فـي اجلريـدة الر�سمية  ،ويـعمل به من اليوم التايل لتاريـخ ن�شـره .
�صدر فـي 1437 / 12 / 17 :هـ
املــوافــق 2016 / 9 / 19 :م
عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1164
ال�صادرة فـي 2016/10/2م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2016/238
ب�ش�أن حتديد ر�سوم القيد فـي جداول املحامني
ا�ستنــادا �إىل قانــون املحاماة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـ ــي رقـم ، 96/108
و�إىل القانــون املايل ال�صـادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم ، 98/47
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقـم  2000/47بتحديد اخت�صا�صات وزارة العدل واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2010/582بتحديد ر�سوم القيد فـي جداول املحامني ،
و�إىل قرار جمل�س الوزراء فـي جل�سته رقم  2016/23املنعقدة بتاريخ  25من ذي احلجة 1437هـ ،
املوافــق  27من �سبتمبــر 2016م  ،وامل�صــدق عليــه فـي جل�ست ــه رقــم  2016/25املنعقدة بتاريــخ
 9مـ ــن حم ـ ــرم 1438ه ـ ـ  ،املوافـ ــق  11مــن �أكتوبـ ــر 2016م  ،ب�ش ـ ـ�أن حتدي ـ ــد ر�س ـ ــوم القيـ ـ ــد
فـ ــي ج ـ ــداول املحامي ـ ــن ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم القيد فـي جداول املحامني على النحو الآتي :
 ( � ) 40أربعون رياال عمانيا للقيد فـي اجلدول العام . (  ) 80ثمانون رياال عمانيا للقيد فـي جدول املحامني املقبولني �أمام املحاكم االبتدائية ،ومــا فــي م�ستواها .
 ( )150مائــة وخم�ســون ريــاال عمانيــا للقيــد فـي جــدول املحاميــن املقبوليـن �أمــام حماكــماال�ستئنــاف  ،وما فـي م�ستواهــا .
 (  ) 250مائتان وخم�سون رياال عمانيا فـي جدول املحامني املقبولني �أمام املحكمة العليا . (  ) 80ثمانون رياال عمانيا لإعادة القيد فـي اجلدول الذي ا�ستوفى �شروط القيد فيه .املــادة الثانيــــة
يلغــى الق ــرار ال ــوزاري رق ــم  2010/582امل�ش ــار �إلي ــه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1438 / 3 /1 :هـ
املوافـــــق 2016 /12/ 1 :م
عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي
وزي ـ ـ ـ ــر العـ ـ ـ ـ ـ ــدل
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1172
ال�صادرة فـي 2016/12/11م
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قــــرار وزاري
رقـم 2016/261
بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم 2009/1020
ا�ستنادا �إىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/108
و�إىل قـرار جمل�س الوزراء ال�صادر فـي جل�سته رقـ ــم  2016/32املنعقدة بتاريخ  29من �صفر
1438هـ  ،املوافق  29من نوفمرب 2016م ،
و إ�لـى القرار الوزاري رقم ، 2009/1020
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـدل بنـ�ص املـادة الرابعـة مـن القـرار الـوزاري رقـم  2009/1020امل�شـار �إليـه  ،النـ�ص الآتـي :
" ال�سم ــاح للمحامي ــن غي ــر العمانيي ــن باحل�ض ــور والرتاف ــع �أم ــام حماك ــم اال�ستئن ــاف
واملحكمـة العليـا حتـى تاريـخ  31مـن دي�سمبـر 2020م " .
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 ينايــر 2017م .
�صـدر فـي 1438 / 3 / 22 :هـ
املوافـــــق 2016 / 12 / 22 :م

عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ـ ـ ــدل

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1174
ال�صادرة فـي 2016/12/25م
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وزارة املـاليـــــة
قــرار وزاري
رقــم 2016/11
بتعديـل دليـل ت�صنيـف امليزانيـة العامـة للدولـة
( امللحـق رقـم  ) 1املرفــق بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــــرر
املــادة الأولـــــى
جتـرى التعديـالت املرفقــة على دلي ــل ت�صنيـف امليزانيـة العامـ ــة للدولـ ـ ــة ( امللحـق رقـ ــم ) 1
املرفــق بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي 1437 / 4 / 23 :هـ
املوافــــق 2016 / 2 / 2 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1146
ال�صادرة فـي 2016/5/15م

دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزي ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ ـ�ؤول عـ ـ ــن ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املاليـ ـ ـ ــة
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام دليـل ت�صنيـف امليزانيـة العامـة للدولـة
( امللحـق رقـم  ) 1املرفــق بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالـي
�أوال :
 - 1ي�ض ـ ــاف إ�ل ــى الفــ�ص ـ ــل (�( )105ضرائـ ـ ــب ور�س ـ ــوم حمليـ ـ ــة علـ ـ ــى ال�سل ـ ـ ــع واخلدم ـ ـ ــات)
مـ ــن ال ـب ــاب الأول ( الإيـ ــرادات ) مـ ـ ــن دلي ـ ــل ت�صنيـ ـ ــف امليزانيــة العامــة للدولة امللحق
رقم ( )1املرفق بالالئح ــة التنفيذي ــة للقان ــون املالـي امل�شــار �إليهــا بنــد جديــد بعنــوان
"ر�سوم دخول املركبات الأجنبية الفارغة"  ،وذلك على النحو الآتي \\:
رقم احل�ساب
مادة بند ف�صل باب

ا�سـم احل�سـاب

دليـل احل�سـاب

105 62 00

1

ر�سوم
دخول املركبات
الأجنبية الفارغة

105 62 01

1

يدرج به ح�صيلة الر�سوم املفرو�ضــة
ر�سوم
دخول املركبات علــى دخ ــول (ال�شاحنات واحلافالت)
الأجنبية الفارغة الأجنبيـ ــة الفارغ ــة  ،لأجــل حتميــل
الركــاب �أو الب�ضائــع
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قــرار وزاري
رقــم 2016/66
بتعديـل دليـل ت�صنيـف امليزانيـة العامـة للدولـة
( امللحـق رقـم  ) 1املرفــق بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و إ�لـ ــى املر�سوم ال�سلطان ــي رقـ ــم  2016/2بالت�صديـ ــق علــى امليزانيــة العامة للدول ــة لل�سن ــة
املاليـ ـ ــة 2016م ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضـ ــاف �إىل البن ــد رق ــم ( )21مــن الف�صــل رقم ( ( )102فوائ ــد علــى القــرو�ض ) من البــاب
الثانــي ( امل�صروفـ ــات ) من دليـل ت�صنيف امليزانية العامــة للدولة امللحق رقــم ( )1املرف ــق
بالالئحـ ــة التنفيذي ـ ــة للقانـ ــون املال ــي امل�ش ــار �إليه ــا  ،م ـ ــادة جدي ــدة برقـ ـ ــم ( )06بعن ــوان :
" العوائ ــد امل�س ــددة لل�صكوك ال�سيادية "  ،وذلك على النحو الآتي :
رقـم احل�ســاب
مادة بند ف�صل باب
2 102 21 06

ا�ســــم احل�ســــاب

دليـــــل احل�ســـــاب

العوائد امل�سددة
لل�صكوك ال�سيادية

يخ�ص�ص ملبالغ العوائد التي
تدفعها احلكومة على ال�صكوك
ال�سيادية التي ت�صدرها .
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املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا القرار .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .

�صدر فـي 1437 / 7 / 19 :هـ
املوافــــق 2016 / 4 / 27 :م
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزيـ ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول عـ ـ ــن ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املاليـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1147
ال�صادرة فـي 2016/5/22م
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قــرار وزاري
رقــم 2016/67
بتعديـل دليـل ت�صنيـف امليزانيـة العامـة للدولـة
( امللحـق رقـم  ) 1املرفــق بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و إ�لـ ــى املر�سوم ال�سلطان ــي رقـ ــم  2016/2بالت�صديـ ــق علــى امليزانيــة العامة للدول ــة لل�سن ــة
املاليـ ـ ــة 2016م ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضـ ــاف �إل ـ ــى البنـ ـ ـ ــد رقـ ـ ــم (� ( )11ضرائ ـ ــب و إ�ي ـ ـ ــرادات جمركيـ ـ ــة ) م ـ ـ ــن الف�ص ـ ـ ــل ()106
مـن البـاب الأول ( الإي ــرادات ) مـن دليـل ت�صنيــف امليزانيـة العامـة للدولـة امللحـق رقـم ()1
املرفـق بالالئحة التنفيذيــة للقانون املالــي امل�شار �إليها  ،مادة جديدة برقــم ( )04بعن ــوان :
" ر�س ــوم التخليـ ــ�ص اجلمرك ــي عل ــى ال�شاحن ـ ــات "  ،وذلك على النحو الآتي :
رقـم احل�ســاب
مادة بند ف�صل باب

ا�ســــم احل�ســــاب

دليـــــل احل�ســـــاب

يدرج بـه الر�ســوم التي تتقا�ضاهــا
ر�سوم التخلي�ص
1 106 11 04
اجلمركي على ال�شاحنات الإدارة العامـة للجمـ ــارك مقاب ـ ــل
التخلي�ص اجلمركي على ال�شاحنات
املحملة مبنتجات الك�سارات واملحاجر
التي تعرب احلدود الربية لل�سلطنة .
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املــادة الثانيــــة
ي�ضـاف �إىل البنـد رقم ( ( )33م�ستلزمات خدمية ) مــن الف�صل رقم ( ( )101م�صروفات
خدميــة و�سلعيــة ) مــن الب ــاب الثان ــي ( امل�صروفـ ـ ــات ) مـن دليـل ت�صنيـف امليزانيـة العامـة
للدولـة امللحــق رقــم ( )1املرف ــق بالالئحــة التنفيذيـ ــة للقان ــون املال ــي امل�شــار �إليهــا  ،مــادة
جديــدة برقــم ( )37بعن ــوان " :م�صروف ـ ــات الأن�شطـ ــة الطالبيـ ــة "  ،وذلك على النحو الآتي :
رقـم احل�ســاب
مادة بند ف�صل باب
2 101 33 37

ا�ســــم احل�ســــاب

دليـــــل احل�ســـــاب

يخ�ص�ص مل�صروفات الأن�شطة
م�صروف ـ ــات
الطالبية للفعاليات الثقافية ،
الأن�شطة الطالبية
واالجتماعية  ،والريا�ضية  ،والعلمية ،
والفنية .
املــادة الثالـثــــة

يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا القرار .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي 1437 / 7 / 19 :هـ
املوافــــق 2016 / 4 / 27 :م

دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزيـ ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول عـ ـ ــن ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املاليـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1147
ال�صادرة فـي 2016/5/22م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2016/84
بتعديل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة للقانـون املالـي
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2008/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ــدل بن ــ�ص البن ـ ــد ( �أ ) مــن الفقـ ــرة (  ) 1مـن امل ــادة (  ) 482مــن الالئحـ ـ ــة التنفيذي ـ ــة
للقانــون املالـ ــي امل�شـ ــار �إلي ــها النـ�ص الآت ــي :
" أ� � -أال يزيد املبلغ امل�صروف على ( )500خم�سمائة ريال عماين فـي املرة الواحدة ".
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1437 /8 / 24 :هـ
املـوافــــق 2016 / 5 / 31 :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�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1150
ال�صادرة فـي 2016/6/12م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2016/165
بن�شـر احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2015م
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلـ ــى املر�س ـ ـ ــوم ال�سلطانـي رق ـ ـ ــم  2015/1بالت�صديـ ـ ــق علـ ــى امليزاني ـ ــة العامــة للـدولـ ـ ـ ــة
لل�سن ـ ـ ــة املاليــة 2015م ,
وبعد العر�ض على املقام ال�سامي  -حفظه اللـه ورعاه . -
تـقـــرر
مـــــادة وحيـــدة
ين�شـ ــر فـي اجلريـ ــدة الر�سميـ ــة احل�س ـ ــاب اخلتامـ ــي للدول ـ ـ ــة عـ ــن ال�سن ـ ــة املاليـ ـ ــة 2015م
طبقــا للجــداول التف�صيليــة املرفقــة .

�صـدر فـي 1438 / 3 / 21 :هـ
املـوافــــق 2016 / 12 / 21 :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�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1175
ال�صادرة فـي 2017/1/1م
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احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2015م
( مليون ريال عماين )
			
جـدول رقـم ( )1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

ال�سنة املالية 2015م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانيــــة
املعتمــــدة

�أوال  :الإيرادات :
� -1صافـي الإيرادات النفطية

الفعـــــلي

7700.0

5656.2

1687.6

� -2إيرادات الغاز

1460.0

1484.4

1983.7

� -3إيرادات جارية

(جدول 2380.0 )2

1865.1

15.8

� -4إيرادات ر�أ�س مالية (جدول 25.0 )3

14.0

215.2

 -5ا�سرتدادات ر�أ�س مالية (جدول 35.0 )3

47.8

10205.2

14107.5

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

4210.8

9067.5

11600.0

3800.0

3862.2

4762.7

 -7م�صروفات الوزارات املدنية (جدول 5166.0 )4

4722.6

484.5

 -8م�صروفات �إنتاج النفط

350.0

375.5

95.3

 -9م�صروفات �إنتاج الغاز

210.0

166.4

52.9

 -10فوائد على القرو�ض

50.0

37.3

9606.2

جملة امل�صروفات اجلارية
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9576.0

9164.0

تابـع جـدول رقـم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان

( مليون ريال عماين )
ال�سنة املالية 2015م
امليزانيــــة
املعتمــــدة

امل�صروفات اال�ستثمارية :
 -11امل�صـ ـ ـ ــروف ـ ـ ـ ـ ــات الإمنائيـ ـ ـ ـ ـ ــة
للوزارات املدنية ( جدول 1650.0 ) 6

2093.6
72.0

 -12امل�صـ ــروفـ ـ ــات الر�أ�س ماليـ ـ ــة
للوزارات املدنية ( جدول 44.0 ) 5

الفعـــــلي

1822.5

47.7

748.1

 -13م�صروفات �إنتاج النفط

780.0

774.3

670.5

 -14م�صروفات �إنتاج الغاز

740.0

670.7

3584.2
32.4

جملة امل�صروفات اال�ستثمارية

3214.0

امل�ساهمات ونفقات �أخرى :
 -15دع ـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ــوائ ـ ــد ال ـ ـقـ ــرو�ض
التنمويــة والإ�سكانيــة
35.0

3315.2

24.5

 -16م�ساهمـ ـ ــات فـي م�ؤ�س�س ـ ـ ـ ــات
حملي ــة و�إقليمي ــة ودوليــة

200.0

248.1

270.6

 -17دعم قطاع الكهرباء

280.0

386.4

19.3

 -18دعم ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية 35.0

6.8

59.1

 -19الدعم الت�شغيلي لل�شركات احلكومية 180.0

44.2

1134.6

 -20دعم املنتجات النفطية

580.0

479.3

-

30.4

465.4

-

 -21امل�صروف ـ ـ ــات اال�ستثماريـ ـ ــة
لل�شرك ـ ــات احلكومي ــة
 1981.4جملـة امل�ساهمات والنفقات الأخرى
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1310.0

1219.7

تابـع جـدول رقـم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
15171.8
()1.064.3

البيـــــــــــــــــــــــان

( مليون ريال عماين )
ال�سنة املالية 2015م
امليزانيــــة
املعتمــــدة

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

الفعـــــلي

14100.0

13698.9

()2.500.0

()4.631.4

رابعا :و�سائل التمويل :
()50.2

� -21صافـي املعونات

200.0

� -22صافـي االقرتا�ض اخلارجي :
 القرو�ض املتوقع ا�ستالمها 415.0()215.0
 -القرو�ض املتوقع �سدادها

29.1
()89.4
()60.30

390.2
()85.0
200.0

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

200.0
()100.0

208.8

100.0

305.2

500.0

750.0

()100.0

()100.0
400.0

650.0

 -24ا�ستخدام فائ�ض �سنوات �سابقة

1٫000.0

234.6

-

 - 25متويل من االحتياطيات

700.0

-

� - 26صافـ ــي حركـ ـ ــة احل�سابـ ـ ــات
احلكومي ــة

1074.8

1٫064.3

جملــة و�سائــل التمويــل
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-

-

3232.8

2500.0

4٫631.4

الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكومـية والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2015م
(بالريال العماين)

					
جـدول رقـم ()2

ال�سنة املالية 2015م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

63 823 000

69 929 842

64 169 610

ديوان البالط ال�سلطاين

590

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

9 540

3 358

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

5 000

39 822

412 713

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

500 000

477 962

464 365 787

وزارة املالية

526 258 000

467 366 937

3 884 264

وزارة اخلارجية

3 984 000

3 651 769

223 161

وزارة الداخلية

266 000

249 186

661 896

وزارة الإعالم

569 000

572 001

33 833 532

وزارة التجارة وال�صناعة

42 764 000

13 726 465

10 105 020

وزارة النفط والغاز

6 701 000

16 514 278

8 558 001

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

5 818 000

6 936 694

353 419

وزارة العدل

413 000

394 446

24 865 210

وزارة ال�صحة

29 239 000

27 724 767
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تابـع جـدول رقـم (		)2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2015م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

2 574 701

وزارة الرتبية والتعليم

2 274 000

2 520 954

2 699 941

وزارة التنمية االجتماعية

1 353 000

1 679 122

693 225

وزارة الرتاث والثقافة

407 000

517 919

16 055 941

وزارة النقل واالت�صاالت

20 772 000

10 202 924

43 986 144

وزارة الإ�سكـ ـ ــان

35 360 000

51 908 513

15 285 795

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

13 370 000

17 913 841

1 116

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

2 000

13 234

14 724 531

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

15 086 000

14 722 147

7 154

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

3 000

10 709

1 331 702

جمل�س املناق�صات

3 702 000

1 577 655

51 516

جمل�س ال�شورى

6 000

79 334

22 788

وزارة اخلدمة املدنية

8 000

8 371

3 727 791

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

2 961 000

485 156

52 436

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

60 000

109 585

55 991 996

فائ�ض الهيئات العامة (هيئة تنظيم االت�صاالت) 108 982 000

444 060

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

608 432

معهد الإدارة العامة

500 000
-
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28 107 882
1 197 136
163 730

تابـع جـدول رقـم (		)2

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2015م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

1 911 916

وزارة التعليم العايل

857 000

3 901 087

45 197

املجل�س الأعلى للتخطيط

42 000

90 179

-

39 729

-

منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة

612 999

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

238 000

291 855

5 422

جمل�س الدولة

7 000

16 860

169 402

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

6 000

56 209

2 608 239

االدعاء العام

3 170 000

847 279

242 377
12 021 574
15 869
23 107

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية
وزارة ال�سياحة
جمل�س البحث العلمي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

258 000
11 788 000
5 000
53 000

218 513
11 239 223
13 189
8 099

157 820 965

وزارة القوى العاملة

248 060 000

188 205 771

5 236

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

-

1 138

1 355 022

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

1 086 000

911 863

50 459 377

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

66 223 000

47 299 957

10 153

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

2 000

133 860

765 818
2 435

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

410 000
2 000

171 183
612
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تابـع جـدول رقـم (		)2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2015م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

629 938

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

168 000

1 472 035

15 825
3 042 776
148

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

3 000
4 082 000
-

4 772
4 348 034
264

27 532 908

الهيئة العامة للطريان املدين

51 976 000

56 616 501

112 250
103 630

110 000
حمكمة الق�ضاء الإداري
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

-

-

23 191 607

200 000
507 241 000
-

125 467
1 243
418 572 334
2 402 881

534 079 000
-

341 065 214
930 689
663 496

-

23 272 443

193 981
1 397
432 767 353
34 573 826

الهيئة العامة للتعدين

477 881 980
5 594
402 110
-

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

8 676 595

� -سندات حكومية "فوائد م�ستلمة "

1983 711 249

احتياطي خم�ص�ص ( �إيراد غري موزع )
الإجمالــــــــــــي
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64 747 000

152 516

-

1865 078 023 2380 000 000

الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2015م (ح�سـب التخ�صـ�صات الوظيفـية )
(بالريال العماين)
						
جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
590
3 358
412 713
464 365 787
3 884 264
1 116
1 331 703
51 516
52 436
5 422
169 402
10 153
5 236
470 293 696
193 981
193 981

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

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

9 540
1 000
39 822
5 000
477 962
500 000
467 366 937 526 258 000
3 651 769 3 984 000
13 234
2 000
1 577 655 3 702 000
79 334
6 000
109 585
60 000
11 534
7 000
56 209
6 000
133 860
2 000
1 138
-

جملة قطاع اخلدمات العامة

473 528 579 534 533 000

 - 2قطاع الدفاع :
وزارة الدفاع
جملة قطاع الدفاع
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200 000

125 467

200 000

125 467

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
223 161

		

البيـــــــــــــــــــــــان
 - 3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
266 000

249 186

352 834

وزارة العدل

413 000

394 298

7 154

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

3 000

10 708

2 608 239

االدعاء العام

3 170 000

847 279

3 042 776

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء

4 082 000

4 348 035

112 250

حمكمة الق�ضاء الإداري

110 000

1 397

وزارة املالية ( احل�ساب اخلا�ص )

432 767 353

�شرطة عمان ال�سلطانية

418 572 334 507 241 000

439 115 164

جملة قطاع الأمن والنظام العام

424 423 083 515 285 000

585
7 751

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

-

-

وزارة ال�صحة ( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب ) 10 000
2 274 000

2 574 356

وزارة الرتبية والتعليم

3 727 791

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 2 961 000

608 432

معهد الإدارة العامة

-

1 911 916

وزارة التعليم العايل

857 000

402

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

1 243

148
15 393
2 515 361
485 156
163 730
3 901 087
2 400

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
15 869
23 106
2 435
971 808
149
9 844 600

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2015م
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
13 189
5 000
جمل�س البحث العلمي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
8 099
53 000
612
2 000
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
وزارة القوى العاملة ( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 2 369 332 1 300 000
264
م�شروع جامعة عمان
جملة قطاع التعليم

9 474 771 7 462 000

 - 5قطاع ال�صحة :
24 857 459
وزارة ال�صحة
جملة قطاع ال�صحة
24 857 459

27 709 374 29 229 000
27 709 374 29 229 000

 - 6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
2 699 941
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة اخلدمة املدنية
22 788
منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
156 849 157
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
15 825
وزارة املالية (بنك الإ�سكان العماين )
402 110
159 989 821
جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية

1 679 122 1 353 000
8 371
8 000
39 729
185 836 439 246 760 000
4 772
3 000
187 568 433 248 124 000

64 169 610
43 986 144
41 799
15 243 996

 -7قطاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين ( بلدية م�سقط وبلدية �صحار )
وزارة الإ�سك ـ ــان
وزارة البلــديـ ــات الإقليم ـي ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ــوارد امليــاه
(قطــاع مــوارد امليــاه )
وزارة البلـ ــديـ ــات الإقليمــية وم ـ ـ ـ ــوارد امليـ ـ ــاه
(قطاع البلديات الإقليمية )
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69 929 842 63 823 000
51 908 513 35 360 000
8 000

163 453

17 750 388 13 362 000

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2

(بالريال العماين)

		

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
14 724 531
1 355 022
50 459 377

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

ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
14 722 147 15 086 000
911 863 1 086 000
47 299 957 66 223 000

189 980 479

جملة قطاع الإ�سكـــــان

202 686 163 194 948 000

661 896
345
693 225
444 060
612 597
242 377
765 818
3 420 318
10 105 020
34 573 826
44 678 846
8 558 001
8 558 001

البيـــــــــــــــــــــــان

 - 8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
وزارة الإعالم
وزارة الرتبية والتعليم ( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات )
وزارة الرتاث والثقافة
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
جمل�س الدولة ( اللجنة الوطنية لل�شباب )
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
 - 9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز ( قطاع النفط )
وزارة النفط والغاز ( قطاع الغاز )
جملة قطاع الطاقة والوقود
 - 10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية
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569 000
407 000
500 000
238 000
258 000
410 000

572 001
5 593
517 919
1 197 136
289 456
5 326
218 513
171 183

2 977 127 2 382 000
6 701 000
-

16 514 278
2 402 881

18 917 159 6 701 000
5 818 000

6 936 694

6 936 694 5 818 000

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

		

البيـــــــــــــــــــــــان

 - 11قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء :
وزارة املالية ( متويل القطاع ال�صناعي )
5 594
جملة قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء
5 594
 - 12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع النقل )
16 025 574
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت )
30 367
هيئة تنظيم االت�صاالت
55 991 996
الهيئة العامة للطريان املدين
27 532 907
99 580 844
جملة قطاع النقل واالت�صاالت
� - 13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
وزارة التجارة وال�صناعة
33 833 532
املجل�س الأعلى للتخطيط
45 197
وزارة ال�سياحة
12 021 574
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
629 938
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
103 630
الهيئة العامة للتعدين
جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
46 633 871
� - 14أخــــــــرى :
وزارة املالية :
 متويل م�ؤ�س�سات �أخرى477 881 980
 اقرتا�ض �سندات حكومية "فوائد حم�صلة "8 676 595
486 558 575
جملة الأخرى
احتياطي خم�ص�ص ) �إيراد غري موزع (
الإجمالـــــــــــــــي
1983 711 249
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(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
-

20 508 000
264 000
108 982 000
51 976 000
181 730 000

930 689
930 689
10 197 383
5 541
28 107 882
56 616 501
94 927 307

13 726 465 42 764 000
90 179
42 000
11 239 223 11 788 000
1 472 035
168 000
152 516
23 191 607
49 872 025 54 762 000
534 079 000
534 079 000
64 747 000
2380 000 000

341 065 214
663 496
23 272 442
365 001 152
1865 078 023

الإيـرادات اجلاريـة عـن ال�سنـة املاليـة 2015م
(ح�ســـــــــب البنــــــود)
							
جـدول رقـم ()2/2
(بالريال العماين)
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

448 018 343

�أ � -إيرادات ال�ضرائب والر�سوم :
�ضريبة الدخل (على ال�شركات وعلى امل�ؤ�س�سات ) 451 697 975 500 000 000

156 000 288

ر�سوم الرتاخي�ص با�ستقدام العمال غري العمانيني 185 170 501 245 000 000

27 553 788

ر�سوم البلدية على الإيجارات

26 000 000

30 526 707

39 520 489

ر�سوم املعامالت العقارية

30 000 000

45 715 051

10 258 673

رخ�ص ممار�سة الأعمال التجارية

15 000 000

11 752 719

50 417 137

رخ�ص و�سائل النقل

60 000 000

54 648 556

27 948 691

ر�سوم فنادق ومرافق �أخرى

25 000 000

29 042 531

17 998 473

ر�سوم امتياز مرافق

27 000 000

12 901 263

25 970 269

ر�سوم حملية خمتلفة

26 000 000

25 221 248

تراخي�ص االت�صاالت

50 000 000

279 189 562

�ضريبة جمركية

235 358 753 330 000 000

1082 875 713

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

1099 098 226 1334 000 000

-

62 826 076
315 607

ب � -إيرادات غري �ضريبية :
�إيرادات بيع املياه
�إيرادات مياه خمتلفة
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17 062 922

77 000 000

61 345 134

515 000

375 462

			
تابـع جـدول رقـم ()2/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
23 436 243

�إيرادات املطارات

		

البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
51 245 150 43 000 000

333 369

�إيرادات املوانئ

354 000

657 769

47 989 366

�إيرادات خدمات مرفق االت�صاالت

47 000 000

4 185 284

8 002 630
11 627 947

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

13 000 000
13 000 000

6 809 267
14 408 362

474 073 234

�أرباح اال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�ص�ص ر�أ�س املال 337 278 563 524 000 000

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

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

24 000 000
38 000 000
43 000 000
77 000 000
15 000 000
192 000
192 000
25 000 000
35 000 000
6 000 000

900 835 536

جملة ( ب ) الإيرادات غري ال�ضريبية

765 979 797 981 253 000

ـــ
1983 711 249

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

-61-

64 747 000

32 429 352
32 480 462
38 741 005
98 951 715
9 991 586
130 554
322 724
22 368 780
49 424 473
4 834 155
ـــ

1865 078 023 2380 000 000

الإيـرادات الـر�أ�س ماليـة واال�ستـردادات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2015م (ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة)
(بالريال العماين)
						
جـدول رقـم ()3
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

11 050
11 050
214 430
214 430
135 099
14 454 507
14 589 606

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

1 023 171
1 023 171

 - 9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز ( قطاع الغاز )
جملة قطاع الطاقة والوقود

15 838 257

�إجمايل الإيرادات الر�أ�س مالية

215 215 502

ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
� -14أخرى :
وزارة املالية ( متويل م�ؤ�س�سات �أخرى )

215 215 502

�إجمايل اال�سرتدادات الر�أ�س مالية

-62-

ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

500 000

-

500 000
-

-

94 251
1 000 000
13 016 060
23 500 000
13 110 311 24 500 000
-

837 841
837 841

13 948 152 25 000 000

35 000 000

47 838 354

47 838 354 35 000 000

الإيـرادات الـر�أ�س ماليـة واال�ستـردادات الـر�أ�س ماليـة عـن ال�سنـة املاليـة 2015م
(ح�ســــب البنــــود)
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()1/3
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

�إيرادات ر�أ�س مالية :
1 815 227

�إيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية 1 330 663

12 785 429

�إيرادات بيع �أرا�ض حكومية

1 237 601

حتويالت ر�أ�س مالية حملية

23 669 337
-

� 15 838 257إجمايل الإيرادات الر�أ�س مالية

2 560 611
10 549 700
837 841

13 948 152 25 000 000

ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
6 574 471
6 574 471

ا�سرتداد �أق�ساط القرو�ض :
ا�سرتداد قرو�ض من هيئات وم�ؤ�س�سات عامة وغريها 35 000 000
جملة ا�سرتداد �أق�ساط القرو�ض

5 056 082

5 056 082 35 000 000

بيع ا�ستثمارات :
208 641 031

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

 208 641 031جملة بيع اال�ستثمارات
� 215 215 502إجمايل اال�سرتدادات الر�أ�س مالية
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-

42 782 272

-

42 782 272

47 838 354 35 000 000

امل�صروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2015م
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

256 212 020

ديوان البالط ال�سلطاين

205 435 990 237 456 000

326 454 688

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

338 383 827 313 947 000

5 723 577

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

5 596 000

4 475 453

1 806 970

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

1 677 000

2 257 734

4 022 948

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

4 413 000

4 019 292

29 561 330

وزارة املالية

19 168 000

19 046 792

75 939 629

وزارة اخلارجية

76 246 000

74 024 621

44 683 772

وزارة الداخلية

39 940 000

40 930 692

11 615 073

وزارة الإعالم

11 054 000

10 887 221

20 496 271

وزارة التجارة وال�صناعة

19 157 000

17 230 270

4 819 779

وزارة النفط والغاز

5 083 000

4 855 000

58 370 087

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

58 976 000

58 816 329

18 781 494

وزارة العدل

20 766 000

12 998 560

711 226 154

وزارة ال�صحة

779 814 463 692 966 000
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تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

174 403 747

ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1231 657 035 1312 996 000

 1245 514 521وزارة الرتبية والتعليم
وزارة التنمية االجتماعية

(بالريال العماين)

170 594 206 168 122 000

13 813 511

وزارة الرتاث والثقافة

12 438 000

12 321 889

18 345 006

وزارة النقل واالت�صاالت

17 273 000

17 000 685

46 633 569

وزارة الإ�سكان

45 460 000

42 920 909

107 010 659

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

106 390 349 106 449 000

1 139 227

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

760 000

22 475 334

100 962 171

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

96 242 000

122 549 636

4 633 785

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

4 472 000

4 349 070

2 933 655

جمل�س املناق�صات

3 012 000

2 870 944

290 723

مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي 301 000

295 027

7 149 692

جمل�س ال�شورى

8 499 000

7 572 470

7 295 059

وزارة اخلدمة املدنية

7 261 000

6 767 459

226 399 788

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

215 145 068 227 586 000

16 703 163

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

18 754 000

17 885 366

75 777 691

موازنات الفائ�ض والدعم

64 544 000

38 633 595

36 305 265

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

34 232 000

35 537 148

1 961 132

معهد الإدارة العامة

1 286 000

1 406 528
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تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
69 691 574

		
البيـــــــــــــــــــــــان

وزارة التعليم العايل

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
67 244 000

 297 781 930ح�ص ــة احلكومــة فـي معا�ش ــات موظفـي احلكومـ ــة
العمانيني

66 285 909

288 521 035 286 150 000

12 134 256

املجل�س الأعلى للتخطيط

13 240 000

11 235 367

14 517 136

منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة

16 490 000

29 094 125

95 182 675

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

93 089 000

96 411 753

9 568 334

جمل�س الدولة

10 432 000

9 748 490

19 811 560

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

19 996 000

18 033 787

22 806 128

االدعاء العام

21 800 000

22 444 085

10 404 701

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

11 757 000

11 924 006

10 148 605

وزارة ال�سياحة

13 143 000

12 403 597

5 338 144

جمل�س البحث العلمي

6 308 000

6 460 203

7 235 761

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

9 516 000

6 695 250

179 417 813

وزارة القوى العاملة

162 697 008 180 150 000
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تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

5 275 212

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

5 556 000

5 381 921

16 843 963

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

15 965 000

16 218 541

493 569

تعوي�ضات

-

-

176 081 431
14 040 525
44 984 945

الهيئة العامة للكهرباء واملياه
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

168 777 000 168 777 000
14 205 042 14 083 000

858 233

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

42 664 000
1 064 000

45 111 399
814 059

10 525 562

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

10 181 000

11 047 581

2 729 061

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

4 750 000

3 065 970

47 572 481
491 923
26 074 556
4 497 593
1 185 184
-

50 742 000
1 963 000
25 830 000

46 403 197
511 121
24 446 886

حمكمة الق�ضاء الإداري

4 518 000

4 506 549

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

1 722 000

8 509 627

-

1 823 707
250 000

432 738 000

-

الهيئة العامة للتعدين
الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية

-

احتياطي خم�ص�ص

4762 679 011

الإجمالــــي
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4722 576 177 5166 000 000

امل�صروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2015م (ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفـيـة )
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
112 599 372
313 554 688
5 723 577
1 806 970

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

ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
109 879 531 105 330 000
325 872 827 301 427 000
4 475 453 5 596 000

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

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 677 000
4 413 000
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
19 168 000
وزارة املالية
70 937 000
وزارة اخلارجية
760 000
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
3 012 000
جمل�س املناق�صات
8 499 000
جمل�س ال�شورى
18 754 000
وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )
8 490 000
جمل�س الدولة
19 996 000
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
5 556 000
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
تعوي�ضات

2 257 734
4 019 292
19 046 792
70 007 777
22 475 334
2 870 944
7 572 470
17 885 366
8 568 419
18 033 787
5 381 921
-

14 040 525

14 083 000

14 205 042

614 296 186

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
جملة قطاع اخلدمات العامة
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632 552 689 587 698 000

تابـع جـدول رقـم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
44 683 772

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 -3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
39 940 000

40 930 692

17 636 625

وزارة العدل

19 328 000

11 930 820

4 633 785
22 806 128

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط
االدعاء العام

4 472 000

4 349 070

21 800 000

22 444 085

47 572 481

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

50 742 000

46 403 197

4 518 000

4 506 548

4 497 593
141 830 384
3 511 504
37 621
1 144 869
19 522 602

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

130 564 412 140 800 000
3 557 000
150 000
1 438 000

3 462 476
12 904
1 067 740

وزارة ال�صحة ( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب ) 24 080 536 23 320 000
1228 716 836 1310 039 000
وزارة الرتبية والتعليم
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 215 145 068 227 586 000
1 406 528 1 286 000
معهد الإدارة العامة
66 285 910 67 244 000
وزارة التعليم العايل

1242 839 298
226 399 788
1 961 132
69 691 574
3 202 555

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ( كلية العلوم ال�شرعية ) 3 211 000

3 167 752

295 235

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية (مراكز تدريب ال�صناعات احلرفـية) 1 604 000

1 086 405
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تابـع جـدول رقـم (		)1/4

(بالريال العماين)

		

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
5 338 144

جمل�س البحث العلمي

7 235 761

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
6 460 204 6 308 000
6 695 250 9 516 000

135 181 106

وزارة القوى العاملة (قطاع التعليم التقني والتدريب املهني )

119 064 658 138 460 272

البيـــــــــــــــــــــــان

858 233

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

1 064 000

814 059

491 923

م�شروع جامعة عمان ( امل�صروفات الت�أ�سي�سية ) 1 963 000

511 121

1717 711 345
691 703 552
691 703 552
174 403 747
7 295 059
41 788 081
10 282 500
297 781 930
14 517 136

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

1677 977 447 1796 746 272
755 733 927 669 646 000

جملة قطاع ال�صحة
 -6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة اخلدمة املدنية
م�ؤ�س�سات �أخرى
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية

755 733 927 669 646 000
170 594 206 168 122 000
6 767 459 7 261 000
12 675 563 38 800 000
-

-

ح�صة احلكومة فـي معا�شات موظفـي احلكومة العمانيني 288 521 035 286 150 000
29 094 125 16 490 000
منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة

44 236 707

وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )

41 689 728

43 632 351

2 729 061

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

4 750 000

3 065 969

593 034 221

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية

554 350 708 563 262 728
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تابـع جـدول رقـم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
133 839 395
46 633 569

		
البيـــــــــــــــــــــــان

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

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
85 994 050 122 301 000
42 920 909 45 460 000

101 752 790

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
( قطاع البلديات الإقليمية )

101 165 602 100 657 916

5 257 869

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

5 224 747 5 791 084
122 549 636 96 242 000
16 218 541 15 965 000
168 777 000 168 777 000

100 962 171
16 843 962
176 081 431
581 371 187
2 335 428
11 615 073
13 813 511
2 675 223
3 398 633
36 305 265
91 980 120
1 165 528

جملة قطاع الإ�سكان

542 850 485 555 194 000

 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
دي ـ ـ ــوان الب ـ ــالط ال�سلطانـ ـ ـ ــي
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافـية ) 2 328 000
11 054 000
وزارة الإعالم
12 438 000
وزارة الرتاث والثقافة

2 289 141
10 887 221
12 321 889

وزارة الرتبية والتعليم ( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات ) 2 957 000
2 821 000
م�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والن�شر والإعالن
34 232 000
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
89 878 000
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

2 940 198
2 820 996
35 537 148
93 244 000

جمل�س الدولة ( اللجنة الوطنية لل�شباب )
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1 942 000

1 180 071

تابـع جـدول رقـم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

10 109 466

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

10 153 000

10 837 601

12 900 000

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ( دار الأوبرا ال�سلطانية ) 12 520 000

12 511 000

44 984 945

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

42 664 000

45 111 399

231 283 192

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية

229 680 664 222 987 000

4 819 779
4 819 779
3 926 321

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

5 083 000

4 855 000

4 855 000 5 083 000

 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين ( م�شروع زراعة املليون نخلة ) 3 940 000

3 810 792

58 370 087

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

58 976 000

62 296 408

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

62 627 121 62 916 000

17 463 396

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

58 816 329

16 250 000

16 130 283

881 610

وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت )

1 023 000

870 402

19 255 477

هيئة تقنية املعلومات

21 030 000

19 528 204

26 074 556

الهيئة العامة للطريان املدين

25 830 000

24 446 886

63 675 039

جملة قطاع النقل واالت�صاالت
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60 975 775 64 133 000

تابـع جـدول رقـم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
290 723

4 824 117

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
ديوان البالط ال�سلطاين
( مكتـب م�ست�ش ــار جاللـ ـ ــة ال�سلطـ ـ ـ ــان ل�شـ�ؤون
التخطيـ ــط االقت�ص ـ ــادي )
301 000
وزارة اخلارجية
( الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات ) 5 159 000
19 157 000

295 027
4 003 940

20 496 271

وزارة التجارة وال�صناعة

1 053 000

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي 1 893 000

12 134 256

املجل�س الأعلى للتخطيط

10 148 605
10 525 562
1 185 184
-

12 403 597 13 143 000
وزارة ال�سياحة
11 047 581 10 181 000
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 8 509 627 1 722 000
الهيئة العامة للتعدين
1 823 707
الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية
250 000
-

60 657 718

جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى

-

احتياطـــي خم�صـــ�ص

4762 679 011

الإجمالــــــــــي
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13 240 000

17 230 270
3 608 833
11 235 367

70 407 949 64 796 000
432 738 000

-

4722 576 177 5166 000 000

امل�صروفـات اجلاريـة عـن ال�سنـة املاليـة 2015م
(ح�ســـــب البنــــــود)
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

1492 594 162
14 800 742

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

7 340

تكاليف تعيني اخلريجني

3 554 370

معا�شات تقاعد الوزراء

1510 956 614
569 500 452

1595 296 987 1607 841 516
15 289 773 10 883 397
5 726 774

جملة الرواتب والأجور
بــدالت :
بدل �سكن

ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

3 564 370

1614 151 130 1624 451 687
597 583 559 568 910 950

73 770 179

بدل كهرباء

74 827 617

77 138 720

47 083 280

بدل مياه

48 394 131

48 471 374

44 446 714

بدل هاتف

46 061 313

43 411 069

103 464 491

بدل طبيعة عمل

114 458 814 104 193 849

12 140 888

بدل اغرتاب

10 755 792

188 092 365

بدل نقل

196 645 762 196 560 766

91 319 852

بدالت �أخرى

93 735 210

180 559 728

عالوة غالء معي�شة

182 369 419 178 805 303

1310 377 949

جملة البدالت
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12 197 507
38 694 433

1310 970 657 1322 244 931

تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

20 449 693
3 381 491
62 697 687
3 218 937
11 368 369
11 940 061
25 668 846
78 783 973
-

م�ستحقات �أخرى :
تذاكر ال�سفر
م�صروفات ال�سفر
مكاف�آت
تعوي�ض نقدي عن الإجازة
�أجور �إ�ضافـية
م�ستحقات نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة غري العمانيني
�إيجارات م�ساكن املوظفـني
تكاليف العقود اخلا�صة ل�شغل الوظائف امل�ؤقتة
مكاف�آت املحالني �إىل التقاعد املبكر
تعوي�ض فوائد بنك الإ�سكان العماين

8 200 502

منحة نهاية اخلدمة للموظفـني املعينني بغري طريق التعاقد 8 938 621

225 709 559
*

		

(بالريال العماين)

298 291 911
3345 336 033

جملة امل�ستحقات الأخرى

20 043 841
3 599 987
37 999 989
2 949 391
8 612 774
10 165 384
22 186 026
76 602 372
14 550
-

20 752 880
3 736 958
37 292 984
3 728 749
7 706 221
13 759 732
22 015 078
66 629 264
100 000
20 218 458

195 940 324 191 112 935

ح�صة احلكومة فـي نظام معا�شات موظفـي
289 087 129 286 691 642
احلكومة العمانيني **
�أ -جمموع امل�صروفات اخلدمية وال�سلعية

***

3410 149 240 3424 501 195

* ي�شمل مبلـغ  472905رياالت عمانية يمثـل م�ساهمة الحكومة عن الموظفـين العاملين فـي مجل�س البحث العلمي
بمبلغ  357822رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفـي االدعاء العام بمبلغ  115082رياال عمانيا .
** ي�شمــل مبلغ  485023رياال عمانيا يمثل م�ساهمة الحكومة عن الموظفـين العاملين فـي مجل�س البحث العلمي
بمبلغ  400633رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفـي االدعاء العام بمبلغ  84390رياال عمانيا .
*** ي�شمـل مبلـغ  516565ريـاال عمانيــا يمثــل م�ساهمـة الحكومـة عـن الموظفـيـن العامليـن فــي مجلـ�س البحـث
العلمي بمبلغ  433056رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفـي االدعاء العام بمبلغ  83509رياالت عمانية .
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تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

99 825 001

		
البيـــــــــــــــــــــــان

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

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

95 793 557 102 825 338

4 639 791

لوازم و�إمدادات زراعية

4 537 176

3 839 555

1 596 752

مواد كيماوية ومبيدات ح�شرية

1 569 121

1 446 492

22 142 302

لوازم تعليمية

17 219 959

14 011 832

23 151 925

مواد غذائية

25 827 055

25 738 759

9 421 778

لوازم مكتبية ومطبوعات

7 732 997

7 805 887

7 835 057

لوازم و�إمدادات الطرق واملباين

6 093 348

4 732 522

9 283 733

لوازم و�إمدادات الإذاعة والتلفزيون

8 340 746

8 611 679

8 786 337

لوازم و�إمدادات احلا�سب الآيل

5 467 170

6 648 107

5 024 510

وقود وزيوت للآالت واملعدات

5 350 700

4 431 082

201 401

غاز طبيعي

211 381

193 721

3 964 691

قطع غيار للآالت واملعدات

4 565 867

4 897 848

8 982 809

وقود وزيوت لل�سيارات وو�سائل النقل

10 931 974

7 330 798

3 676 461

قطع غيار �سيارات وو�سائل النقل

5 006 922

3 477 863

12 771 634

م�ستلزمات �سلعية �أخرى

13 554 346

11 064 552

221 304 182

جملة امل�ستلزمات ال�سلعية
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200 024 254 219 234 100

تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
791 896
30 911 379
41 822 709
1 563 333
109 471
13 363 116
1 707 855
1 274 850
6 148 007
26 394 597
4 765 027
1 744 367
30 891 915
2 166 161
13 070 330
24 595 159
10 603 700
59 126 201
1 016 873
81 925 627

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

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

2 763 244
35 663 805
36 796 429
2 885 706
413 063
7 593 245
1 989 933
2 750 956
8 412 508
24 407 841
4 803 414
2 897 918
21 449 887
2 129 437
9 509 323
22 786 061
9 265 874
46 721 738
333 913

1 592 612
36 545 459
40 587 299
1 402 317
90 767
12 315 034
1 604 525
961 328
7 581 642
23 084 330
3 682 690
2 234 298
21 236 246
1 858 333
6 648 732
19 751 512
13 394 273
60 529 450
22 564 670

تكاليف ا�ستئجار �سيارات وو�سائل نقل

74 287 721

68 751 903
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تابـع جـدول رقـم (		)2/4

		

(بالريال العماين)

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
29 106
1 803 794
12 013 324
45 787 408
40 665
464 279
15 044 958
115 604 602
27 797 414
608 625
2 540 211
2 954 313
578 681 272

ال�سنة املالية 2015م
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1 596
تكاليف تو�صيالت كهربائية خارج م�سقط
66 425
تكاليف متديدات كهربائية خارج م�سقط 486 139
2 014 232 1 622 422
عقود خدمات ا�ست�شارية
عقود خدمات ت�شغيلية
13 350 736 17 782 316
65 531 570 50 271 632
عقود خدمات �أخرى
م�صروفات بنكية
147 443
114 258
380 311
890 013
خ�سارة تغري �سعر العملة
5 143 134 3 182 450
مردودات من �إيرادات �سنوات �سابقة
م�صروفات غري مبوبة
84 579 499 106 200 611
28 703 574 24 085 209
تكاليف بعثات درا�سية
640 605
257 776
�صيانة �أثاث ومعدات تعليمية
�صيانة �أثاث ومعدات من�ش�آت �صحية وخمتربات 2 884 924 2 076 071
تكاليف �إقامة املهرجانات
12 346 794 2 425 000
562 208 263 527 255 913
جملة امل�ستلزمات اخلدمية
 - 4م�صروفات خدمات حكومية :
خدمات االت�صاالت ( الربيد والربق والهاتف ) 9 838 589 12 204 892
48 581 515 36 880 207
تكاليف ا�ستهالك الكهرباء
26 287 516 22 144 362
تكاليف ا�ستهالك املياه
تكاليف ا�ستئجار خطوط البيانات و�شبكة املعلومات الدولية 8 325 091 9 101 193

102 960 096

جملة م�صروفات اخلدمات احلكومية

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

 902 945 550ب  -جمموع امل�ستلزمات ال�سلعية واخلدمية
()4+3+1
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80 330 654

93 032 711

855 265 228 826 820 667

تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

ج  -دعم وحتويالت جارية �أخرى :
 - 1الدعم :
الهيئات وامل�ؤ�س�سات (غري املالية ) :
194 180 370
الهيئات العامة
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
22 145 237
جملة الدعـــــــــــــــم
216 325 607
21 628 254
21 628 254

144 737 538
4 617 200
4 742 593
55 008 222
15 103 912
224 209 465
802 275
594 000
729 193
2 125 468

 - 2حتويالت للهيئات وامل�ؤ�س�سات التي ال تهدف للك�سب :
حتويالت للأندية واالحتادات الريا�ضية
جملة التحويالت للهيئات وامل�ؤ�س�سات
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
جملة امل�ساعدات للمواطنني
 - 4دعم للمواطنني :
دعم احلرف
خم�ص�صات تنمية ريفـية
خ�سائر بيع الب�سور
جملة الدعم للمواطنني
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(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

186 801 837 186 507 865
13 699 692 16 971 000
200 501 529 203 478 865
19 352 915

19 633 108

19 352 915

19 633 108

136 135 080 129 931 091
4 620 997 4 549 949
3 558 582 3 261 749
53 027 045 61 992 820
10 247 588 9 428 586
207 589 292 209 164 195
896 456 1 245 588
629 491
896 456 1 875 079

تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
595 735

		
البيـــــــــــــــــــــــان

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

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
527 833
33 481

498 333
71 898

جملة تعوي�ضات عن ال�ضرر

561 314

570 231

29 897 995

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

28 892 420

29 897 995

جملة امل�ساعدات واملعونات الداخلية

9 447 871 28 892 420

684 206

680 381
1 276 116

تعوي�ضات �أخرى

9 447 871

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

448 295

463 664

684 206

جملة امل�ساعدات واملعونات اخلارجية

448 295

463 664

8 932 174

 - 8اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية :
منظمات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 9 504 618

9 951 561

1 714 207

منظمات عربية

2 091 849

1 725 451

7 603 936

منظمات دولية

6 570 588

6 382 546

18 250 317

جملة اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية 18 059 558 18 167 055

 514 397 428ج  -جمموع الدعم والتحويالت اجلارية الأخرى
457 161 709 481 940 138
()8+7+6+5+4+3+2+1
4762 679 011

432 738 000

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

-80-

-

4722 576 177 5166 000 000

امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة
والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة عـن ال�سنـة املاليـة 2015م
(بالريال العماين)
		
			
جـدول رقـم ()5
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2014م
ديوان البالط ال�سلطاين
4 887 122

ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
679 337 4 282 000

1 288 189

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

1 518 000

1 486 161

147 000

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

87 000

77 400

103 122

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 43 000

3 626

71 717

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

65 000

70 942

288 473

وزارة املالية

164 000

97 741

957 640

وزارة اخلارجية

351 000

710 578

1 154 192

وزارة الداخلية

537 000

306 250

974 314

وزارة الإعالم

62 000

219 401

224 035

وزارة التجارة وال�صناعة

17 000

85 911

36 383

وزارة النفط والغاز

26 000

5 299

1 791 067

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

374 000

866 393

1 472 596

وزارة العدل

17 000

225 753

10 707 506

وزارة ال�صحة

12 262 833 14 934 000

11 111 117

وزارة الرتبية والتعليم

3 017 000

7 253 865

1 686 319

وزارة التنمية االجتماعية

66 000

117 040
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تابـع جـدول رقـم (		)5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

(بالريال العماين)
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

90 415

وزارة الرتاث والثقافة

13 000

58 914

509 044

وزارة النقل واالت�صاالت

239 000

185 751

1 434 521

وزارة الإ�سكان

982 000

718 131

7 591 264

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

5 548 000

5 398 474

3 221

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

3 000

-

1 968 371

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

1 913 000

1 957 404

146 905

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

40 000

39 241

536 727

جمل�س املناق�صات

70 000

208 436

جمل�س ال�شورى

9 000

151 765

وزارة اخلدمة املدنية

11 000

45 157

6 619 333

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

4 734 000

4 610 823

1 356 968

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

987 000

972 000

-

-

موازنات الفائ�ض والدعم ( �صندوق الرفد )

496 010

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

8 291

معهد الإدارة العامة

1 128 707

وزارة التعليم العايل

1 438 839

املجل�س الأعلى للتخطيط

25 000
348 000
-
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-

24 807
307 061
614 397
84 182

(بالريال العماين)

تابـع جـدول رقـم (		)5
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2014م
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
2 185 961
جمل�س الدولة
172 000

ال�سنة املالية 2015م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1 125 072
655 000
31 000
57 000

316 941

االدعاء العام

24 000

150 922

87 532

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

67 000

153 729

320 988

وزارة ال�سياحة

100 000

94 443

90 945

جمل�س البحث العلمي

-

61 070

453 345
3 668 569
341 642

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
وزارة القوى العاملة
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

576 000
1 410 000
42 000

167 639
2 920 825
249 536

443 718

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

234 000

154 373

311 949

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

200 000

60 188

435 060

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

31 000

372 484

8 133
552 373
1 929 309

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

10 000
-

35 863
1 525 718

19 000

629 014

7 420
10 764
135 289
62 000
69 024
25 549
31 000
163 475
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
115 194
56 356
الهيئة العامة للتعدين
7 839
47 716 475 44 000 000
الإجمالـــــي
71 999 257
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امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2015م (ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة)
					
جـدول رقـم ()1/5
(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2014م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

252 000

559 436

1 123 189

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

1 353 000

1 321 161

147 000

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

87 000

77 400

103 122

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 43 000

823 648

3 626

71 717

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

65 000

70 942

288 473

وزارة املالية

164 000

97 741

956 654

وزارة اخلارجية

344 000

710 053

3 221

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

3 000

536 727

جمل�س املناق�صات

70 000

جمل�س ال�شورى

9 000

1 356 968

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

987 000

972 000

172 000

جمل�س الدولة

57 000

31 000

341 642

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

42 000

249 536

311 949

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

200 000

60 188

-

6 236 310

جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة
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208 436
-

4 361 519 3 676 000

تابـع جـدول رقـم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2014م
1 154 192
1 463 509
146 905
316 941
1 929 309
163 475
5 174 331
40 000
985
9 087
316 904
11 097 224
6 619 333
8 291
1 128 707
40 678
-

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م

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

-85-

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

537 000
17 000
40 000
24 000

306 250
222 816
39 241
150 923

19 000

629 014

31 000

25 549

668 000

1 373 793

2 000
7 000
-

17 000
525
2 937

226 000
2 992 000
4 734 000
348 000
12 000

377 535
7 235 004
4 610 823
614 397
19 538

39 000

38 000

تابـع جـدول رقـم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2014م
90 945
453 345
2 011 905
8 133
10 764

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م

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

جملــة قطــاع التعليــم
21 836 301
 -5قطاع ال�صحة :
10 390 602
وزارة ال�صحة
جملــة قطــاع ال�صحــة
10 390 602
 -6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
1 686 319
وزارة اخلدمة املدنية
151 765
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
1 656 664
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
552 373
 4 047 121جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية
 -7قطاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين
3 979 242
وزارة الإ�سكان
1 434 521
وزارة البلــديـ ــات الإقليمي ــة ومـ ــوارد املي ــاه
7 552 187
( قطاع البلديات الإقليمية )
وزارة البلــديـ ــات الإقليمي ــة ومـ ــوارد املي ــاه
39 077
( قطاع موارد املياه )
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امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

576 000

61 070
167 639

1 134 500
10 000
-

2 015 707
35 862
7 420

15 203 457 10 080 500
11 885 298 14 708 000
11 885 298 14 708 000
66 000
11 000
275 500
352 500

117 040
45 157
905 118
1 525 718
2 593 033

3 994 000
982 000

21 779
718 131

5 435 630

5 358 842

112 370

39 632

تابـع جـدول رقـم (		)1/5

		

(بالريال العماين)

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2014م
1 968 371

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

1 913 000

1 957 404

443 718

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

234 000

154 373

15 417 116

20 000
974 314
13 893
90 415
496 010
2 145 283
87 532
165 000
435 059
4 427 506
36 383
36 383

ال�سنة املالية 2015م
البيـــــــــــــــــــــــان

جملــة قطــاع الإ�سكــان
 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية )
وزارة الإعالم
وزارة الرتبية والتعليم
( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات )
وزارة الرتاث والثقافة
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

8 250 161 12 671 000

20 000
62 000
25 000
13 000
25 000
643 000
28 000

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ( دار الأوبرا ال�سلطانية ) 165 000
31 000
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
 -9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز
جملة قطاع الطاقة والوقود
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35 622
219 401
18 861
58 914
307 061
1 105 534
115 729
165 000
372 483

2 398 605 1 012 000
26 000

5 299

26 000

5 299

تابـع جـدول رقـم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2014م

		

ال�سنة املالية 2015م
البيـــــــــــــــــــــــان

 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين
14 000
( م�شروع زراعة املليون نخلة )
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
1 791 067
جملـة قطـاع الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
1 805 067
 -12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع النقل )
478 373
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت )
30 671
الهيئة العامة للطريان املدين
69 025
جملـة قطـاع النقـل واالت�صـاالت
578 069
� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
10 233
دي ــوان البـ ــالط ال�سلطانــي
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي )
وزارة التجارة وال�صناعة
224 035
�صندوق الرفد
املجل�س الأعلى للتخطيط
1 438 839
وزارة ال�سياحة
320 988
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
56 356
-

(بالريال العماين)

الهيئة العامة للتعدين

امليزانية
املعتمدة

14 000
374 000
388 000

883 893

234 000
5 000
62 000
301 000

120 088
65 663
135 289
321 040

17 000
100 000
-

28 000
85 911
24 807
84 183
94 443
115 194

-

2 050 451

جملـة ال�شـ�ؤون االقت�صاديـة الأخـرى

71 999 257

الإجمالـــــــــــي
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الفعـــــلي

117 000

17 500
866 393

7 839
440 377

47 716 475 44 000 000

امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة عـن ال�سنـة املاليـة 2015م
(ح�ســـــب البنــــــود)
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()2/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

18 758 992
6 693 573
7 285 452
3 839 532
36 577 549
17 352 237
76 945
17 429 182
784 426
10 040 836
10 825 262
7 167 264

ال�سنة املالية 2015م
البيـــــــــــــــــــــــان
الأ�صول الثابتة :
�أثاث ومعدات :
�أثاث ومعدات مكاتـب
�أثاث ومعدات م�ساكن
�أثاث ومعدات تعليمية
�أثاث ومعدات من�ش�آت �صحية وخمتربات
جملــة الأثــاث واملعــدات
و�سائل نقل :
�سيارات
و�سائل نقل �أخرى

امليزانية
املعتمدة

8 265 109
6 166 608
2 375 837
4 591 070

�آالت ومعدات :
�آالت
معدات
�أ�صـول ثابتـة متنوعـة :
�أ�صول ثابتة �أخرى

7 965 415
75 222

8 040 637 6 749 010
1 134 345
10 508 779

جملــة الآالت واملعــدات

10 478 929
4 438 233
7 425 933
4 909 955

27 253 050 21 398 624
6 738 961
10 049

جملــة و�سائــل النقــل

الفعـــــلي

890 027
7 798 673

8 688 700 11 643 124
4 209 242

3 734 088

7 167 264

جملـة الأ�صـول الثابتـة املتنوعـة

3 734 088 4 209 242

71 999 257

الإجمالــــــــــــي

47 716 475 44 000 000

-89-

امل�صروفـات الإمنائيـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عــن ال�سنــة املاليــة 2015م
(بالريال العماين)
			 			
جـدول رقـم ()6
ال�سنة املالية 2015م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

115 035 854

ديوان البالط ال�سلطاين

767 285 557

128 757 779

120 706 292

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

482 846 484

101 255 982

487 740

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

10 428 788

1 274 566

58 160

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 2 076 601

93 836

90 463

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

1 103 415

22 701

1 883 783

وزارة املالية

6 447 458

1 991 609

3 235 445

وزارة اخلارجية

91 258 056

4 281 414

3 172 194

وزارة الداخلية

22 177 849

3 912 011

224 206

وزارة الإعالم

10 937 991

170 913

1 424 389

وزارة التجارة وال�صناعة

8 566 444

4 656 269

256 555

وزارة النفط والغاز

5 419 776

606 542

26 431 507

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

200 626 413

33 948 549

5 327 337

وزارة العدل

12 788 177

1 480 267

27 844 582

وزارة ال�صحة

533 598 642

32 925 068
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تابـع جـدول رقـم (		)6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

62 108 272

وزارة الرتبية والتعليم

253 955 885

76 968 222

4 041 142

وزارة التنمية االجتماعية

44 146 747

4 227 998

10 593 499

وزارة الرتاث والثقافة

138 294 191

14 239 997

822 587 659

وزارة النقل واالت�صاالت

3909 344 979

754 591 246

215 441 182

وزارة الإ�سكان

720 860 443

193 419 032

55 294 577

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

457 871 823

68 099 234

13 695

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

3 287

57 462 489

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

170 050 706

38 784 010

54 098

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

592 531

178 911

46 521

جمل�س املناق�صات

378 471

52 316

جمل�س ال�شورى

182 918

760 180

وزارة اخلدمة املدنية

4 302 324

5 617 686

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 77 986 810

7 052 608

24 709 993

8 780 626

-

961 032

امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية
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-

979 603

تابـع جـدول رقـم (		)6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
722 722

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م

البيـــــــــــــــــــــــان
هيئة تنظيم االت�صاالت

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

7 985 580

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي 26 407 002

-

�سوق م�سقط للأوراق املالية

-

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات 1 495 946

1 774 721
-

1

689 020

34 098 098

هيئة تقنية املعلومات

98 757 193

13 053 446

9 297 592

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

54 945 448

9 362 487

60 740

معهد الإدارة العامة

420 961

142 875 439

وزارة التعليم العايل

624 608 904

148 604 786

8 117 553

املجل�س الأعلى للتخطيط

52 927 978

6 836 565

39 243 468

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

46 830 420

8 713 244

38 197

جمل�س الدولة

47 197

5 000

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

4 160 013

1 379 991

االدعاء العام

17 021 010

721 939

1 540 991

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

6 353 805

847 731

15 361 863

وزارة ال�سياحة

109 515 114

15 838 371

-
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-

-

تابـع جـدول رقـم (		)6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

16 116 085

جمل�س البحث العلمي

66 036 380

9 104 687

43 000

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

21 377 625

107 500

18 106 299

وزارة القوى العاملة

103 519 182

18 907 578

613 996

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

7 147 069

429 501

2 442 344

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

17 447 106

1 331 642

239 230 326

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

805 947 167

79 588 220

18 302 625

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

37 210 637

9 616 831

132 256

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

431 716

260 725

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

220 787 445

1 670 346

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

35 833 882

2 336 613

425 593

م�شروع جامعة عمان

3 780 470

558 686

2 645 987

الهيئة العامة للطريان املدين

15 365 247

1 539 817

-

-

احتياطــي خم�صــ�ص

2093 626 050

الإجمالـــــــــــي

-

ال�صــرف الفعلــي املقــدر
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87 818 558

9 486 243

-

1822 466 662 10432 421 815
1650 000 000

-

امل�صروفـات الإمنائيـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2015م (ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة)
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

ال�سنة املالية 2015م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

19 995 224

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

29 399 911 225 809 028

120 706 292

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

101 255 982 482 846 484

487 740

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

58 160

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 2 076 601

93 836

90 463

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

1 103 415

22 701

1 883 783

وزارة املالية

6 447 458

1 991 609

3 235 445

وزارة اخلارجية

91 258 056

4 281 414

13 695

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

3 287

46 521

جمل�س املناق�صات

378 471

52 316

جمل�س ال�شورى

182 918

-

جمل�س الدولة

47 197

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

4 160 013

-

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

7 147 069

429 501

وزارة املالية ( اعتماد غري موزع )

87 818 558

38 197
613 996
147 169 516

جملة قطاع اخلدمات العامة

-94-

10 428 788

1 274 566

-

5 000

-

138 806 836 919 707 343

تابـع جـدول رقـم (		)1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
3 172 194
5 327 337
54 098
1 379 991
1 670 346
11 603 966
60 157
62 108 272
5 617 686
60 740
142 875 439
16 116 085
43 000
16 607 644
132 256
425 593
244 046 872

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م

البيـــــــــــــــــــــــان
 -3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية
وزارة العدل
مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط
االدعاء العام
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
( املحاكم والأمانة العامة للمجل�س )
جملة قطاع الأمن والنظام العام
 -4قطاع التعليم :
ديوان البالط ال�سلطاين
وزارة الرتبية والتعليم
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي
معهد الإدارة العامة
وزارة التعليم العايل
جمل�س البحث العلمي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
وزارة القوى العاملة
( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني )
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
م�شروع جامعة عمان
جملة قطاع التعليم
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امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

22 177 849
12 788 177
592 531
17 021 010

3 912 011
1 480 267
178 911
721 939

35 833 882

2 336 613

88 413 449

8 629 741

1 088
2 864 844
76 968 222 253 955 885
7 052 608 77 986 810
420 961
148 604 785 624 608 904
9 104 687 66 036 380
107 500 21 377 625
92 437 885
431 716
3 780 470

15 210 836
260 725
558 686

257 869 137 1143 901 480

تابـع جـدول رقـم (		)1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
27 844 582
27 844 582
4 041 142

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م

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

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

32 925 068 533 598 642

جملة قطاع ال�صحة

32 925 068 533 598 642

 -6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
44 146 747
وزارة التنمية االجتماعية

4 227 998

760 180

وزارة اخلدمة املدنية

4 302 324

979 603

1 498 655

وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )

11 081 297

3 696 743

6 299 977
87 073 577

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

8 904 344 59 530 368
93 780 709 512 587 981

215 441 182

وزارة الإ�سكان

193 419 032 720 860 443

33 970 186

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

50 024 185 340 257 876

21 324 391

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

18 075 049 117 613 947

57 462 489

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

38 784 010 170 050 706

2 442 344

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

17 447 106

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

805 947 167

239 230 326
656 944 495

جملة قطاع الإ�سكان
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1 331 642
79 588 220

475 002 847 2684 765 226

تابـع جـدول رقـم (		)1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
3 291 426

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية ) 4 700 665

الفعـــــلي

2 022 521
170 913

224 206

وزارة الإعالم

10 937 991

10 593 499

وزارة الرتاث والثقافة

14 239 997 138 294 191

9 297 592

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

54 945 448

9 362 487

39 243 468

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

46 830 420

8 713 243

1 540 991

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

6 353 805

847 731

18 302 625

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

37 210 637

9 616 831

82 493 807
256 555
256 555
4 615 471
26 431 507
31 046 978

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

-97-

44 973 723 299 273 157

5 419 776

606 542

606 542 5 419 776

21 323 039

3 553 550

33 948 549 200 626 413
221 949 452

37 502 099

تابـع جـدول رقـم (		)1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2015م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

821 967 640
620 019
34 098 098
2 645 987

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

754 591 246 3908 625 682
719 297
7 985 580
13 053 446 98 757 193
1 539 817 15 365 247

859 331 744

جملة قطاع النقل واالت�صاالت

769 184 509 4031 452 999

961 032
961 032

� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
وزارة التجارة وال�صناعة
1 424 389
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي
722 722
�سوق م�سقط للأوراق املالية
وزارة اخلارجية
(الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات )
املجل�س الأعلى للتخطيط
8 117 552
وزارة ال�سياحة
15 361 863
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
25 626 526
2093 626 050
الإجمالـــــــــي
ال�صرف الفعلي ( املقدر )
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24 709 993

8 780 626

8 780 626 24 709 993

8 566 444
26 407 002
1

4 656 269
1 774 721
-

1 495 946
52 927 978
109 515 114
220 787 445
419 699 930

689 020
6 836 565
15 838 372
9 486 243
39 281 190
1822 466 662
-

10432 421 815

1650 000 000

امل�صروفـات الإمنائيـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2015م (ح�سـب القطاعـات )
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()2/6
ال�سنة املالية 2015م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
172 137

البيـــــــــــــــــــــــان
 -1قطاع الإنتاج ال�سلعي :
النفط اخلام

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

4 883 265

293 998

107 734

املعادن واملحاجر

5 181 128

3 503 185

19 081 077

الزراعة

89 341 550

22 640 040

15 312 240

الأ�سماك

140 672 334

18 699 195

1 517 655

ال�صناعة التحويلية

45 070 383

13 490 214

285 148 660

58 626 632

36 190 843
244 599 766

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

782 153 526

215 348 900

1 918 702

التجارة

12 219 233

5 489 366

170 195

الكهرباء

1 836 334

71 553

244 888 279

املياه

830 908 516

85 903 705

2 136 558

االت�صاالت (الربيد والربق والهاتف)

25 951 956

2 880 202

13 827 846

ال�سياحة

94 261 621

22 582 116

507 541 346

جملة قطاع الإنتاج اخلدمي

-99-

332 275 842 1747 331 186

تابـع جـدول رقـم (		)2/6

		

ال�سنة املالية 2015م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2014م
226 786 814

(بالريال العماين)

البيـــــــــــــــــــــــان
 -3قطاع الهياكل االجتماعية :
التعليم

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

243 625 433 1023 503 910

13 418 318

التدريب املهني

78 116 965

13 237 413

36 662 942

ال�صحة

591 119 254

42 046 114

87 166 933

الإعالم والثقافة وال�ش�ؤون الدينية

396 581 596

57 969 835

5 820 671

املراكز االجتماعية

52 836 044

5 492 598

14 494 262

مراكز ال�شباب

85 473 389

19 634 114

384 349 940

جملة قطاع الهياكل االجتماعية

382 005 507 2227 631 158

510 209 721

 -4قطاع الهياكل الأ�سا�سية :
الطرق

355 792 994

املطارات

610 767 163 3203 634 623
244 344 256 1017 967 713

56 231 759

املوانئ

602 009 818

31 402 100

21 833 822

الري وموارد املياه

122 006 737

18 254 792

81 396 772

تخطيط املدن وخدمات البلديات

322 325 546

31 254 386

138 017 626

الإدارة احلكومية

860 179 366

109 593 033

2 061 227

البيئة ومكافحة التلوث

44 187 008

3 942 951

1165 543 921

جملة قطاع الهياكل الأ�سا�سية

1049 558 681 6172 310 811

2093 626 050

الإجمايل () 4 + 3 + 2 + 1

1822 466 662 10432 421 815

-

ال�صرف الفعلي املقدر
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1650 000 000

-

وزارة الإ�سكـــــــان
قــرار وزاري
رقـم 2016/12
مبنح امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة حق االنتفاع بالأرا�ضي اململوكة للدولة
ا�ستنادا �إىل قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة ،
و�إىل نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/2
و�إىل الالئحة التنفيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة
ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 82/88
و�إىل الالئحة التنفيذية لنظام ال�سجل العقاري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 99/29
و�إىل التو�صي ــات ال�صــادرة عن ندوة تنمية امل�ؤ�س�ســات ال�صغرية واملتو�سطــة املنعقــدة ب�سي ــح
ال�شاخمـ ــات خـ ــالل الفتـ ــرة من 2013/1/21م وحتـ ــى 2013/1/23م والت ــي تـ ــم مباركتهـ ــا
من قبل جاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه اللـه ورعاه ، -
وبنـاء علـى مـا تـقـتـ�ضـيـه امل�صلحــة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
متنح امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة حــق االنتفاع بالأرا�ضي اململوكة للدولة طبقا للأحكام
وال�ضوابط الواردة فـي قانون تنظيم حــق االنتف ــاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة والئحته التنفيذية
امل�ش ــار �إليهمـ ــا  ،ويك ــون منـح ح ــق االنتف ــاع عل ــى الأرا�ض ــي الت ــي تخ ــ�ص�ص له ــذا الغ ــر�ض
من قبل وزارة الإ�سكان .
املــادة الثانيـــــة
ي�شرتط ملنح امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة حق االنتفاع بالأرا�ضي اململوكة للدولة الآتي :
-101-

�	- 1أن تكون امل�ؤ�س�سة مملوكة بالكامل ملواطن عماين .
�	- 2أن يكون املقر الرئي�سي للم�ؤ�س�سة فـي �سلطنة عمان .
�	- 3أن يكون مالك امل�ؤ�س�سة متفرغا لإدارتها .
�	- 4أن يكون مالك امل�ؤ�س�سة م�سجال لدىالهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة ك�صاحب
عمل .
� - 5أن تكون امل�ؤ�س�سة م�سجلة لدى الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة .
املــادة الثالثــــة
يكون للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة حق االنتفاع ب ـ�أر�ض واحدة فقط  ،وتكون املفا�ضلة
بني امل�ؤ�س�سات وفقا لطبيعــة و�أهمية امل�شـروع وجــدواه االقت�صادية  ،ثم للم�ؤ�س�ســة املحققــة
لن�سب تعمني �أعلى  ،ثم للم�ؤ�س�سة الأ�سبق فـي تقدمي الطلب .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  14 :من ربيـع الثانـي 1437هـ
املوافــــق  24 :من ينايـــــــــــــــر 2016م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1133
ال�صادرة فـي 2016/1/31م
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قــرار وزاري
رقـم 2016/13
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة حتديـد قيـم منـح ومتليـك
وت�أجري الأرا�ضـي احلكومية ور�سـوم ت�سجيلهـا وغريها مـن الر�سوم
املرتبطــة بهــا وثمـن بيــع اخلرائــط ومنــاذج العقــود واال�ستـمــارات
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  80/5ب�إ�صدار قانون الأرا�ضي ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5ب�ش�أن تنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة ،
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 الئحة حتديد قيم منح ومتليك وت�أجري الأرا�ضي احلكومية ور�سوم ت�سجيلها وغريها
من الر�سوم املرتبطة بها وثمن بيع اخلرائط ومناذج العقود واال�ستمارات ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ، 2013/145
و�إل ــى موافقـ ـ ــة وزارة املالي ـ ـ ـ ــة بكتابه ــا رق ــم  :مالي ـ ـ ــة  -ت ( / )84270م.ت.د 307/3/6/
بتاريـ ــخ 2016/1/7م .
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بالبنديــن رقم ــي ( )1و( )3من امللحــق رقـم ( )7بتحدي ــد ر�س ــوم ت�سجيــل وتوثيــق
بع�ض الت�صرف ــات ور�سوم االنتق ــال وطلبات �إثبات امللكية املرفق بالئحة حتديد قيــم منــح
ومتليك وت�أجري الأرا�ضي احلكومية ور�سوم ت�سجيلها وغريها مـ ــن الر�سـ ــوم املرتبط ــة به ــا
وثمن بيع اخلرائط ومناذج العقود واال�ستمارات امل�شار �إليها  ،البندان الآتيان :
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1

ت�سجيل عقود البيع والهبة من الغري ،
ومن الأقارب من غري الدرجة الأوىل

( )%5خم�سة باملائة من قيمة الأر�ض

3

ت�سجيــل الأرا�ض ــي املمنوح ــة

( )%5خم�سة باملائة من قيمة الأر�ض

املــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثـــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من �أول فرباير 2016م .
�صدر فـي  17 :من ربيـع الثانـي 1437هـ
املوافــــق  27 :من ينايـــــــــــــــر 2016م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1133
ال�صادرة فـي 2016/1/31م
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قــــرار وزاري
رقــــم 2016/67
بفـر�ض ر�سـوم علـى ت�سجيـل املرخـ�ص لهـم
مبزاولـة مهنــة الو�ساطــة العقاريـــة فـي وزارة الإ�سكــان
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم �أعمال الو�ساطة فـي املجاالت العقارية ال�صادر باملر�سوم ال�سـلطاين
رقـم ، 86/78
و�إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل موافقة وزارة املاليـة ،
وبنــاء علــى مــا تـقـتـ�ضـيـه امل�صلحــة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتـ ــدد ر�سـ ـ ــوم �إ�ص ــدار وجتديـ ــد بطاق ـ ــة ت�سجي ـ ــل مزاولـ ــة مهن ـ ــة الو�ساطـ ـ ـ ــة العقاري ـ ــة ،
و�إ�صدار بدل فاقد عنه ــا  ،ور�سوم �إ�صدار وجتديد بطاقة الو�سيط العق ــاري  ،و�إ�ص ــدار بدل
فاقـد عنهــا  ،على النحو الآتي :
القيمة بالريال العماين
نــوع ال�شــهــــادة
م
حمافظة م�سقط باقي املحافظات
�إ�صدار بطاقة ت�سجيل
()300
()500
1
ملرة واحدة
ملرة واحدة
مزاولة مهنة الو�ساطة العقارية
()100
()200
جتديد بطاقة ت�سجيل
2
�سنويا
�سنويا
مزاولة مهنة الو�ساطة العقارية
�إ�صدار بدل فاقد
3
()50
()100
لبطاقة الو�ساطة العقارية
()25
() 50
�إ�صدار بطاقة الو�سيط العقاري
4
ملرة واحدة
ملرة واحدة
()15
()25
جتديد بطاقة الو�سيط العقاري
5
�سنويا
�سنويا
�إ�صدار بدل فاقد
()15
()25
6
لبطاقة الو�سيط العقاري
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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 .
�صــدر فـي  29 :من �شـــــــــــــــوال 1437هــ
املوافــــــق  3 :من �أغ�سـطــــــ�س 2016م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1158
ال�صادرة فـي 2016/8/14م
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قــرار وزاري
رقــــم 2016/92
ب�إ�صـدار الئحـة القيـم والر�سـوم والأثمـان التـي حت�صلهـا وزارة الإ�سكـان
ا�ستنادا �إىل قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة ,
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 الالئحة التنفـيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة
ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 82/88
و�إىل الئحة حتديد قيم منح ومتليك وت�أجري الأرا�ضي احلكومية ور�سوم ت�سجيلها وغريها
من الر�سوم املرتبطة بها وثمن بيع اخلرائط ومناذج العقود واال�ستمارات ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم , 2013/145
و�إىل القرار الوزاري رقم  2016/67بفر�ض ر�سوم على ت�سجيل املرخ�ص لهم مبزاولة مهنة
الو�ساطة العقارية فـي وزارة الإ�سكان ,
و�إىل موافقة وزارة املالية .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل ف ــي �ش ـ�أن حتديــد القيــم والر�ســوم والأثمــان التي حت�صلهــا وزارة الإ�سكــان ب�أحكــام
الالئحــة املرفقــة .
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املــادة الثانيـــــة
يلغى القراران الوزاريان رقما  2013/145و  2016/67امل�شار �إليهما  ،كما 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  8 :من حمــــــــــــــرم 1438هـ
املوافــــق  10 :من �أكتوبـــــــــــــر 2016م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1166
ال�صادرة فـي 2016/10/16م

-108-

الئحـة القيـم والر�سـوم والأثمـان التـي حت�صلهـا وزارة الإ�سكـان
املــادة ( ) 1
حتدد قيم منح ومتليك الأرا�ضي احلكومية وفقا للملحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
حتدد قيم امتداد الأرا�ضي احلكومية وفقا للملحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
حتدد قيم امل�ساحات الزائدة واحليازات غري مكتملة املدة للأرا�ضي احلكومية وفقا للملحق
رقم ( )3املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
حتدد ر�سوم تغيري ا�ستعمال الأرا�ضي وفقا للملحق رقم ( )4املرفق بهذه الالئحــة  ،وتعفى
من تلك الر�سوم الأرا�ضي الزراعية التي تــم تغيي ــر ا�ستعماله ــا لوقوعه ــا فـ ــي خمط ــطات
حكومي ــة تف�صيلي ــة  ،وال حت�صــل ر�ســوم علــى طلبــات تغييــر ا�ستعمـال الأرا�ضـي الزراعيـة
التـي �سـبق لـوزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة حت�صيل ر�سوم عنها وفقا لل�ضوابط ال�سارية
وقت ال�سداد .
املــادة ( ) 5
حتـدد قيـم الإيجـار ومقابـل االنتفـاع ال�سنـوي بالأرا�ضـي احلكوميـة وفقـا للملحـق رقـم ()5
املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
حتدد ر�سوم ت�سجيل وتوثيق الت�صرفات ور�سوم االنتقال وطلبات �إثبات امللكية وفقا للملحق
رقم ( )6املرفق بهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 7
حتـدد ر�سـوم ت�سجيـل املرخـ�ص لهم مبزاولة مهنة الو�ساطة العقارية وفقا للملحق رقم ()7
املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 8
حتـدد ر�سـوم خدمـات طلبـات ا�ستخـراج امل�ستنـدات  ،واالطـالع على ال�سجالت واملحررات ،
وحتديد قطع الأرا�ضي  ،واعتماد م�سارات اخلدمات وفقـا للملحـق رقـم ( )8املرفـق بهـذه
الالئحة .
املــادة ( ) 9
يحدد ثمن بيع اخلرائط وفقا للملحق رقم ( )9املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 10
يحدد ثمن بيع مناذج العقود واال�ستمارات وفقا للملحق رقم ( )10املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 11
يك ــون الإعفــاء مـن قيـم منـح ومتليـك الأرا�ضـي احلكومـية ور�سـوم ت�سجيلهـا وفقـا للملحـق
رقم ( )11املرفق بهذه الالئحة .
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ملحــــق رقـــــم ( ) 1
قيــم منــح ومتليــك الأرا�ضــي احلكوميــة
أ�  -اال�ستعمــال ال�سكنــي
الواليــة

القيمـة بالريـال العمانـي

 واليات حمافظة م�سقط  ،عدا والية قريات . -والية �صاللة .

()1
واحد للمرت املربع

 -بقية الواليات الأخرى .

()0٫5
ن�صف للمرت املربع

ب  -اال�ستعمال التجاري وال�سكني التجاري وال�صناعي
الواليــة

القيمـة بالريـال العمانـي

 واليات حمافظة م�سقط  ،عدا والية قريات . -والية �صاللة .

()7
�سبعة للمرت املربع
()3
ثالثة للمرت املربع

 بقية الواليات الأخرى .ج  -اال�ستعمــال الزراعــي
الواليــة

القيمـة بالريـال العمانـي

 واليات حمافظة م�سقط  ،عدا والية قريات . -والية �صاللة .

()300
ثالثمائة للفدان
()200
مائتان للفدان

 بقية الواليات الأخرى .-111-

ملحــــق رقـــــم ( ) 2
قيــم امتــداد الأرا�ضــي احلكوميــة
�أ  -اال�ستعمــال ال�سكنــي
الواليــة
 واليات حمافظة م�سقط  ،عدا والية قريات . -والية �صاللة .

القيمـة بالريـال العمانـي
 ( )1واحد عن كل مرت مربعللم�ساحة الأ�صلية  ،بالإ�ضافة
�إىل االمتداد لغاية ( 800م)2
ثمامنائة مرت مربع .
 م ــا زاد عل ــى ذل ـ ــك ب�سعـ ــر(� )7سبعة عن كل مرت مربع .
 ( )0.5ن�صف لكل مرت مربعللم�ساحة الأ�صلية  ،بالإ�ضافة
�إىل االمتداد لغاية ( 800م)2
ثمامنائة مرت مربع .
 م ــا زاد عل ــى ذل ـ ــك ب�سعـ ــر( )2اثنني للمرت املربع .

 -بقية الواليات الأخرى .

ب  -اال�ستعمال التجاري وال�سكني التجاري
الواليــة
 واليات حمافظة م�سقط  ،عدا والية قريات . -والية �صاللة .

 -بقية الواليات الأخرى .
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القيمـة بالريـال العمانـي
 (� )7سبعة عن كل مرت مربعللم�ساحة الأ�صلية  ،بالإ�ضافة
�إىل االمتداد لغاية ( 500م)2
خم�سمائة مرت مربع .
 م ــا زاد عل ــى ذل ـ ــك ب�سعـ ــر( )20ع�شرين للمرت املربع .
 ( )3ثالثة عن كل مرت مربعللم�ساحة الأ�صلية  ،بالإ�ضافة
�إىل االمتداد لغاية ( 500م)2
خم�سمائة مرت مربع .
 م ــا زاد عل ــى ذل ـ ــك ب�سعـ ــر( )10ع�شرة للمرت املربع .

تابــع  :ملحـ ــق رق ـ ــم (  ) 2قيــم امتــداد الأرا�ضــي احلكوميــة
ج  -اال�ستعمــال ال�صناعــي
الواليــة
 واليات حمافظة م�سقط  ،عدا والية قريات . -والية �صاللة .

القيمـة بالريـال العمانـي
 (� )7سبعة عن كل مرت مربعللم�ساحة الأ�صلية  ،بالإ�ضافة
�إىل االمتداد لغاية (1000م)2
�ألف مرت مربع .
 م ــا زاد عل ــى ذل ـ ــك ب�سعـ ــر( )20ع�شرين للمرت املربع .
 ( )3ثالثة عن كل مرت مربعللم�ساحة الأ�صلية  ،بالإ�ضافة
�إىل االمتداد لغاية (1000م)2
�ألف مرت مربع .
 م ــا زاد عل ــى ذل ـ ــك ب�سعـ ــر( )10ع�شرة للمرت املربع .

 -بقية الواليات الأخرى .

د  -اال�ستعمــال الزراعــي
القيمـة بالريـال العمانـي

الواليــة

 ( )300ثالثمائة عن كل فدانللم�ساحة الأ�صلية  ،بالإ�ضافة
 واليات حمافظة م�سقط  ،عدا والية قريات .�إىل االمتداد لغاية ( )10ع�شرة �أفدنة .
 والية �صاللة . م ــا زاد عل ــى ذل ـ ــك ب�سعـ ــر(� )1000ألف للفدان .
 ( )200مائتان للم�ساحة الأ�صلية ،بالإ�ضافة �إىل االمتداد لغاية
( )10ع�شرة �أفدنة              .
 م ــا زاد عل ــى ذل ـ ــك ب�سعـ ــر(� )600ستمائة للفدان .

 -بقية الواليات الأخرى .
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ملحــــق رقـــــم ( ) 3
قيـم امل�ساحـات الزائـدة واحليـازات غيـر مكتملـة املـدة للأرا�ضـي احلكوميـة
�أ  -اال�ستعمــال ال�سكنــي
القيمـة بالريـال العمانـي
الواليــة
 ( )3ثالثة عن كل مرت مربعللم�ساحة الأ�صلية  ،بالإ�ضافة �إىل
امل�ساحة الزائدة لغاية ( 800م)2
ثمامنائة مرت مربع .
 واليات حمافظة م�سقط  ،عدا والية قريات  )3( - .ثالثة عن كل مرت مربعللحيازة غري مكتملة املدة لغاية
 والية �صاللة .م�ساحة ( 800م )2ثمامنائة مرت مربع .
 ما زاد على ذلك فـي احلالتنيال�سابقتني ب�سعر ( )20ع�شرين
للمرت املربع .
 ( )1٫5واحد ون�صف عن كل مرتمربع للم�ساحة الأ�صلية  ،بالإ�ضافة
�إىل امل�ساحة الزائدة لغاية ( 800م)2
ثمامنائة مرت مربع .
 ( )1٫5واحد ون�صف عن كل مرت بقية الواليات الأخرى .مربع للحيازة غري مكتملة املدة لغاية
م�ساحة ( 800م )2ثمامنائة مرت مربع .
 ما زاد على ذلك فـي احلالتنيال�سابقتني ب�سعر ( )10ع�شرة
للمرت املربع .
ب  -اال�ستعمال التجاري وال�سكني التجاري
الواليــة
 واليات حمافظة م�سقط  ،عدا والية قريات . والية �صاللة . بقية الواليات الأخرى .-114-

القيمـة بالريـال العمانـي
()40
�أربعون عن كل مرت مربع .
()20
ع�شرون عن كل مرت مربع .

تابــع  :ملحق رقم (  ) 3قيـم امل�ساحـات الزائـدة واحليـازات غيـر مكتملـة املـدة للأرا�ضـي احلكوميـة
ج  -اال�ستعمــال ال�صناعــي
الواليــة
 واليات حمافظة م�سقط  ،عدا والية قريات . والية �صاللة . -بقية الواليات الأخرى .

القيمـة بالريـال العمانـي
()40
�أربعون عن كل مرت مربع .
()20
ع�شرون عن كل مرت مربع .

د  -اال�ستعمــال الزراعــي
القيمـة بالريـال العمانـي

الواليــة

 ( )900ت�سعمائة للفدان الواحدللم�ساحة الأ�صلية  ،بالإ�ضافة
�إىل امل�ساحة الزائدة لغاية ()10
ع�شرة �أفدنة .
 واليات حمافظة م�سقط  ،عدا والية قريات  )900( - .ت�سعمائة للفدان الواحدللحيازة غري مكتملة املدة لغاية
 والية �صاللة .( )10ع�شرة �أفدنة .
 ما زاد على ذلك فـي احلالتنيال�سابقتني ب�سعر ()6000
�ستة �آالف للفدان الواحد .
 (� )600ستمائة للفدان الواحدللم�ساحة الأ�صلية  ,بالإ�ضافة
�إىل امل�ساحة الزائدة لغاية ()10
ع�شرة �أفدنة .
 (� )600ستمائة للفدان الواحد بقية الواليات الأخرى .للحيازة غري مكتملة املدة لغاية
( )10ع�شرة �أفدنة .
 ما زاد على ذلك فـي احلالتنيال�سابقتني ب�سعر (� )4000أربعة
�آالف للفدان الواحد .
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ملحــــق رقـــــم ( ) 4
ر�ســوم تغييــر ا�ستعمــال الأرا�ضــي
أ�  -تغييــر ا�ستعمــال الأرا�ضي ال�سكنيــة إ�لــى اال�ستعم ــال التج ــاري �أو ال�سكن ــي التج ــاري
�أو ال�صناعي �أو ال�سياحي
الواليــة

الر�ســم بالريـال العمانـي

 واليات حمافظة م�سقط  ،عدا والية قريات . -والية �صاللة .

()3
ثالثة للمرت املربع .
()2
اثنان للمرت املربع .

 -بقية الواليات الأخرى .

ب  -تغيري ا�ستعمال الأرا�ضي الزراعية �إىل ا�ستعماالت �أخرى
املعاملـــة

الر�ســـم

تغيري ا�ستعمال الأرا�ضي الزراعية
�إىل اال�ستعمال التجاري �أو ال�سكني التجاري
�أو ال�صناعي �أو ال�سياحي .

()1
ريال عماين واحد للمرت املربع .

تغيري ا�ستعمال الأرا�ضي الزراعية
�إىل اال�ستعمال ال�سكني .

()500
خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .

�إقامة وحدة �سكنية �إ�ضافـية فـي الأرا�ضي
الزراعية �أو ف�صل املنازل القائمة الإ�ضافـية
عن الأرا�ضي الزراعية .

()100
مائة بي�سة للمرت املربع .
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ملحــــق رقـــــم ( ) 5
قيــم الإيجــار ومقابــل االنتفــاع ال�سنــوي بالأرا�ضــي احلكوميــة
نـــوع اال�ستعمــال

جت ــاري و�صناعـ ــي

املحافظــة  /الواليــة

القيمــــة

 واليات حمافظة م�سقط ,()1
عدا والية قريات .
ريال عماين واحد للمرت املربع .
 والية �صاللة .() 500
 -بقية الواليات الأخرى  .خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .

زراعـ ـ ـ ــي

جمي ــع الوالي ــات

()50
خم�سون رياال عمانيا للفدان .

م�شاريع اال�ستزراع ال�سمكي
البحري وعلى الياب�سة

جميع الواليات

()5
خم�سة رياالت عمانية للفدان .

٭ بيع وتربية الدواجن
جميع الواليات

()50
خم�سون رياال عمانيا
لأول ( )100مائة فدان ،
وما زاد على ذلك ب�سعر ()5
خم�سة رياالت عمانية للفدان .

مناحـ ـ ـ ــل

جميع الواليات

()150
مائة وخم�سون
بي�سة للمرت املربع .

�آبـ ـ ـ ــار

جميع الواليات

()1
ريال عماين واحد للمرت املربع .

٭ تربية املوا�شي
٭ بيع املوا�شي
٭ م�شاريع الألبان
وامل�شاريع الزراعية

٭ يـعاد النظر فـي حتديد قيمة مقابل االنتفاع للأرا�ضي املخ�ص�صة لبيع وتربية الدواجن ،
واملوا�شي  ،وم�شاريع اال�ستزراع ال�سمكي البحري  ،وعلى الياب�سة بعد ( )5خم�س �سنوات ،
ويتم الن�ص على ذلك فـي عقود االنتفاع .
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تابــع  :ملح ــق رقــم (  ) 5قيــم الإيجــار ومقابــل االنتفــاع ال�سنــوي بالأرا�ضــي احلكوميــة
نـــوع اال�ستعمــال

املحافظــة  /الواليــة

القيمــــة

�سياح ــي وترفـيه ــي

 واليات حمافظة م�سقط ,عدا والية قريات .
 -والية �صاللة .

()500
خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .

 -بقية الواليات الأخرى .

()200
مائتا بي�سة للمرت املربع .

 واليات حمافظة م�سقط ,عدا والية قريات .
 -والية �صاللة .

()500
خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .

جممع ـ ــات �سكني ـ ــة

()300
 بقية الواليات الأخرى .ثالثمائة بي�سة للمرت املربع .

خم ـ ـ ـ ـ ــازن

 واليات حمافظة م�سقط ,عدا والية قريات .
 -والية �صاللة .

()500
خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .

()300
 بقية الواليات الأخرى .ثالثمائة بي�سة للمرت املربع .

خدم ـ ـ ــات �شاطئيـ ـ ـ ــة

ك�سـ ـ ـ ـ ــارات

 واليات حمافظة م�سقط ,عدا والية قريات .
 -والية �صاللة .

()1
ريال عماين واحد للمرت املربع .

()500
 بقية الواليات الأخرى .خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .
()400
جميع واليات ال�سلطنة
�أربعمائة بي�سة للمرت املربع .
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ملحــــق رقـــــم ( ) 6
ر�سـوم ت�سجيـل وتوثيـق الت�صرفـات ور�سـوم االنتقـال وطلبـات �إثبـات امللكيـة
م

الـبيـــــان
ر�سوم ت�سجيل عقود البيع والهبة
من الغري  ،ومن الأقارب من غري
الدرجة الأوىل .

2

ت�سجيل الأرا�ضي املمنوحة .

3

ت�سجيل عقود الهبة بني الأقارب
من الدرجة الأوىل والو�صية
والوقف والق�سمة والإرث .

1

4
5

6

7
8
9
10
11

الر�ســـم
()% 5
خم�ســة باملائــة مــن القيمــة .
()% 5
خم�سة باملائة من قيمة الأر�ض .
()30
ثالثــون ريــاال عمانــيا .

()%2
ت�سجيل عقود املبادلة .
اثنــان باملائــة مــن القيمــة .
()20
ت�سجي ــل الأم ــالك .
ع�شــرون ريــاال عمانيــا .
 ( )%0.5ن�صف باملائة من قيمة الرهنبالن�سبة للأرا�ضي ال�سكنية والزراعية .
 ( )%1واحد باملائة من قيمة الرهنبالن�سبة للأرا�ضي التجارية وال�سكنية
ت�سجيل عقود الرهن .
التجارية وال�صناعية وال�سياحية .
 وبحد �أق�صى ( )300٫000ثالثمائة�ألف ريال عماين فـي احلالتني
ال�سابقتني .
()%1
ت�سجيل عقود االنتفاع .
واحد باملائة من مقابل حق االنتفاع .
()30
�إلغــاء ال ـ ــرهن .
ثالثــون ريــاال عمانيــا .
()50
اخلدمــة املمت ــازة .
خم�ســون ريــاال عمانــيا .
()100
انتقال املوثق �إىل مقر طالب خدمة
مائــة ريــال عمانــي .
التوثيق العقاري .
انتقال املوثق �إىل مقر طالب
()10
ع�شــرة ريــاالت عمانيــة .
خدمة التوثيق العقاري العاجز �أو املعاق .
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ملحــــق رقـــــم ( ) 7
ر�سـوم ت�سجيـل املرخـ�ص لهـم مبزاولـة مهنـة الو�ساطـة العقاريـة
م

نــــوع ال�شـهـــادة

الر�ســـم بالريـــال العمانــــي
حمافظـة م�سقـط

باقـي املحافظـات

�إ�صدار بطاقة ت�سجيل مزاولة
1
مهنة الو�ساطة العقارية .

()500
خم�سمائة ملرة واحدة

()300
ثالثمائة ملرة واحدة

جتديد بطاقة ت�سجيل مزاولة
2
مهنة الو�ساطة العقارية .

()200
مائت ــان �سنويــا

()100
مائ ــة �سنوي ــا

3

�إ�صدار بدل فاقد لبطاقة
الو�ساطة العقارية .

()100
مائـ ـ ـ ـ ـ ــة

()50
خم�س ـ ـ ــون

4

�إ�ص ــدار بطاقــة
الو�سيــط العق ــاري .

()50
خم�سون ملرة واحدة

()25
خم�سة وع�شرون ملرة واحدة

()25
 5جتديد بطاقة الو�سيط العقاري
خم�سة وع�شرون �سنويا
6

�إ�صدار بدل فاقد
لبطاقة الو�سيط العقاري

()25
خم�ســة وع�شــرون
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()15
خم�سة ع�شر �سنويا
()15
خم�ســة ع�شــر

ملحــــق رقـــــم ( ) 8
ر�ســـوم اخلدمـــات الأخــــرى
أ�  -حتديـد قطـع الأرا�ضـي
م

الـبيـــــان

الر�ســم بالريــال العمانــي

1

 حتديد قطع الأرا�ضي فـي والياتحمافظة م�سقط  ،عدا والية قريات .
 -والية �صاللة .

()20
ع�شـ ـ ـ ـ ــرون

2

 حتديد قطع الأرا�ضي فـي بقيةالواليات الأخرى .

()10
ع�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

3

�إعادة حتديد قطع الأرا�ضي
بجميع واليات ال�سلطنة .

()5
خم�س ـ ـ ـ ـ ــة

ب  -اعتمـاد م�سـارات اخلدمـات
م

نــوع املعاملــة

الر�ســم بالريــال العمانــي

1

اعتماد م�سارات اخلدمات .

()20
ع�شـ ــرون حتـ ــى طـ ــول
( )3ثالثـ ـ ـ ــة كيلومت ـ ـ ــرات ،
و ( )5خم�س ـ ــة للكيلومت ـ ــر
فـيمـ ــا زاد علـ ــى ذل ـ ــك .

2

اعتماد خرائط املوقع العام .

()10
ع�شــرة لكــل معامل ــة .
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تابــع  :ملحـ ــق رق ـ ــم (  ) 8ر�س ــوم اخلدم ــات ا ألخـ ــرى
ج  -ا�ستخراج امل�ستندات واالطالع على ال�سجالت واملحررات
م

الـبيـــــان

الر�ســم بالريــال العمانــي

1

ا�ستخراج �سند امللكية .

()10
ع�ش ـ ـ ـ ـ ــرة

2

ا�ستخراج �شهادة بيانـات عقاريــة .

()10
ع�شـ ـ ـ ـ ـ ــرة

3

ا�ستخراج بدل فاقد ل�سند امللكيــة .

()50
خم�س ـ ـ ـ ــون

4

ا�ستخراج بدل تالف ل�سند امللكيــة .

()30
ثالث ـ ـ ـ ــون

5

ا�ستخراج ن�سخة من كل �صفحة
من املحررات والأوراق الأخرى
التي يجوز ت�صويرها .

()2
ريـاالن لكـل �صفحـة

6

طلب الت�أ�شري بهوام�ش
ال�سجالت واملحررات .

()10
ع�شـ ـ ـ ـ ــرة

7

طلب ت�صحيح �أو تعديل اال�سم
فـي �سندات امللكية .

()10
ع�شـ ـ ـ ـ ــرة

8

االطالع على ال�سجالت واملحررات
اخلا�صة بكل وحدة عقارية .

()10
ع�شـ ـ ـ ـ ــرة

9

االطالع على ال�سجالت واملحررات
اخلا�صة بكل ا�سـم م�سجل .

()10
ع�ش ـ ـ ـ ـ ــرة

10

االطالع على ال�سجالت واملحررات
اخلا�صة بكل منطقة .

()10
ع�شـ ـ ـ ـ ـ ــرة

ا�ستخراج الر�سم امل�ساحي لقطع الأرا�ضي
 11التي تقوم املكاتب اال�ست�شارية الهند�سية
ب�إعادة م�سحها .
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()10
ع�شـ ـ ـ ـ ـ ــرة

ملحــــق رقـــــم ( ) 9
ثمــن اخلرائــط التــي ت�صدرهــا الــوزارة
أ�  -خرائـط املخططـات العاديـة
م

نــوع
ومقــا�س الــورق

مقيــا�س
نـــوع
الر�ســـــم وطريقـة الت�صويـر

1

�أبي�ض 0A

1/ 2000

ملون  /احلا�سب الآيل

2

�أبي�ض 1A

1/ 2000

ملون  /احلا�سب الآيل

3

�أبي�ض 3A

1/ 2000

ملون  /احلا�سب الآيل

4

�أبي�ض 0A

1/ 5000

ملون  /احلا�سب الآيل

5

�أبي�ض 1A

1/ 5000

ملون  /احلا�سب الآيل

6

�أبي�ض 3A

1/ 5000

ملون  /احلا�سب الآيل

7

�أبي�ض 0A

1/ 2000

8

�أبي�ض 1A

1/ 2000

9

�أبي�ض 3A

1/ 2000

10

�أبي�ض 0A

1/ 5000

11

�أبي�ض 1A

1/ 5000

12

�أبي�ض 3A

1/ 5000

�أ�سود و�أبي�ض /
احلا�س ـ ـ ــب الآل ـ ــي
�أ�سود و�أبي�ض /
احلا�س ـ ـ ــب الآل ـ ــي
�أ�سود و�أبي�ض /
احلا�س ـ ـ ــب الآل ـ ــي
�أ�سود و�أبي�ض /
احلا�س ـ ـ ــب الآل ـ ــي
�أ�سود و�أبي�ض /
احلا�س ـ ـ ــب الآل ـ ــي
�أ�سود و�أبي�ض /
احلا�س ـ ـ ــب الآل ـ ــي
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القيمــة
بالريــال العمانــي
()15
خم�سـ ــة ع�شـ ــر
()10
ع�ش ـ ـ ــرة
()8
ثمانيـ ـ ـ ــة  
()30
ثالثـ ـ ـ ــون
()25
خم�سـ ـ ــة وع�شـ ــرون
()20
ع�شـ ـ ـ ــرون
()10
ع�شـ ـ ـ ــرة
()8
ثماني ـ ـ ــة
()7
�سبع ـ ـ ـ ــة
()20
ع�شـ ـ ـ ــرون
()15
خم�سـ ــة ع�شـ ــر
()10
ع�ش ـ ـ ـ ـ ــرة

تابـــع  :ملحـ ــق رق ـ ــم (  ) 9ثمــن اخلرائــط التــي ت�صدرهــا الــوزارة
ب  -خرائـط خمططـات الت�صويـر اجلـوي
مقيا�س
نــوع
م ومقا�س الورق الر�سـم
� 1أبي�ض 1/ 2000 0A
� 2أبي�ض 1/ 2000 1A
� 3أبي�ض 1/ 2000 3A
� 4أبي�ض 1/ 5000 0A
� 5أبي�ض 1/ 5000 1A
� 6أبي�ض 1/ 5000 3A
� 7أبي�ض 1/ 2000 0A
� 8أبي�ض 1/ 2000 1A
� 9أبي�ض 1/ 2000 3A
� 10أبي�ض 1/ 5000 0A
� 11أبي�ض 1/ 5000 1A
� 12أبي�ض 1/ 5000 3A
ج  -اخلرائــط الرقميــة

نـــوع
وطريقـة الت�صويـر
ملون  /احلا�سب الآيل
ملون  /احلا�سب الآيل
ملون  /احلا�سب الآيل
ملون  /احلا�سب الآيل
ملون  /احلا�سب الآيل
ملون  /احلا�سب الآيل
�أ�سود و�أبي�ض  /احلا�سـب الآيل
�أ�سود و�أبي�ض  /احلا�سـب الآيل
�أ�سود و�أبي�ض  /احلا�سـب الآيل
�أ�سود و�أبي�ض  /احلا�سـب الآيل
�أ�سود و�أبي�ض  /احلا�سـب الآيل
�أ�سود و�أبي�ض  /احلا�سـب الآيل

القيمــة
اخلدمة امل�ساحة
النـــوع بالريال العماين
()50
خمططات عادية خم�ســون
 1كم ×  2كم
()100
خمططات +
ا�ستخراج
مائ ـ ـ ــة
ت�صوير جوي
خرائــط  
()25
رقمـيـ ــة
خمططات عادية خم�سة وع�شرون
100م ×200م
()50
خمططات +
ت�صوير جوي خم�سـ ـ ــون
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القيمــة
بالريــال العمانــي
( )45خم�سة و�أربعون
( )30ثالثون
( )35خم�سة وثالثون
( )100مائ ــة
( )75خم�سة و�سبعون
( )50خم�ســون
(� )40أربعــون
( )35خم�سة وثالثون
( )30ثالثــون
( )80ثمانــون
(� )60ستــون
( )45خم�سة و�أربعون

ما زاد عن تلك امل�ساحة
يح�سـ ــب كالآت ــي :
امل�ساحة املطلوبة × القيمة
2×1
ما زاد عن تلك امل�ساحة
يح�ســب كالآت ــي :
امل�ساحة املطلوبة × القيمة
200×100

ملحــــق رقـــــم ( ) 10
ثمـن منـاذج العقـود واال�ستمـارات التـي ت�صدرهـا وزارة الإ�سكـان
م

الـبيـــــان

القيمــة بالريــال العمانــي

1

النموذج الواحد من عقود البيع
�أو الرهن �أو الهبة �أو املبادلة .

2

النموذج الواحد من عقد االنتفاع .

3

النموذج الواحد من عقد الإيجـار .

4

ا�ستمــارة طلــب الأرا�ضــي .

5

ا�ستمــارة طلــب االمت ــداد .

6

ا�ستمارة طلب متلك العقار
لغري العمانيني .
ا�ستمارة تق�سيم �أو تغيري ا�ستعمال
الأرا�ضي الزراعية .

()2
اثنـ ـ ـ ــان
()5
خم�س ـ ـ ـ ــة
()5
خم�س ـ ـ ـ ــة
()1
واح ـ ـ ـ ـ ــد
()1
واح ـ ـ ـ ـ ــد
()25
خم�سـ ــة وع�شـ ــرون
()4
�أربع ـ ـ ـ ــة
()25
خم�سـ ــة وع�شـ ــرون
()50
خم�س ـ ـ ـ ــون
()25
خم�س ـ ــة وع�ش ـ ــرون
()25
خم�سـ ـ ــة وع�ش ـ ــرون

7

ا�ستمارة التقدم ملزاد بيع الأرا�ضي احلكومية
8
التجارية وال�سكنية التجارية وال�صناعية .
ا�ستمارة التقدم ملزاد بيع الأرا�ضي املخ�ص�صة
9
ملحطات تعبئة الوقود على الطرق الرئي�سية .
ا�ستمارة طلبات �إثبات ملكية الأرا�ضي املقدمة
10
لدوائر �إثبات امللك املخت�صة باملحافظات .

11

ا�ستمارة تظلم من قرارات
دوائر �إثبات امللك .
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ملحــــق رقـــــم ( ) 11
الإعفــــــــاءات
القيــم �أو الر�ســوم املعفــى منــها

امل�ستفـيـــــد
غري العاملني وكل من ال يتجاوز دخله
ال�شهري ( )300ثالثمائة ريال عماين .

قيمة الأر�ض ال�سكنية املمنوحة
لهم ور�سوم ت�سجيلها .

املعاقـ ـ ـ ــون .

�أ�ســر ال�ضمــان االجتماع ــي .

كافة الر�سوم ذات ال�صلة بالأرا�ضي
املمنوحة لهم  ،والتي تكون م�ستحقة
وفقا لأحكام هذه الالئحة ،
وال ي�شمل ذلك عقود البيع �أو التنازل
مبقابل �أو التخارج �أو الق�سمة �إذا ترتب
عليها دفع مبالغ فـيما بني املتقا�سمني
�أو عقود املبادلة �إذا ترتب عليها دفع مبالغ
فـيما بني الطرفـني �أو عقود الرهن �أو �إلغاء
الرهن �أو الت�أ�شري بهوام�ش ال�سجالت متى
تعلقت بعقود الرهن  ،وت�سجيل قرارات
�إثبات امللك اخلا�صة بالتمليك بالثمن
والزيادات امل�ساحية واحليازات
غري مكتملة املدة .

امل�ستفـيدون من برنامج امل�ساعدات
والقرو�ض ال�سكنية .

�إعفاء وملرة واحدة من �سداد ر�سوم �إ�صدار
�سند امللكية �أو البيع �أو الرهن وفك الرهن
بالن�سبة للأر�ض �أو الوحدة ال�سكنية .

املجال ـ ــ�س العام ـ ـ ــة .

قيمة الأرا�ضي املخ�ص�صة ور�سوم ت�سجيلها
وحتديدها وا�ستخراج �سند ملكيتها .

() %50
املتقاعدون الذين يزيد دخلهم ال�شهري
على ( )300ثالثمائة ريال عماين  .خم�سون باملائة من قيمة الأر�ض املمنوحة لهم .
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قــــرار وزاري
رقــــم 2016/124
ب�إ�صــدار الئحـة متليــك الأرا�ضـي احلكوميـة
التجاريـــة وال�سكنيـــة التجاريـــة وال�صناعيــــة
والأرا�ضـي املخ�ص�صـة ال�ستعمالـهـا كمحطـات للوقـود باملزايـدة العلنيـة
ا�ستنادا �إىل نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/81
و�إىل قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
و�إلــى الئح ـ ـ ــة متلي ــك الأرا�ض ــي احلكوميـ ـ ــة التجاريـ ــة وال�سكني ـ ــة التجاري ـ ــة وال�صناعيـ ـ ــة
ال�ص ــادرة بالق ــرار ال ــوزاري رقــم ، 2007/60
وبنــاء علــى مــا تـقـتـ�ضـيـه امل�صلحة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل فـ ــي �شـ ـ�أن متلي ــك الأرا�ض ــي احلكومي ــة التجاري ــة وال�سكنية التجارية وال�صناعية
والأرا�ضــي املخ�ص�صــة ال�ستعمالهــا كمحط ــات للوق ــود باملزاي ــدة العلني ــة ب�أحك ــام الالئح ــة
املرفقـ ــة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2007/60امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  29 :من ربيــع الأول 1438هــ
املوافــــــق  29 :من دي�سمبــــــــر 2016م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1176
ال�صادرة فـي 2017/1/8م
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�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

الئحـة متليـك الأرا�ضـي احلكوميـة
التجاريــة وال�سكنيــة التجاريــة وال�صناعيــة
والأرا�ضـي املخ�ص�صـة ال�ستعمالـهـا كمحطـات للوقـود باملزايـدة العلنيـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املحدد قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــــــــوزارة  :وزارة الإ�سكـان .
الوزيــــــــــر  :وزيـر الإ�سكـان .
اللجنــــــــة  :جلنة املزايدة امل�شكلة مبوجب املــادة (  ) 6من هذه الالئحة .
الأرا�ضـــــي  :الأرا�ضــي احلكومية التجاري ـ ــة وال�سكنيــة التجاريـ ــة وال�صناعيـ ــة والأرا�ض ــي
املخ�ص�ص ـ ــة ال�ستعماله ــا كمحطـ ــات للوقـ ــود .
املــادة ( ) 2
يجوز للوزارة تخ�صي�ص قطع الأرا�ضي احلكومية التجارية وال�سكنية التجارية وال�صناعية
من كل خمطط تف�صيلي بن�سبة ال جتاوز ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من هذه الأرا�ضي ،
والأرا�ضي املخ�ص�صة ال�ستعمال حمطات الوقود الواقعة على الطرق الرئي�سية للتمليك
عن طريق املزايدة العلنية .
املــادة ( ) 3
ي�شرتط فيمن يتقدم بطلــب لتملــك الأرا�ضــي احلكوميــة التجاريــة وال�سكنيــة التجاريـة
وال�صناعيــة باملزايــدة العلنيــة ما ي�أتي :
� -1أن يك ـ ــون �شخــ�صـ ــا طبيعــيا عمانــي اجلن�سيــة  ،و�أال يق ــل عم ــره عند تقدي ــم الطل ــب
عن ( )23ثالث وع�شرين �سنة .
� - 2أال يزيد عدد قطع الأرا�ضي التي يتقدم بطلب متلكها وفقا لأحكام هذه الالئحة
على ( )2قطعتني .
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املــادة ( ) 4
ي�شتــرط فيمــن يتقــدم بطلــب متلــك للأرا�ضــي املخ�ص�صــة ال�ستعمالهــا كمحطــات للوقود
الواقعة على الطرق الرئي�سية باملزايدة العلنية ما ي�أتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 2أال يقل عمر ال�شخ�ص الطبيعي عند تقدمي الطلب عن ( )23ثالث وع�شرين �سنة .
� - 3أال يكـون مالك ــا لقطعة �أر�ض �أخرى خم�ص�ص ــة ملحط ــة وقود عنــد تقديــم الطلــب
�سواء با�سمه � ،أو با�سم �شركة �أو م�ؤ�س�سة مملوكة له  ،كليا �أو جزئيا .
� - 4أال يزيد عدد قطع الأرا�ضي التي يتقدم بطلب متلكها  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة
على قطعة �أر�ض واحدة .
املــادة ( ) 5
ي�شتـرط ف ــي الأر�ض املــراد متليكهــا ال�ستعماله ــا كمحط ــة للوقــود باملزاد العلني �أال تقل
م�ساحتهــا عــن (3000م )2ثالث ــة �آالف متــر مربـ ــع � ،إال فـي احل ــاالت الت ــي تربره ــا حاجـ ــة
املنطقـة وفـق املعاييـر الفنيـة والتخطيطيــة .
املــادة ( ) 6
تن�شـ أ� جلن ــة للمزايــدة بالــوزارة  ،وت�شكــل بقــرار من الوزيــر برئا�سة وكيل وزارة الإ�سكان
وع�ضوية ممثلني عن كل من :
 وزارة الإ�سك ـ ــان . وزارة املالي ـ ـ ـ ـ ــة . الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط .عل ــى �أن يـحـ ــدد الق ــرار نائب ــا للرئيـ ــ�س م ــن ب ــني �أع�ضاء اللجن ــة  ،يحــل حملــه عنــد غياب ــه
�أو وجـود مانـع يحــول دون ممار�ستــه اخت�صا�صاتــه .
املــادة ( ) 7
تخت�ص اللجنة بالآتي :
 - 1حتديد الأرا�ضي التي �سيتم التزايد عليها  ،والبيانات واملعلومات واال�شرتاطات
الفنية اخلا�صة بكل قطعة �أر�ض منها  ،واخلدمات املتوفرة بها .
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� - 2أخذ موافقات اجلهات املخت�صة على الأرا�ضي املراد متليكها  ،ال�ستعمالها كمحطات
للوقود باملزايدة العلنية .
 - 3حتديد القيمة ال�سوقية ( قيمة الأ�سا�س ) لكل قطعة �أر�ض قبل طرحها للمزايدة
العلنية وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،وي�ستعان فـي حتديد القيمة ال�سوقية بثالثة
عرو�ض من مكاتب و�ساطة عقارية لكل قطعة �أر�ض .
املــادة ( ) 8
تعلن الوزارة بالن�شر فـي �صحيفة يوميــة  ،وفـي موقع الوزارة الإلكرتوين عن الأرا�ضي
املراد متليكها باملزايدة العلنية املطروحة للمزايدة ثالث مرات  ،الأوىل قبل (� )40أربعني
يوما من التاريخ املحـدد لإجـراء املـزاد  ،والثانيـة قبل ( )30ثالثني يومـا من هذا التاريخ ،
والثالثة قبل ( )15خم�سة ع�شر يوما من التاريخ امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 9
يجب �أن يت�ضمن الإعالن الوارد فـي املــادة ( )8من هذه الالئحة البيانات الأ�سا�سية للأر�ض
املعرو�ضة للمزايدة  ،ومواعيد تقدمي العطاءات  ،وتاريخ فتح املظاريف العلنية  ،و�شرطا
يق�ضي ب�إلزام املتزايد ب�أداء ت�أمني م�ؤقت قدره ( )%5خم�سة باملائة من قيمة العطاء با�سم
وزارة املالية يرفق با�ستمارة العطاء  ،و�أي بيانات �أخرى تراها الوزارة .
املــادة ( ) 10
تقدم عطاءات الراغبني فـي دخول املزايدة على اال�ستمارة املعدة لهذا الغر�ض �إىل رئي�س
اللجنة فـي مظاريف مغلقة  ،على �أن تت�ضمن هذه العطاءات حتديد الأر�ض املتزايد عليها ،
وال�سعر الذي يعر�ضه املتزايد  ،وعنوانه املختار .
املــادة ( ) 11
تخ�ص�ص اللجنة �صندوقا بالوزارة تو�ضع فيه مظاريف العطاءات  ،وتقوم اللجنة فـي امليعاد
املحدد لفتح املظاريف بفتحها علنيا وبالتتابع  ،وتتم قراءة ا�سم مقدم املظروف  ،والثمن
الذي عر�ضه  ،وقيمة الت�أمني امل�ؤقت املقدم منه  ،بح�ضور مقدمي العطاءات  ،وا�ستبعاد
العطاءات غري امل�ستوفية لل�شروط  ،و�إخطار �أ�صحابها بذلك .
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املــادة ( ) 12
على اللجنة �إلغاء املزايـدة �إذا قــل عــدد املتزايديــن عــن ( )3ثالثة � ،أو �إذا مل ت�صــل الأثمــان
املعرو�ضة �إىل ( )%75خم�سة و�سبعني باملائة على الأقل من القيمة ال�سوقية ( قيمة الأ�سا�س ) .
املــادة ( ) 13
يجوز بقرار م�سبب من الوزير �إلغاء املزايدة بعد الإعالن عنها  ،وقبل الإر�ساء � ،إذا اقت�ضت
امل�صلحة العامة ذلك .
املــادة ( ) 14
يفتتح رئي�س اللجنة جل�سة املزايدة بح�ضور ثلثي الأع�ضــاء على الأقــل  ،ف�إذا تبيــن عنـد
افتتاح اجلل�سة عدم اكتمال الن�صاب القانوين �أجل الرئي�س بدء انعقادها ملدة ن�صف �ساعة ،
ف ـ�إذا لــم يكتمــل الن�صــاب فـي امليعاد املذكــور �أعلن الرئي�س ت�أجيل جل�سة املزايــدة  ،وموعد
اجلل�سة التالية  ،وذلك بح�ضور املتزايدين .
املــادة () 15
�إذا ت�ســاوى �أكثــر مـن �سعــر تتــم �إعادة املزايدة بح�ضور �أ�صحاب �أعلى العطاءات املت�ساوية ،
وفـي حالة ت�ساويهم مرة �أخرى جترى القرعة العلنية بينهم .
املــادة ( ) 16
يك ــون �إر�س ــاء املـ ــزاد من قبل اللجن ــة على مقدم �أعلى �سعر م�ستــوف ال�شــروط لكـل �أر�ض
على حدة  ،ويحق للجنة رف�ض �أي عطاء لأي مربرات و�أ�سباب تراه ــا  ،ولها �إلغ ــاء املــزاد بعد
الرت�سيـ ــة �إذا ات�ض ــح �أن الرا�س ــي علي ــه املـ ــزاد قد �أخفى عمدا بيان ــات �أو معلومـات مكنتـه
من دخول املزايدة  ،مع م�صادرة الت�أمني امل�ؤقت  ،على �أن يتم �إبالغ مقدم العطاء مبربرات
الرف�ض و�أ�سبابه .
املــادة ( ) 17
تتوىل اللجنة حترير حم�ضر بجميع ما مت من �إجراءات فـي �أثناء جل�سة املزايدة  ،يثبت
فيــه ع ــدد العطاءات وبياناتهــا  ،مع ترقيمها بالت�سل�ســل  ،والعطاءات املقبولة  ،وامل�ستبعدة
مع بيان الأ�سباب  ،و�إخطار �أ�صحابها بذلك .
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املــادة ( ) 18
علـى اللجنــة �أن ترفــع املح�ضــر �إلــى الوزيــر ف ــي غ�ضــون ( )5خم�ســة أ�يــام عمل العتماده ،
وال يكون قرار اللجنة نافذا �إال بعد اعتماده من الوزير .
املــادة ( ) 19
علــى رئيــ�س اللجنــة �أن ي�سلــم الت�أمينــات امل�ؤقتــة �إىل مديــر دائرة ال�ش�ؤون املالية بالوزارة
فـي اليــوم ذاتــه بعد توقيعــه مبا يفيد ت�سلمها .
املــادة ( ) 20
تقوم الوزارة ب�إخطار الرا�سي عليه املزاد ل�سداد املبلغ املتبقي من ثمن الأر�ض خالل ()10
ع�شرة �أيام على الأكرث من تاريخ �إخطاره بقرار اللجنة  ،ويجوز للجنة � -إذا تعذر عليه
ال�سداد خالل هذه املـدة  -منحه مهلة �إ�ضافية ال جتاوز ( )5خم�سة �أيام  ،و�إال عد �إر�ساء
امل ــزاد عليـ ــه ملغ ــى  ،مع م�صـ ــادرة الت�أمـ ــني املق ــدم منه  ،وذلك دون �إخ ــالل بح ــق الــوزارة
فـي مطالبته بالتعوي�ض عند االقت�ضاء .
املــــادة ( ) 21
ال يجوز للرا�سي عليه املزاد  -فـي الأرا�ضي املخ�ص�صة كمحطات للوقود  -املطالبة بتغيري
ا�ستعمالها  ،كما يح�ضر عليه خالل ( )3ثالث �سنوات من تاريخ �إ�صدار �سند امللكية الت�صرف
فـي الأر�ض ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفات القانونية  ،عدا الرهن لأغرا�ض البناء �إذا مل يكن
قد �أكمل �إن�شاء املحطة .
املــــادة ( ) 22
عل ــى الـ ــوزارة �أن تورد �إىل اخلزانة العامة للدولة ح�صيل ــة املزايدة  ،وح�صيلــة الت�أمينـ ــات
الت ـ ــي تتـ ــم م�صادرتهــا خــالل �أ�سب ــوع عل ـ ــى الأكثــر مـ ــن تـ ــاريخ ت�سل ــم ح�صيلـ ـ ــة املزايـ ـ ــدة ،
�أو امل�صــادرة  ،وذلك وفق الإجراءات املتبعة فـي هذا ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 23
يجب على اللجنة مراعاة ال�سرية التامة فيما يخ�ص تقدير القيمة ال�سوقية للأر�ض املراد
طرحها للمزايدة العلنية ( قيمة الأ�سا�س ) � ،شريطة �أن ت�ضع امل�ستندات والتقارير وغريها
م ــن الأوراق املت�ضمنة لهذا التقدير داخل مظروف ي�شمع بال�شمع الأحمر  ،ويفتح من قبل
رئي�س اللجنة بح�ضور ثلثي الأع�ضاء على الأقل عند �إجراء املزايدة .
املــادة ( ) 24
يجب فـي جميع الأحوال رد الت�أمني امل�ؤقت �إىل املتزايد الذي مل ير�س عليه املزاد  ،ويكون
رد الت�أمني خالل �أ�سبوع من تاريخ املزايدة مقابل �سحب الإي�صال بعد التوقيع مبا يفيد
ت�سلم املتزايد للت�أمني امل�ؤقت املقدم منه .
املــادة ( ) 25
يعمـل فيمــا لــم يـرد فـي �ش�أنـه نــ�ص خــا�ص فـي هــذه الالئحــة ب�أحكــام قانــون املناق�صــات .
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وزارة الإعـــــــــالم
قــرار وزاري
رقم 2016/42
بتعديــل بع�ض �أحكــام الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون املطبوعـات والن�شـر
ا�ستنادا �إىل قانـون املطبوعات والن�شر ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/49
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/20باملوافقة على ان�ضمام ال�سلطنة �إىل اتفاقية منظمة
ال�صحة العاملية الإطارية ملكافحة التبغ ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون املطبوعات والن�شر ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 84/25
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ض ــاف إ�لـ ــى الالئح ــة التنفـيذيــة لقان ــون املطبوع ــات والن�ش ــر امل�ش ــار �إليه ــا م ــادة جدي ــدة
برق ــم (  ) 36مك ــررا  ،ن�صهـا الآتــي :
مــادة (  ) 36مكـررا
يحظــر ن�شــر �إعالن ــات عن منتجــات التب ــغ �أو م�شتقاته فـي كافــة و�سائــل الإعــالم املقروءة ،
وامل�سموع ــة  ،واملرئي ــة  ،والإلكرتونيــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـــي 1437 / 6 / 27 :هـ
املوافــــــــق 2016 / 4 / 5 :م

د.عبداملنعم بن من�صور احل�سني
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1142
ال�صادرة فـي 2016/4/10م
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وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
قـــرار وزاري
رقــم 2016/13
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام القـرار الــوزاري رقـم 93/124
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطان ــي رقـم  89/6فـي �ش�أن تنظيـ ــم العالقة بني مالك وم�ست�أجـري
امل�ساكـ ــن واملحال التجارية وال�صناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2000/96ب�إ�صدار قانون تنظيم البلديات الإقليمية ،
و�إىل القـرار الــوزاري رق ــم ، 93/124
و�إىل موافقة وزارة املالية مبوجب خطابها رقم  :مالية  -ت ( / )84270م.ت.د 307/2/6/
بتاريخ 1437/3/26هـ  ،املوافق 2016/1/7م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص امل ــادة ( )2من القرار الوزاري رقم  93/124امل�شـار �إليـه النـ�ص الآتـي :
يلتــزم م�ؤجر �أي عقار �أو جزء منــه �أو امل�ست�أج ــر �إذا مت االتفاق على قيام ــه بالت�سجي ــل بدفع
ر�سوم مقدارها ( )٪5خم�سة باملائة من القيمة الإجمالية للعقد طبقا للمدة املحددة فيه .
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  21 :من ربيـع الثانـي 1437هـ
املـوافـــــق  31 :من ينايــــــــــــــــر 2016م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1134
ال�صادرة فـي 2016/2/7م
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�أحمد بن عبداللـه بن حممد ال�شحي
وزيـ ــر البلديــات الإقليميـة وموارد املياه

قـــرار وزاري
رقم 2016/29
ب�إ�صدار الئحة اال�شرتاطات ال�صحيــة اخلا�صة
بالأن�شطــــــة ذات ال�صلـــــة بال�صحــــــة العامـــــة
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم البلديات الإقليمية ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم ، 2000/96
و�إىل قانون �سالمة الغذاء ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/84
و�إىل الئحــة اال�شرتاطــات ال�صحيــة ل�سيـارات نقـل وبيـع املواد الغذائية ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ، 96/1404
و�إىل لوائح اال�شرتاطات ال�صحية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 99/219
و�إىل الئحة املراقبة ال�صحية رقم ، 99/241
و�إىل الئحة اال�شرتاطات ال�صحية للمحالت املهنية وال�صناعية الب�سيطة ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ، 2000/69
وبنـاء على ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامـة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل فـي �ش ـ�أن اال�شرتاطــات ال�صحيــة اخلا�صــة بالأن�شطـة ذات ال�صلـة بال�صحـة العامـة
ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيـــة
يجب على املرخ�ص لهم مبمار�سة �أحد الأن�شطة ذات ال�صلـة بال�صحـة العامـة املنـ�صـو�ص
عليهــا فــي الالئحــة املرفقــة توفـيــق �أو�ضاعهــم خــالل (� )2سنتيــن مــن تاريــخ العمــل بهــا ،
ويعد الرتخي�ص ملغى بانتهاء هذه املدة دون توفـيق الأو�ضاع .
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املــادة الثالثـــة
تلغ ــى القـ ــرارات الوزاريـ ــة �أرق ـ ــام  2000/69 ، 99/219 ، 96/1404املـ ــ�شار �إليه ــا  ،كما يلغى
كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1437 / 4 / 25 :هـ
املـوافـــــق 2016 / 2 / 4 :م
�أحمد بن عبداللـه بن حممد ال�شحي
وزيـ ــر البلديــات الإقليميـة وموارد املياه

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1136
ال�صادرة فـي 2016/2/21م
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الئحـة اال�شرتاطـات ال�صحيـة
اخلا�صـة بالأن�شطـة ذات ال�صلـة بال�صحـة العامـة
البــاب الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــــــــوزارة :
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه .
الــبـلـديــة :
البلدية املخت�صة التي يقع الن�شاط املراد ترخي�صه فـي نطاق دائرتها .
الرتخيـ�ص البلـدي :
املوافقة التي ت�صدرها البلدية ملمار�سة الن�شاط بعد الت�أكد من تنفـيذ جميع اال�شرتاطات
ال�صحية املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
الــــتــداول :
تداول املـادة الغذائية من خالل عملية �أو �أكرث من عمليات الت�صنيع �أو التح�ضري �أو التقدمي
�أو العر�ض �أو التخزين �أو النقل �أو �إعادة التعبئة �أو اال�سترياد �أو الت�صدير �أو �إعادة الت�صدير .
املـقــهــى املتـحــرك :
مركبة جمهزة لإعداد وتقدمي الوجبات اخلفـيفة وامل�شروبات .
التجـمـــع ال�سـكـنـي :
املخطــط ال�سكنــي املعتمــد مــن وزارة الإ�سكــان � ،أو ما زاد عـن عـدد ( )5خم�سـة منـازل قائمـة
ومتقاربة من بع�ضها فـي موقع معني .
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الــخــــــردة :
�أي قطعة معدنية ي�ستخل�ص منها احلديد �أو النحا�س �أو غريها .
الإعـدام الكلـي للذبيحـة :
�إعـدام الذبيحة و�أع�ضائهـا و�أح�شائهـا  ،وذلك لعدم �صالحيتها لال�ستهالك الآدمي �أو خ�شـية
انت�شار مر�ض وبائي  ،وذلك فـيما عدا اجللد � ،إال �إذا ن�ص عليه �صراحة .
�إعــدام الـذبـيـحـــة :
�إعدام الأجزاء الأربعة (الربعني الأماميني واخللفـيني) دون الأع�ضاء والأح�شاء واجللد .
الإعــدام الـــجـزئـي لـلـذبيـحـة :
�إعدام �أجزاء من الذبيحة �أو �أع�ضائها الداخلية .
الإفـراج عن الـذبـيـحـة الـمـقيـد بــ�شـرط :
الإف ــراج عـ ــن الذبيح ــة �أو �أجزائه ــا لال�ستهالك الآدمي ب�شـرط معاجلتها بالغلي �أو التعقيم
�أو التجميد .
الإفـراج عن الـذبـيـحـة غـري الـمـقـيـد بـ�شـرط :
الإف ــراج ال�شام ــل ع ــن حلـ ــوم الذبيح ــة و�أح�شائه ــا باعتبارهـ ــا �صاحلـ ــة لال�ستهـ ــالك الآدم ــي
دون �أي قــيد .
املــادة ( ) 2
يجـب ملزاولـة �أي مـن الأن�شطــة ذات ال�صلــة بال�صح ــة العام ــة احل�صـ ــول علـ ــى الرتخيـ ــ�ص
البلدي بعد ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية  ،وو�ضعه فـي مكان بارز داخل املن�ش�أة  ،وذلك
بعد احل�صول على موافقة اجلهات املعنية الأخرى و�إعداد خمطط للن�شاط يبني املرافق
وم�ساحاتها �إذا تطلب الأمر ذلك .
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املــادة ( ) 3
ال يجوز الرتخي�ص مبزاولة �أحد الأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
 - 1وجــود �أنابيــب ال�صــرف ال�صحــي �أو غــرف تفتي�ش املجاري �أو خزانات التحليل
الالهوائي فـي املكان املعد ملمار�سة الن�شاط .
� - 2إذا كان موقع الن�شاط �أ�سفل البنايات حتت م�ستوى �سطــح الأر�ض  ،وذلك مــا ل ــم
تتوفر فـيه و�سائل ال�سالمة العامة  ،وو�سائل ت�صريف املياه .
املــادة ( ) 4
ال ي�سمح مبمار�سة �أي ن�شاط غذائي فـي املباين ال�سكنية التجارية �إال فـي الأدوار الأر�ضية
لهذه املباين  ،وي�ستثنى من ذلك املطاعم واملقاهي ال�سياحية .
املــادة ( ) 5
ال يجـ ــوز نقـ ــل الرتخيـ ــ�ص البل ــدي م ــن �شخـ ــ�ص لآخ ــر � ،أو م ــن موق ــع لآخ ــر �إال بع ــد
موافقة البلدية .
املــادة ( ) 6
على م�س�ؤول املن�ش�أة احل�صول على دفرت الزيارات اخلا�ص بالبلدية واالحتفاظ به طوال
الوقت مبكان �آمن باملن�ش�أة .
املــادة ( ) 7
يحظر الإعالن �أو الرتويج عن �أي �سلعة �إال مبوافقة البلدية .
املــادة ( ) 8
يجب متكني موظفـي البلدية الذيـن لديهــم �صفــة ال�ضبطي ــة الق�ضائي ــة م ــن الدخ ــول
والتفتيـ�ش علـى املن�شـ�آت التجاريـة وملحقاتهـا و�أماكن تداول الغــذاء فـي �أي وقــت و�سحــب
عينات جمانية من الأغذية واتخاذ الإجراءات الالزمة فـي �ش�أنها  ،ومراقبة كافة و�سائل
النقل للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة .
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البـــاب الثانـــي
اال�شرتاطـات ال�صحيـة العامـة للأن�شطـة ذات ال�صلـة بال�صحـة العامـة
املــادة ( ) 9
مع عدم الإخالل مبا ورد فـي �ش�أنه ن�ص خا�ص فـي اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة
الأن�شط ــة املختلف ــة ذات ال�صل ــة بال�صح ــة العام ــة  ،يلــزم ملمار�ســة تلــك الأن�شطــة ا�ستيفــاء
اال�شرتاطات ال�صحية العامة الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملبنى :
� - 1أن يكون مبنيا من املـواد الثابتة  -كالطابوق والإ�سمنت  -املطابقة للموا�صفات
الفنية والقيا�سية املعتمدة من قبل اجلهة املخت�صة .
� - 2أن تكون الأ�سقف بارتفاعات منا�سبة بحيث ال تقل عن ( )3ثالثة �أمتار  ،ومطلية
بلون فاحت  ،وم�صممة بطريقة حتول دون جتمع املخلفات والرت�سبات الناجتة
ع ــن الرطوب ــة و�إيـ ــواء احل�شـ ــرات والقـ ــوار�ض  ،وميكـ ــن تركي ــب �أ�سقــف معلقة
فـي حالة جتاوز ارتفاع ال�سقف عن ( )3ثالثة �أمتار .
� - 3أن تـ ـك ــون الأر�ضي ــة مغط ــاة ببـ ــالط �أو رخـ ــام متيـن �أو �أي مـواد أ�خـرى مانعــة
لالنزالق و�سهلة التنظيف  ،و�أن تكون احلوائط مغطاة من الداخل بالبالط
حتى ال�سقف .
� - 4أن يكون جيد الإ�ضاءة والتهوية والتكييف  ،و�أن تكون جميع النوافذ فـيه مغطاة
ب�سلك �شبكي �ضيق الن�سيج ملنع دخول احل�شرات والقوار�ض .
 - 5عند �إجراء �أي تعديالت �سواء على ت�صميم املبنى �أو على �ساحته اخلارجية ،
يجب �أخذ موافقة البلدية قبل �إجراء التعديل .
� - 6أن يك ــون م ــزودا ب�أجهـ ــزة الإنـ ــذار الكهربائي ــة الالزم ــة للتنب ــيه فـي احلاالت
الطارئة .
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ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالكهرباء :
� - 1أن تكون كافة التمديدات والرتكيبات الكهربائية مطابقة للموا�صفات الفنية
والقيا�سية املعتمدة من اجلهة املخت�صة .
 - 2و�ضع الأجهزة الكهربائية فـي �أماكن منا�سبة لت�سهيل عملية التنظيف .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملياه :
� - 1أن تكون املياه امل�ستخدمة فـي الن�شاط مطابقة للموا�صفة القيا�سية املعتمدة
ملياه ال�شرب .
� -2أن تكــون خزانــات امليــاه مطابقــة للموا�صفـة القيا�سيـة املعتمـدة خلزانـات ميـاه
ال�شرب  ،و�أن تكون ذات �أغطية حمكمة الإغالق .
� - 3أن تكون جميع �أنابيب املياه والرتكيبات والتجهيزات ال�صحية كاملغا�سل م�صنوعة
من مواد غري قابلة لل�صد�أ �أو التفاعل مع املياه  ،ومطابقة للموا�صفات الفنية
املعتمدة .
� - 4أن يتم تركيب مر�شحات لتنقية املياه ذات كفاءة منا�سبة  ،ومطابقة للموا�صفات
الفنية املعتمدة .
 - 5االلت ــزام بتنظي ــف وتطهيــر خ ــزان املي ــاه مبـعــدل مرتيــن علـى الأقـل فــي ال�سنــة
مع مراعاة �إغالقه ب�إحكام ب�صفة م�ستمرة .
رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورة املياه :
� - 1أن تكون مزودة بعدد منا�سب من املراحي�ض واملغا�سل .
 - 2توفـري دورات مياه خا�صة بالن�ساء فـي حالة تخ�صي�ص مكان معد للعائالت .
� - 3أال تفتح مبا�شرة على �صالة الطعام  ،ما مل يكن الن�شاط املرخ�ص به فـي جممع
جتاري به دورات مياه م�شرتكة .
� - 4أن تكون الأر�ضية واحلوائط مغطاة ببالط �سهل التنظيف  ،و�أن يكون بالط
الأر�ضية مانعا من االنزالق .
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� - 5أن تكون مزودة مبغ�سلة للأيدي  ،ومواد مطهرة  ،وو�سيلة للتجفـيف .
� - 6أن تكون مزودة مبراوح �شفط ذاتية الغلق .
� - 7أن تكون مزودة ب�أوعية للنفايات ذات �أغطية تفتح بالقدم � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى
غري اللم�س املبا�شر باليد .
 - 8االلتزام باملحافظة على نظافتها با�ستمرار .
خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بال�صرف ال�صحي :
� - 1أن تكـ ــون جميـ ــع تو�صيـ ــالت ال�ص ــرف ال�صحـ ــي مطابـقـ ــة للموا�صفات الفنية
املعتم ــدة .
� - 2أن تكون �أحوا�ض الغ�سيل مزودة باملحاب�س الالزمة ملنع رجوع املياه العادمة
ومو�صولــة بفتحــات و�أحــوا�ض التفتي ــ�ش واخلزان ــات اخلا�صــة بطريقــة متنــع
ت�سرب املياه والروائح الكريهة .
 - 3معاجلة املخلفات ال�سائلة الناجتة عن عمليات الت�صنيع وت�صريفها مبراعاة
الت�شريعات والقرارات ذات ال�صلة .
�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بال�سالمة العامة :
 - 1توفـري �صندوق �إ�سعافات �أولية مزود بامل�ستلزمات الطبية الالزمة .
 - 2عدم ا�ستخدام الديزل فـي عملية �إعداد املواد الغذائية .
 - 3فـي حالة بناء فرن مال�صق لأحد احلوائط يجب عمل عازل للحرارة لذلك
احلائط .
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�سابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالنظافة العامة :
 - 1االلتزام بنظافة جميع مرافــق املبن ــى والأجه ــزة والأدوات وخزان ــات املي ــاه ،
وتطهري الأر�ضي ــات واحلوائ ــط والأ�سط ــح والأجهزة والأدوات يوميا مبواد
معتمدة مع مراعاة عدم ت�أثريها على املـواد الغذائية ومياه ال�شرب .
� - 2أن يك ــون املبنـ ــى جمه ــزا ب�أوعي ــة للنفايات مقاومة للحريق ذات �أغطية تفتح
بالق ــدم � ،أو بـ ـ�أي و�سيل ــة �أخرى غري اللم�س املبا�شر باليد  ،وا�ستخدام �أكيا�س
بال�ستيكية لتجميع النفايات حلني التخل�ص منها فـي الأماكن واحلاويات
املخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
 - 3توفـيـر حاويـ ــات كبيـ ــرة لتجميـ ــع النفايـ ــات ونقلهـ ــا ملـ ــرادم البلديـ ــة ب�صـ ــورة
م�ستمـرة  ،وذلك بالن�سبة للأن�شطة التي تنتج عنها كميات كبرية من النفايات .
 - 4تخ�صي�ص عامل على الأقل للقيام بعمليات النظافة .
ثامنا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبكافحة احل�شرات والقوار�ض :
يجــب توفـري الو�سائ ــل والأدوات املنا�سب ــة ملكافحة احل�شرات والقوار�ض والتعاقد
مع �إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة فـي احلاالت التي حتددها البلدية .
تا�سعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالعاملني :
 - 1احل�ص ــول عل ــى بطاق ــات �صحية �سارية املفعول �صادرة من البلدية تفـيد
خلو العاملني من الأمرا�ض املعدية  ،وااللتزام ب�إجـراء الفحو�صـات الطبيــة
الدورية عليهم .
 - 2التحـ ــاق العاملي ــن فـي املن�شـ ـ�آت الغذائي ــة بـ ــدورة تدريب ــية حتــدد مــن قبــل
البلدية .
� - 3أال يكـ ــون �سكـ ــن العامليـ ــن مفتوح ــا عل ــى �أي م ــن مرافق املبنى املعد ملمار�سة
الن�شاط .
 - 4توفـري غرفة لراحة العاملني فـي �أثناء �ساعات العمل .
 - 5توفـري مغا�سل لغ�سل �أيدي العاملني مزودة بال�صابون ال�سائل واملواد املعقمة .
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 - 6االلتزام بعدم التدخني داخل مرافق املن�ش�أة .
 - 7االلتزام بالنظافة ال�شخ�صية وارتداء املالب�س اخلا�صة بالعمل وفق متطلبات
املهنة التي حتددها البلدية كالقبعات والكمامات والقفازات وتقليم الأظافر
والعنايـ ــة بنظافتهـ ــا وغ�سـ ــل الأيـ ــدي بامل ــاء وال�صابــون قبــل العمــل وبعد مل�س
�أي م�صدر للتلوث .
 - 8ع ـ ــدم ارت ـ ــداء العاملي ـ ــن فـ ــي املن�ش ـ ـ�آت الغذائيــة ال�ساعــات واخلواتــم واحللــي
فـي �أثناء العمل .
 - 9يجب على العامل االلتزام مبمار�سة الن�شاط املحدد ببطاقته ال�صحية .
عا�شرا  :اال�شرتاطـات الفنيـة :
 - 1توفـري �أجه ــزة فعال ــة ل�سح ـ ــب الأبخــرة والدخــان وتركيــب مداخــن �أعلــى
�أماكن الطبخ مزودة مبر�شحات للدخان والزيت ذات كفاءة عالية  ،مطابقة
للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
� - 2أن تك ــون الأجهــزة واملع ــدات والأدوات امل�ستخدمــة ف ــي ممار�س ــة الن�شـ ــاط
م�صنوعة من مادة غري قابلة لل�صــد أ� �أو التفاعــل مــع الأغذيــة وامل�شروبــات
و�سهلة التنظيف .
 - 3توفـري �أجهزة حفظ حراري مطابقة للموا�صفات الفنية املعتمدة  ،بحيث
تتنا�سب مع حجم العمل فـي املن�ش�آت التي تتطلب ذلك .
� - 4أن تك ــون الثالجـ ــات والبـ ــرادات املع ــدة حلف ــظ الأغذيـ ــة و�سيـ ــارات نقل املـواد
الغذائية املربدة واملجمدة مزودة ب�أجهزة لقيا�س درجة احلرارة  ،ويراعى عند
ممار�سة الن�شاط تدوين درجة احلرارة ب�سجل خا�ص لكل ثالجة �أو براد .
 - 5ال يج ــوز �إ�ضافـ ــة نــ�شـ ــاط �أو مرافـ ــق للمن�ش ـ ـ�أة �إال بعـ ــد احل�صول على موافقة
من البلدية .
 - 6مزاولة الن�شاط فـي حدود نطاق املن�ش�أة .
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البـــاب الثالـــث
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة ب�أن�شطـة تـداول املـواد الغذائيـة
الف�صــل الأول
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة باملطاعـم
املــادة ( ) 10
حتدد مرافق املطعم بالآتي :
 - 1خمزن .
 - 2موقع التح�ضري والإعداد .
 - 3موقع الطبخ .
 - 4موقع الغ�سيل .
 - 5موقع اخلدمة .
� - 6صالة تقدمي الطعام .
 - 7دورة املياه .
املــادة ( ) 11
يلزم ملمار�سة ن�شاط مطعم  ،ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملخزن :
� - 1أن تتنا�سـ ــب م�ساحت ــه م ــع حجــم العمــل علــى �أال تقــل عــن (9م )2ت�سعــة �أمتــار
مربعة  ،وال يقل طول �أي �ضلع من �أ�ضالعه عن (3م) ثالثة �أمتار .
� - 2أن يكون جمهزا بربادات وثالجات .
� - 3أن يكــون جمهــزا ب�أرفف من معدن غري قابل لل�صد�أ حلفظ املـواد الغذائية
بارتفاع ال يقل عن (� 30سم) ثالثني �سنتيمرتا عن م�ستوى �سطح الأر�ض .
� - 4أن يخ�صـ�ص بـه موقـع م�ستقـل لتخزيـن املـواد الكيميائيـة (املنظفـات واملطهـرات
وغريها) على �أن يكون بعيدا عن مكان املـواد الغذائية .
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ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع التح�ضري والإعداد :
� - 1أن تتنا�سـ ــب م�ساحت ــه م ــع حجـ ــم العمل على �أال تقل عن (9م )2ت�سعة �أمتار
مربعة  ،وال يقل طول �أي �ضلع من �أ�ضالعه عن (3م) ثالثة �أمتار .
� - 2أن يكون موقعه بني املخزن وموقع الطبخ .
� - 3أن تكـ ــون احلوائـ ــط والأر�ضـ ــية مغطـ ــاة بب ــالط فاحت اللون � ،سهل التنظيف ،
و�أن يكون بالط الأر�ضية مانعا من االنزالق .
� - 4أن يك ــون جمه ــزا مب�ص ــدر للميـ ــاه الباردة وال�ساخنـ ــة  ،وبط ـ ــاوالت ومغا�س ـ ــل
من معدن غري قابل لل�صد أ� لكل مما ي�أتي :
�أ  -حت�ضري الأ�سماك وم�شتقاتها .
ب  -حت�ضري اللحوم والدواجن وم�شتقاتهما .
ج  -حت�ضري اخل�ضروات والفواكه وال�سلطات .
وميكن توفـري طاولتني مــن مــعدن غيــر قاب ــل لل�ص ــد�أ لعملي ــات التح�ضي ــر ،
�شريطــة توفـيــر �ألواح تقطيع ذات �ألوان خمتلفة  ،وتخ�صي�ص لون لكل مادة
حم�ضـرة .
� - 5أن يخ�ص�ص به موقع لربادات حفظ الأغذية املح�ضرة .
� - 6أن يكون مزودا مبغ�سلة للأيدي تعمل ب�ضغط القدم � ،أو ب�أي و�سيلــة �أخرى
غري اللم�س املبا�شر باليد  ،ومزودا مبواد مطهرة وو�سيلة للتجفـيف .
� - 7أن يكون مزودا ب�أوعية للنفايات مقاومة للحريق  ،ذات �أغطية تفتح ب�ضغط
القدم .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع الطبخ :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن ( 25م )2خم�سة وع�شرين
مرتا مربعا .
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� - 2أن تـ ــكون احلوائ ــط والأر�ضي ــة مغطاة ببالط فاحت اللون � ،سهل التنظيف ،
و�أن يكون بالط الأر�ضية مانعا من االنزالق .
� - 3أن تكــون �أجهــزة الطبخ م�صنوعة من معدن غري قابــل لل�صــد�أ  ،و�أن يكــون
قابال للتحريك .
� - 4أن يكــون مزودا مبدخنة ل�شفط الأبخرة والدخان مطابقة للموا�صفات ،
وبحجم منا�سب ملنطقة الطبخ  ،ومزودا مبر�شحات للزيت .
� - 5أن يكون جمهزا مبراوح �شفط ذاتية الغلق .
� - 6أن يكون مزودا مبغ�سلة للأيدي تعمل ب�ضغط القدم � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى
غري اللم�س املبا�شر باليد  ،ومزودا مبواد مطهرة وو�سيلة للتجفـيف .
� - 7أن يكون مزودا مب�صدر للمياه ال�ستخدامات الطبخ .
� - 8أن يكون مزودا ب�أوعية زجاجية �أو معدنية غري قابلة لل�صد�أ حلفظ التوابل
واملـواد الأخرى ذات �أغطية حمكمة الغلق  ،وبداخل كل منها ملعقة خا�صة .
� - 9أن يكون مزودا ب�أوعية للنفايات مقاومة للحريق  ،وذات �أغطية تفتح بالقدم .
رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع الغ�سيل :
� - 1أن تتنا�سـ ــب م�ساحـ ــته م ــع حج ــم العمــل على �أال تقل عن (9م )2ت�سعة �أمتار
مربعة  ،وال يقل طول �أي �ضلع من �أ�ضالعه عن (3م) ثالثة �أمتار .
� - 2أن يكون مت�صال مبوقعي الطبخ واخلدمة .
� - 3أن يكون مزودا مبغ�سلة للأواين ذات ( )3ثالثة �أحوا�ض من معدن غري قابل
لل�صد�أ .
 - 4توفـري �أرفف من معدن غري قابل لل�صد أ� حلفظ الأواين .
� - 5أن يكون جمهزا مب�صدر للمياه ال�ساخنة والباردة .
� - 6أن يكون مزودا ب�أوعية للنفايات مقاومة للحريق ذات �أغطية تفتح بالقدم .
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خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع اخلدمة :
� - 1أن تتنا�س ــب م�ساحتــه مع حجم العمل على �أال تقل عن (12م )2اثني ع�شر
مرتا مربعا .
 - 2توفـري مكان منا�سب به حلفظ الأطباق والأدوات الأخرى .
� - 3أن يكــون مــزودا ب�سخــان مطابــق للموا�صفــات املعتمـدة حلفـظ الأطعمـة
ال�ساخنة اجلاهزة للتقدمي فـي درجات حرارة ال تقل عن ( )5 63ثالث و�ستني
درجة مئوية .
� - 4أن يكون مزودا برباد حلفظ الأغذية التي تقدم باردة .
 - 5توفـري موقع خم�ص�ص لتح�ضري ال�سلطات .
�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ب�صالة تقدمي الطعام :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحتها مع حجم العمل على �أال تقل عن (30م )2ثالثني
مرتا مربعــا  ،و�أن ت ــوزع فـيه ــا الط ــاوالت بطريق ــة ت�سمــح بوجــود م�سافة
فا�صلة ال تقل عن (1م) مرت واحد بني الطاولة والأخرى .
� - 2أن جتهز بديكور و�أثاث منا�سب توافق عليه البلدية .
 - 3فـي حالة القيام بتقدمي الأطعمة بنظام البوفـيه  ،يجب االلتزام بالآتي :
�أ  -تخ�صي�ص موقع فـي ال�صالة لهذا الغر�ض .
ب  -توفـي ــر و�سائ ــل حلفـ ــظ الأغذيـ ــة ال�ساخنـ ــة ف ــي درجــة حــرارة ال تقــل
ع ــن ( )5 63ث ــالث و�ستي ــن درج ــة مئوي ــة  ،والب ــاردة ف ــي درجــة حــرارة
ال تزيد على (� )54أربع درجات مئوية طوال فرتة العر�ض .
ج  -توفـري جهاز حلفظ وتعقيم الأطباق .
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�سابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورة املياه :
�أن تك ــون م�ستوفـية لال�شرتاط ــات املن�ص ــو�ص عليها فـي اال�شرتاطات ال�صحية
العامة  ،و�أال تفتح مبا�شرة على �صالة الطعام .
ثامنـا  :ا�شرتاطات �صحية �إ�ضافـية :
 - 1تخ�ص�ص غرفة ال�ستخدام العاملني ملحقة بها دورة مياه ال تفتح مبا�شرة
على �أي من مرافق املطعم .
 - 2فـي حالة ما �إذا كان ت�صميم مرافق التح�ضري والإعداد والطبخ والغ�سيل
واخلدمة بالنظام املفتوح  ،فـيجب �أال تقل م�ساحتها عن (70م� )2سبعني
مرتا مربعا .
املــادة ( ) 12
فـي حالة قيام املطعم ب�إعداد وتقدمي احللويات  ،يلزم تخ�صي�ص موقع به لهذا الغر�ض ،
على �أن يكون م�ستوفـيا لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل علـى �أال تقــل ع ــن (16م� )2ست ــة ع�ش ــر مت ــرا
مربعا .
� - 2أن يكون مزودا بطاولة حت�ضري من معدن غري قابل لل�صد أ� .
� - 3أن يكون مزودا مب�صدر للمياه املطابقة للموا�صفة القيا�سية املعتمدة ملياه ال�شرب
ال�ستخدامات التح�ضري .
املــادة ( ) 13
�إذا كـ ــان املطعـ ــم مرخ�صـ ــا لـ ــه بتقدي ـ ــم ال�شاورمـ ــا �أو امل�ش ـ ــاوي �أو الفطائ ــر �أو الع�صائ ــر ,
يراعى ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة كل منها .
املــادة ( ) 14
�إذا كان املطعم يقدم الوجبات العمانية  ،فـيجب توفـري خمزن �إ�ضافـي به تتنا�سب م�ساحته
مــع حجـم العمـل علـى �أال تقل عن (12م )2اثني ع�شر مرتا مربعا  ،جمهزا ب�أرفف حلفظ
الأواين كبرية احلجم .
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الف�صــل الثـانــي
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مبطاعـم الوجبـات ال�سريعـة
املــادة ( ) 15
يق�صد مبطاعم الوجبات ال�سريعة � ،سل�سلة املطاعم العاملية �أو املطاعم الكائنة باملجمعات
التجارية � ،أو املطاعم التي تقدم بها وجبات �سبق �إعدادها ب�صورة جزئية  ،وت�ستكمل بها
عملية �إعداد تلك الوجبات عند طلب امل�ستهلك .
املــادة ( ) 16
حتدد مرافق مطعم الوجبات ال�سريعة بالآتي :
 - 1خمزن .
 - 2موقع التح�ضري والطبخ .
 - 3موقع الغ�سيل .
 - 4موقع اخلدمة .
� - 5صالة تقدمي الطعام .
 - 6دورة مياه ما مل يكن املطعم كائنا فـي جممع جتاري .
املــادة ( ) 17
يلزم ملمار�سة ن�شاط مطعم الوجبات ال�سريعة ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملخزن :
� - 1أن تتنا�ســب م�ساحتــه م ــع حجم العمل على �أال تقل عن (12م )2اثني ع�شر مرتا
مربعــا .
� - 2أن يكون جمهزا بربادات وثالجات .
� - 3أن يك ــون جمهــزا ب�أرفــف مــن معدن غري قابل لل�صد�أ  ،حلفظ املـواد الغذائية
بارتفاع ال يقل عن (� 30سم) ثالثني �سنتيمرتا عن م�ستوى �سطح الأر�ض .
� - 4أن يخ�ص�ص به موقع م�ستقل لتخزين املواد الكيميائية( املطهرات واملنظفات ...
�إلخ) على �أن يكون بعيدا عن املـواد الغذائية .
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ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع التح�ضري والطبخ :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (24م� )2أربعة وع�شرين
مرتا مربعا .
� - 2أن تك ــون احلوائ ــط والأر�ضيــة مغطــاة ببـالط فاتـح اللـون � ،سهل التنظيف ،
و�أن يكون بالط الأر�ضية مانعا من االنزالق .
� - 3أن تكــون �أجه ــزة الطب ــخ م�صنوعــة مــن معــدن غيــر قابل لل�صد�أ  ،وقابلة
للتحريك .
� - 4أن تكــون مــزودة مبدخنــة ل�شفــط الدخــان مطابقــة للموا�صف ــات القيا�سي ــة
املعتمدة  ،وبكفاءة تنا�سب منطقة الطبخ  ،ومزودة مبر�شحات للزيت .
� - 5أن يك ــون جمه ــزا مب�ص ــدر للمي ــاه البـ ــاردة وال�ساخنــة  ،وبطــاوالت ومغا�ســل
من معدن غري قابل لل�صد أ� لكل مما ي�أتي :
أ�  -حت�ضري الأ�سماك وم�شتقاتها .
ب  -حت�ضري اللحوم والدواجن وم�شتقاتهما .
ج  -حت�ضري اخل�ضروات والفواكه وال�سلطات .
د � -أن يكون جمهزا مبراوح �شفط ذاتية الغلق .
� - 6أن يكون مزودا مبغ�سلة للأيدي تعمل ب�ضغط القدم �أو ب�أي و�سيلة �أخرى
غري اللم�س املبا�شر باليد  ،ومزودا مبواد مطهرة وو�سيلة للتجفـيف .
� - 7أن يكون مزودا ب�أوان زجاجية �أو معدنية غري قابلة لل�صد�أ  ،حلفظ التوابل
واملواد الأخرى  ،ذات �أغطية حمكمة الغلق .
� - 8أن يخ�ص�ص به موقع لربادات حفظ الأغذية املح�ضرة .
� - 9أن يكون مزودا ب�أوعية للنفايات مقاومة للحريق  ،ذات �أغطية تفتح بالقدم .
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ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع الغ�سيل :
� - 1أن تتنا�ســب م�ساحتـه مـع حجـم العمــل علـى �أال تقــل عــن (9م )2ت�سعــة �أمتــار
مربعة  ،وال يقل طول �أي �ضلع من �أ�ضالعه عن (3م) ثالثة �أمتار .
� - 2أن يكون مت�صال مبوقعي الطبخ واخلدمة .
� - 3أن يكون مزودا مبغ�سلة للأواين ذات ( )3ثالثة �أحوا�ض من معدن غري قابل
لل�صد أ� .
 - 4توفـري �أرفف من معدن غري قابل لل�صد�أ حلفظ الأواين .
� - 5أن يكون جمهزا مب�صدر للمياه ال�ساخنة والباردة .
� - 6أن يكون مزودا ب�أوعية للنفايات مقاومة للحريق  ،ذات �أغطية تفتح بالقدم .
رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع اخلدمة :
� -1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (12م )2اثني ع�شر مرتا
مربعا .
 - 2توفـري مكان منا�سب به حلفظ الأطباق والأدوات الأخرى .
� - 3أن يكون مزودا ب�سخان مطابق للموا�صفات املعتمدة حلفظ الأطعمة ال�ساخنة
اجلاهـ ــزة للتقديـ ــم  ،فـ ــي درجـ ــات ح ــرارة ال تقــل عــن ( )5 63ثـ ــالث و�ستيـ ــن
درج ــة مئويــة .
� - 4أن يكون مزودا برباد حلفظ الأغذية التي تقدم باردة .
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خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ب�صالة تقدمي الطعام :
� -1أن تتنا�سب م�ساحتها مع حجم العمل على �أال تقل عن (20م )2ع�شرين مرتا
مربع ــا  ،و�أن ت ــوزع فـيهــا الط ــاوالت بطريق ــة ت�سمــح بوج ــود م�سافــة فا�صلــة
ال تقل عن(1م) مرت واحد بني الطاولة والأخرى .
� - 2أن جتهز بديكور و�أثاث منا�سب توافق عليه البلدية .
 - 3فـي حالـة املطاعـم الواقعـة فـي املجمعـات التجاريـة  ،ميكــن �أن تكــون �صال ــة
الطعام م�شرتكة .
�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورة املياه :
�أن تكـ ــون م�ستوفـيـة لال�شرتاطـات املن�صـو�ص عليهــا فــي اال�شرتاطــات ال�صحيــة
العامة  ،و�أال تفتح مبا�شرة على �صالة الطعام .
املــادة ( ) 18
فـي حالة ما �إذا كان ت�صميم مرافق التح�ضري والطبخ والغ�سيل واخلدمة بالنظام املفتوح ،
فـيجب �أال تقل م�ساحتها عن (50م )2خم�سني مرتا مربعا .
الف�صــل الثــالـــث
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة باملـقاهــي
املــادة ( ) 19
حتدد مرافق املقهى بالآتي :
 - 1املطبخ .
 - 2موقع اخلدمة للفئة الأوىل .
� - 3صال ــة الطع ــام  ،م ــا ل ــم يك ــن املقه ــى كائن ــا فـي جممــع جتاري  ،به �صالة طعام
م�شرتكة .
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املــادة ( ) 20
ت�صنف املقاهي �إىل فئتني وفقا للجدول الآتي :
الفئــة

الأولـ ــى
(املقاهي ال�سياحية
وما فـي م�ستواها)

الثانيـ ــة

م�ساحــة
املطبــخ

م�ساحــة
�صالة الطعام

نوع الوجبات
امل�سموح تقدميها

24م2

20م2

امل�شروبات ال�ساخنة
والباردة وال�سندويت�شات
واحللويات اجلاهزة ،
ويجوز للمقاهي العاملية
�أو املتخ�ص�صة �إعداد
وتقدمي الوجبات اخلا�صة
بها بعد موافقة البلدية

14م2

10م2

امل�شروبات ال�ساخنة
والباردة وال�سندويت�شات ،
ويجوز لها تقدمي
ال�شاورما والفطائر بعد
ا�ستيفاء اال�شرتاطات
ال�صحية اخلا�صة
مبمار�سة �أي من هذين
الن�شاطني
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املــادة ( ) 21
يلزم ملمار�سة ن�شاط مقهى ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملطبخ :
� -1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل  ،على �أال تقل عن امل�ساحة املن�صو�ص
عليها فـي املـادة ( )20من هذه الالئحة .
� - 2أن يكون جمهزا بطاولتني من معدن غري قابل لل�صد أ� (الإ�ستينل�س �ستيل) ،
ال يق ــل ط ـ ــول الواحــدة منهــا ع ــن (1م) متـ ــر واحـ ــد  ،تخ�صـ ــ�صان لعملي ــات
حت�ضري و�إعداد الأغذية  ،ومبغ�سلة ذات كفاءة عالية من معدن غري قابل
لل�صد أ�  ،وتوفـري �ألواح تقطيع ذات �ألوان خمتلفة  ،مع تخ�صي�ص لون لكل
مادة حم�ضرة .
� - 3أن يكون جمهزا مبغ�سلة للأيدي  ،ومزودا مبواد مطهرة وو�سيلة للتجفـيف ،
وبالن�سب ــة ملقاهــي الفئة الأوىل  ،تعمل املغ�سلة ب�ضغط القدم � ،أو ب�أي و�سيلة
�أخرى غري اللم�س املبا�شر باليد .
� - 4أن يكون جمهزا مبغ�سلة للأواين ذات حو�ضني �أو �أكرث من معدن غري قابل
لل�صد أ�  ،مت�صلة مب�صدر للمياه ال�صاحلة لل�شرب ال�ساخنة والباردة .
� - 5أن تكــون احلوائــط والأر�ضيــة مغطــاة ببــالط فاتـح اللـون � ،سهل التنظيف ،
و�أن يكون بالط الأر�ضية مانعا من االنزالق .
� - 6أن تكون �أجهــزة الطبخ م�صنوعة م ــن مع ــدن غي ــر قاب ــل لل�ص ــد أ�  ،وقابلــة
للتحريك لت�سهيل عملية التنظيف .
� - 7أن يكــون مــزودا مبدخنــة ل�شفــط الأبخــرة والدخــان مطابقــة للموا�صفــات
القيا�سية املعتمدة  ،وبحجم منا�سب ملنطقة الطبخ ومزود مبر�شحات للزيت .
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� - 8أن يكون جمهزا مبراوح �شفط ذاتية الغلق .
� - 9أن يكون مزودا مب�صدر للمياه ال�ستخدامات الطبخ .
� - 10أن يكون مزودا ب�أوان زجاجية �أو معدنية غري قابلة لل�صد�أ حلفظ التوابل
واملواد الأخرى  ،ذات �أغطية حمكمة الغلق .
� - 11أن يكـ ــون مـ ــزودا ب�أوعيـ ــة للنفاي ــات مقاومـ ــة للحري ــق  ،ذات �أغطية تفتح
بالقدم .
� - 12أن يكون جمهزا بربادات حلفظ الأغذية املح�ضرة  ،على �أن يخ�ص�ص لها
مكان منف�صل باملطبخ .
 - 13بالن�سبة ملقاهي الفئة الثانية  ,فـيجب توفـري الآتي :
�أ  -مكان منا�سب حلفظ الأطباق والأدوات الأخرى .
ب � -أن يكون مزودا ب�سخان مطابق للموا�صفات املعتمدة حلفظ الأطعمة
ال�ساخنة اجلاهزة للتقدمي فـي درجات حــرارة ال تقــل عــن ( )5 63ث ــالث
و�ستني درجة مئوية .
ج � -أن يكون مزودا برباد حلفظ الأغذية اجلاهزة للتقدمي  ،والتي تقدم
باردة .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع اخلدمة اخلا�ص مبقاهي الفئة الأوىل :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (12م )2اثني ع�شر مرتا
مربعا .
 - 2توفـري مكان منا�سب به حلفظ الأطباق والأدوات الأخرى .
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� - 3أن يكون مزودا ب�سخان مطابق للموا�صفات القيا�سية املعتمدة حلفظ الأطعمة
ال�ساخنة اجلاهزة للتقدمي فـي درجات حرارة ال تقل عن ( )5 63ثالث و�ستني
درجة مئوية .
� - 4أن يكون مزودا برباد حلفظ الأغذية التي تقدم باردة .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ب�صالة الطعام :
�أن تتنا�سب م�ساحتها مع حجم العمل  ،و�أن توزع فـيها الطاوالت بطريقة ت�سمح
بوجود م�سافة فا�صلة ال تقل عن (1م) مرت واحد بني طاولة و�أخرى .
املــادة ( ) 22
يجب �أن تكون مقاهي الفئة الأوىل جمهزة بدورة مياه م�ستوفـية لال�شرتاطات املن�صو�ص
عليها فـي اال�شرتاطات ال�صحية العامة  ،و�أال تفتح مبا�شرة على �صالة الطعام  ،ما مل يكن
املقهى كائنا فـي جممع جتاري به دورات مياه م�شرتكة .
املــادة ( ) 23
مــع عــدم الإخــالل باال�شرتاطــات ال�صحيــة اخلا�صــة بكــل مرفــق مــن مرافــق املقهــى يلــزم
ملمار�سة الن�شاط مراعاة الآتي :
 - 1توفـري مــخزن �إ�ضافـي تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال يقل عن (9م)2
ت�سعة �أمتار مربعة  ،وذلك فـي حال قيام املقهى بتخزين املـواد الغذائية بكميات
كبرية .
 - 2املحافظ ــة عل ــى مرافـ ــق املقهـ ــى نظيف ــة با�ستمرار  ،ويخ�ص�ص لهذا الغر�ض عامل
�أو �أكرث بزي خمتلف عن باقي العاملني .
� - 3أن تكــون جميــع الأوانـي والأدوات املعدنيـة امل�ستعملـة فـي جتهيـز ال�سندويت�شـات
وامل�شروبات  ،وتقدميها فـي معدن غري قابل لل�صد�أ .
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 - 4ا�ستخــدام �أكــواب مــن الزجــاج �أو مــن الــورق املــقوى �أو مــن البال�ستيــك املطابــق
للموا�صفات القيا�سية املعتمدة  ،ويف�ضل فـي تقدمي امل�شروبات ا�ستخدام الأكواب
ذات اال�ستخدام الواحد .
 - 5توفـري و�سيلة حلفظ الأغذية اجلاهزة املعدة للتقدمي فـي درجة احلرارة املنا�سبة ،
وذلك على النحو الآتي :
أ�  -الأغذيــة ال�ساخنــة  :فـي درجة حرارة ( )5 63ثالث و�ستني درجة مئوية .
ب  -الأغذيــة الب ـ ـ ــاردة  :فـي درجة حرارة (� )5 4أربع درجات مئوية .
 - 6فـي حال و�ضع طاوالت خارج املقهى يجب احل�صول على موافقة البلدية .
الف�صــل الـرابــع
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة باملقاهـي املتحركـة
املــادة ( ) 24
يقت�ص ــر ن�ش ــاط املقه ــى املتحرك على تقدمي الوجبات اخلفـيفة املعدة بالكامل فـي املقهى ،
ومن ذلك :
 - 1ال�ساندويت�شات املختلفة عدا تلك التي تدخل فـي مكوناتها اللحوم والدواجن .
 - 2الكيك  ،الب�سكويت  ،الفطائر اجلاهزة  ،الآي�س كرمي  ،الذرة احللوة  ،البطاط�س .
 - 3امل�شروبات ال�ساخنة والباردة .
املــادة ( ) 25
يلزم ملمار�سة ن�شاط مقهى متحرك �أن يكون جمهزا بالآتي :
� - 1سخان مطابق للموا�صفات القيا�سية املعتمدة حلفظ الأطعمة ال�ساخنة اجلاهزة
للتقدمي فـي درجات حرارة ال تقل عن ( )5 63ثالث و�ستني درجة مئوية .
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� - 2أن يكون مزودا مب�صدر للمياه .
 - 3طاولة ثابتة لتجهيز ال�ساندويت�شات .
 - 4ثالجة .
 - 5مروحة �شفط .
 - 6جهاز ل�صعق احل�شرات .
 - 7وعاء للنفايات ذي غطاء حمكم ذاتي الغلق .
� - 8إ�ضاءة كهربائية منا�سبة .
 - 9نافذة للمناولة تفتح من �إحدى جهتي املركبة .
املــادة ( ) 26
ال يجوز و�ضع ثالجة ل�شرب املاء  ،ويكتفى ببيع املياه املعب�أة .
املــادة ( ) 27
ال يجوز ممار�سة الن�شاط �إال فـي املواقع التي حتددها البلدية .
املــادة ( ) 28
يجب �إخالء املقهى املتحرك من املواد الغذائية عند انتهاء العمل اليومي .
املــادة ( ) 29
يجب توفـري مولد كهربائي خا�ص باملقهى املتحرك  ،وال ي�سمح بتو�صيل التيار الكهربائي
من م�صدر �آخر .
املــادة ( ) 30
ال يجوز ا�ستخدام املركبة فـي نقل �أي �أغرا�ض �أخرى غري املواد الغذائية املرخ�ص بتقدميها .
املــادة ( ) 31
يجب �إيقاف ال�سيارة عند انتهاء العمل اليومي فـي مكان �آمن  ،و�أال تكون عر�ضة للتلوث .
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الف�صــل اخلامـــ�س
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة باملطابــخ العـامـة
املــادة ( ) 32
حتدد مرافق املطبخ العام بالآتي :
 - 1خمزن حلفظ املواد الغذائية .
 - 2خمزن حلفظ الأواين والأدوات .
 - 3موقع التح�ضري والإعداد .
 - 4موقع الطبخ .
 - 5موقع الغ�سيل .
 - 6موقع اال�ستقبال  ،وت�سليم الطلبات .
 - 7دورة مياه .
املــادة ( ) 33
يلزم ملمار�سة ن�شاط مطبخ عام ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبخزن حفظ املواد الغذائية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (40م� )2أربعني مرتا
مربعا .
� - 2أن يكون جمهزا بربادات وثالجات .
� - 3أن يكون جمهزا ب�أرفف من معدن غري قابل لل�صد�أ حلفظ املـواد الغذائية
بارتفاع ال يقل عن (� 30سم) ثالثني �سنتيمرتا عن م�ستوى �سطح الأر�ض .
� - 4أن يخ�صـ ــ�ص بـ ــه موقـ ــع م�ستقـ ــل لتخزيـ ــن امل ــواد الكيميائيـ ــة (املطه ـ ــرات
واملنظفات �...إلخ)  ،على �أن يكون بعيدا عن املواد الغذائية .
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ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبخزن حفظ الأواين والأدوات :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (40م� )2أربعني مرتا
مربعا .
� - 2أن يكون جمهزا ب�أرفف من معــدن غيــر قابــل لل�صــد�أ حلفظ املواد الغذائية
بارتفاع ال يقل عن (� 30سم) ثالثني �سنتيمرتا عن م�ستوى �سطح الأر�ض .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع التح�ضري والإعداد :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (30م )2ثالثني مرتا
مربعا .
� - 2أن يكون موقعه بني املخزن وموقع الطبخ .
� - 3أن تك ــون احلوائ ــط والأر�ضــية مغطــاة ببــالط فاتـح اللـون � ،سهل التنظيف ،
و�أن يكون بالط الأر�ضية مانعا من االنزالق .
� - 4أن يكــون جمهــزا مب�صــدر للميــاه البــاردة وال�ساخنـ ــة  ،وبط ــاوالت ومغا�س ــل
من معدن غري قابل لل�صد أ� لكل مما ي�أتي :
أ�  -حت�ضري الأ�سماك وم�شتقاتها .
ب  -حت�ضري اللحوم والدواجن وم�شتقاتهما .
� - 5أن يخ�ص�ص به موقع لربادات حفظ الأغذية املح�ضرة .
� - 6أن يكون مزودا مبغ�سلة للأيدي تعمل ب�ضغط القدم � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى
غري اللم�س املبا�شر باليد  ،ومزودا مبواد مطهرة وو�سيلة للتجفـيف .
� - 7أن يكون مزودا ب�أوعية للنفايات مقاومة للحريق  ،وذات �أغطية تفتح بالقدم .
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رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع الطبخ :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (60م� )2ستني مرتا
مربعا .
� - 2أن تكــون احلوائــط والأر�ضيـ ــة مغطـ ــاة ب ـبــالط فاتـ ــح اللــون � ،سه ــل التنظي ـ ــف ،
و�أن يكون بالط الأر�ضية مانعا من االنزالق  ،و�أن يكون الباب مزودا مبف�صالت
مروحية تغلق ذاتيا .
� - 3أن تك ــون �أجه ــزة الطب ــخ م�صنوعــة مــن معــدن غيــر قابــل لل�صــد�أ  ،وقابل ــة
للتحريــك .
� - 4أن يكــون مــزودا مبدخنــة ل�شف ــط الدخــان مطابق ــة للموا�صفــات القيا�سيــة
املعتمدة  ،وبكفاءة تنا�سب منطقة الطبخ  ،ومزودة مبر�شحات للزيت .
� - 5أن يكون جمهزا مبراوح �شفط ذاتية الغلق .
� - 6أن يكون مزودا مبغ�سلة للأيدي تعمل ب�ضغط القدم � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى
غري اللم�س املبا�شر باليد  ،ومزودا مبواد مطهرة وو�سيلة للتجفـيف .
� - 7أن يكون مزودا مب�صدر للمياه ال�ستخدامات الطبخ .
� - 8أن يكون مزودا ب�أوان زجاجية �أو معدنية غري قابلة لل�صد�أ حلفظ التوابل
واملـواد الأخرى  ،ذات �أغطية حمكمة الغلق .
� - 9أن يكون مزودا ب�أوعية للنفايات مقاومة للحريق  ،وذات �أغطية تفتح بالقدم .
� - 10أن يك ــون جمه ــزا مب�ص ــدر للمي ــاه ال�صاحل ــة لل�شــرب  ،وبطاول ــة ومغ�سلــة
من معدن غري قابل لل�صد أ� لتح�ضري اخل�ضروات والفواكه وال�سلطات .
 - 11ي�ستخدم الغاز لإعـداد الأطعمة  ،وال يجوز ا�ستخدام اخل�شب كوقود .
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خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع الغ�سيل :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (30م )2ثالثني مرتا
مربعا .
� - 2أن يكون مت�صال مبوقعي الطبخ واخلدمة .
� - 3أن يكون مزودا مبغ�سلة للأواين ذات ( )3ثالثة �أحوا�ض من معدن غري قابل
لل�صد�أ .
 - 4توفـري �أرفف من معدن غري قابل لل�صد�أ حلفظ الأواين .
� - 5أن يكون جمهزا مب�صدر للمياه ال�ساخنة والباردة .
� - 6أن يكون مزودا ب�أوعية للنفايات مقاومة للحريق  ،وذات �أغطية تفتح بالقدم .
�ساد�سا :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ا�ستقبال وت�سليم الطلبات :
� - 1أن يتم ت�سليم الوجبات فـي �أوان معدنية غري قابلة لل�صد�أ .
� - 2أن يكون جمهزا ب�سخان مطابق للموا�صفات املعتمدة للمحافظة على الوجبات
اجلاهزة �ساخنة حلني ت�سليمها .
 - 3ال ي�سمح بتقدمي الوجبات الغذائية �إال بعد �إ�ضافة ن�شاط مطعم  ،وااللتزام
باال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع اخلدمة �أو �صالة تقدمي الطعام .
�سابعا :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورة املياه :
�أن تكون م�ستوفـية لال�شرتاطات املن�صو�ص عليها فـي اال�شرتاطات ال�صحية العامة
للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة  ،و�أال تفتح مبا�شرة على �صالة الطعام .
املــادة ( ) 34
فـي حالة ما �إذا كان ت�صميم مرافق التح�ضري والطبخ والغ�سيل واخلدمة بالنظام املفتوح
يجب �أال تقل م�ساحتها عن (100م )2مائة مرت مربع .
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املــادة ( ) 35
يجب �أن تكـ ــون الأوانـ ــي امل�ستخدم ــة فـي عملية التح�ضري والإعداد من معدن غري قابل
لل�صد أ�  ،ومتوفر ب�أعداد و�أحجام منا�سبة حلجم العمل  ،ويحظر ا�ستخدام الأواين النحا�سية
فـي هذه الأغرا�ض .
املــادة ( ) 36
�إذا كـ ــان املطبـ ــخ ي ــقوم ب إ�ع ــداد ال�ش ــواء العماين يراعى تخ�صي�ص موقع به لهذا الغر�ض ،
على �أن يكون م�ستوفـيا لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل .
� - 2أن يكون جمهزا مبدخنة ل�شفط الدخان مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
املــادة ( ) 37
ي�سمح للمطابخ العامة الكبرية ب�إن�شاء م�سلخ خا�ص بعد احل�صول على الرتخي�ص البلدي ،
طبقا لل�ضوابط الآتية :
� - 1أن يكون الغر�ض من �إن�شاء امل�سلخ توفـري اللحوم الطازجة للوالئم خالل
الفرتة امل�سائية فـي �أثناء غلق م�سالخ البلدية .
� - 2أن يكون موقع امل�سلخ بعيدا عن التجمعات ال�سكنية وال�شوارع العامة مب�سافة
ال تقل عن (500م) خم�سمائة مرت  ،على �أن يتم ت�صريف املخلفات �إىل جمار
عامة �أو فـي خزانات احتجاز خا�صة توافق على �إن�شائها البلدية .
� - 3أن ي�شتم ــل امل�سل ــخ عل ــى مك ــان لذب ــح و�سل ــخ احليوانـ ــات  ،و�أن يك ــون مت�سعــا
مبا يتنا�سب مع عدد الذبائح  ،وله جمرى وا�سع  ،و�سهل الت�صريف  ،ومغطى
ب�شب ــك مــن احلديــد جمــز أ� بطــول (1م) مرت واحد  ،ويت�صل بخزان االحتجــاز ،
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و�أن تتواف ـ ـ ــر فـي ـ ــه �أماك ـ ــن لتعليـ ـ ــق اخلطاطيـ ـ ــف بالع ـ ــدد الكاف ـ ـ ــي للذبائـ ـ ــح ،
و�أن يك ــون م ــزودا مب�صــدر للمي ــاه الب ــاردة وال�ساخن ــة  ،له قوة دفع �شديدة
بوا�سطة موا�سري داخل احلائط .
� - 4أن يلحق بامل�سلخ غرفة للطبيب البيطري  ،مزودة بدورة مياه بها حو�ض
للغ�سيل وغرفة جانبية لإعدام اللحوم غري ال�صاحلة باملـواد الكيميائية قبل
نقلها للمردم  ،ودورة مياه للعاملني ذات مدخل منف�صل عن مكان الذبح
وال�سلخ .
� - 5أن تكون �أر�ضية مكان الذبح وال�سلخ وحظرية حجز احليوانات من مادة
منا�سبة مانعة من االنزالق  ،وذات ميل منا�سب نحو جمرى الت�صريف ،
و�أن تكون جميع اجلدران وممرات خروج املخلفات مك�سوة بالبالط الأبي�ض
املنا�سب بارتفاع (2م) مرتين على الأقل  ،بالإ�ضافة �إىل توفـري و�سائل التهوية
والإ�ضاءة املنا�سبة .
 - 6يحظر ذبح اخلراف واملاعز والأبقار واجلمال بق�صد بيع حلومها للم�ستهلك
مبا�شرة �أو فـي املحالت  ،كما يحظر ذبح حيوانات غري مباح �أكلها �شرعا .
 - 7يجب توفـري طبيب بيطري بامل�سلخ لإجراء الك�شف على احليوانات احلية
قبل الذبح وبعده للتحقق من حالتها ال�صحية ومطابقتها ل�شروط الذبح ،
عل ــى �أن يتـ ــم املوافقـ ــة عليـ ــه واعتم ــاد �شهادات ــه العلمي ــة وخربات ــه العملي ــة
من قبل دائرة الرقابة البيطرية بالوزارة .
� - 8أن يت ــم الذب ــح طبقــا لل�شريعــة الإ�سالميــة  ،ويجــب �أن يكـون القائـم بعمليـة
الذبح م�سلما .
 - 9يت ــم الك�ش ــف علـى املذبوحــات فــي �إ�ضــاءة كافـيــة لتقري ــر م ــدى �صالحيته ــا
لال�سته ــالك الآدمـ ــي  ،ويج ــب �إعـ ــدام املذبوح ــات �أو �أجزائه ــا �أو �أع�ضائهـ ــا
التي يثبت عدم �صالحيتها بالطريقة ال�صحيحة .
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 - 10يخ�ضع امل�سلخ والعاملون به للرقابة الدورية مـن قبـل املخت�صيـن بالبلديـة ،
ويجب موافاتها بتقرير �شهري مو�ضح به عدد املذبوحات  ،وما مت �إعدامه
منها .
 - 11ال يـ ــجوز ن ــقل الذبائح �أو نق ــل �أجزائه ــا �إال فـ ــي و�سيل ــة نقــل تتوافــر به ــا
اال�شرتاطات ال�صحية املعمول بها .
 - 12الت�أكد من توافر القواعد واال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بنظافة امل�سلخ ،
مع توفر املياه واملطهرات الالزمة وعدم تعطيل جماري ال�صرف  ،كما يجب
نقل خملفات الذبح �إىل الأماكن املخ�ص�صة من قبل البلدية دون �أي ت�أخري .
الف�صــل ال�ســاد�س
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بتقدمي الوجبات الغذائية فـي ال�سفن ال�سياحية
(نظــام البوفـيــه)
املــادة ( ) 38
تكـ ــون ممار�سـ ــة نـ ــ�شاط تقديــم الوجبات الغذائية فـي ال�سفن ال�سياحية (بنظام البوفـيه)
م ــن خـ ــالل مطب ــخ �أو موقـ ــع خم�ص ــ�ص فـ ــي ال�سفـينة تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل
على �أال تقل عن (16م� )2ستة ع�شر مرتا مربعا .
املــادة ( ) 39
حتدد مرافق املطبخ املن�صو�ص عليه فـي املـادة ( )38من هذه الالئحة بالآتي :
 - 1موقع التخزين .
 - 2موقع الإعداد .
 - 3موقع لغ�سيل وحفظ الأواين .
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املــادة ( ) 40
يلزم ملمار�سة ن�شاط تقدمي الوجبات الغذائية فـي ال�سفن ال�سياحية ا�ستيفاء اال�شرتاطات
ال�صحية الآتية :
� - 1أن يكون املطبخ جمهزا بالآتي :
أ�  -مغ�سلة لأيدي العاملني مزودة مبواد مطهرة وو�سيلة للتجفـيف .
ب  -جهاز تربيد �أو جتميد للحفظ بح�سب طبيعة املـواد الغذائية .
ج  -م�صدر للمياه الباردة وال�ساخنة .
� - 2أن يخ�صــ�ص موقــع منف�صــل مــزود بالأجهــزة الالزمــة لعــر�ض الأطعمــة ح�ســب
طبيعتها ودرجة حرارة حفظها .
 - 3فـي حال القيام بالإعداد والطبخ داخل ال�سفـينة يجـب �أن يكـون موقعــا الإعــداد
والطبخ م�ستوفـيني لال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط مطعم .
 - 4فـي حالة توريد الأطعمة اجلاهزة �إىل ال�سفـينة يجب �أن يكون م�صدر تلك الأطعمة
م�ستوفـيا لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أ � -أن يكون مرخ�صا من قبل البلدية .
ب � -أن تتوفـ ــر لديـ ــه و�سيل ــة لنقـ ــل الوجبـ ــات الغذائي ــة م�ستوفـية لال�شرتاطات
املن�صو�ص عليها فـي اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ب�سيارات نقل املـواد الغذائية .
الف�صــل ال�سابــع
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة بتقديـم ال�شاورمـا
املــادة ( ) 41
فـي حال ممار�سة ن�شاط تقدمي ال�شاورما ب�شكل م�ستقل  ،حتدد مرافق املحل بالآتي :
 - 1موقع حت�ضري .
 - 2موقع �إعداد ال�شاورما .
� - 3صالة الطعام .
-168-

املــادة ( ) 42
يلزم ملمار�سة ن�شاط �إعداد ال�شاورما ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع التح�ضري :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (16م� )2ستة ع�شر مرتا
مربعا  ،ويكون داخل حدود املطعم .
� - 2أن يكون جمهزا بقاعدتني من معدن غري قابل لل�صد�أ (اال�ستينل�س �ستيل)
ال يقل طول الواحدة منها عن (1م) مرت واحد  ،تخ�ص�صان لعمليات حت�ضري
و�إعداد الأغذية  ،ومبغ�سلة ذات كفاءة عالية من معدن غري قابل لل�صد�أ .
� - 3أن يكون جمهزا مبغ�سلة للأيدي تعمل ب�ضغط القدم � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى
غري اللم�س املبا�شر باليد  ،ومزودا مبواد مطهرة وو�سيلة للتجفـيف .
� - 4أن يكون جمهزا مبغ�سلة للأواين ذات حو�ضني �أو �أكرث من معدن غري قابل
لل�صد أ�  ،مت�صلة مب�صدر للمياه ال�صاحلة لل�شرب ال�ساخنة والباردة .
� - 5أن تكـ ــون احلوائ ــط والأر�ضيــة مغطــاة ببــالط فاحت اللون � ،سهل التنظيف ،
و�أن يكون بالط الأر�ضية مانعا من االنزالق .
� - 6أن تكــون �أجهــزة الطبــخ م�صنوعـ ــة مــن معــدن غيــر قاب ــل لل�ص ــد�أ  ،وقابــال
للتحريك لت�سهيل عملية التنظيف .
� - 7أن يكون مزودا مبدخنة ل�شفط الأبخرة والدخان مطابقة للموا�صفات
وبحجم منا�سب ملنطقة الطبخ ومزودا مبر�شحات للزيت .
� - 8أن يكون جمهزا ب�أجهزة تكييف بحيث ال تزيد درجة حرارة املوقع عن ()5 15
خم�س ع�شرة درجة مئوية .
� - 9أن يكون مزودا مب�صدر للمياه ال�ستخدامات الطبخ .
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� - 10أن يكون مزودا ب�أوان زجاجية �أو معدنية غري قابلة لل�صد�أ حلفظ التوابل
واملـواد الأخرى  ،وذات �أغطية حمكمة الغلق .
� - 11أن يكـ ــون مـ ــزودا ب�أوعيـ ــة للنفاي ــات مقاوم ــة للحري ــق  ،ذات �أغطية تفتح
بالقدم .
� - 12أن يكون جمهــزا بربادات حلفظ الأغذية املح�ضرة  ،علــى �أن يخ�صــ�ص لهــا
مكان منف�صل باملطبخ .
 - 13يجب �أن تتم �إذابة اللحوم والدواجن املجمدة ال�ستعماالت اليوم نف�سه فقط ،
حتت ظروف �صحية منا�سبة .
 - 14عدم �إعادة جتميد اللحوم التي مت �إذابتها حتت �أي ظرف من الظروف .
 - 15حتف ــظ اللح ــوم املتبل ــة مب ــردة داخــل الثالجات علـى درجة حرارة ال تزيد
على (� )5 4أربع درجات مئوية .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع �إعداد ال�شاورما :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (10م )2ع�شرة �أمتار
مربعة .
 - 2توفـري مكان منا�سب به حلفظ الأطباق والأدوات الأخرى .
� - 3أن يكون جمهزا برباد حلفظ الأغذية التي تقدم مربدة .
� - 4أن تكــون �أجه ــزة ومعــدات إ�عــداد ال�شاورمــا مــن معــدن غــري قابــل لل�صــد�أ
(اال�ستينل�س �ستيل) .
 - 5يجــب تنظيــف وتطهـيــر الأدوات امل�ستخدمــة فــي جتهيز وتقدمي ال�شاورما
ب�شكل منتظم ح�سب ممار�سات التنظيــف اجليد ل�ضمــان عــدم حــدوث تلــوث
متبادل .
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 - 6ا�ستخ ــدام �أجه ــزة ال�شاورم ــا الت ــي تعم ــل بنظــام الــدوران امل�ستمر للحفاظ
على توزيع احلرارة ب�شكل مت�ساو جلميع �أجزاء املــادة الغذائيــة � ،أو �أي جهــاز
يدوي منا�سب .
 - 7ا�ستخدام �أداة �آلية لتقطيع ال�شاورما � ،أو �أي �أداة يدوية منا�سبة .
� - 8أن تك ــون ال�سلط ــات املع ــدة طازج ــة  ،ويج ــب �أن حت�ض ــر قبــل فتــرة ق�صيــرة
من تقدميها .
 - 9يجب �إن�ضاج ال�شاورما جيدا با�ستخدام احلرارة الهادئة بحيث ال تقل درجة
ح ــرارة �شرائـ ــح اللحـ ــوم املقطعـ ــة عـ ــن ( )5 63ث ــالث و�ستي ــن درج ــة مئويــة ،
وال يجوز �إطفاء م�صدر احلرارة عن �سيخ ال�شاورما .
 - 10ال يجوز تقطيع ال�شاورما قبل متام الن�ضج على �أن يكون تقطيعها على �شكل
�شرائح رقيقة .
 - 11مينع تقطيع ال�شاورما بكميات تزيد على الطلب .
 - 12عدم جتهيز �سندويت�شات ال�شاورما ب�أنواعها �إال عند الطلب .
 - 13يج ــب �أن حتفـ ــظ املقبـ ــالت وال�سلط ــات التــي ت�ضــاف لل�سندويت�شــات مربدة
على درجة حرارة ال تزيد على (� )5 4أربع درجات مئوية .
 - 14يجـ ـ ــب ا�ستخ ـ ـ ــدام املالقـ ـ ــط واملالعـ ـ ــق عن ـ ـ ــد و�ض ـ ـ ــع اللحم ـ ـ ــة وال�سلطـ ـ ــة
فـي ال�سندويت�شات .
 - 15يتم تنظيف ال�سكني اخلا�ص بتقطيع ال�شاورما خا�صة بعد �شحذها بامل�سن
منعا من و�صول برادة احلديد �إىل اللحم .
 - 16يحظر �إعادة ا�ستخدام �أو حفظ بقايا ال�شاورما وال�سلطات املجهزة من اليوم
ال�سابق .
 - 17يجب �إزالة الدهن الناجت عن طهي ال�شاورما �أوال ب�أول .
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ثالثا  :اال�شرتاطات اخلا�صة ب�صالة الطعام :
� - 1أال تقل م�ساحتها عن (16م� )2ستة ع�شر مرتا مربعا  ،و�أن توزع فـيها الطاوالت
بطريقة ت�سمح بوجود م�سافة فا�صلة ال تقل عن (1م) مرت واحد بني طاولة
و�أخرى .
� - 2أن تكون جمهزة مبغ�سلة للأيدي  ،مزودة مبواد مطهرة وو�سيلة للتجفـيف .
� - 3أن ت ـكــون جمه ــزة ب�أوعي ــة للنفاي ــات مقاوم ــة للحري ــق  ،وذي غط ــاء يفت ــح
ب�ضغط القدم .
املــادة ( ) 43
فـي حالة ممار�سة الن�شاط من قبل املطاعم  ،واملقاهي املرخ�صة يلزم تخ�صي�ص موقع بهما
م�ستوف لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أال تقل م�ساحته عن (12م ) 2اثني ع�شر مرتا مربعا .
� - 2أن يكون املوقع بداخل املطعم �أو املقهى على واجهته �أو �أحد جانبيه .
� - 3أن يك ــون للموقــع بــاب مــن الألومنيــوم ذات ــي الغل ــق يفتـ ــح عل ــى �صال ــة املطاع ــم ،
متــى وجدت  ،مع عمل نافذة مناولة تفتح للخارج تخ�ص�ص لعملية البيع .
� - 4أن يكون املوقع جمهزا بجهاز تكييف .
� - 5أن يك ـ ــون جمهـ ــزا مبدخنـ ــة م�ستوفـيـ ــة لال�شرتاطـ ــات الــفني ــة املن�صو�ص عليها
فـي الئحة اال�شرتاطات ال�صحية العامة .
� - 6أن يكون املوقع جمهزا مب�صدر للمياه البـ ــاردة وال�ساخن ــة  ،وبط ــاوالت ومغا�سـ ــل
من معدن غري قابل لل�صد أ� .
� - 7أن يكون املوقع جمهزا مبغ�سلة للأيدي تعمل ب�ضغط القدم � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى
غري اللم�س املبا�شر باليد  ،ومزودا مبواد مطهرة وو�سيلة للتجفـيف .

-172-

� - 8أن يك ــون املوق ــع مــزودا ب�أوعي ــة للنفايــات مقاومـة للحريــق  ،وذات �أغطيــة تفتــح
بالقدم .
� - 9أن يكون املوقع جمهزا بثالجة حلفظ ال�سلطات وغريها من املواد التي ت�ستخدم
فـي �إعداد ال�شاورما وحتتاج �إىل التربيد .
 - 10االلتزام بتح�ضري ال�شاورما فـي غرفة التح�ضري املوجودة فـي املطعم �أو املقهى
وحفظ املواد املح�ضرة داخل الثالجة حلني اال�ستخدام .
الف�صـل الثامــن
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة ب�إعـداد وبيـع امل�شــاوي
املــادة ( ) 44
حتدد مرافق حمل بيع امل�شاوي بالآتي :
 - 1موقع التح�ضري .
 - 2موقع ال�شي .
 - 3موقع غ�سيل وحفظ الأواين .
 - 4موقع تخزين الفحم .
� - 5صالة طعام (عند احلاجة) .
 - 6خمزن للمواد الغذائية فـي حال تخزين كميات كبرية منها باملحل .
املــادة ( ) 45
يلزم ملمار�سة ن�شاط بيع امل�شاوي ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحة املوقع مع حجم العمل على �أال تقل عن (20م )2ع�شرين مرتا
مربعا .
� - 2أن تك ــون احلوائـ ــط والأر�ضيـ ــة مغط ــاة ببـ ــالط فاتـ ــح اللـ ــون � ،سهـ ــل التنظيـ ــف ،
و�أن يكون بالط الأر�ضية مانعا من االنزالق .
� - 3أن يك ــون جمهـ ــزا مبدخن ــة م�ستوفـيـ ــة لال�شرتاطـ ــات الفنيـ ــة املنــ�صو�ص عليها
فـي اال�شرتاطات ال�صحية العامة .
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� - 4أن يكـ ــون املوق ــع جمه ــزا مب ــ�صدر للم ــياه الباردة وال�ساخنة وبطاوالت ومغا�سل
من معدن غري قابل لل�صد�أ .
� - 5أن يك ــون جمهــزا بطاولــة من الرخام �أو اجلرانيت �أو من معدن غري قابل لل�صد�أ
ال يقــل طولهــا عن (1م) مرت واحــد مو�صولة مبغ�سلة ذات كفاءة عالية من معدن
غري قابل لل�صد أ� تخ�ص�ص لعمليات التح�ضري والإعداد .
� - 6أن يكون جمهزا مبغ�سلة للأيدي تعمل ب�ضغط القدم �أو ب�أي و�سيلة �أخرى غري
اللم�س املبا�شر باليد  ،ومزودا مبواد مطهرة وو�سيلة للتجفـيف .
� - 7أن يكـ ــون جمهـ ــزا مبغ�سـ ــلة للأوان ــي ذات حو�ضني �أو �أكرث من معدن غري قابل
لل�صد أ� .
� - 8أن يكون جمهزا برباد حلفظ اللحوم  ،وذلك فـي درجة حرارة ترتاوح من ()5 4 - 5 1
درجة مئوية واحدة �إىل �أربع درجات مئوية .
� - 9أن يكون مزودا ب�أوعية للنفايات مقاومة للحريق  ،وذات �أغطية تفتح بالقدم .
� - 10أن يكون جمهزا ب�صاعق للح�شرات .
� - 11أن تكـ ــون ال�شوايـ ــة واملعـ ــدات والأدوات امل�ستخدمـة فــي ال�ش ــي مـ ــن مواد منا�سبة
�أو من معدن غري قابل لل�صد أ�  ،مع االلتزام باملحافظة على �صالحيتها لال�ستخدام
ونظافتها ب�صفة دائمة .
� - 12أن تكون الأجهزة امل�ستخدمة فـيه قابلة للتحريك لت�سهيل عملية التنظيف .
 - 13فـي حالة تخزين كميات كبرية من الفحم  ،فـيجب توفـري خمزن م�ستقل ال تقل
م�ساحته عن (9م )2ت�سعة �أمتار مربعة .
 - 14فـي حالة وجود �صالة طعام  ،يجب �أن توزع فـيها الطاوالت بطريقة ت�سمح بوجود
م�سافات فا�صلة ال تقل عن (1م) مرت واحد بني الطاولة والأخرى .
� - 15أن تتنا�سب م�ساحة خمزن املواد الغذائية  -فـي حالة وجوده  -مع حجم العمل
على �أال تقل عن (9م )2ت�سعة �أمتار مربعة .
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املــادة ( ) 46
يلزم عند ممار�سة الن�شاط ا�ستيفاء واتباع الآتي :
� - 1أن يكون �شي اللحم عند الطلب فقط .
� - 2أن تكون املواد امل�ستخدمة فـي التغليف �صاحلة حلفــظ امل�شــاوي  ،وغيــر قابل ــة
للتفاعل �أو ت�ؤثر فـي خ�صائ�صها �أو موا�صفاتها  ،وال يجوز �إعادة ا�ستخدامها .
الف�صــل التا�ســع
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة ب�إعــداد وبيـع الفـطـــائـــر
املــادة ( ) 47
يجـ ــب �أال تقـ ــل م�ساحـ ــة حمـ ــل �إعـ ــداد وبيـ ــع الفطائ ــر ع ــن (20م )2ع�شرين مرتا مربعا ،
على �أن يتنا�سب مع حجم العمل .
املــادة ( ) 48
حتدد مرافق حمل �إعداد وبيع الفطائر بالآتي :
 - 1موقع حفظ املواد اخلام .
 - 2موقع التح�ضري والطبخ .
 - 3موقع اخلبز والفرن .
 - 4موقع الغ�سيل .
� - 5صالة طعام (عند احلاجة) .
املــادة ( ) 49
يلزم ملمار�سة ن�شاط �إعداد وبيع الفطائر ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
 - 1موقع حلفظ املواد اخلام  ،وي�شرتط فـيه �أن يحتوي على �أرفف وثالجات حلفظ
املواد الغذائية اخلام .
 - 2موقع التح�ضري والطبخ  ،وي�شرتط فـيه توافر الآتي :
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�أ  -طاولة من معدن غري قابل لل�صد أ� لال�ستخدام فـي عملية التح�ضري .
ب � -آلة عجن كهربائية .
ج  -م�صدر للمياه ال�ساخنة والباردة .
د � -أجهزة طبخ من معدن غري قابل لل�صد�أ  ،وقابلة للتحريك .
هـ � -أجهزة فعالة ل�سحب الأبخرة  ,وتركيب مداخن مزودة مبر�شحات للدخان
والزيت ذات كفاءة عالية مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة �أعلى �أماكن
الطبخ .
و  -مراوح �شفط منا�سبة .
ز � -أوان زجاجية �أو معدنية غري قابلة لل�صد�أ ،وذات �أغطية حمكمة  ،لال�ستخدام
فـي حفظ التوابل واملواد الأخرى .
ح  -مغ�سلة للأيدي تعمل ب�ضغط القدم � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى غري اللم�س املبا�شر
باليد  ،ومزودة مبواد مطهرة وو�سيلة للتجفـيف .
 - 3موقع اخلبز والفرن  ،وي�شرتط فـيه الآتي :
أ� � -أفران منا�سبة .
ب  -تكون احلوائط مغطاة ببالط فاحت اللون � ،سهل التنظيف  ،و�أن يكون بالط
الأر�ضية مانعا من االنزالق .
ج � -أجهزة فعالة ل�سحب الأبخرة والدخان  ,وتركيب مداخن مزودة مبر�شحات
للدخان والزيت ذات كفاءة عالية مطابقة للموا�صفات املعتمدة �أعلى �أماكن
الطبخ .
د  -مراوح �شفط منا�سبة .
هـ � -أوعية للنفايات مقاومة للحريق  ،وذات �أغطية تفتح ب�ضغط القدم .
و  -يجب ف�صل موقع اخلبز عن موقع انتظار الزبائن .
ز  -ي�ستخدم غاز الطبخ لإعداد الفطائر .
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 - 4موقع الغ�سيل  ،وي�شرتط فـيه الآتي :
�أ  -مغ�سلة للأواين ذات ( )3ثالثة �أحوا�ض من معدن غري قابل لل�صد أ� .
ب � -أرفف من معدن غري قابل لل�صد أ� حلفظ الأواين .
ج  -م�صدرين للمياه  ،ال�ساخنة والباردة .
د � -أوعية للنفايات مقاومة للحريق  ،وذات �أغطية تفتح ب�ضغط القدم .
هـ  -فـي حالة وجـود �صالـة طعـام  ،يجـب �أن توزع الطـاوالت بطريقــة ت�سمــح بوجــود
م�سافات فا�صلة ال تقل عن (1م) مرت واحد بني الطاولة والأخرى .
املــادة ( ) 50
يج ــوز �إ�ضاف ــة ن�شـ ــاط �إعـ ــداد وبيع الفطائر �إىل املطاعم �أو املقاهي �أو املخابز بعد تنفـيذ
اال�شرتاطات ال�صحية الواردة فـي هذه الالئحة .
الف�صــل العا�شــر
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة ببيـع الــذرة احلـلــوة
املــادة ( ) 51
يلزم ملمار�سة ن�شاط بيع الذرة احللوة ا�ستيفاء اال�شرتاطات الآتية :
 - 1يجــب �أال تقــل م�ساحــة املحــل عــن (12م )2اثنــي ع�شــر متــرا مربعــا  ،مــا لــم تكــن
مزاولة الن�شاط ب�أحد املجمعات التجارية �أو املحالت متعددة الأن�شطة �أو باملحالت
املوجودة مبحطات الوقود .
 - 2يجب �أن يكون موقع الن�شاط بعيدا عن دورات املياه ومواقع جتميع النفايات .
 - 3يجب �أن يكون اجلهاز واملعدات والأدوات امل�ستخدمة م�صنوعة من مواد منا�سبة
غري قابلة لل�صد أ� .
 - 4يراع ــى االهتم ــام بنظاف ــة اجله ــاز والأدوات امل�ستخدمــة فـي �أثنــاء وبعــد االنتهــاء
من العمل  ،وعدم حفظ �أي كمية متبقية من املواد التي مت �إعدادها لليوم نف�سه .
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 - 5يج ــب مراعـ ــاة �صالحي ــة وج ــودة امل ــواد امل�ستخدمــة فــي الإعـ ــداد ( ذرة  ،زب ــدة ،
ع�صري ليمون  ،بهارات وغريها )  ،ويتم حفظها داخل �أوعية منا�سبة وحمكمة الإغالق .
� - 6أن تكون كميات الزبدة باملوقع فـي احلدود التي تكفـي لال�ستخدام اليومي  ،وعدم
تركها فرتات طويلة معر�ضة للحرارة والهواء اخلارجي  ،ويحظر ا�ستخدام املتبقي
منها فـي اليوم التايل .
 - 7توفـري ثالجة حلفظ املواد اخلام باملوقع .
 - 8توفـري م�صدر للمياه  ،على �أن يقت�صر الأمر على ا�ستخدام املياه املعب�أة فـي حال
ممار�سة الن�شاط فـي املجمعات التجارية �أو حمالت متعددة الأن�شطة �أو باملحالت
املوجودة مبحطات الوقود .
 - 9توفـري �سلة حلفظ النفايات ويتم تفريغها فـي حاويات جمع القمامة بعد نهاية
عم ــل ك ــل ي ــوم  ،وكلم ــا تطل ــب الأمــر ذلك  ،وفـي جميع الأحوال يجب املحافظة
على نظافة املوقع .
 - 10يجـ ــب علـ ــى املرخ ــ�ص لهــم بالن�شاط االلتزام باملواقع املحددة من قبل البلدية ،
وعدم التنقل من مكان �إىل �آخر .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة باملخابـز الآليـة
املــادة ( ) 52
حتدد مرافق املخبز الآيل بالآتي :
 - 1خمزن املواد الأولية .
 - 2موقع العجن والتجهيز .
 - 3موقع اخلبيز .
 - 4غرفة �إعداد احللويات .
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 - 5موقع تهوية اخلبز .
 - 6موقع التعبئة .
 - 7موقع الغ�سيل .
� - 8صالة العر�ض والبيع .
 - 9غرفة تغيري مالب�س العاملني .
املــادة ( ) 53
يلزم ملمار�سة ن�شاط خمبز �آيل ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبخزن املواد الأولية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (16م� )2ستة ع�شر مرتا
مربعا .
� - 2أن تك ــون �أر�ضيتـ ــه وحوائطــه مغطــاة ببــالط فاتــح اللــون � ،سهــل التنظيــف ،
وتكون الأر�ضية غري قابلة لالنزالق .
� - 3أن يحتــوي علــى قوائــم مــن مواد غري قابلة لل�صد�أ ترتفع عن الأر�ض مبقدار
ال يق ــل عــن (�30س ــم) ثالثيــن �سنتيمتــرا  ،لـو�ض ــع �أكيــا�س الطحيـن عليها ،
ويراعى �أن ترتك م�سافة بني اجلدران والقوائم وبني بع�ضها بع�ضا .
� - 4أن يكون جمهزا بربادات وثالجات بعدد يتنا�سب وحجم العمل .
� - 5أن يكون مت�صال بباقي مرافق املخبز بباب ذي مف�صالت مروحية .
 - 6يحظر �أن متر باملخزن موا�سري ال�صرف ال�صحي �أو غرف التفتي�ش .
� - 7أن يخ�ص�ص باملخزن موقع م�ستقل لتخزين املواد الكيميائية (املطهرات
واملنظفات وغريها)  ،على �أن يكون بعيدا عن املواد الغذائية .
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ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع العجن والتجهيز :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (16م� )2ستة ع�شر مرتا
مربعا .
� - 2أن تك ــون �أر�ضيت ــه وحوائط ــه مغطــاة ببــالط فاتــح اللــون � ،سهــل التنظيــف ،
وتكون الأر�ضية غري قابلة لالنزالق .
� - 3أن يكون جمهزا مبعاجن �آلية م�صنوعة من معدن غري قابل لل�صد�أ يتم
تركيبها مبا�شرة حتت م�صدر للمياه الباردة وال�ساخنة مزود مبر�شح لت�صفـية
املياه وعدم نقل املـاء �إىل املعاجن ب�أي �إناء .
� - 4أن تكون الأجهزة والأدوات وطاوالت التجهيز م�صنوعة من معدن غري قابل
لل�صد أ� �أو التفاعل مع العجني  ،وخالية من ال�شقوق �أو الفوا�صل .
� - 5أن يك ــون جمه ــزا مبغ�سلــة للأيــدي مــزودة مبــواد �سائلة مطهـرة وو�سيلـة
للتجفـيف .
 - 6يجب توفـري �أوان من معدن غري قابل لل�صد�أ (ذات عجالت) لنقل العجني
لطاوالت التجهيز فـي حالة ما �إذا مل تكن املعاجن مت�صلة بهذه الطاوالت .
� - 7أن يكون جمهزا بحـو�ض لغـ�سيل الأدوات والأوعـية امل�ستخدمة فـي العجني
والتقطيع .
� - 8أن يخ�ص�ص موقع منا�سب لعملية تخمري العجني .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع اخلبيز :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (24م� )2أربعة وع�شرين
مرتا مربعا .
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� - 2أن يتم توفـري �أجهزة فعالة ل�سحب الأبخرة والدخان  ،وتركيب مداخن مزودة
مبر�شحات للدخان والزيت ذات كفاءة عالية مطابقة للموا�صفات املعتمدة
�أعلى موقع اخلبيز .
� - 3أن يكون مزودا بطاولة �أو �أكرث من معدن غري قابل لل�صد�أ �أمام الأفران
خم�ص�صة لو�ضع العجني وا�ستقبال اخلبز بعد ت�سويته .
� - 4أن يك ــون جمهــزا مبــراوح �شفــط ذاتيــة الغلـق ونظـام تهويـة خلفـ�ض درجـة
احلرارة .
 - 5عدم بناء الأفران بجوار احلوائط املت�صلة باملباين .
� - 6أن يتم توفـري �أرفف منا�سبة لو�ضع اخلبز النا�ضج لتهويته قبل التعبئة .
رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع �إعداد احللويات :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (16م� )2ستة ع�شر مرتا
مربعا .
� - 2أن يكون مزودا بطاولة �أو �أكرث لإعداد احللويات م�صنوعة من مادة غري
قابلة لل�صد أ� .
� - 3أن يكون مزودا ب�أدراج و�أرفف منا�سبة حلفظ الأدوات واملـواد اخلام املعدة
لال�ستخدام فـي �إعداد احللويات .
� - 4أن يكون جمهزا مبغا�سل من معدن غري قابل لل�صد�أ .
� - 5أن يكـ ــون جم ــهزا مب�ص ــدر للمي ــاه ال ــباردة وال�ساخنـ ــة ومزودا مبر�شحات
للتنقية .
� - 6أن يكون جمهزا مبغ�سلة للأيدي تعمل ب�ضغط القدم �أو ب�أي و�سيلة �أخرى
غري اللم�س املبا�شر باليد مزودة مبواد �سائلة مطهرة وو�سيلة للتجفـيف .
� - 7أن يكون مزودا ب�أوعية للنفايات مقاومة للحريق  ،وذات �أغطية تفتح بالقدم .
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� - 8أن يكون جمهزا بفرن �أو �أكرث تعلوه مدخنة مزودة مبر�شحات للدخان والزيت
ذات كفاءة عالية مطابقة للموا�صفات املعتمدة �أعلى موقع �إعداد احللويات .
 - 9فـي حالة توفـري موقد ثابت  ،ي�ستخدم فـي �إ�شعاله غاز الطبخ �أو الكهرباء ،
ويجــب �أن تكــون تو�صيالت الغاز وفق �شروط الهيئة العامة للدفاع املدين
والإ�سعاف .
� - 10أن يكون جمهزا بثالجات حلفظ الـمواد الغذائية �سريعة التلف كالكرميات
والألبان والبي�ض .
 - 11فـي حال ا�ستخدام �أي مواد م�ضافة يجب �أن تكون م�صرح بهــا (مــن درجــة
غذائيـ ــة)  ،وبن�س ــب م ــ�صرح بــها ح�ســب املوا�صفات القيا�سية املعمول بها ،
وحتفظ بعبواتها الأ�صلية ومربدة .
 - 12ال يج ــوز عـ ـ ــر�ض الأ�ص ـن ـ ــاف املحتوي ـ ــة عل ــى الكرميـ ــات والبيـ ـ ــ�ض للـبيـ ــع �إال
فـي ي ــوم �إعدادها نف�سه  ،مع حفظها فـي براد حتت درجة حرارة من ()5 4 - 5 1
درجة مئوية واحدة �إىل �أربع درجات مئوية .
خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع تهوية اخلبز :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (12م )2اثني ع�شر مرتا
مربعا .
� - 2أن يكون م�ستقال عن موقع اخلبيز .
� - 3أن يكون مزودا ب�أرفف منا�سبة من مادة غري قابلة لل�صد�أ لو�ضع اخلبز
اجلاهز عليها لتهويته قبل التعبئة .
� - 4أن يكون جمهزا بعدد كاف من مراوح ال�شفط ذاتية الغلق وذات كفاءة عالية .
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�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع التعبئة :
� - 1أن يكون مزودا بطاوالت من مادة غري قابلة لل�صد�أ منا�سبة حلفظ اخلبز
قبل توزيعه تكون خالية من ال�شقوق والفوا�صل .
 - 2يجب �أن تكون املواد امل�ستخدمة فـي التعبئة �صاحلة حلفظ منتجات املخبز ،
وغري قابلة للتفاعل معها �أو ت�ؤثر فـي خ�صائ�صها �أو موا�صفاتها  ،و�أن تكون
من ذات اال�ستخدام الواحد  ،و�أن تغلق بطريقة ال�ضغط احلراري �أو طريقة
�أخــرى ت�ضمـن عـدم تلوثهـا بـ�أي �أج�سام غريبة  ،وفـي جميع الأحوال يحظر
ا�ستخدام الدبابي�س فـي عملية التعبئة .
 - 3فـي حالة التعبئة اليدوية  ،يجب على العاملني ارتــداء قفــازات وكمام ــات
و�أغطية للر�أ�س .
 - 4يجب التقيد باملوا�صفات القيا�سية اخلا�صة ببطاقة البيانات .
�سابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع الغ�سيل :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (12م )2اثني ع�شر مرتا
مربعا .
� - 2أن يكون جمهزا مبغ�سلة للأواين ذات ( )3ثالثة �أحوا�ض م�صنوعة من معدن
غري قابل لل�صد أ� .
� - 3أن يكون جمهزا مب�صدر للمياه الباردة وال�ساخنة .
� - 4أن يكون مزودا مبنظفات ذات كفاءة عالية لغ�سل الأدوات .
� - 5أن يكون مزودا ب�أوعية للنفايات مقاومة للحريق  ،وذات �أغطية تفتح بالقدم .
� - 6أن يكون مزودا ب�أرفف من مادة غري قابلة لل�صد�أ حلفظ الأدوات والأواين .
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ثامنا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ب�صالة العر�ض والبيع :
� - 1أن تكون الأر�ضية من بالط غري قابل لالنزالق .
� - 2أن ت�صبغ اجلدران وال�سقف بلون فاحت �سهل التنظيف .
� - 3أن تكون جمهزة مبكيف للهواء �أو �أكرث ح�سب م�ساحتها .
� - 4أن تكون مزودة ب�أرفف للعر�ض ذات واجهات زجاجية لو�ضع منتجات املخبز .
� - 5أن تكـ ــون جمهـ ــزة ببـ ــراد بحج ــم منا�سـ ــب لعـ ــر�ض املنتجـ ــات التـ ــي حتت ــاج
�إىل تربيد .
� - 6أن تكون مزودة بالأدوات املخ�ص�صة لتناول املنتجــات ( القفــازات  ،املالقــط ،
املالعق ) .
 - 7ال يجوز عر�ض الأ�صناف املحتوية على الكرميات والبي�ض للبيع �إال فـي يوم
�صناعتها نف�سه  ،مع حفظها فـي درجة حرارة ترتاوح من ( )5 4 - 5 1درجة
مئوية واحدة �إىل �أربع درجات مئوية .
تا�سعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بغرفة تغيري مالب�س العاملني :
� - 1أن تكون م�ستقلة عن باقي مرافق املخبز .
� - 2أن تكون جمهزة مبغ�سلة للأيدي وخزائن للمالب�س والأحذية .
� - 3أن يكون ملحقا بها دورة مياه م�ستوفـية لال�شرتاطات ال�صحية العامة ،
ومزودة بكافة امل�ستلزمات .
عا�شرا  :ا�شرتاطات �إ�ضافـية :
� - 1أن يتم توفـري قاطعات هوائية جلميع الأبواب التي تفتح �إىل خارج املبنى ملنع
دخول احل�شرات والأتربة  ،واحلفاظ على درجة احلرارة الداخلية .
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 - 2فـي حالة قيام املخبز بت�صنيع منتجات غذائية �أو توريد منتجاته لأي منافذ
أ�خــرى ،فـيجــب توفـيــر مل�صــق بالبيانــات عل ــى املنت ــج باللغتيـ ــن ( :العربيـ ــة
والإجنليزية ) يو�ضح فـيها الآتي :
أ�  -تاريخ الإعداد .
ب  -عبـ ــارة تفـي ــد ب�صالحي ــة املنت ــج  ،وفـي حالة توزيع �ساندويت�شات تكون
ال�صالحية ملدة (� )24أربع وع�شرين �ساعة فقط .
ج  -قائمة املكونات الأ�سا�سية .
د  -ا�سم وعنوان املخبز �أو م�صدر الإعداد .
هـ  -كتابة عبارة تفـيد حفظ املنتج فـي درجة حرارة ترتاوح من ()5 4 - 5 1
درجة مئوية واحدة �إىل �أربع درجات مئوية .
� - 3أن يتم نقل منتجات املخبز فـي �سيارات م�ستوفـية لال�شرتاطات املن�صو�ص
عليها فـي الئحة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ب�سيارات نقل منتجات
املخابز .
الف�صــل الثاين عـ�شــر
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة باملـخابـز اليـدويـة
املــادة ( ) 54
يجب �أن تتنا�سب م�ساحة املخبز مع حجم العمل على �أال تقل امل�ساحة عن (20م )2ع�شرين
مرتا مربعا .
املــادة ( ) 55
حتدد مرافق املخبز اليدوي بالآتي :
 - 1خمزن املواد الأولية .
 - 2موقع جتهيز العجني .
 - 3موقع الفرن .
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املــادة ( ) 56
يلزم ملمار�سة ن�شاط خمبز يدوي ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبخزن املواد الأولية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل  ،على �أال تقل عن (8م )2ثمانية �أمتار
مربعة .
� - 2أن يكون جمهزا ب�أرفف من معدن غري قابل لل�صد�أ حلفظ املواد الغذائية
بارتفاع ال يقل عن (� 30سم) ثالثني �سنتيمرتا عن م�ستوى �سطح الأر�ض .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع جتهيز العجني :
� - 1أن يكـ ــون جمهـ ــزا مبعاج ــن �آليــة مت�صلة بطاولة من مادة غري قابلة لل�صد أ�
�أو التفاعل مع العجني .
� - 2أن يك ــون جمه ــزا مب�صــدر للميـ ــاه الب ــاردة وال�ساخ ــنة عل ــى �أن يك ــون قريبا
من املعاجن .
� - 3أن يكون جمهزا مبغ�سلة للأيدي تعمل �آليا  ،ومزودا مبواد مطهرة وو�سيلة
منا�سبة للتجفـيف .
� - 4أن يكون به موقع منا�سب لعملية تخمري العجني .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع الفرن :
� - 1أن يكون جمهزا ب�أجهزة فعالة ل�سحب الأبخرة والدخان  ،ومزودا مبداخن
ذات مر�شحات للدخان والزيت  ،مطابقة للموا�صفات املعتمدة .
� - 2أن يكون بناء الأفران بعيدا عن احلوائط املت�صلة باملباين  ،وفـي حالة بناء
فرن مال�صق لأحد احلوائط  ،يجب عمل عازل لتلك احلوائط عن احلرارة .
				
 - 3ا�ستخدام غاز الطبخ فـي ت�شغيل الفرن .
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املــادة ( ) 57
فـي حال ــة إ�عــداد الفطائ ــر  ،يلزم ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع التح�ضري
والطب ــخ املن�ص ــو�ص عليه ــا فـ ــي اال�شرتاط ــات ال�صحيــة اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط �إعداد
الفطائر .
الف�صــل الثالث عـ�شــر
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مبحـالت بيـع املـواد الغذائيـة (البقالـة )
واملحـالت متعـددة الأن�شطـة والبـرادات ومراكـز الت�سـوق
املــادة ( ) 58
يحظ ــر عـ ــر�ض الب�ضائــع خارج املحل  ،كما يحظر عر�ض املواد الغذائية املنتهية �صالحيتها
�أو التالفة �أو غري املطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
املــادة ( ) 59
يكون ترتيب املواد املعرو�ضة فـي املحل بحيث تف�صل املواد الغذائية عن غريها من املواد ،
ويخ�ص�ص مكان منف�صل للمبيدات احل�شرية واملنظفات واملطهرات  ،وال يجوز عر�ض املواد
الغذائية على �أر�ضية املحل �أو فـي طرقاته � ،أو عر�ض الأغذية غري املعب�أة مك�شوفة .
املــادة ( ) 60
يج ــب املحافظ ــة عل ــى نظاف ــة املحــل واملعرو�ضــات وغ�ســل الأر�ضيــة مــن �آن لآخــر وتوفـيــر
�أوعية ب�أغطية متحركة حلفظ النفايات التي يجب التخل�ص منها �أوال ب�أول فـي الأماكن
املخ�ص�صة لذلك من قبل البلدية .
املــادة ( ) 61
فـي حالة تعبئة املواد الغذائية يلزم ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية املن�صو�ص عليها ملحالت
تعبئة املواد الغذائية  ،واحل�صول على موافقة البلدية .
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املــادة ( ) 62
يلزم ملمار�سة ن�شـاط بيــع املــواد الغذائيــة (البقالــة) ا�ستيــفاء املحــل لال�شتــراطات ال�صحيــة
الآتية :
� - 1أن تتنا�ســب م�ساحتــه مــع حجــم العمــل  ،على �أال تقل عن (24م� )2أربعة وع�شرين
مرتا مربعا .
� - 2أن يتوفر به خمزن م�ستقل  ،ال تقل م�ساحته عن (12م )2اثني ع�شر مرتا مربعا ،
وفـي حال عدم قيام املحل بتخزين مواد ف�إنه يعفى من توفـري خمزن م�ستقل .
� - 3أن يكون جمهزا ب�أرفف منا�سبة من معـدن غيـر قابـل لل�صــد�أ �أو مــن مــواد غيــر
قابلة للتفاعل مع املواد الغذائية  ،و�أن تكون �سهلة التنظيف وبارتفاع ال يقل عن
(� 30سم) ثالثني �سنتيمرتا عن م�ستوى �سطح الأر�ض  ،مع توفـري �أوعية بغطاء
حلفظ احلبوب والتوابل غري املعب�أة .
 - 4فـي حالـة البيـع باجلملـة  ،يجـب توفـيـر خمــزن �أو �أكثـر  ،م�ستــوف لال�شرتاطــات
ال�صحية اخلا�صة مبخازن املواد الغذائية  ،على �أال تقل م�ساحته عن (24م� )2أربعة
وع�شرين مرتا مربعا .
� - 5أن يكـون جمهـزا ببــرادات وثالجــات  ،حلفــظ املــواد الغذائيــة املبــردة واملجمــدة
والع�صائر والألبان ومنتجاتها وامل�شروبات املعلبة واحللويات واملياه الغازية مزودة
ب�أجهزة لقيا�س درجة احلرارة  ،ويجب ت�صنيف املواد الغذائية وترتيبها فـي حدود
ال�سعة امل�سموح بها املحددة للربادات والثالجات .
� - 6أن يتم حفظ املواد الغذائية فـي درجات احلرارة املنا�سبة على النحو الآتي :
أ�  -املواد الغذائية املربدة :
فـي درجات حرارة ترتاوح من ( )5 4 - 5 1درجة مئوية واحدة �إىل �أربع درجات
مئوية .
-188-

ب  -املواد الغذائية املجمدة :
فـي درجات حرارة ال تزيد على (� )18 -سالب ثماين ع�شرة درجة مئوية .
 - 7فــي حالــة �إ�ضافــة ن�شــاط بيــع اخل�ضــروات والفواكه  ,يجب توفـيــر م�ساحة �إ�ضافـيــة
ال تقــل عــن (12م )2اثنــي ع�شــر مت ــرا مربع ــا  ،وا�ستيف ــاء اال�شرتاطــات اخلا�صــة
مبمار�سة ن�شاط بيع اخل�ضروات والفواكه  ،وال ي�سري ذلك فـي حال بيع اخل�ضروات
والفواكه بكميات ب�سيطة .
املــادة ( ) 63
يل ــزم ملمار�س ــة ن�ش ــاط املح ــالت متع ــددة الأن�شط ــة والب ــرادات  ،ا�ستيفــاء اال�شرتاطات ال�صحي ــة
الآتي ــة :
� - 1أن تتنا�ســب م�ساحــة املحــل مـع حجـم العمـل  ،علـى �أال تقل عن (100م )2مائة مرت
مربع .
 - 2توفـري مكان منا�سب لتخزين الب�ضائع  ،م�ستوف لال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
مبخازن املواد الغذائية ومعزول عن �أق�سام املحل  ،على �أال تقل م�ساحته عن (50م)2
خم�سني مرتا مربعا .
 - 3ا�ستيفاء كافة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة الأن�شطة املرخ�ص بها .
املــادة ( ) 64
تنح�صر الأن�شطة التي يجوز للمحالت متعددة الأن�شطة والربادات ممار�ستها فـي الآتي :
 - 1بيع املواد الغذائية .
 - 2بيع اخل�ضروات والفواكه .
 - 3بيع منتجات املخابز .
 - 4بيع الكماليات .
 - 5بيع اللحوم .
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 - 6بيع الأ�سماك .
 - 7بيع الدواجن .
ويجب �أال تقل امل�ساحة املخ�ص�صة ملمار�سة الأن�شطة املن�صو�ص عليها فـي البنود()4 , 3 , 2 , 1
م ــن هـ ــذه املــادة ع ــن (100م )2مائـ ــة مت ــر مرب ــع  ،ويجـ ــب تخ�صيـ ــ�ص م�ساحـ ــة �إ�ضافـي ــة ,
ال تقل عن (9م )2ت�سعة �أمتار مربعة لكل ن�شاط �آخر تتم �إ�ضافته بخالف ما تقدم .
املــادة ( ) 65
تنح�صر الأن�شطة التي يجوز ملراكز الت�سوق ممار�ستها فـي الآتي :
أ�  -بيع املواد الغذائية .
ب  -بيع اخل�ضروات والفواكه .
ج  -بيع منتجات املخابز .
د  -بيع الكماليات .
هـ  -بيع اللحوم .
و  -بيع الأ�سماك .
ز  -بيع الدواجن .
ويجــوز ملراكــز الت�س ــوق بالإ�ضافــة �إلــى الأن�شط ــة ال�سابق ــة ممار�ســة �أن�شطــة �إنتــاج اخلبــز
والفطائر واحللويات وتداول وجبات املطاعم واملقاهي عند ممار�سة هذا الن�شاط .
املــادة ( ) 66
يلزم ملمار�سة ن�شاط مراكز الت�سوق  ،ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحة املركز مع حجم العمل  ،علــى �أال تقــل عــن (250م )2مائتيــن
وخم�سني مرتا مربعا .
 - 2ا�ستيفاء كافة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة الأن�شطة املرخ�ص بها .
� - 3أن يتم ترتيب وتنظيم املواد فـيها ب�شكل جيد ونظيف .
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 - 4توفـري مكان منا�سب لتخزين الب�ضائع  ،م�ستوف لال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
مبخازن املواد الغذائية ومعزول عن �أق�سام املحل  ،على �أال تقل م�ساحته عن (100م)2
مائة مرت مربع .
 - 5فـي حالــة بيــع حلــم اخلنزيــر ومنتجاتــه باملحــل  ،يجب تخ�صي�ص ق�سم منف�صل
تو�ضع عليه لوحة يكتب عليها "حلوم خنزير" .
 - 6فـي حالة بيع �أغذية احليوانات والطيــور  ,يخ�صــ�ص مكــان منف�صل  ،تو�ضــع عليــه
لوحة يكتب عليها " �أغذية احليوانات والطيور" .
 - 7فـي حالة ممار�سة ن�شاط تعبئة املواد الغذائية  ،يجـب تخ�صــي�ص ق�ســم م�ستــوف
لال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبحالت تعبئة املواد الغذائية .
 - 8يراعــى فــي ترتيــب املــواد املعرو�ضــة فــي املحــل  ،ف�صــل املواد الغذائيــة عـن غريهــا
من املواد .
 - 9تخ�صي�ص مكان منف�صل لعر�ض املبيدات احل�شرية واملنظفات واملطهرات .
 - 10جتهيز املحل ب�أوعية ذات �أغطية متحركة  ،حلفظ النفايات حلني التخل�ص منها
فـي الأماكن �أو احلاويات املخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
 - 11املحافظة على نظافة املحل واملعرو�ضات ب�صفة م�ستمرة .
املــادة ( ) 67
يحظــر علــى املرخــ�ص لــه مبزاولــة �أن�شطـة بيـع املـواد الغذائية واملحالت متعددة الأن�شطة
والربادات ومراكز الت�سوق  ،القيام بالآتي :
 - 1عر�ض الب�ضائع خارج املكان املخ�ص�ص ملزاولة الن�شاط .
 - 2عر�ض املواد الغذائية منتهية ال�صالحية �أو التالفة �أو غري املطابقة للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة .
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الف�صــل الرابــع عـ�شـــر
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مبحـالت بيـع اخل�ضـروات والفواكـه
املــادة ( ) 68
يلزم ملمار�سة ن�شاط بيع اخل�ضروات والفواكه  ،ا�ستيفاء املحل لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحة املحل مع حجم العمل  ،على �أال تقل عن (24م� )2أربعة وع�شرين
مرتا مربعا .
 - 2تركيب باب زجاجي للمحل مبف�صالت مروحية (ا�سربجن) .
 - 3توفــري موقـع م�ستقـل لفـرز وتنظيـف اخل�ضـروات والفواكه قبل عر�ضها  ،مزود
مبغ�سلة .
 - 4توفـري �أرفف منا�سبة خ�شبية �أو معدنيـة غيـر قابلــة لل�صـد�أ  ،لعـر�ض اخل�ضـروات
والفواكـه علـى هيئــة مدرجــات مرتفعــة ع ــن الأر�ضيــة مبقــدار (� 30ســم) ثالثيــن
�سنتيمرتا لت�سهيل عملية التنظيف  ،وال يجوز و�ضع �أي مواد �أخرى حتتها .
� - 5أن تك ــون اخلـ�ضــروات والفواك ـ ــه طازجــة وخاليـ ــة م ــن التلـ ــف  ،ويتـ ــم التخلـ ــ�ص
مـن الكميـات التالفـة �أوال بـ�أول .
 - 6ف ــي حــال بيــع اخل�ضــروات والفواكــه باجلملــة  ،يجــب تخ�صي ــ�ص مكــان منا�س ــب
حلفظها حتت درجات احلرارة املنا�سبة .
 - 7عدم و�ضع �أي مواد غذائية على �أرفف العر�ض  ،بخالف اخل�ضروات والفواكه .
 - 8توفـري براد حلفظ اخل�ضروات والفواكه .
املــادة ( ) 69
عدم و�ضع �أو عر�ض اخل�ضروات والفواكه خارج نطاق املحل .
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الف�صـــل اخلامــ�س عـ�شـــر
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مبحــالت بـيـع الع�صـائـر
املــادة ( ) 70
حتدد مرافق حمل بيع الع�صائر بالآتي :
 - 1موقع حت�ضري وجتهيز الع�صري .
� - 2صالة �أو موقع ا�ستقبال الزبائن .
املــادة ( ) 71
يلزم ملمار�سة ن�شاط بيع الع�صائر  ،ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحة املحل مع حجم العمل  ،على �أال تقل عن (20م )2ع�شرين مرتا
مربعا .
� - 2أن يكون املحل جمهزا مب�صدر للمياه الباردة وال�ساخنة .
� - 3أن يكون املحل جمهزا بثالجة � ،أو براد حلفظ وعر�ض الفواكه .
� - 4أن يكون املحل جمهزا مبغ�سلة للأيدي تعمل ب�ضغط القدم � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى
غري اللم�س املبا�شر باليد  ،ومزودا مبواد مطهرة وو�سيلة للتجفـيف .
� - 5أن تكون الأجهزة واملعدات امل�ستخدمة فـي �إعداد الع�صائر من معدن غري قابل
لل�صد�أ �أو مادة غري قابلـة للت�شقــق  ،و�أن تكــون قابلــة للتحريــك  ,لت�سهيــل عمليــة
التنظيف .
 - 6االلت ـ ــزام بتنظيـ ــف وتطهـ ــري الأجه ــزة امل�ستخدم ــة فـ ــي عملي ــة الع�صر بعد كل
ا�ستخدام  ،والتخل�ص من كمية الع�صائر املتبقية وعدم حفظها لليوم التايل .
 - 7فـي حالة تقدمي ع�صائر ق�صب ال�سكر وجوز الهند  ،فـيجب توفـري حاوية �أو �أكرث
حلفظها  ،و�أخرى حلفظ خملفاتها .
� - 8أن تك ــون املـ ــواد امل�ستخدم ــة فـ ــي التعب ــئة �صاحلة حلف ــظ الع�صائر وغري قابلة
للتفاعل معها �أو ت�ؤثر فـي خ�صائ�صها �أو موا�صفاتها  ،و�أن تكون من ذات اال�ستخدام
الواحد .
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� - 9أن يكون املحل جمهزا ب�أوعيــة للنفايــات مقاومــة للحريــق  ،وذات �أغطيــة تفتــح
بالقدم .
 - 10التخل ــ�ص م ــن خملف ــات الع�صي ــر فـ ــي جممـ ــع �أو حاويات النفايات املعدة لهذا
الغر�ض  ،يوميا بعد االنتهاء من العمل كله � ،أو كلما ا�ستدعى الأمر ذلك فـي �أثناء
�ساعات العمل .
 - 11املحافظة على نظافة املحل با�ستمرار .
الف�صــل ال�ساد�س ع�شــر
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مبحـالت
بيـع وحتميـ�ص وطحـن البـن والبهـارات واملك�سـرات
املــادة ( ) 72
حتدد مرافق حمل بيع وحتمي�ص وطحن النب والبهارات واملك�سرات بالآتي :
 - 1خمزن املواد الغذائية اخلام غري املحم�صة والعبوات الفارغة .
 - 2موقع التحمي�ص والطحن .
 - 3موقع العر�ض والبيع .
املــادة ( ) 73
يلزم ملمار�سة ن�شاط بيع وحتمي�ص وطحن النب والبهارات واملك�سرات  ،ا�ستيفاء اال�شرتاطات
ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شت ـ ــراطات ال�صحي ــة اخلا�صــة مبخــزن امل ــواد الغذائي ــة اخل ــام غي ــر املحم�صـ ــة
والعبــوات الفارغـة :
�أال تقـل م�ساحتـه عـن (16م� )2ستـة ع�شـر متـرا مربـعـا  ،و�أن يكـون م�ستوفـيـا جلميـع
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبخازن املواد الغذائية اجلافة .
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ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع التحمي�ص والطحن :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمـل  ،علـى �أال تقــل عــن ( 16م� )2ستــة ع�شــر
مرتا مربعا .
� - 2أن يك ــون م ــزودا مبدخنـ ــة ل�شف ــط الدخــان والأبخــرة مطابقــة للموا�صفــات
الفنيــة  ،وبحجم منا�سب ملوقع التحمي�ص والطحن .
� - 3أن يكون جمهزا بعدد كاف من �آالت الطحن والأجهزة الالزمة  ،لال�ستخدام
فـي عمليات حتميـ�ص وطحـن البـن والبهـارات واملك�سـرات تو�ضـع علــى بعــد
منا�س ــب مـن اجل ــدران  ،و�أن تكـون مـن مــواد غيــر قابلــة لل�ص ــد�أ �أو التفاع ــل
مع املواد الغذائية .
� - 4أن يكون جمهزا بعدد كاف من مـراوح ال�شفط  ،ل�سحب الأدخنة والق�شور
الناجتة عن عمليتي التحمي�ص والطحن .
� - 5أن يكون جمهزا ب�أوعية مـن معـدن غـري قابـل لل�صـد�أ لتخزيـن املنتـج بـعــد
حتمي�صه �أو طحنه .
 - 6تنظيف وتعقيم �آالت الطحن والأجهزة  ،بعد االنتهاء من الطحن والتحمي�ص
وتوفـري و�سائل التنظيف الآلية الالزمة لذلك  ،ح�سب متطلبات العمل .
� - 7أن يكــون املوقــع جمهــزا مبغ�سلــة للأيــدي  ،ومــزودا مبـواد مطهـرة وو�سيلـة
للتجفـيف .
 - 8يحظر ا�ستخدام املطاحن والأجهزة املخ�ص�صة لتحمي�ص وطحن املك�سرات
والنب فـي حتمي�ص وطحن البهارات .
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ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع العر�ض والبيع :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل  ،علـى �أال تقـل عـن ( 16م� )2ستـة ع�شــر
مرتا مربعا .
� - 2أن يكون جمهزا ب�أوعية من معدن غري قابل لل�صد أ� �أو مواد �أخرى منا�سبة ،
وذات �أغطي ـ ـ ـ ــة �شفاف ـ ـ ــة لو�ضـ ــع البـ ــن والبه ـ ــارات واملك�س ـ ــرات املحم�صـ ــة
�أو املطحون ــة  ،تو�ض ــع عل ــى ارتف ــاع ال يقل عن (� 30سم) ثالثني �سنتيمرتا
عن الأر�ضية .
� - 3أن يكون جمهزا مبغارف من مواد غري قابلة لل�صد�أ  ،لتعبئة النب والبهارات
واملك�سرات  ،ويحظر تعبئة املك�سرات والنب يدويا .
� - 4أن يكون جمهزا بعدد منا�سب من �أجهزة تكييف الهواء .
� - 5أن تكــون منتجــات الـبــن والبهــارات واملك�ســرات املعرو�ضــة باملوقـع مطابقـة
للموا�صفــات القيا�سيــة املعتمــدة وخالـيــة مــن ال�ســو�س واحل�شــرات  ،ويكــون
م�سجال على عبواتها الأ�صلية تواريخ الإنتاج  ،وانتهاء ال�صالحية  ،وا�سم بلد
املن� أش� .
� - 6أن تكون العبوات امل�ستخدمة فـي التعبئـة نظيفـة وم�صنوعــة مــن مــادة غيــر
قابلة لل�صد أ� � ،أو التفاعل مع املنتجات املراد تعبئتها .
املــادة ( ) 74
يحظر �إ�ضافة �أي مواد ملونة �إىل املك�سـرات والبــن عنــد التحميــ�ص والطحــن � ،إال بعــد
احل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 75
فـي حالة �إعادة تعبئة البـن والبـهارات واملك�سـرات املحمــ�صة �أو املطحونــة  ،يجــب االلتــزام
باال�شرتاطات اخلا�صة مبحالت تعبئة املواد الغذائية .
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الف�صــل ال�سابــع عـ�شــر
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مبحـالت بيـع الآيـ�س كريـم
املــادة ( ) 76
يلزم ملمار�سة ن�شاط بيع الآي�س كرمي  ،ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحة املحل مع حجم العمل  ،على �أال تقل عن (20م )2ع�شرين مرتا
مربعا .
� - 2أن يكون املحل جمهزا مبغ�سلة للأيدي والأدوات  ،تعمــل ب�ضغــط القــدم �أو ب ـ�أي
و�سيلة �أخرى غري اللم�س املبا�شر باليد  ،ومواد مطهرة وو�سيلة للتجفـيف .
� - 3أن يكون املحل مزودا ب�أجهزة التجميد الالزمة حلفظ الآي�س كرمي  ،مع مراعاة
احتوائها على مقيا�س لدرجة احلرارة .
� - 4أن تكون الأجهزة والأدوات امل�ستخدمة فـي �إعداد الآي�س كرمي من معدن غري قابل
لل�صد أ� .
 - 5االلتــزام بتنظــيف الأجهــزة اخلا�صــة ب�إعــداد الآيــ�س كريــم يوم ـيــا بع ــد االنته ــاء
م ــن العمـ ــل  ،والتخل ــ�ص مــن الكميــات املتبقي ــة مــن املـ ــواد الت ــي تـ ــم �إعداده ــا ،
وعدم حفظها لليوم التايل .
� - 6أن تكون املواد امل�ستخدمة فـي التعبئة �صاحلة حلفظ الآي�س كرمي  ،وغـري قابـلة
للتفاعل معه �أو ت�ؤثر فـي خ�صائ�صه �أو موا�صفاته  ،و�أن تكـون مـن ذات اال�ستخـدام
الواحد .
� - 7أن يكون املحل جمهزا بخزانة حلفظ املواد اخلام ومواد التعبئة  ،ويجب توفـري
خمزن ال تقل م�ساحته عن (9م )2ت�سعة �أمتار مربعة  ،فـي حال تخزين تلك املواد
فـي املحل بكميات كبرية .
� - 8أن يكون املحل مزودا ب�أوعية للنفايات مقاومة للحريق  ،وذات �أغطية تفتح ب�ضغط
القدم .
-197-

الف�صــل الثامن عـ�شــر
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مبحـالت تعبئـة املــواد الغـذائـيــة
املــادة ( ) 77
حتدد مرافق حمل تعبئة املواد الغذائية بالآتي :
 - 1خمزن حفظ املواد الغذائية اخلام والعبوات الفارغة .
� - 2صالة تعبئة املواد الغذائية .
 - 3خمزن املواد الغذائية املعب�أة .
املــادة ( ) 78
يلزم ملمار�سة ن�شاط تعبئة املواد الغذائية  ،ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبخزن حفظ املواد الغذائية اخلام والعبوات الفارغة
وخمزن املواد الغذائية املعب�أة :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحة كل منهما مع حجــم العمــل  ،علــى �أال تقــل عــن (30م)2
ثالثني مرتا مربعا .
� - 2أن يكون كل منهما م�ستوفـيا لال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبخازن املواد
الغذائية .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ب�صالة تعبئة املواد الغذائية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحتها مع حجم العمل  ،على �أال تقل عن (30م ) 2ثالثني مرتا
مربعا .
� - 2أن تكون جمهزة ب�أدوات و�أجهزة للتعبئة  ،وتكون العبوات املعدة للتعبئة فـيها
من مواد غري قابلة لل�صد أ� �أو التفاعل مع املواد الغذائية .
 - 3االلتزام بنظافــة وتعقيــم الأدوات والأجهــزة والعبــوات امل�ستخدمــة ب�صــورة
م�ستمــرة قبــل وبعــد التعبئــة  ،وتوفـيــر و�سائـل التنظيـف الآليـة � ،إن تطلب
الأمر ذلك .
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� - 4أن تكون جمهزة بطاوالت من معدن غري قابل لل�صد أ� لال�ستخدام فـي عملية
التعبئة .
� - 5أن تكون جمهزة مبغ�سلة للأيدي  ،مزودة مبواد مطهرة وو�سيلة للتجفـيف .
� - 6أن تكون جمهزة بعدد منا�سب من �أجهزة تكييف الهواء  ،ومراوح �شفط لطرد
الروائح .
املــادة ( ) 79
يحظ ــر و�ض ــع �أي بطاق ــة بيان على املواد الغذائية املعب�أة � ،إال بعد احل�صول على املوافقة
الالزمة من اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 80
يجب االلتزام باملوا�صفة القيا�سية اخلا�صة ببطاقة البيان للمواد الغذائية  ،وكتابة جـميع
بيانات العبوة الأ�صلية على العبوة اجلديدة باللغتني العربية والإجنليزية  ،على �أن تت�ضمن
ا�سم بلد املن�ش�أ  ،وا�سم املـادة  ،والوزن ال�صافـي اجلديد  ،وتواريخ الإنتاج  ،وانتهاء ال�صالحية ،
و�إعادة التعبئة  ،وا�سم وعنوان اجلهة التي قامت بالتعبئة .
املــادة ( ) 81
يجب االلتزام با�ستعمال املواد الغذائية ح�سب تاريخ ال�صالحية اخلا�ص بها  ،على �أن تكون
�صاحلة لال�ستهالك ملدة ال تقل عن ثلثي فرتة ال�صالحية املقررة  ،ويحظر تعبئة �أي مواد
غذائية ال حتمل تاريخ �صالحية .
املــادة ( ) 82
يجب تعبئة املواد الغذائية �آليا  ،مع مراعاة ف�صل تعبئة املواد الغذائية خمتلفة اخل�صائ�ص
عن بع�ضها بع�ضا .
املــادة ( ) 83
يحظر على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط تعبئة املواد الغذائية الآتي :
� - 1إ�ضافة �أي مواد �إىل املـادة املراد تعبئتها � ،إال مبوافقة من اجلهة املخت�صة .
 - 2تغيري تاريخي الإنتاج وانتهاء ال�صالحية  ،املدونني على العبوات الأ�صلية للمواد
الغذائية .
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الف�صــل التا�سـع ع�شـر
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مبخـازن
املـواد الغذائيـة املبـردة واملجمـدة واملعلبة واجلافـة
املــادة ( ) 84
حتدد �أنواع خمازن املواد الغذائية بالآتي :
 - 1خمازن املواد الغذائية املربدة واملجمدة :
وت�ستخدم حلفظ املواد الغذائية القابلة للتلف ال�سريع وت�شمل كافة الأغذية التي
تتطلب التعليمات املدونة فـي بطاقتها التعريفية حفظها بالتربيد �أو التجميد
عند التخزين .
 - 2خمازن املواد الغذائية املعلبة واجلافة :
وت�ستخدم حلفظ املواد الغذائية غري املعر�ضة للتلف ال�سريع وت�شمل كافة الأغذية
التي ال تتطلب التعليمات املدونة فـي بطاقتها التعريفية حفظها �أو نقلها مربدة
�أو جممدة �أو تربيدها �أو جتميدها عند التخزين .
املــادة ( ) 85
يجــب �أن يكــون موقــع املخــزن منا�سبــا وبعيــدا عــن م�صــادر التلــوث  ،و�أن تتنا�ســب م�ساحتــه
مع حجم العمل على �أال تقل عن (50م )2خم�سني مرتا مربعا .
املــادة ( ) 86
يلزم ملمار�سة ن�شاط تخزين املواد الغذائية املربدة واملجمدة ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية
الآتية :
� - 1أن تكون جمهزة بثالجات جتميد �أو تربيــد ذات حجــم منا�ســب  ،ومــزودة بجهــاز
لقيا�س درجات احلرارة مع الت�أكد با�ستمرار من �صالحيته .
� - 2أن تكون ثالجات التجميد والتربيد م�صممة خ�صي�صا حلفظ املواد الغذائية ،
وب�أن تكون حوائطها مبطنة ب�أ�سطح مقاومة لل�صد�أ و�أر�ضياتها مانعة من االنزالق
ومعزولة حراريا بحيث ال تعر�ض الأغذية بداخلها للتلف  ،وتكون �سهلة التنظيف ،
ويراعى فيها �أن تكون مزودة بالوحدات املنا�سبة لتوزيع قوة التربيد حول جميع
املواد الغذائية ب�شكل ثابت وم�ستمر .
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� - 3أن تكون �أبواب ثالجات التربيد ذات �أقفال تفتح من اخلارج والداخل  ،وميكن
تركيب جر�س �إنذار يتم ت�شغيله من الداخل .
 - 4توفيــر الإ�ضــاءة اجليــدة داخــل ثالجــات التجميــد والتربيــد لتفتيــ�ش حمتوياتهــا
وتعبئتها وتفريغها وتنظيفها ب�سهولة .
 - 5ترتيب املواد الغذائية داخل ثالجات التجميد والتربيد ب�شكل منظم .
 - 6تدوين درجات احلرارة يوميا فـي �سجل خا�ص يتم تعليقه عند باب الثالجة .
 - 7فـي حالة تخزين مواد غذائية خمتلفة فـي براد واحد يراعى ترتيبها على نحو
يحول دون ت�أثري �إحداهما على الأخرى .
 - 8يجب حفظ املواد الغذائية املخزنة وفقا لطبيعتها فـي درجات احلرارة املنا�سبة
على النحو الآتي :
�أ  -املــواد الغذائيــة املبــردة :
فـي درجة حــرارة تتـراوح مـن ( )5 4 - 5 1درجة مئوية واحدة �إىل �أربع درجــات
مئوية  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أال تزيد على (� )5 7سبع درجات مئوية  ،وي�ستثنى
من ذلك املواد الغذائية التي حتدد موا�صفاتها القيا�سية درجة حرارة حفظها
حيث يجب مراعاة تلك الدرجات دون غريها .
ب  -املواد الغذائية املجمدة :
ف ــي درجـ ــة حــرارة ال تزيـ ــد علــى (� )5 18-سالــب ثمانــي ع�شرة درجــة مئويــة ،
على �أن تك ــون ه ــذه الدرج ــة فـ ــي املركـ ــز احلـ ــراري للم ــادة الغذائي ــة  ،ويجـب
�أن ترتاوح درجات احلرارة فـي ثالجات التجميد من (� )5 18-سالب ثماين
ع�شــرة �إلــى (� )5 30-سالــب ثالثيــن درجة مئوية  ،وذلك بح�سب طبيعة املــادة
الغذائية املخزنة .
� - 9أن تكــون جمهــزة مبولــدات كهربائــية احتياطيـة تعمـل تلقائيا فـي حالة انقطاع
التيار الكهربائي .
� -10أن تكون جميع ثالجات التربيد والتجميد مت�صلة بغرف �أو ممرات ذات �أبواب ،
ويجب �أال ت�ستعمل تلك الغرف واملمرات فـي التخزين .
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 -11توفـيــر مالبــ�س خا�صة وقفازات واقية للعاملني واملرتددين على الثالجات .
 -12اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة ملنــع دخـ ــول �ضــوء ال�شمــ�س املبا�شــر ومــياه الأمطــار
وال�سيول �إىل املخازن .
� -13أن يكون نقل املواد الغذائية املربدة �أو املجمدة فـي �سيارات جمهزة م�ستوفية
لال�شرتاط ـ ــات املن�ص ــو�ص عليهــا فـي اال�شرتاطات ال�صحي ــة اخلا�صة ب�سيارات
نقل امل ــواد الغذائي ـ ــة املبـ ــردة واملجمدة  ،مع مراعاة الإبقاء على �أجهــزة التربي ــد
�أو التجميد فـي و�ضع الت�شغيل عند التحميل �أو التفريغ �أو التوقف طاملا وجد فيها
مواد غذائية .
� -14أن يتم التخزين بو�ضع املواد الغذائية فـي الثالجات معلقة بكالليب �أو على
�أرفف مفتوحة �أو على حوامل بال�ستيكية �أو خ�شبية � ،أو معدنية غري قابلة لل�صد�أ
�أو فـي �صناديق  ،ويجب �أن تكون الأرفف مرتفعة عن الأر�ضية بـ (�20سم) ع�شرين
�سنتيمرتا على الأقل  ،و�أال تكون مال�صقة للجدران �أو ال�سقف  ،وذلك لت�سهيل
عملية التنظيف وو�صول التيار البارد �إىل جميع املواد الغذائية املخزنة  ،كما يجب
عدم و�ضع املواد الغذائية حتت �أجهزة التربيد مبا�شرة �أو على �أر�ضية الثالجات
مبا�شرة مهما كان نوع العبوة �أو الغالف .
 - 15يراعى فـي تخزين املواد الغذائية املعدة لال�ستهالك مبا�شرة دون غ�سيل �أو طبخ
حفظها بطريقة �سليمة حتول دون تلوثها .
 -16تغطية املواد الغذائية �أيا كان نوعها �أو حجمها �أو �شكلها حلمايتها من التلوث .
 -17تخزين املواد الغذائية ذات الروائح النفاذة فـي �أماكن منف�صلة مبعزل عن باقي
املواد الغذائية للحيلولة دون الت�أثري عليها .
 -18مراعاة �أن تكون عملية �إذابة اجلليد من الثالجة وفقا لتعليمات ال�شركة امل�صنعة ،
ويجب تفريغ الثالجات وتنظيفها جيدا مرة واحدة على الأقل كل (� )6ستة �أ�شهر
بالن�سبة للثالجات الكبرية  ،وكل �أ�سبوع بالن�سبة للثالجات ال�صغرية .
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 -19مراعاة ت�صريف املواد الغذائية املخزنة قبل حلول تاريخ انتهاء �صالحيتها بوقت
كاف  ،ويف�ضل ا�ستخدام نظام احلا�سب الآيل لهذا الغر�ض .
 -20التخل�ص من النفايات واملواد التالفة واملنتهية ال�صالحية �أوال ب�أول من املخازن
بنقلها �إىل الأماكن املخ�ص�صة لها من قبل البلدية .
 -21يجب توفري خمزن م�ستقل لتخزين حلوم اخلنازير وم�شتقاتها فـي حال التعامل
معها .
 -22يجب ت�صميم مواقع التفريغ والتحميل مبخازن التربيد والتجميد بحيث ت�سمح
لدخول ال�شاحنة بالكامل  ،وال تزيد درجة احلرارة بها على (� )5 4أربع درجات مئوية .
 -23تزويد املخزن املخ�ص�ص للمواد الغذائية ال�سائلة والطرية مب�صدر مياه �صاحلة
لل�شرب لال�ستعمال فـي عملية التنظيف  ،و�أنظمة �صرف منا�سبة لت�صريف املياه .
� -24أن تكون جمهزة ب�صندوق للإ�سعافات الأولية مزود بامل�ستلزمات الطبية املنا�سبة .
املــادة ( ) 87
يحظر على املرخ�ص لهم مبزاولة ن�شاط تخزين املواد الغذائية املربدة واملجمدة القيام
بالأعمال الآتية :
� - 1إعادة جتميد املواد الغذائية املجمدة بعد �إذابتها ولو جزئيا .
� - 2إخراج الأغذية املربدة �أو املجمدة من الثالجات وتركها باخلارج لأي فرتة قبل
حتميلها فـي ال�سيارات املعدة لنقلها .
� - 3إطفاء الثالجات فـي �أي وقت من الأوقات طاملا وجد بداخلها مواد غذائية .
 - 4ا�ستخدام املخازن لأي �أغرا�ض �أخرى كال�سكن والطبخ ونوم العمال .
 - 5ا�ستخــدام املخــازن فــي تخزيــن املــواد الكيميائيــة واملبيــدات احل�شريــة واملنظفــات
وغريها .
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املــادة ( ) 88
يلزم ملمار�سة ن�شاط تخزين املواد الغذائية املعلبة واجلافة مراعاة اال�شرتاطات ال�صحية
الآتيــة :
� - 1أن يكون املخزن من املواد الثابتة .
 - 2املحافظة على املخازن جافة غري رطبة للحيلولة دون الت�أثري على املواد الغذائية
املخزنة .
 - 3حفظ املواد الغذائية على طاوالت �أو �أرفف بارتفاع ال يقل عن (�30سم) ثالثني
�سنتيمرتا عن م�ستوى �سطح الأر�ض لت�سهيل عملية التنظيف .
 - 4و�ضع الطاوالت والأرفف فـي �صفوف منتظمة تبعد عن احلوائط مب�سافة منا�سبة
لت�سهيل حركة �إدخال و�إخراج املواد الغذائية .
 - 5ترتيب املواد الغذائية بح�سب �أ�سبقية تواريخ انتهائها .
� - 6أن تكون �أر�ضية املخزن مغطاة ببالط �سهل التنظيف � ،أو �أي مادة �أخرى مطابقة
للموا�صفات املعتمدة .
� - 7أن يكون طالء اجلدران والأ�سقف فاحت اللون .
� - 8أن تكون الأبواب اخلارجية للمخزن ذاتية الغلق  ،وتفتح للخارج  ،وجمهزة ب�سلك
�شبكي �ضيق الن�سيج .
 - 9اتخاذ الإجراءات الالزمة ملكافحة احل�شرات والقوار�ض  ،وفـي حال ا�ستخدام
مبيدات ح�شرية لهذا الغر�ض  ،يجب احل�صول على موافقة م�سبقة من البلدية .
� -10أن يكون جمهزا بعدد كــاف مــن �أجهــزة التكييــف بحي ــث ال تزي ــد درج ــة احل ــرارة
علــى ( )5 25خمــ�س وع�شرين درجة مئوية  ،و�أن تكون مزودة بوحدات توزيع التيار
البارد ل�ضمان و�صوله �إىل جميع �أنحاء املخزن .
� -11أن يكون مزودا مبقيا�س حراري يو�ضع فـي مكان منا�سب لت�سهيل قراءة درجة
احلرارة .
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 -12ترتيب حمتويات املخزن بطريقة منا�سبة بو�ضع كل نوع من املواد الغذائية فـي
املكان املخ�ص�ص له  ،وو�ضع كل "ت�شغيلة " من ذات النوع على حدة لت�سهيل عمليات
التفتي�ش و�أخذ العينات  ،وو�ضع بطاقة عليها مدون بها ا�سم املــادة الغذائية  ،والبلد
املنتج  ،ورقم الت�شغيلة  ،وتاريخي الإنتاج وانتهاء ال�صالحية  ،وتاريخ ت�سليمها
للمخزن  ،والكمية املوجودة �أو املتبقية منها  ،ويراعى �أن يكون تخزين الأغذية
اجلافة مثل ال�سكر والدقيق واحلبوب فـي خمازن منف�صلة .
 -13توفري موقع �أو غرفة م�ستقلة باملخزن حلفظ املواد الغذائية منتهية ال�صالحية
�أو التالفة �أو امل�سرتجعة من الأ�سواق مع مراعاة التخل�ص منها �أ�سبوعيا بالردم
فـي الأماكن املحددة من قبل البلدية  ،واالحتفاظ ب�سجل خا�ص للمواد الغذائية
التي مت ردمها .
� -14أن يتــم نـقــل املــواد الغذائيــة فـي و�سائــل منا�سبــة حتـول دون تلوث �أو تلف املواد
الغذائيـ ــة ويراع ــى �أن تك ــون مغلق ــة فـي �أثناء عمليــة النقل  ،ويحظر ا�ستعمالها
فـي نقل املواد الكيميائيـ ــة �أو �أي مواد من �ش�أنها تلويثها �أو ا�ستعم ــال ال�صنادي ـ ــق
�أو الأوعية القدمية التي �سبق ا�ستخدامها فـي نقل املواد الكيميائية لهذا الغر�ض .
 -15يجب تفريغ وحتميل املواد الغذائيــة مــن و�إلــى املخزن مبا�شرة  ،وعدم تعري�ضها
لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة .
املــادة ( ) 89
يحظر على املرخ�ص لهم مبزاولة ن�شاط تخزين املواد الغذائية املعلبة واجلافة القيام
بالأعمال الآتية :
 - 1ا�ستخدام املخازن لأي �أغرا�ض �أخرى كال�سكن والطبخ ونوم العمال .
 - 2تخزين املواد الكيميائية �أو املنظفات �أو املواد املطهرة مع املواد الغذائية فـي املخزن
ذاته .
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الف�صـل الع�شـرون
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مبمار�سـة �أن�شطـة ت�صنيـع املـواد الغذائيـة
املــادة ( ) 90
حتدد املرافق الأ�سا�سية للم�صنع بالآتي :
 - 1خمازن مواد �أولية .
� - 2صاالت الإنتاج والتعبئة والتغليف .
 - 3خمازن املنتج النهائي .
 - 4خمترب .
 - 5مكاتب �إدارية .
 - 6غرف ا�سرتاحة للعمال .
 - 7دورات مياه م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية ذات ال�صلة .
املــادة ( ) 91
يلزم ملمار�سة ن�شاط ت�صنيع املواد الغذائية ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن يكون موقع امل�صنع بعيدا عن م�صادر التلوث والأحياء ال�سكنيـة ويف�ضــل �إقامتــه
فـي املناطق ال�صناعية .
� - 2أن يكون مبنى امل�صنع مطابقا للمخططات املعتمدة من قبل البلدية واجلهات
املخت�صة .
� - 3أن تتنا�سب م�ساحة امل�صنع مع حجم العمل والأدوات والآالت وعدد العاملني .
 - 4يجب تطبيق نظام ل�ضمان �سالمة الأغذية يعتمد على مبادئ نظام حتليل املخاطر
والتحكم بالنقاط احلرجة .
� - 5أن يكون ت�صميم امل�صنع ومرافقه بطريقة متنع دخول و�إيواء احل�شرات والقوار�ض
�أو التلوث من �أي م�صادر �أخرى .
� - 6أن تتوفر فـي امل�صنع و�سائل التهوية والإ�ضاءة والتكييف املنا�سبة .
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 - 7احل�صول على موافقة الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
� - 8أن يكون مزودا ب�أدوات الإ�سعافات الأولية .
� - 9أن تكون �أر�ضية املبنى من مادة غري قابلة لالنزالق  ،وال تت�أثر باملياه والأحما�ض
والقلويات والبخار و�سهلة التنظيف وخالية من ال�شقوق  ،ومبيل ي�سمح بجريان
املياه نحو مكان الت�صريف .
� -10أن تكون جدران �صاالت التح�ضري والت�صنيع مغطاة ببالط مطابق للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة � ،سهلة التنظيف وخالية من ال�شقوق .
� -11أن تكــون الأ�سق ــف بارتف ــاع منا�س ــب وم�صممــة بطريقــة متنــع جتمــع املخلفــات
والرت�سبات الناجتة عن الرطوبة .
� -12أن تكون الأبواب امل�ستخدمة ذاتية الغلق وم�صنوعة من مواد مقاومة للحريق
ومانعة المت�صا�ص الرطوبة والروائح والزيوت .
� -13أن تكــون �أنابيــب امليــاه داخل اجلدران  ،وم�صنوعة من مادة غري قابلة لل�صد�أ ،
ومطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
� -14أن يكون امل�صنع جمهزا بوحدة �إنتاج املياه ال�ساخنة والبخار الالزمني لعمليات
الت�صنيع والتنظيف .
� -15أن تـكون متديـدات ال�صـرف ال�صحـي مطابقـة للموا�صفـات القيا�سيـة املعتمــدة ،
و�أن تكون و�سائل ال�صرف الداخلية املك�شوفة مبطنة بالبالط �أو �أي مواد �أخرى
معتمدة  ،و�أن تكون مغطاة ب�شبك من مادة غري قابلة لل�صد أ� .
� -16أن تكــون التمدي ــدات الكهربائي ــة �آمن ــة وغيــر مك�شوفــة ومطابق ــة للموا�صفــات
القيا�سية املعتمدة .
� -17أن تكون املياه امل�ستخدمة فـي عمليات الت�صنيع مطابقة للموا�صفات القيا�سية
املعتمدة ملياه ال�شرب .
� -18أن تكون ال�سالمل وامل�صاعد والرتكيبات الأخرى كالأر�صفة م�صممة بطريقة
حتول دون حدوث تلوث للأغذية وت�سهل عملية التنظيف .
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� -19أن تكون املواد الأولية واملنتجة واملواد امل�ستخدمة فـي عمليتي التعبئة والتغليف
مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
� -20أن تكــون جميــع الأ�سطــح املالم�ســة للمــواد الغذائيــة مل�ســاء خاليــة مــن احلفــر
وال�شقوق وق�شور الطالء  ،وم�صنوعة من م ــادة غري �سامـ ــة ال ينت ــج عنها رائح ــة
�أو طعم غري مقبولني  ،ومقاومة للت�آكل  ،وتتحمل الغ�سيل والتطهري املتكرر .
� -21أن تكون املعدات والأدوات م�صممة بطريقة من �ش�أنها ت�سهيل عملية التنظيف
ومراقبة الإنتاج ح�سب ت�سل�سل مراحله .
 -22االلتزام بتنظيف وتعقيم املعــدات والأدوات بــ�صورة م�ستمــرة قبــل وبعــد عمليــة
الت�صنيع  ،ويف�ضل ا�ستعمال طرق التنظيف الآلية (. )C.I.P- Cleaning in place
� -23أن يكــون جمهــزا بو�سائــل الوقايــة والأمــن ال�صناعــي حلمايــة العامليــن مــن �أي
�أخطار قد تواجههم عند ممار�سة الن�شاط .
� -24أن تكون املخازن م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبخازن املواد الغذائية .
� -25إن�شــاء �سجــالت خا�صــة لكــل خمــزن لتدويــن املــواد الغذائيــة املخزنــة وتواريــخ
ا�ستريادها وتواريخ انتهاء ال�صالحية .
� -26أن يكون خمزن املواد الأولية مال�صقا للمرحلة الأوىل فـي عملية الت�صنيع .
� -27أن يكون خمزن املنتجات النهائية قريبا من �آخر مراحل عمليات الت�صنيع وموقع
الت�سليم �أو البيع .
 -28تخزي ــن املـ ــواد الكيميائي ـ ــة واملبيـ ــدات احل�شري ــة وم ــواد التنظي ــف واملطهـ ــرات
فـي خمازن منف�صلة بعيدا عن �أماكن ت�صنيع وتخزين املواد الغذائية .
 -29توفري خمترب مزود بالأجهزة والأدوات املنا�سـبة ل�ضبـط جـودة و�سالمــة املنتــج
ومراقبته خالل مراحل الإنتاج املختلفة .
� -30أن تكون جميع املواد امل�ستخدمة فـي التعبئة والتغليف م�صرحا بها  ،وال ت�ؤثر
ت�أثريا �ضارا على املنتج الغذائي .
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� -31أن يكون لكل عامل بطاقة �صحية �سارية املفعول � ،صادرة من البلدية .
 -32تخ�صي ــ�ص غرف لتغي ـيــر املالبــ�س للعامليــن مــزودة بخزانــات منا�سبــة حلفــظ
املالب�س .
 -33توفري دورات مياه م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية ذات ال�صلة  ،على �أال تفتح
مبا�شرة على �صاالت الإنتاج  ،وو�ضع مل�صق عليها لتنبيه العاملني ب�ضرورة غ�سل
�أيديهم بال�صابون واملطهرات عند اخلروج منها .
 -34توفري مغا�سل للأيدي فـي كل وحدة من وحدات الت�صنيع مزودة مبواد معقمـة .
 -35توفري مالب�س خم�ص�صة للعمل وموحدة للعاملني  ،ويراعى التزامهم بنظافتهم
ال�شخ�صية .
 -36التخل�ص من النفايات ال�سائلة بعد معاجلتها والنفايات ال�صلبة بطريقة �سليمة
وفقا للأنظمة املعمول بها .
 -37مكافحة احل�شرات والقوار�ض بجميع مرافق امل�صنع  ،ويف�ضل التعاقد مع �شركة
متخ�ص�صة فـي هذا املجال .
املــادة ( ) 92
يحظر على املرخ�ص له القيام ب�أي من الأعمال الآتية :
 -1فتح �أبواب خارجية لغرفتي التعبئة والت�صنيع .
 - 2ا�ستخدام الديزل �أو الفحم فـي عملية ت�صنيع املواد الغذائية .
املــادة ( ) 93
يجب �أن تتوفر فـي م�صانع الأغذية التق�سيمات واملرافق الرئي�سية الآتية :
 - 1م�صانع الألبان :
أ�  -غرفة ا�ستقبال احلليب الطازج �أو �إعادة تركيب احلليب .
ب  -غرفة ت�صفية وا�ستقبال وتخزين احلليب فـي اخلزانات املربدة .
ج � -صاالت الت�صنيع والتعبئة وت�شمل :
وحــدة ب�ستــرة احلليــب  /وحــدة جتنيــ�س احلليــب  /وحــدة �إنــتاج احلليــب املب�ستــر /
وحــدة �إنتــاج احلليـب املعقم  /وحدة �إنتاج اللنب والروب�/إنتاج اللبنة  /وحدة �إنتـاج
الأجبــان  /وحـدة �إنتـاج الزبـدة والق�شـدة  /وحـدة �إنـتاج الآيـ�س كريـم  /وحـدة �إنتـاج
الع�صري .
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د  -غرف احل�ضن .
هـ  -غرف التربيد والتجميد .
و  -املخترب .
ز  -غرفة ا�سرتاحة العاملني .
 - 2م�صانع تعليب املواد الغذائية واللحوم :
أ�  -خمزن للمواد الأولية .
ب � -صالة التح�ضري والتجهيز .
ج � -صاالت الت�صنيع ( �أجهزة اخللط  /التعبئة  /التعقيم ) .
د  -موقع التعبئة النهائية .
هـ  -خمزن للمنتج النهائي .
و  -املخترب .
ز  -غرفة ا�سرتاحة العاملني .
 - 3م�صانع امل�شروبات الغازية والع�صائر :
أ�  -خمازن للمواد الأولية .
ب  -وحدة معاجلة املياه .
ج  -غرفة غ�سيل الزجاجات والعبوات .
د  -موقع حت�ضري املحلول ال�سكري .
هـ  -موقع اخللط والت�صنيع .
و  -موقع التعبئة .
ز  -وحدة التعقيم (للع�صري) والغلق .
ح  -خمزن للمنتج النهائي .
ط  -املخترب .
ي  -غرفة ا�سرتاحة العاملني .
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 - 4م�صانع الزيوت النباتية وم�شتقاتها :
�أ -خمازن للمواد الأولية .
ب  -وحدات ت�صفية وتنقية للزيوت .
ج  -وحدات هدرجة .
د  -موقع التعبئة .
هـ  -خمازن املواد املنتجة .
و  -املخترب .
ز  -غرفة ا�سرتاحة العاملني .
 - 5م�صانع الأ�سماك :
أ�  -غرفة ا�ستقبال الأ�سماك .
ب  -غرفة الغ�سيل والتنظيف .
ج  -غرفة التح�ضري والتقطيع والت�صنيع .
		
د  -وحدة التعبئة .
هـ  -خمزن التربيد والتجميد .
و  -غرفة ا�سرتاحة العاملني .
 - 6م�صانع املواد الغذائية :
أ�  -خمازن للمواد الأولية .
ب  -غرفة ا�ستقبال .
ج  -غرفة الغ�سيل والتنظيف .
د � -صاالت التح�ضري والتقطيع والتجهيز .
هـ  -موقع ال�سلق والتربيد .
و  -موقع التعبئة .
ز  -خمازن التجميد .
ح  -غرفة ا�سرتاحة العاملني .
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 - 7م�صانع الب�سكويت :
أ�  -خمازن للمواد الأولية .
ب  -غرفة التح�ضري واخللط .
ج  -موقع التقطيع .
د  -موقع الأفران .
هـ  -موقع التربيد .
و � -صالة التهوية والتعبئة .
ز  -خمزن املنتج النهائي .
ح  -غرفة ا�سرتاحة العاملني .
 - 8م�صنع احللويات :
أ�  -خمازن للمواد الأولية .
ب  -غرفة التح�ضري واخللط .
ج  -موقع الطبخ .
د  -موقع التربيد .
هـ  -موقع التقطيع والتعبئة .
و  -خمزن املنتج النهائي .
ز  -غرفة ا�سرتاحة العاملني .
 - 9م�صانع الثلج :
أ�  -خزان املياه ال�صاحلة لل�شرب .
ب � -أجهزة التربيد .
ج  -وحدة �صناعة الثلج .
د  -خمزن الثلج .
هـ  -غرفة ا�سرتاحة العاملني .
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 -10م�صانع املياه ال�صاحلة لل�شرب :
أ�  -خزانات مياه ال�شرب الأولية .
ب  -غرفة �آالت تنقية املياه والتعقيم .
ج  -خمزن املواد الأولية والعبوات .
د � -صالة الت�صنيع .
هـ  -غرفة فح�ص العبوات الأوىل التي تعاد تعبئتها .
و � -صالة التعبئة وخطوط الإنتاج .
ز  -خمزن املنتج النهائي .
ح  -خمترب .
ط  -غرفة ا�سرتاحة العاملني .
 - 11م�صانع النب والبهارات واملك�سرات :
أ�  -خمازن املواد الأولية .
ب  -غرفة طحن البهارات .
ج  -غرفة حتمي�ص النب .
د � -صالة التعبئة .
هـ  -خمازن املنتج النهائي .
و  -خمزن الأكيا�س املعدة للتعبئة .
ز  -غرفة ا�سرتاحة العاملني .
-213-

الف�صـل احلادي والع�شـرون
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة
مب�صنـع �إنتـاج الن�شـا امل�ستخـدم فـي �صناعـة احللـوى العمانيـة
املــادة ( ) 94
يجب �أن يكون موقع م�صنع �إنتاج الن�شا بعيدا عن م�صادر التلوث والأحياء ال�سكنية ب�إحدى
املناطق التجارية �أو الزراعية �أو ال�صناعية .
املــادة ( ) 95
حتدد مرافق م�صنع �إنتاج الن�شا بالآتي :
 - 1خمزن املواد الأولية .
 - 2موقع �أحوا�ض نقع حبوب القمح .
 - 3موقع هر�س حبوب القمح و�أحوا�ض الرت�سيب .
 - 4موقع التجفيف باالمت�صا�ص .
 - 5موقع التجفيف ال�شم�سي .
 - 6خمزن الن�شا املنتج .
املــادة ( ) 96
يلزم ملمار�سة ن�شاط �إنتاج الن�شا ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبخزن املواد الأولية :
� - 1أن تتنا�سـ ــب م�ساحته مع حج ــم العمل على �أال تقل عن (16م� )2ستة ع�شر مرتا
مربعا .
� - 2أن يكون جمهزا ب�أرفف من معدن غري قابل لل�صد�أ حلفظ املواد الأولية بارتفاع
ال يقل عن (�30سم) ثالثني �سنتيمرتا عن م�ستوى �سطح الأر�ض .
� - 3أن يخ�ص�ص به موقع م�ستقل لتخزين املواد الكيميائية (املطهرات واملنظفات
وغريها) على �أن يكون بعيدا عن املواد الغذائية .
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ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع �أحوا�ض نقع حبوب القمح :
 - 1فـي حالة �إذا كانت الأحوا�ض مبنية يجب �أن تكون �أر�ضية احلو�ض وحوائطه
اخلارجي ــة والداخلية مغطاة بالبالط الأبي�ض  ،و�أن يكون للأحوا�ض �أغطية
م ــن ال�سلـ ــك الناع ــم �أو البال�ستي ــك ال�شبك ــي الدقيــق ملنــع دخ ــول احل�ش ــرات
وال�شوائــب � ،أمــا �إذا كانـت الأحوا�ض من املعدن  ،فيجب �أن يكون معدنا غري
قابل لل�ص ــد�أ  ،و�أن يراع ــى فـ ــي ت�صميمه ــا ع ــدم وج ــود زواي ــا بال�سطـ ــح
الداخلــي  ،وذلك لت�سهيل عملية تنظيفها وت�صريف املياه منها .
� - 2أن تكون الأحوا�ض جمهزة مبر�شحات كهربائية مزدوجة لتنقية املياه امل�ستخدمة
فـي عملية الإنتاج .
 - 3يجــب التخلــ�ص مـن مــاء النقــع بت�صريفه بطريقة �سليمة  ،ومراعاة القواعد
البيئية املعتمدة من اجلهة املخت�صة .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع هر�س احلبوب و�أحوا�ض الرت�سيب :
� - 1أن تك ــون أ�ح ــوا�ض اله ــر�س دائري ــة ال�شكـ ــل وم ــن معـ ــدن غي ــر قابــل لل�صد أ� ،
�أو من �أي مادة �أخرى تتنا�سب مع طبيعة الن�شاط .
� - 2أن تكون �أحوا�ض الهر�س مو�صولة ب�أحوا�ض الف�صل بوا�سطة �أنابيب م�صنوعة
من ال�صلب غري القابل لل�صد�أ .
� - 3أن يكون الهر�س بطريقة �آلية مع عمل الرتتيبات الفنية الالزمة لت�صريف
املياه ملنع انت�شار الروائح الناجتة عن ممار�سة الن�شاط .
� - 4أن تك ــون أ�حـ ــوا�ض الفــ�صل مغطـاة بالبالط الأبي�ض مـن الداخــل واخلــارج ،
و�أن يتم ف�صل املحلــول الن�شوي عن خملفــات احلبـ ــوب بوا�سطة �سلك ذي ن�سيج
�ضيـ ــق �أو بوا�سطة �أنابيب من على ارتفاع منا�سب .
� - 5أن يكون املوقع جمهزا مب�صدر للمياه ذي �ضغط عال ال�ستخدامه فـي عملية
التنظيف .
� - 6أن يت ــم تر�سي ــب املحل ــول الن�ش ــوي فــي أ�حــوا�ض مــن البــالط  ،و�سحـب امليــاه
من الطبقة العلوية من هذه الأحوا�ض بوا�سطة �أنابيب .
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رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع التجفيف باالمت�صا�ص :
� - 1أن يكون املوقع مغطى من اجلوانب ومن الأعلى ب�سلك �شبكي متني ملنع دخول
احليوانات والطيور واحل�شرات والقوار�ض .
� - 2أن ي�ستخ ــدم ف ــي عملي ــة التجفي ــف �أف ــران خا�ص ــة له ــذا الغ ــر�ض م�صنوعــة
من مواد غري قابلة لل�صد أ�  ،ووفق املوا�صفات القيا�سية املعتمدة .
خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع التجفيف ال�شم�سي :
� - 1أن تكـ ــون �أر�ضيت ــه �أ�سمنتيـ ــة ناعمـ ــة ونظيفـ ــة با�ستم ــرار  ،ومغطـ ــاة بطبق ــة
من البال�ستيك النظيف لو�ضع الن�شا عليها لتجفيفه فـي ال�شم�س .
� - 2أن يكون املوقع مغطى من اجلوانب ومن الأعلى ب�سلك �شبكي متني ملنع دخول
احليوانات والطيور واحل�شرات والقوار�ض .
� - 3أن تكون املياه امل�ستخدمة فـي عملية التجفيف نظيفة ومطابقة للموا�صفة
القيا�سية اخلا�صة مبياه ال�شرب .
 - 4تخ�صي�ص مكان به لتجفيف ق�شور القمح بعد الهر�س بعيدا عن موقع الت�صنيع
�أو التجفيف .
�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبخزن الن�شا املنتج :
� - 1أن تتنا�ســب م�ساحتــه مع حجم العمل على �أال تقل عن (16م� )2ستة ع�شر مرتا
مربعا .
� - 2أن يكــون جمهــزا ب�أرفــف مـن معـدن غـري قابـل لل�صـد�أ حلفـظ املنتـج النهائـي
بارتفاع ال يقل عن (�30سم) ثالثني �سنتيمرتا عن م�ستوى �سطح الأر�ض .
املــادة ( ) 97
يجـ ــب تعبئ ـ ــة املنت ــج النهائـي فــي �أكي ــا�س خم�ص�ص ــة  ،وتو�ض ــع عليهـ ــا بطاقـ ــات البي ــان ،
على �أن تكون مطابقة للموا�صفة القيا�سية لبطاقة املواد الغذائية املعتمدة .
املــادة ( ) 98
يجب على املرخ�ص له االلتزام مبكافحة احل�شرات والقوار�ض وفقا لال�شرتاطات ال�صحية
العامة للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة .
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الف�صــل الثاين والع�شــرون
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مبمار�سـة ن�شـاط �صناعـة احللـوى العمانيـة
املــادة ( ) 99
حتدد مرافق حمل �صناعة احللوى العمانية بالآتي :
 - 1خمزن املواد الأولية .
� - 2صالة الإعداد والطبخ .
 - 3خمزن املنتج النهائي .
 - 4موقع الغ�سيل .
� - 5صالة عر�ض فـي حال بيع احللوى فـي امل�صنع .
املــادة ( ) 100
يجب االلتـ ـ ــزام فـي �أثنـ ـ ــاء الت�صني ــع باملوا�صف ـ ـ ــة القيا�سيــة اخلا�ص ــة ب�صناع ـ ــة احلل ــوى
العمانية .
املــادة ( ) 101
يلزم ملمار�سة ن�شاط �صناعة احللوى العمانية ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبخزن املواد الأولية :
� - 1أن تتنا�ســب م�ساحتــه مع حجم العمل على �أال تقل عن (16م� )2ستة ع�شر مرتا
مربعا .
� - 2أن يكون جمهزا بربادات وثالجات حلفظ املواد الأولية .
� - 3أن يكون جمهزا ب�أرفف من معدن غري قابل لل�صد أ� حلفظ املواد الغذائية
الأولية بارتفاع ال يقل عن (�30سم) ثالثني �سنتيمرتا عن م�ستوى �سطح الأر�ض .
� - 4أن يخ�ص�ص به موقع م�ستقل لتخزين املواد الكيميائية (املطهرات واملنظفات
وغريها) على �أن يكون بعيدا عن املواد الغذائية .
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ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ب�صالة الإعداد والطبخ :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحتها مع حجم العمل على �أال تقل عن (16م� )2ستة ع�شر مرتا
مربعا .
� - 2أن تكون مزودة مب�صدر للمياه ال�صاحلة لل�شرب املطابقة للموا�صفة القيا�سية
املعتمدة .
� - 3أن تك ــون جمه ــزة بع ــدد منا�س ــب م ــن املراج ــل م ــن مع ــدن غي ــر قابــل لل�صــد�أ
�أو التفاعــل مع احللــوى  ،وال يجوز ا�ستخدام النحا�س  ،ويجب �أال تقل امل�سافة
بني كل مرجل و�آخر عن (2م) مرتين .
� - 4أن تكون حواف املراجل مرتفعة مبا ال يقل ع ــن (� 50ســم) خم�سي ــن �سنتيمتــرا
عن م�ستوى �أر�ضية ال�صالة  ،بحيث تكون �أرجل العامل دون م�ستوى حافة املرجل .
� - 5أن تكون �أر�ضية ال�صالة مغطاة ببالط متني  ،ويراعى فـي ت�صميمها �أن تكون
مبيل منا�سب لت�سهيل ت�صريف مياه الغ�سيل .
� - 6أن تك ــون م ــزودة بالأدوات املنا�سب ــة الالزمـ ــة لعمليـ ــة اخللـ ــط  ،علــى �أن تكــون
من معدن غري قابل لل�صد�أ .
� - 7أن تكون جمهزة بعدد منا�سب من �أجهزة التكييف .
� - 8أن تكون �أبوابها امل�ؤدية للخارج مزودة مبف�صالت مروحية .
 - 9ي�ستخدم الغاز لإعداد احللوى  ،وال يجوز ا�ستخدام الفحم �أو اخل�شب كوقود .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبخزن املنتج النهائي :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (16م� )2ستة ع�شر مرتا
مربعا .
� - 2أن يكون جمهزا ب�أرفف من مـعدن غـري قابـل للـ�صد�أ حلفـظ املنتــج النهائـي
بارتفاع ال يقل عن (�30سم) ثالثني �سنتيمرتا عن م�ستوى �سطح الأر�ض .
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رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع الغ�سيل :
� - 1أن يكون جمهزا مبغ�سلة من معدن غري قابل لل�صد أ� لغ�سل الأدوات امل�ستخدمة
فـي الت�صنيع واملراجل .
� - 2أن يكون مزودا مب�صدرين للمياه الباردة وال�ساخنة ال�صاحلة لل�شرب املطابقة
للموا�صفة القيا�سية اخلا�صة مبياه ال�شرب .
املــادة ( ) 102
بالإ�ضافة �إىل اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط �صناعة احللوى العمانية
املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )101من هذه الالئحة  ،يجب مراعاة اال�شرتاطات ال�صحية
الآتية :
 - 1توفري موقع منا�سب جمهز بطاوالت من معدن غري قابل لل�صد أ� لتعبئة وتهوية
احللوى .
� - 2أن تكون عبوات التعبئة من مواد ال تتفاعل مع احللوى  ،ويراعى غ�سلها وتنظيفها
جيدا قبل التعبئة .
 - 3يجب �أن تكون �أوراق تغليف عبوات احللوى م�صرحا با�ستخدامها من قبل البلدية ،
وبالن�سبة للعبوات الكبرية يتعني �أن تغطى ب�أوراق الألومنيوم  ،ويحظر ا�ستخدام
الأوراق املطبوعة لهذا الغر�ض (�أوراق اجلرائد على �سبيل املثال) .
 - 4و�ضع بطاقات البيان على عبــوات احللـوى تكــون مطابقــة للموا�صفــة القيا�سيــة
لبطاقة املواد الغذائية املعب�أة .
البــــــاب الــرابـــع
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالرقابة البيطرية
الف�صــل الأول
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مب�سالــخ املوا�شي
املــادة ( ) 103
حتدد مرافق م�سلخ املوا�شي بالآتي :
 - 1حظائر خارجية ال�ستقبال املوا�شي بعدد يتنا�سب مع طاقة امل�سلخ .
 - 2حظائر داخلية حلجز املوا�شي املراد الك�شف عليها قبل الذبح .
-219-

 - 3حظرية خارجية حلجز املوا�شي املري�ضة �أو امل�شتبه ب�إ�صابتها مبر�ض  ،والتي يرى
الطبيب وجوب حجزها لعدم �صالحيتها �أو لإ�صابتها ب�أمرا�ض معدية  ،ويتعني
�إبالغ اجلهات امل�س�ؤولة التخاذ الالزم .
 - 4مكان للذبح وال�سلخ والتنظيف .
 - 5موقع جتميع اجللود واملخلفات .
 - 6غرفة �إعدام اللحوم غري ال�صاحلة لال�ستهالك الآدمي .
 - 7مواقع تقطيع اللحوم بح�سب نوع املوا�شي .
 - 8غرفة الطبيب البيطري .
 - 9غرفة انتظار املرتادين .
 -10خمترب لفح�ص اللحوم فـي حالة ال�ضرورة .
 -11غرفة احلار�س .
 -12ا�سرتاحة العمال .
 -13دورات مياه .
املــادة ( ) 104
يجب �أن يكون م�سلخ املوا�شي م�ستوفيا لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن يكون موقع امل�سلخ بعيــدا عــن الكتل ــة ال�سكاني ــة (مــا زاد عـ ــن خم�س ــة من ــازل)
وال�شــارع العــام مب�سافـة ال تقل عن (ا كم ) كيلو مرت واحد  ،ويراعى فـي اختيار
املوقع احتمال التو�سع امل�ستقبلي والزيادة فـي الكثافة ال�سكانية فـي املنطقة .
� - 2أن يكون فـي اجلهة املقابلة للريح .
� - 3أن يكون مت�صال بالطرق العامة .
� - 4أن يكون املوقع حماطا ب�سور عال ال يقل ارتفاعه عن (3م) ثالثـة �أمتار  ،وله بوابـة
للدخول  ،و�أخرى للخروج  ،وخمرج للطوارئ .
� - 5أن تكون جميع �أبواب امل�سلخ من معدن غري قابل لل�صد أ� .
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� - 6أن يكـون جمهـزا مب�صـدر للميـاه املطابقـة للموا�صفـة القيا�سيـة اخلا�صـة مبيـاه
ال�شرب .
� - 7أن تكـون جميـع مرافقـه جيــدة التهويــة ومــ�ضاءة طبيعيــا �أو با�ستخــدام و�سائــل
�صناعية .
� - 8أن يكون جمهزا بخزانات احتجاز مطابقة للموا�صفات الفنية املعتمدة لت�صريف
مياه التنظيف والغ�سيل ما مل توجد جمار عامة ت�ستخدم لهذا الغر�ض .
 - 9ال يجـ ــوز دخــول مرافــق امل�سلـ ـ ــخ املن�ص ــو�ص علي ـه ــا فـ ــي الب ـنـ ــود ( ، ) 7 ، 6 ، 5 ، 4
من املــادة ( )103من هذه الالئحة  ،وي�ستثنى من ذلك الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم بالدخول .
املــادة ( ) 105
يلزم ملمار�سة ن�شاط م�سلخ موا�ش ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بحظائر املوا�شي الداخلية واخلارجية :
� - 1أن تك ــون حماط ــة ب�س ــور منا�س ــب بارتف ــاع ال يق ــل ع ــن (1.5م) متــر ون�صف .
� - 2أن تكون مغطاة لوقاية املوا�شي من حرارة ال�شم�س .
� - 3أن تكون جمهزة ب�أحوا�ض لل�شرب والأكل .
� - 4أن تكون �أر�ضيتها مغطاة مبادة منا�سبة مانعة من االنزالق  ،وم�صممة مبيل
خفيف لت�سهيل عملية التنظيف .
 - 5االلتزام بتنظيف  ،وتطهري والتخل�ص من روث املوا�شي �أوال ب�أول .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع الذبح وال�سلخ والتنظيف :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع عدد الذبائح .
� - 2أن تكون �أر�ضيته مغطاة مبادة منا�سبة مانعة من االنزالق  ،وم�صممة مبيل
خفيف لت�سهيل عملية التنظيف والتطهري  ،وبها جمرى مت�سع و�سهل
لت�صريف املياه .
� - 3أن تكون جميع حوائطه و�أعمدته (فـي حال وجود �أعمدة �أ�سمنتية) مغطاه
ببالط �أمل�س �أبي�ض اللون .
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� - 4أن تتوف ـ ــر بـ ــه �أماكـ ــن لتعلي ـ ــق اخلطاطي ــف بالع ــدد الكافـ ــي لت�سهيـ ــل الك�شـ ــف
على الذبائح وختمها .
� - 5أن يكون جمهزا مب�صدرين للمياه الباردة وال�ساخنة  ،على �أال تقل درجة حرارة
املياه ال�ساخنة عن (5 80م) ثمانني درجة مئوية .
� - 6أن تكــون موا�سيــر املي ــاه مبكــان الذبــح وال�سلــخ داخل احلوائـط �أو على �شكل
متديدات من الأعلى .
� - 7أن يت ــم الذب ــح والأعم ــال اخلا�ص ــة ب ــه علــى وج ــه ال�سرع ــة  ،وعلـ ــى التوالـ ــي
فـي الأماكن املخ�ص�صة لكل نوع من املوا�شي .
 - 8يجب الت�أكد من توافر القواعد ال�صحية اخلا�صة بنظافة امل�سلخ  ،وتوفر املياه
وعدم تعطيل جماري ال�صرف  ،وذلك قبل الإذن بذبح املوا�شي .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع تقطيع اللحوم :
� - 1أن تكون �أر�ضيته وحوائطه مغطاة ببالط منا�سب فاحت اللون بارتفاع (2م)
مرتين على الأقل .
� - 2أن يكون جمهزا بالآالت والأجهزة والأدوات الالزمة لعملية تقطيع اللحوم
بح�سب نوع احليوانات  ،على �أن تكون من مادة غري قابلة لل�صد�أ .
رابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع جتميع اجللود واملخلفات :
� - 1أن تكون �أر�ضيته مغطاة مبادة منا�سبة مانعة لالنزالق  ،وم�صممة مبيل خفيف
لت�سهيل عملية التنظيف والتطهري ،وبها جمرى مت�سع لت�صريف املياه .
� - 2أن تكون جمي ــع حوائطه و�أعمدته مغطاة ببالط منا�س ـ ــب فات ــح اللون بارتفـ ــاع
(2م) مرتين على الأقل .
خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع �إعدام اللحوم غري ال�صاحلة لال�ستهالك
الآدمي :
� - 1أن تكون �أر�ضيته مغطاة مبادة منا�سبة مانعة من االنزالق  ،وم�صممة مبيل
خفيف لت�سهيل عملية التنظيف والتطهري  ،وبها جمرى مت�سع لت�صريف املياه .
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� - 2أن تك ـ ــون جميـ ــع حوائطـ ــه و�أعمدته مغطاة ببالط منا�سب  ،فاحت اللون بارتفاع
(2م) مرتين على الأقل .
 - 3ا�ستخدام املواد الكيميائية املنا�سبة فـي عملية �إعدام اللحوم قبل نقلها للأماكن
املعدة للتخل�ص منها .
�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بغرفة الطبيب البيطري :
� - 1أن تكون مزودة بالأدوات وامل�ستلزمات املنا�سبة للك�شف البيطري .
� - 2أن يكون ملحقا بها دورة مياه م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية املن�صو�ص عليها
فـي اال�شرتاطات ال�صحية العامة للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة .
� - 3أن تكون بواجهة زجاجية مطلة على مكان الذبح وال�سلخ .
�سابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بغرفة انتظار مرتادي امل�سلخ :
� - 1أن تكون بواجهة زجاجية مطلة على مكان الذبح وال�سلخ .
� - 2أن يكون ملحقا بها دورة مياه م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية املن�صو�ص عليها
فـي اال�شرتاطات ال�صحية العامة للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة .
ثامنا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بغرفة احلار�س :
� - 1أن تكون بالقرب من الباب الرئي�سي اخلارجي للم�سلخ .
� - 2أن يكون ملحقا بها دورة مياه م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية املن�صو�ص عليها
فـي اال�شرتاطات ال�صحية العامة للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة .
املــادة ( ) 106
بالإ�ضافة �إىل اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها فـي املادتني (  )105 ، 104من هذه الالئحة ،
يجب ملمار�سة ن�شاط م�سلخ املوا�شي ا�ستيفاء �شروط العمل الآتية :
 - 1عدم بدء الذبح فـي امل�سلخ �إال فـي ح�ضور الطبيب البيطري .
 - 2ال يج ــوز ذبح اخلراف واملاعز والأبقار واجلمال بق�صد بيـع حلومهـا للم�ستهـلـك
�إال فـي م�سلخ املوا�شي .
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 - 3تطبيق الإجراءات البيطرية املعتمدة قبل وبعد الذبح مبعرفة الطبيب البيطري
املخت�ص  ،ولــه �أن يق ــرر �إع ــدام الذبائ ــح �أو �أجزائه ــا �أو �أع�ضائهــا التــي تثــبت عدم
�صالحيتها .
 - 4توفري �سجل �أو قاعدة بيانات للم�سلخ لبيان مراحل �سري العمل  ،و�أنواع املوا�شي
املذبوحة وعددها  ،ال�سليم منها وامل�صاب  ،و�أنواع الأمرا�ض امل�صابة بها .
 - 5االلت ــزام بحجـ ــز املوا�ش ــي املع ــدة للذب ــح بحظائـ ــر امل�سلــخ م ــدة ال تق ــل ع ــن ()12
اثنتي ع�شرة �ساعة قبل ذبحها  ،على �أن ي�ؤدي �صاحبها نفقات حجزها من م�أكل وم�شرب ،
ويجوز فـي حالة ال�ضرورة التجاوز عن هذا ال�شرط .
 - 6ال يجوز ذبح �إناث املوا�شي احلوامل  ،ويجوز فـي حالة ال�ضرورة التجاوز عن هذا
ال�شـرط مبوافقة الطبيب البيطري .
 - 7االلتزام بالر�سوم املحددة من قبل البلدية .
� - 8أن يتـم الذبح خالل �ساعات العمل املحددة  ،فـي �ضوء النهار �أو فـي �إ�ضاءة كافية
لتقرير مدى �صالحية اللحوم لال�ستهالك الآدمي .
� - 9أن يتـم الـذبـح طبقا لأحكام ال�شـريعة الإ�سـالمية .
 -10ذبح املوا�شي امل�شتبه فـي مر�ضها  ،والك�شف على املوا�شي التي ترد للم�سلخ مذبوحة
ا�ضطراريا فـي مكان يخ�ص�ص لهذا الغر�ض .
 -11تعلي ــق املوا�ش ــي بع ــد ذبحه ــا و�سـلخـه ــا ب�أكمله ــا مــع �إبقاء جميـع �أع�ضاء الذبائح
دون ن ــزع �أي ج ــزء منه ــا �إال بح�ضور الطبيب البيطري  ،و�إال اعترب اجلزء املنزوع
فـي حكم امل�صاب .
 -12ختم الذبائــح ال�صـاحلة لال�ستهالك الآدمي بعد جفاف �سطحهـا باخلتم املعد
لذلك  ،وب�شكل وا�ضح قبل �إخراجها من امل�سلخ .
 -13نقــل الذبائ ــح �أو �أجزائهــا فــي و�سائ ــل نق ــل م�ستوفي ــة لال�شرتاطـ ــات ال�صحيـ ــة
املن�صو�ص عليها فـي اال�شرتاطات اخلا�صة بنقل املواد الغذائية املربدة واملجمدة .
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 -14التخل�ص من املخلفات غري امل�ستفاد منها والذبائح املعدومة باتباع الطرق املنا�سبة
املحددة من قبل البلدية كاحلرق �أو الدفن فـي مردم البلدية .
� -15أن يك ــون جميـ ــع العامليـ ــن بامل�سلـ ــخ م�ستوفيـ ــن لال�شرتاط ــات املن�صـو�ص عليها
ف ــي اال�شرتاطـ ــات ال�صحي ـ ــة العام ــة للأن�شط ـ ــة ذات ال�صلـ ــة بال�صحـ ــة العام ــة ،
و�أن يتنا�سب عددهم مع حجم العمل بامل�سلخ .
املــادة ( ) 107
يجب على الطبيب البيطري عند ممار�سة عمله بامل�سلخ مراعاة املعايري وال�ضوابط الفنية
الآتية :
�أوال  :الك�شف على املوا�شي قبل الذبح للتحقق من الآتي :
 - 1احلالة ال�صحية العامة .
 - 2احلالة اجل�سمانية .
 - 3الإ�صابة باحلمى .
 - 4الأمرا�ض الوبائية واملعدية .
 - 5الأمرا�ض التي تك�شف بالفح�ص الظاهري  ،وال ترتك �آثارا ظاهرة بالذبيحة
كالتيتانو�س .
 - 6الك�سور واخلراجات .
 - 7الأمرا�ض ال�سرطانية الظاهرة .
 - 8الأمرا�ض اجللدية .
 - 9الإ�صابة بالإ�سهال .
 -10الت�شوهات .
� -11إعطاء احليوان فرتة راحة قبل الذبح .
 -12نظافة احليوان عند دخوله للذبح .
 -13ت�أجيل الذبح فـي حالة ارتفاع درجة حرارة احليوان �إذا ارت�أى الطبيب البيطري
زوال هذا العار�ض فـي وقت ق�صري .
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 -14معامل ــة املوا�ش ــي الت ــي تذب ــح قبـ ــل الك�شـ ــف عليه ــا  ،معاملـة املوا�شي املذبوحة
ا�ضطراريــا  ،ويفت ــر�ض مر�ضها  ،ويجب الك�شف عليها وعلى جميع الغدد بدقة
بالإ�ضافة �إىل الفح�ص املخربي .
 -15ا�ستبعاد املوا�شي امل�صابة ب�أي �أمرا�ض طفيلية من احلظائر وفق ما يقره الطبيب
البيطري .
ثانيا  :الك�شف على املوا�شي بعد الذبح :
 - 1االلتزام بالك�شف على الأبقار وفقا للآتي :
أ�  -الذبيحة :
يجب �إلقاء نظرة عامة على الذبيحة كلها ملالحظة ما يكون بها من �أعرا�ض
مر�ضيــة ظاهــرة �أو كدمــات �أو �أورام �أو خراج ــات �أو ك�س ــور �أو تغييــر فـي الل ــون
والرائحة ودرجة ال�ضعف والهزال والأغ�شية املخاطية .
ب  -الر�أ�س :
 يتعني �أن تكون مت�صلة بالذبيحة . تفح�ص اللـثة والأغ�شيــة املخاطي ــة للف ــم وال�شفتي ــن ملالحظ ــة وج ــود ق ــروح�أو بثور ملر�ض احلمى القالعية �أو الطاعون البقري .
 تفح�ص ع�ضالت ال�صدغني للبحث عن حوي�صالت الديدان ال�شريطية . تفح�ص ع�ضلة الل�سان بعمل �شق بطول الل�سان بعمق منا�سب  ،وذلك بعمـلقطاعني على الأقل .
 تفح�ص الغدد الليمفاوية (غدد البلعوم  -النكفية  -ما بني الفكني) للبحثعن الإ�صابة بال�سل .
ج  -التجويف ال�صدري :
 الغ�شاء البلوري :يجب �أن يكون �سليما والمعا مل تنزع منه �أجزاء  ،و�أال يوجد به �أي التهابات
�أو الت�صاقات �أو �إ�صابات .
 العالقــة :( املريء  -الق�صبة الهوائيــة  -القلب  -الرئتان وغددهما الليمفاوية ) يجب
�أن تكون مت�صلة بالذبيحة ات�صاال طبيعيا  ،وال تف�صل �إال مبعرفة الطبيب
البيطري مع �إلقاء نظرة عامة على املريء ملالحظة وجود الدودة ال�صنوبرية .
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 الغدد الليمفاوية :يبد أ� الك�شف على غدد ال�شعب الي�سرى ثم اليمنى بعمل قطوع رفيعة متعددة
مع فح�ص هذه القطوع بعناية  ,ومن ثم يتم الك�شف على غدد املن�صف
ال�صدري بعدة قطوعات طولية ت�شمل الغدد ب�أكملها  ،وذلك للبحث عما يكون
بها من �إ�صابات .
 الرئــة :يك�ش ــف علـ ــى ن�سي ــج الرئـ ــة بالنظ ــر  ،ث ــم عـ ــن طري ــق اجل ــ�س براحتــي اليدين
والأ�صابع  ،ثم بعمل قطع مائل ي�شمل ن�سيج كل رئة للبحث عن �أي التهابات
وكذلك االلتهاب الرئوي البلوري املعدي و�إ�صابات ال�سل  ،كما يجب فتح الق�صبة
الهوائية عند منطقة تفرعها  ،وكذلك ال�شعبتان .
 الغ�شــاء التامــوري :يفح�ص بعمل قطع بــه  ،ثم يفحــ�ص فراغ حتت التامور لل�سوائل االرت�شاحية
وااللت�صاقات وال�صديد  ،وذلك فـي حالة التامور الوخذي .
 القل ــب :ويتم الك�شف عليه بعمل �أربعة قطوعات ورقية على الأقل بطول بطني القلب
الأي�ســر مــع قطـع عميق فـي احلاجز ما بني البطينني  ،كما يفح�ص البطينني
من الداخل  ،وذلك للبحث عن حوي�صالت الديدان ال�شريطية .
د  -التجويــف البطنــي :
 الكبد :يفح�ص بالنظر ملالحظة �أي تغيري فـي اللون �أو احلجم �أو القوام  ،ثم يج�س
باليد ويفح�ص �سطحه  ،ثم يك�شف على غدده الليمفاوية  ،ثم يعمل قطع
�أو �أكرث طويل مائل عرب القنوات ال�صفراوية للك�شف على الديدان الكبدية
والتليـ ــف وال�صفــراء  ،وتفح�ص �أن�سجــة الكب ــد للك�شـ ــف عن الإ�صابة بال�س ــل
�أو اخلراريج والأورام وااللتهابات .
 احلوي�صلة املرارية :�إذا كانت ملتهبة �أو مت�ضخمة تفح�ص للك�شف عن الت�سمم .
 امل�ساريقــا :يك�شف عليها فـي �أثناء عملية التجويف وتفح�ص بع�ض الغدد الليمفاوية بها
للك�شف عن ال�سل والأمرا�ض الطفيلية .
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 الكليتــان :تفحــ�ص الكليتــان والغــدد الليمفاويــة لكــل منهمــا  ،ثــم ينــزع الغــالف  ،وعند
اال�شتباه يعمل قطع طويل عميق ميتد حتى حو�ض الكلى للك�شف على مدى
الإدماء وال�سل وااللتهابات اال�ست�سقائية .
 الطحال :يفحــ�ص ظاهريــا باجلــ�س  ،وفــي حالــة اال�شتبــاه يقطع الن�سيج طوليا ويكون
الطحال مت�ضخما فـي حاالت احلمــى الفحميــة وطفيليات الدم كما يفح�ص
لبيان احلجم وال�سمك والأورام .
 املعـ ــدة :تفح�ص داخليا للك�شف عن االلتهابات والإ�صابة بالطفيليات املعدية .
 احلجاب احلاجز وحوامله :وتزال �أجزاء من الن�سيج ال�ضام من فوق احلجاب احلاجز وتعمل قطوعات رقيقة
م�ستعر�ضة فـي ع�ضالته كما تعمل قطوعات متعددة فـي حوامله .
 ال�ضــرع وغــدده :يعمــل قطــع طويل فـي ن�سيج ال�ضرع على الأقل فـي جهتني خمتلفتني مع عمل
قطوع فـي غدده الليمفاوية وعند اال�شتباه يفح�ص للك�شف عن االلتهابات وال�سل .
 اخل�صيت ــان :تفحـ ــ�ص غددهمـ ــا الليمفاوي ـ ــة وعن ـ ــد اال�شتب ـ ــاه يفح ـ ــ�ص ن�سيجهمـ ـ ــا للك�شـ ــف
عــن االلتهابــات وال�ســل .
 املثانـ ــة :تفح�ص عند اال�شتباه بالإ�صابة مبر�ض البريوبالزما و�أنواع الت�سمم .
 الرح ـ ــم :يفح�ص فـي حالة الــوالدة احلديثــة  ،وخا�صــة الإفرازات املهبلية  ،والإ�صابة بال�سل ،
وااللتهابات ال�صديدية الرحمية .
 - 2يتم الك�شف على ذبائح الأغنام واملاعز واجلمال وفقا للآتي :
 الأغنــام واملاعــز :تفح�ص وفق الرتتيب اخلا�ص بالك�شف على ذبائح الأبقار فيما عدا ع�ضالت
الر�أ�س وال�صدغ في�ستبعد عمل قطوعات بهما .
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 اجلـمــال :تفحـ�ص وفــق الرتتيــب ال�سابــق اخلا�ص بالك�شف على ذبائح الأبقــار  ،مــع �إعطــاء
عناية خا�صة لفح�ص غدد ال�صدر  ،وكذلك ال�سنام .
 - 3تتب ــع القواع ــد الإ�ضافي ــة الآتيــة للك�شف عن بع�ض �أمرا�ض الف�صيلة البقرية واجلمال
والأغنام واملاعز :
 �إذا �أ�سـف ــر الك�ش ــف الع ــادي ع ــن وجـود �إ�صابة �أو ا�شتباه ب�إ�صابة يفح�ص بالإ�ضافة�إىل ما تقدم ماي�أتي :
 الغــدد الليمفاويــة :وخا�صــة مقدمــة الــ�صدر والقفــ�ص ال�صــدري ومــا بيـن ال�ضلوع والإبط والأربية
الداخليــة واخلارجيــة وامل�ساريقــا والوركية وامل�أب�ض  ،وذلك بعمل عدة قطوعات
طولية عميقة بكل منها  ،كما تفح�ص العظام و�أن�سجتها الداخلية وفقرات الظهر
وال�ضلوع واملفا�صل واملخ والنخاع ال�شوكي و�أغ�شيتها و�أن�سجة املخا�صي والرئتان
والكبد والطحال والكلى وال�ضرع والرحم واملباي�ض مرة �أخرى  ،وفـي حالة وجود
�سل كاذب �أو ا�شتباه به فـي ال�ض�أن تفح�ص جميع الغدد الليمفاوية للذبيحة .
 �إذا تبيــن وج ــود حوي�صل ــة دودة �شريطي ــة واح ــدة حيــة �أو ميتــة �أو اال�شتبــاه فيهــافـي �أي مكان فـي �أثناء الك�شف العادي يجرى الآتي :
أ� � -إعادة فح�ص جميع ع�ضالت ال�صدغ الداخلية واخلارجية بعمل �شرائح رقيقة
جدا متعددة �أقل من �سمك احلوي�صلة حتى ميكن احل�صول على �أي حوي�صلة
منها .
ب � -إعادة فح�ص احلجاب احلاجز بذات الطريقة ال�سابقة  ،على �أن ي�شمل الفح�ص
جز�أيه املت�صلني بالعمود الفقري والقف�ص ال�صدري وحوامله .
ج  -تفح�ص جميع الع�ضالت ال�سطحية داخل الذبيحة وخارجه ــا بعم ــل قطعــني
فـي كل من الكتف وال�سطح اخلارجي للفخذ وع�ضالت الكتف  ،ويعمل بكل فتحة عدة
قطوعات داخلية  ،مع فح�ص ال�سطح الداخلي للفخذ بعدة قطوعات عميقة .
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ثالثا  :الأمرا�ض و�إجراءاتها :
 - 1فـي حال ــة الإ�صابـ ــة ب�أي مــر�ض من الأمرا�ض الوبائية واملعدية الآتية حتجز
الذبيحة و�أجزا�ؤها وتبـلغ اجلهات املخت�صة البيـطرية التخاذ الإجراءات الالزمة
ملنع انت�شار الع ــدوى للإن�س ــان �أو احل ـيــوان  ،وذلك ب إ�عـ ــدام الذبيحــة وتطهي ــر
مكانهــا و�إفرازاتهــا وتطهري العمال ومالب�سـهم و�أدواتهم وكذلك �أر�ض وحوائط
امل�سلخ  ،وذلك وفق الآتي :
الإجـراءات
ا�سـم املـر�ض
م
1
2
3

4

5

6

7

احلمى الفحمية
�أو اجلمرة اخلبيثة
الطاعون البقري

�إعدام كـلي .

�إعدام كـلي .
إ�ع ـ ــدام جزئ ــي للرئتـي ــن والبلـ ــورة  ،وكذلك القف ـ ــ�ص
االلتهاب البلوري
ال�ص ــدري �إذا ك ــان بـ ــه الت�صاق ـ ــات �أو �إع ــدام كلــي �إذا
الرئوي املعدي
كانت اللحوم حممومة .
�أ � -إعدام كلي �إذا كانت اللحوم حممومة .
ب � -إف ــراج مقيد ب�شرط �إذا لــم تكــن اللحــوم حممومــة
(نزع اللحم من العظام وو�ضعه فـي ثالجة ملدة()24
احلمــى القالعي ــة
�أربع وع�شرين �ساعة على الأقل) � ،أما الر�أ�س مع الل�سان
والرئتني والكوارع وال�ضرع واملعدة والأمعاء فتعدم .
�أ � -إفراج دون �شرط فـي حالة اندمال جميع البرثات .
ب � -إعدام كلي باجللد فـي حالة �سريان الفريو�س فـي
اجل ــدري
الدم  ،وذلك �إذا كانت الذبيحة حممومة � ،إذا كانت
البرثات ن�شطة وبها �صديد .
أ� � -إذا كانت الأعرا�ض ظاهرة على احليوان قبل الذبح
يكون الإعدام كليا باجللد .
ب � -إذا كان الذبح خالل الأيام الثالثة الأوىل من العقر
�أو بعد (� )6ستة �أ�شهر من العقر  ،يكون الإعدام جزئيا
داء الك ـل ــب
ملكان العقر واجلهاز الع�صبي املركزي والغدد اللعابية
�أو مر�ض ال�سعار
والبنكريا�س وال�ضرع .
ج � -إذا كـ ــان الذب ــح بي ــن هاتي ــن الفرتتيـ ــن تع ــدم
الذبيحة .
الت�سمم الدموي النزفـي �إعدام كـلي .
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 - 2فـي حالة الإ�صابة ب�أحد الأمرا�ض املعدية يتبع الإجراء الآتي :
الإجــراء
ا�ســم املــر�ض
م
1
2

ال�ساملونيال
البا�سرتيال

3

الكوك�سيدا

4

البريوبالزما

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

�إعدام كـلي .
�إعدام كـلي .
�إعدام كلي فـي احلاالت امل�صحوبة ب�أعرا�ض حادة
�أو حمى �أو هزال .
�إعدام كلي فـي احلاالت امل�صحوبة ب�أعرا�ض حادة
�أو حمى �أو هزال .

النزالت املعوية
الر�ضيعة �إعدام كـلي .
فـي احليوانات
أ� � -إعدام كلي فـي حالة الهزال والت�سمم .
عفن احلافر
ب � -إع ـ ــدام جزئ ــي للأرجـ ــل فقـ ــط � ،إذا كانــت احلال ــة
اجل�سمانية ممتلئة ولي�ست هناك م�ضاعفات .
الأودميا اخلبيثة �إعدام كـلي .
الت�سمم الدموي
التقيحي �إعدام كـلي .
�أو الت�سمم
عدوى احلبل ال�سري
احلادة فـي العجول �إعدام كـلي .
الر�ضيعة
�إعدام كـلي .
دفترييا العجول
الإ�شعاع
أ� � -إعدام جزئي للر�أ�س والأع�ضاء امل�صابة .
الفطري والبا�سلوزي ب � -إعدام كلي فـي حالة االنت�شار .
�إعدام كلي فـي حالة الهزال  ،و�إال فيفرج عن اللحوم مع
مر�ض جونز
�إعدام الأمعاء .
ال�سل الكاذب فـي الأغنام أ� � -إعدام كلي فـي حالة الهزال �أو االنت�شار .
ب � -إعدام جزئي للأجزاء امل�صابة فـي الإ�صابات املحدودة .
�إعدام كـلي .
التفحم الع�ضلي
�إعدام كـلي .
حلوم حممومة
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 - 3تعدم الذبيحة امل�صابة مبر�ض ال�سل �إعداما كليا فـي احلاالت الآتية :
أ� � -إذا كانت هزيلة وم�صابة �إ�صابات خفيفة بال�سل .
ب � -إذا كانــت الإ�صاب ــة عامة � ,أي انت�شرت بوا�سطة الدورة الدموية  ،ويعترب ال�سل عاما
�إذا �أ�صيب ع�ضوان من الأع�ضـاء الآتية عالوة على وجود الإ�صابة املبدئية فـي اجلهـاز
التنف�سـي �أو اله�ضمي �أو غددهما الليمفاوية (الطحـال  -الكلـى  -الرحــم  -ال�ضــرع -
املباي�ض  -اخل�صيتان  -الغدة فوق الكلى ) .
ج  -كذل ــك فـ ــي حال ــة وج ــود درنـ ــات منت�شـ ــرة فـ ــي الرئـ ــة بانتظ ـ ــام وبحج ـ ــم واح ـ ــد
(الـ�ســل الدخنــي) .
د � -إذا وج ــدت الإ�صاب ــة فــي الع�ض ــالت �أو فــي العظ ــام �أو فـي املفا�صــل �أو فـي عــدد كبيــر
من الغدد الليمفاوية للذبيحة .
هـ � -إذا كان ــت الإ�صاب ــة كثي ــرة ومنت�شـ ــرة فـي �أحد التجويفـ ـيــن ال�ص ــدري �أو البطن ـ ــي ،
�أو فـي كليهما معا (ال�سل العنقودي) .
و � -إذا كانت الإ�صابة متعددة وحادة وفـي تقدم م�ستمــر  ،وعالمات التقدم هي التهاب
ما حول الإ�صابة �أو وجود درنات �صغرية وحديثة .
ز � -إذا كانت درجة حرارة احليوان مرتفعة قبل ذبحه .
ح  -ال�سل الوراثي فـي العجول الر�ضيعة .
 - 4تعدم الذبيحة امل�صابة مبر�ض ال�سل �إعداما جزئيا فـي احلاالت الآتية :
�أ  -الر�أ�س �إذا وجد به �إ�صابة ب�إحدى غدده الليمفاوية .
ب  -الأع�ضاء الداخلية امل�صابة وغددها فـي الرئة والكبد والأمعاء .
ج  -فـي حالة �سل البلورا تزال البلورا والقف�ص ال�صدري وغدد ما بني الأ�ضالع .
د  -فـي حالة �سل الربيتون يزال الربيتون فقط .
هـ  -احلو�ض فـي حالة �إ�صابة الغدد الأربية �أو الغدد الوركية .
و  -الربع اخللفي فـي حالة �إ�صابة غدة امل�أب�ض مع �إحدى غدد احلو�ض .
ز  -الفخذ فـي حالة �إ�صابة غدة امل�أب�ض فقط .
ح  -اجلزء املحيط بغدة �أمام الفخذ فقط فـي حالة �إ�صابتها .
ط  -الربع الأمامي حتى ال�ضلع اخلام�س فـي حالة غدة الإبط وهي غدة طولها (� 2.5سم)
تقريبا ومغطاة بعظمة اللوح  ،وتوجد بني عظمة اللوح ومنت�صف ال�ضلع الثاين .
ي  -الربـع الأمامي حتى ال�ضلع التا�سع فـي حالة �إ�صابة غدة �أمام الكتف وهي غدة طولها
من (� 10 - 7سم) وعر�ضها (� 2.5سم )  ،وتقع على بعد (� 10سم) ع�شرة �سنتيمرتات
من بروز الكتف .
ك  -تعترب الإ�صابة مو�ضعية � ،إذا اقت�صرت الإ�صابة على الر�أ�س والرئتني والكبد .
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 - 5فـي حالة الإ�صابة ب�أي مر�ض من الأمرا�ض غري املعدية الآتية  ،يتبع الإجراء الآتي :
أ�  -الأورام :
الإجــراء
ا�ســم املــر�ض
م
1
2
3

الأورام اخلبيثة
املنت�شرة
الأورام اخلبيثة
املو�ضعية
الأورام احلميدة
املو�ضعية

�إعدام كـلي .
�إفراج غري مقيد ب�شرط  ،مع �إزالة الع�ضو امل�صاب .
�إفراج غري مقيد ب�شرط  ،مع �إزالة الع�ضو امل�صاب .

ب � -أمرا�ض خلل التمثيل الغذائي والنق�ص الغذائي والت�سمم الغذائي :
م
الإجــراء
ا�ســم املــر�ض
الهزال امل�صحوب
1
�إعدام كـلي .
بارت�شاحات عامة
�إعدام كـلي .
2
الت�سمــم النباتــي
�إعدام كـلي �إذا كانت اللحوم هزيلة .
3
الك�ســاح
�إعدام كلي �إذا كانت اللحوم هزيلة .
4
ليــن العظــام
�إعدام كلي للذبيحة فـي احلاالت الآتية :
أ�  -الريقان املت�سبب عن مر�ض معد �أو م�صدر �سام .
ب  -الريقان املت�سبب عن �إ�صابة حادة �أو مزمنة بالكبد .
ج  -الريقان الوظيفي فـي احليوانات املولودة حديثا .
د  -الريقان املت�سبب عن النزيف الدموي ال�شديد .
5
هـ � -إفراج غري مقيد ب�شرط فـي حالة الريقان اخلفيف
الريقــان
الذي يزول بعد (� )24أربع وع�شرين �ساعة .
مالحظـ ــة  :يج ـ ـ ــب التميي ـ ـ ــز بيـ ــن الريق ـ ـ ــان املر�ضـ ـ ــي
والوظيف ــي  ،وبيــن لــون الأن�سجــة والده ــن الأ�صفــر
الذي قد يكون �سببه تقدم العمر فـي الأبقار �أو تناول
احليوان نوعا معينا من الغذاء .
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ج  -التغري فـي اللون �أو الطعم �أو الرائحة :
الإجــراء
ا�ســم املــر�ض
م
�إعدام كلي �إذا كان التغري ناجتا عما ي�أتي :
�أ  -حالة مر�ضية .
ب  -حالة غذائية .
التغري فـي اللون
1
الرائحة ج  -تناول دواء معني .
أو
�
الطعم
أو
�
د  -رائحة دنيئة �أو بولية كرائحة ذكور املاعز املتقدمة
فـي ال�سن .
هـ  -الأجنة غري مكتملة النمو .
د � -أمرا�ض اجلهاز الع�صبي :
الإجــراء
ا�ســم املــر�ض
م
االلتهاب احلاد
�إعدام كـلي .
1
فـي املخ و�سحاياه
االلتهاب املزمن
�إفراج غري مقيد ب�شرط �إذا مل تكن اللحوم حممومة .
2
فـي املخ و�سحاياه
�أ � -إعدام كلي �إذا كانت الإ�صابة م�صحوبة بت�سمم قيحي .
3
ب � -إفراج غري مقيد ب�شرط �إذا كانت الإ�صابة مو�ضعية
خراجـ ــات املـ ــخ
�أو مزمنة  ،ويكتفى ب�إعدام املخ .
يعامل معاملة الإ�صابة فـي املخ كما هو وارد فـي البندين
التهاب النخاع
 4ال�شوكي و�سحاياه ( 1و  )2من هذه الفقرة .
هـ � -أمرا�ض اجلهاز الدوري :
الإجــراء
ا�ســم املــر�ض
م
�إعدام كلي فـي احلاالت الآتية :
أ�  -التهاب التامور الر�شحي احلاد املت�سبب عن عدوى .
ب  -التهاب التامور الوخذي امل�صحوب بر�شح �أو �صديد
التهـاب التامـور
1
�أو رائحة غريبة فـي الأع�ضاء واللحم .
ج � -إفراج غري مقيد ب�شرط بعد �إعدام القلب  ،وذلك فـي
حالة التهاب التامور املزمن �أو الوخذي امللتئم وغري
امل�صحوب بارت�شاحات .
�إعدام كلي فـي حالة التهاب القلب التقرحي .
التهـاب القلـب
2
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و � -أمرا�ض اجلهاز التنف�سي :
م
ا�ســم املــر�ض
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الإجــراء
�إعدام كلي فـي حالة احلمى والهزال  ،و�إال فيعدم الر�أ�س
التهاب جتاويف الر�أ�س
فقط .
التهاب ف�ص �أو
ف�صو�ص إ�عـدام كـلي للذبيحة .
الرئة امل�صحوب بحمى
التهاب الرئة �أو جزء
بحمى إ�عـدام الـرئة فقط .
منها غري م�صحوب
االلتهاب ال�شعبي
ال�صديدي إ�عـدام جـزئـي للرئتني .
الرئوي
االلتهاب الرئوي احلاد إ�عـدام جزئــي للرئـتني .
االلتهاب ال�شعبي �إعدام الأجزاء امل�صابة من الرئتني .
�إعدام الرئــتني فقط .
عدم متدد الرئة
�إعدام الرئــتني فقط .
الأمفزميا
�إعدام الرئــتني فقط .
تلون الرئــتني
�إعدام الرئــتني فقط .
نزيف الرئة

ز � -أمرا�ض البلورا :
م

ا�ســم املــر�ض

الإجــراء

1

التهاب البلورا
(�إ�صابة ثانوية)

يتوق ــف احلكــم فــي هــذه احلالــة علــى مــدى الإ�صابــات
املوجودة بالرئــتني .

�إع ــدام جزئــي للبل ــورا و�إع ــدام كل ــي فــي حال ــة احلمـ ــى
التهاب البلورا
2
(الفربيني والتقيحي) �أو الهزال .
3
الت�صاقات البلورا
تعدم الرئـتان والبلورا امللت�صقة بال�صدر بعد نزع الغ�شاء .
-235-

ح  -املعدة والأمعاء :
ا�ســم املــر�ض
م
1
التهاب املعدة
النزالت
2
املعوية الب�سيطة
 3االلتهابات املعدية
املدممة �أو ال�صديدية
ط � -أمرا�ض الربيتون :
ا�ســم املــر�ض
م

الإجــراء
إ�عـدام املعـدة .
إ�ع ــدام جزئ ــي للأمع ــاء والغــدد الليمفاويــة التابعــة لهــا
فقط .
�إعدام كلي �إذا كانت الذبيحة م�صابة بت�سمم �صديدي .
الإجــراء

 1التهاب الربيتون
احلاد املنت�شر
 2التهاب الربيتون املزمن �إعدام جزئي للربيتون والغدد التابعة لها.
�إعدام جزئي للربيتون والغدد التابعة لها.
 3الت�صاقات الربيتون
ي � -أمرا�ض الـ ـكـبد :
الإجراء
ا�ســم املر�ض
م
 1متدد الأوعية ال�شعرية
 2احلوي�صالت ب�أنواعها
3
احل�صوات املرارية تعدم الكبد كليا �أو جزئيا ح�سب مو�ضع الإ�صابة وانت�شارها
4
اال�ستحالة الدهنية فـي الكبد  ،ما مل تكن احلالة م�صحوبة بهزال �أو حمى
5
تنكــرز الكبــد
�أو يرقان �أو نا�شئة عن حالة ت�سمم فتعدم الذبيحة .
6
التـ�شمــع
7
تليــف الكبــد
8
اخلراريج املزمنة
9
التهاب الكبد احلاد
 10خراريج الكبد امل�صحوبة �إعدام ك ـلــي .
بت�سمم �صديدي
ملحوظة � :إذا كانت اخلراريج بالكبد مو�ضعية  ،فيعدم اخلراج وجزء من الأن�سجة املحيطة به .
إ�عـدام ك ـلــي .
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ك � -أمرا�ض الــجهاز البولــي :
م
الإجــراء
ا�ســم املــر�ض
1
�إعدام الكلية امل�صابة .
ح�صوات الكلى
2
�إعدام الكلية امل�صابة .
احلوي�صالت
3
�إعدام الكلية امل�صابة .
التلــون
4
التهاب الكلى املزمن �إعدام الكلية امل�صابة .
5
6
7
8

التهـ ــاب حـ ــاد الكلى
�أو ت�سمم البولني
التهاب الكلى التقيحي �إعدام كلي للذبيحة .
التهاب الكلى االن�سدادي �إعدام كلي للذبيحة .
انفجار املثانة امل�صحوب
بوج ـ ــود البـ ــول
�إعدام كلي للذبيحة .
فـي التجويف البطني
�إعدام كلي للذبيحة .

ل � -أمرا�ض الــجهاز التنا�سلي وال�ضرع :
م
ا�ســم املــر�ض

الإجــراء

4

التهاب الرحم احلاد
امل�صحوب بحمى
التهـاب الرحـم امل�صحـوب
بتمــزق �أو التواء �أو االنقالب
الرحمــي امل�صحــوب بحم ــى
�أو �صديــد رحم ــي �أو �أجــنة �إعدام كـلي .
متعف ــنة �أو التهــاب
بريتونــي ح ــاد
احتبا�س امل�شيمة
�إعدام كلي فـي حالة احلمى والهزال وااللتهابات احلادة الرحمية .
التهاب الرحم املزمن
حمنطة �إعدام الرحم .
�أو امل�صحوب ب�أجنة

5

الإجها�ض املعدي

�إعدام جميع الأع�ضاء امل�صابة والغدد الليمفاوية والدم .

6

التهاب ال�ضرع التقيحي
والغرغريني

�إعدام كلي فـي حالة احلمى والهزال  ،و�إال فيعدم ال�ضرع
فقط .

1
2
3

�إعـدام كـلي .
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م � -أمرا�ض العظام واملفا�صل :
ا�ســم املــر�ض
م

الإجــراء

1

الك�سور املتقيحة

�إعـدام كـلي .

2

التهاب نخاع
العظام التقيحي

�إعـدام كـلي .

3

التهاب
املفا�صل التقيحي
فـي مف�صلني �أو �أكرث

�إعـدام كـلي .

ن � -أمرا�ض اجللد :
م
ا�ســم املــر�ض

الإجــراء

1

اجلــروح املتقيحــة

�إعدام اجلزء امل�صاب .

2

الــحروق امل�صحوبــة
بارت�شاحات مو�ضعية

�إعدام اجلزء امل�صاب .

3

الأكزميــا
والتهابات اجللد

�إعدام اجلزء امل�صاب .

4

الأمرا�ض الطفيلية
اجللديــة

�إعدام اجلزء امل�صاب .

5

اجلــرب والقــراع

�إعدام اجلزء امل�صاب �أو التعقيم .
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�س � -أمرا�ض الطفيليات الداخلية :
م
ا�ســم املــر�ض

1

2

3

4
5
6
7

الإجــراء

�أ  -إ�ع ــدام كل ــي  :فــي حالــة الإ�صابــة ال�شديــدة  ،وهي وجود
�أكرث من حوي�صلة واحدة حية �أو ميتة فـي منطقة فـي حجم
راحة اليد  ،وفـي مناطق متعددة من الذبيحة .
ب � -إفراج مقيد ب�شرط  :فـي حالة الإ�صابة اخلفيفة  ،ب�شرط
معاجلتهــا بالتجميد فـي الثالجة ملدة ( )10ع�شرة �أيام
فـي درجة ( )10-ع�شرة حتت ال�صفر � ،أو غليان اللحم ملدة
( )5-3ثــالث �إلــى خمــ�س �ساعــات بعد تقطيعه �إىل قطع
حوي�صالت الدودة
ال يزيد وزن كل قطعة على كيلو جرامني  ،وفـي حالة عدم
ال�شريطية فـي الأبقار
توافر ثالجات للحفظ �أو �إمكانية الغليان تعــدم الذبيحــة ،
وميكن الإفراج عــن املعــدة والأمــعاء فقــط دون �شــرط ،
�أما الكبد والكالوي والطحال والرئتان وال�شحم فيفرج
عنهم �إذا ثبت خلوها من الإ�صابة .
ج � -إذا كانت الإ�صابة فـي ع�ضو �أو �أكرث بحوي�صلة �أو �أكرث يعدم
الع�ضو دون الذبيحة .
حوي�صالت الدودة �أ � -إعدام احلوي�صلة مع جزء من الن�سيج املحيط بها .
ال�شريطية فـي الأغنام ب � -إعدام كلي �إذا كانت الإ�صابة منت�شرة وكثيفة فـي الع�ضالت
�أو كانت الذبيحة هزيلة �أو وجدت بها ارت�شاحات الع�ضالت
واجلمال
�أو التجويف .
�أ  -غالبا ما ت�صيب الكبد والرئة والبد من �إعدام الع�ضو مهما
كانت الإ�صابة خفيفة �أو �سطحية .
حوي�صالت دودة الكلب ب � -إعدام كلي للذبيحة �إذا كانت الإ�صابة بالع�ضالت �أو كانت
ال�شريطية
هزيلة �أو الذبيحة متورمة .
ج  -ويجــب عنــد إ�ع ــدام الذبيحـ ــة حرقهــا �أو دفنـها علــى عمــق
كبري حتى ال ت�صل �إليها الكالب .
يعــدم اجلــزء امل�صــاب مــن الكبــد فقــط �أو الكبــد كلــه ح�سب
الدودة الكبدية
انت�شار الإ�صابة بها .
�أ � -إعدام الـحوي�صـلة وجزء من الن�سيج حول احلوي�صلة .
احلوي�صالت املائية ب � -إعـدام كـلي �إذا كـانت الإ�صابة منت�شرة وكثرية بالع�ضالت
�أو كانـت الذبيحة هزيلة �أو متورمة .
ديدان الإ�سكار�س تعدم الأمعاء �إذا كانت الإ�صابة بها �شديدة .
ديدان االنكل�ستوما تعدم الأمعاء �إذا كانت الإ�صابة بها �شديدة .
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رابعا  :الذبح ا�ضطراريا خارج امل�سلخ :
 - 1فـي حاالت الذبح ا�ضطراريا خارج امل�سلخ  ,يتم التحقق من الآتي :
 حيوية الذبح و�شرعيته والإدماء الكامل . عدم �إ�صابة احليوان باحلمى بفح�ص �شريحة الدم ميكرو�سكوبيا قبل البدءفـي جتهيز احليوان .
 مالحظ ـ ــة �أي تغي ـ ــرات عل ـ ــى الذبيح ـ ــة نتيجـ ـ ــة الت�أخي ـ ــر فـ ــي ا�ستخـ ـ ـ ــراجالأح�شاء (التجويف) .
 فحـ�ص الذبيحـة وجميع الغدد الليمفاوية ورائحة ولون اللحم  ،وكذلكالأغ�شيـة امل�صلية ( الربيتون والبلورا )  ،وتعدم الذبيحة فـي حالة التعفن
واالخ�ضرار .
 �إجراء الفح�ص املخربي جلميع حاالت الذبح اال�ضطراري . قيا�س درجة تركيز �أيون الهيدروجني باللحم � ,إذا توفرت الإمكانات .� - 2إذا تبني �أن الذبيحة م�صابة ب�أحد الأمرا�ض  ،تعدم كليا �أو جزئيا ح�سب كل مر�ض ،
ويجب �إعدام الذبيحة كليا فـي احلاالت الآتية :
 الذبح غري احليوي . عدم الإدماء الكامل . وجود ميكروبات الت�سمم الغذائي فـي الع�ضـالت والأع�ضـاء التـي فح�صــتخمربيا .
خام�سا  :احليوانـات الر�ضيعـة
 - 1تعـ ــدم احليوانـ ــات الر�ضيعـ ــة  -عج ــل البقـ ــر �أو اجلامــو�س الذي يقل عمره
عن (� )40أربعني يوما  ،والأغنام واملاعز التي يقل عمرها عن (� )1شهر واحد -
�إعداما كليا  ،على النحو الآتي :
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أ�  -العجول والأغنام واملاعز �إذا وجد بها الآتي :
 اللحوم لينة  ،ورخوة . ارت�شاح دموي حول الغالف املحيط بالكليتني . عدم اكتمال منو الع�ضالت . ارت�شاح م�صلي �أو دموي بني الع�ضالت . الأجنة ب�أعمارها املختلفة .ب  -العجول �إذا كانت م�صابة مبا ي�أتي :
 الدو�سنتاريا �إذا كانت م�صحوبة بالت�سمم امليكروبي . التهـ ــاب احلبـ ــل ال�سـ ــري �إذا كــان م�صحوب ــا ب�صديـ ــد وتعفـ ــن والتهـ ــاب رخــويمع التهاب املفا�صل ال�صديدي .
 ال�سل ال�سري الرحمي . -2ا�ستثناء من �أحكام البنود ال�سابقة يتبع ما ي�أتي بالن�سبة للعجول امل�صابة بالدفترييا :
 الإ�صابات اخلفيفة :تنزع ويفرج عن الر�أ�س والذبيحة.
 الإ�صابات ال�شديدة :يعدم الر�أ�س ما عدا املخ والل�سان .
 الإ�صابـات امل�صحوبة بااللتهابات الرئوية �أو الت�سـمم تفح�ص خمربيا  ،ويكوناحلكم طبقا للنتيجة .
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�ساد�ســـا :الفحـ�ص املخربي
 - 1يجب فح�ص ذبائح احليوانات بكرتولوجيا فـي احلاالت الآتية :
أ�  -احليوانات املذبوحة ا�ضطراريا .
ب  -احليوانات التي تذبح بدون ك�شف ظاهري عليها قبل ذبحها .
ج � -إذا ت�أخرت عملية التجويف عن �ساعة .
د  -الذبائح التي ترد �إىل امل�سلخ غري موجود بها ع�ضو �أو �أكرث .
هـ  -الذبائح التـي به ــا جروح � ،أو التهابات �صديدية � ،أو غرغرينــا منت�شرة
بالدورة الدموية .
و  -الريقان  ،وكذلك دو�سنتاريا العجول .
ز  -حاالت اال�شتباه بالت�سمم الغذائي .
ح � -إذا مل ت�ؤد قواعد الفح�ص ال�شامل �إىل احلكم على املحكوم ب�صفة قاطعة .
ط  -احلــاالت الت ــي ذبح ــت نتيجـ ــة االلتهابــات احلـادة بالأمعـاء  ،الرحـم ،
ال�ضـرع  ،املفا�صل  ،الأربطة  ،احلوافر  ،احلبل ال�سري  ،الرئتني  ،الغ�شاء
البلوري  ،الغ�شاء الربيتوين .
ي  -حاالت الك�سور واجلروح اخلارجية  ،الأج�سام الغريبة باملريء  ،انقالب
الأع�ضاء الداخلية (الرحم  ،املثانة  ،امل�ستقيم) التي تكون م�صحوبة
باحلمى .
 - 2ت�ؤخذ العينات للفح�ص على النحو الآتي :
أ�  -عينة من الدم على �شريحة زجاجية وو�سادة .
ب  -ع�ضلت ــان كاملتــان مغلفتــان بال�صفــاق  ،ع�ضلــة مــن الرب ــع الأمام ــي ،
والع�ضلـ ــة الأخـ ــرى مــن الرب ـ ــع اخللف ــي � ،أو ت�ؤخــذ مكعب ــات ع�ضلي ــة
ال يقل قطرها عن (�8سم ) ثمانية �سنتيمرتات .
ج  -غدة الإبط �أو �أمام الكتف للربع الآخر الأمامي .
د  -غ ــدة احلرقـف ــة الداخليـ ــة �أو �أم ــام الفخ ــذ �أو املقبـ ــ�ض يت�ضمـ ــن الدهـ ــن
والن�سي ـ ــج ال�ضام املحيط بها للربع الآخر اخللفي .
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هـ  -الطحال �سليما �إال �إذا كان مت�ضخما فت�ؤخذ منه قطعة من اجلزء امل�صاب
فـي حجم راحة اليد .
و  -كلية من احليوان املذبوح .
ز  -الكبـ ــد فـ ــي احليـوان ـ ــات ال�صغي ـ ــرة مـ ــع احلوي�صل ــة املراري ــة وغ ــدة الكب ــد ،
أ�م ــا فـي احليوانات الكبرية فتـ�ؤخذ قطعـة فـي مثل حجم قب�ضـتي اليـد
من الكبد على �أن ت�شمل الوريد الكبدي والف�ص اخللفـي  ،وكذلك غدة
الكبد واحلوي�صلة املرارية .
ح  -الأجزاء املر�ضية امل�صابة بتغريات باثولوجية وغدة املنطقة اخلا�صة بها .
ط  -حـاالت االلتهابـات املعويـة التـي ي�شتبـه �أن تكـون نتيجـة ميكروب ال�ساملونيال
�أو من قطعان م�صابة بها في�ؤخذ جزء من الأمعاء مع غددها الليمفاوية .
 - 3تتبع الإجراءات الآتية قبل �إر�سال العينة �إىل املعمل :
أ�  -ت�ؤخذ الأجزاء املراد فح�صها .
ب  -تبــرد فــي احلــال .
ج  -يغلـف كل جـزء منـفردا فـي كـي�س غري م�سـامي  ،ويـحاط ببع�ض املواد
التي ت�شرب ال�سوائل ( كالقطن ) .
د  -يكتب عليها البيانات الالزمة .
 - 4جترى االختبارات الأولية للك�شف على اللحوم على النحو الآتي :
أ�  -اختبارات رائحة وطعم اللحم غري الطبيعية :
تظهر الرائحة غري الطبيعية للحوم وخا�صة الرائحة املميزة للجن�س
مبا�شرة قبل الذبـح قبل �أن يربد اللحم وال�شحم  ،وقد تختفـي هذه الروائح
بعد التجميد  ،ولكنها تظهر ثانية عند الطبخ  ،ولذلك ميكن احلكم على
الرائحة ب�إجراء �أحد االختبارين الآتيني :
 اختبار الغليان �أو التذوق  :يجرى هذا االختبار بعد (� )24أربع وع�شرين�ساعة من الذبح  ،نظرا لأن احليوانات املذبوحة حديثا يكون لها رائحة
خا�صة ت�شبه الرائحة املميزة للجن�س مما يختلط معه الأمر على الفاح�ص ،
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ولإج ـ ــراء ه ـ ــذا االختبـ ــار تو�ض ــع قطع ــة م ــن اللح ـ ــم ف ـ ــي حجـ ـ ــم
راح ـ ــة اليد فـي �إناء به ماء بارد  ،ويف�ضل �أن تكون قطعة اللحم غنية
باملواد الدهنية  ،ثم يغطى الإناء ويغلى املاء  ،وعندما يبد�أ بالغليان
يرفع الغطاء وت�شم رائحة الأبخرة لتمييزها وتذاق قطعة من اللحم ،
وكذلك ال�شوربة ويقوم بعملية ال�شم والتذوق �أكرث من �شخ�ص  ،ويغ�سل
الفم باملاء الدافئ وال�صابون بعد �إجراء كل جتربة .
 اختبار ال�ش ــواء  :يج ــرى هــذا االختب ــار ل�ش ــم الرائح ــة املت�صاع ــدة م ــن قطعــةاللحوم املراد اختبارها ومتييز رائحتها مع احلر�ص على عدم �إحراق ال�شحم
حتى ال تتداخل روائح احلرق مع الرائحة املراد الك�شف عنها .
ب  -اختبار درجة تركيز �أيون الهيدروجني :
يجرى هذا االختبار ملعرفة درجة حمو�ضة �أو قلوية اللحوم امل�شتبه فـي �صالحيتها
للأكل  ،وهو اختبار ذو فائدة فـي احلكم على اللحوم املحمومة � ،أو التي
كانت مري�ضة لوقت طويل قبل الذبح �أو التي مل يتم �إدما�ؤها �أو امل�صابة
بب�ؤر ت�سممية  ،ويجرى هذا االختبار ب�إحدى الطرق الآتية :
 القيا�س بالورق اخلا�ص بتقدير درجة احلمو�ضة . القيــا�س باملقيــا�س الكهربائــي  :يجــرى االختب ــار ب أ�خ ــذ ح ــوايل ( )10ع�ش ــرةجرامات من الطبقات الداخليـة للع�ضـالت وتقطيعهــا وو�ضعها فـي �إنــاء
ب ـ ــه حوال ــي ( )10ع�ش ــرة جرامـ ــات مـ ــن امل ــاء املقـط ــر  ،ثـ ــم تتـ ــرك حوال ـ ــي
( )10ع�شر دقائق فـي درجة حرارة الغرفة (حوايل  20درجة) يكون املحلول
بعدها معدا للقيا�س فيو�ضع به عمود القيا�س  ،وتقر أ� درجة الرتكيز لأيون
الهيدروجني .
 القيا�س مبحلول النيرتازين الأ�صفر  :وت�ستعمل هذه الطريقة كالآتي : قوة حملول النيرتازين املائي هي ( )10000ع�شرة �آالف  ،ولونه �أ�صفر . يجــرى االختبــار بعــد (� )24أربـع وع�شريـن �ساعـة من ذبـح احليـوان لأندرج ــة تركيـز �أيــون الهيدروجيــن ف ــي اللحــوم املذبوحــة حديثــا  ،ولــم
متــ�ض عليهــا املدة امل�شار �إليها تقع بني ( )6.8و ( ، )7.2وتتغري با�ستمرار
خاللها .
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 تـ�ؤخ ـ ــذ قـطع ـ ــة �صغـي ـ ــرة مـ ــن اللح ـ ــم الأحمـ ــر املـ ــراد فح�ص ـ ــه بحج ـ ـ ــم�سنتيمتـ ـ ــر مكعـ ــب  ،ويف�ضـ ــل �أن تكـ ــون القـطعـ ــة مـ ــن ع�ضل ـ ــة بالفـخـ ــذ ،
وخاليـة مـن الــدم وال�شحــم والن�سيــج ال�ضــام .
 يـو�ض ـ ــع املحل ـ ـ ــول املائ ـ ــي للنيرتازيـ ـ ــن الأ�صف ـ ـ ــر ف ـ ــي جفنـ ـ ــة وتو�ض ـ ــعقطعـ ـ ــة �صغيـ ــرة مــن عينـ ــة اللحــم علـى اجلدار الداخلي للجفنة ثم
ي�ضغط عليه ــا مبلقـ ــط �أو �سكني  ،في�سيل منها ع�صري ميتزج مبحلول
النيرتازين .
 تقر�أ النتيجة كالآتي : �إذا كان لــون املزي ــج �أ�صفـ ــر  :ف�إن درجة تركيز �أيون الهيدروجني (، )6.2ويكون اللحم �صاحلا لال�ستهالك .
 �إذا ك ــان لــون املزي ــج �أ�صف ــر  ،وميي ــل �إل ــى البن ــي  :ف�إن درجة تركيز �أيونالهيدروجني ( ، )6.3ويكون اللحم �صاحلا لال�ستهالك .
 �إذا �أ�صبح لون املزيج �أ�صفر  ،ومييل �إىل البني مع �إخ�ضرار زيتوين  :ف�إناللحم تكون مدة �صالحية حفظه ق�صرية  ،ويجب ا�ستهالكه ب�سرعة ،
وتكون درجة تركيز �أيون الهيدروجني (. )6.4
 �إذا �أ�صبـح لــون املزيج بنف�سجي ــا وميي ــل �إل ــى الأزرق  :فـ ـ�إن درج ــة تركي ــز�أيون الهيدروجني �أكرث من ( ، )6.8ويكـون اللحم غري �صـالح لال�ستهالك
الآدمي ويعدم .
ج  -اختبار الك�شف عن بقايا امل�ضادات احليوية ( يجرى على  %1من احليوانات املذبوحة) .
د  -اختبار الك�شف عن بقايا الهرمونات .
هـ  -اختبارات الإدماء  ،وتتم ب�إحدى الطرق الآتية :
 اختبــار ورقــة الرت�شيــح  :ت�شــق قطعــة اللحــم  ،وتو�ضــع ورقة ن�شــاف (تر�شيح)بني حافتي القطع  ،وت�ضم احلافتان  ،وترتك عدة دقائق  ،ف�إذا مت ت�شرب
ورقة الرت�شيح بالع�صارة مل�سافة كبرية كانت احلالة �سيئة الإدماء .
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 اختبــار م�ستخلــ�ص اللحــم : تو�ضع ( )5خم�سة جرامات من اللحم فـي �أنبوبة االختبار . ت�ضاف �إليها ( )10ع�شرة �سنتيمرتات مكعبة من املاء املقطر . ترج الأنبوبة جيدا . ترتك ملدة ( )15خم�س ع�شرة دقيقة . تقر�أ النتيجة كالآتي : �إذا كان اللون بالأنبوبة ورديا فاحتا تكون اللحوم جيدة الإدماء . �إذا كان اللون بالأنبوبة �أحمر فاحتا �إىل �أحمر غامق تكون اللحوم �سيئةالإدماء .
و  -اختبار اجلهاز ال�ضاغط  :تو�ضع قطعة من اللحم فـي حجم حبة الأرز فوق ورقة
تر�شيح بني لوحي الزجاج للجهاز ال�ضاغط  ،يتم �ضغط لوحي الزجاج بامل�سامري
ال�ضاغط ـ ــة فـ ـ ـ�إذا ارتفـعـ ــت ال�سوائـ ــل املت�شربـ ــة بورق ـ ــة الرت�شي ـ ــح �إلـ ــى (�1س ـ ــم)
�سنتيمرت واحد كان الإدماء �سيئا .
ز  -اختبار التمييز بني الريقان والتلون الغذائي نتيجة الكاروتني فـي حالة عدم وجود
ال�صفات الت�شريحية للريقان  ،ويتم ب�إجراء التجربة الآتية :
 تو�ضــع ( )5خم�س ــة جرام ــات دهـ ــن  )5( +خم�س ــة جرام ــات �ص ــودا كاوي ــةبرتكيز(  ) % 5خم�سة باملائة فـي �أنبوبة االختبار .
 تغلى ملدة دقيقتني ثم ترتك لتربد الأنبوبة قبل اخلطوة التالية . ت�ضاف ( � 5سم ) خم�سة �سنتيمرتات �أثري  ،وتتــرك ملــدة مــن ( )15-10ع�شــر�إىل خم�س ع�شرة دقيقة .
 تقر أ� النتيجة كالآتي : �إذا تكونت طبقة �صفراء على ال�سطح  ،يكون ذلك نتيجة اللون الأ�صفرللفيتامني (كاروتني) .
-246-

 �إذا تكونت طبقة خ�ضراء بالقاع كان ذلك نتيجة ملر�ض ال�صفراء . �إذا تكونت طبقتان عليا و�سفلى كان ذلك نتيجة الكاروتني وال�صفراء .الف�صــل الثـانــي
اال�شرتاطـات ال�صحيــة اخلا�صــة مب�سالــخ الدواجــن
املــادة ()108
حتدد �أنواع م�سالخ الدواجن بالآتي :
 - 1م�سالخ يدوية  :التي تكون جميع مراحل الإنتاج فيها يدوية .
 - 2م�سالخ �آلية  :التي تكون جميع مراحل الإنتاج فيها با�ستخدام الآالت واملعدات
وخطوط لتعليق الدواجن لغر�ض متريرها على جميع مراحل عملية الإنتاج .
املــادة ()109
حتدد مرافق امل�سلخ اليدوي بالآتي :
 - 1حظرية �أو غرفة حلفظ �أقفا�ص الدواجن .
� - 2صالة الذبح و�إزالة الري�ش والأح�شاء .
 - 3موقع الغ�سيل .
 - 4موقع التعبئة والتغليف .
 - 5موقع التربيد والتجميد .
� - 6صالة انتظار الزبائن .
 - 7خمزن مواد التعبئة والتغليف .
 - 8موقع جتميع الف�ضالت .
املــادة ()110
حتدد مرافق امل�سلخ الآيل بالآتي :
 - 1حظرية �أو غرفة حلفظ �أقفا�ص الدواجن .
 - 2موقع ما قبل الذبح .
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� - 3صالة الذبح .
 - 4موقع �إزالة الري�ش والأح�شاء .
 - 5موقع الغ�سيل .
 - 6موقع التقطيع والتجهيز .
 - 7موقع التعبئة والتغليف .
 - 8موقع التربيد والتجميد .
 - 9موقع الت�سليم .
 - 10خمزن مواد التعبئة والتغليف .
 - 11موقع جتميع الف�ضالت .
 - 12دورات مياه .
املــادة ()111
ي�شرتط ملمار�سة ن�شاط م�سلخ دواجن ا�ستيفاء اال�شرتاطات الآتية :
�أوال :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع امل�سلخ :
�	- 1أن يكـون بعيـدا عــن ال�شــارع العــام  ،وعــن �أقــرب جتمع �سكنــي(ما زاد على خم�سة
منازل) م�سافة ال تقل عن ( 500م) خم�سمائة مرت .
�	- 2أن يكــون ف ــي نطــاق املناطــق الزراعيــة �أو ال�صناعيــة  ،ويف�ضــل �أن يكــون بالقــرب
من مزارع الدواجن .
ثانيا :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مببنى امل�سلخ :
بالإ�ضاف ــة �إلــى اال�شرتاطــات املن�صــو�ص عليهــا فــي اال�شرتاطــات ال�صحيــة العامة
للأن�شطة ذات ال�صل ــة بال�صح ــة العام ــة  ،يج ــب �أن يك ــون مبن ــى امل�سل ــخ م�ستوفي ــا
لال�شرتاط ــات ال�صحية الآتية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع الطاقة الإنتاجية  ،وتكون كافية ل�سهولة العمل وتوزيع
الأجهزة واملعدات وملحقـات امل�سلخ .
� - 2أن تكون جميع حوائطه حتى ال�سقف مغطاة بالبالط املنا�سب � ،سهل التنظيف .
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�	- 3أن تكــون �أر�ضيتــه مغطــاة مبــادة مانعـ ــة لت�س ــرب امليـ ــاه  ،وجمهـ ــزة ب�أنظمـ ــة
لل�صــرف ال�صحــي مطابقــة للموا�صفــات الفنيــة املعتمــدة  ،و�أن تكــون قنــوات
املجــاري فيـه ن�صــف ا�سطوانية  ،ومغطاة ب�شبك من معدن غري قابل لل�صد أ� .
�	- 4أن يكون جيد التهوية والإ�ضاءة .
�	- 5أن تكون جميع نوافذه مغطاة ب�سلك �ضيق الن�سيج ملنع دخول احل�شرات .
�	- 6أن يكون مزودا مب�صدرين للمياه ال�صاحلة لل�شرب الباردة وال�ساخنة .
�	- 7أن تكـ ــون ب ـ ــه دورات ميـ ــاه م�ستوفيــة لال�شرتاط ــات ال�صحيـ ــة املن�ص ــو�ص
عليه ــا فـي اال�شرتاطــات ال�صحــية العامــة اخلا�صــة بالأن�شطــة ذات ال�صلــة
بال�صحة العامة .
ثالثا :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ما قبل الذبح بامل�سلخ الآيل :
�	- 1أن تكون م�ساحته متنا�سبة مع �أعداد الدواجن املراد ذبحها .
 - 2تخ�صي�ص مكان منا�سب لعزل الدواجن التي يتم ا�ستبعادها بعد الفح�ص .
 - 3تخ�صي�ص مكان منا�سب لإجراء فح�ص الدواجن قبل الذبح .
 - 4ا�ستخ ــدام �أقف ــا�ص بال�ستيكي ــة نظيف ــة بارتفـ ــاع (� 30س ــم) ثالثيـ ــن �سنتيمتـ ــرا
عن الأر�ضية لو�ضع الدواجن .
رابعا :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ب�صالة الذبح :
�	- 1أن تكون جمهزة باملعدات والأدوات املنا�سبة لعملية الذبح .
�	- 2أن تكون مزودة بالأجهزة املنا�سبة لف�صل الدم بعد عملية النزف .
�	- 3أن تكون جمهزة مب�صدرين للمياه ال�صاحلة لل�شرب الباردة وال�ساخنة .
 - 4االلتزام بفح�ص الدواجن املذبوحة  ،وا�ستبعاد غري ال�صالح منها لال�ستهالك
الآدمي .
خام�سا :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع الغ�سيل :
�	- 1أن يكون جمهزا مب�صدرين للمياه ال�صاحلة لل�شرب الباردة وال�ساخنة املطابقة
للموا�صفات القيا�سية املعتمــدة مليــاه ال�شــرب لال�ستخــدام فــي عمليــة غ�ســل
الدواج ــن بطريق ــة ر�شه ــا باملـ ــاء امل�ضغـ ــوط لإزال ــة امل ــواد العالقــة �أو غم�سـهــا
فـي �أحوا�ض نظيفة مع تغيري املياه ب�صفة م�ستمرة .
-249-

 - 2و�ض ــع حل ــوم الدواج ــن فـ ــي أ�ح ــوا�ض تت ـ ــراوح درج ــة ح ــرارتهــا من ()5 10
إ�ل ــى (  )5 16مل ــدة ( )10ع�شر دقائق تقريبــا بهــدف خفــ�ض درجــة ح ــرارة
الدواجن  ،مع مراعاة تغيري املياه با�ستمرار �أو ا�ستخدام املياه اجلارية .
 - 3ت�صريف املياه بطريقة �سليمة ملنع التلوث .
�ساد�سـا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع التعبئة والتغليف :
�	- 1أن يكون مزودا بعدد منا�سب من الطاوالت امل�صنوعة مــن مــادة منا�سبــة
لال�ستخدام فـي عمليتي التعبئة والتغليف .
�	- 2أن تك ــون �أ�سط ــح الط ــاوالت امل�ستخدمــة ف ــي عمليت ــي التعبئ ــة والتغلي ــف
على ارتفاع منا�سب .
�سابعـا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع التربيد والتجميد :
�	- 1أن يكون جمهزا بعدد منا�سب من الربادات والثالجات املزودة ب�أجهزة لقيا�س
درجة احلرارة .
 - 2حتفــظ الدواجــن املبــردة ف ــي درج ــة حــرارة تت ــراوح م ــن (� )5 1إل ــى (، )5 4
وحتفظ الدواجن املجمدة فـي درجــة حــرارة ال تزيــد عل ــى (� )5 18-سال ــب
ثماين ع�شرة درجة مئوية .
 - 3حتفظ الدواجن بطريقة ت�سمح ب�سريان الهواء بينها .
ثامنـا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع جتميع الف�ضالت :
�	- 1أن يكون مزودا بحاويات منا�سبة احلجم لتجميع الف�ضالت .
 - 2ت�ستخدم �أكيا�س منا�سبة حلفظ الف�ضالت ملنع ت�سرب ال�سوائل منها .
تا�سعـا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبخزن مواد التعبئة والتغليف :
�أن يكون م�ستوفيا لال�شرتاطات اخلا�صة مبخازن املواد الغذائية املربدة واملجمدة .
-250-

املــادة ()112
يلزم ملمار�سة ن�شاط م�سلخ الدواجن ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
 - 1املحافظة على الآالت واملعدات والأدوات امل�ستخدمة فـي مزاولــة الن�شــاط بحالــة
جيدة ونظيفـة با�ستمرار .
�	- 2أن تكون الأقفا�ص امل�ستخدمة جيدة التهوية  ،ويراعى تنظيفها وغ�سلها با�ستمرار
للتخل�ص من املخلفات والروائح .
�	- 3أن يكون عمر الدواجن ووزنها عند الذبح مطابقا للموا�صفات القيا�سية املعتمدة
فـي هذا ال�ش�أن .
 - 4عدم تغذية الدواجن ملدة ( � )24أربع وع�شرين �ساعة قبل الذبح واالكتفاء بتوفري
مياه ال�شرب لها .
 - 5و�ضع كل دجاجة مربدة �أو جممدة فـي عبوة منا�سبـة مــع االلتــزام باملوا�صفــات
القيا�سية اخلا�صة ببطاقة البيان للمواد الغذائية .
 - 6مكافحة احل�شرات والقوار�ض فـي املخزن ومكان التغليف والتعليب  ،وفقا لأحكام
اال�شرتاطات ال�صحية العامة .
 - 7توقيع الك�شف البيطري على الدواجن باملزرعة قبل نقلهـا �إىل امل�سلـخ منعا النت�شار
الأمرا�ض الوبائية واملعدية .
 - 8توفري طبيب بيطري بامل�سلخ للك�شف على الدواجن قبل الذبح وبعده  ،وتقرير
مــدى �صالحيتهــا لال�ستهــالك الآدمــي  ،وذلــك بالن�سبــة للم�سالخ ذات الطاقة
الإنتاجية العالية .
� - 9أن يتم الذبح طبقا لل�شريعة الإ�سالمية .
� - 10أن يكون العاملون بامل�سلخ م�ستوفني اال�شرتاطات ال�صحية العامة .
� - 11أن تكون جميع مرافق م�سلخ الدواجن م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
بالأمن وال�سالمة املعتمدة من الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
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الف�صـل الثـالـث
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة بحظائــر احليوانــات
املــادة ()113
حتدد �أنواع احلظائر التجارية لرتبية وبيع احليوانات بالآتي :
 - 1احلظائر التجارية ال�صغرية :
 التــي ال يزي ــد ع ــدد احليوان ــات فيهــا علــى ( )100مائــة ر�أ�س من الغنــم � ،أو ()50خم�سني ر�أ�سا من البقر .
 - 2احلظائر التجارية حتت املتو�سطة :
 التي ترتاوح عدد احليوانات فيها من ( )101مائة وواحد �إىل( )500خم�سمائةر�أ�س مــن الغنــم � ،أو مــن ( )51واحــد وخم�سيــن �إلــى ( )250مائتني وخم�سني
ر�أ�سا من البقر .
 - 3احلظائر التجارية املتو�سطة :
 التي ترتاوح عدد احليوانات فيها من ( )501خم�سمائة وواحد �إىل (� )1000ألفر�أ�س مــن الغنــم � ،أو ( )251مائتــني وواحــد وخم�سيــن �إىل ( )500خم�سمائــة
ر�أ�س من البقر .
 - 4احلظائر التجارية فوق املتو�سطة :
 التي ترتاوح عدد احليوانات فيها من (� )1001ألف وواحد �إىل (� )1500ألفوخم�سمائة ر�أ�س من الغنم � ،أو من ( )501خم�سمائة وواحد �إىل (� )750سبعمائة
وخم�سني ر�أ�سا من البقر .
 - 5احلظائر التجارية الكبرية :
 التــي تزيــد عــدد احليوانــات فيهــا عن (� )1500ألف وخم�سمائة ر�أ�س من الأغنام ،�أو (� )750سبعمائة وخم�سني ر�أ�سا من البقر .
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املــادة ()114
يلزم لإقامة حظائر جتارية لرتبية وبيع احليوانات ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�	- 1أن يكون موقع احلظرية على �أر�ض زراعية  ،وبعيدا عن الطريق العام وعن �أقرب
جتمع �سكني م�سافة ال تقل عن احلدود املبينة قرين كل نوع من احلظائر  ،وذلك
على النحو الآتي :
أ�  -احلظائرالتجارية ال�صغرية 500( :م) خم�سمائة مرت على الأقل .
ب  -احلظائرالتجارية حتت املتو�سطة 750( :م) �سبعمائة وخم�سني مرتا على الأقل .
ج  -احلظائرالتجارية املتو�سطة 1000( :م) �ألف مرت على الأقل .
د  -احلظائرالتجارية فوق املتو�سطة 1500( :م) �ألف وخم�سمائة مرت على الأقل .
هـ  -احلظائرالتجارية الكبرية 2000( :م) �ألفي مرت على الأقل .
 - 2يراعى حتقيق بند امل�سافة بني حظائر احليوانات والتجمعات ال�سكانية والطريق
العام مع الطاقة الإنتاجية الإجمالية عند الرتخي�ص لأكرث من حظرية متجاورة
فـي موقع واحد .
�	- 3أن تكون احلظرية جيدة الإ�ضاءة والتهوية .
� - 4أن تكون احلظرية جمهزة ب�أغطية منا�سبة حلماية احليوانات من �أ�شعة ال�شم�س
والأمطار والتقلبات اجلوية .
� - 5أن تكون �أر�ضية احلظرية مغطاة مبادة عازلة للمياه والرطوبة  ،وجمهزة ب�أنظمة
لل�صرف  ،لت�سهيل عملية التنظيف .
� - 6أن تكون احلظرية جمهزة بخزانات احتجاز مطابقة للموا�صفات الفنية املعتمدة ،
وتبعد م�سافة (50م) خم�سني مرتا على الأقل عن �أقرب بئر �أو فلج  ،ويراعى
�سحبها والتخل�ص من املخلفات ال�سائلة فـي الأماكن املخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
 - 7اتخاذ التدابري الالزمة ملنع دخول احل�شرات والقوار�ض �إىل احلظرية  ،ومن ذلك
تركيب �سلك �ضيق الن�سيج على النوافذ  ،وتغليف الأجزاء ال�سفلية من الأبواب
برقائق من الألومنيوم .
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� - 8أن تكون احلظرية مزودة مب�صدر للمياه ال�صاحلة لل�شرب .
 - 9تخ�صي�ص مكان منا�سب باحلظرية لعزل احليوانات املري�ضة �أو امل�شتبه فـي مر�ضها .
 - 10فـي حالة ممار�سـة ن�شاط تربية حيوانات �ألبان يجب تخ�صي�ص مكان للحلب يبعد
عن باقي مرافق احلظرية م�سافة ال تقل عن (50م) خم�سني مرتا  ،و�أن تكون
�أر�ضيته مغطاة مبادة منا�سبة ملنع تلوث الألبان  ،ويجب �أن يكون مت�صال بغرفة
حوائطها مغطاة ببالط منا�سب بارتفاع (2م) مرتين على الأقل  ،و�أر�ضيتها مغطاة
ببالط مانع من االنزالق  ،و�أن تكون مزودة ب�أجهزة حلفظ احلليب فـي درجة
حرارة ترتاوح ما بني ( )5 0و(� )5 4أربع درجات مئوية  ،حلني توزيعه .
 - 11فـي حال �إقامة �سكن للعمال  ،فيجب �أن يكون موقعه بعيدا عن احلظرية وم�ستوفيا
لال�شرتاطات ال�صحية العامة .
 - 12تخ�صي�ص مكان منا�سب باحلظرية لتخزين الأعالف  ،ب�أبواب ذاتية الغلق ملنع
دخول احل�شرات والقوار�ض �إليه .
� - 13أن تكون جميع الأدوات واملعــدات امل�ستخدمــة فــي ممار�ســة الن�شــاط كالعالقــات
و�أحوا�ض امليــاه مــن مــادة منا�سبــة  ،مع مراعاة املحافظة عليها فـي حالة جيدة
با�ستمرار .
� - 14أن تكون الأعالف امل�ستخدمة لأكل احليوانات مطابقة للموا�صفات القيا�سية
املعتمدة .
 - 15التخل�ص من املخلفات ال�صلبة بالطرق املنا�سبة  ،وفـي الأماكن املخ�ص�صة لهذا
الغر�ض من قبل البلدية  ،واملحافظة على احلظرية نظيفة با�ستمرار  ،ولهذا
الغر�ض ميكن ا�ستعمال املطهرات واملبيدات احل�شرية واملواد الكيميائية املزيلة
للروائح املطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة  ،مبا ال ي�ؤثر بال�ضرر على �صحة
و�سالمة احليوانات  ،وبالن�سبة للحظائر ال�صغرية ميكن التخل�ص من املخلفات
ال�صلبــة بو�ضعهــا فـي �أوعيــة خا�صــة حمكمــة الغلــق خــارج احلظيــرة حلني قيام
البلدية بالتخل�ص منها فـي الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
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 - 16فـي حالـة الرغبة فـي ا�ستخدام املخلفات ال�صلبة ك�سماد زراعي يجب عمل حفرة
منا�سبة حلفظها وتغطيتها بطبقة �سميكة من الرتاب ملنع تكاثر الذباب �أو تعبئتها
فـي �أكيا�س منا�سبة والتخل�ص منها ف ــورا فــي الأرا�ضي الزراعية .
 - 17التخل�ص من احليوانات النافقة فـي الأماكن املخ�ص�صة لهــذا الغــر�ض م ــن قــبل
البلدية .
 - 18توفري طبيب بيطري بالن�سبة للحظائر التجارية الكبرية .
� - 19أن يكـ ـ ــون العامل ـ ـ ــون باحلظيـ ــرة م�ستوفيـ ــن لال�شرتاطـ ــات املن�صـ ــو�ص عليه ـ ــا
فـي اال�شرتاطات ال�صحية العامة اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة .
 - 20االلتزام بال�شروط وال�ضوابط البيئية وقواعد و�إجراءات احلجر البيطري ال�صادرة
من اجلهات املخت�صة .
املــادة ()115
يجوز عمل حظائر تربية لغر�ض اال�ستهالك املنزيل مع ا�ستيفاء اال�شرتاطات الآتية :
�	- 1أن يكون موقع احلظرية على �أر�ض زراعية .
� - 2أال يزيد جمموع احليوانات فـي احلظرية على عدد ( )15خم�سة ع�شر ر�أ�سا من الأغنام
فق ــط � ،أو ع ــدد ( )5خم�س ــة ر�ؤو�س م ــن الأغن ــام ( اخل ــراف  ،املاعـ ــز )  ،و( )2ر�أ�س ـيــن
من البقر  ،و( )1ر�أ�س من الإبل  ،و( )1ر�أ�س من اخليل  ،و( )1ر�أ�س من احلمري .
 - 3تعفى احلظرية من احل�صول على الرتاخي�ص البلدية  ،وتلتزم بال�شروط ال�صحية
التي ت�ضعها البلدية .
الف�صــل الـرابــع
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مبــزارع الـدواجـــن
املــادة ()116
حتدد �أنواع املزارع التجارية للدواجن بالآتي :
 - 1مزارع الدواجن التجارية اخلا�صة ب�صغار املربني :
التي ال تزيد �سعتها الكلية على (� )1800ألف وثمامنائة دجاجة بيا�ضة � ،أو ()3000
ثالثة �آالف دجاجة ت�سمني فـي كل دورة �إنتاجية � ،أو ( )18000ثمانية ع�شر �ألف
دجاجة ت�سمني �سنويا .
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 - 2مزارع الدواجن التجارية ال�صغرية :
الت ــي ال تزي ــد �سعته ــا الكلي ــة علـ ــى ( )3000ثالثـ ــة �آالف دجاجـ ــة بيا�ض ــة �سنويـا ،
�أو (� )6000ست ــة �آالف دجاج ــة ت�سميــن فــي ك ــل دورة �إنتاجيـ ــة � ،أو (� )36000ستـ ــة
وثالثني �ألف دجاجة ت�سمني �سنويا .
 - 3مزارع الدواجن التجارية املتو�سطة :
الت ــي ال تزي ــد �سعته ــا الكلي ــة عل ــى ( )5000خم�س ــة �آالف دجاجــة بيا�ضـة �سنويا ،
�أو ( )10000ع�شرة �آالف دجاجة ت�سمني فـي كل دورة �إنتاجية � ،أو (� )60000ستني
�ألف دجاجة ت�سمني �سنويا .
 - 4مزارع الدواجن التجارية الكبرية :
الت ــي ال تزي ــد �سعته ــا الكلي ــة عل ــى ( )10000ع�شرة �آالف دجاجة بيا�ضة �سنويا ،
�أو ( )20000ع�شرين �ألف دجاجة ت�سمني فـي كل دورة �إنتاجية � ،أو ( )120000مائة
وع�شرين �ألف دجاجة ت�سمني �سنويا .
 - 5مزارع الدواجن التجارية التي تقام فـي املناطق املحددة كمجمعات لرتبية الدواجن :
التـ ــي فــي جممله ــا تزي ــد عل ــى ( )10000ع�ش ــرة �آالف دجاج ــة بيا�ض ــة �سنويـ ــا ،
�أو ( )20000ع�شرين �ألف دجاجة ت�سمني فـي كل دورة �إنتاجية � ،أو ( )120000مائة
وع�شرين �ألف دجاجة ت�سمني �سنويا .
املــادة ()117
يلزم لإقامة مزارع الدواجن التجارية ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�	- 1أن يكون موقع العنابر على �أر�ض زراعية  ،وبعيدا عن الطريق العام  ،وعن �أقرب
جتمع �سكن ــي م�سافة ال تقل عن احلدود املبينة قرين كل نوع من مزارع الدواجن ،
وذلك على النحو الآتي :
أ�  -مزارع الدواجن التجارية اخلا�صـة ب�صغـار املـربني :
�أن تبـ ـعـد ع ــن ال�ش ــارع العـ ــام و�أقـ ــرب جتمـ ــع �سكان ــي (500م) خم�سمائ ــة متــر
على الأقل .
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ب  -مزارع الدواجن التجارية ال�صغـرية :
�أن تبعـد عـن ال�شـارع العام (500م) خم�سمائة مرت على الأقل  ،وعن �أقرب تكتل
�سكاين (1000م) �ألف مرت على الأقل .
ج  -مزارع الدواجن املتو�سطـة :
�أن تبعـد عن ال�شـارع العـام (1000م) �ألف مرت  ،وعن �أقرب جتمع �سكاين ( 1500م)
�ألف وخم�سمائة مرت على الأقل .
د  -مزارع الدواجن التجارية الكبرية :
�أن تبعـد عن ال�شـارع العـام (1000م) �ألف مرت  ،وعن �أقرب جتمع �سكاين (2000م)
�ألفـي مرت على الأقل .
هـ  -املجمعات املحددة من قبل الدولة لرتبية الدواجن :
�أن تبعد عن ال�شارع العام بكيلو مرتين  ،وعن �أقرب جتمع �سكاين (3000م) ثالثة
�آالف مرت على الأقل .
� - 2أال تقل امل�سافة بني كل مزرعة و�أخرى من املزارع التجارية عن (500م) خم�سمائة
مرت .
 - 3فـي حالة �إقامة عنابر �إنتاج مغلقة  ،ميكن �أن ت�ضاعف الطاقة الإنتاجية ملزارع
الدواجن التجارية امل�شار �إليها .
 - 4احل�صول على املوافقات من اجلهات املعنية .
� - 5أن تكون جميع مرافق املزرعة جيدة التهوية والإ�ضاءة .
� - 6أن تكون جميع مرافق املزرعة مغطاة حلماية الدواجن من �أ�شعة ال�شم�س والأمطار .
� - 7أن تكون �أر�ضية عنابر الإنتاج مغطاة مبادة عازلة للمياه والرطوبة  ،وجمهزة
ب�أنظمة لل�صرف  ،لت�سهيل عملية التنظيف .
 - 8فـي حالــة عمــل خزانات احتج ــاز  ،تكــون مطابقــة للموا�صفــات الفنيــة املعتمـدة ،
وعلى بعد ال يقل عن (50م) خم�سني مرتا عن �أقرب بئر �أو فلج  ،كما يجب �سحبها
والتخل�ص من املخلفات ال�سائلة با�ستمرار فـي الأماكن املخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
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 - 9اتخاذ التدابري الالزمة ملنع دخول احل�شرات والقوار�ض �إىل احلظرية  ،كرتكيب
�سل ــك �ضي ــق الن�سيج على النوافذ وتغليف الأجزاء ال�سفلية من الأبــواب برقائق
من الألومنيوم .
� - 10أن تكون احلظرية مزودة مب�صدرين للمياه ال�صاحلة لل�شرب الباردة وال�ساخنة .
� - 11أن يكــون خمــزن الأعــالف جمهــزا ب�أبــواب حمكمــة ال ت�سمح بدخول القوار�ض
واحل�شرات  ،و�أن تكون ذاتية الغلق .
� - 12أن يك ــون العل ــف امل�ستخــدم فــي املزرعــة مطابقـا للموا�صفات القيا�سية املعتمدة ،
و�إن كـ ــان معب ـ�أ فـ ــي �أكيــا�س فيمنــع و�ضع ــه علـ ــى الأر�ض مبا�شـ ـ ــرة  ،و�إمن ــا يو�ضـ ــع
على �أرفف معدنية �أو خ�شبية ترتفع عن �سطح الأر�ض (�20سم) ع�شرين �سنتيمرتا
على الأقل .
� - 13أن تكون جميع الأدوات واملعدات امل�ستخدمة فـي ممار�سة الن�شاط كال�سقايات
والعالقات و�أقفا�ص الرتبية واحلا�ضنات بحالة جيدة .
 - 14املحافظة على النظافة العامة داخل وخارج املزرعة با�ستمرار  ،وا�ستعمال املطهرات
واملبيــدات احل�شريــة وامل ــواد الكيميائي ــة املزيلــة للروائــح املطابقــة للموا�صفــات
القيا�سية املعتمدة  ،لتطهري املزرعة واملحافظة عليها ب�صورة منتظمة  ،وب�صفة
خا�صة فـي غرف الرتبية  ،ويجب توفري املطهرات الالزمة عند املدخل الرئي�سي
للمزرعة ومداخل العنابر .
 - 15التخل�ص من املخلفات ال�صلبة مرتني على الأقل كل �أ�سبوع  ،وبالن�سبة للمزارع
ال�صغيــرة يج ــب تزويدهـ ــا ب�أوعيــة خا�ص ــة للمخلف ــات ال�صلب ــة حمكـم ــة الغل ــق ،
وو�ضعه ــا خ ــارج املزرع ــة للتخلــ�ص منهــا  ،وبالن�سبـة للمزارع الكبيــرة واملتو�سطــة
يكون �أ�صحابها م�س�ؤولني عن نقل املخلفات ال�صلبة �إىل الأماكن التي تخ�ص�ص
من قبل البلدية لذلك .
 - 16فـي حالـة الرغـبة فـي اال�ستفادة مـن خملفات املزرعة ك�سمـاد يجـب عمـل حفـرة
منا�سبة حلفظها مع مراعاة تغطية املخلفات بطبقة �سميكــة مــن التــراب ملنــع
تكاثر الذباب � ،أو تعبئتها فـي �أكيا�س منا�سبة والتخل�ص منها فورا فـي الأرا�ضي
الزراعية .
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� - 17أن يكون العاملون باملزرعة م�ستوفني اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها فـي اال�شرتاطات
ال�صحية العامة ذات ال�صلة بال�صحة العامة  ،وملتزمني بارتداء مالب�س و�أحذية
واقية خا�صة فـي �أثناء العمل باملزرعة .
 - 18ا�ستخدام غرفة العاملني فـي تبديل املالب�س عند الدخول واخلروج مـن املزرعـة .
 - 19توفـيــر طبي ــب بيـط ــري باملزرعــة ف ــي حال ــة �إقامــة املــزارع التجـاريــة امل�شــار �إليهــا
فـي البندين (د  ،هـ) من املـادة ( )117من هذه الالئحة .
 - 20االلتزام بتطبيـق �إجراءات احلجر البيـطري من قبل اجلهـات املخت�صة فـي حـال
ح ــدوث مــر�ض وبائي  ،وااللتزام ب�أي �شروط �أو �ضوابط �صحية �أو بيئية �أخرى
من اجلهات املخت�صة .
 - 21نقــل الدواجــن والبيــ�ض مــن املزرعــة �إىل �أماكــن الت�سويق فـي �سيارات م�ستوفية
لال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ب�سيارات نقل املواد الغذائية واملربدة .
 - 22عدم ت�سويق الدواجن احلية التي يقل عمرها عن (� )40أربعني يوما � ،أو التي يقل
وزنها عن (  ) 1 14واحد وربع كيلوجرام .
 - 23فـي حال �إقامة م�سـلخ دواجن باملزرعة  ،يـجــب ا�ستيفــاء اال�شرتاطــات ال�صحيــة
اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط م�سلخ دواجن  ،كما يجب �أن يبعد م�سافة (200م) مائتي
مرت على الأقل عن عنابر الإنتاج .
 - 24ف ــي حـ ــال �إقامــة فقا�سـ ــة باملزرعـ ــة  ،فيجــب �أن تبعد عن العنابر الإنتاجية مب�سافة
ال تقل عن (300م) ثالثمائة مرت  ،و فـي حال �إقامتها خارج املزرعة يجب �أن تبعد
عن ال�شارع العام و�أقرب جتمع �سكني مب�سافة ال تقل عن (500م) خم�سمائة مرت .
املــادة ()118
يجوز عمل عنابر تربية لغر�ض اال�ستهالك املنزيل مع ا�ستيفاء اال�شرتاطات الآتية :
� - 1أن يكون موقع العنابر على �أر�ض زراعية .
� - 2أال يزيد جمموع ما فـي العنابر عن ( )100مائة طائر .
 - 3تعفى احلظرية من احل�صول على الرتاخي�ص البلدية  ،وتلتزم بال�شروط ال�صحية
التي ت�ضعها البلدية .
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الف�صــل الـخـامــ�س
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مبمار�سـة ن�شـاط بيـع اللحـوم
املــادة ()119
حتدد مرافق حمل بيع اللحوم بالآتي :
 - 1موقع احلفظ والتخزين .
 - 2موقع جتهيز وتقطيع اللحوم وعر�ضها .
 - 3موقع انتظار الزبائن .
املــادة ()120
يلزم ملمار�سة ن�شاط بيع اللحوم ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحة املحل مع حجم العمل على �أال تقل عن ( 20م )2ع�شرين مرتا
مربعا .
 - 2وبالن�سبة ملحالت بيع اللحوم امللحقة مبحل بيع املواد الغذائية  ،يجب �أال تقل
م�ساحتها عن ( 6م� )2ستة �أمتار مربعة .
� - 3أن يكون املحل مزودا مب�صدرين للمياه ال�صاحلة لل�شرب الباردة وال�ساخنة .
� - 4أن يكون العاملون م�ستوفني لال�شرتاطات املن�صو�ص عليها فـي اال�شرتاطات
ال�صحية العامة للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة .
 - 5فـي حالــة بيــع اللحــوم املجمــدة  ،يجــب �أن يكــون املحــل جمهــزا مبن�شار كهربائي
من معدن غري قابل لل�صد�أ .
� - 6أن تكون �أر�ضية املحل وحوائطه مغطاة ببالط منا�سب  ،فاحت اللون بارتفاع (2م)
مرتين على الأقل .
� - 7أن يكون جيد التهوية والإ�ضاءة والتكييف .
� - 8أن يك ــون جمه ــزا بالآالت والأجه ــزة والأدوات الالزم ــة لعملي ــة تقطي ــع اللحوم
من مادة غري قابلة لل�صد أ� .
� - 9أن يكون جمهزا مبغ�سلة للأيدي تعمل ب�ضغط القدم � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى غري
اللم�س املبا�شر باليد  ،ومزودا مبواد مطهرة وو�سيلة للتجفيف .
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� - 10أن يكون جمهزا بربادات حلفظ وعر�ض اللحوم الطازجة املربدة وثالجات حلفظ
اللحوم املجمدة مزودة ب�أجهزة لقيا�س احلرارة .
� - 11أن حتفــظ اللحــوم املجمــدة فــي درجــة حــرارة ال تزيد على(� )5 18-سالب ثماين
ع�شرة درجة مئوية  ،وحتفظ اللحوم املربدة فـي درجة حرارة ترتاوح من ()5 4 - 5 1
درجة مئوية واحدة �إىل �أربع درجات مئوية  ،مع مراعاة ت�سجيل درجات احلرارة
ب�صورة دورية ومنتظمة .
� - 12أن تقطع اللــحوم علــى قطعـ ــة نظيفـ ــة مـ ــن مـ ــادة غيـ ــر قابل ــة لل�ص ــد�أ �أو الت�شق ــق
�أو التفاعل مع اللحوم .
� - 13أن يكون مزودا ب�أوعية حلفظ النفايات تفتح ب�ضغط القدم  ،حلني التخل�ص منها
بعد كل ا�ستخدام فـي احلاويات والأماكن املعدة لذلك .
 - 14تنظيف وتطهري الأجهزة والأدوات بعد كل ا�ستخدام وتنظيف الأر�ضيات واحلوائط
يوميا با�ستخدام املطهرات املطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
� - 15أن يك ــون جمه ــزا مب ــراوح ل�شف ــط الهــواء  ،وعدد منا�سب من م�صائد احل�شرات ،
كما يجب اتخاذ التدابري الالزمة ملنع دخول احل�شرات والقوار�ض .
� - 16أن يكون جمهزا مبيزان مطابق للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
 - 17مينع وجود دورات مياه داخل املحل .
 - 18ف�صل موقع انتظار الزبائن عن موقع التقطيع بفا�صل زجاجي .
املــادة ()121
يحظر على املرخ�ص له مبزاولة الن�شاط القيام بالآتي :
 - 1عر�ض اللحوم خارج الربادات �أو ثالجات احلفظ .
 - 2ت�سييح اللحوم املجمدة  ،ويجب عر�ضها وبيعها بذات هيئة حفظها الأولية .
 - 3بيع حلوم غري خمتومة بختم البلدية �أو ختم اجلهة امل�ستوردة منها  ،كما يحظر
�إزالة اخلتم �إال �أمام الزبون .
 - 4فرم اللحوم وجتهيز الطلبات وتقطيعها �إىل قطع �صغرية �إال بح�ضور الزبون .
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الف�صــل ال�سـاد�س
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صة
مبمار�سـة ن�شـاط بيـع الدواجـن املبـردة واملجمـدة
املــادة ()122
حتدد مرافق حمل بيع الدواجن املربدة واملجمدة بالآتي :
 - 1موقع احلفظ والتخزين .
 - 2موقع جتهيز وتقطيع الدواجن وعر�ضها .
 - 3موقع انتظار الزبائن .
املــادة ()123
يلزم ملمار�سة ن�شاط بيع الدواجن املربدة واملجمدة ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحة املحل مع حجم العمل على �أال تقل م�ساحة املحل عن (20م)2
ع�شرين مرتا مربعا  ،وبالن�سبة ملحالت بيع الدواجن املربدة امللحقة مبحل بيع
مواد غذائية  ،يجب �أال تقل م�ساحتها عن (6م� )2ستة �أمتار مربعة .
� - 2أن يكون املحل مزودا مب�صدرين للمياه ال�صاحلة لل�شرب الباردة وال�ساخنة .
� - 3أن يكون العاملون م�ستوفني لال�شرتاطات ال�صحية العامة .
� - 4أن تكون �أر�ضية املحل وحوائطه مغطاة ببالط منا�سب فاحت اللون بارتفاع (2م)
مرتين على الأقل .
� - 5أن يكون املحل جيد التهوية والإ�ضاءة والتكييف .
� - 6أن يكــون املحــل جمهــزا بالآالت والأجهزة والأدوات الالزمة لعملية التقطيع ،
على �أن تكون من مادة غري قابلة لل�صد�أ .
� - 7أن يكون املحل جمهزا مبغ�سلة للأيدي تعمل ب�ضغط القدم � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى
غري اللم�س املبا�شر باليد  ،ومزودا مبواد مطهرة وو�سيلة للتجفيف .
� - 8أن يكون املحل جمهزا بربادات حلفظ وعر�ض الدواجن الطازجة املربدة وثالجات
حلفظ الدواجن املجمدة مزودة ب�أجهزة لقيا�س احلرارة .
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� - 9أن حتفظ الدواجن املربدة فـي درجة حرارة ترتاوح من ( )5 4 - 5 1درجة مئوية
واحــدة �إل ــى �أرب ــع درج ــات مئوي ــة  ،وحتفـ ــظ الدواج ــن املجمــدة فــي درجـة حرارة
ال تزيد على (� )5 18-سالب ثماين ع�شرة درجة مئوية .
 - 10االلتزام باملوا�صفة القيا�سية املعتمدة لبطاقة بيانات املنتج وفرتات ال�صالحية .
� - 11أن يكون املحل مزودا ب�أوعية حلفظ النفايات تفتح ب�ضغط القدم  ،حلني التخل�ص
منها بعد كل ا�ستخدام فـي احلاويات والأماكن املعدة لذلك .
 - 12تنظيف وتطهري الأجهزة والأدوات بعد كل ا�ستخدام وتنظيف الأر�ضيات واحلوائط
يوميا با�ستخدام املطهرات املنا�سبة مع مراعاة عدم ت�أثريها على الدواجن .
� - 13أن يكون املحل جمهزا مبراوح ل�شفط الهواء  ،وعدد منا�سب من م�صائد احل�شرات ،
كما يجب اتخاذ التدابري الالزمة ملنع دخول احل�شرات والقوار�ض .
� - 14أن يكون املحل جمهزا مبيزان مطابق للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
 - 15ف�صل موقع انتظار الزبائن عن موقع التقطيع بفا�صل زجاجي .
املــادة ()124
يحظر على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط بيع الدواجن املربدة واملجمدة القيام بالآتي :
 - 1عر�ض الدواجن املربدة واملجمدة خارج الربادات �أو ثالجات احلفظ .
 - 2ع ــر�ض الدواج ــن ب ــدون بطاقــة بيان ــات تعريفي ــة وب ـ ـ�أوزان �أقــل مــن ( 500جم)
خم�سمائة جرام .
 - 3ت�سييح الدواجن املجمدة �أو جتميد الدواجن املربدة .
 - 4ا�ستخدام �ألواح اخل�شب فـي عملية التقطيع .
� - 5إقامة دورات مياه داخل املحل .
الف�صــل ال�سابع
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مبمار�سـة ن�شـاط بيـع الأ�سمـاك
املــادة ()125
يلزم ملمار�سة ن�شاط بيع الأ�سماك ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
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� - 1أن تتنا�سب م�ساحة املحل مع حجم العمل على �أال تقل م�ساحة املحل عن (20م)2
ع�شرين مرتا مربعا  ،وبالن�سبة ملحالت بيع الأ�سماك امللحقة مبحل بيع مواد
غذائية  ،يجب �أال تقل م�ساحتها عن (6م� )2ستة �أمتار مربعة .
� - 2أن يكون املحل مزودا مب�صدرين للمياه ال�صاحلة لل�شرب الباردة وال�ساخنة .
� - 3أن يكون العاملون باملحل م�ستوفني لال�شرتاطات ال�صحية العامة للأن�شطة ذات
ال�صلة بال�صحة العامة .
� - 4أن تكون �أر�ضية املحل وحوائطه مغطاة ببالط منا�سب  ،فاحت اللون بارتفاع (2م)
مرتين على الأقل .
� - 5أن يكون املحل جيد التهوية والإ�ضاءة والتكييف .
� - 6أن يكــون املحــل جمهــزا بالآالت والأجهــزة والأدوات الالزمة لعملية التقطيع ،
على �أن تكون من مادة غري قابلة لل�صد�أ .
� - 7أن يكون املحل جمهزا مبغ�سلة للأيدي تعمل ب�ضغط القدم � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى
غري اللم�س املبا�شر باليد  ،ومزودا مبواد مطهرة وو�سيلة للتجفيف .
� - 8أن يكون املحل جمهزا مبن�شار كهربائي من معدن غري قابل لل�صد�أ  ،فـي حالة بيع
الأ�سماك املجمدة .
� - 9أن يكون املحل جمهزا بربادات حلفظ وعر�ض الأ�سماك الطازجة املربدة وثالجات
حلفظ الأ�سماك املجمدة مزودة ب�أجهزة لقيا�س احلرارة .
� - 10أن حتفظ الأ�سماك املربدة فـي درجة حرارة ترتاوح من ( )5 4 - 5 1درجة مئوية
واحــدة �إل ــى �أرب ــع درج ــات مئوي ــة  ،والأ�سماك املجمدة فـي درجة حرارة ال تزيد
على(� )5 18-سالب ثماين ع�شرة درجة مئوية .
 - 11و�ضع الأ�سماك عند نقلها فـي �أوعية منا�سبة مزودة بالثلج  ،وت�ستخدم لهذا الغر�ض
و�سائل نقل م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ب�سيارات نقل املواد الغذائية
املربدة واملجمدة .
 12يجوز عر�ض الأ�سماك الطازجة للبيع حماطة بثلج مطابق للموا�صفات القيا�سية
املعتمدة .
 - 13االلتزام باملوا�صفة القيا�سية املعتمدة لبطاقة بيانات املنتج وفرتات ال�صالحية .
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� - 14أن يكون املحل جمهزا مبيزان مطابق للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
� - 15أن يكون املحل مزودا ب�أوعية حلفظ النفايات تفتح ب�ضغط القدم  ،حلني التخل�ص
منها بعد كل ا�ستخدام فـي احلاويات والأماكن املعدة لذلك .
 - 16تنظيف وتطهري الأجهزة والأدوات بعد كل ا�ستخدام وتنظيف الأر�ضيات واحلوائط
يوميا با�ستخدام املطهرات املنا�سبة مع مراعاة عدم ت�أثريها على الأ�سماك .
� - 17أن يكون املحل جمهزا مبراوح ل�شفط الهواء  ،وعدد منا�سب من م�صائد احل�شرات ،
كما يجب اتخاذ التدابري الالزمة ملنع دخول احل�شرات والقوار�ض .
 - 18ف�ص ــل الأ�سم ــاك املجه ــزة واملقطع ــة ع ــن الأ�سم ــاك والأحي ــاء البحري ــة الأخ ــرى
غري املقطعة عند عر�ضها للبيع .
 -19ف�صل موقع انتظار الزبائن عن مكان تقطيع وتنظيف الأ�سماك بفا�صل زجاجي .
املــادة ()126
يحظر على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط بيع الأ�سماك القيام بالآتي :
 - 1عمل دورات مياه داخل املحل .
 - 2و�ضع الأ�سماك املجمدة فـي املـاء �أو على الأر�ض بغر�ض التخزين �أو العر�ض .
املــادة ()127
ف ــي حــال ممار�ســة ن�شــاط �شــواء الأ�سماك  ،يجب االلتزام باال�شرتاطات ال�صحية لإعداد
وبيـع امل�شـاوي .
الف�صــل الثامــن
اال�شرتاطــات ال�صحيــة اخلا�صــة مبحــالت
بيــع طيــور و�أ�سمـاك الزينــة واحليوانــات الزاحفـة
املــادة ()128
يلزم ملمار�سة ن�شاط بيع طيور و�أ�سماك الزينة واحليوانات الزاحفة ا�ستيفاء اال�شرتاطات
ال�صحية الآتية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحة املحل مع حجم العمل على �أال تقل م�ساحة املحل عن (20م)2
ع�شرين مرتا مربعا .
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� - 2أن تتنا�سب �أعداد و�أحجام الأقفا�ص والأحوا�ض مع �أحجام و�أعداد احليوانات
والطيور والأ�سماك مع و�ضع الأنواع املت�شابهة متجاورة .
� - 3أن تو�ضع احليوانات مبختلف �أنواعها بعيدة عن التيارات الهوائية مع وجود
و�سائل تهوية منا�سبة .
� - 4أن يتوفر باملحل خمزن منف�صل عن مكان البيع جمهز ب�أرفف لتخزين العالقات
والإ�ضافات والأدوات امل�ستخدمة للرتبية والأدوية البيطرية .
� - 5أن تكون احلوائط خلف الأقفا�ص من البالط املنا�سب فاحت اللون  ،وبنف�س
االرتفاع .
� - 6أن تكون �أواين ال�شرب والأكل من النوع غري قابل لل�صد أ� و�سهل التنظيف .
� - 7أن تتوفر باملحل البيئة املنا�سبة لكل �صنف داخل الأقفا�ص والأحوا�ض  ،و�أال تقل
درجة الرطوبة داخل املحل عن ( � ) % 70 - 60ستني �إىل �سبعني باملائة .
� - 8أن يتوفر بالأقفا�ص م�صدر �ضوئي ملدة ال تقل عن ( ) 12اثنتي ع�شرة �ساعة يوميا .
� - 9أن يكون املحل مزودا ب�أوعية حلفظ النفايات تفتح ب�ضغط القدم  ،حلني التخل�ص
منها بعد كل ا�ستخدام فـي احلاويات والأماكن املعدة لذلك .
� - 10أن يتوفر باملحل مكان منا�سب لت�صريف املياه وعدم تركها داخل املحل .
� - 11أن يكون املحل مزودا مب�صدرين للمياه ال�صاحلة لل�شرب الباردة وال�ساخنة .
 - 12تنظيف وتطهري الأجهزة والأدوات والأر�ضيات واحلوائط با�ستمرار با�ستخدام
املطهرات املنا�سبة مع مراعاة عدم ت�أثريها على احليوانات والطيور و�أ�سماك
الزينة .
 - 13يجــوز ا�ستعمــال املحــل لبيــع نباتــات الزيـنــة �إذا خ�صــ�ص مك ــان منف�صــل ومعــزول
عن الطيور واحليوانات و�أ�سماك الزينة ل�ضمان وفرة الأك�سجني للتنف�س .
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الف�صــل التا�ســع
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مب�صنـع دباغـة اجللـود
املــادة ()129
حتدد مرافق م�صنع دباغة اجللود بالآتي :
 - 1موقع الدباغة .
 - 2موقع التجفيف .
 - 3موقع الن�شر .
 - 4املخزن .
 - 5موقع لراحة العمال .
املــادة ()130
يلزم ملمار�سة ن�شاط دباغة اجللود ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن يكون امل�صنع بعيدا عن ال�شارع العام و�أقرب جتمع �سكني م�سافة ال تقل عن ()5
خم�سة كيلو مرتات .
� - 2أن تتنا�سب م�ساحة امل�صنع مع حجم الن�شاط  ،و�أن يكون املكان منا�سبا بالقدر
الكافـي لدبغ اجللود دون ن�شرها خارج امل�صنع .
� - 3أن تكون جميع مرافق امل�صنع جيدة الإ�ضاءة والتهوية طبيعيا �أو با�ستخدام و�سائل
�صناعية  ،و�أن تكون جمهزة مبراوح �شفط لطرد الروائح  ،و�أن تكون جميع نوافذه
مغطاة ب�سلك �ضيق الن�سيج ملنع دخول احل�شرات  ،وب�أبواب ذاتية الغلق .
� - 4أن يكون مزودا ب�أوعية حلفظ النفايات تفتح ب�ضغط القدم  ،حلني التخل�ص منها
بعد كل ا�ستخدام فـي احلاويات والأماكن املعدة لذلك .
� - 5أن تكــون جميــع الأدوات واملعــدات امل�ستعملــة ف ــي ممار�س ــة الن�ش ــاط م ــن مع ــدن
غري قابل لل�صد أ�  ،ويراعى املحافظة عليها نظيفة با�ستمرار .
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املــادة ()131
بالإ�ضافة �إىل اال�شرتاطات ال�صحية املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )130مـن هـذه الالئحـة ،
يلزم ملمار�سة ن�شاط دباغة اجللود ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية:
�أوال :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع الدباغة :
� - 1أن تكون �أر�ضيته مغطاة ببالط منا�سب وم�صممة مبيل خفيف لت�صريف مياه
الغ�سيــل �إلــى خزان احتجاز م�ستوف للموا�صفات الفنية املعتمدة من اجلهة
املخت�صة � ،أو �إىل املجاري العامة �إن وجدت .
� - 2أن تكــون جميــع حوائطه حتى ال�سقف مغطاة بالبالط الأمل�س الناعم � ،سهلة
التنظيف .
� - 3أن يتــم متليــح اجللــود الواردة �إىل امل�صنع خالل مدة ال تزيد على (� )4أربع
�ساعات بعد ال�سلخ مبا�شرة .
� - 4أن تكون جميع اجللود امل�ستخدمة واردة من م�سالخ  ،معتمدة  ،وخمتومة بختم
امل�سلخ .
ثانيا :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع جتفيف اجللود :
� - 1أن يك ــون جمه ــزا بط ــاوالت مــن مادة منا�سبة غري قابلة لل�صد�أ لال�ستخدام
فـي عملية جتفيف اجللود والتخل�ص من ال�شحم واللحم املوجود بها ولت�سوية
�أطرافها قبل الن�شر .
� - 2أن يتم ر�ش اجللود باملبيدات احل�شرية �أو بتبخريها با�ستعمال املواد الكيماوية
املنا�سبة ملنع منو احل�شرات عليها  ،واحليلولة دون تعر�ضها للتلف .
ثالثا :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع الن�شر :
� - 1أن يكون املوقع كائنا داخل امل�صنع .
� - 2أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل .
رابعا :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملخزن :
� - 1أن يك ـ ــون جمهـ ــزا ب�أرفـ ــف خ�شبيـ ــة �أو بال�ستيكيــة ترتفــع عــن �سطح الأر�ض
مب�سافة ال تقل عن (�30سم) ثالثني �سنتيمرتا لو�ضع اجللود عليها  ،ويحظر
و�ضع اجللود على الأر�ض � ،أو فـي �صناديق من ال�صاج � ،أو على �أعمدة حديدية .
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� - 2أن يخ�ص ـ ــ�ص مكـ ـ ــان م�ستقـ ـ ــل حلف ـ ــظ امل ـ ــواد الكيماوي ـ ــة والآالت والأدوات
التــي ت�ستخـدم فـي الدباغــة .
� - 3أن يكون مزودا باملطهرات واملواد الكيماوية الالزمة ملمار�سة الن�شاط .
خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع راحة العاملني :
� - 1أن يكون م�ستقال عن باقي مرافق امل�صنع وغري مت�صل بها .
� - 2أن تتوافر به �صالة للطعام بعيدة عن م�صادر التلوث .
� - 3أن يكون مزودا بدورة مياه م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية العامة .
�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالعاملني :
� - 1أن يكون العاملون بامل�سلخ م�ستوفني لال�شرتاطات ال�صحية العامة .
 - 2التزام العاملني فـي �أثناء العمل بارتداء مالب�س خا�صة من مادة عازلة لل�سوائل
ملنع تعر�ضهم للكيماويات والأبخرة وقفازات جلدية و�أحذية مطاطية ذات
رقبة طويلة وكمامات للوجه .
 - 3االلتزام بعدم تناول الأطعمة وامل�شروبات والتدخني داخل امل�صنع �ضمانا
لعدم الإ�صابة ب�سبب التلوث باملواد الكيماوية والأبخرة .
الف�صــل العا�شر
اال�شرتاطــات ال�صحيــة اخلا�صــة مب�صنــع جتفيــف ومتليـح الأ�سمــاك
املــادة ()132
يلزم ملمار�سة ن�شاط م�صنع جتفيف ومتليح الأ�سماك ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن ي ـكــون موقــع امل�صنــع فـي �أر�ض �صناعيــة �أو فــي الأماكـن املخ�ص�صة لال�ستثمار
فـي هذا الن�شاط  ،ويبعد م�سافة ال تقل عن ( )5خم�سة كيلو مرتات على الأقل
من �أقرب جتمع �سكني وال�شارع العام .
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� - 2أن تتنا�سب م�ساحة امل�صنع مع حجم العمل وكمية الإنتاج .
 - 3مراعاة كافة ا�شرتاطات اجلودة من حيث درجات احلرارة والرطوبة والنظافة
خالل جميع مراحل الت�صنيع .
� - 4أن يكون م�صمما بطريقة ت�سمح ب�سهولة ان�سياب وت�سل�سل اخلطوات الإنتاجية
بدءا من مرحلة ت�سلم املواد الأولية حتى مرحلة الإنتاج النهائي .
� - 5أن تكون �أر�ضية موقع ت�سليم وتفريغ الأ�سماك مغطاة مبادة مانعة لت�سرب املياه ،
وجمهزة ب�أنظمة لل�صرف ال�صحي مطابقة للموا�صفات الفنية املعتمدة .
� - 6أن تكون جميع مرافق امل�صنع جيدة الإ�ضاءة والتهوية طبيعيا �أو با�ستخدام و�سائل
�صناعية  ،و�أن تكون جميع نوافذه مغطاة ب�سلك �ضيق الن�سيج ملنع دخول احل�شرات ،
وب�أبواب ذاتية الغلق .
� - 7أن يكون امل�صنع مزودا ب�أوعية حلفظ النفايات تفتح ب�ضغط القدم  ،حلني التخل�ص
منها بعد كل ا�ستخدام فـي احلاويات والأماكن املعدة لذلك .
 - 8تنظيف وتطهري الأجهزة والأدوات بعد كل ا�ستخدام وتنظيف الأر�ضيات واحلوائط
يوميا با�ستخدام املطهرات املنا�سبة مع مراعاة عدم ت�أثريها على الأ�سماك .
� - 9أن يكون امل�صنع جمهزا مبراوح ل�شفط الهواء  ،وعدد منا�سب من م�صائد احل�شرات ،
كما يجب اتخاذ التدابري الالزمة ملنع دخول احل�شرات والقوار�ض .
� - 10أن يكون امل�صنع جمهزا بالآالت والأجهزة والأدوات الالزمة لعملية التقطيع
والت�صنيع  ،على �أن تكون من مادة غري قابلة لل�صد أ� .
 - 11التزام العاملني فـي �أثناء العمل بارتداء مالب�س خا�صة من مادة عازلة لل�سوائل
و�أحذية مطاطية  ،ويكونون م�ستوفني لال�شرتاطات ال�صحية العامة .
� - 12أن تكون الأ�سماك امل�ستخدمة لغر�ض التجفيف والتمليح �صاحلة لال�ستهالك
الآدمي  ،ومطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
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� - 13أن حتفظ الأ�سماك املربدة فـي درجة حرارة ترتاوح من ( )5 4 - 5 1درجة مئوية
واحــدة �إل ــى �أرب ــع درج ــات مئوي ــة  ،والأ�سماك املجمدة فـي درجة حرارة ال تزيد
على (� )5 18-سالب ثماين ع�شرة درجة مئوية .
� - 14أن يتم نقل الأ�سماك املعدة للتجفيف والتمليح فـي �أوعية منا�سبة مزودة بالثلج ،
وت�ستخدم لهذا الغر�ض و�سائل نقل م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
ب�سيارات نقل املواد الغذائية املربدة واملجمدة .
� - 15أن تكــون طــاوالت ومغا�سل مكان التجفيف والتمليح من معدن غري قابل لل�صد�أ
�أو الت�شقق �أو التفاعل مع الأ�سماك .
 - 16االلتزام باملوا�صفة القيا�سية املعتمدة لبطاقة بيانات املنتج وفرتات ال�صالحية .
املــادة ()133
يج ــب التوق ــف ع ــن مزاول ــة الن�ش ــاط ح ــال قي ــام خمط ــط �سكن ــي بالقـ ــرب م ــن امل�صن ــع
وبناء على �شكوى للجهات املخت�صة تثبت ال�ضرر من مزاولة الن�شاط .
البــــــاب الـخـــام�س
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة ب�أن�شطـة ال�صحـة العامـة
الف�صـل الأول
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة ب�آبـار ميـاه ال�شـرب
املــادة ()134
يلزم ال�ستخدام مياه الآبار لغر�ض ال�شرب �أن يكون موقع البئر بعيدا عن �أقرب م�صدر
للتلوث كخزانات االحتجاز  ،وخزانات التحلل الالهوائي  ،وحفر االمت�صا�ص  ،وحظائر
احليوانات  ،ودورات املياه العامة  ،و�أكوام القمامة  ،و�أكوام ال�سماد البلدي مب�سافة ال تقل
عن (50م) خم�سني مرتا  ،ويجب على املرخ�ص له مراعاة اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
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 - 1و�ضع الفتة جتارية فـي موقع البئر ح�سب الأنظمة املعمول بها فـي البلدية يو�ضح
فيها ا�سم املالك ورقم الرخ�صة ويكتب عليها بخط وا�ضح (مياه �صاحلة لل�شرب) .
� - 2أخـذ عينـات مـن ميـاه البئـر ب�صفـة دوريـة و�إر�سالهـا للمختبـر لإجـراء التحالـيل
الكيميائيــة والبكرتيولوجيــة الالزمــة  ،وذلك للت�أكــد من �صالحية مياه البئر
لل�شرب ومطابقتها للموا�صفات القيا�سية املعمول بها بال�سلطنة .
 - 3بناء فوهة البئر بارتفاع (1م) مرت واحد على الأقل عن م�ستوى �سطح الأر�ض ،
وعمل تبليطة حولها بالأحجار املثبتة بالإ�سمنت وتغطيتها بالإ�سمنت الأمل�س ،
مع مراعــاة تبطني اجلدار الداخلي للفوهة باخلر�سانة �إىل م�سافة ال تقل عن (1م)
مرت واحد حتت �سطح الأر�ض  ،وذلك ملنع ت�سرب املياه امللوثة �إىل البئر .
 - 4تغطية فوهة البئر بغطاء معدين غري قابل لل�صد�أ حمكم  ،متحرك  ،لي�س به فتحات ،
وذلك منعا من تلوث ماء البئر بالأتربة وغريها .
 - 5تبليط الأر�ضية املحيطة بفوهة البئر من كل اجلوانب مل�سافة ترتاوح من (1.5م)
واحد ون�صف مرت �إىل (2م) مرتيــن  ،بانح ــدار خفيــف �إلــى اخلــارج ينتهــي بقنــاة
مبنيــة من الإ�سمنت لت�صريف املاء املت�ساقط فـي حفرة امت�صا�ص خم�ص�صة لهذا
الغر�ض .
 - 6توفري خزانات فـي موقع البئر بارتفاع ال يقل عن (1م) مرت واحد عن م�ستوى
�سطح الأر�ض لال�ستخدام فـي عملية جتميع مياه ال�شرب من البئر حتت �إ�شراف
املخت�صني بالبلدية م�ستوفية لال�شرتاطات الآتية :
�أ �	-أن تكون من معدن غري قابل لل�صد�أ � ،أو مبطنة من الداخل مبادة مل�ساء �سهلة
التنظيف وغري قابلة للتفاعل مع املاء �أو الت�أثري فـي خ�صائ�صه �أو موا�صفاته .
ب � -أن تكون دائرية ال�شكل  ،وخالية من الزوايا احلادة .
ج � -أن تكون مزودة مبا�سورة لت�صريف مياه الغ�سيل .
د � -أن يكون قاعها م�صمما بانحدار منا�سب لت�سهيل عملية ت�صريف مياه الغ�سيل .
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هـ � -أن تكون مزودة مبا�سورة ل�سحب املياه من معدن غري قابل لل�صد�أ  ،وغري قابلة
للتفاعل مع مكونات املـاء .
و � -أن تكون مزودة بجهاز حلقن املياه بالكلور وفقا للن�سب امل�صرح بها من قبل
اجلهات املخت�صة .
 - 7جتهيز حجرة باملوقع مب�ضخات �سحب املياه بت�صميم وم�ساحة منا�سبني  ،وباب
حمكم الغلق  ،وعلى بعد منا�سب من كل من البئر وخزانات املياه منعا من تلوث
مياه البئر بالزيوت وغريها من املواد امل�ستخدمة فـي ت�شغيل امل�ضخات .
� - 8سحب املياه من البئر و�ضخها �إىل خزانات التجميع �آليا  ،ويحظر ا�ستخدام الدالء
�أو �أي و�سيلة �أخرى يدوية لهذا الغر�ض .
 - 9تركي ــب وح ــدة ت�صفي ــة فـ ــي نهاي ــة ما�س ــورة �سحــب امليـاه والإبقاء عليها مرتفعة
عن قاع البئر مب�سافة ال تقل عن (1م) مرت واحد حلجز الروا�سب .
 - 10تنظيف اخلزانات من الطحالب والأتربة مرة واحدة على الأقل كل (� )4أربعة
�أ�شهر .
الف�صـل الثانـي
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مبمار�سـة ن�شـاط احلالقـة للرجـال
املــادة ()135
حتدد فئات حمالت احلالقة للرجال بالآتي :
 - 1حمالت احلالقة للرجال من الفئة الأوىل .
 - 2حمالت احلالقة للرجال من الفئة الثانية .
املــادة ()136
حتدد مرافق حمالت احلالقة للرجال بفئتيها على النحو الآتي :
�أوال  :حمالت احلالقة للرجال من الفئة الأوىل :
 - 1غرفة انتظار الزبائن .
 - 2غرفة �أو �أكرث للحالقة .
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ثانيا  :حمالت احلالقة للرجال من الفئة الثانية:
 - 1موقع انتظار الزبائن .
 - 2موقع احلالقة .
املــادة ()137
يلزم ملمار�سة ن�شاط احلالقة للرجال بفئتيها ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن يكون املحل جمهزا بطاوالت ومرايا منا�سبة .
� - 2أن يكون املحل جمهزا مبغ�سلة للأيدي مت�صلة مب�صدر للمياه ال�ساخنة  ،ومزودا
باملنظفات واملطهرات الالزمة لتنظيف وتطهري �أدوات احلالقة بعد كل ا�ستخدام .
� - 3أن يكون املحل جمهزا بعدد كاف من �أدوات احلالقة .
� - 4أن يكون املحل مزودا ب�أجهزة لتعقيم �أدوات احلالقة مطابقة للموا�صفات القيا�سية
املعتمدة بواقع جهاز واحد مقابل كل كر�سي حالقة .
� - 5أن يكون املحل جمهزا بعدد كاف من مرايل وفوط احلالقة من قما�ش غري قابل
لالمت�صا�ص مع مراعاة املحافظة عليها نظيفة با�ستمرار .
� - 6أن يكون املحل جمهزا بعدد ( )3ثالثة كرا�سي النتظار الزبائن مقابل كل كر�سي
حالقة .
 - 7فـي حالة قيام املحل بتقدمي خدمة �صبغ ال�شعر �أو تنظيف الوجه يلزم تخ�صي�ص
مواقع �إ�ضافية منف�صلة لكل منها باملحل .
املــادة ()138
يجب �أن تكون حمالت احلالقة من الفئة الأوىل م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بغرفة انتظار الزبائن :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحتها مع حجم العمل على �أال تقل عن ( 16م� )2ستة ع�شر مرتا
مربعا .
� - 2أن تكون الكرا�سي �أو الكنبات املخ�ص�صة النتظار الزبائن ذات جودة عالية .
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ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بغرفة احلالقة :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحتها مع حجم العمل على �أال تقل عن ( 20م )2ع�شرين مرتا
مربعا .
 - 2تق�سيم الغرفة �إىل مواقع �شبه م�ستقلة  ،وتخ�صي�ص موقع لكل كر�سي حالقة .
� - 3أن تكون جمهزة بعدد منا�سب من كرا�سي احلالقة توزع بطريقة ت�سمح بوجود
م�سافة فا�صلة ال تقل عن ( )1.5مرت ون�صف املرت بني الكر�سي والآخر .
� - 4أن تكون جمهزة مبغ�سلة خا�صة �أو �أكرث لغ�سل ال�شعر .
�	- 5أن تكون مزودة بجهاز لتعقيم الفوط .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورة املياه :
فـ ــي حالـ ــة �إ�ضافـ ــة دورة ميــاه يجــب �أن تكــون م�ستوفيــة لال�شتــراطات املن�صـو�ص عليهــا
فـي اال�شرتاطـات ال�صحيــة العامــة للأن�شطــة ذات ال�صلة بال�صحة العامة  ،و�أال تفتح
مبا�شرة على غرفة احلالقة .
املــادة ()139
يجب �أن تكون حمالت احلالقة من الفئة الثانية م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحتها مع حجم العمل على �أال تقل عن ( 20م )2ع�شرين مرتا
مربعا .
� - 2أال تقل امل�سافة الفا�صلة بني كر�سي احلالقة والآخر عن ()1.5مرت ون�صف املرت .
� - 3أال تقل امل�سافة الفا�صلة بني كرا�سي احلالقة وكرا�سي انتظار الزبائن عن ()2
مرتين  ،وذلك فـي احلالة التي يكون فيها موقع انتظار الزبائن خلف موقع
احلالقة .
 - 4يجوز للمرخ�ص له �إ�ضافة �صالة منف�صلة النتظار الزبائن م�ؤثثة مبقاعد منا�سبة .
املــادة ()140
يحظر على املرخ�ص له ا�ستخدام امل�ستح�ضرات الكيميائية  ،ما مل يكن م�صرحا با�ستخدامها
من قبل اجلهات املخت�صة .
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الف�صل الثالث
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة
مبمار�سـة ن�شـاط ت�صفيـف ال�شعـر والتجميـل للن�سـاء
املــادة ()141
حتدد مرافق حمالت ت�صفيف ال�شعر والتجميل للن�ساء بالآتي :
 - 1موقع ا�ستقبال وانتظار الزبائن .
 - 2موقع ت�صفيف ال�شعر والتجميل .
 - 3دورة مياه .
املــادة ()142
يلــزم ملمار�ســة ن�شــاط ت�صفيــف ال�شعــر والتجميــل للن�ســاء ا�ستيفــاء اال�شرتاطات ال�صحية
الآتية :
�	- 1أن يكون جميع العاملني باملحل من الن�ساء .
� - 2أن تكون الواجهة الأمامية للمحل م�صنوعة من مواد حاجبة للر�ؤية من اخلارج ،
وفـي حالة ا�ستخدام واجهات زجاجية يجب تركيب �ستائر من الداخل .
� - 3أن يكون �سكن العامالت منف�صال عن املحل .
� - 4أن يكون جمهزا بعدد كاف من �أدوات ت�صفيف ال�شعر .
� - 5أن يكون مزودا بعدد كاف من املرايل والفوط امل�صنوعة من القما�ش غري القابل
لالمت�صا�ص  ،مع مراعاة املحافظة عليها نظيفة با�ستمرار .
 - 6تخ�صي�ص زي موحد للعامالت باملحل .
� - 7أن يكون مزودا ب�أجهزة لتعقيم الأدوات امل�ستخدمة فـي ت�صفيف ال�شعر والتجميل
بواقــع جهــاز واحــد مقابــل كــل كر�ســي خم�صــ�ص للت�صفيــف وتوفـيــر املطهــرات
واملنظفات املنا�سبة .
� - 8أن يكون املحل جمهزا ب�أرفف و�أدراج كافية حلفظ املرايل والفوط و�أدوات ومواد
التجميل .
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 - 9و�ضع الفتة عند مدخل املحل حمــررة باللغتيــن العربيــة والإجنليزيــة تو�ضــح
خ�صو�صية الن�شاط للن�ساء فقط .
 - 10فـي حالة القيام بنق�ش احلناء يجب تخ�صي�ص موقع م�ستقل لذلك باملحل .
 - 11فـي حالة القيــام ب�إزالــة ال�شعــر �أو تنظيــف الوجــه يلــزم تخ�صيــ�ص موقــع منف�صــل
باملحل جمهز ب�سرير منا�سب مرتفع عن م�ستوى �سطح الأر�ض لت�سهيل عملية
التنظيف  ،ويراعى تنظيف ال�سرير بعد كل ا�ستخدام با�ستعمال الأدوات ومواد
التنظيف املنا�سبة .
املــادة ()143
بالإ�ضافة �إىل اال�شرتاطات ال�صحية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )142من هذه الالئحة ،
يجب �أن تكون مرافق حمل ت�صفيف ال�شعر والتجميل م�ستوفية اال�شرتاطات ال�صحية
الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ا�ستقبال وانتظار الزبائن :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن ( 9م )2ت�سعة �أمتار مربعة .
� - 2أن يكون املوقع كائنا باجلزء الأمامي للمحل .
� - 3أن يكون جمهزا مبقاعد النتظار الزبائن يتنا�سب عددها مع عدد كرا�سي الت�صفيف
مبا ال يقل عن ( )3ثالثة مقاعد مقابل كل كر�سي خم�ص�ص للت�صفيف .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ت�صفيف ال�شعر :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على �أال تقل عن (20م )2ع�شرين مرتا
مربعا .
� - 2أن يكون جمهزا بطاوالت ومرايا منا�سبة .
� - 3أن يكون جمهزا بكرا�سي للت�صفيف ال تقل امل�سافة بني كل منها عن ( )1.5مرت
ون�صف املرت .
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� - 4أن يكون جمهزا مبغ�سلة للأيدي والأدوات امل�ستخدمة  ،ومت�صلة مب�صدر للمياه
ال�ساخنة .
� - 5أن يكون مزودا ب�أجهزة ومواد كيميائية لتعقيم الأدوات امل�ستخدمة فـي عملية
الت�صفيف وغريها من �أن�شطة املحل  ،مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
� - 6أن يكون جمهزا مبغ�سلة خا�صة �أو �أكرث لغ�سل ال�شعر .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورة املياه :
يجب �أن تكون م�ستوفية لال�شرتاطات املن�صو�ص عليها فـي اال�شرتاطات ال�صحية
العامة للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة .
املــادة ()144
فـي حال ا�ستخدام الليزر باملحل يجب احل�صول على ت�صريح من اجلهة املخت�صة .
املــادة ()145
يحظر على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط ت�صفيف ال�شعر والتجميل للن�ساء القيام بالآتي :
 - 1ا�ستخدام امل�ستح�ضرات واملواد الكيماوية  ،ما مل يكن م�صرحا بها من قبل اجلهات
املخت�صة .
� - 2إجــراء عمليــات حقــن مــادة البوتكــ�س ( )Botoxومواد التعبئة  ،مثل ر�ستالني
( )Restylaneوالربلني (. )Perlane
� - 3إجراء عمليات تق�شري الب�شرة ( )Peelingمن الدرجة املتو�سطة والقوية .
 - 4بيع وا�ستخدام الو�صفات للأغرا�ض العالجية .
� - 5إجراء عمليات �شفط الدهون .
� - 6إجراء عملية ثقب الأذن .
 - 7الو�شم .
-278-

الف�صـــل الرابع
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مبمار�سـة ن�شـاط غ�سيـل وكـي املالبـ�س
املــادة ()146
حتدد مرافق مغا�سل املالب�س بالآتي :
 - 1موقع ت�سلم وفرز املالب�س .
 - 2موقع غ�سيل وجتفيف املالب�س .
 - 3خمزن .
 - 4موقع كي املالب�س فـي حال قيام املحل مبمار�سة هذا الن�شاط .
 - 5موقع ت�سليم املالب�س .
املــادة ()147
يلزم ملمار�سة ن�شاط غ�سيل املالب�س  ،ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن يك ــون موق ــع املغ�سلـ ــة ب�إح ــدى املناطــق التجاري ــة �أو ال�صناعيــة � ،أو فـي املزارع
فـي حال تعذر وجود مناطق جتارية �أو �صناعية قريبة .
� - 2أن يكون املحل مزودا بعدد كاف من املالب�س بي�ضاء اللون للعاملني باملغ�سلة ،
ويراعى االلتزام باملحافظة على نظافتها با�ستمرار .
املــادة ()148
بالإ�ضافة �إىل اال�شرتاطات ال�صحية املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )147من هذه الالئحة ،
يلزم ملمار�سة ن�شاط غ�سيل املالب�س  ،ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ت�سلم وفرز املالب�س :
� - 1أن يكون املوقع م�ستقال  ،وغري مت�صل بغريه من املواقع الأخرى باملغ�سلة .
� - 2أن يكون جمهزا بحاويات معدنية منا�سبة غري قابلة لل�صد�أ  ،حلفظ املالب�س
حلني غ�سلها .
� - 3أن يكون مزودا بطاوالت منا�سبة لال�ستخدام فـي عملية الفرز .
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ثانيــا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع غ�سيل وجتفيف املالب�س :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل  ،و�أن تكون الآالت موزعة فيه بطريقة
منا�سبة ت�سمح بوجود ممرات وا�سعة بينها لت�سهيل احلركة .
� - 2أن تكون التو�صيالت والرتكيبات الكهربائية باملوقع م�ستوفية لال�شرتاطات
املن�صو�ص عليها فـي اال�شرتاطات ال�صحية العامة للأن�شطة ذات ال�صلة
بال�صحة العامة .
� - 3أن تكون تو�صيالت موا�سري( �أنابيب) املياه ال�ساخنة والباردة والبخار به �آمنة ،
وعلى ارتفاع منا�سب من �سطح الأر�ض  ،ومو�صولة بالآالت وفقا للموا�صفات
الفنية املعتمدة .
 - 4فـي حال ا�ستخدام البخار فـي التنظيف يجب تخ�صي�ص مكان باملوقع ملولد
البخار الكهربائي وت�صريف البخار بطريقة �صحية .
� - 5أن يكون املوقع مزودا ب�أجهزة خا�صة لتجفيف املالب�س املغ�سولة .
� - 6أن يكون املوقع جمهزا مبجاري ن�صف ا�سطوانية مغطاة ب�شبكة معدنية
غري قابلة لل�صد أ�  ،وتكون موا�سري ال�صرف امل�ستخدمة من مادة ال تت�أثر
باملنظفات والكيماويات امل�ستخدمة فـي عملية الغ�سيل .
� - 7أن تكون جمهزة مب�صدر للمياه ال�ساخنة لال�ستخدام فـي عملية الغ�سيل
مطابقة للموا�صفة القيا�سية املعتمدة ملياه ال�شرب .
 - 8مراعاة تغيري املياه فـي كل مرحلة من مراحل الغ�سيل .
ثالثـــا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملخزن :
تخ�ص ـيــ�ص مك ــان ب ــه موق ــع جمه ــز ب�أرف ــف مــن م ــادة غــري قابلــة لل�صد�أ بارتفاع
(� 30ســم) ثالثي ــن �سنتيمت ــرا عــن م�ستــوى �سطــح الأر�ض  ،وخزانات حلفظ مواد
التنظيف واملواد الكيماوية ومواد التغليف .
رابعـــا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع كي املالب�س :
�أن يكون م�ستوفيا لال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بن�شاط كي املالب�س .
خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ت�سليم املالب�س :
� - 1أن يكون جمهزا ب�أرفف وخزانات من مادة منا�سبة �أو معدن غري قابل لل�صد أ� ،
حلفظ املالب�س اجلاهزة .
 - 2يحظر ت�سلم �أي مالب�س من خالل هذا املوقع لغر�ض غ�سلها .
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�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بغ�سل مالب�س امل�ست�شفيات والعيادات :
 - 1تخ�صي�ص مكان منف�صل باملغ�سلة لغ�سل املالب�س واملفرو�شات اخلا�صة بامل�ست�شفيات
والعيادات .
� - 2إح�ضار املالب�س واملفرو�شات املذكورة فـي البند ال�سابق �إىل املغ�سلة فـي �سيارات
مقفلة  ،وااللتزام بتطهري ال�سيارات بعد تفريغها .
 - 3تخ�صي�ص عـدد منا�سب من العمال يرتدون زيا موحدا من قطعة واحدة
وقفازات من املطاط وكمامات للأنف فـي �أثناء العمل  ،لغ�سـل املالب�س واملفرو�شات
اخلا�صة بامل�ست�شفيات والعيادات .
 - 4مترير جميع املالب�س واملفرو�شات اخلا�صة بامل�ست�شفيات �أو العيادات مبرحلة
تطهي ــر  ،ويخ�ص ــ�ص لذل ــك موقــع م�ستقــل ل�ضمــان عزلها  ،ويجب االلتزام
بتطهري املوقع والأجهزة امل�ستخدمة فـي الغ�سيل والكي ب�صفة م�ستمرة .
الف�صــل اخلامــ�س
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مبمار�سـة ن�شـاط كـي املالبـ�س
املــادة ()149
حتدد مرافق حمل كي املالب�س بالآتي :
 - 1ق�سم ت�سلم وت�سليم املالب�س .
 - 2ق�سم حفظ وكي املالب�س .
املــادة ()150
يجب �أن تتنا�سب م�ساحة املحل مع حجم العمل على �أال تقل عن (24م� )2أربــعة وع�شريــن
مرتا مربعا .
املــادة ()151
يلزم ملمار�سة ن�شاط كي املالب�س  ،ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ت�سلم وت�سليم املالب�س :
� - 1أن يكون املوقع كائنا فـي اجلزء الأمامي من املحل .
 - 2ف ــي حالــة تخ�صيــ�ص موقــع النتظــار الزبائن باملحل  ،يجب �أن يكون منف�صال
عن باقي �أق�سام املحل .
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� - 3أن يك ــون جمه ــزا ب�أرف ــف �أو خزان ــات  ,يف�ضــل �أن تكــون ذات واجهات زجاجية ،
وذلك حلفظ املالب�س املكوية حلني ت�سليمها لأ�صحابها .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع حفظ وكي املالب�س :
� - 1أن يكون منف�صال عن موقع ت�سلم وت�سليم املالب�س .
� - 2أن يكون جمهزا بحاويات منا�سبة من مادة غري قابلة لل�صد�أ  ،حلفظ املالب�س
املطلوب كيها .
� - 3أن يكون جمهزا بعدد كاف من الطاوالت امل�صنوعة من مادة غري قابلة لل�صد�أ ،
لكي املالب�س مغطاة بقما�ش نظيف يراعى ا�ستبداله ب�صفة دورية .
� - 4أن يكون مزودا بالبخاخات الالزمة  ،لر�ش املالب�س باملاء فـي �أثناء عملية الكي .
� - 5أن يكون جمهزا بعدد كاف من �أجهزة كي املالب�س الكهربائية .
� - 6أن يكــون مــزودا ب�أكيــا�س نظيفــة  ،لتغليف املالب�س بعد كيها  ،ويحظر ا�ستخدام
ورق ال�صحة لهذا الغر�ض .
املــادة ()152
فـي حال قيام املحل بت�سلم املالب�س للغ�سيل  ،يجب التقيد باال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن يكون جمهزا بحاويات �إ�ضافية  ،حلفظ املالب�س امل�ستلمة لغر�ض الغ�سيل .
� - 2أن يكون املحل متعاقدا مع �إحدى املغا�سل املرخ�صة .
املــادة ()153
يحظ ــر عل ــى املرخ ــ�ص ل ــه ت�سلــم املالبــ�س اخلا�صــة بامل�ست�شفيــات �أو العيادات  ،بغر�ض كيها
�أو غ�سلها .
الف�صــل ال�ســاد�س
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة ب�أن�شطـة املن�شـ�آت الفندقيـة
املــادة ()154
على املن�ش�أة الفندقية احل�صول على ترخي�ص بلدي م�ستقل  ،ملزاولة �أي ن�شــاط ذي �صل ــة
بال�صحة العامة مثل املطاعم واملقاهي  ،املخابز  ،املحالت التجاريــة  ،حمــالت احلالقــة
والتجميل  ،غ�سيل وكي املالب�س  ،مراكز اللياقة البدنية والــ�صاالت الريا�ضيــة  ،وغريهــا
من الأن�شطة التي ميكن مزاولتها بداخل املن�ش�أة .
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املــادة ()155
يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط الفندقة  ،ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
باملرافق الآتية  ،فـي حال وجودها باملن�ش�أة الفندقية :
� - 1أن تكون برك ال�سباحة م�ستوفية لال�شرتاطات املعتمدة من قبل وزارة ال�سياحة .
� - 2أن تكـ ـ ــون م�ساكـ ـ ــن العاملي ـ ــن م�ستوفيـ ـ ــة لال�شرتاطـ ـ ــات املن�صـ ـ ــو�ص عليه ـ ـ ـ ــا
فـي اال�شرتاطات ال�صحية العامة للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة .
� - 3أن تكــون دورات امليـاه م�ستوفيـة لال�شرتاطــات ال�صحيــة العامــة للأن�شطــة ذات
ال�صلة بال�صحة العامة .
املــادة ()156
يجب على املرخ�ص له االلتزام بالآتي :
 - 1مكافحة احل�شرات والقوار�ض  ،وفقا لال�شرتاطات ال�صحية العامة .
 - 2املحافظة على نظافة كل �أجزاء املبنى الداخلية واخلارجية وال�ساحات واملواقف
امللحقة باملبنى .
 - 3توفري عدد كاف من احلاويات امل�صنوعة من مـواد مقاومــة للحريــق  ،لتجميــع
النفايــات حليــن التخلــ�ص منهــا ف ــي الأماكــن املعــدة لذلــك  ،علــى �أن يكــون ذلك
�أوال ب�أول .
البــــــاب ال�ســاد�س
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة بالأن�شطـة املهنيـة
الف�صــل الأول
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة باملحـالت املهنيـة وال�صناعيـة الب�سيطـة
املــادة ()157
يق�صد بالأن�شطة املهنية وال�صناعية الب�سيطة الآتي :
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 - 1بيع وت�صليح �إطارات املركبات .
 - 2تغيري زيوت ال�سيارات .
 - 3م�صانع الفخار التقليدية .
 - 4حمالت حلام املعادن .
 - 5ور�ش النجارة .
 - 6ور�ش احلدادة .
 - 7ور�ش اخلراطة .
 - 8ور�ش الأملنيوم .
 - 9ور�ش �إ�صالح املركبات .
 - 10مغا�سل ال�سيارات .
 - 11كهرباء ال�سيارات .
 - 12مراكز العناية بال�سيارات .
 - 13وكاالت ال�سيارات ومراكز اخلدمة التابعة لها .
� - 14إ�صالح الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية و�أجهزة التربيد والتكييف .
 - 15م�صانع الطابوق والبالط .
 - 16حمالت تنظيف وتلميع ال�سيارات .
 - 17جمع وتداول اخلردة .
 - 18بيع ا�سطوانات غاز الطبخ .
املــادة ()158
يلزم ملمار�سة ن�شاط مهني �أو �صناعي ب�سيط  ,ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملبنى
والكهرباء واملياه وال�صرف ال�صحي وال�سالمة العامة املن�صو�ص عليها فـي اال�شرتاطات
ال�صحيــة العامــة للأن�شطــة ذات ال�صلــة بال�صحــة العامــة  ،والتعهــد كتابــة بنقل الن�شاط
�إىل املناطق ال�صناعية فـي حال �إقامة هذه املناطق بالوالية  ،وي�ستثنى من ذلك الأن�شطة
املن�صو�ص عليها فـي البنود ( )16 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 3 ، 2 ، 1من املـادة ( )157من هذه
الالئحة .
-284-

املــادة ()159
بالإ�ضافة �إىل اال�شرتاطات ال�صحية ال�سابقة  ،ودون الإخالل ب�أي ا�شرتاطات بيئية �صادرة
عن وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية  ،يلزم ملمار�سة ن�شاط مهني �أو �صناعي ب�سيط ا�ستيفاء
اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبحالت بيع وت�صليح �إطارات املركبات :
� - 1أن يكون موقع املحل فـي �إحدى املواقع ذات اال�ستخدام التجاري على ال�شوارع
الرئي�سية �أو حمطات تعبئة الوقود �أو املناطق ال�صناعية .
� - 2أن تكون م�ساحة املحل منا�سبة حلجم العمل واحتياجات الن�شاط .
� - 3أن يكون املحل جمهزا بالأدوات واملعدات الالزمة ملمار�سة الن�شاط .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مب�صانع الفخار التقليدية :
� - 1أن تكون م�ساحة امل�صنع منا�سبة حلجم العمل واحتياجات الن�شاط .
� - 2أن يكون امل�صنع جمهزا مبدخنة  ،ل�سحب الدخان ذات كفاءة عالية ومطابقة
للموا�صفات املعتمدة .
� - 3أن يكون �سقف امل�صنع مرتفعا ب�شكل منا�سب لطبيعة الن�شاط .
� - 4أال تكون غرف وممرات امل�صنع منخف�ضة عن �سطح الأر�ض .
� - 5أن تكون بغرف امل�صنع نوافذ كافية للتهوية والإ�ضاءة .
� - 6أن يكون امل�صنع جمهزا مبراوح  ،ل�شفط الغبار املتطاير من مزاولة الن�شاط .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبحالت حلام املعادن وور�ش احلدادة :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحة املحل �أو الور�شة مع حجم العمل واحتياجات الن�شاط .
� - 2أن يكون املحل �أو الور�شة جمهزا بكافة الأدوات واملعدات الالزمة ملمار�سة الن�شاط .
 - 3ف�صــل مكــان ا�ستقبال الزبائن عن مكان العمل  ،با�ستخدام حاجز من مادة غري
قابلة لال�شتعال وبارتفاع منا�سب .
 - 4اتبــاع القواعــد واملعاييــر البيئيــة ذات ال�صلة باحلماية من التلوث وال�ضو�ضاء
ال�صادرة عن اجلهة املخت�صة .
 - 5تخ�صيـ ــ�ص مكـ ــان باملح ـ ــل �أو الور�ش ـ ــة جي ـ ــد التهوي ــة  ،لو�ض ـ ــع �أجهـ ــزة اللح ــام
على �أن يكون بعيدا عن حركة �سري العمال .
 - 6عدم ممار�سة الن�شاط بعد غروب ال�شم�س .
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رابعــا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بور�ش النجارة واخلراطة والأملنيوم :
� - 1أن تكون م�ساحة الور�شة منا�سبة حلجم العمل واحتياجات الن�شاط .
� - 2أن تكون الور�شة جمهزة بكافة الأدوات واملعدات الالزمة ملمار�سة الن�شاط .
 - 3عدم ا�ستبدال املعــدات والأدوات امل�ستخدمــة ب�أخــرى �أكبــر منهــا �أو ذات �أ�صــوات
�أعلى �إال بعد موافقة اجلهة املخت�صة .
 - 4اتباع القواعد واملعايري البيئيـة ذات ال�صلــة باحلمايــة مــن التلــوث وال�ضو�ضــاء
ال�صادرة عن اجلهة املخت�صة .
 - 5عدم ممار�سة الن�شاط بعد غروب ال�شم�س .
خام�سا  :اال�شرتاطـ ــات ال�صحي ــة اخلا�ص ــة بــور�ش �إ�صــالح املركبــات ومغا�ســل ال�سيـارات ،
ون�شـاط تغييـر زيـوت ال�سيـارات :
� - 1أن يكون موقع الور�شة �أو املغ�سلة فـي املناطق ال�صناعية  ،ويجوز �أن يكون موقع
مغا�ســل ال�سيارات مبحطات تعبئة الوقود � ,شريطة �أال يزيد عددها على ()2
مغ�سلتي ــن �إحداهم ــا �آلي ــة  ،والأخـ ــرى يدويـ ــة  ،و�أال يزيــد عــدد الروافــع بهــا
على ( )2رافعتيــن .
� - 2أن تتنا�سب م�ساحة الور�شة �أو املغ�سلة مع حجم واحتياجات الن�شاط .
� - 3أن تكون الور�شة �أو املغ�سلة جمهزة بكافة املعدات والأدوات الالزمة ملمار�سة
الن�شاط .
 - 4اتبــاع القواعــد واملعاييــر البيئية ذات ال�صلة باحلماية من التلوث وال�ضو�ضاء
ال�صادرة عن اجلهة املخت�صة .
� - 5أن تكون املغ�سلة جمهزة بخزان حتليل ال هوائي  ،متبوع بخزان احتجاز للمـياه
العادمة  ،م�ستوف لال�شرتاطات ال�صادرة عن اجلهــة املخت�صــة  ،وخــزان آ�خــر
مانع لت�سرب املياه العادمة الناجتة عن غ�سيل ال�سيارات على �أن يكون بعيدا
عن �أي م�صدر للمياه اجلوفية مب�سافة ال تقل عن(100م) مائة مرت .
� - 6أن تكــون الور�شــة �أو املغ�سلة جمهزة بوحدات خا�صة لف�صل الزيوت عن املياه
العادمة  ،مع مراعاة جتميع الزيوت وغريها من املواد الكيميائية فـي حاويات
م�ستقلــة  ،حلني التخل�ص منها فـي املواقع وبالو�سائل التي حتددها البلدية .
 - 7يجب �أن تكون حوائط و�أر�ضيات الور�شة �أو املغ�سلة مغطاة ببالط منا�سب ومبواد
عازلة  ،ل�ضمان عدم ت�سرب �أي ملوثات للمياه اجلوفية مع مراعاة ت�صميم
الأر�ضية مبيل منا�سب لت�سهيل عملية التنظيف .
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�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبحالت ن�شاط كهرباء ال�سيارات  ،ون�شاط �إ�صالح
الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحة املحل مع حجم العمل واحتياجات الن�شاط .
� - 2أن يكون املحل جمهزا بكافة الأدوات واملعدات الالزمة ملمار�سة الن�شاط .
 - 3اتبــاع القواعــد واملعايــري البيئيــة ذات ال�صلــة باحلماية من التلوث وال�ضو�ضاء
ال�صادرة عن اجلهة املخت�صة .
 - 4جتميع املخلفات الكيميائية اخلطرة كالأحمــا�ض وغريهــا  ،والزيــوت بالن�سبــة
لن�ش ــاط تغي ــري زيــوت ال�سي ــارات ف ــي حاويــات م�ستقلـ ــة  ،حلي ــن التخل ــ�ص منهــا
فـي املواقع  ،وبالو�سائل التي حتددها البلدية .
�سابعا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مب�صانع الطابوق والبالط :
� - 1أن تتنا�سب م�ساحة امل�صنع مع حجم العمل واحتياجات الن�شاط .
� - 2أن يكون امل�صنع جمهزا بكافة الأدوات واملعدات الالزمة ملمار�سة الن�شاط .
 - 3اتباع القواعد واملعايري البيئية ذات ال�صلة باحلماية من التلوث وال�ضو�ضاء
ال�صادرة عن اجلهة املخت�صة .
 - 4جتميـع املخلفــات الكيميائيـة ال�سائلة  ،كالزيوت والأ�صباغ وغريها فـي حاويات
م�ستقلة  ،حلني التخل�ص منها فـي املواقع  ،وبالو�سائل التي حتددها البلديـة .
 - 5التخل ــ�ص م ــن املخلف ــات ال�صلب ــة غي ــر اخلط ــرة فـ ــي الأماك ــن  ،وبالو�سائ ــل
التي حتددها البلدية .
ثامنا  :اال�شرتاطات ال�صحية ملحالت تنظيف وتلميع ال�سيارات :
� - 1أن يكون موقع املحل فـي �أحد املواقع ذات اال�ستخدام التجاري .
� - 2أن تتنا�سب م�ساحة املحل مع حجم العمل واحتياجات الن�شاط .
 - 3مينع غ�سل ال�سيارات �إال لغر�ض التلميع .
 - 4فــي حــال ا�ستخــدام و�سائل ر�ش مائية عالية ال�ضغط فـي غ�سل ال�سيارات -
بغر�ض التلميع  -ف�إنــه يجب �أن يكون املحل جمهزا مبجاري �صرف داخلية
مك�شوفة مبطنة بالبالط �أو �أي مواد �أخرى معتمدة  ،ومغطاة ب�شبك من مادة
غري قابلة لل�صد أ� .
� - 5أن يكون املحل جمهزا بجميع الأدوات واملعدات الالزمة ملمار�سة الن�شاط .
 - 6جتميع املخلفات من املواد امل�ستخدمة فـي حاويات م�ستقلة  ،حلني التخل�ص
منها فـي املواقع  ،وبالو�سائل التي حتددها البلدية .
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تا�سعا  :اال�شرتاطات ال�صحية ملواقع بيع ا�سطوانات غاز الطبخ :
� - 1أن يكون املوقع فـي �إحدى املناطق ال�صناعية .
� - 2أن تتنا�سب م�ساحة املوقع مع حجم العمل واحتياجات الن�شاط .
� - 3أن يكون املوقع جمهزا بجميع الأدوات واملعدات الالزمة ملمار�سة الن�شاط .
 - 4اتباع القواعد واملعايري البيئية ذات ال�صلة باحلماية من التلوث وال�ضو�ضاء
ال�صادرة عن اجلهة املخت�صة .
 - 5عدم عر�ض اال�سطوانات الفارغة خارج حدود املوقع .
الف�صــل الثانــي
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة مبع�سكـرات العمـال
املــادة ()160
حتدد مرافق مع�سكر العمال بالآتي :
 - 1عنابر نوم العمال .
 - 2املطعم .
 - 3دورات املياه .
املــادة ()161
يراعى فـي �إقامة مع�سكر العمال  ،توافر اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بعنابر نوم العمال :
� - 1أن تكون جيدة التهوية والإ�ضاءة وجميع نوافذها مغطاة ب�سلك �ضيق الن�سيج .
� - 2أن تكون مزودة مب�صادر مياه �صاحلة لل�شرب .
� - 3أن تك ــون مق�سمـ ــة �إل ــى م�ساح ــات مقــدار كل منها (4م� )2أربعة �أمتار مربعة
على الأقل  ،يخ�ص�ص كل منها لو�ضع �سرير لكل فرد ودوالب حلفظ مالب�سه
و�أدواته اخلا�صــة  ،مع مراعاة توزيعها بطريقة ت�سمح بوجود م�سافة فا�صلة بني
ال�سرير والآخر طولها (1م) مرت واحد على الأقل  ،ويحظر و�ضع �أ�سرة فوق
بع�ضها �أو فـي طرقات العنرب �أو فـي غريها من الأماكن غري املخ�ص�صة للنوم .
-288-

 - 4ر�ش العنابر واملرافق الأخرى باملبيدات احل�شرية املـ�صرح با�ستخدامهــا مــرة
واحدة �شهريا على الأقل .
 - 5فـي احلاالت التي ي�صرح فيها ب�إقامة  ،العمال فـي خيام  ،يجب �أن يكون ن�سيج
اخليام م�صنوعا من مادة مقاومة للحريق  ،ويراعى عند �إقامتها ترك ممرات
مك�شوف ــة  ،وب�أبع ــاد منا�سب ــة بي ــن الأوت ــاد  ،ويحظــر و�ضع �سيارات �أو حمركات
�أو مولــدات كهربــاء �أو �أي �آالت �أخــرى تعمــل بالبرتول �أو الغاز بجانب اخليام
حتى م�سافة (10م) ع�شرة �أمتار .
 - 6فـي حالة �إقامة العنابر من مواد �أو تركيبات �أخرى  ،يجب �أن تكون من مواد
مقاومة للحريق .
� - 7أن تكون مزودة ب�أوعية حلفظ النفايات من مواد مقاومة للحريق تفتح ب�ضغط
القدم  ،ويجب التخل�ص منها �أوال ب�أول فـي احلاويات �أو الأماكن املعدة لذلك .
� - 8أن تك ــون جمه ــزة بـ�أدوات و�أجهزة مكافحة احلريق و�صندوق للإ�سعافات الأولية ،
وفــق ا�شرتاط ــات الهيئ ــة العامــة للدفــاع املدنــي والإ�سعــاف  ،وبالعــدد املنا�ســب
مل�ساحتها  ،مع تدريب العاملني على ا�ستخدامها .
 - 9فــي حال ــة املع�سك ــرات الت ــي يزي ــد فيه ــا عــدد العم ــال عل ــى ( )100مائ ــة عامل ،
يجب �أن تكون العنابر جمهزة بغرفة خارجية لعزل العمال املر�ضـى .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملطعم :
يجب �أن يكون املطعم م�ستوفيا لال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط مطعم .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورات املياه :
�أن تكــون م�ستوفــية لال�شرتاطات ال�صحية العامة للأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة
العامة .
املــادة ()162
يجب على املرخ�ص له ب�إقامة مع�سكرات العمال تقدمي الرعاية الطبية املنا�سبة للعمال
املقيمني باملع�سكر  ،من خالل عيادة باملع�سكر تخ�ص�ص لهذا الغر�ض �أو من خالل امل�ؤ�س�سات
الطبية مع مراعاة الآتي :
� - 1إذا كان عدد العمال باملع�سكر يزيد على ( )500خم�سمائة عامل  ،يجب تعيني
طبيب مقيم باملع�سكر وتوفري عيادة طبية جمهزة فـي املع�سكر .
� - 2إذا كان عدد العمال باملع�سكر ما بني ( )100مائة  ،و( )500خم�سمائة عامل ،
يجب تعيني ممر�ض م�ؤهل علميا ذي خربة فـي �أعمال الإ�سعافات الأولية مقيم
باملع�سكر  ،ويخ�ص�ص له مكتب ملزاولة عمله .
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� - 3أن ت ــكون العي ــادة �أو مكت ــب املم ــر�ض مـ ــزودة بـ( )2اثنيـن من العاملني املدربني
على �أعمال الإ�سعافات الأولية وا�ستعمال الأجهزة الطبية و�صرف الأدوية .
 - 4إ�ع ــداد �سج ــل لقي ــد احل ــاالت املر�ضي ــة امل�صابــة ب�إ�صابات مهنية يحفظ بالعيادة
�أو مبكتــب املمــر�ض �أو مبكتب م�س�ؤول املع�سكر وذلك للحاالت املقيمة باملع�سكر ،
ويجب �إخطار اجلهة الطبية املخت�صة وغريها من اجلهات املعنية بتلك احلاالت .
البــــــاب الـ�ســــابـــع
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة
بو�سائـل النقـل للأن�شطـة ذات ال�صلـة بال�صحـة العامـة
الف�صــل الأول
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة ب�سيـارات نقـل املـواد الغذائيـة اجلافـة
املــادة ()163
يلزم ملمار�سة ن�شاط نقل املواد الغذائية اجلافة � ،أن تكون ال�سيارة املخ�ص�صة لهذا الغر�ض
م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن تكون م�صممة خ�صي�صا لنقل املواد الغذائية اجلافة فقط .
� - 2أن يكون مكتوبا على �أبوابها بخط وا�ضح نوع الن�شاط وا�سم املرخ�ص له وعنوانه
ورقم �سجله التجاري .
� - 3أن تكون جمهزة ب�أجهزة التكييف الالزمة للمحافظة على درجة احلرارة املنا�سبة ،
بحيث ال تت�أثر املواد الغذائية .
� - 4أن تكون مزودة بو�سائل الأمن وال�سالمة (�إ�سعافات �أولية  -لوازم �إطفاء احلريق) ،
ح�سب ا�شرتاطات الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
� - 5أن يكــون اجلــزء املخ�ص�ص فيه لنقل املواد الغذائية اجلافة مغلقا من اجلوانب
ومغطــى مــن الأعلــى  ،ويجــوز عمــل �أبواب جانبية به لال�ستخدام فـي التحميل
والتفريـغ .
� - 6أن تكون �أر�ضية ال�سيارة مل�ساء وخالية من الثقوب .
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املــادة ()164
يجــب علــى املرخــ�ص له مبزاولة ن�شاط نقل املواد الغذائية اجلافة  ,مراعاة اال�شرتاطات
الآتية :
 - 1االحتفاظ بالرتخي�ص البلدي داخل ال�سيارة و�إبرازه جلهات االخت�صا�ص عند
الطلب .
 - 2علــى كــل مــن �سائــق ال�سيــارة والعاملني عليها احل�صول على البطاقات ال�صحية
مــن البلديــة  ،تثبــت خلوهــم مــن الأمــرا�ض املعديــة مع املحافظة على النظافة
ال�شخ�صية ب�صفة دائمة .
 - 3عدم ترك ال�سيارة حمملة باملواد الغذائية لفرتة طويلة وعر�ضة لأ�شعة ال�شم�س
املبا�شرة  ،ويجب تنظيفها ب�صفة م�ستمرة .
الف�صــل الثاين
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة ب�سيـارات نقـل املـواد الغذائـية املبـردة واملجمـدة
املــادة ()165
يلزم ملمار�سة ن�شاط نقل املواد الغذائية املربدة واملجمدة � ،أن تكون ال�سيارة املخ�ص�صة لهذا
الغر�ض م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن تكون م�صممة خ�صي�صا لنقل املواد الغذائية املربدة واملجمدة فقط .
� - 2أن يكون مكتوبا على �أبوابها بخط وا�ضح  ،نوع الن�شاط وا�سم املرخ�ص له  ،وعنوانه
ورقم �سجله التجاري .
� - 3أن تكون مزودة بو�سائل الأمن وال�سالمة (�إ�سعافات �أولية  -لوازم �إطفاء احلريق) ،
ح�سب ا�شرتاطات الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
� - 4أن ت ــكون جمه ــزة بثالجــة وحاويــة للتربيد من معدن �صلب غري قابـل لل�صــد�أ ،
و�أن تك ــون احلاويــة خاليــة مــن الثقــوب  ،وبهــا �إ�ض ــاءة منا�سبــة  ،ومــزودة بجهاز
لقيا�س درجات احلرارة  ،مع الت�أكد با�ستمرار من �صالحيته .
� - 5أن يكون الهيكل اخلارجي للحاوية من معدن �صلب قوي  ،ال يت�أثر بالظروف
اجلوية  ،ومطليا باللون الأبي�ض �أو �أي لون �آخر منا�سب .
� - 6أن تكون �أر�ضية احلاوية م�صممة ب�شكل منا�سب  ،يحول دون تعر�ض العاملني
للوقوع والإ�صابات .
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 - 7فـي حالة نقل الذبائح  ،يجب �أن تكون احلاوية جمهزة بخطافات للتعليق .
� - 8أن تكون احلاوية جمهزة بباب حمكم الإغالق ميكن فتحه من الداخل .
� - 9أن يكــون بــاب احلاويــة مـزودا ب�ستارة عبارة عن �شرائح بال�ستيكية متال�صقة ،
للتقليل من ت�سرب الهواء البارد خارجها �أو دخول الهواء ال�ساخن والغبار واحل�شرات .
املــادة ()166
يل ــزم التقي ــد ف ــي ممار�س ــة ن�شــاط نقــل املــواد الغذائيــة املبــردة واملجمــدة  ،باال�شرتاطــات
ال�صحيــة الآتيــة :
� - 1أن يتم حفظ املواد الغذائية فـي �أثناء النقل فـي درجات احلرارة املنا�سبة  ,لكل منها
على النحو الآتي :
أ�  -اللحــوم والأ�سمــاك الطازجــة فــي درجــة حــرارة تتــراوح من ( )5 5 - 5 1درجة
مئوية واحدة �إىل خم�س درجات مئوية .
ب  -اللحوم والأ�سماك املعاجلة فـي درجة حــرارة تتــراوح مــن ( )5 7 - 5 2درجتني
مئويتني �إىل �سبع درجات مئوية .
ج  -الألبان ومنتجاتها والع�صائر ف ــي درجــة حــرارة تتــراوح من ( )5 5 - 5 1درجة
مئوية واحدة �إىل خم�س درجات مئوية .
د  -اخل�ضــروات والفواكــه  ,ما عدا املوز فـي درجة حرارة ترتاوح من (� )5 10 - 5 7سبع
درجات مئوية �إىل ع�شر درجات مئوية .
هـ  -املوز فـي درجة حرارة �أعلى من ( )5 10ع�شر درجات مئوية .
و  -املواد الغذائية املجمدة فـي درجة حرارة ال تزيد على (� )5 18-سالب ثماين
ع�شرة درجة مئوية .
 - 2يجــب �أن تكــون املــواد الغذائيــة املعــدة للنقــل قبــل حتميلها حمفوظة فـي درجة
احلرارة املنا�سبة  ،ويجب املحافظة على تلك الدرجة طوال فرتة التحميل .
� - 3أن يتـم ترتيـب املـواد الغذائيــة فـي احلاوية بطريقة ال ت�ؤثر على دوران الهواء
البارد حتى حتتفظ بدرجة احلـرارة املنا�سبــة  ،ويراعــى �أن يتم حتمــيل وتفريــغ
ال�سيارة فـي �أق�صر وقت ممكن .
 - 4الإبقــاء علــى ت�شغيــل وحــدات التربيــد �أو التجميــد عنــد توقــف ال�سيارة لفرتات
طويلة  ،وذلك للمحافظة على درجة احلرارة املنا�سبة .
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 - 5يجب �أن تكون ال�سيارة واحلاوية نظيفة ب�صفة دائمة .
 - 6فـي حالة نقل �أنواع خمتلفة من املواد الغذائية فـي براد واحد  ،يجب ترتيبها
بطريقة حتول دون ت�أثري �أي نوع على الأنواع الأخرى .
 - 7فـي حالة نقل الأ�سماك  ،يجب ا�ستخدام حاويات خا�صة لهذا الغر�ض  ،مع مراعاة
الآتي :
أ� � -أن يكــون الثلــج امل�ستخــدم فــي عمليــة احلفــظ م�صنوعــا مـن ميـاه مطابقـة
للموا�صفات القيا�سية املعتمدة ملياه ال�شرب .
ب � -أن تكون كمية الثلج امل�ستعملة كافية  ،حلفظ املادة الغذائية بدرجة احلرارة
املقررة حتى تفريغ احلمولة .
املــادة ()167
يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط نقل املواد الغذائية املربدة واملجمدة  ،مراعاة الآتي :
 - 1االحتفاظ بالرتخي�ص البلدي داخل ال�سيارة  ،و�إبرازه جلهات االخت�صا�ص عند
الطلب .
 - 2علــى كــل م ــن �سائ ــق ال�سيارة والعاملني عليها احل�صول على البطاقات ال�صحية
مــن البلدي ــة  ,تثب ــت خلوه ــم مــن الأم ــرا�ض املعدي ــة  ،مع املحافظة على النظافة
ال�شخ�صية ب�صفة دائمة .
 - 3املحافظة على نظافة ال�سيارة واحلاوية با�ستمرار .
الف�صــل الثالـث
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة بالدراجـات الناريـة
املخ�ص�صـة لتو�صيـل طلبـات املـواد الغذائيـة للمنـازل
املــادة ()168
يلزم ال�ستخدام الدراجة النارية فـي نقل طلبات املواد الغذائية للمنازل � ،أن تكون الدراجة
املخ�ص�صة لهذا الغر�ض  ،م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن يكون ال�صندوق على منت الدراجة م�صمما خ�صي�صا لنقل املواد الغذائية
(الطلب ــات اخلارجي ــة) فق ــط  ،وال ي�ستخ ــدم ف ــي نق ــل م ــواد �أخ ــرى ق ــد ت�ؤث ــر
علـى املـواد الغذائيــة .
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� - 2أن يكون ال�صندوق بحجم منا�سب ال تتجاوز �أبعاده من اخلارج (�40سم) �أربعني
�سنتيمتــرا عر�ضــا  ،و(� 40ســم ) �أربعيــن �سنتيمتــرا طــوال  ،واالرتفــاع (� 40سم )
�أربعيــن �سنتيمتـرا  ،ويثبـت ال�صنـدوق علــى مقعــد الدراجــة �أو ال�سلــة اخللفيــة ،
ويكون الغطاء قابال للفتح من الأمام  ،وحمكم الإقفال من اخللف .
� - 3أن يكون ال�صندوق م�صنوعا بالكامــل (خارجيا وداخليا) مـن مــادة منا�سبــة غيــر
قابلة لل�صد أ� �أو الت�آكل  ،وحتتمل عمليات التنظيف والتطهري املتكررة  ،والطبقة
الداخلية من مادة غري ما�صة ال تت�سبب بنقل املواد ال�سامة من املحيط للمواد
الغذائية  ،ويكون ال�صندوق خاليا من الزوايا احلادة .
 - 4كتابة بيانات املن�ش�أة على ال�صندوق  ،بحيث ت�شمل اال�سم التجاري ورقم الرتخي�ص
البلدي  ،والعنوان ورقم الهاتف .
املــادة ()169
يجب على املرخ�ص له بنقل طلبات املواد الغذائيـة للمـنازل با�ستخـدام الدراجـة الناريـة ،
مراعاة الآتي :
 - 1االحتفاظ بالرتخي�ص البلدي بالدراجة  ،و�إبرازه جلهات االخت�صا�ص عند الطلب .
 - 2يجب على �سائق الدراجة احل�صول على بطاقة �صحية من البلدية  ،يحتفظ بها
معه �أثناء ت�أدية عمله  ،مع املحافظة على النظافة ال�شخ�صية ب�صفة دائمة .
 - 3يجــب التــزام ال�سائــق بارتــداء زي خا�ص  ،يكتب عليه من اخللف اال�سم التجاري
للمن�ش�أة التي يعمل بها .
 - 4املحافظة على نظافة الدراجة وال�صندوق با�ستمرار .
الف�صــل الرابـع
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة
ب�سيارات نقل امل�شروبات الغازية ومياه ال�شرب املعب�أة
املــادة ()170
يلزم ملمار�سة ن�شاط نقل امل�شروبات الغازية ومياه ال�شرب املعب�أة � ،أن تكون ال�سيارة املخ�ص�صة
لهذا الغر�ض  ,م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
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� - 1أن تكون م�صممة خ�صي�صا لنقل امل�شروبات الغازية ومياه ال�شرب املعب�أة فقط .
� - 2أن يكون مكتوبا على �أبوابها بخط وا�ضح  ,نوع الن�شاط وا�سم املرخ�ص له  ,وعنوانه
ورقم �سجله التجاري .
� - 3أن تكون مزودة بو�سائل الأمن وال�سالمة (�إ�سعافات �أولية  -لوازم �إطفاء احلريق) ,
ح�سب ا�شرتاطات الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
� - 4أن يكون اجلزء املخ�ص�ص لنقل امل�شروبات الغازية ومياه ال�شرب املعب�أة مغطى
من الأعلى واجلانبني  ،ويجوز جتهيزه ب�أبواب جانبية لت�سهيل عمليتي التحميل
والتفريغ .
� - 5أن تكون �أر�ضيتها م�ستوية وخالية من الثقوب .
املــادة ()171
يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط نقل امل�شروبات الغازية ومياه ال�شرب املعب�أة  ,مراعاة
الآتي :
 - 1االحتفاظ بالرتخي�ص البلدي داخل ال�سيارة  ،و�إبرازه جلهات االخت�صا�ص عند
الطلب .
 - 2على كل من �سائق ال�سيارة والعاملني عليها احل�صول على البطاقات ال�صحية
من البلدية  ,تثبت خلوهم من الأمرا�ض املعدية  ،مع املحافظة علــى النظافــة
ال�شخ�صية ب�صفة دائمة .
 - 3عدم ترك ال�سيارة حمملة بامل�شروبــات وميــاه ال�شــرب املعب ـ�أة معر�ضــة حلــرارة
ال�شم�س فرتات طويلة .
 - 4املحافظة على نظافة ال�سيارة واحلاوية با�ستمرار .
الف�صــل اخلامــ�س
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة ب�سيـارات نقـل منتجـات املخابـز
املــادة ()172
يلزم ملمار�سة ن�شاط نقل منتجات املخابز � ,أن تكون ال�سيارة املخ�ص�صة لهذا الغر�ض ،
م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
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� - 1أن تكون �أر�ضيتها مل�ساء  ،وخالية من الثقوب .
� - 2أن يكون اجلزء املخ�ص�ص فيها لنقل منتجات املخابز منف�صال عن كابينة القيادة ،
ومغلقا من اجلانبني ومغطى من الأعلى  ،ويجوز عمل �أبواب جانبية به لت�سهيل
عمليتي التحميل والتفريغ .
� - 3أن يكون مكتوبا على �أبوابها بخط وا�ضح نوع الن�شاط وا�سم املرخ�ص له وعنوانه
ورقم �سجله التجاري .
� - 4أن تكون مزودة بو�سائل الأمن وال�سالمة (�إ�سعافات �أولية  -لوازم �إطفاء احلريق) ,
ح�سب ا�شرتاطات الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
املــادة ()173
يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط نقل منتجات املخابز  ,مراعاة الآتي :
 - 1االحتفاظ بالرتخي�ص البلدي داخل ال�سيارة  ،و�إبرازه جلهات االخت�صا�ص عند
الطلب .
 - 2على كل من �سائق ال�سيارة والعاملني عليها  ,احل�صول على البطاقات ال�صحية
مــن البلديــة تثبــت خلوهــم مــن الأمــرا�ض املعديــة  ،مــع املحافظة على النظافة
ال�شخ�صية ب�صفة دائمة .
 - 3عدم ترك ال�سيارة حمملة مبنتجات املخابز  ،معر�ضــة حلــرارة ال�شمــ�س فتــرات
طويلة .
 - 4بالن�سبة ملنتجات املخابز التي حتتاج �إىل احلفظ بالتربيد  ،فيجب �أن تنقل عند
درجة حرارة ما بني من ( )5 4 - 5 1درجة مئوية واحدة �إىل �أربع درجات مئوية ،
و�أال تزيد فـي �أي حال من الأحوال على (� )5 7سبع درجات مئوية � ،أما بالن�سبة
للمنتجات الأخرى التي تنقل �ساخنة  ،فيجب �أال تقل درجة احلرارة عن ()5 63
ثالث و�ستني درجة مئوية .
 - 5و�ضــع منتج ــات املخاب ــز ف ــي �أثن ــاء نقله ــا ف ــي �صناديـ ــق بال�ستيكيــة �أو م�صنوعــة
من مادة ال تتفاعل مع املنتج وغري قابلة لل�صد�أ .
 - 6املحافظة على نظافة ال�سيارة واحلاوية با�ستمرار .
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الف�صــل ال�سـاد�س
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ب�سيارات نقل احليوانات احلية
املــادة ()174
يلزم ملمار�سة ن�شاط نقل احليوانات احلية � ,أن تكـون ال�سيــارة املخ�صــ�صة لهــذا الغــر�ض
م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن تكون م�صممة خ�صي�صا لنقل احليوانات احلية فقط .
� - 2أن تكون مطلية بالكامل من اخلارج باللون البـني الفاحت  ،ويكتب عليها باللون
الأبي�ض عبارة (نقل احليوانات احلية) .
� - 3أن يكون مكتوبا على �أبوابها بخط وا�ضح نوع الن�شاط وا�سم املرخ�ص له وعنوانه
ورقم �سجله التجاري .
� - 4أن تكون مزودة بو�سائل الأمن وال�سالمة (�إ�سعافات �أولية  -لوازم �إطفاء احلريق) ،
ح�سب ا�شرتاطات الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
� - 5أن تكون �أر�ضيتها مانعة من االنزالق  ،وذلك بو�ضع ق�ضبان ملحوم بها �شباك
معدن ــية �أو قط ــع خ�شبيـ ــة مثبتـ ــة مب�سامي ــر علـ ــى �أبعـ ــاد منتظمـ ــة بعـ ــر�ض �أر�ضيـ ــة
ال�سيـ ــارة  ،وتخ�ص ــ�ص م�ساح ــة م ــن الأر�ضيـ ــة  ،ال تق ــل عـ ــن (�250سم )2مائتــني
وخم�سيــن �سنتيمتــرا مربعــا للحيــوان ال�صغــري و(�750سم� )2سبعمائة وخم�سني
�سنتيمرتا مربعا للحيوان الكبري .
� - 6أن تكون جمهزة بحواجز جانبية  ،ال يقل ارتفاعها عن (�20سم) ع�شرين �سنتيمرتا ،
مثبتة فـي �أر�ضيتها ب�إحكام وخالية من �أي حواف حادة �أو نتوءات .
� - 7أن تكون جمهزة بقواطع عر�ضية داخلية تق�سمها �إىل عدة �أحيزة  ،بحيث يت�سع
كل حيز ملا ال يزيد على ( )50خم�سني ر�أ�سا من احليوانات ال�صغرية � ،أو ()25
خم�سة وع�شرين ر�أ�سا من احليوانات الكبرية مع مراعاة امل�سافة املخ�ص�صة لكل
حيوان على حدة .
� - 8أن تكون جمهزة بباب خلفـي يفتح بطريقة ال تعيق دخول وخروج احليوانات منها .
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� - 9إذا كانت ال�سيارة مكونة من عدة طوابق يجب �أال تزيـد علــى ( )3ثالث ــة طواب ـ ــق  ،و�أال
يزيــد ارتفــاع الطابــق الأخيـ ـ ــر عل ـ ــى م�ستـ ـ ــوى �سط ـ ــح كابينـ ـ ــة ال�سائ ـ ــق ب�أكث ـ ــر
من (1م) مرت واحد  ،كما يجب �أال يقل ارتفاع الطابق عن (1م) متــر واحد ،
وتك ــون جميـ ــع الطوابـ ــق م�سقوفـ ــة وحماط ـ ــة اجلوان ـ ــب بحواجـ ــز ا�سطوانيـ ــة
مـن احلديــد غري القابل لل�صد�أ  ،ال يزيد قطرها على ( )1بو�صة واحدة  ،وال تقل
امل�سافة بني احلاجز والآخر عن (� )4أربع بو�صات  ،وي�ستثنى من ذلك ال�سيارات
امل�صممة لهذا الغر�ض امل�ستوردة من اخلارج .
املــادة ()175
حتدد �أنواع �سيارات نقل احليوانات احلية على النحو الآتي :
� - 1سيارات نقل احليوانات ال�صغرية  ،كاخلراف واملاعز .
� - 2سيارات نقل احليوانات الكبرية  ،كالأبقار واجلمال واخليول .
وميكن ا�ستخدام ال�سيارة لنقل النوعني �شريطة الف�صل بينهما .
املــادة ()176
يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط نقل احليوانات احلية  ،مراعاة الآتي :
 - 1االحتفاظ بالرتخي�ص البلدي داخل ال�سيارة  ،و�إبرازه جلهات االخت�صا�ص عند
الطلب .
 - 2على كل من �سائق ال�سيارة والعاملني عليها  ،احل�صول على بطاقة �صحية من
اجلهة املخت�صة تثبت خلوه من الأمرا�ض املعدية  ،مع املحافظة على النظافة
ال�شخ�صية ب�صفة دائمة .
 - 3املحافظة على نظافة ال�سيارة ب�صفة دائمة  ،واتخاذ االحتياطات الكفيلة مبنع
ت�سرب املخلفات احليوانية فـي �أثناء �سريها .
 - 4عدم �إيقاف ال�سيارة املحملة باحليوانات احلية فـي املناطق ال�سكنية ملدة طويلة
لغر�ض الراحة  ،ويجب الإ�سراع فـي �إنزال احليوانات عند و�صولها املكان املخ�ص�ص
للتفريغ .
 - 5فـي حالة تعطل ال�سيارة املحملة باحليوانات  ،يجب توفري البديل املنا�سب لنقلها
فـي �أ�سرع وقت ممكن .
� - 6إخطار اجلهـات املخت�صـة عند حدوث نفوق جماعي ب�شكل فجائي  ،وذلك التخاذ
الإجراءات الالزمة .
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الف�صــل ال�سابــع
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة ب�سيـارات نقـل الدواجـن احليـة
املــادة ()177
يلــزم ملمار�ســة ن�شــاط نقــل الدواجــن احليــة � ,أن تكــون ال�سيــارة املخ�ص�صــة لهذا الغر�ض
م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن تكون م�صممة خ�صي�صا لنقل الدواجن احلية فقط .
� - 2أن تكون مطلية بالكامل من اخلارج باللون الأزرق الفاحت  ،ويكتب عليها باللون
الأبي�ض عبارة (نقل الدواجن احلية) .
� - 3أن يكون مكتوبا على �أبوابها بخط وا�ضح نوع الن�شاط وا�سم املرخ�ص له وعنوانه
ورقم �سجله التجاري .
� - 4أن تكون مزودة بو�سائل الأمن وال�سالمة (�إ�سعافات �أولية  -لوازم �إطفاء احلريق) ،
ح�سب ا�شرتاطات الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
� - 5أن تكون �أر�ضيتها من مادة �صلبة غري قابلة لل�صد�أ  ،وخالية من الثقوب  ،و�سهلة
التنظيف .
� - 6أن تكون م�سقوفة وحماطة ب�سياج ذي �سلــك �ضيــق الن�سيــج  ،وال يزيــد ارتفــاع
�سطحها على م�ستوى كابينة ال�سائق ب�أكرث من (1م) مرت واحد .
� - 7أن تكون الأقفا�ص املخ�ص�صة لنقل الدواجن فاحتة اللون  ،وبها فتحات جانبية
للتهوية .
املــادة ()178
يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط نقل الدواجن احلية  ،مراعاة الآتي :
 - 1االحتفاظ بالرتخي�ص البلدي داخل ال�سيارة  ،و�إبرازه جلهات االخت�صا�ص عند
الطلب .
 - 2علــى كــل مــن �سائــق ال�سيــارة والعامليــن عليهــا  ،احل�صــول علــى بطاقــة �صحيــة
من اجلهة املخت�صة تثبت خلوه من الأمرا�ض املعدية  ،مع املحافظة على النظافة
ال�شخ�صية ب�صفة دائمة .
 - 3املحافظة على نظافة ال�سيارة ب�صفة دائمة  ،واتخاذ االحتياطات الكفيلة مبنع
ت�سرب �أو تطاير خملفات الدواجن فـي �أثناء �سريها .
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 - 4عدم �إيقاف ال�سيارة املحملة بالدواجن احلية فـي املناطق ال�سكنية ملدة طويلة
لغر�ض الراحة  ،ويجب الإ�سراع فـي �إنزال الدواجن عند و�صولها املكان املخ�ص�ص
للتفريغ .
 - 5يلتزم �سائق ال�سيارة بالوقوف فـي الأماكن املخ�صــ�صة لذلك مــن قبــل البلديــة
املعنية  ،وذلك فـي حالة الرغبة فـي البيع .
 - 6فـي حالة تعطل ال�سيارة املحملة بالدواجن  ،يجب توفري البديل املنا�سب لنقلها
فـي �أ�سرع وقت ممكن .
 - 7يجــب �إخطــار اجله ــات املخت�ص ــة عن ــد ح ــدوث نف ــوق جماعـ ــي ب�شكـ ــل فجائــي ،
وذلك التخاذ الإجراءات الالزمة .
 - 8ال يجوز ذبح الدواجن وبيعها للمواطنني مذبوحة من خالل ال�سيارة .
الف�صــل الثامــن
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة ب�سيـارات نقـل امليـاه ال�صاحلـة لل�شـرب
املــادة ()179
يلزم ملمار�سة ن�شاط نقل املياه ال�صاحلة لل�شرب � ،أن تكون ال�سيارة املخ�ص�صة لهذا الغر�ض
م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن تكون م�صممة خ�صي�صا لنقل مياه ال�شرب  ،وخم�ص�صة لهذا الغر�ض دون غريه .
� - 2أن يكون خزانها مطليا بالكامل من اخلارج باللون الأزرق ال�سماوي  ،ومكتوبا
عليه باللون الأبي�ض عبارة (مياه �صاحلة لل�شرب)  ،بالإ�ضافة �إىل �سعة اخلزان
ورقــم الرتخيــ�ص  ،ويكتــب علــى �أبواب ال�سيـارة ا�سم املرخ�ص له وعنوانه ورقم
�سجله التجاري .
� - 3أن تكون م�ضخة املياه بها غري مال�صقة للخزان .
املــادة ()180
يجــب �أن يكــون خـزان ال�سيـارة وجميع التو�صيالت اخلا�صة به م�ستوفية لال�شرتاطات
ال�صحية الآتية :
� - 1أن يكون ا�سطواين ال�شكل  ،وخاليا من الثقوب ملنع ت�سرب املياه .
� - 2أن يكون من معـدن غيـر قابـل لل�صـد أ� حتـى ال ي�ؤثـر علـى اخلـوا�ص الطبيعيــة
والكيميائية للمياه .
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� - 3أن يكــون بحالتــه الطبيعيــة  ،وغيـر مطلي من الداخل ب�أي دهانات من �ش�أنها
الت�أثري فـي املياه �أو التفاعل معها .
� - 4أن تكون جميع خراطيم املياه والتو�صيالت �سليمة ونظيفة  ،وخالية من الفطريات
والطحالب  ،ويراعى املحافظة عليها با�ستمرار نظيفة من التلوث .
� - 5أن يكون اخلزان مزودا بالفتحات الآتية :
أ�  -فتحة من الأعلى لتعبئة املياه مزودة بغطاء حمكم  ،على �أن تظل مغلقة دائما ،
وال تفتح �إال عند ال�ضرورة .
ب  -فتحتني �أ�سفل نهاية اجلزء اخللفـي للخزان  ،ت�ستخدم �إحداهما لتفريغ املياه ،
والأخرى لت�صريف مياه الغ�سيل  ،بحيث يكون م�ستوى فتحة التفريغ �أعلى
من م�ستوى فتحة ت�صريف مياه الغ�سيل .
املــادة ()181
يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط نقل املياه ال�صاحلة لل�شرب  ،مراعاة الآتي :
 - 1االحتفاظ بالرتخي�ص البلدي داخل ال�سيارة  ،و�إبرازه جلهات االخت�صا�ص عند
الطلب .
 - 2علــى كــل مــن �سائــق ال�سيــارة والعاملني عليها  ،احل�صول على بطاقة �صحية من
اجلهــة املخت�صــة  ،تثبــت خلـوه من الأمرا�ض املعدية  ،مع املحافظة على النظافة
ال�شخ�صية ب�صفة دائمة .
� - 3أن يكون م�صدر املياه مراكز مياه حكومية � ،أو �آبارا مرخ�صة من قبل البلدية .
 - 4املحافظة على نظافة ال�سيارة وم�ضخة املياه با�ستمرار  ،و�إجراء ال�صيانة الدورية
لها ب�صورة منتظمة .
الف�صل التا�سـع
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة ب�سيـارات نقـل امليـاه غيـر ال�صاحلـة لل�شـرب
املــادة ()182
يلزم ملمار�سة ن�شاط نقل املياه غري ال�صاحلة لل�شرب � ,أن تكـون ال�سيــارة املخ�ص�صــة لهــذا
الغر�ض م�ستوفية لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
-301-

� - 1أن تكون م�صممة خ�صي�صا لنقل املياه غري ال�صاحلة لل�شرب  ،وخم�ص�صة لهذا
الغر�ض دون غريه .
� - 2أن يكون خزانها ا�سطواين ال�شكل وبحالة جيدة  ،ملنع ت�سرب املياه فــي �أثنــاء نقلهــا ،
ومطليا بالكامل من اخلـارج باللــون الأخ�ضــر الغامــق  ،ومكتوبا علــيه باللـون
الأ�صفــر عبــارة (ميــاه غيــر �صاحلــة لل�شرب) بالإ�ضافة �إىل �سعة اخلزان ورقم
الرتخيــ�ص  ،ويكــتب علــى �أبواب ال�سيارة ا�سم املرخ�ص له وعنوانه ورقم �سجله
التجاري .
املــادة ()183
يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط نقل املياه غري ال�صاحلة لل�شرب  ،مراعاة الآتي :
 - 1االحتفاظ بالرتخي�ص البلدي داخل ال�سيارة  ،و�إبرازه جلهات االخت�صا�ص عند
الطلب .
 - 2على كل مـن �سائـق ال�سيـارة والعامليـن عليها  ،احل�صول على بطاقة �صحية من
اجلهة املخت�صة  ,تثبت خلوه من الأمــرا�ض املعديــة  ،مــع املحافظــة علــى النظافــة
ال�شخ�صية ب�صفة دائمة .
 - 3املحافظة على نظافة ال�سيارة وم�ضخة املياه با�ستمرار و�إجراء ال�صيانة الدورية
لها ب�صورة منتظمة .
 - 4غ�سل اخلزان و�إزالة الرت�سبات املرتاكمة بال�سيارة وامل�ضخة مرة واحدة على الأقل
كل (� )4أربعة �أ�شهر .
الف�صل العا�شـر
اال�شرتاطـات ال�صحيـة اخلا�صـة ب�سيـارات نقـل ميـاه املجـاري
املــادة ()184
يلزم ملمار�سة ن�شاط نقل مياه املجاري � ,أن تكون ال�سيارة املخ�ص�صة لهذا الغر�ض م�ستوفية
لال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن تكــون م�صممــة خ�صي�صــا ل�شفــط وتفريغ مياه املجاري �آليا  ،وخم�ص�صة لهذا
الغر�ض دون غريه .
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� - 2أن يكـ ــون خزانه ـ ــا ا�سطوانـ ــي ال�شك ــل  ،ومثبتــا عليهــا ب�صفـ ــة دائمـ ــة  ،وم�صنوعـ ــا
من مادة ال تت�أثر مبياه املجاري  ،وحمكم الغلق ملنع ت�سرب ال�سوائل �أو انبعاث
الروائح الكريهة  ،ومطليا من الداخل مبادة مانعة لل�صد�أ  ،وجمهزا بفتحات مزودة
ب�صمامات حمكمة الإغالق  ،لال�ستخدام فـي عمليات التعبئة والتفريغ والتنظيف .
� - 3أن يكون اخلزان مطليا بالكامل من اخلارج باللون الأ�صفر  ،ومكتوبا عليه باللون
الأ�سود عبارة (مياه جماري) بالإ�ضافة �إىل �سعة اخلزان ورقم الرتخي�ص  ،ويكتب
على �أبواب ال�سيارة ا�سم املرخ�ص له وعنوانه ورقم �سجله التجاري .
املــادة ()185
يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط نقل مياه املجاري  ،مراعاة الآتي :
 - 1االحتفاظ بالرتخي�ص البلدي داخل ال�سيارة  ،و�إبرازه جلهات االخت�صا�ص عند
الطلب .
 - 2على كل من �سائق ال�سيارة والعاملني عليها  ،احل�صول علـى بطاقــة �صحيــة مــن
اجلهة املخت�صة  ،تثبت خلوه مـن الأمـرا�ض املعديـة  ،مـع املحافظـة على النظافة
ال�شخ�صية ب�صفة دائمة .
 - 3عدم �إيقاف وترك ال�سيارة حمملة مبياه املجاري فـي املناطق ال�سكنية .
 - 4التخل�ص من مياه املجاري فـي الأماكن املخ�ص�صة لهذا الغر�ض من قبل البلدية .
البــــــاب الثامــن
املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
املــادة ()186
مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�صو�ص عليها  ،فـي قانون اجلزاء العماين �أو �أي قانون �آخر ،
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة  ،وفقا للملحق املرفق بها .
وفـي حال تكرار املخالفة ت�ضاعف الغرامة  ،مع غلق املن�ش�أة ملدة ال تزيد على( )30ثالثني
يوما حتى �إزالة �أ�سباب املخالفة .
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املــادة ()187
مع عدم الإخــالل بالقواني ــن اخلا�ص ــة بتح�صيـ ــل م�ستحق ــات الدول ــة  ،يت ــم غل ــق املن�ش ـ�أة
فـي حالة عدم �سداد الغرامة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ حتريرها .
املــادة ()188
فـي حالة وجود خطر داهم على ال�صحة العامة من ممار�سة الن�شاط  ،يتم �إلغاء الرتخي�ص .
ملحــق
باملخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
الرمز

اجلـــزاء

املخـــالفـــــة

 - 1املخالفات اخلا�صة بالرتخي�ص البلدي
1

ممار�سة الن�شاط بدون ترخي�ص بلدي :

أ�

املحالت التجارية

غرامــة مقدارهــا ( )50خم�ســون ريــاال عمانيــا ،
والوقف عن العمل حلني ا�ستخراج الرتخي�ص

ب

ور�ش الأن�شطة املهنية

غرامة ال تقل عن ( )30ثالثني رياال عمانيا ,
وال تزيـ ـ ــد علـ ـ ــى ( )100مائ ــة ري ـ ــال عمان ـ ــي ،
والوقف عن العمل حلني ا�ستخراج الرتخي�ص

ج

م�سالخ ومزارع الدواجن ،
حظائر احليوانات

غرامــة ال تق ــل عــن ( )100مائــة ريـال عمانـي ،
وال تزيـ ـ ــد عل ــى ( )200مائتـ ــي ريـ ــال عمان ـ ــي ،
والوقـف عـن العمل حلني ا�ستخراج الرتخي�ص

د

امل�صانع  ،املن�ش�آت ال�سياحية  ،غرامــة ال تقـل عن ( )50خم�سني رياال عمانيا ،
املراكز التجارية ،
وال تزيـ ــد علـ ــى ( )100مائ ـ ــة ري ـ ــال عمان ـ ــي ،
املخازن العامة
والوقف عن العمل حلني ا�ستخراج الرتخي�ص

هـ

غرامــة مقداره ــا ( )100مائ ــة ري ــال عمانــي ،
احلمالت الرتويجية
والإعالنات مبختلف �أنواعها والوقف عن العمل حلني ا�ستخراج الرتخي�ص
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اجلـــزاء

الرمز

املخـــالفـــــة

2

عدم جتديد الرتخي�ص البلدي :

�أ

املحــالت التجاريــة

ب

ور�ش الأن�شطة املهنية

ج

م�سالخ ومزارع الدواجن ،
حظائر احليوانات

غرامـ ــة ال ت ــقل ع ــن ( )25خم�سة وع�شرين رياال
عمانيــا  ،وال تزيــد علــى ( ) 50خم�سيــن رياال
عمانيا �شهريا
غرامــة ال تقــل عــن ( )15خم�ســة ع�شــر ريــاال
عمانيـ ــا  ،وال تزي ــد عل ــى ( )50خم�سـني رياال
عمانيــا �شهريــا
غرامة ال تقل عن ( )25خم�سة وع�شرين رياال
عمانيــا  ،وال تزي ــد عل ــى ( )50خم�سيـ ــن ري ــاال
عمانيا �شهريا

د

امل�صانع  ،املن�ش�آت ال�سياحية  ،غرامة ال تقــل عــن ( )100مائــة ريــال عمانــي ,
املراكز التجارية  ،املخازن العامة وال تزيد على ( )200مائتي ريال عماين �شهريا

هـ

احلمالت الرتويجية والإعالنية غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين

3

غرامة ال تقل عن ( )20ع�شرين رياال عمانيا ،
ممار�سة ن�شاط بخالف املرخ�ص به وال تزيــد علــى ( ) 50خم�سيــن ري ــاال عماني ــا ،
ووقف الن�شاط غري املرخ�ص به

4

�إجراء �أي تعديالت تتعار�ض
مع اال�شرتاطات ال�صحية غرامة مقدارهــا ( )50خم�ســون ريــاال عمانيــا ،
املن�صو�ص عليها فـي الالئحة و�إعــادة الو�ضـع �إىل ما كان عليه قبل التغيري
دون موافقة البلدية

5

نقل الن�شاط من حمل �إىل �آخر غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ,
دون الرجوع �إىل البلدية و�إلغاء الرتخي�ص ال�سابق
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اجلـــزاء

املخـــالفـــــة

6

عدم حفظ الرتخي�ص �أو دفرت
باملحل غرامة مقدارها ( )30ثالثون رياال عمانيا
الزيارات فـي مكان وا�ضح

7

�ضبــط بـاعـ ــة متجوليـ ــن

غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا

8

النقل والتوزيع عن طريق
�سيارات غري مرخ�صة

غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
والوقف عن العمل

9

غلق املحل لتجنب التفتي�ش غرامة مقدارها ( ) 50خم�سون رياال عمانيا

10

�إعادة فتح املحل قبل انتهاء غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين  ،و�إعادة
فرتة الغلق
غلق املحل �إىل حني انتهاء الفرتة املحددة

11

عدم متكني موظفـي الوزارة غرامــة مقداره ــا ( )100مائ ــة ريـ ــال عمان ــي ،
املخولني من �أداء عملهم وغلق املحل ملدة التتجاوز ( )30ثالثني يوما
 - 2املخالفات اخلا�صة بالعاملني

ممار�سة العامل للن�شاط بدون غرامة مقدارها( )30ثالثون رياال عمانيا ،
 12بطاقة �صحية �أو عدم جتديد ووق ــف العامـ ــل عـ ــن العم ــل حلي ــن ا�ستخ ــراج
البطاقة ال�صحية للعامل البطاقة ال�صحية
13

ممار�سة العامل لن�شاط
خمالف ملهنته املو�ضحة
بالبطاقة ال�صحية

غرامــة مقدارهــا ( )20ع�شــرون ريــاال عمانــيا ،
ووقف العامل عن العمل نهائيا

14

وجود عامل تظهر عليه
�أعرا�ض مر�ضية �أو جروح

غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
ووقف العامل عن العمل حلني �شفائه مبوجب
تقرير طبي
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15

عدم االهتمام بالنظافة
ال�شخ�صية

غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
وااللتزام الفوري بتنفيذ املطلوب

16

عدم االلتزام بزي العمل

غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة

 17ممار�سة عادات غري �صحية
العمل(كالتدخني)فـي غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
�أثناء
18

هروب العامل فـي �أثناء
التفتي�ش

غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا

 - 3املخالفات اخلا�صة باملن�ش�أة ومرافقها
19

عدم االهتمام ب�صيانة املن�ش�أة غرامة ال تقل عن ( )10ع�شرة رياالت عمانية ،
وال تزيد على ( )50خم�سني رياال عمانيا ،
ومتعلقاتها
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة

غرامة ال تقل عن ( )10ع�شرة رياالت عمانية ،
عدم توفري
التهوية �أو الإ�ضاءة وال تزيد على ( ) 50خم�سني رياال عمانيا ،
20
املنا�سبة
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة
21

عدم توفري م�صدر للمياه
ال�ساخنة

غرامــة مقدارهــا ( )20ع�شــرون ريــاال عمانيـا ،
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة

عدم �صالحية ثالجات وخزانات
ـدام غرامــة مقدارهــا ( )50خم�ســون رياال عمانيا ،
 22ميـ ـ ـ ـ ــاه ال�ش ـ ـ ـ ــرب �أو ا�ستخـ ـ ـ ـ
منا�سبة و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة
تو�صيالت �أنابيب غري
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23

عدم االهتمام مبكافحة
احل�شرات �أو القوار�ض

غرامة ال تقل عن ( )20ع�شرين ريـاال عمانيــا ،
وال تزيــد علــى ( ) 50خم�سيــن ريــاال عمانـيا ،
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالف ــة  ،وفـي
حال انت�شار احل�شرات �أو القوار�ض تغلق املن�ش�أة

24

عدم توفري �أو ت�شغيل �صاعق غرامة مقدارها ( )20عــ�شرون ريــاال عمانيــا ،
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة
احل�شرات

25

غرامة مقدارها ( )20ع�شــرون ريــاال عمانيــا ،
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة

عدم توفري �أدوات �صندوق
الإ�سعافات الأولية

عدم االهتمام بالنظافة العامة
غرامــة ال تقــل عــن ( )20ع�شريـن رياال عمانيا ،
أة
داخ ــل وخـ
وترتـيـ ــارجـب ااملنلـأجـ�ش�هـ ــزة وال تزيــد علــى ( ) 50خم�سيــن ريــاال عمانــيا ،
26
ونظافة
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة
والأدوات امل�ستخدمــة
27

ع ــدم �صيان ــة تو�صي ـ ــالت غرامة ال تقل عن ( )20ع�شريـن ريــاال عمانيــا ،
�أو خزانات ال�صرف ال�صحي وال تزيــد عــلى ( ) 50خم�سيــن ريــاال عمانيــا ،
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة
�أو تركها مك�شوفة

غرامة ال تقل عن ( )10ع�شرة رياالت عمانية
 28عدم كفاءة الأجهزة امل�ستخدمة وال تزيــد عل ــى ( ) 50خم�سي ــن ريــاال عمانيــا ،
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة
29

ا�ستخ ــدام �أوان
�أو �أدوات غري �صاحلة

غرامة ال تقل عن ( )30ثالثني ريــاال عمان ــيا ،
وال تزي ــد عل ــى ( ) 50خم�سيــن ري ــاال عماني ــا ،
و�إتالف الأواين والأدوات غري ال�صاحلة
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30

عدم �صالحية مر�شح املياه
و�أنابيب التو�صيل

غرامة مقدارها( )30ثالثــون ري ــاال عمانيــا ،
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة

عدم ا�ستخدام
املنظفات غرامة مقدارها ( )30ثالثون ري ــاال عماني ــا ،
واملطهرات املطابقة
31
املعتمدة و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة
للموا�صفات القيا�سية

32

�سوء التخل�ص من النفايات

33

ت�سرب املياه فـي ال�شوارع
والأماكن العامة

غرامة مقدارها ( )15خم�سة ع�شر رياال عمانيا ،
و�إزالة �أ�سباب املخالفة  ،بالن�سبة للمن�ش�آت التجارية
غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت عمانـية ،
و�إزالة �أ�سباب املخالفة  ،بالن�سبة لل�سيارات
غرامــة مقــدارها ( )20ع�ش ــرون ري ــاال عمانيــا ،
و�إزالة �أ�سباب املخالفة  ،بالن�سبة للمن�ش�آت التجارية
غرامة مقدارها ( )15خم�سة ع�شر رياال عمانيا ،
و�إزالة �أ�سباب املخالفة  ،بالن�سبة لل�سيارات

خمالفة موا�صفات وا�شرتاطات غرام ــة مقدارهـ ــا ( )20ع�ش ــرون ري ــاال عمانيا ،
 34التعبئة والنقل للمواد الغذائية و�إع ـ ــدام ما يثبـ ــت ف�س ــاده �أو ع ــدم �صالحيت ــه
لال�سته ــالك الآدمـي

35

تداول مواد غذائية حمظورة
�أو مغ�شو�شة �أو غري �صاحلة غرام ــة مقداره ــا ( )100مائــة ري ــال عمانــي ،
و�إعدام املادة الغذائية
لال�ستهـ ــالك الآدم ــي
(املحالت التجارية ال�صغرية)
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36

تداول مواد غذائية حمظورة
�أو مغ�شو�شة �أو غري �صاحلة
(م�صانع غرامــة مقدارها ( )300ثالثمائة ريال عماين ،
لال�ستهالك ال
آدميوخمازن و�إعدام املادة الغذائية مع غلق املن�ش�أة حتى �إزالة
الأغذية وامل�سالخ
وحمالت �إعادة �أ�سباب املخالفة
املواد الغذائية
التعبئة ومراكز الت�سوق)

37

ترويج منتجات غذائية غري غرام ــة مقداره ــا ( )100مائــة ريال عمان ــي ،
�صاحلة لال�ستهالك الآدمي و�إعدام املادة الغذائية

بيع وتداول منتجات غذائية غرامــة مقدارهــا ( )50خم�ســون ريــاال عمانيــا ،
� 38أعدت فـي �أماكن غري مرخ�صة و�إعدام املادة الغذائية
39
40

بيع وتداول �أغذية مطبوخة غرامة مقدارها ( ) 50خم�سون رياال عمانيا ،
وخمزنة من اليوم ال�سابق و�إعدام الأغذية املخالفة
عدم توفري جهاز حفظ
امل�أكوالت ال�ساخنة �أو عدم
�صالحيته �أو عدم ت�شغيله

غرامــة مقدارهــا ( ) 50خم�سون رياال عمانيا ،
وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة

41

عدم توفري �أرفف �أو دواليب غرام ــة مقداره ــا ( )10ع�شــرة رياالت عمانيــة
�أو ثالجات مالئمة للتخزين عن كل �شرط غري متوفر  ،وااللتـزام الفــوري
بت�صحيح املخالفة
�أو العر�ض

42

عدم االلتزام بالتخزين غرامـة مقدارهــا ( )20ع�شــرون ري ــاال عمانــيا
عــن كــل �شــرط غيــرمتوفر  ،و�إعدام ما يثبت
�أو العـ ــر�ض
فـي درجات احلرارة املنا�سبة عدم �صالحيته لال�ستهالك الآدمي
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43
44
45

اجلـــزاء
املخـــالفـــــة
حفظ املواد الغذائية فـي عبوات غرامة مقدارها( )30ثالثون رياال عمانيا ،
غري خم�ص�صة لال�ستخدام ال�صحي و�إعدام العبوات مبحتوياتها
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
�إعادة جتميد
املواد الغذائية بعد �إذابتها و�إعدام املادة الغذائية
عدم توفري ثالجة
تربيدـنلعر�ض غرامة مقدارها ( ) 50خم�سون رياال عمانيا ،
اللحـ ـ ــوم والدواجـ ـ
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة
والأ�سمـ ــاك الطازج ــة

46

حدوث حالة ت�سمم غذائي

47

عدم الف�صل بني املراحل
املختلفة لإعداد الأطعمة

48

اخللط بني الأغذية النيئ ــة
واملطبوخ ــة

49

ا�ستخدام مياه غري مطابقة
للموا�صفة القيا�سية املعتمدة

غرامة مقدارها ( )500خم�سمائة ريال عماين
وغلق املن�ش�أة �إىل حني االنتهاء من التق�صي
عن الأ�سباب و�إزالتها  ،وفـي حال تكرار املخالفة
خالل مدة الرتخي�ص ت�ضاعف الغرامة ،
ويلغى الرتخي�ص وال مينح مرة �أخرى �إال بعد
مرور (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الإلغاء
غرامة مقدارها ( ) 50خم�سون رياال عمانيا ،
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة
غرامة مقدارها ( ) 50خم�سون رياال عمانيا ،
و�إعدام ما يثبت عدم �صالحيته لال�ستهالك
الآدمي
غرامة مقدارها ( )100مائــة ريــال عمان ــي ،
والوق ــف الفــوري عن ا�ستخدام م�صدر املياه
�إىل حيــن ت�صحيح املخالفة
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
و�إعدام الأغذية املخالفة

عدم مطابقة الأغذية
 50للموا�صفات القيا�سية املعتمدة
وجود مواد �ضارة �أو �آثار
املادة غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
 51ح�شرات �أو قوار�ض فـي
و�إعدام املادة الغذائية
الغذائية
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اجلـــزاء
املخـــالفـــــة
غرامة ال تقـل عــن ( )10ع ــ�شرة رياالت عمانيــة ،
عدم االهتمام
52
وال تزي ــد عل ــى ( ) 50خم�سيــن ريــاال عماني ــا ،
املعرو�ضة
أغذية
ل
ا
بنظافة
وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة
غرامة ال تقل عن ( )10ع�شــرة ري ــاالت عماني ــة ،
عدم الف�صل بني �أدوات
53
التنظيف والتعقيم واملواد وال تزيــد عل ــى ( )50خم�سي ــن ري ــاال عماني ــا ،
وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة
الغذائية
 54عدم توفري ال�صابون ال�سائل غرامة مقدارها ()10ع�شــرة رياالت عمانيــة ،
وو�سائل التجفيف املنا�سبة و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة
غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
�إذابة املجمدات
55
و�إعدام املادة الغذائية
بطريقة غري �صحية
 56ات�صال �سكن العمال باملن�ش�أة غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة
 57عدم �صالحية الزيت امل�ستخدم غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
و�إعدام الزيت امل�ستخدم
فـي الطبخ
عدم توفري وا�ستخدام
من�شار غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
58
كهربائي لتقطيع اللحوم
اللحوم و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة
املجمدة مبحالت بيع

59
60
61

بيع حلوم غري خمتومة �أو غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
و�إعدام اللحوم
جمهولة امل�صدر
ذبح حيوانات �أو دواجن فـي غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
�أماكن غري مرخ�صة لهذا و�إعدام ما يثبت عدم �صالحيته لال�ستهالك
الآدمي
الغر�ض
عدم التقيد بالأوزان
املعتمدة غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
للدواجن املذبوحة
بامل�سلخ وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة
واملربدة باملحالت
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62
63
64
65
66
67
68
69

70

املخـــالفـــــة
عدم االلتزام بالإ�شرتاطات
واملوا�صفات ال�صحية اخلا�صة
مب�سالخ الدواجن
(منها التعبئة والتغليف)
عدم االلتزام بو�ضع ثلج كاف
على الأ�سماك املعرو�ضة للبيع
عدم االلتزام بنقل خملفات
الذبح بامل�سالخ �أوال ب�أول
ذبح احليوان قبل �إجراء
الفح�ص الظاهري عليه من
قبل الطبيب/الفني البيطري
نزع �أجزاء من الذبيحة قبل
فح�صها من قبل الطبيب/
الفني البيطري
عدم االلتزام بفرم اللحوم
وجتهيز الطلبات وتقطيعها
�إىل قطع �صغرية �أمام الزبون
عدم االلتزام مبواعيد الذبح
بامل�سلخ املقررة من قبل البلدية
عدم توفري عمالة كافية مبا
يتنا�سب مع عدد املذبوحات
فـي امل�سالخ
عدم االلتزام بالطاقة الإنتاجية
امل�صرح بها فـي الأن�شطة البيطرية
(م ــزارع الدواج ــن وحظائ ــر
احليوانات)

اجلـــزاء
غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة
غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة
غرامة ال تقل عن ( )30ثالثني رياال عمانيا ،
وال تزيد على ( )50خم�سني رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
و�إت ـ ـ ـ ــالف م ـ ـ ــا يثب ـ ـ ـ ــت عـ ـ ـ ـ ــدم �صالحيت ـ ـ ـ ــه
لال�ستهــالك الآدم ـ ــي
غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
و�إعـ ــدام الذبيحـ ـ ــة ف ـ ــي حـ ــال ع ــدم التمك ــن
من حتديد �صالحيتها لال�ستهالك
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيــا ،
و�إتالف ما مت فرمه م�سبقا
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
غرامة ال تقل عن ( )30ثالثيـن رياال عمانيــا ،
وال تزي ــد عل ــى ( )50خم�س ــني رياال عمانيـا ،
وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة
غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة
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71
72
73

74
75

اجلـــزاء
غرامة ال تقل عن ( )30ثالثني رياال عمانيا ،
وال تزيد على ( )50خم�سني رياال عمانيا

املخـــالفـــــة
عدم التزام ال�شركة امل�شغلة
بر�سوم الذبح املقررة
فـي امل�سالخ
بيع الدواجن احلية فـي
الأ�سواق والأماكن العامة غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا
عدم االلتزام باال�شرتاطات
ال�صحية اخلا�صة بنقل
الذبائح غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا
من امل�سالخ �إىل املحالت
التجارية
 - 4خمالفات ال�صحة الوقائية وال�صرف ال�صحي :
ا�ستخدام فوط و�أدوات
غري نظيفة غرامة مقدارها ()50خم�سون رياال عمانيا ،
مبحالت
احلالقةلال�ستخدام و�إتالف غري ال�صالح منها
�أو غري �صاحلة

عدم توفري �أو ت�شغيل جهاز غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة
التعقيم

 76ا�ستخدام �أدوات حالقة غري
معقمة
ا�ستخدام م�ستح�ضرات
 77جتميل �أو مواد كيميائية غري غرامة مقدارها ( )30ثالثون رياال عمانيا ،
م�سموح بها �أو غري مطابقة و�إتالف ما يثبت عدم �صالحيتها
للموا�صفات القيا�سية املعتمدة
ا�ستمرار العمل �إىل ما بعد
 78غروب ال�شم�س فـي ور�ش
حلام غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
املعادن الواقعة على ال�شوارع
العامة والتجمعات ال�سكنية
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
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املخـــالفـــــة

79

عدم توفري جهاز ف�صل
الزيوت فـي مغا�سل وور�ش
�إ�صالح ال�سيارات

اجلـــزاء
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة

� 80إيقاف ال�سيارات املراد �صيانتها
الور�شة غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
و�إ�صالحها خارج حدود
 81ترك الأدوات واملواد امل�ستخدمة غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
فـي العمل خارج حدود املحل وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة
82
83

عدم التخل�ص
من الزيوت امل�ستعملة
بطريقة �صحية و�سليمة

غرام ـ ــة مق ـ ــدارها ( )25خم�سـ ـ ــة وع�شـ ـ ــرون
ريــاال عماني ــا

عدم توفري غ�ساالت كهربائية غرامة مقدارها ( )20ع�شــرون ريــاال عمانــيا ,
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة
لغ�سيل املالب�س

عدم ا�ستخدام الأكيا�س
املنا�سبة غرامة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت عمانية ،
حلفظ املالب�س
84
للت�سليماجلاهزة وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة
85

عدم توفري دوالب منا�سب
حلفظ املالب�س

غرامة مقدارها ( )20ع�شــرون ريــاال عمانيــا ،
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة

86

عدم تغطية طاوالت كي غرامة مقدارها ( )20ع�شــرون ريــاال عمانيــا ،
املالب�س بغطاء �أبي�ض ونظيف وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة

87

عدم ا�ستخدام �أدوات الوقاية
الالزمة لعملية خلط
الكلور غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
فـي �آبار ال�شرب وحمطات
ال�صرف ال�صحي
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اجلـــزاء

املخـــالفـــــة

عدم تركيب جهاز حقن الكلور غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة ريال عماين ،
88
و�إيقاف �ضخ املياه �إىل �أن يتم توفري اجلهاز
على �آبار ال�شرب
89

�ضخ مياه ال�شرب
رغمـورتعطل غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
جه ــاز حقــن الكلـ
و�إيقاف �ضخ املياه �إىل حني ت�صحيح املخالفة
�أو نفـ ــاد مـ ــادة الكلـ ــور

90

عدم تغطية البئر
بغطاء غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
معدنـ ـ ــي حمكـ ــم ،
لل�صد أ� و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة
متحرك وغري قابل

91

غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة

عــدم االلتزام
ب�صيانة �آبار ال�شرب

92

عدم توفري خزان علوي فـي غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
�أماكن بيع مياه ال�شرب و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة

93

عدم االلتزام بتغيري
الزيوت غرامــة مقدارهــا ( )30ثالثون رياال عمانيا
فـي الأماكن املخ�ص�صة

94

غرامـ ـ ـ ــة مقداره ـ ـ ـ ــا ( )15خم�س ـ ـ ــة ع�شـ ـ ـ ــر
عر�ض ال�سيارات للبيع
فـي املواقف وال�ساحات العامة ريــاال عمانيــا

95

النقل عن طريق
و�سيلة نقل غري مرخ�صة

غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
والوقف عن العمل �إىل حني ا�ستخراج الرتخي�ص
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املخـــالفـــــة

96

ا�ستعمال و�سيلة النقل فـي
�أغرا�ض غري املرخ�ص بها

غرامة مقدارها ()20ع�شرون رياال عمانيا ،
وااللتزام بالأغرا�ض املرخ�ص بها

97

عدم االهتمام بنظافة
و�صيانة و�سائل النقل

غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
و�إعطاء مهلة حمددة لت�صحيح املخالفة

98

اجلـــزاء

عدم االلتزام بدرجات
احلرارة غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
املنا�سبة لنقل املواد الغذائية

وجود ت�سربات من و�سيلة النقل
 99فـي �أثناء ال�سري �أو تفريغ املياه غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا
فـي الأماكن غري املخ�ص�صة لها
100

تفريغ ناقالت مياه ال�صرف
ال�صح ــي ف ـ ــي الأماك ــن غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
غري املخ�ص�صة له ــا

 101التخل�ص من خملفات ال�سيارة غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
فـي الأماكن غري املخ�ص�صة لها وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة
102

عدم االلتزام بالوقوف فـي
لو�سائل غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
الأماكن املخ�ص�صة
وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة
النقل
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وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة
قــرار وزاري
رقـم 2016/20
ب�إ�صــدار الئحــة �إدارة ال�شــ�ؤون املناخيــة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  94 /119باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل بع�ض
االتفاقيات الدولية ,
و�إىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/107بالت�صديق على بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية
الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ ,
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008 /18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمي ,
و�إىل الئحة �إدارة ال�ش�ؤون املناخية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/18
و�إىل الئحة تنظيم ا�ست�صدار موافقات م�شاريع �آلية التنمية النظيفة حتت مظلة بروتوكول
كيوتو ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/30
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فــي �شـ�أن �إدارة ال�شـ�ؤون املناخيـة ب�أحكـام الالئحـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
تلغــى الئحــة �إدارة ال�ش ـ�ؤون املناخيــة ال�صــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم  ، 2012/18كمــا يلغــى
كل ما يخالف الالئحة املرفـقة �أو يتعار�ض مـع �أحكامها .
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املــادة الثالثــــة
علــى امل�شاريـع القائمـة توفـيـق �أو�ضاعهـا طبقـا لأحكـام هـذه الالئحـة خـالل مـدة ال تتجـاوز
( )3ثالث �سنوات من تاريخ العمل بها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  20 :من جمادى الثانية 1437هـ
الموافــق  29 :من مـــــــــــــــــــــار�س 2016م
مـحمــد بن �سـالـم بن �سعيد التوبي
وزيـ ـ ـ ــر البيئ ـ ـ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املناخيـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1141
ال�صادرة فـي 2016/4/3م
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الئحــة �إدارة ال�شــ�ؤون املناخيــة
الف�صــل الأول
التعاريـف والأحكـام العامـة
املــادة ( ) 1
فــي تطبيــق �أحكــام هــذه الالئحــة يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة املعنــى املو�ضــح قريــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 -1الــــــــوزارة :
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
 - 2املديريــــة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون املناخية .
 - 3ف�صـل ال�شـ�ؤون املناخيـة :
ف�صل �ضمن درا�سة تقييم الت�أثريات البيئية يحوي البيانات واملعلومات اخلا�صة
بال�ش�ؤون املناخية .
 - 4النظـام املناخـي :
نظــام ي�شمــل جميــع عمليــات الغــالف اجلـ ــوي والغـ ــالف املائـ ــي واملحيـ ــط احليـوي
واملحيط الأر�ضي وتفاعالتها .
 - 5تغيـر املنـاخ :
هــو التغري الذي يعزى ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �إىل الن�شاط الب�شري الذي
يف�ضــي �إلـى تغيـر ملحـوظ فــي النظام املناخي  ،بالإ�ضافة �إىل التقلب الطبيعي
للمناخ على مدى فرتات زمنية متماثلة  ،كارتفاع م�ستوى �سطح البحر  ،وت�آكل
ال�شواطئ  ،ووقوع �أنواء مناخية متكررة .
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 - 6التخفـيــــف :
ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ستهدف تقليل انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري ،
وت�شمـ ــل حت�سي ـ ــن كفـ ــاءة �إنتاج وا�ستهـ ــالك الطاق ـ ــة  ،وزي ــادة ا�ستخ ــدام التقني ــات
املنخف�ضـ ــة الكربون  ،والطاقة املتجددة  ،و�إعادة ا�ستخدام الكربون فـي ال�صناعات ،
وزيادة م�صارف التخزين اخل�ضراء .
 - 7التكيـــــــــف :
ال�سيا�ســات والإج ــراءات الت ــي ت�سته ــدف احل ــد مــن خماطــر تغيــر املنــاخ  ،والزيادة
الث ـ ــار
فــي قــدرة ومرونـ ـ ــة املجتم ــع والنظ ــم البيئيـ ـ ــة فــي التعامــل مـع املخاطـ ــر و آ
ال�سلبي ــة لتغيــر املن ــاخ .
 - 8االتفاقيــــة :
اتفاقيــة الأمــم املتحــدة الإطاريــة ب�ش ـ�أن تغيــر املنـاخ التي اعتمدت فـي نيويورك
بتاريخ  9من مايو 1992م .
 - 9الربوتوكـول :
بروتوك ــول كيوت ــو امللحـ ــق باالتفاقي ــة ال ــذي اعتمده م�ؤمتر الأط ــراف الثال ــث
فـي االتف ــاقية فـي كيوتو باليابان بتاريخ  11من دي�سمرب 1997م .
 - 10غـازات االحتبـا�س احلـراري (غـازات الدفـيئـة) :
العنا�صـر الغازيـة املكونـة للغـالف اجلوي الطبيعية والب�شرية امل�صدر معا  ،التي
متت�ص الأ�شعة دون احلمراء وتعيد بثها �إىل الغالف اجلوي واملدرجة فـي امللحق (�أ)
املرفق بهذه الالئحة .
 - 11االنبعــاثات :
�إطالق غازات االحتبا�س احلراري فـي الغالف اجلوي من م�صادر ثابتة ومتحركة
ناجتة عن عمليات حرق الوقود  ،والعمليات ال�صناعية  ،والتفاعالت الكيميائية ،
والت�سرب وغريها من العمليات .
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 - 12خـط الأ�سـا�س :
املعيار الكمي الذي تقا�س به انبعاثات املن�ش�آت والأن�شطة التي تخ�ضع لإجراءات
احل�صول على ترخي�ص ال�ش�ؤون املناخية .
 - 13املالــــــــك :
�أي �شخ ــ�ص طبيعـ ــي �أو اعتبـ ــاري يك ــون مالـك ــا مل�شـ ــروع �أو من�شـ ـ�أة �أو ملنطقــة عمل
�أو م�س�ؤوال عن ت�شغيلها �أو �إدارتها .
 -14منطقـة العمـل :
املوقع الربي �أو ال�ساحلي �أو العائم فـي املوانئ �أو املياه البحريــة للمنطقـة االقت�صادية
اخلال�صة لل�سلطنة  ،والذي يوجد به م�صدر واحد �أو �أكرث .
 -15الرتخيـ�ص :
املوافقة الكتابية التي ت�صدرها املديرية وتت�ضمن الإذن للمالك با�ستكمال �إجراءات
ت�شغيل امل�شروع �أو املن�ش�أة �أو منطقة العمل وفق اال�شرتاطات املحددة وال�ضوابط
امل�سموح بها للتحكم فـي انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري وتقليل الآثار ال�ضارة
لتغري املناخ .
 - 16الإنتـــــــاج :
ا�ستخ ــراج وحتوي ــل م ــواد خـ ــام ع�ضويـ ــة �أو غي ـ ــر ع�ضوي ــة بعملي ــات ميكانيكيــة
�أو كيميائيـ ــة �إلـ ــى مـ ــواد �صناعي ــة �أوليــة و�إعــادة ا�ستخــدام املــواد ال�صناعيـة الأولية
بعمليات ميكانيكية �أو كيميائية لإنتاج مادة �صناعية �أخرى  ،وي�ستثنى من ذلك
عمليات التعبئة والقطع واللحام للمواد ال�صناعية الأولية .
� -17آليـة التنميـة النظيفـة :
�آلية من �آليات الربوتوكول املرنة امل�شار �إليها فـي املـادة الثانية ع�شرة منه � ،صممت
لت�ساعد الدول الأطراف فـي املرفق الأول من االتفاقية على الوفاء بالتزاماتها
عن طريق تنفـيذ م�شاريع فـي البلدان النامية تقلل من االنبعاثات وت�ساعدها
على حتقيق التنمية امل�ستدامة .
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املــادة ( ) 2
مع عدم الإخالل ب�أحكام الئحة تنظيم ا�ست�صدار موافقات م�شاريع �آلية التنمية النظيفة
حتت مظلة بروتوكول كيوتو امل�شار �إليها  ،ت�سري �أحكام هذه الالئحة على امل�شاريع الواردة
فـي امللحق (ب) املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
تتوىل املديرية القيام باملهام الآتية :
� - 1إعداد وتنفـيذ اللوائح والقرارات املتعلقة ب�إدارة التكيف مع تغري املناخ والتخفـيف
من �آثاره  ،واحلد من انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري وحماية طبقة الأوزون .
 - 2و�ضع املعايري الالزمة الختيار ال�شركات اال�ست�شارية امل�ؤهلة لإعداد ف�صل ال�ش�ؤون
املناخية .
 - 3و�ضع مناذج و�إر�شادات �إعداد ف�صل ال�ش�ؤون املناخية  ،وكذلك مناذج طلبات احل�صول
على الرتخي�ص .
� - 4إ�صدار الرتخي�ص .
 - 5تقييم درا�سات الت�أثريات البيئية ومناطق العمل وو�ضع ا�شرتاطات ال�ش�ؤون املناخية
املنا�سبة لكل م�شروع .
 - 6القيــام بالزيــارات امليدانيــة ملعاينــة املوقــع املقتــرح للم�شــروع وحتدي ــد اال�شرتاط ــات
املنا�سبة له .
 - 7و�ضع طرق و�أدوات قيا�س االنبعاثات  ،ومناذج التقارير الدورية املقدمة من قبل
املن�ش�آت .
� - 8إن�شاء وت�شغيل �شبكات و�أنظمة ر�صد ومراقبة االنبعاثات والتغريات املناخية .
 - 9ح�صر انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري وفقا ملتطلبات االتفاقية .
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 - 10امل�ساهمة فـي و�ضع خطط التخفـيف من �آثار تغري املناخ مبا يتما�شى مع خطط
و�سيا�سات التنمية ال�شاملة بال�سلطنة .
 - 11درا�س ـ ــة ج ـ ــدوى تطويـ ـ ــر تقني ـ ــات م�شاريـ ــع التخفـ ـي ـ ـ ــف مـ ـ ــن �آثـ ــار تغي ـ ــر املن ـ ــاخ
والتكي ـ ـ ــف مع ـ ـ ــه .
 - 12امل�شارك ـ ــة فـ ــي �إعـ ــداد درا�سـ ــات م�شاريـ ــع كف ــاءة الطاقــة والطاقـة املتجـددة للحـد
من االنبعاثات .
 - 13القيام ب�إجراءات خف�ض االنبعاثات مبا يتالءم مع الظروف الوطنية .
� - 14إعداد ومراجعة مناذج التوقعات والإ�سقاطات املناخية امل�ستقبلية وتقييم ت�أثرياتها
على ال�سلطنة .
� - 15إع ــداد الدرا�س ــات والبح ــوث فــي جم ــال تقيي ــم الت�أثيـ ــرات واملخاطـ ــر الناجمـ ــة
عن التغريات املناخية .
 - 16حتديـ ــث قائمـ ــة امل�شاريـ ــع املدرج ــة فـ ــي امللحـ ــق الثان ــي املرفـ ــق به ــذه الالئح ــة ،
كل (� )2سنتني �أو كلما دعت احلاجة �إىل ذلك .
 - 17متابعة تنفـيذ ا�شرتاطات الرتخي�ص بالن�سبة للمن�ش�آت القائمة و�إ�صدار حما�ضر
ال�ضبط للم�شروعات واملن�ش�آت املخالفة .
 - 18تفتي ــ�ش امل�شروع ــات واملن�ش ـ�آت للت�أك ــد مــن التزامه ــا بتنفـيــذ ا�شرتاطــات الرتخيــ�ص .
 - 19تقدمي امل�شورة والتوجيه والدعم الفني وبناء القدرات كلما �أمكن لتح�سني �إدارة
تغري املناخ فـي امل�شروع واملن�ش�أة .
 - 20جمع وحفظ بيانات امل�شاريع واملن�ش�آت اخلا�ضعة لأحكام هذه الالئحة فـي قاعدة
بيانات خا�صة بها .
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املــادة ( ) 4
يج ــب عل ــى ال�شرك ــات اال�ست�شاري ــة البيئـية التــي تقــوم ب إ�عــداد ف�ص ــل ال�شـ ـ�ؤون املناخيــة
�أو �أي تقاري ــر �أو �إجـ ــراءات متعلق ــة بتطبيـ ــق �أحك ــام ه ــذه الالئح ـ ــة  ،الت�سجيـ ــل لدى
املديري ـ ـ ــة العام ـ ــة لل�شـ ـ ـ ـ�ؤون البيئيـ ـ ــة وفقـ ــا ال�شرتاطـ ـ ــات و�إج ـ ـ ــراءات الت�سجي ـ ـ ــل املتبعـ ـ ــة
فـ ــي ال ـ ــوزارة .
الف�صــل الثانــي
�إجــراءات الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 5
يجب على مالك �أي م�شروع �أو من�ش�أة �أو منطقة عمل م�صنفة �ضمن امل�شاريع واملن�ش�آت الواردة
فـي امللحق (ب) املرفق بهذه الالئحة  ،احل�صول على الرتخي�ص وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
يقدم طلب الرتخي�ص �إىل املديرية على النموذج املعد لذلك  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
 - 1املوافقة املبدئية للم�شروع ال�صادرة من املديرية العامة لل�ش�ؤون البيئية  ،وغريها
من املوافقات التي ي�ستلزمها كل م�شروع .
 - 2تقرير �أويل عن حجم انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري  ،وفقا للتفا�صيل الواردة
فـي نطاقات غازات االحتبا�س احلراري  ،وذلك على النحو املبني فـي امللحق (ج)
املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
تتوىل املديرية فح�ص طلب الرتخي�ص  ،وت�صدر قرارها خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالثون
يوما من تاريخ ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص امل�ستندات املطلوبة  ،ويعد م�ضي هذه املدة دون رد
رف�ضا للطلب .
املــادة ( ) 8
يلتزم املرخ�ص له بعد �صدور املوافقة على طلب الرتخي�ص ب�سداد الر�سم املبني فـي امللحق (د)
املرفق بهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 9
ي�صدر الرتخي�ص ملدة (� )2سنتني  ،ويجوز جتديده ملدة �أو ملدد �أخرى مماثلة بذات الإجراءات
وال�شــروط علـى �أن يقــدم طلـب التجديــد خــالل ( )30الثالثيــن يومــا ال�سابقــة علــى انتهــاء
الرتخيـ ــ�ص .
الف�صــل الثالــث
التزامــات املرخــ�ص لــه
املــادة ( ) 10
يلتزم املرخ�ص له بتقدمي تقرير �سنوي عن انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري وفقا لنماذج
التقاريــر املعــدة مـن قب ــل املديري ــة  ،وذلــك خــالل موعــد �أق�صــاه ( )28من فربايــر من العــام
التالـ ــي .
املــادة ( ) 11
ي�ستث ـ ـن ــى املرخ ــ�ص ل ــه بع ــد تاريـ ــخ (� )30سبتمب ــر م ـ ــن تقديـ ــم تقاريـ ــر عـ ــن ذلـ ــك العـ ــام ،
علـ ــى �أن يلت ـ ــزم بتقديـ ــم التقاري ــر اعتبـ ــارا مـ ــن الع ـ ــام الـ ــذي يليـ ــه خـ ـ ــالل املوع ـ ــد املبيـ ــن
فـي امل ــادة ( )10من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 12
يلتـ ــزم املرخـ ــ�ص لـ ــه بحفـ ــظ البيانـ ــات واملعلومـ ــات املتعلقـ ــة بتنفـي ـ ــذ اال�شرتاطــات الـواردة
ف ــي الرتخي ــ�ص فـ ــي �سجـ ــالت خا�ص ــة معــدة لهذا الغر�ض  ،و�إطالع مفت�شي الوزارة عليها
فـي حال طلبها .
املــادة ( ) 13
يلتزم املرخ�ص له باتخاذ الإجراءات الالزمة للتخفـيف  ،وعلى الأخ�ص الآتي :
 - 1ا�ستخدام تقنيات ذات كفاءة عالية و�أقل ا�ستهالكا للطاقة وذات انبعاثات منخف�ضة
مـ ــن غـ ــازات االحتب ــا�س احلراري فـي �أثناء ت�صميم وت�شغيل امل�شروع �أو املن�ش�أة ،
عل ــى �أن يتـ ــم ت�ضميـ ــن ت ــلك املمار�س ــات والتقنيات فـي التقارير الدورية املقدمة
�إىل املديرية .
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 - 2تقدمي خطة �إىل املديرية لت�شجري منطقة امل�شروع �أو املن�ش�أة بطريقة ت�ضمن
اختيــار الأ�شجــار والنباتــات املالئمــة لظــروف البيئة املحلية  ،وت�ساعد على زيادة
م�ساحات امت�صا�ص غازات االحتبا�س احلراري من الغالف اجلوي .
 - 3ا�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة وفقا جلدواهــا الفني ــة واملالي ــة  ،واال�ستعان ــة
مب�شاريــع �آليــة التنمي ــة النظيف ــة والآلي ــات امل�شابه ــة له ــا حتــت مظلة االتفاقية
والربوتوكول .
 - 4ا�ستخدام اخليارات الفنية املالئمة خلف�ض ا�ستهالك الطاقة عند ت�صميم املباين
التي ت�ستهلك �أكرث من  2500ميجاوات � /ساعة من الكهرباء فـي ال�سنة .
املــادة ( ) 14
يلتزم املرخ�ص له باتخاذ الإجراءات الالزمة للتكيف  ،وعلى الأخ�ص الآتي :
 - 1مراعاة الآثار ال�سلبية املتوقعة للتغريات املناخية على موقع امل�شروع �أو املن�ش�أة
�أو منطقة العمل  ،واتخاذ كافة �إجراءات التكيف واالحتياطات الالزمة حلماية
املعدات والتقنيات واملـواد اخلام وغريها من تلك الت�أثريات .
 - 2اتخــاذ الإجــراءات املنا�سبة للحد من ت�أثريات ارتفاع درجات احلرارة على امل�شروع
�أو املن�شـ ـ�أة والعاملي ــن فـيهمــا  ،وتطبيق متطلبات كفاءة ا�ستخدام املياه فـي �أثناء
فرتات اجلفاف وندرة املـوارد املائية .
 - 3ت�ضمني �إجراءات التكيف املنا�سبة فـي ف�صل ال�ش�ؤون املناخية للم�شروع  ،وحتديثها
كل ( )5خم�س �سنوات .
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الف�صــل الرابــع
املخالفــات واجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 15
تف ــر�ض عل ــى املرخ ــ�ص ل ــه غرام ــة �إداري ــة وف ــق اجل ــدول التالــي عن كل �شهر �أو جزء منه ،
فـ ــي ح ــال ع ــدم جتديـ ــد الرتخيـ ــ�ص � ،أو الت�أخر ف ـ ــي ت�سليـ ــم التقاريـ ــر املن�ص ـ ــو�ص عليــها
فـي املـادة ( )10من هذه الالئحة �شريطة �أال تزيد الغرامة على قيمة ر�سوم الرتخي�ص
ال�صادر للم�شروع �أو املن�ش�أة :
خــط الأ�ســا�س

الغرامــة

م

القطـــاع

�أكرث من مليون طن
من مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا

()100
مائة ريال عماين

1

 1000000 - 500000طن
الطاقــة
وال�صناعة من مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا

()50
خم�سون رياال عمانيا

 500000 - 2000طن
مـن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا

()30
ثالثون رياال عمانيا

مواقع التخل�ص من النفايات وال�صرف ال�صحي
()20
ع�شرون رياال عمانيا

 2ال�صناعات الغذائية والتربيد
حظائر املوا�شي والطيور
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املــادة ( ) 16
تفر�ض غرامة �إدارية وفقا للجدول الآتي عند العمل بدون ترخي�ص :
خــط الأ�ســا�س

الغرامة الإدارية
فـــي حالــة عــدم
احل�صول على الرتخي�ص

�أكرث من مليون طن
من مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا

()500
خم�سمائة ريال عماين

م

القطــاع

1

الطاق ــة
 1000000 - 500000طن
وال�صناع ــة
من مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا

()200
مائتا ريال عماين

 500000 - 2000طن
من مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا

()100
مائة ريال عماين

مواقع التخل�ص من النفايات وال�صرف ال�صحي
 2ال�صناعات الغذائية والتربيد
حظائر املوا�شي والطيور

()50
خم�سون رياال عمانيا

املــادة ( ) 17
الخ ــالل ب ـ ـ�أي عقوب ــة �أ�ش ــد ينــ�ص عليـها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
م ــع عـ ــدم إ
امل�ش ــار �إلي ــه �أو �أي قان ــون �آخــر  ،يعاقـب كـل مـن يخالـف �أحكـام هذه الالئحة بغرامة �إدارية
على النحو الآتي :
�أ  )5000( -خم�سة �آالف ريال عماين بالن�سبة للمن�ش�آت وامل�شروعات الواردة فـي �أوال
من امللحق (ب) املرفق بهذه الالئحة .
ب  )3000( -ثالثة �آالف ريال عماين بالن�سبة للمن�ش�آت وامل�شروعات الواردة فـي ثانيا
وثالثا ورابعا من امللحق (ب) املرفق بهذه الالئحة .
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امللحـــق ( �أ )
غـازات االحتبـا�س احلـراري
م

غــاز االحتبــا�س الــحراري

1

ثاين �أك�سيد الكربون ()CO2

2

غاز امليثان ()CH4

3

ثاين �أك�سيد النيرتوجني ()N2O

4

الهيدروفلوروكربون ))HFCs

5

الهيدروكربون امل�شبع بالفلور ()PFCs

6

�ساد�س فلوريد الكربيت ()SF6
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القطـــاع

الطاقة الكهربائية

حتلية املياه

النفط والغاز الطبيعي

م

1

2

3

خــط الأ�ســـا�س

 �إنت ــاج �أو ا�ستهالك ( )30ثالثي ـ ــنتيــرا جـوال من الطاق ـ ـ ــة
فـ ــي ال�سن ـ ــة .

�أو

 انبعـاث (� )2000ألفي طنمتـري م ــن الــغازات املعادلــة لغـاز
ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا .

امللحـــق ( ب )
املن�ش�آت وامل�شروعات التي تخ�ضع لإجراءات احل�صول على الرتخي�ص
�أوال  :قطاع الطاقة وال�صناعة :
الن�شـــاط

 �إنتاج الكهرباء من خالل حرق الوقود الأحفوري . حتلية املياه من خالل حرق الوقود الأحفوري . ا�ستك�شاف و�إنتاج النفط والغاز الطبيعي . -ت�سييل وت�صدير الغاز الطبيعي .

4

 -نقل النفط والغاز الطبيعي عرب الأنابيب ومن�ش�آت التخزين .

امل�صافـي النفطية

 �إنتاج البنزي ــن والكريو�سي ـ ــن وزي ــوت الوقـ ــود(الديـ ــزل)  ،وم ـ ــواد الت�شحي ـ ـ ــم  ،والأ�سفل ـ ـ ــت
(البيتومي ـ ـ ـ ــن) وغريهـ ـ ــا مــن خـالل تقطري
النفط �أو �إعادة التقطري .
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القطـــاع

ال�صناعات الكيميائية

م

5

تابع � :أوال  :قطاع الطاقة وال�صناعة :
الن�شـــاط

 �إنتاج املواد الكيميائية غري املفلورة مثل : حم�ض الأديبيك . الأمونيا . حم�ض النيرتيك . الهيدروجني . �إنتـ ـ ـ ــاج البرتوكيماويـ ـ ـ ـ ـ ــات مث ـ ـ ــل : الأكريلونيرتيل . �أ�سود الكربون . الإيثيلني . ثاين كلوريد الإيثيلني . �أك�سيد الإيثيلني . امليثانول . حم�ض الفو�سفوريك . كربيد ال�سيليكون . رماد ال�صودا . -ثاين �أك�سيد التيتانيوم .

خــط الأ�ســـا�س

 انبعـ ـ ــاث (� )2000ألفـ ـ ــيطـ ــن مت ــري م ــن الغـ ــازات
املعادلــة لغاز ثانـ ــي �أك�سيـ ــد
الكرب ـ ــون �سنويا .
�أو

 �إنتـ ـ ـ ـ ــاج �أو ا�ستهـ ـ ـ ـ ــالك ()30ثالثني تريا جوال من الطاقة
فـي ال�سنة .
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تابع � :أوال  :قطاع الطاقة وال�صناعة :

م

القطـــاع

تابع /ال�صناعات الكيميائية

خــط الأ�ســـا�س

 -انبعاث (� )2000ألفي طن مرتي

الن�شـــاط

من الغازات املعادلة لغاز ثاين

 انبعاث ـ ــات االحتـ ـ ــراق مث ـ ــل : املبيدات . الأ�سمدة . الأدوية . املواد الكيميائية الع�ضويةوغري الع�ضوية الأخرى .

�أك�سيد الكربون �سنويا .

 �إنتـ ــاج املـ ــواد الكيميائيـ ــة املفلـ ــورة مث ــل :�أو
 الهيدروفلوروكربون (. )PFC الهيدروكربون امل�شبع بالفلور (. )HFC �ساد�س فلوريد الكربيت (. )SF6 �إنتـ ـ ـ ـ ـ ــاج �أو ا�ستهـ ـ ـ ـ ــالك ()30 ثالثي فلوريد النيرتوجني ( )NF3وغريها .ثالثيـن تيـرا جوال من الطاقة
 الغازات املفلورة .فـي ال�سنة .
 مركب ــات الكربـون الكلوريــة فلوريــة ومركب ــاتالكرب ــون الهيدروكلورية فلورية .
 -التخل ـ ـ ـ ــ�ص م ـ ـ ـ ـ ــن غـ ـ ـ ــاز . HFC-23
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الن�شـــاط

القطـــاع

م

تابع � :أوال  :قطاع الطاقة وال�صناعة :
خــط الأ�ســـا�س

6

 �إنت ـ ـ ـ ـ ــاج �أو ا�سته ـ ـ ـ ــالك ()30ثالثني تريا جوال من الطاقة
فـي ال�سنة .

�أو

�صناعات املعادن

7

8

 انبعـ ـ ـ ــاث (� )2000ألفـ ـ ــيطـ ـ ــن متـ ــري مـ ــن الغ ـ ــازات
املعادلـ ــة لغـ ـ ــاز ثان ـ ــي �أك�سي ـ ــد
الكرب ــون �سنويا .

ال�صناعات التعدينية

�صناعة الورق

 �إنتـ ــاج املع ــادن م ــن خ ــام � ،أو اخل ـ ــردة با�ستخـ ــدام �أ�ساليـ ــباملعاجلة الكهربائية وغريها مثل :
 الأملنيوم الأويل . ال�سبائك والأنابيب . احلديد وال�صلب . الر�صا�ص . املاغن�سيوم . الزنك . النحا�س . �إنتاج معادن �أخرى . �إنت ـ ــاج : الإ�سمنت . الزجاج . اجلري . الفحم . �إنتاج معادن �أخرى .� -إنتاج عجني الورق .
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م

9

10

تابع � :أوال  :قطاع الطاقة وال�صناعة :

القطـــاع

امل�صانع امل�ستخدمة للمواد
امل�ستنفدة للأوزون وبدائلها

م�صانع �إنتاج وتدوير
منتجات الوقود واملذيبات

الن�شـــاط

 �إنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج : الرغويات (. )Foam �أجهزة التربيد والتكييف . معدات الإطفاء . املرذذات (. )Aerosols �إنت ـ ـ ـ ــاج وتدويـ ـ ـ ــر : زيوت الت�شحيم . مواد ال�شمع . -املذيبات .

11

�صناعات �أخرى

خــط الأ�ســـا�س

 انبعـ ـ ــاث (� )2000ألفـ ــيطـ ــن مت ــري مـ ــن الغ ــازات
املعادل ــة لغ ــاز ثانـ ــي �أك�سيـ ــد
الكربــون �سنويا .
�أو

 �إنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج : �إنت ـ ـ ـ ـ ــاج �أو ا�ستهـ ـ ـ ـ ـ ــالك ()30 املو�صالت الكهربائية و�أ�شباه املو�صالت .ثالثني تريا جوال من الطاقة
 البال�ستيك .فـي ال�سنة .
 الأ�صباغ . الغاز احليوي . -الفحم النباتي .
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القطـــاع

مواقع الطمر ال�صحي
للنفايات ال�صناعية

م

1

2

ثانيا  :قطاع مواقع الطمر ال�صحي للنفايات وال�صرف ال�صحي :
الن�شـــاط

 الطمر ال�صحي للنفايات ال�صناعية وي�ستثنىمن ذلك تخزيـ ــن النفايـ ــات اخلطـ ــرة ونفايـ ــات
البنـ ــاء والت�شييـ ــد �أو �أي نفايات خاملة .

مواقع الطمر ال�صحي
للنفايات املنزلية

احلجــم  /ال�سعــة

ال�صرف ال�صحي

تدوير النفايات

3

4

 النفايات املنزلية . العملي ــات الالهوائيــة امل�ستخدم ــة لعــالج ميـ ــاهال�صـ ــرف ال�صناعي غري اخلطرة .
 املعاجلة الأوىل ملياه ال�صرف ال�صحي . املعاجلة الثانية ملياه ال�صرف ال�صحي . املعاجلة الثالثة ملياه ال�صرف ال�صحي . معاجلة احلم�أة فـي مياه ال�صرف ال�صحي . تدوير النفايات الع�ضوية . -تدوير النفايات ال�صناعية .

 ا�ستيع ـ ـ ــاب ( )200000مائت ـ ـ ــي�ألف طن مرتي �أو �أكرث لكامل
فرتتهـ ـ ــا الت�شغيلي ـ ــة �أو التـ ــي
تتلق ــى �سنويــا (� )14000أربعة
ع�ش ـ ــر أ�لـ ـ ــف طـ ـ ــن متـ ــري
م ــن النفايات ال�صناعية .
 تتلقى �سنويا ( )18000ثمانيةع�شـ ــر �ألف طن مرتي �أو �أكرث
من النفايات ال�صلبة فـي ال�سنة .
 معاجل ـ ــة (� )40أربعي ـ ــن متـ ــرامكعبا �أو �أكرث فـي اليوم .
 تدوي ـ ـ ــر (� )2000ألف ـ ـ ــي طـ ــنم ـ ــن مكاف ـ ــئ ثان ـ ــي �أك�سيـ ــد
الكرب ــون فــي ال�سنــة .
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م

1

2

ثالثا  :قطاع ال�صناعات الغذائية والتربيد :

القطـــاع

ال�صناعات الغذائية

التربيد ال�صناعي

الن�شـــاط

م

1

 �إنتاج حلوم الدواجن وم�شتقاتها . �إنتاج وحتويل الألبان وم�شتقاتها . تعبئة الأ�سماك وم�شتقاتها . �إنتاج املرطبات . �إنتاج الفطر . م�ستودعات التخزين املربدة .� -إنتاج الثلج .

القطـــاع

حظائر الطيور

رابعا  :قطاع حظائر املوا�شي والطيور :
الن�شـــاط

 -تربية الطيور لإنتاج البي�ض �أو اللحوم .

2

 -تربية الأبقار لإنتاج احلليب .

حظائر املوا�شي
 -تربية الأبقار لإنتاج اللحوم .

خــط الأ�ســـا�س

 ا�سته ـ ــالك (� )2500ألفيـنوخم�سمائــة ميجـاوات � /ساعة
من الكهرباء فـي ال�سنة .

العــدد فـي ال�سنــة

()1000000
مليـ ـ ــون طي ـ ـ ــر �سنويا .
()1000
�ألـف بقـرة حلوب �سنويا .
()2000
�ألفــا بقــرة �سنويا .
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النطــاق الأول

ي�شمل االنبعاثات املبا�شرة لغازات االحتبا�س
احل ـ ــراري الـ ــ�صادرة عـ ــن املرافـ ــق اململوك ــة
�أو اخلا�ضعة ل�سيطرة املن�ش ـ�أة وتكــون �ضمن
احلدود املادية للم�شروع  ،وتنتج عن :
�أ  -االحرتاق الثابت :
حرق الوقود الأحفوري امل�ستخدم لإنتاج
الطاقــة الكهربائيــة والبخــار واحلــرارة
با�ستخـ ــدام معـ ــدات فـ ـ ــي موقـ ــع ثابـ ــت
مثـ ـ ــل الغاليـ ـ ــات واملح ـ ــارق وال�سخانات
والأفران  ،واملجففات  ،واملحركات .
ب  -االحرتاق من و�سائل النقل :
حــرق الوقــود مــن كاف ــة و�سائ ــل النق ــل
اململوك ـ ـ ـ ـ ــة للمن�ش ـ ـ ـ ـ ـ�أة مث ـ ـ ـ ـ ــل ال�سي ـ ــارات
وال�شاحنـ ـ ـ ــات واجل ـ ــرارات واحلافـ ـ ـ ــالت
والقط ــارات (�سكــك احلديــد) واملع ـ ــدات
املتحركة كالرافعات واجلرافات .
وهي �إجمايل انبعاثات غازات االحتبا�س
احلراري غري املبا�شرة الناجتة عن مياه
ال�صرف ال�صحي اخلا�صة باملن�ش�أة .

ب  -مياه ال�صرف ال�صحي :

وهي �إجمايل انبعاثات غازات االحتبا�س
احلـ ــراري غي ـ ــر املبا�ش ـ ــرة الناجتـ ــة عـ ــن
حرق �أو حتلل النفايات ال�صلبة اخلا�صة
باملن�ش�أة .

النطــاق الثالــث
ي�شم ـ ـ ــل االنبعاث ـ ــات غيـ ـ ــر املبا�شـ ـ ــرة لغ ـ ــازات
االحتبا�س احلراري التي ال يت�ضمنها النطاق
الثاين  ،وتتكون من :
أ�  -النفايات ال�صلبة :

امللحـــق ( ج )
نطاقـات غـازات االحتبـا�س احلـراري
النطــاق الثانــي
ي�شمـ ـ ــل االنبعاثـ ــات غي ـ ــر املبا�شـ ــرة لغ ـ ــازات
االحتبـ ــا�س احل ـ ــراري الناجمـ ــة عــن الأن�شطــة
التـ ـ ــي جتـ ـ ــري داخ ـ ـ ــل احلـ ـ ــدود التنظيميـ ـ ــة
للمن�شـ ـ�أة  ،ولك ــن تنتــج عـن م�صــادر �أو مرافــق
متلكه ـ ــا �أو ت�سيطـ ـ ــر عليـ ـهـ ــا من�ش ـ ـ ـ�أة �أخ ـ ــرى
وتتكون من :
�أ  -الطاقة الكهربائية امل�شرتاة :
وهي �إجمايل انبعاثات غازات االحتبا�س
احلراري غري املبا�شرة الناجتة عن توليد
الكهرباء التــي تــم �شرا ؤ�هــا وا�ستخدامها
من قبل املن�ش�أة .
ب  -التربيد �أو احلرارة امل�شرتاة :
وهي �إجمايل انبعاثات غازات االحتبا�س
احل ــراري غيـ ــر املبا�شـ ــرة الناجتـ ـ ــة عـ ـ ــن
التربي ـ ــد �أو التدفئ ـ ــة التـ ــي تـ ــم �شرا�ؤه ــا
وا�ستخدامها من قبل املن�ش�أة .
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تابع  :امللح ــق (ج)  :نطاقـات غـازات االحتبـا�س احلـراري

النطــاق الثالــث
النطــاق الثانــي
النطــاق الأول
ج  -البخار امل�شرتى :
ج  -عمليات الت�صنيع :
ج  -م�صادر �إ�ضافية :
العملي ــات الفيزيائيـ ــة �أو الكيميائي ـ ــة
وهي �إجمايل انبعاثات غازات االحتبا�س
وه ــو �إجمالــي انبعاثــات غــازات االحتبــا�س
فـ ــي إ�طـ ـ ـ ــار عمليـ ـ ــة الت�صني ـ ــع وليـ ـ ــ�س
احل ـ ـ ـ ــراري غ ـيـ ـ ـ ــر املبا�شـ ـ ــرة الناجتـ ـ ــة
توليد
عن
الناجتة
املبا�شرة
غري
احلراري
من احرتاق الوقود  ،مثل انبعاثات ثاين
عـ ـ ــن م�ص ــادر �إ�ضافي ــة كا�ستخــراج ونقل
�أك�سيد الكربون من �صناعة الإ�سمنت ،
البخـ ــار ال ـ ــذي ت ـ ــم �ش ـ ــرا�ؤه وا�ستخدام ــه
املواد الأولية �أو الب�ضائع التي مت �إنتاجها
والغ ـ ــازات امل�شبع ـ ــة بالفل ـ ـ ــور من�صهـ ـ ــر
مــن قبــل املن�ش�أة .
�أو �شرا�ؤه ــا �أو نق ـ ــل العم ــال با�ستخ ــدام
الأملنيوم .
و�سائل ال متلكها املن�ش�أة .
د  -االنبعاثات الهاربة :
د � -إذا كانـ ـ ـ ـ ــت املراف ـ ـ ـ ـ ـ ــق (�أ) و (ب) و (ج)
إ�ط ـ ـ ــالق مق�صـ ـ ـ ــود �أو غي ـ ـ ــر مق�ص ـ ـ ـ ــود
مــن هــذه الغ ــازات ف ــي �إنتــاج ومعاجلة
م ــن النطــاق الثالث مملوكة �أو خا�ضعة
ونقـ ــل وتخزي ـ ــن وا�ستخ ـ ـ ــدام الوق ـ ــود
ل�سيط ــرة املن�شـ ـ�أة وتكـ ــون �ضمن احلدود
وغريها من املواد مثل �إطالق مركبات
املادي ـ ــة للم�شـ ــروع  ،ف�إنـ ــه يق ــع احت�سـ ــاب
الهيدروفلوروكربـ ــون خ ـ ــالل ا�ستخدام
انبعاثاتها من غازات االحتبا�س احلراري
�أو �صيانـ ــة مـ ـ ـعـ ــدات التربيـ ــد وتكيي ـ ـ ــف
�ضمن النطاق الأول .
الهـ ـ ــواء وت�س ـ ــرب غـ ـ ــاز امليثـ ــان الناتـ ـ ــج
مـ ــن نـ ــقل الغـ ـ ــاز الطبيع ـ ــي وعملي ـ ــات
اله�ض ــم الطبيعية لدى حيوانات املزرعة .
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القطــاع

الطاقة وال�صناعة

م

1

خــط الأ�ســا�س
 �أكرث من ( )1000000مليون طنمن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا .
 ( )1000000 - 500000طنمن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا .

امللحــق ( د )
الر�ســوم املاليــة للرتاخيــ�ص
الر�ســم املالــي
()1000
�ألف ريال عماين .
()500
خم�سمائة ريال عماين .

 ( )500000 - 2000طنمن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا .

()100
مائة ريال عماين .

()200
مائتا ريال عماين .

مواقع التخل�ص من النفايات وال�صرف ال�صحي

 2ال�صناعات الغذائية والتربيد

حظائر املوا�شي والطيور

وزارة التجــارة وال�صناعـــة
قــرار وزاري
رقم 2016/35
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم املنطقـة احلـرة ب�صحـار
ا�ستنادا �إىل قانون املناطق احلرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/56
و�إلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقم  2003/76بتطبيق قانــون اجلمــارك املوحــد لــدول جملــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/123ب�إن�شاء املنطقة احلرة ب�صحار ،
و�إلـ ــى موافقـ ــة وزارة املالي ـ ــة  ،بكتابه ـ ــا رقـ ــم  :مالي ـ ــة  -ت (/)64396م.ت.د11673/3/6/
امل�ؤرخ فـي 2015/10/5م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم املنطقة احلرة ب�صحار ب�أحكام الالئحة 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  21 :من ربيــع الثانــي 1437هـ
املوافـــــق  31 :من ينايــــــــــــــــــر 2016م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1134
ال�صادرة فـي 2016/2/7م
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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
رئيـ ـ ـ ــ�س جلنـ ـ ـ ـ ـ ــة املناطـ ـ ـ ـ ـ ــق احلـ ـ ـ ـ ــرة

الئحـة تنظيـم املنطقـة احلـرة ب�صحـار
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ()1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون املناطق احلرة امل�شار �إليه  ،كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني
قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
القانــــون :
قانون املناطق احلرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2002/56
املنطقـــة :
املنطقة احلرة ب�صحار .
قانــون املنطقــة :
قانون املنطقة احلرة ب�صحار املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2010/123
اجلهــة امل�شغلــة :
�شركة منطقة �صحار احلرة �ش.م.م .
الرئيـــ�س :
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة منطقة �صحار احلرة �ش.م.م .
النطاق اجلمركي :
�أي منطقة داخل حدود ال�سلطنة با�ستثناء املناطق احلرة .
الأمانـــــة :
الأمانة العامة لل�ضرائب بوزارة املالية .
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ا�ستمــارة طلــب الأر�ض :
اال�ستمارة التي ت�صدرها اجلهة امل�شغلة  ،ويقوم مبلئها م�ستخدمو املنطقة بهدف احل�صول
على قطعة �أر�ض  ،وتت�ضمن هذه اال�ستمارة ال�شروط والقواعد اخلا�صة باجلوانب البيئية
وت�سجيل الن�شاط فـي املحطة الواحدة .
م�ستخدمو املنطقة :
ال�شركات العاملة  ،ومزودو اخلدمات  ،والعاملون باملنطقة .
ال�شركات العاملة :
�أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو من�ش�أة جتارية �أو مالية �أو حتويلية �أو خدمية وفروعها �أو مكاتب
التمثيل التجارية العمانية �أو الأجنبية يرخ�ص لها مبزاولة الأن�شطة امل�صرح بها داخل
املنطقة .
مزودو اخلدمــات :
امل�ؤ�س�سات وال�شركات بخالف ال�شركات العاملة  ،والتي تقــوم بتزويــد ال�شركــات العاملــة
باخلدمات والكهرباء واملاء والهاتف ونقل الب�ضائع  ،واملطاعم  ،والنقل وال�شحن  ،وغريها
من اخلدمات التي حتتاج �إليها ال�شركة العاملة .
الــرتخيــــ�ص :
ترخي�ص مزاولة الن�شاط فـي املنطقة .
اجلهات املخت�صة :
�أي جهة حكومية ذات اخت�صا�ص بكل �أو بع�ض ن�شاطات املنطقة  ،وخمولة مبمار�سة الأن�شطة
داخلها .
املــادة ()2
تتوىل اجلهة امل�شغلة �إدارة املنطقة وتطويرها وتنمية التــبادل التجــاري الدولــي وجتــارة
العبور والإ�شراف على �أعمال املنطقة  ،وتتوىل على وجه اخل�صو�ص ما ي�أتي :
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�أ  -اقتـ ــراح اخلطـ ــط والربامـ ــج اخلا�صـ ــة بتطوي ـ ــر املنطقـ ـ ــة وتنميته ـ ـ ــا  ،وعر�ضه ـ ــا
على اللجنة .
ب  -اقرتاح م�شروعات اللوائح والقرارات والقواعد وال�ضوابــط اخلا�صــة بتخطيــط
الأرا�ضي  ،وا�ستخدامها فـي املنطقة وعر�ضها على اللجنة .
ج � -إ�صدار جميع �أنواع الرتاخي�ص باملنطقة بعد موافقة اجلهات املخت�صة من خالل
املحطة الواحدة .
د  -و�ضع مناذج الرتاخي�ص والت�صاريح الالزمة للعمل باملنطقة ومناذج عقود الإيجار
وحق االنتفاع واتفاقيات اال�ستثمار .
هـ  -توفـري خدمات الأمن وال�سالمة وخدمات الطوارئ باملنطقة .
و � -إ�صدار التعليمات اخلا�صة بانتقال الأ�شخا�ص واملركبات والآليات داخل املنطقة .
ز  -و�ضع ال�ضوابط الآتية :
 - 1حتديد �أوقات العمل باملنطقة .
 - 2ت�صاريح دخول وخروج الأ�شخا�ص واملركبات .
 - 3البناء والت�شغيل .
 - 4الت�أمني على الب�ضائع واملن�ش�آت داخل املنطقة .
 - 5بيع الب�ضائع باملزاد العلني و�إتالف الب�ضائع .
 - 6ال�ضواب ــط اخلا�صـ ــة باملخالفـ ــات املرتكبـ ــة داخـ ــل املنطق ــة احل ــرة  ،وعر�ضهـ ــا
على اللجنة .
 - 7حتديــد ع ــدد العمال ــة الأجنبيــة لل�شركة العاملة مبا يتفق وطبيعة ن�شاط
ال�شركة العاملة .
املــادة ()3
حت�صل اجلهة امل�شغلة ر�سوم الرتاخي�ص والت�صاريح واملوافقات ومقابل اخلدمات املبينة
بامللحق املرفق .
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املــادة ()4
تق ــوم اجلهـ ــة امل�شغل ــة م ــن خـ ــالل نظام املحطة الواحدة مبنح الرتاخي�ص والت�صاريح
واملوافقات ذات ال�صلة لل�شركات العاملة داخل املنطقة نيابة عن اجلهات املخت�صة  ،ولتنفـيذ
ذلك  ،تلتزم اجلهات املخت�صة وفق الت�شريعات النافذة بتعيني موظفـني تابعني لها لأعمال
املحطة الواحدة التي حتددها اجلهة امل�شغلة ملمار�سة �صالحيات تلك اجلهات املخت�صة .
املــادة ()5
مبراعاة الإجراءات اجلمركية املطبقة فـي النطاق اجلمركي  ،يجوز للجهة امل�شغلــة و�ضــع
الإجراءات التي تراها �ضرورية لدخول وخروج الب�ضائع من املنطقة  ،وذلك بالتن�سيــق مع
�شرطة عمان ال�سلطانية .
الف�صل الثاين
�ضوابط الرتخي�ص
املــادة ()6
ال ي�سمح مل�ستخدمي املنطقة مبزاولة العمل �إال بعد احل�صول على �أحد الرتاخي�ص الآتية :
أ�  -ترخي�ص �شركة عاملة .
ب  -ترخي�ص مزودي خدمة .
املــادة ()7
ي�سمح لل�شركة العاملة مبزاولة الأن�شطة الآتية فـي املنطقة :
أ�  -الن�شـ ـ ـ ـ ـ ــاط التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري  :وي�شمل �أعمال اال�سترياد والت�صدير  ،جتارة عامة ،
والتخزين  ،والتداول داخل املنطقة .
ب  -الن�شـ ـ ـ ـ ـ ــاط ال�صناعـ ـ ــي  :وي�شم ــل الأعم ــال التي تقوم على الت�صنيع و�إعادة
التجميع و�إعادة الت�صنيع .
ج  -الن�شـ ـ ـ ـ ـ ــاط اخلدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  :وي�شم ـ ــل اخلدمـ ــات اللوج�ستيـة  ،وخدم ــات تقدي ــم
اال�ست�شارات  ،و�أي خدمات يتطلبها عمل ال�شركات
العاملة .
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د  -الن�ش ــاط امل�صرفـي واملالــي  :وي�شمل البنوك و�أعمال ال�صرافة والتحويالت املالية .
هـ  -الن�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط التعليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  :وي�شمل املدار�س واملعاهد .
و  -الن�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ال�صحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  :وي�شمــل امل�ست�شفـيـ ــات واملراكــز ال�صحيــة واملختبــرات
وال�صيدليات واملراكز ال�صحية التخ�ص�صية .
ز � -أي �أن�شطة �أخرى يتطلبها العمل فـي املنطقة  ،ومبا ال يتعار�ض مع القوانني
النافذة فـي ال�سلطنة .
املــادة ()8
تعد اجلهة امل�شغلة قائمة بالأن�شطة والأعمال املحظورة داخل املنطقة  ،ويجوز لها تعديل
هذه القائمة كلما اقت�ضت احلاجة  ،وذلك بعد التن�سيق مع اللجنة .
املــادة ()9
ت�صدر اجلهة امل�شغلة ترخي�ص مزود خدمة لل�شركات التي تزاول �أن�شطة تقدمي خدمات
الكهرباء واملاء والهاتف والربيد والنقل والتغذية وغريها من اخلدمات التي حتتاج �إليها
ال�شركة العاملة .
املــادة ()10
ال ي�سمـ ــح مبزاولـ ــة �أي ن�شـ ــاط �أو �أعمـ ــال داخـ ــل املنطق ــة �إال بعد احل�صول على ترخي�ص
م ــن اجلهة امل�شغل ــة  ،وفـي حال ــة رغبــة م�ستخدمي املنطقة فـي مزاولة �أكرث من ن�شــاط ،
يتعني عليهم احل�صول على ترخي�ص لكل ن�شاط  ،وفق �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ()11
 - 1يج ــب علـ ــى ال�شرك ــة العامل ــة الت�سجيل فـي �سجل ال�شركات العاملــة باملنطقــة وفقــا
للإجراءات املتبعة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 2يجب على �شركات مزودي اخلدمة الت�سجيل فـي �سجل مزودي اخلدمة باملنطقة وفقا
للإجراءات املتبعة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 3ي�صدر الرتخي�ص بعد �سداد الر�سم املقرر .
 - 4يحدد فـي الرتخي�ص الأن�شطة التي ي�سمح للمرخ�ص له مبمار�ستها .
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املــادة ()12
يقدم طلب الرتخي�ص �إىل اجلهة امل�شغلة على اال�ستمارة املعدة لهذا الغر�ض  ،مرفقا بها
كافة امل�ستندات املحددة بهذه اال�ستمارة  ،وا�ستمارة طلب الأر�ض � ،أو ا�ستمارة طلب �إيجار .
املــادة ()13
عل ــى اجله ــة امل�شغل ــة �إخط ــار مق ــدم طل ــب الرتخي ــ�ص باملوافقـ ــة �أو الرفـ ــ�ض خ ــالل ()15
خم�ســة ع�شــر يوم عمل من تاريخ ا�ستكمال امل�ستندات املطلوبة �أو �أي مدة �إ�ضافـية �ضرورية
لتقييم الدرا�سات البيئية التي ترتبط ب�إ�صدار ترخي�ص بيئي للم�شروع  ،ويعتب ــر م�ضــي
ه ــذا امليع ــاد مبثاب ــة رفــ�ض للطلــب  ،ويجوز ملقدم الطلب �إعادة تقدمي الطلب بعد م�ضي
(� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الرف�ض .
وفـ ــي جم ــيع الأح ــوال يج ــوز ل ــذوي ال�شـ ـ�أن التظلــم من القرار خالل (� )60ستني يوما
مــن تاريــخ �إعالنــه بالقرار � ،أو علمهم به علما يقينيا  ،ويجب البت فـي التظلم خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي هذا امليعاد دون رد مبثابة رف�ض للتظلم .
املــادة ()14
يعترب طلب الرتخي�ص ملغى �إذا مل يقم مقدم الطلب با�ستكمال امل�ستندات املطلوبة خالل
( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ �إخطاره � ،أو �أي مدة �أخرى توافـ ــق عليهــا اجله ــة
امل�شغلة .
املــادة ()15
ي�س ــري الرتخيـ ــ�ص ملـ ــدة �سنة ميالدية واحدة  ،تبد أ� من تاريخ �إ�صدارها  ،وجتدد �سنويا
�شريطة توافر الآتي :
�أ � -سريان الرتخي�ص .
ب � -سريان عقد الإيجار .
ج � -سداد كافة امل�ستحقات املالية للجهة امل�شغلة .
د � -سداد ر�سم �إعادة الت�سجيل .
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الف�صــل الثالــث
مزايـا وحوافـز ال�شركـة العاملـة
املــادة ()16
تتمتع ال�شركة العاملة باحلوافز واالمتيازات املقررة فـي القانون  ،وقانــون املنطقــة  ،وله ــا
ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�أ  -الإعفاء من �شرط احلد الأدنى لر�أ�س املال امل�ستثمر املنــ�صو�ص عليــه ف ــي قانــون
ال�شركات التجارية �أو �أي قانون �آخر .
ب  -الإعفاء من تطبيق �أحكام قانون الوكاالت التجارية .
ج  -الإعفاء من ال�ضرائب بالن�سبة للحوافز واملزايا املمنوحة لها .
املــادة ()17
يجوز لل�شركة العاملة �إعادة ت�أجري الأرا�ضي �أو املن�ش�آت لطرف ثالث مبوجب عقد ت�أجري
مبراعاة ما ي�أتي :
أ�  -املوافقة الكتابية للجهة امل�شغلة على الت�أجري.
ب  -ت�سجيل امل�ست�أجر ك�شركة عاملة فـي املنطقة وفقا للقواعد والإجراءات املتبعة فـي
هذا ال�ش�أن .
ج � -سداد امل�ستحقات املالية للجهة امل�شغلة  ،وت�سجيل عقد الت�أجري .
د  -تقدمي تعهد كتابي مب�س�ؤولية ال�شركة العاملة بالت�ضامن مع امل�ست�أجر عن �أي
التزامات جتاه اجلهة امل�شغلة واجلهات ذات ال�صلة .
هـ  -توفر امل�ساحة الكافـية لقيام ال�شركة العاملة مبمار�سة ن�شاطها .
املــادة ()18
ي�شرتط لإعفاء ال�شركة العاملة فـي املنطقة ملدة ( )10ع�شر �سنوات من ال�ضرائب ما ي�أتي :
أ� � -أن تكون م�سجلة فـي �سجل ال�شركات العاملة باملنطقة .
ب � -أن تكون حا�صلة على الرتخي�ص وفقا للقوانني واللوائح املنظمة ملبا�شرة الن�شاط .
ج � -أن تكون مرتبطة بعقد �إيجار �أو اتفاقية ا�ستثمار مع اجلهة امل�شغلة .
د � -أن تبا�شر ن�شاطها داخل املنطقة .
هـ � -أال تقل ن�سبة التعمني عن ( )%15خم�سة ع�شر باملائة .
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املــادة ()19
يكون جتديد الإعفاء من ال�ضرائب لعدة فرتات  ،ومبا ال يتجاوز ( )25خم�سا وع�شرين
�سنة على النحو الآتي :
أ�  -ملدة ( )5خم�س �سنوات بعد ( )10ال�سنوات الع�شر الأوىل �شريطة �أال تقل ن�سبة
التعمني عن ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة .
ب  -ملدة ( )5خم�س �سنوات بعد ال�سنة ( )15اخلام�سة ع�شرة �شريطة �أال تقل ن�سبــة
التعمني عن ( )%35خم�سة وثالثني باملائة .
ج  -ملدة ( )5خم�س �سنوات بعد ال�سنة ( )20الع�شرين �شريطة �أال تقل ن�سبة التعمني
عن ( )%50خم�سني باملائة .
املــادة ()20
ي�صدر قرار الإعفاء املن�صو�ص عليه بهذه الالئحة وفقا للإجراءات الآتية :
�أ  -بالن�سب ــة للجهـ ــة امل�شغل ــة يق ــوم جملـ ــ�س �إدارة اجلهـ ــة امل�شغل ــة بع ـ ــر�ض الطل ــب
على الرئي�س العتماده  ،و�إحالته �إىل الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية  ،مرفقا
به كافة امل�ستندات اخلا�صة باجلهة امل�شغلة .
ب  -بالن�سب ــة لل�شركة العاملة تتوىل اجلهة امل�شغلــة درا�س ــة الطلــب و�إعداد مذكرة
بر�أيها ب�ش�أن الإعفاء  ،واعتماده من الرئي�س  ،مع حتديد ما ي�أتي :
 -1مدى توافر ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
 -2تاريخ �سريان الرتخي�ص  ،وعقد الإيجار �أو اتفاقية اال�ستثمار .
ويقوم الرئي�س بعر�ض املذكرة على رئي�س اللجنة العتمادها  ،و�إحالتها �إىل الوزير امل�س�ؤول
عن ال�ش�ؤون املالية مرفقا بها كافة امل�ستندات املقدمة من ال�شركة العاملــة  ،علــى �أن تت ــم
الإحالة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ املذكرة .
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الف�صــل الرابــع
قواعـد الإعفـاء ال�ضريبـي باملنطقـة
املــادة ()21
 - 1تلتزم دائرة الإعفاءات ال�ضريبية واجلمركية بالأمانة ب�إخطار ال�شركة العاملة بالقرار
ال�صادر ب�ش�أن طلب الإعفاء .
 - 2تقوم الأمانة بفتح �سجل خا�ص لكل �شركة عاملة للت�أكد من مدى التزامها بال�ضوابط
وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
 - 3تقوم اجلهة امل�شغلة فـي حالة خمالفة ال�شركة العاملة لل�ضوابط وال�شروط املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة ب�إخطارها ب�ضرورة ت�صحيح املخالفة خالل (� )1شهر واحد
من تاريخ الإخطار  ،وتر�سل ن�سخة منه �إىل الأمانة .
 - 4للأمان ــة ح ــق التن�سي ــق مـ ــع اجلهـ ــة امل�شغل ــة للقيـ ــام ب�إجـ ــراءات التحقـ ــق والتدقيـ ــق
عل ــى ال�شرك ــة العامل ــة للت�أك ــد م ــن التزامها بال�ضوابط وال�شروط املتعلقة بالإعفاء
ال�ضريبي املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ()22
تلتزم ال�شركة العاملة مب�سك ح�سابات منتظمة ومعتمدة لأن�شطتها من مراقب ح�سابات
مرخ�ص له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة  ،وتزويد الأمانة بتلك احل�سابات .
املــادة ()23
للوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية  -بناء على طلب الأمانة  -اتخاذ الإجراءات الآتية :
�أ  -وقف قرار الإعفاء ب�صفة م�ؤقتة حلني تقدمي ح�سابات ال�شركــة  ،وما يفـيــد تقيــد
ال�شركة بن�سبة التعمني املحددة فـي املادة ( )19من هذه الالئحة.
ب � -سحب قرار الإعفاء �إذا تبني �أنه قام على �سبب غري م�شروع .
ج � -إلغاء قرار الإعفاء من التاريخ الذي يثبت فـيه �أن ال�شركة العاملة مل تعد تبا�شر
ن�شاطها داخل املنطقة � ،أو مل تعد تتوافر فـي �ش�أنها �أي من ال�شروط وال�ضوابط
املتطلبة قانونا للإعفاء .
وعلى الأمانة فـي جميع الأحوال �إخطار اجلهة امل�شغلة وال�شركة العاملة بالقرار ال�صادر
بوقف �أو �سحب �أو �إلغاء الإعفاء .
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املــادة ()24
علــى ال�شركــة العاملــة تقديــم �إقــرار �ضريبــي فـي نهاية كل عام مت�ضمــنا تقدي ــم قائمــة
بالعاملني لديها  ،ون�سبة التعمني املحققة فـي تاريخ تقدمي الإقرار ال�ضريبي .
وال ينطبق الإعفاء ال�ضريبي على ال�شركات العاملة التي مل حتقــق الــحد الأدنــى لن�ســب
التعمني الآتية :
 ( )%15خم�سة ع�شر باملائة من ال�سنة الأوىل �إىل ال�سنة العا�شرة . ( )%25خم�سة وع�شرون باملائة من ال�سنة احلادية ع�شرة �إىل ال�سنة اخلام�سة ع�شرة . ( )%35خم�سة وثالثون باملائة من ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة �إىل ال�سنة الع�شرين . ( )%50خم�سون باملائة من ال�سنة احلادية والع�شرين �إىل ال�سنة اخلام�سة والع�شرين .وفـي حال عدم حتقيق احلد الأدنى املطلوب فـي �أي �سنة ف�إنه :
أ�  -ال يجوز متديد فرتة الإعفاء خالل تلك ال�سنة .
ب  -يجب �أن يخ�ضع �أي ربح ذكر فـي تلك ال�سنة ل�ضريبة الدخل املطبقة .
ج  -ال يجوز ترحيل �أي خ�سائر مرتاكمة للتقييم ال�سنوي فـي التقييم املذكور �أعاله
من الربح �أو اخل�سارة .
د  -ال يعتـ ــرب الإعف ــاء ال�ضريب ــي نافـ ــذا �إال مـ ــن خـ ــالل �إ�صـ ــدار �شـهـادة تثبت ذلك
من اجلهة املخت�صة من خالل املحطة الواحدة .
املــادة ()25
يجــوز لل�شركــة العاملة بيع منتجاتها وتقدمي خدماتها داخـل النطــاق اجلمركــي وفــقا
للإجراءات املتبعة فـي هذا ال�ش�أن .
الف�صــل اخلامــ�س
قواعـد �إدخـال و�إخـراج الب�ضائـع
املــادة ()26
 - 1يتم �إدخال الب�ضائع �إىل املنطقة و�إخراجها منها �إىل خارج ال�سلطنة � ،أو �إىل منطقة
حرة �أخرى دون �أن تخ�ضع لل�ضرائب اجلمركية .
 - 2يجوز �إدخال الب�ضائع املعاد ت�صديرها من داخل البالد �إىل املنطقة على �أن تخ�ضع
لقيود الت�صدير والإجراءات اجلمركية املتبعة فـي حالة �إعادة الت�صدير .
 - 3ال تخ�ضع الب�ضائع املوجودة فـي املنطقة لأي قيد من حيث مدة بقائها فـيها .
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املــادة ()27
يحظر �إدخال الب�ضائع التالية �إىل املنطقة :
أ�  -الب�ضائع التي يكون من�ش�ؤها دوال تقرر مقاطعتها اقت�صاديا من قبل ال�سلطنة .
ب  -املـ ــواد املخـ ــدرة وم�شتقاتهـ ــا با�ستثن ــاء م ــا يل ــزم من ــها ل�صناع ــة الأدوي ــة وامل ــواد
ال�صيدالنيــة .
ج  -الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات ما مل يتم احل�صول على ترخيــ�ص مــن اجلهــات
املخت�صة .
د  -املواد الكيميائية �أو املواد امل�شعة با�ستثناء امل�سموح بها من اجلهات املخت�صة وفقا
لل�شروط وال�ضوابط التي ت�ضعها تلك اجلهات .
هـ  -مواد النفايات ال�ضارة بالبيئة .
و  -الب�ضائع املخالفة للقوانني املتعلقة بحماية امللكية الفكرية والتجارية وال�صناعية
والأدبية والفنية ال�صادر بها قرار من اجلهات املخت�صة .
املــادة ()28
يل ــتزم �أ�صح ــاب الب�ضائ ــع املن�صـ ــو�ص علي ــها فــي املادة ( )27من هذه الالئحة بالتعوي�ض
عن كل �ضرر �أو عطل �أو تلف ينجم عن �إدخال تلك الب�ضائع �إىل املنطقة  ،ويتم الت�صرف
فـيها وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد .
املــادة ()29
يتــم �إدخــال الب�ضائع الواردة من خارج ال�سلطنة وفقا للإجراءات الآتية  ،ومبراعاة �أي
�إجراءات �أخرى حتددها اجلهة امل�شغلة �أو اجلهات املعنية فـي النطاق اجلمركي :
أ�  -يقوم موظفو اجلمارك ب�إعداد بيان مرور بالعبور (الرتانزيت) باملنفذ احلدودي
الذي تدخل منه الب�ضائع  ،يعنون �إىل املنطقة وفقا للإجراءات املتبعة فـي هذا
ال�ش ـ�أن  ،وتعام ــل الب�ضائ ــع معامل ــة الب�ضائع العابرة �أرا�ضي النطاق اجلمركي
�شريطة قيام مالك الب�ضائع �أو من يفو�ضه بتقدمي �ضمان وفقا لقانون اجلمارك
املوحد بقيمة معادلة لتغطية ال�ضرائب اجلمركية .
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ب  -يقوم موظفو جمرك املنطقة بتدقيق البيانات اجلمركية على مداخل املنطقة ،
وقيدها فـي �سجل يعد لهذا الغر�ض .
ج  -يقوم موظفو اجلهة امل�شغلة �أو ال�شركــة العاملــة بح�سب الأحوال بت�سلم الب�ضائع
بعد معاينتها �أوليا من موظفـي اجلمارك وتثبيت دخولها وتعبئة منوذج املعاينة ،
وعلى جمارك املنطقة موافاة اجلهة امل�شغلة بن�سخ من مناذج املعاينة .
املــادة ()30
يتم �إدخال الب�ضائع الأجنبية الواردة من داخل النطاق اجلمركي للمنطقة من خالل
جم ــرك املنطق ــة مبوج ــب �شه ــادة من�شـ ـ أ� وفاتـ ــورة م ــن امل�ص ــدر  ،ويعد بيان جمركي �صادر
�أو �إعادة �صادر وفقا للإجراءات املبينة فـي املادة ( )29من هذه الالئحة .
املــادة ()31
يتم �إدخال املركبات واملعدات والآالت من داخل النطاق اجلمركــي للمنطق ــة من خالل
جمرك املنطقة عن طريق املالك �أو من يفو�ضه �شريطة تقدمي براءة ذمة �أو �شهادة ت�سفـري
�أو �إثبات عدم وجود رهن عليها لأي جهة ووفقا للإجراءات املبينة باملادة ( )29من هذه
الالئحة .
املــادة ()32
يتم �إخراج الب�ضائع من املنطقة وفقا للإجراءات الآتية  ،ومبراعاة �أي �إجراءات �أخرى
حتددها اجلهة امل�شغلة :
أ�  -يقدم مالك الب�ضائع �أو املفو�ض طلب الإخراج وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض ،
مرفقا به الفاتورة اخلا�صة بالب�ضائع .
ب � -سداد �أي ر�سوم للجهة امل�شغلة .
ج � -إدخال الب�ضائع �إىل ال�ساحة اجلمركية لغر�ض املعاينة واملطابقة  ،بنــاء علــى طلــب
من جمارك املنطقة .
د � -إعداد بيان جمركي مبحتويات طلب الإخراج .
هـ  -امل�صادق ــة عل ــى طلـ ــب الإخ ــراج م ــن اجله ــة امل�شغل ــة لل�سمـ ــاح ب�إخــراج الب�ضائــع
من املنطقة .
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املــادة ()33
يجوز لل�شركات العاملة �إدخال الب�ضائع �إىل داخل النطاق اجلمركي ب�صفة م�ؤقتة ودون
�سداد ال�ضرائب اجلمركية وفقا للإجراءات الآتية ومبراعاة �أي �إجراءات �أخرى حتددها
�شرطة عمان ال�سلطانية (الإدارة العامة للجمارك) واجلهة امل�شغلة  ،و�أي �ضوابط �أخرى
واردة فـي قانون اجلمارك املوحد تتعلق بنظام الإدخال امل�ؤقت للب�ضائع :
أ� � -أن يكون الإدخال بهدف �إ�صالح �أو معاجلة �أو اختبار �أو �صيانة الب�ضائع �شريطة
عدم توفرها فـي املنطقة �أو للم�شاركة فـي املعار�ض والأ�سواق الرتويجية .
ب  -تقدي ــم �ضمانات كافـي ــة وفق ــا لقانــون اجلمارك املوحد بقيمة معادلة لتغطية
ال�ضرائب اجلمركية .
ج � -أن يكون الإدخال ملدة (� )6ستة �أ�شهر قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط .
املــادة ()34
تك ــون ال�شرك ــة العاملــة م�س�ؤولة م�س�ؤولية كاملة جتــاه اجله ــة امل�شغل ــة والإدارة العامــة
للجــمارك عن كافة الب�ضائع التي بحوزتها  ،والتي تعود ملكيتها �إليهــا � ،أو تكون خمزنة
لديهــا للغــري  ،ويتعيــن على ال�شركة العاملة م�سك ال�سجالت والقيود اخلا�صة بذلك وفقا
لل�ضوابط التي ت�ضعها اجلهة امل�شغلة .
املــادة ()35
يكون كل من ال�شركة العاملة واملخل�صني اجلمركيني واملفو�ضني واملتعاملني مع املنطقة
م�س�ؤولني م�س�ؤولية كاملة عن �صحة الوثائق والبيانات املقدمة مــن قبلهــم  ،وحتم ــل �أي
�إجراءات قانونية بخ�صو�صها .
املــادة ()36
تعامل الب�ضائع اخلارجة من املنطقة �إىل النطاق اجلمركي معاملة الب�ضائع الأجنبية
حتى لو ا�شتملت على مواد �أوليــة حمليـة �أو على �أ�صناف �سبق ت�أدية ال�ضرائب اجلمركية
عنها قبل �إدخالها املنطقة .
املــادة ()37
تعامل الب�ضائع امل�صنعة واملجمعة داخل املنطقة معاملة الب�ضائع حملية املن�ش�أ بغر�ض
الت�صدير �إىل اخلارج .
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املــادة ()38
للجهة امل�شغلة �أن تبيع �أو تتلف �أو ت�ستخدم الب�ضائع املرتوكة فـي املنطقة بعد مرور ()90
ت�سعني يوما على تركها  ،وال تقبل �أي مطالبة ب�ش�أنها بانق�ضاء هذه املدة .
الف�صــل ال�ســاد�س
قواعــد امل�س�ؤوليــة
املــادة ()39
� - 1إذا مل يقم م�ستخدمو املنطقة خالل ( )90ت�سعني يوما من تاريخ انتهاء عقد الإيجار
لأي �سبب من الأ�سباب ب�إزالة املباين �أو املن�ش�آت التي �أقاموها و�إخالء املحل امل�ست�أجر
من جميع حمتوياته  ،جاز للرئي�س �أن ي�أمر بالإخالء والإزالة على نفقة امل�ست�أجر ،
وو�ضع حمتويات املحل بر�سم التخزين اليومي على ح�سابه فـي امل�ستودعات �أو ال�ساحات
العامة  ،وال تكون املنطقة م�س�ؤولة عن �أي �ضرر �أو تلف يلحق بالب�ضاعة من جراء
عملية الإخالء �أو النقل .
� - 2إذا انق�ضى امليعاد املن�صو�ص عليه فـي البند ( )1من هذه املادة  ،ومل تبد اجلهة امل�شغلة
رغبتها فـي �أن ت�ؤول �إليها حمتويات املحل امل�ست�أجر  ،جاز لها بعد م�ضي ( )90ت�سعني
يوما من �إخطار امل�ست�أجر �أو ممثله القانوين كتابة � ،أن تقوم بالبيع باملزاد العلني وفقا
لل�ضوابط املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ()40
ت�ستوفـي اجلهة امل�شغلة كامل م�ستحقاتها املالية قبل امل�ست�أجر من ثـمن بيع الب�ضائع
واملحتويات  ،وفـي حالة زيادة الثمن عن هذه امل�ستحقات يودع الباقي فـي ح�ســاب اجلهــة
امل�شغلة ل�صالح امل�ست�أجر  ،وفـي حالة عدم كفاية الثمن ل�سداد تلك امل�ستحقات يتم املطالبة
بها وفق الإجراءات املتبعة لتح�صيل احلقوق املالية للجهة امل�شغلة .
املــادة ()41
فـي حالة عدم �إمكانية بيع املحتويات لأي �سبب من الأ�سباب  ،يجــوز للرئي ــ�س �أن ي�أمر
ب�إتالفها وفقا لل�ضوابط والإجراءات املقررة فـي هذا ال�ش�أن  ،ويحق للجهة امل�شغلة الرجوع
�إىل امل�ست�أجر لدفع كافة التكاليف التي ترتتب على ذلك  ،وال يجوز للم�ست�أجر املطالبة
با�سرتداد الب�ضائع �أو قيمتها .
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املــادة ()42
يكون م�ستخدمو املنطقة م�س�ؤولني عن ت�صرفات كافة العاملني لديهم داخل املنطقة .
املــادة ()43
تكون ال�شركة العاملة م�س�ؤولة بالت�ضامن مع املودعني لديها عن �أي ر�سم ي�ستحق للجهة
امل�شغلة عن الب�ضائع التي تخزن لديها للغري .
املــادة ()44
تلتزم ال�شركة العاملة بتقدمي وثيقة ت�أمني على الب�ضائع املخزنة لديها باملنطقة والعائدة
ملكيتها لها �أو للغري وفقا لل�ضوابط املقررة فـي هذا ال�ش�أن  ،وفـي حالة عدم تقدمي هــذه
الوثيقة تقوم اجلهة امل�شغلة وعلى ح�ساب ال�شركة العاملة بالت�أمني على الب�ضائع  ،وللجهة
امل�شغلة �إ�ضافة ( )%10ع�شرة باملائة من قيمة الوثيقة كر�سوم خدمات .
الف�صــل ال�سابــع
اجلــزاءات
املــادة ()45
مــع عــدم الإخالل ب�أي جزاءات �أخرى من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،للجهة امل�شغلة
�أن توقع �أيا من اجلزاءات الآتية :
أ�  -توجيه �إنذار كتابي للمخالف  ،مدته �أ�سبوع واحد .
ب  -فر�ض غرامة مالية على املخالف ال تتجاوز ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
ج  -منع املخالف من دخول املنطقة ملدة ال تتجاوز (� )1سنة واحدة .
د � -إيقاف املخالف عن العمل ملدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر .
هـ  -من ــع املخال ــف مــن مزاولة العمل داخل املنطقة  ،مبا فـي ذلك منعه من �إخراج
الب�ضائع �إىل حني �إزالة �أ�سباب املخالفة .
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املــادة ()46
للجهة امل�شغلة �سحب ترخي�ص ال�شركة العاملة �إذا كان قد �صدر بناء على غ�ش �أو تدلي�س ،
كما لها �إلغاء الرتخي�ص �أو ف�سخ عقد الإيجار فـي �أي من احلاالت الآتية :
 - 1عدم مبا�شرة �أعمال البناء والت�شييد  ،وجتهيز املوقع خالل (� )6ستة �أ�شهر من
تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص دون �إبداء �أ�سباب مقبولة.
 - 2عدم ممار�سة الن�شاط املحدد بالرتخي�ص ملدة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار
الرتخي�ص دون �إبداء �أ�سباب مقبولة .
 - 3التوقف عن مزاولة الن�شاط املحدد فـي الرتخي�ص ملدة (� )6ستة �أ�شهر دون �إبداء
�أ�سباب مقبولة .
 - 4الت�أخر عن دفع الإيجارات امل�ستحقة عليه ملدة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ا�ستحقاقها .
 - 5عدم جتديد عقد الإيجار �أو مت �إنها�ؤه لأي �سبب من الأ�سباب .
� - 6إدخال �سلع حمظورة �إىل املنطقة .
 - 7ممار�سة �أي �أن�شطة خمالفة لأحكام هذه الالئحة �أو القوانني �أو اللوائح املعمول
بها فـي املنطقة .
ويج ــوز لذوي ال�ش�أن التظلم من القرار خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إعالنه بالقرار
�أو علم ــه ب ــه علمــا يقينــيا  ،ويجــب البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه  ،ويعترب م�ضي هذا امليعاد دون رد مبثابة رف�ض للتظلم .
الف�صل الثامن
�أحكام ختامية
املــادة ()47
ت�سري القوانني واللوائح النافذة فـي ال�سلطنة داخل املنطقة مبا ال يتعار�ض مع القانون
وقانون املنطقة وهذه الالئحة وطبيعة الأن�شطة املزاولة فـي املنطقة .
املــادة ()48
تقوم اجلهة امل�شغلة عند انتهاء عقد الإيجار  -لأي �سبب من الأ�سباب  -ب�إخطار اجلهات
املعنية بذلك .
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املــادة ()49
يلتزم م�ستخدمو املنطقة  -فـي حالة �إنهاء عقد الإيجار لأي �سبب من الأ�سباب  -بالإف�صاح
عن كافة العاملني الأجانب لديهم  ،و�إلغاء �إقامتهم  ،وترحيلهم م ــن ال�سلطن ــة وفقــا
للقوانني املتبعة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ()50
 - 1على م�ستخدمي املنطقة االلتزام بالقوانني والقواعد وال�ضوابط املتعلقة بال�صحة
وال�سالمة و�صون البيئة.
 - 2للجهات احلكومية املعنية بالأمن وال�صحة وال�سالمة و�صون البيئة  -بعد التن�سيق
مع اجلهة امل�شغلة  -الدخول لأي مكان داخل املنطقة للتفتي�ش  ،والتحقق من توافر
ال�شروط املتطلبة قانونا .
 - 3تلتــزم اجلهــة امل�شغل ــة بعــدم منــح تراخيــ�ص مزاولــة الن�شاط االقت�صادي للم�شاريع
ال�صناعية �إال بعد تقدمي درا�سة الت�أثريات البيئية كلما كان ذلك �ضروريا ح�سب طبيعة
امل�شروع واحل�صول على ت�صريح بيئي من اجلهات املخولة بذلك .
املــادة ()51
تتوىل اجلهة امل�شغلة حتديد مزودي اخلدمة فـي املنطقة  ،وال يج ــوز مل�ستخدم ــي املنطقة
التعامل �إال مع مزودي اخلدمة  ،املرخ�صني من قبل اجلهة امل�شغلة .
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ملحــق الر�ســــــوم
�أوال  :ر�س ـ ــوم الت�أ�سي ـ ـ ــ�س :

ر�سم الت�أ�سي�س لل�صناعات (ملرة واحدة)

()1550
�ألف وخم�سمائة وخم�سون رياال عمانيا

ر�س ـ ــم الت�أ�سيـ ـ ــ�س للخدمـ ــات اللوج�ستي ـ ــة

()1050

وال�صناعات اخلفـيفة (ملرة واحدة)

�ألف وخم�سون رياال عمانيا
 للتخزين فـي �ساحات مفتوحة /( )3ثالثة رياالت عمانية� /شهر/م2

ر�سـ ــم التخزيــن اليومــي فـ ــي امل�ستودع ــات
وال�ساحــات العامــة

 للتخزيـ ـ ــن فـ ــي امل�ستودع ـ ــات /( )10ع�ش ــرة ري ــاالت عماني ــة�/شهــر/م2
تبع ــا لن ــوع ب�ضاع ــة الأ�صــول

وي�شمل ر�سم الت�أ�سي�س  :ر�سوم الت�سجيل لدى وزارة التجارة وال�صناعة  ،ور�سوم ع�ضوية
غرفة جتارة و�صناعة عمان ملدة عام واحد  ،و�إيجار �صندوق بريد ملدة عام واحد  ،ور�سوم
الت�أهيل امل�سبق ل�شركات املرافق العامة و�أي ر�سوم حكومية �أخرى .
وتعتبــر ر�ســوم الت�سجي ــل لــدى وزارة التجــارة وال�صناعــة  ،ور�سوم ع�ضوية غرفة جتارة
و�صناعة عمان  ،و�إيجار �صندوق الربيد  ،ور�سوم الت�أهيل امل�سبق ل�شركات املرافق العامة ،
ر�سوما واجبة الدفع �سنويا .
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ثانيا  :ر�س ــوم ترخي ــ�ص ال�شرك ـ ــات العاملـ ــة

ترخيـ ـ ـ ــ�ص اخلدمـ ـ ـ ـ ـ ــات اللوج�ستي ـ ـ ـ ــة
(يجـ ــدد �سنويــا)

()385
ثالثـمائة وخم�سة وثـمانـون ريـاال عمانيا
ف ــي ال�سنــة

ترخيـ ــ�ص �صناعـ ــي
(يج ــدد �سنويـ ــا)

()385
ثالثـمائة وخم�سة وثـمانون رياال عمانيا
ف ــي ال�سنــة

()385
ترخي ــ�ص ال�صناعــات اخلفـيفة والتجميع
ثالثـمائة وخم�سة وثـمانون رياال عمانيا
(يجدد �سنويا)
ف ــي ال�سنــة
ترخي�ص جتارة عامة
(يجدد �سنويا)

()3000
ثالثة �آالف ريال عماين فـي ال�سنة

ثالثا  :ر�س ـ ــوم ترخي ـ ــ�ص مـ ــزود اخلدم ـ ــة
()560
خم�سمائ ــة و�ست ــون ري ــاال عمانيــا
ف ــي ال�سنــة

ترخي�ص مزود خدمة
(يجدد �سنويا)

-360-

رابعا  :ر�سوم الت�صاريح
ت�صريح �أعمال فـي قطعة �أر�ض للقطع
التي ال تزيد م�ساحاتها على ()30000
ثالثني �ألف مرت مربع

()500
خم�سمائة ريال عماين للت�صريح

ت�صريح �أعمال فـي الأرا�ضي التي تزيد
م�ساحاتهــا علــى ( )30000ثالثني �ألف
مرت مربع

()1000
�ألف ريال عماين للت�صريح

ت�صريح عمل فـي امل�ساحات امل�شرتكة

()350
ثالثـمائة وخم�سون رياال عمانيا
للت�صريـ ــح

ت�صريح نقل خا�ص

()350
ثالثـمائة وخم�سون رياال عمانيا
للت�صريـ ــح

ت�صريح �إجارة من الباطن

()770
�سبعمائة و�سبعون رياال عمانيا لكل �إجارة
من الباطن فـي ال�سنة

خام�سا  :الأن�شطة الأخرى لدائرة املحطة الواحدة  :فـيما عدا ما ن�ص عليه هذا امللحق ،
ف�إن جميع الأن�شطة الأخرى  ،حت�صل عليها ر�سوم خدمة قدرها (� )% 7٫5سبعة
ون�صف فـي املائة من �إجمايل الر�سوم املتح�صلة بوا�سطة اجلهات املخت�صة .
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قــرار وزاري
رقم 2016/60
باعتبـار موا�صفــة قيا�سيـة خليجيـة موا�صفة قيا�سيـة عمانية ملزمــة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/39ب�إن�شاء املديرية العامة للموا�صفـات واملقاييـ�س ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  78/1بتحديــد اخت�صا�صـات املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س ،
و�إلــى املر�سوم ال�سلطانــي رق ــم  2005/102بتحديـ ــد اخت�صا�صــات وزارة التجــارة وال�صناعــة
واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  84/53بحظر ا�سترياد الب�ضائع واملنتجات التــي تخـالف املوا�صفات
القيا�سية العمانية ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2015/281باعتبــار موا�صفــة قيا�سية خليجي ــة موا�صف ــة قيا�سي ــة
عمانيــة ملزمــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعترب املوا�صفة القيا�سية اخلليجية املوحدة رقم ( )GSO 124/1990اخلا�صة باال�شرتاطات
العامة ل�صناديق اخل�ضروات والفاكهة الطازجة موا�صفــة قيا�سيــة ملزمــة .
املــادة الثانيــــة
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي املر�سوم ال�سلطاين
رقم  78/1امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
يلغــى القـ ــرار ال ــوزاري رق ــم  2015/281امل�شــار �إليــه .
املــادة الرابعـــة
ين�شــر هـ ــذا الق ــرار فــي اجلري ـ ــدة الر�سمي ـ ــة  ،ويعمـ ــل بـ ــه مـن 2016/6/1م .
�صـدر فـي  19 :مـن جمـادى الأولـى 1437هـ
املـوافــــق  28 :مـن فربايــــــــــــــــــــر 2016م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1138
ال�صادرة فـي 2016/3/13م
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قــرار وزاري
رقم 2016/124
ب�إ�صــدار الئحــة تنظيـم ت�سجيـل الأ�سمـاء التجاريـة
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
و�إىل قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
و�إىل قانون حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/65
و�إىل قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/67
و�إلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقم  2005/102بتحدي ــد اخت�صا�صــات وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة
واعتم ــاد هيكلهــا التنظيمــي ،
و�إىل القــرار الـوزاري رقم  86/121ب�إ�صـدار الالئحــة التنفـيذيـة لقانــون ال�سجــل التجــاري ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل ب�أحكـام الئحــة تنظيــم ت�سجيــل الأ�سمــاء التجاريــة املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذه الالئحة � ،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  19 :من رجـــــــــــــــــب 1437هـ
املوافـــــق  27 :من ابريـــــــــــــــل 2016م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1145
ال�صادرة فـي 2016/5/8م
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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 ت�سجيل الأ�سماء التجارية
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 :
الـــــــــــــــــــوزارة  :وزارة التجــارة وال�صناعــة .
ال�سجــــــــــــــــــل  :ال�سجل الإلكرتوين اخلا�ص بت�سجيل املن�ش�آت التجارية بالوزارة .
اال�سم التجاري  :اال�سم �أو اللقب املميز الذي يحدد  ،ومييز من�ش�أة ما .
املن�شــــــــــــــــــــ�أة  :امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة التجارية التي ين�شئها ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي
لغر�ض ممار�سة الأعمال التجارية .
املــادة ( ) 2
مــع عــدم الإخ ــالل ب�أحك ــام "اال�سـ ــم التجـ ــاري" الــواردة فـي قانــون التجــارة املـ�شــار �إليــه ،
يعمل فـي �ش�أن تنظيم الأ�سماء التجارية بالأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
علــى كــل من يرغب فـي ممار�سة الأعمال التجارية �أن يتخـذ لــه ا�سمــا يقيــده فــي ال�سجــل
وفقا لأحكام هذه الالئحة والقوانني واللوائح ذات ال�صلة .
املــادة ( ) 4
يجـب �أن يتكـون اال�سـم التجـاري مـن �ألفـاظ عربيـة �أو معربـة  ،و�أال ي�شتمــل عـلــى كلمـات
�أجنبية غري مرتجمة �إىل اللغة العربية  ،وي�ستثنى من ذلك �أ�سماء �أفرع ال�شركات الأجنبية
امل�سجلة فـي ال�سلطنة  ،وال�شركات العمانية ذات امللكيـة الأجنبيـة امل�شرتكـة  ،وال�شركـات الأجنبية
ذات امللكي ــة الكامل ــة .
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املــادة ( ) 5
تكون الأ�سماء التجارية امل�سجلة حممية فـي �إطار ال�سجل  ،وت�سقط هذه احلماية مبجرد
�شطب القيد من ال�سجل من قبل الوزارة .
املــادة ( ) 6
ال يج ــوز �أن يتخذ �أي ف ــرع للمن�شـ ـ�أة فـي �أي ن�ش ــاط جت ــاري له ــا ا�سم ــا جتاريـ ــا م�ستق ــال
عن ا�سم املن�ش�أة .
ويحـق ت�سجيــل �أي عالمــة جتاريــة للمن�ش ـ�أة �أو فروعهــا  ،وذلـك وفقــا لقانــون حقــوق امللكيـة
ال�صناعية امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 7
يعتبـر اال�سـم التجـاري وحـدة واحـدة ال تتج ــز أ� باملن�ش ـ ـ�أة امل�سجـ ــل ل ـهــا  ،وال يج ــوز تعديلــه
�أو جتزئته ب�إ�ضافة �أي كلمة �إليه � ،أو اقتطاع كلمة منه لت�سجيله .
املــادة ( ) 8
يجــوز للــوزارة �إلغـاء �أو طلـب تغييـر ت�سجيـل اال�سـم التجـاري للمن�شـ�أة �إذا وجدت �أنه غري
متطابق مع الأنظمة واللوائح ال�سارية � ،أو فـي حالة خمالفة املن�شـ�أة لأحكـام هذه الالئحة ،
على �أن تتحمل املن�ش�أة نفقات املخالفة .
املــادة ( ) 9
يجوز للوزارة حظر ا�ستخدام الأ�سماء التجارية �إذا كرث تكرارها � ،أو كانت هناك م�صلحة
فـي عدم ال�سماح بت�سجيلها  ،متى ما كان ذلك احلظر ي�سهم فـي عملية تنظيم ت�سجيل
الأ�سماء واملن�ش�آت التجارية .
املــادة ( ) 10
يحظر ت�سجيل اال�سم التجاري فـي ال�سجل �إذا انطبق عليه �أحد الأو�صاف الآتية :
 - 1ا�سم علم  ،ما مل يكن ا�سما ملالك املن�ش�أة �أو �شريكا فـيها .
 - 2جمع م�سمى القبيلة ب�إ�ضافة حرفـي (�آل ) �إليها .
 - 3مطابق ال�سم جتاري ملن�ش�أة ذات �سمعة حملية �أو دولية .
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 - 4ي�شري �أو يت�ضمن معنى �أو م�ضمونا دينيا �أو �سيا�سيا �أو ع�سكريا .
 - 5ا�سم �إ�شارة �أو عالمة �شرفـية � ،أو رمز خا�ص ب�أي من املنظمات الإقليمية �أو العربية
�أو الدولية �أو �إحدى م�ؤ�س�ساتها .
 - 6ي�شابــه �أ�سمـاء الهيئـات �أو املنظمـات �أو �أ�سمـاء امل�ؤ�س�سـات االجتماعيـة �أو اخلرييـة
املحليـة �أو الدوليـة .
 - 7ي�شابه عالمة جتارية م�سجلة �أو ا�سما لها �أو حمتويا على �أحد مكوناتها .
�	- 8إذا كـان يحمـل معنـى مرادفـا لال�سـم التجاري للمن�ش�أة � ،أو يجمع � ،أو يفرد ا�سم
املن�ش�أة امل�سجلة .
�	- 9إذا ك ـ ــان يحمـ ــل كلمـ ــة (عـمـ ــان ) �أو العمانيـ ــة �أو �أحـ ـ ــد م�شتقاتهــا �أو مدلوالتهــا
با�ستثناء ال�شركات امل�ساهمة .
�	- 10إذا كان يدل على التق�سيم اجلغرافـي لل�سلطنة ب�صورة غري �صحيحة .
املــادة ( ) 11
يتول ـ ــى املوظف ـ ــون املخول ــون �صفـ ــة ال�ضبطيــة الق�ضائي ــة �ضـبط م ــا يقـ ــع مـن خمالف ــات
لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 12
يجوز ل�صاحب ال�ش�أن التظلم من قرار �شطب �أو �إلغاء الت�سجيل  ،وذلك بطلب يقدم لوكيل
الــوزارة خــالل (� )60ستيــن يومــا مــن تاري ــخ �إخط ــاره بالقــرار  ،ويجـب علـى الـوزارة البـت
فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تقدميه  ،ويعترب م�ضي املدة دون البت فـي التظلم
مبثابة رف�ضه .
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قــرار وزاري
رقــم 2016/172
بتحديـد العائـد مقابـل احل�صـول على قـر�ض �أو دين جتـاري
ا�ستنادا �إىل قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
و�إىل القرار الوزاري رقم  2015/97بتحديد العائد مقابل احل�صول على قر�ض �أو دين جتاري ،
و�إىل خط ـ ــاب غرف ـ ــة جت ـ ــارة و�صناع ـ ــة عم ـ ــان ب�شـ ـ ـ�أن حتديـ ــد قيم ــة العائـ ــد وفق ــا لن ـ ــ�ص
امل ــادة ( )80مــن قان ــون التجــارة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يح ــدد العائـ ــد مقاب ـ ــل احل�ص ــول عل ــى قــر�ض �أو ديــن جتاري بن�سبــة ( )٪6٫5م ــا لــم يتف ـ ــق
علــى أ�ق ــل مــن ذلك .
املــادة الثانيــــة
ال ي�ســري حكـم املــادة ال�سابقة على القرو�ض املقدمة من قبل امل�صــارف و�شركــات التموي ــل
وت�أجري الأ�صول  ،املرخ�صة من قبل البنك املركزي العماين .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمــل بــه ملــدة ع ــام مـن تاري ــخ ن�شـ ــره .
�صدر فـي  15 :من �شـــــــــــــوال 1437هـ
املوافــــق  20 :من يوليـــــــــــــو 2016م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1157
ال�صادرة فـي 2016/8/7م
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قــرار وزاري
رقم 2016/201
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام قواعـد و�شـروط انتخـاب
�أع�ضاء جمال�س �إدارة �شركات امل�ساهمة العامة والأحكام اخلا�صة مب�س�ؤولياتهم
ا�ستنادا إ�لـى قانون ال�شركات التجارية رقم ، 74/4
و�إىل القرار الوزاري رقم  2002/137ب�شـ�أن قواعــد و�شــروط انتخــاب �أع�ضــاء جمالــ�س �إدارة
�شركات امل�ساهمة العامة والأحكام اخلا�صة مب�س�ؤولياتهم ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على بع�ض �أحكام قواعــد و�شــروط انتخ ــاب �أع�ضاء جمال�س �إدارة
�شركات امل�ساهمة العامة والأحكام اخلا�صة مب�س�ؤولياتهم امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن ذي القعـــدة 1437هـ
املـوافــــق  31 :مـن �أغ�سطـــــــ�س 2016م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1161
ال�صادرة فـي 2016/9/4م
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام قواعـد و�شـروط انتخـاب
�أع�ضاء جمال�س �إدارة �شركات امل�ساهمة العامة والأحكام اخلا�صة مب�س�ؤولياتهم
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صو�ص امل ــواد �أرقام  /1 ( :البندين " "1و " /2( ، )"2البند " /7( ، )"8البند ")"11
من الأحكام امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة (  ) 1البنـد ( ) 1
�أن يكــون �أع�ضـاء املجلــ�س غيــر تنفيذييــن  ،وال يقومــون ب�أي عمــل لل�شركــة يتقا�ضــون عنــه
مقابـال ماديا �شهريــا �أو �سنويــا ب�صفــة ثابتــة .
املــادة (  ) 1البنـد ( ) 2
�أن يكــون ثلــث �أع�ضــاء املجلــ�س علــى الأقــل مــن الأع�ضــاء امل�ستقليــن �شريط ــة �أال يق ــل
عدده ــم ف ــي جمي ــع الأح ــوال ع ــن ع�ضوي ــن م�ستقلي ــن .
ويعد ع�ضو املجل�س غري م�ستقل فـي احلاالت الآتية :
�أ � -إذا كـ ــان ميل ـ ــك ن�سبـ ـ ــة ( )٪10ع�ش ــرة فـ ــي املائـ ــة �أو �أكث ــر م ــن �أ�سه ـ ــم ال�شركـ ــة ،
�أو ال�شركة الأم � ,أو �أي من ال�شركات التابعة لها � ،أو ال�شركات ال�شقيقة .
ب � -إذا كــان ممثــال ل�شخــ�ص اعتبــاري ميلــك ن�سبــة ( )٪10ع�شــرة ف ــي املائــة �أو �أكثــر
من �أ�سهم ال�شركة � ،أو ال�شركة الأم � ،أو �أي من ال�شركات التابعة لها � ،أو ال�شركـ ــات
ال�شقيقة .
ج �  -إذا ك ــان خ ــالل العامي ــن ال�سابقــني لرت�شحه لع�ضوية املجل�س ي�شغل من�صبا
تنفيذيا �أو عامــال ف ــي ال�شركـة � ،أو ال�شركة الأم � ،أو �أي مـن ال�شركـ ــات التابعة لهــا ،
�أو ال�شركات ال�شقيق ــة � ،أو عام ــال لدى �أي من الأط ــراف املتعاقدة مع ال�شركــة ،
مبا فـي ذلك مراقبو احل�سابات اخلارجيون  ،واملوردون  ،واجلمعيات الأهلية التي
تلقـ ــت دعمـ ــا يزيـ ــد علـ ــى ( )%25خم�س ـ ــة وع�شري ـ ــن فـ ــي املائـ ــة م ــن امليزاني ــة
ال�سنويـ ـ ــة لهـ ـ ــذه اجلمعي ـ ــات � ،أو ميلـ ــك ن�سبـ ـ ــة ( )%20ع�شري ــن ف ـ ــي املــائـ ـ ــة
م ــن �أ�سه ـ ــم �أي من الأطراف امل�شار �إليها .
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د �  -إذا كــان ع�ض ــو جمل ــ�س �إدارة ف ــي ال�شرك ــة الأم � ،أو �أي مــن ال�شركــات التابعــة لهـا ،
�أو �أي من ال�شركات ال�شقيقة لل�شركة املر�شح لع�ضوية جمل�س �إدارتها .
هـ � -إذا كانت تربطه �صلة قرابة من الدرجة الأولـى مع كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
فـي ال�شرك ــة � ،أو ال�شرك ــة الأم � ،أو �أي م ــن ال�شرك ــات التابع ــة له ــا � ،أو ال�شرك ــات
ال�شقيقـ ـ ــة  ،والعاملي ـ ــن الرئي�سيـ ـيـ ــن ب�إدارة ال�شركـ ـ ــة � ،أو ال�شرك ـ ـ ــة الأم � ،أو �أي
من ال�شرك ــات التابعــة لهــا � ،أو ال�شركــات ال�شقيق ـة .
و� -إذا كانــت لــه عالقــة ماديــة �أو اقت�صادية �أو مالية مع ال�شركة � ،أو �أي من ال�شركات
التابعة لها � ،أو اململوكة لها � ،أو ال�شقيقة .
املــادة (  ) 2البنـد ( ) 8
�أال يكــون عامــال �أو ع�ضــوا فـي جمل�س �إدارة �شركة م�ساهمة عامـة �أو مقفلـة  ،مركز عملهـا
الرئي ــ�سي فـ ــي �سلطن ــة عم ــان  ،مت ــار�س �أغرا�ض ــا م�شابهــة لأغرا�ض ال�شرك ــة الت ــي يتق ــدم
للرت�شيــح لع�ضويــة جملــ�س �إدارتهــا .
املــادة (  ) 7البنـد ( ) 11
ت�شكيل جلنة من بني �أع�ضائه ت�سمى "جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت" ،تتوىل درا�سة طلبات
الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة  ،وحتديد مكاف�آت �أع�ضائه .
املــادة ( ) 2
ت�ضــاف إ�لـى الأحك ــام امل�ش ــار �إليه ــا  ،م ــادة جديــدة برق ــم (  7مك ــررا ) ن�صهــا الآتــي :
املــادة (  ) 7مكــررا
" ال يجــوز لأع�ض ــاء جمل ــ�س �إدارة �شرك ــة امل�ساهم ــة العام ــة التدخ ــل فـي الأعمــال اليوميـ ــة
لل�شركة  ،كما ال يجوز �أن يكون �أي منهم ع�ضوا منتدبا فيها ".
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قــرار وزاري
رقـــم 2016 /203
بتعديـــل القـــرار الــــوزاري رقـــم 2014/174
ب�إ�صدار الئحة تنظيم �أعمال امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي ن�شاط املقاوالت
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
و�إىل القرار ال ــوزاري رقــم  2014/174ب�إ�صدار الئحــة تنظيـم �أعمــال امل�ؤ�س�سـات وال�شرك ــات
العاملــة فـي ن�شاط املقاوالت ،
وبناء على ما تقت�ضيه الـم�صلحة الـعـامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة الثانية من القرار الوزاري رقم  2014/174امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
" علــى امل�ؤ�س�ســات وال�شرك ــات العاملــة فـي ن�شــاط املقــاوالت توفيــق �أو�ضاعه ــا طبق ــا لأحكــام
الالئحـة املرفقــة خــالل مــدة �أق�صاه ــا  31دي�سمب ــر 2016م ".
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي  27 :من ذي القعـــــدة 1437هـ
املوافـــــــق  31 :من �أغ�سطـــــــــ�س 2016م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1162
ال�صادرة فـي 2016/9/18م
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قــرار وزاري
رقم 2016/213
باعتبار موا�صفة قيا�سية خليجية موحدة موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/39ب�إن�شاء املديرية العامة للموا�صفـات واملقاييـ�س ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  78/1باخت�صا�صـات املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س
بوزارة التجــارة وال�صناعــة ،
و�إلــى املر�سوم ال�سلطانــي رق ــم  2005/102بتحديـ ــد اخت�صا�صــات وزارة التجــارة وال�صناعــة
واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  84/53بحظر ا�سترياد الب�ضائع واملنتجات التــي تخـالف املوا�صفات
القيا�سية العمانية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعترب املوا�صفات القيا�سية اخلليجية املوحدة التالية موا�صفات قيا�سية عمانية ملزمة :
 GSO ISO 6935 - 1اخلا�صة بال�صلب لت�سليح اخلر�سانة  -اجلزء الأول  :الق�ضبان املل�ساء .
 GSO ISO 6935- 2اخلا�ص ــة بال�صلـ ــب لت�سليــح اخلر�سانـ ــة  -اجل ــزء الثانــي  :الق�ضبــان
ذات النتوءات .
 GSO ISO 6935 - 3اخلا�صة بال�صلب لت�سليح اخلر�سانة  -اجلزء الثالث  :ال�شبك امللحوم .
املــادة الثانيــــة
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي املر�سوم ال�سلطاين
رقم  78/1امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شـ ــر هـ ــذا القـ ـ ـ ــرار فــي اجلري ـ ـ ــدة الر�سميـ ـ ــة  ،ويعمـ ـ ـ ــل بـ ــه بعد م�ض ــي (� )6ست ــة �أ�شهـ ــر
من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  5 :مـن ذي احلجة 1437هـ
املـوافــــق  7 :مـن �سبتمبـــــــر 2016م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1163
ال�صادرة فـي 2016/9/25م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قــرار وزاري
رقم 2016/241
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم �أعمـال الباعـة املتجوليـن
ا�ستنادا �إىل قانون ال�سجل التجاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74/3
و�إىل قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
و�إىل املر�سوم ال�سلطانــي رقــم  2005/102بتحديـد اخت�صا�صــات وزارة التجــارة وال�صناعــة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سجل التجاري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 86/121
و�إىل موافقــة وزارة املالي ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم �أعمال الباعة املتجولني ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على الباعة املتجولني توفـيق �أو�ضاعهم طبقا لأحكام الالئحة املرفقة خالل (� )6ستة �أ�شهر
من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  23 :مـن حمــــــــــــرم 1438هـ
املـوافــــق  25 :مــن �أكتوبــــــــــر 2016م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1168
ال�صادرة فـي 2016/10/30م
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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

الئحــة تنظيــم �أعمــال الباعــة املتجوليــن
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املحدد قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
املديـريــــة :
املديرية العامة للتجارة .
املديـر الـعـام :
مــديــر عــام الـتج ــارة .
اجلهـات املخت�صـة :
وزارة التجــارة وال�صناعــة  ،وزارة القــوى العاملـة  ،وزارة البلدي ــات الإقليمية وموارد املياه ،
�شرطة عمان ال�سلطانية  ،بلدية م�سقط  ،بلدية �صحار  ،بلدية ظفار .
البائـــع املتجــول :
كــل �شخــ�ص طبيع ــي يتنق ــل م ــن مكــان �إىل �آخر بق�صد بيع �سلعة � ،أو ب�ضاعة � ،أو ممار�سة
حرفة � ،أو تقدمي خدمة فـي �أي مكان عام .
املــادة ( ) 2
يجب على الباعة املتجولني  -عند ممار�سة �أي من الأن�شطة املن�صو�ص عليها فـي امللحق
املرفق بهذه الالئحة  -احل�صول على ترخي�ص م�سبق بذلك من املديرية .
املــادة ( ) 3
ي�شرتط للح�صول على الرتخي�ص ما ي�أتي :
� - 1أن يكون طالب الرتخي�ص عماين اجلن�سية .
� - 2أال يقل عمر طالب الرتخي�ص عن ( )18ثمانية ع�شر عاما .
� - 3أال يكون لدى طالب الرتخي�ص ترخي�ص �آخر مبمار�سة �أي ن�شاط جتاري �أو مهني
�أو حرفـي .
� - 4أن يتفرغ طالب الرتخي�ص ملمار�سة الن�شاط .
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 - 5احل�صـ ــول عل ــى جمي ـ ــع املوافقـ ــات املطلوب ــة م ــن اجله ــات املخت�ص ــة بح�س ــب ن ــوع
الن ــ�شاط .
� - 6سداد ر�سم مقداره ( )10ع�شرة رياالت عمانية .
املــادة ( ) 4
يقدم طلب الرتخي�ص �إىل املديرية على النموذج املعد لذلك  ،مرفقا به امل�ستندات املطلوبة ،
وتتوىل املديرية فح�صه  ،والبت فـيه خالل مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام عمــل  ،على �أن
حتدد فـي الرتخي�ص الأماكن التي يجوز ممار�سة الن�شاط فـيها  ،بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة .
املــادة ( ) 5
ي�ص ــدر الرتخي ــ�ص ملــدة (� )1سنــة واحــدة  ،ويجـوز جتديـده ملـدد �أخـرى مماثل ــة بالإج ــراءات
وال�شــروط ذاتهــا  ،علــى �أن يق ــدم طلــب التجدي ــد خ ــالل ( )30الثالثيـ ــن يومــا ال�سابق ــة
على انتهاء الرتخي�ص .
املــادة ( ) 6
يجب على البائع املتجول  -فـي حالة فقــدان الرتخيــ�ص �أو تلفــه � -أن يق ــدم طلبــا بذل ــك
�إىل املديرية خالل ( ) 30ثالثني يوما  ،ملنحه بدل فاقد � ،أو بدل تالف  ،و�إال عد الرتخي�ص
ملغى .
املــادة ( ) 7
يجب على البائع املتجول الآتي :
 - 1االلتزام بالت�شريعات والقوانني واللوائح املنظمة للن�شاط املمار�س .
 - 2االلتزام با�شرتاطات ولوائح الأمن  ،وال�سالمـة  ،وال�صحـة املعتمـدة من اجلهات
املخت�صة .
 - 3عدم ت�شغيل �أي قوى عاملة �أجنبية .
 - 4عدم ت�أجري الرتخي�ص �أو التنازل عنه �أو ال�سماح للغري با�ستعماله  ،ولو ب�صفة
م�ؤقتة .
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 - 5ت�سجيل املركبات واملعدات امل�ستعملة فـي ممار�سة الن�شاط لدى اجلهات املخت�صة ،
وكتابة ا�سم الرتخي�ص  ،وبياناته على تلك املركبات واملعدات .
 - 6حمل الرتخي�ص فـي �أثناء ممار�سة الن�شاط  ،و�إبرازه ملوظفـي اجلهات املخت�صة ،
كلما طلب منه ذلك .
املــادة ( ) 8
يحظر على البائع املتجول القيام بالآتي :
 - 1ممار�سة الن�شاط بدون ترخي�ص .
 - 2ممار�سة الن�شاط بعد فقدانه �أحد ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )3من هذه
الالئحة .
 - 3ممار�سة الن�شاط فـي غري املناطق املرخ�ص له العمل فـيها � ،أو الوقوف فـي �أماكن
متنع اجلهات املخت�صة العمل فـيها � ،أو فـي غري الأوقات املحددة من قبل اجلهات
املخت�صة .
 - 4مزاولــة الن�شـاط فـي الأماكـن ال�سكنيـة � ،أو بجانب املحال التجارية التي تزاول
ن�شاطا مماثال للن�شاط املرخ�ص به .
 - 5مالحقة اجلمهور لعر�ض �سلعته �أو ب�ضاعته � ،أو خدمته .
 - 6مزاولة الن�شاط بالقرب من املدار�س �أو امل�ست�شفـيات � ،أو داخل و�سائل النقل .
 - 7الإعالن عن ن�شاطه بوا�سطة الأجرا�س � ،أو الأبواق � ،أو �أي طريقة أ�خـرى تقـلق
الراحة العامة .
املــادة ( ) 9
تفر�ض على البائع املتجول غرامـة �إداريـة ال تزيـد علـى (� )1000ألـف ريـال عمانـي عنـد
ممار�سته الن�شاط بدون ترخي�ص .
املــادة ( ) 10
تفر�ض على املرخ�ص له املخالف لأحكام هذه الالئحة غرامة �إدارية  ،قدرها ( )50خم�سون
رياال عمانيا  ،بعد �إنذاره كتابيا من قبل اجلهة املخت�صة ب�أ�سباب املخالفة  ،ومنحه مهلة ،
مدتها ( )15خم�سة ع�شر يوما لإزالتهـا  ،وت�ضاعــف الغرامــة ف ــي حالــة تكــرار املخالف ــة ،
وفــي حالــة عــدم �إزالــة املخالفــة  ،يجـوز للمديـر العام وقف الرتخي�ص ملدة ال تزيد على ()1
�سنة � ،أو �إلغاء الرتخي�ص .
-376-

ملحــــــق
�أن�شطــة الباعــة املتجوليــن
 - 1جتارة الفواكه واخل�ضراوات الطازجة والتمور .
 - 2بيع الف�ضيات والهدايا .
 - 3جتارة العطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور .
 - 4جتارة املن�سوجات والأقم�شة ب�أنواعها .
 - 5جتارة الفخاريات وامل�شغوالت اليدوية .
 - 6جتارة بيع الع�سل .
 - 7جتارة املرطبات وامل�شروبات .
 - 8بيع الذرة .
� - 9إ�صالح و�سمكرة ودهان املركبات .
 - 10بيع الغاز .
 - 11تركيب ومتديد و�إ�صالح الأعمال الكهربائية ونظم الإنذار .
 - 12خدمات ن�سخ وطباعة الوثائق وامل�ستندات .
 - 13تنظيم الرحالت ال�سياحية .
 - 14حمالت �شوي اللحوم (امل�شاكيك) .
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قــرار وزاري
رقم 2016/265
باعتبـار موا�صفـة قيا�سيـة عمانيـة ملزمـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/39ب�إن�شاء املديرية العامة للموا�صفـات واملقاييـ�س ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  78/1باخت�صا�صـات املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س
بوزارة التجــارة وال�صناعــة ،
و�إلــى املر�سوم ال�سلطانــي رق ــم  2005/102بتحديـ ــد اخت�صا�صــات وزارة التجــارة وال�صناعــة
واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعترب املوا�صفـة القيا�سية اخلا�صة بالد�شدا�شة العمانية موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة .
املــادة الثانيــــة
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي املر�سوم ال�سلطاين
رقم  78/1امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شـ ــر هـ ــذا القـ ـ ـ ــرار فــي اجلري ـ ـ ــدة الر�سميـ ـ ــة  ،ويعمـ ـ ـ ــل بـ ــه بعد م�ض ــي (� )6ست ــة �أ�شهـ ــر
مــن تاري ــخ ن�شـ ــره .
�صـدر فـي  5 :مـن ربيـــع الأول 1438هـ
املـوافـــــق  5 :مـن دي�سمبـــــــــر 2016م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1172
ال�صادرة فـي 2016/12/11م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

وزارة الرتبيـــة والتعليــــم
قــرار وزاري
رقــم 2016/298
بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات التـي تقدمهـا وزارة الرتبيـة والتعليـم
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم  2008/37بتحديـ ــد اخت�صا�صـ ــات وزارة الرتبيـ ــة والتعليـ ــم
واعتمــاد هيكلهــا التنظيمــي ،
و�إىل موافقــة وزارة املاليـ ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم وفق اجلدول املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعف ــى الدار�س ــون بنظ ــام تعلي ــم الكب ــار من �أ�س ــر ال�ضم ــان االجتماع ــي من �أداء الر�سـ ــوم
الــواردة فـي البنــود ( )17 ، 16 ، 15 ، 14مــن اجلــدول املرف ــق .
املــادة الثالثــــة
يلغــى كــل مــا يخالــف هــذا القــرار � ،أو يتعــار�ض مــع �أحكام ـ ــه .
املــادة الرابعــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سميـة  ،ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شــره .
�صدر فـي 1437 /12 / 27 :هـ
املوافــــق 2016 / 9 / 29 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1164
ال�صادرة فـي 2016/10/2م
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د  .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة الرتبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والتعلي ـ ـ ـ ـ ـ ــم

اجلـدول املرفــق بالقــرار الــوزاري 2016/298
بتحديد ر�ســوم اخلدمــات التي تقدمهـا وزارة الرتبيـة والتعليـم
م

اخلــدمــــــــــة

1
2
3
4
5
6

ترخي�ص �إن�شاء مدر�سة عامليــة
جتديد الرتخي�ص املمنوح للمدر�سة العامليــة
تراخي�ص �إن�شاء مدر�سة خا�صة
جتديد الرتخي�ص املمنوح للمدر�سة اخلا�صة
ترخي�ص �إن�شاء مدر�سة دوليـة
جتديد الرتخي�ص املمنوح للمدر�سة الدولية
�إ�صــدار �شهــادة بــدل مفقــود �أو تالــف
�أو الت�صديق على ال�شهادات التي ت�صدرها الوزارة
معادل ـ ـ ــة �شهـ ـ ـ ــادة
�إ�صــدار �شه ــادة �إثب ــات قي ـ ــد
�إ�صدار �شهادة �إمتام (� )12سنة درا�سية
�إ�صـ ــدار �شهـ ـ ــادة مرتجمـ ـ ــة
�إ�صدار �شهادة كرتونية لدبلوم التعليم العام
مراجعة دفاتر �إجابات املواد الدرا�سية
ل�شهـ ـ ــادة دبـ ــلوم التعليـ ــم العـ ــام
الت�سجيل فـي تعليم الكبار لل�صفوف من ()11 - 7
�إعادة الت�سجيل فـي تعليم الكبار لل�صفوف من ()11 - 7
الت�سجيل لأول مرة فـي تعليم الكبار بال�صف ()12
�إعادة الت�سجيل فـي تعليم الكبار بال�صف ()12

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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قيمـة الر�سم
بالريال العماين
600
600
300
300
1000
1000
10
10
10
5
5
10
5
10
20
20
50

وزارة التعليــــم العالــــي
قــرار وزاري
رقـــم 2016/36
ب�إن�شـــاء جامعــــة م�سقــــط
ا�ستنــادا �إلـى نظام اجلامعات اخلا�صة ال�صادر بامل ــر�س ــوم ال�ســلط ــاين رقم ، 99/41
و�إىل املـر�سـوم ال�سـلطـاين رقــم  99/42فـي �شـ�أن �إن�شــاء الكلـيات واملعـاهد العليــا اخلا�صــة ،
و إ�لـى املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2002/6بتحديـد اخت�صا�صـات وزارة التعليـم العالـي واعتمــاد
هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية لنظام اجلـامعات اخلا�صة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقــم ، 99/36
و إ�ل ـ ــى الالئح ـ ــة التنظيميـ ــة للكلي ــات واملعاه ــد العليــا اخلا�صــة ال�صـادرة بالقـرار الـوزاري
رقـم ، 2000/34
و إ�لـى موافقـة جملـ�س التعليـم ال�صـادرة فــي االجتمـاع رقـم  2016/2بتاريخ 2016/5/23م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تن�ش ـ�أ جامعة خا�صة ت�سمى (جامعة م�سقط) ويكـون لهـا �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة  ،ويكون
مقرها الرئي�سي حمافظة م�سقط  ،وت�ضم ثالث كليات  ،وهي كلية الأعمال والإدارة  ،وكلية
الهند�سة والتكنولوجيا  ،وكلية النقل واخلدمات اللوج�ستية .
املــادة الثانيــــة
تخ�ضــع اجلامـعة للقوانيــن واللوائـح والقـرارات املنظمـة للجامعـات اخلا�صة املعمول بها ،
وميثلها رئي�سها �أمام الغري .
املــادة الثالـثــــة
مينــح الـم�ؤ�س�ســون مــدة (� )6ستــة �أ�شهــر اعتبـارا مــن تاريخ العمــل بهذا القرار  ،ال�ستكمال
متطلبات الدرا�سة و�إنهاء الإجراءات الالزمة ملمار�سة اجلامعة �أعمالها .
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املــادة الرابعـــة
ي�صـدر قــرار بـدء الدرا�سة باجلامعة مـن وزير التعليم العايل  ،بعد ا�ستــكمال اجلامعة كافة
املتطلبـات الأكادمييــة واملقومـات املاديـة والب�شريـة وغريهـا مـن متطلبـات تنفـيــذ الربامــج
الدرا�سية املرخ�ص بها للجامعة  ،طبقا لل�شروط وال�ضوابط املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة اخلام�ســـة
ت�صدر جمـاعة امل�ؤ�س�سني قرارا بت�شكيل جملــ�س �أمن ــاء اجلامع ــة  ،طبقـا للأحكـام املنـ�صو�ص
عليها فـي نظام اجلامعات اخلا�صة امل�شار �إليه .
املــادة ال�ساد�ســـة
يتـوىل مـجل�س �أمناء اجلامعـة املهـام واالخت�صا�صـات املبينة بنظـام اجلامعات اخلا�صة امل�شار
�إليه  ،وعلى الأخ�ص تعيني رئي�س اجلامعة ونوابه و�أعـ�ضاء جمل�س اجلامعة  ،بعد موافقة
وزارة التعليم العايل .
املــادة ال�سابعـــة
ي�شكــل جملــ�س اجلامعــة برئا�سة رئي�سها  ،وع�ضوية نوابه وعمداء الكليات ور�ؤ�ساء مراكز
البحوث العلمية  ،ويجوز �أن ي�ضم املجل�س �أع�ضاء من ال�شخ�صيات العامة من ذوي اخلربة
فـي �ش�ؤون التعليم  ،يعينهم جمل�س الأمناء .
املــادة الثامنـــة
يخت�ص جمل�س اجلامعة مببا�شرة كافة الأعمال والإجراءات الالزمة لتنظيم و�إدارة وح�سن
�سري العمل باجلامعة  ،وله على الأخ�ص مبا�شرة املهام الآتية :
 - 1ت�سييــر ال�ش ـ�ؤون العلمي ــة والإداريــة للجامـعــة  ،وتنفـي ــذ ال�سيا�س ــات الت ــي يقررهــا
جملـ�س الأمنـاء .
� - 2إقرار �سيا�سات و�شروط قبول الطالب بكل كلية .
 - 3تنظيم �ش�ؤون خدمات الطالب الثقافـية والريا�ضية واالجتماعية .
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 - 4حتديد قواعد اختيار العمداء وجمال�س الكليات ومراكز البحوث العلمية .
 - 5و�ضع نظم املحا�ضرات والبحوث والتمرينات العملية  ،ونظم االمتحانات .
 - 6تقويــة الروابـط بيـن اجلامعــة واجلامعــات الأخـرى  ،واملعاهـد العلميـة والبحثي ــة
املختلفة واجلهات احلكومية .
 - 7درا�سة و�إبداء الر�أي فـي امل�سائل الأخرى التي يحيلها جمل�س الأمناء .
املــادة التا�سعـــة
يكون لكل كلية عميد  ،وم�ساعد للعميد  ،وجمل�س للكلية ي�شكل برئا�سة العميد  ،وع�ضوية
م�ساعده ور�ؤ�ساء الأق�سام .
املــادة العا�شـــرة
يخت�ص جمل�س الكلية مببا�شرة كافة الأعمال الالزمة لت�سيري ال�ش�ؤون الإدارية والعلمية
بالكلية  ،وله ب�صفة خا�صة تويل املهام الآتية :
� - 1إقرار املحتوى العلمي ملقررات الدرا�سة فـي الكلية .
 - 2حتديد مواعيد االمتحانات وو�ضع جداولها وتوزيع �أعمالها وت�شكيل جلانها .
 - 3اقرتاح تعيني �أع�ضاء هيئات التدري�س  ،وندبهم .
 - 4اقرتاح نظم املحا�ضرات  ،والتمرينات العملية .
 - 5درا�سة و�إبداء الر�أي فـي امل�سائل الأخرى التي يحيلـهـا �إليه مـجل�س اجلامـعة .
املــادة احلاديـــة ع�شــرة
يكون لكل ق�سم من �أق�سام الكلية جمل�س ي�شكل من رئي�س الق�سم  ،وع�ضوية جميع �أع�ضاء
هيئة التدري�س فـيه .
املــادة الثانيـــة ع�شــرة
يخت�ص جمل�س الق�سم بالنظر ف ــي جميــع ال�ش�ؤون العلمية والدرا�سية والإدارية املتعلقة
بالق�سم  ،وعلى الأخ�ص مبا ي�أتي :
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 - 1و�ضع نظام العمل بالق�سم  ،والتن�سيق بني خمتلف التخ�ص�صات .
 - 2حتديد املقررات الدرا�سية التي يتوىل الق�سم تدري�سها  ،وحتديد حمتواها العلمي .
 - 3حتديد الكتب واملراجع فـي مواد الق�سم  ،وتي�سري ح�صول الطالب عليها .
 - 4مناق�شة التقرير ال�سنوي لرئي�س الق�سم .
املــادة الثالثـــة ع�شــرة
تقبـل اجلامعـة الطـالب العمانييـن والأجانـب احلا�صليـن علـى �شهـادة دبلـوم التعليـم العـام
�أو ما يعادلهـا  ،وفقـا لل�شـروط وال�ضوابـط التـي يحددهـا جملـ�س اجلامعـة  ،طبقـا للقوانـني
واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك .
املــادة الرابعـــة ع�شــرة
متنــح اجلامعة  -بعد موافقة الوزارة  -امل ؤ�هــالت العلميــة املنا�سبـة م ــن الدرجــات الـ ــواردة
فـي الإطار الوطني للم�ؤهالت العلمية .
املــادة اخلام�ســـة ع�شــرة
ين�شـر هـذا الـقرار فـي الـجـريدة الـر�سميـة  ،ويعـمـل به من اليوم التايل لتـاريـخ ن�شـره .
�صـدر فـي  10 :من ذي القعـــــدة 1437هـ
املوافـــــق  14 :من �أغ�سطــــــــــ�س 2016م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1159
ال�صادرة فـي 2016/8/21م
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د .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الـعــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

قــــرار وزاري
رقـــم 2016/38
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم البـحث العلمـي بكليـات العلـوم التطبيقيـة
ا�ستنــادا �إىل املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقـم  2002/6بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة التعليــم العالــي
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ،
و�إىل الالئح ــة التنفـيذي ــة للمر�ســوم ال�سلطان ــي رق ـ ــم  2007/62بتنظيـ ــم كلي ــات العل ــوم
التطبيقية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/13
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقـــــــــرر
املـادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم البحث العلمي بكليات العلوم التطبيقية ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املـادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املـادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  26 :من ذي احلجـــة 1437هـ
املوافــــق  28 :من �سبتمبــــــــــر 2016م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1166
ال�صادرة فـي 2016/10/16م
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د  .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

الئحــة تنظيــم البحــث العلمـي بكليــات العـلوم التطبيقيــة
الف�صــــل الأول
تعاريـــف و�أحكــــام عامـــة
املـادة ( ) 1
يك ــون للكلمـات والعبـ ــارات الآتيــة  -فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحــة  -املعنــى املبــني قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــــــوزارة :
وزارة التعليم العايل .
 - 2الوزيــــــــر :
وزير التعليم العايل .
 - 3الوكيـــــــل :
وكيل الوزارة .
 - 4املديريــــة :
املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية .
 - 5الكليـــــــــة :
�إحدى كليات العلوم التطبيقية .
 - 6العميـــــــد :
عميد الكلية .
 - 7م�ساعد العميد :
م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية والبحث العلمي .
 - 8املركــــــــــز :
مركز البحث العلمي باملديرية .
 - 9اللجنـــــــة :
جلنة البحث العلمي .
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 - 10الباحـــــث :
�أي ع�ضو بالهيئة التدري�سية بالكلية .
 - 11البحــث العلمـــي :
الأن�شطة املنظمة فـي املجاالت العلمية والإن�سانية املختلفة والتي تهدف �إىل �إنتاج
معارف جديدة من خالل اتباع منهج علمي معني  ،وت�شمــل البحــوث الأكادميي ــة
والتطبيقية  ،والتطويرية  ،ومنها االبتكارات .
 - 12القـ�ســــــــم :
ق�سم البحث العلمي فـي الكلية .
 - 13املجموعـــة البحثيـــة :
جمموع ــة الباحــثني التــي تتولــى إ�ج ــراء البح ــوث �ســواء كان ــوا من داخ ــل الكليــة
�أو خارجها .
 - 14الباحـــث الرئيـــ�س :
الباحث الذي يتوىل الإ�شراف الكامل على �إدارة البحث  ،ويتحمل امل�س�ؤولية الفنية
واملـالية للبحث  ،خالل مدة تنفـيذه حتى يتم االنتهاء من جميع االلتزامات املتعلقة
بالبحث .
 - 15الباحــث امل�شـــارك :
الباح ــث ال ــذي ي�شتـ ــرك فـي �إجناز البح ــث مع �آخ ــر �أو �ضم ــن جمموع ــة بحثي ــة
�سواء كان من داخل الكلية �أو من خارجها .
 - 16م�ساعد الباحث :
�شخـ ــ�ص طبيعــي يتم اختياره وحتديد اخت�صا�صاتــه على النحــو املبــني فـي املـادتني
( )24 ، 23من هذه الالئحة .
 - 17الدعــــــــم :
الدعم املقدم من م�ؤ�س�سات حكومية �أو خا�صة لإجناز الدرا�سات والبحوث العلمية
بالكلية .
 - 18الن�شـــر العلمــي :
ن�شــر الكتــب العلمي ــة امل�ؤلفــة �أو املرتجم ــة  ،ووقائ ــع امللتقيات العلمية كامل�ؤمت ــرات
والندوات وور�ش العمل  ،والبحوث املتخ�ص�صة والتقارير العلمية .
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املـادة ( ) 2
ت�شكــل اللجن ــة بقـ ــرار من الوزيـ ــر �أو مـ ــن يفو�ضــه  ،برئا�س ــة نائ ــب املدي ــر العـ ــام لل�شـ ـ ـ�ؤون
الأكادمييــة باملديريــة  ،وع�ضويــة كــل مــن :
نائبا للرئي�س
1 -1مديـ ـ ــر املركـ ـ ــز
�أع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
2 -2ر�ؤ�س ــاء الأق�سـ ــام بالكلي ــة
مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
3 -3رئي�س ق�سم الدرا�سات والبحوث باملركز
املـادة ( ) 3
تعقـ ــد اللجنـ ــة اجتماعاتهـ ــا مرتـ ــني ف ــي كـ ــل ع ــام �أكادميــي بدعــوة من رئي�سهــا �أو نائب ــه ،
�أو كلمـا اقت�ضــت ال�ض ــرورة ذلك  ،ويك ــون انعقاده ــا �صحيحا بح�ضور ثلـ ــث عــدد الأع�ض ــاء
على الأقل  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه .
وللجنة �أن تدعو حل�ضور اجتماعاتها من ترى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة �إذا اقت�ضت
امل�صلحة العامة ذلك  ،دون �أن يكون لهم حق الت�صويت .
وت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعن ــد الت�س ــاوي يرج ــح
اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املـادة ( ) 4
تخت ــ�ص اللجن ــة مب ــا ي أ�ت ــي :
1 -1ر�سم خارطة البحث العلمي بالكلي ــة .
2 -2و�ضع خطة متكاملة للبحث العلمي بالكلي ــة .
3 -3و�ضع برنامج لتنفـيذ �أولويات اخلطة املو�ضوعة والإ�شراف على تنفـيذها .
4 -4درا�سة امل�شاريع البحثية املرتبطة بالبيئة العمانية املقدمة من الكلي ــة والتو�صية
ب�ش�أنها .
5 -5تقدمي الدعم الفني للكلي ــة بالتن�سيق مع املركز فـي املجاالت الآتية :
أ� � -إن�شاء قاعدة بيانات للبحوث وامل�ؤلفات بالكلي ــة .
ب � -إعداد تقرير �سنوي لأداء البحث العلمي بالكلي ــة .
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ج  -مراجعة اتفاقيات البحوث مع اجلهات الأخرى .
د � -إن�شاء فرق عمل بحثية فـي كل كلية كلمـا دعت احلاجة �إليها .
هـ � -إعداد ن�شرة لتعريف املجتمع بالبحث العلمي بالكلي ــة .
املـادة ( ) 5
يجوز للق�سم اال�ستعانة بالباحثني والأخ�صائيني والفنيني وغريهم من العاملني بالكلية
�أو من خارجها .
الف�صــل الثانـــي
البحـــوث املمولـــة مـن الـــوزارة
املـادة ( ) 6
تتوىل الوزارة ت�شجيع الباحثني على �إجراء البحوث العلمية  ،وذلك على النحو الآتي :
1 -1تقدمي الدعم للباحثني لإجناز الدرا�سات والبحوث العلمية .
2 -2التعاون مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات العلمية والبحثية داخل ال�سلطنة وخارجها .
3 -3العمـ ــل على ت�شجيـ ــع الأفـ ــراد وامل�ؤ�س�سات علـ ــى دعـ ــم ومتويـ ــل امل�شاري ــع البحثي ــة
مبا يعزز دور الكليات .
4 -4توفـري و�سائل االت�صال احلديثة  ،و�أحدث الإ�صدارات العلمية من دوريات وكتب
وقواعد بحثية .
5 -5ن�شر نتائج البحث العلمي فـي الإ�صدارات العلمية والبحثية املتخ�ص�صة املحلية
والدولية  ،وتوفـري و�سائل التوثيق العلمي لت�سهيل مهام الباحثني .
6 -6اتخاذ الإجراءات الالزمة ال�ست�ضافة الباحثني والزائرين للم�شاركة فـي البحوث
العلمية .
املـادة ( ) 7
تتوىل الكلية تقدمي الدعم للبحوث العلمية  ،وذلك من خالل الآتي :
1 -1خم�ص�صات املبالغ التي تخ�ص�ص لذلك من موازنة الكلية .
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-2
-3
-4
-5

2الدعم املقدم من امل�ؤ�س�سات احلكومية .
3املنح التي تقدم للكلية بعد �أخذ املوافقات الالزمة لذلك وفق النظم والقوانني
املعمول بها .
�4إيرادات البحوث والكتب واملجالت العلمية .
�5إيرادات اال�ست�شارات والدورات العلمية التي تقدمها الكلية �إىل امل�ؤ�س�سات الأخرى .
املـادة ( ) 8

يكون �إقرار الدعم املـايل للبحث العلمي  -وفقا للموارد املـالية املتاحة  -على النحو الآتي :
1 -1يعتمد الوكيل قائمة امل�شاريع النهائية بناء على تو�صية من اللجنة للم�شاريع
البحثية التي تزيد قيمة الواحد منها على (� )1000ألف ريال عماين .
2 -2يعتمد العميد قائمة امل�شاريع النهائية بناء على تو�صية من الق�سم للم�شاريع
البحثية التي ال تتجاوز قيمة الواحد منها (� )1000ألف ريال عماين .
ويتـم ال�صــرف املـالــي وفــق الإجـراءات املـاليـة املتبعــة فـي الكلي ــة  ،ووف ــق م ــا ي ــتم �إجنــازه
فـي امل�شروع ح�سب اخلطة البحثية املعتمدة من اللجنة .
املـادة ( ) 9
يج ــوز للوزيــر  -بناء على تو�صية اللجنة  -ا�سرتداد الدعم املقرر للم�شروع كليــا �أو جزئيــا
فـي حالة توقف البحث العلمي لأ�سباب ترجع �إىل �إرادة الباحث � ،أو املجموعة البحثية .
املـادة ( ) 10
يجب بقرار من الوزير  -بناء على تو�صية من اللجنة  -ا�سرتداد الدعم املقرر من الباحث
�أو املجموعة البحثية فـي حالة التق�صري فـي �إجناز البحث �أو عدم تنفـيذه وفقا للمراحل
املقررة له  ،وعدم تقدمي عذر مقبول .
املـادة ( ) 11
يكون تقدمي طلب الدعم والبت فـيه  ،على النحو الآتي :
1 -1يقدم طلب الدعم من ذوي ال�ش�أن على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ض
�إىل رئي�س الق�سم الذي ينتمي �إليه  ،ليتوىل رفعه �إىل الق�سم .
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2 -2يتول ــى الق�س ــم بح ــث الطل ــب ورفعــه �إل ــى م�ساع ــد العميــد لإب ــداء ر�أي ــه ثــم رفع ــه
�إىل العميد مرفقا به مذكرة بتو�صياته للبت فـيه من قبل عميد الكلية  ،وفـي حالة
جتــاوز قيمــة الدع ــم مبلــغ (� )1000ألف ريال عمان ــي يتول ــى العمي ــد رفــع الطل ــب
�إىل اللجنة م�شفوعا بر�أيه .
3 -3تتوىل اللجنة درا�سة الطلب و�إ�صدار تو�صية ب�ش�أنه و�إحالته للوكيل لإ�صدار القرار .
وفـي جميع الأحوال ي�شرتط لقبول الدعم �أال يكون قد �سبق متويله من �أي جهة حكومية
�أو خا�صة .
املـادة ( ) 12
يلتزم الباحث مبا ي�أتي :
1 -1تقدي ــم تقري ــر �إىل الق�س ــم فـي نهاي ــة ك ــل مرحل ــة م ــن مراحــل البحــث املعتمــدة
ف ــي منــوذج طلـ ــب الدعـ ــم  ،يحت ــوي عل ــى عر�ض ملــا تــم �إجن ــازه فـي ك ــل مرحل ــة ،
كما يقدم تقريرا عن املوقف املـايل والإداري  ،ويتم رفع تقرير �إىل اللجنة .
� 2 -2إعادة كافة املراجع والأدوات  ،واملعدات التي مت �شرا�ؤها لأغرا�ض البحث �إىل الكلية
بعد االنتهاء من م�شروع البحث .
3 -3تقدمي عدد ( )5خم�س ن�سخ من البحث  ،بالإ�ضافة �إىل ن�سخة �إلكرتونية ون�سخة
ورقي ــة �إل ــى رئي ــ�س الق�س ــم  ،وتقديـ ــم ملخ ــ�ص باللغتـ ــني العربي ــة والإجنليزي ـ ــة ،
ويتوىل رئي�س الق�سم رفع البحث �إىل العميد الذي يقوم برفعه �إىل املركز .
الف�صــل الثالــــث
املجموعــات البحثيــة املمولــة من داخــل الــوزارة �أو خارجهــا
املـادة ( ) 13
تقوم الوزارة بتقدمي الدعم املـايل والإداري للمجموعات البحثية املمولة من داخل الوزارة
�أو خارجهــا �شريطــة �أن تقــدم �أعمــاال تت�ســم بالأ�صالــة والتجري ــد واالبتك ــار فـ ــي املج ــاالت
املختلفة والتي تخدم املجتمع العماين .
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املـادة ( ) 14
ي�شرتط فـي املجموعة البحثية ما ي�أتي :
�1 -1أن يكون لها ا�سم يدل على �أهدافها وجماالت عملها .
�2 -2أن تك ـ ــون �أهدافه ـ ــا وجماالته ـ ــا وا�ضح ـ ـ ــة  ،و�شفاف ـ ــة وتخـ ــدم جمموعـ ـ ــة كبي ـ ــرة
من الباحثني والطالب .
املـادة ( ) 15
تقدم طلبات املجموعات البحثية التي ترغــب فـي احل�صــول على الدعم  ،وف ــق ا إلجــراءات
املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )11من هذه الالئحة .
املـادة ( ) 16
تلتزم املجموعة البحثية مبا ي�أتي :
1 -1تقديــم تقري ــر �إىل الق�ســم فـي نهاي ــة ك ــل مرحل ــة من مراح ــل البح ــث املعتمـ ــدة
فـ ــي منــوذج طــلب الدع ــم  ،يحت ــوي عل ــى ع ــر�ض ملـا ت ــم �إجن ــازه فـي ك ــل مرحل ــة ،
كما تقدم تقريرا عن املوقف املـايل والإداري  ،ويتم رفع تقرير �إىل اللجنة .
� 2 -2إعادة كافة املراجع والأدوات  ،واملعدات التي مت �شرا�ؤها لأغرا�ض البحث �إىل الكلية
بعد االنتهاء من م�شروع البحث .
3 -3تقدمي عدد ( )5خم�س ن�سخ من البحث  ،بالإ�ضافة �إىل ن�سخة �إلكرتونية ون�سخة
ورقي ــة �إل ــى رئيــ�س الق�سـ ــم  ،وتقدي ــم ملخ ــ�ص باللغتـ ــني العربيـ ــة والإجنليزيـ ـ ــة ،
ويتوىل رئي�س الق�سم رفع البحث �إىل العميد الذي يقوم برفعه �إىل املركز .
املـادة ( ) 17
تقوم الوزارة بدعم املجموعات البحثية من خالل الآتي :
1 -1توفـري الت�سهيالت الإدارية واملـالية الالزمة للقيام ب�أعمالها .
2 -2توفـري الأجهزة واملعدات الالزمة خلدمة �أغرا�ض البحث العلمي .
3 -3ت�سهيل ا�ستخدام املختربات املتوفرة بالكلية .
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املـادة ( ) 18
يلتزم الباحث �أو املجموعات البحثية احلا�صلة على الدعم اخلارجي بالآتي :
�أ  -ت�سليم ن�سخة من املخطط البحثي للكلية التي ينتمي �إليها الباحث �أو الباحثون
لرفعها �إىل اللجنة .
ب  -تقديــم تقاريــر دوري ــة للجن ــة ح ــول مراح ــل تقدم البحث وفق ــا للخطــة الزمنيــة
املعتمدة من اجلهة املمولة .
املـادة ( ) 19
يراعى االلتزام بال�شروط وال�ضوابط املحددة من اجلهة املمولة فـي احلاالت الآتية :
1 -1حدوث تغيري فـي املجموعة البحثية .
2 -2متديد مدة البحث العلمي .
3 -3تغيري خطة البحث العلمي وااللتزامات املرتبطة بها .
املـادة ( ) 20
يتوىل الباحث الرئي�س املهام الآتية :
1 -1اقرتاح م�شروع البحث العلمي  ،وبيان �أهميته و�أخذ املوافقة وفق الإجراءات املبينة
فـي املـ ــادة ( )11من هذه الالئحة .
�2 -2إدارة امل�شروع البحثي وفقا للخطة املعتمدة .
3 -3تنفـيذ ال�شروط وال�ضوابط املحددة فـي العقد املربم مع اجلهة املمولة .
4 -4تقدمي تقارير دورية عن كل مرحلة من مراحل البحث العلمي �إىل الق�سم .
5 -5تقدمي تقرير نهائي �إىل الق�سم عن جميع مراحل �إجناز امل�شروع البحثي متهيدا
لرفعه �إىل اللجنة .
املـادة ( ) 21
يتوىل الباحث امل�شارك الآتي :
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1 -1امل�شاركة فـي �إعداد مقرتح البحث العلمي .
2 -2تنفـيذ املهام املحددة له من قبل الباحث الرئي�س .
املـادة ( ) 22
يتوىل الق�سم توجيه املجموعة البحثية فـي حالة وجود مالحظات على �سري البحث العلمي
لإجراء التعديالت املطلوبة  ،وفـي حالة عدم تنفـيذها يتوىل الق�سم �إعداد مذكرة بذلك
ورفعها �إىل اللجنة التخاذ الالزم .
املـادة ( ) 23
يتولــى م�ساعد الباحــث امل�ساع ــدة فـي إ�ج ــراء امل�شاريع والدرا�ســات واالختبــارات العلميــة ،
والبحث عن املواد واملراجع العلمية  ،وتنظيمها  ،وحت�ضري التجارب واالختبارات  ،وجتميع
وتركيب �أدوات القيا�س واملعدات الفنية  ،وت�سجيل البحوث وعر�ضها  ،و�أي �أعمال �أخرى
يكلف بها من قبل الباحث امل�شارك .
املـادة ( ) 24
يراعى عند التعاقد مع م�ساعد الباحث ما ي�أتي :
�1 -1أن يتم التعاقد معه تبعا لنوع امل�شروع البحثي  ،ويجوز اال�ستعانة بالأخ�صائيني
والفنيني للقيام ببع�ض الأعمال املرتبطة بالبحث العلمي .
�2 -2أن يكون حا�صال على �شهادة البكالوريو�س �أو املـاج�ستري .
3 -3ا�ستخدام منوذج العقد املعد من قبل املركز لهذا الغر�ض .
�4 -4أن تكون الأولوية خلريجي الكلية .
5 -5اتباع الإجراءات الإدارية واملـالية فـي التعاقد املعمول بها فـي الكلية .
الف�صــــل الرابــــع
الن�شـــر العلمـــــي
املــادة ( ) 25
يجوز بقرار من الوكيل تقدمي الدعم لن�شر ما ي�أتي :
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1 -1امل�ؤلفات واملخطوطات .
2 -2املرتجمات واملو�سوعات العلمية .
3 -3وقائع امل�ؤمترات والندوات العلمية .
4 -4ما تراه اللجنة منا�سبا للن�شر  ،ويخدم �أهداف الكلية .
املـادة ( ) 26
يقدم طلب احل�صول على دعم الن�شر العلمي �إىل الق�سم على النموذج املعد من قبل املركز
لهذا الغر�ض مرفقا به امل�ستندات التي يحددها النموذج .
املـادة ( ) 27
يتوىل الق�سم درا�سة طلب دعم الن�شر العلمي و�إبداء الر�أي ب�ش�أنه ثم �إحالته �إىل العميد
للبت فـيه بالقبول �أو الرف�ض .
وفــي حال ــة قبول الطلب يتم عر�ضه على جملــ�س الكلية لتحديد ن�سبة الدعــم  ،ثــم رفعــه
�إىل الوكيل لالعتماد .
املـادة ( ) 28
يتعني قبل البت فـي طلب احل�صول على دعم الن�شر العلمي احل�صول على ( )3ثالثة
عــرو�ض خمتلف ــة من دور الن�شــر والطباع ــة بتكلف ــة الن�شــر وتقدميها �إىل دائ ــرة ال�شـ ـ�ؤون
الإدارية واملـالية بالكلية .
املـادة ( ) 29
يتولــى جملـ�س الكليــة درا�سة العــرو�ض املقدمة واختيار �أف�ضلها  ،ويتم دفع مقــدار الدعــم
بعد اعتماده �إىل دار الن�شر والطباعة .
املـادة ( ) 30
يلتــزم احلا�ص ــل علــى دعــم الن�شــر العلمــي ب�إخطــار العميــد كتابــة خــالل ( )10ع�شــرة أ�يــام
مبا يفـيد �صدور الإنتاج العلمي  ،وتر�سل ن�سخة من الإخطار �إىل املركز .
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املـادة ( ) 31
يلتــزم احلا�صــل على دع ــم الن�شــر العلمي بت�سليــم عــدد ( )200مائتي ن�سخـ ــة م ــن الإنت ــاج
العلم ــي �إىل مكتبة الكلية .
املـادة ( ) 32
يراعى �إبرام عقد مع احلا�صل على دعم الن�شــر العلمــي  ،يقر فـيه ب�أحقية الوزارة وحدها
دون غريها فـي �إعادة ن�شر املنتج العلمي ملــدة ( )5خم�س �سنوات  ،يعود بعدها احلق ل�صاحبه
�أو ورثته ال�شرعيني .
املـادة ( ) 33
فـي حالة التو�صل �إىل براءة اختـراع نتيج ــة بحث علمــي ا�ستعــمل الباحــث فـيــه �إمكانيـات
الــوزارة �أو الكليــة  ،ي�سجــل با�ســم ال ــوزارة �أو الكليــة وا�سم الباحث بال�شراكة منا�صفة ،
وتتقا�ضى الوزارة �أو الكلية ن�سبة ( )%50خم�سني باملـائة من �أي دخل حتققه براءة االخرتاع ،
ويتقا�ضى الباحث ن�سبة ( )%50خم�سني باملـائة .
املـادة ( ) 34
�أي ح�صة من براءة اخرتاع يتو�صل �إليها نتيجــة بح ــث قامت الوزارة �أو الكليـ ــة بدعم ــه
عن طريق منحة خارجية ت�سجل با�سم الباحث  ،وتتقا�ضى الوزارة �أو الكلية ن�سبة ()%40
�أربع ــني باملـائ ــة مــن �أي دخ ــل حتققه بـ ــراءة االختـ ــراع  ،ويتقا�ضى الب ـ ــاحث ن�سبـ ــة ()%60
�ستــني باملـائ ــة .
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قــرار وزاري
رقـــم 2016/40
ببـــدء الدرا�ســـة فـي جامعــــة م�سقــــط
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/41ب�إ�صدار نظام اجلامعات اخلا�صة ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليم العايل واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  99/36ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية لنظام اجلامعات اخلا�صة ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2016/36ب�إن�شاء جامعة م�سقط ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تب ــد أ� الدرا�س ــة فـي جامعـ ــة م�سق ــط اعتبـ ــارا مـ ــن العـ ــام الأكادميـ ــي 2017/2016م  ،مبقرهـا
الرئي�سي مبحافظة م�سقط  ،فـي الكليات الآتية :
 - 1كلي ـ ــة الأعم ـ ــال والإدارة :
 -برنامج ماج�ستري العلوم فـي الإدارة والريادة .
 -برنامج ماج�ستري العلوم فـي املالية والإدارة .
 - 2كلي ــة الهند�س ــة والتكنولوجي ـ ــا :
 -برنامج بكالوريو�س الهند�سة فـي الهند�سة الكيميائية .
 -برنامج ماج�ستري العلوم فـي هند�سة نظم العمليات .
 -برنامج ماج�ستري العلوم فـي نظم الطاقة والعمليات احلرارية .
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 - 3كلي ــة النق ــل واخلدمــات اللوج�ستيـ ــة :
 -برنامج بكالوريو�س العلوم فـي اخلدمات اللوج�ستية (�إدارة �سل�سلة التموين) .
 -برنامج ماج�ستري العلوم فـي �إدارة الطريان .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  18 :من حمـــــــــــــرم 1438هـ
املوافـــــق  20 :من �أكتوبـــــــــــر 2016م
د .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الـعــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1168
ال�صادرة فـي 2016/10/30م
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وزارة التنميـــة االجتماعيــة
قــرار وزاري
رقم 2016/19
بتعديــل بعــ�ض �أحكـام الالئحــة التنظيميـة
ل�صــرف الأجهــزة التعوي�ضيــة 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 الالئحة التنظيمية ل�صرف الأجهزة التعوي�ضية والو�سائل امل�ساعدة ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ، 2014/235
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص البند (ب) من املــادة ( )6من الالئحة التنظيمية ل�صرف الأجهزة التعوي�ضية
والو�سائل امل�ساعدة امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
ب � -أن يثبــت التقيي ــم الفنـي ال ــذي يع ــده �أخ�صائ ــي ت�أهي ــل �أو �أخ�صائــي تربيــة خا�صــة -
كل فـي جمــال اخت�صا�صــه  -حاج ــة امل�ستفيــد �إىل الأجهــزة � ،أو �أن يك ــون بتقريــر
طبي معتمد من طبيب متخ�ص�ص � ،إذا كان الطلب يتعلق ب�صرف جهاز ذي طابع
طبي .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  15 :من ربيـــع الثانـــي 1437هـ
املوافــــق  25 :من ينـايـــــــــــــــــــر 2016م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1137
ال�صادرة فـي 2016/3/6م
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حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التنميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قــرار وزاري
رقــم 2016/140
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة لعمـل جلـان التنميـة االجتماعيـة
ا�ستن ــادا �إلــى املر�س ــوم ال�سـلطانـ ـ ــي رقـ ــم  2003/32بتحدي ـ ــد اخت�صا�ص ــات وزارة التنمي ــة
االجتماعية  ,واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية لعمل جلان التنمية االجتماعية  ،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  18 :من حمــــــــرم 1438هـ
املـوافــــق  20 :من �أكتوبــــــر 2016م
حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التنميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1168
ال�صادرة فـي 2016/10/30م
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الالئحـة التنظيميـة لعمـل جلـان التنميـة االجتماعيـة
الف�صــــل الأول
تعاريـــف
املــادة ( ) 1
يك ــون للكلم ــات الآتيـة  -ف ــي تطبي ــق �أحكــام هــذه الالئحة  -املعنى املبيـن قرين كـل منهـا ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الـــــوزارة  :وزارة التنمية االجتماعية .
ب  -الوزيــــــر  :وزير التنمية االجتماعية .
ج  -الوكيــــــل  :وكيــل الــوزارة .
د  -اللجنـــــة  :جلن ـ ـ ــة التنميـ ـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ــة املن�ص ـ ـ ــو�ص علي ـهـ ــا فـ ــي امل ـ ــادة ()2
مـن هذه الالئحة .
هـ  -الرئيــ�س  :رئيــ�س اللجنــة .
الف�صــل الثانــي
جلـان التنميـة االجتماعيـة
املــادة ( ) 2
ت�شكل فـي كل والية جلنة التنمية االجتماعية بقرار من الوزير برئا�سة الوايل فـيما عدا
والية م�سقط تكون برئا�سة نائب الوايل  ،ووالية �صاللة تكون برئا�سة مدير عام ال�ش�ؤون
املحلية مبكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار  ،وع�ضوية كل من :
�أ  -مدير دائرة التنمية االجتماعية بالوالية �أو املحافظة بح�سب الأحوال .
ب  -ممثل عن وزارة الرتبية والتعليم .
ج  -ممثل عن وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية .
د  -ممثل عن وزارة ال�صحة .
هـ  -ممثل عن وزارة الإ�سكان .
و  -ممثل عن البلدية املخت�صة .
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ز  -رئي�سة جمعية املر�أة العمانية بالوالية .
ح  -ممثل عن الهيئة العمانية للأعمال اخلريية .
ط  -ممثل النادي بالوالية .
ي  -ممثلي ــن ع ــن الوالي ــة  ،ال يزي ــد عدده ــم علــى (� )6ست ــة �أع�ضاء  ،يتــم تر�شيحهــم
مــن الرئيــ�س بالتن�سيــق مع املحافظ .
ع�ضوا ومقررا للجنة .
ك  -موظف من دائرة التنمية االجتماعية بالوالية .
املــادة ( ) 3
ي�شرتط فـي ع�ضو اللجنة من ممثلي اجلهات احلكومية �أال تقل وظيفته عن مدير دائرة .
املــادة ( ) 4
ي�شرتط فـي ع�ضو اللجنة من ممثلي الوالية ما ي�أتي :
أ� � -أن يكون عماين اجلن�سية .
ب � -أال تقل �سنه عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة ميالدية .
ج � -أن يكون من ذوي املكانة وال�سمعة احل�سنة فـي الوالية  ،و�أال يكـون قـد حكـم عليـه
بعقوبـة جنايـة �أو فـي جرميـة خملـة بال�شـرف �أو الأمانـة  ،مـا لـم يكـن قـد رد �إليـه
اعتباره .
د � -أال يكون ممثال عن واليته فـي ع�ضوية �إحدى اللجان �أو �أحد املجال�س .
هـ � -أن يكون على م�ستوى مقبول من الثقافة  ،و�أن تكون لديه خربة عملية منا�سبة .
املــادة ( ) 5
ي ــ�صدر بت�سمي ــة الأع�ض ــاء مــن ممثلــي الواليــة قرار من الوزير  ،وتكون مدة ع�ضويتهم
فـي اللجنة (� )4أربع �سنوات ميالدية  ،تبد أ� من تاريخ �صدور القــرار  ،ك ــما يجــوز تر�شيــح
�أي ع�ضو من ممثلي الوالية مرة �أخرى .
املــادة ( ) 6
يتـم اختيـار نائـب الرئي�س من بني �أع�ضاء اللجنة باالنتخاب � ،أو بالتزكية فـي �أول اجتماع
للجنة  ،ويحل حمل الرئي�س عند غيابه � ،أو وجود مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته .
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املــادة ( ) 7
تتوىل اللجنة ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
أ�  -درا�سة �أو اقرتاح امل�شروعات االجتماعية التي تخدم الوالية وفق �أولوية �أهميتها .
ب  -دعــم وم�سانـدة و�ضبـط العمـل التطوعـي وم�ؤ�س�ساتـه وتو�ضيـح الطـرق القانونيــة
ملمار�سته .
ج  -تعزيــز اجلهــود املبذولــة ف ــي حت�س ــني امل�ست ــوى املعي�شــي للفــرد والأ�ســرة واملجتمــع
من خالل التعاون مع املجل�س البلدي وجلنة الزكاة بالوالية .
د  -ت�شجيـع وم�سانـدة امل�شروعـات املـدرة للدخل للأفراد والأ�سر خا�صة �أ�سر ال�ضمان
االجتماعي و�أ�سر ذوي الدخل املحدود والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .
هـ  -االهتمام بتعزيز القيم والهوية العمانية  ،وتعزيز التما�سك والتكافل فـي املجتمع .
و  -تعزيز ودعم ا�ستمرار الدور االجتماعي والثقافـي لل�سبلة العمانية .
ز  -التعــاون املجتمعــي فـي �إن�شاء املراكز االجتماعيــة �أو مبانــي اجلمعيــات الأهليــة ،
وكذلك بناء �أو ترميم منازل �أ�سر ال�ضمان االجتمــاعي  ،وذوي الدخل املحدود .
ح � -أي مهام �أخرى تكلف بها من قبل الوزير �أو الوكيل .
ويجـوز للجنـة ت�شكيـل فريـق عمل من بـني �أع�ضائهـا �إذا دعـت احلاجـة لذلك  ،ي�سند �إليه
تنفـيذ بع�ض اخت�صا�صات اللجنة .
املــادة ( ) 8
تعقد اللجنة اجتماعاتها (� )4أربع مرات فـي ال�سنة على الأقل بناء على دعوة من رئي�سها ،
�أو الوزير � ،أو الوكيل  ،ويجــوز لأي من ه�ؤالء دعوة اللجنة لالنعقاد �إذا اقت�ضت ال�ضرورة .
املــادة ( ) 9
ال يكون اجتماع اللجنة �صحيحا � ،إال بح�ضور �أغلبية الأع�ضـاء  ،علـى �أن يكـون من بينهم
الرئي�س �أو نائبـه  ،وت�صدر قراراتها وتو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين  ،ف�إذا ت�ساوت
الأ�صــوات رجح اجلانب الــذي منه رئي�س االجتماع  ،ويجــوز للـرئيــ�س �أن يـدعــو من يرى
اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة والتخ�ص�ص حل�ضور اجتماعات اللجنة  ،دون �أن يكون له
�صوت معدود .
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املــادة ( ) 10
تر�ســل اللجن ــة املرا�ســالت املتعلق ــة ب�أعمالها  ،وحمـا�ضـر اجتماعاتهــا مت�ضمنــة قراراتها
وتـو�صيـاتهــا  -خالل �أ�سبوع من تاريخ اعتمادها من قبل رئي�س االجتماع � -إىل دائرة �ش�ؤون
جلان التنمية االجتماعية بالوزارة  ،على �أن تتوىل هذه الدائرة درا�ســة تلــك القــرارات
والتو�صيات واملرا�سالت املتعلقة ب�أعمالها  ،ورفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل الوكيل لالعتماد .
وتعد هذه القرارات والتو�صيات معتمدة �إذا مل تعقب الوزارة عليه ــا خــالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ �إر�سالها من اللجنة .
املــادة ( ) 11
يعد ع�ضو اللجنة من ممثلي الوالية م�ستقيال �إذا تخلف  -خـالل فتـرة ع�ضويتـه  -بدون
عذر عن ح�ضور اجتماعني متتاليني � ،أو (� )4أربعة اجتماعات غري متتالية  ،ويحل حمله
ع�ضو �آخر يتم اختياره وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 12
يجوز �أن يكون لكل جلنة مكتب تنفـيـذي يتولـى الإ�شـراف على الفــرق العاملـة فــي �إطــار
اخت�صا�صات اللجنة .
املــادة ( ) 13
تقوم اللجنة مبوافاة دائرة �ش�ؤون جلان التنمية االجتماعية بالوزارة بتقريــر ربــع �سنــوي
عن �أعمالها فـي الوالية .
املــادة ( ) 14
يتوىل مقرر اللجنة االخت�صا�صات الآتية :
�أ � -إعداد جدول �أعمال اللجنة بالتن�سيق مع الرئي�س �أو من يحل حمله .
ب � -إخطــار �أع�ضــاء اللجنــة مبواعيــد انعق ــاد اجتماعاته ــا بع ــد التن�سيــق مـع الرئيـ�س
�أو من يحل حمله .
ج � -إعداد حما�ضر االجتماعات  ،وعر�ضها على رئي�س االجتماع لالعتماد .
د  -متابعة تنفـيذ قرارات اللجنة وتو�صياتها  ،ورفع تقارير عنها للرئي�س بالتن�سيق
مع دائرة �ش�ؤون جلان التنمية االجتماعية بالوزارة .
هـ � -إعداد ومتابعة كافة مرا�سالت اللجنة .
و � -أي مهام �أخرى يكلف بها من الرئي�س .
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الف�صــل الثالــث
ماليـــة اللجنــــة
املــادة ( ) 15
تتلقى اللجنة امل�ساهمات املالية والعينية من �أفراد املجتمع  ،واجلهات احلكومية  ،وال�شركات ،
وامل�ؤ�س�ســات اخلا�صــة واخلرييــة مــن داخــل ال�سلطنة  ،وال يجوز لها تلقي امل�ساهمات املالية
والعينية من خارج ال�سلطنة .
املــادة ( ) 16
يتوىل الرئي�س �أو من يحل حمله قبول امل�ساهمات املاليـة والعينيـة ممـن ذكـروا فــي املـادة
( )15من هذه الالئحة على �أن يتم �إقرارها من قبل اللجنة .
املــادة ( ) 17
يجـب �أن يكـون لكـل جلنـة ح�سـاب م�صرفـي خـا�ص بها لدى �أحد امل�صارف املحلية  ،وتخطر
به الوزارة .
املــادة ( ) 18
ت�صدر �أوامر ال�صرف مبوجب قرار من اللجنة .
املــادة ( ) 19
يكــون املخـولـون فـي احل�ساب امل�صرفـي املن�صو�ص عليـه فــي املـادة ( )17مـن هـذه الالئحـة
ع�ضوين من �أع�ضاء اللجنة يتم اختيارهما باالنتخاب � ،أو بالتزكية فـي �أول اجتماع للجنة ،
بالإ�ضافة �إىل مقرر اللجن ــة  ،ويعتمد �سند ال�صرف بتوقيع اثنني منهم معا .
املــادة ( ) 20
يجب �أن يكون لكل جلنة ال�سجالت وال�سندات الآتية :
أ�  -ال�سجالت وال�سندات امل�ستخدمة للم�ساهمات املالية  ،وهي على النحو الآتي :
� -1سجل ا إلي ــرادات .
� - 2سجل امل�صروفات .
� - 3سجـ ــل امل�صرف .
 - 4دفاتر ال�شيكات ال�صادرة من امل�صرف .
� - 5سن ــد قب ــ�ض بـرق ــم ت�سل�سـ ــلي .
� - 6سند �صرف برقم ت�سل�سلي .
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ب  -ال�سجـالت وال�سنــدات امل�ستخدمة للم�سـاهمــات العينيـة  ،وهي على النحو الآتي :
� - 1سجل ت�سلـم امل�ساهمــات العينيــة .
� - 2سجل �صرف امل�ساهمات العينيـة .
� - 3سنــد ت�سلــم امل�ساهمــات العينيـ ــة .
� - 4سنــد �صـرف امل�ساهمات العيني ــة .
املــادة ( ) 21
يحتف ــظ مقــرر اللجنــة بال�سج ــالت وال�سنــدات املن�صـو�ص عليهـا فــي املــادة ( )20مـن هـذه
الالئحــة .
املــادة ( ) 22
يكون قبول امل�ساهمات املالية نقدا مع حترير �سند قب�ض ت�سلم  ،وقيده فـي �سجل الإيرادات ،
�أو عن طريق �إيداع �أو حتويل م�صرفـي �أو �شيكات فـي احل�ساب امل�صرفـي للجنة .
املــادة ( ) 23
يجوز بقرار من اللجنة تكرمي �أع�ضائها  ،وامل�ساهمني فـي �أن�شطتها .
املــادة ( ) 24
تتولــى دائــرة التدقيـق الداخلـي بالـوزارة التحقـق مـن تطبيـق اللجنـة لأحكـام القوانيـن
والنظـم املاليـة  ،وهـذه الالئحـة متـى مـا ا�ستدعـى الأمـر ذلك .
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قــرار وزاري
رقــم 2016/166
بتعديــل بعــ�ض �أحكـــام الالئحــة التنظيميــة لـــدور احل�ضانـــة
ا�ستنـادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/32بتحديد اخت�صا�صات وزارة التنمية االجتماعية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الالئحة التنظيمية لدور احل�ضانة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/212
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يلغــى البن ــد (�أ) من املــادة ( )19مــن الالئحــة التنظيميــة لــدور احل�ضانــة امل�شــار �إليه ــا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  15 :من ربيـع الأول 1438هـ
املـوافـــــق  15 :من دي�سمبــــــر 2016م
حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التنميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1174
ال�صادرة فـي 2016/12/25م
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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قـــرار وزاري
رقـم 2016 /4
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة
لقانــون املراعــي و�إدارة الثــروة احليوانيــة
ا�ستنادا �إىل قانون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/8
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانــون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم ، 2005/12
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يلغــى نــ�ص امل ــادة ( )9من الالئحـة التنفيذيـة لقانـون املراعـي و�إدارة الثـروة احليوانيـة
امل�شـار �إليهـا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1437 / 3 / 25 :هـ
املـوافـــــق 2016 / 1 / 6 :م
د .فــ�ؤاد بن جعفــر ال�ساجوانـي
وزيـر الزراع ــة والرثوة ال�سمكية
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1132
ال�صادرة فـي 2016/1/17م
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قـــرار وزاري
رقــــم 2016/146
بتنظيــم �صــادرات ال�سلطنــة مــن الأ�سمـــاك وحتديـــد �أنواعهـــا
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رق ــم ، 81/53
و�إىل الالئحــة التنفـيذية لقانون ال�صيــد البح ــري وحماية الرثوة املائية 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 قـرار جمل�س الــوزراء بجل�سته رقـ ــم  2011/6املنعقــدة بتــاريــخ  4ربيــع الأول 1432هـ
املوافق  8فرباي ــر 2011م ب�ش�أن توفـري املزيد من ال�سلع الغذائية فـي الأ�سواق املحلية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظـ ــر ت�صديـ ــر �أ�سم ـ ــاك الكنعد � ،أ�سمــاك ال�سه ــوة � ،أ�سماك العنـ ــدق � ،أ�سم ــاك الهامـ ــور
ما عـ ــدا "الدي�سكـ ــو" � ،أ�سمـ ــاك اجليـ ــذر � ،أ�سمـ ــاك ال�شعــري خ ــالل الفتــرة م ــن 2016/6/1م
حتـ ــى 2016/8/31م .
كما يحظـر حيازتهــا عل ــى �أي و�سيلة نقـ ــل معـ ــدة لت�سويــق الثــروات املائيــة احلي ــة باملناف ــذ
احلدودية  ،وذلك خالل فرتة احلظر امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ي�ستثنى من حكم املــادة الأوىل من هذا القرار الأ�سماك املعلبة .
كما ت�ستثنى �أ�سماك اجليذر  ،و�أ�سماك ال�شعري املغلفة بغر�ض حت�سني جودتها  ،وتوفـري
القيمـ ــة امل�ضافـ ــة عليهـ ــا  ،ب�ش ـ ــرط �أن يتم �شرا�ؤها من �س ـ ــوق اجلملـ ــة املركـ ــزي للأ�سمـ ــاك
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من قبل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلا�صلة على ترخي�ص و�شهادة رقم �ضبط جودة الأ�سماك
من اجلهة املخت�صة بالوزارة  ،و�أن يكـ ــون حتديد الكمي ــة امل�صرح بت�صديرها من قبـ ــل �إدارة
�س ــوق اجلملــة املركزي للأ�سماك  ،وااللتزام بتقديــم برنامج ت�سويق الأ�سمــاك فـي الأ�سواق
املحلية تعتمده الوزارة .
املــادة الثالثــــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص
لها مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق كمية م�ساوية من �أنواع
الأ�سماك املو�ضحة �أدناه فـي �سوق اجلملة املركزي للأ�سماك � ،أو الأ�سواق املحلية املعتمدة
م ــن قب ـ ــل الوزارة خ ــالل فتـ ــرة احلظر املحـ ــددة فـي املــادة الأولـ ــى من هذا الق ـ ــرار  ،وذلك
فـي مقابل الت�صريح لهم بت�صدير كمية م�ساوية للكمية التي مت ت�سويقها فـي تلك الأ�سواق ،
وهي :
( �أ�سماك النجــرور � ،أ�سماك احلب�س � ،أ�سمــاك ال�ضلع ــة � ،أ�سماك البياح ما عدا "اجلردفة" ،
�أ�سماك الأ�شخلي ما عدا "البناوه" ) .
املــادة الرابعــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها
مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق ن�سبة ( )%70مما بحوزتهم
من �أنواع الأ�سماك املو�ضحة �أدناه فـي �سوق اجلملة املركزي للأ�سماك � ،أو الأ�سواق املحلية
املعتم ــدة من قبل ال ـ ــوزارة خ ــالل فتـ ــرة احلظر املحددة فـي املــادة الأولــى من هــذا القــرار ،
وذلك فـي مقابـ ــل الت�صريـ ـ ــح له ــم بت�صدي ـ ــر الكميـ ــة املتبقية لديهم  ،والتــي تعــادل ن�سبـ ــة
( )%30من النــوع ذات ــه  ،وهـي :
( �أ�سماك �سقطانة � ،أ�سماك الكوفر ما عدا " ال�سيه  ،بنت النوخذة " �أ�سماك ال�صال الكبري
وت�شمل " ال�صال  ،الق�شران  ،احلمام  ،اخلايط  ،الكفدار " ) .
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املــادة اخلام�سـة
يح�صــل �أ�صحـ ــاب �سيارات نقـ ــل وت�سويـ ــق الث ـ ــروة املائي ـ ــة احليـ ــة وال�شرك ــات وامل�ؤ�س�س ـ ــات
امل�ش ــار �إليه ــا فـي املــادتــني الثالثـ ــة والرابع ــة من هـ ــذ الق ــرار  ،على �شهــادة معتمــدة �صادرة
من �س ــوق اجلملة املركزي للأ�سماك � ،أو الأ�سواق املحلية الأخرى التي حتددها الوزارة
وفقا للنموذج املعد لهذا الغـر�ض  ،عل ــى �أن تت�ضم ــن ال�شه ــادة كميـ ــة الأ�سم ــاك  ،ووزنه ــا ،
وتاريـ ــخ  ،ومك ــان ت�سويقهـ ـ ــا  ،ورق ــم املركبـ ــة وا�س ـ ــم �صاحبهــا  ،وتكـ ــون ال�شه ـ ــادة �صاحلـ ــة
لال�ستعم ـ ــال ملـ ـ ــرة واح ـ ــدة فق ــط  ،ويج ــب تقديـ ــم ال�شهـ ــادة املذكـ ــورة للموظـ ــف املخت ـ ـ ــ�ص
التابــع للــوزارة فـي مناف ــذ الت�صدي ــر .
املــادة ال�ساد�سـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من 2016/6/1م .
�صـــدر فـي 1437 / 8 / 18 :هـ
املوافـــــــق 2016 / 5 / 25 :م

د  .فـــ�ؤاد بن جعفــــر ال�ساجوانــــي
وزيـ ــر الزراعـ ــة والث ـ ــروة ال�سمكيـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1148
ال�صادرة فـي 2016/5/29م
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قــرار وزاري
رقم 2016/183
ب�إ�صــدار الئحــة تنظيــم
ا�ستخـدام �شبـاك التحويـط (التدويـر/احلـوي) لل�صيـد
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و إ�لـى الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون ال�صيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليــة ال�صــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إىل القرار الوزاري رقم  2009/13بتنظيم ا�ستخدام �شباك التحويط (التدوير/احلوي) ،
و إ�لـى موافقـة وزارة املاليـة مبوجـب كتابهـا رقــم  :مالي ــة  -ت (/)70506م.ت.د9230/1/8/
بتاريخ 1436/10/12هـ  ،املوافق 2015/7/29م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل ف ــي �شـ ـ�أن تنظي ــم ا�ستخــدام �شبــاك التحويــط (التدويــر/احلــوي) لل�صيــد ب�أحكــام
الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2009/13امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شــر ه ــذا الق ــرار فـ ــي اجلري ــدة الر�سميـ ــة  ،ويعم ــل ب ــه بعــد م�ضــي ( )30ثالثيــن يومــا
مـن تاريـخ ن�شـره .
�صـدر فـي 1437 / 9 /27 :هـ
املوافـــــق 2016 / 7 / 3 :م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1154
ال�صادرة فـي 2016/7/17م
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الئحـة تنظيـم ا�ستخـدام �شبـاك التحويـط (التدويـر/احلـوي) لل�صيـد
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
علي ــه فـ ــي قان ــون ال�صـيــد البح ــري وحماي ــة الثــروة املائيـ ــة احليـ ــة والئحتـ ــه التنفـيذيــة
امل�شار �إليهما  ،كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر :
�شبـاك التحويـط :
إ�حـدى معدات ال�صيــد احلرفـي التي ي�ستخدمهــا ال�صيادون �أ�صحاب قوارب ال�صيد احلرفـي
ل�صيد �أ�سماك ال�سطح ال�صغرية  ،والتي تعرف حمليا با�سم �شباك التدوير �أو احلوي .
�أ�سمـاك ال�سطـح ال�صغيـرة :
الأ�سمـاك التي تعيـ�ش فــي �شـكل جمموعات  ،وتتكـون فـي �أغلب الأحيان من �صنف واحــد ،
وتعي�ش بيــن امليــاه ال�سطحي ــة والقاعيــة  ،دون �أن يكون لها �أي ارتباط بقاع البحــر  ،وي�ص ــل
وزن املجموع ـ ــة الواح ــدة منه ـ ــا �إل ــى ع�ش ــرات الأطنــان  ،وتت ــراوح �أطوال ه ــذه الأ�سماك
بيــن (� 35 - 8ســم)  ،ومنهــا �أ�سم ــاك العومـ ــة  ،وال�صيم ــة  ،والربي ــة  ،وال�ضلع ــة  ،وغريهــا
من الأ�سماك امل�شابهة التي حتددها ال�سلطة املخت�صة .
الرتخيــ�ص :
املوافق ــة الكتابي ــة الــ�صــادرة من ال�سلطــة املخت�ص ــة لل�صي ــاد احلرفــي مال ــك قارب ال�صيــد
احلرف ــي  ،والت ــي ت�سمـ ــح ل ــه با�ستخ ـ ــدام �شب ــاك التحويـ ــط ف ــي ال�صيـ ـ ــد  ،وفقــا لأحك ــام
هذه الالئحة .
املرخـ�ص لـه :
كل �شخ�ص طبيعي مــن ال�صياديــن احلرفـييــن  ،يرخــ�ص لــه با�ستخدام �شباك التحويط
(التدوير/احلوي)  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
ال يجوز ا�ستخدام �شباك التحويط �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص .
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املــادة ( ) 3
ي�شرتط فـي طالب الرتخي�ص ما ي�أتي :
�أ � -أن يكـون �صيـادا حرفــيا عمانيـا حا�صال على ترخي�ص مزاولة مهنة ال�صيد البحري
�ساري املفعول  ،وم�ضى على الرتخي�ص الأول ال�صــادر لــه مبزاولة مهنــة ال�صيــد
البحري مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات .
ب � -أن يكون مالكا لقارب �صيد حرفـي مرخ�ص و�ساري املفعول .
املــادة ( ) 4
يقــدم طلــب احل�صــول علــى الرتخيــ�ص �إىل ال�سلطــة املخت�صة  ،وفقا للنموذج املعد لهذا
الغر�ض  ،م�شفوعا بتو�صية جلنة �سنة البحر فـي الوالية املعنية  ،وعلى ال�سلطة املخت�صة
درا�ســة الطلــب  ،والبــت فـيــه فـي �ضــوء ظــروف وواقــع الثــروة ال�سمكيــة  ،وموقف املخزون
ال�سمكي خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعد عدم البت فـي الطلب خالل
هذه املدة مبثابة رف�ض له  ،وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز احل�صول على �أكرث من ترخي�ص .
املــادة ( ) 5
لل�سلطة املخت�صة حتديد �إجمايل عدد الرتاخي�ص التي متنح لل�صيادين فـي كل حمافظة
فـي �ضوء ما ي�سمح به املخزون ال�سمكي  ،على �أن تكون الأولوية لل�صيادين املتفرغني للعمل
فـي مهنة ال�صيد  ،وال ميلكون م�صدر دخل �آخر �سوى مهنة ال�صيد .
املــادة ( ) 6
يجب �أن ي�شتمل الرتخي�ص على البيانات الآتية :
أ�  -ا�سم املرخ�ص له  ،وعنوانه .
ب  -رقم البطاقة ال�شخ�صية  ،و�صورة �شخ�صية للمرخ�ص له .
ج  -رقم ترخي�ص مزاولة مهنة ال�صيد البحري  ،ورقم ترخي�ص قارب ال�صيد .
د  -نوع �شباك التحويط املرخ�ص با�ستخدامها .
هـ  -مواقع ال�صيد املرخ�ص بها .
و  -رقم الرتخي�ص .
ز  -تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص  ،وتاريخ انتهائه .
ح � -أي بيانات �أخرى حتددها ال�سلطة املخت�صة .
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املــادة ( ) 7
ت�صدر ال�سلطة املخت�صة نوعني من الرتاخي�ص  ،وذلك على النحو الآتي :
 النــوع الأول  :ترخي�ص �شباك التحويط املجهزة باحللقات �أو غريها فـي احلبلال�سفلي  ،الذي ي�ستخدم لغلق ال�شبكة من الأ�سفل .
 النوع الثاين  :ترخيـ ــ�ص �شب ـ ــاك التحويـ ــط غي ــر املجهـ ــزة باحللقـ ـ ــات �أو غريهـ ــافـي احلبل ال�سفلي  ،الذي ي�ستخدم لغلق ال�شبكة من الأ�سفل .
املــادة ( ) 8
ي�صدر الرتخي�ص ملدة (� )2سنتني اثنتني  ،ويجب جتديده خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
انتهائه بعد �سداد الر�سم املقرر  ،ويعد الرتخي�ص ملغى بعد انق�ضاء هذه املدة  ،ما مل يقدم
املرخ�ص له عذرا تقبله ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 9
ت�ستوفـي ال�سلطة املخت�صة ر�سما على �إ�صدار وجتديد الرتخي�ص  ،وذلك على النحو الآتي :
أ�  )200( -مائتا ريال عماين مقابل �إ�صدار � ،أو جتديد النوع الأول من الرتخي�ص .
ب  )50( -خم�سون رياال عمانيا مقابل �إ�صدار � ،أو جتديد النوع الثاين من الرتخي�ص .
ج  )5( -خم�سة رياالت عمانية مقابل ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف للرتخي�ص .
املــادة ( ) 10
ال يجوز للمرخ�ص له الت�صرف فـي الرتخي�ص ب�أي نوع من أ�نــواع الت�صرفــات � ،إال بعــد
احل�صول على ت�صريح بذلك من ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 11
يلتزم املرخ�ص له مبمار�سة ال�صيد خالل مدة الرتخي�ص  ،وفـي حال عدم ممار�سة ال�صيد
خالل ( )18ثمانية ع�شر �شهرا متتالية  ،يجوز لل�سلطة املخت�صة �إلغاء الرتخي�ص  ،ما مل
يقدم املرخ�ص له عذرا تقبله .
املــادة ( ) 12
يجب �أال تتجاوز ن�سبة الأ�سماك الأخرى التي يتم �صيدها عر�ضا دون ق�صد  -غري �أ�سماك
ال�سطح ال�صغرية  )%5( -خم�سة باملائة من �إجمايل كمية الأ�سماك امل�صيدة فـي كل عملية
�صيد با�ستخدام �شباك التحويط .
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املــادة ( ) 13
يلتزم املرخ�ص له با�ستخدام النوع الأول من الرتاخي�ص بال�شروط واملوا�صفات الآتية :
� - 1أال يقل طول القارب املرخ�ص له با�ستخدامه فـي ال�صيد عن ( )10ع�شرة �أمتار .
� - 2أال تقل م�سافة ال�صيد من ال�شاطئ عن ( )10ع�شرة �أميال بحرية  ،و�أال يقل العمق
عن ( )35خم�سة وثالثني مرتا من �سطح البحر .
� - 3أال يزيد ارتفاع �شباك التحويط على ( )30ثالثني مرتا  ،و�أال يزيد طولها الإجمايل
على (� )400أربعمائة مرت .
� - 4أال يقل قيا�س فتحة عني �شبكة التحويط عن ( )20ع�شرين مليمرتا .
 - 5ا�ستخــدام �شبــاك التحويــط خــالل الفتــرة مــن بعــد �شــروق ال�شم�س  ،وحتى قبل
غروبها .
 - 6تركيب جهاز التتبع فـي القارب املرخ�ص له با�ستخدامه فـي ال�صيد  ،وفقا لل�شروط
واملوا�صفات التي حتددها ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 14
يلتــزم املرخــ�ص لــه با�ستخــدام النـوع الثانـي مـن �شبـاك التحويط  ،بال�شروط واملوا�صفات
الآتيــة :
 - 1ا�ستخدام �شباك التحويط خالل الفرتة من بعد �شروق ال�شم�س وحتى ال�ساعة
( )12الثانية ع�شرة ظهرا .
� - 2أال تقل م�سافة ال�صيد عن ( )٫5ن�صف ميل بحري من ال�شاطئ .
� - 3أال يزيد ارتفاع �شبكة التحويط على ( )10ع�شرة �أمتار  ،و�أال يزيد طولها الإجمايل
على (� )400أربعمائة مرت .
� - 4أال يقل قيا�س فتحة عني �شبكة التحويط عن ( )30ثالثني مليمرتا .
املــادة ( ) 15
يحظر ا�ستخدام �شباك التحويط خالل الفرتة من الأول من �شهر �أغ�سط�س  ،وحتى نهاية
�شهر نوفمرب من كل عام .
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املــادة ( ) 16
يحظــر حيــازة �شب ــاك التحوي ــط املخالف ــة للموا�صفــات املن�صو�ص عليها فـي املادتني ()13
و ( )14من هذه الالئحة فـي �أي موقع كان .
املــادة ( ) 17
يحظر ا�ستخدام �شباك التحويط فـي م�سافــة تقل عن ( )2ميلني بحريني اثنني من مناطق
منو �أ�شجار القرم  ،وال�شعاب املرجانيــة  ،والأخوار ومــداخلهــا  ،ومواقــع ال�شعــاب ال�صناعيــة
(ال�شــدود)  ،واجلبال البحرية  ،ومعـدات ال�صـيادين الثابتة وغري الثابتة  ،واملحميات املائية ،
ومداخل و�إحرامات املوانئ .
املــادة ( ) 18
يـحظ ــر ا�ستـخــدام �أي و�سيلــة لتجميــع وجــذب �أ�ســراب الأ�سمــاك بهــدف التحويــط عليها
ل�صيدها .
املــادة ( ) 19
على املوظفـني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتنفـيذ �أحكام قانون ال�صيد البحري
وحمايــة الث ــروة املائي ــة احلي ــة والئحت ــه التنفـيذي ــة امل�شار �إليهما � ،ضـبط الـمـخـالفـني ،
والـتـحف ــظ عل ــى الـ�شبـ ــاك املخالف ــة لأحك ــام هذه الالئحة  ،واتخاذ الإجراءات القانونية
الالزمة .
ويعد خمالفة لأحكام هذه الالئحة  ،اعرتا�ض �أي من املوظفـني امل�شار �إليهم فـي هذه املـادة .
املــادة ( ) 20
مـع عــدم الإخــالل ب ـ�أي عقوبــة �أ�شــد من�صــو�ص عليها فـي قانون ال�صيد البحري وحماية
الرثوة املائية احلية والئحته التنفـيذية امل�شار �إليهما  ،يج ــوز لل�سلط ــة املخت�ص ــة �سح ــب
الرتخي�ص ب�صفة م�ؤقتة �أو نهائية  ،فـي حال خمالفة �أي من �أحكام هذه الالئحة .
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قــرار وزاري
رقم 2016/194
بحظــر ت�صديــر �ســالالت وطوائــف وملكــات النحـل العمانــي
ا�ستنادا �إىل نظام الزراعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2006/48
و�إىل الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/41
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظـر ت�صديـر �سـالالت وطوائـف وملكـات النحـل العمانـي �إىل خـارج ال�سلطنـة .
املــادة الثانيــــة
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام
هــذا القــرار بغرامــة ال تقــل عــن ( )500خم�سمائــة ريــال عمـاين  ،وال تزيــد علـ ــى ()1000
�أل ــف ري ــال عمان ــي .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 1437 / 10 /9 :هـ
املوافـــــق 2016 / 7 / 14 :م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1155
ال�صادرة فـي 2016/7/25م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2016/243
بتنظيــم �صــادرات ال�سلطنــة مــن الأ�سمــاك وحتديــد �أنواعهــا
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و إ�لــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائيــة احليــة ال�صــادرة
بالقــرار الــوزاري رقــم ، 94/4
و�إلــى الئحــة �ضبــط جــودة الأ�سمــاك العمانيــة ال�صــادرة بالقــرار الــوزاري رقم , 2009/12
و إ�لــى قــرار جملــ�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 ،
وبنــاء علــى مــا تقت�ضيــه امل�صلحــة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظــر ت�صديـر �أ�سمــاك الكنعــد � ،أ�سمــاك اجليذر � ،أ�سماك ال�سهـوة � ،أ�سماك ال�صال" احلمام" ،
�أ�سماك ال�سمان  ،خالل الفرتة من 2016/9/1م حتى 2017/5/31م .
كمــا يحظــر حيازته ــا علــى �أي و�سيلــة نق ــل مع ــدة لت�سويـ ــق الثــروات املائي ــة احليـ ــة باملنافـ ــذ
احلدوديــة  ،خ ــالل فتــرة احلظ ــر امل�ش ــار �إليه ــا .
املــادة الثانيــــة
يلتــزم �أ�صحـاب �سيــارات نقــل وت�سويــق الرثوة املائيــة احليــة وال�شركــات وامل�ؤ�س�ســات املرخــ�ص
لهــا مبمار�ســة ن�شـاط تـداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق كمية م�ساوية من �أنواع
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الأ�سماك املو�ضحة �أدناه فـي �سوق اجلملة املركزي للأ�سماك � ،أو الأ�سواق املحلية املعتمدة
م ــن قبل الــوزارة خــالل فتــرة احلظ ــر املحــددة فـي املــادة الأولــى مــن هــذا القــرار  ،وذلــك
فـي مقابل الت�صريح لهم بت�صدير كمية م�ساوية للكمية التي مت ت�سويقها فـي تلك الأ�سواق ،
وهي � (:أ�سماك ال�شعري � ،أ�سماك العندق � ،أ�سماك الهامور ما عدا " الدي�سكو " ) .
املــادة الثالثــــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها
مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق ن�سبة ( )%40مما بحوزتهم
من �أنواع الأ�سماك املو�ضحة �أدناه فـي �سوق اجلملة املركزي للأ�سماك � ،أو الأ�سواق املحلية
املعتمدة من قبل الوزارة خ ــالل فرتة احلظر املح ــددة فـي امل ــادة الأولــى من هذا القرار ،
وذلك فـي مقابــل الت�صريــح لهــم بت�صديــر الكميــة املتبقي ــة لديهــم  ،والتــي تعــادل ن�سبــة
( )%60من النوع ذاته  ،وه ــي � ( :أ�سمـاك ال�ضلعــة � ،أ�سمــاك الأ�شخلـ ــي ما ع ــدا "البنـ ــاوة " ،
�أ�سمـاك الكوفـ ــر م ــا عــدا " ال�سي ـ ـ ـ ــة وبن ـ ـ ــت النوخـ ـ ــذة " � ،أ�سماك ال�صال الكبيـ ــر وت�شمـ ــل :
" ال�صــال  ،الق�ش ــران  ،اخلايــط " ،و�أ�سمــاك الربيــان فــي مو�سمــه ) .
املــادة الرابعــة
يجب على �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�شار
�إليها فـي املــواد الثاني ــة والثالث ــة واخلام�ســة من هذا القرار  ،احل�صول على �شهادة معتمدة
�صــادرة م ــن �س ــوق اجلملـ ــة املركـ ــزي للأ�سمــاك � ،أو الأ�سـ ــواق املحليــة الأخرى التي حتددها
الوزارة وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن تت�ضمن ال�شهادة كمية الأ�سماك  ،ووزنها ،
وتاريخ  ،ومكان ت�سويقها  ،ورقم املركبة وا�سم �صاحبها  ،وتكون ال�شهادة �صاحلة لال�ستعمـال
ملــرة واح ـ ــدة فق ــط  ،ويجــب تقدي ــم ال�شه ــادة املذك ــورة للموظ ــف املختــ�ص التابــع للــوزارة
فـي منافــذ الت�صديــر .
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املــادة الخام�ســة
ي�ستثنى من �أحكام املــادة الأوىل من هذا القرار الأ�سماك املعلبة  ،كما ي�ستثنى من �أحكام
املادتيــن الأولــى والثان ـيــة �أ�سمـاك اجليـذر � ،أ�سمـاك ال�صـال " احلمــام" � ،أ�سماك ال�سمان ،
�أ�سماك العندق  ،الطازجة ( املربدة ) التي تعد بغـر�ض حت�سـني جودتهــا  ،وتوفــري القيمــة
امل�ضافة عليهــا  ،وت�صديرهــا جــوا  ،ب�شــرط �أن يتــم �شرا�ؤها من قبل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
احلا�صلــة علـ ــى ترخيـ ــ�ص و�شهـ ــادة رقـ ــم �ضبـ ــط ج ـ ــودة الأ�سمـ ــاك مــن اجلهــة املخت�ص ـ ــة
بالــوزارة  ،وذلــك مــن �ســوق اجلملــة املركـزي للأ�سمـاك �أو �أ�سواق اجلملة الأخرى املعتمدة
مــن قب ــل ال ــوزارة  ،وااللت ــزام بتقدي ــم برنام ــج ت�سوي ــق الأ�سمــاك ف ــي الأ�س ــواق املحلي ــة
تعتمــده الــوزارة .
املــادة ال�ساد�ســة
ي�ستثنــى مـن �أحكــام املادتيــن الثانيــة والثالثــة مــن هـذا القــرار الأ�سمــاك املغلفــة (املجمــدة)
بغــر�ض حت�سيــن جودتهــا  ،وتوفري القيمــة امل�ضافــة عليهـا  ،ب�شرط �أن يكون امل�صدر حا�صال
على ترخي�ص و�شهادة رقم �ضبط جودة الأ�سماك من اجلهة املخت�صة بالوزارة  ،وااللتزام
بتقدمي برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية تعتمده الوزارة .
املــادة ال�سابعـــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من 2016/9/1م .
�صـدر فـي 1437 /11 / 24 :هـ
املـوافــــق 2016 / 8 / 28 :م
د .فــ�ؤاد بن جعفــر ال�ساجــواين
وزيــر الزراعـة والثـروة ال�سمكية
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1161
ال�صادرة فـي 2016/9/4م
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قــرار وزاري
رقـم 2016/245
ب�إ�صـــدار الئحـــة تنظيــم ا�ستخــدام
ال�شبــاك ال�سطحيــة ال�شاطئيـة (ال�ضاغيــة) لل�صيــد
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و إ�لـى الالئحــة التنفـيذيـة لقانـون ال�صي ــد البحـري وحمايــة الثــروة املائيـة احليــة ال�صــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إىل موافق ــة وزارة املاليـ ــة بكتابه ــا رقـ ــم ماليـ ــة  -ت ( /)69413م.ت.د 9182/1/8/بتاريـ ــخ
1436/10/12هـ املوافق 2015/7/29م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم ا�ستخدام ال�شباك ال�سطحية ال�شاطئية (ال�ضاغية) لل�صيد ب�أحكام
الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
يجــب علــى ال�صياديــن احلرفـييــن املرخــ�ص لهــم با�ستخدام ال�شباك ال�سطحية ال�شاطئية
(ال�ضاغيــة) توفـيــق �أو�ضاعهــم وفقـا لأحكـام هـذه الالئحة خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
العمل بها .
املــادة الرابعــة
ين�ش ــر ه ــذا الق ــرار فـي اجلري ـ ــدة الر�سمي ــة  ،ويعم ـ ــل ب ــه بع ــد م�ضــي ( )30ثالث ـ ــني يوم ـ ــا
مــن تاري ــخ ن�شـ ــره .
�صـدر فـي 1437 / 11 /25 :هـ
املوافـــــق 2016 / 8 / 29 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1161
ال�صادرة فـي 2016/9/4م
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د  .فــــ�ؤاد بن جعفـــر ال�ساجـــــــواين
وزيـ ـ ــر الزراع ـ ـ ـ ــة والثـ ـ ــروة ال�سمكيـ ــة

الئحــة تنظيــم ا�ستخــدام
ال�شبــاك ال�سطحيــة ال�شاطئيــة (ال�ضاغيــة) لل�صيــد
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليــه ف ــي قانــون ال�صيــد البحري وحماية الرثوة املائية احلية والئحته التنفـيذية امل�شار
�إليهما  ،كما يكــون للكلمــات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر :
ال�ضاغيــة :
ال�شب ــاك ال�سطحي ــة ال�شاطئيــة التــي ت�ستخــدم ل�صيــد �أ�سماك ال�سطح ال�صغرية  ،وتتكون
من ثالث قطع يطلق عليها اجلانب الأمين  ،واجلانب الأي�سر  ،وكي�س ال�شبكة (القطني) ،
ويكــون اجلانبــان الأميــن  ،والأي�ســر  ،مت�صليــن بكيــ�س ال�شبك ــة (القطي ــن)  ،بحي ــث ميكــن
ف�صلهما عنه  ،و�إعادة ربطهما معه مرة �أخرى .
ال�صيــد بال�ضاغيــة :
�إحدى طرق ال�صيد التقليدية  ،يبد أ� فـيها رمي بداية احلبـال ( الربامة) املت�صلة بال�ضاغية
عند �أول نقطــة يلتقي فـيهــا املــاء بالياب�ســة  ،ثم ميتد رميهــا �إىل داخــل البحــر ب�شكــل �شبــه
دائــري لتنتهــي إ�لــى ال�شاطــئ مــرة �أخــرى عنـد �أول نقطـة يلتقـي فـيها املـاء بالياب�سة  ،ويتم
�سحــب ال�ضاغيــة إ�لـى جهــة الياب�ســة بوا�سطــة ال�صيادين �أو ال�سيارات �أو �أي و�سيلة �سحب
�أخرى تعتمدها ال�سلطة املخت�صة .
�أ�سمــاك ال�سطــح ال�صغيــرة :
الأ�سمــاك التــي تعي�ش فـي �شكل جمموعات  ،وتتكون فـي �أغلب الأحيان من �صنف واحد ،
وتعيــ�ش بــني امليــاه ال�سطحية والقاعية دون �أن يكون لها �أي ارتباط بقاع البحر  ،وي�صل
وزن املجموع ــة الواح ــدة من ــها �إل ــى عــ�شرات الأطنــان  ،وترتاوح �أطوال هذه الأ�سماك بني
(� 35 - 8سم)  ،ومنها �أ�سماك العومة  ،وال�صيمة  ،والربية  ،وال�ضلعة  ،وغريها من الأ�سماك
امل�شابهة التي حتددها ال�سلطة املخت�صة .
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الرتخيـــ�ص :
املوافقــة الكتابيــة ال�صــادرة مــن ال�سلطــة املخت�صة لل�صياد احلرفـي مالك قارب ال�صيد
احلرفـي  ،والتي ت�سمح له با�ستخدام ال�ضاغية فـي ال�صيد وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املرخــ�ص لــه :
كل �شخ�ص طبيعي من ال�صيادين احلرفـيني  ،يرخ�ص له با�ستخدام ال�ضاغية وفقا لأحكام
هذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
ال يجــوز ال�صـي ــد با�ستخ ــدام ال�ضاغي ــة �إال بع ــد احل�ص ــول عل ــى الرتخي ــ�ص وفقــا لأحكــام
هــذه الالئحــة .
املــادة ( ) 3
يحظر ا�ستخدام القوارب ل�سحب ال�ضاغية �إىل جهة الياب�سة .
املــادة ( ) 4
ت�صدر ال�سلطة املخت�صة الرتخي�ص  ،وفقا للأنواع الآتية :
أ� � -ضاغية ل�صيد �أ�سماك الربية .
ب � -ضاغية ل�صيد �أ�سماك ال�سردين (العومة) .
ج � -ضاغية ل�صيد �أ�سماك ال�سطح ال�صغرية الأخرى كال�ضلعة وغريها .
املــادة ( ) 5
ي�شرتط فـي طالب الرتخي�ص ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون �صيادا حرفـيا عمانيا حا�صال على ترخي�ص مزاولة مهنة ال�صيد البحري
�ساري املفعول  ،وم�ضى على الرتخي�ص الأول ال�صادر له مبزاولة مهنة ال�صيد
البحري مدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات .
ب � -أن يكــون متفرغــا للعمــل فــي مهنــة ال�صيد البحري  ،وال ميلك م�صدر دخل �آخر
�سوى مهنة ال�صيد البحري .
ج � -أن يكون مالكا لقارب �صيد حرفـي مرخ�ص و�ساري املفعول .
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د � -أن يكون من �سكان الوالية والقرية ال�ساحلية املبينة بطلب الرتخي�ص  ،ومقيما
فـيها .
هـ � -أن يكــون مــن �سك ــان الواليــة والقريــة ال�ساحليــة التي ت�سمح فـيها �سنن البحر
با�ستخدام ال�ضاغية .
املــادة ( ) 6
يقــدم طلــب احل�صــول علــى الرتخــي�ص وفقــا للنمــوذج املعــد مــن قـبل ال�سلطة املخت�صة ،
م�شفوعا بتو�صية جلنة �سنة البحر فـي الواليــة املعنية  ،وعلــى ال�سلطــة املخت�ص ــة درا�س ــة
الطلــب  ،والبت فـيه فـي �ضوء ظروف وواقع الرثوة ال�سمكية  ،وموقف املخزون ال�سمكي
خ ــالل ( )30ثالثي ــن يومــا مــن تاريــخ تقدميــه  ،ويعد عدم البت خالل هذه املدة مبثابة
رف�ض له .
املــادة ( ) 7
ي�صــدر الرتخيــ�ص ملــدة (� )2سنتيــن اثنتيــن  ،ويجــب جتديــده خــالل ( )30ثالثــني يومــا
من تاريخ انتهائه  ،وذلك بعد �سداد الر�سم املقرر  ،ويعد الرتخي�ص ملغى بعد انق�ضــاء ()6
�ستة �أ�شهر من تاريخ انتهائه  ،ما مل يقدم املرخ�ص له عذرا تقبله ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 8
لل�سلطة املخت�صة حتديد �إجمايل عدد الرتاخي�ص التي متنح لل�صيادين فـي كل حمافظة ،
�أو ف ــي كــل واليــة  ،وفقــا لظــروف املخــزون ال�سمكــي وعدد ال�صيادين وطول ال�ساحل �أو �أي
�أ�سباب �أو معايري �أخرى حتددها ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 9
يجب �أن ي�شتمل الرتخي�ص على البيانات الآتية :
أ�  -ا�سم املرخ�ص له  ،وعنوانه .
ب  -رقم البطاقة ال�شخ�صية  ،و�صورة �شخ�صية للمرخ�ص له .
ج  -رقم ترخي�ص مزاولة مهنة ال�صيد البحري  ،ورقم ترخي�ص قارب ال�صيد .
د  -مواقع ال�صيد املرخ�ص بها ( املحافظة  -الوالية  -القرية ) .
هـ  -مو�سم ال�صيد .
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و  -الوقت املحدد لل�صيد خالل اليوم .
ز  -نوع ال�ضاغية املرخ�ص با�ستخدامها .
ح  -العمق املرخ�ص به .
ط  -رقم الرتخي�ص .
ي  -تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص  ،وتاريخ انتهائه .
ك � -أي بيانات �أخرى حتددها ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 10
ت�ستوفـي ال�سلطة املخت�صة ر�سما على �إ�صدار وجتديد الرتخي�ص  ،وذلك على النحو الآتي :
أ�  )100( -مائة ريال عماين مقابل �إ�صدار � ،أو جتديد الرتخي�ص .
ب  )5( -خم�سة رياالت عمانية مقابل ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف للرتخي�ص .
ج  )5( -خم�سة رياالت عمانية غرامة ت�أخري جتديد الرتخي�ص  ،عن كل �شهر ت�أخري .
املــادة ( ) 11
على املرخ�ص له االلتزام بال�صيد فـي املواقع املرخ�ص بهــا  ،واملحــددة ف ــي الرتخيــ�ص ،
والوجود فـي هذه املواقع خالل جميع مراحل ال�صيد بال�ضاغية .
املــادة ( ) 12
ال يــجوز للمرخــ�ص لــه احل�صــول علــى �أكثــر م ــن ترخي ــ�ص واح ــد عــن كل نوع من �أنواع
ال�ضاغيـ ــة  -مـ ــا ل ــم تك ــن تل ــك ال�ضاغي ــة لدي ــه قب ــل العم ــل به ــذه الالئح ــة  ، -ويبي ــن
فـي الرتخي�ص نوعه .
املــادة ( ) 13
مع مراعاة ما جـ ــرت علي ــه ال�سن ــة والعــرف فـي كــل واليـ ــة  ،يج ــب علــى ال�صياديــن التقيــد
با�ستخدام ال�ضاغية فـي مو�سم ال�صيد  ،ووقت ال�صيد املحددين فـي الرتخي�ص .
املــادة ( ) 14
يلتزم املرخ�ص له مبمار�سة ال�صيد خالل مدة الرتخي�ص  ،وفـي حال عدم ممار�سة ال�صيد
خالل ( )18ثمانية ع�شر �شهرا متتالية  ،يجوز لل�سلطة املخت�صة �إلغاء الرتخي�ص  ،ما مل
يقدم املرخ�ص له عذرا تقبله .
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املــادة ( ) 15
ال يجوز للمرخ�ص له الت�صرف فـي الرتخي�ص ب ـ�أي نــوع مــن �أنواع الت�صرفات �إال بعد
احل�صول على ت�صريح كتابي من ال�سلطة املخت�صة  ،وف ــي حــال وفــاة املرخــ�ص له يجوز
نقل الرتخي�ص با�سم الورثة ال�شرعيني  ،على �أن يعــني الورث ــة �شخ�صــا من بينهــم يتولـ ــى
�إدارة وت�شغيل ال�ضاغية نيابة عنهم  ،ويكون م�س�ؤوال �أمام ال�سلطة املخت�صة  ،وتتوفر فـيه
اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )5مــن ه ــذه الالئح ــة  ،عل ــى �أن يتق ــدم الورثــة
إ�لـى ال�سلطــة املخت�صــة بطلــب نق ــل الرتخي�ص �إليهم خالل ( )5خم�سة �أ�شه ــر مـ ــن تاري ــخ
الوفــاة  ،ويعترب الرتخيــ�ص ملغــى بع ــد انته ــاء هـذه املــدة  ،ما مل يقدم الورثــة عــذرا تقبل ــه
ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 16
يلتزم املرخ�ص له با�ستخدام ال�ضاغية بال�شروط واملوا�صفات الآتية :
� - 1أال يزيد طول حبال ال�سحب املت�صلة بال�شباك (الربامـة) التـي ت�ستخــدم ل�سحــب
ال�ضاغية �إىل ال�شاطئ على ( )200مائتي متـر  ،قيا�ســا مــن عند �أول نقطة ت�شبك
فـيها حبال ال�سحب (الربامة) مع �شباك ال�ضاغية فـي كل من جانبيها �إىل نقطة
التقاء املــاء بالياب�سة .
 - 2يجب �أن تكون جميع مكونات ال�شبكة م�صنوعة من خيوط الغزل املتعددة الفتالت .
� - 3أن تتوافر فـي ال�ضاغية ال�شروط واملوا�صفات  ،وذلك على النحو الآتي :
�أوال � :شباك ال�ضاغية ل�صيد �أ�سماك الربية :
أ�  -بالن�سبة لكي�س ال�شبكة (القطني) :
� - 1أال يقل قيا�س فتحة عني كي�س ال�شبكة عن ( )12اثني ع�شر مليمرتا .
� - 2أال يزيد طولها على ( )15خم�سة ع�شر مرتا .
� - 3أال يزيد عر�ضها (العمق) على ( )10ع�شرة �أمتار .
ب  -بالن�سبة جلانبي ال�ضاغية (اجلناحني) :
�	- 1أال يقل قيا�س فتحة العني فـي اجلانب الواحد عن (� )40أربعني
مليمرتا .
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� - 2أال يزيد طول اجلانب الواحد على ( )500خم�سمائة مرت .
� - 3أال يزيد عر�ض اجلانب الواحد (العمق) على ( )10ع�شرة �أمتار .
ثانيا � :شباك ال�ضاغية ل�صيد �أ�سماك ال�سردين (العومة) :
أ�  -بالن�سبة لكي�س ال�شبكة (القطني) :
� - 1أال يقل قيا�س فتحة عني كيــ�س ال�شبكة عن ( )25خم�ســة وع�شريــن
مليمرتا .
� - 2أال يزيد طولها على ( )15خم�سة ع�شر مرتا .
� - 3أال يزيد عر�ضها (العمق) على ( )15خم�سة ع�شر مرتا .
ب  -بالن�سبة جلانبي ال�ضاغية (اجلناحني) :
� - 1أال يقــل قيــا�س فتحــة العيــن فــي اجلانــب الواحــد عن ( )80ثمانني
مليمرتا .
� - 2أال يزيد طول اجلانب الواحد على ( )500خم�سمائة مرت .
� - 3أال يزيــد عــر�ض اجلانــب الواحــد (العمــق) علــى ( )15خم�ســة
ع�شــر مرتا .
ثالثا � :شباك ال�ضاغية ل�صيد �أ�سماك ال�سطح ال�صغرية الأخرى (ال�ضلعة وغريها) :
�أ -بالن�سبة لكي�س ال�شبكة (القطني) :
� - 1أال يقل قيا�س فتحة عني كي�س ال�شبكة عن (� )40أربعني مليمرتا .
� - 2أال يزيد طولها على ( )18ثمانية ع�شر مرتا .
� - 3أال يزيد عر�ضها (العمق) على ( )15خم�سة ع�شر مرتا .
ب  -بالن�سبة جلانبي ال�ضاغية (اجلناحني) :
� - 1أال يقــل قيا�س فتحة العيــن ف ــي اجلانــب الواحــد عــن ( )120مائــة
وع�شرين مليمرتا .
� - 2أال يزيــد طــول اجلانب الواحد على (� )700سبعمائة مرت .
� - 3أال يزيد عر�ض اجلانب الواحد (العمق) على ( )15خم�سة ع�شر مرتا .
-428-

املــادة ( ) 17
يج ـ ـ ـ ــب عل ـ ــى املرخـ ـ ـ ــ�ص لـ ـ ــه ا�ستخ ـ ـ ـ ــدام ال�ضاغيـ ـ ـ ــة عل ــى م�سافـ ــة ال تزي ــد عل ـ ــى ()1500
�أل ــف وخم�سمائــة مت ــر من ال�شاط ــئ  ،وفــي الأعم ــاق املبين ــة فـي الرتخيـ ــ�ص .
املــادة ( ) 18
ال يجــوز ا�ستخــدام �شبــاك ال�ضاغيــة ل�صيــد �أ�سماك القاع و�أ�سماك ال�سطح غري امل�ستهدف
�صيدها  ،ويجب �أال تزيد ن�سبة �أنواع الأ�سماك غري امل�ستهدفة  -التي يتم �صيدها عر�ضا
فـي كل عملية �صيد  -على :
�أ  )%10( -ع�شرة باملائة من �أ�سماك القاع من �إجمايل وزن الكمية التي مت �صيدها .
ب  )%30( -ثالث ــني باملائ ــة من �أ�سم ــاك ال�سط ــح الكبيـ ــرة مــن �إجمالــي وزن الكمي ــة
التـي تـم �صيدهــا .
املــادة ( ) 19
مينع رمي وترك الأ�سماك  ،وخملفات عملية ال�صيد بال�ضاغية على ال�شاطئ بعد االنتهاء
من ال�صيد .
املــادة ( ) 20
يجب على املرخ�ص له االلتزام بتقدمي بيان بكميات و�أنواع الأ�سماك التي مت �صيدها خالل
املو�سم �إىل اجلهات املخت�صة بالوزارة  ،وفقا للنموذج املعد لذلك من قبل ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 21
على املوظفـني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتنفـيذ �أحكام قانون ال�صيد البحري
وحمايــة الثــروة املائي ــة احلي ــة والئحتــه التنفـيذيــة املــ�شار �إليهما � ،ضـبط الـمـخـالفـني ،
والـتـحفظ على الـ�شبـاك املخالفة لأحكام هذه الالئح ــة  ،واتخ ــاذ الإج ــراءات القانونيــة
الالزمة .
ويعد خمالفة لأحكام هذه الالئحة  ،اعرتا�ض �أي من املوظفـني امل�شار �إليهم فـي هذه املادة .
املــادة ( ) 22
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي قانــون ال�صيــد البحري وحماية
الرثوة املائية احلية والئحته التنفـيذية امل�شار �إليهمــا  ،يجوز لل�سلطــة املخت�صة �سحب
الرتخي�ص ب�صفة م�ؤقتة �أو نهائية فـي حال خمالفة �أي من �أحكام هذه الالئحة .
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قــرار وزاري
رقم 2016/355
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفـيذيـة
لقانـون ال�صـيد 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�إىل الالئحــة التنفـيذيـة لقانـون ال�صي ــد البحــري وحمايــة الثـروة املائي ــة احلي ــة الـ�صــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جتـرى التعديـالت املرفقـة علـى الالئحة التنفـيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة
املائية احلية  ،امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
عل ــى امل�ؤ�س�سـ ـ ــات وال�شرك ـ ــات العاملـ ــة فـي جمـ ــال جت ـ ــارة وت�سوي ـ ــق وت�صدي ـ ــر الأ�سم ـ ـ ــاك
توفـيـ ــق �أو�ضاعهـ ــا  ،وفقـا لأحكــام البنــد (ب) مــن (ثامنــا) مــن املــادة ( )4من ه ــذه الالئح ــة
خــالل (� )1سنة من تاريخ العمل ب�أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1438 / 3 / 15 :هـ
املوافـــــق 2016 / 12 / 15 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1174
ال�صادرة فـي 2016/12/25م
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د  .فــــ�ؤاد بن جعفـــر ال�ساجـــــــواين
وزيـ ـ ــر الزراع ـ ـ ـ ــة والثـ ـ ــروة ال�سمكيـ ــة

تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفـيذيـة
لقانـون ال�صيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صي البندين (ب) و(هـ) من املــادة ( )14من الالئحــة التنفـيذيــة لقانون ال�صيد
البحري وحماية الرثوة املائية احلية امل�شار �إليها  ،الن�صان الآتيان :
ب  -يحظر �صيد ال�شارخة بال�شباك �أو احلراب �أو �أي معدة �أو و�سيلة �أخرى عدا الأقفا�ص
التي يجب �أن تكون باملوا�صفات الآتية :
� - 1أن تكون الأقفا�ص م�صنوعة من مواد غري �ضارة بالبيئة .
� - 2أن يت�ضمن القف�ص فتحة جانبية ت�ستخدم خلروج �صغار ال�شارخة التي تقل
عن احلجـم القانونـي املـ�صرح ب�صيده  ،بحيث ال يزيد ارتفاعهــا علــى (�1سم)
مــن م�ست ــوى قاع ــدة القفـ ــ�ص  ،وال تقـ ــل مقا�ساتهــا عـ ــن (� 5ســم) ارتفاعــا ،
و(� 30سم) عر�ضا .
� - 3أن يت�ضمــن القف ــ�ص فتح ــة مغلقــة بغطاء م�صنوع من مادة �سريعة التحلل
ف ــي مي ــاه البح ــر  ,وذل ــك ال�ستخدامه ــا كمخ ــرج ي�سم ــح بخــروج ال�شارخــة
من داخل القف�ص فـي حالة فقدانه فـي البحر لأي �سبب من الأ�سباب .
هـ  -على الأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات الذين بحوزتهم كميات مـن ال�شارخـة ت�سجيــل
تلك الكميات خالل ( )30ثالثني يوما من نهاية مو�سم ال�صيد لدى دوائر ومراكز
تنمية الرثوة ال�سمكية ف ــي الــوزارة واملحافظــات  ،ويكــون التعامــل ف ــي الكمــيات
امل�سجلة مبوجب ت�صاريح ت�صدرها ال�سلطة املخت�صة لأ�صحاب ال�ش�أن .
املــادة ( ) 2
ت�ضاف �إىل املــادة ( )3من الالئحة التنفـيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية
احلية امل�شار �إليها  ،فقرتان جديدتان  ،ن�صاهما الآتي :
 ترخي�ص �صيد ال�شارخة . ترخي�ص جتهيز وتداول وت�صدير ال�شارخة منزوعة الدرع (حلوم �أو ذيول) .-431-

املــادة ( ) 3
ي�ضاف �إىل املــادة ( )4من الالئحة التنفـيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية
احلية امل�شار �إليها  ،بندان جديدان  ،ن�صاهما الآتي :
�سابعا  :ترخي�ص �صيد ال�شارخة :
أ�  -ي�شرتط فـيمن يتقدم بطلب احل�صول على ترخي�ص �صيد ال�شارخة الآتي :
� - 1أن يك ـ ــون م ـ ـ ــزاوال ملهنـ ـ ــة ال�صي ـ ـ ـ ــد البح ـ ــري مبوجـ ـ ــب ترخيـ ـ ـ ــ�ص مدت ـ ـ ـ ــه
( )3ثــالث �سنوات .
� - 2أن يكـ ــون مـقــر �إقامتـ ــه �إحـ ــدى الواليـ ــات ال�ساحليـ ــة التـ ــي يتوافـ ــر بــها
خمزون ال�شارخــة .
� - 3أن ميتلك قارب �صيد حرفـيا برتخي�ص �ساري املفعول  ،وي�صرح لكل �صاحب
ترخيـ�ص ت�شغ ــيل ع ــدد ( )2اثني ــن م ــن ال�صياديـ ــن احلرفـي ــني للعم ــل مع ــه
علــى القــارب نف�ســه � ،شريطة �أن يكونا حا�صلني على ترخي�ص مزاولة مهنة
ال�صيد البحري �ساري املفعول  ،وت�سجيل �أ�سمائهم على بطاقة الرتخي�ص .
� - 4أن يقدم طلب احل�صول على الرتخيـ�ص قبـل مـدة ال تـقل عـن ( )30ثالثـني
يومــا م ــن بدايــة مو�س ــم ال�صي ــد  ,وفق ــا للنمــوذج املعــد مــن قب ــل ال�سلط ــة
املخت�صة .
� - 5أال يكون قد �صدر �ضده حكم نهائي فـي جرمية من�صو�ص عليها فـي قانون
ال�صيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائيــة احلية ولوائحه التنفـيذيــة  ،قبــل
( )2عامني على الأقل من تاريخ تقدمي الطلب .
ب  -تب ــد أ� م ــدة الرتخي ــ�ص ببداي ـ ــة مو�س ــم �صيـ ـ ــد ال�شارخ ــة  ،وتنتهـ ــي بنهايتـ ــه
فــي كـل ع ــام .
ج  -مـع مراعاة ال�شروط املق ــررة ملنــح الرتخي�ص الواردة فـي (�سابعـا البند" أ� ")
من هذه املــادة  ،يجوز لل�سلطة املخت�صة حتديد عدد الرتاخي�ص املمنوحة
ل�صيد ال�شارخة  ،ف ــي �ضــوء مــا ي�سمح بــه املخــزون ال�سمكــي  ،والكميــات املتاحــة
لال�ستـغالل فـي كل مو�سم �صيد فـي كل حمافظة من املحافظات ال�ساحلية
التي يوجد بها املخزون  ،وتكــون املعايــري الت ــي يتــم مبوجبهــا حتديد �أولوية
منح الرتاخي�ص لل�صيادين امل�ستوفـني لل�شروط  ،على النحو الآتي :
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 - 1ال�صيادون املتفرغون ب�شكل تام للعمل فـي مهنة ال�صيد .
� - 2أقدمية احل�صول على ترخي�ص مزاولة مهنة ال�صيد البحري .
 - 3ال�صيادون الذين مل تتم �إدانتهم فـي �أي خمالفة من�صو�ص عليها فـي قانون
ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ولوائحه التنفـيذية .
د  -يجب �أن ي�شتمل الرتخي�ص على البيانات الآتية :
 اال�سم الكامل  ،والعنوان . رقم ترخي�ص مزاولة مهنة ال�صيد البحري  ،ورقم ترخيـ�ص قـارب ال�صـيداحلرفـي .
 منطقة ال�صيد امل�صرح بها (حمافظة  /والية) . عدد �أقفا�ص �صيد ال�شارخة امل�صرح بها خالل املو�سم . الرقم والعالمة املميزة للأقفا�ص املخ�ص�صة لكل �صياد . �صورة �شخ�صية . تاريخ الإ�صدار  ،واالنتهاء .هـ  -يجب على �صاحب الرتخي�ص التقيد بالآتي :
 - 1االحتفــاظ بالرتخيـ�ص فــي جميـع مراحل وعمليات ال�صيد  ،و�إبرازه ملوظفـي
ال�سلطة املخت�صة عند الطلب .
 - 2ال�صيد فـي املنطقة املحددة بالرتخي�ص .
� - 3أن يكون على ظهر القارب فـي جميع مراحل وعمليات ال�صيد .
 - 4التقيد با�ستخدام العدد امل�صرح به من الأقفا�ص .
 - 5تثبيت الرقم والعالمة املميزة على الأقفا�ص امل�صرح با�ستخدامها .
 - 6عدم نزع الدرع الواقي لل�شارخة .
 - 7إ�بـالغ ال�سلطـة املخت�صـة عـن عـدد الأقفـا�ص التـي يتـم فقدهـا خـالل مو�سـم
ال�صيد .
 - 8تزويد ال�سلطة املخت�صة بالبيانات واملعلومات التي تطلبها  ،وفقا للنماذج املـعدة
لهذا الغر�ض .
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ثامنا  :ترخي�ص جتهيز وتداول وت�صدير ال�شارخة منزوعة الدرع (حلوم �أو ذيول) :
أ�  -يحظر جتهيز وتـداول وت�صديــر ال�شارخ ــة من ــزوعة الـ ــدرع (حل ــوم �أو ذي ــول)
�إال بعـد احل�صول على ترخي�ص بذلك من ال�سلطة املخت�صة .
ب  -يجــب �أن تتوف ــر فـي مق ــدم طل ــب احل�ص ــول على ترخي ــ�ص جتهي ــز وت ــداول
وت�صدير حلوم وذيول ال�شارخة منزوعة الدرع  ،ال�شروط الآتية :
�	- 1أن يكون م�ؤ�س�سة �أو �شركــة حا�صلــة علــى �سجــل جتــاري يت�ضم ــن ن�ش ــاط
جت ــارة وت�سويق وت�صدير الأ�سماك .
�	- 2أن يكون حا�صال عل ــى ترخي ــ�ص ت�صن ــيع وجتهي ــز الأ�ســماك م ــن ال�سلطــة
املخت�صة .
 - 3مع مراعاة البندين ال�سابقني  ،يجــب عل ــى امل�ؤ�س�س ــات و ال�شرك ــات الراغب ــة
فـ ــي ت�صدي ــر حل ــوم �أو ذيــول ال�شارخـ ــة منزوع ــة ال ــدرع � ،أن تكـ ــون حا�صلة
على �شهادة �ضبط اجلودة من ال�سلطة املخت�صة .
ج  -مدة الرتخي�ص عام واحد .
د  -يجب �أن ي�شتمل الرتخي�ص على البيانات الآتية :
 ا�سم امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة . رقم الرتخي�ص . تاريخ �إ�صدار  ،وانتهاء الرتخي�ص . موقع العمل امل�صرح به (حمافظة  /والية) . رقم �شهادة �ضبط اجلودة لل�شركات املرخ�ص لها بالت�صدير .هـ  -يحظــر عل ــى امل�ؤ�س�س ــات وال�شرك ــات احلا�صل ــة علــى ترخيــ�ص جتهيز وتـداول
وت�صديــر ال�شارخــة منزوعــة الــدرع (حلوم �أو ذيول)  ،نــزع الدرع الواقـي قبل
معاينة وفح�ص كمـيات ال�شـارخـة الـمـراد جتهيزها كلحوم �أو ذيول من قبل
ال�سلطة املخت�صة  ،كما يحظر عليها �شراء ال�شارخة منزوعة الدرع �أو �إناث
ال�شارخة املحملة بالبي�ض �أو املزال عنها البي�ض .
و  -ت�صـدر ال�سلطة املخت�صـة �شه ــادة تفـي ــد �إثب ــات معاين ــة و�صحــة بيان ــات حل ــوم
�أو ذي ــول ال�شارخ ــة املعـ ــدة للت ــداول والت�صدي ـ ــر  ،ويجب ع ـل ــى امل�ؤ�س ــ�س ــات
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وال�شركات و�ضع ال�شهادة على املغلف املعد للتداول �أو الت�صدير  ،ويحظر
تداول �أو ت�صدير حل ــوم وذيـ ــول ال�شارخ ــة  ،م ــا لــم تكن الكميــة مرفق ــا به ــا
ال�شه ــادة ال�صــادرة م ــن ال�سلطة املخت�صة .
ز  -يجب على امل�ؤ�س�سات و ال�شركات احلا�صلة على الرتخي�ص التقيد مب�سك �سجالت
تبني عمليات ال�شراء والبيع فـي �أثناء مو�سم ال�صيد  ،وال�سماح ملوظفـي ال�سلطة
املخت�ص ــة باالطـ ــالع علــى تلك ال�سجــالت  ،وتزويده ــم بالبيانــات واملعلومــات
التي يطلبونها .
املــادة ( ) 4
ي�ضاف �إىل املــادة ( )9من الالئحة التنفـيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية
احلية امل�شار �إليها  ،بندان جديدان  ،ن�صاهما الآتي :
ط  -ترخي�ص �صيد ال�شارخة :
 ( )10ع�شرة رياالت عمانية  ،ال�ستخراج ترخي�ص �صيد ال�شارخة .ي  -ترخي�ص جتهيز وتداول ال�شارخة منزوعة الدرع (حلوم �أو ذيول) :
 ( )50خم�ســون ريــاال عمانيــا  ،ال�ستخــراج وجتديــد ترخيــ�ص جته ــيز وتداولوت�سويق وت�صدير ال�شارخة منزوعة الدرع (حلوم �أو ذيول) .
املــادة ( ) 5
ي�ضاف �إىل املــادة ( )14من الالئحة التنفـيذية لقانــون ال�صيد البحــري وحمايــة الثــروة
املائية احلية امل�شار �إليها  ،بنــد جديــد  ،ن�صــه الآتــي :
و  -ال يجـوز ا�ستيـراد ال�شارخـة � ،إال بـعد احل�صـول علـى ترخيـ�ص بذلـك من ال�سلطة
املخت�ص ــة  ،وفقــا للنمــوذج املعــد لهــذا الغــر�ض  ،و�أن يكــون م�شتمــال علــى البيانــات
الآتي ــة :
 بلد املن�ش�أ . الكمية املراد ا�ستريادها . نوع  ،وف�صيلة ال�شارخة . امليناء � ،أو املنفذ املحدد لدخول ال�شارخة فـي ال�سلطنة . الغر�ض من ا�سترياد الكمية املراد ا�ستريادها . �أي بيانات �أخرى حتددها ال�سلطة املخت�صة .-435-

وزارة ال�سياحــــــــة
قـــرار وزاري
رقـــم 2016/39
ب�إ�صـــدار الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـــون ال�سياحـــة
ا�ستنادا �إىل قان ــون ال�سيـاح ــة ال�ص ــادر بالــمر�سـ ـ ــوم ال�سلط ـ ـ ــاين رقـ ــم ، 2002/33
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم  2005/95بتحديـ ــد اخت�صا�صـ ــات وزارة ال�سياحـ ــة واعتمـ ــاد
هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2003/91
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
علـ ــى املن�شـ ـ ـ ـ ـ�آت الفندقـ ــية وال�سياحيـ ــة واملرخ ــ�ص له ــا مبزاول ــة �أي ن�ش ـ ــاط �سياح ـ ــي ،
توفـيق �أو�ضاعها طبقا لأحكام الالئحة املرفقة خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالـثــــة
تلغـ ــى الالئح ــة التنفـيذي ــة لقان ــون ال�سياح ــة ال�ص ــادرة بالق ــرار ال ـ ــوزاري رقـ ـ ــم 2003/91
امل�شار �إليها  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية  ،ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــــدر فـي  3 :مـن رم�ضــــــــان 1437هـ
املوافــــــــق  9 :مـن يونيــــــــــــو 2016م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1151
ال�صادرة فـي 2016/6/19م
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�أحمد بن نا�صر بن حمد املحرزي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�سيــاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـــون ال�سياحـــة
الف�صـــل الأول
تعريفـــات و�أحكــــام عامـــة
املــادة ( ) 1
يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه الالئحة املعنى ذاته املحدد لها فـي قانون ال�سياحة
امل�شار �إليه  ،ويكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املحدد قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1القانـــون :
قانون ال�سياحة .
 - 2الـــوزارة :
وزارة ال�سياح ـ ـ ــة .
 - 3الوزيــــر :
وزيـ ــر ال�سياحـ ـ ـ ــة .
 - 4الوكيــــل :
وكي ـ ــل وزارة ال�سياحـ ـ ــة .
 - 5الرتخيـــ�ص :
املوافقة التي متنحها الوزارة للم�شروع ال�سياحي � ،أو ملزاولة �أي ن�شاط �سياحي .
 - 6املواقــع الأثريــة :
القالع واحل�صون و�أي موقع �أثري �آخر يخ�ضع لإ�شراف الوزارة .
 - 7مواقــع التخييـــم :
املواقع املخ�ص�صة واملهي�أة للتخييم امل�ؤقت  ،واملرخ�صة من قبل الوزارة .
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 - 8القــرى ال�سياحيــة :
موقع يحتوي على جمموعة من املرافق واخلدمات مبا فـي ذلك �أماكن خم�ص�صة
لإقامة النزالء  ،تكون لها هوية معمارية متميزة  ،وتخ�ضع لإدارة واحدة .
 - 9فـرق الفــن الراقــي :
�أي فرقة تقوم ب�أداء فن مو�سيقي �أو غنائي �أو �أداء فلكلوري كخدمة ترفـيهية غري
�أ�سا�سية .
 - 10املطاعــم امل�صنفــة :
مطاعم مرخ�صة من قبل اجلهة املعنية وم�صنفة وفق ا�شرتاطات نظام الت�صنيف
بالوزارة .
 - 11من�شــ�آت الرتفـيه والأنديــة :
�أي من�ش�أة �أو ناد خا�ص يقدم �أن�شطة ترفـيهية للجمهور  ،وال يخ�ضع لأي جهة
حكومية .
املــادة ( ) 2
ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي �إقامة م�شروع �سياحي �أو مزاولة �أي ن�شاط �سياحي
دون احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة .
املــادة ( ) 3
يلتـ ــزم املرخ ــ�ص لـ ــه وال�سائ ــح ومرتـ ــادو املناط ــق واملواق ــع ال�سياحيــة  ،بالقوان ــني النافـ ــذة
فـي ال�سلطنة مبا فـي ذلك قوانني حماية البيئة ومكافحة التلوث  ،ومبراعاة الآداب العامة
واحرتام العادات والتقاليد العمانية  ،ومبواعيد زيارات املناطق واملواقع ال�سياحية والأثرية
املو�ضحة باللوائح الإر�شادية فـيها .
املــادة ( ) 4
يكون لكـل م�شـروع �سياحي ملف �شام ـ ــل يح ــوي جميــع امل�ست ــندات والبيانـ ــات واملخاطبـ ــات
واملخططات والرتاخي�ص واملخالفات املتعلقة به  ،ويقوم التق�سيم الإداري املخت�ص بالوزارة
بتحديث هذا امللف ب�صفة دورية .
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الف�صــل الثانـــي
�أحكــــام الرتخيـــ�ص
املــادة ( ) 5
ت�سري �أحكام هذا الف�صل على جمي ــع الرتاخي ــ�ص للم�شروع ــات والأن�شطـ ــة ال�سياحي ــة
املن�صـ ــو�ص عليهـ ــا فـي هذه الالئح ــة  ،وذلك مع مراع ــاة الأحك ــام اخلا�صــة بكــل م�ش ــروع
�أو ن�شاط .
املــادة ( ) 6
على كل من يرغب فـي �إقامة م�ش ــروع �سياحي �أو مزاولة ن�ش ــاط �سياح ــي �أن يتقدم بطلب
احل�صــول على ترخي�ص بذلك �إىل الوزارة على النم ــوذج املع ــد لذلك  ،مرفق ــا ب ــه كافـ ــة
امل�ستندات املحددة فـي هذه الالئحة والنموذج .
املــادة ( ) 7
تقيد طلبات الرتاخي�ص فـي ال�سجالت املعدة لذلك بالوزارة  ،وتعترب املعلومات والبيانات
املدونة فـي تلك ال�سجالت �سري ــة  ،وال يجوز للغري االطالع عليها  ،ويحظ ــر على موظفـي
الوزارة �إف�شاء �أي من تلك املعلومات والبيانات .
املــادة ( ) 8
تتول ـ ــى ال ــوزارة درا�س ـ ــة ط ــلب الرتخي ــ�ص امل�ش ــار �إلي ــه  ،والبت فـيه باملوافـق ــة �أو الرف ــ�ض
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
وتق ــوم ال ــوزارة ب�إخطار مقدم الطلـب بق ــرارها خــالل ( )10ع�شرة �أيام عمــل مــن تاري ــخ
�صدوره  ،ويعترب م�ضي ( � ) 60ستني يوما على تاريخ تقدمي الطلب دون رد مبثابة رف�ضه .
املــادة ( ) 9
ي�شرتط ملنح الرتخي�ص الآتي :
�1 -1أن يكون طالب الرتخي�ص عماين اجلن�سية �أو من بني مواطني دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية �إذا كانت املن�ش�أة فردية � ،أو �شركة مملوكة لعمانيني
�أو بامل�شاركة مع �أجانب  ،مع مراعاة �أحكام قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي .
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�2 -2أال يكون طالب الرتخيــ�ص قد حكم عليه فـي جنايــة �أو بعقوب ــة مقي ــدة للحري ــة
فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يرد �إليه اعتباره .
3 -3حتديد نوع امل�شروع �أو الن�شاط ال�سياحي املطلوب الرتخي�ص له .
�4 -4سداد الر�سوم املقررة مبوجب �أحكام هذه الالئحة .
5 -5تقدمي ال�ضمان امل�صرفـي وفقا للملحق رقم (  ) 2املرفق بهذه الالئحة .
ويجب �أن يكون ال�ضمان امل�صرفـي غري حمدد املدة  ،و�ساري املفعول طوال مدة مزاولة
الن�شاط ال�سياحي  ،وغري معلق على �شرط  ،وللوزارة ت�سييله كليا �أو جزئيا ال�ستيفاء �أي
حقوق تكون م�ستحقة قانونا لها مبا فـي ذلك �أي غرامات �أو ر�سوم �سياحية �أو التزامات
مالية على املرخ�ص له ب�سبب مزاولة هذا الن�شاط  .ويجب على �صاحب الرتخي�ص
ا�ستكمال ال�ضمان خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطاره بذلك .
ويرد ال�ضمان امل�صرفـي �أو ما تبقى منه �إىل �أ�صحابه بعد انق�ضاء ( )45خم�سة و�أربعني
يوما من تاريخ �إلغاء الرتخي�ص �أو انتهاء مدته دون جتديد �أو بدء �إجراءات الت�صفـية
ب�سبب الإفال�س �أو الوفاة .
املــادة ( ) 10
حتدد �أنواع وفئات املوافقات والرتاخي�ص ور�سوم �إ�صدارها وجتديدها ومدتها وفقا للملحق
رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 11
تبد أ� مدة الرتخي�ص من تاريخ �صدوره  ،ويكون قابال للتجديد ملدة �أو ملدد �أخرى مماثلة
بعد �سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 12
للوزارة �إ�صدار موافقة مبدئية لطالب الرتخي�ص ال�ستكمال ال�شروط اخلا�صة للم�شروع
ال�سيـ ــاحي �أو ملـ ــزاولة الن�ش ــاط ال�سياحي املطل ــوب  ،واحل�صول عل ـ ــى املوافقـ ــات املطلوبـ ــة
من اجلهات املخت�صة .
وفـي جمي ــع الأحــوال ال جتي ـ ـ ــز املوافق ــة املبدئي ـ ــة لطالـ ــب الرتخي ــ�ص البـ ــدء فـي امل�ش ـ ــروع
�أو مزاولة �أي ن�شاط �سياحي .
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املــادة ( ) 13
تكون املوافقة املبدئية �سارية املفعول ملدة (� )1سنة واحدة من تاريخ �إ�صدارها  ،وغري قابلة
للتمدي ــد �أو التجديـ ــد  ،وفـي حالـ ــة انتهـ ــاء فت ــرة �صالحيتها ورغب ــة طال ــب الرتخي ــ�ص
فـي ا�ستكمال م�شروعه  ،يتوجب عليه التقدم بطلب جديد  ،و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( )14
يلتزم املرخ�ص له عند مزاولة الن�شاط ال�سياحي بالآتي :
1 -1و�ضع الرتخي�ص فـي مكان ظاهر مبنطقة اال�ستقبال .
2 -2تزويد الوزارة ب�أي م�ستندات �أو بيانات �أو �إح�صاءات تطلبها .
3 -3التقيـد ب�أحكـام القانــون وهذه الالئحة وغريهـ ــا من الق ــرارات ال�ص ــادرة تنفـيــذا
لأحكامهما .
املــادة ( ) 15
يجب على املرخ�ص له فـي حالة فقد �أو تلف الرتخي�ص �أن يتقدم بطلب �إ�صدار ترخي�ص
بدل فاقد �أو تالف  ،و�سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 16
ي�شرتط لتجديد الرتخي�ص الآتي :
 1 -1تقدمي طلب التجديد على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ض  ،وذلك قبل
(� )1شهر واحد على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الرتخي�ص  .وفـي حالة الت�أخري
فـي طلب التجديد تفر�ض غرامة ت�أخري تعادل ( ) %5خم�سة فـي املائة من قيمة
الر�سم عن كل يوم ت�أخري اعتبارا من اليوم التايل النتهاء مدة الرتخي�ص مع جرب
ك�سر اليوم �إىل يوم كامل  ،وك�سر الريال �إىل ريال كامل .
�2 -2إرفاق �أ�صل الرتخي�ص ال�سابق .
�3 -3إرفاق ن�سخة من جواز �سفر املدير امل�س�ؤول عن املن�ش�أة  ،على �أن يكون مرخ�صا له
بالإقامة فـي ال�سلطنة � ،إذا كان �أجنبيا  ،مع ن�سخة من بطاقة العمل ال�صادرة له .
4 -4تقدمي بيان بعدد العمانيني والأجانب العاملني باملن�ش�أة م�صدقا عليه من جهة
االخت�صا�ص .
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-5
-6
-7
-8
-9

 5تقدمي ما يفـيد ملكية املرخ�ص له � ،أو ا�ستئجاره ملقر املن�ش�أة .
� 6سداد ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سياحية املقررة طبقا لأحكام هذه الالئحة .
7تقدمي ما يفـيد �سداد ر�سوم ا�ستئجار الأر�ض �إن كان امل�شروع مقاما على �أر�ض تعود
ملكيتها للوزارة .
8تقديـم مــا يفـيد �ســداد قيم ــة كاف ــة املخالف ــات املوقع ــة عل ــى املرخ ــ�ص لــه طبق ــا
لأحكام هذه الالئحة .
9تقدمي ما يفـيد التزام املرخ�ص له با�شرتاطات الت�صنيف واجلودة .
املــادة ( ) 17

يحظــر علـى املرخ ــ�ص لــه �إج ــراء �أي تعدي ـ ـ ــل فـي بيانــات الرتخي ـ ــ�ص �إال بعـ ــد احل�ص ـ ــول
على موافقة الوزارة  ،و�سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 18
يحظـ ــر عل ــى املرخ ــ�ص لـ ــه التـ ــ�صرف فـي الرتخي ـ ـ ــ�ص بـ ـ�أي نـ ـ ــوع من �أن ـ ـ ــواع الت�صرف ـ ـ ــات
�إال بعد احل�صول على موافقة الوزارة و�سداد الر�سم املقرر .
ويجب توافر �شروط منح الرتخي�ص بالن�سبة للمت�صرف �إليه  .ويظل املرخ�ص له م�س�ؤوال
عن الرتخي�ص �إىل �أن تتم موافقة الوزارة على الت�صرف .
املــادة ( ) 19
�إذا توفـي املرخ�ص له وجب على من �آلت �إليهم ملكية امل�شروع ال�سياحي �إبالغ الوزارة خالل
(� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الوفاة ب�أ�سمائهم  ،وبا�سم من ينوب عنهم قانونا  ،ويكون هذا
النائب م�س�ؤوال عن امل�شروع  ،وعليهم اتخاذ الإجراءات الالزمة لنقل ترخي�ص امل�شروع
�إليهم خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الوفاة  ،و�إال مت �إلغاء الرتخي�ص  .وال يتم حت�صيل
ر�سوم عن نقل الرتخي�ص فـي هذه احلالة .
املــادة ( ) 20
يجـ ــوز لل ــوزارة وقـ ــف الرتخي�ص �إذا مل يقم املرخــ�ص ل ــه بتنفـيذ االلتزام ــات املفرو�ض ـ ــة
عليه واال�شرتاطات العامة واخلا�صة الواجب توافرها فـي امل�شروع ال�سياحي .
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املــادة ( ) 21
يجوز للوزارة �إلغاء الرتخي�ص فـي الأحوال الآتية :
1 -1مرور ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهاء مدة الرتخي�ص دون جتديده .
�2 -2إذا مل يقم املرخ�ص له بتوريد الر�سوم ال�سياحية ملدة (� )6ستة �أ�شهر متتالية .
�3 -3إذا مل يقم املرخ�ص له ب�سداد ر�سوم املخالفات والغرامات املقررة عليه مبوجب
�أحكام هذه الالئحة  ،ملدة تزيد على (� )6ستة �أ�شهر .
�4 -4إذا تنازل املرخ�ص له عن الرتخي�ص �أو قام بتغيري �شكل املن�ش�أة دون موافقة الوزارة .
�5 -5إذا با�شر املرخ�ص له �أن�شطة غري تلك املحددة  ،والواردة فـي الرتخي�ص ال�صادر
له .
�6 -6إذا قام املرخ�ص له بفتح فروع فـي �أي جهة بال�سلطنة دون احل�صول على موافقة
الوزارة .
�7 -7إذا �شغرت وظيفة املدير امل�س�ؤول عن املن�ش�أة لأي �سبب �أكرث من (� )60ستني يوما .
�8 -8إذا توقف العمل �أو مزاولة الن�شاط ملدة (� )6ستة �أ�شهر مت�صلة  ،ما مل يكن التوقف
لأ�سباب خارجة عن �إرادة املرخ�ص له .
�9 -9إذا �أزيلت املن�ش�أة .
�10 10إذا �أ�صبحت املن�ش�أة غري قابلة للت�شغيل �أو اال�ستغالل .
�11 11إفال�س املرخ�ص له .
12 12خمالفــة املرخــ�ص ل ــه �أي �أحك ــام �أخـرى فـي القانـ ــون  ،وه ــذه الالئح ــة والقـ ــرارات
ال�صادرة تنفـيذا لأحكامهما .
13 13بناء على طلب املرخ�ص له .
املــادة ( ) 22
يتعني علـى الوزارة قبــل وقف الرتخي�ص �أو �إلغائه فـي احلـ ــاالت امل�شار �إليهـ ــا فـي امل ــادتني
( )21 ، 20من هذه الالئحة � ،أن توجه �إخطارا للمرخ�ص له باملخالفة املن�سوبـ ــة �إليه ،
ومنحه مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوم عمل لإزالة �أ�سباب املخالفة  ،وي�صدر ب�إيقاف
و�إلغاء الرتخي�ص قرار من الوكيل  ،وال يجوز �إعادة الر�سوم التي مت �سدادها فـي حالة �إلغاء
الرتخي�ص .
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املــادة ( ) 23
يتعني على الدائرة املخت�صة بالوزارة �إخطار ذوي ال�ش�أن بالقرارات ال�صادرة ب�ش�أن طلباتهم
املقدمة وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،وذلك على العنوان املدون بالطلب  ،وفـي حالة رف�ض
الطلب يتعني �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 24
يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من �أي قرار ي�صدر ا�ستنادا �إىل هذه الالئحة  ،مبوجب طلب
يقدم �إىل الوزير  ،مو�ضحا به �أ�سباب التظلم  ،ومرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له  ،وذلك خالل
(� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار  ،ويتم البت فـي التظلم خالل (  ) 30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه .
ويعترب م�ضي املدة املذكورة دون البت فـي التظلم قرارا بالرف�ض  ،ويكون القرار ال�صادر
فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .
الف�صـــل الثالـــث
ا�ستغـالل املناطــق واملواقــع والأرا�ضــي ال�سياحيــة واملواقــع الأثريــة
املــادة ( ) 25
يتم ا�ستغالل املناطق واملواقع ال�سياحية  ،والأرا�ضي ال�سياحيــة احلكومي ــة واملواقــع الأثري ــة
مبوجب عقود االنتفاع �أو الإيجار �أو الإدارة �أو الت�شغيل وفقا للنماذج املوحدة التي تعدها
الـ ــوزارة  ،على �أن حت ــدد تلك العقـ ــود علــى وج ــه اخل�صـ ــو�ص التزامـ ــات وحقـ ــوق الـ ــوزارة
واملرخ�ص له .
�أوال  :الأرا�ضي ال�سياحية احلكومية
املــادة ( ) 26
يج ــوز برتخيــ�ص من الــوزارة ا�ستغ ــالل الأرا�ض ــي ال�سياحي ــة احلكومية لإقامـ ــة م�شاريـ ــع
�سياحية �أو مرافق خدمية �أو ترفـيهية  ،وفقا ملا حتدده الوزارة .
املــادة ( ) 27
للوزارة تخ�صي�ص �أرا�ض �سياحية حكومية لإقامة مواقع التخييم  ،ولها �أن حتدد احلد
الأدنى من اخلدمات الواجب توفـريها من قبل املرخ�ص له .
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املــادة ( ) 28
يلتـ ــزم طالـ ــب الرتخي�ص با�ست ــغالل الأر�ض ال�سياحية احلكوميـ ــة تقديـ ــم درا�سـ ــة �أولي ــة
عن امل�شروع  ،ت�شمل فكــرة امل�شــروع  ،ومكوناته  ،واملخططات املبدئية  ،وتكلفته التقديرية ،
واجلدول الزمني لتنفـيذه  ،و�آلية متويله .
ثانيا  :املواقــــع الأثريــــة
املــادة ( ) 29
يجوز الرتخي�ص با�ستغالل بع�ض املواقع الأثرية التي تخ�ضع لإ�شراف و�إدارة الوزارة  ،واملهي�أة
ال�ست�ضاف ــة و�إقام ــة بع�ض الفعالي ــات  ،على �أن يتم تقديــم طلـب ترخيــ�ص �إقامــة الفعاليــة
قبل (� )1شهر واحد على الأقل من تاريخ تنظيمها .
املــادة ( ) 30
يلتزم املرخ�ص له با�ستغالل املواقع الأثرية بالآتي :
1 -1عدم امل�سا�س باملواقع الأثرية ب�أي �شكل من الأ�شكال .
2 -2عدم الإخالل بالآداب العامة والعادات والتقاليد العمانية .
3 -3ا�ستغالل املوقع حمل الرتخي�ص للفعالية التي مت الرتخي�ص لها فقط .
�4 -4إخطار الوزارة كتابيا فـي حالة الرغبة فـي تغيري نوع الفعالية .
5 -5توفـري كافة متطلبات الأمن وال�سالمة فـي موقع الفعالية .
6 -6عدم جتاوز احلد الأق�صى لعدد احل�ضور امل�سموح به لكل موقع .
7 -7توفـري الكادر التنظيمي للفعالية .
8 -8املحافظة على نظافة املوقع ومرافقه .
�9 -9إ�صالح الأ�ضرار الناجتة عن �سوء ا�ستعمال املوقع  ،وحتمل كافة التكاليف املالية
التي قد تنتج عن ذلك .
املــادة ( ) 31
ال يجوز التنازل عن ترخي�ص �إقامة الفعالية �أو ت�أجريه من الباطن .
-445-

املــادة ( ) 32
يجوز للوزارة ت�أجري بع�ض مرافق املواقع الأثرية لإقامة اخلدمات املكملة مثل حمالت
بيع التحف والهدايا �أو املقاهي �أو املتاحف �أو حمالت الت�صوير بالأزياء التقليدية العمانية
وفق بنود العقد املعد من الوزارة .
ثالثا  :املمــرات واملما�شــي اجلبليــة
املــادة ( ) 33
للــوزارة حتدي ــد ممــرات وممـ ــا�ش جبليـ ــة فـي خمتلف حمافظ ــات ال�سلطنــة  ،والرتخي ــ�ص
ب�إدارتهـا �إىل طــرف �آخــر  ،ولهــا �أن حت ــدد احلد الأدنى م ـ ــن اخلدم ـ ــات الواج ــب توفـريهـ ــا
من قبل املرخ�ص له .
الف�صـــل الرابـــع
تنظيــم املن�شــ�آت الفندقيــة وال�سياحيــة
�أوال  :الرتخي�ص ب�إقامة املن�ش�آت الفندقية �أو ال�سياحية و�إدارتها
املــادة ( ) 34
ي�شرتط ملنح طالب الرتخي�ص موافقة مبدئية لإقامة من�ش�أة فندقية  ،الآتي :
�1 -1أن تك ــون الأر�ض مـحل طلب الرتخي�ص ذات ا�ستعمـ ــال �سكن ــي جت ــاري �أو جتـ ــاري
�أو �سياحي لإقامة الفنادق وال�شقق الفندقية واملخيمات  ،وا�ستعمال زراعي لإقامة
النزل اخل�ضراء  ،وا�ستعمال �سكني لإقامة النزل الرتاثية  ،ونزل ال�ضيافة وذلك
فـي املواقع وال�ضوابط التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
وي�ستثنى من ذلك املن�ش�آت الفندقية املرخ�صة قبل العمل ب�أحكام هذه الالئحة .
�2 -2أن يكون الر�سم امل�ساحي للأر�ض معتمدا من جهة االخت�صا�ص .
�3 -3أن يتم �سداد الر�سم املقرر  ،وال يجوز ا�سرتداد الر�سم .
املــادة ( ) 35
يجب �أن تتوافر فـي املن�ش�آت الفندقية اال�شرتاطات العامة ومعايري نظام الت�صنيف و�ضبط
اجلودة  ،ويلتزم �صاحب امل�شروع بتقدمي املخططات ال�شاملة للمن�ش�أة  ،مو�ضحا بها جميع
املرافق وفق نظام الت�صنيف املعتمد .
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املــادة ( ) 36
على املن�ش�أة الفندقية االلتزام باملخطط املعتمد من الوزارة  ،و�إخطار الوزارة قبل �إجراء
�أي تعديل على املن�ش�أة �أو �أي تغيري يطر أ� فـي هذا ال�ش�أن  ،وال يجوز �إجراء �أي تعديل �إال بعد
احل�صول على موافقة من الوزارة .
املــادة ( ) 37
يجب �أن يكون لكل من�ش�أة فندقية �أو �سياحية مدير م�س�ؤول عن �إدارتها  ،يكون لديه م�ؤهل
وخربة فـي �إدارة املن�ش�آت الفندقية �أو ال�سياحية وفقا للملحق رقم ( )3املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 38
يجب �أن يرفق بطلب احل�صول على ترخي�ص �إدارة �أو ت�شغيل املن�ش�آت الفندقية �أو ال�سياحية ،
امل�ستندات الآتية :
 1 -1ال�سيـ ــرة الذاتيـ ـ ــة وامل�ؤه ــل و�شه ــادات اخلب ــرة للمدي ــر امل�س ـ ـ�ؤول ع ـ ــن �إدارتهـ ـ ـ ــا ،
على �أن تكون م�صدقة من �سفارة الدولة التي ينتمي �إليها �إذا كان �أجنبيا .
�2 -2صورتان �شخ�صيتان للمدير امل�س�ؤول .
3 -3ن�سخة من االتفاق املربم بني �صاحب املن�ش�أة  ،وال�شركة التي �ستدير املن�ش�أة .
املــادة ( ) 39
يتــم �إ�صــدار الرتخيــ�ص بعــد جاهزيــة املن�ش ـ�أة الفندقيـ ــة للت�شغي ــل  ،وا�ستيفاء ا�شرتاطات
الت�صنيف  ،و�سداد الر�سوم املقررة .
وي�شمـ ــل الرتخي ــ�ص بيانات املن�ش�أة الفندقية مع ا�س ــم امل ــالك �أو امل�ست�أج ــر  ،وا�س ــم �شرك ـ ــة
الإدارة  ،واملوقع  ،والعنوان  ،وتاريخ الإ�صدار واالنتهاء .
ويكون الرتخي�ص ال�سياحي �شامال جلميع مرافق ومكونات املن�ش�أة املعتمدة من الوزارة .
ثانيا  :ت�صنيف املن�ش�آت الفندقية وال�سياحية
املــادة ( ) 40
يعتد  -عند ت�صنيف املن�ش�آت الفندقية  -مبوقعها ومب�ستواها وحجم طاقتها من حيث عدد
الغرف وال�شكل اخلارجى واملدخل والبهو واال�ستقبال والأماكن املخ�ص�صة ملواقف ال�سيارات ،
وم�ساحات الغرف واملرافق امللحقة بها وت�أثيثها ونوع وجودة اخلدمات املقدمة  ،وذلك طبقا
ملعايري وا�شرتاطات الت�صنيف الفندقي املعد لذلك .
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املــادة ( ) 41
ت�ضع الــوزارة �ضوابـط ومعايري ت�صنيف املن�ش�آت الفندقيــة مت�ضمنـة اال�شرتاطــات العامـة
واخلا�صة الالزم توافرها فـي املن�ش�آت  ،وتقوم بو�ضعها على موقعها الإلكرتوين .
املــادة ( ) 42
للـ ــوزارة ت�شجي ــع املن�شـ ـ�آت الفندقيـ ــة عل ــى تطبي ــق التقنيـ ــات اخل�ضـ ــراء وحل ــول الطاق ـ ــة
املتجــددة  ،وحلــول تر�شيد ا�ستهـالك الكهرب ــاء و املي ـ ــاه  ،وذلك م ــن خ ــالل برام ــج مكاف ـ ـ�آت
النقاط الإ�ضافـية فـي نظام الت�صنيف .
املــادة ( ) 43
�إذا �أثبــت التفتيــ�ش على املن�ش�أة هبوط م�ستواها بحيــث �أ�صب ــح ال يتنا�س ــب مــع الدرجـ ــة
املقيمة عليها �أو مع الأ�سعار املعتمدة لها  ،تقوم الوزارة ب�إعادة النظر فـي الدرجة والأ�سعار
وتخفـي�ضها مبا يتنا�سب  ،واحلالة التى �آلت �إليها املن�ش�أة  ،وذلك بعد �إنذارها ومنحها مهلة
ال تتجاوز(� )60ستني يوما ملعاجلة �أ�سباب الهبوط  ،والو�صول للم�ستوى امل�صنفة عليه .
املــادة ( ) 44
على املن�ش ـ�أة الفندقيــة و�ضــع لوح ــة الت�صنيف املو�ضحـ ــة لفئ ــة وم�ست ــوى ون ــوع الت�صني ــف
فـي مكان ظاهر  ،وبال�شكل الذي حتدده الوزارة  ،وعليها و�ضع هذه العالمة على كافة
املطبوعات والن�شرات اخلا�صة باملن�ش�أة 		.
املــادة ( ) 45
يجـوز للمن�شـ�أة الفندقيـة التقـدم �إىل الــوزارة بطلــب �إعـادة النظر فـي م�ست ــوى الت�صنيف ،
باتباع الإجراءات الآتية :
1 -1تقدمي طلب �إىل الوزارة مو�ضحا به الأ�سباب التى تربر تعديل م�ستوى ت�صنيف
املن�ش�أة  ،م�شفوعا بامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك  ،مع �سداد الر�سم املقرر .
 2 -2تقيد الوزارة الطلب فـي �سجل خا�ص يعد لذلك  ،يو�ضح فـيه ا�سم املن�ش�أة  ،وتاريخ
ورود الطلب .
 3 -3تقوم الوزارة ببحث الطلب  ،والبت فـيه خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ
تقدميه .
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 4 -4يتـ ــم �إخط ــار الطال ــب بنتيج ــة بحــث الطلــب خــالل ( )15خم�سة ع�شــر يــوم عمــل
من تاريخ البت فـيه .
وفـي حالة املوافقة ي�سري م�ستوى الت�صنيف اجلديد من تاريخ ت�سلم لوحة الت�صنيف .
املــادة ( ) 46
يكون ت�صنيف املن�ش�آت الفندقية طبقا للفئات الآتية :
أ�  -الفنادق .
ب  -ال�شقق الفندقية .
ج  -املنتجعات
د  -املخيمات .
هـ  -النزل .
و  -اال�سرتاحات .
ز  -القرى ال�سياحية .
ح  -الأماكن الأخرى املعدة لإقامة ال�سياح  ،والتي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 47
يجوز للمن�ش�آت الفندقية التقدم للح�صول على لوح ــة نوع الت�ص ــنيف وفقا للملح ــق رق ــم
(  ) 6املرفق بهذه الالئحة  ،وذلك بعد تقدمي املخططات املطابقة لنظام الت�صنيف املحدد
للنوع  ،و�سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 48
حتـ ــدد فئـ ــات وم�ستويـ ــات ت�صني ــف املن�شـ ـ�آت الفندقي ــة وفقا للملحق رقـ ــم (  ) 5املرف ــق
بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 49
يجوز للمطعم املرخ�ص من البلدية املخت�صة �أن يتقدم للح�صول على ت�صنيف من الوزارة
وفق اال�شرتاطات الآتية :
�1 -1أن يكون املطعم قائما منذ فرتة ال تقل عن عام .
�2 -2أن يجــتاز متطلبــات ومعاييـر نظ ــام ت�صني ــف املطاعــم املعتم ــد بالن�سب ــة للمرافــق
واخلدمــة واجلــودة .
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املــادة ( ) 50
يعترب املطعم م�صنفا �إذا ح�صل على لوحة م�ستوى الت�صنيف من الوزارة  ،ويكون الت�صنيف
�ساري املفعول ملدة (� )1سنة واحدة .
املــادة ( ) 51
يجوز للمطاعم امل�صنفة التقدم بطلب ميزة ا�ستقدام فرقة واحدة فقط للفن الراقي وفقا
لأحكام هذه الالئحة .
ثالثا  :التزامات وحقوق املن�ش�آت الفندقية وال�سياحية
املــادة ( ) 52
يجب �أن حتمل الفتة املن�ش�أة الفندقية ا�سم املن�ش�أة الأ�صلي  ،ويجوز �إ�ضافة ا�سم �إدارة الفندق
فـي الالفتة .
املــادة ( ) 53
على املن�ش�آت الفندقية االلتزام مبا ي�أتي :
1 -1عدم ال�سماح للنزالء با�صطحاب فتيات قا�صرات �إىل الغرف ما مل يكن ب�صحبة
قريب حتى الدرجة الثانية .
2 -2تدوين بيانات كاملة عن زوار النزالء فـي �سجل خا�ص لذلك .
3 -3تقدمي بيان يومي �إىل �شرطة عمان ال�سلطانية بجميع النزالء وجن�سياتهم وتاريخ
و�صولهم ومدة �إقامتهم وتاريخ املغادرة .
�4 -4إن�شاء �سجالت لقيد احلجوزات  ،وكذلك ال�سجالت املالية واملحا�سبية الالزمة .
5 -5تقدمي املعلومات والإح�صاءات التي تطلبها الوزارة وفق الفرتة املحددة .
6 -6عـدم االمتنــاع عن �شغــل الغــرف اخلالي ــة ملــن يطل ــب حجزه ــا �إال �إذا امتن ــع طال ــب
احلجز عن تقدمي ال�ضمانات املطلوبة .
7 -7حظر تعليق املبيت �أو تناول الوجبات على �أي �شرط من ال�شروط .
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�8 -8إعطـاء النزيــل فات ــورة بقيمة الإقام ــة واخلدم ــات مو�ضحـ ــا بهــا قيمــة الر�س ــوم
ال�سياحية  ،وال�ضرائب الأخرى .
�9 -9إخطـار �شرطــة عمــان ال�سلطانيــة عن الأ�شياء اخلا�صة بالنزالء  ،التـي يتــم العثــور
عليها بعد مغادرتهم نهائيا  ،واالحتفاظ بهذه الأ�شياء باملن�ش�أة و�إخطار النزيل ب�أي
و�سيلة ممكنة .
املــادة ( ) 54
يجب على املن�ش�أة الفندقية  ،الإعالن عن الأ�سعار فـي مكان ظاهر بقوائم وا�ضحة باللغتني
العربية والإجنليزية معتمدة من الوزارة  .ويتم و�ضع هذه القوائم فـي الغرف واال�ستقبال .
املــادة ( ) 55
للمن�ش�أة الفندقية �أن تطلب من النزالء �أو ال�ضيوف عدم �إحداث �أي �ضو�ضاء من �ش�أنها
�إزعاج النزالء .
املــادة ( ) 56
ال يجوز التنازل عن حجز الغرف �أو غريها لأي �شخ�ص �آخر �إال بعد احل�صول على موافقة
كتابية من املن�ش�أة الفندقية يتم �إثباتها ب�سجالتها .
املــادة ( ) 57
يجب على نزالء املن�ش�آت الفندقيـة �إخالء الأماكن التى ي�شغلونها فـي نهايــة املــدة املتفــق
عليهـا  .و�إذا كانت الإقامة غري حمددة امل ــدة وجب �إخطار املن�ش�أة بالإخالء خالل املواعيد
التي حتددها �إدارة املن�ش�أة  ،وتعلنها للنزيل  ،و�إال التزم ب�أداء �أجر اليوم التايل .
املــادة ( ) 58
ال يجوز للنزيل ا�صطحاب �أي حيوانات باملن�ش�أة الفندقية التي ينزل فـيها �إال مبوافقة
�إدارة املن�ش�أة  ،وفـي هذه احلالة يقت�صر وجودها على الغرف دون التواجد فـي �أي مكان
�آخر  ،وخا�صة البهو  ،و�صاالت الطعام  ،ويكون النزيل م�س�ؤوال عن �أي �ضرر ت�سببه تلك
احليوانات للمن�ش�أة �أو للغري .
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املــادة ( ) 59
يجوز لطالب احلجز �إلغاء احلجز �أو تعديله بعد �إخطار �إدارة املن�ش�أة الفندقية خالل الوقت
الذي حتدده املن�ش�أة لذلك .
املــادة ( ) 60
�إذا مت �إلغاء احلجز �أو تعديله بعد امليعاد الذي حتدده املن�ش�أة يجوز لها املطالبة ب�سداد قيمة
�إيجار الغرف  ،والأماكن الأخرى التي مت حجزها عن املدة التي تعطل فـيها ا�ستغالل هذه
الأماكن  ،وكذلك مقابل اخلدمات والتجهيزات التي حتملتها املن�ش�أة ب�سبب احلجز .
رابعا � :إدارة املن�شـ�آت الفندقيـة بنـظام اقت�سـام الوقـت
املــادة ( ) 61
ال يجوز بدون ترخي�ص من الوزارة �إدارة املن�ش�آت الفندقية بنظام اقت�سام الوقت .
ويقت�صــر ا�ستغــالل �إدارة املن�شـ ـ�آت الفندقي ــة بنظام اقت�سام الوقت على املن�ش ـ�آت الفندقيــة
الواقعة فـي ال�سلطنة من فئة خم�سة جنوم .
املــادة ( ) 62
يجــب �أن يرفــق بطلــب احل�صــول علــى ترخيــ�ص االنتفــاع بنظــام اقت�ســام الوق ــت باملن�ش ـ�آت
الفندقية  ،امل�ستندات الآتية :
1 -1بيان بال�سعر الإجمايل املقرتح لالنتفاع بالوحدة ال�سكنية  ،ومبلغ الدفعة املقدمة
عند التعاقد .
2 -2بيان بعدد الفرتات الزمنية املزمع تق�سيم ال�سنة �إليها  ،ب�شرط �أال تقل كل فرتة
عن �أ�سبوع .
3 -3ما يفـيد موافقة �صاحب املن�ش�أة على تغيري طريقة اال�ستغالل فـي املن�ش�آت امل�ؤجرة .
4 -4خرائط معمارية للمبنى القائم وفق موا�صفات نظام الت�صنيف املعتمد فـي الوزارة .
5 -5تقرير فني يو�ضح حالة املبنى و�صالحيته من جهة خمت�صة .
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املــادة ( ) 63
تربم املن�ش�أة الفندقية عقودا مع راغبي االنتفاع بنظام اقت�سام الوقت  ،يكون حملها الآتي :
1 -1ملكية ح�صة �شائعة مع اقت�سام الوقت :
وفـيها ميلك �أكرث من �شخ�ص ملكية م�شرتكة لوحدة فندقية باملن�ش�أة الفندقية ،
ويتناوبون االنتفاع بها املدة الزمنية املتفق عليها بينهم (�أ�سبوع �أو �أكرث �سنويا)
هم وورثتهم من بعدهم .
2 -2حق انتفاع باقت�سام الوقت :
وفـيه يكــون لل�شخـ�ص ولورثتــه من ب ــعده االنتفـ ــاع بوحدة فندقي ــة مملوكة لغريه
مقابل مبل ــغ نقــدي  ،وذلك ملدة زمنيـ ــة حمـ ــددة ( �أ�سبوع �أو �أكرث �سنويا ) بالتناوب
م ــع غريه مــن �سائ ــر املنتفع ــني املتعاقدين مع مالك الوحـ ــدة  ،ويج ــوز للمنتف ــع
�أن يتنازل عن حقه ف ــي االنتفاع بالوحدة �إىل غيـره فـي حدود املدة املتعاقد عليها .
3 -3حق ا�ستخدام باقت�سام الوقت :
وفـيه يكون لل�شخ�ص ولورثته من بعده ا�ستعمال وح ــدة فندقيــة مملوكـ ــة لغي ــره
مقابـ ــل مبل ــغ نق ــدي  ،وذلك مل ـ ــدة زمنية حمـ ــددة ( �أ�سبوع �أو �أكرث �سنويا ) بالتناوب
مع غيـ ــره من املتعاقدي ــن مع م ــالك الوحدة  ،دون �أن يكون ل ــه التن ــازل عــن حق ــه
فـي اال�ستعمال �إىل الغري .
املــادة ( ) 64
يتم تق�سيم ال�سنة �إىل فرتات زمنية تقا�س بالأ�سبوع  ،ويكون لكل منتفع مدة  ،حدها الأدنى
�أ�سبوع  ،ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك .
املــادة ( ) 65
حترر عقود ا�ستغالل الوحدات الفندقية بنظام اقت�سام الوقت باللغة العربية وفق بنود
ومـ ــواد العقد املوح ـ ـ ــد املعتمد من الوزارة  .وحتـ ــدد ه ـ ــذه العقود التزامات وحقـ ــوق م ـ ــالك
�أو م�ستغ ــل الوحــدات الفندقيـ ــة واملنتفع بهـ ــا  .و يكون لكل متعاق ــد ن�سخـ ــة  ،وتودع ن�سخ ــة
من العقد فـي الوزارة  ،ويتم ت�سجيل جميع العقود الواردة على املن�ش�آت الفندقية التي
ت�ستغل �أو تدار بنظام اقت�سام الوقت ب�أمانة ال�سجل العقاري بوزارة الإ�سكان .
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املــادة ( ) 66
ال تنتهي عقود ملكية احل�صة ال�شائعة  ،وحق االنتفاع بوحدة فندقية بنظام اقت�سام الوقت
بوفاة املنتفع  ،وتنتقل �إىل ورثته ال�شرعيني  ،مع عدم جواز تق�سيم الوحدة  ،ف�إذا طالب
الورثة بقيمة تلك الوحدة فـيتوىل امل�ستغل بيعها حل�سابهم .
الف�صــــل اخلامـــــ�س
فـــرق الفـــن الراقـــي
املــادة ( ) 67
ي�شرتط للرتخي�ص با�ستقدام فرق الفن الراقي �أن يكون امل�ستقدم فندقا م�صنفا من فئة
�أربعة �أو خم�سة جنوم � ،أو فندقا ذا ت�صنيف �أقل � ،شريطة �أن يكون مدارا من قبل �شركة
عاملية لإدارة الفنادق � ،أو مطعم حا�صل على لوحة عالمة الت�صنيف املعتمد من الوزارة ،
�شريطة ارتباط �أداء الفرقة مع نوع املطعم وامل�أكوالت التي يقدمها .
املــادة ( ) 68
يحدد عدد �أع�ضاء فرقة الفن الراقي امل�ستقدمة وفق نوع الفرقة وم�ساحة منفذ العر�ض .
املــادة ( ) 69
تقت�صر منافذ العر�ض فـي الفنادق على مطاعم الفندق والبهو .
املــادة ( ) 70
يقدم طلب احل�صول على ترخي�ص ا�ستقدام فرق الفن الراقي �إىل الوزارة على النموذج
املعد لهذا الغر�ض  ،وذلك قبل ( )30ثالثني يوما على الأقل من التاريخ املتوقع لو�صول
�أع�ضاء الفرقة �إىل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 71
يجب على طالب الرتخي�ص با�ستقدام فرق الفن الراقي �أن يرفق بطلبه امل�ستندات الآتية :
1 -1ن�سخة من جواز �سفر كل ع�ضو من �أع�ضاء الفرقة .
�2 -2صورتني �شخ�صيتني لكل ع�ضو .
 3 -3ال�سرية الذاتية وال�شهادات الدالة على تخ�ص�ص كل ع�ضو  ،م�صدقة من اجلهات
املعنية .
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املــادة ( ) 72
تتوىل الوزارة البت فـي الطلب خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا
ال�شروط والبيانات واملرفقات وامل�ستندات .
املــادة ( ) 73
ال يجوز التنازل عن الرتخي�ص �أو الت�صرف فـيه للغري ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفات .
املــادة ( ) 74
تكون مدة الرتخي�ص ( )3ثالثة �أ�شهر  ،ب�شرط �أال تزيد على املدة املقررة لت�أ�شرية الفرقة .
ويجوز جتديد الرتخي�ص ملدة �أو مدد �أخرى  ،على �أن يتم تقدمي طلب التجديد قبل انتهاء
مدتــه ب�أ�سبوعــني على الأق ــل  ،مع مراعاة مدد الت�أ�شريات املمنوح ــة للفرقة مـ ــن اجله ــات
املخت�صة .
املــادة ( ) 75
يجوز لطالب اال�ستقدام تقدمي طلب ا�ستبدال الفرقة ب�أخرى  ،ويعامل كطلب جديد .
املــادة ( ) 76
يحظر على فرق الفن الراقي �أداء عرو�ضها خالل املنا�سبات الدينية الآتية :
1 -1عند الإعالن عن ر�ؤية هالل �شهر رم�ضان املبارك  ،وحتى نهاية ال�شهر .
2 -2من ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ليلة املولد النبوي ال�شريف  ،وحتى ال�ساعة الثامنة
من م�ساء يوم املولد .
3 -3من ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ليلة الإ�سراء واملعراج  ،وحتى ال�ساعة الثامنة من م�ساء
يوم الإ�سراء واملعراج .
4 -4من ال�ساعة ال�ساد�ســة م�ساء ليلة يوم عرف ــة  ،وحت ــى ال�ساعـ ــة الثامن ــة من م�س ــاء
يوم عرفة .
5 -5مــن ال�ساع ــة ال�ساد�س ــة م�ساء ليلة ر�أ�س ال�سنــة الهجريــة  ،وحتـى ال�ساعــة الثامنــة
م�ساء يوم ر�أ�س ال�سنة الهجرية .
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املــادة ( ) 77
يجب على املرخ�ص له با�ستقدام فرقة الفن الراقي االلتزام مبواعيد العر�ض وفقا للملحق
رقم (  ) 4املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 78
يحظر على م�ستقدم فرقة الفن الراقي و�أع�ضاء الفرقة �إتيان �أي من الأمور الآتية :
 1 -1خمالفة الآداب وال�سلوك العام  ،وما يتنافى مع التقاليد العمانية .
2 -2الأداء بالزي العماين من قبل غري العمانيني .
�3 -3أي �أداء يت�ضمن طابعا دينيا �أو �سيا�سيا �أو ذا مدلوالت بذيئة .
�4 -4إقالق راحة النزالء بالفندق �أو زبائن املطعم .
املــادة ( ) 79
يلتزم م�ستقدم فرقة الفن الراقي برتحيل الفرقة فور انتهاء الرتخي�ص .
املــادة ( ) 80
يكون م�ستقدم فرقة الفن الراقي م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة عن كل ما يقدم فـي عرو�ض
الفرقــة .
املــادة ( ) 81
ا�ستثناء من �أحكام هذا الف�صل  ،يجوز للمن�ش�آت الفندقية وال�سياحية اال�ستعانة بالفرق
الفنية العمانية والعازفـني العمانيني املرخ�ص لهم من اجلهة املخت�صة .
الف�صـــل ال�ســــاد�س
مكاتــب ال�سفــر وال�سياحـــة
املــادة ( ) 82
تعتبـ ــر مكات ـ ــب ال�سف ـ ــر وال�سياحة من�شـ ـ�آت �سياحيـ ــة  ،وتقوم بالأعم ــال اخلا�ص ــة بال�سف ــر
وال�سياحة وممار�سة اخلدمات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )18من القانون .
ويحظر على ال�شركات واملكاتب ال�سياحية ا�ستخدام �أي مر�شد �سياحي ال يحمل ترخي�ص
مزاولة املهنة بالفئة املحددة وال�صادرة من الوزارة .
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املــادة ( ) 83
ت�سري الأحكام املتعلقة مبكاتب ال�سفر وال�سياحة على �شركات الطريان والنقل ال�سياحي
واملالحة البحرية ال�سياحية التي ترغب فـي مزاولة و�أداء الأعمال واخلدمات املن�صو�ص
عليها فـي الفقرات ( )5 ، 4 ، 2من املــادة ( )18من القانون  ،وي�ستثنى من ذلك مقدمو
اخلدمات الالزمة لأداء فري�ضة احلج والعمرة .
املــادة ( ) 84
يجب �أن يكون لكل مكتب �سفر و�سياحة مدير م�س�ؤول عن �إدارته  ،وحتدد اخلربة وامل�ؤهالت
وفقا للملحق رقم (  ) 3املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 85
يجـب عل ــى �أي مكتب �سفــر و�سياح ــة ينظم رحالت �سياحية داخلية �أن ي�ؤمن عل ــى ال�سي ــاح
بوثيقة ت�أمني �سارية املفعول طيلة مدة الرحلة �ضد جميع الأخطار والأ�ضرار التــي قــد
تنجم من الرحلة .
املــادة ( ) 86
ال يحــق ملكاتــب ال�سفــر وال�سياح ــة ا�ستخ ــدام �أي و�سيلـ ــة نق ــل غيــر مرخ ــ�ص له ــا بالعمــل
فـي املجال ال�سياحي من الوزارة .
الف�صـــل ال�سابــــع
الإر�شــــاد ال�سياحــــي
املــادة ( ) 87
ال يجــوز لأي �شخ�ص فت ــح مك ــتب الإر�شاد ال�سياحـ ــي �أو مزاولـ ــة مهنة الإر�شـ ــاد ال�سياحي ،
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة  ،ومينح ترخي�ص مكتب الإر�شاد ال�سياحي
للمر�شدين ال�سياحيني للعمانيني فقط .
ويجوز ملكاتب ال�سفر وال�سياحة اال�ستعانة بهذه املكاتب لتزويدهم مبر�شدين �سياحيني
عمانيني ملرافقة الأفواج ال�سياحية وفق اتفاق يتم بينهما .
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املــادة ( ) 88
ي�شرتط للرتخي�ص مبهنة الإر�شاد ال�سياحي  ،ما ي�أتي :
�1 -1أن يكـ ــون عماين اجلن�سية  ،و�أال تقل �سنه عن ( )18ثماين ع�شـ ــرة �سنة ميالدي ــة ،
�أو �أجنبيا  ،وال تقل �سنه عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة ميالدية .
�2 -2أن يكون كامل الأهلية  ،حممود ال�سرية  ،ح�سن ال�سمعة  ،مل ي�سبق احلكم عليه
فـي جناية �أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل
يرد �إليه اعتباره .
�3 -3أن تثبت لياقته طبيا .
�4 -4أن يكون حا�صال على م�ؤهل منا�سب  ،وتدريب كاف فـي جماالت الإر�شاد ال�سياحي .
�5 -5أن يجيد التحدث ب�إحدى اللغات الأجنبية بجانب اللغة العربية .
6 -6اجتياز االختبار الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 89
ت�شكل جلنة للإر�شاد ال�سياحي بقرار من الوزير من املخت�صني بالوزارة  ،واملتخ�ص�صني
والأكادمييــني العاملــني فـي املج ــال ال�سياح ــي من خارجه ــا  ،على �أن يح ــدد الق ــرار مق ــرر
اللجنة ونظام عملها .
ويج ــوز للجنـ ــة اال�ستعان ــة مبــن تـراه من �أهــل اخلبــرة واملعرفة فـي ممار�ســة اخت�صا�صهـا
دون �أن يكون لهم �صوت معدود .
ويجـوز للوزيـر ت�شكيــل جلان فرعية للإر�شاد ال�سياحي فـي املحافظ ــات � ،إذا اقت�ضــى الأمــر
ذلك .
املــادة ( ) 90
تخت�ص اللجنة بالنظر فـي طلبات ترخي�ص الإر�شاد ال�سياحي  ،واختبار �أ�صحاب الطلبات
التي مت �إجازتها  ،وذلك من خالل االختبارات واملقابالت التي جتريها لهذا الغر�ض ،
ويراعى فـي االختبار واملقابلة تقييم املتقدم من حيث الإملام باملعلومات العامة عن ال�سلطنة
وتاريخها وح�ضارتها و�آثارها وتراثها وبيئتها االجتماعية والطبيعية  ،واللغة العربية  ،ولغة
�أجنبية واحدة على الأقل  ،وي�ؤخذ فـي االعتبار عند االختيار مدى الإملام باللغة العربية ،
ولغة �أجنبية  ،واللياقة  ،وح�سن املظهر .
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املــادة ( ) 91
يجب على كل من يرغب فـي احل�صول على الرتخي�ص مبزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي ،
�أن يتقدم بطلب على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
1 -1ن�سخة البطاقة املدنية �أو جواز ال�سفر  ،و�صورتان �شخ�صيتان حديثتان .
�2 -2صحيفة احلالة اجلنائية .
3 -3امل�ؤهل الدرا�سي .
املــادة ( ) 92
ي�صـ ــدر الرتخي ــ�ص للمر�شـ ـ ــد ال�سياحـ ـ ـ ــي م ــن ال ــوزارة وفقـ ـ ـ ــا للنمـ ــوذج املعـ ـ ــد ل ـ ــذلك ،
وذلك على النحو الآتي :
 الفئة الأولــــــى  :مر�شــد �سياحي عـام  ،وهو الذى ميار�س عمل الإر�ش ــاد ال�سياحيفـي جميع حمافظات ال�سلطنة .
 الفئة الثانيــــة  :مر�ش ــد �سياحــي مكان ــي  ،وه ــو ال ــذي مي ــار�س عمـ ــل الإر�شـ ــادال�سياحي فـي حمافظة �أو معلم �أو موقع �سياحي معني .
 الفئة الثالثــــة  :مر�ش ـ ـ ــد �سياح ـ ـ ــي متخ�صـ ـ ـ ــ�ص  ،وهـ ــو ال ــذي مي ـ ـ ــار�س عمـ ـ ـ ــلالإر�ش ـ ـ ـ ــاد ال�سياحـ ــي فـ ــي جمـ ــال تخ�ص�ص ــي كاملج ــال املعم ــاري
�أو اجليولوجي .
املــادة ( ) 93
للــوزارة �أن متنح ترخي�صا م�ؤقت ـ ــا لأي �شخـ ــ�ص للتدري ــب عل ــى الإر�شـ ــاد ال�سياح ــي لفتـ ــرة
ال تزيد على (� )1شهر واحد .
املــادة ( ) 94
تقوم الوزارة ب�إم�ساك �سجل للمر�شدين ال�سياحيني املرخ�ص لهم مبزاولة املهنة يت�ضمن
البيانات الآتية :
1 -1ا�سم املر�شد  ،وجن�سيته  ،وعنوانه .
2 -2الرقم املدين � ،أو جواز ال�سفر  ،وجهة العمل .
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-3
-4
-5
-6

3امل�ؤهل الدرا�سي  ،واخلربات ال�سابقة  ،واللغات التي يجيدها .
4رقم �إي�صال �سداد الر�سوم املقررة .
5رقم ونوع الرتخي�ص املمنوح له  ،ومدة �صالحيته .
6املخالفات التي ارتكبها املر�شد  ،واجلزاءات املوقعة عليه  ،وتاريخها .
املــادة ( ) 95

يجــوز للمر�ش ــد ال�سياحـ ــي طـلـ ــب تغييـ ـ ـ ــر نـ ـ ــوع الرتخي ـ ـ ــ�ص ال�صـ ـ ــادر �إىل ف ـئ ـ ــة أ�خـ ــرى ،
وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن يرفق امل�ستندات املبينة بالنموذج  ،وي�شرتط
لتغيري نوع الرتخي�ص اجتياز االختبار  ،والتدريب الذي تعده الوزارة .
املــادة ( ) 96
يقت�صر الإر�ش ــاد ال�سياحــي باللغ ــة الإجنليزية على املر�شد ال�سياح ــي العمانـ ــي  ،وال يجــوز
للمر�شد ال�سياحي الأجنبي الإر�شاد بهذه اللغة لفئة مر�شد �سياحي عام .
املــادة ( ) 97
الرتخي�ص ال�ص ــادر مبمار�س ـ ــة الإر�ش ـ ـ ــاد ال�سياحي �شخ�ص ــي  ،ال يجـوز التن ـ ــازل عن ـ ـ ــه ،
وعلى املرخ�ص لــه رد الرتخي�ص �إىل الوزارة فـي حالة توقفه عن ممار�س ــة املهن ــة � ،أو �إلغ ـ ــاء
الرتخي�ص � ،أو انتهاء مدته دون جتديد � ،أو مغادرة �صاحبه غري العماين البالد .
املــادة ( ) 98
يجب على املر�شد ال�سياحي االلتزام ب�آداب املهنة  ،ومبادئ ال�شرف والأمانة  ،و�أ�صول اللياقة
فـي التعامل  ،والقيام بجميع الواجبات املنوطة به  ،وااللتزام بالآداب العامة  ،واحرتام
العادات والتقاليد العمانية .
املــادة ( ) 99
يحظر على املر�شد ال�سياحي ما ي�أتي :
1 -1مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي داخل املناطق الع�سكرية �أو فـي مناطق احلدود
الدولية لل�سلطنة � ،أو داخل الدوائر اجلمركية باملوانئ واملطارات � ،إال بعد احل�صول
على �إذن خا�ص بذلك من اجلهات املخت�صة .
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 2 -2املجادلة فـي الأمور ال�سيا�سية �أو الدينية مبا يتعار�ض مع النظام العام والآداب .
 3 -3خمالفة فئة الرتخي�ص املمنوح له مبزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي .
املــادة ( ) 100
يلتزم املر�شد ال�سياحي بحمل الرتخي�ص  ،و�إبرازه طوال فرتة ممار�سته للن�شاط .
وعلى �أن يقدم الرتخي�ص � ،إذا طلب منه ذلك موظف بالوزارة � ،أو م�أمورو ال�ضبط الق�ضائي
املخت�صون .
املــادة ( ) 101
يجب على املرخ�ص له عند تقدمي طلب جتديد الرتخي�ص �أن يرفق به �شهادة طبية ت�ؤكد
لياقته �صحيا لال�ستمرار فـي مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي .
املــادة ( ) 102
يجوز للوزارة �إلغاء الرتخي�ص ال�صادر مبمار�سة مهنة الإر�شاد ال�سياحي فـي الأحوال الآتية :
1 -1عجز املر�شد عن �أداء عمله .
�2 -2صدور حكم نهائــي علــى املر�شد فـي جناي ــة �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شــرف
�أو الأمانة .
وي�صدر بالإلغاء قرار من الوكيل .
املــادة ( ) 103
يجوز للعمانيني احلا�صلني على تراخي�ص ممار�سة الإر�شاد ال�سياحي فتح مكاتب للإر�شاد
ال�سياحي .
املــادة ( ) 104
ي�سـ ــاءل ت�أديبيـ ــا ك ــل مر�ش ــد �سياح ــي يخالـف الواجبات املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�ص ــل ،
�أو يرتكب �أفعاال ت�ضر بال�سائحني � ،أو ب�سمعة البلد .
وتتوىل الدائرة القانونية بالوزارة �إجراءات التحقيق مع املر�شد ال�سياحي عند ارتكابه
�إحدى املخالفات ال�سابقة  ،وعر�ض نتيجة التحقيق على الوزير � ،أو من يفو�ضه  ،مت�ضمنة
اجلزاء املقرتح توقيعه على املر�شد ال�سياحي .
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املــادة ( ) 105
فـي حالة ثبوت املخالفة �ضد املر�شد ال�سياحي  ،يجوز للوزير �أو من يفو�ضه توقيع اجلزاءات
الت�أديبية الآتية :
1 -1غرامة ال تزيد على ( )50خم�سني رياال عمانيا .
2 -2الوقف عن مزاولة املهنة مدة ال تزيد على (� )2شهرين .
3 -3احلرمان من مزاولة ن�شاط الإر�شاد فـي بع�ض املناطق ال�سياحية .
�4 -4إلغاء الرتخي�ص .
ويجوز للوزير �أو من يفو�ضه  ،وقف املر�شـ ــد ال�سياح ــي عن مزاولة املهنــة م�ؤقتا حلني
انتهاء التحقيق فـي ما ن�سب �إليه من جرائم جنائية .
املــادة ( ) 106
يحظر على مكاتب الإر�شاد ال�سياحي ا�ستخدام �أي مر�شد �سياحي ال يحمل ترخي�ص مزاولة
املهنة بالفئة املحددة وال�صادرة من الوزارة .
الف�صــــل الثامـــــن
النقــــل ال�سياحـــــي
املــادة ( ) 107
يقدم طلب الرتخي�ص مبزاولة ن�شاط النقل ال�سياحي �إىل الوزارة مرفقا به امل�ستندات
الآتية :
1 -1عدد وبيانات وموا�صفات و�سيلة النقل .
2 -2الأوراق الثبوتية وال�شهادات اخلا�صة ب�سائق �أو ربان و�سيلة النقل .
3 -3وثيقة ت�أمني ل�صالح و�سيلة النقل والطاقم والركاب .
4 -4خط ال�سري �أو املوقع الذي ميار�س فـيه الن�شاط ال�سياحي .
�أوال  :النقـــل البــري ال�سياحـــي
املــادة ( ) 108
يجب �أن تتوفر فـي و�سيلة النقل الربي ال�سياحي ال�شروط الآتية :
�1 -1أال يكون قد م�ضى على تاريخ ال�صنع �أكرث من (� )7سبعة �أعوام  ،و�أن تكون حالتها
جيدة .
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�2 -2أن تكون مكيفة .
�3 -3أن تت�ضم ــن احلاف ــالت التـ ــي يبل ــغ عـ ــدد مقاعدهــا (� )40أربعـني مقع ــدا ف�أكثـ ــر ،
دورة مياه ومطبخا .
�4 -4أن تت�ضمن و�سيلة النقل التي يزيد عدد مقاعدها على ( )15خم�سة ع�شر مقعدا ،
ثالجة  ،وجهاز مكرب ال�صوت  ،و�أجهزة عــر�ض مــرئي  ،ومقعدا �أماميا للمر�شد
ال�سياحي .
�5 -5أن تت�ضمن �أدوات ال�سالمة  ،وعلى وجه اخل�صو�ص  ،طفايات احلريق و�صندوق
الإ�سعافات الأولية  ،و�أحزمة �أمان للأطفال .
وي�شرتط �أن يكون �سائق و�سيلة النقل عماين اجلن�سية  ،وحا�صال على رخ�صة قيادة
منا�سبة للمركبة التي يقودها  ،وعلى �شهادة تدريبية فـي جمال الإ�سعافات الأولية
والقيادة الوقائية .
املــادة ( ) 109
يجب �أن تتوفر فـي و�سيلــة النقل الربي ال�سياح ــي داخ ــل املناط ــق ال�صحراوية �أو اجلبلي ــة
�أو الوديان ال�شروط الآتية :
�1 -1أن تكون ذات دفع رباعي .
�2 -2أال يكون قد م�ضى على تاريخ ال�صنع �أكرث من (� )7سبعة �أعوام  ،و�أن تكون حالتها
جيدة .
�3 -3أن تزود ببو�صلة مالحية ( نظام املواقع العاملي )  ،وهاتف نقال بخا�صية االت�صال
عرب الأقمار ال�صناعية .
�4 -4أن تزود ب�صندوق للإ�سعافات الأولية .
�5 -5أن يك ــون �سائـ ــق املركبة عماين اجلن�سيـ ــة  ،حا�ص ــال علــى دورة فـي مهارات القيــادة
فـي املناطق ال�صحراوية والوعرة  ،والإ�سعافات الأولية  ،وال�سالمة  ،والقيادة الوقائية .
ثانيا  :النقــل البحــري ال�سياحـــي
املــادة ( ) 110
يجب �أن تتوفر فـي و�سيلة النقل البحري ال�سياحي  ،ال�شروط الآتية :
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-2
-3
-4
-5
-6
-7

�1أن تكون م�سجلة بوزارة النقل واالت�صاالت .
�2أن تكون حا�صلة على ترخي�ص مالحي �ساري املفعول .
�3أن تزود ب�سرتات جناة  ،بواقع �سرتة واحدة لكل راكب  ،و�أدوات ال�سالمة والأمان
الأخرى .
� 4أن تزود ب�صندوق للإ�سعافات الأولية .
�5أن يكون بها حمرك احتياطي باملوا�صفات التي حتددها وزارة النقل واالت�صاالت .
�6أن يكون لها قبطان وم�ساعد وفنيون متخ�ص�صون .
�7أن تتوفر بها �سائر اال�شرتاطات الأخرى التي تتطلبها وزارة النقل واالت�صاالت ،
ووزارة البلدي ـ ــات الإقليميـ ــة وم ـ ــوارد امليـ ــاه  ،ووزارة البيئـ ــة وال�شـ ـ�ؤون املناخي ـ ــة ،
و�شرطة عمان ال�سلطانية .
املــادة ( ) 111

يجب على قائد و�سيلة النقل البحري ال�سياحي االلتزام مبا ي�أتي :
1 -1عدم االقرتاب من املناطق الع�سكرية �أو �أي منطقة حمظورة .
�2 -2إبالغ وحدة �شرطة خفر ال�سواحل �أو املر�سى الذي مت الإبحار منه �أو العودة �إليه
قبل القيام بالرحلة  ،وعند العودة منها .
 3 -3عدم ال�سماح بركوب �أ�شخا�ص �أكرث من العدد املحدد حلمولة و�سيلة النقل .
4 -4االلتزام ب�شروط البيئة البحرية  ،والغو�ص البحري .
 5 -5االلتزام بكافة القوانني والإجراءات وال�ضوابط التي حتددها اجلهات ذات العالقة .
ثالثا  :النقـــل اجلـــوي ال�سياحـــي
املــادة ( ) 112
يجوز للمن�ش�أة ال�سياحية �أن متتلك �أو ت�ست�أجــر عــددا من الطائرات لنقل الأفراد والأفواج
ال�سياحيـ ــة  ،عل ــى �أن تتوف ــر فـي الطائ ــرات والطياري ــن واملالح ــني ال�ش ــروط واملوا�صف ــات
التي حتددها الهيئة العامة للطريان املدين  ،ومنظمة الطريان املدين الدويل .
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الف�صـــل التا�ســـع
من�شـــ�آت الرتفـيـــه والأنديــة
املــادة ( )113
ت�سـ ــري علـ ـ ــى �إقامـ ـ ـ ــة من�ش ـ ـ ـ�آت الرتفـيـ ـ ـ ــه والأندي ـ ـ ــة �أحكـ ـ ــام املـ ــواد م ــن (� )34إل ـ ــى ()39
مــن ه ــذه الالئحــة .
الف�صـــل العا�شـــــر
الر�ســــوم ال�سياحيــــة
املــادة ( ) 114
حت�صل املن�ش�آت الفندقية من عمالئها ر�سوما �سياحية بن�سبة ( )%12اثني ع�شر فـي املائة
من �إجمايل ال�سعر الذي يلزم فـيه العميل  ،وذلك على النحو الآتي :
� )% 4( 1 -1أربعة فـي املائة عن كافة املرافق املتوفرة باملن�ش�أة الفندقية  ،ويتم توريدها
�إىل الوزارة وفقا لأحكام املــادة ( )115من هذه الالئحة .
 )% 8(2 -2ثمانية فـي املائة مقابل اخلدمات التي تقدمها املن�ش�أة الفندقية  ،وتلت ــزم
املن�ش�أة بتوزيعها كلها �أو جزء منهــا �إمــا نقدا و�إم ــا عين ــا على املوظف ــني العامل ــني
فـي املن�ش�أة مبوجب �آلية يتم االتفاق عليها مع ه�ؤالء املوظفـني .
املــادة ( ) 115
تقوم املن�ش�آت الفندقية بتوريد الر�سوم ال�سياحية املن�صو�ص عليها فـي البند ( )1من املــادة
( )114من هذه الالئحة �إىل الوزارة ب�شكل ربع �سنوي خالل مدة ال جتاوز نهاية ال�شهر
التايل للفرتة املحددة  ،ويكون التوريد م�صحوبا بك�شف تف�صيلي يو�ضح �إجمايل قيمة
الإيرادات ال�شهرية للمن�ش�أة الفندقية  ،ومقدار الر�سم  ،ويجب �أن يكون الك�شف املرفق مع
الدفعة الأخرية فـي نهاية ال�سنة املالية مت�ضمنا بيان مقدار الر�سم الذي مت توريده خالل
ال�سنة .
ويجب �أن تكون جميع الك�شوف معتمدة من املدير امل�س�ؤول عن املن�ش�أة � ،أو ممن يقوم مقامه ،
وعلى م�س�ؤوليته .
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املــادة ( ) 116
تلتزم املن�ش�آت الفندقية بتقدمي �إقرار �سنوي ذي بيانات مف�صلة ح�سب الأ�شهر  ،عن املبالغ
ال�سنوية اخلا�ضعة للر�سوم ال�سياحية  ،ومقدار الر�سم امل�ستحق عنها  ،وما مت  ،وما مل يتم
حت�صيل ــه من هـ ــذا الر�سم  ،على �أن يعتمد البيان املذكور من املدي ــر امل�س ـ�ؤول ع ــن املن�ش ـ�أة
�أو من يقوم مقامه  ،ويتم ت�صديقه من مراقب احل�سابات املرخ�ص له واملعني لدى املن�ش�أة ،
ويقــدم هذا البيــان عـن كـل �سنــة ماليــة منتهية للمن�شـ�أة فـي موعـد ال يتجـ ــاوز (� )2شهري ــن
من بدء ال�سنة املالية التالية .
املــادة ( ) 117
تفر�ض على املن�ش�آت الفندقية غرامة ت�أخري وفقا للملحق رقم ( )7املرفق بهذه الالئحة ،
وذلك عن مدة الت�أخري عن توريد الر�سوم ال�سياحية  ،على �أن ت�ضاعف قيمة الغرامة
�شهريا فـي حالة عدم توريد �أ�صل مبلغ الر�سوم فـي املواعيد املحددة باملــادة ( )115من هذه
الالئحة  ،ومبا ال يتعار�ض مع حكم البند ( )2من املــادة ( )21من هذه الالئحــة .
الف�صـــل احلـــادي ع�شـــر
قواعــد و�إجـــراءات التفتيـــ�ش
املــادة ( ) 118
يكـون مل أ�مــوري ال�ضبــط الق�ضائـي  ،مراقبة تنفـيــذ �أحكــام القانون وهذه الالئحة  ،ويكــون
لهم �سلطة دخول خمتلف املناطق واملواقع ال�سياحية  ،واملن�ش�آت الفندقية وال�سياحية ،
ومقار ال�شركات ال�سياحية ومكاتب ال�سفر والطريان وال�سياحة مبا فـي ذلك و�سائل النقل
ال�سياحي  ،للتفتي�ش عليها  ،وذلك باالطالع على تراخي�صها  ،و�سجالتها وم�ستنداتها ،
ونظم العمل فـيها .
املــادة () 119
تلــتزم املن�شـ ـ�آت الفندق ــية وال�سياحي ــة بتمكني م�أم ـ ــوري ال�ضبط الق�ضائي من �أداء �أعمال
وظائفهــم فـي الرقابــة والتفتي�ش  ،وت�سهي ــل دخولهـ ــم املواقع التابعة لها  ،وتقديــم كاف ــة
البيانات املطلوبة .
-466-

املــادة ( ) 120
تلتــزم املن�ش ـ�آت الفندقيــة وال�سياحيــة بحفــظ الرتاخي ــ�ص ال�صادرة لها فـي مقــر املن�شـ ـ�أة ،
ويجب عليها تقدميها �إىل مفت�شي الوزارة وم�أموري ال�ضبط الق�ضائي املخت�صني .
املــادة ( ) 121
على م�أموري ال�ضبط الق�ضائي مراعاة ما ي�أتي :
1 -1حتريــر حم�ضــر باملخالفــة يت�ضمــن تاريــخ ومك ــان وزمان فتح املح�ضر  ،ونوعيــة
املخالفة .
2 -2توقيع �صاحب املن�ش�أة �أو من ح�ضر الواقعة من العاملني على املح�ضر  ،وت�سليمه
ن�سخة منه  ،وفـي حالة رف�ضه التوقيع يتم بيان هذا فـي ذلك املح�ضر .
�3 -3إعداد مذكرة بالواقعة مرفقا بها �أ�صل حم�ضر املخالفة  ،يقدمها �إىل االدعاء العام
التخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 122
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يعاقب عليها قانون اجلزاء العماين �أو �أي قانون �آخر ،
يعاقــب كــل مـن يخالــف �أحكــام ه ــذه الالئح ــة بالعقوبـ ــة املن ــ�صو�ص عليهـ ــا فـي البنـ ــد ()3
من املــادة ( )25من القانون .
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امللحــــق رقــــم ( ) 1
�أنـواع وفئـات املوافقـات والرتاخيـ�ص
ور�ســـــوم �إ�صدارهـــــا وجتديدهـــــا ومدتهـــا
النـــــــوع

املــــــدة

الر�ســـم
بالريـال العمانـي

املوافقة املبدئية لإقامة من�ش�أة فندقية
�أو من�ش�آت الرتفـيه والأندية على �أر�ض ملك خا�ص

�سنة

100

ترخي�ص فندق خم�سة جنوم

� 5سنوات

5000

ترخي�ص فندق �أربعة جنوم

� 5سنوات

4000

ترخي�ص فندق ثالثة جنوم

� 5سنوات

3000

ترخي�ص فندق جنمتني

� 5سنوات

2000

ترخي�ص فندق جنمة واحدة

� 5سنوات

1000

ترخي�ص النزل

� 5سنوات

500

ترخي�ص اال�سرتاحة

� 5سنوات

500

1000
بالإ�ضافة �إىل احت�ساب
� 5سنوات
ر�سوم ترخي�ص املن�ش�أة
الفندقية وال�سياحية

ترخي�ص القرى ال�سياحية

ترخي�ص ال�شقق الفندقية الفاخرة
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� 5سنوات

4500

تابــع  :امللحق رقم (  ) 1أ�نـواع وفئـات املوافقات والرتاخي�ص ور�سوم �إ�صدارها وجتديدهـا ومدتها
النـــــــوع

املــــــدة

الر�ســـم
بالريـال العمانـي

ترخي�ص ال�شقق الفندقية املمتازة

� 5سنوات

3500

ترخي�ص ال�شقق الفندقية العادية

� 5سنوات

1250

ترخي�ص املخيم ال�سياحي الفاخر
ترخي�ص املخيم ال�سياحي العادي
ترخي�ص مكاتب ال�سفر وال�سياحة
ترخي�ص مكاتب ال�سفر
ترخي�ص مكاتب ال�سياحة
ترخي�ص �أن�شطة النقل ال�سياحي
ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الأوىل (عمانيون)
ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الثانية (عمانيون)
ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الثالثة (عمانيون)

� 5سنوات
� 5سنوات
�سنتان
�سنتان
�سنتان
�سنتان

2500
1000
200
100
100
200

�سنتان

20

�سنتان

10

�سنتان

15

ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الأوىل (غري العمانيني)

�سنة

100

ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الثانية (غري العمانيني)

�سنة

50

ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الثالثة (غري العمانيني)

�سنة

60
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تابــع  :امللحق رقم (  ) 1أ�نـواع وفئـات املوافقات والرتاخي�ص ور�سوم �إ�صدارها وجتديدهـا ومدتها
النـــــــوع

املــــــدة

الر�ســـم
بالريـال العمانـي

ترخي�ص ا�ستقدام فرق الفن الراقي
للفنادق فئة خم�سة و�أربعة جنوم

ثالثة �أ�شهر

500

ترخي�ص ا�ستقدام فرق الفن الراقي للفنادق
املدارة من قبل �شركات عاملية لإدارة الفنادق

ثالثة �أ�شهر

400

ترخي�ص ا�ستقدام
فرق الفن الراقي للمطاعم امل�صنفة
ترخي�ص من�ش�آت الرتفـيه والأندية
ترخي�ص �إقامة فعالية
فـي املرافق الداخلية للموقع الأثري
ترخي�ص �إقامة فعالية
فـي املرافق اخلارجية للموقع الأثري
ترخي�ص ا�ستغالل �أو �إدارة املن�ش�آت الفندقية
القائمة بنظام اقت�سام الوقت
تعديل الرتخي�ص
ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف للرتخي�ص
ا�ستبدال ع�ضو واحد من فرق الفن الراقي
ت�صنيف املطاعم
ت�صنيف املن�ش�أة الفندقية �أو �إعادة ت�صنيفها

ثالثة �أ�شهر

400

� 5سنوات

1000

يوم

750

يوم

500

�سنة

5000

-
-
�سنة
-

حتديد نوع املن�ش�أة الفندقية

-

20
20
50
200
100
()%20
ع�شرون فـي املائة
من قيمة الرتخي�ص
ال�سياحي
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امللحـــق رقـــم ( ) 2
ال�ضمانــــات امل�صرفـيـــة
نـــوع الرتخيـــ�ص

قيمة ال�ضمان بالريال العماين

فندق خم�سة جنوم

10000

فندق �أربعة جنوم

8000

فندق ثالثة جنوم

6000

فندق جنمتني

4000

فندق جنمة واحدة

2000

النزل

300

اال�سرتاحة

300

القرية ال�سياحية

2000

ال�شقق الفندقية الفاخرة

5000

ال�شقق الفندقية املمتازة

3000

ال�شقق الفندقية العادية

2000
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تابــع  :امللح ــق رق ــم (  ) 2ال�ضمانـ ــات امل�صرفـي ــة
نـــوع الرتخيـــ�ص

قيمة ال�ضمان بالريال العماين

املخيم ال�سياحي الفاخر

3500

املخيم ال�سياحي العادي

1750

مكاتب ال�سفر وال�سياحة

2000

مكاتب ال�سياحة

1000

مكاتب ال�سفر

1000

ا�ستقدام فرق الفن الراقي

1000

ا�ستغالل و�إدارة املن�ش�آت الفندقية
بنظام اقت�سام الوقت

60000

من�ش�آت الرتفـيه والأندية

2000

ا�ستغالل املناطق �أو املواقع ال�سياحية

ح�سب العقد

�إقامة فعالية فـي املواقع الأثرية

()%150
مائة وخم�سون فـي املائة
من قيمة الرتخي�ص
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امللحــــق رقـــم ( ) 3
امل�ؤهـالت واخلبـرات املتطلبـة ملديـر املن�شـ�آت الفندقيـة وال�سياحيـة
امل�ؤهــــــل

نـــوع املن�شـــ�أة

اخلبــــرة

العمــــــانـــــي

فندق من فئة � 3إىل  5جنومال�شقق الفندقية الفاخرة-املخيم ال�سياحي الفاخر

فندق من فئة جنمة وجنمتنيال�شقق الفندقية املمتازة والعادية-املخيم ال�سياحي العادي

جامعي
( تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)
جامعي
(تخ�ص�صات �أخرى)
دبلوم عال
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)
دبلوم عال
( تخ�ص�صات �أخرى)
جامعي
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)
جامعي
(تخ�ص�صات �أخرى)
دبلوم عال
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)
دبلوم عال
(تخ�ص�صات �أخرى)
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ثالث �سنوات
�أربع �سنوات
خم�س �سنوات
�ست �سنوات
�سنة واحدة
�سنة واحدة
�سنتان

تابع  :امللحـ ــق رق ــم (  ) 3امل ؤ�هـالت واخلبـرات املتطلبـة ملديـر املن�شـ�آت الفندقيـة وال�سياحيـة
امل�ؤهــــــل

نـــوع املن�شـــ�أة

اخلبــــرة

العمــــــانـــــي

-مكاتب ال�سفر وال�سياحة

جامعي
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)
جامعي
(تخ�ص�صات �أخرى)
دبلوم عال
( تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)
دبلوم عال
(تخ�ص�صات �أخرى)

�سنة واحدة
�سنة واحدة
�سنتان

غيـــر العمانــــي

فندق من فئة � 3إىل  5جنومال�شقق الفندقية الفاخرة-املخيم ال�سياحي الفاخر

جامعي
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)
جامعي
(تخ�ص�صات �أخرى)

خم�س �سنوات
�ست �سنوات

دبلوم عال
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)

�سبع �سنوات

دبلوم عال
(تخ�ص�صات �أخرى)

ثماين �سنوات
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تابع  :امللحـ ــق رق ــم (  ) 3امل ؤ�هـالت واخلبـرات املتطلبـة ملديـر املن�شـ�آت الفندقيـة وال�سياحيـة
نـــوع املن�شـــ�أة

امل�ؤهــــــل
غيـــر العمانــــي

فندق من فئة جنمة و جنمتنيال�شقق الفندقية املمتازة والعادية-املخيم ال�سياحي العادي

مكاتب ال�سفر وال�سياحة

اخلبــــرة

جامعي
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)

�أربع �سنوات

جامعي
(تخ�ص�صات �أخرى)

خم�س �سنوات

دبلوم عال
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)

�ست �سنوات

دبلوم عال
(تخ�ص�صات �أخرى)

�سبع �سنوات

جامعي
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)

�سنتان

جامعي
(تخ�ص�صات �أخرى)

ثالث �سنوات

دبلوم عال
(تخ�ص�ص �سياحة
�أو �ضيافة �أو �إدارة)

�أربع �سنوات

دبلوم عال
( تخ�ص�صات �أخرى)

خم�س �سنوات
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امللحــــق رقـــم ( ) 4
مواعيــد �إقامــة عـرو�ض فــرق الفــن الراقــي
الأيـــام

الفتـــرة

من ال�ساعـة

�إىل ال�ساعــة

من ال�سبت �إىل اخلمي�س
والعطالت الر�سمية

الظهرية

12 :00

3 :00

امل�سائية

6 :00

� 1 :00صباحا

اجلمعة

امل�سائية

6 :00

� 1 :00صباحا

امللحـــق رقـــم ( ) 5
فئــات وم�ستويــات ت�صنيــف املن�شــ�آت الفندقيــة
3 4
5
جنمة
جنمتني
جنوم جنوم جنوم
واحدة
الفنادق
املنتجعات
ال�شقق الفندقية
املخيمات
اال�سرتاحات والنزل
القرى ال�سياحية
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فاخرة ممتازة عادية

امللحـــق رقـــم ( ) 6
�أنـــواع املن�شـــ�آت الفندقيـــة
ميناء
�أعمال

مطار
عائم

بوتيك
عائلي

مدينة ترفـيهية
ريا�ضي

امللحــــق رقـــم ( ) 7
غرامــــات الت�أخيــــر
فــي توريــد الر�ســوم ال�سياحيــة
فئـة املن�شـ�أة الفندقيـة

الغرامة املالية امل�ضافة بالريال العماين

فندق خم�سة جنوم

1000

فندق �أربعة جنوم

800

فندق ثالثة جنوم

600

فندق جنمتني

400

فندق جنمة واحدة

200

املنتجعات

800

ال�شقق الفندقية الفاخرة

700

ال�شقق الفندقية املمتازة

500

ال�شقق الفندقية العادية

300

املخيمات واال�سرتاحات والنزل

200
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قـــرار وزاري
رقـــم 2016/50
بتعديــل القــرار الــوزاري رقــم 2016/39
ب�إ�صـــدار الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـــون ال�سياحـــة
ا�ستنــادا �إىل قان ــون ال�سيـاح ــة ال�ص ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلط ـ ـ ــاين رقـ ــم ، 2002/33
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم  2005/95بتحديـ ــد اخت�صا�صـ ــات وزارة ال�سياحـ ــة واعتمـ ــاد
هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2016/39ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحـة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـ ـ ــدل بن ـ ــ�ص امل ـ ــادة الرابع ـ ــة م ـ ــن الق ـ ــرار ال ـ ــوزاري رق ـ ــم  2016/39امل�ش ـ ــار �إليـ ــه ،
الن ـ ــ�ص الآتـ ــي :
"املــادة الرابعــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية  ،ويعمـل به من الأول من �سبتمرب 2016م ".
املــادة الثانيــــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية  ،ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــــدر فـي  17 :مـن رم�ضــــــــان 1437هـ
املوافــــــــق  23 :مـن يونيــــــــــــو 2016م
�أحمد بن نا�صر بن حمد املحرزي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�سيــاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1152
ال�صادرة فـي 2016/6/26م
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قــرار وزاري
رقم 2016/56
ب�شـ�أن ر�سـوم ت�أجيـر قاعـة امل�ؤمتـرات والفعاليـات مببنـى وزارة ال�سياحـة
ا�سـتنادا �إلـى القانون املايل ال�صـادر باملـر�سوم ال�سلطـاين رقم ، 98/47
و�إىل املـر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/61ب�إن�شاء وزارة ال�سياحة وتعيني وزير لها ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و إ�لـى مواف ـقـة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يكون ت�أجري قاعة امل�ؤمترات والفعاليات مببنى وزارة ال�سياحة نظري الر�سوم الآتية :
� )1000( - 1ألف ريال عماين  ،عن كل يوم .
 )%30( - 2ثالثيـن باملائــة م�صروفــات �إداريـة وت�شغيليـة ت�ضـاف �إلــى جممــوع القيمــة
الإيجارية الكلية للقاعة .
املــادة الثانيــــة
يلتزم امل�ست�أجر  -من غري وحدات اجلهـاز الإداري للدولة  -بتقدمي خطاب �ضمان م�صرفـي
�سار حلني انتهاء مدة الإيجار  ،على �أن يرد بعد ت�سلم القاعة بحالة جيدة .
املــادة الثالـثــــة
يلتزم امل�ست�أجر با�ستغالل القاعة امل�ؤجرة فـي الغر�ض املخ�ص�ص لها  ،وباملحافظة عليها  ،ويكون
م�س�ؤوال عما ي�صيبها فـي �أثناء انتفاعه بها  ،من تلف �أو هالك نا�شئ عن �سوء ا�ستغاللها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :من رم�ضـــــــــان 1437هـ
املوافـــــق  30 :من يونيــــــــــــو 2016م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1154
ال�صادرة فـي 2016/7/17م
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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
رقـم 2016/94
ب�إ�شهـار االحتـاد العمانـي للريا�ضـة املدر�سيـة واعتمـاد نظامـه الأ�سا�سـي
ا�ستنــادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/112ب إ�نـ�شاء وزارة لل�شـ ـ�ؤون الريا�ضـية وحتديد
اخت�صا�صاتها ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/81ب�إ�صدار قانــون الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال
الريا�ضي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�شهــر االحت ــاد العمان ــي للريا�ض ــة املدر�سي ــة .
املــادة الثانيــــة
يعتمد النظام الأ�سا�سي املرفق لالحتاد العماين للريا�ضة املدر�سية .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1437 / 7 / 26 :هـ
املوافـــــق 2016 / 5 / 4 :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 القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1146
ال�صادرة فـي 2016/5/15م
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النظـام الأ�سا�سـي لالحتـاد العمانـي للريا�ضـة املدر�سيـة
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
يكــون للكلمـ ــات والعبارات التالية  -فـي تطبيق �أحك ــام هذا النظ ــام  -املعنى املبـ ــني قري ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
القانــــــــــــــــــــــون  :قانون الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم . 2007/81
االحتـــــــــــــــــــــاد  :االحتاد العماين للريا�ضة املدر�سية .
الوزيــــــــــــــــــــــــر  :وزير ال�ش�ؤون الريا�ضية .
الوزيــر املختــ�ص  :وزير الرتبية والتعليم .
املجـلـــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة االحتاد .
املكتب التنفـيذي  :املكتب التنفـيذي لالحتاد .
املــادة ( ) 2
ت�أ�س ــ�س االحتــاد العمان ــي للريا�ضة املدر�سيـ ـ ــة فـي عـ ــام 2016م وقــد �أ�شه ــر بتاريـخ  / /م
مبوج ــب قرار الوزير رقم . 2016/.....
املــادة ( ) 3
االحتاد هيئة خا�صة ذات نفع عام  ،ال تهدف �إىل حتقيق الربح .
املــادة ( ) 4
يكون املقر الرئي�سي لالحتاد فـي حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع له فـي املحافظات
بقرار من الوزير املخت�ص وبعد موافقة الوزير .
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املــادة ( ) 5
ت�سري على االحتاد �أحكام القانون وهذا النظام واللوائح والقرارات التي ي�صدرها الوزير
املخت�ص مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون وهذا النظام .
املــادة ( ) 6
يتمتع االحتاد باالمتيازات املن�صو�ص عليها فـي القانون .
الف�صــل الثانـــي
�أهــداف االحتــاد واخت�صا�صاتــه
املــادة ( ) 7
يهدف االحتـ ــاد �إىل الآتي :
1 -1النهو�ض بالريا�ضة املدر�سية .
2 -2ن�شر الثقافة الريا�ضية و�إتاحة فر�ص املمار�سة الريا�ضية للطلبة .
�3 -3إر�ساء املبادئ الأ�سا�سية لالرتقاء بالريا�ضة املدر�سية لطالب املدار�س .
4 -4تكري ــ�س القـيـ ــم واملب ــادئ الريا�ضي ــة فـي الت�أهيل و�إعداد �أجي ــال جمي ــدة ريا�ضي ــا
فـي خمتلف الريا�ضات .
5 -5حتقيق التكامل بني غايات و�أهداف الأن�شطة الريا�ضية املدر�سية ومناهج مادة
الريا�ضة املدر�سية .
6 -6دعم الأن�شطة الريا�ضية حتى تكون جزءا ال يتجز�أ من الربنامج التعليمي العام .
7 -7تعزيز مكانة ال�سلطنة فـي ال�ساحة الريا�ضية املدر�سية خليجيا وعربيا ودوليا .
8 -8توثيـق ال�صلــة مع االحتــادات الريا�ضيــة والهيئــات الريا�ضيـة املدر�سيــة الإقليمي ــة
والقارية والدولية .
املــادة ( ) 8
لالحتاد  ،فـي �سبيل حتقيق �أهدافه  ،االخت�صا�صات وال�صالحيات الآتية :
 1 -1و�ضع ال�سيا�سات الالزمة لالرتقاء بالريا�ضة املدر�سية فـي كافة املراحل الدرا�سية .
2 -2و�ضع اخلطط والربامج التي ترتبط بها اللجان الأع�ضاء لتحقيق ر�سالة االحتاد
فـي العمل على توفـري جماالت الرعاية والأن�شطة الريا�ضية للطالب .
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 3 -3العم ــل على �إع ــداد الكـ ــوادر الريا�ضيـ ــة ( الإدارية والفنية ) امل�ؤهلـ ــة لقي ــادة و�إدارة
�أن�شطة الريا�ضة املدر�سية .
4 -4تنظيم االجتماعات وامل�ؤمترات والندوات وامللتقيات واملهرجانات واللقاءات املتعلقة
بالريا�ضــة املدر�سيــة عل ــى امل�ستـ ــوى املحلي والعربي والق ــاري والإقليمي والدولـ ــي
بالتعاون مع الهيئات والأجهزة املعنية بالدولة .
 5 -5تنظيم كافة امل�شروعات والأن�شطة الريا�ضية املختلفة اخلا�صة باكت�شاف الطالب
املجيدين ريا�ضيا وتوفـري الرعاية املتكاملة لهم بالتعاون مع الهيئات والأجهزة
املعنية .
 6 -6تن�سيق الربامج وتنظيم امل�سابقات والبطوالت والدورات الريا�ضية فـي القطاع
املدر�سي .
 7 -7تنظيم عمليات التمويل امل�شرتك لأن�شطة اللجان الأع�ضاء وبحث و�سائل دعم
ميزانيتها وزيادتها .
 8 -8التن�سيــق والتع ــاون مع خمتلـ ــف الهيئات وامل�ؤ�س�سات واالحتادات الريا�ضي ــة بــما
يحقق تطور احلركة الريا�ضية ب�شكل عام والريا�ضة املدر�سية ب�شكل خا�ص .
9 -9متثيل ال�سلطنة فـي خمتلف املحافل الريا�ضية املدر�سية داخل ال�سلطنة وخارجها .
� 10 10إعداد البحوث والدرا�سات املختلفة وتنظيم امل�ؤمترات لبحث وتطوير الريا�ضة
املدر�سية .
11 11ا�ست�ضاف ــة وتنظي ــم البطـ ــوالت والدورات الدولي ـ ــة ب ــعد موافقـ ــة وزارة ال�ش ـ ـ�ؤون
الريا�ضية .
الف�صـــل الثالــــث
ع�ضــويـــة االحتـــــاد
املــادة ( ) 9
يتكون االحتاد من اللجان الريا�ضية امل�شهرة بوزارة الرتبية والتعليم .
املــادة ( ) 10
يلتزم ع�ضو االحتاد بالآتي :
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1 -1احرتام القانون وهذا النظام واللوائح الداخلية لالحتاد .
 2 -2تنفـيذ قرارات املجل�س  ،وما ي�صدر عن جلانه املختلفة .
 3 -3احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف العمانية .
 4 -4امل�شاركة فـي م�سابقات وبطوالت االحتاد مع التحلي بالروح الريا�ضية .
املــادة ( ) 11
يجـ ــوز للمجل�س ب�أغلبيـ ــة ثلثي �أع�ضائ ــه �إ�ص ــدار قـ ــرار �إ�سقـ ــاط ع�ضويـ ــة االحت ــاد عـ ــن �أي
من �أع�ضائه لأحد الأ�سباب الآتية :
1 -1فقد �أحد �شروط الع�ضوية .
2 -2خمالفة �أحكام القانون �أو هذا النظام �أو اللوائح ال�صادرة تنفـيذا لأحكامه وعدم
ت�صحيح املخالفة خالل املدة التي يحددها املجل�س .
� 3 -3أن ي�صدر عن الع�ضو �سلوك ال يتفق وكرامة االحتاد � ،أو االحرتام الواجب له .
الف�صـــل الرابــــع
جمـلــــ�س الإدارة
املــادة ( ) 12
يتوىل �إدارة االحتاد  ،جمل�س �إدارة يتكون من الرئي�س  ،ونائب الرئي�س  ،و�أمني ال�ســر العام ،
و�أمـ ــني ال�صندوق  ،وخم�س ـ ــة �أع�ض ــاء  ،مـ ــن بينهم اثنان م ـ ــن وزارة ال�ش ـ ـ�ؤون الريا�ضيـ ــة ،
يتـ ــم تعيينه ــم بق ـ ــرار من الوزيـ ــر طبق ــا ملقتــرح الوزيـ ــر املختـ ــ�ص  ،وتكون فتـ ـ ــرة املجل ـ ــ�س
(� )4أربع �سنوات من تاريخ �إ�صدار القرار .
املــادة ( ) 13
ي�شرتط فـي ع�ضو املجل�س الآتي :
�1 -1أن يكون عماين اجلن�سية  ،ومقيما فـي ال�سلطنة .
�2 -2أال يقل �سنه عن ( )30ثالثني �سنة ميالدية فـي تاريخ التعيني .
�3 -3أن يكون حممود ال�سرية  ،ح�سن ال�سمعة .
�4 -4أال 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 .
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�5 -5أال يكون حمروما من ممار�سة حقوقه املدنية بحكم ق�ضائي .
�6 -6أن يكون رئي�س جمل�س الإدارة ونائبه حا�صلني على م�ستوى ت�أهيل علمي جامعي .
�7 -7أن يك ـ ــون �أم ـ ــني ال�صندوق حا�ص ـ ــال على م�ستوى ت�أهيل علمـ ــي جامعــي ف ــي �أي
من التخ�ص�صات ذات العالقة باملجال املايل .
�8 -8أن يكون �أمني ال�سر والأع�ضاء حا�صلني على م�ستوى ت�أهيل جامعي فـي تخ�ص�ص
الرتبية الريا�ضية .
�9 -9أال يك ـ ــون ع�ضـ ــوا فـي �أي هيئـ ــة ريا�ضي ــة تــم حلهــا مــا مل مي ــ�ض على قــرار احلـ ــل
مدة �سنة كاملة .
املــادة ( ) 14
تزول �صفة الع�ضوية باملجل�س لأحد الأ�سباب الآتية :
1 -1انتفاء �صفته كموظف فـي وزارة الرتبية والتعليم � ،أو وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية .
2 -2انتهاء فرتة الع�ضوية .
3 -3الوفاة .
4 -4اال�ستقالة .
ويعترب فـي حكم اال�ستقالة �إذا تخلف الع�ضو عن ح�ضور ثالث جل�سات عادية متتالية
�أو �أربع جل�سات متفرقة خالل العام  ،دون عذر كتابي يقبله املجل�س  ،على �أن ي�صدر
قرار من جمل�س الإدارة باعتباره م�ستقيال .
املــادة ( ) 15
ت�سقط ع�ضوية املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية :
�1 -1إذا تخلف فـي الع�ضو �أحد ال�شروط التي عني على �أ�سا�سها .
�2 -2إذا ثبت ارتكاب الع�ضو  -من واقع حتقيق جنائي جتريه اجلهة املخت�صة �أو حتقيق
�إداري جتري ــه إ�ح ــدى اللجــان املخت�صــة باالحت ــاد  -ت�صرفـ ــا �أو عم ــال �أو امتناعـ ــا
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 الوزير بناء على طلب الوزير املخت�ص .
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املــادة ( ) 16
يجتمـ ــع املجل�س بدعوة من رئي�سه �أو من يح ــل حمل ــه  ،وكلم ـ ــا دعت ال�ضــرورة �أو احلاج ــة
�إىل ذلك  ،على �أال يقل عدد االجتماعات التي يعقدها املجل�س عن ( )12اثني ع�شر اجتماعا
خالل العام .
املــادة ( ) 17
توجه الدع ــوة حل�ضــور االجتمـ ــاع بخطاب من �أمني ال�سر  ،وذلك قبل موع ــد االجتمـ ــاع
ب�أ�سبوعني على الأقل على �أن تت�ضمن الدعوة حتديد موعد االجتماع  ،ويرفق بها جدول
الأعمـال واملذكرات اخلا�صــة بــه  ،وذلك فـيما عدا االجتماعات الطارئــة فال تتقيــد بهــذه
الإجراءات  ،وال يكون االجتماع �صحيحا �إال �إذا ح�ضرته الأغلبية املطلقة للأع�ضاء  ،ف�إذا
مل يتوافر هذا الن�صاب ي�ؤجل االجتماع �إىل جل�سة �أخرى تعقد خالل �أ�سبوع من االجتماع
الأول  ،على �أن يبلغ الأع�ضاء باملوعد اجلديد  ،ويكون االجتماع الثاين �صحيحا بح�ضور
ن�صف عدد الأع�ضاء على الأقل  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائب الرئي�س .
املــادة ( ) 18
ت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة لأ�صوات احلا�ضرين  ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح
اجلانب الذي منه الرئي�س .
املــادة ( ) 19
يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة لإدارة �ش�ؤون االحتاد  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
�1 -1إدارة �ش�ؤون االحتاد من جميع النواحي الفنية واملالية والإدارية وتنفـيذ اخلطط
املقررة فـي حدود القانون وهذا النظام .
2 -2متثيل االحتاد فـي املحافل اخلارجية املتعلقة بالن�شاط الريا�ضي املدر�سي .
�3 -3إعداد واعتماد التقرير ال�سنوي ورفعه �إىل اجلهات املعنية ذات العالقة .
4 -4الإ�شــراف على برامــج �إع ــداد املنتخب ــات الوطنية املدر�سي ــة امل�شارك ــة فـي الأن�شط ــة
الريا�ضية داخل ال�سلطنة وخارجها .
5 -5التعاون والتن�سيق مع خمتلف امل�ؤ�س�سات والهيئات الريا�ضية فـي ال�سلطنة .
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6 -6ت�شكيل جلان فرعية متخ�ص�صة دائمة �أو م�ؤقتة مل�ساعدة جمل�س الإدارة على تنفـيذ
اخت�صا�صات ــه واعتم ــاد تو�صياتها  ،ويحدد نظ ــام عمل هـ ــذه اللجان وم ــا تبا�شـ ــره
من مهام مبوجب قرارات ت�شكيلها .
7 -7تنظيم الدرا�سات والدورات اخلا�صة ب�إعداد الكوادر الريا�ضية بالتعاون والتن�سيق
مع خمتلف اجلهات املخت�صة فـي ال�سلطنة وخارجها .
8 -8اعتماد العقود واالتفاقيات التي تربم با�سم االحتاد ومتثيله فـي التعاقد والرتا�ضي
وال�صلح وغريها من و�سائل وطرق الف�صل فـي املنازعات .
 9 -9الف�صل فـي ال�شك ــاوى واالحتجاجـ ــات والتظلمات التي تق ــدم �إليـ ــه مـ ــن اللجان
الأع�ضاء طبقا للوائح التي ي�ضعها لهذا الغر�ض .
10 10اعتماد ميزانية االحتاد  ،والإ�شراف على تنفـيذها .
11 11الرت�شيــح حل�ضــور الفعاليات املختلفة التي تنظمهـ ــا االحت ــادات املماثلــة مبختــلف
م�ستوياتها .
12 12حتديد امل�صرف الذي تودع فـيه �أموال االحتاد .
13 13اقرتاح النظم واللوائح الداخليــة والفني ــة واملاليــة والإداري ــة الالزمــة لتنظي ــم
�ش ـ ـ�ؤون و�أعمـ ــال االحتاد وتعديلهـ ــا طبقا حلاجة وطبيعة الأن�شط ــة ويت ــم العم ــل
بها من تاريخ اعتمادها من وزير الرتبية والتعليم .
14 14اتخاذ الإجراء املنا�سب فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي �أحكام هذا النظام .
املــادة ( ) 20
يخت�ص رئي�س املجل�س بالآتي :
1 -1متثيل االحتاد فـي عالقاته بالغري و�أمام الق�ضاء .
2 -2رئا�سة اجتماعات املجل�س  ،واجتماعات اللجان املختلفة فـي حالة ح�ضوره .
3 -3توقيع املرا�ســالت ذات الطابــع املهــم �أو التــي ي ــرى جملـ ــ�س الإدارة �ضرورة توقيعهـا
من قبله .
4 -4توقيع العقـود واالتفاقيــات التـي تبـرم با�سم االحتاد  ،وذلك بعــد موافقــة املجل ــ�س
عليها .
5 -5التوقيع على ال�شيكات و�أذونات ال�صرف مع �أمني ال�صندوق �أو من يحل حمله .
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املــادة ( ) 21
يخت�ص نائب الرئي�س بالآتي :
 - 1تويل كافة اخت�صا�صات الرئي�س فـي حالة غيابه .
 - 2القيام بكل ما يفو�ض فـيه من �أعمال �أو اخت�صا�صات من قبل جمل�س الإدارة .
 - 3رئا�سة اجتماعات املكتب التنفـيذي  ،والتوقيع على حما�ضرها .
املــادة ( ) 22
يخت ــ�ص �أم ــني ال�س ــر با آلت ــي :
 - 1توجــيه الدعـوة واتخــاذ الإجــراءات والرتتيبــات الالزمة لعقد اجتماع ــات جملــ�س
الإدارة واملكتب التنفـيذي والإ�شراف على �إعداد وت�سجيل املحا�ضر .
 - 2متابعة تنفـيذ قرارات جمل�س الإدارة .
 - 3متابعـ ــة �أعمـ ـ ــال اللج ـ ــان الفرعي ــة والتن�سي ــق فـيمـ ــا بينه ـ ــا  ،ورف ـ ــع تو�صياته ـ ــا
�إىل جمل�س الإدارة .
 - 4الإ�ش ـ ــراف على حف ـ ــظ امللفـ ــات وال�سجالت والعق ــود وجمي ــع الوثائـ ــق وامل�ستن ـ ــدات
الر�سمية لالحتاد .
 - 5التوقيع على جميع املرا�سالت ال�صادرة عن االحتاد عدا التي يرى جمل�س الإدارة
�ضرورة توقيعها من قبل الرئي�س .
�	- 6إعداد التقرير ال�سنوي العام عن �أعمال جمل�س الإدارة واللجان الفرعية وعر�ضه
على جمل�س الإدارة .
 - 7التوقيع مع �أمني ال�صندوق على �أذون ال�صرف .
املــادة ( ) 23
يخت�ص �أمني ال�صندوق بالآتي :
 - 1االحتف ــاظ ب�سلفــة م�ستدمية يحددها جمل ــ�س الإدارة لل�صــرف منهــا علــى ا ألمـ ــور
امل�ستعجلة  ،ويجوز جتديدها بعد ت�سديدها �أ�صوال .
 - 2العمل على تنفـيذ القرارات املالية ال�صادرة عن جمل�س الإدارة .
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� - 3إع ـ ـ ــداد التقري ـ ـ ــر املالـ ــي ال�سنـ ــوي بالتعـ ـ ــاون م ــع �أمـ ـ ـ ــني ال�س ـ ـ ــر العـ ــام واملت�ضم ـ ـ ــن
" احل�ساب اخلتام ــي لل�سنــة املالي ــة املنتهي ــة " وتقري ــر مراق ــب احل�ساب ــات وم�شــروع
امليزاني ــة ال�سنوية لالحتاد .
 - 4الإ�شراف على تنفـيذ امليزانية ال�سنوية وتقدمي تقارير وبيانات دورية �إىل جمل�س
الإدارة عن الو�ضع املايل لالحتاد .
 - 5الإ�شراف على احل�سابات اخلا�صة باللجان �أع�ضاء االحتاد .
 - 6م�سك �سجالت حما�سبية مبوبة ومنظمة وفق الأ�صول املالية .
 - 7حفظ خمتلف الأوراق والوثائق املالية اخلا�صة باالحتاد .
 - 8و�ضع �أموال االحتاد فـي امل�صرف الذي يعتمده جمل�س الإدارة .
 - 9االلتزام بقواعد ال�صرف وفق �أحكام الالئحة املالية لالحتاد .
 - 10التوقيع مع الرئي�س و�أمني ال�سر على جميع ال�شيكات و�أذون ال�صرف وفق ما تن�ص
عليه مرفقات قرارات ال�صرف .
 - 11الإ�ش ــراف عل ــى م�ستودعات وخم ــازن االحتاد وتنظيــم عملي ــة التخزيـ ــن وال�ص ــرف
واجلرد املو�سمي وفق الأنظمة املعمول بها .
 - 12يكون م�س�ؤوال عن �أموال االحتاد غري املنقولة .
الف�صــل اخلامـــ�س
حـــل جملـــ�س الإدارة
املــادة ( ) 24
للوزيــر �أن ي�صــدر قرارا م�سببا بح ــل جم ــل�س الإدارة  ،وتعيــني جمل ــ�س �إدارة جديــد طبق ــا
ملقرتح الوزير املخت�ص  ،وذلك فـي احلالتني الآتيتني :
 - 1ارتكاب خمالفات مالية �أو �إدارية ج�سيمة .
 - 2خمالفة �أحكام هذا النظام واللوائح ذات ال�صلة .
وال يجوز �إ�صدار قرار احلل �إال بعد قيام الوزير املخت�ص ب�إخطار جمل�س الإدارة بكتاب
م�سجـ ــل باملخالف ــات املن�سوبة �إليـ ــه  ،وانق�ض ــاء ( )30ثالثني يوما من تاريخ الإخط ــار دون
�أن يقوم جمل�س الإدارة ب�إزالة �أ�سباب املخالفات .
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املــادة ( ) 25
على جمل�س الإدارة الذي �صدر قرار بحله والعاملني القائمني بالعمل �أن يبادروا بت�سليم
املجل�س اجلديد جميع �أموال االحتاد و�سجالته وم�ستنداته وموجوداته  ،وال يخل ذلك
مب�س�ؤوليتهم الت�ضامنية وال�شخ�صية عما �صدر منهم من قرارات �أو �أفعال .
املــادة ( ) 26
يلتزم املجل�س اجلديد ب�إزالة �أ�سباب املخالفات التي �أدت �إىل حل املجل�س ال�سابق .
الف�صــل ال�ســاد�س
املكتـــب التنفـيــــذي
املــادة ( ) 27
يكون لالحتاد مكتب تنفـيذي برئا�ســة نائب رئي�س االحت ــاد  ،وع�ضوية كل من �أمني ال�سر
و�أمني ال�صندوق  ،واثنني من �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،يتم اختيارهما من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 28
يتول ــى املكت ــب التنفـيذي معاونة املجل�س فـي تنفـيذ اخت�صا�صات ــه  ،ول ــه فـي �سبي ــل ذلك
ممار�سة 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
�إىل املجل�س .
 - 3إ	�ب ــداء تو�صياتـ ــه ب�شـ ـ�أن م�شروعات امليزانية واخلطة ال�سنوية واحل�س ــاب اخلتام ــي
لالحتاد  ،ورفعها �إىل املجل�س .
 - 4اقرتاح تعيــني وترقي ــة ونقــل العامل ــني باالحت ــاد  ،و�إبداء الر�أي فـي كل مـ ــا يتعلـ ــق
ب�ش�ؤونهم الوظيفـية  ،ورفعها �إىل املجل�س .
 - 5درا�س ـ ــة املو�ضوع ــات التــي حتـ ــال �إلي ــه من املجلـ ـ ــ�س  ،و�إع ـ ــداد تقاري ـ ــر ب�ش�أنه ـ ــا ،
ورفعها �إليه .
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 - 6درا�سة املو�ضوعات العاجلة التي تدخ ــل فـي اخت�صا�ص املجل�س  ،و�إ�صــدار مـ ــا ي ــراه
منا�سبا فـي �ش�أنها من قرارات واتخاذ ما يراه من �إجراءات فـي احلدود التي يبينها
النظ ــام الأ�سا�س ــي واللوائح والقرارات ذات ال�صلة وعر�ضهــا على املجلــ�س فـي �أول
اجتماع للنظر فـي اعتمادها .
 - 7متابعة تنفـيذ قرارات املجل�س  ،و�إعداد تقارير دورية فـي هذا اخل�صو�ص  ،ورفعها
�إليه .
 - 8االخت�صا�صات التي يفو�ضه فـيها جمل�س الإدارة �أو الرئي�س .
 - 9حت�ضري م�شروع العقود واالتفاقات التي تربم با�سم االحتاد وعر�ضها على جمل�س
الإدارة لالعتماد قبل توقيعها من قبل رئي�س االحتاد .
 - 10اقرتاح الأن�شطة غري الواردة فـي اخلطة ال�سنوية على �أن تعر�ض على جمل�س
الإدارة فـي �أقرب اجتماع تال العتمادها .
املــادة ( ) 29
يجتمع املكتب التنفـيذي اجتماعا واحدا كل �أ�سبوعني على الأقل وال تكون اجتماعات املكتب
�صحيحة �إال بح�ضور ثالثة من �أع�ضائه على الأقل وت�صدر القرارات بالأغلبية املطلقة
للأع�ضاء احلا�ضرين وفـي حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .
الف�صـل ال�سابـع
ماليــــة االحتــــاد
املــادة ( ) 30
تكـون لالحتاد ميزانية �سـنوية  ،وح�ساب ختامي  ،يتم �إعدادهما طبقا للأ�صول املحا�سبية
املعتم ـ ــدة  ،وتب ـ ــد أ� ال�سنـ ـ ــة املالي ـ ــة لالحتـ ـ ــاد ف ــي الأول مـ ــن يناي ـ ــر من ك ـ ــل ع ـ ــام  ،وتنتهـ ـ ــي
فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته .
املــادة ( ) 31
تتكون موارد االحتاد من الآتي :
 - 1ما يخ�ص�ص لالحتاد من ميزانية وزارة الرتبية والتعليم .
 - 2الإعانات احلكومية .
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 - 3التربعات والهبات والو�صايـ ــا ب�ش ــرط �أن يقبلها جملــ�س الإدارة  ،ويواف ــق عليه ـ ــا
الوزير املخت�ص .
� - 4إيراد احلفالت واملباريات والإعالنات .
 - 5ا إلي ــرادات املتنوع ـ ــة الأخ ــرى مثـ ـ ــل الدورات واملع�سك ــرات التدريبي ــة املتخ�ص�ص ــة
والتي يحددها جمل�س الإدارة بعد موافقة الوزير املخت�ص .
 - 6االعتماد املخ�ص�ص لدعم امل�شروعات الريا�ضية .
املــادة ( ) 32
تودع �أموال االحتاد النقدية با�سمه لدى �أحد امل�صارف املعتمدة  ،ويخطر الوزير  ،والوزير
املخت�ص با�سم امل�صرف ورقم احل�ساب  ،وكذا ب�أي تغيري يطر أ� عليه خالل (� )7سبعة �أيام
من تاريخه .
املــادة ( ) 33
يتعني على االحتاد �أن ينفق �أمواله فـيما يحقق �أهدافه  ،وت�أمني مورد ثابت لتغطية نفقات
ن�شاطاته .
املــادة ( ) 34
�أموال االحتاد مبا فـيها من املمتلكات الثابتة واملنقولة وكذلك التربعات والهبات والإعانات
وغريها تعترب ملكا لالحتاد ولي�س لأع�ضائه �أي حـق فـيها .
املــادة ( ) 35
ت�ؤول �أموال وممتلكات االحتاد فـي حال حله �إىل وزارة الرتبية والتعليم .
املــادة ( ) 36
يخ�ضع االحتاد للرقابة املالية من قبل اجلهة املخت�صة بوزارة الرتبية والتعليم  ،ويخطر
الوزير مبا ت�سفر عنه نتائج الفح�ص .
املــادة ( ) 37
يراجع ويوقف احل�ساب اخلتامي لالحتاد من قبل مدقق ح�سابات يعينه الوزير املخت�ص .
-492-

املــادة ( ) 38
يخت�ص مدقق احل�سابات بالآتي :
 - 1فح�ص م�ستنــدات االحتاد املالية ومراجعة ح�ساباته  ،وفقا لأحكام الالئح ــة املالية
لالحتاد .
 - 2مراجع ــة �أوج ــه �صــرف بن ـ ــود امليزانية ال�سنوية لالحت ــاد وفق ــا خلطت ــه ال�سنوي ــة
املعتمدة .
 - 3مراجعة م�شروعي امليزانية واحل�ساب اخلتامي لالحتاد وتدقيقهما قبل عر�ضهما
على املجل�س .
 - 4رفع تقرير لوزارة الرتبية والتعليم عن املركز املايل لالحتاد .
املــادة ( ) 39
�إذا خال مكان مدقق احل�سابات لأي �سبـ ــب من الأ�سباب � ،أو حال مانـ ــع بينه وبني مبا�شرة
اخت�صا�صاته  ،يعني رئي�س املجل�س بديال عنه .
الف�صـــل الثامـــن
املحظــــــورات
املــادة ( ) 40
ال يجـوز لالحتــاد �إن�شــاء مالعــب � ،أو �صاالت �أو قاع ــات � ،أو �أي مب ــان �أخ ــرى � ،أو ا�ستكم ــال
�إن�شائها �إال بعد احل�صول على �إذن كتابي من الوزير املخت�ص .
املــادة ( ) 41
يحظر على االحتاد الدخول فـي مراهنات �أو م�ضاربات مالية .
املــادة ( ) 42
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
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من وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية  ،وذلك فـيما عدا ما يتلقاه االحتاد من هيئاته الدولية فـيما
يت�صل 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 ( ) 43
ال يجوز لع�ض ــو االحتاد �إ�ش ــراك �أي الع ــب فـي �أي ن�شاط ريا�ضي �إال بعد الت�أكد من لياقته
ال�صحية  ،ويجب عليه �إجراء ك�شف طب ــي دوري على الالع ــب مرة واحدة على الأقل �سنوي ــا
للتحقق من ا�ستمرار لياقته ال�صحية .
املــادة ( ) 44
ال يجــوز لع�ضو املجل ــ�س امل�شاركة فـي مباريات االحتاد �أو م�سابقاته الر�سمية � ،أو التحكيم
فـيها .
الف�صــــل التا�ســــع
�أحكــــام ختاميـــــة
املــادة ( ) 45
تنظم �ش�ؤون االحتاد الإدارية واملالية والفنية  ،مبوجب لوائح ي�صدرها املجل�س بعد موافقة
الوزير املخت�ص .
املــادة ( ) 46
يكـ ــون �أع�ضـ ــاء املجلـ ــ�س م�س�ؤولني بالت�ضامن فـيمـ ــا بينهم عـ ــن كـ ــل ما ي�ص ــدره املجلــ�س
من قرارات وما يربمه من ت�صرفات  ،ويكون رئي�س املجل�س ونوابه وكل ع�ضو من �أع�ضاء
املجل ـ ــ�س وجميع العاملني باالت ــحاد  -كل فـي حدود اخت�صا�صه  -م�س�ؤوال ع ــن الق ــرارات
التي ي�صدرها  ،والت�صرفات التي يربمها  ،والإجراءات التي يتخذها منفردا  ،وذلك �إذا كان
من �ش�أنها الإ�ضرار مب�صالح االحتاد �أو �أمواله �أو الإ�ساءة �إليه .
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قـــرار وزاري
رقم 2016/95
ب�شـــ�أن حتديـــد �صفـــة جلـــان الريا�ضـــة املدر�سيـــة
ا�ستنــادا �إىل املر�ســوم ال�سلطاين رقم  2004/112ب�إن�شاء وزارة ال�ش ـ�ؤون الريا�ضيــة وحتديـ ــد
اخت�صا�صاتها ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007 /81ب�إ�صدار قانون الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجـال
الريا�ضي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2012 /606ال�صادر عن وزيرة الرتبية والتعليم بت�شكيل جلان
للريا�ضة املدر�سية باملديريات  /الإدارة التعليمية باملحافظات واملديرية العامة للمدار�س
اخلا�صة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
متنح اللجان امل�شكلة من قبل وزارة الرتبية والتعليم بالقرار الوزاري رقم 2012 /606
�صف ــة الهيئة املركزيـ ــة الريا�ضية وفقا للمادة ( )51من قانون الهيئ ــات اخلا�صــة العامل ــة
فـي املجال الريا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2007 /81
املــادة الثانيــــة
تكت�س ــب اللجان املذكورة بامل ـ ــادة الأول ــى الع�ضوي ــة باالحت ــاد العماين للريا�ض ــة املدر�سيــة
وفقا لنظامه الأ�سا�سي  ،وباتباع الإجراءات املبينة فـيه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1437 / 7 / 26 :هـ
املوافـــــق 2016 / 5 / 4 :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 القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1146
ال�صادرة فـي 2016/5/15م
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وزارة ال�صحـــــــة
قــرار وزاري
رقــم 2016/58
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة ر�سـوم اخلدمـات العالجيـة
ا�ستنـ ــادا �إىل القان ــون املالـي ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي رقم ، 98/47
و�إىل املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقـ ــم  2014/36بتحديـ ــد اخت�صا�ص ـ ــات وزارة ال�صح ــة واعتم ــاد
هيكلهـا التنظيمـي ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية للقانون املالــي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل الئحة ر�سوم اخلدمات العالجية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/55
و�إىل موافقـ ــة وزارة املالي ـ ــة ،
وبنــاء على ما تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جتـرى التعديـالت املرفقـة علـى الئحـة ر�سـوم اخلدمـات العالجيـة امل�شـار �إليهـا .
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 .
�صدر فـي 1437 / 6 /13 :هـ
املوافــــق 2016 / 3 / 22 :م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1155
ال�صادرة فـي 2016/7/25م

د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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تعديـــالت بعــ�ض �أحكـــام
الئحـــة ر�ســـوم اخلدمـــات العالجيـــة
املـــادة ( ) 1
ي�ستبـدل بن�صـي البن ــد ( )6من امل ــادة ( ، )6والبن ــد ( )5من املــادة ( )13من الئحــة ر�ســوم
اخلدمات العالجية امل�شار �إليها الن�صان الآتيان :
البنـــد (  ) 6مـن املـــادة ( ) 6
املر�ضى امل�ستحقون للعالج املجاين الذين يخ�ضعون للغ�سيل الكلوي ( الدموي ) املزمن ،
ومر�ضى ال�سرطان فـيما عدا الوافدين العاملني فـي احلكومة و�أ�سرهم .
البنـــد (  ) 5مـن املـــادة ( ) 13
احلاالت امل�ستحقة للخدمات العالجية جمانا املحولة من طلبة املدار�س فـي �أثناء �ساعات
الدوام الر�سمي للمدر�سة .
املـــادة ( ) 2
ي�ض ــاف بن ـ ــدان برقمـ ــي ( � ) 10 ، 9إلــى املــادة ( ، )6من الئحـ ــة ر�س ــوم اخلدم ــات العالجي ــة
امل�شـار �إليهـا  ،على النحـو ا آلتـي :
 - 9املتربعون بالأع�ضاء  ،واملتربع لهم .
 - 10عمليات الطهارة ( اخلتان ) ملعتنقي الدين الإ�سالمي .
املـــادة ( ) 3
ت�ض ـ ـ ـ ــاف مـ ـ ــادة برقـ ـ ـ ــم (� )36إلـ ــى الئح ـ ـ ــة ر�س ـ ـ ــوم اخلدمـ ـ ــات العالجيـ ـ ــة امل�شـ ـ ـ ــار �إليه ــا
علــى النح ــو ا آلت ــي :
املـــادة ( ) 36
يح�ص ــل ر�س ــم مق ــداره ( )800ثمامنائــة ريــال عمانــي مقابــل خدم ــة الت�صوي ــر اجلزيئــي
لغيــر العمانييــن .
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قــرار وزاري
رقــم 2016/188
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة ر�سـوم اخلدمـات العالجيـة
ا�ستنـ ــادا �إىل القان ــون املالـي ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي رقم ، 98/47
و�إىل املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقـ ــم  2014/36بتحديـ ــد اخت�صا�ص ـ ــات وزارة ال�صح ــة واعتم ــاد
هيكلهـا التنظيمـي ،
و�إىل الئحة ر�سوم اخلدمات العالجية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/55
و�إىل موافقـ ــة وزارة املالي ـ ــة ،
وبنــاء على ما تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضــاف م ــادة جديـ ــدة برقـ ــم ( )37إ�لـى الئح ــة ر�سـ ــوم اخلدمــات العالجي ــة امل�ش ــار �إليه ــا ،
ن�صه ــا ا آلتـي :
"يح�صــل ر�سم مقــداره ( )20ع�شـرون ريـاال عمانيـا مقابــل ا�ستخـدام التحفيــز املغناطيـ�سي
لالكتئــاب لغيــر العمانييــن  ،وذلــك عــن كــل جل�ســة ".
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1437 /11 /27 :هـ
املوافــــق 2016 / 8 / 31 :م
د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1162
ال�صادرة فـي 2016/9/18م
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قــرار وزاري
رقـــم 2016/199
بتحديد �ساعات عمل �شاغلي الوظائف الطبية
والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية)
ا�ستنادا �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 الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفـية ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية
امل�ساع ــدة بامل�ؤ�س�س ــات الطبي ــة احلكومي ــة (املدني ــة والع�سكري ــة) ال�صــادرة بالقــرار الــوزاري
رقم ، 2014/16
و�إىل موافقة جمل�س الوزراء املوقر ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تكـ ــون �س ــاعــات الع ـمــل الــر�سميــة ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة
بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية) ( )8ثـمـاين �ساعات فـي اليوم الواحد ،
وبحد �أق�صى (� )56ست وخم�سون �ساعة عمل فـي الأ�سبوع .
املــادة الثانيــــة
يحــدد رئيــ�س الوحــدة مواعيـد بــدء وانتهــاء العمــل اليومـي بامل�ؤ�س�سات الطبية التي تتبع
الوحدة  ،ومواعيد العمل للوظائف التي تتطلب نظام املناوبة  ،مبا يتنا�سب مع طبيعــة
العمل ب�أق�سام كل م�ؤ�س�سة  ،و�ساعات العمل فـي �شهر رم�ضــان ح�ســب ما تقت�ضيــه م�صلحــة
العمل .
املــادة الثالثــــة
يلغـى كـل مـا يخالـف هـذا القـرار � ،أو يتعـار�ض مـع �أحكامـه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1437/ 12 /27 :هـ
املوافــــق 2016/ 9 / 29 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1165
ال�صادرة فـي 2016/10/9م

د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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قــرار وزاري
رقــــم 2016/214
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة ر�سـوم اخلدمـات العالجيـة
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/36بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
و�إىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل الئحة ر�سوم اخلدمات العالجية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/55
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص البند ( )2من املادة ( )4من الئحة ر�سوم اخلدمات العالجية امل�شار �إليها ،
الن�ص الآتي :
" مواطنــو دول جملــ�س التعــاون لــدول اخلليــج العربي ــة املقيم ــون بال�سلطن ــة مــدة ال تقــل
عـن ( )3ثالثـة �أ�شهـر .
�أما بالن�سبة ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،املقيمني فـي ال�سلطنة
مـدة تقـل عـن ( )3ثالثـة �أ�شهـر  ،فتقـدم لهـم فقـط خدمـات الرعايـة ال�صحيـة الأولية ،
وخدمات الطوارئ والإ�سعاف  ،وعالج احلاالت الطارئة احلرجة التي حتتاج �إىل الإقامة
بامل�ست�شفى" .
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 1438/ 1 /28 :هـ
املوافــــق 2016/10/30 :م

د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1169
ال�صادرة فـي 2016/11/6م
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وزارة القــوى العاملــة
قـــرار وزاري
رقم 2016/10
بت�شكيــل جلنــة لبحــث املطالـــب العماليـــة وحتديـــد اخت�صا�صاتهـــا
ا�ستنـ ـ ــادا �إل ـ ــى قان ـ ـ ــون العم ـ ـ ــل ال�ص ـ ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي رق ـ ـ ــم ، 2003/35
و�إىل القـ ـ ــرار الـ ــوزاري رقـ ـ ــم  2006/294ب�ش ـ�أن تنظيـ ـ ـ ــم املفاو�ضــة اجلماعي ــة والإ�ض ـ ــراب
ال�سلمـ ــي والإغـ ـ ـ ــالق ،
و�إىل الق ـ ــرار ال ـ ــوزاري رقـ ـ ــم  2014/1بت�شكي ـ ــل جلنـ ـ ــة لبح ـ ــث املطالـ ــب العمالي ـ ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيــه امل�صلحــة العامـة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�شكــل جلن ــة لبح ــث املطال ــب العمالي ــة فـي املن�ش ـ�آت التــي تقــدم خدمــات عامــة �أو �أ�سا�سيــة
للجمهـ ـ ــور � ،أو ف ــي املن�ش ـ ـ�آت النفط ـي ــة  ،وامل�صاف ــي البرتولي ـ ــة  ،واملوان ـ ــئ  ،واملط ـ ــارات ،
برئا�سـ ــة وكيــل وزارة القــوى العامل ــة ل�شـ ـ�ؤون العم ــل  ،وع�ضوي ــة ك ــل م ــن :
 - 1مدير عام املديريـة العامة للرعاية العمالية (نائبا للرئي�س) .
 - 2نائـب رئيـ�س جملــ�س �إدارة غرفــة جتـارة و�صناعـة عمان .
 - 3نائــب رئيـ ــ�س االحتـ ــاد العـ ــام لعم ــال �سلطن ــة عم ــان .
 - 4ممثل ـ ـ ــي �أطـ ـ ـ ــراف النـ ـ ـ ـ ــزاع العمال ـ ـ ــي اجلماع ـ ــي .
وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا لبحث املطالب العمالية  ،دون �أن يكون له �صوت معدود .
ويكون مدير دائرة التنظيمات النقابية باملديرية العامة للرعاية العمالية مقررا للجنة .
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املــادة الثانيــــة
يتــم تقديــم املطالــب العماليــة فـي املن�ش ـ�آت امل�شــار �إليهــا فـي املـادة الأوىل من هذا القـرار
�إلــى مقــرر اللجنــة عــن طــريــق النقابــة العماليــة باملن�شـ�أة  ،وتعقـد اللجنـة اجتماعهـا خالل
( )5خم�سـة �أيـام عمـل من تاريـخ ت�سلمهـا للمطال ــب العمالي ــة وعلى اللجنــة البــت فــي ه ــذه
لجــراءات واملواعيــد املن�صــو�ص عليهــا فـي املــادة ( )20مكررا من القــرار
املطالــب وفقــا ل إ
الوزاري رقم  2006/294امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
تخت ــ�ص اللجن ــة ببح ــث املطالــب العمالي ــة والبــت فيه ــا ومتابعــة �آليــة تنفيــذ الت�سوي ــات
التــي متـت  ،كما يجــوز لهــا �أن تعهــد للمديري ــة العامــة للرعاي ــة العمالي ــة القي ــام ب�أعمـال
التفتيـ�ش على املن�ش�أة فيما يتعلق باملطالب العمالية قبل البدء فـي ت�سوية النزاع .
املــادة الرابعــة
يلغ ــى الق ــرار الـ ــوزاري رقـ ــم  2014/1امل�شــار �إليـ ــه  ،كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف هــذا القــرار
�أو يتعــار�ض مــع �أحكامــه .
املــادة الخام�سـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  3 :مـن ربيع الثانــي 1437هـ
املوافــــق  13 :مـن يـنايــــــــــــــر 2016م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1133
ال�صادرة فـي 2016/1/31م
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قـــرار وزاري
رقــــم 2016/217
ب�شـ�أن نظام ت�شغيـل الأحـداث
والأعمـال واملهــن التـي يجـوز ت�شغيلهـم فـيهــا
ا�ستنادا �إىل ق ــانــون العمل ال�صــادر باملـر�سـوم ال�سلطانــي رق ــم ، 2003/35
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صـات وزارة القــوى العاملــة واعتماد
هيكلها التنظيمـي ،
وبنـاء على ما تقت�ضيه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ال يجوز ل�صاحب العمل ت�شغيل احلدث قبل احل�صول على موافقة كتابية من ال�شخ�ص
امل�س�ؤول عن رعايته وتربيته ومنوه كالويل �أو الو�صي �أو اجلهات املنوط بها تقدمي الرعاية
البديلة .
املــادة الثانيــــة
مــع عدم الإخــالل ب�أحكام ت�شغيل الأحداث املن�صو�ص عليها فـي قانون العمــل امل�شـار �إليــه ،
يلتزم �صاحب العمل بالآتي :
�1 -1إبالغ دائرة التفتي�ش باملديرية العامة للرعاية العمالية �أو دائرة الرعاية العمالية
باملديري ـ ــات العامـ ـ ــة للقــوى العاملـ ــة باملحافظـ ــات ب�أ�سمـ ــاء الأحـ ــداث و�أعمارهـ ــم
قبل ت�شغيلهم والأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمهم ملراقبة عملهم .
2 -2ت�سجيل العامل احلدث لدى الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية  ،وفقا للقوانني
والأنظمة املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
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3 -3تدريب العامل احلدث على كيفـية ا�ستخدام و�سائل ال�سالمة وال�صحة املهنية .
4 -4مراقب ــة تطبي ــق العامــل احلـ ــدث لو�سائ ــل ال�سالمـ ــة وال�صحة املهنـي ــة  ،وت أ�م ــني
ا�ستفادتهم منها .
�5 -5إخطار العامل احلدث مبخاطر مهنته  ،وو�سائل الوقاية منها  ،واتخاذ االحتياطات
الالزمة للوقاية من احلوادث والأمرا�ض املهنية .
املــادة الثالـثــــة
يجب على �صاحب العمل وعلى نفقته إ�جـ ــراء الفح�ص الطبي للحدث قبل التحاقه بالعمل
وب�صفـ ــة دوريــة ك ــل (� )6ستة �أ�شهر خالل مدة خدمته وعند انتهــاء خدمته  ،وذلك للت أ�كــد
من لياقته ال�صحية للعمل الذي ي�شغله  ،وخلوه من الأمرا�ض و�إ�صابات العمل .
ويثبت الفح�ص الطبي ب�شهادة طبية معتمدة من اجلهة ال�صحية املخت�صة .
املــادة الرابعــة
متنح للعامل احلدث الأج ــور والإج ــازات  ،وفـ ــق مـا ن�صـت علي ــه �أحكــام قان ــون العم ــل .
املــادة الخام�ســة
ال يجــوز ت�شغيل ا ألحـداث فـي غري الأعمال واملهن الـواردة بالقائمة املرفقة بهــذا القــرار .
املــادة ال�ساد�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلــريــدة الر�سميــة  ،ويعمل بــه من اليــوم التـالـي لتــاريخ ن�شره .
�صدر فـي  28 :من رم�ضــــــــان 1437هـ
املوافـــــق  4 :من يوليــــــــــــو 2016م
عبـداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر القـ ـ ـ ــوى العامـ ـل ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1156
ال�صادرة فـي 2016/7/31م
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قائمــة الأعمــال واملهــن التــي يجــوز ت�شغيــل الأحـــداث فيهــا
Sales Occupations

مهــن البيـــــع

م

ARTIFICIAL FLOWERS MAKER

�صانع زهور ا�صطناعية

1

BOOKS SALESMAN

بائع كتب

2

SALESMAN

بائع دوريات و�صحف

3

CARPETS AND RUGS SALESMAN

بائع �سجاد وب�سط

4

CLOTH MATERIAL SALESMAN

بائع �أقم�شة

5

READY MADE CLOTHING SALESMAN

بائع مالب�س جاهزة

6

CHILDRENʼS CLOTHING SALESMAN

بائع مالب�س �أطفال

7

MENʼS CLOTHING SALESMAN

بائع مالب�س رجالية

8

WOMENʼS CLOTHING SALESMAN

بائع مالب�س ن�سائية

9

LEATHER CLOTHING SALESMAN

بائع مالب�س جلدية

10

SHOE SALESMAN

بائع �أحذية

11

BAGS SALESMAN

بائع حقائب

12

TAILORING MATERIALS SALESMAN

بائع لوازم خياطة

13

PERIODICALS AND NEWSPAPERS

HOUSEHOLD UTENSILS AND
APPLIANCES SALESMAN / GENERAL
HOUSEHOLD UTENSILS SALESMAN
HOUSEHOLD ELECTRICAL
APPLIANCES SALESMAN
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 عام/  بائع �أدوات و�أجهزة منزلية14
بائع �أدوات منزلية

15

بائع �أجهزة كهربائية منزلية

16

 قائمــة الأعمــال واملهــن التــي يجــوز ت�شغيــل الأح ــداث فيهــا: تابـــع
Sales Occupations

مهــن البيـــــع

م

METAL FURNITURE SALESMAN

بائع �أثاث معدين

17

WOODEN FURNITURE SALESMAN

بائع �أثاث خ�شبي

18

ELECTRICAL APPLIANCES SPARE
PARTS SALESMAN

 بائع قطع غيار �أجهزة كهربائية19
موزع ب�ضائع

20

GENERAL

 عام/ بائع هدايا وحتف

21

TOYS SALESMAN

بائع �ألعاب �أطفال

22

PAINTINGS SALESMAN

بائع لوحات فنية

23

COPPER ANTIQUES SALESMAN

بائع حتف نحا�سية

24

SALESMAN (TOURISTIC)

)بائع منتجات تراثية (�سياحية

25

JEWELLERY SALESMAN

بائع جموهرات

26

GOLD JEWELLERY SALESMAN

بائع حلي ذهبية

27

SILVER JEWELLERY SALESMAN

بائع حلي ف�ضية

28

COSTUME JEWELLERY SALESMAN

بائع حلي ا�صطناعية

29

WATCHES SALESMAN

بائع �ساعات

30

CAMERAS SALESMAN

بائع �آالت ت�صوير

31

EYE GLASSES SALESMAN

بائع نظارات

32

MERCHANDISE DISTRIBUTOR
GIFTS AND ANTIQUES SALESMAN /

CULTURAL PRODUCTS
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 قائمــة الأعمــال واملهــن التــي يجــوز ت�شغيــل الأح ــداث فيهــا: تابـــع
Sales Occupations

مهــن البيـــــع

م

LAND SURVEY EQUIPMENT
SALESMAN

بائع �أجهزة م�ساحة

33

FILM AND VIDEO TAPES
SALESMAN

بائع �أفالم و�أ�شرطة فـيديو

34

SPORTS EQUIPMENT SALESMAN

بائع مالب�س ريا�ضية
بائع �أدوات ريا�ضية

35
36

OFFICE SUPPLIES SALESMAN /
GENERAL

 عام/ بائع جتهيزات مكتبية

37

STATIONARY SALESMAN

بائع قرطا�سية

38

PRINTING AND PHOTOCOPYING
MACHINES SALESMAN

بائع �آالت طابعة وا�ستن�ساخ

39

SCIENTIFIC EQUIPMENT
SALESMAN / GENERAL

 عام/ بائع �أجهزة علمية

40

LABORATORY EQUIPMENT
SALESMAN

بائع �أجهزة خمربية

41

SALESMAN

بائع �أجهزة دقيقة

42

CALCULATORS SALESMAN

بائع حا�سبات

43

CONSTRUCTION MATERIAL
SALESMAN / GENERAL

 عام/ بائع مواد �إن�شائية

44

WOOD SALESMAN

بائع �أخ�شاب

45

BUILDING MATERIALS SALESMAN

بائع مواد �أبنية

46

SPORTS CLOTHING SALESMAN

PRECISION EQUIPMENT
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 قائمــة الأعمــال واملهــن التــي يجــوز ت�شغيــل الأح ــداث فيهــا: تابـــع
مهــن البيـــــع

م

بائع العدد ولوازم النجارة

47

 عام/ بائع لوازم �إن�شائية

48

بائع لوازم متديدات كهربائية

49

بائع لوازم متديدات �صحية

50

بائع لوازم تكييف

51

بائع لوازم تدفئة
بائع دراجات هوائية

52
53

بائع �أدوات زينة ال�سيارات

54

 عام/ بائع جتهيزات �صناعية

55

بائع �آالت �صناعية

56

SALESMAN

بائع �آالت كهربائية

57

INDUSTRIAL TOOLS SALESMAN

بائع �أدوات �صناعية

58

 عام/ بائع جتهيزات زراعية

59

Sales Occupations
CARPENTRY TOOLS AND SUPPLIES
SALESMAN
CONSTRUCTION SUPPLIES
SALESMAN / GENERAL
ELECTRICAL INSTALLATIONS
SUPPLIES SALESMAN
SANITARY INSTALLATIONS
SUPPLIES SALESMAN
AIR-CONDITIONING SUPPLIES
SALESMAN
HEATING SUPPLIES SALESMAN
BICYCLE SALESMAN
CARS DECORATIVE PRODUCTS
SALESMAN
INDUSTRIAL SUPPLIES
SALESMAN / GENERAL
INDUSTRIAL MACHINES
SALESMAN
ELECTRICAL MACHINES

AGRICULTURAL SUPPLIES
SALESMAN / GENERAL
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 قائمــة الأعمــال واملهــن التــي يجــوز ت�شغيــل الأح ــداث فيهــا: تابـــع
Sales Occupations

مهــن البيـــــع

م

SEEDS AND FERTILIZERS
SALESMAN

بائع بذور و�أ�سمدة زراعية

60

SEEDLINGS SALESMAN

بائع �شتالت زراعية

61

AGRICULTURAL PESTS PESTICIDES
SALESMAN

بائع مبيدات �آفات زراعية

62

IRRIGATION SUPPLIES SALESMAN

بائع جتهيزات الري

63

AGRICULTURAL TOOLS AND
MACHINERY SALESMAN

بائع �أدوات و�آالت زراعية

64

LIVING BIRDS SALESMAN

بائع طيور حية

65

HORSEMANSHIP EQUIPMENT
SALEMAN

بائع لوازم الفرو�سية

66

AGRICULTURAL PRODUCTS
SALESMAN / GENERAL

 عام/ بائع منتجات زراعية

67

AGRICULTURAL PRODUCTS
SALESMAN / PLANT

 نبات/ بائع منتجات زراعية

68

FISHING SUPPLIES SALESMAN/
GENERAL

 عام/ بائع جتهيزات �صيد

69

FISHING TOOLS AND MACHINERY
SALESMAN

بائع �أدوات و�آالت ال�صيد

70

COSMETICS PRODUCTS AND
TOOLS / GENERAL

بائع م�ستح�ضرات
 عام/ و�أدوات جتميل

71

ELECTRONIC MUSICAL
INSTRUMENTS SALESMAN

بائع �أجهزة مو�سيقية كهربائية

72

RECORDING TAPES SALESMAN

بائع �أ�شرطة ت�سجيل

73
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قـــرار وزاري
رقــم 2016/340
ب�شـ�أن ر�سـوم �إ�صـدار وجتديـد تراخيـ�ص
ا�ستقـدام القـوى العاملـة غيـر العمانيـة ومزاولـة عملهـا
ا�ستنادا �إىل قانــون العمــل ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطانــي رقـم ، 2003/35
و إ�لـى قــرار جملــ�س الــوزراء املوقــر الــ�صـادر فــي جل�ست ــه رق ــم  ، 2016/25املنعقـدة بتاريـخ
 9من حمرم 1438هـ  ،املوافق  11من �أكتوبر 2016م ،
و�إىل القرار الـوزاري رقـم  2005/48ب�شـ�أن ر�سـوم �إ�صـدار تراخيـ�ص ا�ستقـدام العمـال غـ ــري
العمانيني  ،وبطــاقـات عملهـم  ،وجتديـدهـا ،
و�إىل مـوافقـة وزارة املاليـة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�صـ ــدر الرتخي ــ�ص با�ستق ــدام ومزاول ــة العم ــل لعام ــل غـيــر عمان ــي مل ــدة (� )2سنتي ــن ،
وذلـك بعـد �سـداد الر�سـم املقـرر  ،وتكـون مدة �صالحيـة العمـل بـه ( )15خم�سـة ع�شـر �شهـرا
مـن تاريـخ �صـدوره  ،غيـر قابلـة للتجديـد .
املــادة الثانيــــة
تكون الر�سوم امل�ستحقـة على �إ�صدار تراخيـ�ص ا�ستقدام ومزاولــة العمــل لعامل غري عمانــي ،
وجتديدها على النحو الآتي :
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م

1
2
3

4

5

6

ر�سم
الرتخي�ص/
التجديد
الر�ســـــــم
بالريال
العماين
ر�سـم الرتخي�ص با�ستقدام ومزاولة
()1
واحــد
العمل وت�سجيل بيانات العامل .
()1
ر�سم جتديد ترخي�ص مبزاولة
واحــد
العمل وت�سجيل بيانات العامل .
ر�سم الرتخي�ص با�ستقدام ومزاولة
()1
العمل وت�سجيل بيانات العامل لعامل
منزل  ،ومن فـي حكمه ( من عامل واحــد
واحد حتى " "3ثالثة عمال ) .
ر�سم جتديد ترخي�ص مبزاولة
العمل وت�سجيل بيانات العامل
()1
لعامل منزل  ،ومن فـي حكمه
واحــد
( من عامل واحد حتى
" "3ثالثة عمال ) .
ر�سم الرتخي�ص با�ستقدام ومزاولة
العمل وت�سجيل بيانات العامل
()1
لعامل منزل  ،ومن فـي حكمه
واحــد
( �إذا زاد عدد العمال امل�سجلني
لدى �صاحب العمل
على " "3ثالثة عمال ) .
ر�سم جتديد ترخي�ص مبزاولة
العمل وت�سجيل بيانات العامل
()1
لعامل منزل  ،ومن فـي حكمه
واحــد
( �إذا زاد عدد العمال امل�سجلني
لدى �صاحب العمل على ""3
ثالثة عمال ) .
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ر�سم ت�سجيل �إجمايل
بيانات العامل الر�سـم/
لكل عامل
بالريال
بالريال
العماين
العماين
()301
()300
ثالثمائة ثالثمائة وواحد
()301
()300
ثالثمائة ثالثمائة وواحد
()140
مائة و�أربعون

()141
مائة وواحد
و�أربعون

()140
مائة و�أربعون

()141
مائة وواحد
و�أربعون

()241
()240أربعون مائتان وواحد
مائتان و�
و�أربعون

()241
()240أربعون مائتان وواحد
مائتان و�
و�أربعون

م

الر�ســـــــم

ر�سم الرتخي�ص با�ستقدام ومزاولة
العمل وت�سجيل بيانات العامل
 7للعمال املزارعني ومرب ــي الإبـل
( من عامل واحد حتى
" "3ثالثة عــمال ) .
ر�سم جتديد ترخي�ص مبزاولة
العمل وت�سجيل بيانات العامل
 8للعمال املزارعني ومرب ــي الإب ــل
( من عام ــل واحـد حتى
" "3ثالثة عمال ) .
ر�سم الرتخي�ص با�ستقدام ومزاولة
العمل وت�سجيل بيانات العامل
 9للعمال املزارعني ومربي الإبـ ــل
( �إذا زاد عدد العمال امل�سجلني
لدى �صاحب العمل على
" "3ثالثة عمال ) .
ر�سم جتديد ترخي�ص مبزاولة
العمل وت�سجيل بيانات العامل
 10للعمال املزارعني ومربي الإب ــل
( �إذا زاد عدد العمال امل�سجلني
لدى �صاحب العمل على
" "3ثالثة عمال ) .

ر�سم
الرتخي�ص/
التجديد
بالريال
العماين

ر�سم ت�سجيل �إجمايل
بيانات العامل الر�سـم/
لكل عامل
بالريال
بالريال
العماين
العماين

()1
واحــد

()200
مائتان

()201
مائتان وواحد

()1
واحــد

()200
مائتان

()201
مائتان وواحد

()1
واحــد

()300
ثالثمائة

()301
ثالثمائة وواحد

()1
واحــد

()300
ثالثمائة

()301
ثالثمائة وواحد

11

ر�سـ ــم تغيــري بيـانــات العامـل

12

ر�سم نقل خدمات عامل �إىل �صاحب عمل �آخر
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()5
خم�ســة
()5
خم�ســة

املــادة الثالثــــة
يجوز  -عند االقت�ضاء � -إ�صدار تراخي�ص م�ؤقتة ال�ستقدام ومزاولــة العمــل لعامــل غيــر
عماين  ،وحتدد الر�سوم امل�ستحقة فـي هذه احلالة على النحو الآتي :
 (� )60ستــون رياال عمانيا ملدة (� )4أربعة �أ�شهر . ( )90ت�سعون رياال عمانيا ملدة (� )6ستــة �أ�شهر . ( )135مائة وخم�سة وثالثون رياال عمانيا ملدة ( )9ت�سعة �أ�شهر .املــادة الرابعـــة
ي�سدد �صاحب العمل مقدما الر�سوم املبينة فـي املادتني الثانية والثالثة من هذا القرار ،
وفـي جميع الأحوال يكون الر�سم غري قابل لال�سرتداد  ،ومع ذلك يحق له ا�سرتداد كامل
الر�سم نظري �إ�صدار ترخي�ص ا�ستقدام ومزاولة العمل للعاملني باملنازل  ،ومن فـي حكمهم
فـي حـال وفـاة �صاحـب العمل  ،وعـدم ا�ستفادته م ــن الرتخيــ�ص .
املــادة اخلام�ســـة
تفر�ض على �صاحب العمل  -بالإ�ضافة �إىل قيمة الر�سم امل�ستحــق  -غرامــة ت�أخيــر قدرهـا
( )10ع�شرة رياالت عمانية عن كل �شهر ت�أخري عن جتديد ترخي�ص مزاولة العمل وت�سجيل
بيانات العامل  ،وحت�سب مدة الت�أخري اعتبارا من تاريخ و�صول العامل � ،أو مــن تاريــخ
التجديد  ،بح�سب الأحوال .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت املخالفة بالن�سبة �إليهم .
املــادة ال�ساد�ســـة
يج ــوز الإعف ــاء م ــن غرامــات الت�أخري املن�صو�ص عليها فـي املـادة اخلام�سة من هذا القرار
فـي احلاالت الآتية :
 - 1وفـ ــاة �صاح ــب العم ــل  ،و إ�لــى حيــن �إمتام �إجراءات نقل خدمات عماله �إىل الغري ،
�أو �إلــى حــني �إنــهاء خدماته ــم ومغادرته ــم البــالد � ،شريطة �أال تزيد مدة الإعفاء
على (� )1سنة واحدة من تاريخ وفاة �صاحب العمل .
� - 2إذا تبي ــن م ــن الفحـ ــ�ص الطب ـ ــي للعام ـ ــل امل�ستق ـ ــدم للب ـ ــالد �أنـ ـ ــه مريـ ــ�ض ،
وتطــلب عالجـه فتــرة تزيــد عل ــى ( )30ثالث ــني يوم ــا � ،شريط ــة تقديــم مــا يثب ــت
ذلـك مـن وزارة ال�صحـة .
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� - 3صدور حكم واجب النفاذ ب�إ�شهار �إفال�س املن�ش�أة .
 - 4حجــز ج ــواز �سف ــر العامل لدى �أي دائرة حكومية لأي �سبب من الأ�سباب خالل
فت ــرة �إدخ ــال بيان ــات العامــل ل ــدى ال ــوزارة لأول مرة � ،أو فقد جواز �سفره خالل
( )30الثالثني يوما الأولـى من تاريخ و�صوله �إىل ال�سلطنة .
 - 5الوقف الإداري لتجديد تراخي�ص العمل من وزارة القوى العاملة لأي من الأ�سباب
الآتيـة :
أ�  -عدم �سداد ر�سوم تراخي�ص العمل ل�سبب خارج عن �إرادة �صاحب العمل .
ب  -عدم تقدمي خطة التعمني � ،أو عدم حتقيق ن�سب التعمني املحددة .
ج  -ع ــدم قي ــام �صاح ــب العم ــل ب�إنه ــاء �إج ــراءات ترحي ــل عمال ــه فـ ــي احل ــاالت
املن�صو�ص عليها فـي قانون العمل .
 - 6ترك العامل لعمله � ،شريطة �إبالغ وزارة القوى العاملة .
� - 7سج ــن العام ــل تنفـي ــذا حلكــم �صـادر �ضـده  ،على �أن يقت�صر الإعفاء من الغرامة
عن املـدة التي يكون فـيها العامل م�سجونا .
املــادة ال�سابعـــة
ي�صدر ترخي�ص جديد عن كل عامل غري عماين دون حت�صــيل الر�ســوم املن�صــو�ص عليهــا
فـي املـادة الثانية من هذا القرار  ،بناء على طلب �صاحب العمل  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
 - 1عــدم اجتيـاز العامـل للفحـ�ص الطـبي بعد و�صولــه ال�سلطنة .
 - 2عــدم موافقة �شرطة عمـان ال�سلطانية على دمـغ الإقـامــة لأي �سبـب من الأ�سباب .
� - 3إعـ ـ ــادة العام ـ ــل �إل ــى بل ــده خ ــالل فت ـ ــرة االختب ـ ــار بالن�سب ـ ــة لعمـ ــال املنـ ــازل ،
ومـن فــي حكمهم .
وفـي جميع الأحوال يدمغ الرتخي�ص اجلديد بختم يفـيد �إ�صداره دون مقابل  ،ويقت�صر
ا�ستخدام هذا اخلتم على مدير الدائرة املخول بالتوقيع على الرتاخي�ص  ،ويتم حت�صيل
ر�سم قدره ( )1ريال واحد عن كل عامل .
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املــادة الثامنـــة
يعفى ذوو الإعاقة  ،وكـبار الــ�سن  ،ومن فـي حكمهم  ،من �سداد الر�سوم امل�ستحقــة وفقــا
لل�ضوابط التي يعتمدها الوزيــر  ،كما يعفى �أ�صح ــاب العمــل من ر�س ــم ت�سجيـل بيانـات
العامل املن�صــو�ص عليــه فــي املـادة الثانيـة مـن هــذا القـرار عنـد دخـول العامـل ال�سجـن ،
وحتى خروجه منه .
املــادة التا�سعـــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2005/48امل�شــار �إليــه  ،كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف هــذا القــرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة العا�شـــرة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلــريدة الر�سمية  ،ويعمل بــه من اليوم التايل لتاريـخ ن�شره .
�صـدر فـي  6 :مـن �صفــــــر 1438هـ
املوافـــــق  6 :مـن نوفمبــر 2016م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1170
ال�صادرة فـي 2016/11/13م
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وزارة النقــل واالت�صــاالت
قـــــرار وزاري
رقـــم 2016/61
بفـر�ض ر�سـم علـى الت�صريـح بنقـل احلمـوالت
ذات الأوزان والأبعـاد اال�ستثنائيـة بو�سائـل النقـل البـري
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل املر�سوم ال�سلطانـي رق ــم  2008/19بتحديـ ــد اخت�صا�ص ــات وزارة النـقـ ــل واالت�ص ــاالت
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون املرور ال�صادرة بالقرار رقم ، 98/23
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يفــر�ض ر�سم علــى الت�صريــح بنقــل احلم ــوالت ذات الأوزان والأبع ــاد اال�ستثنائيــة بو�سائـل
النقــل البـري مبا يزيد على الأوزان والأبعاد املحددة فـي الالئحة التنفيذية لقانون املرور
امل�شار �إليها  ،وذلك مبقدار ( )10ع�شرة رياالت عمانية عن كل حمل حموري بو�سيلة النقل ،
وع ــن ك ــل عملي ــة نقــل  ،ويتــم حت�صيــل هـ ــذا الر�سـ ــم مــن قب ـ ــل املديريـ ــة العام ـ ــة للط ــرق
والنقــل البــري .
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  29 :من جمادى الثانية 1437هـ
املوافــــق  7 :من ابريــــــــــــــــــــل 2016م
د�.أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1144
ال�صادرة فـي 2016/4/24م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2016/89
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم 2015/133
ب�شــ�أن تنظيــم النقــل البــري بو�سائــل النقــل الأجنبيـــة
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل املر�س ــوم ال�سلطانــي رق ــم  2008/19بتحديـ ــد اخت�صا�صــات وزارة النق ــل واالت�ص ــاالت
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الـوزاري رقم  2015/133ب�شـ�أن تنظيـم النقـل البـري بو�سائـل النقـل الأجنبيـة ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على القرار الوزاري رقم  2015/133ب�ش�أن تنظيم النقل الربي
بو�سائل النقل الأجنبية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  24 :من �شعبــــــــــان 1437هـ
املوافــــق  31 :من مايـــــــــــــــو 2016م
د�.أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1150
ال�صادرة فـي 2016/6/12م
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تعديالت على بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم 2015/133
ب�شـــ�أن تنظيــم النقـــل البـــري بو�سائـــل النقــــل الأجنبيــــة
املــادة ( ) 1
ي�ستبـدل بن�صــو�ص املـواد (الثانيـة والثالثـة والرابعـة) مـن القـرار الـوزاري رقـم 2015/133
امل�شـار �إليـه  ،الن�صـو�ص الآتيـة :
املــادة الثانيــــة
يحظ ــر عل ــى و�سائـ ــل النقـ ــل الب ـ ــري الأجنبي ــة مزاول ـ ــة �أن�شط ـ ــة النقـ ــل الب ـ ــري الداخلـ ــي
بــني نقطت ــني داخ ــل ال�سلطنـ ــة �إال بعــد احل�صــول علــى ت�صريــح م�سب ــق من وزارة النقـ ــل
واالت�صاالت  ،و�سداد ر�سم مقداره ( )10ع�شــرة ريــاالت عمانية عن كل و�سيلة نقـل ب ــري ،
ويــفر�ض على كل من يخالف ذلك غرامة �إدارية  ,قدرها ( )300ثالثمائة ريال عماين .
املــادة الثالثــــة
يحظ ــر على و�سائـ ــل النـ ــقل الب ــري الأجنبي ـ ــة وطاقمهـ ــا البق ــاء فـي �أرا�ض ــي ال�سلطنـ ــة
لفرتة جتــاوز (� )7سبع ـ ــة �أيـ ــام �إال بت�صري ــح من وزارة النق ــل واالت�صــاالت بع ـ ــد التن�سي ــق
مع �شرطة عمان ال�سلطانية  ،و�سداد ر�سم  ,مقداره ( )10ع�شرة رياالت عمانية عن كل يوم ،
ويفر�ض على كل من يخالف ذلك غرامة �إدارية  ،قدرها ( )50خم�سون رياال عمانيا عن كل
يوم ت�أخري  ،وي�ستثنى من ذلك و�سائل النقل التي يكون طاقمها من مواطني دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية وغريها من الدول التي تدخل معها ال�سلطنة فـي اتفاقية
تق�ضي بذلك .
املــادة الرابعـــة
يحظر على و�سائل النقل الربي الأجنبية التحميل فـي رحلة العودة �إىل بلد �آخر غري البلد
امل�سجلة فـيه �إال بعد احل�صول على ت�صريح م�سبق من وزارة النقل واالت�صاالت  ،و�سداد
ر�ســم  ,مق ــداره ( )10ع�شــرة رياالت عمانيــة عن ك ــل و�سيل ــة نق ــل ب ــري  ،ويفر�ض على ك ــل
من يخالف ذلك غرامة �إدارية  ,قدرها ( )50خم�سون رياال عمانيا .
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قـــرار وزاري
رقـــم 2016/127
ب�إ�صــدار الئحــة تنظيــم �إجــراءات ت�أهيــل
وتدريــب وترخيــ�ص البحــارة العاملــني على مــنت ال�سفـن املبحــرة
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إلـ ــى قانون تنظيـ ــم املالح ـ ــة البحرية فـي املياه الإقليمي ــة ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطان ــي
رقم ، 81/98
و�إىل املر�سوم ال�سلطانــي رقم  90/65باملوافقة على ان�ضم ــام �سلطن ــة عمان �إىل االتفاقي ــة
الدوليـ ــة مل�ستويـ ـ ــات التدريب و�إ�صدار ال�شهـ ــادات و�أعمال النوب ـ ــات للعامل ـ ــني فـ ــي البحـ ــر
لعـ ــام 1978م ،
وبنــاء علــى ما تقت�ضيه امل�صلــحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ــل ب�أحكـ ــام الئحـ ــة تنظي ـ ــم �إج ــراءات ت�أهي ــل وتدري ــب وترخيـ ــ�ص البحـ ــارة العاملي ــن
علـى متـن ال�سفـن املبحـرة املرفقـة .
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 �شـــــــــــــــوال 1437هـ
املوافــــق  28 :من يوليـــــــــــــــو 2016م
د � .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1157
ال�صادرة فـي 2016/8/7م
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الئحــة تنظيــم �إجــراءات ت�أهيــل
وتدريــب وترخيــ�ص البحــارة العاملــني على مــنت ال�سفـن املبحــرة
الف�صــــل الأول
تعاريــف و�أحكــــام عامـــة
املــادة ( ) 1
يكون للكلمات والعبارات الآتية فـي تطبيق � -أحك ــام هــذه الالئحة  -املعن ــى املبـ ــني قري ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الــــوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت .
 - 2ال�سلطـــة البحريــــة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية بالوزارة .
 - 3االتفاقيــــة :
االتفاقية الدولية مل�ستويات التدريب و�إ�صدار ال�شهادات و�أعمال النوبات للعاملني
فـي البحر لعام 1978م  ،ومدونتها .
 - 4الربـــــان :
ال�شخ�ص الذي ت�سند له قيادة ال�سفـينة ب�صفة قانونية .
 - 5كبيــر املهند�ســني :
ال�ضابط املهند�س امل�س�ؤول عن �آالت الدفع امليكانيكي لل�سفـينة  ،وت�شغيل من�ش�آتها
امليكانيكية والكهربائية  ،و�صيانتها .
 - 6كبيــر ال�ضبــــاط :
ال�ضابط الذي يلي الربان فـي الرتبة  ،وتقع على عاتقه م�س�ؤولية قيادة ال�سفـينة
فـي حال عجز الربان عن القيام بذلك .
 - 7املهنــد�س الثانـــي :
ال�ضاب ــط املهن ــد�س الــذي يلــي كبي ــر املهند�سني فـي الرتب ــة  ،وتقـ ــع علـ ــى عاتقـ ــه
م�س�ؤولية ت�شغيل �آالت الدفع امليكانيكية والكهربائية  ،و�صيانتها .
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 - 8البحــــار :
كل �شخ�ص يعمل فـي ال�سفـينة ب�أي �صفة كانت .
� - 9شهـــادة الكفـــاءة :
ال�شهــادة ال�صــادرة �أو امل�صــدق عليهــا مــن ال�سلطــة البحريــة للربابن ــة وال�ضبــاط
وم�شغلي الراديو للنظام العاملي لال�ستغاثة وال�سالمة البحرية  ،وفقا لأحكام هذه
الالئحة  ،والتي تخول �صاحبها العمل و�أداء مهـام مرتبطــة مب�ستــوى امل�س�ؤوليــة
املن�صو�ص عليها فـي تلك ال�شهادة .
� - 10شهــادة الأهليـــة :
ال�شهادة ال�صادرة �أو امل�صدق عليها من ال�سلطة البحرية للبحارة  ،وفقا لأحكام
هــذه الالئحــة  ،والتــي تفـيــد ا�ستيفاءهــم ملتطلبــات التدريب والكفاءة �أو اخلدمة
البحرية املحددة فـي االتفاقية .
 - 11الوثائـــق الثبوتيـــة :
ال�شهـ ــادة الــ�صادرة من ال�سلطة البحريـ ــة �أو من تفو�ض ــه  -غيـ ــر �شهـ ــادة الكفـ ــاءة
�أو �شهادة الأهلية  -والتي تثبت ا�ستيفاء البحار ملتطلبات هذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على البحارة العاملني على منت ال�سفن العمانية  ،كما ت�سري
على البحارة العاملني على منت �سفن غري عمانية فـي ال�سلطنة  ،با�ستثناء ما ي�أتي :
1 -1ال�سفن امل�ستخدمة لأغرا�ض ع�سكرية �أو حربية .
 � 2سفن الإمداد .  3ال�سفن الأخرى اململوكة للدولة  ،وت�ستخدم لأغرا�ض حكومية غري جتارية .�4 -4سفن ال�صيد .
5 -5يخوت النزهة غري امل�ستخدمة لأغرا�ض جتارية .
6 -6ال�سفن اخل�شبية بدائية ال�صنع .
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الف�صـــل الثانـــي
�شهــادات وم�ؤهــالت وخبــرات البحــارة
املــادة ( ) 3
تخت ــ�ص ال�سلطـ ــة البحري ــة ب�إ�صــدار ال�شهــادات اخلا�صــة بالبحــارة وجتديدهــا والت�صديــق
عليهــا  ،وفقــا ل إ
لجــراءات املن�صــو�ص عليهــا ف ــي االتفاقيــات البحريــة ذات ال�صلــة  ،والتــي
ان�ضمت �إليها ال�سلطنة .
املــادة ( ) 4
يجـب علـى كــل ربـان �أو �ضابــط يعمـل علـى متــن �أي �سفـينــة �أن يحمـل �شهـادة كفـاءة �ساريـة
املفعول �صادرة من ال�سلطة البحرية .
املــادة ( ) 5
تختـ�ص ال�سلطـة البحريـة ب�إ�صـدار �أو امل�صادقـة علـى �شهـادة الكفـاءة للربابنة وال�ضباط ،
و�شهادة الأهلية للبحــارة امل�ؤهلي ــن  ،والوثائ ــق الثبوتي ــة باللغتي ــن العربيــة والإجنليزية ،
ويجوز لل�سلطة البحرية التفوي�ض ب�إ�صدار �شهادة الأهلية حتت �إ�شرافها  ،وعليها الت�أكد
من ا�ستيفاء مقدم الطلب  ،احل�صول على ال�شهادة الالزمة لتقدمي اخلدمة البحرية .
املــادة ( ) 6
تعتمد ال�سلطة البحرية الدورات التدريبية الالزمة لإ�صدار ال�شهادات املن�صو�ص عليها
فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
ي�شرتط فـي اجلهات التي تقـدم التدريــب املطل ــوب لإ�ص ــدار ال�شه ــادات �أن تك ــون معتم ــدة
من اجلهات املخت�صة بال�سلطنة  ،و�أن تكون مطبقة لنظام اجلودة املعتمد من قبل الوزارة .
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الف�صـــــل الثالــــث
حــدود الرحــالت القريبــة من ال�ساحــل
املــادة ( ) 8
تتوىل ال�سلطة البحرية حتديد الرحالت البحرية ال�ساحلية القريبة من ال�ساحل العماين ،
و�إذا كانــت ه ــذه احل ــدود تدخ ــل �ضم ــن ح ــدود دول ــة �أخ ــرى  ،ف�إنــه علــى ال�سلط ــة البحرية
باالتفاق مع ال�سلطة البحرية املخت�صة بالدولة الأخرى حتديد تفا�صيل حدود منطقة
التجارة والرحالت القريبة من ال�ساحل لكل دولة .
املــادة ( ) 9
يجوز لل�سلطة البحرية قبول �شهادات البحارة ال�صادرة من دولة �أخرى للعمل فـي الرحالت
البحرية القريبة من ال�ساحل العماين .
املــادة ( ) 10
ال يجوز لل�سلطة البحرية ب�ش�أن متطلبات ال�شهادات �أو التدريب واخلربة  ،فر�ض �شروط
�أخرى �صارمة على البحــارة العامليــن ف ــي ال�س ــفن الت ــي ترف ــع عل ــم دول ــة �أخــرى  ،وتعمــل
فـي رحــالت فـي املنطقة البحرية القريبة من ال�ساحل العماين � ،أكرث من البحارة العاملني
فـي ال�سفن العمانية .
الف�صـــل الرابـــــع
االعتـراف ب�شهـادات الكفـاءة
و�شهـادات الأهليـة ال�صـادرة عـن دول �أخـرى
املــادة ( ) 11
تعرتف ال�سلطة البحرية ب�شهادات الكفاءة والأهلية ال�صادرة من دولة علم ال�سفـينة التي
مت االتفاق معها على ذلك  ،على �أن ي�سبق االتفاق قيام ال�سلطة البحرية بتقييم �إجراءات
تدريــب و�إ�ص ــدار ال�شهــادات البحريــة ف ــي دولــة علــم ال�سفـينــة  ،ل�ضمـان امتثالهــا ملتطلبــات
االتفاقية .
املــادة ( ) 12
ال يجـوز االعرتاف بال�شهادات البحرية ال�صادرة من دولة غري طرف فـي االتفاقية .
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املــادة ( ) 13
يجوز لل�سلطة البحرية �أن ت�سمح لبحارة الدولة التي مت االعرتاف ب�شهاداتها  ،والذين
يحملــون �شهادة كف ــاءة منا�سب ــة  ،و�صاحل ــة بالعمـ ــل ملـ ــدة ال تزيد عل ــى ( )3ثالثة �أ�شه ــر
فـي ال�سفن العمانية .
املــادة ( ) 14
يجـ ــب على ال�سلطة البحرية  ،وبالتن�سي ـ ــق مع اجله ــات املخت�صة  ،حتديد �إج ــراءات �إ�صــدار
�أو االعرتاف ب�شهادة اللياقة الطبية للبحارة .
املــادة ( ) 15
�إذا انتهت �صالحية �شهادة اللياقة الطبية خالل الرحلة البحرية  ،تع ــد ال�شه ــادة �ساري ــة
املفعـ ــول حت ــى ع ــودة البحـ ــار �إىل �أي مي ــناء فـي ال�سلط ــنة يوج ــد فـيــه طبيــب معتــرف ب ــه
من ال�سلطة البحرية  ،علـى �أال تتجــاوز املــدة ( )3ثالثــة �أ�شهـر  ،ويجوز لل�سلطة البحرية
فـي حالة ال�ضرورة التجاوز عن هذه املـدة .
املــادة ( ) 16
يجــوز لل�سلطــة البحريــة فــي الظــروف اال�ستثنائيــة  ،ودون التقيد باال�شرتاطات املحددة
فــي هــذه الالئحــة  ,ال�سمـاح لبحـ ــارة حمددين للعمــل فـي �سفـينة حمــددة فـي مـدة حمـددة
ال تتجــاوز ( )3ثالثة �أ�شهر � ،إذا كــان ذلــك ال ي�سب ــب خطــرا علــى الأ�شخــا�ص �أو املمتلكــات
�أو البيئة البحرية .
الف�صــــل اخلامــــ�س
الت�سجيـل ونظــام �إدارة اجلـــودة
املــادة ( ) 17
يجب على ال�سلطة البحرية احلفاظ على �سجل ال�شهادات والت�صديقات  ،ويجب �أن تكون
املعلومات الواردة بها متاحة فـي حالة طلبها من ذوي ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 18
على ال�سلطة البحرية و�ضع نظام �إدارة الــجودة  ،ل�ضمــان �صــدور �شهــادات مبــا يتوافــق مــع
�أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 19
علــى ال�سلطــة البحريــة كــل ( )5خمــ�س �سنوات �إجراء تقييم من قبل �أ�شخا�ص م�ستقلني ،
ويتمتعــون بالكفــاءة ملــدى تنفـيــذ الأن�شط ــة املحــددة بهــذه الالئحة  ،على �أن تر�سل نتائج
التقييم وغريها من التقارير �إىل املنظمة البحرية الدولية .
الف�صـــل ال�ســــاد�س
املخالفــــات الت�أديبيـــة
املــادة ( ) 20
على ال�سلطة البحرية �إجراء حتقيق حمايد فـي حالة �إخالل �أي من حاملي ال�شهادات ب�أمر
يتعلــق ب�أدائــه لواجباتــه  ،ممـا ي�شكـل تهديــدا مبا�شــرا ل�سالمة الأرواح �أو املمتلكات �أو البيئة
البحريــة .
املــادة ( ) 21
على ال�سلطة البحرية  -فـي حالة اكت�شاف غ�ش �أو تزوير فـي ال�شهادات �أو جرمية مت�صلة
بتطبيق �أحكام هذه الالئحة � -إبالغ االدعاء العام بذلك فورا .
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امللحـــق رقـــــم ( ) 1
ال�شهــادات التــي يجــب �أن يحملهــا البحــارة
فـــي ال�سفـينــــة فـي �أثنـــاء اخلدمـــة البحريـــة
م

نــــــوع الوثيقــــــة

ال�صفـــــة �أو الوظيفــــة

1

 �شهادة الكفاءة البحرية . �إقرار اعتـراف �إذا كـان حا�صالعلى �شهادة كفاءة بحرية �أجنبية .

الربابنـ ـ ــة  ،وال�ضبـ ـ ــاط وم�شغل ـ ــو الأجه ـ ــزة
الراديوية للنظام العاملي لال�ستغاثة
وال�سالمة البحرية .

2

�شهـ ــادة بح�سب املطل ـ ــوب
من قب ـ ــل لوائح الراديو .

�أداء مهام �أنظم ـ ــة الراديـ ــو على ال�سفــن
الت ــي ال يوجـ ــد لديه ـ ـ ــا النظـ ـ ــام العاملـ ـ ــي
لال�ستغاث ـ ــة وال�سالمــة البحريــة .

3

�شهادة الأهلية البحرية
ذات ال�صلة بوظيفتهم .

بحـ ـ ــارة ي�شارك ـ ــون فـي �أداء املناوب ـ ـ ــة املالحيـ ــة
�أو الهند�سي ـ ــة �أو الذي ـ ــن يعمل ــون ب�صفــة
طبــاخ ال�سفـينة .

4

�شهادة الأهلية البحرية
فـي التدريب الأ�سا�س ــي لعمليـات
�شح ــن الناقلـ ــة  ،وتكـ ـ ـ ــون ذات
�صل ـ ـ ــة بنـ ـ ــوع الناقلـ ـ ـ ــة التــي
يعملون عليها .

ال�ضباط والبح ــارة العامل ــون عل ـ ــى منت
�سطح ال�سفـن وفـي غرفـ ــة املحرك ــات الذي ــن
يعمل ــون علــى ناقــالت النفـط واملــواد
الكيميائيــة والغــاز امل�سال .

5

�شهادة الأهلية البحرية
فـي التدريب املتق ـ ــدم لعمليـ ــات
�شح ـ ــن الناقلـ ــة  ،وتكـ ـ ــون ذات
�صلـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ــوع الناقل ـ ــة التي
يعملون عليها .

الربابنــة و�ضب ــاط ال�سطـ ــح وكبـ ــري
املهند�سيـ ــن واملهنــد�س الثانـ ــي  ،و�أي �شخــ�ص
ذو م�س�ؤولي ـ ــة مبا�شرة عن عمليات التحميل
والتفريغ  ،ورعاية النق ــل ومناولـ ــة الب�ضائع
وتنظي ــف اخلزانات �أو غريهــا مــن العمليــات
ذات ال�صلــة بال�شحــن  ،الذين يعملون
على منت ناقالت النفط واملواد الكيميائية
�أو ناقالت الغاز امل�سال .
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تابع امللحـق رقـم (  : ) 1ال�شهـ ــادات التـ ــي يجـ ــب �أن يحمله ـ ــا البح ـ ــارة فـ ــي ال�سفـينـ ـ ــة
فـي �أثن ــاء اخلدم ــة البحري ــة .
م

نــــــوع الوثيقــــــة

ال�صفـــــة �أو الوظيفــــة

6

الوثائق الثبوتية
بح�سب انطباقها
على واجباتهم وم�س�ؤولياتهم .

البحارة العاملون على منت �سفن الركاب :
1 -1الربابنة وال�ضباط والأف ــراد الآخـرون
املعينون على قوائ ــم احل�ش ــد (الط ــوارئ)
مل�ساعدة الركـاب فـي احلاالت الطارئ ــة
على منت �سفن الركاب .
2 -2الأفراد الذي ــن يقدمون خدمات مبا�شرة
للم�سافرين على منت �سفن الركاب .
3 -3الربابن ـ ــة وكبيـ ــر املهند�س ـ ــني  ،وكبي ـ ــر
ال�ضباط  ،واملهنــد�س الثاين  ،و�أي �شخ�ص
معيــن علــى قائمة احل�شـ ـ ــد (الطـوارئ)
الذيــن ميلك ــون م�س�ؤولي ــة عن �سالمة
الركاب فـي حـاالت الط ـ ــوارئ علـ ـ ــى متــن
�سفن الركاب .
4 -4الربابن ـ ـ ـ ــة وكبي ـ ــر املهند�س ـ ـ ـي ــن  ،وكبي ـ ــر
ال�ضبـ ـ ـ ــاط  ،واملهنـ ــد�س الثانـ ـ ـ ــي  ،وكـ ـ ـ ــل
�شخـ ـ ــ�ص مكل ـ ـ ــف مب�س�ؤوليـ ـ ـ ــة مبا�شـ ـ ــرة
عـ ــن الركـ ـ ــاب املغ ـ ـ ــادرين والوا�صل ـ ــني ،
والتحميل والتفريغ �أو ت�أمني الب�ضائع ،
�أو �إغ ــالق فتحـات البدن عل ــى متـن �سفـ ــن
الدحرجة .

�شهادة الأهلية البحرية
جميع البحارة العاملون على ال�سفن
 7فـي التدريب الأ�سا�سي للعاملني
اخلا�ضعة للمدونة الدولية (. )IGF
على منت ال�سفن اخلا�ضعة ملدونة
(. )IGF
�شهادة الأهلية البحرية
الربابنـة و�ضب ـ ـ ـ ــاط الهند�سـ ــة  ،مب ــا
 8فـي التدريب املتقــدم للعاملني
ملدونة فـي ذلـك مهند�سو الغاز العاملون فـي ال�سفــن
على منت ال�سف ـ ــن اخلا�ضعة
اخلا�ضـعة ملدونة (. ) IGF
). (IGF
-527-

تابع امللحـق رقـم (  : ) 1ال�شهـ ــادات التـ ــي يجـ ــب �أن يحمله ـ ــا البح ـ ــارة فـ ــي ال�سفـينـ ـ ــة
فـي �أثن ــاء اخلدم ــة البحري ــة .
نــــــوع الوثيقــــــة
م
�شهادة الأهلية البحرية فـي تدريب
9
ال�سالمة الأ�سا�سي .

10

�شهادة الأهلية البحرية
ذات ال�صلة باملهمة �أو امل�س�ؤولية .

11

ال�شهادة الت�صنيفـية للبحارة .

ال�صفـــــة �أو الوظيفــــة
جميع البحارة .
كل البحـ ــارة الذين تـ ــم تعيينهم لإج ــراء
واحـ ـ ــد �أو �أكثـ ـ ـ ــر مم ـ ـ ــا ي�أت ـ ـ ــي مــن املهـ ــام
�أو امل�س�ؤولي ـ ـ ـ ــات علـ ـ ـ ـ ــى مـ ـتـ ـ ــن �سفـين ـ ــة :
 1 -1يكون م�س ـ�ؤوال عن ق ــوارب النجـ ـ ــاة ،
وزوارق الإنقـ ـ ــاذ غي ـ ــر زوارق الإنقـ ــاذ
ال�سريعة .
2 -2يكون م�س�ؤوال عن زوارق الإنقاذ ال�سريعة .
 3 -3ال�سيطرة على عمليات مكافحة احلرائق .
4 -4توفـري امل�ساعدات الطبية الأولية .
5 -5يكون م�س�ؤوال عن الرعاية الطبية .
6 -6ي�ؤدي �صفة �ضابط �أمن ال�سفن .
�7 -7أداء امله ـ ــام الأمني ـ ـ ــة  ،مب ـ ــا فـ ــي ذلـ ــك
مكافحة القر�صنــة ومكافحة ال�سطــو
امل�سل ـ ــح والأن�شطة ذات ال�صلة .
الربابن ـ ــة وال�ضبـ ــاط العاملـ ــون
فـي العبـ ــارات ال�سريعة .

� 12شهادة اللياقة الطبية �سارية املفعول .

جمي ــع البح ـ ـ ــارة .

مالحظــــــــة :
على جميع الربابنة وال�ضباط فـ ــي �أثنــاء خدمتهــم فـي ال�سفـين ـ ــة العمانيـ ـ ــة � ،أن يكونـ ـ ــوا
حا�صلني علــى �شهــادات الأهلية البحرية �سارية املفعول فـي :
1 -1التدريب على ال�سالمة الأ�سا�سية .
2 -2قوارب النجاة وزوارق الإنقاذ .
3 -3مكافحة احلرائق املتقدمة .
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قـرار وزاري
رقـم 2016/137
ب�إ�صــدار الئحــة �أمــن ال�سفــن واملوانــئ
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و إ�لــى قانــون تنظيــم املالحــة البحريــة فـي املي ــاه الإقليمي ــة ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 81/98
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانـي رقم  84/60بان�ضمــام ال�سلطنـة �إىل االتفاقيتني الدوليتني لقواعد
منع الت�صادم فـي البحار ول�سالمـة الأرواح فـي البحار ،
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2004/63بالت�صديــق علـى املدون ــة الدولي ــة لأمــن ال�سفــن
واملوانئ ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن �أمن ال�سفن واملوانئ  ،ب�أحكام الالئحة 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 .
�صـــدر فـي  4 :من ذي احلجـة 1437هـ
املوافـــــــق  6 :من �سبتمبـــــــــر 2016م

د � .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1164
ال�صادرة فـي 2016/10/2م
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الئحـة �أمـن ال�سفـن واملوانـئ
الف�صـل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املـــادة ( ) 1
التعريفـات
يكون للكلمات والعبارات الآتية  -فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  -املعنى املبني قرين كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت .
الوكيــل :
وكيل الوزارة للموانئ وال�ش�ؤون البحرية .
ال�سلطـة البحريـة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية بالوزارة .
املديـر العـام :
مدير عام ال�ش�ؤون البحرية .
اللجنـة الرئي�سيـة :
اللجنة الرئي�سية لأمن ال�سفن واملوانئ وامل�شكلة وفقا للمادة ( )6من هذه الالئحة .
مينــاء :
كل ميناء جتاري � ،أو �صناعي � ،أو �سياحي  ،ي�ستقبل �سفنا تقوم برحالت دولية  ،وما ي�شتمل
عليه من مرافق .
ال�سفينــة :
كل من�ش ـ�أة تعمل عادة �أو تكــون معــدة للعمــل فـي املالحــة البحريــة  ،وت�شتمــل على جميع
امللحقات والتفرعات ال�ضرورية ال�ستثمارها مبا فيها وحدات احلفر البحرية املتنقلة .
ال�ضابـط الوطنـي لأمـن املوانـئ :
مدير �أمن املوانئ فـي �شرطة خفر ال�سواحل ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
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م�سـ�ؤول �أمـن ال�سفـن واملوانـئ :
املوظف املفو�ض من قبل ال�سلطة البحرية للقيام ب�أعمال التفتي�ش والرقابة الأمنية على
ال�سفن واملوانئ .
�ضابـط �أمـن ال�سفينـة :
ال�شخ�ص امل�س�ؤول �أمام الربان على منت ال�سفينة عن �أمن ال�سفينة  ،الذي تعينه ال�شركة ،
وت�شمل تلك امل�س�ؤولي ــة تنفيذ خطة �أمن ال�سفين ــة  ،وحتديثها  ،واالت�ص ــال ب�ضابط �أمن
ال�شركة  ،وب�ضابط �أمن امليناء .
�ضابـط �أمـن ال�شركـة :
ال�شخ ــ�ص ال ــذي تعين ــه ال�شرك ــة ل�ضمــان �إجراء تقيي ــم لأمن ال�سفين ــة  ،وو�ضع خط ــة �أمن
ال�سفينة  ،وتقدميها ليتم �إقرارها  ،ثم تنفيذها وحتديثها  ،واالت�صال بكل من �ضابط �أمن
امليناء  ،و�ضابط �أمن ال�سفينة .
�ضابـط �أمـن املينـاء :
ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن و�ضع خطة �أمن امليناء وتنفيذها وتنقيحها وحتديثها  ،وعن االت�صال
بكل من �ضباط �أمن ال�سفن  ،و�ضباط �أمن ال�شركة .
الربــان :
كل �شخ�ص توفرت فيه ال�شروط القانونية  ،وعهدت �إليه قيادة ال�سفينة � ،أو توىل قيادتها
بالفعل �أو ب�صفة م�ؤقتة .
االتفاقيــة :
االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م وتعديالتها .
املدونــة :
املدونة الدولية لأمن ال�سفن واملرافق املينائية .
الـــ�شـــركـــة :
ال�شركة التي تتوىل �إدارة وتطقيم وجتهيز وت�شغيل ال�سفينة .
ال�شهـادة الدوليـة لأمـن ال�سفـن :
ال�شه ــادة ال�ص ــادرة من ال�سلطة البحريــة �أو من تفو�ض ــه لل�سفــن  ،تفيد ا�ستيفــاء ال�سفين ــة
لكافـة متطلبـات االتفاقيـة  ،واملدونة  ،وفقا للمدة التي حتددها ال�سلطة البحرية  ،بحيث
ال تتجاوز هذه املدة ( )5خم�س �سنوات .
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خطة �أمن ال�سفينة :
اخلطة التي تو�ضع ل�ضمان تطبيق تدابري على منت ال�سفينة حلماية الأ�شخا�ص املوجودين
علـى متنه ـ ــا � ،أو الب�ضائـ ــع � ،أو وحـ ــدات نقـ ــل الب�ضائ ـ ــع � ،أو م ـ ـ�ؤن ال�سفينـ ـ ــة � ،أو ال�سفين ـ ـ ــة ،
من خماطر ناجمة عن حادثة �أمنية  ،واملعتمدة من قبل الـ�سلطة الــبحرية �أو من تفو�ضه .
خطة �أمن امليناء :
خطــة تو�ضع ل�ضم ــان تطبيــق تدابي ــر ت�سته ــدف حماي ــة املين ــاء  ،وال�سف ــن  ،والأ�شخــا�ص ،
والب�ضائع  ،ووحدات نقل الب�ضائع  ،وم�ؤن ال�سفينة  ،من املخاطر الناجمة عن حادثة �أمنية ،
واملعتمدة من قبل ال�سلطة البحرية .
التفتي�ش املف�صل :
تفت ــ�ش ال�سفين ــة عند توافر الأ�سباب الداعية لالعتقاد ب�أن ظروف ال�سفين ــة من الناحي ــة
الأمنية ال تفـي باملتطلبات الدولية  ,بحيث يت�ضمن احلاجة �إىل املزيد من الفح�ص للت�أكد
من االمتثال للمتطلبات الأمنية .
امل�ستوى الأمني : 1
امل�ستوى الذي ي�ستوجب تطبيق تدابري �أمنية وقائية دنيا مالئمة فـي جميع الأوقات .
امل�ستوى الأمني : 2
امل�ستوى الذي ي�ستوجــب تطبيق تدابيــر �أمنيــة وقائيـة �إ�ضافية مالئمة لفرتة من الزمن ،
نتيجة تزايد املخاطر املنذرة بوقوع حادثة �أمنية .
امل�ستوى الأمني : 3
امل�ستوى الذي ي�ستوجب تطبيق تدابري �أمنية وقائية خا�صة لفرتة زمنية حمدودة  ،عندما
يكون وقوع حادثة �أمنية مرجحا �أو و�شيكا  ،حتى و�إن تعذر حتديد الهدف املق�صود .
املـــادة ( ) 2
نطـاق التطبيـق
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ما ي�أتي :
 - 1ال�سفن التي تعمل فـي رحالت دولية  ،وت�شمل :
أ� � -سفن الركاب .
ب � -سفن الب�ضائع التي تكون حمولتها الإجمالية ( )500خم�سمائة طن ف�أكرث .
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ج  -ال�سفن ال�سريعة (. )HSC
د  -وحدات احلفر البحرية املتنقلة .
 - 2املوانئ التي ت�ستقبل �سفنا تعمل فـي رحالت دولية .
ال ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�سفن الع�سكرية  ،وال�سفن امل�ساعدة لها  ،وال�سفن التي
متلكها �أو ت�شغلها حكومة �سلطنة عمان  ،وت�ستخدم فـي خدمات حكومية غري جتارية .
املـــادة ( ) 3
تعميـم م�ستـوى الأمـن البحـري
على ال�سلطة البحرية تعميم امل�ستوى الأمني الواجب اتباعه على ال�سفن العمانية � -أينما
وجـدت  -وال�سفـن الأجنبيـة فـي امليـاه الإقليميـة العمانيـة  ،وفـي املوانـئ العمانيـة  ,بعد
اعتماده من الوكيل .
املـــادة ( ) 4
مهـام م�سـ�ؤول �أمـن ال�سفـن واملوانـئ
يتوىل م�س�ؤول �أمن ال�سفن واملوانئ القيام باملهام الآتية :
 - 1التفتي�ش والرقابة علـى ال�سفـن العمانيـة � -أينمـا وجـدت  -والتفتيــ�ش والرقابــة
على ال�سفن الأجنبية فـي املياه الإقليمية  ،وفـي املوانئ العمانية .
 - 2التفتي�ش والرقابة على املوانئ العمانية  ،للت�أكد من توافقها مع متطلبات املدونة .
 - 3امل�شاركة فـي �إعداد وتن�سيق جميع التمارين والتدريبات امل�شرتكة مع اجلهات ذات
العالقة  ،بالتن�سيق مع ال�ضابط الوطني لأمن املوانئ .
ويجوز لل�سلطة البحرية �أن تعهد ببع�ض هذه املهام �إىل هيئة ت�صنيف � ،أو هيئة �أمنية
معتمدة .
املـــادة ( ) 5
مهـام ال�ضابـط الوطنـي لأمـن املوانـئ
يتوىل ال�ضابط الوطني لأمن املوانئ القيام باملهام الآتية :
 - 1الت�أكد من تنفيذ الإجراءات الأمنية فـي املوانئ العمانية .
 - 2الت�أكد من تنفيذ �إجراءات امل�ستوى الأمني فـي �أي من املوانئ العمانية .
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الف�صـل الثانـي
اللجــــان
املـــادة ( ) 6
اللجنـة الرئي�سيـة
ت�شكل اللجنة الرئي�سية برئا�سة املدير العام  ،وع�ضوية كل من :
 - 1ممثل عن �شرطة خفر ال�سواحل ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
 - 2ممثل عن البحرية ال�سلطانية العمانية .
 - 3ممثل عن مركز الأمن البحري .
 - 4ممثل عن الإدارة العامة للعمليات ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
 - 5ممثل عن الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
 - 6ممثل عن الإدارة العامة للجمارك ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
 - 7ممثل عن قيادة �شرطة �أمن من�ش�آت النفط والغاز ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
 - 8ممثل عن املديرية العامة للموانئ بالوزارة .
 - 9ممثل عن ال�سلطة البحرية (مقرر اللجنة) .
وي�صدر بت�سمية رئي�س اللجنة الرئي�سية و�أع�ضائها ونظام عملها قرار من الوكيل .
املـــادة ( ) 7
مهـام اللجنـة الرئي�سيـة
تتوىل اللجن ــة الرئي�سي ــة متابعة تطبيق متطلبــات �أمن ال�سفــن واملوانــئ  ،وب�صفــة خا�ص ــة
ما ي�أتي :
 - 1الت�أكد من الفعالية امل�ستمرة للتدابري الأمنية على ال�سفن  ،وفـي املوانئ  ،بناء
على التقييم الفعال للتهديدات الأمنية .
 - 2التو�صية باعتماد اخلطط الأمنية لل�سفن واملوانئ  ،والتي تعتمد من قبل ال�سلطة
البحرية .
 - 3التو�صية بتحديد امل�ستويات الأمنية لل�سفن واملوانئ العمانية  ،ورفعها �إىل الوكيل
لالعتماد .
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 - 4حتديد متطلبات تعيني �ضباط �أمن امليناء .
 - 5التحقق من �أن متطلبات التمارين والتدريبات امل�شرتكة املطلوبة من املوانئ قد
مت الوفاء بها ح�سب خطة �أمن امليناء .
 - 6اال�ستجابة للإنذارات الأمنية من ال�سفن العمانية .
 - 7حتديــد إ�جــراءات التفتيــ�ش والرقاب ــة على ال�سف ــن الأجنبي ــة الزائ ــرة للموان ــئ
العمانية  ،للت�أكد من توافقها مع املتطلبات الدولية لأمن ال�سفن واملوانئ .
املـــادة ( ) 8
جلنـة �أمـن املينـاء
على �إدارة كل ميناء ت�شكيل جلنة لأمن امليناء  ،وتتوىل هذه اللجنة تطبيق متطلبات املدونة
بالتن�سيق مع اللجنة الرئي�سية .
الف�صـل الثالـث
معاينـة ال�سفـن و�إ�صـدار ال�شهـادة الدوليـة لأمـن ال�سفـن
املـــادة ( ) 9
�آليـة معاينـة ال�سفـن العمانيـة
تخ�ضع ال�سفينة العمانية للمعاينة قبل �إ�صدار ال�شهادة الدولية لأمن ال�سفن  ،وذلك على
النحو الآتي :
 - 1املعاينة الأولية لل�سفينة قبل و�ضعها فـي اخلدمة  ،بحيث ت�شمل النظام الأمني
على ال�سفينــة  ،واملعــدات الواجــب توفرهــا  ،وذلك طبقا خلطــة �أمن ال�سفينــة ،
ومتطلبات االتفاقية واملدونة .
 - 2املعاينة ال�سنوية لل�سفينة .
 - 3معاينــة بينيــة بني ال�سنتيـن الثانية والثالثـة من تاريخ �إ�صــدار ال�شهــادة الدوليــة
لأمن ال�سفن  ،طبقا ملتطلبات املدونة .
 - 4معاينة لتجديد ال�شهادة على فرتات حتددهــا ال�سلطــة البحريــة  ،على �أال تزيــد
مدتها على ( )5خم�س �سنوات .
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املـــادة ( ) 10
�إجـراءات تقييـم �أمـن ال�سفـن
على �ضابط �أمن ال�شركة تقييم �أمن ال�سفينة  ،على النحو الآتي :
 - 1حتديد الإجراءات والتدابري الأمنية املعمول بها على ال�سفينة .
 - 2حتديــد العمليات الرئي�سية على ال�سفينــة الواجــب الأخــذ بها  ،من �أجل توفيــر
االحتياطات واحلماية لها .
 - 3حتديد املخاطر الأمنية التي قد تتعر�ض لها ال�سفينة  ،وتقييمها  ،وحتديد �أوجه
الق�صور فيها .
 - 4حتديد �أوجه ال�ضعف  ،مبا فيها العوامل الب�شرية  ،التي تعرتي البنى الأ�سا�سية ،
وال�سيا�سات  ،والإجراءات .
وينبغي لل�شركة القيام بتوثيق عملية التقييم على ال�سفينة  ،وحفظها  ،ومراجعتها .
املـــادة ( ) 11
�إعـداد خطـة �أمـن ال�سفينـة
يجوز لل�سلطة البحرية تفوي�ض هيئة ت�صنيف �أو هيئة �أمنية معتمدة من قبلها  ،للقيام
بعملية �إعداد خطة �أمن ال�سفينة �أو اعتمادها �أو مراجعتها  ،و�إجراء التعديالت الالزمة
عليها  ،وفـي هذه احلالة  ،ال يجوز �أن تكون هذه الهيئة قد ا�شرتكت فـي �إعداد تقييم �أمن
ال�سفينة � ،أو فـي �إعداد اخلطة نف�سها � ،أو التعديالت التي طر�أت عليها .
وعلى كل �سفينة عمانية �أن حتمل على متنها ب�شكل دائم خطة �أمن معتمدة من ال�سلطة
البحرية � ،أو من هيئة ت�صنيف � ،أو هيئة �أمنية معتمدة من ال�سلطة البحرية .
املـــادة ( ) 12
تفا�صيـل خطـة �أمـن ال�سفينـة
تكتب خطة �أمن ال�سفينة باللغتني العربية والإجنليزية  ،ويجب �أن حتتوي على العنا�صر
الآتية :
 - 1تفا�صيل كل من امل�ستوى الأمني  ، 1وامل�ستوى الأمني  ، 2وامل�ستوى الأمني  ، 3وفقا
ملا هو وارد فـي املدونة .
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� - 2إجراءات منع �إدخال الأ�سلحة واملواد اخلطرة غري املرخ�ص بحملها فـي ال�سفينة .
 - 3حتديد الأماكن على ال�سفينة التي ال ي�سمح بدخولها �إال من قبل املفو�ضني ،
و�إجراءات منع الدخول لغري امل�سموح لهم بدخول هذه الأماكن .
� - 4إج ــراءات اال�ستجاب ــة للتهدي ــدات الأمنيـ ــة �أو الت�صرف ــات غري امل�شروع ــة  ،مب ــا
فـي ذلك التدابري الالزمة للحفاظ على �أمن ال�سفينة فـي الظروف االعتيادية ،
وعند التعامل مع امليناء .
� - 5إجراءات الإخالء فـي حالة التهديدات الأمنية � ،أو خمالفة القواعد الأمنية .
 - 6واجبات �أفراد ال�سفينة املوكل �إليهم م�س�ؤوليات �أمنية  ،وواجبات �أفراد ال�سفينة
الآخرين املتعلقة بعنا�صر الأمن .
� - 7إجراءات املراجعة الدورية جلميع الأن�شطة الأمنية على ال�سفينة  ،ح�سب متطلبات
املدونة .
� - 8إجراءات التمارين والتدريبات على ال�سفينة .
� - 9إجراءات التن�سيق مع �أن�شطة �أمن امليناء .
� - 10إجراءات املراجعة الدورية للخطة وحتديثها .
� - 11إجراءات الإبالغ عن حوادث الأمن .
 - 12حتديد �ضابط �أمن ال�سفينة .
 - 13حتديد �ضابط �أمن ال�شركة  ،وو�سائل االت�صال به على مدار ال�ساعة .
 - 14الإجراءات الالزمة ل�ضمان فح�ص  ،واختبار  ،ومعايرة  ،و�صيانة معدات �أمن
ال�سفينة .
 - 15حتديد الأماكن التي توجد بها نقاط ت�شغيل نظام التحذير الأمني  ،و�إجراءات
وتعليم ــات و�إر�ش ــادات ا�ستخ ــدام هذا النظـام  ،مبا فـي ذلك ت�شغيل ــه  ،و�إيقاف ــه ،
و�إعادة �ضبطه .
� - 16إجراءات �أمن الركاب والب�ضائع .
وعند ت�سليم خطة �أمن ال�سفينة �أو تعديالتها العتمادها من قبل ال�سلطة البحرية  ،يرفق
بها تقييم �أمن ال�سفينة الذي مت اال�ستناد �إليه عند و�ضع اخلطة �أو تعديالتها .
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املـــادة ( ) 13
�إ�صـدار �شهـادة �أمـن ال�سفينـة
ت�صدر ال�شهادة الدولية لأمن ال�سفن من قبل ال�سلطة البحرية � ،أو هيئة ت�صنيف � ،أو هيئة
�أمنية معتمدة من قبلها  ،طبقا ملتطلبات املدونة  ،ووفقا للنموذج املرفق بها  ،على �أال تتجاوز
مدتها ( )5خم�س �سنوات  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1عند �إمتام املعاينة الأولية لل�سفينة لإ�صدار ال�شهادة لها � ،أو عند ا�ستكمال عملية
معاينة ال�سفينة لتجديد ال�شهادة خالل الأ�شهر الثالثة ( )3ال�سابقة على انتهاء
ال�شهادة احلالية  ،ف�إن ال�شهادة اجلديدة تكون �سارية من تاريخ �إمتام املعاينة ملدة
ال تتجاوز ( )5خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء ال�شهادة احلالية .
 - 2عند �إمتام املعاينة بغر�ض التجديد قبل انتهاء �صالحية ال�شهادة احلالية ب�أكرث
من ( )3ثالثة �أ�شهر  ،ف�إن ال�شهادة اجلديدة تكون �سارية املفعول من تاريخ �إمتام
املعاينة  ،وملدة ال تتجاوز ( )5خم�س �سنوات من تاريخ �إمتام املعاينة .
 - 3فـي حالة �إمتام املعاينة بغر�ض التجديد وتعذر �إ�صدار �أو ت�سليم �شهادة جديدة
قبل انتهاء �صالحية ال�شهادة احلالية  ،يجوز لل�سلطة البحرية � ،أو من تفو�ضه ،
�أن تعتمــد ال�شهــادة احلاليــة  ،ويتعني قبول هذه ال�شهادة ملــدة �إ�ضافيــة ال تتجــاوز
( )5خم�سة �أ�شهر من تاريخ انتهاء �صالحية ال�شهادة .
 - 4فـي حالة �إمتام املعاينة بعد تاريخ انتهاء ال�شهادة  ،ف�إن ال�شهادة اجلديدة تكون
�سارية من تاريخ �إمتام املعاينة ملدة ال تتجاوز ( )5خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء
ال�شهادة .
� - 5إذا كانت ال�سفينة عند انتهاء �صالحية ال�شهادة موجودة فـي ميناء غري امليناء
الذي يتعي ــن فيه �إج ــراء املعاين ــة  ،يجوز لل�سلط ــة البحري ــة �أن متدد �صالحيــة
ال�شهادة  ،غري �أن هذا التمديد مينح فقط بهدف ال�سماح لل�سفينة با�ستكمال
رحلته ــا �إىل امليناء الذي يتعني �إجراء املعاين ــة فيه  ،وبعد التحق ــق من �أن هذا
التمديد ال ي�ؤثر على �أمن ال�سفينة  ،وال يجوز �أن يزيد التمديد على ( )3ثالثة
�أ�شهر  ،وال يجوز لل�سفينة التي منحت التمديد  -عند و�صولها للميناء الذي
�ستخ�ضع فيه للمعاينة  -مغادرة هذا امليناء قبل احل�صول على �شهادة جديدة بعد
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�إمتام املعاينة  ،وتكون �صالحية ال�شهادة اجلديدة ملدة ال تتجاوز ( )5خم�س �سنوات
من تاريخ انتهاء �صالحية ال�شهادة .
 - 6يجوز لل�سلطة البحرية �أن متدد ال�شهادة ال�صادرة لل�سفينة التي تعمل فـي رحالت
ق�صرية  -ومل متدد �شهادتها وفقا للأحكام الواردة فـي هذه املادة  -ملدة ال تتجاوز
(� )1شهرا واحدا من تاريخ انتهائها  ،وعند �إمتام املعاينة تكون مدة �صالحية
ال�شهادة ال تتجاوز ( )5خم�س �سنوات من تاريخ انتهائها .
املـــادة ( ) 14
تعديـل �صالحيـة �شهـادة �أمـن ال�سفينـة
فـي حالة �إمتام املعاينة البينية قبل املدة املحددة  ،يتعني اتخاذ ما ي�أتي :
 - 1يعدل تاريخ انتهاء ال�صالحية امل�سجلة فـي ال�شهادة لتاريخ ال يتجاوز ( )3ثالث
�سنوات بعد تاريخ �إمتام املعاينة البينية .
 - 2يجوز �أن يبقى تاريخ انتهاء �صالحية ال�شهادة دون تغيري �شريطة �إجراء معاينة
�إ�ضافية �أو �أكرث  ،بحيث ال تتجاوز احلد الأق�صى للفرتات الفا�صلة بني املعاينات
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )13من هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 15
انتهـاء �صالحيـة �شهـادة �أمـن ال�سفينـة
تنتهي �صالحية ال�شهادة الدولية لأمن ال�سفن فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا مل ت�ستكمل املعاينات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )9من هذه الالئحة .
� - 2إذا مل يتم اعتم ــاد ال�شه ــادة الدولي ــة لأمــن ال�سفـن من قبـل ال�سلطة البحرية ،
�أو من تفو�ضه .
 - 3عند حتويل ال�سفينة لعلم دولة �أخرى .
 - 4عند تغيري ال�شركة التي ت�شغل ال�سفينة .
املـــادة ( ) 16
تزويـد ال�سلطـة البحريـة بن�سخـة مـن ال�شهـادة الأمنيـة
فـي حالة ت�سجيل ال�سفينة حتت العلم العماين  ،يتعني على مالك ال�سفينة تزويد ال�سلطة
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البحري ــة بن�سخ ــة من ال�شهادة الدولية لأمن ال�سفن  ،وجميع املعلومــات املتعلقــة به ــذه
ال�شهادة مبا فيها تقارير املعاينات ذات العالقة التي كانت حتملها .
املـــادة ( ) 17
انتقـال م�س�ؤوليـة �إدارة �أو ت�شغيـل �سفينـة
�إذا انتقلت م�س�ؤولية �إدارة �أو ت�شغيل �سفينة عمانية من �شركة �إىل �أخرى ف�إن ال�شهادة الدولية
لأمن ال�سفن تعترب منتهية ال�صالحية  ،وفـي هذه احلالة يجب على ال�شركة ال�سابقة �أن
تقوم بتزويد ال�شركة اجلديدة باملعلومات اخلا�صة بال�شهادة الدولية لأمن ال�سفن  ،و�أي
معلومات ت�سهل عملية املعاينة  ،بغر�ض جتديد ال�شهادة  ،و�إخطار ال�سلطة البحرية بذلك .
املـــادة ( ) 18
�إ�صـدار �شهـادة �أمـن �سفينـة م�ؤقتـة
لل�سلطة البحرية �أو من تفو�ضه  ،بعد التحقق من امتثال ال�سفينة ملتطلبات املعاينة الواردة
فـي املادة ( )9من هذه الالئحة � ،إ�صدار �شهادة دولية م�ؤقتة لأمن ال�سفن تكون �سارية ملدة
(� )6ستة �أ�شهر � ،أو حتى �إ�صدار ال�شهادة الدولية لأمن ال�سفن �أيهما �أقرب  ،طبقا للنموذج
املرفق فـي املدونة  ،وت�صدر ال�شهادة الدولية امل�ؤقتة لأمن ال�سفن  ،فـي احلاالت الآتية :
أ�  -بعد بناء ال�سفينة و�إدخالها اخلدمة � ،أو �إعادة ت�شغيلها .
ب  -عند تغيري علم ال�سفينة �إىل العلم العماين .
ج  -عند انتقال م�س�ؤولية ت�شغيل ال�سفينة �إىل �شركة جديدة .
ويتم �إ�صدار ال�شهادة امل�ؤقتة  ،بعد الت�أكد مما ي�أتي :
أ�  -ا�ستكمال التقييم الأمني ح�سب املتطلبات الدولية .
ب  -توفري ن�سخ من خطة �أمن ال�سفينة تفيد ا�ستيفاء ال�سفينة ملتطلبات االتفاقية ،
واملدونة  ،والت�أكد من �أن اخلطة املقدمة من قبل ال�شركة تنفذ فعال على ال�سفينة .
ج  -وجود �إنذار �أمني على ال�سفينة  ،وفقا ملتطلبات كل من االتفاقية  ،واملدونة � ،إذا
كان ذلك �ضروريا .
د � -أن يكون �ضابط �أمن ال�شركة على علم تام باملتطلبات الدولية اخلا�صة باخلطة
الأمنية  ،واعتمادها  ،وتنفيذها على ال�سفينة .
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هـ  -اتخــاذ الرتتيبــات الالزمــة لإجـراء املعاينة املطلوبــة  ،وفقــا للمــادة ( )9من هــذه
الالئح ـ ــة  ،على �أن ي�ضمـ ــن �ضابـط �أمن ال�شركـ ــة �أن ال�سفينـ ــة �ستخ�ضـ ــع بنجـ ــاح
للمعاينة املطلوبة مبا فيها التمارين والتدريبات وواجبات الربان والطاقم
الأمني .
و � -أن يكون �ضابط �أمن ال�سفينة على اطالع تام باملتطلبات الدولية املحددة فـي
املدونة .
ال يجوز لل�سلطة البحرية �أو من تفو�ضه �إ�صدار �شهادة دولية م�ؤقتة لأمن ال�سفن � ،إذا
تبني �أن مالك ال�سفينة �أو ال�شركة يرغب فـي احل�صول على هذه ال�شهادة بهدف تفادي
االلتزام مبتطلبات االتفاقية � ،أو املدونة بعد انتهاء �صالحية ال�شهادة امل�ؤقتة الأوىل .
الف�صـل الرابـع
التزامـات ال�شركـة والربـان وم�سـ�ؤول �أمـن ال�سفـن واملوانـئ
املـــادة ( ) 19
التزامـات ال�شركـة
تلتزم ال�شركة مبا ي�أتي :
 - 1الت�أكــد من �أن خطة �أمن ال�سفينة تت�ضمن ن�صا وا�ضحا مينــح الربــان ال�سلطة
العليا فـي �إ�صدار القرارات املتعلقة ب�أمن ال�سفينة  ،وطلب امل�ساعدة من ال�شركة ،
�أو من �أي حكومة متعاقدة  ،وفقا ملا تقت�ضيه ال�ضرورة .
 - 2حتديــد �ضابــط �أمن ال�سفينــة  ،بحيث يكــون حا�صــال على �شهــادة �ضابط �أمن
ال�سفينة  ،معتمدة من قبل ال�سلطة البحرية .
 - 3توفيــر الدعــم الــالزم للربــان  ،و�ضابط �أمن ال�شركة  ،و�ضابط �أمن ال�سفينة ،
للقيام بواجباتهم  ،والوفاء مب�س�ؤولياتهم  ،طبقا ملتطلبات املدونة .
 - 4و�ضــع خطـ ــة �أمنيـ ــة  ،وفقـ ــا ملتطلبـ ــات كل من االتفاقيـ ــة  ،واملدون ــة لكل �سفينــة
من �سفنها .
 - 5و�ضع برنامج تدريبــي خا�ص ب�أمن ال�سفينة  ،و�إخ�ضــاع طاقــم ال�سفينــة لــدورات
تعريفيـ ــة مبتطلب ـ ــات �أم ــن ال�سفـ ــن واملوان ــئ  ،ومتابعـ ــة التدريب ــات والتماريـ ــن
على منت ال�سفينة .
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 - 6الت�أكد من �أن ال�سفينة مطقمة  ،وفقا ملتطلبات التطقيم الآمن لل�سفن ال�صادرة
عن ال�سلطة البحرية .
 - 7و�ضع �إجراءات �أمن الركاب  ،والب�ضائع على ال�سفينة .
 - 8اتخاذ الإجراءات الإ�ضافية املن�صو�ص عليها فـي خطة �أمن ال�سفينة  ،وتعليمات
ال�سلطة البحرية فـي حال زيارة موانئ يزيد فيها اخلطر الأمني .
 - 9اتخاذ الإجراءات الإ�ضافية الطارئة عند الإعالن عن رفع امل�ستوى الأمني .
 - 10تزويد ال�سفينة ب�أجهزة الإنذار الأمني  ،وفقا ملتطلبات املدونة .
� - 11إبالغ ال�سلطة البحرية  -وب�شكل فوري  -عن �أي عطل فـي معدات �أمن ال�سفينة ،
والذي من �ش�أنه تهديد �أمن ال�سفينة .
 - 12توفيــر�سجالت �إلكرتونيــة على ال�سفينــة باللغتيــن العربيــة والإجنليزية  ،توثق
�أن�شطة الأمن على ال�سفينة مبا فيها التدريبات والتمارين واملخاطر واالت�صاالت
املتعلقة ب�أمن ال�سفينة .
املـــادة ( ) 20
التزامـات الربـان
يلتزم الربان بالآتي :
 - 1االحتفاظ بجميع ال�شهادات والوثائق املتعلقة ب�أمن ال�سفينة .
 - 2جتهيز ال�سفينة مبعدات الأمن البحري  ،ح�سب متطلبات املدونة .
 - 3الت أ�ك ــد من �أن ال�سفين ــة تفـي مبتطلب ــات ال�سالم ــة والأمــن البح ــري لطاقمه ــا
وركابها  ،واملوانئ التي ت�صل �إليها .
 - 4التقيد بالقوانني والإجراءات النافذة فـي ال�سلطنة .
املـــادة ( ) 21
التزامـات م�سـ�ؤول �أمـن ال�سفـن واملوانـئ
يلتزم م�س�ؤول �أمن ال�سفن واملوانئ بالآتي :
 - 1ع ــدم �إعط ــاء ال�سف ــن التي ترفع عل ــم دول لي�س ــت طرف ــا فـي االتفاقي ــة  ،معامل ــة
تف�ضيلية على ال�سفن التي ترفع علم �إحدى الدول الأطراف فـي االتفاقية .
-542-

 - 2اتخاذ الإجراءات الالزمة التي تكفل عدم ت�أخري � ،أو �إيقاف � ،أو منع  ،دخول
ال�سفينة للميناء ب�شكل غري مربر .
الف�صـل اخلامـ�س
خطـة �أمـن املينـاء
املـــادة ( ) 22
التزامـات املينـاء
يلتزم امليناء مبا ي�أتي :
 - 1تعيني �ضابط �أمن ميناء  ،وفقا ملتطلبات املدونة .
 - 2و�ضع خطة �أمنية للميناء  ،وفقا ملتطلبات املدونة  ،وتطبيق هذه اخلطة  ،و�إجراء
التمارين  ،والتدريبات املرتبطة بها .
 - 3التقي ــد مبا حتدده ال�سلط ــة البحريــة ب�ش�أن تنفيذ متطلبات امل�ستويات الأمني ــة
املن�صو�ص عليها فـي اخلطة الأمنية  ،ب�صورة ت�ضمن وجود �إجراءات �أمنية
لال�ستجابة للتهديد الأمني  ،دون الإ�ضرار ب�أن�شطة امليناء .
املـــادة ( ) 23
اعتمـاد خطـة �أمـن املينـاء
تقوم ال�سلطة البحرية باعتماد خطة �أمن امليناء  ،وفقا ملتطلبات املدونة  ،وذلك بعد تو�صية
اللجنة الرئي�سية  ،و�إجراء التقييم الالزم .
املـــادة ( ) 24
تلقـي الإنـذار الأمنـي
تتلقى ال�سلطة البحرية الإنذار الأمني الذي يرد �إليها من ال�سفينة  ،وتقوم ب�إبالغ اللجنة
الرئي�سية  ،وتفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع م�ستوى التهديد الأمني  ،و�إعطاء الإر�شادات
الالزمة لل�سفينة .
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الف�صل ال�ساد�س
�إجراءات الرقابة والتفتي�ش على ال�سفينة وامليناء
املـــادة ( ) 25
الرقابـة والتفتيـ�ش علـى املينـاء
يخ�ضع امليناء للرقابة بوا�سطة م�س�ؤول �أمن ال�سفن واملوانئ  ،للتحقق من التزامه ب�أحكام
املدونة  ،وتتمثل هذه الرقابة فـي الت�أكد مما ي�أتي :
 - 1وجود �ضابط �أمن للميناء م�ؤهل  ،طبقا ملتطلبات املدونة .
 - 2وجود خطة �أمنية للميناء معتمدة من قبل ال�سلطة البحرية .
 - 3تطبيق ما ورد فـي اخلطة الأمنية فـي جميع مرافق امليناء .
 - 4االلتزام مب�ستويات الأمن الثالثة املحددة من قبل ال�سلطة البحرية .
 - 5الت أ�ك ــد من إ�ج ــراء التماري ــن والتدريب ــات املن�صو�ص عليها فـي اخلط ــة الأمني ــة
للميناء .
املـــادة ( ) 26
الرقابـة والتفتيـ�ش علـى ال�سفـن الأجنبيـة
تخ�ضع ال�سفن الأجنبية عند وجودها فـي امليناء للرقابة والتفتي�ش بوا�سطة م�س�ؤول �أمن
ال�سفن واملوانئ  ،للتحقق من التزامها ب�أحكام املدونة  ،وتتمثل هذه الرقابة فـي الآتي :
 - 1الت�أكد من وجود ال�شهادة الدولية لأمن ال�سفن على ال�سفينة  ،ومن �صالحيتها ،
ومن املعاينات الدورية  ،و�صالحية ال�شهادة امل�ؤقتة � ،إن وجدت .
 - 2الت�أكد من وجود خطة �أمن ال�سفينة معتمدة من دولة علمها .
 - 3الت�أكد من وجود �ضابط �أمن لل�سفينة م�ؤهل  ،طبقا ملتطلبات املدونة .
 - 4الت أ�ك ــد من وجود الأجهزة واملعدات الأمنية  ،طبقا ملتطلبات كل من االتفاقي ــة ،
واملدونة .
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 - 5الت�أكد من قدرة الطاقم على اال�ستجابة للإنذار الأمني .
 - 6االطالع على خطة �أمن ال�سفينة .
 - 7الت�أكد من �آخر ع�شرة موانئ دخلتها ال�سفينة  ،والإجراءات التي مت اتخاذها فـي
موانئ الدول غري الطرف فـي االتفاقية .
املـــادة ( ) 27
التفتيـ�ش املف�صـل لل�سفينـة
يجوز مل�س�ؤول �أمن ال�سفن واملوانئ �إجراء التفتي�ش املف�صل على ال�سفينة � ،إذا توافرت �إحدى
احلاالت الآتية :
 - 1وجود دليل على عدم �صالحية ال�شهادة الدولية لأمن ال�سفن .
 - 2وجود معلومات �أو �أدلة على ق�صور فـي املعدات �أو الوثائق � ،أو الإجراءات الأمنية
على ال�سفينة .
 - 3وجـ ــود تقريـ ــر �أو �شكـ ــوى تت�ضمـ ــن معلومـ ــات موثوقـة تبيـن بو�ضوح �أن ال�سفينـ ــة
ال متتثل للمتطلبات الدولية للأمن البحري .
 - 4وجود �أدلة �أو معلومات تدل على �أن ربان ال�سفينة �أو العاملني عليها ال يوجد
لديهم الدراية الكافية بالإجراءات الأمنية الأ�سا�سية على ال�سفينة � ،أو �أنهم غري
قادرين على �إجراء التمارين الأمنية  ،وفقا ملتطلبات كل من االتفاقية  ،واملدونة ،
�أو مل ينفذوا هذه التمارين .
 - 5وجود �أدلة �أو معلومات على �أن �أفراد الطاقم الرئي�سي لل�سفينة ال توجد لديهم
القدرة على �إجراء االت�صاالت بامل�ستوى املقبول مع �ضابط �أمن ال�سفينة  ،ومع
الأ�شخا�ص املكلفني بامل�س�ؤوليات الأمنية على ال�سفينة .
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 - 6وج ــود �أدل ــة �أو معلومات على �أن ال�سفينة قد نقلت �أ�شخا�صــا �أو ب�ضائع من مين ــاء
�أو �سفينة �أخرى تنتهك املتطلبات الدولية  ،ومل يتم اتخاذ �إجراءات �أمنية �إ�ضافية
على ال�سفينة .
 - 7وجود �شهادة دولية لأمن ال�سفن م�ؤقتة �صدرت بعد �شهادة م�ؤقتة �سابقة  ،طبقا
ملتطلبــات املدونــة  ،بحيــث �شكلــت قناعــة لدى �ضابــط �أمن ال�سف ــن واملوانئ بـ�أن
الهدف من �إ�صدار �شهادتني م�ؤقتتني  ،كان تفاديا لالمتثال الكامل للمتطلبات
الدولية .
املـــادة ( ) 28
منـع ال�سفينـة مـن ال�سفـر �أو مـن دخـول املينـاء
يجوز لل�سلطة البحرية منع ال�سفينة من الإبحار � ،أو دخول امليناء  ،فـي حالة وجود خمالفة
ملتطلبات االتفاقية �أو املدونة � ،أو عدم توافر �أحد املتطلبات املن�صو�ص عليها فـي املادة ()26
من هذه الالئحة .
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قرار وزاري
رقم 2016/186
ب�إ�صــدار الئحــة التطقيــم الآمــن لل�سفــن العمانيــة
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إلــى قان ــون تنظي ــم املالح ــة البحري ــة فـي امليــاه الإقليمـي ــة ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رق ــم ، 81/98
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  84/60بان�ضمام ال�سلطنة �إىل االتفاقيتني الدوليتني لقواعد
منع الت�صادم فـي البحار  ،ول�سالمة الأرواح فـي البحار ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  90/65باملوافقة على ان�ضمــام �سلطنــة عمــان �إلـى االتفاقيـة
الدوليــة مل�ستوي ــات التدري ـ ــب و�إ�صــدار ال�شهــادات و�أعم ــال النوبــات للعامليــن فـي البح ــر
لعـ ــام 1978م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فــي �شـ�أن التطقيـم الآمـن لل�سفـن العمانيـة ب�أحكـام الالئحـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  7 :من ربيع الأول 1438هـ
املوافـــــق  7 :من دي�سمبـــــــر 2016م

د� .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالتـ ــ�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1173
ال�صادرة فـي 2016/12/18م
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الئحـة التطقيـم الآمـن لل�سفـن العمانيـة
الف�صــل الأول
تعاريــف و�أحكــام عامــة
املــادة ()1
يكون للكلمات والعبارات الآتية  -فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  -املعنى املبني قرين كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت .
 -2ال�سلطة البحرية:
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية بالوزارة .
 - 3االتفاقية:
االتفاقيــة الدوليــة مل�ستويــات التدريــب و�إ�صــدار ال�شه ــادات و�أعم ــال النوب ــات
للعامليـن فـي البحــر لعــام 1978م  ،ومدونتهـ ــا  ،و تعديالته ــا .
 - 4الربـــان :
ال�شخ�ص الذي ت�سند �إليه قيادة ال�سفينة ب�صفة قانونية .
 - 5البحـــار :
كل �شخ�ص يعمل فـي ال�سفينة ب�أي �صفة كانت .
 - 6ال�سفينـــة املبحـــرة :
�سفينــة غي ــر تل ــك ال�سفــن التــي تعم ــل ح�صري ــا فــي امليـاه الداخلية �أو فـي املياه
الواقعــة �ضمــن ميــاه حمميــة �أو مناطــق حممي ــة �أو مال�صقــة لهــا �أو املناطــق
التي تطبق فيها لوائح امليناء .
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� - 7شهـــادة الكفـــاءة :
ال�شهــادة ال�صــادرة �أو امل�صــدق عليهــا مــن ال�سلط ــة البحريــة للربابنــة وال�ضبــاط
وم�شغلــي الرادي ــو للنظ ــام العاملــي لال�ستغاثــة وال�سالمــة البحريــة  ،وفقــا لأحكــام
الئحــة تنظيــم إ�جــراءات ت�أهيــل وتدريــب وترخيــ�ص البحــارة العاملني على منت
ال�سفــن املبحــرة  ،والتي تخ ــول �صاحبهــا العـم ــل و�أداء مه ــام مرتبطــة مب�ستـ ــوى
امل�س�ؤولية املن�صو�ص عليها فـي تلك ال�شهادة .
� - 8شهـــادة الأهليـــة :
ال�شهادة ال�صادرة �أو امل�صدق عليها من ال�سلطة البحرية للبحارة  ،وفقا لأحكام
الئحة تنظيم �إجراءات ت�أهيل وتدريب وترخي�ص البحارة العاملني على منت
ال�سفن املبحرة  ،والتي تفيد ا�ستيفاءهم ملتطلبات التدريب والكفاءة � ،أو اخلدمة
البحرية املحددة فـي االتفاقية .
 - 9ال�شركــــة:
مالك ال�سفينــة � ،أو �أي جهــة أ�خ ــرى � ،أو �أي �شخــ�ص �آخــر ي�شغــل من�صــب مديــر
لل�سفينة �أو م�ست�أجر �سفينة غري جمهزة  ،يتوىل م�س�ؤولية ت�شغيل ال�سفينة بدال
عن مالك ال�سفينة  ،والذي يتحمل  -عند توليه هذه امل�س�ؤولية  -كافة الواجبات
وامل�س�ؤوليات املفرو�ضة على ال�شركة مبوجب هذه الالئحة .
 - 10م�ستنـد احلـد الأدنـى للتطقيـم الآمـن :
�شهادة ت�صدر من ال�سلطة البحرية لل�سفينة ملـدة ال تتجاوز ( )5خم�س �سنوات
قابلة للتجديد  ،تبني احلد الأدنى لأعداد ودرجات وم�ستويات املوظفني الذين
يجب �أن حتملهم ال�سفينة لتكون مطقمة بعدد �آمن من البحارة عند الإبحار .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�سفن العمانية  ،با�ستثناء ما ي�أتي :
 - 1ال�سفن امل�ستخدمة لأغرا�ض ع�سكرية �أو حربية .
 - 2ال�سفن اململوكة للدولة  ،وت�ستخدم لأغرا�ض حكومية غري جتارية .
� - 3سفن ال�صيد .
 - 4يخوت النزهة غري امل�ستخدمة لأغرا�ض جتارية .
 - 5ال�سفن اخل�شبية بدائية ال�صنع .
املــادة ( ) 3
ال يجوز للبحار حيازة �أو تناول امل�شروبات الكحولية  ،والعقاقري �أو الأدوية غري املرخ�صة
فـي ال�سفن  ،ويجب على ال�شركة اتخاذ التدابري الالزمة لتنفيذ ذلك و�ضمان االلتزام به .
املــادة ( ) 4
تكون الأولوية فـي تعيني البحارة للعمانيني  ،ويجوز لل�شركة تعيني بحارة من جن�سيات
�أخرى فـي حالة عدم توفر بحارة عمانيني  ،بعد تقدمي ما يثبت ذلك �إىل ال�سلطة البحرية .
الف�صــل الثانــي
�ساعــات العمــل والراحــة
املــادة ( ) 5
ي�ستحــق ك ــل من يعم ــل علــى مت ــن ال�سفين ــة فتــرة راح ــة ال تق ــل ع ــن ( )10ع�ش ــر �ساع ــات
كل(� )24أربــع وع�شريــن �ساعــة  ،ومبــا ال يقــل عــن (� )77سبع و�سبعــني �ساعــة راحــة كـ ــل ()7
�سبعــة أ�يــام .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز تق�سيم �ساعات الراحة �إىل �أكرث من فرتتني  ،ال تقل �إحداهما
ع ــن (� )6س ــت �ساع ــات  ،وال تتجــاوز فتــرات العمــل الفا�صلــة بيــن فتــرات ال ــراحة ()14
�أرب ــع ع�ش ــرة �ساع ــة .
ويجوز اال�ستثناء من �أحكام هذه املـادة فـي حالة الطوارئ � ،أو فـي الظروف الت�شغيلية امللحة ،
مع مراعاة عدم �إرهاق البحارة .
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املــادة ( ) 6
على الربان منح البحار �ساعات الراحة امل�ستحقة له فـي �أقرب فر�صة ممكنة بعد انتهاء
حالة الطوارئ � ،أو الظروف الت�شغيلية امللحة .
املــادة ( ) 7
يجب على ال�شركة و�ضع جداول زمنية للمناوبات فـي �أماكن على ال�سفينة ميكن الو�صول
�إليهــا ب�سهولــة  ،باللغــات املتداولــة فـي ال�سفينــة � ،إ�ضافة �إىل اللغة الإجنليزية  ،كما يجب
على ال�شركــة �إعداد �سجالت ب�ساعات الراحة اليومية  ،موقعة وخمتوما عليها من قبل
الربــان �أو من يفو�ضه  ،وت�سلم لكل بحار ن�سخة من ال�سجل اخلا�ص به .
الف�صــل الثالــث
التزامــات ال�شركــة
املــادة ( ) 8
على ال�شركة الت�أكد من �أن ال�سفينة حتمل عددا كافيا من البحارة امل�ؤهلني كحد �أدنى
وفقا مل�ستند احلد الأدنى للتطقيم الآمن  ،وذلك ل�ضمان �سالمة و�أمن املالحة  ،والبيئة
البحرية .
املــادة ( ) 9
على ال�شركة  -عند تعيني البحارة للخدمة البحرية فـي �سفنها  -الت�أكد من الآتي :
� - 1أن كل بحــار يحمــل ال�شهــادات املطلوبــة ذات ال�صلــة بواجباتهــم وم�س�ؤولياتهــم ،
�صادرة �أو م�صــدقا عليها من قبل ال�سلطة البحرية �أو من تفو�ضه .
� - 2أن البحار تلقى فـي التدريبات الالزمة جتديدا وحتديثا .
� - 3أن البحــار لديــه معرفــة تامــة بواجباتــه املحــددة  ،وبجميع الرتتيبات والأجهزة
واملعــدات والإجــراءات فـي ال�سفينــة  ،بالإ�ضافــة �إلــى خ�صائــ�ص ال�سفينــة املرتبطــة
مبهامه العادية �أو الطارئة .
� - 4أن الوثائق والبيانات املرتبطة بالبحار العامل فـي ال�سفينة قد مت �إعدادها وحفظها
ح�سب الأ�صول  ،وميكن الو�صول �إليها ب�سهولة .
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� - 5ضمان �إمكانية ا�ستجابة البحار فـي ال�سفينة حلاالت الطوارئ  ,لأداء وظائف
حيوية تتعلق ب�سالمة و�أمن ال�سفينة  ،ومنع �أو تخفيف التلوث .
� - 6ضمان وجود ات�صال �شفهي فعال بني البحارة فـي ال�سفينة املبحرة  ،وفقا للفقرتني
( 3و  )4من املـادة ( )14من الف�صل اخلام�س من االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح
فـي البحار و تعديالتها .
املــادة ( ) 10
على ال�شركة تقدمي تعليمات مكتوبة لربان كل �سفينة  ،يحدد فيها ال�سيا�سات والإجراءات
الواجب اتباعها للت�أكد من �أن جميع البحارة الذين يتم ت�شغيلهم حديثا عليها  ،ينالون
فر�صـ ـ ــة كافي ــة للتع ـ ــرف عل ــى املعــدات املوجـ ــودة عليه ــا  ،و�إج ــراءات ت�شغيله ـ ــا  ،وغريه ـ ــا
م ــن الرتتيبــات الالزمة لأداء واجباتهم بطريقة جيــدة  ،وذلك قبل �إكمال تعيينهم لأداء
تلك الواجبات .
املــادة ( ) 11
علـ ــى ال�شركـ ــة و�ض ــع �ضوابـ ــط  -وفقـ ــا لأحكـ ــام البندي ـ ــن ( )A -VIII / 2و ()B -VIII / 2

من االتفاقيــة  -ت�ضمــن مناوبــات م�ستمــرة و�آمنــة � ،أو مناوبــات منا�سبة للظروف ال�سائدة
على كل �سفينة  ،وفـي جميع الأوقات .
الف�صــل الــرابع
م�س�ؤوليــات الربــان والبحــارة
املــادة ( )12
يج ــب عل ــى الربــان اتخــاذ جمي ــع اخلط ــوات الالزم ــة لتنفي ــذ �أي تعليمـ ــات ت�صــدر �إلي ـ ــه
من ال�شركــة  ,وفقــا لأحكــام هــذه الالئح ــة .
املــادة ( ) 13
يجب على الربان �ضمان كفاية ترتيبات املناوبة فـي ال�سفينة للحفاظ على مراقبة �آمنة ،
وعدد مناوبات كافية  ،مع الأخذ بعني االعتبار الظروف والأحوال ال�سائدة .
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املــادة( ) 14
علـ ــى ال�ضب ــاط امل�س�ؤول ــني ع ـ ــن املناوبـ ــة  ،وم�شغـ ـ ــل الرادي ـ ــو  ،مراعـ ــاة �أحكـ ـ ــام البنديـ ــن
( )A -VIII / 2و ( )B -VIII / 2م ـ ــن االتفاقي ـ ــة ل�ضم ـ ــان مراقب ـ ــة م�ستم ــرة و�آمنـ ـ ــة ،
ومالئمـة للظـروف ال�سائـدة فــي �أثنـاء مناوبتهـم فــي جميـع الأوقـات .
الف�صــل اخلامــ�س
تطقيــم ال�سفينــة
املــادة ()15
علــى ال�شركــة التقــدم إ�لــى ال�سلطــة البحريــة بطلــب احلــ�صول على م�ستند احلد الأدنى
للتطقيــم الآم ــن خــالل ( ) 30ثالثي ــن يوم ــا مــن تاريــخ العمــل ب�أحكـام هـذه الالئحـة ،
وذلك وفق النموذج املعد لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 16
علــى ال�شركـ ــة الت�أكـ ــد م ــن �أن ال�سفينـ ــة حتتفــظ مب�ستنــد احلــد الأدنــى للتطقيــم الآمــن
�ساري املفعول  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 17
عند توظيف بحارة من جن�سيات خمتلفة  ،يجب على ال�شركـة الت�أكـد مـن وجـود لغـة عمـل
م�شرتكــة يتوا�صـل من خاللها  ،وب�شكل فعال  ،كل البحارة الذين ي�ؤدون واجبات مناوبة ،
�أو واجبات �سالمة � ،أو واجبات مكافحة التلوث فـي �أثناء ت�شغيل ال�سفينة .
املــادة ( ) 18
يتم تعيني �أحد البحارة لتويل مهمة �ضابط �أمن ال�سفينة فـي �سفن الب�ضائع �أو �سفن
الركاب  ،التي تكون حمولتها الكلية ( )500خم�سمائة طن ف�أكرث � ،شريطة �أن يكون حا�صال
على �شهادة �أهلية فـي وظيفة �ضابط �أمن �سفينة �صادرة � ،أو م�صدق عليها من قبل ال�سلطة
البحرية .
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املــادة ( ) 19
يجب تعيني طباخ معتمد ليكون م�س�ؤوال عن توفري و�إعداد وجبات الطعام  ،والإ�شراف
على خمازن املـواد الغذائية  ،وقاعات الطعام فـي ال�سفينة املبحرة التي يكون عدد البحارة
العاملني فيها �أكرث من ( )9ت�سعة بحارة .
املــادة ( ) 20
يجب تعيني طبيب معتمد يكون م�س�ؤوال عن الرعاية الطبية واملعدات الطبية فـي ال�سفينة
التـ ــي حتمــل �أكــرث مــن ( )100مائ ــة �شخ ــ�ص  ،وتقــوم برحــالت دوليـ ــة ت�ستغـ ــرق أ�كـ ــرث
م ــن ( )3ثالث ــة أ�يــام .
املــادة ( ) 21
على ال�شركة تقدمي طلب لتعديل م�ستند احلد الأدنى للتطقيم الآمن فـي حالة حدوث
تغييــر فـي منطقــة الإبحــار � ،أو هيكــل البنــاء � ،أو الآالت �أو املعدات � ،أو طريقة الت�شغيل
وال�صيانة � ،أو �إدارة ال�سفينة مما قد ي�ؤثر على التطقيم الآمن لل�سفينة  ،وذلك خالل ( ) 30
ثالثني يوما من تاريخ حدوث التغيري .
الف�صــل ال�ســـاد�س
اجلــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 22
تفــر�ض غرامــة �إداريــة علــى ال�شركــة  ،قدره ــا ( )5000خم�سة �آالف ريال عمانــي عــن كــل
خمالفة لأحكام املـواد ( )21 ، 16 ، 15 ، 8من هذه الالئحة .
وفـي حالة تكرار املخالفة يكون لل�سلطة البحرية م�ضاعفة الغرامة � ،أو �إيقاف � ،أو �إلغاء
م�ستند احلد الأدنى للتطقيم الآمن � ،أو اجلمع بني الغرامة وبني الإيقاف �أو الإلغاء .
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قـــرار وزاري
رقــم 2016/189
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم مزاولـة �أعمـال فحـ�ص و�صيانـة
�أنظمـة ومعـدات ال�سالمـة ومكافحـة احلرائـق علـى ال�سفـن
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إلــى قانــون تنظيــم املالح ــة البحري ــة فــي امليــاه الإقليميــة ال�صـادر باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقـم ، 81/98
و�إلـى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2008/19بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة النقــل واالت�صــاالت
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم مزاولة �أعمال فح�ص و�صيانة �أنظمة ومعدات ال�سالمة على ال�سفن ،
ومكافحة احلرائق ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
عل ــى ال�شرك ــات التــي تقــوم مبزاولــة �أعمــال فحــ�ص و�صيانــة معــدات ال�سالمــة  ،ومكافحــة
احلرائـق علـى ال�سفـن  ,توفـيـق �أو�ضاعهـا وفقا لأحكام الالئحة املرفقة خالل ( )90ت�سعني
يوما من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  15 :من ربيـــــــع الأول 1438هـ
املوافــــق  15 :من دي�سمبـــــــــــــر 2016م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1174
ال�صادرة فـي 2016/12/25م

د�.أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
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الئحـة تنظيـم مزاولـة �أعمـال فحـ�ص و�صيانـة
�أنظمـة ومعـدات ال�سالمـة ومكافحـة احلرائـق علـى ال�سفـن
املــادة ( ) 1
يكــون للكلمــات والعبــارات الآتيــة  -ف ــي تطبــيق �أحكــام هــذه الالئحــة  -املعنـى املبـني قريـن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــــوزارة :
وزارة النق ـ ــل واالتــ�صـ ــاالت .
الوزيـــــر :
وزيــر النق ـ ــل واالتــ�صـ ــاالت .
املديريــة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية .
املـــدير العــام :
مدير عام ال�ش�ؤون البحريـة .
ال�شركــة املرخ�صــة:
ال�شركة املرخ�ص لهـا القيـام ب�أعمـال فحـ�ص و�صيانـة �أنظمـة ومعـدات ال�سالمـة � ،أو مكافحـة
احلرائق على ال�سفن .
الرتخيـــ�ص :
املوافقــة ال�صـادرة مـن املديريـة لل�شركـة للقيـام ب�أعمـال فحـ�ص و�صيانـة �أنظمة ومعدات
ال�سالمة � ،أو مكافحة احلرائق على ال�سفن � ،أو بهما معا .
هيئة الت�صنيف الدولية :
الهيئــة التـي يتـم تفوي�ضـها مـن قـبل دولـة العلـم للقيام ب�أعمال تتعلق بال�سالمة  ،ومكافحة
احلرائق على ال�سفن .
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املــادة ( ) 2
ال يج ــوز مزاول ــة �أعم ــال فح ــ�ص و�صيان ــة �أنظم ــة ومعــدات ال�سالم ــة  ،ومكافح ــة احلرائ ـ ــق
على ال�سفن � ،إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
ي�شرتط فـي الرتخي�ص مبزاولة �أعمال فح�ص و�صيانة �أنظمة ومعدات ال�سالمة على ال�سفن
مــا ي أ�تــي :
� - 1أن تكون ال�شركة طالبة الرتخي�ص �شركة حمدودة امل�س�ؤولية .
� - 2أن يكون مدير ال�شركة طالبة الرتخي�ص مهند�سا بحريا �أو �ضابطا بحريا ال تقل
خربته عن ( )3ثالث �سنوات فـي جمال العمل البحري .
� - 3أال يق ــل ع ــدد املوظفـي ــن الفني ــني ف ــي ال�شركة طالبة الرتخي�ص عن (� )4أربعة ،
و�أن يكــون لديهــم الت أ�هــيل الكاف ــي وال�شهــادات الالزمــة لفحــ�ص و�صيانة �أنظمة
ومعدات ال�سالمة على ال�سفن .
� - 4أن يــكون لــدى ال�شركــة طالبـة الرتخي�ص مكتب يحتوي على كل ما يلزم لإدارة
الن�شاط .
� - 5أن يكون لدى ال�شركة طالبة الرتخي�ص ور�شة فنية حتتوي على املعدات و�أجهزة
القيا�س املنا�سبة واملطابقة للمتطلبات الدولية ذات ال�صلة .
� - 6أن تكــون ال�شركــة طالبــة الرتخــي�ص حا�صلــة على االعتمادات الالزمة من هيئة
الت�صنيف الدولية � ،أو ال�شركات امل�صنعة لأنظمة ومعدات ال�سالمة على ال�سفن .
املــادة ( ) 4
ي�شرتط فـي الرتخي�ص مبزاولة �أعمال فح�ص و�صيانة �أنظمة ومعدات مكافحة احلرائق
على ال�سفن ما ي�أتي :
� -1أن تكون ال�شركة طالبة الرتخي�ص �شركة حمدودة امل�س�ؤولية .
� - 2أن يكون لدى مدير ال�شركة طالبة الرتخي�ص خربة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات
فـي جمال مكافحة احلرائق .
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� - 3أال يق ــل ع ــدد املوظفـي ــن الف ــنيني ف ــي ال�شرك ــة طالــبة الرتخي�ص عن (� )4أربعة ،
و�أن يك ــون لديه ــم الت�أهي ــل الكافـ ــي وال�شه ــادات الالزمـة لفح�ص و�صيانة �أنظمة
معدات مكافحة احلرائق .
� - 4أن يكــون لــدى ال�شركــة طالبــة الرتخي�ص مكتب يحتوي على كل ما يلزم لإدارة
الن�شاط .
� - 5أن يكون لدى ال�شركة طالبة الرتخي�ص ور�شة فنيــة حتتوي على املعدات و�أجهزة
القيــا�س املنا�سبــة واملطابقــة ال�شرتاطــات الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
� - 6أن تكون ال�شركة طالبة الرتخي�ص حا�صلة على االعتمادات الالزمة من دولة علم
ال�سفـينة � ،أو من تفو�ضه .
املــادة ( ) 5
ي�شكل املدير العام جلنة من املخت�صني فـي املديرية للقيام بالأعمال الآتية :
 - 1درا�سة امل�ستندات والوثائق املقدمة من ال�شركة طالبة الرتخي�ص .
 - 2معاينــة ال�شركــة للتحقــق مــن توافــر ال�شــروط الفنيــة املن�صــو�ص عليــها فـي هذه
الالئحة .
 - 3متابعة ال�شركات املرخ�صة للت�أكد من تطبيقها لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
تتوىل ال�شركة املرخ�صة القيام بالآتي :
 - 1فح�ص و�صيانة �أنظمة ومعدات ال�سالمة على ال�سفن .
 - 2فح�ص و�صيانة �أنظمة ومعدات احلرائق على ال�سفن .
� - 3إ�صدار �شهادات اخلدمة والإ�صالح اخلا�صـة ب�أنظمـة ومعـدات ال�سالمـة  ،ومكافحـة
احلرائق على ال�سفن .
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املــادة ( ) 7
تلتزم ال�شركة املرخ�صة مبا ي�أتي :
 - 1احل�صول على اعتماد من ال�شركات امل�صنعة ل�صيانة معدات ال�سالمة ومكافحة
احلرائق التي تتطلب اعتمادا من هذه ال�شركــات  ،مـع االلتزام ب�إجراء ال�صيانة
وفقا للمتطلبات الدولية ذات ال�صلة .
 - 2تنفـيـ ــذ �أعمــال فح ــ�ص و�صيانـ ــة �أنظم ــة ومع ــدات ال�سالم ــة  ،ومكافح ــة احلرائ ــق
على ال�سفن  ،وفقا للمتطلبات الدولية ذات ال�صلة .
املــادة ( ) 8
يجــب علــى ال�شركـة املرخ�صة  -قبل �إجراء الفح ــ�ص وال�صيان ــة ال ــذي طلب ــه ربــان ال�سفـيــنة
�أو مالكهــا � -أن تخطـر املديريــة بطــلب الفحــ�ص وال�صيانـ ــة  ،علــى �أن يت�ضمن الطلــب نــوع
الفح ــ�ص �أو ال�صيان ــة  ،وعلــى ال�شركــة املرخ�صــة االلتــزام باملعايري الدولية والت�شريعات
الوطنية عند �إجراء الفح�ص وال�صيانة  ،وتقدمي تقرير فني بعد �إجراء الفح�ص وال�صيانة
للمديرية  ،مع ن�سخة من ال�شهادات التي مت �إ�صدارها .
املــادة ( ) 9
فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة يتبع الآتي :
 - 1تقــوم املديريــة بتوجيــه إ�نــذار لل�شركـة املرخ�صـة ب�إزالـة �أ�سبـاب املخالفـة فــي املــدة
التـي حتددهـا لهـا .
 - 2فـي حالة عدم التزام ال�شركة املرخ�صة ب�إزالة �أ�سباب املخالفة خالل املدة املحددة
له ــا  ،يج ــوز للمديرية �أن تقوم ب�إيقاف الرتخي�ص ب�شكل م�ؤقت ملدة ( )3ثالثة
�أ�شهر .
 - 3فـي حالة عدم امتثال ال�شركة املرخ�صة ال�شرتاطات الرتخي�ص �أو عدم قيامها
ب�إزالة �أ�سباب املخالفة خالل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،يجوز للمديرية �إلغاء الرتخي�ص .
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جهــاز الرقابـــة املاليـــة والإداريـــة للدولـــة
قـــرار
رقـــم 2016/19
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام الئحــة تنظيــم �شــ�ؤون �أع�ضــاء
وموظفـي جهـاز الرقابة املاليـة والإدارية للدولـة ومعاملتهـم املاليــة
ا�ستنادا �إىل قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/111
و�إلــى الئح ــة تنظيــم �ش ـ ـ�ؤون �أع�ضـ ــاء وموظـ ــفي جه ــاز الرقابـ ــة املاليـ ــة والإداري ــة للدول ــة
ومعاملتهـ ــم املالي ــة ال�ص ــادرة بالق ــرار رقـ ــم ، 2012/12
وبنــاء علـى مـا تقت�ضيــه امل�صلحــة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ــدل بتعري ــف "الدائـ ــرة املخت�صـ ــة" ال ــوارد فـي املــادة ( )1من الئح ــة تنظيـ ــم �ش ـ ـ�ؤون
�أع�ضاء وموظفــي جهــاز الرقابــة املاليــة والإداريــة للدولــة ومعاملتهــم املاليـة امل�شار �إليهـا
التعريف الآتي :
الدائـــرة املخت�صـــة :دائــرة امل ــوارد الب�شريـة باجلهــاز .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  6 :مـن جمـادى الأولـى 1437هـ
املوافـــــق  15 :مـن فبرايــــــــــــــــــر 2016م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1143
ال�صادرة فـي 2016/4/17م

نا�صـــر بـن هــــالل بــن نا�صـــر املعولـــــي
رئي�س جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
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قــــرار
رقم 2016/61
فـي �شـ�أن �إقـرار الذمــة املاليـة للم�سـ�ؤول احلكـومـي
ا�ستـنادا �إلـى قانـون حمايـة املـال العـام وجتنـب ت�ضـارب امل�صالـح ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي
رقم ، 2011/112
و�إىل القرار رقم  2012/101فـي �ش�أن �إقرار الذمة املالية للم�س�ؤول احلكومي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فـي �شـ�أن �إقـرار الذمـة املاليـة للم�سـ�ؤول احلكومـي بالنمـوذج وال�ضوابـط املرفقيـن .
املــادة الثانيــــة
يلغــى القــرار رقــم  2012/101امل�شــار �إليــه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريـخ � 1أغ�سط�س 2016م .
�صـدر فـي  24 :من رم�ضــــــــــان 1437هـ
املوافـــــق  30 :من يونيــــــــــــــو 2016م
نا�صـــر بـــن هـــالل بــن نا�صــــر املعولـــي
رئي�س جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1156
ال�صادرة فـي 2016/7/31م

-561-

-562-

�أوال  :البيانـات ال�شخ�صيـة للم�سـ�ؤول احلكومـي .

منـوذج �إقـرار الذمـة املاليـة للم�سـ�ؤول احلكومـي

اال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ........................................................ :الـجهـة التي يعم ـ ــل بها ........................................... :

املديرية  /املكتب  /الدائرة  .......................................... :الــرق ـ ـ ــم الوظيفي ................................................ :

املـ�سـمى الوظيفي  .................................................... :الرقـم املـدنـي  /املـقيـم ............................................ :

تاريخ التــعيـ ـ ــني  ..................................................... :ال ــدرجـ ـ ـ ــة ......................................................... :

�إجمايل الراتب وقـت حترير الإقرار  ............................... :رقــم جـ ــواز الـ�س ـفـر ............................................... :

الـجـنـ�س ـ ـي ــة  .......................................................... :تــاريــخ امليــالد ..................................................... :

م ـحـل الإقـ ــام ـ ــة  .................................. :هاتف العمل  ................................ :النقـال .................................:
غري متزوج
�أنثى

�أرم ـ ـ ـ ــل

الربي ـ ـ ــد الإلكرتون ــي ................................................................... :

احلـالة االجتماعية :

متزوج

ذكر
اجلن ــ�س :
تـاريخ حتـرير الإقـرار / / :

التوقيع …………………………… :

-563-

ثانيا  :بيان ــات ال ــزوج .

م

1

2

3

4

v

اال�ســـــــــــم

الرقم املدين تاريخ الزواج اجلن�سية

* يق�صد بلفظ الزوج  :الزوج �أو الزوجة ح�سب الأحوال .

جهة العمل الوظيفة حمل الإقامة

التوقيع …………………………… :

-564-

اال�ســـــــــــم

الرقم املدين تاريخ امليالد اجلن�سية بيانات الدرا�سة

ثالثا  :بيانـات الأوالد الق�صـر دون �سـن (� )18سنـة فــي تاريـخ تقديـم الإقـرار .

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

حمل الإقامة

التوقيع …………………………… :
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ا�ســم املــالك

موقع العقار
قيمة
تاريخ و�سيلة م�صدر الإيراد
نـوع
نـوع
م�ساحة
ال�شراء
العقار اال�ستخدام امللكية التملك التمويل ال�سنوي
املحافظة /العقار
(ر.ع)
الوالية/القرية

رابعا  :الأمـوال العقاريـة اململوكـة للم�سـ�ؤول احلكومـي و�أزواجـه و�أوالده الق�صـر .

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

* كالأرا�ضي واملباين بكافة ا�ستخداماتها وحقوق االنتفاع واال�ستثمار واال�ستئجار .

التوقيع …………………………… :

-566-

ا�ســم املــالك

بيان املنقوالت
( العدد والو�صف )

القيمة التقديرية تاريخ امللكية و�سيلة التملك م�صدر التمويل

خام�سا  :الأمـوال املنقولـة اململوكـة للم�سـ�ؤول احلكومـي و�أزواجـه و�أوالده الق�صـر .
�أ  -املنقـ ـ ــوالت :

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

* تذكر املنقوالت التي تتجاوز قيمتها (� )1000ألف ريال عماين كال�سيارات واملجوهرات وامل�شغوالت الذهبية والأحجار الكرمية والتحف والرثوة احليوانية وغريها .
التوقيع …………………………… :

-567-

ا�ســم املــالك

بيان الأوراق
املالية �أو احل�ص�ص
فـي ال�شركات

ا�سم ال�شركة
ونوعها �أو جهة
�إ�صدارها

تابع خام�سا  :الأمـوال املنقولـة اململوكـة للم�سـ�ؤول احلكومـي و�أزواجـه و�أوالده الق�صـر .
ب  -الأوراق املاليـة واحل�صـ�ص فــي ال�شركـات :

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

العدد
�أو
الن�سبة

تاريخ
القيمة
امللكية

* كالأ�سهم وال�سندات املتداول منها وغري املتداول واخلا�ص منها والعام واحل�ص�ص فـي ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات .

و�سيلة الإيراد
التملك ال�سنوي

التوقيع …………………………… :

-568-

ا�ســم املــالك

بيــان العملــة

تابع خام�سا  :الأمـوال املنقولـة اململوكـة للم�سـ�ؤول احلكومـي و�أزواجـه و�أوالده الق�صـر .
ج  -الأر�صــدة النقديــة :

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

املــودع لديــه

* �أي عمالت وطنية �أو �أجنبية يحتفظ بها فـي البنوك �أو اخلزن �أو ال�صناديق اخلا�صة .

قيمة الأر�صدة النقدية

التوقيع …………………………… :

-569-

اال�ســـــم

نوع الع�ضوية
ا�سم ال�شركة
فـي جمل�س الإدارة/
�أو امل�ؤ�س�سة �أو اللجنة
املديرون

تابع خام�سا  :الأمـوال املنقولـة اململوكـة للم�سـ�ؤول احلكومـي و�أزواجـه و�أوالده الق�صـر .
د  -العـ�ضـويـ ــات :

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

تاريخ الع�ضوية

الإيراد ال�سنوي

* �أي ع�ضوية فـي جمل�س �إدارة �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو جلنــة �أو جمعيــة �أهليــة �أو الهيئ ـ ــات اخلا�ص ـ ــة العامل ــة ف ــي املجـ ــال الريا�ضـي �أو منظمـات
حمليـ ــة �أو �إقليمية �أو دولية �أو غريها �( .سواء كان ممثال حل�صة احلكومة �أو �أي �شخ�صية اعتبارية �أو ب�صفة �شخ�صية)
التوقيع …………………………… :
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�ساد�سا  :احلق ـ ــوق .

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ا�ســـم الدائن

ا�سم املدين /املودع لديه نوع الدين �أو الوديعة قيمة الدين �سعر الفائدة

* حقوق امل�س�ؤول احلكومي و�أزواجه و�أوالده الق�صر قبل الغري (املدينني) .
التوقيع …………………………… :

-571-

�سابعا  :االلتزام ــات .

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

اال�ســم

بيان االلتزام
ونوعه

ا�سم �صاحب احلق
(الدائن)

* التزامات امل�س�ؤول احلكومي و�أزواجه و�أوالده الق�صر جتاه الغري (الـديـون) .

قيمة
الدين

�سعر تاريخ ال�سداد
النهائي
الفائدة

التوقيع …………………………… :

مالحظــات
بيـانــات �أخــرى يــرى املقــر �إ�ضافتــها

�أق ــر ب ـ�أن املعلوم ــات الــواردة ف ــي ه ــذا الإق ــرار �صحيحـ ــة وكاملـ ــة و�أدرك ب�أننـ ــي �س�أتع ــر�ض
للم�ساءلـة القانونيـة �إذا تبيـن �أننـي قدمـت معلومـات غيـر �صحيحـة �أو ناق�صـة .
ا�سـ ــم املقــر  ............................... :توقيع امل ـقـ ـ ــر ................................ :
حـ ــرر ف ـ ــي / / :

-572-

�ضوابــط تقديــم
�إقـرار الذمـة املاليـة للم�سـ�ؤول احلكومـي
يجـب علـى امل�سـ�ؤول احلكومـي عنـد تقديـم منـوذج �إقـرار الذمـة املاليـة االلتـزام بالآتـي :
أ� � -أن تكون املعلومات والبيانات التي يتم الإدالء بها �صحيحة ووا�ضحة .
ب  -تعبئة النموذج �إلكرتونيا والتوقيع على كل �صفحة من �صفحاته .
ج  -ف ــي ح ــال ع ــدم كفايـ ــة �أي ورقـ ــة  ،يتـ ــم ت�صويرهـ ــا وتعبئتهـ ــا والتوقيـ ــع عليه ــا
و�إرفاقهــا بالنمــوذج .
د � -إر�سـ ــال النمـ ــوذج فـ ــي ظـ ــرف مغل ــق �إل ــى رئي ــ�س جه ــاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة .
		

-573-

�شرطــة عمــان ال�سلطانيـــة
قــــرار
رقــــم 2016/20
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب
ا�ستنادا �إىل قانون �إقامة الأجانب ال�صادر بالـمـر�ســوم ال�سلطانـي رق ــم ، 95/16
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانــب ال�صــادرة بالقـرار رق ــم ، 96/63
و�إىل موافقة وزارة املالية مبوجب خطابها رقم  :مالية  -ت (/)83784م.ت.د، 2016/101/3/6/
امل ـ�ؤرخ فـي  22ربيــع الأول 1437هـ املوافق  3يناير 2016م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضـاف إ�لــى البنــد "ثانيــا"من املــادة ( )29من الالئحــة التنفيذيــة لقانــون �إقامــة الأجانـب
امل�شار �إليها ت�سل�سالن جديدان برقمي ( )8 ، 7على النحو الآتي :
الر�ســوم امل�ستحقــة بالريــال العمانــي

ت
7

نـــوع الت�أ�شيــرة
�إقامـ ــة عمـ ــل

20

8

�إقامـة عمـل م ؤ�قـت

20

املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  14 :مـن ربيع الثانــي 1437هـ
املوافــــق  24 :مـن يـنايــــــــــــــر 2016م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1133
ال�صادرة فـي 2016/1/31م

الفريق/ح�سـن بـن حم�سـن ال�شريقي
املفتــ�ش الع ــام لل�شرطــة واجلمــارك

-574-

قــــرار
رقــــم 2016/27
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الأحوال املدنية
ا�ستنادا �إىل قان ــون الأحـ ــوال املدنيـ ــة ال�صادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانــي رقـ ــم ، 99/66
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون الأح ـ ــوال املدنيـة ال�صادرة بالقرار رق ـ ـ ــم ، 2007/40
و�إلــى موافقــة وزارة املالي ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ــدل بالفق ــرة ( )2من البنـ ــد " �أوال " من امللحق رق ــم (" )1ر�س ــوم �إ�ص ــدار وجتدي ــد
وا�ستبــدال البطاقــات وال�شهــادات"  ،املرفق بالالئحة التنفيذي ــة لقان ــون الأحــوال املدني ــة
امل�شار �إليها ما ي�أتي :
 - 2تفعيل اخلدمات املرتبطة بالبطاقة ال�شخ�صية  ،وبطاقة الإقامة :
نـــــوع اخلدمـــــة
ا�ستخدام البوابات الإلكرتونيـة
طباعة اال�ستمارة الذكيـ ـ ـ ـ ـ ــة

الر�ســــــوم
( )1ريال عماين واحد
( )1ريال عماين واحد

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  23 :مـن ربيع الثانــي 1437هـ
املوافــــق  2 :مـن فربايـــــــــــــر 2016م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1134
ال�صادرة فـي 2016/2/7م

الفريق/ح�سـن بـن حم�سـن ال�شريقي
املفتــ�ش الع ــام لل�شرطــة واجلمــارك

-575-

قـــرار
رقـم 2016/59
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفـيذيـة
لقانـون ا�ستخـدام املــواد املتفجــرة وتداولهــا فـي ال�سلطنـــة
ا�ستنــادا �إىل املر�ســوم ال�سلطان ــي رقـ ــم  77/82ب�ش ـ ـ�أن ا�ستخ ــدام امل ــواد املتفج ــرة وتداوله ــا
فـي ال�سلطنة ,
و�إىل الالئحـ ــة التنفـيذي ـ ــة لقانـ ــون ا�ستخ ـ ــدام املـ ـ ــواد املتفج ــرة وتداوله ــا فـ ــي ال�سلطن ــة
ال�صادرة بالقرار رقـ ـ ــم ، 99/17
و�إىل موافقة وزارة املالي ـ ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جت ــرى التعدي ــالت املرفق ــة علــى الالئح ـ ــة التنفـيذيـ ــة لقانـ ــون ا�ستخ ــدام املـ ــواد املتفجـ ــرة
وتداولهـا فـي ال�سلطنــة امل�شــار �إليهــا .
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  27 :مـن جمادى الثانية 1437هـ
الموافــق  5 :مـن ابريـــــــــــــــــــــل 2016م
الفريق  /ح�ســن بـــن حم�ســـن ال�شريقـــي
املفتــ�ش الع ــام لل�شرطــة واجلمــارك

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1142
ال�صادرة فـي 2016/4/10م
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تعديـــــــــــالت
علـى بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفـيذيـة
لقانــون ا�ستخـدام املــواد املتفجـرة وتداولهــا فـي ال�سلطنــة
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�ص الفقرة الأوىل من املــادة ( )12من الالئحـة التنفـيذيــة لقانـون ا�ستخدام املواد
املتفجرة وتداولها فـي ال�سلطنة امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" يجــب تقدي ــم طلب ــات جتديـ ــد الرخــ�ص �أو الت�صاريــح �إىل الإدارة قبــل ( )30ثالثــني يوم ــا
على الأقل من تاريخ انتهائها  ،وفـي حال الت�أخري تفر�ض على املخالف غرامة مقدارها
( )%25خم�س وع�شرون باملائة من قيمة ا�ستخراج الرخ�صة �أو الت�صريح وذلك عن كل �شهر ،
ويعد ك�سر ال�شهر �شهرا كامال لأغرا�ض تطبيق الغرامة .
ويجوز فـي حال فقدان الرخ�صة �أو الت�صريح �أو تلفهمــا �ص ــرف ب ــدل فاق ــد �أو ب ــدل تالـ ــف
مقابل ذات الر�سم املقرر لقيمة ا�ستخراج الرخ�صة �أو الت�صريح " .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بامللحقني رقمي (  ) 2 , 1من الالئحـ ــة التنفـيذي ــة لقان ــون ا�ستخــدام امل ــواد املتفج ــرة
وتداولها فـي ال�سلطنة امل�شار �إليها  ،امللحقان الآتيان :
ملحــق رقــم ( ) 1
ر�ســـوم املوافقــــات والرخـــ�ص
والت�صاريـح التـي ت�صدرهـا الإدارة  ،وجتديدهــا
م

ر�سم اال�ستخراج ر�سم التجديد
بالريال العماين بالريال العماين

اخلدمــــــة/الت�صريح

 1ت�صريح ت�شييد خمزن متفجرات (ثابت/م�ؤقـت)

()100

-

 2املوافقة على ت�سجيل ن�شاط تفجري ال�صخ ــور

()100

-
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تابع  :ملحــق رقــم (  ) 1ر�سوم املوافقات والرخ�ص والت�صاريح التي ت�صدرها الإدارة  ،وجتديدها
م
3

ر�سم اال�ستخراج ر�سم التجديد
بالريال العماين بالريال العماين

اخلدمــــــة/الت�صريح
املوافقــة علــى ت�سجيــل
ن�ش ــاط ت ــداول الألعــاب الناري ــة
املوافق ــة عل ــى ت�سجي ــل
ن�ش ــاط ت ــداول امل ــواد املتفج ـ ــرة

()100

-

()500

-

()100

-

6

املوافق ــة املبدئي ــة للقيــام
بعملي ــات النقـ ـ ــل والتفجي ـ ـ ــر

()100

()100

7

رخ�صة ور�شة �صناعة م ـ ـ ـ ــواد متفجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

()2000

()1000

8
9
10
11
12
13
14
15
16

رخ�صة خمزن مواد متفجـ ـ ـ ــرة ( ثاب ـ ـ ـ ـ ـ ــت)
رخ�صة خمزن مواد متفج ـ ـ ــرة ( م�ؤقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت )
رخ�صة خمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزن �ألـعـ ـ ـ ـ ــاب ناريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رخ�صة حاوي ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــواد متفج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
رخ�صة مهن ـ ـ ـ ـ ـ ــد�س تفجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
رخ�صة مهند�س خازن م ـ ـ ـ ــواد متفج ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
رخ�صة منـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ تفج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
رخ�صة منفذ تفجـ ـ ـ ـ ـ ــري متـ ـ ـ ــدرب
رخ�صة مراقب عمال تفجـ ـ ـ ـ ـ ــري

()500
()250
()500
()100
()100
()100
()75
()50
()50

()250
()250
()250
()50
()100
()100
()75
()50
()50

17

رخ�صة خازن مواد متفجـ ـ ـ ــرة

()50

()50

18

رخ�صة متدرب تفج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

()50

()50

4

 5املوافقة على ت�سجيل ن�شاط تفجري �آبار النفـط

-578-

تابع  :ملحــق رقــم (  ) 1ر�سوم املوافقات والرخ�ص والت�صاريح التي ت�صدرها الإدارة  ،وجتديدها
م

اخلدمــــــة/الت�صريح

ر�سم اال�ستخراج ر�سم التجديد
بالريال العماين بالريال العماين

19

رخ�صة ح�شو بنادق تفجري �آبار النف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط

()50

()50

20

رخ�صة مهند�س �إطالق �ألعاب ناري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

()100

()100

 21ت�صريح ا�سترياد مواد متفجرة و�ألعاب ناري ـ ـ ـ ـ ــة

()100

-

 22ت�صريح ت�صدير مواد متفجرة و�ألعاب ناري ـ ـ ـ ـ ـ ــة

()100

-

23

ت�صريح �شراء ونقل مواد متفج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

()20

-

24

ت�صريـ ـ ـ ـ ـ ــح تفج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

()10

-

25

ت�صريح العب ـ ـ ـ ـ ـ ــور والتفـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــغ

()10

-

26

ت�صريح �إقامة عرو�ض �ألعاب ناري ـ ـ ـ ـ ـ ــة

()100

-

 27ت�صريح بيع املواد املتفجرة والألعاب الناري ـ ـ ـ ــة

()200

()200

 28ترخي�ص مزاولة ن�شاط تفجري ال�صخ ـ ـ ـ ـ ـ ــور

()1000

()1000

 29ترخي�ص مزاولة ن�شاط تفجري �آبار النف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط

()1000

()1000

 30ترخي�ص مزاولة ن�شاط �إطالق الألعاب الناري ـ ــة

()1000

()1000

ترخي�ص تداول املواد املتفجرة
وت�شمل (التخزين  ،اال�سترياد  ،الت�صنيع ،
البيع  ،الت�صدي ـ ـ ـ ــر)

()5000

()2500

32

ترخي�ص تداول الألعاب الناري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

()5000

()2500

33

ترخيـ ــ�ص ور�ش ـ ـ ــة ح�ش ـ ــو
بنــادق التفجيــر لآبـ ــار النفـ ــط

()250

()250

31
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ملحـــق رقــم ( ) 2
ر�ســوم اخلدمـــات التــي تقدمهــا ال�شرطــة

م
1

2

3
4
5

الر�ســــــوم
بالريال العماين

اخلدمـــــــــــة

توفـري رجل �شرطة برتبة �ضابط لغر�ض مرافقة
�شحنة مواد متفجرة �أو الإ�شراف على عمليات
التفجري �أو التخل�ص من املواد املتفجرة �أو زيارة
خمازن املواد املتفجرة �أو مواقع التفجري
توفـري رجل �شرطة برتبة �ضابط �صف
لغر�ض ( )40وذلك للنوبة الواحدة
مرافقة �شحنة مواد متفجرة �أو الإ�شراف على
(  ) 8ثمان ـ ــي �ساع ـ ـ ـ ــات
عمليات التفجري �أو التخل�ص من املواد املتفجرة
�أو ج ــزء منه ــا
�أو زيارة خمازن املواد املتفجرة �أو مواقع التفجري
( )2لكـ ـ ــل ()1
توفـري مركبة �شرطة ملرافقة �شحنة مـ ــواد متفجـرة واحد كيلو مرت تقطعه
املركبة ذهابا و�إيابا
( )15لك ــل �سج ـ ــل
�سجالت ر�صد كميات املواد املتفجرة باملخـ ـ ـ ـ ـ ــازن

( )65وذلك للنوبة الواحدة
(  ) 8ثمان ـ ــي �ساع ـ ـ ــات
�أو ج ــزء منهـ ــا

ا�ستمارات طلبات ا�ستخراج الرخ�ص والت�صاريـ ـ ــح

 6درا�سة موا�صفات ت�صنيع حاويات نقل املتفجــرات
 7درا�سة موا�صفات �إن�شاء خمزن مواد متفجـ ــرة
درا�سة �إن�شـ ـ ــاء م�صنـ ــع متفجـ ـ ـ ـ ـ ــرات
8
درا�سـ ـ ـ ـ ــة موا�صف ـ ـ ــات موق ـ ــع تفـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
9
درا�س ــة �إن�ش ــاء ور�ش ــة ح�ش ــو
10
بن ـ ــادق التفجيـ ــر لآب ــار النف ـ ــط
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( )500خم�سمائة بي�سة
لكـ ــل ا�ستم ـ ــارة
()50
()100
()100
()50
()100

قــــرار
رقــــم 2016/60
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون املـرور
ا�ستنادا �إىل قان ــون املرور ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـ ــي رقم ، 93/28
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�صادرة بالقـرار رق ــم ، 98/23
و�إىل موافقة وزارة املاليـ ـ ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بالبنــد ( )1الــوارد فـي "ثالث ــا  :اللوحات" من امللحــق رقــم ( )2املرف ــق بالالئحــة
التنفيذية لقانون املرور امل�شار �إليها  ،ما ي�أتي :
لوحـات الأرقـام اخلا�صــة والتجاريـة
1

أ�  -مقـ ــا�س طوي ــل (  520ملم  110 xملم )
ب  -مقا�س ـ ـ ـ ــات �أخـ ـ ـ ـ ــرى

-

()10
()8

املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن جمادى الثانية 1437هـ
الموافــق  5 :مـن ابريــــــــــــــــــــــل 2016م
الفريق  /ح�ســن بـــن حم�ســـن ال�شريقـــي
املفتــ�ش الع ــام لل�شرطــة واجلمــارك

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1142
ال�صادرة فـي 2016/4/10م
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قـــرار
رقـم 2016/66
بتعديـــل بعـــ�ض �أحكــــام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون الأ�سلحـة والذخائـر
ا�ستنادا �إىل قانـون ال�شـرطة ال�صادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانــي رق ــم ، 90/35
و�إىل قانون الأ�سلحة والذخائر ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رق ــم ، 90/36
و إ�لــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الأ�سلحـة والذخائـر ال�صــادرة بالقـرار رق ــم ، 98/22
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بامللحـ ــق رقـ ــم (" )2ج ــدول غرامـ ــات الت�صالـ ـ ــح" املرف ــق بالالئحـ ــة التنفيذي ـ ــة
لقانـون الأ�سلحـة والذخائــر امل�شـار �إليهـا  ،امللح ــق املرف ــق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  4 :مـن رجــــــــــــب 1437هـ
الموافــق  12 :مـن ابريـــــــــل 2016م
الفريق  /ح�ســن بـــن حم�ســـن ال�شريقـــي
املفتــ�ش الع ــام لل�شرطــة واجلمــارك

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1143
ال�صادرة فـي 2016/4/17م

-582-

امللحـق رقـم ()2
جـدول غرامـات الت�صالـح
م

1
2
3
4
5
6
7

1
2

3

الغرامة بالريال العماين

املخـالـفــــة

الفئـــة الأولــــى
" احليـازة بـــدون ترخيـــ�ص "
حيـ ـ ــازة �س ـ ـ ـ ــالح �أبيـ ـ ـ ــ�ض
حيازة املناظري التي تركب على الأ�سلحة النارية .
حيازة ذخرية ال يزيد عددها
على ( )50خم�سني طلقة بدون ترخيـ�ص .
حيازة �أجزاء من الأ�سلحـة الواردة فـي القائمتني
رقمي ( 2و  )3من القانون .
حي ــازة كاتـمــات �أو خمف�ضــات ال�ص ــوت .
حيـ ــازة ذخـ ــرية ال تقـ ــل عن ( )100 - 50طلق ــة .
حيازة �سالح ناري من الأ�سلحة
املبينة بالقائمـة رقـ ــم ( )2من القانون .
الفئــــة الثانيــــة
" خمالفـــات متنوعـــــة "
ت�سليم �سالح ل�شخ�ص �آخر .
عدم جتديد ترخي�ص حيازة الأ�سلحة :
أ�  -بالن�سبة للأفــراد .
ب  -بالن�سبة للنوادي .
�أ  -ع ـ ــدم ق ـ ـي ــد التاج ـ ــر للأ�سلحـ ــة والذخائ ـ ــر
فـي ال�سجـالت .
ب  -توظــيف عامل مبحل الإجتــار فـي الأ�سلح ــة
والذخائـ ـ ـ ـ ـ ــر و�إ�صالحهـ ـ ـ ـ ـ ــا دون احلــ�صـ ـ ـ ـ ــول
علـى موافقــة الإدارة .
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40
60
60
60
100
100
100

50
40
150
150
150

تابع  :امللحـق رقـم ( )2جـدول غرامـات الت�صالـح
م

املخـالـفــــة

الغرامة بالريال العماين

4

عـدم اتـخاذ االحتياطات الكافيــة للمحافظــة
علـى الأ�سلح ــة �أو الذخيـرة فـي حمل الإجتــار
بالأ�سلحة والذخائر و�إ�صالحها .

150

5

�إجراء �أي تغيري فـي الأجزاء الرئي�سية
لل�سالح الناري املرخ�ص دون موافقة الإدارة .

100

6

�أي تعديل �أو تغيري فـي حمل الإجتــار بالأ�سلحة
والذخائر و�إ�صالحهـا دون موافقة الإدارة .

150

7

ع ــدم الإبــالغ عـن فقدان �أو �سرقــة �أو تلــف
�أي �سالح �أو ذخــرية .

150

8

حيازة �أ�سلحة نارية �أو ذخرية
تزيد على احلد الأق�صى امل�صرح بـه .

150

9

عـدم جتديد تراخي�ص الإجتــار
فـي الأ�سلحة والذخرية و�إ�صالحها .

200

10

عــدم م�ســك �سجــالت لقيــد الأ�سلحــة الــواردة
�إلــى حمـ ـ ــل الإجتــار بالأ�سلحـ ـ ــة والذخائ ـ ــر
و�إ�صالحها  ،واملبيعة .

200

الفئـــــة الثالثــــة
" �إطـالق مقذوفـات ناريـة فـي غيـر الأحـوال املبينـة فـي القانـون "
1

�إطالق مقذوفات نارية
فـي مكان غري م�أهول بال�سك ـ ــان .

100

2

�إطـ ــالق مقذوفـ ــات ناريــة
فــي مكـ ــان ع ـ ـ ــام �أو حف ـ ـ ـ ــل .

100
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قـــرار
رقـم 2016/67
بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات التـي تقدمهـا �شرطـة عمـان ال�سلطانيـة
ا�ستنادا �إىل قانون ال�شرطة ال�صــادر بالـمـر�س ــوم ال�سلطانــي رق ــم ، 90/35
و�إىل قانون �إقامة الأجانب ال�صــادر بالـمـر�س ــوم ال�سلطان ــي رقــم ، 95/16
و�إىل القانون املالـي ال�صــادر بالـم ــر�سـوم ال�سلطاين رق ــم ، 98/47
و�إىل القـرار رقم  94/35ب�ش ـ�أن ف ــر�ض ر�س ــوم ،
و�إىل موافقــة وزارة املاليــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولــــــى
حتدد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها �شرطة عمان ال�سلطانية وفق امللحق املرفق .
املـــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم  94/35امل�شار �إليــه  ،كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف هــذا الــقرار �أو يتعــار�ض
مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  4 :مـن رجــــــــــــب 1437هـ
الموافــق  12 :مـن ابريـــــــــل 2016م
الفريق  /ح�ســن بـــن حم�ســـن ال�شريقـــي
املفتــ�ش الع ــام لل�شرطــة واجلمــارك
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1143
ال�صادرة فـي 2016/4/17م
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ملحــــــق
بر�سـوم الخدمـات التـي تقدمهـا �شرطـة عمـان ال�سلطانيـة
م

الر�سم بالريال العماين

اخلدمـــــــة

� 1إ�صدار �شهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك للعمانيي ـ ــن .

()10

2

�شهادة عدم املحكومية للأجانـ ــب .

()20

3

الت�صديق على ب�صمة الأجنب ـ ـ ــي .

()10

4

بطاقة تفوي�ض �سنوية ملندوبي ال�شركات لتخلي�ص
و�إجناز املعامالت لدى �شرطة عمان ال�سلطانية .

5

الت�سجيـ ــل والتجدي ـ ــد ال�سنـ ـ ــوي للمتعاملي ـ ــن
مع �شرطة عمان ال�سلطانية من املوردين
واملقاوليــن واملكاتب اال�ست�شارية فـي جمال
التوريدات �أو تنفيــذ الأعمال �أو النقل �أو تقديــم
اخلدمــات والدرا�سات اال�ست�شارية والأعمال الفنية .
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()10
( الإ�صدار  ،التجديد ،
بدل فاقد � ،أو بدل تالف )

()20

قــــرار
رقــم 2016/70
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة املنظمـة ملحـالت ن�سـخ املفاتيـح
ا�ستنادا �إىل قانــون ال�شرطــة ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانـي رقم ، 90/35
و�إىل الالئحة املنظمة ملـحالت ن�سخ املفــاتيـح ال�صادرة بالقرار رقم ، 97/61
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�صي املادتني ( )8 ، 7من الالئحة املنظمة ملحالت ن�سخ املفاتيــح امل�شــار �إليهــا ،
الن�صان الآتيان :
املــادة ( ) 7
تكـون مـدة الرتخيــ�ص (� )1سنــة واحدة من تاريـخ �إ�صـداره  ،ويتــم جتديـده خــالل ()30
الثالثيــن يوما ال�سابقة على انتهاء مدته .
املــادة ( ) 8
يح�صل من طالب الرتخي�ص  ،ما ي�أتي :
أ�  )50( -خم�ســون ريــاال عمانيــا عنــد منــح الرتخيــ�ص  ،كمـا يح�صـل الر�سـم ذاتـه
عند جتديد الرتخي�ص � ،أو �إ�صدار ترخي�ص بدل فاقد � ،أو بدل تالف .
ب  )10( -ع�شرة رياالت عمانية عند الت�أخر عن جتديد الرتخي�ص  ،وذلك عن كل
�شهر  ،ويعترب ك�سر ال�شهر �شهرا كامال لأغرا�ض تطبيق هذا البند .
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 ـ
�صـدر فـي  12 :من رجـــــــــــــــــــــب 1437هـ
املوافـــــق  20 :من ابريــــــــــــــــــــل 2016م
الفريق  /ح�ســن بـــن حم�ســـن ال�شريقـــي
املفتــ�ش الع ــام لل�شرطــة واجلمــارك
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1144
ال�صادرة فـي 2016/4/24م
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قــــرار
رقــم 2016/71
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة تنظيم ا�ستخدام �آالت الن�سخ امللون
ا�ستنادا �إىل قانون ال�شرطة ال�صادر باملر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رقــم , 90/35
و�إىل الئحة تنظيم ا�ستخدام �آالت الن�سخ امللون ال�صادرة بالقـرار رق ــم , 98/84
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�صي املادتني ( )16 , 7من الئحة تنظيم ا�ستخدام �آالت الن�سخ امللون امل�شار �إليها ،
الن�صان الآتيان :
املــادة ( ) 7
مين ـ ــح مقـ ــدم الطل ــب  -بعــد ا�ستكم ــال الإج ــراءات املن�ص ــو�ص عليه ــا فـ ــي امل ــادة ()6
من هذه الالئحــة  -الرتخي�ص وفقا للنمـوذج املرفـق موقعـا عليـه مـن املديـر العـام ،
ويخطر قائد �شرطة املحافظة بذلك .
وتكـون مـدة الرتخي�ص (� )1سنـة واحدة من تاريخ �إ�صداره  ،ويتــم جتديده خالل ()30
الثالثني يوما ال�سابقة على انتهاء مدته .
املــادة ( ) 16
يح�صل من طالب الرتخي�ص  ،ما ي�أتي :
أ� � )70( -سبعون رياال عمانيا عند الرتخي�ص لكل �آلة  ،كما يح�صل الر�سم ذاته
عند جتديد الرتخي�ص �أو �إ�صدار ترخي�ص بدل فاقد �أو بدل تالف .
ب  )10( -ع�شرة رياالت عمانية عند الت�أخر عن جتديد الرتخي�ص  ،وذلك عن كل
�شهر  ،ويعترب ك�سر ال�شهر �شهرا كامال لأغرا�ض تطبيق هذا البند .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  12 :من رجـــــــــــــــــــــب 1437هـ
املوافـــــق  20 :من ابريــــــــــــــــــــل 2016م
الفريق  /ح�ســن بـــن حم�ســـن ال�شريقـــي
املفتــ�ش الع ــام لل�شرطــة واجلمــارك
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1144
ال�صادرة فـي 2016/4/24م
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قـــرار
رقـــم 2016/137
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام
الالئحــة التنفـيذيــة لقانـــون �إقامـــة الأجانــــب
ا�ستنادا �إىل قانون �إقامة الأجانب ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطاين رقم ، 95/16
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب ال�صادرة بالقرار رقم ، 96/63
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــــــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـ ــدل بعـبـ ــارة "والإقام ــة فـيه ـ ــا مل ــدة ال تزيـ ــد علـ ــى ثالث ـ ــة �أ�سابيـ ــع فــي ك ـ ــل مـ ـ ــرة " ،
الــواردة فـ ــي البنـد (�/5أ) /5( ،ب) مــن املــادة ( )10م ــن الالئح ــة التنفـيذيــة لقانــون �إقامــة
الأجانب عبـ ــارة "والإقام ـ ــة فـيهــا مل ـ ــدة ال تزيـ ــد علــى ( )3ثالثـ ـ ـ ــة �أ�شهر فـ ـ ــي كـ ــل م ـ ــرة " .
وبعبــارة "والإقامــة ف ــي البــالد ملــدة ال تزيــد علــى ثالث ــة �أ�سابي ــع فــي كــل مرة "  ،ال ــواردة
ف ــي البنــد (/5ج) من املــادة ذاتهــا عبــارة " والإقامـة فيـها ملـدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر
ف ــي كــل مـرة " .
املــادة الثانيــــة
يلغـى كـل مـا يخالـف هـذا القـرار � ،أو يتعـار�ض مـع �أحكامــه .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  14 :من �شـــــــــوال 1437هـ
املوافــــق  19 :من يوليـــــــــو 2016م
الفريق  /ح�ســن بـــن حم�ســـن ال�شريقـــي
املفتــ�ش الع ــام لل�شرطــة واجلمــارك
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1155
ال�صادرة فـي 2016/7/25م
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الهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهلـك
قــرار
رقــــم 2016/301
بتعديــل القــرار رقــم 2015/256
ب�شــ�أن حظــر تــداول التبــغ املم�ضـــوغ ( غيــر املدخــن )
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
و�إىل القرار رقم  2015/256ب�ش�أن حظر تداول التبغ املم�ضوغ ( غري املدخن ) ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـدل بنـ�ص املـادة الثانيـة مـن القـرار رقـم  2015/256امل�شـار �إليـه  ،النـ�ص الآتـي :
" مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائيــة املن�صو�ص عليها فـي قان ــون حماي ــة امل�سته ــلك
امل�شـ ــار �إلي ـ ــه  ،يعاقـ ــب كـ ــل م ــن يخال ــف �أحكام ه ــذا الق ــرار بغرام ــة �إداري ــة مقداره ـ ــا
( )1000أ�لــف ري ــال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
وفـي حـال ا�ستمـرار هـذه املخالفـة تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )50خم�سون رياال
عمانيا عن كل يـوم ت�ستمـر فـيـه املخالفـة  ،علـى �أال يزيـد جمموعهــا علــى (� )2000ألفــي
ريال عماين .
ويتـم إ�تـالف الكميات امل�ضبوطـة مـن التبـغ املم�ضـوغ (غيـر املدخـن ) وفقــا لل�ضوابــط
املعمول بها فـي الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك " .
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  16 :مـــن �شــــــــــوال 1437هـ
املوافـــــق  21 :مـــن يوليــــــــــو 2016م

د � .سعيـد بن خمـي�س بن جمعـة الـكعـبـي
رئيـ ــ�س الهيئـ ــة العامـ ــة حلمايــة امل�ستهــلك

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1156
ال�صادرة فـي 2016/7/31م
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الهيئـة العامـة ل�سـوق املــال
قــــــرار
رقـــم خ2016/19/
ب�إ�صـدار منـوذج وثيقـة الت�أميـن املوحـدة علـى املركبـات
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  77/50بالت�صديق على اتفاقية بطاقة الت�أمني املوحدة
عن �سري ال�سيارات عرب البالد العربية ,
و�إىل قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 79/12
و�إىل قانون ت�أمني املركبات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 94/34
و�إىل املر�سـوم ال�سلطاين رقم  2004/90بنقـل اخت�صا�صـات الت�أمـني مـن وزارة التجـارة وال�صناعة
�إىل الهيئة العامة ل�سوق املال ,
و�إىل قواعد ت�أمني املركبات ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 95/99
و�إىل منوذج وثيقة الت�أمني املوحدة على املركبات ال�صادر بالقرار رقم خ, 2008/8/
و�إىل قرار جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل بنمـوذج وثيقـة الت�أميـن املوحـدة علـى املركبـات املرفـق .
املــادة الثانيـــة
يلغـ ــى القـ ــرار رقـ ــم خ 2008/8/امل�شـ ــار �إليـ ــه  ،كمـ ــا يلغ ـ ــى ك ـ ــل م ـ ــا يخال ـ ــف ه ـ ــذا الق ــرار ,
�أو يتعـار�ض مـع �أحكامـه .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :من ربيع الثاين 1437هـ
املوافـــــق  3 :من فربايـــــــــــر 2016م

عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه ال�ساملي
الرئيـ�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1135
ال�صادرة فـي 2016/2/14م
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منـوذج وثيقـة الت�أميـن املوحـدة علـى املركبـات
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
�أوال  :التعريفــات
فـي تطبيق �أحكام هذه الوثيقة ومالحقها يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى
املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
 - 1الوثيقـــة :
وثيقة الت�أمني املوحدة على املركبات ومالحقها .
 - 2املركبــــــــــة :
�أي مركب ــة لنقــل الركاب �أو الب�ضائع �أو دراجة نارية �أو عربة �أو مقطورة �سواء
كان ــت تندف ــع ب�صـ ــورة ميكانيكيـ ــة �أو ب�صـ ــورة �أخـ ــرى (غ ــري ا�ستخـ ــدام ال ــدواب
فـي اجلر) وت�ستعمل �أو ينوى ا�ستعمالها على الطريق داخل حدود ال�سلطنة .
 - 3الطريــق :
كل �سبيل بري متاح ملرور املركبات فـي �أي مكان داخل حدود ال�سلطنة .
 - 4الراكـــــب :
�أي �شخــ�ص يكــون داخــل املركبــة فـي حــدود عدد املقاعد املرخ�ص بها � ،أو �صاعدا
�إليها �أو نازال منها .
 - 5امل�ؤمــــــــن :
�شركة الت�أمني املرخ�ص لها بالعمل فـي ال�سلطنة .
 - 6امل�ؤمن له :
مالك املركبة الذي يغطي امل�ؤمن من حوادثها على الطريق  ,ويعترب فـي حكم
امل�ؤمن له كل �شخ�ص يقود املركبة امل�ؤمنة .
 - 7الطرف الثالث :
كل �شخ�ص غري امل�ؤمن له ومن فـي حكمه وغري �أفراد �أ�سرتيهما  ،ولو كان ذلك
ال�شخ�ص من العاملني لدى امل�ؤمن له .
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 - 8الت�أمني ال�شامل :
الت�أمني على ج�سم املركبة ذاتها مع الت�أمني ل�صالح الغري والكوارث الطبيعية
واحلوادث ال�شخ�صية .
 - 9احلــــــــادث :
ك ــل م ــا يق ــع بفعـ ــل املركبـ ــة �أو نتيجة ا�ستخدامها �أو تناثر �أو �سقوط �شيء منها
�أو انفجارها �أو حريقها �أو �سرقتها  ،ولو مل تكن فـي حالة �سري .
 - 10ال�سائق املرخ�ص له :
�أي �شخ�ص يقود املركبة ويكون حا�صال على رخ�صة قيادة �سارية املفعول وفقا
لقانون املرور العماين والئحته التنفـيذية .
 - 11طلب الت�أمني :
الطلب الذي يتوىل امل�ؤمن له تعبئته وفق البيانات املحددة به والذي ي�شمل
الت�أمني املطلوب واملزايا الإ�ضافـية والتغطيات التي يرغب فـيها .
 - 12جدول الوثيقة :
اجلدول املن�صو�ص عليه بوثيقة الت�أمني  ،والذي يعترب جزءا ال يتجز�أ منها  ،والذي
يحدد البيانات اخلا�صة بامل�ؤمن له واملركبة امل�ؤمن عليها والتغطية الت�أمينية
املمنوحة .
 - 13مدة الت�أمني :
الفتــرة املـ ــحددة فـي وثيقة الت�أمني  ،والتي تكون خاللها وثيقة الت�أمني �سارية
املفعول �أو �أي مدة جتدد لها الوثيقة بناء على اتفاق يتم بني الطرفـني .
 - 14التحــــــــــمل :
املبلغ الثابت الذي يتحمله امل�ؤمن له عن كل حادث واملحدد فـي جدول الوثيقة .
 - 15اال�ستهـــــالك :
الن�سبــة التــي ي�ساهم بها امل�ؤمن له �أو املت�ضرر عند وقــوع حادث  -وفق ــا لقواع ــد
وجداول اال�ستهالك املرفقة  -فـي تكلفة قطع الغيار اجلديدة الأ�صلية فـي حالة
اخل�سارة اجلزئية وفـي حالة اخل�سارة الكلية هي الن�سبة املخ�صومة من القيمة
النقدية للمركبة .
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 - 16الت�أمني الإجباري :
الت�أمني على كل ما يقع للغري من وفاة و�إ�صابات ج�سمانية و�أ�ضرار مادية وم�صاريف
العالج .
 - 17ملحق احلوادث ال�شخ�صية :
يغطي ما ينتج عن حوادث املرور من وفاة �أو �إ�صابات بدنية ملالك املركبة وقائدها
و�أ�سرتيهما فـي احلدود املو�ضحة بامللحق .
 - 18العجز الكلي امل�ستدمي :
العج ــز ال ــذي ت�سببـ ــه الإ�صابـ ــة  ،وينت ــج عن ــه �إمــا فقدان تام م�ستدمي للقدرة
على الك�سب �أو العمل �أو على ا�ستخدام الأع�ضاء امل�صابة � ,أو بلوغ ن�سبة تعوي ــ�ض
�أي �إ�صاب ــة �أو جمم ــوع ن�سـ ــب تعوي ــ�ض �أكثـ ــر م ــن �إ�صابــة دائمــة ( )%100مائــة
باملائــة �أو �أكرث .
 - 19العجز اجلزئي امل�ستدمي :
العج ــز ال ــذي ت�سبب ــه الإ�صاب ــة لع�ضـ ــو �أو �أع�ضــاء  ،وينتج عنه نق�ص م�ستدمي
فـي مقدرة امل�صاب على الك�سب �أو على ا�ستخدام الع�ضو �أو الأع�ضاء امل�صابة .
 - 20العــجز امل�ؤقـت :
العج ــز ال ــذي ت�سب ــبه الإ�صاب ــة  ،وينتج عنه فقدان مقدرة امل�صاب على الك�سب
�أو على ا�ستخدام الع�ضو �أو الأع�ضاء امل�صابة ب�صفة م�ؤقتة .
 - 21اخل�سارة اال�ستداللية :
اخل�ســارة التــي تك ــون فـي حكم اخل�سارة الكلية للمركبة متى �أ�صيبت ب�أ�ضرار
جعلتـهـ ــا فـ ــي حك ــم ذل ــك  ،نتيج ــة جتـ ــاوز التكلفـ ــة الفـعلي ــة لإ�صالحه ــا ()%75
من قيمتها وقت وقوع احلادث .
 - 22خ�صم عدم املطالبة :
خ�صم ن�سبة حمددة من الق�سط الت�أميني مقابل عدم وجود مطالبات مدفوعة
�أو قابلة للدفع عن املدة الت�أمينية ال�سابقة .
 - 23الكوارث الطبيعية :
الفـي�ضانات والأودية والعوا�صف والأعا�صري والزوابع والربد .
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 - 24املعـــــدة :
مركبة ت�ستخدم للأعمال الإن�شائية غري م�صممة لو�ضع حمولة عليها .
 - 25اخل�ســـارة التبعيـــة :
اخل�سـ ــارة غي ــر املبا�شـ ــرة الت ــي ال تنت ــج مبا�شــرة مــن وقــوع احل ــادث امل�ؤمــن ,
والحقة لوقوعه .
 - 26القاطــــرة :
مركب ــة تو�ص ــل �أو ميك ـ ــن �أن تو�ص ـ ــل به ـ ــا مقط ـ ــورة �أو �أكث ــر وتكون ــان م ــعا
وح ــدة واح ــدة .
 - 27املقطــــورة :
مركبة بدون حمرك � ,صممت و�صنعت لكي تقطرها �أو جترها مركبة �آلية .
 - 28تاريخ ا�ستكمال ملف احلادث :
التاريخ الذي يقوم فـيه املت�سبب فـي احلادث مبا ي�أتي :
 دفع مبلغ التحمل املقرر . ت�سلم امل�ؤمن للمركبة . تزويد امل�ؤمن بن�سخ عن رخ�صة املركبة ورخ�صة القيادة . ا�ستمارة احلادث الب�سيط فـي حالة احلادث الب�سيط . التقرير الفني لفح�ص ال�شرطــة فـي حالــة احلــادث اجل�سيــم  ,وف ــي حالــةاحلادث الب�سيط �إن ا�ستدعت ال�ضرورة ذلك .
 خطاب من اجلهة املمولة �أو الراهنة (�إن وجدت) . �أي م�ستندات �ضرورية يطلبها امل�ؤمن من امل�ؤمن له �شريطة طلبها عندالإبالغ عن احلادث .
وت�سري هذه املتطلبات على املت�ضرر من احلادث فـيما عدا دفع قيمة التحمل .
 - 29ق�ســط الت�أميــن :
هو مبلغ من املال يلتزم امل�ؤمن له ب�سداده للم�ؤمن مقابل التزام امل�ؤمن بتحمل
تبعة املخاطر امل�ؤمن �ضدها .
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ثانيـــا � :أحكــام عامــة
أ�  -طلــب الت�أميــن

جــدول رقــم ()1
معلومــات عــن امل�ؤمــن لــه

 -1بيانات مقدم الطلب
اال�سم ح�سب البطاقة ال�شخ�صية :

الثاين

الأول

الثالث

القبيلة

اال�سم التجاري لل�شركات :
تاريخ امليالد للأفراد :

العمر للأفراد :

رقم البطاقة ال�شخ�صية /ال�سجل التجاري :

املقر الرئي�س لل�شركات :

العنوان الدائم  :املحافظة  ...... :الوالية  ...... :املدينة  ...... :القرية ...... :
هاتف املنزل (اختياري) :
النقال :
جهة العمل :
املهنة (اختياري) :
�صندوق الربيد :
احلالة االجتماعية (اختياري) :
الرمز الربيدي :
امل�ؤهل الدرا�سي (اختياري) :
نوع رخ�صة قيادة املركبة  :خفـيفة  /ثقيلة /معدات  /دراجة �آلية
تاريخ انتهاء رخ�صة القيـادة 20 / / :م
رقم رخ�صة القيادة :
 -2تفا�صيل التغطية الت�أمينية
نوع املركبة  :مركبــة خا�صــة � /أجــرة  /ت�أجي ــر  /تعليـ ــم  /حافلة � /شاحنـة �صغرية /
�شاحنــة كبيــرة  /معـدة � /سيـارة الطـوارئ  /مركبـة �آليـة  /دراجـة �آليـة /
دراجة عادية  /قاطرة  /مقطورة  /مركبة ذات ا�ستخدام خا�ص � /أخرى .
الربيد الإلكرتوين :

اال�ستعمال  :خ�صو�صي  /جتاري خفـيف  /جتاري ثقيل  /نقل� /أجرة  /تعليم قيادة � /أخرى .
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تابــع جــدول رقــم ( : )1معلومــات عــن امل�ؤمــن لــه
هل يوجد �أي تعديالت �أو زوائد على املركبة وفقا للقانون :
التوقيع
) ال
(
( ) نعم
يرجى ذكر التعديالت �أو الزوائد وقيمة كل منها :
القيمة :
نوع التعديل �أو الزائدة :
 . . . . . . . . . . . . . . .ريال عماين
...............................
 . . . . . . . . . . . . . . .ريال عماين
...............................
 . . . . . . . . . . . . . . .ريال عماين
...............................
 . . . . . . . . . . . . . . .ريال عماين
...............................
 - 3عدد الأ�شخا�ص امل�صرح لهم قيادة املركبة (اختياري)
اال�سم

العمر

اجلن�س

ال�صفة
(القرابة
�أو العالقة)

رقم بطاقة
الأحوال املدنية

مالحظة  :تذكر �أ�سماء الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم بقيادة املركبة دون التقيد بعدد حمدد
�إذا رغب امل�ؤمن له احل�صول على تخفـي�ض �إ�ضافـي فـي ق�سط الت�أمني  ,وال يحق للم�ؤمن
رف�ض ت�سوية �أي مطالبة بحجة �أن قائد املركبة لي�س مدرجا �ضمن قائمة الأ�شخا�ص
امل�صرح لهم بقيادة املركبة  ،ويطبق التحمل بالبند رقم ( )11من جدول هذه الوثيقة .
هل توجد لديك مطالبات مل يتم ت�سويتها من قبل امل�ؤمن وما نوعها ؟
( ) نعم  ) ( ,ال
�إذا كانت الإجابة بنعم  ,اذكرها وتاريخ حدوثها
..........................................................
امل�ؤمنون ال�سابقون :
........................................................ -1
........................................................ -2
......................................................... -3
التاريخ :
توقيع امل�ؤمن :
توقيع امل�ؤمن له :
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جــدول رقــم ()2
فتـرة ونـوع تغطيـة الت�أميـن (املركبـة  -املعـدة)
فرتة الت�أمني املطلوبة من / / :
نوع تغطية الت�أمني

�إىل / / :

م

نعم

 1الت�أمني الإجباري فقط
الت�أمني الإجباري �إ�ضافة �إىل ما ي�أتي
(برجاء اختيار التغطيات املنا�سبة) :
ملحق احلوادث ال�شخ�صية .
الكـ ــوارث الطبيعي ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي
تـ ـح ــدث علــى ج�سم املركبـ ــة .
ت�أمي ــن احلري ــق وال�سرق ـ ـ ــة
2
وال�سط ــو فقـ ــط الت ـ ــي حت ــدث
على ج�سم املركبة .
الفعل املتعمد من الغري
(فـي حالة عدم اال�ستعمال فقط) .
امل�س�ؤولي ــة املدنيـ ــة التـ ــي تقـ ــع
عل ــى الغي ــر فـ ــي �أثنـ ــاء الت�شغيل
�أو فـي موقع العمل .
الت�أمني ال�شامل ويغطي ما ي�أتي :
الت�أمني الإجباري .
الفقد والتلف عدا موقع العمل .
ملحق احلوادث ال�شخ�صية .
3
(برجاء اختيار التغطيات املنا�سبة) :
الفقد والتلف فـي موقع العمل .
امل�س�ؤولية املدنية التي تقع على الغري
فـي �أثناء الت�شغيل �أو فـي موقع العمل .
الإجمال ـ ـ ـ ــي
توقيع امل�ؤمن :
توقيع امل�ؤمن له :
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ق�سط
الت�أمني

م
ال

ر .ع
ر .ع
ر .ع
ر .ع
ر .ع
ر .ع
ر.ع

ر.ع
ر.ع
ر .ع

التاريخ :

التوقيع

جــدول رقــم ()3
املزايــا الإ�ضافـيــة اجلديــدة
م

تغطيات ت�أمينية �إ�ضافـية

ا�ستبدال قطع الغيار املت�ضررة من احلادث ب�أخرى
 1جديدة �أ�صلية بعد ال�سنة الأوىل دون دفع ا�ستهالك
على القطع اجلديدة .
 2الإ�صالح فـي الوكالة املعنية وبقطع غيار جديدة
�أ�صلية بعد ال�سنة الأوىل بدون دفع �أي مبالغ �إ�ضافـية .
 3بدون دفع �أي حتمل .
 4خدمة نقل املركبة بدون حتديد امل�سافة .
 5مركبة بديلة طوال فرتة �إ�صالح املركبة .
 6ممتلكات امل�ؤمن له خارج املركبة .
 7التعويـ ــ�ض النقـ ــدي عـ ــن اخل�سارة التبعية مبقدار
 ............ريال عماين عن كل يوم تعطل .
 8التجديد التلقائي فـي حالة عدم وجود مطالبة
 9تغطية الفقد والتلف وم�س�ؤولية الطرف الثالث
للمركبات التجارية عدا املعدات فـي موقع العمل .
 10زيادة تكاليف النقل واحلرا�سة مبقدار ..............
ريال عماين .
 11زيــادة مبل ــغ التعويــ�ض املحــدد مبلحــق احلــوادث
ال�شخ�صية �إىل (� )25/20/15ألف ريال عماين .
� 12أي مزايا �أخرى يتفق عليها .
مبلغ الق�سط املطلوب �سداده بالن�سبة للمزايا الإ�ضافـية
توقيع امل�ؤمن له :

توقيع امل�ؤمن :
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نعم

ق�سط
أمني التوقيع
الت�
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
التاريخ :

ب  -جــدول الوثيقــة
 - 1رقم الوثيقة :
 - 2ا�سم امل�ؤمن :
 - 3نوع الت�أمني :
 - 4نوع اال�ستعمال  :خ�صو�صي  /جتاري خفـيف  /جتاري ثقيل  /نقل/
�أجرة  /تعليم قيادة � /أخرى
 - 5ا�سم امل�ؤمن له :
�صندوق الربيد :
 - 6العنوان :
الرمز الربيدي :
 - 7املهنة �أو الوظيفة :
�إىل  / / :م
 - 8مدة الت�أمني  :من  / / :م
 - 9ق�سط الت�أمني :
ر.ع
أ�  -ق�سط الت�أمني الأ�سا�سي .
 3ر.ع
ب  -ق�سط م�صاريف العالج لكل مركبة .
ر.ع
ج  -ق�سط تغطية ملحق احلوادث ال�شخ�صية (�إن وجد) .
ر.ع
د  -ق�سط تغطية البطاقة الربتقالية (�إن وجد) .
ر.ع
هـ  -ق�سط املزايا الإ�ضافـية (�إن وجد) .
ر.ع
و � -إجمايل ق�سط الت�أمني ( أ�  +ب  +ج  +د  +هـ) .
ر.ع
ز  -خ�صم عدم املطالبة ح�سب امللحق رقم (. )3
ر.ع
ح  -خ�صم عدد الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم بقيادة املركبة .
ر.ع
ط � -صافـي ق�سط الت�أمني (و  -ز  -ح) .
ي  -ر�سوم الإ�شراف والرقابة ( 6فـي الألف من �صافـي
ر.ع
ق�سط الت�أمني) .
ر.ع
ك  -ر�سوم �صندوق الطوارئ ( %1من �صافـي ق�سط الت�أمني) .
ر.ع
ل  -الق�سط املدفوع = (ح  +ط  +ي) .
- 10
عدد
�سعة
املقاعد
الغر�ض �سنة
ا�سطوانة
ال�صنع رقم املحرك رقم
رقم مبلغ
املرخ�ص وزن
أمني من
وطراز املحرك �أو قوة القاعدة لها
الت�سجيل الت�
مبا املركبة
املحرك (ال�شا�صي) فـيها
الرتخي�ص
املركبة
مقعد
بالأح�صنة
ال�سائق
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 - 11التحمل  :يتحمل امل�ؤمن له املبلغ املو�ضح �أدناه :
البيـــــان

�أ

ب

ج

د

هـ
و

�إذا كـ ــان ال�سائ ـ ــق م ـ ــن
الأ�شخا�ص امل�صرح لهم
بالقيادة �ضمن القائمة
املوجودة فـي طلب الت�أمني ,
وعمره (� )25سنة ف�أكرث .
�إذا كـ ـ ــان ال�سائـ ـ ــق مـ ـ ــن
الأ�شخا�ص امل�صرح لهم
بالقيادة �ضمن القائمة
املوجودة فـي طلب الت�أمني ،
وعمره �أ�صغر عن (� )25سنة .
�إذا ك ـ ـ ــان ال�سائـ ــق م ـ ـ ــن
الأ�شخ ـ ـ ـ ــا�ص غي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
املذكوريـ ــن بالقائمـ ـ ـ ــة
وعمره (� )25سنة ف�أكث ــر .
�إذا كـ ـ ــان ال�سائـ ــق مـ ــن
الأ�شخ ـ ـ ـ ــا�ص غـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر
املذكوري ـ ــن بالقائم ـ ـ ــة
وعمره �أ�صغر عن (� )25سنة .
تاريـ ـ ــخ ح�صـ ـ ــول �سائ ـ ـ ــق
املركبة على رخ�صة القيادة
�أقل من ( )3ثالث �سن ــوات .
تاريـ ـ ــخ ح�ص ـ ـ ــول �سائـ ـ ــق
املركبة على رخ�صة القيادة
�أقل من ( )5خم�س �سنوات .

مركبات جتارية مركبات جتارية
مركبات
خفـيفة
خفـيفة
مركبات
جتارية ثقيلة
(عدا مركبات
خا�صة
(مركبات الت�أجري
الت�أجري
ومعدات
وتعليم القيادة) وتعليم القيادة)

 50ر.ع

 75ر.ع

 150ر.ع

 500ر.ع

 75ر.ع

 100ر.ع

 200ر.ع

 750ر.ع

 75ر.ع

 100ر.ع

 150ر.ع

 1000ر.ع

 100ر.ع

 150ر.ع

 200ر.ع

 1500ر.ع

-

 50 +ر.ع

-

 500 +ر.ع

-

 25 +ر.ع

-

 250 +ر.ع

ويجوز للم�ؤمن وامل�ؤمن له االتفاق على خالف ما ورد بالبند ( )11فـي اجلدول �أعاله
�شريطة �أخذ موافقة امل�ؤمن له كتابيا .
التاريخ :
توقيع امل�ؤمن :
توقيع امل�ؤمن له :
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 -12يحدد مبلغ الت�أمني املو�ضح فـي البند ( )10من جدول الوثيقة وفقا ملا ي�أتي :
�أ  -حت ــدد قيمة املركبة نقدا عند تاريخ ال�شراء ح�سب فاتورة �شـراء املركبــة لأول مــرة ,
ف�إذا مل تتوافر فاتورة ال�شراء املذكورة  ،فتطلب �شهادة من الوكالة بالقيمة الفعلية
للمركبة نقدا فـي تاريخ ال�شراء لأول مرة .
ب  -يح�سب اال�ستهالك وفق جدول اال�ستهالك املعتمد (� 1أو  )2من امللحق رقم (. )1
ج  -الفرق بني البند (�أ) والبند (ب) يعترب القيمة الت�أمينية للمركبة عند بدء الت�أمني
فـي ال�سنوات التالية لل�سنة الأوىل  ،وهو الأ�سا�س الذي يعتد به فـي ت�سوية مبلغ
التعوي�ض فـي حالة وقوع حادث .
د  -فـي حالة تعذر احل�صول على فاتورة ال�شراء �أو �شهادة الوكالة املعنية لتحديد قيمة
املركبة  ,ف�إنه يتم احت�ساب مبلغ الت�أمني على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية للمركبة وفق
ال�ضوابط التي ت�ضعها الهيئة .
هـ  -ا�ستثناء من القواعد املن�صو�ص عليها �أعاله  ,يجوز حتديد مبلغ الت�أمني بقيمة
�أعلى من القيمة التي حتددها القواعد ال�سابقة .
 -13قيود اال�ستعمال :
يجب على امل�ؤمن له �أال ي�ستعمل املركبة �إال للغر�ض املرخ�ص  ,وفـي حالة ا�ستعمال
املركبـ ــة فـ ــي غيـ ــر الغ ــر�ض املرخــ�ص لــه فال ي�شمل الت�أمني تغطية احلوادث الناجتة
عن هذا اال�ستعمال .
أ�  -حدود م�س�ؤولية امل�ؤمن :
 - 1احلـ ــد الأق�صـ ــى مل�س�ؤوليـ ــة امل ؤ�م ــن ع ــن تكاليـ ــف الإ�صـ ــالح وفق ـ ــا للبنـ ــد ()3
من الف�صل الثاين ( )150مائة وخم�سون رياال عمانيا .
 - 2احلـ ــد الأق�صـ ــى لتكاليــف احلرا�سـ ــة والنـقـ ــل امل�ص ـ ــرح بهـ ــا وفق ـ ــا للبنـ ــد ()5
من الف�صل الثاين ( )100مائـة ريـال عمانـي  ،مــا لــم يتفــق علــى مبلــغ �أكبــر
�ضمن املزايا الإ�ضافـية .
 - 3احل ــد الأق�ص ــى لتكاليف احلرا�سة والنقل وفقا للبند (�أوال/هـ) من الف�صل
الثالث هي تكلفة احلرا�سة والنقل املتعارف عليها فـي ال�سوق .
ب  -احلــد الأق�صى مل�س�ؤولية امل�ؤمن بالن�سبة للفقرة (�أ) من البند �أوال من الف�صل
الثال ــث عـ ــن �أي مطالبـ ــة �أو جملـ ــة مطال ــبات ن�ش�أت عن حادث واحد هو قيمة
ما يحكم به ق�ضائيا من تعوي�ض .
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ج  -احلد الأق�صى مل�س�ؤولية امل�ؤمن بالن�سبة للفقرة (ب) من البند �أوال من الف�صل
الثالث عن �أي مطالبة �أو جملة مطالبات ن�ش�أت عن حادث واحد هو ()150.000
مائة وخم�سون �ألف ريال عماين ما مل يتفق على مبلغ �أكرب .
د  -احلد الأق�صى مل�س�ؤولية امل�ؤمن بالن�سبة للفقرة الأوىل من البند ثانيا من الف�صل
الثالث هو ( )10.000ع�شرة �آالف ريال عماين عن ال�سنة الت�أمينية �أيا كان تكرار
احلوادث ما مل يتفق على مبلغ �أكرب �ضمن املزايا الإ�ضافـية .
هـ  -احل ــد الأق�صـ ــى مل�س�ؤولية امل�ؤمن بالن�سبة مل�صاريف الإ�سعافات الأولية الواردة
فـي الف�صل الثالث عن �أي مطالبة �أو جمل ــة مطالبــات ن�ش�أت عن حادث واحد
هو(� )400أربعمائة ريال عماين .
 -14قواعد �سداد م�صاريف العالج :
يلت ـ ـ ـ ــزم امل�ؤم ـ ـ ــن ب�سـ ـ ـ ــداد م�صاريـ ـ ــف عـ ــالج الإ�صاب ـ ــات البدنيـ ــة الت ـ ــي تقـ ــع للغي ـ ــر
�أو للم ؤ�م ــن له ومن فـي حكمه و�أفراد �أ�سرتيهم ــا للم�ست�شفـيات واجلهات الطبية وفقا
للقواعد الآتية :
أ�  -يعــد امل�ست�شفــى �أو اجلهــة الطبيــة تقريــرا تف�صيليا بالعالج الذي مت بالفعل ,
والتكلفة احلقيقية مدعما بامل�ستندات الالزمة .
ب  -يعتد عند املطالبة مب�صاريف العالج بالقيمة التي تعتمدها وزارة ال�صحة .
ج  -على امل�ؤمن بعد االطالع على �أوراق التقرير توريد املبلغ املطلوب �إىل امل�ست�شفى
�أو اجلهة الطبية التي تولت عالج امل�صاب .
د  -فـي حالة ما �إذا مت العالج خارج ال�سلطنة وجب تقدمي ما يثبت من وزارة ال�صحة
بتعذر العالج داخل ال�سلطنة .
لقد اطلعت على حمتويات وجدول وثيقة الت�أمني  ،و�أتفق متاما مع ما ورد بها من �شروط
والتزامات  ,كما �أ�ؤكد �أن املعلومات التي قدمتها �إىل ال�شركة امل�ؤمنة �صحيحة .
			
الطـــــــرف الأول :
		
�شركــة الت�أميــن :
					
توقيــــع امل�ؤمـــــن :
الوقـــــــــــــــــــــــت :
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الطـــرف الثانــي :
اال�ســـــــــــــــم :
توقيع امل�ؤمن له :
التاريـــــخ :

الف�صــل الثانــي
الت�أمــني �ضــد الفقــد والتلــف
 - 1يلتـ ــزم امل�ؤمـ ــن بتعويـ ــ�ض امل�ؤمـ ــن لـ ــه ع ــن الفقد �أو التلف الذي يلحق باملركبة امل�ؤمن
عليهـ ــا وملحقاتها وقطع غياره ــا املوجـودة بها  ،والتـ ــي تعترب جزءا ال يتجز�أ منها ،
وذلك نتيجة لـ :
أ�  -حادث عر�ضي �أو ت�صادم �أو تدهور .
ب  -حريق �أو انفجار خارجي �أو اال�شتعال الذاتي �أو ال�صاعقة .
ج  -الكوارث الطبيعية .
د  -ال�سطو �أو ال�سرقة .
هـ  -فعل متعمد �صادر عن الغري .
 - 2عل ــى امل�ؤم ــن �أن يق ــوم ب�إ�ص ــالح املركب ــة املت�ض ــررة م ــن احلــادث و�إعادتها �إىل حالتها
التـي كانت عليها قبل وقوع احلادث  ,ويحق له دفع قيمة تلك الأ�ضرار بعــد موافقــة
امل�ؤمــن لــه نقـ ــدا علــى �أال تتعـ ــدى م�س�ؤوليــة امل�ؤمـن قيمة ا�ستبدال الأجزاء املت�ضررة
والقيمة املعقولة لرتكيب هذه الأجزاء .
 - 3للم�ؤمن له القيام ب�إ�صالح الأ�ضرار التي قد تلحق باملركبة نتيجة احلادث امل�ؤمن �ضده
مبوجب هذه الوثيقة �إذا كانت قيمة الإ�صالح املقدرة ال تتجاوز ( )150مائة وخم�سني
رياال عمانيا  ،وال يحق له القيام بالإ�صالح �إذا كانت القيمة تتجاوز ذلك املبلغ �إال بعد
موافقة امل�ؤمن .
وعليه فـي حالة الإ�صالح �أن يقدم للم�ؤمن ك�شفا مف�صال بتكاليف الإ�صالح ومعتمدا
من جهة الإ�صالح للح�صول على قيمة الإ�صالح .
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 - 4على امل�ؤمن �أن يعو�ض امل�ؤمن له قيمة املركبة نقدا فـي حالة اخل�سارة الكلية الفعلية
�أو اال�ستداللية وله بعد موافقة امل�ؤمن له �أن يعو�ضه مبركبة �أخرى من نف�س الطراز
والنوع واملوا�صفات .
 - 5يلتزم امل�ؤمن بتحمل تكاليف حرا�سة املركبة ونقلها �إىل �أقرب ور�شة �إ�صالح فـي املكان
الذي وقع فـيه الفقد �أو التلف امل�ؤمن �ضده على �أال تتجاوز تلك التكاليف ( )100مائة
ري ــال عمان ــي م ــا ل ــم يتف ــق كتاب ــة علـ ــى مبل ــغ �أكب ــر �ضمــن املزايــا الإ�ضافـية املدرجة
فـي اجلدول رقم ( )3من الف�صل الأول .
ا�ستثنــاءات الف�صــل الثانــي
ال يكون امل�ؤمن م�س�ؤوال عن دفع �أي تعوي�ض عن الأمور الآتية :
 - 1أ�  -اخل�سارة التبعية املالية التي تلحق بامل�ؤمن له ما مل يتم االتفاق على تغطيتها
�ضمن املزايا الإ�ضافـية املدرجة فـي اجلدول رقم ( )3من الف�صل الأول .
ب  -النق�ص فـي قيمة املركبة نتيجة اال�ستعمال �أو البلى �أو القدم �أو �أي عطل �أو ك�سر
ميكانيكي �أو كهربائي .
 - 2التلف احلا�صل للمركبة نتيجة زيادة احلمولة �أو زيادة عدد الركاب على العدد
املرخ�ص به قانونا متى ثبت �أن الزيادة فـي احلالتني هي �سبب احلادث .
 - 3تلف الإطارات �إذا مل يكن التلف متزامنا �أو ناجتا �أو مرتبطا بحادث مغطى حتت
بنود هذه الوثيقة .
 - 4الفقد �أو التلف الذي يلحق باملركبة من احلوادث الناجمة عن :
�أ  -وقوع قائد املركبة �سواء امل�ؤمن له �أو من فـي حكمه حتت ت�أثري م�سكر �أو خمدر .
ب  -ا�ستعمال املركبة فـي غري الأغرا�ض املحددة فـي هذه الوثيقة واملرخ�صة بها .
ج  -قيادة املركبة من �شخ�ص غري مرخ�ص له قانونا بالقيادة .
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الف�صــل الثالــث
الت�أميــن الإجبــاري
يغطي الت�أمني الإجباري ما ي�أتي :
�أوال  :الت�أمني ل�صالح الطرف الثالث :
عن ــد وق ــوع ح ــادث نتـج �أو ترتب على ا�ستعمال املركبة امل�ؤمن عليها  ,يلتزم امل�ؤمن ,
فـي ح ــدود م�س�ؤوليتــه املن�صو�ص عليها فـي هذه الوثيقة  ,دفع جميع املبالغ امللتزم
قانونا بدفعها كتعوي�ض عن احلاالت الآتية :
أ�  -الوف ـ ــاة �أو �أي �إ�صابـ ــة بدنيـ ــة تلحـ ــق ب ـ ـ�أي �شخـ ــ�ص مب ــا ف ـ ــي ذل ــك ركاب املركبة
(م ــا عـ ــدا امل�ؤم ــن لـ ــه �شخ�صيـ ــا وقائـ ــد املرك ــبة وقت احلادث و�أفراد �أ�سرتيه ــما
" الوالدان والأوالد والزوج") ويعترب ال�شخ�ص من ركاب املركبة �إذ كان بداخلها
�أو �صاعدا عليها �أو نازال منها  .ويعترب العاملون لدى �صاحب املركبة م�شمولني
بهذه التغطية باعتبارهم طرفا ثالثا .
ب  -الأ�ضرار التــي ت�صيــب الأ�شيــاء واملمتلكات خارج املركبة ما عــدا اململــوك منهــا
للم�ؤمن له �أو لقائد املركبة وقت احلادث �أو لأفراد �أ�سرتيهما �أو ما كان لدى �أي
منهم بحكم الأمانة �أو فـي حرا�سته �أو فـي حيازته .
ج  -م�صاريف عالج الإ�صابات التي تلحق بالطرف الثالث من احلادث .
د  -تكاليـ ــف وم�صاريـ ــف اجلهـ ــات الطبية وفق القواعد واحلدود املن�صو�ص عليها
فـي جدول الوثيقة .
هـ  -النفق ــات املرتتب ــة عل ــى احل ــادث من حرا�سة املركبة ونقلها �إىل �أقرب ور�شة
للإ�صالح وت�سليمها فـي املكان الذي وقع فـيه الفقد والتلف .
و  -املبال ــغ املحك ــوم بهـ ــا ق�ضائيـ ــا  ،وت�شمل (التعوي�ضات  ,امل�صاريف الق�ضائية ,
امل�صاريف القانونية) مثـ ــل تقريـ ــر اخلبـ ــري �إن متـ ــت الإحال ـ ــة �إليـ ــه �أو ترجم ــة
تقاري ــر �أو م ــا �شابــه ( �أتعاب املحامي ) .
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ثانيا  :م�صاريف عالج �إ�صابات امل�ؤمن له ومن فـي حكمه و�أفراد �أ�سرتيهما :
يغطي هذا الت�أمني م�صاريف عالج الإ�صابات التي تلحق بامل�ؤمن له ومن فـي حكمه
و�أفراد �أ�سرتيهما من حادث املركبة امل�ؤمنة وذلك فـي حدود املبلغ املحدد فـي جدول
وثيقة الت�أمني  ,ويلتزم امل�ؤمن ب�أن ي�ؤدي هذه امل�صاريف �إىل امل�ست�شفـيات واجلهات
الطبية وفقا للقواعد املحددة بجدول هذه الوثيقة .
ميتد الت�أمني املن�صو�ص عليه فـي هذا الف�صل  ,فـي حدود الأحكام وال�شروط الواردة
به � ,إىل م�س�ؤولية كل قائد للمركبة ي�أذن له امل�ؤمن له بقيادة املركبة امل�ؤمنة  ,ب�شرط
�أن يكون قد التزم ونفذ �شروط هذه الوثيقة وخ�ضع لها بالقدر الذي ت�سري به ،
وذلك كما لو كان هو امل�ؤمن له ذاته .
الف�صـــل الرابـــع
م�صاريــف الإ�سعافــات الأوليــة
يلتــزم امل�ؤمــن بتحمــل م�صاريــف خدمــات الطــوارئ الطبيــة املقدمــة مــن طاقــم الإ�سعــاف
العاملني بالهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف مببلغ ثابت مقداره (� )400أربعمائة ريال
عماين عن احلادث الواحد جراء تقدمي هذه اخلدمات .
الف�صـــل اخلامـــ�س
اال�ستثنــاءات العامــة
 - 1ال يغطي الت�أمني الفقد �أو التلف �أو امل�س�ؤولية املدنية التي تنتج �أو تن�ش�أ عن احلوادث
التي تق ــع م ــن املركب ــة امل�ؤمن عليها فـي احلوادث التي تكون وقعت �أو ن�ش�أت �أو نتجت
�أو تعلـ ــقت بطريق ـ ــة مبا�ش ــرة �أو غي ــر مبا�شــرة بالرباكني �أو الزالزل والهزات الأر�ضية
�أو الغ ــزو �أو �أعم ــال العـ ــدو الأجنبي �أو الأعمال احلربية �سواء �أعلنت احلرب �أم مل
تعلن �أو احلرب الأهلية �أو الإ�ضراب �أو الإرهاب �أو اال�ضطرابات ال�شعبية �أو الع�صيان
�أو الث ــورة �أو االنق ــالب الع�سك ــري �أو اغت�صاب ال�سلطة �أو امل�صادرة �أو الت�أميم �أو املواد
والنظائ ــر امل�شعة �أو التفجي ــرات الذريـ ــة �أو النووية �أو �أي عامل يت�صل بطريق مبا�شر
�أو غري مبا�شر ب�أي �سبب من الأ�سباب املتقدمة .
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 - 2عــند حتديــد امل�س�ؤولية جتاه الطرف الثالث ال يكون امل�ؤمن م�س�ؤوال عن الأ�ضرار � -أيا
كان نوعها  -الناجتة مبا�شرة � ،أثناء وب�سبب ت�شغيل املركبة امل�ؤمنة فـي موقع العمل
اخلا�ص باحلف ــر �أو الرفـ ــع فـي �أعمال �إن�شائيــة �أو زراعية �أو �أعمال �أخرى مماثلة ما مل
يتفق على تغطيتها �ضم ــن املزايا الإ�ضافـي ــة  ,وال يعتب ــر ت�شغيـ ــال فـي حكم هذا البند
�سري املركبة على الطريق من و�إىل موقع ذلك ال�شغل .
 - 3ال يغطي الت�أمني الأ�شياء �أو احلمولة املنقولة فـي �أو على املركبة امل�ؤمنة .
 - 4ال يغطي الت�أمني اخل�سارة التبعية الناجتة عن خ�سارة ت�سبب فـيها خطر ت�شمله وثيقة
الت�أمني .
الف�صـــل ال�ســاد�س
ال�شــروط العامـــة
 - 1تعتبــر الوثيقــة وجدولهــا ومالحقهــا وطلــب الت�أميــن عقدا واحدا وكل كلمة �أو عبارة
�أعطي لها معنى خا�ص فـي �أي جزء من الوثيقة �أو طلب الت�أمني يكون لها ذات املعنى
فـي �أي مكان �آخر وردت فـيه ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر .
 - 2يجب على امل�ؤمن له �أن يتخذ جميع االحتياطات املعقولة للمحافظة على املركبة امل�ؤمن
عليها وحمايتها من الفقد �أو التلف ولإبقائها فـي حالة �صاحلة لال�ستعمال  ,ويجوز
للم�ؤمن فـي �أي وقت �إجراء معاينة للمركبة امل�ؤمن عليها �أو �أي جزء منها .
 - 3فـي حالة وقوع حادث �أو عطب للمركبة يجب �أال يرتك امل�ؤمن له املركبة �أو �أي جزء
منها دون حرا�سة ودون اتخاذ االحتياطات الالزمة ملنع زيادة الأ�ضرار  ,و�إذا متت قيادة
املركبة قبل �إجراء الت�صليحات الالزمة ف�إن كل زيادة فـي التلف �أو كل تلف �آخر يلحق
باملركبة لن يكون امل�ؤمن م�س�ؤوال عنه .
� - 4أ  -ال يجـ ــوز للم�ؤم ــن وال للم�ؤمــن له �أن يلغي الف�صل الثالث (الت�أميـن الإجبــاري)
علــى املركبة فـي �أثناء �سريانه ما دام ترخي�ص املركبة قائما وال يرتتب على هذا
الف�س ــخ لو وقع �أي �أثر بالن�سبة للغري  .وي�ستثنــى مــن ذلــك حالــة تقديــم وثيقــة
ت�أمني جدي ــدة لباقي مدة �سريان ذلك الت�أمني وملكية املركبة مبينا عليها ا�سم
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امل�ؤم ــن اجلدي ــد  ,وفـي ه ــذه احلالة  ،يرد امل�ؤمن �إىل امل�ؤمن له الق�سط املدفوع
بعد خ�صم اجلزء املتنا�سب مع املدة التي كانت الوثيقة �سارية فـيها بح�سب فئات
الت�أمني ق�صرية الأجل املحددة باجلدول رقـم ( )4بامللح ــق ( )1مــن هــذه الوثيقــة
ب�شرط �أال تكون هناك مطالبة ن�ش�أت فـي فرتة �سريان الوثيقة .
ب  -للم�ؤمن �أن يف�سخ �أحكام الف�صل الثاين (الفقد والتلف) من هذه الوثيقة  -وذلك
فـي حالة ثبوت وجود م�سببات جوهرية ومقنعة ت�ستدعي هذا الإلغاء مثل القيام
ب�أعمال متعمدة للح�صول على التعوي�ض  -ب�إ�شعار كتابي ير�سل �إىل امل�ؤمن له
بخطاب م�سجــل قبــل ( )15خم�ســة ع�شــر يوما من التاريخ املحدد للف�سخ على �آخر
عنوان معروف له  ،وفـي هذه احلالة  ،يرد امل�ؤمن �إىل امل�ؤمن له الق�سط املدفوع
بعد خ�صم اجلزء املتنا�سب مع املدة التي كانت فـيها الوثيقة �سارية املفعول ح�سب
الآتي :
ق�سط الت�أمني

الفتـ ــرة املتبقي ــة
فتـ ـ ــرة الت�أمي ـ ــن

كمـ ــا �أن للم�ؤم ــن لـ ــه �أن يف�س ــخ �أحكــام الف�صل الثاين من هذه الوثيقة ب�إ�شعار
كتابي ي�سلم �أو ير�سل �إىل امل�ؤمن بخطاب م�سجل  ،وفـي هذه احلالة  ،يرد امل�ؤمن
�إىل امل�ؤمن له الق�سط املدفوع بعد خ�صم اجلزء املتنا�سب مع املدة التي كانت
الوثيقة �سارية فـيها بح�سب فئات الت�أمني الق�صرية الأجل املحددة فـي اجلدول
رقـ ــم ( )4بامللح ـ ــق ( , )1وف ـ ــي احلالتني  ،ي�شرتط �أال يكون هناك مطالبة ن�ش�أت
فـي فرتة �سريان الوثيقة  .وي�ستثنى من ذلك �إذا كان ت�أمني املركبة قد مت ب�أعلى
مــن القيمــة الت�أمينيــة الفعليــة ح�سـ ــب الأ�سـ ــ�س املعمــول به ــا  ،ويقت�ص ــر الت ــزام
امل�ؤمن بدف ــع فـ ــرق التعوي ــ�ض  ,وي�سق ــط ح ــق امل�ؤم ــن له فـي املطالبة با�سرتجاع
ق�سط الت�أمني على �أن يلتزم امل�ؤمن له ب�سداد التحمل املتفق عليه .
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ج � -إذا انته ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــدة الت�أمي ـ ـ ــن علـ ـ ــى املركبـ ـ ــة يبق ــى مالـ ــك املركبـ ــة م�س ـ ـ�ؤوال وحـ ــده
عـ ــن �أي مطالب ــة ن�ش�أت بعد انتهاء الوثيقة .
د  -مع عدم الإخالل بحكم الفقرة (ب) من هذا البند � ,إذا بيعت املركبة قبل نهاية مدة
الت�أميـ ــن يبق ــى امل�ؤم ــن ل ــه وامل�ؤمــن الأ�صليان م�س�ؤولني عن �أي ادعاء �ضد املركبة .
ف ـ�إذا كان ت�أمينها �شامال بقي امل�ؤمن الأ�صلي م�س�ؤوال كذلك عن تعوي�ض ما يلحقها
م ــن �أ�ض ــرار مادي ــة م ــن ح ــوادث ال�سري وفقا لأحكام و�شروط هذه الوثيقة وذلك كله
�إىل �أن يبلغ ا�سم املالك اجلديد �إىل جهة ت�سجيل املركبات ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
هـ  -ينتهي ت�أمني لوحات الفح�ص للمركبة اجلديدة فور �إ�صدار وثيقة ت�أمني جديدة
با�سم املالك وت�سلم مركبته .
 - 5ف ــي حالـ ــة وق ــوع حادث قد يرتتب عليه مطالبة يجب على امل�ؤمن له �أو من ينوب عنه
�أن يخطر امل�ؤمن كتابة بذلك فورا مع �إعطائه جميع البيانات اخلا�صة به وكل �إعالن
�أو �إخط ــار باملطالبة �أو �إنذار �أو �أوراق ق�ضائية يجب �أن تبلغ �أو ت�سلم للم�ؤمن فورا
مبجرد ت�سلم امل�ؤمن له �أو من ينوب عنه �إياها .
كما يج ــب علـ ــى امل�ؤمـ ــن لـ ــه �إخطــار امل�ؤمـ ــن ف ــورا مبجرد العلم بقيام دعوى �أو حتقيق
�أو حتري ــات خا�ص ــة باحل ــادث املذك ــور وفـي حالة وقــوع �سرقة �أو عمل جنائي �آخر قد
يرتتب عليه قيام مطالبة وفقا لهذه الوثيقة يتعني على امل�ؤمن له �أن يخطر ال�شرطة
فورا والتعاون مع امل�ؤمن فـي �سبيل �إدانة مرتكب اجلرمية .
 - 6يحق للم�ؤمن فـي �أي وقت �إذا ارت�أى ذلك �أن يتوىل الدفاع و�أن يبا�شر الدعوى با�سم
امل�ؤمن له بخ�صو�ص �أي مطالبة قد ي�س�أل عنها امل�ؤمن مبوجب هذه الوثيقة و�أن يقوم
بت�سوية تلك املطالبة وله �أن يطالب با�سم امل�ؤمن له ومل�صلحته بجميع التعوي�ضات
وال�ضمان ـ ــات  ،وللم�ؤمـ ــن فـ ــي هـ ــذا ال�ش ـ ـ�أن كامـ ــل ال�سلطة فـي مبا�شرة �أي �إجراءات
وفـي الت�صالح فـي �أي مطالبة .
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� - 7أ � -إذا ثبـ ــت مـ ــن تقري ــر ال�شرط ــة �أن امل�س�ؤوليـة عــن وقــوع احلــادث م�شرتكــة بيــن
مركبتني مت�صادمتني ف�إن م�س�ؤولية كل مركبة نحو الأخرى عن الأ�ضرار املادية
تكون بن�سبة خط�أ قائدها  ,ف�إذا مل يحدد التقرير الن�سبة اعترب اخلط�أ مق�سمــا
بالت�ساوي بينهــما  ,وتــحدد م�س�ؤولية م�ؤمن كل مركبة بن�سبة ( )%50خم�سني
باملائــة مــن الأ�ضــرار املاديــة للمركبــة الأخرى ويتحمل مالك املركبة املت�ضررة
�شخ�صيا الن�صف الثاين من �أ�ضرار مركبته ما مل يكن م�ؤمنا عليها ت�أمينا �شامال
فـيتحمل عندئذ امل�ؤمن تعوي�ض هذا الن�صف الآخر  ،وي�سري ذات املبد�أ �إذا كانت
امل�س�ؤولية عن وقوع احلادث م�شرتكة بني �أكرث من مركبتني .
ب  -ال ت�سري �أحكام الفقرة ال�سابقة على الإ�صابات البدنية املرتتبة على حوادث ال�سري
حيث يحق ملن ي�صاب ب�إ�صابة بدنية ولورثة املتوفـني من الطرف الثالث ب�سبب
هـ ــذا احلـ ــادث احل�ص ــول عل ــى املبلـ ــغ املحكـ ــوم ب ــه ق�ضائي ــا مبوجب حكم نهائي
من م�ؤمن �أو م�ؤمني جميع املركبات الأخرى امل�شرتكة فـي امل�س�ؤولية عن احلادث .
ج  -الإ�صابات البدنية والوفاة لقائد املركبة �أو من فـي حكمه �أو لأحد �أو �أكرث من �أفراد
�أ�سرتيهمـ ــا  .تتحـ ــدد م�س�ؤولي ــة ك ــل مركبــة ع ــن الإ�صابــات البدنية والوفاة بن�سبة
خط أ� قائدها ف�إذا مل تتحدد الن�سبة اعترب اخلط�أ مق�سما بالت�ساوي فـيما بينهما ،
وعليه �إذا ثبت �أن اخلط�أ م�شرتك بني مركبتني ومل تتحدد الن�سبة اعترب اخلط�أ
مق�سما بينهما بن�سبة ( )%50خم�سني باملائة  ،ومن ثم تتحدد م�س�ؤولية م�ؤمن
كل مركبة بن�سبة ( )%50خم�سني باملائة من الإ�صابات البدنية �أو الوفاة ملالك
املركبة الأخرى �أو من فـي حكمه �أو لأحد �أو لأكرث من �أفراد �أ�سرتيهما املت�ضرر
من احلادث ويتحمل مالك املركبة �شخ�صيا الن�صف الآخر عن تلك الإ�صابات
�أو الوفاة ال�صادر بها حكم نهائي ما مل يكن مالك املركبة م�ؤمنا مبوجب ملحق
احلوادث ال�شخ�صية فعندئذ يدفع م�ؤمنه الن�صف الآخر وفق �أحكام وحدود هذا
امللحق .
وي�سـ ــري املبـ ــد�أ نف�سـ ــه �إذا كان ــت امل�س�ؤوليــة عــن وقوع احلادث م�شرتكة بني �أكرث
من مركبتيــن .
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د  -م�صاريف عالج الإ�صابات البدنية التي تلحق امل�ؤمن له ومن فـي حكمه و�أفراد
�أ�سرتيهم ــا  .تتح ــدد م�س�ؤوليــة كــل مركبــة عــن تلك امل�صاريف بن�سبة خط�أ قائدها
ف�إذا مل تتحدد الن�سبة اعترب اخلط أ� مق�سما بالت�ساوي بينهما  ,فـيتحمل امل�ؤمن
لديه املركبة بن�سبة ( )%50خم�سني باملائة من تلــك امل�صاريــف  ،وبح ــد �أق�ص ــى
املبلغ املبني بالفقرة (د) من البند رقم ( )13من قيود اال�ستعمال فـي جدول هذه
الوثيق ــة بينمـ ــا يتحم ــل م�ؤمـ ــن املركبـ ــة الأخـ ــرى ن�سب ـ ــة ( )%50خم�سيــن باملائـ ــة
من جممل تلك امل�صاريف  ,وي�سري ذات املبد�أ �إذا كانت امل�س�ؤولية عن وقوع احلادث
م�شرتكة بني �أكرث من مركبتني .
 - 8للم�ؤمن له ت�أمينا �شامال حق الرجوع مبا�شرة �إىل امل�ؤمن لديه للمطالبة بالتعوي�ض
عن الأ�ضرار التي تلحق مبركبته نتيجة حلادث مت�سببة فـيه مركبة �أو مركبات �أخرى
عل ــى �أن يـ ــعود امل�ؤمـ ــن بقيم ــة ما دفعه على ال�شركة امل�ؤمن لديها املت�سبب فـي احلادث
�أو عل ــى ذات املت�س ـ ـبــب فـ ــي الـ ـحــادث �إذا لــم يكن هناك عقد ت�أمني �أو �أن عقد الت�أمني
ال يغطي هذه امل�س�ؤولية لأي �سبب  ,وفـي هذه احلالة  ،ال يفقد امل�ؤمن له ميزة اخل�صم
امل�ستحقة له لعدم وجود مطالبة  ،وكذلك ال يلزم امل�ؤمن له بدفع مبلغ التحمل عند
ا�ستخدام حق الرجوع .
� - 9إذا وجد  -وقت املطالبة بتعوي�ض مبوجب هذه الوثيقة � -أي ت�أمني �آخر يغطي نف�س
الفق ــد �أو التل ــف �أو امل�س�ؤولي ــة فـ ـ�إن امل�ؤم ــن ال يلت ــزم �إال بدف ــع ج ــزء من قيمة ذلك
الفق ــد �أو التلـ ــف �أو التعوي�ض �أو التكاليف �أو امل�صروفات معادل لن�ســبة مبلــغ الت�أميــن
�أو التعوي�ض مبوجب هذه الوثيقة �إىل جمموع مبالغ الت�أمني �أو التعوي�ض عن نف�س
الفقد �أو التلف �أو امل�س�ؤولية جمتمعة .
 - 10يعتبــر �شرطــا �أ�سا�سيــا اللتــزام امل�ؤمــن بدفــع �أي مبلـغ م�ستحــق عليه مبوجب هذه
الوثيقة �أن يوفـي امل�ؤمن له وفاء كامال مبا توجبه �شروط هذه الوثيقة من القيام
بعمل �أو االمتناع عن عمل ويعترب كذلك �شرطا �أ�سا�سيا اللتزام امل�ؤمن ب�صحة البيانات
والإقرارات ال�صادرة عن امل�ؤمن له فـي طلب الت�أمني املقدم منه وا�ستيفاء الأخطار
باحلادث طبقا للمادة ( )4من هذا الف�صل .
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 - 11للم�ؤمن �أن يرجع على امل�ؤمن له بقيمة ما يكون قد �أداه من تعوي�ض �إىل الطرف
الثال ــث  ،و�أن ميتن ــع عن �أداء التعوي�ض املقرر للم�ؤمن له عن �أ�ضرار املركبة امل�ؤمنة
ت�أمينا �شامال �أو تعوي�ض الإ�صابات البدنية التي ت�صيب امل�ؤمن ل ــه وم ــن فـ ــي حكم ــه
و�أفراد �أ�سرتيهما  ،وكذلك م�صاريف العالج والإ�سعافات الأولية �إذا كانت الوثيقة
تغطي هذه الإ�صابات وذلك فـي احلاالت الآتية :
�أ � -إذا ثبت �أن الت�أمني قد عقد بناء على �إدالء امل�ؤمن له ببيانات كاذبة �أو �إخفائه
وقائ ــع جوهريـ ــة ت�ؤث ــر فـ ــي قـبــول امل�ؤمن تغطية اخلطر �أو على �سعر الت�أمني
�أو �شروطه .
ب � -إذا ن�شـ ـ�أ احلـ ــادث عن ا�ستعمال املركبة فـي غري الغر�ض املرخ�صة من �أجله
�أو عن قبول ركاب �أكرث �أو و�ضع حمولة تزيد على املقرر لها ب�شرط �أن تكون
الزي ــادة فـ ــي احلالتي ــن ه ــي الت ــي ت�سببت فـي احلادث � ،أو لأن حمولتها غري
حمزومة ب�شكل فني حمكم �أو ب�سبب جتاوزها حدود العر�ض �أو الطول �أو العلو
امل�سموح به .
ج � -إذا ك ــان قائ ــد املركب ــة غي ــر مرخ ــ�ص له �أ�صال بقيادة نوع املركبة �أو جرد منها
�أو �سحبت منه مبوجب �أمر �صادر من اجلهات املخت�صة �أو كان واقعا حتت ت�أثري
م�سكر �أو خمدر .
د � -إذا ثبت �أن احلادث �أو الوفاة �أو الإ�صابة البدنية قد ن�ش�أت عن عمل ارتكبه امل�ؤمــن
له عن ق�صد  ,وال يرتتب على حق الرجوع املقرر للم�ؤمن وفقا لأحكام ه ــذا
البند وال�شروط الواردة بهذه الوثيقة �أي م�سا�س بحق املت�ضرر قبل امل�ؤمن له .
 - 12ال ت�سمع الدعاوى النا�شئة عن تطبيق هذه الوثيقة بعد انق�ضاء �سنتني من تاريخ
حدوث الواقعة التي رفعت ب�ش�أنها الدعوى  ,على �أنه فـي حالة �إخفاء بيانات جوهرية
متعلقة باخلطر امل�ؤمن �أو تقدمي بيانات جوهرية غري �صحيحة ف�إن مدة التقادم
املذك ــورة ت�س ــري م ــن تاريــخ علم �صاحب امل�صلحة فـي رفع الدعوى بالبيانات املخفاة
�أو البيانات ال�صحيحة  ,وينقطع التقادم امل�شار �إليه بكتاب م�سجل �أو بت�سليم امل�ستندات
املتعلقة باملطالبة �إىل امل�ؤمن املعني خالل الفرتة امل�شار �إليها بتلك الفقرة .
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 - 13تعترب �شرطة عمان ال�سلطانية هي اجلهة املخت�صة ب�إ�صدار تقارير تخطيط احلادث
وتقارير فح�ص املركبة املت�ضررة من �أي حادث .
وفـ ــي حالـ ــة وجـ ــود خالف على م�سببات الأ�ضرار غري املرئية الواقعة علــى املركب ــة ,
تر�س ــل املركبة للوكالة املعنية �أو �إدارة فح�ص �شرطة عمان ال�سلطانية مرة �أخرى
لتحديد �سبب ال�ضرر غري املرئي �إن كان من احلادث �أو نتيجة للبلــى والــقدم ف ـ�إذا
كانت هذه الأ�ضرار هي نتيجة للحادث يتحمل امل�ؤمن جميع التكاليف � ,أما �إذا كانت
الأ�ضرار غري ناجتة عن احلادث يتحمل �صاحب املركبة تكلفة الفح�ص والإ�صالح ,
و�إذا عجزت الوكالة عن حتديد ال�سبب يتم الرجوع �إىل تقرير �إدارة الفح�ص الذي
يجب على جميع الأطراف االلتزام به .
 - 14ال يحق للم�ؤمن ت�أجيل ت�سوية مطالبة الطرف الثالث ب�سبب عدم قيام امل�ؤمن له
امل�س�ؤول عن احلادث بدفع مبلغ التحمل امل�ستحق عليه للم�ؤمن .
 - 15ال يج ــوز خ�صـ ــم اال�ستهـ ــالك �أو تركي ــب قط ــع م�ستعملة �إذا كانت القطع من �ضمن
القائم ــة املحـ ــددة م ــن قبـ ــل �شرطـ ــة عمـ ــان ال�سلطانيـ ــة  ,ح�سـ ــب اجلـ ــدول رق ــم ()5
من امللحق رقم (. )1
 - 16ف ـ ــي حالـ ــة الت�أمي ــن علــى املعدات الآلية �أو املركبات التجارية امل�ستخدمة فـي احلفر
�أو الإن�شاءات �أو ما �شابه  ,فعلى امل�ؤمن عر�ض الت�أمينات الأخرى التي تغطي الأخطار
املعر�ض ــة لهـ ــا ه ــذه املع ــدات فـ ــي حـ ــال ا�ستخدامه ــا فـي مواقــع العمل و�أخذ موافقة
�أو رف�ض �صاحب املعدة كتابة وفقا للجدول رقم ( )2من البند ثانيا فـي طلب الت�أمني
و�إذا كانت هذه املعدات مباعة بالأق�ساط فـيجب �أخذ موافقة املمول (املرتهن) .
 - 17املدة الق�صوى لإ�صالح �أي مركبة مت�ضررة هي ( )30ثالثون يوما فقط من تاريخ
ا�ستكمال ملف احلادث وفـي حالة جتاوز املدة امل�شار �إليها فللمت�ضرر احلق فـي اللجوء
�إىل املحاكم املخت�صة مبا�شرة للمطالبة بالتعوي�ض .
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 - 18على امل�ؤمن �صرف التعوي�ضات النقدية عن الإ�صابات والأ�ضرار الناجتة من حوادث
املركبات فـي خالل مدة ال تتجاوز (� )14أربعة ع�شر يوما من تاريخ ا�ستكمال ملف
احلادث �أو من تاريخ �صدور احلكم النهائي .
 - 19يتـ ــم �إ�صـ ــالح املركبـ ــة املت�ضـ ــررة بالوكالـ ــة املعنيـ ــة �إذا ل ــم يتجاوز مدة ا�ستخدامها
�سنة من تاريخ الت�سجيل الأول  ،ويتم فـي ور�شة �إ�صالح تختار من بني قائمة ور�ش
الإ�صالح املعتمدة من ال�شرطة �إذا جاوز ا�ستخدامها املدة املذكورة �أعاله .
� - 20إذا كانت مدة ا�ستعمال املركبة املت�ضررة ال جتاوز ال�سنة  ،يجب �أن تكون قطع الغيار
امل�ستعمل ــة فـ ــي عمليــة الإ�صالح كله ــا جدي ــدة و�أ�صليـ ــة  .دون خـ ــ�صم �أي ا�ستـ ــهالك
وال يجوز ا�ستخدام �أي قطع م�ستعملة حمل القطع املت�ضررة من احلادث .
� - 21أ�س�س ح�ساب قطع الغيار على النحو الآتي :
�أ � -إذا جاوز عمر املركبة املت�ضررة �سنة واحدة  ,يجب �أن تكون قطع الغيار امل�ستعملة
�أ�صلية وجيدة ومن نف�س نوع وعمر املركبة املت�ضررة  ,و�أن تكون �صاحلة لال�ستعمال
دون خ�صم �أي ا�ستهالك على تلك القطع .
ب � -إذا تعذر احل�صول على قطع غيار م�ستعملة  ,فـيجب على امل�ؤمن �أن يوفر قطع
غيار �أ�صلية جديدة دون خ�صم �أي ا�ستهالك .
ج � -إذا رغب امل�ؤمن له �أو املت�ضرر تركيب قطع غيار جديدة حمل القطع املت�ضررة رغم
توفر قطع الغيار امل�ستعملة  ,فـيجوز للم�ؤمن خ�صم ا�ستهالك عن تلك القطع .
د � -إذا رغب امل�ؤمن له فـي �إ�صــالح مركبتــه لــدى الوكالــة املعنية وبقطع غيار �أ�صلية
وجديدة فـيحق للم�ؤمن حت�صيل الفرق بني الور�شة املعنية و�إ�ضافة الوكالة .
 - 22على امل�ؤمن الذي يرف�ض طلب التعوي�ض �أن ي�سلم �إىل طالب التعوي�ض بيانا مكتوبا
ب�أ�سب ــاب الرف ــ�ض  ،وذل ــك خ ــالل �أ�سبوعيــن على الأكرث بعد تقدمي طلب التعوي�ض
مــع امل�ستن ــدات امل�ؤي ــدة ل ــه  ,ولطالب التعوي�ض فـي هذه احلالة اللجوء �إىل اجلهات
املخت�صة للمطالبة بالتعوي�ض .
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 - 23فـ ــي حالـ ــة ت�سبب ــت املركبـ ــة امل�ؤمــن عليها فـي وقوع حادث نتج عنه فقد �أو تلف ملركبة
�أو مركبات مملوكة لذات امل�ؤمن له ف�إن امل�ؤمن لن يكون م�س�ؤوال �إال عن تعوي�ض
الفقد �أو التلف الناجت للمركبة امل�ؤمنة فـي حني يتحمــل م�ؤمن �أو م�ؤمــنو املركــبات
الأخرى الفقد �أو التلف فـي حالة وجود تغطية ت�أمينية لها مبوجب الف�صل الأول .
� - 24إذا �أ�صيبت املركبة بخ�سارة كلية نتيجة حلادث  ،و�ألغيت بقرار من ال�شرطة � ،أو �إذا
�أ�صيبت ب�أ�ضرار جعلتها فـي حكم اخل�سارة الكلية "خ�سارة ا�ستداللية"  ،ف�إن التعوي�ض
يح�سب وفقا ملا ي�أتي :
�أوال  :بالن�سبة للت�أمني ال�شامل :
 - 1حتدد قيمة املركبة نقدا عند تاريخ ال�شراء ح�سب فاتورة �شراء املركبة لأول
مرة  ,ف�إذا مل تتوافر فاتورة ال�شراء املذكورة فتطلب �شهادة من الوكالة
بالقيمة الفعلية للمركبة نقدا فـي تاريخ ال�شراء لأول مرة .
 - 2يح ــ�سب اال�ستهـ ــالك وفـ ــق ج ــدول اال�ستهــالك املعتمد (� 1أو  )2من امللحق
رقم (. )1
 - 3الف ــرق بني (البن ــد  ، 1البنــد  )2يعترب القيمة الت�أمينية للمركبة عند بدء
الت�أمي ــن فـ ــي ال�س ــنوات التالي ــة لل�سن ــة الأوىل  ،وهو الأ�سا�س الذي يعتد به
فـي ت�سوية مبلغ التعوي�ض فـي حالة وقوع حادث .
 - 4ا�ستثن ــاء م ــن القواع ــد املن�صـ ــو�ص عليه ــا �أع ــاله ف�إن ــه فـ ــي حالــة الت�أمني
علــى املركب ــة ب�أكث ــر م ــن القيم ــة ح�س ــب القواع ــد �أعاله يلتزم امل�ؤمن بدفع
املبلــغ املتفــق علي ــه بجــدول هذه الوثيقة (وذلك بعد الأخذ فـي االعتبار
اال�ستهالك املقرر) .
ثانيا  :بالن�سبة للت�أمني ل�صالح الطرف الثالث :
يلتزم م�ؤمن املت�سبب عن احلادث بدفع القيمة ال�سوقية للمركبة �أو قيمتها
وفقا للبند ( )3من �أوال الواردة فـي املــادة ( )24من الف�صل ال�ساد�س � ,أيهما
�أكرب .
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ملحــق رقــم ()1
قواعـد ت�سويـة املطالبـات و�أ�سـ�س اال�ستهـالك
�أ�س�س ح�ساب التعوي�ض :
الت�أمني ال�شامل والت�أمني الإجباري :
 اخل�سـ ــارة الكليــة  :يح�س ـ ــب اال�سته ـ ــالك منــذ ال�شهر الأول بن�سبة ( )%1.25عن كل �شهرو(  )%15فـي نهايـة ال�ســنة الأوىل ويطبق جدول اال�ستهالك املعتمد
بالن�سـبة لل�سـنوات التالية ح�سب اجلداول ( )2 ، 1مـن هذا امللحق .
 اخل�سارة اجلزئية  :يح�س ــب اال�سته ــالك من ــذ ال�شه ــر الأول م ــن بداية ال�ســنة الثانيةبن�سبــة ( )%0.8عــن كــل �شهــر  ،و( )%10بنهايــة ال�سنة الثانية ويطبق
جدول اال�ستهالك املعتمد بالن�سبة لل�سنوات الآتية ح�ســب اجلــدول
رقم ( )3من هذا امللحق .
جــدول رقــم ()1
اال�ستهالك امل�ستخدم فـي ح�ساب اخل�سارة الكلية للمركبات اخلا�صة
الر�صيد �أول ال�سنة
ال�سنة
%100
الأوىل
%85
الثانية
%72
الثالثة
%62
الرابعة
%52
اخلام�سة
%47
ال�ساد�سة
%42
ال�سابعة
%38
الثامنة
%34
التا�سعة
%31
العا�شرة
%28
احلادية ع�شرة
%25
الثانية ع�شرة
%23
الثالثة ع�شرة
%20
الرابعة ع�شرة وما فوقها

جممع اال�ستهالك الر�صيد �آخر ال�سنة
%85
%15
%72
%28
%62
%38
%52
%48
%47
%53
%42
%58
%38
%62
%34
%66
%31
%69
%28
%72
%25
%75
%23
%77
%20
%80
%20
%80
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جــدول رقــم ()2
اال�ستهالك امل�ستخدم فـي ح�ساب اخل�سارة الكلية للمركبات التجارية
ال�سنـــة

الر�صيد �أول ال�سنة جممع اال�ستهالك الر�صيد �آخر ال�سنة

الأوىل

%100

%15

%85

الثانية

%85

%28

%72

الثالثة

%72

%38

%62

الرابعة

%62

%48

%52

اخلام�سة

%52

%55

%45

ال�ساد�سة

%45

%62

%38

ال�سابعة

%38

%68

%32

الثامنة

%32

%73

%27

التا�سعة

%27

%77

%23

العا�شرة وما فوقها

%23

%80

%20

مالحظة  :يطبق التنا�سب  ,ن�سبيا لفرتة اال�ستعمال فـي �أثناء ال�سنة .
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جدول رقم ()3
اال�ستهالك امل�ستخدم فـي ح�ساب اخل�سارة اجلزئية
الر�صيــد �أول ال�سنـــة
%10
%15
%20
%25
%30
%35
%40
%45
%50

ال�سـنــــة
نهاية الأوىل
نهاية الثانية
نهاية الثالثة
نهاية الرابعة
نهاية اخلام�سة
نهاية ال�ساد�سة
نهاية ال�سابعة
نهاية الثامنة
نهاية التا�سعة
نهاية العا�شرة وما فوقها
جــدول رقــم ()4
جـدول احت�سـاب الق�سـط امل�سرتجـع
يحت�سب الق�سط امل�سرتجع عن املدد الق�صرية على �أ�سا�س خ�صم اجلزء الذي يتنا�سب معها
وفق اجلدول �أدناه :
الن�سبــة املخ�صومــة
املــــــدد
%10
من �أول يوم �إىل � 10أيام
%20
من  11يوما �إىل  30يوما
%30
من  31يوما �إىل  60يوما
%40
من  61يوما �إىل  90يوما
%50
من  91يوما �إىل  120يوما
%60
من  121يوما �إىل  150يوما
%70
من  151يوما �إىل  180يوما
%75
من  181يوما �إىل � 210أيام
%80
من  211يوما �إىل  240يوما
%85
من  241يوما �إىل  270يوما
%100
271يوما �إىل نهاية ال�سنة
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جــدول رقـــم ()5
قائمة قطع الغيار
التي يجب تغيريها ب�أخرى جديدة
�إذا ت�ضررت من حادث ال�سري  ,وذلك ح�سب املوا�صفات
واملقاييــــ�س القيا�سيــــة دون خ�صــــم �أي ا�ستهــــالك عليــــها
اال�سطوانات الرئي�سية للكوابح (للفرامل)

Brake master cylinders

ا�سطوانات عجلة الكوابح (الفرامل)

Brake wheel cylinders
Brake calipers

ج�سم الكوابح (الفرامل)

) Brake cables ( conduit type

كابالت الكوابح (طراز الأنابيب)

Brake hoses

خراطيم الكوابح

Brake diaphragms

�صفائح (�أغ�شية) الكوابح
�صناديق التوجيه

steering boxes

ترو�س التوجيه

steering racks
steering ball joints and swivels

حماور التوجيه ومفا�ضلة الكروية

seat belts

�أحزمة املقاعد
زجاج املركبة

Glass

الإطارات

Tires
Air bags

الو�سائد الهوائية
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ملحــق رقــم ()2
احلــوادث ال�شخ�صيــة
(الت�أميــــن االختــــياري علـــى امل�ؤمـــن لهـــم
ومـن فـي حكمهـم وعلى �أ�سرهم �ضد الإ�صابات البدنية والوفاة)
�إعماال حلكم الفقرة (�أ) من املـادة ( )9من قانون ت�أمني املركبات ب�ش�أن تغطية قائد املركبة
و�أ�سرته .
فـيما يلي جدول �أ�س�س ون�سب تعوي�ض الإ�صابات البدنية التي ت�صيب مالك املركبة وقائدها
و�أ�سرتيهمــا مــن جــراء ح ــادث املركبــة ون�ســب التعويــ�ض قيا�سـا على �أ�سا�س ( )10.000ع�شرة
�آالف ريال عماين � ,سواء للذكر �أو الأنثى .
م

نوع الإ�صــــــــابة

ن�سبة
التعوي�ض

1

الوفاة �أو العجز الكلي امل�ستدمي .

%100

2

فقد ع�ضو من الأع�ضاء الفردية فـي اجل�سم �أو فقد منفعته .

%100

3

فقـ ــد ع�ضوي ــن مـ ــن الأع ــ�ضاء الزوجية فـي اجل�سم �أو �أحدهما
�إذا ترتب على ذلك فقد وظيفة الآخر �أو كان الع�ضو الآخر غري
موجود عند الإ�صابة .

%100

4

ف ــقد �أي ع�ض ــو زوج ــي �آخ ــر لـ ــم يـ ــرد ذك ــره فـ ــي هـ ــذا اجلـ ــدول
�أو فقد منفعته .

%50

5

فقد �أ�صابع اليدين �أو �أ�صابع الرجلني �أو فقد منفعتها .

%100

6

فق ــد القـ ــدرة اجلن�سيـ ــة �أو فقـ ــد القــدرة علـ ــى الإجنـ ــاب ل ــدى
الرجل �أو املر�أة .

%100
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تابع ملحــق رقم ( : )2احلــوادث ال�شخ�صيــة (الت�أميـ ــن االختـ ــياري عل ــى امل�ؤم ــن له ــم
ومـن فـي حكمهـم وعلى �أ�سرهم �ضد الإ�صابات البدنية والوفاة)
م

نوع الإ�صــــــــابة

ن�سبة
التعوي�ض

7

فقـ ــد حا�سة من احلوا�س (التذوق  ,اللم�س  ,ال�سمع  ,الب�صر  ,ال�شم) .

%100

8

فقد وظائف العقل .

%100

9

فقد الأ�سنان جميعا .

%100

 10اجلنني �إذا �سقط حيا فمات .

%100

 11اجلنني �إذا �سقط ميتا .

%100

 12فقد �إحدى اليدين �أو الرجلني �أو فقد منفعتها .

%50

 13فقد �أي �إ�صبع من �أ�صابع اليدين �أو الرجلني �أو فقد منفعتها .

%10

برت ال�سالمية الطرفـية لإبهام اليدين �أو الرجلني �أو فقد
14
منفعتها .

%5

 15برت ال�سالمية الطرفـية ل�سبابة اليد �أو الرجل �أو فقد منفعتها .

%3.3

 16فقد ال�سن .

%5

 17اجلائفة �إذا مل تنفذ �إىل اجلانب الآخر .

%33.3

 18اجلائفة �إذا نفذت من اجلانب الآخر .

%66.6
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تابع ملحــق رقم ( : )2احلــوادث ال�شخ�صيــة (الت�أميـ ــن االختـ ــياري عل ــى امل ؤ�م ــن له ــم
ومـن فـي حكمهـم وعلى �أ�سرهم �ضد الإ�صابات البدنية والوفاة)
م

نوع الإ�صــــــــابة

ن�سبة
التعوي�ض

 19النافذة .

%33.3

 20الآمة .

%33.3

 21الدامغة .

%33.3

 22الها�شمة فـي غري الوجه .

%10

 23الها�شمة فـي الوجه .

%20

 24املنقلة .

%15

 25املو�ضحة فـي غري الوجه .

%5

 26املو�ضحة فـي الوجه .

%10

الغيبوبة (الغمية)  :ت�ستحق هذه الن�سبة �إذا مل مي�ض وقت
�صالة  ,ف�إن م�ضى فله بكل �صالة خم�س ثلث الدية ( )%0.066
27
حت ــى يكتمـ ــل مبلـ ــغ التعويـ ــ�ض وال يـ ــزاد عليـ ــه ول ـ ــو طالـ ــت
م ــدة الغيبوبــة .

%1

العجز امل�ؤقت  :يعو�ض عن كل �أ�سبوع وملدة ال تتجاوز ()26
28
�أ�سبوعا فـي فرتة الت�أمني الواحد مبا ن�سبته .
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%0.5
( ن�صف
فـي املائة )

يق�صد بالإ�صابات املبينة باجلدول �أعاله ما يلي :
اجلائفــــة  :التي ين� أش� عنها جرح نافذ فـي ع�ضو جموف .
الآمـــــــــــة  :التي ت�صل �إىل �أم الدماغ .
النافــــــذة  :التي ين� أش� عنها جرح نافذ فـي ع�ضو غري جموف .
الدامغـــــة  :التي ت�صل �إىل الدماغ .
الها�شمــــة � :إذا ه�شمت العظم ومل تنقله من مكانه .
املنقلـــــــــة � :إذا ك�سرت العظم ونقلته من مكانه .
املو�ضحـــة  :فـي اجلراح �إذا �أو�ضح العظم .
الإ�صابات البدنية الواردة فـي جدول تعوي�ض الإ�صابات ال يجوز اعتبارها مبينة على �سبيل
احل�صر  ،بل يجب القيا�س عليها فـيما مل يرد فـيه من �إ�صابات كما تعترب الن�سب والأ�س�س
وال�ضوابط الواردة فـيه حدودا دنيا ميكن االتفاق على ما يجاوزها .
الأ�س�س وال�ضوابط الواجب اتباعها فـي تطبيق جدول تعوي�ض الإ�صابات :
 - 1فـي جميع �أحوال العجز يعتد بتقرير �صادر من امل�ست�شفى املعالج .
� - 2إذا كان امل�صاب �أع�سر قدرت درجات عجزه النا�شئة عن �إ�صابات الطرف العلوي
الأي�سر بذات الن�سب املقررة لهذا العجز فـي الطرف الأمين .
� - 3إذا عجز �أي ع�ضو من �أع�ضاء اجل�سم عجزا كليا م�ستدميا عن �أداء وظيفته  ،اعترب
هذا الع�ضو فـي حكم املفقود  ،و�إذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت ن�سبتـه تبعــا ملــا
�أ�صاب الع�ضو من عجز عن �أداء وظيفته .
 - 4عند تقدير درجات العجز يراعى �أن تكون اجلراحة قد الت�أمت التئاما كامال
دون �أن تخلـ ــف �أي م�ضاعفـ ــات �أو معوقـ ــات حلركـ ــات املفا�صل املتبقية كالندبات
�أو التكل�سات �أو االلتهابات �أو امل�ضاعفات احل�سية �أو غريها  ،وتزداد درجات العجز
تبعا ملــا يتخلف من هذه امل�ضاعفات .
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 - 5ال يجمع امل�صاب فـي احلادث الواحد بني تعوي�ض العجز الكلي امل�ستدمي وتعوي�ض
الوفاة ولكن يحق له اجلمع بني تعوي�ض �أكرث من عجز جزئي م�ستدمي واحد
على �أال تزيد جملة م�س�ؤولية امل�ؤمن فـي هذه احلالة عن قيمة ما يتوجب �أدا�ؤه
فـي حالة الوفاة �أو العجز الكلي امل�ستدمي .
� - 6إذا حتــول العجز امل�ؤقت  -خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور التقرير الطبي
النهائي � -إىل عجز دائم �أو �أدى �إىل وفاة امل�صاب نتيجة نف�س الإ�صابة اجل�سمانية ،
وجب تخفـي�ض تعوي�ض العجز الدائم �أو الوفاة مبقدار جمموع ما يكون قد مت
دفعه �إىل امل�صاب عن ذلك العجز امل�ؤقت .
 - 7ال ي�ستح ــق امل ؤ�م ــن له وقائد املركبة و�أ�سرتيهما �أي تعوي�ض عن وفاة �أي منهم
�أو عن �إ�صابته البدنية الأخرى التي تعزى ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر كليا كان
�أو جزئيا �إىل انتحار امل�ؤمن له �أو قائد املركبة �أو ل�شروعه فـيه �أو لوقوعه �أثناء
قيادته املركبة حتت ت�أثري م�سكر �أو خمدر �أو �إذا كان غري حائز �أ�صال على رخ�صة
قيادة لنـ ــوع املركب ــة �أو ك ــان عـ ــدد الرك ــاب �أكرث من املرخ�ص به �أو كانت احلمولة
تزيد على احلمولة املقررة وت�سبب عن �أي منهما احلادث وذلك كله دون الإخالل
بالتعوي ــ�ض امل�ست ــحق للمت�ضــرريــن مــن الغــري عــن احلادث نف�سه �أو بحق امل�ؤمن
فـي الرجوع على املت�سبب فـي وقوع احلادث .
 - 8ال تزيد جملة م�س�ؤولية امل�ؤمن جتاه الركاب عن احلادث الواحد وفق �أحكام جدول
الإ�صابات عن �أي فرتة ت�أمني على املركبة  ،عن ناجت �ضرب عدد الركاب ح�سب
ال�سعة املرخ�ص للمركبة فـي املبلغ املحدد بجدول الإ�صابات .
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ملحــق رقــم ()3
قواعـد خ�صـم عـدم املطالبـة
حتدد ن�سبة اخل�صم امل�ستحقة للم�ؤمن له عند تغطية الت�أمني ال�شامل وت�أمني الطرف
الثالث نتيجة عدم وجود مطالبة بواقع ( )%5خم�سة باملائة من ق�سط الت�أمــني ح�ســب املــدة
�أو املدد املحددة فـي جدول ن�سب خ�صم عدم املطالبة للت�أمني ال�شامل والطرف الثالث  ,وذلك
وفق القواعد الآتية :
 - 1فـ ــي حالـ ــة ا�ستم ــرار عقـ ــد الت�أمي ــن لـ ــدى نفـ ــ�س امل�ؤم ــن  ,تطب ــق قواعد اخل�صم
على �أ�سا�س ق�سط ت�أمني ال�سنة الأوىل مع الأخذ فـي االعتبار احلد الأدنى لق�سط
الت�أمني ال�شامل والطرف الثالث املعمول به لدى امل�ؤمن .
 - 2فـي حالة االنتقال �إىل م�ؤمن �آخر  ,تطبق قواعد اخل�صم على �أ�سا�س ق�سط الت�أمني
املعمول به لدى امل�ؤمن اجلديد وقت �إبرام الوثيقة مع الأخذ فـي االعتبار احلد
الأدنى لق�سط الت�أمني ال�شامل والطرف الثالث املعمول به لدى امل�ؤمن اجلديد .
 - 3يبقى حق امل�ؤمن له فـي ن�سبة خ�صم عدم املطالبة الرتاكمية قائما فـي حالة تغيري
نوع التغطية الت�أمينية من الت�أمني ال�شامل �إىل ت�أمني الطرف الثالث والعك�س .
 - 4يجوز للم�ؤمن وامل�ؤمن له االتفاق على مدد �أطول �أو ن�سب خ�صم �أكرب .
 - 5يحق للم�ؤمن له طلب �شهادة خ�صم عدم املطالبة من امل�ؤمن احلايل فـي حالة
االنتقال �إىل م�ؤمن �آخر .
 - 6فـ ــي حال ــة قي ــام امل�ؤم ــن له بعمل حادث خالل فرتة ت�أمينه يحرم من احل�صول
على ن�سب اخل�صم الواردة فـي اجلدول �أدناه .
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قــــرار
رقـــم خ2016/2/
بتعديـل الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون �سـوق ر�أ�س املـال
ا�ستنادا �إىل قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادرة بالقرار رقم ، 2009/1
و�إىل قرار جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ  15ابريل 2015م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ــدل بن�ص ــي املادتـ ــني ( )284 ، 280من الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون �ســوق ر�أ�س امل ــال
امل�شار �إليها  ،الن�صان الآتيان :
املــادة ( ) 280
علــى اجله ــة امل�صدرة الإف�صاح عن نتائج �أعمالها الأولية الربعيــة وال�سنوية غيــر املدققــة
فـ ــور االنتهـ ــاء منهـ ــا  ،وفـي جمي ــع الأح ـ ـ ــوال  ،يج ــب �أن يت ـ ــم الإف�ص ــاح ف ــي فت ـ ـ ــرة زمنيـ ــة
ال تتجــاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من نهاية الربع � ،أو ال�سنة املالية بح�سب الأحوال .
ويجب �أن تت�ضمن النتائج الأولية الواجب الإف�صاح عنها البنود الآتية :
 �إجمايل املبيعات �أو الإيرادات . تكلفة املبيعات �أو جمموع امل�صروفات . �صافـي الربح املتوقع بعد اقتطاع خم�ص�ص ال�ضريبة . �أرقام مقارنة للبنود امل�شار �إليها مع الفرتة نف�سها من العام ال�سابق . �أي بنود �أخرى تطلبها الهيئة � ،أو ترى اجلهة امل�صدرة الإف�صاح عنها .ويجب �أن ي�شار فـي بيان الإف�صاح ب�شكل وا�ضح �إىل �أن هذه النتائج �أولية  ،وغري مدققة .
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املــادة ( ) 284
على اجلهـة امل�صـدرة الإفـ�صاح عن البيانات املالية املدققة  ،وغري املدققة  ،ونتائــج الأعمــال
الأوليـ ــة الربعية وال�سنويــة  ،من خ ــالل �إر�سالهـ ــا عرب نظ ــام الإر�س ــال الإلكتــروين باللغتــني
العربية والإجنليزية  ،خالل الفرتات القانونية امل�شار �إليها .
ويق�صد بنظام الإر�سال الإلكرتوين  ،النظام املخ�ص�ص لإر�سال املعلومات من اجلهة امل�صدرة
�إىل مركز املعلومات ب�سوق م�سقط للأوراق املالية على موقعه الإلكرتوين .
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  16 :من جمـادى الأولـى 1437هـ
املوافــــق  25 :من فربايـــــــــــــــــــر 2016م
يحيــى بن �سعيـد بن عبــداللـه اجلابـري
رئيـ�س جمـل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1137
ال�صادرة فـي 2016/3/6م
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قـــــرار
رقـــم 2016/3
ب�شـ�أن �إ�صـدار الئحـة تنظيـم ال�صكـوك
ا�ستنادا �إىل قانون �سوق ر�أ�س املـال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق ر�أ�س املـال ال�صادرة بالقرار رقم ، 2009/1
و�إىل قرار جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املـال ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم ال�صكوك ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر الرئي�س التنفـيذي للهيئة النماذج والتعليمات الالزمة لتنفـيذ �أحكام هذه الالئحة .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  27 :من جمادى الثانية 1437هـ
املوافــــــق  5 :من ابريـــــــــــــــــــــل 2016م
يحيـى بن �سعيـد بن عبداللــه اجلابــري
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املـال
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1142
ال�صادرة فـي 2016/4/10م
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الئحــة تنظيــم ال�صكــوك
الف�صــل الأول
تعاريــف و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون �سوق ر�أ�س املـال والئحته التنفـيذية  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية
املعنى املو�ضح قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
ال�صكـــــوك :
�أوراق مالي ــة مت�ساوي ــة القيم ــة  ،ت�صدر ملدة حمددة  ،متثل ح�صة �شائعة فـي ملكية
�أعي ــان �أو منافع �أو خدمات �أو حقوق �أو خليط منها �أو فـي موجودات م�شروع معني
�أو ن�ش ــاط ا�ستثماري قائم فعال � ،أو �سيتم �إن�شا�ؤها من ح�صيلة االكتتاب .
اجلهــة امل�ستفـيــدة :
ال�شركة امل�ساهمة العامة �أو املقفلة �أو �أي جهة �أخرى توافق عليها الهيئة واحلكومة ،
امل�ستفـيدة من ح�صيلة االكتتاب فـي ال�صكوك .
�شركـة الغـر�ض اخلـا�ص :
ال�شخ ــ�ص االعتب ــاري املرخـ ــ�ص لــه مــن قبــل الهيئ ــة  ،ويكــون فــي �شك ــل �شرك ــة ذات
م�س�ؤولية حمدودة �أو �أي كيان قانوين �آخر ي�ؤ�س�س لغر�ض �إ�صدار ال�صكوك مل�صلحة
اجلهة امل�ستفـيدة  ،وقد يعهد �إليه القيام بن�شاط العهدة املالية .
م�صـــدر ال�صكـــوك :
�شركــة الغــر�ض اخلــا�ص .
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مـــدة ال�صكــوك :
مدة ا�ستحقاق ال�صكوك التي تبد أ� ب�إ�صدار ال�صكوك  ،وتنتهي ب�إطفائها .
اللجنـــــة :
جلنة الرقابة ال�شرعية .
وكيـل مـالك ال�صكـوك :
ال�شخ�ص املرخ�ص له من الهيئة  ،والذي تقوم اجلهة امل�ستفـيدة بتعيينه .
ن�شـرة الإ�صـدار :
وثيقــة مكتوبــة تت�ضمــن كافـة البيانـات وال�شـروط واملوا�صـفــات  ،والأحكــام املتعلقــة
ب�إ�صدار ال�صكوك و�إطفائها .
العهـدة املاليـة :
اتفـاق يعهـد مبوجبـه من�شئ العهدة مبحل العهدة �إىل مدير العهدة  ،ليبا�شر ب�ش�أنه
املهام وال�صالحيات املحددة فـي �سند العهدة مل�صلحة مالك ال�صكوك .
مديـر العهـدة :
ال�شخ�ص االعتباري الذي يعهد �إليه �إدارة حمل العهدة  ،ويكون متخ�ص�صا فـي هذا
املجال .
من�شـئ العهـدة :
اجلهــة امل�ستفـيــدة .
�سنــد العهـدة :
الوثيقة ال�صادرة ب�إن�شاء عهدة مبوجب �أحكام هذه الالئحة .
حمـل العهـدة :
�أي �أموال منقولة �أو غري منقولة �أو �أي حق مايل يرد على �شيء غري مادي .
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املــادة ( ) 2
ت�صدر ال�صكوك مل�صلحة اجلهة امل�ستفـيدة من قبل �شركة الغر�ض اخلا�ص  ،التي ت�ؤ�س�س
وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،مبوجب عقد �إ�صدار  ،وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
املــادة ( ) 3
يجوز للهيئة ق�صر االكتتاب فـي بع�ض ال�صكوك وتداولها على العمانيني .
املــادة ( ) 4
يجـب علـى كـل مـن اجلهـة امل�ستفـيـدة و�شركة الغر�ض اخلا�ص � ،إم�ساك الوثائق وال�سجالت
والدفاتر املتعلقة بال�صكوك .
املــادة ( ) 5
يحظــر علــى �أي �شخــ�ص �إ�صدار �أو طــرح �أو تقديــم �أو الرتويــج لأي �صكوك � ،أو ن�شـر بيانــات
غري�صحيحة عنها باملخالفة لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
ال تخــل �أحكــام هــذه الالئحــة بال�ضوابط والأحكام التي تنظم متلك الأجانب للأرا�ضي
والعقارات وفقا للقوانني والنظم ال�سارية  ،ويحظر �إ�صدار �صكوك مقابل الأ�صــول الثابت ــة
واملنقول ــة اململوك ــة للدولـ ــة ملكي ــة عام ــة  ،ويحــدد بقــرار مــن الرئيــ�س التنفـيذي معايري
و�ضوابــط حتديـ ــد الأمــوال التــي يجــوز �إ�صــدار �صكــوك فـي مقابلها  ،وذلك بعد التن�سيق
مع اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 7
فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذه الالئحة  ،ي�سري ب�ش�أن ال�صكوك �أحكام قانون �سوق
ر�أ�س املـال والئحته التنفـيذية .
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الف�صــل الثانــي
�إ�صــدار ال�صكــوك
املــادة ( ) 8
مع مراعاة الأحكام اخلا�صة ب�إ�صدار الأوراق املالية املن�صو�ص عليها فـي الالئحة التنفـيذية
لقان ــون �سـ ــوق ر�أ�س امل ــال  ،يج ــب عل ــى اجلهـ ــة امل�ستفـي ــدة التي ترغب فـي �إ�صدار �صكوك
�أن تتقـ ــدم بطــلب �إل ــى الهيئـ ــة  ،للح�ص ــول علـ ــى املوافقـ ــة املبدئية  ،مرفقا به بيان موجز
عن ال�صكوك املقرتح �إ�صدارها .
املــادة ( ) 9
على اجلهة امل�ستفـيدة احلا�صلة على املوافقة املبدئية من الهيئة ا�ستيفاء امل�ستندات الآتية
لغر�ض احل�صول على املوافقة النهائية :
 - 1قرار جمل�س �إدارة اجلهة امل�ستفـيدة باملوافقة على �إ�صدار ال�صكوك  ،وقرار رئي�س
الوحــدة بالن�سبــة للجهــات احلكوميــة  ،وفـي حالــة �إ�صـدار �صكوك قابلة للتحويل
لأ�سه ــم  ،يج ــب ا�ستيف ــاء قرار اجلمعية العامة غري العادية وقرار رئي�س الوحدة
بالن�سبــة للجهات احلكومية فـي هذا ال�ش�أن  ،بعد اعتماده من اجلهة املخت�صة .
 - 2م�سودة ن�شرة الإ�صدار  ،وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة .
 - 3م�سودة �إعالن الإ�صدار .
 - 4ن�سخة من وثائق ت�أ�سي�س اجلهة امل�ستفـيدة  ،و�شركة الغر�ض اخلا�ص .
 - 5ن�سخة من قرار تعيني وكيل مالك ال�صكوك  ،ون�سخة من العقد املربم معه .
� - 6شهادة �صادرة عن اللجنة ت�ؤكد اتفاق الإ�صدار مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
 - 7الإي�صال الدال على �سداد الر�سوم املقررة  ،العتماد ن�شرة الإ�صدار .
� - 8أي بيانات �أو م�ستندات �إ�ضافـية ترى الهيئة �ضرورة تقدميها .
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املــادة ( ) 10
ت�ص ــدر ال�صك ــوك بالريــال العماين � ،أو ب�أي عملة من العمالت الأجنبية املتداولة قانونا
فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 11
يجوز للهيئة �أن تطلب من اجلهة امل�ستفـيدة التي ترغب فـي �إ�صدار �صكوك تقدمي �شهادة
ت�صنيف ائتماين مقبول من امل�ؤ�س�سات التي حتددها الهيئة  ،ويكون للهيئة رف�ض املوافقة
علــى الإ�ص ــدار �إذا كان ــت درج ــة الت�صنيف االئتماين  -ح�سب تقرير امل�ؤ�س�سة  -تثبت عدم
قدرة اجلهة امل�ستفـيدة  ،على الوفاء بالتزاماتها نحو مالك ال�صكوك فـي موعد ا�ستحقاق
قيمتها .
املــادة ( ) 12
يجب �أن تت�ضمن ن�شرة الإ�صدار ما ي�أتي :
� - 1آلية حتديد �سعر االكتتاب فـي ال�صكوك .
 - 2حتدي ــد الأ�ص ــول التي يحتف ــظ به ــا م�صدر ال�صكوك  ،ونوع العقد الذي ي�صدر
مبوجبـ ـهــا  ،وطريقــة اال�ستثــمار � -إن وج ــدت  -الت ــي مــن خاللهــا يتحقــق الدخــل
امل�ستحق ملالك ال�صكوك  ،و�آلية حماية م�صالح مالك ال�صكوك .
 - 3مدة ال�صكوك .
 - 4ا�سم اجلهة امل�ستفـيدة وبياناتها وحقوقها والتزاماتها .
 - 5القيمة اال�سمية لل�صكوك  ،وقيمة االكتتاب ومدته .
 - 6ا�سم �شركة الغر�ض اخلا�ص .
� - 7شهـادة ت�صنيـف ائتمانـي للإ�صـدار مـن إ�حـدى م�ؤ�س�سـات الت�صني ــف التـي حتدده ــا
الهيئة فـي حال طلبها .
� - 8إجراءات الرقابة ال�شرعية .
 - 9طريقة و�إجراءات �سداد العوائد امل�ستحقة ملالك ال�صكوك .
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 - 10حاالت و�إجراءات �إطفاء ال�صكوك .
� - 11آلية �إدراج وتداول ال�صكوك داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
 - 12البيانات املتعلقة ب�سند العهدة � ،إذا كان هناك اتفاق على �إن�شائها .
 - 13الأحك ــام اخلا�صــة باحلــاالت التــي يتــم فـيهــا حل �أو ت�صفـية اجلهة امل�ستفـيدة -
ما عـ ــدا احلكومة  -قب ــل تاري ــخ ا�ستحقاق ال�صكوك  ،و�آلية ت�سوية حقوق مالك
ال�صكوك .
 - 14بيان و�ضع الأ�صول بعد انتهاء مدة ال�صكوك .
 - 15و�صف للأ�صول حمل ال�صكوك  ،م�شفوعة بامل�ستنـدات الالزمة  ،ويجب �أن تت�ضمن
حقوق مالك ال�صكوك .
� - 16أي بيانات �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 13
يج ـ ــب �أن تت�ضمـ ـ ــن العقـ ـ ــود التـ ـ ــي ت ــ�صـ ـ ــدر ال�صكـ ـ ـ ــوك مبوجبـهـ ـ ـ ــا البيان ـ ـ ــات ال ـ ـ ــواردة
فــي املــادة ( )12مــن هــذه الالئحــة .
املــادة ( ) 14
على اجلهة امل�ستفـيدة عند الإعالن عن طرح �أي �صكوك لالكتتاب العام مراعاة الآتي :
� - 1ضمان اطالع امل�ستثمر على ن�شرة الإ�صدار .
 - 2التنبيه على امل�ستثمرين بتحمل خماطر ال�صكوك  ،و�أن حقوقهم قد تكون مقيدة
�إذا خ�ضعت اجلهة امل�ستفـيدة لإجراءات الت�صفـية  ،وذلك ح�سب ال�شروط الواردة
فـي ن�شرة الإ�صدار .
املــادة ( ) 15
على اجلهـة امل�ستفـيـدة عنـد رغبتهـا فـي �إ�صدار �صكـوك قابلة للتحويـل �إلـى �أ�سهـم  ،مراعـاة
القواعد املنظمة لزيادة ر�أ�س املـال  ،وال�شروط الواردة فـي ن�شرة الإ�صدار .
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املــادة ( ) 16
يجـب �أن تكـون جميـع ال�صكـوك من ذات الإ�صــدار وال�ش ــروط والقيمــة اال�سمي ــة وتاريـخ
اال�ستحقاق  ،كما يجب دفع قيمة ال�صكوك كاملة فـي تاريخ االكتتاب فـيها .
املــادة ( ) 17
يجـوز و�ضع برنامج لطرح ال�صكوك فـي عدة �إ�صدارات من خالل ن�شــرة �إ�صــدار واحــدة
تغطـي العدد الإجمايل لل�صكوك املزمع �إ�صدارها  ،ويجب على اجلهة امل�ستفـيدة فـي هذه
احلالة االلتزام بالآتي :
 - 1ت�ضمني ن�شرة الإ�صدار تفا�صيل عن التواريخ املتوقعة لطرح وا�ستحقاق و�إطفاء
ال�صكوك املزمع �إ�صدارها .
 - 2حتديد القيمة اال�سمية لل�صكوك فـي كل �إ�صدار .
� - 3إعداد بيان �إ�ضافـي لكل �إ�صدار  ،يبني تفا�صيل و�شروط كل �إ�صدار .
� - 4إخطــار الهيئ ــة بنتائــج التخ�صيــ�ص  ،و�إجمالــي املبالــغ املدفوعــة مقارنــة باملبلــغ
الإجمايل املحدد بن�شرة الإ�صدار .
املــادة ( ) 18
يكــون �إطفــاء ال�صكــوك بنهايــة مدتهــا  ،ويجــوز �إطفا�ؤهــا قبــل نهايـة مدتها  ،وفقا لأحكام
ن�شــرة الإ�صــدار .
املــادة ( ) 19
يجوز �إطفاء ال�صكوك عن طريق منح مالك ال�صكوك �أوراقا مالية �أو ب�أي طريقة �أخرى
متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية  ،وفقا لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي ن�شرة الإ�صدار .
املــادة ( ) 20
ال يج ــوز تعديـ ــل ال�شروط والأحكام املتعلقة ب�إ�صدار ال�صكوك �إال بعد موافقة اجلمعية
العامة ملالك ال�صكوك  ،وال تكون هذه املوافقة نافذة �إال بعد اعتمادها من الهيئة .
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املــادة ( ) 21
للجمعية العامة ملالك ال�صكوك  ،طلب �إطفاء ال�صكوك وا�سرتداد قيمتها قبل انق�ضاء مدة
ا�ستحقاقها �إذا متت باملخالفة ل�شروط الإ�صدار  ،ويكون قرار اجلمعية ملزما .
املــادة ( ) 22
تدفع العوائد امل�ستحقـة علـى ال�صكــوك ملالــك ال�صــك امل�سجــل ب�سجــالت مــالك ال�صكــوك ،
وذلك ح�سب املواعيد وال�شروط الواردة فـي ن�شرة الإ�صدار .
الف�صــل الثالــث
وكيــل مــالك ال�صكــوك
املــادة ( ) 23
يكون ملالك ال�صكوك وكيل من ال�شركات املرخ�صة العاملة فـي جمال الأوراق املالية تعينه
اجلهة امل�ستفـيدة  ،ويحدد العقد املربم بينهما حقوق والتزامات الطرفـني .
املــادة ( ) 24
يتولــى وكيـل مـالك ال�صكــوك متابعـة تنفـيـذ اجلهـة امل�ستفـيـدة و�شركـة الغـر�ض اخلــا�ص
اللتزاماتهما الواردة فـي ن�شرة الإ�صدار  ،وحماية م�صالح مالك ال�صكوك  ،وله فـي �سبيل
ذلك ما ي�أتي :
 - 1طلـب �أي معلومـات مت�صـلـة بواجباتـه مـن اجلهـة امل�ستفـيـدة �أو �شركة الغـر�ض
اخلا�ص .
 - 2الت�أك ــد م ــن دف ــع �شركـ ــة الغــر�ض اخل ــا�ص الأربــاح ملــالك ال�صكـ ــوك فـي تاريـ ــخ
اال�ستحقاق .
 - 3التحقق من االلتزام ب�أحكام ن�شرة الإ�صدار فـي حال �إطفاء ال�صكوك �أو حتويلها
�إىل �أ�سهم .
 - 4دعوة اجلمعية العامة ملالك ال�صكوك لالنعقاد  ،ح�سب القواعد املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة .
 - 5الت أ�كــد مــن �أن ح�صيلــة بيــع ال�صكـوك تـم ا�ستخدامهـا علـى النحـو املحـدد بن�شـرة
الإ�صدار .
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 - 6التحق ــق م ــن عـ ــدم �إجـ ــراء �أي تغييـ ــر فـ ــي ال�صك ـ ــوك � ،إال بع ـ ــد املوافقـ ـ ــة امل�سبقـ ــة
من اجلمعية العامة ملالك ال�صكوك .
 - 7القيام ب�أي �أعمال �أخرى حلماية م�صالح مالك ال�صكوك .
املــادة ( ) 25
يجوز لوكيل مالك ال�صكوك  ،ودون الإخالل مب�س�ؤوليته جتاه مالك ال�صكوك  ،اال�ستعانة
ب�أي �شخ�ص من ذوي اخلربة والكفاءة  ،لإجناز املهام املوكلة �إليه .
الف�صــل الرابــع
اجلمعيــة العامــة ملــالك ال�صكــوك
املــادة ( ) 26
يكون ملالك �صكوك الإ�صدار الواحد جمعية عامة تهدف �إىل حماية م�صاحلهم امل�شرتكة ،
وتعد قرارات اجلمعية ملزمة جلميع املالك  ،على �أن تتحمل اجلهة امل�ستفـيدة امل�صاريف
اخلا�صة النعقاد اجلمعية .
ويكون للجمعية العامة �أمني �سر  ،وم�ست�شار قانوين  ،يعينه وكيل مالك ال�صكوك .
املــادة ( ) 27
يتول ــى وكي ــل م ــالك ال�صك ــوك دع ــوة اجلمعي ــة العام ــة لالنعقاد  ،ملناق�شة �أي �أمر يطر�أ
مــن �ش�أنــه �أن ي�ؤثــر علــى م�صالــح مالك ال�صكوك � ،أو �إذا طلب ذلك واحد �أو �أكرث ممن
ميلكون ( )%10ع�شرة باملائة على الأقل من �إجمايل ال�صكوك امل�صدرة .
املــادة ( ) 28
يحق ملالك ال�صك ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة ملالك ال�صكوك .
ويج ــوز ل ــه تفويـ ــ�ض غيـ ــره كتابـ ــة حل�ضـ ــور اجتماعـ ــات اجلمعيـ ــة العام ـ ــة والت�صويـ ــت
على قراراتها .
وال يك ــون اجتمــاع اجلمعيــة العامــة ملــالك ال�صكــوك �صحيح ــا � ،إال بح�ضــور ثلث ــي م ــالك
ال�صك ــوك عل ــى ا ألق ــل  ،و�إذا لـم يكتم ــل هـ ــذا الن�ص ــاب  ،يكــون االجتم ــاع الثانــي �صحيحــا ،
�إذا ح�ضره عدد ميثل ثلث مالك ال�صكوك على الأقل .
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املــادة ( ) 29
ال تكــون الدعــوة �إىل اجلمعية العامة �صحيحة  ،ما مل ت�شتمل على جدول �أعمال وتاريخ
بديـل للجمعيـة العامـة الثانيـة فــي حالـة عـدم توفـر الن�صـاب القانونـي النعقـاد اجلمعيـة
العامة الأوىل .
ويجب ن�شر �إعالن الدعوة بعد اعتماده من الهيئة  ،وذلك فـي �صحيفتني يوميتني ملرتني
متتاليتي ــن عل ــى ا ألقـ ــل  ،عل ــى �أن تكـ ــون �إحداهمـ ــا باللغـ ــة العربي ــة  ،كم ــا يجب �أن تر�سل
ف ــي الوقــت نف�سه �إىل كل مالك �صك على عنوانه املقيد فـي �سجل مالك ال�صكوك لدى
�شرك ــة م�سقـ ــط للمقا�صـ ــة والإي ـ ــداع  ،وذل ــك قبـ ــل املوع ـ ــد املح ــدد لالجتم ــاع ب�أ�سبوعني
على الأقل  ،وللهيئة �إيفاد مراقب حل�ضور االجتماع .
وعلى وكيل مالك ال�صكوك �إيداع حم�ضر االجتماع لدى الهيئة خالل �أ�سبوعني من تاريخ
انعقاد اجلمعية بعد توقيعه من �أمني ال�سر  ،وامل�ست�شار القانونـ ــي  ،واعتم ــاده مــن رئيــ�س
االجتماع .
املــادة ( ) 30
يكون لكل مالك �صكوك �صوت ( )1واحد مقابل كل �صك ميتلكه  ،وت�صدر قرارات اجلمعية
العامة ب�أغلبية �أ�صوات املالك احلا�ضرين .
وال تكون قرارات اجلمعية العامة ملالك ال�صكوك اخلا�صة بتعديل �أجل �إطفاء ال�صكوك
نافذة � ،إال ب�أغلبية ثلثي �أ�صوات املالك احلا�ضرين .
الف�صــل اخلامــ�س
الرقابــة ال�شرعيــة
املــادة ( ) 31
يجــب علـى اجله ــة امل�ستفـي ــدة مراعــاة تواف ــق الإ�ص ــدار مــع �أحك ــام ال�شريعــة الإ�سالمي ــة ،
وذلك من خالل �إحدى الو�سائل الآتية بعد موافقة الهيئة :
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 - 1ت�شكيل اللجنة  ،لغر�ض مراقبة الإ�صدار .
 - 2اال�ستعانة باللجنة املوجودة باجلهة امل�ستفـيدة .
 - 3التعاق ــد م ــع جلن ــة مب�ؤ�س�س ــة م�ستقل ــة متخ�ص�صــة فـي تقدمي خدمات الرقابة
ال�شرعية .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن يكون عدد �أع�ضاء اللجنة وتريا  ،و�أال يقل عن ( )3ثالثة
�أع�ض ــاء ممــن تتوافــر فـيهــم الكفــاءة لأداء مهامه ــم  ،وال يكــون انعق ــاد اللجنـ ــة �صحيحـ ــا
�إال بح�ضور جميع الأع�ضاء  ،على �أن ت�صدر قراراتها بالأغلبية .
املــادة ( ) 32
يج ــب عل ــى اجله ــة امل�ستفـي ــدة و�شرك ــة الغــر�ض اخلــا�ص عـدم التدخـل فـي �أعمـال اللجنـة ،
ومتكينهــا م ــن �أداء مهامه ــا مب ــا فـ ــي ذل ــك االط ــالع عل ــى ال�سج ــالت وتقديــم املعلومــات ،
وامل�ستندات ذات ال�صلة بالإ�صدار  ،وتقدمي امل�ساعدة الالزمة لها .
الف�صــل ال�ســاد�س
�إ�صـدار ال�صكـوك فـي اكتتـاب خـا�ص
املــادة ( ) 33
ي�سري على �إ�صدار ال�صكوك فـي اكتتاب خا�ص جميع الأحك ــام املتعلقــة باالكتتــاب العــام
الواردة فـي هذه الالئحة  ،ومبا ال يتعار�ض مع متطلبات االكتتاب اخلا�ص املن�صو�ص عليها
فـي الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق ر�أ�س املـال امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 34
يجب على اجلهة امل�ستفـيدة بعد موافقة الهيئة على ن�شرة الإ�صدار  ،االلتزام بالآتي :
 - 1موافاة الهيئة ب�أ�سماء وجن�سيات الأ�شخا�ص الذين مت تخ�صي�ص ال�صكوك لهم .
 - 2الإف�صــاح عــن الأ�شخــا�ص ذوي العالقــة باجلهــة امل�ستفـيــدة ممــن تــم تخ�صيــ�ص
ال�صكوك لهم .
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الف�صــل ال�سابــع
قواعـد و�شـروط الإف�صـاح
املــادة ( ) 35
يج ــب عل ــى اجلهـ ــة امل�ستفـي ــدة فــي كــل �سنــة تبد�أ من تاريخ �إ�صدار ال�صكوك  ,تقدمي الآتي
�إىل الهيئة :
 - 1تقري ــر ع ــن و�ض ــع �أ�ص ــول ال�ص ــك  ،بالإ�ضاف ــة �إل ــى �أي ا�ستثمـ ــارات مت ــت خــالل
هــذه الفتــرة .
 - 2تقرير من اللجنة ي�ؤكد توافق ال�صكوك مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
� - 3أي تقارير �أخرى تطلبها الهيئة .
املــادة ( ) 36
يجب على اجلهة امل�ستفـيدة غري املدرجة فـي ال�سوق  ,الإف�صاح عن البيانات املالية ال�سنوية
املدققة .
املــادة ( ) 37
يجب على اجلهة امل�ستفـيدة الإف�صاح الفوري للهيئة عن �أي معلومات جوهرية من �ش�أنها
�أن ت�ؤثر فـي ال�صكوك .
الف�صــل الثامــن
�شركـة الغـر�ض اخلـا�ص
املــادة ( ) 38
ت�ؤ�س�س �شركة الغر�ض اخلا�ص بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الهيئة بناء على طلب
اجلهة امل�ستفـيدة  ،على �أن يكون ل�شركة الغر�ض اخلا�ص ذمة مالية م�ستقلة عن الذمة
املالية للجهة امل�ستفـيدة .
وال يجوز ل�شركة الغر�ض اخلا�ص �إجراء �أي تعديل فـي وثائق ت�أ�سي�سها � ,إال بعد احل�صول
على موافقة الهيئة .
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املــادة ( ) 39
يقدم طلب الرتخي�ص �إىل الهيئة  ،مرفقا به البيانات وامل�ستندات الآتية :
� - 1إي�صال �سداد ر�سوم الرتخي�ص .
 - 2وثائق ت�أ�سي�س �شركة الغر�ض اخلا�ص .
 - 3طريقة �إدارة �شركة الغر�ض اخلا�ص .
املــادة ( ) 40
تكون مدة الرتخي�ص ل�شركة الغر�ض اخلا�ص ( )5خم�س �سنوات قابلة للتجديد ملدة �أو ملدد
�أخرى مماثلة بذات ال�شروط والإجراءات املتطلبة لإ�صداره  ،وذلك بناء على طلب مقدم
من اجلهة امل�ستفـيدة قبل انتهاء الرتخي�ص مبدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر .
املــادة ( ) 41
تتول ــى اجله ــة امل�ستفـيـ ــدة �إدارة �شرك ــة الغـ ــر�ض اخل ــا�ص  ،ويجـ ــوز له ــا �أن تعهــد ب�إدارتها
�إىل ال�شركات املتخ�ص�صة فـي هذا املجال .
املــادة ( ) 42
تتوىل �شركة الغر�ض اخلا�ص القيام بالآتي :
� - 1إ�صدار �صكوك عن طريق اكتتاب عام �أو خا�ص ل�صالح اجلهة امل�ستفـيدة  ،وفق �أحكام
ن�شرة الإ�صدار املعتمدة من الهيئة .
 - 2اكت�ساب احلقوق املادية وغري املادية  ،بغر�ض متويل اجلهة امل�ستفـيدة عن طريق
�إ�صدار �صكوك .
 - 3تلقي ح�صيلة االكتتاب فـي ال�صكوك ل�صالح اجلهة امل�ستفـيدة .
 - 4متلك موجودات ال�صكوك �أو االحتفاظ بها مل�صلحة مالك ال�صكوك .
 - 5حت�صيل عوائد ال�صكوك وتوزيعها على مالك ال�صكوك .
 - 6الإناب ــة ع ــن م ــالك ال�صك ــوك فـ ــي جمي ــع العق ــود مع اجلهة امل�ستفـيدة  ,وغريهم
من امل�شاركني فـي �إ�صدار ال�صكوك .
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 - 7الإف�ص ــاح ال ــدوري ملـ ــالك ال�ص ــكوك  ،لإبالغهـ ــم بكافـ ــة الأم ـ ــور الت ـ ــي تط ـ ــر�أ
علـى حقوقهـم .
 - 8ت�صفـية موجودات ال�صكوك عند �إطفائها وتوزيع الناجت على املالك  ،وفق �أحكام
ن�شرة الإ�صدار .
 - 9القيام بن�شاط العهدة املالية .
� - 10أي ن�شاط �آخر توافق عليه الهيئة .
املــادة ( ) 43
يلغى الرتخي�ص بقرار م�سبب من الهيئة � ,إذا فقدت �شركة الغر�ض اخلا�ص �أحد ال�شروط
املحددة ملنح الرتخي�ص .
كما يجوز للهيئة �إلغاء الرتخي�ص فـي حال خمالفة �شركة الغر�ض اخلا�ص لأي من �أحكام
القوانني والأنظمة � ،أو �إذا تعذر عليها الوفاء بالتزاماتها � ،شريطة �إنذار �شركة الغر�ض
اخلا�ص ب�أي و�سيلة تفـيد العلم لإزالة �أ�سباب املخالفة  ,خالل الأجل الذي حتدده فـي الإنذار .
املــادة ( ) 44
يجب على �شركة الغر�ض اخلا�ص �إخطار الهيئة م�سبقا ب�أي �إجراء يتخذ �ضدها من �ش�أنه
�أن ي�ؤثر على ذمتها املالية .
املــادة ( ) 45
تنق�ضي �شركة الغر�ض اخلا�ص  ,وفقا لأحكام القوانني واللوائح املنظمة لذلك .
الف�صــل التا�ســع
العهــدة املاليــة
املــادة ( ) 46
يجـ ــوز �إن�شـ ــاء العهـ ــدة املالي ـ ــة مبوجـ ــب �سنـ ــد عه ــدة مكتــوب  ،وذلك بعد موافقة الهيئة ،
على �أن يت�ضمن البيانات الآتية :
 - 1ا�سم كل من من�شئ العهدة  ،ومدير العهدة .
 - 2حتديد حمل العهدة  ،والبيانات الأ�سا�سية املتعلقة به .
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 - 3مدة العهدة  ،والأ�سباب املوجبة للف�سخ قبل انق�ضاء مدتها .
 - 4مهام و�صالحيات مدير العهدة .
� - 5أي بيانات �أخرى ترى الهيئة �ضرورة ت�ضمينها .
املــادة ( ) 47
يج ــب �أن يكـ ــون مـحـ ــل العهـ ــدة حمـ ــددا  ،وغيـ ــر خمالـ ــف للنظام العام و�أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية  ،و�إذا �أدت خمالفة ذلك �إىل �إبطال حمل التزام العهدة �أو مت �إبطاله لأي �سبب
�آخ ــر  ،فيج ــب عل ــى من�ش ــئ العهــدة اتخاذ الإجراءات الالزمة لإن�شــاء عهــدة ماليــة �أخرى
متوافق ــة م ــع أ�حــكام هذه الالئحة  ،على �أن تت�ضمن حماية للم�ستفـيدين ال تقل عن تلك
املقــررة للعهدة التي مت �إبطالها  ،وفـي حال تعذر �إن�شاء عهدة جديدة  ،وجب على من�شئ
العهدة تعوي�ض امل�ستفـيدين مبقدار اخل�سائر التي حلقت بهم .
املــادة ( ) 48
يلتزم من�شئ العهدة مبا ي�أتي :
 - 1ت�سليم حمل العهدة �أو ما يثبت حق مالك ال�صك فـيها �إىل مدير العهدة  ،خالل
مدة ال تتجاوز (� )60ستني يوما من تاريخ �إن�شاء العهدة .
 - 2ت�سليـم مديـر العهـدة الوثائـق وامل�ستن ــدات  ،وتزوي ــده بكاف ــة البيان ــات ال�ضروري ــة
املتعلقة مبحل العهدة .
 - 3االمتناع عن القيام ب�أي عمل قد ي�ؤثر على ت�سليم حمل العهدة  ،ويجعل من نقل
ملكية العهدة �صعبا �أو م�ستحيال .
املــادة ( ) 49
تعهد �إدارة العهدة �إل ــى مدي ــر العهــدة  ،وذلك مقابل �أتعاب يتفق عليها فـي �سند العهدة ،
ويج ــوز لـ ــه �أن يعه ــد ب�إدارة العهدة �إل ــى جه ــات متخ�ص�صة فـي هذا املجال على �أن يبقى
م�س�ؤوال عن جميع الآثار املرتتبة على �إدارتها  ،وتخ�صم تكاليف الإدارة من حمل العهدة ،
ما مل ين�ص �سند العهدة على خالف ذلك .
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املــادة ( ) 50
يتمت ــع مدي ــر العهدة باال�ستقالل املايل والإداري عن من�شئ العهدة  ،ويكون له ممار�سة
مهامه و�صالحيات ــه املحددة له فـي �سند العهدة  ،ووفقا لأحكام هذه الالئحة  ،دون تدخل
من من�شئ العهدة  ،ويقع باطال كل �شرط ين�ص على خالف ذلك .
ويج ــوز ملن�ش ــئ العه ــدة �أن يطلــب مــن املحكمــة عــزل مديــر العهــدة �أو ا�ستبداله � ،إذا جتاوز
حدود �سلطاته املن�صو�ص عليها فـي �سند العهدة �أو فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 51
يلتزم مدير العهدة مبا ي�أتي :
 - 1التعاون مع من�شئ العهدة على �إمتام انتقال حمل العهدة �إليه .
 - 2اتخــاذ جميــع الإجــراءات ال�ضروريــة الالزمة  ،لتنفـيـذ املهـام املنوطة به وفق �سند
العهدة والأعراف ال�سائدة .
 - 3م�سك الدفاتر وال�سجالت املحا�سبية الالزمة  ،وتدوين جميع الت�صرفات والأعمال
املتعلقة بالعهدة .
 - 4االحتفاظ بح�سابات و�سجالت العهدة ب�شكل منف�صل عن احل�سابات وال�سجالت
اخلا�صة ب�أي عمل �آخر يقوم به .
� - 5إخطار كل من من�شئ العهدة ومالك ال�صكوك ب�أي �أمـر يكــون مــن �ش�أنــه الت�أثيــر
على قيمة حمل العهدة �أو ا�ستثماره .
 - 6اتخاذ �إجراءات قيد العهدة فـي �سجل العهد املالية املن�صو�ص عليه فـي املـادة ()58
مــن ه ــذه الالئح ــة  ،و�إخط ــار الهيئ ــة ب ـ ـ�أي تعديـ ــل يط ــر�أ عل ــى البيانــات املدونــة
فـي ال�سجــل .
 - 7االحتفاظ مبحل العهدة ب�شكل م�ستقل عن �أمواله .
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املــادة ( ) 52
يجب على مدير العهدة القيام با�ستثمار حمل العهدة � ،إذا كان طبيعته ت�سمح بذلك  ،ومبا
ال يتعار�ض مع الأحكام املن�صو�ص عليها فـي �سند العهدة  ،وله �أن يعهد ب�إدارة ا�ستثمار حمل
العهدة �أو جزء منها �إىل جهات متخ�ص�صة فـي هذا املجال  ،على �أن يبقى م�س�ؤوال عن جميع
الآثار املرتتبة عن ذلك  ،وتخ�صم تكاليف الإدارة من حمل العهدة ما مل ين�ص �سند العهدة
على خالف ذلك .
املــادة ( ) 53
يحظر على مدير العهدة �إف�شاء احل�سابات والبيانات واملعلومات وت�سليم امل�ستندات املتعلقة
بالعهدة �إىل الغري � ،إال فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا ن�ص القانون �أو �سند العهدة على ذلك .
� - 2إذا كان الإف�صاح بناء على �أمر من الق�ضاء .
� - 3إذا طلبت الهيئة منه ذلك .
املــادة ( ) 54
يحظر على مدير العهدة ا�ستعمـال حمـل العهـدة ل�صاحلـه �أو متكيـن الغيـر مـن ا�ستعمالــه
باملخالفة ل�سند العهدة .
املــادة ( ) 55
يقع باطال كل اتفاق يعفـي مدير العهدة من م�س�ؤوليته كليا �أو جزئيا عن �أي خط�أ يرتكبه .
املــادة ( ) 56
يحـق لكـل مـن الهيئـة ومن�شـئ العهـدة ومـالك ال�صكـوك م�ساءلـة مديـر العهـدة  ،كمـا يكـون
لهم حق االطالع واحل�صول على ن�سخ من ح�سابات وم�ستندات و�سجالت العهدة .
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املــادة ( ) 57
يج ــب عل ــى مديــر العهدة  ،فـي حال زوال �صفته لأي �سبب كان �سواء بالعزل �أو اال�ستبدال
�أو الت�صفـية �أو الإفال�س � ،أن يقدم �إىل كل من من�شئ العهدة ومــالك ال�صكــوك والهيئة
ح�سابا ختاميا للعهدة م�شفوعا بكافة البيانات وامل�ستندات املتعلقة بالأعمال التي قام بها
ل�صالح العهدة .
املــادة ( ) 58
�أ  -تقــوم الهيئــة ب�إن�شــاء �سجل ي�سمى "�سجـل العهـد املاليـة" تقيد فـيه البيانات التف�صيلية
لك ــل عه ــدة ماليــة  ،وفــق النمــوذج الذي تعده الهيئة لهذا الغر�ض  ،وبعد قيام اجلهة
امل�ستفـيدة بدفع الر�سوم املقررة .
ب  -مين ــح مدي ــر العه ــدة �شهـ ــادة بقيـ ــد العه ــدة ف ــي �سج ــل العه ــد املالي ــة ل ــدى الهيئ ــة ،
وال يعتـ ــد بالعهدة �إال بعد �إجراء القيد .
ج  -يج ــب عل ــى مديــر العهدة �إبالغ الهيئة ب�أي تعديــل يطــر�أ علــى البيانــات واملعلومــات
املدونة فـي �سجل العهد املالية .
املــادة ( ) 59
يح ــق لك ــل م ــن من�ش ــئ العهدة ومدير العهدة ومالك ال�صكوك االطالع على املعلومات
املدونة فـي �سجل العهد املالية  ،كما يحق لهم احل�صول على �شهادة ر�سمية مبا هو مدون
فـي ال�سجل من بيانات ومعلومات .
املــادة ( ) 60
تنق�ضي العهدة املالية فـي الأحوال الآتية :
� - 1إذا انق�ضت املدة املحددة ل�سريانها .
� - 2إذا اتفق على ذلك كتابة بني كل من من�شئ العهدة ومدير العهدة ومالك ال�صكوك ،
غري �أن هذا االتفاق ال يكون نافذا � ،إال مبوافقة اجلمعية العامة ملالك ال�صكوك ،
وب�أغلبية ثلثي �أ�صوات املالك احلا�ضرين .
� - 3إذا حتقق �سبب من �أ�سباب الف�سخ املن�صو�ص عليه فـي �سند �إن�شائها .
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املــادة ( ) 61
ي�ؤول حمل العهدة بعد انتهاء مدتــه �إلــى من�شـ ــئ العهـ ــدة  ،مـ ــا ل ــم ينـ ــ�ص �سنـ ــد �إن�شائه ــا
على خالف ذلك .
الف�صــل العا�شــر
الت�صالــح والر�ســوم
املــادة ( ) 62
يجوز الت�صالح عن الأعمال التي ارتكبت باملخالفة لأحكام هذه الالئحة  -حتى قبل �صدور
احلكم الق�ضائي  -بعد �سداد املبالغ التي ي�صدر بتحديدها قرار من رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة .
ويرتتب على الت�صالح  ،انق�ضاء الدعوى العمومية عن الأعمال التي مت الت�صالح فـيها .
املــادة ( ) 63
�إذا حتقق للمخالف �أي فوائد مالية من املخالفة املرتكبة ف�إنها ترد �إىل املت�ضرر  ،وفـي حال
عدم وجود مت�ضرر �أو �صعوبة حتديده  ،ف�إنها ت�ؤول �إىل الهيئة .
املــادة ( ) 64
�إذا كانت املخالفة تتعلق بعدم الوفاء بالتزام من�صو�ص عليه فـي هذه الالئحة خالل الأجل
الزمني املحدد فـيها  ،فيزاد مبلغ الت�صالح عن كل يــوم ت�أخيــر بواقــع ( )%15خم�ســة ع�شــر
باملائة من مبلغ الت�صالح املقرر للمخالفة  ،وبحد �أق�صى ( )15خم�سة ع�شر يوما .
املــادة ( ) 65
يجب على املخالف �أن يقوم ب�سداد مبلغ الت�صال ــح �إل ــى الهيئـ ــة خـ ــالل ( )10ع�شـ ــرة �أي ــام
من تاريخ �إخطاره بذلك  ،و�إال كان للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة �ضده .
املــادة ( ) 66
ت�ستوفــي الهيئـة الر�سـوم الآتيـة :
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م

الر�ســم

مقــدار الر�ســم

اال�ستحقـــاق

1

ر�سـم اعتمـاد
ن�شرة �إ�صــدار ال�صكــوك

()%0.05
من القيمة اال�سمية
لل�صك امل�صدر ،
على �أال يزيد املبلغ
على (� )2000ألفـي
ريال عماين  ،وال يقل
عــن ()1000
أ�لــف ريــال عمانــي .

مرة واحدة
عند تقدمي امل�سودة
الأولية لن�شرة الإ�صدار .

2

ر�ســم
�إدراج �صكــوك

�سنويا فـي الأول
من يناير كل �سنة
�أو عند �إدراج �أي �أوراق
()%0.01
مالية خالل ال�سنة
من القيمة اال�سمية لل�صك
ح�سب الن�سبة والتنا�سب
بحد �أق�صى (� )2500ألفـني
للأ�شهر املتبقية
وخم�سمائة ريال عماين .
من ال�سنة .
ويجرب ك�سر ال�شهر
�إىل �شهر .
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م
3

4

الر�ســم

مقــدار الر�ســم

اال�ستحقـــاق

ر�سم ترخي�ص الهيئة

()1000

مرة واحدة

ل�شركة الغر�ض اخلا�ص .

�ألف ريال عماين .

عند �إ�صدار الرتخي�ص .

ر�سم جتديد الرتخي�ص

()1000

مرة واحدة

ل�شركة الغر�ض اخلا�ص .

�ألف ريال عماين .

عند جتديد الرتخي�ص .

()%0.01
5

ر�سم ت�سجيل العهد املالية
فـي �سجل العهد املالية .

من القيمة اال�سمية
لل�صك بحد �أق�صى
(� )2500ألفـني وخم�سمائة

مرة واحدة
عند ت�سجيل العهدة .

ريال عماين .
ر�سم احل�صول على �شهادة
6

ر�سمية مما هو مدون
فـي �سجل العهد املالية .

()10
ع�شرة رياالت عمانية .
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فـي كل مرة يقدم فيها
طلب احل�صول
على البيانات املدونة .

قــــرار
رقـــم خ2016/28/
ب�إ�صــــــدار الئحـــــة تنظيــم
متطلبـات ترخيــ�ص وكــالء �شركــات الت�أميــن
ا�ستنادا �إىل قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/12
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/90بنقل اخت�صا�صات الت�أمني من وزارة التجارة وال�صناعة
�إىل الهيئة العامة ل�سوق املال ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 80/5
و�إىل قرار تنظيم متطلبات ترخي�ص مزاولة �أعمال الت�أمني رقم خ، 2007/31/
و�إىل قرار تنظيم متطلبات ترخي�ص وكالء �شركات الت�أمني رقم خ، 2011/2/
و�إلـى قـرار جملـ�س �إدارة الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال ال�صــادر فـي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ
 9مــن يوليــو 2015م ،
و�إلـ ـ ــى موافقـ ـ ــة وزارة املالي ـ ــة بكتابهـ ـ ــا رقـ ـ ــم  :مالي ـ ـ ــة  -ت (/)75754م.ت.د11817/4/1/
بتاريـ ــخ 2015 /10/7م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ـ ـ ــل ف ــي �ش ـ ـ ـ�أن تنظي ـ ـ ــم متطلبـ ـ ــات ترخيـ ـ ـ ــ�ص وكـ ـ ـ ــالء �شركـ ـ ــات الت�أم ـ ـ ـ ـ ــني ب�أحكـ ـ ـ ــام
الالئحـ ـ ــة املرفقـ ـ ــة .
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املــادةالثانيــــة
على اجلهــات املخاطبــة ب�أحكــام هــذا القــرار توفيــق �أو�ضاعهــا فــي مــدة ال تتجــاوز (� )6ستــة
�أ�شهر من تاريخ العمل به  ،وذلك فيما عدا حتقيق ن�سبة التعمني املطلوبة خالل مدة ()3
ثالث �سنوات قابلة للتمديد ملدة ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر بقرار من الرئي�س التنفيذي .
املــادةالثالـثــــة
يلغ ــى القــرار رقـم خ 2011/2/امل�شــار �إليــه  ،كمــا يلغــى ك ــل مــا يخال ــف الالئحـ ــة املرفقـ ــة ،
�أو يتعــار�ض مــع �أحكامهــا .
املــادةالرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  3 :مـن رجــــــــــــــب 1437هـ
املوافـــــق  11 :مـن ابريــــــــــــل 2016م
عبداللـه بن �سالـم بن عبــداللـه ال�ساملـي
الرئيـ�س التنفيذي للهيئـة العامـة ل�سـوق املـال

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1143
ال�صادرة فـي 2016/4/17م
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الئحـة تنظيـم متطلبـات ترخيـ�ص وكـالء �شركـات الت�أمـني
املــادة ( ) 1
فـ ــي تطبي ــق �أحكام هــذه الالئحة يكون للكلمات والعبــارات التاليــة املعنــى املو�ضــح قري ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــــــــــــة  :الهيئة العامة ل�سوق املال .
ال�شركــــــــــــة � :شركة الت�أمني املرخ�صة من قبل الهيئة .
وكيل الت�أمني  :ال�شخ ـ ـ ـ ـ ــ�ص املرخ ـ ــ�ص مـ ــن قبـ ـ ــل الهيئـ ـ ـ ــة ملمار�س ـ ـ ــة �أعمـ ــال الوكالـ ـ ـ ــة
ف ــي الت�أميــن  ،واملفــو�ض من قبل ال�شركة ملمار�سة �أعمال الت�أمــني نيابــة
عنها مبوجب االتفاقية املربمة بينهما .
الرتخيـــــ�ص  :الق ـ ــرار ال�صـ ــادر من الهيئـ ـ ــة باملوافقـ ــة علـ ــى مزاول ـ ــة نـ�ش ـ ــاط الوكال ـ ــة
فـي الت�أمني .
املــادة ( ) 2
يتعني على كل من يرغب فـي ممار�سة ن�شاط وكيل الت�أمني �أن يكون �شخ�صا اعتباريا .
املــادة ( ) 3
ال يجــوز لل�شرك ــة توكي ــل �أي �شخ ــ�ص �أو �أكث ــر نياب ــة عنه ــا للقي ــام ب�أعمــال وكيـل الت�أمي ــن
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الهيئة .
املــادة ( ) 4
ي�شتـ ــرط حل�ص ــول ال�شخــ�ص على ترخيــ�ص للقيــام ب�أعمــال وكيــل الت�أمــني �أن يقــدم طلبــا
علــى النمــوذج الــذي تعــده الهيئــة  ،مرفقــا بــه امل�ستنــدات والبيانــات الآتيـة :
 - 1اال�سم املقرتح لوكيل الت�أمني و�شكله القانوين وعنوانه .
� - 2أ�سماء امل�ؤ�س�سني �شريطة �أن يكونوا عمانيي اجلن�سية .
� - 3إي�صال �سداد ر�سوم درا�سة الطلب .
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 - 4ما يفيـد ب�أن امل�ؤ�س�سني و�أع�ضــاء الإدارة العليــا مل ت�صــدر �ضــد �أي منهــم خــالل
ال�سنــوات اخلم�س ال�سابقة على تقدمي الطلب � ،أحكام ب�إ�شهار الإفال�س �أو بعقوبة
فـي جناية �أو جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة �أو بعقوبة فـي �إحدى اجلرائم املن�صو�ص
عليه ــا فـي قوان ــني ال�شركـ ــات التجاريــة �أو التجـ ــارة �أو �س ــوق ر�أ�س الـمال �أو الت�أمني ،
ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
 - 5ن�سخــة مــن �شهــادة القيــد فــي ال�سجــل التجــاري  ،ومنــوذج املفو�ضـيــن بالتوقيــع ،
ون�سخة من �شهــادة االنت�ســاب �إلـى غرفة جتــارة و�صناعة عمان .
 - 6تعهد مكتوب بتدريب جميع العاملني لديه فـي جمال الن�شاط املطلوب ممار�سته .
� - 7صورة طبق الأ�صل معتمدة من ال�شركة من االتفاقية املربمة بينه  ،وبني ال�شركة .
� - 8أي ا�شرتاطات �أو بيانات �أو م�ستندات تطلبها الهيئة .
 - 9يقدم ما يفيد الآتي :
�أ �	-أن يكون جميع العاملني لدى الوكيل من املواطنني العمانيني .
ب �	-أن يكــون القائــم علــى �إدارة مكتــب وكيــل الت�أميــن حا�صــال علــى م�ؤهــل علمــي
ال يق ــل ع ــن دبل ــوم التعلي ــم العــام  ،وخبـ ــرة ال تقــل ع ــن عـام ف ــي جمــال الت�أمـيــن ،
�أو اجتيــاز برنامج تدريبي خا�ص بالت�أمني من �إحدى اجلهات املتخ�ص�صة .
ج � -أن يجتاز القائم على �إدارة مكتب وكيل الت�أمني االختبار الذي حتدده الهيئة .
املــادة ( ) 5
تتولــى الهيئـة قيــد طلـب الرتخي ــ�ص فــي �سج ــل خ ــا�ص تع ــده لذلـك  ،والت�أ�شري عليه برقم
وتاريــخ ا إليــداع  ،وت�سليــم مقــدم الطلــب �إي�صــاال يت�ضمــن ا�سـم طالب القيد واملو�ضوع ورقم
الت�سجيل وتاريخه وبيانا بامل�ستندات املرفقة به .
وفــي جميـع ا ألحــوال  ،يجــوز للهيئــة ا�ستيفــاء �أي بيانــات �أو م�ستنــدات تراهــا الزمــة للبــت
فـي الطلـب  ،وذلـك خـالل ا ألجـل الـذي حتـدده  ،وفــي حالة عدم تقدمي هذه البيانات خالل
الأجل املطلوب  ،يعد الطلب ملغى .
وت�صدر الهيئة الرتخي�ص بعد ا�ستيفاء ر�سوم الرتخي�ص املقررة .
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املــادة ( ) 6
تعد االتفاقية بني ال�شركة  ،ووكيل الت�أمني باللغتني ( العربية والإجنليزية )  ،وعلى ورق
ال�شركة  ،على �أن تت�ضمن حقوق والتزامات الطرفني  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1نوع الن�شاط الذي يجوز لوكيل الت�أمني ممار�سته بالنيابة عن ال�شركة .
 - 2املهام التي يتوجب على وكيل الت�أمني القيام بها  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
أ�  -تعريف طالب الت�أمني بالعرو�ض واخلدمات التي تقدمها ال�شركة .
ب  -ت�سلم طلبات الت�أمني �أو طلبات جتديد وثائق الت�أمني �أو تعديلها �أو �إلغا�ؤها .
ج  -ت�سلم �أق�ساط وم�ساهمات الت�أمني .
د  -الإجابة على ا�ستف�سارات طالب الت�أمني �أو امل�ؤمن له �أو امل�ستفيد .
هـ  -ت�سلــم وحتويــل املرا�ســالت املتبادلــة بيــن ال�شركة وامل�ؤمن لهم وامل�ستفيدين
من وثائق الت�أمني ب�ش�أن مطالبات التعوي�ض .
و  -تقدمي امل�ساعدة للم�ؤمن له �أو للم�ستفيد عند ت�سوية املطالبات مع ال�شركة .
 - 3مدة االتفاقية مبا ال يجاوز ( )5خم�س �سنوات مع ذكر تاريخ بدء �سريان االتفاقية ،
وتاريخ انتهائها  ،واحلاالت املوجبة لإنهائها .
 - 4مواقع الفروع امل�صرحة لوكيل الت�أمني من قبل ال�شركة .
� - 5إجراءات العمل  ،و�إجراءات الرقابة لدى وكيل الت�أمني .
� - 6آلية �إخطار ال�شركة بالأعمال التي قام بها وكيل الت�أمني  ،ومدة الإخطار بكل عمل .
� - 7آلية تدريب موظفي وكيل الت�أمني .
 - 8العموالت امل�ستحقة لوكيل الت�أمني  ،وكيفية احت�سابها .
 - 9تعهد وكيل الت�أمني بااللتزام بكافة املتطلبات القانونية للقيام بعمله .
 - 10ال�سماح لل�شركة باالطالع على دفاتر و�سجالت وكيل الت�أمني ومراجعتها .
 - 11التزام وكيل الت�أمني بتحويل �أق�ساط وم�ساهمات الت�أمني �إىل ح�ساب ال�شركة .
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 - 12بيــان ا إلجــراءات الوقائيــة لتفــادي �أي جتــاوزات �أو خمالفــات قانونيــة ف ــي �أعم ــال
وكيــل الت�أميــن .
� - 13أي بيانات �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 7
ي�صــدر الرئي�س التنفيذي للهيئة ق ــرارا بالرتخي ــ�ص خ ــالل ( )30ثالثي ــن يومــا مــن تاريــخ
ا�ستيفاء ال�شروط وامل�ستندات  ،ويعترب م�ضي املدة امل�شار �إليها دون �إ�صدار الرتخي�ص قرارا
بالرف�ض .
املــادة ( ) 8
يقيد وكيل الت�أمني فـي �سجل وكالء �شركات الت�أمني  ،وي�سلم �شهادة معتمدة تثبت قيده .
املــادة ( ) 9
يكــون الرتخيــ�ص لـذات املــدة املحــددة فـي االتفاقيــة املربمــة بيـن ال�شركة  ،ووكيل الت�أمني ،
ويجوز جتديده بناء على طلب يقدمه وكيل الت�أمني  ،وفــق النمــوذج الــذي تع ــده الهيئــة
لذلك قبل �شهر على الأقل من تاريخ انتهائه .
املــادة ( ) 10
يجــوز بعـد م�ضـي عــام علـى تاريـخ �صـدور الرتخي�ص لوكيل الت�أمني فتح فرع �أو �أكرث  ،مبا
ال يتجــاوز عـ ــدده ( )5خم�سـ ــة �أفـ ــرع  ،وذل ــك بع ــد موافقـ ــة الهيئ ـ ــة  ،وفقـ ــا للنمـ ـ ــوذج الــذي
تع ــده لذل ــك .
املــادة ( ) 11
على وكيل الت�أمني وفروعه االلتزام مبا ي�أتي :
� - 1إخطار الهيئة عند �شغور مركز �أي من القائمني على �إدارته .
 - 2الإ�شـارة فــي جميــع الأوراق وامل�ستندات والإي�صاالت والإنذارات التي ت�صــدر عنـه ،
�إىل رقم ت�سجيله فـي ال�سجل التجاري و�سجل وكالء �شركات الت�أمني .
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 - 3و�ضع الرتخي�ص فـي مكان بارز ووا�ضح مبقر عمله .
� - 4إخطــار الهيئــة ب ـ�أي تعديــل يطــر�أ فـي البيانــات املقيــدة فـي �سجــل وكــالء �شركــات
الت�أميــن �أو امل�ستنــدات املرفقـ ــة بهـ ــا  ،وال يعتــد بهــذه التعديــالت �إال بعــد اعتمادهــا
م ــن قبــل الهيئ ــة .
 - 5االحتفــاظ بدفاتــر و�سجــالت منظمــة ح�ســب الأ�صــول  ،يتــم فيهــا تدويــن وحفــظ
البيانات واملعلومات والأوراق اخلا�صة بالأعمال التي ميار�سها  ،مبا فـي ذلك الآتي :
أ�  -ن�سخة من االتفاقية املربمة بينه وبني ال�شركة .
ب  -املرا�سالت اخلا�صة ب�أعماله .
ج � -سج ــل لوثائــق الت�أميــن التــي ي�صدرهــا بالنيابــة عــن ال�شركــة عــن كـل ن�شـاط
مـن �أن�شطـة الت�أميـن واملزايـا وال�شـروط اخلا�صـة بكـل وثيقـة .
د  -ن�ســخ مـ ــن م�ستن ـ ــدات القب ـ ــ�ض وال�ص ــرف والقيـ ـ ــد والت�سوي ــات وغي ـ ــر ذلـ ــك
مــن املعامــالت املالي ــة اخلا�صــة ب�أعمال ــه .
املــادة ( ) 12
على وكيل الت�أمني التقيد بقواعد ممار�سة املهنة و�آدابها  ،وب�صورة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1االلتزام بالنزاهة فـي جميع ت�صرفاته و�أعماله .
� - 2إي�ضاح م�ضمون الت�أمني وحدود التغطية وا�ستثناءاتها و�إجراءاتها ب�صورة كاملة
لطالب الت�أمني .
 - 3بيان �سعر الت�أمني لطالب الت�أمني ب�صورة دقيقة ومطابقة ملـا تعتمده ال�شركة .
 - 4عــدم تقا�ضـي �أي عمــوالت �أو �أتعــاب مــن طالــب الت�أميــن �أو امل�ؤمــن ل ــه �أو امل�ستفي ــد
من وثيقة الت�أمني .
 - 5التعامــل ب�سريــة مع جميــع البيانــات واملعلومــات وامل�ستنــدات التــي يح�صــل عليهــا
�أو يحوزها مبنا�سبة عمله  ،واتخاذ الإجراءات املنا�سبة للمحافظة على �سريتها .
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 - 6بيان �أهمية الإف�صاح لطالب الت�أمني عن املعلومات الأ�سا�سية عند تقدمي طلب
الت�أميــن والنتائــج املرتتبــة علــى �إخفــاء �أو عــدم دقــة �أي بيانــات يذكرهــا ف ــي ذلــك
الطلب  ،و�أن يو�ضــح لطالــب الت�أمــني م�س�ؤوليتــه عن جميع البيانات واملعلومات
الواردة فـي طلب الت�أمني .
 - 7بيـان الإجـراءات التـي يجـب علـى العميــل القيــام بها ف ــي حالة وقوع اخلطر امل�ؤمن
عليه .
املــادة ( ) 13
تلتزم ال�شركة بالآتي :
 - 1القيــام بالتدقيـ ـ ــق علــى �أعمــال وكي ـ ــل الت�أميـ ــن وفروع ـ ــه  ،للت أ�ك ـ ــد مـ ــن التزامـ ـ ــه
بالقواني ـ ــن واللوائ ــح والق ــرارات املنظم ــة لعمل ــه .
 - 2مراجعـ ــة إ�جـ ــراءات العمـ ــل و إ�جـ ــراءات الرقابـ ــة لـ ــدى وكي ــل الت�أميـ ــن مـ ــرة عل ـ ــى
الأق ــل فـي ال�سن ــة .
 - 3تعوي�ض حملة الوثائق عن الأ�ضرار الناجتة ب�سبب �إهمال وكيل الت�أمني �أو تق�صريه .
� - 4إخطار الهيئة فورا بخطاب ر�سمي فـي حالة �إلغاء االتفاقية مع وكيل الت�أمني .
املــادة ( ) 14
يحظر على وكيل الت�أمني الآتي :
� - 1أن يكون وكيال لأكرث من �شركة .
� - 2أن يعمل ك�سم�سار ت�أمني �إىل جانب عمله كوكيل ت�أمني .
� - 3أن يوكل غريه مبمار�سة �أعمال الت�أمني املوكلة �إليه من قبل ال�شركة �أو بجزء منها .
� - 4أن ي�سم ــح للقائمي ــن علــى �إدارته بالعم ــل لــدى �أي �شرك ــة � ،أو �أن تكـ ــون لأي منه ــم
�صلــة بوكيــل ت�أميــن آ�خــر .
 - 5تقدمي معلومات �أو بيانات غري �صحيحة للعميل عن �أي �شركة �أخرى .
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املــادة ( ) 15
يحظــر على ال�شركة ت�سليم �أي �أختام �أو وثائق لأي �شخ�ص �إال بعد التحقق من ح�صوله
على ترخي�ص من الهيئة  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 16
يجوز للهيئة تدقيق دفاتر وح�سابات ومعامالت وكالء الت�أمني و�إجراء التحقيقات الالزمة
فـي املخالفات املرتكبة  ،و�إيقاع اجلزاءات املنا�سبة وفق �أحكام قانون �شركات الت�أمني امل�شار
�إليــه  ،كمــا يجــوز لهــا تعييــن جه ــة خارجي ــة للتدقيــق علــى دفاتــر وكيــل الت�أميــن و�سجالتــه
على ح�سابــه  ،وعليــه التعــاون معهــا وتوفيــر جميع املعلومــات والبيانــات ال�ضرورية لها ،
على �أن تعامل تلك البيانات واملعلومات ب�سرية تامة .
املــادة ( ) 17
يلغى الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية :
 - 1بناء على طلب وكيل الت�أمني  ،وبعد احل�صول على موافقة ال�شركة كتابيا .
� - 2إذا مت �إلغاء ترخي�ص ال�شركة التي يرتبط معها وكيل الت�أمني .
� - 3إذا مت �إلغاء االتفاقية املربمة بني وكيل الت�أمني  ،وال�شركة .
املــادة ( ) 18
مـع عـدم ا إلخـالل بنـ�ص املــادة ( )17من هــذه الالئحــة  ،يجوز للهيئة اتخاذ �إجراء �أو �أكرث
من الإجراءات الآتية فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة :
 - 1الإنـ ـ ــذار .
 - 2توقيع غرامة مالية ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين .
 - 3وقف الرتخي�ص م�ؤقتا ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر .
� - 4إلغــاء الرتخي ــ�ص .
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ويجب على الهيئة فـي احلالة املن�صو�ص عليها فـي البند (� )4إنذار املخالف ب�أ�سباب املخالفة ،
ومنحه �أجال لت�صحيحها .
املــادة ( ) 19
ت�ستوف ـ ــي الهيئـ ــة الر�س ــوم الآتيـ ـ ـ ــة :
م

الر�ســــــــــم

مقـــــدار الر�ســـــم

1

ر�سـ ــم درا�سـ ــة طل ـ ــب الرتخي ـ ــ�ص

()300
ثالثمائــة ري ــال عمانــي .

2

ر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الرتخي ـ ـ ـ ـ ــ�ص

()500
خم�سمائــة ريــال عمانــي .

3

ر�ســم جتدي ــد الرتخي ــ�ص

()500
خم�سمائــة ريــال عمانــي .

4

ر�س ـ ـ ـ ـ ـ ــم فتـ ـ ـ ـ ـ ــح ف ـ ـ ـ ـ ـ ــرع

()200
مائتـ ـ ــا ريـ ـ ــال عمانـ ـ ــي .

5

ر�س ــم تعديـ ــل البيانـ ــات

()20
ع�شـ ــرون ريـ ـ ــاال عماني ــا .

6

ر�سم طلب االطالع على الأوراق وال�سجالت

()10
ع�شـ ــرة ري ـ ــاالت عمانيــة .

7

ر�س ــم طلــب �ص ــور �أو م�ستخرجـ ــات

()10
ع�شـ ــرة ري ـ ــاالت عمانيــة .
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قـــرار
رقــم خ2016/5/
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون �سـوق ر�أ�س املـال
ا�ستنادا �إىل قانون �سوق ر�أ�س املـال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املـال ال�صادرة بالقرار رقم ، 2009/1
و�إىل قرار جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املـال ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جتـرى التعديـالت املرفقـة علـى الالئحـة التنفيذيـة لقانـون �سـوق ر�أ�س املـال .
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 .
�صدر فـي  18 :من �شعبـــــــان 1437هـ
املوافــــق  25 :من مــايــــــــــو 2016م
يحيـى بـن �سعيـد بـن عبداللــه اجلابـري
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املـال
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1149
ال�صادرة فـي 2016/6/5م
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون �سـوق ر�أ�س املـال
املــادة ( ) 1
ي�ستبـدل بن�صي املادتيـن ( )163 ، 39والبنـد ( أ� ) من املـادة (  ) 169من الالئحة التنفيذية
لقانون �سوق ر�أ�س املـال امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 39
يت ــم �إدراج الأوراق املـالي ــة فـي ال�س ــوق وفق ــا مل ــا ي�أت ــي :
�أ  -ال�ســوق النظاميـة :
تـ ــدرج فيه ـ ــا �أ�سهـ ــم �شرك ـ ــات امل�ساهمـ ـ ــة العام ـ ــة ووح ـ ــدات �صنادي ـ ــق اال�ستثم ـ ــار ،
فـي حالــة ا�ستيفائهــا لل�شــروط الآتيــة :
� - 1أال يقل ر�أ�س املـال املدفوع عن ( )5٫000٫000خم�سة ماليني ريال عماين .
� - 2أال تقل حقوق امل�ساهمني عن ( )%120من ر�أ�س املـال املدفوع .
� - 3أن يكون معــدل الأ�سهم �أو الوحدات احلرة ( )%40كحـد �أدن ــى مـ ــن ر�أ�س املـال
املدف ـ ــوع .
�	- 4أن حتق ـ ــق �أرباحـ ـ ـ ــا �صافي ـ ــة خـ ـ ــالل العاميـ ـ ــن ال�سابقيــن مبتو�س ـ ـ ـ ــط ()٪5
كحد �أدنى من ر�أ�س املـال املدفوع .
� - 5أال يقـ ـ ـ ــل عـ ـ ــدد الأيـ ـ ـ ــام الت ــي تـ ــم فيهـ ـ ـ ـ ــا التـ ـ ــداول ب�أ�سهمهـ ـ ـ ــا �أو وحداتهـ ـ ـ ــا
عن ( )122يوما مــن �أيام التداول  ،و�أال يقـل معــدل دوران ال�سهـ ــم �أو الوحدة
عن ( )٪10خالل ال�سنة .
� - 6أال تقل القيمة املتداولة عن ( )٪10من ر�أ�س املـال املدفوع خالل ال�سنة .
� - 7أن تكون قد �أ�صدرت قوائم مالية ملدة (� )2سنتني متتاليتني .
� - 8أن تكون قد �أم�ضت (� )1سنة كاملة فـي ال�سوق املوازية على الأقل .
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ويجوز �إدراج �أ�سهم �شركات امل�ساهمة العامة ووحدات �صناديق اال�ستثمار فـي هذه
ال�سوق عند الإخالل ب�شرط واحد على الأكرث  ،فيما عدا ال�شرطني املن�صو�ص
عليهما فـي البندين ( )4 ، 1من البند ( �أ ) من هذه املــادة .
كما يجوز �إدراج �أ�سهم �شركات امل�ساهمة العمانية العامة الناجتة عن عمليات
التخ�صيـ ــ�ص فـ ــي ه ـ ــذه ال�سـ ــوق  ،على �أن ت�ســري عليها �أحك ــام النقــل بني الأ�ســواق
بعد (� )6ستـ ــة �أ�شهر من �إدراجها .
ب  -ال�ســوق املوازيــة :
تدرج فيها �أ�سهم �شركات امل�ساهمة العامة ووحدات �صناديق اال�ستثمار الآتية :
� - 1شركات امل�ساهمة العامة و�صناديق اال�ستثمار التي تدرج لأول مرة .
� - 2شرك ـ ــات امل�ساهم ـ ــة العام ـ ــة و�صناديــق اال�ستثمـ ــار الـتي ال ت�ستوفـ ـ ـ ــي �ش ــروط
الإدراج فـي ال�سوق النظامية .
ج � -س ـ ـ ــوق املتابع ـ ــة :
تدرج فيها �أ�سهم �شركات امل�ساهمة العامة ووحدات �صناديق اال�ستثمار الآتية :
 - 1ال�شركات وال�صناديق ذات ر�ؤو�س الأموال املت�آكلة بن�سبة (� ، )%25أو �أكرث .
 - 2ال�شركات وال�صناديق التي تقرر احلل �أو الت�صفية .
 - 3ال�شركات التي تقرر تغيري �شكلها القانوين .
د  -ال�سـ ــوق الثالثـ ــة :
تدرج فيها �أ�سهم ال�شركات ووحدات �صناديق اال�ستثمار الآتية :
� - 1شركات امل�ساهمة املقفلة .
� - 2صناديق اال�ستثمار اخلا�صة املطروحة لالكتتاب اخلا�ص .
هـ � -ســوق ال�سنــدات وال�صكــوك :
تدرج فيها ال�سندات وال�صكوك .
و � -س ــوق حقـ ــوق الأف�ضليـ ــة :
تدرج فيها حقوق الأف�ضلية .
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املــادة ( ) 163
ال يجوز �أن تتجاوز التزامات ال�شركة فـي �أي وقت من الأوقات ( )%200من �صافـي �أ�صولها ،
وت�صدر الهيئة معايري كفاية ر�أ�س املـال وفقا للأحكام الآتية :
 -1االحتفاظ باحلد الأدنى من ن�سبة كفاية ر�أ�س املـال  ،على �أن يكون لدى ال�شركة
نظام منا�سب لرقابة كفاية ر�أ�س املـال ب�شكل م�ستمر  ،والت�أكد من عدم انخفا�ضه
عن الن�سبة املحددة .
 - 2رفع ن�سبة كفاية ر�أ�س املـال �إىل احلد الأدنى خالل فرتة حمددة .
 - 3التدابي ـ ـ ــر التـ ــي تتخذهـ ـ ــا الهيئ ـ ـ ـ ــة فـ ــي حال ـ ـ ـ ــة انخفـ ـ ـ ــا�ض كفايـ ــة ر�أ�س امل ـ ــال
عــن الن�سب ـ ــة املح ـ ــددة .
وال ت�سري معايري كفاية ر�أ�س املـال على البنوك املرخ�صة من البنك املركزي العماين ،
وفروع ال�شركات الأجنبية املرخ�صة من الهيئة .
البنــد ( أ� )
مــن املــادة ( ) 169
يتع ــني علـ ــى ال�شركة تزويد الهيئة بتقارير كفاية ر�أ�س املـال ب�شكــل �شهــري  ،وذلك خـ ــالل
م ــدة ال تتجـ ـ ـ ـ ــاوز ( )10ع�ش ـ ـ ــرة أ�يـ ــام عمـ ــل مـ ــن انتهـ ــاء ال�شهـ ــر  ،ويجـ ــوز للهيئ ـ ـ ــة طلـ ـ ــب
�أي تقاريــر �إ�ضافيــة ع ــن كفاي ــة ر�أ�س املـال .
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الهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون
قــــرار
رقـم 2016/132
ب�إ�صـدار الالئحـة املاليـة للهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيـون
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/108ب�إن�شــاء الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون
و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل موافقــة جملــ�س �إدارة الهيئ ــة فـي اجتماعه الأول لعام 2016م ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ــل ب�أحك ــام الالئحـ ــة املالي ــة بالهيئ ــة العامــة للإذاع ــة والتلفزي ــون املرفق 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 1437/ 7 / 5 :هـ
املـوافــــق 2016/ 4 /13 :م

د  .عبداللـه بـن نا�صـر بن خليفـة احلرا�صي
رئيــ�س الهيئ ــة العام ــة للإذاعـ ــة والتلفزيـ ــون

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1143
ال�صادرة فـي 2016/4/17م

-666-

البــاب الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامــة
املـــادة ( ) 1
يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�ضح قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر :
�أ  -الهيئـــــة :
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون .
ب  -املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
ج  -الرئيــــ�س :
رئي�س الهيئة .
د  -نائــب الرئيــ�س :
نائب رئي�س الهيئة .
هـ  -املديـــر املالــــي :
مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية بالهيئة .
و  -املوظفــون املاليـــون :
ك ــل من نيـ ــط به قب�ض الأموال العائــدة للهيئة �أو حفظها �أو �إنفاقه ــا �أو مراقبتهــا
�أو القيام بتنظيم امل�ستندات املالية �أو �إجراء القيود املحا�سبية �أو ترحيلها لل�سجالت
�أو البطاقات �أو النماذج املعدة لذلك  ،وب�صفة خا�صة املحا�سبون و�أمناء اخلزائن
وحامل ــو ال�سلــف بنوعيه ــا واملدققون الداخليــون واملراجعون وكتبــة احل�سابــات ،
وكتبة ال�ش�ؤون املالية وكتبة امل�شرتيات و�أمناء املخازن و�أمناء ال�سجل فـي الهيئة .
ز  -دائــرة ال�شــ�ؤون املاليــة :
التق�سيم الإداري املخت�ص بحفظ �أموال الهيئة وحت�صيلها ودفع االلتزامات املالية
للهيئة  ،وذلك طبقا للقوانني واللوائح والقرارات ال�سارية .
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ح  -امليزانيـــــــــة :
الربنامج املايل املت�ضمن الإيرادات والنفقات املقدرة للهيئة عن �سنة مالية مقبلة .
ط  -احل�ســاب اخلتامــي :
البيان ــات املاليــة الفعلية التي مت �إعدادها فـي نهاي ــة ال�سن ــة املاليـ ــة للهيئ ــة ونتائ ــج
�أعمالها .
ي  -دائـرة التدقيـق الداخلـي :
التق�سيم الإداري املخت�ص بالتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات
والأنظمة ال�سارية واقرتاح الإجراءات والتو�صيات الالزمة للمحافظة على �أموال
الهيئة .
ك  -خطـــة القطــــاع :
الربنامــج التنفي ــذي ال ــذي يع ــده كل قطــاع من قطاعات الهيئ ــة ومكتــب الهيئـ ــة
مبحافظة ظفار خالل عام فـي �إطار اخلطة العامة للهيئة عن �سنة مالية مقبلة .
ل  -املفـــو�ض بالإنفــاق :
الرئي�س �أو من يفو�ضه .
املـــادة ( ) 2
ت�ســري �أحك ــام القوانــني واللوائح والنظم احلكوميـ ــة فيمـ ــا ل ــم يــرد ب�ش�أن ــه ن�ص فـي ه ــذه
الالئحة .
املـــادة ( ) 3
يجب على كل من ي�ستخدم �أموال الهيئة � ،أو تكون فـي عهدته املحافظة عليها .
املـــادة ( ) 4
تتولــى التق�سيمــات الإداريــة املختلفــة اتخــاذ الإجــراءات الالزمــة ل�صيانــة �أمــوال الهيئ ــة
التــي ت�ستخدمهــا �أوال ب ـ�أول .
املـــادة ( ) 5
يراعى عند تقدير �ضرورة �صيانة �أموال الهيئة مدى �إمكانية اال�ستفادة منها م�ستقبال ،
وما تبقى من عمرها االفرتا�ضي .
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املـــادة ( ) 6
تعد كل خمالفة لأحكام هذه الالئحة من املخالفات املالية فـي تطبيق �أحكام القانون املايل
والئحته التنفيذية .
املـــادة ( ) 7
يلت ــزم كــل موظــف يعمــل لــدى الهيئــة بتقدمي بيان الذمة املالية متى ما طلب منه ذلك ،
وفقا ملا تقرره الأنظمة والقوانني املنظمة لذلك .
املـــادة ( ) 8
�إذا وقع اختال�س �أو نق�ص �أو �إهمال �أو �ضياع فـي �أموال الهيئة �أو حقوقها � ،أو �إذا وقع تزوير
�أو تالعــب فـي امل�ستن ــدات �أو احل�ساب ــات �أو ال�سج ــالت �أو الق�سائ ــم املالي ــة  ،على رئيــ�س قطاع
العمليات الإدارية واملالية �أو رئي�س مكتب الهيئة مبحافظة ظفار بح�سب الأحوال اتخاذ
الإجــراءات الإداريــة والقانونيــة الالزمــة  ،و�إبــالغ نائب الرئي�س بذلك التخاذ الإجـراءات
الالزمــة مبا فــي ذلــك التحقيــق وت�شكيــل اللجــان الالزمة لهذا الغر�ض  ،و�إبالغ جهاز
الرقابة املالية والإدارية للدولة .
املـــادة ( ) 9
يجوز للهيئة فر�ض ر�سوم نظري اخلدمات التي تقدمها بقرار من الرئي�س بعد موافقة
وزارة املالية .
املـــادة ()10
يجوز للهيئة فـي �إطار ممار�ستها اخت�صا�صاتها ا�ست�ضافة �أفراد من خارج ال�سلطنة ممن
تدعو احلاجة �إىل اال�ستفادة من خرباتهم وم�شاركاتهم مع حتمل الهيئة لتذاكر �سفرهم
و�إقامتهم .
املـــادة ( ) 11
يجــوز للهيئــة  -بعد موافقــة الرئيــ�س  -فـي �إطار ممار�سته ــا اخت�صا�صاته ــا التن�سيــق مع
القطاع اخلا�ص لرعاية الفعاليات واحلفالت التي تقيمها الهيئة  ،دون �أن تتحمل الهيئة
�أي �أعباء مالية .
املـــادة ( ) 12
يج ــوز للهيئ ــة التب ــرع باملـ ــواد ال�سمعيـ ــة واملرئيـ ــة والإخباريـ ــة (الإذاعيـ ــة والتلفزيونيـ ــة)
للم�ؤ�س�سات الإذاعية والتلفزيونية داخل ال�سلطنة وخارجها بقرار من الرئي�س بعد موافقة
املجل�س .
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املـــادة ( ) 13
يجوز �صرف تكاليف م�شاركات �أفراد من خارج الهيئة فـي املهمات التي ت�شارك بها الهيئة
وذلك على النحو الآتي :
أ� � -أن يتقرر الإيفاد بقرار من الرئي�س دون غريه .
ب � -أن يحـ ــدد بقرار الإيفاد درجــة تذكــرة ال�سفــر علــى �أال تزي ــد علــى درج ــة رج ــال
الأعمال  ،ما مل يكن ال�سفر فـي �إطار وفد ر�سمي  ،في�ستحق درجة التذكرة املقررة
لرئي�س الوفد .
ج � -أن مينح املوفد تعوي�ضا نقديا يقدره الرئي�س على �أال يزيد على مقدار �أعلى بدل
مقرر ملوظفـي الهيئة .
البـاب الثانـي
ال�صالحيـــات واالخت�صا�صــات املـاليــة
الف�صــل الأول
ال�صالحيــات املاليــة للرئيــ�س ونائبــه
املـــادة ( ) 14
الرئي�س هو امل�س�ؤول عن �أموال الهيئــة و�إ�صــدار �أوامــر ال�صرف طبقا للقوانـني واللوائــح
والقرارات املعمول بها  ،وفـي حدود االعتمادات املالية املدرجة بامليزانية ال�سنوية للهيئة ،
ولـ ــه �أن يفو�ض بع ــ�ض �صالحياته فـي هذا ال�ش ـ ـ�أن �إىل نائب الرئيـ�س ور�ؤ�ساء القطاعات
واملكاتب �أو مديري الدوائر �أو ر�ؤ�ساء الأق�سام ومن فـي حكمهم .
املـــادة ( ) 15
نائ ــب الرئي ــ�س م�سـ ـ�ؤول �أمـ ــام الرئي ــ�س ع ــن الإ�ش ــراف عل ــى الأعمــال املاليــة ف ــي الهيــئة
وعن �سالمة الإجراءات اخلا�صة بها  ،ويكون ر�ؤ�ساء القطاعات واملكاتب ومديرو الدوائر
ور�ؤ�ساء الأق�سام ومن فـي حكمهم م�س�ؤولني �أمام نائب الرئي�س .
-670-

الف�صـــل الثانــــي
ال�صالحيــات املاليــة لرئيــ�س قطـــاع العمليات الإداريـة واملاليـة
املـــادة ( ) 16
رئي�س قطـاع العمليـات الإداريـة واملاليـة م�سـ�ؤول �أمـام نائـب الرئيــ�س ع ــن الأعمال املالية
فـي الهيئة  ،وعن �سالمة الإجراءات اخلا�صة بها  ،ويبا�شر على الأخ�ص ال�صالحيات الآتية :
أ�  -الإ�شــراف على إ�ع ــداد م�ش ــروع امليزاني ــة ال�سنويــة للهيئ ــة وتقدميـ ــه �إىل نائ ــب
الرئي�س ليتوىل رفعه �إىل الرئي�س الذي يقوم بعر�ضه على املجل�س لالعتماد قبل
نهاية �شهر يوليو من ال�سنة ال�سابقة لل�سنة املالية مل�شروع امليزانية  ،ويراعى �أن
يرفق بامل�شروع بيانات عن الأ�س�س التي بنيت عليها تقديرات امليزانية .
ب  -اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفيذا لها ومن اتباع النظم املالية واملحا�سبية املقررة فـي هذه الالئحة .
ج  -التحق ــق من اتخـ ــاذ االحتياطـ ــات الكافيـ ـ ــة والإج ــراءات الالزمـ ـ ـ ــة للمحافظـ ــة
على �أموال الهيئة .
د  -التحقق من حت�صيل �إيــرادات الهيئــة فـي مواعيدها وقيدهــا فـي ال�سجالت املعدة
لذلك .
هـ  -التحقق من قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
و  -درا�س ــة التقاري ــر والبيان ــات املقدمـ ــة �إليه من املخت�صــني بالهيئــة قبل عر�ضهــا
على نائب الرئي�س .
ز  -الت�أكد من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية الالزمة العتماد �سندات
ال�صرف فـي حدود ال�صالحيات املمنوحة له قانونا .
الف�صـل الثالـث
اخت�صا�صـات وم�س�ؤوليـات املديـر املـالـي واملوظفـني املـاليـني
املـــادة ( ) 17
املدير املايل هو الرئي�س املبا�شر للموظفني املاليني بدائرة ال�ش�ؤون املالية  ،وامل�س�ؤول �أمام
رئي�س قطاع العمليات الإدارية واملالي ــة ع ــن تطبي ــق �أحك ــام ه ـ ــذه الالئحـ ــة وعن �صحــة
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ح�ساب ــات الهيئــة ومعامالته ــا املالي ــة وال�سج ـ ــالت اخلا�ص ــة به ــا  ،والإجــراءات املتبع ــة
فـي املحافظة على �أموال الهيئة  ،ويبا�شر على الأخ�ص ما ي�أتي :
�أ � -إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة .
ب  -الإ�شراف على م�سك وتنظيم ال�سجالت املالية للهيئة .
ج  -الت أ�ك ــد مــن توافــر ال�شــروط القانونية واملالية واملحا�سبي ــة  ،العتماد �سندات
ال�صرف  ،وذلك فـي حدود ال�صالحيات املمنوحة له .
د  -العمل على ت�سريع وتب�سيط �إجراءات �صرف م�ستحقات اجلهات امل�ستفيدة ،
والإبالغ عن موا�ضع اخللل والت�أخري  ،واقرتاح احللول الناجعة ملعاجلتها .
هـ  -إ�عــداد ك�شـوف احل�ساب ــات ال�شهري ــة واخلتاميــة  ،وبيان املركز املايل للهيئ ــة ،
و�أي بيانات مالية �أخرى تطلب منه .
و  -حت�صيــل وقي ــد الإيرادات وامل�صروفات فـي مواعيدهــا فـي ال�سج ــالت املعـ ــدة
لذلك .
ز  -اقتـ ــراح التعديـ ـ ــالت امل ـ ــراد �إدخالهـ ــا علـ ــى النظـ ـ ــام املحا�سب ـ ــي واملجموعـ ـ ــة
الدفرتية  ،وذلك بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي .
املـــادة ( ) 18
املوظفون املاليون م�س�ؤولون عن القيام بالأعمال املالية واملحا�سبية التي تتعلق بالهيئة
وعن املحافظة على ال�سجالت وامل�ستندات والوثائق املالية التي بحوزتهم وعلى �سريتها
التامة وعن �أي �أخطاء مالية قد تلحق ال�ضرر ب�أموال الهيئة وم�صاحلها  ،وعن �أي
تالعب �أو اختال�س �أو تزوير �أو �ضياع �سواء كان عن ق�صد �أو ب�سبب ق�صور �أو �إهمال
منهم  ،وعليهم ب�صورة خا�صة القيام مبا ي�أتي :
�أ � -إدخال البيانات املتعلقة ب�إيرادات الهيئة ونفقاتها فـي احل�ساب اخلا�ص بكل
منهما  ،وقيدها فـي �سجالت الهيئة .
ب  -االمتناع عن دفع �أي مبالغ مل ت�ستوف املعاملة اخلا�صة بها جميع �شروطها
املالية واملحا�سبية �أو القانونية  ،و�إبالغ املدير املايل بذلك .
ج �	-إبــالغ املديــر املالــي فــورا عنــد وق ــوع اختال�س �أو نق ــ�ص فــي �أمــوال الهيئـ ــة
و�سجالتها التخاذ الإجراءات الالزمة لذلك .
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د  -الت�أكد من �أن حت�صيل الإيرادات العامة و�إنفاق امل�صروفات يتم وفقا ملا ي�أتي :
أ�  -القوانني واللوائح والنظم والإجراءات املعمول بها .
ب  -العقود التي تكون مربمة فـي هذا ال�ش�أن .
هـ  -االحتفــاظ بال�سجالت املالية والقيد فيها فورا وطبقا للنظم املحا�سبيــة املعتمــدة
وت�صنيف امليزانية العامة .
و  -املحافظة على ما يكون لديهم من عهد مالية  ،واالحتفاظ بامل�ستندات وال�سجالت
وكذلك الدفاتر ذات القيمة واملحافظة عليها .
ز � -إعــداد اجلــداول والبيان ــات والك�ش ـ ــوف املطلوب ــة وتقدميه ـ ــا �إلـ ــى وزارة املاليـ ــة
فـي املواعيد املحددة على النماذج املعدة لذلك .
ح � -إخطــار املفو�ضــني بالإنفــاق  -تبع ــا للت�سلــ�سل الإداري  -فور وق ــوع �أي جت ــاوزات
�أو خمالفات لأحكام القوانني واللوائح والنظم والإجراءات املالية  ،و�إخطارهم
كذلك ب�أي �إهمال �أو تق�صري يرتتب عليه �ضياع �أي حق من احلقوق املالية للدولة
�أو يكون من �ش�أنه تعري�ض هذا احلق لل�ضياع .
ط  -االمتن ــاع عــن تنفيــذ �أي قــرار �أو �أمر يك ــون منطوي ــا على خمالفـ ــة  ،مــا لــم يك ــن
طل ــب التنفي ـ ــذ مبقت�ضـ ــى �أمــر مكتـ ــوب �صــادر مــن ر�ؤ�سائه ــم  .م ــع �إخطـ ــار كـ ــل
مـن وزارة املالي ــة وجه ــاز الرقاب ــة املالي ــة والإداريــة للدولــة فــورا بذلــك .
الف�صــل الرابـــع
اخت�صا�صـات دائــرة التدقيــق الداخلـي
املـــادة ( ) 19
أ�  -تخت�ص دائرة التدقيق الداخلي بالتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والأنظمة
والقــرارات املالي ــة والإداريــة املعمول بها واملبادئ والأ�صول املحا�سبية املتعارف عليهــا ،
كم ــا تختـ ــ�ص باقت ــراح الإجـ ــراءات الالزمـ ــة للمحافظـ ــة عل ــى �أمـ ــوال الهيئـ ــة  ،ع ــالوة
عل ــى التحق ــق مــن كفــاءة وفعاليــة الالئحة املالية والدورة املحا�سبية من حيث املرونة
وال�سرعة والكفاية ونظام ال�ضبط الداخلي .
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ب  -تبا�شــر دائــرة التدقيــق الداخلــي اخت�صا�صاتهــا وفقــا لربنامــج تدقيــق �سنــوي يعتمــده
الرئي ــ�س قب ــل بداي ــة كــل �سن ــة مالي ــة  ،كما تتوىل �إعداد تقارير ربع �سنوية تعر�ض
علــى الرئي�س تت�ضمن نتائج التدقيق والفح�ص واملخالفات املالية والإدارية و�أ�سبابها
واقرتاح و�سائل تالفيهــا  ،وتوافـي كال من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة بن�سخة منه .
ج  -تخ�ضــع جميــع القي ــود وامل�ستنــدات وال�سجالت املالية والإدارية فـي الهيئة للتدقيق ،
وعلــى املوظفي ــن املاليي ــن والإداريي ــن تقدي ــم تل ــك القي ــود وامل�ستنـ ــدات وال�سج ــالت
�إل ــى دائ ــرة التدق ــيق الداخل ــي  ،كم ــا يجــب تزويــد املدققيــن ب�أي معلومات �أو بيانات
تف�صيلية يطلبونها .
د  -تقــوم دائــرة التدقيق الداخلــي بعمليــات الرقابــة الدوريــة واملفاجئـة للخزائن واملخــازن
والعهد والوثائق املالية والعمليات الإداريـة الأخرى ذات العالقـة بطبيعة عمل الهيئة .
البــاب الثالــث
النظــام املحا�سبــي
الف�صــل الأول
امليزانيـــــة
الفـرع الأول
�أ�ســ�س �إعــداد م�شــروع امليزانيـــة
�أوال  :الأ�ســ�س العامـــة
املـــادة ( ) 20
يك ــون للهيئ ــة ميزاني ــة م�ستقل ــة  ،ويعتمــد املجل ــ�س م�شــروع امليزانيـ ــة التف�صيلي ــة  ،ويتبــع
فـي �إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية �أ�سا�س اال�ستحقاق .
املـــادة ( ) 21
يجب �أن يرفق مب�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة القوائم الآتية :
أ�  -مذكرة تف�سريية ب�أ�س�س ومعايري و�أهداف تقديرات امليزانية .
ب  -خطة كل قطاع من قطاعات الهيئة عن �سنة مالية مقبلة .
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املـــادة ( ) 22
أ�  -ت�شكـل بقرار من الرئي�س جلنة تخت�ص بالإ�شراف على �إعــداد م�شــروع امليزانية يقــوم
على الأ�س�س واملعايري التي ت�ؤدي �إىل حتقيق الأهداف .
ب  -يقـ ـ ــدم الرئي ـ ــ�س م�شـ ــروع امليزاني ــة بعد ا�ستكم ــال مناق�شتـ ــه م ــع كافـ ـ ــة التق�سيم ـ ــات
املختــ�صة فـي الهيئة �إىل املجلــ�س العتماده قبل نهاية �شهر يوليو مــن ال�سنــة ال�سابقــة
مبا�شرة لل�سنة املالية مل�شروع امليزانيــة  ،ويقدم م�شروع ميزانية الهيئة �إىل وزارة املالية
فـي نهاية �شهر يوليو .
املـــادة ( ) 23
يراعى عند �إعداد م�شروع امليزانية �أن تكون تقديرات املوارد واال�ستخدامات �شاملة كافة
تق�سيمات الهيئة .
ثانيا � :أ�ســـ�س تقديـــر املــــوارد
املـــادة ( ) 24
يراعى عند �إعداد تقديرات موارد امليزانية عن �أي �سنة مالية ما ي�أتي :
�أ  -اال�سرت�شاد باملوارد املح�صلة خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني لل�سنة اجلارية .
ب  -مراعاة الزيادة �أو االنخفا�ض املتوقع فـي املوارد عن ال�سنة املالية حمل التقدير
نتيجة التغريات فـي الأن�شطة القائمة وت�شغيل امل�شروعات اجلديدة وما ينتظر
حت�صيلــه مــن امل ــوارد املت�أخ ــر حت�صيلهــا عــن الأعــوام ال�سابقــة والعائــد مـن ر�سوم
اخلدمات .
ج  -الإ�شارة �إىل القوانني واللوائح والقرارات اخلا�صة بكل �إيراد .
د  -ت�أثيــر القوانيــن واللوائــح والقــرارات ال�ساريــة علــى امليزانيــة اجلــاري العمــل بهــا
وما يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة من تعديالت .
هـ  -ع ــدم امل ـغــاالة ف ــي التقدي ــر والت ــزام الدقــة مــع مراع ــاة جمي ــع العوام ــل الت ــي
ت�ؤث ــر فـي اجتاه الإيراد كالعوامل االقت�صادية واالجتماعية وتقدير املوارد دون
ا�ستقطاع �أي نفقات منها .
و  -تقدر ر�سوم اخلدمات التي تقدمها الهيئة بوا�سطة جلنة ي�شكلها الرئي�س لهذا
الغر�ض  ،ويعاد تقدير الر�سوم كلما دعت احلاجة �إىل ذلك .
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ثالثا � :أ�ســ�س تقديـــر اال�ستخدامــــات
 - 1امل�صروفــــات اجلاريــــة
املـــادة ( ) 25
يراعى فـي تقدير امل�صروفات اجلارية عن �أي �سنة مالية ما ي�أتي :
�أ  -العمل على تر�شيد الإنفاق .
ب  -اال�سرت�شاد بالنفقات الفعلية خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني لل�سنة اجلارية .
ج  -الأخــذ فـي االعتبــار ت�أثري القوانني واللوائح والقــرارات ال�ساريــة على امليزانيــة
اجل ــاري العم ــل به ــا وما قـد يرتتـ ــب عليهـ ــا فـي م�شـ ــروع ميزانيـ ــة ال�سن ــة املالي ــة
اجلديدة من تعديالت .
املـــادة ( ) 26
يراعى فـي تقدير بند الرواتب والأجور ما ي�أتي :
�أ � -أن ت�شمــل تقدي ــرات الروات ــب والأجــور والبــدالت وغريهـا من امل�ستحقـات املاليـة
الأخرىجلميع موظفـي الهيئة وفقا للأنظمة املعمول بها .
ب � -أن يكون عدد الوظائف بالهيئة متفقا مع احتياجاتهــا ووفــق هيكلهــا التنظيمــي
املعتمد .
ج  -ح�ساب التعديالت احلتمية فـي الرواتـب والأجــور املرتتبــة علــى �صــدور مرا�سيـم
�سلطانية �أو نتيجة ملنح العالوات الدورية �أو الت�شجيعية والرتقيات .
د � -إي�ضاح املربرات الالزمة للزيادة غري احلتمية .
املـــادة ( ) 27
يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات ال�سلعية ما ي�أتي :
�أ  -تقدير امل�ستلزمات ال�سلعية التي ترتبط مبا�شرة ب�أداء الهيئة ملهامها على �أ�سا�س
حجــم الن�شــاط امل�ستهــدف واملعــدالت النمطيــة املو�ضوعــة ال�ستخدام امل�ستلزمات
ال�سلعيــة مع اال�سرت�شــاد باال�ستهــالك الفعلــي خــالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني
واملتوقع ا�ستهالكه خالل ال�سنة املالية اجلارية .
ب � -أن تت�ضمــن تقدي ــرات امل�ستلزم ــات ال�سلعي ــة مــا حتتــاج �إليــه امل�شروع ــات اجلدي ــدة
التي تتم وتدخل فـي مرحلة الت�شغيل خالل �سنة التقدير .
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ج  -مراعاة الكميات املتوقع توافرها باملخازن فـي بدء ال�سنة املالية حمل التقدير .
املـــادة ( ) 28
يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات اخلدمية ما ي�أتي :
�أ  -يقــدر بند الإيجار على �أ�سا�س ما ت�ست�أجــره الهيئــة من �أرا�ض �أو مب ــان  ،ويرف ــق
بيان بهذه الأرا�ضي واملباين مو�ضحا به القيمة الإيجارية لكل منها وتاريخ بداية
ونهاية عقد الإيجار .
ب  -يكــون تقدير اعتماد عقود اخلدمات على �أ�ســا�س العق ــود القائم ــة  ،والتي يتوق ــع
ا�ستمرارها ال�سنة املقبلة  ،وكذلك العقود اجلديدة املتوقع �إبرامها فـي تلك ال�سنة ،
ويقت�صر التقدير على العقود املتعلقة بالأعمال اجلارية فقط دون تلك املتعلقة
بتنفيذ جتهيز امل�شروعات .
 - 2امل�صروفــــات الـــر�أ�س ماليـــة
املـــادة ( ) 29
ت�شمل امل�صروفات الر�أ�س مالية غري املرتبطة بتنفيذ وجتهيز امل�شروعات املبالغ الالزمة
ل�شراء الأ�صول الثابتة  ،ومنها الأثاث واملعدات للمكاتب وامل�ساكن وال�سيارات وو�سائل النقل
والآالت واملعدات وغريها  .ويراعى عند تقدير االعتمادات الالزمة لهذه امل�صروفات مدى
التو�سع املنتظر فـي حجم ن�شاط الهيئة والتكلفة املتوقعة ل�شراء هذه الأ�صول خالل ال�سنة
املالية مو�ضع التقدير مع مراعاة العمر الإنتاجي لهذه الأ�صول ح�سب �أنواعها املختلفة .
املـــادة ( ) 30
يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفيذ وجتهيز امل�شروعات ما ي�أتي :
�أ  -االلتزام باملبالغ املخ�ص�صة للم�شروعات فـي خطة التنمية اخلم�سية املعتمدة .
ب  -فيمــا يتعلق بامل�شروع ــات اجلــاري تنفيذها يك ــون التقدي ــر ح�س ــب العق ــود املوقعــة
وبرنامج التنفيذ خالل ال�سنة املالية حمل التقدير .
ج  -تقدر تكاليف امل�شروعات اجلديدة فـي �ضوء املراحل املتوقع تنفيذها خالل �سنة
التقدير .
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الفــرع الثانــي
تنفيــــذ امليزانيــــة
املـــادة ( ) 31
�أ  -تبد�أ ال�سنـة املالية للهيئــة فـي اليوم الأول من �شهر يناير من كل �سنة  ،وتنتهي فـي اليوم
( )31احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة نف�سها .
ب  -الت�صديق على امليزانية ال يعفـي من االلتــزام ب�أحكــام القوانيــن واللوائــح والأنظمــة
والقرارات املعمول بها �سواء �أكان ذلك متعلقا بتنظيم ال�سلطات املالية �أم مبا يتطلبه
تنفيذ امليزانية من �إجراءات .
املـــادة ( ) 32
يجوز للرئي�س جتاوز �أي بند من بنود االعتمادات املالية للهيئة �أو النقل من بند �إىل �آخر
�أو من مادة �إىل �أخرى �ضمن البند الواحد فـي الأحوال وبال�شروط الآتية :
�أ � -أن يكون النقـل فيما بيــن بن ــود امل�صروفـ ــات اجلاري ـ ــة املعتم ـ ــدة للهيئ ـ ــة وي�ستثنـ ــى
مــن ذل ــك بند الرواتب والأجور ومــا ف ــي حكمهــا وخم�ص ــ�صات تنفي ــذ وجتهي ــز
امل�شروعات  ،على �أال ي�ؤثر ذلك على التزامات البند �أو املــادة املنقول منها املبلغ .
ب � -أن يكون النقل من املخ�ص�صات الإمنائية املعتمدة مل�شروع �إمنائي �إىل م�شروع �آخر
ب�شرط �أن يكون ذلك ملقابلة زيادة فـي تكلفة تنفيذ هذا امل�شروع نتيجة ملناق�صة
معتمدة من جمل�س املناق�صات �أو اللجنة املخت�صة بح�سب الأحوال .
ج  -املوافقة على جتاوز املخ�ص�صات املعتمدة لإن�شاء �أي م�شروع �إمنائي فـي حدود
( )%10ع�شرة باملائة من التكلفة التقديرية املعتمدة فـي اخلطة اخلم�سية ب�شرط
�أن يكون ذلك نتيجة ملناق�صة معتمدة من جمل�س املناق�صات �أو اللجنة املخت�صة ،
وتعر�ض طلبات التجاوز التي تزيد على هذه الن�سبة على الرئي�س دون غريه .
الف�صـل الثانـي
املـوارد والرقابـة على حت�صيلهـا
املـــادة ( ) 33
يكون حت�صيل املوارد طبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها وفقا للأحكام اخلا�صة
بتح�صيل الإيرادات احلكومية والواردة فـي الالئحة التنفيذية للقانون املايل .
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املـــادة ( ) 34
يتم التح�صيل نقدا �أو ب�شيكات م�صدقة � ،أو وفقا للأنظمة الإلكرتونية التي يتم العمل
بها .
املـــادة ( ) 35
تلتزم التق�سيمات الإدارية املخت�صة بتحقيق الإيرادات مبوافاة دائرة ال�ش�ؤون املالية بتقارير
�شهرية عن الإيرادات املحققة �سواء مت حت�صيل قيمتها �أم مل حت�صل .
املـــادة ( ) 36
على دائرة ال�ش�ؤون املالية عند حت�صيل �أي مبالغ ل�صالح الهيئة اتباع ما ي�أتي :
�أ � -إ�صدار �إي�صاالت �آلية بها �أرقام م�سل�سلة بعد موافقة وزارة املالية .
ب  -ت�سجيل املتح�صالت فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لذلك وفقا للإجراءات املعمول بها .
ج � -إيداع املتح�صالت اليومية فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لدى البنوك لهذا الغر�ض .
د  -يتــم توريــد �إيــرادات الهيئة �إىل ح�ساب الهيئــة على �أن يتــم موافــاة وزارة املاليــة
بك�شوفات �شهرية بذلك .
املـــادة ( ) 37
جتري دائرة ال�ش�ؤون املالية مقارنة ربع �سنوية بني املوارد املقدرة فـي امليزانية املعتمدة ،
وبني ما مت حت�صيله منها فعال خالل الفرتة املذكورة  .ويعد تقرير يو�ضح �أ�سباب الزيادة
�أو العجــز مــع بي ــان الإجــراءات التــي تتخذ ف ــي حال ــة وجــود عجــز ف ــي املــوارد الفعليــة .
وتوافـي كال من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة منه .
املـــادة ( ) 38
حتتفظ دائرة ال�ش�ؤون املالية ب�سجل حل�صر املبالغ التي مل حت�صل من املوارد خالل ال�سنة
املالية املنتهية  ،وتعد بيانا بهذه املبالغ خالل �شهر يناير من ال�سنة التالية  ،وعليها متابعة
حت�صيلها والت�أ�شري بال�سجل مبا يفيد �إمتام التح�صيل فعال كما تعد تقريرا ربع �سنوي مبا
مت حت�صيله من هذه املبالغ  ،ويتم عر�ضه على نائب الرئي�س  .وتوافـي كال من وزارة املالية
وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة منه .
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املـــادة ( ) 39
تقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية ببحث �أ�سباب تعذر حت�صيل املوارد واتخاذ الإجراءات الالزمة
ب�ش�أنها لقطع التقادم  ،و�إعداد تقرير بذلك وعر�ضه على نائب الرئي�س .
املـــادة ( ) 40
تودع النفقات امل�سرتدة فـي ح�ساب الهيئة .
املـــادة ( ) 41
تقيد النفقات امل�سرتدة باال�ستبعاد من البند الذي �صرفت منه �إذا كان ال�صرف واال�سرتداد
قد مت خالل �سنة مالية واحدة وتقيد بالإ�ضافة حل�ساب الإيرادات الأخرى �إذا كانت قد
�صرفت خالل �سنة مالية �سابقة  ،ومت اال�سرتداد فـي �سنة مالية تالية وفـي كلتا احلالتني
ي�شار �إىل رقم وتاريخ �سند ال�صرف الذي مت ال�صرف مبوجبه .
املـــادة ( ) 42
يلتــزم كــل مــن ت�سبــب بخطئ ــه �أو �إهمالــه اجل�سيــم ف ــي �صـرف �أي مبالــغ بــدون وجــه حــق
بــرد قيمتهــا للهيئــة .
الف�صـــل الثالــــث
النفقـــات والرقابــة علـى �صرفهــا
املـــادة ( ) 43
يتوىل الرئي�س �إخطار وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة مبا ي�أتي :
�أ � -أ�سماء املفو�ضني بالإنفاق وحدود ال�صالحية املخولة لكل منهم ومناذج توقيعاتهم .
ب � -أي تعديــل فـي �أ�شخــا�ص املفو�ضي ــن بالإنفــاق �أو حــدود �صالحياتهــم على �أن يت ــم
الإخطار على النموذج املعد لذلك .
املـــادة ( ) 44
على املفو�ض بالإنفاق الت�أكد مــن االرت ـبــاط بقيم ــة امل�شرتي ــات �أو تكالي ــف �أداء اخلدم ــات
�أو تنفيذ الأعمال مع مراعاة ما ي�أتي :
�أ � -أن يتم االرتباط مبراعاة �أحكام القوانني واللوائح والقرارات ال�صادرة من الهيئة
والعقود املربمة فـي هذا ال�ش�أن .
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ب � -أن يكــون االرتبــاط بالإنفــاق فـي حــدود املخ�ص�صــات املدرجــة بامليزانيــة املعتمــدة
وفـي حدود التكلفة املعتمدة بالن�سبة لتنفيذ وجتهيز امل�شروعات .
ج � -أن تقيد جميع االرتباطات (االلتزامات) املالية ب�سجل االرتباطات .
املـــادة ( ) 45
�أ  -تق ـ ــدم الفواتي ـ ــر بقيمـ ـ ــة امل�شرتي ـ ـ ــات �أو تكاليـ ـ ــف �أداء اخلدمـ ـ ــات �أو تنفيـ ـ ــذ الأعم ـ ــال
�إلــى دائــرة ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة ملراجعته ــا والت�أكــد مــن تطبيق القوانني والأنظمة ال�ساريــة
و�إعداد �سند ال�صرف الالزم .
ب  -تعد �سندات ال�صرف مبراعاة ما ي�أتي :
 - 1يق ــدم ال�س ــند �إل ــى دائـ ــرة التدقي ــق الداخل ــي مرفق ــا ب ــه جميــع امل�ستنــدات امل�ؤيــدة
لل�ص ــرف  ،والت ــي تو�ض ــح تفا�صي ــل امل�صروف ــات ب�ص ــورة ي�سهــل تدقيقــها وت�شمـ ــل
امل�ستنــدات الآتيــة :
 العقد �أو الن�سخة الأ�صلية من �أمر ال�شراء . فاتورة املورد . حم�ضــر فح�ص الأ�صنــاف �أو ت�سلم الأعمال مت�ضمن ــا ما يفي ــد مطابقته ــاللموا�صفات املطلوبة .
 �سند �إ�ضاف ــة الأ�صن ــاف �إىل املخ ــازن � ،إذا كانت تلك الأ�صن ــاف ت�ستوج ــبالتوريد للمخازن .
 �أي م�ستندات �أخرى تكون م�ؤيدة لل�صرف .� - 2أن يكون ال�سند موقعا من قبل املفو�ض بالإنفاق وخمتوما بخامت الهيئة .
 - 3توقيع املفو�ض بالإنفاق على كافة ن�سخ �سندات ال�صرف .
املـــادة ( ) 46
على دائرة ال�ش�ؤون املالية �أن تتحقق من قيد البيانات اخلا�صة بجميع �سندات ال�صرف
ويراعى ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�أ  -ت�صنيف امل�صروفات طبقا لت�صنيف امليزانية .
ب  -قيد البيانات اخلا�صة بجميع �سندات ال�صرف �أوال ب�أول .
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املـــادة ( ) 47
فـي حالة فقد �أو تلف �أي من امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف ترفق ن�سخة منها ب�سند ال�صرف ،
ويقر املدير املايل على الن�سخة ب�أن القيمة املطلوبة مل ي�سبق �صرفها ب�أي �سند �صرف �آخر .
املـــادة ( ) 48
يحظ ــر جتزئ ــة االرتب ــاط �أو ال�ش ــراء بق�ص ــد تف ــادي الأحك ــام املتعلقــة باحلــد الأعلــى املقـرر
ل�صالحيـ ــة املف ــو�ض بالإنف ــاق .
املـــادة ( ) 49
يتعني عند �إعداد �سند ال�صرف من قبل دائرة ال�ش�ؤون املالية خ�صم ما قد يكون م�ستحقا
على امل�ستفيـد ل�صالح الهيئـة  ،ويقيد �إجمايل املبلـغ امل�ستحـ ــق للم�ستفيـ ــد خ�صم ــا على بنود
ال�صرف ويقيد املبلغ امل�ستحق عليه �إما باال�ستبعاد من البند ال�سابق ال�صرف منه و�إما
بالإ�ضافة حل�ساب الإيراد املخ�ص�ص لذلك .
املـــادة ( ) 50
يكون �صرف قيمة ال�سندات ب�إحدى الطرق الآتية :
�أ  -نقدا �أو ب�شيكات مقابل التوقيع على ال�سند بالت�سلم �سواء بالإم�ضاء �أو بب�صمة
�إبهام اليد مقرونا باال�سم الوا�ضح وبعد التحقق من �شخ�صية املت�سلم .
ب  -حتويل املبلغ �إىل ح�ساب امل�ستفيد فـي البنك املحدد من قبله .
املـــادة ( ) 51
تختم دائرة ال�ش�ؤون املالية عند ال�صرف مبا�شرة جميع امل�ستندات املدفوعة والفواتري امل�ؤيدة
لها بخامت خا�ص يحمل كلمة ( مدفوع ) مقرونا بالتاريخ .
املـــادة ( ) 52
تفتــح االعتم ــادات امل�ستنديـ ـ ــة للهيئ ـ ـ ــة مــن قبـ ــل دائ ـ ــرة ال�ش ـ ـ ـ�ؤون املالي ــة بع ـ ــد التن�سيـ ـ ــق
م ــع وزارة املالية مبوجب �سندات ال�صرف غري القابلة للدفع التي ت�صدر بقيمة االعتماد
وم�صاريـف الت�أمني  .وتراعي دائرة ال�ش�ؤون املالية الأ�س�س الآتية عند اخل�صم من امل�صروفات
وت�سوية �أر�صدة االعتمادات امل�ستندية بالن�سبة للم�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية غري
املرتبطة بامل�شروعات :
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�أ  -عند فتح االعتماد امل�ستندي تخ�صم قيمته بالكامل من بند امل�صروف املخ�ص�ص
لذلك بامليزانية مقابل تعلية القيمة �إىل ح�ساب معلق دائن ب�سجل الأ�ستاذ العام .
ب  -فـي حالة ت�سلم �إ�شعار من البنك يفيد خ�صم �أي مبالغ تخ�ص االعتماد امل�ستندي
يتم قيدها فـي اجلانب املدين من احل�ساب املعلق امل�شار �إليه .
ج  -ت�سوى الأر�صدة الدائنة لالعتمادات امل�ستندية التي مت �إقفالها فـي العام نف�سه
با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك .
د  -االعتمــادات امل�ستندي ــة التي متت ــد لأكث ــر من �سنــة مالية يتم ت�سوية �أر�صدتهــا
الدائنة فـي نهاية كل �سنة با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك بامليزانية ،
ثم �إجــراء قيــود عك�سيــة لتلك القيــود فـي بداية ال�سنــة التاليــة  ،وعند �إقفــال
االعتمــادات امل�ستنديـ ــة  ،ت�س ــوى �أر�صدته ــا الدائـن ــة باال�ستبعــاد مــن بنـد امل�صروف
املخ�صــ�ص لذل ــك بامليزاني ــة .
املـــادة ( ) 53
تراعي الهيئة عند حجز تذاكر ال�سفر جوا التعامل مع �شركات النقل الوطنية واال�ستفادة
من التخفي�ضات املقررة فـي حالة حجز التذاكر لفرتات حمددة كلما �أمكن ذلك .
املـــادة ( ) 54
يراعى عند ا�ستئجار م�ساكن للموظفني ما ي�أتي :
�أ  -االلتزام باملبالغ املحددة فـي اللوائح والقرارات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن .
ب � -أن يكون عقد الإيجار مطابقا للنموذج ال�صادر من البلدية املخت�صة .
ج � -صرف قيمة الإيجار مقدما عن املدة التي يتفق عليها على �أال جتاوز �سنة واحدة
على الأكرث بعد الت�أكد من ت�سجيل عقود الإيجار لدى البلدية املخت�صة و�سداد
الر�سوم املقررة .
املـــادة ( ) 55
تب ــرم عق ــود خدم ــات الت�شغي ــل وال�صيان ــة مل ــدة �سنــة واحــدة  ،ويجــوز �أن تكـون ملــدة �سنتيــن
�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك بعد موافقة الرئي�س  ،وبعد موافقة وزارة املالية �إذا زادت مدة
العقد على (� )2سنتني .
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املـــادة ( ) 56
يجب على دائرة ال�ش�ؤون املالية �أن تتحقق قبل �صرف ال�سندات املتعلقة بتنفيذ وجتهيز
امل�شروعات مما ي�أتي :
�أ  -توفـ ــر املخ�ص�ص ــات وكفايـ ــة ر�صي ــد مبلغ االرتب ــاط املخ�ص ــ�ص للعق ــد ل�س ـ ــداد
املبلـ ــغ املطل ـ ــوب .
ب  -تقدمي اال�ست�شاري ل�شهادة �إجناز الأعمال عن امل�شروع ح�سب النموذج املعمول به
مت�ضمنا ما يفيد قيامه مبراجعة دفعات املقاول واعتماد ا�ستحقاقها للدفع .
ج  -قيد رقم االلتزام (االرتباط) فـي اخلانة املخ�ص�صة لذلك ب�سند ال�صرف .
املـــادة ( ) 57
ترد الر�سوم �أو غريها من املبالغ التي �سبق �أن �سددت للتق�سيمات الإدارية بالهيئة ك�إيرادات ،
�إذا ثبت �أن الوفاء بها كان قد مت بغري وجه حق  ،على �أن تتبع الإجراءات الآتية :
�أ  -يقدم طلب اال�سرتداد م�ؤيدا بامل�ستندات للمدير املايل الذي يجب عليه �إثبات
تاريخ ت�سلم الطلب .
ب  -يتوىل املدير املايل بعد التن�سيق مع التق�سيمات الإدارية املخت�صة بالهيئة درا�سة
طلب اال�سرتداد املقدم من حيث توافر ال�سند القانوين للطلب .
ج  -حتال تو�صيات املدير املايل �إىل دائرة التدقيق الداخلي لدرا�سة الطلب والت�أكد
من ا�ستيفاء ال�شروط القانونية لال�سرتداد .
د  -يتم الرد مبوافقة الرئي�س � ،أو من يفو�ضه .
املـــادة ( ) 58
عند �إبرام العقود يجب مراعاة الآتي :
�أ � -أال جتــاوز قيم ــة العقد �أو االلتــزام االعتمادات واملخ�ص�ص ــات املدرج ــة مبيزاني ــة
الهيئة .
ب  -الت�أكــد مــن �أنهــا ال تت�ضمــن �إعـفــاء املتعاقــد مــع الهيئــة مـن ال�ضرائــب �أو الر�ســوم
التــي يلتــزم ب�أدائهـا قانونــا .
املـــادة ( ) 59
توقع العقود التي يتم �إبرامها با�سم الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من الرئي�س .
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الف�صـــل الرابــع
التقاريــر الدوريــة واحل�ســاب اخلتامــي
املـــادة ( ) 60
تع ــد دائ ــرة ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة ب�شك ــل ربع �سن ــوي ك�ش ــف ح�س ــاب يو�ضح املركــز املالــي للهيئــة
واملعامالت التي متت حتى نهاية املدة التي يت�ضمنها الك�شف  ،على �أن يت�ضمن ما ي�أتي :
�أ  -الإيرادات املح�صلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة نف�سها .
ب  -امل�صروف ــات اجلاري ــة والـر�أ�س مالي ــة مقارن ــة باملخ�ص�ص ــات املدرجــة بامليزاني ـ ــة
عــن نفــ�س املــدة .
ج � -أر�صدة ح�سابات ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة .
د � -أر�صدة احل�سابات املعلقة املدينة والدائنة .
هـ � -أر�صدة احل�سابات اجلارية والودائع لدى البنوك .
ويعـ ـ ــر�ض ك�شـ ـ ــف ح�س ـ ــاب املرك ـ ــز املال ــي على نائـ ــب الرئيـ ــ�س فـي موعـ ــد ال يتج ــاوز الي ـ ــوم
اخلام�س ع�شر من ال�شهر التايل .
على �أن يتم موافاة وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة من ذلك .
املـــادة ( ) 61
جتري دائرة ال�ش�ؤون املالية مطابقة �شهرية بني ما هو مقيد فـي �سجالت البنوك لدى
الهيئة  ،وبني ما هو وارد فـي ك�شوف ح�سابات البنوك و�إعداد قوائم الت�سوية الالزمة لذلك .
املـــادة ( ) 62
تع ــد دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة احل�ســاب اخلتامــي للهيئــة خ ــالل (� )2شهريــن من تاريخ انتهاء
ال�سنة املالية وفقا للأ�س�س الآتية :
�أ � -أن يت�ضمن الإيرادات وامل�صروفات الفعلية .
ب  -ت�ضمني كل ما توجب القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات �إثباته .
ج  -يجب �أن يو�ضح احل�ساب اخلتامي الأرقام الفعلية عن ال�سنة املالية ال�سابقة .
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د  -يعتمد احل�ساب اخلتامي من الرئي�س بعد موافقة املجل�س عليه  ،وتر�سل ن�سخة
منه �إىل كل من وزارة املالية  ،وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .
املـــادة ( ) 63
تعد دائرة التدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة احل�ساب اخلتامي فـي موعد ال يتجاوز
( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية مت�ضمنا التو�صيات الالزمة ملعاجلة ما قد
يظهر من خمالفات مالية لأحكام القوانني واللوائح يعر�ض على الرئي�س متهيدا لعر�ض
احل�ساب اخلتامي على املجل�س للموافقة عليه و�إقراره  ،كما يجوز للمجل�س �أن يعني مدققا
خارجيا للغر�ض ذاته .
الف�صـــل اخلامــــ�س
فتـح احل�سابـات لـدى البنـوك
املـــادة ( ) 64
يحدد الرئي�س البنوك املحلية التي تفتح فيها ح�سابات الهيئة  ،والتي تودع فيها جميع
الأمــوال الــواردة � ،ســواء �أكانــت نقديــة �أم حــواالت �أم خطابــات ماليــة �أم م�ستنــدات مالي ــة
ويتــم ال�صــرف منهــا  ،بعــد موافقــة وزارة املاليــة .
املـــادة ( ) 65
توقــع ال�شيكــات و�أوامــر التحويــل ح�ســب قــرار التخويـ ــل للمخت�صي ــن ي�ص ــدره الرئيــ�س .
ويجوز �أن يحدد خمت�ص ثالث للتوقيع عند غياب �أحدهما .
املـــادة ( ) 66
ال يجوز ال�سحب على املك�شوف من البنوك التي تتعامل معها الهيئة .
املـــادة ( ) 67
يح ــدد �سعـ ــر العائـ ــد (الفائ ــدة) عل ــى ح�سابـ ــات الهيئـ ــة بن�سب ــة ال تق ــل فـي حدهــا الأدنـى
عن الن�سبة املعتمدة من وزارة املالية للح�سابات احلكومية  ،ويتم قيـد العائـد املح�صــل كــل
�شهر ك�إيرادات حل�ساب الهيئة .
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الف�صـــل ال�ســــاد�س
ال�سلــــف والت�أمينـــات
الفـرع الأول
�أحكـام عامــة لل�سلـف امل�ستدميـة وامل�ؤقتـة
املـــادة ( ) 68
يق�صد بال�سلف املبالغ التي تخ�ص�ص ملواجهة بع�ض �أنواع النفقات التي يتعذر فيها ال�صرف
باتباع الإجراءات العادية املقررة لذلك  ،وهي �إما م�ستدمية و�إما م�ؤقتة  .وتخ�ص�ص ال�سلف
امل�ستدمية ملواجهة امل�صروفات النرثية �أو غريها من امل�صروفات الأخرى قليلة القيمة .
وي�ستعا�ض امل�صروف من ال�سلفة كلما بلغ (� )%40أربعني فـي املائة من قيمتها  ،وال ت�سوى
�إال فـي نهاية ال�سنة املالية �أو عند �إلغائها .
وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ؤقتة لغر�ض حمدد  ،وت�سوى دون ا�ستعا�ضة امل�صروف منها مبجرد
انتهاء هذا الغر�ض  ،وفـي جميع الأحوال يتم ت�سويتها خالل (� )1شهر واحد من تاريخ
انتهاء الغر�ض  ،ويجوز متديدها باملدة نف�سها مبوافقة م�سبقة من رئي�س القطاع .
املـــادة ( ) 69
أ�  -عند منح ال�سلفة �إىل �أي تق�سيم �إداري بالهيئة تقيد دائرة ال�ش�ؤون املالية قيمة ال�سلفـة
�ضمــن جمموعــة ال�سلــف امل�ستدميــة �أو امل�ؤقت ــة بح�ساب ــات الأ�ست ــاذ الع ــام على �أن يخ�ص�ص
ح�ساب م�ستقل با�سم التق�سيم الإداري الذي منح ال�سلفة .
ب  -عنــد ت�سلــم دائرة ال�ش�ؤون املالية لطلب ا�ستعا�ضة ال�سلفة امل�ستدمية �أو تقرير ت�سوي ــة
م�صروف ــات ال�سلف ــة امل�ؤقت ــة تق ــوم باخل�ص ــم بقيم ــة امل�ص ــروف الفعلــي م ــن ال�سلفـ ــة
مـ ــن البنـ ــود املخ�ص�صـ ــة مبيزانيـ ــة الهيئ ــة  ،وفــي جمـيع الأحوال على التق�سيمات
الإدارية فـي الهيئة ت�سوية ال�سلف امل�ستدمية قبل نهاية �شهر دي�سمرب من العام ذاته .
املـــادة ( ) 70
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية �سجال عاما لكل من ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة املمنوحة جلميع
التق�سيمات الإدارية بالهيئة بالتطبيق لأحكام هذه الالئحة وتقيد فيهما جميع البيانات
املتعلق ــة بتل ــك ال�سل ــف  ،ومــن واقع بيان ــات ال�سجلي ــن تتول ــى دائرة ال�شـ�ؤون املاليـة اتخــاذ
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الإجــراءات الالزمــة للت�أميــن علـى مبالــغ ال�سلــف امل�ستدميــة وامل�ؤقتــة ت�أمينا �شامال �ضد
االختال�س �أو ال�سرقة �أو غري ذلك من الأخطار .
املـــادة ( ) 71
يكون املوظف �أو ال�شخ�ص الذي ت�صرف ال�سلفة با�سمه م�س�ؤوال عنها �شخ�صيا  ،و�إذا مل يقم
بت�سديدها فتعترب دينا �شخ�صيا عليه يجري حت�صيله منه بالطرق املتبعة فـي حت�صيل
الأموال العامة .
املـــادة ( ) 72
يتحمل املوظف �أو ال�شخ�ص الذي ت�صرف با�سمه ال�سلفة كامل امل�س�ؤولية عن �أي مبلغ �أنفق
منها يخالف الغاية التي خ�ص�صت لها .
الفــرع الثانـــي
ال�سلـــف امل�ستدميـــة
املـــادة ( ) 73
تقــوم التق�سيمــات الإداريــة بالهيئــة بطلــب ال�سلــف امل�ستدميــة ح�سب متطلبات العمل بها
بحيث ال تزيد قيمتها على متو�سط امل�صروف منها خالل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،ويرفق بالطلب
�سند �صرف ال�سلفة با�سم املوظف املخت�ص بها  ،وتقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية بدرا�ستها طبقا
لأحكام هذه الالئحة .
على دائرة ال�ش�ؤون املالية �إخطار التق�سيم الإداري مببلغ ال�سلفة بعد اعتماده من ال�سلطة
املخت�صة وفـي حالة تعديل مبلغ ال�سلفة املطلوبة يرد �سند ال�صرف �إىل التق�سيم الإداري
املعني لتعدي ــل قيمت ــه وفقــا مل ــا �أقرت ــه ال�سلطــة املخت�ص ــة و�إر�سال ال�سنــد �إىل دائرة ال�ش�ؤون
املالية ل�صرف قيمته بعد مراجعته من قبل دائرة التدقيق الداخلي  ،وعند ت�سلم التق�سيم
الإداري املعني ملبلغ ال�سلفة يقوم بقيده �ضمن ك�شف م�صروفات ال�سلفة امل�ستدمية  .ويودع
مبلغ ال�سلفة �إذا جاوز ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين فـي �أحد البنوك املحلية فـي ح�ساب
خا�ص يفتح لهذا الغر�ض  ،ف�إذا كان املبلغ يقل عن ذلك يودع فـي خزينة التق�سيم الإداري .
ويتــم ال�صــرف مــن ال�سلفــة امل�ستدمي ــة مبوجــب �سن ــد ال�صــرف بعــد اعتمــاده ح�ســب قــرار
التفوي�ضات ال�صادر من الرئي�س  ،وتختم هذه ال�سندات فور �إمتام ال�صرف بخامت خا�ص
يحمــل كلمــة (�صــرف �أو دفــع) مقــرونا بالتاريــخ وتعطى �أرقاما م�سل�سلة �سنوية  .ويتوىل
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�أمني اخلزينة �أو املوظف املخت�ص بال�سلفة ت�سجيل املبالغ امل�صروفة �أوال ب�أول من واقع
�سندات ال�صرف فـي ك�شف م�صروفات ال�سلفة امل�ستدمية .
املـــادة ( ) 74
يراعى عند ال�صرف من ال�سلفة امل�ستدمية ما ي�أتي :
أ� � -أال يجاوز املبلغ امل�صروف ( )500خم�سمائة ريال عماين فـي املرة الواحدة .
ب  -يحظر جتزئة �شراء املواد املت�شابهة �أو تنفيذ اخلدمات بق�صد تفادي احلد الأعلى
لل�صرف من ال�سلفة امل�ستدمية .
ج � -أال يتم �صرف �أي �سلف �شخ�صية ملوظفـي الهيئة �أو غريهم .
ويجوز ا�ستثناء من القواعد املتقدمة �صرف بدالت ال�سفر والتدريب ملوظفـي الهيئة مهما
بلغت قيمتها  ،كما يجوز �صرف م�ستحقات املتعاملني فـي الربامج الإذاعية والتلفزيونية
والإخبارية مبا ال يزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املـــادة ( ) 75
ال يجوز �صرف �سلفة مقدمة حتت ح�ساب الراتب �أو الأجر �إال وفقا لل�ضوابط والإجراءات
الآتية :
أ�  -مينح املوظف عند بداية تعيينه �أو التعاقد معه �سلفة فـي حدود راتبني �أ�سا�سيني ،
وبن ــاء على طلـ ــب يقدمـ ــه املوظ ــف �إىل املدي ــر املالـ ــي  ،وا�ستثن ــاء من ذلــك يجوز
مبوافقة نائب الرئي�س منح املوظف �سلفة فـي حدود ن�صف راتبه الأ�سا�سي .
ب  -يتم ال�صــرف �إىل املوظــف مقابل توقيعه على طلب ال�سلفــة امل�شــار �إليه مبا يفيــد
ت�سلمه قيمة ال�سلفة  ،وبقبوله خ�صمها من الراتب �أو الأجر امل�ستحق له .
املـــادة ( ) 76
يتم �سداد ال�سلفة املقدمة حتت ح�ساب الراتب �أو الأجر خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ
املنح .
املـــادة ( ) 77
يج ــب عل ــى �أمي ــن اخلزينــة �أو املوظــف املخت�ص بال�سلفة امل�ستدمية بكل قطاع �أن يتقدم
�إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية بطلب ا�ستعا�ضة املبالغ امل�صروفة من ال�سلفة امل�ستدمية كلما
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بلغ جممــوع ما �صـرف منهــا (� )%40أربعيـن فـي املائة من �إجمالـي قيمتها  .ويجب �أن
يرفق بالطلب امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية بقطاع العمليات الإدارية
واملالية للمراجعــة و إ�عــداد �سن ــد ال�ص ــرف الــالزم بقيمــة املبلــغ املطلــوب لال�ستعا�ضــة بعــد
اعتمــاده مــن اجلهــة املخت�صــة .
املـــادة ( ) 78
عند ت�سوية ال�سلفة امل�ستدمية فـي نهاية �شهر دي�سمرب من كل عام تقدم امل�ستندات امل�ؤيدة
للمبالغ امل�صروفة من ال�سلفة �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية م�صحوبة مبا ي�أتي :
أ� � -شهادة من البنك املودعة لديه ال�سلفة تو�ضح ر�صيدها فـي التاريخ املذكور وك�شف
الت�سوية بني ر�صيد هذه ال�شهادة والر�صيد الدفرتي ب�سجالت التق�سيم الإداري
املعني بالهيئة .
ب � -شهــادة معتمدة من رئي�س القطـ ــاع تو�ضـ ــح ر�صي ـ ــد املبال ـ ــغ املتبقي ـ ــة من ال�سلفة
�سواء كانت بالبنك �أو باخلزينة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن يخ�صم من مبلغ ال�سلفة امل�ستدمية الذي يتقرر منحه لأي
تق�سيم �إداري بالهيئة فـي ال�سنة املالية التالية ر�صيــد املبالــغ املتبقي ــة لديهــا مــن ال�سلفــة
من واقع ال�شهادة املعتمدة .
الفـــرع الثالـــــث
ال�سلـــف امل�ؤقتــــة
املـــادة ( ) 79
يقدم طلب احل�صول على ال�سلفة امل�ؤقتة �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية مت�ضمنا حتديد مبلغ
ال�سلف ــة  ،والغ ــر�ض الــذي ت�صــرف مــن �أجلــه مرفقــا بــه �سنــد �صــرف ال�سلفة با�سم املوظف
املخت�ص بها .
تقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية بدرا�سة الطلب لتحديد مبلغ ال�سلفة امل�ؤقتة الذي تقرره
ال�سلطة املخت�صة و�إخطار التق�سيم الإداري املعني بذلك  ،وفـي حالة تعديل مبلغ ال�سلفة
املطلوبة يرد �سند ال�صرف �إىل التق�سيم الإداري املعني لتعديل قيمته وفقا ملا اعتمدته
ال�سلطة املخت�صة و�إر�ساله �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية .
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وعلى املوظف املخت�ص قيد مبلغ ال�سلفة والبيانات املتعلقة بها ب�سجل ال�سلف امل�ؤقتة  ،وذلك
عند ت�سلمها من دائرة ال�ش�ؤون املالية وعند ت�سويتها طبقا لأحكام هذه الالئحة  .وال يجوز
�أن تخ�ص�ص �أكرث من �سلفة واحدة لغر�ض واحد .
املـــادة ( ) 80
يراعى عند ال�صرف من ال�سلفة امل�ؤقتة وت�سويتها ما ي�أتي :
أ�  -ال يجوز ال�صرف من ال�سلفة امل�ؤقتة �إال للغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله .
ب � -أال يتم �صرف �أي مبلغ لذوي ال�ش�أن �إال �إذا كان م�ستحقا لهم طبقا لأحكام القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية �أو اللوائح �أو القرارات �أو الأنظمة �أو العقود ال�سارية .
ويجب عند انتهاء الغر�ض من ال�سلفة قيد املبالغ امل�صروفة فـي تقرير ت�سوية م�صروفات
�سلفة م�ؤقتة على �أن يرفق به جميع امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف  ،ويبني فـي هذا التقرير
ر�صيد املبلغ املتبقي من ال�سلفة �أو املبلغ املطلوب ا�سرتداده بح�سب الأحوال .
املـــادة ( ) 81
تتوىل دائرة التدقيق الداخلي جرد مبلغ ال�سلفة امل�ؤقتة �شهريا  ،ف�إذا تبني من اجلرد
انتهاء الغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله ال�سلفة تتخذ الإجراءات الالزمة لت�سويتها فورا .
و �إذا تب ـيــن وج ـ ــود عجـ ـ ــز فـ ــي الر�صي ـ ـ ــد  ،فيلتـ ــزم املوظ ـ ـ ــف املختـ ـ ــ�ص بال�سلفـ ــة ب�س ــداده ف ــورا ،
وعلى التق�سي ــم الإداري املعن ــي �أن يج ــري التحقيقـ ــات الالزم ــة ملعرف ــة �أ�سبـاب هذا العجز ،
و�إع ــداد تقري ــر ب ــذلك لعر�ض ــه علــى نائب الرئي�س التخاذ مـا ي ــراه ب�ش�أن ــه وفق ــا للقوانيــن
واللوائح املعمول بها  ،و�إخطار كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
بنتائج التحقيقات .
الف�صـــل ال�سابــع
اخلزينـــــة
املـــادة ( ) 82
يكون خلزينة الهيئة �أمني  ،ي�صدر بتعيينه قرار من الرئي�س �أو من يفو�ضه  ،ويكون تابعا
مبا�شرة للمدير املايل .
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ويجوز �أن يكون لأمني اخلزينة م�ساعد �أو �أكرث ي�صدر بتعيينهم وحتديد اخت�صا�صاتهم
قرار من الرئي�س �أو من يفو�ضه على �أن يبا�شر امل�ساعد �أو �أقدم امل�ساعدين حال تعددهم
االخت�صا�صات املقررة لأمني اخلزينة فـي حالة غيابه �أو وجود مانع يحول دون ممار�سته
الخت�صا�صاته  .وي�شرتط فـي �أمني اخلزينة �أو م�ساعده �أن يكون من �شاغلي الوظائف
الدائمة بالهيئة .
البـــاب الرابــــع
اال�ستثمــــار والدخــــل
املـــادة ( ) 83
تقوم الهيئة بالتن�سيق مع وزارة املالية با�ستثمار �أموالها و�إمكاناتها املادية والب�شرية وفقا
للقواعد التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س .
املـــادة ( ) 84
يجــوز للهيئــة ت�أجيــر معداته ــا وا�ستوديوهاته ــا وفقـ ــا للقــواع ــد الت ــي ي�ص ـ ــدر به ــا ق ـ ــرار
من الرئي�س بعد موافقة املجل�س .
املـــادة ( ) 85
ي�ؤول عائد اال�ستثمارات �إىل الهيئة .
املـــادة ( ) 86
يتوىل التق�سيم الإداري املخت�ص باال�ستثمار القيام بجميع الأعمال املتعلقة بتحقيق �أهداف
الهيئة ذات الطابع التجاري مبا فـي ذلك الآتي :
�أ  -القي ــام بالإعالن ــات التجاري ــة بالب ــث ال�سمعـي واملرئي والإلكرتوين �أو ب�أي و�سيلة
بث �أخرى من و�سائل الهيئة .
ب  -ت�سويق املواد ال�سمعية واملرئية عن طريق بيعها �أو ت�أجريها .
ج � -أي �أن�شطة ذات طابع ا�ستثماري تتعلق مبجال �أعمال الهيئة .

-692-

املـــادة ( ) 87
للرئيــ�س بعــد موافقــة وزارة املاليــة حتديــد أ�جــور الإعالنــات وبـدل اخلدمـات والت�سهيالت
الفنية والإدارية و�أثمان املواد ال�سمعية واملرئية وبدل ت�أجريها و�أي �أن�شطة �أخرى متار�سها
الهيئة .
املـــادة ( ) 88
للهيئة �صرف عمولة من قيمة العقود ملن �ساهم فـي �إبرامها حل�ساب الهيئة وفقا للقواعد
التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س بعد موافقة وزارة املالية .
املـــادة ( ) 89
تبــرم الهيئــة عقودهــا مع الغيــر �س ــواء لأغ ــرا�ض اال�ستثمــار �أو ت�أديــة الأعمــال واخلدمــات
باال�ستعانة بنماذج العقود املوحدة  ،وفـي احلاالت التي ال تنطبق عليها هذه النماذج  ،يتم
�إعداد منوذج االتفاقية املقرتح وفقا لطبيعة العقد املطلوب �إبرامه وعر�ضه على الدائرة
القانونية وقطاع العمليات الإدارية واملالية للنظر فـي بنودها القانونية واملالية .
البـــاب اخلامـــ�س
املخــــازن واملنقـــوالت
املـــادة ( ) 90
يكون للهيئة خمزنان  ،خمزن عام  ،والآخر للمواد وقطع الغيار الفنية  ،فـي كل من حمافظة
م�سقط وحمافظة ظفار  ،ويجوز للهيئة �إن�شاء خمازن فرعية مبحافظات ال�سلطنة الأخرى
ح�سب مقت�ضيات احلاجة .
املـــادة ( ) 91
ت�شك ــل جلن ــة لبيــع �أو �شط ــب املنقـ ــوالت برئا�س ــة رئيــ�س قطــاع العمليـ ــات الإداري ــة واملاليـ ــة
�أو رئيـ ــ�س مكـ ــتب الهيئ ــة مبحافظ ـ ــة ظف ــار بح�سـ ــب الأحـ ــوال  ،وع�ضويـ ــة عـ ـ ــدد منا�سـ ـ ــب
من املوظفني على �أن يكون من بينهم امل�س�ؤول املبا�شر عن املخازن  ،ويتم توريد ح�صيلة
البيع �إىل ح�ساب الهيئة مع موافاة وزارة املالية بك�شف بح�صيلة البيع .
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املـــادة ( ) 92
يكون الت�أمني �شامال على ال�سيارات املخ�ص�صة للرئي�س ونائبه و�سيارات النقل اخلارجي ،
ويجوز بقرار من الرئي�س �إ�ضافة �أي ممتلكات ت�ستدعي ال�ضرورة الت�أمني ال�شامل عليها .
البـاب ال�ســـاد�س
ال�سجـــالت والنمـــاذج املاليـــة
املـــادة ( ) 93
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية النماذج وال�سجالت املالية الالزمة لتنفيذ �أحكام هذه الالئحة
كما ت�ضع القواعد املنظمة للقيد فيها  ،واملدد الالزمة حلفظها و�إدخال التعديالت الالزمة
عليها �إذا لزم الأمر  ،مع التقيد بالأحكام وال�ضوابط املعمول بها فـي الدولة  ،على �أن ي�صدر
بهذه القواعد واملدد قرار من الرئي�س .
املـــادة ( ) 94
ت�ص ــرف دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة �إىل املوظفيــن املالييــن النمــاذج وال�سجالت املاليــة املقــرر
ا�ستخدامه ــا ح�س ــب اخت�ص ــا�ص كل موظ ــف بعد توقيع ــه مبا يفي ــد ت�سلم ــه لها مع حتدي ــد
�أعدادها .
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الهيئـــة العامــة للت�أمينــات االجتماعيــة
قـــرار وزاري
رقــــم ر 2016 /6/
بدمـــج �صنـــدوق التقاعـــد الـــذي تديـــره
�شركـة النفـط العمانيـة للم�صافـي وال�صناعـات البرتوليـة (�ش.م .ع.م)
فـي الهيئــة العامـــة للت�أمينــــات االجتماعيـــة
ا�ستنادا �إىل قانـ ـ ــون الت�أمينـ ــات االجتماعي ــة ال�صـ ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سـلطانـ ـ ــي رقـ ــم ، 91/72
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية ،
و�إل ــى موافقـ ــة جمل ـ ــ�س �إدارة �شرك ــة النفـ ــط العمانيـ ــة للم�صافـي وال�صناعــات البرتوليــة
(�ش.م.ع.م) ،
وبنــاء علـى م ــا تقت�ضيـه امل�صلـحـة العامــة .
تقـــــــــرر
املــادة الأولـــــى
يدم ــج �صن ــدوق التقاعـ ــد ال ــذي تديـ ــره �شركـ ــة النف ــط العمانيـ ــة للم�صافـ ــي وال�صناعات
البرتولية (�ش.م.ع.م) فـي الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية  ،وحتدد حقوق والتزامات
كل من الهيئة  ،وال�شركة املرتتبة علــى هـ ــذا الدم ــج اعتب ــارا من 2014/7/2م  ،وذلك وفق ــا
ملـ ــا يتـ ــم االتفـ ــاق بينهم ــا فـ ــي ه ــذا ال�ش ـ ـ ـ�أن  ،دون حتمـ ــل الهيـ ـئـ ــة لأي �أعبـ ــاء قـ ــد ترتت ـ ـ ــب
علــى هــذا الدمــج .
املــادة الثانيــــة
يعتــد فـي نقــل �أ�صــول ال�صن ــدوق �إىل الهيئة بتاريــخ 2015/12/31م  ،وتلت ــزم ال�شركة ب�أداء
عائد ا�ستثمار �إىل الهيئة منذ هذا التاريخ  ،وحتى تاريخ النقل الفعلي لأ�صول ال�صندوق ،
وذلك كله طبقا لتقرير مراقب احل�سابات املكلف من قبل الهيئة  ،وال�شركة لهذا الغر�ض .
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كمـ ــا تلتـ ــزم ال�شركـ ــة ب ـ ـ�أن ت ـ ـ�ؤدي للهيئـ ــة  -دفعـ ــة واح ـ ــدة  -قيمـ ــة العجـ ــز ب ــني التكلفـ ـ ــة
الت ــي �أظهرتها الدرا�سـة االكتواريـة التي �أجريــت لغ ــر�ض �إدم ــاج ال�صن ــدوق فـي الهيئة ،
وبني قيمة �أ�صول هذا ال�صندوق طبقا ملــا يظهره تقرير مراقب احل�سابات املكل ــف من قبــل
الهيئـة  ،وال�شركـة لهــذا الغر�ض  ،عل ــى �أن يت ــم �إي ــداع قيمـ ــة العجـ ــز فـي احل�سـ ــاب امل�صرفـ ـ ــي
الذي حتدده الهيئ ــة فــور التوقي ــع على االتفاق التنفـيذي لهذا القرار .
املــادة الثالثــــة
يك ــون ال ـت ــزام الهيئــة قب ــل امل�ؤمـ ــن عليه ــم الذيـ ــن ه ـ ــم علـ ــى ر�أ�س عمله ـ ــم لـ ـ ــدى ال�شرك ــة
فـي 2014/7/2م طبقا لأحكام قانون الت�أمينات االجتماعية امل�شار �إليه بالن�سبة لفرع
الت�أمــني �ضــد ال�شيخوخ ــة والعجز والوفـ ــاة  ،عل ــى �أنـ ــه �إذا تب ــني �أن مع ــا�ش ال�شيخوخــة
امل�ستح ــق لهم طبق ــا لأحكــام الفق ــرة ( )1من املــادة ( )21من قانون الت�أمينات االجتماعية
امل�شار �إليه �أقل من املعا�ش امل�ستحق وفقا لنظام �صندوق التقاعد الذي تديره ال�شركة ،
ف�إنه يتم معاجلة �أو�ضاعهم وفقا للأ�س�س وال�ضوابط التي يتم االتفاق عليهــا بــني الهيئة ،
وال�شركـ ــة � ،شريط ــة �أال يتجاوز الأجر الذي يدخل فـي ح�ساب املعا�ش احلد الأق�صى للأجر
اخلا�ضع لال�شرتاك املحدد فـي املـادة ( )13من قانون الت�أمينات االجتماعية امل�شار �إليه ،
مع عدم حتمل الهيئة لأي �أعباء �أخرى فـي هذا ال�ش�أن .
ويكون التزام الهيئة قبل املذكورين فـي الفقرة الأوىل من هذه املادة بالن�سبة لفــرع الت�أمــني
�ضــد �إ�صاب ــات العم ـ ــل والأمـ ــرا�ض املهنية اعتب ــارا مـ ــن التاري ـ ــخ الـ ـ ــذي يحـ ــدده االتف ـ ـ ــاق
بني الهيئة  ،وال�شركة  ،على �أن تلتــزم ال�شرك ــة ب�أداء �أي م�ستحقات قد تن�ش�أ فـي هذا ال�ش�أن ،
وذلك فـي احلاالت التي تقع خالل الفرتة من 2014/7/2م  ،وحتى تاريخ النقل الفعلي
لأ�صول ال�صندوق .
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املــادة الرابعــة
ت�صـ ــرف املعا�شـ ــات امل�ستحقـ ــة لأ�صحـ ـ ــاب املعا�شـ ـ ــات ل ـ ــدى ال�شرك ـ ــة وامل�ستحق ـ ـ ــني عنهـ ــم
قبــل 2014/7/2م من الهيئــة بذات املبل ــغ امل�ستحق �صرفــه �شهري ــا طبقا لنظ ــام �صن ــدوق
التقاعد الذي تديــره ال�شركــة � ،إل ــى حني انته ــاء الــحق فـي املعــا�ش � ،أو �إيقافه � ،أو قطعه ،
على �أن يراعى ا�ستفادة هذه الفئة من الزيادات التي قد تطر�أ على املعا�شات طبقا لأحكام
قانون الت�أمينات االجتماعية امل�شار �إليه  ،وذلك دون الإخالل بال�شروط والأ�س�س اخلا�صة
ب�أن�صبة امل�ستحقني  ،و�شروط ا�ستحقاقه ـ ــم ال ــواردة فـي نظام ال�صنــدوق بالن�سبة ملعا�شات
الوفــاة امل�ستحقــة قبل ذلك التاريخ .
املــادة اخلام�سـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  30 :من ذي احلجــة 1437هـ
املوافــــق  2 :من �أكتوبـــــــــــر 2016م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العاملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة الهيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للت�أمين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1165
ال�صادرة فـي 2016/10/9م
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الهيئـة العامــة للكهربــاء وامليــاه
قــــرار
رقـم 2016/1
بتعديــــل بعـــ�ض �أحكــــام
الئحـة توزيـع وتعرفـة الكهرباء وامليـاه ال�صاحلـة لل�شـرب
ا�ستنـ ــادا �إلــى املر�س ـ ـ ــوم ال�سلطانـ ــي رق ــم  2007/92ب�إن�شـ ــاء هيـئ ـ ــة عامـ ــة للكهربـ ــاء واملي ـ ـ ــاه
وتعي ــني رئي ــ�س لهـ ــا ،
و�إىل نظام الهيئة العامة للكهرباء واملي ــاه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/58
و�إل ــى الئحـ ــة توزيــع وتعرفــة الكهربـاء وامليـاه ال�صاحلـة لل�شـرب ال�صـادرة بالقــرار الــوزاري
رقم ، 86/7
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ــدل بالبنـ ــد ( )1مـ ــن الفق ــرة (ز) مـ ــن امللح ــق رق ــم ( )2مــن الئح ــة توزي ــع وتعرف ــة
الكهربــاء وامليــاه ال�صاحلــة لل�شــرب امل�شــار �إليه ــا  ,الآتــي :
 - 1فــي التو�صي ــالت ذات العـ ــداد :
نــوع
اال�ستهـالك

ال�شرائـــح
ال�سعـر
( ح�سب كمية اجلالونات امل�ستهلكة �شهريا ) بالبي�ســة

احلكومي

 - 1ف�أكرث

3٫5

التجاري
وال�صناعي

 - 1ف�أكرث

3.5

5000 - 1

2

 - 5001ف�أكرث

2٫5

ال�سكنـ ــي
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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  15 :من �شعبــــــــــــــان 1437هـ
املوافــــق  22 :من مايـــــــــــــــــــــو 2016م
د .عبدامللك بن عبداللـه بن زاهر الهنائي
رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1148
ال�صادرة فـي 2016/5/29م
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قـــــــرار
رقــم 2016/3
ب�إ�صــدار الئحــة التعرفـــة املنعك�ســة عــن التكلفــة
ا�ستنـادا �إىل قانــون تنظيـم وتخ�صي�ص قطــاع الكهربـاء واملياه املرتبطة ب ــه ال�صــادر باملر�ســوم
ال�سلطاين رقم ، 2004/78
و�إىل موافقة جمل�س الوزراء املوقر فـي جل�سته رقم  2016/22بتاريخ  18من ذي احلجة 1437هـ ،
املوافق  20من �سبتمرب 2016م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يلتــزم املرخــ�ص لهم بتطبيق التعرفة املنعك�س ــة ع ــن التكلفــة علــى امل�شرتكــني مــن الفئ ــات
احلكوميـ ــة والتجاريـ ــة وال�صناعي ــة الذيـ ــن يزيـ ــد ا�ستهالكه ــم مــن الكهربــاء عل ــى ()150
مائة وخم�سني ميجاوات �ساعة فـي ال�سنة .
املــادة الثانيـــة
يتـم احت�سـاب التعرفـة املنعك�سـة عـن التكلفـة وفقـا للمعادلــة الآتيــة :
التعرف ــة املنعك�س ــة عـ ــن التكلفـ ــة = تكلف ــة التزويـ ـ ــد بالكهرب ـ ــاء باجلملـ ــة  +تكلفـ ــة النقـ ـ ــل
 +تكلفـ ــة التوزيـ ــع  +تكلفـ ــة التزويـ ــد .
املــادة الثالثـــة
تقوم هيئة تنظيم الكهرباء قبــل نهايــة �شهـر نوفمرب من كــل عــام بن�شر تفا�صيل احت�ساب
التعرفة املنعك�ســة عـن التكلفــة للعام القادم وفقا لأحكام الرخ�ص املمنوحــة للمرخــ�ص لهــم
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مـن قبــل الهيئـة  ،ووفقــا ملتطلبــات احل�سابــات التنظيمي ــة لأعمــال ال�شركة العمانـية ل�شــراء
الطاقــة واملي ــاه  ،وال�شرك ــة العماني ــة لنقل الكهربـ ــاء  ،واملرخ�ص لهم بتوزيــع الكهرب ــاء ،
واملرخـ�ص لهـم بالتزويــد  ،من خــالل �إق ــرار �أو حتديد قيمة كل تكلفة من تكاليــف التعرفــة
الواردة فـي املعادلة املن�صو�ص عليها فـي املــادة الثانية من هذه الالئحة .
املــادة الرابعـــــة
تق ــوم هيئ ــة تنظيم الكهربــاء بن�شر �أي قواعد �أو �ضوابط تتعلق بتطبيـق التعرفـة املنعك�سـة
عن التكلفة � ،أو تكون مطلوبة لتو�ضيح �آلية تطبيق تلك التعرفة �أو �ضمان تطبيقها بال�شكل
ال�صحيح .
املــادة اخلام�ســة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�ساد�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به مـن الأول من ينايــر مـن عــام 2017م .
�صدر فـي  29 :من ربيــع الأول 1438هـ
املوافــــق  29 :من دي�سمبــــــــر 2016م
د  .عبــدامللـك بـن عبدالـلـــه بن زاهـــر الهنائــي
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئـة العامة للكهرباء واملياه

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1175
ال�صادرة فـي 2017/1/1م
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الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي
قــــرار
رقـــم 2016/50
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون الطيـران املدنـي
ا�ستنادا �إىل قانون الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/93
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/23ب�إن�شاء الهيئة العامة للطريان املدين ،
و�إىل نظام الهيئة العامة للطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/43
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم /44ن، 2007/
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للطريان املدين ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شـر هــذا الق ــرار فـي اجلريدة الر�سميــة  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من ابريـل 2016م ،
فـيم ــا عـ ــدا امل ـ ــادة ( )87مـ ــن الالئح ــة التنفـيذي ــة لقان ـ ــون الطيــران املدنــي امل�شــار �إليه ــا ،
فـيعمل بها اعتبارا من الأول من يوليـو 2016م .
�صـدر فـي  15 :من جمادى الثانية 1437هـ
املـوافـــــق  24 :من مـــــــــــــــــــــار�س 2016م
د� .أحمــد بـن حممــــد بــن �سالـــم الفطي�ســـي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للطريان املدين
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1140
ال�صادرة فـي 2016/3/27م
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تعديــالت علــى بعـ�ض �أحكـــام
الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون الطيـران املدنـي
املــادة ( ) 1
ي�ستب ــدل بن�صــو�ص امل ــواد ( )81و ( )83و ( )85و ( )86و ( )87و ( )88و ( )89من الالئحة
التنفـيذية لقانون الطريان املدين امل�شار �إليها الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 81
ر�ســـوم الـمالحـــة اجلويـــة
1 -1ر�س ــوم الرح ــالت العابـ ــرة :
يتم احت�ساب ر�سوم املالحة اجلوية للرحالت العابرة وفق املعادلة الآتية :
امل�سافة املقطوعة
ب�شكل دائري �أكرب
× عامل وزن الطائرة × معدل وحدة الر�سم
100
م

البيــــــــان

امل�سافة املقطوعة
1
ب�شكل دائري �أكرب
 2عامل وزن الطائرة

املالحظـــــــــات
امل�سافة املقطوعة ب�شكل دائري �أكرب هي امل�سافة الأق�صر
بالكيلو مرتات بني نقاط الدخول واخلروج اخلا�ضعة
لإقليم معلومات ال�سلطنة .
عامل وزن الطائرة هو العامل املحدد لوزن الطائرة
املن�شور فـي دليل معلومات الطريان .

معدل وحدة الر�سم هو املعدل املحت�سب
 3معدل وحدة الر�سم
بالدوالر الأمريكي املن�شور فـي دليل معلومات الطريان .
وفـي جميع الأحوال يجب �أال تقل الر�سوم عن ( )100مائة دوالر �أمريكي .
ويتـ ـ ــم احت�سـ ـ ــاب ر�سـ ـ ــم تعرف ـ ــة ثابت ـ ــة مببلـ ـ ــغ ( )325ثالثمائ ـ ـ ــة وخم�سـ ـ ــة وع�شري ــن
دوالرا �أمريكيا على الطائرات التي ت�ستخدم امل�سار اجلوي . A-791
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2 -2ر�سوم الرحالت القادمة واملغادرة من �أي مطار فـي �إقليم ال�سلطنة :
يتم احت�ساب ر�سوم املالحة اجلوية للرحالت القادمة واملغادرة فـي �أي مطار من مطارات
�إقليم ال�سلطنة وفق املعادلة الآتية :
امل�سافة املقطوعة
ب�شكل دائري �أكرب
× عامل وزن الطائرة × معدل وحدة الر�سم
100
م
1

املالحظـــــــــات

البيــــــــان

امل�سافة املقطوعة ب�شكل دائري �أكرب هي امل�سافة الأق�صر
بالكيلومرتات بني نقطة الدخول لإقليم معلومات
امل�سافة املقطوعة
ب�شكل دائري �أكرب ال�سلطنة ومطار الو�صول فـي عمان �أو مطار املغادرة
فـي عمان ونقطة اخلروج من �إقليم معلومات ال�سلطنـ ــة .

 2عامل وزن الطائرة

عامل وزن الطائرة هو العامل املحدد لوزن الطائرة
املن�شور فـي دليل معلومات الطريان .

 3معدل وحدة الر�سم

معدل وحدة الر�سم هو املعدل املحت�سب بالدوالر
الأمريكي املن�شور فـي دليل معلومات الطريان .

وحت�ص ــل ن�سبة (  )%50خم�سـ ــني باملائ ــة مــن الر�سوم املحددة طبق ــا للمعادلة امل�ش ــار
�إليهــا فـي هذا البنــد بالن�سبــة للرح ــالت القادم ــة واملغ ــادرة ب ــني مطارين فـي �إقليــم
ال�سلطنة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أال تقل الر�سوم عن (  )100مائة دوالر �أمريكي .
املــادة ( ) 83
ر�ســوم الأر�صـــاد اجلويــة
1 -1ر�سوم الإعالن باملوقع الإلكرتوين للهيئة العامة للطريان املدين :
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البيــــــــان
م

ال�صفحــــــة

1
2
3

ال�صفحة الأوىل
ال�صفحة الثانية
ال�صفحة الثالثة

الر�سم املقرر بالريال العماين
املــدة التي
التكلفة
التكلفة
الأ�سبوعية ال�شهرية تتجاوز ال�شهر
180
200
250
150
170
210
150
170
210

2 -2ر�ســوم خدم ــات الأر�ص ــاد اجلوي ــة :
م

البيــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

املالحظــــــــــات

1
2

ملخ�ص مناخي
عن �سنة �سابقة
ملخ�ص مناخي
عن �شهر �سابق

240
80

3

معلومات مناخية

85

4

معلومات مناخية
ح�سب الطلب

30

5

معلومات مناخية �أولية
لكل �ساعة
معلومات مناخية
بالر�سم البياين
معلومات الرياح
بالر�سم البياين

ي�شمل املعلومات املناخية
جلميع حمطات الر�صد اجلوي
ي�شمل املعلومات املناخية
جلميع حمطات الر�صد اجلوي
املعلومات املناخية اليومية
ملحطة واحدة ولعام واحد
�إ�ضافة �إىل حم�صلة الرياح
معدالت التغري املناخية
لعن�صر واحد فقط ،
ملحطة واحدة  ،لعام واحد
لكل عن�صر مناخي للمحطة
الواحدة ملدة �شهر واحد
للعن�صر املناخي للمحطة
الواحدة ملدة �شهر واحد

85

ملحطة واحدة  ،لعام واحد

6
7

45
60
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تابع  - 2 :ر�سـوم خدمـات الأر�صـاد اجلويـة :
م

البيــــــــــــان

8

معلومات مناخية
لفرتات �سابقة

معلومات مناخية
 9من العوامات البحرية
 10معلومات عن طبقات
اجلو العليا
تقرير عن الأعا�صري
 11والظواهر اجلوية غري
االعتيادية
تقرير مف�صل
 12عن الأعا�صري والظواهر
اجلوية غري االعتيادية
 13ن�شرات التنب�ؤات اجلوية
�أو البحرية العامة
� 14صور للتوابع اال�صطناعية
 15معلومات �أو بيانات
الأر�صاد اجلوية للطائرات
 16معلومات �آنية للعن�صر
(املقروءة حاليا من املحطة)

الر�سم املقرر
بالريال العماين

املالحظــــــــــات

45

ملحطة واحدة حتوي معلومات
�أقل من � 30سنة
(بيانات �شهرية )

70

ملحطة حتوي معلومات � 30سنة
�أو �أكرث (بيانات �شهرية)

120

ملحطة واحدة ملدة عام واحد

85
70
150

لأربعة عنا�صر ملحطة واحدة
مل ـ ــدة ع ـ ــام واح ـ ــد
ي�شمل تقرير موجز للأعا�صري
والظواهر اجلوية غري
االعتيادية التي �أثرت
على ال�سلطنة
تقرير (مف�صل)
للأعا�صري والظواهر اجلوية
غري االعتيادية

5

لليوم الواحد

2

لل�صورة الواحدة
للطائرات العابرة
لك ـ ـ ـ ــل طائ ـ ــرة
للطائرات القادمة واملغادرة
لك ـ ــل طائ ـ ــرة
لكل عن�صر من عنا�صر
الطق�س لكل قراءة
مبا�شــرة من املحط ــة

5
5
0.200
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تابع  - 2:ر�سـوم خدمـات الأر�صـاد اجلويـة :
م

البيــــــــــــان

 17تركيب حمطة ا�ستقبال
�صور الأقمار اال�صطناعية

الر�سم املقرر
بالريال العماين

املالحظــــــــــات

1400

ربط املحطة املركزية باملطار
مبحطة ثانوية �أخرى ،
وملدة عام واحد

ملف البيانات الأر�صادية
 18للطائرات املغادرة مطارات
ال�سلطنة (ا�سرتداد تكاليف
نظام �ساد�س) SADIS
 19ن�شرات التنب�ؤات اجلوية
�أو البحرية اخلا�صة

3

لكـ ــل مل ـ ــف ،
والرحلة الواحدة

5

موا�صفات فنية
20
لإن�شاء حمطة ر�صد �آلية

500

ح�سب الطلب ملنطقة واحدة
وليوم واحد
توفـري معلومات فنية لإن�شاء
حمطة ر�صد ح�سب املوا�صفات
الفنية من املنظمة العاملية
للأر�صاد اجلوية()WMO

21
22
23
24
25
26

معايرة جهاز ( ح�سا�س )
لقراءة عنا�صر الطق�س
ملحطة ر�صد �آلية
معايرة جهاز معدين
لقيا�س ال�ضغط اجلوي
معايرة جهاز �آيل لقيا�س
ال�ضغط اجلوي
معايرة اجلهاز التقليدي
لقيا�س درجة احلرارة
معايرة اجلهاز الآيل
لقيا�س درجة احلرارة
معايرة اجلهاز التقليدي
لقيا�س الرطوبة

50

لكل جهاز لقيا�س عنا�صر
الطق�س باملحطة الآلية

50

لكـ ـ ــل جه ـ ـ ــاز

50

لكـ ـ ــل جه ـ ـ ــاز

15

لكـ ـ ــل جه ـ ـ ــاز

30

لكـ ـ ــل جه ـ ـ ــاز

15

لكـ ـ ــل جه ـ ـ ــاز
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تابع  - 2:ر�سـوم خدمـات الأر�صـاد اجلويـة :
م
27
28
29
30
31
32
33
34

البيــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

معايرة اجلهاز الآيل
لقيا�س الرطوبة
معايرة جهاز قيا�س
50
ال�ضغط اجلوي الآيل
ال�صيانة الروتينية ملحطة
150
الر�صد الآيل ( كل � 3أ�شهر)
12000
توقعات الطق�س
6000
توقعات الطق�س
3000
توقعات الطق�س
توقعات الطق�س
20000
للم�ؤ�س�سات وال�شركات
التجارية
�إ�صالح �أجهزة
ح�سب احلالة
وح�سا�سات الر�صد

املالحظــــــــــات
لكـ ـ ــل جه ـ ـ ــاز

30

لكـ ـ ــل جه ـ ـ ــاز
(ك ـ ــل � 3أ�شه ـ ــر)
للقنوات التلفزيونية
للقنوات الإذاعية
لل�صحـ ـ ـ ـ ــف
لكـ ـ ـ ــل عق ـ ـ ـ ــد
يحدد ح�سب كل حالة

3 -3ر�سوم الور�ش والدورات التدريبية املتعلقة بالأر�صاد اجلوية :
م

البيــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

ور�شة تدريبية
لأ�سا�سيات الأر�صاد اجلوية

50

2

ور�شة تدريبية مف�صلة
لتقنيات الأر�صاد اجلوية

200

 3دورة درا�سية فـي الأر�صاد اجلوية
( الف�صيلة الرابعة )
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1000

املالحظــــــــــات
ليوم واحد
لل�شخ�ص الواحد
(احلد الأدنى � 5أ�شخا�ص)
لأ�سبوع واحد
لل�شخ�ص الواحد
(احلد الأدنى � 5أ�شخا�ص )
لل�شخ�ص الواحد
(احلد الأدنى � 5أ�شخا�ص)

املــادة ( ) 85
ر�سـوم الرتاخيـ�ص وال�شهــادات والإجـازات
 - 1ت�سجي ـ ــل الطائ ـ ــرات :
م

البيـــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

�إ�صدار �شهادة الت�سجيل لكل ( )100مائة كيلوجرام
من الوزن الأق�صى امل�صرح به لدى الوقوف فـي ال�ساحة
�أو �أي جزء منه .

1.5

2

ا�ستبدال  /تعديل ال�شهادة .

50

3

�إدخال الرهن �أو اتفاقية الت�أجري .

700

4

�إدخال �إ�شعار الأ�سبقية على ال�شهادة .

50

5

�إدخال وثيقة ال�ضمانات على ال�شهادة .

50

6

التعديل فـي البنود (  )5 ، 4 ، 3من هذا اجلدول .

50

7

فك الرهن فـي ال�شهادة .

50

8

طلب حجز عالمات ت�سجيل حمددة لكل طائرة .

150

9

�إ�صدار �شهادة ت�سجيل م�ؤقتة .

150
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� - 2شه ــادة اجل ـ ــدارة اجلوي ـ ــة :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

�إ�صدار �شهادة اجلدارة اجلوية لكل ( )100مائة كيلوجرام
 1من الوزن الأق�صى امل�صرح به لدى الوقوف فـي ال�ساحة
�أو �أي جزء منه .

8

جتديد �شهادة اجلدارة اجلوية لكل ( )100مائة كيلوجرام
 2من الوزن الأق�صى امل�صرح به لدى الوقوف فـي ال�ساحة
�أو �أي جزء منه .

8

�إ�صدار �شهادة اجلدارة اجلوية للت�صدير لكل ( )100مائة
 3كيلوجرام من الوزن الأق�صى امل�صرح به لدى الوقوف
فـي ال�ساحة �أو �أي جزء منه .

8

4

ا�ستبدال ال�شهادة .

50

5

�إ�صدار �شهادة جدارة جوية م�ؤقتة .

150

6

اعتماد طراز جديد للطائرة .

1500

� - 3إ�صدار �شهادة اعتماد تركيب �أجهزة االت�صاالت :
م

البيــــــــــــــــان

1
2

�إ�صدار �شهادة اعتماد تركيب �أجهزة االت�صاالت .
ا�ستبدال  /تعديل ال�شهادة .
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الر�سم املقرر
بالريال العماين
210
50

� - 4شهادة ال�ضجيج :
م

البيــــــــــــــــان

1
2

�إ�صدار �شهادة ال�ضجيج .
ا�ستبدال  /تعديل ال�شهادة .

الر�سم املقرر
بالريال العماين
500
50

 - 5اعتماد م�ؤ�س�سات ال�صيانة والت�صميم :
الر�سم املقرر
بالريال العماين
350

م

البيــــــــــــــــان

1

طلب اعتماد م�ؤ�س�سة �صيانة .
�إ�صدار وجتديد اعتماد
م�ؤ�س�سة ال�صيانة الكبرية ( كل �سنتني ) .
�إ�صدار وجتديد اعتماد
م�ؤ�س�سة ال�صيانة ال�صغرية ( كل �سنتني ) .
�إ�صدار وجتديد اعتماد م�ؤ�س�سة �صيانة اخلط ( كل �سنتني ) .

250

5

�إ�ضافة اعتماد �أهلية مل�ؤ�س�سة ال�صيانة الكبرية .

700

6
7
8
9

�إ�ضافة اعتماد �أهلية مل�ؤ�س�سة ال�صيانة ال�صغرية .
�إ�ضافة اعتماد �أهلية مل�ؤ�س�سة �صيانة اخلط .
ا�ستبدال  /تعديل االعتماد .
�إ�ضافة  /جتديد مواقع جديدة مل�ؤ�س�سة ال�صيانة الكبرية .
�إ�ضافة  /جتديد مواقع جديدة
مل�ؤ�س�سة ال�صيانة ال�صغرية وم�ؤ�س�سة �صيانة اخلط .
طلب اعتماد م�ؤ�س�سة ت�صميم .
�إ�صدار وجتديد اعتماد م�ؤ�س�سة ت�صميم ( كل �سنتني ) .

300
150
50
1300

2
3
4

10
11
12
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2500
1200

700
350
1000

 - 6ر�سوم الت�سجيل لطائرة م�ست�أجرة لأكرث من ( )5خم�سة �أيام :
أ�  -طائرات �أجنبية الت�سجيل م�ؤجرة حلامل �شهادة ت�شغيل عمانية :
الر�سم املقرر
البيــــــــــــــــان
م
بالريال العماين
1500
 1وزن الإقالع امل�صرح به �أ�صغر من �أو ي�ساوي  5٫700كجم .
4200
وزن الإقالع امل�صرح به �أكرب من  5.700كجم .
2
ب  -طائرات عمانية الت�سجيل م�ؤجرة حلامل �شهادة ت�شغيل �أجنبية :
الر�سم املقرر
البيــــــــــــــــان
م
بالريال العماين
1500
 1وزن الإقالع امل�صرح به �أ�صغر من �أو ي�ساوي  5٫700كجم .
4200
وزن الإقالع امل�صرح به �أكرب من  5.700كجم .
2
ج  -طائرة ناقل جوي عماين م�ؤجرة حلامل �شهادة ت�شغيل عمانية :
الر�سم املقرر
البيــــــــــــــــان
م
بالريال العماين
700
 1وزن الإقالع امل�صرح به �أ�صغر من �أو ي�ساوي  5٫700كجم .
2000
وزن الإقالع امل�صرح به �أكرب من  5.700كجم .
2
 - 7اعتماد طائرات ذات الت�شغيل على املدى الطويل مبحركني :
م

البيــــــــــــــــان

1
2

�إ�ص ـ ــدار االعتمـ ـ ـ ــاد .
�إع ـ ــادة �إ�صـ ـ ــدار االعتم ـ ـ ــاد .
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الر�سم املقرر
بالريال العماين
2800
1400

� - 8شهــادة الت�شغيـ ــل اجل ـ ــوي :
أ� � -إ�صدار �شهادة الت�شغيل اجلوي لكل طائرة :
م

الر�سم املقرر
بالريال العماين

البيــــــــــــــــان

 1وزن الإقالع امل�صرح به �أ�صغر من �أو ي�ساوي 5.700كجم .

7000

2

وزن الإقــالع امل�صــرح بـه �أكرب من 5.700كجـ ــم .

21000

3

�إ�ضافة �أو تعديل موا�صفات الت�شغيل .

300

ب  -الر�سوم ال�سنوية ل�شهادة الت�شغيل اجلوي :
م

الر�سم املقرر
بالريال العماين

البيــــــــــــــــان

 1وزن الإقالع امل�صرح به �أ�صغر من �أو ي�ساوي 5.700كجم .
2

وزن الإقالع امل�صرح به �أكرب من  5.700كجم .

5000
15000

 - 9ت�صريح بالت�شغيل اجلوي لكل طائرة :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

�إ�صدار الت�صريح .

700

2

جتديد الت�صريح .

450

3

اعتماد الطائرات بدون طيار /التحكم فـيها عن بعد .

100
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املــادة ( ) 86
�أوال  :ر�سوم �إجازات املهند�سني وهيئة القيادة و�أع�ضاء الطاقم واملرحلني اجلويني :
� - 1إجازة مهند�س �صيانة طائرات :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

اختبار حتريري لإ�صدار الإجازة .

35

2

�إ�صدار وجتديد الإجازة خلم�س �سنوات .

170

3

ا�ستبدال  /بدل فاقد للإجازة .

100

4

�إ�ضافة �أهلية لكل طراز .

50

5

�إ�صدار فئة �إ�ضافـية بطراز �أو بدون طراز .

50

� - 2إجازة �أع�ضاء هيئة القيادة ( الطيارون واملهند�سون اجلويون ) :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

اختبار حتريري لإ�صدار الإجازة .

70

2

�إ�صدار وجتديد الإجازة خلم�س �سنوات .

300

3

ا�ستبدال  /بدل فاقد للإجازة .

150

4

�أهلي ــات �إ�ضافـي ــة :
أ�  -الطراز .

60

ب  -املدرب .

60
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� - 3إجازة طاقم ال�ضيافة :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

�إ�صدار وجتديد الإجازة خلم�س �سنوات .

70

2

ا�ستبدال  /بدل فاقد للإجازة .

50

3

�أهلية �إ�ضافـية على الطراز .

15

� - 4إجازة املرحلني اجلويني :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

�إ�صدار وجتديد الإجازة لكل �سنتني .

140

2

ا�ستبدال  /بدل فاقد .

70

ثانيا  :اعتماد م�ؤ�س�سات التدريب و�أجهزة املحاكاة :
 - 1اعتماد م�ؤ�س�سات التدريب على ال�صيانة :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

طلب اعتماد م�ؤ�س�سة التدريب على ال�صيانة .

350

2

�إ�صدار وجتديد االعتماد كل �سنتني .

1400

3

التدريب على الطراز .

700

4

اعتماد املـواد ( الطراز ) .

450
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 - 2م�ؤ�س�سات تدريب الطيارين :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

طلب اعتماد م�ؤ�س�سة تدريب الطيارين .

350

2

�إ�صدار وجتديد ترخي�ص امل�ؤ�س�سة لكل �سنتني .

7000

3

تدريب ملنح �إجازة خط جوي .

2800

 - 3اعتماد م�ؤ�س�سات تدريب الطريان الأخرى :
البيــــــــــــــــان

م

 1طلب اعتماد م�ؤ�س�سات  /مراكز تدريب الطريان
الأخرى .
�إ�صدار وجتديد االعتماد كل �سنتني .
2
اعتماد حمدد
3
(مثل اعتماد الدورات التدريبية والأهليات) .

الر�سم املقرر
بالريال العماين
350
500
50

 -4اعتماد �أجهزة املحاكاة :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

�إ�صدار  /م�صادقة وجتديد كل �سنتني .

1100

2

تعديل االعتماد .

500

3

ا�ستبدال  /بدل فاقد .

50
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ثالثا  :ت�صاريح نقل املواد اخلطرة :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

تقدمي طلب نقل املـواد اخلطرة .

350

2

�إ�صدار وجتديد ت�صريح عام (كل �سنتني) .

1000

3

�إ�صدار ت�صريح حمدد .

70

املــادة ( ) 87
ر�ســــوم املغــــادرة
يح�صل ر�سم مغادرة جلميع الركاب امل�سافرين على الرحالت اجلوية الدولية مبطارات
ال�سلطنـ ــة  ،والرك ـ ــاب املح ـ ــوليـ ــن عل ـ ــى رح ـ ــالت �أخـ ــرى ف ـ ــي الرح ـ ــالت اجلوية الدولي ــة
فـي مطارات ال�سلطنة  ،وركاب الرحالت الداخلية  ،وذلك على النحو الآتي :
امل�سافـــــر

الر�ســـــم

امل�سافر الدويل .

( )10ع�شرة رياالت عمانية

امل�سافر العابر (ترانزيت) .

( )1ريال عماين واحد

امل�سافر املحـ ــول على الرحـ ــالت املحليــة .

( )1ريال عماين واحد

وي�ستثنى من �سداد هذه الر�سوم الفئات الآتية :
 - 1الركاب الذين تقل �أعمارهم عن (� )2سنتني .
� - 2أفراد الطاقم اجلوي امل�سافرين بالزي الر�سمي  ،حاملو بطاقات هوياتهم ال�سارية
واخلا�صة بخطوطهم اجلوية .
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وفـي تطبيق حكم هذه املـادة يكون للم�صطلحات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
 - 1امل�سافــــر الدولـــــي :
امل�سافر على الرحالت اجلوية الدولية مبطارات ال�سلطنة .
 - 2امل�ســــافر العــــابر (الرتانزيت) :
أ�  -امل�سافر الذي ي�صل للمطار برحلة جوية ثم يحول �إىل رحلة جوية �أخرى دون
مغادرة منطقة العبور (الرتانزيت) فـي املطار .
ب  -امل�سافـ ــر الـ ــذي يكمـ ــل رحلتـ ــه عل ــى متـ ــن ذات الطائ ــرة بنفـ ــ�س رقـ ــم الرحلـ ــة
التي و�صل بها  ،وال يغادر منطقة العبور (الرتانزيت) فـي املطار .
 - 3امل�ســافر املحــول على الرحــالت املحليـة :
امل�سافـر الــذي ي�صـل علــى متــن رحلــة جويــة حمليــة �أو دوليــة  ،ويكمــل رحلتــه علــى
متــن رحلة جوية حملية فـي حدود ال�سلطنة .
وتقـ ــوم ال�شركـ ــة القائمة ب�إدارة املطار بجمع املبالغ امل�ستحقة من ر�سوم املغادرة �أو التحويل
من جميع الركاب امل�سافرين عـلى الرحالت الدولية فـي املطار .
وتتولــى الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي ت�سلــم هــذه الر�ســوم فـي املطــارات التــي ال تديرهــا
�أي �شركة  ،وفـي جميع احلاالت يكـون حت�صيل الر�سوم على النحو الآتي :
�أ  -عـ ــلى �شرك ـ ــات الطريان العامل ـ ــة فـي ال�سلطنة �إفادة مكاتبهـا ووكالئه ــا الذي ــن
تتعامل معهم  ،بالإ�ضاف ــة �إىل احتاد النقـل اجلـوي الدويل ( ، )IATAحت�صيل
ر�سوم املغادرة والتحويل لكـل م�سافر فـي وقت �إ�صــدار التذكرة .
ب  -تق ــوم ال�شرك ــة القائم ــة عل ــى خدم ــات الطيــران بتوفـري قائمة �شهريـ ـ ــة لإدارة
املط ـ ــار  ،بالرك ــاب الذيــن غــادروا ال�سلطنــة علــى متــن رحــالت جميــع �شركــات
الطريان العاملة فـي ال�سلطنة .
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ج  -ت�صــدر ال�شركـة القائمة على �إدارة املط ــار �أو الهيئ ــة العام ــة للطيـ ــران املدن ــي
املطالب ــات املالية خـالل الأ�سبـوع الأول مـ ــن ال�شهـ ــر الــتايل وتر�سلها �إىل �شرك ـ ــات
الطريان العـاملة فـي ال�سلطنة .
د  -يجــب عـ ـ ــلى �شرك ـ ــات الطريان العامل ـ ــة فـي ال�سلطن ــة فـي غ�ض ـ ــون ( )3ثالث ــة
�أ�سابي ـ ـ ــع من ت�سلم املطالبات  ،ت�سوية الر�سوم التي يتم جمعها �إىل ال�شركة القائمة
ب�إدارة املطار �أو الهيئة العامة للطريان املدين .
هـ  -تتحمل �شركات الطريان العاملة فـي ال�سلطنة تكلفة املغادرة �أو التحويل امل�ستحق
من �أي من الركاب امل�سـافرين الذين تركوا ال�سلطنة من خاللها دون دفع هذه
الر�سوم لأي �سبب مـ ــن الأ�سبـ ــاب � ،سـ ــواء كانــت التذاكــر قــد �صــدرت مــن ال�شركــة
مبا�شرة �أو عن طريق وكالئهم فـي ال�سلطنة �أو فـي اخلارج .
املــادة ( ) 88
ر�سـوم خدمـات الرقابـة والتفتيـ�ش
 - 1حت�صل �سلطة الطريان املدين ر�سوم خدمات الرقابة والتفتي�ش التي يقوم بها مهند�سو
ومفت�شو �سالمة الطريان و�سالمة املطارات و�سالمة املالحة اجلوية و�أمن الطريان
والت�سهيالت على مزودي اخلدمات وامل�شغلني وحمطات امل�شغلني و�شركات الطريان
وم�ؤ�س�سات ال�صيانة  ،وذلك على النحو الآتي :
�أ  -بالن�سبة للعاملني وفق قانون اخلدمة املدنية :
البدل املقرر عن كل يوم من �أيام املهمة التي يقوم بهــا املهنــد�س �أو املفتــ�ش ح�ســب
قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفـيذية .
ب  -بالن�سبة للعاملني بعقود خارج نطاق قانون اخلدمة املدنية :
( )200مائتـ ــا ريـ ــال عمان ــي ع ــن كـ ــل يـ ــوم م ــن �أيــام املهمة التي يقوم بها املهند�س
�أو املفت�ش ما مل ين�ص العقد على خالف ذلك .
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 - 2فـي جميع الأحوال يتحمل مزود اخلدمة �أو امل�شغل �أو م�ؤ�س�سة ال�صيانة ما ي�أتي :
أ�  -تذاكر ال�سفر على درجة رجال الأعمال من بلد مقر العمل �إىل بلد املهمة والعك�س .
ب  -ر�سوم ت�أ�شريات الدخول الالزمة للمهمة .
املــادة ( ) 89
ر�سـوم طلبـات مزاولـة بعـ�ض الأن�شطـة املتعلقـة بالطيـران
حت�صل �سلطة الطريان املدين ر�سوم طلبات مزاولة الأن�شطة الآتية :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

ن�شاط نقل الركاب املنتظم الدويل .

700

2

ن�شاط نقل الركاب غري املنتظم الدويل .

450

3

ن�شاط نقل ال�شحن اجلوي الدويل .

450

4

ن�شاط نقل الركاب املنتظم وغري املنتظم الداخلي .

450

5

ن�شاط نقل الركاب حتى  20راكبا .

300

6

الن�شاطات التي تدخل فـي نطاق ال�سياحة
(مثل البالونات والريا�ضات اجلوية) .

150

7

ن�شاط الأعمال اجلوية .

300

املــادة ()2
ت�ضاف مادتان برقمي ( )90و (� )91إىل الالئحة التنفيذية لقانون الطريان املدين امل�شار
�إليها  ،ن�صهما الآتي :
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املــادة ( ) 90
ر�ســوم �سالمــة املالحــة اجلويــة
حت�صل �سلطة الطريان املدين ر�سوم �سالمة املالحة اجلوية واخلدمات املرتبطة بها عند
تقدميها من طرف غري حكومي  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1اعتماد مقدمي خدمات املالحة اجلوية واخلدمات املرتبطة بها :
م

البيــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

طلب اعتماد م�ؤ�س�سات ت�صميم �إجراءات خدمات
املالحة اجلوية .

350

�إ�صدار وجتديد اعتماد م�ؤ�س�سات ت�صميم �إجراءات
2
خدمات املالحة اجلوية (كل �سنتني) .

1500

3

طلب اعتماد م�ؤ�س�سات خرائط املالحة اجلوية .

350

4

�إ�صدار وجتديد اعتماد م�ؤ�س�سات خرائط املالحة
اجلوية (كل �سنتني) .

1500

5

طلب اعتماد مقدمي معلومات الطريان .

350

�إ�صدار وجتديد اعتماد مقدمي معلومات الطريان
6
(كل �سنتني) .
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1500

تابع  :اعتماد مقدمي خدمات املالحة اجلوية واخلدمات املرتبطة بها :
م

البيــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

7

طلب اعتماد مقدمي الأر�صاد اجلوية .

350

8

�إ�صدار وجتديد اعتماد مقدمي الأر�صاد اجلوية
(كل �سنتني) .

1500

9

طلب اعتماد مقدمي االت�صاالت
وامل�ساعدات املالحية .

350

10

�إ�صدار وجتديد اعتماد االت�صاالت
وامل�ساعدات املالحية (كل �سنتني) .

2000

طلب اعتماد مقدمي معلومات الطريان للمطارات
11
(. )AFIS

350

�إ�صدار وجتديد اعتماد مقدمي معلومات الطريان
12
للمطارات(( )AFISكل �سنتني) .

1000

13

طلب اعتماد مقدمي احلركة اجلوية .

350

14

�إ�صدار وجتديد اعتماد مقدمي احلركة اجلوية
(كل �سنتني) .

2000
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 - 2اعتماد م�ؤ�س�سات التدريب املرتبطة بخدمات املالحة اجلوية :
الر�سم املقرر
البيــــــــــــــــان
م
بالريال العماين
طل ـ ــب اعتم ـ ـ ــاد م�ؤ�س�س ـ ـ ــات التدري ـ ـ ـ ــب املرتبطـ ـ ـ ــة
بخدمات املالحة اجلوية لأي من املجاالت الآتية :
أ�  -احلركة اجلوية .
ب  -الأر�صاد اجلوية .
1

ت  -معلومات الطريان .

350

ث  -املالحة اجلوية .
ج � -إجراءات وخرائط املالحة اجلوية .
ح � -أي جمال �آخر مرتبط بخدمات املالحة اجلوية .

2

3

�إ�صدار وجتديد اعتماد م�ؤ�س�سات التدريب
املرتبطة بخدمات املالحة اجلوية (كل �سنتني) .

اعتماد مقررات م�ؤ�س�سات التدريب
املرتبطة بخدمات املالحة اجلوية .
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1500

100

املــادة ( ) 91
ر�ســوم �سالمــة و�أمــن املطــارات
 - 1ر�سوم تراخي�ص �سالمة و�أمن املطارات :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

طلب ترخي�ص املطار .

1000

2

�إ�صدار �أو جتديد ترخي�ص املطار (كل �سنتني) .

5000

3

�إعادة مترين طوارئ .

5000

4

5
6
7
8
9

ر�سوم �سالمة و�أمن املطارات لكل وحدة ر�سوم
(وحدة الر�سوم هي راكب دويل واحد (مغادر �أو حمول)
�أو ب�ضائع �شحن �صادرة مبا يقارب  200مائتي كجم)
يتم حت�صيلها عن طريق ال�شركات امل�شغلة للمطارات .
طلب ترخي�ص مركز تدريب مكافحة احلرائق
فـي جمال الطريان .
�إ�صدار �أو جتديد ترخي�ص مركز تدريب مكافحة
احلرائق (كل �سنتني) .
طلب ترخي�ص مركز تدريب �سالمة
و�أمن الطريان املدين .
�إ�صدار �أو جتديد ترخي�ص مركز تدريب
�سالمة و�أمن الطريان املدين (كل �سنتني) .
�إ�صدار ترخي�ص ع�ضو طاقم الطائرة
للناقلني الوطنيني .
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ريال واحد

350
3000
350
3000
ريال واحد

 - 2ر�سوم خدمات حماية املطار والطريان :
م
1
2
3
4
5
6

7

التفا�صيــل
خدمـ ــات ا�ست�شاريـ ــة �أوليــة حــول �إن�شــاء/
تطوير مطارات جديدة .
تقييــم طلــب �إنـ�شـاء مبنــى �سكنـي ت�صــل م�ساحــة
البناء حتى (� )1000ألف مرت مربع .
تقيي ــم طل ــب �إن�ش ــاء مبنـ ــى �سكن ــي تزي ــد م�ساح ــة
البنــاء على (� )1000ألف مرت مربع .
تقييم طلب �إن�شاء مبنى غري �سكني/حكومي ت�صل
م�ساحة البناء حتى (� )1000ألف مرت مربع .
تقييم طلب �إن�شاء مبنى غري �سكني/حكومي تزيد
م�ساحة البناء على (� )1000ألف مرت مربع .
تقييم طلب ا�ستخدام�/إن�شاء/تركيب �أبراج�/أعمدة/
�سقاالت وغريها من الهياكل املماثلة
ذات الطبيعة الدائمة .
تقييم طلب ا�ستخدام�/إن�شاء/تركيب رافعات/
�أبراج�/أعمدة�/سقاالت وغريها من الهياكل املماثلة
ذات الطبيعة امل�ؤقتة .

تقييــم طلــب تركيــب كيبل كهرباء/ات�صاالت بني
8
�أبراج�/أعمدة�/سقاالت وغريها من الهياكل املماثلة .

الر�سم املقرر
بالريال العماين
2000
25
100
50
200
 200للهيكل

 100للهيكل
100

9

طلب زيادة ارتفاع مبنى .

50

10

تقييم طلب �إن�شاء دور للعبادة .

جماين
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تابع  :ر�سوم خدمات حماية املطار والطريان :
م
11
12
13

التفا�صيــل
تقدمي خدمة درا�سة جوية للأرا�ضي التي ت�صل
م�ساحتها (� )1000ألف مرت مربع .
تقدمي خدمة درا�سة جوية للأرا�ضي التي تزيد
م�ساحتها على (� )1000ألف مرت مربع .
�إجراء درا�سة حماكاة لكل مبنى .

�إجراء درا�سة حماكاة م�شروع �أبراج االت�صاالت
14
وخطوط الكهرباء �أو الرافعات الربجية �أو غري ذلك .

الر�سم املقرر
بالريال العماين
100
250
150
100

15

تقدمي طلب تركيب الفتة �إعالنية .

50

16

تقييم طلب �إن�شاء م�سار خط كهرباء .

200

 17تقييم طلب ت�صوير جوي ( الطائرات بدون طيار) .

25

18

تقييم طلب ت�شغيل �إ�ضاءات ليزر .

25

19

تقدمي طلب �إطالق �ألعاب نارية .

100

تقدمي املوافقة على �أن�شطة متنوعة مثل :
20
( منطاد  -بر�شوت  -طائرة برمائية  -طائرات ورقية) .

50

يحدد ال�سعر ح�سب
 21خدمات �أخرى ذات عالقة باملطارات وعوائق الطريان  .الطلب بحد �أدنى
( )50رياال عمانيا
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قـــرار
رقـــم 2016/54
ب�إ�صـدار الالئحـة املاليـة للهيئـة العامـة للطيـران املدنـي
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/43ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة للطريان املدين ،
و�إىل موافق ــة جمل ــ�س �إدارة الهيئ ــة العامـ ــة للطيـ ــران املدنـ ــي فـي اجتماعـ ــه رق ـ ــم 2015/4
بتاريخ  15من دي�سمرب 2015م ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة املالية للهيئة العامة للطريان املدين 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  26 :من جمادى الثانية 1437هـ
املـوافـــــق  4 :من ابريــــــــــــــــــــــــل 2016م
د � .أحمــــد بن حممــــد بن �سـالــم الفطيـ�سي
وزير النقل واالت�صاالت
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للطريان املدين
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1143
ال�صادرة فـي 2016/4/17م
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الالئحـة املاليـة للهيئـة العامـة للطيـران املدنـي
البـاب الأول
تعاريـــف
املـــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام هذه الالئح ــة  ،يكـ ــون للكلم ـ ــات والعب ـ ــارات الآتيــة املعنــى املبيـن قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 الهيئــة :الهيئة العامة للطريان املدين .
 املجلــ�س :جمل�س �إدارة الهيئة .
 الرئيـ�س التنفيـذي :الرئي�س التنفيذي للهيئة .
 املديــر العــام :املدير العام خلدمات الإ�سناد بالهيئة .
 املديــر املالــي :مدير الدائرة املالية بالهيئة �أو مدير دائرة خدمات الإ�سناد مبكتب الهيئة فـي
حمافظة ظفار بح�سب احلال .
 املوظفـون املاليـون :املحا�سبون واملدققون الداخليون واملراجعون و�أمناء اخلزائن وحاملو ال�سلف
بنوعيها وكتبة ال�ش�ؤون املالية و�أمناء املخازن و�أمناء ال�سجل فـي الهيئة .
 املفـو�ض بالإنفـاق :الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه .
 اجلهـة املخت�صـة بال�شـ�ؤون املاليـة :الدائرة املالية بالهيئة  ،ودائرة خدمات الإ�سناد مبكتب الهيئة فـي حمافظة ظفار .
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 التق�سيـم الإداري املختـ�ص بالتدقيـق الداخلـي :التق�سيــم املختــ�ص بالتحقــق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائــح والقــرارات
ال�ساريــة  ،واقرتاح الإجراءات والتو�صيات الالزمة للمحافظة على �أموال الهيئة .
 امليزانيـــة :الربنامج املايل املعد فـي �إطار اخلطة العامة للهيئة عن �سنة مالية مقبلة .
 احل�سـاب اخلتامـي :املوارد واال�ستخدامات الفعلية عن ال�سنة املالية املنتهية موزعة ح�سب ت�صنيف
امليزانية  ،بالإ�ضافة �إىل املركز املايل للهيئة فـي نهاية ال�سنة املالية .
 التق�سيـم الإداري املختـ�ص بال�شـراء :دائــرة اخلدمــات الفنيــة بالهيئــة ودائــرة خدمــات الإ�سنــاد مبكتــب الهيئــة فـي
حمافظــة ظفار � ،أو �أي تق�سيم �إداري �آخر خمت�ص بال�شراء والتعاقد بالهيئة  ،يبا�شر
االخت�صا�صات نف�سها �أو جزءا منها .
 �أمــر ال�شــراء :النموذج الذي ي�ستخدمه التق�سيم الإداري املخت�ص بال�شراء لتكليف �أي مورد -
�سواء كــان جهــة حكوميــة �أو م�ؤ�س�ســة �أو �شركة �أو فردا  -بتوريد �سلع �أو �أداء خدمــات
للهيئــة  ،وقد يكون يدويا �أو عن طريق ال�شبكة املعلوماتية العاملية  ،وتعترب ال�شروط
امللحقة به جزءا ال يتجز أ� من �شروط التعاقد .
البـاب الثانـي
ال�صالحيـات واالخت�صا�صـات املاليـة
الف�صـل الأول
ال�صالحيـات واالخت�صا�صـات املاليـة للمجلـ�س
املـــادة ( ) 2
يتوىل املجل�س ال�صالحيات واالخت�صا�صات املالية الآتية :
�أ  -اعتماد الالئحة املالية للهيئة ونظمها املالية واملحا�سبية  ،بعد موافقة وزارة املالية .
ب  -اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة  ،وح�سابها اخلتامي قبل رفعه �إىل وزارة
املالية .
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ج  -حتديد قيمة الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها ،
وي�صدر بها قرار من رئي�س املجل�س  ،بعد موافقة وزارة املالية .
د � -إقرار خطط وبرامج وم�شروعات الهيئة .
هـ  -اعتمـ ــاد تقاريـ ــر التدقيـ ــق املال ــي والإداري عــن �أعمـ ــال الهيئ ـ ــة  ،وفـ ـ ــق القواعـ ــد
املعمول بها فـي ال�سلطنة .
الف�صل الثاين
ال�صالحيات واالخت�صا�صات املالية للرئي�س التنفيذي
املـــادة ( ) 3
الرئي�س التنفيذي هو امل�س�ؤول عن �أموال الهيئة  ،وعن الإ�شراف على الأعمال املالية فـي
الهيئة  ،وعن �سالمة الإجراءات اخلا�صة بها  ،وعن �إ�صدار �سندات ال�صرف طبقا للقوانني
واللوائح والقرارات املعمول بها  ،وفـي حدود االعتمادات املدرجة بامليزانية ال�سنوية للهيئة ،
وله �أن يفو�ض بع�ض �صالحياته فـي هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 4
يتوىل الرئي�س التنفيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة  ،وفقا للقوانني والنظم
الإداري ــة واملالي ــة املعم ــول بهــا فـي اجلهــات احلكوميــة  ،ويبا�شــر على الأخــ�ص ال�صالحيــات
الآتية :
أ�  -الإ�شراف على �إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة .
ب  -الإ�شراف على �إعداد م�شروع احل�ساب اخلتامي للهيئة .
ج  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�صاب املقرر له قانونا .
د  -اعتمــاد �سن ــدات ال�صــرف بعـ ــد الت أ�كـ ــد من توافـ ــر ال�شـ ــروط القانوني ــة واملالي ــة
واملحا�سبية الالزمة .
هـ  -اقرتاح خطط وبرامج وم�شروعات الهيئة  ،ودرا�سة التقارير الدورية عن �أعمال
الهيئة  ،قبل عر�ضها على املجل�س .
و  -اقرتاح قيمة الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها ،
ورفعها �إىل املجل�س .
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الف�صل الثالث
ال�صالحيات واالخت�صا�صات املالية للمدير العام
املـــادة ( ) 5
املديـ ـ ــر الع ــام هــو امل�سـ ـ�ؤول أ�م ــام الرئي ـ ــ�س التنفي ـ ــذي عن تنفيـ ــذ �أحكـ ــام ه ــذه الالئح ــة ،
وعن متابعــة الأعمـال املالية فـي الهيئــة  ،وع ــن �سالمــة الإج ــراءات اخلا�صـ ــة بها  ،ويبا�شــر
 على الأخ�ص  -ال�صالحيات الآتية :أ�  -اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفيذا لها  ،واتباع النظم املالية واملحا�سبية املقررة فـي هذه الالئحة .
ب  -التحق ـ ــق من اتخـ ـ ــاذ االحتياط ـ ــات الكافيـ ــة  ،والإجـ ــراءات الالزم ـ ــة للمحافظ ـ ــة
على �أموال الهيئة .
ج  -التحقق من حت�صيل �إيرادات الهيئة فـي مواعيدها  ،وقيدها فـي ال�سجالت املعدة
لذلك .
د  -التحقق من قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
هـ  -التحقق من �أن ال�صرف يتم فـي حدود املخ�ص�صات املالية املعتمدة فـي امليزانية .
و  -درا�سة التقارير والبيانات املقدمة �إليه من املخت�صني بالهيئة  ،قبل عر�ضها على
الرئي�س التنفيذي .
ز  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة
له .
ح  -اعتمـ ــاد �سنـ ــدات ال�صـ ــرف بعد الت�أك ــد من تواف ــر ال�ش ــروط القانوني ــة واملالي ــة
واملحا�سبية فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة له .
ط  -متابعة ت�سوية ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة فـي التواريخ املحددة لذلك .
ي  -الإ�شراف على �إعداد التقارير الدورية عن �أعمال الهيئة  ،وعر�ضها على الرئي�س
التنفيذي .
ك  -متابعة تنفيذ �إعداد امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي  ،وعر�ضها على الرئي�س
التنفيذي .
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ل  -اقرتاح التعديالت املراد �إدخالها على اللوائح والنظم املالية واملحا�سبية  ،بالتن�سيق
مع املدير املايل والتق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي .
م � -أي مهام �أخرى يكلف بها من الرئي�س التنفيذي .
الف�صل الرابع
ال�صالحيات واالخت�صا�صات املالية للمدير املايل
املـــادة ( ) 6
املدير املايل هو امل�س�ؤول عن كافة الأعمال املالية واملحا�سبية التي تتعلق بح�سابات الهيئة
ومعامالتها املالية وقيدها فـي ال�سجالت اخلا�صة بها  ،وتنفيذ كافة الإجراءات املتبعة فـي
املحافظة على �أموال الهيئة  ،ويبا�شر على الأخ�ص ما ي�أتي :
�أ  -الإ�شراف على م�سك وتنظيم ال�سجالت املالية للهيئة .
ب  -حت�صي ــل الإيرادات فـي مواعيدها  ،وقيدها فـي ال�سجالت املعدة لذلك  ،واتخاذ
كافــة ال�سبــل وا إلجــراءات الالزمــة لتح�صيلهــا فـي مواعيدهــا قبل انتهــاء ال�سنــة
املالية .
ج  -قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
د  -التحقق من �أن ال�صرف يتم فـي حدود املخ�ص�صات املالية املعتمدة فـي امليزانية ،
و�أنه قد مت توجيهها �إىل الغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله .
هـ  -مراجعة �سندات ال�صرف  ،للت�أكد من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية
امل�ؤيدة لل�صرف .
و  -اعتماد �سندات ال�صرف فـي حدود ال�صالحيات املالية املمنوحة له  ،بعد اعتمادها
من قبل التق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي .
ز  -ا�ستكمال �إجراءات حتويل املبالغ امل�ستحقة مبوجب �سندات ال�صرف �إىل م�ستحقيها .
ح  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود  ،بعد التحقق من توافر ال�شروط القانونية
واملالية واملحا�سبية الالزمة فـي حدود ال�صالحيات املالية املقررة له .
ط  -ت�سويــة ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة فـي التواريــخ املحــددة لذلك  ,وفقا لأحكــام هذه
الالئحة .
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ي � -إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة .
ك � -إعداد احل�ساب اخلتامي للهيئة .
ل  -اتخاذ �إجراءات الت�أمني على اخلزائن وحمتوياتها وممتلكات الهيئة �ضد جميع
الكوارث والأخطار .
م � -أي مهام �أخرى يكلف بها .
الف�صل اخلام�س
التق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي
املـــادة ( ) 7
يخت�ص التق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي ب�صفة �أ�سا�سية بالتحقق من تطبيق
�أحكام القوانني واللوائح والقرارات املالية املعمول بها واملبادئ والأ�صول املحا�سبية املتعارف
عليها  ،كما يخت�ص باقرتاح الإجراءات والتو�صيات الالزمة للمحافظة على �أموال الهيئة .
املـــادة ( ) 8
يبا�شــر التق�سيــم الإداري املختــ�ص بالتدقيــق الداخلــي اخت�صا�صاتــه املقــررة له  ،مبقت�ضى
القوانيــن وغريهــا من اللوائــح والقــرارات ال�صــادرة فـي هذا ال�شـ ـ�أن  ،وفقا لربنامــج تدقيــق
�سنوي يعتمده الرئي�س التنفيذي قبل بداية كل �سنة مالية .
وتخ�ضع كافة القيود املحا�سبية �سواء فيما يتعلق مب�صروفات الهيئة �أو �إيراداتها �أو الأموال
الثابتة واملنقولة املخ�ص�صة لها  ،وامل�ستندات وال�سجالت املالية فـي الهيئة للتدقيق الداخلي .
وال يجــوز للتق�سيــم الإداري املختــ�ص بالتدقيــق الداخلي �إجازة �أي �سند �صــرف لالعتمــاد ،
�إذا تبيــن �أنه ينط ــوي على خمالف ــة لأحكام القوانيــن واللوائــح والنظــم املاليـة املعمول بهــا
�أو للعقود واالرتباطات ال�سارية .
املـــادة ( ) 9
يتولــى التق�سي ـ ــم الإداري املختـ ـ ــ�ص بالتدقيـ ـ ــق الداخل ــي �إع ــداد تقاريـ ــر دوري ـ ــة تع ـ ــر�ض
على الرئيــ�س التنفيــذي  ،تت�ضمــن نتائــج التدقيــق والفحــ�ص واملخالفــات املاليــة و�أ�سبابهــا
واقرتاح و�سائل تالفيها  ،ويتم �إخطار املدير العام واملديرين املعنيني بالهيئة بن�سخة منها ،
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لإجراء التعديــالت �أو الت�صحيحــات الالزمة  ،والعمل على تالفيها م�ستقبال  ،كما يتوىل
درا�سة املالحظات الواردة فـي تقارير جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  ،بالتن�سيق مع
التق�سيمات الإدارية املخت�صة بالهيئة .
املـــادة ( ) 10
يجب على موظفـي اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية تقدمي القيود وامل�ستندات وال�سجالت
املالي ـ ــة �إىل التق�سيــم الإداري املختـ ــ�ص بالتدقيـ ــق الداخلــي لتدقيقهــا  ،كم ــا يج ــب تزوي ـ ــد
املدققني ب�أي معلومات �أو بيانات تف�صيلية عند طلبها .
الباب الثالث
النظام املايل واملحا�سبي بالهيئة
الف�صل الأول
امليزانية
الفرع الأول
م�شروع امليزانية
�أوال � :أ�س�س �إعداد م�شروع امليزانية :
املـــادة ( ) 11
تقوم الهيئة ب�إعداد م�شروع ميزانيتها فـي �إطار النظم التي ت�صدر من وزارة املالية  ،وحتت
�إ�شراف الرئي�س التنفيذي .
املـــادة ( ) 12
ت�شك ــل بق ــرار من الرئي ــ�س التنفيـ ــذي جلنـ ــة  ،برئا�س ــة املديـ ــر الع ــام  ،تخت ــ�ص بالإ�شـ ــراف
على �إعــداد م�شــروع امليزانيــة  ،وبعد مناق�شـ ــة م�شــروع امليزانيــة مع التق�سيمــات الإداري ــة
املخت�صة فـي الهيئة  ،يعر�ض الرئي�س التنفيذي م�شروع امليزانية على املجل�س العتماده
قبل نهاية �شهر �سبتمرب من ال�سنة ال�سابقة مبا�شرة لل�سنة املالية مل�شروع امليزانية .
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املـــادة ( ) 13
يراعــى عن ــد �إع ــداد م�ش ــروع امليزاني ــة �أن ت�شم ــل تقدي ــرات املــوارد واال�ستخدام ــات كاف ــة
التق�سيمات الإدارية للهيئة .
املـــادة ( ) 14
يتبع فـي �إعداد م�شـروع امليزانية �أ�سا�س اال�ستحقاق  ،بحيث حتمل كل �سنة مالية مبا يخ�صها
من م�صـروف �أو �إيراد ب�صـرف النظر عن ال�سنة املالية التي يتم فيها الإنفاق �أو التح�صيل .
املـــادة ( ) 15
يجب �أن يت�ضمن م�شروع امليزانية كافة املوارد واال�ستخدامات  ،وال يجوز تخ�صي�ص مورد
معني ملواجهة �إنفاق حمدد �إال فـي الأحوال التي ي�صدر بها مر�سوم �سلطاين � ،أو التي تكون
تنفيذا التفاقيات التزمت الهيئة بها .
املـــادة ( ) 16
ت�صنــف امليزانيــة �إىل أ�بــواب وف�صــول وبنــود ومواد  ،وفقا للت�صنيــف الذي يعتمده املجلــ�س ،
وفـي جميع الأحوال  ،يراعى فـي الت�صنيف ما ي�أتي :
 - 1املوارد املالية للهيئة  ،وت�شمل ما ي�أتي :
أ�  -االعتمادات التي تخ�ص�ص للهيئة فـي امليزانية العامة للدولة .
ب  -ح�صيلة الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة  ،مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
ج  -عوائد �أموال الهيئة .
د  -املنح والهبات التي يقرر املجل�س قبولها  ،وفقا للقوانني والنظم املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
هـ � -أي موارد �أخرى يحددها املجل�س  ،ويوافق عليها جمل�س الوزراء .
 - 2اال�ستخدامات  ،وت�شمل ما ي�أتي :
أ�  -امل�صروفات اجلارية .
ب  -امل�صروفات الر�أ�س مالية  ،وت�شمل  :امل�صروفات غيـر املرتبطة بامل�شروعات ،
وتكاليف تنفيذ وجتهيز امل�شروعات .
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املـــادة ( ) 17
يراعى فـي إ�عــداد تقديــرات امليزانيــة النتائج الفعلية  ،لتنفيــذ امليزانيــات ال�سابقــة ونتائج
املتابع ــة املالي ــة فـي ال�سنــة ال�سابقــة  ،واملقاييــ�س والأمن ــاط الكمي ــة واملالي ــة  ،والدرا�س ــات
والأبحاث العلمية واالقت�صادية التي ت�ؤدي �إىل حتقيق الأهداف  ،وامل�شروعات التي تتقرر
فـي اخلطة ال�سنوية والقوانني واللوائح والقرارات ال�سارية .
ثانيا � :أ�س�س تقدير املوارد :
املـــادة ( ) 18
يراعى عند �إعداد تقديرات موارد امليزانية ما ي�أتي :
أ�  -اال�سرت�شاد باملوارد التي مت حت�صيلها خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني .
ب  -الزيادة �أو االنخفا�ض املتوقع فـي املوارد عن ال�سنة املالية حمل التقدير نتيجة
التغريات فـي الأن�شطة القائمة وت�شغيل امل�شروعات اجلديدة واملتوقع حت�صيله
من املوارد املت�أخر حت�صيلها عن الأعوام ال�سابقة  ،والعائد من الر�سوم واملبالغ
التي تتقا�ضاها الهيئة  ،مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
ج  -الإ�شارة �إىل القوانني واللوائح والقرارات اخلا�صة بكل �إيراد .
د  -ت�أثيـر القوانني واللوائح والقرارات ال�سارية على امليزانية اجلاري العمل بها  ،وما
يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة من تعديالت .
هـ  -التـزام الدقة والبعد عن املغاالة فـي التقدير .
و  -مراعــاة جميـع العوامل التي ت�ؤثـر فـي اجتـاه الإيـراد  ،كالعوامـل االقت�صاديــة
واالجتماعية .
ز  -يجب تقدير املوارد كاملة دون ا�ستقطاع �أي نفقات منها .
ثالثا � :أ�س�س تقدير اال�ستخدامات :
 - 1امل�صروفات اجلارية :
املـــادة ( ) 19
يراعى فـي تقدير امل�صروفات اجلارية ما ي�أتي :
أ�  -العمل على تر�شيد الإنفاق .
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ب  -اال�سرت�شاد بالنفقات الفعلية خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني .
ج  -ت�أثيــر القوانني واللوائح والقرارات ال�سارية على امليزانيــة اجلــاري العمــل بها ،
وما قد يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة من تعديالت .
املـــادة ( ) 20
يراعى فـي تقدير بند الرواتب والأجور ما ي�أتي :
�أ � -أن ت�شمل التقديرات كافة الرواتب والأجور والبدالت وامل�ستحقات املالية الأخرى
جلميع املوظفني والعاملني بالهيئة  ،وفقا للأنظمة املعمول بها .
ب � -أن يكون عدد الوظائف بالهيئة متفقا مع هيكلها التنظيمي املعتمد .
ج  -ح�ساب التعديالت الوجوبية فـي الرواتب والأجور املرتتبة على �صدور مرا�سيم
�سلطانية � ،أو نتيجة ملنح العالوات الدورية �أو اال�ستثنائية �أو املكاف�آت �أو التـرقيات .
د � -إي�ضاح املبـررات الالزمة بالن�سبة للزيادة غيـر الوجوبية فـي الرواتب والأجور .
املـــادة ( ) 21
يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات ال�سلعية ما ي�أتي :
أ�  -تقدير امل�ستلزمات ال�سلعية التي ترتبط مبا�شرة ب�أداء الهيئة ملهامها على �أ�سا�س
حجم الن�شاط امل�ستهدف واملعدالت النمطية املو�ضوعة مع اال�سرت�شاد مبعدالت
اال�ستهالك خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني  ،واملتوقع ا�ستهالكه خالل ال�سنة
املالية اجلارية .
ب � -أن يت�ضمن تقدير امل�ستلزمات ال�سلعية ما حتتاجه امل�شروعات اجلديدة للهيئة
والتي تتم  ،وتدخل فـي مرحلة الت�شغيل خالل �سنة التقدير .
ج  -ح�ساب الكميات املتوقع توافرها باملخازن عند بدء ال�سنة املالية حمل التقدير .
املـــادة ( ) 22
يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات اخلدمية ما ي�أتي :
أ�  -يقدر بند الإيجار وفقا ملا ت�ست�أجره الهيئة من �أرا�ض �أو مبان  ،ويرفق بيان بهذه
الأرا�ضي واملباين مو�ضحا به القيمة الإيجارية لكل منها  ،وتاريخ بداية ونهاية
عقد الإيجار .
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ب  -يكون تقدير اعتماد عقود اخلدمات على �أ�سا�س العقود القائمة واملتوقع ا�ستمرارها
ال�سنة املقبلة  ،وكذلك العقود اجلديدة املتوقع �إبرامها فـي تلك ال�سنة  ،ويقت�صر
التقدير على العقود املتعلقة بالأعمال اجلارية فقط دون تلك املتعلقة بتنفيذ
جتهيز امل�شروعات .
ج � -أن يك ــون الت�أميــن على �أم ــوال الهيئ ــة  ،وفقــا للقواع ــد املعم ــول بها فـي اجله ــات
احلكومية .
 -2امل�صروفات الر�أ�س مالية :
املـــادة ( ) 23
ت�شمل امل�صروفات الر�أ�س مالية غري املرتبطة بتنفيذ وجتهيز امل�شروعات املبالغ الالزمة
ل�شـراء الأ�صـول الثابتـة  ،كالأثـاث واملعـدات للمكاتـب وامل�ساكــن وال�سيــارات وو�سائــل النقــل
والآالت واملعدات وغريها .
ويراعـى عند تقدي ــر االعتم ــادات الالزمة لتلـك امل�صروف ــات ح�س ــاب مدى التو�س ــع املنتظ ــر
فـي حجم ن�شاط الهيئة والتكلفة املتوقعة ل�شراء هذه الأ�صول خالل ال�سنة املالية مو�ضع
التقدير  ،مع الأخذ فـي احل�سبان العمر الإنتاجي لهذه الأ�صول ح�سب �أنواعها املختلفة .
املـــادة ( ) 24
يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفيذ وجتهيز امل�شروعات ما ي�أتي :
أ�  -تقدير امل�شروعات اجلاري تنفيذها  ،وفقا للعقود املوقعة وبرنامج التنفيذ خالل
ال�سنة املالية حمل التقدير .
ب  -تقدير تكاليف امل�شروعات اجلديدة فـي �ضوء املراحل املتوقع تنفيذها خالل �سنة
التقدير .
الفرع الثاين
تنفيذ امليزانية
املـــادة ( ) 25
تبد أ� ال�سنة املالية للهيئة فـي اليوم الأول من �شهر يناير من كل �سنة  ،وتنتهي فـي اليوم
( )31احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة ذاتها .
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املـــادة ( ) 26
فـي حال عدم �إقرار ميزانية الهيئة قبل بداية ال�سنة املالية  ،ي�ستمر الإنفاق باعتمادات
�شهرية ي�صدر الرئي�س التنفيذي ب�ش�أنها �سندات �صرف بن�سبة ( )12/1من ميزانية ال�سنة
املالية ال�سابقة ملواجهة النفقات املتكررة  ،على �أن ت�سدد املبالغ التي �أنفقت على هذا الوجه
من امليزانية اجلديدة بعد �إقرارها .
املـــادة ( ) 27
ال يعفـي اعتماد امليزانية من وجوب االلتزام ب�أحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول
بها � ،سواء كان ذلك متعلقا بتنظيم ال�سلطات املالية �أم مبا يتطلبه تنفيذ امليزانية من
�إجراءات .
املـــادة ( ) 28
يجوز للرئي�س التنفيذي جتاوز بنود االعتمادات املالية للهيئة �أو النقل من بند �إىل �آخر ،
�أو من مادة �إىل �أخرى �ضمن البند الواحد فـي الأحوال  ،وبال�شروط الآتية :
�أ � -أن يكون النقل بني بنود امل�صروفات اجلارية املعتمدة للهيئة .
ب � -أن يكون النقل من املخ�ص�صات الإمنائية املعتمدة مل�شروع �إمنائي �إىل م�شروع �آخر ،
ب�شرط �أن يكون ذلك ملقابلة زيادة فـي تكلفة تنفيذ هذا امل�شروع .
ج  -جتاوز املخ�ص�صات املعتمدة لإن�شاء �أي م�شــروع �إمنائي فـي حدود ( )%10ع�شــرة
باملائة من التكلفة التقديرية املعتمدة فـي خطة التنمية بعد موافقة وزارة املالية ،
وتعر�ض طلبات التجاوز التي تزيد على هذه الن�سبة على املجل�س .
ويجوز للرئي�س التنفيذي طلب اعتمادات �إ�ضافية من وزارة املالية فـي غري الأحوال الواردة
فـي هذه املادة .
الف�صل الثاين
املوارد والرقابة على حت�صيلها
املـــادة ( ) 29
يكون حت�صيل املوارد طبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها فـي الهيئة .
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املـــادة ( ) 30
يتم حت�صيل املوارد نقدا �أو ب�شيكات م�ستحقة الدفع �أو ب�أي �آلية �أخرى  ،ووفقا للأنظمة
الإلكرتونية املعمول بها فـي الهيئة .
ويجوز قبول خطابات ال�ضمان التي ت�صدرها امل�صارف املعتمدة بال�سلطنة ل�ضمان �سداد
املوارد امل�ستحقة .
املـــادة ( ) 31
يجب على اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية عند حت�صيل �أي مبالغ ل�صالح الهيئة  ،اتباع ما
ي�أتي :
�أ � -إ�صدار �إي�صال ر�سمي على النموذج املعتمد عن كل مبلغ يتم حت�صيله  ،ويجب �أن
يكون الإي�صال خمتوما بخامت الهيئة .
ب  -ا�ستيفـ ــاء الإي�ص ــال لكافة البيان ــات املطلوب ــة  ،وقيد املبالغ التي يتم حت�صيله ــا
بالأرقام واحلروف  ،وفـي حال وجود اختالف بينهما  ،يعتد باملبلغ املقيد باحلروف .
ج  -ت�سجيل املتح�صالت فـي ال�سجالت املخ�ص�صـة لذلك  ،وفقا للإجــراءات املعمــول
بها فـي الهيئة .
د � -إيداع املتح�صالت اليومية فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لدى امل�صارف لهذا الغر�ض .
املـــادة ( ) 32
ال�شيكات املرجتعة من امل�صارف لعدم �صرفها لأي �سبب من الأ�سباب ال ت�ستبعد قيمتها من
احل�سابات التي قيدت فيها  ،بل تقيد فـي ح�ساب معلق حتت ا�سم “�شيكات مرجتعة“ بر�سم
التح�صيــل  .وعلى اجلهــة املخت�صــة بال�ش ـ�ؤون املالية اتخاذ الإجــراءات الالزمــة لتح�صيــل
مبالغ ال�شيكات املرجتعة فورا .
املـــادة ( ) 33
يجــب عند �إلغــاء �إي�صــال لأي �سبــب  ،الت�أ�شري على جميع الن�ســخ بكلمــة (ملغى)  ،وحفــظ
جميع الن�سخ امللغاة فـي دفرت الإي�صاالت املعد لهذا الغر�ض .
-740-

املـــادة ( ) 34
دفاتر الإي�صاالت الر�سمية هي دفاتر مالية ذات قيمة  ،وتكون عهدة لدى املحا�سب املخت�ص
باجلهــة املخت�صــة بال�ش ـ�ؤون املاليــة  ،ويجب  -فـي حالة تغييــر املحا�ســب � -إعــداد حم�ضــر
لت�سليم العهدة ملن يخلفه  ،ويعتمد املح�ضر من قبل املدير املايل .
املـــادة ( ) 35
جتري اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية مقارنة ن�صف �سنوية بني املوارد املقدرة فـي امليزانية
املعتمدة  ،وبني ما مت حت�صيله منها فعال خالل الفرتة امل�شار �إليها  ،وتعد تقريرا يو�ضح
�أ�سباب الزيادة �أو العجز  ،مع بيان الإجراءات التي تتخذ فـي حالة وجود عجز فـي املوارد
الفعلية .
املـــادة ( ) 36
حتتفظ اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية ب�سجل حل�صر املبالغ التي مل يتم حت�صيلها من
املوارد خالل ال�سنة املالية املنتهية  ،وتعد بيانا بهذه املبالغ خالل �شهر يناير من ال�سنة
التالية  ،ويجب عليها متابعة حت�صيلها والت�أ�شري بال�سجل املخ�ص�ص لذلك مبا يفيد �إمتام
التح�صيل فعال  ،كما تعد تقريرا ن�صف �سنوي مبا مت حت�صيله من هذه املبالغ  ،ويتم
عر�ضه على الرئي�س التنفيذي .
املـــادة ( ) 37
تقوم اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية بدرا�سة �أ�سباب تعذر حت�صيل املوارد  ،واتخاذ الإجراءات
الالزمة ب�ش�أنها  ،و�إعداد تقرير بذلك  ،وعر�ضه على الرئي�س التنفيذي .
املـــادة ( ) 38
تودع النفقات امل�سرتدة فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لدى امل�صارف .
املـــادة ( ) 39
تقيد النفقات امل�سرتدة على النحو الآتي :
�أ  -باال�ستبعاد من البند الذي �صرفت منه � ،إذا مت ال�صرف واال�سرتداد خالل �سنة
مالية واحدة .
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ب  -بالإ�ضافة حل�ساب املوارد الأخرى �إذا كانت قد �صرفت خالل �سنة مالية �سابقة ،
ومت اال�سرتداد فـي �سنة مالية تالية .
وفـي احلالتني  ,يجب ذكر رقم وتاريخ �سند ال�صرف الذي مت ال�صرف مبوجبه .
املـــادة ( ) 40
يلتزم كل من ت�سبب بخطئه العمدي �أو �إهماله اجل�سيم فـي �صرف �أي مبالغ بدون وجه حق
برد قيمتها �إىل الهيئة .
الف�صل الثالث
النفقات والرقابة على �صرفها
املـــادة ( ) 41
يتوىل الرئي�س التنفيذي �إخطار وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  ,مبا
ي�أتي :
أ� � -أ�سماء املفو�ضني بالإنفاق  ،والوظيفة التي ي�شغلها كل منهم  ،وحدود ال�صالحية
املخولة لكل منهم  ،ومناذج توقيعاتهم .
ب � -أي تعديل فـي �أ�شخا�ص املفو�ضني بالإنفاق �أو حدود �صالحياتهم .
املـــادة ( ) 42
يتوىل املف ــو�ض بالإنفاق االرتباط بقيم ــة امل�شرتي ــات �أو تكاليــف �أداء اخلدمــات �أو تنفي ــذ
الأعمال  ،مع مراعاة ما ي�أتي :
أ� � -أن يتم االرتباط مبراعاة �أحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها فـي
الهيئة والعقود املربمة فـي هذا ال�ش�أن  ،وغريها من القواعد والأنظمة الواجبة
التطبيق .
ب � -أن يكون االرتباط بالإنفاق فـي حدود املخ�ص�صات املدرجة بامليزانية  ،وفـي حدود
التكلفة املعتمدة بالن�سبة لتنفيذ وجتهيز امل�شروعات .
ج � -أن تقيد جميع االرتباطات (االلتزامات) املالية ب�سجل االرتباطات .
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املـــادة ( ) 43
تقدم الفواتري بقيمة امل�شرتيات �أو تكاليف �أداء اخلدمات �أو تنفيذ الأعمال �أو �أي نفقات
�أخ ــرى �إىل اجله ــة املخت�ص ــة بال�شـ ـ�ؤون املالي ــة ملراجعتها والتحق ــق من تطبي ــق القواني ــن
والأنظمة املعمول بها  ،و�إعداد �سند ال�صرف الالزم  ،وذلك خالل (� )14أربعة ع�شر يوما
من تاريخ تقدميها م�ستوفاة .
املـــادة ( ) 44
تعد �سندات ال�صرف مبراعاة ما ي�أتي :
أ�  -تقدمي ال�سند �إىل التق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي مرفقا به جميع
امل�ستن ــدات امل ؤ�ي ــدة لل�ص ــرف  ،التي تو�ض ــح تفا�صيــل امل�صروف ــات ب�ص ــورة ي�سه ــل
تدقيقها  ،وت�شمل امل�ستندات الآتية :
 - 1العقد �أو الن�سخة الأ�صلية من �أمر ال�شراء .
 - 2فاتورة املورد .
 - 3حم�ضــر فح ــ�ص الأ�صن ــاف �أو ت�سلم الأعم ــال  ،مت�ضمن ــا ما يفي ــد مطابقته ــا
للموا�صفات املطلوبة .
� - 4سند �إ�ضافة الأ�صناف �إىل املخازن .
� - 5أي م�ستندات �أخرى تكون م�ؤيدة لل�صرف .
ب � -أن يكون ال�سند موقعا من قبل املفو�ض بالإنفاق وخمتوما بخامت الهيئة .
ج � -أن يكون توقيع املفو�ض بالإنفاق على كافة ن�سخ �سندات ال�صرف خطيا .
املـــادة ( ) 45
ي�صدر الرئي�س التنفيذي التعليمات اخلا�صة ب�إجراءات ال�صرف وتدقيق املعامالت وتق�سيم
النفقات وحتديد طبيعتها  ،ويتم ال�صرف مبوجب امل�ستندات املالية بعد تدقيقها و�إجازتها
من املفو�ض بالإنفاق .
املـــادة ( ) 46
يجب على اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية �أن تتحقق من قيد البيانات اخلا�صة بجميع
�سندات ال�صرف  ،ويراعى ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
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أ�  -ت�صنيف امل�صروفات طبقا لت�صنيف امليزانية .
ب  -قيد البيانات اخلا�صة بجميع �سندات ال�صرف �أوال ب�أول .
املـــادة ( ) 47
فـي حال فقد �أو تلف �أي من امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف  ,ترفق ن�سخة منها ب�سند ال�صرف
ب�شرط �أن يقر املدير املايل على الن�سخة ب�أن القيمة املطلوبة مل ي�سبق �صرفها ب�أي �سند
�صرف �آخر .
املـــادة ( ) 48
يحظر جتزئة االرتباط �أو جتزئة �صرف قيمة الطلب الواحد  ،بق�صد تفادي الأحكام
املتعلقة باحلد الأعلى املقرر ل�صالحية املفو�ض بالإنفاق .
املـــادة ( ) 49
يتعني عند �إعداد �سند ال�صرف من قبل اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية خ�صم ما قد يكون
م�ستحقا على امل�ستفيد ل�صالح الهيئة  ،ويقيد �إجمايل املبلغ امل�ستحق للم�ستفيد خ�صما
على بنود ال�صرف  ،ويقيد املبلغ امل�ستحق عليه �إما باال�ستبعاد من البند ال�سابق ال�صرف
منه  ،و�إما بالإ�ضافة حل�ساب الإيراد املخ�ص�ص لذلك .
املـــادة ( ) 50
يكون �صرف قيمة ال�سندات ب�إحدى الطرق الآتية :
أ�  -نقدا �أو ب�شيكات مقابل التوقيع على ال�سند بالت�سلم �سواء بالإم�ضاء �أو بب�صمة
�إبهام اليد مقرونا باال�سم الوا�ضح  ،وبعد التحقق من �شخ�صية املت�سلم .
ب  -حتويل املبلغ �إىل ح�ساب امل�ستفيد فـي امل�صرف املحدد من قبله .
املـــادة ( ) 51
تختــم اجلهــة املخت�صــة بال�ش ـ�ؤون املالية عند ال�صــرف مبا�شــرة جميع امل�ستنــدات املدفوعــة
والفواتري امل�ؤيدة لها بخامت خا�ص يحمل كلمة (مدفوع)  ،مقرونا بالتاريخ .
املـــادة ( ) 52
تفتح االعتمادات امل�ستندية للهيئة من قبل اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية مبوجب �سندات
�صرف غري قابلة للدفع ت�صدر بقيمة االعتماد  ،وم�صاريف الت�أمني .
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وتراعي اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية الأ�س�س الآتية عند اخل�صم على بند امل�صروفات
وت�سوية �أر�صدة االعتمادات امل�ستندية بالن�سبة للم�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية غري
املرتبطة بامل�شروعات :
أ�  -عند فتح االعتماد امل�ستندي  ،تخ�صم قيمته بالكامل من بند امل�صروف املخ�ص�ص
لذلك بامليزانية مقابل تعلية القيمة �إىل ح�ساب معلق دائن ب�سجل الإ�سناد العام .
ب  -فـي حال ت�سلم �إ�شعار من امل�صرف يفيد خ�صم �أي مبالغ تخ�ص االعتماد امل�ستندي ،
يتم قيدها فـي اجلانب املدين من احل�ساب املعلق امل�شار �إليه .
ج  -تتم ت�سوية الأر�صدة الدائنة لالعتمادات امل�ستندية التي يتم �إقفالها فـي العام
نف�سه با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك .
د  -االعتمادات امل�ستندية التي متتد لأكرث من �سنة مالية تتم ت�سوية �أر�صدتها الدائنة
فـي نهاية كل عام با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك بامليزانية  ،ثم
�إجراء قيود عك�سية لتلك القيود فـي بداية العام التايل  ،وعند �إقفال االعتمادات
امل�ستندية  ،ت�سوى �أر�صدتها الدائنة باال�ستبعاد من بند امل�صروف املخ�ص�ص
لذلك بامليزانية .
املـــادة ( ) 53
ت�صـرف الرواتب للموظفني خالل الأيام الع�شـرة الأخرية من ال�شهر الذي ا�ستحقت عنه ،
ف�إذا وقعت هذه الأيام خالل �إجازة ر�سمية  ،يتم ال�صرف فـي �آخر يوم عمل �سابق على الإجازة .
ويجوز �صرف الرواتب مقدما  ،عند قيام املوظف ب�إجازته االعتيادية �أو فـي حالة تقدمي
مواعيد �صرف الرواتب مبنا�سبة الأعياد الوطنية والر�سمية .
ويتم �صرف رواتب املوظفني بتحويلها �إىل ح�ساباتهم امل�صرفية .
املـــادة ( ) 54
على الهيئة عند ا�ستخراج تذاكر ال�سفر بالطائرات  ،التعامل مع �شركات النقل الوطنية
كلما �أمكن ذلك  ،واال�ستفادة من التخفي�ضات التي متنح فـي حالة ا�ستخراج التذاكر
لفرتات حمددة .
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املـــادة ( ) 55
يراعى عند ا�ستئجار م�ساكن للموظفني ما ي�أتي :
أ�  -االلتزام باملبالغ املحددة فـي القرارات ال�صادرة من وزارة املالية فـي هذا ال�ش�أن .
ب � -أن يكون عقد الإيجار مطابقا للنموذج ال�صادر من البلدية املخت�صة .
ج  -يجوز �صرف الأجرة مقدما عن املدة التي يتفق عليها على �أال تتجاوز �سنة واحدة
على الأكرث  ،بعد الت�أكد من ت�سجيل عقود الإيجار لدى البلدية املخت�صة  ،و�سداد
الر�سوم املقررة .
املـــادة ( ) 56
يجوز للهيئة �أن تربم عقود الت�شغيل وال�صيانة والتوريد واخلدمات  ،ملدة تتجاوز ال�سنة
املالية �إذا كانت قيمة العقد فـي حدود االعتماد املدرج لهذا الغر�ض بامليزانية .
املـــادة ( ) 57
مع مراعاة �أحكام العقود املربمة  ،يجوز للهيئة ت�سكني املوظف عند بدء تعيينه �أو التعاقد
معه ب�أحد الفنادق ملدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ و�صوله �إىل ال�سلطنة ،
ويج ــوز مدهــا مبــا ال يزيــد على ( )30ثالثيــن يومــا مبوافقــة الرئيــ�س التنفيــذي  ،تتحمــل
خاللها الهيئة تكاليف الإقامة فـي الفندق بالكامل  ،بالإ�ضافة �إىل ( )%50خم�سني باملائة
من نفقات امل�أكل وامل�شروبات اخلفيفة وتنظيف املالب�س  ،وفـي حالة زيادة املدة على ذلك
يتحمل املوظف هذه التكاليف والنفقات كاملة .
املـــادة ( ) 58
يجب على اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية �أن تتحقق قبل �صرف �سندات ال�صرف املتعلقة
بتنفيذ وجتهيز امل�شروعات مما ي�أتي :
أ�  -توفــر املخ�ص�صــات وكفايــة ر�صيد مبلغ االرتباط املخ�ص�ص للعقد ل�سداد املبلغ
املطلوب .
ب � -إر�سال العقود �إىل وزارة املالية للم�صادقة عليها � ،إذا زادت قيمتها على ()100.000
مائة �ألف ريال عماين .
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ج  -تقدمي �شهادة �أعمال من اال�ست�شاري ح�سب النموذج املعد لذلك مت�ضمنا ما يفيد
قيامه مبراجعة دفعات املقاول  ،واعتماد ا�ستحقاقها للدفع .
د  -قيد رقم االلتزام (االرتباط) فـي اخلانة املخ�ص�صة لذلك ب�سند ال�صرف .
املـــادة ( ) 59
ترد الر�سوم وغريها من املبالغ التي �سبق حت�صيلها ل�صالح الهيئة ك�إيرادات � ،إذا ثبت �أن
الوفاء بها مت بغري وجه حق  ،وذلك وفقا للقواعد الآتية :
أ�  -يقدم طلب اال�سرتداد خالل مدة التقادم املقررة قانونا  ،م�ؤيدا بامل�ستندات للمدير
املايل الذي يجب عليه �إثبات تاريخ ت�سلم الطلب .
ب  -يتوىل املديــر املايل بالتن�سيق مع التق�سيمات الإداريـة املخت�صــة بالهيئــة درا�ســة
طلب اال�سرتداد املقدم من حيث توفر ال�سند القانوين له .
ج  -حت ــال تو�صيات املدير املايل �إىل التق�سيم الإداري املخت ــ�ص بالتدقي ــق الداخلي
لدرا�سة الطلب  ،والت�أكد من ا�ستيفاء ال�شروط القانونية لال�سرتداد  ،ثم يعر�ض
الأمر على الرئي�س التنفيذي لالعتماد .
د  -يتم رد املبلغ بعد موافقة الرئي�س التنفيذي � ،أو من يفو�ضه �إذا كانت قيمة الر�سوم
�أو غريهــا من املبالــغ املطلوب ردهــا ال تزيد على (� )1000أل ــف ري ــال عمانــي ،
ومبوافقة وزارة املالية � ،إذا كانت تزيد على (� )1000ألف ريال عماين .
املـــادة ( ) 60
يراعى عند �إبرام العقود الآتي :
أ�  -اتباع الإجراءات القانونية املقررة .
ب � -أال تتجاوز قيمة العق ــد �أو االلت ــزام  ،االعتم ــادات واملخ�ص�ص ــات املدرج ــة مبيزاني ــة
الهيئة .
ويجب عند مراجعة العقــود امل�شار �إليها التحقــق من �أنها ال تت�ضمــن �إعفــاء املتعاقــد مع
الهيئة من ال�ضرائب �أو الر�سوم امللزم ب�أدائها قانونا .
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املـــادة ( ) 61
يتوىل الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه التوقيع على العقود التي يتم �إبرامها با�سم الهيئة ،
وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية املقررة .
الف�صل الرابع
التقارير الدورية واحل�ساب اخلتامي
املـــادة ( ) 62
تعد اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية فـي نهاية كل �شهر ك�شف ح�ساب يو�ضح املركز املايل
للهيئة  ،واملعامالت التي متت حتى نهاية ال�شهر  ،ويت�ضمن ما ي�أتي :
أ�  -الإيرادات املح�صلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة نف�سها .
ب  -امل�صروفـ ــات اجلاري ــة وال ــر�أ�س مالي ــة مقارن ــة باملخ�ص�ص ـ ــات املدرج ـ ــة بامليزانيـ ــة
عن ذات املدة .
ج � -أر�صدة ح�سابات ال�سلف امل�ستدمية وال�سلف امل�ؤقتة .
د � -أر�صدة احل�سابات املعلقة املدينة والدائنة .
هـ � -أر�صدة احل�سابات اجلارية والودائع لدى امل�صارف .
ويعر�ض ك�شف ح�ساب املركز املايل على الرئي ـ ــ�س التنفيـ ــذي فـي موعد ال يتج ــاوز اليوم
العا�شر من ال�شهر التايل لل�شهر الذي يعد ك�شف احل�ساب عنه .
املـــادة ( ) 63
جتري اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية مطابقة �شهرية بني الوارد فـي �سجالت الهيئة لدى
امل�صارف والوارد فـي ك�شوف ح�سابات امل�صارف  ،وتعد قوائم الت�سوية الالزمة لذلك .
املـــادة ( ) 64
تعد اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية احل�سـ ــاب اخلتامي للهيئ ــة خالل �شهري ــن من تاريخ
انتهاء ال�سنة املالية  ،مع مراعاة الآتي :
أ� � -أن يت�ضمن الإيرادات وامل�صروفات الفعلية للهيئة موزعة على �أبواب امليزانية .
ب  -ت�ضمني ح�سابات الهيئة كل ما توجب القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات
�إثباته فيها .
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ج � -أن يو�ضح احل�ساب اخلتامي الأرقام الفعلية عن ال�سنة املالية ال�سابقة .
ويعر�ض احل�ساب اخلتامي على املدير العام  ،متهيدا لعر�ضه على الرئي�س التنفيذي .
املـــادة ( ) 65
يعد التق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة احل�ساب اخلتامي ،
مت�ضمنا التو�صيات الالزمة ملعاجلة ما قد يظهر من خمالفات مالية لأحكام القوانني
واللوائــح  ،ويعــر�ض التقرير على الرئيــ�س التنفيــذي  ،متهيــدا لعــر�ض احل�ســاب اخلتامــي
على املجل�س للموافقة عليه  ،واعتماده قبل رفعه �إىل وزارة املالية .
املـــادة ( ) 66
تر�ســل الهيئــة ن�سخــة من احل�ســاب اخلتامــي بعــد املوافق ــة عليــه من قبل املجل ــ�س �إىل كل
من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة خالل مدة �أق�صاها (� )4أربعة �أ�شهر
من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .
الف�صل اخلام�س
فتح ح�سابات الهيئة لدى امل�صارف
املـــادة ( ) 67
يحدد الرئي�س التنفيذي  ،بعد التن�سيق مع وزارة املالية  ،امل�صارف العاملة فـي ال�سلطنة
التي تفتح فيها ح�سابات الهيئة  ،وتودع فيها جميع الأموال الواردة للهيئة  ،ويتم ال�صرف
منها .
املـــادة ( ) 68
يراعى عند فتح احل�سابات لدى امل�صارف �أال تزيد ن�سبة املبالغ املودعة من الهيئة لدى �أي
م�صرف على ( )%10ع�شرة باملائة من جملة الودائع التي تظهر فـي مركزه املايل فـي نهاية
ال�سنة املالية ال�سابقة على الإيداع  ،وعلى الهيئة �إخطار وزارة املالية باحل�سابات املفتوحة
با�سمها لدى امل�صارف املختلفة  ،وب�أنواعها  ،والغر�ض من كل منها  ،و�سعر الفائدة املتفق
عليه .
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املـــادة ( ) 69
يجب �أن يكون �إ�صدار ال�شيكات �أو �سندات ال�صرف �أو التحويل �أو الإيداع على احل�سابات
املفتوحة با�سم الهيئة بتوقيعني على الأقل � ،أحدهما املدير املايل  ،والآخر �أمني اخلزينة
�أو املوظف املخت�ص بال�ش�ؤون املالية  ،ويجوز للرئي�س التنفيذي عند ال�ضرورة  ،فـي حالة
غياب �أحد ه�ؤالء  ،تفوي�ض �شخ�ص �آخر بالتوقيع .
املـــادة ( ) 70
ال يجوز ال�سحب على املك�شوف من امل�صارف التي تتعامل معها الهيئة .
الف�صل ال�ساد�س
ال�سلف
الفرع الأول
�أحكام عامة لل�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة
املـــادة ( ) 71
يق�صد بال�سلف تلك املبالغ التي تخ�ص�ص ملواجهة بع�ض �أنواع النفقات التي يتعذر فيها
ال�صرف باتباع الإجراءات العادية املقررة لذلك  ،وهي �إما م�ستدمية  ،و�إما م�ؤقتة .
وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ستدمية ملواجهة امل�صروفات النرثية �أو غريها من امل�صروفات الأخرى
حمدودة القيمة �أو امل�صروفات التي يتقرر �صرفها من ال�سلفة فـي حاالت خا�صة معينة
بعد موافقة الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه  ،وي�ستعا�ض امل�صروف من ال�سلفة كلما بلغ
( )%25خم�ســة وع�شريــن باملائة من قيمة ال�سلفــة �أو �أكثـر  ،وال ت�سوى �إال فـي نهاية ال�سنــة
املاليــة �أو عند �إلغائها .
وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ؤقتة لغر�ض حمدد  ،وت�سوى دون ا�ستعا�ضة امل�صروف منها مبجرد
انتهاء هذا الغر�ض �أو خالل ( )3ثالثة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ منح ال�سلفة  ،ويجوز
متديد هذه املدة مبوافقة م�سبقة من املدير املايل .
املـــادة ( ) 72
عند منح ال�سلفة �إىل �أي جهة فـي الهيئة تقيد قيمتها �ضمن جمموعة ال�سلف امل�ستدمية
�أو امل�ؤقتة باحل�سابات املخ�ص�صة لذلك .
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وعند ت�سلم اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية لطلب ا�ستعا�ضة ال�سلفة امل�ستدمية �أو تقرير
ت�سوية م�صروفات ال�سلفة امل�ؤقتة  ،تقوم بخ�صم قيمة امل�صروف الفعلي من ال�سلفة من
البند املخ�ص�ص مبيزانية الهيئة .
املـــادة ( ) 73
تع ــد اجله ــة املخت�ص ــة بال�ش ـ�ؤون املاليــة �سج ــال عام ــا لل�سل ــف امل�ستدميــة  ،و�آخر للم�ؤقتــة
املمنوح ــة جلميع اجلهات بالهيئة بالتطبيق لأحكام هذه الالئح ــة  ،وتقي ــد فيهما جمي ــع
البيانات املتعلقة بتلك ال�سلف  ،ومن واقع بيانات هذين ال�سجلني تتوىل اجلهة املخت�صة
بال�ش�ؤون املالية اتخاذ الإجراءات الالزمة للت�أمني على مبالغ ال�سلف ت�أمينا �شامال �ضد
االختال�س �أو ال�سرقة �أو غري ذلك من الأخطار .
الفرع الثاين
ال�سلف امل�ستدمية
املـــادة ( ) 74
جتري اجلهات املعنية بالهيئة درا�سة لتحديد قيمة ال�سلف ــة امل�ستدمي ــة ح�سب متطلبات
العمل بها  ،بحيث ال تزيد على متو�سط امل�صروف منها خالل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وتتقدم
�إىل اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية بالطلب الالزم للح�صول على ال�سلفة طبقا لأحكام
هذه الالئحة  ،وترفق بالطلب �سند �صرف ال�سلفة با�سم املوظف املخت�ص بها .
وتتوىل اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية درا�سة الطلب امل�شار �إليه  ،وحتديد مبلغ ال�سلفة
الذي تقرره  ،و�إخطار اجلهة املعنية فـي الهيئة به  ،وفـي حالة تعديل مبلغ ال�سلفة املطلوبة
يرد �سند ال�صرف �إىل اجله ــة املعني ــة لتعديل قيمته  ،وفقا ملا �أقرته ال�سلط ــة املخت�صة
بال�ش�ؤون املالية  ،ثم ير�سل ال�سند �إىل اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية  ،ل�صرف قيمته بعد
مراجعته مبعرفة التق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي  ،وعند ت�سلم اجلهة املعنية
ملبلغ ال�سلفة تقوم بقيده �ضمن ك�شف م�ص ـ ـ ــروفات ال�سلفة امل�ستدمية  ،ويودع مبلغ ال�سلفة
�إذا جاوز ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين فـي �أحد امل�صارف املحلية فـي ح�ساب خا�ص يفتح
لهذا الغر�ض  ،ف�إذا كان املبلغ يقل عن ذلك  ،يودع فـي خزينة الهيئة .
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املـــادة ( ) 75
يتم ال�صرف من ال�سلفة امل�ستدمية مبوجب �سندات ال�صرف التي يتم اعتمادها من اجلهة
املخت�صة بال�ش�ؤون املالية  ،وتختم هذه ال�سندات فور �إمتام ال�صرف بخامت خا�ص يحمل
كلمة (�صرف � ،أو دفع)  ،مقرونا بالتاريخ  ،وتعطى �أرقاما م�سل�سلة �سنوية  ،ويتوىل �أمني
اخلزينة �أو املوظف املخت�ص بال�سلفة ت�سجيل املبالغ امل�صروفة �أوال ب�أول من واقع �سندات
ال�صرف فـي ك�شف م�صروفات ال�سلفة امل�ستدمية .
املـــادة ( ) 76
يراعى عند ال�صرف من ال�سلفة امل�ستدمية ما ي�أتي :
أ� � -أال يجاوز املبلغ امل�صـروف ( )200مائتي ريال عماين فـي املرة الواحدة .
ب � -أال ت�صرف �أي رواتب �أو عالوات �أو بدالت �أو �أي تكاليف �أخرى متعلقة بها من
ال�سلفة  ،وذلك فيما عدا �أجور العمال امل�ؤقتني امل�صروفة عن مدة ت�شغيل تقل
عن ( )15خم�سة ع�شر يوما .
ج � -أال يتم �صرف �أي مبلغ لذوي ال�ش�أن �إال �إذا كان م�ستحقا له  ،طبقا لأحكام القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية �أو اللوائح �أو القرارات �أو الأنظمة �أو العقود ال�سارية .
د � -أال يتم �صرف �أي �سلف �شخ�صية ملوظفـي الهيئة �أو غريهم .
ويجوز ا�ستثناء من القواعد املتقدمة � ،صرف بدالت ال�سفر والتدريب من ال�سلف امل�ستدمية
ملوظفـي الهيئة مهما بلغت قيمتها .
املـــادة ( ) 77
ال يجوز �صرف �سلفة مقدمة حتت ح�ساب الراتب �أو الأجر � ،إال وفقا لل�ضوابط والإجراءات
الآتية :
�أ  -ال يجـ ــوز منح ال�سلف ــة �إال عنــد البــدء فـي �إج ــراءات التعيي ــن �أو التعاقـ ــد  ،وبنـ ــاء
على طلب يقدمه املوظف �إىل املدير املايل .
ب  -يكون �صرف ال�سلفة فـي حدود ن�صف الراتب �أو الأجر الأ�سا�سي ال�شهري امل�ستحق
للموظف .
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ج  -يكون منح ال�سلفة �إىل املوظف غري العماين الذي يتم التعاقد معه ح�سب �أجره
�أو راتبه ال�شهري .
د  -يتم ال�صرف �إىل املوظف مقابل توقيعه على طلب ال�سلفة امل�شار �إليه مبا يفيد
ت�سلمه قيمة ال�سلفة  ،وبقبوله خ�صمها من الراتب �أو الأجر امل�ستحق له خالل
مدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر .
املـــادة ( ) 78
يجب على �أمني اخلزينة �أو املوظف املخت�ص بال�سلفة امل�ستدمية � ،أن يتقدم �إىل اجلهة
املخت�صة بال�ش�ؤون املالية بطلب ا�ستعا�ضة املبالغ امل�صروفة من ال�سلفة امل�ستدمية كلما بلغ
جمموع ما �صرف منها ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من قيمتها .
ويجب �أن يرفق بالطلب امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف  ،ملراجعتها و�إعداد �سند ال�صرف الالزم
بقيمة املبلغ املطلوب لال�ستعا�ضة  ،بعد اعتماده من الرئي�س التنفيذي �أو املدير املايل
بح�سب الأحوال .
املـــادة ( ) 79
تتم ت�سوية ال�سلف ــة امل�ستدمي ــة فـي ( )31دي�سمرب من كل عام  ،وذلك بتقدي ــم امل�ستندات
امل�ؤيدة للمبالغ امل�صروفة من ال�سلفة �إىل اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية م�صحوبة مبا
ي�أتي :
أ� � -شهادة من امل�صرف املودعة لديه ال�سلفة  ،تو�ضح ر�صيدها فـي التاريخ املذكور ،
وك�شف الت�سوية بني ر�صيد هذه ال�شهادة  ،والر�صيد الدفرتي ب�سجالت اجلهة
املعنية بالهيئة .
ب � -شهادة معتمدة من الرئي�س التنفيذي �أو املدير العام �أو املدير املايل بح�سب
الأحوال  ،تو�ضح ر�صيد املبالغ املتبقية من ال�سلفة فـي ( )31دي�سمبـر .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن يخ�صم من مبلغ ال�سلفة امل�ستدمية الذي يتقرر منحه لأي
تق�سيم تنظيمي بالهيئة فـي ال�سنة املالية التالية  ،ر�صيد املبالغ املتبقية لديها من ال�سلفة
من واقع ال�شهادة املعتمدة .
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الفرع الثالث
ال�سلف امل�ؤقتة
املـــادة ( ) 80
يقدم طلب احل�صول على ال�سلف ــة امل�ؤقت ــة �إىل اجلهة املخت�صة بال�شـ ـ�ؤون املالي ــة مت�ضمن ــا
حتديد مبلغ ال�سلفة  ،والغر�ض الذي ت�صرف من �أجله  ،مرفقا به �سند �صرف ال�سلفة با�سم
املوظف املخت�ص بها .
وتقوم اجلهة املخت�صة بال�شـ ـ�ؤون املالية بدرا�سة الطلب لتحديد مبلغ ال�سلف ــة امل�ؤقت ــة ،
ويعتمد من ال�سلطة املخت�صة  ،ويخطر التق�سيم التنظيمي املخت�ص بذلك  ،وفـي حال
تعديل مبلغ ال�سلفة املطلوبة  ،يرد �سند ال�صرف �إىل التق�سيم التنظيمي املخت�ص لتعديل
قيمته وفقا ملا اعتمدته ال�سلطة املخت�صة  ،و�إر�ساله �إىل اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية .
وعلى املوظف املخت�ص قيد مبلغ ال�سلفة والبيانات املتعلقة بها ب�سجل ال�سلف امل�ؤقتة ،
وذلك عند ت�سلمها من اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية  ،وعند ت�سويتها طبقا لأحكام هذه
الالئحة .
وال يجوز �أن تخ�ص�ص �أكرث من �سلفة واحدة لغر�ض واحد .
املـــادة ( ) 81
يراعى عند ال�صرف من ال�سلفة امل�ؤقتة وت�سويتها ما ي�أتي :
أ�  -ال يجوز ال�صرف من ال�سلفة امل�ؤقتة � ،إال للغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله .
ب � -أال يتم �صــرف �أي مبل ــغ ل ــذوي ال�شـ ـ�أن � ،إال �إذا ك ــان م�ستحق ــا لهم طبق ــا لأحك ــام
القواني ــن واملرا�سي ــم ال�سلطاني ــة �أو اللوائ ــح �أو الق ــرارات �أو الأنظمــة املعمــول بها
�أو العقود ال�سارية .
ويجب عند انتهاء الغر�ض من ال�سلفة  ،قيد املبالغ امل�صروفة فـي تقرير ت�سوية م�صروفات
�سلفة م�ؤقتة على �أن يرفق به جميع امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف  ،ويبني فـي هذا التقرير
ر�صيد املبلغ املتبقي من ال�سلفة � ،أو املبلغ املطلوب ا�سرتداده بح�سب الأحوال .
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املـــادة ( ) 82
يتوىل التق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي جرد مبلغ ال�سلفة امل�ؤقتة �شهريا  ،ف�إذا
تبني من اجلرد انتهاء الغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله ال�سلفة  ،تتخذ الإجراءات الالزمة
لت�سويتها فورا .
و�إذا تبني وجود عجز فـي الر�صيد  ،فيلتزم املوظف املخت�ص بال�سلفة ب�سداده فورا  ،وعلى
الوحدة املعنية �أن جتري التحقيقات الالزمة ملعرفة �أ�سباب هذا العجز  ،و�إعداد مذكرة
بذلك لعر�ضها على الرئي�س التنفيذي  ،التخاذ ما يراه منا�سبا فـي �ش�أنها  ،وفقا للقوانني
واللوائح املعمول بها .
الف�صل ال�سابع
الت�أمينات
املـــادة ( ) 83
ت�صدر الهيئة �إي�صاالت ر�سمية بقيمة ما تت�سلمه من مبالغ الت�أمينات النقدية  ،وتودع
هذه املبالغ فـي ح�ساب خا�ص يفتح لهذا الغر�ض فـي �أحد امل�صارف املحلية  ،طبقا للقواعد
والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 84
يتم رفع قيمة الت�أمينات النقدية فـي ح�ساب الأمانات  ،وتقيد فـي �سجل خا�ص يو�ضح به
ا�سم مقدم الت�أمني  ،ومبلغه  ،والغر�ض منه  ،واملدة املحددة له � ،إن وجدت  ،ورقم وتاريخ
الإي�صال الر�سمي بالت�سلم  ،ورقم �سند ا�سرتداده .
املـــادة ( ) 85
يكون رد الت�أمينات امل�ؤقتة والنهائية  ،وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي القوانني واللوائح
املعم ــول بها �أو العقود املبــرمة مع الهيئة  ،وفيما ع ــدا ذلك  ،ال يجوز رد الت�أمينات �إال بناء
على طلب يقدم من �صاحب ال�ش�أن  -بعد انتهاء الغر�ض منها �أو مدتها  ، -ويرفق به
الإي�صال الدال على ال�سداد  ،وبعد موافقة املدير املايل .
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الف�صل الثامن
خزائن الهيئة
املـــادة ( ) 86
يكون خلزائن الهيئة �أمناء ي�صدر بتعيينهم قرار من الرئي�س التنفيذي � ،أو من يفو�ضه ،
ويكونون تابعني مبا�شرة للمدير املايل .
ويجوز �أن يكون لأمني اخلزينة م�ساعد �أو �أكرث ي�صدر بتعيينهم قرار من الرئي�س التنفيذي
�أو من يفو�ضه  ،على �أن يبا�شر م�ساعد �أمني اخلزينة االخت�صا�صات املقررة لأمني اخلزينة
فـي حالة غيابه .
املـــادة ( ) 87
حتفظ فـي خزائن الهيئة الأوراق النقدية وال�شيكات التي تورد �إليها من م�صادر التوريد
املختلفة  ،كما يحفظ فيها �أي حمرر ذي قيمة .
املـــادة ( ) 88
على �أمني اخلزينة �إعداد ما ي�أتي :
أ�  -ك�شوف باحلركة اليومية للخزينة مو�ضحا بها الر�صيد النقدي والعهد النقدية ،
تراجع يوميا من اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية مع �أوراق الت�سلم وال�صرف
والتوريد  ،ويتم عمل مطابقة يوميا بني الر�صيد الدفرتي  ،والر�صيد الفعلي .
ب  -ك�شوف بجميع ال�شيكات املحفوظة باخلزينة  ،مرتبة ح�سب تواريخ اال�ستحقاق
ملتابعة حت�صيلها �أو توريدها للبنك فـي مواعيدها .
املـــادة ( ) 89
يحظر على �أمني اخلزينة �إيداع �أي مبالغ �أو م�ستندات ذات قيمة تخ�ص الغري بخزينة
الهيئة  ،كما يحظر عليه ال�صرف من الإيرادات �أو املتح�صالت التي تتقا�ضاها الهيئة
مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
املـــادة ( ) 90
�أمني اخلزينة م�س�ؤول م�س�ؤولية كاملة عما فـي عهدته من نقود �أو �شيكات �أو �أي حمرر ذي
قيمة  ،وجميع حمتويات اخلزينة تكون فـي عهدته �شخ�صيا  ،كما يكون م�س�ؤوال بالت�ضامن
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عن كل عهدة فرعية ت�سلم من عهدته �إىل م�ساعده  ،وعليه تنفيذ التعليمات اخلا�صة
باخلزينة والتي ت�صدر فـي هذا ال�ش�أن  ،وفـي حالة خروج �أمني اخلزينة فـي �إجازة �أو تغيريه
�أو انتهاء خدمته  ،يتم نقل عهدة اخلزينة �إىل من يحل حمله بعد �إجراء جرد فعلي مبعرفة
التق�سيم الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي .
املـــادة ( ) 91
يقوم الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه  ،بتكليف �أحد موظفـي التق�سيم الإداري املخت�ص
بالتدقيق الداخلي  ،جلرد جميع حمتويات اخلزينة فـي مواعيد غري منتظمة .
املـــادة ( ) 92
ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه جلنة مكونة من �أحد موظفـي التق�سيم
الإداري املخت�ص بالتدقيق الداخلي واجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية  ،جلرد حمتويات
اخلزينة فـي �آخر يوم عمل من ال�سنة املالية �أيا ما كان تاريخ اجلرد ال�سابق .
وفـي حالة ظهور فرق بالعجز �أو الزيادة  ،يرفع الأمر من قبل رئي�س اللجنة �إىل املدير
املايل التخاذ الإجراءات الالزمة لتحديد امل�س�ؤولية  ،مع �إخطار اجلهات املخت�صة بذلك .
املـــادة ( ) 93
يطبق فـي �ش�أن خزائن الهيئة  ،اللوائح واملن�شورات املالية املعمول بها فـي اخلزائن احلكومية .
الباب الرابع
امل�شرتيات
املـــادة ( ) 94
يكون �شراء احتياجات الهيئة مبوجب �أوامر �شراء �أو اعتمادات م�ستندية ( �أو ما فـي حكمها)
بعد اعتمادها من املفو�ض بالإنفاق  ،من ال�سوق املحلي �أو عن طريق اال�سترياد من اخلارج ،
على �أن تكون للمنتجات املحلية �أولوية ال�شراء  ،وفق القواعد املقررة قانونا .
املـــادة ( ) 95
للرئي�س التنفيذي �أن يقوم بتفوي�ض من يراه ب�صالحية اعتماد �أوامر ال�شراء  ،مع مراعاة
االلتزام بال�صالحيات املمنوحة له فـي قرار التفوي�ض .
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املـــادة ( ) 96
اعتماد ال�شراء ي�ستلزم تنفيذه بوا�سطة امل�ستندات املقررة لدى الهيئة  ،وطبقا للإجراءات
املن�صــو�ص عليهــا فـي هذه الالئحــة  ،ويعترب املدير املايل م�سـ ـ�ؤوال عن �صحــة تنفيــذ هــذه
الإجراءات .
املـــادة ( ) 97
فـي حالــة التعاقــد عن طريــق الإ�سنــاد املبا�شــر  ،يراعى بالن�سبة لطلبات ال�شراء �أو �أداء
اخلدمات �أو تنفيذ الأعمال احل�صول على عر�ض واحد �إذا قلت القيمة عن ( )200مائتي
ري ـ ــال عمانـ ــي  ،وعر�ضـ ــني اثنني �إذا كانت القيمـ ــة ال تقــل عــن ( )200مائتـي ريــال عمانــي ،
وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين  ،وثالثة عرو�ض �إذا كانت ال تقل عن (� )2000ألفـي
ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،على �أن يتم اختيار �أف�ضلها
مع بيان الأ�سباب املوجبة لذلك .
املـــادة ( ) 98
يكون التعاقد فـي حدود االحتياجات الفعلية ال�ضرورية ل�سري العمل  ،وفـي حدود امليزانية
املعتمدة  ،وعلى �أ�سا�س درا�سات واقعية يعدها التق�سيم الإداري املخت�ص بالهيئة مع مراعاة
م�ستويـ ــات التخزي ــن ومعـ ــدالت اال�سته ــالك  ،وال يج ــوز التعاق ــد على �أ�شي ــاء يوج ــد منهــا
فـي املخازن �أنواع مماثلة �أو بديلة عنها تفـي بالغر�ض .
ويكون حتديد �سيا�سة �شراء احتياجات الهيئة الفعلية  -املحلية �أو امل�ستوردة � -أو طلب
�أداء اخلدمات �أو التعاقد بقرار من الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه بعد الت�أكد من كفاية
االعتمادات املخ�ص�صة لذلك مبيزانية الهيئة .
املـــادة ( ) 99
قبل طرح �شراء احتياجات الهيئة  ،يتعني على التق�سيم الإداري املخت�ص بال�شراء و�ضع
�سيا�ســات منا�سبــة لل�شــراء  ,لتوفيــر احتياجــات الهيئة من امل�ستلزمات ب�أف�ضل ال�شروط
والأ�سعار  ،ويتم تق�سيم تلك الأ�شياء �إىل جمموعات متجان�سة حتى ي�سهل درا�ستها فنيا ،
ومقارنة �أ�سعارها ماليا  ،ويكون الطرح على �أ�سا�س موا�صفات فنية ومف�صلة  ،يتم و�ضعها
مبعرفة موظفني فنيني �أو جلنة فنية ذات خربة بالأ�صناف والأعمال املطلوبة  ،ويجوز
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عند ال�ضرورة اال�ستعانة باملكاتب اال�ست�شارية فـي ال�سلطنة �أو فـي اخلارج فـي �إعداد هذه
املوا�صفات .
وفـي احل ــاالت التي يتم الط ــرح فيها على �أ�س ــا�س عين ــات مبوا�صفـ ــات معين ــة  ،يتم الن ــ�ص
على وزنها ومقا�سها �أو حجمها وبيان نوع العبوات و�سعتها وموا�صفاتها فـي الأ�صناف التي
يتم توريدها داخل عبوات .
املـــادة ( ) 100
يتوىل التق�سيم الإداري املخت�ص بال�شراء و�ضع القيمة التقديرية للعملية مو�ضوع التعاقد
بحيث تكون مماثلة لأ�سعار ال�سوق عند الطرح  ،وعليه فـي �سبيل ذلك القيام بالدرا�سات
الالزمة بهدف التنب�ؤ  ،وجمع املعلومات عن الأ�سواق  ،وم�ستلزمات العمل املتوفرة فيها التي
حتتاج �إليها الهيئة  ،وم�ستوى �أ�سعارها  ،وكمياتها املعرو�ضة فـي هذه الأ�سواق  ،وم�ستوى
جودتها واملوا�صفات املتوفرة فيها  ،وامل�ستلزمات البديلة التي ميكن �أن حتل حملها بهدف
تقليــل املخاطــر التي قد تتعــر�ض لها الهيئــة فـي �سبيــل احتياجاتهــا من امل�ستلزمــات  ،مع
الأخذ فـي االعتبار العوامل امل�ؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد .
املـــادة ( ) 101
يتوىل التق�سي ــم الإداري املخت ــ�ص بال�ش ــراء ت�سلم طلب ــات ال�شراء �أو طلبات متويــن املخازن
من خمتلف التق�سيمات الإدارية بالهيئة على النموذج املعد لهذا الغر�ض التخاذ الإجراءات
الالزمة لتنفيذها بعد قيدها فـي ال�سجل املعد لذلك  ،على �أن يقوم مبراجعة تلك الطلبات
للت�أكد من مطابقتها لل�سيا�سة ال�شرائية املتبعة فـي الهيئة .
املـــادة ( ) 102
يقوم التق�سيم الإداري املخت�ص بال�شراء باتخاذ الإجراءات الالزمة لإ�صدار �أوامر ال�شراء
على النمــوذج املعد لذلــك �إىل املورد �أو املقاول الذي تقرر اختياره وقبــول عر�ضــه  ،وقيدهــا
فـي �سجل �أوامر ال�شراء  ،ومتابعة تنفيذها .
املـــادة ( ) 103
يخ�ص�ص فـي التق�سيم الإداري املخت�ص بال�شراء �سجل لقيد الأ�سماء والبيانات الكافية
للموردين واملقاولني وبيوت اخلربة واال�ست�شاريني والفنيني املتعاملني مع الهيئة  ،للرجوع
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�إليه عند ت�سليم طلبات ال�شراء و�أداء اخلدمة الختيار املوردين �أو املقاولني املنا�سبني ممن
يتعاملون فـي الأ�صناف �أو اخلدمات املطلوبة  ،وفـي حالة عدم وجود املوردين �أو املقاولني
املنا�سبني يتم اختيار موردين �أو مقاولني �آخرين  ،على �أن تدرج �أ�سما�ؤهم وبياناتهم فـي
هذا ال�سجل  ،كما يخ�ص�ص �سجل �آخر لقيد املوردين �أو املقاولني املحظور التعامل معهم ،
مع بيان �أ�سباب هذا احلظر .
املـــادة ( ) 104
يخ�ص�ص فـي التق�سيم الإداري املخت�ص بال�شراء �سجل لقيد طلبات ال�شراء �أو �أداء اخلدمات ،
وت�سجيل كافة البيانات املتعلقة بها  ،وت�شمل  ( :رقم الطلب امل�سل�سل  ،وتاريخه  ،واجلهة
الطالبة  ،وبيان امل�شرتيات �أو اخلدمات املطلوبة  ،وتاريخ �إر�سال الطلب) .
املـــادة ( ) 105
يخ�ص�ص فـي التق�سيم الإداري املخت�ص بال�شراء �سجل لقيد �أوامر ال�شراء  ،وت�سجيل كافة
البيانات املتعلقة بها  ،وت�شمل  ( :رقم وتاريخ �أمر ال�شراء  ،وا�سم املورد  ،وملخ�ص الأ�صناف
املطلوبة  ،وقيمتها  ،ومدة �سريان �أمر ال�شراء  ،ورقم القيد ب�سجل االرتباطات  ،وتاريخ
الإر�سال �إىل املورد  ،ورقم وتاريخ �إذن الت�سلم ) .
املـــادة ( ) 106
تعد اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية �سجال ملراقبة االرتباطات  ،تقيد به  ،من واقع بيانات
�أوامر ال�شراء  ،القيمة فـي خانة املبلغ  ،وفـي خانة البند املخت�ص  ،ثم تخ�صم قيمة �أمر
ال�شراء من �أ�صل اعتماد البند املخت�ص  ،وي�سجل الباقي فـي خانة ر�صيد امليزانية  ،ويراعى
الت�أ�شري على �أوامر ال�شراء مبا يفيد كفاية االعتمادات املخ�ص�صة لذلك بامليزانية � ،أو عدم
كفايتها قبل الت�صديق عليها .
املـــادة ( ) 107
يحظــر ال�شــراء �أو طل ــب �أداء اخلدم ــات �أو التعاق ــد �إال بعد الت�أك ــد من كفاية االعتمــادات
املخ�ص�صة لذلك مبيزانية الهيئة  ،وقيد القيمة ب�سجل مراقبة االرتباطات .
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الباب اخلام�س
خمازن الهيئة و�إدارة املوجودات
الف�صل الأول
املخازن
املـــادة ( ) 108
يكون للهيئة خمزن �أو �أكرث يتم فيه تخزين املواد  ،ويجب �أن يتوافر فيه اال�شرتاطات الفنية
الالزمة  ،وب�صفة خا�صة  ،ما يتعلق مبوقع املخزن  ،وم�ساحته  ،وت�صميمه  ،وتخطيطه ،
و�سهولة حفظ املواد  ،ونقلها  ،وتداولها  ،ورقابتها  ،واملحافظة عليها .
املـــادة ( ) 109
تق�سم مواد املخازن �إىل ما ي�أتي :
أ� � -أ�صناف م�ستدمية  :وت�شمل املواد التي ال تفنى مبجرد اال�ستعمال  ،وتقيد عند
�صرفها من املخازن عهدة طرف من ت�سلمها .
ب � -أ�صناف معدة لال�ستهالك  :وت�شمل املواد التي تفنى مبجرد ا�ستعمالها دون �أن
يتخلف عنها بقايا من ذات نوعها .
ج � -أ�صناف غري �صاحلة لال�ستعمــال  :وت�شمــل �أ�صناف املواد التي يتقرر اعتبارها
تالفة  ،وال ميكن �إ�صالحها  ،ويتم الت�صرف فيها بالبيع �أو الإتالف .
املـــادة ( ) 110
يحظر حفظ �أي مواد ال تخ�ص الهيئة باملخازن كالودائع والأمانات ال�شخ�صية  ،ويتحمل
�أمني املخزن الأ�ضرار املادية التي قد تنتج عن ذلك  ،ويراعى التحقيق فـي �أ�سباب وجودها
باملخزن  ،ويرفع الأمر �إىل الرئي�س التنفيذي التخاذ الإجراء املنا�سب فـي هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 111
ت�سلم جميع املواد والأ�صناف التي ترد �إىل الهيئة �إىل �أمني املخزن  ،وذلك بعد معاينتها
والت�أكد من �صالحيتها  ،ومطابقتها للموا�صفات الواردة فـي �أوامر ال�شراء  ،وبعد اتخاذ
كافة الإجراءات اخلا�صة بالفح�ص والت�سلم .
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املـــادة ( ) 112
يكون �أمني املخزن م�س�ؤوال عن جميع املواد املوجودة فـي عهدته باملخزن  ،ويبا�شر بالإ�ضافة
�إىل الواجبات الأخرى املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  -الواجبات الآتية :
�أ  -االحتفاظ ببطاقة �صنف لكل مادة لقيد عمليات الإ�ضافة وال�صرف والر�صيد
لهذه املادة .
ب  -االحتفاظ بدليل ملوا�صفات املواد امل�ستخدمة فـي الهيئة  ،وتطوير هذا الدليل
كلما دعت احلاجة �إىل ذلك .
ج  -متابعة تزويد املخزن باملواد الالزمة لعمل الهيئة  ،وب�صفة دائمة .
د � -صرف املواد للتق�سيمات الإدارية الطالبة لها بعد اتباع الإجراءات الالزمة فـي
هذا ال�ش�أن .
هـ  -االحتفاظ ببطاقة العهد ال�شخ�صية للمواد التي ت�صـ ــرف للموظفني لأعمالهم
الر�سمية .
و � -إبالغ مديــر الدائــرة امل�س�ؤولة عن املخــزن عن فقــد �أو تلف �أو هالك �أي مادة ،
واتخاذ الإجراءات الالزمة لتحديد �أ�سبـاب الفقد �أو التلف �أو الهالك .
ز  -تقدير قيمة االعتمادات املطلوب �إدراجها فـي م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة
لتزويد املخزن بالكميات التي يحتاجها خالل ال�سنة املالية .
املـــادة ( ) 113
يتعني عند فتح و�إغالق املخزن مراعاة الآتي :
أ�  -ال يجوز لغري �أمناء املخازن فتح �أو �إغالق املخازن .
ب  -يتم التعامل مع املخزن بعد امليعاد املحدد لبدء وقت العمل الر�سمي بن�صف �ساعة ،
وقبل امليعاد املحدد النتهائه بن�صف �ساعة .
ويجوز عند االقت�ضاء �أو فـي حاالت الأنواء املناخية اال�ستثنائية  ،وبعد موافقة
الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه � ،أن يتم فتح املخزن لت�سلم املواد �أو �صرفها خالل
الإجازات الأ�سبوعية �أو الر�سمية �أو فـي غري الأوقات املحددة للعمل باملخزن .
ج  -يلتـ ــزم �أمي ــن املخ ـ ــزن عند مبا�شـ ــرة عمله اليوم ــي وقبــل التعام ــل مع املوظفيـ ــن
بالتحقق من �سالمة املخزن وحمتوياته .
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د  -ال ي�سمح لغري موظفـي املخزن بالدخول فـي الأماكــن املخ�ص�ص ــة حلف ــظ امل ــواد ،
ويتــم ت�سلم املواد الـواردة �إىل املخــزن  ،وت�سليــم املواد امل�صروفــة منه فـي املكان
املخ�ص�ص لذلك باملخزن .
املـــادة ( ) 114
يتعني على �أمني املخزن  -فـي حالة ندبه �أو نقله �أو �إعارته �أو قيامه ب�إجازة ملدة جتاوز ()15
خم�سة ع�شر يوما � ،أو انتهاء خدمته  -ت�سليم ما بعهدته �إىل من يحل حمل ــه حتت �إ�شراف
رئي�سه املبا�شر  ،مبوجب حم�ضر ت�سلــيم  ،وت�سلم  ،يحرر من ثالث ن�سخ يوقع عليهـا ،
ويعتمد من مدير الدائرة امل�س�ؤولة عن املخزن ليحتفظ كل منهم بن�سخة .
ف�إذا مل يتم الت�سليم على الوجه املبني فـي الفقرة ال�سابقة لأي �سبب من الأ�سباب يعني
الرئي�س التنفيذي جلنة ت�شرف على جرد موجودات املخزن  ،وت�سليمها ملن يحل حمل
�أميـن املخزن  ،على �أن يعتمد الرئي�س التنفيذي نتائج عمل اللجنة .
املـــادة ( ) 115
عند قيام �أمني املخزن ب�إجازة تقل مدتها عن ( )15خم�سة ع�شر يوما ت�سلم �إىل من يحل
حمله كميات تكفـي ملواجهة طلبات ال�صرف العادية حلني عودته  ،ويجوز عند االقت�ضاء
فتح املخزن مبعرفة الرئي�س املبا�شر لأمني املخزن  ،وذلك ملواجهة �صرف الطلبات الإ�ضافية
العاجلة  ،وعلى �أن يتم �إعداد حم�ضر مبا مت من �إجراءات فـي هذه احلالة .
املـــادة ( ) 116
يلتزم �أمني املخزن باتخاذ الإجراءات الالزمة لتزويد املخزن بالأ�صناف التي يبلغ ر�صيدها
حدا م�ساويا حلد �إعادة الطلب منها .
املـــادة ( ) 117
يخت�ص �أمني املخزن بت�سلم املواد ب�صفة مبدئية مبوجب �إذن توريد يبني فيه �أنواعها
و�أو�صافها وكمياتها و�أي بيانات �أخرى  ،وتعترب هذه املواد عهدة فـي حيازته  ،وال يجوز
ال�صرف منها �أو الت�صرف فيها قبل فح�صها ومعاينتها من قبل الدائرة املعنية .
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املـــادة ( ) 118
يحدد موعد فح�ص ومعاينة املواد خالل ( )3ثالثة �أيام عمل على الأكرث من تاريخ ت�سلمها
من املخزن  ،وذلك باالتفاق مع التق�سيم الإداري الطالب بالهيئة .
املـــادة ( ) 119
يتوىل �أمني املخزن فرز املواد التي تقرر قبولها عن تلك التي تقرر رف�ضها  ،ويبا�شر
�إجراءات ت�سلم املواد املقبولة طبقا للإجراءات املقررة لذلك .
وبالن�سبة للمواد املرفو�ضة يتوىل املدير املخت�ص �إر�سال �إخطار للمورد  ،يت�ضمن ما ي�أتي :
�أ � -أ�سباب الرف�ض .
ب  -تكلي ــف امل ــورد بنق ــل امل ــواد املرفو�ض ــة خ ــالل املهل ــة التي حتــدد  ،ويكون م�س�ؤوال
عن كل فقد �أو تلف �أو هالك قد يحدث فيها بعد انق�ضاء هذه املهلة .
ج  -تكليف املورد بتوريد مواد بديلة عو�ضا عن تلك التي تقرر رف�ضها  ،وبالأ�سعار
نف�سها .
املـــادة ( ) 120
تقيد املواد الواردة كهدايا �أو معونات �أو م�ساعدات �ضمن موجودات املخزن مبوجب �إذن
توريد بعد حتديد القيمة املقدرة لها يوقع بوا�سطة املدير املايل  ،على �أن يراعى فـي ذلك
القوانني والنظم احلكومية املنظمة لقبول مثل هذه الهدايا �أو املعونات �أو امل�ساعدات .
املـــادة ( ) 121
يتم حفظ املواد املخزنة كل منها على حدة فـي الأماكن املخ�ص�صة لها بطريقة تالئم
العمل  ،وبطريقة ال تعر�ضها للتلف �أو الهالك �أو الفقد  ،ويجب �أن ترقم كل خانة �أو مكان
للحفظ وتو�ضع عليه بطاقة حتمل ا�سم املادة ورقمها مع مراعاة التفرقة بني املواد
اجلديدة وامل�ستعملة .
املـــادة ( ) 122
يتعي ــن على �أمني املخزن �أن يق ــوم من وقت لآخــر بالتفتي ــ�ش على املواد املق ــرر لها مدة
�صالحية معينة �أو املواد القابلة للتلف بطبيعتها  ،وعر�ض نتيجة التفتي�ش على مديره
املبا�شر التخاذ الالزم  ،ويراعى عند حفظ هذه املواد ترتيبها بح�سب تاريخ انتهاء مدة
ال�صالحية  ،بحيث تكون الأولوية فـي ال�صرف للأقرب تاريخا .
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املـــادة ( ) 123
يكون �أمني املخزن م�س�ؤوال عن كل تلف �أو فقد �أو هالك فـي املواد التي ت�سلمها فـي عهدته
حلفظها باملخازن � ،إال �إذا كان ذلك قد ن�ش�أ عن عوامل طبيعية �أو ظروف قاهرة .
املـــادة ( ) 124
يلتزم �أمني املخزن عند ال�صرف مبراعاة الدقة التامة للتحقق من نوع املواد امل�صروفة
وعددها ومقا�سها ووزنها وموا�صفاتها .
ويراعى �أن يبد أ� ال�صرف من الكمية التي وردت فـي �أقرب تاريخ بحيث يتبع مبد�أ ما يرد
�أوال ي�صرف �أوال  ،بحيث يراعى �أن يبد أ� ال�صرف من الكمية التي وردت �أوال � ،أو التي قاربت
مدة �صالحيتها على االنتهاء  ،ليكون املتبقي للحفظ لدى املخازن من الكمية التي وردت
فـي �أقرب تاريخ .
املـــادة ( ) 125
يق ــوم التق�سي ــم الإداري طال ــب ال�ص ــرف با�ستيف ــاء البيان ــات الــواردة بطل ــب �ص ــرف امل ــواد
على النموذج املعد لذلك  .ويتوىل �أمني املخزن �صرف وقيد املواد املطلوبة فـي ال�سجل املعد
لهذا الغر�ض  ،وذلك فور ت�سلمه للطلب .
املـــادة ( ) 126
يجب �أن يتم اجلرد ال�سنوي جلميع املواد باملخازن قبل نهاية ال�سنة املالية  ،وت�شكل لهذا
الغر�ض جلنة بقرار من الرئي�س التنفيذي على �أال يكون من بني �أع�ضائها �أمني املخزن ،
ويت�ضمن هذا القرار التاريخ املحدد لبدء وانتهاء عمل اللجنة .
وعلى �أمي ــن املخزن �إعداد ك�ش ــف يبني فيه املواد املوجودة فـي املخ ــزن و�أر�صدته ــا  ،ويعتمـد
من مديره املبا�شر .
املـــادة ( ) 127
تتوىل جلنة اجلرد جرد الأ�صناف املوجودة فـي املخزن ح�سب الوحدة املثبتة فـي ال�سجالت ،
وتثبت الأر�صدة املوجودة من مواقع اجلرد فـي هذه القوائم  ،وتوقع قوائم اجلرد من �أع�ضاء
اللجنة  ،وتر�سل �إىل املدير امل�س�ؤول عن املخزن لإثبات الأر�صدة والقيمة من واقع ال�سجالت ،
وتر�سل القوائم املذكورة بعد ذلك �إىل الرئي�س التنفيذي العتمادها فـي حالة عدم وجود
فرق .
-765-

ويجوز فـي حاالت ال�ضرورة العاجلة �صرف �أو ت�سلم الأ�صناف فـي �أثناء اجلرد  ،ب�شرط
موافقة جلنة اجلرد  ،وعلى �أن تودع �سندات الإ�ضافة �أو طلبات ال�صرف فـي ملفات م�ؤقتة
حلني انتهاء عملية اجلرد .
املـــادة ( ) 128
فـي حال ــة وجـ ــود عج ــز بيــن الأر�ص ــدة من واق ــع اجل ــرد الفعل ــي  ،وبني الأر�ص ــدة ال ــواردة
فـي ال�سجالت تقوم جلنة اجلرد ب�إثبات هذا العجز فـي قائمة اجلرد قبل عر�ضها على الرئي�س
التنفي ــذي  .ويطل ــب من �أمي ــن املخ ــزن �إي�ض ــاح �أ�سب ــاب هذا العج ــز خ ــالل (� )7سبع ــة �أي ــام
على الأكرث من تاريخ ت�سلمه الطلب .
ويجوز للجنة ت�سوية العجز فـي �أ�صناف بع�ض املواد من الزيادة التي قد توجد فـي �أ�صناف
�أخرى م�شابهة لها فـي النوع ومتجان�سة معها فـي الوحدة � ،إذا كان العجز ناجتا عن خط أ�
فـي قيد الكميات املت�سلمة �أو امل�صروفة فـي بطاقات ال�صنف .
ويع ــد مدير الدائرة امل�س�ؤولة عن املخزن �سن ــد �إ�ضافة لت�سوية العج ــز النا�ش ــئ عن الزي ــادة
�أو طلب �صرف لت�سوية الفرق النا�شئ عن النق�ص  ،ويوقع الرئي�س التنفيذي على �أي منهما .
املـــادة ( ) 129
يقرر الرئي�س التنفيذي فـي حالة ثبوت م�س�ؤولية �أمني املخزن عن العجز  ،اتخاذ الإجراءات
الالزمة خل�صم قيمة هذا العجز من راتبه �أو م�ستحقاته من الهيئة فـي حدود الربع ،
وفـي حالة تعذر حتديد امل�س�ؤول عن العجز �أو عدم وجود من ي�ساءل عنه �أ�صال  ،تتخذ
الإجراءات لتحميل قيمة العجز على الهيئة  ،بعد العر�ض على جمل�س الإدارة  ،وفـي جميع
الأحوال يتم �إبالغ اجلهات املخت�صة باملخالفات املالية �أو الإدارية �أو �أي حادث يرتتب عليه
خ�سارة مالية  ،مبا فـي ذلك العجز فـي الأر�صدة �أو الأ�صناف  ،وذلك خالل (� )7سبعة �أيام
من تاريخ اكت�شاف املخالفة .
الف�صل الثاين
�إدارة املوجودات
املـــادة ( ) 130
يجب متييز الأثاث والأجهزة واملعدات والأدوات بو�سم خ ــا�ص بالهيئة  ،و�أرقام م�سل�سلة
لكل �صنف  ،وقيدها فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لذلك .
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املـــادة ( ) 131
تقوم الدائرة املعنية بالهيئة بت�سجيل وترقيم امل�شرتيات التي تعترب ك�أ�صول ح�سب النظام
املتبع لديها  ،على �أن ت�سجل جميع البيانات املتعلقة ب�شرائها  ،وخا�صة ما ي�أتي :
أ�  -رقم �أمر ال�شراء ال�صادر من الهيئة .
ب  -رقم الفاتورة ال�صادرة من املورد .
ج  -نوع الأ�صل امل�شرتى .
د  -الكمية والقيمة .
هـ  -ن�سبة الإهالك املرتبطة به .
و  -ال�ضمانات املرتبطة به .
ز � -أي بيانات �أخرى .
املـــادة ( ) 132
تعترب امل�شرتيات ك�أ�صل ثابت �إذا كانت من الأ�صناف الآتية :
أ�  -الأرا�ضي .
ب  -املباين .
ج  -ال�سيارات .
د  -الأثاث .
هـ  -معدات و�أجهزة مكتبية (ك�أجهزة احلا�سب الآيل  -والهواتف  -والفاك�سات � -آالت
الطابعة � -آالت الت�صوير  -املا�سحات ال�ضوئية  -قطاعات الأوراق  -املكيفات ) .
و � -أي معدات �أخرى تزيد قيمتها على ( )100مائة ريال عماين .
املـــادة ( ) 133
ي�شك ــل الرئي ــ�س التنفي ــذي جلنة جلرد موج ــودات الهيئ ــة من الأث ــاث والأجه ــزة واملع ــدات
والأدوات املختلفة  ،وذلك مرة واحدة على الأقل �سنويا .
وتقوم اللجنة باجلرد وفقا للإجراءات الآتية :
أ�  -مطابقة الأر�صدة الفعلية مع الأر�صدة املوجودة فـي ال�سجالت .
ب  -الت�أكد من �أن كل موجودات الهيئة �صاحلة لال�ستعمال .
ج � -إعداد قوائم اجلرد وتوقع من �أع�ضائها  ،وتر�سل �إىل مدير الدائرة املعنية لبيان
�أ�سباب الفروقات .
د  -رفع القوائم م�شفوعة بالتو�صيات �إىل الرئي�س التنفيذي لالعتماد .
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املـــادة ( ) 134
ال يجوز الت�صرف فـي منقوالت الهيئة بالبيع �إال فـي �إحدى احلاالت الآتية :
أ� � -إذا �أ�صبحت غري �صاحلة لال�ستعمال .
ب � -إذا كانت �صاحلة لال�ستعمال  ،وفائ�ضة عن احلاجة .
ج � -إذا كانت �صاحلة لال�ستعمال  ،وا�ستمر تخزينها مدة طويلة  ،ويخ�شى عليها من
التلف .
د � -إذا كانت �صاحلة لال�ستعمال ورئي ا�ستبدال �أ�صول �أحدث منها .
املـــادة ( ) 135
يكون بيع املنقوالت باتباع �إحدى الطرق الآتية :
أ�  -البيع عن طريق �إجراء مزاد علني .
ب  -البيع بطريق املظاريف املغلقة  :بالن�سبة للمنقوالت التي تقدر �أثمانها مببلغ
( )25٫000خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين  ،ف�أقل .
ج  -البيع بطريق الإ�سناد املبا�شر  :بالن�سبة للأثاث الذي يقدر ثمنه الأ�سا�سي مببلغ
ال يجاوز (� )2٫000ألفي ريال عماين .
املـــادة ( ) 136
تقوم جلنة املناق�صات الداخلية بالهيئة بفتح املظاريف املغلقة  ،ومراجعة العرو�ض املقدمة ،
وتر�سية املزايدة على �أعلى عر�ض م�ستوف ال�شروط .
وعند الت�ساوي فـي عر�ضني �أو �أكرث تتوىل اللجنة حتديد من تر�سو عليه املزايدة وفقا
للأ�س�س التي تقررها  ،وفـي كل الأحوال تعد اللجنة حم�ضرا يوقع من �أع�ضائها  ،ويعتمد
من قبل الرئي�س التنفيذي .
املـــادة ( ) 137
ال يج ــوز للدائرة املعنية اتخــاذ �إج ــراءات البيع �إال بعد احل�ص ــول على موافق ــة الرئي ــ�س
التنفيذي  ،وانق�ضاء املدد الآتية  ،ما مل يثبت �أن املنقوالت فائ�ضة عن احلاجة �أو غري
�صاحلة لال�ستعمال قبل انق�ضاء هذه املدد :
أ�  )5( -خم�س �سنوات بالن�سبة للأثاث املكتبي من الكرا�سي و�أطقم اجللو�س واخلزانات
واملكتبات والطاوالت .
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ب � )6( -ست �سنوات بالن�سبة لل�سيارات وو�سائل النقل الأخرى و�سجاد املكاتب .
ج � )7( -سبع �سنوات بالن�سبة للآالت واملعدات  ،والأجهزة املكتبية (ك�أجهزة احلا�سب
الآيل والهواتف والفاك�سات و�آالت الطباعة و�آالت الت�صوير واملا�سحات ال�ضوئية
وقطاع ــات الأوراق واملكيف ــات)  ،وغريه ــا مما مل يرد الن ــ�ص عليها فـي البندي ــن
ال�سابقني .
املـــادة ( ) 138
ت�صنف املنقوالت املطلوب بيعها فـي جمموعات متجان�سة  ،مع �إي�ضاح كميتها  ،وتاريخ ،
وقيمة �شرائها  ،وقيمتها الدفرتية وقت طلب البيع  ،وقيمتها التقديرية  ،وو�صف حلالتها .
املـــادة ( ) 139
يجب �أن يت�ضمن الإعالن عن البيع البيانات واملوا�صفات الأ�سا�سية للمنقوالت املعرو�ضة ،
وكيفية املعاينة  ،ومكانها  ،وميعاد ومكان تقدمي العرو�ض  ،واملبلغ الواجب �سداده لدخول
املزاد �إن وجد  ،والن�سب الواجب �سدادها من ثمن البيع  ،وذلك مبجرد ر�سو املزاد وم�صاريف
الداللة  ،و�أي بيانات �أخرى .
املـــادة ( ) 140
تتوىل الدائرة املخت�صة م�س�ؤولية الإجراءات اخلا�صة بتنفيذ بيع منقوالت الهيئة ح�سب
الطريقة املحددة للبيع  ،ولها فـي ذلك اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا فـي �إقرار عملية البيع ،
وخا�صة من حيث منا�سبة ال�سعر التقديري .
املـــادة ( ) 141
يجوز للجنة ت�أجيل البيع باملزاد العلني �أو باملظاريف املغلقة �إىل جل�سة �أخرى �إذا قل عدد
املتزايدين عن ( )3ثالثة � ،أو �إذا مل ت�صل الأثمان املعرو�ضة �إىل ( )%50خم�سني فـي املائة
من القيمة التقديرية .
وفـي جميع الأحوال تكون اجلل�سة الثانية نهائية بعد �إعادة النظر فـي القيمة التقديرية .
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املـــادة ( ) 142
يتم �إتالف و�شطب املوج ــودات غري ال�صاحلة لال�ستعم ــال � ،أو التي تتج ــاوز نفقات بيعها
للقيمة املحتمل احل�صول عليها نتيجة البيع  ،وتعد الدائرة املخت�صة قائمة بتلك املوجودات
تبني فيها نوعها وتاريخ �شرائها وقيمتها ال�شرائية والدفرتية وو�صفا حلالتها للح�صول
على موافقة اللجنة .
املـــادة ( ) 143
يجوز للرئي�س التنفيذي �إلغاء البيع بعد الإعالن عنه  ،وقبل املوعد املحدد له �إذا ا�ستغني
عن البيع نهائيا � ،أو �إذا اقت�ضت م�صلحة الهيئة ذلك  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أن ي�صدر
قرار الإلغاء م�سببا  ،وترد فورا �أي ت�أمينات م�ؤقتة مت حت�صيلها �إىل م�ستحقيها .
الباب ال�ساد�س
النماذج وال�سجالت املالية
املـــادة ( ) 144
تعد اجله ــة املخت�ص ــة بال�شـ ـ�ؤون املالي ــة بالتن�سيق مع ق�سمي التدقيق الداخل ــي والوثائ ــق
واملحفوظات بالهيئة النماذج والدفاتر وال�سجالت املالية و�أنظمة احلا�سب الآيل الالزمة
للموظفني املاليني  ،كما حتدد القواعد املنظمة للقيد فيها  ،و�إدخال التعديالت الالزمة
عليها �إذا لزم الأمر .
املـــادة ( ) 145
ت�صرف اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية �إىل املوظفني املاليني النماذج والدفاتر وال�سجالت
املالية املقرر ا�ستخدامها ح�سب اخت�صا�ص كل موظف مقابل توقيعه مبا يفيد ت�سلمها  ،مع
حتديد �أعدادها .
املـــادة ( ) 146
مع مراعاة �أحكام التقادم  ،يتم �إتالف الدفاتر وال�سجالت املالية املنتهي العمل بها بعد
انته ــاء املدة املق ــررة لالحتف ــاظ بها مبعرفة ق�سم الوثائ ــق واملحفوظ ــات بالهيئ ــة  ،وبعد
التن�سيق مع هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية .
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الباب ال�سابع
�أحكام ختامية
املـــادة ( ) 147
يتم تقييم املعامالت املالية التي تتم بالعمالت الأجنبية �إىل الريال العماين  ،وفقا لأ�سعار
ال�صرف فـي تاريخ �إجراء املعاملة .
املـــادة ( ) 148
فـي جميع الأحوال  ،يلزم احل�صول على موافقة الرئي�س التنفيذي  ،فـي حاالت �إبرام العقود
التي ترتـ ــب التزامـ ــات مالية على الهيئة ملدة جتاوز ال�سن ــة املالي ــة �أو الت�صال ــح �أو التن ــازل
�أو ف�سخ العقود .
املـــادة ( ) 149
املحافظ ــة على �أ�ص ــول الهيئـ ــة واجب على املوظفي ــن فيهــا  ،وكل من ي�ستخدمه ــا �أو تك ــون
فـي عهدته  ،وعليهم �إبالغ اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون املالية والتدقيق الداخلي عن كل تلف
�أو �ضرر �أو فقد يقع على الأ�صول التي بحوزتهم .
املـــادة ( ) 150
ال يجوز �شطب �أي جزء من الأموال امل�ستحقة للهيئة �إال بقرار من املجل�س  ،وبعد ا�ستنفاد
الإجراءات القانونية املتعلقة بتح�صيلها .
املـــادة ( ) 151
تتوىل التق�سيمات الإدارية بالهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�صيانة �أموال الهيئة التي
ت�ستخدمها �أوال ب�أول .
املـــادة ( ) 152
يراعى عند تقدير �ضرورة �صيانة �أموال الهيئة مدى �إمكانية اال�ستفادة منها م�ستقبال ،
وما تبقى من عمرها االفرتا�ضي .
املـــادة ( ) 153
تطبق �أحكام القوانني واللوائح والنظم احلكومية فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذه
الالئحة .
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الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي
قــــــرار
رقــم 2016/1
ب�شـ�أن حتديـد ر�سـوم املرحلـة الثانيـة من االعتمـاد امل�ؤ�سـ�سي
والتظلــم مـن تقاريــر ونتائــج تدقيـق اجلــودة واالعتمــاد امل�ؤ�س�ســي
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/54ب�إن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حت ــدد ر�س ــوم املرحلة الثاني ــة مــن االعتماد امل�ؤ�س�سـي ( التقويـم مقابــل املعاييـر امل�ؤ�س�سيـة )
مل�ؤ�س�ســات التعليــم العالــي احلكومية واخلا�صة بنــاء علــى ت�صنيف امل�ؤ�س�س ــة وعدد الطلب ــة
املكافئ بها  ،وذلك على النحو الآتي :
نــــوع امل�ؤ�س�ســـــة

قيمــة الر�ســوم ( بالريال العماين )

جامع ـ ــة

 × 2 ( + 25.000عدد الطلبة املكافئ )

كليـ ــة جامعيـ ــة

 × 2 ( + 20.000عدد الطلبة املكافئ )

كليـ ــة

 × 2 ( + 15.000عدد الطلبة املكافئ )

ويتم حتديد عدد الطلبة املكافئ وفقا للآتي :
عدد الطلبة املكافئ = عدد الطلبة الدار�سني فـي امل�ؤ�س�سة بنظام التفرغ الكلي  +ن�صف عدد
الطلبة الدار�سني فـي امل�ؤ�س�سة بنظام التفرغ اجلزئي .
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املــادة الثانيــــة
تقوم الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميــي ب�إعــالم م�ؤ�س�ســة التعليم العال ــي احلكوميــة
واخلا�صة بنتيج ــة تدقيق اجلــودة واالعتمــاد امل�ؤ�س�ســي  ،كم ــا تق ــوم بن�ش ــر هذه النتيج ــة
على املوقــع الإلكرتونــي للهيئــة بع ــد ( )10ع�ش ــرة �أيام عم ــل مــن تاريــخ �إعـ ــالم امل�ؤ�س�سـ ــة ،
مــا لــم تتظلم امل�ؤ�س�سة من النتيجة خالل ذلك الأجل .
املــادة الثالثــــة
يجوز مل�ؤ�س�ســات التعليــم العال ــي احلكومية واخلا�صة التظلم من نتائج وتقاريـر تدقيـق
اجلودة واالعتماد امل�ؤ�س�ســي خ ــالل (� )60ستـني يوما من تاريخ �إعــالم امل�ؤ�س�سة بالنتيجـة ،
بعد �سداد ر�سم مقداره ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين غري م�سرتد .
وتتولـى جلنة التظلمات امل�شكلة لهذا الغر�ض بحث التظلم والبت فـيه خالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه  ،وتتحمل م�ؤ�س�ســة التعليم العايل جميع امل�صاريف التي تكبدتها
الهيئـة لبحث التظلم �إذا ما مت رف�ضه  ،و�إذا ت ــم قبـول التظلـم يتــم تعديــل نتيجــة تدقي ــق
اجلودة واالعتماد امل�ؤ�س�سي  ،وتن�شر فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  23 :من ربيــع الأول 1437هـ
املوافــــق  4 :من ينايـــــــــــــــر 2016م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1131
ال�صادرة فـي 2016/1/10م
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د  .حمــــــــد بن ها�شـــــــم الذهــــــــب
القائ ــم ب�أعم ــال رئيــ�س جملــ�س �إدارة
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

قــــرار
رقــم 2016/20
ب�شـ�أن حتديـد ر�سـوم املرحلـة الأولـى
من االعتماد امل�ؤ�س�سي والتظلم من تقارير ونتائج تدقيق اجلودة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقــم  2010/54ب�إن�شــاء الهيئــة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتـ ــدد ر�س ـ ــوم املرحل ــة الأول ــى م ــن االعتمـ ــاد امل�ؤ�س�سي ( تدقيــق اجلــودة ) مل�ؤ�س�سات التعليم
العال ــي احلكومي ــة واخلا�ص ــة  ،الت ــي يب ــد�أ تدقيــق جودتهـا بعـد العمـل ب�أحكـام هـذا القـرار ،
بناء على ت�صنيف امل�ؤ�س�سة  ،وعدد الطلبة املكافئ بها  ،وذلك على النحو الآتي :
نــوع امل�ؤ�س�ســة

قيمـة الر�سـوم ( بالريـال العمانـي )

جامعــة

 × 2 ( + 12.500عدد الطلبة املكافئ )

كليــة جامعيــة

 × 2 ( + 10.000عدد الطلبة املكافئ )

كليــة

 × 2 ( + 7.500عدد الطلبة املكافئ )

ويتم حتديد عدد الطلبة املكافئ وفقا للآتي :
عدد الطلبة املكافئ = عدد الطلبة الدار�سني فـي امل�ؤ�س�سة بنظام التفرغ الكلي  +ن�صف عدد
الطلبة الدار�سني فـي امل�ؤ�س�سة بنظام التفرغ اجلزئي .
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املــادة الثانيــــة
تقوم الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ب�إع ــالن م�ؤ�س�س ــات التعليــم العايل احلكومية
واخلا�صة بنتيجة تدقيق اجلودة  ،كما تقوم بن�شر هذه النتيج ــة علــى املوقــع الإلكرتوين
للهيئة بع ــد ( )10ع�ش ــرة أ�يـ ــام عمل من تاريخ �إعالن امل�ؤ�س�س ــة  ،م ــا لـ ــم تتظلـ ــم امل�ؤ�س�س ــة
من النتيجة خالل ذلك الأجل .
املــادة الثالثــــة
يجــوز مل�ؤ�س�ســات التعليــم العالــي احلكومــية واخلا�صــة التظلم مــن نتائــج وتقارير تدقيق
اجلــودة واالعتمــاد امل�ؤ�س�سي خــالل (� )60ستيــن يومــا من تاريخ �إعالن امل�ؤ�س�سة بالنتيجة ،
بعــد �ســداد ر�سم مقداره ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين غري م�سرتد .
وتتوىل جلنة التظلمات امل�شكلة لهذا الغر�ض بحث التظلم والبت فـيه خالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه  ،وتتحمل م�ؤ�س�سة التعليم العايل جميع امل�صروفات التي تكبدتها
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي لبحث التظلم �إذا ما مت رف�ضه  ،و�إذا مت قبول التظلم
يتم تعديل نتيجة تدقيق اجلودة  ،وتن�شر فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة العمانية لالعتماد
الأكادميي .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  12 :من �شعبــــــــــان 1437هـ
املوافـــــق  19 :من مايـــــــــــــــو 2016م
د .حمــــــد بـــــن ها�شـــــــم الذهـــــب
القائــم ب�أعمــال رئيــ�س جملــ�س �إدارة
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1148
ال�صادرة فـي 2016/5/29م
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هيئـة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
قــــرار
رقـم 2016/3
ب�إ�صـــدار الئحـــة املناق�صــات
لهيئــة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/79
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل ب�أحكام الئحة املناق�صات لهيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  25 :من ربيع الأول 1437هـ
املوافــــق  6 :من يـنايـــــــــــر 2016م
يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1132
ال�صادرة فـي 2016/1/17م
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الئحــــة املناق�صــات
لهيئــة املنطقــة االقت�صاديـــة اخلا�صــــة بالدقـــم
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحــة يكون للكلمات والعــبارات الآتيــة  ،املعنى املبني قرين كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئـــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
 - 2املنطقـــة :
املنطق ــة االقت�صاديـ ـ ــة اخلا�صـ ــة الكائن ــة بوالي ــة الدقــم لغ ــر�ض �إق ــامــة امل�ش ــروعات
االقت�صادية  ،واخلدميـ ــة وغريهـ ــا .
 - 3املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
 - 4الرئيــ�س :
رئيـ ــ�س املجلـ ــ�س .
 - 5التق�سيـم املعنـي :
التق�سيم الإداري فـي الهيئة الراغب فـي التعاقد .
 - 6املناق�صـة العامـة :
جمموع ـ ــة ا إلج ــراءات املعل ــن عنه ــا وفقـا للأحكام الواردة فـي هذه الالئحة  ،وتكون
حملية �أو دولية .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على التعاقدات التي جتريها الهيئة .
املــادة ( ) 3
ت�ســري �أحكــام قانــون املناق�صــات ال�صــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانــي رقـ ــم  ، 2008/36والئحت ــه
التنفـيذي ــة ال�ص ــادرة بالقــرار رقــم  2010/29فـيمــا لــم يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذه الالئحة ،
على النحو الذي ال يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
يكـ ــون التعاقـ ــد لتنفـي ــذ م�شـ ــروعات اخلدمـ ــات واملراف ــق العامــة وغريها من امل�شروعات
الأ�سا�سي ــة ف ـ ــي املنطق ــة ع ــن طريق مناق�صة عامة �أو ممار�سة  ،ومــع ذلــك يجــوز التعاقــد
ب�أي من الطرق الآتية :
 - 1املناق�صة املحدودة .
 - 2الإ�سناد املبا�شر .
 - 3امل�سابقة .
املــادة ( ) 5
ال يجـ ــوز التعاق ــد �إال فـ ــي حدود االعتمادات املالية املخ�ص�صة لذلك �ضمن موازنة الهيئة ،
ما مل تكن هناك موافقة من اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 6
ال يج ــوز جتزئـ ــة التوريـ ــدات �أو الأعمـ ــال �أو اخلدمــات املت�شابهــة �إال فـي حاالت ال�ضرورة
التي تقدرها الهيئة .
املــادة ( ) 7
ال تلتـ ــزم الهي ـئ ــة بقبـ ــول �أق ـ ــل العط ـ ــاءات ف ــي املناق�صـ ــات �أو املمار�سـ ــات الت ــي تطرحه ــا ،
حتى لو كانت مقبولة فنيا .
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الف�صـــل الثانـــي
جلنـــة املناق�صــــات
املــادة ( ) 8
تن� أش� بالهيئة جلنة للمناق�صات تتكون من ( )5خم�سة �أع�ضاء على الأقل من بني �أع�ضاء
املجل�س  ،وموظفـي الهيئة  ،ومن ذوي اخلربة والكفاءة من غري موظفـي الهيئة  ،وي�صدر
بت�سميتهم قرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س على �أن يحدد فـيه رئي�س اللجنة ونائبه ،
و�أمني ال�سر الذي يتعني �أن يكون من موظفـي الهيئة .
املــادة ( ) 9
تخت�ص جلنة املناق�صات بالآتي :
� - 1إجراء التعاقدات التي تكون قيمتها ( )1٫000٫000مليون ريال عماين ف�أكرث .
� - 2إج ــراء التعاقـ ــدات التـ ــي جتريهـ ــا ال�شركـ ــات الت ــي ت�ؤ�س�سهــا الهيئة  ،وال�شركات
التي متلكهــا احلكومــة بالكامـل وت�ؤ�سـ�س فــي املنطقـة فـيما يجــاوز ( )3٫000٫000
ثالثة ماليني ريال عماين .
 - 3مراجعـة املوا�صفـات الفنيـة وال�شـروط والتعليمـات التـي يقدمها التق�سيم املعني
والتحقق من كفايتها .
 - 4حتديـد �أ�سلـوب التعاقـد وا إلعـالن عنـه وفقـا للبيانـات واملوا�صفـات التـي يقدمهـا
التق�سيم املعني .
 - 5تلقي العطاءات وفتح مظاريفها ودرا�ستها �أو �إحالتها �إىل التق�سيم الإداري املخت�ص
بالتعاقد للدرا�سة والتحليل والإفادة .
 - 6ت�سلم نتائج الدرا�سة والتحليل من التق�سيم الإداري املخت�ص بالتعاقد ومراجعتها
وتقييمها  ،واتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها .
� - 7إعداد �سجل خا�ص بالهيئة يت�ضمن قائمة املوردين واملقاولني واملكاتب اال�ست�شارية
املعتمدة وفقا للمعايري التي يحددها املجل�س .
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 - 8حتديد ثمن وثائق دعوة املناق�صات وفقا للآلية التي يعتمدها الرئي�س .
 - 9مراجعة م�شروعات لوائح املناق�صات التي تطبقها ال�شركات التي ت�ؤ�س�سها الهيئة
وال�شركات التي متلكها احلكومة بالكامل وت�ؤ�س�س فـي املنطقة  ،ورفع التو�صية
ب�ش�أنها �إىل املجل�س .
 - 10اقرتاح �أي تعديالت على هذه الالئحة  ،ورفع التو�صية ب�ش�أنها �إىل املجل�س .
� - 11أي اخت�صا�صات �أخرى ت�سند �إىل جلنة املناق�صات من قبل الرئي�س �أو املجل�س .
املــادة ( ) 10
تعقد جلنة املناق�صات اجتماعاتها كلما دعت احلاجة �إلــى ذلــك  ،بناء على دعوة من رئي�س
اللجنة �أو نائبه بح�سب الأحوال  ،وي�شرتط ل�صحة انعقاد اللجنة ح�ضور �أغلبية �أع�ضائها
على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو نائبه .
ويح ــل نائ ــب رئي ــ�س اللجن ــة حم ــل الرئي�س فـي رئا�سة اجتماعات اللجنة فـي حالة غيابه
�أو وجود مانع يحول دون رئا�سته لالجتماع .
وت�صدر قرارات اللجنة ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضريــن  ،و�إذا ت�ســاوت الأ�صوات يرجح
اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
ويجوز للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من ذوي اخلربة دون �أن يكون له �صوت معدود .
املــادة ( ) 11
تكون جلنة املناق�صات م�س�ؤولة �أمام الرئي�س واملجل�س عن جميع ما تقوم به من �أعمال .
املــادة ( ) 12
تن�ش�أ بالهيئة جلنة للم�شرتيات تتكون من ( )5خم�سة �أع�ضاء على الأقل من بني موظفـي
الهيئة  ،وي�صدر بت�سميتهم قرار من الرئي�س على �أن يحدد القرار رئي�س اللجنــة ونائبــه
و�أمني �سرها .
وتتوىل اللجنة �إجراء التعاقدات التي تقل قيمتها عن ( )1٫000٫000مليون ريال عماين ،
وي�سري فـي �ش�أن هذه اللجنة الأحكام ذاتها املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة والتي ت�سري
على جلنة املناق�صات .
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الف�صـــل الثالــث
الإجــراءات التمهيديـــة للتعاقـــد
املــادة ( ) 13
يح ــدد التق�سي ــم املعنــي  ،الوقــت املنا�ســب لتقدي ــم طلــب التعاقــد م�شفوعــا بكافــة البيانــات
والوثائــق املطلوبــة  ،حتــى يتم احل�صول على احتياجاتها فـي الوقت املنا�سب  ،مع مراعاة
ا آلتـي :
 - 1مــدة ا إلعـ ــالن ف ــي ال�صح ــف ال تق ــل ع ــن ( )5خم�ســة �أيــام  ،وال تزيــد علــى ()15
خم�سة ع�شر يوما .
 - 2مــدة الدرا�ســة الفنيــة والتحليل والإفادة مبا ال يزيد على (  )15خم�سة ع�شر يوما
من تاريخ حتويل العطاءات  ،ما مل ت�ستدع طبيعة التعاقد مدة �أطول .
املــادة ( ) 14
يتقدم التق�سيم املعني �إىل التق�سيم الإداري املخت�ص بالتعاقد بطلــب مبينــا فـيــه التكلفــة
التقديرية للتعاقد وال�شروط املرجعية واملوا�صفات الفنيــة  ،وللتق�سيم املعنــي اال�ستعانــة
مبن يراه منا�سبا من ذوي اخلربة لو�ضع ال�شروط املرجعية واملوا�صفات الفنية .
الف�صــل الرابــع
املناق�صــة العامـــة
املــادة ( ) 15
يكون التعاقد عن طريق املناق�صة العامة �إذا زادت قيمة التعاقد على ( )250٫000مائتني
وخم�سني �ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 16
يتم ن�شر الإعالن عن املناق�صة العامة فـي جريدة حملية يومية �أو �أكرث باللغتني العربية
والإجنليزية قبل مدة كافـية من املوعد املحدد لتقدمي العطاءات  ،ويجوز ن�شره ب�أي �أداة
�إلكرتونية حمددة لهذا الغر�ض  ،على �أن يت�ضمن الإعالن ما ي�أتي :
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 - 1عنوان الهيئة ب�شكل وا�ضح .
� - 2آخر موعد لتقدمي العطاءات وموعد فتح املظاريف .
 - 3بيان نوع التعاقد املطلوب .
� - 4آلية تقدمي العطاءات .
 - 5ثمن وثائق دعوة املناق�صة .
�أي بيانات �أخرى يحددها التق�سيم املعني .
املــادة ( ) 17
يجـ ــب �أن ت�صـل العطـاءات فــي امليعــاد املحـدد فــي الإعــالن  ،وال يعتــد بالعطـاءات املقدمـة
بعد هذا امليعاد �أيا كانت �أ�سباب الت�أخري .
املــادة ( ) 18
يجـ ــب علـ ــى مقـ ــدم العطــاء االلتــزام بكافة ال�شروط واالعتبارات املحددة لتقدمي العطاء
بكرا�سة ال�شروط  ،ومنها ما ي�أتي :
� - 1أن يقدم �ضمن مظروف مغلق ب�إحكام  ،مو�ضح عليه ا�سم ورقم املناق�صة  ،ويعنون
�إىل الهيئة .
� - 2أن يكون مطبوعا بخط وا�ضح  ،وخال من ال�شطب �أو التعديل �أو الإ�ضافة .
 - 3كتابة الأ�سعار بالأرقام واحلروف .
� - 4أن يكون العطاء مو�ضحا عليه ا�سم وعنوان �صاحبه  ،وخمتوما بخامته  ،وموقعا
منه  ،مع �إرفاق منوذج التوقيع ال�صادر من وزارة التجارة وال�صناعة .
� - 5إرفــاق �شهــادة ال�سجــل التجــاري لل�شركــة  ،و�شهــادة االنت�ســاب لــدى غرفــة جتــارة
و�صناعة عمان  ،على �أن تكون �سارية املفعول .
 - 6تقدمي ال�ضمان املايل املقرر �ضمانا حل�سن التنفـيذ فـي حالة ر�سو العطاء على �أحد
مقدمي العطاءات .
 - 7تقدمي ما يثبت مالءة ال�شركة املالية وقدرتها على تنفـيذ التزاماتها .
 - 8الإف�صاح عن عالقة �أي موظف بالهيئة مع ال�شركة .
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املــادة ( ) 19
يجـ ــب �أن يك ــون العط ــاء ع ــن توري ــد الأ�صن ــاف وفق ــا للعين ــات النموذجيـ ــة �أو املوا�صفـ ــات
�أو الر�سومــات املعتمــدة التــي يجــب على مقدم العطاء االطــالع عليهــا  ،ويعتبــر تقدميــه
للعطاء �إقرارا منه باالطالع عليها .
املــادة ( ) 20
يت ــم تقدي ــم العط ــاءات فـي مظ ــروف واح ــد م ــا مل تقت ــ�ض ال�ض ــرورة تقدي ــم العطــاءات
فـي مظاريف منف�صلة ح�سب طبيعة كل مناق�صة .
املــادة ( ) 21
يجـ ــوز تقديـ ــم العطــاءات وفتحهــا و�إحالتهــا وامل�صادقة عليها و�إعالن نتائجها بالو�سائل
الإلكرتونية وفق الإجراءات التي يعتمدها املجل�س .
املــادة ( ) 22
تقــوم جلنــة املناق�صــات بفتــح مظاريــف العطاءات املقدمة فـي اليوم املعني لفتح املظاريف
بح�ضور �أع�ضاء اللجنة  ،ويقوم �أمني ال�سر بتفريغ العطاءات فـي حم�ضر فتح املظاريف ،
ويج ــب �أن يذك ــر فـ ــي املحـ�ض ــر ع ــدد العط ــاءات وا�س ــم مق ــدم العط ــاء و�إجمالــي القيمــة ،
على �أن يوقع املح�ضر من قبل �أع�ضاء اللجنة .
ويجوز للجنة تكليف اثنني من �أع�ضائها على الأقل لفتح مظاريف العطاءات .
املــادة ( ) 23
�إذا تبيــن للجنــة املناق�صــات �أن �أي عطــاء يقــل على نحو غري عادي عن العطاءات املقدمة ،
ف�إن ــه يح ــق له ــا الت أ�ك ــد مــن مقــدم العطاء عن مدى ا�ستيفائه ل�شــروط املناق�صــة وقدرتــه
على تنفـيذ العقد .
املــادة ( ) 24
جترى املفا�ضلة بني العطاءات الختيار العطاء الأف�ضل وفقا للمعايري والأ�س�س املحددة
فـي م�ستندات املناق�صة  ،ويجوز للجنة املناق�صات �أن تر�سي املناق�صة على �صاحب العطاء
الأن�س ــب �إذا تبــني له ــا �أن العطاء الأقل �سعرا ال يتنا�سب وم�صلحة الهيئة على �أن يكون
قرارها فـي هذه احلالة م�سببا .
و�إذا ارت�أت اللجنة ا�ستبعاد عطاء �أو �أكرث فـيجب �أن يكون قرارها م�سببا .
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املــادة ( ) 25
تلغ ــى املناق�ص ــات بق ــرار م�سب ــب م ــن جل ــنة املناق�صــات بعد الن�شر عنها وقبل البت فـيها
�إذا ا�ستغني عنها نهائيا �أو اقت�ضت م�صلحة الهيئة ذلك  ،كما يجوز للجنة املناق�صات �إلغاء
املناق�صات بناء على تو�صية التق�سيم الإداري املخت�ص بالتعاقد فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا تقدم عطاء وحيد �أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد .
� - 2إذا اقرتنت العطاءات كلها �أو �أكرثها بتحفظات جوهرية .
� - 3إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة ال�سوقية .
� - 4إذا كانت العطاءات املقدمة غري مكتملة �أو حتتمــل �أكثــر مــن معنــى �أو خمالفــة
ل�شروط وثائق املناق�صة .
كما يجوز �إلغاء املناق�صات بعد �صدور قرار الإ�سناد وقبل التوقيع على العقد بقرار
م�سبب من جلنة املناق�صات �إذا اقت�ضت م�صلحة الهيئة ذلك � ،أو بناء على تو�صية
التق�سيم الإداري املخت�ص بالتعاقد مع بيان �أ�سباب طلب الإلغاء .
املــادة ( ) 26
يجــوز مبوافقــة جلنة املناق�صات قبول العطاء الوحيد �إذا كان مطابقــا لل�شــروط  ،وكانــت
حاجة العمل ال ت�سمح ب�إعادة طرح املناق�صة من جديد .
املــادة ( ) 27
يجــب البـت فـي املناق�صة والإخطار فـي حالة القبول قبل انتهاء مدة �سريان العطاءات ،
ف�إذا تعــذر ذلك  ،فعلــى جلنــة املناق�صات �أن تطلب من مقدمي العطاءات متديد �سريان
عطاءاتهم ملدة منا�سبة دون �أي زيادة بالأ�سعار .
املــادة ( ) 28
تعطــى الأف�ضليــة ف ــي العطـ ــاءات للمنتجات الوطنية امل�ستوفـيــة لل�شــروط واملوا�صفــات ،
وت�شمل هذه الأف�ضلية �أف�ضلية فـي ال�سعر فـي حدود زيادة قدرها ( )%10ع�شرة باملائة .
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املــادة ( ) 29
يج ــوز للجن ــة املناق�صـ ــات املوافق ــة عـ ــلى �إ�صـ ــدار الأوامر التغيريية بالزيادة �أو النق�صان
فـي مدة �أو قيمة �أو نوع �أو كميات �أو موا�صفات الأ�صناف �أو الأعمال �أو اخلدمات حمل
العقد  ،وذلك خالل فرتة �سريان العقد فـيما ال يجاوز قيمته ( )%10ع�شرة باملائة من قيمة
العط ــاء الأ�صل ــي ال ــذي مت ــت املوافقـ ــة علي ــه � ،شريطــة �أن تكون �أ�سعار الأوامر التغيريية
هي نف�س الأ�سعار املتفق عليها بالعقد .
ويج ــوز ا�ستث ــناء  -فـي حاالت ال�ضرورة  -جتاوز الأمر التغيريي ال�سقف املن�صو�ص عليه
فـي هذه املـادة  ،والأ�سعار املبينة بالعقد �شريطة موافقة املجل�س .
الف�صــل اخلامــ�س
املناق�صــة املحــدودة
املــادة ( ) 30
يجــوز التعاقــد عــن طريــق املناق�صة املحدودة فـي احلاالت التي تتطلب طبيعتها ق�صر
اال�شت ــراك فـ ــي املناق�ص ــة عل ــى مورديـ ــن �أو مقاوليـ ـ ــن �أو ا�ست�شارييـ ـ ــن حمدديـ ــن �س ــواء
فـي ال�سلطنة �أو خارجها ممن تتوافر فـي �ش�أنهم ال�شروط املطلوبة .
املــادة ( ) 31
تتم الدعوة �إىل املناق�صة املحدودة للموردين �أو املقاولني �أو اال�ست�شاريني املتخ�ص�صني
فـي الن�شاط اخلا�ص مبو�ضوع املناق�صة وامل�سجلة �أ�سما�ؤهم فـي �سجل املوردين واملقاولني
واملكاتب اال�ست�شارية الذين ثبتت كفاءتهم الفنية واملالية  ،وتتوافر ب�ش�أنهم �شروط ح�سن
ال�سمعة  ،ب�شرط �أال يقل عدد ال�شركات وامل�ؤ�س�سات عن ( )3ثالث .
وجترى الدعوة �إىل تقدمي العطاءات فـي املناق�صات املحدودة عن طريق الدعوات املبا�شرة
مبوجب خطاب م�سجل �أو با�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية  ،وت�سري على املناق�صة املحدودة
�سائر الأحكام املنظمة للمناق�صة العامة .
املــادة ( ) 32
يجوز للجنة املناق�صات التو�صية بتحويل املناق�صة املحدودة �إىل ممار�سة �إذا ر�أت �أن ذلك
يحقق م�صلحة الهيئة فـي احل�صول على �شروط �أف�ضل للتعاقد .
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الف�صــل ال�ســاد�س
املمار�ســة
املــادة ( ) 33
يج ــوز للجن ــة املناقـ ــ�صات التعاق ــد ع ــن طريـ ــق املمار�س ــة م ــن خ ــالل التفاو�ض للح�صول
على �أف�ضل العرو�ض ب�أقل الأ�سعار  ،وذلك فـي �أي من احلاالت الآتية :
 - 1الأ�ص ــناف املحتك ــر �صنعه ــا �أو ا�سترياده ــا �أو التي تقت�ضي طبيعتها �أو الغر�ض
مــن احل�صول عليها �أن يتم �شرا�ؤها من �أماكن �إنتاجها � ،أو التي ال توجد �إال لدى
�شركة منتجة بذاتها .
 - 2الأ�صناف التي ال ميكن حتديدها مبوا�صفات دقيقة .
 - 3الأعم ــال �أو اخلدم ــات الفني ــة واال�ست�شاري ــة التــي تتطل ــب معرف ــة فنيـ ــة معين ــة
�أو تخ�ص�صا معينا .
 - 4التوريدات ومقاوالت الأعمال التي تقت�ضي حالة اال�ستعجال عدم اتباع �إجراءات
املناق�صة ب�ش�أنها .
 - 5تنفـيذ الأعمال �أو تقدمي اخلدمات التي تقوم بها جهات معينة خارج ال�سلطنة .
� - 6شراء وا�ستئجار العقارات .
الف�صــل ال�سابــع
الإ�سنـــاد املبا�شـــر
املــادة ( ) 34
يجوز للهيئة التعاقد بالإ�سناد املبا�شر  ،على �أن يتـم اختيـار املتعاقـد معـه مـن بيـن �أف�ضـل
العرو�ض التي يتم احل�صول عليهــا �شريطــة �أن تكــون الأ�سعــار منا�سبــة  ،وذلـك مــع بيــان
الأ�سباب املوجبة الختياره  ،ويتم التعاقد بالإ�سناد املبا�شر فـيما ال يجاوز قيمته ()250٫000
مائتني وخم�سني �ألف ريال عماين وفقا للإجراءات التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س .
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الف�صــل الثامــن
امل�سابقـــــة
املــادة ( ) 35
امل�سابق ــة ه ــي طريق ــة خا�صـ ــة للتعاقـ ــد بغـ ــر�ض �إجـ ــراء درا�سات �أو ت�صاميم �أو خمططات
�أو جم�سمات �أو غري ذلك من الأعمال الفنية الالزمة مل�شروع معني .
املــادة ( ) 36
حت ــدد الهي ــئة �أغرا�ض امل�شـروع ونطاقــه وموا�صفات ــه بالتف�ص ـ ـيــل  ،واجلوائــز �أو املكاف ـ�آت
�أو التعوي�ض ــات التــي متــنح للفائزيــن  ،وم�صيــر ملكيــة التقاريــر والدرا�ســات والت�صاميــم
واملخططات الفائزة وغري الفائزة و�أي �شروط �أخرى تراها الهيئة .
املــادة ( ) 37
تت ــم الدع ــوة للم�شارك ــة فـ ــي امل�سابق ــة �إمــا عــن طريــق الإعــالن بالن�شــر و إ�مــا بالو�سائــل
الإلكرتوني ــة و�إم ــا ع ــن طريــق الدعوة املبا�شرة لذوي اخلربة واملهارات الالزمة للم�شروع
�أو الغر�ض املطروح للم�سابقة .
املــادة ( ) 38
ي�شكل الرئي�س جلنة خا�صة لدرا�سة العرو�ض املقدمة  ،ورفع تقرير بذلك �إىل الرئي�س لالعتماد .
ويجوز للجنة ا�ستدعاء امل�شاركني ومناق�شتهم فـيما قدموه .
املــادة ( ) 39
ال تطبق على امل�سابقة �أحكام الف�صل التا�سع من هذه الالئحة .
الف�صـــل التا�ســع
ال�ضمانــــــــات
املــادة ( ) 40
يجب �أن يقدم مع كل عطاء ت�أميــن م�ؤقــت ال يقــل عــن ( )%1واحــد باملائ ــة مــن القيمـ ــة
الإجمالية للعطاء  ،وفـي حالة �سحب مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء املدة املحددة ل�سريان
العطــاء  ،ي�صبــح الت�أميــن امل ؤ�قــت املقــدم منه حقا للهيئة  ،دون احلاجة �إىل �إنذاره �أو اتخاذ
�أي �إجــراء �آخــر .
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ويرد الت�أمني امل�ؤقت �إىل كل من � :أ�صحاب العطاءات غري املقبولة فور �صدور قرار الإ�سناد
من جلنة املناق�صات  ،و�إىل مقدم العطاء الفائز �إذا قدم �ضمان ح�سن التنفـيذ .
املــادة ( ) 41
على �صاحب العطاء الفائز �أن يقدم خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من اليوم التايل
لإبالغ ـ ــه بقب ـ ــول عطائـ ـ ــه � ،ضمانـ ـ ــا حل�سـ ــن تنفـيـ ــذ العقـ ــد قـ ـ ــدره ( )%5خم�س ــة باملائ ــة
من القيمة الكلية للعــقد  ،وبالن�سبة للعقود التي تربم مــع متعاقــد خــارج ال�سلطنــة يــكون
تقديـ ــم هـ ــذا ال�ضـمــان خـ ــالل ( )30ثالثيـ ــن يـ ــوم عمـ ــل  ،ووج ــوب فتــح مكتــب خــا�ص لــه
فـي ال�سلطنة .
ويظل �ضمان ح�سن التنفـيذ �ساريا حتى تنفـيذ العقد � ،أو انتهاء فرتة ال�صيانة � ،أيهما �أبعد ،
ما مل يتم االتفاق على غري ذلك .
املــادة ( ) 42
�إذا ل ــم يق ــم �صاح ــب العطـ ــاء الفائـ ــز بتقديـ ــم �ضمـ ــان ح�س ــن التنفـيذ خالل املدة املحددة
فـي املـادة ( )41من هذه الالئحة  ،جاز للجنــة املناق�صــات مبوجــب �إخطــار مكتــوب �إلغــاء
الرت�سية  ،وم�صادرة الت�أمني امل�ؤقت  ،وذلك دون �إخالل بحق الهيئة فـي التعوي�ض .
املــادة ( ) 43
يعفى �صاحب العطاء املقبول من �ضمان ح�سن التنفـيذ �إذا قام بتوريد الأ�صناف املتعاقد
عليها وقبلتها الهيئة نهائيا خالل املـدة املحددة لتقدمي �ضمان ح�سن التنفـيذ .
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قــرار رقـم 2016/8
بتحديــد ر�ســوم اخلدمــات املقدمــة
مــن هيئــة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/79
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حت ــدد ر�س ــوم اخلدم ــات املقدم ــة م ــن هيئ ــة املنطق ــة االقت�صادي ــة اخلا�صــة بالدقم وفق ــا
للج ــدول املرفــق .
وفيمــا ل ــم ي ــرد ب�ش�أن ــه ن ــ�ص خ ــا�ص ف ــي ه ــذا القــرار  ،ت�ستوف ــي الهيئة مقابل اخلدمات
التــي ت�ؤدي ــها الر�س ــوم ذاتها التي ت�ستوفيها اجلهات املعنية املن�صو�ص عليها فـي القوانني
والأنظمة ذات العالقة واللوائح ال�صادرة تنفيذا لها .
املــادة الثانيــــة
تف ــر�ض الهيئ ــة غرام ــة �إداري ــة بواق ــع ( )%10ع�ش ــرة باملائ ــة م ــن قيمــة الر�سم علـى ك ــل
مــن يتخلــف عــن �ســداد الر�ســم امل�ستحق عليه عن كل �شهر ت�أخري  ،حت�سب بعد م�ضي ()1
�شهــر واحــد مــن تاريــخ ا�ستحقــاق الر�سم  ،مع جرب ك�سر ال�شهر �إىل �شهر كامل وجرب ك�سر
الريال العماين �إىل ريال عماين واحد .
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 الأول من مـار�س 2016م .
�صـدر فـي  28 :من ربيع الثانـي 1437هـ
املـوافـــــق  7 :من فبـرايــــــــــر 2016م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1135
ال�صادرة فـي 2016/2/14م

يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ــ�س جمل ــ�س الإدارة
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جـدول ر�سـوم اخلدمـات املقدمـة
من هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
�أوال  :ر�سوم القيد فـي ال�سجل التجاري :
م

اخلدمــة

مقدار الر�سم
بالريال العماين

موعد اال�ستحقاق

1

قيد امل�شروع
فـي ال�سجل التجاري

(� )1000ألف

عند القيد لأول مرة

2

جتديد قيد امل�شروع
فـي ال�سجل التجاري

(� )1000ألف

كل ( )5خم�س �سنوات ,
�أو عند جتديد
املكتب الرئي�سي �إذا
كان امل�شروع فرعا

3

ت�سجيل عقد
حق االنتفاع بالأرا�ضي

(  )%1واحد باملائة
من جمموع مقابل حق
االنتفاع املتفق عليه

عند ت�سجيل العقد

4

قيد عقود الرهن

(  )%1واحد باملائة
من الت�سهيالت االئتمانية

عند قيد الرهن

5

فك الرهن

( )100مائة

عند فك الرهن

6

طلب االنتفاع ب�أر�ض

( )250مائتان وخم�سون

عند تقدمي الطلب
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تابــع �أوال  :ر�سوم القيد فـي ال�سجل التجاري :
م

اخلدمــة

7

قيد تعديل بيانات
ال�سجل التجاري :

مقدار الر�سم
بالريال العماين

أ�  -تعديل اال�سم التجاري

( )10ع�شرة

ب � -إ�ضافة ن�شاط جتاري
جديد

( )10ع�شرة

ج  -تعديل املقر الرئي�سي

( )20ع�شرون

د  -تعديل �أ�سماء ال�شركاء

( )20ع�شرون

هـ  -تعديل ح�ص�ص ال�شركاء

( )20ع�شرون

و  -تعديل ال�شكل القانوين

( )50خم�سون

ز  -دمج �شركتني �أو �أكرث

( )50خم�سون

ح  -تعديل ر�أ�س املال

( )50خم�سون

ط  -تغيري �أ�سماء املفو�ضني
بالتوقيع

( )20ع�شرون

ي  -تعديل بيانات �أخرى

( )20ع�شرون

ك  -تعديل بيانات التوا�صل

بدون ر�سم

�إ�صدار �شهادة بيانات
8
(م�ستخرج من ال�سجل التجاري)

( )10ع�شرة
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موعد اال�ستحقاق

عند قيد التعديل

عند �إ�صدار
كل �شهادة

ثانيا  :ر�سوم الرتخي�ص مبزاولة الأن�شطة االقت�صادية :
م

اخلدمــة

مقدار الر�سم
بالريال العماين

موعد اال�ستحقاق

�أوال  :ترخي�ص الن�شاط ال�صناعي � )1500( :ألف وخم�سمائة
ثانيا  :ترخي�ص الن�شاط ال�سياحي :
� 1إن�شاء �أو �إقامة �أو ا�ستغالل �أو انتفاع
�أو �إدارة �أو تعديل �أو نقل ترخي�ص
املن�ش ـ ـ�آت الفندقي ـ ــة �أو ال�سياحي ـ ــة :
أ�  -فندق (  ) 5خم�س جنوم

( )3000ثالثة �آالف

ب  -فندق ( � ) 4أربع جنوم

(� )2500ألفانوخم�سمائة

ج  -فندق (  ) 3ثالث جنوم

(� )2000ألفان

د  -فندق (  ) 2جنمتان

(� )1800ألف وثمامنائة

هـ  -فندق (  ) 1جنمة واحدة

(� )1500ألف وخم�سمائة
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عند �إ�صدار
الرتخي�ص �سنويا

تابــع ثانيا  :ر�سوم الرتخي�ص مبزاولة الأن�شطة االقت�صادية :
م

2

اخلدمــة

مقدار الر�سم
بالريال العماين

موعد اال�ستحقاق

و � -شقق فندقية فاخرة

(� )2750ألفان و�سبعمائة
وخم�سون

ز � -شقق فندقية ممتازة

(� )1750ألف و�سبعمائة
وخم�سون

ح � -شقق فندقية عادية

(� )1000ألف

ط  -خميمات �سياحية فاخرة

عند �إ�صدار
(� )1500ألف وخم�سمائة
الرتخي�ص �سنويا

ي  -خميمات �سياحية عادية

(� )1000ألف

ك  -ا�سرتاحات �سياحية

(� )1000ألف

ل  -مطاعم �سياحية (م�ستقل)

( )500خم�سمائة

من�ش�آت م�ؤقتة

( )500خم�سمائة

ا�ستغالل �أو �إدارة املن�ش�آت الفندقية
 3وال�سياحية القائمة بنظام اقت�سام (� )2000ألفان
الوقت
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تابــع ثانيا  :ر�سوم الرتخي�ص مبزاولة الأن�شطة االقت�صادية :
م

اخلدمــة

مقدار الر�سم
بالريال العماين

4

التعامل مع ال�شركات لت�سويق
�أو تبادل �أ�سابيع اقت�سام الوقت

(� )2000ألفان

 5مكاتب ال�سفر والطريان وال�سياحة

موعد اال�ستحقاق

(� )1000ألف

6

�أن�شطة النقل ال�سياحي

(� )1000ألف

7

تنظيم الريا�ضات البحرية

(� )1000ألف

8

تنظيم حمالت ومراكز
وفنون الت�سلية

(� )1000ألف

9

مكاتب الإر�شاد ال�سياحي

( )500خم�سمائة

10

ر�سوم اخلدمات ال�سياحية

عند �إ�صدار
الرتخي�ص �سنويا

يتم �سدادها �شهريا ،
(� )%4أربعة فـي املائة
ويتم �سداد ر�سوم
من قيمة املبيعات
ال�شهر خالل ال�شهر
�أو اخلدمات
التايل له

-794-

تابــع ثانيا  :ر�سوم الرتخي�ص مبزاولة الأن�شطة االقت�صادية :
م

اخلدمــة

مقدار الر�سم
بالريال العماين

موعد اال�ستحقاق

ثالثا  :ر�سوم تراخي�ص التعدين :
1

ا�ستك�شاف املعادن

2

التنقيب عن املعادن

3

التعدين

4

التعدين املعي�شي

5

الإتاوة

(� )1850ألف وثمامنائة
وخم�سون م�ضافا �إليه
�إيجار �سنوي مبقدار
( )1ريال واحد لكل مرت
مربع
(� )1850ألف وثمامنائة
وخم�سون م�ضافا �إليه
�إيجار �سنوي مبقدار
عند �إ�صدار
( )1ريال واحد لكل مرت
الرتخي�ص �سنويا
مربع
(� )1850ألف وثمامنائة
وخم�سون م�ضافا �إليه
�إيجار �سنوي مبقدار
( )1ريال واحد لكل مرت
مربع
(� )1850ألف وثمامنائة
وخم�سون م�ضافا �إليه
�إيجار �سنوي مبقدار
( )1ريال واحد لكل مرت
مربع
يتم �سدادها �شهريا ،
( )%10ع�شرة باملائة
بحيث يتم �سداد
من قيمة املبيعات ر�سوم ال�شهر خالل
ال�شهر التايل له
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تابــع ثانيا  :ر�سوم الرتخي�ص مبزاولة الأن�شطة االقت�صادية :
م

اخلدمــة

مقدار الر�سم
بالريال العماين

موعد اال�ستحقاق

6

�إ�صدار �شهادة ت�صدير
عينات لأغرا�ض البحث العلمي

( )5خم�سة

عند �إ�صدار ال�شهادة

�إ�صدار �شهادة ت�صدير عينات
7
لأغرا�ض الدرا�سة حلاملي
تراخي�ص اال�ستك�شاف والتنقيب

(  )1واحد

8

التنازل عن ترخي�ص التنقيب
�أو ترخي�ص التعدين �أو امتياز
التعدين

( )100مائة

عند ت�سجيل التنازل

9

طلب متديد
منطقة الرتخي�ص التعديني

( )100مائة

عند املوافقة
على التمديد

( )50خم�سون

عند قيد التعديل

 10تعديل البيانات فـي �سجل التعدين

عند �إ�صدار ال�شهادة

رابعا  :الأن�شطة االقت�صادية الأخرى :
 1بيع وتوزيع امل�شروبات الكحولية

( )5000خم�سة �آالف

2

تقدمي ال�شي�شة

( )5000خم�سة �آالف

3

بيع وتوزيع التبغ والدخان

( )5000خم�سة �آالف

4

الأن�شطة الأخرى

( )500خم�سمائة
عن كل ن�شاط متجان�س

ذات الر�سم املقرر
خام�سا  :جتديد ترخي�ص مزاولة
لرتخي�ص مزاولة الن�شاط
الن�شاط
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عند �إ�صدار
الرتخي�ص �سنويا

عند التجديد �سنويا

ثالثـا  :ر�سوم الت�صاريح البيئية :

م

اخلدمــة

مقدار الر�سم بالريال العماين
ال�شريحة ال�شريحة
الثانية
الأوىل

ال�شريحة
الثالثة

موعد
اال�ستحقاق

�إ�صدار الت�صريح
1
البيئي

()50
خم�ســون

()100
مائ ـ ــة

()200
مائت ـ ــان

عنــد �إ�صــدار
الت�صريــح النهائــي

جتديد الت�صريح
2
البيئي

()50
خم�س ــون

()100
مائ ـ ـ ــة

()200
مائت ـ ــان

عند جتديد
الت�صريح

مراجعة درا�سة
( )500خم�سمائة ،
عند تقدمي
تقييم الأثر البيئي
م�ضافا �إليها التكاليف التي تتكبدها الهيئة
3
الدرا�سة �أو التقرير
�أو تقرير التدقيق
حال تكليف مكتب خارجي مبراجعة الدرا�سة
البيئي
حتــدد الهيئــة طبيعــة الأن�شطــة االقت�صاديــة التــي تنــدرج حتــت كل �شريحة  ،مبا فـي ذلك
امل�شروعات امل�ؤقتة وم�شاريع البنية الأ�سا�سية وامل�شاريع املكملة لها .
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رابعـا  :ر�سوم تنظيم التخطيط العمراين وتراخي�ص البناء :
مقدار الر�سم بالريال العماين

موعد
اال�ستحقاق

ت�صريح
حفر

( )50خم�سون

عند �إ�صدار
الت�صريح

�إ�صدار
خمطط
 2م�ساحي
(كروكي)
للأرا�ضي

( )50خم�سون

م اخلدمــة
1

عند �إ�صدار
املخطط

�إ�صدار ( )100مائة ريال للم�شروع الذي ال تزيد ن�سبة بنائه
�إباحة بناء على (� )1000ألف مرت مربع  ،م�ضافا �إليها(  )25خم�س عند �إ�صدار
3
(ترخي�ص وع�شرون بي�سة لكل مرت مربع �إ�ضافـي من امل�شاريع
الإباحة
بناء) التي تزيد م�ساحة بنائها على (� )1000ألف مرت مربع
جتديد ( )100مائة ريال للم�شروع الذي ال تزيد ن�سبة بنائه
عند
�إباحة بناء على (� )1000ألف مرت مربع  ،م�ضافا �إليها(  )25خم�س
4
التجديد
(تراخي�ص وع�شرون بي�سة لكل مرت مربع �إ�ضافـي من امل�شاريع
�سنويا
بناء) التي تزيد م�ساحة بنائها على (� )1000ألف مرت مربع

5

ت�صريح
خميم
عمال
م�ؤقت

( )100مائة ريال للم�شروع الذي ال تزيد ن�سبة بنائه
على (� )1000ألف مرت مربع  ،م�ضافا �إليها ( )5خم�س
عند �إ�صدار
بي�سات لكل مرت مربع �إ�ضافـي من م�ساحة الأر�ض
الت�صريح
املخ�ص�صة ملخيم العمال والتي تزيد على (� )1000ألف
مرت مربع
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تابــع رابعـا  :ر�سوم تنظيم التخطيط العمراين وتراخي�ص البناء :
م اخلدمــة

مقدار الر�سم بالريال العماين

موعد
اال�ستحقاق

�شهادة
�إمتام
البناء

( )50خم�سون رياال
للم�شروع الذي ال تزيد ن�سبة بنائه
على (� )1000ألف مرت مربع  ،م�ضافا �إليها ( )5خم�س عند �إ�صدار
ال�شهادة
بي�سات لكل مرت مربع من امل�شاريع
التي تزيد م�ساحة بنائها على (� )1000ألف مرت مربع
بحد �أق�صى (� )1000ألف

ت�سليم
 7عالئم
للمواقع

عند تقدمي
طلب ت�سليم
العالئم

6

( )10للعالمة (النقطة) الواحدة

( )50خم�سون
اعتماد
لكل (� )1000ألف مرت مربع ،
عند اعتماد
تقرير
بالإ�ضافة �إىل ( )10ع�شر بي�سات
8
التقرير
امل�سح
لكل مرت مربع من امل�شاريع التي تزيد م�ساحة �أر�ضها
التف�صيلي
على (� )1000ألف مرت مربع بحد �أق�صى (� )1000ألف
اعتماد
خمطط
9
التنظيم
العام

( )100مائة لكل (� )1000ألف مرت مربع ،
بالإ�ضافة �إىل ( )25خم�س وع�شرين بي�سة لكل مرت
مربع من امل�شاريع التي تزيد م�ساحة بنائها على
(� )1000ألف مرت مربع بحد �أق�صى (� )1000ألف
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عند اعتماد
املخطط

تابــع رابعـا  :ر�سوم تنظيم التخطيط العمراين وتراخي�ص البناء :
م اخلدمــة

مقدار الر�سم بالريال العماين

موعد
اال�ستحقاق

( )100مائة لكل (� )1000ألف مرت مربع  ،بالإ�ضافة �إىل
اعتماد
( )25خم�س وع�شرين بي�سة لكل مرت مربع من امل�شاريع عند اعتماد
 10املخططات
التي تزيد م�ساحة بنائها على (� )1000ألف مرت مربع املخططات
التف�صيلية
بحد �أق�صى (� )1000ألف
( )100مائة لكل (� )1000ألف مرت مربع  ،بالإ�ضافة �إىل
تعديل ( )25خم�س وع�شرين بي�سة لكل مرت مربع من امل�شاريع عند اعتماد
11
املخططات التي تزيد م�ساحة بنائها على (� )1000ألف مرت مربع التعديل
بحد �أق�صى (� )1000ألف
احل�صول
على دليل
التخطيط
العمراين
12
باملنطقة
االقت�صادية
(ن�سخة
رقمية)

( )25خم�سة وع�شرون للن�سخة الواحدة

احل�صول
على ن�سخة
� 13إ�ضافـية
من
اخلرائط

( )20ع�شرون عن كل ن�سخة
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عند ت�سلم
الدليل

عند توفري
اخلريطة

خام�ســا :الر�سوم املتعلقة ب�سالمة الغذاء :
م

مقدار الر�سم موعد ومرات
بالريال العماين اال�ستحقاق

اخلدمــــة

� 1إ�صدار �إتالف مواد غذائية ملن�ش�آت جتارية

()25
خم�سة وع�شرون

عند �إ�صدار
ال�شهادة

�إ�صدار ت�صاريح ثالجات املرطبات
و�أجهزة امل�شروبات ال�ساخنة التجارية
2
فـي الأماكن العامة
(ال ي�شمل �إيجار املوقع وم�صاريف الكهرباء)

()135
مائة وخم�سة
وثالثون

عند �إ�صدار
الت�صريح ،
وعند جتديده
�سنويا

�إ�صدار الرخ�صة ال�صحية
ل�سيارات ال�شركات اخلا�صة
بنقل املياه �أو بيع املواد الغذائية
3
�أو نقل وت�سويق الأ�سماك ،
(ي�ستثنى من ذلك �سيارات نقل مياه ال�شرب
اململوكة لأفراد عمانيني)

()50
خم�س ـ ــون

عند �إ�صدار
الرخ�صة  ،وعند
جتديدها �سنويا

()10
ع�شـ ـ ــرة

عند �إ�صدار
البطاقة  ،وعند
جتديدها �سنويا

4

�إ�صدار بطاقة �صحية
للباعة وعمال املحالت التجارية
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�ساد�ســا  :ر�سوم اخلدمات الأخرى :
م
1
2

3

4

5
6
7

موعد ومرات
مقدار الر�سم
اخلدمــــة
اال�ستحقاق
بالريال العماين
خدمات عامة لنزالء الفنادق ( )%5خم�سة باملائة يتم �سدادها �شهريا  ،بحيث
يتم �سداد ر�سوم ال�شهر
من قيمة املبيعات
ورواد املطاعم العاملية
خالل ال�شهر التايل له
�أو اخلدمات
وال�سياحية
يتم �سدادها �شهريا  ،بحيث
خدمات عامة لرواد مراكز ( )%10ع�شرة باملائة
يتم �سداد ر�سوم ال�شهر
فنون الت�سلية ودور ال�سينما من قيمة التذاكر
خالل ال�شهر التايل له
ت�صريح الالفتات واللوحات
عند �إ�صدار الت�صريح ،
()50
الإعالنية والإر�شادية
وعند جتديده �سنويا
خم�س ـ ــون
على املحالت وال�سيارات ،
واملل�صقات واملطبوعات
( )100مائة حتى
ت�صريح و�ضع الالفتات
( )30ثالثني مرتا عند �إ�صدار الت�صريح ،
واللوحات الدعائية للمنتجات
مربعا  ،وما يزيد على وعند جتديده �سنويا
على �أ�سطح املباين وواجهاتها
ذلك ( )250مائتني
وعلى ال�شوارع
وخم�سني
( )%3ثالثة باملائة
عند ت�سجيل العقد  ،وعند
من قيمة العقد
ت�سجيل عقود الإيجار
جتديده �سنويا
ال�سنوي
�شهريا لكل موقف من
()50
حجز مواقف عامة
تاريخ املوافقة على احلجز
خم�سـ ـ ــون
()10
�شهريا لكل موقف من
ت�صاريح مواقف العدادات
تاريخ �إ�صدار الت�صريح
ع�شـ ـ ــرة
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تابــع �ساد�ســا  :ر�سوم اخلدمات الأخرى :
م
8
9
10
11

12

13

14

15

اخلدمــــة

مقدار الر�سم
بالريال العماين
( )200مائتان
( )10ع�شرة
( )10ع�شرة

ترخي�ص ت�سمية املبنى
تغيري لوحة املحل التجاري
�إ�صدار �شهادة ملن يهمه الأمر
�إ�صدار �شهادة �أو م�ستند
بدل مفقود �أو تالف جلميع ( )25خم�سة وع�شرون
امل�ستندات ال�صادرة من الهيئة
الت�صديق على حم�ضر
اجتماع اجلمعية العامة
( )10ع�شرة
وتعديل النظام الأ�سا�سي
لل�شركات امل�ساهمة
احل�صول على ن�سخة
طبق الأ�صل من الوثائق
( )5خم�سة
وال�سجالت واملحا�ضر املودعة
لدى الهيئة
الت�صديق على النظام
الأ�سا�سي وعقد الت�أ�سي�س
( )50خم�سون
لل�شركات امل�ساهمة لأول مرة
(  )0٫001واحد فـي
الألف من قيمة
توثيق العقود التجارية العقد بحد �أدنى ()20
ع�شرون  ،وبحد �أعلى
( )100مائة
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موعد ومرات
اال�ستحقاق
عند تقدمي الطلب
عند تقدمي الطلب
عند �إ�صدار ال�شهادة
عند �إ�صدار ال�شهادة
�أو امل�ستند
عند الت�صديق
على كل ن�سخة
عند احل�صول
على كل ن�سخة

عند الت�صديق

عند توثيق العقد

قــــرار رقــم 2016/9
ب�إ�صـدار نظــام الإدارة اجلمركيـة
فـي املنطقــة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقــم
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2013/79ب�إ�ص ــدار نظـ ــام املنطق ــة االقت�صاديـ ــة اخلا�ص ــة
بالدقم ،
و�إىل قان ــون اجلمارك املوحـ ــد لدول جمل ــ�س التعاون لدول اخللي ــج العربي ــة واملر�س ــوم
ال�سلطاين رقم  2003/67ال�صادر بتطبيقه ،
و إ�لــى موافق ــة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادي ــة اخلا�صــة بالدق ــم فـ ــي اجتماعـ ــه
الثالث بتاريخ � 11أكتوبر 2015م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل بنظام الإدارة اجلمركية فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم القرارات الالزمة
لتنفـيذ �أحكام هذا النظام .
املــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  29 :من ربيـع الثانـي 1437هـ
املوافــــق  8 :من فربايــــــــــــر 2016م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1135
ال�صادرة فـي 2016/2/14م

يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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نظـام الإدارة اجلمركيـة فـي املنطقــة االقت�صادية اخلا�صـة بالدقـــم
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
القانـــــــــــــون :
قانــون اجلم ــارك املوحـ ــد ل ــدول جمل�س التعــاون لدول اخلليج العربي ــة ال�ص ــادر بتطبيق ــه
املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2003/67
الهيئــــــــــــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقـــــــــــــة :
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنــة بواليــة الدقــم لغر�ض �إقامــة امل�شروعات االقت�صادية ،
واخلدميـ ــة وغريه ـ ــا  ،املبينــة احلــدود واملوق ــع فـي املخطـ ــط املرف ــق باملر�س ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم  2011/119واملعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2014/44
املجلــــــــــــــ�س :
جملـ ـ ــ�س �إدارة الهيئـ ـ ــة .
الرئيــــــــــــ�س :
رئـ ـ ـ ــي�س املجلـ ـ ــ�س .
امل�شروعــــــات :
امل�شروعات التي يرخ�ص ب�إقامتها فـي املنطقة �سواء �أتخذت �شكل م�ؤ�س�سة فردية �أم �شركة
�أم ف ــرع ل�شرك ــة �أم م�ؤ�س�سة �أجنبي ــة  ،والأن�شطة املهنية واحلرفـية التي يرخ ــ�ص مبزاولته ــا
فـي املنطقة .
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الب�ضائـــــــــــع :
الآالت واملعـ ــدات والأدوات والأجهـ ــزة واملـ ــواد واملنتجـ ــات وقط ــع الغيار والوق ــود وغريهـ ــا
مما ي�ستخدم �أو يوزع �أو ينتج كليـ ــا �أو جزئيا �أو ي�ستهـ ــلك من قبل امل�شروع ــات لأي غ ــر�ض
من الأغرا�ض .
الإقليــم اجلمركـــي :
�أي مكان داخل حدود ال�سلطنة فـيما عدا املناطق احلرة �أو املناطق االقت�صادية اخلا�صة .
الدائــرة اجلمركيــة :
الدائ ــرة املخت�ص ـ ــة بالنطـ ــاق املكانـ ــي الـ ــذي يحدده املفت ـ ــ�ش ال ـ ـعـ ــام لل�شرطـ ـ ـ ــة واجلمـ ـ ــارك
فـي املنطقة  ،ويرخ�ص فـيه ب�إمتام كل الإجراءات اجلمركية �أو بع�ضها .
امل�ستــودع اجلمركــي :
املك ــان �أو البناء الذي تودع فـيه الب�ضائع حتت �إ�شراف الدائرة اجلمركية ف ــي و�ضــع معل ــق
لل�ضرائب اجلمركية .
البيـــان اجلمركـــي :
بيــان الب�ضاع ــة �أو الإقرار الذي يقدمه �صاحبها �أو من يقـ ــوم مقامــه  ،واملت�ضمــن حتدي ــد
العنا�صر املميزة لتلك الب�ضاعة امل�صرح عنها وكمياتها بالتف�صيل .
ال�ســـــــوق احلـــــرة :
املكـ ــان املرخــ�ص  ،والــذي تودع فـيه الب�ضائع فـي و�ضــع معلق لل�ضرائــب اجلمركيــة لغايـ ــات
العر�ض والبيع .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا النظام على الب�ضائع التي تدخل �إىل املنطقة �أو تخرج منها  ،وفـيما مل
ي ــرد ب�ش�أنـ ــه ن�ص خا�ص فـي هذا النظام �أو فـي املر�سومـ ــني ال�سلطانيـ ــني رقم ـ ــي 2011/119
و  2013/79امل�شار �إليهما والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لهما  ،ت�سري �أحكام القانون ب�ش�أنه .
وت�س ــري ال�ضواب ــط والإجراءات ذاتهــا املن�صــو�ص عليه ــا فـي القانون والئحت ــه التنفـيذيـ ــة
ب�ش�أن كل من :
-806-

-1
-2
-3
-4

�1إجراء التفتي�ش اجلمركي ب�سرعة وفاعلية .
2و�ضوح وعالنية �أ�س�س التثمني .
 3ب�ساطة واخت�صار �إجراءات الإفراج اجلمركي مبا ال يخل بكفاءتها .
 4الفح�ص ال�شامل والدقيق للعينات اخلا�ضعة للرقابة فـي موقع واحد .
املــادة ( ) 3

فـيمــا ع ــدا امل ــواد الكحولي ــة وامل�سك ــرات واجلع ــة ومنتج ــات التبـ ــغ التي يتـ ــم ا�سترياده ــا
�إىل املنطق ــة  ،تعفى الب�ضائع الآتيــة من ال�ضريبــة اجلمركية � ،شريطة ا�ستيفــاء ال�ضواب ــط
وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام :
1 -1الب�ضائع التي تقوم امل�شروعات املقيدة فـي ال�سجل التجاري للمنطقة با�ستريادها
من داخل وخارج ال�سلطنة �إىل املنطقة .
2 -2الب�ضائع التي تقوم امل�شروعات املقيدة فـي ال�سجل التجاري للمنطقة بت�صديرها
من املنطقة �إىل خارج ال�سلطنة .
املــادة ( ) 4
ال ي�ستفـيد من الإعفاء اجلمركي املن�صو�ص عليه فـي املــادة (  ) 3من هذا النظام امل�شروعات
غري املقيدة فـي ال�سجل التجاري للمنطقة  ،ويكون ا�سترياد ب�ضائعهم �إىل املنطقة و�إخراجها
منها وفقا للقواعد والأحكام املن�صو�ص عليها فـي القانون .
املــادة ( ) 5
تلت ــزم امل�شروع ــات التي ت�ستورد الب�ضائع املعفاة من ال�ضرائ ــب اجلمركي ــة وفق ــا لأحكـ ــام
هذا النظام مبا ي�أتي :
1 -1تخزين الب�ضائع وفقا لل�شروط وال�ضوابط املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .
2 -2عدم الت�صرف فـي الب�ضائع فـي غري الأغرا�ض التي ا�ستوردت من �أجلها  ،وامل�صرح
بها فـي التعهدات اجلمركية املقدمة منها .
3 -3االلتزام ب�شروط ترخي�ص الن�شاط االقت�صادي الذي متار�سه .
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الف�صـــل الثانـــي
�إدخـال الب�ضائـع �إىل املنطقـة و�إخراجهـا منهـا والت�صـرف فـيهـا
املــادة ( ) 6
يحظر ا�سترياد الب�ضائع الآتية �إىل املنطقة :
1 -1الب�ضائع التي يكون من�ش�ؤها دولة قررت ال�سلطنة مقاطعتها اقت�صاديا .
2 -2املــواد املخدرة وم�شتقاتها  ،وي�ستثنى من ذلك ما يلزم منها ل�صناعة الأدوية واملــواد
ال�صيدالنية وفقا مل ــا حتدده وزارة ال�صحة .
3 -3الأ�سلحـ ــة الناريـ ــة والذخائ ــر واملتفج ــرات  ،وي�ستثنــى من ذلك �أ�سلح ـ ــة ال�صي ـ ــد
وذخائرها والألع ــاب الناري ــة املرخ�ص بها وفقا لل�ضوابــط التي حتدده ــا اجله ــات
املخت�صة .
4 -4املـواد ذات الن�شاط الإ�شعاعي  ،وي�ستثنى من ذلك املـواد امل�سموح با�ستريادها لأغرا�ض
�صناعية �أو طبية �أو للبحوث العلمية  ،وذلك وفقا لل�ضوابط التي حتددها اجلهات
املخت�صة .
5 -5مواد النفايات .
6 -6الب�ضائع املحظور ا�ستريادها ملخالفتها القوانني واللوائح املتعلقة بحماية امللكية
الفكريـ ـ ــة والتجاري ـ ــة وال�صناعيــة والأدبيــة والفني ـ ــة  ،والت ــي ت�صــدر به ــا قـ ــرارات
من اجلهات املخت�صة .
7 -7امل ــواد الغذائيـ ــة الفا�سدة �أو املنتهيـ ــة ال�صالحيــة �أو التالف ــة �أو ال�ض ــارة بال�صح ــة
�أو بالبيئة .
�8 -8أي ب�ضائع يحظر ا�ستريادها �إىل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 7
يجوز بقرار م�سبب من الرئي�س  ،حظر ا�سترياد بع�ض الب�ضائع �إىل املنطقة  ،كما يجوز له
فر�ض بع�ض ال�شروط اخلا�صة ال�سترياد بع�ض الب�ضائع �إليها .
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املــادة ( ) 8
مع عدم الإخالل بحكم امل ــادتني رقمي ( )7 ، 6من هذا النظام  ،يجوز للم�شروعات املقيدة
فـي ال�سجل التجاري للمنطقة  ،ا�سترياد الب�ضائع التي يقت�ضيها ممار�سة الن�شاط املرخ�ص
به �إىل املنطقة  ،و�إخراجها منها دون �إذن �أو ت�صريح �أو ترخي�ص م�سبق .
املــادة ( ) 9
يجوز للم�شروعات املرخ�ص لها مبزاولة ن�شاط التجارة العامة فـي املنطقة  ،بيع الب�ضائع
املعفاة من ال�ضريبة اجلمركية �إىل امل�شروعات املقيدة فـي ال�سجل التجاري للمنطقة ،
وذلك ال�ستعمالها ب�صورة نهائية فـي ممار�سة ن�شاطها االقت�صادي املرخ�ص به فـي املنطقة
مع �إ�شعار الدائرة اجلمركية بذلك .
املــادة ( ) 10
يجوز للم�شروعات املرخ�ص لهــا بتجارة ال�سوق الـح ــرة فـي املنطقة  ،بيع الب�ضائ ــع املعفــاة
من ال�ضريبة اجلمركية �إىل الفئات الآتية :
1 -1زوار املنطقـ ــة واملقيمني فـيهـ ــا  ،وذلك بكميــات غي ــر جتاري ــة لغـ ــر�ض اال�ستعمــال
ال�شخ�صي .
�2 -2أطقم الطائرات وال�سفن التي ترتاد املرافق املخ�ص�صة فـي املنطقة .
ويكون ذلك وفقا لل�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س  ،بعد موافقة املجل�س .
الف�صــل الثالـــث
امل�ستودعــــات اجلمركيـــة
املــادة ( ) 11
تنق�سم امل�ستودعات اجلمركية باملنطقة �إىل ما ي�أتي :
1 -1م�ستودعات جمركية عامة  :وتخزن فـيها الب�ضائع حل�ساب الغري  ،ويحل امل�شروع
املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط امل�ستودعات العامة حمل
�أ�صحاب الب�ضائع املودعة لديه فـي كافة التزاماتهم
�أمام الدائرة اجلمركية .
2 -2م�ستودعات جمركية خا�صة  :وتخزن فـيها امل�شروعات ب�ضائعها لغر�ض ا�ستعمالها
فـي الأن�شطة املرخ�ص بها .
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املــادة ( ) 12
يحظر تخزين الب�ضائع املعفاة من ال�ضرائب اجلمركية فـي غري امل�ستودعات اجلمركية
املرخ�ص بها للم�شروعات املقيدة فـي ال�سجل التجاري للمنطقة .
املــادة ( ) 13
ي�شرتط للرتخي�ص مبزاولة ن�شاط امل�ستودعات اجلمركية العامة باملنطقة ما ي�أتي :
�1 -1أال يقل ر�أ�س مال امل�شروع عن ( )1٫000٫000مليون ريال عماين .
�2 -2أال تقل م�ساحة امل�ستودع واملرافق الالزمة لت�شغيله عن (20000م )2ع�شرين �ألف
مرت مربع .
�3 -3أن يكون للم�ستودع �سور ومداخل رئي�سية خا�صة به  ،وي�شمل ذلك منطقة امليناء ،
واملطار  ،والقرى اللوج�ستية .
�4 -4أن يكون امل�ستودع جمهزا لتخزين الب�ضائع امل�صرح بها .
5 -5ا�ستيفاء �شروط ومتطلبات الأمن وال�سالمة .
6 -6توفـري �ساحات منا�سبة وجمهزة باخلدمات الالزمة لإمتام الإجراءات اجلمركية .
7 -7تخ�صي�ص �ساحات منا�سبة لوقوف ال�سيارات ومعدات حتميل وتنزيل الب�ضائع .
8 -8توفـري مكاتــب جمهـ ــزة بالأث ــاث وو�سائ ــل االتـ ــ�صاالت املنا�سبـ ــة ملوظف ــي الدائ ــرة
اجلمركية .
9 -9االلت ــزام بعـ ــدم �إج ــراء تعدي ــل �أو تغيري امل�ستـ ــودع �أو م�ساحت ــه �إال بع ــد احل�ص ــول
على موافقة من الهيئة والدائرة اجلمركية .
10 10تقدمي �ضمان بنكي ال يقل عن ( )100000مائة �ألف ريال عماين  ،ل�سداد ال�ضرائب
اجلمركية عند اللزوم .
11 11تقدي ــم بولي�ص ــة ت�أمني على امل�ستودع والب�ضائع التي تخ ــزن فـي ــه تغط ــي كافـ ــة
الأخطار التي تتعر�ض لها .
�12 12سداد الر�سوم املقررة .
وعلى �أن يتم ال�سيطرة على مداخل امل�ستودعات العامة والتحكم فـيها من خالل نظام يتم
االتفاق عليه بني الدائرة اجلمركية و�صاحب امل�ستودع .
املــادة ( ) 14
يجوز �إجراء الأعمال الآتية داخل امل�ستودع اجلمركي العام باملنطقة :
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1 -1نزع �أغلفة الب�ضائع  ،ونقلها من وعاء �إىل �آخر .
2 -2جمع الطرود �أو جتزئتها .
�3 -3أي �أعمال �أخرى لغر�ض حفظ الب�ضائع �أو حت�سينها �أو ت�سهيل ت�سويقها .
وفـي جميع ا ألح ــوال يحظ ــر تغيري بلد املن�شـ ـ أ�  ،ويجب �أن تتم هذه الأعمال تـحت �إ�شــراف
الدائرة اجلمركية .
املــادة ( ) 15
ي�شرتط للرتخي�ص مبزاولة ن�شاط امل�ستودعات اجلمركية اخلا�صة باملنطقة ما ي�أتي :
�1 -1أال يقل ر�أ�س مال امل�شروع عن ( )200000مائتي �ألف ريال عماين .
�2 -2أال تقل م�ساحة امل�ستودع عن (5000م )2خم�سة �آالف مرت مربع .
�3 -3أن يقام داخل املوقع املرخ�ص للم�شروع مبزاولة الن�شاط فـيه .
�4 -4أن يكون امل�ستودع جمهزا لتخزين الب�ضائع امل�صرح بها .
5 -5ا�ستيفاء �شروط ومتطلبات الأمن وال�سالمة .
6 -6تقديــم �ضم ــان بنك ــي ال يق ــل عن ( )50000خم�سني �ألف ريال عمانـ ــي  ،ل�سـ ــداد
ال�ضرائب اجلمركية عند اللزوم .
7 -7تقديــم تعهــد كتاب ــي بعدم الت�صرف فـي الب�ضائع املخزنـ ــة ف ــي غي ــر الأغـ ــرا�ض
املرخ�ص لها .
�8 -8س ــداد الر�س ــوم املق ــررة .
املــادة ( ) 16
يقت�ص ــر ن�شـ ــاط امل�ستودع اجلمرك ـ ـ ــي اخلـ ــا�ص على تخزيـ ـ ــن الب�ضائـ ــع  ،وال يجوز �إجـ ــراء
�أي تعديـالت عليهــا  ،وي�ستثن ــى مـ ـ ــن ذلك الأعم ـ ــال ال�ضرورية الالزمـ ــة حلفـ ــظ الب�ضائـ ــع
من التلف .
املــادة ( ) 17
ال يجــوز ا�ستي ــراد الب�ضائــع �إل ــى امل�ست ــودع اجلمركي العام �أو اخلا�ص �إال مبوجب بيـ ــان
ا�سترياد  ،وذلك وفقا لل�ضوابط وال�شروط املقررة فـي القانون .
املــادة ( ) 18
تنته ــي مـ ــدة تخزين الب�ضائـ ــع فـي امل�ست ــودع املخ�صــ�ص للمــواد الإن�شائيــة بانته ــاء �أعمـ ــال
البناء  ،و�صدور �شهادة �إمتام البناء من قبل الهيئة .
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املــادة ( ) 19
مع عدم الإخالل بحكم املــادة (  )18من هذا النظام  ،ال تخ�ضع الب�ضائع التي يتم تخزينها
فـي امل�ستودعات اجلمركية العامة �أو اخلا�صة لأي قيود تتعلق مبدة بقائها فـيها .
املــادة ( ) 20
ال يجوز �إخراج الب�ضائع من امل�ستودعات اجلمركية العامة قبل حتديد و�ضعها اجلمركي
وفقا لأحكام القانون .
املــادة ( ) 21
ال يجـ ــوز �إخ ــراج الب�ضائـ ــع من امل�ستودع ــات اجلمرك ــية اخلا�ص ــة �إال لغــر�ض ا�ستعماله ــا
فـي الن�شاط املرخ�ص به للم�شروع .
املــادة ( ) 22
مع عدم الإخالل ب�أحكام القانون  ،يجوز نقل الب�ضائع داخل املنطقة من م�ستودع جمركي
عام �إىل �آخر عام �أو خا�ص � ،أو �إىل الدائرة اجلمركية  ،وذلك �شريطة تقدمي بيان تف�صيلي
بهذه الب�ضائع  ،وتعهد بعدم الت�صرف فـيها �إال وفقا لأحكام هذا النظام وتقدمي ال�ضمانات
والتعهدات اجلمركية .
وت�س ــري علـ ــى الب�ضائع فـي ه ــذه احلال ــة القواع ـ ــد اخلا�صة بو�ض ــع العب ــور اجلمركـ ــي
(الرتانزيت) وفقا لأحكام القانون .
ويجب على ذوي ال�ش�أن تقدمي �شهادة با�سترياد الب�ضائع �إىل امل�ستودع �أو الدائرة اجلمركية
التي نقلت �إليه .
املــادة ( ) 23
يلتزم املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط امل�ستودعات بال�شروط والإجراءات اجلمركية املنظمة
للم�ستودعات اجلمركية املعمول بها .
املــادة ( ) 24
يتـ ــم �إت ـ ــالف الب�ضائع غري ال�صاحلة �أو التي انتهت �صالحيتها ف ــي املك ــان ال ــذي حت ــدده
الهيئ ــة  ،وذلك حت ــت �إ�شراف الدائرة اجلمركي ــة واجله ــات املخت�صة كلما ا�ستدع ــى نـ ــوع
الب�ضاعة ذلك .
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الف�صـــل الرابـــع
قواعـــد امل�س�ؤوليــــة
املــادة ( ) 25
تك ــون امل�شروع ــات املرخ�ص لها مبزاولـ ــة ن�شاط امل�ستودعات اجلمركية العامــة �أو اخلا�صــة
فـي املنطقة  ،م�س�ؤولة عن الب�ضائع املعفاة من ال�ضرائب اجلمركية  ،والتي يتم تخزينها
فـي م�ستودعاتها  ،وذلك �إىل �أن يتم �إخراجها من املنطقة � ،أو الت�صرف فـيها وفقا لأحكام
هذا النظام .
كمـ ــا تك ــون م�س�ؤولة عن الب�ضائع املعفـ ــاة من ال�ضرائب اجلمركي ــة والتي تفق ــد �أو تتل ـ ــف
فـي �أثن ــاء تخزينه ــا �أو نقلها من امل�ست ـ ــودع  ،وت�سري على الب�ضائ ــع فـي ه ــذه احلالــة �أحكـ ــام
الب�ضائع غري امل�شروعة املن�صو�ص عليها فـي القانون .
املــادة ( ) 26
تكون امل�شروعات املرخ�ص لها مبزاول ــة ن�شاط امل�ستودعات اجلمركية العام ــة �أو اخلا�ص ــة
فـي املنطقة  ،م�س�ؤولة عن �أعمال تابعيها داخل املنطقة .
الف�صـــل اخلامــــ�س
�أحكـــام ختاميــــة
املــادة ( ) 27
مـ ــع ع ــدم الإخالل ب�أحكام املادت ــني رقمـ ــي ( )32 ، 31م ـ ــن هذا النظـ ــام  ،تعام ـ ــل الب�ضائـ ــع
التي تنقـل مــن املنطقة �إىل الإقلي ــم اجلمركي معاملة الب�ضائع الأجنبي ــة  ،ولو ا�شتمل ــت
على مواد �أولية �أو مكونات حملية .
املــادة ( ) 28
تعامل الب�ضائع التي يتم ت�صنيعها �أو جتميعها داخل املنطقة  ،معاملة الب�ضائع املحلية
املن� أش�  ،وذلك عند ت�صديرها �إىل خارج ال�سلطنة .
املــادة ( ) 29
ال يجوز �إخراج الب�ضائع املعفاة من ال�ضرائب اجلمركية من املنطقة �إال بعد ا�ستيفاء كافة
الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام  ،و�سداد امل�ستحقات املالية املرتتبة عليها .
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املــادة ( ) 30
يجب على امل�شروعات مراعاة الأمور الآتية عنــد نقــل الب�ضائــع املعف ــاة مــن ال�ضرائ ــب
اجلمركية من املنطقة �إىل الإقليم اجلمرك ــي � ،أو و�ضعه ــا فـي مو�ضع اال�ستهالك املحلـ ــي
داخل املنطقة :
�1 -1إعداد بيان جمركي عن هذه الب�ضائع  ،و�إيداعه لدى الدائرة اجلمركية .
�2 -2سداد ال�ضرائب اجلمركية امل�ستحقة وفقا للقانون .
املــادة ( ) 31
ت�سري �أحكام العبور اجلمركي (الرتانزيت) املن�صو�ص عليها فـي القانون على الب�ضائع
املعفاة من ال�ضرائب اجلمركية  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
1 -1عند ت�صديرها من املنطقة �إىل خارج ال�سلطنة عرب الإقليم اجلمركي .
2 -2عند ا�ستريادها من خارج ال�سلطنة �إىل املنطقة عرب الإقليم اجلمركي .
3 -3عند نقلها من املنطقة �إىل منطقة اقت�صادية �أو منطقة حرة �أخرى داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 32
يج ــوز نق ــل الب�ضائع امل�سدد عنها ال�ضرائ ــب اجلمرك ــية بني املنطقة والإقليم اجلمركــي ،
والعك�س دون �أي قيود .
وال تعترب الب�ضائع فـي هذه احلالة م�صدرة �أو معادا ت�صديرها .
املــادة ( ) 33
ت�سري على امل�سافرين من املنطقة �إىل الإقليم اجلمركي ذات الأحكام املقررة للم�سافرين
واملن�صو�ص عليها فـي القانون ب�ش�أن الب�ضائع .
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هيئــة تنظيـــم االت�صـــاالت
قــــرار
رقـم 2016/17
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام الرتخيــ�ص
من الفئة الأوىل ل�شركـة �أوا�صـر عمان و�شركا�ؤهـم (�ش.م.ع.م)
لإن�شاء وت�شغيل نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة مبحافظة م�سقط
ا�ستنـ ــادا �إل ــى قان ـ ــون تنظي ـ ــم االت�ص ــاالت ال�صـ ــادر باملر�سـ ـ ــوم ال�سلطان ــي رق ـ ــم ، 2002/30
و إ�لــى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقــم  2012/60ب�إ�صـ ــدار ترخيـ ــ�ص من الفئ ــة الأولــى ل�شرك ــة
�أوا�صر عمان و�شركا�ؤهم (�ش.م.ع.م) لإن�شــاء وت�شغيــل نظ ــام خدمــات ات�صاالت عامــة ثابتة
مبحافظة م�سقط ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
جتـرى التعديــالت املرفقة على ترخي�ص من الفئة الأوىل ل�شرك ــة �أوا�صــر عمــان و�شركا�ؤهــم
(�ش.م.ع.م) لإن�شاء وت�شغيل نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة مبحافظة م�سقط .
املـــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  18 :من جمـادى الثانيـة 1437هـ
املوافــــق  27 :من مـــــــــــــــــــــــار�س 2016م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1142
ال�صادرة فـي 2016/4/10م
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حممد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكــام الرتخيـ�ص
من الفئة الأوىل ل�شركة �أوا�صر عمان و�شركا�ؤهم (�ش.م.ع.م)
لإن�شاء وت�شغيل نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة مبحافظة م�سقط
املــادة ( ) 1
يع ــدل م�سمــى " ترخيــ�ص من الفئ ــة الأوىل ل�شركة �أوا�صر عم ــان و�شركا�ؤه ــم (�ش.م.ع.م)
لإن�ش ـ ـ ــاء وت�شغيـ ــل نظ ـ ـ ــام خدم ـ ــات ات�ص ـ ـ ــاالت عام ـ ـ ــة ثابتـ ـ ـ ـ ــة مبحافظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م�سق ـ ـ ـ ــط "
�أينمـ ــا ورد ف ـ ــي املر�سـوم ال�سلطاين رقـم  2012/60امل�شار �إلي ــه  ،والرتخي�ص املرفق بــه إ�لــى
" ترخي ــ�ص من الفئة الأوىل ل�شركة �أوا�صر عمان و�شركا�ؤهم (�ش.م.ع.م) لإن�شاء وت�شغيل
نظــام خدمــات ات�صــاالت عامــة ثابتــة " .
املــادة ( ) 2
ي�ضـ ــاف �إىل امل ــادة ( )1م ــن ترخي ــ�ص من الفئ ــة الأوىل ل�شركة �أوا�ص ــر عمـ ــان و�شركا ؤ�هـ ــم
( �ش.م.ع.م) امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
 - 30خدمـات االت�صـاالت الدوليــة :
خدمات االت�صاالت املقدمة للعموم بني ال�سلطنة والدول الأخرى .
املــادة ( ) 3
ي�ستبـ ــدل بامللحق ـ ــني ( أ� ) و( ب ) مــن ترخي ــ�ص من الفئ ــة الأوىل ل�شرك ــة �أوا�صـ ــر عمـ ــان
و�شركا�ؤهــم ( �ش.م.ع.م) امل�ش ــار �إليــه  ،امللحق ــان الآتي ــان :
امللحــق ( أ� )
منطقـــة الرتخيـــ�ص
هــي كام ــل املنطق ــة اجلغرافـي ــة ل�سلطنـ ــة عمـ ــان .
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امللحـــق ( ب )
التغطيـة وااللتزامــات اال�ستثماريـة الر�أ�س ماليـة
البني ـ ــة الأ�سا�سي ـ ـ ـ ــة :
يلت ــزم املرخ ـ ــ�ص لــه ب�إن�ش ــاء البني ـ ــة الأ�سا�سيـ ــة الرئي�سيـ ــة للم�سافـ ــات املذكـ ــورة ف ــي جـ ــدول
"التزامات تغطية البنية الأ�سا�سية الرئي�سية ( بالكيلو مرت )" الوارد �أدنى الفقرة من أ�ج ــل
توفـري خدماتـه عب ــر الألياف املن�ش�أة من قبل ــه �أو من قبل امل�شغلـ ــني املرخ ـ ــ�ص لهـ ــم الآخري ــن
�أو للمـ�صرح لهـم من قبــل الهيئة ب�إع ـ ــادة بي ــع �أو ت�أجيـ ــر البنيـ ــة الأ�سا�سية غيـ ــر الن�شطـ ــة .
على �أال تقـ ــل الن�سب ــة املن�شـ ـ�أة من قبـ ــل املرخـ ــ�ص له من البنية الأ�سا�سية الرئي�سي ــة عـ ــن ()%5
خم�سة باملائة  ،والتي ت�شمل �شبكة الألياف الب�صرية وو�صالت امليكرويف بني مواقع ال�شبكة .
التزامات تغطية البنية الأ�سا�سية الرئي�سية للم�سافات ( بالكيلو مرت ) :
االلتزام ح�سب املحافظات
حمافظة م�سقط

2021 2020 2019 2018 2017 2016
43كم 51كم 13كم

احللقة ال�شمالية  ،وت�شمل
حمافظات � :شمال الباطنة ،
جنوب الباطنة  ،الظاهرة  ،الربميي

250كم

احللقة اجلنوبية  ،وت�شمل
حمافظات  :الداخلية � ،شمال ال�شرقية ،
جنوب ال�شرقية  ،ظفار  ،الو�سطى

250كم 250كم

�إجمايل االلتزام ال�سنوي

43كم 51كم 263كم 250كم 250كم

�إجمايل االلتزام الرتاكمي

43كم 94كم 357كم 607كم 857كم 857كم

االلتزام الرتاكمي للم�سافات املن�ش�أة
من قبل املرخ�ص له ()%5

2.2
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4.7

42.9 42.9 30.4 17.9

توفـي ــر خدمـ ــات النطـ ــاق العريـ ــ�ض :
يلتزم املرخ�ص له بجدول "التزامات تغطية النطاق العري�ض" الوارد �أدنى الفقرة  ،وذلك
من خالل اال�ستثمار فـي �إن�شاء بنية ال�شبكة الأ�سا�سية الن�شطة  ،وما يت�صل بها من �أنظمة .
التزامــات تغطيـة النطــاق العريـ�ض وفقــا لعـدد املنـازل :
عدد املنازل التي �ستغطى
ب�شبكة النفاذ عري�ض النطاق

2021 2020 2019 2018 2017 2016

حمافظة م�سقط

%73 %64 %54 %43 %36 * %20

احللقة ال�شمالية  ،وت�شمل حمافظات :
�شمال الباطنة  ،جنوب الباطنة ،
الظاهرة  ،الربميي

%5

احللقة اجلنوبية  ،وت�شمل حمافظات :
الداخلية � ،شمال ال�شرقية  ،جنوب
ال�شرقية  ،ظفار  ،الو�سطى

%7

%17 %12

%20 %16 %11

* يعتمد على �سعة املرخ�ص لهم الآخرين بالإ�ضافة �إىل امل�صرح لهم ببيع �أو ت�أجري �سعات
الأليـ ــاف الب�صريــة غيـر الن�شطــة مبحافظــة م�سقـ ــط  ،وتوفـريهـا للم�شغل ــني املرخـ�ص
له ــم قبل ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل من تاريخ االلتزام املذكور فـي اجلدول �أعاله .
امل�صروف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الر�أ�س ماليـ ـ ـ ـ ـ ــة :
يت ـ ــم حتديـ ــد امل�صروفات الر�أ�س مالية الآتية ملـ ــدة (� )6سـ ــت �سن ــوات من قبل املرخـ�ص ل ــه
كما هو وارد فـي اجلدول الآتي :
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جــدول التزام ــات امل�صروفــات الر�أ�س ماليــة :
االلتـــــــــــزام
الإجمايل ال�سنوي (مليون ر.ع)

2021 2020 2019 2018 2017 2016
1٫4

1٫1

2٫2

1٫9

0٫7

0٫4

الإجمايل الرتاكمي (مليون ر.ع) 1٫4

2٫5

4٫7

6٫6

7٫3

7٫7

خدمــات االت�ص ــاالت الدولي ــة :
يلتزم املرخ�ص له ب�إن�شاء البنية الأ�سا�سية الآتية لغر�ض تقدمي خدمات االت�صاالت الدولية :
 - 1حمطة �أر�ضية لالت�صاالت الف�ضائية لربط ال�سلطنة دوليا .
 - 2معرب االت�صاالت الدولية ( . ) International Gateway
�إذا لــم يحقــق املرخــ�ص لــه  -فــي �أي �سنــة  -االلتزامـات امل�ستهدفـة فـيمـا يتعلـق بالتغطيـة
وباخلطة اال�ستثماريـ ــة الر�أ�س ماليـ ــة  ،ف�إن للهيئة طلـ ــب خطة �إ�صالح من املرخـ ــ�ص لـ ــه
وتنفـيذه ــا فـي مدة زمنية حمددة .
وفـي حالة عدم تنفـيذ اخلطة املعتمدة من الهيئة  ،فللهيئة خ�صم ما ينا�سب ذلك من قيمة
�ضمان ح�سن التنفـيذ  ،وذلك مع عدم الإخالل بحكم امل ــادة ( )7ترخي�ص من الفئة الأوىل
ل�شركــة �أوا�صــر عمــان و�شركا�ؤهــم (�ش.م.ع.م) املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/60
امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 4
يلغى امللحق ( هـ ) " التزامات �شركة بي �سي �سي دبليو الدولية املحدودة " الوارد فـي ترخي�ص
من الفئة الأوىل ل�شركة �أوا�صر عمان و�شركا�ؤهم ( �ش.م.ع.م) املرفق باملر�سوم ال�سلطاين
رقم 2012/60امل�شار �إليه .
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قـــرار
رقـم 2016/24
بتعديـل بعــ�ض �أحكـام
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 إ�لــى موافـقــة جملــ�س �إدارة هيئة تنظيــم االت�صــاالت ف ــي اجتماعــه رقــم  2016/2بتاريــخ
2016/ 3/ 27م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  5 :من رجـــــــــــــــــــــــــب 1437هـ
املوافــــق  13 :من ابريـــــــــــــــــــــــل 2016م
حممـــد بن حمـــد الرحمــــي
رئيـ�س جمل ــ�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1143
ال�صادرة فـي 2016/4/17م
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تعديــالت علــى بعــ�ض �أحكــام
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون تنظيــم االت�صــاالت
ي�ستبــدل بالبابـني ال�ســاد�س ع�شـر وال�سابــع ع�شـر مـن الالئحــة التنفيذيـة لقانــون تنظيم
االت�صاالت امل�شار �إليها  ،البابان الآتيان :
البــاب ال�ســاد�س ع�شــر
الربــط البينــي والنفــاذ
املـادة ( 46مكررا  64 ، 7مكررا) من القانون
املــادة ( ) 80
يلتزم املرخ�ص له عند ت�سلمه طلبا معقوال من مرخ�ص له �آخر � ،أن يربم معه اتفاقا
للنفاذ والربط البيني  ،وذلك وفقا للأحكام التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 81
يجب �أن يتوافر فـي �أي اتفاق يربمه املرخ�ص له مبقت�ضى حكم املــادة ( )80من هذه
الالئحــة ال�شفافي ــة واملو�ضوعيــة وعــدم التمييــز ومنا�سبــة ومعقوليــة ال�شــروط  ،كمــا
يجب �أن يت�ضمــن االتف ــاق ال�ش ــروط والأحكــام التــي حتددها الهيئــة  ،وفقا لطبيعــة
اخلدمــة  ،على �أن يكون من بينها  -ب�صفة خا�صة  -الآتي :
أ�  -الطريقـ ـ ــة املطلوب ـ ــة لإن�شـ ــاء و�صيانـ ـ ــة التو�صي ـ ــالت  ،وعـ ــدد نق ـ ــاط التو�صيـ ــل
الت ــي يجــب �أن تن�شـ ـ�أ .
ب  -دخول املرافق والأرا�ضي الالزمة وا�ستخدامها  ،بغر�ض دعم توفري خدمات
النفاذ والربط البيني .
ج  -ال�شكل الذي يجب �أن تكون عليه �إ�شارات الإر�سال  ،وي�شمل ذلك طرق الرتقيم
ونظام الإ�شارات و�أي �شروط �أخرى خا�صة متطلبة  ،للحفاظ على جودة مقبولة
للإ�شارة .
د � -إر�سال �إ�شارة التعرف على رقم املت�صل .
هـ � -إجراءات نقل الرقم .
و  -توفري بيانات ال�شبكة والتعامل مع هذه البيانات و�سريتها .
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املــادة ( ) 82
ال ي�صبـح االتفــاق املبــرم مبقت�ضـى حكــم املــادة ( ) 80مــن هذه الالئحة نافذ املفعول
�إال بعد قيام املرخ�ص له ب�إحالته �إىل الهيئة  ،واحل�صول على موافقتها  ،وفقا للأحكام
التي ت�صدرها فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 83
يلتزم املرخ�ص له ب�إحالة االتفاق �إىل الهيئة فـي حال �إجراء �أي تعديل عليه  ،وال ي�صبح
التعديــل نافــذ املفعــول �إال بعد احل�صول على موافقتها  ،وفقا للأحكام التي ت�صدرها
فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 84
يلتــزم املرخــ�ص لــه بتزويــد الهيئــة باملعلومــات الفنيــة والت�شغيلي ــة واملحا�سبيــة الت ــي
قد تطلبهــا .
املــادة ( ) 85
يلتزم املرخ�ص له ب�أي قرارات �أو تعليمات �أو �إر�شادات ت�صدرها الهيئة  ،ب�ش�أن م�شاركة
املرخ�ص لهم الآخرين فـي �أي ت�سهيالت �أو بنى حتتية  ،فيما يت�صل ب�شبكة االت�صاالت
العامة .
املــادة ( ) 86
يلتـزم املرخــ�ص لــه ب�أن تكــون الأ�سعــار التـي يفر�ضهــا مقابــل توفيــره خلدمــات النفــاذ
والربط البيني مبوجب �أحكام هذه الالئحة  ،معقولة وبدون متييز  ،وذلك على النحو
الذي حتدده الهيئة .
املــادة ( ) 87
مع مراعاة �شروط النفاذ والربط البيني املن�صو�ص عليها فـي تراخي�ص تقدمي خدمات
االت�صــاالت  ،علــى املرخــ�ص لــه املهيمــن توفيــر النفــاذ والربــط البينــي للمرخــ�ص لهـم
الآخرين  ,وفقا للأحكام التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 88
يلتزم املرخ�ص له ب�أي لوائح �أو موا�صفات فنية �أو قواعد �أو �إر�شادات ت�صدرها الهيئة ،
بغر�ض �ضمان التوافــق الت�شغيلـي للأنظمــة واخلدمــات املرخ�صـة مع �أنظمــة وخدمــات
االت�صاالت املقدمة من قبل م�شغلني مرخ�صني �آخرين ب�شكل مالئم فنيا واقت�صاديا .
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املــادة ( ) 89
علــى املرخـ�ص ل ــه الت�أكـد مـن �أن كــل مكونــات الأنظمــة املرخ�صة والأجهزة املربوطة بها
والتي ت�ستعمل فـي توفري اخلدمات املرخ�صة  ،موافق عليها ومعتمــدة  ،وفقــا للمــادة
(� )6 - 8أو املــادة ( )6 - 51من القانون �أو اللوائح ال�سارية � ،أو تتوافق مع املوا�صفات
الفنية التي حتددها الهيئة � ،أو توافق عليها .
املــادة ( ) 90
يلتزم املرخ�ص له بكافة املعايري الفنية والتنظيمية الدولية املطبقة على نظم وخدمات
�أجهــزة االت�صــاالت التــي ي�ستخدمهــا �أو يقدمهــا  ،ومــن ذلــك معاييــر االحتــاد الدولــي
لالت�صـاالت �أو املعاييــر التـي حتددهــا �أو تعتمدهــا الهيئــة .
املــادة ( ) 91
علــى املرخـ ــ�ص ل ــه �ضم ــان �أن كافـ ــة  ،الأجهـ ــزة املدجمـ ــة �أو املربوطـ ــة مــع الأنظمـ ــة
امل�ستخدمـ ــة ف ــي توفي ــر اخلدم ــات املرخـ ــ�ص لـ ــه بتقدميهـ ــا  ،قـ ــد ت ــم املوافقـ ــة عليهـ ــا
من الهيئة .
املــادة ( ) 92
ت�صـ ــدر الهيئـ ــة الئحــة للنفــاذ والربــط البينــي  ،تت�ضم ــن كاف ــة القواعــد وال�ش ــروط
والأحكــام املتطلبــة مبوجــب القانــون  ،وهذه الالئحــة .
البــاب ال�سابــع ع�شـر
الرتخيـ�ص با�ستخـدام الت�شفيـر
فـي االت�صـاالت �أو �شبكـات احلا�سـب الآلـي
املــادة ( )48مــن القانــون
املــادة ( ) 93
يجب �أن يحدد فـي الرتخي�ص املن�صو�ص عليه فـي املــادة ( )48من القانون  ،الأ�شخا�ص
الذيـ ــن يج ــوز لهـ ــم الت�شغيـ ــل و�شروطـ ــه و�ضوابـ ــط حفـ ــظ مفتــاح الت�شفيـ ــر  ،وفقــا
لقــرار ي�صدر مــن الهيئـ ــة  ،مت�ضمنــا الر�ســوم املفرو�ضــة نظيــر �إ�صــدار الرتخيــ�ص ،
وذلــك بالتن�سي ــق مع اجله ــات املخت�ص ــة .
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قــــرار
رقم 2016/25
ب�إ�صـدار الئحـة النفـاذ والربـط البينـي
ا�ستنـادا �إىل قانـون تنظي ــم االت�صــاالت ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطــانــي رقـ ــم ، 2002/30
و إ�لــى الالئح ــة التنفـيذي ــة لقانــون تنظي ــم االت�ص ــاالت ال�ص ــادرة بــالقرار رقم ، 2008/144
و�إلـ ــى م ــوافقـ ــة جملــ�س �إدارة هيئــة تنظيــم االت�صــاالت مبـوج ـ ــب الق ـ ــرار رق ـ ـ ــم 2015/25
بـ ـت ــاري ــخ 2015/9/22م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن النفاذ والربط البيني 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  5 :من رجـــــــــــــــــــــــــب 1437هـ
املوافــــق  13 :من ابريـــــــــــــــــــــــل 2016م
حممـــد بن حمـــد الرحمــــي
رئيـ�س جمل ــ�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1143
ال�صادرة فـي 2016/4/17م
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الئحـة النفـاذ والربـط البينـي
البـاب الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
الف�صـل الأول
تعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة  ،يكــون للكلمــات والعبـارات الواردة فـيها املعنى ذاته
املن�صــو�ص عليــه فـي قانــون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفـيذية امل�شار �إليهما  ،ويكون
للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
 - 1النفــــاذ :
قي ــام موف ــر اخلدمـ ــة بتمكي ــن الط ــرف امل�ستحــق من احل�صول على الت�سهيــالت
�أو اخلدمات مبا فـي ذلك اخلدمات الإ�ضافـية  ,وفقــا ل�شــروط معينــة بغــر�ض
تقدمي خدمات االت�صاالت .
 - 2اتفاقية النفاذ :
االتفاقية التي يتم �إبرامها بني طرف موفر للخدمة وطرف م�ستحق لتقدمي
خدمة النفاذ .
 - 3اتفاقية الربط البيني :
االتفاقية التي يتم �إبرامها بني اثنني من املرخ�ص لهم لتقدمي خدمات الربط
البيني .
 - 4اتفاقية النفاذ والربط البيني :
االتفاقية التي يتم �إبرامها بني طرف موفر للخدم ــة  ،وطرف م�ستحق لتقدمي
النفاذ �أو الربط البيني �أو كليهما وفقا ملا يقت�ضيه ال�سياق .
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 - 5خدمة النفاذ :
خدمة يتم تقدميها وفقا التفاقية النفاذ من قبل طرف موفر للخدمة �إىل طرف
م�ستحق لتقدمي النفاذ .
 - 6خدمة الربط البيني :
خدمة يتم تقدميها وفقا التفاقية الربط البيني من قبل طرف موفر للخدمة
�إىل طرف م�ستحق لتقدمي الربط البيني .
 - 7خدمة النفاذ والربط البيني :
اخلدمة التي يتم تقدميها وفقا التفاقية النفاذ والربط البيني من قبل طرف
موفــر للخدمــة �إلــى طـرف م�ستحق لتقدمي النفاذ �أو الربط البيني �أو كليهما ،
وفقا ملا يقت�ضيه ال�سياق .
 - 8خدمة النفاذ اخلا�ضعة للتنظيم :
خدمة نفاذ تقع �ضمن �سوق خدمات االت�صاالت ذات ال�صلة التي تت�سم بهيمنة
ال�ســوق  ،ويتــم تقدميهــا من قبل مرخ�ص له مهيمن فـي ذلك ال�سوق  ،وفقا ملا
تقرره الهيئة .
 - 9خدمة الربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم :
خدمــة ربــط بينــي تقــع �ضمــن �سوق خدمات االت�صاالت ذات ال�صلة التي تت�سم
بهيمنة ال�سوق  ،ويتم تقدميها من قبل مرخ�ص له مهيمن فـي ذلك ال�سوق  ،وفقا
ملا تقرره الهيئة .
 - 10اخلدمة الإ�ضافـية:
خدمــة مرتبطــة بتقدمي خدمة النفاذ والربط البيني �أو متفرعة منها  ،وي�شمل
ذل ــك ب�صف ــة خا�ص ــة �أنظم ــة الدع ــم الت�شغيلية التــي ت�ستخــدم لطل ــب اخلدمــة
وتقدميها و�صيانتها و�إ�صالحها .
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 -11املرخــ�ص لــه :
املرخ�ص له بتقدمي خدمات االت�صاالت العامة .
 - 12املنتفــع :
ال�شخ�ص الذي تقدم لـه خدمات االت�صاالت �أو يطلــب تقديـ ــم هـ ــذه اخلدمـ ــات
مــن قبل املرخ�ص له ال�ستخدامه اخلا�ص  ،ولي�س لتقدمي خدمة ات�صاالت عامة .
 - 13منتفع البيع باجلملة :
الطرف الذي يح�صل على خدمة النفاذ والربط البيني �أو �أي منهما مبوجب
اتفاقية معتمدة من الهيئة .
 - 14االلتزام التقديري اخلا�ص بخدمة معينة:
االلتــزام الــذي قــد تفر�ضه الهيئة تقديرا على املرخ�ص له املهيمن  ،وفقا لأحكام
هذه الالئحة .
 - 15االلتزام التلقائي :
االلتزام املفرو�ض على املرخ�ص له املهيمن مبوجب �أحكام هذه الالئحة .
 - 16الطرف �صاحب الطلب :
الط ــرف امل�ستح ــق ال ــذي يق ــدم طلب ــا  ،وفق ــا لأحكـ ــام ه ـ ــذه الالئحـ ــة للح�ص ــول
على خدمة نفاذ �أوربط بيني معينة من طرف موفر للخدمة .
 - 17الطرف امل�ستحق :
كــل من له حق فـي احل�صول على خدمة النفاذ والربط البيني  ،وفقا لأحكام هذه
الالئحــة �أو �أي لوائح �أوقرارات �أو �أوامر �أو توجيهات �أو �إر�شادات ت�صدرها الهيئة .
 - 18الطرف املوفر للخدمة :
املرخ ــ�ص لـ ــه بتقدي ــم خدم ــة النفــاذ والربط البيني �أو الذي يت�سلم طلبا  ،وفقا
لأحكام هذه الالئحة من الطرف �صاحب الطلب  ،لتوفـري خدمة النفاذ والربط
البيني .
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 - 19املعاملة املت�ساوية :
تقدي ــم خدم ــات النـ ـف ــاذ وخدمــات الربط البيني اخلا�ضعة  ،للتنظيم من قبل
مرخ�ص له مهيمن جلميع الأطراف التي تطلبها  ،وي�شمل ذلك عمليات البيع
بالتجزئة التابعة لــه  ،وذلك وفقا للأطر الزمنية ذاتها وال�شروط والأحكام مبا
فـي ذلك الأ�سعار وم�ستويات اخلدمة ومن خالل الأنظمة والإج ــراءات ذاته ــا ،
و�شريطة تقدمي املعلومات الفنية والتجارية ذاتها .
 - 20عنا�صر ال�شبكة غري الن�شطة :
عنا�ص ــر غي ــر ن�شط ــة فـي �شبك ــة االت�صاالت الال�سلكية  ،وت�شمل عنا�صر هند�سة
مدنية حمددة  ،وال�سواري  ،والأبراج  ،والأعمدة  ،و�أي �أعمال �أو �إن�شاءات مدنية
�أخرى .
 - 21عمليات البيع بالتجزئة :
العمليــات الفرعيــة التــي يجريها املرخ�ص له املهيمن مبا�شرة مع املنتفع �سواء
بنف�سه �أو بوا�سطة تابع �أو فرع منف�صل �أو مقاول من الباطن .
 - 22نظــــام :
�أي معدات �أو �أجهزة �أو برامج �أو برجميات ت�ستخدم فـي تقدمي �أو تلقي خدمة
النفاذ والربط البيني .
 - 23نزاع الفوترة :
النزاع الذي يتعلق باملبلغ الذي يحت�سبه موفر اخلدمة نظري تقدمي خدمة النفاذ
والربط البيني  ،وفقا التفاقية النفاذ والربط البيني  ،الذي ال يتعلق باملنهجية
الأ�سا�سية للمحا�سبة امل�ستخدمة فـي ح�ساب املبلغ املفوتر .
 - 24فرتة الفوترة :
الفرتة املرجعية التي يتــم على �أ�سا�سهــا احت�ساب املبالغ املرتتب ــة مقابــل تقديــم
خدمة النفاذ والربط البيني  ،وفقا لأحكام اتفاقية النفاذ والربط البيني .
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الف�صــل الثانــي
�أحكــام عامــة
�أوال :مبادئ النفاذ والربط البيني
املــادة ( ) 2
يراعى عند تطبيق �أحكام هذه الالئحة املبادئ الآتية :
أ� � -ضمان حتقيق الربط البيني بني جميع �شبكات االت�صاالت العامة فـي ال�سلطنة ،
لتحقيق االت�صال فـيما بني جميع املنتفعني .
ب  -تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني على �أ�س�س عادلة وغري متييزية ملن يطلبها
من الأطراف املت�شابهة ومنتفعي البيع باجلملة .
ج  -تعزيز املناف�سة امل�ستدامة واال�ستثمار فـي قطاع االت�صاالت .
د  -ت�سهيل تقدمي خدمات ات�صاالت عالية اجلودة ومبتكرة ووا�سعة االنت�شار بتكلفة
منا�سبة .
هـ  -مراعاة م�صالح املنتفعني فـيما يتعلق بالأ�سعار وتوفر اخلدمة وجودتها .
و � -إتاح ــة االنت�ش ــار الوا�س ــع خلدم ــة الإنرتن ــت وتوفره ــا  ،خ�صو�صا النفاذ العري�ض
النطاق عايل ال�سرعة .
ثانيا :االلتزام بتوفـري الربط البيني
املــادة ( ) 3
يلتزم املرخ�ص له بتوفـري خدمات الربط البيني  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
يجـ ــب �أن تتيـ ــح جميـ ــع اتفاقيـ ــات الربـ ــط البينـ ــي �إمكانيـ ــة التو�صـ ــيل من نقطة انتهائية
�إىل نقطة انتهائية �أخرى عن طريق �ضمان �أن يكون �أي مرخــ�ص خلدمــات االت�صــاالت
العام ــة قـ ــادرا عل ــى �إنه ــاء تو�صي ــل املكاملــة الهاتفـية �أو خدمة االت�صاالت العامة الأخرى
على �أي �شبكة ات�صاالت عامة .
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املــادة ( ) 5
يلتزم املرخ�ص له بتوفـري الربط البيني فـي �أي نقطة على �شبكة االت�صاالت العامة ما مل
تقرر الهيئة �إعفا�ؤه من هذا االلتزام  ،بناء على طلب م�سبب من الطرف املوفر للخدمة ،
يثبت مبوجبه �أن الربط البيني فـي تلك النقطة ترتتب عليه �أي من احلاالت الآتية :
�أ � -أال يكون مالئما من الناحية الفنية �أو االقت�صادية .
ب � -أن يكون غري متكافئ .
ج  -يعر�ض �أمن و�سالمة �شبكة االت�صاالت العامة للخطر .
ثالثا :االلتــزام بتقديــم خدمــة النفــاذ
لبعــ�ض البنـى التحتيــة والت�سهيـــالت الأخــرى
املــادة ( ) 6
يلتزم املرخ�ص له عند ت�سلمه طلبا معقوال لتوفـري خدمة النفاذ  ،بالتفاو�ض مع الطرف
�صاحب الطلب وتزويده بخدمة النفاذ  ،ما مل تقرر الهيئة �إعفا�ؤه من هذا االلتزام  ،بناء
على طلب م�سبب من الطرف املوفر للخدمة يثبت فـيه �أن تقدمي هذا النفاذ غري مالئم
من الناحية الفنية �أو االقت�صادية  ،وذلك فـيما يتعلق بالت�سهيالت الآتية اململوكة له :
أ�  -عنا�صر ال�شبكة غري الن�شطة .
ب  -متديدات الأ�سالك داخل املباين .
ج �	-أي بن ــية حتتي ــة �أخـ ــرى تعتربهـ ــا الهيئـ ــة �ضروري ــة لتوفـيــر خدمات االت�ص ــاالت
وال يكون مالئما من الناحية الفنية �أو االقت�صادية ن�سخها .
املــادة ( ) 7
يج ــوز للط ــرف املوف ــرللخدم ــة فـي �أي مـ ــن احلاالت املذكورة فـي املادة (� )6أن يتفاو�ض
عل ــى �شروط جتارية معقولة مع الطرف �صاحب الطلب  ،على �أال تتعار�ض هذه ال�شروط
مع �أحكام هذه الالئحة �أو م�صالح املنتفعني .
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رابعا  :طلب تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني
املــادة ( ) 8
يج ــب �أن يكــون طلب تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني مكتوبا وحمددا ب�شكل معقول ،
و�أن ي�شتمل على احلد الأدنى من التفا�صيل الفنية الالزمة لتمكني املرخ�ص له من العمل
بناء عليها .
املــادة ( ) 9
ال يلتزم الطرف الطالب خلدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم ب�أن يوفر اخلدمة
ذاتها للمرخ�ص له املهيمن  ،وفقا لذات ال�شروط والأحكام التي يلتزم بها املرخ�ص له املهيمن ،
ما مل تكن املعاملة باملثل ملزمة مبوجب هذه الالئحة �أو بتوجيه من الهيئة .
خام�سا  :اتفاقيات النفاذ والربط البيني
املــادة ( ) 10
تبد�أ مفاو�ضات اتفاقية النفاذ والربط البيني من تاريخ ت�سلم الطرف املوفر للخدمة طلبا
معق ــوال م ــن الط ــرف �صاح ــب الط ــلب لتقدمي خدمة النفاذ والربط البيني  ،وذلك وفقا
للأحكام ذات ال�صلة فـي هذه الالئحة .
و �إذا لـ ــم يتو�صــل الطرف ــان إ�لــى �إبــرام االتفاقية خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريــخ بــدء
املفاو�ضات  ،جاز لأي منهما �إحالة الن ــزاع �إىل الهيئة للبت فـيه  ،و�إ�صدار قرار ملزم جلميع
الأطراف .
املــادة ( ) 11
يجب على الطرف املوفر للخدمة توفـري اخلدمات املن�صو�ص عليها ف ــي اتفاقيــة النف ــاذ
والربط البيني فـي موعد ال يتجاوز (  ) 30ثالثني يوما من تاريخ �سريان االتفاقية  ،وذلك
ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك .
املــادة ( ) 12
ال يجوز �إنهاء �أو تعديل اتفاقية النفاذ والربط البيني املعتمدة من الهيئة �إال بعد احل�صول
على موافقتها  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 13
يلتزم طرفا اتفاقية النفاذ والربط البيني بعد الت�شاور معهمــا من قبل الهيئة  ،بتعدي ــل
�شروط و�أحكام االتفاقية �إذا قدرت الهيئة � ،أنها :
أ�  -خمالفة للقانون .
ب  -خمالفـ ــة لأحكـ ـ ــام �أي لوائ ـ ــح �أو �أي قـ ـ ــرارات �أو �أوام ـ ــر �أو توجيهـ ـ ــات �أو غريهـ ـ ــا
من الإر�شادات ال�صادرة عن الهيئة �أو �أي من �شروط الرتخي�ص ذات ال�صلة .
ج  -ت�ضر مب�صالح املنتفعني �أو اجلمهور .
د  -تخل باملناف�سة العادلة .
املــادة ( ) 14
يلتزم الطرف املوفر للخدمة مبوافاة الهيئة بالن�سخة املوقعة من اتفاقية النفاذ والربط
البيني خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ توقيعها .
املــادة ( ) 15
فـيما عدا اتفاقيات النفاذ والربط البيني فـي احلاالت التي يكون فـيها عر�ض النفاذ والربط
البين ــي �إلزاميـ ــا  ،تخ�ضـ ــع جميع اتفاقيات النفاذ والربط البيني للأحكام املن�صو�ص عليها
فـي املواد ( )37 ، 36 ، 35 ، 34 ، 33من هذه الالئحة .
�ساد�ســا � :سريـــة املعلومـــات
املــادة ( ) 16
يجــب علــى الط ــرف املوفر للخدمة والطرف �صاحب الطلب ومنتفع البيع باجلملة اتخاذ
كافة التدابريالتي ت�ضم ــن �أن �أي معلوم ــات جتارية �أو �سرية مت احل�صول عليها فـي �أثناء
التفاو�ض �أو تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني �أو احل�صول عليها  ،مت جمعها ومعاجلتها
وتخزينها بطريقة �آمنة بغر�ض حتقيق الآتي :
أ�  -حماية �سرية هذه املعلومات .
ب  -ح�صر �إمكانية الو�صول �إىل هذه املعلومات على العاملني لديه �أو اجلهات املتعاقد
معها ممن تقت�ضي طبيعة عملهم االطالع على هذه املعلومات .
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املــادة ( ) 17
ال يج ــوز للط ــرف املوفــر للخدم ــة ا�ستخدام �أي معلومات جتارية �أو �سري ــة  ،مبا فـي ذلك
املعلومات ال�سرية للمنتفع  ،التي يتم احل�صول عليها من الطرف �صاحب الطلب �أو منتف ــع
البيع باجلملة � ،إال من �أجل تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني املطلوبة  ،كما ال يجوز
للط ــرف املوف ــر للخدم ــة ا�ستخـ ــدام هـ ــذه املعلومــات بغر�ض حتقيق �أف�ضلية جتارية لنف�سه
�أو لعمليات البيع بالتجزئة التابعة له .
�سابعا  :تعديل املالحق
املــادة ( ) 18
يكون تعديل املالحق املرفقة بهذه الالئحة بعد مراجعة ال�سوق �أو اتخاذ �أي �إجراء لتطبيق
معاجلات التنظيم امل�سبق ب�ش�أن تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم ،
بقرار من الهيئة  ،وذلك بعد متكني الأطراف ذات العالقة من التعليق على اقرتاح الهيئة ،
وفقا للآلية التي حتددها الهيئة .
البــاب الثانــي
الأحكام الواجبة التطبيق على خدمات النفاذ
والربط البيني اخلا�ضعة وغري اخلا�ضعة للتنظيم
الف�صــل الأول
الأحكام الواجبة التطبيق
على تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني غري اخلا�ضعة للتنظيم
�أوال  :االلتزام بالتفاو�ض وتوفـري الربط البيني
املــادة ( ) 19
يلتزم املرخ�ص له غري املهيمن بالتفاو�ض وتقدي ــم خدم ــة الربط البين ــي غي ــر اخلا�ضعــة
للتنظيم للطرف �صاحب الطلب  ،ويلتزم الطرفان بالتفاو�ض بح�سن نية .
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املــادة ( ) 20
يجب �أن تت�ضمن اتفاقية الربط البيني �أ�سعار تقدمي خدمة الربط البيني غري اخلا�ضعة
للتنظيم  ،ويجب �أن تكون هذه الأ�سعار معقولة  ،ومبينة بو�ضوح .
وتكــون الأ�سعــار معقولــة � ،إذا لــم تتجــاوز حد الأ�سعار املعتمدة من الهيئة لتقدمي خدمة
الربــط البين ــي اخلا�ضعة للتنظيم ذات الطبيعة املماثلة �أو امل�شابهة � ،إال �إذا قــدم املرخــ�ص له
غري املهيمن دليال مقنعا فـي �شكل بيانات تكلفة تربر تقا�ضي �سعــر �أعلــى مــن ال�سعــر الــذي
اعتمدته الهيئة .
ثانيا  :االلتزام بتوفـري النفاذ
املــادة ( ) 21
يلتزم املرخ�ص له غري املهيمن بالتفاو�ض بح�سن نية لتقدمي خدمة النفاذ للطرف �صاحب
الطلب فـيما يتعلق بالت�سهيالت اململوكة له  ،وذلك وفقا للمادة ( )6من هذه الالئحة  ،وله
التفاو�ض بح�سن نية لتقدمي �أي خدمات نفاذ �أخرى غري واردة فـي املادة (. )6
ويجب �أن تت�ضمن اتفاقية النفاذ �أ�سعار تقدمي خدمة النفاذ غري اخلا�ضعة للتنظيم  ،ويجب
�أن تكون هذه الأ�سعار معقولة  ،ومبينة بو�ضوح .
ثالثا  :االلتزام بعدم التمييز
املــادة ( ) 22
يلتزم املرخ�ص له غري املهيمن  ،عند التفاو�ض وتقدمي خدمة النفــاذ والربــط البيني غــري
اخلا�ضعة للتنظيم  ،بعدم التمييز فـي املعاملة بني جميع الأطراف الطالبة للخدمة ومنتفعي
البيع باجلملة .
رابعا � :إخطار الهيئة باتفاقية النفاذ والربط البيني للح�صول على موافقتها
املــادة ( ) 23
تخ�ضع جميع اتفاقيات النفاذ والربـط البينــي املربمة  ،وفقا لأحكام ه ــذا الف�ص ــل للقواع ــد
املطبقـة على الإخطارات واملوافقة والن�شر املن�صو�ص عليها فـي املواد ()37 ، 36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 12
من هذه الالئحة .
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الف�صــل الثانــي
الأحكام الواجبة التطبيق على خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
�أوال  :االلتزامــات التـــي تنطبـــق ب�شكــل تلقائي
على تقدمي خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
املــادة ( ) 24
يلتزم املرخ�ص له املهيمن بالتقيد بااللتزامات التلقائية املن�صو�ص عليها فـي املواد التالية
عند تقدمي �أي خدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم  ،ما مل تقرر الهيئة �إعفاء خدمة نفاذ
وربط بيني حمددة خا�ضعة للتنظيم من �أي من هذه االلتزامات .
 - 1االلتزام بالتفاو�ض وتقدمي النفاذ والربط البيني
املــادة ( ) 25
يلتزم املرخ�ص له املهيمن  ،بناء على طلب معقول  ،بالتفاو�ض بح�سن نية مع الطرف �صاحب
الطلب لإبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني لتقدمي خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة
للتنظيم  ،ويلتزم مقدم الطلب ب�إخطار الهيئة بن�سخة من الطلب .
ويعترب الطلب معقوال فـي تطبيق هذه املادة � ،إذا حتققت فـيه جميع ال�شروط الآتية :
�أ � -أن يكــون متعلقا باخلدمات الواردة فـي عر�ض مرجعي معتمد للنفاذ والربط
البينــي  ،و�أن يت�ضمن احلد الأدنى من املعلومات املتطلبة فـي ذات العر�ض املرجعي
للنفاذ والربط البيني  ،وذلك فـي احلاالت التي يكون فـيها العر�ض املرجعي للنفاذ
والربط البيني �إلزاميا .
ب � -أن يتم تقدميه كتابة �إىل املرخ�ص له املهيمن  ،وفقا للأطر الزمنية واجلداول
املحددة فـي العر�ض املرجعي املعتمد للنفاذ والربط البيني  ،وذلك فـي احلاالت
التي يكون فـيها العر�ض املرجعي للنفاذ والربط البيني �إلزاميا .
ج � -أن ي�شتمل على احلد الأدنى من التفا�صيل الفنية الالزمة  ،لتمكني املرخ�ص له
املهيمن من العمل بناء عليها .
-835-

 - 2الت�سعيـــــــر
املــادة ( ) 26
يج ــب �أن يحــدد �سعــر كل خدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم  ،وف ــقا ملنهجيــة الت�سعري
املحددة فـي االلتزام ذي ال�صلة بخدمة حمددة  ،وذلك على النحو الوارد فـي مالحق اخلدمة
املرفقة بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 27
يجب �أن يتم حتديد ال�سعر الذي يحت�سب خلدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم ،
واخلا�ضع ــة اللت ــزام العـ ــر�ض املرجعـ ــي للنفـ ــاذ والرب ــط البيني فـي مالحق خدمات حمددة
على �شكل جداول مرفقة بالعر�ض املرجعي .
 - 3حماية �أمن املعلومات
املــادة ( ) 28
يجـ ــب علـ ــى املرخـ ــ�ص لــه املهيمــن اتخ ــاذ كاف ــة ا إلج ــراءات الالزم ــة  ،ملن ــع العاملي ـ ــن لديـ ــه
فــي التخطيـ ــط والت�سوي ـ ــق ومبيع ـ ــات عمليـ ــات البيـ ــع بالتجزئ ــة مـ ــن �إمكانيـ ــة الو�صـ ــول
�إلــى املعلوم ــات التجاري ـ ــة �أو ال�سريــة  ،التــي يتــم احل�صــول عليها من الطرف �صاحب الطلب
�أو منتفع البيع باجلملة .
 - 4عدم التمييز
املــادة ( ) 29
على املرخ�ص له املهيمن �ضمان تقدمي خدمــات النف ــاذ والرب ــط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
بطريقة قابلة للمقارنة من حيث املزايا الوظيفـية وم�ستويات جودة اخلدمة والدعم الت�شغيلي
والأ�سعار جلميع منتفعي البيع باجلملة املت�شابهني  ،وي�شمل ذلك عمليات البيع بالتجزئة
اخلا�صة به �أو ب�شركائه �أو منت�سبيه وذلك وفقا لتوجيهات الهيئة .
املــادة ( ) 30
على املرخ�ص له املهيمن الذي ال ميلك عمليات للبيــع بالتجزئ ــة �ضم ــان تقدي ــم خدم ــات
النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم بطريقة قابلة للمقارنة من حيث املزايا الوظيفـية
وم�ستويات جودة اخلدم ــة والدع ــم الت�شغيل ــي والأ�سعار جلميع منتفعـ ــي البي ــع باجلمل ــة
املت�شابهني  ،وفقا لتوجيهات الهيئة .
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ثانيا  :االلتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة
املــادة ( ) 31
بالإ�ضافة �إىل االلتزامات التقديرية الواجبة التطبيق ب�ش�أن خدمة نفاذ وربط بيني حمددة
ال ــواردة فـ ــي مالح ــق اخلدمـ ــات املو�ضحـ ــة ف ـ ــي امللحـ ــق رقـ ــم ( )3املرف ــق به ــذه الالئحة ،
يجوز للهيئة  ،فر�ض التزام تقديري �أو �أكرث خا�ص بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضعة للتنظيم  ،وذلك باختيار �أي من االلتزامات التقديرية الواردة فـي امللحق
رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة  ،و�إ�ضافته �إىل مالحق اخلدمات الواردة فـي امللحق رقم ()3
املرفق بهذه الالئحة .
كم ــا يج ــوز للهيئة فر�ض �أي التزامات �أخرى تقدرها مبوجب �أوامر �أو توجيهات �أو �إر�شادات
�أو تعليمات ت�صدرها لهذا الغر�ض .
ثالثا  :اتفاقيـات النفــاذ والربـط البينـي فـي احلــاالت
التي يكون فـيها �إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني غيــر �إلزامي
املــادة ( ) 32
يج ــب عل ــى املرخ ــ�ص لـ ــه املهيم ــن املوف ــر خلدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
وغرياخلا�ضعة لاللتزام بعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي  ،التفاو�ض بح�سن نية مع
الط ـ ــرف �صاحـ ــب الطلـ ــب  ،لإب ـ ــرام اتفاقيـ ــة النف ــاذ والربط البيني وفقا لأحكام املواد �أرقام
(. )37 ، 36 ، 35 ، 34 ، 33
املــادة ( ) 33
يج ــب على املرخ�ص له املهيمن موافاة الهيئة خالل ( )5خم�سة �أيام باتفاقية النفاذ والربط
البيني املوقعة بني الأطراف  ،وتتوىل الهيئة مراجعة االتفاقية واعتمادها و�إبالغ املرخ�ص
ل ــه املهيم ــن خـ ــالل ( )45خم�سـ ــة و�أربعيـ ــن يوما من تاريخ ت�سلمها  ،وتكون االتفاقية �سارية
من اليوم التايل لتاريخ االعتماد .
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املــادة ( ) 34
للهيئ ــة �أن تطلب  -خالل ( )45اخلم�سة والأربعني يوما امل�شار �إليها فـي املادة ( )33من هذه
الالئحـة  -من �أي من طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني  ،تقديـم �أي معلومـات تقـدر
الهيئـة �أنها الزمـ ــة ملراجـ ــعة االتفاقية  ،وتبد�أ هذه املدة من جديد فـي كل مرة تطلب فـيها
الهيئة معلومات  ،ويلتزم طرفا االتفاقية بتزويد الهيئة بجميع املعلومات املطلوبة خالل املدة
الزمنية التي حتددها .
املــادة ( ) 35
ال يجـ ــوز اعتم ـ ــاد اتفاقيـ ــة النف ـ ــاذ والرب ـ ــط البينـ ــي �إذا قـ ــدرت الهيئـ ــة ب�صفـ ــة خا�صـ ــة حتقق
�أي من احلاالت الآتية :
أ�  -خمالفة �أحكام القانون .
ب  -خمالفـ ــة �أحك ــام هـ ــذه الالئحـ ــة �أو �أي قـ ــرارات �أو �أوام ـ ــر �أو توجيهـ ــات �أو غريها
من الإر�شادات ال�صادرة عن الهيئة �أو �أي من �شروط الرتخي�ص ذات ال�صلة .
ج  -الإ�ضرار مب�صالح املنتفعني �أو اجلمهور ب�صفة عامة .
د  -الإخالل باملناف�سة العادلة .
وتقوم الهيئـة ب�إبــالغ الطرفـني بقرارها امل�سبــب  ،وله ــا توجي ــه �أي منهم ــا �أو كليهــما ح�س ــب
الأحوال ب�إجراء ما يلزم من تعديالت على اتفاقية النفاذ والربط البيني خالل املدة الزمنية
التي حتددها .
املــادة ( ) 36
يلتزم املرخ�ص له املهيمن بن�شر اتفاقية النفاذ والربط البيني املعتمدة من الهيئة مبوقعه
الإلكرتوين فـي اليوم التايل لتاريخ اعتمادها  ،على �أن يقوم بعد موافقة الهيئة  ،بحجب
كافة املعلومات املتعلقة باملعلومات التجارية واملعلومات ال�سرية للمنتفعني واملعلومات ذات
الطابع الأمني قبل الن�شر .
املــادة ( ) 37
ت�سري �أحكام املواد ( ) 36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 12من هذه الالئحة على �إنهاء �أو �إجراء �أي تعديل
على اتفاقية النفاذ والربط البيني املعتمدة من الهيئة  ،على �أن تقوم الهيئة مبراجعة واعتماد
االتفاقية املعدلة خالل مدة �أق�صاها (  ) 30ثالثون يوما من تاريخ ت�سلمها .
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رابعا  :اتفاقيات النفاذ والربط البيني
فـي احلاالت التي يكون فـيها �إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني �إلزاميا
املــادة ( ) 38
يجوز للطرف امل�ستحق بعد اعتماد الهيئة لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �أن يقدم
طلبا معقوال �إىل املرخ�ص له املهيمن للح�صول على خدمات النفاذ والربط البيني طبقا
لأحكام و�شروط العر�ض املرجعي ذاته .
املــادة ( ) 39
يجب على املرخ�ص له املهيمن التفاو�ض بح�سن نية مع الطرف �صاحب الطلب  ،لإبرام
اتفاقية النفاذ والربط البيني وفقا لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد  ،وذلك
فور ت�سلمه طلبا معقوال من الطرف �صاحب الطلب .
املــادة ( ) 40
ت�سري �أحكام املواد ( ) 36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 12من هذه الالئحة على �إجراءات مراجعة
واعتماد اتفاقية النفاذ والربط البيني املربمة وفقا لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
املعتمــد  ،كم ــا ت�ســري تلــك الأحكــام علــى �إنهــاء �أو تعديــل االتفاقيــة املعتمدة مــن الهيئــة ،
على �أن تقوم الهيئة مبراجعة واعتماد االتفاقية املعدلة خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالثون
يوما من تاريخ ت�سلمها .
املــادة ( ) 41
تظل اتفاقية النفاذ والربط البيني املربمة لتقدمي خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة
للتنظيــم  ،وفقــا لعــر�ض النفــاذ والربــط البينــي املرجعي �سارية املفعول �إىل �أن يتم �إبرام
اتفاقية النفاذ والربط البيني اجلديدة  ،وفقا لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي الذي
تعتمده الهيئة  ،ويجب �إبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني اجلديدة بهذه الطريقة خالل
(� )60ستني يوما من اعتماد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
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املــادة ( ) 42
�إذا �أحي ــل �أي ن ــزاع متعلــق بالتفاو�ض ب�ش�أن اتفاقية جديدة للنفاذ والربط البيني  ،وفقا
للمادة ( )41من هذه الالئحة �إىل الهيئة للف�صل فـيه وفقا لالئحة الف�صل فـي املنازعات ،
يجوز للهيئة القيام بالآتي �إىل حني البت فـي النزاع :
�أ � -أن تطلــب م ــن طرفـي التفــاو�ض اال�ستمرار فـي �أداء التزاماتهما  ،وفقا التفاقية
النفاذ والربط البيني �سارية املفعول .
ب � -أن ت�ضع �أحكاما م�ؤقتة تنظم تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني املعنية  ،لتحل
حمل اتفاقية النفاذ والربط البيني �سارية املفعول .
املــادة ( ) 43
ال يجوز �إجراء �أي تغيريات على عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد  ،ما مل تقدر
الهيئ ــة  -بن ــاء عل ــى طلــب م�سبب من املرخ�ص له املهيمن �أو الطرف املتفاو�ض � -أن هذه
التغيريات مربرة ب�شكل مو�ضوعي  ،وال ت�شكل تف�ضيال غري عادل �أو متييزا غري م�شروع .
و�إذا كانــت التغييـ ــرات املقرتحـ ــة حمتملـ ــة ال�صلـ ــة ب أ�طـ ــراف �أخـ ــرى م�ستحقة  ،يجوز للهيئة
�أن جتري امل�شاورات حول التغيريات املقرتحة بعد �إخطار �أطراف التفاو�ض بذلك .
البــاب الثالــث
عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
الف�صل الأول
هيكل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي واحلد الأدنى من حمتوياته
املــادة ( ) 44
يجــب علــى املرخــ�ص لــه املهيمــن املوفـر خلدمـة النفـاذ والربـط البينـي اخلا�ضعـة للتنظيـم
واخلا�ضعة اللتزام عر�ض النفاذ والربط البيني �إعداد عر�ض مرجعي يتفق مع متطلبات
امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة ب�ش�أن هيكل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي واحلد
الأدنى من حمتوياته  ،ويعترب هذا العر�ض بعد اعتماده من الهيئة منوذجا التفاقيات النفاذ
والربط البيني ب�ش�أن اخلدمات اخلا�ضعة للتنظيم .
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ويجوز للمرخ�ص له املهيمن �أن يطلب من الهيئة ا�ستثناءه من بع�ض تلك املتطلبات ب�ش�أن
خدمة نفاذ وربط بيني حمددة خا�ضعة للتنظيم �شريطة حتقق الآتي :
أ� � -أال يتعار�ض الطلب مع االلتزامات اخلا�صة بتلك اخلدمة .
ب � -أن يثبت املرخ�ص له املهيمن �أن املتطلبات املعنية لي�ست ذات �صلة بخدمة حمددة
للنفاذ والربط البيني خا�ضعة للتنظيم ينطبق عليها التزام عر�ض النفاذ والربط
البيني املرجعي .
املــادة ( ) 45
تتولــى الهيئ ــة حتدي ــد متطلبــات هيكل عـر�ض النفـاذ والربـط البينـي املرجعـي واحلـد الأدنـى
من حمتوياته املتعلقة بخدمة نفاذ وربط بيني حمددة فـي �أي من الآتي :
أ�  -مالحق اخلدمة .
ب � -أي قرارات �أو �إر�شادات �أو �أوامر �أو تعليمات �أو توجيهات �صادرة عن الهيئة .
الف�صــل الثانــي
�إجراءات �إعداد واعتماد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
املــادة ( ) 46
يجب �إعداد واعتماد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي  ،وفقا للإجراءات والأطر الزمنية
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ،ويجوز للهيئة  -وفقا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة  -تعديل
الأطر الزمنية لإجراءات �إعداد واعتماد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي  ،وذلك مبوجب
�أي �أوامر �أو توجيهات ت�صدرها فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 47
يلت ــزم املرخ ــ�ص له املهيمن الذي يوفر خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم والتي
تخ�ض ــع اللت ــزام عــر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي مبوافاة الهيئة خالل املدة الزمنية
التي حتددها  ،مب�سودة �أوىل لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي م�ستوفـ ــية لل ــحد الأدن ــى
من متطلبات هذه الالئحة  ،وذلك فـيما يتعلق بالنطاق واملحتوى وال�صيغة .
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ويجب �أن تقدم امل�سودة الأوىل فـي مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ �سريان هذه
الالئحــة  ،وذلك بالن�سبــة لعرو�ض النفــاذ والربــط البيني الت ــي تقدم بعــد العمل ب�أحكــام هذه
الالئحة .
املــادة ( ) 48
يجب �أن تت�ضمن امل�سودة الأ�سعار املقرتحة خلدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
التي تخ�ضع اللتزام عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي  ،على �أن يرفق بامل�سودة املعلومات
التي تثبت التزام املرخ�ص له باملتطلبات املتعلقة بالت�سعري الواردة فـي هذه الالئحة ومالحقها
مثل مناذج تكلفة اخلدمات والوثائق املرتبطة بها .
املــادة ( ) 49
يجب �أن تقدم امل�سودة الأوىل لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �إىل الهيئة مبوجب
خطاب موقع من الرئي�س التنفـيذي للمرخ�ص له املهيم ــن �أو م ــن فـي حكم ــه  ،ويعتب ــر هذا
التوقيع مبثابة �إقرار منه با�ستيفاء هذه امل�سودة للحد الأدنــى من متطلبات هذه الالئحة ،
وذلك فـيما يتعلق بالنطاق واملحتوى وال�صيغة .
املــادة ( ) 50
تتول ــى الهيئـ ــة مراجعـ ــة امل�سـ ــودة الأول ــى لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي  ،للتحقق
من ا�ستيفائها للحد الأدنى من متطلبات هذه الالئحة  ،وذلك فـيما يتعلق بالنطاق واملحتوى
وال�صيغة .
املــادة ( ) 51
�إذا تبني للهيئة عدم ا�ستيفاء امل�سودة الأوىل للمتطلبات امل�شار �إليها فـي املادة ( )50من هذه
الالئحة  ،يلتزم املرخ�ص له املهيمن ب�إجراء التعديالت طبقا للطريقة التي وجهت بها الهيئة ،
وخالل املدة الزمنية التي حددتها .
املــادة ( ) 52
يلتزم املرخ�ص له املهيمن بن�شر امل�سودة الأوىل لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمدة
من الهيئة للت�شــاور  ،وذلك فـي مكان بارز مبوقع ــه الإلكرتوين ب�صيغت ــي ( Wordو ، )PDF
وذلك خالل مدة ال جتاوز ( )2يومني من تاريخ �إبالغه من الهيئة باعتماد امل�سودة الأوىل .
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املــادة ( ) 53
تتوىل الهيئة �إجراء امل�شاورات ب�ش�أن امل�سودة الأوىل لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي ،
وذلك بعد قيام املرخ�ص له املهيمن بن�شر هذه امل�سودة فـي مكان بارز مبوقعه الإلكرتوين .
املــادة ( ) 54
يلتزم كل من لديه مالحظات حول امل�سودة الأولـى لعـر�ض النفـاذ والربـط البينـي املرجعــي
حمـل التـ�شـاور  ،بتقدميهـا كتابـة �إلـى املرخـ�ص لــه املهيمــن والهيئــة معــا  ،وذلك خالل املدة
الزمنية والآلية التي حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 55
يجب �أن تتعلق املالحظات املكتوبة على امل�سودة الأوىل ب�أي من الآتي :
أ�  -جعل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي غري قابل للتنفـيذ �أو من ال�صعب تطبيقه
عمليا .
ب  -منع املناف�سة �أو احلد منها .
ج � -إحلاق ال�ضرر باملنتفعني �أو اجلمهور .
د  -خمالفــة القانــون �أو هــذه الالئحة �أو القرارات �أو الإر�شادات �أو الأوامر �أو التعليمات
�أو التوجيهات ال�صادرة عن الهيئة �أو �أي من �شروط الرتخي�ص ذات ال�صلة .
املــادة ( ) 56
يجب �أن ت�ش ــري املالحظ ــات املكتوبة �إىل اجل ــزء والبند ذي ال�صل ــة من امل�سودة الأول ــى  ،و�أن يتم
تربير �أي تعديل مقرتح ب�شكل مف�صل  ،وعلى الطرف الذي يبدي مالحظاته تقدمي ن�سخة
�إلكرتونية مو�ضحة ب�صيغة ( )Track Changeمــن امل�ســودة الأولــى ف ــي �صيغــة ()Word
تبني �أي تعديالت ومربرات ذلك .
املــادة ( ) 57
يجوز للهيئة �أن تقدم مالحظاتها املكتوبة �إىل املرخ�ص له املهيم ــن ب�شـ ـ�أن امل ــ�سودة الأول ــى ،
على �أن تكون مبنية ب�صفة خا�صة على �أي من االعتبارات الآتية :
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أ�  -ال�سيا�سات املتعلقة بقطاع االت�صاالت .
ب  -خمالفــة القان ــون �أو هــذه الالئحة �أو القرارات �أو الإر�شادات �أو الأوامر �أو التعليمات
�أو التوجيهات ال�صادرة عن الهيئة �أو �أي من �شروط الرتخي�ص ذات ال�صلة .
ج  -املمار�سات العاملية املثلى ذات ال�صلة .
د  -م�صلحة املنتفعني واجلمهور ب�صفة عامة .
هـ  -وجود �أي اختالفات غري معقولة �أو غري مربرة بني �أحكام عرو�ض النفاذ والربط
البينـي املرجعيـة التي تتعلــق بتنظيم ذات خدمات النفاذ والربط البينــي اخلا�ضعــة
للتنظيم والتي تخ�ضع اللتزام عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
املــادة ( ) 58
يلتزم املرخ�ص له املهيمن ببذل اجلهود املعقولة للعناية بكافة املالحظات املكتوبة  ،و�أن يقدم
إ�ل ــى الهيئــة خ ــالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ انتهاء الفرتة الزمنية التي حتددها
الهيئة الآتي :
أ�  -ردا تف�صيليا على جميع املالحظات فـي �شكل جدول  ،يلخ�ص �أي اعرتا�ض �أو تعديل
مقرتح مع تقدمي املربرات الالزمة .
ب  -ن�سخـ ــة معدل ــة مـ ــن امل�سـ ــودة الأولـ ــى لعـ ـ ــر�ض النف ــاذ والرب ــط البين ــي املرجع ــي
(امل�سودة الثانية) تعك�س  -على وجه الدقة  -الآتي :
 - 1مالحظات الهيئة .
 - 2املالحظــات املكتوبــة التي تقدم خالل عملية الت�شاور والتي تعترب ذات جدوى
ومالئمة .
املــادة ( ) 59
يلتزم املرخ�ص له املهيمن بتقدمي امل�سودة الثانية من عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
�إىل الهيئة فـي ن�سختني �إحداهما نهائية والأخرى يبني فـيها جميع التعديالت التي �أجراها
عل ـ ــى امل�سـ ــودة الأولـ ــى ب�صيغـ ـ ـ ــة ( ، )Track Changeوتق ـ ـ ــدم ك ـ ـ ـ ــال الن�سختيـ ـ ـ ــن ب�صيغت ــي
(  Wordو. )PDF
-844-

املــادة ( ) 60
تتوىل الهيئة مراجعة امل�سودة الثانية  ،ولها �أن تقرر �أي من الآتي :
أ�  -اعتمادها كعر�ض نفاذ وربط بيني مرجعي معتمد .
ب  -توجيــه املرخ ــ�ص له املهيمــن ب�إجراء �أي تعديالت تراها الهيئة  ،وفـي هذه احلالة
يلتزم املرخ�ص له املهيمن بتقدمي ن�سخة معدلة وفقا لتوجيهات الهيئة خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ توجيه الهيئة  ،وتقوم الهيئة باعتمادها كعر�ض نفاذ وربط
بيني مرجعي .
ج  -توجيــه الأ�سئلة املبا�شرة �إىل املرخ�ص له املهيمن و�أي طرف قدم مالحظات  ،وذلك
حل�سم امل�سائل التي مل يتم االتفاق عليها  ،وحتديد الأطر الزمنية لتقدمي الردود
على هذه الأ�سئلة .
املــادة ( ) 61
تتوىل الهيئة درا�سة الردود على الأ�سئلة امل�شار �إليها فـي الفقرة (ج) من املادة ( )60من هذه
الالئحة  ،ولها �أن تقرر �أي من الآتي :
أ�  -اعتمادها كعر�ض نفاذ وربط بيني مرجعي معتمد .
ب  -توجي ــه املرخ ــ�ص له املهيمن ب�إجراء �أي تعديالت تراها الهيئة الزمة وفقا لأحكام
ه ــذه الالئح ــة  ،وفـي هذه احلالة يلتزم املرخ�ص له املهيمن بتقدمي ن�سخة معدلة
وفقا لتوجيهات الهيئة خ ــالل (  ) 30ثالثني يوما من تاريخ توجيه الهيئة  ،وتقوم
الهيئة باعتمادها كعر�ض نفاذ وربط بيني مرجعي .
املــادة ( ) 62
عل ــى املرخـ ــ�ص لـ ــه املهيم ــن ن�شـ ــر ع ــر�ض النفاذ والربــط البي ــني املرجعـ ــي املعتمـ ــد ب�صيغت ــي
(  Wordو  ) PDFفـي موقع ـ ــه الإلكرتونـ ــي خ ــالل م ــدة ال جتـ ــاوز ( )2يوم ــني م ــن تاري ــخ
اعتماده من الهيئة .
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املــادة ( ) 63
يجوز للهيئة فـي �أي وقت فـي �أثناء مراجعة واعتماد عر�ض النفاذ والربط البين ــي املرجعــي
عق ــد االجتماعـ ــات مــع املرخ ــ�ص لـ ــه املهيم ــن والأطراف التي قدمت مالحظاتها جمتمعني
�أو ب�صورة منفردة  ،حل�سم امل�سائل التي مل يتم االتفاق عليها .
الف�صــل الثالــث
�إجراءات تعديل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد
املــادة ( ) 64
يكون تعديل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد مبوجب قرار �أو توجيه من الهيئة
من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب معقول وم�سبب يقدم �إليها من �أي من طرفـي اتفاقية
النفاذ والربط البيني �أو �أي طرف م�ستحق .
املــادة ( ) 65
ال يجوز للمرخ�ص له املهيمن تعديل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد � ،إال بعد
موافقة الهيئة .
ويجب على كل من يرغب من �أطراف التفاو�ض فـي تعديل عر�ض النفاذ والربط البيني
املرجعي املعتمد تقدمي طلب �إىل الهيئة بذلك مع املربرات التف�صيلية  ،و�إذا كان التعديل
املقرتح حمتمل ال�صلة ب�أطراف �أخرى م�ستحقة  ،يجوز للهيئة �أن جتري امل�شاورات حول
التعديل بعد �إخطار �أطراف التفاو�ض .
املــادة ( ) 66
تتوىل الهيئة مراجعة واعتماد التعديالت املقرتحة لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
املعتمد وفقا ملا تقدره الهيئة من �إجراءات تت�سم بال�شفافـية .
املــادة ( ) 67
فـيما عدا الأمور العاجلة  ،تقوم الهيئة بدرا�سة جميع طلبات التعديل املتعلقة بعر�ض النفاذ
والربط البيني املرجعي ذاته �ضمن عملية ت�شاور مرة واحدة فـي العام .
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املــادة ( ) 68
يجـوز للهيئـة توجيه املرخ�ص له املهيمن بتعديل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املعتمد
كلما ر�أت الهيئة احلاجة �إىل التعديل  ،وب�صفة خا�صة فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ � -إذا مت حتديد املرخ�ص له املهيمن من قبل الهيئة كمهيمن فـي تقدمي خدمة نفاذ
وربط بيني �أخرى �أو جديدة خا�ضعة للتنظيم وتخ�ضع اللتزام عر�ض النفاذ والربط
البيني املرجعي  ،ويتطلب الأمر ت�ضمينها فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
ب � -إذا �أ�صبح موفر خدمات النفاذ والربط البيني لي�س مهيمنا فـي تقدمي خدمة نفاذ
وربط بيني خا�ضعة للتنظيم بعد �أن كان مهيمنا فـي تقدميها  ،على �أن يخ�ضع ذلك
لفرتة انتقالية منا�سبة حتدد من قبل الهيئة مع مراعاة �شروط �أي اتفاقيات نفاذ
وربط بيني حالية مبنية على عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
ج � -إذا كانت خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة اللتزام عر�ض النفاذ والربط البيني
املرجع ــي مل تعـ ــد م�صنفة من قبل الهيئة كخدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم ،
�أو �أن �إع ــداد ع ــر�ض النفـ ــاذ والربـ ــط البين ــي املرجعي مل يعد من �ضمن االلتزامات
الواجبة التطبيق اخلا�صة بخدمة حمددة .
د � -إذا كان هذا التعديل مطلوبا وفقا ملا ت�صدره الهيئة من �أوامر �أو قرارات �أو توجيهات
�أو غريه ــا م ــن الأدوات املتعلقة بت�سعري خدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم
يغطيها عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
املــادة ( ) 69
على املرخ�ص له املهيمن االحتفاظ بن�سخ �إلكرتونية من جميع الن�سخ ال�سابقة من عرو�ض
النفاذ والربط البيني املرجعية فـي موقعه الإلكرتوين .
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البــاب الرابــع
قواعد الف�صل فـي منازعات اتفاقيات النفاذ والربط البيني
الف�صــل الأول
ت�سوية املنازعات عن طريق الو�ساطة
املــادة ( ) 70
يجوز لطرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني االتفاق على ت�سوية جميع املنازعات املتعلقة
باالتفاقيـ ــة  ،ع ــن طريـ ــق الو�ساطـ ــة  ،وذل ــك خالل مدة �أق�صاها ( )45خم�سة و�أربعون يوما
من التاريخ الذي يت�سلم فـيه الطرف املوفر للخدمة طلبا معقوال لتقدمي خدمة النفاذ
والربط البيني من الطرف امل�ستحق للخدمة  ،وذلك بالن�سبة للمنازعات التي تن� أش� فـي �أثناء
التفاو�ض لإبرام االتفاقية .
�أما بالن�سبة للمنازعات الناجمة عن تنفـيذ اتفاقية النفاذ والربط البيني با�ستثناء منازعات
الفوترة فـيكون على الطرفـني االتفاق على اللجوء �إىل الو�ساطة خالل مدة �أق�صاها ()45
خم�سة و�أربعون يوما من تاريخ ت�سليم �إخطار مكتوب من قبل الطرف املتظلم من اتفاقية
النفاذ والربط البيني �إىل الطرف الآخر يت�ضمن تفا�صيل النزاع .
املــادة ( ) 71
فـي حالة االتفاق على اللجوء �إىل الو�ساطة  ،يلتزم طرفا النزاع ب�إخطار الهيئة بذلك وتعيني
و�سيط �أو جمل�س و�ساطة خالل مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ االتفاق .
و�إذا مل يتفق الطرفان على تعيني الو�سيط �أو جمل�س الو�ساطة خالل املدة امل�شار �إليها  ،تقوم
الهيئة بتعيينه .
املــادة ( ) 72
تبد أ� عملية الو�ساطة فور تعيني الو�سيط �أو جمل�س الو�ساطة .
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املــادة ( ) 73
علــى طرف ــي النــزاع االتفاق على �إجراءات الو�ساطة مبا فـي ذلك الإطار الزمني للو�ساطة
وذلك خالل مدة �أق�صاها (� )7سبعة �أيام من بدء عملية الو�ساطة  ،و�إذا مل يتفق الطرفان على
هذه الإجراءات تقوم الهيئة بتحديد �إجراءات الو�ساطة .
املــادة ( ) 74
تكون جميع املعلومات والبيانات التي يتم االف�صاح عنها خالل عملية الو�ساطة �أو ب�سببها
�سري ــة  ،وال يـج ــوز ن�ش ــر مـ ــداوالت عمليـ ــة الو�ساطـ ــة على العموم ما مل يتفق طرفا النزاع
على خالف ذلك .
املــادة ( ) 75
على الو�سيط �أو جمل�س الو�ساطة �إ�صدار تو�صياته خـالل ( ) 30ثالثني ي ــوما م ــن حتدي ــد
�إجراءات الو�ساطة وذل ــك ما مل يتفق الطرفان على مدة �أطول  ،وفـي جميع الأحوال يلتزم
الو�سيط �أو جمل ــ�س الو�ساطة ب�إ�صدار تقريـ ــر مفـ ــ�صل كتابـ ــة موقعـ ــا من ــه  ،عل ــى �أن يت�ضمن
امل�سائل حمل النزاع  ،والتو�صية ال�صادرة ب�ش�أنها  ،وتلك التي تعذر حلها بالو�ساطة وال تزال
حمل نزاع ومقرتحاته ب�ش�أنها مع ت�سبيب كل مقرتح  ،وذلك خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ
�إ�صدار التو�صية �أو من تاريخ انتهاء عملية الو�ساطة .
املــادة ( ) 76
يتحمل طرفا النزاع جميع التكاليف بالت�ساوي  ،ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك .
املــادة ( ) 77
تتوىل الهيئة الف�صل فـي النزاع الذي ين� أش� بني طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني وفقا
لأحكام نظام الف�صل فـي املنازعات ال�صادر بالقرار رقم  ، 2010/144وذلك بنــاء علــى طلـب �أي
منهما  ،فـي �أي من احلاالت الآتية :
أ� � -إذا مل يتفق طرفا النزاع على اللجوء �إىل الو�ساطة .
ب � -إذا اعرت�ض �أي من طرفـي النزاع على تو�صية الو�سيط �أو جمل�س الو�ساطة .
ج� -إذا تعذر ت�سوية النزاع عن طريق الو�ساطة .
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وت�ستثنى احلالتان امل�شار �إليهما فـي البندين (ب) و (ج) من هذه املادة من تطبيق الإجراءات
التمهيدية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )15من النظام امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 78
ال تكـ ــون الهيئـ ــة ملزمـ ــة بتو�صـ ــيات الو�سيـ ــط �أو جملـ ــ�س الو�ساطـ ــة  ،ويجـ ــوز للهيئ ــة طل ــب
�أي معلومات الزمة للف�صل فـي املنازعات من �أي من الطرفـني .
الف�صــل الثانــي
منازعـــات الفوتـــرة
املــادة ( ) 79
يلتزم طرفا اتفاقية النفاذ والربط البيني  -بالن�سبة ملنازعات الفوترة  -ب�إحالتها �إىل خبري
يتم اختياره باتفاقهما .
ف�إذا مل يتفق الطرفان على اختيار خبري الفوترة خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ �إخطار
الطرف الآخر بتفا�صيل نزاع الفوترة  ،تقوم الهيئة بناء على طلب �أحد طرفـي النزاع بتعيني
خبري من قائمة خرباء الفوترة التي يقدمها كل طرف من طرفـي النزاع �أو من قائمة تعدها
الهيئة لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 80
يلت ـ ــزم خبـ ـي ــر الفوتـ ــرة ب�إ�ص ـ ــدار تو�صيــة موقعــة ب�شـ ـ�أن الن ــزاع خــالل مـ ــدة ال جت ــاوز ()10
ع�شـرة �أيـام مـن تاريـخ �إحالة النزاع �إليه  ،ويتحمــل الطـرف الـذي ت�صــدر التو�صية فـي غري
م�صلحته تكاليف اخلبري  ،ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك .
املــادة ( ) 81
يجوز لأي من طرفـي النزاع االعرتا�ض على تو�صية اخلبري  ،وذلك مبوجب طلب يقدمه
كتابة �إىل الهيئة خالل ( )5خم�سة �أيام م ــن ت�سلم ــه التو�صي ــة  ،مرفق ــا ب ــه ن�سخ ــة مكتمل ــة
من تو�صيات خبري الفوترة �شامل ــة مربراته ــا وو�صف ــا للق�ضاي ــا الت ــي ال ت ــزال حمل نزاع ،
ومقرتحات خبري الفوترة ب�ش�أنها  ،وتقدمي �أي معلومات تطلبها الهيئة .
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وتتوىل الهيئة الف�صل فـي النزاع وفقا لنظام الف�صل فـي املنازعات  ،وي�ستثنى النزاع فـي هذه
احلالة من تطبيق الإجراءات التمهيدية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )15من نظام الف�صل
فـي املنازعات .
البــاب الرابــع
اجلــزاءات
املــادة ( ) 82
فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة توجه الهيئة �إىل املخالف �إخطارا مكتوبا يت�ضمن الآتي :
�أ  -و�صف املخالفة التي مت ارتكابها .
ب  -حتديد الفرتة الزمنية التي يتعني على مرخ�ص خدمات االت�صاالت العامة الرد
خاللها على الإخطار املكتوب  ،على �أال تقل عن (  ) 30ثالثني يوما .
ج  -الغرامة الإدارية التي تقدرها الهيئة .
ف�إذا م�ضت املدة املذكورة دون رد � ،أو كان الرد املقدم غري مقبول من الهيئة  ،تفر�ض الهيئة
الغرامة الإدارية .
املــادة ( ) 83
مع عدم الإخالل ب�أي جزاء من�صو�ص عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت �أو فـي �أي قانون �آخر
�أو تراخي�ص االت�صاالت  ،للهيئة فـي حالة ثبوت ارتكاب املرخ�ص له �أي من املخالفات الواردة
فـي اجلدول الآتي  ،فر�ض الغرامات الإدارية املبينة قرين كل منها مع مراعاة �أحكام املادة
( )82من هذه الالئحة .
وتفر�ض على املخالف غرامة �إدارية ال تقل عن ( � )1000ألف ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر
فـيه املخالفة بعد اليوم التايل لتاريخ فر�ض الغرامة  ،وذلك دون التقيد باملادة ( )82من هذه
الالئحة .
وفـي جميع الأحوال ت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة .
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م

احلد الأدنى للغرامة
بالريال العماين

املخالفــة

خمالفـ ــة املرخــ�ص ل ـ ــه �أي مـ ــن االلتزام ـ ــات الـ ـ ــواردة
فـي الف�صل الثاين من الباب الأول من هذه الالئحة ،
فـيما عــدا املــادة ( ، )12فـ ـ�إذا كـ ــان املخالف مرخ�ص لـ ــه
 1غري مهيمــن يكــون احل ــد الأدن ــى للغرام ــة ()15000
خم�سة ع�شر أ�ل ــف ريــال عمان ــي � ،أما �إذا كـ ــان املخالف
مرخــ�ص ل ــه مهيم ــن فـ ـ�إن احلـ ــد الأدن ــى للغرامـ ــة
( )50000خم�سون �ألف ريال عماين .

()10000
ع�شــرة �آالف

خمالفــة املرخ�ص ل ــه غي ـ ــر املهيمــن �أي من االلتزامات
 2الواردة فـي الف�صــل الأول من الب ــاب الثان ــي م ــن هـ ــذه
الالئحة .

()15000
خم�ســة ع�شــر أ�لــف

خمالفة املرخ�ص لــه املهيمــن االلتزامات التي تنطبق
ب�شكل تلقائي علــى تقدمي خدمـ ــات النفـ ــاذ والربـ ــط
3
البيني اخلا�ضعة للتنظيم الواردة فـي الف�صل الثان ـ ــي
من الباب الثاين .

()50000
خم�ســون �ألــف

خمالفة املرخ�ص له املهيمن االلتزامات التقديرية
 4اخلا�صة بخدمة حمددة الواردة فـي الف�صل الثاين
من الباب الثاين .

()50000
خم�ســون أ�لــف

خمالف ــة املرخــ�ص ل ــه املهيمـ ــن االلتزامـ ــات املتعلقـ ــة
مبفاو�ض ـ ـ ــات اتفاقيـ ـ ـ ــات النفـ ـ ــاذ والرب ـ ـ ـ ــط البين ـ ـ ــي
5
فـي احلــاالت التــي يكـ ــون فـيه ــا �إع ــداد عــر�ض النفــاذ
والربط البيني غري �إلزاميا .

()50000
خم�ســون �ألــف

-852-

م

احلد الأدنى للغرامة
بالريال العماين

املخالفــة

خمالفة املرخ�ص له املهيمن االلتزامات املتعلقة
 6ب�إجراءات تعديل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
املعتمد .

()50000
خم�ســون �ألــف

خمالفـ ــة املرخ ــ�ص ل ـ ــه املهيمـ ــن االلتزامـ ــات املتعلقــة
مبفاو�ضات اتفاقيات النفاذ والربط البيني فـي احلاالت
7
التي يكون فـيها �إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني
�إلزاميا .

()50000
خم�ســون �ألــف

عدم قيام املرخ�ص له املهيمن بتزويد الهيئة مب�سودة
�أوىل لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي م�ستوفـية
للحد الأدنى من متطلبات النطاق واملحتوى وال�صيغة
 8املن�صو�ص عليه ــا فـي ملحـ ــق هيكـ ــل عـ ــر�ض النفـ ــاذ
والربط البيني املرجعي واحلد الأدنى من حمتوياته
املرفق بهذه الالئحة  ،ووفق الطريقة والأطر الزمنية
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .

()100000
مائــة �ألــف

عدم قيام املرخ�ص له املهيمن بتزويد الهيئة بخطاب
 9موقع بوا�سطة الرئي�س التنفـيذي للم�شغل املهيمن �أو
من فـي حكمه وفقا حلكم املادة ( )49من هذه الالئحة .

()100000
مائــة �ألــف

عدم قيام املرخ�ص له املهيمن بتعديل امل�سودة الأوىل
لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي طبقا لتوجيهات
10
الهيئة وفق الطريقة والأطر الزمنية املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة .

()100000
مائــة �ألــف
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م

احلد الأدنى للغرامة
بالريال العماين

املخالفــة

عدم قيام املرخ�ص له املهيمن بتزويد الهيئة بتعليقاته
املف�صلة على املرئيات امل�ستلمة بوا�سطته ب�ش�أن امل�سودة
 11الأوىل لعـر�ض النفاذ والرب ــط البين ــي املرجع ــي وف ــق
الطريقــة والأطر الزمنية املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة .

()100000
مائــة �ألــف

عدم قيام املرخ�ص له املهيمن بتزويـ ــد الهيئ ــة بامل�س ــودة
الثاني ــة لع ــر�ض النفاذ والرب ــط البينــي املرجعــي وفــق
12
الطريقــة والأطر الزمنية املن�صـ ــو�ص عليهــا ف ــي هــذه
الالئحة .

()100000
مائــة �ألــف

عدم قيام املرخـ�ص ل ــه املهيم ــن بالرد علــى �أي �أ�سئل ــة
 13توجــه �إليــه بوا�سط ــة الهيئ ــة وفق الطريقــة والأطر
الزمنية املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .

( )100000
مائــة �ألــف

عدم قيام املرخ�ص له املهيمن ب�إجراء �أي تعديالت على
امل�سودة الثانية لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
14
طبقـ ــا لتوجيهـ ــات الهيئـ ــة ووفق الطريقـ ــة والأط ـ ــر
الزمنية املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .

()100000
مائــة �ألــف

عدم قيام املرخ�ص له املهيمن بتقدمي امل�سودة النهائية
 15لعر�ض النفــاذ والرب ــط البينــي املرجعــي العتماده ــا
وتبنيها بقرار نهائي وفقا لأحكام هذه الالئحة .

()100000
مائــة �ألــف
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امللحــق رقــم ()1
هيكل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي واحلد الأدنى من حمتوياته
�أوال  :هيكل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
يجب �أن تتم هيكلة عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على النحو الآتي :
�أ  -الأحك ــام وال�ش ــروط العامـ ــة الواجبـ ــة التطب ــيق  ،عل ــى �أن يت ــم بيانهــا فــي اجلــزء
الرئي�سي من عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
ب  -ج ــداول ع ــر�ض النف ــاذ والربط البيني املرجعي  ،على �أن تت�ضمن ب�صفة خا�صة
حتديد الأ�سعار التي يجب تقا�ضيها مقابل احل�صول على خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضعة للتنظيم والتي تخ�ضع لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي ،
و�أن حتت�س ــب هـ ــذه الأ�سعـ ــار وفقـ ــا ملنهجيـ ــة الت�سعيـ ــر الواجبة التطبيق الواردة
فـي االلتزامات اخلا�صة بخدمة حمددة والتي تنطبق على خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضعة للتنظيم .
ج  -املالحق الفنية املتعلقة بخدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم والتي
تخ�ضع لعر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي مبا فـي ذلك كتيبات الت�شغيل .
ثانيا  :احلد الأدنى من املوا�ضيع التي يتناولها عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
 - 1البدء واملدة والتعديل
 -1 - 1يبد أ� �سريان عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي من التاريخ الذي حتدده
الهيئة فـي قرار اعتماد العر�ض .
 - 2 - 1ي�ستمر عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي فـي ال�سريان �إىل �أجل غري
م�سمى ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك .
 - 3 - 1قد يخ�ضع عر�ض النفاذ والربط البينــي املرجعــي لتعديــل دوري وفقــا
للطريقة املبينة فـي الف�صل الثالث من الباب الثالث من هذه الالئحة .
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 - 2تبادل املعلومات
يجب �أن يت�ضمن عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي الإجراءات والأطر الزمنية
الالزمة لتبادل املعلومات بني املرخ�ص له املهيمن والطرف �صاحب الطلب ومنتفع
البيع باجلملة لت�سهيل تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم .
 - 3تنب�ؤات حركة االت�صاالت
 - 1 - 3يجب �أن يحدد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �إطارا يتمكن مبوجبه
منتفع البيع باجلملة من تزويد املرخ�ص له املهيمن بتنب�ؤات دورية تت�ضمن
تفا�صيل معقولة عن احلجم املتوقع للحركة  /البيانات خالل �إطار زمني
معقول .
 - 2 - 3يجب على املرخ�ص له املهيمن التعامل ب�سرية مع حمتوى تنب�ؤات احلركة /
البيانات التي يوفرها منتفع البيع باجلملة وفقا ملتطلبات ال�سرية و�سبل
حماية �أمن املعلومات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
 - 3 - 3يجب �أن ي�سمح عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي بهام�ش خط أ� معقول
لتنب�ؤات احلركة لأغرا�ض التخطيط  ،و�أن يحدد هام�ش اخلط أ� املعقول .
 - 4 - 3ال يجــوز �أن يت�ضمن عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �إلزام منتفع
البي ــع باجلمل ــة �س ــداد تعويــ�ض للطرف املوفر عن التنب�ؤات غري الدقيقة
�أو غري ال�صحيحة التي تكون خارج حدود هام�ش اخلط�أ املعقول .
� - 4أهم م�ؤ�شـرات الأداء ( )KPIsواتفاقيــات م�ستــوى اخلدمـــة ()SLAs
و�ضمانات م�ستوى اخلدمة ()SLGs
يجب �أن يت�ضمن عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �أهم م�ؤ�شرات الأداء
املعقولة وغري التمييزية واتفاقيات م�ستوى اخلدمة  ،و�ضمانات م�ستوى اخلدمة
الت ــي يج ــب تطبيقه ــا �إذا تعيـ ــن توفـريه ــا وفقا لاللتزام اخلا�ص بخدمة حمددة
�أو وفقا لأي قرارات �أو �إر�شادات �أو �أوامر �أو تعليمات �أو توجيهات �صادرة عن الهيئة .
حول كال من الآتي :
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 - 1 - 4احلد الأدنى مل�ستوى جودة اخلدمة
 - 1 - 1 - 4يجــب �أن يح ــدد ع ــر�ض النفاذ والربـط البينــي املرجع ــي احلــد
الأدنــى م ــن معايي ــر جـ ــودة اخلدمـ ــة  ،وت�شمـ ــل ب�صف ـ ــة خا�صـ ــة
م�ؤ�ش ــرات الأداء الآتي ــة التــي يقــا�س مقابلها االلتزام باتفاقيات
م�ستــوى اخلدمــة الواجبــة التطبيــق  ،ما مل تقرر الهيئة خالف
ذلك :
 املدة الزمنية امل�ستغرقة فـي بدء �إجراء مكاملة . ن�سب ـ ــة املكاملـ ـ ــات الفا�شل ـ ــة (يعب ـ ــر عنهـ ـ ــا كن�سبـ ـ ــة مئويـ ــة منحماوالت �إجراء املكاملة) .
 ن�سبة املكاملات الفا�شلة لإجمايل عدد املكاملات . جناح �إر�سال البيانات . الوقت امل�ستغرق لتوفـري الربط لطلبات اخلطوط . دقة الفوترة . عامل االزدحام . توافر اخلدمة . - 2 - 1 - 4يجــب �أن تتواف ــق متطلبــات و�ضـع وتنفـيذ م�ؤ�شرات الأداء للحد
الأدنــى مــن م�ستويــات جــودة اخلدمة مع متطلبات �أي قرارات
�أو �إر�شــادات �أو �أوامــر �أو تعليمات �أو توجيهات �صادرة عن الهيئة
لأغــرا�ض تنظيم م�ستوي ــات ج ــودة اخلدم ــة الواجب ــة التطبي ــق
لتوفـري خدمات النفاذ والربط البيني .
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 - 2 - 4طلب اخلدمة وتوفـريها /ت�سليمها
 - 1 - 2 - 4يجب �أن يحدد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �أهم
م�ؤ�شرات الأداء التالية التي يقا�س مقابلها االلتزام باتفاقيات
م�ستوى اخلدمة الواجبة التطبيق لطلب اخلدمة وتوفـريها ،
ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك :
�أ  -طلب اخلدمة
 عدد الطلبات املكتملة خالل فرتة مرجعية حمددة . الن�سبة املئوية للطلبات املرفو�ضة خالل فرتة مرجعيةحمـ ــددة بعـ ــد اجتي ـ ــاز مرحل ـ ــة املراجعـ ــة الأولية بنجاح
(مرحلة التحقق الإداري على �سبيل املثال) .
ب  -توفـري /ت�سليم اخلدمة
 متو�سط الوقت الذي يتم فـيه تقدمي اخلدمة . الن�سبة املئوية لعدد مرات االنتهاء من تقدمي اخلدمةفـي �أو قبل التاريخ املحدد .
 الدقة فـي تقدمي اخلدمة (مثال الن�سبة املئوية للأعطالالتي يتم الإبالغ عنها خالل فرتة زمنية حمددة تالية
مبا�شرة لتقدمي اخلدمة) .
ج  -الإجراءات واجلدول الزمني لتقـدمي الطلبات واالختبار
وتوفـري اخلدمة  ،وي�شـمل ذلك :
 الأطر الزمنية و�إجراءات تقدمي ومراجعة طلب اخلدمة . الأطر الزمنية و�إجراءات قبول /رف�ض طلب اخلدمة . الأطر الزمنية و�إجراءات التفاو�ض ب�ش�أن طلب اخلدمة .-858-

 الأطر الزمنية و�إجراءات اختبار خدمة النفاذ والربطالبيني اخلا�ضعة للتنظيم .
 الأطر الزمنية و�إجراءات قبول خدمة النفاذ والربطالبينــي اخلا�ضعــة للتنظيـ ــم بوا�سط ــة الطــرف �صاحــب
الطلب ومنتفع البيع بالتجزئة .
 الظروف التي ي�سمح فـيها للم�شغل املهيمن بوقت �إ�ضافـيملراجعـ ــة طل ـ ــب اخلدم ـ ــة وطلـ ــب معلوم ـ ــات �إ�ضافـيـ ــة
من الطرف �صاحب الطلب .
 حتديد �أي ر�سوم �إلغـ ــاء واجبـ ــة التطبيق يتم �سدادهابوا�سطة الطرف �صاحب اخلدمة ومنتفع البيع باجلملة
لإلغاء اخلدمة قبل تاريخ الت�سليم ومنهجية �إلغائها .
 - 3 - 4ت�شغيل ال�شبكة وال�صيانة
 - 1 - 3 - 4يجب �أن يحدد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �أهم
م�ؤ�شرات الأداء الآتية التي يقا�س مقابلها االلتزام باتفاقيات
م�ستوى اخلدمة الواجبة التطبيق لت�شغيل ال�شبكة وال�صيانة ،
�إذا قدرت الهيئة �ضرورة ذلك :
 متو�سـ ــط الوقـ ـ ــت (بال�ساعـ ــات) بيـ ــن ا إلب ــالغ ع ـ ــن عط ــلومعاجلتــه .
	�إجمال ــي وقت االنقطاع ب�سبب �أعمال ال�صيانة  ،ويعرب عنهكن�سبة مئوية من �إجمايل الوقت الت�شغيلي خالل فرتة
مرجعية حمددة .
 ع ــدد �أعمـ ــال ال�صيان ــة الوقائية امل�ستكملة  ،ويعرب عنهاكن�سبة مئوية من �إجمايل �أعمال ال�صيانة التي ينجزها
املرخ�ص له املهيمن .
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 - 2 - 3 - 4يجب �أن يت�ضمن عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي التزام
املرخ�ص له املهيمن ومنتفع البيع باجلمل ــة بالإخط ــار بـ ـ�أي
�صيانة (�سواء كانت ذات طبيعة عالجيـ ــة �أو وقائي ــة) �أو �أي
�أعمال ت�شغيلية جمدولة (�شاملة �أي انقطاعات �أو حتديثات
جمدول ــة) ب�شبكات االت�صاالت التابعـ ــة لهمـ ــا و�أنظمتهمـ ــا ،
والتي �ست�ؤثر �أو قد ت�ؤثر على تقدمي خدمة نفاذ وربط بيني
خا�ضعة للتنظيم حتت عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي ،
ويج ــب الإب ــالغ عـ ــن �أي نتائ ــج متوقعة ب�شكل معقول نتيجة
لهذه ال�صيانة �أو الأعمال الت�شغيلية .
 - 3 - 3 - 4يـ ــجب �أن يكـ ــون احلـ ــد الأدن ـ ــى من فرتة الإخط ــار ال ــواردة
فـي ع ــر�ض النف ــاذ والربط البيني املرجعي كافـيــا لل�سم ــاح
لطرف اتفاقية النفاذ والربط البيني باتخاذ ا�ستعداداته
املعقولة للحد من �أي انقطاع تت�سبب فـيه ال�صيانة �أو الأعمال
الت�شغيلية املجدولة .
 - 4 - 3 - 4يجـ ـ ــب �أن ينـ ــ�ص عـ ــر�ض النفـ ــاذ والربـ ــط البينـ ــي املرجعـ ــي
على وجوب الإخطار باحلاالت الطارئة �أو ال�صيانة �أو الأعمال
الت�شغيلي ــة املجدولـ ــة فـي �أ�سرع وقت ممكن قبل �أو بعد بدء
�أي من تلك احلاالت .
 - 5 - 3 - 4يجـ ــوز �أن ين ـ ــ�ص عـ ــر�ض النف ـ ــاذ والربـ ــط البين ـ ــي املرجعـ ــي
على فر�ض �شرط جزائي يتفق مع طبيعة املخالفة فـي حالة
الف�ش ــل فـ ــي الوفـ ــاء مبتطلبـ ــات الإخطـ ــار الواردة فـي البنود
( )1-6و ( )1-7و ( )2-7من امللحق رقم ( )1من هذه الالئحة .
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 - 6 - 3- 4علــى املرخ ــ�ص ل ــه املهيم ــن االحتفاظ ب�سجـ ـ ــالت تف�صيليـ ــة
اللتزامه مبتطلبات هذا البند  ،وعليه تقدمي تقارير تت�ضمن
البيانات املطلوبة وفق ال�صيغة التي تطلبها الهيئة  ،وذلك
على �أ�سا�س ن�صف �سنوي .
 - 4 - 4الإبالغ عن الأعطال و�إ�صالحها
 - 1 - 4 - 4يج ــب �أن ي ــحدد ع ــر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �أهم
م�ؤ�شرات الأداء الآتية التي يقا�س مقابلها االلتزام باتفاقيات
م�سـت ــوى اخلدم ــة الواجبة التطبيق للإبالغ عن الأعـطال
و�إ�صالحها  ،ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك :
�أ  -ن�سبة الأعطال املبلغ عنها لكل خط /و�صلة فـي ال�سنة .
ب  -متو�سط الوقت امل�ستغرق لإ�صالح الأعطال .
ج  -عـ ــدد الأعطـ ــال التـ ــي يتم �إ�صالحها فـي �أو قبل التاريخ
املقرر  ،ويعرب عنها كن�سبة مئوية من �إجمايل الأعطال
التي مت الإبالغ عنها .
 - 2 - 4 - 4يج ـ ــب �أن ين ـ ــ�ص عـ ــر�ض النفـ ــاذ والربـ ــط البين ـ ــي املرجعـ ـ ــي
على �أن �أي عطل يحدث فـي �شبكات االت�صاالت �أو �أنظمة
املرخ�ص له املهيمن �أو منتفع البيع باجلملة وي�ؤثر �أو قد ي�ؤثر
على تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
حتــت عــر�ض النفــاذ والربط البيني املرجعي  ،يجب الإبالغ
عنه فورا للطرف الآخر فـي اتفاقية النفاذ والربط البيني .
 - 3 - 4 - 4يج ــب و�ضـ ــع الأطـ ــر الزمني ــة وا إلج ــراءات الالزمة لعمليات
الإبالغ �ضمن عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي الذي
يجب �أن ي�شمل ب�صفة خا�صة التفا�صيل الآتية :
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أ�  -طبيعة العطل ومدته املتوقعة .
ب  -الطريقة التي ي�ؤثر �أو قد ي�ؤثر بها العطل على خدمة
نفاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم حتت عر�ض النفاذ
والربط البيني املرجعي .
ج  -الوقت املقدر املطلوب لإ�صالح ذلك العطل .
 - 4 - 4 - 4على املرخ�ص له املهيمن االحتفاظ ب�سجالت تف�صيلية تبني
التزامه �أو عدم التزامه بهذه املتطلبات وعليه تقدمي تقارير
تت�ضمن البيانات املطلوبة وفق ال�صيغة التي تطلبها الهيئة ،
وذلك على �أ�سا�س ن�صف �سنوي .
 - 5 - 4 - 4يجب �أن ين�ص عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على �أن
يتم �إ�صالح الأعطال بوا�سطة الطرف املوفر للخدمة وفق
اتفاقيات م�ستويات اخلدمة املعقولة وغري التمييزية .
 - 5 - 4املعايري واملوا�صفات الفنية
يجب �أن يت�ضمــن عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي و�صفا للمعايري
واملوا�صفات الفنية التي تنطبق على كل خدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة
للتنظيم مغطاة فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي و�أن يتم و�ضع
هذه املعايري واملوا�صفات فـي جداول على �أن تتوافق مع املعايري الدولية
املعمول بها .
 - 6 - 4تطوير خدمات النفاذ والربط البيني اجلديدة
 - 1 - 6 - 4يجـب �أن يت�ضم ــن ع ــر�ض النف ــاذ والربط البين ــي املرجع ــي
�إجراءات وجداول زمنية وا�ضحة للتطوير الفني والتجاري
لأي خدمة نفاذ وربط بيني جديدة خا�ضعة للتنظيم يطلبها
طرف م�ستحق مبا فـي ذلك الإجراءات واجلداول الزمنية
الالزم ــة لدرا�س ــة جدوى هذه اخلدمات اجلديدة اخلا�ضعة
للتنظيم .
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 - 2 - 6 - 4يجب �أن يت�ضـمن تطوير �أي خدمة نفاذ وربط بيني جديدة
خا�ضع ـ ــة للتنظيـ ــم  ،كحـ ــد �أدنـ ــى  ،جداول زمنية و�إجراءات
لتحقيق الآتي :
�أ  -مراجعة طلب خدمة النفاذ والربط البيني اجلديدة .
ب  -التفاو�ض ب�ش�أن خدمة النفاذ والربط البيني اجلديدة .
ج  -تطوير خدمة النفاذ والربط البيني اجلديدة .
د  -اختبار خدمة النفاذ والربط البيني اجلديدة .
هـ  -قبـ ــول خدم ــة النف ــاذ والربــط البيني اجلديدة بوا�سطة
الطرف �صاحب الطلب .
 - 3 - 6 - 4يجب �أن ين�ص عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على
وجوب �إخطار الهيئة فورا ب�أي خطوات يتفق عليها من قبل
طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني ملعاجلة �أي طلب يتم
تقدميه لتوفـري خدمة نفاذ وربط بيني جديدة خا�ضعة
للتنظيم .
 - 4 - 6 - 4يجوز للهيئة  ،كلما اقت�ضت امل�صلحة العامــة ذلــك  ،تعديــل
الإجراءات واجلداول الزمنية الــواردة بالع ــر�ض املرجع ــي ،
ولهــا �أن تطل ــب م ــن طرفـي اتفاق ــية النفاذ والربط البيني
�إتاحــة التفا�صيــل الفنيــة والتجاري ــة خلدمة النفاذ والربط
البيني اجلديدة جلميع الأطراف ا ألخــرى امل�ستحق ــة  ,وطل ــب
م�ساهمتهم وم�شاركتهم فـي عملية تطوير املنتج �أو اخلدمة .
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 - 7 - 4الأ�سعار والفوترة وال�سداد
 - 1 - 7 - 4يجب �أن يحدد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي �أ�سعار
كل خدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم  ,ي�شملها عر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي  ،ويجب حتديد هذه الأ�سعار
على �أ�سا�س منهجية الت�سعري الواجبة التطبيق على كل خدمة
نفاذ وربط بيني ذات �صلة خا�ضعة للتنظيم  ,ي�شملها عر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي .
 - 2 - 7 - 4يجب �أن يت�ضمن جدول عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
ذو ال�صلـ ــة امللحـ ــق بع ــر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي ،
الأ�سعار التي تطبق على ك ــل خدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة
للتنظيـ ــم  ،وخا�ضعـ ــة اللت ــزام ع ــر�ض النفاذ والربط البيني
املرجعي .
 - 3 - 7- 4يجب �أن يت�ضمن جدول عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
ذو ال�صلة  ،مبد أ� املحا�سبة الذي �سيطبق (ما �إذا كانت املحا�سبة
مبنيــة علــى �أ�ســا�س اال�ستخــدام �أو عــدم اال�ستخــدام) عــلى كــل
خدمــة نف ــاذ وربــط بينــي خا�ضعــة للتنظيــم  ،يغطيهــا عــر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي .
 - 4 - 7 - 4يجب �أن تن�ص جداول عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
على منهجية احت�ساب الأ�سعار على �أ�سا�س اال�ستخدام وعدم
اال�ستخدام  ،وي�شمل ذلك :
أ�  -حتديـ ــد وحـ ــدة الفوتـ ــرة املالئمـ ــة فـ ــي حالـ ــة االحت�س ــاب
على �أ�سا�س اال�ستخدام .
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ب  -عن�صـ ــر اخلدمـ ــة فـيمـ ــا يتعلـ ــق بال�سعـ ــر الواجــب ال�سداد
فـي حالة االحت�ساب على �أ�سا�س عدم اال�ستخدام .
 - 5 - 7 - 4يجب �أن تن�ص جداول عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
علــى فتــرة الفوتــرة  ،لتقديــم خدمات النفاذ والربط البيني
املحددة التي يغطيها عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
 - 6 - 7 - 4يج ــب �أن ينـ ــ�ص عـ ــر�ض النف ـ ــاذ والربـ ــط البين ــي املرجعــي
على �إجراءات حت�صيل وت�سجيل وتبادل وحفظ بيانات �سجل
تفا�صي ــل املكاملـ ــات ( )CDRلكــل مكاملـة تخ�ضع لالحت�ساب
علــى �أ�ســا�س اال�ستخدام  ،وكذلك ال�صيغة التي تقدم بها هذه
البيانات ملنتفع البيع باجلملــة  ،وحتــدد هــذه ا إلجــراءات هويــة
الطرف امل�س�ؤول عن حت�صيل وت�سجيل وتبادل وحفظ بيانات
�سجل تفا�صيل املكاملات .
 - 7 - 7 - 4يجب �أن ين�ص عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على
عملة ال�س ــداد  ،وتاري ــخ ا�ستحقــاق املبلغ الكلي والأحكام ذات
ال�صلة ب�سداد ال�ضرائب الواجبة على مبلغ الفاتورة � ،إن كان
ذلك قابال للتطبيق .
 - 8 - 7- 4يجب �أن ين�ص عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على نظم
�إعــداد الفواتي ــر  ،بحي ــث ي�ضمــن �أن �أي فاتــورة يتــم تقدميهــا
بوا�سطة م�شغل مهيمن  ،ت�شتمل ب�صفة خا�صة على املعلومات
الآتية :
أ�  -فت ـ ــرة الفوتـ ــرة ذات ال�صلـ ـ ــة (حتديـ ـ ــد تواريـ ـ ــخ البدايـ ـ ــة
والنهايــة) .
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ب � -صافـي املبلغ الإجمايل (بالعملة ذات ال�صلة) .
ج  -مبلغ ال�ضريبة ذات ال�صلة � ،إن وجدت .
د �	-إجمايل املبلغ امل�ستحق  ،بالعملة ذات ال�صلة .
هـ  -تاريخ الفاتورة � ،أي التاريــخ الــذي �أر�سلــت فـيــه الفات ــورة
بوا�سطة املرخ�ص له املهيمن .
و  -تاريخ ا�ستحقاق املبلغ الكلي .
 - 9 - 7 - 4يجب �أن حتدد جداول عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
�أحكام الفوترة التي يجب تطبيقها فـي حالة رفع �أو تخفـي�ض
كفاءة خدمة  ،خالل فرتة زمنية حمددة .
 - 8 - 4نزاعات الفوترة
يجب �أن ين�ص عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على �إجراءات حمددة
حلل نزاعات الفوترة  ،على �أن تتوافق هذه الإجراءات مع متطلبات قواعد
الف�صل فـي منازعات النفاذ والربط البيني .
 - 9 - 4ال�ضمان املايل
 - 1 - 9 - 4يجــوز للطــرف موفــر اخلدمــة �أن يطــلب مــن الطرف �صاحب
الطلب  ،تقدمي �ضمان مايل معقول ومتنا�سب بناء على معايري
مو�ضوعية  ،ل�ضمان التزام الطرف �صاحـب الطلــب ب�شــروط
و�أحكام اتفاقية النفاذ والربط البيني  ،وخ�صو�صا تلك املتعلقة
بال�سداد  ،ويجوز �أن يكون طلب تقدمي هذا ال�ضمان خالل
مدة زمنية معينة .
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 - 2 - 9 - 4يجوز تقدمي ال�ضمان املايل فـي �صورة �ضمان بنكي �أو غري ذلك
من ال�ضمانات املقبولة فـي التعامالت املالية فـي ال�سلطنة .
� - 10 - 4أمن و�سالمة ال�شبكة
يجـب �أن يحدد عـر�ض النفــاذ والربـ ــط البيني املرجعي  ،الأحكام الرامية
إ�لــى �ضمــان قيــام طرفــي اتفاقيـة النفـاذ والربـط البينـي  ,باتخـاذ كافــة
التدابري الالزمة  ،ل�ضمان �أمن و�سالمة �شبكات االت�صاالت التابعة لهما .
 - 11 - 4الأمن الوطني
يجب �أن يحدد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي الأحكام الرامية
�إىل �ضمان ا�ستيفاء طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني  ،لأي متطلبات
للأمن الوطني .
 - 12 - 4خدمات الطوارئ
يجب �أن ين�ص عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على الأحكام الرامية
�إىل �ضمان متكن طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني  ،من توفـري خدمات
الطوارئ ملنتفعيهم ذوي ال�صلة  ،وي�شمل ذلك الأ�سعار .
 - 13 - 4حتديد امل�س�ؤولية
 - 1 - 13 - 4يجب �أن يحدد عر�ض النفــاذ والربــط البينــي املرجعــي
م�س�ؤولي ـ ــة طرف ــي اتفاقي ـ ــة النـف ــاذ والرب ــط البين ــي جت ــاه
بع�ضهما البعـ ــ�ض فـي حال ــة ا إلخ ــالل باالتفاقي ــة �أو عـ ــدم
تنفـيذها على النحو املطلوب  ،على �أن يكون هذا التحديد
للم�س�ؤولية مت�سما باملعقوليــة  ،ومتما�شيــا مــع القوانيــن
املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،و�أي حتديد للم�س�ؤولية يجب �أن
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يكون عال ــي امل�ست ــوى  ،بحيث ي�ضم ــن احلـ ــد من الت�سبـ ــب
فـي �إحلاق �أي �أذى �أو �ضرر ينجم ع ــن الإخ ــالل باالتفاقي ــة
�أو عدم تنفـيذها على النحو املطلوب .
�	- 2 - 13 - 4أي حتديد للم�س�ؤولية ين�ص عليه فـي عر�ض النفاذ والربط
البيني املرجعــي  ،يجـ ــب �أن يطبـ ــق بالتبـ ــادل علـ ــى طرفـ ـ ــي
اتفاقي ـ ــة النفـ ــاذ والربط البيني  ،وذلك فـي حالـ ــة غيـ ــاب
الأ�سباب املو�ضوعية التي تربر االنحراف عن هذا املبد�أ .
� - 14 - 4إنه ــاء اتفاقي ــة النف ــاذ والرب ــط البينــي وخدمــة النفــاذ والربــط البينــي
اخلا�ضعة للتنظيم
 - 1 - 14 - 4يجب �أن ين�ص عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على
الأحكام املنظمة لإنهاء �أي من الآتي :
�أ  -اتفاقيـ ـ ـ ــة النف ـ ـ ـ ــاذ والربـ ـ ـ ـ ــط البينـ ـ ـ ـ ـ ــي بوا�سط ـ ـ ـ ــة �أي
من الطرفـني .
ب  -تقدمي خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
وخا�ضعة اللتزام عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
بوا�سطة م�شغل مهيمن .
 - 2 - 14 - 4يجـ ــب �أن ينـ ــ�ص ع ــر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
على وجوب احل�صول على موافقة م�سبقة من الهيئة قبل
�إنهاء اتفاقية النفاذ والربط البيني  ،وتقدمي خدمة النفاذ
والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم .
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 - 15 - 4املب ــادئ العام ــة الواج ــب ت�ضمينه ــا فـي ع ــر�ض النف ــاذ والرب ــط البين ــي
املرجعـي  ،يجـ ـ ــب �أن يتواف ـ ــق ع ـ ـ ــر�ض النفـاذ والربـ ـ ــط البينـ ــي املرجعـ ـ ــي
مـع املبادئ الآتية :
�أ  -يجب �أن تتوافق �شروط و�أحكام عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
مع مبادئ املناف�سة العادلة  ,واال�ستخدام الأمثل للموارد .
ب  -يجب �أن تكون �شروط و�أحكام عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
معقولة  ,وغري متييزية .
ج  -يجب �أن تكون �أ�سعار خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
مبنية على مبد أ� التكرارية االقت�صادية (. )economic replicability
د  -علـ ــى املرخ ـ ــ�ص ل ـ ــه املهيمـ ــن عـ ــدم ا�ستخدام التزامات احلد الأدنى
م ــن حرك ــة االت�صـاالت والتزامات الفرتة الزمنية  ،بطريقة تع�سفـية
�أو �ضارة باملناف�سة العادلة .
هـ  -على طرف ــي اتفاقيــة النفاذ والربط البيني  ،االمتناع عن اتخاذ �أي
�إجراء � ،أو ممار�سة �أي ن�شاط من �ش�أنه �أن يلحق ال�ضرر �أو ي�ؤثر �سـلبا
على �سـالمة ت�شغيل الطرف الآخر ل�شـبكة االت�صـاالت التابعة له .
ثالثا  :جداول عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
يجب و�ضع �أي خدمة للنفاذ والربط البيني خا�ضعة للتنظيم وعر�ض النفاذ والربط
البيني املرجعي  ،فـي جدول م�ستقـل �ضمـن عر�ض النفــاذ والربط البينــي املرجعــي ،
يت�ضمن الآتي :
�أ  -و�صفا تف�صيليا للخدمة .
ب  -االلتزامات والإجراءات الواجب تطبيقها على تقدمي اخلدمة .
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امللحــق رقــم ()2
االلتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة نفاذ وربط بيني حمددة خا�ضعة للتنظيم
يجوز للهيئة فر�ض �أي من االلتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة الواردة فـي هذا
امللحق على املرخ�ص له املهيمن .
 - 1تعزيز حماية �أمن املعلومات
تزويد الهيئة بخطته  ،حلماية �أمن املعلومات والالئحــة املتعلقــة بقواعــد ال�سلــوك
الداخلـ ــي ( )internal code of conductحلمايـ ــة املعلومـ ــات التجاريـ ــة وال�سريــة
للأطراف الطالبة للخدمة �أو منتفعي البيع باجلملة من �أطراف ثالثة ومن عمليات
البيع بالتجزئة التابعة للمرخ�ص له املهيمن  ،ملراجعتهما واعتمادهما  ،و ن�شر الن�سخ
املعتمدة مبوقعه الإلكرتوين .
 - 2التزامات املراقبة والإبالغ
 - 1- 2مراقبة وقيا�س �أدائه الفعلي  ،مقابل اتفاقيات م�ستويات اخلدمة املعتمدة لكل
خدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم  ،وذلك فـي �صورة �أهم م�ؤ�شرات الأداء .
 - 2 - 2تزويد منتفع البيع باجلملة بتقرير عن �أهم م�ؤ�شرات الأداء .
 - 3 - 2تزويد الهيئة بتقرير عن �أهم م�ؤ�شرات الأداء .
 - 4 - 2االحتفاظ ب�سجالت تف�صيلية تبني مدى التزامه ب�أهم م�ؤ�شرات الأداء ذات
ال�صلـ ــة علـ ــى النحـ ــو الـ ــذي تقــرره الهيئة  ،وتزويد الهيئــة بتقاريــر ت�شتمــل
على هذه امل�ؤ�شرات  ،وذلك على �أ�سا�س ن�صف �سنوي .
 - 3عــدم التمييــز
ت�شمل التزامات عدم التمييز  ،وب�صفة خا�صة الآتي :
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عــــر�ض اتفاقيــــات م�ستويــــات اخلدمــــة ( )SLAsو�ضمانـــات م�ستويــات
اخلدمـة ( )SLGsاملعقولـة وغيـر التمييزيـة
 - 1- 3عـ ــر�ض اتفاقيـ ــات م�ستوي ــات اخلدمة و�ضمانات م�ستويات اخلدمة املعقولة
وغيـر التمييزية  ،وفقا لأهم م�ؤ�شرات الأداء املحددة لط ــلب تقدي ــم وت�سليـم ،
وت�شغيـ ــل و�صـيانـ ــة ال�شبكة  ،والإبالغ عن الأعطــال و�إ�صالحهــا  ،وجــودة كــل
خدمة نفاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم .
� - 2 - 3إذا كان لدى املرخ�ص له املهيمن عمليات بيع بالتجزئة  ،فـيجب �أن تن�ص
اتفاقيات م�ستويات اخلدمة على الأقل على م�سـتويات اخلدمة ذاتها التي
يقدمها لعمليات البيع بالتجزئة التابعة له  ،ويجب و�ضع احلدود الق�صوى
للفرتات الزمنية املن�صو�ص عليها فـي اتفاقيات م�ستويات اخلدمة  ،مبا ي�سمح
ب�شكــل معقــول ملنتفــع البيع باجلملة بتكرار متو�سط الفرتات الزمنية التي
يعلنها �أو يعر�ضها املرخ�ص له املهيمن ب�ش�أن عمليات البيع بالتجزئة التابعة
له  ،فـيما يتعلق بطلب �أو ت�سليم �أو �إ�صالح �أو �صيانة اخلدمات الفرعية للبيع
بالتجزئة .
�إذا مل يكن لدى املرخ�ص له املهيمن عمليات بيع بالتجزئة  ،فعليه �أن يعر�ض اتفاقيات
م�ستويــات اخلدمــة علــى جميــع الأطراف �صاحبة الطلب � ،أو ملنتفعي البيع باجلملة
على �أ�سا�س غري متييزي .
تقديــم ذات املعلومـات ب�شـ�أن خدمـات النفـاذ والربـط البينـي اخلا�ضعـة
للتنظيم جلميع الأطراف الطالبة للخدمة
� - 3 - 3ضمان ال�سماح جلميع الأطراف �صاحبة الطلب � ،أو ملنتفعي البيع باجلملة ،
بالو�صول �إىل املعلومات الفنيــة والتجاريــة ذاتهــا املتعلقــة بخدمــات النفــاذ
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والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم  ،مبا فـيهــا املعلومــات املتعلقــة بخدمــات
النفـاذ والربـط البينـي اجلديـدة اخلا�ضعـة للتنظيم  ،والتغيريات التي تطر�أ
على اخلدمات القائمة .
� - 4 - 3إذا كان لدى املرخ�ص له املهيمن عمليات بيــع بالتجزئــة  ،فـيجــب �أن تكــون
املعلومات الفنية والتجارية التي يتم توفـريها فـي هذا ال�صدد ذات املعلومات
التــي يوفرهــا املرخــ�ص لــه املهيمــن لعمليــات التجزئــة التابعــة لــه  ،ويجب
توفـري هذه املعلومات للأطراف �صاحبة الطلب � ،أو ملنتفعــي البيــع باجلملــة
وفقا للأطر الزمنية ذاتها التي يتم منحها لعمليات البيع بالتجزئة التابعة
للم�شغل املهيمن .
حظر عر�ض خدمات التجزئة اجلديدة �أواملعدلة التي ال ميكن ن�سخها
 - 5 - 3االمتن ــاع عـ ــن عـ ــر�ض �أو تقديـ ــم خدمـ ــة جتزئـ ــة جدي ـ ــدة �أو معدل ـ ــة يتع ـ ــذر
عل ــى الطـ ــرف �صاح ــب الطل ــب �أو منتف ــع البي ــع باجلملة  -مـن حيــث توفــر
اخلدمــة الفعلية وهام�ش ال�سعر  -ن�سخها دون احل�صول على نفاذ معقول
خلدمــة نفــاذ وربــط بيني جديدة �أو معدلة  ،ما مل يكن املرخ�ص له املهيمن
الذي يعر�ض �أو يقدم خدمة البيع بالتجزئة اجلديدة �أو املعدلة قد قام بالآتي :
أ�  -جعل خدمة النفاذ والربط البيني اجلديدة �أو املعدلة متاحة جتاريا .
ب  -تزويـد ا ألطـراف الطالبـة للخدمـة  ،ومنتفعـي البيـع باجلملـة  ،املعلومـات
الفنية والتجارية ذاتها التي زود بها عمليات البيع بالتجزئة التابعة له
وفق الأطر الزمنية ذاتها  ،ما مل حتدد الهيئة خالف ذلك قبل طرح خدمة
النفاذ والربــط البينــي اجلديــدة �أو املعدلة  ،ليتيح لهـ ــذه الأط ــراف وقت ــا
كافـيا لتوفـيق �أو�ضاعها .
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تقديــم املعلومــات بخ�صــو�ص خدمــة النفــاذ والربــط البينــي اجلديــدة
�أو املعدلة اخلا�ضعة للتنظيم قبل طرح اخلدمة
� - 6 - 3ضمـان تقديـم ذات املعلومـات الفنيـة والتجاريـة جلميـع ا ألطـراف الطالبــة
للخدمة �أو منتفعي البيع باجلملة  ،وفقا لأي من الآتي  ،وذلك �إذا لــم يكــن
لدى املرخ�ص له املهيمن عمليات بيع بالتجزئة :
�أ  -قبل (� )6ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ طرح خدمة النفاذ والربط
البيني اجلديدة �أو املعدلة اخلا�ضعة للتنظيم .
ب � -أو وفق ــا مل ــا حت ــدده الهيئــة قبــل تاريــخ طــرح النفــاذ والربــط البينــي
اجلديدة �أو املعدلة اخلا�ضعة للتنظيم .
ت�سعري خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
 - 7 - 3و�ض ـ ــع الأ�سعـ ــار خلدم ـ ــة النف ـ ــاذ والربط البيني بناء على مبد�أ التكرارية
االقت�صادية ( ، )ECONOMIC REPLICABILITYواالمتنـ ـ ــاع عن القيام
بالتمييز غري العادل فـي ت�سعري خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة
للتنظيم فـيما بني :
�أ  -خمتلف الأطراف الطالبة للخدمة .
ب  -الأطراف �صاحبة الطلب وعمليات البيع بالتجزئة التابعة للمرخ�ص
له املهيمن .
ج  -خمتلف منتفعي البيع باجلملة .
د  -منتفعي البيع باجلملة  ،وعمليات البيع بالتجزئة التابعة للمرخ�ص له
املهيمن .
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التربير املو�ضوعي للتخفـي�ضات املمنوحة وفقا للحجم �أو الفرتة
 - 8 - 3تقدمي املربرات املو�ضوعية لأي تخفـي�ضات يتم منحها للأطراف �صاحبة
الطلب �أو ملنتفعي البيع باجلملة  ،وفقا للحجم �أو الفرتة .
املعاملة املت�ساوية عند عر�ض تخفـي�ضات وفقا للحجم �أو الرتتيبات طويلة الأمد
� - 10 - 3إذا كان لدى املرخ�ص له املهيمن عمليات بيــع بالتجزئــة  ،فعليــه االمتنــاع
عن عر�ض تخفـي�ضات  ،وفقا للحجم �أو ترتيبات طويلة الأمد �أو ما يعادلها
لعمليات البيع بالتجزئة التابعة له  ،تكون تف�ضيلية �أكرث من �أعلى م�ستوى
تخفـي�ضات م�ساوية لها  ،يتم عر�ضها على �أي طرف �صاحب طلب �أو ملنتفع
البيع باجلملة �إال بعد احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من الهيئة .
� - 11 - 3إذا مل يكن لدى املرخ�ص له املهيمن عمليات بيع بالتجزئة  ،فعليه االمتناع
عن عر�ض تخفـي�ضات  ،وفقا للحجم �أو ترتيبات طويلة الأمد �أو ما يعادلها
للط ــرف �صاح ــب الطل ــب �أو ملنتف ــع البي ــع باجلمل ــة  ،تكــون تف�ضيليــة �أكرث
مــن �أعلـى م�ستــوى تخفـي�ض ــات م�ساوي ــة له ــا  ،يتـ ــم عر�ضهـ ــا عل ــى �أي ط ــرف
�صاحب الطلب �أو ملنتفع البيع باجلملة �إال بعد احل�صول على موافقة خطية
م�سبقة من الهيئة .
عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
 - 12 - 3االمتن ــاع عـ ــن رزم �أكثــر مــن خدمـة نفـاذ وربط بيني خا�ضعة للتنظيم معا ،
�إال �إذا قام بتوفـري كل خدمة يتم رزمها ب�شكل منف�صل على �أ�سـا�س �أنها قائمة
بذاتها  ،وي�شمل ذلك االلتزام بعدم و�ضع �أ�سعار خدمات النفاذ والربط البيني
اخلا�ضعة للتنظيم املتوفرة ب�شكل منف�صل على نحو يجعل �شراء خدمات
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النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم على �أ�سا�س �أنها قائمة بذاتها �أكرث
كلفة من رزمها  ،ما مل يثبت حتقق فرق ملحوظ فـي التكاليف الأ�سا�سية
ب�صورة مر�ضية .
املعاملة املت�ساوية
 - 13 - 3توفـري خدمات النفاذ والربط البيني املعينة اخلا�ضعة للتنظيم واملعلومات
املتعلق ــة بهــا علــى �أ�ســا�س مبــد أ� املعامل ــة املت�ساوي ــة � ،إذا ك ــان ذلـ ــك مالئم ــا
من الناحية الفنية واالقت�صادية ومتنا�سبا  ،وذلك بتقدمي �أي خدمة نفاذ
وربط بيني معينة خا�ضعة للتنظيم واملعلومات املتعلقة بها للطرف �صاحب
الطلب ولعمليات البيع بالتجزئة التابعة له  ،وفقا لذات ال�شروط والأحكام ،
مبا فـي ذلك املزايا الوظيفـية وم�ستويات جودة اخلدمة والأ�سعـار با�ستخــدام
ذات الأط ــر الزمنيــة و�أنظم ــة وعمليــات طلــب اخلدمــة ذاتهــا وت�سليمه ــا ،
وال�صيانة  ،و�إ�صالح الأعطال وغريها � ،أ�سوة مبا هو متوفر لعمليات البيع
بالتجزئة التابعة للمرخ�ص له املهيمن .
� - 4إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
يجب �أن ين�ص بالتف�صيل املعقول على ال�شروط والأحكام والإجراءات التي تقدم
مبوجبها خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضـعة للتنظيم والتي تخ�ضع اللتزام
عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي  ،وي�شمل ذلك الإجراءات والو�سائل العملية
لتطبيق �أي التزامات تقديرية خا�صة بخدمة حمددة مو�ضحة فـي هذا امللحق ،
متى كان ذلك قابال للتطبيق .
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امللحـق رقــم ()3
مالحــــق اخلدمــــات
حتدد مالحق اخلدمات الواردة �ضمن هذا امللحق االلتزامات اخلا�صة بخدمة نفاذ وربط
بيني حمددة خا�ضعة للتنظيم وفقا لهذه الالئحة .
امللحـق رقــم ()1 - 3
خدمــات الربـط البينـي الثابتـة
�أوال  :تعريفــــات
لأغرا�ض تطبيق هذا امللحق يكون للعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
� - 1إ�صدار املكاملات الهاتفية  -االختيار بح�سب املكاملة ()CCS
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من خط املنتفع عرب �شبكة
الطرف املوفر للخدمة �إىل نقطة ربط بيني مع الطرف �صاحب الطلب  ،ليتم
تو�صيله ــا فيما بعد بالوجه ــة التي حتدده ــا �أرق ــام املنتفع التي يتم تدويره ــا ،
ويتم ت�سيري هذه املكاملات �إىل طرف معني �صاحب الطلب  ،وفقا لبادئة ق�صرية
يتم تدويرها قبل عنوان وجهة املكاملة  ،وتتمتع خدمة االختيار بح�سب املكاملة
دائما بالأ�سبقية على اختيار خدمة االختيار امل�سبق للم�شغل ( ، )CPSفـي حالة
ا�ستخدامها .
وال يلتزم الطرف �صاحب الطلب الذي ي�ستخدم هذه اخلدمة بنقل جميع �أنواع
املكاملات � ،إال �أنه يلتزم بطرح �إعالنات م�سجلة مل�ستخدميه عند �إنهاء تو�صيل �أي
مكاملة ال يتمكن من �إكمالها .
� - 2إ�صدار املكاملات الهاتفية  -االختيار امل�سبق للم�شغل ()CPS
خدمة ربط بينـي ثابت ــة ت�شم ــل نق ــل جمموع ــة حمـ ــددة من املكامل ــات الهاتفي ــة
من خط املنتفع عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة �إىل نقطة ربط بيني مع
الطرف �صاحب الطلب  ،ليتم تو�صيلها فيما بعد بالوجهة التي حتددها �أرقام
املنتفع التي يتــم تدويره ــا  ،ويتم ت�سيري هذه املكامل ــات �إىل طرف معي ــن �صاحــب
طل ــب  ،وفق ــا الختيار حمدد �سلفا بوا�سطة املنتفع املت�صل  ،وت�شمل جمموعة
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املكاملات الهاتفية املحددة  :املكاملات الدولية ومكاملات امل�سافات البعيدة �أو جميع
املكاملات  ،وت�ستثنى فئات املكاملات التالية من خدمة االختيار امل�سبق للم�شغل :
املكاملات التي ت�ستخدم الرموز الق�صرية والتي ت�شمل مكاملات الطوارئ ،
واملكاملات التي ت�ستخدم رموز اختيار املرخ�ص له ( ، )qv codesوالتي تتمتع
بالأ�سبقية على اختيار خدمة االختيار امل�سبق للم�شغل .
�	- 3إ�صدار املكاملات الهاتفية للمكاملات غري اجلغرافية
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من خط املنتفع عرب �شبكة
الطرف املوفر للخدمة �إىل نقطة ربط بيني مع الطرف �صاحب الطلب  ،ليتم
تو�صيلهـ ــا فيما بعد بالوجهـ ــة التي حتددهـ ــا الأرقام غري اجلغرافيـ ــة التي يتم
تدويرها بوا�سطة املنتفع .
�	- 4إنهـاء تو�صيل املكاملــــات الهاتفيــــة (مق�سمة لأق�سام فرعية بوا�سطة
احل�ساب والطول الرتادفـي)
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�شبكة
الطرف طالب اخلدمة عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة و�إنهاءها بخط املنتفع
وفقا لتحديدها بوا�سطة �أرقام العنوان التي ير�سلها الطرف �صاحب الطلب .
 - 5مكاملات العبـــور (مق�سمــة لأق�ســام فرعيـة وفقــا للح�سـاب والطــول
الرتادفـي)
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�شبكة
الطرف طالب اخلدمة عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة  ،وت�سليمها �إىل نقطة
ربط بيني مع �شبكة ثالثة  ،ليتم تو�صيلها فيما بعد بالوجهة التي حتددها
�أرقام املنتفع التي يتم تدويرها .
 - 6املكاملات الهاتفية �إىل خدمات ا�ستعالمات الدليل
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�شبكة
الطرف طالب اخلدمة عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة  ،وت�سليمها �إىل مركز
ا�ستعالمات الدليل  ،ويجوز رزم هذه اخلدمة مع تقدمي معلومات الدليل .
 - 7املكاملات الهاتفية �إىل خدمات الطوارئ
خدمة ربط بيني ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�شبكة
الطرف طالب اخلدمة عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة  ،وت�سليمها �إىل
مركز معاجلة مكاملات الطوارئ .
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 - 8خدمات الربط البيني الثابتة
خدمات نقل املكاملات والر�سائل �أو الإ�شارات الأخرى بني طرف موفر للخدمة
وطرف �صاحب الطلب  ،ويكون الطرف املوفر للخدمة هو م�شغل ال�شبكة الثابتة .
 - 9و�صالت الربط البيني
خدمــة ربــط بينــي ثابتــة ت�شمــل توفيــر دائــرة ثابتــة ب�سرعـ ــة  2ميجابـ ــت/ث
فــي �أو عبــر نقطــة الربــط البينـي بني الطــرف طالــب اخلدمة والطرف املوفــر
للخدمة لل�سماح بنقل خدمات النفاذ والربط البيني .
 - 10م�سارات الربط البيني
خدمة نفاذ ثابتة للبيع باجلملة ت�شمل توفري حامل مادي للإر�سال بني م�شغلني
اثنني  ،يجوز لأي منهما طلب تزويده بو�صالت الربط البيني على هذا احلامل .
 - 11املكاملات الهاتفية اجلوية والبحرية ال�صادرة
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�شبكة
الطرف �صاحب الطلب عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة وت�سليمها �إىل وجهة
قائمة بخدمة جوية �أو بحرية .
 - 12املكاملات الدولية ال�صادرة
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�شبكة
الطرف �صاحب الطلب عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة وت�سليمها �إىل وجهة
دولية .
 - 13النفاذ عن طريق بطاقات االت�صال املدفوعة م�سبقا  -النوع الأول
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل تزويد الطرف �صاحب الطلب بخدمة بطاقات
االت�صال املدفوعة م�سبقا  ،ويتم تقدميها عن طريق الت�سهيالت املوجودة
ب�شبكة الطرف املوفر للخدمة  ،حيث يتم نقل املكاملات �إىل نقطة ربط بيني مع
الطرف �صاحب الطلب ليتم تو�صيلها فيما بعد .
 - 14النفاذ عن طريق بطاقات االت�صال املدفوعة م�سبقا  -النوع الثاين
خدمة ربط بيني ثابتة ت�شمل نقل املكاملات الهاتفية من خط املنتفع عرب �شبكة
الطرف املوفر للخدمة �إىل نقطة ربط بيني مع الطرف �صاحب الطلب ،
ليتم تو�صيلها فيما بعد عرب �أجهزة بطاقات االت�صال املدفوعة م�سبقا التابعة
للطرف �صاحب الطلب  ،ويتم ت�سيري هذه املكاملات �إىل طرف معني �صاحب
الطلب وفقا للرمز الق�صري الذي يقوم املنتفع بتدويره .
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ثانيا  :خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
 - 1حددت الهيئة ( )3ثالث �أ�سواق ذات �صلة بالربط البيني الثابت فـي قرار
تعريف الأ�سواق والهيمنة رقم . 2013/74
 - 2على املرخ�ص له املهيمن �أن يعر�ض على الأطراف امل�ستحقة خدمات الربط
البيني الثابتة التي ت�شمل املنتجات واخلدمات املو�ضحة فـي اجلدول �أدناه :
جــدول خدمات الربــط البينـي الثابتــة
التـي يتعيــن على املرخــ�ص له املهيمــن تقدميها للطرف امل�ستحق
رقم
ال�سوق

10

11
20

ا�سم ال�سوق

املنتجات واخلدمات التي ت�شملها ال�سوق

�إ�صدار املكاملات الهاتفية  -االختيار امل�سبق للم�شغل .
�إ�صدار املكاملات الهاتفية  -االختيار بح�سب املكاملة .
�إ�صدار املكاملات الهاتفية للمكاملات غري اجلغرافية .
�إ�صدار املكاملات الهاتفية  -بطاقات االت�صال املدفوعة
م�سبقا .
املكاملات الهاتفية الدولية ال�صادرة .
�إ�صدار املكاملات
املكاملات الهاتفية اجلوية والبحرية ال�صادرة .
الهاتفية الثابتة
املكاملات الهاتفية �إىل خدمات الطوارئ .
املكاملات الهاتفية �إىل خدمات ا�ستعالمات الدليل .
النفاذ عن طريق بطاقات االت�صال املدفوعة م�سبقا -
النوع الأول .
النفاذ عن طريق بطاقات االت�صال املدفوعة م�سبقا -
النوع الثاين .
�إنهاء تو�صيل املكاملات الهاتفية (مق�سمة لأق�سام فرعية
�إنهاء تو�صيل املكاملات
وفقا للح�ساب والطول الرتادفـي) ال�صادرة من �أرقام
الهاتفية الثابتة
حملية �أو دولية .
عبور املكاملات عبور املكاملات الهاتفية (مق�سمة لأق�سام فرعية وفقا
الهاتفية الثابتة للح�ساب والطول الرتادفـي) .
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ثالثا  :اال�ستحقـــــاق
يجوز لأي طرف م�ستحق �أن يطلب خدمات الربط البيني الثابتة  ،ويجب �أن يكون
الطلب م�ستوفيا للمتطلبات ذات ال�صلة الواردة فـي هذه الالئحة .
رابعا  :االلتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة
 - 1عند عر�ض تقدمي خدمات الربط البيني املبينة فـي جدول خدمات الربط
البيني الثابتة  ،يتقيد املرخ�ص له املهيمن بااللتزامات التقديرية اخلا�صة
بخدمة حمددة التالية الواردة فـي امللحق ( )2املرفق بهذه الالئحة :
أ�  -تعزيز حماية �أمن املعلومات (البند . )1
ب  -التزامات املراقبة والإبالغ (البند . )2
ج  -عدم التمييز  -عر�ض اتفاقيات م�ستويات اخلدمة و�ضمانات م�ستويات
اخلدمة املعقولة وغري التمييزية (البنود  1 - 3و  2 - 3و . )3 - 3
د  -عدم التمييز  -تقدمي ذات املعلومات ب�ش�أن خدمات النفاذ والربط البيني
اخلا�ضعة للتنظيم جلميع الأطراف �صاحبة الطلب (البنود  4 - 3و . )5 - 3
هـ  -عدم التمييز  -ت�سعري خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
(البند . ) 8 - 3
و  -عدم التمييز  -التربير املو�ضوعـ ــي للتخفي�ضـ ــات املمنوحـ ــة وفقـ ــا للحجــم
�أو الفرتة (البند . )9 - 3
ز  -عدم التمييز  -املعاملة املت�ساوية عند عـ ــر�ض تخفي�ض ــات وفق ـ ــا للحجـ ــم
�أو الرتتيبات طويلة الأمد (البنود  10 - 3و . )11 - 3
ح  -عدم التمييز  -عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
(البند . )12 - 3
ط  -االلتزام ب�إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي (البند . )4
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 - 2بالإ�ضافة �إىل االلتزامات الواردة فـي البند ( )1من رابعا من هذ امللحق ،
يتقيد املرخ�ص له املهيمن بااللتزامات الآتية :
�أ  -االلتزامـات التي تنطبق ب�شكل تلقائي على تقدمي خدمات النفــاذ والربــط
البينــي اخلا�ضعــة للتنظيم الــواردة فـي الف�صــل الثاين من البــاب الثانــي
من هذه الالئحة .
ب  -الأحك ـ ــام العام ــة ال ــواردة فـي الف�صل الثاين من الباب الأول مـ ــن ه ـ ــذه
الالئحة .
ج �	-أي التزامات �أخرى خا�صة بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضع ـ ــة للتنظي ــم تفر�ضه ــا الهيئ ــة مبوجب �أوامــر �أو قـ ــرارات
�أو توجيه ــات �أو �إر�شادات �أو تعليمات كلما اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
خام�سا  :منهجية ت�سعري خدمات الربط البيني الثابتة
 - 1يجب �أن تكون الأ�سعار التي يتقا�ضاها املرخ�ص ل ــه املهيمن عن خدمات
الربط البيني الثابتة املحددة فـي جدول خدمات الربط البينــي الثابتة التي
يتعني على املرخ�ص له املهيمن تقدميها للطرف امل�ستحق عادلة ومعقولـ ــة
ومبنيـ ــة علـ ــى تقدي ـ ــرات ا�ست�شرافية للتكلف ــة التدريجي ـ ــة الطويلة الأمد
( )LRICلتقدمي اخلدمة بكفاءة  ،ويجب ت�ضمني هذه الأ�سعار فـي عرو�ض
النفاذ والربط البيني املرجعية التي يطلب من املرخ�ص له املهيمن �إعدادها
خلدمات الربط البيني الثابتة  ،وفقا لاللتزامات التقديرية اخلا�صة
بخدمة حمددة الواجبة التطبيق .
 - 2للهيئة �أن تختار عند قيامها مبراجعة وحتديد �أ�سعار خدمات الربط البيني
الثابتة ا�ستخدام �أي مما ي�أتي :
أ�  -منوذج تقديرات التكلف ــة التدريجية الطويلة الأمـ ــد ()Top - down
الذي يعده املرخ�ص له بعد �إجراء التغيريات ال�ضرورية التي تقدرها
الهيئة .
ب  -منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد ()Top - down
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التابع للمرخـ�ص له مع منوذج تقديرات التكلفة التدريجيــة الطويلة
الأمد ( )Bottom - upالتابع للهيئة وفقا للطريقة التي تراها منا�سبة .
ج  -مناذج الهيئة اخلا�صة بتقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد
( )Bottom - upفـي حالة عدم اقرتاح �سعر �أو �أن املرخ�ص له مل يقدم
منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (. )Top - down
 - 3تقوم الهيئة بتقييم ما �إذا كانت �أ�سعار اخلدمات اخلا�ضعة للتنظيم متفاوتة
بيــن املرخــ�ص لهم املهيمنني  .وبالن�سبة للخدمات املت�شابهة اخلا�ضعة
للتنظيم يجب �أن تكون الأ�سعار ذاتها ما مل يثبت املرخ�ص لهم املهيمنون
مواجهتهم لتكاليف متباينة لتقدمي اخلدمات ال ميكن تفاديها .
�ساد�سا  :احلد الأدنى من حمتويات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
دون الإخالل مبتطلبات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة  ،يلتزم املرخ�ص له املهيمن باملتطلبات الآتية :
 - 1جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
يج ــب �أن تت�ضم ــن ج ــداول خدم ــات ع ــر�ض النفــاذ والربـط البيني املرجعي
خلدمات الربط البيني الثابتة املنتجات واخلدمات املبينة فـي جدول خدمات
الربط البيني الثابتة التي يتعني على املرخ�ص له املهيمن تقدميها للطرف
امل�ستحق وكذلك �أي خدمات �إ�ضافية مثل نقاط الربط البيني وو�ص ـ ــالت
الرب ـ ــط البين ـ ــي املطلوبـ ــة  ,لتمكــني الطــرف �صاح ــب الطل ـ ــب م ـ ــن �شـ ــراء
خدمات الربط البيني الثابتة .
 - 2املعايري واملوا�صفات الفنية
يجب �أن تت�ضمن املوا�صف ــات الفنية املحــددة فـي عر�ض النف ــاذ والرب ــط
البين ــي املرجعي خلدمات الربط البيني الثابتة مبادئ ت�سيري احلركة .
 - 3طلب اخلدمة وتقدميها  /ت�سليمها
يجب �أن تت�ضمن عمليات طلب وتقدي ــم اخلدمة املن�صو�ص عليها فـي عر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات الربط البيني الثابتة الآتي :
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أ�  -متطلبات خطة ال�شبكة من �أطراف االتفاقية ذات ال�صلة .
ب  -املتطلبات املتعلقة بتفوي�ض املنتفع لالختيار امل�سبق للم�شغل .
ج  -الأحكام الالزمة ملنع التقدمي غري امل�صرح به خلدمة االختيار امل�سبق
للم�شغل (. )Slamming
 - 4ت�شغي ــل و�صيانـ ــة ال�شبكـ ــة
يج ــب �أن تت�ضمن �أحكام الت�شغي ــل وال�صيانــة املن�صـو�ص عليهــا فـي ع ــر�ض
النفــاذ والرب ــط البين ــي املرجع ــي  ,خلدمات الرب ــط البين ـ ـ ــي الثابت ــة
عملي ـ ــة تغيري ال�شبكة وتعديالت �إدارة البيانات .
 - 5الأ�سع ــار والفوت ـ ــرة وال�س ـ ــداد
يجب �أن تت�ضمن الأحكام املتعلقة بالأ�سعار والفوترة وال�سداد املن�صو�ص عليها
فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات الربط البيني الثابتة ما ي�أتي :
أ�  -تعريف وحدة الفوترة (مثل زمن املحادثة) خلدمات املكاملات ونقاط الربط
البيني  ،ويجب �أن تتم فوترة خدمات املكاملات على �أ�سا�س الثانية .
ب  -الأحكـ ــام الالزمـ ــة فـي حالـ ــة عـ ــدم تو�صي ـ ــل املكاملـ ــة (مثال �إذا لــم يت ــم الـ ــرد
على املكاملة � ،أو �إذا كان خط الطرف املت�صل به م�شغوال وغري ذلك) .
ج  -قواعد و�إجراءات ت�سجيل معلومات الفوترة .
د  -قواعد و�إجراءات تبادل معلومات فوترة املكاملات .
هـ  -قواع ــد و�إج ــراءات �إن�ش ــاء و�ص ــالت النق ــل وم�س ــارات الربـ ــط البينـ ــي وفوتـ ــرة
و�صالت املنتفع النهائي .
و  -االلتزامات التي تهدف ملنع الت�ضخم امل�صطنع فـي احلركة (عندما يتم �إجراء/
حتقيق /حتفيز� /إطالة املكاملات ملدة تزيد على ما هو متوقع من اال�ستخدام
بح�سن نية � ،أو وفقا للممار�سات التجارية املقبولة واملعقولة) .
ز  -هوية الطرف امل�س�ؤول عن قيا�س احلركة والتفا�صيل املهمة للوفاء بااللتزامات
املن�صو�ص عليها فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
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امللحـق رقــم ()2 - 3
خدمـات الربـط البينـي املتنقلـة
�أوال  :تعريفـــــات
لأغرا�ض تطبيق هذا امللحق يكون للعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
 - 1و�صالت الربط البيني
دائــرة �سعته ــا  2ميج ــابت/ث يتم توفريه ــا بني �شبكتــي الطرف املوفر للخدمة
والطرف �صاحب الطلب وتقدم عن طريقها خدمات الربط البيني الأخرى .
 - 2م�سارات الربط البيني
هو نظام الإر�سال املادي الذي يربط �شبكتي الطرف املوفر للخدمة والطرف
�صاحب الطلب وتقدم عن طريقه و�صالت الربط البيني .
 - 3خدمة �إنهاء تو�صيل املكاملة الهاتفية املتنقلة
نقل املكاملات الهاتفية من نقطة ربط بيني ب�شبكة الطرف طالب اخلدمة عرب
ال�شبكة املتنقلة للطرف املوفر للخدمة و�إنها�ؤها باجلهاز املحمول للمنتفع
وفقا لتحديدها  ،وذلك بوا�سطة �أرقام العنوان التي ير�سلها الطرف �صاحب
الطلب .
 - 4خدمة �إ�صدار املكاملة الهاتفية املتنقلة
نقل املكاملات الهاتفية من اجلهاز املحمول للمنتفع عرب ال�شبكة املتنقلة للطرف
املوفر للخدمة �إىل نقطة ربط بيني ب�شبكة الطرف طالب اخلدمة ليتم
تو�صيلها فيما بعد �إىل الوجهة التي حتددها �أرقام املنتفع التي يتم تدويرها ،
ويتم ت�سيري هذه املكاملات �إىل طرف معني طالب للخدمة وفقا لبادئة ق�صرية
يتم تدويرها قبل عنوان وجهة املكاملة  ،وميكن توفري خدمة �إ�صدار املكاملات من
خالل خدمة اختيار املرخ�ص له .
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 - 5اختيار املرخ�ص له املتنقل
عملي ــة توفري خدم ــة �إ�صدار املكاملـ ــة املتنقلـ ــة من خالل خدمة االختيار بح�سب
املكاملة (� )CCSأو خدمة االختيار امل�سبق للم�شغل (. )CPS
 - 6خدمات الربط البيني املتنقلة
اخلدمـات التي ت�سمح بنقل املكاملات والر�سائل �أو الإ�شارات الأخرى بني طرف
موفر للخدمــة وطــرف طالب للخدمة  ,ويك ــون الطرف املوفـ ــر للخدم ــة هو
م�شغل ال�شبكة املتنقلة .
 - 7خدمة �إنهاء تو�صيل خدمات الو�سائط املتعددة ()MMS
نقل ر�سائل خدمات الو�سائط املتعددة من نقطة ربط بيني ب�شبكة الطرف
طالب اخلدمة عرب ال�شبكة املتنقلة للطرف املوفر للخدمة و�إنها�ؤها باجلهاز
املحمول للمنتفع وفقا لتحديدها  ،وذلك بوا�سطة �أرقام العنوان التي ير�سلها
الطرف طالب اخلدمة .
 - 8خدمة �إنهاء تو�صيل خدمة الر�سائل الق�صرية ()SMS
نقل ر�سائل خدمة الر�سائل الق�صرية من نقطة ربط بيني ب�شبكة الطرف
طالب اخلدمة عرب ال�شبكة املتنقلة للطرف املوفر للخدمة و�إنها�ؤها باجلهاز
املحمول للمنتفع وفقا لتحديدها  ،وذلك بوا�سطة �أرقام العنوان التي ير�سلها
الطرف طالب اخلدمة .
ثانيا  :خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
 - 1قامــت الهيئ ــة بتعري ــف �سوقي ــن متنقلتي ــن للنفــاذ والربــط البينــي ف ــي ق ــرار
تعريف الأ�سواق والهيمنة رقم  ، 2013/74وهما ال�سوق رقم (� )17سوق �إنهاء
تو�صيل املكامل ــات الهاتفي ــة املتنقل ــة  ،وال�سـوق رقم (� )18سـ ــوق البي ــع باجلمل ــة
لإ�صـ ــدار املكاملات الهاتفية املتنقلة والنفاذ .
 - 2علــى املرخــ�ص ل ــه املهيم ــن �أن يعــر�ض على الأطــراف امل�ستحقــة خدمات النفاذ
والربط البيني املتنقلة وفقا للجدول الآتي :
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رقم
ال�سوق
17
18

ا�سم ال�سوق

املنتجات واخلدمات التي ت�شملها ال�سوق

املكاملات الهاتفية املتنقلة ال�صادرة من �أرقام دولية
�إنهاء تو�صيل املكاملات �أو حملية .
�إنهاء تو�صيل خدمة الر�سائل الق�صرية .
الهاتفية املتنقلة
�إنهاء تو�صيل خدمة الو�سائط املتعددة .
النفاذ املتنقل و�إ�صدار �إ�صدار املكاملات الهاتفية املتنقلة (االختيار بح�سب
املكاملة واالختيار امل�سبق للم�شغل) .
املكاملات الهاتفية

ثالثا  :اال�ستحقـــــاق
يجوز لأي طرف م�ستحق �أن يطلب خدمات النفاذ والربط البيني املتنقلة با�ستثناء
خدمة اختيار املرخ�ص له املتنقل  ،ويحق فقط للمرخ�ص لهم ب�إن�شاء وت�شغيل نظام
لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية طلب خدمات اختيار املرخ�ص له املتنقل ،
ويجب �أن يكون الطلب م�ستوفيا للمتطلبات ذات ال�صلة الواردة بهذه الالئحة .
رابعا  :االلتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة
 - 1عند ع ــر�ض تقدي ــم خدمات الربط البينــي املبين ــة فـي اجلدول �أع ــاله  ،يتقي ــد
املرخ ــ�ص له املهيم ــن بااللتزام ــات التقديري ــة اخلا�ص ــة بخدم ــة حمــددة
الآتي ــة والواردة فـي امللحق ( )2املرفق بهذه الالئحة :
أ�  -تعزيز حماية �أمن املعلومات (البند . )1
ب  -التزامات املراقبة والإبالغ (البند . )2
ج  -عدم التمييز  -عر�ض اتفاقيات م�ستويات اخلدمة و�ضمانات م�ستويات
اخلدمة املعقولة وغري التمييزية (البنود  1 - 3و  2 - 3و. )3 - 3
د  -عدم التمييز  -تقدمي ذات املعلومات ب�ش�أن خدمات النفاذ والربط البيني
اخلا�ضعة للتنظيم جلميع الأطراف الطالبة للخدمة (البنود  4 - 3و . )5 - 3
هـ  -عدم التمييز  -ت�سعري خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
(البند . )8 - 3
-886-

و  -عـدم التمييـ ــز  -التربير املو�ضوع ــي للتخفي�ضـ ــات املمنوحة وفق ــا للحجـ ــم
�أو الفرتة (البند . )9 - 3
ز  -عدم التميي ــز  -املعاملـ ــة املت�ساويـ ــة عن ــد عـ ــر�ض تخفي�ض ــات وفقـ ــا للحجم
�أو الرتتيبات طويلة الأمد (البنود  10 - 3و . )11 - 3
ح  -عدم التمييز  -عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
(البند . )12 - 3
ط  -االلتزام ب�إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي البند (. ) 4
 - 2بالإ�ضافة �إىل االلتزامات الواردة فـي البند ( )1من رابعا من هذا امللحق ،
يتقيد املرخ�ص له املهيمن بااللتزامات الآتية :
أ�  -االلتزامات التي تنطبق ب�شكل تلقائي على تقدمي خدمات النفاذ والربط
البين ــي اخلا�ضع ــة للتنظيـ ــم ال ــواردة فـي الف�ص ـ ــل الثانـ ــي من الب ــاب الثان ــي
من هذه الالئحة .
ب  -الأحكام العامة الواردة فـي الف�صل الثاين من الباب الأول من هذه الالئحة .
ج � -أي التزامات �أخرى خا�صة بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط البيني
اخلا�ضع ــة للتنظي ــم تفر�ضه ــا الهيئ ــة مبوج ــب �أوامر �أو قرارات �أو توجيهات
�أو �إر�شادات �أو تعليمات كلما اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
خام�سا  :منهجية ت�سعري خدمات الربط البيني املتنقلة
 - 1يجب �أن تكون الأ�سعـ ــار التي يتقا�ضاه ــا املرخ�ص ل ــه املهيمن عن خدمات
الربط البيني املتنقلة عادلة ومعقولة ومبنية على تقديرات ا�ست�شرافية
للتكلف ــة التدريجية الطويلة الأم ــد ( )LRICلتقدمي اخلدمــة بكفــاءة ،
ويجب ت�ضمني هذه الأ�سعار فـي عرو�ض النفاذ والربط البيني املرجعية
التي يطلب من املرخ�ص له املهيمن �إعدادها خلدمات الربط البيني املتنقلة
وفقا لاللتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة الواجبة التطبيق .
وللهيئة �أن تختار لدى قيامها مبراجعة وحتديد �أ�سـعار خدمات الربط
البيني املتنقلة ا�ستخدام �أي مما ي�أتي :
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أ�  -منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد ()Top - down
الذي يعده املرخ�ص له بعد �إجراء التغيريات ال�ضرورية � ،إن كان ذلك
مطلوبا .
ب  -من ــوذج تقدي ــرات التكلف ــة التدريجي ــة الطويل ــة ا ألم ــد ()Top - down
التابع للم�شغل  ،ومعه منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد
( )Bottom - upالتابع للهيئة وفقا للطريقة التي تراها منا�سبة .
ج  -مناذجها اخلا�صة بتقديــرات التكلف ـ ـ ـ ــة التدريجيـ ـ ــة الطويلـ ـ ـ ـ ــة الأمد
( )Bottom - upفـي حالة عدم اقرتاح �سعر � ،أو �أن املرخ�ص له مل يقدم
منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (. )Top - down
 - 2تقوم الهيئة بتقييم ما �إذا كانت �أ�سعار اخلدمات اخلا�ضعة للتنظيم متفاوتة
بني املرخ�ص لهم املهيمنني  .وبالن�سبة للخدمات املت�شابهة اخلا�ضعة
للتنظيم يجب �أن تكون الأ�سعار ذاتها ما مل يثبت املرخ�ص لهم املهيمنون
مواجهتهم لتكاليف متباينة لتقدمي اخلدمات ال ميكن تفاديها .
�ساد�سا  :احلد الأدنى من حمتويات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
دون الإخالل مبتطلبات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة  ،يلتزم املرخ�ص له املهيمن باملتطلبات الآتية :
 - 1جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
يجب �أن تت�ضمن جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات
الربط البيني املتنقلة املنتجات واخلدمات املبينة �أعاله  ،وكذلك �أي خدمات
�إ�ضافي ــة مثل نق ــاط الرب ــط البين ــي وو�ص ــالت الرب ــط البين ــي املطلوبة  ,لتمكني
الطرف طالب اخلدمة من �شراء خدمات الربط البيني املتنقلة  ،على �أن يتم بيع
امل�سارات و�سعة املنفذ ( )Port Capacityمعا ولي�س ب�شكل منف�صل .
 - 2املعايري واملوا�صفات الفنية
املوا�صفات الفنية املحددة فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات
الربط البيني املتنقلة  ,يجب �أن تت�ضمن مبادئ ت�سيري احلركة .
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 - 3طلب اخلدمة وتقدميها /ت�سليمها
يجب �أن تت�ضمن عمليات طلب وتقدمي اخلدمة املن�صو�ص عليها فـي عر�ض النفاذ
والربط البيني املرجعي خلدمات الربط البيني املتنقلة متطلبات خطة ال�شبكة
من �أطراف االتفاقية ذات ال�صلة .
 - 4ت�شغيل و�صيانة ال�شبكة
يجب �أن تت�ضمن املوا�صفات الفنية املن�صو�ص عليها فـي عر�ض النفاذ والربط
البيني املرجعي خلدمات الربط البيني املتنقلة � ,أحكاما لتغيري ال�شبكة وتعديالت
�إدارة البيانات .
 - 5الأ�سعار والفوترة وال�سداد
يجب �أن تت�ضمن الأحكام املتعلقة بالأ�سعار والفوترة وال�سداد املن�صو�ص عليها فـي
عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات الربط البيني املتنقلة ما ي�أتي :
أ�  -تعريف وحدة الفوترة خلدمات املكاملات (مثال زمن املحادثة)  ،ونقاط الربط
البيني  ،ويجب �أن تتم فوترة خدمات املكاملات على �أ�سا�س الثانية .
ب  -الأحكـ ــام الالزم ــة فـي حال ــة ع ــدم تو�صـ ــيل املكاملـ ــة (مثال �إذا مل يتم الرد على
املكاملة � ،أو �إذا كان خط الطرف املت�صل به م�شغوال وغري ذلك ) .
ج  -قواعد و�إجراءات ت�سجيل معلومات الفوترة .
د  -قواعد و�إجراءات تبادل معلومات فوترة املكاملات .
هـ  -قواع ــد و�إج ــراءات �إن�ش ــاء و�ص ــالت النق ــل وم�س ــارات الرب ــط البين ــي وفوتـ ــرة
و�صالت املنتفع النهائي .
و  -االلتزامات التي تهدف ملنع الت�ضخم امل�صطنع فـي احلركة (عندما يتم �إجراء/
حتقيق /حتفيز �/إطالة املكاملات ملدة تزيد على ما هو متوقع من اال�ستخدام
بنية ح�سنة � ،أو وفقا للممار�سات التجارية املقبولة واملعقولة) .
ز  -هوية الطرف امل�س�ؤول عن قيا�س احلركة والتفا�صيل املهمة للوفاء بااللتزامات
املن�صو�ص عليها فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
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امللحـق رقــم ()3 - 3
خدمــات البيـع باجلملــة خلدمــات النفــاذ الثابتــة
�أوال  :تعريفـــــات
ألغ ــرا�ض تطبي ــق ه ــذا امللح ــق يكــون للعبــارات التاليــة املعنـى املبني قرين كل منهــا
مـا لــم يقتــ�ض �سيــاق الن�ص غري ذلك :
 - 1النفاذ �إىل املحطات الأر�ضية
جمموعة من ت�سهيالت وخدمات النفاذ ت�سمح للطرف �صاحب الطلب ب�إنهاء
و�صـالت الإر�سال املحلي التابع ــة له فـي حمط ــة �أر�ضي ــة تابعة للطرف املوفر
للخدمة للم�شاركة فـي و�ضع الأجهزة باملحطة الأر�ضية  ،وتو�صيل �سعة الإر�سال
اخلا�صة به ب�سعة الإر�سال على و�صلة واحدة �أو �أكرث من الو�صالت ال�ساتلية .
 - 2النفاذ �إىل حمطات الإر�ساء
جمموعة من ت�سهيالت وخدمات النفاذ ت�سمح للطرف طالب اخلدمة ب�إنهاء
و�صالت الإر�سال املحلي التابعة له فـي حمطة �إر�ساء كوابل بحرية ()SCLS
تابعة للطرف املوفر للخدمة للم�شاركة فـي و�ضع الأجهزة مبحطة �إر�ساء
الكوابل البحرية ( )SCLSوتو�صيل �سعة الإر�سال اخلا�صة به ب�سعة الإر�سال
على و�صلة واحدة �أو �أكرث من الو�صالت ال�ساتلية .
 - 3خدمة التيار الثنائي امل�ستمر ()Bitstream DSLAM Handover
نقل ر�سائل بروتوكول الإنرتنت (احلزم) من خط النطاق العري�ض اخلا�ص
باملنتفع عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة �إىل نقطة ربط بيني مع الطرف
�صاحب الطلب ليتم تو�صيلها فيما بعد بالوجهة املحددة بعنوان بروتوكول
الإنرتن ــت فـ ــي ك ــل ر�سال ــة �ضمــن بروتوك ــول الإنرتن ــت  ،وه ــذه الر�سائ ــل يتـم
ت�سيريها �إىل طرف حم ــدد �صاحب الطلب وفقا الختيار حمدد �سلف ــا بوا�سطــة
املنتفــع املن�ش ــئ  ،ويتم ت�سليمها �إىل نقطة الربط البيني املو�صلة مبا�شرة مع
منفذ املخرجات فـي معدد نفاذ خطوط امل�شرتكني الرقمية (. )DSLAM
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 - 4خدمة الطبقة الثانية من التيار الثنائي امل�ستمر ()Bitstream Layer 2
نقل ر�سائل بروتوكول الإنرتنت (احلزم) من خط النطاق العري�ض اخلا�ص
باملنتفع عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة �إىل نقطة ربط بيني مع الطرف
�صاحـب الطلب ليتــم تو�صيله ــا فيما بعد بالوجه ــة املح ــددة بعن ــوان بروتوك ــول
الإنرتنت فـي كل ر�سالة �ضمن بروتوكول الإنرتنت  ،وهذه الر�سائل يتم
ت�سيريها �إىل طرف حمدد �صاحب الطلب وفقا الختيار حمدد �سلفا بوا�سطة
املنتفع املن�شئ  ،وت�ستخدم واجهة الربط فـي نقطة الربط البيني تقنية الطبقة
الثانية مثل نظام النقـ ــل املتزام ـ ــن ( - )ATMتو�صي ــة االحت ــاد الدولــي
لالت�ص ــاالت رقم � 150 - 1أو �شبكة الإيرثنت (. )EEE 802 . 3
 - 5خدمة الطبقة الثالثة من التيار الثنائي امل�ستمر ()Bitstream Layer 3
نقل ر�سائل بروتوكول الإنرتنت (احلزم) من خط النطاق العري�ض اخلا�ص
باملنتفع عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة �إىل نقطة ربط بيني مع الطرف
�صاحب اخلدمة  ،ليتم تو�صيلها فيما بعد بالوجهة املحددة بعنوان بروتوكول
الإنرتنت فـي كل ر�سالة �ضمن بروتوكول الإنرتنت  ،وهذه الر�سائل يتم
ت�سيريها �إىل طرف حمدد �صاحب الطلب  ,وفقا الختيار حمدد �سلفا بوا�سطة
املنتفـ ــع املن�شــئ  ،وت�ستخ ــدم واجه ـ ــة الربط فـي نقطة الربط البيني تقني ــة
الطبقة الثالثة لربوتوكول الإنرتنت .
 - 6خدمة �إعادة بيع النطاق العري�ض
خدمة بيــع باجلملــة خلدمة النفاذ الثابتــة ت�سمح للطرف �صاحــب الطــلب
بتقديــم خدمــة ر�سائل النطاق العري�ض ملنتفعي ــه  ،مع نق ــل الر�سائ ــل التي
يوفرها الطرف املوفر للخدمة من نقطة انتهائية �إىل نقطة انتهائية �أخرى .
 - 7امل�شاركة فـي املواقع ()co - location
خدمة بيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة يتم من خاللهــا ت�أجري م�ساحة
للطرف �صاحب الطلب فـي مبنى العمليات التابع للطرف املوفر للخدمة
لل�سماح برتكيب وت�شغي ــل �أجه ــزة �شبك ــة الط ــرف �صاح ــب الطل ــب املطلوبــة
بالتزام ــن مع نقط ــة ربـ ــط بين ــي مرتبطـ ــة �أو نقط ــة نفــاذ  ،وقد تت�ضم ــن
الت�سهيالت واخلدمات املرتبطة الأخرى التي ت�ستخدم بالتزامن مع امل�شاركة
فـي املواقع توفري الطاقة الكهربائية وتربيد الهواء وربط الكوابل .
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 - 8خدمة البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة
خدمة نفاذ يتم تقدميها على �شبكة البنية التحتية الثابتة .
 - 9الدوائر الدولية اخلا�صة امل�ؤجرة ()IPLC
دائرة �إر�سال من نقطة �إىل نقطة ت�سمح بنقل ر�سائل االت�صاالت الإلكرتونية
بني موقعني ملنتفعني فـي دولتني خمتلفتني .
 - 10تفكيك احللقة املحلية ()LLU
خدمة نفاذ يتم من خاللها ف�صل احللقة النحا�سية املحلية التابعة للمنتفع
�ضمن �شبكة الطرف املوفر للخدمة من بقية �شبكة الطرف املوفر للخدمة ،
وتو�صيلها ب�شكل دائم عن طريق نقطة نفاذ م�شرتكة مع �شبكة الطرف
�صاحب الطلب التي تقدم اخلدمات من خاللها �إىل املنتفع  ،وميكن توفري
�أ�شكال �أخرى من تفكيك احللقة املحلية مثل امل�شاركة فـي اخلطوط والتفكيك
الفرعي للحلقة وغريها .
 - 11خدمة تفكيك احللقة املحلية  -امل�شاركة فـي اخلطوط
نق ــل الإ�ش ــارات الكهربائية فـي مقطع النط ــاق العريــ�ض للتــرددات العالي ــة
للحلقة النحا�سية املحلية التابعة للمنتفع فـي �شبكة الطرف املوفر للخدمة
�إىل نقطة نفاذ مع الطرف �صاحب الطلب �ضمن ت�سهيالت امل�شاركة  ،وي�ستمر
مقطع النطاق ال�ضيق للرتددات املنخف�ضة خلط املنتفع فـي تقدمي خدمة
املكاملات الهاتفية عرب �شبكة الطرف املوفر للخدمة .
 - 12التفكيك الفرعي للحلقة
�شكل من �أ�شكال تفكيك احللقة املحلية يتم فيه ف�صل جزء فرعي من احللقة
النحا�سيــة املحليــة التابعة للمنتفع �ضمن �شبكة الطـرف املوفر للخدمة من
بقية �شبك ــة الط ــرف املوفـ ــر للخدم ــة  ،وتو�صيل ــه ب�شكـ ــل دائــم عن طري ــق
نقطــة نفــاذ م�شرتكة مع �شبكة الطرف �صاحب الطلب باخلزانة .
 - 13خدمة �سعة عر�ض النطاق الدويل لبيع خدمـات بروتوكــول الإنرتنت
باجلملة
نقل ر�سائل بروتوكول الإنرتنت من و�إىل �شبكة الطرف �صاحب الطلب عرب
�شبكة الطرف املوفر للخدمة �إىل وجهات ب�شبكة الإنرتنت  ،وفقا لتحديدها
بوا�سطة عنوان بروتوكول الإنرتنت فـي كل ر�سالة .
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� - 14إيجار اخلطوط عن طريق البيع باجلملة ()WLR
خدمة بيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة ت�سمح للطرف �صاحب الطلب
بتقدمي اخلدمة الهاتفية ملنتفعيه مع نقل املكاملات التي يقدمها الطرف املوفر
للخدمة من نقطة انتهائيـة �إىل نقط ــة انتهائي ــة �أخ ــرى  ،وميك ــن دمج �إيج ــار
اخلط ــوط عن طريق البيع باجلملة مع خدمة االختيار امل�سبق للم�شغل
(. )CPS
 - 15خدمة البيع باجلملة لإنهاء مقاطع اخلطوط امل�ؤجرة
تقدي ــم الط ــرف املوف ــر للخدم ــة ت�سهيالت �إر�سال ال�سعة الثابتة بتو�صيل خط
املنتفع �إىل نقطة فـي �أقرب نقطة تقاطع حمددة فـي الدائرة ليتم تو�صيلها
فيما بعد بنقطة النفاذ التابعة للطرف �صاحب الطلب �إما مبا�شرة �أو عرب
البيع باجلملة ملقاطع دوائر اخلط امل�ؤجر  ،ونقطة التقاطع فـي الدائرة عبارة
عن موقع ب�شبكة الطرف املوفر للخدمة خم�ص�صة لغر�ض تو�صيل اخلط
امل�ؤجر املحلي مبقاطع دوائر البيع باجلملة للخطوط امل�ؤجرة  ،وذلك بعد
درا�سة الأمور العملية والتنظيمية .
 - 16خدمة البيع باجلملة خلدمة الإر�سال
تقدمي الطرف املوفر للخدمة ت�سهيالت �إر�سال ال�سعة الثابتة بني نقطتي
نفاذ بني الطرف املوفر للخدمة والطرف �صاحب الطلب حتى يتمكن الطرف
�صاحب الطلب من �إر�سال الر�سائل مبختلف �أنواعها عرب هذه الت�سهيالت .
 - 17خدمة البيع باجلملة ملقاطع دوائر اخلطوط امل�ؤجرة (املحلية
والدولية �شاملة الدوائر امل�ؤجرة اخلا�صة الدولية)
تقدمي الطرف املوفر للخدمة ت�سهيالت �إر�سال ال�سعة الثابتة بني نقطة نفاذ
لدى الطرف �صاحب الطلب فـي نقطة تقاطع حمددة فـي الدائرة ونقطة
تقاطع �أخرى فـي الدائرة  ،ليتم تو�صيلها فيما بعد مبقطع حملي للخط
امل�ؤجر .
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ثانيا  :خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
 - 1قامت الهيئة بتعريف عدد من الأ�سواق ذات ال�صلة خلدمة البيع باجلملة
خلدمة النفاذ الثابتة فـي قرار تعريف الأ�سواق والهيمنة رقم . 2013/74
 - 2على املرخ�ص له املهيمن �أن يعر�ض على الأطراف امل�ستحقة خدمات البيع
باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة  ،وفقا للجدول الآتي :
رقم
ال�سوق

ا�ســم ال�ســـوق

املنتجات واخلدمات التي ت�شملها ال�سوق

12

البيع باجلملة
خلدمة النفاذ �إىل
البنية التحتية فـي
موقع ثابت .

13

خدمة البيع باجلملة
للنفاذ �إىل النطاق
العري�ض فـي موقع
ثابت .

تفكيك احللقة املحلية .
تفكيك احللقة املحلية (امل�شاركة فـي اخلطوط) .
التفكيك الفرعي للحلقة .
امل�شاركة فـي املواقع (. )co - location
�إيجار اخلطوط عن طريق البيع باجلملة (. )WLR
الطبقة الثانية من التيار الثنائي امل�ستمر
(. )Bitstream Layer 2
الطبقة الثالثة من التيار الثنائي امل�ستمر
(. )Bitstream Layer 3
البيع باجلملة خلدمة الإر�سال .
خدمة �إعادة بيع النطاق العري�ض .

14
15

16

البيع باجلملة لإنهاء
مقاطع اخلطوط
امل�ؤجرة .
البيع باجلملة
ملقاطع دوائر
اخلطوط امل�ؤجرة .
�سعة عر�ض النطاق
الدويل لبيع خدمات
بروتوكول الإنرتنت
باجلملة .

البيع باجلملة لإنهاء مقاطع اخلطوط امل�ؤجرة .
البيع باجلملة ملقاطع دوائر اخلطوط امل�ؤجرة (املحلية
والدولية �شاملة الدوائر امل�ؤجرة اخلا�صة الدولية) .
�سعة عر�ض النطاق الدويل لبيع خدمات بروتوكول
الإنرتنت باجلملة .
النفاذ �إىل املحطات الأر�ضية .
النفاذ �إىل حمطات الإر�ساء .
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ثالثا  :اال�ستحقـــــاق
يجوز لأي طرف م�ستحق �أن يطلب خدمة البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة ،
و يجب �أن يكون الطلب م�ستوفيا للمتطلبات ذات ال�صلة الواردة بهذه الالئحة .
رابعا  :االلتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة
 - 1عنـ ــد عــر�ض تقديـ ـ ــم خدم ــات الربـ ـ ـ ــط البينـ ــي املبين ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي اجلـ ــدول
ال ـ ــوارد فـي (البن ــد  )2من هذا امللحق  ،يتقيد املرخ�ص له املهيمن بااللتزامات
التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة التالية الواردة فـي امللحق ( )2املرفق بهذه
الالئحة :
أ�  -تعزيز حماية �أمن املعلومات (البند . )1
ب  -التزامات املراقبة والإبالغ (البند . )2
ج  -عدم التمييز  -عر�ض اتفاقيات م�ستويات اخلدمة و�ضمانات م�ستويات
اخلدمة املعقولة وغري التمييزية (البنود  1 - 3و  2 - 3و . )3 - 3
د  -عدم التمييز  -تقدمي نف�س املعلوم ـ ــات ب�ش ـ ـ�أن خدمات النف ــاذ والرب ــط
البين ـ ـ ــي اخلا�ضعـ ــة للتنظي ـ ـ ــم جلميـ ــع الأط ـ ـ ــراف الطالبـ ـ ــة للخدمـ ـ ــة
(البنود  4 - 3و . )5 - 3
هـ  -عدم التمييز  -حظر تقدمي خدمات جتزئة جديدة /معدلة من غري
املمكن تكرارها (البند . )6 - 3
و  -عدم التمييز  -توفري املعلومات مقدما بخ�صو�ص خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضعة للتنظيم اجلديدة /املعدلة (البند . )7 - 3
ز  -عدم التمييز  -ت�سعري خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
(البند . )8 - 3
ح  -عدم التمييز  -التربير املو�ضوعي للتخفي�ض ــات املمنوح ــة وفقــا للحجم
�أو الفرتة (البند . )9 - 3
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ط  -عـ ــدم التمييـ ــز  -املعامل ـ ــة املت�ساويـ ــة عند ع ــر�ض تخفي�ضـ ــات وفقـ ــا
للحج ــم �أو الرتتيبات طويلة الأمد (البنود  10 - 3و . )11 - 3
ي  -ع ــدم التميي ــز  -عدم رزم خدم ـ ــات النف ـ ــاذ والربـ ــط البينـ ــي اخلا�ضع ـ ــة
للتنظيــم (البند . )12 - 3
ك  -عدم التمييز  -املعاملة املت�ساوية (البند . )13 - 3
ل  -االلتزام ب�إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي (البند . )4
 - 2بالإ�ضافة �إىل االلتزامات الواردة فـي (البند  )1من رابعا من هذا امللحق  ،يتقيد
املرخ�ص له املهيمن بااللتزامات الآتية :
�أ  -االلتزام ــات التي تنطب ــق ب�شك ــل تلقائي على تقدمي خدم ــات النف ــاذ والربــط
البين ــي اخلا�ضعـ ــة للتنظي ـ ــم ال ـ ــواردة فـي الف�ص ــل الثانــي من الب ــاب الثان ــي
من هذه الالئحة .
ب  -الأحكام العامة الواردة فـي الف�صل الثاين من الباب الأول من هذه الالئحة .
ج � -أي التزامات �أخرى خا�صة بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط البيني
اخلا�ضعــة للتنظيــم تفر�ضهــا الهيئة مبوج ــب �أوامر �أو ق ــرارات �أو توجيه ــات
�أو �إر�شادات �أو تعليمات  ،كلما اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
خام�سا  :منهجية الت�سعري
 - 1خدمة �إعادة بيع النطاق العري�ض
حتت�سب �أ�سعار خدمات �إعادة بيع النطاق العري�ض على �أ�سا�س منهجية
الت�سعري املعتمدة على مبد�أ �سعر التجزئة ناق�صا التكاليف التي ميكن
تفاديها ( ، )Retail Minusواملف�صلة فـي امللحـق رقــم (. )4
ويتعني على الطرف املوفر للخدمة �إثبات ا�ستيفائـه لالختبار الالحق ل�ضغط
الهام�ش الربحي  ،وميكن احل�صـول على املزيد من تفا�صيل االختب ــار
الالحق ل�ضغط الهام�ش الربحي فـي امللح ــق ( ، )5ويجب �أن يرتتب على
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ا�ستمرار ف�شل الطرف املوفر للخدمة فـي ا�ستيف ــاء االختبار الالحق ل�ضغط
الهام�ش الربحي �إجراء املزيد من التحقي ــق بوا�سطة الهيئ ــة فـي مم ــار�سات
الت�سعري بالتجزئة واجلملة لذلك املرخ�ص له .
 - 2خدمات بيع باجلملة الأخرى خلدمة النفاذ الثابتة
يجب �أن تكون �أ�سعار جميع خدمات البيع باجلملة الأخرى خلدمة النفاذ
الثابتة عادلة ومعقولة ومبنية على تقديرات ا�ست�شرافية للتكلفة التدريجية
الطويلة الأمد ( )LRICلتقدمي اخلدمة بكفاءة  ،ويجب ت�ضمني هذه
الأ�سعار من قبل الطرف املوفر للخدمة فـي عر�ض النفاذ والربط البيني
املرجعي التابع له .
وللهيئة �أن تختار لدى قيامها مبراجعـ ــة وحتدي ــد �أ�سـع ــار خدم ــات البيع
باجلملة الأخرى خلدمة النفاذ الثابتة ا�ستخدام �أي مما ي�أتي :
أ�  -منــوذج تقديرات التكلفة التدريجي ـ ــة الطويلة الأمـ ــد ()Top - down
الذي يعده املرخ�ص له بعد �إجراء التغيريات ال�ضرورية � ،إن كان ذلك
مطلوبا .
ب  -منوذج تقديرات التكلف ــة التدريجية الطويل ـ ــة الأمـ ـ ــد ()Top - down
التابع للم�شغل  ،ومعه منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد
( )Bottom - upالتابع للهيئة  ،وفقا للطريقة التي تراها منا�سبة .
ج  -مناذجه ـ ــا اخلا�صـ ــة بتقدي ـ ــرات التكلفة التدريجيـ ــة الطويلـ ــة ا ألم ـ ــد
( )Bottom - upفـي حالة عدم اقرتاح �سعر � ،أو �أن املرخ�ص له مل يقدم
منوذج تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (. )Top - down
ويجب �أن تكون �أ�سعار اخلدمات املت�شابه ــة اخلا�ضع ــة للتنظيـ ــم الأ�سعار ذاتها
�إال �إذا �أثبت املرخ�ص لهم �أنهم يواجهون تكاليف متباينة لتقدمي اخلدمات
ال ميكن تفاديها  ،ولهذا الغر�ض تقوم الهيئة بتقييم مدى حتقق ذلك .
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فيما عدا �أ�سع ــار �إعادة بيع خدمات النط ــاق العري�ض  ،تنظر الهيئة فيما
�إذا كان هن ــاك هوام ــ�ش ربح كافي ــة متوفــرة للأطــراف امل�ستحق ــة للخدم ــة
حتى تتمك ــن من املناف�سة بفعالية فـي العمليات الفرعية  ،ويتعني على املرخ�ص
له املهيمن �أن يثبت ذلك للهيئة عند قيامه باقرتاح �أ�سعار خدمات البيع
باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة .
�ساد�سا  :احلد الأدنى من حمتويات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
دون الإخالل بااللتزامات الأخرى املفرو�ضة على املرخ�ص له املهيمن مبقت�ضى
�أحكام هذه الالئحة  ،يلتزم املرخ�ص له املهيمن بالتقيد باملتطلبات الآتية :
 - 1جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
يج ــب �أن تت�ضمـ ــن جـ ــداول خدم ــات عـ ــر�ض النفـ ــاذ والرب ــط البين ــي املرجع ــي
خلدم ــات البي ــع باجلمل ــة خلدم ــة النف ــاذ الثابت ــة املنتجات واخلدمات املبينة
فـي اجلدول الوارد فـي هذا امللح ــق وكذلك �أي خدمــات �إ�ضافيــة مطلوبــة ،
لتمكي ــن الطرف �صاح ــب الطلب من �شراء خدمات البيع باجلملة خلدمة
النفاذ الثابتة .
ويجب �أن حتدد جداول اخلدمة املنتفعني الذين تتوفر لهم هذه اخلدمات ،
�أي املنتفعني الذين لديهم ربط مبا�شر بال�شبكة بالإ�ضافة �إىل �أي �شروط
�أخرى  ،كما يجب �أن حتدد هذه اجلداول الآتي :
أ�  -ت�سليم املكاملات ح�سب موقع املنتفع (�أي فـي املوقع املادي لنقطة الربط
البيني مبوقع الطرف �صاحب الطلب) .
ب  -ت�سليم املكاملات داخل املباين (�أي فـي املوقع املادي لنقطة الربط البيني
مبوقع الطرف املوفر للخدمة) .
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 - 2املعاييـ ــر واملوا�صفـ ــات الفني ـ ــة
يجب �أن تت�ضمن املوا�صفات الفنية املحددة فـي عر�ض النفاذ والربط البيني
املرجعي خلدمات البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة الآتي :
�أ  -امل�س�ؤولي ــة عن حمت ــوى البيان ــات التي يتم نقله ــا عرب خدم ــة التي ــار
الثنائ ــي امل�ستمر .
ب  -م�س�ؤوليات �سالمة ال�شبكة وحمايتها .
 - 3طلــب اخلدم ــة وتقدميهـ ــا /ت�سليمهـ ــا
يجب �أن تت�ضمن عمليات طلب وتقدمي اخلدمة املن�صو�ص عليها فـي عر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة
الآتي :
أ�  -متطلبات خطة ال�شبكة من �أطراف االتفاقية ذات ال�صلة .
ب  -عملية حتويل منفذ خدمة التيار الثنائي امل�ستمر .
ج  -خدمــات االنتقــال من و�إىل خدمات التيــار الثنائي امل�ستمــر للم�شغــل
الفائــز واخلا�سر  ،وت�شمل عمليات االنتقال باجلملة (. )Bulk
د � -أحكام التقدمي غري امل�صرح به للخدمة (. )Slamming
 - 4ت�شغي ــل و�صيانـ ــة ال�شبك ـ ــة
يجب �أن تت�ضمــن �أحكام الت�شغي ــل وال�صيان ــة املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي عر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات البيع باجلملة خلدمة النفاذ الثابتة
الآتي :
أ�  -تغيري ال�شبكة وتعديالت �إدارة البيانات .
ب  -دليل امل�شغلني لعمليات �صيانة التيار الثنائي امل�ستمر .
ج  -دليل تركيب وحدة �إنهاء تو�صيل ال�شبكة .
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امللحـق رقــم ()4 - 3
خدمـــات التجــوال املحلـــي

�أوال  :تعريفـــات
لأغرا�ض تطبيق هذا امللحق يكون للعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
 - 1الطيف الرتددي
جميع حزم الطيف الرتددي التي تقل عن (  ) 3000ثالثة �آالف ميجاهريتز .
 - 2املرخ�ص له امل�ست�ضيف
مرخ�ص له بتوفر خدمات التجوال املحلي مل�شغل خدمة التجوال املحلي .
 - 3خدمة النفاذ للتجوال املتنقل
خدمة نفاذ يتم تقدميها عرب البنية التحتية ل�شبكة االت�صاالت املتنقلة ،
لأغرا�ض تقدمي خدمة التجوال املحلي .
 - 4خدمة التجوال املحلي
خدمة ت�شمل اخلدمات الإ�ضافية  ،تتيح ملنتفعي م�شغل التجوال املحلي �إمكانية
التجوال على �شبكة املرخ�ص له امل�ست�ضيف والتمكن من �إر�سال وا�ستقبال
املكاملات ال�صوتية  ،و�إر�سال وا�ستقبال البيانات � ،أو النفاذ �إىل اخلدمات الأخرى
بوا�سطة �شبكة املرخ�ص له امل�ست�ضيف عندما يكونون فـي منطقة خارج التغطية
اجلغرافية ل�شبكة املرخ�ص له املحلي للتجوال .
 - 5اتفاقية التجوال املحلي
اتفاقيـة يتم �إبرامها بني طرف م�ستحـق للخدمة  ،واملرخ ــ�ص له امل�ست�ضي ــف ,
تت�ضمن �شروط و�أحكام تقدمي خدمات التجوال املحلي .
 - 6م�شغل التجوال املحلي
مرخ ــ�ص خدم ــات االت�ص ــاالت العام ــة الذي ي�ستفيد من خدم ــات التجوال
املحلي للم�شغل امل�ست�ضيف .
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ثانيا  :خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
 - 1ح ــددت الهيئ ــة فـ ــي ق ــرار تعري ــف الأ�س ــواق والهيمن ــة رقم  2013/74ال�س ــوق
رقم (� )18سوق البيع باجلملة لإ�صدار املكاملات الهاتفية املتنقلة والنفاذ .
 - 2على املرخ�ص له املهيمن �أن يعر�ض على الأطراف امل�ستحقة خدمات التجوال
املحلي  ,وذلك مبوجب اتفاقية التجوال املحلي .
 - 3يجب �أن تغطي خدمات التجوال املحلي كافة ال�شبكات (اجليل الثاين  ،اجليل
الثالث  ،اجليل الرابع � . .إلخ ) املرخ�ص بت�شغيلها لأطراف االتفاقية عند توقيعها .
 - 4تبد أ� الأطر الزمني ــة املن�ص ــو�ص عليها فـي هذه الالئح ــة  ،فيما يتعلق ب�إعداد
عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي وتقدمي خدمات التجوال املحلي
للأطراف امل�ستحقة للخدمة  ،وفقا للموا�صفات املحددة فـي هذا امللحق  ،بعد
منح الرتخي�ص اجلديد خلدمات االت�صاالت املتنقلة .
 - 5يجب توفري خدمة التجوال املحلي على امل�ستوى املحلي  ،ويجوز للطرف
امل�ستح ــق للخدم ــة �أن يطــلب خدم ــة التج ــوال املحلي فقط ملناطق حمددة
فـي ال�سلطنــة  ,وذل ــك حت ــى يتمكــن مــن الوفــاء ب�أي التزام ــات للتو�سع ــة ،
وكذلك ا�ستخدام تغطية �شبكته فـي املناطق التي تنفذ فيها التو�سعات .
 - 6على �أطراف االتفاقية �إبرام اتفاقية التجوال املحلي  ,وفقا لل�ش ــروط والأحكام
املحددة فـي القرارات �أوالتوجيهات �أو الأوامر �أو غريها من الأدوات ذات ال�صلة
ال�صادرة من الهيئة  ،ويجوز �أن تت�ضمن هذه ال�شروط والأحكام مدة اتفاقية
التجوال املحلي واملجال والنطاق اجلغرافـي ملتطلبات خدمة التجوال املحلي .
� - 7إذا مل ين�ص �صراحة على �شروط و�أحكام اتفاقية التجوال املحلي  ،وفقا للبند
ال�سابق  ،فيجب تطبيق �أحكام عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
 - 8وفـي جميع الأحوال  ،اليجوز للم�شغل امل�ست�ضيف حظر �أو منع م�شغل التجوال
املحلي الذي ي�ستخدم خدمات التجوال املحلي من عر�ض اخلدمات التجارية
على الآتي :
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�أ �	-أي من �شركات �إعادة بيع اخلدم ــة التي يتعام ــل معهــا م�شغــل التجـ ــوال
املحلي .
ب � -أي م�شغليــن �آخريــن للتجوال املحلي ي�ست�ضيفهــم م�شغـل التجوال املحلي
ب�شبكته .
ثالثا  :اال�ستحقـــــاق
 - 1يجـب �أن يكـ ــون �أي طلب يقدمه ط ــرف م�ستح ــق خلدم ــات التج ــوال املحل ــي
م�ستوفيا للمتطلبات ذات ال�صلة بهذه الالئحة .
 - 2يعترب �أي مرخ�ص خلدمات االت�صاالت العامة  -خ�صــ�ص لـ ــه طيــف ت ــرددي
لتقدمي خدمات ال�صوت والبيانات وخ�ص ــ�ص له الرم ــز املتنق ــل للبلد /الرمز
املتنقـل لل�شبكة ( - )MCC/MNCطرفا م�ستحقا خلدمات التجوال املحلي .
 - 3يحق للطـ ــرف امل�ستح ــق للخدم ــة �إبرام اتفاقي ـ ــة للتج ــوال املحل ــي مع م�شغ ــل
م�ست�ضي ــف واحد فقط  ،لتقدي ــم هذه اخلدمـ ــات فـي الوق ــت ذاته  ،وال يجوز
للم�شغل امل�ست�ضي ــف رف ــ�ض طلب تقديــم خدمات التجـوال املحلــي لط ــرف
م�ستحق للخدمة �إال �إذا �أثبت �أن لديه �صعوبات فـي �سعة الطيف الرتددي
ناجمة عن ا�ست�ضافة م�شغل �أو م�شغلني �آخرين للتجوال املحلي م�ستحقني
باملثل للح�صول على خدمات التجوال املحلي فـي وقت تقدمي الطلب .
 - 4يح ــق ملرخ�صي خدمات االت�صاالت العامة طلب خدمات التجــوال املحلــي
فقط فـي املناطق اجلغرافية م ــن ال�سلطن ــة التي لي ــ�س لديهــم فيهــا تغطي ــة
من ال�شبكات اخلا�صة بهم  ،ويحق لهم فقط طلب هذه اخلدمات وفقا لهذه
الالئح ــة ملــدة ( )3ال�سن ــوات الث ــالث الأول ــى مــن طـ ــرح خدماته ــم التجاري ـ ــة
لالت�صاالت املتنقلة فـي ال�سلطنة .
رابعا  :االلتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة
 - 1عند عــر�ض تقدمي خدمات التج ــوال املحل ــي  ،يتقيــد املرخ�ص لـ ــه املهيـ ــمن
بااللتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة التالية والواردة فـي امللحق
( )2املرفق بهذه الالئحة :
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أ�  -تعزيز حماية �أمن املعلومات (البند . )1
ب  -التزامات املراقبة والإبالغ (البند . )2
ج  -عدم التمييز  -عر�ض اتفاقيات م�ستويات اخلدمة و�ضمانات م�ستويات
اخلدمة املعقولة وغري التمييزية (البنود  1 - 3و  2 - 3و . )3 - 3
د  -عدم التمييز  -تقدمي نف�س املعلومات ب�ش�أن خدمات النفاذ والربط البيني
اخلا�ضعة للتنظيم جلميع الأطراف �صاحبة الطلب (البنود  4 - 3و . )5 - 3
هـ  -عدم التمييز  -حظر تقدمي خدمات جتزئة جديدة /معدلة من غري
املمكــن تكرارها (البند . )6 - 3
و  -عدم التمييز  -توفري املعلومات مقدما بخ�صو�ص خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضعة للتنظيم اجلديدة /املعدلة (البند . )7 - 3
ز  -عدم التمييز  -ت�سعري خدمة النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
(البند . )8 - 3
ح  -عدم التمييـز  -التربيـر املو�ضوع ــي للتخفي�ضــات املمنوح ــة وفق ــا للحجم
�أو الفرتة (البند . )9 - 3
ط  -عدم التمييز  -املعاملـ ــة املت�ساوي ــة عند ع ــر�ض تخفي�ض ــات وفق ــا للحج ــم
�أو الرتتيبات طويلة الأمد (البنود  10 - 3و . )11 - 3
ي  -عدم التمييــز  -عدم رزم خدمات النفاذ والربــط البيني اخلا�ضع ــة
للتنظيــم (البند . )12 - 3
ك  -عدم التمييز  -املعاملة املت�ساوية (البند . )13 - 3
ل  -االلتزام ب�إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي (البند . )4
 - 2بالإ�ضافة �إىل االلتزامات الواردة فـي (البند � )1أعاله  ،يتقيد املرخ�ص له
املهيمن بااللتزامات الآتية :
-903-

أ�  -االلتزامات التي تنطبق ب�شكل تلقائي على تقدمي خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضع ــة للتنظيـم الواردة فـي الف�صل الثان ــي من الب ـ ــاب الثاين
من هذه الالئحة .
ب  -الأحكام العامة الواردة فـي الف�صل الثاين من الباب الأول من هذه الالئحة .
ج � -أي التزامات �أخرى خا�صة بخدمة معينة من خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضع ــة للتنظي ــم تفر�ضه ــا الهيئ ــة مبوجب �أوامر �أو قرارات
�أو توجيه ــات �أو �إر�شادات �أو تعليمات كلما اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
خام�سا  :منهجية ت�سعري خدمات التجوال املحلي
 - 1حتت�سب �أ�سعار خدمات التجوال املحلي التي يتم عر�ضها  ،وفقا لهذه الالئحة
على �أ�سا�س منهجية الت�سعري التي تعتمــد مب ــد�أ �سع ــر التجزئ ــة ناق�ص ــا
التكاليف التي ميكن تفاديها ( ، )Retail Minusويت�ضمن امللحق ( )4املرفق
بهذه الالئحة اخلا�ص مبنهجية الت�سعري املعتمدة على مبد�أ �سعر التجزئة
ناق�صا التكاليف التي ميكن تفاديها ( )Retail Minusاملزيد من التفا�صيل .
 - 2يتعني على املرخ�ص له امل�ست�ضيف �إثبات ا�ستيفائه لالختبار الالحق ل�ضغط
الهام�ش الربحي  ،وميكن احل�صول على املزيد من تفا�صيل االختبار
الالحق ل�ضغط الهام�ش الربحي فـي امللحق ( )5املرفق بهذه الالئحة ،
ويجب �أن يرتتب على ا�ستمرار ف�شل املرخ�ص له امل�ست�ضيف فـي ا�ستيفاء
االختبار الالحق ل�ضغط الهام ــ�ش الربح ــي  ،إ�ج ــراء املزي ــد من التحقي ــق
بوا�سطة الهيئة فـي ممار�س ــات الت�سعري بالتجزئة واجلملة لذلك املرخ�ص له .
�ساد�سا  :احلد الأدنى من حمتويات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
دون الإخالل مبتطلبات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة  ،يلتزم املرخ�ص له املهيمن باملتطلبات الآتية :
 - 1جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
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�أ  -يجــب �أن تت�ضمــن جــداول خدمــات عر�ض النفــاذ والربــط البينــي
املرجعــي خلدم ـ ــات التج ـ ــوال املحلـ ــي املنتجـ ــات واخلدم ــات املبين ــة
�أعـ ــاله  ،وكذل ــك �أي خدمات �إ�ضافية مطلوبة  ،لتمكني م�شغل
التجوال املحلي من اال�ستفادة الكاملة من خدمات التجوال املحلي .
ب  -يج ــب على املرخ ــ�ص له املهيمــن �إر�ســال ن�سخــة �سريــة من جــداول
اخلدمــة الواردة فـي ع ــر�ض النفاذ والربط البينـ ــي املرجعي تتعلق
بتفا�صي ــل التغطيـ ــة اجلغرافية املعرو�ضـ ــة من قب ـ ــل املرخ ــ�ص لـ ـ ــه
امل�ست�ضيف مل�شغل التجوال املحلي  ،والتي ت�شمل املوا�صفات الفنيــة
الالزم ــة لل�سم ــاح مل�شغ ــل ال�شبك ــة املتنقل ــة االفرتا�ضية باال�ستخدام
الفعال خلدمة التجوال املحلي .
 - 2املعايري واملوا�صفات الفنية
يجب �أن ت�ستوفـي املوا�صف ــات الفنيـ ــة املح ــددة فـي عر�ض النف ــاذ والرب ــط
البيني املرجعي خلدمات التجوال املحلي املتطلبات الآتية :
�أ � -إمكانيات اخلدمة والناقل  ،التي ت�شتمل كحد �أدنى على الآتي :
 - 1خدمات االت�صاالت املتنقلة .
 - 2اخلدمات الإ�ضافية .
 - 3النف ــاذ �إىل خدمـ ــات القيم ــة امل�ضاف ــة ( )VASواخلدم ــات عاليــة
القيمة .
 - 4تقدمي اخلدمة ملنتفعي التجوال الدويل .
وت�شكـ ــل �إمكانيـ ــات /خدمات الناقل التالي ــة م�ؤ�شرا لقائم ــة اخلدم ــات
التي يجب ت�ضمينها :
ب  -نطاقات و�أمناط الطيف الرتددي
 - 1النطاق الفردي للهاتف املتنقل العاملي (. 900 )GSM
 - 2النطاق الفردي للهاتف املتنقل العاملي (. 1800 )GSM
 - 3النطاق املزدوج للهاتف املتنقل العاملي (. 1800/900 )GSM
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 - 4النطاق املزدوج للهاتف املتنقل العاملي ( /)GSMخدمات االت�صاالت
املتنقلة العاملية (. )UMTS
وفـي جمي ــع الأحوال  ،ف�إن جميـ ــع نطاقات و�أمناط الطي ــف التــرددي
املخ�ص�صــة للم�شغــل امل�ست�ضيــف يجــب ت�ضمينها م ــا لــم حت ــدد الهيئـ ــة
خالف ذلك .
ج  -خدمات االت�صال عن بعد ()TELESERVICES
 - 1املخاطبــة امل�سموع ــة (. )Speech telephony
 - 2املخاطبـ ـ ـ ــة امل�سموعـ ـ ـ ــة  ،مكامل ــات الطـ ـ ــوارئ (ببطاق ــة التعري ـ ــف
ال�شخ�ص ــي �أو بدونها) .
 - 3خدمة الر�سائل الق�صرية .
د  -اخلدمات الإ�ضافية املدعومة
 - 1عر�ض هوية الرقم املت�صل (. )CLIP
 - 2حظر هوية الرقم املت�صل (. )CLIR
 - 3حتويل املكاملات غري امل�شروط (. )CFU
 - 4حتويل املكاملات عند ان�شغال اخلط املتنقل (. )CFB
 - 5حتويل املكاملات فـي حالة عدم الرد (. )CFNRy
 - 6حتويل املكاملات فـي حالة تعذر االت�صال بامل�شرتك (. )CFNRc
 - 7مكاملة فـي االنتظار .
 - 8تعليق املكاملة .
هـ  -خدمات الناقل
 - 1الإر�سال الثنائي غري املتزامن بالتحويل الدائري (، )CDA
ال�شفاف /غي ــر ال�شف ــاف � ،إ�صدار و�إنهــاء تو�صي ــل املكامل ــات املتنقل ــة
( 9.6 ، )MO/MTكيلوبت/ث .
 - 2خدمات احلزم الراديوية العامة (. )GPRS
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 - 3البيانات عالية ال�سرعة بالتق�سيم الدائري (. )HSCSD
 - 4تقنية (. )EDGE
 - 3طلب اخلدمة وتقدميها /ت�سليمها
يجب �أن تت�ضمن عملي ــات طلب وتقدمي اخلدمة املن�صو�ص عليها فـي عر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات التجوال املحلي متطلبات خطة
تو�سعة ال�شبكة من �أطراف اتفاقية التجوال املحلي ذات ال�صلة .
 - 4ت�شغيل و�صيانة ال�شبكة
يجب �أن تت�ضمن �أحكام الت�شغيل وال�صيانة  -املن�صو�ص عليها فـي عر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات التجوال املحلي  -امل�سائل الآتية :
 - 1تغيري ال�شبكة وتعديالت �إدارة البيانات .
 - 2النفاذ �إىل ال�شبكة .
 - 3نفاذ �أجهزة املنتفعني لل�شبكة .
� - 4سالمة ال�شبكة .
 - 5ت�سيري احلركة /املكاملات وت�سليمها وفقا لنوعية احلركة .
 - 6االختبار .
 - 7االلتزامات املتعلقة با�ستخدام الإ�شارة .
 - 8ا�ستخدام ال�شعارات وغريها .
 - 9دعم مكاملات الطوارئ (ببطاقات التعريف ال�شخ�صي �أو بدونها) .
 - 10العالقة مع امل�شرتكني .
� - 11إعداد فواتري امل�شرتكني .
 - 12املتطلبات املتعلقة باالعرتا�ض القانوين ومعلومات احلركة .
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 - 13تنب�ؤات ال�سعة وتوفري اخلدمات � -إدارة الأمور املتعلقة بال�سعة  ،والتي
قد تن�ش ـ�أ بني املرخ ــ�ص لـ ــه امل�ست�ضيف وم�شغـ ــل التجـ ــوال املحل ــي مب ــا
فـي ذلك �إجراءات تن�سيق تنب�ؤات احلركة وتخطيط ال�شبكة وتوفري
اخلدمة .
 - 5الأ�سعار والفوترة وال�سداد
أ�  -يجب �أن تت�ضمن الأحكام املتعلقة بالأ�سعار والفوترة وال�سداد املن�صو�ص
عليها فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي خلدمات التجوال
املحلي ما ي�أتي :
 - 1تعريف وحدة الفوترة خلدمات املكاملات (مثال زمن املحادثة) ،
ويجب �أن تتم الفوترة على �أ�سا�س الثانية .
 - 2الأحكام الالزمة فـي حالة عدم تو�صيل املكاملة (مثال �إذا مل يتم
الرد على املكاملة � ،أو �إذا كان خط الطرف املت�صل به م�شغوال وغري
ذلك ) .
 - 3هويــة الطرف امل�سـ ـ�ؤول عن قي ـ ــا�س احلرك ــة والتفا�ص ــيل الالزم ــة
ملقابلة االلتزام ــات املن�صو�ص عليه ـ ــا فـي ع ــر�ض النف ــاذ والربـ ــط
البيني املرجعي .
ب  -يج ــب �أن يت�ضمن عر�ض النف ــاذ والربط البيني املرجع ــي �أحكام ــا
حمددة ملجموعات اخلدمة للآتي :
 - 1ت�سجيل معلومات الفوترة .
 - 2تبادل معلومات فوترة املكاملات .
 - 3و�صالت النقل وم�سارات الربط البيني وفوترة و�صالت املنتفع
النهائي .
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 - 4االلتزامات املتعلقة بالت�ضخم امل�صطنع فـي احلركة (عندما يتم
�إجــراء /حتقي ــق /حتفيــز �إطالة املكاملات ملدة تزيـ ــد علــى م ــا ه ــو
متوقع من اال�ستخدام بنية ح�سنة � ،أو وفقا للممار�سات التجارية
املقبولة واملعقولة) .
 - 6االلتزامـ ـ ــات
يج ــب �أن ينـ ــ�ص عـ ــر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي علـ ــى االلتزامـ ــات
املتعلقة بتبادل احلركة فـي �أثناء فرتات زمنية معينة  ،وعند حتديد هذه
االلتزامات يجب منح اعتبار خا�ص لطول الفرتة الزمنية التي كان م�شغل
التجوال املحلي يقدم خاللها خدماته التجارية فـي ال�سلطنة  ،وعلى
املرخ�ص له امل�ست�ضيف االمتناع عن ا�ستغالل الفر�صة لو�ضع التزامات
احلركة بطريقة تع�سفية حتت �أي ظرف من الظروف .
 - 7املـ ــدة واالنته ـ ــاء
يراعى عند حتدي ــد م ــدة اتفاقيــة التجوال املحلي �أحك ـ ــام هـ ــذه الالئحـ ــة
والقرارات والأوامر والإر�شادات والتعليمات ال�صادرة عن الهيئة و�أحكام
و�شروط الرتاخي�ص .
ويجب �أن ي�شتمل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على بند لإنهاء
اتفاقية التجوال املحلي  ،و�أي �أحكام متعلقة ب�إنهاء هذه االتفاقية يجب
�أن تتوافق مع �أحك ــام هذه الالئح ــة والق ــرارات والأوامر والإر�ش ــادات
والتعليم ــات ال�ص ــادرة عن الهيئة و�أحكام و�شروط الرتاخي�ص و�أن تراعي ،
ب�صفة خا�صة  ،الآتي :
 - 1خ�صائ�ص اتفاقية التجوال املحلي .
 - 2اال�ستثمارات التي قامت بها �أطراف هذه االتفاقية .
 - 3م�صالح املنتفعني فـي ال�سلطنة .
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امللحـق رقــم ()5 - 3
خدمــــات النفــــاذ املتنقــــل

�أوال  :تعريفـــــــات
ألغـ ــرا�ض تطبيق ه ــذا امللحـ ــق يكون للعبارات الآتية املعنى املبـ ــني قرين ك ــل منه ــا
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
 - 1الطيف الرتددي
جميع حزم الطيف الرتددي التي تقل عن (  ) 3000ثالثة �آالف ميجاهريتز .
 - 2املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل
مرخ�ص خدمات االت�صاالت العامة الذي خ�ص�ص له طيف ترددي  ،ويقوم
بت�شغيــل �شبك ــة ات�صــاالت عام ــة (ت�شمل خدمات البنية التحتي ــة الرئي�سيــة)
الالزمة لتمكني موفر خدمات االت�صاالت املتنقلة من عر�ض خدماته التجارية
للمنتفعني .
 - 3م�شغل ال�شبكة املتنقلة االفرتا�ضية
ما مل تقرر الهيئة خالف ذلك بقرار ت�صدره فـي هذا ال�ش�أن  ،ف�إن م�شغل ال�شبكة
املتنقلة االفرتا�ضية يق�صد به مرخ�ص خدمات االت�صاالت العامة الذي :
أ�  -يق ــدم خدم ــات االت�صـ ــاالت املتنقلة للمنتفعـ ــني حت ــت ا�سم ــه التج ــاري
با�ستخدام �شبكة م�شغل خدمات االت�صاالت املتنقلة .
ب  -ومل يخ�ص�ص له طيف ترددي فـي ال�سلطنة .
ج  -وقد يقوم �أو ال يقوم بت�شغيل �شبكة البنية التحتية الرئي�سية اخلا�صة به ،
بامتالكه بع�ض �أو كل �شبكته الرئي�سية اخلا�صة � ،أو باحل�صول على بع�ض
�أو كل ال�شبكة من مرخ�ص �آخر خلدمات االت�صاالت العامة .
 - 4اتفاقية موفر خدمات االت�صاالت املتنقلة
اتفاقية جتارية يتم �إبرامها بني م�شغل م�ست�ضيف للنفاذ املتنقل  ،وم�شغل
ال�شبكة املتنقلة االفرتا�ضية تت�ضمن �شروط و�أحكام تقدمي خدمات م�شغل
ال�شبكة املتنقلة االفرتا�ضية (�سواء كانت جزئية �أو كاملة) .
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 - 5موفر خدمات االت�صاالت املتنقلة
�أي موفر خلدمات االت�صـ ــاالت املتنقلة للمنتفع ــني ال يكون م�شغال بالكامل
لل�شبكة املتنقلة االفرتا�ضيــة � ،أو م�شغ ــال م�ست�ضيفا للنفاذ املتنقل  ،وتت�ضمن
الأمثلة على موفر خدمات االت�صاالت املتنقلة الآتي :
أ�  -موفر للخدمة يقوم ب�إعادة بيع منتجات املكاملات املتنقلة .
ب  -موفر للخدمة يقوم ب�إعادة بيع دقائق البث املتنقلة با�ستخدام مبيعاته
وقدراته الت�سويقية وا�سمه التجاري  ،ولكن ــه يتعاق ــد مــع املرخ ــ�ص لـ ــه
امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل لتزويد منتفعيه بخدمات العناية بامل�شرتكني
والفوترة .
ج � -أي ن ــوع �آخ ــر من موفـ ــري خدمات االت�صاالت املتنقلة غيــر م�ستحقـ ــني
للح�ص ــول عل ــى تخ�صي ــ�ص الرمز املتنقل للبل ــد/الرمز املتنقل لل�شبك ــة
( )MCC/MNCالذي تتحدد من خالله هوية ال�سلطنة .
 - 6خدمات النفاذ املتنقل
جميع اخلدمات التي يقدمها املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل �إىل موفر
خدمات االت�صاالت املتنقلة .
 - 7املرخ�ص له الكامل لل�شبكة املتنقلة االفرتا�ضية
�أي م�شغل لل�شبكة املتنقلة االفرتا�ضية يكون م�صرحا له  ،مبوجب الرتخي�ص
ال�صادر له  ،بتقدمي خدمات ال�شبكة املتنقلة االفرتا�ضية  ،ويكون قد خ�ص�ص
له الرمز املتنقل للبلد /الرمز املتنقل لل�شبكة ( )MCC/MNCالذي تتحدد
من خالله هوية ال�سلطنة  ،ويكون م�ستحقا لهيكل الأرقام اخلا�صة به  ،ولكنه
مل ميار�س حقه فـي املطالبة بها .
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ثانيا  :خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
 - 1ح ــددت الهيئ ــة فـ ــي ق ــرار تعري ــف الأ�س ــواق والهيمن ــة رق ــم  2013/74ال�س ــوق
رقم (� )18سوق البيع باجلملة لإ�صدار املكاملات الهاتفية املتنقلة والنفاذ .
 - 2على املرخ�ص له املهيمن �أن يعر�ض على الأطراف امل�ستحقة خدمات النفاذ
املتنقل وتقدميها على الفور .
 - 3يجب تقدمي خدمات النفاذ املتنقل جلميع ال�شبكات (اجليل الثاين  ،اجليل
الثالث  ،اجليـل الرابع � . .إلخ) امل�صرح للمرخ�ص له امل�ست�ضيــف للنف ــاذ املتنق ــل
بت�شغيلهــا فـي ال�سلطنة  ،والتي تعمل فـي وقت ت�سلم طلب تقدمي خدمات
النفاذ املتنقل .
 - 4يج ــب توفيـر خدمة النفاذ املتنقل بوا�سط ــة املرخــ�ص ل ــه امل�ست�ضي ــف للنفـ ــاذ
املتنقل على امل�ستوى املحلي فـي كافة �أنحاء ال�سلطنة .
ثالثا  :اال�ستحقـــــاق
 - 1يجب �أن يكون �أي طلب يقدمه طرف م�ستحق خلدمات النفاذ املتنقل م�ستوفيا
للمتطلبات ذات ال�صلة بهذه الالئحة .
 - 2يعترب �أي مرخ�ص له بتقدمي خدمات االت�صاالت العامة مل يخ�ص�ص له طيف
ترددي لتقدمي خدمات ال�صوت �أو البيانات فـي ال�سلطنة  ،ومل يخ�ص�ص له
الرمز املتنقل للبلد/الرمز املتنقل لل�شبكة ( ، )MCC/MNCولكنه م�سموح
لـ ــه بتقدي ــم خدمـ ــات االت�صـ ــاالت املتنقلة مبوجب الرتخي ـ ــ�ص ال�ص ــادر ل ـ ــه ،
�أو بغري ذلك من الأدوات املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،طرفا م�ستحقا خلدمات
النفاذ املتنقل .
 - 3يحق للطرف امل�ستحق للخدمة �إبرام اتفاقية للتجوال املحلي مع م�شغل
م�ست�ضيف واحد فقط لتقدمي هذه اخلدمات فـي ذات الوقت  ،وال يجوز
للم�شغل امل�ست�ضيف رف�ض طلب تقدمي خدمات التجوال املحلي لطرف
م�ستحق للخدمة �إال �إذا �أثبت �أن لديه �صعوبات فـي �سعة الطيف الرتددي
ناجمة عن ا�ست�ضافة م�شغل �أو م�شغلني �آخرين للتجوال املحلي م�ستحقني
باملثل للح�صول على خدمات التجوال املحلي فـي وقت تقدمي الطلب .
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رابعا  :االلتزامات التقديرية اخلا�صة بخدمة حمددة
 - 1عند عر�ض تقدمي خدمات النف ــاذ املتنقل املبينة �أعاله  ،يتقيد املرخـ�ص ل ــه
املهيم ــن بااللتزام ــات التقديري ــة اخلا�ص ــة بخدمة حمددة التاليـ ــة ال ــواردة
فـي امللحق ( )2املرفق بهذه الالئحة :
أ�  -تعزيز حماية �أمن املعلومات (البند . )1
ب  -التزامات املراقبة والإبالغ (البند . )2
ج  -عدم التمييز  -عر�ض اتفاقيات م�ستويات اخلدمة و�ضمانات م�ستويات
اخلدمة املعقولة وغري التمييزية (البنود  1 - 3و  2 - 3و . )3 - 3
د  -عدم التمييز  -تقدمي نف�س املعلومات ب�ش�أن خدمات النفاذ والربط البيني
اخلا�ضعة للتنظيم جلميع الأطراف الطالبة للخدمة (البنود  4 - 3و . )5 - 3
هـ  -عدم التمييز  -حظر تقدمي خدمات جتزئة جديدة /معدلة من غري
املمكن تكرارها (البند . )6 - 3
و  -عدم التمييز  -توفري املعلومات مقدما بخ�صو�ص خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضعة للتنظيم اجلديدة /املعدلة (البند . )7 - 3
ز  -عـ ــدم التمييـ ــز  -ت�سعي ـ ــر خدمـ ـ ــة النف ــاذ والرب ـ ــط البينـ ـ ــي اخلا�ضع ـ ــة
للتنظي ــم (البند . )8 - 3
ح  -عدم التمييز  -التربير املو�ضوع ــي للتخفي�ضـ ــات املمنوحـ ــة وفق ــا للحجـم
�أو الفرتة (البند . )9 - 3
ط  -عـدم التميي ــز  -املعاملة املت�ساوية عن ــد عـ ــر�ض تخفي�ض ــات وفقـ ــا للحجـ ــم
�أو الرتتيبات طويلة الأمد (البنود  10 - 3و . )11 - 3
ي  -عدم التمييز  -عدم رزم خدمات النفاذ والربط البيني اخلا�ضعة للتنظيم
(البند . )12 - 3
ك  -عدم التمييز  -املعاملة املت�ساوية (البند . )13 - 3
ل  -االلتزام ب�إعداد عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي (البند . )4
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 - 2بالإ�ضافة �إىل االلتزامات الواردة فـي (البند  )1من رابعا من هذا امللحق ،
يتقيد املرخ�ص له املهيمن بااللتزامات الآتية :
أ�  -االلتزامات التي تنطبق ب�شكل تلقائي على تقدمي خدمات النفاذ والربط
البيني اخلا�ضعة للتنظيم الواردة فـي الف�صل الثاين من الباب الثاين
من هذه الالئحة .
ب  -الأحكام العامة الواردة فـي الف�صل الثاين من الباب الأول من هذه الالئحة .
ج � -أي التزامات �أخــرى خا�ص ــة بخدم ــة معينة من خدمات النفاذ والرب ــط
البيني اخلا�ضعة للتنظيم تفر�ضهــا الهيئ ــة مبوجــب �أوامــر �أو قــرارات
�أو توجيهات �أو �إر�شادات �أو تعليمات كلما اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
خام�سا  :منهجية ت�سعري خدمات النفاذ املتنقل
 - 1حتت�سب �أ�سعار خدمات النفاذ املتنقل على �أ�سا�س منهجية الت�سعري التي تعتمد
مبد�أ �سعر التجزئة ناق�صا التكاليف التي ميكن تفاديها (، )Retail Minus
ويت�ضمن امللحــق ( )4املرفق بهذه الالئحــة  ،واملتعلق مبنهجية الت�سعري
املعتم ــدة علــى مب ــد أ� �سعر التجزئـ ــة ناق�صا التكاليف التي ميك ــن تفاديه ــا
( )Retail Minusاملزيد من التفا�صيل .
 - 2يتعني على املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل �إثبات ا�ستيفائه لالختبار
الالحق ل�ضغط الهام�ش الربحي  ،وميكن احل�صول على املزيد من تفا�صيل
االختبار الالحق ل�ضغط الهام�ش الربحي فـي امللح ــق ( )5املرفــق به ــذه
الالئحة  ،ويجــب �أن يرتتب على ا�ستمرار ف�شل الطرف املوفر للخدمة
فـي ا�ستيفاء االختبار الالحق ل�ضغط الهام�ش الربحي �إجراء املزيد من
التحقيق بوا�سطة الهيئة فـي ممار�سات الت�سعري بالتجزئة واجلملة لذلك
املرخ�ص له .
 - 3يجـب �أن تكون �أ�سعار اخلدم ــات املت�شابهة اخلا�ضعة للتنظيم الأ�سعار ذاته ــا
�إال �إذا �أثبت املرخ�ص لهم �أنهم يواجهون تكاليف متباينة لتقدمي اخلدمات
ال ميكن تفاديها  ،ولهذا الغر�ض تقوم الهيئة بتقييم مدى حتقق ذلك .
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 - 4يجب ت�ضمني هذه الأ�سعار بوا�سطة املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل
فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي اخلا�ص به .
 - 5تنظر الهيئة فيما �إذا كان هناك هوام�ش ربح كافية متوفرة للأطراف
امل�ستحقة للخدمة  ،حتى تتمكن من املناف�سة بفعالية فـي العمليات الفرعية ،
ويتعني على املرخ�ص له املهيمن �أن يثبت ذلك للهيئة عند قيامه باقرتاح
�أ�سعار اخلدمات .
ويجوز للمرخــ�ص ل ــه امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل احل�صول عل ــى مقاب ــل حمـ ــدد
نظري تقدمي خدمات النفاذ املتنقل  ،ويجب �أن يكون هذا املقابل مربرا من حيث
�سببه  ،وتكلفته .
�ساد�سا  :احلد الأدنى من حمتويات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
دون الإخالل مبتطلبات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة  ،يلتزم املرخ�ص له املهيمن باملتطلبات الآتية :
 - 1جداول خدمات عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي
أ�  -يجب �أن تت�ضمن هذه اجلداول املنتجات واخلدمات املبينة �أدناه  ،وكذلك
�أي خدمات ذات �صلة مطلوبة لتمكني م�شغل اخلدمات املتنقلة من
اال�ستفادة الكاملة من خدمات النفاذ املتنقل .
ب  -تفا�صيل التغطية اجلغرافية التي يعر�ضها املرخ�ص له امل�ست�ضيف
للنفاذ املتنقل على موفر اخلدمات املتنقلة والتي ت�شمل املوا�صفات
الفنية الالزمة لل�سماح ملوفر اخلدمات املتنقلة باال�ستخدام الفعال
خلدمات النفاذ املتنقل يجب الإ�شارة �إليها بو�ضوح فـي ن�سخة �سرية
من جداول اخلدمة الواردة فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي .
 - 2اخلدمات الواجب تقدميهــا من قبــل املرخــ�ص ل ــه امل�ست�ضيــف للنفاذ املتنقل
�إىل موفري اخلدمات املتنقلة
أ�  -املكاملات ال�صوتية داخل ال�سلطنة .
ب  -املكاملات ال�صوتية �إىل وجهات دولية .
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ج  -املكاملات املرئية .
د  -حتويل املكاملات .
هـ  -عر�ض هوية الرقم املت�صل (. )CLIP
و  -حظر هوية الرقم املت�صل (. )CLIR
ز  -حتويل املكاملات غري امل�شروط (. )CFU
ح  -حتويل املكاملات عند ان�شغال اخلط املتنقل (. )CFB
ط  -حتويل املكاملات فـي حالة عدم الرد (. )CFNRy
ي  -حتويل املكاملات فـي حالة تعذر االت�صال بامل�شرتك (. )CFNRc
ك  -مكاملة فـي االنتظار (. )CW
ل  -تعليق املكاملة ( )HOLDمع تعدد الأطراف (( )MPTYلغاية ثالثة
�أطراف) .
م  -حظر املكاملات ال�صادرة (. )BAOC
ن  -حظر جميع املكاملات الدولية ال�صادرة (. )BOIC
�س  -حظر جميع املكاملات الواردة (. )BAIC
ع  -حظر جميع املكاملات الدولية ال�صادرة فيما عدا املكاملات �إىل ال�شبكة
املتنقلة العامة الأر�ضية (. HPLMN (BOIC - exHC
ف  -حظر جميع املكاملات الواردة فـي �أثناء التجوال خارج ال�شبكة املتنقلة
العامة الأر�ضية (. HBLMN (BAIC - Roam
�ص  -مكاملات الطوارئ .
ق  -الر�سائل الن�صية الق�صرية ( )SMSمن� /إىل ال�سلطنة .
ر  -الر�سائل الن�صية الق�صرية بني ال�سلطنة ووجهات دولية .
�ش  -خدمات التجوال الدويل .
ت  -خدمات ر�سائل الو�سائط الإعالمية املتعددة (. )MMS
ث  -خدمات البيانات (. )WAP/ISP
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خ  -نقطة النفاذ �إىل اخلدمة (. )Internet Access
ذ  -خا�صية نقل الرقم .
 - 3املعايري الفنية واملوا�صفات الأخرى
أ�  -يجب �أن ي�شتمل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على �أحكام
تخت�ص باجلوانب الآتية :
 - 1نفاذ �أجهزة املنتفعني لل�شبكة .
� - 2سالمة ال�شبكة .
 - 3بطاقات التعريف ال�شخ�صي .
 - 4ا�ستخدام ال�شعارات وغريها .
 - 5العالقة مع امل�شرتكني .
 - 6ترتيبات �إعداد فواتري امل�شرتكني .
 - 7قنوات التوزيع  -تفاديا لل�شك  -يجب عدم فر�ض �أي حظر فيما
يتعلق بالقنوات التي يجوز ملوفري اخلدمات املتنقلة ا�ستخدامها .
ب  -يكون املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل م�س�ؤوال عن الوفاء ب�أي
التزامات قابلة للتطبيق وفقا لقوانني ال�سلطنة فيما يتعلق باالعرتا�ض
القانوين ومعلومات احلركة والرتقيم .
ج  -ال يج ــوز ملوف ــر اخلدم ــات املتنقل ــة طل ــب خدم ــات ال ي�سمـ ــح بتقدميـ ــها
من قبــل املرخــ�ص ل ــه امل�ست�ضي ــف للنف ـ ــاذ املتنقـ ــل وفقـ ـ ــا للرتخي ـ ـ ــ�ص
ال�ص ــادر ل ــه �أو وفق ــا للقان ــون .
د  -يجب على املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل عدم تقييد قدرة موفر
اخلدمات املتنقلة على �إدخال خدمات ومنتجات وباقات �أ�سعار جديدة
�إال �إذا كان هذا التغيري من �ش�أنه �أن يت�سبب فـي ت�أثري �سلبي على �سالمة
�شبكة االت�صاالت العامة التي ي�ستخدمها املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ
املتنقل � ،أو �ستنجم عنه �صعوبات بالغة تتعلق ب�سعة تلك ال�شبكة .
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 - 4تنب�ؤات ال�سعة وتقدمي اخلدمات
يجب �أن يو�ضح عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي الطريقة التي تتم
بها �إدارة الأمور املتعلقة بال�سعة بني املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل
وموفر اخلدمات املتنقلة  ،مبا فـي ذلك �إجراءات تن�سيق تنب�ؤات احلركة
وتخطيط ال�شبكة وتقدمي اخلدمة .
 - 5االلتزام ـ ـ ــات
يجب �أن ين�ص عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على االلتزامات املتعلقة
بتبادل احلركة فـي �أثناء فرتات زمنية معينة  ،وعند حتديد هذه االلتزامات
يجب منح اعتبار خا�ص لطول الفرتة الزمنية التي كان موفر اخلدمات
املتنقلة يقدم خاللها خدماته التجارية فـي ال�سلطنة  ،وعلى املرخ�ص له
امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل االمتناع عن ا�ستغالل الفر�صة لو�ضع التزامات
احلركة بطريقة تع�سفية حتت �أي ظرف من الظروف .
 - 6امل ــدة واالنتهـ ــاء
أ�  -على املرخ�ص له امل�ست�ضيف للنفاذ املتنقل اال�ستمرار فـي توفري خدمات
النفاذ املتنقل وفقا لالئحة النفاذ والربط البيني طيلة املدة التي يعترب
فيها من قبل الهيئة �صاحب مركز مهيمن فـي �سوق ذات �صلة � ،أو لأي
مدة حتددها الهيئة مبوجب قرار �أو توجيه �أو �أمر �أو �أي �أداة �أخرى .
ب  -ويجب �أن ي�شتمل عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي على بند لإنهاء
اتفاقية النفاذ املتنقل  ،و�أي �أحكام متعلقة ب�إنهاء هذه االتفاقية يجب
�أن تتوافق مع القانون والئحة النفاذ والربط البيني و�أي الئحة �أو �أداة
قانونية �أخرى �صادرة عن الهيئة  ،و�أن تراعي الآتي :
 - 1خ�صائ�ص اتفاقية النفاذ املتنقل .
 - 2اال�ستثمارات التي قامت بها �أطراف هذه االتفاقية .
 - 3م�صالح املنتفعني فـي ال�سلطنة .
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امللحـق رقــم ( )4
منهجية الت�سعري املعتمدة على مبد أ� �سعر التجزئة
ناق�صــا التكاليـــف التـي ميكــن تفاديهـــا ()Retail Minus
 - 1تعني هذه املنهجية �أن �سعر البيع باجلملة يجب �أن يكون هو �سعر التجزئة الذي يتم
تقا�ضيه عن منتج التجزئة الذي يتم تقدميه للم�ستخدم النهائي ناق�صا �أي عنا�صر
تكلفة ال يتم حتملها لدى تقدمي ذات اخلدمات للطرف �صاحب الطلب .
 - 2يتم احت�ساب �سعر وحدة البيع باجلملة فـي خطوتني على النحو الآتي :
�أوال  :يتم فـي اخلطوة الأوىل احت�ساب ح�سم على �سعر التجزئة ناق�صا التكاليف التي
ميكن تفاديها با�ستخدام املعادلة الآتية :
احل�سم =  1ناق�صـ ــا التكلفـ ــة التي ميكـ ــن تفاديه ـ ــا لكـ ــل م�شت ـ ــرك مق�سوم ـ ــة
على متو�سط الإيراد لكل م�شرتك بالتجزئة
 - 1على الطرف املوفر للخدمة ح�ساب متو�سط الإيراد لكل م�شرتك بالتجزئة
خالل ال�سنة املا�ضية على �أن ي�ضع فـي االعتبار خمتلف �أحجام اخلدمات التي
يقوم امل�شرتك ب�شرائها (الإيجار  ،واال�ستخدام وما �إىل ذلك ) .
 بالن�سبة لإعادة بيع خدمات النطاق العري�ض  ،ف�إن متو�سط الإيراد لكلم�شرتك بالتجزئة يجب �أن ي�ضع فـي االعتبار جميع م�شرتكي التجزئة
للنطاق العري�ض الذين يزودهم باخلدمة الطرف املوفر للخدمة .
 بالن�سبة للتجوال املحلي  ،ف�إن متو�سط الإيراد لكل م�شرتك بالتجزئة يجب�أن ي�ضع فـي االعتبار م�شرتكي الدفع امل�سبق والدفع الآجل معا .
 بالن�سبة خلدمات النفاذ املتنقل  ،ف�إن متو�سط الإيراد لكل م�شرتك بالتجزئةيجب �أن ي�ضع فـي االعتبار م�شرتكي الدفع امل�سبق فقط .
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 - 2يجب �أن ي�ستثني متو�سط الإيراد لكل م�شرتك بالتجزئة �أي خدمات ال تتعلق
باخلدمات التي يتم توفريها للطرف �صاحب الطلب .
 بالن�سبة لإعادة بيع خدمات النطاق العري�ض  ،ف�إنها يجب �أن ت�شم ــل �إيج ــاراخلط والتو�صيل واال�ستخدام  ،ولكنها يجب �أن ت�ستثني بع�ض اخلدمات
مثل اخلدمات امل�ضادة للر�سائل االقتحامية �أو �صناديق الربيد .
 بالن�سبة للتجوال املحل ــي  ،ف�إنها يجب �أن ت�شمل خدمات ال�صوت والر�سائلالن�صية الق�صرية والبيانــات  ،ولكنها يجب �أن ت�ستثني �أي تكاليف للأجهزة
املحمولة .
 بالن�سبــة خلدم ــات النفاذ املتنق ــل  ،ف�إنه ــا يجب �أن ت�شم ــل خدم ــات ال�صـ ــوتوالر�سائل الن�صية الق�صرية والبيانات  ،ولكنها يجب �أن ت�ستثني �أي تكاليف
للأجهزة املحمولة .
 - 3يجب ح�ساب التكاليف التي ميكن تفاديها على �أ�سا�س كل م�شرتك للعام املا�ضي ،
ويجب �أن تكون مبنية على التكاليف التي يتحملها الطرف املوفر للخدمة (بدال
عن حتمل هذه التكاليف بوا�سطة الطرف �صاحب الطلب)  ،ويجب �أن ي�ضع ذلك
فـي االعتبار فقط امل�شرتكني الذين مت ت�ضمينهم فـي ح�ساب متو�سط الإيراد
لكل م�شرتك بالتجزئة .
التكاليف التي ميكن تفاديها قد ت�شتمل وال تقت�صر على الآتي :
 تكلفة اكت�ساب قاعدة �أكرب من امل�شرتكني . املبيعات وقنوات التوزيع . الفوترة والت�سويق والعناية بامل�شرتكني . �أي تكلفة يتحملها الطرف املوفر للخدمة ب�سبب تقدمي �أي خدمات تكميليةلي�س من ال�ضروري اكت�سابها من قبل الطرف �صاحب الطلب .
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وق ــد ت�شم ــل اخلدم ــات التكميلي ــة الآت ــي :
 بالن�سبة للتجوال املحلي  ،الأجهزة املحمولة والتو�صيل . بالن�سبة لإعادة بيع خدمات النطاق العري�ض  ،اخلدمات امل�ضادة للر�سائلاالقتحامية �أو �صناديق الربيد .
وفـي حالة وج ــود تكالي ــف واجبة ال�س ــداد مقدمـ ــا  ،يجب توزيعــها على فت ــرة زمنية
لتعك�س الطريقة التي يتم بها ا�سرتداد هذه التكاليف بوا�سطة الطرف املوفر للخدمة
(مثال تكاليف اكت�ساب قاعدة �أكرب من امل�شرتكني الواجبة ال�سداد مقدما يجب
توزيعها على متو�سط العمر االفرتا�ضي للم�شرتك) .
يلتزم الطرف املوفر للخدمة بتزويد الهيئة بتفا�صيل العمليات احل�سابية والبيانات
الأ�سا�سية امل�ستخدمة  ،ويكون ذلك جزءا من عملية املوافقة لإعداد وحتديث عرو�ض
النفاذ والربط البيني املرجعية .
ثانيــــــا  :فـي اخلطوة الثانيــة  ،يجــب ا�ستخدام احل�سم حل�ساب �أ�سعار وحدة البيع باجلملة
لكل خدمة �إعادة بيع وذلك وفقا للمعادلة �أدناه :
�سعر وحدة البيع باجلملة = متو�سط �إيراد التجزئة لكل وحدة م�ضروبا فـي احل�سم
 ويطب ــق احل�س ــم املحت�س ــب فـي اخلط ــوة الأوىل على جميع اخلدم ــات التييت ــم عر�ضها على الطرف �صاحب الطلب  ،ويتم ت�ضمني احل�سم فـي عر�ض
النفاذ والربط البيني املرجعي وحتديثه على �أ�سا�س �سنوي  ،ويتم احت�ساب
متو�سط �إيراد التجزئة لكل وحدة على �أ�سا�س ربع �سنوي عك�سي .
 وتطب ــق الأحك ــام املح ــددة التالي ــة على خدم ــات حمددة للنفاذ والرب ــطالبين ــي خا�ضعة للتنظيم :
�أ  -بالن�سبة للتجوال املحلي  ،ف�إن متو�سط �إيراد البيع بالتجزئة لكل دقيقة ،
يجب �أن ي�ضع فـي االعتبار متو�سط البيع بالتجزئة من خدمتي الدفع
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امل�سبق والدفع الآجل معا  ،وفـي قطاع البيع الآجل ف�إن �إيرادات رزم
املنتجات يجب تخ�صي�صهــا للخدمات املكونة بطريقة تت�سم باملو�ضوعية
وال�شفافية  ،وفـي قطاع الدفع امل�سبق ف�إن احل�سومات والعرو�ض اخلا�صة
يج ــب تخ�صي�صه ــا للخدمـ ـ ــات املكونـ ــة بطريق ــة تت�سـ ــم باملو�ضوعي ــة
وال�شفافية  ،ويجب عك�س التعديالت اخلا�صة التي جترى على �أ�سعار
التجزئة فـي ح�ساب متو�سط �إيراد البيع بالتجزئة لكل دقيقة .
ب  -بالن�سبــة لك ــل خدم ــة بي ــع بالتجزئ ــة للنط ــاق العري ــ�ض  ،يجــب �أن تك ــون
هناك خدمات مقابلة لإعادة بيع النطاق العري�ض  ،وبالن�سبة لكل خدمة
بيع بالتجزئة يجب على الطرف املوفر للخدمة ح�ساب متو�سط الإيراد
لكل وحدة (لكل خط  ،لكل ميجابت)  ،ويجب �أن ي�ضع ذلك فـي االعتبار
ترويجات البيع بالتجزئة مبا فيها احل�سومات والعرو�ض اخلا�صة  ،ويجب
القي ــام بذل ــك بطريقــة تت�س ــم باملو�ضوعي ــة وال�شفافي ــة  ،ويجــب �أن يكــون
ح�ساب متو�سط الإيراد لكل وحدة حمددا لكل خطة تعرفة معرو�ضة للبيع
بالتجزئة .
 ويجب حتديث ح�ساب �أ�سعار البيع باجلملة على �أ�سا�س ربع �سنوي ولي�ستهناك حاجة لت�ضمينه فـي عر�ض النفاذ والربط البيني املرجعي  ،على
الرغم من �أن املنهجية التف�صيلية حل�ساب �أ�سعار خدمات البيع باجلملة
يجب ت�ضمينها  ،ويجب �أن تخ�ضع ملوافقة الهيئة .
 فـي حالة وجود ح�سم �إ�ضافـي خا�ص من قبل الطرف املوفر للخدمةترتتــب علي ــه �أ�سع ــار جتزئــة تكــون �أقــل مــن التنب ـ�ؤات فـي ح�سابات �سعر
التجزئة ناق�صا التكاليف التي ميكن تفاديها  ،ف�إن الفرق يجب متريره
لفائدة الأطراف �صاحبة الطلب عن طريق قبول املدفوعات ب�أثر رجعي .
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امللحـق رقــم ()5
االختبـــار الالحــق ل�ضغــط الهامـــ�ش الربحـــي
يجب على الطرف املوفر للخدمة  ،ا�ستيفاء ملتطلبات االختبار الالحق ل�ضغط الهام�ش
الربحي � ،أن يحدد �سعر وحدة البيع باجلملة حتى يكون �سعره متوافقا مع االختبار
الالحق ل�ضغط الهام�ش الربحي فـي كل ربع �أي االختبار الذي يتم �إجرا�ؤه على �أ�سا�س
ربع �سنوي عك�سي  ،على �أن يتم التحقق من ذلك بوا�سطة الهيئة  ،ويجب �أن ي�ضع االختبار
الالحق ل�ضغط الهام�ش الربحي فـي االعتبار �أي خدمات �أخرى يحتاج الطرف �صاحب
الطلب ل�شرائها من الطرف املوفر للخدمة حتى يتمكن من املناف�سة على م�ستوى البيع
بالتجزئة .
وبدال عن ال�سعي لتحقيق هام�ش ربحي على �أ�سا�س كل منتج على حدة  ،ف�إن ذلك يتيح
�إمكانية حتقيق هوام�ش ربح كلية تكون فـي متناول الطرف املوفر للخدمة �إذا كان لزاما
عليه �أن ي�شرتي خدمة البيع باجلملة من نف�سه  ،و�أ�سوة مبنهجية �سعر التجزئة ناق�صا
التكاليف التي ميكن تفاديها  ،ف�إنه ي�ضع فـي االعتبار تكاليف الطرف املوفر للخدمة وفق
الآتي :
أ�  -بالن�سبة خلدمات �إعادة بيع النطاق العري�ض  ،بدال عن النظر ب�ش�أن هوام�ش
الربح خلطة تعرفة معينة على �سبيل املثال  ،يتم النظر ب�ش�أن حتقيق هام�ش
ربحي كلي للمنتجات التي يقوم الطرف �صاحب الطلب ب�شرائها من الطرف
املوفر للخدمة مبا فـي ذلك الإيجار والتو�صيل واال�ستخدام  ،وما �إىل ذلك .
ب  -بالن�سبة خلدمات النفاذ املتنقل  ،بدال عن النظر ب�ش�أن هوام�ش الربح للدقائق
املحلية على �سبيل املثال  ،ف�إن االختبار الالحق ل�ضغط الهام�ش الربحي ينظر
ب�ش�أن الهام�ش الربحي الكلي للمنتجات التي يقوم الطرف �صاحب الطلب
بعر�ضها فـي �سوق البيع بالتجزئة  ،مبا فـي ذلك دقائق ال�صوت والر�سائل الن�صية
الق�صرية والبيانات .
ج  -بالن�سبة للتجوال املحلي  ،بدال عن النظر ب�ش�أن هوام�ش الربح للدقائق املحلية
على �سبيل املثال  ،يتم النظر ب�ش�أن الهام�ش الربحي الكلي للمنتجات التي يقوم
الطرف �صاحب الطلب ب�شرائها من الطرف املوفر للخدمة مبا فـي ذلك دقائق
ال�صوت والر�سائل الن�صية الق�صرية والبيانات .
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قــــرار
رقــــم 2016/26
ب�إ�صــدار الئحــة ف�صــل احل�سابــات
ا�ستنادا �إىل قــانـون تنظيـ ــم االت�ص ـ ــاالت ال�ص ـ ــادر باملر�س ــوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانــون تنظيـ ــم االت�صـ ــاالت ال�ص ــادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل الئحة ف�صل احل�سابــات ومتطلباتها التنظيمية وتقديــم املعلومات ال�صــادرة بالقــرار
رق ــم ، 2009/112
و�إل ــى موافـ ـقـ ــة جملـ ــ�س �إدارة هيئـ ــة تنظيـ ــم االت�صــاالت مبوج ـ ــب الق ــرار رقـ ــم 2015/27
بتــاريــخ 2015/11/2م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
يعمــل فــي �ش ـ�أن ف�صــل احل�سابــات ب�أحكــام الالئحــة املرفقــة .
املـــادة الثانيــــة
تلغى الئحة ف�صل احل�سابات ومتطلباتها التنظيمية وتقدمي املعلومات ال�صادرة بالقرار
رقـ ــم  2009/112امل�شـ ــار �إليهـ ــا  ،كما يلغى كل ما يخالـ ــف الالئحة املرفقـ ــة � ،أو يتعـ ــار�ض
مــع �أحكامهـ ــا .
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  5 :من رجـــــــــــــــــــــــــب 1437هـ
املوافــــق  13 :من ابريـــــــــــــــــــــــل 2016م

حممـــد بن حمـــد الرحمــــي
رئيـ�س جمل ــ�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1143
ال�صادرة فـي 2016/4/17م
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الئحـــة ف�صــل احل�سابـــات
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفـيذية امل�شار �إليهما  ،كما يكون للكلمات
والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ف�صــل احل�سابـــات :
�إعداد ح�سابات تنظيمية منف�صلة بوا�سطــة املرخ ــ�ص لــه املهيمن ملختل ــف الأ�ســواق
ذات ال�صلة واخلدمات الفردية التي حتددها الهيئة  ،بحيث ميكن حتديد التكاليف
والإيرادات املرتبطة بكل �سوق ذات �صلة  ،وخدمة فردية ب�صورة منف�صلة .
� - 2إطـار ف�صـل احل�سابـات :
هذه الالئح ــة  ،والإر�ش ــادات  ،وجميع القــرارات والتعليمــات التي ت�صدرها الهيئ ــة
فـيما يتعلق بف�صل احل�سابات .
 - 3الإر�شــــــــادات :
�إر�شـ ــادات ف�ص ــل احل�ساب ــات التي ت�صدرها الهيئة وتعدلها من وقت لآخر  ،والتي
تت�ضمن على �سبيل املث ــال �أحكاما تف�صيليـ ــة حول مراحل ومنهجيات تخ�صي�ص
التكلفة وال�صيغ الواجب ا�ستخدامها  ،لإعداد احل�سابات التنظيمية املنف�صلة .
 - 4احل�سابــات التنظيميــة املنف�صلــة :
احل�سابـ ـ ــات القانونيـ ـ ــة التـ ــي يت ـ ــم ف�صلهـ ـ ــا لأغـ ــرا�ض تنظيمي ـ ـ ــة  ،وفق ـ ــا إلطـ ـ ــار
ف�ص ــل احل�سابــات .
 - 5وثيقـة منهجيـة ف�صـل احل�سابـات :
الوثيقة التي تت�ضمن املبادئ واملنهجيات العليا التي يجب تبنيها لإعداد احل�سابات
التنظيمية املنف�صلة  ،طبقا لأحكام هذه الالئحة .
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 - 6ال�سيا�سـات املحا�سبيــة :
ال�سيا�س ــات التــي تغطــي امل�سائ ــل املحا�سبية الت�شغيلية مث ــل العم ــر االفرتا�ض ــي
للأ�صول وكيفـية التعامل مع الأ�صول غري امللمو�سة .
 - 7امل�ستنــدات املحا�سبيــة :
امل�ستندات التي يتم �إعدادها بوا�سطــة املرخـ�ص لـ ــه املهيمن  ،وفقا لإطـ ــار ف�ص ــل
احل�ساب ــات وتت�ضم ــن ب�صف ــة خا�ص ــة املنهجي ــات التــي يت ــم ا�ستخدامه ــا إلعــداد
احل�سابات التنظيميــة املنف�صل ــة  ،وو�ص ــف ملنهجية التخ�صيـ ــ�ص ومنهجية تقيي ــم
الأ�ص ــول وال�سيا�سات املحا�سبية .
 - 8ال�ســوق ذات ال�صلـــة :
ال�سوق التي مت تعريفها من حيث فئات املنتفعني  ،واملوقع اجلغرافـي  ،وي�شمل ذلك
ب�صفة خا�صة  ،املنتجات �أو اخلدمات التي تعترب قابلة للتبادل �أو اال�ستبدال  ،نظرا
خل�صائ�صها و�أ�سعارها وا�ستخداماتها امل�ستهدفة  ،والتي حتدد بقرار من الهيئة .
 - 9اخلدمـــات الفرديـــة :
اخلدمات التي تندرج بطبيعتها �ضمن ال�سوق ذات ال�صلة .
 - 10التكلفــة املخ�ص�صــة بالكامــل (: )FAC
منهجية للتكلفة يتم عن طريقها تخ�صي�ص جميع التكاليف على خمتلف املنتجات
واخلدمات .
 - 11حما�سبــة التكلفــة التاريخيــة (: )HCA
العرف املحا�سبي الذي يتم مبوجبه ت�سجيل التكاليف والإيرادات والأ�صول ب�صفة
عامة  ،وفقا لقيمتها عند �إجراء املعاملة وتقييم الأ�صول  ،ووفقا لتكلفتها فـي وقت
ال�شراء .
 - 12حما�سبــة التكاليــف احلاليــة (: )CCA
الع ــرف املحا�سبــي الــذي يتم مبقت�ض ــاه تقيي ــم الأ�ص ــول  ،وفقــا للتكاليـ ــف احلاليـ ــة
ال�ستبدالها .
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 - 13التكلفــة التدريجيــة طويلــة الأمــد (: )LRIC
منهجي ــة للتكلف ــة ت�ستخدم لقيا�س التكاليف االقت�صادية التدريجيــة التــي تن�ش ـ�أ
على املدى الطويل  ،ب�سبب زيادة معينة فـي حجم الإنتاج .
 - 14تقريـــر التدقيـــق :
التقرير الذي ي�صدره املدقق التنظيمي وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،والذي يت�ضمن
ر�أيه ب�ش�أن احل�سابات التنظيمية املنف�صلة للمرخ�ص له املهيمن .
 - 15الإقـرار بامل�س�ؤوليــة :
ا إلقــرار الواجـ ــب تقدميه مـ ــن املرخ ــ�ص لـ ــه املهيمــن �إلــى الهيئــة بـ ـ�أن احل�سابـ ــات
التنظيمية املنف�صلة قد مت �إعدادها  ،وفقا ملتطلبات �إطار ف�صل احل�سابات .
� - 16سعــر التحويــــل :
املقابل املايل الذي يطبق �أو يفرت�ض �أن يطبق بوا�سطة املرخ�ص له على نف�سه ،
نظي ــر تقديـ ـ ــم خدمة �أو خدمات بوا�سطة �سوقه ذات ال�صل ــة �أو خدم ــته الفردي ــة
�إىل �سوق �أو خدمة فردية �أخرى ذات �صلة  ،بح�سب الأحوال .
 - 17املتو�ســط املرجــح لتكلفــة ر�أ�س املــال (: ) WACC
�أقل عائد يتوقع �أن يحققه املرخ�ص له من ر�أ�س املال الذي ي�ستثمره فـي عمله .
� - 18ســوق التجزئــــة :
�س ــوق تقدي ــم خدم ــات االت�صـ ــاالت �إلـ ــى املنتفــع ال ــذي ال يك ــون موف ــرا خلدم ـ ــات
االت�صاالت  ،والتي يتم تعريفها من قبل الهيئة على �أنها �سوق ذات �صلة .
� - 19سـوق البيــع باجلملــة :
�سوق ذات �صلة ت�شمل اخلدمات التي يتم تقدميها للمرخ�ص لهم الآخرين .
 - 20احل�سابــات القانونيــة :
القوائم املالية التي يعده ــا املرخــ�ص لـ ــه وفقا للقانون  ،وفـي احلاالت التي يطلب
فـيها من املرخ�ص له �إعداد وتقدمي هذه احل�سابات القانونية فـي �أكرث من دولة
من بينها �سلطنة عمــان  ،ف ـ�إن احل�سابات القانوني ــة  ،تك ــون هــي تلك احل�ساب ــات
التي يتم �إعدادها للوفاء بااللتزامات القانونية لل�سلطنة .
 - 21ال�سنـــة املاليــــة :
مدة ( )12اثني ع�شر �شهرا ميالدي ــا  ،يقــوم املرخ�ص لــه خاللهــا ب�إع ــداد ح�سابـ ــاتـه
القانونية طبقا للقانون .
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املـــادة ( ) 2
نطـــاق التطبيــــق
أ�  -ت�سري �أحكام هذه الالئحة على املرخ�ص له املهيمن الذي تلزمه الهيئة بقرار منها
ب�إعداد ح�سابات تنظيمية منف�صلة .
ب  -يجوز للهيئة فـي احلاالت التي تقدرها  ،وبناء على طلب كتابي م�سبب من املرخ�ص له
املهيمــن  ،امللزم ب�إعـ ــداد ح�ساب ــات تنظيمية منف�صلـ ــة وفقا حلكم البـند ( �أ ) من هذه
امل ــادة  ،ا�ستثنا�ؤه من �أي من �أحكام هذه الالئحة .
وفـي جميع الأحوال يكـ ــون اال�ستثنـ ــاء مبوجب �إخطـ ــار كتابــي م ــن الهيئـ ـ ــة  ،وفقـا لل�شروط
والأحك ــام التــي حتددهــا .
املـــادة ( ) 3
االلتـــزام باملواعيـــــد
يلتزم املرخ�ص له املهيمن ب�إن�شاء الأنظمة املحا�سبية والرتتيبات الالزمة  ،لتقدمي التقارير
للوف ــاء بااللتزامـ ــات النا�شئ ـ ــة عـ ــن تطبي ــق ه ــذه الالئحـ ــة فـي موعدها  ،طبقـ ــا لأحكـ ــام
هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 4
تقديـــــم املعلومــــــات
للهيئة �أن تطلب كتابة من املرخ�ص له املهيمن خالل الفرتة التي حتددها  ،تزويدها
باملعلومــات والإي�ضاحــات املتعلقــة بجميــع النمــاذج وامل�ستنــدات واحل�سابــات التنظيمي ــة
املنف�صلــة التــي يتــم �إ�صدارهــا وفقــا لأحكام هذه الالئحة  ،وطبقا للطريقة التي حتددها
الهيئ ــة  ،ويلت ــزم املرخــ�ص لــه املهيمـن بتقديــم كافــة املعلومــات والإي�ضاحـات �إىل الهيئة ،
وذلك خالل الإطار الزمني الذي حتدده .
املـــادة ( ) 5
الأولويـــة فـي التطبيـــق
فـي حـ ــال حـ ــدوث �أي خـ ــالف فـي تطبيق �أحكام �إطار ف�صـ ــل احل�سابـ ــات  ،تك ـ ــون الأولوي ـ ــة
فـي التطبيق وفقا للرتتيب الآتي :
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�أ  -ه ــذه الالئح ــة .
ب � -أي قرار �أو توجيه ت�صدره الهيئة  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
ج  -الإر�ش ـ ــادات .
املـــادة ( ) 6
�إ�صــدار القــرارات والإر�شـــادات
للهيئة �أن ت�صدر القرارات والتوجيهات والإر�شادات والتعليمات الالزمة لتنفـيذ �أحكام هذه
الالئحة فـي الوقت  ،وبالكيفـية التي تقدر مالءمتها .
املـــادة ( ) 7
التكاليــف التــي يتــم حتملهـــا
يجب �أن يتحمل املرخ�ص له املهيمن جميع التكاليف الناجمة عن تطبيق �أحكام هذه
الالئحــة  ،ومنهــا تكاليــف املدقــق التنظيمـي �ســواء كــان معيــنا بوا�سطــة املرخ�ص له املهيمن
�أو بوا�سطة الهيئة  ،والتكاليف املرتتبة على التزام املدقق التنظيمي بالرد على الأ�سئلة
وعقد االجتماعات مع الهيئة .
املـــادة ( ) 8
حفــــظ البيانـــــات
يجب على املرخ�ص له املهيمن �ضمان حفظ احل�سابات واملعلومات وال�سجالت وامل�ستندات
التـ ــي تـ ــم علـ ــى �أ�سا�سهـ ــا إ�عـ ــداد احل�ساب ـ ــات التنظيميـ ــة املنف�صلـ ـ ــة  ،ملـ ــدة ال تقـ ــل ع ــن ()5
خمــ�س �سنوات من تاريخ تقدميها �إىل الهيئة .
الف�صـــل الثانـــي
احل�سابـات التنظيميـة املنف�صلـة
�أوال  :مبـادئ ف�صـــل احل�سابــــات
املـــادة ( ) 9
يلتزم املرخ�ص له املهيمن ب�إعداد احل�سابات التنظيمية املنف�صلة على �أ�سا�س املبادئ
الآتيــة  ،وذلــك علــى النحـ ــو املب ـيــن فـي الإر�ش ــادات  ،عل ــى �أن يتم تطبيقه ــا مبراع ــاة
الرتتيب الآتي :
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�أ  -الأولوية والن�سبية .
ب � -سببية التكلفة .
ج  -املو�ضوعية .
د  -التوافق .
هـ  -املادية .
و  -ال�شفافـية .
ثانيا � :إعــداد احل�سابـــات التنظيميــة املنف�صلـــة
املـــادة ( ) 10
يلتزم املرخ�ص له املهيمن ب�إعداد احل�سابات التنظيمية املنف�صلة  ،وفقا لإطار ف�صل
احل�سابــات  ،ووثيقــة منهجيــة ف�صــل احل�سابــات  ،وامل�ستنــدات املحا�سبيـة واملعاييـر
الدولية لتقدمي التقارير املالية .
املـــادة ( ) 11
يتم �إعداد احل�سابات التنظيمية املنف�صلة على �أ�سا�س �سنوي لكل �سوق من الأ�سواق
ذات ال�صلة التي تقرر الهيئة �أن املرخ�ص له املهيمن يتمتع فـيها مبركز مهيمن ،
ولكل خدمة فردية فـي تلك ال�سوق ذات ال�صلة  ،طبقا ملتطلبات الإر�شادات .
املـــادة ( ) 12
يلتزم املرخ�ص له املهيمن تنفـيذا حلكم امل ــادة ( )11من هذه الالئحة ب�إعداد قائمة
كامل ــة باخلدم ــات الفرديـ ــة لكـ ــل �سـ ــوق ذات �صلـ ــة  ،طبق ــا ملتطلب ــات الإر�شـ ــادات ،
و�أن يقدمها �إىل الهيئة للح�صول على موافقتها .
املـــادة ( ) 13
يجب �أن تقدم قائمة اخلدم ــات الفرديــة امل�شــار �إليهـ ــا فـي امل ـ ــادة ( )12م ــن ه ـ ــذه
الالئحة  ،فـي املرة الأوىل خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من حتديد الهيمنة
�أو �إ�صــدار هــذه الالئحــة � ،أيهم ــا يحــدث الحق ــا  ،وبعــد املـ ــرة الأولـ ــى للتقديـ ــم ،
يجــب �إعــداد قائمــة حديثــة باخلدمــات الفرديــة  ،وتقدميهــا كــل عــام خــالل فتــرة
ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من انتهاء كل �سنة مالية .
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املـــادة ( ) 14
�إذا مل تتخذ الهيئة �أي �إجراء خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدمي
قائمــة اخلدمــات الفردي ــة وفق ــا للمادة ( )13من هذه الالئحة  ،تعتب ــر قائم ــة
اخلدمات الفردية املقدمة من املرخ�ص له املهيمن معتمدة من الهيئة .
املـــادة ( ) 15
�إذا قـ ــررت الهيئـ ــة عدم اعتماد قائمـ ــة اخلدمات الفردية  ،فيجوز لهـ ــا �أن تطلـ ــب
م ــن املرخ�ص له املهيم ــن �إج ــراء تعديالت حمددة عليهــا  ،خ ــالل الإطــار الزمنــي
الذي حتدده .
املـــادة ( ) 16
يجوز للهيئة عند مبا�شرة التحقيق فـي �أي ت�صرفات حمتملة منافـية للمناف�سة
من قبل املرخ�ص له املهيمن � ،أو لأي �أ�سباب معقولة �أخرى � ،أن تطلب من املرخ�ص
له املهيمن �أن يقدم خالل الإطار الزمني املقرر �أي من الآتي :
أ� �	-أي معلومات حما�سبية لأي خدمة فردية �أو �سوق ذات �صلة يعمل املرخ�ص
له املهيمن فـيها  ،ولكن مل تعلن الهيئة متتعه فـيها مبركز مهيمن .
ب �	-أي معلومات حما�سبية �أخرى بالإ�ضافة �إىل تقدمي احل�سابات التنظيمية
املنف�صلة �سنويا .
املـــادة ( ) 17
يجوز للهيئـة ا�ستيف ــاء للمتطلبــات املذك ــورة فـي امل ــادة ( )16من هذه الالئحة ،
ال�سمــاح للمرخ ـ ــ�ص ل ــه املهيم ــن بتقديـ ــم معلومــات �إجمالي ــة �أو خمت�صـ ــرة ب�شـ ـ�أن
�أي �سوق ذات �صل ــة ل ــم تعلن الهيئة متتعه فـيه ــا مبركز مهيمن � ،إذا كان ذلك
ال ي�ؤثر بناء علــى تقديـ ــر الهيئــة على �ضمان وفاء املرخ�ص له املهيمن بكاف ــة
التزامات ـ ـ ــه التنظيمية .
املـــادة ( ) 18
على املرخ�ص له املهيمن اتخــاذ كافــة الإجــراءات ال�ضروريــة  ،ل�ضمــان اال�ستجابــة
الفورية ملتطلبات الهيئة املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )16من هذه الالئحة .
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ثالثا  :وثيقة منهجية ف�صل احل�سابات
املـــادة ( ) 19
يلتزم املرخ�ص له املهيمن قبل تقدميه احل�سابات التنظيمية املنف�صلة فـي املرة
الأوىل تطبيقا لأحكـام هــذه الالئحــة  ،ب�إعــداد وثيقــة منهجيــة ف�صــل احل�سابــات
وتقدميها �إىل الهيئة  ،للموافقة عليها خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ االلتزام
ب�إعداد احل�سابات التنظيمية املنف�صلة �أو �إ�صدار هذه الالئحة � ،أيهما يحدث
الحقا .
املـــادة ( ) 20
يجب �أن ت�شتمل وثيقة منهجية ف�صل احل�سابات على الأقل املعلومات الآتية :
أ�  -مبادئ املحا�سبة التنظيمية .
ب  -ال�سيا�س ــات املحا�سبي ـ ــة  ،ويجب �أن تتطاب ــق هـ ــذه ال�سيا�س ــات مــع ال�سيا�سـ ــات
امل�ستخدمة فـي �إعداد احل�سابات القانونية للمرخ�ص له املهيمن .
ج  -نبذة عن عملية تخ�صي�ص التكلفة .
د  -منهجيات التخ�صي�ص .
هـ  -منهجية �أ�سعار التحويل .
و  -منهجيات تقييم الأ�صول .
ز  -منهجية التكلفة التدريجية طويلة الأمد .
ح  -منهجية تكلفة ر�أ�س املال .
املـــادة ( ) 21
تتول ــى الهيئــة مراجعــة وثيقــة منهجيــة ف�صــل احل�سابــات خالل ( )3ثالثة �أ�شهر
من ا�ستالمها  ،ولها اتخاذ �أي من الآتي :
أ� -املوافقة عليها دون تعديل .
ب -ا�شرتاط املوافقة عليها �شريطة �إخ�ضاعها للتعديالت التي حتددها الهيئة .
ج  -الرف�ض امل�سبب  ،و�إخطار املرخ�ص له املهيمن بتقدمي وثيقة منهجية ف�صل
ح�سابات �أخرى  ،وذلك خالل الفرتة الزمنية التي حتددها الهيئة .
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د -ت�أجيل املوافقة �إىل حني تقدمي امل�ستندات املحا�سبية واحل�سابات التنظيمية
املنف�صلة بوا�سطة املرخ�ص له املهيمن .
املـــادة ( ) 22
يجوز للهيئة �أن تطلب من املرخ�ص له املهيمن �أي معلومات �أو �إي�ضاحات ذات
�صلة تراها �ضرورية ملراجعة وثيقة منهجية ف�صل احل�سابات  ،وعلى املرخ�ص له
املهيمن تقدمي هذه املعلومات  ،خالل الفرتة الزمنية التي حتددها .
املـــادة ( ) 23
�إذا مل يقم املرخ�ص له املهيمن بتقدمي املعلومات �أو الإي�ضاحات املطلوبة خالل
الفرتة الزمنية املمنوحة له  ،فيجوز للهيئة متديد تلك الفرتة  ،على �أال ي�ؤثر هذا
التمديد على املوعد النهائي لتقدمي احل�سابات التنظيمية املنف�صلة  ،وفقا لأحكام
هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 24
يتعني على املرخ�ص له املهيمن بعد تقدميه وثيقة منهجية ف�صل احل�سابات للمرة
الأولــى  ،تقدميهــا �إلـى الهيئــة على �أ�سا�س �سنوي خالل مدة ال تتجاوز (� )2شهرين
من انتهاء ال�سنة املالية .
املـــادة ( ) 25
يجب �أن يكـ ــون التقدمي ال�سنوي لوثيقة منهجية ف�صـ ــل احل�ساب ــات م�صحوب ــا
بامل�ستندات الإ�ضاف ــية  ،مت�ضمن ــة التعديالت التي �أجريت على الن�سخـ ــة ال�سابق ــة
املعتم ـ ـ ـ ـ ــدة لهـ ـ ــذه الوثيق ـ ــة � -إن وجـ ــدت  ، -و�أ�سب ـ ــاب هـ ــذه التعديـ ــالت و�أثره ـ ــا
على احل�سابات التنظيمية املنف�صلة .
املـــادة ( ) 26
تقوم الهيئة ب�إخطار املرخ�ص له املهيمن مبوافقتها على التعديالت التي �أجراها
املرخ�ص له املهيمن على الوثيقة  ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوم عمل من ا�ستالمها
التقدمي ال�سنوي لوثيقة منهجية ف�صل احل�سابات .
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املـــادة ( ) 27
�إذا ل ـ ــم تواف ـ ــق الهيئ ـ ــة علـ ــى التعديـ ـ ـ ــالت الت ــي �أجراهـ ــا املرخ ـ ـ ــ�ص لـ ـ ـ ــه املهيمــن
على الوثيقة  ،حت ــدد الهيئة التعديالت املطلوب �إجرا�ؤها على وثيقة منهجية
ف�صـ ــل احل�سابـ ــات  ،وعلـ ــى املرخـ ــ�ص ل ــه املهيم ــن االلتـ ــزام بت�سليمهـ ــا خ ـ ــالل ()7
�سبعـ ــة �أيام عمل من ا�ستالمه طلبا بذلك .
املـــادة ( ) 28
يجـ ــوز للهيئـ ــة �أن تل ــزم املرخ ــ�ص لـ ــه املهيم ــن بتعدي ــل وثيق ــة منهجيـ ــة ف�صـ ــل
احل�سابات  ،ويتم تعديل الوثيقة بعد الت�شاور مع املرخ�ص له املهيمن .
املـــادة ( ) 29
�إذا ل ــم تتخ ــذ الهيئـ ــة �أي �إج ــراء خ ــالل الفتــرة املن�ص ــو�ص عليـه ــا فـي امل ــادة ()26
مــن ه ــذه الالئحـ ــة  ،فتعتبـ ــر وثيق ــة منهجي ــة ف�صـ ــل احل�ساب ــات املقدمة معتمـ ــدة
من الهيئة .
رابعا  :تقدمي احل�سابات التنظيمية املنف�صلة
املـــادة ( ) 30
يلــتزم املرخ�ص لـ ــه املهيم ــن ب�إع ــداد احل�سابـ ــات التنظيمية املنف�صل ــة وامل�ستن ـ ــدات
املحا�سبية وتقدميها �إىل الهيئة على �أ�سا�س �سنوي .
املـــادة ( ) 31
يجب �أن تت�ضمن احل�سابات التنظيمية املنف�صلة على الأقل الآتي :
أ�  -ح�ساب الأرباح واخل�سائر .
ب  -بيان متو�سط ر�أ�س املال امل�ستثمر .
ج  -ك�شوف املطابقة .
د  -بيان �أ�سعار التحويل .
هـ  -بيان متو�سط �إيراد الوحدة .
و  -بيان تكلفة وحدة مكونات ال�شبكة .
ز  -بيان عوامل الت�سيري وتكلفة اخلدمات لوحدة ال�شبكة .
ح  -مالحظات على احل�سابات التنظيمية املنف�صلة .
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املـــادة ( ) 32
يجــب تقدي ــم املجموعة الأوىل م ــن احل�ساب ــات التنظيمــية املنف�صل ــة بوا�سط ــة
املرخ�ص له املهيمن  ،الذي مل يكن خا�ضعا من قبل لهذا االلتزام � ،إىل الهيئة
بناء على مبد أ� التكلفة املخ�ص�صة بالكامل با�ستخدام حما�سبة التكلفة التاريخية ،
خالل فرتة ال تتجــاوز ( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ التكلي ــف ب�إعداد احل�ساب ــات
التنظيمية املنف�صلة �أو الإخطار بهذه الالئحة � ،أيهما يحدث الحقا .
املـــادة ( ) 33
يلتزم املرخــ�ص له املهيمن عند تقدمي املجموعة الثانيــة وما بعده ــا م ــن ح�ساباتـ ــه
التنظيمية املنف�صلة  ،بتقدمي تلك احل�سابات �إىل الهيئـة بنـاء علـى مبد�أ التكلفـة
املخ�ص�صة بالكامــل  ،با�ستخ ــدام حما�سبــة التكلفة التاريخية  ,ومبد أ� التكلفــة
املخ�ص�صــة بالكام ـ ــل با�ستخ ــدام حما�سبـ ــة التكاليـ ـ ــف احلالي ـ ــة  ،ومبــد�أ التكلفــة
التدريجيــة الطويلة الأمــد  ،خ ـ ــالل فتــرة ال تتج ـ ــاوز (� )6ست ـ ــة �أ�شه ــر من انتهــاء
ال�سنـة املالية للمرخ�ص له املهيمــن التي تتعلق بها هذه التكاليف .
املـــادة ( ) 34
يجب على املرخ�ص له املهيمن الذي كان ملزما قبل العمل ب�أحكام هذه الالئحة ،
بتقدمي ح�ساباته التنظيمية املنف�صلة �إىل الهيئة بناء على مبد أ� التكلفة املخ�ص�صة
بالكامل  ،با�ستخدام حما�سبة التكلفة التاريخية ومبد�أ التكلفة املخ�ص�صة بالكامل
با�ستخدام حما�سبة التكاليف احلالية ومبد�أ التكلفة التدريجية الطويلة الأمد ،
خالل فرتة ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر من انتهاء ال�سنة املالية للمرخ�ص له املهيمن
التي تتعلق بها هذه التكاليف  ،وذلك وفقا لهذه الالئحة .
املـــادة ( ) 35
يجب �أن يكون تقدمي احل�سابات التنظيمية املنف�صلة م�صحوبا بوثيقة منهجية
ف�صل احل�سابات  ،وامل�ستندات املحا�سبية والنماذج ذات ال�صلة  ،وتقرير التدقيق ،
و�إقرار امل�س�ؤولية الذي يجب �إعداده وفقا للنموذج املقرر فـي الإر�شادات وتوقيعه
من قبل الرئي�س التنفـيذي للمرخ�ص له املهيمن �أو من فـي حكمه  ،و�أي معلومات
�أخرى يتطلبها �إطار ف�صل احل�سابات .
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خام�سا � :سعـــــر التحويـــــــل
املـــادة ( ) 36
يجب حتديد �سعر التحويل وفقا للإر�شادات  ،واملبادئ الآتية :
�أ � -أن ين�سب �سعر التحويل �إىل الأ�سواق ذات ال�صلة واخلدمات الفردية  ،وفقا
للأن�شطة التي تت�سبب فـي حتقيق ا إليــرادات �أو تكب ــد التكاليف � ،شريط ــة
�أن يكون ذلك مو�ضوعيا  ،و�أال يكــون الغر�ض م ــنه حماب ــاة �أي �سـ ــوق ذات
�صل ــة �أو خدمة فردية .
ب � -أن يكون هناك توافق فـي معاملة �سعر التحويل من عام لعام  ،ما مل يكن
التغيري مربرا ومعتمدا .
ج � -أن تت�سم الطرق امل�ستخدمة فـي حتديد �سعر التحويل بال�شفافـيــة  ،ويجب
�أن تكون �أ�سعار التحويل امل�ستخدمة مربرة .
د  -يحدد �سعر التحويل لال�ستخدام الداخلي بني الوحدات الداخلية للمرخ�ص
له كحا�صل �ضرب اال�ستخدام فـي ال�سعر املرجعي للوحدة  ،ويجب �أن يكون
�سعـ ــر الوحـ ــدة لال�ستخدام الداخلي م�ساويا لل�سعر الذي �سيت ــم تقا�ضيـ ــه
فـي حالة بيع املنتج �أو اخلدمة خارجيا .
هـ � -أن تف�صح احل�سابات التنظيمية املنف�صلة عن �أ�سعار التحويل بني الأ�سواق
ذات ال�صلة واخلدمات الفردية  ،وعلى املرخ�ص له املهيمن �أن يوثق بطريقة
وا�ضح ــة �ضمـ ــن امل�ستن ـ ــدات املحا�سبيـ ــة كيفـي ـ ــة حتقيـ ــق �سعـ ــر التحويـ ـ ــل
بني خمتلف الأ�سواق ذات ال�صلة واخلدمات الفردية .
�ساد�سا  :امل�ستنـــدات املحا�سبيــــة
املـــادة ( ) 37
يلتزم املرخـ�ص لـه املهيمــن بتقدمي امل�ستندات املحا�سبية �إىل الهيئـة  ،مرفقا بهـ ــا
احل�سابات التنظيمية املنف�صلة .
املـــادة ( ) 38
يجب �أن ت�شتمل امل�ستندات املحا�سبية على احلد الأدنى من املعلومات وامل�ستندات
املقررة فـي الإر�شادات .
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�سابعا  :ن�شر وثيقة منهجية ف�صل احل�سابات واحل�سابات التنظيمية املنف�صلة
املـــادة ( ) 39
يجوز للهيئة  ،ن�شر �أو توجيه املرخ�ص ل ــه املهيمن بن�شر وثي ــقة منهجية ف�صل
احل�سابـ ــات  ،واحل�سابـ ــات التنظيمي ــة املنف�صلـ ــة وامل�ستن ــدات املحا�سبيــة الت ــي تـ ــم
تقدميها �إىل الهيئة  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 40
يجوز للهيئة �أن حتدد الطريقة و�أي �أمور �أخرى تراها منا�سبة  ،تتعلق بن�شر وثيقة
منهجية ف�صل احل�سابات  ،واحل�سابات التنظيمية املنف�صلة وامل�ستندات املحا�سبية .
املـــادة ( ) 41
للهيئة �أن تطلب من املرخ�ص له املهيمن �إعداد ن�سـخ منف�صلة من وثيقة منهجية
ف�ص ـ ــل احل�سابـ ــات  ،واحل�سابـ ـ ــات التنظيمي ــة املنف�صلـ ــة وامل�ستن ـ ــدات املحا�سبي ــة ،
�أو �أي معلومات م�ضمنة فـيها لأغرا�ض الن�شر .
املـــادة ( ) 42
يجوز للمرخ�ص له املهيمن تقدمي طلب كتابي �إىل الهيئة بعدم ن�شر معلومات
معينة مع تقدمي املربرات املنطقية لهذا الطلب  ،وللهيئة �أن تقرر �أن ن�شر هذه
املعلومات يحقق امل�صلحة العامة � ،إذا كانت �إيجابيات هذا الن�شر تفوق �أي �سلبيات
قد يتعر�ض لها املرخ�ص له املهيمن .
املـــادة ( ) 43
للهيئة �أن تنظر عندما تقرر �أن هناك �إيجابيات للن�شر وفقـا للم ــادة ( )42من هذه
الالئحة  ،مراعاة االعتبارات الآتية :
أ�  -مدى �أهمية هذه املعلومات لأغرا�ض حتقيق ال�شفافـية والتحقق من التزام
املرخ�ص له املهيمن بهذه الالئحة .
ب � -إذا كان ن�شر موجز �أو ن�سخة منقحة من املعلومات ذات ال�صلة  ،يتم �إعدادها
بوا�سطة الهيئة �أو تقرتح كبديل بوا�سطة املرخ�ص له املهيمن � ،سيكون
كافـيا حتت هذه الظروف .
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الف�صــل الثالـــث
تدقيـق احل�سابـات التنظيميـة املنف�صلـة
�أوال  :تعيــني املدقــــق التنظيمـــــي
املـــادة ( ) 44
يجــب علــى املرخ ــ�ص ل ــه املهيم ــن تعي ــني مدق ــق تنظيم ــي م�ستقـ ــل  ،للقيام بتدقي ــق
احل�سابات التنظيمية املنف�صلة  ،وفقا لهذه الالئحة .
املـــادة ( ) 45
يتم تعيني املدقق التنظيمي باالتفاق بني املرخ�ص له املهيمن  ،واملدقق التنظيمي
والهيئة .
املـــادة ( ) 46
يجــب �أن يكـون املدقــق التنظيمــي الــذي يت ــم تعيين ــه  ،مرخ�صا له ب�إجراء �أعم ــال
التدقيق فـي ال�سلطنة  ،ويجب �أن يكون من املدققني امل�شهود لهم بالكفاءة .
املـــادة ( ) 47
يجب �أن يكون املدقق التنظيمي الذي يتم تعيينه م�ستقال عن �أي جهة تقدم الدعم
�أو الن�صح ب�أي طريقة كانت للمرخ�ص له املهيمن فـي �إعداد ح�ساباته التنظيمية
املنف�صلة � ،أو وثيقة منهجية ف�صل احل�سابات � ،أو امل�ستندات املحا�سبية �أو النماذج
الأخرى ذات العالقة  ،وعليه �أن يفـي باملتطلبات املن�صو�ص عليها فـي الإر�شادات .
املـــادة ( ) 48
علــى املرخــ�ص لـه املهيمــن تزوي ــد الهيئة كتابي ــا قبـ ــل (� )6ست ــة �أ�شهــر علــى ا ألق ــل
من التاريخ املطلوب فـيه تقدمي احل�سابات التنظيمية املنف�صلة  ،بالآتي :
أ�  -ا�سم املدقق التنظيمي املقرتح وعنوانه .
ب  -ت�أكيد ا�ستقاللية املدقق التنظيمي .
ج  -نطاق التدقيق املقرتح واخلطة التف�صيلية للتدقيق .
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د  -م�سودة االتفاقية الثالثية بني املدقق التنظيمي واملرخ�ص له املهيمن والهيئة ،
�شاملة التزامات املدقق التنظيمي وم�س�ؤولياته جتاه الهيئة .
املـــادة ( ) 49
يجوز للهيئة �أن تعقد اجتماعات مع املدقق التنظيمي املقرتح �أو املرخ�ص له املهيمن
�أو كليهما  ،كما يجوز لها �أن تطلب �أي �إي�ضاحات �إ�ضافـية .
املـــادة ( ) 50
للهيئـ ـ ــة �أن تخطـ ـ ــر املرخـ ـ ــ�ص لـ ــه املهيـمـ ـ ــن  -كتاب ـ ـ ــة  -باعرتا�ضاتهـ ـ ــا و�أ�سبـ ـ ـ ـ ــاب
هذه االعرتا�ضات  ،وذلك فـيما يتعلق بالآتي :
�أ  -تعيني املدقق التنظيمي للمرخ�ص له املهيمن  ،وللهيئة �أن تطلب تعيني مدقق
تنظيمي �آخــر � ،إذا ر�أت �أن املدقـ ــق التنظيم ــي الــذي عينــه املرخ ــ�ص ل ــه املهيمــن
ال يفـي مبتطلبات هذه الالئحة �أو الإر�شادات .
ب  -نطاق التدقيق واخلطة التف�صيلية للتدقيق .
ج  -م�سـ ــودة االتفاقي ــة الثالثيـ ــة ب ــني املدق ــق التنظيم ــي واملرخ ــ�ص لـ ــه املهيم ــن
والهي ــئة  ،ويجوز لها �أن توجه املرخ�ص له املهيمن ب�إجراء التغييــرات املالئمة
فـي االتفاقية .
املـــادة ( ) 51
للهيئة �أن تطلب عقد اجتماعات مع املدقق التنظيمي بعد تعيينه  ،وذلك ملناق�شة
عمله �إىل جانب �أي معلومات و�إي�ضاحات �أخرى تراها منا�سبة .
املـــادة ( ) 52
للهيئة �أن تطلب �إجراء التدقيق بوا�سطة مدقق تنظيمي �آخر على نفقة املرخ�ص له
املهيمــن � ،إذا ف�شــل املدق ــق التنظيمي املعني مبدئيا بوا�سطة املرخـ ــ�ص ل ــه املهيم ــن
فـي الوفاء مبتطلبات �إطار ف�صل احل�سابات .
املـــادة ( ) 53
يكون املرخ ــ�ص ل ــه املهيمن م�سـ ـ�ؤوال عـ ــن تعي ــني املدقق التنظيم ــي  ،وع ــن االنته ــاء
من التدقيق .
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ثانيا  :تدقيق احل�سابات التنظيمية املنف�صلة
املـــادة ( ) 54
تخ�ض ــع احل�ساب ــات التنظيمي ــة املبني ــة عل ــى مب ــد�أ التكلف ــة املخ�ص�ص ــة بالكامــل ،
با�ستخدام حما�سبة التكلفة التاريخية ومبد أ� التكلفة املخ�ص�صة بالكامل با�ستخدام
حما�سبــة التكاليــف احلاليــة ومبــد�أ التكلفــة التدريجيــة الطويلــة الأمــد  ،لتدقيق
م�ستقل  ،وفقا للمعايري الدولية للتدقيق .
ثالثا  :ر�أي املدقق التنظيمي
املـــادة ( ) 55
يجب �أن يكون ر�أي املدقق التنظيمي كالآتي :
�أ �	-أن احل�سابات التنظيميـ ــة املنف�صلة تقدم ب�صورة عادل ـ ــة ()Fairly Present
وفق ــا لوثيق ــة منهجي ــة ف�ص ــل احل�سابـ ــات  :النتائ ــج  ،ومت ــو�سط ر�أ�س املـ ـ ــال
امل�ستثمر  ،والتكاليف التي حتملتها ال�شركة .
ب �	-أن احل�سابــات التنظيمي ــة املنف�صلـ ــة مت �إعدادهـ ــا وفقا ملتطلبات �إطـ ــار ف�ص ــل
احل�سابات .
املـــادة ( ) 56
يجــوز تقديــم تقريــر التدقيــق حــول احل�سابــات التنظيميــة املنف�صلــة  ،التــي يتــم
�إعدادها با�ستخدام التكلفة التدريجية الطويلة الأمد  ،على �أ�سا�س " مت �إعداده
ب�صورة �سليمة "وفقا لـ ( (PPIAWما مل تطلب الهيئة تقريرا على �أ�سا�س" يقدم
ب�صورة عادلة "(. )Fairly Present
رابعا  :تقريــــر التدقيـــــق
املـــادة ( ) 57
على املدقق التنظيمــي �إر�ســال تقري ــر التدقيق �إىل املرخ ــ�ص ل ــه املهيمن والهيئـ ــة ،
على �أن يرفق هذا التقرير مع احل�سابات التنظيمية املنف�صلة  ،وال يعد جزءا منها .
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املـــادة ( ) 58
يجب �أن يبني تقرير التدقيق بو�ضوح م�س�ؤوليات املدقق التنظيمي واملرخ�ص له
املهيمن  ،والأ�سا�س الذي مت بناء عليه �إجراء التدقيق  ،والر�أي الذي مت التو�صل �إليه .
املـــادة ( ) 59
يج ــب �أن يكـ ــون تقري ــر التدقيـ ــق م�صحوب ـ ــا ب ـ ـ�إقرار اال�ستيفــاء م ــن قبـ ــل املدقـ ــق
التنظيمي  ،على �أن ي�شتمل �إقرار اال�ستيفاء على الأقل الآتي :
أ� -العمل الذي قام به املدقق التنظيمي .
ب  -نطاق وحدود التدقيق .
	�قـ ــرار بع ــدم وج ـ ــود �أي عالق ــة بني املدقق التنظيمي واملرخ ــ�ص له املهيمن ،
ج -إ
�أو ب�أي م�صالح للمدقق التنظيمي فـي ال�شركات �أو الفروع التابعة للمرخ�ص
له  ،فـيما عدا العالقة باملدقق التنظيمي املتعلقة بهذا التقرير .
د  -ا�ستنتاجات املدقق التنظيمي .
هـ  -كافة املخالفات التي مت ر�صدها .
و �	-إي�ضـ ــاح م ـ ــا �إذا كـ ــان املدق ــق التنظيمي قـ ـ ــد ح�ص ــل علـ ــى جميـ ـ ــع املعلوم ـ ــات
والتو�ضيحات التي طلبها .
ز  -ما �إذا كان املرخ�ص له املهيمن  ،ح�سب ر�أي املدقق التنظيمي  ،قد احتفظ
بال�سجالت املحا�سبية ال�سليمة من خالل فح�صها  ،فـي �سبيل جمع املعلومات
املطلوبة ب�صورة �شاملة ودقيقة .
ح  -ما �إذا كانت احل�سابات التنظيمية قد مت �إعدادها فـي كافة جوانبها املادية ،
ح�سب ر�أي املدقق التنظيمي  ،وفقا لوثيقة منهجية ف�صل احل�سابات .
ط  -ما �إذا كان املدقق التنظيمي قد قام  ،م�ستعينا بنظام العينة  ،بتدقيق املعلومات
والعمليات املطلوبة ال�ستكمال احل�سابات التنظيمية املنف�صلة  ،والتي مل تدقق
كجــزء مــن الإجــراءات القانونيــة للمرخــ�ص لــه املهيمــن بخ�ص ــو�ص تقديــم
التقارير .
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ي  -ما �إذا كان املرخ�ص له املهيمن قد قام مبراجعة منهجية املتو�سط املرجح
لتكلفة ر�أ�س املال وعملياتها احل�سابية  ،ووجدها منا�سبة .
ك  -ما �إذا كان املدقق التنظيمي قد قام بتدقيق النظام املحا�سبي ومناذجه بدرجة
تثبت �صلتها باحل�سابات التنظيمية املنف�صلة  ،ووجدها متوافقة مع املتطلبات .
املـــادة ( ) 60
علــى املرخ ــ�ص لــه املهيمــن �إط ــالع الهيئــة  ،بنــاء علــى طلبهــا  ،علــى �سيـر التدقيق ،
وعليه تنظيم اجتماعات املدقق التنظيمي مع الهيئة .
املـــادة ( ) 61
فـي حال عدم و�ضوح �أي متطلبات  ،على املرخ�ص له املهيمن �أو املدقق التنظيمي -
بح�ســب ا ألحــوال � -أن يطلــب مــن الهيئــة تزويــده بالإي�ضاحــات الالزمة فـي الوقت
املنا�سب  ،حتى يتمكن من االلتزام بجدول مواعيده والتقيد مبتطلبات هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 62
للهيئة احلق فـي خماطبة املدقق التنظيمي بغر�ض مناق�شة الإجراءات الواجب
تطبيقها ملبا�شرة التدقيق � ،أو مناق�شة النتائج التي يتم التو�صل �إليها من قبل
املدقق  ،وفـي حال وجود �أي لب�س �أو غمو�ض  ،يجوز للهيئة طلب �إي�ضاحات �إ�ضافـية
من املرخ�ص له املهيمن �أو املدقق التنظيمي �أو من كليهما .
املـــادة ( ) 63
للهيئة احلق فـي �أن تطلب من املرخ�ص له املهيمن ب�أن يوجه املدقق التنظيمي
للقيام بعمل �إ�ضافـي وتزويد الهيئة بتقرير  ،ب�ش�أن العمل الإ�ضافـي الذي ينجزه .
املـــادة ( ) 64
يعترب املرخ�ص له املهيمن قد �أوفى بالتزاماته املتعلقة ب�إعداد احل�سابات التنظيمية
املنف�صلــة � ،إذا �أ�صــدر املدقــق التنظيمــي تقريــر تدقيــق بــدون حتفــظ فـيمــا يتعلــق
باحل�سابات التنظيمية املنف�صلة ككل .
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املـــادة ( ) 65
�إذا �أ�صدر املدقق التنظيمي تقرير تدقيق يت�ضمن حتفظ حول احل�سابات التنظيمية
املنف�صلــة ككــل �أو لأي �ســوق ذات �صلــة �أو �أي خدمــة فرديــة  ،ور�أت الهيئــة �أن هــذه
احل�سابات غري مالئمة للأغرا�ض التنظيمية  ،يجوز للهيئة � ،أن تطلب من املرخ�ص
له املهيمن �إعداد جمموعة ثانية من احل�سابات التنظيمية املنف�صلة  ،التي تتناول
التحفظات املحددة من قبل املدقق التنظيمي على احل�سابات التنظيمية املنف�صلة ،
ويتعني �أن يتم تدقيق املجموعة الثانية من قبل املدقق التنظيمي .
الف�صـــل الرابــــع
اجلـــــزاءات
املـــادة ( ) 66
للهيئة فـي حــال خمالفــة املرخ ــ�ص ل ــه املهيم ــن لأحكـ ــام هذه الالئحـ ــة � ،أن تطب ــق �أحكـ ــام
امل ــادة ( )51مكررا من قانون تنظيم االت�صاالت .
املـــادة ( ) 67
يجــوز للهيئــة فـي حــال خمالفــة �أي مـن �أحكـام هـذه الالئحـة �أن توجـه للمخالـف �إخطـارا
مكتوبا  ،يت�ضمن الآتي :
أ�  -و�صف املخالفة التي مت ارتكابها .
ب  -حتديـ ــد الفت ــرة الزمني ــة التــي يتعيـن عل ــى املرخ ـ ــ�ص لــه املهيمــن الــرد خالله ــا
عل ــى الإخط ــار .
ف ـ�إذا م�ضـ ــت املـ ــدة املذكـ ــورة دون رد � ،أو كـ ــان ال ــرد املقـ ــدم غيـ ــر مقب ـ ــول مـ ــن الهيئ ـ ــة ،
فيجــوز للهيئــة توقيــع اجل ــزاءات املقــررة .
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قــــرار
رقم 2016/27
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم تعرفـة التجزئة ( �ضبـط الأ�سعـار )
ا�ستن ــادا �إىل قانون تنظيـم االت�صاالت ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيــم االت�صــاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القــرار رقـم  2012/69ب�شـ�أن قواعد التنظيـم امل�سبق لل�سوق (تنظـيم الهيمنة) ،
و�إىل القـرار رقـم  2013/70ب�ش�أن قواعــد التنظي ــم الالح ــق لل�س ــوق (الت�صرف ــات املنافـيـ ــة
للمناف�سة) ،
و�إىل القــرار رقــم  2008/113ب�إ�ص ــدار ال�ضوابــط والقواعــد املنظمــة للعــرو�ض الرتويجي ــة
خلدمات االت�صاالت ،
و�إل ــى موافقة جمل ــ�س �إدارة هيئ ــة تنظيــم االت�صــاالت فـي اجتماعـه رق ــم  2016/1بتاريخ
2016/1/4م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل ف ــي �ش ـ�أن تنظيــم تعرفــة التجزئــة ب�أحكــام الالئحــة املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القــرار رقم  2008/113ب�إ�ص ــدار ال�ضوابـط والقواعــد املنظمــة للعـ ــرو�ض الرتويجيـ ــة
خلدمات االت�صاالت امل�شــار �إليه  ،كم ــا يلغـ ــى ك ــل ما يخال ــف الالئحــة 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  5 :من رجــــــــــــــــــــــــــب 1437هـ
املوافــــق  13 :من ابريـــــــــــــــــــــــل 2016م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1143
ال�صادرة فـي 2016/4/17م

حممـــد بن حمـــد الرحمــــي
رئيـ�س جمل ــ�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
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الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحك ــام هــذه الالئح ــة يك ــون للكلم ــات والعب ــارات التالي ــة املعن ــى املب ــني قري ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1العــر�ض الدائــم :
ع ــر�ض تعرفة لتقدمي خدمات ات�صاالت ال يت�ضمن �شرط ــا بتوقفه عن ال�سريان
فـي تاريخ حمدد .
 - 2العـر�ض الرتويجـي امل�ؤقـت :
عر�ض تعرفة لتقدمي خدمات ات�صاالت يت�ضم ــن �شرطـ ــا يفـيد ب�أن فت ــرة الع ــر�ض
�أو فرتة اال�ستفادة من العر�ض �ستتوقف عن ال�سريان فـي تاريخ حمدد .
 - 3املنتفــــع :
ال�شخــ�ص ال ــذي تق ــدم ل ــه خدم ــات االت�صاالت �أو يطل ـ ــب تقديــم هــذه اخلدمــات
مــن قبل املرخ�ص له ال�ستخدامه اخلا�ص  ،ولي�س لتقدمي خدمة ات�صاالت عامة .
� - 4ســوق التجزئــة :
�ســوق تقديــم خدمــات االت�ص ــاالت �إىل املنتفع الـ ــذي ال يكـ ــون موفـ ــرا خلدم ـ ــات
االت�صاالت  ،والتي يتم تعريفها من قبل الهيئة على �أنها �سوق ذات �صلة .
 - 5املرخـ�ص لــه املهيمـن :
املرخــ�ص ل ــه بتقدي ــم خدم ــات االت�صاالت العامـ ــة  ،وال ــذي ي�صدر ب� أش�نـ ــه ق ــرار
من الهيئة باعتباره مهيمنا فـي �سوق جتزئة ذات �صلة .
 - 6التعرفــــــة :
املقابل الذي يفر�ضه املرخ�ص له لتقدمي خدمات التجزئة التابعة له �إىل املنتفعني
وفقا لل�شروط والأحكام املت�صلة بها  ،وي�شمل م�صطلح "تعرفــة" العرو�ض الدائمة
والعرو�ض الرتويجية معا .
 - 7رقـــم التعرفـــة :
الرقـم الــذي ي�ضعـه املرخ ــ�ص لــه لتمييــز كل تعرفة عن غريها عند تقدي ــم طل ــب
اعتماد تعرفة جديدة �أو �إيداع مقرتح التعرفة .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع املرخ�ص لهم الذين يوفرون خدمات االت�صاالت
العامة للمنتفعني .
املــادة ( ) 3
ال يخل االلتزام ب�أحكام هذه الالئحة ب�أي التزامات �أخرى من�صو�ص عليها فـي القوانني
واللوائح املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،مبا فـي ذلك توجيهات الهيئة ب�ش�أن تعرفة خدمات
التجوال الدويل .
املــادة ( ) 4
يجوز للهيئة فـي �أي وقت � ،إ�صدار القرارات والإر�شادات والتوجيهات والتعليمات الالزمة
لتنفـيذ �أحكام هذه الالئحة .
الف�صــل الثانــي
تعرفــة املرخــ�ص لــه
الفرع الأول
تعرفـة املرخـ�ص لـه املهيمـن
�أوال � :أحكـــام طلـــب اعتمـــاد التعرفــة
املــادة ( ) 5
ال يجوز للمرخ�ص له املهيمن تطبيق تعرفة جديدة �أو تعديل تعرفة قائمة �أو �إلغا�ؤها
�إال بعد احل�صول على اعتماد كتابي بذلك من الهيئة  ،بناء على طلب يقدمه املرخ�ص له
املهيمن  ،وفقا للنموذج املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
ال يجوز للمرخ�ص له املهيمن عر�ض خدمتي جتزئة �أو �أكرث معا كرزمة �أو حزمة � ،إذا كانت
�أي من اخلدمتني تندرج �ضمن �سوق جتزئة يكون املرخ�ص له م�صنفا فـيها من قبل الهيئة
على �أنه مهيمن � ،إال بعد احل�صول على اعتماد الهيئة على تعرفة هذه الرزمة �أو احلزمة
طبقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 7
على املرخ ــ�ص لـ ــه املهيمــن �أن يثبــت للهيئـ ــة عند تقدمي طلب اعتمـ ــاد التعرف ــة ب�أن ــه قـ ــام
�أو �سيقوم بتزويد املرخ�ص لهم الآخرين باخلدمات املقابلة للبيع باجلملة ب�شروط جتارية
عادلــة ومعقولــة  ،وذلك لتمكينهــم من تكرار تعرفــة املرخـ�ص لــه املهيمـن  ،مـتى كــان ذلك
قابال للتطبيق .
املــادة ( ) 8
يلتـزم املرخـ�ص لــه املهيمن بعــدم الإعــالن عن �أي خدمــة ات�صــاالت �أو عر�ضهــا � ،أو ال�سعي
لتطبيـ ــق تعرف ــة له ــا  ،م ــا مل يتم اعتماد تعرف ــة تــلك اخلدمـ ــة من الهيئة  ،طبق ــا لأحك ــام
هذه الالئحة .
املــادة ( ) 9
يجب �أن يت�ضمن طلب تطبيق تعرفة جديدة �أو تعديل تعرفة قائمة  ،البيانات الآتية :
أ�  -الأ�س�س التــي تــم اال�ستنــاد عليها فـي و�ض ــع التعرفة اجلديدة  ،وم ــا يثب ــت و�ض ــع
التعرفة بناء على تلك الأ�س�س .
ب  -بيان ــات مف�صلـ ــة عن التكلفة والعمليات احل�سابية التي تبــني متو�س ـ ــط التكلف ــة
التي ميكن تفاديها ومتو�ســط التكاليــف الكليـة املرتبطة بالتعرفة اجلديــدة  ،مبا
ميكــن الهيئ ــة من الت�أكد من �أن التعرفـ ــة اجلدي ــدة لن ينتــج عنه ــا ت�سعيـر جائ ــر
�أو �إفراط فـي الت�سعري من املرخ�ص له املهيمن .
ج  -بيان ــات مف�صلــة عــن التكلفــة والعمليــات احل�سابيــة التـي تظهــر الهامــ�ش الــذي
�سيتم حتقيقه من خالل التعرفة اجلديدة  ،متكن الهيئة من �إجراء تقييم للعزو
( )Imputation Assessmentحتى ت�ضمن �أال ينتج تقلي�ص للهام�ش الربحي
بعـد ح�ســاب الأ�ســعار اخلا�ضعــة للتنظيــم التي تطبق على مدخــالت خدمــة البيــع
باجلملة املطلوبة لتقدمي خدمة البيع بالتجزئة .
د  -فـي احل ــاالت التـي تكـون فـيهــا التعرفــة اجلديدة رزمة �أو حزمة  ،تقــدم بيانــات
التكلفة والعمليات احل�سابية للخدمات املكونة التي ت�شكل رزمة �أو حزمــة التعرفــة
بتفا�صيل كافـية متكن الهيئة من القيام مبا ي�أتي فـي احلاالت املالئمة :
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1 -1التقييــم اجلائــر ( )Predatoryللرزمــة �أو احلزم ــة الختبــار قابليــة تكرارهــا
اقت�صاديا من مرخ�ص لهم �آخرين .
2 -2التقيي ــم االنتقائـ ــي ( )Exclusionaryللرزم ـ ــة �أو احلزمــة فـي احل ــاالت التي
تكون فـيها الرزمة �أو احلزمة غري قابلة للتكرار من مرخ�ص لهم �آخرين .
املــادة ( ) 10
يجب �أن يت�ضمن طلب �إلغاء تعرفة قائمة  ،البيانات الآتية :
أ�  -فـي احلاالت التي يكـون فـيها �إلغاء التعرفة مرتبطا بطرح تعرفة جديدة  ،يجب
�أن يت�ضمن الطلب بيانا بتفا�صيل التعرفة اجلديدة  ،و�إذا كانت التعرفة اجلديدة
مرتبطــة بطــلب الإلغــاء  ،فيتعـ ــني على الهيئة التعامــل مع ك ــل من طل ــب اعتم ــاد
التعرفة اجلديدة  ،وطلب �إلغاء التعرفة كطلب واحد .
ب  -الرتتيبات املقرتحة لإعادة �سداد الر�صيد �أو املدفوعات امل�سـبقة املرتبطة بالتعرفة
املقرتح �إلغا�ؤها � ،أو لتحويل هذا الر�صيد �أو املدفوعات امل�سبقة �إىل ح�ساب امل�شرتك
املتعلق بالتعرفة اجلديدة �أو �أي تعرفة �أخرى  ،وذلك بعد احل�صول على موافقته .
ج  -فـي حالة العــر�ض الدائـ ــم  ،يلتزم املرخ�ص ل ــه املهيم ــن بتقديــم تفا�صيــل تو�ضــح
حج ـ ــم اال�شت ـ ـ ــراك فـي العـ ـ ــر�ض الدائـ ــم  ،وي�شم ــل ذلك عـ ــدد املنتفع ــني وحج ـ ــم
ا�ستخدام اخلدمات  .كما يلتزم بتقدي ــم تفا�صيل العرو�ض الدائمة البديلة التي
ميكن للمنتفعني امل�ستفـيدين حاليا من العر�ض الدائم القائم اال�شرتاك فـيها ،
بالإ�ضافة �إىل �أرقام تعرفة هذه العرو�ض الدائمة .
املــادة ( )11
ال يجــوز للمرخــ�ص لــه املهيمـن طــرح �أي عــر�ض ترويجــي م�ؤقت خالل (� )6سـت ــة �أ�شه ــر
من تاريــخ انتهــاء عــر�ض ترويجــي م�ؤقت م�شابــه له بدرجة كبرية �إال وفقـا لل�شروط ،
وفـي الظــروف واحلــاالت التـي تقدره ــا الهيئ ــة وبع ــد احل�صــول على موافقتهــا كتاب ــة ،
وي�شمل ذلك على �سبيـل املثــال �شــرط �أن ي�صبح العر�ض الرتويجــي امل ؤ�قــت عر�ضا دائما ،
ويتوقــف عن كونه عر�ضا ترويجيا م�ؤقتا  ،ويجوز للهيئة �إذا ارت�أت �أن العرو�ض الرتويجية
امل�ؤقتة مت�شابهة بدرجة كبرية � -أن ت�ضع فـي االعتبــار ب�صفة خا�صة  -م�ضمون العــر�ض ،
وال�شريحــة امل�ستهدفة به  ،ومدته  ،و�أحقية احل�صول عليه ومقدار التخفـي�ض .
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ثانيـا  :اعتمــاد التعرفــة
املــادة ( ) 12
تقوم الهيئة عند ت�سلم طلب اعتماد التعرفة بتقييم الطلب خالل (  ) 15خم�سة ع�شر يوم
عمل من ت�سلمه  ،وفـي حال عدم تلقي املرخ�ص له املهيمن �أي رد من الهيئة خالل هذه
الفرتة  ،يعترب الطلب معتمدا من الهيئة .
املــادة ( ) 13
للهيئة احلق فـي متديد مدة التقييم املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )12من هذه الالئحة
بعد توجيه �إخطار كتابي �إىل املرخ�ص له املهيمن  ،وذلك لأ�سباب تتعلق بطبيعة املعلومات
املقدمة من املرخ�ص له املهيمن من حيث حجم املعلومات وطبيعتها الفنية .
املــادة ( ) 14
تراعي الهيئة عند تقييم طلب تطبيق تعرفة جديدة  -ب�صفة خا�صة  -االعتبارات الآتية :
1 -1ما �إذا كانت املعلومات املقدمة مع التعرفة املقرتحة �ستمكن املنتفع من ح�ساب
التكلفة التي �سيتحملها نظري مقدار حجم ا�ستخدام اخلدمة .
2 -2ما �إذا كانت املعلومات املقدمة ت�شري �إىل �أن املرخ�ص له املهيمن قد احتفظ لنف�سه
باحلق فـي ممار�سة �أي تقديرات غري مربرة فـي تطبيق التعرفة .
3 -3م ـ ــا �إذا كانـ ــت هنـ ــاك خماط ـ ــر ملحوظ ــة لإ�س ـ ــاءة ا�ستخ ـ ــدام الهيمن ـ ــة �أو غريه ــا
من الت�صرفات املنافـية للمناف�سة  ،كاحلاالت الآتية :
أ�  -التمييز فـي الأ�سعار ( . )Price Discrimination
ب  -الت�سعري اجلائر (. )Predatory Pricing
ج  -تقلي�ص الهام�ش الربحي (. )Margin Squeeze
د  -الإفراط فـي الت�سعري (. )Excessive Pricing
هـ  -رزم �أو حزم اخلدمات  ،حيث تكون ال�شروط التي يتم مبوجبها عر�ض الرزمة
�أو احلزم ــة منافـيــة للمناف�س ــة � ،أو تكون مكونات الرزم ــة �أو احلزم ــة غري
متوف ــرة ب�ص ــورة منف�صل ــة للمنتفعــني � ،أو يتعــذر تكرار الرزم ــة �أو احلزم ــة
من املرخ�ص لهم املناف�سني الآخرين .
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و  -مـ ــا �إذا كان ــت املعلومــات املقدم ــة فـي الطل ــب � ،شـاملة �أي �ش ــروط حم ــددة تنطبــق
علــى التعرفــة  ،ت�شيــر �إىل وج ــود خماط ــر ملحوظ ــة لإمكانيــة تطبي ــق التعرف ــة
املقرتحة ب�صورة متييزية �أو غري عادلة .
املــادة ( ) 15
ف ــي حالــة تعلــق الطلــب بتعديـ ــل تعرف ــة قائم ــة  ،تراعـ ــي الهيئـ ــة عن ـ ــد نظرهـ ــا الطلـ ــب -
ب�صف ــة خا�صة  -االعتبارات الآتية :
1 -1االعتبارات املن�صو�ص عليها فـي املــادة (  )14من هذه الالئحة .
2 -2ما �إذا كانت املعاملة املقرتحة للمنتفعني الذين ا�شرتكوا فـي التعرفة قبل تعديلها
عادلة ومعقولة وغري متييزية فـي جميع الظروف .
3 -3ما �إذا كانت الرتتيبات املقرتحة للإ�شعارات واملخاطبات عادلة ومعقولة فـي جميع
الظروف .
املــادة ( ) 16
�إذا كان الطلب متعلقا ب�إلغاء تعرفة قائمة تقوم الهيئة  -بوجه خا�ص  -مبراعاة االعتبارات
الآتية :
1 -1ما �إذا كان الإلغاء املقرتح للتعرف ــة ع ــادال فـي جميع الظروف  ،ويراعــي البدائل
املتاحة للمنتفعني القائمني .
2 -2ما �إذا كانت املعلومات املقدمة ت�شري �إىل �أن املرخ�ص له املهيمن قد احتفظ لنف�سه
بالــحق ف ــي ممار�س ــة �أي تقديرات تتعلق بالكيفـية التي يتـم بهــا تطبيــق الإلغ ــاء
املقرتح للتعرفة .
3 -3ما �إذا كانت هناك خماطر ملحوظة لإمكانية �إ�سـاءة ا�سـتخدام الهيمنة فـي معاملة
املنتفعني القائمني .
4 -4ما �إذا كانت املعلومــات املقدمـة مع الطــلب � ،شاملـ ــة �أي �شــروط حمــددة تنطب ــق
على �إلغاء التعرفة  ،ت�شري �إىل وجود خماطر ملحوظة لإمكانيــة تطبيـق الإلغــاء
ب�صورة متييزية �أو غري عادلة .
5 -5ما �إذا كانت الرتتيبات املقرتحة للإ�شعارات واملخاطبات عادلة ومعقولة فـي جميع
الظروف .
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املــادة ( ) 17
يج ـ ـ ــوز للهيئ ـ ــة فـ ــي احلـ ـ ــاالت الت ــي تقدره ـ ــا  ،ع ــدم تطبي ـ ــق �أي مـ ــن املتطلبـ ــات الـ ــواردة
فـي البند ( )3من املــادة ( )14من هذه الالئحة فـي حالة العرو�ض الرتويجية امل�ؤقتة ،
وذلك بعد الأخ ــذ فــي االعتبــار الفتــرة الزمنية لهذه الع ــرو�ض  ،وت�أثريه ــا على م�صالـ ــح
املنتفع ــني وا�ستدامــة املناف�سة .
املــادة ( ) 18
تقوم الهيئة بالرد على طلب االعتماد ب�أي من الآتي :
أ� � -إخطار املرخ�ص له املهيمن برف�ض طلبه م�سببا .
ب  -طلب معلومات �إ�ضافـية من املرخ�ص له املهيمن .
ج  -اعتماد الطلب .
املــادة ( ) 19
يجوز للهيئة رف�ض الطلب �إذا كان غري م�ستوف ملتطلبات الهيئة  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
وفـي جميــع ا ألحــوال  ،يج ــوز للهيئـ ــة إ�ع ـ ــادة الطلب �إىل املرخ�ص ل ــه ملوافاته ــا باملعلومـ ــات
التي تراها �ضرورية لدرا�سة الطلب والبت فـيه .
املــادة ( ) 20
�إذا مل يقم املرخ�ص له املهيمن مبوافاة الهيئة باملعلومات املطلوبة � ،أو الرد على الأ�سئلة
التـ ــي طرحتهـ ــا الهيئة خ ــالل ( )30ثالثـ ــني يوم عمل �أو خالل �أي م ــدة �أط ــول حتدده ــا
الهيئة  ،فيعترب الطلب ك�أن مل يكن  ،وعلى املرخ�ص له املهيمن � -إن رغب  -تقدمي طلب
جديد  ،طبقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 21
يجـ ــوز للهيئة تعليق تقييـ ــم الطلب �إلـ ــى حــني تقديـ ــم املعلومات الإ�ضافـية الت ــي تطلب ــها
الهيئة  ،وتبد أ� املدة املن�صو�ص عليها فـي املــادة (  )12من هذه الالئحة من جديد  ،وذلك
فـي كل مرة تطلب فـيها الهيئة معلومات �إ�ضافـية .
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املــادة ( ) 22
يجـوز للهيئـة من تلقــاء نف�سها عند تقييم طلـب اعتمــاد التعرف ــة � ،إدخال تعديـ ــالت ثانوي ــة
غري جوهرية على التعرفة  ،وذلك بالت�شاور مع املرخ�ص له املهيمن .
املــادة ( ) 23
�إذا مل تعتمد الهيئة التعرفة  ،فـيجب عدم حما�سبة املنتفعني على اخلدمات التي تتعلق
بها هذه التعرفة  ،كما ال يجوز للمرخ�ص له املهيمن �إجبار املنتفعني على دفع مقابل لهذه
اخلدمة .
املــادة ( ) 24
�إذا �أ�س ـفــر تعدي ــل تعرف ــة املرخ�ص لـ ــه املهيمن عــن زي ــادة فــي التعرفــة الفعلي ــة بالن�سبـ ــة
للمنتفعني القائمني وفقا لتقدير الهيئة  ،فيجب على املرخ�ص له املهيمن �إخطار جميع
املنتفع ــني القائمــني الذيــن ي�ستخدم ــون ه ــذه اخلدمة قبل دورة واحدة للفوت ــرة �أو قبـ ــل
( )30ثالثني يوما على الأقل � ،أيهما �أطول  ،وذلك قبل بدء �سريان هذا التعديل .
املــادة ( ) 25
�إذا رغب املرخ�ص له املهيمن فـي ت�أجيل تاريخ تطبيق �أو تعديل �أو �إلغاء التعرفة خالل
(� )60ستني يوما من تاريخ اعتماد الهيئة ح�سب الأحوال  ،ف�إن عليه �إخطار الهيئة بالتاريخ
الذي �سيقوم فـيه فعليا بتطبيق �أو تعديل �أو �إلغاء التعرفة .
�أما �إذا رغب املرخ�ص له املهيمن فـي ت�أجيل تاريخ تطبيق �أو تعديل �أو �إلغاء التعرفة �إىل ما
بعد (� )60ستني يوما من تاريخ اعتماد الهيئة وفقا ملا يقت�ضيه احلال  ،ف�إن عليه احل�صول
على اعتماد جديد من الهيئة بعد اتباع ذات الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة
قبل انتهاء مدة (� )60ستني يوما من تاريخ االعتماد  ،ح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 26
يعترب اعتماد الهيئة لتطبيق �أو تعديل �أو �إلغاء التعرفة ملغى فـي احلاالت الآتية :
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�أ � -إذا مل يطلب املرخ�ص له املهيمن اعتماد الهيئة لت�أجيل تطبيق �أو تعديل �أو �إلغاء
التعرفة  ،وفقا حلكم املــادة (  )25من هذه الالئحة .
ب � -إذا طلبت الهيئة من املرخ�ص له املهيمن تطبيق �أو تعديل �أو �إلغاء التعرفة الأ�صلية
خالل فرتة زمنية حتددها  ،وف�شل املرخ�ص له املهيمن فـي الوفاء بها .
الفـرع الثانـي
تعرفـة املرخـ�ص لـه غيـر املهيمـن
املــادة ( ) 27
يلتزم املرخ�ص له غري املهيمن ب�أن يودع لدى الهيئة جميع مقرتحاته ب�ش�أن تطبيق تعرفة
جديدة �أو تعديل تعرفة قائمة �أو �إلغائها  ،وكافة املعلومات املتعلقة به ــا  ،وفقــا للنم ــوذج
املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 28
يجب �أن يكون مقرتح تطبيق تعرفة جديدة �أو تعديلها �أو �إلغائها  ،متوافقا مع متطلبات
ال�شفافـية و�أي متطلبات �أخرى من�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 29
يج ــب �أن يتــم تطبي ــق التعرفـ ــة فـي الأوق ــات املحــددة ف ــي الطل ــب  ،وف ــي حال ــة الع ــرو�ض
الرتويجية امل�ؤقتة  ،يجب �أن يتوقف �سريان التعرفة فـي الوقت املحدد فـي الطلب .
الف�صـــل الثالـــث
�شفافـية التعرفــة ومتطلبــات �أخــرى
الفــــرع الأول
�شفافـيـــة التعرفــــة
املــادة ( ) 30
يجب على املرخ�ص له عند ن�شر التعرفة  ،االلتزام بالآتي :
�أ  -متكني املنتفعني من ح�ساب املبال ــغ التــي يتع ــني عليهم �سداده ــا مقاب ــل احل�ص ــول
على اخلدمات  ،و�أي �شروط و�أحك ــام ت�ســري على تطبيق التعرفــة  ،وي�شمل ذلك
التخفـي�ضات .
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ب  -ت�سهيل قدرة املنتفعني على املقارنة بني التعرفات .
ج  -متكني املنتفعني من فهم ومطابقة فوترة اخلدمات مع التعرفة املن�شورة .
املــادة ( ) 31
على املرخ�ص له ن�شر التعرفة عند تطبيقها فـي موقعه الإلكرتوين فـي تاريخ �سريان
التعرفة  ،و�أن يتيح للجمهور االطالع على ن�سخة ورقية من �سجل التعرفة الذي يعده لهذا
الغر�ض مبقره الرئي�سي  ،وفـي �سبيل حماية �سرية معامالته التجارية  ،يحق للمرخ�ص
له عدم ن�شر تفا�صيل التعرفة املرتبطة بها  ،وذلك �إىل حني بدء تاريخ �سريان التعرفة .
املــادة ( ) 32
على املرخ�ص له �ضمان توفـيـر معلومــات حديثــة ودقيقــة و�شاملــة ومتي�ســرة و�سهلــة الفهــم
للمنتفعني بخ�صو�ص التعرفة  ،وي�شمل ذلك على الأخ�ص  ،الآتي :
�أ  -و�صف اخلدمة .
ب  -تفا�صي ــل كــل تعرف ــة ذات �صـلـ ــة ومكوناته ــا مبا فـي ذلك التخفـي�ض ــات وعنا�ص ــر
التعرفة .
ج  -املعلومات الالزمــة لتمكني املنتفع من ح�ساب الأ�سعــار التــي يلتزم بدفعها مقابـ ــل
�أي ا�ستخدام للخدمة املرتبطة بالتعرفة .
املــادة ( ) 33
�إذا تعذر على املرخ�ص له ن�شر جميع التفا�صيل املتعلقة بالتعرفة  ،ب�سبب ق�صور فـي و�سائل
�أو �صيغ معينة  ،فعليه توفـري مرجعية وا�ضحة تتيح للمنتفع الو�صول �إىل املعلومات ال�شاملة
املتعلقة بالتعرفة .
املــادة ( ) 34
علــى املرخــ�ص لـ ــه �ضم ــان ن�ش ــر وتوف ـ ــري جم ــيع املعلومـ ــات والأحك ــام وال�شــروط العامـ ــة
التي تنطبق على التعرفة دون مقابل بال�صيغتني الإلكرتونية والورقية  ،و�إتاح ــة االط ــالع
عليها جلميع املنتفعني .
املــادة ( ) 35
يجــب �أن تكــون جميــع معلوم ــات التعرفة وا�ضحة و�سهلـ ــة الق ــراءة وفقــا ل�صيغ ــة الن�شـ ــر
امل�ستخدمة من قبل املرخ�ص له  ،وعلى املرخ�ص له االلتزام  -ب�صفة خا�صة  -بالآتي :
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�أ � -أن ي�ضع فـي االعتبار �إمكانية الو�صول للمعلومات ب�ش�أن التعرفة واخلدمات املقدمة
للمنتفعني من ذوي االحتياجات اخلا�صة .
ب  -عدم �إ�ساءة ا�ستخدام ثقة املنتفعني �أو ا�ستغالل قلة خربتهم ودرايتهم  ،وذلك فـيما
يتعل ــق بكيفـية ا�ستخــدام مقارنـ ــات امل�صطلحات والتقني ــات الفنية فـي املعلوم ــات
التي يتم تقدميها للمنتفعني .
ج  -يج ــب �أال يك ــون الإعالن عن التعرف ـ ــة واخلدمات املرتبطة بها م�ضــلال  ،و�أن ي ــدل
على ما هو معرو�ض  ،ويجب �أن تبني جميع �شروط العرو�ض بو�ضوح .
د  -يجب االمتناع عن ا�ستخدام الكلمات الدالة على �صيغ التف�ضيل مثل "�أقل الأ�سعار"
و "�أو�سع تغطية" و"�أف�ضــل �شبكــة"  ،مــا لــم يكن لدى املرخ�ص ل ــه الدلي ــل والق ــدرة
على �إثبات �صحة زعمه بطريقة مو�ضوعية .
املــادة ( ) 36
علــى املرخــ�ص لـ ــه الإ�شارة بو�ضوح �إلــى �أي قيــود ت�ؤث ــر على ا�ستخدام اخلدمات ك�سيا�سة
اال�ستخدام العادل .
املــادة ( ) 37
على املرخ�ص له االمتناع عن و�صف باقة التعرفة ب�أنها "ا�ستخدام غري حمدود للخدمة"
�إذا ك ــان هن ــاك حتديد لعدد املكاملـات  ،ودقائ ــق اال�ستخ ــدام  ،وحجــم البيان ــات �أو غي ــر ذلك
من مقايي�س اخلدمة امل�ستخدمة .
املــادة ( ) 38
يج ــب الإ�شارة �إىل فرتة �سريان الر�صـ ــيد �أو اال�ستخـ ــدام بو�ضوح فـي املعلومـ ــات املن�شـ ــورة
عن �أي تعرفة  ،و�إذا اختار املنتفع اال�شرتاك فـي تعرفة �أو كان ي�ستخدم نظام هاتف حممول
يدوي ــا يخت ــار عن طريق ــه باق ــة التعرف ــة  ،فـيجب �إفادته بتفا�صيل فرتة �سريـ ــان الر�صيد
�أو باقة التعرفة  ،وعلى املنتفع �إبداء موافقته ال�صريحة على ال�شروط والأحكام .
املــادة ( ) 39
على املرخ�ص له �أن يقدم بو�ضوح فـي كافة الو�سائل املطبوعة والإلكرتونيــة امل�ستخدم ــة
ل�شـ ــرح �أو ترويـ ــج التعرف ــة املتعلق ــة بالباق ــات �أو احل ــزم  ،و�صف ــا لل�ش ــروط التـ ــي ميك ــن
على �أ�سا�سها ا�ستخدام وقت �أو ر�صيد �إ�ضافـي  ،وي�شمل ذلك  -ب�صفة خا�صة  -الآتي :
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أ� �	-أنواع املكاملــات امل�ضمن ـ ــة ف ــي الباق ــة �أو احلزم ــة م ــثل املكامل ـ ــات على ال�شبكـ ــة ذات ــها
�أو خارج ال�شبكة .
ب  -املكاملات التي ميكن ا�ستثنا�ؤها .
ج �	-إذا كان من املمكن ترحيل الدقائق �أو الر�صيد غري امل�ستخدم �إىل فرتات الفوترة
التالية .
د  -وقت انتهاء الر�صيد � ،إن وجد .
هـ  -الوقت الذي ميكن فـيه ا�ستخدام الدقائق �أو الر�صيد الذي متت �إ�ضافته .
املــادة ( ) 40
علـى املرخـ�ص ل ــه تزويد املنتفعني بو�سيلة عمليــة �سهلــة اال�ستخدام ملراقبــة ا�ستخدامهــم
للخدمات  ،لتمكينهم من التحكم فـي حجم ا�ستخدامهم فـي �أي فرتة .
املــادة ( ) 41
يجب �أن ت�شتمل مواد الإعالن الرتويجي على هوية املرخ�ص له وتفا�صيل االت�صال به .
الفــرع الثانـــي
تقدمي اخلدمات جمانا على �أ�سا�س التجربة
املــادة ( ) 42
يحظر على املرخ�ص له تقا�ضي �أي مقابل عن اخلدمات التي يتم تقدميها للمنتفعني جمانا
على �أ�سا�س التجربة .
املــادة ( ) 43
�إذا قدم املرخ�ص له للمنتفع خدمات جمانية على �أ�سا�س التجربة  ،فال يجوز له تقا�ضي
�أي مقابل عن هذه اخلدمات بعد انتهاء فرتة التجربة املجانية �إال فـي احلاالت الآتية :
�أ �	-أن يكون املرخ�ص له قد �أخطر املنتفع بالتاريخ الذي تنتهي فـيه فرتة التجربة
املجانية مقدما قبل حلول ذلك التاريخ .
ب �	-أن يكون املرخ�ص له قد حت�صل على موافقة �صريحة من املنتفع مبوا�صلة اخلدمة
بعد انتهاء التجربة املجانية  ،وفقا للتعرفة املطبقة وال�شروط والأحكام التي يتم
�إخطار املنتفع بها .
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الفـرع الثالــث
التجديــــد
املــادة ( ) 44
يتعني عــلى املرخــ�ص لــه �إبــالغ املنتفعني قبــل انتهــاء فت ــرة اال�شرتاك فـي اخلدم ــة بـ ـ�أن
اال�شتـ ــراك �سيت ــم جتدي ـ ــده بع ـ ــد انتهائ ــه فقـ ــط مبوافق ــة املنتفـ ــع  ،و�إبالغه ــم بالكيفـي ــة
التي ميكن عن طريقها احل�صول على موافقتهم .
املــادة ( ) 45
فـي احلاالت التي يتم فـيها تطبيق التعرفة على �أ�سا�س التجربة لتمكني املنتفعني من تقييم
اخلدمة قبل اال�شرتاك فـي العر�ض  ،ف�إن ا�ستمرار العر�ض بعد انتهاء فرتة التجربة يكون
م�شروطا مبوافقة املنتفع على هذا اال�ستمرار فــي �أثنــاء فرتة التجربة  ،وعلى املرخ ــ�ص ل ــه
�إبالغ املنتفعني بكيفـية احل�صول على موافقتهم .
الفــرع الرابــع
م�ستويــات اال�ستخــدام
املــادة ( ) 46
فـي احلاالت التي تت�ضمن فـيها التعرفة حدودا لال�ستخدام  ،يتعني على املرخ�ص له �إخطار
املنتفع عندما ي�صل ا�ستخدامه حدودا معينة  ،وذلك وفقا ملـا تقرره الهيئة من وقت لآخر .
املــادة ( ) 47
على املرخــ�ص لــه إ�ب ــالغ املنتفعني اخلا�ضعني حلدود اال�ستخــدام ب�أنهم �سيتلقــون �إخطــارا
عندمــا ي�صــل ا�ستخدامهــم احلــدود املق ــررة  ،و�إفادتهم بالكيفـية الت ــي �سيتلـقون به ــا ه ــذا
الإخطار .
املــادة ( ) 48
فـي احلاالت التي يتم فـيها �إعادة �ضبط حدود اال�ستخدام وفقا لفرتات منتظمة � ،شهرية
مثال  ،يتعني على املرخ�ص له ت�ضمني تاريخ �إعادة ال�ضبط فـي الإخطارات املتعلقة باحلدود
املقررة لال�ستخدام .
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الفــــرع اخلامـــ�س
�إنهــاء �أو �إلغــاء اخلدمــة مـن املنتفـع
املــادة ( ) 49
يجـ ــوز للمرخ�ص لـ ــه الدخول فـي اتفاقات مع املنتفعني يتم من خاللها منحهم تخفـي�ضات
�أو اعتبارات خا�صة مقاب ــل موافقـ ــة املنتفعـ ــني علـ ــى االلت ـ ــزام بحـ ـ ـ ــد �أدن ـ ــى لفرتة اخلدم ــة
�أو االلتزام بحـ ــد �أدنى م ــن الإيـ ــرادات � ،شريطــة ت�ضمني �شروط ه ــذا االتفاق فـ ــي التعرف ــة
احلاليــة امل�سجلــة .
املــادة ( ) 50
يجــوز �أن تت�ضم ــن االتفاقــات امل�شــار �إليهــا فـي املــادة ( )49مــن هــذه الالئحــة �أحكامــا تنــ�ص
على �إنهاء اخلدمة فـي حال قيام املنتفع ب�إنهاء االتفاق �أو �إلغاء اخلدمة قبل تاريخ الإنهاء
املتفق عليه � ،شريطة �أن يكون املبلغ املرتتب على �أي �إنهاء �أو �إلغاء مبكر مرتبطا ب�شكل
معقول مبقدار التخفـي�ضات �أو االعتبارات اخلا�صة التي قدمها املرخ�ص له  ،وبطول فرتة
اخلدمة التي تعاقد عليها املنتفع .
املــادة ( ) 51
�إذا كان املنتفع فـي حالة الإلغاء املبكر للخدمة �أو �إلغاء االتفاق  ،قد قام بتقدمي دفعة مقدمة
للخدمة  ،ف�إن على املرخ�ص له اتخاذ ما يلزم من ترتيبات ل�سداد ذلك اجلزء من الدفعة
املقدمــة املتعلــق بالفتــرة التعاقديــة غيــر امل�ستخدم ــة  ،وذلــك بعــد ت�سويــة �أي مبالغ تتعلق
مب�س�ؤولية �إنهاء اخلدمة  ,وفقا للمتطلبات الواردة فـي املــادة ( )50من هذه الالئحة .
الفــرع ال�ســـاد�س
املكاملــات خـــارج ال�شبكــة
املــادة ( ) 52
فـي احلاالت التي تكــون فـيهــا �أ�سعــار املرخــ�ص لــه للمكاملات خارج ال�شبكة �أعلــى مــن �أ�سع ــار
املكاملات على ال�شبكة ذاتها  ،يتعني على املرخ�ص له اتخاذ ترتيبات وا�ضحة متكن املنتفعني
من �أن يحددوا م�سبقا قبل االت�صال بالرقم ما �إن كان االت�صال بذلك الرقم �سيتم �إنها�ؤه
ب�شبكة مرخ�ص له �آخر  ،ويجب ن�ش ــر الرتتيبات التي يجريهــا املرخ�ص له بحيث تكون
متاحة الطالع كافة املنتفعني عليها .
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الفـرع ال�سابــع
خدمــات التجــوال و�أ�سعارهــا
املــادة ( ) 53
على املرخ�ص له �إر�سال ر�سالة ن�صية للمنتفعني الذين تكون خدماتهم م�سجلة كخدمات
جتوال ب�شبكات االت�صاالت املتنقلة الأخرى  ،تت�ضمن الآتي :
�أ  -تنبيه املنتفعني ب�أ�سعار التجوال املطبقة على املكاملات ال�صوتية وخدمات البيانات .
ب  -تزويد املنتفعني بالتعليمات الالزمة ب�ش�أن كيفـية ت�شغيل و�إيقاف خا�صية جتوال
البيانــات ب�أجهزتهــم النقالــة  ,لتمكينهــم مــن اتخـاذ قـرار ا�ستخـدام خدمـة البيانـات
مـن عدمــه .
الفـرع الثامــن
امل�سابقـــات واجلوائـــز
املــادة ( ) 54
يجوز للمرخ�ص ل ــه ا�ستخدام امل�سابقات واجلوائز كجـ ــزء من ت�سويق �أو ترويج منتجاتهم
وعرو�ضهــم فقــط فـي احلــاالت التــي تكــون فـيهــا م�شاركــة املنتفعـني فـي امل�سابقــة �أو توزيع
اجلوائز مرتبطة ب�شراء �أو ا�ستخدام خدمة �أو اال�شرتاك فـيها من املنتفع  ،على �أال يرتتب
على ذلك زي ــادة فـي ال�سع ــر الفعلــي للخدم ــات بالن�سبة للمنتفع ال ــذي ي�ش ــارك فــي هـ ــذه
امل�سابقات واجلوائز .
املــادة ( ) 55
على املرخ�ص له الذي ي�ستخدم امل�سابقات �أو اجلوائز كجزء من ت�سويق �أو ترويج خدماته
وعرو�ضه � ،أن ي�ضمن املعلومات الآتية فـي مواده الرتويجية �أو الإعالنية ذات ال�صلة :
أ� � -آخر موعد للم�شاركة فـي امل�سابقات �أو اجلوائز .
ب  -و�صفا وا�ضحا ودقيقا و�شامال للخدمة �أو العر�ض الرتويجي امل�ؤقت  ،بحيث يكون
�سهل الفهم بالن�سبة للمنتفعني املعنيني .
ج � -أي قيود على عدد مرات امل�شاركة �أو اجلوائز .
د  -و�صف ـ ــا �شام ــال للجوائ ــز  ،ومعاييــر الأهلي ــة  ،و�إثــبات عملية ال�شــراء  ،والأذونـ ــات
اخلا�صة املرتبطة بالقا�صرين �أو غريهم  ،والقيود على امل�شاركة .
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هـ � -إمكانية ا�ستبدال �أي جائزة مببلغ نقدي .
و  -موعد وكيفـية ن�شر النتائج .
ز  -كيفـية ت�سليم اجلوائز للفائزين .
املــادة ( ) 56
على املرخ�ص له الذي ي�ستخدم امل�سابق ــات �أو اجلوائ ــز كجزء من ت�سويق �أو ترويج خدماته
وعرو�ضه  ،االلتزام بالآتي :
�أ  -عدم تقدمي �أي معلومات من �ش�أنها �إيهام امل�شاركني بزيادة فر�ص الفوز بامل�سابقة
�أو اجلائزة � ،أو رفع التوقعات الزائفة بهذا اخل�صو�ص .
ب � -ضمان الإف�صاح بو�ضوح عن ال�سعر الذي �سيتم تقا�ضيه عن اخلدمة اخلا�ضعة
للم�سابقة �أو تقدمي اجلوائز .
الف�صــل الرابــــع
�أحكــــام متنوعـــة
الفـــــرع الأول
�أحكام تقييم التعرفة والبت فـيها  ،ومدة �سريان العر�ض الرتويجي امل�ؤقت
املــادة ( ) 57
ال يعد طلب االعتماد �أو �إيداع مقرتح التعرفة مت�سلما من الهيئة فـي حال تقدمي مقرتح
تعرفة خلدمة جديدة � ،إال بعد اتخاذ الإجراء املنا�سب ب�ش�أن تلك اخلدمة من قبل
التق�سيمــات التنظيميـ ــة املعنيـ ــة بالهيئــة  ،وي�شمــل ذلــك  -ب�صفــة خا�صــة  -تقيي ــم �أو الب ــت
فـ ــي الأم ـ ــور الفني ـ ــة �أو الرتتيـب ـ ــات الأمنيـ ــة  ،وموا�ضي ــع الطيـ ــف التــرددي  ،واملوافقـ ــة
على النوعية  ،واملراجعة القانونية التفاقيات الطرف الثالث � ،أو غريها من الأمور غري
املتعلقة بالتعرفة .
املــادة ( ) 58
يجب تقدمي جميع طلبات اعتماد التعرفة �أو �إيداع مقرتح التعرفة بطريقة �إلكرتونية ،
على �أن تعقبها ن�سخة ورقية موقعة  ،وخمتومة من املرخ�ص له .
املــادة ( ) 59
يجب �أال تتجاوز مدة �سريان العر�ض الرتويجي امل�ؤق ــت ( )90ت�سعــني يوما من التاري ــخ
املحدد لبدء العر�ض .
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الفــرع الثانــي
�سجـــل التعرفــة
املــادة ( )60
على الهيئة �أن حتتفظ ب�سجل للتعرفة يكون متاحا الطالع اجلمهور عليه .
املــادة ( )61
تتوىل الهيئة قيد التعرفة بعد اعتمادها �أو �إيداعها  -بح�سب الأحوال  -فـي �سجل التعرفة .
املــادة ( )62
لأغــرا�ض حمايــة �سري ــة املعلومــات التجاريــة للمرخــ�ص ل ــه  ،ال يتم قيــد اعتم ــاد الهيئــة
على التعرفة فـي ال�سجل �أو �إيداعها �إال من التاريخ الذي يبد�أ فـيه �سريان التعرفة .
املــادة ( )63
ال يجوز تعديل الت�سجي ــل اخلا�ص بتعرف ــة معينة � ،إال ف ــي حال ــة تعديــل �أو �إلغ ــاء االعتم ــاد
�أو الإيداع املتعلق بذات التعرفة .
الفــرع الثالــث
�إعــادة تقييــم التعرفــة
املــادة ( ) 64
يجوز للهيئة فـي �أي وقت بعد اعتماد التعرفة �أو �إيداع مقرتح التعرفة  ،من تلقاء نف�سها
�أو بناء على طلب من املرخ�ص له �أو من طرف ثالث ذي �صلة مبا فـي ذلك املنتفع � ،إعادة
تقييم مدى مالءمة التعرفة  ،وحتديد جدوى الإبقاء عليها �أو تعديلها �أو �إلغائها .
املــادة () 65
يجوز للهيئة من تلقـاء نف�سها وفـي �أي وقــت � ،إعــادة تقييـم التعرفـ ــة بوج ــه خا�ص ف ــي �أي
من احلاالت الآتية :
�أ � -إذا كانت املعلومات املقدمة من املرخ�ص له غري �صحيحة �أو م�ضللة  ،وفقا لتقدير
الهيئة .
ب � -إذا كانت التعرفة ت�شكل �ضررا على م�صالح املنتفعني .
ج � -إذا كـ ــان مـ ــن املرج ــح �أن حتـ ـ ــد التعرف ــة م ــن املناف�س ــة فـي ال�س ـ ــوق �أو �أن تعم ـ ـ ــل
على ت�شويهها �أو منعها .
د � -إذا كانت التعرفة تتنافى مع �أحكام هذه الالئحة .
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الف�صــل اخلامـــــ�س
اجلــــزاءات
املــادة ( )66
للهيئة  -فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة  -توقيع �أي من اجلزاءات املن�صو�ص عليها
فـي املــادة ( 51مكررا) من قانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليه  ،مع مراعاة االعتبارات
التالية فـي تقدير اجلزاء املراد فر�ضه على املخالف :
أ�  -مدى ج�سامة املخالفة .
ب  -ت�أثري املخالفة من حيث عدد املنتفعني املت�ضررين  ،ومقدار الإيرادات ذات العالقة .
ج  -ما �إذا كانت املخالفة قد ا�ستمرت لوقت طويل .
د  -ما �إذا كانت الهيئة قد قامت بتحذير املرخ�ص له من الوقوع فـي املخالفة � ،أو �أنه
ف�شل فـي اغتنام �أي فر�صة منحته �إياها الهيئة  ,لت�صحيح �سلوكه الذي جنمت عنه
املخالفة .
هـ  -ما �إذا كان املرخ�ص له قد ارتكب خمالفات م�شابهة .
و  -مدى تعاون املرخ�ص له مع الهيئة لإنهاء املخالفة ومعاجلة �آثارها  ،فور �إخطاره
بذلك .
ز � -أثر اجلزاء فـي احلد من املخالفات امل�شابهة م�ستقبال من قبل املرخ�ص له �أو غريه
من املرخ�ص لهم الآخرين .
املــادة ( )67
مع عدم الإخالل بحكم املــادة ( )66من هذه الالئحة للهيئة فـي حال خمالفة املرخ�ص له
لأحكام هذه الالئحة عند تطبيق التعرفة � ،أن تتخذ  -ب�صفة خا�صة � -أيا من الآتي :
أ�  -تعليق �أو �سحب التعرفة .
ب �	-إعادة املبالغ �إىل املنتفعني املت�ضررين .
ج  -اتخاذ �أي �إجراءات �أخرى منا�سبة  ،لإلغاء التعرفة �أو معاجلة املخالفة .
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منــوذج طلـــب تطبيـــق التعرفـــة
* اال�سم  ،بيانات االت�صال ورقم ترخي�ص املرخ�ص له مقدم الطلب .
هوية املرخ�ص له * اال�س ــم  ،امل�سمـ ــى الوظيفـ ــي وبيان ـ ــات االت�صـ ــال لل�شخ ــ�ص امل�سـ ـ ـ�ؤول
عن الرد على �أي �أ�سئلة �أو ا�ستف�سارات من الهيئة .
* الت�سويق/اال�سم التجاري للتعرفة .
* ن ــوع التعرفـ ــة :
-دائمة �أو ترويجية م�ؤقتة .بيانات التعرفة
-رزمة من اخلدمات �أو منفردة .-مدفوعة م�سبقا �أو �آجلة الدفع .* رقـ ــم التعرف ـ ــة .
قطاع ال�سوق امل�ستهدف بالتعرفة  ،هل ت�ستهدف :
-امل�شرتكني ال�سكنيني �أم التجاريني؟ و�إن كانت ت�ستهدف امل�شرتكنيالتجاري ــني  ،فه ــل تقت�صر على م�شرتكني جتارييــن بحجم معــني
املنتفع امل�ستهدف
�أو م�ستوفـني ل�شروط �أخرى؟
--منتفع خدمة م�سبقة الدفع �أو منتفع خدمة �آجلة الدفع �أو كليهما .

الغـــر�ض

* يجــب الإ�شـ ــارة �إن كــان الطلــب متعلقــا بتعرفـ ــة جديــدة � ،أو تعديـ ــل
�أو �إلغاء تعرفة قائمة .
* فـي حال ــة تعدي ــل �أو �إلغاء تعرفة قائمـ ــة  ،على املرخـ ــ�ص ل ــه حتديـ ــد
التعرفــة القائم ــة ذات ال�صلــة �إلــى جان ــب رق ــم التعرف ــة اخلــا�ص
ب ــه  ،وتقدمي تفا�صيل و�أ�سباب هذا التعديل �أو الإلغاء .

التاريخ املقرتح لطرح التعرفة .
فرتة ال�سريان فـي حالة الع ــر�ض الرتويجي امل�ؤقت  ،ي�شار �أي�ض ــا �إىل تاري ــخ انتهـ ــاء
�سريان التعرفة  ،واملدة الكلية ل�سريانها .
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تابـع  :منــوذج طل ــب تطبي ــق التعرف ــة
ت�صنيف اخلدمة ح�سب نوعها  ،على �سبيل املثال :
-رزمة من اخلدمات �أو خدمة منفردة .-خدمة الهاتف الثابت �أو املتنقل .نـوع اخلدمــة
 -خدمة البيانات . -خدمة مكاملات �صوتية حملية �أو دولية .�-أي من اخلدمات الأخرى .اخلدمـــة و�ص ـ ــف اخلدمـ ـ ــة .

التعرفـــة

و�صف هيكل التعرفة و�أ�سعارها بنف�س الطريقة التي يتم بها �إخطار
املنتفعني .
ويجب �أن يكون الو�صف �شامال وكافـيا مبا ي�سمح بفهم التعرفة فهما
تاما  ،كما يجب �أن ي�شمل �أي خدمة � ،أو �أجهزة يدوية � ،أو �أجهزة �أو �أي
منافع �أخرى تكون جزءا من التعرفة .
ويجـ ــب �أن ي�شتمـ ــل الو�صف عل ــى تو�صيـ ــف مف�ص ــل لهيكـ ــل الأ�سع ــار
التـ ــي ق ــد يتعـ ـيــن عل ــى املنتفعـ ــني �سداده ــا  ،وي�شم ــل ذلــك عل ــى وج ـ ــه
اخل�صو�ص العنا�صر التالية الواجبة التطبيق على التعرفة املعنية :
* ر�سوم تركيب اخلدمة �أو تفعيلها .
* ر�سوم �إيجار اخلط ودورتها الزمنية (�شهريا على �سبيل املثال) .
* الر�ســوم الثابتــة (املتكــررة) ودورته ــا الزمنيـة (�شهريا على �سبيل
املثال) .
* مقدار اخلدمات امل�ضمنــة الت ــي ميكـ ــن ا�ستهالكهـ ــا دون حتمـ ــل
�أي ر�سوم �إ�ضافـية .
* التعرفــات املطبقــة على اخلدمات التي تتـ ــم حما�سبتهـ ــا ح�سـ ــب
اال�ستخدام �أو عند جتاوز احل�صة املقررة .
* �أي عوامل من املمكن �أن تغري التعرفة املطبقة .
�إذا ت�ضمنت التعرفة تخفـي�ضا �أو دعما ملحطة طرفـية �أو �أجهزة مببنى
املنتفع  ،على املرخ�ص له الإف�صاح عن التخفـي�ض املطبق .
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تابـع  :منــوذج طل ــب تطبي ــق التعرف ــة
تقدمي ال�شروط والأحكام التف�صيلية املطبقة على التعرفة .
يجب الإ�شـ ــارة �إن كانت التعرفـ ــة ت�شرتط ح ــدا �أدنــى لفت ــرة الت ــزام
ال�شروط
والأحكام مرتبطــة بها  ،وفـي هـ ــذه احلال ــة  ،يجـ ــب حتديـ ــد مدته ــا والعقوبـ ـ ــات
القابلة للتطبيق فـي حالة الإنهاء املبكر للخدمة .
معلومات �إ�ضافـية �أي معلومات �إ�ضافـية �أو وثائق ميكن �أن ت�ساعد على �ضمان الفهم
ال�سليم للتعرفة مثل الو�صف الفني وما �إىل ذلك .
الت�أكي ــد ال�صريـ ــح بـ ـ ـ�أن :
* كافـة الأمــور الفنيــة  ،التدابيــر الأمنيــة  ،الأمــور املتعلقــة بالطيــف
الرتددي  ،املوافقة على النوعية  ،اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني ،
اتفاقات الطرف الثالث � ،أو الأمور الأخرى غري املتعلقة بالتعرفة
قــد تـم تقييمهــا و�إجازته ــا �أو البــت فـيه ــا (يط ــبق ذلك فقـ ــط على
اخلدمات اجلديدة) .
* املرخــ�ص لهــم الآخريــن تـ ــم تزويدهــم �أو �س ــوف يتـ ــم تزويدهـ ــم
باخلدمات املقابلة للبيع باجلملة فـي احلاالت القابلة للتطبيق ،
وذلك من حيث توفر اخلدمة الفعلية وال�شروط التجارية املعقولة
بغر�ض متكينهم من تكرار التعرفة (تفا�صيل هذه الرتتيبات
ت�أكيــدات
يج ــب تقدميهــا مــع الطل ــب )  ،علم ــا بـ ـ�أن ذلــك ينطبـ ـ ــق فق ـ ــط
على التعرفــة اجلديدة واملعدلة للمرخ�ص له املهيمن .
* جميع املنتفعني احلاليني امل�شرتكني فـي التعرفة القائمة �سيتم
�إخطارهم على الأقل قبل دورة فوترة واحدة �أو قبل ( )30ثالثني
يوم ــا � ،أيهمـ ــا �أكث ــر (تفا�صي ــل ه ــذا الإخط ــار  ،وخط ـ ــة االنتقـ ــال
يج ــب تقدميه ــا مـع الطل ــب)  ،علمــا بـ ـ�أن ذل ــك ينطب ــق فق ـ ــط
علــى التعديالت والإلغاءات .
* التعرفــة تتوافــق مـع متطلب ــات ال�شفافـي ــة  ،وغريهــا مـن املتطلبــات
الواردة فـي الف�صل الثالث من هذه الالئحة .
علـى املرخــ�ص ل ــه املهيمــن تقديــم كافــة البيانــات امل�ؤيــدة املطلوبة وفقا
البيانات امل�ؤيدة لالئحــة  ،وي�شمــل ذلــك  ،وال يقت�ص ــر على بيان ــات التكلفـة  ،والعمليات
احل�سابية كمرفقات مع هذا الطلب .
التاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  :ـ....................
اال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ............................................:
امل�سمى الوظيفـي ........................................... :
التوقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ........................................... :
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قــــرار
رقــــم 2016/28
ب�إ�صــدار الئحــة متطلبــات
جـــودة اخلدمـة التي يلتــزم املرخـــ�ص لــــه بتقدميهــــا
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القرار رقم  2011/13ب�إ�صدار �ضوابط وقواعد متطلبات جودة اخلدمــة التي يلتـزم
املرخ�ص له بتقدميها ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
يعم ـ ـ ــل ب�أحكـ ــام الئحـ ــة متطلبـ ــات ج ـ ـ ـ ــودة اخلدم ــة التي يلت ــزم املرخـ ــ�ص ل ــه بتقدميه ــا
املرفق ــة .
املـــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم  2011/13امل�شار �إلي ــه  ،كم ــا يلغـ ــى ك ـ ـ ــل مـ ــا يخالـ ـ ــف الالئحــة املرفقـ ــة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  5 :من رجــــــــــــــــــــــــــب 1437هـ
املوافــــق  13 :من ابريـــــــــــــــــــــــل 2016م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1143
ال�صادرة فـي 2016/4/17م

حممـــد بن حمـــد الرحمــــي
رئيـ�س جمل ــ�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
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الئحــة متطلبـــات
جـــودة اخلدمــة التــي يلتــزم املرخ�ص لــه بتقدميهــا
املــادة ( ) 1
يلتزم املرخ�ص له بتحقيق متطلبات جودة اخلدمة املن�صو�ص عليها فـي ملحق متطلبات
جودة اخلدمة (م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية) املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
يلتـ ــزم املرخ�ص ل ـ ــه ب�آليـ ــة قيا�س م�ؤ�ش ـ ــرات الأداء ملتطلبات ج ـ ــودة اخلدمـ ــة التـ ــي ت�ص ــدر
من الرئي�س التنفـيذي وتن�شر فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة  ،كما يلتزم باالحتفاظ باملعلومات
املرتبطة مب�ؤ�شرات الأداء فـي �سجالت جودة اخلدمة ملدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر .
املــادة ( ) 3
يلتزم املرخ�ص له بتقدمي تقارير عن م�ؤ�شرات الأداء ملتطلبات جودة اخلدمة املن�صو�ص
عليها فـي امللحق املرفق بهذه الالئحة خالل مدة ال جتاوز �شهرا من انتهاء فرتة القيا�س
املحددة .
كمـ ــا يلتـ ــزم بن�شــر تــلك التقاريـ ــر فـ ــي �صحيفت ــني حمليتني يوميتـ ــني بالآلي ـ ــة واملواعي ـ ــد
التي حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 4
تتولـى الهيــئة مراجعــة التقارير التي يقدمه ــا املرخــ�ص له وتدقيق �سجالته و�أنظمتــه ،
وفق ــا ملتطلبات جودة اخلدمة  ،وللهيئة اال�ستعانة با�ست�شاري �أو مدق ــق خارج ــي ملراجع ــة
وتدقيق البيانـات والتقاري ــر املقدمة من املرخ�ص له  ،وذلك مبوجب عقد تربم ــه الهيئـ ــة
مع اال�ست�شاري �أو املدقق يت�ضمن الأجر الذي يتحمله املرخ�ص له وي�صرف عن طريق الهيئة .
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املــادة ( ) 5
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة من�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت �أو فـي �أي قانون
�آخر  ،تفر�ض الهيئة على املرخ�ص له الغرامات املن�صو�ص عليها فـي ملحق متطلبات جودة
اخلدمة (م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية) املرفق بهذه الالئحة  ،فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
�أ �	-إذا ف�شل املرخ�ص له فـي حتقيق متطلبات جودة اخلدمة لأ�سباب غري مربرة .
ب �	-إذا ق ــدم املرخـ ــ�ص لـ ــه تقاريـ ــر خمالف ـ ــة لآليـ ــة قيـ ــا�س م�ؤ�شـ ــرات الأداء املن�صـ ــو�ص
عليهـ ــا فـي امل ــادة ( )2من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
�إذا ت أ�خـ ـ ـ ــر املرخـ ــ�ص لـ ــه فـي ت�سليـ ــم تقاري ــر م�ؤ�ش ـ ــرات الأداء ملتطلب ـ ــات ج ـ ـ ــودة اخلدم ـ ــة
كلي ــا �أو جزئيا  ،تفر�ض عليه غرامة مقدارها ( )5000خم�سة �آالف ريال عمانــي لك ــل يوم
ت�أخري يزيد على املدة امل�سموح بها .
املــادة ( ) 7
�إذا ثبت �أن �سبب ف�شل املرخ�ص له من الفئة الثانية فـي حتقيق متطلبات جودة اخلدمة
يرجع �إىل املرخ�ص له من الفئة الأوىل  ،ف�إن الغرامة حت�صل فـي هذه احلالة من املرخ�ص
له من الفئة الأوىل .
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ملحــــــق
متطلبــات جــودة اخلدمــة ( م�ؤ�شــرات الأداء الرئي�سيــة )
 -1خدمــــات الهاتــــف املتنقــــل
م�ؤ�شـــــرات
فرتة
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
القيا�س
الأداء الرئي�سية

الغرامـــــة

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
�أقل من ( )%0٫8
كــل ( ) 3
ن�سبة املكاملات الفا�شلة
لك ــل ( )%0٫1واح ـ ــد
ثمانية من ع�شرة
1.1
ثالثة �أ�شهر
لإجمايل عدد املكاملات .
من ع�شرة باملائة تزيد
باملائـ ـ ــة
على الن�سبة امل�سموح بها .
()5000
ن�سبــة املكامل ــات
خم�سة �آالف ريال عمانــي
�أقل من ()%1٫1
كــل ( ) 3
التي مل تنفذ نتيجة
لك ــل ( )%0٫1واحـ ـ ــد
واحد وواحد
1.2
ثالثة �أ�شهر
االزدحام فـي ال�شبكة
من ع�شرة باملائة تزيد
من ع�شرة باملائة
لإجمايل عدد املكاملات .
على الن�سبة امل�سموح بها .

1.3

ن�سبــة جن ــاح
ت�سليم املكامل ـ ــات .

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
�أكرث من ( )%99
كــل ( ) 3
لك ــل ( )%0٫1واح ـ ــد
ت�سعة وت�سعني
ثالثة �أ�شهر
من ع�شرة باملائة تقل
باملائـ ـ ــة
عن الن�سبة امل�سموح بها .

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
�أكرث من ( )%98
ن�سب ــة جنـ ــاح
كــل ( ) 3
لك ــل ( )%0٫1واح ـ ــد
� 1.4إجراء املكاملات لإجمايل ثمانية وت�سعني
ثالثة �أ�شهر
من ع�شرة باملائة تقل
ع ــدد املكامل ــات .
باملائـ ـ ــة
عن الن�سبة امل�سموح بها .
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تابــــع  - 1 :خدمـ ــات الهاتـ ــف املتنقـ ــل
فرتة
م�ؤ�شـــــرات
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
القيا�س
الأداء الرئي�سية

1.5

الغرامـــــة

�أكرث من
()5000
ن�سبة توفر اخلدمة
خم�سة �آالف ريال عمانــي
( )%99٫999ت�سعة
فـي مركز حتويل
كــل ( ) 3
وت�سعني وت�سعمائة
لك ــل ( )%0٫1واح ـ ـ ــد
املكاملات فـي جميع
ثالثة �أ�شهر
وت�سعة وت�سعني
من ع�شرة باملائة تقل
الأوقات .
عن الن�سبة امل�سموح بها .
من �ألف باملائة
يجب ت�سليم �أكرث
من ( )%90ت�سعني
باملائة من �إجمايل
الر�سائل الن�صية
الق�صرية خالل
( )5خم�س دقائق

� - 1.6أ

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
ن�سبة ت�سليم الر�سائل
كــل ( ) 3
لك ــل ( )%0٫1واح ـ ـ ــد
الن�صية الق�صرية يجب ت�سليم �أكرث ثالثة �أ�شهر
من ع�شرة باملائة تقل
من ( )%99ت�سعة
عن الن�سبة امل�سموح بها .
وت�سعني باملائة من
�إجمايل الر�سائل
 -1.6ب
الن�صية الق�صرية
خ ـ ــالل()30
ثالثني دقيقة

1.7

جودة ال�صوت

()5000
�أكرث من ( )3ثالث
خم�سة �آالف ريال عمانــي
درجات فـي مقيا�س كــل ( ) 6
لك ــل ( )%0٫1واح ـ ـ ــد
مكون من (� )5ستة �أ�شهر
من ع�شرة باملائة تقل
خم�س درجات
عن الن�سبة امل�سموح بها .
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 -2خدمــــات النطـــاق العريـــ�ض املتنقــــل
فرتة
م�ؤ�شـــــرات
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
القيا�س
الأداء الرئي�سية
2.1

ن�سبة فرتات حزم
البيانات الفا�شلة

�أقل من ()%2
اثنني باملائة

�أقل من ()% 1٫1
ن�سبة فرتات حزم
واحد وواحد
2.2
البيانات التي مل تنفذ
من ع�شرة باملائة

كـ ــل ( ) 3
ثالثة �أ�شهر
كـ ــل ( ) 3
ثالثة �أ�شهر

الغرامـــــة
()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
لك ــل ( ) %0.1واحـ ـ ــد
من ع�شرة باملائة تزيد
على الن�سبة امل�سموح بها .

�أكرث من ( )%95
ن�سبة جناح ت�أ�سي�س
)
3
(
ـل
ـ
ـ
ك
()5000
خم�سة وت�سعني
2.3
أ�شهر
�
ثالثة
البيانات
حزم
فرتات
خم�سة �آالف ريال عمانــي
باملائـ ــة
لك ــل ( ) %0.1واحد
ن�سبة جناح االرتباط �أكرث من (  )%95كـ ــل (  ) 3من ع�شرة باملائة تقل
 2.4ب�شبكة حزم البيانات خم�سة وت�سعني ثالثة �أ�شهر عن الن�سبة امل�سموح بها .
باملائـ ــة

2.5

ن�سبــة فقــدان
حـ ــزم البيان ـ ــات

�أقل من ()%1
واحد باملائة

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
ك ــل ( ) 6
لك ــل( ) %0.1واحد
�ستة �أ�شهر
من ع�شرة باملائة تزيد
على الن�سبة امل�سموح بها .

2.6

متو�ســط ت�أخــر
حـ ــزم البيان ـ ــات

�أقل من () 120
مائة وع�شرين
ميللي ثانية

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
ك ــل ( ) 6
لك ــل( )10ع�شرة ميللي
�ستة �أ�شهر
ثانية تزيد على املدة
الزمنية امل�سموح بها .
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 - 3خدمـــات الهاتـــف الثابــــت
فرتة
م�ؤ�شـــــرات
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
القيا�س
الأداء الرئي�سية

3.1

ن�سـبــة توف ــر
اخلدمة للمقا�سم

ن�سبة املكاملات الفا�شلة
3.2
من املكاملات املحلية

3.3

الغرامـــــة

()5000
( ) % 99٫999ت�سعة
خم�سة �آالف ريال عمانــي
وت�سعني وت�سعمائة كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( ) %0٫01واحد
وت�سعة وت�سعني ثالثة �أ�شهر
من مائة باملائة تقل عن
من �ألف
الن�سبة امل�سموح بها .

�أقل من ()%1
واحد باملائة

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( ) %0٫1واحد من
ثالثة �أ�شهر
ع�شرة باملائة تزيد على
الن�سبة امل�سموح بها .

()5000
�أكرث من ()3٫5
خم�سة �آالف ريال عمانــي
ثالث ون�صف درجة
كـ ــل ( ) 3
جــودة ال�ص ــوت
لك ــل ( ) %0٫1واحد من
فـي مقيا�س مكون
ثالثة �أ�شهر
للمكاملات املحلية
ع�شرة باملائة تقل عن
من( )5خم�س
الن�سبة امل�سموح بها .
درجات
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 -4خدمات النطاق العري�ض الثابت
م�ؤ�شـــــرات
فرتة
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
القيا�س
الأداء الرئي�سية

الغرامـــــة

()5000
() %100
خم�سة �آالف ريال عمانــي
ن�سبة ال�سرعة لتو�صيل
ك ــل ( ) 6
مائة باملائة
لك ــل ( ) %1واحد باملائة
 4.1النطاق العري�ض
من ال�سرعة املحددة �ستة �أ�شهر
(�سرعة التنزيل)
تقل عن الن�سبة امل�سموح
فـي اتفاقية اخلدمة
بها .

4.2

ن�سبة فقدان
حزم البيانات

4.3

متو�سط ت�أخر
حزم البيانات

�أقل من ()%1
واحد باملائة

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
ك ــل ( ) 6
لك ــل(  )%1واحد باملائة
�ستة �أ�شهر
تزيــد علــى الن�سبــة
امل�سمــوح بهــا .

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
�أقل من ( )100ك ــل ( ) 6
لك ــل ( ) 10ع�شرة ميللي
مائة ميللي ثانية �ستة �أ�شهر
ثانية تزيد على املدة
الزمنية امل�سموح بها .

املدة الزمنية
التي تكون نقطة موفر �أقل من ()30
4.4
خدمة الإنرتنت غري ثالثني دقيقة
متوفرة
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()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( )1دقيقة واحدة
ثالثة �أ�شهر
تزيد على املدة الزمنية
امل�سموح بها .

 -5خدمات االت�صاالت ال�صوتية الدولية
م�ؤ�شـــــرات
فرتة
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
القيا�س
الأداء الرئي�سية

املدة الزمنية امل�ستغرقة �أقل من ()8
5.1
فـي بدء �إجراء مكاملة ثمـ ـ ــاين ثـ ـ ــوان

5.2

الغرامـــــة

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( )1ثانية واحدة
ثالثة �أ�شهر
تزيــد علــى الن�سبــة
امل�سمــوح بهــا .

()5000
�أكرث من ( ) 3ثالث
خم�سة �آالف ريال عمانــي
درجات فـي مقيا�س كـ ــل ( ) 3
جودة ال�صوت
لك ــل ( )0٫1واحد
للمكاملات الدولية مكـ ــون م ـ ــن ( )5ثالثة �أ�شهر
من ع�شــرة تقــل عن
خم ــ�س درجـ ــات
الن�سبة امل�سموح بها .

ن�سبة املكاملات الدولية
 5.3الفا�شلة خالل �ساعة
الذروة للحركة

�أقل من ( )%3
ثالثـ ــة باملائـ ــة
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()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( ) %0٫1واحد
ثالثة �أ�شهر
من ع�شرة باملائة تزيد
على الن�سبة امل�سموح بها .

 -6جتربـــــة املنتفــــع
االت�صــــاالت املتنقلــــــة :
م�ؤ�شـــــرات
القيمة امل�ستهدفة فرتة
القيا�س
الرقم الأداء الرئي�سية

الغرامـــــة

ن�سبة �شكاوى املنتفعني
 6.1لإجمايل عدد املنتفعني �أقل من ()%1
واحد باملائة
(با�ستثناء �شكاوى
الفوترة)

()5000
كـ ــل (  ) 3خم�سة �آالف ريال عمانــي
ثالثة �أ�شهر لك ــل( )%1واحد باملائة
تزيد على الن�سبة امل�سموح
بها .

�أقل من ( )1.5
واحد ون�صف

()5000
كـ ــل (  ) 3خم�سة �آالف ريال عمانــي
لك ــل( )0.1واحد
ثالثة �أ�شهر
من ع�شرة تزيد
على العدد امل�سموح به .

 6.2عدد �شكاوى الفوترة
لكل �ألف فاتورة

()5000
ن�سبة �شكاوى الفوترة
التي يتم حلها خالل �أكرث من ( )%90كـ ــل (  ) 3خم�سة �آالف ريال عمانــي
ت�سعني باملائة ثالثة �أ�شهر لك ــل ( ) %1واحد باملائة
 ) 10( 6.3ع�شرة �أيام
تقل عن الن�سبة امل�سموح
عمل �إىل �إجمايل عدد
بها .
�شكاوى الفوترة
ن�سبة �شكاوى الفوترة
التي يتم حلها خالل
 )20( 6.4ع�شرين يوم
عمل �إىل �إجمايل عدد
�شكاوى الفوترة

()5000
�أكرث من ( )%96كـ ــل (  ) 3خم�سة �آالف ريال عمانــي
�ستة وت�سعني باملائة ثالثة �أ�شهر لك ــل ( ) %1واحد باملائة
تقل عن الن�سبة امل�سموح
بها .
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تابع  :االت�صــــاالت املتنقلــــــة :
م�ؤ�شـــــرات
فرتة
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
القيا�س
الأداء الرئي�سية
متو�سط املدة الزمنية
امل�ستغرقة للرد
 6.5على املكاملات ملركز
االت�صاالت (معاونة
عامل اخلدمة)

6.6

ن�سب ــة
الر�ض ــا الع ــام

خالل () 60
�ستني ثانية

الغرامـــــة

()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( )1ثانية واحدة
ثالثة �أ�شهر
تزيد على املدة الزمنية
امل�سموح بها .

()5000
�أكرث من ()3.5
خم�سة �آالف ريال عمانــي
ثالث ون�صف درجة
كل(  )12اثنى
لكل( )%0٫1واحد
فـي مقيا�س مكون
ع�شر �شهرا
من ع�شرة باملائة تقل
من (  ) 5خم�س
عن الن�سبة امل�سموح بها .
درجات
االت�صــــاالت الثابتــــة :

عدد الأعطال لكل
()5000
كـ ــل (  ) 3خم�سة �آالف ريال عمانــي
(  )100مائة م�شرتك
�أقل من ( )3ثالثة
6.7
لك ــل عطل يزيد
ثالثة �أ�شهر
خالل كل ( )3ثالثة
�أ�شهر
على العدد امل�سموح به .
()5000
ن�سبة الأعطال
خم�سة �آالف ريال عمانــي
التي يجب �إ�صالحها �أكرث من ( )%90كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( ) %1واحد
6.8
ت�سعني باملائة ثالثة �أ�شهر
خالل(� )24أربع
باملائة تقل عن الن�سبة
وع�شرين �ساعة
امل�سموح بها .
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تابع  :االت�صــــاالت الثابتــــة :
م�ؤ�شـــــرات
فرتة
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
الأداء الرئي�سية
القيا�س

6.9

الغرامـــــة

()5000
ن�سبة الأعطال التي
خم�سة �آالف ريال عمانــي
�أكرث من ( )%99.5
كـ ــل ( ) 3
يجـ ــب �إ�صالحهـ ــا
لك ــل ( )%1واحد
ت�سعة وت�سعني
ثالثة �أ�شهر
خ ــالل ( )72اثنتني
باملائة تقل عن الن�سبة
ون�صف باملائة
و�سبعني �ساعة
امل�سموح بها .

ن�سبة طلبات اخلطوط
()5000
املحلية فـي مناطق
خم�سة �آالف ريال عمانــي
اخلدمة التي نفذت �أكرث من ( )%75
كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( ) %1واحد
 6.10خالل ( )5خم�سة �أيام خم�سة و�سبعني
ثالثة �أ�شهر
باملائة
عمل من تاريخ تقدمي
باملائة تقل عن الن�سبة
طلبها �إىل �إجمايل عدد
امل�سموح بها .
الطلبات
ن�سبة طلبات اخلطوط
املحلية فـي مناطق
()5000
اخلدمة التي نفذت
خم�سة �آالف ريال عمانــي
�أكرث من ( )%90كـ ــل ( ) 3
لك ــل ( ) %1واحد باملائة
 6.11خالل ( )10ع�شرة �أيام
ت�سعني باملائة ثالثة �أ�شهر
عمل من تاريخ تقدمي
تقل عن الن�سبة امل�سموح
طلبها �إىل �إجمايل عدد
بها .
الطلبات
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تابع  :االت�صــــاالت الثابتــــة :
فرتة
م�ؤ�شـــــرات
القيمة امل�ستهدفة
الرقم
القيا�س
الأداء الرئي�سية
 6.12عدد �شكاوى الفوترة
لكل �ألف فاتورة

�أقل من ()1.5
واحد ون�صف

كـ ــل ( ) 3
ثالثة �أ�شهر

ن�سبة �شكاوى الفوترة
التي يتم حلها خالل
عمل �أكرث من ( )%90كـ ــل ( ) 3
 )10( 6.13ع�شرة �أيام
ت�سعني باملائة ثالثة �أ�شهر
�إىل �إجمايل عدد
�شكاوى الفوترة
ن�سبة �شكاوى الفوترة
التي يتم حلها
خالل �أكرث من ( )%96كـ ــل ( ) 3
 )20( 6.14ع�شرين يوم
عدد �ستة وت�سعني باملائة ثالثة �أ�شهر
عمل �إىل �إجمايل
�شكاوى الفوترة
متو�سط املدة الزمنية
امل�ستغرقة للرد
كـ ــل ( ) 3
خالل ( )100
 6.15على املكاملات ملركز
ثالثة �أ�شهر
مائة ثانية
االت�صاالت (معاونة
عامل اخلدمة)
6.16

ن�سبة
الر�ضــا الع ــام

الغرامـــــة
()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
لك ــل ( )0٫1واحد من
ع�شرة تزيد على العدد
امل�سموح به .
()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
لك ــل ( ) %1واحد باملائة
تقل عن الن�سبة امل�سموح
بها .
()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
لك ــل ( ) %1واحد باملائة
تقل عن الن�سبة امل�سموح
بها .
()5000
خم�سة �آالف ريال عمانــي
لك ــل ( )1ثانية واحدة
تزيد على املدة الزمنية
امل�سموح بها .

()5000
�أكرث من ()3.5
ثالث ون�صف درجة كل (  )12خم�سة �آالف ريال عمانــي
فـي مقيا�س مكون اثني ع�شر لك ــل ( )0.1واحد من
ع�شرة تقل عن العدد
�شهرا
من (  ) 5خم�س
امل�سموح به .
درجات
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قـــرار
رقــم 2016/46
بتعديـل القـرار رقـم  2012/116ب�إعفـاء بعـ�ض خدمـات االت�صـاالت
مــن �أحكـام الرتاخيــ�ص املن�صــو�ص عليهــا فـي قانــون تنظيـم االت�صــاالت
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيـم االت�صاالت ال�صادر باملر�ســوم ال�سلطــانـي رق ـ ــم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيــم االت�صـاالت ال�صـادرة بــالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القـرار رقــم  2012/116ب�إعفــاء بعـ�ض خدمات االت�ص ـ ــاالت م ـ ــن �أحك ـ ــام الرتاخيـ ــ�ص
املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت ،
و�إل ــى موافقـ ـ ــة جملـ ــ�س �إدارة هيئـ ـ ــة تنظي ـ ــم االت�ص ــاالت فـي اجتماعـ ــه رق ـ ــم ()2016/2
بتاريخ 2016/3/27م ،
وبناء علـى مــا تقت�ضيه امل�صلحة العامـة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بنــ�ص املـ ــادة الثانية من القرار رقــم  2012/116ب�إعفاء بع�ض خدمات االت�ص ــاالت
مــن �أحكــام الرتاخي ـ ــ�ص املن�صـ ـ ــو�ص عليه ــا ف ـ ــي قانـ ــون تنظي ــم االت�صــاالت امل�ش ــار �إليـ ــه ،
النــ�ص ا آلتــي :
"يلتزم كـل مــن يعفــى مــن �شــروط الرتخيــ�ص  ،وفقـ ــا للم ــادة الأولــى م ــن ه ــذا القرار ،
باللوائــح والقــرارات والأوامـر والإر�شادات والتعليمـ ــات التي ت�صدره ــا الهيئ ــة فـي �ش ـ�أن
تنظيم تلك اخلدمات ".
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  6 :مـن رمـ�ضــــان 1437هـ
املوافــــق  12 :مـن يـونيــــــــو 2016م

حممـــد بن حمــــد الرحمــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1152
ال�صادرة فـي 2016/6/26م
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قـــرار
رقـــم 2016/47
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم تقديـم خدمـة مركـز الدعـم الهاتفـي للعمـالء
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القــرار رقـ ــم  2012/116ب�إعفــاء بعــ�ض خدمــات االت�ص ــاالت م ــن �أحك ــام الرتاخيـ ــ�ص
املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت ،
و�إل ــى الئحـ ــة تنظي ـ ــم تقدي ــم خدمـ ــة مرك ــز الدعـ ــم الهاتف ــي للعمالء ال�صــادرة بالقـ ـ ــرار
رقم ، 2015/17
و�إلـ ـ ـ ــى موافقـ ــة جملـ ــ�س �إدارة هيئ ـ ــة تنظيـ ــم االت�ص ــاالت ف ـ ــي اجتماعـ ــه رقـ ـ ــم ()2016/2
بتاريخ 2016/3/27م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم تقدمي خدمة مركز الدعم الهاتفـي للعمالء ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقــم  2015/17ب�إ�صدار الئح ــة تنظي ــم تقدي ــم خدمــة مرك ــز الدعـم الهاتفـ ــي
للعمالء امل�شار �إليه  ،كما 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 :مـن رمـ�ضــــان 1437هـ
املوافــــق  12 :مـن يـونيــــــــو 2016م

حممـــد بن حمــــد الرحمــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1152
ال�صادرة فـي 2016/6/26م
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الئحــة تنظيــم تقديــم
خدمــة مركــز الدعـم الهاتفــي للعمـالء
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يق�صد بخدمة مركز الدعم الهاتفـي للعمالء :
اخلدمــة التــي تعتم ــد عل ــى ا�ستخـ ــدام و�سائل االت�صــاالت لتلقــي اال�ستف�سـ ــارات  ،وتقدي ـ ــم
املعلومـات عـن املنتجـات �أو اخلدمـات للمنتفعــني .
املــادة ( ) 2
ي�ستثنى من تطبيق �أحكام هذه الالئحة خدمة مركز الدعم الهاتفـي للعمالء التي تقدمها
بع�ض اجلهات خلدمة موظفـيها �أو منتفعيها .
املــادة ( ) 3
يلتزم كل من ميار�س ن�شاط تقدمي خدمة مركز الدعم الهاتفـي للعمالء بالآتي :
-1
-2

-3
-4
-5

1االحتفــاظ ب�سجــالت املكاملات التي يتم �إجرا�ؤهــا مبركــز الدعم الهاتفــي للعمـالء
ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل  ،وتقدميها �إىل اجلهات املخت�صة عند الطلب .
2االحتفــاظ بالت�سجيـالت ال�صوتي ــة للمكاملات التي يت ــم �إجرا�ؤه ــا مبركـ ــز الدعـ ــم
الهاتف ــي للعم ــالء للت�أك ــد من ج ــودة ال�ص ــوت  ،وتقدميه ــا �إىل اجله ــات املخت�ص ــة
عند الطلب .
�3ضمــان �سري ــة املعلوم ــات التي يح�صل عليها خــالل عملــه مــن �أي �شخــ�ص يــزوده
باخلدمة  ،ما مل يكن قانونا ملزما ب�إف�شائها .
4متكني موظفـي الهيئة املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية الو�صول فـي �أي وقت
�إىل الأجهزة واملعدات ذات ال�صلة بتقدمي اخلدمة .
5تزويد الهيئة بناء على طلب مكتوب ب�أي بيانات �أو �سجالت ترى �ضرورة موافاتها
بها .
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�6 -6أال يقل عدد املقاعد املقررة ملركز تقدمي اخلدمة عن ( )5خم�سة مقاعد .
�7 -7أن تكون الأنظمة والأجهزة امل�ستخدمة فـي تقدمي اخلدمة وحفظ بيانات املنتفعني
داخل ال�سلطنة .
8 -8عدم نقل بيانات املنتفعني �إىل خارج ال�سلطنة .
9 -9تقدمي اخلدمة فقط من خالل ال�شبكات املرخ�ص لها فـي ال�سلطنة .
10 10عـ ــدم تقديـ ــم خدمـ ـ ــات ا�ست�شاري ــة �إال بع ــد احل�صـ ــول علــى الرتاخيــ�ص املهنــية ،
لجـراءات املعمــول بها فـي ال�سلطــنة  ،وي�ستثن ــى من ذلك مراكز الدعــم
وفق ــا ل إ
الهاتف ــي التابعة جلهات حا�صلة على هذه الرتاخي�ص .
11 11عــدم ا�ستغــالل �أرقـ ــام هواتــف املنتفعني ب ـ�أي �شكل من الأ�شكــال  ،وي�شمــل ذلك ،
عل ــى �سبي ــل املثـ ــال  ،ا�ستخدامه ــا فـي حمـ ــالت �إعالنيـ ــة �أو بي ــع قواعـ ــد البيانـ ــات
التي حتتوي على هذه الأرقام �إىل جهات �أخرى دون �إذن م�سبق من �صاحب الرقم .
املــادة ( ) 4
مـ ــع عـ ــدم الإخ ـ ــالل بـ ـ�أي عقوب ــة �أو ج ــزاء من�صــو�ص عليـ ــه فـي قان ــون تنظيـ ــم االت�صـ ــاالت
واللوائ ــح والقـرارات ال�صـ ــادرة تنفـيذا ل ــه � ،أو فـي �أي قان ــون �آخــر  ،يجــوز للهيئــة فـي ح ــال
خمالفة �أي من �أحكام هذه الالئحة قطع خدم ــات االت�صاالت عن مركز الدع ــم الهاتف ــي
املخال ــف م�ؤقتـ ــا � ،أو فـ ــر�ض غرامـ ــة �إداريـ ــة ال جت ــاوز (� )1000أل ــف ريال عمانـ ــي عن كــل
خمالفــة � ،أو اجلم ــع بــني كليهم ــا .
وفـي حال تكرار املخالفة يكون للهيئة قطع خدمات االت�صاالت عن مركز الدعم الهاتفـي
املخالف نهائيا �أو م�ضاعفة الغرامة � ،أو اجلمع بني كليهما .
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قــرار
رقــم 2016/48
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم �إعـادة تقديـم
خدمـة النفـاذ �إلــى �شبكـةاملعلومــات العامليـة (الإنرتنــت)
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلــطانــي رقــم ، 2002/30
و إ�لــى الالئحـة التنفـيذيــة لقانـون تنظيـم االت�صاالت ال�صادرة بــالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القرار رقم  2011/11ب�إ�صدار قواعد تنظيم تق ــدمي خدمة النفـاذ �إلـى �شبكـة املعلومات
العاملية (الإنرتنـت) فـي الأماكن العامـة ،
و�إلــى الق ــرار رق ــم  2011/118ب�ش�أن �ش ــروط و�إجــراءات منــح ت�صريح تقديــم خدم ــة النفـ ــاذ
�إل ــى �شبكـة املعلومات العامليـة (الإنرتنــت) فـي الأماكــن العامـة ،
و�إىل القرار رقم  2012/116ب�إعفاء بع�ض خدمات االت�صاالت من �أحكام الرتاخي�ص املن�صو�ص
عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت ،
و�إلـى م ــوافقــة جمل�س �إدارة الهيئة ،
وبنـاء على مــا تقت�ضيـه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكــام الئح ــة تنظيـ ــم �إعـ ــادة تقدي ــم خدمـة النف ــاذ �إىل �شبك ـ ــة املعلوم ـ ــات العاملي ـ ــة
(الإنرتن ــت) املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
يلغ ـ ــى القـ ـ ــراران رقمــا  2011/11و  2011/118امل�شــار �إليهمـ ــا  ،كم ــا يلغــى كــل م ــا يخالـ ـ ــف
الالئحــة املرفقــة � ،أو يتـعار�ض مـع �أحكامهــا .
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املــادة الثالثــــة
عل ـ ــى املخاطبـ ــني ب�أحك ـ ــام ه ـ ــذه الالئحـة توفـي ـ ــق �أو�ضاعه ـ ــم وف ـ ــق �أحكامه ـ ــا خـ ــالل مــدة
ال تتجـ ــاوز ( )3ثالثـة �أ�شهـر من تاريـخ العمل بها .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  6 :مـن رمـ�ضــــان 1437هـ
املوافــــق  12 :مـن يـونيــــــــو 2016م
حممـــد بن حمــــد الرحمــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1152
ال�صادرة فـي 2016/6/26م
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الئحــة تنظيـــم �إعــادة تقديــم
خدمـة النفـاذ �إلـى �شبكــة املعلومــات العامليــة (الإنرتنـــت)
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها ذات املعاين املن�صو�ص
عليهــا فـي قانــون تنظيــم االت�صــاالت والئحته التنفـيذية امل�ش ـ ــار �إليهم ــا  ،ويك ــون للكلم ــات
والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
خدمة النفاذ �إىل �شبكة املعلومات العاملية (الإنرتنت) :
خدم ــة االت�ص ــاالت الت ـ ــي ي�ستخـ ــدم فـيهــا بروتوكـ ـ ــول الإنتـ ــرنـ ــت ( , )TCP/IPلل�سـم ـ ــاح
للم�ستخدمني بالنفاذ �إىل �شبكة املعلومات العاملية با�ستخ ــدام �أجهـزة احلا�س ــوب �أو غريه ــا
مـن الأجهــزة الطرفـيـ ــة املربوط ــة مع �أجه ــزة �أو ت�سهيالت املرخ�ص ل ــه عــن طريــق نظ ــام
االت�صاالت العامة .
مقهــى الإنرتنـــت :
حمل جتاري  ،يكون ن�شاطه �أو �أحد �أن�شطته �إعادة تقدمي خدمة النفاذ �إىل �شبكة املعلومات
العاملية (الإنرتنت) .
املــادة ( ) 2
يلت ــزم ك ــل من يقوم ب�إعـ ــادة تقدمي خدمة النفاذ �إىل �شبك ــة املعلومــات العامليـ ــة (الإنرتن ــت)
فـي الأماك ــن العام ــة بقي ــد الرقم املدن ــي �أو رق ــم ج ــواز امل�ستخــدم  ،وحتديد وق ــت وتاريــخ
اال�ستخدام  ,واالحتفاظ بها ملدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر .
املــادة ( ) 3
يلتزم كل من ميار�س ن�شاط مقهى الإنرتنت  ,بالآتي :
1 -1التحقــق من هوي ــة امل�ستخدمني  ،وقيد الرقــم املدنــي  ،ووقت وتاريخ اال�ستخدام ،
واالحتفاظ بها ملدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر .
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�2ضمان خ�صو�صية و�سرية معلومات امل�ستخدم التي يح�صل عليها �أو يكت�سبها بحكم
عمله ما مل يكن ملزما قانونا ب�إف�شائها .
3تركيب برامج حتمي �أجهزة احلا�سوب من خماطر الفـريو�سات  ،وبرامج التج�س�س
والقر�صنة الإلكرتونية .
4عدم تقديــم خدمــة ال�ص ــوت عبــر بروتوكــول الإنرتنت �أو تقديــم �أي ت�سهي ــالت
�أو توجيهــات للم�ستخدمني متكنهم مـن ا�ستخـدام هـذه اخلدمـة �إال عبـر املرخ�ص
لهم بتقديــمها فـي �سلطنة عمان  ,وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليه .
5منــع ا�ستخــدام �أي مكونـ ــات لأجهــزة �أو برام ــج من �ش�أنه ــا م�ساع ــدة امل�ستخـ ــدم ــني
عل ــى اال�ستخدامــات املحظ ــورة  ،كتن�صيب برام ــج القر�صنـ ــة �أو الربام ــج امل�ساع ــدة
على اختـراق املواقــع الإلكرتوني ــة � ،أو الدخول �إىل املواقــع الإلكرتونيــة املحظ ــورة
قانون ــا .
6عدم تخ�صي�ص قمرات (كابينات) مغلقة حتجب ر�ؤية امل�ستخدم .
7و�ض ــع دوائــر تلفزيوني ــة مغلقــة داخـل مقهـى الإنرتنــت  ،واالحتفــاظ بت�سجيالتهــا
ملــدة ال تقــل ع ــن ( )3ثالث ــة �أ�شهــر .
� 8أن يقدم خدمة النفاذ �إىل �شبكة املعلومات العاملية (الإنرتنت) من خالل ا�شرتاك
جتاري .
املــادة ( ) 4

مع عدم الإخالل ب ـ�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون تنظيم االت�صاالت �أو �أي قانون �آخر ،
يكون للهيئة فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة وقف خدمة النفاذ �إىل �شبكة املعلومات
العاملية (الإنرتنــت) عن املخالف حت ــى �إزال ــة املخالفة � ،أو حت�صي ـ ــل غرامـ ــة مـ ــن املخالـ ــف
ال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو اجلمع بينهما .
وفـي حالة تكرار املخالفة يكون للهيئة م�ضاعفة الغرام ــة � ،أو قطع اخلدمـة عــن املخال ــف
نهائيا � ،أو اجلمع بينهما .
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قــــرار
رقـم 2016/62
بتعديـل بعــ�ض �أحكــام القــرار رقــم 2008/133
ب�إ�صدار الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية
وحتديـــد �أ�سعارهــــا وتعديــل بعــ�ض �أحكــام الالئحــة املرفقــة بــه
ا�ستن ــادا �إىل قان ــون تنظي ــم االت�صـ ــاالت ال�صـ ــادر باملر�سـ ــوم ال�سل ـ ـطــان ــي رق ـ ــم ، 2002/30
و إ�لــى الالئحة التنفـيذية لقانـون تنظيـم االت�صاالت ال�صادرة بــالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل الئحــة تنظيــم ت�سجيــل وا�ستخــدام الرتددات والأجه ــزة الراديوي ــة وحتدي ــد �أ�سعاره ــا
ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/133
و�إلـ ــى م ــوافقـ ــة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبن ــاء عل ــى مــا تقت�ضي ــه امل�صلحـ ــة العام ـ ــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املــادة الثامنــة من القرار رقم  2008/133ب�إ�ص ــدار الئح ــة تنظيــم ت�سجي ــل
وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها  ،الن�ص الآتي :
املــادة الثامنــة
متنح مهلة (� )1شهر واحد من تاريخ انتهاء الرتخي�ص الراديوي ل�سداد الر�سوم املقررة
لتجدي ــده  ،وفـي حال الت�أخي ــر عن ال�سداد ف�إنه يت ــم حت�صيل الغرام ــة املن�ص ــو�ص عليهـ ــا
فـي املــادة ( )7من الالئح ــة املرفقة ع ــن ك ــل �شه ــر ت�أخيـر حتى ( )12اثنـ ــي ع�ش ــر �شه ــرا ،
وفـي حال اجلزء من ال�شهر يح�سب الر�سم على �أ�سا�س ن�سبة مدة الت�أخري �إىل ال�شهر .
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ف ـ ـ�إذا مل يت ــم �ســداد الر�سوم والغرامــات خالل املدة املحددة يعترب الرتخيــ�ص الراديــوي
ملغى  ،وتطبق الهيئة �أيا من الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( 51مكـررا) من قانون
تنظيم االت�صاالت .
املــادة الثانيــــة
جترى التعديالت املرفقة على بع�ض �أحكام الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات
والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار  ،والتعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعـــة
ين�شـ ــر ه ــذا القـ ــرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل بـ ــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ ن�شــره ،
وذلك فـيما عــدا امل ــواد ( 5و  6و  7و  9و  10و  11و  12و  14و  )25من الئح ــة تنظيــم ت�سجيــل
وا�ستخ ــدام الت ــرددات والأجه ــزة الراديويـ ــة وحتدي ــد �أ�سعاره ــا امل�ش ــار �إليهـا  ،فـيعمــل به ــا
من الأول من ينايـ ــر 2017م .
�صــدر فـي 1437 / 12 / 25 :هـ
املوافــــــق 2016 / 9 / 27 :م

حممــــد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1165
ال�صادرة فـي 2016/10/9م
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تعديــالت علــى بعـ�ض �أحكـام الئحــة تنظيـم
ت�سجيـل وا�ستخـدام التـرددات والأجهزة الراديويـة وحتديـد �أ�سعارهـا
املــادة ( ) 1
ي�ستبــدل بتعريفـي (عــدد املواقــع) و (عــر�ض النطــاق) الواردين فـي املــادة ( )1م ــن الئحــة
تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوي ــة وحتديــد �أ�سعارهــا امل�شــار �إليهــا ،
التعريفان الآتيان :
عدد املواقع  :يتم حتديد عدد املواقع على النحو الآتي : - 1فـي حال ــة املحط ــات الثابتــة  ،يكون عدد املواقــع هو �إجمالـي عــدد
املحطــات الثابتــة فـي املواقع املختلفة (املواقع اجلغرافـية) .
 - 2فـي حالة املحطات املتنقلة  ،يكون عدد املواقع هو عدد املحطات
املرخ�ص لها بالعمل فـي الواليات  ،وفقا للقائمة املن�صو�ص عليها
فـي امللحق (�أ) من هذه الالئحة .
 - 3فـي حال ـ ــة املحط ــات الثابتــة ملنطقـ ــة تغطي ـ ــة وا�سع ــة واملحط ـ ــات
الطرفـية املتناهيــة ال�صغر الثابتــة وحمطــات اخلدمــات الراديويــة
املتنقلـ ـ ــة اخلا�ص ـ ــة  -التعيين ـ ــات  -يك ــون ع ــدد املواق ــع هـ ـ ــو ع ـ ــدد
املحافظات التي تتم تغطيتها فـي منطقة الرتخي�ص .
عر�ض النطـاق  :الف ــرق بالكيلوهريتـ ــز � ،أو امليجاهريتــز بني كــل مــن الت ــرددات العليـ ــاوالدنيا لنطاق االنبعاث الكهرومغناطي�سي .
املــادة ( ) 2
ي�ستبـ ــدل بن ــ�ص الفق ــرة الأولـ ــى من البن ــد ( 4 - 2ر�س ــم ا�ستخـ ــدام الت ــردد) من املــادة ()2
م ــن الئحــة تنظيــم ت�سجيــل وا�ستخــدام التــرددات والأجهــزة الراديويــة وحتدي ــد �أ�سعاره ــا
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
 -يتم حت�صيل ر�سم ا�ستخدام الرتدد مقدما عن مدة الرتخي�ص .
املــادة ( ) 3
ي�ستبدل بن�ص املــادة ( )7من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية
وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
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املــادة ( ) 7
فـي حال الت�أخري فـي طلب جتديد الرتخي�ص الراديوي �أو الت�أخري فـي �سداد الر�سوم املقررة
على جتديده �أو �أي ر�سوم �أخرى  ،حت�صل غرامة قدرها (  ) ٪5خم�سة باملائــة عن كل �شهر
ت�أخري  ،وحتت�سب هذه الغرامة بحد �أق�صى ( )12اثني ع�شر �شهرا �أي (� )%60ستني باملائـة
مــن قيمــة الر�س ــم امل�ستح ــق  ،ويعتبـ ــر الرتخيـ ــ�ص الرادي ــوي مـ ــلغ ــى بعـ ــد ه ــذه الفتـ ــرة ،
وتطبق الهيئة �أيا من الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( 51مكررا) من قانون تنظيم
االت�صاالت .
املــادة ( ) 4
ي�ستبـدل باجلــدول رقـم ( : 39ر�سـم ا�ستخـدام املحطــات املركزيــة للخدمــة ال�ساتليــة) الــوارد
فـي املــادة ( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد
�أ�سعارها امل�شار �إليها  ،اجلدول الآتي :
 -ر�سم اال�ستخدام/ال�سنة = �) 4500أربعــة �آالف وخم�سمائـ ــة ريــال عمانــي( × )جمم ــوع
عر�ض النطاق ( 2/()Tx+Rxبامليجاهريتز  ،نطاق الرتدد  4/6جيجاهريتز .
 -ر�سم اال�ستخدام/ال�سنة = ) 3000ثالثـ ــة �آالف ري ــال عمانــي( × )جمم ــوع عـ ــر�ض
النطاق ( 2/()Tx+Rxبامليجاهريتز  ،نطاق الرتدد  11/14جيجاهريتز .
اجلدول ( : )39ر�سم ا�ستخدام املحطات املركزية للخدمة ال�ساتلية
املــادة ( ) 5
ي�ستبدل باجلدول رقم ( : 46ر�سم ت�سجيل نظام الهاتف املتنقل العاملي للقناة 200 × 2
كيلوهريتز) الوارد فـي املــادة ( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة
الراديوية وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،اجلدول الآتي :
ر�سم الت�سجيل = عدد القنوات × عامل التغطية × �) 4000أربعة �آالف ريال عماين(
اجلدول ( : )46ر�سم ت�سجيل نظام الهاتف املتنقل العاملي للقناة  200 × 2كيلوهريتز
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املــادة ( ) 6
ي�ستبــدل باجلدول رقــم ( : 47ر�ســم ا�ستخدام خدمات نظــام الهاتـ ــف املتنقــل العاملــي للقن ــاة
 200 × 2كيلوهريتز ) الوارد فـي املــادة ( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات
والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،اجلدول الآتي :
ر�سم اال�ستخدام = عدد القنوات × عامل التغطية × �( 4000أربعة �آالف ريال عماين)
اجلدول ( : )47ر�سم ا�ستخدام خدمات نظام الهاتف املتنقل العاملي للقناة  200 × 2كيلوهريتز
املــادة ( ) 7
ي�ستبـ ــدل باجلـ ــدول رقـ ــم ( : 48عام ـ ــل تغطي ـ ــة نظـ ــام الهاتـ ــف املتنقـ ــل العاملـ ــي) ال ـ ــوارد
فـي املــادة ( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد
�أ�سعارها امل�شار �إليها  ،اجلدول الآتي :
التغطيـــة

عامـــل التغطيـــة

ثالث حمافظات �أو �أقل

( 0٫30للمحافظة)

�أربع حمافظات �أو �أكرث

1٫00

اجلدول ( : )48عامل تغطية نظام الهاتف املتنقل العاملي
املــادة ( ) 8
ي�ستبدل بن�ص الفقرة الواردة �أعلــى اجلدول رقــم ( : 49ر�س ــم ت�سجيــل خدم ــة االت�ص ــاالت
املتنقلة على منت الطائرات) الوارد فـي املــادة ( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام
الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
يتم حت�صيل ر�سم الت�سجيل من مزودي خدمات االت�صاالت املتنقلة على منت الطائرات ،
طبقا للمعادلة الآتية :
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املــادة ( ) 9
ي�ستبــدل باجلــدول رقـ ــم ( : 51ر�س ــم ت�سجيـ ــل خدمات االت�صاالت الدولية  )2000ال ــوارد
فـي املــادة ( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد
�أ�سعارها امل�شار �إليها  ،وبن�ص الفقرة الواردة �أعاله  ،اجلدول الآتي :
يتم حت�صيل ر�سم الت�سجيل عن خدمات االت�صاالت الدولية  ،طبقا للمعادلة الآتية :
ر�س ــم الت�سجـي ــل = ع ـ ــر�ض النط ــاق الكلـ ــي (ميجاهريت ــز) × عامـ ــل التغطي ـ ــة × 4000
(�أربعة �آالف ريال عماين )
اجلدول ( : )51ر�سم ت�سجيل خدمات االت�صاالت الدولية
املــادة ( ) 10
ي�ستبدل باجلدول رقم ( : 52ر�ســم ا�ستخــدام خدم ــات االت�ص ــاالت الدولي ــة  )2000ال ــوارد
فـي املــادة ( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد
�أ�سعارها امل�شار �إليها  ،وبن�ص الفقرة الواردة به  ،اجلدول الآتي :
يتم حت�صيل ر�سم اال�ستخدام عن خدمات االت�صاالت الدولية  ، 2000طبقا للمعادلة الآتية :
ر�س ـ ــم اال�ستخ ــدام = ع ــر�ض النط ـ ــاق الكلـ ــي (ميجاهريت ــز) × عامـ ــل التغطي ــة × 10000
(ع�شرة �آالف ريال عماين)
اجلدول ( : )52ر�سم ا�ستخدام خدمات االت�صاالت الدولية 2000
املــادة ( ) 11
ي�ستبدل باجلدول رقم ( : 53عامل تغطية خدمات االت�صاالت الدولية) الوارد فـي املــادة
( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها
امل�شار �إليها  ،اجلدول الآتي :
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التغطيـــة

عامـــل التغطيـــة

ثالث حمافظات �أو �أقل

( 0٫30للمحافظة)

�أربع حمافظات �أو �أكرث

1.00

اجلدول ( : )53عامل تغطية خدمات االت�صاالت الدولية
املــادة ( ) 12
ي�ستب ـ ــدل بن ــ�ص البن ـ ــد ( 7 - 2 - 6 - 8خدم ــات النطاقــات العري�ضــة الال�سلكيـ ــة) ال ـ ــوارد
فـي املــادة ( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد
�أ�سعارها امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
( 7 - 2 - 6 - 8خدمات النطاقات العري�ضة الال�سلكية) .
ر�سم الت�سجيل :
يتم حت�صيل ر�سم ت�سجيل الرتدد عن خدمات النطاق العري�ض الال�سلكي  ،طبقا للمعادلة
الآتية :
ر�سم الت�سجيـ ــل = ع ــر�ض النطـ ـ ــاق الكل ـ ــي (ميجاهريت ـ ــز) × عامـ ــل التغطي ـ ــة × 4000
)�أربعة �آالف ريال عماين(
اجلدول ( : )62ر�سم ت�سجيل خدمة النطاق العري�ض الال�سلكي
ر�سم اال�ستخدام :
يتم حت�صيل ر�سم ا�ستخدام الرتدد عن خدمات النطاق العري�ض الال�سلكي  ،طبقا للمعادلة
الآتية :
ر�سم اال�ستخدام = )(عر�ض النطاق الكلي (ميجاهريتز) 5×2(/ميجاهريتز)) × عامل
التغطية × ) 10000ع�شرة �آالف ريال عماين(
اجلدول ( : )63ر�سم ا�ستخدام خدمة النطاق العري�ض الال�سلكي
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ووفقا لهذه املعادلة  ،ف�إنه يتم حتديد عامل التغطية على النحو الآتي :
التغطيـــة

عامـــل التغطيـــة

ثالث حمافظات �أو �أقل

( 0٫30للمحافظة)

�أربع حمافظات �أو �أكرث

1٫00

منطقة تقدمي اخلدمة ال�شاملة

0٫10

املــادة ( ) 13
ي�ستبدل بن�ص الفقرة الأوىل الواردة �أدنى البند (  3 - 9التعامل مع الأجهزة االحتياطية )
من املــادة ( )9من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد
�أ�سعارها امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
يجـوز �أن يت�ضمــن الرتخي�ص الراديوي  -بالإ�ضاف ــة �إىل اجلهاز الأ�سا�سـي  -جه ــازا واحـ ــدا
لال�ستخدام االحتياطــي دون �أي ر�ســوم �إ�ضافـي ــة � ،شريطة �أن يك ــون ه ــذا اجله ــاز بنفـ ــ�س
املوا�صفات الفنية  ،وبنف�س املوقع اجلغرافـي للجهاز الأ�سا�سي فـي جميع اخلدمات الراديوية .
وت�ستثنى خدمة املحطات املركزية للخدمة ال�ساتلية من هذين ال�شرطني .
وعلى املرخ�ص له االلتزام بعدم بث �أي �إ�شارة من اجلهاز االحتياطي امل�ضمن فـي الرتخي�ص
�إال فـي حالة تعطل اجلهاز الرئي�سي عن العمل .
املــادة ( ) 14
ي�ستبـ ـ ــدل بكلمـ ــة "منخفـ ـ ــ�ض" ال ــواردة قري ــن واليـ ـ ــة لـ ــوى فـي حمافظ ــة �شم ـ ــال الباطنـ ــة
فـي امللحق (�أ  :الكثافة ال�سكانية) من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة
الراديوية وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،كلمة "عال ــي" .
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املــادة ( ) 15
ي�ستبدل بامللحق ( ج )  :اخلدم ــات والأجه ــزة الراديوية املعفاة من الر�سوم والرتاخي�ص
الراديويــة مــن الئحــة تنظيــم ت�سجي ــل وا�ستخدام الت ــرددات والأجه ــزة الراديويــة وحتدي ــد
�أ�سعارها امل�شار �إليها  ،امللحق الآتي :
امللحــــق ( ج )
اخلدمـات والأجهـزة الراديويـة املعفـاة مـن الر�سـوم والرتاخيـ�ص الراديويـة
 -الأجهزة الطرفـية خلدمات الهاتف املتنقل العاملـي  ،ونظام الهاتف املتنقل الدويل ،
وخدمات الهاتف املتنقل العاملي لتقنية اجليل الرابع  ،و�أنظمة االت�صاالت ال�شخ�صية
املتنقلة العاملية واالت�صاالت الأوروبية الرقمية الال�سلكية ونظام النداء الآيل .
 -الأجهزة الطرفـية خلدمات االت�صاالت من نقطة �إىل نقاط متعددة (، )Point-to-Multipoint
ومن نقاط متعددة �إىل نقاط متعددة (. )Multipoint-to-Multipoint
 -الأجهزة الق�صرية املدى  ،املعرفة فـي امللحق (د) .
 �-أجهزة اال�ست�شعار ق�صرية املدى  ،املعرفة فـي امللحق (هـ) .
 -الأجهزة املخ�ص�صة لال�ستقبال فقط (اخلدمات العامة) كما هي معرفة فـي املــادة ()9
بند ( )6 - 9من هذه الالئحة .
 -الأجهــزة الراديويــة املخ�ص�صــة خلدم ــة ال�سالمـ ــة مبا فـي ذلك الأجهـ ــزة الراديويـ ــة
املخ�ص�صة ال�ستخدامات ذوي االحتياجات اخلا�صة ول�سالمة املر�ضى  ،والتي حتدد
الهيئة نطاقاتها  ،وتوافق على نوعيتها  ،ومرفقة فـي امللحق (ك) من هذه الالئحة .
 �-أنظمة النفاذ الال�سلكية وال�شبكات الراديوية ( - )WAS/RLANsاملعرفة فـي امللحق
( و )  -وذلك بعد ا�ستيفائه ــا لل�شــروط واملوا�صف ــات واملعاييـ ــر الفنية الـ ــواردة فـي ذلك
امللحــق  ،ويلتــزم م�ستخدمــو هــذه الأنظمــة بع ــدم التداخل ال�ض ــار مــع امل�ستخدمـ ــني
الآخرين  ،كما ال يحق لهم طلب احلماية من هذا التداخل .
و�إذا ا�ستخدمــت تـلك الأنظمــة لتقدي ـ ــم خدمــات االت�صاالت �إىل الغيـر �أو تـ ـ ــم تركيبهـا
ف ــي الأماكــن العامــة  ،يتع ــني احل�صــول علــى الرتخي ــ�ص املالئ ــم لها  ،طبق ــا لقان ــون
تنظيـ ــم االت�صـ ــاالت .
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وال تعفـى �أنظمــة النفاذ الال�سلكية وال�شبكات الراديويــة ( )WAS/RLANsامل�شــار
�إليهــا فـي هـ ــذا البنــد من الرتخي�ص الراديــوي والر�ســوم املح ــددة فـي املــادة ( )8بنــد
( )1 - 4 - 8من هــذه الالئح ــة  ،وذلك �إذا كان ــت غري م�ستوفـية لل�شروط واملوا�صفات
الفني ــة الـ ــواردة فـي امللحق ( و ) املرفق بهذه الالئحة .
	الأجهــزة الراديويــة املتنقلــة اخلا�صــة ( )PMR 446العاملــة فـ ــي النطــاق 446.2-446ميجاهريتز  -املعرفة فـي امللحــق (ي)  -وذلك بعد ا�ستيفائها لل�شروط واملوا�صفــات
واملعاييـر الفنية الواردة فـي ذلك امللحق  ،و�شريطة �أن تكون غري قابلة لإعادة الربجمة ،
ويلتــزم م�ستخدمــو ه ــذه الأنظمــة بعــدم التداخــل ال�ضـار مع امل�ستخدمـني الآخريـن ،
كما ال يحق لهم طلب احلماية من هذا التداخل .
 يك ــون ا�ستخ ــدام اخلدم ــات والأجهـ ــزة الراديويـ ــة املعف ــاة مــن الر�س ــوم والرتاخيـ ـ ــ�صالراديوية على �أ�سا�س عدم التداخل  ،وعدم طلب احلماية .
املــادة ( ) 16
ي�ستبدل بامللحق (د)  :الأجهزة ق�صرية املدى ( ، )SRDوحزم الرتددات وحمدودية القدرة
من الئح ــة تنظيــم ت�سجيــل وا�ستخ ــدام التــرددات والأجهــزة الراديويــة وحتدي ــد �أ�سعارهـ ــا
امل�شار �إليها  ،امللحق الآتي :
امللحــــق ( د )
الأجهزة ق�صرية املدى ( ، ) SRDوحزم الرتددات وحمدودية القدرة
الأجهـزة ق�صيــرة املــدى عبارة عن حمطات ثابتة �أو متنقل ــة �أو حممول ــة وتك ــون جمه ــزة
مبو�صل ملخرجــات التــردد الراديــوي وهوائــي خم�صــ�ص �أو مدمج  ،وتت�ضمــن التطبيقــات
الأوامــر ع ــن بع ــد  ،والتحذيــرات  ،ونقــل البيان ــات  ،واكت�شاف �ضحاي ــا االنهيــارات  ،وق ــراءة
العدادات  ،ومتابعة الأ�صول  ،وم�ساعدة �ضعف ال�سمع  ،ور�صد احلركة والتحذير  ،والتحكم
عن بعد  ،و�أجهزة احلث والعديد من التطبيقات الأخرى  .وميكن �أن توظف هذه الأجهزة
�أنواعا خمتلفة من الت�ضمني  ،وقد تكون لديها تطبيقات للمحادثة .
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* يجب �أن ت�صمم الأجهزة ق�صرية املدى لتحقيق الأهداف الأ�سا�سية الآتية :
 -ت�شغيل اجلهاز فـي نطاقات لرتددات غري حممية وم�شرتكة  ،ويجب �أال يت�سبب ت�شغيلها
فـي حــدوث تداخــالت مع �أجهــزة ات�صـاالت راديويــة �أخرى م�صرح لهــا  ،ويجب �أن
تكون قادرة على حتمل �أي تداخالت تت�سبب فـيها خدمات ات�صاالت راديوية �أخرى
�سواء كانت كهربائية � ،أو �إلكرتونية .
 �-أال ي�صمم اجلهاز وبه �أي قدرات حتكم خارجية �أو ي�سهل النفاذ �إليها  ,ت�سمح بتعديل
ت�شغيلها بطريقة تتنافى مع هذه املتطلبات .
 �-أن يحمل اجلهاز ا�سم املورد/امل�صنع �أو عالمة التعرف عليه وطراز امل ــورد/امل�صنع
�أو مرجع النوعية بحيث تكون مقروءة وغري قابلة للإزالة  ،ووا�ضحة للعيان .
* املتطلبات التنظيمية :
 -يجب �أن تكون جميع الأجهزة ق�صرية املدى املراد ت�صنيعها و�/أو توريدها قد متت
املوافقة على نوعيته ــا مــن قبــل هيئـة تنظيـم االت�صـاالت ب�سلطنة عمان قبل دخولها
�إىل ال�سوق العمانية .
 -يعفــى ت�شغيــل الأجهــزة ق�صرية املدى التي تفـ ــي بهـ ــذه املتطلب ــات  ،وتك ــون معتمـ ــدة
النوعية من الرتخي�ص الفردي ما مل ترد ب�ش�أنها �شروط �أخرى .
 -علــى ال�شرك ــات املحليــة التــي تعم ــل فـي بيع وت�صني ــع و�/أو توري ــد الأجـهزة ق�صيــرة
املدى الت�سجيل لدى الهيئة ك�شركات متعاملة فـي �أجهزة االت�صاالت .
* متطلبات اعتماد النوعية :
 �-إىل جانب طلب اعتماد النوعية  ،على مقـدم الطلــب تقدي ــم امل�ستندات الت ــي توفـ ــر
املوا�صفــات الفنيــة الكاملــة للأجهــزة وامل�ستن ــدات التي تثبت توافقه ــا مــع املعايي ــر
الفنية املعتمدة (�أو املطلوبة) فـي ال�سلطنة مثل معايري املعهد الأوروبي لالت�صاالت
( )ETSIومعاييــر املفو�ضي ــة الكهروفنيــة الدولي ــة (� )IECأو غريهــا من املعايي ــر
الوطنية  ،حيث يجب احل�صول على هذه امل�ستندات من هيئات ومنظمات معتمدة ،
والتي قد ت�شتمل  -على �سبيل املثال ال احل�صر  -على الآتي :
-997-

 -شهادات التوافق.

 إلى جانب طلب اعتماد النوعية  ،على مقدم الطلب تقديم المستندات التي توفر المواصفاتلألجهزة.
الكاملةالفنية
ملواصفات
والمستندات التي تثبت توافقها مع المعايير الفنية المعتمدة (أو المطلوبة)
لألجهزة
 االفنيةالرجوع للجدول
ومعاييريرجى
والتطبيقات) املثالية،
ملشعة
المعهددية ،القدرة
معايير الرتد
حولمثلالنطاقات
ملعلومات
الكهروفنية
المفوضية
تصاالت (ETSI
األوروبيا لال
السلطنة
ملزيد من ا في
أدناه .الدولية ( )IECأو غيرها من المعايير الوطنية ،حيث يجب الحصول على هذه المستندات من
هيئات ومنظمات معتمدة ،والتي قد تشتمل-على سبيل المثال ال الحصر -على اآلتي:
 تقارير فحص التوافق الكهرومغناطيسي ( )EMCوالسالمة والتردد الراديويومعدلالراديوي
والرتدد
 -تقارير فح�ص التوافق الكهرومغناطي�سي ( )EMCوال�سالمة
االمتصاص النوعي لإلشعاع (لألجهزة الخلوية فقط).
النوعي للإ�شعاع (للأجهزة اخللوية فقط) .
االمت�صا�صمن المصنّع.
ومعدلإعالن المطابقة
التوافق.
إعالن شهادات
 - �-
من امل�صنع .
املطابقة
 المواصفات الفنية لألجهزة. �-شهادات التوافق .
لمزيد من المعلومات حول النطاقات الترددية ،القدرة المشعة والتطبيقات المثالية ،يرجى الرجوع للجدول
الفنية ل
املوا�صفات
أجهزةال .تطبيقات النموذجية لألجهزة قصرية املدى (:)SRD
لملشعة و
والقدرة ا
الرتددات،
جدول حزم
 -أدناه.

ملزي ــد من املعلوم ــات ح ــول النطاقـ ــات الرتددي ــة  ،القــدرة امل�شع ـ ــة والتطبيقـ ــات املثاليـ ـ ــة ،
يرجــى الرجــوع للجــدول �أدنــاه .
جدول حزم الترددات ،والقدرة المشعة والتطبيقات النموذجية لألجهزة قصيرة المدى (:)SRD

جــدول حــزم الرتددات  ،والقدرة امل�شعــة والتطبيق ــات النموذجيــة للأجهــزة ق�صيــرة امل ــدى
(: )SRD
التسلسل
التسلسل

11

1.1

1.1

نطاقات
نطاقات
الرتددات/
الرتددات/
الرتددات املصرح
الرتددات
املصرح
بها
-13.553
13.567
اهريتز
ميميججاهريتز
--26.957
26.957
27.283
27.283
اهريتز
ميج

ميجاهريتز

2

2

3

3

-40.660
-40.660
40.700
40.700
ميجاهريتز
ميجاهريتز
-433.050
-434.790
433.050
ميجاهريتز
434.790
اهريتز)3
(املالحظة
ميج

القدرة/اجملال
القدرة/اجملال
املغناطيسي
املغناطيسي

بني القنوات
املباعدة بني
املباعدة
القنوات

التشغيل ()%
مدة التشغيل
مدة
()%

أمثلة تطبيقات
أمثلة
تطبيقات
قصرية املدى
األجهزة قصرية
األجهزة
املدى

مالحظات
مالحظات

42 dBμA/m
at
at 10
10 metres
metres
42
42 dBμA/m
dBμA/m
at 10 metres
at 10 metres
or 10 mW
or 10 mW
ERP

ERP

دون تقييد

ال توجد مباعدة بني
مباعدة بني
ال
استخدام
توجدميكن
القنوات-
الرتددستخدام
نطاقميكن ا
القنوات-
املذكور
كل

دون تقييد

 10 mW e.r.p.كل نطاق الرتدد املذكور
10 mW e.r.p.

األجهزة قصرية املدى
قصرية املدى
األجهزة
غري احملددة( 11قياس
(قياس
غري احملددة
املعلومات عن بعد،
بعد،
املعلوماتعنعنبعد،
األوامر
بعد،
عن
األوامر
اإلنذارات والبيانات
والبيانات
اإلنذارات
بصفة عامة
والتطبيقاتعامة
بصفة
املماثلة
األخرى)املماثلة
والتطبيقات

األخرى)

10 mW e.r.p.

أقل من %10

10 mW e.r.p.

أقل من %10

(املالحظة)3

جيب استثناء التطبيقات
ستثناءالصوت .انظر
جيب اتوفر
اليت
التطبيقات
لتطبيقات
نظر
املالحظة4الصوت .ا
اليت توفر
الصوتلتطبيقات
املالحظة4

الصوت
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4

5

6

7

8

9

9.1

1 mW e.r.p.
-433.050
1 mW e.r.p. -13 dBm/10
434.790
-433.050
-13 dBm/10 kHz for wide
ميجاهريتز
434.790
band
kHz for wide
(املالحظة 4 )4
ميجاهريتز
21channels
دون تقييد
band
)
4
(املالحظة
1221channels
دون تقييد
-434.040
-434.040
434.790
لغاية  25كيلوهريتز
10 mW e.r.p.
ميجاهريتز
434.790
 10 mW e.r.p.لغاية  25كيلوهريتز
5
ميجاهريتز
(املالحظة )4
(املالحظة )4
أقل من  %1أو
868.6-868.0
قبل
ستماع
اال
أقل من  %1أو
ميجاهريتز
868.6
-868.0
25
mW
e.r.p.
قبل
التحدث (االستماع
)LBT
ميجاهريتز
(املالحظة6 )3
25 mW
مباعدة،
 e.r.p.ال
التحدث) ()LBT
مباعدة(،املالحظة 1
(املالحظة)3
ال
(املالحظة
لقناة أو أكثر
(املالحظةأو)1
 )2لقناة أو أكثر (املالحظةأقل من %1
869.2-868.7
قبل %1أو
االستماعأقل من
)2
869.2
868.7
ميجاهريتز
25 mW e.r.p.
)LBTقبل
التحدث (االستماع
ميجاهريتز
(املالحظة7 )3
25 mW e.r.p.
التحدث)LBT)(1
(املالحظة
(املالحظة)3
(املالحظة )1
أقل من  %10أو
-869.4
قبل %10أو
أقل من
-869.4
االستماع
500 mW
869.65
3
500كيلوهريتز
25mW
االستماع قبل
869.65
 25كيلوهريتز3التحدث ()LBT
اهريتز
ميج
e.r.p.
8
التحدث ()LBT
ميجاهريتز
e.r.p.
(املالحظة )1
(املالحظة)3
(املالحظة )1
(املالحظة)3
870-869.7
ال توجد مباعدة بني
870-869.7
ميجاهريتز
ثر مباعدة بني
توجد
ال
5
mW
e.r.p.
القنوات -لقناة أو أك
ميجاهريتز
9
 5 mW e.r.p.القنوات -لقناة أو أكثر
(املالحظة )4
(املالحظة )4
أقل من  %10أو
أقل من  %10أو
≥  100كيلوهريتز
≥  100كيلوهريتزاالستماع قبل
االستماع قبل
لـ 47أو
القنوات من القنوات
من 47أو أكثر
أكثر لـ
)LBT
التحدث (
25 mW ERP 25 mW ERP
)LBT
التحدث (
)
2
(املالحظة
(املالحظة ()2املالحظة  1و
(املالحظة)15و )5
870-863
mW
-863ERP
25 mW ERP 25 870
أو
%
10
من
أقل
ميجاهريتز
2
أقل من  %10أو
(املالحظة
ميج
2
اهريتز( 2 )6املالحظة )6
قبل
ستماع
اال
االستماع قبل
كثافة القدرة
كثافة القدرة
(املالحظة  ،3و
(املالحظة  ،3و 9.1
)LBT
التحدث (
-4.5
)LBT
التحدث (
-4.5
)6
)6
dBm/100
(املالحظة ،1
dBm/100
(املالحظة،15و  5و
kHz
kHz
)6 )6
)
7
(املالحظة
(املالحظة)7
10من %أو
كيلوهريتز
 %10أو
 100كيلوهريتزأقل من أقل
≥
25100
mW≥ERP 25 mW ERP
.1
.2
.3

فوق
ترددات
جيجاهيرتز..جيجاهيرتز..
2.4ترددات فوق 2.4
تستخدم
يجب أن
تستخدمالمرئية
يجب .أنالتطبيقات
التطبيقات المرئية 1
كيلوهيرتز.
تزيد عن
سعتها
bandتلك
channelsهي
)Wide( band
channels
بهدف هذه الخصائص.2الفنية (
 250250كيلوهيرتز.
سعتها عن
تزيد التي
التيهي تلك
)Wide
الخصائص الفنية
بهدف هذه
النطاق.النطاق.
طرف في طرف
في أقل تردد
تردد) من
أقلقناة 2/
من(سعة
بمسافة
التردد
األولى مركز
مركز التردد للقناة .3
األولى)2/
للقناة قناة
(سعة
بمسافة
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التعديل ذو النطاق
الضيق/الواسع ال توجد
التعديل ذو النطاق
الضيق/الواسع
توجدالقنوات-
مباعدةال بني
ميكنالقنوات-
مباعدة بني
استخدام كل نطاق
استخدام كل نطاق
املذكور
ميكن الرتدد
الرتدد املذكور
التعديل ذو النطاق
التعديل ذو النطاق
الضيق/الواسع
الضيق/الواسع
استخدام كل نطاق
ميكن
كل نطاق
ميكن استخدام
املذكور كقناة
الرتدد
كقناة
إرسال البيانات
املذكور يف
الرتددواحدة
البيانات
واحدة يف إرسالعالية السرعة
عالية السرعة
التعديل ذو النطاق
النطاق
التعديل ذوالضيق/الواسع
الضيق/الواسع
توجد مباعدة بني
ال
ال توجد مباعدة بني
القنوات  -ميكن استخدام
القنوات  -ميكن استخدام
كل نطاق الرتدد املذكور
كل نطاق الرتدد املذكور
نوع FHSS
التعديل من
FHSS
التعديل من نوع

التعديل من نوع
التعديل من نوع
وغريه من أنواع
DHSS
من أنواع
 DHSSوغريه
الواسع النطاق
التعديلالنطاق
التعديل الواسع
الـ()FHSS
خالف
)FHSS
خالف الـ(
النطاق ذو النطاق
التعديل
التعديل ذو
الضيق /الواسع
الضيق /الواسع

لقناة أو أكثر من القنوات
(املالحظة ) 2

9.2

9.3

-2400
2483.5
ميجاهريتز

10 mW ERP

5875-5725
ميجاهريتز

25 mW ERP

10

 7 dBµA/m atموجة مستمرة -ال يوجد
 457كيلوهريتز
تضمني
10 m

11

-169.4
169.475
ميجاهريتز

500 mW
e.r.p.

 12.5كيلوهريتز25 ،
كيلوهريتز50 ،
كيلوهريتز كحد أقصى

االستماع قبل
التحدث ()LBT
(املالحظة  1و )5

دون تقييد

اكتشاف ضحايا
االنهيارات

أقل من %10

قراءة العدادات

أقل من %1

متابعة األصول
وأنظمة املتابعة

12

-169.4875
169.5875
ميجاهريتز

10 mW e.r.p.

 12.5كيلوهريتز25 ،
كيلوهريتز50 ،
كيلوهريتز كحد أقصى

دون تقييد

مساعدة ضعف السمع

13

-2400
2483.5
ميجاهريتز

25 mW
e.i.r.p.

ال توجد مباعدة بني
القنوات-ميكن استخدام
كل نطاق الرتدد املذكور

دون تقييد

تطبيقات االستدالل
الراديوي (رصد
احلركة والتحذير)

14

169.481250
ميجاهريتز،
169.593750
ميجاهريتز

15

10 mW e.r.p. 868.7-868.6
ميجاهريتز

16

-869.250
869.3
ميجاهريتز

 12.5كيلوهريتز

أقل من %1

 25كيلوهريتز 4أو كل
نطاق الرتدد كقناة
واحدة للبيانات عالية
السرعة

أقل من %0.1

4

 25كيلوهريتز
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أنظمة اإلنذار،
اإلنذارات االجتماعية،
إنذارات األمن
والسالمة

17

17.1

17.2

18

19

20

21

22

-869.650
869.7
ميجاهريتز

-869.650
25 mW e.r.p.
17
869.7
ميجاهريتز

-869.2
-869.2
869.25
869.25
ميجاهريتز 17.1
ميجاهريتز
10 mW e.r.p.
869.4-869.3
ميجاهريتز
17.2

25 mW e.r.p.

أقل من %10

أقل من %0.1

أقل من %10

أقل من %0.1

اإلنذارات االجتماعية
اإلنذارات االجتماعية

10 mW e.r.p.

أقل من %1

869.4-869.3
ميجاهريتز

، 26.995
، 26.995
، 27.045
، 27.045
27.095
27.095
18 27.145،
27.145،
27.195،
27.195،
ميجاهريتز
ميجاهريتز
100
mW
-34.995
4
دون تقييد
كيلوهريتز
100 mW10
-34.995
4
e.r.p.
 10كيلوهريتز
35.225
e.r.p. 3
ميجاهريتز 19
35.225
3
3
ميجاهريتز
،40.665
،40.665
،40.675
،40.675
،40.685
20
،40.685
4
 40.695ميجاه
4
4
 40.695ميجاه
يرتز
يرتز
72 dBµA/m
72 dBµA/m
at 10 metres5
at 10 metres5
59.750-9
 59.750ال توجد مباعدة بني
-9 kHz
(at 30
كيلوهريتز 21
بني
مباعدة
(at 30
تقييد
استخدام ال توجددون
kHzميكن
كيلوهريتز القنوات-
descending
ذكور القنوات-ميكن استخدام
كل نطاق الرتدد امل
descending
)3 dB/oct
كل نطاق الرتدد املذكور
)3 dB/oct
-59.750
-59.750
42 dBµA/m 22 60.250
42 dBµA/m
60.250

أقل من %1

التحكم يف
الطراز(التحكم يف التحكم يف
حركة هذا الطراز يفالطراز(التحكم يف
اجلو أو على األرض أوحركة هذا الطراز يف
دون تقييد
فقطأوللطريان
فوق أو حتت سطحاجلو أو على األرض
فقط للطريان
فوق أو حتت سطح
املاء)
املاء)

يف حالة اهلوائيات
فقطحالة اهلوائيات
اخلارجية جيب يف
تطبيقات احلث
اخلارجية جيب فقط
احلثملفات اهلوائيات
استخدام
تطبيقات
دون تقييد
ذات العروةاستخدام ملفات اهلوائيات
ذات العروة

 .4مركز التردد للقناة األولى بمسافة (سعة قناة )2/من أقل تردد في طرف النطاق.

النطاق.
طرف
)20.05م2منو أقل
(سعة قناة/
األولى بمسافة
التردد للقناة
 .5في حالة الهوائيات الحلقية (.4
تخفض بـ( 10 * log
المجال
في قوة
تردد، 2
 0.16م
المساحة بين
مخصصة) ذات
مركزأو ال
المتكاملة
 .5في حالة الهوائيات الحلقية (المتكاملة أو المخصصة) ذات المساحة بين  0.05م 2و 0.16م ، 2قوة المجال تخفض بـ( 10 * log
 )(area/0.16 m2؛ وإذا كانت مساحة الهوائي أقل من  0.05م ,2فإن قوة المجال تخفض بـ 10ديسيبل.
 )(area/0.16 m2؛ وإذا كانت مساحة الهوائي أقل من  0.05م ,2فإن قوة المجال تخفض بـ 10ديسيبل.
 .6مركز التردد للقناة األولى بمسافة (سعة قناة  )2/من أقل تردد في طرف النطاق.
.7

أقل تردد في طرف النطاق.
300قناة  )2/من
المستخدمة(سعة
األولى بمسافة
يجب أالمركز
في حالة األنظمة التماثلية.6 ،
كيلوهيرتز.
للقناةالبث
الترددسعة
تتجاوز
 .7في حالة األنظمة التماثلية ،يجب أال تتجاوز سعة البث المستخدمة  300كيلوهيرتز.
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كيلوهريتز

at 10 metres
72 dBµA/m
at 10
5
5metres

23

70-60.250
كيلوهريتز

24

119-70
كيلوهريتز

25

135-119
كيلوهريتز

26

8800-7400
كيلوهريتز

9 dBµA/m at
10 metres

27

-26.957
27.283
كيلوهريتز

42 dBµA/m
at 10 metres

27.1

11-10.2
ميجاهريتز

9 dBµA/m at
10 metres

27.2

3400-3155
كيلوهريتز

10m

27٫3
27.3

148.5
كيلوهريتز5 -
ميجاهريتز

-15 dBμA/m
at 10m

(at 30 kHz
descending
)3 dB/oct
42 dBµA/m
at 10 metres
72 dBµA/m
5
at 10 metres5
(at 30 kHz
descending
)3 dB/oct

13.5
dBμA/m at

ال توجد مباعدة بني
القنوات

دون تقييد

ال توجد مباعدة بني
القنوات

دون تقييد
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أنظمة االتصاالت
الراديوية لألشخاص
ضعاف السمع ممن يف حال استخدام اهلوائيات
يستخدمون األجهزة
اخلارجية ،ميكن فقط
الطبية املساعدة
استخدام اهلوائيات ذات
األجهزة
بشكل عام
اللفائف احللقية فقط
قصرية املدى ()SRD
 /تطبيقات احلث

تطبيقات احلث

يف حالة اهلوائيات
اخلارجية ،ميكن فقط
استخدام اهلوائيات ذوات
اللفائف احللقية .يتم
حتديد الشدة القصوى
للمجال يف عرض ترددي
مقداره  10كيلوهريتز.
احلد األقصى اإلمجالي
املسموح به لشدة اجملال
هو ( -5 dBμA/m at
 )10 mلألنظمة املشغلة

27٫4
27.4

30 - 5
ميجاهريتز

-20 dBμA/m
at 10m

28

865-863
ميجاهريتز

ال توجد مباعدة بني
 10 mW e.r.p.القنوات -ميكن استخدام
7
كل نطاق الرتدد املذكور

29

29.1

30

30.1

108-87.5
ميجاهريتز
(املالحظة )10
694-470
ميجاهريتز
)

ال توجد مباعدة بني
القنوات

50 nW ERP

 200كيلوهريتز

50 mW e.r.p.

ال توجد مباعدة بني
القنوات

868-865
ميجاهريتز

20 µW ERP
(املالحظة )8

 200كيلوهريتز

-13.553
13.567

42 dBµA/m
at 10 metres

ال توجد مباعدة بني
القنوات

دون تقييد

تطبيقات احلث

دون تقييد
تطبيقات الصوت
الالسلكية
دون تقييد

على عرض ترددي أكرب
من  10كيلوهريتز مع
اإلبقاء على حد الكثافة
ملستوى ( -15
 )dBμA/mعند عرض
ترددي مقداره 10
كيلوهريتز.
يف حالة اهلوائيات
اخلارجية ،ميكن فقط
استخدام اهلوائيات ذوات
اللفائف احللقية .يتم
حتديد الشدة القصوى
للمجال يف عرض ترددي
مقداره  10كيلوهريتز.
احلد األقصى اإلمجالي
املسموح به لشدة اجملال
هو ( -5 dBμA/m at
 )10 mلألنظمة املشغلة
على عرض ترددي أكرب
من  10كيلوهريتز مع
اإلبقاء على حد الكثافة
ملستوى ( -20
 )dBμA/mعند عرض
ترددي مقداره 10
كيلوهريتز.

جيب عدم إرسال حامل
تردد راديوي يف حال
غياب املدخالت الصوتية

مكربات الصوت الراديوية
وأجهزة االستماع املساعدة

قد تتجاوب أجهزة حتديد
تطبيقات حتديد
اهلوية باستخدام الرتددات
اهلوية باستخدام
االستماع قبل
الرتددات الالسلكية الالسلكية ( )RFIDمع
التحدث (( )RFID( ،)LBTعلى سبيل أي قناة ضمن النطاق ،وال
يتطلب التحقق من
املثال التحديد
أقصى مدة لالستماع
استخدام االستماع قبل
التلقائي ،وتتبع
املتواصل للقناة 4
األصول ،ونظم إنذار،
التحدث ( )LBTيف
ثوان
ثواني
وإدارة النفايات،
الـ( )4قنوات األعلى
والتعريف الشخصي،
قدرة.
والتحكم يف النفاذ،
دون تقييد
للتطبيقات املستحثة
وأجهزة االستشعار
واالستقرائية
والنظم املضادة
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ميجاهريتز
30.2

دون تقييد
-13.553
13.567
ميجاهريتز

60 dBµA/m
at 10 metres

ال توجد مباعدة بني
القنوات

≤500 mW
EIRP

31

2454-2446
ميجاهريتز
(املالحظة)9

>(500 mW-4
W) EIRP

للسرقة ،ونظم املوقع،
ونقل البيانات إىل
األجهزة احملمولة
ونظم املراقبة
الالسلكية اخل) .

لتطبيقات حتديد اهلوية
باستخدام الرتددات
الالسلكية ()RFID
وأنظمة اإلنذار يف حاالت
الطوارئ ( )EASفقط

ال توجد متطلبات

ال توجد مباعدة بني
القنوات

≥  % 15مدة
التشغيل
جيب استخدام
تقنية() FHSS

يقيد استخدام مستويات
القدرة األعلى من 500
ميلي باالستخدام الداخلي
ضمن حدود املبنى وأن
تكون مدة التشغيل
جلميع املرسالت يف هذه
احلالة≤  % 15أي مدة
 200مللي ثانية (30
مللي ثانية (تشغيل) /
 170مللي ثانية
(إطفاء))
طرق النقل
واملواصالت الذكية عن متوسط القدرة ( 50
 )dBmأو متوسط قدره
بعد (،)RTTT
تطبيقات كشف
مقداره ()23.5 dBm
العرقلة/السيارة عرب
لنبض الرادار فقط.
رادار االستشعار عند رادارات وأجهزة استشعار
معابر السكك
املركبات طويلة املدى
احلديدية
()LRR

31.1

77-76
جيجاهريتز

55 dBm
e.i.r.p. peak

32

81-77
جيجاهريتز

32.1

-27.090
27.100
ميجاهريتز

32.2

4409-4059
كيلوهريتز

طرق النقل
واملواصالت الذكية عن
(املالحظة)11
(املالحظة)11
املدى ()SRR
بعد ()RTTT
قياس املعلومات
والبيانات عن بعد من
التوجد مباعدة بني
مركز القناة 27.095
42 dBµA/m
القطار اىل األرض-
دون تقييد
القنوات
ميجاهريتز
at 10 metres
( baliseالوصلة
اهلابطة)
قياس املعلومات
والبيانات عن بعد من
≥  % 10مدة
 9 dBµA/m atال توجد مباعدة بني
مركز القناة 4234
األرض (  )baliseاىل
التشغيل
القنوات
كيلوهريتز
10 metres
القطار (الوصلة
الصاعدة)
التطبيق ألنظمـة الزراعـة
 30 dBμA/mال توجد مباعدة بني ≥  % 10مدة الزراعة الطبية
قدرة
الطبيــة النشــطة ذوذاتقــدرة
القنوات
التشغيل
at 10m
فائقـــــــــة اال فـــــــــاض
باســـــــــتخدام تقنيـــــــــة

33

315-9
كيلوهريتز

ال توجد مباعدة بني
القنوات

دون تقييد

أجهزة االستشعار قصرة
ق�صرية
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33.1

-2483.5
2500
ميجاهريتز

10dBm e.i.r.p

 1ميجاهريتز

33.2

405-402
ميجاهريتز

25 μW ERP

 25كيلوهريتز 6أو ميكن
ألجهزة اإلرسال الفردية
دمج القنوات املتجاورة
لزيادة عرض النطاق
حتى  300كيلوهريتز

≥  % 10مدة
التشغيل
تطبيق تقنية
() LBT/AFA

دون تقييد

()inductive loop
ألغراض القياس عن بعد

الزراعة الطبية

لالستعمال الداخلي فقط

الزراعة الطبية

وذجية
ت النم
الرتددات ،والتطبيقا
والقدرة املشعة
الرتددات،
أجهزة املدى ،و
لقصرية
األجهزة
جدول:124
جدول
والتطبيقات النموذجية
امل�شعة
والقدرة
وحزم
ق�صريةحزماملدى ،
( : )124ا
الذكية على إمجال
التشغ
حدود مدة
اإلرسالـةماعملل ــىيتم�إجمال ــي
الراديويةيِّالذكي ـ
لألجهزة الـل لراديوليةأجه ــزة
ـدةيلالت�شغيـ
ـدود مـ
تطبقـق حـ
املالحظة (:)1:تطب
املالحظة ( ) 1
استخدام تقنية االستماع قبل التحدث ( .)LBTبينما تطبق حدود مدة
على أـل الت
التشغيـاعل قبـ
اال�ستم ـ
الإر�ســال مــا لــم يتــم ا�ستخ ــدام تقنية
جهزةح ـاالستـدثماع(.)LBT
قبل التحدث ( )LBTالغري ذكية.
بينمــا تطــبق حــدود مــدة الت�شغيل على �أجه ــزة اال�ستم ــاع قب ــل التح ــدث
املالحظة ( :)2التباعد املفضل ما بني القناة  100كيلوهريتز مع السماح بالتقسيمات اجلزئية 50
( )LBTغري الذكية .
كيلوهريتز أو  25كيلوهريتز.
املالحظة (  : ) 2التباعـد املف�ضــل مــا بــني القناة  100كيلوهريتــز مع ال�سمــاح بالتق�سيمــات
املالحظة ( :)3جيب أن ال تعتمد مدة التشغيل وتقنيةاالستماع قبل التحدث ( )LBTأو غريها من
كيلوهريتز .
استخأودام25
كيلوهريتز �
اجلزئية 50
املناسبة لضمان ذلك.
األدوات الفنية
املستخدم ما يتطلب
التقنيات البديلة على
ـدثذ ()LBT
خاللـل الت
اال�ست ممـنـاع قبـ
يسمحـل بوتقن
الت�شغي
التطبيقات المــدة
تستثنىأال تعتمــد
املالحظة (:)4:يجــب �
املالحظة ( ) 3
ح ـالنفا
تقنيات
ـة الصوت
تطبيقي ـات
سمعية.
شملـبجهازا�ستخ ــدام
جيبــاأن ييتطل ـ
حبيثـدم م
امل�ستخ ـ
غريهاـةمنعلى
البديل ـ
التقنثي ـ(ـات
االستماعمــن
للطيف مثل �أوتقنيةغريه ــا
التقنيات
 )LBTأو
قبل التحد
اإلرسال مستشعرًا للقدرة املخرجة للتحكم به ملدة إرسال أقصاها دقيقة واحدة.
الأدوات الفنية املنا�سبة ل�ضمان ذلك .
املالحظة ( :)5ميكن زيادة مدة التشغيل إىل ( )% 1واحد يف املائة إذا احنصر االستخ
بالنطاقـن خـ ــالل
ال�ص ـدامـوت مـ
املالحظة (  : ) 4ت�ستثن ــى التطبيق ــات ال�سمعيـ ــة  .ي�سم ــح بتطبيقات
 868 -865ميجاه
تقنيـريتز.ـات النفــاذ للطيف مث ــل تقني ــة اال�ستم ــاع قب ــل التحــدث ()LBT
املالحظة (:)6ميكن زيادة مدة التشغيل إىل ( )% 1واحد يف املائة إذا ا
بالنطاقم�ست�شعرا
االستخدامإر�سال
حنصرجهاز ال
ي�شمل
�أو غريها من التقنيات بحيث يجب �أن
 868-865ميجاهريتز وكانت القدرة أقل من أو يساوي ( )10 mW e.r.pللتعديالت األخرى خالف
واحدة .
للقدرة املخرجة للتحكم به ملدة �إر�سال �أق�صاها دقيقة
التعديل من نوع ( )DHSSو الـ( )FHSSبسعة ترتاوح ما بني  200كيلوهريتز و  3ميجاهريتز.
املالحظة (  : ) 5ميكن زيادة مدة الت�شغيـل �إلـى ( )%1واحد باملائة �إذا انح�صــر اال�ستخ ــدام
بالنطاق  868 -865ميجاهريتز .
املالحظة (  : ) 6ميكن زيادة مدة الت�شغيــل �إىل ( )%1واحـد باملائـ ــة �إذا انح�ص ـ ــر اال�ستخدام
بالنطاق  868-865ميجاهريتز  ،وكانـ ــت القـ ــدرة �أق ـ ــل م ـ ــن �أو ي�سـ ــاوي
( )10 mW e.r.pللتعديـ ــالت الأخ ــرى خـ ــالف التعدي ـ ــل مـ ــن ن ـ ـ ــوع
( )DHSSوالـ( )FHSSب�سعـ ـ ـ ـ ـ ــة تت ـ ـ ـ ــراوح م ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــني  200كيلوهريت ـ ـ ـ ــز
و  3ميجاهريتز .
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املالحظـ ـ ــة (  : ) 7ميكن زيادة كثافة القدرة �إىل  +6.2 dBm/100 kHzو +0.8 dBm/100 kHz

�إذا انح�ص ـ ــر اال�ستخـ ـ ـ ــدام بالنطـ ـ ــاق  868-865ميجاهريت ـ ـ ــز والنطـ ـ ـ ــاق
 870-865ميجاهريتز على التوايل .
املالحظـ ـ ــة (  : ) 8الق ـ ـ ــدرة امل�شعـ ـ ــة الق�صـ ـ ــوى  2وات ( )ERPللق ـ ــنوات الأربع ـ ــة الأعلـ ــى
قدرة ( 10 ، 7 ، 4و 865.7( )13و 866.3و 866.9و ) 867.5ميجاهرت ـ ـ ــز
علـ ـ ـ ــى التوال ـ ــي  .ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرددات مركـ ـ ـ ـ ـ ــز القن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة  864.9ميجاهريت ـ ـ ـ ـ ــز
 0٫2( +ميجاهريتز × عدد القناة)
املالحظـ ـ ــة (  : ) 9يجـ ــب ا�ستخـ ــدام تقنيـ ـ ـ ــة الت ــردد القاف ـ ـ ـ ــز منت�شـ ــر الطيـ ـ ـ ــف ()FHSS
ك�أداة تخفـيف عند ا�ستخدام قدرة م�شعة تزيد على  500مللي وات .
املالحظة (  : ) 10يجب ت�صميم الأنظمة بحيث ال يوجد �أي �إر�سال من قبل حامل الرتدد
الراديوي ( )RF carrierفــي ح ــال ع ــدم ا�ستخ ـ ــدام هـ ـ ــذه الأنظمـ ــة .
فـي حالة عدم وجود �إ�شارات �صوتية  ،يجب �أن تتوفر باجلهاز خا�صية
تفـيـ ــد بانقط ــاع الإر�سـ ــال  .ال ي�سمـ ــح با�ستخــدام النغم ــات التجريبيـ ــة
التي ت�ضمن ا�ستمرارية الإر�سال  .تتيح واجهة �سطح م�ستخ ــدم الأجهزة
الق�صرية املدى �أقل قدر من اخليارات املتاحة وجميع الرتددات املمكنة
�ضمـ ــن  88٫1ميجاهريت ـ ــز و 107٫9ميجاهريتـ ــز وكح ــد �أق ــ�صى �ضم ــن
 87٫6ميجاهريتز و 107٫9ميجاهريتز .
املالحظة ( �	: ) 11أق�صى متو�سط لكثافة القدرة ) (-3 dBm/MHz e.i.r.pواملرتبط
بذروة مقدارها ( . )55 dBm EIRPيجب �أال يتجاوز �أق�صى متو�سط
لكثافة القدرة خارج املركبة والناجتة عن ت�شغيل �أحد �أجهزة اال�ست�شعار
ق�صرية املدى ). (-9 dBm/MHz EIRP) (SRR
املــادة ( ) 17
ي�ستبدل بامللحق (هـ)  :املوا�صفات الفنية لأجهزة اال�ست�شعار الق�صرية املدى من الئحة
تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها ،
امللحق الآتي :
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امللحــــــق ( هـ )
املوا�صفات الفنية لأجهزة اال�ست�شعار ق�صرية املدى
تعرف �أجهزة اال�ست�شعار الق�صرية املدى ب�أنها الأجهزة التي تقع �ضمن الت�صنيف العام
لأنظمة اال�ست�شعار التي ت�ستخدم فـي ال�سيارات  ،وهي توفر �إمكانية احلد من اال�صطدام
�إىل جانب تطبيقات �سالمة املرور .
املوا�صفات الفنية
نطاق الرتدد
�أق�صى متو�سط القدرة
امل�شعة املكافئة املتناحية
املراجع

�أجهزة اال�ست�شعار ق�صرية املدى
 26.65 - 21.65جيجاهريتز
/dBm 41.3ميجاهريتز�أق�صى متو�سط لكثافة القدرة
 50/dBm 0ميجاهريتز ذروة كثافة القدرة
ECC DEC (04)10
ETSI EN 302 288-1و ETSI EN 302 288-2

جدول (  : ) 125املوا�صفات الفنية لأجهزة اال�ست�شعار ق�صرية املدى
()Ultra Wideband Component
املوا�صفات الفنية

�أجهزة اال�ست�شعار ق�صرية املدى

نطاق الرتدد
�أق�صى متو�سط القدرة امل�شعة
املكافئة املتناحية

 24.25 - 24.05جيجاهريتز
 /dBm 20ميجاهريتز �أق�صى ذروة للقدرة

مدة الت�شغيل

 %10لأق�صى انبعاثات �أعلى من –  dBm 10القدرة
امل�شعة املكافئة املتناحية

املراجع

ECC DEC (04)10
ETSI EN 302 288-1و ETSI EN 302 288-2

جدول ( : )126املوا�صفات الفنية لأجهزة اال�ست�شعار ق�صرية املدى
()Narrowband Component
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يتم ت�شغيــل �أجهزة اال�ست�شعار ق�صرية املدى على �أ�سـ ــا�س ع ــدم التداخــل وعـدم احلمايـ ــة ،
وبالن�سبة لالنبعاثات �ضمن نطاق  24-23.6جيجاهريتز التي تظهر مبقدار( )30ثالثني
درجة �أو �أكرث من ال�سطح الأفقي يجب ت�ضعيفها على الأقل مبقدار  ، dB 30وذلك للأجهزة
التي اعتمدت الهيئة نوعيتها قبل الأول من يوليو 2013م .
ميكن ا�ستخدام النطاق  26٫65-21٫65جيجاهريتز فـي ال�سلطنة لأنظمة اال�ست�شعار ق�صرية
املدى التي اعتمدت الهيئة نوعيتها قبل الأول من يوليو 2013م  .بينما ميكن ا�ستخدام
النطاق  26٫65-24٫25جيجاهريتز لغاية الأول من يناير 2018م (مت متديد هذا التاريخ
لأربع �سنوات لأجهزة اال�ست�شعار ق�صرية املدى على ال�سيارات التي تعتمد الهيئة نوعيتها
قب ــل الأول م ــن يناي ــر 2018م) وبعـ ــد ذلك  ،يجـ ــب ا�ستخـ ــدام النطـ ـ ــاق  79جيجاهريتـ ــز
فـي الأنظمة احلديثة لأجهزة اال�ست�شعار ق�صرية املدى �أو بدائل �أخرى من احللول الفنية
للتخفـيف من حدة حوادث ت�صادم ال�سيارات وتطبيقات �سالمة حركة املرور  ،بحيث يتم
ال�سماح با�ستخدام الأجهزة احلالية العاملة على النطاق  24جيجاهريتز �إىل حني انتهاء
العمر االفرتا�ضي لل�سيارات .
كما يجب �أن تعتمد جميع �أنواع الأجهزة ق�صرية املدى من قبل الهيئة .
املــادة ( ) 18
ي�ستبدل بامللحق ( ز )  :املوا�صفات الفنية لالت�صاالت املتنقلة على منت الطائرات ()MCA
من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها امل�شار
�إليها  ،امللحق الآتي :
امللحـــــق ( ز )
املوا�صفات الفنية لالت�صاالت املتنقلة على منت الطائرات ()MCA
1 -1يجب �أن تفـي االت�صاالت املتنقلة على منت الطائرات مبتطلبات القرار الأوروبي املعدل
رقم ( )Amended ECC/DEC/(06)07ال�صادر عن مفو�ضية االت�صاالت الإلكرتونية
الأوروبية  ،واملعدل بتاريخ  14مار�س 2014م  ،وخ�صو�صا ما ي�أتي :
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 - 1.1خدمة الهاتف املتنقل العاملي ( )GSMفـي النطاق  1800ميجاهريتز :
-يجب �أال يقل �أدنى ارتفاع مطلق فوق م�ستوى الأر�ض لأي �إر�سال من النظامالعامل عن ) (3000ثالثة �آالف مرت .
-يجب �أال يتجــاوز �إجمالــي القــدرة امل�شعــة املكافئــة املتناحي ــة الق�صــوى املعرفــةخــارج الطائــرة  ،والناجتــة عــن املحطــة الأ�سا�سي ــة � ،أو حمط ــة التحكــم داخ ــل
الطائرة عن  /-13dBmقناة على ارتفاع ) (3000ثالثة �آالف مرت .
-يج ــب �أال تتجــاوز القــدرة امل�شع ــة املكافئ ــة املتناحي ــة الق�ص ــوى املعرف ـ ــة خ ــارجالطائــرة والناجتة عن الأجه ــزة الطرفـي ــة للهاتــف املتنقــل العاملــي الت ــي تب ــث
على ( dBm )0عن  /-3.3dBmقناة على ارتفاع ) (3000ثالثة �آالف مرت .
-يجــب �أن تتحكــم املحطــة الأ�سا�سيــة للطائرة فـي قوة �إر�ســال جميــع حمط ــاتالهات ــف املتنقــل العامل ــي الت ــي تر�س ـ ــل فـي نطـ ــاق  1800ميجاهريتــز  ،وجتعله ــا
فـي �أدنى قيمة ا�سمية �صفرية فـي جميع مراحل االت�صال مب ــا فـي ذلك النفاذ
الأويل .
 - 1.2خدمة النظام العاملي لالت�صاالت املتنقلة ( )UMTSفـي النطاق  2100ميجاهريتز :
-يجــب �أال تتجـ ــاوز الق ــدرة امل�شعة املر�سل ــة من الأجه ــزة الطرفـيـ ــة ( )UMTSعن  ، -6 dBm/3.84MHzويجب �أال يتجاوز عدد امل�ستخدمني احلد الأق�صى
وهو ( )20ع�شرون م�ستخدما .
-يجب �أال يتجاوز �إجمايل القدرة امل�شعة املكافئة املتناحية الق�صوى املعرفة خارجالطائرة والناجتة عن املحطة الأ�سا�سية للطائرة عن ، 3.1dBm/3.84 MHz
على ارتفاع ) (3000ثالثة �آالف مرت .
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 - 1.3خدمة  LTEفـي النطاق  1800ميجاهريتز :
-يجـب �أال يتجاوز �إجمايل القـ ــدرة امل�شع ــة املكافئـ ــة املتناحيــة الق�ص ــوى املعرف ــةخـ ــارج الطائـ ــرة والناجت ــة ع ـ ــن املحط ــة الأ�سا�سيـ ــة بالطائرة امل�شع ــة مبقـ ــدار
 5 dBm/5 MHzعن  ، 1 dBm/5 MHzعلى ارتفاع ( )3000ثالثة �آالف مرت .
-يجب �أال تتجاوز القدرة امل�شعة املكافئة املتناحية الق�صوى املعرفة خارج الطائرةوالناجتة عن الأجهزة الطرفـية  LTEامل�شعة مبقدار  5 dBm/5 MHzداخل
الطائرة عن  ، 1.7 dBm/5MHzعلى ارتفاع ( )3000ثالثة �آالف مرت .
 - 2على امل�ؤ�س�سات وال�شركات املرخ�ص لها االلتزام بالآتي :
 �أال تت�سبب الأجهزة التي يتم تركيبها فـي الطائرات تداخالت �ضارة على اخلدماتالأر�ضية  ،وخ�صو�صا على خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة .
 الوفاء مبتطلبات الأمن الوطني  ،وذلك بتمكني ال�سلطات املخت�صة من احل�صولعل ــى جميع املعلومات والبيان ــات عن ــد طلبها حلركة املكاملات واملرا�ســالت التــي تت ــم
فـي نطاق الأجواء العمانية خالل عبور الطائرات لهذه الأجواء .
 عدم ا�ستخدام الأجهزة املركبة على الطائرات �إال بعد ارتفاع ( )3000ثالثة �آالفمرت عن �سطح الأر�ض  ،ويجب �إغالقها عند الهبوط .
املــادة ( ) 19
ي�ستبدل بالرمز ( )Fمن امللحق (ح)  :فهر�س الإ�سناد املرجعي من الئحة تنظيم ت�سجيل
وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،الرمز الآتي :
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) ) من امللحق ( حF( الرمز
فهــــر�س الإ�سنــــــاد املرجعـــــي
ا�سم فئة رمز فئة ا�سم خدمة
�أمثلة
التقنيات املحطة املحطة االت�صاالت الرمز/أنظمة الأنظمة
ال
الراديوية

الر�سم
ح�سب
الف�صل

MWS;
Scanning
telemetry;
Subscriber access
excluding MWS;
Unplanned٫
uncoordinated
fixed links;

P2P links
incl.
microwave

2-4-8

SAP/SAB P2P
audio links;

F

الثابتة

FX

حمطة
 �أي، ثابتة
حمطة فـي
اخلدمة
الثابتة

SAP/SAB P2P
video links;
Private fixed
networks;
Different mesh
systems;

P2MP
including
FWA
systems

1-4-8

Public fixed
networks;
MultiPoint-toMultiPoint Fixed
links;

7-2-6-8

Fixed radio relay
(military);
Tactical radio
relay

املــادة
الثانية
من
القرار
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املــادة ( ) 20
ي�ضاف �إىل املــادة ( )1من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية
وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،تعاريف جديدة على النحو الآتي :
حمطـــــة جتـــــارب :
حمطة ت�ستخدم املوجات الراديوية فـي جتارب تهم التقدم العلمي �أو التقني .
الـــــــرادار :
نظام ا�ستدالل راديوي يقوم على املقارنة بني �إ�شارات مرجعية و �إ�شارات راديوية منعك�سة
عن املو�ضع املراد حتديده � ،أو معاد �إر�سالها منه (. )RR 100.1
�أنظمـة االت�صــاالت املتنقلــة الدوليــة (: ) IMT
و�صف لأنظمة االت�صاالت املتنقلة التي توفر النفاذ ملجموعــة من خدم ــات االت�صاالت التي
تدعمها ال�شبكات الثابت ــة واملتنقل ــة  ،وتدعـ ــم هــذه الأنظمــة تطبيقــات التنقــل املنخف�ض ــة
والعالية بالإ�ضاف ــة �إىل جمموعـ ــة من �سرعـ ــة البيانات وفقا لطلبات امل�ستخدم واخلدمة
فـي بيئات متعددة امل�ستخدمني  ،ولديها �إمكانيات لتطبيقات الو�سائط الإعالمية عالية
اجلودة �ضمن جمموعة من اخلدمات واملن�صات التي ت�ضفـي حت�سنا مهما فـي الأداء وجودة
اخلدمة ) ITU-R M.1224-1(.
�أنظمة االت�صاالت املتنقلة من اجليــل الثالث (االت�صاالت املتنقلة الدولية 2000
(: ))IMT- 2000
عـدد مــن الواجه ــات الراديوي ــة الأر�ضية امل�ستوفـي ــة ملتطلب ــات االت�ص ــاالت املتنقلــة الدوليــة
 2000وفقا لالحتاد الدويل لالت�صاالت  ،وت�شمل :
 -االت�ص ـ ـ ــاالت املتنقل ـ ـ ـ ـ ــة الدولي ـ ـ ـ ـ ــة  2000بتقنيـ ـ ـ ـ ـ ــة (Direact Spread (CDMA
(الهاتف املتنقل الدويل  ،مطور بوا�سطة جمعية )3GPP
 -االت�ص ـ ــاالت املتنقل ـ ـ ـ ــة الدوليـ ـ ــة  2000بتقنيـ ـ ـ ـ ــة ( )CDMAمتـعـ ـ ـ ـ ــددة النواق ـ ـ ـ ــل
( ، CDMA2000مطورة بوا�سطة جمعية )3GPP2
 -االت�صاالت املتنقلة الدولية  2000بتقنية ( TDD )CDMAالهاتف املتنقل الدويل ،
مطور بوا�سطة جمعية . 3GPP
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 -االت�صاالت املتنقلة الدولية  2000بتقنيــة ( )TDMAناق ــل واح ــد (تقنية EDGE

مطور بوا�سطة جمعية  3GPPو . )ATIS
 -االت�صاالت املتنقلة الدولية  2000بتقنية ( FDMA/TDMAاالت�صاالت الأوروبية
الرقمية الال�سلكية  ،مبني على معايري املعهد الأوروبي ملقايي�س االت�صاالت) .
 -االت�ص ـ ــاالت املتنقل ـ ــة الدوليـ ـ ــة  2000بتقني ـ ــة ( OFDMA/TDD WMANواي
ماك�س  ،مطور بوا�سطة معهد مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات  -املعيار . )16/802
النفاذ عايل ال�سرعة لبيانات احلزم (: )HSPA
ن�سخة مطورة من ال�شبكات التي تعمل بتقنية ( )WCDMAوالتي ت�شمل كلتا تقنيتي
( FDDو  ، )TDDوت�ستخدم لرفع �أداء بيانات احلزم .
�أنظمة االت�صاالت املتنقلـــة مـــن اجليــل الرابع (االت�صاالت املتنقلـــة الدوليــــة
املتطورة : )IMT-Advanced
�أنظمة تتمتع بال�سرعات املعززة فـي �أوقات الذروة لدعم اخلدمات والتطبيقات املتطورة ،
والتي تعمل على تقنيتي ( LTEو . )MAN
تقنيـــــــــة (: )LTE
�أحد �أحدث معايري االت�صاالت الال�سلكية ذات النطاق العري�ض التي تعتمد على بروتوكول
الإنرتنت  IPبا�ستخدام تقنية ( ، )OFDMAوالتي ت�صمم لدعم االت�صال املبني على حزم
البيانات ب�شكل �أكرث فعالية  ،ومت تطوير هذا املعيار من قبل منظمة  3GPPليكون �ضمن
معايري اجليل الرابع . 4G
املــادة ( ) 21
ت�ضاف �أ�سفل اجلدول رقم ( : 4عامل الوزن) الوارد فـي املــادة ( )3من الئحة تنظيم ت�سجيل
وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،الفقرة الآتية :
يحدد عدد القنوات من خالل ق�سمة �إجمايل عر�ض النطاق امل�شغول على قيمة وحدة القناة
املقابلة لنطاق الرتدد املخ�ص�ص الوارد فـي اجلدول رقم ( : 3وحدة القناة) .
و�إذا كــان ناتــج الق�سم ــة عـددا غري وارد فـي اجلدول رقم ( : 4عامـل الـ ــوزن) فـيتـ ــم تقريب ــه
�إىل العدد الأعلى التايل فـي اجلدول املذكور .
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املــادة ( ) 22
ت�ضاف �أ�سفل اجلدول رقم ( : 30ر�سم ت�سجيل خدمة و�صالت املايكرويف) الوارد فـي املــادة
( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها
امل�شار �إليها  ،الفقرة الآتية :
"وفـي حال ا�شتملت و�صلة املايكرويف على حمطة تقوية منفعلة ) ، (passiveيتم احت�ساب
موقع املحطة فـي املعادلة �أعاله" .
املــادة ( ) 23
ي�ضاف �إىل املــادة ( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية
وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،بند جديد على النحو الآتي :
 3 - 2 - 6 - 8مكررا  :موفرو اخلدمات الراديوية املتنقلة اخلا�صة (. )PMR Services
 ر�س ـ ــم الت�سجيـ ــل :يتــم حت�صيــل ر�ســم الت�سجي ــل مــن موف ــري اخلدم ــات الراديوية املتنقل ــة اخلا�ص ــة طبق ــا
للمعادلة الآتية :
ر�سم الت�سجيل = عدد القنوات × �( 1500ألف وخم�سمائة ريال عماين)
(لكل  6٫25 × 2كيلوهريتز)
ر�سم الت�سجيل = عدد القنوات × ( 3500ثالثة �آالف وخم�سمائة ريال عماين)
(لكل  12٫5 × 2كيلوهريتز)
ر�سم الت�سجيل = عدد القنوات × �( 7500سبعة �آالف وخم�سمائة ريال عماين)
(لكل  25 × 2كيلوهريتز)
جدول  54مكررا  :ر�سم ت�سجيل موفري اخلدمات الراديوية املتنقلة اخلا�صة
 ر�سـ ـ ـ ـ ــم اال�ستخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام :يتم حت�صيل ر�سم اال�ستخدام ال�سنوي من موفري اخلدمات الراديوية املتنقلة اخلا�صة
طبقا للمعادلة الآتية :
-1014-

ر�سم اال�ستخدام = عدد القنوات × �( 1500ألف وخم�سمائة ريال عماين)
(لكل  6٫25 × 2كيلوهريتز)
ر�سم اال�ستخدام = عدد القنوات × ( 3500ثالثة �آالف وخم�سمائة ريال عماين)
(لكل  12٫5 × 2كيلوهريتز)
ر�سم اال�ستخدام = عدد القنوات × �( 7500سبعة �آالف وخم�سمائة ريال عماين)
(لكل  25 × 2كيلوهريتز)
جدول  54مكررا ( : )1ر�سم ا�ستخدام املحطات الرئي�سية ملوفري اخلدمات الراديوية املتنقلة
اخلا�صة
املــادة ( ) 24
ي�ضاف �إىل امللحق (و  :املوا�صفات الفنية للأنظمة العري�ضة النطاق و�أنظمة نقل البيانات ذات
النطاق العري�ض) من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد
�أ�سعارها امل�شار �إليها  ،اخلانة الآتية :

5

dBm 40

66-57
جيجاهريتز

(�أق�صى متو�سط
القدرة امل�شعة
املتناحية الفعالة)
/dBm 13

ميجاهريتز
( �أق�صى كثافة
ملتو�سط القدرة
امل�شعة املتناحية
الفعالة)

�أنظمة النفاذ
الال�سلكية/
وال�شبكات
تقنية
املحلية لال�ستعمال اال�ستماع قبل
الراديوية الداخلي فقط التحدث/
ذات النطاق
ك�شف وجتنب
العري�ض DAA/LBT (Indoor
Multiple
Integral
)use
Gigabit
(WAS/
)RLANs

antenna

�أق�صى كثافة ملتو�سط
القدرة امل�شعة املتناحية
الفعالة حمدد بـ 13 -
 / dBmميجاهريتز .
ال ي�سمح با�ستخدام
الأنظمة الال�سلكية
للخدمات الثابتة
من نقطة �إىل نقطة
املت�ضمنة () FLANE
واملخ�ص�صة لال�ستخدام
اخلارجي بل تخ�ضع
لقوانني الئحة تنظيم
ت�سجيل وا�ستخدام
الرتددات والأجهزة
الراديوية وحتديد
�أ�سعارها

 : 5ي�شري هذا اجلدول �إىل �أعلى م�ستوى قدرة الإر�سال فـي نطاق قوة الطاقة املر�سلة خالل
الإر�سال فـي حالة ا�ستخدام التحكم فـي الطاقة املر�سلة .
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املــادة ( ) 25
يلغ ــى اجلـ ــدول رقـ ــم ( : 54عام ـ ــل تغطيـ ــة خدم ـ ــات االت�صـ ــاالت الدوليـ ــة  )2000الـ ــوارد
فـ ــي املـ ــادة ( )8من الئحـ ــة تنظيـ ــم ت�سجي ــل وا�ستخ ــدام الت ــرددات والأجه ــزة الراديوي ـ ــة ،
وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 26
ترقم اجلداول الواردة بعـد اجلــدول رقم  : 112ر�سم ا�ستخدام الأجهــزة املخ�ص�صــة لال�ستقبــال
فقــط ( اخلدمــات املحمي ــة) من الئح ــة تنظي ــم ت�سجيــل وا�ستخـ ــدام الت ــرددات والأجهـ ــزة
الراديوية  ،وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها بالأرقام الآتية :
( ، 127 ، 126 ، 125 ، 124 ، 123 ، 122 ، 121 ، 120 ، 119 ، 118 ، 117 ، 116 ، 115 ، 114 ، 113
. ) 130 ، 129 ، 128
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بلديــــة م�سقـــط
قـــــرار
رقم 2016/20
ب�شــ�أن حتديـد ر�سـوم ت�سجيـل عقـود الإيجـار
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  89/6فـي �ش�أن تنظيم العالقة بني مالك وم�ست�أجري
امل�ساكن واملحال التجارية وال�صناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها ،
و�إىل قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
و�إىل موافقة وزارة املالية مبوجب خطابها رقم  :مالية  -ت ( / )84270م.ت.د 307/2/6/
بتاريخ 1437/3/26هـ  ،املوافق 2016/1/7م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يلتزم م�ؤجر �أي عقار �أو جزء منه �أو امل�ست�أجر �إذا مت االتفاق على قيامه بالت�سجيل بدفع
ر�سوم قدرها ( )%5خم�سة باملائة من القيمة الإجمالية للعقد طبقا للمدة املحددة فيه .
املــادة الثانيــــة
يلغ ــى ك ــل مـا يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من 2016/2/1م .
�صـدر فـي  18 :من ربيــع الثاني 1437هـ
املـوافــــق  28 :من ينايـــــــــــــــر 2016م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1133
ال�صادرة فـي 2016/1/31م
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املهند�س /حم�سن بن حممد ال�شيخ
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س بلدي ـ ـ ـ ـ ــة م�سقـ ــط

قــــرار
رقــــم 2016/151
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيــم ا�ستخــدام املواقـف العامـة
ا�ستنادا �إىل قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
و�إىل الأمر املحلي رقم  97/33ب�ش�أن تنظيم ا�ستخدام املواقف العامة مقابل ر�سوم حمددة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فــي �شـ�أن تنظيـم ا�ستخـدام املواقـف العامـة ب�أحكـام الالئحـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
يلغــى الأمــر املحلــي رقم  97/33امل�شـار �إليـه  ،كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف الالئحــة املرفقــة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  29 :من �شـــــــــــــــوال 1437هــ
املوافــــــق  3 :من �أغ�سـطــــــ�س 2016م
املهنــد�س /حم�سـن بـن حممـد ال�شيــخ
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س بلديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ـ ــط
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1158
ال�صادرة فـي 2016/8/14م

-1018-

الئحــة تنظيــم ا�ستخــدام املواقــف العامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
البلديــــة :
بلدية م�سقط .
املواقــف العامـــة :
الأماكــن املعــدة لوقــوف املركبــات نظيــر ر�ســم حمــدد  ،وت�شمــل جوانــب الطــرق وال�ساحــات
واملواقــف املتعــددة الطوابــق .
املركبــــة :
�أي �سيارة لنقل الركاب �أو الب�ضائع  ،و�أي عربة �أو دراجة نارية �أو عادية � ،سواء كانت تندفع
بطريقة ميكانيكية � ،أو بطريقة �أخرى .
العـــدادات :
�أجهزة القيا�س التي حتدد املـدة الزمنية لوقوف املركبة باملواقف العامة  ،ويتم بوا�سطتها
حت�صيل ر�سوم الوقوف .
املــادة ( ) 2
ال ت�س ــري �أحكــام ه ــذه الالئح ــة علـى �سيـارات الإ�سع ــاف وال�شرط ــة والدفــاع املدنـي والبلديـة
واملركبات احلكومية التي توافق عليها البلدية .
املــادة ( ) 3
تقوم البلدية برتكيب العدادات  ،والإ�شراف عليها  ،و�صيانتها  ،ولها �أي�ضا �أن تقيم بوابات
باملواقف العامة  ،لتنظيم دخول وخروج املركبات .
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املــادة ( ) 4
للبلديــة ا�ستغــالل ال�ساحــات �أو املباين املخ�ص�صة  ،كمواقف لل�سيارات �أو ت�أجريها للأفراد
�أو مل�ؤ�س�سات �أو �شركات القطاع اخلا�ص  ،مبوجب عقود حمددة املـدة تت�ضمن قواعد و�شروط
اال�ستغالل  ،واملبلغ املتفق عليه .
املــادة ( ) 5
حتدد ر�سوم وقوف املركبات باملواقف العامة  ،وفقا للملحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
يتم حت�صيل ر�سوم وقوف املركبات باملواقف العامة من خالل الآتي :
أ�  -الدفع النقدي بو�ضع العملة املعدنية بالعداد فـي املكان املخ�ص�ص لهذا الغر�ض .
ب  -ا�ستخدام بطاقة دخول بطريقة �آلية �أو يدوية  ،وفقا لل�شروط التي حتدد فـي تلك
البطاقات .
ج  -اال�شرتاك ال�شهري �أو ال�سنوي .
د � -أي طريقة �أخرى حتددها البلدية .
املــادة ( )7
يلتزم �أ�صحاب املركبات بدفع ر�سوم الوقوف باملواقف العامة  -فـي حال �إذا كان الدفع نقدا -
طوال �أيام الأ�سبوع خالل الفرتتني الآتيتني :
أ�  -من الثامنة �صباحا حتى الواحدة ظهرا .
ب  -من الرابعة م�ساء حتى التا�سعة م�ساء .
وي�ستثنى من ذلك �أيام اجلمعة وال�سبت  ،والعطالت الر�سمية الأخرى التي ي�صدر ب�ش�أنها
قرار من اجلهة املخت�صة بالدولة .
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املــادة ( ) 8
يحظر على �أ�صحاب املركبات ارتكاب �أي من الأفعال الآتية :
أ�  -الوقوف فـي املواقف العامة دون �سداد الر�سوم امل�ستحقة .
ب  -جتاوز مدة الوقوف امل�سموح بها نظري الر�سوم املدفوعة .
ج � -أي ت�صــرف مــن � أش�نــه تعطيــل ا�ستخـدام العـدادات �أو ت�شويههـا �أو تعطيـل الوقــوف
باملواقف العامة �أو �إرباك حركة املركبات فيها .
د  -الوقوف على اخلطوط ال�صفراء �أو ال�صعود على الر�صيف للوقوف فـي ال�ساحات
الرتابية .
هـ  -الوقـ ـ ــوف فـ ــي املواقـ ــف املخ�ص�ص ــة للدوائ ـ ــر احلكوميـ ـ ــة والهيئـ ـ ــات الدبلوما�سي ـ ــة
والقن�صلي ــة واملنظم ــات اخلليجيــة والعربي ــة والدوليـ ــة .
و � -إيقــاف املركبــة ف ــي ال�سك ــك واملمرات  ،وعلــى الأر�صفــة امل�ؤديــة للموقــف  ،وعرقلــة
ان�سيابيــة الدخــول إ�لــى املواقــف  ،واخلـروج منهـا .
ز  -الوقوف �أمام فوهة خرطوم احلريق �أو فـي املواقف املخ�ص�صة ل�سيارات الإ�سعاف .
حـ  -الوقــوف فـي املواقــف املخ�ص�صة لــذوي االحتياجــات اخلا�صــة .
ط � -إيقاف املركبة فـي مواقف التحميل والتنزيل .
ي � -إيقاف املركبة فـي املواقف املخ�ص�صة للخدمات ال�سياحية .
ك � -إيقاف املركبة فـي املواقف املخ�ص�صة لأئمة امل�ساجد �أو مواقع الإن�شاءات �أو امل�صارف .
ل  -ا�ستعمــال وا�ستغــالل املركبــات للمواقــف و�أر�صفتهــا وامل�ساحات اخلارجية املحيطة
بها مبا�شرة لغري الغر�ض املخ�ص�صة له  ،كعر�ض املركبات اخلا�صة للبيع �أو عر�ض
املركبة لأغرا�ض دعائية �أو ترويجية .
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املــادة ( ) 9
تفــر�ض غرامــات �إداريــة علـى خمالفــة �أحكــام ه ــذه الالئح ــة  ،وذلـك علــى النح ــو ال ــوارد
بامللح ــق رق ــم ( )2املرفــق به ــذه الالئح ــة .
ملحــق رقــم ( )1
ر�ســوم وقــوف املركبــات باملواقــف العامــة
الر�ســـــم

مقــدار الر�ســم

ر�سم حجز مواقف عامة

()50
خم�ســون ريــاال عمانيــا
�شهريــا لكــل موقــف

ر�سم ت�صريح مواقف العدادات لكل منطقة

()15
خم�سـة ع�شـر ريـاال عمانيـا
�شهريــا لكــل موقــف

ر�ســم ت�صريــح مواق ــف العـ ــدادات
( �شامل جميع املواقف )

()20
ع�ش ــرون ريـاال عمانيـا �شهريــا

ر�سم الوقوف باملواقف العامة اخلا�ضعة للر�سوم

()200
مائتــا بي�ســة لكــل �ساع ــة

ر�سم �إ�صدار ت�صريح وقوف خا�ص

()15
خم�ســة ع�شــر ريـاال عمانيـا �سنويـا

ر�سم تغيري ت�صريح الوقوف من مركبة لأخرى

()2
رياالن عمانيان

ر�سم ا�ستخراج ت�صريح وقوف بدل فاقد

()2
رياالن عمانيان
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ملحــق رقـــم ()2
ب�شــ�أن الغرامــات الإداريــة ملخالفــات الوقــوف باملواقــف العامــة
املخالفـــــة

الغرامـة الإداريـة

حجز موقف �سيارات دون ا�ستخراج الرتخي�ص و�سداد الر�سوم

()100
مائـة ريـال عمانـي

�إيقاف املركبة ملدة تتجاوز احلد الأق�صى املقرر للوقوف
الوقوف دون �سداد الر�سوم
()10
�إيقــاف املركب ــة ب�ص ــورة تعرق ــل اال�ستف ــادة من املواقف الأخرى
�أو الوقوف على ممر امل�شاة فـي املواقف العامة
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()10
�إ�شغال موقفني
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
�إيقاف املركبة فـي ال�سكك
()10
واملمرات وعلى الأر�صفة امل�ؤدية للموقف
واخلروج منها ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
وعرقلة ان�سيابية الدخول �إىل املواقف العامة
()10
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة

الوقوف خلف �أو �أمام املركبات
()10
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
فـي املواقف العامة و�إعاقة حركتها
()10
الوقــوف فـي مكان ممنوع الوقوف فيه
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
�أو مقت�صر ا�ستخدامه على جهات �أو فئات حمددة
()10
الوقوف على الر�صيف
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()10
الوقوف على اخلطوط ال�صفراء
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()10
ال�صعود على الر�صيف للوقوف فـي ال�ساحات الرتابية ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()20
الوقوف فـي موقف ذوي االحتياجات اخلا�صة
ع�شـرون ريـاال عمانيـا
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تابـع ملحـق رقــم ( : )2ب�ش ـ�أن الغرامــات الإداريــة ملخالفــات الوقــوف باملواقــف العامــة
الغرامـة الإداريـة
املخالفـــــة
()10
الوقوف �أمام فوهة خرطوم احلريق
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()100
الوقوف فـي املواقف املخ�ص�صة ل�سيارات الإ�سعاف
مائـة ريـال عمانـي
()10
�إيقاف املركبة فـي مواقف احلافالت و�سيارات الأجرة العامة ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()10
�إيقاف املركبات فـي املواقف املخ�ص�صة للم�صارف
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
�إيقاف املركبة فـي املواقف املخ�ص�صة للدوائر احلكومية والهيئات
()10
الدبلوما�سية والقن�صلية واملنظمات اخلليجية والعربية والدولية ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()10
الوقوف ب�أماكن حاويات النفايات
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()10
�إيقاف املركبة فـي مواقف التحميل والتنزيل
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()10
�إيقاف املركبة فـي املواقف املخ�ص�صة للخدمات ال�سياحية ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()10
�إيقاف املركبة فـي املواقف املخ�ص�صة ملواقع الإن�شاءات
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()10
�إيقاف املركبة فـي املواقف املخ�ص�صة لأئمة امل�ساجد
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
ا�ستعمال وا�ستغالل املركبات للمواقف و�أر�صفتها وامل�ساحات
اخلارجية املحيطة بها مبا�شرة لغري الغر�ض املخ�ص�صة له ,
()500
كعر�ض املركبات اخلا�صة للبيع �أو عر�ض املركبة لأغرا�ض خم�سمائة ريال عمانـي
دعائية �أو ترويجية
()100
التعدي على �أجهزة حت�صيل الر�سم
مائـة ريـال عمانـي
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جملــ�س اخلدمــة املدنيــة
قـــرار
رقم 2016/1
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم  2011/8بتحديد الوظائف
ذات الطبيعــة اخلا�صـة امل�ستثنــاة مــن �شـرط الإعـالن عنـد التعيــني
ا�ستنادا �إىل قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
و�إىل قــرار رئيـ�س جملــ�س اخلدم ــة املدنيــة رقــم  2011/8بتحديــد الوظائــف ذات الطبيع ــة
اخلا�صة امل�ستثناة من �شرط الإعالن عند التعيني ،
و�إىل موافقة جمل�س اخلدمة املدنية فــي اجتماعه رقم  2015/3املنعقد بتاريخ 2015/9/30م ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضـ ــاف فقرة جديدة �إىل املـادة الأوىل من القرار رقم  2011/8امل�شار �إليه  ،يكون ترتيبها
تاليا لوظيفة ملحق ثقافـي  ،ن�صها الآتي " :ملحق �إعالمي ".
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  7 :مـن ربيع الثانــي 1437هـ
املوافــــق  17 :مـن يـنايــــــــــــــر 2016م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1133
ال�صادرة فـي 2016/1/31م

-1025-

قـــرار
رقـم 2016/2
بتعديــل القــرار رقــم 2007/3
بت�شكيل املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية وحتديد نظام عمله
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 رقم ، 2010/9
و�إىل القرار رقم  2007/3بت�شكيل املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية وحتديد نظام عمله ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ـ ــدل بعبـ ـ ــارة ( وكي ـ ـ ـ ــل وزارة اخلدمـ ـ ــة املدني ـ ــة ل�شـ ـ ـ�ؤون موظفـ ــي اخلدم ــة املدني ـ ــة )
الـ ــواردة فـي البن ـ ـ ــد (�أ) م ـ ــن املـ ـ ــادة الأول ــى مـ ــن القـ ـ ــرار رقم  2007/3امل�ش ـ ــار �إليـ ــه عبـ ــارة
( وكيـ ــل وزارة اخلدمة املدنية ل�ش�ؤون اخلدمـة املدنيـة ) .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بعبارة ( وكيل وزارة التجارة وال�صناعة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية و�ش�ؤون املناطق )
الـ ــواردة فـي البن ـ ــد (ب) مـن املـ ـ ــادة الأول ـ ــى م ــن القـ ــرار رق ــم  2007/3امل�ش ــار �إلي ـ ــه عب ــارة
( وكي ــل وزارة التجـ ــارة وال�صناعـ ــة ) .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  10 :مـن ربيع الثانــي 1437هـ
املوافــــق  20 :مـن يـنايــــــــــــــر 2016م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1133
ال�صادرة فـي 2016/1/31م

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

-1026-

قــــرار
رقــم 2016/4
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفـيذيـة لقانــون اخلدمـة املدنيـة
ا�ستنادا �إىل قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2010/9
و�إىل قرار جمل�س اخلدمة املدنية فـي اجتماعه رقم  2016/1املنعقد بتاريخ 2016/2/28م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــــرر
املــادة الأولـــــى
تلغـ ــى الفقـ ــرة الأخرية من املــادة ( )62من الالئح ــة التنفـيذي ــة لقان ــون اخلدم ــة املدني ــة
امل�شــار �إليهــا .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بعبارة "مائة وخم�سني كيلو مرتا" الواردة فـي املــادة ( )64من الالئحة التنفـيذية
لقانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليها  ،عبارة "مائتيـن وخم�سيـن كيلـو متـرا" .
املــادة الثالثــــة
ي�ستب ــدل بن ــ�ص املــادة ( )66من الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدني ــة امل�شــار �إليهــا ،
النــ�ص الآتــي :
املــادة ( ) 66
مينح بدل ال�سفر بن�سبة ( )%75من البدل املقرر عند الإيفاد فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب
باخلارج �إذا تكفلــت جه ــة غري عمانية بال�سكن  ،وبن�سبة (� )%50إذا كان الإيفــاد فـي مهمــة
ر�سمية �أو للتدريب داخل ال�سلطنة .
-1027-

املــادة الرابعــة
حتــذف عبــارة " �أو خارجه ــا " من الفقرة الأوىل من املــادة ( )71م ــن الالئحـ ــة التنفـيذيـ ــة
لقانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليها .
املــادة اخلام�سـة
ي�ستبــدل بن ــ�ص املــادة ( )73من الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنيــة امل�شـار �إليهــا ،
النــ�ص الآتــي :
املــادة ( ) 73
تكون درجة �سفر املوظفـني وفقا ملا ي�أتي :
أ�  -درجة رجال الأعمال  :ل�شاغلي وظيفة وكيل الوزارة وما فـي حكمها و�شاغلي
وظائف م�ست�شار �أو خبري �أو طبيب ا�ست�شاري �أو طبيب
اخت�صا�صي �أو عميد كلية �أو وال �أو مدير عام �أو من ي�شغل
وظيفة �إ�شرافـية فـي حكم وظيفة مدير عام .
ب  -الدرج ـ ـ ــة ال�سياحي ـ ـ ــة  :ل�شاغلي الوظائف الأخرى .
املــادة ال�ساد�سـة
ي�ستبـدل بنـ�ص املــادة ( )74مـن الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنيـة امل�شـار �إليهـا ،
النـ�ص الآتـي :
املــادة ( ) 74
حتـ ــدد درجة �سفر الأع�ض ـ ــاء فـي الوفـ ــود الر�سمي ــة بالدرجـ ــة امل�ستحق ــة للموظـ ــف طبقـ ــا
للمادة ( )73من الالئحة .
املــادة ال�سابعـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  8 :من �شعبــــــــــان 1437هـ
املوافــــق  15 :من مايــــــــــــــــو 2016م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1147
ال�صادرة فـي 2016/5/22م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ــ�س اخلدم ـ ـ ـ ـ ــة املدني ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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قــــرار
رقــم 2016/5
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنيـة
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 رقم ، 2010/9
و�إىل قرار جمل�س اخلدمة املدنية فـي اجتماعه رقم  2015/1املنعقد بتاريخ 2015/2/12م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـدل بنـ�ص املـادة ( )81مـن الالئحـة التنفيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنيــة امل�شــار �إليـهـا ،
النـ�ص الآتي :
املــادة ( ) 81
ي�شرتط لنقل املوظف من وظيفة لأخرى ما ي�أتي :
� - 1أن توجد وظيفة �شاغرة .
� - 2أن يكون النقل بذات الدرجة التي ي�شغلها املوظف .
� - 3أن تتفــق طبيعــة عمــل الوظيفــة املنــقول منــها املوظف مــع طبيعة عمــل الوظيفة
املنقول �إليها  ،و�إن اختلفت فـي م�ستوى الواجبات وامل�س�ؤوليات .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  10 :من �شعبـــــــــــان 1437هـ
املوافــــق  17 :من مايــــــــــــــــو 2016م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ــ�س اخلدم ـ ـ ـ ـ ــة املدني ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1149
ال�صادرة فـي 2016/6/5م
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قــــرار
رقــم 2016/6
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنيـة
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 رقم ، 2010/9
و�إىل موافقة جمل�س اخلدمة املدنية باجتماعه رقم  2015/3املنعقد بتاريخ 2015/9/30م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضاف بنــد جديـد برقــم  4مكــررا �إىل املـادة ( )92من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة
املدنية امل�شار �إليها  ،ن�صه الآتي :
 4مكــررا
" �أال يكون من الواجبات الوظيفية للموظف القيام بت�صريف ال�ش�ؤون الوظيفية للوظيفة
املراد تكليفه بها " .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  10 :من �شعبــــــــــان 1437هـ
املوافــــق  17 :من مايــــــــــــــــو 2016م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ــ�س اخلدم ـ ـ ـ ـ ــة املدني ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1147
ال�صادرة فـي 2016/5/22م
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قـــرار
رقم 2016/13
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنيـة
ا�ستنادا �إىل قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2010/9
و�إىل قرار جمل�س اخلدمة املدنية فـي اجتماعه رقم  2016/3املنعقد بتاريخ 2016/9/4م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بقائمتي الأمرا�ض والعمليات اجلراحية امل�ستثناة من العالج املجاين املرفقتني
بك ــل م ــن  :امللحــق رقــم (  ) 10عق ــد توظي ـ ــف غيـ ــر العمانيني ل�شغــل الوظائ ــف الدائم ــة ،
وامللحق رقم (  ) 11عقد �شغل وظيفة م�ؤقتة من الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنية
امل�شار �إليها  ،القائمة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  4 :من ربيــع الأول 1438هـ
املـوافــــق  4 :من دي�سمبـــــــــر 2016م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1172
ال�صادرة فـي 2016/12/11م
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قائمــــــة
الأمـرا�ض والعمليـات اجلراحيـة والأدويـة امل�ستثناة من العـالج املجانـي
�أوال :قائمة الأمرا�ض والعمليات اجلراحية امل�ستثناة من العالج املجانـي :
1 -1زراعة الأع�ضاء .
2 -2عمليات القلب املفتوح .
3 -3الأورام ال�سرطانية .
4 -4االلتهاب الكبدي الوبائي ب�أنواعه .
5 -5العقم .
�6 -6أمرا�ض الدم الوراثية وال�سرطانية .
7 -7جراحة الرتميم .
8 -8غ�سيل الكلى .
9 -9اال�ستبداالت ال�صناعية (عظمية وغري عظمية) .
10 10الإدمان .
�11 11أمرا�ض القلب .
12 12التليف الرئوي .
13 13الت�صلب املتعدد (. (MS
14 14حب ال�شباب .
15 15ق�صور االنتباه وفرط احلركة (. )ADHD
16 16انف�صام ال�شخ�صية .
17 17الزهامير .
18 18الأمرا�ض اال�ستقالبية .
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ثانيا :قائمة الأدوية امل�ستثناة من العالج املجاين:
1 -1الأدوية البيولوجية ملعاجلة الروماتيزم وال�صدفـية .
 2 -2الأدوية البيولوجية ملعاجلة الربو .
3 -3الأدوية البيولوجية لعالج االعتالل ال�شبكي .
-4

�4أدوية ال�سكري من جمموعات �شبيهات الأن�سولني و . GLPI & DPP4 Inhibitor

� 5 -5أدوية ما قبل الغ�سيل الكلوي فـي حاالت الف�شل الكلوي .
 6 -6الدواء  Botulinumلعالج ت�شنج الع�صب احلركي والتعرق .
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جملــ�س البحـــث العلمـــي
قـــــرار
رقــم 2016/95
ب�إ�صـــدار الالئحـة املاليــة ملجلـــ�س البحــث العلمـــي
ا�ستنادا �إىل القانون املالــي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
و�إىل قانون جمل�س البحث العلمي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2010/30
و�إىل قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/111
و�إىل الالئحة التنفـيذية للقانون املالــي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
و�إىل موافقة هيئة جمل�س البحث العلمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة املالية ملجل�س البحث العلمي 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 .
�صدر فـي  17 :من ذي القعـــدة 1437هـ
املوافـــــق  21 :من �أغ�سطــــــ�س 2016م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1160
ال�صادرة فـي 2016/8/28م
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�شهــــاب بـن طـــــارق �آل �سعيــد
رئـ ـيـ ــ�س جمل ــ�س البحـ ــث العلم ــي

الالئحـة املاليـة ملجلـ�س البحـث العلمـي
البـــاب الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املحدد
لها فـي قانون جمل�س البحث العلمي امل�شار �إليه  ،ويكون للكلمات والعبارات التالية املعنى
املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
�أ  -القانـــــون :
قانون جمل�س البحث العلمي .
ب  -املديــر املالــي :
مديــر دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة باملجلــ�س �أو مــن يحــل حملــه مبركــز عمــان لـلـم ــوارد
الـوراثيــة الـحيوانيــة والنباتيــة .
ج � -أمــني املخــزن :
املوظف الذي يتوىل الرقابة على موجودات املخازن .
د  -امليزانيــة ال�سنويـة :
الربنامج املالــي املعد فـي �إطار اخلطة العامة للمجل�س عن �سنة مالية مقبلة .
هـ  -احل�ســاب اخلتامــي :
املوارد وامل�صروفات الفعليــة عــن ال�سنــة املالية املنتهية  ،موزع ـ ــة ح�سـ ــب ت�صنيـ ــف
امليزاني ــة .
و  -املفـو�ض بالإنفــاق :
الرئي�س � ،أو من يفو�ضه .
ز  -الوحـدة املخت�صـة بال�شـراء :
التق�سيم التنظيمي املخت�ص بال�شراء  ،والتعاقد باملجل�س .
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ح � -أمـــر ال�شـــراء :
النموذج الذي ي�ستخدمــه املجلــ�س بال�شراء لتكليــف �أي مورد � ،ســواء كــان �شركــة
�أو م�ؤ�س�سة �أو جهة حكومية �أو فردا  ،بتوريد �سلع �أو �أداء خدمات للمجل�س  ،وقد
يكون يدويا � ،أو عن طريق الإنرتنت  ،وتعترب ال�شروط امللحقة به جزءا ال يتجز�أ
من �شروط التعاقد .
املــادة ( ) 2
فـيمــا عــدا التعاقــدات التــي يربمه ــا املجلــ�س املتعلقــة بالأن�شط ــة البحثيـ ــة واالبتكاريـ ــة ،
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على كافة املعامالت املالية للمجل�س وكل ما من �ش�أنه املحافظة
على حقوقه وممتلكاته  ،وفـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذه الالئحة ت�سري �أحكام
القوانني والنظم املعمول بها فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
البـــاب الثانـــي
ال�صالحيـــات واالخت�صا�صـــات املاليــة
الف�صــل الأول
ال�صالحيــات واالخت�صا�صــات املاليـــة للرئيـــ�س
املــادة ( ) 3
لرئي�س املجل�س ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة  ،وفقا للنظم الإدارية واملالية املعمول
به ـ ــا فـي اجله ــاز الإداري للدولـ ــة  ،ويك ــون م�س�ؤوال عن كافة الأعمال املاليــة فـي املجل�س ،
وع ــن �سالمـ ــة الإجـ ــراءات اخلا�صة بها  ,وفق ــا للنظم املالي ــة واملحا�سبي ــة املقــررة مبوج ــب
هذه الالئحــة  ،ولــه حــق تفويــ�ض بعــ�ض �صالحياتــه  ،ويبا�شــر ب�صفــة خا�صــة ال�صالحيــات
واالخت�صا�صات الآتية :
�أ  -عر�ض م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي على هيئة املجل�س لالعتماد .
ب  -حتديد املبالغ التي يتقا�ضاها املجل�س مقابل اخلدمات التي يقدمها  ،وذلك بعد
موافقة هيئة املجل�س .
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ج  -التوقي ـ ــع علــى العق ـ ــود وااللتزامـ ــات املاليـ ــة  ،التـ ــي جت ـ ــاوز قيمته ـ ـ ــا ()500000
خم�سمائة �ألـ ــف ريال عمان ــي  ،ويجــوز للرئــي�س �أن يفــو�ض فـي ه ـ ــذه ال�صالحي ــات
تفوي�ضـ ــا خا�صا  ،فـي كل حالة على حدة .
الف�صــــل الثانـــي
ال�صالحيــات املاليـــة للأمــني العـــام
املــادة ( ) 4
يكون الأمني العام م�س�ؤوال �أمام الرئي�س عن الإ�شراف عل ــى الأعمــال املالي ــة فـي املجل ــ�س ،
وعن �سالمة الإجراءات اخلا�صة بها  ،وله حق تفوي�ض بع�ض �صالحياته  ،ويبا�شر ب�صفة
خا�صة ال�صالحيات الآتية :
�أ  -اقرتاح الر�سوم  ،واملبالغ التي يتقا�ضاها املجل�س  ،مقابل اخلدمات التي يقدمها .
ب  -اتخاذ الإجراءات الالزمة  ،للتحقق من تطبيق �أحكام القانون واللوائح والأنظمة
والتعليمـ ــات ال�ص ــادرة تنفـي ــذا لــه  ،ومن اتبــاع النظم املالي ــة واملحا�سبيـ ــة املقـ ــررة
فـي هذه الالئحة .
ج  -التحق ــق مـ ــن اتخاذ االحتياطـ ــات الكافـيـ ــة  ،والإج ــراءات الالزمـ ــة  ،للمحافظـ ــة
على �أموال املجل�س .
د  -التوقيــع على �سن ــدات ال�صرف �أيا كانت قيمتها  ،ويجوز له �أن يفو�ض فـي ه ــذه
ال�صالحية تفوي�ضا عاما .
هـ  -التوقيـع على العقــود وااللتزامــات املالي ــة  ،التــي ال تزيــد قيمته ــا علــى ()500000
خم�سمائة �ألف ريال عماين  ،ويجوز للأمني العام �أن يفو�ض فـي هذه ال�صالحية
تفوي�ضا عاما .
و  -التوقيـ ــع عل ــى العق ــود وااللتزامـ ــات املالي ــة ب�أم ــر �إ�سنـ ــاد مبا�ش ــر  ،مب ــا ال يزيـ ــد
على ( )25000خم�سة وع�شرين �ألف ري ــال عماين  ،ويجوز له �أن يفو�ض ف ــي هــذه
ال�صالحية تفوي�ضا عاما .
ز  -درا�سة م�شروع امليزانية ال�سنوية  ،واحل�ساب اخلتامي  ،قبل عر�ضهما على الرئي�س .
ح  -تنفـيذ �أي �أعمال �أخرى يكلفه بها الرئي�س .
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الف�صـــل الثالــــث
ال�صالحيـــــات املاليـــــة
للأمـني العـام امل�ساعـد لل�شـ�ؤون الإداريـة واملاليـة
املــادة ( ) 5
يكون الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية م�س�ؤوال �أمام الأمني العام عن تنفـيذ
�أحكام هـذه الالئحــة  ،وعــن متابعــة الأعـمــال املالية فـي املجل�س  ،وعن �سالمة الإجراءات
اخلا�صة بها  ،ويبا�شر ب�صفة خا�صة ال�صالحيات الآتية :
أ�  -الإ�شراف على �إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية  ،وتقدميه �إىل الأمني العام .
ب  -اتخاذ الإجراءات الالزمة  ،للتحقق من تطبيق �أحكام القانون واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفـيذا له  ،ومن اتباع النظم املالية واملحا�سبية املقررة فـي هذه الالئحة .
ج  -التحق ــق م ـ ــن اتخـ ــاذ االحتياط ـ ــات الكافـيـ ــة  ،والإجـ ــراءات الالزمـ ــة  ،للمحافظــة
على �أموال املجل�س .
د  -التحقـ ـ ــق م ـ ــن حت�صيـ ــل وقيـ ـ ــد إ�يـ ــرادات وم�صروف ـ ــات املجلـ ـ ــ�س فـ ــي مواعيدهـ ــا
فـي ال�سجــالت املعــدة ل ــذلك .
هـ  -درا�سـ ــة التقاري ــر والبيانـ ــات املقدمة �إلي ــه م ــن املخت�صـ ــني باملجلـ ــ�س  ،قبل عر�ضهــا
على الأمني العام .
و  -التوقيع على �سندات ال�صرف  ،التي ال تزيد قيمتها على ( )500000خم�سمائة �ألف
ريال عماين  ،عدا الرواتب بدون حد �أق�صى .
ز  -التوقيــع علــى العقــود وااللتزام ــات املالي ــة  ،التي ال تزيد قيمته ــا عل ــى ()50000
خم�سني �ألف ريال عماين .
ح  -التوقي ــع عل ــى العقـ ــود وااللتزام ـ ــات املالي ـ ــة ب�أمـ ــر �إ�سنـ ـ ــاد مبا�ش ـ ــر  ،ب ـم ـ ــا ال يزي ــد
على (� )14000أربعة ع�شر �ألف ريال عماين .
ط  -الإ�شـ ــراف علـ ــى �إع ـ ــداد احل�سـ ـ ــاب اخلتام ــي  ،وعر�ض ــه علــى الأم ــني العام خ ــالل
( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .
ي  -تنفـيذ �أي �أعمال �أخرى يكلف بها من قبل الأمني العام .
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الف�صــــل الرابــــع
�صالحيــــات املديــــر املالـــــي
املــادة ( )6
يك ــون املدي ــر املالــي م�س ـ�ؤوال عن كاف ــة الأعم ــال املاليـة واملحا�سبيــة التــي تتعلــق بح�سابــات
املجل�س  ،وقيدها فـي ال�سجــالت اخلا�صة بها  ،وتنفـيذ كافــة الإجراءات املتبعة فـي املحافظة
على �أموال املجل�س  ،ويبا�شر ب�صفة خا�صة ال�صالحيات الآتية :
أ� �	-إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي  ،وعر�ضهما على الأمني العام
امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية .
ب  -الإ�شراف على توثيق وتنظيم ال�سجالت املالية للمجل�س .
ج  -التوقيــع على �سن ــدات ال�ص ــرف  ،التي ال تزي ــد قيمته ــا على ( )200000مائتي �ألف
ريال عماين  ،عدا الرواتب بدون حد �أق�صى .
د  -التوقيـ ــع علــى العق ــود وااللتزام ــات املاليــة  ،الت ــي ال تزي ــد قيمته ــا عل ــى ()10000
ع�شرة �آالف ريال عماين .
هـ  -التوقيـ ــع عل ــى العقـ ــود وااللتزام ــات املالي ــة ب�أمـ ـ ــر �إ�سن ــاد مبا�شـ ــر  ،مبــا ال يزي ـ ـ ــد
على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
و  -مراجع ــة �سنـ ــدات ال�صــرف  ،وااللتزامـ ــات املالي ــة  ،والعق ــود  ،والتـ ـ ـ�أكد مــن تواف ـ ــر
ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية فـيها .
ز �	-إعداد ك�شوف احل�سابات للمجل�س  ،و�أي بيانات مالية �أخرى تطلب منه .
ح  -حت�صيـ ــل وقيـ ــد إ�يـ ــرادات وم�صروف ـ ــات املجلـ ـ ــ�س فـي مواعيده ـ ــا فـي ال�سجـ ـ ـ ــالت
املعدة لذلك .
ط  -ت�سويـ ــة ال�سلـ ــف امل�ستديــمة وامل�ؤقتــة فـي التواري ــخ املحـ ــددة ل ــذلك  ،وفقـ ــا لأحكـ ــام
هذه الالئحة .
ي  -تنفـيذ �أي اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها .
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الف�صـــل اخلامــــ�س
�صالحيـــات رئيــ�س ق�ســـم العالقـــات العامـــة
املــادة ( ) 7
يتوىل رئي�س ق�ســم العالقات العامة باملجل�س التوقيـ ــع علــى العقـ ــود وااللتزام ــات املالي ــة
املتعلقة بحجوزات التذاكر والفنادق والت�أ�شريات وخدمات ال�ضيافة  ،التي ال تزيد قيمتها
على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
ويجوز له فـي حالة ال�ضرورة  ،التوقيع على العقود وااللتزامات املالية املتعلقة بحجوزات
التذاكـر والفنادق والت�أ�شيــرات وخدمـ ــات ال�ضيافـ ــة  ،الت ــي ال تزيـ ــد قيمته ــا عل ــى ()3000
ثالثة �آالف ريال عماين بالإ�سناد املبا�شر .
الف�صــــل ال�ســـاد�س
�صالحيــات املديــر التنفـيـــذي
ملركـز عمـان لـلـمـوارد الـوراثيــة الـحيوانيـة والنباتيـة
املــادة ( ) 8
يكــون املدير التنفـيذي ملركز عمان للموارد الوراثية احليوانية والنباتية م�س�ؤوال عن كافة
الأعمــال املاليــة واملحا�سبية التي تتعلق بح�سابات املركز  ،وقيدها فـي ال�سج ــالت اخلا�ص ــة
بها  ،وتنفـيذ كافة الإجراءات املتبعة فـي املحافظة على �أموال املركز  ،ويبا�شر ب�صفة خا�صة
ال�صالحيات الآتية :
أ�  -الإ�شراف على م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للمركز  ،وعر�ضهما
على الأمني العام .
ب  -الإ�شراف على توثيق وتنظيم ال�سجالت املالية للمركز .
ج  -التوقيع على �سندات ال�صرف  ،التي ال تزيد قيمتها على ( )500000خم�سمائة �ألف
ريال عماين  ،عدا الرواتب بدون حد �أق�صى .
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د  -التوقي ــع علــى العقود وااللتزامات املالية  ،التي ال تزيـ ـ ــد قيمتهـ ــا علـ ــى ()50000
خم�سني �ألف ريال عماين .
هـ  -التوقيـ ــع علـ ــى العق ـ ــود وااللتزام ــات املاليـ ــة ب�أمـ ـ ــر �إ�سنـ ــاد مبا�شـ ــر  ،مب ــا ال يزيـ ــد
على (� )14000أربعة ع�شر �ألف ريال عماين .
و  -مراجع ـ ــة �سنـ ــدات ال�صـ ــرف  ،وااللتزامـ ــات املالي ــة  ،والعقـ ــود  ،والت�أكـ ــد م ــن تواف ــر
ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية فـيها .
ز  -الإ�شراف على �إعداد ك�شوف ح�سابات املركز  ،و�أي بيانات مالية �أخرى تطلب منه .
ح  -تنفـيذ �أي اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها .
الف�صـــل ال�سابــــع
�صالحيـات نائـب املديــر التنفـيـذي خلدمـات الدعـم وامل�سانـدة
بـمركــــــز عـمــان للمـــوارد الــوراثيــــة احلــيوانيــة والنــباتيـة
املــادة ( ) 9
يكــون نائ ــب املدي ــر التنفـي ــذي خلدمــات الدع ــم وامل�سان ــدة مبركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة
احليوانيـة والنباتيــة م�س ـ�ؤوال عن كافــة الأعمــال املالية واملحا�سبيـة التي تتعلــق بح�ساب ــات
املركز  ،وقيدها فـي ال�سجالت اخلا�صة بها  ،وتنفـيذ كافة الإجراءات املتبعة فـي املحافظة
على �أموال املركز  ،ويبا�شر ب�صفة خا�صة ال�صالحيات الآتية :
�أ �	-إع ـ ــداد م�ش ـ ــروع امليزاني ـ ــة ال�سنوي ـ ـ ــة واحل�س ــاب اخلتام ــي للمرك ـ ــز  ،وعر�ضهم ـ ــا
على املدير التنفـيذي .
ب  -توثيق وتنظيم ال�سجالت املالية للمركز .
ج  -التوقيع على �سـندات ال�صــرف  ،التــي ال تزيـ ــد قيمته ــا علـى ( )200000مائتي �ألف
ريال عماين  ،عدا الرواتب بدون حد �أق�صى .
د  -التوقي ــع علـى العقـ ــود وااللتزامات املاليـ ـ ــة  ،التــي ال تزي ــد قيمته ـ ــا عل ــى ()10000
ع�شرة �آالف ريال عماين .
هـ  -التوقي ــع علـ ــى العقـ ـ ــود وااللتزام ــات املاليـ ــة ب�أمـ ــر �إ�سن ــاد مبا�شـ ــر  ،مبـ ــا ال يزيـ ــد
على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
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و  -مراجع ــة �سن ــدات ال�صـ ــرف  ،وااللتزامــات املالي ــة  ،والعق ــود  ،والت�أك ــد م ــن تواف ــر
ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية فـيها .
ز � -إعداد ك�شوف ح�سابات املركز  ،و�أي بيانات مالية �أخرى تطلب منه .
ح  -حت�صيـ ـ ــل وقي ــد �إيـ ــرادات وم�صروف ـ ـ ــات املركـ ـ ــز ف ـ ــي مواعيده ـ ــا ف ـ ــي ال�سج ـ ــالت
املع ــدة ل ــذلك .
ط  -الإ�شراف على ت�سوية ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة فـي التواريخ املحددة لذلك ،
وفقا لأحكام هذه الالئحة .
ي  -تنفـيذ �أي اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها .
الف�صـــل الثامــــن
اخت�صا�صــات دائـــرة التدقيـــق الداخلـــي
املــادة ( ) 10
تتوىل دائ ــرة التدقي ــق الداخل ــي ممار�س ــة كاف ــة االخت�صا�صــات الــواردة ف ــي القانــون املالــي
والئحته التنفـيذية  ،ولها ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -التحقــق من تطبيــق �أحكـ ــام القانون والقانون املالــي وه ـ ــذه الالئحــة  ،واملبـ ــادئ
والأ�ص ــول املحا�سبي ــة املتع ــارف عليها  ،واقرتاح الإج ــراءات الالزم ــة  ،للمحافظ ــة
على �أموال املجل�س .
ب �	-إعداد تقاري ــر دوريـ ــة تعر�ض عل ــى الرئي�س تت�ضمــن نتائ ــج التدقي ــق والفحـ ــ�ص
واملخالفات املالية و�أ�سبابها واقرتاح و�سائل تالفـيها  ،ودرا�سة املالحظات الواردة
فـي تقرير جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .
املــادة ( ) 11
تخ�ضع جميع القيود وامل�ستندات وال�سجالت املالية فـي املجل�س للتدقيق الداخلي واخلارجي
وفقــا لربنامــج تدقي ــق �سن ــوي  ،وعلى موظفـ ــي املجل ــ�س تقديـ ــم تلك القيود وامل�ستنـ ــدات
وال�سجالت �إىل دائرة التدقيق الداخلي  ،كما يجـب تزويد املدققني ب�أي معلومات �أو بيانات
تف�صيلية يطلبونها .
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البــاب الثالـــث
النظــام املحـا�سـبـي
الف�صـــل الأول
امليزانيــــة ال�سنويـــــة
املــادة ( ) 12
يراعى عند �إعداد تقديرات امليزانية ال�سنوية النتائج الفعليــة لتنفـيذ امليزانيات ال�سابقة ،
ونتائ ــج املتابع ــة املاليـ ــة فـي ال�سنـ ــة ال�سابق ــة عل ـ ــى �سن ـ ــة التقدير  ،مـ ــع مراعـ ـ ــاة التو�س ــع
فـي �أن�شطة املجل�س  ،واملقايي�س  ،والأمناط الكمية واملالية  ،والدرا�ســات والأبح ــاث العلمية
واالقت�صادية التي ت�ؤدي إ�لــى حتقيق الأهداف  ،وامل�شروعات املعتمدة فـي اخلطة ال�سنوية ،
والقوانني والقرارات ال�سارية .
املــادة ( )13
تب ـ ــد أ� ال�سنــة املالي ــة فـي اليـ ــوم الأول م ــن �شه ــر يناي ــر مـ ــن كـ ــل �سنـ ــة  ،وتنته ــي فـ ــي الي ــوم
احل ــادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة ذاتها .
املــادة ( ) 14
يراعى فـي ت�صنيف امليزانية ال�سنوية  ،الآتي :
 - 1املـ ـ ـ ــوارد  ،وت�شم ـ ـ ـ ــل :
�أ  -االعتمادات التي تخ�ص�صها الدولة للمجل�س .
ب  -مقابل اخلدمات اال�ست�شارية التي يقدمها املجل�س .
ج  -الهبــات والإعانـ ــات واملنــح التــي تقبله ــا هيئ ــة املجل ــ�س  ،بع ــد موافق ــة اجله ــة
الأمنيــة املخت�صــة .
د  -عوائ ــد و إ�ي ــرادات أ�مــوال املجل ــ�س .
 - 2امل�صروفـ ـ ـ ــات  ،وت�شمـ ـ ـ ــل :
أ�  -امل�صروفـ ـ ــات اجلاريـ ــة .
ب  -امل�صروفـ ــات الر�أ�س ماليـ ــة .
ج  -امل�صروفـ ـ ــات الإمنائي ــة .
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املــادة ( ) 15
يراعى عند �إعداد تقديرات موارد امليزانية  ،ما ي�أتي :
�أ  -الزيادة �أو االنخفا�ض املتوقع فـي املوارد عن ال�سنة املالية حمل التقدير  ،نتيجة
التغريات فـي الأن�شطة القائمة  ،وت�شغيل امل�شروعات اجلديدة  ،وما يتوقع حت�صيله
من �إيرادات .
ب  -الإ�شارة �إىل القوانني والقرارات اخلا�صة بكل �إيراد .
ج  -ت�أثي ــر القوانـ ــني والقرارات التي �صدرت بعد �صدور امليزانية اجلاري العمــل به ــا ،
وما يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة من تعديالت .
د  -عدم املغاالة فـي التقدير  ،والتزام الدقة مع الأخذ فـي احل�سبان جميع العوامل
التي ت�ؤثر فـي اجتاه الإيراد  ،كالعوامل االقت�صادية واالجتماعية  ،وتقدر املوارد
دون �أن ي�ستقطع منها �أي نفقات .
هـ  -اال�سرت�شاد باملوارد املح�صلة خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني .
املــادة ( ) 16
يراعى فـي تقدير امل�صروفات  ،ما ي�أتي :
أ�  -العمل على تر�شيد الإنفاق .
ب  -اال�سرت�شاد بالنفقات الفعلية خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني لل�سنة اجلارية .
ج  -ت�أثي ــر القوان ــني والقرارات التي �صدرت بعد �صدور امليزاني ــة اجلـاري العمل بها ،
وما قد يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة من تعديالت .
املــادة ( ) 17
يراعى فـي تقدير الرواتب والأجور  ،ما ي�أتي :
أ� � -أن ت�شمل تقديرات الرواتب والأجور والبدالت وامل�ستحقات الأخرى املتعلقة بجميع
املوظفـني العاملني باملجل�س  ،وفقا للأنظمة املعمول بها .
ب � -أن يكون عدد الوظائف باملجل�س متفقا مع الهيكل التنظيمي .
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ج  -احت�ساب التعديالت احلتمية فـي الرواتب والأجور املرتتبة على �صدور مرا�سيم
�سلطانية �أو نتيجة ملنح العالوات الدورية �أو اال�ستثنائية والرتقيات .
د � -إي�ضاح املربرات الالزمة للزيادة فـي الرواتب والأجور .
املــادة ( ) 18
يراعى عند تقدير امل�صروفات وامل�ستلزمات  ،ما ي�أتي :
أ�  -تقدير امل�ستلزمــات التي ترتبــط مبا�ش ــرة بـ ـ�أداء املجل�س ملهامه  ،على �أ�ســا�س حجــم
الن�شاط امل�ستهدف  ،واملعدالت النمطية املو�ضوعة ال�ستخدام امل�ستلزمات .
ب �	-أن يت�ضمن تقدير امل�ستلزمات ما حتتاجه امل�شروعات اجلديدة التي تتم وتدخل
فـي مرحلة الت�شغيل خالل �سنة التقدير .
ج �	-أن يقدر بند الإيجار على �أ�سا�س ما ي�ست�أجره املجل�س من �أرا�ض � ،أو مبان  ،ويرفق
بيان بهذه الأرا�ضي واملباين  ،مو�ضحا به القيمة الإيجارية لكل منها وتاريخ بداية
ونهاية عقد الإيجار .
د �	-أن يكون تقدير اعتماد عقود اخلدمات على �أ�سا�س العقود القائمة  ،والتي ينتظر
ا�ستمـ ــرارها ال�سنـ ــة املقبلـ ــة  ،وك ــذلك العق ــود اجلديــدة املتوقــع �إبرامـه ــا فـي تـ ــلك
ال�سنــة  ،ويقت�صــر التقدي ــر على العقود املتعلقة بالأعمــال اجلاريـة فـقط دون تـلك
املتعلقة بتنفـيذ جتهيز امل�شروعات .
هـ  -يكون الت�أمني على �أموال املجل�س  ،وفقا للقواعد التي ي�صدرها الأمني العام .
املــادة ( ) 19
ت�شمل امل�صروفات الر�أ�س مالية  -غري املرتبطة بتنفـيذ وجتهيز امل�شروعات  -املبالغ الالزمة
القتناء الأ�صول الثابتة  ،ومنها الأثاث واملعدات للمكاتب واملنازل وال�سيارات وو�سائل النقل
والآالت واملعدات وغريها  ،ويراعى عند تقدير االعتمادات الالزمة لهذه امل�صروفات مدى
التو�سع فـي حجم ن�شاط املجل�س  ،والتكلفــة املتوقعـة ل�ش ــراء هذه الأ�صول خ ــالل ال�سنة
املاليــة مو�ضــع التقديــر  ،مــع الأخ ــذ فـي احل�سبان العمر االفرتا�ضي لهذه الأ�صــول ح�ســب
�أنواعها املختلفة .
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املــادة ( ) 20
يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفـيذ وجتهيز امل�شروعات  ،ما ي�أتي :
 - 1االلتزام باملبالغ املخ�ص�صة للم�شروعات فـي خطة التنمية اخلم�سية املعتمدة .
 - 2فـيما يتعلق بامل�شروعات اجلاري تنفـيذها يكون التقدير ح�سب العقود املوقعة ،
وبرنامج التنفـيذ خالل ال�سنة املالية حمل التقدير .
 - 3تق ـ ــدر تكاليـ ــف امل�شروع ــات اجلدي ــدة فـي �ض ـ ــوء املراح ــل املتوق ــع تنفـيذهـ ــا خ ــالل
�سنة التقدير .
املــادة ( ) 21
يجوز للأمني العام جتاوز �أي بند من بنـ ــود االعتمادات املالية للمجل�س فـي حدود ()%25
خم�سـ ـ ــة وع�شريـ ــن فــي املائ ــة من امليزانيـ ـ ــة املعتم ــدة عـ ــدا ب ـ ــند الروات ـ ــب  ،وبن�سبـ ــة ()%10
ع�شرة فـي املائة من املخ�ص�صات الإمنائية  ،ب�شرط �أن يكون ذلك نتيجة ملناق�صة معتمدة .
املــادة ( ) 22
يجوز للمجل�س �أن يتقدم بطلب اعتماد �إ�ضافـي �إىل وزارة املالية فـي الأحوال املن�صو�ص
عليها باملــادة ( )21من هذه الالئحة  ،على �أن يكون ذلك فـي �شهر يونيــو من كل عام .
املــادة ( ) 23
للأمـ ــني الع ــام امل�ساع ــد لل�ش ـ ـ�ؤون الإدارية واملالي ــة النق ــل من بن ــد �إىل �آخ ــر �أو م ــن م ـ ــادة
�إىل �أخرى �ضمن البند الواحد  ،فـي الأحوال  ،وبال�شروط الآتية :
أ� � -أن يكون النقل فـيما بني بنود امل�صروفات اجلارية املعتمدة  ،وي�ستثنى من ذلك بند
الرواتب والأجور وما فـي حكمها  ،وخم�ص�صات تنفـيذ وجتهيز امل�شروعات .
ب � -أن يكون النقل من املخ�ص�صات الإمنائية املعتمدة مل�شروع �إمنائي �إىل م�شروع �آخر ،
ب�شرط �أن يكون ذلك ملقابلة زيادة فـي تكلفة تنفـيذ هذا امل�شروع .
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الف�صــــل الثانــــي
املـــوارد والرقابـــة علـــى حت�صيلهـــا
املــادة ( ) 24
يك ــون حت�صيـ ــل امل ــوارد نق ــدا � ،أو �إلكرتوني ــا � ،أو ب�شيكات م�صدقة �أو من خطابــات ال�ضم ــان
التي ت�صدرها امل�صارف املعتمدة بال�سلطنة ل�ضمان �سداد املوارد امل�ستحقة .
املــادة ( ) 25
يجوز فتح ح�سابات م�صرفية مبوافقة الأمني العام بامل�صارف املحلية  ،وتــودع فـيها جميع
الأموال الواردة  ،ويتم ال�صرف منها لتمويل الأن�شطة البحثية .
املــادة ( ) 26
توقع ال�شيكـ ــات  ،و�أوام ــر الدفـ ــع من قبل ( )2اثنني من املخت�صــني باملجل ــ�س  ،يحددهمــا
الأمني العام .
املــادة ( ) 27
ال�شيكات املرتدة من امل�صارف لعدم �صرفها لأي �سبب من الأ�سباب تقيد فـي ح�ساب معلق
حتت ا�سم �شيكات مرتدة بر�سم التح�صيل  ،وعلــى دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة اتخاذ الإجراءات
الالزمة لتح�صيل املبالغ فورا .
املــادة ( ) 28
على دائرة ال�ش�ؤون املالية عند ت�سلم مبالغ ل�صالح املجل�س  ،اتباع ما ي�أتي :
أ� � -إ�صدار �إي�صال ر�سمي  ،وقيد املبالغ املت�سلمة بالأرقام واحلروف  ،وفـي حالة وجود
اختالف بينهما  ،يعتد باملبلغ املقيد باحلروف .
ب  -ت�سجيل املتح�صالت فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لذلك .
ج � -إيداع املتح�صالت اليومية فـي ح�ساب املجل�س املفتوح لدى امل�صارف لهذا الغر�ض .
ويجب عند �إلغاء �إي�صال لأي �سبب  ،الت�أ�شري ب�إلغائه .
املــادة ( ) 29
تودع النفقات امل�سرتدة فـي احل�ساب امل�صرفـي املخ�ص�ص لإيرادات املجل�س .
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املــادة ( ) 30
تقيد النفقات امل�سرتدة للبند الذي �صرفت منه � ،إذا كان ال�صرف واال�سرتداد قد مت خالل
�سنــة مالي ــة واح ــدة  ،وتقي ــد بالإ�ضاف ــة حل�ساب املجل ــ�س ل ــدى امل�ص ــرف املخ�ص�ص ل ــذلك
�إذا كانــت قـ ــد �صرفــت خ ــالل �سنة مالي ــة �سابق ــة وتـ ــم اال�ستـ ــرداد فـي �سنــة مالـ ــية تاليـ ــة ،
وفـي كلتا احلالتني ي�شار �إىل رقم وتاريخ �سند ال�صرف الذي مت ال�صرف مبوجبه .
املــادة ( ) 31
يتحمل املت�سبب فـي ال�صرف بدون وجه حق  ،م�س�ؤولية رد قيمة املبالغ امل�صروفة والناجتة
عن حاالت اخلط أ� املتعمد � ،أو الإهمال اجل�سيم .
الف�صــــل الثالـــث
امل�صروفـــات والرقابـــة علــى �صرفهـــا
املــادة ( ) 32
يتـ ـ ــم �إخط ــار وزارة املالي ــة ب�أ�سمـ ـ ــاء املفو�ضـ ـ ـ ــني بالإنفــاق  ،وحـ ــدود ال�صالحي ـ ــات املخولـ ــة
لك ــل منهم  ،ومناذج توقيعاتهم  ،و�أي تعديل يرد على ذلك .
املــادة ( ) 33
تقوم دائــرة ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة �أو التق�سي ــم املعني مبركز عمان للموارد الوراثية احليوانية
والنباتيــة  -بح�سـب الأحـوال  -باالرتبــاط بقيمــة امل�شرتيــات � ،أو تكاليــف �أداء اخلدمــات ،
�أو تنفـيذ الأعمال  ،مبراعاة ما ي�أتي :
أ� �	-أحك ــام القوانني واملرا�سي ــم ال�سلطانية واللوائح والقرارات ال�صـادرة من املجل�س ،
والعقود املربمة فـي هذا ال�ش�أن .
ب �	-أن يك ــون االرتبــاط فـي حدود املخ�ص�صات املدرجة بامليزاني ــة املعتم ــدة � ،أو خ�صمــا
من موارد املجل�س املختلفة .
ج �	-أن تقيد جميع االرتباطات املالية ب�سجل االرتباطات .
املــادة ( ) 34
تعد �سندات ال�صرف  ،مبراعاة ما ي�أتي :
-1048-

أ�  -يوقع ال�سند من قبل املوظف الذي �أعده  ،واملوظف الذي راجعه  ،واملدير املالــي .
ب �	-أن يقدم ال�سند �إىل دائرة التدقيق الداخل ــي  ،مرفقا به جميــع امل�ستنــدات امل�ؤي ــدة
لل�صرف  ،والت ــي تو�ضح تفا�صيــل امل�صروف ــات  ،ب�صورة ي�سهل تدقيقها  ،وب�صفة
خا�صة امل�ستندات الآتية :
 - 1العقد � ،أو �أمر ال�شراء .
 - 2فاتورة املورد .
 - 3حم�ضر فح�ص الأ�صناف � ،أو �سند ت�سلم الأعمال  ،مت�ضمنا ما يفـيد مطابقتها
للموا�صفات املطلوبة .
� - 4سند �إ�ضافة الأ�صناف �إىل املخازن .
املــادة ( ) 35
حتـ ــال �سن ــدات ال�ص ــرف ومرفقاته ــا  -بع ــد انتهـ ــاء دائرة التدقيــق الداخلــي من مراجعتها
من الناحية املحا�سبية والقانونية � -إىل املفو�ض بالإنفاق العتمادها فـي حدود ال�صالحيات
املخولة له .
املــادة ( ) 36
فـي حال ـ ــة فقـد �أو تلـ ــف �أي من امل�ستن ــدات امل ؤ�ي ــدة لل�صــرف  ،يجـ ــب �أن يق ـ ــر املديـ ــر املال ـ ــي
ب�أن القيمة املطلوبة مل ي�سبق �صرفها ب�أي �سند �صرف �آخر .
املــادة ( ) 37
ال يجـوز جتزئــة االرتبــاط �أو جتزئــة �صــرف قيمــة الطلب الواحــد  ،بق�ص ــد تفــادي الأحك ــام
املتعلقة باحلد الأعلى املقرر ل�صالحية املفو�ض بالإنفاق .
املــادة ( ) 38
يتعني على دائرة ال�ش�ؤون املالية عند �إعداد �سند ال�صرف خ�صم ما قد يكون م�ستحقا
على امل�ستفـيد ل�صالح املجل�س  ،ويقيد �إجمايل املبلغ امل�ستحق للم�ستفـيد خ�صما على بنود
ال�صرف  ،ويقيــد املبلــغ امل�ستحــق علي ــه �إمــا باال�ستبع ــاد من الب ــند ال�سابــق الــ�صرف علي ــه ،
�أو بالإ�ضافة حل�ساب الإيراد املخ�ص�ص لذلك .
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املــادة ( ) 39
يكون �صرف قيمة ال�سندات  ،ب�إحدى الطرق الآتية :
أ�  -حتويل املبالغ �إىل ح�سابات امل�ستفـيدين فـي امل�صرف املحدد من قبلهم .
ب  -نقدا �أو ب�شيكات مقاب ــل التوقيــع على ال�سنــد بالت�سلــم  ،مقرونـا باال�سم الوا�ضـح ،
وبعد التحقق من �شخ�صية املت�سلم .
املــادة ( ) 40
يجوز فتح االعتمادات امل�ستندية للمجل�س من قبل دائرة ال�ش�ؤون املالية بقيمة الب�ضاعة
وم�ص ــاريف الت�أم ــني  ،م�ضافـ ــا �إليه ــا م�صروف ــات النقــل وال�شحـن والر�س ــوم وامل�صاريـ ــف
امل�صرفـية  ،و�أي م�صاريف �أخرى  ،بح�سب �شروط التعاقد .
املــادة ( ) 41
ت�صرف الرواتب للموظفـني بالتحويل �إىل ح�ساباتهم امل�صرفـية خالل الأيام الثمانية الأخرية
من ال�شهر الذي ا�ستحقت عنه  ،ويجوز �صرفها مقدما عند قيام املوظف ب�إجازته االعتيادية .
املــادة ( ) 42
عنــد ا�ستخ ــراج تذاك ــر ال�سف ــر بالطائــرات يراعــى التعام ــل مــع �شركــات النق ــل الوطني ــة ،
كلما �أمكن ذلك .
املــادة ( ) 43
للمجل�س �أن يربم عقود خدمات الت�شغيل وال�صيانة والتوريد واخلدمات ملــدة ال تتجاوز
ال�سنة املالية � ،إذا كانت قيمة العقد فـي حدود االعتمادات املالية  ،ويجوز التعاقد ملــدة تزيد
على �سنة مبوافقة الأمني العام .
املــادة ( ) 44
على دائرة ال�ش�ؤون املالية قبل �إعداد �سندات ال�صرف املتعلقة بتنفـيذ وجتهيز امل�شروعات ،
�أن تتحقق من قيام اال�ست�شاريني مبراجعة دفعات املقاولني  ،واعتماد ا�ستحقاقها للدفع .
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�أما فـي امل�شاريع التي ال يوجد بها ا�ست�شاري  ،فعلى اجلهة امل�شرفة على تنفـيذ الأعمال
�إفادة دائرة ال�ش�ؤون املالية مبدى ا�ستحقاق املقاول �أو منفذ الأعمال للدفعات املالية ح�سب
العقد املوقع بني الطرفـني .
املــادة ( ) 45
يجب رد الر�سوم وغريها من املبالغ التي �سبق حت�صيلها � ،إذا ثبت �أن الوفاء بها كان بغري
وجه حق .
الف�صـــل الرابــــع
التقاريـــر الدوريــة واحلــ�ساب اخلتامـــي
املــادة ( ) 46
تعــد دائ ـ ــرة ال�ش ـ ـ ـ ـ�ؤون املاليـة ب�شكـ ـ ــل دوري تقريـ ـ ـ ـ ــرا يو�ض ــح املرك ـ ـ ـ ــز املالـ ــي للمج ـ ـلـ ـ ــ�س ،
ويع ــر�ض علــى الأم ــني الع ــام .
املــادة ( ) 47
جتـ ــري دائــرة ال ــ�ش�ؤون املاليـ ــة مطابقـ ــة �شهرية بني الوارد فـي �سج ــالت امل�ص ــارف ل ــدى
املجل�س  ،والوارد فـي ك�شوف ح�سابات امل�صارف  ،وتعد قوائم الت�سوية الالزمة لذلك .
املــادة ( ) 48
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية احل�ساب اخلتامي خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة
املالية  ،وفقا للأ�س�س الآتية :
أ�  -ت�ضمني الإيرادات  ،وامل�صروفات الفعلية  ،موزعة على �أبواب امليزانية .
ب  -ت�ضمني ح�سابات املجل�س  ،كل ما تن�ص عليه القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات
على وجوب �إثباته .
ج �	-إي�ضاح الأرقام الفعلية عن ال�سنة املالية ال�سابقة باحل�ساب اخلتامي .
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املــادة ( ) 49
تعد دائرة التدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة احل�ساب اخلتامي  ،متهيدا لعر�ض
التقرير واحل�ساب اخلتامي على الرئي�س  ،ورفعهما �إىل هيئة املجل�س العتماد احل�ساب
اخلتامي .
املــادة ( ) 50
ير�سـ ــل املجل ـ ــ�س ن�سخة من احل�س ـ ــاب اخلتامـ ـ ــي بع ـ ــد اعتمـ ــاده �إىل كـ ـ ــل م ـ ــن وزارة املالي ــة
وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  ،خالل (� )60ستني يوما من تاريخ اعتماده .
الف�صـــل اخلامـــــ�س
الـ�سـلـــــــــف
الفــــرع الأول
�أحكـــام عامـــــة
املــادة ( ) 51
يق�صد بال�سلف املبالغ التي تخ�ص�ص ملواجهة بع�ض �أنواع النفقات التي يتعذر فـيها ال�صرف
باتباع الإجراءات العادية املقررة لذلك  ،وهي �إما م�ستدمية  ،و�إما م�ؤقتة .
وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ستدمي ــة ملواجه ــة امل�صروفات النرثيـ ــة � ،أو غريه ـ ــا من امل�صروفـ ــات
الأخرى قليلة القيمة � ،أو امل�صروفات التي يتقرر �صرفها من ال�سلفة فـي حاالت خا�صة ،
بعد موافقة الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية  ،ويجوز �أن ي�ستعا�ض امل�صروف
من ال�سلف ـ ــة كلم ـ ــا بل ـ ــغ ( )%25خم�سـ ــة وع�شرين فـي املائ ـ ــة من قيم ـ ــة ال�سلف ــة � ،أو �أكرث ،
وال ت�سوى �إال فـي نهاية ال�سنة املالية �أو عند �إلغائها .
وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ؤقتة لغر�ض حمدد  ،وت�سوى دون ا�ستعا�ضة امل�صروف منها مبجرد انتهاء
ه ــذا الغ ــر�ض � ،أو خ ــالل ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر علــى الأكثـر مـن تاريـخ انتهـاء الغـر�ض املحـدد
من منحها  ،ويجوز متديد هذه املــدة مبوافقة م�سبقة من املدير املالــي .
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املــادة ( ) 52
يقدم طلب ال�سلفة بعد حتديد قيمتها �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية  ،موقعا من مدير التق�سيم
الإداري الطالب  ،وتكون املوافقة على منح ال�سلفة فـي حدود ال�صالحيات املالية للمفو�ضني
بالإنفاق .
الفــــرع الثانـــــي
ال�سلـــف امل�ستدميــــة
املــادة ( ) 53
يكون حتديد قيمة ال�سلف امل�ستدمية  ،وال�صرف منها  ،وفقا للآتي :
أ�  -يجري التق�سيم الإداري املعني باملجل�س درا�سة حتديد قيمة ال�سلف امل�ستدمية ،
ح�سب متطلبات العمل به ــا  ،بحيث يراعى الأخذ مبتو�سط امل�صــروف منها خالل
( )3ثالث ــة �أ�ش ــهر  ،ويتق ــدم �إىل دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة بالطلــب ال ــالزم للح�صــول
على ال�سلفة  ،طبقا لأحكام هذه الالئحة .
وتتوىل دائرة ال�ش�ؤون املالية درا�سة الطلب  ،وحتديد مبلغ ال�سلفة الذي تقرره ،
و�إخطار التق�سيم الإداري املعني به  ،بعد اعتماده من املفو�ض بالإنفاق  ،وعند
ت�سلم التق�سيم الإداري املعني ملبلغ ال�سلفة يقوم بقيده �ضمن ك�شف م�صروفات
ال�سلفة امل�ستدمية  ،و�إذا جاوز ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين يودع فـي �أحد
امل�صارف املحلية يفتح لهذا الغر�ض  ،و�إن قل عن ذلك جاز �إيداعه فـي اخلزانة .
ب  -يتم ال�صرف مبوجب �سند ال�صرف النقدي من ال�سلفة امل�ستدمية بعد اعتماده
من دائـ ــرة ال�ش ـ ـ�ؤون املالي ــة  ،وي�ؤ�ش ــر به ــذه ال�سنـ ــدات فور �إمتام ال�صــرف بكلم ــة
(�صرف �أو دفع)  ،مقرونا بالتاريخ  ،وتعطى �أرقاما م�سل�سلة  ،ويتوىل �أمني اخلزينة ،
�أو املوظف املخت�ص بال�سلفة ت�سجيل املبالـ ــغ امل�صروفة �أوال ب�أول من واقـ ــع �سن ــدات
ال�صرف فـي ك�شف م�صروفات ال�سلفة امل�ستدمية .
املــادة ( ) 54
يكون ال�صرف من ال�سلفة امل�ستدمية  ،وفقا لل�ضوابط الآتية :
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�أ �	-أال يجاوز املبلغ امل�صروف ( )500خم�سمائة ريال عماين فـي املرة الواحدة  ،ويجوز
مبوافقة الأمني العام فـي حاالت خا�صة جتاوز املبلغ امل�شار �إليه  ،وذلك مبا ال يزيد
على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
ب �	-أال يتم �صرف �أي مبلغ لذوي ال�ش�أن �إال �إذا كان م�ستحقا لهم  ،طبقا لأحكام القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية �أو اللوائح �أو القرارات �أو الأنظمة �أو العقود ال�سارية .
ج �	-أال يتم �صرف �أي �سلف �شخ�صية ملوظفـي املجل�س �أو غريهم .
ويجـوز �صـ ــرف بـ ــدالت ال�سف ــر والتدريـ ــب و الروات ــب ملوظف ـ ــي املجلـ ــ�س م ــن ال�سلفـ ــة
امل�ستدميـ ــة .
املــادة ( ) 55
يجـ ــوز �صــرف �سلف ــة مقدمة تـحت ح�س ــاب الراتـ ــب �أو الأج ــر  ،وفقا لل�ض ــوابط والإجــراءات
الآتيــة :
أ�  -عنــد بداي ــة التعيـ ـ ــني � ،أو التعاقـ ــد  ،ويك ــون ذلك بنـ ــاء على طل ــب يقدم ــه املوظ ــف
�أو اال�ست�شاري �أو اخلبري �إىل الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية �أو املدير
التنفـيذي ملركز عمان لـلـموارد الـوراثية الـحيوانيـة والنباتية  ،بح�سب الأحوال .
ب  -يك ــون �صــرف ال�سلفـ ــة ف ــي ح ــدود ( )%45خم�سـ ــة و�أربع ــني فـي املائ ــة من الرات ــب
�أو الأجر الأ�سا�سي ال�شهري امل�ستحق للموظف �أو اال�ست�شاري �أو اخلبري .
ج  -يتم ال�صرف �إىل املوظف �أو اال�ست�شاري �أو اخلبري  ،بعد توقيعه على طلب ال�سلفة
امل�شار �إليه مبــا يفـ ــيد ت�سلمه قيم ــة ال�سلفة  ،وبقبوله خ�صمها من راتـ ــب �أو أ�جـ ــر
�أول �شهرين تاليني .
د  -ت�ستقطع دائرة ال�ش�ؤون املالية قيمة ال�سلفة من راتب �أو �أجر �أول �شهرين تاليني
ي�صرف للموظف �أو اال�ست�شاري �أو اخلبري  ،وتقوم بردها فورا �إىل املوظف املخت�ص
بال�سلفة امل�ستدمية  ،بعد توقيعه على طلب ال�سلفة امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 56
على �أمني اخلزينة �أو املوظف املخت�ص بال�سلفة امل�ستدمية � ،أن يتقدم �إىل دائرة ال�ش�ؤون
املالية بطلب ا�ستعا�ضة املبالغ امل�صروفة من ال�سلفة امل�ستدمية  ،كلما بلغ جمموع ما �صرف
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منهـ ـ ــا ( )%25خم�سة وع�شرين فـي املائة من قيمتها  ،ويجب �أن يرفق بالطلب امل�ستندات
امل�ؤيدة لل�صرف �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية للمراجعة  ،و�إعداد �سند ال�صرف الالزم بقيمة
املبلغ املطلوب لال�ستعا�ضة  ،بعد اعتماده من املفو�ض بالتوقيع .
املــادة ( ) 57
تت ــم ت�سويــة ال�سلفــة امل�ستدمية فـي احلادي والثالثني من �شه ــر دي�سمبــر من ك ــل ع ــام ،
وذلك بتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة للمبالغ امل�صروفة من ال�سلفة �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية ،
م�صحوبة مبا ي�أتي :
�أ � -شهادة من امل�صرف املودع لديـ ــه ال�سلفـ ــة  ،تو�ضح ر�صيدها فـي التاريخ املذك ــور ،
وك�شف الت�سوية بني ر�صيد هذه ال�شهادة  ،والر�صيد الدفرتي ب�سجالت التق�سي ــم
الإداري املعني باملجل�س .
ب � -شهـ ــادة معتم ــدة من الأم ــني الع ــام امل�ساعد لل�ش ـ�ؤون الإداري ــة واملاليــة �أو املدي ــر
التنفـيذي ملركز عمان لـلـموارد الـوراثية الـحيوانيـة والنباتية بح�سب الأحوال ،
تو�ضح ر�صيد املبالغ املتبقية من ال�سلفة فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب ،
�سواء �أكانت بامل�صرف �أم باخلزينة .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن يخ�صم من مبلغ ال�سلفة امل�ستدمية الذي يتقرر منحه لأي
وحدة باملجل�س فـي ال�سنة املالية التالية ر�صيد املبالغ املتبقية لديها من ال�سلفة من واقع
ال�شهــادة املعتمــدة مـن الأميــن العــام امل�ساعــد لل�ش ـ�ؤون الإداريـة واملاليـة �أو املديـر التنفـيـذي
ملركز عمان لـلـموارد الـوراثية الـحيوانيـة والنباتية  ،بح�سب الأحوال .
الفــــرع الثالــــث
ال�سلـــــف امل�ؤقتـــــة
املــادة ( ) 58
يقدم طلب احل�صول على ال�سلفة امل�ؤقتة �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية  ،على �أن يت�ضمن بيان
مبلغ ال�سلفة  ،والغر�ض الذي ت�صرف من �أجله  ،وتقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية بدرا�سة الطلب
لتحديد مبلغ ال�سلفة امل�ؤقتة  ،واعتماده من املفو�ض بالإنفاق  ،و�إخطار التق�سيم الإداري
املعني بذلك .
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وعلى املوظف املخت�ص قيد مبلغ ال�سلفة  ،والبيانات املتعلقة بها ب�سجل ال�سلف امل�ؤقتة ،
وذلك عند ت�سلمها من دائرة ال�ش�ؤون املالية  ،وعند ت�سويتها  ،طبقا لأحكام هذه الالئحة .
وال يجوز �أن تخ�ص�ص �أكرث من �سلفة واحدة لغر�ض واحد .
املــادة ( ) 59
يكون ال�صرف من ال�سلفة امل�ؤقتة وت�سويتها  ،وفقا لل�ضوابط والإجراءات الآتية :
أ� 	-ال يجــوز ال�صـرف من ال�سلفـة امل�ؤقتـة �إال للغـر�ض الـذي خ�ص�صـت مـن �أجلـه .
ب �	-أال يتم �صرف �أي مبلغ لذوي ال�ش�أن �إال �إذا كان م�ستحقا لهم  ،طبقا لأحكام القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية �أو اللوائح �أو القرارات �أو الأنظمة �أو العقود ال�سارية .
ويجب عند انتهاء الغر�ض من ال�سلفة قيد املبالغ امل�صروفة فـي تقرير ت�سوية م�صروفات
ال�سلفة امل�ؤقتة  ،على �أن يرفق به جميع امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف  ،ويبني فـي هذا التقرير
ر�صيد املبلغ املتبقي من ال�سلفة �أو املبلغ املطلوب ا�سرتداده  ،بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 60
لدائــرة التدقيــق الداخلــي ج ــرد مبلغ ال�سلفة امل�ؤقتـ ــة  ،فـ ـ�إذا �أ�سف ــر اجلرد عن وج ــود عج ــز
ف ــي الر�صي ــد  ،يلت ــزم املوظــف الــذي بعهدتــه ال�سلفــة ب�ســداده فــي احلــال  ،وعلــى �أن جتــرى
التحقيقات الالزمة ملعرفة �أ�سباب هذا العجز .
و�إذا تب ــني من اجل ــرد انتهاء الغــر�ض ال ــذي خ�ص ــ�صت من �أجله ال�سلفة  ،تتخــذ الإجراءات
الالزمة لت�سويتها فورا .
الف�صــــل ال�ســـاد�س
الـت�أمـينــــــات
املــادة ( ) 61
ي�صدر املجل�س �إي�صاالت ر�سمية بقيمة ما يت�سلمه من مبالغ الت�أمينات النقدية  ،وتودع
هــذه املبالــغ فــي احل�ســاب امل�صرف ــي للمجلــ�س  ،طبقا للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 62
ت�سجل قيمة الت�أمينات النقدية فـي �سجل خا�ص  ،يو�ضح به ا�سم مقدم الت�أمني  ،ومبلغه ،
والغر�ض منه  ،واملــدة املحددة له � -إن وجدت  -ورقم وتاريخ الإي�صال الر�سمي بالت�سلم ،
ورقم �سند ا�سرتداده .
املــادة ( ) 63
يكون رد الت�أمينات امل�ؤقتة والنهائية  ،وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي القوانني واللوائح
والعق ــود �أو غريهــا  ،وفـيم ــا ع ــدا ذلك  ،ال يج ــوز رد الت�أمين ــات �إال بنــاء على طلــب يقــدم
مـن �صاحــب ال�ش ـ�أن  -بعد انتهــاء الغــر�ض منه ــا �أو مدتهــا  -ويرف ــق ب ــه الإيـ ــ�صال ال ــدال
على ال�سداد  ،وبعد موافقة املدير املالــي .
الف�صـــل ال�سابـــــع
الـخـزيـنـــة
املــادة ( ) 64
يكون للمجل�س خزينة رئي�سية  ،تودع بها املبالغ النقدية  ،وال�شيكات  ،وال�ضمانات امل�صرفـية
التي تورد �إليها .
املــادة ( ) 65
يكون خلزينة املجل�س �أمني ي�صدر بتعيينه قرار من الأمني العام � ،أو من يفو�ضه .
ويجوز �أن يكون لأمني اخلزينة م�ساعد �أو �أكرث  ،ي�صدر بتعيينهم  ،وحتديد اخت�صا�صاتهم
قرار من الأمني العام �أو من يفو�ضه  ،على �أن يبا�شر امل�ساعد االخت�صا�صات املقررة لأمني
اخلزينة فـي حالة غيابه .
وي�شرتط فـي �أمني اخلزينة �أو م�ساعده � ،أن يكون من �شاغلي الوظائف الدائمة فـي املجل�س .
املــادة ( ) 66
تتوىل دائرة التدقيق الداخلي جرد جميع حمتويات اخلزينة ب�صفة دورية  ،وفـي مواعيد
غري منتظمة .
كما ت�شكل بقرار من الأمني العام �أو من يفو�ضه  ،جلنة تكون من ع�ضوية �أحد موظفـي دائرة
التدقي ــق الداخلـ ــي  ،ودائرة ال�ش�ؤون املالية جلـ ــرد حمتويات اخلزينة فـي �آخ ــر ي ــوم عمـ ــل
من ال�سنة املالية � ،أيا ما كان تاريخ اجلرد ال�سابق .
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وفـي حالة ظهور فرق بالعجز � ،أو الزيادة يرفع الأمر من قبل رئي�س اللجنة �إىل الأمني
العام امل�ساعد لل�ش ـ�ؤون الإداريــة واملالي ــة التخـ ــاذ الإجـ ــراءات الالزمة لتحديد امل�س�ؤولي ــة ،
مع �إخطار كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بذلك .
البــــاب الرابــــع
املخـــازن وبيـــع املنقــــوالت
الف�صـــل الأول
�أحكــــام عامــــة
املــادة ( ) 67
يكون للمجل ـ ــ�س خم ــزن �أو �أكثـ ــر يتم فـي ــه تخزي ــن املـ ــواد  ،وذلك بعد معاينتها  ،والت أ�ك ــد
من �صالحيتها ومطابقتها للموا�صفات الواردة فـي �أوامر ال�شراء .
املــادة ( ) 68
يرفـ ــع أ�مـ ــني املخزن التقاري ـ ــر اخلا�صـ ــة باملخ ـ ــازن �إل ــى الرئيـ ــ�س املبا�ش ــر للنظـ ــر فـيهـ ــا ،
وترفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل الرئي�س الأعلى .
املــادة ( ) 69
يجـ ــوز مبوافقـ ــة الأمني العـ ــام مبادل ـ ـ ــة بعــ�ض امل ــواد  ،واملنقـ ـ ـ ــوالت اجلدي ــدة وامل�ستعملـ ــة
مع اجله ــات احلكوميــة  ،وم�ؤ�س�ســات التعل ــيم العايل احلكومي ـ ــة واخلا�صة  ،ح�س ــب االتف ــاق
مع تلك اجلهات وامل�ؤ�س�سات .
ويجــوز مبوافقــة الأميــن العــام  ،ا�ستبــدال الأجهــزة التخ�ص�صـ ـيــة مــع امل ــورد عنــد �شـ ــراء
�أجه ــزة حديثــة  ،وفقــا مل�صلحــة العمــل .
املــادة ( ) 70
يجوز مبوافق ــة الأم ــني الع ــام �إهــداء بع�ض املواد الفائ�ضــة وغي ــر امل�ستعمل ــة للم�ؤ�س�سـ ــات
التعليميـ ــة �أو البحثي ــة  ،داخـ ــل وخـ ـ ــارج ال�سلطنـ ـ ـ ــة  ،فـي �إطـ ـ ـ ــار التعـ ــاون ب ـ ــني املجل ـ ـ ــ�س ،
وه ــذه امل�ؤ�س�س ــات  ،فـي حــال كـ ــون بيعه ــا غي ـ ــر جم ــد .
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الف�صــــل الثانـــــي
مــــواد املخـــــازن
املــادة ( ) 71
تق�سـ ــم م ـ ــواد املخ ـ ــازن �إل ـ ــى مـ ــا ي�أتـ ـ ــي :
أ� � -أ�صن ــاف م�ستدمي ــة  :وت�شم ــل �أ�صنــاف املـ ـ ــواد التي ال تفن ـ ــى مبج ــرد اال�ستعمال ،
وتعترب عند �صرفها من املخازن  ،عهدة طرف من ت�سلمها .
وتقيــد كعهـ ــدة فرعي ــة فـي حال ــة �صرفهــا لأي م ــن الدوائ ــر �أو الأق�سـ ــام التاب ــعة
للمجل�س  ،كما تقيد كعهدة �شخ�صية فـي حالة ت�سليمها �إىل �أي من موظفـي املجل�س
ال�ستخدامها فـي الأعمــال الر�سمية  ،طبقا للقواعد املنظمة لذلك .
ويج ــب  -فـي جميــع الأح ــوال � -إع ــادة الأ�صناف امل�ستدميــة امل�صروف ــة كعه ـ ــدة
فرعيـ ــة �أو �شخ�صية �إىل املخازن �إذا انتهى الغر�ض من ا�ستخدامها � ،أو �أ�صبحت
غيــر �صاحل ــة لال�ستعم ــال  ،وذلك �إما للت�صرف فـيها  ،و�إما حتويله ــا �إىل �صن ــف
م�ستدمي �آخر .
ب � -أ�صناف معـدة لال�ستهالك  :وت�شمل �أ�صناف املواد التي تفنى مبجرد ا�ستعمالها
دون �أن يتخلف عنها بقايا .
ج � -أ�صن ــاف غيـ ــر �صاحل ــة لال�ستعم ــال  :وت�شم ــل �أ�صن ــاف امل ــواد التــي تق ــرر اللجن ــة
املخت�صة  ،والتي ت�شكل بقرار من الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
اعتبـارها تالفـة  ،وال ميكـ ــن �إ�صالح ـهــا  ،ويتم بيعها �أو �شطب قيمتها  ،وفقا للقواعد
والإجراءات الواردة فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 72
يتم ت�سلم املــواد  ،وفقا للإجراءات الآتية :
أ�  -يخت ــ�ص �أمــني املخ ــزن بت�سلم املـ ــواد  ،ويجـ ــوز ت�سليم املـ ــواد �إلـ ــى التق�سـ ــيم الإداري
الطالب مبا�شرة مبعرفة �أمني املخزن .
ب  -ت�شكل جلنة فح�ص بقرار من الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية للمواد
التي بحاجة �إىل فح�ص فني قبل عملية القبول النهائي .
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ج  -يلتزم �أمني املخزن  -بالن�سبة للمواد التي يتقرر فح�صها بوا�سطــة جلنة الفح�ص
املخت�صة  -باتخــاذ ما يلـ ــزم لإخطار هذه اللجنة خالل ( )2يوم ـ ــني عل ــى الأكثـ ــر
من تاريخ ت�سلم املواد لفح�صها .
املــادة ( ) 73
يتم فح�ص املــواد عن طريق جلنة الفح�ص امل�شكلة لهذا الغر�ض  ،وفقا للإجراءات الآتية :
أ�  -يحــدد موع ــد انعق ــاد جلنة الفح�ص خ ــالل (� )7سبعة �أيام على الأكرث من تاريـ ــخ
ت�سلم املــواد باملخازن  ،ويتوىل �أمني املخزن قبل انعقاد اللجنة بوقت كاف �إخطار
املوردين مبوعد انعقادها حل�ضورهم �أو من ينوب عنهم عند الفح�ص والت�سلم ،
وال يكون للمورد حق االعرتا�ض على �إجراءات الفح�ص والت�سلم فـي حالة تخلفه
عن احل�ضور على الرغم من �إخطاره باملوعد املحدد .
ب  -تبا�ش ــر اللجن ــة جميــع الإجــراءات الالزم ــة ملعاينـ ــة املـ ــواد وفح�صهـ ـ ـ ــا والت أ�كـ ــد
من �صالحيتها ومن مطابقتها للموا�صفات املحددة فـي عقود �أو �أمر ال�شراء  ،ولهــا
فـي �سبي ــل ذلك اختيـ ــار عين ــة للف ــح�ص فـي حـ ــدود الن�س ــب املحددة من قب ــل �إدارة
املخازن � ،أو حتدد اللجنة على م�س�ؤوليتها  -فـي حالة عدم وجـود هـذه الن�سـب -
الن�سبـة املئويـة للفحـ�ص تبعــا لأهميــة امل ــواد  ،وبحيث تكون العينــة ممثلة لل ــمواد
املطلوب فح�صها .
الف�صـــل الثالـــث
بيــع املــواد �أو �شطــب قيمتهـــا
املــادة ( ) 74
يجـ ــوز بيـ ــع م ــواد املخ ــازن � -سواء كانــت من الأ�صناف امل�ستدمية � ،أو املعدة لال�ستهالك -
فـي احلاالت الآتية :
أ�  -املواد غري ال�صاحلة لال�ستعمال لتجاوز املــدة املقررة ال�ستعمالها .
ب  -املواد التي يخ�شى عليه ــا مــن التل ــف .
ج  -املواد الزائدة على احلاجــة .
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د  -الفوارغ واملخلفات .
هـ  -املواد التي لـم تعـد م�ستعملة .
املــادة ( ) 75
ت�شطب قيمة املواد با�ستبعادها من �سجالت املخازن فـي حالة تلفهـا � ،أو فقدها � ،أو هالكها -
كليا �أو جزئيا  -ب�سبب عوامل خارجة عن �إرادة �صاحـب العهدة .
وفـي حالة ثبوت م�س�ؤولي ــة �أمني املخزن عن العجز  ،يقرر الأمني العام اتخاذ الإجراءات
الالزمة خل�صم قيمـ ــة هذا العجز من راتب ــه �أو م�ستحقاتــه  ،طبقا للأنظمة والقوانني
املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
وفـي احلاالت التي يتعذر فـيها حتديد امل�س�ؤول عن العجـز  ،تتخذ الإجراءات ل�شطب قيمته
وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 76
يع ــد �أميــن املخـزن طلــب بيــع � ،أو �شط ــب املــواد  ،ويع ــر�ض الطل ــب على جلنـ ــة ت�شكل بق ــرار
من الأمني العام  ،وتتوىل هذه اللجنة درا�سة الطلب  ،وفقا للإجراءات الآتية :
�أ  -الت أ�كـ ــد مـن تـواف ـ ـ ــر أ�ح ـ ـ ــد �أ�سبـ ـ ــاب بي ـ ــع � ،أو �شط ـ ــب امل ـ ـ ـ ــواد املن�صـ ـ ـ ـ ــو�ص عليهـ ـ ــا
فـي هذه الالئحة .
ب  -معاينة املواد وفح�صها للتحقق من عدم �صالحيتها � ،أو بطء حركتها � ،أو ركوده ــا ،
�أو غري ذلك من العوامل واحلاالت .
ج  -االطــالع علــى تقاريــر املخــازن ب�ش�أنها ملعرف ــة �أ�سب ــاب عدم ال�صالحي ــة � ،أو ب ـ ــطء
احلركة � ،أو الركود  ،واقرتاحات املخت�صني لتالفـي حدوث ذلك فـي امل�ستقبل .
د  -االطـ ــالع علــى التحقيق ــات التي تكــون ق ــد �أجريــت فـي هـ ــذا ال�شـ ـ�أن  ،وغري ذلك
من امل�ستندات املتعلقة باملو�ضوع .
هـ  -تعد اللجنة تقريرا بنتائج فح�صها  ،م�شفوعـ ــا بتو�صي ــة م�سبب ــة بقبول �أو رف ـ ــ�ض
الطلب  ،وترفعه �إىل الأمني العام .
املــادة ( ) 77
يتـ ــم بي ــع مـ ــواد املخ ــازن  ،وفق ــا للقواع ــد الآتي ــة :
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�أ  -تتول ــى جلنـ ــة البي ــع امل�شكل ــة وفقــا حلك ــم املــادة ( )83من هذه الالئح ــة اتخ ـ ــاذ
الإجــراءات الالزمـ ــة لبي ــع املنق ــوالت اجلائ ــز بيعهــا وفقــا لأحكــام هــذه الالئحة ،
بعــد موافقة الأمني العام .
ب 	-ال يجوز اتخاذ �إجراءات البيع قبل انق�ضاء املدد الآتية  ،ما مل يثبت �أن املنقوالت
زائـدة علــى احلاج ــة � ،أو تقــرر اللجنة املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي هذه الالئحـ ــة ع ـ ــدم
�صالحيتها لال�ستعمال قبل انق�ضاء هذه املدد :
 )3( - 1ثالث �سنــوات بالن�سبة لأجهزة احلا�سب املحمول  ،والأجهزة اللوحية
والطابعات املكتبية  ،و�أجهزة املا�سح ال�ضوئي .
 )5( - 2خمـ ــ�س �سنـ ــوات بالن�سبـ ــة للأثـ ـ ــاث املكتب ـ ــي مـ ــن الكرا�ســي  ،و�أطق ـ ـ ــم
اجلل ــو�س  ،واخلزانـات  ،واملكتـ ــبات  ،والط ــاوالت  ،و�أجهــزة احلا�سـب املكتب ــي ،
و�آالت الت�صوير  ،و�سجاد املكاتب .
� )7( - 3سبــع �سنوات بالن�سبـة لل�ســيارات  ،وو�سائــل النق ــل  ،والآالت  ،واملعدات ،
والأثاث واملعدات املكتبيــة التي مل يرد الن�ص عليها فـي البندين "  " 1و " " 2
من هذه املــادة .
املــادة ( ) 78
يتم بيع مواد املخازن  -ب�صفــة �أ�سا�سي ــة  -عن طريق �إجراء مزاد علني  ،ويجوز  -ا�ستثناء -
البيع بدون �إجراء مزاد علني  ،وفقا ملــا ي�أتي :
�أ  -البيع بطري ــق املظاريـ ــف املغلقـ ــة  :يجـ ــوز فـي احلاالت اال�ستثنائية التي يقررهـ ــا
الأمني العام  ،اتباع هذا الطريق  ،بالن�سبة للمنقوالت التي تق ـ ــدر �أثمانهـ ــا مببلـ ـ ــغ
( )25000خم�ســة وع�ش ــرين أ�ل ــف ريال عماين ف�أقل .
ب  -البيــع بطريــق االتف ـ ـ ــاق املبا�ش ـ ــر  :يج ـ ــوز بـعـ ــد موافق ـ ــة الأم ــني العـ ـ ــام  ،اتب ــاع
ه ــذا الطريـ ــق  ،فـي حالة بيــع املنقـ ـ ـ ــوالت والأثـ ـ ـ ــاث احلكومي لغيـ ـ ــر الوح ــدات
احلكومية � ،إذا كان ثمنه الأ�سا�سي يقدر مببلغ اليجاوز (� )2000ألفـي ريال عماين .
ويراعى  -فـي جميع الأحوال  -تقدير �أثمان املنقوالت املعرو�ضة للبيع  ،وفقا للأ�س�س
والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 79
تقوم جلنة البيع امل�شكلة وفقا حلكم املــادة ( )83من هذه الالئحة بتقديــر الثمــن الأ�سا�سي
للمنقــوالت املعرو�ضة للبيع  ،وللجنة اال�ستعانة باخلرباء واملتخ�ص�صني �إذا تطلب الأمر
ذلك .
وعلى اللجنة �أن ت�سرت�شد ب�أثمان البيع ال�سابق  ،وب�أ�سعار ال�سوق  ،مع مراعاة حالة املنقوالت
املعرو�ضة للبيع  ،والقيمة ال�سوقية للمنقوالت امل�شابهة لها  ،وعمرها االفرتا�ضي  ،وغيـر
ذلـك من العنا�صر �أو العوامل التي ت�ؤثر فـي تقدير �أثمان املنقوالت  ،ومبا يكفل حتقيق
امل�صلحة املالية للمجل�س .
وال يعتـد بالتقدير الذي جتري ــه اللجنــة كثم ــن �أ�سا�ســي للبيــع �إال بعــد اعتماده من الأمني
العام �أو من يفو�ضه .
ويج ــب مراعاة ال�سريـة التامـة فـيما يخ�ص الثــمن الأ�سا�سي الذي تق ــدره جلنة البيع ،
بحيث تو�ضع امل�ستندات �أو التقارير �أو غريها من الأوراق املت�ضمنة هذا التقدير داخل
مظروف مغلق ي�سلم عند بدء املـزاد � ،أو فتح املظاريف لرئي�س جلنة البيع لفتحه بح�ضور
�أع�ضائها  ،وي�سلم فـي حالة البيـع بطريق االتفاق املبا�شر �إىل الأمني العام � ،أو من يفو�ضـه .
املــادة ( ) 80
يتـم الإع ــالن ع ــن بي ــع املنق ــوالت علــى النحــو الآتي :
أ�  -فـي حالة البيع باملزاد العلني  :يتم الإعالن مرتني على الأقـ ــل  ،الأولـى قبـ ــل
( )15خم�سة ع�شر يوم ــا من التاريــخ املح ــدد لإج ــراء املـ ــزاد  ،والثانية قبـ ــل ()2
يومـ ــني م ــن هــذا التاريــخ  ،وذلــك بالن�شــر ف ــي �صحيفــة يوميـة وا�سعـة االنت�شـار
باللغتني العربية والإجنليزية  ،وفـي املوقع الإلكرتوين للمجل�س .
ب  -ف ــي حالــة البيــع باملظاريــف املغلقـ ــة  :يتــم الإعـ ــالن بالن�شـ ــر م ــرة واحــدة فق ــط
فـي �صحيفــة يوميــة وا�سعـة االنت�شــار باللغتيـن العربيــة والإجنليزية  ،وفـي املوقع
الإلكرتوين للمجل�س قبل ( )10ع�شرة �أيام على الأقل من التاريخ املحدد لفتح
املظاريف .
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ج  -فـي حالــة البيـع باالتف ــاق املبا�شــر  :يتــم الإع ــالن فـي اللوحــة املعــدة للإعالنات
باملجل�س � ،أو على املوقع الإلكرتوين للمجل�س  ،وذلك قبل املوعد املحدد لإمتام
البيع بـ ( )5خم�سة �أيام على الأقل .
وفـي جميع الأحوال  ،يجـب �أن يت�ضمـن الإع ــالن البيان ــات واملوا�صف ــات الأ�سا�سي ــة
للمنقوالت املعرو�ضـة للبيـع  ،وكيفـيــة املعاينــة وميعــاد ومكــان تقديــم العــرو�ض ،
واملبلـ ــغ الواجب �سداده لدخـ ــول امل ـ ــزاد � -إن وجد  -والن�سـ ــب الواجـ ــب �سدادهـ ــا
من ثمن البيع  ،وذلك مبجرد ر�سو املزاد وم�صاريف الداللة  ،و�أي ا�شرتاطات �أخرى .
املــادة ( ) 81
يلتزم املجل�س بـ ـ�أن يعــر�ض املنق ــوالت امل ـ ــراد بيعها للمعاينة  ،وذلك ملــدة ال تقل عن �أ�سبوع
قبل التاريخ املحـدد لإجراء املزاد العلني � ،أو لفتح املظاريف .
وفـي حالة البيع بطريق االتفاق املبا�شر  ،يتم العر�ض ملــدة ( )2يومني قبـل التاريخ املحدد
لإمتام البيع .
املــادة ( ) 82
يلتـ ــزم املجلـ ــ�س  -عند بيع املنقـ ــوالت  -باال�ستعان ـ ــة بالأ�شخـ ــا�ص املرخـ ــ�ص له ـ ــم قانونـ ـ ــا
من اجلهات املخت�صة مبزاولة مهنة الداللة  ،وعلى �أن يتقا�ضى العمولة التي حتددها
جلنة البيع باملزاد العلني  ،مبا اليجاوز ( )%2اثنني فـي املائة من قيمة املنقوالت املبيعة .
ويجوز فـي احلاالت التي يقدرها الأمني العام اال�ستعانة ب�أحد موظفـي املجل�س للقيام
بالداللـ ــة  ،على �أن ت�صـ ــرف ل ــه مكاف ـ�أة يحددهــا الأمــني العام  ،على �أال يتجـ ــاوز مقدارهـ ــا
( )%2اثنني فـي املائة من قيمة املنقوالت املبيعة .
املــادة ( ) 83
يتوىل البيع باملزاد العلني جلنة � ،أو �أكرث يــ�صدر بت�شكيلهــا  ،وحتديــد نطــاق اخت�صا�صهــا
قرار من الأمني العام  ،ويجب على اللجنة حترير حم�ضر مبا مت من �إجراءات فـي �أثناء
جل�سة املزاد العلني .
وفـي حالة البيع باملظاريف املغلقة  ،تتوىل جلنة املناق�صات الداخلية امل�شكلة باملجل�س فتح
املظاريف فـي امليعاد املحدد لذلك  ،ويجب على اللجنة حترير حم�ضر فتح املظاريف  ،تثبت
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فـيه عدد املظاريف وبياناتها  ،وف�ضها بالتتابع  ،مع ترقيمها بالت�سل�سل  ،وتتم قراءة ا�سم
املتزايـ ــد و�أثم ــان البي ــع التي عر�ضه ــا  ،وقيمة الت�أمــني امل�ؤق ــت املقدم منــه  ،وعلــى �أن يوق ــع
هذا املح�ضر من رئي�س اللجنة ومن جميـع �أع�ضائها .
ويق ـ ــوم رئيـ ـ ــ�س جلنة البيع �أو من يحل حمله فـي حالة البيع باملزاد العلني �أو باملظاريف
املغلقة  ،بت�سليم الت�أمينات �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية فـي اليوم ذاته  ،بعد توقيعه مبا يفـيد
ت�سلمها � ،أو فـي اليوم التايل على الأكرث .
وفـي جميع الأحوال  ،يكــون �إر�س ــاء امل ــزاد �أو البيــع على مقدم �أعلى �سعر م�ستوف لل�شروط .
املــادة ( ) 84
يتم بيع املنقوالت التي يقدر ثمنها الأ�سا�سي مبا اليجاوز ( )5000خم�سة �آالف ريال عمانـي
بطريق االتفاق املبا�شر  ،وفقا للإجراءات الآتية :
�أ  -تقدم طلبات ال�شراء إ�لـى الأمني العام �أو من يفو�ضه  ،وذلك خالل املوعد املحدد .
ب  -يتم �إخطار مقدم الطلب  -فـي حالة قبول طلبه  -ل�سداد ثمن البيــع بالكامل
خـ ــالل ( )3ثالثـ ــة أ�يـ ــام على الأكرث من تاريخ �إخطاره  ،على �أال يقــل ثم ــن البي ــع
عن الثمن الأ�سا�سي املقدر .
ويراع ـ ــى  -فـي حالـ ــة تعـ ــدد الطلبـ ــات  -إ�مت ــام االتف ــاق مــع مق ــدم �أعلـ ــى �سعـ ــر م�ست ـ ــوف
لل�شـ ــروط  ،وعنـ ــد الت�ساوي يتولــى الأم ــني العام �أو من يفو�ض ــه حتدي ــد من يت ــم التعاقـ ــد
معه  ،وفقا لل�ضوابط التـي يقررها .
املــادة ( ) 85
يجب �أن تت�ضمن �شروط البيع �إلزام املتزايـد بدفــع ت�أميــن م�ؤقت تقدره جلنة البيع امل�شكلة
لهذا الغر�ض  ،تبعا لأهمية املنقوالت املعرو�ضة للبيع  ،وعلـ ــى �أن يدفع هذا الت�أم ـ ـيـن نق ــدا ،
�أو ب�شي ــك معتمـ ــد � ،أو بالبطاقـ ــة امل�صرفـيـ ــة � ،أو مقابـ ــل تقدمي خطاب �ضمـ ــان م�صرفـي ،
ومبراعـ ــاة م ــا ي�أتـ ــي :
أ�  -فـي حالة البيع باملزاد العلني  :ي�سلم الت�أمني النقدي � ،أو ال�شيـك � ،أو خطاب ال�ضمان
�إىل جلنة البيع قبل الدخول فـي املزاد  ،مقابــل �إي�صال ي�سلم للمتزايد .
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ومبجرد ر�سو املزاد العلني  ،يلتزم الرا�سي عليه املزاد بدفـع باقي قيمة املنقوالت
املبيـعـ ــة خـ ــالل مـ ــدة ( )3ثالثـ ــة �أيام  ،وذلك مقاب ــل �إي�ص ــال بالقيم ــة املدفوع ـ ــة
منـه بالكامل .
ويجوز  -ا�ستثناء من حكم الفقرة ال�سابقة � -إذا بلغت قيمة املنقوالت املبيعة
( )25000خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين ف�أكرث  ،منحه مهلة �إ�ضافـية ال جتــاوز
( )10ع�شرة �أيام ل�س ــداد باق ــي القيم ــة  ،وفـي هذه احلالة يلتزم با�ستكمال مبلغ
الت�أمـني نقــدا �إلــى ( )%20ع�شريــن فـي املائــة مـن قيمــة املنقــوالت املبيعــة  ،مقابــل
�إي�صال بقيمة ما ا�ستكمله من مبلغ الت�أمني .
ويرتتــب علـى التخلــف عــن ال�ســداد بعــد انق�ضــاء املهلــة الإ�ضافـيــة امل�شـار �إليهــا ،
م�صادرة الت�أمني امل�ؤقت املدفوع منه بالكامل .
ب  -فـي حالة البيع باملظاريف املغلقة  :يجب �أن يكون ال�شيك املعتمد � ،أو خطاب
ال�ضمان امل�صرفـي مقدما داخل املظروف املغلــق  ،و�إال ا�ستبعد �صاحبه من البيع .
وتقوم جلنة البيع ب�إخطار الرا�سي عليه البيع ل�س ـ ــداد باقي قيمة املنقوالت املبيعة
خالل ( )5خم�سة �أيام عمل على الأكث ـ ــر من تاريخ �إخطاره  ،مقابل �إي�صال بالقيمة
املدفوعة منه بالكامل .
ويرتتب على التخلف عن ال�سداد خالل هذه املــدة  ،م�صادرة الت�أميـن امل�ؤقت املدفوع
منه بالكامل .
ج  -عدم رد الت�أميــن امل ؤ�قـ ــت � ،إال فـي احلــاالت الـمن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 86
يجـ ـ ــب  -فـي جميـ ــع الأحـ ـ ــوال  -رد الت�أم ـ ـ ــني امل�ؤقـ ـ ـ ــت �إىل املتزاي ـ ــد �أو مق ـ ـ ــدم املظـ ــروف
الــذي ل ــم ي ــر�س علي ــه املــزاد �أو البي ــع .
ويكـ ــون رد الت�أمي ــن فـي جل�سـ ــة املـ ــزاد ذاتهــا فـي حال ــة البيــع باملـ ــزاد العلنــي  ،مقابـل �سحــب
الإي�صال بعد التوقيع مبا يفـيد ت�سلم املتزايـ ـ ــد للت�أمني امل�ؤقت املقدم منه .
وفـي حالة البيع باملظاريف املغلقة  ،يرد الت�أمني تلقائيا �إىل �أ�صحاب املظاريف غري املقبولة ،
وذلك خـ ــالل م ــدة ال جتـ ــاوز (� )7سبعة �أيام علـى الأكث ــر من تاريـ ــخ انعقـ ــاد جلن ــة البيـ ــع
باملظاريف  ،وي�سلم الت�أمني �إىل �صاحب املظـ ــروف مقابل توقيع ــه مبا يفـيد ت�سل ــم ال�شي ــك
�أو خط ــاب ال�ضمــان � ،أو ير�سل �إليه بالربيد امل�سجل ب�إ�شعار ت�سلم .
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املــادة ( ) 87
يجب �أن ين�ص فـي �شروط البيع على ما ي�أتي :
أ� �	-أن يلتـ ــزم من ير�سـ ــو عليـ ــه املزاد �أو البي ــع � -سـ ــواء باملظاري ــف املغلقـ ــة �أو االتفاق
املبا�شر  -ب�سداد م�صاريف الداللة التي حتددها جلنة البيع  ،مع مراعاة �أحكام
هذه الالئحة .
ب � -أن الكميات املعلن عنها قابلة للزيادة �أو العجز طبقا ملــا ي�سفر عنه الت�سليم الفعلي .
ج �	-أن املجل ـ ــ�س ال يلت ـ ــزم ب�ضمـ ـ ــان �أي عيـ ــب فـي املنق ـ ــوالت املبيعـ ـ ــة  ،و�أن ت�سليمه ـ ـ ــا
�إىل امل�شرتي يعترب مربئا لذمة املجل�س .
د �	-أن يلـ ـتـزم من ير�س ـ ــو عليه املزاد �أو البيـ ــع � -ســواء باملـ ـظ ــاري ــف املغلق ــة �أو باالتفاق
املبا�شــر  -بنق ــل املنق ــوالت التي دفـ ــع قيمته ـ ــا بالكام ـ ــل فـي موعـ ــد �أق�صـ ــاه ()10
ع�شرة �أيام من تاريخ ر�سو املزاد �أو االتفاق املبا�شر .
ويجـوز منحــه مهلـة �إ�ضافـيــة ال تزيــد عـلى (� )2أ�سبوعني من تاريخ ر�سـ ــو املزاد �أو االتفاق
املبا�شر  ،ف�إذا تعذر عليه �إمتام النقل خالل هذه املهلة الإ�ضافـية  ،يق ــوم املجل�س  -بعد
انق�ضائها  -ب�إعادة البيع  ،مع حتميله امل�صاريف املرتتبة على ذلك  ،وم�صادرة الت�أمني
امل�ؤقت املدفوع منه بالكامل  ،وفـي حالة �إعادة البيع بثمن يزيد على الثمن الذي ر�س ــا به
املزاد �أو البيع على املتزايد املتخلف  ،فال يرد له �سوى املبلغ الذي ح�صل منه بعد خ�صم
م�صروفات �إعادة البيع .
ويكـ ــون الرا�س ــي عليـ ــه املزاد �أو البيـع م�س ـ ـ�ؤوال عن كل فـ ـقــد �أو تل ــف �أو هالك فـي املنقوالت
التـ ــي مل ينقله ـ ــا خ ـ ــالل م ـ ــدة الأي ـ ــام الع�شــرة امل�ش ــار �إليه ــا � ،أو خ ــالل املهل ــة الإ�ضافـيـ ــة
املمنوحة له .
املــادة ( ) 88
يجوز ت�أجيل البيع  ،وفقا لل�شروط والإجراءات الآتية :
أ�  -بالن�سبة للبيع باملزاد العلني �أو املظاريف املغلقة :
 - 1يجـ ــوز للجــنة البي ـ ــع ت�أجيل البيع �إىل جل�س ــة تاليـ ــة � ،إذا قـ ــل ع ـ ــدد املتزايدي ـ ــن
�أو مقدمـ ــي املظاريـ ــف عـ ــن ( )3ثالثـ ــة � ،أو �إذا مل ت�ص ــل الأثم ـ ــان املعرو�ض ـ ــة
�إلـى الثمــن الأ�سا�سـي املــقدر للمنقــوالت .
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 - 2يج ــوز للج ــنة البي ــع �إذا مل ت�ص ــل الأثمـ ــان املعرو�ضـ ــة فـي اجلل�سـ ــة التاليـ ـ ــة
�إىل ( )%50خم ــ�س ــني فـي املائـة من الثمــن الأ�سـ ــا�س ــي � ،أن تقرر ت�أجـيــل البيع ،
و�إعادة النظ ــر فـي هذا الثم ــن قبل �إعـ ـ ــادة الإعالن عـن البيع  ،وعل ــى �أن يراعى
تعديل طريقة البيع  ،وفقــا لأحكام هذه الالئحة فـي �ضوء ما ت�سفر عنـه �إعادة
النظر فـي الثمن الأ�سا�سي .
 - 3فـي جميع الأحوال  ،تكون نتيجة اجلل�سة الأخرية �أو البيع نهائية .
ب  -بالن�سبة للبيع بطريق االتفاق املبا�شر � :إذا مل ي�صل الثمن املعرو�ض ل�شراء الأثاث
�أو املنقوالت �إىل الثمن الأ�سا�سي املقدر  ،يجوز للأمني العام �إعادة النظر فـي الثمن
الأ�سا�سي املقدر قبل �إعادة الإعالن  ،ويتم ت�أجيل البيع ملوعد يحدده الأمني العام
�أو من يفو�ضه  ،وفـي هذه احلالة تكون نتيجة البيع نهائية .
املــادة ( ) 89
تلتـ ــزم جلنة البيع ب ـ�أن ت ــورد �إلـ ــى دائ ــرة ال�شـ ـ�ؤون املاليـ ــة املتح�ص ــالت من بيـ ــع املنقوالت ،
�أو من �إعادة البيع  ،طبقا لأحكام هذه الالئحة  ،وح�صيلة الت�أمينات امل�صادرة .
ويت ــم التوري ــد خــالل ( )3ثالث ــة �أيــام عل ـ ــى الأكثـ ــر من تاريـ ــخ التح�صيـ ــل �أو امل�صادرة ،
ومبراعاة الإجراءات املحددة فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 90
يج ــوز بق ــرار من الأمني العام �أو من يفو�ضه � ،إلغاء البيـ ــع بعد الإعالن عنـ ــه  -وقبل
�إر�سـ ــاء املـ ــزاد �أو فت ــح املظاري ــف �أو إ�مت ــام االتفـ ــاق املبا�ش ــر � -إذا ا�ستغنــي عن البي ــع نهائيا ،
�أو �إذا اقت�ضت م�صلحة املجل�س ذلك .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن ي�صدر قرار الإلغاء م�سببا .
املــادة ( ) 91
يجب �أن يحرر عقد بيع املنقـوالت على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،متــى بلغــت قيمتهــا
( )5000خم�سـ ــة �آالف ريــال عمانــي ف�أكث ـ ــر  ،وف ــي غي ـ ــر هـ ـ ــذه احلال ـ ــة يج ــب احل�صـ ـ ــول
على �إقرار مكتوب من الرا�سي عليه البيع � -سواء باملظاريف املغلقة �أو املزاد العلني �أو االتفاق
املبا�شر  -يفـيد ت�سلمه املنقوالت املبيعة .
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املــادة ( ) 92
مع عـدم الإخـالل بالأحكــام املنظمــة للت�أميــن امل�ؤقــت من هــذه الالئحــة  ،يكـ ــون للمبال ــغ
امل�ستحقــة للمجل�س من الثمن وملحقاته  ،امتياز على املنقوالت املبيعة .
املــادة ( ) 93
ال يج ـ ــوز رهـ ـ ــن املنقـ ــوالت �أو تقري ـ ــر �أي حـ ــق آ�خ ــر م ــن احلق ـ ــوق العيني ـ ــة التبعيـ ـ ــة عليهـ ــا ،
�إال فـي الأحوال وطبقا لل�شروط والأو�ضاع التي يقرها القانون  ،وبعد قيدها  ،و�أداء الر�سوم
املقررة .
الف�صـــل الرابـــع
ت�أجيـــر العقـــارات �إلـــى الغيـــر
املــادة ( ) 94
يتوىل املجل�س اتخاذ الإجــراءات الالزم ــة لت�أجيــر العق ــارات اخلا�صة به  ،عن طريــق إ�جــراء
مزاد علني � ،أو باملظاريف املغلقة  ،ويجــوز الت�أجري بطريق االتفاق املبا�شـر �شريطة موافقة
الأمني العام .
املــادة ( ) 95
تتول ـ ــى تقديـر الأجــرة للعقـ ــار جلنـ ـ ــة ت�شكـ ـ ــل بق ــرار من الأم ــني الـعـ ــام  ،وعلى �أن يعتمد
هذا التقدير من الأمني العام �أو من يفو�ضه .
ويجب مراعاة ال�سرية التامـة فـيما يخ�ص تقدير الأجرة للعقار  ،بحـ ــيث تو�ضـ ــع امل�ستنـ ــدات
�أو التقاري ـ ــر �أو غريه ـ ــا من الأوراق املت�ضمنـ ــة التقدي ــر داخ ــل مظ ـ ــروف مغل ـ ـ ــق  ،ي�سل ـ ــم
ع ـنــد بـ ــدء املـ ــزاد �أو فتـ ــح املظاريـ ــف لرئي ــ�س جلــنة الت�أجري لف�ضـه بح�ض ـ ــور �أع�ضائهـ ــا ،
وي�سل ــم  -فـي حالـ ــة الت�أجي ــر بطريـ ــق االتف ــاق املبا�شر � -إىل الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون
الإدارية واملالية .
املــادة ( ) 96
يقوم املجل�س بالإعالن عن ت�أجري العقارات بطريق املزاد العلني � ،أو املظاريف املغلقة ،
قبل ( )15خم�سة ع�شر يوما من التاريخ املحدد لذلك  ،وفـي حالة املزاد العلني يعلن مرة
�أخرى قبل ( )2يومني من هذا التاريـخ  ،وذلـك بالن�شر فـي �صحيفة يومية وا�سعة االنت�شار
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باللغت ــني العربيـ ــة والإجنليزيـ ــة  ،بالإ�ضافة �إىل الإع ــالن فـي املوقع الإلكرتون ــي للمجلــ�س
�إذا اقت�ضى الأمر ذلك .
ويجب  -فـي جميع الأحوال � -أن يت�ضمن الإعالن ما ي�أتي :
�أ  -البيـانات الأ�سا�سية للعقار املراد ت�أجريه وموقعه وو�صفه وم�شتمالتـه .
ب � -شروط الت�أجري  ،وت�شمل :
 - 1املــدة املحددة ملعاينة العقار  ،وعلى �أن تتم املعاينــة بح�ضور مندوب املجل�س .
 - 2مدة الإيجــار .
� - 3شروط عقد الإيجار .
ج  -امليعاد املحدد لتقدمي الطلبات .
د  -قيمة الت�أمني امل�ؤقت الواجب �سداده .
املــادة ( ) 97
يتول ــى الت�أجيــر جلنــة ي�صدر بت�شكيلها وحتديد نطاق اخت�صا�صها قرار من الأمني العام
�أو من يفو�ضـ ــه  ،وتــحرر تقريرا عن جل�س ــة املـ ــزاد العلني �أو فت ــح املظاري ــف يوقعــه رئي ــ�س
اللجنة و�أع�ضا�ؤها .
ويقوم رئي�س اللجــنة �أو من يحل حمل ــه بت�سليم الت�أمينات امل�ؤقتة لدائ ــرة ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة
فـي اليوم ذاته  ،بعد توقيعه مبا يفـيد ت�سلمها � ،أو فـي اليوم التايل .
وفـي جميع الأحوال  ،يكون �إر�ساء املزاد على مقدم �أف�ضل عر�ض م�ستوف لل�شروط .
املــادة ( ) 98
يجب �أن تت�ضمن �شروط الت�أجيــر �إلزام املتزايد بدفع ت�أمني م�ؤقـ ــت تقدره جلنة الت�أجري ،
وعلى �أن يدفع هذا الت�أمني نقدا �أو ب�شيك معتمد �أو بالبطاقة امل�صرفـية � ،أو مقابل تقدمي
خطـاب �ضمان م�صرفـي با�سم املجل�س .
ومبجرد ر�سـو املزاد  ،يلتزم الرا�سي عليه بدفع باقي قيمة الأجرة ح�سب االتفاق  ،ووفقا
لهذه الالئحــة  ،ويرتتــب علـى التخلــف عــن ال�ســداد بعد انق�ضــاء املهلــة  ،م�صادرة الت�أمني
امل�ؤقت املدفوع منه بالكامل .
وفـي جميع الأحوال  ،يراعى رد الت�أمني امل�ؤقت �إىل املتزايد الذي مل تر�س عليه املزايدة .
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املــادة ( ) 99
تقــدم طلــبات ت�أجي ــر العقـ ــارات فـي حالـ ــة الت�أجري باالتفـ ـ ــاق املبا�شـ ــر �إلـ ــى الأم ـ ــني الع ــام
�أو من يفو�ضـه .
ويتم �إخطـ ــار مقدم الطل ـ ــب  -فـي حال ــة قبـ ــول طلبـ ــه  -ل�س ـ ــداد الأج ــرة ح�س ــب االتفاق ،
ووفقا لأحكام هذه الالئحة .
ويراع ــى  -فـي حالـ ــة تعدد الطلبات  -إ�مت ــام االتف ــاق مع مقدم �أف�ضــل ع ــر�ض م�ست ـ ــوف
لل�ش ــروط .
املــادة ( ) 100
لت ــي :
يجـ ــوز ت�أجيـ ــل ت�أجي ــر العقـ ــار  ،وفقـ ــا ل آ
أ�  -فـي حالة الت�أجري باملــزاد  :يتم الت�أجي ــل �إىل جل�سة �أخرى �إذا قل ع ــدد املتزايدي ــن
عـن ( )3ثـالثة � ،أو �إذا لـم تـ�صل الأجـرة املـعرو�ضـة إ�لـى الأجرة املقدرة  ،وفقا لأحكام
هـذه الالئحـة .
فـ�إذا مل ت�صـل الأجـرة املعرو�ض ـ ــة فـي تلـك اجلل�سـ ـ ــة �إىل (� )%60ست ــني فـي املائـ ــة
من الأجرة املقدرة وفقا لأحكام هذه الالئح ــة  ،يتم الت�أج ــيل �إىل جل�ســة �أخرية
تكون نتيجتها نهائية فـي جميع الأحوال .
ب  -فـي حال ــة التعاق ــد بطري ــق االتف ــاق املبا�ش ــر � :إذا مل ت�صل الأجرة املعرو�ض ــة
�إل ــى (� )%60ستني فـي املائة من الأجرة املقدرة وفقــا لأحكــام هذه الالئحة  ،يجوز
للأمني العام �إعادة النظر فـي الأجرة املقدرة قبل �إعادة الإعالن  ،ويتم ت�أجيل
الت�أجري ملوعد يحدده الأمني العام �أو من يفو�ضه  ،وفـي هذه احلالة تكون نتيجة
الت�أجري نهائية .
املــادة ( ) 101
يجوز بقرار من الأمني العام �أو من يفو�ضه �إلغـاء الت�أجري بعد الإعالن عنه  -وقبل �إر�ساء
املزاد � ،أو �إمتام االتفاق املبا�شر � -إذا ا�ستغني عن الت�أجري نهائيا � ،أو �إذا اقت�ضت م�صلحة
املجل�س ذلك  ،وعلى �أن ي�صدر قرار الإلغـاء م�سببا .
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املــادة ( ) 102
ينظم عقد الت�أجري الذي يربم بني املجل�س وامل�ست�أجر �شروط الت�أجري والتزامات امل�ست�أجر
بعد الت�أجري من �صيانة  ،ومدة العقد  ،وطريقة الدفع  ،وغريها .
البــــاب اخلامــــ�س
�أحـكــــام خـتامـيــــــة
املــادة ( ) 103
املحافظــة على أ�مــوال املجلــ�س واجــب على ك ــل من ي�ستخدمها � ،أو تك ــون فـي عهدت ــه .
املــادة ( ) 104
تتولـ ــى التق�سيمـ ـ ــات الإداريـ ــة باملجل ــ�س  ،اتخـ ــاذ الإجـ ــراءات الالزمـ ــة ل�صيان ـ ــة الأمـ ـ ـ ــوال
التي ت�ستخدمها �أوال ب�أول .
املــادة ( ) 105
يراعى عند تقدير �ضرورة �صيانة �أ�صول املجل�س مدى �إمكانية اال�ستفادة منها م�ستقبال ،
وما تبقى من عمرها االفرتا�ضي .
املــادة ( ) 106
تعـد كـ ــل خمالفة لأحكام هذه الالئح ــة من املخالف ــات املالية فـي تطبيــق �أحكــام القانون ،
والقانون املالــي  ،وقانون الرقابة املالية والإدارية للدولة امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 107
يجــوز للمجلــ�س بعــد موافقــة الأميــن العــام � ،شــراء جميــع الهدايــا التي يقدمها املجل�س
لأع�ضاء الوفود  ،وعند تكرمي املوظفـني املجيدين .
املــادة ( ) 108
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي النماذج وال�سجالت املالية
الالزمــة لتنفـيــذ هــذه الالئحــة  ،كمــا حتــدد القواعــد املنظمة للقيد فـيها  ،واملــدد الالزمة
حلفظهــا و�إدخــال التعديالت الالزمـ ــة عليها �إذا لزم الأمر  ،وذلك م ــع التقيـ ــد بالأحك ـ ــام
وال�ضوابط املعمول بها فـي الدولة .
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املجلــ�س العمانــي لالخت�صا�صــات الطبيــة
قــــرار
رقـم 2016/18
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة
لنظــام املجلـ�س العمانــي لالخت�صا�صــات الطبيــة
ا�ستنـ ــادا �إىل قانـ ــون البعثـ ــات واملنـ ــح والإعانـ ــات الدرا�سيـ ــة ال�ص ــادر باملر�ســوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2002/83
و�إلــى نظـ ـ ــام املجلـ ـ ــ�س العمان ــي لالخت�صا�صـ ـ ــات الطبي ـ ـ ــة ال�صـ ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطان ــي
رقــم ، 2006/31
و إ�لــى الالئحة التنفيذيــة لقانــون البعثــات واملنــح والإعانــات الدرا�سيــة ال�صــادرة بالقــرار
الوزاري رقم ، 2003/8
و�إىل الالئحة التنفيذية لنظام املجل�س العمـ ــاين لالخت�صا�صات الطبية ال�صادرة بالقرار
رقـ ــم ، 2008/103
و�إىل موافقة جمل�س �أمناء املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جتـ ـ ــرى التعديـ ـ ـ ـ ــالت املرفقـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ــى الالئح ـ ـ ــة التنفيذيـ ـ ـ ــة لنظ ـ ـ ــام املجلـ ـ ـ ــ�س العمانـ ـ ــي
لالخت�صا�ص ــات الطبيــة امل�شــار �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 .
�صـــدر فـي  26 :من �شعبــان 1437هـ
املوافـــــــق  2 :من يونيــــو 2016م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1164
ال�صادرة فـي 2016/10/2م

د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الأمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

-1073-

تعديـــالت علـــى بعــــ�ض �أحكــــام
الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املجلــ�س العمانــي لالخت�صا�صــات الطبيــة
املـــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�ص املــادة ( )13من الالئحة التنفيذية لنظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
"يجوز للمجل�س �إيفاد املتدرب للتدريب خارج ال�سلطنة ملدة ال تزيد على (� )6ست �سنوات ،
ويجوز مدهــا ل�سنــة �أخــرى متــى اقت�ض ــت م�صلح ـ ــة العم ـ ــل ذلك  ،ومينـ ــح املت ــدرب ذات
املخ�ص�ص ــات املالي ــة ملبع ــوث الدرا�ســات العليا باخلــارج (الدكتــوراه)  ،واملن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي الالئحة التنفيذية لقانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية .
كما يج ــوز للمجل ــ�س �إيفاد املتدرب حل�ضور بع�ض الفعاليــات خارج ال�سلطنة كالــدورات
التدريبية  ،وور�ش العمل  ،وامل�ؤمترات  ،والندوات  ،واالمتحانات  ،واملقررات االختيارية
على �أن يقدم فـي جميع الأحوال ما يثبت ح�ضوره لهذه الفعاليات ".
املـــادة ( ) 2
ت�ضاف �إىل الالئحة التنفيذية لنظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية امل�شار �إليها ،
مادتان برقمي ( 13مكــررا  13 ،مك ــررا " ، )"1ن�صاهما الآتي :
املـــادة (  ) 13مكــررا
حت ــدد املخ�ص�صات املالية للمتدرب املوفد �إىل خارج ال�سلطن ــة حل�ض ــور بع�ض الفعالي ــات
كال ــدورات التدريبي ــة  ،وور�ش العمــل  ،وامل�ؤمت ــرات  ،والن ــدوات  ،واالمتحان ــات  ،واملق ــررات
االختيارية  ،وفق اجلدول الآتي :

-1074-

مــدة الفعاليــة
الفعالية التي تكون مدتها
من ( )1يوم واحد ،
وحتى (� )7سبعة �أيام
الفعالية التي تزيد مدتها
على (� )7سبعة �أيام ،
وحتى ( )30ثالثني يوما

املخ�صــ�ص املالــي

م�ستحقــات �أخــرى

()60
�ستون رياال عمانيا يوميا

()45
ر�سوم ت�سجيل
خم�سة و�أربعون رياال عمانيا
+
يوميا
ت�أ�شرية دخول
 (� )622ستمائ ــة واثنـ ــان+
وع�شــرون ريــاال عمانيــا
تذكرة �سفر �سياحية
لكل ( )30ثالثني يوما
+
الفعالية التي تزيد مدتها
لـ ـ ـ ــدول اخللي ـ ـ ــج ودول
ت�أمني �صحي
على ( )30ثالثني يوما ،
العامل العربي
وحتى ( )180مائة وثمانني
 ( )915ت�سعمائة وخم�سةيوما
ع�شر ريـاال عمانيــا لكــل
( )30ثالثي ـ ـ ـ ــن يوم ـ ـ ـ ــا
لبقية دول العامل
الفعالية التي تزيد مدتها ذات املخ�ص�صات املالية ملبعوث الدرا�سات العليا باخلارج
على ( )180مائة وثمانني (الدكتوراه)  ،واملن�صو�ص عليها فـي الالئحة التنفيذية
لقانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية
يوما
وي�صرف للموفد املخ�ص�ص املايل ذاته املقرر للفعالية عن �أيام ال�سفر والعودة .
املـــادة (  ) 13مكــررا ( ) 1
للمجل ــ�س �إحلاق املت ــدرب فـي الفعالي ــات التي تقام داخل ال�سلطن ــة كال ــدورات التدريبي ــة
�أو ور�ش العم ـ ـ ـ ــل �أو امل�ؤمتـ ـ ــرات �أو النـ ـ ـ ـ ــدوات �أو االمتحانـ ـ ـ ــات �أو املق ـ ـ ــررات االختياري ـ ـ ـ ـ ــة ،
ويلتـزم املتـدرب �أو من يكفلــه بر�ســوم الت�سجيــل فيهــا .
ويجــوز للمجل ــ�س �أن يتكفــل بدفــع تــلك الر�ســوم .
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قــرار
رقــم 2016/50
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام
الالئحة التنفيذية لنظام املجلـ�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
ا�ستنــادا إ�لــى نظــام املجلــ�س العمانــي لالخت�صا�صــات الطبيــة ال�صــادر باملر�سـوم ال�سلطانــي
رقـ ــم ، 2006/31
و�إلــى الالئحــة التنفيذيــة لنظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبيــة ال�صــادرة بالقرار
رقم ، 2008/103
و�إىل قرار جمل�س الأمناء فـي اجتماعه رقم  2015/2املنعقد فـي الأول من �أكتوبر 2015م ،
وبنــاء على ما تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بعبــارة ( اللجنــة العلميــة ) عبــارة ( اللجـنــة التعليميــة ) �أينما وردت فـي الالئحة
التنفيذية لنظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  29 :من ربيـــــع الأول 1438هـ
املـوافـــــق  29 :من دي�سمبـــــــــــر 2016م
د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئيـ ـ ـ ــ�س جملـ ــ�س الأمن ـ ـ ـ ـ ــاء
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1179
ال�صادرة فـي 2017/1/29م
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1134

مكتـب وزيـر الدولــة وحمافــظ ظفـار
اأمـــر حملــــي
رقـم 2016/1
بتعديل الأمر املحلي رقم  98/2فـي �ساأن حت�سيل ر�سوم بلدية
ا�ستنادا اإىل الئحة بلدية ظفار ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 86/18
واإىل االأمر املحلي رقم  98/2فـي �ساأن حت�سيل ر�سوم بلدية ،
واإىل موافقــة وزارة املاليــة مبوجب خطابه ــا رقم  :ماليــة  -ت /84270/م.ت.د307/3/6/
بتاريخ 1437/3/26هـ املوافق 2016/1/7م ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بن�ص البنــد ( )3م ــن الفقـ ــرة "�سابعــا" من املـ ــادة ( )2من االأمــر املحلي رقم 98/2
امل�ســار اإليه الن�ص االآتي :
م

قيمة الر�سم بالريالت العمانية
( )%5خم�سة باملائة
من اإجمايل القيمة االإيجارية ال�سنوية

وعـــاء الر�ســــم

 3ر�سوم الت�سديق على عقود االإيجار

املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا االأمر  ،اأو يتعار�ص مع اأحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�سر هذا االأمر فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .
�ســدر فـي  21 :من ربيــع الثانــي 1437هـ
املـوافـــــق  31 :من ينايــــــــــــــــــر 2016م
حممد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وحماف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ ظف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
ن�شـر هـذا الأمـ ــر فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1134
ال�صادرة فـي 2016/2/7م
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�أمــر حملــي
رقــم 2016/2
ب�شـ�أن تنظيـم حركـة املركبـات
وا�ستخـدام املواقـف العامـة فــي حمافظـة ظفـار
ا�ستنادا �إىل الئحة بلدية ظفار ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 86/18
و إ�لـ ــى املر�س ـ ــوم ال�سلطان ــي رقـ ــم  2003/37بتحديـ ــد اخت�صا�ص ــات مكت ــب وزيـ ــر الدولـ ـ ــة
وحماف ــظ ظفــار واعتمــاد الهيكــل التنظيمــي للمكت ــب ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ــل فـي �شـ ـ ـ�أن تنظيـ ــم حركـ ــة املركب ــات وا�ستخـ ــدام املواقـ ــف العام ــة مبحافظـ ــة ظف ــار
بالأحكــام املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
ي�صــدر رئي ــ�س بلدي ــة ظفــار الق ــرارات الالزمــة لتنفـيــذ هــذا الأمــر .
املــادة الثالـثــــة
يلغــى كــل مـا يخــالف الأحكــام املرفقــة � ،أو يتعــار�ض معهــا .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا الأمر فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  29 :مـن �شــــــــــــوال 1437هـ
املوافـــــق  3 :مـن �أغ�سطـــــ�س 2016م

حممد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وحمافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ ظف ـ ـ ـ ـ ـ ــار

ن�شـر هـذا الأمـ ــر فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1160
ال�صادرة فـي 2016/8/28م
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الأحكـــــام املنظمـــــة
حلركـة املركبـات وا�ستخـدام املواقـف العامـة فـي حمافظـة ظفـار
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا الأمر يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
البلديـــــة :
بلديـ ـ ــة ظفـ ـ ــار .
الرئيـــــ�س :
رئيـ ـ ــ�س البلدي ـ ـ ــة .
ال�سلطــة املخت�صــة :
املديريــة العامــة لبلديــة �صاللــة .
املواقــف العامــة :
الأماكــن وال�ساحــات واملياديــن العامــة املعــدة لوقـوف املركبات نظري ر�ســم حم ـ ــدد �أو بـ ــدون
ر�س ـ ــم  ،وت�شمـ ــل جوان ـ ــب الطـ ــرق وال�ش ـ ـ ــوارع الرئي�س ـ ــة �أو الداخلي ـ ــة �أو املواقـ ــف املتعـ ــددة
الطواب ــق امل�صــرح به ــا من قبل البلدية .
املـركبــــــة :
و�سيل ـ ــة م ــن و�سائـ ــل النق ـ ــل �أو اجلـ ــر �أعـ ـ ــدت لل�سيـ ـ ــر علـ ــى عجـ ــالت �أو جنزي ــر  ،وت�سي ــر
بقـ ــوة �آليـ ــة �أو ج�سديــة  ،كال�سيــارات وال�شاحنــات واملعدات والدراجات الآلية .
ال�شاحنــة :
�سيارة معدة لنقل الأ�شياء والب�ضائع واحليوانات .
املعــــــــــدة :
مركبة ت�ستخدم للأعمال الإن�شائية  ،غري م�صممة لو�ضع حمولة عليها .
العــدادات :
�أجهزة القيا�س التي حتدد املــدة الزمنية لوقوف املركبـة فـي املواقف العامة  ،ويتم بوا�سطتها
حت�صيل ر�سوم بلدية على الوقوف خالل مدة حمددة فـيها .
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املــادة ( ) 2
يحظــر وقــوف ال�شاحنــات واملعـ ــدات فـي الأحيــاء ال�سكنيـ ــة للمــدن �أو عل ــى جانبــي الط ـ ــرق
الداخلية للأحياء والأ�سواق �إال بغر�ض حتميل �أو تفريغ حمولتها � ،أو ل�ضرورة عــمل م ؤ�قــت
م�صرح به من ال�سلطة املخت�صة .
كمــا يحظــر وقــوف ال�شاحنــات واملعدات على جوانب ال�شوارع الرئي�سة �إال لعطل مفاجئ ،
وبغر�ض الت�صليح امل�ؤقت الذي متليه ال�ضـرورة  ،ومبــا ال يتعدى ( )12اثنتي ع�شرة �ساعة ،
وفـي الأماكن التي ال ت�ؤثر على حركة املرور .
املــادة ( ) 3
يحظــر عــر�ض املركبــات بغــر�ض البيــع فــي املواق ـ ــف العامـة  ،وخا�صـة علـى جانبـي الطــرق
وال�شوارع الرئي�سة �أو الداخلية �إال فـي الأماكن امل�صرح بها من قبل ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 4
يحظر مرور املركبات فوق امل�سطحات اخل�ضراء على �سل�سلة اجلبال وال�سهول فـي حمافظة
ظفار  ،وعلى رمال ال�شواطئ من كهف املرنيــف باملغ�سيــل �إلــى خ ــور فدخيــت  ،و�إل ــى نهايــة
جنـ ــوب �شـ ــرق مزرع ــة رزات  ،وغريهـا من �شواط ــئ الواليــات الأخـرى خ ــارج واليــة �صاللــة
التي حتددها ال�سلطة املخت�صة .
وي�ستثن ــى مــن هــذا احلظــر مـرور كــل من املركبات �أو املعدات فوق امل�سطحات اخل�ضراء ،
وعلى رمال ال�شواطئ امل�شار �إليها التي ترخ�ص من ال�سلطة املخت�صة بغــر�ض تطويرهــا ،
ومركبات ال�صيادين  ،املوجودة قواربهم على تلك ال�شواطئ  ،فـي احلــدود التــي يقت�ضيها
عملهم  ،وذلك كله مع مراعاة عدم املرور الع�شوائي .
املــادة ( ) 5
يحظر على �أي �شخ�ص عر�ض �أو بيع �أي ب�ضاعـة �أو �سلعـة داخل مركبة فــي املواقـف العامـة ،
وخا�صــة علــى جانبـي الطـرق وال�ش ــوارع الرئي�سـة �أو الداخلية �إال فـي الأماكن امل�صرح بها
من قبل ال�سلطة املخت�صة .
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املــادة ( ) 6
يجوز للبلدية ا�ستغالل ال�ساحات وامليادين العامة كمواقف للمركبات مقابل ر�سم معيــن ،
كمــا يجــوز له ــا ت�أجريه ــا بعق ــود انتف ــاع حم ــددة امل ــدة �إلــى القطــاع اخلا�ص  ،وفق �ضوابط
و�شروط حتدد مبوجب هذه العقود .
املــادة ( ) 7
يجوز للبلدية تركيب عدادات فـي املواقف العامة التي يتم تخ�صي�صها كمواقف للمركبات ،
كمــا يجــوز لهــا �أن تقيــم بوابــات علــى الأماكــن املخ�ص�صة لذلــك  ،لتنظيــم دخــول وخــروج
هذه املركبات  ،وحت�صيل الر�سوم املقررة ل�صالح البلدية .
املــادة ( ) 8
حتدد ر�سوم وقوف املركبات فـي املواقف العامة بقرار من الرئي�س  ،بعد التن�سيق مع املجل�س
البلدي  ،وال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 9
يتم حت�صيل ر�سوم وقوف املركبات فـي املواقف العامة ب�إحدى الطرق الآتية :
 - 1الدفع النقدي عن طريق و�ضع العملة املعدنية �أو الورقية فـي العداد املخ�ص�ص
لذلك .
 - 2ا�ستخــدام بطاقــات الدخــول بطريقــة �آلية  ،وفقـا لل�شـروط وال�ضوابـط التـي حتدد
خ�صي�صا فـي تلك البطاقات .
 - 3اال�شرتاك ال�شهري � ،أو ال�سنوي .
� - 4أي طريقة �أخرى حتددها ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 10
يلتزم �أ�صحاب املركبات وال�شاحنات واملعدات بدفع ر�سـوم الوقـوف املقـررة خـالل الفرتتني
الآتيتني :
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 من ال�ساعة الثامنة �صباحا حتى الواحدة والن�صف ظهرا . من ال�ساعة الرابعة ع�صرا حتى العا�شرة والن�صف م�ساء .ويجوز للبلدية تعديل هذه الأوقات  ،وفقا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة .
وي�ستثن ــى من ذلك أ�يـ ــام الإجـ ـ ــازة الأ�سبوعي ــة  ،والإجــازات الر�سميــة التـي ي�ص ــدر ب�ش�أنهـ ــا
قــرار من اجلهــة املخت�صــة بالدول ــة .
املــادة ( ) 11
ت�ضــع البلدي ــة  -بالتن�سي ــق مـع �شرطــة عم ــان ال�سلطاني ــة  -لوح ــات �إر�شاديـ ــة فــي جمي ــع
املواقــف العامـة  ،تبني فـيها �إمكانية الوقوف من عدمه .
املــادة ( ) 12
يكون ملوظفـي البلدية  -املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية � -ضبط �أي خمالفـة لأحكــام
هــذا الأمـر �أو القـرارات الإداري ــة املنفــذة لــه  ،وله ــم اال�ستعان ــة ب�شرطــة عم ــان ال�سلطانيــة
متى تطلـب الأمر ذلك .
املــادة ( ) 13
ال ت�ســري �أحكـام هــذا الأمر على مركب ــات �شرطــة عمــان ال�سلطانيــة  ،و�سيــارات الإ�ســعاف ،
والدفاع املدين  ،والطوارئ  ،ومركبات البلدية فـي �أثناء العمل .
كما ال ت�سري �أحكام هذا الأمر على املركبات التي توافق عليها ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 14
يعد خمالفا لأحكام هذا الأمر كل من ارتكب �أيا من الأفعال الآتية :
 - 1الوقوف داخل املواقف العامة املخ�ص�صة مقابل ر�سم معني دون دفع الر�سوم املقررة
على الوقوف فـيها .
 - 2جت ــاوز املـدة امل�سمـوح بهـا للوقـوف فـي املواقـف العامـة املخ�صـ�صة دون دفـع الر�سـم
عن مدة التجاوز .
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 - 3ترك �أو ركن املركبة فـي مكان غري خم�صـ�ص للوقـوف � ،أو حمــدد الوقــوف لنــوع
معني من املركبات  ،بناء على �إعالن �أو لوحة �إر�شادية �صادرة من ال�سلطة املخت�صة .
� - 4أي ت�صرف من �ش�أنه تعطيل ا�ستخدام العدادات �أو ت�شويهها �أو �إعاقتها عن ا�ستقبال
الر�ســم املقــرر �أو تعطيــل و�إربــاك حركــة مــرور املركبــات  ،نتيجــة الوقــوف اخلاطــئ
فـي هذه املواقف .
املــادة ( ) 15
تفر�ض غرامة �إدارية ال تزيد على ( )20ع�شرين رياال عمانيا علــى كــل مــن ارتكــب �إحدى
املخالفات الواردة فـي البنود (  ) 3 ، 2 ،1من املـادة ( )14مـن هـذا الأمر  ،دون الإخالل بحق
البلدية فـي اتخاذ �أي �إجراءات قانونية �أخرى .
املــادة ( ) 16
يفر�ض على ك ــل م ــن يخال ــف البن ــد ( )4م ــن املــادة ( )14مــن ه ــذا الأمـر غرامــة �إداريــة ،
ال تقــل عن ( )50خم�سـ ــني ري ـ ــاال عمانيـ ـ ـ ــا  ،وال تزيــد علــى ( )300ثالثمائ ـ ــة ريـال عمانـي ،
مع �إلزام املخالف ب�إ�صالح ال�ضرر احلا�صل للعداد  ،و�إعادته �إىل ما كان عليه قبل التعطيل .
املــادة ( ) 17
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر معمـول بـه فــي هـذا ال�شـ�أن ،
يعاقب كل من يخالف �أحكام املــواد ( ) 5 ، 4 ، 3 ، 2من هذا الأمر بغرامــة مقدارهــا ()100
مائة ريال عماين عن املخالفة للمرة الأوىل  ،وللمرة الثانية  ،وبغرامة ال تزيد على ()300
ثالثمائة ريال عماين � ،أو بال�سجن ملدة ( )3ثالثة �أيام � ،أو بالعقوبتني معا عن كل خمالفة
تاليــة .
املــادة ( ) 18
يعاقب كل من ي�ستمر فـي خمالفة �أحكام هذا الأمر �أو القرارات والإجراءات املنفذة لــه بعــد
ت�سلمه �إخطارا من البلدية باملخالفة  ،ومل يقم ب�إزالتها بغرامة ال تزيد على ( )50خم�سني
ريــاال عمانيــا عــن كــل يــوم ت�ستمــر فـيــه املخالفــة  ،علــى �أال تزيــد الغرام ــة فـي جمموعه ــا
على (� )1000ألف ريال عماين .
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املتحــــف الوطنـــي
قــــرار
رقـــم 2016/1
بتحديــد ر�ســـوم مقابــل زيـارة املتحــف الوطنـي
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سـلـطاين رقم  2013/62ب�إن�شاء املتحف الوطني و�إ�صدار نظامه ،
و�إىل موافقـة جمل�س �أمناء املتحف الوطني ،
و�إىل موافقـة وزارة املاليـة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يح ــدد ر�س ــم مقاب ــل زي ــارة املتحــف الوطنـ ــي  ،وذلك عل ــى النحـ ــو الآتـ ــي :
م

الفئـــــــة

الر�ســــــــــم
بالريال العماين لكل فرد

1

املواطنــون  ،ومواطنــو دول جملــ�س التعــاون
لــدول اخلليج العربية

1

2

الأجانــب املقيمــون بال�سلطنــة

2

3

الأجانب غري املقيمني بال�سلطنة

5
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املــادة الثانيــــة
تعفى من ر�سوم زيارة املتحف الوطني الفئات الآتية :
 - 1الطـ ــالب �إل ــى �سـ ــن ( )25اخلام�سـ ــة والع�شريـ ــن عامـ ــا � ،أيـ ــا كانـ ــت جن�سيته ــم ،
و�سواء �أكانت الزيارة ب�شكل فردي �أم �ضمن جمموعات .
 - 2ذوو االحتياجات اخلا�صة .
 - 3املواطن ــون  ،ومواطن ــو دول جمل ــ�س التع ــاون ل ــدول اخلليـ ــج العربي ــة ممـن بلغــوا
�سن ( )60ال�ستني عاما .
املــادة الثالـثــــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية  ،ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  22 :من �شــــــــــــــــوال 1437هـ
املوافـــــق  27 :من يوليــــــــــــــــــو 2016م
هيثــــم بــــن طـــــارق �آل �سعيـــــد
رئي�س جمل�س �أمناء املتحف الوطني

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1157
ال�صادرة فـي 2016/8/7م
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