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ديــوان البــالط ال�سلطانــي
�صـ ـ ــادر ف ــي  2017/3/2بت�شكيـ ـ ــل جملـ ــ�س �إدارة
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الهيئ ــة العمانيـ ــة لالعتمـ ــاد الأكادميـ ــي .
�صــادر ف ــي  2017/10/17ب�شـ ـ�أن �إيق ــاف معام ــالت
املت�أخريـن عن �سـ ــداد الر�س ــوم وامل�ستحقــات املالي ــة
لبلديـ ــة �صحــار .
25
�صـادر فـي  2017/12/25بتحديـد الر�سوم والأثمان
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وزارة المالـيــــــــــــة
�صادر ف ــي  2017/1/16بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
القـ ـ ـ ــرار الـوزاري رقـم  2009/65فــي �شـ�أن تطبيـق
ال�ضواب ــط املعدلـ ــة لإعفـ ــاء مدخ ـ ــالت ال�صناع ـ ــة
من ال�ضريبة اجلمركية .
�صادر ف ــي  2017/1/16بتعديــل بع ــ�ض �أحكــام
القـ ـ ـ ــرار الـوزاري رقـم  2005/45فـي �شـ�أن حتديـد
�ضوابـط و إ�جـراءات الإعفـاء ال�ضريبـي واجلمركـي
مل�شروعـات اال�ستثمـار الأجنبـي .
�صادر ف ــي  2017/5/4بتعدي ـ ــل دليـ ــل ت�صنيـ ـ ــف
امليزانيـة العامـة للدولـة ( امللحـق رقـم  ) 1املرفــق
بالالئحــة التنفـيذيــة للقانــون املالــي .
�صادر ف ــي  2017/6/13ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذي ــة
للمر�س ــوم ال�سلطان ــي رقـ ــم  96/31ب�شـ ـ�أن حتديـد
القواعـد املنظمـة ال�ستثمار �أموال ك ــل مــن الهيئة
العامة للت�أمينات االجتماعيــة و�صناديق التقاعد .
�صــادر ف ــي  2017/7/25بتعدي ــل دليـ ــل ت�صنيـ ــف
امليزانيـ ــة العامـ ــة للدول ـ ــة (امللحــق رق ــم  )1املرفـ ــق
بالالئحـة التنفيذيـة للقانـون املـالـي .
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�صـ ـ ــادر ف ــي  2017/9/11بتعديـ ــل بع ــ�ض �أحك ـ ـ ــام
الالئحـة التنفيذية لنظ ــام حت�صيـ ـ ــل ال�ضرائـ ـ ــب
والر�سوم وغريهـا مـ ــن املبالـ ــغ امل�ستحقــة لوحـدات
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للزك ـ ــاة .
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للوظائف والأن�شطة الدينية .
وزارة الإ�سكـــــــــــان
�صـ ــادر ف ـ ــي  2017/5/1ب�شـ ـ ـ�أن �ضواب ـ ــط مت ــلك
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ال�شركــات للعقــارات ملمار�ســة الن�شــاط .
�صادر فـي  2017/5/21ب�إ�صدار الالئحة التنظيميــة
لالنتفـ ــاع بالأرا�ضـ ـ ــي املخ�ص�ص ـ ــة لإقام ـ ــة الع ـ ــزب
وحظائــر احليوان ــات .
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�ص ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2017/7/4بتعديـ ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الإ�سكان االجتماعي 239 .
�صــادر فـي  2017/10/30ب�ش ـ ـ�أن �ضوابـ ــط مت ــلك
ال�شركـات التجاريـة للأرا�ضي لأغرا�ض التطوي ــر
العقـ ــاري .
240
�صـ ــادر فـي  2017/11/15ب�ش ـ�أن �ضوابــط متــلك
242
�صناديــق اال�ستثمــار العقــاري للعق ــارات .
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وزارة البلديـات الإقليميـة ومـوارد امليـاه
�ص ــادر ف ــي  2017/1/17بتعديـ ـ ــل بع ـ ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الئحـ ــة تنظي ـ ــم املبانـ ــي .
�ص ــادر ف ــي  2017/3/15بتنظيـم �إقامـ ــة مظ ـ ــالت
ال�سيـارات �أمـام املنـازل خـارج حـدود قطعـة الأر�ض .
وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة
�ص ـ ــادر ف ــي  2017/1/26بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الئحـة �إدارة املخلفـات اخلطـرة .
�ص ـ ــادر ف ــي  2017/1/26بتحديـ ـ ـ ــد ر�س ـ ـ ـ ــوم من ـ ـ ــح
ت�صري ـ ــح جمـ ـ ــع عينـ ــات من الأحيـ ــاء الفطريـ ــة
لأغـرا�ض علميـة .
�ص ــادر ف ـ ــي  2017/1/26بتعديـ ــل بع ــ�ض �أحك ـ ــام
الئحـة إ�عـادة ا�ستخـدام ميـاه ال�صـرف وت�صريفهـا .
�صادر ف ــي  2017/1/26بتعديـل بع�ض �أحكام القرار
الـ ـ ـ ــوزاري رق ـ ـ ـ ــم  2000/112بتنظيـ ـ ـ ــم حممي ـ ـ ـ ـ ــة
ج ــزر الدميانيـ ــات الطبـيـعـيـ ــة .
�صـ ــادر ف ــي  2017/1/26بتحديـ ــد ر�سـ ـ ـ ــوم منـ ـ ـ ــح
ت�صاريح التعامل باملواد الكيميائية .
�ص ــادر ف ــي  2017/1/26بتحديـ ـ ــد ر�س ـ ــوم من ـ ـ ــح
ت�صاريـ ـ ــح ا�ستي ـ ـ ــراد وت�صديـ ـ ــر بعـ ـ ــ�ض احليوان ـ ــات
والنباتــات املهــددة باالنقــرا�ض .
�صـ ــادر ف ــي  2017/4/10ب�إ�ص ـ ـ ــدار الئحـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ــودة
الهـ ــواء املحيـ ــط .
-6-

244
257

262

264
265

268
270

272
274

رقم
ال�صفحة
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2017/48
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/64
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2017/65

ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/4

قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2017/13

ق ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2017/139
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2017/148
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2017/172
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2017/182
ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2017/195

�ص ــادر ف ــي  2017/5/16ب�إ�ص ـ ــدار الئح ــة تنظي ـ ــم
ا�ست�صـدار الت�صاريـح البيئيـة .
�صادر ف ــي  2017/7/30بتنظيم حممية ال�سـالحف .
�صـ ــادر ف ــي  2017/7/30ب�إ�ص ــدار الئح ــة تنظي ـ ــم
عملي ــة االحتط ــاب والفح ــم النبات ــي .
وزارة التجـــــارة وال�صناعــــة
�صادر ف ــي  2017/1/5باعتماد الالئحة اخلليجيـة
للأجه ـ ـ ـ ــزة واملعـ ـ ـ ـ ــدات الكهربائيـ ـ ـ ـ ــة منخف�ضـ ـ ـ ـ ــة
اجله ـ ـ ــد .
�ص ــادر ف ــي  2017/1/17ب�إ�ص ـ ــدار الئحـ ــة تنظيـ ـ ــم
�أعمـال امل�ؤ�س�سـات وال�شركـات العاملـة فــي ن�ش ــاط
املقـاوالت .
�صادر ف ــي  2017/6/21ب�ش�أن حظر ا�سترياد ال�سلع
واملنتجات التي حتتوي على م ــادة الأ�سب�ستــو�س .
�صادر ف ــي  2017/7/10باعتبار موا�صفـتني قيا�سيتني
�أجنبيتني موا�صفـ ــات قيا�سي ـ ــة عمانيـ ــة ملزمـة .
�صـ ــادر فـ ــي  2017/8/9بتحديـ ـ ــد العائ ـ ــد مقاب ـ ــل
احل�صـول علـى قـر�ض �أو ديـن جتـاري .
�صـ ــادر ف ـ ــي  2017/9/6ب�إ�ص ـ ـ ــدار الئحـ ــة تنظي ـ ـ ــم
و�إدارة املع ـ ــار�ض .
�صادر فـي  2017/9/28باعتبــار موا�صف ــة قيا�سي ــة
عمانيـة ملزمـة .
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�ص ـ ــادر فـ ـ ـ ــي  2017/11/14ب�إ�صـ ـ ـ ــدار الالئح ـ ـ ــة
التنظيميـ ـ ــة للجـ ـ ـ ــان االنتخابـيـ ــة لغرف ـ ـ ــة تـج ــارة
و�صناعـ ــة عمـ ــان .
461
�ص ـ ــادر فــي  2017/11/29بتعديـ ـ ــل بع ــ�ض �أحك ـ ــام
468
الئحة تنظيم املنطقة احلرة باملزيونة .
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�ص ـ ــادر ف ــي  2017/7/11ب�إ�صـ ــدار الئحـ ــة �ش ـ ـ ـ�ؤون
الطـالب باملـ ــدار�س احلكومي ــة .
473
�صـادر فـي  2017/9/18ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
515
للمـدار�س اخلا�صـة .
وزارة التعلـيــــــم العــالــــي
�صادر ف ــي  2017/1/26ب�إ�صدار النظام الأكادميي
548
لكليات العلوم التطبيقية .
�ص ـ ــادر ف ــي  2017/5/31بتعديـ ـ ــل بع ــ�ض �أحـك ــام
الالئح ــة الـتنفـيذي ـ ــة للمر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رق ــم
 2007/62بتنظيم كليــات العلــوم الــتطبيقية .
582
�صادر فـي  2017/6/22ب�إ�صدار الالئحة التنظيميـة
586
لنظـام القبـول املوحـد .
�صـ ــادر ف ـ ــي  2017/6/22بتحوي ـ ــل كليـ ـ ــة العل ـ ـ ــوم
التطبيقيـة بالر�ستـاق �إلـى كليـة الرتبيـة .
597
�صـ ــادر ف ـ ــي  2017/9/7ب�إن�ش ـ ــاء الكليـ ــة الوطني ـ ـ ــة
لتقنيـ ــة ال�سيـ ــارات .
599
�ص ـ ــادر فـي  2017/10/29بتعديـ ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ــام
الالئحـة التنظيمية للملحقيات الثقافـية .
601
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رقم
ال�صفحة
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2017/45
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2017/46
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2017/47

قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2017/48

قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2017/5
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2017/10
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2017/62
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2017/66

قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2017/75

وزارة التنميـــــة االجتماعيــــة
�صـ ـ ــادر ف ــي  2017/3/28بتعديـ ـ ــل بعـ ـ ــ�ض �أحكـ ــام
الئح ــة �أندي ــة اجلالي ــات .
�ص ـ ــادر ف ــي  2017/3/28بتعديـ ـ ــل بع ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئحة التنظيمية لإن�شاء مراكز ت�أهيل املعاقني .
�صـ ــادر ف ــي  2017/3/28بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الالئحــة التنظيميــة ملراكــز الإر�شــاد واال�ست�شـارات
الأ�سريــة اخلا�صـة .
�صـ ــادر فـ ــي  2017/3/28بتعدي ــل بعـ ـ ــ�ض �أحك ـ ـ ــام
الالئحــة التنظيميــة لــدور احل�ضانــة .
وزارة الزراعــــة والثــــروة ال�سمكيــــة
�ص ـ ـ ــادر ف ـ ــي  2017/1/5ب�شـ ـ ـ ـ ـ�أن �أ�شج ـ ـ ــار الغـ ـ ـ ــاف
البحــري (امل�سكي ــت  -الغوي ـ ــف) .
�ص ــادر ف ــي  2017/1/10ب�إ�صــدار الئح ـ ــة تنظي ـ ــم
ا�ستخــدام الأرا�ضــي الزراعيــة .
�صـ ــادر ف ـ ـ ــي  2017/3/13بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ــام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون احلجـر البيطـري .
�صادر ف ــي  2017/3/15ب�إ�صــدار الئحــة تنظيــم
اخل ـ ــروج املـ�ؤق ــت للإبـ ــل العمانيـ ــة عب ــر املناف ـ ـ ــذ
احلدوديـة إ�لـى خـارج ال�سلطنـة .
�صــادر ف ــي  2017/3/26ب�إ�ص ـ ــدار الئح ـ ــة تنظي ـ ــم
ممار�س ــة هواي ــة �صي ــد الأ�سم ــاك .
-9-

603
604

606
607

608
610
634

635
640

رقم
ال�صفحة
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2017/105
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2017/117

قـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2017/118
قـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2017/163
ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2017/195

قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2017/197
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2017/198

قـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2017/201

ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2017/205
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2017/228

�ص ـ ــادر ف ــي  2017/4/23بالئح ـ ـ ــة تنظي ـ ـ ــم نق ـ ــل
خاليـ ــا النحـل بـني املحافظـات والواليـات .
�صادر ف ــي  2017/5/16بتنظيــم ال�صيــد فـي خـور
جن ــد وخــور حبل ــني بوالي ــة خ�ص ــب مبحافظـ ـ ــة
م�سن ــدم .
�صادر ف ــي  2017/5/18بتنظيم �صادرات ال�سلطنـة
مــن الأ�سمــاك وحتديــد �أنواعهــا .
�ص ـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2017/7/2بحظ ـ ــر تـ ـ ــداول بـ ـ ــذور
الرب�سيــم .
�صادر ف ــي  2017/7/17ب�ش�أن حماية �أ�شجـار نخيـل
التم ـ ـ ــور والنارجي ـ ـ ـ ــل والزينـ ـ ــة و�أ�شب ـ ـ ــاه النخي ـ ـ ــل
وف�سائلهـ ــا .
�صادر ف ــي  2017/7/20ب�إ�ص ــدار �ضواب ــط زراعــة
القـت وتنظيـم ت�سويقـه خـارج ال�سلطنـة .
�صـ ــادر ف ــي  2017/7/20ب�إ�صـ ــدار الئحـ ــة تنظيـ ــم
الرتقيم الإلكرتوين للإبل العمانيـة فـي العيادات
البيطريـ ـ ــة اخلا�صـ ـ ــة .
�صـ ــادر ف ــي  2017/7/24بتعدي ـ ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ــام
القـ ـ ـ ــرار الـوزاري رقـم  2017/118بتنظيـم �صادرات
ال�سلطنـة مـن الأ�سمـاك وحتديـد �أنواعهـا .
�صــادر ف ــي  2017/7/25بتعدي ــل القـ ــرار الـوزاري
رقـم  2009/31ب�إعـالن مناطـق حجـر زراعيـة .
�صادر فـي  2017/8/22بتنظيم �صادرات ال�سلطنة
مـن الأ�سمـاك وحتديـد �أنواعهـا .
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وزارة ال�شـــــ�ؤون الريا�ضيـــــــة
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2017/71صادر ف ــي  2017/4/30ب�شـ�أن �شروط وموا�صفــات
املقـر الإداري واملرافـق اخلا�صـة ب�أنديـة الفرو�سيـة .
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم � 2017/171ص ــادر فــي  2017/9/21بتحدي ــد ر�س ــوم اخلدمـات
العالجيـة بدوائر و�أق�سـام ومراكـز الطـب الريا�ضـي
بوزارة ال�شـ�ؤون الريا�ضيـة .
وزارة ال�شـــ�ؤون القانونيـــة
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2017/41ص ـ ــادر فـ ـ ـ ــي  2017/4/24بتحديـ ـ ــد �سعـ ــر وح ـ ــدة
التخزي ــن للقواني ــن واملب ــادئ القانوني ــة .
وزارة ال�صحـــــــــــــة
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2017/74صادر ف ــي  2017/4/16بتعديـل القـ ـ ـ ــرار الـوزاري
رقـم  2000/86فـي �شـ�أن ت�سجيـل �شركات الأدويـة
ومنتجاتهـا وت�سعيـ ــر هـ ــذه املنتجـ ــات .
وزارة القـــوى العـــاملــــة
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم � 2017/6صــادر ف ــي  2017/1/5ب�ش ـ�أن �ضوابــط و إ�جــراءات
الرتخيـ ـ ـ ــ�ص با�ستقـ ـ ـ ــدام الق ـ ـ ــوى العاملـ ـ ـ ــة غي ـ ـ ــر
العمانيـ ــة ملهن ــة مربـ ــي الإبـ ــل .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2017/40ص ـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2017/1/26ب�ش ـ ـ ـ�أن تنظي ـ ــم العم ـ ــل
لبعــ�ض الوقــت .
قـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم � 2017/405صـ ــادر ف ـ ــي  2017/11/21بتعديـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئحـ ـ ــة التنظيميـ ـ ـ ــة ملراك ـ ـ ــز التدري ـ ــب املهنـ ـ ــي
ومعاهــد ت�أهيــل ال�صياديــن احلكوميــة .
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ال�صفحة
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2017/406
ق ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2017/407

قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2017/42
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2017/45
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2017/55
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2017/70

قـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2017/138
ق ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم 2017/155

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/37

�صـ ــادر فـي  2017/11/21بتعديـل م�سميـات مراكـز
التدريـب املهنـي ومعاهـد ت�أهيـل ال�صياديــن .
�صـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2017/11/21بتعدي ـ ـ ـ ــل الالئحـ ـ ـ ـ ــة
التنظيميـ ــة للكليـ ـ ــات التقنيــة .
وزارة النقـــــل واالت�صـــــاالت
�صادر ف ــي  2017/2/21ب�إ�ص ـ ــدار الئح ـ ــة وثيق ــة
هوية البح ــار .
�ص ـ ــادر فـ ـ ـ ــي  2017/2/21ب�إ�ص ـ ـ ــدار الالئحـ ـ ـ ـ ــة
التنظيمي ــة للإدارة الآمنـة لل�سفـن التجاريـة .
�صادر ف ــي  2017/3/13ب�شـ ـ�أن تفوي ــ�ض هيئ ــات
الإ�شــراف البحــري علــى ال�سفــن العمانيــة .
�ص ــادر ف ــي  2017/4/19ب�إ�ص ـ ــدار الئحـ ــة تنظيـ ــم
�إج ـ ــراءات ت�أهيـ ــل وتدري ـ ـ ــب وترخي ـ ـ ــ�ص البح ـ ــارة
العاملـني على مـنت ال�سفن العمانية غري املبحرة .
�صـ ــادر ف ــي  2017/9/5ب�إ�ص ـ ــدار الئح ـ ــة تنظي ـ ــم
رخ�ص ــة املر�شدي ـ ــن البحريـيـ ــن .
�صـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ـ ــي  2017/10/3ب�إ�ص ـ ـ ـ ــدار الالئحـ ـ ــة
التنظيميـ ــة حلمايـ ــة الطـ ــرق ومرافقهـ ــا .
�شرطـــة عمـــان ال�سلطانيــة
�ص ــادر ف ــي  2017/2/7بتعدي ـ ــل بعـ ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الئحـ ـ ـ ــة تنظي ــم ن�شـ ـ ـ ــاط التخلي ـ ـ ــ�ص اجلمرك ـ ــي
ومهنـة مندوب خملـ�ص جمركـي .
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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 2017/38
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/73
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/77
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/204

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/77
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/159
قـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/245
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/336
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/393

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/1

�صـ ــادر ف ــي  2017/2/7بتعدي ـ ــل ر�سـ ــوم اخلدمـ ــات
التـي تقدمهـا الإدارة العامـة للجمـارك .
�ص ــادر ف ــي  2017/4/12بتعدي ـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الأحــوال املدنيــة .
�صـ ــادر ف ــي  2017/4/16بتعديـ ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون �إقامة الأجانب .
�صـ ـ ــادر ف ــي  2017/10/18بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئح ــة التنفيذي ــة لقان ــون �إقام ــة الأجانــب .
الهيئـة العامـة لحمايـة الم�ستهـلك
�صادر ف ــي  2017/3/9ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية
لقانون حماية امل�ستهلك .
�صادر ف ــي  2017/4/20ب�ش�أن حتديـد ر�سوم طلبات
رف ــع �أ�سع ــار ال�سل ــع واخلدم ــات .
�صادر ف ــي  2017/6/22ب�ش�أن حظ ــر تــداول ال�سلـع
التـي حتتـوي على مـادة الأ�سب�ستـو�س .
�صـادر ف ــي  2017/9/20ب�إ�ص ـ ــدار الالئح ــة املالـي ــة
للهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك .
�ص ــادر ف ــي  2017/11/9ب�ش ـ ـ ـ�أن حظـ ـ ــر ا�ستخ ـ ــدام
منت ـ ــج احل ـن ــاء ال�س ـ ــوداء .
الهيئة العامة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي
�ص ــادر ف ــي  2017/4/3ب�إ�صـ ــدار الالئح ـ ــة املالي ـ ــة
للهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي .
-13-

738
741
742
744

748
772
774
775
807

808

رقم
ال�صفحة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ2017/2/
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ2017/5/
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ2017/6/

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ2017/7/
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ2017/19/
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ2017/69/
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ2017/72/

ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم ر2017/3/

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/1

الهيئــة العامــة ل�ســوق المــال
�ص ـ ـ ــادر ف ـ ــي  2017/1/16بتعديـ ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون �ســوق ر�أ�س املــال .
�ص ـ ــادر ف ــي  2017/5/16بتعدي ـ ــل بع ــ�ض �أحك ـ ـ ــام
الئحــة تنظيــم املقا�صــة والت�سويــة .
�صـ ــادر ف ــي  2017/5/17بتعدي ـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ـ ــام
ق ــواعـد بيـ ــع الأوراق املـاليــة الت ــي تخلـ ــف العمي ــل
عـن �سـداد قيمتهـا .
�ص ـ ـ ــادر ف ــي  2017/5/17بتعدي ـ ـ ــل بع ــ�ض �أحك ـ ـ ــام
الالئح ــة التنفـيذيــة لقانـون �س ـ ــوق ر�أ�س املـ ــال .
�صـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2017/4/23ب�إ�صـ ــدار الئح ــة تنظيـ ــم
�أعم ــال �سما�س ــرة الت�أمي ــن .
�ص ـ ـ ــادر ف ــي  2017/10/24ب�شـ ـ�أن الئح ـ ــة ت�سويـ ـ ــق
املنتج ــات الت�أميني ــة .
�صـادر فـي  2017/11/5ب�إ�صدار �ضوابط ترخيـ�ص
ن�شـاط تثميـن املركبـات امللغـاة نتيجـة حـادث .
الهيئـــة العامــة للت�أمينــات االجتماعيــة
�صـ ـ ــادر ف ــي  2017/2/23بتعديـل القـ ـ ـ ــرار الــوزاري
رقـ ــم . 2000/259
الهيئـة العامــة للكهربـاء والميـاه
�صـ ـ ــادر ف ــي  2017/4/5ب�إ�صـ ـ ـ ــدار الالئح ـ ـ ــة املاليـة
للهيئـ ــة العام ــة للكهربـ ــاء وامليـ ــاه .
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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 2017/4

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/8

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/12

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/29

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/69

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/12

الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكاديمــي
�صـ ـ ـ ــادر ف ـ ــي  2017/1/17ب�شـ ـ ـ�أن حتدي ـ ـ ــد ر�سـ ـ ــوم
عمليـة تدقيـق جودة الربامج الت�أ�سي�سيــة العامــة
والتظل ــم م ــن تقاريـ ـ ــر تدقيـ ـ ــق جـ ـ ــودة الربامـ ــج
الت�أ�سي�سيـ ـ ــة العامـ ــة .
�ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2017/2/6ب�شـ ـ ـ ـ ـ�أن حتديـ ـ ـ ــد ر�س ـ ـ ـ ــوم
املرحل ــة الأول ــى من االعتم ــاد امل�ؤ�س�ســي والتظلـم
من تقاريـر تدقيـق اجلـودة امل�ؤ�س�سيـة .
�صـ ــادر ف ــي  2017/3/30بتحديـ ـ ــد ر�سـ ــوم املرحلـ ــة
الثاني ــة مـن االعتم ـ ــاد امل�ؤ�س�سـ ــي (التقوي ــم مقاب ــل
املعايري امل�ؤ�س�سية) والتظلـ ــم مــن تقاريـ ــر ونتائ ــج
التقومي .
�ص ـ ــادر فـي  2017/11/30بتعديــل بعـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الئح ـ ـ ــة �ش ـ ـ ـ ـ�ؤون املوظفيـ ـ ـ ــن بالهيئ ـ ــة العماني ـ ـ ــة
لالعتم ـ ــاد الأكادمي ـ ــي .
الهيئـــــــة العامـــــــــــة لتنميــــــــة امل�ؤ�س�ســـــات
ال�صغيـــرة واملتو�سطـــة
�صادر ف ــي  2017/6/22بتحديـ ــد الر�سـ ــوم واملقابـل
املالـ ــي للخدمـ ــات الت ــي تقدمه ـ ــا الهيئـ ــة العام ــة
لتنميـة امل�ؤ�س�سـات ال�صغيـرة واملتو�سطـة .
هيئـة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
�صـ ــادر ف ــي  2017/3/8ب�إ�ص ـ ـ ــدار الئح ــة تنظيـ ــم
ومراقبة الالفتات الإعالنية باملنطقة االقت�صادية
اخلا�صـة بالدقـم .
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ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/13

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/30

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/35

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/45
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/55

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/1
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/2

رقم
ال�صفحة
�صادر ف ــي  2017/3/21بتعديـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
القـ ـ ـ ــرار رق ــم  2016/8بتحدي ــد ر�س ــوم اخلدم ــات
املقدم ــة مــن هيئــة املنطقة االقت�صادي ــة اخلا�صــة
بالدقم .
974
�صادر ف ــي  2017/5/30ب�إ�صـدار نظام الرتخي�ص
والعمـ ــل باملوقـ ــع التاب ــع للإقليـ ـ ــم اجلمرك ـ ــي فـي
975
املنطقــة االقت�صادي ــة اخلا�ص ــة بالدقـ ــم .
�صـ ـ ــادر ف ـ ـ ـ ــي  2017/6/20بـ�إ�صـ ـ ـ ـ ــدار الـالئح ـ ـ ـ ــة
التنظيمية لرتاخي�ص عمل امل�ستثمرين وتراخي�ص
العمال ـ ــة الأجنب ـيـ ــة وقواعـ ـ ــد نقله ـ ــم وندبهـ ـ ــم
باملنطقـة االقت�صـاديـة اخلــا�صـة بالــدقــم .
979
�صـ ــادر ف ـ ــي  2017/8/24ب�إ�صـدار الئحـة التطويـر
العقـاري فـي املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم 988 .
�صـ ــادر فـ ــي  2017/11/8بتعدي ـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
الق ـ ــرار رق ـ ـ ــم  2016/8بتحديـ ـ ــد ر�س ـ ــوم اخلدمـ ــات
املقدمـة مـن هيئـة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة
996
بالدق ــم .
هـيئــة الوثائــق واملحفوظـات الوطنيـة
�صـ ــادر ف ــي  2017/5/1بتحدي ـ ــد ر�سـ ـ ــوم خدم ـ ـ ــة
إ�تـ ــالف الوثائـ ــق .
997
�صــادر ف ــي  2017/8/27بتحديــد ر�سـ ــوم خدم ـ ــة
اختبـ ـ ـ ــار �أنظمـ ـ ـ ـ ـ ــة �إدارة امل�ستنـ ـ ـ ـ ــدات والوثــائ ـ ـ ــق
1001
الإلكرتوني ـ ـ ــة .
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ال�صفحة

هيئــــة تنظـيــم االت�صــــاالت
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2017/39ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2017/8/10بتعديـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الئح ـ ـ ــة تنظي ـ ـ ــم ت�سجيـ ـ ـ ــل وا�ستخـ ـ ــدام التـ ـ ــرددات
والأجهـ ــزة الراديويـ ــة وحتدي ــد �أ�سعاره ــا .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2017/47ص ـ ــادر فـي  2017/9/21بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الئحـ ـ ـ ــة تنظيـ ـ ــم ت�سجي ـ ــل وا�ستخ ـ ــدام الت ـ ــرددات
والأجهـ ــزة الراديويـة وحتديـد �أ�سعارهـا .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2017/48ص ــادر ف ــي  2017/10/2ب�إ�ص ـ ــدار الئح ـ ـ ــة تنظيـ ـ ــم
جتديـد تراخي�ص الفئ ــة الأول ــى لتقدي ــم خدم ــات
االت�صــاالت العامــة املتنقلــة .
هيئـــــة تنظيـــم الكهربـــــاء
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2017/1صــادر ف ــي  2017/1/26ب�إ�ص ـ ــدار الئح ـ ــة الإبـ ـ ــالغ
عـن الـحوادث اخلطرية فـي قطاع الكهرباء واملياه
املرتبطـة بـه .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2017/2صــادر ف ــي  2017/1/26ب�إ�صـ ــدار الئحـ ــة الوقاي ـ ــة
مــن خماطــر الأعمــال والرتكيبــات الأر�ضيــة ذات
ال�صلــة بقطــاع الكهربــاء .
بلديـــــة م�سقــــــط
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2017/55صـ ــادر ف ــي  2017/3/16ب�شـ ـ ـ�أن حتديـ ــد اجلـ ــزاءات
الإداريـة علـى خمالفـات بلديـة م�سقـط .
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2017/104ص ــادر فـي  2017/5/15ب�شـ ـ ـ�أن تنظيـ ــم ومراقب ـ ــة
مركبـات نقـل النفايـات .
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2017/105ص ـ ــادر فـي  2017/5/15ب�شـ ـ�أن �إيقـ ــاف معامـ ــالت
املت�أخري ــن عن �س ـ ــداد الر�س ــوم وامل�ستحقات املالية
لبلديـة م�سقـط .
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قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/3
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/2804
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/5
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رقم
ال�صفحة
�صادر فـي  2017/9/20بتعديل بع�ض �أحكام لوائح
اال�شرتاط ــات ال�صحي ـ ــة اخلا�صـ ــة بالأن�شطـ ــة ذات
ال�صل ــة بال�صح ــة العام ــة .
1054
�صـ ـ ــادر ف ــي  2017/10/19ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم
تراخي ــ�ص قطـ ــع اجلب ـ ــال و�أعمـ ــال احلف ـ ــر حت ـ ــت
1064
الطريـق .
جملــ�س ال�شــ�ؤون الإداريــة للق�ضـــاء
�ص ــادر ف ــي  2017/4/30ب�إ�صــدار الئح ــة التفتي ــ�ش
1071
الق�ضائ ــي .
مجلــ�س الخدمـــة المدنـيـــة
�صـ ــادر ف ــي  2017/3/27بتعديـ ـ ــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
القـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ــم  2011/8بتحديـ ــد الوظائـ ـ ــف ذات
الطبيعـة اخلا�صة امل�ستثن ـ ـ ــاة مـ ــن �ش ـ ــرط الإعـالن
عن ـ ــد التعيـ ــني .
1085
�صـ ـ ــادر ف ــي  2017/6/5بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الالئحــة التنفـيذيــة لقان ــون اخلدم ــة املدنيـ ــة 1086 .
جملـ�س حمافظـي البنـك املركـزي العمانـي
�صادر ف ــي  2017/5/28ب�إ�صدار النظام الأ�سا�سي
لكليــة الدرا�ســات امل�صرفـية واملالــية .
1087
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
�صادر ف ــي  2017/2/15بتعدي ــل بعـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئحـ ـ ــة التنفيذيـ ـ ـ ــة لنظ ـ ــام املجلـ ــ�س العمان ـ ـ ــي
لالخت�صا�صات الطبية .
1093
�ص ــادر ف ــي  2017/2/21ب�شـ ـ�أن حت�صي ـ ــل الر�سـ ـ ــوم
املاليـة علـى اخلدمــات املقدمـة مـن املجلـ�س .
1094
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رقم
ال�صفحة
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ق ـ ــرار �إداري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/11
قـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/219

قـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2017/220

اللجـنــة الوطنيـــة ملكافحـــة الإرهـــاب
�صـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2017/1/8ب�شـ ـ ـ�أن �إجـ ــراءات تنفيـ ــذ
قـ ـ ـ ــرارات جمل�س الأمن ال�صادرة مبوجب الف�صل
ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة حول منع وقمع
الإرهاب ومتويله .
�ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2017/5/1بتعديـ ـ ــل بع ــ�ض �أحك ـ ــام
القـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ــم  2017/1ب�شـ ـ�أن �إج ـ ــراءات تنفيـ ــذ
قـ ـ ـ ــرارات جملـ�س الأمن ال�صادرة مبـوجـب الف�صل
ال�سابع مـن ميثـ ـ ــاق الأم ـ ــم املتحـ ــدة حـ ــول من ـ ــع
وقمـ ــع الإرهـ ــاب ومتويلـ ــه .
املركــز الوطنـي للإح�صــاء واملعلومــات
�صـ ـ ــادر ف ــي  2017/1/9ب�إ�صـ ـ ــدار النظ ـ ــام الإداري
واملال ــي مل�شـ ـ ــروع التعـ ـ ــداد الإلكت ــرونـ ــي لل�سك ـ ـ ــان
وامل�ساكـ ــن واملن�شـ ـ�آت لع ــام 2020م .
امل�ؤ�س�سـة العامـة للمناطـق ال�صناعيـة
�صــادر ف ــي  2017/1/15ب�إ�صـدار الئحـ ــة املناق�ص ــات
للم�ؤ�س�س ــة العام ــة للمناطـق ال�صناعيـة .
�صادر ف ــي  2017/6/22ب�إ�صـدار الئحة املخالف ــات
واجلـزاءات الإداريـ ــة بامل�ؤ�س�س ـ ــة العامـ ــة للمناطـ ــق
ال�صناعيـة .
�صادر ف ــي  2017/6/22ب�إ�صدار الئح ــة اال�ستثمــار
باملناطـ ــق التابعـ ـ ــة للم�ؤ�س�سـ ـ ــة العامـ ـ ــة للمناط ـ ــق
ال�صناعيـ ـ ــة .
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قـــــــــــــرارات وزاريـــــــــــة
و�أوامـــــــــــــر حمــليـــــــــــة

ديـوان البـالط ال�سلطانـي
قــــرار ديوانـــي
رقـــم 2017/3
بت�شكيـل جملــ�س �إدارة الهيئـة العمانيـة لالعتمـاد الأكادميـي
ا�ستنــادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/54ب�إن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/48ب�إن�شاء جمل�س التعليم واعتماد نظامه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�شكــل جمل�س �إدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي على النحو الآتي :
�سعـادة الدكتــور عبداللـه بـن حممــد بــن عامــر ال�صارمــي

رئي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

الدكتـ ـ ـ ـ ــورة ثويب ـ ــة بنـ ــت �أحمـ ـ ــد بـ ــن عي�سـ ـ ــى الربواني ـ ــة

ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا

الدكتـ ـ ـ ـ ــور �أحم ـ ـ ــد بـ ــن حم�س ـ ــن بـ ـ ــن حمم ـ ـ ــد الغ�سان ـ ـ ــي

ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا

الدكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور �أحم ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن م�سعـ ـ ـ ــود ب ـ ـ ــن عل ـ ـ ــي الكن ـ ـ ـ ــدي

ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا

الدكتـ ـ ـ ـ ــور ه ـ ـ ــالل ب ـ ــن زاه ـ ـ ــر بـ ـ ــن عبداللـ ـ ــه النبهانـ ـ ـ ــي

ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا

الدكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور حم ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن ها�ش ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ــن حممـ ـ ــد الذهـ ـ ـ ــب

ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا

الدكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور عامـ ــر بـ ــن ع ـ ـ ــو�ض بـ ـ ــن �سالـ ـ ــم ال ـ ـ ــروا�س

ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا

الدكتـ ـ ـ ــور يونـ ـ ـ ــ�س بـ ـ ــن خلفـ ـ ــان ب ـ ـ ــن عزي ـ ـ ــز الأخزمـ ـ ـ ــي

ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا

الرئيـ�س التنفيـذي للهيئـة العمانيـة لالعتمـاد الأكادميـي

مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
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املــادة الثانيــــة
ميار�س املجل�س اخت�صا�صاته املن�صو�ص عليها فـي املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2010/54
املــادة الثالثــــة
للمجل�س فـي �سبيل ممار�سته الخت�صا�صاته اال�ستعانة مبن يراه منا�سبا .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  3 :مـن جمـادى الثانيـة 1438هـ
املـوافــــق  2 :مـن مــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر دي ـ ـ ـ ـ ـ ــوان البـ ـ ـ ــالط ال�سلطانـ ـ ـ ــي
رئي 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 التعلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1185
ال�صادرة فـي 2017/3/12م
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قــــرار ديوانـــي
رقـــم 2017/20
ب�شــ�أن �إيقــاف معامـــالت املت�أخريــن
عـن �سـداد الر�سـوم وامل�ستحقـات املاليـة لبلديــة �صحـار
ا�ستنــادا �إىل القانون اخلا�ص بتنظيم بلدية �صحار ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 97/9
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
توقف جميع معامالت الأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات لدى بلدية �صحار �إذا مل يقم �أي منهم
ب�س ــداد الر�س ـ ـ ــوم �أو �أي م�ستحقـ ـ ــات مالي ــة �أخــرى للبلديـ ــة خ ـ ـ ــالل م ـ ـ ــدة �أق�صاه ـ ــا ()30
ثالث ــون يومــا مــن تاريـ ــخ اال�ستحقـ ــاق .
املــادة الثانيــــة
ال يج ــوز رف ــع الإيق ــاف امل�شــار �إليــه فـي املــادة الأول ــى مــن هــذا القــرار �إال بعــد �ســداد كاف ــة
الر�س ــوم وامل�ستحق ــات املاليـ ــة املت�أخـ ــرة لبلدي ـ ــة �صح ـ ــار  ،وال يرتت ـ ــب عل ـ ــى ذلك �أي آ�ث ـ ــار
فـي مواجهــة البلدي ــة .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :مـن حمـــــــــرم 1439هـ
املـوافــــق  17 :مـن �أكتوبـــــــر 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1217
ال�صادرة فـي 2017/11/5م
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خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر دي ـ ـ ـ ـ ـ ــوان البـ ـ ـ ــالط ال�سلطانـ ـ ـ ــي

�أمــر حملــي
رقم 2017/1
بتحديــد الر�ســوم والأثمــان
والت�أمينات وال�ضمانــات املاليــة التي حت�صلهـــا بلديـــة �صحـــار
ا�ستنـادا إ�لـى القانـون اخلـا�ص بالنظـام املالــي لديــوان البــالط ال�سلطانــي ال�صــادر باملر�ســوم
ال�سلطاين رقم , 91/128
و�إىل القانون اخلا�ص بتنظيم بلدية �صحار ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 97/9
و�إىل الأمر املحلي رقم  2004/1ب�ش�أن الر�سوم املحلية بوالية �صحار ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد الر�سوم التي حت�صلها بلدية �صحار وفقا للمالحق (  ) 10-1املرفقة .
املــادة الثانيــــة
حتدد الت�أمينات وال�ضمانات املالية وفقا للملحق رقم (  ) 11املرفق .
املــادة الثالـثــــة
يح ـ ــدد ثم ــن اال�ستمارات وفق ــا للملحـ ــق رقم (  ) 12املرفــق .
املــادة الرابعــة
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر  ،تفر�ض على من يتخلف عــن �ســداد
الر�ســوم امل�ستحق ــة وفقــا لهذا الأمر املحلي غرامة ت�أخري بواقــع (  ) %10ع�ش ــرة فــي املائــة
�شهريــا م ــن قيم ــة الر�س ــم امل�ستحـ ــق  ،حت�ســب بعــد م�ضي (  ) 30ثالثني يوما من تاريخ
اال�ستحقاق  ,وت�ضاعف الغرامة عن كل �شهر ت�ستمر فـيه املخالفة  ,على �أال يزيد جمموعها
على قيمة الر�سم امل�ستحق وفقا لأحكام هذا الأمر .
املــادة اخلام�ســــة
يلغى الأمر املحلي رقم  2004/1امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا الأمر � ,أو يتعار�ض
مع �أحكامه .
املــادة ال�ساد�ســــــة
ين�شر هذا الأمر فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير 2018م .
�صـدر فـي  5 :من ربيـع الثانــي 1439هـ
املوافـــــق  25 :من دي�سمبـــــــــر 2017م
ن�شر هذا الأمـ ــر فـي اجلريدة الر�سمية رق ــم ()1224
ال�صادرة فـي 2017/12/31م
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خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر دي ـ ـ ـ ـ ــوان الب ـ ـ ـ ـ ــالط ال�سلطان ـ ـ ــي

امللحــق رقــم ( ) 1
الر�سـوم البلديـة علـى الأن�شطـة املهنيـة والتجاريـة
� - 1أن�شطة الزراعة واحلراجة و�صيد الأ�سماك ( التجارية )

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

1

زراعة احلبوب ( با�ستثناء الأرز ) ,
واملحا�صيل البقولية والبذور الزيتية

100

2

زراعة الأرز

100

3

زراعة اخل�ضراوات والبطيخيات واجلذور والدرنات

100

4

زراعة ق�صب ال�سكر

100

5

زراعة التبغ

5000

6

زراعة حما�صيل الألياف

100

7

زراعة املحا�صيل الأخرى غري الدائمة

100

8

زراعة الأعناب

100

9

زراعة الفواكه املدارية و�شبه املدارية

100

10

زراعة احلم�ضيات ( املوالح )

100

11

زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة

100
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تابع امللحق رقم (� - 1 : )1أن�شطة الزراعة واحلراجة و�صيد الأ�سماك ( التجارية )

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

12

زراعة �أ�شجار و�شجريات الفواكه الأخرى واجلوزيات

100

13

زراعة الثمار الزيتية

100

14

زراعة حما�صيل امل�شروبات

100

15

زراعة التوابل واملحا�صيل العطرية
وحما�صيل العقاقري واملحا�صيل ال�صيدالنية

100

16

زراعة املحا�صيل الدائمة الأخرى

100

17

زراعة الأحراج و�أن�شطة احلراجة الأخرى

100

18

الزراعة املختلطة

100

19

تربية اخليول واحليوانات اخليلية الأخرى

100

20

تربية اجلمال واحليوانات اجلملية

100

21

تربية ال�ض�أن واملاعز

100

22

تربية الدواجن ( ال�شركات الكبرية )

1000

23

تربية الدواجن
( الأفراد وامل�ؤ�س�سات ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة )

100

24

تربية احليوانات الأخرى

100
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تابع امللحق رقم (� - 1 : )1أن�شطة الزراعة واحلراجة و�صيد الأ�سماك ( التجارية )

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

تربية املا�شية واجلامو�س
تربية املائيات البحرية
تربية املائيات فـي املياه العذبة
ذبح وتهيئة الدواجن والأرانب والطيور
معاجلة البذور للتكاثر
خدمات الدعم للحراجة
�إكثار النباتات ( امل�شاتل )
قطع الأخ�شاب
جمع منتجات الأحراج غري اخل�شبية
ال�صيد والقن�ص و�أن�شطة اخلدمات املت�صلة
�صيد الأ�سماك البحرية ( ال�شركات )
�صيد �أ�سماك املياه العذبة
�أن�شطة حما�صيل بعد احل�صاد
�أن�شطة الدعم للإنتاج احليواين

1000
150
150
50
100
100
50
100
100
100
1000
250
100
100

39

�أن�شطة الدعم لإنتاج املحا�صيل

100

40

�أن�شطة حدائق النباتات
وحدائق احليوانات واملحميات الطبيعية

250
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� - 2أن�شطة التعدين وا�ستغالل املحاجر

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

1

ا�ستخراج النفط اخلام

1500

2

ا�ستخراج الغاز الطبيعي

1500

3

ا�ستخراج اخلث

1500

4

ا�ستخراج امللح

100

5

تعدين ركازات احلديد

1500

6

تعدين ركازات الفلزات غري احلديدية الأخرى

1500

7

تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم

1500

8

تعدين الفحم القا�سي ( الأنفراثيت )

1500

9

تعدين الليغنيت

1500

10

تعدين املعادن الكيميائية ومعادن الأ�سمدة

1500

 11ا�ستغالل املحاجر ال�ستخراج الأحجار والرمال والطفل

1500

12

�أن�شطة التعدين وا�ستغالل املحاجر

1500

13

�أن�شطة الدعم ال�ستخراج النفط والغاز الطبيعي

1500

� 14أن�شطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين وا�ستغالل املحاجر
-30-

1500

 - 3ال�صناعــــــات التحويليـــــــــة
قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
250
250
100
250

م

وعــــــاء الر�ســــــم

1
2
3
4

ت�شغيل امل�سالخ ( ذبح وتهيئة حلوم املوا�شي )
تربيد وجتميد اللحوم
تربيد وجتميد الفواكه واخل�ضراوات
جتهيز وحفظ ال�سمك والق�شريات والرخويات
جتهيز وحفظ الأ�سماك
والأحياء املائية على ال�سفن املتخ�ص�صة
جتهيز وحفظ الفاكهة واخل�ضراوات

500

7

جتهيز وحفظ اللحوم

500

8

جتهيز وب�سرتة وتعبئة احلليب واللنب الطازج

100

9

حت�ضري �أو تعليب �أو حفظ الفواكه وع�صريها

250

5
6

10
11

حت�ضري �أو تعليب �أو حفظ اخل�ضراوات
الطازجة �أو املطبوخة وع�صريها
حفظ وحتمي�ص وتعبئة املك�سرات ب�أنواعها

 12جتفـيف وتعبئة التمور والعنب والتني و�صنع منتجاتها

250

250
150
150

13

تعبئة الزيوت والدهون النباتية بعد تكريرها

1000

14

طحن وتعبئة احلبوب
( قمح  ,ذرة � ,شعري ) ال�شركات

1500
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تابع امللحق رقم ( - 3 : )1ال�صناعات التحويلية
م

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

وعــــــاء الر�ســــــم
طحن وتعبئة احلبوب
( قمح  ,ذرة � ,شعري ) املحالت
خمبز يدوي ( تنور )
�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع منتجات املخابز
حتمي�ص النب �أو طحنه �أو تعبئته و�صنع بدائل النب
�صنع منتجات طواحني احلبوب ( �شركات )
�صنع منتجات طواحني احلبوب ( حمالت )
تكرير وطحن ملح الطعام
�صنع منتجات الألبان
�صنع الن�شا ومنتجات الن�شا
�صنع منتجات املخابز ( �آيل )
�صنع منتجات املخابز (ن�صف �آيل )
�صنع منتجات املخابز (يدوي )
�صنع خبز الأكالت التقليدية ورقائق املعجنات النية

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
100
50
250
500
1500
150
500
1000
1000
250
150
50
150

28

�صنع املنتجات اخلفـيفة مثل  :رقائق الذرة
وكعك دقيق الذرة ( التورتيال ) غري معد باخلبز

250

29

�صنع احللويات العربية ( ت�شمل املعمول وخالفه )

250
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تابع امللحق رقم ( - 3 : )1ال�صناعات التحويلية
م

وعــــــاء الر�ســــــم

30
31
32
33
34
35

�صنع رقائق البطاط�س
�صنع املتاي
�صنع احلليب املجفف ( البودرة ) واملكثف
�صنع ال�سكر
�صنع الكاكاو وال�شوكوالتة واحللويات ال�سكرية
�صنع احللوى العمانية
�صنع املعكرونة و�شرائط املعكرونة والك�سك�سي واملنتجات
الن�شوية املماثلة
�صنع العجائن املح�شوة املطبوخة �أو غري املطبوخة
�صنع وجبات و�أطباق جاهزة
�صنع منتجات الأغذية الأخرى
�صنع املثلجات ( الآي�س كرمي )
�صنع الزيوت والدهون النباتية واحليوانية

36
37
38
39
40
41

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
1000
250
1000
1000
1000
150
1000
200
150
1000
500
1000

42

�صنع خال�صات ومك�سبات الطعم للمواد الغذائية
وامل�شروبات ( ماء الورد  ,الفانيال )

500

43
44

طحن وتعبئة البهارات والتوابل
�صنع الأعالف احليوانية املح�ضرة

250
1000
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تابع امللحق رقم ( - 3 : )1ال�صناعات التحويلية
م

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

وعــــــاء الر�ســــــم
�صنع امل�شروبات غري الكحولية ,
�إنتاج املياه املعدنية واملياه الأخرى املعب�أة فـي زجاجات
�صنع منتجات التبغ
حت�ضري وغزل �ألياف املن�سوجات
غزل وحت�ضري اخليوط ال�صناعية كالنايلون والديلون
ن�سج املن�سوجات
�إمتام جتهيز املن�سوجات
تبيي�ض و�صبغ وطبع الألياف الن�سيجية
ق�ص وتف�صيل املفرو�شات والأ�صناف املح�شوة والأغطية
املنزلية مثل  :املالءات � ,أكيا�س الو�سائد  ,املفار�ش ,
الأحلفة  ,الو�سائد  ,و�أكيا�س النوم للرحالت و�أنواع
البيا�ضات الأخرى
ق�ص وتف�صيل ال�ستائر
ق�ص وتف�صيل اخليام والأ�شرعة وال�شاالت و�أغطية
ال�سيارات والأثاث والآالت ( �شركات )
ق�ص وتف�صيل اخليام والأ�شرعة وال�شاالت و�أغطية
ال�سيارات والأثاث والآالت والب�ضائع ( حمالت )
التطريز اليدوي واجلاكار
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
1000
5000
250
500
500
250
500
500
75
1000
75
75

تابع امللحق رقم ( - 3 : )1ال�صناعات التحويلية
م

وعــــــاء الر�ســــــم

57

تف�صيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية العربية
( حمالت تف�صيل خياطة املالب�س الرجالية )
تف�صيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية غري العربية
تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية
تف�صيل وخياطة املالب�س الريا�ضية
تف�صيل وخياطة املالب�س الع�سكرية
�صنع وتف�صيل مالب�س الرجال والن�ساء والأطفال الأخرى
�صنع وتف�صيل الكمة العمانية
تف�صيل وخياطة العبايات الن�سائية
�صنع حقائب الأمتعة
وحقائب اليد وما �شابهها  ,وال�سروج والأعنة
�صنع الأحذية ( امل�صانع )
�صنع الأحذية ( املحالت )
�صنع منتجات خ�شبية متنوعة ( ور�ش جنارة )
�صنع متاثيل وحتف �صغرية و�أطر الرباويز
و�صناديق جموهرات وعلب حتف من اخل�شب
�صنع خام الورق الذي ت�صنع منه الفوط
واملناديل وورق الوجه و�صنع ورق اللف والتغليف

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
75
75
75
75
500
1000
100
75
1000
1000
50
150
200
500

تابع امللحق رقم ( - 3 : )1ال�صناعات التحويلية
م

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

وعــــــاء الر�ســــــم
�صنع الورق املموج والورق املقوى
والأوعية امل�صنوعة من الورق والورق املقوى
�صنع علب كرتون � ,صناديق � ,شنط مطوية
�أو مفردة من الورق �أو من الورق املقوى ( غري مموج )
�صنع �أوعية التغليف الأخرى
( علب حفظ امللفات � ,أغلفة الأ�سطوانات )
�صنع الورق املقوى متعدد الطبقات ( الكرتون )
و�صنع الورق املقوى امل�ضغوط امل�ستخدم
فـي البناء والت�شييد والأعمال الأخرى
�صنع �أ�صناف �أخرى من الورق والورق املقوى
�صنع احل�شو من املواد الن�سيجية مثل :
احلفاظات ال�صحية � ,سدادات قطنية لوقف النزيف
�صنع الدفاتر والكرا�سات املدر�سية  ,والأ�صناف املكتبية
واملدر�سية والتجارية الأخرى الورقية
�صنع منتجات ورقية للأغرا�ض املنزلية
مثل الأطباق والأكواب وال�صواين
�صنع ورق الزينة والورق ال�صناعي
وورق اجلدران والتف�صيل
طباعة الألبومات اخلا�صة بال�صور والدفاتر التجارية

-36-

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

تابع امللحق رقم ( - 3 : )1ال�صناعات التحويلية
م

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

وعــــــاء الر�ســــــم
�صنع ورق الكتابة والر�سم والطباعة
والورق ال�شفاف وامل�صقول والورق امل�صمغ
�أو الال�صق اجلاهز لال�ستعمال والأنواع الأخرى
الطباعة
الطباعة با�ستخدام الآالت النا�سخة
واحلا�سب الآيل والآالت املكتبية الأخرى مثل :
نا�سخات ال�صور �أو النا�سخات احلرارية
الطباعة الرقمية
�أن�شطة اخلدمات املت�صلة بالطباعة
جتليد الكتب وامل�ستندات
جتهيز و�إعداد حروف الطباعة
ا�ستن�ساخ و�سائط الإعالم امل�سجلة
ا�ستن�ساخ برامج احلا�سب الآيل اجلاهزة
�صنع منتجات �أفران الكوك
�صنع املنتجات النفطية املكررة
م�صافـي النفط وم�شتقاته
�صنع �أنواع الوقود ال�سائلة
( البنزين  ,الكريو�سني  ,الديزل )
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
500
500
50
75
250
75
75
75
75
500
1500
1500
1500

تابع امللحق رقم ( - 3 : )1ال�صناعات التحويلية
م

وعــــــاء الر�ســــــم

94

�صنع املواد الكيميائية الأ�سا�سية

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
1000

95

�صنع الأ�سمدة واملركبات الأزوتية

1000

96

�صنع اللدائن واملطاط الرتكيبي فـي �أ�شكالها الأولية

1000

97

�صنع مبيدات الآفات
واملنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى

1000

98

�صنع الدهانات والورني�شات والطالءات املماثلة ,
و�أحبار الطباعة واملعاجني امل�ستكية

1000

99

�صنع ال�صابون واملنظفات  ,وم�ستح�ضرات التنظيف
والتلميع  ,والعطور وم�ستح�ضرات التجميل

1000

100

�صنع وجتهيز البخور

250

101

�صنع املنتجات الكيميائية الأخرى

1000

102

�صنع الألياف اال�صطناعية

1000

103

�صنع املواد ال�صيدالنية
واملنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية

1000

�صنع الإطارات والأنابيب املطاطية  ,وجتديد الأ�سطح
104
اخلارجية للإطارات املطاطية و�إعادة بنائها

1000

 105ا�ستبدال الأ�سطح اخلارجية للإطارات الهوائية امل�ستعملة

500
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تابع امللحق رقم ( - 3 : )1ال�صناعات التحويلية
م

وعــــــاء الر�ســــــم

106

�صنع املنتجات املطاطية الأخرى

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
1000

107

�صنع املنتجات اللدائنية

1000

108

�صنع منتجات من اللدائن مثل � :ألواح � ,شرائح ,
�صفائح � ,أ�شرطة  ,موا�سري وخراطيم ولوازمها

500

109

�صنع الزجاج واملنتجات الزجاجية

1000

110

�صنع املنتجات املعدنية الالفلزية الأخرى

1000

111

�صنع املنتجات احلرارية

1000

112

�صنع املنتجات الطفلية الإن�شائية

1000

113

�صنع الأ�سمنت بكافة �أنواعه

1500

114

�صنع املنتجات الأخرى من البور�سلني واخلزف

1000

115

�صنع الأ�سمنت واجلري واجل�ص

1000

116

�صنع �أ�صناف من اخلر�سانة والأ�سمنت واجل�ص

1500

117

قطع وت�شكيل و�صقل الأحجار

1500

118

�صنع احلديد القاعدي وال�صلب

1000

119

�صنع الفلزات الثمينة وغري احلديدية القاعدية

1500

120

�سبك احلديد وال�صلب

1500
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تابع امللحق رقم ( - 3 : )1ال�صناعات التحويلية
قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
500

م

وعــــــاء الر�ســــــم

121

�سبك املعادن غري احلديدية

122

�سبك املعادن غري احلديدية مثل  :الأملنيوم والزنك
والنحا�س ( منتجات تامة ون�صف تامة ال�صنع )

1500

123

�صنع املنتجات املعدنية الإن�شائية

1500

�صنع وتركيب املنتجات املعدنية امل�صنوعة من �أجزاء
فـي الوحدة ذاتها وامل�ستخدمة فـي البناء والت�شييد مثل :
124
النوافذ والأبواب وال�سالمل واملظالت و�أ�شغال معدنية
مماثلة (ور�ش احلدادة )

150

125

ور�ش الأملنيوم

150

126

�صنع ال�صهاريج واخلزانات والأوعية من املعادن

1500

127

�صنع مولدات البخار  ,با�ستثناء مراجل
التدفئة املركزية باملياه ال�ساخنة

1500

128

�صنع الأ�سلحة والذخائر

1500

129

ت�شكيل املعادن بالطرق والكب�س وال�سبك والدلفنة ,
ميتالورجيا امل�ساحيق

1000

130

معاجلة وطلي املعادن  ,املعاجلة بالآالت

250

131

�صنع �أدوات القطع والعدد اليدوية
والأدوات املعدنية العامة

1000
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تابع امللحق رقم ( - 3 : )1ال�صناعات التحويلية
قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
50

م

وعــــــاء الر�ســــــم

132

ن�سخ املفاتيح

133

ال�سيوف واجلنبيات والأ�سلحة والذخائر املماثلة

250

134

�صنع اخلناجر العمانية

75

135

�صنع منتجات املعادن امل�شكلة الأخرى

1500

136

�صنع املكونات واللوحات الإلكرتونية

1500

137

�صنع احلوا�سيب واملعدات امللحقة

1500

138

�صنع معدات االت�صاالت

1500

139

�صنع الإلكرتونيات اال�ستهالكية

1500

140

�صنع معدات القيا�س واالختبار واملالحة والتحكم

1500

141

�صنع ال�ساعات ب�أنواعها ( و�آليات حتديد التوقيتات )

1500

142

�صنع معدات الت�شعيع
واملعدات الكهربائية الطبية والعالجية

1500

� 143صنع الأدوات الب�صرية ومعدات الت�صوير الفوتوغرافـي

1500

144

�صنع الو�سائط املغناطي�سية والب�صرية

1500

145

�صنع املحركات واملولدات واملحوالت الكهربائية
و�أجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فـيها

1500

-41-

تابع امللحق رقم ( - 3 : )1ال�صناعات التحويلية
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

146

�صنع البطاريات واملراكم

1500

147

�صنع كابالت الألياف الب�صرية

1500

148

�صنع الأ�سالك والكابالت الكهربائية
والإلكرتونية الأخرى

1500

149

�صنع �أجهزة الأ�سالك

1500

150

�صنع معدات الإ�ضاءة الكهربائية

1500

151

�صنع الأجهزة الكهربائية املنزلية

1500

152

�صنع املعدات الكهربائية الأخرى

1500

153

�صنع املحركات والتوربينات  ,با�ستثناء
حمركات الطائرات وال�سيارات والدراجات النارية

1500

154

�صنع معدات تعمل بطاقة املوائع

1500

155

�صنع امل�ضخات وال�ضواغط
وال�صنابري وال�صمامات الأخرى

1500

156

�صنع املحامل والرتو�س
وعنا�صر �أجهزة التع�شيق ونقل احلركة

1500

157

�صنع الأفران و�أفران ال�صهر ومواقد �أفران ال�صهر

1500
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تابع امللحق رقم ( - 3 : )1ال�صناعات التحويلية
قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
1500

م

وعــــــاء الر�ســــــم

158

�صنع معدات الرفع واملناولة

159

�صنع الآالت واملعدات املكتبية
( با�ستثناء احلوا�سيب واملعدات امللحقة بها )

1500

160

�صنع العدد اليدوية التي تعمل بالطاقة

1000

161

�صنع الآالت الأخرى متعددة الأغرا�ض

1500

162

�صنع الآالت الزراعية و�آالت احلراجة

1500

163

�صنع �آالت ت�شكيل املعادن والعدد الآلية

1500

164

�صنع �آالت ت�ستعمل فـي امليتالورجيا

1500

� 165صنع �آالت لعمليات التعدين وا�ستغالل املحاجر والت�شييد

1500

166

�صنع �آالت جتهيز الأغذية وامل�شروبات والتبغ

1500

167

�صنع �آالت �إنتاج املن�سوجات وامللبو�سات واجللود

1500

168

�صنع �آالت �أخرى لأغرا�ض خا�صة

1500

169

�صنع املركبات ذات املحركات

1500

170

�صنع الهياكل ( �أعمال جتهيز العربات )
للمركبات ذات املحركات � ,صنع املركبات املقطورة
واملركبات ن�صف املقطورة

1500
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تابع امللحق رقم ( - 3 : )1ال�صناعات التحويلية
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

171

�صنع �أجزاء وتوابع
وحمركات املركبات ذات املحركات

1500

172

بناء ال�سفن واملن�ش�آت العائمة

1500

173

بناء قوارب النزهة والريا�ضة

1500

174

�صنع قاطرات ( جرارات ) وعربات ال�سكك احلديدية

1500

� 175صنع املركبات اجلوية والف�ضائية والآالت املت�صلة بها

1500

176

�صنع مركبات القتال الع�سكرية

1500

177

�صنع الدراجات النارية

1500

178

�صنع الدراجات العادية والكرا�سي املتحركة

1500

179

�صنع معدات النقل الأخرى

1500

180

�صنع الأثاث

1000

181

تنجيد الأثاث مثل :
املراتب  ،املجال�س العربية  ،املجال�س الأفرجنية

75

182

�صنع املجوهرات والأ�صناف املت�صلة

1000

183

�صنع املجوهرات املقلدة والأ�صناف املت�صلة

1000
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تابع امللحق رقم ( - 3 : )1ال�صناعات التحويلية
م

وعــــــاء الر�ســــــم

184

�صنع الآالت املو�سيقية

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
1500

185

�صنع �أدوات الريا�ضة

1500

186

�صنع الألعاب واللعب

1500

187

�صنع الأدوات وامل�ستلزمات الطبية
التي ت�ستخدم فـي عالج الأ�سنان

1500

188

�صنع منتجات �أخرى

1500

189

�إ�صالح منتجات املعادن امل�شكلة

250

190

�إ�صالح الآالت

100

191

�إ�صالح املعدات الإلكرتونية والب�صرية

75

192

�إ�صالح املعدات الكهربائية

75

193

�إ�صالح و�صيانة �شاحنات البطاريات

75

194

�إ�صالح معدات النقل
با�ستثناء املركبات ذات املحركات

150

195

�إ�صالح املعدات الأخرى

150

196

تركيب الآالت واملعدات ال�صناعية

150
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� - 4إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

1

توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها

1500

2

تو�صيل الوقود البخاري وتكييف الهواء

1000

3

توزيع �أنواع الوقود الغازية
عن طريق �شبكة �أنابيب رئي�سية ( املوا�سري(

250

4

�صنع غاز اال�ست�صباح  ,وتوزيع �أنواع الوقود الغازية
عن طريق �أنابيب رئي�سية

1000

� 5صنع الثلج للأغرا�ض الغذائية وغريها  -للتربيد مثال

150

� - 5إمـدادات امليـاه  ،و�أن�شطـة ال�صـرف ال�صحـي و�إدارة النفايـات ومعاجلتهـا

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

1

جتميع املياه ومعاجلتها وتو�صيلها

500

2

حتلية املياه

50
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تابع امللحق رقم (� - 5 : )1إمدادات املياه  ،و�أن�شط ــة ال�صرف ال�صحـي و�إدارة النفايات ومعاجلتها

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

3

نقل وبيع مياه ال�شرب

50

4

ال�صرف ال�صحي

500

5

جمع النفايات غري اخلطرة

100

6

جمع النفايات اخلطرة

500

7

التخل�ص من املخلفات ال�صناعية اخلطرة

100

8

معاجلة النفايات غري اخلطرة وت�صريفها

500

9

معاجلة النفايات اخلطرة وت�صريفها

1000

10

ا�سرتجاع املواد

1000

11

جتهيز ومعاجلة النفايات واخلردة الفلزية و�أ�صناف
املعادن ال�ستخدامها كمواد �أولية

150

12

�أن�شطة �أخرى لإعادة
دوران النفايات واخلردة الفلزية ( املعدنية )

150

13

جتهيز ومعاجلة النفايات واخلردة الالفلزية
( غري املعدنية ) و�أ�صنافها ال�ستخدامها كمواد �أولية

150

14

�أن�شطة املعاجلة وخدمات �إدارة النفايات الأخرى

150
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 - 6الت�شييـــــد
قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

م

وعــــــاء الر�ســــــم

1

مقاوالت البناء ( ال�شركات العاملية وما فـي حكمها )
( �إن�شاءات عامة للمباين ال�سكنية وغري ال�سكنية )
الدرجة املمتازة
الدرجة الأوىل
الدرجة الثانية
الدرجة الثالثة والرابعة
ت�شييد الطرق وال�سكك احلديدية
مقاوالت �إن�شاء الطرق
( ت�شمل ال�شوارع واجل�سور والأنفاق )
�إن�شاء و�إ�صالح املطارات واملرافئ

500

9

ت�شييد امل�شاريع اخلا�صة باملنافع

500

10
11
12
13
14

�أعمال الت�شييد املتعلقة
مب�شاريع الهند�سة املدنية الأخرى
�أن�شطة الت�شييد املتخ�ص�صة الأخرى
الهـ ــدم
حت�ضري املوقع
�أعمال احلفر وردم الأرا�ضي وت�سويتها

500
250
100
100
100

15

تنظيف وت�سوية املوقع

100

2
3
4
5
6
7
8
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300
300
250
150
100
500
500

تابع امللحق رقم ( - 6 : )1الت�شيي ـ ــد
م
16
17
18
19
20
21

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
وعــــــاء الر�ســــــم
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
75
الرتكيبات الكهربائية
75
�أعمال ال�سمكرة والتدفئة وتكييف الهواء
75
تركيبات �إن�شائية �أخرى
75
�إكمال املباين وت�شطيبها
ت�أجري الرافعات التي ي�شغلها عامل
75
75
ت�أجري �آالت ومعدات الت�شييد الأخرى التي ي�شغلها عامل

 - 7جتارة اجلملة والتجزئة � ،إ�صالح املركـبات ذات املحركات والدراجات النارية
م

وعــــــاء الر�ســــــم

1
2
3

بيع املركبات ذات املحركات اجلديدة ( وكيل معتمد )
بيع املركبات ذات املحركات اجلديدة ( معر�ض )
بيع املركبات ذات املحركات امل�ستعملة
بيع املركبات ذات املحركات الأخرى
( ت�شمل الأونا�ش والرافعات و�سيارات الإ�سعاف )
�إ�صالح و�سمكرة ودهان املركبات

4
5
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
1500
250
150
1500
150

تابع امللحق رقم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركـبات ذات املحركـات
والدراجـات الناريــة
قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
وعــــــاء الر�ســــــم
م
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
100
�إ�صالح ميكانيك املركبات
6
100
حمطات غ�سيل وت�شحيم املركبات
7
100
بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات
8
100
 9بيع قطع الغيار امل�ستعملة للمركبات ( �سكراب ال�سيارات )
100
 10بيع قطع غيار ولوازم املعدات الثقيلة ذات املحركات
 11بيع الدراجات النارية وما يت�صل بها من �أجزاء وتوابع
150
�صيانة و�إ�صالح الدراجات النارية
12
75
150
البيع باجلملة نظري ر�سم �أو على �أ�سا�س عقد
13
100
 14جتارة املواد اخلام الزراعية واحليوانات احلية باجلملة
150
البيع باجلملة للفواكه واخل�ضراوات
15
150
البيع باجلملة ملنتجات الألبان والبي�ض
16
البيع باجلملة لزيوت الطعام
150
17
والدهون النباتية واحليوانية
البيع باجلملة للحوم الطازجة
150
18
واملربدة واملثلجة ومنتجات الأ�سماك
البيع باجلملة لل�سكر وال�شاي
150
19
والقهوة والكاكاو والتوابل وامللح
150
البيع باجلملة للحلويات ومنتجات املخابز
20
1500
البيع باجلملة لل�سجائر والتبغ ومنتجاته
21
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تابع امللحق رقم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركـبات ذات املحركـات
والدراجـات الناريــة
قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
وعــــــاء الر�ســــــم
م
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
البيع باجلملة للم�شروبات الغازية
150
22
والع�صائر واملياه املعدنية
150
البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة
23
�أن�شطة �أخرى خا�صة ببيع الأغذية
1500
24
وامل�شروبات والتبغ باجلملة
150
بيع املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية باجلملة
25
150
بيع ال�سلع املنزلية الأخرى باجلملة
26
بيع احلوا�سيب واملعدات الطرفـية
100
27
للحوا�سيب والربجميات باجلملة
بيع املعدات الإلكرتونية ومعدات االت�صاالت
150
28
وقطع غيارها باجلملة
150
بيع الآالت واملعدات واللوازم الزراعية باجلملة
29
150
بيع الآالت واملعدات الأخرى باجلملة
30
بيع �أنواع الوقود ال�صلبة وال�سائلة والغازية
150
31
وما يت�صل بها من منتجات باجلملة
150
بيع املعادن وركازات املعادن باجلملة
32
33

بيع مواد البناء واملواد الإن�شائية املعدنية
ومعدات ال�سباكة والتدفئة ولوازمها باجلملة

250

34

بيع النفايات واخلردة

150
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تابع امللحق رقم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركـبات ذات املحركـات
والدراجـات الناريــة
قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
وعــــــاء الر�ســــــم
م
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
150
جتارة اجلملة غري املتخ�ص�صة
35
البيع بالتجزئة فـي املتاجر غري املتخ�ص�صة
36
500
التي تبيع الأطعمة وامل�شروبات والتبغ �أ�سا�سا
250
اجلمعيات التعاونية
37
3000
الأ�سواق املركزية وما �شابهها
38
50
حمالت البقالة
39
150
الربادات
40
100
التموينات
41
�أنواع البيع الأخرى بالتجزئة
42
1000
فـي املتاجر غري املتخ�ص�صة
1500
جممعات جتارية ا�ستهالكية
43
بيع الأغذية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
44
100
�أن�شطة �أخرى خا�صة ببيع الأغذية
45
1000
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
100
بيع امل�شروبات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
46
البيع بالتجزئة فـي املتاجر
47
1500
املتخ�ص�صة للم�شروبات الروحية
250
 48بيع منتجات التبغ بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
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تابع امللحق رقم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركـبات ذات املحركـات
والدراجـات الناريــة
قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
وعــــــاء الر�ســــــم
م
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
 49بيع وقود ال�سيارات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
100
300
حمطات بيع وقود املركبات
50
250
تزويد ال�سفن بالوقود
51
بيع احلوا�سيب واملعدات الطرفـية للحوا�سيب ,
75
والربجميات  ,ومعدات االت�صاالت  ,بالتجزئة
52
فـي املتاجر املتخ�ص�صة
بيع املعدات ال�صوتية والب�صرية
75
53
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
بيع املن�سوجات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
54
75
بيع الأدوات املعدنية والطالء
75
55
والزجاج بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
البيع بالتجزئة فـي املتاجر
250
56
املتخ�ص�صة ملواد البناء ( معر�ض )
البيع بالتجزئة فـي املتاجر
100
57
املتخ�ص�صة ملواد البناء ( حمل )
بيع ال�سجاد والب�سط وك�سوة الأر�ضيات واحلوائط
250
58
بالتجزئة فـي املحالت املتخ�ص�صة ( معر�ض )
بيع ال�سجاد والب�سط وك�سوة الأر�ضيات واحلوائط
100
59
بالتجزئة فـي املحالت املتخ�ص�صة ( حمل )
البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية املنزلية والأثاث
250
ومعدات الإ�ضاءة وغريها من الأ�صناف املنزلية
60
فـي املتاجر املتخ�ص�صة ( معر�ض )
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تابع امللحق رقم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركـبات ذات املحركـات
والدراجـات الناريــة
قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
وعــــــاء الر�ســــــم
م
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية املنزلية والأثاث
ومعدات الإ�ضاءة وغريها من الأ�صناف املنزلية
100
61
فـي املتاجر املتخ�ص�صة ( حمل )
بيع الكتب وال�صحف والأدوات املكتبية
62
50
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
بيع الت�سجيالت املو�سيقية وت�سجيالت الفـيديو
63
50
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
50
 64بيع الأدوات الريا�ضية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
75
 65بيع الألعاب واللعب بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
بيع امللبو�سات والأحذية والأ�صناف اجللدية
66
250
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ( معر�ض )
بيع امللبو�سات والأحذية والأ�صناف اجللدية بالتجزئة
67
100
فـي املتاجر املتخ�ص�صة ( حمل )
بيع املنتجات ال�صيدالنية والطبية وم�ستح�ضرات
68
100
التجميل و�أدوات الزينة بالتجزئة فـي متاجر متخ�ص�صة
بيع الب�ضائع اجلديدة الأخرى بالتجزئة
69
75
فـي متاجر متخ�ص�صة
البيع بالتجزئة فـي املتاجر
70
100
املتخ�ص�صة للذهب واملجوهرات
100
 71البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لل�ساعات ب�أنواعها
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تابع امللحق رقم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركـبات ذات املحركـات
والدراجـات الناريــة
قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
وعــــــاء الر�ســــــم
م
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
72
150
للأنابيب وم�ستلزماتها
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
150
73
لأجهزة ومعدات الطاقة ال�شم�سية
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
74
150
لأدوات ومعدات �إطفاء احلريق والأمن وال�سالمة
البيع بالتجزئة فـي املتاجر
75
150
املتخ�ص�صة لأدوات ومواد حربية
البيع بالتجزئة فـي املتاجر
150
76
املتخ�ص�صة لآالت ومعدات املطابع
150
 77البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملعدات �ضخ املياه
البيع بالتجزئة فـي املتاجر
78
250
املتخ�ص�صة لأدوات ال�صناعات البرتولية
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
150
79
حلاويات �سكنية متنقلة ( الكرفانات )
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
250
للآالت ومعدات الت�شييد والبناء
80
والهند�سة املدنية النفطية واملعدات الثقيلة و�صيانتها
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للطائرات
250
81
و�أدوات ومعدات املطارات والطائرات
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تابع امللحق رقم (  - 7 : ) 1جتـارة اجلملـة والتجزئـة � ،إ�صـالح املركـبات ذات املحركـات
والدراجـات الناريــة
قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
وعــــــاء الر�ســــــم
م
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
البيع بالتجزئة فـي املتاجر
250
82
املتخ�ص�صة للألعاب النارية
البيع بالتجزئة فـي املتاجر
250
83
املتخ�ص�صة لآالت ومعدات امل�صانع
100
بيع الب�ضائع امل�ستعملة بالتجزئة
84
100
البيع بالتجزئة لقطع الغيار امل�ستعملة
85
بيع الأغذية وامل�شروبات ومنتجات التبغ
100
86
بالتجزئة فـي الأك�شاك والأ�سواق
بيع املن�سوجات وامللبو�سات
75
87
والأحذية بالتجزئة فـي الأك�شاك والأ�سواق
 88بيع ال�سلع الأخرى بالتجزئة فـي الأك�شاك والأ�سواق
75
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
150
89
ملعدات و�أجهزة املالحة
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
90
250
لأدوات ومعدات املوانئ
البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفـيذ
100
91
طلبات ال�شراء �أو عن طريق الإنرتنت
�أنواع البيع بالتجزئة الأخرى
150
92
خارج املتاجر والأك�شاك والأ�سواق
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 - 8النقــــل والتخزيـــــــن

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

1

نقل الركاب بال�سكك احلديدية فـيما بني املدن

500

2

نقل الب�ضائع بال�سكك احلديدية

500

3

النقل الربي للركاب فـي املدن وال�ضواحي

100

4

�أنواع النقل الربي الأخرى للركاب

100

5

النقل الربي للركاب املحدد
مبواعيد ( النقل العام )

150

6

النقل الربي للب�ضائع

100

7

النقل بخطوط الأنابيب

500

8

ت�شغيل و�صيانة حمطات ال�ضخ وخطوط الأنابيب

100

9

النقل املائي البحري وال�ساحلي للركاب

100

10

النقل املائي البحري وال�ساحلي للب�ضائع

250

11

النقل املائي الداخلي للركاب

250

12

النقل املائي الداخلي للب�ضائع

250

13

النقل اجلوي للركاب

500
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تابع امللحق رقم (  - 8 : ) 1النقـ ــل والتخزي ـ ـ ــن
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

14

النقل اجلوي للب�ضائع

500

15

التخزين

100

16

�أن�شطة اخلدمات املت�صلة بالنقل الربي

100

�أن�شطة اجلر وامل�ساعدة على الطريق
17
( مبا فـيها �سحب ونقل ال�سيارات العاطلة ) ( الأفراد )

50

�أن�شطة اجلر وامل�ساعدة على الطريق
18
( مبا فـيها �سحب ونقل ال�سيارات العاطلة ) ( ال�شركات )

100

19

ت�شغيل ( �إدارة و�صيانة ) حمطات �شحن ال�سلع
فـي حمطات ال�سكك احلديدية واحلافالت

500

20

�أن�شطة اخلدمات املت�صلة بالنقل املائي

250

21

�أن�شطة اخلدمات املت�صلة بالنقل اجلوي

250

22

مناولة الب�ضائع

100

23

�أن�شطة دعم النقل الأخرى

250

24

�أن�شطة الربيد

100

25

�أن�شطة �شركات نقل الربيد اخلا�صة

100
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� - 9أن�شطة الإقامة واخلدمات الغذائية

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

الفنـــــادق واملنتجعـــــــات
1
2
3

فنادق ومنتجعات �سبع جنوم
فندق خم�س جنوم
فندق �أربع جنوم

3000
1500
1000

4

فندق ثالث جنوم

500

5
6

فندق جنمتان
فندق جنمة واحدة

250
150

7

ال�شقق املفرو�شة و( الفندقية )

150

8

بيوت ال�شباب

100

9

ال�شاليهات واال�سرتاحات

150

10

ت�أجري وحدات اقت�سام الوقت

150

11

بيوت ال�ضيافة

100

12

النزل الرتاثية

100

13

النزل اخل�ضراء

100

14

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�أن�شطة الإقامة الق�صرية املدى

100
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تابع امللحق رقم ( � - 9 : ) 1أن�شطة الإقامة واخلدمات الغذائية

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

15

�أماكن املخيمات واملتنزهات الرتفـيهية
التي تتيح مكانا لل�سيارات واملتنزهات
التي تتيح مكانا للمقطورات

100

16

مرافق الإقامة الأخرى( بيوت الطلبة والطالبات )

100

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

�أن�شطة املطاعم وخدمات الأطعمة املتنقلة
مطاعم عاملية و�سياحية
مطاعم فئة �أوىل
مطاعم فئة ثانية
مطاعم فئة ثالثة
حمالت الوجبات ال�سريعة
حمالت البوظة ( الآي�س كرمي )
حمالت �شوي الأ�سماك وامل�أكوالت البحرية
حمالت �شوي اللحوم ( امل�شاكيك )
بيع الذرة
املقاهي التي تقدم وجبات الطعام �أ�سا�سا

100
500
250
150
100
100
50
100
50
50
75

28

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�أن�شطة
املطاعم وخدمات الأطعمة املتنقلة

100
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تابع امللحق رقم ( � - 9 : ) 1أن�شطة الإقامة واخلدمات الغذائية

م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

29
30
31
32
33
34
35
36

مقهى عاملي
تقدمي وجبات الطعام فـي املنا�سبات
�أن�شطة خدمات الطعام الأخرى
�شركات جتهيز الطعام ( متوين و�إعا�شة )
�أن�شطة تقدمي امل�شروبات
املقاهي
مقهى تقدمي �شي�شة ( الأرجيلة )
البارات

150
150
150
150
50
50
4000
1500

 - 10املعلومــــات واالت�صـــــاالت
م

وعــــــاء الر�ســــــم

1
2
3

ن�شر الكتب
ن�شر ال�صحف واملجالت والدوريات
ن�شر املجالت الدورية العلمية والأدبية والتقنية
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
50
250
100

تابع امللحق رقم (  - 10 : ) 1املعلومـ ــات واالت�ص ـ ــاالت
م

وعــــــاء الر�ســــــم

4

ن�شر ال�صحف وغريها على ال�شبكة املعلوماتية
( الإنرتنت )
�أن�شطة الن�شر الأخرى
ن�شر ال�صور الفوتوغرافـية والنقو�ش
ن�شر النماذج واملل�صقات
ن�شر الربجميات
�أن�شطة �إنتاج الأفالم والفـيديو والربامج التلفزيونية
�أن�شطة ما بعد الإنتاج لأفالم ال�سينما والفـيديو
والربامج التلفزيونية
�أن�شطة توزيع الأفالم ال�سينمائية والفـيديو
والربامج التلفزيونية
�أن�شطة عر�ض الأفالم ال�سينمائية
�أن�شطة ن�شر الت�سجيالت ال�صوتية واملو�سيقى
الإذاعة ال�صوتية
�أن�شطة الربجمة والإذاعة التلفزيونية
البث التلفزيوين عن طريق ال�شبكة املعلوماتية
( الإنرتنت )
�أن�شطة االت�صاالت ال�سلكية
�أن�شطة االت�صاالت الال�سلكية
�صيانة ال�شبكات
�أن�شطة االت�صاالت ال�ساتلية

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
150
150
100
100
150
250
100
150
300
100
250
150
150
250
250
100
100

تابع امللحق رقم (  - 10 : ) 1املعلومـ ــات واالت�ص ـ ــاالت
م

وعــــــاء الر�ســــــم

21
22

�أن�شطة االت�صاالت الأخرى
�أن�شطة الربجمة احلا�سوبية
�أن�شطة اخلربة اال�ست�شارية احلا�سوبية
و�إدارة املرافق احلا�سوبية
�أن�شطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلا�سوب الأخرى
جتهيز البيانات وا�ست�ضافة املواقع
على ال�شبكة وما يت�صل بذلك من �أن�شطة
بوابات ال�شبكة
�أن�شطة وكاالت الأنباء
�أن�شطة خدمات املعلومات الأخرى

23
24
25
26
27
28

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
100
75
75
100
100
150
250
150

 - 11الأن�شطــة املاليـــة و�أن�شطـــة الت�أمــــني
م

وعــــــاء الر�ســــــم

1
2
3

�أنواع الو�ساطة املالية الأخرى
البنوك التجارية
البنوك املتخ�ص�صة
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
250
1500
1000

تابع امللحق رقم (  - 11 : ) 1الأن�شطــة املالي ــة و�أن�شط ــة الت�أمـ ــني
م

وعــــــاء الر�ســــــم

4

�أن�شطة ال�شركات القاب�ضة
�أن�شطة ا�ستثمار الأموال والأوراق املالية
( �أ�سهم و�سندات )
الت�أجري املايل
�أ�شكال منح القرو�ض الأخرى
�أن�شطة اخلدمات املالية الأخرى  ,با�ستثناء
متويل الت�أمني واملعا�شات التقاعدية
�إدارة الأ�سواق املالية
�أن�شطة الو�ساطة املتعلقة بعقود الأوراق املالية
وال�سلع الأ�سا�سية
الأن�شطة الأخرى امل�ساعدة لأن�شطة اخلدمات املالية
تقييم املخاطر والأ�ضرار
�أن�شطة وكالء و�سما�سرة الت�أمني
�أن�شطة �أخرى م�ساعدة للت�أمني
ومتويل املعا�شات التقاعدية
�أن�شطة �إدارة الأموال
الت�أمني على احلياة
الت�أمني  ,بخالف الت�أمني على احلياة
�إعادة الت�أمني

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
200
150
200
100
100
200
200
200
100
150
150
150
200
200
150

 - 12الأن�شطة العقارية
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

1

الأن�شطة العقارية فـي املمتلكات اململوكة �أو امل�ؤجرة

100

2

الأن�شطة العقارية على �أ�سا�س ر�سوم �أو عقود
( �سم�سرة العقارات /تثمني املمتلكات )

100

 - 13الأن�شطة املهنية والعلمية والتقنية

م

وعــــــاء الر�ســــــم

1
2

الأن�شطة القانونية
مكتب التوثيق العام
الأن�شطة املحا�سبية و�أن�شطة م�سك الدفاتر
ومراجعة احل�سابات  ,واال�ست�شارات ال�ضريبية
�أن�شطة اخلربة اال�ست�شارية فـي جمال الإدارة
الأن�شطة املعمارية والهند�سية ,
واخلدمات اال�ست�شارية الفنية املت�صلة بها
مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية املعمارية واملدنية
مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية املعمارية

3
4
5
6
7
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
100
100
100
100
200
200
100

تابع امللحق رقم (  - 13 : ) 1الأن�شطة املهنية والعلمية والتقنية
م

وعــــــاء الر�ســــــم

8

مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية املدنية

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
100

9

مكاتب الهند�سة املعمارية واملدنية

200

10

املكاتب الهند�سية والتقنية املتعلقة
بالأن�شطة التخ�ص�صية جلميع فروع الهند�سة

200

11

�أن�شطة تخطيط وت�صميم املناظر الطبيعية

100

12

االختبارات والتحليالت التقنية

100

13

البحث والتطوير التجريبي فـي جمال
العلوم الطبيعية والهند�سة

100

14

البحث والتطوير التجريبي فـي جمال
العلوم االجتماعية والإن�سانية

100

15

الإعـ ـ ـ ـ ـ ــالن

100

16

م�ؤ�س�سات ووكاالت الدعاية والإعالن

150

17

�أبحاث ال�سوق وا�ستطالعات الر�أي

100

18

�أن�شطة الت�صميم املتخ�ص�صة

100

19

�أن�شطة الت�صوير

100

20

الأن�شطة املهنية والعلمية والتقنية الأخرى

100

21

الأن�شطة البيطرية

100
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� - 14أن�شطة اخلدمات الإدارية وخدمات الدعم
م

وعــــــاء الر�ســــــم

1

ت�أجري املركبات ذات املحركات

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
100

2

ت�أجري ال�سلع الرتفـيهية والريا�ضية

50

3

ت�أجري �شرائط و�أقرا�ص الفـيديو

50

4

ت�أجري ال�سلع ال�شخ�صية واملنزلية الأخرى

50

5

ت�أجري الآالت واملعدات الأخرى وال�سلع احلقيقية

100

6

ت�أجري معدات النقل اجلوي ( بدون م�شغل )

300

7

ت�أجري عدد و�آالت ومعدات التعدين وحقول النفط

250

8

ت�أجري الكرفانات و�سيارات التخييم واحلاويات
واملن�صات ( بدون �سائق )

300

9

�أن�شطة وكاالت الت�شغيل

100

10

�أن�شطة وكاالت الت�شغيل امل�ؤقت

100

11

تقدمي موارد ب�شرية �أخرى

100

12

�أن�شطة وكاالت ال�سفر

100

13

�أن�شطة م�شغلي اجلوالت ال�سياحية

50

14

خدمات احلجز الأخرى والأن�شطة املت�صلة بها

100

15

مكاتب التن�سيق الطبي

100
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تابع امللحق رقم ( � - 14 : ) 1أن�شطة اخلدمات الإدارية وخدمات الدعم
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

16

�أن�شطة الأمن اخلا�صة

100

17

�أن�شطة خدمات نظم الأمن

100

18

�أن�شطة متكاملة لدعم املرافق

100

19

التنظيف العام للمباين

100

20

�أن�شطة تنظيف املباين والتنظيف ال�صناعي الأخرى

100

21

الأن�شطة املتعلقة بخدمة و�صيانة وجتميل املواقع

100

22

�أن�شطة اخلدمات الإدارية املتكاملة للمكاتب

100

23

ت�صوير امل�ستندات وحت�ضري الوثائق
وغريها من �أن�شطة الدعم املتخ�ص�صة للمكاتب

50

24

�أن�شطة مراكز النداء

50

25

تنظيم امل�ؤمترات واملعار�ض التجارية

250

26

�أن�شطة وكاالت حت�صيل املدفوعات ومكاتب االئتمان

100

27

�أن�شطة التغليف والتعبئة

100

28

�أن�شطة التعبئة والتغليف ( حل�ساب الغري )

100

29

�أن�شطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال

75
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 - 15الإدارة العامة والدفاع  ،ال�ضمان االجتماعي الإلزامي

م

وعــــــاء الر�ســــــم

1

الأن�شطة العامة للإدارة العامة
تنظيم �أن�شطة تقدمي الرعاية ال�صحية والتعليم
واخلدمات الثقافـية وغريها من اخلدمات االجتماعية ,
فـيما عدا ال�ضمان االجتماعي
تنظيم �أن�شطة ت�سيري الأعمال
وامل�ساهمة فـي حت�سني عملياتها
�أن�شطة الدفاع
�أن�شطة النظام العام وال�سالمة

2
3
4
5

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
100
100
50
100
100

 - 16التعليــــم اخلـــــا�ص
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

1

التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي

150

2

التعليم الثانوي العام ( الدبلوم العام )

150

3

التعليم الثانوي الفني واملهني

150

4

التعليم العايل

250
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تابع امللحق رقم (  - 16 : ) 1التعليـ ــم اخل ـ ــا�ص
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

5

التعليم فـي جمال الريا�ضة والرتفـيه

150

6

التعليم الثقافـي

150

7

معاهد تعليم املو�سيقى

100

8

�أنواع التعليم الأخرى

150

9

�أن�شطة دعم التعليم

100

� - 17أن�شطــة �صحــة الإن�ســـان واخلدمـــة االجتماعيـــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

1
2
3
4

�أن�شطة امل�ست�شفـيات
�أن�شطة العيادات الطبية وعيادات الأ�سنان
الأن�شطة الأخرى فـي جمال �صحة الإن�سان
مرافق تقدمي الرعاية التمري�ضية مع الإقامة
�أن�شطة الرعاية مع الإقامة فـي امل�ؤ�س�سات اخلا�صة
بالتخلف العقلي وال�صحة النف�سية والإدمان

5
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قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
300
100
100
100
100

تابع امللحق رقم ( � - 17 : ) 1أن�شطــة �صحــة الإن�س ــان واخلدم ــة االجتماعي ــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

6

�أن�شطة تقدمي الرعاية مع الإقامة  ,لكبار ال�سن
والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
�أن�شطة الرعاية الأخرى مع الإقامة
�أن�شطة العمل االجتماعي بدون الإقامة  ,لكبار ال�سن
والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
�أن�شطة العمل االجتماعي الأخرى بدون الإقامة

7
8
9

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
100
100
100
100

 - 18الفنـــون والرتفـيـــــه والت�سليــــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

1

الأن�شطة الإبداعية والفنون و�أن�شطة الرتفـيه

100

2

�أن�شطة املكتبات واملحفوظات

100

3

�أن�شطة املتاحف وت�شغيل املواقع واملباين التاريخية

100

4

ت�شغيل املرافق الريا�ضية

100

5

مراكز اللياقة البدنية ت�شمل مراكز كمال الأج�سام

100
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تابع امللحق رقم (  - 18 : ) 1الفن ــون والرتفـي ـ ــه والت�سليـ ــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

6
7
8
9
10
11

تنظيم الفعاليات الريا�ضية
�أن�شطة �أخرى خا�صة بت�شغيل املرافق الريا�ضية
�أن�شطة النوادي الريا�ضية
الأن�شطة الريا�ضية الأخرى
�أن�شطة مدن الت�سلية ومدن الألعاب
�أن�شطة الت�سلية والرتفـيه الأخرى

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
100
100
100
100
150
100

� - 19أن�شطــــة اخلدمــــات الأخـــرى
م
1
2
3

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
وعــــــاء الر�ســــــم
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م
50
�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب واملعدات الطرفـية للحا�سوب
50
�إ�صالح معدات االت�صاالت
50
�إ�صالح الأجهزة الإلكرتونية اال�ستهالكية

4

�إ�صالح الأجهزة املنزلية
واملعدات املنزلية ومعدات احلدائق

50

5

�إ�صالح الأحذية واملنتجات اجللدية

50
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تابع امللحق رقم ( � - 19 : ) 1أن�شطـ ــة اخلدمـ ــات الأخ ــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريـال العمانـي
مع الالفتة التجارية
مب�ساحــة
2
ال تزيد على  5م

6

�إ�صالح الأثاث واملفرو�شات املنزلية

50

7

�إ�صالح ال�سلع ال�شخ�صية واملنزلية الأخرى

50

8

غ�سيل املن�سوجات ومنتجات الفراء
وتنظيفها ( اجلاف )

75

9

ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل الأخرى

75

10

ق�ص وت�صفـيف ال�شعر واحلالقة للرجال

50

11

ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء

50

12
13

ق�ص وت�صفـيف ال�شعر واحلالقة للأطفال
�أن�شطة اخلدمات ال�شخ�صية الأخرى
�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�أن�شطة
اخلدمات ال�شخ�صية الأخرى

50
100

14
15

الأندية ال�صحية ( م�ساج  ،حمام بخاري )

100
250

* حت�سـ ـ ــب اخلدمـ ــة التف�ضيلي ـ ــة بن�سبـ ــة ( )%20ع�شري ـ ــن باملائـ ــة من �أ�صـ ــل الر�سـ ـ ــم
امل�ستحق م�ضافـ ــا �إىل قيمــة ر�ســم اخلدمــة � ،شريطة �أال يقــل ر�سم اخلدم ــة التف�ضيلي ــة
عـ ــن ( )50خم�س ــني رياال عمانـيــا .

-73-

امللحــق رقـــم ( ) 2
ر�ســـوم اخلدمــــات البلديــة
علـى نزالء الفنادق واملطاعـم العاملية وال�سياحية ورواد مراكـز فنون الت�سلية
م

قيمـة الر�ســم
بالريـــال العمانـي

وعــــــاء الر�ســــــم

نزالء ورواد الفنادق وال�شقق الفندقية
وال�شقق املفرو�شة وبيوت ال�شباب و�أماكن املخيمات
واملتنزهات الرتفـيهية التي تتيح مكانا لل�سيارات
()%5
 1واملقطورات ومرافق الإقامة الأخرى واملطاعم من قيمة املبيعات واخلدمات
واملقاهي العاملية وال�سياحية واملطاعم امل�سجلة
مبا فـيها ر�سوم اخلدمة
بالدرجة املمتازة والأوىل ح�سب ت�صنيف البلدية
( با�ستثناء الدبلوما�سيني )
رواد مراكز و�صاالت الت�سلية والرتفـيه والألعاب
()%10
2
من قيمة التذاكــر
ودور ال�سينما وامل�سارح واحلفالت الفنية واملتاحف
امللحــق رقــم ( ) 3
ر�سـوم ذبح احليوانات بامل�سالـخ البلديـة
قيمة الر�سم
م

وعــاء الر�ســم

بالريال العماين
ذبح

تقطيع

1

عجول � /أبقار

2

2

2

قعدان  /جمال

4

4

3

�أغنام  /ماعز

1

1
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امللحــق رقــم ()4
ر�ســوم �إيــواء و�إعا�شــة احليوانــات ال�سائبــة بحظائــر البلديــة
قيمــة الر�ســم
بالريـــال العمانـي

م

وعــــــاء الر�ســــــم

1

�إيواء الإبل والأبقار واخليول ال�سائبة

2

�إيواء ال�ض�أن واملاعز

3

�إيواء احلميــر

()15
يوميا عن كل ر�أ�س
()5
يوميا عن كل ر�أ�س
()10
يوميا عن كل ر�أ�س

امللحــق رقـــم ( ) 5
ر�ســوم تراخيـــ�ص البنــــاء
م

وعــــــاء الر�ســــــم

1

التدقيق على اخلرائط لل�سكن
( بحد �أق�صى وحدتان �سكنيتان )
التدقيق على اخلرائط للمباين
( �أكرث من وحدتني �سكنيتني )
ر�سوم طابق الت�سوية
( بحد �أق�صى وحدتان �سكنيتان )
ر�سوم طابق الت�سوية للمباين اال�ستثمارية
( �أكرث من وحدتني �سكنيتني )
ر�سوم مواقف ال�سيارات
( بحد �أق�صى وحدتان �سكنيتان )
ر�سوم مواقف ال�سيارات للمباين اال�ستثمارية
( �أكرث من وحدتني �سكنيتني )

2
3
4
5
6
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قيمــة الر�ســم
بالريـــال العمانـي
 100بي�سة لكل م2
 200بي�سة لكل م2
 100بي�سة لكل م2
 200بي�سة لكل م2
 100بي�سة لكل م2
 200بي�سة لكل م2

تابع امللحـق رقم (  : ) 5ر�ســوم تراخيــ�ص البنــاء
م

وعــــــاء الر�ســــــم

7

امل�ساحة الزائدة
على ( )%50بطابق ال�سطح للمباين

قيمــة الر�ســم
بالريـــال العمانـي
 7لكل م2

10

زيادة م�ساحة طابق ال�سرداب
عن م�ساحة الطابق الأر�ضي بالن�سبة
للأرا�ضي ال�سكنية اال�ستثمارية -
ال�سكنية  /التجارية  -التجارية
ال�سماح لال�ستعمال ال�سكني
بطابق ال�سرداب مبباين الفلل فقط
�إجراء تعديل
فـي اخلرائط امل�صدق عليها

11

�إ�صدار وجتديد �إباحة بناء

12
13
14
15

�إ�صدار بدل فاقد لرتخي�ص �إباحة البناء
الت�صديق على الن�سخ الإ�ضافـية للخرائط
تعديل اال�سم برتخي�ص �إباحة البناء
ر�سم �إعادة ت�سجيل طلب �إباحة بناء كربى
�إ�صدار التقارير اخلا�صة
باملكاتب اال�ست�شارية
ت�صريح ال�شروع فـي البناء ( �أتعاب �إدارية )

8
9

16
17
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للمباين متعددة الطوابق
( اال�ستثمارية )
 3لكل م2
للفلل اخلا�صة وبحد �أق�صى
وحدتان �سكنيتان
 1لكل م2
 1لكل م2

 10لل�سكني
 20لباقي اال�ستخدامات
� 20إباحة بناء كربى
ملدة عامني
� 10إباحة بناء �صغرى
ملدة عامني
10
 1عن كل ورقة من اخلرائط
10
25
 5عن كل �سنة
 25لكل طابق

تابع امللحـق رقم (  : ) 5ر�ســوم تراخيــ�ص البنــاء
م
18
19
20
21
22
23
24

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســم
بالريـــال العمانـي

10
الفتة مقاول
 15لكل م2
الفتة بناء مع �صورة ت�صميم املبنى
 5لكل عداد
�شهادة تو�صيل خدمات الكهرباء واملياه واملجاري
 10للمباين ال�سكنية الفردية
اخلا�صة
�شهادة عدم ممانعة � /شهادة �إكمال البناء
 30لباقي اال�ستخدامات
ت�صريح حفر
25
15
جتديد ت�صريح حفر
 10للمباين ال�سكنية الفردية
اخلا�صة
ت�صريح هدم مبنى
 30لباقي اال�ستخدامات
 5للأ�سوار

25

ت�صريح قطع جبل

15

26

زيادة م�ساحة ملحق اخلدمات �أكرث
من (� )%20إىل ( )%30امل�صرح بالبناء
�أو ( )%15من م�ساحة قطعة الأر�ض

 5لكل م2

ت�صويــر امل�ستنــدات واخلرائــط مــن ملــف القطعــة
27
28
29

A4

 100بي�سة
 200بي�سة
 500بي�سة

A3
A2
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تابع امللحـق رقم (  : ) 5ر�ســوم تراخيــ�ص البنــاء
م

وعــــــاء الر�ســــــم

30
31
32

A1

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

قيمــة الر�ســم
بالريـــال العمانـي
 800بي�سة
1
 700بي�سة

A0

طباعة رقمية من معاملة مكتملة
ت�صاريـــح خميـمــــات العمـــــــال
1000
الدرجة العاملية
300
الدرجة املمتازة
250
الدرجة الأوىل
200
الدرجة الثانية
150
الدرجة الثالثة
100
الدرجة الرابعة
ت�سجيل الطلبات املقدمة من اجلهات الفنية
5
( املوافقات الفنية )
اخلـرائط الرقميـة للجهـات احلكوميـة
 600لكل ( )100كم
خريطة رقمية للطرق
من �أطوال الطرق
خريطة رقمية حتتوي على عنونة املباين  150لكل ( )1000موقع عنوان
 150لكل ( )1000مبنى
خريطة رقمية تو�ضح املباين
اخلـرائط الرقميـة للقطـاع اخلـا�ص
 1200لكل ( )100كم
خريطة رقمية للطرق
من �أطوال الطرق
خريطة رقمية حتتوي على عنونة املباين  300لكل ( )1000موقع عنوان
خريطة رقمية تو�ضح املباين
 300لكل ( )1000مبنى
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امللحــق رقـــم ( ) 6
ر�ســـوم الأ�ســواق املركزيـــة للخ�ضــراوات والفواكـــه
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســــم
بالريـــال العمانـي

1

دخول �شاحنة ا�سترياد مبا�شر
(حمولتها � 10أطنان ف�أكرث )

20

2

دخول �شاحنة ا�سترياد غري مبا�شر
(حمولتها � 10أطنان ف�أكرث )

30

3

دخول �شاحنة ا�سترياد مبا�شر
( حمولتها من � 5أطنان �إىل �أقل من � 10أطنان )

5

4

دخول �شاحنة ا�سترياد غري مبا�شر
( حمولتها من � 5أطنان �إىل �أقل من � 10أطنان )

20

5

دخول �شاحنة ا�سترياد مبا�شر
( حمولتها �أقل من � 5أطنان )

1

6

دخول �شاحنة ا�سترياد غري مبا�شر
( حمولتها �أقل من � 5أطنان )

5

7

وزن ال�شاحنات املحملة باملنتجات املحلية

1

8

فرز و�إعادة تعبئة خ�ضراوات وفواكه بال�سوق

10

9

�شهادة �إتالف مواد غذائية بال�سوق

25

10

�شهادة �إعادة ت�صدير

25

11

�شهادة الإفراج عن مادة غذائية

5
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امللحــق رقـــم ( ) 7
ر�ســوم وخمالفــات الوقـوف باملواقــف العامـــة
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســم
بالريـــال العمانـي

1

حجز مواقف عامة

� 30شهريا لكل موقف

2

ت�صريح مواقف العدادات لكل منطقة

� 10شهريا لكل موقف

 3ت�صريح مواقف العدادات ( �شامل جميع املواقف )

� 10شهريا لكل موقف

4

الوقوف باملواقف العامة اخلا�ضعة للر�سوم

 100بي�سة لكل �ساعة

5

خمالفة الوقوف باملواقف اخلا�ضعة للر�سوم

5
فـي حالة عدم �سداد الر�سوم
�أو انتهاء وقت احلجز

6

�إ�صدار ت�صريح وقوف خا�ص

10

7

نقل ت�صريح الوقوف من مركبة لأخرى
�أو من منطقة �إىل منطقة �أخرى

1

8

ا�ستخراج ت�صريح وقوف بدل فاقد

1
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امللحــق رقـــم ( ) 8
ر�ســـــوم �أخــــــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

ت�سجيل عقود �إيجار
1
مكان اخلدمة الذاتية
 2للم�شروبات ال�ساخنة والباردة واحللويات والأكالت
وال�شطائر اخلفـيفة فـي حمطات الوقود والأ�سواق
واملباين اخلا�صة
3

�آالت ال�سحب الآيل للبنوك
و�آالت �سداد الفواتري ل�شركات االت�صاالت

الرخ�صة ال�صحية ل�سيارات ال�شركات اخلا�صة بنقل
املياه �أو بيع املواد الغذائية �أو نقل وت�سويق الأ�سماك
� 4أو نقل الدواجن احلية �أو احليوانات �أو النفايات
( ي�ستثنى من ذلك �سيارات نقل مياه ال�شرب اململوكة
لأفراد عمانيني )

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
()٪5
� 15سنويا
للرتخي�ص
120
( كهرباء عامة ) �سنويا
� 50سنويا
للرتخي�ص
500
( كهرباء عامة ) �سنويا
50

5

لوائ ــح عنون ـ ــة

6
7
8

ترخي�ص لنقل الرتبة بالن�سبة لل�شركات
ترخي�ص لنقل الرتبة بالن�سبة للأفراد
ترخي�ص �إقامة مظلة �أمام املنازل لكل �سيارة

 3للمنزل امل�ستقل
 2لل�شقة �أو املحل التجاري
 10عن كل �شحنة
 5يوميا عن كل �شاحنة
30

9

ترخي�ص �إقامة مظلة �أمام مبنى جتاري/
�سكني جتاري�/سكني م�ستغل للأغرا�ض التجارية

30

10

تغيري ا�سم � /إ�ضافة ن�شاط جتاري �أو نقله

10
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تابع امللحق رقم (  : ) 8ر�س ـ ــوم �أخـ ـ ــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

11

م�سمى مبنى

150

12

ا�ستغالل �أر�ض حكومية �أمام املطاعم واملقاهي

� 1شهريا عن كل مرت مربع

13

ت�صريح لتوزيع عينات ترويجية لكل (�شهرين)

100

ت�سجيــل ال�شركــات لــدى البلديــة
14

الدرجة العاملية واملمتازة

100

15

الدرجة الأوىل واملكاتب اال�ست�شارية

50

16

الدرجة الثانية

40

17

الدرجة الثالثة والرابعة

20

18

التخل�ص من املخلفات فـي مرادم البلدية

ريال واحد
للحمولة الأقل عن � 5أطنان
رياالن للحمولة
الأكرث عن � 5أطنان

٪10
من قيمة فاتورة املياه ومبا
ا�ستخدام �شبكة املجاري للمن�ش�آت التجارية وال�سكنية
ال يقل عن ريال واحد
19
املو�صلة مبياه ال�شرب احلكومي
للمن�ش�آت ال�سكنية وريالني
للمن�ش�آت التجارية
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تابع امللحق رقم (  : ) 8ر�س ـ ــوم �أخـ ـ ــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

20

ا�ستخدام �شبكة املجاري للمنازل
التي مل ت�صلها مياه ال�شرب احلكومي

ريال واحد �شهريا للمنازل
ذات الطابق الواحد وال�شقق
رياالن للمنازل ذات
الطابقني فـي ال�شهر

21

ا�ستخدام �شبكة املجاري للمن�ش�آت
مبنطقة املويلح ال�صناعية

 5فـي ال�شهر

22

تفريغ مياه املجاري مبحطة ال�صرف ال�صحي

بي�سة واحدة للجالون

23

�شفـ ــط مي ــاه املجـ ــاري

 25رياال �سعة ( )2000جالون
 50رياال �سعة ( ) 5000جالون

24

الت�صديق طبق الأ�صل

5

اخلدمــــات التـــي تتقاطـــع مـــع الطـــــرق
25

ا�ستغالل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات
حتت �شارع مفرد ذي اجتاهني  100مم

250

26

ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات
حتت �شارع مفرد ذي اجتاهني  200مم

350

27

ا�ستغالل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات
حتت �شارع مفرد ذي اجتاهني  300مم

500

28

ا�ستغالل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات
حتت �شارع مفرد ذي اجتاهني  400مم ف�أكرث

750
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تابع امللحق رقم (  : ) 8ر�س ـ ــوم �أخـ ـ ــرى
قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

م

وعــــــاء الر�ســــــم

29

ا�ستغالل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات
حتت �شارع مزدوج  100مم
ا�ستغالل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات
حتت �شارع مزدوج  200مم
ا�ستغالل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات
حتت �شارع مزدوج  300مم
ا�ستغالل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات
حتت �شارع مزدوج  400مم ف�أكرث
ا�ستغالل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات حتت �شارع
ذي ثالثة م�سارات �أو �أكرث لكل اجتاه  100مم
ا�ستغالل املنافذ مل ــد خطوط اخلدمات حتت �شارع
ذي ثالثة م�سارات �أو �أكرث لكل اجتاه  200مم

1000

 35ا�ستغالل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات حتت �شارع
ذي ثالثة م�سارات �أو �أكرث لكل اجتاه  300مم

1500

30
31
32
33
34

36
37
38
39
40
41
42

ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات حتت �شارع
ذي ثالثة م�سارات �أو �أكرث لكل اجتاه  400مم ف�أكرث
ت�صريح م�سار خدمة
جتديد ت�صريح م�سار خدمة
ت�صريح نقل حمولة ثقيلة
جتديد ت�صريح نقل حمولة ثقيلة
ت�صريح مداخل وخمارج ومواقف
جتديد ت�صريح مداخل وخمارج ومواقف
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500
750
1000
1500
750

2500
20
10
20
10
20
10

تابع امللحق رقم (  : ) 8ر�س ـ ــوم �أخـ ـ ــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

43
44
45

ت�صريح ن�ضح مياه
جتديد ت�صريح ن�ضح مياه
ح�ضور �سحب ترويجي
بيع خرائط ورقية
( حزمة كاملة حتتوي على  6خرائط ت�شمل والية �صحار )
بيع خريطة واحدة مفردة
م�ستك�شف والية �صحار
( �أ�سطوانة مدجمة حتتوي على �أطل�س رقمي )

46
47
48

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
20
10
50
5
1
3

49

�شهادة دفن (للوافدين)

5

50

ر�سم الرتويج عن املنتجات فـي احلدائق العامة

51

�إقامة فعاليات بوا�سطة �شركات القطاع اخلا�ص
داخل مواقع البلدية
( ي�ستثنى من ذلك الفعاليات اخلريية )

� 250أ�سبوعيا
 1لكل م2
خالل �أيام العمل
 2لكل م2
خالل الإجازات

�إيجار وذلك مقابل ما تخ�ص�صه البلدية من �أر�ض
52
ف�ضاء حكومية بجوار املبنى املراد ت�شييده
ر�سم ت�صريح للأك�شاك والعربات امل�ؤقتة
53
54

التنازل عن حمالت الأ�سواق
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 50بي�سة لكل م2

� 20شهريا
( )%100من القيمة الإيجارية
وذلك بعد موافقة جلنة
ت�أجري املمتلكات

تابع امللحق رقم (  : ) 8ر�س ـ ــوم أ�خـ ـ ــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

55

�أتعاب �إدارية عند تقييم �أ�ضرار حوادث الطرق

( )%10من قيمة الأ�ضرار
وبحد �أدنى  20رياال
�أيهما �أكرب

56
57
58

59

60
61
62

بدل فاقد /تالف
( ترخي�ص بلدي  /عقد �إيجار � /إي�صال /
�شهادة تو�صيل خدمات � /شهادة �إكمال بناء /
ترخي�ص ملحق البناء )
ت�صريح ترويج منتج فـي املراكز التجارية
نقل موتى

5

25
 30للوافدين
(  3رياالت لكل مرت طويل
فـي ال�شهر )
الثالثة الأ�شهر الأوىل
( 6رياالت لكل مرت طويل
فـي ال�شهر )
حفــر ال�شوارع
�أكرث من ثالثة �أ�شهر
(  6رياالت لكل مرت طويل
فـي ال�شهر )
جتديد رخ�صة حفر
(  %10من قيمة
الر�سم الأ�صلي )
15
ر�سم تغيري ا�ست�شاري معتمد بعد �صدور تراخي�ص البناء
 10ملدة ال تتجاوز �شهرا
طلب ت�صريح طالء خارجي
�إعادة ت�سيري معامالت مقاول �أو مكتب ا�ست�شاري
� 20شهريا
هند�سي بعد الإيقاف
-86-

تابع امللحق رقم (  : ) 8ر�س ـ ــوم �أخـ ـ ــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

 63حجز الأر�صفة واملواقف وا�ستغاللها �أثناء الإن�شاء
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ت�سجيل طلب �إباحة بناء
( جديد � ،إ�ضافة  ،تغيري جزئي  ،تغيري كلي )
ت�صريح �إقامة اخليام لأغرا�ض جتارية ودعائية على
الأرا�ضي العامة
طلب املواطنني لتقارير فنية
عن موقع معني �أو بناية �أو قطعة �أر�ض
اخلدمات فـي جمال مكافحة احل�شرات
والقوار�ض للمباين واملنازل
ت�سوية �أر�ض ملعب
تغيري � /إ�ضافة ن�شاط جتاري بعقد الإيجار
التدقيق املبدئي على طلب تركيب الفتة �إعالنية
لوحة �إر�شادية على �أر�ض خا�صة
ت�صاريح م�ؤقتة لتقدمي ال�شي�شة
فـي املقاهي والفنادق واخليام
جتديد ت�صريح قطع جبل
ت�سجيل معامالت للتدقيق املبدئي على اخلرائط
�إقامة اخليام لأغرا�ض جتارية
ودعائية وترفيهية على الأرا�ضي العامة
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قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
� 25شهريا
 200ت�أمني
10
 500بي�سة/م 2يوميا
15
 5لل�شقة
 10للمنزل
ريال لكل مرت مربع
10
5
� 10شهريا
� 500شهريا
5
10
 500بي�سة
لكل م 2يوميا

تابع امللحق رقم (  : ) 8ر�س ـ ــوم أ�خـ ـ ــرى
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

76

�إيجار م�سرح املركز الرتفيهي

 250يوميا

77

�إلغاء احلفالت املقامة على امل�سارح

( )%10من القيمة
الإيجارية وتت�ضاعف
مبا ال يتجاوز ()%50

78

تغيريموعد احلجز

50

79

ت�صريح ت�سوية �أر�ض

15

80

تنظيف خملفات حوادث الطرق من زجاج وغريه

 25لكل �ساعة عمل

تنظيف خملفات حوادث الطرق التي تتطلب توفري
81
معدات ثقيلة وعمال

100
عن كل �ساعة عمل

 82ت�سجيل املكاتب اال�ست�شارية ب�إدارة تراخي�ص البناء

100

83

الفح�ص البيطري للموا�شي
املذبوحة بامل�سلخ لل�شركات فقط

1
عن كل ر�أ�س

84

بطاقة �صحية جديدة  /جتديد  /بدل فاقد

2

85

ر�سم الت�صوير التلفزيوين والفوتوغرافـي
فـي احلدائق العامة

 50يوميا
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امللحــق رقـــم ( ) 9
الر�ســـــوم علـــى الإعـــالنات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

1
2
3
4

تركيب الفتة �إعالنية على الأرا�ضي العامة
تركيب الفتة �إعالنية على الأرا�ضي اخلا�صة
تركيب الفتة �إعالنية على املباين اخلا�صة
ترخي�ص �إعالن على �أر�ض عامة عن كل م2

5

ترخي�ص �إعالن على �أر�ض خا�صة لكل وجه

6
7
8
9

ترخي�ص �إعالن على �أ�سطح وواجهات املباين
اخلا�صة
(ملنتج �أجنبي �أو عالمة جتارية)
ترخي�ص �إعالن على �أ�سطح وواجهات املباين
اخلا�صة
(ملنتج حملي  /خليجي �أو عالمة جتارية)
تغيري مل�صق �إعالين بالالفتات الإعالنية
على �أ�سطح املباين وواجهتها
�أر�ض خا�صة
الفتة �إعالنية على �أعمدة الإنارة
(مواقف ال�سيارات باملجمعات التجارية)

10

�أر�ض عامة
الفتة �إعالنية على �أعمدة الإنارة

11

الإعالن على �شكل جم�سم على �أر�ض عامة
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قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
250
100
250
100
 75لكل م2
وما زاد على ذلك � 3شهريا
1000
�سنويا
250
�سنويا
50
 150لكل م2

وما زاد على ذلك � 3شهريا
 100لكل م 2وما زاد
على ذلك � 5شهريا لكل
عمود �إنارة
� 150شهريا

تابع امللحق رقم (  : ) 9الر�س ـ ــوم عل ــى الإع ــالنات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

الإعالن على �شكل جم�سم على �أر�ض خا�صة
12
للطرف الأول
 13الت�صديق على املن�شورات الدعائية لكل  1000ورقة
طباعة تذاكر دور ال�سينما ومراكز فنون الت�سلية
والرتفيه واحلفالت والكوبونات
14
الرتويجية لكل ت�صميم

15
16
17

18
19
20
21

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
� 50شهريا
50
5

الإعالنات على ال�سيارات وال�شاحنات واحلافالت التجارية
( اخلفيفة ) اململوكة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية
اال�سم التجاري مع العالمة التجارية �أو ال�شعار
� 5سنويا
على الأبواب
� 50سنويا
الإعالن على �أحد جوانب ال�شاحنة
مل�صق �إعالين على كامل ج�سم ال�شاحنة
100
�أو �صبغ �سيارة بالكامل
الإعالنات على ال�سيارات وال�شاحنات واحلافالت التجارية
( الثقيلة ) اململوكة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية
اال�سم التجاري مع العالمة التجارية �أو ال�شعار
� 5سنويا
على الأبواب
100
الإعالن على �أحد جوانب ال�شاحنة
مل�صق �إعالين على كامل ج�سم ال�شاحنة
150
�أو �صبغ �سيارة بالكامل
1500
ترخي�ص ت�سيري حافلة �إعالنية متنقلة
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تابع امللحق رقم (  : ) 9الر�س ـ ــوم عل ــى الإع ــالنات
م
22
23

24

وعــــــاء الر�ســــــم
الفتة �إعالنية ملحطة وقود على �شكل برج داخل
حدود القطعة
الفتة �إعالنية ملحطة وقود على �شكل برج خارج
حدود القطعة
الفتة جتارية على واجهة املحل
حتتوي على اال�سم التجاري والن�شاط وال�شعار
�أو العالمة التجارية

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
150
250
 12.5لالفتة التي
ال تزيد م�ساحتها على
 5م2
وما زاد على ذلك يح�صل
 2.5عن كل م2

26

الفتة جتارية جانبية للمحل
حتتوي على اال�سم التجاري والن�شاط وال�شعار
�أو العالمة التجارية عن كل م2
�شعار ال�شركة بدون الفتة جتارية فـي حدود م2

 25وما زاد على ذلك 250

27

لوحة �إر�شادية على ال�شوارع العامة

100

25

28
29
30

الإعالن على الدراجة النارية
( ي�سمح فقط لدراجات تو�صيل الطلبات )
( للمنتج املحلي )
الإعالن على الدراجة النارية
( ي�سمح فقط لدراجات تو�صيل الطلبات )
( املنتج الأجنبي )
الفتة م�ؤقتة ترويجية للتخفي�ضات والتنزيالت
( بدون �شعار ال�شركة �أو املنتج )
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5

15
25
� 50شهريا

تابع امللحق رقم (  : ) 9الر�س ـ ــوم عل ــى الإع ــالنات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

31
32
33
34
35
36
37

ترخي�ص برج للأ�سماء التجارية على �أر�ض عامة
ترخي�ص برج للأ�سماء التجارية على �أر�ض خا�صة
الفتة �إعالنية على �شكل بوابة دخول
الإعالن على ج�سور امل�شاة لكل وجه
الإعالن على �سيارات الأجرة (كامل)
الإعالن على �سيارات الأجرة (جزئي)
الإعالن على منطاد
الفتة �إر�شادية م�ؤقتة ملنا�سبة
ملــدة �أ�سبوعني كحد �أق�صى
�إعالن متحرك م�ؤقت على موقع عام
ملــدة �أ�سبوعني كحد �أق�صى
�إعالن متحرك م�ؤقت على �أر�ض خا�صة
ملــدة �أ�سبوعني كحد �أق�صى
لوحة �إعالنية لعر�ض الأفالم على مباين
دور ال�سينما
الفتة �إعالنية ( علم ) على �أر�ض حكومية
الفتة �إعالنية ( علم )
( على واجهة املحل  ,واجهة مبنى على
�سطح املبنى � ,أر�ض خا�صة)
�إ�ضافة �شعار �أو ا�سم جتاري ل�شركة �أو خدمة على
الالفتة التجارية للمحل لكل م2

38
39
40
41
42
43
44
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قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
 500ملرة واحدة
 250ملرة واحدة
� 2500سنويا
� 5000شهريا
� 100سنويا
� 50سنويا
� 500شهريا
15
250
125
� 50سنويا
� 50شهريا
� 25سنويا
� 12.5سنويا

تابع امللحق رقم (  : ) 9الر�س ـ ــوم عل ــى الإع ــالنات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

الإعالن امل�ؤقت للرتويج عن منتج �أو خدمة على
 45مواقف ال�سيارات اخلا�ضعة للر�سوم للموقف الواحد
( ي�شمل اللوحات الإعالنية املوجودة على املن�صة )

� 150شهريا

الإعالن امل�ؤقت للرتويج عن منتج �أو خدمة
باملواقف العامة غري اخلا�ضعة للر�سوم �أو بالأماكن
46
العامة للموقف الواحد (ي�شمل اللوحات الإعالنية
املوجودة على املن�صة)

� 100شهريا

47

عر�ض �سيارة داخل املجمعات التجارية

عر�ض �سيارة �أمام املحالت التجارية على الأرا�ضي
48
اخلا�صة

� 25شهريا
� 50شهريا

49

مظلة على واجهة املحالت (حتتوي على اال�سم
التجاري وال�شعار �أو العالمة التجارية)

 12.5لكل م 2وما زاد
على ذلك يح�صل 2.5
عن كل م2

50

ترخي�ص الفتة ا�سم جتاري على �سطح مبنى
ال متار�س به ال�شركة �صاحبة الإعالن ن�شاطها
التجاري

� 1000سنويا

ا�سم جتاري على �سطح �أو واجهة مبنى متار�س فيه
51
ال�شركة ن�شاطها التجاري
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 10لكل م� 2سنويا

تابع امللحق رقم (  : ) 9الر�س ـ ــوم عل ــى الإع ــالنات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

52

مل�صقات �إعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية
للمبنى والنوافذ والأبواب (3م 2ف�أقل)

� 60سنويا

53

54
55

مل�صقات �إعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية
للمبنى والنوافذ والأبواب
( منتج حملي ) �أكرث من  3م2
مل�صقات �إعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية
للمبنى والنوافذ والأبواب
( منتج �أجنبي ) �أكرث من  3م2
الإعالن ال�سم مقاول امل�شروع على معدة ثابتة
مبوقع امل�شروع

� 250سنويا

� 1000سنويا
 100ملرة واحدة

 56الإعالن با�ستخدام منظر طبيعي على �أر�ض عامة

� 25شهريا

 57الإعالن با�ستخدام منظر طبيعي على �أر�ض خا�صة

� 15شهريا

58

ترخي�ص تركيب الفتة �إعالنية للبيع �أو للإيجار
على واجهة املبنى
( حتتوي على اال�سم التجاري �أو ال�شعار )

 5لكل م� 2شهريا

59

الإعالن عن منتج �أو ا�سم جتاري على املظالت
�أو الكرا�سي على �أر�ض عامة

 60عن كل مظلة /كر�سي

60

الإعالن عن منتج �أو ا�سم جتاري على املظالت
�أو الكرا�سي على �أر�ض خا�صة

 30عن كل مظلة /كر�سي
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تابع امللحق رقم (  : ) 9الر�س ـ ــوم عل ــى الإع ــالنات
قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

م

وعــــــاء الر�ســــــم

61

63
64

عر�ض �سيارة �أمام املحالت التجارية على الأرا�ضي
احلكومية اخلا�ضعة لر�سوم العدادات
عر�ض �سيارة �أمام املحالت التجارية على الأرا�ضي
احلكومية غري اخلا�ضعة لر�سوم العدادات
الإعالن على �سور البناء بالأرا�ضي احلكومية
الإعالن على �سور البناء بالأرا�ضي اخلا�صة

 2.5لكل م� 2سنويا
 1.5لكل م� 2سنويا

65

و�ضع مواد �إ�ضاءة على واجهة املحالت �أو املباين

 500بي�سة �شهريا

66

ا�سم �أو �صورة ملنتج بجانب �أو داخل الالفتة
التجارية ( 1م )2فقط

 20وما زاد على ذلك
 250للمنتج املحلي /
اخلليجي
 1500للمنتج الأجنبي

62

� 150شهريا
� 100شهريا

الإعالنات بوا�سطة ال�شا�شات الإلكرتونية املتغرية
67

الفتة �إلكرتونية �إعالنية على واجهة املحل

 120لكل 1م� 2سنويا
وما زاد على ذلك 500
للمنتج املحلي /اخلليجي
و  2000للمنتج الأجنبي

68

الفتة �إلكرتونية �إعالنية على �أر�ض خا�صة /
واجهة مبنى � /سطح مبنى

 75لكل م� 2سنويا

69

الفتة �إلكرتونية �إعالنية على �أر�ض عامة

 200لكل م� 2سنويا
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امللحــق رقـــم ( ) 10
ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات
م

1
2
3
4
5

6

7

8

وعــــــاء الر�ســــــم
التحاليل امليكروبيولوجيــة
با�سيلي�س �سرييو�س
البكترييا القولونية ( الكوليفورم )
البكترييا الغائطية ( الأي كوالي )
بكترييا االنتريوكوكاي
الفح�ص امليكروبي ملختلف املواد الغذائية
ويت�ضمن الك�شف عن العدد الكلي للبكترييا ،
و�ستافيليوكوك�س اريو�س  ،و�ساملونيال  ،و�إي كوالي ،
و�إي كوالي  ، 0157وخمائر و�أعفان
الفح�ص امليكروبي للأ�سماك ومنتجاتها  ،ويت�ضمن
الك�شف عن العدد الكلي للبكترييا  ،و�ستافيليو
كوك�س اريو�س  ،و�ساملونيال  ،و�إي كوالي 0157
الفح�ص امليكروبي ملختلف حلوم الدجاج
ومنتجاتها  ،ويت�ضمن الك�شف عن العدد الكلي
للبكترييا  ،و�ستافيليو كوك�س اريو�س  ،و�ساملونيال ،
و�إي كوالي 0157
الفح�ص امليكروبي ملنتجات الألبان ويت�ضمن الك�شف
عن العدد الكلي للبكترييا  ،البكترييا القولونية ،
البكترييا الغائطية  ،خمائر و�أعفان � ،ستفيلوكوك�س
�إيريو�س و�ساملونيال
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قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
16
21
21
10
35

37

30

30

تابع امللحق رقم (  : ) 10ر�س ـ ــوم الفحــ�ص باملختب ــرات
م

9

10

11

12
13
14
15

وعــــــاء الر�ســــــم
الفح�ص امليكروبي ملنتجات احلبوب ويت�ضمن
الك�شف عن با�سيلي �سرييو�س  ،و�ساملونيال ،
و�ستافيليوكوك�س �إيريو�س  ،و�إي كوالي ،
وخمائر و�أعفان
الفح�ص امليكروبي لع�صائر الفواكه
ويت�ضمن الك�شف الكلي عن العدد الكلي
للبكترييا  ،كوليفورم  ،وخمائر و�أعفان
الفح�ص امليكروبي للحلويات  ،وال�شكوالتة ،
والكراميل  ،واملك�سرات  ،واللبان  ،والع�سل ،
ويت�ضمن الك�شف عن العدد الكلي للبكترييا ،
�ستافيلوكوك�س �إريو�س � ،ساملونيال  ،والإي كوالي ،
وخمائر و�أعفان
الفح�ص امليكروبي للبي�ض ومنتجاته ويت�ضمن
الك�شف عن العدد الكلي للبكترييا � ،ستافيلوكوك�س
�إريو�س � ،ساملونيال  ،والإي كوالي  ،وخمائر و�أعفان
الفح�ص امليكروبي لعينات الهواء ويت�ضمن الك�شف
عن العدد الكلي للبكترييا  ،وخمائر و�أعفان
الفح�ص امليكروبي ملياه ال�شرب ويت�ضمن الك�شف
عن البكترييا الغائطية والبكترييا القولونية
( الكوليفورم )
الفح�ص امليكروبي ملياه ال�شرب املعب�أة ويت�ضمن
الك�شف عن البكترييا الغائطية والبكترييا
القولونية  ،و�سيدومونا�س اريجونوزا
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قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
35

25

35

35
20
12
18

تابع امللحق رقم (  : ) 10ر�س ـ ــوم الفحــ�ص باملختب ــرات
م
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

وعــــــاء الر�ســــــم
الفح�ص امليكروبي ملياه املجاري املعاجلة ويت�ضمن
الك�شف عن البكترييا الغائطية ،
والبكترييا القولونية
�ستافيلو كوك�س �إيريو�س
�ساملونيـ ــال
العدد الكلي للبكترييا عند  22درجة مئوية
العدد الكلي للبكترييا عند  37درجة مئوية
وفايبرييو بارهيموالتيكيا
خمائر و�أعفان
�سيدو مونا�س �أريجونوزا
�إي كوالي 0157
ثريموفيلك كامبيلوبكرت
لي�سترييا
برو�سيال
�أي بكترييا ممر�ضة �أخرى
�أي بكترييا غري ممر�ضة �أخرى
�سلفر ريديو�سنج كلو�ستيديا
�سلفر ريديو�سنج انريوب�س
التقييم امليكروبي للمطاعم
الك�شف عن الغ�ش التجاري فـي اللحوم والدواجن
ومنتجاتها
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قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
18
21
16
10
10
10
16
10
20
20
17
16
16
10
13
13
35
50

تابع امللحق رقم (  : ) 10ر�س ـ ــوم الفحــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

34
35

العبوة املعقمة  250مل
العبوة املعقمة  500مل

2
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

التحاليل الكيميائية للأغذية
الفح�ص الفيزيائي
ن�سبة الرطوبة
ن�سبة ال�سيقان
ن�سبة الرماد
ن�سبة املواد ال�صلبة
امل�ستخل�ص املائي
املواد غري الذائبة فـي املاء
ن�سبة الرماد غري الذائب فـي احلم�ض
رقم احلم�ض
ن�سبة احلمو�ضة
حم�ض ال�سترييك
حم�ض الأ�سكوربك
حم�ض هيدروك�سي بنزويك
حم�ض �سوربيك
ايزو داي كربون �أمايد
بيوتاليتد هيدروك�سي تولوين
ن�سبة الكافيني
-99-

5
5
5
5
5
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
20

تابع امللحق رقم (  : ) 10ر�س ـ ــوم الفحــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

الكال�سيوم
بروك�سيد الكال�سيوم
ن�سبة الدهن اخلام
ثاين �أك�سيد الكربون
الكثاف ــة
�إنزمي ديا�ستيز
ن�سب املحليات ال�صناعية
ال�سكاريــن
ا�سبارتيــم
�أ�سو�سفــام
�سلفانو �أمايـد
ن�سبة امللــح
ن�سبة يوديد الكال�سيوم
يوديد ال�صوديوم
ن�سبة بوتا�سيوم برومايد
رقم الت�صــنب
تعريف الأنواع
كلوروفينيكول
ترت�سايكلني
الفح�ص الفيزيائي

15
10
10
10
5
15
20
10
10
5
5
5
5
5
10
10
20
20
20
5
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تابع امللحق رقم (  : ) 10ر�س ـ ــوم الفحــ�ص باملختب ــرات
م

38

39

40

41

42
43

وعــــــاء الر�ســــــم
حتليل الزيوت والدهون
( يت�ضمن رقم احلم�ض ون�سبة احلمو�ضة
والأحما�ض الدهنية وال�صابون ورقم الت�صنب واملواد
غري القابلة للت�صنب ورقم اليود  ،معامل االنك�سار
والك�شف عن الزيوت املعدنية واختبار كري�س
والتزنخ وقيمة البريوك�سايد )
حتليل الزيوت والدهون بالإ�ضافة �إىل الك�شف عن
�شحوم اخلنزير
حتليل احلبوب
( يت�ضمن ن�سبة الرطوبة ون�سبة املواد ال�صلبة
ون�سبة احلمو�ضة ون�سبة الرماد ون�سبة الألياف
اخلام والربوتني ون�سبة الدهن اخلام وبريوك�سيد
الكال�سيوم ويوديد ال�صوديوم ويوديد الكال�سيوم
والكال�سيوم ون�سبة كلوريد ال�صوديوم والربومات )
حتليل الع�صائر وامل�شروبات غري الكحولية
(يت�ضمن ن�سبة احلمو�ضة ون�سبة الرطوبة
ون�سبة املواد ال�صلبة والألوان واملواد احلافظة
والكافيني وبرك�س وثاين �أك�سيد الكربون
واملحليات ال�صناعية )
حتليل الألبان
( يت�ضمن ن�سبة الدهن ون�سبة احلمو�ضة ون�سبة
الربوتني ون�سبة امللح والرماد ون�سبة املواد ال�صلبة)
حتليل ال�سكريات والع�سل
( يت�ضمن ن�سبة احلمو�ضة واجللوكوز والفركتوز
و�أ�سكروز و�إنزمي الديا�ستيز ومعامل االنك�سار
ون�سبة الرماد ون�سبة الرطوبة )
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قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

50

80

50

50

40
40

تابع امللحق رقم (  : ) 10ر�س ـ ــوم الفحــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

حمتوى الدهن
حمتوى الدهن مع اله�ضم (هيدرول�س�س)
الأحما�ض الدهنية ( مثيل �إ�سرت )
املواد غري القابلة للت�صنب
حمتوى الألياف
ن�سبة الألوان ال�صناعية
اللون الأخ�ضر �أ�س
�أ�صفر غروب ال�شم�س
طارطارزين
الأزرق الرباق
بريك�س
اللون البني
كارموزين
ن�سبة اللون الأحمر
كيونولني الأ�صفر
بن�سو � 4أر ( لون )
اللون الأحمر  2جي
اللون الأخ�ضر  ( 3ف دي �سي )
�إندوجوكارمني
الكادميوم فـي الأغذية
الر�صا�ص فـي الأغذية

10
15
20
15
10
20
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15
15
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تابع امللحق رقم (  : ) 10ر�س ـ ــوم الفحــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

النحا�س فـي الأغذية
الكوبلت فـي الأغذية
احلديد فـي الأغذية
املنجنيز فـي الأغذية
املونيبدينوم فـي الأغذية
الفانيديوم فـي الأغذية
الزنك فـي الأغذية
الكروم فـي الأغذية
الزئبق فـي الأغذية
الق�صدير فـي الأغذية
النيكل فـي الأغذية
الزئبق والق�صدير فـي املواد الغذائية
زئبق  ،كادميوم  ،ر�صا�ص فـي املواد الغذائية
كادميوم  ،نحا�س  ،كوبلت  ،كروم  ،زئبق  ،حديد ،
منجنيز  ،مونيبدينوم  ،فانيديوم  ،زنك فـي املواد
الغذائية
نحا�س  ،حديد  ،زنك فـي املواد الغذائية
�أي عن�صر �آخر من املعادن الثقيلة فـي الأغذية
جتهيز العينة الغذائية
نخل العينة
التجفيف بالتجميد ( جتفيد )

78
79
80
81
82
83
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قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
15
35
45
120
40
15
5
5
5

تابع امللحق رقم (  : ) 10ر�س ـ ــوم الفحــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

84
85
86
87
88
89

هيدروك�سي ميثيل فارفاريل
ال�شوائب غري الذائبة
حمتوى اليود
رقم اليودي
الك�شف عن �شحوم اخلنزير وم�شتقات اخلنزير
الك�شف عن الزيوت املعدنية
ال�سكريات الأحادية وال�سكريات الثنائية وال�سكريات
املختزلة فـي الأغذية
قيمة البريوك�سيد
الأ�س الأيدروجيني
الف�سفور
بوتا�سيوم
ن�سبة الربوتني
املواد احلافظة
التزنخ ( اختبار كري�س )
معامل االنك�سار
حتاليل التوابل وامللح وال�شاي والقهوة
( تت�ضمن ن�سبة احلمو�ضة والأ�س الأيدروجيني
وامل�ستخل�ص املائي واملواد غري الذائبة
والرماد غري الذائب فـي احلم�ض والكافيني
ون�سبة ال�سيقان والك�شف عن الألوان الغذائية
ون�سبة الرماد ون�سبة الألياف )

90
91
92
93
94
95
96
97
98

99
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قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
10
5
5
10
30
5
20
5
5
5
5
10
20
5
5

40

تابع امللحق رقم (  : ) 10ر�س ـ ــوم الفحــ�ص باملختب ــرات
م
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
1
2

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

امليالمني
الفيتامينات
م�ضادات الأك�سدة
حمتوى الكحول با�ستخدام جهاز G.C
حمتوى الكحول بطريقة الكثافة
�أي مواد غذائية �أخرى
الك�شف عن متبقيات املبيدات فـي املواد الغذائية
الك�شف عن متبقيات الهرمونات وامل�ضادات احليوية
فـي املواد الغذائية
الك�شف عن ال�سموم الفطرية
الك�شف عن امللوثات الكيميائية فـي املواد الغذائية
ن�سب املنكهات ال�صناعية �أو الطبيعية
�أي منكهة �صناعية �أو طبيعية
�أي م�ضافات غذائية �أخرى
الك�شف عن ال�سوالنني فـي البطاط�س
الك�شف عن الفورمالدهايد فـي الألبان ومنتجاتها
�أي عنا�صر �أخرى
التحاليل الكيميائية للعينات البيئية
الهيدروكربونات الأليفاتية فـي املياه
الهيدروكربونات الأليفاتية فـي الرتبة ,
روا�سب بحرية  ,كائنات حية  ,هواء
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30
30
20
15
5
40
45
45
30
40
20
5
20
10
10
10
15
40

تابع امللحق رقم (  : ) 10ر�س ـ ــوم الفحــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

3

الهيدروكربونات الأروماتية فـي املياه
الهيدروكربونات الأروماتية فـي الرتبة ,
روا�سب بحرية  ,كائنات حية  ,هواء
الهيدروكربونات العطرية متعددة احللقات
واملذكورة بـ ( طريقة االختبار  610إ� بي �أ )
والهيدروكربونات املف�صولة وغري املف�صولة
وجمموع املركبات العطرية فـي الرتبة ,
روا�سب بحرية  ,كائنات حية  ,هواء
بنزين  ،تولوين � ،إيثيل بنزين � ،إكزالني فـي املياه
املبيدات الكارباماتية
الك�شف الو�صفي بجهاز كروماتوجرافيا الغاز
واملطياف الكتلي للمياه
الك�شف الو�صفي بجهاز كروماتوجرافيا الغاز
واملطياف الكتلي فـي الرتبة  ,روا�سب بحرية ,
كائنات حية  ,هواء
الزيوت وال�شحوم  /امل�ستخل�ص الع�ضوي
املبيدات الكلورونية الع�ضوية
املبيدات الف�سفورية الع�ضوية
مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل
مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل متمثلة
فـي � ( 1254أروكلور )
م�شتقات مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل
متمثلة فـي � ( 1260أروكلور )

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
15
40

70
20
40
40
40
10
60
60
40
40
40

تابع امللحق رقم (  : ) 10ر�س ـ ــوم الفحــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

16

املركبات عديدة احللقات العطرية فـي املياه
املركبات عديدة احللقات العطرية فـي الرتبة ,
روا�سب بحرية  ,كائنات حية  ,هواء
مبيدات البريوثرويدات
املبيدات املجهزة جتاريا
الهيدروكربونات النفطية الكلية
املركبات النفطية املتطايرة فـي املياه
الك�شف عن املادة الفعالة فـي املبيدات
الكال�سيوم واملغني�سيوم
حجم احلم�أة
الروا�سب ال�صلبة
الرقم الأيدروجيني
العوالق
حتليل املبيدات
الهيدروكربونات الأليفاتية
( الهبتاديكان  ،الأوكتاديكان  ،الفيتان )
ومركبات من C14 - C34
الأليفاتية املف�صولة وغري املف�صولة وجمموع
املركبات والأليفاتية فـي الرتبة  ،روا�سب بحرية ،
كائنات حية  ،هواء

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
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قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
30
40
40
30
30
35
30
6
5
5
2
5
45

70

تابع امللحق رقم (  : ) 10ر�س ـ ــوم الفحــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

1

التحاليـل الكيميائيـة للميـاه
ن�سبة الكلور املتبقي

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

االحتياج الكيميائي للأك�سجني
 ( SARمعدل امت�صا�ص ال�صوديوم )
 ( ORPاحلد من الأك�سدة املحتملة )
الكال�سيوم  ،املغن�سيوم  ،ال�صوديوم  ،الع�سر الكلي
حتليل الكانتيونات با�ستخدام جهاز IC
حتليل الأنيونات
با�ستخدام جهاز � ( ICستة عنا�صر )
الرقم الإيدروجيني  ،القلوية  ،التو�صيل الكهربائي
االحتياج احليوي للأك�سجني
امللوحــة
احلمو�ضــة
الأمونيــا
الباريــوم
الربوميــد
التو�صيـل الكهربائـي
الأك�سجني الذائب
ال�سيليكــون
ال�ستــرن�شيــوم
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قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي
5
15
10
5
10
15
15
5
10
5
5
5
7
25
5
5
5
5

تابع امللحق رقم (  : ) 10ر�س ـ ــوم الفحــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ال�سيانيد
ال�صوديوم
 SRالفو�سفيت ممثل ب P
الفلوريد
القلوية الكلية
الكربيتات
الكربيتيد
الكلوريدات
اللون
العكارة
املاغن�سيوم
الع�سر الكلي ممثل ك CaCo 3
املواد الذائبة الكلية
املواد العالقة الكلية
نيرتوجني كلدهال
النيرتوجني الكلي
النرتات
النرتيت
الف�سفور الكلي
النيرتوجني امل�ؤك�سد
زرني ــخ

15
5
5
5
5
5
10
5
5
10
5
10
15
10
10
15
5
5
10
10
10
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تابع امللحق رقم (  : ) 10ر�س ـ ــوم الفحــ�ص باملختب ــرات
م

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

االنتيمـ ــون
�سيليني ــوم
ب ــورون
كـادمي ــوم
كـ ــروم
الك ـ ــروم Cr+6
كوب ـ ــلت
نحـ ــا�س
زئبـ ــق
ح ــديـ ــد
ر�صـ ــا�ص
منجني ـ ــز
مولبي ــدي ــوم
نيك ــل
ف�ضـ ــة
ق�ص ــدي ــر
تيتاني ــوم
فانيدي ــوم
الربومي ــد ( جزء فـي البليــون )
الربومي ــت ( جزء فـي البليــون )
الربوميد والربوميت ( جزء فـي البليون )
التنج�ستــون

10
10
10
10
10
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
10
10
20
20
25
10
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تابع امللحق رقم (  : ) 10ر�س ـ ــوم الفحــ�ص باملختب ــرات
م
62
63
64
65
66
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5

وعــــــاء الر�ســــــم

قيمــة الر�ســـم
بالريـــال العمانـي

زنـ ــك
زئبــق  ،كادميــوم  ،ر�صــا�ص
كادميوم  ،نحا�س  ،كوبلت  ،كروم  ،زئبق  ،حديد ،
منجنيز  ،مونيبدينوم  ،فانيديوم  ،زنك
نحا�س  ،حديد  ،زنك
�أي عنا�صر �أخرى
التحاليل الإ�شعاعية فـي املياه والأغذية
حتليل املواد امل�شعة بالأغذية
حتليل املواد امل�شعة باملياه
حتليل املواد امل�شعة باملنتجات ال�صناعية
الك�شف عن امل�صادر امل�شعة بامل�صانع وال�شركات
حتليل ج�سيمات �ألفا وبيتا الكلية
حتليل املواد امل�شعة بالرتبة
حتليل املواد امل�شعة بالهواء
حتليل املواد امل�شعة بالهواء مع جمع العينات
حتاليــــــــــل �أخـــــــــرى
امل�شاريع والدرا�سات للطلبة
عينات املياه للمواطنني لال�ستعمال اخلا�ص كيميائيا
عينات املياه للمواطنني لال�ستعمال اخلا�ص
ميكروبي
ا�ست�شارة علمية ( طلب تقرير فني )
زيارة فنية لتقدمي ا�ست�شارة كتابة تقرير
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10
25
80
25
10
10
15
15
40
45
15
15
40

( )%50من الر�سم
15
5
20
40

امللحــق رقـــم ( ) 11
الت�أمينــات وال�ضمـانــات
م

نــــوع الت�أميـــن

القيمــة
بالريـــال العمانـي

1

ت�أمني ت�صريح ال�شروع فـي البناء

 500بي�سة لكل م 2وبحد
�أدنى  100ريال

2

ت�أمني �إباحة بناء �صغرى

50

3

ت�أمني متديدات خدمات الأعمال على الأرا�ضي
العامة

 2عن حفر كل مرت طويل
فـي �أر�ض عامة
وبحد �أدنى  300ريال

�ضمان بنكي للحفر اللولبي حتت ال�شوارع املزدوجة
4
ملد خطوط اخلدمات

15000

5

�ضمان بنكي ملدة �سنتني عن كل قطع لل�شوارع
الداخلية فـي حالة قطع الأ�سفلت

1000

6

ت�أمني متديدات خدمات الأعمال على الأرا�ضي
العامة

 %1.5من تكلفة امل�شروع

7

ت�أمني على خميمات الأعمال املدنية
امل�ؤقتة (ال�شركات العاملية واملمتازة)

1000

8

ت�أمني على خميمات الأعمال املدنية امل�ؤقتة
(بقية الفئات)

500

9

ت�أمني قطع جبل

 2لكل مرت مربع على
�أال يقل عن  500ريال

10

ت�أمني هدم مبنى

 1لكل مرت مربع
على �أال يقل عن  200ريال
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تابع امللحق رقم (  : ) 11الت�أمينــات وال�ضمـان ــات
م

نــــوع الت�أميـــن

القيمــة
بالريـــال العمانـي

11

ت�أمني �إن�شاء مظالت

50

12

ت�أمني و�ضع �إعالنات م�ؤقتة

250

13

ت�أمني هدم منزل

 1لكل مرت مربع
على �أال يقل عن  200ريال

14

ت�أمني ت�سوية �أر�ض

 500بي�سة لكل م2

15

ا�سرتداد ت�أمني �أو �ضمان
( ال ي�شمل ت�أمني الإباحة ال�صغرى )

5

امللحــق رقـــم ( ) 12
ثمــن اال�ستمــــارات
م

نـــوع اال�ستمـــارة

الثمــــن
بالريـــال العمانـي

1

ا�ستمارة ت�صريح حفر

1

2

ا�ستمارة عقود الإيجار

1

3

كتيب القوانني �أو اللوائح �أو كتيب ا�ستثماري
�أو عمراين �أو �سياحي �أو اقت�صادي

5
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وزارة اخلارجيــــة
قــرار وزاري
رقـــم 2017 /118
بتحـديـــد ر�ســـوم الت�صديـــق
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
و�إىل موافقــة وزارة املاليــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتـدد ر�سـوم الت�صديـق على ال�شهــادات وامل�ستنــدات والوثائــق وفقــا للملحــق املرفــق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي 1438 / 7 /12 :هـ
املوافـــــق 2017 / 4 / 10 :م
يــو�ســف بـن علـــــوي بـن عبـداللــــه
الوزيــر امل�س ـ�ؤول عن ال�شـ ـ�ؤون اخلارجيـة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1191
ال�صادرة فـي 2017/4/23م
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ملحــــق
ر�ســــوم الت�صديـــق
أ�  -ر�ســوم ت�صديــق امل�ستنــدات ذات الطابــع املدن ــي :
وعـــاء الر�ســـم

م

قيمة الر�سم
(بالريال العماين)

وكالـ ـ ـ ــة عاديـ ـ ـ ــة
 1الأ�صل

20

الن�سخة

10
عقـ ـ ــد ال ـ ـ ــزواج

 2الأ�صل

10

الن�سخة

10
�شه ـ ــادة الطـ ـ ــالق

 3الأ�صل

20

الن�سخة

10
�إقـ ــرار خل ـ ــو الزوج ـ ــة

 4الأ�صل

20

الن�سخة

10
ال�شهــادة الدرا�سي ــة لغ ــري العمانييـ ــن

 5الأ�صل

10

الن�سخة

10
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تابــــع  :أ�  -ر�ســوم ت�صديــق امل�ستنــدات ذات الطابــع املدن ــي :
وعـــاء الر�ســـم

م

قيمة الر�سم
(بالريال العماين)

ال�شه ــادة الدرا�سي ــة للطلبــة العمانييــن املقيمي ــن باخلــارج
 6الأ�صل

10

الن�سخة

5

ال�شهادة الطبية اخلا�صة بالعمانيني الذين يتلقون عالجا فـي اخلارج
 7الأ�صل

10

الن�سخة

5

� 8شهادة وفاة لغري العمانيني

10

� 9شهادة عدم حمكومية

10

� 10شهادة خربة

10

� 11شهادة وظيفية

10

� 12شهادة تقدير �سن

10

 13طلب عو�ض عن وثيقة مفقودة

10

� 14أي م�ستند �آخر ذو طابع مدين

10
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ب  -ر�سوم ت�صديق امل�ستندات ذات الطابع التجاري :
وعـــاء الر�ســـم

م

قيمة الر�سم
(بالريال العماين)

وكالـ ـ ــة جتاريـ ـ ــة
60
30

 1الأ�صل
الن�سخة
عقد جتاري

40
20

 2الأ�صل
الن�سخة
�شه ـ ــادة املن�ش ـ ـ ـ�أ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

الأ�صل
الن�سخة
�شهادة ال�سجل التجاري
�شهادة ع�ضوية غرفة جتارة و�صناعة عمان
قائمة ال�شحن
احل�ساب اخلتامي
م�أذونية توريد عامل
خطة م�شروع ال�شركة
�شهادة ا�ستخدام معدات ع�سكرية
�شهادة حتليل مواد غذائية
طلب عو�ض عن وثيقة مفقودة
�أي م�ستند �آخر ذو طابع جتاري
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20
10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

ج  -ر�سوم ت�صديق الفواتري التجارية :
م

1

2

3

4

وعـــاء الر�ســـم

قيمة الر�سم
(بالريال العماين)

فاتورة ال تتجاوز قيمتها
( )10.000ع�شـ ـ ــرة �آالف دوالر
الأ�صل

50

الن�سخة

25
فاتورة تتجاوز قيمتها
( )10.000ع�شـ ـ ـ ــرة �آالف دوالر

الأ�صل

70

الن�سخة

35
فاتورة تتجاوز قيمتها
( )50.000خم�سـ ــني �أل ـ ــف دوالر

الأ�صل

100

الن�سخة

50
فاتورة تتجاوز قيمتها
( )100.000مائـ ـ ــة �أل ـ ــف دوالر

الأ�صل

150

الن�سخة

75
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قــرار وزاري
رقـــم 2017/330
ب�إن�شـاء اللجنـة العمانيـة للقانـون الدولـي الإن�سانـي
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
و�إىل موافقة جمل�س الوزراء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولــــى
تن�ش ـ أ� بــوزارة اخلارجيــة جلنــة ت�سمــى " اللجنــة العمانيــة للقانــون الدولــي الإن�سانــي " .
املــادة الثانيـــة
ت�شكل اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�سانــي برئا�ســة ممث ــل عــن وزارة اخلارجيــة ،
وع�ضوية ممثلني ال تقل وظيفة �أي منهم عن مدير عام ومن فـي حكمه من اجلهات الآتية :
 وزارة الدفاع ( نائبــا للرئيــ�س ) . وزارة العـدل . وزارة ال�ش�ؤون القانونية . وزارة الرتاث والثقافة . وزارة الرتبية والتعليم . وزارة التعليم العايل . وزارة القوى العاملة . جامعة ال�سلطان قابو�س . �شرطة عمان ال�سلطانية . الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف . الهيئة العمانية للأعمال اخلريية .-119-

وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من امل�ست�شارين واخلرباء واملخت�صني حل�ضور جل�ساتها ،
به ــدف اال�سرت�شـ ــاد ب�آرائهـ ــم  ،دون �أن يكـ ــون لهـ ــم �صـ ــوت مع ــدود فـيم ــا ت�صــدره اللجنــة
من قرارات �أو تو�صيات .
املــادة الثالثـــة
تكون مدة الع�ضوية فـي اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�ساين ( )3ثالث �سنوات قابلة
للتجديـد ملــدة �أو ملــدد �أخرى مماثلة .
وي�صدر بت�سمية رئي�س و�أع�ضاء اللجنة قرار من الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية .
املــادة الرابعـــة
تخت�ص اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�ساين بدرا�سة جميع امل�سائل املت�صلة بالقانون
الدويل الإن�ساين وجماالت تطبيقه  ،ويكون لها ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1التعريف مببادئ القانون الدويل الإن�ساين  ،ون�شر ثقافته داخل ال�سلطنة .
 - 2اقت ــراح التدابي ــر والدرا�س ــات الكفـيل ــة بتنفـي ــذ قواعــد القانــون الدولــي الإن�سانــي
على ال�صعيد الوطني .
 - 3تقدمي املقرتحات الالزمة ملواءمة الت�شريعات الوطنية مع قواعد القانون الدويل
الإن�ساين  ،و�أحكام االتفاقيات واملواثيق الدولية التــي ان�ضم ــت لــها ال�سلطن ــة ،
واقرتاح االن�ضمام �إىل االتفاقيات الدولية الأخرى ذات ال�صلة بالقانون الدويل
الإن�ساين .
 - 4اقرتاح خطة �سنوية تت�ضمن التدابي ــر الوطني ــة الالزمــة لن�شر ثقافة القانون
الدويل الإن�ساين وتطبيقه على ال�صعيد الوطني بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،
ورفعها �إىل جمل�س الوزراء لالعتماد .
 - 5التن�سيق مع اجلهات املعنية ب�ش�أن املواقع املتمتعة باحلمايــة مبقت�ضــى القانــون
الدويل الإن�ساين .
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 - 6اقتــراح عق ــد الن ــدوات و�سائـ ــر الفعالي ــات املت�صلـ ــة بالقان ــون الدول ــي الإن�سانــي
على امل�ستوى الوطني .
 - 7متثيل ال�سلطنة فـي االجتماعات وامللتقيات الإقليمية والدولية اخلا�صة بالقانون
الدويل الإن�ساين .
 - 8الإ�سهام فـي برامج �إعداد وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية فـي جمال القانون
الدويل الإن�ساين .
 - 9ترجمة الوثائق وامل�ستندات املت�صلة بالقانون الدويل الإن�ساين .
� - 10أي مهام �أخرى ذات �صلة تكلف بها من جمل�س الوزراء .
املــادة اخلام�ســة
جتتمع اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�ساين بدعوة من رئي�سها مرة كل ( )3ثالثة
�أ�شهــر � ،أو كلم ــا دع ــت احلاجة �إىل ذلك  ،ويكون اجتماع اللجنة �صحيحا بح�ضور �أغلبية
�أع�ضائه ــا  ،على �أن يك ــون من بينهــم الرئي�س �أو نائبه  ،وت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية
�أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعن ــد ت�س ــاوي الأ�صــوات يرج ــح اجلانب الذي منه رئي�س
االجتماع .
املــادة ال�ساد�ســة
يجوز للجنة العمانية للقانون الدويل الإن�سانــي ت�شكي ــل جلــان عم ــل م ــن ب ــني �أع�ضائه ــا
�أو من غريهم لبحث �أي من امل�سائل ذات ال�صلة باخت�صا�صاتها  ،وتعر�ض تلك اللجان نتائج
�أعمالها على اللجنة .
املــادة ال�سابعـــة
تعد اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�ساين تقريرا �سنويا عن �أن�شطتها واخت�صا�صاتها
مت�ضمنا ما تراه من تو�صيات  ،وترفعه �إىل جمل�س الــوزراء م ــن خ ــالل ال ــوزير امل�سـ ـ�ؤول
عن ال�ش�ؤون اخلارجية .
املــادة الثامنـــة
يكون للجنة العمانية للقانون الدويل الإن�ساين اعتماد مايل مل�ساعدتها على القيام مبهامها ،
ويدرج �ضمن املخ�ص�صات املالية املقررة لوزارة اخلارجية فـي امليزانية العامة للدولة .
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املــادة التا�سعـــة
حتدد مكاف�أة رئي�س و�أع�ضاء اللجنة بقرار من جمل�س الوزراء .
املــادة العا�شــــرة
تتوىل وزارة اخلارجية معاونة اللجنة العمانية للقانون الدويل الإن�ساين فـي القيام بكافة
ال�ش�ؤون الفنية والإدارية اخلا�صة بها  ،كما تقوم مبتابعة وتنف ــيذ قراراتهــا وتو�صياته ــا
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
املــادة احلاديــة ع�شــرة
على وحدات اجلهاز الإداري للدولة معاونة اللجنــة العمانيــة للقانــون الدول ــي الإن�سانــي
فـي �أداء مهامها  ،وتي�سري مبا�شرتها اخت�صا�صاتها  ،وتزويدهــا مب ــا تطلب ــه م ــن بيان ــات
�أو معلومات تت�صل بهذا االخت�صا�ص  ،ومبا ال يتعار�ض مع القوانني والنظم املعمول بها .
املــادة الثانيــة ع�شــرة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  19 :من محـــــرم 1439هـ
املوافـــــق  10 :من �أكتوبــــر 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1216
ال�صادرة فـي 2017/10/29م
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يــو�ســف بـن علـــــوي بـن عبـداللــــه
الوزيــر امل�س ـ�ؤول عن ال�شـ ـ�ؤون اخلارجيـة

وزارة العـــدل
قـــرار وزاري
رقـــم 2017/26
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم 2006/271
بتحديد �أماكن تنفيذ الأحكام ال�صادرة بر�ؤية ال�صغري والإجراءات اخلا�صة
بتنفيذ الأحكام والقرارات ال�صادرة بت�سليم ال�صغري �أو ر�ؤيته ومن يناط به ذلك
ا�ستــنادا �إىل قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�صادر باملـر�سـوم ال�سلطـانـي رقم ، 2002/29
و�إىل القرار الوزاري رقم  2006/271بتحديد �أماكن تنفيذ الأحكام ال�صادرة بر�ؤية ال�صغري
والإجــراءات اخلا�ص ــة بتنفيــذ الأحك ــام والق ــرارات ال�ص ــادرة بت�سلي ــم ال�صغي ــر �أو ر�ؤيت ـ ــه
وم ــن ين ــاط ب ــه ذل ــك ،
و إ�لــى القــرار الـوزاري رق ــم  2012/16ب�إن�شـ ــاء جل ــان للتوفيـ ــق وامل�صالـحــة وحتديـ ــد مقاره ــا
ونطـاق اخت�صا�صهـا ومواعيـد انعقادهـا ،
و�إىل خطاب وزارة التنمية االجتماعية رقـم (م و )328/32/1130/بتاريـخ  21من ابـريل 2016م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضـاف �إلـى املــادة ( )2م ــن الـقــرار الـ ــوزاري رقـ ــم  2006/271امل�شار �إليه  ,بندان جديدان ،
ن�صاهما الآتي :
 �أماكــن تخ�صــ�ص لذلك الغر�ض مببان ــي جلـ ــان التوف ـي ــق وامل�صاحلة  ،ي�صدر بتحديدهاقرار من وكيل وزارة العدل .
 �أماكن تخ�صـ�ص لذلك الغر�ض مببانــي دائرة احلماية الأ�سرية  ،ودوائر و�أق�سام التنميةالأ�سريــة التابع ــة ل ــوزارة التنمية االجتماعي ــة  ,ي�صدر بتحديدهـا قرار من وكيل وزارة
التنمية االجتماعية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي 1438 / 4 / 6 :هــ
املوافــــــق 2017 / 1 / 5 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1180
ال�صادرة فـي 2017/2/5م
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عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ـ ـ ــدل

قرار وزاري
رقم 2017/66
ب�شـ�أن حـاالت و�إجـراءات انتقـال الكاتـب بالعـدل خـارج مقـره
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقـم  2000/47بتحديد اخت�صا�صـات وزارة العـدل واعتمـاد
هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الـ ـقــانون املـايل الـ�صادر بــاملــر�ســوم ال�سلط ــانــي رقم ، 98/47
و�إىل قــانون الكـتاب بالعـدل ال�صادر بامل ــر�سـوم ال�سلطاين رقــم ، 2003/40
و�إىل القرار الوزاري رقم  2003/209ب�شـ�أن حـاالت و�إجراءات انتقال الكاتب بالعدل خارج
مقره ،
و�إىل موافـقـة وزارة املال ــية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يكون انتقال الكاتــب بالعدل خارج مقــره إلجــراء �أي معاملة تدخل فـي نطاق اخت�صا�صه
فـي احلاالت التي يقدرها  ،وتكون مانعة من ح�ضور ذوي ال�ش�أن  ،وفقا للإجراءات الآتية :
�	- 1أن يقدم الطلب مكتوبا  ،وموقعا من ذوي ال�ش�أن مبينا فـيه �أ�سباب الطلب  ،ومكان
االنتقال  ،ونوع املعامالت املطلوب �إجرا�ؤها  ،وعددها .
�	- 2أن يـ�ؤ�شـر الكــاتب بالعــدل على الط ـلـب باملــوافــقة �أو الرفــ�ض مــع بيــان الأ�سـبـاب
فـي حـالـة الـرف�ض .
� - 3أن يحــرر الكــاتب بالعــدل حم�ضـرا يحفـظ مـع املعــاملة يثــبت فـيه تــاريــخ و�س ــاعة
انـت ـقــاله واجل ـهـة التي انتـقـل �إليــها .
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�	- 4أن يكـون انتـقال الكـاتب بالعــدل خـارج مقـر دائـرته فـي �أوقـات العمل الر�سـمية
وفـي حـدود نطـاق اخـت�صا�ص دائـرته  ،ويجـوز له االنتـقال فـي غري �أوقـات العمل
الر�سـمية بنـاء على موافـقة وكيـل الوزارة � ،أو مـن يفـو�ض بـذلك .
�	- 5أال ي�ؤدي انتقال الكاتب بالعدل �إىل الإخالل ب�سري العمل .
املــادة الثانيــــة
يحدد ر�سم مقداره (� )40أربعون رياال عمانيا على االنتقال  ،وت�ستثنى من ذلك �أ�سر ال�ضمان
االجتماعي فـي حالتي العجز واملر�ض املانعة من احل�ضور �إىل مقر دائرة الكاتب بالعدل .
املــادة الثالثــــة
يلغى القرار الــوزاري رقـ ــم  2003/209امل�شـار �إليه  ،كـما يلـغى كل مــا يخـالـف هــذا القـرار ،
�أو يتـعار�ض مـع �أحكــامـه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي 1438 / 5 / 9 :هــ
املوافــــــق 2017 / 2 / 6 :م
عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ـ ـ ــدل

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1181
ال�صادرة فـي 2017/2/12م
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قــرار وزاري
رقــم 2017/189
بتحديـد ر�سـوم الدعـاوى املدنيـة ودعـاوى الأحـوال ال�شخ�صيـة
ا�ستنادا �إىل قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/29
و إ�لـى الق ــرار ال ــوزاري رقـ ــم  2010/583بتحدي ــد ر�س ــوم الدعــاوى املدنيــة ودعــاوى الأحــوال
ال�شخ�صية ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولــى
حتـدد ر�سـوم الدعـاوى املدنيـة علـى النحـو الآتـي :
 )%2( - 1م ــن قيمـ ــة الدعـ ــوى وبحـ ــد �أدنـ ــى ق ـ ــدره ( )10ع�شـ ــرة ري ــاالت عمانيـ ــة ،
وبحـد �أق�صـى قـدره ( )30ثالثـون ريـاال عمانيـا � ،أمـام املحاكـم االبتدائيـة .
 )%2( - 2م ــن قيم ــة الدع ــوى وبح ــد �أدن ــى قـ ــدره ( )20ع�شـ ــرون ري ـ ــاال عمان ـي ــا ،
وبحـد �أق�صـى قـدره ( )50خم�سـون ريـاال عمانيـا � ،أمـام حماكـم اال�ستئنـاف .
املــادة الثانيــة
حتــدد ر�ســوم دعــاوى الأحــوال ال�شخ�صي ــة بواقــع ( )5خم�ســة ريــاالت عمانيــة  ،فيمــا عــدا
دعـاوى الرتكـات  ،فيحـدد الر�سـم فيهـا علـى النحـو الآتـي :
 )%2( - 1من قيمة دعوى املطالبة  ،وبحد �أدنى قدره ( )10ع�شرة رياالت عمانية ،
وبحـد �أق�صـى قـدره ( )30ثالثـون ريـاال عمانيـا � ،أمـام املحاكـم االبتدائيـة .
 )%2( - 2من قيمة دعوى املطالبة  ،وبحد �أدنى قدره ( )10ع�شرة رياالت عمانية ،
وبحـد �أق�صـى قـدره ( )50خم�سـون ريـاال عمانيـا � ،أمـام حماكـم اال�ستئنـاف .
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املــادة الثالثـــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2010/583امل�شار �إليه  ،كــما يلغــى كـ ــل م ــا يخال ــف ه ــذا القرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من ينايــر 2018م .
�صدر فـي 1439/ 1 / 5 :هـ
املوافـــــق 2017/ 9 /26 :م
عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـع ـ ـ ـ ــدل

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1212
ال�صادرة فـي 2017/10/1م
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وزارة املاليــــة
قــرار وزاري
رقـــم 2017/7
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام القـرار الـوزاري رقـم  2009/65فــي �شـ�أن
تطبيـق ال�ضوابـط املعدلـة لإعفـاء مدخـالت ال�صناعـة من ال�ضريبة اجلمركية
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم وت�شجيع ال�صناعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/1
و�إىل قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر بتطبيقه
املر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/67
و�إىل قانون (نظام) التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/61
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية املعتمدة من جلنة التعاون ال�صناعي باملجل�س بتاريخ  27مايو 2008م ،
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/46
و�إىل القــرار ال ــوزاري رقم  2009/65فـي �ش�أن تطبي ــق ال�ضوابــط املعدلـة لإعفــاء مدخــالت
ال�صناعة من ال�ضريبة اجلمركية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على القرار الوزاري رقم  2009/65امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هـذا القـرار فـي اجلـريـدة الر�سميـة  ،ويعمل بـه من اليـوم التالـي لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1438 / 4 / 17 :هـ
الموافـــق 2017 / 1 / 16 :م
درويـ�ش بـن �إ�سماعيــل بن علي البلــو�شي
الــوزي ـ ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ ـ ـ�ؤول ع ــن ال�شـ ـ ـ ـ ـ�ؤون املــاليـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1179
ال�صادرة فـي 2017/1/29م
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
القـرار الـوزاري رقـم  2009/65فـي �شـ�أن تطبيـق
ال�ضوابـط املعدلـة لإعفـاء مدخـالت ال�صناعـة مـن ال�ضريبـة اجلمركيـة
املـــادة ( ) 1
ت�ستب ـ ـ ــدل بعبـ ــارة "املديريـ ـ ــة العامـ ـ ــة لل�صناعـ ـ ـ ــة بــوزارة التج ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ــة" عبـ ـ ـ ــارة
"وزارة التجـارة وال�صناعـة" � ،أينما وردت فــي القـرار الـوزاري رق ـ ــم  2009/65امل�شـار �إليـه .
املـــادة ( ) 2
ي�ستبـ ـ ـ ــدل بن ـ ـ ــ�ص املـ ــادة ( )1م ـ ــن القـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـ ــوزاري رقـ ـ ــم  2009/65امل�ش ـ ــار �إل ـي ـ ـ ــه  ،النـ ـ ــ�ص
الآت ــي :
امل ــادة ( ) 1
تعفى املن�ش�آت ال�صناعية  ،امل�سجلة طبقا لقانون تنظيم وت�شجيع ال�صناعة �أو قانون
(نظــام) التنظيـم ال�صناعـي املوحـد لـدول جملــ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ،
من ال�ضريبة اجلمركية على وارداتها من الآالت واملعدات وقطع الغيار واملواد اخلام
الأولي ــة وامل ـ ــواد ن�صـ ــف امل�صنعـة وم ـ ــواد التعبئـ ــة والتغليـ ــف الالزمـة ملبا�شـ ــرة الإنتــاج
ال�صناع ــي طــوال فتـرة قيــام املن�ش ـ�أة  ،علــى �أن يتــم جتديــد قوائــم الآالت واملعـدات
وقطع الغيــار واملــواد امل�شـار �إليهـا كـل ( )5خمـ�س �سنـوات  ،بنـاء علـى طلـب تتقــدم بــه
املن�ش ـ�أة .
وال ي�سري الإعفاء امل�شار �إليه فـي الفقرة ال�سابقة �إال على الآالت واملعدات وقطع
الغيار واملواد التي تكون الزمة ملبا�شرة الإنتاج ال�صناعي  ،ب�شرط �أن تكون من بني
الآالت واملعدات وقطع الغيار واملواد اخلام الأولية واملواد ن�صف امل�صنعة ومواد التعبئة
والتغليف الواردة فـي �شهادة قيد امل�شروع فـي ال�سجل ال�صناعي طبقا لأحكام (املادة
احلادية ع�شرة) من قانون (نظام) التنظيم ال�صناعي املوحـد لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية  ،والبنـد ( )8مـن املـادة ( )18من الئحتـه التنفيذيـة امل�شار �إليهما .
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املـــادة ( ) 3
ت�ض ـ ــاف م ـ ــادة �إىل القــرار ال ـ ــوزاري رقم  2009/65امل�شــار �إليــه  ،برقــم ( )6مك ــررا  ،ن�صه ــا
الآت ــي :
امل ــادة (  ) 6مكــررا
تلتزم املن�ش�أة ال�صناعية بتقدمي �إقرار �سنوي معتمد من مراقب ح�سابات يت�ضمن
التزامها ب�أحكام القرار الوزاري رقم  ، 2009/65وب�أحكام البند ( )1من املــادة (الثانية
والع�شرين)  ،والبنود ( )7 ، 5 ، 1من املــادة (الثالثة والع�شرين) من قانون (نظام)
التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
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قــرار وزاري
رقـــم 2017/8
بتعديــل بعـــ�ض �أحكــام
القـرار الـوزاري رقـم  2005/45فـي �شـ�أن حتديـد �ضوابـط
و�إجـراءات الإعفـاء ال�ضريبـي واجلمركـي مل�شروعـات اال�ستثمـار الأجنبـي
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم وت�شجيع ال�صناعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/1
و�إىل قانون (نظام) التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/61
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية املعتمدة من جلنة التعاون ال�صناعي باملجل�س بتاريخ  27مايو 2008م ،
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/46
و�إىل القرار الوزاري رقم  2005/45فـي �ش�أن حتديد �ضوابط و�إجراءات الإعفاء ال�ضريبي
واجلمركي مل�شروعات اال�ستثمار الأجنبي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2009/65فـي �ش�أن تطبيق ال�ضوابط املعدلة لإعفاء مدخالت
ال�صناعة من ال�ضريبة اجلمركية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضـاف مــادة �إىل القرار الوزاري رقم  2005/45امل�شار �إليه  ،برقم ( )24مكررا  ،ن�صهـا الآتـي :
امل ــادة (  ) 24مكــررا
تلتـزم املن�ش�أة ال�صناعية بتقدمي �إقرار �سنوي معتمد من مراقب ح�سابات يت�ضم ــن
التزامها ب�أحكام البند ( )1من امل ــادة (الثانية والع�شري ــن)  ،والبنود ( )7 ، 5 ، 1من املـادة
(الثالثة والع�شرين) من قانون (نظام) التنظيـ ــم ال�صناعـ ــي املوح ـ ــد ل ـ ــدول جملـ ــ�س
التعاون ل ــدول اخلليـ ــج العربية  ،وب�أحك ــام القـ ــرار الـ ــوزاري رق ــم  2009/65فـي �ش ـ ـ�أن
تطبي ــق ال�ضوابط املعدلة لإعفاء مدخالت ال�صناعة من ال�ضريبة اجلمركية .
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املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هـذا القـرار فـي اجلـريـدة الر�سميـة  ،ويعمل بـه من اليـوم التالـي لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1438 / 4 / 17 :هـ
الموافـــق 2017 / 1 / 16 :م
درويـ�ش بـن �إ�سماعيــل بن علي البلــو�شي
الــوزي ـ ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ ـ ـ�ؤول ع ــن ال�شـ ـ ـ ـ ـ�ؤون املــاليـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1179
ال�صادرة فـي 2017/1/29م
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قــرار وزاري
رقــم 2017/80
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�إلـ ــى املر�سوم ال�سلطان ــي رقـ ــم  2017/1بالت�صديـ ــق علــى امليزانيــة العامة للدول ــة لل�سن ــة
املاليـ ـ ــة 2017م ،
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�ستبـدل با�س ــم ودلي ــل احل�سـ ــاب  -فـي امل ــادة ( ( )06العوائـد امل�سـددة لل�صكــوك ال�سيادية )
من البنــد رق ــم ( ( )21فوائ ــد حملي ــة خمتلفـ ــة ) من الف�صل رقم ( ( )102الفوائد على
الق ــرو�ض ) مـ ــن البــاب الثانـ ــي ( امل�صروفـ ــات ) من دليـل ت�صنيف امليزانية العامــة للدولة
( امللحق رقــم  ) 1املرف ــق بالالئحـة التنفيذيــة للقانـون املالـي امل�ش ــار �إليهــا  ،الآتي :
رقـم احل�ســاب
ا�ســــم احل�ســــاب
مادة بند ف�صل باب

2 102 21 06

دليـــــل احل�ســـــاب

يخ�ص�ص للم�صاريف التي تدفعها
احلكومة على ال�صكوك
ال�سيادية املحليــة التــي ت�صدرهــا
م�صاريف ال�صكوك
( تكاليف الإ�صدار ) ،
ال�سيادي ــة املحلي ــة بالإ�ضافة �إىل ن�سبة الأرباح التي تدفــع
للم�ستفيدين من حملــة ال�صكــوك
التــي ت ــم �إ�صداره ــا
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املــادة الثانيــــة
ي�ضـ ــاف �إلـ ــى البنـ ــد رقـ ـ ــم ( ( )31فوائـ ــد خارجيـ ــة خمتلفـ ــة ) مـ ــن الف�ص ــل رق ــم ()102
( الفوائد على القرو�ض ) مــن الب ــاب الثان ــي ( امل�صروفـ ـ ــات ) مـن دليـل ت�صنيـف امليزانيـة
العامـة للدولـة ( امللحق رقــم  ) 1املرف ــق بالالئحــة التنفيذيـ ــة للقان ــون املال ــي امل�شــار �إليهــا ،
مــادة جديــدة برق ـ ــم ( )09بعنـ ـ ــوان " :م�صاري ـ ــف ال�صك ـ ــوك ال�سياديـ ــة اخلارجيـ ــة "  ،وذلك
علـى النحـو الآتـي :
رقـم احل�ســاب
مادة بند ف�صل باب

2 102 31 09

ا�ســــم احل�ســــاب

دليـــــل احل�ســـــاب

يخ�ص�ص للم�صاريف التي تدفعها
احلكومة على ال�صكوك
م�صاريف ال�صكوك ال�سيادية اخلارجية التي ت�صدرها
( تكاليف الإ�صدار ) ،
ال�سيادية اخلارجية
بالإ�ضافة �إىل ن�سبة الأرباح
التي تدفع للم�ستفيدين
من حملة ال�صكوك التي مت �إ�صدارها

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 1438 / 8 / 7 :هـ
املوافــــق 2017 / 5 / 4 :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 ()1201
ال�صادرة فـي 2017/7/9م
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قــــرار وزاري
رقــــم 2017/117
ب�إ�صــــدار الالئحــــة التنفـيذيـــة
للمر�ســـوم ال�سلطانــي رقـم  96/31ب�شـ�أن حتديـد القواعـد املنظمـة
ال�ستثمار �أموال كل من الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية و�صناديق التقاعد
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  96/31ب�ش�أن حتديد القواعد املنظمة ال�ستثمار �أموال
كل من الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية و�صناديق التقاعد ،
و�إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل الالئحة التنفـيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم  96/31ب�ش�أن حتديد القواعد املنظمة
ال�ستثمار �أموال كل من الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية و�صناديق التقاعد ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 98/8
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــرر
املــادة الأولــى
يعمل ب�أحكام الالئحـة التنفـيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم  96/31ب�ش�أن حتديد القواعد
املنظمة ال�ستثمار أ�مــوال كل من الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية و�صناديق التقاعد ،
املرفقة .
املــادة الثانيــة
يلغـى القــرار ال ــوزاري رقم  98/8امل�شار �إليه  ،كمــا يلغــى ك ــل م ــا يخالـ ــف الالئح ــة املرفقـ ــة
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  18 :مـن رم�ضـــــان 1438هـ
املوافــــق  13 :مـن يونيــــــــو 2017م

دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزي ـ ـ ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول عــن ال�شـ ـ ـ ـ ـ�ؤون املــالي ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1199
ال�صادرة فـي 2017/6/18م
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الالئحـــة التنفـيذيـــة
للمر�ســوم ال�سلطانـي رقـم  96/31ب�ش�أن حتديد القواعد املنظمة
ال�ستثمار �أموال كل من الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية و�صناديق التقاعد
الف�صــــل الأول
تعريفـــات و�أحكـــام عامــة
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 :
الهيئــــــــة :
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية .
ال�صنـدوق :
�صناديق التقاعد املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )2من هذه الالئحة .
جملـــ�س الإدارة :
جمل�س �إدارة الهيئة � ،أو ال�صندوق .
جلنــة اال�ستثمــار :
اللجنة الفنية امل�شكلة وفقا للمادة ( )9من هذه الالئحة .
الإدارة املخت�صـــــة :
الإدارة امل�س�ؤولة  -بحكم اخت�صا�صها  -عن ا�ستثمار �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق .
امل�ؤ�س�ســـــة املحليـــــة :
امل�ؤ�سـ�سة املالية الكائنة وامل�سجلة داخل ال�سلطنة التي تتعاقد معها الهـيئة � ،أو ال�صندوق
ال�ستثمار �أموالهما .
امل�ؤ�س�ســة الأجنبيــة :
امل�ؤ�سـ�سة املالية الكائنة وامل�سجلة خارج ال�سلطنة التـي تتعاقد معها الهيئة � ،أو ال�صندوق
ال�ستثمار �أموالهما .
املــديــــــــــر :
مدير الإدارة املخـت�صة فـي الهيئة �أو ال�صندوق � ،أو من فـي حكمه .
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املــادة ( ) 2
ت�ســري �أحكــام هــذه الالئحــة علــى كــل مــن :
 - 1الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية .
� - 2صندوق تقاعد موظفـي اخلدمة املدنية .
� - 3صندوق تقاعد �شرطة عمان ال�سلطانية .
� - 4صندوق تقاعد موظفـي ديوان البالط ال�سلطاين .
� - 5صندوق تقاعد احلر�س ال�سلطاين العماين .
� - 6صندوق تقاعد املكتب ال�سلطاين .
� - 7صندوق تقاعد وزارة الدفاع .
� - 8صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي .
� - 9صندوق تقاعد قوة ال�سلطان اخلا�صة .
� - 10أي �صناديق تقاعد �أخرى تن� أش� مبقت�ضى مرا�سيم �سلطانية .
املــادة ( ) 3
يكــون ا�ستثمــار �أمــوال الهيئ ــة �أو ال�صنــدوق وفقا للأحكام املن�صــو�ص عليهــا ف ــي املر�سـ ــوم
ال�سلطاين رقم  96/31امل�شار �إليه  ،و�أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
يج ـ ــوز بقـ ـ ــرار م ــن الوزي ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول ع ــن ال�شـ ـ ـ�ؤون املاليـ ـ ــة  -بن ــاء علـ ــى اقتـ ـ ــراح الهيئ ـ ــة
�أو ال�ص ــندوق � -إ�صـ ــدار قواع ـ ــد خا�صـ ــة لال�ستثم ــار تتف ــق والنظ ــم املتعلق ــة بـ�أي منهم ـ ــا ،
وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة فـي هذه الالئحة .
الف�صــل الثانــي
الأجهــزة امل�س�ؤولــة عـن تطبيــق الالئحــة
املــادة ( ) 5
يتولـ ــى جملـ ــ�س الإدارة ممار�سـ ــة ال�صالحــيات الالزم ـ ــة لتطبي ــق �أحكـ ــام هـ ــذه الالئحـ ــة ،
ويجوز له تفوي�ض بع�ض �صالحياته �إىل الإدارة املخت�صة � ،أو جلنة اال�ستثمار .
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املــادة ( ) 6
يحق ملجل�س الإدارة اقرتاح تعديل هذه الالئحة فـي �ضوء التطورات وامل�ستجدات املالية
واالقت�صادية  ،ونتائج تقارير الفح�ص االكتواري .
كمـ ــا يكـ ــون لـ ــه �إن�ش ــاء وحـ ــدة خماط ــر اال�ستثمـ ــار تكـ ــون تابع ــة لـ ــه من الناحية الفنية ،
على �أن تتبــع �إداري ــا الإدارة التنفـيذي ــة بالهيئــة �أو ال�صنــدوق  ،ويح ــدد بق ــرار من جمل ــ�س
الإدارة اخت�صا�صات هذه الوحدة  ،على �أن تقوم هذه الوحدة ب�إعداد تقارير دورية ب�ش�أن
املخاطر املالية املحتملة على كل حمفظة ا�ستثمارية مبا فـي ذلك املحافظ املدارة من قبل
مديري اال�ستثمار وذلك التخاذ الإجراءات الالزمة خلف�ض قيمة اخل�سائر املتوقعة .
املــادة ( ) 7
تتول ــى الإدارة املخت�ص ـ ــة ا�ستث ــمار �أم ــوال الهيئـ ـ ـ ـ ــة � ،أو ال�صندوق  ،ويج ـ ــوز لهـ ــا �أن تعه ــد
�إىل امل�ؤ�س�سات املحلية �أو الأجنبية ب�إدارة ا�ستثمار �أموال الهيئة �أو ال�صندوق .
املــادة ( ) 8
تتوىل الإدارة املخت�صة ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1ا�ستثمار �أموال الهيئة �أو ال�صندوق وفقا لل�سيا�سات التي يعتمدها جمل�س الإدارة
طبقا لأحكام هذه الالئحة .
� - 2ضم ــان املحافظ ــة علــى �إجمالــي �أ�صــول الهيئـة � ،أو ال�صندوق فـي احلــدود املقــررة
فـي املالحق املرفقة بهذه الالئحة .
 - 3تقييم �أداء اال�ستثمارات  ،على �أن يت�ضمن ما ي�أتي :
�أ �	-إجمايل �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق .
ب �	-إجمايل �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق امل�ستثمرة داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
ج �	-أداء ك ــل جه ــة مــن اجله ــات الث ــالث املن�ص ــو�ص عليها فـي املــادة ( )7من هذه
الالئحة .
-138-

د �	-أداء كل حمفظة من املحافظ التي تديرها الإدارة املخت�صة .
هـ � -أداء مديري حمافظ اال�ستثمار بالن�سبة للم�ؤ�سـ�سات املحلية والأجنبية .
�	- 4إعداد بيان بتوزيع �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق يبني �أ�صول وعمالت اال�ستثمار
على امل�ستوى الإجمايل .
�	- 5إعداد تقرير �سنوي تف�صيلي عن �أداء ا�ستثمارات الهيئة � ،أو ال�صندوق  ،علـى �أن
يحال �إىل جلنة اال�ستثمار مع احل�سابات ال�سنوية املـدقـقة التخاذ الالزم  ،ويجب
�أن يت�ضمن هذا التقرير البيانات املن�صو�ص عليها فـي البند ( )3من هذه املــادة
عن ال�سنة الأخرية  ،وال�سـنوات اخلم�س ال�سابقة عليها  ،ون�سبة العوائد املحققة
ومقارنتها مب�ؤ�شرات الأداء وعائد اال�ستثمار امل�ستهدف  ،ومقارنة �أداء ا�ستثمارات
الهيئة � ،أو ال�صندوق مع ال�سيا�سة املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة .
 - 6التن�سيــق مع التق�سيــم املايل بالهيئة �أو ال�صندوق لإعداد احل�سابات عن كل ()3
ثالثــة �أ�شهــر  ،على �أن يكون �إعدادها خالل ال�شهــر التالــي النق�ضـاء مـدة الأ�شهــر
الثالثـة  ،وذلك بالن�سبــة للت�سعــة �أ�شهــر ال�سابقــة من ال�سنــة لإعــداد احل�سابــات ،
وتزويد وزارة املالية بن�سخة منها  ،على �أن تقدم هـذه احل�سابات �إىل جلنة اال�ستثمار
لدرا�ستها وعر�ض التو�صيات ب�ش�أنها على جمل�س الإدارة التخاذ ما يلزم .
املــادة ( ) 9
ت�شكل بالهيئة � ،أو بال�صندوق جلنة لال�ستثمار على النحو الآتي :
 - 1ممثل وزارة املالية فـي ع�ضوية جمل�س الإدارة �إن وجد � ،أو �أي ممثل �آخر تختاره
وزارة املالية � ،إذا مل يوجد من ميثلها فـي ع�ضوية جمل�س الإدارة .
 )3( - 2ثالثة �أع�ضاء على الأقل يتم اختيارهم من قبل جمل�س الإدارة من موظفـي
الهيـئة � ،أو ال�صندوق � ،أو من غريهم .
وي�ص ــدر بتعي ــني رئيــ�س اللجنــة ونائبــه ق ــرار من جم ــل�س الإدارة  ،ويتولـى املديــر
�أمانــة �سـر اللجنة .
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املــادة ()10
تتوىل جلنة اال�ستثمار ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1و�ضع اخلطة العامة ال�ستثمار �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق  ،و�إحالتها �إىل جمل�س
الإدارة العتمادها  ،ومراجعتها ب�صفة دورية .
 - 2إ�ع ــداد اللوائـ ــح الداخليـ ــة لال�ستثم ــار مبراع ــاة �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة  ،و�إحالته ــا
�إىل جمل�س الإدارة العتمادها .
 - 3درا�سة �سيا�سات ا�ستثمار �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق التي تقرتحها الإدارة املخت�صـة ،
و�إحالتها �إىل جمل�س الإدارة العتمادها .
 - 4متابعة تنفـيذ �سيا�سات اال�ستثمار املعتمدة من جمل�س الإدارة .
� - 5إعداد قواعد خا�صة تنظم �إدارة حمفظة ا�ستثمارات �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق
بالن�سبة لكـل م�ؤ�س�سة حملية �أو �أجنبية يتم التعاقد معها  ،على �أن تتقيد فـي ذلك
باملالحق املرفقة بهذه الالئحة .
 - 6متابعـ ــة وتقيي ـ ــم ا�ستثم ــارات �أمــوال الهيئــة �أو ال�صنــدوق وعــر�ض نتائــج التقييــم
( على �أ�سا�س ربع �سنوي ) على جمل�س الإدارة التخاذ ما يلزم ب�ش�أنها .
 - 7اعتماد امل�صارف التي توظف فـيها �أموال الهيئة �أو ال�صندوق فـي �صورة �أ�صول
ق�صرية الأجل  ،وحتديد احلد الأق�صى لال�ستثمار بالن�سبة لكل م�صرف على حدة ،
ومراجعة هذا احلد فـي االجتماع الربع �سنوي للجنة اال�ستثمار .
� - 8أي اخت�صا�صات �أخرى تكلف بها من قبل جمل�س الإدارة .
املــادة ( ) 11
تعقد جلنة اال�ستثمار (� )6ستة اجتماعات على الأقل فـي ال�سنة بناء على دعوة من رئي�س
اللجنة �أو نائبه عند غيابه  ،ويجوز دعوتها لالنعقاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،وال يكون
اجتماع اللجنة �صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها على الأقل على �أن يكون من بينهم
رئي�س اللجنة �أو نائبه  ،وت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،
وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
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ويلتزم رئي�س اللجنة ونائبه و�أي ع�ضو من �أع�ضائها بالإف�صاح عن �أي م�صلحة خا�صة
له فـي العقود املزمع �إبرامها حل�ساب الهيئة �أو ال�صندوق  ،و�أن يدون ذلك فـي حم�ضر
اجتماع اللجـنة  ،وال يجوز لذي امل�صلحة �أن يح�ضر االجتماع الذي تتم فـيه مناق�شة القرار
املعرو�ض ب�ش�أن العقد املقرتح .
الف�صـــل الثالـــث
امل�ؤ�س�ســات املحليــة �أو الأجنبيــة
التـي يعهــد �إليهــا �إدارة �أمــوال الهيئــة �أو ال�صنــدوق
املــادة ( ) 12
ال يجوز للإدارة املخت�صة �أن تعهد �إىل �أي من امل�ؤ�س�سـات  -املحلية �أو الأجنبية  -ب�إدارة
الأ�صول �أو �إدارة حمفظة اال�ستثمارات نيابة عنها �إال بعد موافقة جمل�س الإدارة على ذلك ،
ومبوجب عقد يربم بني الطرفـني .
املــادة ( ) 13
يجب �أن يتوفر فـي امل�ؤ�س�سة املحلية والأجنبية ال�شروط الآتية :
� - 1أن تكون م�سجلة طبقا للقوانني املعمول بها  ،وخا�ضعة للقوانني والنظم املطبقة
فـي الدولة امل�سجلة فـيها .
� - 2أن يكون قد انق�ضى على مبا�شرتها ن�شاط �إدارة اال�ستثمارات املدد الآتية :
�أ  -بالن�سبـ ــة للم�ؤ�س�س ـ ــات املحليـ ــة  :مدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات  ،ويجوز
ملجل�س الإدارة تخفـي�ض هذه املدة �إىل ()3
ثالث �سنوات �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
ب  -بالن�سبة للم�ؤ�س�سات الأجنبية  :مدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات  ،ويجوز
ملجل�س الإدارة تخفـي�ض هذه املدة �إذا اقت�ضت
ال�ضرورة ذلك  ،على �أال تقل عن (� )7سبع
�سنوات .
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ويراعى عند تطبيق هذا ال�شرط االعتداد باملدد ال�سابقة التي مار�ست خاللها
امل�ؤ�س�س ــة ن�ش ــاط �إدارة اال�ستثم ــارات قب ــل تغيي ــر �شكلهـ ــا القانون ــي � ،شريطـ ــة
�أال ي�ؤثر التغيري فـي قدرة امل�ؤ�س�سة على �إدارة اال�ستثمارات .
� - 3أن تكون ح�سنة ال�سمعة  ،وذات مركز مايل قوي  ،وذلك من واقع �آخر ( )3ثالث
قوائم مالية مدققة للم�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 14
تقوم الإدارة املخت�صة باختيار امل�ؤ�س�سات  -املحليـة �أو الأجنبية  -التي يتم التعاقد معها
لإدارة حمفظة اال�ستـثمارات من واقع التحليل املالـي  ،على �أن تبذل فـي �سبيل حتقيق ذلك
العناية الواجبة  ،ويجب �أن يت�ضمن التحليل املايل ما ي�أتي :
 - 1املركز املايل للم�ؤ�س�سة .
 - 2تنظيم و�إجراءات اال�ستثمار .
� - 3إجراءات الرقابة و�إدارة املخاطر التي تخ�ضع لها حمفظة اال�ستثمار .
 - 4مدى ا�ستقـرار فريق العمل املخت�ص ب�إدارة املحافظ فـي امل�ؤ�س�سة .
� - 5سجل �أداء املحافظ اال�ستثمارية التي تديرها امل�ؤ�س�سة .
 - 6الإجراءات والرتتيبات التي يتبعها احلافظ الأمني .
 - 7ا إلجـ ــراءات الق�ضائيـ ــة ال ــتي اتخـ ــذت �ضـ ــد امل�ؤ�س�سـ ـ ــة  ،والأحك ــام ال�صـ ــادرة �ضدهــا
 �إن وجدت  -وذلك خالل ال�سنوات ( )5اخلم�س ال�سابقة على التعاقد .املــادة ( ) 15
يجب �أن يت�ضمن العقد امل�شار �إليه فـي املــادة ( )12من هذه الالئحة ما ي�أتي :
� - 1أ�سلوب تنظيم ح�ساب املحفظة ب�صفة عامة .
 - 2مبادئ و�سيا�سات �إدارة �أ�صول وحمفظة ا�ستثمارات الهيئة � ،أو ال�صندوق .
� - 3أ�س�س وقواعد ون�سب اال�ستثمار  ،واحلدود املقبولة لقيمة اخل�سائر املتوقعة على كل
حمفظة  ،ون�سبة املخاطر  ،واحلد الأعلى للخ�سائر املقبولة بالن�سبة لال�ستثمار .
 - 4العائد املعدل باملخاطر املقبول كحد �أدنى على كل مكون ا�ستثماري .
 - 5الإجراءات والرتتيبات التي يتبعها احلافظ الأمني .
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� - 6إعداد التقارير املتعلقة ب�إدارة �أ�صول وحمفظة ا�ستثمارات الهيئة � ،أو ال�صندوق
من قبل امل�ؤ�س�سة .
� - 7آلية عقد االجتماعات ملراجعة حمفظة اال�ستثمار .
� - 8أتعاب �إدارة املحفظة والر�سوم وامل�صروفات الأخرى .
 - 9الن�ص على اعتبار القواعد التي تقرها جلنة اال�ستثمار وفقا للبند ( )5من املــادة
( )10من هذه الالئحة جزءا ال يتجز�أ من العقد .
 - 10الن�ص على خ�ضوع العقد لأحكام القانون العماين  ،و�آلية ت�سوية املنازعات النا�شئة
عنه مبا فـي ذلك اللجوء �إىل التحكيم .
وال يجـ ــوز للإدارة املخت�ص ـ ـ ــة حتويـ ـ ــل �أي �أم ـ ـ ــوال �أو �أ�صــول �إلـ ـ ــى امل�ؤ�س�س ـ ـ ــة  -املحليـ ـ ـ ــة
�أو الأجنبيـة  -بغــر�ض �إدارة املحفظــة �إال بعــد �إبــرام العقــد وفقــا لأحكــام الت�شريعــات
املعمول بها فـي ال�سلطنة .
الف�صـــل الرابــع
النظــــام املحا�سبــــي
املــادة ( ) 16
تلتزم الهيئة � ،أو ال�صندوق عند �إعداد النظام املحا�سبي اخلا�ص بها مبراعاة الأحكام الواردة
فـي املر�سوم ال�سلطاين رقم  96/31امل�شار �إليه  ،وفـي هذه الالئحة .
كما يلتزم ال�صندوق �أو الهيئة ب�إعداد القوائم املالية ح�سب معايري التقارير الدولية ()IFRS
وتزويد وزارة املالية بن�سخة منها ب�شكل دوري كل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،على �أن تت�ضمن هذه
القوائم ما ي�أتي :
 - 1قائمة الدخل .
 - 2املركز املايل .
 - 3ك�شف التدفقات النقدية .
املــادة ( ) 17
تب ــد�أ ال�سنــة املالي ــة للهيئــة � ،أو ال�صنــدوق فـي �أول يناي ــر  ،وتنتهي فـ ــي ( )31مــن دي�سمب ــر
من كل عام  ،ما مل تن�ص مرا�سيم �إن�شائهما على تاريخ �آخر .
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املــادة ( ) 18
يكون للهيئة � ،أو ال�صندوق مراقب ح�سابات �أو �أكرث من املرخ�ص لهم قانونا فـي ال�سلطنة
مبزاولة مهنة املحا�سبة  ،واملراجعة  ،ويتوىل جمل�س الإدارة تعيينه  ،وحتديد �أتعابه .
ويبا�شر مراقب احل�سابات املعني مهامه حتى تاريخ انتهاء ال�سنة املالية للهيئة � ،أو ال�صندوق ،
ويجـ ــوز التمديــد ل ــه بقــرار م ــن جملـ ـ ــ�س الإدارة ملـ ــدة ال تزيد علــى (� )4أرب ــع �سنـ ــوات ،
وفـي جميع الأحوال ال يجوز ملراقب احل�سابات �أن يقدم للهيئة � ،أو ال�صندوق �أي عمل �إداري
�أو ا�ست�شاري يتعار�ض مع مهمة التدقيق .
املــادة ( ) 19
يتول ــى مراق ــب احل�سابـ ــات مراجعـ ــة احل�سابـ ــات ال�سنوي ــة وفق ــا للت�شريع ــات املعمــول بهـا
فــي هـذا ال�ش ـ�أن  ،وطبق ــا للأ�ص ــول املحا�سبيـ ــة املتعارف عليهــا  ،وح�سب معايــري التقاريــر
الدولية ( ، )IFRSعلى �أن يت�ضمن التقرير املقدم منه ما ي�أتي :
 - 1الت�أكد من �أن ا�ستثمار �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق يتم طبقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين
رقم  96/31امل�شار اليه  ،وهذه الالئحة .
 - 2مدى تقيد الهيئة �أو ال�صندوق بالنظام املحا�سبي املعتمد .
 - 3الت�أكيد على �صحة بيانات مدخالت الهيئة � ،أو ال�صندوق املدرجة فـي تقرير تقييم
الأداء وفقا للبند ( )5من املــادة ( )8من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 20
يكون �إجراء الفح�ص االكتواري ملركز الهيئة � ،أو ال�صندوق عن طريق اخلرباء االكتواريني
املتخ�ص�صني  ،ويتم الفح�ص كل ( )3ثالث �أو ( )5خم�س �سنوات كحد �أق�صى ح�سبما يقرره
جمل�س الإدارة  ،وذلك بالتن�سيق مع وزارة املالية فـيما يتعلق بال�شروط املرجعية للفح�ص ،
على �أن يعر�ض تقرير الفح�ص على جمل�س الإدارة  ،وتر�سل ن�سخة منه �إىل وزارة املالية .
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ملحــق رقــم ()1
حـدود مـا ت�ستثمـره الإدارة املخت�صـة فـي �أ�صـول مقومـة بالعمـالت
حـدود الن�سبـة املئويـة
مـن �إجمالـــي �أمـــوال
الهيئــــة �أو ال�صنــدوق

العـمـــــالت
( �أ�ســا�س التقييـــم )

احلد الأدنى  %احلد الأق�صى %

�أوال  :على �أ�س ــا�س فـ ــردي :
 - 1الريـال العمانــي  +عمــالت دول جمل ـ ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية

65

100

 - 2دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

�صفر

30

 - 3الدوالر الأمريكي

�صفر

35

 - 4اليورو � ( :إجمايل اليورو )
الأ�صول املقومة باليورو على النحو الآتي :
( �إفرادي باليورو )
�أملانيا
فرن�سا
هولندا
�أخرى

�صفر

25

�صفر
�صفر
�صفر
�صفر

20
10
10
5

 - 5الني الياباين

�صفر

5
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تابع ملحـق رقم ( : )1حدود مـا ت�ستثمره الإدارة املخت�صة فـي �أ�صـول مقومـة بالعمـالت
حـدود الن�سبـة املئويـة
مـن �إجمالـــي �أمـــوال
الهيئــــة �أو ال�صنــدوق

العـمـــــالت
( �أ�ســا�س التقييـــم )

احلد الأدنى  %احلد الأق�صى %

ثانيا � :إجمالـ ــي العمـ ــالت :
اجلنيه الإ�سرتليني
الفرنك ال�سوي�سري
الدوالر الأ�سرتال ــي
الدوالر الكنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي

�صفر

10

ثالثا  :العمالت الأخرى املعتمدة من قبل جمل�س
الإدارة

�صفر

15

 يجوز مبوافقة جمل�س الإدارة جتاوز احلد الأق�صى بن�سبة ( )%5خم�سة باملائة من الن�سبةاملو�ضح ــة لك ــل عملـ ــة �أجنبية حمددة عل ــى �أ�س ــا�س ف ــردي  ،وفـي جمي ــع الأح ــوال يج ــب
�أال يجاوز �إجمايل قيمة الأ�صــول املقومة بعمالت �أجنبية ن�سبة ( )%50خم�س ــني باملائ ــة
مـن جمموع �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق .
 يجب �أن تخ�ضع الأموال امل�ستثمرة خارج ال�سلطنة حلد �أدنى من الت�صنيف االئتماينلكل دولة  ،وفقا ملا ي�أتي :
 � Aأو ما يعادله على املدى البعيد للت�صنيف االئتماين للعملة الأجنبية فـي الدولة . � AAأو ما يعادله لتقييم حتويل و�صرف عملة الدولة .-146-

ملحــق رقــم ( ) 2
حـدود الأ�صـول التـي يجـوز للإدارة املخت�صـة اال�ستثمـار فـيهـا
حـدود الن�سبـة املئويـة
مـن �إجمالـــي �أمـــوال
الهيئــــة �أو ال�صنــدوق

حتديـــد الأ�صـــول

احلد الأدنى  %احلد الأق�صى %

�أوال  :على �أ�س ــا�س فـ ــردي :
 - 1الأ�صول ق�صرية الأجل :
الودائــع و�شهـ ـ ــادات الإي ـ ـ ــداع و�إ�صـ ـ ــدارات
اخلزانة احلكومية فـي ال�سلطنة
 - 2ال�سنـ ــدات وال�صكـ ــوك والأدوات املاليـ ــة
التي تزيد على �سنة :
�أ  -ال�سندات وال�صكــوك التــي ت�صدره ــا
احلكوم ــات
ب  -ال�سنـدات وال�صكـوك غيــر احلكومي ــة
( عمانية )
ج  -ال�سنــدات وال�صكــوك غيــر احلكومي ــة
( غري عمانية )
د  -ال�سندات وال�صكوك والودائع الأخرى
الطويلة الأجل
( �أكرث عن  10ع�شر �سنوات )
 - 3الأ�سهـ ـ ــم :
 -ال�شركات امل�ساهمة العامة

�صفر
30

60

30

60

�صفر

10

�صفر

10

�صفر

10

20
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40

50

تابـع ملحـق رقـم (  : ) 2حـدود الأ�صـول التـي يجـوز للإدارة املخت�صـة اال�ستثمـار فـيهـا
حـدود الن�سبـة املئويـة
مـن �إجمالـــي �أمـــوال
الهيئــــة �أو ال�صنــدوق

حتديـــد الأ�صـــول

احلد الأدنى  %احلد الأق�صى %

 - 4العقارات ( ا�ستثمار مبا�شر ) :
�أ  -داخل ال�سلطنة
ب  -خارج ال�سلطنة

�صفر
�صفر
�صفر

20
20
5

 - 5امل�ساهمات اخلا�صة

�صفر

15

 - 6اال�ستثمارات امل�شرتكة :
أ�  -الوحدات العقارية امل�شرتكة العامة
ب � -أخرى

�صفر
�صفر
�صفر

15
10
5

ثانيـا  :على �أ�سا�س �إجمايل :
الفئات  1و 2

30

60

يج ــوز جت ــاوز احل ــد الأق�ص ــى بن�سبــة ( )%5خم�ســة باملائ ــة من الن�ســب املو�ضحــة للأ�صــول
التي يجوز للإدارة املخت�صة اال�ستثمار فـيها  ،وذلك مبوافقة جمل�س الإدارة �أو ب�سبـب تغيــر
قيمة الأ�صول امل�ستثمرة .
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ملحــق رقــم ( ) 3
�أحكـام خا�صـة ببعـ�ض الأ�صـول
التـي يجـوز للإدارة املخت�صـة اال�ستثمـار فـيهـا
�أوال  :الأ�صــول ق�صيـــرة الأجــــل
 - 1الودائ ــع و�شهـ ــادات الإيـ ــداع :
أ�  -يج ــب �أن تكـ ــون الودائع لـ ــدى ك ــل من امل�ص ــارف املحلي ــة �أو الأجنبية مل ــدة
ال جتاوز (� )1سنة واحدة .
ب  -يجب �أن تكون �شهادات الإيداع ال�صادرة عن م�صرف  -حملي �أو �أجنبي -
ملدة ال جتاوز (� )1سنة واحدة من تاريخ اال�ستحقاق فـي وقت ال�شراء .
ج  -يجب �أن يكون للم�صارف الأجنبية ت�صنيف ائتماين (� ، )BBBأو ما يعادله
حتى تاريخ اال�ستحقاق فـي وقت ال�شراء .
د �	-أال تزيد الودائع فـي امل�صرف الواحد على ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة
من �إجمايل حجم ودائع الهيئة � ،أو ال�صندوق فـي امل�صارف .
� - 2إ�ص ــدارات اخلزان ــة احلكومي ــة :
�أ �	-إ�صدارات اخلزانة من حكومات الدول املبينة عمالتها بامللحق رقم (، )1
واحلكوم ــات الأخـ ــرى  ،وامل�ؤ�س�س ــات الدوليـ ــة الت ــي تعتم ــد لهـ ــذا الغـ ــر�ض
من قبل جمل�س االدارة  ،على �أال تزيد فرتة اال�ستحقاق على (� )1سنة
واحدة .
ب  -يجــب �أن تخ�ضــع �إ�صــدارات العمالت الأجنبية حلـ ــد �أدن ــى م ــن الت�صني ــف
االئتماين لكل دولة  ،على النحو الآتي :
 � Aأو ما يعادله على املدى البعيد للت�صنيف االئتماين بالعملة الأجنبية . � A Aأو ما يعادله لتقييم حتويل و�صرف العملة الأجنبية .-149-

ثانيا  :ال�سندات وال�صكوك والأدوات املالية التي تزيد على (� )1سنة واحدة
 - 1ال�سندات وال�صكوك ال�صادرة عن احلكومات وامل�ؤ�س�سات الدولية :
أ�  -ال�سن ــدات وال�صك ــوك ال�ص ــادرة مــن قبــل حكومات الدول املبينــة عمالتهـ ــا
فـي امللحق رقم ( ، )1واحلكومات الأخرى  ،وامل�ؤ�س�سات الدوليـة الـتـي يعتمدها
جمل�س الإدارة لهذا الغر�ض .
ب  -ال�سن ــدات وال�صك ــوك التي ت�ضمنه ــا حكوم ــات الـ ــدول .
ج  -با�ستثنـ ـ ــاء ال�سن ـ ـ ــدات وال�صك ـ ـ ــوك التـ ــي ت�صدره ـ ــا حكومـ ـ ــة ال�سلطنـ ـ ــة ،
يجب �أال يقل م�ستوى الت�صنيف االئتماين لكل �سند �أو �صك عن م�ستوى
(� ، )Aأو ما يعادله .
 - 2ال�سندات وال�صكوك غري احلكومية ( عمانية ) :
أ� � -سنــدات و�صك ــوك و�شه ــادات الإيــداع �صادرة عن �شركــات كائنة وم�سجلة
فـي ال�سلطنة على �أن تكون هذه ال�شركات قد �أثبتت �أداء ماليا جيدا ح�سب
اللوائح الداخلية للهيئة �أو ال�صندوق طوال مدة ال تقل عن ( )5ال�سنوات
اخلم�س ال�سابقة  ،ويجوز اال�ستثمار فـي ال�شركات الآتية :
 ال�شرك ــات امل�ساهمــة املدرجة فـي �سـ ــوق م�سق ــط للأوراق املالي ــة ال يق ــلت�صنيفها عن م�ستوى (. ) A
 ال�شركات الأخرى غري املدرجة فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية ال يقلت�صنيفها عن م�ستوى(. )AA
ب  -يحظر اال�ستثمار بن�سبة تزيد على ( )%3ثالثة باملائة من القيمة اال�سمية
لل�سندات التي ت�صدرها ال�شركات .
 - 3ال�سندات وال�صكوك غري احلكومية ( غري عمانية ) :
أ� � -سندات و�صكوك حملية �صادرة عن م�ؤ�س�سات م�سجلة وكائنة فـي الدول
املبينة عمالتها فـي امللحق رقم (� )1ضمن الفئات ( من � 1إىل  ، )5ويجب
�أن تكون امل�ؤ�س�سات ذات �سمعة جيدة  ،وموقف مايل قوي ح�سب اللوائح
الداخلية للهيئة � ،أو ال�صندوق ومدرجة فـي �أ�سواق الأوراق املالية بتلك
الدول  ،وقابلة للتداول فـيها .
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ب  -ال�سندات وال�صكوك ال�صادرة عن احلكومات املحلية ووحداتها فـي الدول
املبينـ ــة عمالتهـ ــا فـي امللحـ ــق رقـ ــم (� )1ضم ــن الفئـ ــات (مــن � 1إىل ، )5
وال ت�ضمنها حكومات دولها املركزية �صراح ــة �أو �ضمنيـا  ،على �أن تكون
ال�سندات وال�صكوك مدرجة فـي �أ�سواق الأوراق املالية بتلك الدول وقابلة
للتداول فـيها .
وفـي جميع الأحوال يجب �أال يقل الت�صنيف االئتماين مل�صدر ال�سندات
وال�صكوك عن م�ستوى (. )A
 - 4ال�سنـ ــدات وال�صك ــوك ال ــواردة �ضمــن الفقرات ( ) 3 ، 2 ، 1من البند ثانيا
م ــن ه ــذا امللحــق التي ال تزيـد الفتــرة املتبقي ــة ال�ستحقاقــها علــى ()10
ع�شــر �سن ــوات .
 - 5الأدوات املالية الأخرى :
�أ  -الودائع لدى امل�صارف املحلية التي تزيد فرتة ا�ستحقاقها على ()1
�سنة واحدة  ،على �أال تزيد فرتة الوديعة على ( )5خم�س �سنوات  ،و�أال
تتجاوز ن�سبة ( )%50خم�سني باملائة من احلد امل�سموح به بالن�سبة
لل�سندات وال�صكوك غري احلكومية ( عمانية ) .
ب � -شهادات الإيداع التي تزيد مدة ا�ستحقاقها على (� )1سنة واحدة .
ثالثا  :الأ�سهــــــم
 - 1ال�شركات امل�ساهمة املدرجة فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية :
أ�  -يجب �أال يجاوز اال�ستثمار فـي �أ�سهم �أي �شركة حملية م�سجلة فـي ال�سلطنة
ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من القيمة ال�سوقـية لأ�سهم تلك ال�شركة
بالن�سبة للأ�سهم املدرجة فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية  ،ون�سبة ()%5
خم�سة باملائة من القيمة ال�سوقية لإجمايل �أمـوال الهيـئة � ،أو ال�صندوق ،
�أيهما �أقل .
ب  -يجب �أن تكون ال�شركة م�صدرة ال�سهم متداولة �ضمـ ــن امل�ؤ�شـ ــر املحلـ ــي
(� )MSM30أو �أن تكون هذه ال�شركـ ــات �أثبتـ ــت �أداء مالـيا جي ــدا ح�س ــب
اللوائح الداخلية للهيئة �أو ال�صندوق .
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ج  -يجوز للهيئة وال�صندوق امل�ساهمة فـي ت�أ�سي�س �شركات م�ساهمة حملية
بناء على درا�سات جدوى اقت�صادية معتمدة مع مراعاة ما ورد فـي البند (�أ) .
 - 2ال�شركات امل�ساهمة املدرجة فـي �أ�سواق الأوراق املالية غري العمانية :
أ�  -يجب �أال يتجاوز �إجمايل اال�ستثمار فـي �أ�سهم �أي �شركة �أجنبية ن�سبة ()%5
خم�سة باملائة من القيمة ال�سوقية لأ�سهم تلك ال�شركة  ،ون�سبة ()%3
ثالثة باملائة من القيمة ال�سوقية لإجمايل �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق ،
�أيهما �أقل .
ب � -أ�سهم ال�شركات امل�سجلة فـي �إحدى الدول املبينة عمالتها فـي الفئات
(من � 1إىل  )6من امللحق رقم ( )1من هذه الالئحة  ،والدول الأخرى
التي يعتمدها جمل�س الإدارة لهذا الغر�ض  ،على �أن تكون هذه الأ�سهم
مدرجة فـي �أ�سواق الأوراق املالية بتلك الدول  ،و�أن تتمتع هذه ال�شركات
ب�سمعـ ــة ماليـ ــة ج ــيدة ح�س ــب اللوائـ ــح الداخلي ــة للهيئــة � ،أو ال�صنــدوق ،
مع مراعاة ما ورد فـي البند (�أ) .
رابعا  :العقــــــارات
 - 1يج ـ ــوز للهيئـ ـ ــة �أو ال�صندوق اال�ستثم ــار فـي العق ــارات التجاري ــة �أو ال�صناعيــة
�أو ال�سكني ــة �أو ال�سياحي ــة الكائن ــة بال�سلطنة  ،والعق ــارات ثنائي ــة اال�ستخ ــدام
( �سكني/جتاري على �سبيل املثال ) الكائنة بال�سلطنة �أو خارجها .
 - 2يجـب �أال يجاوز اال�ستثمار فـي عقار واحد ن�سبة ( )%5خم�سة باملائة من القيمة
ال�سوقية لإجمايل �أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق  ،و�أال يجاوز �إجمايل اال�ستثمار
فـي العقارات ال�سكنية ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من القيمة ال�سوقية لإجمايل
�أموال الهيئة � ،أو ال�صندوق .
 - 3يكون اال�ستثمار فـي العقارات خارج ال�سلطنة �إما من خالل اال�ستثمار املبا�شر ،
و�إما عن طريق �صناديق وحدات اال�ستثمار العقاري امل�شرتك .
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خام�سا  :امل�ساهمـــات اخلا�صــة
ويق�صد بامل�ساهمات اخلا�صة امتالك �أ�سهم فـي �شركات عمانية غري متداولة
فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية  ،وت�شمل ال�شركات امل�ساهمة املقفلة امل�سجلة
بال�سلطنة  ،على �أن يراعى فـي هذا ال�ش�أن املرا�سيم ال�سلطانية ال�صادرة ب�إن�شاء
بع�ض ال�شركات  ،وما ي�أتي :
� - 1أال يجاوز اال�ستثمار فـي �أ�سهم �أي �شركة م�ساهمة مقفلة ن�سبة ( )%10ع�شرة
باملائة من قيمة ر�أ�س مال ال�شركة  ،ون�سبة ( )%3ثالثة باملائة من �إجمايل
القيمة ال�سوقية لأموال ال�صندوق �أو الهيئة � ،أيهما �أقل  ،ون�سبة ()%15
خم�س ــة ع�شــر باملائ ــة من �إجمايل �أم ــوال ال�صن ــدوق � ،أو الهيئ ــة  ،مــن فئ ـ ــة
امل�ساهمات اخلا�صة .
�	- 2أال يجاوز اال�ستثمار فـي �أ�سهم �أي �شركة حمدودة امل�س�ؤولية  -ن�ش�أت بغر�ض
الدخول فـي م�شاريع اخل�صخ�صة والتنمية التي تطرحها احلكومة  -ن�سبة
( )%10ع�ش ــرة باملائ ــة م ــن ر�أ�س مال ال�شرك ــة  ،ون�سبــة (� )%4أربعــة باملائــة
من �إجمايل القيمة ال�سوقية لأموال ال�صندوق �أو الهيئة �أيهما �أقل  ،ون�سبة
( )%10ع�شرة باملائة من �إجمايل موجودات ال�صندوق �أو الهيئة .
�ساد�سا  :اال�ستثمـــارات امل�شرتكــة
يجب �أن تكون اال�ستثمارات امل�شرتكة امل�سجلة طبقا للت�شريعات املعمول بها
متفقة مع حمددات اال�ستثمار والأ�صول الواردة فـي امللحقني رقمي ( )1و ()2
من هذه الالئحة  ،ويجب �أن يتوفر فـي اال�ستثمارات امل�شرتكة ما ي�أتي :
�	- 1أن يكون حم ــل اال�ستثم ــار قابال للتداول فـي الأ�س ــواق املالي ــة وليــ�س �ضمن
�صناديق ا�ستثمارية مغلقة .
�	- 2أال يجاوز اال�ستثمار ن�سبة ( )%2اثنني باملائة من �إجمايل القيمة ال�سوقية
للوحدة حمل اال�ستثمار  ،ون�سبة ( )%15خم�سة ع�شر باملائة من �إجمايل
�أم ـ ــوال ال�صن ــدوق � ،أو الهيئـ ـ ــة  ،و�أال يجـ ــاوز ن�سب ــة ( )%10ع�ش ــرة باملائـ ــة
من �إجمايل �أموال ال�صندوق � ،أو الهيئة �إذا كان اال�ستثمار خارج ال�سلطنة .
-153-

قــرار وزاري
رقـــم 2017/148
بتعديـل دليـل ت�صنيـف امليزانيـة العامـة للدولـة
( امللحـق رقـم  ) 1املرفـق بالالئحـة 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 ،
تقــــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـ ــدل بن ــ�ص امل ــادة ( ( )3ر�س ـ ــوم �إ�ص ـ ــدار �صكـ ـ ــوك �شرعي ـ ـ ــة ) م ـ ــن البنـ ـ ــد رقـ ـ ــم ()12
( ر�سـ ــوم �إداريـ ــة خمتلف ــة ) مـن الف�صــل رقـ ــم (� ( )109إيــرادات ر�سـ ــوم �إداريـ ــة ) من البــاب
الأول ( الإيــرادات ) مـن دليـل ت�صنيـف امليزانيـة العامـة للدولــة ( امللحـق رقـم  ) 1املرفـق
بالالئحـة التنفيذيـة للقانون املايل امل�شار �إليها  ،ما ي�أتـي :
رقـم احل�سـاب
مادة بند ف�صل باب

109 12 03

1

ا�سـم احل�سـاب

دليـــل احل�ســـاب

ر�سوم �أعمال
الكتاب بالعدل

يخ�ص�ص للر�سوم
التي حت�صل مقابل حترير العقود
والوكاالت والوثائق والإقرارات
وال�شهادات وغريها من املحررات
والت�صديق على التوقيعات
و�إثبات التاريخ فيها لدى كتاب العدل
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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 1438 /11/ 1 :هـ
املوافــــق 2017 / 7 /25 :م
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزي ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ ـ�ؤول عـ ـ ــن ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املاليـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1206
ال�صادرة فـي 2017/8/20م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2017/162
بن�شـر احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2016م
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  2016/2بالت�صديـ ـ ــق علـ ــى امليزاني ـ ــة العامــة للـدولـ ـ ـ ــة
لل�سن ـ ـ ــة املاليــة 2016م ,
وبعد العر�ض على املقام ال�سامي  -حفظه اللـه ورعاه , -
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
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 2016م ,
طبقــا للجــداول التف�صيليــة املرفقــة .
�صـدر فـي 1438 / 12 / 15 :هـ
املـوافــــق 2017 / 9 / 6 :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 ()1211
ال�صادرة فـي 2017/9/25م
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احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2016م
( مليون ريال عماين )
			
جـدول رقـم ( )1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

ال�سنة املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانيــــة
املعتمــــدة

�أوال  :الإيرادات :
� -1صافـي الإيرادات النفطية

الفعـــــلي

4560

3651.2

1484.4

� -2إيرادات الغاز

1590

1536.6

1865.1

� -3إيرادات جارية

(جدول 2400 )2

2113.6

14.0

� -4إيرادات ر�أ�س مالية (جدول 20 )3

15.8

47.8

 -5ا�سرتدادات ر�أ�س مالية (جدول 30 )3

291.0

5656.2

9067.5

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

7608.2

8600

3500

4068.5

4722.6

 -7م�صروفات الوزارات املدنية (جدول 4600 )4

4539.3

3862.2

375.5

 -8م�صروفات �إنتاج النفط

300

379.1

166.4

 -9م�صروفات �إنتاج الغاز

190

194.6

37.3

 -10فوائد على القرو�ض

90

138.4

9164.0

جملة امل�صروفات اجلارية
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8680

9319.9

تابـع جـدول رقـم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

البيـــــــــــــــــــــــان

( مليون ريال عماين )
ال�سنة املالية 2016م
امليزانيــــة
املعتمــــدة

امل�صروفات اال�ستثمارية :
 -11امل�صروف ـ ـ ـ ـ ــات الإمنائية ( جدول 1200 ) 5

1822.5
30.4

 -12امل�صـ ـ ـ ــروف ـ ـ ـ ـ ــات الإمنائيـ ـ ـ ـ ـ ــة
لل�شركـ ـ ــات احلكوميـ ـ ـ ــة

47.7

 -13امل�صـ ــروفـ ـ ــات الر�أ�س ماليـ ـ ــة
للوزارات املدنية ( جدول 20 ) 3/4

الفعـــــلي
1384.0
90.3

150

18.1

774.3

 -14م�صروفات �إنتاج النفط

700

842.6

670.7

 -15م�صروفات �إنتاج الغاز

600

683.9

3345.6

248.1

جملة امل�صروفات اال�ستثمارية

2670

امل�ساهمات ونفقات �أخرى :
 -16م�ساهمات فـي م�ؤ�س�سات حملية
و�إقليمية ودولية

 - 17م�صروفـ ــات الدعـ ــم :

3018.9

150

203.4

400

366.0

24.5

 دع ـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ــوائ ـ ــد ال ـ ـقـ ــرو�ض30
التنمويــة والإ�سكانيــة

386.4

 -دعم قطاع الكهرباء

6.8

 -دعم ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية

44.2

 -الدعم الت�شغيلي لل�شركات احلكومية 70

41.0

479.3

 -دعم املنتجات النفطية

20

17.1

 1189.3جملـة امل�ساهمات والنفقات الأخرى
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25.3
278.8

280

3.8

-

550

569.4

تابـع جـدول رقـم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
13698.9

البيـــــــــــــــــــــــان

( مليون ريال عماين )
ال�سنة املالية 2016م
امليزانيــــة
املعتمــــدة

�إجمايل الإنفاق العام

( )4.631.4ثالثا:العجز ( �أوال  -ثانيا )

الفعـــــلي

11900

12908.2

()3.300

()5.300.0

رابعا :و�سائل التمويل :
()208.8

� -18صافـي املعونات

600

� -19صافـي االقرتا�ض اخلارجي :
 القرو�ض املتوقع ا�ستالمها 1030()130
 -القرو�ض املتوقع �سدادها

390.2
()85.0
305.2

3963.1
()87.2
900

� -20صافـي االقرتا�ض املحلي :
 القرو�ض املتوقع ا�ستالمها -القرو�ض املتوقع �سدادها

750.0
()100.0

-

650.0

3875.9
450.0
()150٫0

450
()150
300

300.0

1500

1500.0

234.6

 - 22ا�ستخدام فائ�ض �سنوات �سابقة

-

-

3232.8

� - 23صافـ ــي حركـ ـ ــة احل�سابـ ـ ــات
احلكومي ــة

-

-

4631.4

 -21متويل من االحتياطيات

جملــة و�سائــل التمويــل
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3300

()375.9
5300.0

الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكومـية والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2016م
(بالريال العماين)

					
جـدول رقـم ()2

ال�سنة املالية 2016م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

68 214 000

83 817 606

69 929 842

ديوان البالط ال�سلطاين

9 540

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 2 000

15 290

39 822

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

3 000

3 079 189

477 962

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

463 000

570 911

467 366 937

وزارة املالية

546 253 000

405 435 996

3 651 769

وزارة اخلارجية

4 115 000

3 613 906

249 186

وزارة الداخلية

188 000

238 534

572 001

وزارة الإعالم

597 000

765 326

13 726 465

وزارة التجارة وال�صناعة

12 448 000

15 669 558

16 514 278

وزارة النفط والغاز

9 364 000

9 965 113

6 936 694

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

5 635 000

7 076 609

394 446

وزارة العدل

426 000

819 345

27 724 767

وزارة ال�صحة

31 753 000

28 505 833
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تابـع جـدول رقـم (		)2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

2 520 954

وزارة الرتبية والتعليم

2 527 000

2 720 410

1 679 122

وزارة التنمية االجتماعية

1 420 000

1 114 767

517 919

وزارة الرتاث والثقافة

450 000

839 930

10 202 924

وزارة النقل واالت�صاالت

16 467 000

21 413 993

51 908 513

وزارة الإ�سكـ ـ ــان

52 946 000

59 619 909

17 913 841

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

17 355 000

19 722 741

13 234

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

2 000

22 063

14 722 147

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

15 504 000

15 632 721

10 709

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

3 000

29 567

1 577 655

جمل�س املناق�صات

2 627 000

587 090

79 334

جمل�س ال�شورى

6 000

36 900

8 371

وزارة اخلدمة املدنية

10 000

28 814

485 156

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

4 749 000

1 171 017

109 585
28 107 882
-

63 000
وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )
فائ�ض الهيئات العامة (هيئة تنظيم االت�صاالت) 63 500 000
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي
734 000
�صن ــدوق الرفـ ــد

35 200
115 749 725
2 600
355

1 197 136

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

453 000

453 514

163 730

معهد الإدارة العامة

609 000

42 351
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تابـع جـدول رقـم (		)2

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2016م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

3 901 087

وزارة التعليم العايل

899 000

1 988 436

90 179

املجل�س الأعلى للتخطيط

36 000

139 469

39 729

منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة

-

41 821

291 855

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

249 000

323 473

16 860

جمل�س الدولة

3 000

27 983

56 209

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

6 000

31 091

847 279

االدعاء العام

3 781 000

14 808 562

218 513
11 239 223
13 189
8 099

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

244 000
13 020 000
8 000
156 000

204 711
10 342 847
3 737
21 924

188 205 771

وزارة القوى العاملة

256 315 000

214 164 363

1 138

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

5 000

3 597

911 863

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

2 129 000

764 921

47 299 957

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

77 383 000

75 397 306

133 860

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

8 232 000

253 004

171 183
612

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

735 000
1 000

206 990
209 154
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تابـع جـدول رقـم (		)2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

1 472 035

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

1 061 000

2 333 608

4 772
4 348 034
264

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

1 000
2 592 000
-

14 832
4 624 414
465

56 616 501

الهيئة العامة للطريان املدين

49 438 000

53 922 689

152 516

263 000
حمكمة الق�ضاء الإداري
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 104 000

178 249
100 618

23 191 607

الهيئة العامة للتعدين

31 272 000

23 057 028

125 467
1 243
418 572 334
2 402 881
341 065 214
930 689
663 496
-

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 اقرتا�ض� -صافــي املعون ــات

200 000
515 813 000
-

198 185
1 493
525 020 192
9 878

512 079 000
-

197 269 440
413 420
188 741 759

23 272 443

� -سندات حكومية "فوائد م�ستلمة "

1865 078 023

احتياطي خم�ص�ص ( �إيراد غري موزع )
الإجمالــــــــــــي
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65 089 000

-

2113 616 542 2400 000 000

الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2016م (ح�سـب التخ�صـ�صات الوظيفـية )
(بالريال العماين)
						
جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
9 540
39 822
477 962
467 366 937
3 651 769
13 234
1 577 655
79 334
109 585
11 534
56 209
133 860
1 138
473 528 579
125 467
125 467

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2016م
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

15 290
2 000
3 079 189
3 000
570 911
463 000
405 435 996 546 253 000
3 613 906 4 115 000
22 063
2 000
587 090 2 627 000
36 900
6 000
35 200
63 000
12 983
3 000
31 091
6 000
253 004 8 232 000
3 597
5 000

جملـة قطـاع اخلدمــات العامــة

413 697 220 561 780 000

 - 2قطاع الدفاع :
وزارة الدفـ ـ ــاع
جملـة قطــاع الدفــاع

-164-

200 000

198 185

200 000

198 185

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
249 186

		

البيـــــــــــــــــــــــان
 - 3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
188 000

238 534

426 000

818 998

3 000

29 567
14 808 561

394 298

وزارة العدل

10 708

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

847 279

االدعاء العام

3 781 000

4 348 035

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء

2 592 000

4 624 414

حمكمة الق�ضاء الإداري

263 000

178 249

-

1 493

1 243

وزارة املالية ( احل�ساب اخلا�ص )

418 572 334

�شرطة عمان ال�سلطانية

525 020 192 515 813 000

424 423 083

جملة قطاع الأمن والنظام العام

545 720 008 523 066 000

148

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

-

15 393

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

346
17 766

2 515 361

وزارة الرتبية والتعليم

2 527 000

2 717 949

485 156

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

4 749 000

1 171 017

163 730

معهد الإدارة العامة

609 000

42 351

3 901 087

وزارة التعليم العايل

899 000

1 988 436

2 400

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

-165-

-

5 553

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
13 189
8 099
612
2 369 332
264

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
3 737
8 000
جمل�س البحث العلمي
21 924
156 000
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
209 154
1 000
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
وزارة القوى العاملة ( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 1 257 573 1 655 000
465
م�شروع جامعة عمان
جملة قطاع التعليم

7 436 271 10 614 000

 - 5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة
27 709 374
جملة قطاع ال�صحة
27 709 374

28 488 068 31 743 000
28 488 068 31 743 000

9 474 771

 - 6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
1 679 122
8 371
وزارة اخلدمة املدنية
39 729
منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة
185 836 439
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
4 772
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية
187 568 433
 -7قطاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين ( بلدية م�سقط وبلدية �صحار )
69 929 842
51 908 513
وزارة الإ�سك ـ ــان
وزارة البلــديـ ــات الإقليم ـي ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ــوارد امليــاه
163 453
( قطــاع مــوارد امليــاه )
وزارة البلـ ــديـ ــات الإقليمــية وم ـ ـ ـ ــوارد امليـ ـ ــاه
17 750 388
( قطاع البلديات الإقليمية )
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1 114 767 1 420 000
28 814
10 000
41 821
212 906 791 254 660 000
14 832
1 000
214 107 025 256 091 000
83 817 606 68 214 000
59 619 909 52 946 000
43 154

243 008

19 479 733 17 311 846

		

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2

(بالريال العماين)

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
14 722 147
911 863
47 299 957

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

ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
15 632 721 15 504 000
764 921 2 129 000
75 397 306 77 383 000

202 686 163

جملة قطاع الإ�سكـــــان

254 955 204 233 531 000

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 )

597 000
450 000
453 000
249 000
-

765 326
2 461
839 930
453 514
317 919
15 000

218 513
171 183

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

244 000
735 000

204 711
206 990

2 977 127

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية

2 805 851 2 728 000

572 001
5 593
517 919
1 197 136
289 456
5 326

16 514 278
2 402 881
18 917 159
6 936 694
6 936 694

 - 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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9 364 000
-

9 965 113
9 878

9 974 991 9 364 000
5 635 000

7 076 609

7 076 609 5 635 000

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
930 689
930 689

		

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

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
-

 - 12قطاع النقل واالت�صاالت :
10 197 383
16 379 000
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع النقل )
5 541
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت ) 88 000
28 107 882
63 500 000
هيئة تنظيم االت�صاالت
56 616 501
49 438 000
الهيئة العامة للطريان املدين
129 405 000
جملة قطاع النقل واالت�صاالت
94 927 307
� - 13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
12 448 000
13 726 465
وزارة التجارة وال�صناعة
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي
734 000
�صندوق الرفد
90 179
36 000
املجل�س الأعلى للتخطيط
11 239 223
13 020 000
وزارة ال�سياحة
1 472 035
1 061 000
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
152 516
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 104 000
23 191 607
31 272 000
الهيئة العامة للتعدين
58 675 000
جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
49 872 025
� - 14أخــــــــرى :
وزارة املالية :
512 079 000
341 065 214
 متويل م�ؤ�س�سات �أخرى663 496
 اقرتا�ض �صافـي املعونات �سندات حكومية "فوائد حم�صلة "23 272 442
365 001 152
512 079 000
جملة الأخرى
احتياطي خم�ص�ص ) �إيراد غري موزع ( 65 089 000
الإجمالـــــــــــــــي
2400 000 000
1865 078 023
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21 408 901
5 092
115 749 726
53 922 689
191 086 408
15 669 558
2 600
355
139 469
10 342 847
2 333 608
100 618
23 057 028
51 646 083
197 269 440
413 420
188 741 759
386 424 619
2113 616 542

الإيـرادات اجلاريـة عـن ال�سنـة املاليـة 2016م
( ح�ســـــــــب البنــــــود )
							
جـدول رقـم ()2/2
(بالريال العماين)
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

451 697 975

�أ � -إيرادات ال�ضرائب والر�سوم :
�ضريبة الدخل (على ال�شركات وعلى امل�ؤ�س�سات ) 388 634 659 520 000 000

185 170 501
30 526 707
45 715 051
11 752 719
54 648 556
29 042 531
12 901 263
25 221 248
17 062 922
235 358 753

ر�سوم الرتاخي�ص با�ستقدام العمال غري العمانيني 253 800 000
32 413 000
ر�سوم البلدية على الإيجارات
47 352 000
ر�سوم املعامالت العقارية
11 225 000
رخ�ص ممار�سة الأعمال التجارية
64 928 000
رخ�ص و�سائل النقل
32 718 000
ر�سوم فنادق ومرافق �أخرى
26 169 000
ر�سوم امتياز مرافق
ر�سوم حملية خمتلفة
27 755 322
تراخي�ص االت�صاالت
ر�سوم دخول املركبات الأجنبية الفارغة
�ضريبة جمركية
313 000 000

208 708 647
45 871 129
52 773 593
13 758 494
58 728 011
28 642 741
16 250 381
24 606 014
152 255
302 920 748

1099 098 226

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

61 345 134

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

1141 046 672 1329 360 322
90 120 000

86 429 237

375 462

�إيرادات مياه خمتلفة

328 000

336 460

51 245 150

�إيرادات املطارات

37 847 000

49 063 101

657 769

�إيرادات املوانئ

477 000

834 937
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تابـع جـدول رقـم ()2/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

		

البيـــــــــــــــــــــــان

4 185 284

�إيرادات خدمات مرفق االت�صاالت

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
106 837 891 50 500 000

6 809 267

فائ�ض الهيئات العامة

13 000 000

8 911 835

14 408 362

�إيرادات ت�أجري عقارات حكومية

11 801 178

16 309 480

337 278 563

�أرباح اال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�ص�ص ر�أ�س املال 193 537 151 500 370 000

32 429 352

فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض املدينة

25 776 325

9 766 572

32 480 462

ر�سوم الهجرة واجلوازات

32 699 000

58 463 465

38 741 005

ر�سوم و�أتعاب �إدارية خمتلفة

39 336 586

39 149 437

98 951 715

تعوي�ضات وغرامات وجزاءات

119 820 425 112 215 501

9 991 586

�إيرادات تعدين

17 170 000

12 223 900

130 554

مبيعات مواد غذائية

163 588

180 246

322 724

�إيرادات زراعية خمتلفة

260 000

315 240

22 368 780

�إيرادات طبية

28 460 000

23 518 163

49 424 473

�إيرادات متنوعة ( �أخرى )

36 614 500

50 365 962

4 834 155

�إيرادات نفطية �أخرى

8 412 000

7 764 609

765 979 797
1865 078 023

جملة ( ب ) الإيرادات غري ال�ضريبية
ج ـ احتياطي خم�ص�ص ( �إيراد غري موزع )
الإجمالــــي ( أ�  +ب  +ج )
د� -صافـــي املعونـــات

1865 078 023

783 828 111 1005 550 678
65 089 000

-

1924 874 783 2400 000 000
188 741 759
2113 616 542 2400 000 000

الإجمالــــي
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الإيـرادات الـر�أ�س ماليـة واال�ستـردادات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2016م ( ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة )
(بالريال العماين)
						
جـدول رقـم ()3
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

�إيرادات ر�أ�س مالية :
 -1قطاع اخلدمات العامة :
-

وزارة املالية
جملة قطاع اخلدمات العامة

500 000

431 500

500 000

431 500

 -7قطاع الإ�سكان :

94 251

ديوان البالط ال�سلطاين ( بلدية �صحار )

700 000

164 954

13 016 060

وزارة الإ�سكان

18 800 000

14 325 894

13 110 311

جملة قطاع الإ�سكان

14 490 848 19 500 000

 - 9قطاع الطاقة والوقود :

837 841
837 841
13 948 152

وزارة النفط والغاز ( قطاع الغاز )

-

841 752

جملة قطاع الطاقة والوقود
�إجمايل الإيرادات الر�أ�س مالية

841 752

15 764 100 20 000 000

ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
� -14أخرى :

47 838 354

وزارة املالية ( متويل م�ؤ�س�سات �أخرى )

30 000 000

290 995 169

47 838 354

�إجمايل اال�سرتدادات الر�أ�س مالية

30 000 000

290 995 169
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الإيـرادات الـر�أ�س ماليـة واال�ستـردادات الـر�أ�س ماليـة عـن ال�سنـة املاليـة 2016م
( ح�ســــب البنــــود )
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()1/3
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

�إيرادات ر�أ�س مالية :
�إيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية

1 900 000

3 360 270

10 549 700

�إيرادات بيع �أرا�ض حكومية

18 100 000

11 562 078

837 841

حتويالت ر�أ�س مالية حملية

13 948 152

�إجمايل الإيرادات الر�أ�س مالية

5 056 082

ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
ا�سرتداد �أق�ساط القرو�ض :
ا�سرتداد قرو�ض من هيئات وم�ؤ�س�سات عامة وغريها 30 000 000

2 560 611

-

841 752

15 764 100 20 000 000

4 068 860

5 056 082

جملة ا�سرتداد �أق�ساط القرو�ض

30 000 000

42 782 272

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

-

286 926 309

-

286 926 309

 42 782 272جملة بيع اال�ستثمارات
� 47 838 354إجمايل اال�سرتدادات الر�أ�س مالية
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4 068 860

290 995 169 30 000 000

امل�صروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2016م
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

205 435 990

ديوان البالط ال�سلطاين

212 331 783 220 693 000

338 383 827

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

315 527 293 288 432 000

4 475 453

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

5 306 000

4 107 636

2 257 734

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

1 549 000

2 169 908

4 019 292

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

4 124 000

3 766 028

19 046 792

وزارة املالية

17 538 000

20 610 548

74 024 621

وزارة اخلارجية

70 873 000

73 386 766

40 930 692

وزارة الداخلية

36 559 000

43 024 480

10 887 221

وزارة الإعالم

10 075 000

10 226 896

17 230 270

وزارة التجارة وال�صناعة

15 856 000

19 146 883

4 855 000

وزارة النفط والغاز

4 659 000

4 569 876

58 816 329

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

53 995 000

57 498 434

12 998 560

وزارة العدل

18 853 000

17 098 754

779 814 463

وزارة ال�صحة

751 735 504 649 327 000

-173-

تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 1231 657 035وزارة الرتبية والتعليم
170 594 206

وزارة التنمية االجتماعية

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1251 965 868 1197 026 000
161 887 520 151 573 000

12 321 889

وزارة الرتاث والثقافة

11 925 000

14 204 331

17 000 685

وزارة النقل واالت�صاالت

15 924 000

15 741 844

42 920 909

وزارة الإ�سكان

41 817 000

41 921 320

106 390 349

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

99 335 000

101 315 411

22 475 334

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

695 000

1 787 462

122 549 636

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

98 810 000

99 209 264

4 349 070

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

4 118 000

4 395 553

2 870 944

جمل�س املناق�صات

2 741 000

2 675 809

295 027

مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي 271 000

271 000

7 572 470

جمل�س ال�شورى

7 716 000

7 283 573

6 767 459

وزارة اخلدمة املدنية

6 629 000

6 563 696

215 145 068

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

219 396 374 211 858 000

17 885 366

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

17 259 000

11 513 085

38 633 595

موازنات الفائ�ض والدعم

62 297 000

54 109 745

35 537 148

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

31 260 000

31 633 482

1 406 528

معهد الإدارة العامة

1 130 000

1 101 821
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تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
60 856 922

66 285 909

وزارة التعليم العايل

61 247 000

288 521 035

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

151 062 293 257 535 000

11 235 367

املجل�س الأعلى للتخطيط

11 983 000

11 174 181

29 094 125

منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة

14 841 000

44 594 498

96 411 753

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

85 490 000

91 867 685

9 748 490

جمل�س الدولة

9 582 000

8 992 827

18 033 787

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

18 656 000

18 630 200

22 444 085

االدعاء العام

20 307 000

21 142 184

11 924 006

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

10 940 000

10 437 051

12 403 597

وزارة ال�سياحة

12 371 000

10 201 785

6 460 203

جمل�س البحث العلمي

6 033 000

5 952 309

6 695 250

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

9 362 000

6 542 821

162 697 008

وزارة القوى العاملة

161 340 029 163 031 000
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تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

5 381 921

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

5 113 000

5 329 801

16 218 541

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

14 841 000

15 419 441

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

196 701 412 152 243 000

168 777 000
14 205 042

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

13 020 000

13 344 103

45 111 399

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

42 017 000

42 576 643

814 059

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

944 000

1 021 135

11 047 581

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

9 998 000

11 562 227

3 065 970

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

4 282 000

3 057 028

46 403 197

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

47 104 000

46 657 534

511 121

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

1 769 000

981 112

24 446 886

الهيئة العامة للطريان املدين

23 317 000

26 659 821

4 506 549

حمكمة الق�ضاء الإداري

4 160 000

4 086 566

8 509 627

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 3 188 000

4 838 647

1 823 707

الهيئة العامة للتعدين

1 758 000

1 869 514

250 000

الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية

-

احتياطي خم�ص�ص

4722 576 177

الإجمالــــي
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234 645 000

200 000
-

4539 277 716 4600 000 000

امل�صروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2016م ( ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفـيـة )
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

البيـــــــــــــــــــــــان

109 879 531

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

325 872 827

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
96 960 000

100 591 411

301 179 296 277 084 000

4 475 453

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

5 306 000

4 107 636

2 257 734

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 549 000

2 169 909

4 019 292

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

4 124 000

3 766 028

19 046 792

وزارة املالية

17 538 000

20 610 548

70 007 777

وزارة اخلارجية

65 767 000

68 719 586

22 475 334

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

695 000

1 787 462

2 870 944

جمل�س املناق�صات

2 741 000

2 675 809

7 572 470

جمل�س ال�شورى

7 716 000

7 283 573

17 885 366

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

17 259 000

11 513 085

8 568 419

جمل�س الدولة

7 744 000

7 756 265

18 033 787

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

18 656 000

18 630 200

5 381 921

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

5 113 000

5 329 801

14 205 042

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

13 020 000

13 344 103

632 552 689

جملة قطاع اخلدمات العامة
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569 464 712 541 272 000

تابـع جـدول رقـم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
40 930 692

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 -3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
36 559 000

43 024 480

11 930 820

وزارة العدل

17 545 000

16 079 690

4 349 070
22 444 085

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

4 118 000

4 395 552

االدعاء العام

20 307 000

21 142 184

46 403 197

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

4 506 548

حمكمة الق�ضاء الإداري

130 564 412

جملة قطاع الأمن والنظام العام
 -4قطاع التعليم :
ديوان البالط ال�سلطاين ( جمل�س التعليم )

47 104 000
4 160 000

46 657 534
4 086 566

135 386 006 129 793 000
3 134 000
138 000

3 134 000
39 361

3 462 476
12 904

وزارة اخلارجية ( املعهد الدبلوما�سي )

1 308 000

1 019 064

1 067 740

وزارة العدل ( املعهد العايل للق�ضاء )

24 080 536

وزارة ال�صحة ( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب ) 21 692 000

26 775 784

1228 716 836

وزارة الرتبية والتعليم

1249 297 238 1194 174 000

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

219 396 374 211 858 000

215 145 068
1 406 528

معهد الإدارة العامة

1 130 000

1 101 822

66 285 910

وزارة التعليم العايل

61 247 000

60 856 922

3 167 752

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ( كلية العلوم ال�شرعية ) 2 932 000

2 887 060

1 086 405

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية (مراكز تدريب ال�صناعات احلرفـية) 1 140 000

852 933
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تابـع جـدول رقـم (		)1/4

(بالريال العماين)

		

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
6 460 204

جمل�س البحث العلمي

6 695 250

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

119 064 658

وزارة القوى العاملة (قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 122 539 630 122 323 000

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
5 952 309 6 033 000
9 362 000

814 059

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

511 121

م�شروع جامعة عمان ( امل�صروفات الت�أ�سي�سية ) 1 769 000

1677 977 447
755 733 927
755 733 927
170 594 206

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

944 000

6 542 821
1 021 135
981 112

1702 397 565 1639 184 000
724 959 719 627 635 000

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

724 959 719 627 635 000
161 887 520 151 573 000

6 767 459

وزارة اخلدمة املدنية

6 629 000

6 563 696

12 675 563

م�ؤ�س�سات �أخرى

34 920 000

25 590 909

288 521 035

ح�صة احلكومة فـي معا�شات موظفـي احلكومة العمانيني 151 062 293 257 535 000

29 094 125

منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة

14 841 000

44 594 498

43 632 351

وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )

40 708 000

38 800 399

3 065 969

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

4 282 000

3 057 028

554 350 708

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية

431 556 343 510 488 000
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تابـع جـدول رقـم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
85 994 050

		
البيـــــــــــــــــــــــان

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

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
103 092 458 115 056 000

42 920 909

وزارة الإ�سكان

41 817 000

41 921 320

101 165 602

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
( قطاع البلديات الإقليمية )

94 659 000

96 382 393

5 224 747

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
( قطاع موارد املياه )

122 549 636

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

4 676 000
98 810 000

4 933 018
99 209 264

16 218 541

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

14 841 000

15 419 441

168 777 000

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

196 701 412 152 243 000

542 850 485

جملة قطاع الإ�سكان

557 659 306 522 102 000

10 887 221

 -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 ) 2 081 000
10 075 000
وزارة الإعالم

2 061 590
10 226 896

12 321 889

وزارة الرتاث والثقافة

11 925 000

14 204 331

2 940 198

وزارة الرتبية والتعليم ( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات ) 2 852 000

2 668 630

2 820 996

م�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والن�شر والإعالن

2 646 000

3 946 000

35 537 148

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

31 260 000

31 633 482

93 244 000

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

82 558 000

88 980 626

1 180 071

جمل�س الدولة ( اللجنة الوطنية لل�شباب )

1 838 000

1 236 562

2 289 141
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تابـع جـدول رقـم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

10 837 601

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

12 511 000

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ( دار الأوبرا ال�سلطانية ) 11 348 000

14 347 996

45 111 399

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

42 017 000

42 576 643

229 680 664

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية

221 466 874 208 400 000

4 855 000
4 855 000
3 810 792

 -9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز

9 800 000

9 584 118

4 659 000

4 569 876

4 659 000

4 569 876

 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين ( م�شروع زراعة املليون نخلة ) 3 462 000

3 452 324

جملة قطاع الطاقة والوقود

58 816 329

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

53 995 000

57 498 434

62 627 121

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

57 457 000

60 950 758

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

14 995 000

14 930 905

870 402

وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت )

929 000

810 939

19 528 204

هيئة تقنية املعلومات

19 027 000

19 020 644

24 446 886

الهيئة العامة للطريان املدين

23 317 000

26 659 821

58 268 000

61 422 309

16 130 283

60 975 775

جملة قطاع النقل واالت�صاالت
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تابـع جـدول رقـم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
295 027

4 003 940

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م
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 )
271 000
وزارة اخلارجية
( الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات ) 4 968 000

271 000
4 627 818

17 230 270

وزارة التجارة وال�صناعة

15 856 000

19 146 883

3 608 833

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي

1 569 000

1 569 000

�صندوق الرفد

4 135 000

3 983 193

11 235 367

املجل�س الأعلى للتخطيط

11 983 000

11 174 181

12 403 597
11 047 581
8 509 627
1 823 707

12 371 000
وزارة ال�سياحة
9 998 000
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 3 188 000
1 758 000
الهيئة العامة للتعدين

10 201 785
11 562 227
4 838 647
1 869 514

-

250 000

الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية

70 407 949

جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى

-

احتياطـــي خم�صـــ�ص

4722 576 177

الإجمالــــــــــي
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-

200 000

69 444 248 66 097 000
234 645 000

-

4539 277 716 4600 000 000

امل�صروفـات اجلاريـة عـن ال�سنـة املاليـة 2016م
( ح�ســـــب البنــــــود )
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
1595 296 987
15 289 773
3 564 370
1614 151 130
597 583 559
77 138 720
48 471 374
43 411 069
114 458 814
12 197 507
196 645 762
38 694 433
182 369 419
1310 970 657
20 752 880
3 736 958

البيـــــــــــــــــــــــان
�أ  -م�صروفات خدمية و�سلعية :
رواتب و�أجور :
رواتب �أ�سا�سية
�أجور امل�ؤقتني
معا�شات تقاعد الوزراء
جملــة الـرواتب والأجــور
بــدالت :
بدل �سكن
بدل كهرباء
بدل مياه
بدل هاتف
بدل طبيعة عمل
بدل اغرتاب
بدل نقل
بدالت �أخرى
عالوة غالء معي�شة
جملــــة البـــدالت
م�ستحقات �أخرى :
تذاكر ال�سفر
م�صروفات ال�سفر

-183-

ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1621 335 225 1567 414 764
15 493 764
3 210 096

18 630 228
3 554 370

1643 519 823 1586 118 624
532 892 656
69 476 145
44 772 845
41 107 771
105 843 979
9 671 230
179 944 981
37 575 091
164 012 451

594 136 497
76 941 667
48 524 162
43 892 445
117 679 337
11 537 227
195 153 407
34 388 126
182 502 622

1304 755 490 1185 297 149
20 753 679

17 843 350

3 396 352

2 624 378

تابـع جـدول رقـم (		)2/4

		

(بالريال العماين)

الفعلي
ال�سنة املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
امليزانية
الفعـــــلي
املالية 2015م
املعتمدة
مكاف�آت
26 356 357 30 589 197
37 292 984
تعوي�ض نقدي عن الإجازة
3 728 749
4 959 425 3 269 850
�أجور �إ�ضافـية
7 706 221
884 967
13 759 732
م�ستحقات نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة غري العمانيني 20 091 946 11 371 475
�إيجارات م�ساكن املوظفـني
22 015 078
18 820 863 21 313 601
66 629 264
تكاليف العقود اخلا�صة ل�شغل الوظائف امل�ؤقتة 68 936 895 69 613 759
مكاف�آت املحالني �إىل التقاعد املبكر
13 095
تعوي�ض فوائد بنك الإ�سكان العماين
100 000
100 000
90 000
20 218 458
منحة نهاية اخلدمة للموظفـني املعينني بغري طريق التعاقد 30 496 008 8 369 267
جملة امل�ستحقات الأخرى
191 114 189 168 780 275
195 940 324
رواتب و�أجور وبدالت
14 936 144 12 088 000
ح�صة احلكومة فـي نظام معا�شات موظفـي
* 289 087 129
**
احلكومة العمانيني
* * * 151 627 583 258 028 384
� 3410 149 240أ -جمموع امل�صروفات اخلدمية وال�سلعية 3305 953 229 3210 312 432
ب  -م�ستلزمات �سلعية وخدمية :
 -1م�ستلزمات �سلعية :
95 868 759 86 325 083
لوازم و�إمدادات طبية
95 793 557
3 233 972 3 994 807
3 839 555
لوازم و�إمدادات زراعية
1 057 528 1 687 850
1 446 492
مواد كيماوية ومبيدات ح�شرية
* ي�شمل مبلـغ ( )516565رياال عمانيا يمثـل م�ساهمة الحكومة عن الموظفـين العاملين فـي مجل�س البحث العلمي
بمبلغ ( )433056رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفـي االدعاء العام بمبلغ ( )83509رياالت عمانية .
** ي�شمــل مبلغ ( )441119رياال عمانيا يمثل م�ساهمة الحكومة عن الموظفـين العاملين فـي مجل�س البحث العلمي
بمبلغ ( )365168رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفـي االدعاء العام بمبلغ ( )75951رياال عمانيا .
*** ي�شمـل مبلـغ ( )515505ريـاالت عمانيــة يمثــل م�ساهمـة الحكومـة عـن الموظفـيـن العامليـن فــي مجلـ�س البحـث
العلمي بمبلغ ( )439554رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفـي االدعاء العام بمبلغ ( )75951رياال عمانيا .
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تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

14 011 832

لوازم تعليمية

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
20 565 918 14 065 454

25 738 759

مواد غذائية

20 532 675

16 324 351

7 805 887

لوازم مكتبية ومطبوعات

6 135 990

5 186 817

4 732 522

لوازم و�إمدادات الطرق واملباين

5 390 890

3 091 492

8 611 679

لوازم و�إمدادات الإذاعة والتلفزيون

6 903 790

7 298 824

6 648 107

لوازم و�إمدادات احلا�سب الآيل

5 910 655

6 190 228

4 431 082

وقود وزيوت للآالت واملعدات

3 238 808

3 194 066

193 721

غاز طبيعي

219 976

185 808

4 897 848

قطع غيار للآالت واملعدات

3 825 109

4 726 707

7 330 798

وقود وزيوت لل�سيارات وو�سائل النقل

5 810 813

8 693 661

3 477 863

قطع غيار �سيارات وو�سائل النقل

4 628 716

2 570 753

11 064 552

م�ستلزمات �سلعية �أخرى

11 337 201

11 189 875

200 024 254
1 592 612

جملة امل�ستلزمات ال�سلعية
 - 3م�ستلزمات خدمية :
�صيانة طرق

189 378 759 180 007 817
1 836 255

2 352 420

36 545 459

عقود نظافة

41 572 112

39 047 437

40 587 299

�صيانة مبان

31 269 574

33 048 661
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تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
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
68 751 903
1 596
66 425
2 014 232
13 350 736

		
البيـــــــــــــــــــــــان

�صيانة �أثاث ومعدات مكاتب
�صيانة �أثاث ومعدات م�ساكن
�صيانة �سيارات وو�سائل نقل
�صيانة �آالت
�صيانة �أجهزة احلا�سب الآيل
�صيانة �أخرى
�إيجارات عقارات
ت�أمني على ال�سيارات
ت�أمني على الأمالك واخلزائن احلكومية
م�صروفات �سفر فـي مهام ر�سمية
ا�شرتاكات فـي ال�صحف واملجالت
دعاية و�إعالن و�إقامة معار�ض
تكاليف تدريب
م�صروفات عالج باخلارج
تكاليف خدمات �أخرى
تكاليف االحتفال بالعيد الوطني
تكاليف ا�ستئجار �سيارات وو�سائل نقل
تكاليف تو�صيالت كهربائية خارج م�سقط
تكاليف متديدات كهربائية خارج م�سقط
عقود خدمات ا�ست�شارية
عقود خدمات ت�شغيلية
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(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1 396 243 1 415 831
87 536
213 389
9 701 175 5 629 815
1 590 121 1 285 415
960 853 1 402 357
5 622 547 5 767 490
21 248 194 18 517 311
3 267 893 3 556 572
2 245 088 2 313 972
12 798 541 15 857 044
1 754 596 1 563 101
3 959 330 6 074 248
11 442 844 15 806 077
12 345 546 9 216 606
52 938 920 46 821 684
2 136 245
406 093
79 278 412
1 436
85 674
2 285 930
16 457 161

82 703 678
26 415
3 090 292
9 458 393

تابـع جـدول رقـم (		)2/4

(بالريال العماين)

		

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
65 531 570
147 443

م�صروفات بنكية

68 604

94 037

380 311

خ�سارة تغري �سعر العملة

746 827

239 579

5 143 134

مردودات من �إيرادات �سنوات �سابقة

2 864 475

6 483 398

84 579 499

م�صروفات غري مبوبة

75 366 311

64 679 689

28 703 574

تكاليف بعثات درا�سية

22 913 478

28 765 309

640 605

�صيانة �أثاث ومعدات تعليمية

913 536

925 470

2 884 924

�صيانة �أثاث ومعدات من�ش�آت �صحية وخمتربات 2 976 648

12 346 794

البيـــــــــــــــــــــــان
عقود خدمات �أخرى

تكاليف �إقامة املهرجانات

ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
47 681 258 54 672 979

11 507 205

4 581 189
6 020 344

-

تذاكر ال�سفر فـي املهام الر�سمية

-

538 368

-

تذاكر ال�سفر للتدريب
م�صروفات الأن�شطة الطالبية

-

170 205
677

562 208 263

جملة امل�ستلزمات اخلدمية

473 402 491 480 663 622

 - 4م�صروفات خدمات حكومية :
خدمات االت�صاالت ( الربيد والربق والهاتف ) 11 133 097

15 448 801

48 581 515
26 287 516

تكاليف ا�ستهالك الكهرباء

34 170 433

56 373 431

تكاليف ا�ستهالك املياه

20 318 886

29 867 597

8 325 091

تكاليف ا�ستئجار خطوط البيانات و�شبكة املعلومات الدولية 1 709 003

9 838 589

93 032 711
-

جملة م�صروفات اخلدمات احلكومية
م�صروفات ت�شغيلية جارية
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8 239 027

67 331 419

109 928 856

16 937 000

9 162 227

تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

ب  -جمموع امل�ستلزمات ال�سلعية واخلدمية
855 265 228
()4+3+1
ج  -دعم وحتويالت جارية �أخرى :
 - 1الدعم :
الهيئات وامل�ؤ�س�سات ( غري املالية ) :
186 801 837
الهيئات العامة
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
13 699 692
جملة الدعـــــــــــــــم
200 501 529
19 633 108
19 633 108

136 135 080
4 620 997
3 558 582
53 027 045
10 247 588
207 589 292
896 456
896 456

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
781 872 333 744 939 858

202 173 624 156 415 212
14 148 500 6 111 000
216 322 124 162 526 212

 - 2حتويالت للهيئات وامل�ؤ�س�سات التي ال تهدف للك�سب :
حتويالت للأندية واالحتادات الريا�ضية
16 626 078
جملة التحويالت للهيئات
16 626 078
وامل�ؤ�س�سات التي ال تهدف للك�سب
م�ساعدات ودعم وتعوي�ضات للمواطنني :
 - 3م�ساعدات للمواطنني :
منح وم�ساعدات اجتماعية
117 136 448
4 221 603
خم�ص�صات ال�شيوخ والقبائل
3 256 293
منح وم�ساعدات طارئة
50 361 378
خم�ص�صات الإعا�شة للطلبة
11 518 807
م�ساعدات خمتلفة
186 494 529
جملة امل�ساعدات للمواطنني
 - 4دعم للمواطنني :
923 810
دعم احلرف
58 500
خم�ص�صات تنمية ريفـية
خ�سائر بيع الب�سور
982 310
جملة الدعم للمواطنني
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15 925 966
15 925 966

119 024 785
4 232 500
2 718 145
53 632 606
4 397 154
184 005 190
178 895
297 000
2 998 004
3 473 899

تابـع جـدول رقـم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
498 333

		
البيـــــــــــــــــــــــان

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

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
514 776

379 767

34 290

32 801

570 231

جملة تعوي�ضات عن ال�ضرر

549 066

412 568

9 447 871

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

26 003 178

تعوي�ضات �أخرى

71 898

9 447 871

جملة امل�ساعدات واملعونات الداخلية

11 704 309

11 704 309 26 003 178

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

430 735

433 193

463 664

جملة امل�ساعدات واملعونات اخلارجية

430 735

433 193

9 951 561

 - 8اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية :
منظمات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 8 522 121

10 545 452

1 725 451

منظمات عربية

2 012 324

1 374 453

6 382 546

منظمات دولية

5 956 157

7 255 000

463 664

18 059 558

جملة اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية 19 174 905 16 490 602

ج  -جمموع الدعم والتحويالت اجلارية الأخرى
()8+7+6+5+4+3+2+1
451 452 154 410 102 710
457 161 709
4722 576 177

234 645 000

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

4539 277 716 4600 000 000

امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة
والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة عـن ال�سنـة املاليـة 2016م
(بالريال العماين)
		
			
جـدول رقـم ()3/4
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2015م
ديوان البالط ال�سلطاين
679 337

ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
129 075
695 000

1 486 161

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

676 000

674 985

77 400

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

42 000

19 280

3 626

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 12 000

16 788

70 942

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

42 000

18 700

97 741

وزارة املالية

75 000

78 097

710 578

وزارة اخلارجية

157 000

156 777

306 250

وزارة الداخلية

246 000

289 487

219 401

وزارة الإعالم

39 000

35 487

85 911

وزارة التجارة وال�صناعة

23 000

16 454

5 299

وزارة النفط والغاز

10 000

-

866 393

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

358 000

96 223

225 753

وزارة العدل

8 000

9 061

12 262 833

وزارة ال�صحة

5 981 000

5 777 691

7 253 865

وزارة الرتبية والتعليم

2 017 000

4 633 988

117 040

وزارة التنمية االجتماعية

37 000

120 265

-190-

(بالريال العماين)

		
تابـع جـدول رقـم ()3/4
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2015م
58 914
وزارة الرتاث والثقافة

ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
12 765
23 000

185 751

وزارة النقل واالت�صاالت

85 000

81 736

718 131

وزارة الإ�سكان

525 000

413 562

5 398 474

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

2 485 000

508 163

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

1 000

1 957 404

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

950 000

60 580

39 241

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

19 000

820

208 436

جمل�س املناق�صات

68 000

48 818

جمل�س ال�شورى

4 000

45 157

وزارة اخلدمة املدنية

20 000

1 990

4 610 823

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

2 312 000

2 509 877

972 000

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

770 000

269 500

24 807

موازنات الفائ�ض والدعم ( �صندوق الرفد )

41 000

67 228

307 061

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

28 000

33 962

614 397

وزارة التعليم العايل

348 000

558 546

84 182

املجل�س الأعلى للتخطيط

57 000

146 749

1 125 072
31 000

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
جمل�س الدولة

252 000
25 000

163 907
-

-

-
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-

-

(بالريال العماين)

		
تابـع جـدول رقـم ()3/4
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2015م
االدعاء العام
150 922

ال�سنة املالية 2016م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
9 999
12 000

153 729

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

70 000

-

94 443

وزارة ال�سياحة

46 000

5 787

61 070

جمل�س البحث العلمي

19 000

-

167 639

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

204 000

29 492

2 920 825

وزارة القوى العاملة

639 000

349 683

249 536

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

115 000

2 885

154 373

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

96 000

23 885

60 188

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

21 000

3 504

372 484

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

110 000

378 025

35 863
1 525 718

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

46 000

36 520

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

57 000

1 100

629 014

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

10 000

7 420

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

256 732

-

-

135 289

الهيئة العامة للطريان املدين

65 000

25 752

25 549

حمكمة الق�ضاء الإداري

15 000

5 000

115 194

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 44 000

-

-

-

7 839
47 716 475

الهيئة العامة للتعدين

الإجمالـــــي
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18 078 925 20 000 000

امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2016م ( ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة )
					
جـدول رقـم ()4/4
(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2015م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

114 000

110 625

1 321 161

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

602 000

600 985

77 400

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

42 000

19 280

3 626

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 12 000

16 788

70 942

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

42 000

18 700

97 741

وزارة املالية

75 000

78 097

710 053

وزارة اخلارجية

154 000

156 777

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

1 000

جمل�س املناق�صات

68 000

جمل�س ال�شورى

4 000

972 000

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

770 000

31 000

جمل�س الدولة

25 000

249 536

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

115 000

2 885

60 188

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

21 000

3 503

559 436

208 436
-

4 361 519

جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة
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48 818
269 500
-

1 325 958 2 045 000

تابـع جـدول رقـم (		)4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2015م
306 250
222 816
39 241
150 923
629 014
25 549
1 373 793
17 000
525
2 937
377 535
7 235 004
4 610 823
614 397
19 538
38 000

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م

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 )

-194-

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

246 000
8 000
19 000
12 000

289 487
7 000
820
9 999

10 000

256 732

15 000

5 000

310 000

569 038

7 000
3 000
-

7 000
2 061

225 000

187 872

2 006 000
2 312 000
348 000
6 000

4 619 733
2 509 877
558 546
6 104

18 000

-

تابـع جـدول رقـم (		)4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2015م
61 070
167 639
2 015 707
35 862
7 420

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م

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
15 203 457
 -5قطاع ال�صحة :
11 885 298
وزارة ال�صحة
جملــة قطــاع ال�صحــة
11 885 298
 -6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
117 040
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة اخلدمة املدنية
45 157
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
905 118
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
1 525 718
 2 593 033جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية
 -7قطاع الإ�سكان :
21 779
ديوان البالط ال�سلطاين
وزارة الإ�سكان
718 131
وزارة البلــديـ ــات الإقليمي ــة ومـ ــوارد املي ــاه
5 358 842
( قطاع البلديات الإقليمية )
وزارة البلــديـ ــات الإقليمي ــة ومـ ــوارد املي ــاه
39 632
( قطاع موارد املياه )

-195-

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

19 000
204 000

29 492

429 000
46 000
-

175 207
36 520
-

8 132 412 5 623 000
5 589 819 5 756 000
5 589 819 5 756 000
37 000
20 000
210 000
57 000
324 000

120 265
1 990
174 477
1 100
297 832

562 000
525 000

4 000
413 562

2 485 000

508 163

-

-

تابـع جـدول رقـم (		)4/4

(بالريال العماين)

		

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2015م
1 957 404

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

950 000

60 580

154 373

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

96 000

23 885

8 250 161
35 622
219 401
18 861

ال�سنة املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

جملــة قطــاع الإ�سكــان

امليزانية
املعتمدة

1 010 190 4 618 000

 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية ) 4 000
وزارة الإعالم

39 000

وزارة الرتبية والتعليم
( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات )

الفعـــــلي

4 000
35 487

58 914
307 061

11 000
23 000

14 255
12 765

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

28 000

33 962

1 105 534

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

246 000

157 803

115 729

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

52 000

-

165 000

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ( دار الأوبرا ال�سلطانية ) 74 000

74 000

وزارة الرتاث والثقافة

372 483

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

110 000

378 025

2 398 605

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية

587 000

710 297

5 299
5 299

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

-196-

10 000
10 000

-

تابـع جـدول رقـم (		)4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2015م
17 500
866 393
883 893
120 088
65 663
135 289
321 040
28 000
85 911
24 807
84 183
94 443
115 194

		

ال�سنة املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان
 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( م�شروع زراعة املليون نخلة )
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
جملـة قطـاع الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
 -12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع النقل )
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت )
الهيئة العامة للطريان املدين
جملـة قطـاع النقـل واالت�صـاالت
� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
دي ــوان البـ ــالط ال�سلطانــي
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي )
وزارة التجارة وال�صناعة
�صندوق الرفد
املجل�س الأعلى للتخطيط
وزارة ال�سياحة
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

7 839

الهيئة العامة للتعدين

440 377

جملـة ال�شـ�ؤون االقت�صاديـة الأخـرى

47 716 475

(بالريال العماين)

الإجمالـــــــــــي

-197-

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

8 000
358 000
366 000

3 450
96 223
99 673

85 000

81 736

65 000
150 000

25 752
107 488

23 000
41 000
57 000
46 000
44 000

16 454
67 228
146 749
5 787
-

-

-

211 000

236 218

18 078 925 20 000 000

امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة عـن ال�سنـة املاليـة 2016م
( ح�ســـــب البنــــــود )
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()5/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

10 478 929
4 438 233
7 425 933
4 909 955
27 253 050
7 965 415
75 222
8 040 637
890 027
7 798 673
8 688 700
3 734 088

ال�سنة املالية 2016م
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

4 469 143
2 037 660
1 712 268
2 230 354

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

3 734 088
47 716 475

الإجمالــــــــــــي

-198-

430 382
2 971 028

3 401 410 4 751 297
1 757 960

جملـة الأ�صـول الثابتـة املتنوعـة

1 228 244
12 519

1 240 763 3 041 318
422 094
4 329 203

جملــة الآالت واملعــدات

3 345 896
907 347
4 667 618
3 679 917

12 600 778 10 449 425
3 032 528
8 790

جملــة و�سائــل النقــل

الفعـــــلي

835 974

835 974 1 757 960
18 078 925 20 000 000

امل�صروفـات الإمنائيـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة
والهيئـات وامل�ؤ�س�سـات العامـة عــن ال�سنــة املاليــة 2016م
(بالريال العماين)
			 			
جـدول رقـم ()5
ال�سنة املالية 2016م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

128 757 779

ديوان البالط ال�سلطاين

659 370 290

101 584 108

101 255 982

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

407 199 727

69 981 022

1 274 566

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

9 524 154

427 860

93 836

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 982 764

123 778

22 701

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

1 066 467

-

1 991 609

وزارة املالية

4 430 989

1 418 107

4 281 414

وزارة اخلارجية

87 004 222

5 694 103

3 912 011

وزارة الداخلية

18 086 976

2 524 295

170 913

وزارة الإعالم

10 761 470

52 625

4 656 269

وزارة التجارة وال�صناعة

5 475 569

954 585

606 542

وزارة النفط والغاز

4 738 966

49 976

33 948 549

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

166 962 965

20 607 018

1 480 267

وزارة العدل

10 928 762

485 246

32 925 068

وزارة ال�صحة

504 741 227

35 142 657

-199-

تابـع جـدول رقـم (		)5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

76 968 222

وزارة الرتبية والتعليم

176 472 711

69 734 185

4 227 998

وزارة التنمية االجتماعية

39 360 590

3 414 557

14 239 997

وزارة الرتاث والثقافة

123 804 052

3 999 977

754 591 246

وزارة النقل واالت�صاالت

506 562 113 3 392 608 930

193 419 032

وزارة الإ�سكان

524 797 188

136 339 472

68 099 234

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

390 261 375

49 553 033

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

1 501

38 784 010

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

145 405 576

25 166 050

178 911

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

413 984

80 199

52 316

جمل�س املناق�صات

326 155

7 000

جمل�س ال�شورى

182 918

979 603

وزارة اخلدمة املدنية

3 316 292

7 052 608

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 70 306 160

3 989 792

8 780 626

امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية

35 040 477

2 341 941

-

-

-200-

-

198 489

تابـع جـدول رقـم (		)5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
-

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان
هيئة تنظيم االت�صاالت

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي
-

7 829 587

1 774 721

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي 24 631 879

2 437 185

689 020

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات 1 434 387

80 106

13 053 446

هيئة تقنية املعلومات

97 142 265

24 997 997

9 362 487

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

45 480 927

4 498 284

معهد الإدارة العامة

420 797

148 604 786

وزارة التعليم العايل

453 551 323

164 854 839

6 836 565

املجل�س الأعلى للتخطيط

45 726 187

3 215 083

8 713 244

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

40 102 652

2 982 527

5 000

جمل�س الدولة

38 198

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

3 400 001

952 225

721 939

االدعاء العام

16 280 973

229 861

847 731

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

5 505 206

304 120

15 838 371

وزارة ال�سياحة

90 832 604

10 232 209

9 104 687

جمل�س البحث العلمي

56 827 125

4 039 310

-

-

-201-

-

-

تابـع جـدول رقـم (		)5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

107 500

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

21 270 125

16 822

18 907 578

وزارة القوى العاملة

82 023 243

11 279 956

429 501

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

6 691 953

45 308

1 331 642

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

15 623 490

888 971

79 588 220

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

534 881 546

107 986 417

9 616 831

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

26 916 429

2 565 763

260 725

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

167 905

53 624

9 486 243

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

239 793 866

2 336 613

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

33 173 401

599 670

558 686

م�شروع جامعة عمان

3 015 721

473 938

1 539 817

الهيئة العامة للطريان املدين

13 405 823

715 471

الهيئة العامة للتعدين

1 469 970

147 306

-

احتياطــي خم�صــ�ص

1822 466 662

الإجمالـــــــــــي

-

ال�صــرف الفعلــي املقــدر

-202-

62 280 267

-

-

1384 029 180 8724 490 307
1200 000 000

-

امل�صروفـات الإمنائيـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2016م (ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة)
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

ال�سنة املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

29 399 911

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

17 213 085 207 102 907

101 255 982

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

69 981 022 407 199 727

1 274 566

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

9 524 154

427 860

93 836

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 982 764

123 778

22 701

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

1 066 467

-

1 991 609

وزارة املالية

4 430 989

1 418 107

4 281 414

وزارة اخلارجية

87 004 222

5 694 103

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

1 501

جمل�س املناق�صات

326 155

جمل�س ال�شورى

182 918

-

جمل�س الدولة

38 198

-

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

3 400 001

952 225

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

6 691 953

45 308

وزارة املالية ( اعتماد غري موزع )

62 280 267

52 316
5 000
429 501
138 806 836

جملة قطاع اخلدمات العامة

-203-

7 000

-

95 862 488 791 232 223

تابـع جـدول رقـم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
3 912 011
1 480 267
178 911
721 939
2 336 613
8 629 741
1 088
76 968 222
7 052 608
148 604 785
9 104 687
107 500
15 210 836
260 725
558 686
257 869 137

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م

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

-204-

امليزانية
املعتمدة
18 086 976
10 928 762
413 984
16 280 973
33 173 401

الفعـــــلي
2 524 295
485 246
80 199
229 861
599 670

3 919 271 78 884 096
281 990
2 863 756
69 734 185 176 472 711
3 989 792 70 306 160
420 797
164 854 838 453 551 323
4 039 310 56 827 125
16 822 21 270 125
72 838 347
167 905
3 015 721

9 695 050
53 624
473 938

253 139 549 857 733 970

تابـع جـدول رقـم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
32 925 068
32 925 068
4 227 998

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م

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

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

35 142 657 504 741 227

جملة قطاع ال�صحة

35 142 657 504 741 227

 -6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
39 360 590

3 414 557

979 603

وزارة اخلدمة املدنية

3 316 292

198 489

3 696 743

وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )

9 184 896

1 584 906

8 904 344
93 780 709

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

5 197 952 51 861 778
65 772 181 428 956 813

193 419 032

وزارة الإ�سكان

136 339 472 524 797 188

50 024 185

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

36 407 998 289 892 483

18 075 049

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

13 145 035 100 368 892

38 784 010

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

25 166 050 145 405 576

1 331 642

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

15 623 490

79 588 220

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

107 986 417 534 881 546

475 002 847

جملة قطاع الإ�سكان

-205-

888 971

385 706 124 2039 925 988

تابـع جـدول رقـم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
2 022 521

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية ) 2 677 325

الفعـــــلي

806 416

170 913

وزارة الإعالم

10 761 470

14 239 997

وزارة الرتاث والثقافة

3 999 977 123 804 052

52 625

9 362 487

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

45 480 927

4 498 284

8 713 243

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

40 102 652

2 982 527

847 731

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

5 505 206

304 120

9 616 831

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

26 916 429

2 565 763

44 973 723

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية

15 209 712 255 248 061

606 542
606 542
3 553 550
33 948 549
37 502 099

 -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 والرثوة ال�سمكية
جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية
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4 738 966

49 976

49 976 4 738 966

17 769 489

17 510 437

20 607 018 166 962 965
38 117 455 184 732 454

تابـع جـدول رقـم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
8 780 626
8 780 626
754 591 246
13 053 446
1 539 817
769 184 509

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

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

506 427 040 3391 599 049
135 073
1 009 881
7 829 587
24 997 997 97 142 265
715 471 13 405 823

جملة قطاع النقل واالت�صاالت

532 275 581 3510 986 605

� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
وزارة التجارة وال�صناعة
4 656 269
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي
1 774 721
وزارة اخلارجية
689 020
(الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات )
املجل�س الأعلى للتخطيط
6 836 565
وزارة ال�سياحة
15 838 372
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
9 486 243
الهيئــة العام ــة للتعديــن
جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
39 281 190
الإجمالـــــــــي
1822 466 662
ال�صرف الفعلي ( املقدر )
-
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2 341 941 35 040 477
2 341 941 35 040 477

5 475 569
24 631 879

954 585
2 437 185

1 434 387
45 726 187
90 832 604
239 793 866
1 469 970
409 364 462
8724 490 307
1200 000 000

80 106
3 215 083
10 232 209
147 306
17 066 474
1384 029 180
-

امل�صروفــات الإمنائيــة للــــوزارات املدنيــة
عـن ال�سنــة املاليـــة 2016م (ح�ســـب القطاعـــات )
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()2/5
ال�سنة املالية 2016م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م
293 998

البيـــــــــــــــــــــــان
 -1قطاع الإنتاج ال�سلعي :
النفط اخلام

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

4 529 427

780

3 503 185

املعادن واملحاجر

861 491

134 877

22 640 040

الزراعة

65 882 484

28 480 830

18 699 195

الأ�سماك

123 951 461

10 895 361

13 490 214

ال�صناعة التحويلية

49 045 580

2 509 176

58 626 632
215 348 900

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

42 021 024 244 270 443
561 130 366

148 172 939

5 489 366

التجارة

11 296 203

3 911 301

71 553

الكهرباء

1 764 018

306 976

85 903 705

املياه

553 234 246

111 556 321

2 880 202

االت�صاالت ( الربيد والربق والهاتف )

23 597 526

3 453 102

22 582 116

ال�سياحة

76 707 883

9 127 065

332 275 842

جملة قطاع الإنتاج اخلدمي
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276 527 704 1227 730 242

تابـع جـدول رقـم (		)2/5

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2016م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2015م

البيـــــــــــــــــــــــان
 -3قطاع الهياكل االجتماعية :
التعليم

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

759 951 382

242 345 024

13 237 413

التدريب املهني

62 077 307

7 833 295

42 046 114

ال�صحة

554 104 509

43 649 121

57 969 835

الإعالم والثقافة وال�ش�ؤون الدينية

356 668 525

24 312 447

5 492 598

املراكز االجتماعية

46 077 403

4 608 607

19 634 114

مراكز ال�شباب

61 470 528

16 335 101

382 005 507

جملة قطاع الهياكل االجتماعية

339 083 595 1840 349 654

243 625 433

610 767 163

 -4قطاع الهياكل الأ�سا�سية :
الطرق

398 388 020 2876 498 764

244 344 256

املطارات

876 779 573

192 214 488

31 402 100

املوانئ

456 492 288

12 051 103

18 254 792

الري وموارد املياه

104 398 424

13 344 380

31 254 386

تخطيط املدن وخدمات البلديات

314 432 978

25 761 593

109 593 033

الإدارة احلكومية

741 147 996

81 465 001

3 942 951

البيئة ومكافحة التلوث

42 389 945

3 172 272

1049 558 681

جملة قطاع الهياكل الأ�سا�سية

726 396 857 5412 139 968

1822 466 662

الإجمايل () 4 + 3 + 2 + 1

1384 029 180 8724 490 307

-

ال�صرف الفعلي املقدر
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1200 000 000

-

قــرار وزاري
رقــم 2017/167
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذيةلنظام حت�صيل ال�ضرائب
والر�سـوم وغريهـا مـن املبالـغ امل�ستحقـة لوحـدات اجلهـاز الإداري للدولـة
ا�ستنــادا �إل ــى املر�س ــوم ال�سلطــانــي رقـ ــم  94/32ب�إ�صدار نظام حت�صيــل ال�ضرائــب والر�ســوم
وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لنظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة
لوحدات اجلهاز الإداري للدولة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 94/20
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بنــ�ص املـ ــادة ( )30من الالئح ــة التنفيذي ــة لنظــام حت�صيــل ال�ضرائــب والر�س ــوم
وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
ت�شكل بالوزارة جلنة للتظلمات املتعلقة بالتنفيذ الإداري برئا�سة الأمني العام لل�ضرائب ،
وع�ضوية كل من :
 م�ست�شار من وزارة ال�ش�ؤون القانونية . املدير العام للتخطيط املايل بالوزارة �أو من تر�شحه الوزارة .ويكون للجنة �أمني �سر ي�صدر بتعيينه قرار من رئي�س اللجنة .
وي�صرف لأع�ضاء اللجنة و�أمني ال�سر بدل ح�ضور جل�سات وفقا للقواعد التي يحددها الوزير .
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1438 /12/20 :هـ
املوافــــق 2017 / 9 /11 :م

دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزي ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول ع ــن الـ�ش ـ ـ ـ�ؤون املاليـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1214
ال�صادرة فـي 2017/10/15م
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وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة
قـرار وزاري
رقـم 2017/355
ب�إ�صــدار الالئحــة التنظيميــة للزكـــاة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة الأوقاف والـ�ش�ؤون الدينية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يـعمل فـي �ش�أن تنظيم الزك ــاة ب�أحكـام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كــل ما يخالف الالئحة املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكـامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التـايل لتاريخ نـ�شره .
�صـدر فـي 1438 / 8 / 6 :هـ
املـوافــــق 2017 / 5 / 3 :م
عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�ساملي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الأوق ـ ـ ـ ـ ــاف وال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون الدينيـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1194
ال�صادرة فـي 2017/5/14م
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الالئحــة الـتنظـيميــة للـزكــاة
الف�صــــل الأول
تـعـريـفـــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبـيــق �أحك ــام هــذه الالئحــة يكـون للكـلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قريـن كـل
منها  ,ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــــوزارة :
وزارة الأوقـاف وال�شـ�ؤون الدينية .
الـوزيـــــر :
وزي ــر الأوقـاف وال�ش�ؤون الدينية .
املديريــة :
املديرية العامة للأوقاف وبيت املال .
الدائــــرة :
دائــرة الـزكـ ــاة باملديريـ ــة .
الزكـــاة :
ا�سم لكل ما يخرج من مال خم�صو�ص على وجه خم�صو�ص لطائـفة خمـ�صـو�صـة بـالنيـة .
جلـنـة الزكــاة :
جلنة يتم ت�شكـيلها بقرار من الوزير فـي الوالية �أو النيابة .
الن�صــاب :
احلد الأدنى الذي و�صل �إليه املال  ,ووجبت فـيه الزكـاة .
حـد الكـفايـة :
احلد الأق�صى لدخل الفرد الذي �إذا و�صل �إليه عد خارج ا�ستحقـاق الزكــاة  ,ويحـدد �سنويـا
بقرار من الـوزيــر .
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الزكــاة العينيـة :
زكــاة الزروع والثمار والأنـعام .
امل�صــرف :
امل�صارف والنوافذ الإ�سالمية املرتبطة بنظام الـوزارة الإلكـرتوين اخلا�ص بالزكــاة .
املزكــي :
الفرد �أو امل�ؤ�س�سة ممن وجبت عليه الزكــاة ببلوغ الن�صاب .
الف�صـــل الثانـــي
تنظيــم جلنــة الــزكــاة
املــادة ( ) 2
ت�شكــل فـي ك ــل واليــة �أو نيابــة بقــرار مـن الوزيــر جلنــة للزكـاة تتك ــون مــن رئي�س  ,ونائبه ,
ومن�سق للجنة  ,وعدد من الأع�ضاء ال يقل عددهم عن (� )6ستة �أع�ضاء  ,وال يزيد على ()14
�أربعــة ع�شــر ع�ضــوا  ,يت ــم ت�سميتهم بالتن�سيق مع وزارة الداخلية  ,وي�ضم �إليهم ( )2ع�ضوان
من الوزارة  ,ويـعـاد ت�شكيــل اللجنة كــل ( )5خمــ�س �سنــوات  ,وللجنة �أن ت�ستعني فـي �أعمالها
مبن تراه منا�سبا ممن تتو�سم فـيه التقوى وال�صالح  ,بعد موافقة املديريـة .
املــادة ( ) 3
يلزم فـي ع�ضو جلنة الزكـاة توافر ال�شروط الآتية :
� - 1أن يكـون من العدول امل�شهود لهم بالثقة  ,والدراية  ,واخلربة فـي جمال الزكـاة .
� - 2أال يـقـل عمر الع�ضو عن ( )22اثنتني وع�شرين �سنة .
� - 3أن يكـون من املقيمني الفعليني بالوالية �أو النيابة .
املــادة ( ) 4
تخت�ص جلنة الزكاة بالآتي :
 - 1العناية بفري�ضة الزكـاة وفق �أ�س�س �شرعية  ,وعلمية حديثة .
 - 2بحث طلبات احل�صول على الزكاة املقدمــة مــن املواطنــني مــن خــالل النظــام
الإلكرتوين اخلــا�ص بــذلك  ,والتثب ــت م ــن تواف ــر الأ�ســ�س وال�ضوابط اخلا�صة
باال�ستحقاق .
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� - 3إعداد قوائم امل�ستحقني للزكــاة  ,ورفعها �إىل الوزير لالعتماد .
 - 4ا�ستقبال الزكـاة العينية  ,وتوزيعها على امل�ستحقني بناء على القوائم املعتمدة .
 - 5التوعيــة بفريــ�ضة الزك ــاة  ,ودورها فـي تنمية املجتمع اخلريي  ,و�إعداد الربامج
الالزمة لذلك  ,بعد موافقة املديرية .
املــادة ( ) 5
ت�سقط ع�ضوية جلنة الزكـاة بقرار من الوزيـر فـي احلاالت الآتية :
 - 1اختالل �شرط من �شروط الع�ضوية الواردة فـي املادة ( )3من هذه الالئحة .
 - 2ا�ستقالة الع�ضو .
 - 3غياب الع�ضو أ�كـرث من ( )5خم�سة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول .
 - 4التو�صية امل�سببة من اللجنة بف�صل الع�ضو بعــد �أخــذ ر�أي الدائــرة  ,وموافقــة
املديرية .
 - 5وفـ ــاة الـعــ�ضــو .
 - 6خمالفة الع�ضو لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
تعقد جلنة الزكــاة اجتماعا دوريا كـل ( )3ثالثة �أ�شهر بدعوة من رئي�سها � ,أو نائبه  ,ويجوز
للج ــنة عق ــد اجتماع ــات طارئ ــة متــى اقت�ضت ال�ضرورة ذلك مبوافقة �أغلبية الأع�ضاء ,
ويعتبـ ــر اجتم ـ ــاع اللج ــنة �صحيح ــا بحـ�ض ــور ثلثـ ــي الأع�ض ــاء عل ــى الأق ــل  ,عل ــى �أن يك ــون
مــن بينهـ ــم الرئي ــ�س �أو نائـ ـبـه  ,وتعــد اللجنة حم ــ�ضرا لكـ ــل اجتــماع  ,يوقع من الرئي�س ,
�أو نائب ــه  ,واملن�سق  ,وتخــطر بــه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز (� )2أ�سبوعني من تاريخ
عقد االجتماع  ,وتتخذ قرارات اللجنة ب�أغلبية الأ�صوات  ,ف�إن ت�ساوت يرجح اجلانب الذي
منه رئي�س االجتماع  ,كما للجنة اال�ستعانة بالهيئة ال�شرعية بامل�صرف فـي بع�ض امل�سائل
املتعلقة بالزكــاة  ،للوقوف على الر�أي ال�شرعي حيالها .
املــادة ( ) 7
تعد جلنة الزكـاة نهاية كـل عام تقريـرا ب�أن�شطتها  ,وتو�صياتها  ,وتخطر به الدائـرة .
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الف�صــل الثالـــث
جمــع الـزكــاة وم�صارفهـــا
املــادة ( ) 8
جتمع الزكـاة وتوزع وفقا لل�ضوابط الآتية :
 - 1فتح ح�ساب �أو �أكـرث خا�ص بالزكـاة فـي �أحد امل�صارف العاملة فـي كل والية �أو نيابة
بن ــاء على خطاب من الوزيـر  ,وللمزكي �أداء زكـاته املفرو�ضة من خالل �إيداعــها
مبا�شــرة ف ــي ح�سابــات الوزارة العامة املخ�ص�صة للزك ــاة � ,أو ف ــي ح�سابــات الزكـاة
بالواليــة �أو النيابــة  ,وله اختيار احلاالت املعرو�ضة ف ــي النظــام الإلكـرتونــي التــي
يرغب فـي �أداء الزكاة مبا�شرة لها  ,بالتن�سيق مع امل�صرف الذي يوجد به ح�ساب
الزكـاة .
 - 2توزع مبالغ الزكـاة على كـافة امل�ستحقني من خالل النظام الإلكـرتوين اخلا�ص
بالزكـاة املعمول به فـي الوزارة  ,وتتوىل جلنة الزكـاة ت�سلم الزكـاة العينية فقط
من املزكني  ,وتوزيعها على امل�ستحقني  ،وفقا للمعايري الواردة فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 9
تتخذ �إجراءات احل�صول على الزكـاة وفق الآتي :
 - 1يق ــوم مق ــدم الطل ــب بالت�سجي ــل ف ــي النظــام الإلكـرتوين املعد لت�سجيل طلبات
الزكـاة  ,وتعبئة اال�ستمارات املعدة لذلك م�ستوفـيا لكــافة بياناتها .
 - 2تــدر�س جلــنة الـزكــاة جمــيع الطلبات امل�ستوفاة  ,وحتدد مدى ا�ستحقاق كــل طلب
وفقا للأ�س�س الآتية :
�أ  -التثبت من �صحة البيانات الواردة فـي اال�ستمارة املعدة لذلك .
ب �	-أال يـزيـد دخل الفرد على حد الكــفاية .
 - 3بعد حتديد الطلبات امل�ستحقة للزكـاة  ,تفرغ اللجنة �أ�سماء امل�ستحقني فـي كـ�شف
يرفع �إىل الـوزيـر  ،لالعتماد �سنويا .
-215-

املــادة ( ) 10
حتدد الوزارة  -من خالل ميزانية الزكــاة � -أولوية  ,ومقدار ما ي�صرف من �أموال الزكاة
للم�ستحقني  ,على �ضوء معطيات النظام الإلكـرتوين اخلا�ص بالزكاة � ,شريطة �أال يتجاوز
املبلغ امل�صروف لكـل حالة ع ــن حــد الكـفايــة  ,ويت ــم ال�صــرف مــن ح�ساب الزكاة اخلا�ص
بالوالية �أو النيابة كـالآتي :
 - 1ت�صرف املبالغ املحـددة للم�ستحق عن طريـق امل�صرف الذي يـوجـد فـيه ح�ساب
الـزكــاة فـي الوالية �أو النيابة  ,وذلك فـي املواعيد التي حتددها الوزارة .
 - 2فـي حالة تغطية كـافة قوائم امل�ستحقني فـي الوالية �أو النيابة  ,ترحــل �أمــوال
الزك ــاة املتبقي ــة �إل ــى ح�ساب ــات ال ــوزارة العام ــة املخ�ص�صـ ــة للزكـ ــاة ل�صرفهـا  ،وفقا
للآليات املحددة فـي املادة ( )11من هذه الالئحة .
وللوزارة تخ�صي�ص ن�سبة ال تزيد على ( )%10ع�شرة فـي املائة من امليزانية ت�صرف للعاملني
عليها � ,أو حتدد كم�صروفات �إدارية للجان الـزكـاة .
املــادة ( ) 11
تتوىل املديرية توزيع �أموال الزكـاة املودعة فـي ح�سابات الوزارة العامة املخ�ص�صة للزكـاة
على امل�ستحقني بـواليـات ال�سلطنة  ،وفقا للآتي :
 - 1امل�ستحقي ــن ف ــي الوالي ــة �أو النياب ــة التي لــم ت ــف مبالغ الزكــاة ف ــي ح�ساباتهــا
لتغطيــة الطلبــات امل�ستحقــة للزكــاة  ،وفقــا لل�شــروط وال�ضوابــط املن�صـو�ص عليها
فـي هذه الالئحة .
 - 2لأي من احلاالت الآتية :
أ�  -املت�ضرريـن من الكـوارث .
ب  -غيــر القادريـن من امل�صابني بالأمرا�ض اخلبيثة  ,وامل�ستع�صية .
ج  -غري القادريـن من الطالب داخل ال�سلطنة .
د  -الغـارمـني فـي غري مع�صية .
هـ  -تـزويـج الفقراء  ,وامل�ساكـني .
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الف�صــل الرابــع
الواجـبــات واملحـظـــورات
املــادة ( ) 12
يلت ــزم مق ــدم طلــب احل�ص ــول عل ــى الزك ــاة بتحــري الدقـ ــة ف ــي تعبئـ ــة البيانـ ــات اخلا�ص ــة
باال�ستمارات املعدة لذلك  ,وف ــي حــال ثبــوت ع ــدم �صح ــة ت ــلك البيان ــات يح ــال املخال ــف
�إلــى اجلهــة الق�ضائي ــة املخت�ص ــة  ,وتعتب ــر كـاف ــة البيانــات املقدمــة من طالبي احل�صول
على الزكـاة �سرية  ,وال يجوز الكـ�شف عنها �إال لأ�سباب تتعلق بتنفـيذ �أحكـام هذه الالئحة ,
�أو تنفـيذا حلكم �أو �أمر ق�ضائي واجب النفاذ .
املــادة ( ) 13
يحظر على الأفراد وامل�ؤ�س�سات والهيئات جمع الزكـاة ب�أي و�سيلة كانت  ,ومع عدم الإخالل
ب�أحكـام امل�س�ؤولية اجلزائية  ,للوزارة فر�ض غرامة �إدارية على املخالف لأحكـام هذه الالئحة
ال تـزيـد على ( )1000أ�لـف ريال عماين .
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قـرار وزاري
رقـم 2017/356
ب�إ�صــدار الالئحــة التنظيميــة للوظائف والأن�شطة الدينية
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
و�إىل الالئحــة التنفيذيــة لقانــون اخلدمة املدنية ال�صــادرة بقــرار جملــ�س اخلدمــة املدنيــة
رقم ، 2010/9
و�إىل الالئحة التنظيمية لإلقاء اخلطب واملحا�ضرات والدرو�س الدينية ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ، 2013/1346
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن الوظائف والأن�شطة الدينية ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
تلغى الالئح ــة التنظيميــة لإلقــاء اخلطــب واملحا�ض ــرات والـدرو�س الدينية امل�ش ــار �إليه ــا ،
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 التـايل لتاريخ نـ�شره .
�صـدر فـي 1438 / 8 / 6 :هـ
املـوافــــق 2017 / 5 / 3 :م
عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�ساملي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الأوق ـ ـ ـ ـ ــاف وال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون الدينيـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1194
ال�صادرة فـي 2017/5/14م
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الالئحـة التنظيميـة للوظائـف والأن�شطـة الدينيـة
الف�صـل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــوزارة :
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية .
الوزيــــــر :
وزيــر الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية .
الـدائرة :
دائرة الوعظ � ،أو دائرة الأئمة واخلطباء � ،أو دائرة مدار�س القر�آن الكرمي � ،أو دائرة الإر�شاد
الن�سوي � ،أو دائرة امل�ساجد  ،بح�سب الأحوال .
الإدارة :
�إدارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية املخت�صة باملحافظة .
املكـتـب :
مكـتب الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية املخت�ص بالوالية .
الوطـن ال�شرعـي :
هو ما ا�ستقر فيه الإن�سان ا�ستقرارا تاما ال ينوي اخلروج عنه �إال �إذا ا�ضطر �إىل ذلك .
اجلامــع :
بيت اللـه الذي تقام فيه �صالة اجلمعة  ،وال�صلوات اخلم�س .
امل�سجــد :
بيت اللـه الذي تقام فيه ال�صلوات اخلم�س .
امل�صلــى :
مكان �صغري تقام فيه ال�صلوات اخلم�س  ،وال يحتوي على حمراب �أو مئذنة .
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املدر�ســة :
املكـان املخ�ص�ص لتعليم القر�آن الكرمي �سواء كان داخل اجلامع �أو امل�سجد �أو امل�صلى �أو كان
مبنى م�ستقال خارج ما تقدم .
الوظائـف الدينيـة :
املوجه الديني � ،أو امل�شرف الديني � ،أو موجه مدار�س القر�آن الكـرمي � ،أو الواعظ الديني ،
�أو املر�شــد الدينــي � ،أو م�ساع ــد املر�ش ــد الدينــي � ،أو الإمــام واخلطي ــب � ،أو م�ساع ــد الإمــام
واخلطيب � ،أو �إمام امل�سجد � ،أو مدر�س القر�آن الكرمي � ،أو امل�ؤذن � ،أو م�شرف امل�ساجد .
الن�شـاط الدينـي :
الإمامــة بامل�صليــن  ،ورفــع الأذان  ،و�إلقــاء خطــب اجلمعــة والعيديــن  ،و�إلقــاء الــدرو�س
واملحا�ضـ ـ ــرات والن ـ ـ ــدوات واحلـ ـ ــوارات واملواعـ ـ ــظ الديني ـ ـ ــة  ،وما فـي حكمه ـ ـ ــا  ،وتعليـ ـ ـ ــم
القـ ــر�آن الكـريـ ــم .
الوعـظ االجتماعـي :
التفاعل مع املجتمع للإ�صالح بني املتخا�صمني  ،وعقد النكاح  ،وتغ�سيل املوتى وعيادة
املر�ضى  ،والتوفيق الأ�سري واالجتماعي  ،وغريها .
املوجـه الدينـي :
من يقوم على التقييم الفني والعلمي للقائمني بالوظائف والأن�شطة الدينية  ،وي�شرف
على توجيه كـل منهم فـي تخ�ص�صه .
امل�شـرف الدينـي :
من يق ــوم على متابع ــة القائميــن بالوظائــف والأن�شطــة الدينيــة ميدانيــا  ،وي�شــرف على
التزامهم مبهامهم الوظيفية  ،و�ضبط املخالفني لأحكام هذه الالئحة .
موجه مدار�س القر�آن الكرمي :
من يقــوم على التقييــم الفني والعلمــي ملدر�ســي القــر�آن الكـريــم  ،وي�شــرف على العمليــة
التعليمية فـي مدار�س القر�آن الكرمي .
الواعـظ الدينـي :
من يقوم بالوعظ والتوعية الدينية  ،وي�شارك فـي خمتلف الفعاليات واملنا�سبات الدينية .
املر�شـد الدينـي :
من يقوم بتعليم مبادئ الدين الإ�سالمي احلنيف  ،وي�ؤدي ر�سالة دينية متعددة الأهداف .
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م�ساعد املر�شد الديني :
من ي�ساعد املر�شد الديني فـي �أداء مهامه .
الإمام واخلطيب :
من يلقـ ــي خطبـ ــة اجلمعـ ــة والعيديـ ــن  ،وي ـ ـ�ؤم امل�صليـ ــن فـي �ص ــالة اجلمع ــة والعيدي ــن ،
وال�صل ــوات اخلم ــ�س .
م�ساعد الإمام واخلطيب :
من ي�ساعد الإمام واخلطيب فـي �أداء مهامه .
�إمـام امل�سجـد :
من يـ�ؤم امل�صلني فـي ال�صلوات اخلم�س .
مدر�س القر�آن الكرمي :
من يقوم بتعليم القر�آن الكرمي  ،وحتفيظه .
املــ�ؤذن :
من يقوم برفع الأذان لل�صلوات اخلم�س  ،و�صالة اجلمعة .
م�شـرف م�ساجـد :
من يقوم بالإ�شراف على امل�ساجد  ،ويتابع احتياجاتها ميدانيا  ،وي�ضبط املخالفني لأحكام
هذه الالئحة .
املوظـف :
من تعينه الوزارة على درجة مالية فـي �أي من الوظائف الدينية .
املتعاقـد معـه :
ال�شخـ ــ�ص الـ ــذي يقـ ــوم بالن�ش ــاط الدين ــي مقاب ــل مكافـ ـ�أة تتحمله ــا ال ــوزارة �أو امل�ؤ�س�س ــات
�أو ال�شركـات �أو الأفراد .
املـتـطــوع :
ال�شخ�ص الذي يقوم بالن�شاط الديني بغري مقابل .
املـــادة ( ) 2
ت�سري �أحكـام هذه الالئحة على كل من يعمل بالوظائف والأن�شطة الدينية التي ت�شرف
عـلـيـها الوزارة .
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املـــادة ( ) 3
ال يجوز للأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات واجلمعيات ممار�سة �أو �إقامة �أو تنظيم الأن�شطة
الديني ـ ــة  -املن�صـو�ص عليهــا فـي ه ـ ــذه الالئح ـ ــة � -إال بعـ ــد احل�صـ ــول على ت�صري ـ ــح بــذلك
مــن ال ــوزارة .
الف�صـل الثانـي
التعييـن
املـــادة ( ) 4
يتم التعيني فـي الوظائف الدينية  ،وفقا للقواعد والإجراءات التي تن�ص عليها �أحكام
قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية  ،ويجوز للوزارة التعاقد ل�شغل هذه الوظائف عن
طريق عقد تقدمي خدمات  ،وفقا للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
كما يجوز للم�ؤ�س�سات �أو ال�شركات �أو الأفراد  -باالتفاق مع الوزارة  -حتمل مكاف�أة نفقات
توفري �أي من �شاغلي الوظائف الآتية :
�أ � -إمام وخطيب .
ب  -م�ساعد �إمام وخطيب .
ج � -إمام م�سجد .
د  -مدر�س قر�آن كرمي .
هـ  -واعظ ديني .
املـــادة ( ) 5
تكـون �أولوية �شغل الوظائف الدينية عن طريق التعيني � ،أو مبوجب عقد تقدمي خدمة
وفقا للرتتيب الآتي :
�أوال  :الأئمة واخلطباء وم�ساعدوهم :
أ�  -اجلامع .
ب  -امل�سجد الذي حتيط به كـثافة �سكـانية عالية .
ج  -امل�سجد الذي يقع فـي منطقة �سياحية �أو جتارية ن�شطة �أو على الطرق العامة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أال يزيد عدد الأئمة واخلطباء فـي اجلامع على ( )3ثالثة ،
وفـي امل�سجد على ( )2اثنني .
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ثانيا  :الوعاظ واملر�شدون الدينيون وم�ساعدوهم :
أ�  -الوالية التي لي�س بها واعظ ديني � ،أو مر�شد ديني .
ب  -الوالية ذات الكثافة ال�سكـانية الأعلى .
ثالثا  :مدر�سو القر�آن الكرمي :
أ�  -املنطقة ذات الكـثافة ال�سكـانية العالية .
ب  -املنطقة ذات التجمعات ال�سكـانية فـي الأودية واجلبال والبوادي .
ج  -املنطقة التي توجد بها مدر�سة .
املـــادة ( ) 6
يتعني على الإمام واخلطيب �أو م�ساعد الإمام واخلطيب �أو �إمام امل�سجد � ،أن يتخذ من مقر
عمله وطنا �شرعيا فـي احلاالت الآتية :
أ� � -إن كـان من �أبناء الوالية املعني � ،أو املكـلف للعمل بها .
ب � -إن كـان على معرف ــة وعلم مبوقع العم ــل  ،و�أب ــدى ا�ستع ــداده لال�ستق ــرار في ــه ،
واتخذه وطنا �شرعيا .
املـــادة ( ) 7
ي�شرتط فـي املتعاقد معه لتقدمي خدمات فـي �أي من الأن�شطة الدينية من العمانيني
الآتــي :
أ� � -أن يكــون من املتقاعدي ــن �أو كبار ال�سن �أو من املرتبطي ــن بوظيف ــة ال تتع ــار�ض
مع القيام بالوظيفة الدينية .
ب � -أال يقل عمره عن ( )18ثمانية ع�شر عاما .
ج � -أن يكـون حافظا ل ـ ( )3ثالثة �أجزاء من القر�آن الكـرمي على الأقل  ،و�أن يكون
ح�سن التالوة .
د � -أن يكـون ح�سن ال�سرية  ،وال�سلوك .
هـ � -أن يكـون ح�سن املظهر  ،والئقا �صحيا للوظيفة .
و � -أن يجتاز املقابلة ال�شخ�صية .
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املـــادة ( ) 8
ي�شرتط فـي املتعاقد معه لتقدمي خدمات �أي من الأن�شطة الدينية من غري العمانيني
الآتــي :
�أ � -أال يقل عمره عن ( )22اثنني وع�شرين عاما .
ب � -أن يك ــون حا�ص ــال على م�ؤه ــل جامع ــي � ،أو ما يعادلـ ــه على الأق ــل فـي �أي من
التخ�ص�صات املتعلقة باجلوانب الفقهية وال�شرعية .
ج � -أن يكـ ــون حافظــا لـ ( )3ثالثــة �أج ــزاء على الأق ــل من القـ ــر�آن الكريـ ــم  ،وح�سـ ــن
التالوة .
د � -أن يكـون ح�سن ال�سرية  ،وال�سلوك .
ﻫ � -أن يكـون ح�سن املظهر والئقا �صحيا للوظيفة .
و � -أن يقــدم طلــب التعاقــد م�شفوعا بتزكيــة من جمل ــ�س �أمن ــاء اجلام ــع �أو امل�سج ــد
�أو �أمني اجلامع �أو امل�سجـد �أو من ( )10ع�ش ــرة على الأق ــل من جماع ــة اجلامــع ،
�أو امل�سجد .
ز � -أن يجتاز املقابلة ال�شخ�صية .
املـــادة ( ) 9
يكون االختيار من بني املتقدمني للتعاقد معهم طبقا ملا ي�أتي :
أ�  -الأعلى فـي درجة املقابلة ال�شخ�صية .
ب  -للحا�ص ــل على م�ؤهــل �أعلــى فـي �أي من التخ�ص�ص ــات املتعلق ــة باجلوانــب الفقهيــة
�أو ال�شرعية .
ج  -من ال يعمل فـي القطاع احلكومي �أو اخلا�ص .
د  -املقيم قرب اجلامع �أو امل�سجد .
املـــادة ( ) 10
يح ــدد مق ــدار املكـافـ ـ�أة التي تتحملها الوزارة للمتعاق ــد معه بقرار من الوزي ــر بالتن�سي ــق
مع وزارة املالية .
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املـــادة ( ) 11
تقدم طلبات حتمل املكاف�أة املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )4من هذه الالئحة �إىل الوزارة ،
على النم ــوذج املع ــد لهذا الغر�ض مرفقــا به امل�ستن ــدات والبيان ــات املطلوبــة التي حتدده ــا
الوزارة .
الف�صـل الثالـث
الـتـــطــــوع
املـــادة ( ) 12
ال يجوز للمتطوع مبا�شرة الن�شاط الديني �إال بعد احل�صول على ت�صريح من الوزارة .
ويجوز بقرار من الوزير اال�ستثناء من احل�صول على الت�صريح مبمار�سة الن�شاط الديني ،
�أو ارجتال خطبة اجلمعة ممن تتوافر لديهم الكفاءة العلمية � ،أو اخلربة فـي ال�ش�ؤون
الدينية .
املـــادة ( ) 13
ي�شرتط حل�صول املتطوع على الت�صريح ما ي�أتي :
أ� � -أال يقل عمره عن ( )18ثمانية ع�شر عاما .
ب � -أن يكون حا�صال على �شهادة دبلوم التعليم العام � ،أو ما يعادلها  ،وللوزيـر اال�ستثناء
من هذا ال�شرط وفقا ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ج � -أن يكـون حافظا لـ ( )3ثالثة �أجزاء من القر�آن الكـرمي على الأقل  ،و�أن يكون
ح�سن التالوة .
د � -أن يكـون ح�سن ال�سرية  ،وال�سلوك .
هـ � -أن يجتاز املقابلة ال�شخ�صية .
املـــادة ( ) 14
ت�صدر الوزارة النوعني الآتيني من الت�صاريح :
 - 1ت�صريح مقيد تقت�صر �صالحيته على مكان معني .
 - 2ت�صريح غري مقيد ت�شمل �صالحيته �أكرث من مكان .
وحتدد الوزارة نوع الن�شاط الديني امل�صرح للمتطوع مبمار�سته فـي الت�صريح .
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املـــادة ( ) 15
تكون مدة الت�صريح (� )1سنة واحدة  ،ويتجدد تلقائيا  ،ما مل يتم �إلغا�ؤه .
املـــادة ( ) 16
يجب على املتطوع �أن يحمل الت�صريح اخلا�ص به عند مبا�شرة الن�شاط الديني  ،و�أن يربزه
ملن يطلبه من املخت�صني بالوزارة � ،أو اجلهات املعنية .
الف�صـل الرابـع
النقــل والنــدب
املـــادة ( ) 17
يجـوز نقل املتعاقد معه باملكاف�أة ال�شهرية التي تتحملها الوزارة  ،وذلك بناء على موافقة
الوزير � ،أو وكيل الوزارة  ،طبقا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة .
املـــادة ( ) 18
يجوز نقل املتعاقد معه الذي يتحمل الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات مكاف�أته  ،وذلك بناء
على موافق ــة الوزي ــر �أو وكي ــل ال ــوزارة  ،وطبق ــا ملقت�ضي ــات امل�صلح ــة العام ــة وبعـد موافقة
من يتحمل مكاف�أته .
املـــادة ( ) 19
يكون نقل املتعاقد معه وفقا للقواعد والإجراءات الآتية :
أ�  -تقدم الطلبات خــالل الفت ــرة من الأول من ينايـ ــر  ،وحتى نهاي ــة �شه ــر فرباي ــر
من كـل عام .
ب  -تقوم الدائرة بدرا�سة الطلبات خالل �شهر مار�س للتحقق من ا�ستيفاء ال�شروط
املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي هذه الالئح ــة  ،ويراعــى عند درا�س ــة الطل ــب تواف ــر أ�ح ــد
الأ�سباب الآتية :
 م�ضي ( )3ثالث �سنوات فـي مكان العمل . �أن يوجد البديل املنا�سب للمنقول .ويجوز للوزارة اال�ستعانة بهذه ال�ضوابط فـي نقل موظفيها �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
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املـــادة ( ) 20
يج ــوز ن ــدب املوظ ــف للقي ــام م�ؤقت ــا بالعم ــل فـي وظيف ــة �أخــرى من ذات طبيعة وظيفتــه ،
�أو وظيفة تعلوها  ،وفقا لأحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية .
الف�صـل اخلامـ�س
مواعيد العمل والإجازات
املـــادة ( ) 21
تكون مواعيد العمل الر�سمية للموظف �أو املتعاقد معه على النحو الآتي :
أ�  -املوجه الديني وامل�شرف الديني والواعظ الديني واملر�شد الديني وم�ساعد املر�شد
الديني  :من يوم الإثنني �إىل يوم اجلمعة .
ب  -موج ــه م ــدار�س الق ــر�آن الكري ــم وم ــدر�س الق ــر�آن الكريـ ــم وم�شـ ــرف م�ساجـ ــد :
من يوم الأحد �إىل يوم اخلمي�س .
ج  -الإمام واخلطيب وم�ساعد الإمام واخلطيب و�إمام امل�سجد وامل�ؤذن  :من �صالة
فجر يوم الإثنني �إىل �صالة ع�شاء يوم اجلمعة .
املـــادة ( ) 22
حتدد �ساعات العمل الر�سمية للموظف �أو املتعاقد معه بعدد (� )7سبع �ساعات فـي كل يوم
من �أيام العمل الر�سمي  ،وتق�سم عدد ال�ساعات ح�سب طبيعة عمل الوظيفة  ،وفقا للآتي :
�أ  -موجه ديني :

 (� )2ساعتان  :لإعداد الربامج التنفيذية للوعاظ واملر�شدين والأئمة واخلطباء . (� )2ساعتان  :لإعـ ـ ــداد وتنفيـ ــذ برام ــج الت�أهي ـ ــل والتوجي ـ ــه املهنــي والإ�ش ـ ــرافعلى تفعيلها .
 (� )2ساعتان  :لإعداد تقارير املتابعة الفنية والعلمية للموظف �أو املتعاقد معه .� )1( -ساع ـ ــة  :للمتابعات الإدارية لتفعيل الربامج الدينية .

ب  -م�شرف ديني :

 (� )4أربع �ساعـات  :للإ�شـ ــراف امليدانـ ــي على املوظفيـ ـ ـ ــن �أو املتعاق ـ ـ ـ ــد معهـ ـ ـ ـ ــم�أو املتطوعني لتحديد مدى التزامهم مبهامهم الوظيفي ـ ــة
والقواني ــن والقرارات والتعاميم والتوجيهات ال�صـادرة عن
الوزارة .
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 (� )1ساعـ ــة  :لإعداد الدرا�سات عن املوظفني �أو املتعاقد معهم �أو املتطوعنيوال�صعوبـ ــات والعقب ـ ــات الت ــي يواجهونهــا فـي �أدائه ــم ملهامهـ ــم
العملية  ،واقرتاح احللول لها .
 (� )1ساع ـ ـ ـ ــة  :لإعداد تقارير الإ�شراف امليداين  ،وت�سليمها �إىل امل�س�ؤول املبا�شراملخت�ص .
� )1( -ساع ـ ـ ـ ــة  :ملتابعة الإجراءات الإدارية املرتتبة على الإ�شراف امليداين .

ج  -واعظ ديني :

 (� )2ساعتان  :للمحا�ضرة �أو الدر�س  ،وما فـي حكمها من الأن�شطة الدينية . (� )2ساعتان  :لل ـ ــدورات التدريبي ــة وبرام ــج امل�ؤ�س�س ــات كامل ـ ــدار�س وال�سج ـ ــونواجلمعيات واجلامعات والكليات وغريها .
 (� )2ساعتان  :لفعاليات وبرامج الوعظ االجتماعي . (� )1ساع ـ ـ ـ ــة  :لإعداد البحوث والدرا�سات الدينية  ،التي تقدم مكتملة كل ()6�ستة �أ�شهر مبعدل بحث واحد � ،أو درا�سة واحدة .

د  -مر�شد ديني  ،وم�ساعد مر�شد ديني :

 (� )2ساعتان  :لتعليم القر�آن الكرمي . (� )1ساعــة  :لتعليم مبادئ الدين الإ�سالمي احلنيف وللدورات التدريبيةوبرامج امل�ؤ�س�سات كاملدار�س وال�سجون واجلمعيات واجلامعات
والكليات وغريها .
 (� )2ساعتان  :لفعاليات وبرامج الوعظ االجتماعي . (� )1ساع ـ ـ ـ ــة  :للدر�س �أو الن�شاط الديني اليومي .� )1( -ساع ـ ـ ـ ــة  :لكـتابة الدرو�س واملحا�ضرات والبحوث الدينية .

هـ  -الإمام واخلطيب  ،وم�ساعد الإمام واخلطيب  ،و�إمام امل�سجد  ،وامل�ؤذن :

 (� )1ساع ـ ـ ـ ــة  :ل�صالة الفجر . (� )1ساع ـ ـ ـ ــة  :ل�صالة الظهر �أو اجلمعة . (� )1ساع ـ ـ ـ ــة  :ل�صالة الع�صر . (� )1ساع ـ ـ ـ ــة  :ل�صالة املغرب .-228-

 (� )1ساع ـ ـ ـ ــة  :ل�صالة الع�شاء . (� )2ساعتان  :للحلق ــات القر�آني ــة  ،وما ي�سن ــد �إليه من ال ــدرو�س واملحا�ضــراتالدينية بتوجيه من الوزارة .

و  -موجه مدار�س قر�آن كـرمي :

 (� )2ساعتان  :لإعداد الربامج التنفيذية ملدر�سي القر�آن الكـرمي . (� )2ساعتان  :لإعـ ــداد وتنفي ــذ برام ــج الت�أهي ــل والتوجي ــه املهن ــي والإ�ش ــرافعلى تفعيلها .
 (� )2ساعتان  :لإعداد تقارير املتابعــة الفنية والعلمية ملدر�ســي الق ــر�آن الكري ــموت�سليمها للم�س�ؤول املبا�شر املخت�ص .
� )1( -ساع ـ ـ ـ ــة  :للمتابعات الإدارية لتفعيل الربامج التعليمية .

ز  -مدر�س قر�آن كرمي :

 (� )4أربــع �ساع ــات  :لتعليم القر�آن الكرمي وعلومه فـي الفرتة ال�صباحية . )3( -ثالث �ساعات  :لتعليم القر�آن الكرمي وعلومه فـي الفرتة امل�سائية .

ح  -م�شرف م�ساجد :

 (� )4أربــع �ساع ــات  :للإ�شـ ــراف امليدان ـ ـ ــي على اجلوامـ ـ ــع وامل�ساج ـ ــد ودرا�س ـ ـ ــةاحتياجاته ـ ــا  ،و�إعـ ــداد تقاريـ ــر املتابعـ ــة امليدانيـ ــة املتعلق ـ ــة
مبخالفـ ــة الئحـ ـ ــة اجلوامــع وامل�ساجــد و�ضبـ ــط خمالفـ ــة
العمال ــة الوافـ ــدة التي مت ــار�س الأن�شطـ ــة الدينيـ ــة ب ــدون
ت�صري ــح داخ ــل �أو خ ــارج امل�سج ــد �أو اجلامع وفــق القوانني
والتوجيهات ال�صادرة عن الوزارة .
 (� )1ساع ـ ـ ـ ــة  :ملتابعة تنفيذ عقود خدمات امل�ساجد . (� )1ساع ـ ـ ـ ــة  :لإعداد تقارير الإ�شراف امليداين  ،وت�سليمها �إىل امل�س�ؤول املبا�شراملخت�ص .
 (� )1ساع ـ ـ ـ ــة  :ملتابعة الإجراءات الإدارية املرتتبة على الزيارات الإ�شرافية .املـــادة ( ) 23
يج ــوز ا�ستثن ــاء املتعاق ــد معــه من عـ ــدد �ساع ــات العم ــل الر�سمي ــة املح ــددة فـي امل ــادة ()22
من هذه الالئحة  ،وذلك بناء على مقت�ضيات امل�صلحة العامة  ،ومبوافقة الوزير .
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املـــادة ( ) 24
يج ــوز للــوزارة تعدي ــل تق�سي ــم �ساع ــات العمــل للمتعاق ــد معه مبا يحق ــق م�صلحـة العمل ،
�شريطة �أال يخل بعدد �ساعات العمل الر�سمية .
املـــادة ( ) 25
تكون فرتة الإجازة الأ�سبوعية للموظف �أو املتعاقد معه على النحو الآتي :
أ�  -املوجه الديني وامل�شرف الديني والواعظ الديني واملر�شد الديني وم�ساعد املر�شد
الديـني  :يومي ال�سبت والأحد .
ب  -موجه مدار�س القر�آن الكرمي ومدر�س القر�آن الكرمي وم�شرف م�ساجد  :يومي
اجلمعة وال�سبت .
ج  -الإمام واخلطيب وم�ساعد الإمام واخلطيب و�إمام امل�سجد وامل�ؤذن  :من �صالة
الفجر يوم ال�سبت �إىل �صالة الع�شاء يوم الأحد .
وفـي حالة وجود �إمامني فـي اجلامع �أو امل�سجد ف�إنه ي�سري على �أحدهما الأحكام ال�سابقة ،
وتكون فرتة الإجازة الأ�سبوعية بالن�سبة للآخر من �صالة الظهر يوم الأربعاء �إىل �صالة
الفجر يوم اجلمعة  ،ويجوز بعد موافقة الدائرة تعديل الإجازة الأ�سبوعية كتابة بح�سب
الأحوال .
املـــادة ( ) 26
يجب مراعاة الآتي عند رغبة املتعاقد معه فـي طلب الإجازة االعتيادية :
أ� � -أال تتزامن مع فرتة الأن�شطة الدينية ال�صيفية التي حتددها الوزارة .
ب � -أال تكون خالل �شهر رم�ضان املبارك .
ج � -أن يق ـ ــدم طل ــب الإج ــازة قب ــل �شه ــر على الأق ــل من تاري ــخ بدئه ــا مـا لـم تقتــ�ض
ال�ضرورة غري ذلك .
الف�صـل ال�سـاد�س
الواجبـات واملحظـورات
املـــادة ( ) 27
يج ـ ــب على املتعاق ــد مع ــه واملتط ـ ــوع االلت ـ ــزام مبا تفر�ض ــه قواعـ ــد ال�سلـ ـ ــوك والأخـ ــالق ،
وما تقت�ضيه طبيعة الوظيفة  ،وفقا ملا ي�أتي :
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أ�  -القيام بالواجبات الوظيفية املحددة للوظيفة التي ي�شغلها �أو الن�شاط الديني
الذي ميار�سه .
ب  -االلت ـ ــزام بالقواني ـ ــن واللوائ ـ ــح والق ـ ــرارات والتعامي ـ ــم والتوجيه ـ ــات ال�ص ـ ـ ــادرة
عن الوزارة .
ج  -التقيد باللبا�س الر�سمي ( الثوب الأبي�ض والعمامة البي�ضاء �أو امل�صر بالن�سبة
للرجل ) فـي �أثناء وقت العمل الر�سمي � ،أو فـي �أثناء ممار�سة الن�شاط الديني .
د  -التحل ــي بقي ــم وف�ضائ ــل الديـ ــن الإ�سالمـ ــي احلنيـ ــف  ،وما يلي ــق بالقائميـ ــن
على الأن�شطة الدينية .
هـ  -االط ـ ــالع على الكـتــب الفقهي ــة وال�شرعي ــة والت�شريع ـ ــات ذات ال�صل ـ ــة ال�ص ـ ــادرة
عن الوزارة  ،مبا ي�ؤدي �إىل تو�سيع وتنمية املدارك .
و  -ح�ضور الور�ش والدورات التدريبية التي تر�شحها له الوزارة .
ز  -االلتزام بالن�ص احلرفـي خلطبة اجلمعة والعيدين املعدة من قبل الوزارة  ،وفـي
حالة تعذر ذلك يجب الرجوع �إىل ك ـتـاب "ح�صاد اخلطب" � ،أو "خطب اجلمعة" ،
�أو "خطب العيدين" ال�سابق �إعدادها  ،واملعتمدة من الوزارة .
ح  -االلتزام بالأعراف والتقاليد العمانية ال�سائدة .
ط  -ف�ص ــل مكب ــرات ال�ص ــوت الداخلي ــة عن مكبــرات ال�صــوت اخلارجي ــة عند الإقام ــة
و�إلقاء اخلطب واملحا�ضرات والدرو�س الدينية .
املـــادة ( ) 28
يحظر على املتعاقد معه �أو املتطوع الآتي :
�أ � -إنابة الغري للقيام بواجبات وم�س�ؤوليات الوظيفة �أو الن�شاط الديني �إال مبوافقة
الوزارة .
ب  -القيام بالفتوى ال�شرعية � ،أو الت�صدي لها .
ج � -إثارة الفنت �أو امل�شاكـل بني �أفراد املجتمع �أو التطرق �إىل املو�ضوعات ذات ال�صبغة
ال�سيا�سية التي مت�س م�ؤ�س�سات الدولة �أو الدول الأخرى �أو تتناول امل�سائل ذات
ال�صبغة اخلالفية بني املذاهب والطوائف الدينية املختلفة .
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الف�صـل ال�سابـع
اجلـزاءات الإداريـة
املـــادة ( ) 29
مع عدم الإخالل ب�أحكام امل�س�ؤولية اجلزائية فـي حالة خمالفة املوظف �أحكام هذه الالئحة
توقع عليه اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي قانـون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية .
املـــادة ( ) 30
مع عدم الإخالل ب�أحكام امل�س�ؤولية اجلزائية  ،فـي حال خمالفة املتعاقد معه �أحكام هذه
الالئحة توقع عليه �أحد اجلزاءات الآتية :
أ�  -الإنــذار الكـتابـي من الدائرة �أو الإدارة �أو املكتب بح�سب الأحوال .
ب  -خ�صم املكاف�أة كلها �أو جزء منها بح�سب ج�سامة املخالفة املرتكبة .
ج � -إلغاء العقد .
وتلت ــزم امل�ؤ�س�س ــات �أو ال�شرك ــات �أو الأف ــراد الذين يتحمل ــون مكاف ـ�أة املتعاقــد معه بتنفيــذ
اجلزاءات امل�شار �إليها .
املـــادة ( ) 31
مع عــدم الإخ ــالل ب�أحك ــام امل�س�ؤولي ــة اجلزائي ــة  ،فـي حالة خمالفة املتط ــوع �أحك ــام ه ــذه
الالئحة توقع عليه �أحد اجلزاءات الآتية :
أ�  -الإنذار الكـتابي من الدائرة �أو الإدارة �أو املكتب بح�سب الأحوال .
ب  -وقف الت�صريح ملدة (� )6ستة �أ�شهر .
ج � -إلغاء الت�صريح نهائيا .
املـــادة ( ) 32
يجوز للوزارة فر�ض غرامة �إدارية ال تزيد على ( � ) 1000ألف ريال عماين فـي حال خمالفة
حكم امل ــادة ( )3من هذه الالئحة .
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وزارة الإ�سكـــــــان
قـــــرار وزاري
رقــم 2017/41
ب�شــ�أن �ضوابــط متـــلك
ال�شركــات للعقــارات ملمار�ســة الن�شــاط
ا�ستنادا �إىل قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إىل نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/2
و�إىل القرار الوزاري رقم  98/43ب�ضوابط متلك ال�شركات للعقارات وت�سجيلها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يجوز لل�شركات املتمتعة باجلن�سية العمانية  ،وال�شركــات اململوكــة بالكامــل ملواطنــي دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،متلك الأرا�ضي والعقارات الالزمة ملمار�سة الن�شاط
املرخ�ص به بال�شراء  ،طبقا للت�شريعات ال�سارية  ،ووفقا لل�ضوابط الآتية :
� - 1أن تتنا�سب قيمة العقار مع ر�أ�س مال ال�شركة املحدد بال�سجل التجاري .
� - 2أن يقت�صر التملك على العقارات الالزمة لإقامة مكاتب �إدارية �أو �سكن موظفـني
�أو خمازن �أو معار�ض �أو للأغرا�ض ال�سياحية .
� - 3أن يكــون متلــك ال�شركــات للعقــارات ف ــي حــدود احتياجاتهــا الفعليــة  ،و�أن تكــون
امل�ساحة اململكة بقدر حاجة امل�شروع .
� - 4أن يكــون متــلك ال�شركـ ــات للعق ــارات فــي املناط ــق الت ــي يوج ــد به ــا ن�ش ــاط لهــا ،
علــى �أال يقل عدد عمال ال�شركة امل�سجلني بال�سلطنة عن ( )10ع�شرة .
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 - 5ال يجــوز التمـلك لغر�ض املتاجــرة فـي الأرا�ضـي وحتقيـق �أرباح من �إعادة بيعها ،
ويعــد مــن قبيل املتاجــرة فـي هــذا ال�ش ـ�أن بيــع العق ــار امل�شتــرى قبــل مــرور ()4
�أربــع �سنوات من تاريخ �إثبات الت�صرف وت�سجيله با�سم ال�شركة  ،وقبل البناء ،
وا�ستغالل الأر�ض فـي الغر�ض املخ�ص�ص لها  ،الذي وافقت عليه الوزارة .
 - 6ال يجــوز لل�شركــة ت أ�جــري العقــار للغيــر  ،وي�ستثنى من ذلك التملك للأغرا�ض
ال�سياحية .
املــادة الثانيـــــة
مينـ ــع قب ـ ــول طلب ــات مت ـ ـ ــلك ال�شركـ ـ ــات غيـ ـ ــر اململوك ـ ـ ـ ــة بالكامــل للعماني ـ ــني للأرا�ضـ ـ ـ ــي
فـي كل من حمافظات م�سن ــدم  ،الظاهــرة  ،الربميــي  ،وظفــار ( مـا عـدا واليـة �صاللـة ) ،
ونيابــة اجلبـل الأخ�ضر  ،جبـل �شـم ــ�س  ،اجل ــزر  ،الأحياء القدميـة  ،جمي ــع مناطـ ــق حقــوق
االمتياز  ،وواليات لوى � ،شنا�ص  ،والدقم وغريها من مناطق احلظر املعتمدة من الوزارة .
املــادة الثالثـــــة
يلغ ــى القــرار ال ــوزاري رق ــم  98/43امل�ش ــار �إلي ــه  ،كم ــا يلغى ك ــل م ــا يخال ــف هــذا القرار ،
�أو يتعــار�ض مع �أحكامــه .
املــادة الرابعـــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  4 :مـن �شعبــــــــان 1438هـ
املوافــــق  1 :مـن مايـــــــــــــو 2017م

�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 ()1208
ال�صادرة فـي 2017/9/5م
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قــــرار وزاري
رقـــم 2017/46
ب�إ�صـــدار الالئحـــة التنظيميــة
لالنتفـاع بالأرا�ضـي املخ�ص�صــة لإقامـة العـزب وحظائـر احليوانــات
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 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�إلــى الئح ــة القي ــم والر�س ــوم والأثم ــان الت ــي حت�صله ــا وزارة الإ�سكـ ــان ال�ص ــادرة بالقـ ــرار
ال ــوزاري رق ــم ، 2016/92
و�إىل موافق ــة وزارة املالي ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــــرر
املــادة الأولــى
يعم ـ ــل فـي �شـ ـ�أن االنتفـ ــاع بالأرا�ض ـ ــي املخ�صـ�ص ــة لإقام ـ ــة الع ــزب وحظائ ـ ــر احليوان ـ ـ ــات ،
ب�أحك ــام الالئح ــة املرفقـ ــة .
املــادة الثانيــة
ي�ستم ــر العم ــل بعق ــود االنتف ــاع املربمـ ــة ب ــني وزارة الإ�سكـ ــان  ،و�أ�صح ــاب العـ ــزب وحظائ ـ ــر
احليوانات �إىل حني انتهاء مدتها .
املــادة الثالثــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  24 :مـن �شعبـــــــان 1438هـ
املوافــــق  21 :مـن مايــــــــــــو 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1196
ال�صادرة فـي 2017/5/28م
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�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ــان

الالئحـــة التنظيميـــة لالنتفـاع بالأرا�ضـي
املخ�ص�صـــة لإقامـــة العـــزب وحظائـر احليوانــات
الف�صـل الأول
حتديـد الأرا�ضـي املخ�ص�صــة لإقامـة العـزب وحظائــر احليوانـات
املــادة ( ) 1
حتدد وزارة الإ�سكان بالتن�سيق مع اجلهات املعنية باملحافظات  /الواليات مواقع الأرا�ضي
املخ�ص�صة لإقامة العزب وحظائر احليوانات  ،وموقع احلجر البيطري  ،وموقع جتميع املخلفات
فـي كل حمافظة  /والية  ،على �أن يتم مراعاة الطبيعة اجلغرافـية للموقع ح�سب املعطيات
املتوفرة  ،ومالءمته من الناحية الفنية وال�صحية والبيئية  ،وبعده عن التجمعات ال�سكنية .
وت�صدر الوزارة الر�سم التخطيطي للمواقع  ،والر�سومات امل�ساحية التف�صيلية للقطع .
املــادة ( ) 2
تك ــون م�ساح ــة ك ــل قطع ــة �أر�ض فـي املوقع املخ�ص�ص لإقامـة العـزب وحظائـر احليوانـات
فـي حــدود ( 500م )2خم�سمائة مرت مربــع  ،تزيــد �أو تقل بح�سب الطبيعــة الطبوغرافـيــة
لكل موقع .
املــادة ( ) 3
ي�شرتط لالنتفاع بقطعة �أر�ض واحدة لإقامة عزبة �أو حظرية حيوانات عليها �أن ميلك
مقدم الطلب ما ال يقل عن ( )20ع�شرين ر�أ�سا من الأغنام � ،أو ( )5خم�سة ر�ؤو�س من الإبل
�أو الأبقار � ،أو ( )2ر�أ�سني من اخليل  ،بعد التن�سيق مع دائــرة  /مركـز التنميـة الزراعيـة
املخت�ص باملحافظة  /الوالية  ،وذلك وفقا لعدد ونوع احليوانات املتوفرة لدى مقدم الطلب ،
على �أال تزيد فـي جميع الأحوال على ( )3ثالث قطع �أرا�ض .
املــادة ( ) 4
للبلدي ـ ـ ــة املخت�صـ ـ ــة  ،ودائ ـ ــرة  /مركـ ـ ـ ــز التنمي ـ ـ ــة الزراعي ـ ـ ــة املختـ ــ�ص ف ــي ك ــل حمافظ ــة
�أو واليـ ــة الإ�شـ ــراف علــى اجلوانـ ــب ال�صحي ـ ــة  ،كما يح ــق لهــا وللجه ــات احلكومي ــة ذات
العالق ــة  -كل فـي جمال اخت�صا�صه  -دخول العزب وحظائر احليوانات للتفتي�ش والرقابة
و�ضبط املخالفات فـي �أي وقت دون احلاجة للح�صول على �إذن م�سبق من قبل املنتفع .
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الف�صــل الثانـــي
عقـــد االنتفــــاع
املــادة ( ) 5
يقدم طلب االنتفاع بالأرا�ضي املخ�ص�صة لإقامة العزب وحظائر احليوانات �إىل املديريات/
الدوائر املخت�صة بالـوزارة على النموذج املعــد لهــذا الغر�ض مرفقــا بــه ن�سخة من البطاقة
ال�شخ�صيـة �أو جـواز ال�سفـر  ،ون�سخة من بطاقـة حيــازة ثروة حيوانية  ،وتتم �إحالــة الطلـب
�إىل دائرة  /مركز التنمية الزراعية فـي املحافظة  /الوالية لإبداء الر�أي ب�ش�أنه .
وتق ــوم املديريـ ــات  /الداوئ ــر املخت�صـ ـ ــة بال ـ ــوزارة  -فـ ــور ورود رد دائ ــرة  /مركـ ــز التنمي ـ ــة
الزراعية  -ب�إحالة الطلبات امل�ستوفـية لل�شروط �إىل مدير عام املديرية العامة للإ�سك ــان
باملحافظة املعنية .
املــادة ( ) 6
تب ــرم الــوزارة عقــد االنتفــاع لقطع ــة الأر�ض املخ�ص�صة لإقامة عزبـ ــة �أو حظي ــرة حيوانـ ــات
عليها بعد قيام املديرية العامة للإ�سكان باملحافظة املعنية بالتحقق من ا�ستيفاء ال�شروط
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
تكون مدة عقد االنتفاع (� )2سنتني قابلة للتجديد ملدد مماثلة � ،شريطة ا�ستيفاء ال�شروط
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة عند التجديد .
املــادة ( ) 8
يلت ــزم املنتفــع ب�س ــداد مقابـ ــل االنتف ــاع ال�س ــنوي بالأرا�ضـ ــي احلكوميـ ــة املن�صـ ــو�ص عليه ـ ــا
فـي املــادة ( )5من الئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 9
يعتبــر عق ــد االنتفاع منتهيا بحك ــم القان ــون فـي حالــة ع ــدم �إ�شغال قطــعة الأر�ض املنتفـ ــع
بها مدة ( )3ثالثة �أ�شهر مت�صلة طوال مدة �سريان العقد .
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املــادة ( ) 10
يجـوز للـوزارة �إنهـاء عقد االنتفاع دون �إخطـار م�سبق فـي حالـة �إخـالل املنتفع ب ـ�أي �ش ــرط
من ال�شروط الواردة فـي العقد  ،كما يجوز لها اقرتاح موقع بديل دون �أن يكون للمنتفع
احلق فـي املطالبة ب�أي تعوي�ض � ،شريطة �أن يتم �إخطاره بذلك مبدة ال تقل عن ( )3ثالثة
�أ�شهر على عنوانه املبني فـي عقد االنتفاع .
الف�صــل الثالــــث
التزامـــــات املنتفــــع
املــادة ( ) 11
يج ــب علـ ــى املنتفع املحافظ ــة على نظافــة العزبــة �أو حظرية احليوانـ ــات  ،ونقـ ــل املخلفـ ــات
�إىل املوقع املحدد لتجميع املخلفات  ،وتنفـيذ كافة ال�شروط الفنية وال�صحية والبيئية ،
و�أي �شروط �أخرى ت�صدر من جهات االخت�صا�ص .
املــادة ( ) 12
يلتــزم املنتفع بالر�سومات واملخططات الفنية املرفقة بعقد االنتفاع  ،وال يجوز له ا�ستعمال
قطعة الأر�ض املنتفع بها �أو ا�ستغاللها �إال وفقا للغر�ض املخ�ص�ص لها �أو �إقامة �أي �إ�ضافات
�أو و�ضع �أو جتميع �أي مواد �أو معدات خارج حدود قطعة الأر�ض املنتفع بها .
املــادة ( ) 13
يلت ــزم املنتف ــع بعم ــل �سي ــاج لقطــعة الأر�ض املنتفــع بهــا  ،و�إقامــة جميــع املبان ــي الالزم ـ ــة
ال�ستغاللهــا باملــواد غيــر الثابتــة  ،وتلتــزم البلديــة املخت�صـة باتخـاذ الإجـراءات القانونيـة
�ضــد مــن يخالــف ذلــك .
املــادة ( ) 14
يلتزم املنتفع ب�إزالة �أي �إ�شغاالت �أو من�ش�آت من قطعة الأر�ض املنتفع بها على نفقته اخلا�صة
بعد انتهاء عقد االنتفاع �أو �سحب قطعة الأر�ض املنتفع بها .
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قــرار وزاري
رقــم 2017/59
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الإ�سكان االجتماعي
ا�ستنادا �إىل قانون الإ�سكان االجتماعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2010/37
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/64بتحديد اخت�صا�صات وزارة الإ�سكان واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون الإ�سكان االجتماعي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2011/6
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )36من الالئحة التنفيذية لقانون الإ�سكان االجتماعي امل�شار �إليها ،
الن�ص الآتي :
" للوزيــر  -بع ــد أ�خــذ موافق ــة وزارة املاليــة � -إعفــاء املقتــر�ض من �سداد �أق�ساط مبلغ
القر�ض املتبقي عليه �إذا قل دخله ال�شهري عن ( ) 300ثالثمائة ريال عماين  ،وال توجد
عليه �أق�ساط مت�أخرة  ،و�أمالك توازي قيمتها قيمة القر�ض احلا�صل عليه  ،عدا امل�سكن
املمول من الوزارة � ،شريطة توافر �أحد ال�شروط الآتية :
أ� � -إذا بلغ من العمر (� )60ستني عاما .
ب � -إذا ثبت �أنه من �أ�سر ال�ضمان االجتماعي لفئتي العجز  ،وال�شيخوخة .
ج � -إذا ثبت �أنه عاجز عن العمل وفق تقرير طبي معتمد من وزارة ال�صحة .
د  -ال�سجني الذي تزيد مدة حمكوميته على ( )5خم�س �سنوات " .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام 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  9 :من �شــــوال 1438هـ
املوافـــــق  4 :من يوليــــو 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1202
ال�صادرة فـي 2017/7/16م
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�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ــان

قـــــرار وزاري
رقــم 2017/92
ب�شــــ�أن �ضوابــــط متـــلك
ال�شركـات التجاريـة للأرا�ضـي لأغـرا�ض التطويـر العقـاري
ا�ستنادا �إىل قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إىل نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/2
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/64بتحديد اخت�صا�صات وزارة الإ�سكان واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يج ــوز لل�شرك ــات التجاري ــة العماني ــة اململوك ــة بالكام ــل للعمانييــن �أو ملواطنــي دول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية وال�شركات امل�ساهمة العامة العمانية التي ميتلك العمانيون
ن�سبة ال تقل عن ( )%30ثالثني فـي املائة من ر�أ�س مالها عند الت�أ�سي�س وال�شركات امل�ساهمة
املقفل ــة العماني ــة التــي ميتــلك العماني ــون ن�سبـ ــة ال تقـ ـ ــل ع ــن ( )%30ثالثيـ ــن فـي املائـ ـ ــة
من ر�أ�س مالهــا  ،متــلك الأرا�ضي لأغــرا�ض التطويــر العقــاري  ،لإن�شــاء وت�شييــد امل�شاريــع
ال�سكنية �أو التجارية �أو ال�سكنية التجارية �أو ال�سياحية �أو ال�صناعية �أو تق�سيم الأرا�ضي
و�إدخال اخلدمات الأ�سا�سية �إليها  ،وذلك وفقا لل�ضوابط الآتية :
� - 1أال تقل م�ساحة الأر�ض عن ( 5000م )2خم�سة �آالف مرت مربع .
� - 2أن تكون لدى ال�شركة املالءة املالية املنا�سبة لتنفيذ امل�شروع .
� - 3أال يتم الت�سويق والرتويج مل�شروع التطوير العقاري بعد التملك �إال بعد احل�صول
على كافة املوافقات والت�صاريح الالزمة من اجلهات املخت�صة .
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املــادة الثانيـــــة
يحظر على ال�شركات التجارية غري اململوكة بالكامل للعمانيني متلك الأرا�ضي فـي كل من :
حمافظة م�سندم  ،وحمافظة الظاهرة  ،وحمافظة الربميي  ،وحمافظة ظفار (ما عدا
والية �صاللة)  ،ووالية لوى  ،ووالية �شنا�ص  ،ووالية الدقم  ،ونيابة اجلبل الأخ�ضر ،
وجبــل �شمــ�س  ،واجلــزر  ،والأحيـ ــاء القدمي ــة  ،وجميع مناط ــق حق ــوق االمتي ــاز  ،وغريه ــا
من مناطق احلظر املعتمدة من وزارة الإ�سكان .
املــادة الثالثـــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  10 :مـن �صفــــــــــر 1439هـ
املوافــــق  30 :مـن �أكتوبــــــر 2017م
�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 ()1218
ال�صادرة فـي 2017/11/12م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2017/95
ب�شــ�أن �ضوابــط متــلك �صناديــق اال�ستثمــار العقــاري للعقـــارات
ا�ستنادا �إىل قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  89/48ب�إ�صدار نظام متلك ال�شقق والطبقات ،
و�إىل نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/2
و�إىل قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــرر
املـــادة الأولـــى
يجــوز ل�صناديــق اال�ستثمار العقاري امل�ؤ�س�سة فـي ال�سلطنــة  ،واملرخ�ص ــة مــن قبــل الهيئ ــة
العامة ل�سوق املال  ،متلك العقارات الالزمة ملمار�سة ن�شاطها املرخ�ص به  ،وذلك عن طريق
ال�شراء  ،وفقا لل�ضوابط الآتية :
�	- 1أن يكون العقار املراد متلكه قائما  ،و�أن يرفق مع طلب متلك العقار �شهادة �إمتام
البناء � ،صادرة من البلدية املخت�صة .
�	- 2أن يقت�صر التملك على العقارات ذات اال�ستخــدام التج ــاري  ،وال�سكنــي التجاري ،
وال�صناعي  ،وال�سياحي .
ويجوز متلك املجمعات ال�سكنية القائمة � ،شريطة �أال تقل م�ساحة املجمع ال�سكني
عن ( )10٫000ع�شرة �آالف مرت مربع .
	- 3ال يج ــوز ل�صناديـ ــق اال�ستثم ــار العقــاري متلك الأرا�ضي الف�ض ــاء  ،كمـ ــا ال يج ـ ــوز
لها متلك العقارات ذات اال�ستخدام الزراعي .
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املـــادة الثانيــة
مينـ ــع قب ـ ــول طلبات مت ـ ــلك �صنادي ـ ــق اال�ستثمـ ــار العقـ ــاري غي ـ ـ ــر اململوك ـ ـ ـ ـ ــة بالكام ـ ـ ــل
للعمانيـ ــني للعق ـ ــارات فـي كـ ـ ــل من حمافظـ ــات م�سن ــدم  ،والظاهرة  ،والربمي ــي  ،وظفـ ــار
( ما عدا والية �صاللة )  ،ووالي ــات لــوى  ،و�شنا�ص  ،والدقـ ــم  ،ونيابـ ــة اجلبـ ــل الأخ�ضـ ــر ،
وجبـ ــل �شم ـ ــ�س  ،واجلزر  ،والأحيـ ــاء القدميـ ــة  ،وجميع مناطق حقـ ــوق االمتي ـ ــاز  ،وغريهـ ــا
مــن مناطــق احلظــر املعتمــدة من وزارة الإ�سك ــان .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  26 :مــن �صفــــــــــــــر 1439هـ
املوافــــق  15 :مــن نوفمبــــــــر 2017م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1219
ال�صادرة فـي 2017/11/19م
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وزارة البلديـات الإقليميـة ومـوارد امليـاه
قـــرار وزاري
رقـــم2017/ 10
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام الئحــة تنظيــم املبانــي
ا�ستنادا إ�لــى قانـون تنظيم البلديــات الإقليميــة ال�صــادر باملر�سـ ــوم ال�سـلطاين رقم ، 2000/96
و�إىل الئحة تنظيم املباين ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2000/48
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة تنظيم املباين امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  18 :من ربيع الثاين 1438هــ
املوافــــــق  17 :من ينايــــــــــــــر 2017م
�أحمد بن عبداللـه بن حممد ال�شحي
وزيـ ــر البلديـ ــات الإقليمي ــة ومــوارد امليـ ــاه

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1178
ال�صادرة فـي 2017/1/22م
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تعديـالت على بعـ�ض �أحكـام الئحـة تنظيـم املبانـي
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بالتعريفات الآتية  ( :املالك � ,شهادة �إمتام البناء  ,البناء الفرعي  ،ال�سكن اخلا�ص )
الواردة فـي املــادة ( )1من الئحة تنظيم املباين امل�شار �إليها  ،التعريفات الآتية :
املـالــــــــك :
ال�شخ�ص الذي �صدر با�سمه �سند امللكية والر�سم امل�ساحي .
�شهادة �إكمال الأعمال :
�شهادة ت�صدر بعد اكتمال البناء �أو الأعمال املدنية جزئيا �أو كليا وفق الرتخي�ص ال�صادر
من البلدية .
مبنــى اخلدمـات :
بناء تابع للمبنى الرئي�سي  ،وال يلت�صق به  ،ويكون خم�ص�صا خلدمة ذلك املبنى .
الوحـدة ال�سكنيـة :
فـيال �أو �شقة مكونة من عدة غرف مع خدماتها .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام /59( ، )55( ، )43( ، )40( ، )39( ، )38( ، )18 ( ، )4( :ج) ،
( )108( ، )98( ، )87( ، )82من الئحة تنظيم املباين امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
مــادة ( ) 4
تكون �إباحــة البنــاء الكبــرى �ساريــة ملــدة (� )2سنتيــن  ،وتكون �إباحــة البنــاء ال�صغــرى �ساريــة
ملدة (� )1سنة واحدة من تاريخ �صدور الإباحة  ،ويكون جتديدهما ملدة مماثلة فـي حالة
اال�ستمرار فـي البناء �أو عند �إجراء �أي تعديالت �أو �إ�ضافات على بناء مكتمل  ،وذلك بعد
�سداد الر�سوم املقررة ما مل تكن هناك �أ�سباب متنع من التجديد  ،وفـي هذه احلالة تخطر
البلدية �صاحب ال�ش�أن كتابة بذلك مع تو�ضيح �أ�سباب الرف�ض  ،وفـي حالة فقد الإباحة
يجوز ل�صاحب ال�ش�أن ا�ستخراج بدل فاقد  ،وفقا لل�شروط التي ت�ضعها الوزارة .
ويكون ت�صريح احلفر �ساري املفعول حلني انتهاء الأعمال .
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مــادة ( ) 18
ت�ص ــدر �إباح ــة البنــاء داخــل حــرم البحـر بعــد موافقــة وزارة الإ�سكـان � ،أو املجلــ�س الأعل ــى
للتخطيط  ،بح�سب الأحوال .
مــادة ( ) 38
ي�شرتط بالن�سبة لقطع الأرا�ضي ال�سكنية �أن يكون االرتفاع الداخلي على النحو الآتي :
أ�  -الطـابق الأر�ضـي �أو املبـاين املقامة من طـابق واحد بحــد �أدنى (3م) ثالثة �أمتار ،
وبحد �أق�صى (4م) �أربعة �أمتار .
ب  -الطوابق الأخرى بحد �أدنى (2.80م) مرتين وثمانني �سنتيمرتا وبحد �أق�صى
(3.40م) ثالثة �أمتار و�أربعني �سنتيمرتا � ،شريطة �أال يتجاوز االرتفاع الإجمايل
املحدد بالر�سم امل�ساحي .
مــادة ( ) 39
ي�شتـ ـ ــرط بالن�سب ـ ــة لقطـ ــع الأرا�ضـ ــي ال�سكني ـ ــة التجاريـ ــة �أن يكـ ــون االرتف ـ ــاع الداخلـ ــي
علــى النح ــو الآت ــي :
أ�  -الطابق الأر�ضي بحد �أدنى (4م) �أربعة �أمتار  ،وبحد �أق�صى(4.80م) �أربعة �أمتار
وثمانني �سنتيمرتا .
ب  -الطواب ــق الأخرى  ،فـي حالــة ا�ستغاللهــا مكاتــب �أو غــرف �سكنيــة بح ــد �أدنـ ــى
(2.80م) متـرين وثمانني �سنتيمتـرا  ،وبحــد �أق�صــى (3.40م) ثالثــة �أمتــار و�أربعيــن
�سنتيمتــرا � ،شريطة �أال يتجاوز االرتفاع الإجمايل املحدد بالر�سم امل�ساحي .
مــادة ( ) 40
ي�شرتط بالن�سبة لقطع الأرا�ضي التجارية �أن يكون االرتفاع الداخلي على النحو الآتي :
�أ  -الطابق الأر�ضي بحد �أدنى (4م) �أربعة �أمتار  ،وبحد �أق�صى (4.80م) �أربعة �أمتار
وثمانني �سنتيمرتا .
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ب  -الطوابق الأخرى بحد �أدنـى (2.80م) مرتين وثمانيـن �سنتيمتـرا  ،وبحد �أق�صـى
(3.40م) ثالثة �أمتار و�أربعني �سنتيمرتا � ،شريطة �أال يتجاوز االرتفاع الإجمايل
املحدد بالر�سم امل�ساحي .
مــادة ( ) 43
يج ــب عنــد �إج ــراء الإ�ضـافـ ــات ف ــي طــابــق ال�سطــح �أال تك ــون فـي واجـه ــة املـبـن ــى الرئي�سيــة
مع مراعــاة ال�شــروط الآتيــة :
�أ  -بالن�سبة للمباين ال�سكنية  ،واملباين ال�سكنية (ال�شقق)  ،وال�سكنية التجارية ،
والتجارية  ،وال�سياحي ــة  )3( ،ثالث ــة طواب ــق ف�أق ــل � ،أن تك ــون فـي حــدود ()%50
خم�سني باملائة من م�ساحة ال�سطح  ،ويجوز زيادة هذه الن�سبة �إىل( )%80ثمانني
باملائة  ،وفـي هذه احلالة حتدد ر�سوم الإباحة عن امل�ساحة التي تزيد على ()%50
خم�سني باملائة  ،وفقا للر�سوم املقررة .
ب -بالن�سبة للمبـاين ال�سكنية (ال�شقـق)  ،وال�سكنيـة التجارية  ،والتجارية  ،وال�سياحية ،
(� )4أربعــة طوابــق ف�أكثـر � ،أن تكون فـي حــدود (� )%70سبعيــن باملائة من م�ساحـة
ال�سطح  ،ويجوز زيادة هذه الن�سبة �إىل ( )%85خم�سة وثمانني باملائة  ،وفـي هذه
احلال ــة حتــدد ر�ســوم الإباحـة عـن امل�ساحـة التــي تزيــد علـى (� )%70سبعيـن باملائـة ،
وفقــا للر�ســوم املقــررة .
ج  -بالن�سبة للمباين ذات اال�ستعمال ال�صناعي ال يجوز �إقامة طابق �سطح عليها .
وا�ستثناء من حكم هذه املــادة  ،يجوز �إقامة الإ�ضافات على طابق ال�سطح فـي واجهة املبنى
الرئي�سية �إذا اقت�ضت ذلك طبيعة الت�صميم املعماري لبع�ض املباين ذات الطبيعة اخلا�صة
كاملدار�س وامل�ست�شفـيات وامل�سارح والأ�سواق وما فـي حكمها � ،شريطة �أال يكون بكامل واجهة
املبنى الرئي�سية  ،ووفقا للن�سب املحددة .
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مــادة ( ) 55
ي�شـرتط �أن تكون امل�صاعد الكهربائية باملباين �صاحلة لال�ستعمال على مدار العام  ،وب�صورة
جيـدة  ،كما يجب على املالك �أن يتقدم ب�شهادة من �شركة متخ�ص�صة ت�ؤكد �أن امل�صعد بحالة
جيدة � ،أو متت �صيانته  ،على �أن تقدم تلك ال�شهادة للبلدية مرة كل عام على الأقل .
مــادة ( ) 59
ج  -املناطق ال�صناعي ـ ــة  :يحـدد موق ــف واح ــد لكل ( )10ع�شرة م�ستخدمني كحد �أدنــى ،
على �أن يراعى الآتي :
 - 1تبليط م�سافة (6م) �ستة �أمتار أ�مـام الور�ش واملحالت التجارية الواقعة على الطــرق
الرئي�سيــة امل�سفلت ــة بط ــول الواجهـ ــة  ،ويج ــوز للبلدي ــة حتديــد م�سافــات �إ�ضافـيــة
للو�صول �إىل حد الطريق وفق متطلبات املوقع .
 - 2تبليــط م�سافــة (4م) �أربعــة �أمتــار �أمــام الــور�ش واملحــالت التجارية الواقعــة على
الطرق الفرعية امل�سفلتة بطول الواجهة  ،ويجوز للبلدية حتديد م�سافات �إ�ضافـية
للو�صول �إىل حد الطريق وفق متطلبات املوقع .
� - 3إلزام �أ�صحاب املباين اجلديــدة الواقعة على الطرق الرئي�سية والفرعية امل�سفلتة
ب�إدراج م�ساحات التبليط �أعاله فـي اخلرائط .
مــادة ( ) 82
ال يجوز لأي مقاول �أو جهة منفذة مل�شروع مبا�شرة العمل �إال بعد ا�ستيفاء الآتي :
أ�  -التوقيع على تعهد بالتنفـيذ  ,وااللتزام باملحافظة على نظافة املوقع  ,و�إخـالئه
متاما من املخلفات �أوال ب�أول حتى �إكمال الأعمال .
ب � -إي ــداع مبلــغ نقـدي �أو �ضمــان م�صرف ــي بن�سبــة ( )%2اثنني باملائة من التكلفـة
الإجماليـة للم�شروع كت�أميــن لاللتــزام ب�إزالــة املخلفــات بحــد �أدنــى ( )50خم�سيــن
ريــاال عماني ــا  ،ويكــون ال�ضمــان امل�صرف ــي با�ســم (وزارة البلديات الإقليمية وموارد
امليــاه)  ،و�صــادرا من �أحد امل�صارف املعتمدة فـي ال�سلطنة  ،ويكون �ساري املفعول ملدة
(� )6ستة �أ�شهر تالية لتاريخ �إكمال الأعمال  ،ويلتزم املقاول بتجديده فـي حالة ت�أخر
التنفـيذ عن هذا املوعد  ،و�إخطار البلدية بذلك .
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وفـي جميع الأحوال  ،يجب على البلدية عدم ال�سماح بالبدء فـي تنفـيذ �أي م�شروع �إال بعد
ا�ستيفاء الإجراءات ال�سابقة  ،وال يرد الت�أمني �إال بعد تنفـيذ املقاول �أو اجلهة املنفذة اللتزامها
ب�إزالة املخلفات  ،ونقلها �إىل الأماكن التي حتددها البلدية  ،وملدير البلدية فـي حالة عدم
التزام املقاول �أو اجلهة املنفذة بذلك �أن ي�أمر ب�إزالة املخلفات خ�صما من مبلغ الت�أمني املودع ،
وفـي حالة عدم كفايته تتم الإزالة على نفقة املقاول � ،أو اجلهة املنفذة .
مــادة ( ) 87
يجب على املقاول �أو اجلهة املنفذة فور االنتهاء من الأعمال �أن يتقدم �إىل البلدية للح�صول
على �شهادة �إكمال الأعمال  ،وال ت�صدر هذه ال�شهادة �إال بعد الت�أكد من ا�ستيفاء الآتي :
�أ  -الأعمال املتعلقة ب�إباحة البناء :
 - 1اكتمال املبنى  ،وفقا لإباحة البناء واخلرائط املعتمدة من البلدية .
� - 2إزالة جميع خملفات البناء من املوقع وت�سويته جيدا .
� - 3إزالــة م�ساكـ ــن العمــال واملكاتــب واملخــازن وال�سياجـ ــات امل�ؤقت ــة باملوقــع �إزالــة
تامـ ــة وتنظيــف املوقـع منهـا  ،والت�أكد من �إلغاء تو�صيالت اخلدمات امل�ؤقتة ،
�إن وج ــدت .
 - 4الت أ�كـد من �أن امل�صاعـد الكهربائية قد تــم تركيبهــا وت�شغيلهـ ــا  ،وفقــا للخرائــط
واملوا�صفات الفنية املعتمدة .
 - 5تقدمي �شهـادة مـن اال�ست�شاري امل�شـرف علـى تنفـيذ البناء باكتمال البناء .
 - 6الت�أك ــد مـن عـ ــدم وجــود هياكــل بنــاء غيــر مكتمل ــة � ،أو مــواد بنــاء بـارزة
وم�شوهــة فـي املبنى .
 - 7تقديـم �شهــادة من الهيئــة العامــة للدفــاع املدنــي والإ�سعــاف �أن املبنى الذي
قامت الهيئة باعتماد خرائطه يطابق �شروط الأمن وال�سالمة .
ب  -الأعمال املتعلقة بت�صريح احلفر :
 - 1اكتمال الأعمال  ،وفقا للرتخي�ص ال�صادر من البلدية .
� - 2إزالة جميع املخلفات الناجتة عن تنفـيذ الأعمال وت�سوية املوقع جيدا .
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� - 3إزالة م�ساكن العمال واملكاتب واملخازن وال�سياجات امل�ؤقتـة باملوقـع �إزالة تامة
وتنظيف املوقع منها  ،والت�أكد من �إلغاء تو�صيالت اخلدمات امل�ؤقتة � ،إن وجدت .
ويحق للمقاول �أو اجلهة املنفذة بعد �إ�صدار �شهادة �إكمال الأعمال ا�سرتداد الت�أمني .
مــادة ( ) 98
�أ  -ي�سمــح ببنــاء مبنى للخدمــات خم�صـ�ص ل�سكــن العاملني واخلدمـات اخلارجيـة للمبنى
الرئي�سي فـي قطع الأرا�ضي ال�سكنية � ،شريطة �أن يكون من طابق �أر�ضي على �أال تزيد
امل�ساحة الإجمالية ملبنى اخلدمات على (50م )2خم�سني مرتا مربعا بعد �سداد الر�سوم
املقررة  ،ووفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أال يزيد ارتفاعه الكلي على ارتفاع الطابق الأر�ضي للمبنى الرئي�سي .
� - 2أال يزيد ارتفاعه الكلي على (3.10م) ثالثة �أمتار وع�شرة �سنتيمرتات من م�ستوى
�أر�ضية القطعة � ،إذا كان مال�صقا جلهة اجلار (� 15سم خم�سة ع�شر �سنتيمرتا ارتفاع
م�ستوى الأر�ضية � 265 +سم مائتني وخم�سة و�ستني �سنتيمرتا االرتفاع من م�ستوى
الأر�ضية الداخلية �إىل �سطح ال�سقف اخلارجي � 30 +سم ثالثني �سنتيمرتا ارتفاع
الدروة " الوار�ش " ) .
� - 3أال يكون من جهـة ال�شــارع �أو ف�ضاء عام �إال �إذا التزم ب�شــروط االرتدادات الواردة
بالر�سم امل�ساحي .
� - 4أن يكون منف�صال عن املبنى الرئي�سي مبا ال يقل عن (1م) مرت واحد .
 - 5عدم فتح �أي نوافذ �أو و�ضع مكيفات �أو مراوح �شفط �أو موا�سري على ال�سور اخلارجي .
ب  -ال يجــوز �إقامـة �إ�ضافات جديدة كوحـدة �سكنية �أخـرى فـي قطعـة الأر�ض ذاتهـا �إال �إذا
كانت امل�سافة بني الوحدتني ال�سكنيتني ال تقل عن (3م) ثالثة �أمتار � ،أو يتم �إل�صاق
الوحدة ال�سكنية امل�ضافة باملبنى القائم  ،وفـي كلتا احلالتني  ،يجب التقيد ب�شروط
التخطيط  ،وفـي حالة الإ�ضافات داخل قطع الأرا�ضي الزراعية  ،يجب �أخذ موافقة
الوزارة املخت�صة عليها .
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مــادة ( ) 108
أ�  -مع عــدم الإخــالل بالعقوبــة املن�صــو�ص عليها فـي املــادة ( )9من قانون تنظيم البلديات
الإقليميــة امل�شار �إليــه  ،توقــع على كل من يرتكـب �إحدى املخالف ــات الــواردة ف ــي امللحـ ــق
رق ــم ( )1املرفــق بهــذه الالئحــة بالغرامــة الإداريــة املبينــة قرين كل منها  ،وعند تكرار
املخالفة ت�ضاعف الغرامة الإدارية  ،وملدير البلدية �أمر املخالف بالتوقف عن العمل .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز للوزير �إحالة املخالف �إىل االدعاء العام �أو االكتفاء بتوقيع
الغرامة الإدارية .
ب  -يج ــوز للوزيــر وق ـ ــف الإجراءات املتخ ــذة �ضد املخالف �إذا قام ب�إزالـ ــة �أ�سبــاب املخالفــة
�أو تنفـيذ املطلوب منه  ,على �أن يتم �إخطار املحكمة املخت�صة بذلك .
املــادة ( ) 3
ي�ضـ ــاف �إلــى املـادة ( )1مــن الئحــة تنظي ــم املبانــي امل�شار �إليها  ،تعريف جديد بعد تعريــف
" الوحدة ال�سكنية "  ،ن�صــه الآتــي :
الفـيـــال  :مبنـى يتكــون من طابق واحــد �أو �أكرث مت�صلني ب�سلم داخلي ي�ستعمل لغر�ض
ال�سكن .
املــادة ( ) 4
ت�ض ــاف فقــرة جديـ ــدة �إلــى نهاي ــة امل ــادة ( )31مــن الئحــة تنظي ــم املبانــي امل�ش ــار �إليهـ ــا ,
ن�صه ــا الآت ــي :
كما يجــب مراعـاة متطلبات ذوي الإعاقة فـي الت�صاميم كاملنحــدرات املنا�سبة للمداخل ،
ومواقف ال�سيارات  ،والتجهيزات اخلا�صة بدورات املياه .
املــادة ( ) 5
ت�ضاف �إىل الئحة تنظيم املباين امل�شار �إليها مادة جديدة رقمها ( 82مكررا)  ،ن�صهــا الآتي :
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مــادة (  ) 82مكـــررا
يحظر قطع الطرق امل�سفلتة �إال فـي حالة تعذر القيام باحلفر اللولبي من الناحية الفنية ,
وفـي حالة القطع  ،يجب االلتزام بالآتي :
أ�  -احل�صول على ت�صريح حفر لتنفـيذ �أعمال القطع بعد �إرفاق امل�ستندات واخلرائط
التي تو�ضح م�سار احلفريات والقطع والأعمال باملوقع ومعتمدة من اجلهات
املعنية .
ب  -تقديــم تعهـ ــد من أ�حــد مقاولــي الطــرق امل�سجليــن بالبلديـ ــة  ،تثبــت ب�أن �أعمــال
قطــع الطريق امل�سفلت و�إعادة �إ�صالحه �ستتم عن طريقهم .
ج � -إيداع مبلغ نقدي �أو �ضمان م�صرفـي �إ�ضافـي عمـا هو حمــدد باملــادة ( )82من هذه
الالئحــة لتغطيــة جميــع �أعمــال �إع ــادة ر�ص ــف الأج ــزاء املقطوع ــة م ــن الطري ــق
من قبل املقاول �أو اجلهة املنفذة  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1قطع عر�ضي  :مبلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين لكل قطع .
 - 2قطــع طول ــي  :مبلغ ( )15خم�سة ع�شر رياال عمانيا لكل مرت طويل .
ويكون ال�ضمان امل�صرفـي با�سم وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه �صادرا من �أحد
امل�صارف املعتمدة فـي ال�سلطنة  ،ويكون �ساري املفعول ملدة (� )6ستة �أ�شهر تالية لتاريخ
�إكمال الأعمال  ،ويلتزم املقاول بتجديده فـي حالة ت�أخر التنفـيذ عن هذا املوعد مع �إخطــار
البلديــة بذلك  ،وعلى املقــاول االلتــزام بجميــع ال�شروط املو�ضح ــة بت�صريح احلفر ال�صادر
للموقــع  ،وف ــي حالــة خمالفــة ذلــك  ،يتــم اتخــاذ الإج ــراءات القانوني ــة املتبع ــة بالإ�ضاف ــة
�إىل �سحــب مبلـغ ال�ضمـان مـن امل�صـرف .
وال تتم �إعادة مبلغ ال�ضمان �إال بعد االنتهاء من العمل باملوقع و�صدور �شهادة �إكمال الأعمال .
املــادة ( ) 6
حتـذف ن�صـو�ص املـ ــواد �أرقــام  ) 56 ، 52 ، 51 ، 21( :مــن الئحـة تنظيـم املبانـي امل�شـار �إليهـا .
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ملحـــق ( ) 1
قائمــة املخالفــات والغرامــات الإداريــة
م

املخالفــــة

الغرامــة الإداريــة

1

البناء بدون �إباحة

غرامة مقدارها (� )1000ألف ريال عماين
بعد �إنذار املخالف بالتوقف عن العمل
مع �إزالة املخالفة على نفقته .

2

هــدم املن�ش ـ�آت واملبانــي
بــدون ت�صريـح

غرامة مقدارها ( )500خم�سمائة ريال عماين .

3

الإ�ضافات على بناء قائم
�أو بناء حمالت جتارية فـي
الأحياء ال�سكنية بدون �إباحة

غرامة مقدارها (� )400أربعمائة ريال عماين
بعد �إنذار املخالف لت�صحيح الو�ضع خالل ()2
�أ�سبوعني من تاريخ �إنذاره مع �إزالة املخالفة
على نفقته .

4

التجاوز فـي االرتدادات
�أو فـي ن�سب البناء

غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة ريال عماين
بعد �إنذار املخالف بت�صحيح الو�ضع
طبقا للأنظمة املعمول بها خالل (� )2أ�سبوعني
مع �إلزامه ب�إزالة املخالفة .

5

عدم �إزالة املباين
الآيلة لل�سقوط

غرامة مقدارها ( )500خم�سمائة ريال عماين
مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية ،
وتتم الإزالة على نفقة املالك .

6

البناء على �أرا�ض حكومية
بدون �سند ملكية و�إباحة

غرامة مقدارها (� )1000ألف ريال عماين
مع �إلزام املخالف ب�إزالة املخالفة خالل ()2
�أ�سبوعني من تاريخ حتريرها .

7

اال�ستمرار فـي البناء ب�إباحة
غري �سارية املفعول �أو ت�أمني
انتهت �صالحيته

غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
مع �إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة
خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها .
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تابــع ملحــق (  : ) 1قائمــة املخالفــات والغرامــات الإداري ــة
م

املخالفــــة

الغرامــة الإداريــة

8

عدم وجود اخلرائط
�أو الإباحة فـي املوقع

9

عدم التقيد بالأ�صباغ
�أو التك�سية امل�صدق عليها
من البلدية

10

عدم �إزالة املخلفات
من املوقع �أوال ب�أول

11

عدم �إقامة ال�سياج ولوحة
امل�شروع طبقا لال�شرتاطات
املطلوبة

غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
مع �إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة
خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها .
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
مع �إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة
خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها
على نفقته .
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
مع �إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة
خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها
على نفقته .
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
مع �إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة
خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها .

12

�شروع املقاول فـي العمل
بدون �أداء الت�أمني املقرر

غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين
مع �إلزامه بالتوقف عن العمل .

13

حفر الأ�سا�سات باملخالفة
للخرائط واملوا�صفات

غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة ريال عماين
مع �إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة
خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها
على نفقته .

خمالفة النماذج والر�سومات
 14املعتمدة للأ�سوار ومواقف
ال�سيارات واملظالت

غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين مع
�إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة خالل
(� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها على نفقته .

� 15إقامة �سكن م�ؤقت فـي موقع
العمل بدون ت�صريح

غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
مع �إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة
خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها .
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تابــع ملحــق (  : ) 1قائمــة املخالفــات والغرامــات الإداري ــة
م

الغرامــة الإداريــة

املخالفــــة

القيام ب�أعمال ال�صيانة
 16والرتميمات بدون ا�ستخراج
�إباحة

غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
مع �إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة
خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها .

�إلقاء خملفات البناء
فـي الأماكن غري املخ�ص�صة
لها �أو حرقها �أو طمرها
مبواقع العمل

غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين
مع �إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة
خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها
على نفقته .

17

عدم تغطية �أعمال احلفريات
�أو ت�سييجها لتفادي �سقوط
 18املارة �أو عدم و�ضع وحدات
�إ�ضاءة حتذيرية ليال و�أي
احتياطات �أخرى ترى البلدية
ب�أنها �ضرورية

غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين
مع �إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة
خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها
على نفقته  ،وحتمله تكلفة التعوي�ض
عن الأ�ضرار الناجتة .

ا�ستغالل الطرق وامليادين
و�أمالك الغري بو�ضع
غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة ريال عماين
 19هياكل ال�سيارات �أو الأجهزة
مع �إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة
الكهربائية �أو الإ�شغاالت
خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها
�أو املخلفات �أو العالئم
على نفقته .
بدون ت�صريح
توجيه مزاريب املياه ومكيفات
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
الهواء وعتبات الأبواب
مع �إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة
 20والنوافذ و�أنابيب ال�صرف
خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها
ال�صحي جتاه �أمالك الغري
على نفقته .
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
عدم ردم وت�سوية الأرا�ضي
ال�صحة مع �إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة
 21املنخف�ضة والتي تهدد
خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها
وال�سالمة العامة
على نفقته .
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تابــع ملحــق (  : ) 1قائمــة املخالفــات والغرامــات الإداري ــة
م

املخالفــــة

�إن�شاء و�إقامة بناء للحظائر
 22التجارية (الدواجن  -املوا�شي)
بدون ترخي�ص
عدم تقدمي �شهادة من �شركة
 23متخ�ص�صة ل�صالحية امل�صعد
الكهربائي للبلدية
24

كتابة عبارات على امل�ساجد
بدون ترخي�ص من جهة
االخت�صا�ص �أو باملخالفة
للرتخي�ص ال�صادر فـي هذا
ال�ش�أن

عدم التزام �أ�صحاب الأمالك
 25ب�صيانة مبانيهم وتركيب
�أغطية املكيفات وخزانات املياه
خمالفة اال�شرتاطات
 26واملوا�صفات اخلا�صة بخزانات
ال�صرف ال�صحي
27

املخالفات املرتكبة
من قبل املكاتب اال�ست�شارية

الغرامــة الإداريــة
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين
مع �إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة
خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها
على نفقته .
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
مع �إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة
خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها
على نفقته .
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
مع �إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة
خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها
على نفقته .
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
مع �إلزام املخالف ب�إجراء ال�صيانة املطلوبة
�أو الرتكيب خالل (� )2أ�سبوعني
من تاريخ �إنذاره .
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
مع �إلزام املخالف بت�صحيح �أ�سباب املخالفة
خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ حتريرها
على نفقته .
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين لكل
خمالفة على حدة مع �إلزام املخالف بت�صحيح
�أ�سباب املخالفة خالل (� )2أ�سبوعني من تاريخ
حتريرها على نفقته  ،وللبلدية طلب �سحب
الرتخي�ص ب�صفة نهائية من اجلهة املخت�صة .
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قــــرار وزاري
رقـــم 2017 /63
بتنظيـم �إقامـة مظـالت ال�سيـارات �أمـام املنـازل خـارج حـدود قطعـة الأر�ض
ا�ستنادا �إىل قـانون تنظيــم البلديات الإقـليميــة ال�صادر باملر�سوم ال�سلط ــانـي رقم ، 2000/96
و�إىل الئحة تنظيم املباين ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2000/48
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقــــــــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �شـ�أن تنظيــم �إقـامــة مظـالت ال�سيارات �أمــام املنازل ب أ�ح ـكـام الالئحــة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذه الالئحة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شــر هــذا الق ــرار فـي اجلـريــدة الر�سميـ ــة  ،ويعـم ــل ب ــه بع ــد م�ضــي ( )3ثالث ــة �أ�شـهـ ــر
مــن تاري ــخ ن�ش ــره .
�صدر فـي  16 :من جمـادى الثانيـة 1438هـ
املوافــــق  15 :من مـــــــــــــــــــــــار�س 2017م
�أحمـد بن عبدالـله بن مـحـمد ال�شـحـــي
وزي ـ ــر البلدي ـ ــات الإقليميـ ـ ــة ومـ ـ ــوارد امليـ ــاه
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1186
ال�صادرة فـي 2017/3/19م
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الئحـــــة تنظيــــم
�إقامـة مظـالت ال�سيـارات �أمــام املنــازل خــارج حــدود قطعــة الأر�ض
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـق �أحـكام هذه الالئـحـة يكون للكـلمـات والعبارات الآتيــة املعنى املبي ــن قري ــن ك ــل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
البــلـديــة :
البلدية املخت�صة التي يقع الت�صريح فـي نطاق دائرتها .
الـت�صريــح :
املوافـقـة التي ت�صدر من البلدية لإقـامة مظـلـة ال�سيارات �أمام املنزل .
املـ�صــرح لــه :
مالك املنزل الذي �صدر له الت�صريح .
احلديــد املجلفــن :
حـديد مغـطـى بطبقـة واقـيـة من الزنـك  ،ملنعـه من الـ�ص ــد�أ والت�آكل .
املــادة ( ) 2
ال يـجــوز �إقـامـة مـظـالت الـ�سيارات �أمـام املنزل خارج حـدود قـطـعـة الأر�ض � ،إال بعد احل�صول
على الت�صريح من البلدية .
املــادة ( ) 3
يكون الت�صريح ب�إقـامـة مظـالت ال�سيـارات �أمـام املنزل  ،وفقـا لل�ضوابط الآتية :
�أ � -أن تكون الأر�ض القائم عليها املنزل ذات ا�ستعمال �سكني .
ب � -أن يلتزم امل�صـرح لـه ب�إجـراء ال�صـيانة الدورية للمـظـلـة .
ج � -أال ت�ؤثر �إقامة املظلة على احتياجات املنطقة من املواقف العامة .
د  -ترك م�سافـة ( )1مرت واحد على الأقل بني حافة ال�شارع واملظلة .
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هـ � -أال تتج ــاوز م�سـاحــة الأر�ض القـائـ ــم عليه ــا املن ــزل ( 800م )2ثمامنائة مرت مربع .
و � -أال تقل امل�سـافـة بني حـدود الأر�ض املبيــنة ف ــي الر�سـ ــم امل�ساحي وال�شارع عــن (6م)
�ستــة �أمتار .
ز � -أال يتـجــاوز عـدد املواقـف لأكـرث من (� )2سـيارتـني فـي املظ ـلــة الواحـدة  ،و�أن تكون
م�سـاحـة كل موقـف ( )6 × 3ثالثة �أمتـ ــار فـ ــي �سـتـ ــة �أمـتـ ــار �سـ ــواء ب�شـكـ ــل طـولـ ــي
�أو عر�ضـي ح�سـب امل�سـافـة املتوفـرة �أمـام قطعـة الأر�ض .
املــادة ( ) 4
يكـون الت�صـريح ب�إقــام ــة مظ ـلـة ال�سيارات �أمام املنزل وفق النماذج املعتمدة فـي هذا ال�ش�أن
ووفق اال�شرتاطات الفنية الآتية :
�أ  -الأ�سا�ســـــــــــــات :
تكون من اخلر�سانات الأ�سمنتية بحجم ال يقل عن (� 100× 60× 60سم) بداخـ ــل الأر�ض
فـيم ــا ع ـ ــدا (� 5سم) من اجلزء العلوي يكون ف ــوق م�ست ــوى �أر�ضي ــة املوق ــف  ،كما يتم
تثبيت امل�سامري املجلفنة (الرباغ ــي) بط ــول (� 4سم) وقطر (� 2سم)  ،وعددها (� )4أربعة
مع لوحة من احلديد املجلفن بحجم (� 2 × 35 × 35سم)  ،وذلك لتثبيت �أعمدة املظلة .
ب � -أعمــدة املظلــة :
تك ــون م ــن احلديــد املجلفن م ــن ن ــوع (  ) Class - Cبقطـ ــر ال يق ــل عن (� 15سم)
للعمود دائري ال�شكل � ،أو بحج ــم ال يقـل عن (� 0.5 × 12 × 12سم) للعمود مربع ال�شكل
مع تثبيت لوحـة احلـديد املجلفــن بحجــم ال يق ــل ع ــن (�1.2 × 30× 30سم)  ،علــى �أن
تك ــون الأعم ــدة مال�صقـ ــة ل�س ـ ــور املبن ــى � ،شريط ــة �أال يوجـ ــد �أي عمـ ــود �أو �أي عائق
م ــن اجلهت ــني الأمامي ــة واجلانبيـة للمظل ــة  ،ويتـ ــم طـ ــالء الأعم ــدة باللون الأبي�ض
�أو احلليبي .
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ج � -سقـف املظلــة :
يغط ــى بقم ــا�ش م ــن م ــادة البولــي �إيثلني عال ــي الكثافـ ـ ــة (  ) HDPEالواقي ــة م ــن
الأ�شعة فوق البنف�سجية  ،على �أن تكون باللون الأبي�ض �أو احلليبي  ،ويثبت على احلديد
املجلفــن بقطر (� 5سم) على الأقل  ،واملثب ــت عل ــى الدعام ــات املت�صلــة ب�أعمدة املظلة
الرئي�سية  ،على �أن يكون ال�سـقـف ب�شكـل قبـة خمـروطيـة � ،أو ن�صـف قـو�س  ،وب أ�قـ�صـى
ارتـفـاع ( )1مرت واحد .
د  -ارتفــاع املظلــة :
امل�سـافة بني �أ�سـفل نقـطـة فـي �سـقـف املظـلـة وحتى الأر�ضية بارتفاع (� 260سم) .
هـ � -أر�ضيــة املظلــة :
يتم تركيب البالط املت�شابك (الإنرتلوك) ب�سمك (� 6سم)  ،وميل متجه من ال�سور
�إىل ال�شارع نزوال .
املــادة ( ) 5
فـي حالة رغبة امل�صرح له فـي �إقامة مظـلـة ال�سيـارات من اخل�شب  ،يجب �أن تكون باملوا�صفات
املحددة من قبل البلدية .
املــادة ( ) 6
يحـظـر �إقـامـة مظـالت ال�سيارات �أمام املنازل على ال�شوارع الرئي�سية .
املــادة ( ) 7
يلتزم امل�صرح له ب�سداد ر�سم قدره ( )30ثالثون رياال عمانيا عن املظلة الواحدة ملرة واحدة .
املــادة ( ) 8
ال يعد الت�صريح متلكا للمـوقـع املقام عليه املظلة .
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املــادة ( ) 9
يجب على طالب الرتخي�ص احلـ�صـول على موافقـة اجلـهـات اخلدمية التــي لـه ــا خط ــوط
خدمـات خـارج حدود قطـعـة الأر�ض  ،كـما يجوز متـرير خطــوط اخلدمات فـي املوقع .
املــادة ( ) 10
للبلدية طلب �إزالة املظلة من امل�صرح له لأ�سباب مربرة  ،ويحق لها  -فـي حال عـدم الإزالـة -
�أن تقوم ب�إزالة املظلة على نفقته دون تعوي�ض .
املــادة ( ) 11
يعاقب كل من يخـالـ ــف أ�حـك ــام ه ــذه الالئـح ــة بغرامة �إدارية قدرها ( )50خـمـ�سـون رياال
عمـانيــا  ,م ــع �إلـ ــزام املخـالف بت�صحيح املـخـالفـة � ,أو �إزالتها على نفقته  ،وفـي حال تكرار
املخالفة ت�ضاعف الغرامة .
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وزارة البيئـة وال�شـ�ؤون املناخيـة
قــــرار وزاري
رقــم 2017/10
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة �إدارة املخلفـات اخلطـرة
ا�ستنـ ــادا �إلــى قان ـ ـ ــون حمايـ ـ ــة البي ـئــة ومكافحـ ـ ـ ــة التل ــوث ال�صــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي
رقم ، 2001/114
و�إىل املر�سوم ال�سلطانـي رقــم  2007/90ب�إن�ش ــاء وزارة البيئــة وال�ش ـ�ؤون املناخية ،
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 املخلفات اخلطرة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 93/18
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة �إدارة املخلفات اخلطرة  ،امل�شار �إليها .
املــادة الثانيـة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن ربيــع الثانــي 1438هـ
املوافــــــق  26 :مـن يـنايــــــــــــــــر 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1180
ال�صادرة فـي 2017/2/5م
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حممد بن �سالـم بن �سعـيد التـوبي
وزي ـ ـ ــر البيـئ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املنـاخـي ـ ـ ـ ــة

تعديـالت بعـ�ض �أحكـام الئحـة �إدارة املخلفـات اخلطـرة
املــادة ( ) 1
ت�ضاف مادتان جديدتان �إىل الئحة �إدارة املخلفات اخلطرة امل�شار �إليـها  ،ن�صاهما الآتي :
مــادة ( ) 17
حتدد ر�سوم منح تراخي�ص �إدارة املخلفات اخلطرة على النحو الآتي :
نـوع الرتخيـ�ص

مـدة الرتخيـ�ص قيمة الر�سم بالريال العماين

نقل املخلفات اخلطرة

�سنتان

50

تخزين املخلفات اخلطرة

�سنتان

50

معاجلة املخلفات اخلطرة

�سنتان

50

جتميع املخلفات اخلطرة

�سنتان

50

ت�صديـر املخلفات اخلطرة

�سنتان

�أقل من 100طن

75

من � - 100أقل من
 500طن

100

من 1000 - 500طن

200

�أكرث من  1000طن

400

مــادة ( ) 18
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�صو�ص عليها فـي قانون حماية البيئة ومكافحة
التلوث امل�شار �إليه  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة بغرامة �إدارية مقدارها
( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
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قـــرار وزاري
رقــم 2017/11
بتحديــد ر�ســوم منــح ت�صريــح
جمـع عينـات من الأحيـاء الفطريـة لأغـرا�ض علميـة
ا�ستنادا �إىل قانون املحميات الطبيعية و�صون الأحياء الفطرية  ،ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 2003/6
و�إىل املر�سوم ال�سلطانـي رقــم  2007/90ب�إن�شــاء وزارة البيئــة وال�ش ـ�ؤون املناخية ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــى
حتــدد ر�س ــوم من ــح ت�صري ــح جمـع عينــات لأغرا�ض علميـة  ،وفقا للآتي :
قيمة الر�سم
العـدد/
مــدة
نــوع الت�صريــح
الت�صريح الكميـة بالريال العماين
ت�صريح جلمع عينات من الأحياء
 10رياالت
منها � 3 - 1أ�شهر دون حتديد
الفطرية احلية �أو امليتة �أو جزء
الكمية
لأغرا�ض علمية
 20رياال
� 6 - 1أ�شهر
املــادة الثانيـة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن ربيــع الثانــي 1438هـ
املوافــــــق  26 :مـن يـنايــــــــــــــــر 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1180
ال�صادرة فـي 2017/2/5م
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حممد بن �سالـم بن �سعـيد التـوبي
وزي ـ ـ ــر البيـئ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املنـاخـي ـ ـ ـ ــة

قــرار وزاري
رقــم 2017/12
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة �إعـادة ا�ستخـدام ميـاه ال�صـرف وت�صريفهـا
ا�ستنادا �إىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
و�إىل املر�سوم ال�سلطانـي رقــم  2007/90ب�إن�ش ــاء وزارة البيئــة وال�ش ـ�ؤون املناخية ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الئحة �إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف وت�صريفها ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 93/145
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة �إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف وت�صريفها  ،امل�شار �إليها .
املــادة الثانيـة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن ربيــع الثانــي 1438هـ
املوافــــــق  26 :مـن يـنايــــــــــــــــر 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1180
ال�صادرة فـي 2017/2/5م
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حممد بن �سالـم بن �سعـيد التـوبي
وزي ـ ـ ــر البيـئ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املنـاخـي ـ ـ ـ ــة

تعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة �إعادة ا�ستخدام ميـاه ال�صـرف وت�صريفهـا
املــادة ( ) 1
ت�ضــاف �إل ــى امل ــادة ( )1من الئحــة إ�عــادة ا�ستخــدام مياه ال�صــرف وت�صريفهــا امل�شــار �إليهــا
التعريفات الآتية :
 - 12امليــاه العادمــة :
�أي مياه حتت ــوي علــى ملوثـات بيئيـ ــة وتنتــج من الأن�شطــة ال�صناعيــة والزراعي ــة
والتجارية املختلفة .
 - 13امليـاه امل�صاحبـة لإنتـاج النفـط :
مياه عادمة م�صاحبة ال�ستخراج النفط والغاز من باطن الأر�ض .
 - 14امليـاه املرجتعـة مـن حمطـات حتليـة امليـاه :
مي ــاه عادمــة ماحلــة جــدا تنتــج من عملي ــات حتلية املــياه لإنت ــاج امليــاه ال�صاحلــة
لل�شرب .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )2من الئحة �إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف وت�صريفها امل�شار �إليها ،
الن�ص الآتي :
يحظر ت�صريف مياه ال�صرف �أو احلم�أة �أو املياه امل�صاحبة لإنتاج النفط �أو املياه املرجتعة
من حمطات حتلية املياه �أو املياه العادمة �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الوزارة .
وحتدد ر�سوم تراخي�ص الت�صريف على النحو الآتي :
قيمة الر�سم
مدة
الرتخي�ص بالريال العماين

نــوع الرتخيــ�ص
ت�صريـ ــف ميـ ــاه �صـ ــرف معاجلة

�سنتان

50

ت�صريف امليـاه املرجتعة من حمـطـات تـحـلية املياه

�سنتان

50

ت�صريف مياه م�صاحبة إلنـتـاج النـفـط

�سنتان

300

ت�صري ــف ميـاه عادم ــة

�سنتان

50
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املــادة ( ) 3
ت�ضـ ــاف مادة جدي ــدة �إىل الئحـ ــة إ�عــادة ا�ستخـدام ميـاه ال�صـرف وت�صريفها امل�شـار �إليهــا ،
ن�صهــا ا آلتــي :
مــادة ( ) 14
م ــع عــدم الإخ ــالل بالعقوب ــات اجلزائي ــة املن�ص ــو�ص عليه ــا ف ــي قان ــون حماي ــة البيئ ــة
ومكافحة التلوث امل�شار �إليه  ،يعاقــب كل م ــن يخالـف �أحكام ه ــذه الالئحــة بغرامــة
�إداري ــة مقدارهــا ( )500خم�سمائة ريــال عمانــي  ،وت�ضاعــف الغرامــة فـي حــال تكرار
املخالفة .
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قــرار وزاري
رقــم 2017/13
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري
رقم  2000/112بتنظيـم حمميـة جزر الدميانيـات الطبـيـعـيـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  96/23ب�إن�شاء حممية جزر الدميانيات الطبيعية ،
و�إىل قان ــون املحمي ــات الطبيعي ــة و�صــون الأحيــاء الفطريــة ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2003/6
و�إىل املر�ســوم ال�سلطان ــي رقــم  2007/90ب�إن�ش ــاء وزارة البيئــة وال�ش ـ�ؤون املناخية ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2000/112بتنظيم حممية جزر الدميانيات الطبيعية ،
و�إىل الالئحــة التنفـيذية لقانــون املحميات الطبيعية و�صون الأحياء الفطري ــة ال�ص ــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 2007/110
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــى
ي�ستبــدل بنــ�ص املــادة ( )2من القرار الــوزاري رقم  2000/112امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
مــادة ( ) 2
ال يجــوز دخ ــول املحمي ــة �إال بع ـ ــد احل�ص ــول علــى ت�صري ــح كتاب ــي �ص ــادر من الــوزارة ،
وي�سمــح بالتخييم فـي املحميــة بحـد �أق�صى ( )12اثنــا ع�شـر �شخ�ص ــا �أو ( )5خم ــ�س خيــام
فـي الأماك ــن التي تخ�ص�صها الوزارة لذلك .
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وتـفر�ض ر�سـوم مقابـل دخـول املحميـة علـى النحـو الآتـي :
م

الن�شـــــاط

مدة الرتخي�ص مع الر�سم املقرر
بالريال العماين/بي�سة
يوم واحد

ثالثة �ستة
أ�شهر �سنة
�أ�شهر �

1

الزيـ ــارة للكب ـ ـ ــار

30
 1ريال للعماين
 3رياالت للأجنبي رياال

100 50
رياال ريال

2

الزي ـ ـ ــارة والغـ ــو�ص للكب ـ ــار

 3رياالت للعماين 80
 6رياالت للأجنبي رياال

150 100
ريال رياال
200
ريال

ـ

 3الزيارة والغو�ص واملبـيـت للـكـبـار  5رياالت للعماين 100
 10رياالت للأجنبي ريال
4

الزيـ ــارة للأطفـ ــال وطلب ــة
املدار�س دون �سـن � 16سنة

 100بي�سة للعماين
 1ريال للأجنبي

ـ

ـ

ـ

5

الزيــارة واملبيــت للأطفال
دون �س ــن � 16سنـ ــة

 1ريال للعماين
 3رياالت للأجنبي

ـ

ـ

ـ

املــادة الثانيـة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن ربيــع الثانــي 1438هـ
املوافــــــق  26 :مـن يـنايــــــــــــــــر 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1180
ال�صادرة فـي 2017/2/5م
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حممد بن �سالـم بن �سعـيد التـوبي
وزي ـ ـ ــر البيـئ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املنـاخـي ـ ـ ـ ــة

قــــرار وزاري
رقــم 2017/14
بتحديد ر�سوم منح ت�صاريح التعامل باملواد الكيميائية
ا�ستنــادا �إىل نظـام تـداول وا�ستخدام الكيميائيــات ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطاين رقم ، 95/46
و�إىل قانــون حمايــة البيئــة ومكافحة التلوث ال�صـادر باملر�ســوم ال�سلطانـي رقم ، 2001/114
و�إىل املر�سـوم ال�سلطانـي رقــم  2007/90ب�إن�شــاء وزارة البيئــة وال�ش ـ�ؤون املناخية ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم ، 99/20
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــى
حتدد ر�سوم منح ت�صاريح التعامل باملواد الكيميائية على النحو الآتي :
ت�صاريـح التعامـل باملـواد الكيميائيـة
م نـوع الت�صريـح

الكميـــة

قيمة الر�سم
مـدة
الت�صريح بالريال العماين

1

�أقل من طنني

�سنة

30

2

طنان � -أقل من ع�شرة �أطنان

�سنة

70

من � 10أطنان � -أقل من  100طن

�سنة

150

�أكرث من  100طن

�سنة

300

3
4

ا�سترياد
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م

نـوع الت�صريــح

مـدة الت�صريــح

قيمـة الر�سـم
بالريـال العمانـي

1

اال�ستخــدام

ثالث �سنوات

100

2

البيــع

ثالث �سنوات

100

3

الت�صنيــع

ثالث �سنوات

200

4

الت�صدي ــر

�سن ــة

40

املــادة الثانيـة
يلغ ــى القــرار الـ ــوزاري رقـ ــم  99/20امل�ش ــار �إلي ــه  ،كم ــا يلغ ــى كــل مــا يخال ــف هـذا القـرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن ربيــع الثانــي 1438هـ
املوافــــــق  26 :مـن يـنايــــــــــــــــر 2017م
حممد بن �سالـم بن �سعـيد التـوبي
وزي ـ ـ ــر البيـئ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املنـاخـي ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1180
ال�صادرة فـي 2017/2/5م
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قــــرار وزاري
رقــم 2017/15
بتحديد ر�سوم منح ت�صاريح ا�سترياد وت�صدير
بعـــ�ض احليوانــات والنباتــات املهــددة باالنقــرا�ض
ا�ستنـ ــادا �إل ــى قانـ ـ ــون حمايـ ـ ــة البيئـ ــة ومكافحـ ـ ــة التلـ ـ ــوث ال�ص ـ ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي
رقم ، 2001/114
و�إىل املر�ســوم ال�سلطان ــي رقــم  2007/90ب�إن�ش ــاء وزارة البيئــة وال�ش ـ�ؤون املناخية ،
و�إلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2007/117باملوافقة على ان�ضم ــام ال�سلطن ــة �إلــى اتفاقـيــة
االجتار الدويل فـي �أنواع احليوانات والنباتات املهددة باالنقرا�ض ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــى
حتدد ر�سوم منح ت�صاريح ا�سترياد وت�صدير بع�ض احليوانات والنباتات املهددة باالنقرا�ض ،
وفقا للجدول الآتي :
م

نـوع الت�صريـح

مـدة
ال�صنف
الت�صريح

ا�سترياد وت�صـديـ ــر احليوانــات
والنبات ــات املدرجــة فـي امللحق الأنواع �ست ــة
الأول من اتفاقيــة االجتـار احلية �أ�شهــر
1
الدويل فـي أ�نـواع احليوان ــات
والنباتـ ــات املهـددة باالنق ــرا�ض
(�سايت�س)
الأجزاء وامل�شتقات
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العـدد/
الكمية
5-1
10 - 6
15 - 11
30 - 16
200 - 31
دون حتديد
الكمية

قيمـة الر�سـم
بالريال العماين
10
20
30
50
100
 10لكل نوع

م

نـوع الت�صريـح

مـدة
ال�صنف
الت�صريح

ا�سترياد وت�صديــر احليوانـ ــات
والنباتـات املدرجة فـي امللحقني الأنواع �ست ــة
الثاين والثالث من اتفاقي ــة احلية �أ�شهــر
2
االجتار الدولــي فـي أ�نـ ــواع
احليوان ــات والنبات ــات املهددة
باالنقرا�ض (�سايت�س)
الأجزاء وامل�شتقات
ا�سترياد وت�صدي ــر احليوانـ ــات
والنباتــات الفطريـ ـ ــة التـ ــي
ال تقع �ضـمن مالحـ ــق اتفاقي ــة الأنواع
3
االجتار الدول ــي فـي أ�نـ ــواع احلية
احليوان ــات والنباتـ ــات امله ــددة
باالنقرا�ض (�سايت�س)

ثالثــة
�أ�شهــر

العـدد/
الكمية
5-1
10 - 6
15 - 11
30 - 16
200 - 31
دون حتديد
الكمية
5-1
10 - 6
15 - 11
30 - 16
60 - 31
200 - 61

قيمـة الر�سـم
بالريال العماين
5
10
15
25
50
 5لكل نوع
5
10
15
20
25
30

املــادة الثانيـة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن ربيــع الثانــي 1438هـ
املوافــــــق  26 :مـن يـنايــــــــــــــــر 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1180
ال�صادرة فـي 2017/2/5م
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حممد بن �سالـم بن �سعـيد التـوبي
وزي ـ ـ ــر البيـئ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املنـاخـي ـ ـ ـ ــة

قــرار وزاري
رقــــم 2017/41
ب�إ�صــدار الئحــة جــودة الهــواء املحيــط
ا�ستنادا �إىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2001/114
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمي ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن جودة الهواء املحيط ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كـل مـا يخـالف الالئحـة املرفقـة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
على املخاطبني ب�أحكــام الالئحــة املرفق ــة توفـي ــق �أو�ضاعه ــم طبقــا لأحكامهــا خــالل مــدة
ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها .
املــادة الرابعــة
ينـ�شر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  12 :مـن رجـــــــــــــــــب 1438هـ
املـوافــــق  10 :مـن ابريـــــــــــــــل 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1190
ال�صادرة فـي 2017/4/16م
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مـحمــد بن �سـالـم بن �سعيد التوبي
وزيـ ـ ـ ــر البيئ ـ ـ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املناخيـ ـ ـ ـ ــة

الئـحــــة جــودة الهـــواء املحيــــط
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق أ�حــكام هـذه الالئحــة يكــون للكلمات والعبـارات الآتية املعنى املحدد قـرين كل
منها  ,ما لـم يقتـ�ض �سيـاق الن�ص معـنى آ�خـر :
الـــوزارة :
وزارة الــبيئـة والـ�ش ـ�ؤون الـمنـاخـية .
الدائـــرة املخت�صــة :
دائـرة التفتيـ�ش والـرقـابـة الـبيئيـة بـالـمـديـريـة الـعـامــة لل�شـ�ؤون الـبيئيـة بـالــوزارة .
امل�صـــدر :
العمليـة �أو الـن�شـاط الذي يحتمـل �أن يكـون �سببـا مبا�شـرا �أو غـري مبا�شـر للتلـوث الـبيئـي .
منطقــــة العمــل :
املـوقـع الـربي �أو الـ�ســاحـلـي �أو الـعـائـم فـي الـمـوانئ �أو املياه البحـرية للمنطقة االقت�صادية
اخلال�صة لل�سلطنـة  ,والذي يوجـد بـه م�صـدر واحـد �أو �أكـرث .
املــــالك :
�أي �شـخـ ــ�ص طـبـيـع ــي �أو اعـتـبـ ــاري يـكـ ــون مـالـكـ ــا لـم�ص ـ ــدر �أو ملنطق ــة عم ــل � ,أو م�سـ ـ�ؤوال
عن ت�شغيلها �أو �إدارتها .
الهـــواء املحيـــط :
الغـالف الـجـوي خارج الـمبـاين وحدود املـ�صادر ومناطـق الـعـمــل .
ملوثـات الـهــواء املـحـيـــط :
�أي مــادة تـوجــد فــي الـه ــواء املحيــط برتكـيــز يتجاوز احلـدود املبينـة فـي الـجـدول املرفـق
بهـذه الالئحـة .
حمطـــة الر�صــــد :
املكـان املخ�صـ�ص ملراقبـة ملوثـات الهـواء  ,الذي يحتوي على �أجهـزة متطـورة لر�صـد ملوثـات
الـهواء املحيـط .
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املــادة ( ) 2
ال يجـوز للمالك �أن يت�سبب بفعـل �أو ترك فـي زيـادة ملوثـات الـهواء املحيـط بن�سبـة تتجـاوز
الـحـدود الـمبينـة فـي الـجـدول الـمـرفق بهـذه الالئحـة .
املــادة ( ) 3
يلـتزم املـالك بـ�إن�شاء حمطة الر�صد  ,وذلك وفقا لل�ضوابط الآتية :
 - 1تكليـف ا�ست�شـاري بيـئـي لتحديـد ( )3ثـالثـة مواقـع علــى الأق ــل كخي ــارات لو�ضـع
حمطـة الر�صـد  ,ويتم اختيـار املوقع الأن�سب بعـد التن�سيـق مـع الـوزارة .
� - 2أن يـرتاوح ارتـفـاع موقـع حمطـة الـر�ص ــد  ,مـا بيـن ( )2مـرتيـن اثني ــن �إلــى ()4
�أربعـة �أمتـار مـن �سطـح الأر�ض .
� - 3أن يكون البعد بني موقع حمطة الر�صد وبني �أي عائق طبيعي �أو �صناعي م�ضروبا
فـي ( )2.5مرتين اثنني ون�صف مرت ارتفاع العائق .
املــادة ( ) 4
يـلـتـزم املـالك بـر�صـد ملوثـات الهـواء الـمحيـط حـ�سب الـطـرق القيـا�سيـة العامليـة املعتمـدة
فـي هـذا الـ�شـ�أن  ,وتقـديـم بيانات ر�صـد دوريـة من حمطـة الر�ص ــد ك ــل ( )3ثـالثـ ــة �أ�شه ــر
�إىل الدائرة املخت�صـة  ،وكلما طلـب منـه ذلـك .
املــادة ( ) 5
تتـوىل الـدائـرة املخت�صــة �إدارة �شبكـة حمطـات الر�صـد الـخا�صـة بالـوزارة  ,و�إعداد تقـاريـر
�سنويـة عن جـودة الهـواء املحيـط .
املــادة ( ) 6
للوزارة احلق فـي �إلزام املالك  -الذي تتجاوز ملوثات الهواء املحيط مل�صدره �أو منطقة
عمله احلدود امل�سموح بها � -أن يربط حمطة الر�صد اخلا�صة به ب�شبكة حمطات الر�صد
اخلا�صة بالوزارة  ,و�أن يقدم بيانات ر�صد هذه امللوثات �إلكرتونيا  ,و�أن يتخذ الإجراءات
الالزمة لتخفـيف تركيز تلك امللوثات .
-276-

املــادة ( ) 7
يلتزم املالك بال�سماح ملوظف الــوزارة املخت ــ�ص مبعاين ــة حمطــات الر�صد التابعة للم�صدر
�أو منطقة عمله  ,وذلك فـي �أي وقت .
املــادة ( ) 8
تفـر�ض على املـالك ال ــذي يـمتن ــع ع ــن ترك ـي ــب حمطـ ــة الر�صـ ــد غـرامــة �إداري ــة ال تقـ ــل
عـن ( )1000أ�لـف ريال عماين  ,مع �إلـزامـه برتكـيب املحطـة .
املــادة ( ) 9
م ــع ع ــدم الإخـ ــالل ب ـ ـ�أي عقـوبـ ــة �أ�شـ ــد ي ـنـ ــ�ص عليهـ ــا قـانـ ــون حمـايـ ــة البيئ ـ ــة ومكافحـ ــة
التـل ــوث امل�شـ ــار �إليـ ــه � ,أو �أي قـان ــون آ�خـ ــر  ,تفر�ض على كل مـن يخـالف �أحكـام هذه الالئحـة
غرام ــة �إداريــة ال تـق ــل عـن ( )500خم�سمـائـة ريـال عمانـي  ,مـع �إلزامـه بت�صحيـح املخالفـة .
وت�ضاعف الغرامة فـي حالة التكرار .
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ملـحــــق
تركيـز امللوثـات فــي الهـــواء املحيــط
امللــــــوث

احلــد الأق�صــى
متو�سط
مل�ستـوى تركيــزات امللــوث
 3الفرتة الزمنية
جزء من املليون
ميكروجرام/م لقيا�س امللوث
3
ppm

µg/m

ثاين �أك�سيد الكربيت

0.124

350

0.0532

150

�ساعـ ــة
(� )24ساعـ ــة

0.020

30

�ساعـ ــة

0.123

250

0.0691

130

�ساعـ ــة
(� )24ساعـ ــة

0.0568

120

(� )8ساع ــات

-

150

(� )24ساعـ ــة

-

65

24.3

30 mg/m3

8.11

10 mg/m3

(� )24ساعـ ــة
�ساعـ ــة
(� )8ساع ــات

Sulfur Dioxide
SO2

كربيتيد الهيدروجني
Hydrogen Sulfide
H2S

ثاين �أك�سيد النيرتوجني
Nitrogen Dioxide
NO2

الأوزون

Ozone
O3

الدقائق العالقة
PM10
PM2.5

�أول �أك�سيد الكربون

Carbon Monoxide
CO

الهيدروكربونات غري امليثانية

Non-methane Hydrocarbon
NMHC

الر�ص ـ ــا�ص
Lead
Pb

0.24

-

�أمونيـ ــا
NH3
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160

(� )3ساع ــات

1.5

(� )3أ�شه ــر

200

(� )24ساعـ ــة

قــرار وزاري
رقـــم 2017/48
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم ا�ست�صـدار الت�صاريـح البيئيـة
ا�ستنادا �إىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقـم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية ،
واعتمـاد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القــرار الــوزاري رقم  2001/187ب�إ�ص ــدار الئحــة تنظيـ ــم ا�ست�صــدار املوافق ــات البيئيـ ــة
والت�صريـح البيئي النهائي ،
و�إىل موافقــة وزارة املالي ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فـي �شـ�أن تنظيـم ا�ست�صـدار الت�صاريـح البيئيـة ب�أحكـام الالئحـة املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
ي�ستمر العمل باملوافقات البيئيـة  ،والت�صاريـح البيئـية النهائية للأن�شطة وامل�شاريع القائمة
قبل العمل ب�أحكام الالئحة املرفقة حلني انتهـاء مدتها .
املــادة الثالـثــــة
يلغى القرار الـوزاري رقـم  2001/187امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  19 :من �شعبــــــــــــان 1438هـ
املـوافـــــق  16 :من مــــــــــــــــايو 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1195
ال�صادرة فـي 2017/5/21م
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مـحمــد بن �سـالـم بن �سعيد التوبي
وزيـ ـ ـ ــر البيئ ـ ـ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املناخيـ ـ ـ ـ ــة

الئحـة تنظيـم ا�ست�صـدار الت�صاريـح البيئيـة
املـــادة ( ) 1
يكون للكلمـات والعبارات الواردة فـي هـذه الالئحة املعنى املو�ضح قرين كل منها  ،ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــوزارة :
وزارة البيئـ ــة وال�شـ ـ ـ�ؤون املناخيـ ــة .
الـــوزيــر :
وزير البيئـ ــة وال�شـ ـ ـ�ؤون املناخيـ ــة .
اجلهـة املخت�صة بالوزارة :
املديريــة العامـة لل�شـ�ؤون البـيـئـيـة  ،املديريــة العامــة للبيئــة وال�ش ـ�ؤون املناخيــة مبـحـافظــة
ظفــار  ،و�إدارات البيئة وال�ش�ؤون املناخية باملحافظات .
املـــالك :
�أي �شخـ�ص طبيعي �أو اعتباري يكـون مالكا مل�صـدر �أو ملنطقـة عمل � ،أو م�س�ؤوال عن ت�شغيلها ،
�أو �إدارتها .
امل�صــدر :
العمليــة �أو الن�شــاط الذي يحتمـل �أن يكون �سببا مبا�شــرا �أو غيــر مبا�شــر للتلوث البيئي .
منطقـة العمـل :
املوقع الربي �أو ال�ساحلـي �أو العائم فـي املوانـئ �أو امليــاه البحريــة للمنطقة االقت�صاديـة
اخلال�صة لل�سلطنة  ،والذي يوجد به م�صدر واحد �أو �أكرث .
الـت�صريـح البيـئـي :
املوافق ــة التي ت�صدرهــا اجلهــة املخت�صــة بالــوزارة  ،وتتـ�ضمــن ال�سمــاح للمالك مبمار�س ــة
ن�شاط معني بعد الت�أكد من �سالمته بيئيــا .
درا�سـة تقييـم الت�أثيـرات البيئيـة :
الدرا�سـة التي يتم �إعدادها لبيـان ما �إذا كان للم�صـدر �أو منطقـة العمـل �أي ت�أث ـيـرات �ضــارة
بالبيئـة  ،وتت�ضمن الإجراءات الكفيلة مبعاجلة تلك الت�أثريات .
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درا�سـة تقييـم املـخاطـر :
عملي ــة حتدي ــد وتقيـي ــم وتقديـ ــر م�ستـ ــوى املخاط ــر ( كيفيـا وكميـا ) وحتدي ــد الإج ــراءات
الكفيلة مبنـع �أو احلــد �أو التحكـم مب�صادر اخلطر .
منطقــة الأمــان :
املنطقة الفا�صلة بني امل�صدر �أو منطقة العمل  ،وبني منطقة �أو نظام بيئي يتطلب حماية
خا�صة .
املـــادة ( ) 2
يتــم ت�صنيـف الأن�شطــة اخلا�ضعــة لأحكام هذه الالئحـة �إىل فئـات بناء على املوقـع واملـواد
امل�ستخدمـة فـي الإنتاج والطاقة الإنتاجية ودرجة ت�أثريها على البيئة  ،وذلك على النحـو
الـوارد فـي امللحـق الأول املرفق بهذه الالئح ــة .
املـــادة ( ) 3
يك ــون تقدم املالك �إىل اجلهة املخت�ص ــة بال ــوزارة بطل ــب احل�ص ــول على الت�صري ــح البيئ ــي
وف ــق ا آلت ــي :
الفئــــة (�أ) :
يتقدم املالك بطلب احل�صول على الت�صريح البيئي وفق النموذج املعتمد من الوزارة
مرفقا به درا�سة تقييم الت�أثريات البيئية  ،على �أن يقوم ب�إعداد هذه الدرا�سة �أحد مكاتب
اال�ست�شارات البيئية املعتمدة وفقا للأ�س�س وال�ضوابط التي تقررها الوزارة فـي هذا ال�ش�أن .
الفئـــة (ب) :
يتقدم املالك بطلب احل�صـول على الت�صريح البيئـي وفق النموذج املعتمد من الوزارة دون
�إرفاق درا�سة تقييم الت�أثريات البيئية ب�شرط �إقامة امل�شروع فـي املناطــق ال�صناعيـة التابعـة
للم�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية واملناطق احلـرة واملوانـئ ال�صناعية املعتمدة .
الفئـــة (ج) :
يتقــدم املــالك بطلــب احل�ص ــول على الت�صريــح البيئي وفــق النمــوذج املعتمــد من الـوزارة ،
على �أن حتدد الوزارة املتطلبات البيئية للت�صريح البيئي بعد درا�سة وتقييم الطلب .
املـــادة ( ) 4
حتدد الوزارة منطقة الأمان  ،والأن�شطة التي ي�سمح مبزاولتها فيها .
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املـــادة ( ) 5
يجب على املالك عنــد التقدم بطلـب احل�صول على الت�صريـ ــح البيئ ــي  ،التن�سيق مع اجلهات
املخت�ص ــة لتوفي ــر منطق ــة �أم ــان حـ ــول املوق ــع املقتـرح للن�شاط  ،وفــق م ــا تقـ ــرره الـ ــوزارة
فـي هذا ال�شـ ـ�أن  ،وتقديـم ما يفيـد ذلك  ،على �أن يقــوم املخت�ص ــون بال ــوزارة مبعاينـة املوقع
املقرتح � -إذا تطلب الأمر ذلك  -متهيدا لإ�صدار الت�صريح البيئي  ،كما يجوز للوزارة طلب
درا�سة تقييم املخاطر �أو �أي درا�سات تخ�ص�صية �أخرى �إذا تطلب الأمر ذلك  ،على �أن يقوم
ب�إعداد هذه الدرا�سة �أحد مكاتب اال�ست�شارات البيئية املعتمدة وفقا للأ�س�س وال�ضوابط
التي تقررها الوزارة فـي هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 6
ت�صدر اجلهة املخت�صة بالوزارة الت�صريح البيئي للمالك بعد الت�أكد من ا�ستكمال متطلبات
احل�ص ــول على الت�صري ــح البيئ ــي  ،ومراجع ــة كاف ــة امل�ستن ــدات املطلوبــة املن�صــو�ص عليهــا
فـي املــادتني ( )3و ( )5من هذه الالئحة .
وفـي حال �إ�صدار الت�صريح البيئي حتت�سب الر�سوم املالية لكل م�صدر على حدة  ،وبعدد
امل�صادر املقامة فـي منطقة العمل .
املـــادة ( ) 7
يج ــوز لل ــوزارة بعد منح الت�صريــح البيئ ــي للمالك طلب درا�سة التدقيــق البيئي للم�صــادر
�أو مناطق العمل �أو �أي درا�سات تخ�ص�صية �أخرى �إذا تطلب الأمر ذلك .
املـــادة ( ) 8
�إذا ك ــان الت�صري ــح البيئــي يتعلق بن�شــاط تعدينــي  ،يلتزم املــالك بتقديــم �ضمــان بنك ــي
كت�أمـ ــني با�سـ ـ ــم ال ــوزارة �ص ــادر من �أحــد البن ــوك العامل ــة فـي ال�سلطن ـ ــة  ،مفت ـ ــوح امل ـ ــدة ،
وذلــك علـى النح ــو ا آلتــي :
 ( )30000ثالثــون أ�لـف ريــال عم ــاين ملناجـ ــم تعـديــن وا�ستخــراج الذه ـ ــب والف�ض ـ ــةوالبالتني واحلديـد والنحـا�س والكروم والالترايت واملعادن الأخرى .
 (� )7000سبعة �آالف ريال عماين للك�سارات واملحاجر . ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين لن�شـاط الغرابيل الآليـة �أو التنقيب واال�ستك�شـافعن الذه ــب والف�ضــة والبالتيــن واحلديد والنح ــا�س والكــروم والالترايت
واملعادن الأخرى .
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ويجوز للوزارة فـي �أي مرحلة من مراحل الن�شاط ا�ستقطاع مبلغ ال�ضمان �أو جزء منه
لتغطية تكاليف �إ�صالح الو�ضع البيئي  ،مع التزام املالك بتكملة مبلغ ال�ضمان فـي حالة
اال�ستقطاع طوال مدة الت�صريح البيئي .
ويجوز ا�سرتجاع مبلغ ال�ضمان البنكي عند انتهاء الن�شاط و�إعادة ت�أهيل املوقع وفقا
للأ�س�س وال�ضوابط التي تقررها الوزارة فـي هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 9
يجــب على امل ــالك عند اكتم ــال امل�شــروع وقبــل البــدء فـي الت�شغيــل التجريبي مبا ال يقــل
عن ( )30ثالثني يوما � ،إخطار الوزارة كتابيا با�ستيفاء جميع املتطلبــات البيئيــة للت�شغيــل
التجريبي  ،وموعده .
املـــادة ( ) 10
مينح الت�صريح البيئي ملدة �أق�صاها ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدد �أخرى مماثلة .
املـــادة ( ) 11
يجــب على امل ــالك التقــدم �إىل اجلهة املخت�صة بالوزارة بطلب جتديد الت�صريــح البيئي
قبل انتهائه مبدة ال تزيد على (� )60ستني يوما  .وفـي حالة مرور ( )30ثالثني يوما على
انتهاء الت�صريح دون التجديد تقوم اجلهة املخت�صة بالوزارة بتح�صيل الغرامات املالية
املن�صو�ص عليها فـي امللحق الثالث املرفق بهذه الالئحة  ،بالإ�ضافة �إىل حت�صيل ر�سوم
جتديد الت�صريح البيئي منذ تاريخ انتهائه .
املـــادة ( ) 12
حت�ص ــل الر�س ــوم على �إ�ص ــدار وجتدي ــد الت�صري ــح البيئــي وفقــا للملح ــق الثانــي املرف ــق
بهــذه الالئحــة .
املـــادة ( ) 13
مع عــدم الإخــالل ب�أي عقوبــة �أ�شــد ين�ص عليها قانــون حمايــة البيئــة ومكافحــة التلــوث
و�أي قانون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام هذه الالئحـة بالغرامـات الإداريـة املن�صـو�ص
عليها فـي امللحق الرابــع املرفق بهذه الالئحة .
كما يجوز للوزارة وقف الن�شاط فـي حالة ا�ستمرار املخالفة لأكرث من ( )90ت�سعني يوما ،
مع التزام املالك ب�إ�صالح الو�ضع البيئي على نفقته .
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) امللحــــق الأول ( الفئــــة �أ
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Tanning, dyeing and dressing

دباغة اجللود (باملواد الكيميائية
�أو النباتية �أو املعدنية) وتهيئتها

of skins
Dressing of fur (tanning,
dyeing, bleaching etc.)
Manufacture of artificial fur
Manufacture of patent or
metallized leathers
Manufacture of leather in the
form of strips, sheets etc.
Other activities related to
tanning and dressing of
leather; dressing and dyeing
of fur
Oil and oil products
refineries
Manufacture of light,
medium and heavy fuel oil
(e.g. petrol, kerosene, diesel
etc.)
Manufacture of refinery
gases such as ethane,
propane, butane etc.

م رقم الن�شاط
151101

1

151102

2

151103

3

151104

4

151105

5

�أن�شطة �أخرى خا�صة
، بدبغ وتهيئة اجللود
تهيئة و�صبغ الفراء

151199

6

م�صافـي النفط وم�شتقاته

192001

7

�صنع �أنواع الوقود ال�سائلة
،  الديزل،  الكريو�سني، (البنزين
) �إلخ...

192002

8

�صنع �أنواع الوقود الغازية
 البيوتان،  الإيثان، (الربوبان
) �إلخ...

192003

9

تهيئة الفراء
) �إلخ...  تنظيف،  �صباغة، (دباغة
�صنع الفراء ال�صناعي
�صنع اجللود
)(اللماعة �أو املمعدنة
�صنع اجللود على �شكل �أ�شرطة
 �إلخ... �أو �ألواح
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة �أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of illuminating
oils
Manufacture of oil-based
lubricating oils or greases
Manufacture of petroleum
jelly
Manufacture of petroleum
coke, petroleum bitumen and
asphalt materials for isolation
purpose in construction
works
Manufacture of hard-coal
fuel briquettes
Manufacture of lignite fuel
briquettes
Other activities related to
manufacture of refined
petroleum products
Manufacture of basic organic
chemicals (petrochemical
products)
Manufacture of industrial
gases, elemental gases,
liquid or compressed air,
refrigerant gases, mixed
industrial gases, inert gases
such as carbon dioxide and
isolating gases

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع زيوت الإنارة

192004

10

�صنع زيوت الت�شحيم

192005

11

�صنع اجليالتني النفطي

192006

12

�صنع كوك وقار النفط
واملواد الأ�سفلتية لأغرا�ض العزل
فـي البناء

192008

13

�صنع قوالب وقود الفحم القا�سي

192009

14

�صنع قوالب الليغنيت

192010

15

192099

16

201101

17

201102

18

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املنتجات النفطية املكررة
�صنع الكيماويات الع�ضوية
الأ�سا�سية
)(املنتجات البرتوكيميائية
�صنع الغازات ال�صناعية والهواء
،  الأ�ستيلني، امل�سال �أو امل�ضغوط
 الغازات، غازات التربيد
 والغازات، ال�صناعية املخلوطة
اخلاملة والغازات العازلة
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تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ� )
ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�صنع الأحما�ض غري الع�ضوية
(عدا حام�ض النيرتيك)
201103 19
مثل  :حام�ض الكربيتيك
والهيدروكلوريك � ...إلخ
�صنع القلويات والأمالح واملذيبات
 201104 20وغري ذلك من املركبات الع�ضوية
مبا فيها ال�صودا الكاوية

Name of Activity
Manufacture of inorganic
acids except nitric acid
Manufacture of alkalis, lyes
and other inorganic bases
except ammonia

21

201105

�صنع مواد ال�صباغة والتلوين
والدباغة ال�صناعية والطبيعية

Manufacture of dyes and
pigments from any source in
basic form or as concentrate
and tanning agents

22

201106

�صنع مركبات غري ع�ضوية �أخرى

Manufacture of other
inorganic compounds

23

201108

�صنع الغازات امل�سيلة �أو امل�ضغوطة

Manufacture of liquefied or
compressed gases

24

201199

25

201201

26

201202

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املواد الكيميائية الأ�سا�سية
�صنع اليوريا �سلفات والفو�سفات
الطبيعي اخلام و�أمالح
البوتا�سيوم الطبيعية اخلام
(ت�شمل الأ�سمدة الع�ضوية)
�صنع منتجات الأ�سمدة الأزوتية
(حام�ض النيرتيك  ،حام�ض
النيرتيك الكربيتي  ،الأمونيا ،
كلوريد الأمونيوم  ،كربونات
الأمونيوم  ،النيرتيتات  ،نرتات
البوتا�سيوم � ...إلخ)
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Other activities related
to manufacture of basic
chemicals
Manufacture of urea, crude
natural phosphates and crude
natural potassium salts
Manufacture of associated
nitrogen products: nitric
and sulphonitric acids,
ammonia, ammonium
chloride, ammonium
carbonate, nitrites and
nitrates of potassium

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of nitrogenous

�صنع الأ�سمدة النيرتوجينية
)(الأزوتية

201203

27

�صنع الأ�سمدة الفو�سفاتية

201204

28

�صنع الأ�سمدة البوتا�سية

201205

29

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
الأ�سمدة واملركبات الأزوتية

201299

30

)�صنع البال�ستيك (اللدائن
فـي �أ�شكالها الأولية

201301

31

rubber in primary forms

�صنع املطاط الرتكيبي امل�شتق
من الزيوت ب�أ�شكالها الأولية

201302

32

Manufacture of polyethylene

�صنع البويل �إيثيلني

201305

33

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
اللدائن واملطاط الرتكيبي
فـي �أ�شكالها الأولية

201399

34

�صنع املبيدات الزراعية
ومبيدات الفطريات

202101

35

�صنع مبيدات احل�شرات
والقوار�ض املنزلية

202102

36

(fertilizers)
Manufacture of phosphatic
fertilizers
Manufacture of potassic
fertilizers
Other activities related to
manufacture of fertilizers
and nitrogen compounds
Manufacture of plastics in
primary forms
Manufacture of synthetic

Other activities related to
manufacture of plastics and
synthetic rubber in primary
forms
Manufacture of fungicides
and herbicides
Manufacture of insecticides
and rodenticides
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م رقم الن�شاط

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of disinfectants

�صنع املطهرات
(لال�ستخدامات الزراعية
)واال�ستخدامات الأخرى

202103

37

، �صنع منتجات منع الإزهار
منظمات منو النبات

202104

38

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
مبيدات الآفات واملنتجات
الكيميائية الزراعية الأخرى

202199

39

202201
202202

40
41

�صنع معاجني
 �إلخ... طالء املينا �أو اخلزف

202203

42

�صنع مواد التلوين امل�ستخدمة
، فـي �صنع الدهانات
ومواد التلوين امل�ستخدمة
من الفنانني وغريهم

202204

43

�صنع املواد الال�صقة �أو مركبات
اجللفطة �أو امل�ستح�ضرات غري
احلرارية املماثلة امل�ستخدمة
فـي احل�شو �أو ت�سوية ال�سطوح

202205

44

(for agricultural and other
use)
Manufacture of antisprouting products, plant
growth regulators
Other activities related to
manufacture of pesticides
and other agrochemical
products
Manufacture of paints
Manufacture of varnishes
Manufacture of prepared
pigments and dyes, opacifiers
and colours
Manufacture of pigments
and other colouring matter
of a kind used in the
manufacture of paints or by
artists or other painters
Manufacture of adhesives
or caulking compounds and
similar non-refractory filling
or surfacing preparations

�صنع الدهانات
�صنع الورني�شات
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م رقم الن�شاط

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of organic

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط
202206

45

or varnish removers

�صنع املذيبات واملخففات املركبة
الع�ضوية و�صنع حم�ضرات �إزالة
الدهانات �أو الورني�ش

Manufacture of printing ink

�صنع �أحبار الطباعة

202207

46

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الدهانات والورني�شات
والطالءات املماثلة و�أحبار
الطباعة واملعاجني امل�ستكية

202299

47

�صنع ال�صابون بجميع �أ�شكاله
، ) جاف،  معجون، (�سائل
والورق �أو اللباد املغطى بال�صابون
و�صنع ال�شامبوهات

202301

48

، �صنع املنظفات ال�صناعية
وملمعات ومعاجني الأحذية
واخل�شب والأر�ضيات والزجاج
،  �أو الأثاث بكافة �أ�شكالها، واملعادن
، ومعاجني وم�ساحيق اجللي
، مبا فـي ذلك الورق واحل�شو
و�صنع املواد �أو امل�ستح�ضرات ذات
الفعالية فـي الغ�سيل �أو التنظيف

202302

49

composite solvents and
thinners and prepared paint

Other activities related
to manufacture of paints,
varnishes and similar
coatings, printing ink and
mastics
Manufacture of soap in all
forms (liquid, pastes, bars,
moulded), paper, wadding,
felt etc. coated or covered
with soap or detergent and
shampoos
Manufacture of industrial
detergents, polishes and
creams for leather, wood,
floors, coachwork, glass
and metal, scouring pastes
and powders, including
paper, wadding etc. coated
or covered with these and
surface-active washing
preparations
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) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of perfumes
preparations for personal
use, such as: perfumes and
toilet water
Manufacture of beauty,
make-up preparations,
manicure and pedicure
preparations etc.
Manufacture of explosives
and pyrotechnic products,
including percussion caps,
detonators, signalling flares,
fireworks etc.
Manufacture of gelatine
and its derivatives, glues
and prepared adhesives,
including rubber-based glues
and adhesives; materials used
in the finishing of textiles and
leather
Manufacture of essential oils
and chemically modified oils
and fats
Manufacture of powders
and pastes used in soldering,
brazing or welding and
substances used to pickle
metal

ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�صنع امل�ستح�ضرات العطرية
:  لال�ستخدام ال�شخ�صي مثل202304 50
العطورات �أو ماء الكولونيا
�أو التواليت
، �صنع م�ستح�ضرات التجميل
وم�ستح�ضرات العناية باليدين
 �إلخ... والأرجل

202306

51

�صنع املتفجرات واملنتجات النارية
(م�شعالت اللهب) و�صمامات
التفجري والألعاب النارية

202902

52

202903

53

202904

54

202905

55

�صنع اجليالتني وم�شتقاته
والأ�صماغ امل�شتقة من �أ�صل
حيواين والأ�صماغ املح�ضرة
الأخرى التي �أ�سا�سها املطاط
�أو اللدائن و�صنع املواد الكيميائية
امل�ستخدمة فـي �إمتام وجتهيز
املن�سوجات
�صنع الزيوت الأ�سا�سية وتعديل
: الزيوت والدهون كيميائيا مثل
البلمرة والأك�سدة
�صنع امل�ساحيق
والعجائن امل�ستخدمة فـي اللحام
 و�صنع املواد، بكافة �أ�شكاله
امل�ستخدمة فـي التنظيف
احلم�ضي لأ�سطح املعادن
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) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of anti-knock
preparations, antifreeze
preparations, other fluids
used in hydraulic fiber
transmission and composite
diagnostic or laboratory
reagents
Manufacture of
photochemical products
such as photographic plates,
films, sensitized paper and
other sensitized unexposed

ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�صنع امل�ستح�ضرات املانعة
لالرتطام وم�ستح�ضرات منع
 وال�سوائل الأخرى، التجمد
امل�ستخدمة فـي الألياف
202906 56
الهيدروليكية لنقل احلركة
والكوا�شف الكيميائية املركبة
امل�ستخدمة فـي املختربات
والت�شخي�ص
�صنع املنتجات الفوتوكيميائية
 ال�شرائح الفوتوغرافية: مثل
 �إلخ... والأفالم والورق احل�سا�س

202907

57

202910

58

202911

59

202912

60

202999

61

203002

62

materials
Manufacture of aromatic oils
Manufacture of chemicals
used in extinguishing fire
Manufacture of chemicals
that help to moisten and
chemical substances for
industrial use etc.
Other activities related
to manufacture of other
chemical products n.e.c
Manufacture of synthetic or
artificial monofilament or
strip

�صنع الزيوت العطرية
�صنع مواد كيميائية
لإطفاء احلرائق
�صنع مواد كيميائية م�ساعدة
للبلل والنفاذ ومنتجات كيميائية
 �إلخ... لال�ستخدام ال�صناعي
�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املنتجات الكيميائية الأخرى
غري امل�صنفة فـي مو�ضع �آخر
�صنع اخليوط الأحادية �أو العقد
: الرتكيبية ال�صناعية مثل
الق�ش ال�صناعي
-291-

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Other activities related to
manufacture of man-made
fibres
Manufacture of finished
or semi-finished rubber
products
Manufacture of glass in
the form of blocks, slabs,
pipes, rods, whether or
not worked, with chemical
formulations such as quartz,
colored, tinted, toughened or
laminated glass etc.
Manufacture of laboratory,
hygienic, pharmaceutical
glassware, clock or watch
glasses, optical glass and
optical elements not
optically worked
Manufacture of glass
mirrors, safety glass including
car glass and multiplewalled insulating units of
glass; cutting of glass for
manufacture of mirror

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الألياف اال�صطناعية

203099

63

�صنع منتجات مطاطية تامة
�أو غري تامة ال�صنع

221902

64

، �صنع الزجاج على �شكل كتل
 ق�ضبان �سواء كان،  �أنابيب، �ألواح
، م�شغوال �أو غري م�شغول
: �أو برتكيبات كيميائية مثل
 �أو الزجاج امللون، الكوارتز
 �إلخ... �أو امل�سلح �أو امل�سحوب

231001

65

�صنع الأدوات الزجاجية
للمختربات واال�ستعماالت املكتبية
 �إلخ... وال�صيدالنية وال�صحية
و�صنع زجاج ال�ساعات
والب�صـريات والعنا�صر الب�صرية
غري امل�شغلة على �أ�سا�س ب�صري

231004

66

�صنع زجاج الأمان
 زجاج، مبا فيه زجاج ال�سيارات
الأوعية احلافظة للحرارة
 تقطيع و�شطف، والربودة
الزجاج و�صنع املرايا

231005

67

-292-

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of glass fibres,
including glass wool and nonwoven products thereof
Manufacture of refractory
bricks, blocks, tiles etc.
Manufacture of ceramic
products which bear the
high temperatures used in
metallurgical processes
Manufacture of refractory
ceramic building materials
Other activities related to
manufacture of refractory
products
Manufacture of ceramic
bricks, roofing tiles, chimney
pots and flooring blocks
Manufacture of wall and
flooring tiles (ceramic &
faience)
Manufacture of clay
products for construction
purposes such as baked
bricks, tiles and pipes

ا�ســم الن�شــاط
رقم الن�شاط
�صنع الألياف الزجاجية مبا فيها
 ال�صوف الزجاجي ومنتجاته231099
(مبا فيها امل�ستخدم لأغرا�ض
)عزل احلرارة
�صنع الطوب والكتل والبالطات
239102
احلرارية مبا فيها الأ�سمنت
احلراري
�صنع املنتجات اخلزفية
 التي تتحمل احلرارة العالية239103
امل�ستخدمة فـي العمليات
امليتالورجية
�صنع مواد البناء اخلزفية
239105
احلرارية

م
68

69

70
71

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املنتجات احلرارية

239199

72

�صنع الطوب الرملي وكتل
الأر�ضيات وبالطات الأ�سقف
وبوتقات املداخن

239201

73

�صنع بالط احلوائط والأر�ضيات
)(ال�سرياميك والقي�شاين

239202

74

�صنع منتجات فخارية لأغرا�ض
: البناء والت�شييد مثل
القرميد واملوا�سري

239204

75

-293-

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ� )
م
76
77

78

ا�ســم الن�شــاط
رقم الن�شاط
�صنع �ألواح من اخلزف واجلرانيت
 239205والبالطات اخلزفية امل�ستخدمة
فـي الر�صف �أو الأفران
�صنع مكعبات الف�سيف�ساء
 239207وما مياثلها �سواء كانت ملمعة
�أو غري ملمعة
�صنع الأ�صناف اخلزفية
مبا فـي ذلك الأ�صناف امل�صنوعة
239301
من البور�سلني �أو ال�صيني
�أو اخلزف احلجري �أو الفخار
املقلد �أو العادي

79

239401

80

239505

81

239506

82

239602

�صنع الأ�سمنت بكافة �أنواعه

Name of Activity
Manufacture of ceramic
hearth or wall tiles
Manufacture of mosaic cubes
and the like whether or not
glazed
Manufacture of articles
of porcelain and ceramic,
stoneware, earthenware,
imitation porcelain or
common pottery
Manufacture of all kinds of
cements
Manufacture of other articles

�صنع �أ�صناف من اخلر�سانة
of concrete or cement such
�أو الأ�سمنت مثل :
as pipes, basins, reservoirs,
الأنابيب واملوا�سري والأحوا�ض
واخلزانات والأواين و�أطر النوافذ jars, window frames, statuary
and other ornamental articles
والتماثيل و�أ�صناف الزينة
Manufacture of articles of
�صنع �أ�صناف من الأ�سمنت
الأ�سب�ستو�سي �أو الأ�سمنت الليفـي asbestos-cement or cellulose
fibre-cement
ال�سيلوزي
العمليات املنفذة على الأحجار
اخل�شنة خارج املحاجر مثل :
الن�شر وال�صقل والطحن � ...إلخ
-294-

Operations carried out on

rough stone out of quarries
such as cutting, glazing,
polishing, grinding etc.

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of articles of
asphalt or similar material,
e.g. asphalt-based adhesives,
coal tar pitch etc.
Manufacture of primary
ferrous metal products in
granular or powder form in
the form of pigs, blocks or
lumps from ore or scrap
Manufacture of iron of
exceptional purity by
electrolysis or other chemical
processes, production of
pig iron and spiegeleisen in
pigs, blocks or other primary
forms
Manufacture of products of
iron or steel, stainless etc. by
stretching or hearth processes

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع �أنواع من الأ�سفلت
: �أو من مواد مماثلة مثل
زفت قطران الفحم

239902

83

�صنع منتجات �أولية من احلديد
على �شكل حبيبات �أو م�ساحيق
�أو كتل من الركائز �أو املخلفات
احلديدية

241001

84

�صنع احلديد النقي بوا�سطة
التحليل الكهربائي �أو العمليات
الكيميائية واحلديد غري
امل�صقول واحلديد الإ�سفنجي
والزهر مبا فـي ذلك م�سبوكات
حديد ال�صلب والزهر

241002

85

�صنع منتجات من احلديد
،  �إلخ... �أو من ال�صلب والفوالذ
بوا�سطة ال�سحب �أو الطرق

241003

86

�صنع �صفائح و�ألواح ولفائف
�شريطية وق�ضبان و�أ�سياخ وزوايا
و�أ�سالك ومقاطع بكافة �أ�شكالها

241004

87

Manufacture of blooms,
billets, states or other forms
of steel or alloy steel, rolled,
drawn extruded or forged
iron, steel or alloy steel
products

-295-

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ� )
ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�صنع الأنابيب واملوا�سري
 241005 88وم�ستلزمات الأنابيب والأ�شكال
املجوفة من احلديد وال�صلب
�صنع لوازم خطوط ال�سكك
241006 89
احلديدية مثل :
الق�ضبان املجمعة � ...إلخ
90

241099

91

242001

92

242002

93

242003

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع احلديد القاعدي وال�صلب
�إنتاج املعادن الثمينة اخلام
من الذهب �أو الف�ضة �أو املعادن
الثمينة الداخلة فـي جمموعة
البالتني
�إنتاج املعادن الثمينة امل�شغولة
بكافة �أ�شكالها (كتل  ،حبوب ،
�سبائك  ،ق�ضبان  ،كريات � ...إلخ)
من الذهب �أو الف�ضة �أو البالتني
�أو املعادن الثمينة الداخلة
فـي جمموعة البالتني
(عدا �صنع املجوهرات)
م�صنوعات معدنية غري عادية
مطلية �أو مغطاة �أو خملوطة
باملعادن الثمينة من الذهب
�أو الف�ضة �أو املعادن الثمينة
الأخرى
-296-

Name of Activity
Manufacture of welded
tubes, pipes and tube fittings
of iron or steel
Manufacture of railway track
constrcution materials
Other activities related to
manufacture of basic iron
and steel
Production and refining of
unwrought precious metals:
gold, silver, platinum etc.
from ore and scrap
Manufacture of wrought
precious metals in lumps,
grains, ingots, cast, bars,
pellets etc. of gold, silver,
platinum or platinum group
)metals (excluding jwellery
Manufacture of metals
coated, covered or mixed with
clad precious metals:
silver, gold or platinum rolled
onto base metals

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Smelting and rolling drag
and purification of nonferrous metal ore (excluding
precious metals) such as
copper, lead, zinc chrome, tin,
aluminum etc. and mixtures
of these metals
Production of aluminum
oxide (alumina) or half-raw
metals of nickel or copper
Manufacture of ordinary
non-ferrous metal products
such as powder, flakes, foil,
plates, sheets, wire, tubes,
pipes etc.
Other activities related
to manufacture of basic
precious and other nonferrous metals
Casting of iron and steel
(finished or semi-finished
products)
Casting of finished and
semi-finished products of
aluminium, copper, zinc etc.

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صهر ودرفلة و�سحب وتنقية
املعادن غري احلديدية اخلام
: (عدا املعادن الثمينة) مثل
 الزنك،  الر�صا�ص، النحا�س
 الأملنيوم،  الق�صدير، الكروم
 �إلخ وخالئط هذه املعادن...

242004

94

)�إنتاج �أك�سيد الأملنيوم (�ألومينا
�أو املعادن ن�صف اخلام من النيكل
�أو النحا�س

242005

95

م�صنوعات معدنية عادية غري
،  موا�سري، حديدية (�أ�سالك
،  �أوراق،  م�ساحيق، �أنابيب
) �إلخ... �صفائح

242006

96

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
الفلزات الثمينة وغري احلديدية
القاعدية

242099

97

�سبك احلديد وال�صلب
)(منتجات تامة ون�صف تامة ال�صنع

243101

98

: �سبك املعادن غري احلديدية مثل
 �إلخ... الأملنيوم والزنك والنحا�س
)(منتجات تامة ون�صف تامة ال�صنع

243201

99

-297-

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of structural
metal products and parts
thereof (towers, masts,
trusses, bridges etc.)
Manufacture of prefabricated
buildings mainly of metal
Manufacture of wet cell
batteries and primary cells
(includes cells to generate
solar energy)
Manufacture of fiber optic
cable for data transmission
Manufacture of other
electronic and electric wires
and cables

ا�ســم الن�شــاط
�صنع املنتجات املعدنية الإن�شائية
،  �أبراج،  اجل�سور: و�أجزائها مثل
 �إلخ...  عوار�ض، �أعمدة

م رقم الن�شاط
251101

100

251103

101

272001

102

�صنع كابالت الألياف الب�صرية
لنقل البيانات

273101

103

�صنع الأ�سالك والكابالت
الكهربائية والإلكرتونية
الأخرى

273200

104

�صنع �أجهزة كهربائية لو�صل
�أو قطع �أو وقاية الدوائر
، الكهربائية (مفاتيح كهربائية
 مانعات �صواعق، م�صاهر
، حمددات فولت
) �إلخ... علب تو�صيل

273303

105

�صنع املباين �سابقة ال�صنع
املكونة ب�صفة رئي�سية من املعدن
�صنع البطاريات ال�سائلة
�أو اخلاليا الأولية (ت�شمل
املرايا واخلاليا لتوليد الطاقة
)ال�شم�سية

Manufacture of electrical
devices for circuit
interrupters and for
switching or protecting
electrical circuits (electric
switches, fuses, lightning
arresters, volts determinants,
switch boxes etc.)

-298-

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

Manufacture of lighting
equipment for transportation
equipment (e.g. for motor
vehicles, aircraft, boats),
electric fireplace logs and
electric insect lamps
Manufacture of refrigerators,
freezers, washing and drying
machines and householdtype fans
Manufacture of vacuum
cleaners, space heaters,
electric water heaters, floor
polishers etc.
Manufacture of domestic

، �صنع معدات الإ�ضاءة لل�سيارات
وكتل املدافئ الكهربائية
وامل�صابيح الكهربائية ملقاومة
احل�شرات

274001

106

�صنع الثالجات واملجمدات
واملربدات والغ�ساالت واملن�شفات
واملراوح الكهربائية

275001

107

�صنع املكان�س والدفايات
، وال�سخانات الكهربائية
�أجهزة كهربائية لتلميع
 �إلخ... الأر�ضيات

275002

108

�صنع دفايات و�أجهزة طبخ
ووحدات تدفئة وت�سخني مياه
غري كهربائية

275006

109

�صنع �أجهزة اال�ستقبال
: التلفزيوين وملحقاتها مثل
 �إلخ... التلفزيون والر�سيفرات

264001

110

non-electric cooking and
heating equipment: nonelectric space heaters,
cooking ranges, grates,
stoves, water heaters, cooking
appliances, plate warmers
Manufacture of television
reception devices and
accessories such as:
television, television
receivers etc.

-299-

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

Manufacture of reception
apparatus for radio broadcasting: audio
recording and duplicating
systems, radio receivers,
stereo equipment
Manufacture of video

�صنع �أجهزة ا�ستقبال البث
 الراديو و�أجهزة: الإذاعي مثل
الت�سجيل والأجهزة الأخرى
لعر�ض الت�سجيالت ال�صوتية

264002

111

�صنع �أجهزة الفيديو وكامريات
،)الفيديو(عدا الكامريات الرقمية
و�أجهزة عر�ض ال�صور الأخرى

264003

112

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع معدات القيا�س واالختبار
واملالحة والتحكم

265199

113

�صنع �أفران �صهر و�أفران
كهربائية وغري كهربائية
لأغرا�ض ال�صهر واملعاملة
احلرارية للخامات الفلزية
وغري الفلزية واملواد الأخرى

281501

114

�صنع �أفران ومعدات الت�سخني
ال�صناعية واملختربية الكهربائية

281502

115

cassette recorders and
duplicating equipment,
household-type video
cameras (excluding digital
cameras) and other image
display devices
Other activities related to
manufacture of measuring,
testing, navigating and
control equipment
Manufacture of melting
furnaces and electric and
non-electric furnaces and
ovens for smelting purposes
and other heat treatment of
metallic and non-metallic
ores and other materials
Manufacture of electrical
and industrial and laboratory
furnaces, ovens and heaters

-300-

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ� )
م رقم الن�شاط

ا�ســم الن�شــاط

Name of Activity

�صنع �آالت ب�سيطة ومعقدة و�آالت
ثابتة ومتحركة و�آالت حممولة
بكاملها على هياكل ذات عجالت

Manufacture of simple and
complex machines, fixed
and mobile machines and
portable machines on mobile
lifting frames

116

281601

117

281902

118

281903

119

281906

120

281910

�صنع معدات
حتلية ومعاجلة املياه

121

282905

�صنع �آالت جتميع امل�صابيح
الكهربائية �أو الإلكرتونية
وما مياثلها

�صنع معدات وغرف التجميد
والتربيد وملحقاتها للأغرا�ض
التجارية مثل  :ثالجات
وفريزرات العر�ض والبيع
ومربدات املياه وال�سوائل
فـي املن�ش�آت
�صنع �أجهزة تكييف الهواء
(وحدات �أو مركزي) فريون
�أو مكيفات �صحراوية
�صنع مولدات الكهرباء العاملة
بغاز املاء �أو الأ�ستيلني �أو املولدات ،
ومراوح خم�ص�صة للتطبيقات
ال�صناعية  ،و�أغطية العوادم
لال�ستخدام التجاري وال�صناعي
و�أجهزة ومعدات الإطفاء
وال�سالمة وتعبئة طفايات احلريق

-301-

Manufacture of industrial
refrigerating or freezing
equipment, including
assemblies of major
components
Manufacture of airconditioning machines,
including for motor vehicles
Manufacture of gas
generators, non-domestic
fans, safety and fire
equipment and fire
extinguisher
Manufacture of desalination
and water treatment
equipment
Manufacture of machines
to assemble electric or
electronic lamps, tubes
(valves) or bulbs

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Construction of floating
structures: floating docks,
pontoons, coffer-dams,
floating landing stages,
buoys, floating tanks, barges,
lighters, floating cranes, nonrecreational inflatable rafts
etc.
Building of fishing boats
and fish-processing factory
vessels
Other activities related to
building of pleasure and
sporting boats
Manufacture of jewellery
of precious metal or
precious stones (include
the formulation of gold and
silver)
Manufacture of technical
or laboratory articles of
precious metal (except
instruments and parts
thereof)
Electric power generation
Other activities related to
electric power generation,
transmission and distribution

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

: ت�شييد املن�ش�آت العائمة مثل
 �أر�صفة،  العوامات، احلفارات
 �إلخ...  اخلزانات، احلفر

301102

122

�صنع قوارب وزوارق ال�صيد
وال�سفن امل�شتملة على م�صانع
جتهيز الأ�سماك

301103

123

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ببناء قوارب النزهة والريا�ضة

301299

124

�صنع احللي واملجوهرات
من املعادن الثمينة
�أو من الأحجار الكرمية
)(ت�شمل �صياغة الذهب والف�ضة

321101

125

�صنع �أ�صناف تقنية �أو �أ�صناف
للمختربات من املعادن الثمينة
)(عدا الآالت

321104

126

351001

127

351099

128

توليد الطاقة الكهربائية
�أن�شطة �أخرى خا�صة
بتوليد الطاقة الكهربائية
ونقلها وتوزيعها
-302-

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of gaseous fuels
Distribution of gaseous fuels
through mains
Other activities related
to manufacture of gas;
distribution of gaseous fuels
through mains
Desalting of water
Other activities related to
water collection, treatment
and supply
Processing and treatment of
metal waste and scrap and
other articles into secondary
raw materials
Other activities related
to metal waste and scrap
recycling
Disposal of industrial waste
Transport of gases, liquids
via pipelines (not including
water network)
Cleaning of coal
Mining of hard coal
Other activities related to
mining of hard coal

ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
352001 129
�إنتاج �أنواع الوقود الغازية
توزيع �أنواع الوقود الغازية عن
352002 130
طريق �شبكة �أنابيب رئي�سية
)(املوا�سري
�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع غاز
 وتوزيع �أنواع الوقود، اال�ست�صباح
الغازية عن طريق �أنابيب رئي�سية

352099

131

حتلية املياه

360002

132

�أن�شطة �أخرى خا�صة
بتجميع املياه ومعاجلتها وتو�صيلها

360099

133

جتهيز ومعاجلة النفايات
واخلردة الفلزية و�أ�صناف املعادن
ال�ستخدامها كمواد �أولية

383001

134

383003

135

390001

136

493001

137

051001
051002

138
139

051099

140

�أن�شطة �أخرى لإعادة دوران
النفايات واخلردة الفلزية
)(املعدنية
التخل�ص من املخلفات ال�صناعية
نقل الغازات وال�سوائل
عرب خطوط الأنابيب
)(ال ي�شمل �شبكة املياه
تنظيف الفحم
تعدين الفحم القا�سي
�أن�شطة �أخرى خا�صة بتعدين
)الفحم القا�سي (الأنفراثيت
-303-

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ� )
ا�ســم الن�شــاط

Name of Activity

م رقم الن�شاط
141

052000

تعدين الليغنيت

Mining of lignite

142

061000

ا�ستخراج النفط اخلام

143
144

062000
071000

145

072100

ا�ستخراج الغاز الطبيعي
تعدين ركازات احلديد
تعدين ركازات اليورانيوم
والثوريوم

146

072901

147

072902

148

072999

149

081002

تعدين اجلب�س والأنهيدريت

150

089101

151

089102

ا�ستخراج الأ�سمدة الطبيعية
تعدين املعادن املحتوية
على النرتوجني والبوتا�سيوم
والكربيت

تعدين و�إعداد الركازات التي
تقدر قيمتها �أ�سا�سا الحتوائها
على فلزات غري حديدية :
الأملنيوم والنحا�س والر�صا�ص
تعدين و�إعداد الركازات التي
تقدر قيمتها �أ�سا�سا الحتوائها
على الفلزات الثمينة :
الذهب والف�ضة والبالتني
�أن�شطة �أخرى خا�صة
بتعدين ركازات الفلزات
غري احلديدية الأخرى

-304-

Extraction of crude
petroleum
Extraction of natural gas
Mining of iron ores
Mining of uranium and
thorium ores
Mining and preparation
of ores valued chiefly for
non-ferrous metal content:
aluminium (bauxite), copper
and lead
Mining and preparation
of ores valued chiefly for
precious metals content:
gold, silver, platinum
Other activities related to
mining of other non-ferrous
metal ores
Mining of gypsum and
anhydrite
Extraction of natural manure
Mining of minerals
containing nitrogen,
potassium and sulpher

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ� )
م
152
153
154
155

ا�ســم الن�شــاط
رقم الن�شاط
تعدين الأ�صباغ الأر�ضية
والفلو�سبار واملعادن الأخرى
089103
التي تقدر قيمتها �أ�سا�سا
باعتبارها م�صدرا للكيميائيات
تعدين الكربيت واخلامات
089104
املحتوية على الباريوم
�أن�شطة �أخرى خا�صة
089199
بتعدين املعادن الكيميائية
ومعادن الأ�سمدة
089200
ا�ستخراج اخلث
ا�ستخراج امللح من باطن الأر�ض
مبا ي�شمل �إذابته و�ضخه
التعدين وا�ستغالل املحاجر
للح�صول على الأ�سفلت والقار
والأ�سفلتيت واحلجر الأ�سفلتي
والبيتومني ال�صلب الطبيعي
التعدين وا�ستغالل املحاجر
للح�صول على الأحجار الكرمية
والكوارتز وامليكا
�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�أن�شطة
التعدين وا�ستغالل املحاجر
غري امل�صنفة فـي مو�ضع �آخر

156

089301

157

089901

158

089902

159

089999

160

091001

حفر �آبار النفط والغاز الطبيعي

161

091002

اخلدمات املت�صلة با�ستخراج
النفط والغاز با�ستثناء خدمات
امل�سح
-305-

Name of Activity
Mining of earth colours,
fluorspar and other minerals
valued chiefly as a source of
chemicals
Mining of sulphur and ores
containing barium
Other activities related to
mining of chemical and
fertilizer minerals
Extraction of peat
Extraction of salt from
underground including by
dissolving and pumping
Mining and quarrying of
asphalt, bitumen & tar
Mining and quarrying of
gemstones, quartz, mica etc.
Other activities related to
other mining and quarrying
n.e.c
Drilling of oil and natural
gas wells
Service activities incidental
to extraction of petroleum
and natural gas, excluding
surveying

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Liquefaction and
regasification of natural gas
for purpose of transport,
done at the mine site
Exploration services, e.g.
traditional prospecting
methods, such as taking
core samples and making
geological observations at
prospective sites
Production of rice flour
Manufacture of sugar
Manufacture of newsprint
and other printing or writing
paper
Manufacture of paper ore
for conversion into towels,
napkins, facial tissues etc. and
packing paper
Manufacture of other
containers of paper and
paperboard (office box files
and similar articles, cd cases
etc.)
Manufacture of metal
containers for compressed or
liquefied gas

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

ت�سييل الغاز الطبيعي و�إعادة
حتويله �إىل غاز لأغرا�ض النقل
فـي موقع اال�ستخراج

091003

162

: خدمات اال�ستك�شاف مثل
�أ�ساليب التنقيب التقليدية
من قبيل �أخذ عينات من
جوف الأر�ض و�أعمال الأر�صاد
اجليولوجية فـي املواقع املحتملة

099010

163

�إنتاج دقيق من الأرز
�صنع ال�سكر

106103
107200

164
165

�صنع ورق ال�صحف وغريه
من �أنواع الطباعة �أو الكتابة

170104

166

�صنع خام الورق الذي ت�صنع منه
الفوط واملناديل وورق الوجه
 و�صنع ورق اللف، ونحو ذلك
والتغليف

170105

167

�صنع �أوعية التغليف الأخرى
، (علب حفظ امللفات
) �إلخ... �أغلفة الأ�سطوانات

170205

168

�صنع �أوعية للغازات امل�سالة
: �أو امل�ضغوطة مثل
�أنابيب الغاز والأوعية املماثلة

251202

169

-306-

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of gas
Construction of roads
(including roads, bridges and
tunnels)
Construction and
maintenance of railways
Construction and repair
of power, transformer,
telecommunication and radar
plants
Building of waves breakers
and sidewalk protections
Construction and
maintenance of airports and
harbours
Operation of sand and
pebble mines (crushers),
including extraction and
dredging of industrial sand,
sand for construction and
gravel, breaking and crushing
of stone and gravel
Extraction, breaking and
crushing of schist
Other activities related to
quarrying of stone, sand and
clay

ا�ســم الن�شــاط
�صنع غاز اال�ست�صباح
مقاوالت �إن�شاء الطرق (ت�شمل
)ال�شوارع واجل�سور والأنفاق

م رقم الن�شاط
352003 170
421001

171

421003

172

422005

173

429002

174

�إن�شاء و�إ�صالح املطارات واملرافئ

421002

175

ت�شغيل مناجم الرمال
 مبا فـي ذلك، �أو احل�صباء
ا�ستخراج وجتريف الرمال
ال�صناعية ورمال الإن�شاءات
واحل�صباء وتك�سري وجر�ش
)الأحجار واحل�صباء (الك�سارات

081003

176

081004

177

081099

178

�إن�شاء و�إ�صالح
خطوط ال�سكك احلديدية
�إقامة و�إ�صالح حمطات الطاقة
الكهربائية واملحوالت وحمطات
االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
والرادار
�إن�شاء كا�سرات للأمواج
واحلمايات للأر�صفة

ا�ستخراج �أحجار ال�ش�ست
وجر�شها وتك�سريها
�أن�شطة �أخرى خا�صة با�ستغالل
املحاجر ال�ستخراج الأحجار
والرمال والطفل
-307-

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of heat
insulating red and clay bricks
Other activities related to
manufacture of soft drinks;
production of mineral waters
and other bottled waters
Sewage treatment
Bleaching and dyeing of
textile fibres

ا�ســم الن�شــاط
رقم الن�شاط
�صنع الطوب الأحمر
239206
والطفلي العازل للحرارة
�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع امل�شروبات غري الكحولية
110499
و�إنتاج املياه املعدنية واملياه
الأخرى املعب�أة فـي زجاجات
 معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي370002
تبيي�ض و�صبغ
131301
وطبع الألياف الن�سيجية

م
179
180
181
182

Preparing textiles, textile
articles and yarns (by
dressing, drying, steaming,
shrinking, mending,
sanforizing, mercerizing of
textiles and textile articles)
Waterproofing and coating
of textiles
Waterproofing of garments
Other activities related to
finishing of textiles
Manufacture of matches
Manufacture of synthetic or
artificial filament yarn, such
as nylon and polyster yarn

تهيئة املن�سوجات واخليوط
بوا�سطة الدباغة والكي
 �إلخ... وال�صباغة والطباعة
ت�شميع املن�سوجات
�ضد املاء وطال�ؤها
ت�شميع املالب�س �ضد املاء
�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�إمتام جتهيز املن�سوجات
�صنع الثقاب
�صنع اخليوط ال�شعرية
: الرتكيبية �أو اال�صطناعية مثل
خيوط النايلون والبولي�سرت
 �إلخ...
-308-

131302

183

131303

184

131304

185

131399

186

202908

187

203001

188

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of rubber
plates, sheets, strip, rods,
profile shapes
Manufacture of tyre parts,
such as: interchangeable tyre
treads, tyre flaps etc.
Manufacture of products of
glass fibres

ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�صنع �ألواح وق�ضبان و�صفائح
221903 189
، و�شرائح و�أ�شكال خا�صة
من املطاط
: �صنع �أجزاء الإطارات مثل
221104 190
�أ�شرطة الإطارات �أو فتائل
 �إلخ... الإطارات القابلة للتبديل
�صنع منتجات الفايربجال�س

Manufacture of glass fabrics,
mats, mattresses and nonwoven glass panels
Producing and refining other
vegetable oils

�صنع الأقم�شة واحل�صر
واحل�شايا والألواح الزجاجية
غري املن�سوجة
�إنتاج وتكرير
الزيوت النباتية الأخرى

Extraction and refining of
fish and marine mammal oils

ا�ستخال�ص وتكرير الزيوت
من الأ�سماك والأحياء البحرية

Producing and refining corn
oil
Fish farming in sea water

�إنتاج وتكرير زيت الذرة
اال�ستزراع ال�سمكي البحري

231006

191

231008

192

104002

193

104003

194

106203

195

032101

196

Fish farming in freshwater

اال�ستزراع ال�سمكي
فـي املياه العذبة

032201

197

Purification and distribution
of water

تنقية املياه وتوزيع املياه

360001

198

Electric power transmission
and distribution

نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها

351002

199

-309-

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Exploration and prospecting
activities for oil or gas fields
Other activities related
to support activities for
petroleum and natural gas
extraction
Support activities for mining
of hard coal
Support activities for mining
of lignite
Support activities for
extraction of peat
Support activities for mining
of iron ores
Support activities for mining
of non-ferrous metal ores
Support activities for
quarrying of stone, sand and
clay
Support activities for mining
of chemical and fertilizer
minerals
Support activities for
extraction of salt
Test drilling and test hole
boring

ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�أن�شطة التنقيب
091004 200
 �أو الغاز/عن حقول النفط و
�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�أن�شطة الدعم ال�ستخراج النفط
والغاز الطبيعي

091099

201

099001

202

099002

203

099003

204

099004

205

099005

206

099006

207

�أن�شطة دعم خا�صة بتعدين
املعادن الكيميائية ومعادن الأ�سمدة

099007

208

�أن�شطة دعم خا�صة با�ستخراج امللح

099008

209

احلفر االختباري للتعدين

099009

210

�أن�شطة دعم خا�صة بتعدين
)الفحم القا�سي (الأنفراثيت
�أن�شطة دعم خا�صة
بتعدين الليغنيت
�أن�شطة دعم خا�صة
با�ستخراج اخلث
�أن�شطة دعم خا�صة
بتعدين ركازات احلديد
�أن�شطة دعم خا�صة
بتعدين ركازات الفلزات
غري احلديدية الأخرى
�أن�شطة دعم خا�صة با�ستغالل
املحاجر ال�ستخراج الأحجار
والرمال والطفل

-310-

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�أن�شطة
دعم الأعمال الأخرى للتعدين
وا�ستغالل املحاجر
�صنع لب اخل�شب
�صنع لباب وعجائن الورق
من لب اخل�شب والألياف
الأخرى والنفايات
ت�شغيل م�صانع الورق

support activities for other
mining and quarrying
Manufacture of wood pulp
Manufacture of paper pulp
from wood pulp, other fibres
and wastes
Operation of paper mills
Other activities related to
manufacture of pulp, paper
and paperboard
Other activities related to
manufacture of soap and
detergents, cleaning and
polishing preparations,
perfumes and toilet
preparations
Manufacture of
pharmaceuticals for human
use
Manufacture of
pharmaceuticals for
veterinary use

م رقم الن�شاط
099099

211

170101

212

170102

213

170103

214

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
اللباب والورق والورق املقوى

170199

215

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع ال�صابون واملنظفات
وم�ستح�ضرات التنظيف
والتلميع والعطور
وم�ستح�ضرات التجميل

202399

216

�صنع امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
لال�ستخدام الب�شري

210001

217

�صنع امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
لال�ستخدام البيطري

210002

218

-311-

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

Manufacture of medicinal

�صنع املواد الكيميائية امل�ستخدمة
active substances
فـي �صنع امل�ستح�ضرات
to be used for their
: ال�صيدالنية مثل
pharmacological properties ،  الأم�صال، امل�ضادات احليوية
in the manufacture of
، الفيتامينات
medicaments: antibiotics,
، املنتجات الهرمونية الأخرى
antisera, basic vitamins, other حام�ض ال�سال�سيليك وحام�ض
hormonal products, salicylic
،  �أ�سيتيل �سالي�سيليك- �أو
and o-acetylsalicylic acids etc.
 �إلخ... �سكر كيميائي نقي
Manufacture of radioactive
�صنع مواد الت�شخي�ص امل�شعة
in-vivo diagnostic substances
فـي الأج�سام احلية

210005

219

210007

220

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
املواد ال�صيدالنية واملنتجات
الدوائية الكيميائية والنباتية

210099

221

�صنع الإطارات املطاطية
اخلارجية والداخلية للمركبات
واملعدات والآالت املتنقلة
ولعب الأطفال والأثاث
(�صنع الإطارات الهوائية
)وامل�صمتة �أو الو�سادية

221101

222

Other activities related
to manufacture of
pharmaceuticals, medicinal
chemical and botanical
products
Manufacture of rubber tyres
for vehicles, equipment,
mobile machinery, aircraft,
toy, furniture and other uses:
pneumatic tyres and solid or
cushion tyres

-312-

) � امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة أ: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of resilient
floor coverings, such as vinyl,
linoleum etc.
Manufacture of asbestos yarn
and fabric whether or not
tailored
Manufacture of friction
material from asbestos or
other mineral substences
Other activities related to
manufacture of other nonmetallic mineral products
n.e.c.

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع �أغطية الأرا�ضي املرنة
 الفينيل واللينوليوم: مثل

222013

223

�صنع خيوط و�أن�سجة
من اال�سب�ستو�س �سواء كانت
من�سوجة �أو حماكة

239904

224

�صنع مواد احتكاك
من اال�سب�ستو�س �أو من مواد
معدنية �أو من غريها

239905

225

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
املنتجات املعدنية الالفلزية
الأخرى غري امل�صنفة
فـي مو�ضع �آخر

239999

226

�صنع �أنابيب وموا�سري و�أ�شكال
جموفة وو�صالت �أنابيب
�أو موا�سري ولوازمها من حديد
 �صنع �أنابيب وموا�سري، الزهر
غري ملحومة من ال�صلب بعملية
ال�سباكة بالطرد املركزي

243102

227

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�سبك احلديد وال�صلب

243199

228

Manufacture of tubes,
pipes and hollow profiles
and of tube or pipe fittings
of castiron, manufacture of
seamless tubes and pipes of
steel by centrifugal casting,
manufacture of tube or pipe
fittings of cast-steel
Other activities related to
casting of iron and steel

-313-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة �أ: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�سبك املعادن غري احلديدية

243299

229

�صنع الأ�سلحة والذخائر

252000

230

�صنع املركمات احلم�ضية
 �إلخ...  النيكل، من الر�صا�ص

272004

231

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع البطاريات واملراكم

272099

232

�صنع كابالت الألياف الب�صرية
لنقل ال�صور نقال مبا�شرا

273102

233

273199

cables

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع كابالت الألياف الب�صرية

234

Building of ships

بناء ال�سفن

301101

235

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ببناء ال�سفن واملن�ش�آت العائمة

301199

236

�إنتاج وتوزيع البخار واملياه
احلارة لأغرا�ض التدفئة وتوليد
الكهرباء والأغرا�ض الأخرى

353001

237

casting of non-ferrous metals
Manufacture of weapons and
ammunition
Manufacture of lead acid
accumulators, nickel acid
accumulators etc.
Other activities related to
manufacture of batteries and
accumulators
Manufacture of fiber optic
cable for live transmission of
images
Other activities related to
manufacture of fibre optic

Other activities related to
building of ships and floating
structures
Production and distribution
of steam and hot water for
heating, power and other
purposes

-314-

م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة �أ: تابـــــع
Name of Activity
Other activities related to

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�أن�شطة �أخرى خا�صة بتو�صيل
الوقود البخاري وتكييف الهواء

353099

238

�أن�شطة �أخرى خا�صة بجمع
النفايات غري اخلطرة

381199

239

industrial waste

التخل�ص من املخلفات
ال�صناعية اخلطرة

381201

240

Disposal of military waste

التخل�ص من املخلفات الع�سكرية

381202

241

Other activities related to

�أن�شطة �أخرى خا�صة
بجمع النفايات اخلطرة

381299

242

�إنتاج ال�سماد من املواد الع�ضوية

382101

243

�أن�شطة �أخرى خا�صة مبعاجلة
النفايات غري اخلطرة وت�صريفها

382199

244

معاجلة النفايات اخلطرة
وت�صريفها

382200

245

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�أن�شطة
املعاجلة وخدمات �إدارة النفايات
الأخرى

390099

246

steam and air conditioning
supply
Other activities related to
collection of non-hazardous
waste
Disposal of hazardous

collection of hazardous waste
Production of compost from
organic waste
Other activities related to
treatment and disposal of
non-hazardous waste
Treatment and disposal of
hazardous waste
Other activities related to
remediation activities and
other waste management
services

-315-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة �أ: تابـــــع
Name of Activity
Construction of airport
buildings
Other activities related to
construction of buildings
(commercial and residential
complexes)
Site preparation for mining
purposes
Cleaning and levelling of the
site
Other activities related to site
preparation
Operation of fish hatcheries
(marine)
Aquaculture activities in
salt water filled tanks or
reservoirs
Other activities related to
marine aquaculture
Operation of fish hatcheries
(freshwater)

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�إن�شاء �أبنية املطارات

410002

247

�أن�شطة �أخرى خا�صة بت�شييد
املباين (املجمعات التجارية
)وال�سكنية املتكاملة

410099

248

�إعداد مواقع لأعمال التعدين

431202

249

تنظيف وت�سوية املوقع

431203

250

�أن�شطة �أخرى
خا�صة بتح�ضري املوقع

431299

251

ت�شغيل �أحوا�ض
تفريخ الأ�سماك البحرية

032103

252

تربية الزواحف فـي خزانات
�أو �أحوا�ض ممتلئة مبياه ماحلة

032104

253

�أن�شطة �أخرى خا�صة
برتبية املائيات البحرية

032199

254

ت�شغيل �أحوا�ض تفريخ الأ�سماك
فـي املياه العذبة

032203

255

-316-

) امللحــــق الأول ( الفئــــة ب
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of paraffin

�صنع �شمع الربافـني
وال�شموع الأخرى

192007

1

�صنع �أحبار الكتابة والر�سم

202909

2

�صنع الطابوق الأ�سمنتي
املفرغ والآجار

239501

3

�صنع املارجرين
 الزيوت والدهون- وخملفات ع�صر
)(احليوانية والنباتية

104004

4

�صنع الدهون احليوانية
ال�صاحلة للأكل

104006

5

�إنتاج وتكرير زيت الزيتون

104007

6

�إنتاج وتكرير زيت عباد ال�شم�س

104008

7

104099

8

106101

9

106102

10

wax and other waxes
Manufacture of writing
and drawing ink
Manufacture of hollow
cement blocks and tiles
Manufacture of margarine
and waste of extracted
(animals & vegetables)
oils and fats
Manufacture of edible
animal fats
Producing and refining
olive oil
Producing and refining
sunflower oil
Other activities related to
manufacture of vegetable and
animal oils and fats
Grain milling and packing
(wheat, corn, barley etc.)
Rice milling, polishing
and packing

�أن�شطة �أخرى
خا�صة ب�صنع الزيوت
والدهون النباتية واحليوانية
طحن وتعبئة احلبوب
) �إلخ...  �شعري،  ذرة، (قمح
طحن وتعبئة الأرز وتبيي�ضه
-317-

م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

Milling and packing of
dried leguminous vegetables
and edible nuts

طحن اخل�ضراوات البقولية
املجففة واجلوزيات املعدة للأكل
وتعبئتها

106104

11

Manufacture of prepared
blended flour and dough
for bakerys

�صنع الدقيق والعجني للمخابز

106105

12

Manufacture of cereal
breakfast foods
(corn flakes, chips etc. )
in the form of flakes

�صنع �أطعمة الإفطار
، ) �إلخ...  �شيب�س، (كورن فليك�س
من احلبوب على �شكل رقائق

106106

13

Other activities related
to manufacture of grain
mill products

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
منتجات طواحني احلبوب

106199

14

106201

15

239208

16

Manufacture of ceramic
sanitary fixtures and other
non-structural ceramic
articles

�صنع الن�شا من الذرة �أو الأرز
�أو احلبوب الأخرى �أو البطاطا
�أو من النباتات الأخرى
�صنع التجهيزات ال�صحية
اخلزفـية مبا فـيها جتهيزات
ال�صرف ال�صحي والأ�صناف
اخلزفـية غري الإن�شائية

Other activities related
to manufacture of clay
building materials

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
املنتجات الطفلية الإن�شائية

239299

17

Manufacture of ceramic
tableware and other
domestic or toilet articles

�صنع �أدوات املائدة والطهي
من اخلزف وال�صيني
والأ�صناف الأخرى امل�ستخدمة
للأغرا�ض املنزلية

239302

18

Manufacture of starches
from rice, potatoes, maize etc.

-318-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of electrical
insulators and insulating
fittings of ceramics

�صنع العوازل الكهربائية
من اخلزف �أو ال�صيني
امل�ستخدمة فـي الآالت
واملاكينات والأجهزة الكهربائية

239306

19

Other activities related
to manufacture of other
porcelain and ceramic
products

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املنتجات الأخرى
من البور�سلني واخلزف

239399

20

Manufacture of all types of
knitted and crocheted fabrics

�صنع �أقم�شة الرتيكو
والكرو�شيه بجميع �أنواعها

139101

21

Manufacture of textile wicks,
hosepiping, transmission
or conveyor belts or belting
(whether or not reinforced
with metal or other material)

�صنع فتائل وخراطيم
و�أنابيب ن�سيجية مبطنة
�أو مقواة �أو مزودة مبواد �أخرى

139907

22

Other activities related
to manufacture of other
textiles n.e.c

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
من�سوجات �أخرى غري م�صنفة
فـي مو�ضع �آخر

139999

23

Manufacture of ceramic
laboratory, chemical
and industrial products

�صنع ال�سلع اخلزفـية املختربية
�أو الكيميائية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية

239303

24

Other activities related to
manufacture of articles of
concrete, cement and plaster

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع �أ�صناف من اخلر�سانة
والأ�سمنت واجل�ص

239599

25

-319-

م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of stone
articles including sculptures,
paintings, decorative items
and the like
Manufacture of articles of
non-metallic yarn or fabric
such as headgear, footwear,
cords etc
Manufacture of compact
discs (cds)
Production of meat products
(sausages, burger, mince
meat, dried etc )
Other activities related
to processing and
preserving of meat
Production of fish
products: cooked fish,
fish fillets, roes etc.,
fresh or frozen
Manufacture of fish
products (meal, mince etc.)
Production of caviar
and caviar substitutes

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع منتجات الأحجار
مثل التماثيل واللوحات
و�أ�صناف الزينة وما �شابهها

239603

26

�صنع �أ�صناف من خيوط و�أن�سجة
لأغطية الر�أ�س �أو الأحذية
 �إلخ... �أو احلبال

239903

27

�صنع الأقرا�ص املدجمة

264005

28

�صنع منتجات اللحوم
،  مرتديال،  برجر، (�سجق
) �إلخ...  جمفف،  م�سحوق، دقيق

101004

29

�أن�شطة �أخرى خا�صة
بتجهيز وحفظ اللحوم

101099

30

102004

31

102005

32

102007

33

�إنتاج منتجات الأ�سماك
كال�سمك املطبوخ و�شرائح ال�سمك
،  �إلخ... والبطارخ والكافـيار
الطازجة واملجمدة
�صنع منتجات ال�سمك
) �إلخ...  جري�ش، (دقيق
�إنتاج الكافـيار وبدائله

-320-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Other activities related
to processing and

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

preserving of fish,
crustaceans and molluscs

�أن�شطة �أخرى خا�صة
بتجهيز وحفظ ال�سمك
والق�شريات والرخويات

102099

34

Producing and
refining sesame oil

�إنتاج وتكرير زيت ال�سم�سم

104001

35

glucose syrup, maltose

�صنع اجللوكوز و�شراب اجللوكوز
)و�سكر ال�شعري (امللتوز

106204

36

Other activities related to
manufacture of starches and
starch products

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الن�شا ومنتجات الن�شا

106299

37

�صنع الكاكاو على �شكل عجينة
�أو �ألواح �أو م�سحوق �أو زبدة
�أو دهن �أو زيت الكاكاو

107306

38

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الكاكاو وال�شكوالتة
واحللويات ال�سكرية

107399

39

107902

40

107903

41

spices and spices broths,
vinegar and yeast

، �صنع احل�ساء بكافة �أ�شكاله
و�صنع التوابل ومرق التوابل
واخلل واخلمرية

107904

42

Manufacture of molasses
and sugar honey

)�صنع الع�سل الأ�سود (الدب�س
وع�سل ال�سكر

107905

43

Manufacture of glucose,

Manufacture of cocoa in the
form of paste, blocks, powder,
butter, fat or oil
Other activities related
to manufacture of cocoa,
chocolate and sugar
confectionery
Manufacture of infant
formula and baby foods
Refining and grinding salt
Manufacture of soups in
all forms, manufacture of

�صنع �أغذية الأطفال الر�ضع
و�صغار الأطفال
تكرير وطحن ملح الطعام

-321-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of extracts
and flavorings for food
and beverages

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط
107906

44

(rose water, vanilla etc. )

�صنع خال�صات ومك�سبات الطعم
للمواد الغذائية وامل�شروبات
) �إلخ...  الفانيليا، (ماء الورد

Other activities related to
manufacture of other food
products n.e.c

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع منتجات الأغذية الأخرى
غري امل�صنفة فـي مو�ضع �آخر

107999

45

animals (feed concentrates,
cattle feed)

�صنع �أعالف للحيوانات
) �أعالف املا�شية، (الأعالف املركزة

108001

46

Manufacture of feeds for
birds and poultry

�صنع �أعالف الدواجن والطيور

108002

47

pets (dogs, cats, fish)

�صنع �أعالف احليوانات الأليفة
) ال�سمك،  القطط، (الكالب

108003

48

Other activities related
to manufacture of
prepared animal feeds

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
الأعالف احليوانية املح�ضرة

108099

49

Manufacture of beverage
flavoring with extracts
and fruit spirits

�صنع امل�شروبات املنكهة
بخال�صات �أو �أرواح الفاكهة

110402

50

Production and bottling
of mineral water

�إنتاج وتعبئة املياه املعدنية

110403

51

عمليات التجهيز الأخرى للورق
والورق املقوى لإنتاج الورق
 �إلخ... امل�شرب واملطلي واملجعد

170106

52

Manufacture of feeds for

Manufacture of feeds for

Further processing of paper
and paperboard to produce
coated, crêped, crinkled
paper and paperboard etc.

-322-

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب )
م رقم الن�شاط
53

170904

54

170905

55

170906

56

170907

57

170910

58

170999

59

131101

ا�ســم الن�شــاط

Name of Activity

�صنع الدفاتر والكرا�سات
املدر�سية  ،والأ�صناف املكتبية
واملدر�سية والتجارية الأخرى
الورقية
�صنع الورق ال�صحي واملناديل
ومناديل التنظيف واملنا�شف
والفوط ال�صحية وفوط الأطفال
واملائدة وح�شوات امت�صا�ص
النزيف � ...إلخ  ،والأنواع الأخرى
من املنتجات الورقية
ذات اال�ستخدام ال�شخ�صي
�صنع منتجات ورقية للأغرا�ض
املنزلية مثل الأطباق والأكواب
وال�صواين � ...إلخ
�صنع قوالب و�شرائح ورقائق
الرت�شيح من عجينة الورق
�صنع ورق الكتابة والر�سم
والطباعة والورق ال�شفاف
وامل�صقول والورق امل�صمغ
�أو الال�صق اجلاهز لال�ستعمال
والأنواع الأخرى
�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
�أ�صناف �أخرى من الورق
والورق املقوى
غزل وحت�ضري
القطن �أو ال�صوف

Manufacture of school
exercise books and other
similar educational and
commercial stationery

-323-

Manufacture of cleansing
tissues, handkerchiefs,
"towels, serviettes
toilet paper, sanitary towels
and tampons, napkins and
napkin liners for babies and
personal hygiene paper
Manufacture of
household paper such
as cups, dishes, trays etc.
Manufacture of filter paper
and paperboard
Manufacture of printing,
writing paper, self-copy
paper, gummed or adhesive
paper etc. ready for use
Other activities related to
manufacture of other articles
of paper and paperboard
Preparation and spinning
of cotton or wool

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Preparation and spinning of
artificial yarns such as nylon

غزل وحت�ضري اخليوط
ال�صناعية كالنايلون والديلون

131102

60

Manufacture of yarn or

�صنع اخليوط
لأغرا�ض اخلياطة واحلياكة

131103

61

�أن�شطة �أخرى خا�صة
بتح�ضري وغزل �ألياف املن�سوجات

131199

62

�صنع البطانيات
و�سجاد ال�صالة وال�سفر

139203

63

�صنع مناديل
وفوط ومنا�شف الأطباق

139204

64

ق�ص وتف�صيل اخليام والأ�شرعة
وال�شاالت و�أغطية ال�سيارات
 �إلخ... والأثاث والآالت والب�ضائع

139205

65

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
املن�سوجات اجلاهزة با�ستثناء
امللبو�سات

139299

66

�صنع الب�سط وال�سجاد

139301

67

thread for weaving or sewing
Other activities related to
preparation and spinning
of textile fibres
Manufacture of blankets
and rugs for praying
and travelling
Manufacture of dust cloths,
dishcloths and similar articles
Manufacture of tents, sails,
sunblinds and covers for cars,
machines, furniture etc.
Other activities related to
manufacture of made-up
textile articles, except apparel
Manufacture of carpets
and rugs

-324-

م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of moquette

�صنع املوكيت

139302

68

Manufacture of mats from
cotton or synthetic fibers

�صنع احل�صري من الن�سيج
�أو القطن �أو الألياف ال�صناعية

139303

69

Other activities related
to manufacture of carpets
and rugs

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الب�سط وال�سجاد

139399

70

Manufacture of cordages

�صنع احلبال الغليظة
امل�ستخدمة فـي ال�سفن

139401

71

Manufacture of felt
(impregnated or covered)

�صنع �أنواع اللباد
)(م�شربا �أو مغطى

139905

72

Manufacture of metallized
yarn or gimped yarn and
fabrics impregnated,
coated, covered or laminated
with plastics

�صنع خيوط معدنية
�أو ن�سيجية و�صنع �أقم�شة
م�شربة �أو مغطاة �أو مطلية
مبطاط �أو لدائن وما �شابهها

139906

73

Manufacture of saddlery and
harness and their accessories

�صنع ال�سروج
والأعنة اجللدية وم�ستلزماتها

151204

74

Manufacture of
medical cotton

�صنع القطن الطبي وم�شتقاته

210006

75

Manufacture of plastic
products such as: plastic
plates, sheets, blocks, film, foil,
strip, pipes and hoses; hose
and pipe fittings etc.

: �صنع منتجات من اللدائن مثل
،  �صفائح،  �شرائح، �ألواح
 موا�سري وخراطيم، �أ�شرطة
 �إلخ... ولوازمها

222004

76
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م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of builders’
plastics ware, such as: plastic
doors, windows, frames,
shutters, blinds, skirting
boards, insulating fittings,
parts of lighting fittings

 النوافذ: �صنع لوازم البناء مثل
والأبواب وال�ستائر ولوازم العزل
ومنع الت�سرب ولوازم الإنارة
، و�أغطية الأ�سقف على �شكل لفات
امل�صنوعة من اللدائن

222006

77

Manufacture of plastic
articles for the packing of
goods: plastic bags, sacks,
containers, boxes, cases,
carboys, bottles etc.

�صنع منتجات خا�صة بالتعبئة
 العلب: والتغليف مثل
 �إلخ... وال�صناديق والقوارير

222007

78

Manufacture of plastic
tableware, kitchenware and
toilet articles

�صنع الأدوات املنزلية
و�أدوات املطبخ والزينة

222008

79

Manufacture of
plastic tubes

�صنع الأنابيب البال�ستيكية

222010

80

Manufacture of
polythene bags

�صنع الأكيا�س مبا فـيها
�أكيا�س بويل ايثيلني وبال�ستيك

222011

81

Other activities related to
manufacture of plastics
products

�أن�شطة �أخرى
خا�صة ب�صنع املنتجات اللدائنية

222099

82

Manufacture of kitchen tools,
tableware, bottles and other
containers of glass

�صنع �أدوات املطبخ واملائدة
والعبوات والأوعية الزجاجية

231003

83

Manufacture of glassware
used in imitation jewellery

�صنع الأ�صناف الزجاجية
امل�ستخدمة فـي �صنع املجوهرات
املقلدة

231007

84
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م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of pottery
products including
pots, jars etc.

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

: �صنع منتجات الفخار مثل
 �إلخ...  الأزيار، القلل

239305

85

�إنتاج �أحجار رحى الطواحني
و�أحجار ال�سن وال�صقل
 �إلخ... وال�شحذ

239906

86

�صنع وتركيب املنتجات املعدنية
امل�صنوعة من �أجزاء فـي الوحدة
ذاتها وامل�ستخدمة فـي البناء
 النوافذ والأبواب: والت�شييد مثل
وال�سالمل واملظالت و�أ�شغال
)معدنية مماثلة (ور�ش احلدادة

251105

87

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع �أدوات
القطع والعدد اليدوية والأدوات
املعدنية العامة

259399

88

: �صنع م�شابك تثبيت معدنية مثل
امل�سامري والدبابي�س وال�صواميل
واحللقات ب�أنواعها

259901

89

Manufacture of millstones,
sharpening or polishing
stones and natural or artificial
abrasive products, including
abrasive products on a soft
base (e.g. sandpaper)
Manufacture and installation
of metal products made
of parts in the same unit
used in construction such
as doors, windows and their
frames, shutters and gates
(metal workshops)
Other activities related to
manufacture of cutlery, hand
tools and general hardware
Manufacture of metal staples
such as nails, pins, rivets,
washers and similar nonthreaded products
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of metal cable,
plaited bands and similar
articles made of iron, steel,
aluminium or copper

�صنع كابالت و�شرائط معدنية
من احلديد �أو النحا�س
�أو الأملنيوم

259902

90

Manufacture of articles
made of wire: barbed wire,
wire fencing, grill, netting,
cloth etc.

: �صنع �أ�صناف من الأ�سالك مثل
 �شبك،  �سياج، �سلك �شائك
 �إلخ... ممدد

259903

91

Manufacture of metal
containers used in transport
and packing of goods, such
as: pails, cans, drums, buckets,
boxes, tins and cans for food
products and collapsible
tubes and boxes

�صنع الأوعية املعدنية امل�ستخدمة
: فـي نقل وتعبئة ال�سلع مثل
الرباميل والدالء وال�صناديق
 �إلخ... والعلب

259904

92

Manufacture of metal
household articles : flatware
(plates, saucers etc.),
hollowware (pots, kettles
etc.), dinnerware ( bowls,
platters etc.), saucepans,
frying pans, other nonelectrical utensils for use at
the table or in the kitchen,
small hand-operated kitchen
appliances and accessories,
metal scouring pads, baths,
sinks, washbasins
and similar articles

�صنع الأواين املعدنية املجوفة
وما مياثلها من �أدوات املطبخ
، واملائدة و�أدوات ال�شوي والقلي
و�صنع الأدوات ال�صحية املعدنية
املطلية بالنيكل من �أحوا�ض
ومغا�سل وما �شابهها

259905

93
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م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of springs
(except watch springs), safes,
strongboxes, armoured doors,
metal signs and lighting
columns and booths

�صنع النواب�ض (اليايات) عدا
 اخلزائن, نواب�ض ال�ساعات
احلديدية والأبواب امل�صفحة
لأغرا�ض احلماية و�أعمدة
وكبائن الإنارة و�إ�شارات املرور

259906

94

Manufacture of metal goods
for office use, except furniture

�صنع الأدوات املعدنية للمكاتب
)(عدا الأثاث املعدين

259907

95

Other activities related to
manufacture
of other fabricated metal
products n.e.c

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
منتجات املعادن امل�شكلة الأخرى
غري امل�صنفة فـي مو�ضع �آخر

259999

96

Manufacture of electric
rotary transformers

�صنع حموالت كهربائية دوارة

271003

97

Manufacture of electrical
switchboards (including
control panels)

�صنع لوحات مفاتيح الكهرباء
مبا فـيها لوحات التحكم العددية

271004

98

Other activities related
to manufacture of electric
motors, generators,
transformers and
electricity distribution
and control apparatus

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
املحركات واملولدات واملحوالت
الكهربائية و�أجهزة توزيع
الكهرباء والتحكم فـيها

271099

99

Manufacture of mechanism
or manual pumps for liquids

�صنع م�ضخات لل�سوائل
�آلية �أو يدوية

281301

100
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م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of air or

�صنع م�ضخات الهواء �أو تفريغ
الهواء �أو �ضواغط الهواء
�أو الغازات الأخرى

281302

101

�صنع حنفـيات وحماب�س
و�صمامات وما مياثلها
من �أجهزة للأنابيب
وجدران املراجل وال�صهاريج

281303

102

�صنع الأثاث من اخل�شب
للمنازل والفنادق واملكاتب
 �إلخ... واملحالت التجارية

310002

103

، �صنع الأثاث من اخليزران
،  اجللود،  الق�ش، الق�صب
،  �إلخ...  اللدائن، الزجاج
لكافة الأغرا�ض

310004

104

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الأثاث

310099

105

�صنع �أقالم من جميع الأنواع
، ) ر�صا�ص،  جاف، (�سائل
ر�صا�ص �أقالم

329011

106

vacuum pumps, air or other
gas compressors
Manufacture of taps and
valves and similar appliances
for pipes, boiler and tanks
Manufacture of wooden
furniture for household,
hotel, office, restaurants etc.
Manufacture of furniture
made of bamboo, cane, straw,
leather, glass, plastics etc.,
for all purposes
Other activities related
to manufacture of furniture
Manufacture of pens and
pencils of all kinds whether
or not mechanical;
manufacture of pencil leads
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م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

Manufacture of date, sealing
or numbering stamps, handoperated devices
for printing, or embossing

 �أ�شرطة، �صنع �أنواع الأختام
329012

107

 جلود، �صنع �شموع وفتائل
 زهور وثمار و�أغ�صان، طيور
 مظالت هبوط، �صناعية
 مناخل،  لعب فكاهية، دوارة
 احلقائب، يدوية وغرابيل
 خردوات وحلي، واملالب�س
 �أعالم،  حتنيط طيور، الأزياء
،  عالمات جتارية، و�شعارات
 �إلخ... مواد العر�ض والإعالن

329015

108

of high tension generators

جتميع و�صيانة
مولدات ال�ضغط العايل

331216

109

Dissolving grease

تذويب ال�شحوم

101005

110

Extraction and refining of

ا�ستخال�ص وتكرير
الدهون احليوانية

101006

111

labels, hand printing sets,
prepared typewriter ribbons

 �أدوات ولوازم، للآالت الكاتبة
الفنانني الت�شكيليني

and inked pads, fine artists
tools and supplies
Manufacture of miscellaneous
articles: candles, tapers and
the like; bouquets, wreaths
and floral baskets; artificial
flowers, fruit and foliage;
jokes and novelties; hand
sieves and hand riddles;
tailors’ dummies; burial
caskets etc.
Assembly and maintenance

animal fats
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تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب )
م رقم الن�شاط

ا�ســم الن�شــاط

Name of Activity

حفظ الأ�سماك واملنتجات
ال�سمكية والأحياء املائية
الأخرى عن طريق التعليب
حفظ الأ�سماك واملنتجات
ال�سمكية والأحياء املائية الأخرى
بوا�سطة التجفـيف �أو التدخني
�أو التمليح
حفظ الأ�سماك واملنتجات
ال�سمكية والأحياء املائية الأخرى
عن طريق التربيد �أو التجميد

Preservation of fish,

112

102001

113

102002

114

102003

115

103001

حت�ضري �أو تعليب �أو حفظ
الفواكه وع�صريها

116

103002

حت�ضري �أو تعليب �أو حفظ
اخل�ضراوات الطازجة
�أو املطبوخة وع�صريها

117

103004

جتفـيف وتعبئة التمور والعنب
والتني و�صنع منتجاتها

118

103005

119

103006

�صنع �صل�صة الطماطم
�صنع املربى واملرمالد
وهالمات املائدة (اجليلي)
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crustaceans and molluscs
by canning
Preparation and preservation
of fish, crustaceans and
molluscs by drying,
smoking or salting
Preservation of fish,
crustaceans and molluscs
by cooling or freezing
Processing, preserving
or canning of fruits and
fruit juice
Processing, preserving or
canning of fresh or cooked
vegetables and vegetable juice
Drying and packing of dates,
grapes, fig and manufacturing
of their products
Manufacture of tomato paste
Manufacture of jams
and jellies

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of pickles
Manufacture of potato chips

ا�ســم الن�شــاط
�صنع املخلالت والطر�شي
)(التخليل
�صنع رقائق البطاط�س

م رقم الن�شاط
103007

120

103010

121

جتفـيف اخل�ضر البقولية
بالو�سائل ال�صناعية

103011

122

)�صنع التوفو (عجينة البقول

103012

123

Production of dried
leguminous vegetables
(by industrial ways)
Manufacture of tofu
(bean curd)
Other activities related to
processing and preserving
of fruit and vegetables
Filling of vegetable oils and
fats after refining

�أن�شطة �أخرى خا�صة بتجهيز
وحفظ الفاكهة واخل�ضر

103099

124

تعبئة الزيوت والدهون النباتية
بعد تكريرها

104005

125

Processing, pasteurizing,
bottling or filling the fresh
or fermented milk

جتهيز وب�سرتة وتعبئة احلليب
واللنب الطازج

105001

126

،  الق�شدة، )�إنتاج الروب (الزبادي
 �إلخ...  ال�سمن، الزبدة

105002

127

�إنتاج �أنواع الأجبان
) �إلخ...  مطبوخ،  جاف، (�أبي�ض

105003

128

�صنع احلليب املجفف
(البودرة) واملكثف

105004

129

)�صنع املثلجات (الآي�س كرمي

105005

130

�صنع الالكتوز والكاريني

105006

131

Production of yoghurt,
butter, cream, ghee etc.
Production of cheese
(white, solid,
processed etc.)
Manufacture of dried
(powder) and
concentrated milk
Manufacture of ice cream
and other edible ice
Manufacture of casein
or lactose
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تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب )
ا�ســم الن�شــاط

Name of Activity

م رقم الن�شاط
132

105099

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع منتجات الألبان

Other activities related
to manufacture of dairy
products

133

108004

�صنع بدائل اللنب
لر�ضاعة �صغار احليوانات

Manufacture of milk
alternatives for feeding young
animals

134

110401

135

152002

�صنع امل�شروبات الغازية املرطبة
�صنع �أنواع الأحذية الرجالية
والن�سائية و�أحذية الأطفال
امل�صنوعة من املطاط �أو اللدائن
�أو اخل�شب

136

152003

�صنع الأحذية الريا�ضية

137

152004

138

152099

Manufacture of soft drinks
Manufacture of men, women
and children footwear of
rubber, plastic or wood
Manufacture of sports
footwear

�صنع وتف�صيل �أجزاء الأحذية
(وجوه  ،كعب � ...إلخ)
�أن�شطة �أخرى
خا�صة ب�صنع الأحذية

Other activities related to
manufacture of footwear

139

170901

�صنع احل�شو من املواد الن�سيجية
مثل احلفاظات ال�صحية � ،سدادات
قطنية لوقف النزيف

Manufacture of textile
wadding and articles of
wadding: sanitary towels,
tampons etc

140

162201

�صنع العوار�ض ودعائم الأ�سقف
وال�سقاالت اخل�شبية والأ�صناف
اخل�شبية امل�ستخدمة فـي البناء
والت�شييد كاجلملونات اخل�شبية
�سابقة التجهيز بالغراء
�أو املو�صولة باملعادن

Manufacture of wooden
beams, rafters, roof struts,
glue-laminated or metal
connected prefabricated
wooden roof trusses
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Manufacture of parts of
)footwear (tops, heels etc.

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of wooden
stairs, railings, balconies,
parquet floor blocks, strips
etc. , assembled into panels

�صنع ال�سالمل والدرابزينات
وال�شرفات اخل�شبية والقطع
املربعة وامل�ستطيلة و�شرائح
�أر�ضيات الباركيه املجمعة
فـي �ألواح

162203

141

Manufacture of wooden
beadings and mouldings,
shingles and shakes

�صنع احللي اخل�شبية املحدبة
والقوالب والألواح اخل�شبية
لك�ساء الأ�سقف واجلدران
الداخلية

162204

142

Manufacture of prefabricated
buildings, or elements thereof,
predominantly of wood

�صنع املباين اخل�شبية
�سابقة التجهيز

162205

143

Manufacture of folding
paperboard containers
(carton), boxes
and cases of non-corrugated
paper or paperboard

،  �صناديق، �صنع علب كرتون
�شنط مطوية �أو مفردة
من الورق �أو من الورق املقوى
)(غري مموج

170203

144

Manufacture of hand tools
of a kind used in agriculture,
carpentry, mechanical
assembly work, digging,
construction etc.

�صنع العدد اليدوية امل�ستخدمة
فـي �أعمال الزراعة والنجارة
 �إلخ... وامليكانيكا واحلفر والبناء

259303

145

Tyre rebuilding

�إعادة �صنع الإطارات

221102

146

Manufcature of all kinds
of cement tiles and mosaic

�صنع البالط واملوازيكو
الأ�سمنتي بكافة �أ�صنافه

239502

147
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م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of physical
properties testing and
inspection equipment,
pneumatic gauges, pressure
or fluid density
measurement devices etc.

�صنع �آالت و�أجهزة اختبار
وحتليل اخلوا�ص الطبيعية
 �أجهزة قيا�س �ضغط، للمواد
 �إلخ... �أو كثافة ال�سوائل

265108

148

Manufacture of mechanical
machinery for agriculture
such as: tractors, mowers,
including lawnmowers,
agricultural self-loading or
self-unloading trailers or
semi-trailers

�صنع وجتميع �آالت ومعدات
: ميكانيكية زراعية مثل
 وحراثات، )جرارات (تراكتورات
ومقطورات ذاتية التحميل
والتفريغ ومعدات مناولة زراعية
 �إلخ... و�أجهزة ري حموري

282101

149

Other activities related to
manufacture
of motor vehicles

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املركبات ذات املحركات

291099

150

292001

151

292002

152

292003

153

292004

154

Manufacture of bodies,
including cabs for
motor vehicles
Manufacture of trailers
and semi-trailers: caravan
trailers etc
Manufacture of tankers
Manufacture of containers
and removal trailers

�صنع الأبدان امل�صممة
مبا فـيها املق�صورات لرتكيبها
على هياكل ذات حمركات
�صنع مركبات مقطورة ون�صف
مقطورة مبا فـيها الكارافان
والتي جتر بوا�سطة ال�سيارات
�صنع خزانات خا�صة
لنقل ال�سوائل
�صنع حاويات لنقل الب�ضائع
)(كونتريات
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م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of parts of
trailors and semi-trailors

Manufacture of malt
liquors and malt

�صنع �أجزاء املركبات
املقطورة ون�صف املقطورة
تقطري امل�شروبات الروحية
وتكريرها وخلطها
�صنع الأنبذة
�صنع امل�شروبات الكحولية
من ال�شعري و�صنع م�شروب ال�شعري

Manufacture of
tobacco products

م رقم الن�شاط
292005

155

110100

156

110200

157

110300

158

�صنع منتجات التبغ

120000

159

Impregnation or chemical
treatment of wood
with preservatives or
other materials

ت�شريب اخل�شب �أو معاجلته
كيميائيا مبواد حافظة

161003

160

Manufacture of corrugated
paper and paperboard

�صنع الورق والورق املقوى
(الكرتون) املموج

170201

161

Manufacture of containers
of corrugated paper or
paperboard for foods,
beverages and other purposes

�صنع �أوعية من الورق �أو من
الورق املقوى املموج للأغذية
وامل�شروبات والأغرا�ض الأخرى

170202

162

Manufacture of sacks
and bags of paper

�صنع زكائب و�أكيا�س ورقية

170204

163

Manufacture of multi-layer
(carton) paperboard and
compact paperboard used in
construction and other work

�صنع الورق املقوى
)متعدد الطبقات (الكرتون
و�صنع الورق املقوى امل�ضغوط
امل�ستخدم فـي البناء والت�شييد
والأعمال الأخرى

170206

164

Distilling, rectifying and
blending of spirits
Manufacture of wines
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Other activities related
to manufacture of corrugated
paper and paperboard
and of containers of paper
and paperboard
Manufacture of duplicator
stencils and carbon paper
in different sizes
Manufacture of decorations
paper, artificial paper,
wallpaper and similar wall
coverings etc.
Manufacture of preparations
for perfuming or deodorizing
rooms, deodorants
and bath salts

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
الورق املموج والورق املقوى
، والأوعية امل�صنوعة من الورق
والورق املقوى

170299

165

�صنع ورق الكربون وورق الن�سخ
والنقل ب�أحجام خمتلفة

170902

166

�صنع ورق الزينة والورق
ال�صناعي وورق اجلدران
 �إلخ... والتف�صيل

170908

167

�صنع م�ستح�ضرات تعطري الغرف
و�إزالة الروائح ومزيالت الروائح
و�أمالح اال�ستحمام

202303

168

�صنع م�ستح�ضرات احلالقة
ومزيالت وفرد ال�شعر بكافة
�أ�شكالها واجللي�سرول اخلام

202305

169

Manufacture of shaving
preparations, including
pre-shave and aftershave
preparations, hair lacquers,
waving and straightening
preparations, depilatories and
crude glycerol
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of dentifrices

�صنع م�ستح�ضرات تنظيف الفم
�أو الأ�سنان مبا فـيها معاجني
�أو م�ساحيق تثبيت الأ�سنان
ال�صناعية
�صنع ال�شمع اال�صطناعي
وال�شمع املح�ضر
املكون من خماليط ال�شموع

and preparations for oral
hygiene, including denture
fixative preparations
Manufacture of artificial
waxes and prepared waxes

م رقم الن�شاط
202307

170

202308

171

�صنع لوازم �صحية من اللدائن
 �أحوا�ض الغ�سيل: مثل
 �إلخ... واال�ستحمام واملراحي�ض

222005

172

�صنع �أ�صناف �أخرى مثل �أغطية
 لوازم،  لوازم الأثاث، الر�أ�س
 �إلخ... مكتبية ومدر�سية

222009

173

222012

174

222014

175

222015

176

Manufacture of plastic
sanitary ware, such as:
plastic baths, shower baths,
washbasins, lavatory pans,
flushing cisterns etc.
Manufacture of other
plastic products, such as:
plastic headgear, fittings for
furniture, office or school
supplies etc.
Plastic waterbed mattresses

Manufacture of combs, plastic
hair curlers, plastic novelties
Manufacture of
rotomould products

�صنع ح�شايا الأ�سرة املائية
اللدائنية
�صنع الأم�شاط وبكرات متويج
ال�شعر اللدائنية ومبتكرات
اللدائن
�صنع منتجات الروتومولد
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of glassware
used in construction, light
bulbs, crystal and other
glassware
Manufacture of retorts,
crucibles, muffles, nozzles,
tubes, pipes etc.
Manufacture of ceramic
pipes, conduits, guttering
and pipe fittings
Manufacture of
quicklime, slaked lime and
hydraulic lime
Manufacture of plasters
of calcined gypsum or
calcined sulphate
Other activities related
to manufacture of cement,
lime and plaster
Manufacture of precast
beams, plates, structures
and buildings
Manufacture of building
materials of vegetable
substances (wood wool,
straw, reeds, rushes)
agglomerated with cement,
plaster or other
mineral binder

ا�ســم الن�شــاط
رقم الن�شاط
�صنع الأ�صناف الزجاجية
، امل�ستخدمة فـي الإن�شاءات
 �صنع زجاج امل�صابيح الكهربائية231002
 �صنع، وكري�ستال النجف
امل�شغوالت الزجاجية الأخرى
�صنع املعوجات وكوامت
239104
ال�صوت واملداخن والأنابيب
 �إلخ... واملوا�سري
�صنع الأنابيب وموا�سري الأ�سالك
 الكهربائية حتت الأر�ض واملزاريب239203
ولوازم املوا�سري اخلزفـية
�صنع اجلري احلي
239402
واجلري املطف أ� واجلري املائي

م
177

178
179
180

�صنع اجلب�س

239403

181

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الأ�سمنت واجلري واجل�ص

239499

182

�صنع قواطع و�ألواح و�أطر
ومبان جاهزة من اخلر�سانة
�سابقة ال�صنع

239504

183

�صنع مواد البناء املنتجة
من مواد نباتية واملكتلة
بوا�سطة الأ�سمنت �أو اجلب�س
�أو مبادة رابطة من املعدن

239507

184
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of prefabricated
structure for oil refineries
and industrial units
Manufacture of metal welded
rebar networks and metal
isolated walls
Manufacture of central
heating boilers and radiators
Manufacture of steam or
other vapour generators

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع وتركيب الإن�شاءات
الفوالذية �سابقة ال�صنع لوحدات
امل�صافـي والتكرير واملن�ش�آت
ال�صناعية

251102

185

�صنع �شبكات حديد الت�سليح
امللحومة واحلوائط املعزولة
من املعدن

251104

186

�صنع مراجل التدفئة املركزية
والأجهزة امل�شعة للحرارة

251201

187

�صنع مراجل لتوليد بخار املاء
�أو غريه من �أنواع بخار املاء

251301

188

�صنع املعدات الإ�ضافـية
امل�ستخدمة مع املراجل
مثل موفرات الطاقة و�أجهزة
 �إلخ... جمع البخار والك�شط

251302

189

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
 با�ستثناء مراجل، مولدات البخار
التدفئة املركزية باملياه ال�ساخنة

251399

190

�إنتاج �أغرا�ض معدنية
ب�شكل مبا�شر من امل�ساحيق

259102

191

Manufacture of auxiliary
plant for use with steam
generators: condensers,
economizers, superheaters,
steam collectors and
accumulators
Other activities related
to manufacture of steam
generators, except central
heating hot water boilers
Production of metal objects
directly from metal powders
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of domestic
cutlery such as knives, forks,
spoons etc.
Manufacture of razors
and razor blades

ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�صنع الأ�صناف املعدنية
،  للأغرا�ض املنزلية (�سكاكني259301 192
) �إلخ...  �شوك،  مالعق، مق�صات
�صنع �شفرات احلالقة ب�أنواعها

259302

193

Manufacture of saws and saw
blades, knives and cutting
blades for machines or for
mechanical appliances

�صنع املنا�شري وال�سكاكني ون�صال
القطع الالزمة للماكينات
والأجهزة امليكانيكية

259304

194

Manufacture of
interchangeable tools for
hand tools, whether or not
power-operated, or for
machine tools: drills,
punches, milling cutters etc.

�صنع الأدوات القابلة
للتبديل للعدد اليدوية
،  مقاطع فرز، (ثواقب لولبية
) �إلخ... عيدان ملبدة

259305

195

�صنع �أدوات احلدادة واملناجل
 �إلخ... والقمط ومواقد اللحام

259306

196

�صنع علب القولبة والقوالب
)(با�ستثناء قوالب ال�سبائك

259309

197

259908

198

Manufacture of vices,
clamps, blacksmiths’ tools
( forges, anvils etc.)
Manufacture of moulding
boxes and moulds
(except ingot moulds)

Manufacture of various metal
articles: ship propellers and : م�صنوعات معدنية �أخرى مثل
blades thereof, anchors, bells, �أ�سياخ اللحام والأطر املعدنية
assembled railway track
وال�سال�سل واجلنازير و�أجرا�س
fixtures, clasps, buckles, hooks, ومرا�سي ال�سفن و�أدوات تثبيت
welding skewers, metal
 �إلخ... خطوط ال�سكك احلديدية
frames, chain etc.

-342-

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب )
م رقم الن�شاط

ا�ســم الن�شــاط

Name of Activity
Manufacture of permanent

199

259909

�صنع مغناطي�سات معدنية دائمة

200

259910

�صنع �أم�شاط وبكرات
متويج ال�شعر من املعدن

201

259911

�صنع �شارات معدنية
وعالمات رتب ع�سكرية من املعدن

202

259912

�صنع �أباريق وقوارير مفرغة
الهواء من املعدن و�صنع مقاب�ض
املظالت و�إطارات املظالت

203

259913

�صنع الالفتات املعدنية
ولوحات ال�سيارات

204

259914

�صنع الأغطية املعدنية
لغرف تفتي�ش ال�صرف ال�صحي

205

259915

�صنع متديدات
جماري التكييف املعدنية

ducts

206

259916

�صنع الأ�سقف املعدنية ولوازمها

Manufacture of metal roofs

207

259917

�صنع لوازم ومعدات الإنارة
(النجف والرثيات
املعدنية � ...إلخ)

208

261001

�صنع �أجهزة مودم احلا�سوب
الداخلية واخلارجية
-343-

metallic magnets
Manufacture of metal hair
curlers and combs
Manufacture of metal badges
and metal military insignia
Manufacture of metal vacuum
jugs and bottles, metal
umbrella handles and frames
Manufacture of metal signs
and car plates
Manufacture of metallic
manhole covers
Manufacture of metal
extensions of air-conditioning

Manufacture of
metal lamps
Manufacture of
computer modems

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of bare printed
circuit boards and loading
of components onto printed
circuit boards

�صنع لوحات الدوائر املطبوعة
 وحتميل املكونات، اخلالية
على لوحات الدوائر املطبوعة

261002

209

Manufacture of dice or
wafers, semiconductor,
finished or semi-finished

�صنع املكعبات �أو الرقائق
 النهائية، و�أ�شباه املو�صالت
�أو �شبه النهائية

261003

210

Manufacture of technical
laminates used to produce
printed circuit boards

�صنع �شرائح التقنية امل�ستخدمة
لإنتاج لوحات الدوائر املطبوعة

261004

211

261005

212

261006

213

261007

214

Manufacture of inductors (e.g.
chokes, coils, transformers),
electronic component type

م رقم الن�شاط

Manufacture of printer cables,
monitor cables, usb cables,
connectors etc.

�صنع املحر�ضات (مثل املخانق
، )وامللفات واملحوالت
من نوع املكونات الإلكرتونية
�صنع املو�صالت
واملفاتيح الإلكرتونية
�صنع كابالت الطابعات وكابالت
�أجهزة العر�ض وكابالت �أقالم
 �إلخ... تخزين البيانات واملو�صالت

Manufacture of heads
(pickup, recording,
read/write etc.)

، �صنع ر�ؤو�س (القطات �صوتية
) �إلخ... كتابة/ قراءة، ت�سجيل

261008

215

Manufacture of electronic
valves and tubes such as:
television pictures tubes,
pictures capacitors and
transformers

�صنع �صمامات و�أنابيب
: �إلكرتونية �أيونية حرارية مثل
، �أنابيب ال�صور التلفزيونية
مكثفات وحموالت ال�صور

261009

216

Manufacture of electronic
connectors and switches
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of diodes,
transistors and related
discrete devices

�صنع �صمامات ثنائية
وتران�ستورات وجتهيزات مماثلة
�شبه مو�صلة بالكهرباء

261010

217

Other activities related to
manufacture of electronic
components and boards

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
املكونات واللوحات الإلكرتونية

261099

218

Manufacture of computers
and
peripheral equipment

�صنع احلوا�سيب واملعدات امللحقة

262000

219

Manufacture of burglar and
fire alarm systems

�صنع �أنظمة التحذير �أو الإنذار
من ال�سرقة واحلريق

263001

220

Manufacture of radio and
television broadcasting
equipment

�صنع �أجهزة البث الإذاعي
والإر�سال التلفزيوين

263002

221

Manufacture of signal
transmitters and receivers
for telephone and telegraph

�صنع �أجهزة الإر�سال والإ�شارة
واال�ستقبال للهاتف والتلغراف

263003

222

Manufacture of telephone
equipment, including telephone
answering and pabx telephone

�صنع �أجهزة الهاتف ب�أنواعها
وال�سنرتاالت الهاتفية

263004

223

Manufacture of
television cameras

�صنع �أجهزة الت�صوير التلفزيوين

263005

224

Manufacture of infrared
devices (e.g. remote controls)
and pagers

�صنع �أجهزة تعمل بالأ�شعة
حتت احلمراء (مثل �أجهزة
 و�صنع �أجهزة، )التحكم عن بعد
)اال�ستدعاء (البيجر

263006

225
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م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of
cinematography devices,
image capture devices,
imaging devices underwater,
aerial imaging devices etc.

�صنع �أجهزة الت�صوير ال�سينمائي
، و�أجهزة التقاط ال�صور
، �أجهزة ت�صوير حتت املاء
 �إلخ... �أجهزة ت�صوير جوي

263007

226

Other activities related
to manufacture of
communication equipment

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع معدات االت�صاالت

263099

227

Manufacture of microphone,
loudspeaker, headphone,
earphones, amplifiers and
sound amplifier sets

�صنع �أجهزة
مكربات ال�صوت وملحقاتها

264004

228

Manufacture of video
game consoles

�صنع �أجهزة الألعاب الإلكرتونية
)(�ألعاب الفيديو

264006

229

Other activities related
to manufacture of
consumer electronics

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الإلكرتونيات اال�ستهالكية

264099

230

Manufacture of pulse
)signal) generators

�صنع مولدات (�إ�شارة) النب�ض

265101

231

Manufacture of GPS devices

�صنع �أجهزة النظام العاملي
)GPS( لتحديد املواقع

265102

232

Manufacture of sensitive
balances and non-optical
microscopes

, �صنع املوازين احل�سا�سة
املجاهر غري الب�صرية

265103

233
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م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of devices for
measuring electrical and
non-electrical quantities
such as: detectors vibrations,
radiation detection and
monitoring instruments,
phone jamming gauges etc.

�صنع �أجهزة لقيا�س املقادير
الكهربائية وغري الكهربائية
،  �أجهزة ك�شف الذبذبات: مثل
 مقايي�س الت�شوي�ش، الإ�شعاعات
 �إلخ... الهاتفي

265104

234

Manufacture of
meteorological instruments,
navigation equipment,
surveying instruments etc.,
radar equipment

�صنع الأجهزة امل�ستخدمة
، فـي املالحة والر�صد اجلوي
�أجهزة قيا�س امل�ساحة
 �أجهزة الرادار،  �إلخ... والأبعاد

265105

235

Manufacture of setting
or automatic controls
instruments such as:
thermostats, pressure
controller etc.

�صنع �أجهزة و�أدوات ال�ضبط
: �أو التحكم الآيل مثل
 التحكم، الرتمو�ستات
 �إلخ... فـي ال�ضغط

265106

236

Manufacture of
consumption meters
)e.g. water, gas(

�صنع عدادات الكهرباء
�أو الغاز �أو املياه

265107

237

Manufacture of devices used
in continuous automated
measurement and control
variables: hermometers
liquid-in-glass and bimetal
types (except medical),
humidistats, pressure or
viscosity measuring
devices etc.

�صنع الأدوات والأجهزة
امل�ستخدمة فـي القيا�س وال�ضبط
: الآيل امل�ستمر للمتغريات مثل
، �أجهزة قيا�س حرارة املواد
 �إلخ... ال�ضغط �أو اللزوجة للمواد

265109

238
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م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of watches and
clocks of all kinds, including
watches made
of precious metals

�صنع وجتميع ال�ساعات ب�أنواعها
مبا فيها ال�ساعات امل�صنوعة
من املعادن الثمينة

265201

239

Manufacture of time-recording
equipment and equipment
for measuring, recording and
otherwise displaying intervals
of time

، �صنع �أجهزة ت�سجيل الوقت
�أجهزة قيا�س وت�سجيل الفرتات
الزمنية

265202

240

Other activities related to
manufacture of watches and
clocks

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع ال�ساعات ب�أنواعها
)(و�آليات حتديد التوقيتات

265299

241

Manufacture of
electromedical and
electrotherapeutic equipment

�صنع املعدات الكهربائية
الطبية والعالجية

266001

242

Manufacture of irradiation
apparatus and tubes

�صنع �أجهزة ومعدات �أنواع الأ�شعة

266002

243

Manufacture of pacemakers

�صنع منظمات �ضربات القلب

266003

244

Manufacture of medical
massage devices,
psychotherapy and respirators

�صنع �أجهزة التدليك
, الطبي والعالج النف�سي
و�أجهزة التنف�س

266004

245

Other activities related to
manufacture of irradiation,
electromedical and
electrotherapeutic equipment

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
معدات الت�شعيع واملعدات
الكهربائية الطبية والعالجية

266099

246

-348-

م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of lenses,
prisms, optical mirrors make
up the visual elements, filters
colors etc.

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع منا�شري وعد�سات
ومرايا ت�ؤلف عنا�صر ب�صرية
 �إلخ... ومر�شحات �ألوان

267001

247

�صنع املجاهر الب�صرية مبا فيها
املعدة للت�صوير املجهري وعر�ض
ال�صور امل�صغرة و�شا�شات العر�ض

267002

248

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الأدوات الب�صرية
ومعدات الت�صوير الفوتوغرافـي

267099

249

268000

250

271001

251

�صنع املحركات واملولدات
الكهربائية متعددة الأغرا�ض

271002

252

�صنع البطاريات اجلافة

272002

253

�صنع املركمات الكهربائية
مبا فـيها �أجزا�ؤها

272003

254

Manufacture of optical
microscopes including those
prepared for microscopic
imaging, photomicrography
and micro-projection
Other activities related
to manufacture of
optical instruments and
photographic equipment
Manufacture of magnetic
and optical media
Manufacture of ac or dc
electrical generator set
Manufacture of
multi-purpose electric
motors and generators
Manufacture of dry
cell batteries
Manufacture of electric
accumulators, including parts
thereof

�صنع الو�سائط
املغناطي�سية والب�صرية
�صنع جمموعة مولدات التيار
الكهربائي املرتدد �أو امل�ستمر
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of plastic non
current-carrying wiring
devices including plastic
junction boxes, face plates,
and similar

�صنع �أجهزة �أ�سالك غري حاملة
للتيار الكهربائي من اللدائن
مبا فـي ذلك �صناديق التجميع
امل�صنوعة من اللدائن ولوحات
الواجهة وما �شابهها

273301

255

Manufacture of
current-carrying
wiring devices

�صنع �أجهزة الأ�سالك احلاملة
للتيار الكهربائي

273302

256

Other activities related to
manufacture of wiring devices

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع �أجهزة الأ�سالك

273399

257

Other activities related to
manufacture of electric
lighting equipment

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع معدات الإ�ضاءة الكهربائية

274099

258

Manufacture of equipment
for preparing food: grinders,
blenders, juice squeezers
and tin openers

: �صنع �أجهزة �إعداد الأغذية مثل
خالطات وع�صارات الفواكه
وفتاحات العلب

275003

259

Manufacture of electric
shavers, electric toothbrushes,
electric dryers, combs,
brushes, curlers etc.

�صنع ماكينات احلالقة وتنظيف
الأ�سنان وجمففات و�أم�شاط
 �إلخ... كهربائية لت�صفـيف ال�شعر

275004

260

Manufacture of cooking and
heating equipment: electric
ovens, microwave ovens,
cookers, hotplates, toasters,
coffee or tea makers etc.

: �صنع �أجهزة مطابخ مثل
الأفران واملايكروويف
 �أجهزة حمم�صات، وال�شوايات
 �أجهزة عمل ال�شاي، اخلبز
 �إلخ... والقهوة

275005

261

-350-

م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to
manufacture of domestic
appliances

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الأجهزة الكهربائية املنزلية

Manufacture of electrical
welding and soldering
equipment, including handheld soldering irons

Manufacture of battery
chargers, solid-state

�صنع املعدات الكهربائية للحام
 مبا فـي، الفوالذ �أو الق�صدير
ذلك مكاوي حلام الق�صدير
اليدوية
�صنع �آالت التنظيف با�ستعمال
املوجات فوق ال�صوتية
(با�ستثناء الآالت اخلا�صة
)باملختربات وطب الأ�سنان
، �صنع �شاحنات البطاريات
احلالة ال�صلبة

Manufacture of solid state
inverters and rectifying
apparatus

�صنع بطاريات احلالة ال�صلبة
و�أجهزة ت�صحيح التيار

Manufacture of ultrasonic
cleaning machines (except
laboratory and dental)

Manufacture of capacitors

�صنع املكثفات
�صنع كابالت الأجهزة
Manufacture of appliance
)وكابالت االمتداد (التو�صيل
cords, extension cords, and
وغريها من جمموعات الكابالت
other electrical cord sets with
الكهربائية و�أ�سالك معزولة
insulated wire and connectors
ومو�صالت
Manufacture of electrical
signs and electrical signalling
equipment such as traffic
lights and pedestrian
signalling equipment

، �صنع الإ�شارات الكهربائية
ومعدات الإ�شارة الكهربائية
 �إ�شارات املرور: مثل
ومعدات �إ�شارات امل�شاة
-351-

م رقم الن�شاط
275099

262

279001

263

279002

264

279003

265

279004

266

279005

267

279006

268

279007

269

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of electrical
capacitors and condensers:
fixed, variable or adjustable

�صنع مكثفات كهربائية ثابتة
�أو متغرية �أو قابلة للتعديل

279008

270

Manufacture of fixed
resistors, variable resistors
and potentiometers
standards etc.

�صنع مقاومات ثابتة
ومقاومات متغرية
 �إلخ... ومقايي�س فرق اجلهد

279009

271

Other activities related
to manufacture of other
electrical equipment

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املعدات الكهربائية الأخرى

279099

272

281101

273

281102

274

281103

275

281104

276

281105

277

281106

278

Manufacture of internal
combustion engines, except
motor vehicle, aircraft and
cycle propulsion engines

Manufacture of turbinegenerator sets

�صنع املحركات الرتددية
�أو الدوارة وحمركات االحرتاق
الداخلي (عدا حمركات معدات
)النقل
�صنع قطع و�أجزاء للمحركات
 ال�صمامات: املذكورة مثل
�صنع �أجهزة توربينات مراجل
�أو حمركات ثابتة تعمل بالبخار
�صنع الكاربيوريرتات
�صنع جمموعات املولدات
والتوربينات

Manufacture of pistons and
piston rings, inlet and exhaust
valves etc. for motor
vehicle engines

�صنع املكاب�س وحلقات املكاب�س
و�صمامات ال�سحب والعادم
وحمركات االحرتاق الداخلي
 ملحركات ال�سيارات، وما �شابهها

Manufacture of parts for
engines (e.g. valves)
Manufacture of boiler-turbine
and steam turbines
Manufacture of carburetors

-352-

م رقم الن�شاط

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب )
م رقم الن�شاط

279

281107

280

281108

281

281109

282

281110

283

281111

284

281199

ا�ســم الن�شــاط
�صنع املكاب�س وحلقات
املكاب�س و�صمامات ال�سحب
والعادم وحمركات االحرتاق
الداخلي وما �شابهها ،
ملحركات الدفع ذات الدورة
�صنع املكاب�س وحلقات املكاب�س
و�صمامات ال�سحب والعادم
وحمركات االحرتاق الداخلي
وما �شابهها  ،ملحركات الطائرات
�صنع �أجزاء للتوربينات
العاملة بالبخار
�صنع التوربينات والدواليب
املائية والآالت املنظمة لها
�صنع التوربينات الغازية
امل�ستخدمة فـي حمركات
ال�سفن �أو �أدوات حتريك رئي�سية
للمولدات الكهربائية
(عدا التوربينات النفاثة امل�ستخدمة
فـي حمركات الطائرات)
�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املحركات والتوربينات ،
با�ستثناء حمركات الطائرات
وال�سيارات والدراجات النارية
-353-

Name of Activity
Manufacture of pistons
and piston rings, inlet
and exhaust valves etc.
for cycle engines
Manufacture of pistons
and piston rings, inlet
and exhaust valves etc.
for aircraft engines
Manufacture of parts for
engines and steam turbines
Manufacture of hydraulic
turbines, waterwheels and
regulators thereof
Manufacture of gas turbines,
except turbojets or turbo
propellers for aircraft
propulsion
Other activities related to
manufacture of engines and
turbines, except aircraft,
vehicle and cycle engines

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of rubber
hydraulic and pneumatic
hose and fittings

�صنع جمموعات اخلراطيم
والرتكيبات الهيدروليكية
والهوائية املطاطية

281201

285

Manufacture of fluid
power systems

�صنع نظم طاقة املوائع

281202

286

Manufacture of hydraulic
transmission equipment

�صنع معدات
نقل احلركة الهيدروليكية

281203

287

Other activities related
to manufacture of fluid
power equipment

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع معدات تعمل بطاقة املوائع

281299

288

Other activities related to
manufacture of other pumps,
compressors, taps and valves

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع امل�ضخات وال�ضواغط
وال�صنابري وال�صمامات الأخرى
�صنع مواقد �آلية و�أجزائها
 مواقد مفرغات الرماد: مثل
وما مياثلها

281399

289

281504

290

Manufacture of mechanical
stokers, grates, ash
dischargers etc.

م رقم الن�شاط

Manufacture of electric
household-type furnaces
(electric forced air furnaces,
heat pumps etc.), non-electric
household forced air furnaces

�صنع �أفران كهربائية من النوع
املنزيل و�أفران الهواء املدفوع
املنزلية غري الكهربائية

281505

291

Manufacture of permanent
mount non-electric
household heating
equipment, such as solar
heating, steam heating, oil
heat and similar furnaces
and heating equipment

�صنع معدات الت�سخني املنزلية
: غري الكهربائية املثبتة مثل
، معدات الت�سخني ال�شم�سي
والت�سخني بالبخار والت�سخني
بالزيت والأفران ومعدات
الت�سخني امل�شابهة

281506

292

-354-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الأفران و�أفران ال�صهر
ومواقد �أفران ال�صهر

281599

293

�صنع بكرات و�آالت رفع
وروافع تر�سية ورافعات �سيارات

281602

294

�صنع �أبراج حفر و�أبراج رفع
الكيابل وهياكل �أبراج متحركة

281603

295

�صنع �آالت الرفع واملناولة
،  امل�صانع، امل�ستخدمة فـي املوانئ
 �إلخ... امل�ستودعات

281604

296

�صنع �آالت الرفع واملناولة
: والتحميل الأخرى مثل
امل�صاعد وروافع ال�سوائل
والناقالت والتلفريك

281605

297

�صنع قطع خم�ص�صة ملعدات
: الرفع واملناولة مثل
 �إلخ... اخلطافات واملجارف

281606

298

to manufacture of ovens,
furnaces and furnace burners
Manufacture of pulley tackle
and hoists, winches, capstans
and jacks
Manufacture of derricks,
cranes, mobile lifting frames,
straddle carriers etc.
Manufacture of lifting
and handling equipment used
in factories, warehouses,
dock areas etc.

م رقم الن�شاط

Manufacture of other
lifting, handling, loading
and unloading machinery
(e.g. lifts, escalators, moving
walkways, conveyors, telfers
(téléphériques) etc.
Manufacture of parts
specialized for lifting and
handling equipment

-355-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

Works trucks, whether or not
fitted with lifting or handling
equipment, whether or not
self-propelled, of the type used
in factories (including hand

�صنع �شاحنات امل�صانع
�سواء كانت مزودة �أو غري مزودة
مبعدات رفع �أو مناولة

281607

299

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع معدات الرفع واملناولة

281699

300

�صنع خراطي�ش الأحبار

281701

301

�صنع ال�سبورات البي�ضاء
ولوحات الإعالنات

281702

302

�صنع �آالت ن�سخ وا�ستن�سل و�آالت
 �آالت، طبع عناوين و�أوف�ست
)الت�صوير (ت�صوير امل�ستندات

281703

303

�صنع �آالت حا�سبة يدوية ومكتبية

281704

304

، �صنع �أجهزة عد النقود
�آالت ختم الطوابع و�صرف
،  دبا�سات،  �آالت ختم، التذاكر
 �إلخ... خرامات

281705

305

trucks and wheelbarrows)
Other activities related to
manufacture of lifting and
handling equipment
Manufacture of toner
cartridges
Manufacture of white boards
and marker boards
Manufacture of stencil
duplicating machines,
addressing machines and
sheet-fed office-type offset
printing machines
Manufacture of calculating
machines
Manufacture of coin counting
machinery, postage meters,
collating machinery, staplers,
staple removers and hole
punches

-356-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

Manufacture of mail
handling machines

�صنع �آالت تعبئة الظروف
 �إلخ... و�آالت فرز الربيد

281706

306

dictating machines

�صنع ماكينات الإمالء

281707

307

Manufacture of blackboards

�صنع ال�سبورات ال�سوداء

281708

308

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الآالت واملعدات املكتبية
(با�ستثناء احلوا�سيب واملعدات
)امللحقة بها

281799

309

�صنع العدد اليدوية
التي تعمل بالطاقة

281800

310

�صنع املوازين وموازين لوحات
رقمية ملختلف الأغرا�ض
(عدا موازين املختربات
)احل�سا�سة

281901

311

(envelope stuffing, sealing
and addressing machinery;
opening, sorting, scanning)
Manufacture of

Other activities related
to manufacture of office
machinery and equipment
(except computers and
peripheral equipment)
Manufacture of power-driven
hand tools
Manufacture of weighing
machinery (other than
sensitive laboratory balances):
household and shop scales,
platform scales, scales
for continuous weighing,
weighbridges, weights etc.

-357-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of filtering
or purifying machinery
and apparatus for liquids,
distilling or rectifying plant,
centrifuges, machinery for
liquefying air or gas and
sandblasting machines
Manufacture of packing and
wrapping machinery: filling,
closing, sealing, capsuling,
labeling machines etc. and
machinery for cleaning
or drying bottles and for

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع �آالت و�أجهزة تنقية
، وتر�شيح ال�سوائل �أو الغازات
�آالت ومعدات التقطري
،  �أجهزة الطرد املركزي، والتكرير
�آالت لإ�سالة الغاز �أو الهواء
 و�آالت قذف الرمال،  �إلخ...

281904

312

�صنع �آالت رزم
وتعبئة وتنظيف الأوعية
، ) �إلخ... (كالقوارير والعلب
و�آالت �صنع الأوعية

281905

313

281907

314

aerating beverages
Manufacture of equipment
for projecting, dispersing or

�صنع معدات يدوية �أو �آلية
خا�صة بر�ش ال�سوائل وامل�ساحيق
calendering or other rolling
، )(عدا امل�ستخدمة فـي الزراعة
machines and cylinders
و�آالت �صقل وجتليخ
thereof (except for metal and
، )(عدا �آالت جتليخ املعادن والزجاج
glass); manufacture of gaskets
و�صنع ح�شايا وو�صالت م�ؤلفة
and similar joints made of a
من جمموعة من املواد
combination of materials or
spraying liquids or powders;

layers of the same material

-358-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of non-electrical

�صنع معدات حلام الفوالذ
والق�صدير اليدوية
غري الكهربائية
�صنع مراوح تهوئة الأدوار
، ال�سقفـية (مراوح اجلمالون
) �إلخ... مراوح تهوئة الأ�سطح
�صنع �أدوات الر�سم
والتخطيط و�أدوات قيا�س الأطوال
، ) �أ�شرطة، (ق�ضبان
املقايي�س الدقيقة الأخرى

welding and soldering
equipment
Manufacture of attic
ventilation fans (gable fans,
roof ventilators etc.)
Manufacture of levels, tape
measures and similar hand
tools, machinists’ precision
tools (except optical)
Other activities related to
manufacture of other
general-purpose machinery
Manufacture of agricultural
machinery for soil
preparation, planting or
fertilizing: ploughs, manure
spreaders, seeders,
harrows etc.

م رقم الن�شاط
281908

315

281909

316

281911

317

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
الآالت الأخرى متعددة الأغرا�ض

281999

318

�صنع الآالت امل�ستخدمة فـي
الزراعة �أو الب�ستنة �أو الغابات
لتح�ضري الرتبة �أو غر�س
 و�صنع، �أو ت�سميد املحا�صيل
 �إلخ... املحاريث والبذارات

282102

319

�صنع �آالت احل�صد والقطف
 و�آالت، والق�ص للأ�شجار
التنظيف والفرز للبي�ض
والفواكه واخل�ضراوات

282103

320

Manufacture of harvesting
or threshing machinery:
harvesters, threshers, sorters
etc.; machines for cleaning,
sorting or grading eggs,
fruit etc .

-359-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of milking
machines
Manufacture of spraying
machinery for agricultural use

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع ماكينات احللب

282104

321

�صنع �آالت الر�ش
لال�ستخدام الزراعي

282105

322

�صنع الآالت الأخرى امل�ستخدمة
فـي الزراعة والفالحة والغابات
وتربية احليوان والدواجن
 �إلخ... والنحل

282106

323

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع الآالت
الزراعية و�آالت احلراجة

282199

324

�صنع عدد �آلية لت�شكيل الفلزات
�أو املواد الأخرى مثل اخل�شب
والأحجار والفلني واملطاط
 �إلخ... والزجاج
)(ت�شمل املواد الكا�شطة

282201

325

�صنع عدد �آلية للتدوير والثقب
 �إلخ... واحلفر والت�شكيل وال�سن

282202

326

Manufacture of diverse
agricultural machinery:
poultry-keeping machinery,
bee-keeping machinery,
equipment for preparing
fodder etc.
Other activities related to
manufacture of agricultural
and forestry machinery
Manufacture of machine tools
for working metals and other
materials (wood, bone, stone,
hard rubber, hard plastics,
cold glass etc.), including
those using a laser beam,
ultrasonic waves, plasma arc,
magnetic pulse etc.
Manufacture of machine tools
for turning, drilling, milling,
shaping, planing, boring,
grinding etc.

-360-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�صنع عدد �آلية للت�شكيل باخلتم
Manufacture of stamping or �أو بالكب�س مثل مكاب�س تخرمي
pressing machine tools; punch  ومق�صات و�أدوات �شق، وهيدرولية
presses, hydraulic presses,  وعدد �آلية ذات ت�صميم، وفوا�صل
282203 327
hydraulic brakes,
ب�سيط مثل املكاب�س والرفا�سات
 �صنع عدد �آلية، التي تدار بالقدم
drop hammers, forging
ذات ت�صميم متقدم مثل الآالت
machines etc.
ذات التحكم الرقمي
Name of Activity

Manufacture of stationary
machines for nailing,

stapling, glueing or otherwise
assembling wood, cork, bone,

�صنع �آالت للتدبي�س
والت�سمري والتغرية

282204

328

282205

329

282206

330

282207

331

hard rubber, plastics etc.
Manufacture of power-driven
hand tools, stationary rotary or
rotary percussion drills, filing
machines, riveters, sheet metal
cutters etc.
Manufacture of presses for the
manufacture of particle board
and the like
Manufacture of parts and

�صنع عدد يدوية مبحرك
 �أو ذات، كهربائي مدمج �أو بدون
 ومنا�شري، دفع بالهواء امل�ضغوط
�سل�سلية و�آالت م�سح ومطارق
�آلية وماكينات بر�شمة وقاطعات
 �إلخ... للألواح املعدنية
�صنع مكاب�س ل�صنع �ألواح اخل�شب
 و�آالت، احلبيبي و�ألواح البناء
�أخرى ملعاجلة اخل�شب والفلني

accessories for the machine
tools listed above: work
holders, dividing heads and
other special attachments for

�صنع �أجزاء ولوازم
للعدد الآلية وملحقاتها

machine tools

-361-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of
electroplating machinery

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع �آالت طالء بالكهرباء

282208

332

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع �آالت
ت�شكيل املعادن والعدد الآلية

282299

333

�صنع �آالت ومعدات ملناولة املعادن
 حموالت وقوالب: ال�ساخنة مثل
 �إلخ...  و�آالت �صب،  مغارف، �سبك
وامل�ستخدمة فـي م�سابك الفلزات

282301

334

�صنع مدلفنات املعادن
و�أ�سطواناتها

282302

335

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
�آالت ت�ستعمل فـي امليتالورجيا

282399

336

�صنع �آالت ومعدات الرفع
واملناولة امل�ستخدمة حتت
الأر�ض كالناقالت

282401

337

�صنع �آالت الثقب واحلفر
والتنقيب �سواء كانت معدة
لال�ستخدام حتت الأر�ض
�أو غري معدة لذلك

282402

338

Other activities related to
manufacture of
metal-forming machinery
and machine tools
Manufacture of machines
and equipment for handling
hot metals: converters,
ingot moulds, ladles, casting
machines
Manufacture of metal-rolling
mills and rolls for such mills
Other activities related to
manufacture of machinery
for metallurgy
Manufacture of continuousaction elevators
and conveyors for
underground use
Manufacture of boring,
cutting, sinking and
tunnelling machinery
(whether or not for
underground use)

-362-

تابـــــع  :امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب )
ا�ســم الن�شــاط

Name of Activity

م رقم الن�شاط

339

282403

�صنع �آالت معاجلة املعادن بالفرز
�أو الغربلة �أو الغ�سل �أو الطحن
�أو اخللط � ...إلخ  ،مبا فـي ذلك
خالطات الأ�سمنت واخلالطات
الأخرى التي تعمل مبحرك
و�آالت القولبة � ...إلخ

Manufacture of machinery
for treating minerals by
screening, sorting, separating,
washing, crushing etc.

340

282404

�صنع �آالت دق الركائز و�آالت
ا�ستخراجها و�آالت الر�ص  ،و�آالت
الت�شييد غري امل�صنفة فـي مو�ضع
�آخر مثل � :آالت فر�ش املالط
(املونه)  ،والبيتومني  ،و�آالت
ت�شكيل �سطح اخلر�سانة

Manufacture of pile drivers
and pile extractors, mortar
spreaders, bitumen spreaders,
concrete surfacing machinery
and construction machines
n.e.c

341

282405

�صنع ن�صال (�شفرات)
البلدوزرات  ،وغري ذلك
من قطع الغيار للآالت
املذكورة �أعاله

Manufacture of bulldozer
and angle-dozer blades and
other parts of machinery
for mining, quarrying and
construction

342

282406

�صنع جرارات مد ال�سكك
احلديدية  ،واجلرارات
امل�ستخدمة فـي التعدين والت�شييد

Manufacture of tracklaying
tractors and tractors used in
construction or mining

343

282407

�صنع اجلرافات (البلدوزرات)
واجلرافات اجلانبية  ،و�صنع
الآالت الأخرى لنقل الأتربة
فـي البناء والت�شييد  ،و�آالت
التمهيد والت�سوية والردم
والك�شط للطرق � ...إلخ

Manufacture of bulldozer,
angle-dozer, off-road dumping
trucks, earth-moving
machinery, graders, scrapers,
levellers, mechanical shovels,
shovel loaders etc.

-363-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Other activities related to
manufacture of machinery
for mining, quarrying and
construction
Manufacture of machinery
for the dairy industry

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
�آالت لعمليات التعدين
وا�ستغالل املحاجر والت�شييد

282499

344

�صنع الآالت امل�ستخدمة
فـي �صنع منتجات الألبان

282501

345

�صنع الآالت امل�ستخدمة
فـي �صنع وحتمي�ص وطحن
وتنظيف وفرز احلبوب
واخل�ضراوات املجففة
واملك�سرات و�آالت �إنتاج الدقيق

282502

346

�صنع املعا�صر للزيوت النباتية
واملهار�س وما �شابهها

282503

347

Manufacture of machinery
for the grain milling industry:
machinery to clean, sort or
grade seeds, grain or dried
leguminous vegetables
(winnowers, sieving belts,
separators, grain brushing
machines etc.) and
machinery to produce flour
and meal etc. (grinding mills,
feeders, sifters, bran cleaners,
blenders, rice hullers, pea
splitters)
Manufacture of presses,
crushers etc.

-364-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of machinery for
the bakery industry including
automatic bakeries and nonelectric bakery ovens

�صنع �آالت ومعدات املخابز
 ومعدات �أفران، الأتوماتيكية
للمخابز غري الكهربائية

282504

348

Manufacture of heat
treatment machines and
units for food and drinks
such as: units of
pasteurization, microwave
oven and broasted processing
machines etc.

�صنع �آالت ووحدات تعمل
باملعاجلة احلرارية للأغذية
 وحدات: وامل�شروبات مثل
الب�سرتة واملايكروويف ومكائن
 �إلخ... جتهيز الربو�ستد

282505

349

Manufacture of machinery
for the preparation of
tobacco and for the making
of cigarettes or cigars, or for
pipe or chewing tobacco
or snuff

، �صنع �آالت �صنع الدخان امللطف
، و�آالت جتهيز التبغ
و�آالت ومعدات ال�شي�شة و�أجزائها

282506

350

Manufacture of cooking
machinery and ovens of
all kinds which work by
suppressed heat pressure
(mandi) and frying and
roasting equipment

�صنع �آالت و�أفران الطبخ
ب�أنواعها التي تعمل بال�ضغط
احلراري املكتوم (املندي) و�آالت
القلي وال�شوي

282507

351

Other activities related to
manufacture of machinery
for food, beverage and
tobacco processing

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع �آالت
جتهيز الأغذية وامل�شروبات والتبغ

282599

352

-365-

م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

Manufacture of machines for
preparing textile fibres:
cotton gins, bale breakers,
garnetters, cotton spreaders,
wool scourers, wool

�صنع �آالت حت�ضري الألياف
 ندف وحلج، الن�سيجية (غزل
) �إلخ...  تنظيف ال�صوف، القطن

282601

353

�صنع �آالت حت�ضري خيوط
 �آالت ن�سج مبا فـيها، الغزل
 �آالت الدباغة، اليدوية والرتيكو
ونزع ال�صوف وال�شعر

282602

354

�صنع �آالت م�ساعدة ملا ذكر
 حوامل ومنا�صب: �أعاله مثل
بكرات اللف و�أم�شاط و�إبر �آالت
 �إلخ... الرتيكو

282603

355

carbonizers, combs, carders,
roving frames etc.
Manufacture of machines
for preparing textile yarns:
reelers, warpers and related
machines, weaving machines
(looms), including hand
looms, knitting machines
and tanning machines
Manufacture of auxiliary
machines or equipment for
textile machinery: dobbies,
jacquards, automatic stop
motions, shuttle changing
mechanisms, spindles and
spindle flyers etc.

-366-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

Manufacture of machinery
for fabric processing:
machinery for washing,
bleaching, dyeing, dressing,
finishing, coating or
impregnating textile fabrics
and machines for reeling,

�صنع �آالت غ�سل وجتهيز
وت�شريب الغزل الن�سيجي
 �آالت لف، والألياف الن�سيجية
وطي الأقم�شة الن�سيجية

282604

356

�صنع معدات و�آالت الغ�سل
والتن�شيف والكي و�أجزائها
للأن�سجة وامللبو�سات

282605

357

�صنع ماكينات اخلياطة
ب�أنواعها و�أجزائها

282606

358

�صنع �آالت �إنتاج اللباد
واملواد غري املن�سوجة

282607

359

�صنع �آالت الطباعة على الن�سيج

282608

360

unreeling, folding, cutting or
pinking textile fabrics
Manufacture of laundry
machinery: ironing machines,
including fusing presses,
commercial washing and
drying machines and drycleaning machines
Manufacture of sewing
machines, sewing machine
heads and sewing machine
needles (whether or not for
household use)
Manufacture of machines for
producing or finishing felt or
non-wovens
Manufacture of textile
printing machinery

-367-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of industrial
clothes-dryers
Other activities related to
manufacture of machinery
for textile, apparel and
leather production
Manufacture of machines for
making, weaving and cutting
off of artificial materials of
fiber or spinning materials

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع �آالت التجفـيف ال�صناعية
اخلا�صة باملن�سوجات وامللبو�سات
واجللود

282609

361

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
�آالت �إنتاج املن�سوجات وامللبو�سات
واجللود

282699

362

�صنع �آالت ن�سج �أو �صنع �أو قطع
مواد ا�صطناعية من �ألياف
�أو مواد غزل

282901

363

�صنع �آالت لإنتاج املطاط
، �أو اللدائن اال�صطناعية
�آالت ل�صناعات عجينة الورق
 �آالت، والورق املقوى
�إنتاج الورق الأخرى

282902

364

Manufacture of machinery
for working soft rubber
or plastics or for the
manufacture of products of
these materials; machinery
for making paper pulp; paper
and paperboard making
machinery; dryers for paper
pulp, paper or paperboard;
machinery producing articles
of paper or paperboard

-368-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of printing
and machines for activities
supporting printing on a
variety of materials

ا�ســم الن�شــاط
�صنع �آالت وماكينات الطباعة
و�آالت �سبك و�صف حروف
الطباعة

م رقم الن�شاط
282903

365

282904

366

�صنع �آالت �إنتاج الزجاج
�أو الأوعية �أو الألياف
 �آالت، �أو اخليوط الزجاجية
جتليد الكتب وجتميع الورق

282906

367

�صنع معدات تر�صيف الإطارات
 معدات التوازن, لتوازنها
)(با�ستثناء توازن العجالت

282907

368

Manufacture of machinery
for making wood products or
similar industrial machinery

�صنع �آالت ل�صنع املنتجات
and machinery for producing اخل�شبية وما مياثلها من الآالت
tiles, bricks, shaped ceramic  و�آالت لإنتاج القرميد، ال�صناعية
pastes, pipes, graphite
 �إلخ... والآجر واخلزفـيات
electrodes, blackboard chalk,
foundry moulds etc.
Manufacture of machines
for production or hotworking of glass or glassware,
glass fibre or yarn and
bookbinding machines
Manufacture of tire alignment
and balancing equipment;
balancing equipment (except
wheel balancing)

-369-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of semiconductor manufacturing
machinery
Manufacture of aircraft
launching gear, aircraft
carrier catapults and related
equipment
Manufacture of automatic
bowling alley equipment
(e.g. pin-setters)
Manufacture of roundabouts,
swings, shooting galleries and
other fairground amusements
Other activities related to
manufacture of other
special-purpose machinery
Manufacture of all types
of motor vehicles
Manufacture of chassis
fitted with engines
Manufacture of motor
vehicle engines

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع �آالت
لت�صنيع �أ�شباه املو�صالت

282908

369

�صنع معدات �إطالق الطائرات
ومنجنيق حامالت الطائرات
واملعدات ذات ال�صلة

282909

370

�صنع معدات البولينغ
الأوتوماتيكية

282910

371

�صنع الدورانات واملراجيح
ومن�صات الرماية وغريها
من و�سائل الت�سلية فـي املالهي

282911

372

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع �آالت �أخرى لأغرا�ض خا�صة

282999

373

�صنع وجتميع جميع �أنواع
املركبات ذات املحركات ملختلف
اال�ستخدامات

291001

374

�صنع وجتميع
هياكل العربات ذات املحركات

291002

375

�صنع وجتميع حمركات املركبات
ذات املحركات و�أجزائها

291003

376

-370-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
)الهياكل (�أعمال جتهيز العربات
للمركبات ذات املحركات و�صنع
املركبات املقطورة واملركبات
ن�صف املقطورة

292099

377

�صنع املعدات الكهربائية
للمركبات ذات املحركات

293001

378

�صنع وجتديد �صناديق ترو�س
)ال�سرعة (اجلريبوك�س

293002

379

،  ال�شكمانات، �صنع الرادياتريات
 �إلخ...  مكابح، القواب�ض

293003

380

vehicles filters (all kinds)

�صنع جميع �أنواع الفالتر
لل�سيارات

293004

381

Manufacture of car seats

�صنع مقاعد ال�سيارات

293005

382

Other activities related to

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
�أجزاء وتوابع وحمركات
املركبات ذات املحركات

293099

383

to manufacture of bodies
(coachwork) for motor
vehicles; manufacture of
trailers and semi-trailers
Manufacture of motor
vehicle electrical equipment
Manufacture of gearboxes

م رقم الن�شاط

Manufacture of brakes, axles,
road wheels, suspension
shock absorbers, radiators,
silencers, exhaust pipes,
catalytic converters, clutches,
steering wheels, steering
columns and steering boxes
Manufacture of motor

manufacture of parts and
accessories for motor vehicles

-371-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of seats for ships

�صنع مقاعد ال�سفن

301104

384

�صنع اليخوت والقوارب

301201

385

�صنع املراكب ال�شراعية
وزوارق ال�سباق

301202

386

)�صنع قاطرات (جرارات
وعربات ال�سكك احلديدية

302001

387

�صنع املعدات امليكانيكية
وامليكانيكية الكهربائية للإ�شارة
وال�سالمة ومراقبة احلركة
فـي ال�سكك احلديدية وخطوط
الرتام والطرق املائية الداخلية
والطرق ومرافق انتظار ال�سيارات
 �إلخ... واملطارات

302002

388

�أن�شطة �أخرى خا�صة
)ب�صنع قاطرات (جرارات
وعربات ال�سكك احلديدية

302099

389

�صنع وجتميع
حمركات الطائرات و�أجزائها

303001

390

Manufacture of yachts
and boats
Manufacture of sailboats
and racing boats
Manufacture of railway
locomotives and rolling stock
Manufacture of mechanical
and electromechanical
signalling, safety and traffic
control equipment for
railways, tramways, inland
waterways, roads, parking
facilities, airfields etc.
Other activities related to
manufacture of railway
locomotives and rolling stock
Manufacture and assembly
of aircraft motors and
engines and their parts

-372-

م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to
manufacture of air and
spacecraft and related
machinery

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
املركبات اجلوية والف�ضائية
والآالت املت�صلة بها

303099

391

Manufacture of military
fighting vehicles

�صنع مركبات القتال الع�سكرية

304000

392

Manufacture of motorcycles

�صنع الدراجات النارية

309100

393

Manufacture of nonmotorized bicycles and
children’s bicycles and
tricycles

�صنع الدراجات العادية
، غري املزودة مبحرك
دراجات الأطفال ذات العجلتني

309201

394

Manufacture of parts and
accessories of bicycles

�صنع �أجزاء الدراجات العادية

309202

395

309203

396

309204

397

309299

398

309901

399

309902

400

Manufacture of invalid
carriages with or without
motor

Manufacture of luggage
trucks

�صنع دراجات ذوي الإعاقة
�سواء كانت مزودة مبحركات
�أو غري مزودة
�صنع عربات الأطفال
�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الدراجات العادية
والكرا�سي املتحركة
، �صنع عربات اليد ذات العجل
امل�ستخدمة فـي نقل الأمتعة

Manufacture of wheeled
baskets, handcarts and
shopping carts

�صنع ال�سالل ذات العجالت
وعربات اليد ال�صغرية

Manufacture of baby carriages
Other activities related to
manufacture of bicycles and
invalid carriages

-373-

م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Decorative restaurant carts,

�صنع عربات املطاعم اجلمالية
مثل عربات احللوى
وعربات الطعام

310001

401

�صنع الأثاث من الأملنيوم واملعادن
الأخرى للمنازل والفنادق
 �إلخ... واملطاعم واملكاتب

310003

402

�صنع الأ�صناف الأخرى
: من املعادن الثمينة مثل
 �أ�صناف، �أدوات املائدة
 �إلخ... الزينة

321102

403

321103

404

321105

405

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
املجوهرات والأ�صناف املت�صلة

321199

406

�صنع الأ�شرطة والأ�ساور املعدنية
لل�ساعات من معادن غري ثمينة

321201

407

�صنع جموهرات مقلدة

321202

408

such as dessert carts, food
wagons
Manufacture of aluminium
and other metals furniture
for household, hotel, office,
restaurants etc.

م رقم الن�شاط

Manufacture of goldsmiths’
articles of precious metals:
dinnerware, flatware,
hollowware, toilet
articles, office or desk articles,
articles for religious use etc.
Manufacture of coins,
medals and decorations
Manufacture of precious
metal watch bands
Other activities related to
manufacture of jewellery
and related articles
Manufacture of metal watch
bands (except precious metal)
Manufacture of
imitation jewellery

�صنع العمالت
وامليداليات والنيا�شني
�صنع الأ�شرطة والأ�ساور املعدنية
لل�ساعات من معادن ثمينة

-374-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to
manufacture of imitation
jewellery and related articles

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع املجوهرات املقلدة
والأ�صناف ذات ال�صلة

321299

409

Manufacture of ski-boots

�صنع �أحذية التزلج

323001

410

Manufacture of articles and
equipment for sports,
outdoor and indoor games,
of any material

�صنع �أدوات و�أجهزة ومعدات
لكافة الألعاب الريا�ضية

323002

411

Manufacture of requisites
for sport fishing, including
landing nets; requisites for
hunting, mountain
climbing etc.

�صنع م�ستلزمات ريا�ضة �صيد
الأ�سماك وم�ستلزمات �أنواع
ال�صيد الأخرى

323003

412

Manufacture of leather sports
gloves and sports headgear

�صنع القفازات
و�أغطية الر�أ�س الريا�ضية

323004

413

Other activities related to
manufacture of sports goods

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع �أدوات الريا�ضة

323099

414

Manufacture of dolls and
doll garments, parts and
accessories; manufacture of
action figures; manufacture
of toy animals

)�صنع الدمى (العرائ�س
امل�صنوعة على �شكل كائنات
ب�شرية �أو غري ب�شرية
ومالب�س الدمى وتوابعها

324001

415

Manufacture of
electronic games

�صنع الألعاب الإلكرتونية

324002

416

-375-

م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of wheeled
toys designed to be ridden,
including plastic bicycles and
tricycles (other than bicycles)
Manufacture of entertainment
items such as table games,
billiards and other games
practiced in public places

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع اللعب ذات العجالت
امل�صممة للركوب
)(عدا الدراجات ذات العجلتني

324003

417

: �صنع �أ�صناف الت�سلية مثل
،  البليارد، �ألعاب الطاولة
�ألعاب �أخرى متار�س
فـي املحالت العامة

324004

418

�صنع مناذج م�صغرة وغريها
 �ألعاب، من مناذج الت�سلية
تركيبية من جميع الأنواع

324005

419

�صنع �أوراق اللعب

324006

420

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع الألعاب واللعب

324099

421

325001

422

325002

423

325003

424

Manufacture of reduced-size
(“scale”) models and similar
recreational models, electrical
trains, construction sets etc.;
manufacture of puzzles and
similar articles
Manufacture of playing cards
Other activities related to
manufacture of games
and toys
Manufacture of surgical
drapes, belts and trusses
Manufacture of dental
fillings and cements
Manufacture of bone
reconstruction cements

�صنع ال�ستائر اجلراحية
والأحزمة والأربطة
�صنع الأ�سمنت امل�ستخدم
فـي طب الأ�سنان
�صنع �أنواع الأ�سمنت
امل�ستخدمة فـي �إعادة بناء العظام
-376-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of laboratory

�صنع �أجهزة الطرد املركزي
للمختربات فقط

325004

425

�صنع �أجهزة و�أدوات ومعدات
للطب واجلراحة والطب
البيطري وطب الأ�سنان
 با�ستثناء املعدات، والعيون
الكهربائية الطبية والعالجية

325005

426

�صنع �أجهزة التعقيم

325006

427

325007

428

325008

429

�صنع �أجهزة التقطري للمختربات

325009

430

�صنع النظارات الطبية
 والعد�سات ح�سب، وال�شم�سية
الو�صفة الطبية والعد�سات
الال�صقة ونظارات الأمان

325010

431

centrifuges
Manufacture of instruments
and appliances for medicine
and surgery, veterinary
medicine, dentistry and eyes
(except electrical medical and
therapeutic equipment)
Manufacture of laboratory
sterilizers
Manufacture of prosthetic
devices and artificial teeth
Manufacture of medical,
surgical dental or veterinary
furniture (operating tables,
dentists, chairs etc.)
Manufacture of laboratory
type distilling apparatus
Manufacture of ophthalmic
goods, eyeglasses, sunglasses,
lenses ground to prescription,
contact lenses, safety goggles

�صنع الأ�سنان
والأطراف ال�صناعية
�صنع الأثاث الطبي
للم�ست�شفـيات والعيادات
الطبية والبيطرية مثل
الأ�سرة ومنا�ضد العمليات
ومقاعد طب الأ�سنان واحلالقني

-377-

م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of orthopedic

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع �أجهزة تقومي الأع�ضاء
مبا فـيها العكازات الطبية

325011

432

�صنع الأحذية
والأحزمة الطبية و�أجهزة ال�سمع

325012

433

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
الأدوات وامل�ستلزمات الطبية
والتي ت�ستخدم فـي عالج الأ�سنان

325099

434

�صنع مالب�س ال�سالمة
الواقية واملقاومة للحريق

329001

435

�صنع �أحزمة ال�سالمة
للعمال والأحزمة الأخرى
للأغرا�ض املهنية

329002

436

preservers

�صنع معدات
�إنقاذ احلياة من الفلني

329003

437

Manufacture of globes

�صنع مناذج الكرة الأر�ضية

329004

438

Manufacture of personal

�صنع معدات ال�سالمة
ال�شخ�صية من اللدائن
كالقفازات و�سرتات النجاة

329005

439

�صنع القبعات ال�صلبة من اللدائن

329006

440

devices including medical
crutches
Manufacture of medical
shoes and belts, hearing aids
Other activities related to
manufacture of medical
and dental instruments and
supplies
Manufacture of fire-resistant
and protective safety clothing
Manufacture of linemen’s
safety belts and other belts
for occupational use
Manufacture of cork life

safety equipment of plastics
(e.g. athletic helmets)
Manufacture of plastics
hard hats

-378-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Manufacture of fire-fighting
protection suits

�صنع البدل الواقية
من احلريق من معادن الفلزية
�صنع �أغطية الر�أ�س املعدنية
التي ت�ستخدم من �أجل ال�سالمة
�صنع �أقنعة الغاز
�صنع �سدادات الأذن و�سدادات
ال�ضو�ضاء (مثل امل�ستعملة
فـي ال�سباحة واحلماية
)من ال�ضو�ضاء

Manufacture of metal
safety headgear
Manufacture of gas masks
Manufacture of ear and noise
plugs (e.g. for swimming and
noise protection)
Manufacture of articles of
personal use: smoking pipes,
scent sprays, vacuum flasks
and other vacuum vessels for
personal or household use,
wigs, false beards, eyebrows
Other activities related
to other manufacturing
n.e.c

�صنع �أ�صناف لال�ستعمال
 غاليني: ال�شخ�صي مثل
،  نافثات عطور، تدخني
 �شعور، ترام�س عازلة
 �إلخ... م�ستعارة

م رقم الن�شاط
329007

441

329008

442

329009

443

329010

444

329014

445

329099

446

331101

447

Repair and maintenance of
structural metal products

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
منتجات �أخرى غري م�صنفة
فـي مو�ضع �آخر
�إ�صالح و�صيانة
املنتجات املعدنية الإن�شائية

Repair and maintenance
of tanks, reservoirs and
containers of metal

�إ�صالح و�صيانة ال�صهاريج
واخلزانات والأوعية املعدنية

331102

448

Repair and maintenance of
steam generators

�إ�صالح و�صيانة مولدات البخار

331103

449
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)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Welding repair

�إ�صالح و�صيانة املعادن امللحومة

331104

450

Repair and maintenance
of hand tools and general
hardware

�إ�صالح و�صيانة العدد اليدوية
والأدوات املعدنية العامة

331105

451

Repair and maintenance of
weapons

�إ�صالح و�صيانة الأ�سلحة

331106

452

331107

453

331108

454

Repair and maintenance of
moulding boxes and moulds
(except ingot moulds)

م رقم الن�شاط

Repair and maintenance of
containers

�إ�صالح و�صيانة
علب القولبة والقوالب
)(با�ستثناء قوالب ال�سبائك
�إ�صالح و�صيانة احلاويات
)(الكونتيرنات

Other activities related to
repair of fabricated metal
products

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�إ�صالح منتجات املعادن امل�شكلة

331199

455

Repair and maintenance of
engines and turbines (except
aircraft, vehicle and
motorcycle)

�إ�صالح و�صيانة املحركات
والتوربينات (عدا حمركات
)الطائرات وال�سيارات والدراجات

331201

456

Repair and maintenance of
pumps, compressors, taps and
valves

�إ�صالح و�صيانة امل�ضخات
وال�ضواغط واحلنفـيات
وال�صمامات

331202

457

Repair and maintenance of
bearings, gears, gearing and
driving elements

�إ�صالح و�صيانة املحامل والرتو�س
و�أجهزة التع�شيق ونقل احلركة

331203

458

Repair and maintenance of
ovens, furnaces and furnace
burners

�إ�صالح و�صيانة
الأفران ومواقد الأفران

331204

459

-380-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Repair and maintenance
of lifting and handling
equipment (except lifts and
escalators)

�إ�صالح و�صيانة
معدات الرفع واملناولة

331205

460

Repair and maintenance
of other general-purpose
machinery

�إ�صالح و�صيانة
الآالت املتعددة الأغرا�ض الأخرى

331208

461

Repair and maintenance
of agricultural and forestry
machinery

�إ�صالح و�صيانة
�آالت الزراعة والغابات

331209

462

Repair and maintenance
of machine tools, except
electrical welding and
soldering equipment

، �إ�صالح و�صيانة العدد الآلية
با�ستثناء معدات اللحام
الكهربائية

331210

463

Repair and maintenance of
machinery for metallurgy

�إ�صالح و�صيانة الآالت
امل�ستخدمة فـي معاجلة املعادن

331211

464

Repair and maintenance of
mining, construction, and oil
and gas field machinery

�إ�صالح و�صيانة �آالت عمليات
التعدين وا�ستغالل املحاجر
والت�شييد

331212

465

Repair and maintenance of
machinery for food, beverage
and tobacco processing

�إ�صالح و�صيانة الآالت
امل�ستخدمة فـي حت�ضري
الطعام وال�شراب والتبغ

331213

466

Repair and maintenance of
machinery for textile, apparel
and leather production

�إ�صالح و�صيانة �آالت امللبو�سات
الن�سيجية واملنتجات اجللدية

331214

467

-381-

م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Repair and maintenance
of other special purpose
machinery (except ultrasonic
cleaning machines)

�إ�صالح و�صيانة الآالت
املتخ�ص�صة الغر�ض
(با�ستثناء �آالت التنظيف
)با�ستعمال املوجات فوق ال�صوتية

331215

468

Repair and maintenance of
dictating machines

�إ�صالح و�صيانة ماكينات الإمالء

331217

469

Repair and maintenance
of hand trucks and
wheelbarrows

�إ�صالح و�صيانة
ال�شاحنات اليدوية وعجالت اليد

331218

470

Repair and maintenance
of automatic bowling alley
equipment

�إ�صالح و�صيانة
معدات البولينغ الأوتوماتيكية

331219

471

Repair and maintenance of
roundabouts, swings,
shooting galleries and other
fairground amusements

�إ�صالح و�صيانة الدورانات
واملراجيح ومن�صات الرماية
وغريها من و�سائل الت�سلية
فـي املالهي

331220

472

Repair and maintenance
of office machinery and
equipment, except computers
and peripheral equipment

�إ�صالح و�صيانة الآالت املكتبية
واملحا�سبية (با�ستثناء احلوا�سيب
)واملعدات الطرفـية

331221

473

Other activities related to
repair of machinery

�أن�شطة �أخرى
خا�صة ب�إ�صالح الآالت

331299

474

Repair and maintenance of
pulse generators

�إ�صالح و�صيانة
مولدات (�إ�شارة) النب�ض

331301

475

-382-

م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Repair and maintenance of
irradiation, electromedical
and electrotherapeutic
equipment

�إ�صالح و�صيانة معدات الإ�شعاع
واملعدات الكهربائية والإلكرتونية
امل�ستخدمة فـي الأغرا�ض الطبية

331304

476

Repair and maintenance of
measuring, testing, navigating
and control equipment

�إ�صالح و�صيانة معدات القيا�س
واالختبار واملالحة والتحكم

331305

477

Repair and maintenance of
industrial process control
equipment

�إ�صالح و�صيانة معدات
�ضبط العمليات ال�صناعية

331306

478

Repair and maintenance
of optical instruments and
photographic equipment
(except household goods)

�إ�صالح و�صيانة الأدوات الب�صرية
ومعدات الت�صوير الفوتوغرافـي

331307

479

Repair and maintenance of
plastic non current carrying
wiring devices (junction
boxes, face plates etc.)

�إ�صالح و�صيانة �أجهزة الأ�سالك
غري احلاملة للتيار الكهربائي
من اللدائن مبا فـي ذلك �صناديق
التجميع امل�صنوعة من اللدائن
ولوحات الواجهة وما �شابهها

331401

480

Repair and maintenance of
electric welding, brazing or
soldering equipment

�إ�صالح و�صيانة
معدات اللحام الكهربائية

331402

481

Repair and maintenance of
ultrasonic cleaning machines
(except laboratory and dental)

�إ�صالح و�صيانة �آالت التنظيف
با�ستعمال املوجات فوق ال�صوتية

331403

482
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م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Repair and maintenance of

�إ�صالح و�صيانة
�شاحنات البطاريات

331405

483

�إ�صالح و�صيانة �أجهزة
توزيع الكهرباء والتحكم فـيها

331406

484

�إ�صالح و�صيانة الأ�سالك
والكابالت الكهربائية
والإلكرتونية
)(با�ستثناء كابالت احلا�سب الآيل

331407

485

�إ�صالح و�صيانة البطاريات

331408

486

331409

487

331410

488

�إ�صالح و�صيانة حوايا الوقود
و�أجهزة ت�صحيح التيار
واملوا�سعات (املكثفات) وغريها
من املكونات الإلكرتونية

331411

489

�إ�صالح و�صيانة ال�سفن

331501

490

battery chargers
Repair and maintenance of
electricity distribution and
control apparatus
Repair and maintenance of
electric and electronic wires
and cables (except computer
cables)
Repair and maintenance of
accumulators
Repair and maintenance of
electric lighting equipment
Repair and maintenance of
other electrical equipment

�إ�صالح و�صيانة
معدات الإ�ضاءة الكهربائية
�إ�صالح و�صيانة
املعدات الكهربائية الأخرى

م رقم الن�شاط

Repair and maintenance of
solid-state fuel cells, power
supplies; non-electronic
electric components, such as
non-electronic capacitors,
resistors etc. (e.g. power
capacitors)
Repair and maintenance
of ships

-384-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Repair and maintenance

�صيانة و �إ�صالح
وتعديل قوارب النزهة

331502

491

�إ�صالح و�صيانة قاطرات
ومعدات ال�سكك احلديدية

331503

492

�إ�صالح و�صيانة
الطائرات وحمركاتها

331504

493

�إ�صالح و�صيانة العربات
واملركبات التي جترها احليوانات

331505

494

�إ�صالح و�صيانة
عربات التخزين بالقطارات

331506

495

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�إ�صالح
معدات النقل با�ستثناء املركبات
ذات املحركات

331599

496

�إ�صالح الأقم�شة الكتانية
واملقرية و�أجولة تخزين
الأ�سمدة والكيميائيات

331901

497

of pleasure boats

م رقم الن�شاط

Repair and maintenance of
locomotives and railroad cars
(except factory rebuilding or
factory conversion)
Repair and maintenance
of aircraft (except factory
conversion, factory overhaul,
factory rebuilding)
Repair and maintenance of
animal drawn buggies and
wagons
Maintenance and minor
repair of rolling stock
Other activities related
to repair of transport
equipment, except motor
vehicles
Repair of canvas products,
tarpaulin, fertilizer and
chemical storage bags

-385-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ب: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of intermediate
goods from metal waste and
scrap
Processing and treatment
of non-metal waste and
scrap and other articles into
secondary raw materials
Manufacture of intermediate
goods from non-metal waste
and scrap
Manufacture of ball and
roller bearings and parts
thereof (including balls,
needles, rollers, races,
retaining rings etc.)
Manufacture of articulated
link chain
Other activities related to
manufacture of bearings,
gears, gearing and driving
elements
Manufacture of liquid,
gaseous or solid fuel burners
(non-electric cooking ovens)
Manufacture of wooden
doors, windows, shutters and
their frames, whether or not
containing metal fittings, such
as hinges, locks etc.

ا�ســم الن�شــاط
رقم الن�شاط
�صنع ال�سلع الو�سيطة
 من مدخالت النفايات واخلردة383002
)الفلزية (املعدنية
جتهيز ومعاجلة النفايات
واخلردة الالفلزية
383004
(غري املعدنية) و�أ�صنافها
ال�ستخدامها كمواد �أولية
�صنع ال�سلع الو�سيطة
 من مدخالت النفايات واخلردة383005
)الالفلزية (غري املعدنية
�صنع حمامل كرات وحمامل
 دلفـينية (مبا فـي ذلك الكرات281401
والإبر واحللقات والأ�سطوانات
)املعدنية
�صنع �سال�سل و�صل
281402
(زردات) مف�صلية
�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�صنع
281499
املحامل والرتو�س وعنا�صر
�أجهزة التع�شيق ونقل احلركة

م
498
499
500

501
502
503

�صنع مواقد تعمل بالوقود
ال�سائل �أو الغازي �أو ال�صلب
)(�أفران طهي غري كهربائية

281503

504

�صنع الأبواب والنوافذ اخل�شبية
(�سواء كانت حتتوي �أو ال حتتوي
على جتهيزات معدنية مثل
)  �إلخ... املف�صالت والأقفال

162202

505

-386-

) امللحــــق الأول ( الفئــــة ج
Name of Activity
Manufacture of padlocks,
locks, cloth hangers, keys,
hinges and the like, hardware
for buildings, furniture,
vehicles etc.
Raising and breeding of cattle
and buffaloes
Production of raw cow milk
from cows or buffaloes
Other activities related to
raising of cattle and buffaloes
Raising and breeding of
horses, asses, mules or hinnies
Raising of racing
and riding horses
Other activities related
to raising of horses and
other equines
Raising of camels
and camelids
Raising of racing and
riding camels

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

�صنع الأقفال وعالقات املالب�س
وامل�شابك واملفاتيح واخلردوات
املعدنية للمباين والأثاث
 �إلخ... واملركبات

259307

1

تربية املا�شية واجلامو�س

014101

2

�إنتاج اللنب البقري اخلام
من البقر �أو اجلامو�س

014102

3

�أن�شطة �أخرى خا�صة
برتبية املا�شية واجلامو�س

014199

4

تربية اخليول واحليوانات
اخليلية الأخرى

014201

5

تربية اخليول لل�سباقات

014202

6

�أن�شطة �أخرى خا�صة برتبية
اخليول واحليوانات اخليلية
الأخرى

014299

7

تربية اجلمال
واحليوانات اجلملية

014301

8

تربية الهجن لل�سباقات

014302

9

-387-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ج: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to
raising of camels
and camelids

�أن�شطة �أخرى خا�صة برتبية
اجلمال واحليوانات اجلملية

014399

10

Raising and breeding
of sheep and goats

تربية ال�ض�أن واملاعز

014401

11

Production of raw sheep
or goat milk

�إنتاج لنب ال�ض�أن �أو املاعز اخلام

014402

12

014499

13

014601

14

Other activities related to
raising of sheep and goats
Raising of poultry

�أن�شطة �أخرى خا�صة
برتبية ال�ض�أن واملاعز
تربية الدواجن

م رقم الن�شاط

Production of eggs

�إنتاج البي�ض

014603

15

Other activities related
to raising of poultry

�أن�شطة �أخرى خا�صة
برتبية الدواجن

014699

16

Operation of
slaughterhouses engaged
in killing, dressing or
packing meat

ت�شغيل امل�سالخ
)(ذبح وتهيئة حلوم املوا�شي

101001

17

Killing, dressing and
packing of poultry, rabbits
and birds

ذبح وتهيئة الدواجن
والأرانب والطيور

101002

18

Hotels, motels and resort
hotels

الفنادق واملوتيالت واملنتجعات

551001

19

Treatment and coating
of metals such as plating,
polishing, engraving,
colouring etc.

معاجلة وطلي املعادن مثل
ال�صقل والتلميع واحلفر
 �إلخ... والتلوين والتنظيف

259201

20

-388-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ج: تابـــــع
Name of Activity
Manufacture of heatinsulating ceramic goods
of siliceous fossil meals
Salt production by
evaporation of sea water
or other saline waters

ا�ســم الن�شــاط
م رقم الن�شاط
�صنع املنتجات اخلزفـية العازلة
239101 21
للحرارة املنتجة من ت�شكيل
امل�ساحيق
�إنتاج امللح بتبخري
مياه البحر �أو املياه املاحلة

089302

22

Crushing, purification
and refining of salt

جر�ش امللح وتنقيته وتكريره

089303

23

Other activities related
to extraction of salt

�أن�شطة �أخرى خا�صة
با�ستخراج امللح

089399

24

Support activities for
animal production

�أن�شطة الدعم للإنتاج احليواين

016200

25

Other activities related to
construction of roads
and railways

�أن�شطة �أخرى خا�صة بت�شييد
الطرق وال�سكك احلديدية

421099

26

Construction of sewer
systems and sewage
disposal plants

مقاوالت �إن�شاء �شبكات
وحمطات ال�صرف ال�صحي

422001

27

Construction of water,
electricity and telephone
networks and stations

مقاوالت �إن�شاء �شبكات
وحمطات املياه والكهرباء
والهاتف

422002

28

�صنع املياه املقطرة

201107

29

خلط مواد كيماوية
ملعاجلة مياه ال�صرف

202901

30

Manufacture of
distilled water
Mixing of sewerage
treatment chemicals

-389-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ج: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Slaughtering and processing
of hunting animals (including
whales processed on land or
on specialized vessels)

ذبح وتهيئة حيوانات
ال�صيد (ت�شمل احليتان
املجهزة حلومها على الرب
)�أو على ظهر ال�سفن

101007

31

Cutting, shaping and
finishing of stone for use in
construction, in cemeteries
on roads, as roofing etc.

قطع وت�شكيل وجتهيز الأحجار
لال�ستخدام فـي البناء
 �إلخ... والت�شييد

239601

32

Cutting and sawing
of marble

�صنع خيوط و�أن�سجة
من اال�سب�ستو�س �سواء كانت
من�سوجة �أو حماكة

239604

33

Manufacture of marble
products including kitchens,
wash basins, ornaments,
statuttes, sclupture etc.

�صنع مواد احتكاك
من اال�سب�ستو�س �أو من مواد
معدنية �أو من غريها

239605

34

Other activities related
to cutting, shaping and
finishing of stone

�أن�شطة �أخرى خا�صة
بقطع وت�شكيل و�صقل الأحجار

239699

35

Manufacture of mineral
insulating materials: slag
wool, rock wool and similar
mineral wools; exfoliated
vermiculite, expanded clays
and similar heat-insulating,
sound-insulating or
sound-absorbing materials

�صنع مواد العزل املعدنية لل�صوت
واحلرارة من ال�صوف احلديدي
 �إلخ... �أو من ال�صوف ال�صخري

239901

36

-390-

م رقم الن�شاط

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ج: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to
forging, pressing, stamping
and roll-forming of metal;
powder metallurgy

�أن�شطة �أخرى خا�صة
بت�شكيل املعادن بالطرق
, والكب�س وال�سبك والدلفنة
ميتالورجيا امل�ساحيق

259199

37

Other activities related to
treatment and coating of
metals; machining

�أن�شطة �أخرى خا�صة مبعاجلة
وطلي املعادن واملعاجلة بالآالت

259299

38

101008

39

021000

40

022000

41

Prepration of hides and
pulled wool

م رقم الن�شاط

Logging

�إعداد اجللود اخلام
وال�صوف املندوف
زراعة الأحراج
و�أن�شطة احلراجة الأخرى
قطع الأخ�شاب

Manufacture of fur wearing
apparel and clothing
accessories

�صنع امللبو�سات
من الفراء الطبيعي

142001

42

Manufacture of articles of
artificial fur (excluding hats)

�صنع منتجات الفراء ال�صناعي
)(ما عدا �صنع القبعات

142002

43

Other activities related
to manufacture of articles
of fur

�أن�شطة �أخرى خا�صة
ب�صنع �أ�صناف الفراء

142099

44

162909

45

332001

46

Silviculture and other
forestry activities

Manufacture of wooden
blocks for the manufacture
of smoking pipes
Installation of steam
generators, nuclear reactors

�صنع القطع اخل�شبية
ل�صناعة غليون التدخني
)(غاليني تدخني
، تركيب مولدات البخار
واملفاعالت النووية
-391-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ج: تابـــــع
Name of Activity
Installation of engines
and turbines
Installation of industrial
machinery-type pumps
Installation of ovens
and furnaces
Installation of lifting and
handling equipment
Installation of other
general-purpose machinery
Installation of agricultural
machinery

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

تركيب املحركات والتوربينات

332002

47

تركيب امل�ضخات ال�صناعية

332003

48

تركيب الأفران ومواقد الأفران

332004

49

تركيب معدات الرفع واملناولة

332005

50

تركيب الآالت املتعددة
الأغرا�ض الأخرى

332006

51

تركيب الآالت واملعدات الزراعية

332007

52

تركيب العدد الآلية

332008

53

تركيب الآالت امل�ستخدمة
فـي معاجلة املعادن

332009

54

تركيب �آالت عمليات التعدين
وا�ستغالل املحاجر والت�شييد

332010

55

تركيب �آالت حت�ضري
الطعام وال�شراب والتبغ

332011

56

Installation of machine
tools (e.g. hydraulic
presses, draw-benches)
Installation of machinery
for metallurgy
Installation of machinery
for mining and construction
Installation of machinery
for food beverage and
tobacco processing

-392-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ج: تابـــــع
Name of Activity
Installation of machinery

ا�ســم الن�شــاط

م رقم الن�شاط

تركيب �آالت �صنع امللبو�سات
والأحذية واملنتجات اجللدية

332012

57

تركيب الآالت املتخ�ص�صة
الغر�ض الأخرى

332013

58

تركيب �أجهزة احلا�سوب
الرئي�سية والطرفـية
و�آالت املكاتب الأخرى

332014

59

تركيب املحركات واملولدات
واملحوالت الكهربائية

332015

60

تركيب معدات االت�صاالت

332016

61

تركيب �أجهزة الأ�شعة وغريها
من املعدات الكهربائية الطبية

332017

62

تركيب معدات
�ضبط العمليات ال�صناعية

332018

63

332099

machinery and equipment

�أن�شطة �أخرى خا�صة برتكيب
الآالت واملعدات ال�صناعية

64

Ship-breaking

تفكيك وحتطيم ال�سفن

383006

65

for textile, apparel and
leather production
Installation of other special
purpose machinery
Installation of mainframes
and similar computers,
other office machinery
Installation of electric
motors, generators and
transformers
Installation of
communication equipment
Installation of irradiation
and electromedical
equipment etc.
Installation of industrial
process control equipment
Other activities related to
installation of industrial

-393-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ج: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to
materials recovery

�أن�شطة �أخرى
خا�صة با�سرتجاع املواد

383099

66

Manufacture of finished
or semi-finished metal
products by forging,
pressing, stamping, rollforming

�صنع منتجات معدنية تامة
، و�شبه تامة ال�صنع بالطرق
 �أو ال�سبك والدلفنة، �أو الكب�س

259101

67

Maintenance of
factory equipment

�صيانة معدات امل�صانع

331207

68

239508

69

081001

70

Manufacture of other
articles of plaster: statuary,
furniture, bas- and hautreliefs, vases, flowerpots etc.

م رقم الن�شاط

Operation of quarries

�صنع �أ�صناف من اجلب�س
مثل الأطر والرباويز املنقو�شة
والتماثيل والفازات و�أ�صناف
الزينة الأخرى
ت�شغيل املحاجر

Operation of poultry
hatcheries

ت�شغيل مفارخ الدواجن

014602

71

370001

72

Other activities related
to sewerage

التخل�ص من مياه املجاري
�أن�شطة �أخرى
خا�صة بال�صرف ال�صحي

370099

73

Other activities related to
construction
of utility projects

�أن�شطة �أخرى خا�صة بت�شييد
امل�شاريع اخلا�صة باملنافع

422099

74

Land subdivision with land
improvement (e.g. adding
of roads, utility
infrastructure etc.)

تق�سيم الأرا�ضي مع حت�سينات
الأرا�ضي (�أي �إ�ضافة طرق
) �إلخ... وبنية حتتية

429001

75

Disposal of sewage

-394-

)  امللحـ ــق الأول ( الفئـ ــة ج: تابـــــع
Name of Activity

ا�ســم الن�شــاط

Other activities related to

�أن�شطة �أخرى خا�صة ب�أعمال
الت�شييد املتعلقة مب�شاريع
الهند�سة املدنية الأخرى

429099

76

�أعمال احلفر
وردم الأرا�ضي وت�سويتها

431201

77

تربية ال�ضفادع
فـي �أحوا�ض مياه عذبة

032204

78

032299

79

107104

80

107301

81

�صنع احللويات ال�سكرية

107302

82

)�صنع العلك (اللبان

107303

83

�صنع احلالوة الطحينية

107304

84

�صنع املعكرونة ب�أنواعها
�صنع العجائن املح�شوة
املعب�أة فـي علب �أو املجمدة

107401

85

107402

86

construction of other civil
engineering projects
Drilling, landfill, levelling
and grading of
construction sites
Farming of frogs in
freshwater filled tanks
or reservoirs
Other activities related
to freshwater aquaculture
Manufactur of biscuits
Manufacture of chocolate
and chocolate confectionery
Manufacture of
sugar confectionery
Manufacture of
chewing gum
Manufacture of
taheenya sweets
Manufacture of macroni
Manufacture of canned or
frozen pasta products

�أن�شطة �أخرى خا�صة برتبية
املائيات فـي املياه العذبة
�صنع الب�سكويت ب�أنواعه
�صنع ال�شكوالتة واحللويات
امل�صنوعة من ال�شكوالتة

-395-

م رقم الن�شاط

امللحــــق الثـانـــي
الر�ســــــوم املاليـــــــة
لإ�صــدار وجتديــد الت�صريــح البيئـي

م

نــوع الت�صريـــح البيئـــي

الر�سـم املالـي
لإ�صدار وجتديد الت�صريح البيئي
( بالريال العماين )

1

�أن�شطــة الفئــة ( �أ )

()1500
�ألف وخم�سمائة

�أن�شطــة الفئــة ( ب )
 داخــل املناطــق ال�صناعيــة التابعـة للم�ؤ�س�سةالعامـ ــة للمناطـ ـ ــق ال�صناعي ـ ــة �أو املناط ـ ـ ــق
2
احلــرة �أو املوانــئ ال�صناعيــة املعتمــدة .
 خارج املناطق ال�صناعية التابعة للم�ؤ�س�سةالعامة للمناطق ال�صناعية �أو املناطــق
احلرة �أو املوانئ ال�صناعية املعتمدة .

()375
ثالثمائة وخم�سة و�سبعون
()750
�سبعمائة وخم�سون

�أن�شطــة الفئــة ( ج )
3

 ال تتطلب �إجراء درا�سة بيئية . -تتطلب تقدمي درا�سة بيئية .
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()150
مائة وخم�سون
()600
�ستمائة

امللحــــق الثـالـــث
الغرامــــات املاليــــــة
علـى عـدم جتديـد الت�صاريــح البيئيــة

م

�أ

فئـة الت�صريـح البيئـي

قيمـة الغرامـة
( بالريال العماين )

�أن�شطــة الفئــة ( أ� )

()150
مائة وخم�سون
عن كل �شهر � ،أو جزء منه

�أن�شطــة الفئــة ( ب )

()75
خم�سة و�سبعون
عن كل �شهر � ،أو جزء منه

�أن�شطــة الفئــة ( ج )

()50
خم�سـ ــون
عن كل �شهر � ،أو جزء منه
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امللحـق الـرابع
الغرامـات الإداريـة
بح�سـب نـوع املخالفـة البيئيـة

م

قيمة املخالفة (بالريال العماين)

نوع املخالفة

فئة (ب)

فئة (ج)

فئة (�أ)

()5000
البدء ب�إقامة م�صدر
1
�أو منطقة عمل بدون ت�صريح بيئي خم�سة �آالف

()500
خم�سمائة

()200
مائتان

2

البدء فـي الت�شغيل التجريبي
دون �إخطار الوزارة كتابيا

()5000
خم�سة �آالف

()500
خم�سمائة

()200
مائتان

3

العمل بت�صريح بيئي منته

()1000
�ألف

()300
ثالثمائة

()50
خم�سون

4

القيام ب�أن�شطة �إ�ضافـية �أخرى
�أو التو�سع فـي الن�شاط دون
احل�صول على موافقة الوزارة

()1000
�ألف

()300
ثالثمائة

()50
خم�سون

5

الإدالء ببيانات م�ضللة
فـي �أثناء تقدمي طلب احل�صول
على الت�صريح البيئي

()500
خم�سمائة

()300
ثالثمائة

()50
خم�سون

6

عدم �إبراز الت�صريح البيئي
فـي موقع العمل

()300
ثالثمائة

()100
مائة

()20
ع�شرون

7

عدم االلتزام باال�شرتاطات
البيئية املرفقة بالت�صريح البيئي

()1000
�ألف

()400
�أربعمائة

()50
خم�سون
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قـــرار وزاري
رقــم 2017/64
بتنظيـم حمميـة ال�سـالحــف
ا�ستن ــادا �إىل املــر�ســوم ال�سلط ــانــي رقــم  96/25ب�إن�ش ــاء حممي ــة ال�س ــالح ــف ،
و�إلـى قان ــون املحمي ــات الطبيعيــة و�ص ــون الأحيـ ــاء الفطـريــة ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطـانــي
رق ــم ، 2003/6
و إ�لـى املـر�سـوم ال�سلطـاين رقـم  2007/90بـ�إن�شـاء وزارة البيئـة وال�شـ�ؤون املناخيـة ،
و�إىل املر�سـوم ال�سلطـاين رقم  2008/18بتحـديد اخت�صـا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخيـة
واعتمــاد هيكلهــا التنظيمـي ،
و إ�لـى القـرار الـوزاري رقـم  2000/113بتنظيـم حمميـة ال�سـالحـف ،
و�إلـى الالئحــة التنفيذيــة لقان ــون املحمي ــات الطبيعيــة و�صــون الأحيــاء الفطريــة ال�صــادرة
بالقــرار الــوزاري رق ــم ، 2007/110
و إ�لـى موافقـة وزارة املاليـة ،
وبنـاء على ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامـة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فـي �ش ـ�أن تنظيــم حممي ــة ال�سالحــف ب�أحك ــام الالئح ــة املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
يلغـ ــى القـ ــرار الـ ــوزاري رقـ ــم  ، 2000/113كمـا يلغ ـ ــى كـ ــل مـا يخـالـ ــف الالئحـ ــة املرفق ــة ،
�أو يتع ــار�ض مــع �أحكامه ــا .
املــادة الثالـثــــة
ين�شـر هذا القـرار فـي اجلـريدة الر�سميـة  ،ويعمـل بـه من اليـوم التـايل لتـاريخ ن�شـره .
�صـدر فـي  6 :مـن ذي القعـدة 1438هـ
املوافــــــق  30:مـن يــوليــــــــــو 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1205
ال�صادرة فـي 2017/8/6م
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حممد بن �سالـم بن �سعـيد التـوبي
وزي ـ ـ ــر البيـئ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املنـاخـي ـ ـ ـ ــة

الئـحــــة تنظيـم حمميـة ال�سالحـف
املــادة ( ) 1
فـ ــي تطبيــق �أحكــام هـ ــذه الالئحــة يكـ ــون للكلم ــات الآتيـ ــة املعنـى املبــني قـريــن كــل منهــا ،
مـا لـم يقت ــ�ض �سيــاق الن ــ�ص معـنــى �آخ ــر :
الـــــوزارة  :وزارة البيئـة وال�شـ�ؤون املناخيـة .
املحميــــة  :حمميــة ال�سالحــف .
املــادة ( ) 2
يعمــل فـي �ش ـ�أن �إدارة املحميـة باخلطـة التي ت�ضعهـا الـوزارة .
املــادة ( ) 3
ال يج ــوز دخـول املحمي ــة �أو التخييـ ــم �أو ق�ضــاء الليـ ــل بهـا �إال بعـد احل�صـول علـى ت�صـريـح
مــن ال ــوزارة  ،ويك ــون دخ ــول �شـواطــئ تع�شي ــ�ش ال�سالحـف ليـال مبرافقـة �أحـد املراقبيـن
�أو املر�شـدي ــن امل�سجـلي ــن .
كمـا يحظـر ا�صطحاب احليـوانات الأليفـة �إىل املحميـة .
وي�سمـح بالتخيي ــم فـي املحميــة بحــد �أق�صــى ( )80ثمان ــون �شخ�ص ــا فـ ــي الأمـاكـ ــن التي
حتـدده ــا الـ ــوزارة لذل ــك  ،وال يج ــوز زي ــادة ال�سرع ــة عـند قيـادة ال�سيـارات داخـل املخيم
علـى ( )50خم�سني كم  /ال�ساعة  ،ويحظر قيـادة ال�سيـارات على ال�شـواطئ .
املــادة ( ) 4
ال يجـوز القيام ب�أي �أفعال �أو �أعمـال يكون من �ش�أنها الإ�ضـرار بال�سـالحف املع�ش�شة داخل
املحميـة � ،أو �إزعاجها بلم�سهـا � ،أو االقرتاب منها فـي �أثناء حتركهـا على ال�شـواطئ �أو مل�س
بي�ضها �أو حتريكه �أو جمعه  ،كما ال يجوز �إزعاج احليوانات الفطرية والطيور �أو قطـع
الأ�شجـار والأع�شاب داخل املحميـة ب�أي و�سيلـة �أو الت�سـبب فـي ذلك .
املــادة ( ) 5
ال يجـوز فـي املحمية ا�ستخـدام املولدات الكهربائيـة �أو �أ�ضواء الكامـريات �أيا كـان نوعهـا
�أثنـاء الت�صـويـر بعـد ال�ساعـة العا�شرة ليـال  ،كمـا ال يجـوز تركـيب امل�صـابيح امل�شتتـة لل�ضـوء
خارج املبـاين �أو ا�ستخـدام الإ�ضـاءة �أو امل�صـابيح ال�ساطعة �أو �إ�شعال النار بالقـرب من �شـواطئ
تع�شيـ�ش ال�سـالحف .
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املــادة ( ) 6
ال يج ــوز ممار�ســة �أي �ألعـاب جماعي ــة علــى �شـواطــئ تع�شيـ ــ�ش ال�سالحـ ــف  ،كم ــا ال يجـ ــوز
الغ ــو�ص �إال ف ــي الأمـاك ــن املخ�ص�ص ــة ل ــذلـك .
املــادة ( ) 7
يجـب و�ضـع النفـايات فـي الأمـاكن املخ�ص�صـة لـذلك داخل املحمية .
املــادة ( ) 8
يج ــوز ال�صيــد فــي خ ــور اجلرامــا وخــور احلجـر وفـي املنطقة الواقعـة بني اخلـور والبحـر ،
وذلك با�ستخـ ــدام ال�سن ــار �أو �شب ــاك ال�صيـ ــد ( الغ ـ ــل )  ،ويجـ ــب حف ــظ وتخـزي ــن و�إ�صــالح
وجتفيف معــدات ال�صيــد فـي الأماكــن املخ�ص�صــة لذلــك  ،بعـيــدا ع ــن �شـواطــئ تع�شي ــ�ش
ال�سالحـف  ،ويحظـر ا�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية لل�صيـد فــي هذه املناطق .
املــادة ( ) 9
تفــر�ض ر�س ــوم مقاب ــل دخــول املحمي ــة  ،وفق ــا للج ــدول الآتـ ــي :
م
1
2
3
4
5
6
7

قيمــة الر�ســم
قيمــة الر�ســم
بالريال العماين /بالريال العمانـي  /بي�سـة
الن�شــــاط
لغيــــر العمانيـــني
بي�سـة للعمانيــني
3
1
الزيارة للكبار لكل يوم
6
3
الزيارة والغو�ص للكبار لكل يوم
الزيارة والغو�ص
8
4
واملبيت للكبار لكل ليلة
الزيارة للأطفال دون �سن
1
0.1
ال�ساد�سة ع�شرة لكل يوم
الزيارة واملبيت للأطفال دون
3
1
�سن ال�ساد�سة ع�شرة لكل يوم
0.1
الزيارة لطلبة املدار�س لكل يوم
الزيارة واملبيت
1
لطلبة املدار�س لكل يوم
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املــادة ( ) 10
تعفى من الر�سوم املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )9من هذه الالئحة الفئـات الآتيـة :
 - 1أ�فــراد قــوات ال�سلطــان امل�سلحة و�أفــراد �شرطــة عمــان ال�سلطانيـة  ،وذلك فـي �أثناء
ت�أدية عملهم .
 - 2املوظفــون ف ــي امل�ؤ�س�س ــات احلكومي ــة والأكادمييــة فـي �أثناء القيام بعمل ر�سمي ،
�أو بحــث علمـ ــي .
� - 3سكـان املحميـة وال�صيـادون .
 - 4الوفــود احلكوميـة الر�سميـة .
املــادة ( ) 11
مـع عـدم الإخـالل ب�أي عقوبـة �أ�شد ينـ�ص عليهـا قانـون املحميات الطبيعية و�صون الأحياء
الفطرية �أو �أي قانون �آخـر  ,يعاقب كل من يخـالف �أحكـام هذه الالئحـة بغرامـة �إداريـة
ال تقـل عــن ( )50خم�س ــني ريـاال عمانيــا  ،وال تزيــد على ( )300ثالثمـائة ريال عماين ،
وت�ضـاعف الغرامـة عند تكـرار املخالفـة .
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قــرار وزاري
رقـم 2017/65
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم عمليـة االحتطـاب والفحـم النباتـي
ا�ستن ـ ــادا �إل ــى قانـ ــون حماي ـ ــة البيئـ ــة ومكافحـ ــة التلـ ــوث ال�ص ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطان ــي
رقــم ، 2001/114
و�إلــى قانــون املحمي ــات الطبيعي ــة و�صــون الأحيـاء الفطريـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي
رقم ، 2003/6
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/90ب�إن�شاء وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2004/81بتنظيم عملية جمع ونقل احلطب ،
و�إىل الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون املحمي ــات الطبيعـيــة و�صـون الأحـيـاء الفطريــة الـ�صــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 2007/110
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فـي �شـ�أن تنظيـم عمليـة االحتطـاب والفحـم النبـاتي ب�أحكـام الالئحـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
يلغـى القـرار الوزاري رقـم  2004/81امل�شار �إليه  ،كما يلغى كـل ما يخالف الالئحة املرفقـة ،
�أو يتعـار�ض مع �أحكامهـا .
املــادة الثالثــــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتـاريخ ن�شـره .
�صـدر فـي  6 :من ذي القعــدة 1438هـ
املوافــــــق  30:مـن يــوليــــــــــو 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1205
ال�صادرة فـي 2017/8/6م

-403-

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

الئحـة تنظيـم عمليـة االحتطـاب والفحـم النبـاتي
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحكــام هـذه الالئحة يكــون للكلم ــات والعبـارات الآتيــة املعنـى املحـدد قـرين كـل
منهـا مـا لـم يقتـ�ض �سيـاق النـ�ص معـنى آ�خــر :
الــــــوزارة :
وزارة البيئـة وال�شـ�ؤون املناخيـة .
اجلهـة املخت�صـة :
املديريــة العامـة ل�صــون الطبيعــة  ،واملديريــة العامـة للبيئــة وال�ش ـ�ؤون املناخيــة مبحافظــة
ظفـار  ,و�إدارات البيئـة وال�شـ�ؤون املناخيـة باملحافظـات .
احلطــــــب :
الأجزاء الياب�سـة والرطبـة من جذور وجـذوع و�أغ�صـان الأ�شجـار الـربية من البيئـة العمانيـة .
االحتطــــاب :
قطع �أو اقتـالع �أو جمـع �أو نقـل احلطـب ب�أي و�سيلـة كانت �سواء مت ذلك ب�صـورة �شخ�صيـة
�أو على �سبيـل االحـرتاف .
الـتـ�سـخيـــــم :
حتويـل احلطـب �إىل فحـم نبـاتي .
الفحـم الـنباتـي :
مـا ينتـج من عمليـة الت�سخيـم .
املــادة ( ) 2
يحظـر ت�صدير احلطب والفحم النباتي .
املــادة ( ) 3
يحظـر ممار�سـة الأن�شطـة التاليـة �إال بت�صـريح مــن الــوزارة :
 - 1االحتطـاب من أ�مـالك الدولـة .
 - 2ت�سخيــم احلطـب .
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املــادة ( ) 4
متنـح ت�صاريـح الأن�شطـة الـواردة فـي املـادة ( )3مـن هذه الالئحة وفق ال�شـروط والإجراءات
التي حتددها الـوزارة .
املــادة ( ) 5
متنـح ت�صـاريـح ممـار�سـة حـرفـة االحتطــاب لـفـئـات املـواطنيـن الآتية :
أ�  -فئـة ال�ضمـان االجتمـاعي .
ب  -الـذيــن ال يعملـ ــون بـ ـ�أي وظيفـ ــة حكوميـ ــة �أو القطـ ــاع اخلـ ــا�ص والـذي ــن ال تـقـ ــل
�أعمارهـم عن ( )30ثالثني عاما .
ج  -العامل ــني �أو املتقاعـديــن الذيــن ال يتج ــاوز راتبه ــم �أو معا�شهـ ــم ال�شه ــري ()350
ثـالثمـائـة وخم�ســني ريـاال عمـانيا .
املــادة ( ) 6
يق ــدم طلـ ــب احل�ص ــول علــى ت�صـريــح ممار�س ــة حـرفـ ــة االحتط ــاب �إلــى اجلهـ ــة املخت�ص ــة
مت�ضمنـا الـبيــانــات الآتيـة بحـ�سب الأحـوال :
أ�  -البطاقة ال�شخ�صية .
ب  -بيانات املركبة امل�ستخدمة فـي النقل .
ج  -بطاقة ال�ضمان االجتماعي لفئات ال�ضمان االجتماعي .
د � -شهادة �إثبـات من هيئـة �سجل القوى العاملة لغري العاملني فـي امل�ؤ�س�سات احلكومية
�أو القطاع اخلا�ص .
هـ � -شهادة راتب �أو معا�ش من اجلهة املخت�صة للعاملني �أو املتقاعدين .
املــادة ( ) 7
يق ــدم طل ــب احل�ص ــول علــى ت�صـريــح احتطــاب �شخ�صـي للمواطنني �إىل اجلهة املخت�صة
مت�ضمنا امل�ستندات الآتية :
�أ  -البطـاقة ال�شخ�صيـة .
ب  -بيـانـات املركبـة امل�ستخدمـة فـي النقـل .
على �أال يقل عمر املتقدم عن ( )18ثمانية ع�شر عاما  ،وال يزيد عدد مرات تقدمي الطلب
على ( )3ثالث مرات فـي ال�سنة .
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املــادة ( ) 8
يتــم من ــح ت�صـاريــح االحتطــاب بنـاء علـى توفـر احلـطـب باملواقع املراد االحتطـاب منها .
وللجهـات املخت�صة �إيقاف الت�صريح � ،أو �إلغا�ؤه �أو عدم التجديد .
املــادة ( ) 9
مين ـ ــح ت�صـري ــح ن�شـ ــاط ت�سخيـ ــم احلط ـ ــب للمواطن ــني احلا�صلــني علــى ت�صري ــح حرف ــة
االحتطـاب � ،شريطة �أن يتـم حتديد مواقع الت�سخيم واملوافقة عليها من قبل الوزارة .
املــادة ( ) 10
للـوزارة حـق الـت�صـرف بـاحلطـب والفـحـم الـنبـاتي والأدوات والآالت امل�ستخدمـة التي مت
�ضبطـهـا فـي حـال املخالفـة  ،وذلك وفق الإجـراءات القانونيـة املتبعـة فـي هـذا ال�شـ�أن .
املــادة ( ) 11
حتـدد ر�سـوم االحتطـاب على النحـو الآتـي :
م

نــوع الت�صريــح

1

ت�صري ــح
احتطـ ــاب �شخ�ص ــي

2

ت�صري ـ ــح
حرفـ ــة احتط ـ ــاب

قيمــة الر�ســوم
مــدة
الكميـة  /بالطـن
الت�صريــح
بالريـال العمانـي
()2
يوم ــان

�شحنة واحدة /
طـ ــن

()5
خم�سة رياالت

()2
�شه ــران

( ) 16
�شحنة/طن

()3
ثالثة رياالت

()4
�أربعة �أ�شهر

( ) 32
�شحنة  /طن

()6
�ستة رياالت

()6
�ستة �أ�شهر

( ) 48
�شحنة  /طن

()9
ت�سعة رياالت
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املــادة ( ) 12
مع عـدم الإخــالل بالعق ــوبات اجلــزائيــة املن�صـ ــو�ص عليه ــا ف ــي قانـ ــون حمـاي ــة البيئــة
ومكافحــة التلــوث وقانـون املحميـات الطبيعية و�صون الأحياء الفطرية امل�شار �إليهما :
�أ  -يعـاق ــب ك ــل مــن يخـالـ ــف �أحكـ ــام امل ــادة ( )2مــن ه ــذه الالئحــة بغرامــة �إداري ــة
ال تقـل عن ( )200مائتـي ريـال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين ،
وت�ضاعــف الغرامــة عند تكرار املخالفة .
ب  -يعـاقـ ــب ك ــل م ــن يخـالـ ــف �أحك ـ ــام امل ــادة ( )3مــن هـ ــذه الالئح ـ ــة بغرام ــة �إداري ــة
ال تقــل عــن ( )50خم�ســني ريــاال عمانيــا  ،وال تزيــد على ( )500خم�سمائ ــة ري ــال
عماين  ،وت�ضاعف الغرامة عند تكرار املخالفة .
ج  -يعـاق ــب ك ــل مـ ــن يخـال ــف �شـ ــروط الت�صـريــح املمن ــوح له بغرامة �إداريـة ال تقل
عــن ( )30ثالث ــني ري ــاال عمانيا  ،وال تزيـد على ( )300ثالثمـائـة ريـال عماين ،
وت�ضاعـف الغرامة عند تكرار املخالفة .
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وزارة التجــارة وال�صناعـــة
قــرار وزاري
رقم 2017/4
باعتمـاد الالئحـة اخلليجيـة للأجهـزة واملعـدات الكهربائيـة منخف�ضـة اجلهـد
ا�ستنــادا �إل ــى الـمر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  76/39ب�إن�ش ــاء الـمديريـ ــة العامــة للموا�صفـ ــات
والـمقاي ــي�س ،
و�إىل الـمر�سوم ال�سلطاين رقم  78/1بتحديد اخت�صا�صات الـمديرية العامة للموا�صفات
والـمقايي�س ،
و�إىل الـمر�سوم ال�سلطاين رقم  2005 /102بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  84 /53بحظر ا�سترياد الب�ضائع واملنتجات التي تخالف املوا�صفات
القيا�سية العمانية ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2005 /41بالعمل مبوا�صفات قيا�سية دولية �أو �أجنبية ،
وبناء على ما تقت�ضيه الـم�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعتمــد الالئحـ ــة الفني ـ ــة اخلليجيــة للأجهـ ـ ــزة واملعــدات الكهربائي ـ ــة منخف�ضـ ــة اجل ـهـ ــد
رقـ ـ ــم  - )BD-142004-01( :اخلا�صـ ــة مبطابقـ ــة هـ ــذه الأجهـ ــزة واملع ـ ــدات للمتطلبات
الأ�سا�سية لل�سالمة  ،ومتطلبات التوافق الكهرومغناطي�سي الواجب ا�ستيفا�ؤها قبل و�ضعها
فـي ال�سوق  -كالئحة فنية ملزمة فـي ال�سلطنة .
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�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد انق�ضاء (� )6ستة �أ�شهر من اليوم
التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  6 :من ربيـع الثاين 1438هـ
املـوافـــــق  5 :من ينايــــــــــــــــر 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1177
ال�صادرة فـي 2017/1/15م
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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
رقــم 2017/13
ب�إ�صــدار الئحــة تنظيــم
�أعمـال امل�ؤ�س�سـات وال�شركـات العاملـة فـي ن�شـاط املقـاوالت
ا�ستنادا �إىل قانون ال�سجل التجاري رقم ، 74/3
واىل قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74/4
و�إىل الئحــة تنظيــم �أعمــال امل�ؤ�س�ســات وال�شرك ــات العاملــة فـي ن�شــاط الـمقـاوالت ال�صــادرة
بالقــرار الوزاري رقم ، 2014/174
وبناء على ما تقت�ضيه الـم�صلحة الـعـامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل فـي �ش�أن تنظيـم �أعمـال امل�ؤ�س�سـات وال�شركـات العاملـة فـي ن�شـاط املقـاوالت ب�أحكام
الالئحة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
يلغ ــى الق ــرار ال ــوزاري رقـ ــم  2014/174امل�شـ ــار �إلي ــه  ،كم ــا يلغ ــى ك ــل م ــا يخال ــف الالئحــة
املرفقة � ،أو يتعــار�ض مـع �أحكامهــا .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  18 :من ربيع الثاين 1438هـ
املـوافـــــق  17 :من ينايـــــــــــــر 2017م
الدكتور /علي بن م�سعود بن علي ال�سنيـدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ 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 ()1178
ال�صادرة فـي 2017/1/22م
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الئحــة تنظيــم �أعمــال
امل�ؤ�س�سـات وال�شركـات العاملـة فـي ن�شـاط املقـاوالت
املـــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام هـذه الالئح ــة يك ــون للكلمــات والعب ــارات الآتيــة الـمعنـى املبيــن قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الوزيــــــــــــــــــــــــر  :وزيــر الـتـج ــارة والـ�صـناعــة .
الـمديـــر العـــــام  :مــديــر عـ ــام ال ـ ـتـج ــارة .
اجلهات املخت�صة  :وزارة الق ــوى العاملـ ــة  ،وزارة البلدي ــات الإقليميـ ــة وم ــوارد امليــاه ،
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية  ،بلدية م�سقط  ،بلدية ظفار .
ن�شاط الـمقاوالت � :أحد �أن�شطة املقاوالت الواردة حتت قطاع الإن�شاءات املن�صو�ص عليه
فـي الت�صنيف الوطني للأن�شطة االقت�صادية .
املـــادة ( ) 2
ال يج ــوز ممار�س ــة ن�شــاط املقــاوالت �إال عن طريق م�ؤ�س�سة �أو �شركة بعد قيدها فـي ال�سجــل
التجــاري .
املـــادة ( ) 3
يتم حتديد قائمة بالأن�شطة املندرجة حتت ن�شاط املقاوالت بقرار من الوزير ب�صفة دورية
بالتن�سيق مع وزارة القوى العاملة .
املـــادة ( ) 4
ي�شتــرط لقيــد امل�ؤ�س�س ــة �أو ال�شركــة العاملــة فـي ن�شــاط الـمقــاوالت فـي ال�سج ــل التجــاري
�أن يكون لها مقر ثابت وم�سجل لدى اجلهات املخت�صة .
املـــادة ( ) 5
تلتزم امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العاملة فـي ن�شاط املقاوالت بالآتي :
 - 1تعيني مدير عماين م�سجل بهيئة الت�أمينات االجتماعية فـي حالة عدم تفرغ �أحد
ال�شركاء �أو مالك الـم�ؤ�س�سة لإدارتها .
-410-

 - 2عدم ت�شغيل القوى العاملة امل�سجلة لديها فـي غري �أعمال املقاوالت اخلا�صة بها .
 - 3االلتزام بن�سب التعمني املقررة .
 - 4تدويــن جميــع عقود املقــاوالت فـي �سجل خا�ص بها  ،وتقدميــه للجهــة املخت�صــة
عند الطلب .
 - 5تقدي ــم ح�ساباتهــا اخلتاميــة �إىل وزارة التجــارة وال�صناعــة واجلهــات املخت�صــة ،
على �أن تفرد ح�سابا خا�صا لن�شاط املقاوالت .
 - 6اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان �سالمة العمال وال�سكان فـي مواقع العمل ،
مع مراعاة ا�شرتاطات ولوائح الأمن وال�صحة وال�سالمة املعتمدة من اجلهات
املخت�صة .
 - 7كتابة ا�سم امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة وبياناتها على جميع ال�سيارات واملعدات والقاطرات
وال�شاحنات التي ت�ستعمل فـي ن�شاط املقاوالت لديها .
 - 8االلتزام ب�أحكام القوانني واللوائح والأنظمة املتعلقة بن�شاط املقاوالت .
 - 9التخل�ص من املخلفات املوجودة فـي مواقع العمل طبقا للوائح والقرارات املعتمدة
من اجلهات املخت�صة .
املـــادة ( ) 6
ال يجوز الت�صرف فـي ترخي�ص ن�شاط املقاوالت �إال مبوافقة اجلهات املخت�صة .
املـــادة ( ) 7
فـي حالة خمالفة امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العاملة فـي ن�شاط املقاوالت لأحكام هذه الالئحة
يتم �إخطارها كتابة عن طريق املدير العام بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة  ،والتنبيه
عليها ب�ضرورة �إزالة املخالفة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ الإخطار  ،وفـي حالة
عدم �إزالة املخالفة  ،يجوز للمدير العام اتخاذ �أحد الإجراءين الآتيني :
 وقف ن�شاط امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة �إداريا ملدة ال تزيد على (� )1سـن ــة � ،أو غلقها . �سحب ال�سجل التجاري للم�ؤ�س�سة �أو لل�شركة .وفـي احلالتني يتعني �إخطار ذوي ال�ش�أن بالقرار  ،ويجوز التظلم من هذا القرار مبوجب
طلب يقدم �إىل الـوزير خالل (� )60ستني يوما من تاريخ الإخطار  ،ويجب البت فـي التظلم
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعد م�ضي هذه املدة دون رد مبثابة رف�ض
للتظلم .
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قــرار وزاري
رقــم 2017/139
ب�شــ�أن حظـــر ا�ستيــراد
ال�سلـع واملنتجـات التـي حتتـوي علـى مـادة الأ�سب�ستــو�س
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/11بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظـر ا�ستيـراد ال�سلـع واملنتجـات التـي حتتــوي على مــادة الأ�سب�ست ــو�س .
املــادة الثانيــــة
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام
هــذا القــرار بغرام ــة �إداري ــة مقداره ــا ( )500خم�سمائة ريــال عمانــي  ،وت�ضاعــف الغرامـة
فـي حــال التكــرار .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1438 / 9 / 26 :هـ
املوافـــــق 2017 / 6 / 21 :م

الدكتور  /علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـت ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة والـ�صـنـاعـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1200
ال�صادرة فـي 2017/7/2م
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قـــرار وزاري
رقــم 2017/148
باعتبـار موا�صفـتني قيا�سيتـني �أجنبيتني موا�صفـات قيا�سيـة عمانيـة ملزمـة
ا�س ــتنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/39ب�إن�شاء املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  78/1باخت�صا�صات املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س
بوزارة التجارة وال�صناعة ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/11بتحدي ــد اخت�صا�صـ ــات وزارة التجـ ــارة وال�صناعـ ــة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  84/53بحظر ا�سترياد الب�ضائع واملنتجات التي تخالف املوا�صفات
القيا�سية العمانية ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2005/41بالعمل مبوا�صفات قيا�سية دولية �أو �أجنبية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقــــرر
املــادة الأولـــى
تعتبـر املوا�صفتــان القيا�سيـتان الأجنبيتــان الآتيتـان موا�صف ــات قيا�سيــة عمانيــة ملزمــة
با�ستثناء البنود املتعلقة بالفح�ص واالختبار :
 ASTM F2923 - 1اخلا�صة باملوا�صفة القيا�سية ل�سالمة منتجات امل�ستهلك حللي
الأطفال .
 ASTM F2999 - 2اخلا�صة باملوا�صفة القيا�سية ل�سالمة امل�ستهلك حللي الكبار .
املــادة الثانيــة
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي املر�سوم ال�سلطاين
رقم  78/1امل�شار �إليه .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد م�ضي (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
ن�شره .
�صدر فـي  15 :من �شــــــــــوال 1438هـ
املوافــــق  10 :من يوليـــــــــــو 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1202
ال�صادرة فـي 2017/7/16م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قــرار وزاري
رقم 2017/172
بتحديـد العائـد مقابـل احل�صـول علـى قـر�ض �أو ديـن جتـاري
ا�ستنادا �إىل قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
و�إلـى القـرار الـوزاري رقــم  2016/172بتحديـد العائـد مقابـل احل�صـول علـى قـر�ض �أو ديـن
جتاري ،
و�إىل خطـاب غرفـة جتـارة و�صناعـة عمـان ب�شـ�أن حتديـد قيمـة العائـد وفقا لن�ص املـادة ()80
من قانون التجارة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحــدد العائــد مقابــل احل�صــول علــى قــر�ض �أو ديــن جتــاري بن�سب ــة ( )%6٫5مــا لــم يتفــق
على �أقل من ذلك .
املــادة الثانيــــة
ال ي�سري حكم املـادة ال�سابقة على القـرو�ض املقدمة مـن قبـل املـ�صارف و�شركـات التمويـل
وت�أجري الأ�صول  ،املرخ�صة من قبل البنك املركزي العماين .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به ملـدة عـام مـن تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  16 :من ذي القعـدة 1438هـ
املـوافــــق  9 :من �أغ�سطـــــ�س 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1206
ال�صادرة فـي 2017/8/20م
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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
رقـــم 2017/182
ب�إ�صـــدار الئحـــة تنظيـــم و�إدارة املعـــار�ض
ا�ستنادا �إىل قانون ال�سجل التجاري رقم ، 74/3
و�إىل املر�س ــوم ال�سلطانـ ــي رق ــم  2017/11بتحديـ ــد اخت�صا�صـ ــات وزارة التج ـ ــارة وال�صناعـ ــة
واعتماد هيكلــها التنظيمي ،
و�إىل الئحة تنظيم و�إدارة املعار�ض ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2011/77
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فــي �ش ـ�أن تنظيــم و�إدارة املعــار�ض ب�أحكــام الالئحــة املرفقــة .
املــادة الثانيـــة
تلتــزم املن�ش ـ�آت التجاريــة التــي متــار�س ن�شــاط تنظيــم و�إدارة املعـار�ض بتوفـيـق �أو�ضاعهـا
وفقا لأحكام الالئحة املرفقة خالل مدة ال تزيد على �سنة واحدة من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالثـــة
ت�ستثنـى من �أحك ــام الالئحة املرفقــة الرتاخي ــ�ص اخلا�ص ــة ب�إقام ــة املع ــار�ض اال�ستهالكي ــة
التخ�ص�صية التي تقام فـي مركز عمان الدويل للمعار�ض  ،وفروعه خالل عام 2017م ،
وغريها من املعار�ض امل�صاحبة للمهرجانات �أو امللتقيات التي تقام فـي خمتلف حمافظات
ال�سلطنة خالل عام 2017م .
املــادة الرابعـــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2011/77امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة اخلام�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .

�صـدر فـي  15 :من ذي احلجـة 1438هـ
					
املوافـــــق  6 :من �سبتمـبــــــــر 2017م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيـدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر التـج ـ ـ ـ ـ ــارة وال ــ�صنـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
				
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1210
ال�صادرة فـي 2017/9/17م
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الئحــة تنظيـــم و�إدارة املعــــار�ض
الف�صــــل الأول
تعريفــــــات
املــادة ( ) 1
فــي تطبي ــق �أحكــام هذه الالئح ــة يكون للكلم ــات والعبـ ــارات الآتي ــة املعن ــى املح ــدد قريـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الــــــــــــوزارة :
وزارة التجارة وال�صناعة .
 - 2الوزيــــــــــــــر :
وزير التجارة وال�صناعة .
 - 3الـوكيــــــــــــل :
وكيل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة .
 - 4املديـــر العـــام :
مدير عام التجارة .
 - 5اجلهـــة املخت�صــة :
املديرية العامة للتجارة بالوزارة  ،واملديريات والإدارات التابعة للوزارة باملحافظات .
 - 6الرتخيـــــ�ص :
املوافقة ال�صادرة من الوزارة للمن�ش�أة التجارية ب�ش�أن تنظيم و�إدارة املعار�ض .
 - 7املرخــ�ص لــه :
كل من�ش�أة جتارية ( م�ؤ�س�سة � /شركة ) مرخ�ص لــها  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 8املنظــــــــــــــم :
كـل �شخــ�ص اعتــباري لي�س مبن�ش�أة جتاري ــة ( م�ؤ�س�سـة � /شرك ــة ) يرغ ــب فـي تنظي ــم
و�إدارة املعار�ض  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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 - 9املركـــــــــــــــز :
مركز عمان للم�ؤمترات واملعار�ض  ،ومركز عمان الدويل للمعار�ض .
� - 10شهــادة ا�ستيفــاء :
�شه ــادة ت�صــدر ب�شكــل �سنـ ــوي من اجلهة املخت�صة للمرخ�ص لــه تفـيد ا�ستيفـ ــاءه
جميـ ــع متطلبات �أحكام املــادتني رقمي ( )2و ( )5فـي هذه الالئحة .
 - 11اجلمعيــة اخلرييــة :
�أي جمعية �أو م�ؤ�س�سة خريية م�شهرة قانونيا ومرخ�ص لــها من قبل اجلهات املعنية
للقيام بالأعمال التطوعية � ،أو الأعمال اخلريية .
 - 12املراكــز التجاريــة واملجمعــات التجاريــة :
املراكز واملجمعات التجارية التي ت�شتمل على حمل واحد �أو على عدد من املحالت
التجارية �سواء كانت متار�س الن�شاط نف�سه �أو �أن�شطة خمتلفة  ،ويندرج حتت هذا
التعريف الأ�سواق املركزية الكربى .
 - 13املعــر�ض الت�سويقــي :
كــل معــر�ض متخ�صــ�ص ف ــي جمــال معيــن مـن املنتجات �أو املعرو�ضات �أو اخلدمات
ذات طبيعة مت�شابهة �أو متجان�سة  ،وفقا ملا تقدره اجلهة املخت�صة  ،ويكون للعر�ض
فقط  ،وال ي�سمح فـيه بالبيع .
 - 14املعــر�ض اال�ستهالكــي التخ�ص�صــي :
كــل معــر�ض جت ــاري يع ــر�ض  ،ويبيــع معرو�ضـ ــات تخ�ص�صي ــة ملنتجــات �أو خدم ــات
ذات طبيعة مت�شابهة �أو متجان�سة  ،وفقا ملا تقدره اجلهة املخت�صة .
 - 15املعـر�ض امل�صاحـب ملهرجـان �أو ملتقـى ( معـر�ض ا�ستهالكـي عـام ) :
كل معر�ض جتاري ي�صاحب تنظيمه �إقامة مهرجان �أو ملتقى ترفـيهي  ،ويعر�ض
ويبيع معرو�ضات ملنتجات �أو خدمات خمتلفة ذات طبيعة غري مت�شابهة �أو متجان�سة .
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 - 16معــر�ض الدولــة الواحـــدة :
ك ــل معـ ــر�ض جت ــاري خـا�ص بدولة معينـ ــة تعـ ــر�ض فـيـ ــه منتج ــات ت ـ ــلك الدولـ ــة
�أو خدماتها فـي جماالت التعليم �أو ال�صحة �أو اال�ستثمار �أو ال�سياحة �أو �أي جماالت
�أخرى تقدرها اجلهة املخت�صة .
 - 17معـر�ض املنتجـات وال�صناعـات الوطنيــة :
كل معر�ض جتاري يعر�ض ويبيع معرو�ضات ومنتجات عمانية ال�صنع .
 - 18املعــر�ض الثقافــي :
ك ــل معر�ض جت ــاري يعر�ض ويبي ــع معرو�ضات وخدمات متخ�ص�صــة بالأن�شطــة
العلميـ ــة والتعليميـ ــة والثقافـيـ ــة والفني ــة كمعـ ــر�ض الكتـ ــاب � ،أو املع ــر�ض التقن ــي ،
�أو معر�ض اللوح ــات الفنية � ،أو معر�ض اجلامعات  ،وغريها من املعار�ض ذات ال�صلة .
 - 19املعــر�ض اخليـــري :
ك ــل معـ ــر�ض جت ــاري يع ــر�ض ويبيع معرو�ض ــات ومنتج ــات يع ــود دخلــه بالكام ــل
للأعمـ ــال اخلريية .
 - 20معــر�ض العيــد :
كل معر�ض جتاري يعر�ض ويبيع معرو�ضات ومنتجات قبل  ،وفـي �أثـناء الأعـي ــاد ،
ل�ش ـ ــراء احتياجــات الأعي ــاد  ،وفقــا مل ــا هو متع ــارف علي ــه حت ـ ــت م�سم ــى ( الــهبط ـ ــة
�أو العيود ) .
الف�صــل الثانــي
�شــروط و�إجــراءات الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 2
ي�شرتط للرتخي�ص مبزاولة ن�شاط تنظيم و�إدارة املعار�ض ال�شروط الآتية :
 - 1تقدي ــم م ــا يفـيـ ــد املالءة املالية للمن�ش�أة التجارية من �أح ــد امل�ص ــارف املعتم ــدة
بال�سلطنة .
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�	- 2أال يقل عدد العاملني لدى املرخ�ص لــه عن ( )5خم�سة �أ�شخا�ص  ،حتدد م�سمياتهم
على النحو الآتي :
أ�  -مدير �إداري عماين فـي حال عدم تفرغ مالك املن�ش�أة التجارية �أو �أحد ال�شركاء
لإدارتها  ،ليكون متفرغا لإدارة ن�شاط تنظيم و�إدارة املعار�ض  ،والتوقيع نيابة
عنهم  ،وفـي حال تفرغ مالك املن�ش�أة التجارية �أو �أحد ال�شركاء  ,فـيجب �إثبات
التفرغ بخطاب م�صادق عليه من قبل اجلهات املعنية .
ب  -مدير ت�سويق � ،شريطة �أال تقل خربته عن ( )3ثالث �سنوات .
ج  -دليل معر�ض � ،شريطة �أال تقل خربته عن ( )3ثالث �سنوات .
د  -حما�سب � ،شريطة �أن يكون حا�صال على الأقل على �شهادة البكالوريو�س تخ�ص�ص
املحا�سبة �أو املالية � ،أو دبلوم بعد التعليم العام فـي املحا�سبة �أو املالية بالن�سبة
للعمانيني � ،أو ما يعادل �أيا منهما .
هـ  -مندوب عالقات عامة .
ويت ــم �إثب ــات خب ــرة امل�شار �إليهـ ــم مبوجب تقدمي �شهادات خبـ ــرة م�صــادق عليهــا
من قبل اجلهات املعنية .
وال يجوز ملالك املن�ش�أة التجارية �أو �أحد ال�شركاء �شغل �إحدى هذه الوظائف .
�	- 3أن يتم ت�سجيل جميع العمانيني العاملني باملن�ش�أة التجارية لدى الــهيئة العامة
للت�أمينات االجتماعية .
�	- 4أن يكون لطالب الرتخي�ص مقر ثابت ميار�س فـيه الن�شاط .
� - 5سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 3
يقــدم طلب الرتخي�ص من م ــالك املن�ش ـ ـ�أة التجاري ــة �أو من يفو�ضــه �إىل اجله ــة املخت�ص ــة
على النموذج املعد لــهذا الغر�ض قبل ( )30ثالثني يوما على الأقل من موعد �إقامة املعر�ض .
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املــادة ( ) 4
تتوىل الوزارة درا�سة طلب الرتخي�ص والبت فـيه خالل مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر
يوم عمل من تاريخ تقدميه  ،م�ستوفـيا كافة البيانات وامل�ستندات  ،وال ينظر فـي الطلبات
غري امل�ستوفـية لل�شروط .
ويخطر مقدم الطلب كتابيا بنتيجة فح�ص طلبه على حمل املن�ش�أة التجارية املبني بطلب
الرتخي�ص .
ويعترب فوات مدة درا�سة الطلب دون رد مبثابة رف�ض �ضمني لطلب الرتخي�ص .
ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض �إىل الوكيل خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
�إخطاره � ،أو من تاريخ انق�ضاء املدة امل�شار �إليها  ،ويعترب القرار ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
املــادة ( ) 5
ي�شرتط فـي طلب جتديد الرتخي�ص تقدمي امل�ستندات الآتية :
� - 1شه ــادة مال ــية فـي نهاية كل �سن ــة مالي ــة  ،عل ــى �أن تكون بياناتهـ ــا املاليـ ــة �صـ ــادرة
عن مكتب تدقيق حما�سبي معتمد .
� - 2شه ــادة �ضريبي ــة �ص ــادرة من الأمانـ ــة العام ــة لل�ضرائ ــب بعد م ــرور �سن ــة مالي ــة
على �إن�شاء املن�ش�أة التجارية لدى املرخ�ص لــه .
 - 3موافاة اجلهة املخت�صة ب�أ�سماء العاملني لديه مع ن�سخ م�صدقة من �شهادات
خرباته ـ ــم  ،وم�ؤهالته ـ ــم العلميـ ــة  ،وبطاقـ ــات عمل ـهـ ــم خ ــالل ( )3ثالث ــة �أ�شهــر
من تاريخ ت�أ�سي�س املن�ش�أة التجارية .
� - 4شهادة اال�ستيفاء اخلا�صة باملن�ش�أة التجارية .
الف�صــل الثالــث
�إدارة املعــــار�ض
املــادة ( ) 6
ال يجوز للمرخ�ص لــه �أو املنظم �إقامة �أي ( معر�ض ) �أو الرتويج لــه �أو الإعالن عنه
مبختل ــف و�سائـ ــل الإع ـ ــالم �أو عبــر ب ــرام ــج التوا�صـ ــل االجتماعـ ــي �إال بع ـ ــد احل�ص ـ ــول
علــى الرتخي ــ�ص  ،كمــا ال يجــوز عــر�ض �أي مل�صقــات �أو �إعالنــات �أو مــواد �إعالميــة تتنافــى
مع العادات والتقاليد العمانية املتعارف عليها .
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املــادة ( ) 7
يجــوز للوزارة الرتخيــ�ص لإقامـ ــة معار�ض املجوهرات وامل�شغ ــوالت الذهبي ــة والأحجـ ــار
الكرمية � ،شريطة احل�صول على موافقة م�سبقة من املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س
بالوزارة .
املــادة ( ) 8
ي�شرتط تقدمي موافقة م�سبقة من وزارة ال�صحة ب�ش�أن الرتويج وبيع املنتجات ال�صيدالنية
والدوائي ـ ــة والأع�شـ ــاب الطبيعيـ ــة الت ــي ت�ستخـ ــدم لال�ستخدامـ ــات الطبي ـ ــة والعالجي ـ ــة
فـي خمتلف املعار�ض .
املــادة ( ) 9
تقدم طلبات حجز املعار�ض التي �ستقام فـي مقر املركز �أو �أحــد فروع ــه �إىل �إدارة املركز
مبا�شرة  ،ويقوم املركز فـي حالة توفر احلجز واملوافقة على الطلبات ب�إخطار الوزارة بذلك
التخاذ الالزم .
املــادة ( ) 10
يجـ ـ ــب �أن ت�ستخ ـ ــدم اللغ ـ ـ ـ ــة العربي ـ ــة فـ ــي الإع ـ ــالن والرتوي ــج فـي خمتل ـ ــف املعـ ــار�ض ،
ويجوز ا�ستخدام لغات �أخرى بالإ�ضافة �إليها .
املــادة ( ) 11
يجـ ــوز �أن يقـ ــوم املنظ ــم �أو املرخ�ص لــه ب�إعداد دليل �شامل مب�سط حول املعر�ض يحتوي
على �أ�سماء وعناوين ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العار�ضة ومعلومات عن منتجاتهم و�أي معلومات
�أخرى ذات عالقة باملعر�ض  ،ويوزعه جمانا على اجلمهور والزوار .
املــادة ( ) 12
ال يجوز �إقامة �أي معار�ض خالل �شهر نوفمرب من كل عام  ،فـيما عدا معار�ض املنتجات
وال�صناعات الوطنية .
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املــادة ( ) 13
يجــب �أن يقــوم املرخ�ص لــه ب�إ�صــدار بطاق ــات تعريفـية جلميع العار�ضني تو�ضــح بيانــات
الع ــار�ض واملن�ش�أة التجارية املنتمـ ــي �إليهـ ــا  ،ومثبتـ ــا به ــا �صورة ملونة للع ــار�ض  ،وتعتم ــد
من قب ــل اجلهة املخت�صــة قبــل افتت ــاح املعر�ض  ،مع �ضرورة ارتدائها من قبل العار�ضني
طوال فرتة �إقامة املعر�ض .
املــادة ( ) 14
يجب على املرخ�ص لــه �أن يقدم للجهة املخت�صة خطاب موافقة �أو عدم ممانعة من اجلهة
التي �سيقام فـيها املعر�ض .
املــادة ( ) 15
يجوز �أن ت�شتمل فعاليات املعار�ض على تنظيم بع�ض الندوات التعريفـية والربامج الثقافـية
ذات ال�صلة بطبيعة املعر�ض بعد احل�صول على موافقات اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 16
يجــوز �أن ي�صاحــب �إقامــة ( املع ــر�ض ) �إقامــة عــرو�ض ترويجيــة لتوزيــع هدايــا جمانيــة
للجمهــور �أو توزيــع كوبونــات يتــم �إجــراء ال�سحــب عليـها للح�صــول علـى جوائــز وهدايــا ،
�شريطــة �أخــذ موافقــة اجلهــة املخت�صــة .
املــادة ( ) 17
يجب �أن تكون �إدارة املطاعم امل�شاركة فـي املعار�ض من قبل عمانيني متفرغني  ،وتكون تلك
املطاعم م�سجلة فـي ال�سلطنة  ،ومرخ�صة من قبل البلدية املخت�صة .
املــادة ( ) 18
يجوز للوزارة تكليف بع�ض موظفـيها ممن تتوفر لديهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية ملراقبة
تنظي ــم املعـ ــار�ض  ،ودخولــها فـي �أي وق ـ ــت للت�أك ـ ــد م ـ ــن تطبيـ ــق �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة ،
واتخ ــاذ ما يلزم من �إجراءات �إزاء ما يتك�شف لــهم من خمالفات .
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الف�صـــل الرابــع
التزامـــات املرخــ�ص لــه
املــادة ( ) 19
يحظر على املرخ�ص لــه الت�صرف فـي الرتخي�ص مل�صلحة �أي جهة �أخرى �أو للغري .
املــادة ( ) 20
يحظر على املرخ�ص لــه �أو املنظم عر�ض الآتي :
 - 1عر�ض �أي مواد تو�شك �صالحيتها على االنتهاء .
 - 2عر�ض �أي مواد تالفة �أو قدمية بغر�ض التخل�ص منها من خالل الرتويج لــها
متهيدا لبيعها .
 - 3عــر�ض ال�سل ــع املقلـ ــدة  ،واملنتجـ ــات واملعدات وا ألجــهزة والآالت غي ــر املطابقـ ــة
للموا�صفات واملقايي�س املعتمدة .
 - 4تقدي ـ ــم ع ـ ــرو�ض ترويجيـ ــة فـ ـ ــي املعـ ــر�ض �أو الإعـ ــالن عنه ــا �إال بع ـ ــد احل�ص ــول
على ترخي�ص بذلك من اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 21
يتحم ــل املرخـ ــ�ص لــه �أو املنظ ــم امل�س�ؤوليـ ــة الكاملـ ــة عـ ــن االلت ـ ــزام بالتعليم ــات ال�صـ ــادرة
من الوزارة فـيم ــا يتعل ــق ب�إقامة املعر�ض املحـ ــدد بالرتخي�ص ومبوجب هذه الالئحــة ،
ويع ــد م�س ـ�ؤوال عن �ضمان جناح تنظيمه .
املــادة ( ) 22
يلتـ ــزم املرخ�ص لــه بتقدمي خطـ ـ ـ ــة عملــه ال�سنويـ ــة �إل ــى اجلهـ ــة املخت�ص ــة  ،وذلك قب ـ ــل
( )5خم�سة �أ�شهر من بداية العام امليالدي على الأقل .
املــادة ( ) 23
عل ــى املرخــ�ص لــه �أن يخ�ص�ص مكتبا لــه فـي مقر �إقامة املعر�ض  ،مع �ضرورة وجود ممثل
لــه طوال فرتة �إقامته .
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املــادة ( ) 24
يلتزم املرخ�ص لــه بتقدمي تقرير �إىل اجلهة املخت�صة عن كل معر�ض يقيمه خالل �شهر
واحد من انتهائه  ،وال ينظر فـي �أي طلب الحق للمرخ�ص لــه  ،ما مل يقدم التقرير .
املــادة ( ) 25
يتحمل املرخ�ص لــه �أو املنظم لأي معر�ض تكاليف عالج �أي عار�ض من خارج ال�سلطنة
م�شارك فـي املعر�ض الذي ينظمه فـي حال عدم وجود ت�أمني �صحي �سار للعار�ض خالل
فرتة تنظيم املعر�ض  ،وحتى مغادرته ال�سلطنة .
املــادة ( ) 26
يجب على املرخ�ص لــه �أو املنظم لأي معر�ض �إخطار اجلهــة املخت�صة كتابيا ب�ش ـ�أن ت�أجيــل
�أو �إلغاء تنظيم �أي معر�ض مت الرتخي�ص لــه ب�إقامته قبل ( )2يومني على الأقل من املوعد
املحدد لإقامته .
املــادة ( ) 27
ال يجوز للمرخ�ص لــه �أن ينيب عنه غريه فـي تنظيم و�إدارة املعر�ض وت�سويقه .
الف�صـــل اخلامـــ�س
تقييـــم املعـــار�ض
املــادة ( ) 28
يجوز للوزارة تكليف من تراه منا�سبا من موظفـيها �أو �إحدى ال�شركات لتقييم خمتلف
املعار�ض التي تقام بال�سلطنة مبا فـيها املقامة باملركز  ،كما يجوز لــها �أن تكلف املركز بتقييم
املعار�ض التي تقام فـي مقاره نيابة عنها  ،مع حتمل املرخ�ص لــه بنفقات التقييم .
املــادة ( ) 29
يجب �أن ي�شتمل تقييم املعار�ض على الآتي :
 - 1عدد الأيام الفعلية لإقامة املعر�ض .
 - 2عدد امل�ساحة الفعلية للمعر�ض عدا املمرات .
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 - 3عدد امل�شاركات املحلية والأجنبية  ،وعدد العار�ضني العمانيني والأجانب .
 - 4نوعية وم�ستوى املعرو�ضات  ،ومدى جتان�سها مع بع�ضها .
 - 5مدى �إقبال الزوار واجلمهور على زيارة املعر�ض  ،وانطباعهم ب�ش�أنه .
 - 6م�ستوى التنظيم  ،ومدى التزام املرخ�ص لــه بالرتخي�ص .
 - 7حجم م�شاركة �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ورواد الأعمال واحلرفـيني
من �أ�صحاب املهن و�أ�صحاب الأعمال املنزلية باملعر�ض  ،ون�سبة امل�ساحة املخ�ص�صة
لــهم .
 - 8م�ستـ ــوى الت�سوي ــق للمعر�ض والإعالنــات الرتويجي ــة امل�صاحبــة لــه والو�سائ ــل
امل�ستخدمــة فـي الت�سوي ــق  ،ونوعية اجلوائز والــهداي ــا التي متنح ل ــزوار املع ــر�ض
�إن وجدت .
 - 9توفر مكــتب للمرخ�ص لــه فـي املعــر�ض  ،ووجود ممثل للمرخــ�ص لــه ب�شــكل دائ ــم
طــوال فتــرة �إقامــة املعر�ض  ،ومدى تعاونه مــع موظفـي ال ــوزارة والعار�ض ــني
واجلهة املقام فـيها املعر�ض .
الف�صــل ال�ســـاد�س
املعـــار�ض الت�سويقيــة
املــادة ( ) 30
يجب �أن تتوفر فـي املعر�ض الت�سويقي ال�شروط الآتية :
�	- 1أال تزي ــد مـ ــدة �إقامة املعر�ض على (� )7سبع ــة �أيام  ،وال تقــل عن ( )3ثالث ــة �أيام ،
�أيا كان مكان �إقامته .
�	- 2أال تقــل م�ساح ــة املعــر�ض الفعلية عــن ( 750م� )2سبعمائ ــة وخم�س ــني متــرا مربع ــا
بخالف املمرات  ،و�أال يقل عدد العار�ضني عن ( )30ثالثني عار�ضا .
 - 3احل�صول على موافقة م�سبقة من اجلهات املعنية عن حمتوى املعر�ض .
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املــادة ( ) 31
يجوز لأكرث من مرخ�ص لــه تكرار �إقامة املعر�ض الت�سويقي نف�سه املت�شابه فـي معرو�ضاته
وم�ضمونه وغر�ضه فـي خمتلف حمافظات ال�سلطنة  ،ومبا ال يزيد على ( )3ثالث مرات
فـي العام نف�سه لكل مرخ�ص لــه .
املــادة ( ) 32
يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية املعتمدة لدى ال�سلطنة �إقامة معر�ض ت�سويقي �سنوي ،
وذلك بعد التن�سيق واحل�صول على موافقة وزارة اخلارجية � ،شريطة �أن ينظم من خالل
املرخ�ص لــه .
املــادة ( ) 33
يجوز للجـهات املـعنية بـذاتـها �أو بـوا�سـطـة املرخ�ص لــه �إقام ــة معر�ض ت�سـويق ــي �إر�ش ــادي
�أو توعوي .
املــادة ( ) 34
يجــوز للــوزارة ا�ستثنــاء املع ــار�ض الت�سويقي ــة ذات ال�شه ــرة مــن �شــرط عــدم البيـع فـيهــا ،
وفقــا ملــا تقــدره اجلهــة املخت�صــة .
الف�صـــل ال�سابــع
املعــار�ض اال�ستهالكيـــة التخ�ص�صيــة
املــادة ( ) 35
يج ــب �أال تزي ــد مدة �إقام ــة املعر�ض على ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تقــل ع ــن ( )3ثالثة �أيام ،
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز �إقامة املعر�ض قبل الأعياد بـ ( )30ثالثني يوما .
املــادة ( ) 36
يجب �أال تقل م�ساحة املعر�ض اال�ستهالكي التخ�ص�صي الفعلية عن ( 2000م� )2ألفـي مرت
مربع بخالف املمرات  ،و�أال يقل عدد العار�ضني فـيه عن (� )70سبعني عار�ضا .
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املــادة ( ) 37
يجب حتديد املواعيد املالئمة لإقامة املعار�ض اال�ستهالكية التخ�ص�صية فـي مق ــر املركــز
�أو فروعه  ،وعددها خالل العام التايل قبل بداية كل عام ميالدي ب�ستة �أ�شهر  ،بالتن�سيق
بني اجلهة املخت�صة واملركز .
ويكون الرتخي�ص ب�إقامة املعار�ض اال�ستهالكية التخ�ص�صية فـي املحافظات التي ال يوجد
بها فروع للمركز  ،وفقا ملا تقدره اجلهة املخت�صة من اعتبارات فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 38
يحظر تزامن �إقامة املعار�ض اال�ستهالكية التخ�ص�صية فـي �أي حمافظة من حمافظات
ال�سلطنة مع فرتة �إقامة مهرجان م�سقط ال�سنوي  ،ومهرجان �صاللة ال�سياحي .
املــادة ( ) 39
ال يجــوز الرتخي�ص بتنظيم �أكثــر م ــن معر�ض ــني ا�ستهالكي ــني تخ�ص�صيني للمرخ�ص لــه
نف�سه خالل العام ذاته � ،سواء كان التنظيم فـي مقار املركز وفروعه �أو فـي �إحدى حمافظات
ال�سلطنة .
املــادة ( ) 40
تقوم اجلهة املخت�صة بطرح مزايدات ب�ش�أن تنظيم املعار�ض اال�ستهالكية التخ�ص�صية ،
ويجب �أن يتوفر فـي املرخ�ص لــه املتقدم للمزايدة ال�شروط الآتية :
�	- 1أن يكون م�ستوفـيا �أحكام املــادة (  )2من هذه الالئحة .
�	- 2أن يكون حا�صال على �شهادة ا�ستيفاء .
�	- 3أن يك ــون قد ق ــام بتنظيم ( )3ثالثــة معار�ض ت�سويقية � ،أحدها  -على ا ألقــل -
�أقيم فـي مقر املركز �أو �أحد فروعه  ،على �أن يكون مقيما بتقدير جيد على الأقل ،
وذلك خـ ــالل ( )12اثنـ ــي ع�شـ ــر �شهـ ــرا من م ــوعــد �إقام ــة املعـ ــر�ض اال�سته ــالكــي
التخ�ص�صي املتقدم لــه .
�	- 4أال يكون قد مت الت�صريح لــه ب�إقامة معر�ضني ا�ستهالكيني تخ�ص�صيني خالل
العام ذاته الذي �سيقام فـيه املعر�ض اال�ستهالكي التخ�ص�صي املتقدم لــه .
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املــادة ( ) 41
يجب �أن يقوم املرخ�ص لــه بتقدمي ك�شف للجهة املخت�صة يو�ضح �أ�سماء املن�ش�آت التجارية
العمانية والأجنبية التي �ست�شارك فـي املعر�ض وعناوينها  ،والن�شاط الذي �ست�شارك به ،
وقائمة ب�أ�سماء معرو�ضاتها ومنتجاتها  ،ورقم �سجلــها التجاري  ،وا�سم العار�ض /العار�ضني
( عماين /وافد ) الذين يعملون لديها �أو حتت كفالتها والذين �سيكونون فـي املن�صات
اخلا�صة بها طوال فرتة �إقامة املعر�ض  ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي �صور ملونة من بطاقات
عمل ـهــم �أو جــوازات �سفرهــم  ،و�أن يقــدم وثيقة ( بولي�صة ) الت�أمني اخلا�صة بالعار�ضني
�إن كانوا �أجانب .
املــادة ( ) 42
يجوز للجهة املخت�صة تعديل قوائم املعرو�ضات املخالفة لتخ�ص�ص املعر�ض اال�ستهالكي
التخ�ص�صي � ،أو غري املت�شابهة �أو املتجان�سة مع بع�ضها � ،أو �شطبها  ،وي�ستثنى من ذلك
الأ�ســر العمانيــة املنتجــة  ،والأف ــراد العماني ــون التي تكون معرو�ضاتهــم م ــن ال�صناع ــات
احلرفـية التقليدية �أو �صناعة املنتجات املنزلية املحلية .
املــادة ( ) 43
يلتزم املرخ�ص لــه بتخ�صي�ص م�ساحة ال تقل عن ( ) %10ع�شرة باملائة من امل�ساحة الكلية
للمعــر�ض اال�ستهالك ــي التخ�ص�ص ــي للم�ؤ�س�س ــات ال�صغي ــرة واملتو�سطـ ــة ورواد الأعم ــال
واحلرفـيني من �أ�صحاب املهن و�أ�صحاب الأعمال املنزلية  ،مع منحهم الت�سهيالت املنا�سبة .
املــادة ( ) 44
يلتزم املرخ�ص لــه ب�أال يقل عدد العار�ضني العمانيني باملعر�ض عن (  ) %25خم�سة وع�شرين
باملائة من �إجمايل العار�ضني باملعر�ض اال�ستهالكي التخ�ص�صي .
املــادة ( ) 45
يجب �أن يقدم املرخ�ص لــه �إىل اجلهة املخت�صة خريطة للمعر�ض  ،تو�ضح موقع كل من�ش�أة
جتارية م�شاركة فـي املعر�ض ح�سب توزيع املن�صات املعتمدة من قبلــه قبل (� )14أربعة ع�شر
يوما من بدء املعر�ض .
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املــادة ( ) 46
ال يجوز �أن تتزامن فرتة �إقامة املعر�ض مع فرتة �إقامة معر�ض م�شابه لــه فـي املحافظة
نف�سها .
املــادة ( ) 47
يجوز �أن تتزامن فرتة �إقامة املعر�ض اال�ستهالكي التخ�ص�صي مع فرتة �إقامة معر�ض
م�شابه لــه فـي حمافظة �أخرى .
املــادة ( ) 48
يج ــب �أن تكـ ــون الفتـ ــرة بني كل معـ ــر�ض ا�ستهالكي تخ�ص�صي و�آخـ ــر  ،وب ــني ك ــل مع ــر�ض
ا�ستهالكي تخ�ص�صي ومعر�ض م�صاحب ملهرجان �أو ملتقى  ،والتي تقــام فـي املحافظة ذاتها
( )21واحدا وع�شرين يوما على الأقل .
املــادة ( ) 49
يجوز للمرخ�ص لــه التقدم بعرو�ضه فـي جميع املزايدات  ،وفـي جميع الأحوال  ،ي�شرتط
�أال يتم الرتخي�ص لنف�س املرخ�ص لــه بتنظيم �أكرث من معر�ضني ا�ستهالكيني تخ�ص�صيني
خـالل العــام ذاتــه � ،ســواء كان التنظي ــم فـي مقار املركز وفروعه � ،أو فـي �إحــدى حمافظ ــات
ال�سلطنة .
الف�صــل الثامـــن
املعــار�ض امل�صاحبــة للمهرجانــات �أو امللتقيـــات
املــادة ( ) 50
تكون �إقامة املعار�ض امل�صاحبة للمهرجانات �أو امللتقيات وفق ما تقدره الوزارة من اعتبارات
اجتماعية �أو اقت�صادية �أو تاريخية  ،على �أن حتدد طبيعة املعرو�ضات واملنتجات اخلا�صة
بهذه املعار�ض مبا يلبي الغر�ض من �إقامتها .
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املــادة ( ) 51
على الوزارة التن�سيق مع اجلهات املعنية ب�ش�أن و�ضع الآلية املنا�سبة لتنظيم املعار�ض امل�صاحبة
للمهرجانات �أو امللتقيات �سنويا فـي خمتلف حمافظات ال�سلطنة  ،وو�ضع ال�ضوابط املنا�سبة
الختيار املرخ�ص لــه الذي �سيقوم بتنظيمها  ،وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن تكون بوا�سطة
املزايدات .
املــادة ( ) 52
يقت�صر �إقامة معر�ض م�صاحب ملهرجان �أو ملتقى على معر�ض �سنوي واحد لكل حمافظة
من حمافظات ال�سلطنة .
املــادة ( ) 53
يجب �أال تتزامن فرتة �إقامة املعر�ض امل�صاحب ملهرجان �أو ملتقى مع فرتة �إقامة مهرجان
م�سقط ال�سنوي � ،أو فرتة �إقامة مهرجان �صاللة ال�سياحي .
املــادة ( ) 54
يجــب �أن يقــدم املرخــ�ص لــه م ــا يفـيــد موافقة �إ�سناد مهم ــة تنظيم ــه للمع ــر�ض امل�ص ــاحب
ملهرجان �أو ملتقى لــه من قبل اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 55
متنح املن�ش�آت التجارية امل�سجلة باملحافظة ذاتها �أولوية امل�شاركة فـي املعار�ض امل�صاحبة
للمهرجانات �أو امللتقيات .
املــادة ( ) 56
ال ي�شت ــرط جتانـ ــ�س �أو ت�شابه املنتج ــات املعرو�ضـ ــة فـي املعـ ــار�ض امل�صاحب ــة للمهرجانـ ــات
�أو امللتقيات .
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املــادة ( ) 57
يجب �أن يقوم املرخ�ص لــه بتقدمي ك�شف للجهة املخت�صة يو�ضح �أ�سماء املن�ش�آت التجارية
العمانية والأجنبية التي �ست�شارك املعار�ض امل�صاحبة للمهرجانات �أو امللتقيات  ،وعناوينها ،
والن�شـ ــاط الـ ــذي �ست�ش ــارك به  ،وقائمـ ــة ب�أ�سم ــاء معرو�ضاتهـ ــا ومنتجاتها  ،ورق ـ ـ ــم �سجلــها
التجاري  ،وا�سم العار�ض /العار�ضني ( عماين /وافد ) الذين يعملون لديها �أو حتت كفالتها ،
والذيـ ــن �سيكونـ ــون فـي املن�ص ــات اخلا�ص ــة به ــا ط ــوال فت ــرة �إقام ــة املع ــر�ض  ،بالإ�ضاف ــة
�إىل تقدمي �صور ملونة من بطاقات عملــهم � ،أو جوازات �سفرهم .
املــادة ( ) 58
يجوز للجهة املخت�صــة تعديل قوائ ــم املعرو�ض ــات التي ت ــرى �أنها غي ــر منا�سبــة للع ــر�ض
�أو البيع فـي املعار�ض امل�صاحبة للمهرجانات �أو امللتقيات �أو �شطبها  ،ومن ثم اعتماد قائمة
املعرو�ضات .
املــادة ( ) 59
يلتزم املرخ�ص لــه بتخ�صي�ص م�ساحة ال تقل عن ( ) %10ع�شرة باملائة من امل�ساحة الكلية
للمع ــار�ض امل�صاح ــبة للمهرجانـ ــات �أو امللتقي ــات للم�ؤ�س�سات ال�صغ ــرية واملتو�سط ــة ورواد
الأعمال واحلرفـيني من �أ�صحاب املهن و�أ�صحاب الأعمال املنزلية  ،مع منحهم الت�سهيالت
املنا�سبة .
املــادة ( ) 60
يلتزم املرخ�ص لــه ب�أال يقل عدد العار�ضني العمانيني باملعر�ض عن (  ) %25خم�سة وع�شرين
باملائة من �إجمايل العار�ضني باملعار�ض امل�صاحبة للمهرجانات �أو امللتقيات .
املــادة ( ) 61
يجب �أال تزيد مدة �إقامة املعر�ض امل�صاحب للمهرجانات �أو امللتقيات عن (� )14أربعة ع�شر
يوما  ،وال تقل مدة �إقامته عن (� )7سبعة �أيام � ،أيا كان مكان �إقامته  ،وفـي جميع الأحوال ،
ال يجوز �إقامة املعر�ض قبل الأعياد بـ ( )30ثالثني يوما .
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املــادة ( ) 62
يج ــب �أن يقــدم املرخــ�ص لــه للجه ــة املخت�ص ــة خريط ــة للمع ــر�ض امل�صاح ــب للمهرجان ــات
�أو امللتقيات تو�ضح موقع كل من�ش�أة جتارية م�شاركة باملعر�ض ح�سب توزيع املن�صات املعتمدة
منه قبل (� )14أربعة ع�شر يوما من �إقامة املعر�ض .
املــادة ( ) 63
يجوز �أن تتزامن فرتة �إقامة معر�ض م�صاحب ملهرجان �أو ملتقى مع فرتة �إقامة معر�ض
م�شابه لــه فـي حمافظة �أخرى .
املــادة ( ) 64
يجب �أن تكون الفرتة بني كل معر�ض م�صاحب ملهرجان �أو ملتقى  ،ومعر�ض ا�ستهالكي
تخ�ص�صي  ،والتي تقام فـي املحافظة ذاتها ( )21واحدا وع�شرين يوما على الأقل .
املــادة ( ) 65
مع عدم الإخالل ب�أحكام هذه الالئحة ي�ستثنى من الأحكام الواردة فـي هذا الف�صل املعار�ض
امل�صاحبة ملهرجان م�سقط ال�سنوي  ،ومهرجان �صاللة ال�سياحي � ،شريطة ح�صول املرخ�ص
لــه على ترخي�ص بذلك من الوزارة .
الف�صــل التا�ســـع
معـــار�ض الدولـــة الواحــدة
املــادة ( ) 66
ال يجوز تنظيم معر�ض الدولة الواحدة عن املجال ذاته �إال ملرة واحدة فـي ال�سنة � ،شريطة
احل�صول على موافقة م�سبقة من وزارة اخلارجية  ،و�سفارة الدولة املعتمدة فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 67
يج ــب �أال تزيـ ـ ــد م ـ ــدة �إقام ــة معر�ض الدولـ ــة الواح ــدة عـلـ ــى (� )7سبعـ ــة �أي ــام  ،وال تق ـ ـ ــل
ع ــن ( )3ثالث ــة �أي ــام .
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املــادة ( ) 68
يجب �أال تقل م�ساح ــة معــر�ض الدولـ ــة الواح ــدة الفعلية عن ( 1000م� )2ألف مت ــر مربــع
بخالف املمرات  ،و�أال يقل عدد العار�ضني عن ( )30ثالثني عار�ضا .
املــادة ( ) 69
يجــوز البيع فـي معــر�ض الدولــة الواحــدة � ،شريطـة �أن تكون جميع املنتجات واملعرو�ضات
من �إنتاج دولة املعر�ض املقام .
املــادة ( ) 70
يجوز �أن تتزامن فرتة �إقامة معر�ض الدولة الواحدة مع فرتة �إقامة معر�ض م�شابه لــه
لدولة �أخرى � ،أو مع �أي نوع �آخر من املعار�ض فـي املحافظة نف�سها �أو فـي حمافظة �أخرى
ينظم من قبل املرخ�ص لــه نف�سه � ،أو من قبل مرخ�ص لــه �آخر .
الف�صــل العا�شــر
معــار�ض املنتجــات وال�صناعــات الوطنيــة
املــادة ( ) 71
تكون �إقامة معار�ض املنتجات وال�صناعات الوطنية وفق ما تقدره الوزارة من اعتبارات
اجتماعية �أو اقت�صادية �أو تاريخية  ،على �أن حتدد طبيعة املعرو�ضات واملنتجات اخلا�صة
بهذه املعار�ض مبا يلبي الغر�ض من �إقامتها .
املــادة ( ) 72
ال يجوز عر�ض �أي معرو�ضات �أو منتجات غري عمانية فـي معر�ض املنتجات وال�صناعات
الوطنية .
املــادة ( ) 73
يجب �أن يكون جميع العار�ضني امل�شاركني فـي معر�ض املنتجات وال�صناعات الوطنية ،
عمانيني .
املــادة ( ) 74
يجوز الرتخي�ص للجهات املعنية واجلمعيات امل�شهرة قانونا بذاتها �أو بوا�سطة املرخ�ص لــه
بتنظيم �أو �إقامة معر�ض للمنتجات وال�صناعات الوطنية .
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املــادة ( ) 75
فـي حال قيام املرخ�ص لــه بتنظيم معر�ض للمنتجات وال�صناعات الوطنية  ،يجب �أن يقدم
ما يفـيد �إ�سناد مهمة التنظيم لــه من قبل اجلهات املعنية عن الفئة امل�شاركة باملعر�ض ،
مع �ضرورة �أن تكون الفئة امل�شاركة فـي املعر�ض م�شهرة �أو م�سجلة لدى اجلهات املعنية
برتخي�صها ومراقبتها .
املــادة ( ) 76
تعطى الأولوية فـي امل�شاركة فـي املعر�ض للمن�ش�آت التجارية ولرواد الأعمال واحلرفـيني
امل�سجلني لدى اجلهات املعنية بذات املحافظة املقام فـيها املعر�ض .
املــادة ( ) 77
يجب �أن تقوم اجلهات املعنية �أو املرخ�ص لــه بتقدمي ك�شف للجهة املخت�صة يو�ضح �أ�سماء
الـمن�ش�آت التجارية العمانية  ،ورواد الأعمال واحلرفـيني الذين �سي�شاركون فـي املعر�ض
وعناوينهم  ،والن�شاط الذي �ست�شارك به وقائمة ب�أ�سماء معرو�ضاتهم ومنتجاتهم  ،ورقم
ال�سجل التجاري � ،أو رقم الرتخي�ص �إن وجد  ،وا�سم العار�ض /العار�ضني الذين يعملون
لديهم  ،والذين �سيكونون فـي املن�صات اخلا�صة بهم طوال فرتة �إقامة املعر�ض .
املــادة ( ) 78
للجهـ ــة املخت�ص ــة تعديل قوائ ــم املعرو�ضات التي ترى �أنها غري منا�سبة للع ــر�ض �أو البيع
فـي املعر�ض � ،أو �شطبها  ،ومن ثم اعتماد قائمة املعرو�ضات .
املــادة ( ) 79
يجب �أال تزيد مدة �إقامــة املعر�ض على ( )5خم�س ــة �أي ــام  ،وال تق ــل عن ( )3ثالثــة �أي ــام ،
�أيا كان مكان �إقامته .
املــادة ( ) 80
يجب �أن يقدم املرخ�ص لــه للجهة املخت�صة خريطة للمعر�ض تو�ضح موقع كل من�ش�أة
م�شاركة فـي املعر�ض ح�سب توزيع املن�صات املعتمدة من قبلــه .
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املــادة ( ) 81
يجب �أال تقل م�ساحة املعر�ض الفعلية عن ( 400م� )2أربعمائة مرت مربع بخالف املمرات ،
و�أال يقل عدد العار�ضني عن ( )25خم�سة وع�شرين عار�ضا .
املــادة ( ) 82
ال يجوز �أن تتزامن فرتة �إقامة معر�ض املنتجات وال�صناعات الوطنية مع فرتة �إقامة
معر�ض م�شابه لــه فـي املحافظة نف�سها  ،ويجوز �أن تتزامن فرتة �إقامته مع معر�ض م�شابه
لــه مقام فـي حمافظة �أخرى .
املــادة ( ) 83
يجوز �أن تتزامن فرتة �إقامة معر�ض املنتجات وال�صناعات الوطنية مع فرتة �إقامة �أي نوع
من املعار�ض الأخرى مقامة فـي املحافظة نف�سها �أو فـي حمافظة �أخرى ينظم من قبل
املرخ�ص لــه نف�سه � ،أو من قبل مرخ�ص لــه �آخر .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
املعـــار�ض الثقافـيـــة
املــادة ( ) 84
يجب �أال تزيد مدة �إقامة املعر�ض الثقافـي على ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تقل عن ( )3ثالثة
�أيام � ،أيا كان مكان �إقامته .
املــادة ( ) 85
يجب �أال تقل م�ساحة املعر�ض الثقافـي الفعلية عن ( 1000م� )2ألف مرت مربع بخالف
املمرات  ،و�أال يقل عدد العار�ضني عن ( )50خم�سني عار�ضا .
املــادة ( ) 86
يجوز �أن تتزامن فرتة �إقامة املعر�ض الثقافـي املت�شابه فـي معرو�ضاته وم�ضمونه وغر�ضه
م ــع فرتة �إقامة معر�ض م�شابـ ــه لــه �أو مع �أي نوع �آخر من املعار�ض فـي املحافظـ ــة نف�سهـ ــا
�أو فـي حمافظة �أخرى ينظم من قبل نف�س املرخ�ص لــه � ،أو من قبل مرخ�ص لــه �آخر .
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املــادة ( ) 87
مــع عــدم الإخــالل ب�أحكام هـذه الالئحـة ي�ستثنى مـن الأحكـام الـواردة فــي هـذا الف�صـل ،
املعــار�ض الآتي ــة :
 - 1معار�ض اللوحات الفنية �أو الت�صوير الفوتوغرافـي .
 - 2املعار�ض التي تقيمها اجلامعات والكليات واملدار�س .
 - 3معار�ض بيع الكتب امل�ستعملة املنظمة بغر�ض الأعمال اخلريية � ،شريطة احل�صول
فـي هذه احلالة على ترخي�ص بذلك من اجلهة املخت�صة .
الف�صــل الثانــي ع�شــر
املعــار�ض اخلرييــة
املــادة ( ) 88
يجوز الرتخي�ص للجمعيات اخلريية بتنظيم معر�ض خريي بذاتها � ،أو من خالل املرخ�ص
لــه  ،وذلــك لعــر�ض وبيــع منتجاتـها �أو لعــر�ض �أن�شطته ــا �أو مــا حت�صــل عليــه مـن تربعــات
من الآخرين فقط  ،وذلك فـي مقارها الر�سمية  ،وفـي حال تعذر ذلك فـيجوز �إقامة املعر�ض
اخلي ــري فـي املركز �أو فـي إ�حـ ــدى �صـ ــاالت الع ــر�ض التــي تتوف ــر فـيهــا ال�شـ ــروط املطلوبـ ــة
من قبل اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 89
يجب �أن يعود الدخل املتح�صل عليه من املعر�ض بالكامل للأعمال اخلريية .
املــادة ( ) 90
ال يجوز لأي جهة �أخرى غري امل�شار �إليها فـي املــادة ( )88من هذه الالئحة �أو املرخ�ص لــه
�إقامة معار�ض خريية .
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املــادة ( ) 91
تكون م�ساحة املعر�ض اخلريي وفق ما تراه اجلهة املنظمة .
املــادة ( ) 92
يجب �أال تزيد مدة �إقامة املعر�ض اخلريي على ( )3ثالثة �أيام � ،أيا كان مكان �إقامته .
املــادة ( ) 93
يجوز �أن تتزامن فرتة �إقامة املعر�ض اخلريي املت�شابه فـي معرو�ضاته وم�ضمونه وغر�ضه
مع فت ــرة �إقام ــة مع ــر�ض م�شابه لــه �أو مع �أي نوع �آخر من املع ــار�ض فـي املحافظ ــة نف�سه ــا
�أو ف ــي حمافظـة أ�خ ــرى ينظــم من قب ــل نفــ�س املنظــم � ،أو املرخــ�ص لـ ــه � ،أو من قب ــل منظ ــم
�أو مرخ�ص لــه �آخر .
الف�صـــل الثالـــث ع�شــر
معـــار�ض الأعيــاد
املــادة ( ) 94
يجوز الرتخي�ص للجهات املعنية بذاتها �أو بوا�سطة املرخ�ص لــه بتنظيم �أو �إقامة معار�ض
الأعياد .
املــادة ( ) 95
يجب �أن تقدم اجلهات املعنية �أو املرخ�ص لــه ت�صورا لكيفـية تنظيم معار�ض الأعياد .
املــادة ( ) 96
يجـ ــب �أال تزيـ ــد م ـ ـ ــدة �إقامـ ـ ــة معـ ــر�ض الأعي ـ ـ ــاد ( حت ــت م�سمـ ـ ــى الــهبط ـ ــة �أو العيـ ـ ــود )
على ( )3ثالثة �أيام  ،وتكون قبل  ،وفـي �أثناء الأعياد .
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املــادة ( ) 97
تكون م�ساحة معر�ض الأعياد وفق ما تراه اجلهة املنظمة .
املــادة ( ) 98
يجوز �أن تتزامن فرتة �إقامة معر�ض العيد مع �إقامة معر�ض م�شابه لــه فـي والية �أخرى ،
وال يجــوز �أن تتزامن فت ــرة �إقام ــة معر�ض العيد مع معر�ض م�شابه لــه مقام فـ ــي الواليـ ــة
نف�سها .
املــادة ( ) 99
يكون املكان الذي �سيقام فـيه معر�ض العيد هو نف�سه املكان املتعارف عليه فـي الوالية ،
والــذي يتــم فـي ــه �إقام ــة ( الــهبطـ ــة �أو العي ـ ــود ) �سنوي ــا  ،و�أن يت ــم التنظي ــم خـ ــالل الي ــوم ،
�أو الفت ــرة التي تقـ ــام فـيـ ــها ( الــهبطة �أو العي ـ ــود ) فـي الواليـ ــة �سنويـ ــا  ،ويج ــوز تنظيمه ــا
فـي املواقع التي حتددها اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 100
يجب �أن تعطى الأولوية فـي امل�شاركة فـي معر�ض العيد للمن�ش�آت التجارية ولرواد الأعمال
واحلرفـيني امل�سجلني لدى اجلهات املعنية فـي الوالية ذاتها املقام فـيها املعر�ض .
الف�صــل الرابـــع عــ�شر
املعــار�ض التــي تنظمهــا املراكــز واملجمعــات التجاريــة
املــادة ( ) 101
يج ــوز الرتخيــ�ص للمراكــز واملجمع ــات التجاري ــة �إقام ــة مع ــار�ض تن�شيطيـ ــة وت�سويقي ــة
للمن�شـ ـ�آت التجاري ـ ــة التـ ــي لــها مق ـ ــار داخ ــل تـ ــلك املراك ـ ــز واملجمع ــات التج ــارية فق ــط ،
على �أال تزيد مدة �إقامة هذه املعار�ض على ( )3ثالثة �أيام .
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املــادة ( ) 102
يرخ�ص لكل مركز �أو جممع جتاري بتنظيم معر�ضني فقط فـي العام الواحد .
املــادة ( ) 103
يجب �أن يكون املعر�ض داخل املركز �أو املجمع التجاري �أو فـي ال�ساحات املخ�ص�صة للخدمات
امل�ساندة ح�سب املخطط املعتمد للمركز �أو املجمع التجاري  ،مع �ضرورة تقدمي ما يثبت
موافقة اجلهات املعنية على �صالحية املوقع للعر�ض .
املــادة ( ) 104
يجوز �أن تتزامن فرتة �إقامة املعر�ض الذي تنظمه املراكز واملجمعات التجارية مع فرتة
�إقامة معر�ض م�شابه لــه �أو مع �أي نوع �آخر من املعار�ض فـي املحافظة نف�سها �أو فـي حمافظة
�أخرى .
املــادة ( ) 105
يحظر �أي م�شاركات جتارية من خارج املركز �أو املجمع التجاري .
الف�صــل اخلامـــ�س ع�شــر
املعــار�ض التــي تنظـم من قبــل املركــز
املــادة ( ) 106
ت�ستثنى جميع املعار�ض التي تنظم من قبل املركز بذاته من اخل�ضوع لأحكام هذه الالئحة
�شريطة الآتي :
�	- 1أن تكون املعار�ض املنظمة غري مت�شابهة فـي نوعيتها ومعرو�ضاتها وم�ضمونها
وغر�ضها مع املعار�ض التي تنظم من قبل املرخ�ص لــه .
 - 2احل�صول على الرتخي�ص الالزم من اجلهة املخت�صة قبل تنظيمها .
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الف�صــل ال�ســاد�س ع�شــر
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 107
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام
هذه الالئحة ب�أحد اجلزاءات الإدارية الآتية بح�سب الأحوال :
 - 1غرامــة �إداريــة  ،وقدرهــا (  ) 5000خم�ســة �آالف ريــال عمانــي فـي حالــة املخالفــة
للمرة الأوىل .
 - 2غرامة �إدارية  ،وقدرها (  ) 10000ع�شرة �آالف ريال عماين فـي حالة تكرار املخالفة
للمرة الثانية مع وقف الن�شاط ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر  ،و�إلغاء جميع الت�صاريح
ال�صادرة للمخالف لإقامة �أي نوع من املعار�ض خالل فرتة الإيقاف .
 - 3غرامة �إدارية  ،وقدرها (  ) 15000خم�سة ع�شر �ألف ريال عماين فـي حالة تكرار
املخالفة للمرة الثالثة مع �شطب الن�شاط من ال�سجل التجاري  ،وال يجوز �إعادة
قيد الن�شاط �إال بعد م�ضي عام كامل على الأقل من تاريخ ال�شطب  ،وبناء على
تعهدات مكتوبة بعدم املخالفة  ،والوفاء ب�أي متطلبات ت�ستجد فـي حينه .
وف ــي جمي ــع ا ألحـ ــوال  ،يـجــب اتخــاذ الإج ــراءات الـمق ــررة قانونـ ـ ــا لغـلـ ــق املعــر�ض املخــالف
�أو املقام بدون ترخي�ص من قبل اجلهة املخت�صة  ،وم�صادرة املنتجات حمل املخالفة .
املــادة ( ) 108
يخطر املرخ�ص لــه كتابيا على عنوان املن�ش�أة التجارية املبني فـي طلبه بالعقوبة ال�صادرة
فـي حقه  ،ويعترب االمتناع عن ت�سلم الإخطار علما به .
املــادة ( ) 109
يجوز للمرخ�ص لــه التظلم من العقوبة ال�صادرة فـي حقه كتابيا �إىل الوزير خالل ()60
�ستني يوما من تاريخ �إخطاره بها .
ويتعني البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب فوات هذا
امليعاد دون رد رف�ضا لــه .
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قــرار وزاري
رقـــم 2017/195
باعتبـار موا�صفـة قيا�سيـة عمانيـة ملزمـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/39ب�إن�شاء املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  78/1باخت�صا�صات املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س
بوزارة التجارة وال�صناعة ،
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانـي رقــم  2017/11بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة التجــارة وال�صناعــة
واعتماد هيكلها التنظيمي ,
و�إىل القرار الوزاري رقم  84/53بحظر ا�سترياد الب�ضائع واملنتجات التي تخالف املوا�صفات
القيا�سية العمانية ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2009/47ب�ش�أن املوا�صفة القيا�سية العمانية للخنجر العماين ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعترب املوا�صفة القيا�سية اخلا�صة باخلنجر العماين املرفقة موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة .
املــادة الثانيـــة
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي املر�سوم ال�سلطاين
رقم  78/1امل�شار �إليه .
املــادة الثالثـــة
يلغــى القــرار الــوزاري رقــم  2009/47امل�شــار �إليــه  ,كمــا يلغــى كــل مــا يخالف هذا القرار ,
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .

�صـدر فـي  7 :من حمـــــــــــــــرم 1439هـ
					
املوافـــــق  28 :من �سبتمبــــــــــر 2017م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيـدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر التـج ـ ـ ـ ـ ــارة وال ــ�صنـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
		
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1217
ال�صادرة فـي 2017/11/5م
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املوا�صفــة القيا�سيـة العمانية
للخنجـــــر العمانــــــي
 - 1املجـــال :
تخت�ص هذه املوا�صفة القيا�سية العمانية باملتطلبات العامة للخنجر العماين و�أنواعه
و�أجزائــه الرئي�سيــة �ســواء املعــد للبــ�س �أو امل�ستخــدم كهدايا تذكارية  ,بيد �أنها ال ت�شمل
اخلناجر غري املعرو�ضة للبيع .
 - 2اخلنجــر العمانــي :
هو من مميزات اللبا�س التقليدي و�إحدى �سمات ال�شخ�صية للرجل العماين � ،إذ يتزين
به فـي املنا�سبات االجتماعية والوطنية  ,وهو �إحدى �سمات الوجاهة  .وكان اخلنجر
ي�صنع من الف�ضة اخلال�صة التي ت�ستخل�ص من �صهر النقود الف�ضية املتداولة قدميا ,
�أما فـي الوقت احلايل فت�ستخدم �سبائك الف�ضة اخلال�صة فـي ت�صنيعه .
يتكــون اخلنجــر العمانــي من عدة �أجزاء �أهمها  :القــرن ( املقبــ�ض )  ,الغم ــد  ,احلــزاق
( احلزام )  ,ويختلف �شكله ح�سب حمافظات ال�سلطنة .
 - 3ال�شكل العام للخنجر العماين :
يكون ال�شكل العام للخنجر العماين مبقب�ضه على هيئة �أ�سطوانة بي�ضاوية ال تتجاوز
امل�سافــة بــني �ضلعيهــا القريبيــن (� )4أربعة �سنتيمرتات  ,والبعد بني ر�أ�سي الأ�سطوان ــة
البي�ضاويــة ( )10ع�ش ــرة �سنتيمتــرات  ,وتتغري هذه القيا�سات ح�سب حجم اخلنج ــر ,
ثم تنحني هذه الأ�سطوانة البي�ضاوية ي�سارا على هيئة مثلث يك ــون مق ــدار الزاوي ــة
الداخلية من (� )°85إىل ( )°95درجــة  ,ويــدور �ضلــع الزاويــة اخلارجي ــة عل ــى حم ــور
الزاويـ ــة الداخليـ ــة مبقـ ــدار البعـ ــد ب ــني ر�أ�سـ ــي الأ�سطوان ـ ــة مب ـق ــدار ربـ ــع حميـ ــط
الدائــرة  ,ثم يلتقي خط حميط الدائرة من اخلط الوا�صــل مــن الزاوي ــة الداخلــية
ليكون مثلثا .
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�شكل ( : )1الأجزاء الرئي�سية للخنجر
� - 4أجــزاء اخلنجــر :
 - 1 - 4اجلــزء العلــوي  :ويتكــون مــن :
 - 1 - 1 - 4القرن ( املقب�ض )  :هو الذي يت�صل بالن�صلة  ,وهو �أعلى جزء فـي اخلنجر ,
يختلــف حجم ــه ونق�ش ــه ح�س ــب ن ــوع اخلنج ــر  ,ويع ــد الأهــم فــي مكون ــات
اخلنج ــر  ,وي�صن ــع م ــن م ــواد خمتلف ــة باخت ــالف حمافظات ال�سلط ــنة
( كاخل�شب � ,أو ال�صندل �أو العاج � ,أو قرون بع�ض احليوانات �أو من مواد
�شمعية �صلب ــة )  ,وت�سم ــى �أطراف القرن العلوية ( كبا�ش ــة �أو كب�شــان ) ,
و�أطرافه ال�سفلى ( كتاف �أو �أكتاف )  ,وهناك �أنواع من القرن كالآتي :
 القرن ذو ال�صفـيحة  :ت�صنع عليه �صفـيحة ف�ضية تتناغم مع �شكله . الق ـ ــرن ذو احلثي ـ ـ ــة  :يتم تزيينــه بطرق الف�ضــة داخل القرن على �شكـلم�سامري �صغرية .
ويق�صـ ــد باحلثي ـ ــة  :الزخرفـ ــة بغـ ــر�س م�ساميـ ــر
ف�ضية فـي القرن .
 القـ ــرن ذو الطمـ ــ�س  :يتم تغليف �أغلب القرن �أو بالكامل بالف�ضة .و�إذا كان القرن مائال �إىل ال�سواد  ,ونحل قوامه ,
وق�صرت �أكبا�شه كثريا فـي�سمــى قرن ( �سيفاين ) ,
حيـث يكثـر ه ــذا النـ ــوع م ــن الق ــرون ل ــدى �سكــان
ال�صحراء .
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 - 2 - 1 - 4الطوق  :وه ـ ــو ال�شري ـ ــط الف�ض ـ ــي �أو الذهب ــي املزخ ــرف بالنق ــو�ش ,
ويثب ــت بني ملتقــى الن�صل ــة واملقبـ ــ�ض ( القـ ــرن )  ,ويعم ـ ــل
ف ــي الوقت نف�ســه كغط ــاء للن�صلة عند �إدخالها �إىل الغم ــد ,
وي�سمى الطوق بهذا اال�سم  ،لأنه يطوق القرن من الطرف
ال�سفلي ( �أكتاف القرن ) .

�شكل ( : )2القــرن والطــوق
 - 3 - 1 - 4الن�صل ــة ( �ش ــفرة اخلنج ــر )  :مع ــدن ح ــاد  ,ه ــاليل ال�شك ــل  ,طرفه الأعل ــى
عري�ض  ,وي�سمى ( الكعب )  ,وبه بروز كامل�سمار مثبت فـي اجلزء ال�سفلي
من املقب�ض  ,ويكون الطرف ال�سفلي للن�صلة حادا  ,وي�سمى ( الب ــاردة ) ,
وتدخل الن�صلة فـي جتويف اخلنجر ( ال�شحف )  ,وت�أخذ انحناءة اخلنجر
وت�صنع عادة من احلديد القوي ( الفوالذ ) كما تتميز الن�صلة بوجود
بروز فـي املنت�صف ي�سمى ال�سيالن  ,وتختلف اخلناج ــر م ــن حيث قوة
الن�صلة وجودتها  ,فهي �أبرز ما يحدد قيمة اخلنجر و�أهميته .

�شكل (� : )3أجــزاء الن�صلــة
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 - 2 - 4اجلزء ال�سفلي  :ويتكون من :
 - 1 - 2 - 4الغمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  :مو�ضـع �إدخال الن�صل ــة  ,وه ــو عبــارة ع ــن قطعتيـ ــن مكملتـ ــني
لبع�ض  ,وهما :
 ال�شح ــف  :هيك ــل م ــن اخل�شب عايل اجلودة  ,خال من ال�شقوق  ,وخفـيفالوزن  ,وهو الذي يحدد �شكل اخلنجر ويكون جرابا للن�صل ,
وي�سم ــى �أي�ض ـ ــا ( اخل�شـ ــاب ) �أو خ�شـ ــاب اخلنـ ــجر  ,وم�سم ــى
ال�شحــف يطل ــق علــى الغم ــد قب ــل اكتمـ ــال �صنـ ــع اخلنج ــر ,
وفـي حالة اكتمال العمل يطلــق عليــه ا�ســم القطاعة .
 القطاعة  :تطلـ ــق عل ــى غم ــد اخلنج ـ ــر بعـ ــد اكتم ــال العمـ ــل ب ــه  ,وهـ ــيف ــي الأ�ســا�س عب ــارة ع ــن قطع ــة جلديــة ت�أخذ �شكل ال�شحف
نف�سه  ,وتغطيه بالكامل  ,خميطــة ب�أ�ســالك ف�ضيــة من الأمام ,
ومغطــاة م ــن اخللـ ــف باملخم ــل �أو اجلل ــد  ,وي�سم ــى اجل ــزء
ال�سفلي منهـ ــا ( املكحلة )  ,ومتت ــد حتى مو�ضع القبع  ,وهو
اجلزء املدبب الذي يغطي الطــرف النهائــي للمكحلــة  ,أ�م ــا
اجل ــزء العل ــوي للقطاعـ ــة  ,واملنحنـ ــي فـي�سمـ ــى ( �شانـ ــدة ) ,
ويطـ ــلق على اخلط الفا�صل بني ال�شاندة  ,واملكحلة باملك�سر .
القـطـاعـة

مكحلة

شـانـدة

�شكل ( : )4القطاعــة و�أجزا�ؤهــا
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 - 2 - 2 - 4ال�صــدر  :يقــع ف ــي �أعلى الغمـد ( القطاعة )  ,ويل ــي الط ــوق م ــن �أ�سفـ ــل ,
وهــو عب ــارة عن �صفـيحة ف�ضية بي�ضاوية ال�شكل تكون مفتوحة
من �أعلى  ،ليت�سنى �إدخال الن�صلــة  ,وتك ــون منقو�ش ــة بالف�ضـ ــة
�أو الذه ـ ــب  ,وتكـ ـ ــون م�ساحت ــه �ضع ــف م�ساحــة الطــوق تقريبا ,
وي�صنع ال�صدر من نف�س مادة الطوق  ,وتكون النقو�ش من�سجمة ,
ومتماثلة بني ال�صدر والطوق .
 - 3 - 2 - 4الطم�س � :شري ــط م ــن اجلل ــد ب ــارز يل ــف ح ــول اخلنجر �أ�سفل ال�صدر ,
وتو�ضع عليه �أ�سالك دقيقة عبارة عن خي ــوط جلديـ ــة  ,ر�ص ــت
بع�ضها فوق بع�ض  ،لت�شكل حلقة بي�ضاوية مثبتة على جانبيها
حلقتان �سميكتــان مـن الف�ضــة ( حلقات م�شد ) لتكون مو�ضع
ربــط احلـ ـ ــزاق ( احلـ ــزام )  ,و�أخريـ ــان فوق ــه تثبتـ ــان مب�سمـ ــار
من الف�ضة بطرفـي اخلنجر  ,ويلف حول الطم�س �سلك من الف�ضة
بطريقة متداخلة بني احللقات العلوي ــة وب�شك ــل فنـ ــي  ،لتزي ــد
من �صالبة ومتانـة متا�ســك اخلنج ــر  ,ويثب ــت الطم ــ�س بطريقة
حتــدد درج ــة ميـ ــالن اخلنج ــر  ,وميكـ ــن �أن يبط ـ ــن الطم ــ�س
ب�صفـيحــة ف�ضيــة بالكامــل �أو من الأمام فقــط  ,كمــا ميك ــن �أن
تكون �أطرافه جلدية مطرزة بالف�ضة .

حلقة مشد
صفيحة الطمس

حلقة الطمس

�شكل ( : )5الطم�س و�أجزا�ؤه
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 - 4 - 2 - 4املكحلة  :الطرف الأ�سفل النهائي للقطاعة  ,وتكون مدببة ال�شكل .
 - 5 - 2 - 4القب ـ ــع � :صفـيح ــة م ــن الذهـ ــب �أو الف�ض ــة تك ــون علــى �شكل قمع جموف ,
وت�شكــل غط ــاء للط ــرف النهائـي للغم ــد  ,وامل�سمــى بـ ( املكحلة )
بحي ــث يتنا�س ــب حجم ــه م ــع املكحلـ ــة  ,ويقع فـي نهاية منحن ــى
اخلنجر  ,وتكون نقو�شه نقو�ش الطوق وال�صدر نف�سها .

�شكل ( : )6الغمــد و�أجــزا�ؤه
 - 3 - 4للخنجر ملحقات �أ�سا�سية  ,هي :
 - 1 - 3 - 4احل ـ ـ ـ ـ ــزام  :ي�سمى حمليا ( بالـحـ ــزاق ) وهـ ــو م�صنوع من جلد منق ــو�ش
بالف ــ�ضة  ,وي�ستخدم للب�س اخلنجر  ,وهناك �أنواع �أخرى
من الأحزمة تكون منقو�شة بخيوط ( الزري ) .
 - 2 - 3 - 4احللق ـ ـ ــات  :عبـارة ع ــن حلقات �سميكة تر�ص عــلى طرفـي الطمــ�س لتك ــون
مو�ضع ربط احلزام ( احلزاق ) .
 - 3 - 3 - 4الكليب ــات  :عب ــارة ع ــن كـ ــالب م�صنوع ــة مــن الف�ضـ ــة ( عق ـ ــاف ) تثبــت
فـي احلزام وتدخل فـي حلقات اخلنجر .
 - 4 - 3 - 4ال�سيم ( العــو�ص  ,الع ـيـا�ص )  :جمموع ــة م ــن خ ــيوط الذه ــب �أو الف�ض ــة
املقلودة ت�ستخدم فـي تزيني الطم�س .
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 - 5 - 3 - 4الرزة  :قطـعـ ــة ف�ضيـ ــة م�ستديـ ــرة له ــا ج ــذران ت�ستخدم لتثبيت الأجزاء
على احلزام .
 - 6 - 3 - 4البزمي  :احللقة التي تربط التبليغة بالبناو .
 - 7 - 3 - 4البنـ ـ ــاو  :قطعة جلدية مطرزة بخيوط الف�ضة تربط احلزام بالبزمي .
 - 8 - 3 - 4املريرة ( املر )  :خيوط ف�ضية رفـيعة ت�ستخدم فـي تطريز القطاعة واحلزام .
 - 9 - 3 - 4املف�ضـ ــو�ض �أو املف�ضـ ـ ــوغ �أو املط ــروق � :شرائ ــط ف�ضي ــة رفـيع ــة ت�ستخ ــدم
فـي تطريز القطاعة واحلزام .
 - 10 - 3 - 4العمائم ( اخلزامي ) � :صفـيحة خمروطية مـن الف�ضة تو�ضـع ف ــوق
احللقت ــني اجلانبيتـ ــني فـ ــي أ�طـ ــراف الطم ــ�س
وت�شكل حلقة و�صل بني اخلنجر واحلزام .
 - 11 - 3 - 4التبليغـ ــة �أو الربزميـ ــة �أو التبنيقـ ــة  :القطع ــة املكمل ــة للح ــزام ( احل ــزاق )
من الطرف الآخر للخنجر ويوجد فـي طرفها البزمي .

�شكل ( : )7ملحقــات اخلنجــر
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 - 5خطوات �صنع اخلنجر :
 - 1 - 5تتم �صناعة اخلنجر العماين بطريقة يدوية وب�آالت ب�سيطة ت�ساعد احلرفـي
على القيام بعمله  ،حيث يقوم باخلطوات الآتية :
 - 1قطع وت�شكيل ونحت املقب�ض حتى ي�أخذ �شكل القرن ( املقب�ض )  ،ومن ثم
تزيينه ب�أ�سالك رفـيعة من الف�ضة  ,وبزخارف خمتلفة الأ�شكال  ,وتثبت
عليه قطعتان زهريتان من الف�ضة ت�سمى حمليا ( باحلثية ) .
 - 2ل�ص ــق القـ ــرن بالن�ص ــل مب ــواد ت�سم ــى حملي ــا بـ ( اللك ) ويق�صد باللك :
ال�شمع الأحمر  ,وهي مادة �صمغية ت�ستخدم بعد �إذابته ــا لتثبي ــت بع ــ�ض
�أجزاء اخلنجر .
 - 3ربط ر�أ�س اخلنجر ( القرن ) ب�صفـيحة ف�ضية منقو�شة ت�سمى ( الطوق )
يثبت عليها القرن  ,ومتر الن�صلة من خالله مم�سكة بالقرن .
 - 4التطريز على قطعة جلدية ت�أخذ �شكل ال�شحف زخارف دقيقة با�ستخدام
خيوط ف�ضية �أو مذهبــة  ,وت�سمى ( املريرة واملف�ض ــو�ض )  ,ويطلق على
هذه املرحلـة ( التطريز على القطاعة )  .وال�شحف م�صنوع من اخل�شب ,
وهو جراب للن�صلة .
� - 5صياغة اجلزء البارز مــن اخلنج ــر وه ــو الطم ــ�س  ,ويت ــم تثبيتـ ـ ــه علــى
( ال�شح ــف ) بالل�صق لإعطائه منظرا يجذب الناظر �إلي ــه  ,وتثبــت عليــه
مــن ك ــال الطرف ــني حلقات مزخرفة بدوائ ــر ت�أخـ ــذ ال�شك ــل الهرم ــي ,
وت�سمـ ــى ( العمائـ ــم )  ,ويزي ــن باخليوط الف�ضية املقلودة ( ال�سيم ) .
 - 6تثبيـ ــت القب ـ ــع وي�صن ـ ــع عـ ــادة م ــن الف�ضـ ــة  ,ويو�ضـ ــع فـ ــي �آخـ ــر ط ــرف
من القطاعة  ,والتي ت�سمى املكحلة .
 - 2 - 5طريقة النق�ش على اخلنجر :
 - 1 - 2 - 5النق ــ�ش بالقلـ ــع ( نق ــ�ش قل ــم ) ( ترميل )  :وي�ستخ ــدم م�سم ــار
دقي ــق لنقــ�ش ال�صفـيحة الف�ضية .
 - 2 - 2 - 5نق�ش التكا�سري  :ي�ستخــدم ال�صائ ــغ خي ــوط الف�ضــة ف ــي تزيــني
اخلنجر .
 - 3 - 2 - 5النق�ش بال�شفت  :وذلك با�ستخدام املنقا�ش  ,وهو �أداة ت�شبه امللقط .
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 - 6الت�صنيــف :
ت�صنف اخلناجر العمانية �إىل عدة �أنواع  ,من �أهمها ما ي�أتي :
 - 1 - 6اخلنجـ ــر ال�سعيـ ــدي  :تاريخي ــا ه ــو اخلنج ــر ال ــذي كـ ــان يرتديه �أفراد �أ�سرة
" �آل بو �سعيد" احلاكمة فـي �سلطنة عمان  ,ويتميز هذا النوع من اخلناجر
بكرب حجمه وطوله املم�شوق  ,وثقل وزنه ن�سبيا مقارنة بباقي �أنواع اخلناجر ،
وذلك لكث ــرة �أ�شغ ــال الف�ضــة فـيه  ,وبقرنه املميز اجلـ ــذاب الأني ــق ال�شـك ــل ,
وامل�شغ ــول بالف�ض ــة بالكام ـ ــل  ,وي�سم ـ ــى �أحيانــا ( ق ـ ــرن مكـ ــذب )  ,أ�مــا غم ــد
اخلنجر ( القطاعة ) فهو مك�سو بخيوط ف�ضية �أو مذهبة يتم �إعدادها بدقة
ومهارة على �أ�شكال طولية وعر�ضية  ,وتكون خالية من اجللد  ,بينما ينتهي
اجلزء ال�سفلي م ــن غم ــد اخلنج ــر بالقبــع امل�صن ــوع م ــن الذه ــب �أو الف�ضة
واملنقو�ش بطريقة رائع ــة وجميل ــة  ,ويتميز هذا اخلنجــر بالنق ــو�ش املوجـ ــودة
عل ــى الطـ ــوق وال�صـ ــدر والقب ـ ــع واملختلف ـ ــة ع ــن باق ــي اخلناج ــر  ,والت ـ ــي
تدع ــى بنق�ش التكا�سري  ,وي�سمى اخلنجر ال�سعيدي �أي�ضا " طم�س ال�سعيدي "
عندما يظهر جزء من نوع املـادة التي �صنع منها ر�أ�س اخلنجر .

�شكل ( : )8اخلنجــر ال�سعيــدي
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 - 2 - 6اخلنجر النزواين :
يرجع �أ�صله إ�لــى مدينــة نــزوى  ,وللخنجر النزوان ــي زخ ــارف ذات ت�صام ــيم
متداخلة منقو�شة بعناية فائقة على الل ــوح الف�ضي املغط ــي للج ــزء ال�سفل ــي
من غمد اخلنجر  ,والذي ي�صنع من اخل�ش ــب  ,ويرتب ــط هذا اللوح الف�ضي
بغطاء ف�ضي مو�ضوع على امل�ؤخرة � ,أما مقب ــ�ض اخلنـ ــجر النزوان ــي فـيتميز
بكب ـ ــر حجم ــه وع ــادة ما ي�صن ــع من العاج  ,و تتم تغطيته بالف�ضــة وزخرفتــه
بعناية  ,وتكون النقـ ــو�ش �إم ــا مب�سامي ــر النقـ ــ�ش ( الرتميل ) و�أحيان ــا بنق ــ�ش
التكا�سـ ــري  ,كم ــا تكــون درجـة ميالن اجلزء الأخري من القطاع ــة ( املكحلة )
�أكرب  ,ومائلة �إىل الأ�سف ــل قل ــيال  ,وي�شكــل الطم�س مع القطاعة زاوية �أكرب
من الزاوية القائمة بقليل .

�شكل ( : )9اخلنجر النزواين
 - 3 - 6اخلنجر ال�صوري :
يتميز هذا النوع من اخلناجر ب�صغر حجمه وخفة وزنه ن�سبيا  ,وبه الكثري
من اخل�صائ�ص املميزة  ,وتتم �صناعته ب�صفة خا�صة فـي والية �صور مبحافظة
جنــوب ال�شرقيـ ــة  ,ومقبــ�ض ه ــذا اخلنج ــر مغطــى  ,ومطلــي بالذهــب ت�سمــى
( باجلبرية ) تتو�سط القرن � ,أما اجلزء ال�سفلي من غمد اخلنجر فهو م�صنوع
من اجللد ومزين بالأ�سالك واخليوط الف�ضية املطرزة بالذهب  ,وينتهي
بالقبع امل�صنوع من الذهب �أو الف�ضة واملنقو�شة عليه �أ�شكال فنية جميلة ,
وتكون نقو�ش هذا اخلنجر � ,إما مب�سامري النق�ش ( الرتميل ) و�أحيانا بنق�ش
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التكا�سري حيث تت�شابه نقو�شه التي علــى الطــوق وال�صــدر والقبع مــع تــلك
املوجودة على اخلنجر النزواين  ,وقد تتطعم �أحيانا بالذهب  ,وتكون درجة
ميالن اجلزء الأخري من القطاعة ( املكحلة ) �أقل من الزاوية القائمة بقليل ,
بحيث يكون مرتفعا �إىل الأعلى قليال .

�شكل ( : )10اخلنجــر ال�صــوري
 - 4 - 6اخلنجر الباطنية �أو ال�ساحلية :
ي�شب ــه ه ــذا اخلنج ــر م ــن حي ــث ال�شك ــل اخلنج ــر النزوان ــي  ,ويختل ــف مع ــه
فـ ــي احلج ــم بحي ــث يك ــون �أ�صغ ــر قلي ــال  ,ويكث ــر ا�ستعمـ ــال هـ ــذا اخلنج ــر
فـي حمافظتي الباطن ــة  ,واملناط ــق الداخليـ ــة املجـاورة لهــا  ,و�أي�ضا �سواحل
اخلليج العربي .
وتتمركز �صناعة هذا اخلنجر فـي واليات حمافظتي �شمال وجنوب الباطنة ,
خا�ص ــة والي ــات  :اخلاب ــورة و�صحــم و�صحار الالئي �أ�سهمن فـي ن�شر �صناعة
اخلنجر بني املحافظات  ,والبلدان املجاورة .

�شكل ( : )11اخلنجر الباطنية (ال�ساحلية)
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 - 5 - 6اخلنجر ال�سدحية �أو اجلنبية :
ويطلق عليه �أحيانا احلني�شية  ,وتختلف ال�سدحية ( ن�سبة �إل ــى والي ــة �س ــدح
فـي حمافظة ظفار ) عن اخلنجر العماين امل�ألوف من حيث ال�شكل واحلجم ,
�إذ �إن هذا اخلنجر ي�أخذ فـي �شكله �شكل الن�صلة  ,وغمده مغطى باجللد غري
امل�شغول بالف�ضة �إال فـي بع�ض الأجزاء  ,وتتم �صناعة بع�ض الأجزاء الأخرى
من الف�ضة مثل القرن والطوق وال�صدر  ,ويكون القبع �صغريا يغطي اجلزء
الأ�سفل من اجلنبيــة  ,وطم�ســه بحلقتني من الف�ض ــة لربـ ــط احل ــزام  ,وقــل
ا�ستخدام هذا اخلنجر الآن فـي حمافظة ظفار .

�شكل ( : )12اخلنجر ال�سدحية
 - 7املكونات الداخلة فـي �صناعة اخلنجر العماين :
يدخ ــل ف ــي �صناعــة اخلنجــر العمانــي املواد التاليــة �أو �أي مــواد �أخــرى يــرى احلرف ــي
ا�ستخدامها وال ت�ؤثر على هوية اخلنجر العماين .
 - 1 - 7الأجــزاء املعدنيــة :
 - 1 - 1 - 7الذهب والف�ضة :
ت�ستخدم الف�ضة فـي �صناعة اخلنجر العماين ب�شكل كبري  ,وبكمية �أكرث
من باقي املواد الداخلة فـي �صناعته قد ت�صل �إىل �أكرث من ( )300ثالثمائة
جرام فـي بع�ض �أنواع اخلناج ــر  ,ويك ــون ا�ستخدامه ــا عل ــى هيئــة �صفائح
و�أ�سالك وم�سامري  ,ويندر ا�ستخدام الذهب فـي اخلنجر �إال بطلب خا�ص .
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 - 2 - 1 - 7الفوالذ غري القابل لل�صد أ� :
ي�ستخدم احلديد فـي �صناعة ن�صلة اخلنجر والتي يعتربها العمانيون
مهمة � ,إذ �إن اخلنجر ي�أخذ �شهرته من �صالبة هذه الن�صلة وقوتها .
 - 2 - 7املواد التي ي�صنع منها القرن :
 - 1 - 2 - 7العاج ال�صناعي .
 - 2 - 2 - 7خ�شب ال�صندل .
 - 3 - 2 - 7اخل�شب .
 - 4 - 2 - 7عظام املا�شية ( البقر  ,الإبل  ,اجلامو�س ) .
 - 5 - 2 - 7قرون املا�شية .
 - 6 - 2 - 7البال�ستيك .
 - 3 - 7اجللد الطبيعي وغري الطبيعي :
تدخل جلود احليوانات فـ ــي �صناع ــة �أج ــزاء م ــن اخلنجر ب�صفة خا�ص ــة مثل
القطاعة واحلزام وبع�ض امللحقات .
 - 4 - 7الأقم�شــة :
تدخل الأقم�شة القطنية وال�صوفـية واملخمل فـي �صناعة اخلنجر ال�ستخدامها
كبطانات للجلد واخل�شب .
 - 5 - 7الأحجــار الكرميــة :
ت�ستخدم الأحجار الكرمية كبدائل ل�صناعة بع�ض �أجزاء اخلنجر على �سبيل
املثال  :مقب�ض اخلنجر .
 - 6 - 7مواد �أخرى م�ساعدة :
يق�صد بها املواد الال�صقة التي ت�ستخدم لل�صق �أجزاء اخلنجر .
 - 8املتطلبــات :
جتب مراعاة املتطلبات التالية عند �صناعة اخلنجر :
� - 1 - 8أن تتم �صناعة اخلنجر فـي �أماكن مرخ�صة .
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� - 2 - 8أن تتم �صناعة اخلنجر  ،وفقا للممار�سة اجليدة لل�صناعة مع احلفاظ
على ال�سمات املميزة للخنجر العماين .
� - 3 - 8أن يكون اخلنجر �ضمن �أحد الأنواع املذكورة بالبند ( , )6وال يجوز
�إدخــال �أي تعدي ــالت مت ــ�س هويــة اخلنجــر العمانــي علــى الأ�صنــاف
املتعارف عليها .
 - 4 - 8مينع ا�ستخدام �ألوان �أخرى ملقب�ض اخلنجر  ,عــدا الأبي ــ�ض والأ�س ــود
�أو لون اخل�شب فـي حالة �صنعه من اخل�شب .
� - 5 - 8أن تكــون عياريــة الف�ضــة امل�ستخدمــة فـي �صناعــة اخلنج ــر مطابقــة
للمر�سوم ال�سلطان ــي رق ــم  , 2000/109وكذل ــك الذه ــب ف ــي ح ــال
ا�ستخدامه .
 - 6 - 8مينع ا�ستخدام قرون حيوانات وحيد القرن فـي �صناعة اخلنجر عمال
بالقرار الوزاري رقم . 94/169
 - 7 - 8يجب �أن تكون اخلناجر املخ�ص�صة للأطفال و�صغار ال�سن �أقل من ()16
�ست ع�شرة �سنة ذات ن�صلة غري حادة �أو بدون ن�صلة .
� - 8 - 8أن يكون اخل�شب امل�ستخدم من �أخ�شاب ال�صندل �أو ما ي�شابهها .
� - 9 - 8أن يكون الن�صل امل�صنوع من الفوالذ غري القابل لل�صد أ� .
� - 10 - 8أن يكون اجللد امل�ستخدم طبيعيا �أو غري طبيعي ( اختياري ) .
� - 11 - 8أن يكون القما�ش امل�ستخدم ذا جودة منا�سبة .
� - 12 - 8أن يكون هناك تنا�سق بني �أجزاء اخلنجر وتنا�سب بني حجمه ووزنه .
� - 13 - 8أن يتكون اخلنجر من :
 - 1 - 13 - 8الأجزاء الرئي�سة  ,وه ــي  :الق ــرن ( املقب ــ�ض ) والط ـ ــوق
وال�صـ ــدر والقطاعـ ـ ــة والن�ص ـ ـلـ ــة ( �شف ـ ــرة اخلنجـ ــر )
والطم ــ�س  ,واملكحلــة والقبع .
 - 2 - 13 - 8امللحق ــات  :احل ــزام ( احل ــزاق ) والــرزة والبنـاو والبزمي
واملريرة واملف�ضو�ض والعمائم والربزمية .
 - 3 - 13 - 8الإ�ضافات  :احللقات وال�سيم .
-455-

 - 9البيانات الإي�ضاحية :
 - 1 - 9يجب �أن يحمل اخلنجر املعد للت�سويق البيانات الآتية :
 - 1 - 1 - 9بيانات تختم على اخلنجر :
 - 1 - 1 - 1 - 9عيارية ووزن الف�ضة  /الذهب .
� - 2 - 1 - 1 - 9سنة ال�صنع .
 - 3 - 1 - 1 - 9عبارة �صنع فـي �سلطنة عمان .
 - 4 - 1 - 1 - 9نوع اخلنجر .
 - 2 - 1 - 9بيانات ترفق باخلنجر :
 - 1 - 2 - 1 - 9جميع البيانات املذكورة فـي البند ال�سابق .
 - 2 - 2 - 1 - 9ا�سم ال�صانع .
� - 3 - 2 - 1 - 9أي بيانات �أخرى يرى ال�صانع �أهمية �إ�ضافتها .
 - 10املالحـــق :
ملحق ( : )1ر�سم تخطيطي للخنجر ال�سعيدي .
ملحق ( : )2ر�سم تخطيطي للخنجر النزواين .
ملحق ( : )3ر�سم تخطيطي للخنجر ال�صوري .
ملحق ( : )4ر�سم تخطيطي للخنجر الباطني (ال�ساحلي) .

-456-

ملحــــق ( ) 1
ر�سم تخطيطي للخنجر ال�سعيدي  ,ويظهر فـيه ن�سبة ارتفاع
القرن والطوق وال�صدر �أكرب من حجم القطاعة  ,ودرجة ميالن الطم�س
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ملحــــق ( ) 2
ر�ســم تخطيطـــي للخنجــــر النزوانـــي ,
ويظهر فـيه تنا�سب الأجزاء  ,ويظهر الطم�س فـي اخلط �أفقيا دون ميالن عنه
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ملحــــق ( ) 3
ر�سم تخطيطـي للخنجر ال�صـوري  ,ويظهر تنا�سب الأجزاء وميالن الطم�س
عـن اخلـط الأفقـي وارتفـاع خـط املكحلـة الأعلـى فــي زاويــة املثلــث القائــم
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ملحــــق ( ) 4
ر�سم تخطيطي للخنجر الباطني ( ال�ساحلي ) ,
ويظهر تنا�سب الأجزاء  ,ودرجة ميالن الطم�س �أكرب عن اخلط الأفقي ,
وخـــط املكحلــــة الأعلــــى �شكـــل زاويـــة منفرجـــة
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قـــرار وزاري
رقم 2017/225
ب�إ�صــدار الالئحـــة التنظيميــة
للجـان االنتخابـية لغرفـة تـجارة و�صناعـة عمـان
ا�ستنادا �إىل قانون غرفة جتارة و�صناعة عمان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2007/22
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولـــــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية لغرفة جتارة و�صناعة عمان  ,املرفقة .
املــادة الثانيـــــة
ت�ضــع جلنـة انتخابات غرفــة جتارة و�صناع ــة عمــان م�شروع ميزانـية للعمليـة االنتخابيـة ،
ويعــر�ض على وزي ــر التج ــارة وال�صناعة لالعتم ــاد  ،وتتكفل غرفة جتارة و�صناع ــة عمــان
بتوفـري مبالغ امليزانية .
املــادة الثالثـــــة
على غرفة جتارة و�صناعة عمان تقدمي كافة الت�سهيالت الالزمة �إىل اللجان االنتخابية
للغرفة ومعاونتها فـي �أداء مهامها  ،وتي�سري مبا�شرتها اخت�صا�صاتها    .
املــادة الرابعـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة اخلام�سـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره    .
�صدر فـي  25 :من �صفــــــــر 1439هـ
املوافــــق  14 :من نوفمبـــر 2017م     
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1219
ال�صادرة فـي 2017/11/19م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الالئحــــة التنظيميـــة
للجـان االنتخابيــة لغرفـة جتــارة و�صناعـة عمــان
الف�صـــل الأول
تعريفـــات
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    :
1 -1الغــرفــــــــــــــــــــة  :غرفة جتارة و�صناعة عمان .
2 -2الفــــــــــــــــــــــــــرع  :فرع الغرفة فـي املحافظة .
3 -3االنتخابـــــــــــــات  :انتخابات جمل�س �إدارة الغرفة  ،وجمال�س �إدارات فروعها    .
4 -4الناخـــــــــــــــــــــب  :ع�ضو الغرفة امل�سدد لال�شرتاك    .
5 -5اللجنـــــــــــــــــــــــة  :جلنة انتخابات الغرفة .
6 -6جلنــــة الطعــــون  :اللجنة امل�شكلة وفقا للمادة ( )4من هذه الالئحة .
7 -7اللجـان الفرعيـة  :اللجان املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )6من هذه الالئحة .
8 -8اللجان االنتخابية  :اللجنة  ،وجلنة الطعون  ،واللجان الفرعية .
الف�صـــل الثانـــي
ت�شكيــل اللجــان االنتخابيــة وحتديــد اخت�صا�صاتهــا
املــادة ( ) 2
ت�شكل اللجنة برئا�سة وكيل وزارة التجارة وال�صناعة  ،وع�ضوية كل من :
1 -1ممثلني اثنني عن وزارة الداخلية .
2 -2ممثل واحد عن وزارة ال�ش�ؤون القانونية .
3 -3ممثل واحد عن وزارة التجارة وال�صناعة .
4 -4ممثلني اثنني من ذوي اخلربة والكفاءة يختارهما رئي�س اللجنة .
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املــادة ( ) 3
تختــ�ص اللجن ــة با آلت ــي :
1 -1الإ�شراف على االنتخابات    .
2 -2اقرتاح ت�شكيل اللجان الفرعية الالزمة لالنتخابات  ،والإ�شراف على عملها .
3 -3حتديد يوم ووقت الت�صويت والإعالن عنه    .
4 -4حتديد موعـد ب ــدء وانتهــاء تقدمي طلبات الرت�شح  ،وموع ــد �سحبه ــا  ،وو�سيلـ ــة
الإعالن عنها  ،ومتديد تلك املواعيد عند االقت�ضاء .
5 -5فح�ص طلبات الرت�شح لع�ضوية جمل�س �إدارة الغرفة وجمال�س �إدارات فروعها .
6 -6اعتماد القوائم النهائية للناخبني واملر�شحني    .
�7 -7إعداد واعتماد منوذج ا�ستمارة الت�صويــت  ،ومنوذج �صندوق الت�صويــت  ،ومنــوذج
االعرتا�ض  ،ومنوذج التظلم  ،و�أي مناذج �أخرى تتطلبها العملية االنتخابية .
8 -8اعتماد النتائج النهائية للت�صويت    .
9 -9اتخاذ ما يلزم من �إجراءات لت�سهيل عملها  ،وتذليل العقبات التي تعرت�ض �سري
االنتخابات    .
املــادة ( ) 4
ت�شكل جلنة الطعون برئا�سة قا�ضي حمكمة ا�ستئناف  ،وع�ضوي ــة (� )4أربــعة م ــن الق�ضــاة
�أو �أع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري �أو �أع�ضاء االدعاء العام  ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات
املخت�صة .
املــادة ( ) 5
تخت ــ�ص جلن ــة الطع ــون بالف�ص ــل فـي االعرتا�ض ــات والتظلمــات التـي تقــدم وفقــا لأحكــام
هــذه الالئحــة .
املــادة ( ) 6
ت�شكــل جلـان فرعيــة لالنتخابــات فـي مقر الغرفة الرئي�سي مبحافظـة م�سقـط وفروعهـا ،
وتخت�ص هذه اللجان بالآتي    :
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

1تهيئة مراكز الت�صويت لالنتخابات .
�2إجراء عملية الت�صويت والفرز    .
3التحقق من �شخ�صية الناخب عند ح�ضوره ملركز االنتخاب للإدالء ب�صوته .
4منع دخــول غيــر الناخبني �إىل املركز االنتخابــي �إال بت�صري ــح م�سب ــق م ــن رئيـ ــ�س
اللجنة الفرعية    .
5التحقق من خلو �صندوق الت�صويت  ،وفتحه قبل بدء عملية الت�صويت  ،وتدوين
حم�ضر بذلك     .
6الت�أكد من و�ضع الناخب ال�ستمارة الت�صويت فـي �صندوق الت�صويت    .
7رفع نتائج الفرز �إىل اللجنة فور االنتهاء من عملية الفرز .
�8إعداد تقرير عن �سري العملية االنتخابية فـي املركز .
�9أي مهام �أخرى ت�سند �إليها من قبل اللجنة .
املــادة ( ) 7

ي�صـ ــدر بت�سميـ ــة �أع�ض ـ ـ ــاء اللجـ ــان االنتخابيـ ــة  ،قـ ـ ــرار م ــن وزي ـ ـ ـ ــر التجـ ــارة وال�صناعـ ــة ،
علـ ــى �أن يت�ضمـ ــن القـ ــرار حتدي ــد �أمـ ــني �سـ ــر لك ــل م ــن تـ ــلك اللج ـ ـ ــان م ــن ب ــني موظفـ ـ ــي
وزارة التجـ ــارة وال�صناعـ ــة .
الف�صـــل الثالـــث
نظــام عمــل اللجـــان االنتخابيــة
املــادة ( ) 8
جتتمع اللجان االنتخابية بدعوة من رئي�سها  ،ويكون اجتماعها �صحيحا بح�ضور �أغلبية
�أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س  ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية عدد �أ�صوات الأع�ضاء
احلا�ضرين .
ويج ـ ــوز للج ـ ــان االنتخابيـ ــة اال�ستعانـ ــة مب ــن ت ــراه منا�سب ـ ـ ــا للم�شارك ــة فـي مداوالته ـ ــا ،
دون �أن يكون له �صوت معدود .
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املــادة ( ) 9
تتول ــى �أمانــة �ســر اللجان االنتخابي ــة �إع ــداد جداول الأعمـ ــال وحما�ض ــر وتقاري ــر وملف ــات
اللجان االنتخابية  ،واملحافظة على �سريتها وحفظها فـي مكان �آمن .
املــادة ( ) 10
تتول ــى اللجن ــة دعــوة �أع�ض ــاء الغرف ــة فـي مقره ــا الرئي�سي مبحافظ ــة م�سقــط وفروعهـ ــا
�إىل ممار�سة حقهم فـي االنتخاب  ،ون�شر الدعوة ب�أي و�سيلة من و�سائل الن�شر .
املــادة ( ) 11
تتوىل اللجنة �إعداد ك�شوف �أولية  -من واقع �سجالت الغرفة  -ب�أ�سماء الناخبني  ،والإعالن
عنها بالو�سيلة التي تراها منا�سبة .
املــادة ( ) 12
يجوز لذوي ال�ش�أن االعرتا�ض على الك�شوف الأولية للناخبني خالل ( )3ثالثة �أيام عمل
من اليـوم التايل لإعالنه ــا  ،ويقدم االعرتا�ض على النموذج املعد لهــذا الغـر�ض �إىل جلنــة
الطعون  ،والتي يجب عليها �أن تف�صل فـيه خالل ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ تقدميه
ويكون قرارها فـي هذا ال�ش�أن نهائيا  ،وبعد الف�صل فـي كافة االعرتا�ضات يتم �إعداد ك�شوف
نهائية ب�أ�سماء الناخبني .
املــادة ( ) 13
تقــدم طلبــات الرت�شح �إل ــى اللجن ــة على النمــوذج املعــد لهــذا الغـر�ض مرفقا ب ــه امل�ستنـ ــدات
املطلوبة .
وال يجوز الرت�شح �إال ملجل�س �إدارة واحد �سواء كان ذلك جمل�س �إدارة الغرفة �أو جمل�س �إدارة
الفرع امل�سجل فـيه املركز الرئي�سي للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة .
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املــادة ( ) 14
تتوىل اللجنة ت�سلم طلبات الرت�شح وفح�صها  ،وتقوم ب�إعداد ك�شوف �أولية ب�أ�سماء املر�شحني
والإعالن عنها بالو�سيلة التي تراها منا�سبة .
املــادة ( ) 15
يجوز لذوي ال�ش�أن االعرتا�ض على ك�شوف املر�شحني خالل (� )7سبعة �أيام من اليوم التايل
لإعالنهــا  ،ويقـ ــدم االعتـ ــرا�ض عل ــى النم ــوذج املع ــد له ــذا الغـر�ض �إلـ ــى جلن ــة الطع ــون ،
والتي يجب عليها �أن تف�صــل فـيه خــالل ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ تقدميه  ،ويكــون
قرارها فـي هذا ال�ش�أن نهائيا  ،وبعد الف�صل فـي كافة االعرتا�ضات يتم �إعداد ك�شوف نهائية
ب�أ�سماء املر�شحني .
املــادة ( ) 16
تعلن اللجنة قائمـة املر�شحــني النهائية بالو�سيلة التي تراهــا منا�سبــة قبل (� )7سبعـة �أيــام
عل ــى ا ألقــل مــن اليوم املقرر للت�صويــت  ،ويتم ترتيــب �أ�سمــاء املر�شحــني فـي تــلك القائمــة
وفقا للأحرف الهجائية .
املــادة ( ) 17
يك ــون لكــل ناخــب �صــوت واحــد  ،ويتــم الت�صوي ــت  -وفق الإج ــراءات املبين ــة فـي ا�ستم ــارة
الت�صويت  -فـي مركز االنتخابات الذي يقع فـي نطاقه مقر الغرفة �أو الفرع امل�سجل فـيــه
الناخب  ،ويقــوم بالت�صوي ــت عـ ــن امل�ؤ�س ــ�سـ ــة �أو ال�شركـ ــة من يفو�ضه جملــ�س �إدارة ال�شركـ ــة
�أو امل�ؤ�س�سة �أو جمل�س ال�شركاء بح�سب الأحوال � ،شريطة �أن يكون مالكا �أو �شريكا �أو مفو�ضا
بالإدارة والتوقيع  ،على �أن يكون ذلك مقيدا فـي ال�سجل التجاري .
املــادة ( ) 18
تنتهي عملية الت�صويت بانتهاء املوعد املحدد لها  ،ويقوم ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء اللجان الفرعية
بعد انته ــاء املوع ــد املحدد بفتح �صنادي ــق الت�صوي ــت فـي وجود من يرغـ ــب من املر�شح ــني
�أو وكالئهم القانونيني .
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املــادة ( ) 19
تتوىل اللجان الفرعية فرز و�إح�صاء عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شح وترتيبهم
تنازليـ ــا فـي ك�شـ ــف يعد لهذا الغ ــر�ض وفق ــا لعــدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كــل منه ــم ،
وفـي حالــة الت�ســاوي بني مر�شح ــني �أو �أكرث جترى القرعة بينهم لرتتيبه ــم فـي الك�شـ ـ ــف
امل�شـ ــار �إليـ ــه  ،ويت ــم ذلك بح�ضــور من يرغ ــب مــن املر�شح ــني �أو وكالئهــم القانوني ــني ،
ويح ــرر حمـ ــ�ضر بكــل ذلك يوق ــع من رئيــ�س اللج ــنة الفرع ــية واحلا�ض ــر من املر�شحي ــن
�أو وكالئهم القانونيني .
املــادة ( ) 20
تتوىل اللجان الفرعية �إحالة نتائج الفرز �إىل اللجنة فـي موعد �أق�صاه نهاية اليوم التايل
للت�صويت  ,وذلك العتمادها و�إعالنها .
املــادة ( ) 21
يج ــوز ل ــذوي ال�ش�أن التظلم م ــن نتائج االنتخابات  ،وتقدم التظلمــات علــى النمــوذج املعــد
لهذا الغر�ض �إىل جلنة الطعون خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ �إعالن نتائج االنتخابات ،
ويجب عليها الف�صل فـي تلك التظلمات خالل ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ تقدميها ،
ويكون قرارها فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .
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قــــرار وزاري
رقــم 2017/235
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة تنظيم املنطقة احلرة باملزيونة
ا�ستنــادا �إلــى املر�س ــوم ال�سلطانــي رق ــم  2000/112بالت�صديـ ــق علـ ــى بروتوكـ ــول ان�ضم ــام
�سلطنـة عمان �إىل اتفاقية مراك�ش ب�إن�شاء منظمة التجارة العاملية ،
و�إىل قانون املناطق احلرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/56
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/103ب�إن�شاء املنطقة احلرة باملزيونة ،
و�إىل الئحة تنظيم املنطقة احلرة باملزيونة ال�صادرة بالقرار رقم ، 2010/22
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
و�إىل موافقة جلنة املناطق احلرة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بامللحــق رقــم ( )1املرفــق بالئحــة تنظيــم املنطقــة احلــرة باملزيونــة امل�شــار �إليهــا ،
امللحـق املرفـق بهـذا القـرار .
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  10 :من ربيــــع الأول 1439هــ
املوافــــق  29 :من نوفمبــــــــــــر 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1221
ال�صادرة فـي 2017/12/6م
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د.علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الــتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جلن ـ ـ ـ ـ ــة املناط ـ ـ ـ ـ ــق احل ـ ـ ـ ــرة

امللحــق رقــم ( ) 1
جــدول ر�ســوم اخلدمــات
الر�ســم
بي�سـة ريـال
100
50
200
300
500

-

-

5

500

-

200
100

-

-

5

-

5

البيــــــان
ر�سـوم التخزيـن فـي امل�ستودعـات وال�ساحـات
تخزين الب�ضائع بامل�ستودعات املغطاة عن كل طن يوميا
تخزين الب�ضائع بال�ساحات املك�شوفة عن كل طن يوميا
تخزين املركبة ال�صغرية بال�ساحات يوميا
تخزين املركبة املتو�سطة بال�ساحات (حافلة ركاب � ،شاحنة خفـيفة) يوميا
تخزين ال�شاحنات الثقيلة واملعدات بال�ساحات يوميا
احلد الأدنى لر�سوم التخزين فـي امل�ستودعات وال�ساحات عن كل طلب
�إخراج �أو وثيقة بيع  ،كما يطبق هذا احلد على الب�ضائع واملركبات
املخزنة فقط فـي امل�ستودعات وال�ساحات
ر�سـوم خدمـات الب�ضائـع واحليوانـات
عن كل طن ب�ضائع لكل (� )6ستة �أ�شهر تخزين  ،ولأغرا�ض االحت�ساب
تعترب كل مدة �أقل من (� )6ستة �أ�شهر مدة كاملة
عن كل ر�أ�س حي �أو ذبيحة بقر وجمال
عن كل ر�أ�س حي �أو ذبيحة ماعز وغنم
احلد الأدنى لر�سوم خدمات الب�ضائع واحليوانات
عن كل طلب �إخراج �أو وثيقة بيع
ر�ســــــوم خدمـــــــات املركبــــــات
عن املركبات ال�صغرية التي ال يزيد وزنها على ( )3ثالثة �أطنان لكل
(� )6ستة �أ�شهر تخزين  ،ولأغرا�ض االحت�ساب تعترب كل مدة �أقل
من (� )6ستة �أ�شهر مدة كاملة
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تابـــع  :امللحــق رقــم (  ) 1جــدول ر�ســوم اخلدمــات
الر�ســم
بي�سـة ريـال
-

6

-

10

-

5
5

-

300
150
350
250
500

250
500
500

1
37
15
3

البيــــــان
عن املركبات املتو�سطة التي يزيد وزنها على ( )3ثالثة �أطنان ،
وال تتجاوز (� )7سبعة �أطنان لكل (� )6ستة �أ�شهر تخزين ،
ولأغرا�ض االحت�ساب تعترب كل مدة �أقل من (� )6ستة �أ�شهر مدة كاملة
عن املركبات واملعدات الثقيلة التي يزيد وزنها على (� )7سبعة �أطنان
لكل (� )6ستة �أ�شهر تخزين  ،ولأغرا�ض االحت�ساب تعترب كل مدة �أقل
من (� )6ستة �أ�شهر مدة كاملة
ر�سوم توثيق عمليات بيع الب�ضائع
عن كل وثيقة بيع ب�ضائع خمتلفة
عن كل مركبة �أو �آلية ترد بوثيقة البيع
ر�ســــوم ترخيــــ�ص الن�شــــاط اال�ستثمـــاري
ر�سم �إ�صدار رخ�صة مزاولة الن�شاط اال�ستثماري
ال�صناع ــي
اخلدمـ ــي
التج ــاري
امل�شاغل والور�ش
م�شاريع الإنتاج احليواين
مقابــل ت�أجيــر الأرا�ضــي واملبانـــــي واملن�شــــ�آت
املرت املربع من الأر�ض الف�ضاء
املرت املربع من املباين الأ�سمنتية (املكاتب)
املرت املربع من امل�ستودعات املعدنية
املرت املربع من معار�ض ال�سيارات املجهزة
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تابـــع  :امللحــق رقــم (  ) 1جــدول ر�ســوم اخلدمــات
الر�ســم
البيــــــان
بي�سـة ريـال
ر�ســـوم التنـــازل عـــن حقـــوق الإيجـــار
عن كل مرت مربع فـي عقد �إيجار قطعة الأر�ض عند التنازل الكامل
عن حقوق الإيجار على �أال يقل احلد الأدنى للر�سم عن ()500
- 500
خم�سمائة ريال عماين
عن كل مرت مربع فـي عقد �إيجار قطعة الأر�ض
عند التنازل ل�صالح ال�شركاء بالعقد
- 250
على �أال يقل احلد الأدنى عن ( )200مائتي ريال عماين
عن كل مرت مربع فـي عقد �إيجار قطعة الأر�ض
عند �إدخال �شركاء بعقد الإيجار على �أال يقل احلد الأدنى
- 150
عن ( )150مائة وخم�سني رياال عمانيا
ر�ســــــوم �أخـــــرى
�إ�صدار �شهادة ملن يهمه الأمر
2
ا�ستخراج ن�سخة بدل فاقد ل�شهادة �أو ت�صريح
1
ت�صريح دخول الأفراد �إىل املنطقة احلرة
3
ت�صريح دخول املركبة �إىل املنطقة احلرة
5
ت�صريح دخول و�سيلة نقل ب�ضائع فارغة بق�صد التحميل
5
�إىل املنطقة احلرة
ت�صريح عمل مقاول عن كل �شهر عمل
50
ت�صريح عمل ا�ست�شاري عن كل �شهر عمل
25
توثيق عقد تخزين ب�ضائع لدى امل�ستثمر
5
توثيق عن كل مركبة بعقد التخزين للغري لدى م�ستثمر
5
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تابـــع  :امللحــق رقــم (  ) 1جــدول ر�ســوم اخلدمــات
الر�ســم
البيــــــان
بي�سـة ريـال
�إ�صدار بطاقة وزن
2
عن كل مرت مربع فـي الر�سم امل�ساحي (الكروكي)  ،وبحد �أدنى للر�سم
30
( )300ثالثمائة ريال عماين للر�سم امل�ساحي الواحد
عن كل مرت مربع عند مراجعة واعتماد املخططات الهند�سية ،
- 250
وبحد �أدنى للر�سم ( )250مائتني وخم�سني رياال عمانيا
عن كل مرت مربع عند �إعادة مراجعة املخططات الهند�سية ،
- 150
وبحد �أدنى للر�سم ( )150مائة وخم�سني رياال عمانيا
الفتة م�ضيئة على واجهة املبنى ال تزيد على ( )3ثالثة �أمتار مربعة
�سنويا  /و( )10ع�شرة رياالت عمانية عن كل مرت مربع يزيد
50
على ذلك �سنويا
عن كل يوم عند و�ضع الفتة �إعالنية
50
على مداخل �أو داخل املنطقة احلرة
عن كل �شهر عند و�ضع الفتة دعائية ملنتج �أجنبي داخل املنطقة
50
عن كل �شهر عند و�ضع الفتة دعائية ملنتج حملي
25
�أو خليجي داخل املنطقة
عن كل �شهر عند و�ضع � ِأي الفتة �أخرى
10
 20ا�ستخراج ن�سخة �إ�ضافـية �أو بدل فاقد من الر�سم امل�ساحي (الكروكي)
�إباحة بناء والإذن باحلـفر
50
جتديد �إباحة بناء
25
ا�ستخراج بدل فاقد لإباحة البناء
10
تعديل بيانات �إباحة البناء
10
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وزارة الرتبيــة والتعليـــم
قـرار وزاري
رقــم 2017/234
ب�إ�صـدار الئحـة �شـ�ؤون الطـالب باملـدار�س احلكوميـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/37بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الئحة �ش�ؤون الطلبة باملدار�س العامة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/105
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل بالئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
تلغى الئحة �ش�ؤون الطلبة باملدار�س العامة امل�شار �إليها  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار
والالئحة املرفقة به � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1438 /10/16 :هـ
املوافــــق 2017 / 7 /11 :م

د .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة الرتبي ـ ـ ـ ـ ـ ــة والتعل ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــم

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1203
ال�صادرة فـي 2017/7/24م
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الئحـة �شـ�ؤون الطـالب باملـدار�س احلكوميـة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
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 :
 - 1الـــوزارة :
وزارة الرتبية والتعليم .
 - 2الوزيـر :
وزير الرتبية والتعليم .
 - 3املديريــة :
املديريات العامة للرتبية والتعليم باملحافظات  ،و�إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة
الو�سطى .
 - 4املدر�ســة :
امل�ؤ�س�سة التعليمية احلكومية التي تن�شئها الوزارة وتديرها  ،وتقدم من خاللها
اخلدمة التعليمية للعمانيني وغريهم .
 - 5اللجنــة :
جلنة �ش�ؤون الطالب باملديرية �أو املدر�سة .
 - 6ولــي الأمــر :
ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن رعاية الطالب وتربيته كالويل والو�صي .
 - 7الطالــب :
ال�شخ�ص امل�سجل ب�إحدى املدار�س  ،ويتلقى التعليم فـيها ب�صورة منتظمة .
 - 8الـــدار�س :
ال�شخ�ص املنتظم فـي الدرا�سة مبراكز تعليم الكبار �أو الدرا�سات احلرة .
 - 9القبـــول :
ا�ستيفاء الطالب �شروط الت�سجيل بال�صف املعني فـي املدر�سة .
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 - 10الت�سجيــل :
قيد الطالب لأول مرة باملدر�سة .
� - 11إعــادة الت�سجيــل :
�إعادة قيد الطالب باملدر�سة .
� - 12صفــوف الدمــج :
�صفوف باملدار�س لتعليم الطالب ذوي الإعاقة وفقا للخطط الدرا�سية املعتمدة
ب�ش�أنهم .
 - 13االنتقـــال :
انتقال الطالب من مدر�سة حكومية �أو خا�صة داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
 - 14االنقطـــاع :
غياب الطالب بدون عذر مقبول عن املدر�سة لأيام مت�صلة �سواء فـي بداية العام
الدرا�سي �أو خالله ملدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام .
 - 15الغيـــاب :
غياب الطالب عن املدر�سة ليوم �أو �أكرث فـي �أثناء العام الدرا�سي .
 - 16امللــف ال�شامــل للطالــب :
ملف يت�ضمن جميع البيانات واملعلومات املتعلقة بالطالب .
 - 17االنتظــام الدرا�ســي :
ا�ستم ــرار الطال ــب فـ ــي الدرا�س ــة مــن بداي ــة الي ــوم الدرا�ســي حتــى نهايتــه خــالل
العام الدرا�سي .
 - 18االن�ضبــاط ال�سلوكــي :
التــزام الطالــب بقواعــد ال�سلــوك الطالبــي  ،والأحكــام ذات العالقــة بالطــالب
املن�صو�ص عليها فـي الأنظمة واللوائح والقرارات املنظمة للعمل املدر�سي .
 - 19الن�صـــح :
توجيه الطالب و�إر�شاده �شفويا  /كتابيا نحو االلتزام بقواعد االنتظام الدرا�سي
واالن�ضبــاط ال�سلوكــي لتجنــب تكــرار املخالفــة التــي ارتكبهــا و�إخطــار ول ــي �أم ــره
بذلك .
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 - 20التنبيـــه :
توجيه الطالب كتابيا بعد ن�صحه لتجنب تكرار خمالفة قواعد االنتظام الدرا�سي
واالن�ضباط ال�سلوكي و�إخطار ويل �أمره بذلك .
 - 21الإنـــذار :
حتذير الطالب كتابيا بعد تنبيهه لتجنب تكرار خمالفة قواعد االنتظام الدرا�سي
واالن�ضباط ال�سلوكي و�إخطار ويل �أمره بذلك .
 - 22درا�ســة احلالــة :
ت�شخي�ص احلاالت ال�سلوكية للطالب من قبل الأخ�صائي االجتماعي �أو النف�سي
باملدر�سة .
 - 23تقريــر درا�ســة احلالــة :
تقريــر يعــده الأخ�صائــي االجتماعــي �أو النف�ســي باملدر�سة عن الطالب بعد درا�سة
حالته تلخ�ص فـيه �أبرز نتائج تلك الدرا�س ــة  ،ويت�ضم ــن ب�صفــة �أ�سا�سيــة و�صف
امل�شكلة والإجراءات التي اتخذت حيالها والتو�صيات التي يراها ب�ش�أنها .
 - 24العــذر املقبــول :
امل�ستنــد الــذي يقدمــه الطالــب  ،ويكــون حمــددا لأ�سبــاب غيابه كر�سالة الوايل /
ال�شيخ .
 - 25الف�صــل امل�ؤقــت :
�إيقاف الطالب عن االنتظام فـي الدرا�سة مدة حمددة ملخالفته قواعد االن�ضباط
ال�سلوكي فـي احلاالت املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
 - 26الف�صــل النهائــي :
�إنهاء قيد الطالب نهائيا من قاعدة بيانات املدر�سة .
 - 27العـــام الدرا�ســي :
الفرتة الزمنية املحددة للدرا�سة باملدار�س  ،والتي حتدد �سنويا بقرار من الوزير .
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املــادة ( ) 2
ت�شكــل بكــل مدر�ســة بقــرار مـ ــن مديرها جلنــة ت�سمــى "جلـنة �شـ�ؤون الطـالب" برئا�ستــه ،
وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س
�أ � -أحـ ـ ـ ــد م�ساع ـ ـ ـ ـ ــدي املديـ ـ ـ ـ ــر
�أع�ضاء
ب  -ثالثة من الهيئة التعليميـة
ع�ضوا
ج � -أخ�صائ ــي قواعـ ـ ــد البيانـ ــات
ع�ضوا ومقررا
د � -أخ�صائي اجتماعي �أو نف�سي
ويجوز للجنة تفوي�ض رئي�سها �أو �أحد �أع�ضائها فـي مبا�شرة بع�ض اخت�صا�صاتها املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
تختــ�ص اللجنــة باملدر�سـة مبتابعـة تنفـيـذ �أحكـام هـذه الالئحـة ولهـا علـى وجـه اخل�صـو�ص
الآتي :
أ�  -تعميم امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة على �أولياء الأمور فـي بداية العام
الدرا�سي بالو�سيلة املنا�سبة .
ب  -متابعة تطبيق الإجراءات املتعلقة بقبول الطالب وت�سجيلهم وانتقالهم .
ج  -تعريف الطالب و�أولياء �أمورهم ب�أحكام هذه الالئحة .
د  -تفعيل دور �أولياء �أمور الطالب فـيما يتعلق مبعاجلة خمالفات الطالب .
هـ  -توعية الطالب و�أولياء �أمورهم ب�أهمية احرتام الطالب لقواعد االنتظام الدرا�سي
واالن�ضباط ال�سلوكي .
و  -متابعة حاالت ت�أخر الطالب وغيابهم  ،واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها وفقا لأحكام هذه
الالئحة .
ز  -متابعـة خمالفـات الطـالب لقواعـد االن�ضـباط ال�سلوكـي  ،واتخـاذ مـا يلـزم ب�ش�أنهـا
وفقا لأحكام هذه الالئحة .
ح  -متابعــة حــاالت الطــالب املنقطعــني ع ــن الدرا�ســة  ،واتخــاذ مــا يلزم ب�ش�أنها وفقا
لأحكام هذه الالئحة .
ط  -مناق�شة تقارير درا�سة احلاالت  ،واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها .
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ي  -توثيق الك�شوف واال�ستمــارات والنمــاذج اخلا�صــة باالنتظــام الدرا�ســي واالن�ضــباط
ال�سلوكي للطالب فـي ال�سجالت وامللفات املعدة لهذا الغر�ض .
ك  -موافــاة اللجنــة باملديريــة بتقريــر ف�صلــي للمدر�ســة يت�ضمن البيانات واملعلومات
اخلا�صة ب�ش�ؤون الطالب .
ل � -أي �أعمــال أ�خـرى ذات �صلة ب�ش�ؤون الطالب تكلف بها من قبــل اللجنــة باملديريــة
�أو مدير عام املديرية .
املــادة ( ) 4
ت�شكل بكل مديرية بقرار من املدير العام جلنة ت�سمى "جلنة �ش�ؤون الطالب" برئا�سة �أحد
م�ساعديه  ،وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س
أ�  -مدير دائرة التقومي الرتبوي باملديرية (ومن فـي حكمه)
ع�ضوا
ب  -مدير دائرة الربامج التعليمية (ومن فـي حكمه)
ع�ضوا
ج  -رئي�س ق�سم تطوير الأداء املدر�سي �أو م�شرف �إداري �أول
ع�ضوا
				
د  -م�شرف �إر�شاد نف�سي
ع�ضوا
				
هـ  -م�شرف �إر�شاد اجتماعي
ع�ضوا
و  -باحث قانوين 						
ز  -رئي ـ ـ ــ�س ق�سـ ـ ــم التحليـ ــل والدرا�س ـ ــات �أو ع�ض ـ ــو فن ــي امتحانـ ــات
ع�ضوا ومقررا
		
و�شـ ـ�ؤون الط ــالب
وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا لإجناز مهامها .
املــادة ( ) 5
تخت�ص اللجنة باملديرية بالآتي :
أ�  -النظر فـي حاالت الطالب املخالفـني لقواعد الئحة �ش�ؤون الطالب واتخاذ ما يلزم
ب�ش�أنها وفقا لأحكام هذه الالئحة .
ب  -حتليل م�ؤ�شرات الأداء فـي جمال �ش�ؤون الطالب فـي املدار�س وتقدمي �أي مقرتحات
ب�ش�أنها .
ج  -متابعــة تطبيــق ه ــذه الالئحــة م ــن خ ــالل الزي ــارات امليداني ــة للمدار�س و�إعداد
التقارير وغريها .
د � -أي �أعمال �أخرى ذات �صلة ب�ش�ؤون الطالب  ،تكلف بها اللجنة من قبل مدير عام
املديرية .
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املــادة ( ) 6
جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها �أو نائبه للنظر فـي املو�ضوعات املرفوعة �إليها  ،وال يعد
انعقادها �صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه ،
وت�صــدر اللجنــة قراراتهــا ب�أغلبية عدد الأع�ضاء احلا�ضرين وعند الت�ساوي يرجح اجلانب
الذي منه رئي�س االجتماع  ،ويجوز �أن يح�ضر اجتماعاتها من يرى رئي�س اللجنة اال�ستعانة
به من املخت�صني فـي جماالت عملها دون �أن يكون لهم �صوت معدود .
املــادة ( ) 7
ال ي�سمــح للطالــب املخالــف لقواعــد االنتظــام الدرا�س ــي واالن�ضب ــاط ال�سلوك ــي املرف ــوع
مو�ضوعـه �إىل اللجنة باملديرية باالنتظام فـي الدرا�ســة حلني �صدور قرار من ذات اللجنة
فــي � أش�نــه  ،وتعد تلك الفرتة غيابا بعذر  ،ويحــق للجنــة باملدر�ســة ال�سماح للطالب  -بع ــد
مرور �أكرث من (� )7سبع ــة �أي ــام درا�سية فعلية على رفع مو�ضوعه �إىل اللجنة باملديرية -
با�ستئناف الدرا�سة ب�صورة م�ؤقتة حلني �صدور قرار اللجنة باملديرية  ،ويطبق على الطالب
ن�ص البند (�أ) من املادة ( )40من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 8
على اللجنة باملديرية البت فـي احلاالت الطالبية املعرو�ضة عليها وفقا الخت�صا�صاتها
خالل (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ رفعها �إليها  ،و�إخطار املدر�سة والطالب وويل �أمره
بالقرار ال�صادر فـي �ش�أن الطالب  ،وللطالب وويل �أمره احلق فـي التظلم باملديرية من
القرار خالل (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ �إخطاره �أو علمه به علما يقينيا  ،ويجب البت
فـي التظلم خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدميه  ،ويعد م�ضي املدة دون رد
مبثابة قبول للتظلم .
الف�صــل الثانــي
قبـــول الطـــالب وت�سجيلهـــم
املــادة ( ) 9
للطالب احلق فـي التعليم املجاين فـي املدار�س حتى �إمتام مرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي
(ال�صف الثاين ع�شر)  ،ويكون تعليم الطالب �إلزاميا حتى �إمتام ال�صف العا�شر الأ�سا�سي .
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املــادة ( ) 10
حتدد الكثافة الطالبية فـي �صفوف املدار�س على النحو الآتي :
أ�  )30( -ثالثون طالبا فـي ال�صفوف ( )4-1من الأول �إىل الرابع .
ب  )35( -خم�سة وثالثون طالبا فـي ال�صفوف ( )12-5من اخلام�س �إىل الثاين ع�شر .
املــادة ( ) 11
ي�شرتط لت�سجيل الطالب بال�صف الأول باملدار�س ما ي�أتي :
�أ � -أن يكــون الطال ــب م ــن مواليــد العــام امليــالدي امل�ستحــق لقبــول الت�سجيــل فيــه ،
و�أال يزيـد عمره على (� )7سبعــة أ�عــوام فـي الأول من �سبتمرب من العام الذي يتم
الت�سجيل فيه .
ب  -تقديــم طل ــب الت�سجي ــل مــن قبــل ولــي الأم ــر �إىل املدر�سة �إلكرتونيا عن طريق
البوابة التعليمية فـي املواعيد التي حتددها الوزارة  ،مع �أخذ املرفقات الآتية معه
�إىل املدر�سة لإمتام عملية الت�سجيل :
� - 1شهادة امليالد الأ�صلية للطالب ون�سخة منها .
� - 2صورتان �شخ�صيتان حديثتان للطالب .
 - 3ال�سجل الطبي للطالب .
 - 4تقريــر طبــي موث ــق م ــن م�ؤ�س�س ــة �صح ــية معتم ــدة ع ــن الأم ــرا�ض املزمن ــة ،
�أو �أي �إعاقات يعاين منها الطالب �إن وجدت .
 - 5ن�سخة من جواز ال�سفر �أو البطاقة ال�شخ�صية لويل الأمر .
� - 6إقامة �سارية املفعول للمقيمني بال�سلطنة من غري �أبناء دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية �شريطة �أن جتدد الإقامة فـي حالة انتهائها .
ج � -أن يكــون لــدى ولــي الأمــر والطالــب مــن غري �أبناء دول جمل�س التعــاون لــدول
اخلليج العربية بطاقة مقيم .
د � -إح�ضار ويل الأمر الطالب �إىل املدر�سة فـي �أثناء �إمتام �إجراءات الت�سجيل للت�أكد
من قابليته للتعلم .
وفـي جميــع ا ألحــوال  ،ي�شتــرط �أن تكون املدر�سة التي يتم ت�سجيل الطالب املعاقني حركيا
�أو املكفوفـني  ،مزودة باملرافق التي تخدم هذه الفئة .
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املــادة ( ) 12
يكون قبول الطــالب ذوي الإعاقــة وت�سجيلهــم ب�صفــوف الدمــج وفقــا للوائــح والقرارات
املنظمة لذلك .
املــادة ( ) 13
يكون قبول الطالب فـي املدار�س على النحو الآتي :
�أ  -يتم قبول الطالب املنقولني من �أحد ال�صفوف �إىل ال�صف الذي يليه مبا�شرة .
ب  -الطالب الباقون للإعادة فـي ال�صفوف ( )12-5من اخلام�س �إىل الثاين ع�شر  ،يتم
قبولهم بال�صفوف الباقني فـيها وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي الوثيقة
العامة لتقومي تعلم الطالب التي ت�صدرها الوزارة .
ج  -الطالب املنقولون من ال�صفوف ( )11-2وانقطعوا عن موا�صلة الدرا�سة بال�صف
التايل بعذر مقبول مدة ال تزيد على عام درا�سي  ،يتم قبولهم بال�صف املنقولني
�إليه �شريطة �أال تزيد �أعمارهم �أكرث من عامني على �أعمار �أقرانهم بال�صف ذاته .
د  -الطالب املحولون من املدار�س اخلا�صة �إىل املدار�س احلكومية خالل الفرتة التي
حتددها الوزارة  ،يتم قبولهم بال�صفوف النظرية لل�صفوف املحولني منها .
هـ  -الطالب القادمون من مدار�س خــارج ال�سلطنــة  ،يتــم قبولهــم وفقــا لل�ضوابــط
الواردة فـي املادة ( )14من هذه الالئحة .
و  -الدار�سون العمانيون بنظام تعليم الكبار �أو الدرا�ســات احلرة  ،يتم قبولهم بال�صفوف
امل�ستوفــني ل�شـ ــروط القبـ ــول به ــا �شريطــة �أال تزيـ ــد �أعمارهـ ــم �أكث ــر مــن عامـني
على �أعمار �أقرانهم بال�صف ذاته .
ز  -الأطفال الذين مل يلتحقوا بالدرا�سة وتزيد �أعمارهم على �سن القبول بال�صف
الأول  ،يتم ت�سجيلهم وقبولهم بال�صف املنا�سب لأعمارهم مع و�ضع خطة عالجية
منا�سبة لهم ال تقل عن ف�صل درا�سي واحد .
ح  -الطالب غري العمانيني امل�سجلون باملدار�س الدولية  ،يتم قبولهــم بال�صفــوف
النظرية لل�صفوف املقيدين وامل�ستوفـني �شروط القبول بهــا بع ــد مواف ــقة دائــرة
ال�شهادات وامل�ؤهالت الدرا�سية بالوزارة .
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املــادة ( ) 14
دون الإخالل ب�شرط ال�سن املقرر للت�سجيل بال�صف الأول  ،يكون قبول الطالب القادمني
مـن خـارج ال�سلطنـة بطلـب يقـدم مـن ولـي الأمـر �إىل دائرة التقومي الرتبوي باملديرية -
ق�سم التقومي بالإدارة  ،ووفقا للقواعد الآتية :
�أ � -إح�ضــار نتيجــة �أو تقريــر �أداء الطالــب معتمــدا وم�صدقــا علي ــه مــن قبـ ــل وزارة
الرتبية والتعليم ووزارة اخلارجية و�سفارة �سلطنــة عم ــان �أو م ــا يق ــوم مقامهــا
ف ــي الدول ــة املعني ــة � ،أم ــا بالن�سب ــة للطــالب القادمــني مــن دول جمل ــ�س التعــاون
لدول اخلليــج العربية  ،فـيكتفى باعتماد النتيجة �أو تقرير �أداء الطالب مــن وزارة
الرتبية والتعليم بدولهم .
ب  -ي�سجل الطالب القادم من مدر�سة عربية خارج ال�سلطنة بال�صف النظري لل�صف
املقيد به فـي الدولة  /املدر�سة القادم منها م�ؤقــتا حلــني احلــ�صول علــى موافقــة
الدائرة املخت�صة باملديرية التعليمية علــى ت�سجيل ــه � ،شريط ــة توقي ــع ويل الأمر
على ما يفـيد علمه بقرار قيد ابنه  /ابن ــته من عدمه وفقا لر�أي اجلهة املخت�صة .
ج  -ال يجــوز ت�سجيل الطالب الـقادم م ــن مدر�س ــة غي ــر عربي ــة �إال بع ــد احل�ص ــول
على موافقة اجلهة املخت�صة فـي الوزارة .
د  -فـي حال تقدم ويل �أمر الطالب بطلب لاللتحاق ب�إحدى املدار�س احلكومية بعد
مــرور �أكثــر م ــن (� )2شهريــن مــن بــدء الدرا�سة  ،عليه تقدمي ما يثبت انتظامه
بالدرا�سة فـي مدر�سته بالدولة القادم منها خالل الفرتة التي ق�ضاها بتلك املدر�سة ،
�أو �أن عدم انتظامه بالدرا�سة بها كــان بعــذر مقبــول  ،علــى �أن يكــون امل�ستنــد امل�ؤيــد
لذلك معتمدا وم�صدقا عليه من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة اخلارجية و�سفارة
�سلطنة عمان �أو ما يقوم مقامها فـي الدولة القادم منها � ،أما بالن�سبة للطالب
القادمني من دول جمل�س التع ــاون ل ــدول اخللي ــج العربي ــة فـيكتف ــى باعتــماده
من وزارة الرتبية والتعليم بدولهم .
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هـ  -يكون ت�سجيل الطالب الذي انقطع عن الدرا�سة فـي العام ال�سابق على قدومه
�إىل ال�سلطن ــة بال ــ�صف النظ ــري ل�صفــه � ،شريطة تقدميه ما يثبت �أن انقطاعه
عن الدرا�سة بالدولة القادم منها كان بعذر مقبول  ،على �أن يكون امل�ستند معتمدا
وم�صدقا عليه من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة اخلارجية و�سفارة �سلطنة عمان
�أو ما يقوم مقامها بالدولة القادم منها � ،أما بالن�سبة للطالب القادمني من دول
جملــ�س التعــاون ل ــدول اخلليــج العربيــة  ،فـيكتفى باعتمــاده م ــن وزارة الرتبيــة
والتعليــم بدولهــم  ،على �أن يكـون عمـر الطالـب منا�سبـا لعمـر �أقرانـه بال�صـف
املراد الت�سجيل به .
و  -يتم قبول الطالب القادمني من دول ينتهي العام الدرا�سي بها مع بداية الف�صل
الدرا�سي الثاين فـي ال�سلطنة على النحو الآتي :
 - 1ال�صفوف من ( )4-1من الأول �إىل الرابع يتم قبول الطالب فـي ال�صف التايل
لل�صــف الــذي در�ســه � ،شريطــة منا�ســبة عمره لل�صف الدرا�سي املنقول �إليه ،
مع احت�ساب درجة الف�صل الدرا�سي الثاين كنتيجة نهائية للطالب .
 - 2ال�صفوف من ( )11-5من اخلامـ�س �إلــى ال ـحـادي ع�ش ـ ــر يتـ ـ ــم قب ـ ــول الطال ــب
فـي ال�صف التايل لل�صف الذي �أمته بنجاح � ،شريط ــة منا�سبة عم ــره لل�صــف
الدرا�سي املقبول به على �أن يقدم امتحان الف�صل الدرا�سي الأول فـي موعد
الدور الثاين .
 - 3فـي حالة عدم منا�سبة عمر الطالب لل�صف الدرا�سي املنقول �إليه  ،يكون لدى
الطالب خياران � :إما القبول فـي ال�صف نف�سه الــذي �أنه ــاه  ،و�إم ــا االنتظ ــار
�إىل العام الدرا�سي القادم ليتم قبوله فـي ال�صف الالحق .
ز  -الطالــب القــادم مــن دولة �سلمها التعليمي �أقل عن ( )12اثنتي ع�شرة �سنة  ،يتم
قبوله فـي ال�صف التايل لل�صف الذي �أمته بنجاح � ،شريطة منا�سبة عمره لل�صف
املقبول به  ،وفـي حالة عدم منا�سبة عمره  ،يتم ت�سجيله فـي ال�صف املنا�سب لعمره .
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ح  -علــى الطالــب بال�صـ ــف الثانـ ــي ع�شـ ــر  ،القادم �إىل ال�سلطنة بعــد انتهــاء الف�صــل
الدرا�سي الأول  ،تقدمي امتحانات ذلك الف�صل فـي موعد الدور الثاين .
ط  -علــى الطال ــب بال�صفــوف م ــن ( )11-5م ــن اخلامــ�س �إلـى احل ــادي ع�شــر  ،القــادم
�إىل ال�سلطنــة بعــد انتهــاء الفــ�صل ال ــدرا�سي الأول  ،وليــ�س لديه نتائج ملواد ذلك
الف�صل  ،تقدميها فـي موعد الدور الثاين .
املــادة ( ) 15
ف ــي حال ــة زي ــادة �أو نقــ�صان عمــر الطالــب عــن ال�ســن املحــدد لكل �صف درا�سي يتم �إحالة
مو�ضوعه �إىل اجلهة املخت�صة بالوزارة  ،للنظر فـي حالتــه وفقــا لل�ضوابط وال�صالحيات
املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 16
يجوز للجنة باملديرية  -بناء على طلب موقع من الطالب وويل �أمره  ،وبعد التن�سيق مع
مدير املدر�سة املعنية � -إعادة ت�سجيل الطالب املف�صول نهائيا خالل العام الدرا�سي التايل
النتهاء ت�سجيله وملرة واحدة بال�صف الدرا�سي ذاته � ،شريطة �أال يزيــد عمــره علــى احلــد
الأعلى لأعمار �أقرانه بال�صف ذاته .
الف�صــل الثالــث
انتقــــال الطـــــالب
املــادة ( ) 17
يكون انتقال الطالب من مدر�سة �إىل مدر�سة �أخرى داخل املحافظة بناء على طلب من ويل
الأمر  ،وفقا للإجراءات الآتية :
أ�  -يقدم ويل الأمر طلب النقل �إىل املدر�سة التي يرغب فـي نقل الطالب �إليها .
ب  -علــى �إدارة املدر�ســة املطلــوب نقل الطالب �إليها درا�سة الطل ــب للت�أك ــد من �صحة
ت�سجيل �أو قبول الطالــب بال�ص ــف املعن ــي  ،ومن قيام الطالــب امل�ســجل بال�صــف
العا�شر بتحدي ــد اختياراتــه مــن امل ــواد الدرا�سي ــة  ،وت�سلي ــم ول ــي الأمــر موافقــة
املدر�سة على نقله بعد الت�أكد من هوية ويل الأمر .
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املــادة ( ) 18
يكــون انتقــال الطالــب مــن مدر�ســة �إلــى نظريتهــا ف ــي حمافظــة �أخــرى بنــاء علــى طلــب
ويل الأمر  ،وفقا للإجراءات الآتية :
أ�  -يق ــدم ول ــي ا ألم ــر طــلب النــقل �إىل املدر�سة التي يرغب فـي نقل الطالب �إليها ،
وعلى �إدارة املدر�سة املطلوب نقل الطالب �إليــها درا�سة الطلب للت�أكد مــن �صح ــة
ت�سجيل �أو قبول الطالب بال�صف املعني  ،ومن قيام الطال ــب امل�سج ــل بال�ص ــف
العا�شر بتحدي ــد اختياراتــه م ــن امل ــواد الدرا�سي ــة  ،وت�سليـ ــم ول ــي الأمــر موافق ــة
املدر�سة على نقله بعد الت�أكد من هوية ويل الأمر .
ب  -يجوز انتظام الطالب فـي املدر�سة املطلوب النقل �إليها ب�صفة م�ؤقتة حلني ا�ستكمال
�إجراءات نقله .
املــادة ( ) 19
يكون انتقال الطالب املنقول من مدر�سة خارج ال�سلطنة �إىل �إحدى املدار�س بال�سلطنة بناء
على طلب ويل الأمر  ،وفقا للإجراءات الآتية :
أ�  -يقوم ويل الأمر باعتماد ا�ستمارة نقل الطالب �أو ال�شهادة الدرا�سية والت�صديق
عليها من الوزارة ووزارة اخلارجية و�سفارة �سلطنة عمان فـي الدولة القادم منها
�أو م ــن يقــوم مقامه ــا  ،ما عــدا الطــالب �أبناء دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية القادمني من دول جمل ــ�س التعــاون  ،فـيكتفى باعتماد ال�شهادة من وزارة
الرتبية والتعليم بدولهم .
ب  -على اجلهة املخت�صة باملديرية املنقول �إليها الطالب بعد مراجعة البيانات الواردة
فـي اال�ستمارة ومرفقاتها  ،ت�سليمها لويل الأمر لت�سليمها �إىل املدر�سة املنقول
�إليها .
ج  -يجوز انتظام الطالب فـي املدر�سة املطلوب النقل �إليها ب�صفة م�ؤقتة حلني ا�ستكمال
�إجراءات نقله على النحو املبني فـي البندين (�أ  ،ب) من هذه املادة .
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املــادة ( ) 20
يكون انتقال الطالب من مدر�سة داخل ال�سلطنة �إىل خارجها  ,وفق الإجراءات الآتية :
أ�  -يقــوم ويل الأمر باعتماد ا�ستمارة نقل الطالب �أو ال�شهادة الدرا�سية والت�صديق
عليـ ـه ــا م ــن ال ــوزارة ووزارة اخلارجي ــة بال�سلـط ــنة و�سف ــارة الدول ــة املغ ــادر �إليه ــا
�أو من يقوم مقامها وفقا لنظام الدولة املنتقل �إليها .
ب  -ف ــي ح ــال انتق ــال الطالب من �أبناء دول جمل�س التعاون لدول اخلليــج العربيــة
�إىل �إحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ,فـيكتفى باعتماد ال�شهادة
من الوزارة .
الف�صـــل الرابـــع
الـــزي املدر�ســـي
املــادة ( ) 21
على الطالب االلتزام بالزي املدر�سي  ،والزي املقرر ملادة الريا�ضة املدر�سية املن�صو�ص عليهما
فـي املادتني ( 22و  )23من هذه الالئحة  ،ويحظر عليهم احل�ضور �إىل املدر�سة بزي مغاير ،
وتعد خمالفة ذلك �إخالال بقواعد االن�ضباط ال�سلوكي .
املــادة ( ) 22
يتكون الزي املدر�سي للطالب الذكور فـي ال�صـفوف ( )12-1مــن الأول �إلــى الثانــي ع�شــر
من الد�شدا�شة العمانية البي�ضاء  ،والكمة العمانية ب�ألوانها �أو امل�صر  ،والنعال �أو احلذاء
مع اجلوارب .
املــادة ( ) 23
يتكــون الــزي الريا�ضــي للطــالب الذكــور مــن القميــ�ص الريا�ضــي  ،وال�ســروال الريا�ضــي
الق�صري �أو الطويل  ،واجلوارب الريا�ضية واحلذاء الريا�ضي .
املــادة ( ) 24
يكون الزي املدر�سي للطالبات على النحو الآتي :
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أ�  -بالن�سبة للطالبات فـي ال�صفوف ( )4-1من الأول �إىل الرابع الأ�سا�سي من املريول
العنابي  ،وال�سروال (البنطال) الأبي�ض  ،واللحاف الأبي�ض  ،واجلوارب البي�ضاء ،
واحلذاء الأ�سود .
ب  -بالن�سبة للطالبات فـي ال�صفوف ( )12-5من اخلام�س �إىل الثاين ع�شر من املريول
الأزرق النيلي  ،والقمي�ص الأبي�ض  ،وال�سروال (البنطال) الأبي�ض  ،واللحاف
الأبي�ض  ،واجلوارب البي�ضاء  ،واحلذاء الأ�سود .
املــادة ( ) 25
يتكــون الـ ــزي الريا�ض ــي للطالب ــات فـ ــي ال�صف ــوف ( )12-1م ــن الأول �إل ــى الثان ــي ع�ش ــر
مــن ال�س ــروال (البنط ــال) الأبيــ�ض  ،والتنورة البي�ضاء  ،والقمي�ص الأبي�ض  ،واللحاف
الأبي�ض  ،واجلوارب البي�ضاء  ،واحلذاء الريا�ضي .
الف�صــل اخلامــ�س
االنتظــام الدرا�ســي للطــالب
املــادة ( ) 26
علــى الطالـ ــب االلتـ ــزام باالنتظ ــام فـ ــي الدرا�س ــة ط ــوال الع ــام الدرا�ســي  ،ويع ــد الت�أخــر
فـي احل�ضور �أو الغياب �أو االنقطاع �إخالال بقواعد االنتظام الدرا�سي .
املــادة ( ) 27
يعد الطالب مت�أخرا �إذا ح�ضر بعد بداية اليوم الدرا�سي (الطابور) بدون عذر مقبول .
املــادة ( ) 28
على اللجنة باملدر�سة الإ�شراف على توثيق حاالت ت�أخر الطالب وفقا للملحق رقم ()2
املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 29
فـي حال ت�أخر الطالب بدون عذر مقبول  ،تقوم اللجنة باملدر�سة باتخاذ الإجراءات الآتية :
أ�  -ن�صح الطالب �شفويا �إذا ت�أخر للمرة الأوىل ويثبت ذلك بال�سجالت املدر�سية وفق
امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة .
ب  -ن�صح الطالب وفقا للملحق رقم ( )3املرفق بهذه الالئحة � ،إذا كان الت�أخر للمرة
الثانية .
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ج  -تنبيه الطالب وفقا للملحق رقم ( )4املرفق بهذه الالئحة � ،إذا كان الت�أخر للمرة
الثالثة .
د � -إنذار الطالب وفقا للملحق رقم ( )5املرفق بهذه الالئحة � ،إذا كان الت�أخر للمرة
الرابعة  ،مع �أخذ تعهد على الطالب وويل �أمره بالتزام الطالب بقواعد االنتظام
الدرا�سي وفقا للملحق رقم ( )6املرفق بهذه الالئحة .
هـ  -درا�سة حالة الطالب �إذا كان الت�أخر للمرة اخلام�سة .
املــادة ( ) 30
يعد ت�أخر الطالب بدون عذر مقبول  ،بعد املرة اخلام�سة غيابا ليوم درا�سي كامل .
املــادة ( ) 31
يعد الطالب متغيبا �إذا :
أ�  -غاب يوما درا�سيا كامال .
ب  -غاب ح�صة درا�سية واحدة خالل اليوم الدرا�سي بدون عذر مقبول .
املــادة ( ) 32
على اللجنة باملدر�سة الإ�شراف على توثيق حاالت غياب الطالب فـي �ضوء ما يثبته معلمو
وفنيو و�إداريو املدر�سة فـي هذا ال�ش�أن وذلك وفقا للملحق رقم ( )7املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 33
فـي حال غياب الطالــب فــي ال�صفــوف ( )12-1مــن الأول وحتـى الثانــي ع�شــر بــدون عذر
مقبول تقوم اللجنة باملدر�سة باتخاذ الإجراءات الآتية :
�أ  -ن�صح الطالب وفقا للملحق رقم ( )3املرفق بهذه الالئحة � ،إذا كان الغياب ملدة ()2
يومني مت�صلني �أو منف�صلني خالل العام الدرا�سي .
ب  -تنبيــه الطالــب وفــقا للملح ــق رقــم ( )4املرفــق بهــذه الالئحـ ــة � ،إذا كــان الغي ــاب
ملدة ( )5خم�سة �أيام مت�صلة �أو منف�صلة خالل العام الدرا�سي .
ج � -إنذار الطالب وفقا للملحق رقم ( )5املرفق بهذه الالئحة � ،إذا كان الغياب ملدة ()8
ثمانية �أيام مت�صلة �أو منف�صلة خالل العام الدرا�سي  ،و�أخذ تعهد على الطالب
وويل �أمره بالتـزام الطالـب بقواعـد االنتظـام الدرا�ســي وفقــا للملحــق رقــم ()6
املرفق بهذه الالئحة .
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د  -درا�ســة حال ــة الطالــب �إذا كــان الغياب ملدة ( )10ع�شرة �أيام منف�صلة خالل العام
الدرا�سي .
هـ  -رفــع مو�ضــوع الطالـب �إلـى اللجنـة باملديريـة مع �إبالغ ويل �أمره  ،وفقا للملحق
رقم ( )8املرفق بهذه الالئحة  ،وذلك التخاذ القرار املنا�سب وفق الرتتيب الآتي :
� - 1إذا كان الغياب ملدة ( )15خم�سة ع�شر يوما درا�ســيا منف�صلــة يتــم تخفـي ــ�ض
ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من الدرجات املقررة للتقومي امل�ستمر .
� - 2إذا و�صــل الغياب �إىل ( )30ثالثني يوما درا�سيا منف�صلة يتم حرمان الطالب
مــن دخــول امتحــان ف�صل درا�سي  ،مع ال�سماح بدخول امتحان الدور الثاين
املقرر لل�صف الدرا�سي ذاته .
� - 3إذا و�صل الغياب �إىل ( )45خم�سة و�أربعني يوما درا�سيا منف�صلة  ،ف�إنه يتم
احلرمان من دخول االمتحان املقرر للعام الدرا�سي فـي الدور الأول والثاين
واعتبار الطالب را�سبا فـي �صفه .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز اتخاذ الإجراءات الواردة فـي البند (هـ) على طلبة ال�صفوف
من ( )4-1الأول �إىل الرابع .
املــادة ( ) 34
يعد الطالب منقطعا عن الدرا�سة �إذا تغيب عن املدر�سة ملدة ( )10ع�شرة �أيام درا�سية مت�صلة
بدون عذر مقبول .
املــادة ( ) 35
تتخذ حيال الطالب املنقطع عن الدرا�سة الإجراءات الآتية :
أ�  -على اللجنة باملدر�سة تكليف �أحد �أع�ضائها مبرافقة �أحد �أع�ضاء جمل�س الآباء/
الأمهات  -بح�سب الأحوال  -باملدر�سة لزي ــارة الطالــب وويل �أمره بالتن�سيق مع
رئي�س جمل�س الآباء والأمهات  ،حلثهما على عودة الطالب لالنتظام فـي الدرا�سة ،
و�إعــداد تقري ــر بنتيجــة الزيــارة وفقــا للملحــق رق ــم ( )9املرفــق بهــذه الالئحــة .
ويجـ ــوز للجـ ـنــة باملدر�س ـ ــة التن�سي ـ ــق م ــع ال�شيـ ــخ �أو الر�شي ـ ــد فـ ــي ه ـ ــذا ال�شـ ـ ـ�أن ،
وفـي حال رفــ�ض ولـي الأم ــر التجــاوب مــع اللجنــة  ،يتــم رفــع املو�ضــوع �إىل رئيــ�س
جمل�س الآباء والأمهات باملدر�سة  ،وتعتد اللجنة باملدر�سة مبا يتو�صل �إليه جمل�س
الآباء والأمهات ب�ش�أن الطالب .
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ب  -فـي حال عدم انتظام الطالب فـي الدرا�سة يرفع مو�ضوعه من قبل اللجنة باملدر�سة
�إىل اللجنة باملديرية وفقا للملحق رقم ( )10املرفق بهذه الالئحة  ،وذلك التخاذ
القرار املنا�سب وفق الآتي :
�أوال  :طالب ال�صفوف ( )9-5من اخلام�س �إىل التا�سع وفق الرتتيب الآتي :
� - 1إذا كان االنقطاع ملدة ( )15خم�سة ع�شر يوما درا�سيا مت�صلة يتم تخفـي�ض
ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من الدرجات املقررة للتقومي امل�ستمر .
� - 2إذا و�ص ــل االنقطـ ــاع �إلـ ــى ( )30ثالثــني يومــا درا�ســيا مت�صــلة ف�إنــه يحرم
الطالب من دخول امتحان ف�صل درا�ســي مــع ال�سماح ل ــه بدخــول امتحان
الدور الثاين املقرر لل�صف الدرا�سي ذاته .
� - 3إذا و�صل االنقطاع �إىل ( )45خم�سة و�أربعني يوما درا�سيا مت�صل ــة ف�إنه يحرم
الطالب من دخول االمتحان املقرر للعام الدرا�سي فـي الدور الأول والثاين
واعتباره را�سبا فـي �صفه .
 - 4فـي حالة ا�ستمرار انقطاع الطالب للعام الدرا�سي الثاين على التوايل يرفع
ا�سمه �إىل اجلهة املخت�صة بالوزارة  ،ليتم ب�ش�أنه الآتي :
أ� � -إذا كان عمر الطالب �أقل من ( )18ثماين ع�شرة �سنة  ،يتم �إخفاء ا�سمه
من البوابة التعليمية دون ف�صله مع �أحقيته فـي العودة �إىل الدرا�سة
خــالل (� )2سنتني من انقطاعه فقط � ،شريطــة �أال يتجـاوز عــمره احلد
الأعلى للعمر املحدد لذات ال�صف بناء على طلب مقدم من ويل �أمره .
ب � -إذا كان عمر الطالب ( )18ثماين ع�شرة �سنة ف�أعلى  ،يتــم �إنهــاء قيــده
من الدرا�سة مع �أحقيته بالت�سجيل فـي تعليم الكبار فـي العام الدرا�سي
التايل لف�صله .
ثانيا  :طالب ال�صفوف ( )12 -10العا�شر �إىل الثاين ع�شر وفق الرتتيب الآتي :
�	- 1إذا و�صل االنقطاع �إىل ( )15خم�سة ع�شر يوما درا�سيا مت�صلة يتم تخفـي�ض
ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من الدرجات املقررة للتقومي امل�ستمر .
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� -2إذا و�صل االنقطاع �إىل ( )30ثالثني يوما درا�سيا مت�صلة ف�إنه يحرم الطالب
من دخول امتحان ف�صل درا�سي مع ال�سماح له بدخول امتحان الدور الثاين
املقرر لذات ال�صف الدرا�سي .
�	-3إذا و�صل االنقطاع �إلــى ( )45خم�سة و�أربعــني يومــا درا�ســيا مت�صلــة  ،ف�إنــه
يتم ف�صــل الطالــب نهائيــا من التعليم النظامي مع ال�سمــاح لــه بالت�سـجيل
باملدار�س اخلا�صة �أو بنظام تعليم الكبار فـي العام الدرا�سي التايل لف�صله .
ج  -يحق للطالب املف�صول نهائيا ب�سبب االنقطاع �أن يعاد قيده بذات ال�صف فـي العام
الدرا�سي التايل وملرة واحدة فقط فـي حالة منا�سبة عمره لل�صف املعاد قيده به ،
وذلك بناء على طلب يتقدم به ويل �أمره �إىل رئي�س اللجنة باملديرية على �أن ي�ؤخذ
تعهد عليه باالنتظام واالن�ضباط فـي الدرا�سة .
د  -فـي حالة انقطاع الطالب بال�صفوف ( )4-1من الأول �إىل الرابــع مــدة تزي ــد
علــى ف�صــل درا�سي كامل  ،يحال مو�ضوعه �إىل اللجنة باملديرية للبت ب�ش�أنه وفقا
لل�ضوابط املعتمدة من الوزارة .
هـ  -يجــوز ت�أجيل درا�سة الطالب بال�صفوف ( )12-1من الأول �إىل الثاين ع�شر الذي
لديه ظروف مر�ضية  ،بعد �إح�ضار امل�ستندات الطبية من اجلهات الر�سمية املعتمدة
والتي تو�ضح عدم مقدرت ــه عل ــى موا�صل ــة الدرا�س ــة ف ــي ذلك ال ــعام  ،وفـي حالة
طلبه العودة �إىل الدرا�سة  ،يتم تقدمي الطلب �إىل اجلهة املخت�صة باملديرية .
الف�صــل ال�ســاد�س
االن�ضبــاط ال�سلوكــي للطــالب
املــادة ( ) 36
على �إداريي ومعلمي وفنيي املدر�سة توثيق حاالت خمالفة الطالب لقواعد االن�ضباط
ال�سلوكي وفقا للملحق رقم ( )13املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 37
على �إداريي ومعلمي وفنيي املدر�سة حتويل ا�ستمارات الطالب املخالفـني لقواعد االن�ضباط
ال�سلوكي �إىل اللجنة باملدر�سة وفقا للملحق رقم ( )12املرفق بهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 38
على اللجنة باملدر�سة القيام بالآتي :
 - 1توثي ـ ــق حـ ــاالت خمالفــة الطـ ــالب لقواعـ ــد االن�ضبــاط ال�سلوكــي وفقــا للملحــق
رقم ( )13املرفق بهذه الالئحة .
� - 2إخطار اجلهات املخت�صة واملديرية فـي حالة وجود �شبهة ارتكاب جرمية جزائية .
املــادة ( ) 39
علــى اللجنــة باملدر�ســة فــي حــال خمالفــة الطــالب لقواعــد االن�ضبــاط ال�سلوكي  ،اتخاذ
الإجراءات املنا�سبة على النحو الآتي :
أ�  -ن�صــح الطالــب وفقــا للملحــق رقــم ( )3املرف ــق به ــذه الالئح ــة فــي حــال ارتكابــه
�أيا من ال�سلوكيات الآتية :
 - 1الإخالل بنظام الطابور �أو احل�ص�ص الدرا�سية �أو الأن�شطة املدر�سية .
 - 2عدم االلتزام بالزي املدر�سي .
 - 3العبث مبرافق املدر�سة وو�سائل النقل املدر�سية .
 - 4الإ�ساءة بالقول �إىل �أحد زمالئه .
 - 5عدم املحافظة على النظافة �أو املظهر ال�شخ�صي  ،كارتداء الأقراط والأ�ساور ،
وعــمل الو�ش ــم وق�ص ــات ال�شع ــر  ،و�إطالــة ال�شعر للذكور  ،وا�ستخدام م�ساحيق
التجميل للإناث .
 - 6عدم االلتزام ب�إح�ضار الكتب والدفاتر والأدوات املدر�سية واملالب�س الريا�ضية .
 - 7عــدم مراعــاة االحتــرام الواجب فـي التعامل مع معلمي وفنيي و�إداريي املدر�سة
وزوارها .
 - 8تناول امل أ�ك ــوالت �أو امل�شروب ــات ف ــي غي ــر الوق ــت املخ�ص ــ�ص � ،أو م�ضغ العلكة
(اللبان) وغريها مما ي�سبب �ضررا ب�صحة الطالب �أو املبنى املدر�سي .
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 - 9النوم فـي �أثناء احل�ص�ص �أو الأن�شطة املدر�سية .
 - 10عدم املحافظة على نظافة الف�صل وغريه من مرافق املدر�سة .
 - 11الإهمال فـي �أداء الواجبات �أو الأن�شطة املدر�سية .
 - 12عدم الإن�صات لتوجيهات املعلم .
 - 13الت�سبب فـي الإزعاج بالقرب من ال�صفوف الدرا�سية .
 - 14عدم االلتزام ب�ضوابط ا�ستخدام و�سائل النقل املدر�سية .
 - 15القيام ب�أي �سلوك يخالف الآداب والنظام العام .
ب  -تنبيه الطالب وفقا للملحق رقم ( )4املرفق بهذه الالئحة فـي حــال ارتكابــه �أي ــا
من ال�سلوكيات الآتية :
 - 1تكـرار أ�حـد ال�سلوكيـات املن�صـو�ص عليهـا فـي البنـد ( أ� ) مـن هـذه املـادة للمـرة
الثانية .
 - 2تزوير �أحد املحررات املدر�سية .
 - 3تزوير توقيع ويل �أمره .
ج � -إنذار الطالب وفقا للملحق رقم ( )5املرفق بهذه الالئحة  ،و�أخذ تعهد على الطالب
وويل �أمره بالتزام الطالب بقواعد االن�ضباط ال�سلوكي وفقا للملحق رقم ()6
املرفق بهذه الالئحة  ،وذلك فـي حال ارتكابه �أيا من ال�سلوكيات الآتية :
 - 1تكــرار أ�حــد ال�سلوكيــات املن�صــو�ص عليهــا ف ــي البند ( أ� ) من هذه املادة للمرة
الثالثة �أو �أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص عليها فـي البندين ( )3،2من البند (ب)
من هذه املادة للمرة الثانية .
 - 2ال�شجار وتهديد زمالئه .
 - 3االعتداء ب�ألفاظ نابية على �أحد زمالئه .
 - 4اال�ستيالء على املتعلقات ال�شخ�صية لزمالئه .
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د � -إعداد تقرير ملخ�ص عن حالة الطالب فـي حال �إتيانه �أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص
عليها فـي البنــد (�أ) مــن هذه املادة للمرة الرابعة � ،أو �أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص
عليــها فــي البنــد (ب) للمــرة الثالثــة � ،أو �أح ــد ال�سلوكيــات املن�صــو�ص عليه ــا ف ــي
البـنـد (ج) من هذه املادة للمرة الثانيـة  ،التخـاذ ا إلجـراءات وفـق امللحـق رقــم ()16
املرفق بهذه الالئحة .
هـ  -ف�صل الطالب م�ؤقتا مدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أيام درا�سية فعلية وفقا للملحق
رقم ( )14املرفق بهذه الالئحة  ،و�أخذ تعهد على الطالب وويل �أمره بعد انتهاء
مدة الف�صل بالتزام الطالب بقواعد االن�ضباط ال�سلوكي وفقا للملحق رقم ()6
املرفق بهذه الالئحة  ،فـي حال ارتكابه �أيا من ال�سلوكيات الآتية :
 - 1تك ــرار �أحـد ال�سلوكيـات املن�صـو�ص عليهـا فـي البنـد (�أ) مــن هــذه امل ــادة للمـرة
اخلام�سة � ،أو �أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص عليهــا فـي البنــد (ب) مــن هــذه املادة
للمــرة الرابعــة � ،أو أ�حــد ال�سلوكيات املن�صو�ص عليها فـي البند (ج) من هذه
املادة للمرة الثالثة  ،وذلك بعد اتخاذ الإجــراء املن�صــو�ص عليــه فـي البند (د)
من هذه املادة .
� - 2إح�ض ــار الأجه ـ ــزة ال�سمعي ـ ــة والب�صري ـ ــة كاله ــواتــف النقالـ ــة والكامي ــرات
وامل�سجالت وغريها فـي غري الأغرا�ض التعليمية .
� - 3إ�ساءة ا�ستخدام احلا�سب الآيل فـي املدر�سة .
 - 4حي ــازة �أو تـ ــداول �أو ا�ستعمـ ــال �أي مــواد �ضــارة كالكربيــت والألعــاب الناريــة
والأدوات احلادة وغريها .
 - 5االعتداء على زمالئه و�إيذائهم بدنيا .
 - 6الكتابة على جدران املدر�سة .
 - 7الهروب من املدر�سة .
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و  -رفع مو�ضوع الطالب �إىل اللجنة باملديرية وفقا للملحق رقم ( )15املرفق بهذه
الالئحة  ،لإ�صدار قرار بف�صله م�ؤقتا مدة ال تقل عن ( )5خم�سة �أيام  ،وال تزيد
عل ــى ( )10ع�شــرة أ�ي ــام درا�سيــة فعلي ــة  ،م ــع �أخذ تعهد عليه وويل �أمره بااللتزام
بقواعد االن�ضباط ال�سلوكي بعد انق�ضاء م ــدة الف�صــل وفق ــا للملح ــق رق ــم ()6
املرفق بهذه الالئحة  ،وذلك فـي حال ارتكابه �أيا من ال�سلوكيات الآتية :
� - 1أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص عليها فـي البند ( �أ ) من هذه املادة للمرة ال�ساد�سة
�أو أ�حــد ال�سلوكيــات املن�صــو�ص عليــها فـي البند (ب) من هذه املادة للمرة
اخلام�سة � ،أو �أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص عليها فـي البند (ج) من هذه املادة
للمرة الرابعة � ،أو �أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص عليها فـي البند (هـ) من هذه
املادة للمرة الثانية .
 - 2تعمــد الإ�ســاءة بالق ــول �أو الفعل �أو التحري�ض �إىل الرموز الوطن ــية  ،ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر .
 - 3عدم احرتام الدين والتقاليد والإرث الثقافـي فـي املجتمع العماين .
 - 4الرتويج للأمور املذهبية �أو �أي �أفكار من �ش�أنها الت�أثري على وحدة املجتمع
وقيمه .
 - 5الإخالل بنظم �سري االمتحانات .
 - 6الإ�ساءة بالقول �إىل موظفـي املدر�سة �أو العاملني بها �أو �سائقي و�سائل النقل
املدر�سية �أو زوار املدر�سة �أو غريهم .
� - 7إتالف متعلقات �أي من زمالئه �أو موظفـي املدر�سة �أو العاملني بها �أو �سائقي
و�سائــل النــقل املدر�سيــة و�إت ــالف مراف ــق املدر�ســة  ،وفـي تلك احلاالت يلزم
الطالب وويل �أمره ب�إ�صالح ما مت �إتالفه �أو دفع ثمنه للمدر�سة  ،وفقا حلكم
البند رقم ( )12من امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
 - 8التدخني �أو تناول املخدرات وامل�ؤثرات العقلية �أو احل�ضور �إىل املدر�سة حتت
ت�أثريها .
 - 9التحري ـ ــ�ض عل ــى إ�ث ـ ــارة الفو�ض ــى �أو الإ�ضـ ــراب �أو االعت�صـ ــام �أو غي ــر ذل ــك
�أو امل�شاركة فـيها .
 - 10التحري�ض على االعتداء اجلن�سي �أو االعتداء البدين على �أحد زمالئه داخل
املدر�سة .
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ز  -رفع مو�ضوع الطالب �إىل اللجنة باملديرية وفقا للملحق رقم ( )15املرفق بهذه
الالئحة  ،لإ�صدار قرار بنقله ت�أديبيا �إىل مدر�سة �أخرى �إذا كان م�سجال بال�صفوف
( )9-5من اخلام�س �إىل التا�سع  ،وحتويله �إىل نظام تعليم الكبار �إذا كان م�سجال
بال�صف ــوف ( )12-10م ــن العا�ش ــر �إل ــى الثانــي ع�شر  ،وذلك فـي حال ارتكابه �أيا
من ال�سلوكيات الآتية :
 - 1تكرار �أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص عليها فـي البند (و) من هذه املادة للمرة
الثانية �أو املن�صو�ص عليها فـ ــي البن ــد (هــ) م ــن ه ــذه امل ــادة للم ــرة الثالث ــة ،
�أو املن�صو�ص عليها فـي البند (ج) من هذه املادة للمرة اخلام�سة � ،أو املن�صو�ص
عليه ــا ف ــي الب ــند (ب) م ــن هذه املادة للمرة ال�ساد�سة � ،أو املن�صو�ص عليها
فـي البند ( أ� ) من هذه املادة للمرة ال�سابعة .
 - 2االعتداء على موظفـي املدر�سة �أو العاملني بها �أو �سائقي و�سائل النقل املدر�سية
و�إيذائهم بدنيا .
 - 3ارتكاب االعتداء اجلن�سي �أو البدين على �أحد زمالئه داخل املدر�سة �أو امل�ساهمة
فـيه .
 - 4الرتويج لتناول املخدرات وامل�ؤثرات العقلية بني زمالئه داخل املدر�سة .
ح  -رفع مو�ضوع الطالب املقيد بال�صفوف ( )12-10من العا�شر �إىل الثان ــي ع�ش ــر ،
�إىل اللجنة باملديرية وفقا للملحق رقم ( )15املرفق بهذه الالئحة  ،لإ�صدار قرار
بف�صله نهائيا  ،وذلك فـي حال ارتكابه �أيا من ال�سلوكيات الآتية :
 - 1تكــرار أ�حــد ال�سلوكيــات املن�صــو�ص علــيها فـي البند (ز) من هذه املادة للمرة
الثانية .
 - 2تكرار �أحد ال�سلوكيات املن�صو�ص عليــها ف ــي البنــد (و) من هذه املادة للمرة
الثالثة .
 - 3تكــرار أ�ح ــد ال�سلوكيــات املن�صو�ص عليها فـي البند (هـ) من هذه املادة للمرة
الرابع ــة � ،أو املن�ص ــو�ص عليهــا فـي البند (ج) من هذه املادة للمرة اخلام�سة ،
�أو املن�صو�ص عليها فـي البند (ب) من هذه املادة للمرة ال�ساد�سة � ،أو املن�صو�ص
عليها فـي البند (�أ) من هذه املادة للمرة الثامنة .
ط  -التوا�صل مع اجلهات املخت�صة ب�ش�أن احلاالت التي ت�ستدعي ذلك  ،وتقدرها اللجنة
باملديرية .
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املــادة ( ) 40
مع مراعاة م�صلحة الطالب بعد درا�سة وافـية وفـي �ضوء �إمكانيات املدر�سة  ،يكون تنفـيذ
الف�صل امل�ؤقت من قبل اللجنة باملدر�سة باتباع �أحد الإجراءين الآتيني :
أ�  -ال�سماح للطالب باحل�ضور �إىل املدر�سة وتنفـيذه لربنامج يت�ضمــن �إلزامــه بق�ضــاء
ما يعادل ( )%75خم�سة و�سبعني باملائة من اليوم الدرا�سي فـي �أداء �أن�شطة وواجبات
باملكان املخ�ص�ص لذلك حتت �إ�شراف �إدارة املدر�سة  ،وق�ضاء باقي اليوم فـي تلقي
جل�سات �إر�شادية  ،مع تطبيق برنامج تعديل ال�سلوك ب�ش�أنه من قبل الأخ�صائي
االجتماعي �أو الأخ�صائي النف�سي .
ب  -عدم ال�سماح للطالب بدخول املدر�سة طوال مدة ف�صله .
املــادة ( ) 41
فـ ــي حال إ�ي ــداع الطال ــب إ�حــدى دور املالحظة �أو التوجيــه �أو الإ�ص ــالح ف�إنه يتم التن�سيق
مــع اجلهــة املخت�صــة بــوزارة التنميــة االجتماعيــة لتحويــل الطالــب �إلــى �إحــدى املــدار�س
املخ�ص�صة لهذه الفئة .

-497-

ملحــق رقــم ()1

�سلطنة عمان
العام الدرا�سي
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
قواعـد االنتظـام واالن�ضبـاط الطالبـي
الفا�ضل  :ويل �أمر الطالب /الطالبة  .............................................. :املحرتم
حتية طيبة  ...وبعد ،،،
�إميانا بدوركم امللمو�س فـي رعاية �سلوك �أبنائكم وتقوميه  ،ومتابعتكم امل�ستمرة مل�ستوى حت�صيلهم
الدرا�سي مبا يحقق لهم اال�ستقرار والتكيف مع البيئة املدر�سية  ،ولتحقيق دميومة ال�شراكة الرتبوية
والتعليمية بني البيت واملدر�سة فـي �إعداد �أبنائنا الطالب خلدمة جمتمعهم ووطنهم  ،ت�أمل �إدارة
املدر�سة منكم الرجوع �إىل البوابة التعليمية مبوقع وزارة الرتبية والتعليم لالطالع على �إجراءات
الئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية وق ــراراتهـ ــا املتعلق ــة باالنتظ ــام الدرا�س ــي واالن�ضب ــاط
ال�سلوكي  ،بالإ�ضافـة �إىل حــث ابنكم /ابنتكم وتعويده  /تعويدها على القواعد ال�سلوكية الآتية :
 - 1االنتظـام عند ركوب و�سائل النقل املدر�سية  ،والتزام الهدوء فـي �أثناء �سريهـا فـي الطريق .
 - 2الو�صول فـي الوقت املحدد لبدء اليوم الدرا�سي وامل�شاركة فـي الطابور املدر�سي .
 - 3االنتظام والهدوء فـي �أثناء الطابور املدر�سي  ،وترديد الن�شيد الوطني باحرتام وب�صوت وا�ضح .
 - 4االن�ضباط فـي احل�ص�ص الدرا�سية  ،وجتنب اخلروج منها بغري ا�ستئذان .
 - 5و�ضع كتبه و�أدواته الدرا�سية فـي حقيبته املدر�سية �أو ما مياثلها .
 - 6املحافظ ــة على نظافتــه ال�شخ�صية املتمثلة فـي تنظي ــف الأ�سن ــان واال�ستحمــام ب�ص ــورة يومية ،
ونظافة املالب�س  ،وق�ص الأظافر وال�شعر .
 - 7االلتزام بالزي املدر�سي املحدد وفق �أحكام الئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية  ،وجتنب
�إ�ضافة �أي ت�صاميم على املالب�س ال تليق مبظهر طالب العلم .
 - 8املحافظة على نظافة ال�صف واملدر�سة والبيئة املحيطة بها .
 - 9التحدث والتعامل مع زمالئه والعاملني باملدر�سة وزائريها ب�أدب واحرتام  ،ومراعاة م�شاعرهم ،
واحتـرام خ�صو�صياتهـم  ،وعدم القي ــام ب�أي عمـل ي�ؤثر علــى �سالمتهـم �أو ممتلكاتهم .
� -10إنهاء واجباته املنزلية مبفرده فـي الوقت املحدد  ،ومتابعة ذلك من قبل الوالدين .
 - 11ت�شجيعه على ا�ستذكار درو�سه ب�صورة م�ستمرة .
 -12املحافظة على ممتلكات املدر�سة ومرافقها و�إ�صالح ما يتم �إتالفه منها �أو دفع ثمنها .
 -13عدم �إح�ضار مــواد حمظورة و�أدوات تهــدد �سالمتــه و�سالم ــة زمالئــه �إىل املدر�س ــة  ،مث ــل العلكــة ،
وامل�شروبات الغازية  ،والتبغ وال�سجائر  ،والكربيت والزجاج والأدوات احلادة والوالعات والألعاب
النارية واملواد املتفجرة  ،و�أجهزة الليزر  ،وغريها .
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول 					:
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة
ن�سخة �إىل :
 رئي�س اللجنة -ملف الطالب
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الإجراء

الت�أخر الثاين
الت�أخر الأول
مدة
مدة
الإجراء التاريخ
التاريخ
الت�أخر
الت�أخر

ك�شـف الطـالب املت�أخــرين بـدون عــذر مقبــول

ال�صف ................... :

ملحــق رقـــم ( ) 2
�سلطنة عمان
العام الدرا�سي
							
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................

م

ا�ســـم الطالـــب

توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول :

				

ال�شعبة .................. :

املالحظــات

يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة

ملحــق رقــم ( ) 3
الرق ـ ــم :
						
�سلطنة عمان
التاريخ :
				
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ا�ستمـارة �إخطـار ولـي الأمـر بن�صـح الطالـب
الفا�ضل ويل �أمر الطالب /الطالبة  ، ..................................................:امل�سجل /امل�سجلة
املحرتم
		
بال�صف .........
ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته  ...وبعد ،،،
عمال باملادة رقم ( ) من الئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية  ،نفـيدكم ب�أن �إدارة املدر�سة قد
قامت بتقدمي الن�صح للطالب  ،وذلك ب�سبب :
( ) الت�أخر عن موعد بدء اليوم الدرا�سي بدون عذر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواريخ الآتية :
...................................................
...................................................
( ) التغيب عن املدر�سة بدون عذر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواريخ الآتية :
...................................................
...................................................
( ) �إتيان ال�سلوكيات الآتية :
...................................................
...................................................
وقد قامت �إدارة املدر�سة بتوجيه الطالب �شفويا و�إر�شاده �إىل عدم تكرار الت�أخر عن موعد بدء
اليوم الدرا�سي بدون عذر مقبول /تكرار التغيب عن املدر�سة بدون عذر مقبول /عدم االلتزام بقواعد
االن�ضباط ال�سلوكي .
هذا للعلم  ،واتخاذ ما يلزم مبا يحقق م�صلحة الطالب /الطالبة من خالل االلتزام بقواعد
االنتظام الطالبي واالن�ضباط ال�سلوكي .
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،،
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول 				:
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة
ا�سـ ـ ــم املت�سلـ ـ ـ ــم ......................:
�صلته بالطالب ......................:
الرقـ ــم املدنـ ـ ــي ......................:
رقـ ـ ــم الهات ـ ـ ــف ..................... :
التوقيع :
التاريــخ / / :
ن�سخة �إىل :
 -ملف الطالب
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ملحق رقم ( ) 4
الرقـ ــم :
�سلطنة عمان					
التاريخ :
			
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ا�ستمــارة تنبيــه طالــب
الفا�ضل ويل �أمر الطالب /الطالبة  ، ..................................................:امل�سجل /امل�سجلة
املحرتم
		
بال�صف ........
ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته  ...وبعد ،،،
�إحلاقا بر�سالتنا رقم ( ) بتاريخ 20 / /م ب�ش�أن  ، ...............وعمال باملادة ( ) من الئحة �ش�ؤون
الطالب باملدار�س احلكومية  ،نفـيدكم ب�أن جلنة �ش�ؤون الطالب قد قامت بتنبيه الطالب  ،وذلك
ب�سبب :
( ) الت�أخر عن موعد بدء اليوم الدرا�سي بدون عذر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواريخ الآتية :
...................................................
...................................................
( ) التغيب عن املدر�سة بدون عذر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواريخ الآتية :
...................................................
...................................................
( ) �إتيان ال�سلوكيات الآتية :
...................................................
...................................................
وقد قامت �إدارة املدر�سة بتوجيه الطالب كتابة و�إحاطته علما بنتائج الت�أخر عن موعد بدء
اليوم الدرا�سي بــدون عــذر مقبــول /الغياب عن املدر�سة بدون عــذر مقبــول /عــدم االلتــزام بقواعــد
االن�ضباط ال�سلوكي .
هذا للعلم  ،واتخاذ ما يلزم مبا يحقق م�صلحة الطالب /الطالبة من خالل االلتزام بقواعد
االنتظام الطالبي واالن�ضباط ال�سلوكي .
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،،
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول 				:
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة
ا�سـ ـ ــم املت�سل ـ ـ ـ ــم .......................:
�صلته بالطالـب .......................:
الرق ـ ــم املدنـ ـ ــي .......................:
رق ـ ـ ــم الهاتـ ـ ــف ........................:
التوقيع :
التاري ــخ / / :
ن�سخة �إىل :
 -ملف الطالب
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ملحق رقم ( ) 5
الرقـ ــم :
�سلطنة عمان					
التاريخ :
					
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ا�ستمــارة �إنــذار طالــب
الفا�ضل ويل �أمر الطالب /الطالبة  ، ..................................................:امل�سجل /امل�سجلة
املحرتم
بال�صف ...........:
ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته  ...وبعد ،،،
�إحلاقا بر�سالتنا رقم ( ) بتاريخ 20 / /م  ،وبر�سالتنا رقم ( ) بتاريخ 20 / /م ب�ش�أن ، ............
وعمال باملادة ( ) من الئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية  ،نفـيدكم ب�أن �إدارة املدر�سة قد �أنذرت
الطالب املذكور  ،وذلك ب�سبب :
( ) الت�أخر عن موعد بدء اليوم الدرا�سي بدون عذر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواريخ الآتية :
...................................................
...................................................
( ) التغيب عن املدر�سة بدون عذر مقبول فـي الأيام املوافقة للتواريخ الآتية :
...................................................
...................................................
( ) �إتيان ال�سلوكيات الآتية :
...................................................
...................................................
عليـه  ،يرجـى التكرم مبراجعة �إدارة املدر�س ــة فـي م ــدة ال تتجاوز (� )7سبع ــة �أي ــام من تاريخه
ملناق�شة مو�ضوع الطالب وا�ستكمال بقية الإجراءات .
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول 					:
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة
ا�سـ ــم املت�سلـ ـ ـ ــم ....................:
�صلته بالطالب ...................:
الرقـ ـ ــم املدنـ ــي ...................:
رق ـ ـ ــم الهاتـ ـ ــف ...................:
التوقيع :
التاري ــخ / / :
ن�سخة �إىل :
 -ملف الطالب
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ملحق رقم ( ) 6
�سلطنة عمان
العام الدرا�سي
			
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
تعـــهد الطالب وويل �أمره
ح�ضر �إىل املدر�سة الفا�ضل /الفا�ضلة  ، ...............................:رقم م ــدين ( )  ،ويل �أمر
الطالب /الطالبة  ................................. :امل�سجل بال�صف  ، .................. :يوم .............
املوافق 20 / /م  ،ملناق�شة مو�ضوع الإنذار املوجه �إىل ابنه /ابنته مع �إدارة املدر�سة .
وقد تعهد الطالب وويل �أمره ب ـ ـ :
( ) عدم تكرار الت�أخر عن موعد بدء اليوم الدرا�سي بدون عذر مقبول .
( ) عدم الغياب بدون عذر مقبول .
( ) عدم تكرار ال�سلوكيات املن�سوبة �إليه  ،وااللتزام ب�أنظمة وقواعد االن�ضباط ال�سلوكي .
و�أنه فـي حال عدم التزامه �ستقوم �إدارة املدر�سة باتخاذ الإجراء الذي تراه منا�سبا وفق الئحة �ش�ؤون
الطالب .
توقي ـ ــع الطال ــب .....................:
توقيع ويل الأمر .....................:
رقـ ـ ـ ـ ــم الهات ـ ـ ـ ـ ــف .....................:
الرق ـ ـ ـ ـ ـ ــم املدنـ ــي .....................:
التاريـ ــخ :
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول 				:

يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة

ن�سخة �إىل :
 -ملف الطالب .
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ك�شـف الطـالب املتغيبــني بـدون عـذر مقبـول

ال�صف ...................... :

ملحــق رقــم ( ) 7
�سلطنة عمان
العام الدرا�سي
							
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................

م

ا�ســـم الطالـــب

املالحظات

ال�شعبة .................. :

الغياب الثالث
الغياب الثاين
الغياب الأول
التاريخ الإجراء التاريخ الإجراء التاريخ الإجراء

		
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول :
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة

ملحــق رقــم ( ) 8
الرق ـ ــم :
�سلطنة عمان					
التاريخ :
					
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ا�ستمارة حتويل طالب متغيب �إىل جلنة �ش�ؤون الطالب باملديرية
�أوال  :بيانات الطالب :
ا�سم الطالــب
ال�ص ــف
تاريخ امليالد
ا�سم ويل الأمر  ،ورقم هاتفه
ثانيا  :و�صف ال�سلوك :
التغيب عن �أيام الدرا�سة ملدة ( )15خم�سة ع�شر يوما درا�سيا منف�صلــة ف ــي الأيــام املوافقــة
للتواريخ الآتية .................................................................................. :
..................................................................................
ثالثا  :الإجراءات التي اتخذها الأخ�صائي االجتماعي :
الإجراء املتخذ (مرفق ما يثبت) :
�إعداد خطة �إجرائية لل�سلوك .
تقرير عن درا�سة احلالة .
املقابلة مع الطالب .
الأن�شطة املدر�سية .
االت�صال بويل الأمر .
�إر�شاد ويل الأمر .
مراجعة �سجالت الطالب .
مالحظة ال�سلوك .
. ..............................
الإر�شاد الفردي /الإر�شاد اجلماعي .
		
توقيع الأخ�صائي االجتماعي :
التاريخ :
رابعا  :الإجراءات التي اتخذتها جلنة �ش�ؤون الطالب :
�أ -الإجـ ـ ـ ــراء الأول (مرفـ ــق مــا يثب ـ ــت) ....................................................... :
		
التاريخ :
ب  -الإجراء الثاين (مرفـق م ــا يثبـ ــت) ....................................................... :
		
التاريخ :
ج  -ا إلجــراء الثالــث (مرفــق مــا يثبــت) ....................................................... :
		
التاريخ :
د  -ا إلجــراء الرابـ ــع (مرف ــق مــا يثبـ ــت) ...................................................... :
التاريخ :
هـ  -الإجراء اخلام�س (مرفق ما يثبت) ..................................................... :
التاريخ :
ر�أي اللجنة :
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة
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ملحــق رقــم ( ) 9

�سلطنة عمان
العام الدرا�سي
				
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
تقريـر زيـارة ولـي �أمـر طالـب منقطـع عـن الدرا�سـة
�إنه فـي يوم  ............املوافق 20 / /م قام عدد من �أع�ضاء جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سـة و�أع�ضــاء
من جملـ ــ�س الآب ــاء /الأمه ــات باملدر�سة بح�ضور ال�شيــخ /الفا�ض ــل � ........................ :شيخ /ر�شيد
 .................بزيارة للفا�ضل ........................... /ويل �أمر الطالب........................... /
امل�سجل بال�صف  ................واملنقطع عن الدرا�سة ملدة  ........يوما مت�صال خالل الفرتة من
� ...............إىل  ، ................بهدف التعـرف على الأ�سب ــاب احلقيقي ــة لالنقطـ ــاع وحث الطالب
وويل �أمره عل ــى عـ ــودة الطالب �إىل مقاعد الدرا�سة .
وكانت نتائج الزيارة كالآتي :
( ) متكن الفريق من �إقناع الطالب وويل �أمره بالعودة �إىل مقاعد الدرا�سة  ،وبا�شر الطالب الدرا�سة
يوم  ..............املوافق 20 / /م .
( ) مل يتمكن الفريق من �إقناع الطالب وويل �أمره بالعودة �إىل الدرا�سة للأ�سباب الآتية :
-1
-2
-3
توقيع �أع�ضاء جلنة �ش�ؤون الطالب :
اال�سم ................................. :
اال�سم ................................. :

التوقيع :
التوقيع :

توقيع �أع�ضاء جمل�س الآباء والأمهات :
اال�سم ................................. :
اال�سم ................................. :

التوقيع :
التوقيع :

ال�شخ�ص الذي متت مقابلته فـي املنزل :
�صلة القرابة :
اال�سم :
توقيع ال�شيخ �أو ر�شيد احلي �أو احللة �أو القرية :
اال�سم ................................. :

التوقيع :
التوقيع :
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة

ن�سخة �إىل :
 -ملف الطالب
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ملحــق رقــم ( )10

الرق ــم :
�سلطنة عمان
التاريخ :
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .......................
مدر�سة ...................
ا�ستمارة حتويل طالب منقطع عن الدرا�سة �إىل جلنة �ش�ؤون الطالب باملديرية
�أوال  :البيانات ال�شخ�صية :

ا�سم الطالــب
ال�ص ــف
تاريخ امليالد
ا�سم ويل الأمر  ،ورقم هاتفه
ثانيا  :و�صف ال�سلوك :
االنقطاع عن الدرا�سة ملدة  ..........يوما مت�صال اعتبارا من � ................إىل .............
ثالثا  :الإجراءات التي اتخذتها جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة :
�أ  -الإجـ ـ ــراء الأول (مرف ـ ــق م ــا يثبـ ــت) ........................................................ :
		
التاريخ :
ب  -ا إلجــراء الثاين (مرف ــق مــا يثبــت) ....................................................... :
		
التاريخ :
ج  -الإجراء الثال ــث (مرف ــق م ــا يثبــت) ...................................................... :
		
التاريخ :
د  -ا إلج ــراء الراب ــع (مرف ــق م ــا يثبــت) ....................................................... :
		
التاريخ :
هـ  -الإجراء اخلام�س (مرفق ما يثبت) ...................................................... :
التاريخ :
		
ر�أي جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة :
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول :

يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة
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ال�شعبة ................... :

ك�شـف الطـالب املخالفـني لقواعـد االنتظـام الدرا�سـي واالن�ضبـاط ال�سلوكـي

ملحــق رقــم ( ) 11
�سلطنة عمان
							
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................

ال�صف ................ :

م

ا�ســم الطالــب

رقــم
املخالفـة
التاريـخ

نــوع املخالفــة

الإجــــــراء

													
توقيع ع�ضو اللجنة :

املالحظـــــات

يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة

ملحـــق رقــم ( ) 12
�سلطنة عمان
التاريخ 20 / / :م
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ا�ستمـارة حتويـل طالـب �إلـى جلنـة �شـ�ؤون الطـالب باملدر�سـة
املحرتم

				
الفا�ضل /مدير املدر�سة  -رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب
ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته  ...وبعد ،،،
�أفـيدكم ب�أن الطالب /الطالبة  .................... :امل�سجل بال�صف  ، ..............قد ارتكب /ارتكبت
املخالفات الآتية  ، ..................................... :علما ب�أن املخالفات ال�سابقة للطالب /للطالبة
والإجراءات املتخذة ب�ش�أنها كانت على النحو الآتي :
م

املخالفات

التاريخ

الإجراء املتخذ

راجيا التكرم باالطالع واتخاذ الالزم .
التوقيع :
		
ا�سم املوظف  ............................ :التاريخ 20 / / :م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر�أي اللجنة �أو ر�أي مدير املدر�سة  -رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب :
ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة املفو�ض عن طالب ال�صف  ..............املحرتم
�أحيل �إليكم املو�ضوع  ,راجيا التكرم باتخاذ الإجراء املنا�سب وفق الئحة �ش�ؤون الطالب .
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة

ن�سخة �إىل :
 -ع�ضو اللجنة
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ملحــق رقــم ( ) 13
�سلطنة عمان
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ك�شـف توثيـق خمالفـات الطـالب لقواعـد االن�ضبـاط ال�سلوكـي
ال�شعبة ........... :
ال�صف ................ :
املخالفـة الثالثــة
املخالفــة الثانيـة
املخالفــة الأوىل
م ا�سـم الطالــب
التاريخ نوع املخالفة الإجراء التاريخ نوع املخالفة الإجراء التاريخ نوع املخالفة الإجراء

											
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب :

املالحظــات

يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة

ملحــق رقــم ( ) 14
الرقـ ــم :
						
�سلطنة عمان
التاريخ :
					
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ا�ستمارة ف�صل م�ؤقت لطالب
الفا�ضل ويل �أمر الطالب /الطالبة  ، ............................................... :امل�سجل /امل�سجلة
املحرتم
بال�صف 			..........
ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته  ...وبعد ،،،
�إحلاقا بر�سالتنا رقم ( ) بتاريخ 20 / /م ب�ش�أن  ، ..........وبر�سالتنا رقم ( ) بتاريخ 20 / /م
ب�ش�أن  ، .....................وبر�سالتنا رقم ( ) بتاريخ 20 / /م ب�ش�أن  ، .....................وعمال
باملادة ( ) من الئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية  ،نفـيدكم ب�أن جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة
قد قررت ف�صل املذكور ف�صال م�ؤقتا ملدة � ........أيام  ،وذلك ب�سبب �إتيان ال�سلوكيات الآتية :
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
عليه  ،يرجى التكرم مبراجعة جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة خالل مدة الف�صل  ،ملناق�شة مو�ضوع
الطالب /الطالبة  ،وا�ستكمال بقية الإجراءات .
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،،
توقيع ع�ضو جلنة �ش�ؤون الطالب امل�س�ؤول 				:
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة

ا�س ـ ـ ـ ــم املت�سلـ ـ ــم ......................:
�صلته بالطالب ......................:
الرق ــم املدن ـ ـ ــي ......................:
التوقيع :
التاريــخ / / :
ن�سخة �إىل :
 -ملف الطالب
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ملحـــق رقــم ( ) 15
الرق ـ ــم :
					
�سلطنة عمان
التاريخ :
					
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة� /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ا�ستمارة حتويل طالب خمالف لقواعد االن�ضباط ال�سلوكي �إىل جلنة �ش�ؤون الطالب باملديرية
�أوال  :بيانات الطالب :
ا�سم الطالــب
ال�ص ــف
تاريخ امليالد
ا�سم ويل الأمر  ،ورقم هاتفه
ثانيا  :و�صف ال�سلوك :
ال�سلوك الذي قام به الطالب
م

تاريخه

ثالثا  :الإجراءات التي اتخذها املعلم  -الإداري  -الفني :
أ�  -ال�سلوك .................................................. :
الإجراء املتخذ (مرفق ما يثبت) :
الإر�شاد والتوجيه .
مالحظة ال�سلوك .
الأن�شطة املدر�سية .
املقابلة مع الطالب .
�إر�شاد ويل الأمر .
االت�صال بويل الأمر .
..............................
مراجعة �سجالت الطالب .
			
توقيع املعلم :
التاريخ 				:
ب  -تكرار ال�سلوك �أو �سلوك م�شابه ........................... :
الإجراء املتخذ (مرفق ما يثبت) :
الإر�شاد والتوجيه .
مالحظة ال�سلوك .
الأن�شطة املدر�سية .
املقابلة مع الطالب .
�إر�شاد ويل الأمر .
االت�صال بويل الأمر .
..............................
مراجعة �سجالت الطالب .
التاريخ 					:
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توقيع املعلم :

ج  -تكرار ال�سلوك �أو �سلوك �آخر م�شابه ......................... :
الإجراء املتخذ (مرفق ما يثبت) :
الإر�شاد والتوجيه .
مالحظة ال�سلوك .
الأن�شطة املدر�سية .
املقابلة مع الطالب .
�إر�شاد ويل الأمر .
االت�صال بويل الأمر .
..............................
مراجعة �سجالت الطالب .
			
توقيع املعلم :

التاريخ 				:

رابعا  :الإجراءات التي اتخذها الأخ�صائي االجتماعي :
ال�سلوك ...................................... :
الإجراء املتخذ (مرفق ما يثبت) :
�إعداد خطة �إجرائية لل�سلوك .
تقرير عن درا�سة احلالة .
املقابلة مع الطالب .
الأن�شطة املدر�سية .
االت�صال بويل الأمر .
�إر�شاد ويل الأمر .
مراجعة �سجالت الطالب .
مالحظة ال�سلوك .
..............................
الإر�شاد الفردي /الإر�شاد اجلماعي .
توقيع الأخ�صائي االجتماعي :
التاريخ :
		
خام�سا  :الإجراءات التي اتخذتها جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة :
�أ  -الإج ـ ــراء الأول (مرفـ ــق مـ ــا يثبـ ــت) .................................................... :
		
التاريخ :
ب  -ا إلجــراء الثانــي (مرفــق مــا يثبــت) ..................................................... :
		
التاريخ :
ج  -ا إلج ــراء الثال ــث (مرفــق مــا يثبــت) ..................................................... :
		
التاريخ :
د  -الإج ــراء الرابــع (مرف ــق م ــا يثب ــت) ..................................................... :
		
التاريخ :
هـ  -الإجراء اخلام�س (مرفق ما يثبت) ..................................................... :
التاريخ :
ر�أي اللجنة :
.............................................................................................
.............................................................................................
يعتمد مدير املدر�سة
رئي�س جلنة �ش�ؤون الطالب باملدر�سة
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ملحــق رقــم ( ) 16
الرق ـ ــم :
						
�سلطنة عمان
التاريخ :
					
وزارة الرتبية والتعليم
املديرية العامة � /إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................
مدر�سة ...................
ا�ستمـارة تقريـر حالـة طالـب
ا�سم الطالب  ........................................................ :عمره ................................. :
مكان امليالد  ............. :اجلن�سية  ................. :ال�صف  .................. :ال�شعبة ............... :
ا�سم ويل الأمر � ...................... :صلة القرابة  ........... :العمر  ............ :مهنته ............. :
امل�ستوى الدرا�سي للطالب فـي العام الدرا�سي املا�ضي � ) ( :ضعيف ( ) متو�سط ( ) جيد ( ) جيد جدا ( ) ممتاز
امل�ستوى الدرا�سي للطالب فـي العام الدرا�سي احلـايل � ) ( :ضعيف ( ) متو�سط ( ) جيد ( ) جيد جدا ( ) ممتاز

الأ�سباب :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............................................................................................................
الت�شخي�ص :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............................................................................................................
الإجراءات املتخذة والعالج :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............................................................................................................
تو�صيات الأخ�صائي االجتماعي /الأخ�صائي النف�سي :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............................................................................................................
ا�سم الأخ�صائي االجتماعي  /الأخ�صائي النف�سي ........................................... :
		
التوقيع ................................ :

التاريخ ................................ :

-514-

قــرار وزاري
رقــم 2017/287
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة للمـدار�س اخلا�صـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  77/68ب�إن�شاء املدار�س اخلا�صة ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2006/26ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�صة ،
وبناء على ما تـقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل ب�أحكــام الالئح ــة التنظيميــة للم ــدار�س اخلا�ص ــة  ،املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
يجــب علــى املخاطبــني ب�أحكــام هذه الالئحة توفـيق �أو�ضاعهم طبقا لأحكامها خــالل مــدة
ال تزيد على �سنة من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالثــــة
ي�ستمر العمل بالرتاخي�ص ال�صادرة قبل العمل بالالئحة املرفقة �إىل حني انتهاء مدتها ،
ويتم جتديدها وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة الرابعــــة
يلغـى القرار الوزاري رقم  2006/26امل�شار �إليه  ،كما يلغى كـل ما يخـالف الالئحــة املرفقة ،
�أو يتعـار�ض مـع �أحكامها .
املــادة الخام�ســـة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1438/ 12 /27 :هـ
املوافــــق 2017/ 9 / 18 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1212
ال�صادرة فـي 2017/10/1م
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د  .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة الرتبي ـ ـ ـ ـ ـ ــة والتعل ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــم

الالئحــة التنظيميــة للمــدار�س اخلا�صــة
الف�صــــل الأول
تعـــاريف و�أحكــــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنـى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــــوزارة :
وزارة الرتبية والتعليم .
الوزيـــر :
وزير الرتبية والتعليم .
املديريــة :
املديرية العامة للمدار�س اخلا�صة بالوزارة .
املحافظــة التعليميــة :
املديري ــة العام ــة للرتبي ــة والتعلي ــم باملحافظ ــة ع ــدا م�سق ــط  ،و�إدارة الرتبي ــة والتعليــم
مبحافظة الو�سطى .
املدر�ســة اخلا�صـــة :
امل�ؤ�س�سة التعليمية اخلا�صة التي ميتلكها ويديرها �شخ�ص �أو �أكرث  ،وتقدم من خاللها
اخلدمــة التعليمي ــة للعماني ــني وغريهــم مــن مرحلــة التعليــم قبل املدر�سي وحتى ال�صف
الثاين ع�شر .
الربنامــج التعليمــي :
جمموعة مناهج ومقررات درا�سية ت�ستهدف فئة �أو فئات عمرية حمددة  ،تقوم على �أ�س�س
فل�سفـية و�أهداف تعليمية خا�صة بها  ،وت�شتمل على �آليات تقومي و�أن�شطة حتقق فل�سفتها
و�أهدافها  ،ويح�صل الطالب فـي نهايتها على م�ؤهل درا�سي معتمد .
-516-

التعليـم قبـل املدر�سـي :
مرحل ــة تعليم ــية تعن ــى بتهيئ ــة الطف ــل و�إعــداده للتعليم املدر�سي  ،وفق الأعمار املعتمدة
من قبل الوزارة .
اخلطــة الدرا�سيــة :
خمطط يت�ضمن توزيع املحتوى التعليمي لكل مادة درا�سية وفق فرتة زمنية حمددة �ضمن
اجلدول الزمني اليومي للمدر�سة اخلا�صة .
م�صــادر التعلــم :
م�صادر تعليمية حتتوي على �أنواع متعددة من م�صادر املعلومات يتعامل معها املتعلم ،
وتتيح له الفر�صة الكت�ساب املهارات واخلربات و�إثراء معارفه عن طريق التعلم الذاتي .
الرتبيــة اخلا�صــة :
خدمة تربوية تقدم ملجموعة من الطالب الذين ال ي�ستطيعون م�سايرة متطلبات برامج
الرتبية العادية  ،وت�شتمل على طرق تدري�س و�أدوات وجتهيزات ومعدات خا�صة  ،بالإ�ضافة
�إىل خدمات م�ساندة .
نظـام تقويـم الطلبـة :
التقومي الدرا�سي للمدر�سة اخلا�صة املعتـمد مـن الـوزارة  ،وي�شمـل �آليـة توزيـع الدرجـات
والأوزان الن�سبية جلميع املــواد الدرا�سية  ،وكذلك �آلية النقل والإعادة للطالب .
التقويـم ال�سنـوي :
عـدد الأيـام الدرا�سيـة للعـام الدرا�سـي التـي يجـب �أال تقل عن ( )180مائة وثمانني يوما ،
ويتخللها الإجازات املدر�سية املعتمدة من املديرية .
الرتخيـــ�ص :
املوافقة ال�صادرة من الوزارة على مزاولة ن�شاط اخلدمة التعليمية للمدر�سة اخلا�صة .
املرخــ�ص لــه :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري ال�صادر له الرتخي�ص طبقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 2
يجوز للمدر�سة اخلا�صة �أن ت�شتمل على مرحلة تعليمية واحدة �أو �أكرث  ،كمــا يجــوز له ــا
�أن تطبق �أكرث من برنامج تعليمي  ،وذلك بعد احل�صول على موافقة كتابية من الوزارة .
املــادة ( ) 3
تزاول املدر�سة اخلا�صة ن�شاطها املرخ�ص به وفق القيم واملبادئ والعادات والتقاليد ال�سائدة
فـي ال�سلطنة  ،وتلتزم بعدم القيام ب�أي �أعمال من �ش�أنها حتقري �أو ازدراء الأديان وال�شرائع
ال�سماوية .
املــادة ( ) 4
تكف ــل املدر�سـ ــة اخلا�ص ــة حماي ــة الطال ــب مــن جمي ــع �أ�شك ــال العن ــف �أو الإيــذاء اجل�ســدي
�أو النف�سي �أو االعتداء اجلن�سي �أو �إ�ساءة املعاملة �أو اال�ستغالل .
املــادة ( ) 5
يجب �أن يكون لكل مدر�سة خا�صة ا�سم خا�ص بها  ،مييزها عن غريها  ،توافق عليه الوزارة .
املــادة ( ) 6
تخ�ض ــع املدر�س ــة اخلا�صــة لإ�ش ــراف ال ــوزارة �إداريــا وفنيا  ،ويجب عليها �أن تكتب عبارة
"حتت �إ�شراف وزارة الرتبية والتعليم" ب�شكل ظاهر على اللوحة اخلارجية للمدر�سة اخلا�صة .
املــادة ( ) 7
يجب على املرخ�ص له وكافة العاملني لديه تقدمي كافة الت�سهيالت ملوظفـي الوزارة �أثناء
قيامهــم ب�أعمــال املتابعــة والإ�ش ــراف الفنـ ــي والإداري عل ــى امل ــدار�س اخلا�ص ــة ومتكينه ــم
من االطالع على ال�سجالت والبيانات والإح�صاءات التي يطلبونها وغريها .
املــادة ( ) 8
ال يجوز للمرخ�ص له �أو رئي�س جمل�س الأمناء باملدر�سة اخلا�صة �أن يوكل غريه فـي الإ�شراف
على املدر�سة اخلا�صة .
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املــادة ( ) 9
تن�ش ـ�أ بال ــوزارة جلن ــة ت�سمــى "جلنــة امل ــدار�س اخلا�صــة" ت�شكـ ــل بق ــرار من الوزي ــر برئا�ســة
وكيل الوزارة للتعليم واملناهج  ،وع�ضوية كل من :
 - 1مدير عام املديرية .
 - 2مدير عام املديرية العامة للتخطيط و�ضبط اجلودة بالوزارة .
 - 3ممثل ال تقل وظيفته عن مدير عام �أو ما يعادلها لكل من وزارة التجارة وال�صناعة ,
ووزارة القــوى العامل ــة  ,ووزارة البلدي ــات الإقليميــة وموارد املياه  ,وبلدية م�سقط ,
و�شرطة عمان ال�سلطانية  ,والهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
 - 4ممثل عن غرفة جتارة و�صناعة عمان .
 - 5مدير دائرة طلبات الرتخي�ص باملديرية ( مقررا ) .
املــادة ( ) 10
تخت�ص جلنة املدار�س اخلا�صة بالآتي :
 - 1متابعة تنفـيذ ال�سيا�سة العامة التي ت�ضعها الوزارة للمدار�س اخلا�صة .
 - 2اقرتاح الآليات املنا�سبة لت�شجيع القطاع اخلا�ص لال�ستثمار فـي جمال التعليم
املدر�سي اخلا�ص .
 - 3العمل على توفـري الدعم احلكومي واخلا�ص للمدار�س اخلا�صة .
 - 4ما يرى رئي�س اللجنة عر�ضه عليها من موا�ضيع تتعلق باخت�صا�صها .
املــادة ( ) 11
يجوز للوزارة ت�صنيف املدر�سة اخلا�صة وفق نظام الت�صنيف املعتمد لديها  ،ويجوز للوزارة
ن�شر النتائج على موقعها الإلكرتوين  ،وفـي و�سائل الإعالم املختلفة .
املــادة ( ) 12
تعد الوزارة قبل بداية كل عام درا�سي مبــدة كافـيــة خطــة �سنويــة ت�شتمــل عــلى إ�جــراءات
ومواعيد تقدمي طلبات الرتخيـ�ص وغريهــا مـن الطلبـات التـي تقـدم وفقـا لأحكــام هــذه
الالئحة  ،على �أن تعلن عنها ب�أي و�سيلة تراها منا�سبة فـي ميعاد �أق�صاه ( )30ثالثون يوما
من تاريخ اعتمادها .
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املــادة ( ) 13
ال يجوز النظر فـي �أي طلب يقدم وفق �أحكام هذه الالئحة والبت فـيه �إال �إذا كان م�ستوفـيا
جميع ال�شروط واملتطلبات املن�صو�ص عليها فـيها  ،وم�صحوبا بالإي�صال الدال على �سداد
الر�سم املقرر .
وال يجوز ملقدم الطلب ا�سرتداد الر�سوم املدفوعة �أو امل�ستندات املقدمة منه �إذا مت رف�ض
الطلب .
املــادة ( ) 14
مع عــدم الإخـالل ب�أحكام قان ــون املطبوعــات والن�ش ــر  ،ال يجـ ــوز للمدر�س ــة اخلا�صـة �إ�صــدار
�أي �إعالن ــات �سـواء م�سموعـ ــة �أو مرئيـ ــة �أو مقروءة �أو مطوي ــات �أو كتيب ــات �أو �أي من�ش ــورات
�إال بعد موافقة املديريــة  /املحافظــة التعليمية وموافقة وزارة الإعالم عند �إ�صدار املطبوعات .
املــادة ( ) 15
يح ــق لول ـ ــي الأم ـ ــر مقابل ـ ــة املعنـيـ ــني باملدر�سـ ــة اخلا�ص ـ ــة وذوي العالق ـ ــة بتعليـ ــم ابنـ ــه ،
وفق ما تن�ص عليه الالئحة الداخلية للمدر�سة .
الف�صـــل الثانــي
�إجـراءات و�شـروط الرتخيـ�ص
املــادة ( ) 16
ال يجوز �إن�شاء مدر�سة خا�صة �إال بعد احل�صول على موافقــة كــل مــن الــوزارة وجملــ�س
التعليم  ،كما ال يجوز للمدر�سة اخلا�صة مزاولة ن�شاطها �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص
ال�صادر من املديرية .
املــادة ( ) 17
ي�شرتط فـيمن يتقدم بطلب لإن�شاء مدر�سة خا�صة �إذا كان �شخ�صا طبيعيا ما ي�أتي :
� - 1أن يكون عمانيا  ،ويجوز لغيــر العمانيــني تقدي ــم طل ــب �إن�ش ــاء مدر�س ــة خا�صــة
على �أن يكون معه �شريك عماين .
� - 2أن يكون كامل الأهلية  ،و�أال يقل عمره عن ( )25خم�سة وع�شرين عاما .
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� - 3أن يك ــون ح�سـ ـ ــن ال�سي ـ ــرة وال�سل ـ ــوك  ،ول ـ ــم ي�سبـ ـ ــق احلك ـ ــم علي ـ ــه فـ ــي جناي ــة ،
�أو فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
� - 4أال يكون موظفا فـي الوزارة .
� - 5أال يكون مالكا �أو م�شاركا �أو م�ساهما فـي مدر�سة خا�صة عليها خمالفات مل تتم
�إزالة �أ�سبابها .
� - 6أن تكون لديه املالءة املالية الالزمة لإن�شاء وت�شغيل املدر�سة اخلا�صة .
و�إذا كــان مق ــدم الطل ــب �شخــ�صا اعتباريـا  ،فـيجب �أن يكون مقيدا فـي ال�سجل التجاري ،
و�أن تتوفر فـي املالك وامل�ؤ�س�سني وكل من ي�شارك �أو ي�ساهم فـيه ال�شروط املن�صو�ص عليها
فـي هذه املــادة  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها .
املــادة ( ) 18
يجوز للم�ستثمر الأجنبي �إن�شاء مدر�سة خا�صة  ,وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن يكون لديه �شريك عماين وفقا لقانون ا�ستثمار ر�أ�س املــال الأجنبي .
� - 2أن يكون قادما لل�سلطنة بت�أ�شرية م�ستثمر .
� - 3أن يكون ح�سن ال�سمعة حممود ال�سرية  ،متمتعا بحقوقه املدنية بـناء علـى �شهــادة
�صادرة من بلده  ،ومعتمدة من اجلهات املخت�صة بال�سلطنة .
� - 4أال يكون قد �صدر �ضده حكم نهائي بعقوبة جنايـة �أو بعقوبـة فــي جرميــة خملــة
بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يرد �إليه اعتباره .
املــادة ( ) 19
يقدم طلب املوافقة املبدئية على �إن�شاء املدر�سة اخلا�صة �إىل املديرية  /املحافظة التعليمية
بح�ســب الأحــوال علـى النمــوذج املعــد لهــذا الـغر�ض  ،م�صحوبا بالإي�صال الدال على �سداد
الر�ســم املقــرر  ،وال يرتتب على تقدميه �أي التزام على الوزارة  ،على �أن يرفق به امل�ستندات
الآتية :
 - 1ال�سرية الذاتية لطالب املوافقة  ،على �أن يرفق بها امل�ستندات الدالة على �صحة
البيانات الواردة فـيها .
� - 2أ�صل �شهادة عدم حمكومية حديثة �صادرة من �شرطة عمان ال�سلطانية .
� - 3صورة من جواز ال�سفر �أو البطاقة ال�شخ�صية .
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� - 4صورة من امل�ؤهل الدرا�سي .
� - 5صورة �شخ�صية حديثة .
� - 6ص ــورة مـ ــن عق ــد الت�أ�س ــي�س �أو النظــام الأ�سا�ســي لل�شخــ�ص االعتــباري وال�سجــل
التجــاري  ،وفــق آ�خ ــر تعديــل .
 - 7ما يدل على املقدرة املالية لطالب املوافقة .
 - 8تقرير �شامل ي�شتمل على الربنامج التعليمي املراد تطبيقه  ،و�سيا�سة القبول ،
ونظ ــام تقويـ ــم الطلب ــة  ،واخلدم ــات املقدمـ ــة  ،والتقوي ــم ال�سنــوي مو�ضحــا فـيــه
عــدد أ�يــام الدرا�س ــة الفعلي ــة .
 - 9بيان بثالثة �أ�سماء مقرتحة للمدر�سة اخلا�صة .
 - 10قيمة الر�سوم الدرا�سية املقرتحة .
ويجــب علـى الـوزارة قبـل �إ�صـدار موافقتهــا املبدئي ــة علــى طــلب �إن�شــاء املدر�سـ ــة اخلا�صـ ــة
احل�صول على موافقة جمل�س التعليم على �إن�شائها .
املــادة ( ) 20
يجب على طالب الرتخي�ص فـي حالة موافقة الوزارة مبدئيا على �إن�شاء املدر�سة اخلا�صة ،
�أن يقــدم إ�لــى املديريــة  /املحافظــة التعليمي ــة بح�ســب الأح ــوال خالل م ـ ــدة �أق�صاه ــا ()6
�ستــة �أ�شهــر من تاريــخ احل�صــول على هذه املوافقة البيانـ ــات وامل�ستندات الآتي ــة  ،بغ ــر�ض
احل�صول على الرتخي�ص  ،و�إال عدت املوافقة املبدئية على �إن�شـاء املدر�سـة اخلا�صـة ملغ ــاة ،
وال يرتتب على ذلك �أي �آثار فـي مواجهة الوزارة :
 - 1ما يفـيد ت�سجيل املدر�سة اخلا�صة فـي ال�سجل التجاري .
� - 2سن ــد امللكي ــة لقطع ــة الأر�ض املقـ ــام عليهــا �أو التــي �سيقــام عليهـا املبنــى املدر�ســي ،
والر�سـم امل�ساحـي لهــا  ،واملخطــط الهند�ســي للمدر�ســة اخلا�صــة م�شتمــال ب�صفــة
خا�صـة على مبانيها  ،ومرافقها  ،و�أفنيتها  ،وم�ساحة القاعات الدرا�سية .
 - 3رقم احل�ساب امل�صرفـي للمدر�سة اخلا�صة �صادرا عن �أحد امل�صارف املرخ�ص لها
بال�سلطنة .
 - 4قيمة الر�سوم املقرتحة .
 - 5الــزي املدر�ســي املقرتح .
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املــادة ( ) 21
تقــوم املديريـة �أو املحافظــة التعليميــة بح�ســب الأحــوال مبعاينــة املبنــى املقتـرح للمدر�ســة
اخلا�صــة حمــل طلب الرتخي�ص لبـيان مدى ا�ستيفائـه اال�شرتاطــات واملوا�صفــات الفنيــة
املعتمدة من املديرية .
وفـي حالة عدم ا�ستيفاء املبنى اال�شرتاطات واملوا�صفات  ،ف�إنه يجوز للمديرية  /املحافظة
التعليمية بح�سـب الأحوال منح طالب الرتخي�ص �أجــال ال يتجــاوز ( )12اثنــي ع�شــر �شهرا
ال�ستكمال �أوجه النق�ص  ،و�إال عدت املوافقة املبدئية علــى �إن�شاء املدر�سة اخلا�صــة ملغاة ،
وال يرتتب على ذلك �أي �آثار فـي مواجهة الوزارة .
املــادة ( ) 22
يج ــب عل ــى طال ــب الرتخي ــ�ص  ،قبــل الب ــت فـي طلـب الرتخيـ�ص � ،أن يقـدم للمديريــة /
املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال الإي�صال الدال على �سداد الر�سم املقرر  ،كما يجب
عليه �أن يقدم خطاب �ضمان م�صرفـي غري م�شروط ل�صالح الوزارة و�ساري املفعول طوال
املدة التي حتددها  ،فـي ميعاد ال يتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطاره بذلك ،
و�إال عد طلب الرتخي�ص ملغيا  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1خطاب �ضمان م�صرفـي مقداره ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،ملدار�س التعليم
قبل املدر�سي .
 - 2خطاب �ضمان م�صرفـي مقداره ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ريال عماين  ،ملدار�س
التعليم قبل املدر�سي حتى ال�صف الرابع .
 - 3خطاب �ضمان م�صرفـي مقداره ( )30000ثالثون �ألف ريال عماين  ،ملدار�س التعليم
قبل املدر�سي حتى ال�صف الثاين ع�شر .
ويجـ ــوز لل ــوزارة اخل�ص ــم م ــن قيم ــة ال�ضمـ ــان امل�صرفــي للوفـ ــاء ب ـ ـ�أي مـ ــن االلتزامـ ــات
على املرخ�ص لـه  ،وف ــي حالــة اخلــ�صم يجــب علــى املرخــ�ص لــه ا�ستكمــال قيمــة ال�ضمــان
امل�صرفــي خــالل ( )30ثالثــني يومــا من تاريخ �إخطاره بذلك كتابة  ،كما يجوز للوزارة
م�صادرته فـي حالة �إخالل املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص �أو ب�أي من التزاماته .
وفـي جميع الأح ــوال ال يجــوز جتديد الرتخيــ�ص �إال �إذا كــان ال�ضمــان امل�صرف ــي م�ستوفـيــا
ال�شروط وبالقيمة ذاتها املن�صو�ص عليهما فـي هذه املــادة .
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املــادة ( ) 23
يعد طالب الرتخي�ص الئحة داخلية لتنظيم عمل املدر�سة اخلا�صة تكون متفقة مع �أحكام
هذه الالئحة والقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها  ،على �أن ت�شتم ــل ب�صف ــة خا�ص ــة
على هيكلها التنظيمي  ،وحقوق وواجبات الطلبة و�أولياء الأمور  ،والإجراءات املتعلقة بقبول
الطلبة وقواعد ح�ضورهم وغيابهم  ،وال�سيا�سات املتعلقة ب�ش�ؤون التوظيف و�إجراءات تعيني
الهيئتني التدري�سية والإدارية وغريهم و�شروط التعاقد معهم  ،وحقوقهم وواجباتهم ،
و�سلم الرواتب واملكاف�آت والبدالت و�أي مزايا نقدية �أو عينية  ،ومنوذج لعقد العمل الذي
يربم معهم .
وتت ــم مراجع ــة الالئحــة الداخليــة واعتماده ــا مــن قبــل ال ــوزارة بعــد �إ�صــدار الرتخيـ�ص ،
وتلتزم املدر�سة اخلا�صة بن�شرها على موقعها الإلكرتوين .
املــادة ( ) 24
يحظ ــر الدعاي ــة �أو الإع ــالن عــن افتتــاح املدر�ســة اخلا�صــة �أو قبــول الطلبــة للت�سجيــل بهــا
�أو ممار�سة �أي �أن�شطة بها قبل �صدور الرتخي�ص .
املــادة ( ) 25
تكون مدة الرتخي�ص للمدر�سة اخلا�صة ( )3ثالث �سنوات  ،قابلة للتجديد ملدة �أو مدد
�أخرى مماثلة ب�شرط وفاء املرخ�ص له بجميع التزاماته .
ويقدم طلب جتديــد الرتخي�ص �إىل املديري ــة  /املحافظــة التعليمية بح�ســب الأح ــوال قبل
(� )4أربعة �أ�شهر على الأقل من التاريخ املحدد النق�ضاء مدة الرتخيــ�ص على النموذج املعــد
لهذا الغر�ض  ،م�صحوبا بالإي�صال الدال على �سداد الر�سم املقرر  ،على �أن ي�ستوفـي الطلب
جميع ال�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة لإ�صدار الرتخي�ص .
ويج ــوز للـوزارة عـدم جتديــد الرتخي�ص فـي حالة وجود �أي خمالفات على املرخ�ص له ،
كما يجوز لها منح املرخ�ص له �أجال لت�صحيح املخالفات قبل البت فـي طلب التجديد .
املــادة ( ) 26
يحظر التنازل عن الرتخي�ص ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر � ،أو عن احلقوق وااللتزامات
النا�شئة عنه  ،دون احل�صول على موافقة كتابية من الوزارة .
ويجوز للوزارة اقرتاح �إلغاء الرتخي�ص فـي حالة خمالفة حكم هذه املــادة .
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املــادة ( ) 27
يج ــب عل ــى املرخــ�ص لــه احل�صــول على موافقة كتابية من الوزارة قبل �إجراء �أي تعديل
على ال�شكل القانوين له �أو بيع الأ�سهم �أو تعديل ح�ص�ص ال�شركاء �أو االندماج �أو التق�سيم
�أو اال�ستحواذ �أو دخول �شركاء جدد �أو نقل امللكية بالتنازل �أو البيع �أو الهبة .
ويجوز للوزارة فـي حالة خمالفة حكم هذه املــادة اتخاذ ما تراه منا�سبا  ،مبا فـي ذلك
اقرتاح �إلغاء الرتخي�ص .
املــادة ( ) 28
ال يج ــوز مل ــن تنــازل ع ــن الرتخيـ�ص �أو عن ن�صيبه فـي ح�صة �أو �أ�سهم املدر�سة اخلا�صة
�أن يتقدم بنف�سه �أو بوا�سطة �شخ�ص اعتباري ميلكه �أو ي�ساهم �أو ي�شارك فـيه بطلب �إن�شاء
مدر�سة خا�صة �أخرى �إال بعد انق�ضاء ( )5خم�س �سنوات من تاريخ املوافقة على التنازل .
املــادة ( ) 29
ال يج ــوز للمرخ�ص له جتاوز حدود �أو نطاق الرتخي�ص � ،أو مزاولة الن�شاط املرخ�ص به
فـي غري املقر املحدد له .
املــادة ( ) 30
يجوز للمرخ�ص له التقدم بطلب نقل املقر املحدد له �إىل مقر �آخر باتباع الإجراءات الآتية :
 - 1التقدم بطلب النقل �إىل املديرية �أو املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال خالل
الفرتة التي ت�سبق بداية العام الدرا�سي بـ (� )6ستة �أ�شهر على الأقل .
 - 2تكــون املوافق ــة املبدئي ــة علــى نقــل مقــر املدر�ســة فــي داخــل املحافظة من قبل
املديريــة  /املحافظــة التعليميــة بح�ســب الأحــوال  ،ب�شــرط �إخطــار الــوزارة باملوقــع
اجلديد للمدر�سة فـي حال املوافقة .
 - 3تكون املوافقة املبدئية على نقل مقر املدر�سة �إىل خارج املحافظة مــن قــبل وكــيل
الوزارة للتعليم واملناهج .
 - 4يتعني على مقدم الطلب  -بعد احل�صول على املوافقة املبدئية  -تقدمي امل�ستندات
الآتية للمديرية  /املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال خالل الفرتة التي ت�سبق
بداية العام الدرا�سي بـ (� )4أربعة �أ�شهر على الأقل :
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أ� � -سند امللكية لقطعة الأر�ض املقام عليها املقر اجلديد  ،والر�سم امل�ساحي لها .
ب  -املخط ــط الهند�ســي للمق ــر اجلديـ ــد م�شتم ــال ب�صفـ ــة خا�ص ــة علـ ــى مبانيها ،
ومرافقها  ،و�أفنيتها  ،وم�ساحة القاعات الدرا�سية .
وتقوم املديرية �أو املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال مبعاينة املقر اجلديد لبيان مدى
ا�ستيفائه اال�شرتاطات واملوا�صفات الفنية املعتمدة من املديرية  ،وفـي حالة ثبوت عدم
ا�ستيفاء املقر اجلديد اال�شرتاطات واملوا�صفات � ،أو عدم االلتزام بالفرتة املحددة لتوفـري
امل�ستندات  ،يتم رف�ض الطلب  ،وال يرتتب على ذلك �أي �آثار فـي مواجهة الوزارة .
املــادة ( ) 31
يجوز للمرخ�ص له �إن�شاء فرع �أو �أكرث له بذات اال�سم  ،وذلك بعد احل�صول على موافقة
كتابية من الوزارة  ،ووفقا لل�ضوابط الآتية :
 - 1عدم ارتكابه �أي خمالفات خالل �آخر عامني درا�سيني �سابقني على التقدم بطلب
املوافقة على �إن�شاء الفرع .
� - 2أن يكون لكل من املدر�سة اخلا�صة والفرع  -حمل طلب املوافقة  -مبنى مدر�سي
م�شيد وفق اال�شرتاطات واملوا�صفات الفنية املعتمدة من املديرية .
� - 3أن يتبع فـي �ش�أن �إ�صدار املوافقة على �إن�شاء الفرع الأحكام ذاتها املقررة فـي هذه
الالئحة لإ�صدار الرتخي�ص .
املــادة ( ) 32
ينتهي الرتخي�ص بحكم القانون فـي الأحوال الآتية :
� - 1إذا ف ــقد املرخــ�ص لــه أ�حــد ال�شــروط الواجــب توفـرهـا فـيـه مبوجــب �أحكــام هــذه
الالئحة .
 - 2انق�ضاء املــدة املحددة للرتخي�ص دون جتديد .
� - 3صــدور حكــم نهائــي واجب النفاذ ب�إ�شهار �إفال�س املرخ�ص له � ،أو ت�صفـيته �أو حله
�أو انق�ضاء مدته � ،أو زوال �شخ�صيته القانونية لأي �سبب من الأ�سباب .
� -4إذا ثبت ح�صول املرخ�ص له على الرتخي�ص عن طريق الغ�ش �أو التزوير �أو التدلي�س
�أو تقدمي بيانات �أو معلومات غري �صحيحة .
� - 5إذا مل يبا�شر املرخ�ص له الن�شاط املرخ�ص به خالل الفرتة التي حتددها الوزارة
دون مربر �أو عذر تقبله الوزارة .
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 - 6وفــاة املرخــ�ص لــه  ،وكان الرتخي�ص �ساريا  ،ومل يطلب ورثته �أو �أحدهم احللول
حملـ ــه خ ــالل مــدة ال جتــاوز (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الوفاة � ،أو طلبوا احللول
ومل تتوفر فـيهم ال�شروط املقررة مبوجب �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 33
�إذا تقرر �إلغاء ترخي�ص املدر�سة اخلا�صة لأي �سبب من الأ�سباب  ،ت�ؤول �إىل الوزارة جميع
ملفات الطلبة والهيئتني التدري�سية والإدارية  ،وتتوىل الوزارة توزيع الطلبة على املدار�س
النظي ــرة واملج ــاورة مع تــرك حرية االختيار لولـي �أمــر الطالب  ،دون �أن تتحمــل ال ــوزارة
�أي التزامات �أو تبعات مالية �أو �إدارية  ،ويحتفظ بال�سجالت وباقي امللفات لدى املديرية .
ويلتزم املرخ�ص له برد الر�سوم الدرا�سية لويل �أمر الطالب عن الفرتة املتبقية من العام
الدرا�سي .
الف�صـــل الثالـــث
التزامــات املرخــ�ص لــه
املــادة ( ) 34
يجب على املرخ�ص له حتقيق م�ستوى اجلودة املحددة من قبل الوزارة لل�صفوف املرخ�ص
بها  ،و�أن ي�ستخدم تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها من �أج ــل جتوي ــد عملي ــة التعليــم
و�إثرائها  ،كما يلتزم ب�ضمان قيام املعلمني لديه با�ستخدام �أحدث الو�سائل والأ�ساليب
واال�سرتاتيجيات الرتبوية التي تلبي احتياجات الطلبة وجودة التعليم .
املــادة ( ) 35
يجـب �أن يبـرم املرخـ�ص لـه عقـدا مع ويل �أمر الطالب يت�ضمن حقوق والتزامات كل منهما
وعلــى وجــه اخل�صو�ص اخلدمـات التـي تقدمـها املدر�سـة اخلا�صـة واملبالـغ التـي تتقا�ضاهــا
نظري ذلك  ،و�سيا�سات دفع الر�سوم وا�سرتدادها  ،وت�سليم ن�سخة من هذا العقد لويل الأمر .
املــادة ( ) 36
يلتزم املرخ�ص له ب�إن�شاء موقع �إلكرتوين يقوم بتحديثه ب�صفة دائمة  ،يت�ضمن كافة
البيانات واملعلومات املتعلقة باملدر�سة اخلا�صة  ،وعلى الأخ�ص بيان بال�صفوف املرخ�ص بها ،
والر�سـ ــوم الدرا�سيـ ــة  ،ور�س ــوم نقل الطلب ــة  ،ور�س ــوم اخلدمــات التــي تقدمه ــا  ،و�سيا�سته ــا
ذات ال�صلــة بالطلبــة و�أوليــاء الأمــور .
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املــادة ( ) 37
يجب على املرخ�ص له ا�ستخدام نظام تقني موثوق به ي�ضمن عدم ولوج الطلبة �إىل مواقع
�إلكرتونية �ضارة بهم �أخالقيا �أو اجتماعيا فـي �أثناء ا�ستخدامهم �شبكة املعلومات الدولية
( الإنرتنت ) .
املــادة ( ) 38
يلتزم املرخ�ص له باملواعيد الدرا�سية  ،والإجازات املدر�سية  ،وفقا ملـا حتدده املديرية .
كما يلتزم بقيد كافة البيانات واملعلومات املتعلقة باملدر�سة اخلا�صة وكذلك بيانات الطلبة
ونتائجهم فـي بوابة �سلطنة عمان التعليمية .
املــادة ( ) 39
يحظر على املرخ�ص له قبول تربعات �أو �إعانات �أو هبــات �أو مزايــا خا�صــة مـن �أي �شخ ــ�ص
�أو جهة داخل ال�سلطنة �أو خارجها بطريقـة مبا�شــرة �أو غي ــر مبا�شرة � ،إال بعــد احل�صــول
على موافقة كتابية من املديرية .
املــادة ( ) 40
ال يج ــوز للمرخ�ص لـ ــه التعام ــل مـع أ�ف ــراد �أو م�ؤ�س�ســات �أو جهــات تقــدم خدمــات تعليميـة
داخل ال�سلطنة �أو خارجها �إال بعد احل�صول على موافقة كتابية من املديرية .
املــادة ( ) 41
على املرخ�ص له فـي حال رغبته فـي �إ�ضافة �صف درا�سي �أن يتقدم بطلب بذلك �إىل املديرية /
املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال خالل الفرتة التي حتددها املديرية  ،وتكون موافقة
املديريــة  /املحافظــة التعليمية للعام الدرا�سي الذي يليه .
املــادة ( ) 42
ال يجـوز للمرخـ�ص لـه �إ�ضافـة �صفـوف درا�سية غري التي متت املوافقة عليها من املديريــة /
املحافظــة التعليميــة وفـ ــي حال ــة قيــام املرخ�ص ل ــه ب ــفتح �صفـ ــوف لـ ــم ت�ص ــدر لـ ــه املوافق ــة
على فتحها �أو �أن ال�صف املوافق عليه مل ي�ستوف كل املتطلبات املعتمدة من املديرية  ،يكون
املرخ�ص له م�س�ؤوال عن نقل الطلبة امل�سجلني فـيها �إىل مدر�سة خا�صة �أخرى  ،مع �سداد
كافة الر�سوم امل�ستحقة و�إخطار ويل �أمر الطالب بذلك  ،دون �أن تتحمل الوزارة �أو ويل �أمر
الطالب �أي التزامات �أو �أعباء مالية .
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وفـي حالة اعرتا�ض ويل �أمر الطالب على املدر�سة اخلا�صة املنقول �إليها  ،يلتزم املرخ�ص
له برد كافة الر�سوم الدرا�سية واملبالغ الأخرى التي قام ويل �أمر الطالب ب�سدادها بغر�ض
الت�سجيل فـي ال�صف غري املرخ�ص به .
املــادة ( ) 43
ال يجوز للمرخ�ص له جتميد الن�شاط املرخ�ص به فـي �أثناء العام الدرا�سي � ،إال بعد احل�صول
على موافقة كتابية من املديرية  ،وبعد الت�أكد من الوفاء بجميع التزامات املرخ�ص له .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز �أن يكون جتميد الن�شاط ملدة تزيد على ( )3ث ــالث �سنــوات
�أو تتجاوز املدة املتبقية فـي الرتخي�ص .
املــادة ( ) 44
ال يجوز للمرخ�ص له �إغالق املدر�سة اخلا�صة نهائيا �إال بعد احل�صول على موافقة كتابية
من الوزارة .
املــادة ( ) 45
يجب على املرخ�ص له �أن مي�سك دفاتر ح�سابية منتظمة جلميع الإيرادات وامل�صروفات
املتعلقة باملدر�سة اخلا�صة  ،على �أن تعتمد مــن مراق ــب ح�ساب ــات معتم ــد فـ ــي ال�سلطن ــة ،
و�أن يحتفظ ب�سجالت يدون فـيها جميع البيانات واملعلومات املتعلقة ب�أمورها و�ش�ؤونها ،
وعلى الأخ�ص ما يتعلق ب�ش�ؤون الطلبة والهيئتني التدري�سية والإدارية .
ويجب على املرخ�ص له �أن يحتفظ بهذه الدفاتر وال�سجالت فـي مكان �آمن ومنا�سب مبقر
املدر�س ــة اخلا�صة  ،ومبا ي�ضمن �إتاحتها االطالع عليها من قبل الوزارة متى طلبت ذلك ،
م ــع م ــا ي�ؤيده ــا م ــن م�ستن ــدات  ،كم ــا يلت ــزم املرخ ــ�ص ل ــه بتمكـ ــني الــوزارة مــن االطــالع
على جميع الأوراق والبيانات الإدارية واملالية واملحا�سبية وغريها  ،والتحقق من �صحتها
ون�سخ �صور منها .
ويج ــوز لل ــوزارة �إ�سن ــاد مراجع ــة ح�ساب ــات املدر�ســة اخلا�صة �إىل مراقب ح�سابات معتمد
فـي ال�سلطنة  ،وم�شهود له بالكفاءة واخلربة وح�سن ال�سمعة  ،على �أن تتحمل املدر�سة
اخلا�صة كافة م�صاريف و�أتعاب هذا املراقب .
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املــادة ( ) 46
ت ــودع جميــع إ�ي ــرادات املدر�ســة اخلا�صــة �أي ــا كــان م�صدرهــا فـي احل�ســاب امل�صرف ــي املذك ــور
فـي البند ( )3من املــادة ( )20من هذه الالئحة  ،ويجب على املرخ�ص له موافاة املديرية
كل (� )6ستة �أ�شهر بك�شف من هذا احل�ساب على �أن يكون معتمدا من امل�صرف ال�صادر عنه .
املــادة ( ) 47
يجب على املرخ�ص له �أن مي�سك �سجالت يقيد فـيها كافة بيانات العاملني لديه  ،و�إجازاتهم ،
وم ــدد غيابهــم  ،والزائريـ ــن واملرتدديـ ــن علـ ــى املدر�سـ ــة اخلا�صـ ــة  ،وغريهـ ــا م ــن البيان ــات
التي حتددها الوزارة  ،كما يلتزم ب�إم�ساك ملف خا�ص لكل العاملني لديه يحوي الأوراق
الثبوتية وعقود العمل  ،وكل �إجراء يتعلق بهم ب�سبب �أو مبنا�سبة قيامهم بالعمل  ،وملفات
حلفــظ الق ــرارات والتعلي ــمات الــ�صادرة عنه  ،وغريها من امللفات التي حتددها الوزارة ،
علــى �أن يحتفــظ بهذه ال�سجالت وامللفات فـي مكان �آمن ومنا�سب مبقر املدر�سة اخلا�صة ،
ومب ــا ي�ضم ــن �إتاحته ــا االط ــالع عليه ــا م ــن قبل الوزارة متى طلبت ذلك  ،مع ما ي�ؤيدها
من م�ستندات .
ويجوز االحتفاظ بال�سجالت وامللفات املبينة فـي هذه املــادة عن طريق الو�سائل الإلكرتونية .
املــادة ( ) 48
يجب على املرخ�ص له تقدمي برامج تدريبيــة جماني ــة لتطوي ــر الأداء املهن ــي لأع ــ�ضاء
الهيئتني التدري�سية والإدارية باملدر�سة اخلا�صة  ،على �أال تقل ال�ساعات التدريبية عن ()20
ع�شرين �ساعة تدريبية على مدار العام الدرا�سي لكل متدرب  ،وال حتت�سب هذه ال�ساعات
التدريبية �ضمن العبء التدري�سي للمعلم .
املــادة ( ) 49
يلتزم املرخ�ص له بعد نهاية كل عام درا�سي بتقدمي تقريــر �شامــل عــن �سيــر الدرا�س ــة
باملدر�سة اخلا�صة �إىل املديرية �أو املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال  ،وذلك فـي ميعاد
�أق�صاه ( )30ثالثون يوما من تاريخ نهاية العام الدرا�سي  ،ويجب �أن يت�ضمن هذا التقرير
بيانا �إح�صائيا عن الطلبة ونتائجهم الدرا�سية  ،وك�شفا ب�أ�سماء �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
ووظائفه ــم وبرام ــج النم ــو املهــني اخلا�ص ــة بهم  ،وجميــع الفعالي ــات والأن�شط ــة املدر�سيــة
التي مت تنفـيذها  ،وغريها من البيانات واملعلومات التي حتددها الوزارة .
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الف�صـــل الرابـــع
املبانــي واملرافــق املدر�سيــة
املــادة ( ) 50
يج ــب �أن يك ــون املبن ــى املدر�ســي م�ستوفـيا كافة اال�شرتاطات واملوا�صفات الفنية املعتمدة
من املديرية واجلهات احلكومية الأخ ــرى  ،ويتع ــني �إجــراء �صيانــة دورية له مبا ي�ضمن
املحافظة عليه  ،ويحقق متطلبات الأمن وال�سالمة .
املــادة ( ) 51
ال يــجوز للمرخــ�ص ل ــه ت�شيــيد املبنــى املدر�ســي �إال بعــد تقديــم طلــب بذل ــك إ�لــى املديريــة
�أو املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
� - 1سن ــد امللكي ــة لقطعـ ــة الأر�ض التـ ــي �سيقـ ــام عليه ــا املبن ـ ــى املدر�سـ ــي  ،والر�سـ ــم
امل�ساحــي لهــا .
 - 2املخطــط الهند�ســي للمدر�س ــة اخلا�ص ــة م�شتم ــال ب�صف ــة خا�صــة علــى مبانيــها ،
ومرافقها  ،و�أفنيتها  ،وم�ساحة القاعات الدرا�سية .
وال يجوز املوافقة على هذا الطلب �إال بعد الت�أكد من مطابقة املبنى كافة اال�شرتاطات
واملوا�صفات الفنية املعتمدة مــن املديري ــة  ،و�أن قطع ــة الأر�ض التي �سيقام علي ــها املبن ــى
املدر�سي خم�ص�صة لال�ستخدام كمبان مدر�سية .
املــادة ( ) 52
ال يجوز �أن يكون للمرخ�ص له �أكرث من مبنى مدر�سي �إال �إذا كانت جميع املباين واقعة
داخل حدود قطعة �أر�ض واحدة  ،وحماطة ب�سور واحد  ،ويحظر وجود مداخل م�شرتكة مع
املباين الأخرى املجاورة للمبنى املدر�سي �إال �إذا كانت تتبع ذات املدر�سة اخلا�صة  ،وخم�ص�صة
لتحقيق �أغرا�ضها التعليمية .
املــادة ( ) 53
ال يج ــوز إ�ج ــراء �أي تعدي ــالت علــى املبنى املدر�سي �أو املرافق امللحقة به �إال بعد احل�صول
على موافقة كتابية من املديرية �أو املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال .
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املــادة ( ) 54
ال يجوز للمرخ�ص له ا�ستعمال املبنى املدر�سي واملرافق امللحقة به لأي غر�ض غري م�صرح
به من قبل الوزارة  ،كما يحظر عليه تخ�صي�ص �أماكن ل�سكن العاملني داخل احلرم املدر�سي
دون احل�صــول على موافقة كتابية من املديرية �أو املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال ،
وا�ستثــناء مــن ذلك يج ــوز تخ�صي ــ�ص مك ــان لإقامــة عامــل احلرا�سة على �أن يكون قريبا
من املدخل الرئي�سي للمدر�سة اخلا�صة .
املــادة ( ) 55
يجـوز للمرخ�ص له بعد احل�صول على موافقة كتابية مــن املديريــة  /املحافظــة التعليمية
ا�ستغالل املبنى املدر�سي واملرافق امللحقة به فـي الفرتة امل�سائية �أو خالل الإجازات املدر�سية
ملزاولة ن�شاط تربوي �أو تعليمي  ،ويحظر على املرخ�ص له �أن يعرقل �أو مينع موظفـي
الوزارة من الدخول �إىل املدر�سة للت�أكد من مدى التزامها بتنفـيذ الفعاليات والأن�شطة
املدر�سية التي متت املوافقة عليها .
املــادة ( ) 56
يجب على املرخ�ص له �أن يحافظ على املبنى املدر�سي واملرافق امللحقة به فـي و�ضع �آمن
ونظيف و�صحي وفق اال�شرتاطات واملعايري التي حتددها الوزارة  ،كما يجب عليه توفـري
�أماكن مغطاة بال�شكل املنا�سب حلماية الطلبة من التعر�ض املبا�شر لأ�شعة ال�شم�س  ،وكذلك
توفـري مياه �شرب نقية وباردة قريبة من �صاالت و�ساحات ممار�سة الريا�ضة .
الف�صـــل اخلامــ�س
�إدارة املدر�سـة اخلا�صـة
والهيئتــني التدري�سيــة والإداريــة
املــادة ( ) 57
يجب على املرخ�ص له و�ضع قواعد احلوكمة املتعلقة بكيفـية ت�شكيل جمل�س الأمناء
باملدر�سة اخلا�صة وحتديد مهامه  ،على �أال تخالف هذه القواعد �أحكام هذه الالئحة
والقرارات ال�صادرة تطبيقا لها والقوانني والأنظمة املعمول بها  ،وي�شرتط ل�سريان هذه
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القواعد وما يطر�أ عليها من تعديالت عر�ضها على الوزارة العتمادها  ،ف�إذا مل تقم الوزارة
باعتمادها خالل (� )60ستني يوما من تاريخ تقدميها �إليها عدت معتمدة .
املــادة ( ) 58
يك ــون للمدر�س ــة اخلا�ص ــة جملــ�س �أمناء ي�شكل من عدد فردي ي�ضم فـي ع�ضويته ممثال
عن �أولياء �أمور الطلبة  ،و(� )2شخ�صــني من ذوي اخلربة والكفاءة فـي جمال التعليم ،
ومدير املدر�سة اخلا�صة  ،وفـي جميع الأحوال ي�شرتط �أال يقل عدد �أع�ضاء املجل�س عن ()5
خم�سة �أع�ضاء  ،و�أن يتوفر فـي الع�ضو ما ي�أتي :
� - 1أن يكون كامل الأهلية  ،و�أال يقل عمره عن ( )25خم�سة وع�شرين عاما .
� - 2أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك  ،ومل ي�سبق احلكم عليه فـي جناية � ،أو فـي جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
� - 3أال يكون موظفا فـي الوزارة .
املــادة ( ) 59
يكون جمل�س الأمناء باملدر�سة اخلا�صة م�س�ؤوال �أمام الوزارة عن تطبيق خطة املدر�سة
اخلا�صة لتحقيق ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها .
املــادة ( ) 60
يجـوز ملجلــ�س الأمنــاء باملدر�ســة اخلا�صــة تقدي ــم الدع ــم وامل�شورة ملديــر املدر�ســة اخلا�صــة
والعاملني بها فـي جميع الأمور الإدارية واملالية واملهنية و�ضمان اجلودة .
املــادة ( ) 61
يجوز ملالك املدر�سة اخلا�صة �أو �أحد امل�شاركني �أو امل�ساهمني فـيها �أن يكون رئي�سا ملجل�س
الأمناء �أو ع�ضوا فـيه  ،ويكون له حق الت�صويت وفقا ملا تن�ص عليه قواعد احلوكمة امل�شار
�إليها فـي املــادة ( )57من هذه الالئحة  ،على �أن يحظر عليه امل�شاركة فـي �إدارة �أمور املدر�سة
اخلا�صة اليومية  ،ويكون رئي�س جمل�س الأمناء هو املمثل القانوين للمدر�سة �أمام الوزارة
وفـي �صالتها بالغري .
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املــادة ( ) 62
يلتـزم رئيــ�س جملــ�س الأمنــاء باملدر�ســة اخلا�صــة مبوافــاة املديريــة �أو املحافظــة التعليميــة
بح�سب الأحوال بخطة التعيني للعاملني اجلدد قبل بدء العام الدرا�سي بـ (� )60ستني يوما
عل ــى الأق ــل مرفق ــا به ــا امل�ستن ــدات الدالــة علــى امل�ؤهالت الدرا�سية واخلربات العملية ،
على �أن تكون هذه امل�ستندات معتمدة من اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 63
يكون لكل مدر�سة خا�صة مدير يتوىل الإ�شراف الفعلي عليــها  ،يقــوم جملــ�س الأمنــاء
باملدر�سة اخلا�صة بتعيينه فـي �أول اجتماع له .
ويجب �أن يكون مدير املدر�سة متفرغا تفرغا كامال ملبا�شرة مهام عمله طوال فرتة تعيينه ،
و�أن تتوفر فـيه ال�شروط التي حتددها الوزارة .
ويحظر اجلمع بني من�صب مدير املدر�سة اخلا�صة  ،و�أي من�صب �آخر فـي املدر�سة اخلا�صة
ذاتها � ،أو فـي �أي مدر�سة خا�صة �أخرى .
ويجوز للمدر�سة اخلا�صة التي ت�شتمل على مرحلة التعليم قبل املدر�سي فقط وعدد
طالبها ال يزيد على ( )50خم�سني طالبا تكليف م�شرفة الرو�ضة �أو م�شرفة مدر�سة تعليم
القر�آن الكرمي القيام ب�أعمال مدير املدر�سة بعد موافقة املديرية على ذلك .
املــادة ( ) 64
يتوىل مدير املدر�سة اخلا�صة ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1الإ�شراف على املدر�سة اخلا�صة .
� - 2إعداد خطة �سنوية للتطوير املهني  ،ورفعها �إىل جمل�س الأمناء باملدر�سة اخلا�صة
العتمادها  ،وموافاة الوزارة بها خالل �أجل ال يتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ
االعتماد للموافقة عليها  ،على �أن يقوم بتنفـيذ تلك اخلطة بعد احل�صول على هذه
املوافقة .
� - 3إخطار جمل�س الأمناء بالإجراءات والقرارات التي تتخذها الوزارة .
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� - 4إعداد خطة تعيني العاملني اجلدد ورفعها �إىل جمل�س الأمناء باملدر�سة اخلا�صة
العتمادها  ،وموافاة الوزارة بها خــالل الأج ــل املن�ص ــو�ص علي ــه فـ ــي املــادة ()62
من هذه الالئحة .
 - 5الت�أكد من �أن املـواد التعليمية واملناهج الدرا�سية ال حتتوي على ما يخالف تقاليد
املجتمع العماين وموروثاته � ،أو مي�س تعاليم الدين الإ�سالمي � ،أو العقائد الدينية .
� - 6أي اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها من جمل�س الأمناء باملدر�سة اخلا�صة ذات ال�صلة
ب�إدارة املدر�سة .
املــادة ( ) 65
يجب على جمل�س الأمناء باملدر�سة اخلا�صة تعيني نائب ملدير املدر�سة فـي حالة بلوغ عدد
طالب املدر�سة اخلا�صة ( )200مائتي طالب ف�أكرث � ،أو كان مرخ�صا لها بال�صف ( )4الرابع
ف�أعلى � ،أو كان مدير املدر�سة من جن�سية غري عربية  ،وفـي احلالة الأخرية يتعني اختيار
نائب مدير املدر�سة من بني املر�شحني لهذا املن�صب من �أ�صحاب اجلن�سية العربية .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن يكون نائب مدير املدر�سة متفرغا تفرغا كامال ملبا�شرة مهام
عمله طوال فرتة تعيينه  ،و�أن تتوفر فـيه ال�شروط التي حتددها الوزارة .
ويحظر اجلمع بني من�صب نائب مدير املدر�سة  ،و�أي من�صب �آخر فـي املدر�سة اخلا�صة
ذاتها � ،أو فـي �أي مدر�سة خا�صة �أخرى .
املــادة ( ) 66
يجب تعيني مدير املدر�سة ونائبه و�أع�ضاء الهيئتني التدري�سية والإدارية قبل بدء العام
الدرا�س ــي بـ ( )30ثالثــني يومــا على الأقل  ،وال يكون هذا التعيني نافذا �إال بعد احل�صول
على موافقة كتابية من الوزارة .
املــادة ( ) 67
يجب على املرخ�ص له تعيني �أع�ضاء الهيئتني التدري�سية والإدارية ح�سب اال�شرتاطات
الت ــي حت ــددها ال ــوزارة  ،عل ــى �أن يقت�ص ــر التعي ــني فـ ــي مرحل ــة التعليــم قبــل املدر�ســي ،
وفـي ال�صفوف من ( )4 - 1الأول حتى الرابع على الإناث فقط .
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املــادة ( ) 68
يلتزم املرخ�ص له بتعيني معلمني للرتبية اخلا�صة فـي حالة اعتماد الوزارة له لربنامج
الرتبية اخلا�صة .
املــادة ( ) 69
ال يجوز خالل العام الدرا�سي تعيني �أحد �أع�ضاء الهيئة التدري�سية �أو نقله من مدر�سة
خا�ص ــة �إل ــى �أخ ــرى � ،إال �إذا دع ــت احلاجــة إ�لـى ذلك  ،وبعـد احل�صـول على موافقة كتابية
من الوزارة .
املــادة ( ) 70
مع مراعاة �شروط �شغل وظائف �أع�ضاء الهيئتني التدري�سية والإدارية التي حتددها الوزارة ،
ي�شتــرط فـيمــن يعــني فــي املدر�ســة اخلا�صـة �أن يكــون ح�ســن ال�سيــرة وال�سلوك  ،ومل ي�سبق
احلكم عليه فـي جناية � ،أو فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه
اعتباره .
املــادة ( ) 71
يجب على املرخ�ص له االحتفاظ ب�أ�صل ون�سخ معتمدة ر�سميا من عقود العاملني لديه
داخل املدر�سة اخلا�صة  ،وتقدميها ملوظفـي الوزارة فـي حالة طلب ذلك .
وحتـ ــدد حقـ ــوق العاملـ ــني باملدر�س ــة اخلا�ص ــة وواجباتهــم وفق ــا لأحك ــام قان ــون العم ــل ،
والالئحة الداخلية للمدر�سة اخلا�صة  ،ويجب على املرخ�ص له االلتزام التام بهما .
املــادة ( ) 72
يجب على املرخ�ص له تعيني من�سق للمدر�سة اخلا�صة ح�سب اال�شرتاطات التي حتددها
الوزارة � ،إذا بلغ عدد طالب هذه املدر�سة ( )200مائتــي طالــب ف�أكثــر � ،أو كــان مرخــ�صا لهــا
بال�صف ( )4الرابع ف�أعلى .
املــادة ( ) 73
يجب على املرخ�ص له توفـري من ي�شغل الوظائف الآتية ح�سب ال�ضوابط التي حتددها
الوزارة  ،ووفقا للحاالت الواردة قرين كل منها :
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 - 1معل ــم �صعـ ــوبــات تعل ــم � :إذا كان ــت املدر�سـ ـ ــة اخلا�صـ ــة ت�شتمـ ــل علـ ــى ال�ص ـ ــف ()1
الأول ف�أعلـ ــى .
� - 2أخ�صائ ــي اجتماع ـ ـ ــي �أو نف�س ــي � :إذا بل ــغ ع ـ ـ ــدد طلبـ ـ ـ ــة املدر�سـ ــة اخلا�صـ ـ ــة () 200
مائتي طالب ف�أكرث � ،أو �إذا كانت ت�شتمل على ال�صف ( )6ال�ساد�س ف�أعلى .
� - 3أخ�صائـي م�ص ــادر تعل ـ ــم � :إذا كانـ ــت املدر�س ـ ــة اخلا�ص ـ ــة ت�شتم ــل عل ــى ال�ص ـ ــف ()1
الأول ف�أعل ــى .
 - 4ممر�ض �أو م�شرف �صحي � :إذا بلغ عدد طلبة املدر�سة اخلا�صة ( ) 200مائتي طالب
ف�أكرث  ،و�إذا قل العدد عن ذلك يلتزم املرخ�ص له بالتعاقد مع جهة �صحية للقيام
بالإ�شراف ال�صحي على طلبة املدر�سة .
� - 5أخ�صائي قواعد بيانات � :إذا بلغ عدد طلبة املدر�سة اخلا�صة ( ) 200مائتي طالب
ف�أكرث � ،أو �إذا كانت ت�شتمل على ال�صف ( )5اخلام�س ف�أعلى .
 - 6فني خمترب � :إذا كانت املدر�سة اخلا�صة ت�شتمل على ال�صف ( )5اخلام�س ف�أعلى .
� - 7أخ�صائـ ــي توجي ــه مهن ــي � :إذا كان ــت املدر�س ـ ــة اخلا�صــة ت�شتمــل علــى ال�صـ ــف ()8
الثامــن ف�أعلــى .
املــادة ( ) 74
يلتزم املرخ�ص له بتوفـري عدد من عمال النظافة يتنا�سب وحجم املبنى املدر�سي �أو التعاقد
مع �شركة نظافة  ،كما يجب عليه توفـري احلرا�سة الالزمة للمدر�سة اخلا�صة .
املــادة ( ) 75
يجب على املرخ�ص له توعية جميع العاملني لديه  ،وحثهم على احرتام خ�صو�صية املجتمع
العماين وعاداته وتقاليده .
املــادة ( ) 76
يجوز للوزارة �أن تطلب من املرخ�ص له �إنهاء خدمات من يثبت تدين �أدائه من �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية �أو من يثبت ارتكابه ملخالفات مت�س �أمن و�سالمة الدولة .
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الف�صـــل ال�ســـاد�س
الربامـج التعليميـة واملناهـج الدرا�سيـة
املــادة ( ) 77
يلت ــزم املرخ ــ�ص ل ــه بتدري ــ�س الربام ــج التعليمي ــة املعتمــدة مــن الوزارة جلميع املراحل
التعليمية  ،وال يج ــوز لــه تدريــ�س �أي مــواد غي ــر واردة بهــذا الربنامج �إال بع ــد احل�ص ــول
علــى موافــقة كتابية من الوزارة .
املــادة ( ) 78
يلتزم املرخ�ص له بتدري�س مواد الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية والدرا�سات االجتماعية
املعتمدة من الوزارة لل�صفوف ( )12 - 1الأول حتى الثاين ع�شر .
املــادة ( ) 79
يجوز للوزير ا�ستثناء الطلبة من درا�سة املواد التي تدر�س باللغة العربية .
املــادة ( ) 80
يلت ــزم املرخ ــ�ص لــه باخلطــة الدرا�سيــة للربنامــج التعليمــي املعتمــد ل ــه مــن قبــل ال ــوزارة
جلميع املراحل الدرا�سية .
كما يلتزم بتوفـري املتطلبات الالزمة لتطبيق الربنامج التعليمي املعتمد له من الوزارة ،
وذلك قبل بداية العام الدرا�سي .
املــادة ( ) 81
يلتزم املرخ�ص له مبعايري وا�شرتاطات املديرية املتعلقة باختيار م�صادر التعلم .
املــادة ( ) 82
يجب على املرخ�ص له عند اختيار املـواد التعليمية ملركز م�صادر التعلم �أو للمكتبة املدر�سية
�أو لأماكن القراءة احلرة  ،مراعاة الآتي :
� - 1إثراء املناهج الدرا�سية وتلبية احتياجات الطالب واملعلم .
� - 2أال تدعــو �إلــى التحريــ�ض على الإباحية �أو الكراهية �أو العنف � ،أو �إىل ممار�سة
ن�شاط معاد للمبادئ والقيم التي يقوم عليها املجتمع العماين .
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� - 3أال تت�ضمــن امل�ســا�س بالـ ــذات الإلهيــة �أو الديــن الإ�سالمــي �أو ترويــج مــا يتعــار�ض
مع مبادئه � ،أو حتقري الأديان ال�سماوية .
� - 4أال تدعو �إىل �أفكار �سيا�سية �أو مذهبية �أو طائفـية �أو عرقية �أو جغرافـية �أو طبقية .
املــادة ( ) 83
يج ــب عل ــى املرخ ــ�ص لــه اختيــار املناه ــج الدرا�سيـ ــة م ــن القوائـ ــم املعتم ــدة م ــن ال ـ ــوزارة
له ــذا الغ ــر�ض .
املــادة ( ) 84
يجب على املرخ�ص له فـي حالة رغبته فـي �إ�ضافة برامج تعليمية جديدة �أو تغيري الربنامج
التعليم ــي املعتم ــد ل ــه �أن يق ــدم طلب ــا ب ــذلك �إلــى ال ــوزارة خــالل الأجــل ال ــذي حت ــدده ،
ويجوز للوزارة قبول هذا الطلب �أو رف�ضه .
املــادة ( ) 85
يلتزم املرخ�ص له ب�إر�سال ن�سخة من تقارير التقييم التي ت�ضعها امل�ؤ�س�سة املعتمدة له
�أكادمييا �أو امل�ؤ�س�سة التي ت�شرف عليه فـي تطبيق الربامج التعليمية الدولية  ،ويجوز
للوزارة ا�ستخدام �أي منها لأغرا�ض �إح�صائية �أو لأي �أغرا�ض �أخرى تتفق مع �صالحياتها
ووظائفها الإ�شرافـية املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة �أو فـي الت�شريعات املعمول بها .
الف�صـــل ال�سابـــع
الطلبـة و�أوليـاء الأمـور
املــادة ( ) 86
يلتزم املرخ�ص له بالعدد املحدد للطلبة فـي ال�صفوف املرخ�ص بها  ،وذلك وفقا لل�شروط
وال�ضوابط التي حتددها املديرية .
املــادة ( ) 87
يلتــزم املرخــ�ص لــه بالـحد الأدنـى للعـمر الـذي حتـدده الوزارة للقبول فـي مرحلة التعليم
قبل املدر�سي وال�صــف ( )1الأول  ،ويتـم قبول وت�سجيل الطلبة وفق الإجراءات وال�ضوابط
التي حتددها الوزارة .
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املــادة ( ) 88
يكون القبول فـي ال�صف ( )2الثاين حتى ال�صف ( )12الثاين ع�شر  ،وفقا ملا ي�أتي :
 - 1الطلبة املنقولون �إىل ال�صف الأعلى .
 - 2الطلبة الباقــون للإعــادة  ،مع مراعــاة ال�ســن القانوين املحــدد من الــوزارة  ،ونظــام
تقومي الطلبة املعتمد  ،وتوافق الربنامج التعليمي مع الطالب .
 - 3الطلبة املحولون من املدار�س اخلا�صة الأخرى �أو من املدار�س احلكومية الذين
�أكم ــلوا بنج ــاح ال�صف ــوف ال�سابق ــة لل�صــف املطلوب ت�سجيلهم فـيه  ،وذلك وفق
الإجراءات وال�ضوابط التي حتددها الوزارة .
 - 4الطلبة املحولون من خارج ال�سلطنة الذين �أكملوا بنجاح ال�صفوف ال�سابقة لل�صف
املطلوب ت�سجيلهم فـيه  ،وذلك وفق الإجراءات وال�ضوابط التي حتددها الوزارة .
 - 5الطلبة املحولون من املدار�س الدولية  ،وذلك بعد موافقة الوزارة .
� - 6أي حاالت �أخرى حتددها الوزارة .
املــادة ( ) 89
ال يج ــوز للمدر�س ــة اخلا�ص ـ ــة املرخ ـ ــ�ص لهــا بفتــح �ص ــف للرتبي ــة اخلا�صـ ــة ع ــدم قبـ ـ ــول
الطالــب املعــاق �أو منــعه من احل�صـول على فــر�ص مت�ساويـة ومتكافئــة للتعليــم مــع �أقرانــه
من غيـر ذوي الإعاقــة .
املــادة ( ) 90
يج ــب عل ــى املرخ ــ�ص ل ــه االحتفـ ــاظ مبلف ورق ــي و�آخ ــر �إلكرتونــي لكــل طالــب يت�ضم ــن
كافة املعلومات والبيانات وامل�ستندات اخلا�صة به  ،على �أن يلتزم هو وكل العاملني لديه
بال�سرية التامة  ،وعدم الإف�صاح عن تلك املعلومات والبيانات وامل�ستندات �إال فـي الأحوال
امل�صرح بها قانونا .
املــادة ( ) 91
يجب على الطالب االلتزام بالزي املدر�سي والزي الريا�ضي املعتمد من املديريــة  /املحافظــة
التعليمية بح�سب الأحوال وفق اال�شرتاطات التي ت�ضعها املديرية  ،ويحظر عليه احل�ضور
�إىل املدر�سة بزي مغاير  ،وتعد خمالفة ذلك موجبا مل�ساءلة الطالب .
-540-

املــادة ( ) 92
يحظر على املرخ�ص له ف�صل الطالب م�ؤقتا ملدة تزيد على ( )3ثالثة �أيام � ،أو ف�صله نهائيا ،
�أو �إجباره على ترك املدر�سة اخلا�صة دون احل�صول على موافقة كتابية من الوزارة .
املــادة ( ) 93
يحظ ــر علــى املدر�ســة اخلا�صــة التع ــر�ض لأي طالــب بالعقــاب البدنــي  ،ويتحمــل مرتكــب
هذا الفعل امل�س�ؤولية ال�شخ�صية .
املــادة ( ) 94
ين� أش� فـي كل مدر�سة خا�صة جمل�س لأولياء �أمور الطلبة  ،وي�صدر ب�شروط و�إجراءات
و�ضواب ــط ت�شكيل ــه  ،وتنظيــم عملــه  ،وحتديد اخت�صا�صــه ق ــرار مــن الوزي ــر  ،على �أن يكـون
رئي�س املجل�س ممثال لأولياء الأمور �أمام الوزارة .
املــادة ( ) 95
يحق لكل ويل �أمر االطالع على كل �سجل مدر�سي يكون متعلقا بالطالب  ،وذلك وفقا
للإجراءات وال�ضوابط التي حتددها الالئحة الداخلية للمدر�سة اخلا�صة .
الف�صـــل الثامـــن
نظــام تقويــم الطلبــة واالمتحانـــات
املــادة ( ) 96
يعـ ــد املرخــ�ص لــه نظام تقومي الطلبة وفق ال�شروط وال�ضوابط التـي حتددها الــوزارة ،
وال يكون هذا النظام نافذا �إال بعد اعتماده من الوزارة  ،ويجوز للمرخ�ص له تطبيق نظام
تقومي الطلبة املتبع فـي املدار�س احلكومية  ،وذلك بعد موافقة كتابية من الوزارة .
املــادة ( ) 97
يلتزم املرخ�ص له بتطبيق التقومي ال�سنوي املتبع فـي املدار�س احلكومية  ،ويجوز �أن يكون
له تقومي �سنوي خا�ص به يقوم ب�إعداده وفق ال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الوزارة ،
وال يكون هذا النظام نافذا �إال بعد اعتماده من الوزارة .
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وال يجوز للمرخ�ص له �إجراء �أي تعديل على التقومي ال�سنوي املعتمد له �إال بعد موافقة
الوزارة كتابة على ذلك  ،على �أن يلتزم ب�إخطار �أولياء الأمور بالتعديل خالل �أجل ال يتجاوز
( )3ثالثة �أيام من تاريخ �إخطاره مبوافقة الوزارة على التعديل .
املــادة ( ) 98
يك ـ ــون املرخـ ــ�ص ل ـ ـ ــه م�س ـ ـ ـ�ؤوال م�س�ؤولي ــة كامل ـ ــة ع ــن �إدارة االمتحانـ ـ ـ ــات وت�صحيحهـ ــا ،
وعليه �أن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل ح�سن �سري نظامها  ،ويعد ثبوت ت�ساهل املدر�سة
اخلا�صة فـي املراقبة والت�صحيح خمالفة لبنود هذه الالئحة ت�ستوجب امل�ساءلة القانونية .
الف�صـــل التا�ســـع
الأمــن وال�سالمــة وال�صحــة
املــادة ( ) 99
يلت ــزم املرخ ــ�ص ل ــه بتوفـيــر بيئــة �صحيــة و�آمنــة فـي جمي ــع �أرجــاء املدر�س ــة اخلا�ص ــة ،
وخاليــة من �أي خماطــر .
املــادة ( ) 100
يلتزم املرخ�ص له ب�شروط ومتطلبات الأمن وال�سالمة وال�صحة ال�صادرة عن اجلهات
املخت�صة  ،وعليه االحتفاظ مبا يفـيد قيام هذه اجلهات ب�أعمال التفتي�ش والرقابة املنوطة
بها قانونا  ،واملالحظات التي �أبدتها � ،إن وجدت .
املــادة ( ) 101
يج ــب �أن تك ــون املدر�س ــة اخلا�ص ــة جمه ــزة ب�أنظم ــة حماي ــة متكاملـ ــة وفعالـ ــة  ،للوقايــة
من احلريق والك�شف عن ــه  ،وتك ــون مطابق ــة لل�شروط واملوا�صفات التي ت�ضعهــا اجلهات
املخت�صــة  ،وعل ــى املرخ ــ�ص له االحتفاظ مبــا يفـيد قيام هذه اجلهات ب�أعمال التفتي�ش
والرقابة املنوطة بها قانونا  ،واملالحظات التي �أبدتها � ،إن وجدت .
ويجب على املرخ�ص له اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة التي تكفل �أمن و�سالمة الطلبة
والعاملني باملدر�سة اخلا�صة والزائرين وغريهم ممن يتواجدون فـيها مبا فـي ذلك تركيب
كامريات و�أجهزة مراقبة �أمنية وت�شغيلها طوال اليوم  ،على �أن تغطي جميع املقار واملباين
واملرافق .
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املــادة ( ) 102
يجب �أن تكون لدى املدر�سة اخلا�صة خطة �إدارة الأزمات والإخالء الآم ــن فـ ــي حاالت
الطوارئ  ،على �أن تقوم بتدريب الطلبة والعاملني بها على �إجراءات الإخ ــالء الآم ــن
وتنفـيذه فعليا مرتني على الأقل خالل العام الدرا�سي .
املــادة ( ) 103
يجب على املرخ�ص له فـي حالة توفـريه خدمة النقل للطلبة �أن يراعي متطلبات الأمن
وال�سالمة التي حتددها الوزارة  ،و�إجراء �صيانة دورية للمركبات التي ت�ستخدم فـي هذا
الغر�ض .
املــادة ( ) 104
ي�شرتط فـيمن يعني �سائقا للمركبات التي ت�ستخدم فـي نقــل الطلب ــة �أن يك ــون حام ــال
رخ�صة ال�سياقة املطلوبة  ،ولديــه خبــرة ال ت ــقل ع ــن ( )5خم ــ�س �سن ــوات بع ــد احل�ص ــول
على هذه الرخ�صة  ،ومل ي�سب ــق احلك ــم عليــه فـي جناية � ،أو فـي جرمية خملة بال�شرف
�أو الأمان ــة � ،أو فــي جرميــة تــهدد بطبيعتها �سالمة الطلبة و�أمنهم  ،ما مل يكن قد رد
�إليه اعتباره  ،و�أن يكون مدربا على مواجهة حرائق ال�سيارات  ،وعلى اال�ستخدام الأمثل
لطفايات احلريق .
املــادة ( ) 105
يج ــب عل ــى املرخ ــ�ص ل ــه �أن يوف ــر م�شرف ــا واحــدا على الأقل لكل مركبة فـي �أثناء نقلها
للطلبة  ،يكون م�س�ؤوال عن احلفاظ على �أمنهم و�سالمتهم خالل وجودهم فـي املركبة
حتى و�صولهم وت�سليمهم �إىل املوظف امل�س�ؤول باملدر�سة اخلا�صة �أو �إىل �أولياء �أمورهم ،
ويجب على امل�شرف الت�أكد ب�صفة خا�صة من �صعود الطلبة �إىل املركبة ونزولهم منها ،
وخلوها نهائيا من �أي طالب عند و�صولها .
املــادة ( ) 106
يجـب علـى املرخـ�ص لـه فــي حالـة تقدميـه خلدمـة الطعـام املدر�سـي �أن يـكون هـذا الطعـام
�صحيـا ويحتـوي علـى كافـة العنا�صـر الغذائيـة الأ�سا�سيـة  ،كمـا يجـب عليـه االلتـزام التــام
باال�شرتاطات التي حتددها الوزارة واجلهات املخت�صة فـي هذا ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 107
يلت ــزم املرخ ــ�ص ل ــه بنق ــل الطال ــب �إل ــى أ�ح ــد امل�ست�شفـي ــات ومعاجلت ــه ف ــي حال ــة �إ�صابتــه
�أو تعر�ضه لأي �أذى �أو مر�ض فـي �أثناء اليوم الدرا�سي ا�ستوجب نقله فورا �إىل امل�ست�شفى ،
على �أن يتحمل ول ــي أ�م ــر الطال ــب تكالي ــف الع ــالج  ،وفــي حال ــة �إذا كانــت �إ�صابــة الطالــب
�أو تعر�ض ــه لـ ـلأذى �أو امل ــر�ض يرجــع لفعــل املرخــ�ص لــه �أو ب�سبــب تق�صــري �أو �إهمال منه ،
فـيتحمل فـي هذه احلالة تكاليف العالج  ،وذلك مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية املدنية .
الف�صـــل العا�شـــر
الفعاليــات والأن�شطــة املدر�سيــة
املــادة ( ) 108
يجب على املرخ�ص له غر�س حب الوطن وال�سلطان  ،ورفع علم الدولة فـي طابور ال�صباح
فـي مكان رئي�سي ظاهر  ،ويجب على �أع�ضاء الهيئتني التدري�سية والإدارية وكذلك الطلبة
�إظهار التوقري واالحرتام للن�شيد الوطني للدولة  ،ويردد فـي بداية كل طابور �صباحي .
املــادة ( ) 109
يجـب على املرخـ�ص لــه العمـل على تعزيـز القيــم والهويــة العمانيــة مـن خــالل املمار�ســات
والفعاليات والأن�شطة املدر�سية .
املــادة ( ) 110
يجوز للمرخ�ص له تنفـيذ الفعاليات والأن�شطة املدر�سية داخل املدر�سة �أو خارجها  ،وذلك
بعد احل�صول على موافقة كتابية من املديرية �أو املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 111
يج ــب �أن يك ــون مــن �ضم ــن الفعالي ــات والأن�شطـ ـ ــة املدر�سي ـ ــة ال ــتي ينفذه ــا املرخ ــ�ص لـ ــه
العمــل التطوعــي وخدمــة املجتم ــع .
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الف�صـــل احلـــادي ع�شــر
الر�ســـوم الدرا�سيــة
املــادة ( ) 112
يجب على املرخ�ص له فور احل�صول على الرتخي�ص �أن يتقدم �إىل الوزارة بطلــب اعتمــاد
الر�سوم الدرا�سية املرفقة بطلب الرتخي�ص  ،وال يجوز للمرخــ�ص لــه الإعــالن عــن هذه
الر�سوم �أو ال�شروع فـي حت�صيلها قبل اعتمادها من الوزارة .
ويجــوز للــوزارة تعدي ــل قيمــة تـلك الر�س ــوم بالزي ــادة � ،أو النق�صــان .
املــادة ( ) 113
ال يجـ ــوز للمرخ ــ�ص لـ ــه حت�صيـ ــل �أي ر�س ـ ــوم علــى مــا يق ــوم ب ــه م ــن �أن�شط ــة �أو خدم ــات ،
�إال بعــد موافقــة كتابي ــة مــن ال ــوزارة .
املــادة ( ) 114
يجــوز للمرخــ�ص لــه �أن يتقــدم �إلــى املديريــة  /املحافظـ ــة التعليمية بطل ــب زي ــادة الر�س ــوم
الدرا�سي ــة خ ــالل الفت ــرة املح ــددة  ،وذلــك علــى النمــوذج املعد لهذا الغر�ض  ،وال يرتتب
على تقدميه �أي التزام فـي مواجهة الوزارة باملوافقة عليه .
املــادة ( ) 115
يجب على املرخ�ص له �أن يعلن عن الر�ســوم الدرا�س ــية  ،ور�س ــوم الفعالي ــات  ،والأن�شطة
املدر�سية  ،واخلدمات التي يقدمها  ،وطريقة �سدادها  ،فـي مكان ظاهر باملدر�سة اخلا�صة ،
وعلى موقعها الإلكرتوين  ،وذلك قبل فتح باب الت�سجيل فـي العام الدرا�سي اجلديد ب�شكل
وا�ضح و�صريح  ،مع حتديد ما يح�صل منها بكل ق�سط  ،وال يجوز له حت�صيل �أي ر�سوم
بالزيادة عن احلد املعتمد له من الوزارة  ،و�إال كان ملزما برد ما ح�صل عليه بالزيادة .
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املــادة ( ) 116
م ــع مراعـ ــاة حك ــم املــادة ( )92م ــن ه ــذه الالئح ــة  ،ال يجوز ف�صل الطالب �أو حرمانه
من دخول �أي امتحان مبا فـي ذلك امتحان �آخر العــام الدرا�ســي ب�سب ــب الت�أخي ــر �أو ع ــدم
دفع الر�سوم الدرا�سية �أو �أي ر�سوم �أخرى �أو �أي ق�سط منها  ،ومع ذلك يجوز للمرخ�ص له
حجب النتيجة عن الطالب حلني �إجراء الت�سوية اخلا�صة باملبالغ امل�ستحقة .
ويجوز للمرخ�ص له االمتناع عن ت�سجيل الطالب فـي العام الدرا�سي اجلديد �إذا مل تتم
الت�سوية امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،وتتوىل الوزارة فـي هــذه احلالة نق ــل الطال ــب
�إىل �إحدى املدار�س احلكومية .
الف�صـــل الثانـــي ع�شــر
املخالفـات واجلـــزاءات
املــادة ( ) 117
يج ــوز بق ــرار من ال�سلطـ ــة املخت�ص ــة باالتف ــاق مــع الوزيــر  ،منــح بعــ�ض موظف ــي ال ــوزارة
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية بالن�سبة �إىل اجلرائم التي تقع فـي املدر�سة اخلا�صة .
املــادة ( ) 118
يجوز ملوظفـي الوزارة املخت�صني الدخول �إىل �أي مكان فـي املدر�سة اخلا�صة املرخ�ص لها
وفـي �أي وقت بغر�ض القيام ب�أعمال املتابعة والإ�شراف الفني والإداري  ،واتخاذ �أي �إجراءات
�أخرى تعترب �ضرورية لتحقيق �أغرا�ض هذه الالئحة .
ويحظـر علـى املرخـ�ص لـه �أو �أي �شخـ�ص �آخـر �أن مينـع �أو يحـاول �أن مينـع موظف ــي الــوزارة
من القيام باملهام وال�صالحيات املنوطة بهم طبقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 119
مع عدم الإخالل بحكم املــادة ( )4من املر�سوم ال�سلطاين رقم  77/68ب�إن�شاء املدار�س
اخلا�صــة  ،تــقوم الوزارة ف ــي ح ــال خمالف ــة املدر�سة اخلا�صة لأي من �أحكام هذه الالئحة
�أو لأي من ال�شروط التي منح الرتخي�ص على �أ�سا�سها ب�إنذار مالك املدر�سة لإزالة املخالفة
خالل املدة املحددة بالإنذار  ،ف�إذا مل يقم ب�إزالتها �أو تكرر وقوعها �أنذرته الوزارة �إنذارا
�أخريا  .وفـي حال ا�ستمرار املخالفة يجوز للوزير بعد موافقة جمل�س التعليم توقيع �أي
من اجلزاءات الآتية تبعا جل�سامة املخالفة  ،ويجوز �إيقاع اجلزاء دون �إنذار فـي املخالفات
اجل�سيمة �أو غري القابلة للت�صحيح :
 - 1خفـ ـ ــ�ض الر�سـ ـ ـ ــوم الدرا�سيـ ـ ــة املعتمــدة مــن الـ ـ ــوزارة ب ـم ـ ــا ال يتج ـ ــاوز ()%25
خم�سـ ــة وع�شري ــن باملائــة مــن قيمتهــا .
 - 2حظر زيادة الر�سوم الدرا�سية ملـ ــدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أعوام درا�سية .
 - 3وقف قبول الطلبة امل�ستجدين باملدر�سة اخلا�صة ملدة عام درا�سي �أو �أكرث .
 - 4توقيـع غرامــة �إداريــة علــى املرخــ�ص له ال تقــل عــن ( )500خم�سمائــة ريــال عمانــي ،
وال تزيــد علــى ( )5000خم�سـة �آالف ريـ ــال عمان ـ ــي  ،ويجوز م�ضاعف ـ ــة العقوب ـ ــة
عند تكرار املخالفات .
 - 5تخفـي�ض ال�صفوف الدرا�سية للمدر�سة اخلا�صة .
� - 6إلغاء ترخي�ص املدر�سة اخلا�صة .
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وزارة التعليــم العالــي
قـــرار وزاري
رقــم 2017/29
ب�إ�صدار النظام الأكادميي لكليات العلوم التطبيقية
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ،
و�إلـى الالئحـ ــة التنفيذيـ ــة للمر�س ــوم ال�سلطان ــي رقـ ـ ــم  2007/62بتنظيـ ــم كلي ـ ــات العلـ ــوم
التطبيقية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/13
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام النظام الأكادميي لكليات العلوم التطبيقية  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف النظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به فـي الف�صل الدرا�سي من العام الأكادميي
 2018 -2017الذي يلي تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :من ربيــع الثانــي 1438هـ
املوافـــــق  26 :من ينايـــــــــــــــــر 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1181
ال�صادرة فـي 2017/2/12م
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د .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ــرة التعلي ــم العال ــي

النظام الأكادميي لكليات العلوم التطبيقية
الف�صل الأول
تعريفــــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــــــوزارة :
وزارة التعلي ــم العال ـ ــي .
الـكـليــــــة :
كلية العلوم التطبيقية ب�إحدى حمافظات ال�سلطنة .
املـديـريـــة :
املديرية العامة للكليات .
املديــر العــام :
مدير عام الكليات .
الدائـــــــرة :
دائ ــرة الربامــج الأكادميي ــة .
جمل�س الأمنـــــاء :
جملــ�س �أمنــاء الكلي ـ ــات .
املجل�س الأكادميي :
املجل�س الأكادميي للكليــات .
املجل�س :
جملـ�س الكليـة .
العـميـــــد :
عميــد الكليــة .
الق�ســــــم :
الق�ســم الأكادميــي فـي الكليــة .
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الربنامج الت�أ�سي�سي :
برنامج متهيدي يهدف �إىل تطوير مهارات الطالب فـي اللغة الإجنليزية واحلا�سب الآيل
والريا�ضيات  ،وميكن فـيه �إ�ضافة �أو حذف �أي مهارات بناء على موافقة املجل�س الأكادميي .
الربنامج الأكادميي :
برنامج ي�سجل فـيه الطالب  ،ويدر�سه  ،ويتخرج منه بدرجة علمية  ،ويتكون من عدد من
املقررات ذات ال�ساعات املعتمدة  ،والتي تقي�س كمية العبء الدرا�سي للطالب .
درجة البكالوريو�س :
درجة علمية متنح فـي �أي تخ�ص�ص  ،على �أن يجتاز الطالب الربنامج الأكادميي بنجاح ،
وذلك وفق عدد ال�ساعات املعتمدة بالكلية .
درجة الدبلـــوم :
درجة علمية متنح فـي �أي تخ�ص�ص  ،على �أن يجتاز الطالب الربنامج الأكادميي بنجاح ،
وذلك وفق عدد ال�ساعات املعتمدة بالكلية .
الف�صل الدرا�ســي :
فرتة زمنية مقدارها (� )17سبعة ع�شر �أ�سبوعا  ،تت�ضمن (� )2أ�سبوعني لالمتحانات  ،على
�أن يق�سم �إىل ( )2ف�صلني درا�سيني �أحدهما ف�صل اخلريف  ،والآخر ف�صل الربيع .
الف�صل ال�صيفـي :
فرتة زمنية مقـ ــدارها ( )8ثمانية �أ�سابيع  ،منها (� )1أ�سبوع واحد لالمتحانات .
الت�سجيل :
العملية التي يقوم من خاللها الطالب باختيار املقررات وفقا لتوجيهات املر�شد الأكادميي ،
ووفقا للخطة الدرا�سية  ،ويتم قيده ر�سميا بتلك املقررات .
املقرر الدرا�سي :
منهج درا�سي حمـدد الأهــداف  ،واملحتويــات  ،والن�شاط ــات النظريــة  ،والعمليــة  ،وهو وحــدة
تعليميــة مرتبطــة مع املقــررات الأخــرى  ،وله رمــز  ،ورقــم خا�ص به  ،و�ســاعــات معتمــدة ،
و�ساعات تدري�سية .
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املقرر املكافئ :
هــو املقرر الذي يت�ضمــن ن�صــف امل ــادة العلمي ــة للمق ــرر الأ�صل ــي على الأق ــل  ،ويكـ ــون من
التخ�ص�ص نف�سه  ،وم�شابها ملكونات املقرر الأ�صلي  ،وم�ستواه العلمي .
املقرر البديل :
هو املق ــرر الذي يت�شابــه مع املقــرر الأ�صلــي  ،ويك ــون قريب ــا من ــه فـي املحتـ ــوى  ،وامل�ست ــوى
العلمي  ،والعمق املعرفـي  ،بحيث ي�سجل فـيه الطالب بدال من املقرر الأ�صلي .
خطة متطلبات التخرج :
جمموع ـ ــة من املق ـ ـ ــررات الدرا�سيـ ـ ــة التي يجـ ــب �أن يكمله ــا الطال ــب بنج ــاح لنيل درجت ــي
البكالوريو�س � ،أو الدبلوم .
اخلطة الدرا�سيـة :
جمموعة من املقررات الدرا�سية املوزعة على عدد من الف�صول الدرا�سية .
املتطلب ال�سابــق :
مقرر درا�سي يجب على الطالب درا�سته قبل الت�سجيل فـي املقرر الآخر .
العبء الدرا�ســي :
جمموع ال�ساعات املعتمدة للمقررات التي ي�سجـلها الطالب فـي ف�صل ما .
املالحظة الأكادميية :
احلالة الأكادمييــة التي يو�ضــع فـيها الطالــب فـي الف�صــل الدرا�ســي الذي يلي انخف ــا�ض
معدله الرتاكمي عن . 2٫00
املعدل الف�صلي :
معــدل القي ــم العدديـ ــة لتقدي ــرات املقررات التــي در�سه ــا الطال ــب جناح ــا ور�سوبا فـي ذلك
الف�صل .
املعدل الرتاكمــي :
معدل القيم العددية لتقديرات جميع املقررات التي در�سها الطالب جناحا ور�سوبا حتى
تاريخ ح�ساب ذلك املعدل .
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ال�ساعة املعتمــدة :
وحــدة قيــا�س علميــة للزمــن املحــدد لدرا�ســة املق ــرر  ،وترتج ــم عمليا فـي عــدد ال�ساع ــات
التدري�سي ــة الأ�سبوعيــة لذلك املقرر على مــدى ف�ص ــل درا�ســي كامــل  ،مدة كل �ساعة ()50
خم�سون دقيقة على الأقل .
ال�ساعات املعتمدة املحولة :
هي ال�ساعات التي متنح للطالب نظري مقررات درا�سية در�سها فـي م�ؤ�س�سات تعليم عال
�أخرى معرتف بها بعد اجتياز دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله .
امتحان التحدي :
امتحان تقوميي �شامل ملكونات و�أهداف املقرر .
معدل نقاط التقدير :
هو معدل متو�سط تقريبي يلخ�ص م�ستويني من الن�شاطات الف�صلي والرتاكمي فـي نهاية
كل ف�صل درا�سي .
الف�صل الثاين
قـواعـد القبـول  ،وانتقال الطلبة  ،وتغيري الربنامج الأكادميي
املــادة ( ) 2
�أ  -يتم قبول الطلبة العمانيني فـي الكلية عن طريق مركز القبول املوحد  ،وفقا ملعايري
القبول والإجراءات املتبعة فـي املركز .
ب  -يت ــم قبول الطلبــة غي ــر العمانيني فــي الكلي ــة عن طريق الربنامج العماين للتعاون
الثقافـي والعلمي � ،أو برنامج التبادل الطالبي � ،أو املنح الدرا�سية � ،أو غريها من الربامج
املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
ج  -يتم قبول الطلبة املحولني من م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى  ،وفقا لل�شروط الواردة
فـي املادة ( )6من هذا النظام .
املــادة ( ) 3
أ�  -ي�شرتط لاللتحاق بربنامج البكالوريو�س اجتياز الربنامج الت�أ�سي�سي بنجاح  ،وفـي
حالة عدم اجتياز الطالب للربنامج  ،يلغى قيده من الكلية .
ب  -ال تدخل درجات مقررات الربنامج الت�أ�سي�سي فـي ح�ساب املعدالت الف�صلية والرتاكمية
للطالب  ،وتو�ضع فـي �سجل عالماته ناجح �أو غري ناجح .
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املــادة ( ) 4
أ�  -تن� أش� باملديرية جلنة ت�سمى ( جلنة انتقال الطلبة ) ي�صدر بت�شكيلها  ،ونظام عملها
قرار من املدير العام برئا�سته  ،وع�ضوية ممثلني عن الكليات  ،وذلك للنظر فـي طلبات
انتقال الطلبة من كلية �إىل �أخرى فـي الربنامج ذاته �أو من برنامج �إىل �آخر  ،واتخاذ
القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها  ،و�إبالغ الكليات بذلك  ،وجتتمع اللجنة قبل نهاية كل ف�صل
درا�سي .
ب  -يقدم طلب االنتقــال �إىل مركز القبول والت�سجيــل بالكليــة بـدءا من الأ�سبــوع ال�سـاد�س
من كل ف�صل درا�سي  ،وترفع الطلبات بعد ا�ستيفاء البيانات املطلوبة فـي موعد �أق�صاه
الأ�سبـوع العا�شـر مـن الف�صـل الدرا�سـي ذاتـه �إىل جلنـة انتقــال الطلبـة  ،التخـاذ القـرار
املنا�سب فـي هذا ال�ش�أن .
ج  -ي�شت ــرط النتقــال الطلبــة املقبولي ــن وامل�سجليــن من كلي ــة �إل ــى �أخـ ــرى ف ــي الربنامـ ــج
الأكادميي ذاته �أو من برنامج �أكادميي لآخر  ،ما ي�أتي :
� - 1أن تنطبــق على الطالــب �شروط القب ــول املعمـ ــول بها فـ ــي مرك ــز القب ــول املوحـ ــد
فـي العام الأكادميي الذي قبل فـيه الطالب .
 - 2توافر �شاغر بالكلية التي يرغب فـي االنتقال �إليها .
� - 3أال يرتتب على االنتقال جتاوز احلد الأعلى لأعداد الطلبة فـي الربنامج الأكادميي .
� - 4أي �شروط �أخرى تقررها اللجنة فـي هذا ال�ش�أن .
د  -فـي حالة املوافقة على نقل الطالب من كلية �إىل �أخرى يعتمد �سجله الأكادميي كامال
�إذا مت قبوله فـي التخ�ص�ص والربنامج الأكادميي نف�سه .
هـ  -يتحمــل الطالــب �أي ت�أخري فـي تخرجــه فـي املدة الزمنيــة الق�صــوى املحددة للتخــرج ،
واملو�ضحة فـي املادة ( )41من هذا النظام  ،نتيجة انتقاله من كلية �إىل �أخرى .
املــادة ( ) 5
أ�  -ت�شكــل بالكليــة جلنــة ت�سمــى (جلنـة تغييـر الربنامج الأكادميي والتخ�ص�ص للطلبة)
ي�صدر بت�شكيلها  ،ونظام عملها قرار من العميد برئا�سته  ،وع�ضوية �أحد م�ساعدي
العميد  ،وممثلني عن كل من الأق�سام الأكادميية املعنية  ،ومركز القبول والت�سجيل ،
وذلك للنظ ــر فـي طلب ــات تغيي ــر الربنامج الأكادميي والتخ�ص�ص املقدمة من طلبة
الكلية  ،والبت فـيها فـي مدة �أق�صاها نهاية الأ�سبوع الأول من بداية الف�صل الدرا�سي .
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ب  -يجوز للطلبة امل�سجلني فـي برنامج �أكادميي ما التغيري �إىل برنامج �أكادميي �آخر فـي
الكلية نف�سها �أو من تخ�ص�ص �إىل �آخر فـي الربنامج الأكادميي نف�سه  ،وفقا لل�شروط
الآتية :
� - 1أن يكون الطالب م�ستوفـيا �شروط القبول املعمول بها فـي مركــز القبــول املوحد
فـي العام الأكادميي الذي قبل فـيه الطالب .
� - 2أن يكون الطالب م�ستوفـيا �شروط التخ�ص�ص الذي يرغب فـي التغيري �إليه .
� - 3أن يكون الطالب قد اجتاز الربنامج الت�أ�سي�سي بنجاح .
ج  -فـي حالة حمدودية الأماكن  ،وت�ساوي املتقدمني فـي حتقيق ال�شرطني الأول والثاين ،
ف�إنه ي�ؤخذ باملعدل الرتاكمي الأعلى .
د  -فـي حالة املوافقة على تغيري الربنامج الأكادميي �أو التخ�ص�ص  ،يح�سب للطالب جميع
املقررات التي در�سها وجنح فـيها  ،والتي تقع �ضمن خطته الدرا�سية اجلديدة  ،وتدخل
تقديرات املقررات التي ح�سبت له فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي .
هـ  -تظهر جميع املقررات التي در�سها الطالب وجنح فـيها  ،وال تقع �ضمن خطته الدرا�سية
فـي ك�شف درجاته  ،وال تدخل فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي .
و  -يحق للطالب تغيري الربنامج الأكادميي �أو التخ�ص�ص ملرة واحدة فقط .
ز  -تتم معادلة املقررات التي در�سها الطالب فـي التخ�ص�ص ال�سابق باملقارنة مع التخ�ص�ص
الذي انتق ــل �إليه الطالــب من قبل الأق�سـ ــام املعني ــة  ،بالتن�سي ـ ــق مع مرك ــز القبـ ــول
والت�سجيل .
ح  -يجب �أال تزيد مدة الدرا�سة فـي الكلية فـي كال الربناجمني �أو التخ�ص�صني عن احلد
الأق�صى املن�صو�ص عليه فـي هذا النظام .
املــادة ( ) 6
أ�  -يجوز انتقال الطلبة من م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية الأخرى �إىل الكليات  ،وفقا
لل�شروط الآتية :
� - 1أن يكــون الطالب م�ستوفـيا �شروط القبول املعمول بها فـي مركز القبول املوحد
فـي العام الأكادميي الذي قبل فـيه .
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� - 2أن يتوفر مقعد �شاغر بالكلية التي يرغب فـي االلتحاق بها .
� - 3أن يكون الطالب قد �أنهى ( )2ف�صلني درا�سيني من الربنامج الأكادميي على الأقل
بنجاح  ،وح�صل على تقدير ال يقل عن جيد فـي امل�ؤ�س�سة املنقول منها .
� - 4أن يــدر�س الطالــب ما ال يقــل عــن ( )%50خم�سيــن باملائــة من ال�ساعــات املعتمــدة
بالكلية لنيل الدرجة العلمية .
ب  -تقوم الدائرة بعد الت�أكد من ا�ستيفاء الطالب لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي البند (�أ)
من هذه املادة بتحويل الطلب �إىل الكلية التي يرغب الطالب فـي التحويل �إليها .
ج  -تتــم معادلة املقررات التي در�سهــا الطالــب مبا يكافئهــا فـي الكليــة التـي يرغب فـي
التحويل �إليها من قبل الق�سم املخت�ص بالكلية .
د  -حتت�سب ال�ساعات املعتمدة املحولة التي در�سها الطالب بنجاح  ،ومتت معادلتها �ضمن
متطلبات الدرجة  ،وال تدخل فـي احت�ساب املعدل الرتاكمي .
هـ � -إذا رغب الطالب فـي الت�سجيل فـي مقرر �سبق له احل�صول فـيه على �ساعات حمولة ،
وذلك لرفــع تقديــره فـي هــذا املقــرر  ،ف ـ�إن تقـدي ــر (ت) يظ ــل �ساري ــا حتى نهايــة فت ــرة
احلذف والإ�ضافة املقررة  ،ومن ثم يتم احت�ساب التقدير الذي ح�صل عليه الطالب
فـي االمتحان النهائي فـي نهاية الف�صل الدرا�سي .
املــادة ( ) 7
أ�  -يجوز للطالب �أن يتقدم المتحان التحدي بناء على اخلربة الأكادميية �أو العملية
احلا�صل عليها بعد دبلوم التعليم العام  ،والذي يظهر امتالكه للمهارات واملعارف فـي
مقرر درا�سي معني من اخلطة الدرا�سية .
ب  -يح ـ ــدد الق�س ـ ــم املقـ ــررات الت ـ ــي من املمك ــن �إخ�ضاعه ــا المتح ـ ــان التحـ ــدي � ،شريطـ ــة
�أال يتجاوز عددها ( )3ثالثة مقررات بعدد �ساعاتها كحد �أق�صى .
ج  -يعقد امتحان التحدي خالل الف�صل الدرا�سي الأول من اخلطة الدرا�سية للربنامج
الأكادميي للطالب فـي بداية درا�سته للمقررات ذات ال�ساعات املعتمدة  ،وميكن ملدر�س
املقرر الت�أكد من ذلك ب�إجراء مقابلة �أو اختبار �شفهي �أو اختبار حتريري �أو �إثبات ذلك
عمليا .
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د  -فـي حالــة ح�صــول الطال ــب على تقديــر (ج) ف�أعلــى فـي امتحــان التحــدي  ،يتم و�ضع
تقدير (ناجح) فـي املقرر فـي ك�شف عالمات الطالب مع احت�ساب عدد ال�ساعات املعتمدة .
هـ  -ف ــي حال ــة ح�صول الطال ــب علــى تقدي ــر �أق ــل من (ج) فـي امتح ــان التح ــدي  ،ال يت ـ ــم
احت�ساب �أي �ساعات معتمدة  ،ويجب عليه الت�سجيل فـي ذلك املقرر .
املــادة ( ) 8
يجوز للطلبة املقيدين مب�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى التقدم للمديرية لدرا�سة بع�ض
املقررات ذات ال�ساعات املعتمدة فـي الكلية  ،وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن يح�صل الطالب على موافقة كتابية من امل�ؤ�س�سة التعليمية التي ينتمي �إليها ،
و�أن حتدد املقررات الدرا�سية املطلوبة .
 - 2حتدد الكلية �إمكانية الت�سجيل فـيها على �أ�سا�س الكفاءة فـي اللغة الإجنليزية ،
ووجود املقاعد ال�شاغرة  ،والنتائج الدرا�سية ال�سابقة .
 - 3موافقة الق�سم املخت�ص على تو�صيف املقرر املطلوب فـي م�ؤ�س�سته التعليمية .
املــادة ( ) 9
يجوز لطلبة الكلية درا�سة بع�ض املقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة فـي م�ؤ�س�سات
التعليم العايل الأخرى  ،لأجل حتقيق متطلباتهم اجلامعية  ،وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن تكون م�ؤ�س�سة التعليم العايل معرتفا بها وذات م�ستوى �أكادميي يعادل م�ستوى
الكلية .
 - 2موافقة الكلية التي يدر�س فـيها الطالب .
� - 3أن تقوم الكلية بتزويد الطالب بخطاب يحدد املقررات التي ميكن للطالب درا�ستها
وعدد ال�ساعات اخلا�صة بها  ،واملقررات املعادلة لها فـي اخلطة الدرا�سية .
� - 4أال تزيد ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة املحولة عن ( )30ثالثني �ساعة معتمدة كحد
�أق�صى للتخرج .
وفـي جمي ــع الأحــوال  ،يخ�ضــع الطالــب جلميــع النظــم واللوائــح الأكادمييــة املعمول
بها مب�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى  ،وعلى الطالب �أن يقدم للكلية ك�شفا ر�سميا
معتمدا بالدرجات احلا�صل عليها من امل�ؤ�س�سة التي در�س فـيها حتى يتم احت�ساب
املقررات .
وحتت�سب املقررات التي ح�صل الطالب فـيها على تقدير يعادل كحد �أدنى تقدير (ج)
فـي الكلي ــة  ،وتــدرج فـي ك�ش ــف درج ــات الطال ــب ك�ساعــات حمول ــة  ،وليــ�س كتقدي ــرات
فـي معدل نقاط التقدير .
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الف�صـل الثالـث
قواعــد الت�سجيــل
املــادة ( ) 10
أ�  -يكون نظام ال�ساعات املعتمدة هو نظام الدرا�سة فـي الكلية  ،ويتكون العام الأكادميي من
ف�صلني درا�سيني  ،هما ف�صل اخلريف  ،وف�صل الربيع  ،بالإ�ضافة �إىل الف�صل ال�صيفـي .
ب � -إذا ت�ضمنت الف�صول الدرا�سية �أن�شطة كالتدريب امليداين حتدد هذه الأن�شطة برقم
مق ــرر درا�ســي  ،ويتم �إدراجه ــا فـي اخلطة الدرا�سية  ،وفـي �سجــل الطالــب الأكادميي ،
ويجوز �أن تكون لتلك الأن�شطة �ساعات معتمدة .
املــادة ( ) 11
يقوم الق�سم بت�سليم الطالب خطط متطلبات التخرج  ،واخلطط الدرا�سية عند التحاقه
بالربنامج الأكادميي  ،وفـي حالة وجود �أي حتديث لهذه اخلطط يخطر الطالب بذلك ،
ويكون الطالب م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة عن جميع املتطلبات فـي تلك اخلطط .
املــادة ( ) 12
أ�  -يحدد الق�سم مر�شدا �أكادمييا لكل طالب  ،ويخطر مركز القبول والت�سجيل بالكلية
بذلك  ،ويلتزم املر�شد مبا ي�أتي :
 - 1م�ساعدة الطالب على اكت�شاف طاقاته وقدراته .
 - 2م�ساعدة الطالب على اختيار املقررات لكل ف�صل درا�سي مبا يتفق وخطته الدرا�سية
والنظام الأكادميي .
 - 3م�ساعدة الطالب على �إيجاد البدائل التي متكنه من احل�صول على الدرجة العلمية
فـي ح ـ ــال تعثــر م�س ــاره الدرا�س ـ ــي لأي �سبـ ــب مـن الأ�سبـ ــاب  ،وذلك ح�ســب اخلطـ ــة
الدرا�سية والنظام الأكادميي .
 - 4تقدمي الن�صح للطالب حول الأمور املتعلقة بدرا�سـته .
ب  -ي�شت ــرط موافق ــة املر�شـ ــد الأكادمي ــي على الت�سجيـ ــل املقت ــرح من قبل الطالــب فـي كل
ف�صل درا�سي  ،وم�ساعدته على و�ضع خـطة عالجية فـي حالة وقوعه حتت املالحظة
الأكادميية  ،بالت�شاور مع رئي�س الق�سم املعني  ،ورئي�س مركز القبول والت�سجيل بالكلية .
-557-

املــادة ( ) 13
أ�  -يكون احلد الأعلى للعبء الدرا�سي للطالب ( )18ثماين ع�شرة �ساعة معتمدة للف�صل
الدرا�سي  ،و( )9ت�سع �ساعات معتمدة للف�صل ال�صيفـي .
ب  -يجوز �أن يزيد العبء الدرا�سي للطالب على احلد الأعلى املن�صو�ص عليه فـي البند (�أ)
من هذه املادة مبا ال يتجاوز (� )21إحدى وع�شرين �ساعة معتمدة  -با�ستثناء الف�صل
ال�صيفـي  -وذلك فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا ح�صل الطالب فـي ف�صلني درا�سيني متتاليني  -بعبء درا�سي عادي ال يقل عن
( )15خم�س ع�شرة �ساعة معتمدة  -على معدل ف�صلي ال يقل عن (  )3٫00ثالث
نقاط .
� - 2إذا ح�صل الطالب على معدل تراكمي ال يقل عن ( )3٫00ثالث نقاط .
� - 3إذا كان الطالب فـي ف�صل التخرج .
� - 4إذا كان الطالب فـي ف�صل الربيع  ،ويتوقف تخرجه على الف�صل ال�صيفـي .
ج  -يكون احلد الأدنــى للعبء الدرا�س ــي للطالــب ( )12اثنتي ع�شــرة �ساع ــة معتمــدة فـي
الف�صل الدرا�سي .
وي�ستثنى من ذلك الطالب الذي يتوقف تخرجه فـي نهاية ذلك الف�صل على درا�سة
عدد �أقل من ال�ساعات املعتمدة  ،ويجوز فـي حاالت خا�صة يقدرها العميد بتو�صية من
الق�سم �أن يقل العبء الدرا�سي للطالب عن احلد الأدنى امل�سموح به مبا ال يقل عن ()9
ت�سع �ساعات معتمدة � ،أو عدد ( )3ثالثة مقررات درا�سية � ،أو (� )6ست �ساعات معتمدة
�أو ( )2مقررين درا�سيني فـي حالة عدم طرح مقررات له  ،و�إال ف�إنه �سيلغى ت�سجيله ،
ويعترب م�ؤجال حكما لذلك الف�صل .
د  -ال ي�سمح للطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية بالت�سجيل لأكرث من ( )13ثالث
ع�شرة �ساعة معتمدة  ،وال يقل عن ( )9ت�سع �ساعات معتمدة كحد �أدنى خالل الف�صل
الدرا�سي .
هـ  -ي�سمح للطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية  ،واملتوقع تخرجه فـي ذلك الف�صل
بالت�سجيل ملقرر �إ�ضافـي واحد فقط بعدد �ساعاته �إذا كان ذلك كافـيا لتخرجه .
-558-

املــادة ( ) 14
يقوم مركز القبول والت�سجيل بالإعالن عن مواعيد الت�سجيل لكل ف�صل درا�سي  ،ويجب
�أن يت�ضمن الإعالن حتديد مواعيد الت�سجيل  ،واجلداول الدرا�سية  ،وذلك قبل بدء فرتة
الت�سجيل .
أ�  -ال يجوز للطالب الت�سجيل فـي املقررات �أو الربامج الدرا�سية فـي احلاالت الآتية :
 - 1عدم وجود مقاعد �شاغرة .
 - 2تعار�ض فـي اجلدول الدرا�سي .
 - 3عدم ا�ستكمال �إجراءات القبول .
 - 4وجود عهدة غري معادة لدى الطالب .
 - 5عدم درا�سة متطلب �سابق .
� - 6إذا كان قد وقعت عليه عقوبة �أكادميية �أو ت�أديبية متنعه من الت�سجيل .
ب  -يتحمل الطالب م�س�ؤوليــة الت�أك ــد مــن ا�ستيفائــه للمتطلبات الأكادميية املعلن عنها ،
ويرتتب على عدم مراعاة ذلك �إلغاء ت�سجيله لبع�ض املقررات  ،ويتعني على الطالب
اتباع خطته الدرا�سية عند ت�سجيله للمقررات  ،وقد يرتتب على عدم اتباعه للخطة
الدرا�سية عدم متكنه من ت�سجيل جميع املقررات التي يرغب فـي ت�سجيلها  ،كما يجب
عليه االلتزام بتوجيهات املر�شد الأكادميي فـي هذا اخل�صو�ص  ،ويجوز للطالب �أن
يــدر�س مقــررا ومتطلبــه ال�سابــق فــي الف�صــل نف�ســه �إذا كان قد در�س املتطلب ال�سابق ،
ومل ينجح فـيه � ،أو كان تخرجه يتوقف على ذلك .
ج  -تنتهي فرتة الت�سجيل بنهاية دوام �آخر يوم قبل تاريخ بدء الدرا�سة  ،وي�سمح بالت�سجيل ،
ولفت ــرة ال تتج ــاوز (� )2أ�سبوعي ــن من ذلك التاريـ ــخ فـي حالـ ــة وجـ ــود ظروف قاهرة
للطالب  ،وذلك بناء على تو�صية رئي�س الق�سم املعني  ،ورئي�س مركز القبول والت�سجيل ،
وموافقة العميد .
د  -يجوز للطالب ح�ضور بع�ض املقررات فـي حالة وجود مقعد �شاغر كم�ستمع  ،دون
اخل�ضوع لالمتحانات  ،بعد موافقة رئي�س الق�سم الذي يتبع له املقرر  ،ومدر�س املقرر .
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هـ  -يقوم الطالب بالت�سجيل كم�ستمع خالل فرتة الت�سجيل  ،وال يحق له �أن يقوم بالتغيري
من م�ستمع �إىل �ساعات معتمدة � ،أو العك�س بعد فرتة احلذف والإ�ضافة املن�صو�ص
عليها فـي هذا النظام .
و  -يجوز للكلية �إلغاء الت�سجيل فـي املقررات التي مل يلتحق بها عدد كاف من الطلبة ،
وفقا للطاقة اال�ستيعابية للق�سم .
ز  -متنح الأولوية فـي ت�سجيل بع�ض املقررات ذات املقاعد املحدودة على النحو الآتي :
 - 1طلبة ال�سنة النهائية الذين يلزمهم درا�سة املقرر من �أجل التخرج .
 - 2الطلبة الذين يلزمهم درا�سة مقررات يت�ضمنها تخ�ص�صهم الدرا�سي .
 - 3الطلبــة الذي ــن اكت�سبـ ــوا عـ ــددا �أكب ـ ــر من ال�ساع ــات املعتمــدة املطلوبــة للح�صــول
على الدرجة العلمية .
 - 4الطلبة الذين هم فـي حاجة �إىل �إعادة مقررات .
 - 5وجود ظروف قاهرة لدى الطالب  ،وذلك بعد موافقة كل من رئي�س الق�سم املعني ،
ورئي�س مركز القبول والت�سجيل  ،واعتماد العميد .
املــادة ( ) 15
أ�  -يجوز للطالب حذف �أو �إ�ضافة مقرر � ،أو ا�ستبدال �آخر به � ،أو ا�ستبدال مقررات �أخرى
بجميــع املق ــررات التــي �سجلهــا خــالل الأ�سبــوع الأول من بــدء الدرا�ســة فـي كل ف�صــل
درا�ســي  ،وال يثبــت فـي �سجلــه الأكادمي ــي تقديــر (من�سحـب) (�س) من املق ــرر الــذي
حذفــه �أو ا�ستبدله خالل املدة املذكورة .
ب  -ال ي�سمح بانتقال الطالب امل�سجل فـي مقرر ما �إىل �شعبة �أخرى من املقرر نف�سه �إال فـي
حالة التعار�ض فـي برناجمه الدرا�سي الأ�سبوعي � ،أو �إلغاء ال�شعبة التي كان م�سجال
فـيها � ،أو �أي �أ�سباب �أخرى يقدرها العميد بالتن�سيق مع الق�سم املعني .
ج  -على الطالب الذي يرغب فـي حـذف �أو �إ�ضافة مقرر مـا �أن يح�صـل على موافقة املر�شد
الأكادميي  ،ب�شرط توفر املقعد ال�شاغر  ،و�أن يكون املقرر فـي حـدود العـبء الدرا�سي
امل�سموح به للطالب .
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د  -ال يجـوز �إ�ضافة �أي مقررات جديدة بعد انق�ضاء فرتة الأ�سبوع امل�شار �إليها فـي البند
(�أ) من هذه املادة �إال فـي حاالت فردية لظروف قاهرة على �أن تكون فـي موعد �أق�صاه
الأ�سبوع الثاين من الف�صل الدرا�سي  ،وذلك بعد موافقة كل من رئي�س الق�سم املعني ،
ورئي�س مركز القبول والت�سجيل  ،واعتماد العميد .
هـ  -يجوز للطالب االن�سحاب من درا�سة �أي مقرر حتى نهاية الأ�سبوع الثامن من بدايـة �أي
من الف�صلني الدرا�سيني (اخلريف  ،والربيع)  ،وحتى نهاية الأ�سبوع الرابع من بداية
الف�صل الدرا�سي ال�صيفـي  ،وفـي هذه احلالة يثبت له تقدير(من�سحب) (�س) بالن�سبة
للمقرر الذي ان�سحب منه  ،وذلك �إذا مل يتجاوز احلد الأعلى املن�صو�ص عليه للغياب ،
وال يدخل تقدير هذا املقرر فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي .
املــادة ( ) 16
أ�  -يجب ح�ضور الطالب فـي جميع املقررات التي ي�سجلها  ،ويقوم مدر�س املقرر بت�سجيل
ح�ضور وغياب الطال ــب  ،وبتنبيهه �شفهيا �إذا جتــاوزت مدة غيابــه ( )%5خم�ســة باملائــة
من ال�ساعات التدري�سية للمقرر  ،و�إنذاره كتابيا عن طريق مركز القبول والت�سجيل
�إذا جتاوزت املدة ( )%10ع�شرة باملائة من ال�ساعات امل�شار �إليها � ،سواء كان غيابه بعذر
مقبول �أو بعذر غري مقبول  .ويعد �أي مما ي�أتي �إنذارا كتابيا :
� - 1إر�سال بريد �إلكرتوين للطالب .
� - 2إر�سال ر�سالـ ــة ن�صي ــة لرق ــم هات ــف الطالـب امل�سجــلة بيانات ـ ــه ل ــدى مركــز القبـ ــول
والت�سجيل  ،على �أن يتحمل الطالب م�س�ؤولية حتديث بياناته ال�شخ�صية لدى
مركز القبول والت�سجيل .
 - 3الإعالن من خالل الأنظمة الإلكرتونية املعتمدة فـي الكلية .
 - 4الإعالن فـي لوحة الإعالنات بالكلية .
ب � -إذا تغيــب الطالــب �أكرث من ( )%20ع�شرين باملائــة من جمموع ال�ساع ــات التدري�سي ــة
للمقرر بعذر مر�ضي �أو قهري يقبله العميد يعترب الطالب من�سحبا من ذلك املقرر ،
ومينح تقدير (من�سحب) (�س) فـي ال�سجل الأكادميي .
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ج � -إذا تغيب الطالب �أكرث من ( )%20ع�شرين باملائة من جمموع ال�ساعات التدري�سية
للمق ــرر دون ع ــذر مر�ض ــي �أو قه ــري يقبل ــه العمي ــد يح ــرم من املقـ ــرر ومينـ ــح تقدي ـ ــر
(را�سب ب�سبب الغياب) (هـ �س) فـي �سجله الأكادميي .
د � -إذا تغيب الطالب عن ح�ضور اختبار معلن عنه من اختبارات �أعمال الف�صل بعذر مقبول ،
يجب علي ــه تقدمي هذا الع ــذر لرئي ــ�س الق�س ــم خ ــالل ( )3ثالثـة �أي ــام من تاري ــخ زوال
العذر لرفعه للعميد لالعتماد  ،وفـي حالة اعتماد هذا العذر يتم عقد اختبار تعوي�ضي
للطالـ ــب  ،و�إذا تغي ــب الطال ــب عن ح�ض ــور االختب ــار التعوي�ضــي املحــدد له يو�ضـع ل ــه
(�صفر) فـي هذا االختبار .
هـ � -إذا تغيـ ــب الطالـ ــب عن االمتحـ ــان النهائـ ــي املعلن عنه ملقرر مـا يو�ضــع لـه تقديــر
(غري مكتمل) (ك)  ،وعليه �أن يتقدم بعذره �إىل العميد خالل مدة �أق�صاها (� )1أ�سبوع
واحد من تاريخ عقد االمتحان  ،ف�إذا قبل العميد العذر �أخطر الق�سم املعني بذلك
لإبالغ املدر�س لإجراء امتحان اكتمال للطالب فـي مدة �أق�صاها (� )2أ�سبوعان من بداية
الف�صل الدرا�سي الذي يلي الف�صل الدرا�سي الذي مل يتقدم فـيه الطالب لالمتحان .
و  -فـي حالــة عــدم قبــول عــذر الطالــب عن الغي ــاب ير�ص ــد لــه مــدر�س املق ــرر (�صفـرا)
فـي االمتحان الذي تغيـب عنــه  ،وير�صــد ل ــه التقدي ــر النهائ ــي للمق ــرر وف ــق جممــوع
عالماته الف�صلية  ،ومدى حتقيقه لأهداف املقرر  ،وي�سري هذا احلكم الأخري �إذا مل
يتقدم الطالب بعذره �إىل العميد خالل مدة �أق�صاها (� )1أ�سبوع واحد من تاريخ عقد
االمتحان .
ز  -يعترب الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن امتحان نهائي من�سحبا من املقرر �إذا مل
يتقــدم لالمتح ــان النهائي فـي مدة ( )2الأ�سبوعني املن�صو�ص عليها فـي البند (هـ)
من هذه املادة ب�سبب عدم زوال العذر  ،ف�إذا زال العذر املقبول  ،ومل يتقدم الطالب
لأداء امتحان الإكمال لإزالة تقدير (غري مكتمل) (ك) فـي هذه املدة ير�صد له مدر�س
املقرر (�صفرا) فـي االمتحان النهائي الذي تغيب عنه  ،وير�صد له التقدير النهائي
للمقرر وفق جمموع عالماته الف�صلية  ،ومدى حتقيقه لأهداف املقرر .
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ح  -يجري ح�ساب املعدل الف�صلي واملعدل الرتاكمي للطالب دون اعتبار املقرر � ،أو املقررات
التي حتمل تقدير (غري مكتمل) (ك) .
ط  -يحــدد للطالــب الذي دخل االمتحــان  ،ومل ي�ستطــع �إكمال ــه لعذر طبـي يقبلــه العميــد
موعـد جديــد لت�أديــة االمتحــان فـي املقــررات التي تغيــب عنهـا  ،وذلك بعد زوال العــذر
الطبي مبا ال يتجاوز الأ�سبوع الثاين من بداية الف�صل الدرا�سي الذي يليه .
ي  -يجوز للطالب الغياب ب�سبب الأن�شطة الال�صفـية املعتمدة وفقا للآتي :
 - 1احل�صول على موافقة العميد  ،ومدر�س املقرر .
 - 2بالن�سبة للطالـب الواقــع حتــت املالحظ ــة الأكادمييــة  ،يجب عليــه احل�صــول على
موافقــة مدر�ســي املقــررات التـي يدر�سهــا الطالــب  ،ومر�شـده الأكادمي ــي  ،وميكــن
تعليق م�شاركة الطالب فـي هذه الأن�شطة مبوافقة العميد حتى خروجه من حتت
املالحظة الأكادميية  ،كما ي�شرتط فـي م�شاركة طلبة الربنامج الت�أ�سي�سي موافقة
رئي�س الق�سم املعني .
ك  -ال يح�سب �ضمن مدة الغيــاب التغيــب نتيجــة للإ�ضاف ــة املت�أخـرة لأحـد املقررات خالل
فرتة احلذف والإ�ضافة �أو امل�شاركـة املعتمــدة من العمي ــد فـي متثي ــل الكلي ــة داخليـ ــا
�أو خارجيا .
ل  -تطــبق فـي �ش ـ ـ�أن طلبـ ــة الربنامـ ــج الت�أ�سي�سـ ــي تعليم ــات الربنام ــج الت�أ�سيـ�سي املعتم ــد
من املجل�س الأكادميي للعام الأكادميي ذاته الذي قبل فـيه الطالب .
املــادة ( ) 17
�أ  -يجوز للطالب ت�أجيل درا�سته فـي الكلية م�ؤقتا مبا ال يجاوز ( )2ف�صلني درا�سيني � ،سواء
�أكانا مت�صلني �أم منف�صلني بناء على تو�صية من رئي�س مركز القبول والت�سجيل  ،وبعد
موافقة العميد  ،وذلك ب�سبب ظروف قاهرة  ،وعلى الطالب �أن يرفق بطلب الت�أجيل
الوثائق التي ت�ؤيد ذلك  ،وال حتت�سب فرتة الت�أجيل من احلد الأق�صى ملدة الدرا�سة
فـي الكلية .
ب  -يجـ ــوز للطالــب ت�أجيـ ــل درا�ستـ ــه بغـر�ض التدريــب فـي مواق ــع العمـ ـ ــل مبــا ال يتجـ ــاوز
( )2ف�صلني درا�سيني �سواء �أكانت مت�صلة �أم منف�صلة على �أن يكون الطالب قد �أكمل
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�أكث ــر م ــن (� )60ستي ـ ــن �ساع ــة معتم ــدة فـي برناجم ــه الأكادميــي  ،ومبع ــدل تراكمـ ــي
ال يقل عن ( ، )2٫7وبتو�صية من الق�سم الأكادميي  ،ومركز القبول والت�سجيل وموافقة
جملــ�س الكلي ــة �شريطــة تقدي ــم الطالــب الوثائــق التي تثبــت التحاقــه مبوقــع العم ــل
امل�سجــل به ر�سميا  .وال حتت�سب فت ــرة الت�أجيــل هــذه �ضم ــن فتــرة الت�أجيــل املذك ــورة
فـي البند (�أ) من هذه املادة .
ج  -ال يجوز للطالب الت�أجيل �إال بعد م�ضي ف�صل درا�سي من التحاقه بالكلية  ،وي�ستثنى
من ذلك الظروف القاهرة امل�ؤيدة بامل�ستندات الر�سمية  ،وذلك بعد موافقة العميد .
د  -يجب على الطالب الذي يرغب فـي ت�أجيل درا�سته �أن يتقدم بطلب �إىل العميد فـي
موعد �أق�صاه الأ�سبوع ( )14الرابع ع�شر من الف�صل الدرا�سي التخاذ القرار املنا�سب ،
ويجب البت فـي الطلب خــالل مــدة ال تتجاوز نهاي ــة الأ�سبوع ( )15اخلام�س ع�شر ،
ويبلغ العميد قراره �إىل ك ــل من الق�س ــم املعنــي بتخ�ص ــ�ص الطال ــب ومركز القب ــول
والت�سجيـ ــل  ،ومرك ـ ــز اخلدمــات الطالبيـ ــة  ،ومر�ش ـ ــد الطالــب الأكادمي ـ ــي  ،و�أي جه ــة
�أخــرى معنيــة بالقرار  ،وفـي حالة عدم رد العميد على الطل ــب خالل امل ــدة املحددة فـي
هذه املادة ف�إن ذلك يعترب عدم موافقة على الت�أجيل .
هـ  -عندما تتم املوافقة على ت�أجيل الدرا�سـة ي�سجل للطالب تقدير (م�ؤجـل ر�سميا) (م ر)
ويتم ت�سجـيل تاريخ الت�أجيل فـي �سجـل الطالب  ،ولن ي�سمح للطالب الت�أجيل ملجـرد
رغبته فـي جتنب الر�سوب .
و  -يلغى قيد الطالب فـي الكلية �إذا مل يقم بالت�سجيل فـي الف�صل الدرا�سي الذي يلي فرتة
الت�أجيل املمنوحة له .
ز -يجوز للطالب �أو ويل �أمره التقدم بطلب مد فرتة الت�أجيل  ،وفقا لذات الإجراءات
املتبعة �سابقا فـي طلب الت�أجيل .
ح � -إذا ان�سحب الطالب من جميع مقررات الف�صل الدرا�سي وفق �أحكام هذا النظام تكون
درا�سته لذلك الف�صل م�ؤجلة حكما  ،ويح�سب هذا الف�صل من مدة الت�أجيل امل�سموح
بها من البند (�أ) من هذه املادة .
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املــادة ( ) 18
يعد الطالب من�سحبا ان�سحابا اختياريا  ،وذلك وفق الإجراءات الآتية :
 - 1الت�شـ ــاور م ــع مر�شـ ــده الأكادميـ ــي قبـ ــل تقــدي ـ ــم طل ــب االن�سح ــاب ر�سمي ــا  ،ويج ــب
على الطالب عند ان�سحابه �أن يقوم بتعبئة (ا�ستمارة االن�سحاب) .
 - 2يجوز لويل �أمر الطالب �أن يقوم بتقدمي طلــب االن�سحــاب بالنيابــة عن الطالـ ــب ،
ويت ـ ــم ذلك ف ــي حالـ ـ ــة �إ�صابـ ــة الطالـ ــب اخلطي ـ ــرة �أو مر�ض ــه ال�شدي ــد  ،ويكت ــب
فـي �سجالت الطلبة املن�سحبني من الكلية عبارة ان�سحاب ر�سمي (�س) مع التاريخ ،
كما ي�سجل تقدير (من�سحب) (�س) �أمام كل مقرر �سجل فـيه  ،ومل يكمله  ،وي�سـري
االن�سحاب اعتبارا من تاريخ اعتماد رئي�س مركز القبول والت�سجيل عليه .
املــادة ( ) 19
يعد الطالب من�سحبا ان�سحابا �إلزاميا  ،فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إخفاقه فـي حتقيق �شروط اخلروج من حتت املالحظة الأكادميية .
 - 2ع ــدم متكن ــه من �إكم ــال متطلبات الدرا�س ــة فـي امل ــدة الق�صــوى املحــددة للدرا�س ــة
فـي الكلية  ،و�إذا كان عدد ال�ساعات املعتمدة املتطلب �إجنازها للتخرج يتجاوز احلد
الأق�صى امل�سموح به لكل ف�صل  ،فلن ي�سمح للطالب بالت�سجيل للف�صل الأخري .
 - 3الف�صل من الكلية وفق �أحكام الالئحة التنفـيذية لكليات العلوم التطبيقية .
وعلى رئيــ�س مركــز القبــول والت�سجيــل �إ�ص ــدار �إ�شعــار باالن�سح ــاب للطالــب بعــد موافقــة
العمي ــد  ،وفـي هـذه احلالــة ي�سجــل للطالــب تقدير (من�سحب) (�س) لكل مقرر �سجل فـيه ،
ومل يكمله  ،ويكتب فـي �سجل الطالب (ان�سحاب �إلزامي لأ�سباب ت�أديبية �أو �أكادميية) .
املــادة ( ) 20
يعد ان�سحاب الطالب غري ر�سمي  ،ويلغى قيده فـي �إحدى احلاالت الآتية :
� - 1إذا مل يقم بت�سجيل املقررات الدرا�سية بعد قبوله .
� - 2إذا تغيــب تغيبــا متوا�ص ــال عــن جميــع املقــررات بدون �إخـطار  ،لأكثــر مــن ()%20
ع�شرين باملائة من ال�ساعات التدري�سية فـي الف�صل الدرا�سي دون عذر مقبول .
� - 3إذا مل ي�سجل خالل فرتة احلذف والإ�ضافة لف�صل درا�سي واحد بدون عذر مقبول .
ومينــح الطالــب املن�سحـب ان�سحابــا غي ــر ر�سمــي تقديــر (را�ســب) (هـ)  ،وتكتــب فــي �سـجلـه
عبـارة (ان�سحاب غري ر�سمي)  ،وتاريخ االن�سحاب .
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املــادة ( ) 21
يجــوز للعميــد إ�عــادة قي ــد الطال ــب ملرة واحــدة بعــد االن�سحــاب �إذا ك ــان ق ــد فق ــد مقعــده
فـي الكلية  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أال تزيد فرتة االنقطاع على ( )2ف�صلني درا�سيني .
� - 2أن يقدم الطالب ما يثبت �أن غيابه كان بعذر مقبول م�ؤيدا بامل�ستندات الر�سمية .
� - 3أن يتوفر مقعد �شاغر فـي الكلية .
� - 4أال يكون الطالب من�سحبا �إلزاميا .
وفـي حالة موافقة العميد على �إعادة قيد الطالب يعتمد �سجله الأكادميي ال�سابق  ،وتعد
فرتة االنقطاع فـي هذه احلالة فرتة ت�أجيل .
ويجوز للمجل�س الأكادميي املوافقة على مد فرتة االنقطاع املذكورة فـي البند ( )1من هذه
املادة  ،وذلك لظروف مر�ضية م�ؤيدة بالتقارير الطبية التي تثبت خ�ضوع الطالب للعالج
وعدم مقدرته على موا�صلة الدرا�سة فـي فرتة االنقطاع .
الف�صل الرابع
الربامج الأكادميية ونظام التقييم
املــادة ( ) 22
أ�  -ت�شتمل موا�صفات كل برنامج �أكادميي على العنا�صر الآتية :
 - 1ا�سم الدرجة العلمية والتخ�ص�ص .
 - 2و�صف للربنامج والتخ�ص�ص .
 - 3خ�صائ�ص ومهارات اخلريجني .
 - 4متطلبــات التخــرج  ،وتت�ضمــن معلومــات حمــددة عن عدد ال�ساعات املعتمدة لكل
من متطلبات الكلية واملقررات الإجبارية واالختيارية فـي الربنامج الأكادميي ،
واملقررات الإجبارية واالختيارية فـي التخ�ص�ص .
 - 5نظام التقييم .
ب  -تهدف خطة املقرر الدرا�سي �إىل تزويد الطالب باملعلومات الأ�سا�سية عن املقرر  ،ويتم
توزيعه ــا عل ــى الطلب ـ ــة فـ ــي الأ�سب ــوع الأول من ك ــل ف�ص ــل درا�س ــي  ،وت�شتمــل اخلطــة
على الآتي :
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 - 1رمز املقرر  ،وعنوانه  ،واملتطلبات ال�سابقة  ،واملتطلبات املالزمة للمقرر  ،وال�ساعات
التدري�سية واملعتمدة  ،وتو�صيف للمقرر .
 - 2ا�سم املحا�ضر  ،وموقع مكتبه  ،وال�ساعات املكتبية املقررة لال�ست�شارة .
 - 3أ�هـداف املقـرر .
 - 4املو�ضوعات الرئي�سيـة للمقرر .
� - 5أ�ساليب التدري�س والتعلم .
 - 6نظام التقييم .
 - 7مواعيد االمتحانات واالختبارات الق�صرية  ،و�أوراق البحث  ،والواجبات وغريها ،
مع تو�ضيح الن�سبة املخ�ص�صة لكل منها فـي التقدير الكلي .
 - 8الكتب الدرا�سية واملراجع الإ�ضافـية و�أي مواد أ�خـرى الزمة .
� - 9أي �شروط �أو متطلبـات خا�صة باملقرر .
املــادة ( ) 23
يكون ح�ساب ال�ساعات املعتمدة فـي اخلطة الدرا�سية كالآتي :
�أ � )1( -ساعــة معتمــدة واحدة لكل ( )15خمـ�س ع�شـرة حما�ضـرة على الأق ــل  ،مــدة كـل
منها (� )1ساعة .
ب � )1( -ساعة معتمدة واحدة لكل ( )15خم�س ع�شرة ح�صة عملية �أو ميدانية مدة كل
منها (� )2ساعتان � ،أو ( )3ثالث �ساعات .
ج � )1( -ساعــة معتمــدة واحدة لكـل ( )3-2اثنتني �إىل ث ــالث �ساع ــات درا�سيــة ذاتيــة
�أ�سبوعيا ب�إ�شراف �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س  ،والالزمة لإكمال الطالب م�شروع
التخرج .
املــادة ( ) 24
ت�شكــل لكـ ــل برنامــج �أكادميــي جلنــة ت�سمــى ( جلنــة املمتحنيــن ) برئا�سـة مديــر الربنامج
الأكادميـي املختــ�ص  ،وع�ضويــة ر�ؤ�ســاء الأق�سـام الأكادمييــة  ،وتعقد اللجنة اجتماعاتهـا
فـي نهاية كل ف�صل درا�سي بعد �أداء االمتحانات النهائية  ،وقبل اجتماع جمل�س الكلية ،
وتخت�ص هذه اللجنة بالت�أكد من تطبيق معايري التقييم فـي كل برنامج على نطاق كل
الكليات  ،وذلك مبراجعة �أداء الطلبة .
-567-

املــادة ( ) 25
يتم تقييم الطلبة وتقـدير �أدائهم بناء على نظام معدل نقاط التقديـر  ،ويكون التقدير
النهائي لأي مقرر مبنيا على نتائج �أ�ساليب التقييم امل�ستمر لكل طالب  ،وفقا لأهداف
ذلك املقرر واملعايري املحددة له .
املــادة ( ) 26
أ�  -تو�صف التقديرات ذات القيمة العددية على النحو الآتي :
� - 1أداء ممتاز (�أ)  :حتقيق كل �أهداف املقرر ب�أ�سلوب متميز .
� - 2أداء جيد جـدا (ب)  :حتقيق معظم �أهداف املقرر ( �أي ما يزيد على ثلثي �أهداف
املقرر على الأقل ) ب�أ�سلوب متقن .
� - 3أداء جيد (ج)  :حتقيق معظم �أهداف املقرر على الأقل  ،وب�شكل مر�ض .
� - 4أداء مقبول (د)  :حتقيق قدر غري كبري من �أهـداف املقرر  ،ولكن �أكرث من احلد
الأدنى املطلوب .
� - 5أداء غري مقبول (هـ)  :عدم حتقيق احلـد الأدنى املطلوب من �أهداف املقــرر � ،أو
حتقيق الأهداف بحد �أقل من احلد الأدنى املطلوب  ،ومن ثم ال تكت�سب �أي �ساعات
معتمدة .
 - 6را�ســب ب�سبــب الغيــاب (هـ �س)  :الإخفــاق فـي تلبيــة متطلبات املواظبة وااللتزام
باحل�ضور  ،وال تكت�سب �أي �ساعات معتمدة .
 - 7را�سب مع االمتيازات التكميلية (هـ ز ك)  :ومينح هذا التقدير فـي احلاالت الآتية :
 �إذا �أكمل الطالب جميع �أجزاء املقرر  ،ور�سب فـي �أحدها (كاالمتحان النهائي) ،وكان من ر�أي املدر�س بعد موافقة رئي�س الق�سم منح الطالب فر�صة لتحقيق
النجاح .
 ومينح تقدير (هـ ز ك) ا�ستثنائيا � :إذا كان املقرر املطلوب لن يطرح خالل عامكامل  ،ويكون الطالب قد �أكمل ( )%50خم�سني باملائة على الأقل من ال�ساعات
املعتمدة فـي برنامج درا�سته اجلامعية  ،وال مينح هذا التقدير �إذا كان الطالب
مو�ضوعا حتت املالحظة الأكادميية � ،أو على و�شك �أن يو�ضع حتت املالحظة
الأكادميية فـي �ضـوء �أدائـه فـي الف�صل الدرا�سي .
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 يعامل تقدير (هـ ز ك) كر�سوب (هـ) حتى يتم ت�سجيل التقدير املكت�سب بعدالتقييم التكميلي  ،ويظل تقـدير (هـ ز ك) على ك�شف الدرجات  ،على �أن يعدل
هذا التقدير  ،وفقا للتقدير التكميلي بعد انتهاء فرتة االمتحانات وفـي موعد
�أق�صاه نهاية الف�صل الدرا�سي التايل (مبا فـي ذلك الف�صل الدرا�سي ال�صيفـي) ،
و�إذا ل ــم يت ــم تعدي ــل التقدي ــر خ ــالل هذه الفت ــرة يتحــول التقدي ــر تلقائيـ ــا �إىل
التقدير (هـ) فـي ك�ش ــف عالم ــات الطالب  ،وال يجــوز للطالــب احلا�صــل على
تقدير (هـ ز ك) فـي مقرر هو متطلب �سابق ملقرر �آخر �أن ي�سجل فـي املقرر الآخر
�إال فـي حاالت ا�ستثنائية  ،ومبوافقة العميد .
ب  -يتم قيـا�س كــل تقديــر من التقديــرات املو�ضحــة فـي البنــد (�أ) من هــذه امل ــادة بقيمة
عددية بغر�ض ح�ساب املعدل الف�صلي  /الرتاكمــي وذلك وفقـا جلـدول قيــا�س خــا�ص ،
على النحو الآتي :
هـ ،
التقدير �أ �أ -ب  +ب ب  -جـ  +جـ جـ  -د  +د هـ زك ،
هـ �س
القيمة
العددية 1٫00 1٫30 1٫70 2٫00 2٫30 2٫70 3٫00 3٫30 3٫70 4٫00

0

املــادة ( ) 27
ت�شك ــل م�صطلحـ ــات التقديـ ــرات التالية جـزءا من نظام التقـديرات الكلي بالكلية  ،ولكنها
ال حتمل قيمـة عـددية :
 - 1غري مكتمل (ك) :
ي�ستخـدم تقديــر (غري مكتم ــل) فـي حال ــة الظ ــروف القاهــرة التي حتول دون �إكمــال
الطالب جميع متطلبات املقرر فـي الوقت املحدد مثل املر�ض  ،احلوادث  ،الظروف
العائلية الطارئة وغريها من احلاالت املماثلة .
وتكون تقـديرات (غري مكتمل) (ك) املمنوحة للطالب  ،وفقا لأدائه والتقييم امل�ستمر
لذلك املقرر هي كالآتي  :ك (د)  ،ك (د ، )+ك (جـ  ، )-ك (جـ)  ،ك (جـ ، )+ك (ب، )-
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ك (ب)  ،ك (ب , )+ك (�أ ، )-ك (غري ناجح)  ،ك (هـ)  ،و�سوف ي�ستبدل تقدير (ك)
بهذا التقديـر �إذا مل يتم تقـدمي النتيجـة اجلـديدة �إىل رئي�س مركز القبول والت�سجيل
بنهاية الف�صل الدرا�سي التايل .
 - 2من�سحــب (�س) :
مين ــح تقـديــر (�س) للطالــب الذي ين�سح ــب ر�سمي ــا من �أحـد املقــررات خــالل الفتـ ــرة
املحددة لالن�سحاب .
 - 3ال�ساعات املحـولة (ت) :
مينـح تقدير (ت) للطالب الذي اكت�سـب �ساعات معتمــدة من �أي م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات
التعليم العايل الأخرى  ،وحت�سب هذه ال�ساعات �ضمن جمموع ال�ساعات املعتمدة من
الكلية واملطلوبة للتخرج فـي برنامج معني  ،ولكنها ال حتت�سب �ضمن معدل نقاط
التقدير .
 - 4م�ستمع (ع) :
يــدل تقديــر (ع) على مق ــرر مت ت�سجي ــل الطالـ ــب فـيــه م�ستمعــا  ،ويج ــب تو�ضيــح هذا
االختيار عند الت�سجيل .
 - 5ناجح/غري ناجح (ن/غ ن) :
مينح تقدير (ن) (ناجح) �أو تقدير (غ ن) (غري ناجح) للمقرر الذي ال يخ�ضع لنظام
تقييم وفقا جلـدول القيا�س املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )26البند (ب) من هذا النظام ،
ولي�ست له �ساعات معتمدة فـي خطط متطلبات التخرج .
 - 6م�ستمـر (ر ) :
مينــح تقديــر (ر ) ملقــرر مث ــل م�شــروع م ــا � ،أو ملق ــرر عملــي �أو ملقــرر متع ــدد الف�صــول
الدرا�سي ــة  ،يك ـ ــون الطال ــب م�سجـ ـ ــال به  ،لكن املقـ ـ ــرر ال ي ـ ــزال م�ستمــرا وقـ ــت ر�صـ ــد
التقديــرات �أو �إ�صدار ك�شوف الدرجات .
 - 7م�ؤجل ر�سميا (م ر ) :
مينح تقدير (م ر ) للمقررات التي يكون الطالب م�سجال فـيها بعد ح�صوله على
املوافقة على الت�أجيل ر�سميا لذلك الف�صل الدرا�سي .
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املــادة ( ) 28
أ�  -يح�سب معـدل نقاط التقدير الف�صلي على �أ�سا�س املقررات التي ي�سجل فـيها الطالب
خالل ف�صل درا�سي  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1ت�ضرب القيمة العددية للتقدير املكت�سب فـي كل مقرر فـي عدد ال�ساعات املعتمدة
لذلك املقرر  ،وت�سمى هذه النتيجة نقاط التقدير املكت�سبة فـي ذلك املقرر .
 - 2يق�سم جمموع نقاط التقدير املكت�سبة فـي ذلك الف�صل على جمموع ال�ساعات
املعتمدة املحت�سبة خالل الف�صل .
وتخ�ضع لهذه العمليات احل�سابية املقررات التي تكون تقديراتها ذات قيمة عـددية
فقط  ،ويكون ناجت الق�سمة هو معدل نقاط التقدير الف�صلي .
ب  -يح�س ــب معــدل نقــاط التقدير الرتاكمــي على جميــع املقـ ــررات التــي در�سها الطالب
فـي جميع الف�صول الدرا�سية وذلك فـي نهاية كل ف�صل درا�سي  ،وهو ح�ساب فردي
للمجموع ( ،ولي�س متو�سطا ملتو�سطات الف�صول) وذلك على النحو الآتي :
 - 1ت�ضرب القيمة العددية للتقدير فـي عدد ال�ساعات املعتمدة للمقرر  ،والنتيجة
ت�سمى نقاط التقدير املكت�سبة .
 - 2يق�سم جمموع نقاط التقدير املكت�سبة الكلية على العدد الكلي لل�ساعات املعتمدة
املحت�سبة .
املــادة ( ) 29
تعد جميع التقديرات نهائية مبجرد اعتمادها من جمل�س الكلية ما عدا تقدير (هـ ز ك)
وتقدير (ك) .
ويجـوز تعديل التقديرات النهائية �إذا كان هناك خـط أ� فـي احل�ساب �أو �إدخال القيم �أو بناء
على التظلم املقدم من الطالب  ،وال يجوز تعديل �أي تقـديــر نهائي ب�أداء امتحان �إ�ضافـي
�أو تقدمي �أعمال �إ�ضافـية بعـد نهاية الف�صل الدرا�سي .
املــادة ( ) 30
أ�  -تكون م�ستويات التقدم الدرا�سي على النحـو الآتي :
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 - 1العبء الدرا�سي العادي :
وذلك بالن�سبة للطالب الذي يحـقق احلـد الأدنى من معدل نقاط التقدير وهو
( )2٫00فـي املعدل الرتاكمي  ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق احلد الأدنى املطلوب لأي
تقدي ــر (تقديــرات) فـي مق ــرر معي ــن �أو مقــررات معينــة  ،وميكنــه موا�صلــة درا�سـة
برناجمه للح�صول على درجة البكالوريو�س .
 - 2العبء الدرا�سي غري العادي :
وذلك بالن�سبة للطالب الذي يحقق معدل نقاط بحد �أدنى ( )3٫00فـي كل من
املع ــدل الف�صلــي لف�صليــن درا�سييــن متتالييــن �أو املعــدل الرتاكمــي  ،والــذي ي�ؤهله
لت�سجيل �ساعات �أكرث من العبء الدرا�سي العادي .
 - 3املالحظة الأكادميية :
وذلك بالن�سبة للطالب الذي يحقق معدل تراكمي �أقل من ( )2٫00ف�إنه يو�ضع فـي
الف�صل الذي يليه حتت املالحظة الأكادميية  ،ويجـب �أن يقوم الطالب مبراجعة
مر�شــده الأكادميــي قبل الت�سجي ــل للف�ص ــل الدرا�ســي التالــي  ،ويتــم ت�سجيــل �أي
إ�جـراءات ت�صحيحية فـي حينه  ،وميكن �أن ت�شتمل هذه الإجراءات على �أي مما
ي�أتي :
 تخـفـيف العبء الدرا�سي . ت�أجيل بع�ض املقررات �إىل ف�صل الحـق . و�ضــع خطــة عالجي ــة ا�سرتاتيجي ــة تعطــي الأولوي ــة للمقــررات التي ر�سـب فـيهــاالطالب وتكون متطلبات �سابقة لبع�ض املقررات .
ب  -على الطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية �أن يرفع معدله الرتاكمي �إىل ()2٫00
ف�أكرث  ،وذلك فـي مدة �أق�صاها ( )3ثالثة ف�صول درا�سية متتالية  ،و�إال يعد من�سحبا
ان�سحابا �إلزاميا  ،ويتعني �إنذار الطالب كتابيا لرفع معدله الرتاكمي بالف�صل الدرا�سي
الأخري �إذا �أكمل ( )2ف�صلني درا�سيني دون الو�صول �إىل املعدل املطلوب .
ج  -مينـ ــح الطال ـ ــب فـ ــي حال ــة تكـ ــرار وقوع ـ ــه حتـ ــت املالحظ ــة الأكادميي ــة مــرة �أخ ــرى ،
( )2ف�صلني درا�سيني للو�صول �إىل م�ستوى العبء الدرا�سي العادي .
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د  -ال يعد الف�صل ال�صيفـي ف�صال درا�سيا لو�ضع الطالب حتت املالحظة الأكادميية  ،ف�إذا
كان املعدل الرتاكمي ال�سابق (� )2٫00أو �أكرث  ،وح�صل الطالب على معدل تراكمي �أقل
من ( )2٫00فـي نهاية الف�صل ال�صيفـي ف�إنه ال يو�ضع حتت املالحظة الأكادميية خالل
الف�صل الدرا�سي الالحق .
املــادة ( ) 31
أ�  -يجب على الطالب �إعادة �أي مقرر �إلزامي فـي خطته الدرا�سية �إذا ح�صل فـيه على
تقدير را�سب (هـ) ويجوز للطالب �أن ي�ستبدل ذلك املقرر مبقرر �آخر فـي حالة وجود
بديل (مكافئ للمقرر)  ،ويجب �أن تكون الإعادة للمقرر ب�أكمله  ،كما يجوز للطالب
�إعادة �أي مقرر جنح فـيه بتقدير (ج) �أو �أقل وفق املقاعد ال�شاغرة املتاحة للمقرر .
ب  -تظهـر جميع التقديرات التي ح�صل عليها الطالب فـي جميع املقررات املعادة فـي ك�شف
درجاته عند ح�ساب معدل نقاط التقدير  ،ويحت�سب �آخر تقدير ح�صل عليه الطالب
حتى لو كان أ�قـل من التقديـر ال�سابق .
ج  -ي�سمــح للطالــب ب�إعــادة املقــررات الدرا�سيــة التي جن ــح فـيها بتقديــر (ج) �أو �أق ــل مبــرة
واحدة � ،أما املقررات التي ر�سب فـيها فـي�سمح ب�إعادتها مرتني  ،ويجوز مبوافقة العميد
منح الطالب فر�صا �إ�ضافـية لإعادة املقرر .
د  -على الطالب الذي ير�سب فـي مقرر �أكرث من مرة واحدة �أن يبحث عن بدائل �أخرى ،
ك�أن ي�سجل فـي مقرر مكافئ �أو بديل م�سموح به  ،وذلك بعد موافقة العميد وبالت�شاور
مع رئي�س الق�سم املخت�ص .
هـ  -تطبق فـي �ش�أن �إعادة مقررات طلبة الربنامج الت�أ�سي�سي تعليمات الربنامج الت�أ�سي�سي
املعتمدة من املجل�س الأكادميي للعام الأكادميي ذاته الذي قبل فـيه الطالب .
املــادة ( ) 32
أ�  -يكون �إجراء االمتحان النهائي للمقرر وفق ال�ضوابط الآتية :
� - 1أن ي�شمل االمتحان النهائي مادة املقرر ب�أكملها  ،وميكــن �أن ي�شمــل ج ــزءا واحــدا
�أو �أكرث  ،وذلك ح�سب ما ين�ص عليه تو�صيف املقرر املعتمد .
� - 2أن تكون ن�سبة االمتحان النهائي من جمموع الدرجات طبقا ملا ورد فـي تو�صيف
املقرر .
 - 3حتدد مدة االمتحان النهائي ح�سب ما ين�ص عليه تو�صيف املقرر .
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ب  -يتم �إجراء االمتحان النهائي ح�سب تو�صيف املقرر ك�أن يكون عر�ضا �شفهيا � ،أو حلقة
درا�سيـة �أو م�شروعا �أو �أي �أن�شطة �أكادميية �أخرى .
ج  -يقوم من�سق املقرر بالإعداد لالمتحان النهائي للمقرر بالتن�سيق مع جميع الكليات .
د  -ت�سـري ال�شروط الآتية على االمتحانات النهائية التحريرية :
 - 1تتم جدولة جميع االمتحانات �ضمن الفرتة املخ�ص�صة لها  ،وال ميكن عقد امتحان
خارج تلك الفرتة .
� - 2إذا توجب على الطالب �أداء �أكرث من امتحانني خــالل يــوم واحد عند الإعالن
املبدئي جلداول االمتحانات ميكنه �إخطار م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية
والبحــث العلمــي بالكليــة للنظــر ف ــي �إمكانيــة �إيجــاد البدائــل املنا�سبة  ،وتكون
الأولوية لالمتحان الذي يت�ضمن عددا �أكرب من الطلبة .
 - 3ال ي�سمــح للطالــب بدخـول االمتحــان بعد م ــرور ( )30ثالثيــن دقيقــة من بدايــة
االمتحان .
 - 4يلتزم الطالب الذي ي�صل مت�أخرا ولكن قبل انق�ضاء فرتة ( )30ثالثني دقيقة �أن
ينجز االمتحان مع بقية الطلبة فـي الوقت املحدد لالمتحان .
 - 5ال ي�سمح للطالب مبغادرة قاعة االمتحان قبل مرور ن�صف الزمن املحدد لالمتحان .
 - 6ال ي�سمح للطالب الذي �سلم ورقة االمتحان بالعودة �إىل االمتحان  ،ويطلب منه
مغادرة القاعة .
� - 7إذا غ ــاب الطالــب عن االمتح ــان تطب ــق عليه �أحك ــام احل�ضــور والغيــاب املن�ص ــو�ص
عليها فـي هذا النظام .
 - 8ال ي�سمـ ــح لأي طال ــب ب�إعـ ــادة االمتحان بغ ــر�ض تغيي ــر املع ــدل با�ستثنـ ــاء مع ــدل
( هـ ز ك ) .
هـ  -تر�سل ك�شوف العالمات النهائية لكل مقرر بتف�صيالتها �إىل رئي�س الق�سم  ،لعر�ضها
على جمل�س الق�سم لدرا�ستها وتدقيقها  ،و�إر�سال الك�شوف بالتقديرات النهائية �إىل
مركز القبول والت�سجيل لتدقيقها  ،وح�ساب املعدالت الف�صلية  ،والرتاكمية  ،وتعر�ض
النتائج على جمل�س الكلية لالعتماد  ،بعد عر�ضها على جلنة املمتحنني .
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و  -يت�سلم كل طالب ك�شفا يت�ضمن نتيجته الف�صلية مبينا فـيه تقديره فـي كل مقرر در�سه
فـي ذلك الف�صل وعدد ال�ساعات التي در�سها وجنح فـيها ومعدله الف�صلي والرتاكمي .
ز  -حتفظ �أوراق االمتحان والإجابات النهائية للطلبة لدى الأق�سام الأكادميية بالكلية
حلني انتهاء فرتة التظلمات ثم ت�سلم �إىل مركز القبول والت�سجيل لالحتفاظ بها ملدة
( )2ف�صلني درا�سيني .
ح  -يحرم الطالب من موا�صلة االمتحان فـي حال ثبوت الغ�ش �أو ال�شروع فـيه  ،ويعد را�سبا
فـي املقرر الذي �ضبط الغ�ش فـيه  ،وفـي حال ثبوت قيام الطالب بالغ�ش مرة �أخرى فـي
مقرر �آخر  ،ف�إنه يحرم من الدرا�سة  ،وت�أدية االمتحان فـي الف�صل الدرا�سي التايل .
ط  -يجب �إعادة االختـبار جلميــع ال�شع ــب الدرا�سي ــة عند ثب ــوت ت�سريــب االختبــار النهائــي
ملقرر ما  ،وفـي حال تغيب الطالب عن ح�ضور االمتحان املعاد يتم ر�صد تقدير (هـ)
له .
املــادة ( ) 33
أ�  -يجوز للطالب �أن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي فـي �أي مقرر وفق النموذج
املعتمد خالل مدة �أق�صاها (� )2أ�سبوعان من تاريخ �إعالن النتيجة النهائية لذلك
املقرر .
ب  -تتم املراجعة من قبل جلنة ت�شكل برئا�سة العميد �أو من يحل حمله  ،وع�ضوية رئيــ�س
الق�سم  ،ومدر�س املقرر  ،ومدر�س �آخر من التخ�ص�ص ذاته  ،وفـي حالة غياب مدر�س
املقرر يحل حمله �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س يختاره العميد من الق�سم ذاته  ،ويتم
البت فـي الطلب فـي مدة ال تتجاوز نهاية الأ�سبوع الثاين من بداية الف�صل الدرا�سي
الذي يليه  ،ويعد م�ضي املدة دون البت فـي التظلم مبثابة رف�ضه .
ج  -يت ــم تزوي ــد مرك ــز القب ــول والت�سجيـ ــل بنتائـ ــج املراجع ــة فـي مدة �أق�صـاها (� )1أ�سبــوع
من تاريخ انتهاء املراجعة .
املــادة ( ) 34
�أ  -تقوم الكلية بتكرمي الطلبة الذين يحققون م�ستويات �أكادميية عالية فـي براجمهم
الدرا�سية على �أن يكون احلد الأدنى لعدد ال�ساعات املعتمدة امل�سجل فـيها الطالب هو
( )15خم�س ع�شرة �ساعة معتمدة ملقررات تكون ذات تقديرات بقيمة عددية فـي ذلك
الف�صل .
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ب  -يو�ضــع الطالــب الذي يح�صــل علــى معــدل ف�صلــي ( )3٫70ف�أكثــر � ،أو معــدل تراكمـي
( )3٫60ف�أكثــر على لوحــة ال�شــرف بالكليــة  ،ويوج ــه العميد كتاب �شكر له � ،شريطــة
�أال يكون مف�صوال �أو منذرا  ،و�أال يكون قد وقعت عليه �إحدى العقوبات الت�أديبية حتى
ولو حقق املعدل املطلوب .
الف�صل اخلام�س
برنامج الدبلــوم
املــادة ( ) 35
أ�  -يجوز للطالب التحويل �إىل برنامج الدبلوم فـي الكلية ح�سب ال�شروط الآتية :
� - 1أن يكــون الطالــب م�سجــال ومنتظمــا فــي �أحد الربامــج التــي يجوز فـيهــا حتويــل
الطالب للدرا�سة فـي برنامج الدبلوم .
� - 2أال يقل املعدل الرتاكمي للطالب عن (. ) 1٫80
� - 3أن يقدم الطالب ما يربر عدم قدرته على اال�ستمرار فـي برنامج البكالوريو�س .
� - 4أن ت�صدر تو�صية من املر�شد الأكادميي .
وفـي جميع احلاالت ال يحق للطالب الت�سجيل فـي برنامج البكالوريو�س بعد التحاقه
بربنامج الدبلوم .
ب  -يكون احلد الأدنى لعدد ال�ساعات املعتمــدة التي يجــب �أن يدر�سه ــا الطال ــب للح�صــول
على درجــة الدبلــوم ه ــو (� )60ستــون �ساعــة معتمــدة  ،منهــا عــدد ( )48ثمــان و�أربعــون
�ساعة معتمدة حمولة من درجة البكالوريو�س  ،وعدد ( )12اثنتا ع�شرة �ساعة معتمدة
ال�ستكمال متطلبات الدبلوم .
ج � -أال تتجاوز مدة الدرا�سة للح�صول على درجة الدبلوم ( )3ثالثة ف�صول درا�سية .
د  -حتدد املقررات التي �سيتم حتويلها من برنامج درجة البكالوريو�س �إىل برنامج درجة
الدبلوم طبقا للآتي :
 - 1مقــررات متطلبــات الكليــة والربنامــج الأكادميــي بحــد �أدنى (� )27سبع وع�شرين
�ساعة معتمدة .
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 - 2املقررات التخ�ص�صية بحد �أدنى (� )21إحدى وع�شرين �ساعة معتمدة .
يج ــوز ا�ستثن ــاء الطلب ــة الذيــن ينق�صهــم مقــرر واحد فقــط (بعدد �ساعاتــه املعتمــدة) من
متطلبات الكلية لاللتحاق بربنامج الدبلوم .
املــادة ( ) 36
ت�شكل جلنة فـي الكلية برئا�ســة م�ساعــد العميــد لل�شـ ـ�ؤون الأكادمييــة والبح ــث العلمــي ،
وع�ضوية كل من ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية  ،ورئي�س مركز القبول والت�سجيل  ،ورئي�س
مرك ــز اخلدم ــات الطالبي ــة  .تتولــى اللجنــة بحــث ودرا�ســة الطلبــات املقدمــة لاللتح ــاق
بربنامج الدبلوم  ،ومدى ا�ستيفائها لل�شروط وال�ضوابط املقررة  ،وما تراه من مالحظات
ب�ش�أنها  ،ورفع التو�صية املنا�سبة ب�ش�أن تلك الطلبات  ،على �أن يتم عر�ضها على العميد ،
وذلك من �أجل رفعها �إىل الدائرة  ،التخاذ القرار املنا�سب فـي هذا ال�ش�أن .
الف�صل ال�سـاد�س
الف�صل ال�صيفـي
املــادة ( ) 37
يعقد الف�صـل ال�صيف ــي ح�سب حاجــة الكليــات  ،ومن املمكــن عقده فـي جميعهــا �أو بع�ضهــا
للطلبــة الراغبيــن فـي الت�سجيــل فـي الف�ص ــل ال�صيف ــي  ،و�ضمن الأ�ســ�س املعتم ــدة  ،وينعق ــد
الف�صل ال�صيفـي للأ�سباب الآتية :
 - 1ت�أجيل طرح املقررات الدرا�سية فـي بع�ض الكليات فـي �إطار اخلطــط الدرا�سية
املعتمدة .
 - 2ر�سوب الطلبة فـي بع�ض املقررات الدرا�سية  ،وعدم متكنهم من �إعادة درا�ستها
ب�سبب عدم �إمكانية طرحها فـي الف�صل الدرا�سي الالحق .
 - 3ر�سوب بع�ض الطلبة فـي املقررات الدرا�سية التي تعد متطلبات �سابقة ملقررات
�أخرى  ،وذلك فـي �ضوء عدم �إمكانية ت�سجيلهم فـي تلك املقررات الدرا�سية فـي
الف�صول الدرا�سية الالحقة .
 - 4ت�أجيل درا�س ــة بع�ض املق ــررات ب�سبب و�ضع الطالب حتــت املالحظ ــة الأكادميي ــة ،
�أو لأي �أ�سباب �أخرى مربرة .
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 - 5ا�ستمرار بع�ض الطلبة حتت املالحظة الأكادميية لعدم متكنهم من رفع معدالتهم
الرتاكمية ب�سبب عدم �إعادة املقررات الدرا�سية التي ر�سبوا فـيها .
 - 6ت�أخر بع�ض الطلبة عن التخرج و�إمكانية تخرجهم فـي الف�صل ال�صيفـي .
املــادة ( ) 38
تكون �أ�س�س ومعايري طرح املقررات فـي الف�صل ال�صيفـي وفقا للآتي :
 - 1املقررات الدرا�سية امل�ؤجلة (لل�شعبة كاملة) من الف�صول الدرا�سية ال�سابقة جلميع
ال�سنوات الدرا�سية .
 - 2املقررات الدرا�سية للطلبة املتوقع تخرجهم فـي الف�صل ال�صيفـي � ،شريطة �أال يقل
عددهم فـي كل مقرر عن ( )3ثالثة طالب .
 - 3املقررات الدرا�سية للطلبة الواقعني حتت املالحظة الأكادميية ب�سبب الر�سوب بها
�شريطة �أال يقل عددهم فـي كل مقرر عن ( )5خم�سة طالب .
 - 4املقررات الدرا�سية التي �أجلها الطـالب الذين كانوا حتت املالحظــة الأكادميي ــة
ب�سبب تخفـيف عبئهـم الدرا�سـي �إىل ( )13ثــالث ع�شــرة �ساع ــة معتمــدة �شريطــة
�أال يقل عددهم فـي كل مقرر عن ( )10ع�شرة طالب .
 - 5تعطى �أولوية الت�سجيل فـي املقررات الدرا�سية لطلبة ال�سنتني الرابعة والثالثة ،
وفـي حالة وجود �شواغر فـي املقررات الدرا�سية ميكن ت�سجيل طلبة ال�سنة الثانية ،
وذلك بعد موافقة العميد بعد درا�سة حالة الطالب ومدى حاجته للت�سجي ــل فـي
الف�صل ال�صيفـي .
 - 6يجب على ع�ضو هيئة التدري�س الراغب فـي امل�شاركة فـي الف�صل ال�صيفـي تدري�س
ما ال يقل عن عدد ( )2مقررين درا�سيني � ،أو مقرر درا�سي ذي �شعبتني كحد �أدنى .
 - 7يكون احلد الأق�صى للت�سجيل فـي املقررات التخ�ص�صية ( )30-25خم�سة وع�شرين
�إىل ثالثيــن طالبــا  ،ويكــون فـي متطلبــات الكليــة (� )40أربعيـن طالبــا وميكـن
للعميد جتاوز ذلك بحدود (  ) 5خم�سة طالب فـي كل مقرر درا�سي .
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الف�صـل ال�سابع
قواعـد التخــرج
املــادة ( ) 39
أ�  -يتم حتديد املتطلبات اخلا�صة ملنح درجتي البكالوريو�س والدبلوم على �أ�سا�س نظام
ال�ساعات املعتمدة وفق متطلبات الكلية والربامج الأكادميية والتخ�ص�صات .
ب  -ي�صنف الطلبة امل�سجلــون فـي الكليــة فـي م�ستــوى ال�سن ــة الثاني ــة �أو الثالث ــة �أو الرابعــة
�إذا �أمت الطالب بنجاح درا�سة ما ال يقل عن (� )33أو (� )66أو (� )99ساعة معتمدة على
التوايل �ضمن خطته الدرا�سية .
ج  -ت�شمل خطة متطلبات التخرج ما ي�أتي :
 - 1متطلبات الكلية :
ت�شمل جميع اخلطط الدرا�سية ( )8ثماين �ساعات معتمدة على الأقل من مقررات
متطلبات الكلية .
 - 2متطلبات الربنامج الأكادميي :
وهي مقررات مطلوب درا�ستها من جميع الطلبة فـي برنامج معني  ،وتنق�سم �إىل
فئتيـن :
أ�  -املقررات الإجبارية الواجب على جميع طلبة برنامج ما �إكمالها بنجاح كجزء
من جميع اخلطط الدرا�سية بالربنامج الأكادميي .
ب  -املقررات االختيارية املعتمدة فـي خطة متطلبات التخرج  ،التي يتاح للطلبة
فر�صـة االختيار منها وفقا لإمكانية الكلية .
 - 3متطلبات التخ�ص�ص :
وهي مقررات مطلوبة للتخ�ص�صات وتنق�سم �إىل فئتني :
أ�  -املقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة �إكمالها كجزء من اخلطة
الدرا�سية لتخ�ص�صهم .
ب  -املقـ ــررات االختياريـ ـ ــة املحـ ــددة لتخ�ص ـ ــ�ص م ــا  ،التي تتيـ ــح الفر�ص ــة للطلبـ ــة
لالختيار منها وفقا لإمكانية الكلية .
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ج  -يتم احت�ساب ال�ساعات املعتمدة املكت�سبــة فـي املق ــررات املدرجـ ــة �ضم ــن خطــة
متطلب ــات التخــرج بالتخ�صــ�ص فـي املجمــوع الكل ــي املطل ــوب لني ــل درجت ــي
البكالوريو�س والدبلوم  ،ويح�سب معدل التخرج على �أ�سا�س ال�ساعات املعتمدة .
املــادة ( ) 40
يجوز للعميد فـي احلاالت اال�ستثنائية بعد الت�شاور مع رئي�س الق�سم املخت�ص  ،ال�سماح
للطالب با�ستيفاء متطلبات التخرج بدرا�سة مقرر مكافئ �أو بـديل لأحـد مقررات اخلطة
الدرا�سية .
املــادة ( ) 41
تكون مدة الدرا�سة بالربنامج الأكادميي كالآتي :
احلد الأق�صى
الفرتة
جمموع
ملدة الدرا�سة
الدرجة ال�ساعات املعتمدة الزمنية العادية
البكالوريو�س

140 - 120

� 4سنوات

� 6سنوات

الدبلوم

 60على الأقل

ف�صل درا�سي واحد
بعد التحويل

ثالثة ف�صول درا�سية
بعد التحويل

املــادة ( ) 42
يجـب �أن يكمـ ــل الطالب بنجاح متطلبات خطة التخرج مع احل�صول على معدل تراكمي
ال يقل عن (. )2٫00
ويجوز للمجل�س الأكادميي منح الطالب الذي حقق معدال تراكميا ( )1٫99و�أنهى بنجاح
جميع متطلبات خطة التخرج ف�صال درا�سيا واحدا لرفع معدله �إىل احلد الأدنى املطلوب
لني ـ ــل الدرج ـ ــة العلمي ـ ــة امللتحـ ــق بهـ ــا  ،وذلك خـ ــالل الف�صـ ــل الدرا�سـ ــي التالـ ــي مبا�شـ ــرة
فـي احلاالت الآتية :
 - 1ا�ستنفاد الطالب للحد الأق�صى من عدد مرات الوقوع حتت املالحظة .
 - 2ا�ستنفاد الطالب للحد الأق�صى ملدة الدرا�سة بالكلية .
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املــادة ( ) 43
ت�صنف الدرجات التي متنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقديـر التخرج
املكت�سبة فـي جميع املقررات املت�ضمنة فـي اخلطـة الدرا�سية ح�سب الآتي :
مـمـت ــاز

4٫00 - 3٫50

جيد جدا

3٫49 - 3٫00

جـ ـ ـيـد

2٫99 - 2٫50

مـقـب ــول

2٫49 - 2٫00
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قـــرار وزاري
رقـــم 2017/55
بتعديـل بعـــ�ض �أحـكـام الالئحـة الـتنفـيذيــة
للمر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2007/62بتنظيـم كليـات العلـوم الــتطبيقية
ا�ستنـادا �إىل املر�ســوم ال�سلطاين رقــم  2002/6بتحديــد اخت�صا�ص ــات وزارة التعلي ــم العال ــي
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/13
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــرر
املــادة الأولـــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لكليات العلوم التطبيقية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  5 :مـن رم�ضــــــــان 1438هـ
املوافـــق  31 :مـن مايـــــــــــــو 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1198
ال�صادرة فـي 2017/6/11م
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د  .راويـة بنت �سعــود الــبو�سعيدية
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

تعديــالت علــى بعـــ�ض �أحـكـام الالئحـة الـتنفـيذيــة
للمر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2007/62بتنظيـم كليـات العلـوم الــتطبيقية
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بعبارة "عن كل يوم يق�ضيه" عبارة "عن كل ليلة يق�ضيها " الواردة فـي البند ()1
من امللحق رقم ( )4من الالئحة التنفـيذية لكليات العلوم التطبيقية امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بن�صي البندين ( )9 ، 3من امللحق رقم ( )4من الالئحة التنفـيذية لكليات العلوم
التطبيقية امل�شار �إليها  ،الن�صان الآتيان :
بن ــد ( ) 3
ي�شرتط ملنح بدل ال�سفر �أال تقل امل�سافة بني مقر العمل الأ�صلي  ،ومقر املهمة الر�سمية
عن ( )250مائتني وخم�سني كيلومرتا .
بن ــد ( ) 9
مينح بدل ال�سفر بن�سبة ( )%75خم�سة و�سبعني فـي املائة من البدل املقرر عند الإيفاد
فـي مهمة ر�سمية � ،أو للتدريب فـي اخلارج �إذا تكفلت جهة غري عمانية بال�سكن  ،وبن�سبة
( )%50خم�سني فـي املائة �إذا كان الإيفاد فـي مهمة ر�سمية � ،أو للتدريب داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 3
ي�ستبــدل بنــ�ص البنــد ( )6مــن امللحــق رقـ ــم ( )6من الالئحة التنفـيذي ــة لكلي ــات العل ــوم
التطبيقية امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
بن ــد ( ) 6
يتم الرتحيل بطريق اجلو  ،وفقا ملا ي�أتي :
�أ  -بدرجة رجال الأعمال  :ل�شاغلي وظيفة العميد .
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ب  -بالدرجة ال�سياحية  :ل�شاغلي الوظائف الأخرى .
ج  -بالن�سبة للوفود الر�سمية حتدد درجة �سفر الأع�ضاء بالدرجة امل�ستحقة للموظف
طبقا ملــا ورد فـي ( أ�  ،ب ) من هذا البند .
املــادة ( ) 4
ي�ضاف �إىل الف�صل الثالث من الالئحة التنفـيذية لكليات العلوم التطبيقية امل�شار �إليها ،
فرع ثامن مكررا  ،ن�صه الآتي :
( الفــرع الثامـــن ) مكـــررا
مديـــر الربنامـــج الأكادميـــي وم�ساعـــده
املــادة (  ) 25مكــررا
يكون لك ــل برنامج �أكادميي مدير  ،ويعاونه مدي ــر م�ساع ــد  ،يتم اختيارهما م ــن ب ــني
�أع�ضــاء هيئــة التدري ــ�س فـي الكلي ـ ــات  ،وي�صدر بتعيينهما ق ــرار من الوزير  ،بــناء عل ــى
اقتـ ــراح املجل ــ�س الأكادمي ــي  ،وذلك ملــدة ( )2عامـ ــني قابل ـ ــة للتجدي ـ ــد ملـ ــدة واح ـ ــدة
مماثلـ ــة  ،ويجـ ــوز للوزي ــر �إعفــاء �أي منهمــا من من�صبه قبـل انق�ضاء املــدة املحددة لــه ،
وفقا مل ــا تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
املــادة (  ) 25مكــررا ( ) 1
يخ�ضع مدير الربنامج الأكادميي �إداريا لإ�شراف عميد الكلية التي يوجــد فـيها مق ــر
عمله  ،وفنيا لإ�شراف املدير العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الأكادميية باملديرية .
املــادة(  ) 25مكــررا ( ) 2
يتوىل مدير الربنامج الأكادميي املهام الآتية :
1 -1الإ�شراف على تنفـيذ الربنامــج الأكادمي ــي  ،واقتــراح �سب ــل تطوي ــر الأداء فـيـ ــه ،
وامل�شاركة فـي و�ضع برامج تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س .
2 -2و�ضع وتنفـيذ اخلطة ال�سنوية للربنامج الأكادميــي  ،بالتعاون مــع دائــرة الربام ــج
الأكادميية باملديرية .
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3 -3التن�سي ــق بني الكليـ ــات  ،وبني اجلامعــات املرتبطــة بهــا �أكادمييــا ب�ش ـ�أن الربنام ــج
الأكادميي .
�4 -4إعداد وتطوير �أدوات  ،ومعايري لقيا�س عملية التقييم املتبعة للربنامج الأكادميي .
5 -5التن�سيق مع امل�ؤ�س ــ�سات الأكادميية املحلية  ،والدولية بغــر�ض تبادل املعلومـ ــات ،
وتطوير الربنامج .
�6 -6إعداد تقريــر �سنــوي عن �سيــر العمل بالربنامج الأكادميي  ،ورفعه �إىل املدير
العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الأكادميية .
�7 -7أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املدير العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الأكادميية .
ويجوز ملدير الربنامج الأكادميي �أن يفو�ض م�ساعده فـي بع�ض مهامه املن�صو�ص عليها
فـي هذه املــادة .
املــادة ( ) 5
تلغــى البن ــود (  )13 ، 11 ، 10 ، 2م ــن امللح ــق رقــم ( ، )4ويلغى البنـدان ( )8 ، 3مـن امللحـق
رقم ( )5من الالئحة التنفـيذية لكليات العلوم التطبيقية امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 6
حتذف عبارة " �أو خارجها " الواردة فـي البند ( )8من امللحق رقم ( )6من الالئحة التنفـيذية
لكليات العلوم التطبيقية امل�شار �إليها .
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قـرار وزاري
رقـم 2017/65
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة لنظـام القبـول املوحـد
ا�ستن ــادا �إىل املر�ســوم ال�سلطاين رقم  2002/6بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة التعلي ــم العالــي
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/104ب�إن�شاء مركز القبول املوحد ،
و�إىل الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2011/8
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
تلغى الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد امل�شار �إليها  ،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 .
�صدر فـي  27 :من رم�ضــــــــــان 1438هـ
املوافــــق  22 :من يونيـــــــــــــو 2017م
د  .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1202
ال�صادرة فـي 2017/7/16م
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الالئحـة التنظيميـة لنظـام القبـول املوحـد
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــوزارة :
وزارة التعليم العايل .
الوزيـــر :
وزير التعليم العايل .
الوكيــل :
وكيل الوزارة .
املركــــز :
مركز القبول املوحد .
امل�ؤ�س�ســة :
م�ؤ�س�سة تعليم عال حكومية � ،أو خا�صة  ،تقدم برامج �أكادميية �أو تقنية �أو مهنية للح�صول
على م�ؤهل بعد دبلوم التعليم العام �أو ال�شهادة الأجنبية �أو الدولية .
اجلهـة املمولـة :
كل جهة تقوم بتمويل درا�سة الطلبة لربامج �أكادميية فـي امل�ؤ�س�سات .
نظـام القبـول املوحـد :
الربنامج امل�ستخدم فـي املركز لت�سجيل وقبول الطلبة املتقدمني لدرا�سة الربامج املطروحة
فـي امل�ؤ�س�سة .
دليـل الطالـب :
كتي ــب ي�صـ ــدره املرك ـ ــز فـي كـ ــل عـ ــام درا�سـ ــي للتعري ـ ــف بنظام ـ ــه  ،والربام ـ ــج الأكادميي ـ ــة
التي تطرحها امل�ؤ�س�سة  ،وينظم �آليات و�ضوابط ومواعيد الت�سجيل والقبول والتظلم .
دبلـوم التعليـم العـام :
ال�شه ــادة التي متنحه ــا وزارة الرتبي ــة والتعلي ــم للطالــب الذي �أنهــى درا�ستــه فـي ال�صــف
الثاين ع�شر بنجاح .
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ال�شهـادة الأجنبيـة :
امل�ؤهل املعادل لدبلوم التعليم العام  ،الذي يح�صل عليه الطالب بعد �إكمال برنامج درا�سي
بنجاح .
ال�شهـادة الدوليـة :
امل�ؤهل املعادل لدبلوم التعليم العام  ،الذي يح�صل عليه الطالب بعد �إكمال برنامج درا�سي
على م�ستوى دويل  ،واجتيازه لالمتحانات املعدة لذلك .
الطالـــب :
كل من يح�صل على دبلوم التعليم العام � ،أو ال�شهادة الأجنبية � ،أو الدولية .
الربنامــج :
برنامج درا�سي تطرحه امل�ؤ�س�سة  ،ويت�ضمن التخ�ص�ص  ،ونوع امل�ؤهل  ،ومكان الدرا�سة ،
وعدد املقاعد الدرا�سية  ،وغريها .
متطلبـات التقـدم للربنامـج :
احلد الأدنى من ال�شروط الواجب توافرها فـي املواد الدرا�سية ودرجات الطالب  ،وغريها
من ال�شروط التي حتددها امل�ؤ�س�سة �أو اجلهة املمولة .
املعـدل التناف�سـي :
املعدل الذي يحت�سبه نظام القبول املوحد للطالب فـي �أثناء الفرز الإلكرتوين  ،وفقا ملا هو
من�صو�ص عليه فـي دليل الطالب .
قائمـة االنتظـار للربنامـج :
قائمة بالطلبة املتقدمني لربنامج م�ؤهلني له  ،ومل يقبلوا فيه ب�سبب �شغل العدد املحدد
له من املقاع ــد  ،وفـي حال �شغ ــر �أحد املقاع ــد يتم �شغله ــا من هذه القائم ــة ح�سـب املع ــدل
التناف�سي الأعلى .
املـــادة ( ) 2
ال يجوز لأي م�ؤ�س�سة حكومية قبول �أي طالب �إال عن طريق املركز .
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املـــادة ( ) 3
ي�شرتط لقبول ت�سجيل الطالب فـي نظام القبول املوحد الآتي :
أ� � -أن يكون عماين اجلن�سية .
ب � -أن يكون حا�صال على دبلوم التعليم العام � ،أو ال�شهادة الأجنبية � ،أو الدولية للعام
ذاته الذي يتقدم فيه للت�سجيل .
ج � -أال يزيد عمره على ( )25خم�سة وع�شرين عاما فـي الأول من �أكتوبر فـي العام
ذاته الذي يتقدم فيه للت�سجيل .
املـــادة ( ) 4
على الطالب احلا�صل على دبلوم التعليم العام � ،أو ال�شهادة الأجنبية � ،أو الدولية الراغب
فـي االلتحاق باملقاعد الدرا�سية احلكومية � ،أو من اجلهات املمولة فـي امل�ؤ�س�سة  ،تقدمي
طلب االلتحاق فـي نظام القبول املوحد من خالل تعبئة اال�ستمارة الإلكرتونية  ،مت�ضمنا
اختياراته من الربامج التي يرغب فـي درا�ستها  ،وذلك فـي املوعد الذي يحدده املركز .
املـــادة ( ) 5
على الطالب احلا�صل على ال�شهادة الأجنبية �أو الدولية من داخل ال�سلطنة �أو خارجها ،
�إدخال بياناته عن طريق �صفحة البيانات املخ�ص�صة لذلك فـي نظام القبول املوحد ،
وتزويد املركز �إلكرتونيا بالوثائق املذكورة فـي دليل الطالب فـي الوقت املحدد .
املـــادة ( ) 6
على الطال ــب احلا�ص ـ ــل على ال�شه ـ ــادة الأجنبي ـ ــة �أو الدولي ـ ــة معادل ـ ــة �شهادت ـ ــه من وزارة
الرتبية والتعليم � -إن تطلب الأمر ذلك  -قبل تقدميها �إىل املركز .
املـــادة ( ) 7
يتحمل الطالب م�س�ؤولية �صحة البيانات امل�سجلة فـي نظام القبول املوحد .
املـــادة ( ) 8
يج ــوز للطالب الدار�س ب�أنظمة التعلي ــم غري النظامي ــة  ،الذي تنطب ــق علي ــه ال�ش ــروط
املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )3من هذه الالئحة  ،التقدم للربامج  ،و�إذا كان الطالب يعمل
فـي �إحدى اجلهات احلكومية �أو اخلا�صة فعليه �إح�ضار ما يثبت موافقة جهة عمله على
تفرغه للدرا�سة تفرغا كامال .
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املـــادة ( ) 9
يقوم املركز بالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم لتزويده �إلكرتونيا بكافة بيانات الطلبة
العمانيني الدار�سني بال�سلطنة واحلا�صلني على دبلوم التعليم العام  ،على �أن ت�شمل تلك
البيانات اال�سم والعنوان والرقم املدين وتاريخ امليالد واجلن�س واملدر�سة املنت�سب �إليها
ورقم الهاتف النقال وعنوان الربيد الإلكرتوين والدرجات احلا�صل عليها  ،و�أي معلومات
�أخرى تتوافر لديها ويطلبها املركز  ،فـي املواعيد املتفق عليها .
املـــادة ( ) 10
يق ــوم املرك ــز بالتن�سي ــق مع وزارة الرتبية والتعليم لتزويده باملواد الدرا�سي ــة امل�ستحدثــة
لل�صف الثاين ع�شر فـي مدار�س التعليم العام واخلا�ص .
املـــادة ( ) 11
على املركز تزويد موقعه الإلكرتوين بكافة البيانات واملعلومات عن الربامج املطروحة ،
و�إجراءات التقدم لها  ،مع حتديثها با�ستمرار .
املـــادة ( ) 12
تلتزم امل�ؤ�س�سة فـي كل عام �أكادميي بالآتي :
أ�  -توفري كافة البيانات واملعلومات التي يطلبها املركز �إلكرتونيا باللغتني العربية
والإجنليزية فـي موعد �أق�صاه ( )31احلادي والثالثني من �أكتوبر من كل عام
�أكادميي  ،مع مراعاة حتديثها باللغتني العربية والإجنليزية خالل املدة ذاتها
على �أن تت�ضمن الآتي ( :ا�سم امل�ؤ�س�سة  ،والربامج الأكادميية التي تنوي طرحها ،
وو�صفا لتخ�ص�صاتها  ،ومتطلبات القبول لكل برنامج  ،ونوع امل�ؤهل  ،ومعيار
املفا�ضلة فـي حال احل�صول على معدالت تناف�سية مت�ساوية  ،ومكان الدرا�سة ،
وعدد املقاعد الدرا�سية املتوفرة فـي كل برنامج  ،و�أي معلومات �أخرى متعلقة
بالربامج املعتمدة للعام الأكادميي ذاته) .
ب  -تزويد املركز ب�أي بيانات �أو برامج �إ�ضافية جديدة الحقة على التاريخ املحدد
بالبند (�أ) على �أن يعلن عنها املركز فـي موقعه الإلكرتوين � ،أو يعلن عنها فـي
ال�صحف املحلية على نفقة امل�ؤ�س�سة �أو اجلهة املمولة .
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ج  -اختيار موظف �أو �أكرث لتمثيلها فـي التعامل مع املركز مع بيان عنوانه ورقم
الهاتف والفاك�س والربيد الإلكرتوين اخلا�ص به  ،و�إعالم املركز ب�أي تغيري
يطر أ� فـي هذا ال�ش�أن .
د  -التوا�صل مع الطلبة و�إبالغهم بالفرتة التي يحددها املركز ال�ستكمال �إجراءات
الت�سجيل لديها .
هـ  -تزوي ــد املرك ــز �إلكرتوني ــا ب�أ�سم ــاء جمي ــع الطلب ــة �س ــواء الذي ــن �أنهــوا �إج ــراءات
الت�سجيل �أو الذين مل ينهوها  ،وبعدد املقاعد الدرا�سية ال�شاغرة فـي كل برنامج
 �إن وجدت  -وذلك فـي املواعيد التي يحددها املركز �سنويا .املـــادة ( ) 13
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة تن�سيق القبول باملركز برئا�سة الوكيل  ،وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س .
أ�  -مدير عام املركز
ب  -مدير عام البعثات .
ج  -مدير عام كليات العلوم التطبيقية .
د  -مدير عام اجلامعات والكليات اخلا�صة .
هـ  -ممثل عن وزارة ال�صحة .
و  -ممثل عن وزارة القوى العاملة .
ز  -ممثل عن وزارة الرتبية والتعليم .
ح  -ممثل عن جامعة ال�سلطان قابو�س .
ط  -ممثـل عن م�ؤ�س�سـات التعليـم العايل اخلا�صـة يتـم اختيـاره بالتنـاوب .
مقـ ـ ــررا .
ي  -مدير دائرة القبول
جتتمع اللجنة بدعوة من الرئي�س �أو نائبه فـي حالة غيابه �أو وجود مانع يحول دون رئا�سته
االجتم ــاع كلمــا دع ــت احلاج ــة �إىل ذلـك  ،وال يك ــون االجتمــاع �صحيح ــا �إال بح�ضــور �أغلــب
�أع�ضائها على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو نائبه  ،وت�صدر قرارات اللجنة ب�أغلبية
الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص للم�شاركة فـي �أعمالها
�أو حل�ضور اجتماعاتها  ،دون �أن يكون له حق الت�صويت على قرارات اللجنة .
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املـــادة ( ) 14
تخت�ص جلنة تن�سيق القبول باملركز بالآتي :
أ�  -درا�سة �سيا�سات القبول بامل�ؤ�س�سة .
ب  -تقدمي املقرتحات التي تهدف �إىل تطوير نظام العمل باملركز و�إجراءات القبول
بامل�ؤ�س�سة .
ج  -درا�سة �أي مو�ضوعات �أخرى بناء على طلب الوزير .
املـــادة ( ) 15
ت�شكل بقرار من الوزير فـي كل عام �أكادميي جلنة للبت فـي التظلمات املقدمة من الطلبة
على قرارات املركز ح�سب املواعيد املحددة بامل ــادة ( )16من هذه الالئحة  ،على �أن يكون
رئي�س جلنة البت فـي التظلمات  ،و�أع�ضا�ؤها من خارج الوزارة  ،و�أن يكون املقرر من املركز .
وجتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها  ،وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور �أغلب �أع�ضائها ،
على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة  ،وت�صدر قرارات اللجنة ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ،
وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س  ،وللجنة اال�ستعانة مبن تراه
منا�سبا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص للم�شاركة فـي �أعمالها �أو حل�ضور اجتماعاتها  ،دون
�أن يكون له �صوت معدود .
وعلى اللجنة �إعداد تقرير نهائي ب�أعمالها يرفع �إىل الوكيل  ،مت�ضمنا النتائج التي تو�صلت
�إليها اللجنة .
املـــادة ( ) 16
يجوز للطلبة التظلم �إىل جلنة التظلمات خالل (  ) 5خم�سة �أيام من تاريخ انتهاء الفرتة
املحددة لكل مرحلة من املراحل الآتية :
أ�  -الت�سجيل بنظام القبول املوحد .
ب  -تعديل الرغبات من الربامج الدرا�سية .
ج  -عرو�ض املقاعد الدرا�سية .
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املـــادة ( ) 17
تكون قرارات جلنة التظلمات نهائية  ،وم�سببة  ،وفـي حال عدم البت فـي التظلم بعد م�ضي
(� )14أربعة ع�شر يوما من تقدميه يعد مبثابة رف�ض له .
املـــادة ( ) 18
يجري املركز فرزا مبدئيا بعد انتهاء فرتة الت�سجيل بنظام القبول املوحد وفق نتائج دبلوم
التعليم العام للف�صل الدرا�سي الأول  ،على �أن يقوم املركز بتزويد امل�ؤ�س�سات واجلهات
املمولة مب�ؤ�شرات عن الطلبة الذين ميكن قبولهم فـي خمتلف الربامج  ،ويتم الفرز وفق
اختيارات الطلبة فـي فرتة الت�سجيل .
املـــادة ( ) 19
مينح الطالب عر�ضا واحدا مبقعد درا�سي وفقا ملا ي�أتي :
�أ � -أول خي ـ ــار يك ــون م�ستحق ــا لــه ح�س ـ ــب معدل ـ ــه التناف�س ــي فـي الربنام ـ ــج مقارن ـ ــة
باملتقدمني الآخرين .
ب  -عدد املقاعد املتوفرة فـي ذلك الربنامج .
املـــادة ( ) 20
يقوم املركز بالفرز الأول لطلبات االلتحاق بعد ظهور نتائج دبلوم التعليم العام  ،وذلك
وفقا لنتائج املعدل التناف�سي للطلبة  ،و�أولويات خياراتهم من الربامج و�أعداد املقاعد .
املـــادة ( ) 21
يعـ ــر�ض املركـ ــز املقع ــد الدرا�سي على الطال ــب  ،ويخطــره ب�آخ ــر موع ــد لقب ــول العـ ــر�ض ،
وا�ستكمال �إجراءات الت�سجيل بامل�ؤ�س�سة املقبول بها  ،وذلك فـي املواعيد التي يعلنها املركز
على موقعه الإلكرتوين .
املـــادة ( ) 22
فـي حال ــة عدم قيــام الطالــب بقبــول املقعــد الدرا�سي املع ــرو�ض علي ــه �أو قبولــه دون �إنه ــاء
�إجراءات الت�سجيل بامل�ؤ�س�سة املقبول بها خالل الفرتة املحددة  ،يتم �سحب املقعد تلقائيا ،
ويعر�ض على طالب �آخر  ،على �أن تراعى �أولوية الرتتيب فـي قائمة االنتظار .
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املـــادة ( ) 23
يجوز للطالب احلا�صل على دبلوم التعليم العام �أو ال�شهادة الأجنبية �أو الدولية  ،والذي
بد�أ الدرا�سة على نفقته اخلا�صة فـي �إحدى امل�ؤ�س�سات اخلا�صة داخل الدولة  ،تقدمي طلب
ب�أن تكون البعثة الدرا�سية الداخلية التي ح�صل عليها من خالل نظام القبول املوحد فـي
الفرز الثاين بامل�ؤ�س�سة ذاتها املقيد بها � ،إذا كان معدله التناف�سي ي�سمح بذلك  ،وبالتن�سيق
مع اجلهة املخت�صة بالوزارة .
املـــادة ( ) 24
يجب على امل�ؤ�س�سة اتباع الإجراءات الآتية خالل مرحلة ا�ستكمال �إجراءات الت�سجيل :
أ�  -ت�سل ـ ــم جمي ـ ــع الوثائـ ــق اخلا�صـ ــة بالطالـ ـ ــب املقبـ ـ ــول مــن قب ــل املرك ـ ــز  ،والت أ�ك ـ ــد
من �صحتها .
ب  -منح الطالب ما يثبت قيامه ب�إجراءات الت�سجيل املطلوبة خالل املواعيد املحددة
لذلك .
ج � -إ�شعار املركز بت�سجيل الطالب املقبول بها  ،وذلك باعتماد ت�سجيل الطالب بنظام
القبول املوحد .
املـــادة ( ) 25
يج ــب على امل�ؤ�س�س ــة الت أ�ك ــد من اعتم ــاد ال�شه ــادة الأجنبي ــة �أو الدولي ــة من قب ــل اجله ــات
املخت�صة داخل ال�سلطنة �أو خارجها قبل �إنهاء �إجراءات ت�سجيل الطالب بها .
املـــادة ( ) 26
يجب على امل�ؤ�س�سة حتمل كافة الآثار املرتتبة � ،إذا مل تقم با�ستكمال �إجراءات ت�سجيل
الطالب املقبول للدرا�سة فيها  ،والذي �سلم الوثائق املطلوبة فـي املوعد املحدد  ،وذلك وفقا
لنوع الربنامج الذي قبل فيه  ،ومميزاته .
املـــادة ( ) 27
يقوم املركز بتحديد الربامج التي ميكن �أن يقبل فيها الطلبة الذين تظهر نتائجهم
الدرا�سية بعد الفرز الأول ح�سب اختياراتهم للربامج وترتيبها  ،ب�شرط �أن تكون معدالتهم
التناف�سية م�ساوية �أو �أعلى من �آخر معدل تناف�سي مت قبوله فـي تلك الربامج فـي الفرز
الأول .
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املـــادة ( ) 28
يقوم املركز بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات �أو اجلهات املمولة ب�ش�أن تخ�صي�ص مقاعد درا�سية
للم�ستحقني من الطلبة الذين تظهر نتائجهم الدرا�سية بعد الفرز الأول  ،و�إن تعذر توفر
مقعد للطالب امل�ستحق فـي �إحدى هذه امل�ؤ�س�سات يخري الطالب �إما مبنحه مقعدا مماثال
فـي م�ؤ�س�ســة �أخــرى  ،و�إما االنتظــار لبــدء الدرا�ســة للعــام الذي يليه ليح�صــل على املقعــد
امل�ستحق له .
املـــادة ( ) 29
يج ــوز للمركز بالتن�سي ــق مع امل�ؤ�س�س ــات واجله ــات املمول ــة قب ــول ت�سجي ــل حاملي بع ــ�ض
ال�شهادات الأجنبية والدولية الذين مل يتمكنوا من التقدم للربامج ب�سبب درا�ستهم ملواد
غري واردة �ضمن متطلبات تلك الربامج � ،أو كانوا معفني من درا�سة بع�ض املواد الدرا�سية
من قبل وزارة الرتبية والتعليم .
املـــادة ( ) 30
يعلن املركز بعد الفرز الأول عن الربامج التي تتوفر بها مقاعد �شاغرة �أو الربامج اجلديدة ،
وال يوجد بها طلبة فـي قوائم االنتظار .
ويتم �إجراء فرز ثان ل�شغل هذه الربامج من الطلبة �سواء �أكانوا حا�صلني على عرو�ض
ملقاعد درا�سية فـي الفرز الأول � ،أم مل يح�صلوا على ذلك .
املـــادة ( ) 31
يجوز للطالب الذي �أنهى �إجراءات الت�سجيل فـي امل�ؤ�س�سة التي قبل فيها فـي الفرز الأول ،
قبول �أي عر�ض جديد يعر�ضه عليه املركز فـي الفرز الثاين  .وفـي حالة الرف�ض يظل
العر�ض ال�سابق �ساريا .
املـــادة ( ) 32
يجب على املركز خماطبة امل�ؤ�س�سة �أو اجلهة املمولة لإعادة النظر فـي متطلبات الربامج
التي بها �شواغر  ،وال تتوفر لها قوائم انتظار .
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املـــادة ( ) 33
يجوز للمركز بعد الفرز الثاين �إيجاد مقاعد منا�سبة للطلبة الذين ح�صلوا على معدالت
عامة عالية فـي امتحان دبلوم التعليم العام �أو ال�شهادات الأجنبية �أو الدولية ومل يح�سنوا
اختيار الربامج  ،وذلك بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات واجلهات املمولة وفق الفر�ص والإمكانات
املتاحة  ،فـي احلالتني الآتيتني :
أ�  -الطالب الذي ح�صل على برنامج درا�سي �ضمن اختياراته الأوىل  ،وكانت درجاته
فـي امتحان ــات دبل ــوم التعلي ــم العــام �أو ال�شه ــادات الأجنبي ــة �أو الدولي ــة ت�ؤهلــه
للح�صول على برنامج �أف�ضل  ،على �أن يتقدم بطلب �إىل املركز .
ب  -الطالب الذي مل يح�صل على �أي برنامج بالرغم من ح�صوله على درجات عالية
فـي دبلوم التعليم العام �أو ال�شهادة الأجنبية �أو الدولية .
املـــادة ( ) 34
تقدم طلبات االنتقال من تخ�ص�ص �إىل �آخر فـي امل�ؤ�س�سة ذاتها �أو من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى
بعد انتهاء املركز من عمليات القبول فـي �شهر �أكتوبر  ،وذلك وفق الأنظمة املتبعة فـي كل
م�ؤ�س�سة  ،ودون الرجوع للمركز .
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قرار وزاري
رقم 2017/66
بتحويـل كليـة العلـوم التطبيقيـة بالر�ستـاق �إلـى كليـة الرتبيـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ،
و إ�ل ــى الالئح ــة التنفـيذيـ ــة للمر�س ــوم ال�سلطاين رق ــم  2007/62بتنظي ــم كلي ــات العلـ ــوم
التطبيقية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/13
و�إىل الق ــرار الوزاري رقــم  2008/88بتحويل كلية الرتبية بالر�ستـ ــاق �إلــى كليــة للعلـ ــوم
التطبيقية ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2017/29ب�إ�صدار النظام الأكادميي لكليات العلوم التطبيقية ،
و�إىل قرار جمل�س التعليم فـي جل�سته املنعقدة بتاريخ 2015/6/25م ،
و�إىل قرار جمل�س �أمناء كليات العلوم التطبيقية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعتم ــد حتويل كلية العلـ ــوم التطبيقيـة بالر�ست ــاق �إل ــى كليــة الرتبيــة اعتب ــارا مـ ــن العـ ــام
الأكادميي 2018/2017م .
املــادة الثانيــــة
ت�سري على كلي ــة الرتبي ــة كافة النظم واللوائح والقرارات املطبقــة على كليــات العل ــوم
التطبيقيــة  ،مبا فـي ذلك �شـ ـ�ؤون الطلبـ ــة  ،و�أع�ض ــاء هيئ ــة التدريــ�س  ،و�شاغلــو الوظائ ــف
امل�ساندة  ،وغريهم من املوظفـني العاملني بتلك الكليات .
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املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  27 :من رم�ضــــــــــان 1438هـ
املوافــــق  22 :من يونيـــــــــــــو 2017م
د  .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1202
ال�صادرة فـي 2017/7/16م
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قــرار وزاري
رقـــم 2017/78
ب�إن�شـاء الكليـة الوطنيـة لتقنيـة ال�سيـارات
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/42فـي �شـ�أن �إن�شاء الكليات واملعاهد العليـا اخلا�صة ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليم العايل واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إلــى الالئح ــة التنظيمي ــة للكلي ــات واملعاهــد العليــا اخلا�صــة ال�صــادرة بالقــرار الــوزاري
رقم ، 2000/34
و�إىل موافقة جمل�س التعليم ال�صادرة فـي االجتماع رقم  2017/1/6بتاريخ 2017/2/27م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تن� أش� كلية خا�صة ت�سمى (الكلية الوطنية لتقنية ال�سيارات) ويكـون لها �شخ�صية اعتبارية
م�ستقلة  ،ويكون مقرها الرئي�سي حمافظة م�سقط .
املــادة الثانيــــة
تخ�ضع الكلية للقوانني واللوائح والقرارات املنظمة للكليات واملعاهد اخلا�صة املعمول بها ،
وميثلها رئي�سها �أمام الغري .
املــادة الثالثــــة
مينح الـم�ؤ�س�سون مدة (� )6ستة �أ�شهر اعتـبارا مـن تاريخ العمـل بهـذا القـرار  ،ال�ستكمـال
متطلبات الدرا�سة  ،و�إنهاء الإجراءات الالزمة ملمار�سة الكلية �أعمالها .
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املــادة الرابعــــة
ي�صـدر قـرار بـدء الدرا�سـة بالكليـة مـن وزيـر التعليـم العالـي  ،بعـد ا�ستكمـال الكليـة كافـة
املتطلبـات الأكادمييـة واملقومـات املاديـة والب�شريـة وغريهـا مـن متطلبـات تنفيـذ الربامـج
الدرا�سية املرخ�ص بها للكلية  ،طبقا لل�شروط وال�ضوابط املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة اخلام�ســــة
تقــبل الكليــة الطــالب العمانيــني والأجانــب احلا�صل ــني علــى �شه ــادة دبل ــوم التعليــم العام
�أو مــا يعادلهــا  ،وفقــا لل�شــروط التي حتددها الكلية  ،طبقا للقوانني واللوائح والقرارات
التي تنظم ذلك .
املــادة ال�ساد�ســــة
متنح الكلية  -بعد موافقة الوزارة  -امل ؤ�هــالت العلميــة املنا�سبــة وفقــا للإطــار الوطنــي
للم�ؤهالت العلمية .
املــادة ال�سابعــــة
ين�شـر هـذا الـقرار فـي الـجـريدة الـر�سميـة  ،ويعـمـل به من اليوم التايل لتـاريـخ ن�شـره .
�صـدر فـي  16 :من ذي احلجــة 1438هـ
املوافـــــق  7 :من �سبتمبـــــــــر 2017م
د .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الـعــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1210
ال�صادرة فـي 2017/9/17م
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قــرار وزاري
رقـــم 2017/81
بتعديــل بعـ�ض �أحكام الالئحـة التنظيمية للملحقيات الثقافـية
ا�ستنادا �إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2002/6بتحديــد اخت�صا�ص ــات وزارة التعليــم العالــي
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/83
و�إىل قان ــون اخلدم ــة املدنية ال�صـ ــادر باملر�س ــوم ال�سلطانــي رق ـ ــم ، 2004/120
و�إىل قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رق ـ ــم ، 2010/9
و�إىل الالئحة التنظيمية للملحقيات الثقافـية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2015/22
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بنــ�ص املــادة ( )30مــن الالئح ــة التنظيمي ــة للملحقي ــات الثقافـية امل�شــار �إليـهــا ،
النــ�ص الآتــي :
امل ـ ــادة ( ) 30
مينح املوظف املحلي �أيام راحة بديلة �أو �أجرا عن الأعمال الإ�ضافـية التي يكلف بت�أديتها
بــعد �ساع ــات العم ــل الر�سميــة بناء على تكليف كتابي م�سبق من امللحق الثقافـي  ،وذلك
وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن يثبت قيامه بالعمل الإ�ضافـي الذي كلف به .
� - 2أال تقل مدة العمل عن �ساعة كاملة فـي اليوم الواحد .
� - 3أال يتجاوز ما مينح املوظف املحلي �شهريا ك�أجر �إ�ضافـي ( )%50خم�سني فـي املائة
من راتبه .
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ويتبع فـي منح �أيام راحة بديلة �أو الأجر الإ�ضافـي ما ي�أتي :
 - 1مينح املوظف املحلي يوم راحة بديال عن جمموع عدد �ساعات العمل الإ�ضافـي
التي ت�ساوي عدد �ساعات العمل الر�سمي � ،أو �أجر �ساعة وربع من راتبــه ع ــن ك ــل
�ساع ــة من العمل الإ�ضافـي فـي �أيام العمل .
 - 2مينح املوظـف املحلـي �أجـر �ساعـة ون�صـف مـن راتبـه عــن كــل �ساعــة مــن العــمل
الإ�ضافـي �إذا كان فـي �أيام الإجازات الأ�سبوعية والر�سمية .
املــادة الثانيــــة
ي�ضاف بند جديد برقم (� )4إىل البند ( )7من امللحق رقم ( )1من عقد توظيف املوظفـني
املحليني من الالئحة التنظيمية للملحقيات الثقافـية امل�شار �إليها  ،ن�صه الآتي :
� - 4إجازة طارئة بحد �أق�صى ( )5خم�سة �أيام فـي ال�سنة .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  9 :من �صفـــــــــــر 1439هـ
املوافـــــق  29 :من �أكتوبــــر 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1218
ال�صادرة فـي 2017/11/12م

-602-

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

وزارة التنميـــة االجتماعيـــة
قـرار وزاري
رقــم 2017/45
بتعديــل بعــ�ض �أحكام الئحـــة �أنديـــة اجلاليـــات
ا�ستنادا �إىل قانون اجلمعيات الأهلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/14
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقم  2003/32بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة التنميــة االجتماعي ــة
واعتمــاد هيكله ــا التنظيمـي ،
و�إىل الئحة �أندية اجلاليات ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2003/32
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـدل بن�ص البند (د) من املـادة ( )4من الئحة �أندية اجلاليات امل�شار �إليها  ،النـ�ص الآتـي :
"د � -سداد ر�سم مقداره ( )10ع�شرة رياالت عمانية عند التقدم بطلب �إ�صدار ترخي�ص
�إن�شاء النادي �أو فروعه" .
املــادة الثانيــــة
ي�ضــاف بن ـ ــد جديــد برقــم (هـ) إ�ل ــى املــادة ( )4مــن الئحـ ــة �أندي ــة اجلاليـ ــات امل�ش ــار �إليهــا ،
ن�ص ــه الآت ــي :
"هـ � -سـ ــداد ر�سـ ــم مقـ ــداره ( )300ثالثمائــة ريــال عمانــي عنــد �إ�صــدار ترخيــ�ص �إن�ش ــاء
النادي �أو فروعه  ,وي�ستحق هذا الر�سم عند جتديد الرتخي�ص" .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  29 :مـن جمادى الثانية 1438هـ
املوافـــــق  28 :مـن مـــــــــــــــــــــار�س 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1189
ال�صادرة فـي 2017/4/9م

-603-

حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التنمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قـرار وزاري
رقم 2017 /46
بتعديــل بعـــ�ض �أحكـــام
الالئحـة التنظيمية لإن�شـاء مراكـز ت�أهيـل املعاقـني
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/32بتحديد اخت�صا�صات وزارة التنمية االجتماعية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/63ب�إ�صدار قانون رعاية وت�أهيل املعاقني ،
و�إل ــى الالئح ــة التنظيميـ ــة لإن�شـ ــاء مراكــز ت�أهيـ ــل املعاقـ ـيــن ال�ص ــادرة بالق ــرار الـ ــوزاري
رقم ، 2008/124
و إ�لـى موافقــة وزارة املاليــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بن�صــو�ص املــواد ( / 7فقــرة �أولــى)  )24(، )11( ، )9( ،مــن الالئحــة التنظيميــة
لإن�شـاء مراكـز ت�أهيـل املعاقيـن امل�شـار �إليهـا  ،الن�صـو�ص الآتيـة :
املــادة (  / 7فقــرة �أولــى )
"يقـ ــدم طل ــب الرتخي ـ ــ�ص ب�إن�ش ــاء املرك ـ ــز �إل ــى اجلهـ ــة املخت�صـ ــة علـ ــى النم ـ ــوذج املعـ ــد
مــن قب ــل الـ ــوزارة له ــذا الغ ــر�ض  ،بع ــد �سـداد ر�سـم مقـداره ( )10ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
ال ترد  ،وترفق بــه امل�ستنــدات امل�ؤيدة ل�صحة البيانات املدرجـة بــه".
املــادة ( ) 9
"يج ـ ــوز للمرخـ ـ ــ�ص لـ ــه طل ـ ــب �إن�ش ــاء ف ـ ــروع للمرك ـ ــز �أو �إ�ضافـ ــة جم ــال �أو �أكث ــر �إليـ ــه
من جماالت رعايــة وت�أهيــل املعاقيــن  ،بعــد �ســداد ر�ســم وقــدره ( )200مائتــا ريــال
عمانــي لل�شخـ ــ�ص الطبيعـ ــي  ،و( )500خم�سمائـ ــة ريـ ــال عمانـ ــي لل�شركـ ــات  ،ويكـ ــون
البــت فـي الطلــب والتظلــم مــن القــرار ال�صــادر برف�ضــه وفقــا للأو�ضــاع والإجــراءات
املن�صو�ص عليها ف ــي املــادة ( )7من هذه الالئحة".
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املــادة ( ) 11
"يكون ر�سم ا�ست�صدار تراخي�ص ممار�سة ن�شاط مراكز الت�أهيل اخلا�صة وجتديدها ،
وفق الآتي :
 للأفـراد ( )200مائتي ريال عماين قيمة ر�سـم �إ�صــدار �شهــادة الرتخيــ�ص لأول مــرة ،و( )200مائتــي ريــال عمانـي عنـد كل جتديـد �سنويـا .
 لل�شركات ( )500خم�سمائة ريال عماين قيمة ر�سم �إ�صدار �شهادة الرتخي�ص لأول مرة ،و( )500خم�سمائة ريال عماين عند كل جتديد �سنويا .
 ( )1ريال واحد مقابل الت�صديق على كل �شهادة متنح للمعاق من املركز .وي�ستثنــى مــن حت�صيــل الر�ســوم امل�شــار �إليهــا مراكــز الت�أهيــل التي ت�شرف عليها الوزارة
بطريقة مبا�شرة  ،وتلك التي تن�شئها اجلمعيات املعنية برعاية وت�أهيل املعاقني" .
املــادة ( ) 24
"يج ــوز للمرخــ�ص لــه التنــازل عــن الرتخيــ�ص إ�لـى الغيــر �شريطــة �أن يكون املتنازل له
م�ستوفيــا ل�شــروط الرتخيــ�ص املن�صــو�ص عليهــا فـي ه ــذه الالئحــة  ،وبعــد �ســداد ر�ســم
مقداره ( )200مائتا ريال عماين  ،وال يكون التنازل نافذا فـي مواجهة اجلهة املخت�صة
وفـي مواجهة الغري �إال بعد موافقة الوكيل".
املــادة الثانيــة
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  29 :مـن جمادى الثانية 1438هـ
املوافـــــق  28 :مـن مـــــــــــــــــــــار�س 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1189
ال�صادرة فـي 2017/4/9م

-605-

حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التنمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قـرار وزاري
رقـم 2017/47
بتعديـل بعــ�ض �أحكـام الالئحــة التنظيميــة
ملراكـز الإر�شــاد واال�ست�شــارات الأ�سريــة اخلا�صـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/32بتحديد اخت�صا�صات وزارة التنمية االجتماعية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الالئحة التنظيمية ملراكز الإر�شاد واال�ست�شارات الأ�سرية اخلا�صة ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ، 2013/294
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص البند (�أ) من املــادة ( )8من الالئحة التنظيمية ملراكز الإر�شاد واال�ست�شارات
الأ�سرية اخلا�صة امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" أ�  -قيــد الطلــب امل�شــار �إلي ــه فـي املــادة ( )7من هذه الالئحة فـي ال�سجل املعد لهذا
الغر�ض بعد �سداد ر�سم مقداره ( )10ع�شرة رياالت عمانية ال ترد  ،وذلك نظري
درا�سـ ــة الطل ــب والت�أكد من ا�ستيف ــاء البيانـ ــات واال�شرتاطـ ــات املن�ص ــو�ص عليهـ ــا
فـي هـ ــذه الالئحـ ــة  ،وي�سلـ ــم مقدمــه �إي�ص ــاال يت�ضمـن تاري ــخ تقديــم الطلــب ،
ورقم الطلب  ،وامل�ستندات املرفقة به" .
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 :مـن جمادى الثانية 1438هـ
املوافـــــق  28 :مـن مـــــــــــــــــــــار�س 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1189
ال�صادرة فـي 2017/4/9م

-606-

حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التنمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قـرار وزاري
رقــم 2017/48
بتعديـــل بعـــ�ض �أحكـــام
الالئحــة التنظيميــة لــدور احل�ضانــة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/32بتحديد اخت�صا�صات وزارة التنمية االجتماعية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الالئحــة التنظيمي ــة لــدور احل�ضان ــة ال�صادرة بالقـرار الــوزاري رق ــم ، 2012/212
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تـ�ضــاف إ�لــى الالئح ــة التنظيمي ــة ل ــدور احل�ضانــة امل�شار �إليها مادتان جديدتان رقماهما
( 4مك ــررا  5 ،مكــررا ) ن�صاهمــا الآتــي :
"امل ــادة (  ) 4مك ــررا
يحدد ر�سم مقداره ( )10ع�شرة رياالت عمانية عند التقدم بطلب فتح دار احل�ضانة" .
"امل ــادة (  ) 5مك ــررا
حتدد قيمة ر�سم �إ�صدار وجتديد تراخي�ص �إن�شاء دار احل�ضانة على النحو الآتي :
أ�  -للأفراد بواقع ( )100مائة ريال عماين �سنويا .
ب  -لل�شركات ( )200مائتا ريال عماين �سنويا".
املــادة الثانيــــة
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  29 :مـن جمادى الثانية 1438هـ
املوافـــــق  28 :مـن مـــــــــــــــــــــار�س 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1189
ال�صادرة فـي 2017/4/9م

-607-

حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التنمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيــة
قــــــرار وزاري
رقــــــم 2017/5
ب�شــ�أن �أ�شجــار الغــاف البحــري (امل�سكيت  -الغويف)
ا�ستنادا �إىل قانـون الأ�سمــدة وحم�سنــات الرتبــة الزراعيــة ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2006/63
و�إىل قانون البذور والتقاوي وال�شتالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/42
و�إىل املر�س ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ـ ــم  2012/68بتحدي ـ ــد اخت�صا�صــات وزارة الزراع ــة والث ـ ــروة
ال�سمكية واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الالئحـ ــة التنفيذيــة لقانــون الأ�سمــدة وحم�سنــات الرتب ــة الزراعيــة ال�صادرة بالقـرار
الوزاري رقم ، 2010/128
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تتولـى وزارة الزراعـة والرثوة ال�سمكيـة القيـام بتنفيــذ حملـة وطنية لقلـع و�إزالــة �أ�شجــار
الغاف البحري ( امل�سكيت  -الغويف ) بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
املــادة الثانيــــة
يعمل فـي �ش�أن قلـع و�إزال ــة �أ�شجار الغاف البحري (امل�سكيت  -الغويف) بال�ضوابط الآتية :
 - 1يتم قلـع و�إزال ــة �أ�شج ــار الغ ــاف البحري (امل�سكيــت  -الغوي ــف) من عم ــق (� 50سم)
خم�سيـن �سنتيمرتا على الأقل  ،وتنظيف موقع ال�شجرة من البذور املت�ساقطة والعقل
وحرقها  ،ف�إن تعــذر على املالك �أو امل�ست�أجر �أو امل�ستثمر �أو احلائز للعقار حرق الأ�شجار
وجب عليه نقلها �إىل خارج احليازة لتتوىل الوزارة الت�صرف فيها .
� - 2إذا كان قلــع و�إزالة �شجـرة الغـاف البحـري (امل�سكيــت  -الغويــف) �سينتــج عنه �ضــرر
باملمتلكات العامة �أو اخلا�صة يتم الق�ضاء عليها على النحو الآتي :
أ�  -بالن�سبة للأ�شجــار التي ي�ص ــل ارتفاعها �إىل مت ــر ون�صـف املتــر ف�أكثــر يت ــم التعامــل
معها ب�إزالة اللحاء (تق�شري اللحاء) من جميع الفروع الرئي�سية ب�شكل دائري بدءا
من �سطح الأر�ض �إىل ارتفاع (� 30سم) ثالثني �سنتيمرتا  ،ور�ش مو�ضع التق�شري
ب�أحد مبيدات احل�شائ�ش التي تو�صي بها وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
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ب  -بالن�سبة للأ�شجار التي يقل ارتفاعها عن مرت ون�صف املرت  ،يتم ر�شها بالكامل
ب�أحد مبيدات احل�شائ�ش التي تو�صي بها الوزارة .
 - 3يتم الق�ضاء على �أي نبتة لأ�شجار الغاف البحري (امل�سكيت  -الغويف) فور خروجها
من الأر�ض ب�شكل دائم .
املــادة الثالثــــة
يجب على املالك �أو امل�ست�أجر �أو امل�ستثمر �أو احلائز  -بح�سب الأحوال  -قلع و�إزالة �أ�شجار
الغ ـ ــاف البح ــري (امل�سكي ـ ــت  -الغوي ــف) من حيازاته ـ ــم الزراعي ـ ــة واحليوانيـ ــة  ،ومنازلهـ ــم
و�أ�سوارهــم  ،والتخلــ�ص من بذور الأ�شجــار املت�ساقطــة وعقلها فور �إخطارهم كتاب ــة بذلك
من الوزارة .
وفـي حالـة عــدم االلتــزام بذلك خــالل امل ــدة املحــددة فـي الإخطــار  ،تتول ــى الــوزارة �إزالتها
بالقـ ــوة اجلربية على نفقته دون الإخالل بحقها فـي اتخاذ الإجراءات القانونية املقررة ،
وذلك دون حتمل الوزارة �أي تبعات ب�سبب القلع والإزالة .
املــادة الرابعــــة
يحظــر ا�ستيــراد وتــداول و�إكثــار بـ ــذور و�شت ـ ــالت �أ�شجـ ـ ـ ــار الغـ ـ ــاف البح ــري (امل�سكيــت -
الغويف) .
املــادة اخلام�ســـة
يحظـ ــر ا�ستيـ ــراد وتــداول الأ�سمـدة الع�ضويــة وحم�سن ــات الرتبـ ــة الزراعي ــة التي حتت ــوي
على بذور �أ�شجار الغاف البحري ( امل�سكيت  -الغويف ) .
املــادة ال�ساد�ســــة
مـع عــدم الإخــالل بالعقوبــة اجلزائيــة املقــررة قانونــا  ،يعاق ــب كل من يخال ــف �أحكـ ــام هذا
القرار بغرامة �إدارية ال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين .
املــادة ال�سابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي 1438 /4 / 6 :هــ
املوافــــــق 2017 / 1 / 5 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1177
ال�صادرة فـي 2017/1/15م
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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

قــرار وزاري
رقــم 2017/10
ب�إ�صــدار الئحــة تنظيــم ا�ستخــدام الأرا�ضــي الزراعيــة
ا�ستنادا �إىل نظام الزراعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2006/48
و�إىل قانون املعامالت املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/29
و�إىل الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/41
و�إىل الئحــة تنظيــم ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2014/272
و�إىل الئحــة ا�ستــزراع الأحيـاء املائية و�ضبط جودتها ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/177
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2014/272امل�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 .
�صـدر فـي 1438 / 4 /11 :هـ
املوافـــــق 2017 / 1 / 10 :م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1177
ال�صادرة فـي 2017/1/15م
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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 تنظيـم ا�ستخــدام الأرا�ضــي الزراعيــة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
ف ــي تطبيــق �أحكــام هــذه الالئحــة يكــون للكلمــات والعبــارات الآتيــة املعنــى املحــدد قري ــن
كــل منــها ما لـم يقتــ�ض �ســياق الن�ص معنى �آخر :
الـــوزارة :
وزارة الزراع ــة والثــروة ال�سمكي ــة .
الوزيـــــــــر :
وزيــر الزراعــة والثـروة ال�سمكيـ ــة .
اجلهـــة املعنيـــة:
وزارة الإ�سكــان  ،ووزارة البلديــات الإقليمـية وموارد املياه  ،ووزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية ،
ووزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينيــة  ،ووزارة التـراث والثقافـة  ،ووزارة التنمية االجتماعية ،
ووزارة ال�سياحة  ،وبلدية م�سقط  ،وبلدية ظفار  ،وبلدية �صحـار  ،واملديرية العامة للرثوة
احليوانية  ,واملديرية العامة لتنمية املوارد ال�سمكية بالوزارة بح�سب الأحوال � ،أو �أي جهة
�أخرى ذات عالقة .
اجلهـة املخت�صـة :
املديريات والإدارات والدوائر ومراكز التنمية املعنية بالوزارة .
�سند امللكيـة الزراعيـــة :
وثيقة ت�صدر من �أمانة ال�سجل العقاري بوزارة الإ�سكان تفيد ملكية الأر�ض  ،وتخول مالكها
حق ا�ستغالل الأر�ض الزراعية  ،وا�ستعمالها  ،والت�صرف فيها .
الر�ســم امل�سـاحـي :
ر�ســم تو�ضيحـ ــي ل�سن ــد امللكيــة الزراعيــة مو�ضــح بـه بيانــات الأر�ض الزراعيــة وم�ساحتهــا
و�شروط اال�ستخدام و�إحداثيات املوقع .
ا�ستمـــارة �إجـــراء تنظيــم ا�ستخدام الأر�ض الزراعيـــة :
وثيق ــة ت�صــدر مــن اجلهــة املعنيــة ملالــك الأر�ض الزراعية تبني طلب تق�سيمها �أو تغيري
ا�ستخدامها �أو �إقامة من�ش�آت عليها �أو تعديل القائم منها .
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الإعــالم ال�شرعــي :
وثيقـ ــة ت�ص ـ ــدر م ـ ــن املحكم ـ ــة املخت�ص ـ ــة تت�ضم ــن حتديـ ـ ــد الورثــة ون�صي ـ ــب كـ ـ ــل وارث
ف ــي الرتك ـ ــة .
�سند الوكالـــة :
�شهادة ت�صدر من جهــة االخت�صــا�ص تخــول الوكيــل �سلطة القيام بالإجراءات اخلا�صة
بالأرا�ضي الزراعية اخلا�صة مبوكله  ،ويقوم مقامه �أمام الوزارة فـي حدود وكالته .
�شهــادة ح�صــر بئـــر :
وثيقة ت�صدر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه م�سجل بها كافة البيانات اخلا�صة
بالبئر .
املـنــزل القائــم :
مبنى �سكني قائم بذاته مبواد ثابتة على الأر�ض الزراعية .
املن�شـــ�أة القائمــــة :
كل مبنى قائم بذاته مبواد ثابتة على الأر�ض الزراعية  ،ي�ستخدم ملزاولة ن�شاط غري زراعي ،
وغري �سكني .
النزل اخل�ضـــــراء :
ك ــل مبن ــى م�شيــد علــى الأر�ض الزراعيــة مب ــواد ثابتة �أو غيــر ثاب ـت ــة بهــدف اال�ستجمام
واال�سرتخاء والرتفيه �أو ا�ستغالله فـي �أحد امل�شروعات ال�سياحية .
القطعــــة ال�سكنية :
قطعـ ــة الأر�ض الت ــي حتددهـ ــا جهـ ـ ــة االخت�صـ ــا�ص  ،لتنفيـ ـ ــذ مبن ـ ــى �سكن ـ ـ ــي فـ ــي ج ـ ـ ــزء
من الأر�ض الزراعية .
املن�شـــ�أة اخلدميـــة :
ك ــل مبن ــى م�شي ـ ــد مبـ ــواد ثابتـ ـ ــة �أو غيـ ـ ــر ثابت ـ ــة عل ـ ــى الأر�ض الزراعي ـ ـ ـ ــة  ،وي�ستخ ـ ـ ــدم
ف ــي مزاول ــة ن�شـ ــاط زراع ــي و�سمكــي خدمـ ــي مرتبـ ــط ب ـ ــه .
ف�صـــل املن�شـــ�أة القائمــة :
ف�صل ملكية املن�ش�أة القائمة عن ملكية الأر�ض الزراعية املبنية عليها .
ف�صـــل املنــزل القائـــــم :
ف�صل ملكية املنزل القائم عن ملكية الأر�ض الزراعية املبني عليها .
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الفـــــــدان :
وحــدة قيــا�س مل�ساحة الأر�ض الزراعية ي�ســاوي ( 4200م� )2أربعـة �آالف ومائتي مرت مربع .
درجـــة امللوحــة (: )EC
وحدة قيا�س تركيز الأمالح املذابة فـي املاء (بامليكروموز� /سنتيمرت ) .
امل�ستجمعـــات املائيــة :
خزان املياه اجلوفـي .
التغييــر الكلـــي :
تغيري امل�ساحة الكاملة للأر�ض الزراعية �إىل ا�ستخدام �آخر غري زراعي .
التغييــر اجلزئــي :
تغيري جزء من م�ساحة الأر�ض الزراعية �إىل ا�ستخدام �آخر غري زراعي .
املقومـات الزراعيـة :
�صالحيــة الرتبة للزراعــة وتوفــر م�صــدر ري �أو �إمكاني ــة و�صول مياه غري تقليدية  ،وهي
مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ثالثيا �أو مياه التحلية �أو املياه امل�صاحبة للنفط �أو املياه
ال�ضاربة (العميقة) .
جتريــــف الرتبـــة :
�إزالة الطبقة ال�سطحية اله�شة �أو املفتتة التي تغطي �سطح الأر�ض  ،ونقلها  ،مما ينتج عنه
فقدانها خل�صوبتها .
الأر�ض الزراعيــة املرويـة بالآبــار :
الأر�ض الزراعيــة التــي يكــون م�صــدر ريهــا بئــرا � ،أو ليــ�س لهــا م�صـدر للـري  ،وتقع �ضمن
الأرا�ضي املروية بالآبار .
الأر�ض الزراعيـــة املرويــة بالأفـالج �أو العيـــون :
الأر�ض الزراعية التي يكون م�صدر ريها فلجا �أو عينا � ،أو تكون واقعة �ضمن الأرا�ضي التي
تروى بالفلج �أو العني .
تفتيت الأر�ض الزراعيـة :
جتزئة الأر�ض الزراعية �إىل م�ساحات �صغرية بحيث ت�صبح غري ذات جدوى زراعية .
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ال�شريعـــة :
�أول مكان لظهور املياه على �سطح الأر�ض �أو بالقرب منه بالن�سبة للفلج الداوودي � ،أو مكان
و�صول املاء �إىل منطقـ ـ ــة االحتياج �أو القرية امل�ستفيدة بالن�سبة للأفالج العينية والغيلية .
الفلـــــــج :
قناة حمفورة فـي باطن الأر�ض �أو على �سطحها �سواء �أكانت مغطاة �أم مك�شوفة  ،لتجميع
املياه اجلوفية � ,أو مياه العيون والينابيع الطبيعية � ,أو املياه ال�سطحية � ,أو العرتا�ض
وجتميع مياه ال�سيول بحيث يتم انتقال املياه املتجمعة من مواردها فـي قناة الفلج طبيعيا
بوا�سطة قوة اجلاذبية الأر�ضية فقط فـي اجتاه ال�شريعة دون ا�ستعمال الآالت لرفعها .
العـيــــون :
املياه التي تتدفق من فتحات طبيعية من الأر�ض  ،وتن�ساب فـي قنوات مائية على �سطح
الأر�ض التي ت�ستغل فـي الزراعة .
فلـــــج حــــي :
فلج ت�صـل مياهــه �إىل ال�شريــعة  ،ويـروي زراعات قائمة تعتمد عليــه مبــا فـي ذلــك الأف ــالج
التـ ــي تنقطع مياههـ ــا فجـ�أة عن اجلريان  ،وال ت�صل املياه �إىل ال�شريعة ب�سبب انهيار الفلج
�أو ان�سداد قناته لفرتة م�ؤقتة .
الفلــــج املندثــر :
الفلج الذي اندثرت �آثاره و�أرا�ضيه الزراعية حلقبة طويلة من الزمن ومل يعد يروي هذه
الأرا�ضي الزراعية منذ زمن طويل  ،وذلك بت�أكيد من اجلهة املعنية .
اال�ستــزراع التكاملــي :
ا�ستزراع الأحياء املائية التي تقام بالتكامل مع املحا�صيل الزراعية فـي ذات املوقع .
اللـجنـــة الفـنــيــة :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )54من هذه الالئحة .
اللجنــة الرئي�سيــة:
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )55من هذه الالئحة .
جلــــنة التــظلمــات :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )56من هذه الالئحة .
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املــادة () 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع الأرا�ضي الزراعية فـي ال�سلطنة  ،وذلك دون الإخالل
بال�ضوابط التي يقرها املجل�س الأعلى للتخطيط على الأرا�ضي الزراعية .
املــادة ( ) 3
يحظر نقل الرتبة من الأر�ض الزراعية � ،أو جتريفها � ،أو ردمها برتبة غري �صاحلة للزراعة .
املــادة ( ) 4
ال يجوز �إزالة �أ�شجار النخيل والفاكهة القائمة فـي الأر�ض الزراعية لغر�ض جتريف الأر�ض
الزراعية وتغيري معاملها .
املــادة ( ) 5
يحظر ا�ستخــدام الآبار والأفــالج املخ�ص�صــة لــري املزروع ــات واملن ــازل والن ــزل اخل�ضــراء
واملن�ش�آت اخلدمية داخل الأر�ض الزراعية فـي �أي غر�ض �آخر .
املــادة ( ) 6
ملوظفـي الــوزارة املخوليــن �صفــة ال�ضبطي ــة الق�ضائيــة ح ــق دخول الأر�ض الزراعية بدءا
مــن ال�ساعــة ال�سابعــة �صباحــا وحتــى ال�ساعــة اخلام�سة م�ساء  ,ل�ضبط املخالفات التي تقع
باملخالفة لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
ا�ستثناء من حاالت التغيري الكلي واجلزئي للأر�ض الزراعية املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحــة  ,يجــوز املوافقــة املبدئية على تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية
�إىل غر�ض غري زراعي � ,إذا كان التغيري لإقامة م�شروعات ا�ستثمارية ذات قيمة م�ضافة ،
وذل ــك بع ــد درا�ستهـ ــا م ــن قب ــل املخت�صيـ ــن بهـ ــذه الـ ــوزارة و�إبـ ــداء ال ــر�أي ب�ش�أنه ـ ــا ،
وموافق ــة الوزي ــر  ,واجلهــة املعنيــة عليه ــا  ،وت�ص ــدر املوافقــة النهائيــة بعد تقدمي ما ي�ؤكد
جاهزية امل�شروع للتنفيذ .
املــادة ( ) 8
تكــون مــدة املوافق ــة التــي ت�صــدر مبوجب �أحكام هذه الالئحة �صاحلة ملدة ( )2عامني
من تاريخ �صدورها  ،ف�إذا انق�ضت هـ ـ ــذه املـدة دون ال�سري فـي ا�ستكمال بقية الإجراءات ,
اعتربت ملغاة .
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الف�صــل الثانــي
تغييـر الغـر�ض املحـدد ال�ستخـدام الأر�ض الزراعيـة املرويـة بالآبـار
املــادة ( ) 9
يحظــر تغييــر الغــر�ض املحــدد ال�ستخــدام الأر�ض الزراعيــة املروي ــة بالآبار �إىل غر�ض غري
زراعــي تغيريا كليــا �إال فـي احلاالت الآتي ــة  ،وذل ــك بعد احل�ص ــول عل ــى مواف ــقة كتابيــة
من الوزارة :
� - 1إذا زادت درجـ ــة ملوح ــة ميــاه ال ــري ع ـلــى ( )20000ع�شري ــن �ألـ ــف ميكرومـ ـ ــوز
فـي الأر�ض ذاتها �أو فـي الأرا�ضي الزراعية املجاورة لها .
� - 2إذا كانت خارج نطاق خمططات الأرا�ضي الزراعية � ،أو حتيط بها جتمعات �سكنية
�أو جتارية �أو �صناعية من ( )3ثالث جهات على الأقل .
� - 3إذا كانــت خــارج نطــاق امل�ستجمع ـ ــات املائيــة  ،وال جتاوره ــا �أرا�ض زراعيـ ـ ــة قائمــة
�أو خمططات زراعي ــة  ،وال يوجد بها م�صدر للري .
املــادة ( ) 10
يجب على املوافق له بتغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية �إىل غر�ض غري
زراعـي تغييــرا كليــا  ،ردم البئــر �أو الآبار وتقـ ــدمي �شهادة تفيد بذلك من وزارة البلديات
الإقليمية وموارد املياه  ،وذلك قبل ت�سلمه املوافقة .
املــادة ( ) 11
يحظر تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية �إىل غر�ض غري زراعي تغيريا
جزئيا �إال فـي احلاالت الآتية  ،وذلك بعد احل�صول على موافقة كتابية من الوزارة :
أ� � -إذا كانت درجة ملوحة مياه الري فـي الأر�ض الزراعية �أو الأرا�ضي الزراعية املجاورة
تزيد على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز  ،وتقل عن ( )20000ع�شرين �ألف
ميكروموز  ،وال توجد بها مقومات زراعية .
ب � -إذا كانت خارج نطاق خمططات الأرا�ضي الزراعية � ،أو حتيط بها جتمعات �سكنية
�أو جتارية �أو �صناعية من ( )3ثالث جهات على الأقل .
ج � -إذا كانت خارج نطاق خمططات الأرا�ضي الزراعيــة  ،وال يتوافر لها م�صدر للري
�أو �أي مقومات زراعية .
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وفـي �أي مــن ه ــذه احلــاالت  ،يجــب �أن يكــون التغييــر فـي أ�حـ ــد أ�ط ــراف الأر�ض الزراعيـ ــة ،
وملرة واحدة  ،وبن�سبة ال تتجاوز ( )%10ع�شرة باملائة من امل�ساحة الكلية للأر�ض الزراعية ،
�أو بعمق ال يزيد على ( 45م ) خم�سة و�أربعني مرتا � ،أيهما �أقل .
الف�صــل الثالــث
ت�أجيــر الأر�ض الزراعيــة املرويـة بالآبــار
املــادة ( ) 12
مع مراعاة �أحكام �إيجــار الأرا�ضــي الزراعيــة و�أحكــام املزارعــة وامل�ساقاة املن�صو�ص عليها
ف ــي قانــون املعامالت املدنية امل�شار �إليــه  ،ال يجوز ت�أجيــر الأر�ض الزراعيــة لغــر�ض زراعــي
�إال بعقــد �إيجار وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة .
املــادة ( ) 13
على من يرغب فـي ت�أجري الأر�ض الزراعية لغر�ض زراعي االلتزام بال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون مالكا للأر�ض الزراعية .
� - 2أال تقل مدة الت�أجري عن (� )1سنة ميالدية .
� - 3أن يقدم �صورة من �سند احليازة  ،والبطاقة ال�شخ�صية .
� - 4أن يتــم توقيع عقــد الإيجــار �أمــام موظــف الوزارة املخـت�ص  ،وبح�ضــور امل ؤ�جــر ،
وامل�ست�أجر  ،وقيده فـي ال�سجل املعد لذلك بالوزارة .
املــادة ( ) 14
يجــوز ت�أجيــر الأر�ض الزراعيــة لغـ ــر�ض غيــر زراعــي بـعد احل�ص ــول عل ــى املوافق ــة كتابـ ــة
من الــوزارة  ،وموافقة اجلهة املعنية  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا زادت درجة ملوحة مياه الري فـي ذات الأر�ض �أو الأرا�ضي الزراعية املجاورة
على ( )20000ع�شرين �ألف ميكروموز .
� - 2إذا كانت خارج نطاق خمططات الأرا�ضي الزراعية  ،وحتيط بها جتمعات جتارية
�أو �صناعية من ( )3ثالث جهات على الأقل .
� - 3إذا كانت خارج نطاق امل�ستجمعات املائية  ،وال يوجد بها م�صدر ري �أو �أي مقومات
زراعية .
� - 4إذا كانت من الأرا�ضي الزراعية التي مل ي�سبق زراعتها  ،وال يوجد بها م�صدر للري ،
وال جتاورها مزارع قائمة  ،وغري واقعة �ضمن املخططات الزراعية .
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ويراعى فـي ت�أجري الأر�ض الزراعية فـي هذه احلاالت ما ي�أتي :
أ�  -احلفاظ على امل�ساحات املزروعة  ،وم�صادر الري فـي حالة توفرها .
ب  -عـدم ا�ستغـالل املياه ب�شكل ي�ؤثر على نوعيتها وكميتها .
ج  -عدم ا�ستغالل املياه ب�شكل ي�ؤثر على الرتبة واملحا�صيل الزراعية فـي حالة توفرها .
د  -عدم ا�ستخدام الأ�سفلت �أو الأ�سمنت فـي الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل
الأر�ض الزراعية .
املــادة ( ) 15
يجــوز ت�أجيــر جــزء مــن الأر�ض الزراعيــة لغــر�ض غيــر زراعــي بن�سبــة ال تزيد على ()%25
خم�سة وع�شرين باملائة من م�ساحة الأر�ض الإجمالية متى كانت درجة ملوحة مياه الري
ال تقل فيها عن ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز  ،وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
 - 1احل�صول على موافقة اجلهة املعنية .
 - 2احلفاظ على امل�ساحات املزروعة والأ�شجار القائمة وم�صادر الري فـي حالة توفرها .
 - 3عدم ا�ستخدام الأ�سفلت �أو الأ�سمنت فـي الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل
الأر�ض الزراعية .
 - 4عدم ت�أجري الأر�ض الزراعية لإقامة م�صانع بيع  ،وتعبئة مياه ال�شرب والور�ش
واملناجر .
 - 5عدم ا�ستغالل املياه ب�شكل ي�ؤثر على نوعيتها وكميتها .
 - 6عدم ا�ستغالل املياه ب�شكل ي�ؤثر على الرتبة �أو املحا�صيل الزراعية فـي حالة توفرها .
 - 7عدم �إقامة من�ش�آت ثابتة فـي الأر�ض الزراعية .
 - 8عدم ا�ستخدام م�صادر املياه لغري الأغرا�ض الزراعية  ،وي�ستثنى من ذلك مياه
ال�شرب  ،واال�ستخدامات املنزلية �أو ال�ضرورية فقط .
املــادة ( )16
يجــوز الت�أجيــر اجلزئــي للأر�ض الزراعيــة دون التقيــد بال�شــروط وال�ضوابــط املن�صــو�ص
عليها فـي املــادة ( )15من هذه الالئحة  ،وذلك لإقامة حمطات �أر�ضية لتقوية الإر�سال
�أو �إقامة املجمعات الكهربائية �أو غريها من البنى الأ�سا�سية التي تخدم امل�صلحة العامة ،
ويتم حتديد امل�ساحة بالتن�سيق مع اجلهة املعنية .
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الف�صــل الرابــع
�إقامــة منــازل �سكنيــة علــى الأر�ض الزراعيــة املرويــة بالآبــار
املــادة ( ) 17
ال يجوز �إقامة منازل �سكنية ثابتة على الأر�ض الزراعية املروية بالآبار � ،أو تعديل القائم
منها �إال مبوافقة من الوزارة .
املــادة ( ) 18
يجوز املوافقة على بناء منزل �أو �أكرث لكل ( )5خم�سة �أفدنة فـي الأر�ض الزراعية املروية
بالآبــار  ،وفــي جميـع الأح ــوال  ،يجــب �أال يزيد �إجمايل م�ساحة البناء للطابق الأر�ضي
للمنزل �أو ملنازل جمتمعة على (600م� )2ستمائة مرت مربع  ،ف�إذا كانت م�ساحة الأر�ض
الزراعية تقل عن ( )5خم�سة �أفدنة  ،تكون م�ساحة البناء على النحو الآتي :
الأر�ض الزراعية التي ال تقل م�ساحتها الكلية عن (2000م� )2ألفي مرت مربع  ،وال تزيد
على ( )1فدان فتكون م�ساحة البناء فيها (200م )2مائتي مرت مربع  ،على �أن ت�ضاف
(100م )2مائة مرت مربع لكل فدان يزيد بعد ذلك  ،وبحد �أق�صى (600م� )2ستمائة مرت
مربع لكل ( )5خم�سة �أفدنة  ،وفـي حالة وجود منزل �أو �أكرث تقل م�ساحته عن (600م)2
�ستمائة مرت مربع  ،يكون الت�صريح بالبناء على امل�ساحة املكملة بحيث ال تتجاوز م�ساحة
البناء فـي كل الأحوال (600م� )2ستمائة مرت مربع  ،وفـي حالة رغبة �صاحب املنزل فـي بناء
�سور ي�ضاف �إىل امل�ساحة املن�صو�ص عليها فـي هذه املـادة ارتدادات بني املنزل وال�سور ترتاوح
بني ( )3ثالثة �أمتار ميني املنزل ومثلها ي�ساره  ،بالإ�ضافة �إىل ( )3ثالثة �أمتار خلفه و()5
خم�سة �أمتار �أمامه .
املــادة ( ) 19
يلتزم كل من يح�صل على موافقة ب�إقامة منزل �سكني على الأر�ض الزراعية املروية بالآبار
بالآتي :
أ� � -أن يقام املنزل فـي �أطراف الأر�ض الزراعية  ،وفقا ملا حتدده الوزارة .
ب � -أن يكون له مدخل من خارج الأر�ض الزراعية .
ج � -أن يكون املنزل فـي اجلزء اخلايل من املزروعات � ،أو فـي اجلزء الأقل خ�صوبة .
د � -أال ي�ؤثر بناء املنزل على م�صدر الري .
هـ � -أال يقام املنزل فـي املوقع امل�شغول مبن�ش�آت خدمية .
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املــادة ( ) 20
يجوز املوافقة على هدم  ،و�إعادة بناء املنزل القائم فـي املوقع نف�سه بالأر�ض الزراعية املروية
بالآبار بامل�ساحة ال�سابقة نف�سها � ،أو وفق ن�سب البناء املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( ، )18ويجوز
املوافقـة ل�صاحــب ال�ش ـ�أن ب�إعادة البناء على م�ساحــة مماثلــة ملنزله القائم فـي موقع �آخر
داخــل الأر�ض � ،شريطــة �أال ي�ؤثر على الزراعات القائمة  ،و�أن يتوفر مدخل خا�ص له على
�أن يلتزم ب�إزالة املنزل القدمي .
الف�صــل اخلامــ�س
�إقامــة من�شــ�آت خدميــة فـي الأر�ض الزراعيــة املرويــة بالآبــار
املــادة ( ) 21
ال يجوز �إقامة من�ش�آت خدمية فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار �إال مبوافقة من الوزارة ،
وذلك وفق احلاالت الآتية :
� - 1إقامــة خمــزن �أو �أكثــر خلدمــة الأر�ض الزراعيــة  ،لتخزيــن الأع ــالف واملنتج ــات
الزراعيــة مب�ساحــة �إجماليــة ( 50م )2خم�سيــن متــرا مربعـا لكــل فــدان � ،شريطــة
�أن تكون الأر�ض الزراعية مزروعة بالأعالف �أو الأ�شجار �أو املحا�صيل الزراعية
الأخرى مب�ساحة ال تقل عن ( )%50خم�سني باملائة من �إجمايل امل�ساحة الكلية .
� - 2إقامة ور�شة لعمليات ما بعد احل�صـ ـ ـ ــاد خلدمة الأر�ض الزراعية مب�ساحة ال تزيد
على (100م )2مائة مرت مربع للأر�ض الزراعية التي تبلغ م�ساحتها ( )10ع�شرة
�أفدنة ف�أقل  ،ومب�ساحة ال تزيد على (200م )2مائتي مرت مربع للأر�ض الزراعية
التي تزيد م�ساحتها على ( )10ع�شرة �أفدنة .
وفــي جميـ ــع الأح ــوال  ،ي�شت ــرط �أن تكـ ــون الأر�ض الزراعي ــة مزروعـ ــة بالأعـ ــالف
�أو الأ�شجار �أو املحا�صيل الزراعية الأخرى مب�ساحة ال تقل عن ( )%50خم�سني
باملائة من �إجمايل امل�ساحة الكلية .
� - 3إقامة �سكن للعاملني بالأر�ض الزراعية �إذا توافرت �إحدى احلالتني الآتيتني :
أ� � -إذا كانــت ن�سبــة امل�ساحــة املزروعــة فـي الأر�ض الزراعــية ال تقــل عــن ()%50
خم�ســني باملائة مــن امل�ساحــة الكليــة للأر�ض الزراعيــة .
ب � -إذا كانت مقامة عليها حظائر للموا�شي �أو الدواجن .
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وفـي احلالتــني  ،يجب �أال تزيد م�ساحـة البنــاء امل�صــرح بهــا علــى (150م )2مائــة
وخم�سني مرتا مربعا للأر�ض الزراعية التي ترتاوح م�ساحتها من ( )1فدان �إىل
( )10ع�شرة �أفدنة  ،وت�ضاف م�ساحة (150م )2مائة وخم�ســني متـرا مربعـا لكل
( )10ع�شرة �أفدنة .
� - 4إقامة حظائر للموا�شي والدواجن وم�سالخ الدواجن وم�ستلزماتها  ،ويتم حتديد
م�ساحتها بالتن�سيق مع اجلهة املعنية  ،وفقا للطاقة الإنتاجية املعتمدة .
� - 5إقامة م�شاريع اال�ستزراع التكاملي  ،ويتم حتديد امل�ساحة الالزمة لذلك بالتن�سيق
مع اجلهــة املعني ــة  ،علــى �أال تزي ــد علــى ( )%10ع�شــرة باملائــة مــن امل�ساحــة الكليــة
للأرا�ضي الزراعية البالغة م�ساحتها ( )3ثالثة �أفدنة � ,أي (12600م )2اثني ع�شر
�ألفا و�ستمائة مرت مربع ف�أكرث .
 - 6هـدم و إ�ع ــادة بنــاء املن�ش ـ�آت اخلدمية بامل�ساحــة ال�سابق ــة نف�سـهــا  ،مع مراعاة ن�سب
البناء امل�ستحقة وفقا لأحكام هذه املــادة  ،وذلك بعد موافقة الوزارة .
املــادة ( ) 22
يلتزم كل من يح�صل على موافقة لإقامة من�ش�آت خدمية فـي الأر�ض الزراعية وفقا حلكم
املــادة ( )21من هذه الالئحة  ،بال�شروط وال�ضوابط الآتية :
� - 1أن تقــام املن�ش ـ�آت فــي اجلــزء اخلالــي مــن املزروعــات �أو ف ــي اجلــزء الأقــل خ�صوبــة
�أو غري القابــل للزراعــة فيه .
� - 2أن تقام بعيدا عن م�صدر مياه الري .
 - 3التقيد بال�شروط واملوا�صفات الفنية التي حتددها الوزارة  ،واجلهة املعنية .
الف�صــل ال�ســاد�س
ف�صـل املنـازل واملن�شـ�آت اخلدميـة واملن�شـ�آت
القائمـة فــي الأر�ض الزراعيـة املرويـة بالآبـار
املــادة ( ) 23
ال يجوز ف�صل �أي منزل قائم �أو قطعة �سكنية عن الأر�ض الزراعية  ،وي�ستثنى من ذلك
الطلبــات املقدمــة مــن مال ــك الأر�ض الزراعيـ ــة ل ـ ــه �أو لأحـ ــد �أقاربـ ـ ــه م ــن الدرج ـ ــة الأولـى ،
�أو الزوج� /أو الزوجة � ،أو زوج �أحد �أبنائه  ،واحلا�صل على موافقة نهائية لقر�ض من اجلهات
مثل امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية � ،أو بنك الإ�سكان � ،أو م�ساعدات �سكنية � ،أو قر�ض �إ�سكاين
من وزارة الإ�سكان ملرة واحدة فقط � ،شريطة توفر الآتي :
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 - 1موافقة مالك الأر�ض .
� - 2أال يكــون قد �سبــق �أن تــم ف�صــل منــزل قائــم �أو ا�ستقطــاع قطعــة �سكنيــة بالأر�ض
الزراعية ذاتها لأي من الفئات امل�شار �إليهم �أو غريهم .
� - 3أال تزيد م�ساحة القطعة �أو املنزل القائم املراد ف�صله على (600م� )2ستمائة مرت
مربع � ،شريطــة �أن يكــون ف ــي طــرف الأر�ض الزراعيــة ولهــا/لــه طريق من خارج
الأر�ض الزراعية .
املــادة ( ) 24
ال يجوز ف�صل �أي من�ش�أة خدمية عن الأر�ض الزراعية املروية بالآبار .
املــادة ( ) 25
يجــوز ف�صــل املن�ش ـ�أة القائمــة عــن الأر�ض الزراعيــة املرويــة بالآبــار بنــاء علـى طلب يقدم
من مالك الأر�ض �إىل الوزارة  ،وفق ال�شروط الآتية :
� - 1أال تزيــد امل�ساحــة الإجماليــة للمن�ش ـ�أة القائمــة علــى (5000م )2خم�ســة �آالف متـر
مربع بالن�سبة للأر�ض الزراعية التي ال تزيد م�ساحتها على ( )10ع�شرة �أفدنة ،
وتزيد درجة ملوحة مياه الري فيها على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز ،
�أو ال يوجد بها م�صدر للري � ،أو م�صدر ري م�شرتك � ،أو ال توجد بها �أي مقومات
زراعية .
� - 2أال تزيد امل�ساحة الإجمالية للمن�ش�أة القائمة على (10000م )2ع�شرة �آالف مرت
مربع بالن�سبة للأر�ض الزراعية التي تزيد م�ساحتها على ( )10ع�شرة �أفدنة ،
وتزيد درجة ملوحة مياه الري فيها على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز ،
�أو ال يوجد بها م�صدر للري �أو م�صدر ري م�شرتك � ،أو ال توجد بها �أي مقومات
زراعية .
� - 3أن تكون املن�ش�أة قائمة فعليا .
� - 4أن تكون املن�ش�أة قد مت بنا�ؤها قبل تاريخ العمل بالئحة تنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي
الزراعيــة ال�ص ــادرة بالق ــرار ال ــوزاري رقم  ، 2014/272وم�صرحــا لهــا مــن اجله ــة
املخت�صــة .
� - 5أن تكون املن�ش�أة فـي طرف الأر�ض الزراعية  ،ولها طريق من خارج الأر�ض الزراعية .
-622-

الف�صـل ال�سابـع
ف�صـل م�ساحـة لإقامـة امل�ساجـد واملـدار�س
واملجالـ�س العامـة فــي الأرا�ضـي املرويـة بالآبـار
املــادة ( ) 26
ا�ستثن ــاء مــن �أحك ــام هــذه الالئحــة  ،يجــوز املوافقة على ف�صــل م�ساحــة لإقامة امل�ساجد
�أو مدار�س القر�آن الكرمي �أو املجال�س العامة من الأر�ض الزراعية املروية بالآبار  ،وفقا
لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
 - 1موافقة اجلهة املعنية .
� - 2أال تقل امل�ساحة الإجمالية للأر�ض الزراعية عن ( 2000م� )2ألفي مرت مربع .
� - 3أال تزيــد م�ساحــة البن ــاء �أو اال�ستقط ــاع ع ــن ( )%10ع�شرة باملائ ــة مــن امل�ساحــة
الإجمالية للأر�ض الزراعية  ،وبحد �أق�صى ( 5000م )2خم�سة �آالف مرت مربع ،
�شامال اخلدمات واالرتدادات .
� - 4أن يكون البناء �أو اال�ستقطاع فـي �أحد �أطراف الأر�ض الزراعية  ،ويتوفر له مدخل
وخمرج .
� - 5أن يكــون البنــاء فـي اجلــزء اخلالــي من املزروعات � ،أو فـي اجلزء الأقل خ�صوبة ،
�أو غري القابل للزراعة فيه .
املــادة ( ) 27
يجوز املوافقة على هدم و�إعادة بناء امل�ساجد واملدار�س واملجال�س العامة القائمة فـي املوقع
نف�سه بالأر�ض الزراعية املروية بالآبار بامل�ساحة ال�سابقة نف�سها  ،كما يجوز املوافقة ملالك
الأر�ض على �إعادة البناء على م�ساحة مماثلة فـي موقع �آخر داخل الأر�ض � ،شريطة التزامه
ب�إعادة زراعة موقع املن�ش�أة القدمية  ،ويجوز زيادة امل�ساحة  ،وفقا ملا هو من�صو�ص عليه فـي
املــادة ( )26مبوافقة اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 28
يجوز ف�صل امل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي واملجال�س العامة القائمة فعليا قبل العمل
بهذه الالئحة عن الأر�ض الزراعية وبامل�ساحة املقامة عليها نف�سها  ،مبوافقة اجلهة املعنية .
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الف�صــل الثامــن
تغييــر ا�ستخــدام �أو ت�أجيـر
الأرا�ضـي الزراعيــة املرويـة بالأفــالج �أو العيــون
املــادة ( ) 29
يحظر تغيري ا�ستخدام الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون احلية �إىل ا�ستخدام
�آخر غري زراعي  ،ويعترب الفلج املنقطع عن اجلريان  ،واملتوقع جريانه م�ستقبال فـي حكم
الفلج احلي  ,وفقا ملا حتدده اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 30
ال يجوز تغيري ا�ستخدام الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون املندثرة �إىل ا�ستخدام
�آخر غري زراعي �إال �إذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج �أو العني كليا ،
وعدم وجود �أي مقومات زراعية  ،وبت�أكيد من اجلهة املعنية  ،وموافقة الوزير عليها .
املــادة ( ) 31
مع مراع ــاة �أحكــام �إيجــار الأرا�ضــي الزراعيــة و�أحكــام املزارعــة وامل�ساقــاة املن�صو�ص عليها
فـي قانون املعامالت املدنية امل�شار �إليه  ،ال يجوز ت�أجري الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج
والعيون لغر�ض زراعي �إال بعقد �إيجار  ،وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة .
املــادة ( ) 32
على من يرغب فـي ت�أجري الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون لغر�ض زراعي االلتزام
بال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون مالكا للأر�ض الزراعية .
� - 2أال تقل مدة الت�أجري عن (� )1سنة ميالدية .
� - 3أن يقدم �صورة من �سند احليازة  ،والبطاقة ال�شخ�صية .
� - 4أن يتــم توقيــع عق ــد الإيج ــار �أمــام موظــف ال ــوزارة املختــ�ص  ،وبح�ضــور امل�ؤجــر
وامل�ست�أجــر  ،وقيــده فــي ال�سجــل املعـد لـذلك بالــوزارة .
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املــادة ( ) 33
ال يجوز ت�أجري الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون احلية لغر�ض غري زراعي .
املــادة ( ) 34
يجوز ت�أجري الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون املندثرة لغر�ض غري زراعي �إذا
تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج �أو العني كليا  ،وعدم وجود �أي مقومات
زراعية بعد املوافقة كتابة من الوزارة  ،وموافقة اجلهة املعنية  ,مع مراعاة ال�شروط الواردة
فـي املادة ( )32من هذه الالئحة .
الف�صل التا�سـع
بنـاء وحـدات �سكنيـة فـي الأرا�ضـي الزراعيـة
املرويـة بالأفـالج والعيـون
املــادة ( ) 35
ال يجوز �إقامة مبان � ،أو من�ش�آت ثابتة � ،أو غري ثابتة فـي الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج
�أو العيون احلية  ،وي�ستثنى من ذلك هدم و�إعادة بناء املنزل القائم فـي املوقع نف�سه بالأر�ض
الزراعية وبامل�ساحة ال�سابقة نف�سها  ،ويجوز املوافقة ملالك الأر�ض على �إعادة البناء على
م�ساحة مماثلة ملنزله القائم فـي موقع �آخر داخل الأر�ض � ،شريطة �أال ي�ؤثر على الزراعات
القائمة  ،و�أن يتوفر مدخل خا�ص له  ،و�أن يلتزم ب�إعادة زراعة موقع املنزل القدمي .
املــادة ( ) 36
ال يج ــوز �إقام ــة مب ــان � ،أو من�شـ ـ�آت مب ــواد ثابتــة علــى الأر�ض الزراعيــة املروية بالأفـ ــالج
والعيـون املندثرة � ،إال �إذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج �أو العني كليا ،
وعدم وجود �أي مقومات زراعية  ،وذلك بعد احل�صول على موافقة الوزارة  ،واجلهة املعنية .
املــادة ( ) 37
يلتزم املوافق له بالهدم و�إعادة البناء �أو البناء فـي الأرا�ضي الزراعية املروية بالأفالج ،
�أو العيون احلية � ،أو املندثرة  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة بعدم ال�شروع فـي البناء �إال بعد
احل�صول على املوافقات والرتاخي�ص من اجلهة املعنية .
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الف�صــل العا�شــر
�إقامـة من�شـ�آت خدميـة وف�صـل املنازل واملن�شـ�آت القائمـة
فـي الأرا�ضـي الزراعيـة املرويـة بالأفـالج والعيـون
املــادة ( ) 38
يجوز �إقامة حظائر للموا�شي �أو الدواجن �أو وحدات تعبئة وتغليف التمور فـي الأر�ض
الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون احلية التي ال تقل م�ساحتها عن ( 2000م� )2ألفي مرت
مربع  ،ويتم حتديد م�ساحتها وفقا للطاقة الإنتاجية  ،وبن�سبة ال تزيد على ( )%10ع�شرة
باملائة من امل�ساحة الكلية  ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 39
ال يجوز ف�صل �أي منزل �أو قطعة �سكنية �أو من�ش�أة خدمية عن الأر�ض الزراعية املروية
بالأفالج �أو العيون احلية .
املــادة ( ) 40
ال يجوز ف�صل �أي منزل �أو قطعة �سكنية �أو من�ش�أة قائمة عن الأر�ض الزراعية املروية
بالأفالج �أو العيون املندثرة �إال �إذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج �أو
العني كليا  ،وعدم وجود �أي مقومات زراعية  ،وذلك بعد احل�صول على املوافقة كتابة من
الوزارة  ،واجلهة املعنية .
الف�صـل احلــادي ع�شــر
ف�صـل م�ساحـة لإقامــة امل�ساجـد واملـدار�س
واملجالـ�س العامـة فــي الأرا�ضي املرويـة بالأفـالج والعيـون
املــادة ( ) 41
ا�ستثناء من �أحكام هذه الالئحة  ،يجوز املوافقة كتابة من قبل الوزارة على ف�صل م�ساحة
لإقامة امل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي واملجال�س العامة فـي الأر�ض الزراعية املروية
بالأفالج والعيون  ،وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
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 - 1موافقة اجلهة املعنية .
�	- 2أال تزي ــد م�ساح ــة البن ــاء �أو اال�ستقط ــاع علــى ( )%10ع�ش ــرة باملائ ــة مــن امل�ساحــة
الإجمالية للأر�ض الزراعية  ،وبحد �أق�صى ( 600م� )2ستمائة مرت مربع � ،شامال
اخلدمات واالرتدادات .
� - 3أن يكون البناء �أو اال�ستقطاع فـي �أحد �أطراف الأر�ض الزراعية  ،ويتوفر له مدخل
وخمرج .
� - 4أن يك ــون البنــاء ف ــي اجلزء اخلايل من املزروعات � ،أو فـي اجلزء الأقل خ�صوبة ،
�أو غري القابل للزراعة فيه .
املــادة ( ) 42
يجــوز املوافقــة علــى هــدم و�إعــادة بنــاء امل�ساجــد �أو الــمدار�س �أو املجال�س العامة القائمة
فـي املوقع نف�سه بالأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون بامل�ساحة ال�سابقة نف�سها ،
كما يجوز املوافقة ملالك الأر�ض على �إعادة البناء على م�ساحة مماثلة فـي موقع �آخر داخل
الأر�ض .
املــادة ( ) 43
يجوز ف�صل امل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي واملجال�س العامة القائمة فعليا قبل العمل
بهذه الالئحة  ،وبامل�ساحة ال�سابقة نف�سها  ،مبوافقة اجلهة املعنية .
الف�صل الثاين ع�شر
�إقامة نزل خ�ضراء فـي الأرا�ضي الزراعية
املروية بالآبار والأفالج والعيون
املــادة ( ) 44
ال يجـ ــوز �إقامــة الن ـ ــزل اخل�ضــراء فـي الأر�ض الزراعيـ ــة املروي ــة بالآب ــار دون احل�ص ـ ــول
على موافقــة كتابيــة مــن الــوزارة  ،ومــن اجلهــة املعنيــة .
املــادة ( ) 45
يحــدد عــدد النــزل اخل�ضــراء امل�سمــوح ب�إقامتهــا ف ــي الأر�ض الزراعيــة فـي كل حمافظة ،
بالتن�سيق مع وزارة ال�سياحة .
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املــادة ( ) 46
ال يجوز �إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية التي تروى بالأفالج �أو العيــون احلية ،
ويعترب الفلج املنقطع عن اجلريان املتوقع جريانه م�ستقبال فـي حكم الفلج احلي  ،وفقا
ملا حتدده اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 47
يجــوز املوافقــة ب�إقامــة النــزل اخل�ضــراء فـي الأر�ض الزراعيــة املرويــة بالأفالج والعيون
املندثرة �إذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج �أو العني كليا  ،وعدم وجود �أي
مقومات زراعية  ،بعد موافقة الوزارة واجلهة املعنية .
وال يجوز للم�صرح له ب�إقامة النزل اخل�ضراء  ،القيام بالآتي :
 - 1ر�صف الطرق الداخلية  ،ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض الزراعية بالأ�سفلت .
 - 2ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
� - 3إ�ضافة �أي من�ش�آت �أخرى ت�ؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها .
املــادة ( ) 48
يجوز املوافقة ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار والتي تقل درجة
ملوحة مياه الري فيها وفـي الأرا�ضي الزراعية املجاورة لها عن ( )15000خم�سة ع�شر �ألف
ميكروموز  ،وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن تكون املزرعة قائمة .
� - 2أال تزيــد م�ساحـة النزل اخل�ضراء على (600م� )2ستمائة مرت مربع لكل ( )5خم�ســة
�أفدنــة  ،وي�ستثنــى مــن ذلــك النــزل اخل�ضــراء القائمة قبل العمل بهذه الالئحة .
 - 3املحافظة على امل�ساحة املزروعة  ،وم�صدر الري .
وال يجوز للم�صرح له ب�إقامة النزل اخل�ضراء القيام بالآتي :
أ�  -املطالبة ببناء وحدة �سكنية فـي الأر�ض الزراعية ذاتها .
ب  -ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
ج  -ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات فـي الأر�ض الزراعية بالأ�سفلت .
د � -إ�ضافة �أي من�ش�آت �أخرى ت�ؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها � ،أو على امل�ساحة املزروعة .
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املــادة ( ) 49
يجوز املوافقة ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار والتي تزيد درجة
ملوحة مياه الري فيها وفـي الأرا�ضي الزراعية املجاورة لها على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف
ميكروموز  ،وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
�	- 1أال تزيد م�ساحة النزل اخل�ضراء على ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من امل�ساحة
الإجمالية للأر�ض الزراعية .
�	- 2إقامة وحدة لتحلية املياه والتخل�ص من املخلفات  ،وفق اال�شرتاطات البيئية ،
وذلك فـي حالة عدم توفر مياه �صاحلة لال�ستعمال .
 - 3زراعة امل�ساحة املتبقية من الأر�ض الزراعية مبحا�صيل زراعية و�أ�شجار مثمرة
كالنخيل  ،وذلك وفق الرتكيبة املح�صولية التي حتددها الوزارة  ،وكميات املياه
املتاحة  ،وب�إدخال نظم ري حديثة جلميع امل�ساحة املزروعة  ،مع مراعاة ا�ستغالل
امليــاه امل�ستخدمــة ف ــي النــزل (امليــاه الرماديــة �أو ميــاه ال�صــرف ال�صحــي املعاجلــة)
فـي الزراعة  ،وذلك بعد موافقة اجلهة املعنية .
 - 4املحافظة على امل�ساحة املزروعة  ،وم�صدر الري .
وال يجوز للموافق له ب�إقامة النزل اخل�ضراء  ،القيام بالآتي :
أ�  -ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض الزراعية بالأ�سفلت .
ب  -ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
ج � -إ�ضاف ـ ــة �أي من�شـ ـ ـ�آت �أخــرى ت�ؤثــر على امل�ساح ـ ــة امل�سم ــوح به ــا � ،أو عل ــى امل�ساح ــة
املزروعـ ــة .
املــادة ( ) 50
يجوز املوافقة ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار والتي تقع خارج
نطاق املخططات الزراعية  ،وال يوجد بها م�صدر للري � ،شريطة �أال تزيد م�ساحة النزل
اخل�ضراء على ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من امل�ساحة الإجمالية للأر�ض الزراعية ،
وذلك مع مراعاة ا�ستغالل املياه امل�ستخدمة فـي النزل (املياه الرمادية �أو مياه ال�صرف
ال�صحي املعاجلة) فـي الزراعة  ،وذلك بعد موافقة اجلهة املعنية .
وال يجوز للموافق له ب�إقامة النزل اخل�ضراء  ،القيام بالآتي :
 - 1ر�صف الطرق الداخلية  ،ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض الزراعية بالأ�سفلت .
 - 2ف�صل النزل اخل�ضراء عن الأر�ض الزراعية .
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الف�صـل الثالـث ع�شـر
تق�سيــم الأر�ض الزراعيــة
املــادة ( ) 51
ال يجوز تق�سيم الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون احلية با�ستثناء التق�سيم بني
الورثة � ،شريطة عدم �إقامة �أ�سوار بني الأن�صبة .
املــادة ( ) 52
ال يجوز تق�سيـم الأر�ض الزراعيـة املروية بالآبار � ،إال بال�شروط الآتية :
� - 1أن يبقى م�صدر الري م�شرتكا بني ال�شركاء  ،وعدم ف�صله عن الأر�ض الزراعية .
� - 2أال يقل كل ق�سم من الأر�ض عن ( )5خم�سة �أفدنة با�ستثناء التق�سيم بني الورثة .
الف�صــل الــرابع ع�شــر
�إجــراءات تقديــم الطلبــات
املــادة ( ) 53
يجــب على من يرغب فـي تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية كليا �أو جزئيا ،
�أو تق�سيمهـ ــا � ،أو بـنـ ــاء من ـ ــزل � ،أو هدم ـ ــه � ،أو �إعـ ــادة بنائـ ــه � ،أو ف�ص ـ ــل منـ ــزل � ،أو قطعـ ــة
�سكني ــة �أو من�ش ـ�أة قائم ــة � ،أو بن ــاء من�شـ ـ�أة خدمي ــة �أو هدمهــا و�إع ــادة بنائه ــا � ،أو �إقامة
الن ــزل اخل�ضـ ــراء �أو هدمهـ ــا و�إع ــادة بنائه ـ ــا � ،أو �إقام ـ ــة م�ساج ـ ــد �أو م ـ ــدار�س حتفيـ ـ ــظ
الق ـ ـ ــر�آن �أو جمال ــ�س عام ــة �أو ف�صلها �أو هدمها و�إعادة بنائها � ،أو ت�أجري الأر�ض الزراعية
لغر�ض زراعي �أو غري زراعي �أو �إقامة م�شاريع ا�ستثمارية ذات قيمة م�ضافة �أو �إقامة غرف
امل�ضخات الكهربائية � ،أو ت�سوير املزارع فـي الأرا�ضي الزراعية املروية بالآبار �أو الأفالج -
تقدمي طلب كتابي �إىل مدير دائرة التنمية الزراعية � ،أو رئي�س مركز التنمية الزراعية
بالوالية  ،ويرفق به امل�ستندات الآتية :
 - 1ا�ستمارة �إجراء تنظيـ ــم ا�ستخدام الأر�ض الزراعية عدا حاالت (الهدم و�إعادة البناء ،
و�إقامة املن�ش�آت اخلدمية  ،و�إقامة غرف امل�ضخات الكهربائية � ،أو ت�سوير املزارع ،
وت�أجري الأر�ض الزراعية  ،و�إقامة النزل اخل�ضراء �أو هدمها و�إعادة بنائها) .
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 - 2ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية .
 - 3ن�سخة من �سند الوكالة فـي حال تقدمي الطلب نيابة عن مالك الأر�ض الزراعية .
 - 4ن�سخة من �سند احليازة الزراعية  ،والر�سم امل�ساحي .
 - 5ن�سخة من �شهادة ح�صر بئر  ،فـي حالة وجود بئر .
 - 6ن�سخة من الإعالم ال�شرعي بالن�سبة للطلب املقدم من الورثة .
 - 7موافقة اجلهة املعنية بالن�سبة لإقامة امل�ساجد ومدار�س حتفيظ القر�آن واملجال�س
العامة .
 - 8خمطط للمنزل �أو املن�ش�أة القائمة املراد ف�صله � ،صادر من �أحد املكاتب اال�ست�شارية
املرخ�ص لها بالعمل فـي ال�سلطنة  ،يو�ضح امل�ساحة الفعلية  ،واملداخل  ،والطرق
امل�ؤدية �إليه  ،وذلك بالن�سبة لطلب الف�صل .
الف�صــل اخلامــ�س ع�شــر
اللجـــان
املــادة ( ) 54
حتال الطلبات امل�شار �إليها فـي املادة ( )53من هذه الالئحة �إىل جلنة فنية ت�شكل بقرار
من وكيل الوزارة للزراعة  ،وتكون برئا�سة مدير دائرة التنمية الزراعية � ،أو رئي�س مركز
التنمية الزراعية  -بح�سب الأحوال  -وتتوىل هذه اللجنة درا�سة الطلب  ،ومعاينة الأر�ض
الزراعية  ،و�إعداد تقرير عنها يت�ضمن ب�صفة خا�صة نوع املزروعات  ،والأ�شجار القائمة ،
وم�صدر الري  ،واملن�ش�آت اخلدمية  ،واملن�ش�آت القائمة � -إن وجدت  -و�أخذ عينات من الرتبة
واملياه بالن�سبة لطلبات تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية  ،وت�أجري الأر�ض
الزراعية ال�ستخدام غري زراعي وطلبات النزل اخل�ضراء  ،و�إحالتها �إىل املديرية العامة
للبحــوث الزراعي ــة واحليواني ــة لتحليلهــا  ،و إ�عــداد تقرير ب�ش�أنهـا �إىل املديرية �أو الإدارة
الوارد منها .
كما تخت�ص هذه اللجنة بالبت فـي الطلبات الآتية :
� - 1إقامة من�ش�آت خدمية فـي الأر�ض الزراعية �أو هدمها و�إعادة بنائها .
 - 2هدم و�إعادة بناء املنازل فـي الأر�ض الزراعية .
� - 3إقامة غرف م�ضخات الكهرباء  ،وت�سوير الأر�ض الزراعية .
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 - 4ت�أجري الأرا�ضي الزراعية لغر�ض زراعي .
 - 5الت�أجيــر اجلزئ ــي للأر�ض الزراعي ــة لإقامـ ــة حمطـ ــات �أر�ضيـ ـ ــة  ،لتقوي ــة الإر�سـ ــال
�أو �إقامة املجمعات الكهربائية �أو غريها من البنى الأ�سا�سية التي تخدم امل�صلحة
العامة  ،ويتم حتديد امل�ساحة بالتن�سيق مع اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 55
ت�شكل بقرار من وكيل الوزارة للزراعة جلنة رئي�سية فـي كل من مديريات  ،و�إدارات الزراعة
والرثوة احليوانية  ،وتخت�ص بالبت فـي الآتي :
 - 1طلبات تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية كليا �أو جزئيا  ،فيما عدا
احلالتني املن�صو�ص عليهما فـي املادتني ( 7و. )30
 - 2طلبات �إقامة وهدم و�إعادة بناء النزل اخل�ضراء .
 - 3طلبات ت�أجري الأر�ض الزراعية �إىل غر�ض غري زراعي .
 - 4الطلبات املقدمة لبناء املنازل ال�سكنية فـي الأر�ض الزراعية .
 - 5الطلبـات املقدمــة لإقامــة �أي من�شـ ـ�آت فـي الأرا�ضــي الزراعي ــة املروي ــة بالأف ــالج
والعيــون املندثــرة .
 - 6الطلبــات املقدمــة لف�صــل املن ــازل ال�سكنيــة �أو القطعــة ال�سكنيــة �أو املن�ش�آت املقامة
فـي الأر�ض الزراعية .
 - 7طلبات تق�سيم الأر�ض الزراعية لال�ستخدام ذاته .
 - 8طلبات �إقامة امل�ساجد ومدار�س حتفيظ القر�آن واملجال�س العامة �أو هدمها و�إعادة
بنائها .
 - 9التظلمات املقدمة �ضد قرارات اللجان الفنية .
 - 10كل ما يحال �إليها من الوزير .
املــادة ( ) 56
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة ت�سمى" جلنة التظلمات "  ،وتخت�ص بالبت فـي الآتي :
 - 1التظلمات املقدمة �ضد قرارات اللجان الرئي�سية .
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 - 2النظــر ف ــي ك ــل ما يحال �إليهــا مــن الوزيــر � ،أو رئي�س جلنة التظلمات  ،وتتخذ
تو�صياتهــا بــما تــراه منا�سبــا وحمققــا للم�صلحــة العام ــة  ،علــى �أن تعتمد هذه
التو�صيات من قبل الوزير .
املــادة ( ) 57
يجب البت فـي الطلبـات امل�شــار �إليها فـي املـواد ( )55( ، )54من هذه الالئحة خالل ()90
ت�سعني يوما من تاريخ تقدميها مكتملة  ،وفـي جميع الأحوال  ،ال يعترب الطلب مقبوال
�إذا مل ي�ستوف امل�ستندات وال�شروط املطلوبة  ،ويخطر مقدمه بذلك كتابة  ،ويعترب م�ضي
املدة املذكورة دون البت فـي الطلب مبثابة رف�ض له  ،وفـي جميع الأحوال  ،يتم �إخطار ذوي
ال�ش�أن بالقرار ال�صادر فـي �ش�أن طلباتهم .
كما يجب على اللجنتني  :الرئي�سية  ،وجلنة التظلمات البت فـي التظلمات املقدمة �إليهما
خالل (� )60ستني يوما من تاريخ تقدميها  ،ويعترب قرار البت فـي التظلم قرارا نهائيا .
الف�صــل ال�ســاد�س ع�شــر
اجلــزاءات والغرامــات الإداريــة
املــادة ( ) 58
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها نظام الزراعة امل�شار �إليه � ،أو �أي قانون �آخر ،
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة بغرامة �إدارية ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال
عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 59
يجب على املخالف �إزالة املخالفة من الأر�ض الزراعية خالل (� )1أ�سبوع واحد من تاريخ
�إخطاره بذلك  ،ف�إذا انق�ضت هذه املدة دون �إزالتها تولت املديرية املخت�صة �إزالتها على
نفقته اخلا�صة  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهة املعنية .
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قــرار وزاري
رقـــم 2017/62
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون احلجـر البيطـري
ا�س ــتنادا �إىل قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�س ــوم ال�سـ ــلطاين رقم ، 2004/45
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/107
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ــدل بن ــ�ص الفقــرة الثانيــة مــن البن ــد ( )1مــن املــادة ( )9م ــن الالئح ــة التنفيذيـ ــة
لقانـون احلجـر البيطـري امل�شـار �إليهـا  ،النـ�ص الآتـي :
" ويكون الرتخي�ص باال�سترياد �صاحلا ملدة �شهرين من تاريخ �إ�صداره  ،وللجهة البيطرية
املخت�صة �أن تلغيه بعد �صدوره �إذا ا�ستجدت �أي خماطر من ا�سترياد الإر�سالية " .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1438 / 6 / 14 :هـ
املوافـــــق 2017 / 3 / 13 :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 ()1187
ال�صادرة فـي 2017/3/26م
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قــرار وزاري
رقـــم 2017/66
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم اخلـروج املـ�ؤقت
للإبـل العمانيـة عبـر املنافـذ احلدوديـة �إلـى خـارج ال�سلطنـة
ا�ستنادا �إىل قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/45
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/68بتحديد اخت�صا�صات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/107
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ــل ف ــي �ش ـ ـ�أن تنظيـ ــم اخلـ ــروج امل ـ ـ ؤ�قـت للإبـ ـ ــل العمانيـ ـ ــة ع ـب ـ ــر املناف ـ ـ ــذ احلدودي ـ ــة
إ�لـى خـارج ال�سلطنـة  ،ب�أحكـام الالئحـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شــر ه ــذا الق ــرار ف ــي اجلري ــدة الر�سميـ ــة  ،ويعم ــل ب ــه بع ــد م�ض ــي ( )30ثالثي ــن يوم ــا
مــن تاريــخ ن�شــره .
�صـدر فـي 1438 / 6 / 16 :هـ
املوافـــــق 2017 / 3 / 15 :م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1187
ال�صادرة فـي 2017/3/26م
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الئحـة تنظيــم اخلـروج املـ�ؤقت
للإبـل العمانيـة عبـر املنافـذ احلدوديـة �إلـى خـارج ال�سلطنـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املنـ�صو�ص
عليـه فــي قانـون احلجـر البيطـري والئحتـه التنفيذيـة امل�شـار �إليهمـا  ،كمـا يكـون للكلمـات
والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الت�صريـــح :
املوافقـة الكتابيـة التـي ت�صـدر مـن الطبيـب امل�شـرف علـى خـروج الإبـل م�ؤقتـا عبـر املنافـذ
احلدودية �إىل خارج ال�سلطنة .
امل�صــــرح لــــه :
مالك الإبل � ،أو من يفو�ضه الذي �صدر له الت�صريح .
ال�شهـادة ال�صحيـة البيطريـة :
ال�شهادة التي ي�صدره ــا الطبي ــب امل�ش ــرف  ،واملع ــدة طبق ــا للنم ــوذج اال�سرت�شـ ــادي ال ــوارد
فـي الد�ستور ال�صحي حليوانات الياب�سة  ،ال�صادر من املنظمة العاملية ل�صحة احليوان .
ال�شريحـة الإلكرتونيـة :
و�سيلة تعريف دائمة للإبل من رقائق �إلكرتونية  ،يتم زرعها حتت جلد احليوان  ،ذات رقم
حمدد خا�ص بكل حيوان  ،ويتم التعرف عليها بوا�سطة جهاز �إلكرتوين خم�ص�ص لذلك .
املــادة ( ) 2
ال يجــوز �إخــراج الإبــل م�ؤقتــا عبــر املنافــذ احلدوديــة �إىل خارج ال�سلطنة �إال بعــد احل�صــول
علــى الت�صريــح للأ�سبــاب الآتيــة :
 - 1ال�سباقات التناف�سية .
 - 2العالج للحاالت غري الوبائية � ،أو املعدية .
 - 3البيع .
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املــادة ( ) 3
يجب على طالب الت�صريح التقدم بطلبه �إىل الطبيب امل�شرف  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن يكون الطلب مو�ضحا به �أي من الأ�سـباب امل�شـار �إليها فـي املـادة ( )2من هذه الالئحة .
� - 2أن تكــون لـدى مالـك الإبـل بطاقـة حيـازة زراعيــة �أو حيوانــية �أو بطاقــة م�شــارك
�صــادرة مــن االحتــاد العمانــي ل�سباقات الهجن � ،أو �أن يكون من �أ�صحــاب العــزب
امل�صرح لهم من قبل وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه .
� - 3أال يكــون مــالك ا إلبــل �أو مــن يفو�ضه قد �سجلت �ضده خمالفة �سابقة فـي �إدخال
�أو �إخراج الإبل عرب املنافذ احلدودية .
� - 4أن يكون حا�صال على موافقة كتابية معتمدة من الدولة املطلوب �إدخال الإبل
�إليها .
� - 5أن يقــدم �شهـادة طبيـة مـن الطبيـب البيطـري املعالـج فــي حالـة اخلـروج امل�ؤقـت
للعالج  ،مو�ضحا بها ت�شخي�ص احلالة املر�ضية  ،والتو�صية باملعاجلة .
املــادة ( ) 4
يجب على الطبيب امل�شرف القيام بالإجراءات الآتية :
 -1فح�ص الإبل والت�أكد من �سالمتها � ،أو من حالتها ال�صحية � ،أو التحقـق من ال�شهادة
الطبية ال�صادرة من الطبيب البيطري املعالج �إذا كان �إخراجها من �أجل العالج .
 - 2تركيب ال�شريحة الإلكرتونية لكل ر�أ�س من الإبل فـي حالة عدم وجودها .
� - 3إ�صدار �شهادة تو�صيف لكل ر�أ�س من الإبل .
� - 4إ�صدار ال�شهادة ال�صحية البيطرية .
املــادة ( ) 5
يجب على امل�صرح له فـي حال رغبته فــي �إدخـال الإبـل التـي خرجـت م�ؤقتــا عبـر املنافــذ
احلدودية  ،التقيد بال�شروط الآتية :
� - 1أال تزيد فرتة بقاء الإبل خارج ال�سلطنة عن (� )2سنتــني �إذا كــان �سبــب خروجهــا
لل�سباقات التناف�سية  ،و(� )6ستة �أ�شهر �إذا كان �سبب خروجها للعالج �أو للبيع .
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ويجوز ال�سماح بدخول الإبل خالل (� )1سنة واحدة من تاريخ انتهاء املدد امل�شار
�إليهــا مقابــل �أن ي�س ــدد مالكهــا �أو مــن يفو�ضــه مبلغا وقدره ( )50خم�سون رياال
عمانيا عن كل ر�أ�س من الإبل لكل �شهر جتــاوز املــدة امل�سمــوح بها  ،ف ـ�إذا جتــاوزت
الإبل ال�سنة امل�شار �إليها  ،فال ي�سمح بدخولها .
� - 2أن ت�صحب الإبل �شهادة �صحية بيطرية معتمـدة مـن الدولة التـي عـادت منهـا ،
بالإ�ضافة �إىل �شهادة فح�ص خمربي تثبت خلوها من مر�ض الربو�سيال .
� - 3أن ت�صحب الإبل �شهادة التو�صيف التي خرجت بهـا  ،وفـي حالــة فقدانهـا فعلــى
املالك �أو من يفو�ضه ا�ستخراج بدل فاقد لها .
� - 4أن تكــون ال�شريحـة الإلكرتونية التي خرجت بها الإبل ثابتة فـي املو�ضع الذي
و�ضعت فيه .
� - 5إح�ضار تقرير طبي معتمد من امل�ست�شفى �أو العيادة البيطرية التي متــت معاجلــة
الإبل فيهــا خــارج ال�سلطنة  ،مو�ضحا به تاريخ بدايــة ونهايــة الفرتة العالجية ،
وذلك �إذا كان �سبب خروجها من ال�سلطنة من �أجل العالج .
املــادة ( ) 6
يجب على الطبيب امل�شرف الت�أكد من �سالمة الإبل  ،ف�إذا ثبت لديه �سالمتها  ،يتم الإفراج
عنها لتدخل عرب املنفذ احلدودي �إىل �أرا�ضي ال�سلطنة .
وفـي حالة ما �إذا كانت الإبل م�صابة ب�أي مر�ض وبائي �أو معــد  ،يطبــق ب�ش�أنهــا الأحكــام
الواردة فـي قانون احلجر البيطري  ،والئحته التنفيذية امل�شار �إليهما .
املــادة ( ) 7
مينع دخول الإبل التي خرجت م�ؤقتا عرب املنافذ احلدودية مبوجب �أحكام هذه الالئحة
فـي احلاالت الآتية :
�	- 1إذا جتاوزت مدة بقائها املدة املن�صــو�ص عليهــا فـي الب ــند رق ــم ( )1مـن امل ــادة ()5
من هذه الالئحة .
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 - 2عدم ت�سديد املبلغ املن�صو�ص عليه فـي البند رقــم ( )1مــن املــادة ( )5مــن هــذه
الالئحة .
�	- 3إذا مل تكن ال�شريحــة الإلكرتونيــة موجــودة � ،أو تبيــن نقلهــا �إل ــى ر�أ�س �أخ ــرى ،
فال ي�سمح بدخول ذلك الر�أ�س من الإبل .
�	- 4إذا تبني وجود �أي تبديل �أو تعدي ــل ف ــي �شه ــادة التو�صي ــف للإب ــل � ،أو اخ ــتالف
فـي العالمات املميزة بني �شهادة التو�صيف  ،والر�أ�س املو�صوف بها  ،فال ي�سمح
بدخول ذلك الر�أ�س من الإبل .
 - 5املوالي ــد  ،و�إن �أثب ــت مالك ــها �أنه ــا م ــن الإب ــل الت ــي خرجــت مبوجــب �أحكــام هــذه
الالئحة .
املــادة ( ) 8
ت�ستوفـي الوزارة ر�سوم اخلدمات  ،وذلك على النحو الآتي :
 )10( - 1ع�شـ ــرة ريـ ــاالت عمانيـ ــة نظيـ ــر تركيـ ــب ال�شريح ــة الإلكرتونيـ ــة لك ــل ر�أ�س
من الإبل فـي حالة عدم وجودها .
 )5( - 2خم�سة رياالت عمانية نظري �إ�صدار �شهادة تو�صيف لكل ر�أ�س من الإبل .
 )30( - 3ثالثون رياال عمانيا نظري �إ�صدار �شهادة بدل فاقد ل�شهادة التو�صيف لكل
ر�أ�س من الإبل .
املــادة ( ) 9
يجب على امل�صرح له فـي حال فقده �شهادة التو�صيف � ،أن يتقدم بطلب ا�ستخراج بدل فاقد ،
وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أال تكون الإبل قد جتاوز وجودها خارج ال�سلطنة املدد املن�صو�ص عليها فـي البند
رقم ( )1من املـادة (. )5
� - 2أن يتم ت�سديد الر�سم املقرر لإ�صدار �شهادة بدل فاقد املن�صو�ص عليها فـي املـادة ()8
من هذه الالئحة .
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قــرار وزاري
رقــم 2017/75
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم ممار�سـة هوايـة �صيـد الأ�سمـاك
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و�إىل الالئح ــة التنفيذي ــة لقانون ال�صي ــد البحري وحماي ــة الرثوة املائي ــة احلي ــة ال�ص ــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فـي �شـ�أن تنظيـم هوايـة �صيـد الأ�سمـاك ب�أحكـام الالئحـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
ي�ستم ــر العم ــل برتاخيــ�ص هــواة ال�صيــد ال�صــادرة مبوج ــب �أحك ــام الالئحـ ــة التنفيذيـ ــة
لقانون ال�صي ــد البح ــري وحماي ــة الث ــروة املائية احلي ــة امل�ش ــار �إليهــا حتى انتهــاء مدته ــا ،
ويك ــون جتديدهـا بعـد ذلك طبقـا لل�شـروط والأحكـام الـواردة فـي هـذه الالئحـة .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1438 / 6 / 27 :هـ
املـوافـــــق 2017 / 3 / 26 :م

د .فــ�ؤاد بن جعفــر ال�ساجوانـي
وزيـر الزراع ــة والرثوة ال�سمكية

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1188
ال�صادرة فـي 2017/4/2م
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الئحـة تنظيـم ممار�سـة هوايـة �صيـد الأ�سمـاك
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
ال�سلطـة املخت�صـة :
املديرية العامة لتنمية املوارد ال�سمكية والتق�سيمات الإدارية التابعة للوزارة واملنوط بها
تنفيذ �أحكام هذه الالئحة وفق االخت�صا�صات التي يحددها وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية .
هوايـة �صيـد الأ�سمـاك :
كل عملية �صيد بغر�ض الريا�ضة �أو الهواية  ،ولي�س بغر�ض االحرتاف �أو التجارة .
الرتخيـــ�ص :
املوافقة الكتابية ال�صادرة من ال�سلطة املخت�صة مبمار�سة هواية �صيد الأ�سماك .
املرخـــ�ص لـه :
كـل �شخــ�ص طبيعــي �أو معنــوي يرخــ�ص له مبمار�ســة هوايــة �صيــد الأ�سمــاك وفقــا لأحك ــام
هــذه الالئحــة .
جهـات االخت�صـا�ص :
الوحــدات احلكوميــة الأخــرى غري وزارة الزراعــة والرثوة ال�سمكيــة  ،التي يتعيــن الرجوع
�إليها فـي حدود اخت�صا�صاتها طبقا للقوانني التي تنفذها .
املـــادة ( ) 2
ال يج ــوز ممار�ســة هوايــة �صيــد الأ�سمــاك �إال بعــد احل�ص ــول على الرتخي ــ�ص وفق ــا لأحكــام
هذه الالئحة  ،ويعفى من �شرط احل�صول على الرتخي�ص الهواة الذين ميار�سون ال�صيد
على ال�شواطئ با�ستخدام اخليط وال�صنارة .
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املـــادة ( ) 3
ي�شرتط فـي طالب الرتخي�ص ما ي�أتي :
� - 1أال يقل عمره عن ( )18ثمانية ع�شر عاما .
� - 2أن يكون الئقا �صحيا  ،وجميدا لل�سباحة .
� - 3أن تكــون لـه �إقامــة �ساري ــة املفعــول فـي ال�سلطنــة بالن�سبــة للوافديــن  ،وي�ستثنـى
من �شرط الإقامة مواطنو دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية � ،شريطة
�أن يكون طالب الرتخي�ص من بني الفئات و�شاغلي الوظائف واملهن التي حتددها
ال�سلطة املخت�صة .
� - 4أن يكـ ــون مالك ــا لقارب �أو �سفين ــة م�سجل ــة لدى جه ــات االخت�صـ ــا�ص  ،و�أن يكـ ــون
ترخي�ص القارب �أو ال�سفينة �ساري املفعول .
وي�ستثنى من البندين رقمي ( 3و  )4الأفراد الذين ميار�ســون ال�صيد عن طريق
الأندية البحريــة امل�سجل ــة لدى جهات االخت�ص ــا�ص � ،شريط ــة تقدمي ما يثبت
ع�ضويته ــم لأحد الأندية البحرية امل�سجلة .
� - 5أال يكون ال�صيد بغر�ض التجارة .
� - 6أن يتقيد با�ستعمال �أدوات ومعدات ال�صيد التي حتددها ال�سلطة املخت�صة .
املـــادة ( ) 4
ت�صدر ال�سلطة املخت�صة الرتخي�ص للقوارب وال�سفن ال�سياحية التابعة للأندية البحرية ،
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن تكون الأندية البحرية وامل�ؤ�س�سات وال�شركات م�سجلة لدى جهات االخت�صا�ص ،
و�أن يكون من �ضمن �أن�شطتها تنظيم رحالت �سياحية لهواة ال�صيد .
� - 2أن ميتلــك الن ــادي �أو امل�ؤ�س�س ــة �أو ال�شركـ ــة �سفنا وقــوارب م�سجل ــة ل ــدى جه ــات
االخت�صا�ص  ،وحتمل تراخي�ص �سارية املفعول .
� - 3أن يكون للنادي �أو امل�ؤ�س�س ــة �أو ال�شركــة مقر  ،وعنوان دائم  ،م�سجل لدى جه ــة
االخت�صا�ص .
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املـــادة ( ) 5
ي�صدر الرتخي�ص ملدة ( )1عام واحد قابل للتجديد ملدة �أو ملدد �أخرى مماثلة  ،وفـي حالة
الرغبة فـي التجديد ف�إنه يجب جتديده خالل ( )30ثالثني يوما قبل تاريخ انتهائه ،
وذلك بعد �سداد الر�سم املقرر  ،ويعد الرتخي�ص ملغى فـي حالة انتهاء مدته دون جتديد .
ويجوز لل�سلطة املخت�صة �إ�صدار ترخي�ص لرحلة يومية واحدة ينتهي بانتهاء اليوم .
املـــادة ( ) 6
ي�شتمل الرتخي�ص على البيانات الآتية :
 - 1ا�سم املرخ�ص له  ،وعنوانه .
 - 2رقم الرتخي�ص .
 - 3رقم البطاقة ال�شخ�صية  ،و�صورة �شخ�صية ل�صاحب الرتخي�ص (للأفراد) .
 - 4رقم ترخي�ص القارب �أو ال�سفينة .
 - 5رقم الت�صريح املالحي .
 - 6ا�سم النادي البحري �أو امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة .
 - 7عنوان العمل  ،ورقم هاتف العمل اخلا�ص ب�صاحب الرتخي�ص .
 - 8مواقع ال�صيد املرخ�ص بها (املحافظة  -الوالية) .
 - 9معدات ال�صيد امل�صرح بها .
 - 10تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص  ،وتاريخ انتهائه .
� - 11أي بيانات �أخرى حتددها ال�سلطة املخت�صة .
املـــادة ( ) 7
ت�ستوفـي ال�سلطة املخت�صة ر�سما على �إ�صدار وجتديد الرتخي�ص  ،وذلك على النحو الآتي :
 )30( - 1ثالثون رياال عمانيا نظري �إ�صدار وجتديد الرتخي�ص للأفراد .
 )2( - 2رياالن عمانيان نظري �إ�صدار ترخي�ص للأفراد لرحلة يومية واحدة .
 )50( - 3خم�سون رياال عمانيا نظري �إ�صدار وجتديد ترخي�ص لكل �سفينة �سياحية
م�سجلة لدى جهات االخت�صا�ص .
 )20( - 4ع�شرون رياال عمانيا نظري �إ�صدار وجتديد ترخي�ص لكل قارب �سياحي
م�سج ـ ــل ل ــدى جه ــات االخت�ص ـ ــا�ص �س ــواء �أكـ ــان للأف ــراد �أم للأندي ــة البحري ــة
وامل�ؤ�س�س ــات وال�شركـ ــات .
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 )10( - 5ع�ش ــرة ري ــاالت عمانية نظي ــر �إ�ص ــدار ترخي�ص لرحل ــة يومي ــة واح ــدة لك ــل
�سفينة �سياحية م�سجلة لدى جهات االخت�صا�ص .
 )3( - 6ثالثة رياالت عمانية نظري �إ�صدار ترخي�ص لرحلة يومية واحدة لكل قارب
�سياحي م�سجل لدى جهات االخت�صا�ص .
 )2( - 7رياالن عمانيان نظري �إ�صدار بدل فاقد �أو تالف للرتخي�ص ال�صادر للأفراد .
 )2( - 8رياالن عماني ــان نظي ــر �إ�ص ــدار بدل فاقد �أو تالف لرتخي�ص قارب �سياح ــي
م�سجـ ــل لـ ــدى جه ــات االخت�ص ــا�ص �س ــواء �أك ــان للأف ــراد �أم للأندي ــة البحري ــة
وامل�ؤ�س�سـ ــات وال�شركـ ــات .
 )3( - 9ثالث ــة ري ــاالت عماني ــة نظي ــر �إ�ص ــدار بدل فاقد �أو تالف لرتخي ــ�ص �سفين ــة
�سياحية م�سجلة لدى جهات االخت�صا�ص .
املـــادة ( ) 8
ي�صدر الرتخي�ص با�سم املرخ�ص له  ،وال يجوز له التنازل عنه للغري .
املـــادة ( ) 9
فـي حالة ممار�سة الفرد لهواية �صيد الأ�سماك عن طريق الأندية البحرية وامل�ؤ�س�سات
وال�شرك ــات املرخــ�ص لها  ،يجــب على الن ــادي �أو امل�ؤ�س�س ــة �أو ال�شرك ــة الت�أك ــد من ح�صول ــه
على الرتخيـ ــ�ص الـالزم فـي كــل رحل ــة بحري ــة �س ــاري املفعـ ــول وفقـ ــا لفئ ـ ــة الرتاخي ـ ــ�ص
امل�شـار �إليهـا فـي هـذه الالئحـة .
املـــادة ( ) 10
يجب على املرخ�ص له الذي ميار�س هواية �صيد الأ�سماك بالقوارب وال�سفن امل�سجلة
لهذا الغر�ض الإبحار من �أحد املوانئ � ،أو الأندية ال�سياحية البحرية امل�سجلة لدى جهات
االخت�صا�ص  ،والعودة �إىل امليناء �أو النادي البحري ذاته  ،با�ستثناء احلاالت الطارئة .
ويجوز لل�سلطة املخت�صة املوافقة على حتديد م�سار للقارب �أو ال�سفينة من بداية اخلروج
من امليناء وحتى العودة �إليه � ،أو مليناء �آخر ح�سب الربنامج ال�سياحي املقدم من املرخ�ص له .
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املـــادة ( ) 11
يجـ ــب علـى املرخـ ــ�ص لــه حمـ ــل الرتخيـ ــ�ص �أثنـ ــاء ممار�ست ـ ــه لهوايـ ـ ــة �صي ـ ـ ــد الأ�سم ـ ـ ــاك ،
وتقدميــه للموظفيــن املخت�صيــن عنــد الطلــب .
املـــادة ( ) 12
يجب على املرخ�ص له االلتزام مبمار�سة هواية �صيد الأ�سماك فـي املواقع املرخ�ص بها ،
واملحددة فـي الرتخي�ص .
املـــادة ( ) 13
يحظ ــر علــى املرخ ــ�ص لــه ا�ستخـ ــدام �أو حيـ ــازة �أي �أدوات �أو مع ــدات �أو ط ــرق �صيـ ــد �أخ ــرى
بخــالف املرخ ــ�ص لــه بهــا .
املـــادة ( ) 14
يحظــر ممار�ســة هوايــة �صيــد الأ�سمــاك فـي الفتــرة ما بني غــروب ال�شمــ�س  ،وحتى وقــت
�شروقهــا .
املـــادة ( ) 15
يحظر على املرخ�ص له الفرد ا�ستخدام ح�صيلة �صيده من الأ�سماك لأغرا�ض جتارية ،
وفـي جميع الأحوال يجب �أال تتجاوز كمية الأ�سماك امل�صطادة خالل رحلة ال�صيد عن
( )20ع�شرين كيلو جراما  ،و�أال يتجاوز عدد �أ�سماك ال�سطح الكبرية عن (� )2سمكتني لكل
مرخ�ص له  ،ويجب عليه ت�سجيل �أنواع وكميات الأ�سماك التي مت �صيدها خالل الرحلة
على النموذج املعد من قبل ال�سلطة املخت�صة لهذا الغر�ض  ،وتقدميه للموظفني املخت�صني
عند الطلب .
املـــادة ( ) 16
يحظر على ال�صيادين احلرفيني ت�أجري قوارب �صيدهم لهواة �صيد الأ�سماك .
املـــادة ( ) 17
يحظر على املرخ�ص له �صيد وجمع �أنواع الأ�سماك الآتية :
 - 1ال�شارخة .
 - 2الربيان .
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 - 3ال�صفيلح .
 - 4الأ�صداف .
 - 5املحاريات .
� - 6أ�سماك الكنعد خالل فرتة احلظر املقررة ل�صيد �أ�سماك الكنعد .
� - 7أي �أنواع �أخرى يتم الإعالن عن حظر �أو تقييد �صيدها .
املـــادة ( ) 18
يحظر على املرخ�ص له  -فـي �أثناء ممار�سة هواية �صيد الأ�سماك  -مزاحمة ال�صيادين
احلرفيني فـي �أي موقع داخل منطقة ال�صيد فـي �أثناء مزاولة ن�شاطهم .
املـــادة ( ) 19
يحظر على املرخ�ص له ممار�سة هواية �صيد الأ�سماك فـي املواقع الآتية :
 - 1املحميات املائية .
 - 2اخلريان  ،ومداخلها .
 - 3املوانئ التجارية  ،وموانئ ال�صيد  ،و�إحرامات تلك املوانئ .
 - 4مناطق منو �أ�شجار القرم .
 - 5مواقع ال�شعاب ال�صناعية (ال�شدود) .
 - 6من�ش�آت النفط والغاز .
 - 7املواقع الع�سكرية والأمنية .
� - 8أي مواقع �أخرى حتددها جهات االخت�صا�ص .
املـــادة ( ) 20
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية
احلية والئحته التنفيذية �أو �أي قانون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة
بغرام ــة �إداري ــة ال تق ــل عن ( )20ع�شري ــن ريــاال عمانيــا  ،وال تزيــد علــى ( )300ثالثمائ ــة
ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة ذاتها  ،ويجوز لل�سلطة املخت�صة
�سحب �أو �إلغاء الرتخي�ص .
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قــرار وزاري
رقم 2017/105
الئحـة تنظيـم نقـل خاليـا النحـل بـني املحافظـات والواليـات
ا�ستنادا �إىل قانون احلجر الزراعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/47
و�إىل نظام الزراعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2006/48
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/68بتحديد اخت�صا�صات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر الزراعي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2006/32
و�إىل الالئحة التنفـيذية لنظام الزراعة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/41
و�إىل القرار الوزاري رقم  2007/181بتحديد مناطق معزولة لرتبية و�إكثار �ساللة النحل
العماين ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2013/92بتنظيم نقل خاليا النحل بني املحافظات والواليات ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن نقل خاليا النحل بني املحافظات والواليات ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغـى القـرار الوزاري رقم  2013/92امل�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 .
�صـدر فـي 1438 / 7 / 25 :هـ
املوافـــــق 2017 / 4 / 23 :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 ()1192
ال�صادرة فـي 2017/4/30م
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الئحـة تنظيـم
نقـل خاليـا النحـل بيـن املحافظـات والواليـات
الف�صـــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون احلجر الزراعي ونظام الزراعة امل�شار �إليهما  ،كما يكون للكلمات والعبارات
الآتية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض الن�ص معنى �آخر :
الطائفــة :
جمموعة من �أفراد النحل تتكون من امللكة وال�شغاالت والذكور  ،تعي�ش معي�شة اجتماعية
تعاونية .
ال�ساللـــة :
جمموعة من �أفراد النحل مت�شابهة فـي �صفاتها الوراثية  ،وتنتقل هذه ال�صفات من جيل
�إىل �آخر .
اخلليــــة :
�صندوق ذو �أبعاد ثابتة تو�ضع داخله الطائفة .
املوقـــع :
املكان الذي تو�ضع فـيه اخللية بهدف تربيتها و�إكثارها  ،ويكون حمددا ب�إحداثيات مكانية .
دائـرة �أو مركـز :
دائرة التنمية الزراعية � ،أو مركز التنمية الزراعية .
املــادة ( ) 2
يحظر نقل خاليا النحل بني املحافظات �إال بعد احل�صول على ت�صريح كتابي من الدائرة ،
�أو املركز املخت�ص باملحافظة املنقول منها .
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املــادة ( ) 3
على جميع مربي النحل االلتزام باملوا�صفات القيا�سية املورفولوجية كموا�صفات قيا�سية
معتم ــدة ل�سالل ــة النحــل العمانــي  ,ومتو�ســط القيا�س ــات املورفولوجيـة بني النحل املربى
فـي خاليا اجلذوع  ،والنحل املربى فـي اخلاليا احلديثة ل�ساللة النحل العماين على النحو
املبني فـي امللحق املرفق .
املــادة ( ) 4
تعترب املوافقة على نقل اخلاليا �سارية املفعول ملــدة ( )45خم�سة و�أربعني يوما من التاريخ
املحدد للنقل .
وال تعترب هذه املوافقة �سندا قانونيا لتملك املوقع � ،أو املواقع امل�صرح بنقل اخلاليا �إليها .
املــادة ( ) 5
على دوائر �أو مراكز التنمية الزراعية متابعة نقل اخلاليا مــن موقعهــا عنــد نهايــة املــدة
املحددة لبقائها فـي الت�صريح .
الف�صــل الثانــي
نقـل اخلاليـا بـني املحافظــات
املــادة ( ) 6
على مربي النحل الذي يرغب فـي نقل اخلاليا التقدم بطلب للح�صول على ت�صريح كتابي
من الدائرة � ،أو املركز املخت�ص  ،وي�شرتط للح�صول على الت�صريح الآتي :
� - 1أن يكون املنحل مرخ�صا .
� - 2أن يكون نقل اخلاليا بهدف الرعي �أو ا�ستغالل الظروف اجلوية املنا�سبة لن�شاط
النحــل � ،أو لإبعــاد النحــل عــن مواقــع الــر�ش باملبيــدات � ،أو لإبعاده عن الأعداء
الطبيعية �أو الكوارث الطبيعية .
� - 3أن تكون �ساللة وطوائف النحل عمانية طبقا للقيا�سات  ،و املوا�صفات املورفولوجية
ل�ساللة النحل العماين املعتمدة الواردة فـي امللحق املرفق .
� - 4أن تكون �ساللة وطوائف النحل خالية من الآفات والأمرا�ض .
 - 5وجود مواد عالجية معتمدة داخل اخللية ملكافحة طفـيل الفاروا عند نقل اخلاليا ،
با�ستثناء النقل فـي موا�سم جمع الع�سل .
 - 6احل�ص ــول عل ــى موافق ــة الدائ ــرة � ،أو املرك ــز ال ــذي �ستن ــقل اخلالي ــا �إلـ ــى دائ ــرة
اخت�صا�صــه .
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املــادة ( ) 7
تكون �إجراءات نقل اخلاليا بني املحافظات على النحو الآتي :
�أوال  :الإجراءات التي يقوم بها مقدم الطلب :
تعبئة اال�ستمارة املعدة لهذا الغر�ض من قبل الوزارة  ،وت�سليمها �إىل الدائرة �أو املركز
الذي يقع املنحل بدائرة اخت�صا�صه فـي املحافظة املنقول منها  ,مرفقا بها الآتي :
� - 1أ�صل ون�سخة من ترخي�ص �إن�شاء املنحل .
 - 2حتدي ــد املوق ــع �أو املواق ــع املطل ــوب النق ــل �إليه ــا �أوال  ،وعمــل �إحداثي ــات للموقــع
�أو املواقع فـي حالة عدم وجود ر�سم م�ساحي  ,على �أن يكون املوقع املحدد بعيدا
عــن املنــازل والتجمعــات ال�سكنيــة  ،واملناطــق التــي ي�ستخدمهــا �سكــان املنطقــة
كمناحل  ،مب�سافة ال تقل عن (500م) خم�سمائة مرت طويل .
 - 3ا�س ــم امل�ست�ضي ــف باملوق ــع �أو املواق ــع ال ــتي �سيت ــم نقــل اخلالي ــا �إليهــا  ،ون�سخة
من بطاقته ال�شخ�صية �سارية املفعول  ،و�أرقام هواتفه .
 - 4عدد اخلاليا التي يرغب فـي نقلها .
 - 5ن�سخة من �إثبات متلك امل�ست�ضيف للموقع � ،أو املواقع التي �سيتم نقل اخلاليا
�إليه ــا (�سنــد امللكيــة � ،أو �صــك �شرعــي � ،أو الر�ســم امل�ساحــي � ،أو موافق ــة وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية فـي الأرا�ضـي التابعــة لهــا � ،أو موافق ــة وزارة البيئــة
وال�ش�ؤون املناخية فـي املحميات التابعة لها � ،أو كتاب من ال�شيخ �أو الر�شيد معتمدا
من وايل الوالي ــة بالن�سب ــة للأرا�ضـ ــي املروي ــة بالأف ــالج والأودي ــة وال�سه ــول
وال�صحــاري واجلبال � ،أو عقد �إيجار � ،أو عقد انتفاع � ،أو عقد ا�ستثمار ) .
ثانيا  :الإجراءات التي تقوم بها الدائرة �أو املركز املخت�ص فـي املحافظة املنقول منها اخلاليا :
 - 1تقوم الدائرة �أو املركز عند ت�سلم اال�ستمارة بفح�ص اخلاليا والت�أكد من نوعية
ال�ساللة وخلوها من الآفات والأمرا�ض  ،و�إر�سال اال�ستمارة  -بعد تعبئة اجلزء
اخل ــا�ص باملعاين ــة � -إل ــى الدائ ــرة �أو املرك ــز املخت ــ�ص فـي املحافظــة املنقول
�إليها فـي مدة ال تتجاوز (� )2أ�سبوعني من تاريخ تقدمي الطلب .
� - 2إخط ــار مق ــدم الطل ــب كتابــة خــالل (� )4أربعة �أ�سابيع من تاريخ تقدمي الطلب
باملوافقة �أو بالرف�ض  ،مع بيان الأ�سباب فـي حالة الرف�ض .
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ثالثا  :ا إلجــراءات التــي تقــوم بهــا الدائــرة �أو املركـز املختـ�ص فــي املحافظـة املنقـول �إليهـا
اخلاليا :
 - 1الت�أكد من ا�ستيفاء جميع البيانات الواردة فـي اال�ستمارة عند �إحالة الطلب �إليها .
 - 2معاينة املوقع � ،أو املواقع املراد النقل �إليها .
 - 3الت�أكد من الطاقة الرعوية اال�ستيعابية للمنطقة لتقدير الكثافة النحلية .
 - 4الت�أكد من بعد املوقع � ،أو املواقــع عن املنازل والتجمعات ال�سكنيــة واملناطــق التــي
ي�ستخدمه ــا �سكــان املنطقــة كمناح ــل مب�سافـ ــة التقــل ع ــن (500م) خم�سمائـ ــة
متــر طولــي .
� - 5إعــادة اال�ستــمارة فـي حالــة املوافقــة �أو الرفــ�ض إ�لــى الدائــرة �أو املركــز املختــ�ص
باملحافظة املطلوب النقل منهــا  ،وذلك خــالل مــدة ال تزي ــد عل ــى (� )2أ�سبوع ــني
من تاريخ ت�سلم اال�ستمارة  ،مع بيان ال�سبب فـي حالة الرف�ض .
 - 6حتديد املوعد املنا�سب لنقل اخلاليا فـي حال املوافقة .
 - 7الت�أكد من و�ضــع اخلاليا فـي املوقع املحدد لها فور و�صولهــا  ،وبيانات ال�ساللة
وعدد اخلاليا املنقولة  ،وخلوها من الآفات والأمرا�ض .
املــادة ( ) 8
يجب على امل�صرح له بنقل اخلاليا  ،االلتزام بالآتي :
� - 1إخطار الدائرة �أو املركز املخت�ص بو�صول اخلاليا للموقع .
� - 2أال يزيــد ع ــدد اخلالي ــا ف ــي (املوقــع) الواحد املنقول �إليه على ( )200مائتــي خليــة ،
وي�ستثنى من هذا العدد �إذا كان املوقع يقع فـي الأودية وال�سهول وال�صحاري واجلبال
واملناطق ذات الكثافة الرعوية العالية .
- 3عدم نقل املنحل من املوقع املحدد له �إىل موقع �آخر خالل املو�سم الواحد �إال بعد
موافقة الدائرة �أو املركز املخت�ص .
 - 4عدم نقل خاليا غري م�صرح بنقلها .
� - 5أن يقوم بعالج ومكافحة الآفات وا ألمــرا�ض الت ــي تظهــر عل ــى اخلالي ــا بعــد نقلهــا
�إىل املوقع .
� - 6إقامة �سياج م�ؤقت حول املنحل � ،إذا كان املوقع فـي الأودية وال�سهول وال�صحاري
واجلبال .
-651-

� - 7أن ي�ض ــع لوح ــة حديديـ ــة بطول (� )20 * 30سنتيمرتا مثبتــة عل ــى عم ــود حدي ــدي ،
ال يقل طوله عن ( )1مرت واحد  ،مكتوبا عليها رقم الرتخي�ص  ،ورقم هاتف �صاحب
املنحل  ،وعنوانه  ،وذلك فـي مكان وا�ضح  ،وبارز فـي املوقع املنقولة �إليه اخلاليا .
� - 8أن تتم التغذية ال�صناعية فـي حال ا�ستخدامها داخل اخلاليا  ،ولي�س خارجها .
 - 9توفـري م�صدر ماء نقي .
� - 10أن يقوم املربي بتنظيف موقع املنحل  ،و�إزالة ال�سياج امل�ؤقت عند انتهاء املدة املحددة
للنقل .
املــادة ( ) 9
يجوز نقل اخلاليا من املحافظة املنقول �إليهــا �إلــى حمافظــة �أخــرى � ،شريط ــة احل�ص ــول
على موافقة م�سبقة من الدائرة �أو املركز باملحافظة املطلوب النقل �إليها .
الف�صــل الثالــث
نقـل اخلاليـا �إلـى حمافظـة ظفـار فـي مو�سـم اخلريـف
املــادة ( ) 10
يحظر نقل اخلاليا �إىل حمافظة ظفار خالل الفرتة من بداية �شهر نوفمرب حتى نهاية
�شهر يونيو من العام التايل  ،وي�ستثنى من هذا احلظر مربو النحل  ،املرخ�صة مناحلهم
فـي حمافظة ظفار .
وتعترب املوافقات ال�صادرة بنقل اخلاليا �إىل حمافظة ظفار ملغاة � ،إذا مل يتم نقل اخلاليا
�إىل املحافظة قبل دخول فرتة احلظر امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 11
علـى مربي النحل الذين يرغبون فـي نقل خاليا مناحلهم �إلــى حمافظــة ظفــار ملو�ســم
اخلريــف  ،تقديــم طلباتهــم من بداية �شهـر مـار�س �إىل منت�صف �شهر يونيو من كل عام ،
ف�إذا انق�ضت هذه املدة  ،فلن يتم النظر فـي �أي طلب يقدم بعد ذلك .
املــادة ( ) 12
يكون تقدمي الطلبات والإجراءات املعمول بها وفقا لأحكام الف�صل الثاين من هذه الالئحة ،
با�ستثناء فرتة تقدمي الطلبات  ،ف�إنها تكون وفقا حلكم املادة ( )11من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 13
يجب على مربي النحل الذين نقلوا خاليا مناحلهم �إىل حمافظة ظفار ملو�سم اخلريف
�إخراجها من املحافظة بنهاية �شهر �أكتوبر .
الف�صــل الرابــع
نقـل اخلاليـا بيـن الواليـات فـي ذات املحافظـة
املــادة ( ) 14
يجوز نقل اخلاليا بني الواليات فـي ذات املحافظة  ،وال ي�ستلزم نقلها موافقة من الدائرة
�أو املركز املنقول منها  ،على �أن يكون نقلها وفقا لل�شروط والإجراءات الآتية :
� - 1أن يقوم مربو النحل بتحديد املوقع � ،أو املواقع املنقول �إليها  ،وعمل �إحداثيات لها .
� - 2أن يكون املوقع املحدد لنقل اخلاليا بعيدا عن املنازل واملناطق التي ي�ستخدمها �سكان
املنطقة كمناحل مب�سافة ال تقل عن (500م) خم�سمائة مرت طويل .
� - 3أن يق ــوم املرب ــي ب�إخط ــار الدائــرة �أو املرك ــز املنقــولة �إليــه اخلالي ــا كتابــة باملوقــع
و�إحداثياته  ،وعدد اخلاليا التي يرغب فـي نقلها .
� - 4أن يكون نقل اخلاليا بهدف الرعي � ،أو ا�ستغالل الظروف اجلوية املنا�سبة لن�شاط
النحل � ،أو �إبعاد النحل عن مواقع الر�ش اجلوي � ،أو �إبعاده عن الأعداء الطبيعية ،
�أو الكوارث الطبيعية .
� - 5أن يكون املنحل املنقول �أو املنقولة منه اخلاليا مرخ�صا من الوزارة .
� - 6أن تكون �ساللة وطوائف النحل عمانية  ،طبقا للموا�صفات القيا�سية املورفولوجية
املرفقة  ،وخالية من الآفات والأمرا�ض .
� - 7أال يزيد عدد اخلاليا فـي (املوقع) املنقول �إليه على (  )200مائتي خلية  ،وي�ستثنى
من هذا العدد �إذا كان املوقع يقع فـي الأودية وال�سهول وال�صحاري واجلبال واملناطق
ذات الكثافة الرعوية العالية .
 - 8عــدم نقــل املنحــل مــن املوقــع الذي مت حتديده �إىل موقع �آخر خالل املو�سم الواحد
�أو زيادة عدد اخلاليا على ( )200مائتي خلية .
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 - 9عدم نقل �أي خاليا غري م�صرح بنقلها .
� - 10أن يقوم املربي بعالج ومكافحة الآفات والأمرا�ض التي تظهر على اخلاليا .
� - 11إقامة �سياج م�ؤقت حول املنحل � ,إذا كان املوقع فـي الأودية وال�سهول وال�صحاري
واجلبال .
� - 12أن ي�ضع لوحة حديدية بطول (� )20 * 30سم حتتوي على رقم ترخي�ص املنحل ،
ورقم هاتف �صاحب املنحل  ،وعنوانه  ،وذلك فـي مكان وا�ضح وبارز باملوقع املنقول
�إليه اخلاليا  ،ومثبتة على عمود حديدي ال يقل طوله عن ( )1مرت واحد .
� - 13أن تتم التغذية ال�صناعية داخل اخلاليا فـي حال ا�ستخدامها .
 - 14توفـري م�صدر ماء نقي .
� - 15أن يقوم املربي بتنظيف موقع املنحل  ،و�إزالة ال�سياج امل�ؤقت عند انتهاء املدة املحددة
للنقل .
الف�صــل اخلامــ�س
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 15
مع عدم الإخالل ب�أحكام املــادة ( )36من نظام الزراعة امل�شار �إليه  ،يعاقب كل من يخالف
�أحكام هذه الالئحة بغرامة ال تقل عن ( )800ثمامنائة ريال عماين  ,وال تزيد على ()1000
�ألف ريال عماين .
وفـي حالة تكرار املخالفة  ,يعاقب �إداريا باحلرمان من نقل اخلاليا ملــدة ( )3ثالث �سنوات .
املــادة ( ) 16
للوزارة احلق فـي التحفظ على اخلاليــا املخالف ــة لأحك ــام ه ــذه الالئح ــة ل ــدى مالكه ــا ،
�أو امل�ست�ضيف لها � ،أو فـي �أي موقع حتدده الوزارة � ,إىل �أن يتم الت�صرف فـيها وفقا للقانون ،
دون حتمل الوزارة �أي م�س�ؤولية فـي حالة تلفها � ،أو موتها � ،أو �ضعفها � ،أو فقدان ملكاتها .
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ملحــــــق
ب�ش�أن املوا�صفات القيا�سية املورفولوجية ل�ساللة النحل العماين
ومتو�سط القيا�سات املورفولوجية بني النحل املربى فـي خاليا اجلذوع ،
والنحــــل املربـــى فـــي اخلاليـــا احلديثـــة ل�ساللــــة النحــــل العمانــــي
 - 1املوا�صفات القيا�سية املورفولوجية ل�ساللة النحل العماين :
يتبع النحل العماين جمموعة النحل الأ�صفـر  ،ومــن �أهــم مميزاتهــا ظهــور احللقــات
البطنية الثالث الأولــى بالل ــون الأ�صفــر  ،مــع حافــة خلفـيــة (�شريــط) بنيــة داكن ــة ،
�أو �سمراء  ،ويغطى اجل�سم ب�شعر �أ�صفر يختلف فـي درجة لونه  ،وفق الأ�شكال الآتية :
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 - 2حددت املقا�سات والأطوال لل�صفات املورفولوجية (ال�شكلية) من �صفات النحلة بقيا�سات
�أطوالها وت�سجيل بياناتها  ،كالآتي :
أ�  -طول منطقة ال�سوط لقرن اال�ست�شعار ( 2.84مم) .

ب  -طول خرطوم �أجزاء الفم ( 5.42مم) .

ج  -طول وعر�ض اجلناح الأمامي ( 8.43مم و  2.77مم) .
د  -معامل العرق الزندي للجناح الأمامي ( 0.18مم و 0.4مم) .
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هـ  -طول وعر�ض اجلناح اخللفي ( 6.07مم و  1.7مم) .

و  -عدد خطاطيف اجلناح اخللفـي (. )23٫167

ز  -طــول الفخــذ ( 2٫43مــم)  -طــول ال�ســاق ( 2٫99مــم)  -طــول( 1٫95مــم) وع ــر�ض
( 1٫09مم) العقلة القاعدة للر�سخ فـي الرجل اخللفـية .

ح  -طول ترجة احللقة البطنية الثالثة ( 1.97مم) .
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ط  -طول ترجة احللقة البطنية الرابعة ( 1.97مم) .

ي  -طول وعر�ض مر�آة غدة ال�شمع ( 1.16مم و  1.82مم) .

ك  -طول �آلة الل�سع ( 1.97مم) .
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 - 3متو�سط القيا�سات املورفولوجية بني النحل املربى فـي خاليا اجلذوع  ،والنحل املربى
فـي اخلاليا احلديثة ل�ساللة النحل العماين .
الخاليا بالتربية الحديثة)) Modern
Min

Max

Average ± s. e.

2.6187
5.3677

2.7384
5.6127

2.6618±0.015
5.5148±0.029

الخاليا المرباة في جذع)) Trunk
Average ± s.
Max
Min
e.
2.6542±0.022
2.79
2.531
5.3990±0.043
5.6205
5.2175

8.3373

8.5193

8.4116±0.023

8.148

8.4885

8.3035±0.036

2.7218

2.8012

2.7679±0.009

2.678

2.7935

2.7496±0.011

22.633

23.817

23.1677±0.142

22.25

24.55

23.385±0.244

5.6703

5.9575

5.8342±0.035

5.651

5.9615

5.7875±0.032

1.5676

1.7157

1.6197±0.017

1.5625

1.6725

1.6076±0.011

2.3038
2.6627
1.7448
1.0582

2.3645
2.8215
1.9615
1.2218

2.3413±0.007
2.7337±0.017
1.8803±0.024
1.1102±0.019

2.278
2.622
1.7645
1.0395

2.3885
2.867
2.0215
1.1305

2.3256±0.012
2.7171±0.023
1.8818±0.012
1.0860±0.011

6.7113

7.1475

6.9554±0.045

6.7795

7.0395

6.9268±0.026

1.1982
1.7424

1.4161
1.9905

1.2744±0.032
1.9066±0.027

1.0845
1.4895

1.2195
1.9455

1.1657±0,011
1.8570±0.041

1.4253
0.422
1.9582

1.5655
0.5075
2.0333

1.5231±0.018
0.4711±0.018
1.9941±0.008

1.3665
0.432
1.829

1.548
0.518
2.066

1.4673±0.019
0.4706±0.008
1.9384±0.023

1.2203
0.5379
1.9192

1.4529
0.714
1.9999

1.3486±0.028
0.6023±0.019
1.9506±0.009

1.2375
0.5125
1.8075

1.495
0.6285
2.0295

1.3558±0.023
0.568±0.013
1.924±0.021

3.9043

4.0332

3.9447±0.015

3.6895

4.0245

3.8502±0.036

2.23

1.9234

2.2859

2.0434

2.2600±0.006

2.1878

2.3322

2.2518±0.015

±

±

±

±

1.9646±0.014

1.868

1.9985
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1.9418±0.
014

 Charactersالصفات
) )Antennaقرون استشعار
) ) Proboscisلسان النحلة
) )Fore wingاألجنحة األمامية
) ( Lengthالطول
) (Widthالعرض
) )Wing Hooksخطاطيف األجنحة
) ) Hind wingاألجنحة الخلفية
) ( Lengthالطول
) ( Widthالعرض
) )Cubital Indexزاوية الجناح
) )Hind Legاألرجل الخلفية
 (Femur) Lطول الفخذ
 (Tibia) Lطول الساق
 Basitarsus Lطول العقلة القاعدية
للرسغ
 Basitarsus Wعرض العقلة
القاعدية للرسغHind LegL
طول األرجل الخلفية
 Wax mirrorمرآة شمعية
 Longitudinalطولية
 Transversalعرضية

Abdominal Terga
 Tergum 3الجزء الظهري للحلقة
الثالثة
) )Anterior tomentumالجزء
األمامي للحلقة الظهرية
) )Posterior tomentumالجزء
الخلفي للحلقة الظهرية Tergum
) )3 Lطول الجزء الظهري للحلقة
الثالثة
) )Tergum 4الجزء الظهري للحلقة
الرابعة
) )Anterior tomentumالجزء
األمامي للحلقة الظهرية
) )Posterior tomentumالجزء
الخلفي للحلقة الظهرية
Tergum 4 Lطول الجزء الظهري
للحلقة الرابعة
Abd. Terga 3+4 Lطول الجزء
البطني للحلقتين الثالثة والرابعة
 Abd. Tergal Colourلون
الحلقات الصدرية
T3
T4
 Sting Lengthطول آلة اللسع

قــرار وزاري
رقم 2017/117
بتنظيــم ال�صيــد فـي خـور جنــد
وخـور حبلــني بواليــة خ�صــب مبحافظــة م�سنـــدم
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 احليـة ال�صـادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و إ�لـى الـقرار الـوزاري رقـم  2013/183بتنظيـم ال�صـيد فــي خـور جنـد وخـور حبلـني بواليـة
خ�صب مبحافظة م�سندم ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر ال�صيد با�ستخدام ال�شباك والدوابي والأقفا�ص مبختلف �أنواعها وم�سمياتها و�أي
معدات و�أدوات �صيد �أخرى با�ستثناء اخليوط فـي خور جند وخور حبلني بوالية خ�صب
مبحافظة م�سندم .
كما يحظر حيازة ال�شباك والدوابي والأقفا�ص واملعدات والأدوات امل�شار �إليها فـي القرى
ال�ساحلية املقابلة لهذين اخلورين �أو حملها على القوارب فـي �أثناء الدخول �إليهما ملمار�سة
ال�صيد فـيهما .
املــادة الثانيــــة
ي�ستثنى من احلظر املن�صو�ص عليه فـي املــادة الأوىل من هذا القرار ال�صيادون القاطنون
فــي القـرى ال�ساحلية املقابلــة خلــور جنــد وخــور حبليـن احلا�صـلون علـى تراخيـ�ص �ساريــة
املفعول مبزاولة مهنة ال�صيد البحري با�ستخـدام �شباك املن�صـب الثابتـة  ،طبقـا لل�شـروط
املقررة فـي املــادة الثالثة من هذا القرار .
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املــادة الثالثــــة
يجب على ال�صيادين املذكورين فـي املــادة الثانية من هذا القرار احل�صول على تراخي�ص
خا�صة من اجلهة املختـ�صة بـوزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة  ،وفقـا لتو�صيـة جلنـة �سنـن
البحر فـي والية خ�صب  ،على �أن يو�ضح فـي الرتخي�ص املواقع البحرية امل�صرح بها لل�صياد
ال�ستخدام �شباك املن�صب الثابتة .
املــادة الرابعــــة
يجب على ال�صيادين فـي خور جند وخور حبلني التقيد با�ستخدام �شباك املن�صب الثابتة ،
وفقا لل�شروط الآتية :
�1 -1أال يزيد طول ال�شباك على ( )150مائة وخم�سني مرتا .
�2 -2أال يزيد عر�ض ال�شباك على ( )12اثني ع�شر مرتا .
�3 -3أال تقل فتحة عني ال�شباك عن (� )60ستني مليمرتا .
�4 -4أن تك ــون ال�شب ــاك خي�شومي ــة متعــددة الفت ــالت  ،وال يق ــل �سم ــك اخلي ــط فـيه ــا
عـن (� )24أربعـة وع�شريـن مليمتـرا .
�5 -5أن يتــم ال�صيــد فــي املواقـع البحريـة املحـددة فــي الرتخيـ�ص با�ستخـدام �شبـاك
املن�صب مب�ساحة ال تزيد على ( )150مائة وخم�سني مرتا .
املــادة اخلام�ســة
يلغــى الق ــرار الوزاري رقم  2013/183امل�شار �إليــه  ،كما يلغ ــى ك ــل م ــا يخالف هذا القــرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�ساد�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي 1438 / 8 / 19 :هـ
املوافـــــــق 2017 / 5 / 16 :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 ()1195
ال�صادرة فـي 2017/5/21م
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قــرار وزاري
رقم 2017/118
بتنظيـم �صـادرات ال�سلطنـة
مــن الأ�سمــاك وحتديــد �أنواعهـــا
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 احليـة ال�صـادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إىل الئحة �ضبط جودة الأ�سماك العمانية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/12
و�إىل قرار جمل�س الوزراء بجل�سته رقم  2011/6املنعقدة بتــاريخ  4من ربيع الأول 1432هـ ،
املوافق  8من فرباير 2011م ب�شـ�أن توفـري املزيد من ال�سلع الغذائيـة فـي الأ�سـواق املحليـة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظ ــر ت�صديــر �أ�سم ــاك اجليــذر  ،و�أ�سمـاك الكنعد  ،و�أ�سمــاك ال�سهــوة  ،و�أ�سمــاك العن ــدق ،
و�أ�سماك ال�شعري  ،خالل الفرتة من 2017/6/1م حتى 2017/8/31م .
كمــا يحظــر حيازتهــا علــى �أي و�سيلــة نقــل مع ــدة لت�سوي ــق الرثوات املائية احليــة باملنـ ــافذ
احلدودية  ،خالل فرتة احلظر امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها
مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق كمية م�ساوية من �أ�سماك
احلـب�س  ،و�أ�سمــاك ال�ضلع ــة  ،و�أ�سمــاك الأ�شخل ــي م ــا ع ــدا " البن ــاوة "  ،و�أ�سمــاك النجــرور ،
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و�أ�سماك البياح ما عدا " اجلردفة " فـي �سوق اجلملة املركزي للأ�سماك � ،أو الأ�سواق املحلية
املعتمدة من قبل الوزارة خالل فرتة احلظر املحددة فـي امل ــادة الأول ــى مــن هــذا القــرار ،
وذلك فـي مقابل الت�صريح لهم بت�صدير كمية م�ساوية للكمية التي مت ت�سويقها فـي تلك
الأ�سواق .
املــادة الثالثــــة
يلت ــزم �أ�صح ــاب �سيـ ــارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�ســات املرخــ�ص
لها مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائي ــة احلية  ،بت�سويق ن�سبة (� )%70سبع ــني
باملائــة مم ــا ف ــي حوزتهــم م ــن �أ�سم ــاك �سقطان ـ ــة  ،و�أ�سم ـ ــاك الكوف ـ ــر م ــا عـ ــدا " ال�سيــة "
و" بن ــت النوخــذة "  ،و�أ�سمــاك ال�ص ــال الكبيـ ــر  ،وت�شمــل " ال�صـ ــال  ،والق�ش ــران  ،واحلمــام ،
واخلايــط " ما عدا "اجل ــوالن"  ،و�أ�سم ـ ــاك الهامـ ــور مــا عــدا " الدي�سك ــو"  ،فــي �س ــوق اجلملـة
املركزي للأ�سماك � ،أو الأ�سواق املحلية املعتمدة من قب ــل الـ ــوزارة خالل فرتة احلظر
املحددة فـي امل ــادة الأوىل م ــن ه ــذا الق ــرار  ،وذلك ف ـ ــي مقابـ ــل الت�صريـ ــح لهـ ــم بت�صدير
الكميـ ــة املتبقي ــة لديه ــم  ،والتي تعادل ن�سبة ( )%30ثالثني باملائة من النوع ذاته .
املــادة الرابعــــة
يجب على �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�شار
�إليها فـي امل ــواد الثانية والثالثــة واخلام�ســة من هذ القرار  ،احل�صول على �شهادة معتمدة
�صادرة من �سوق اجلملة املركزي للأ�سماك � ،أو الأ�سواق املحلية الأخرى التي حتددها
الــوزارة وفق ــا للنموذج املعــد له ــذا الغـ ــر�ض  ،عل ــى �أن تت�ضمــن ال�شهادة كمي ــة الأ�ســماك ،
ووزنها  ،وتاريخ  ،ومكان ت�سويقها  ،ورقم املركبة  ،وا�سم �صاحبها  ،وتكون ال�شهادة �صاحلة
لال�ستعمـال ملرة واح ـ ــدة فقط  ،ويجب تقدمي ال�شهادة املذكورة للموظف املخت�ص التابع
للوزارة فـي منافذ الت�صدير .
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املــادة اخلام�ســة
ي�ستثنى من �أحكام املـادة الأوىل من هذا القرار الأ�سماك املعلبة  ،كما ي�ستثنى من �أحكام
املـادة ذاتها �أ�سماك اجليذر  ،و�أ�سماك ال�شعري املغلفة (املجمدة)  ،التي تعد بغر�ض حت�سني
جودتها  ،وتوفـري القيمة امل�ضافة عليها  ،ب�شرط �أن يتم �شرا�ؤها من قبل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
احلا�صلة على ترخي�ص و�شهادة �ضبط جودة الأ�سماك من اجلهة املخت�صة بالوزارة  ،وذلك
من �سوق اجلملة املركزي للأ�سماك � ،أو �أ�سواق اجلملة الأخرى املعتمدة من قبل الوزارة ،
وااللتزام بتقدمي برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية تعتمده الوزارة .
املــادة ال�ساد�ســة
ي�ستثنـى مـن �أحكـام املادتني الثانيـة والثالثة من هذا القرار الأ�سماك املغلفة (املجمدة)
بغر�ض حت�سني جودتها  ،وتوفـري القيمة امل�ضافة عليها  ،ب�شرط �أن يكون امل�صدر حا�صال
على ترخي�ص و�شهادة �ضبط جودة الأ�سماك من اجلهة املخت�صة بالوزارة  ،وااللتزام بتقدمي
برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية تعتمده الوزارة .
املــادة ال�سابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من 2017/6/1م .
�صـــدر فـي 1438 / 8 / 21 :هـ
املوافـــــــق 2017 / 5 / 18 :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 ()1195
ال�صادرة فـي 2017/5/21م
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قــرار وزاري
رقـــم 2017/163
بحظــر تــداول بــذور الرب�سيــم
ا�ستنادا �إىل قانون البذور والتقاوي وال�شتالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2009/42
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر �إنتاج وا�سترياد وت�صدير ونقل وبيع و�إعادة بيع و�شراء وتوزيــع وتخزيــن وتعبئ ـ ــة
وحت�ضيـر وجتهيز وجتزئة بــذور الرب�سيـم ( . ) Clover-Trifolium alexandrinum L
املــادة الثانيــــة
يجب على امل�ؤ�س�سات وال�شركات الت�صرف فـي الكميات املوجودة لديها من بذور الرب�سيم
امل�شـار �إليهـا فـي املـادة الأولـى مـن ه ــذا الق ــرار  ،وذلك بت�صديرهــا �أو �إتالفهــا خــالل مــدة
ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار .
املــادة الثالـثــــة
مع عدم الإخالل بالعقوبة اجلزائية املن�صو�ص عليها فـي قانون البذور والتقاوي وال�شتالت
امل�شـار �إليــه  ،يعاقـب كـل مـن يخالـف �أحكـام هـذا القـرار بغرامــة �إداريـة ال تقـل عـن ()500
خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1438 /10/ 7 :هـ
املـوافــــــق 2017 / 7 / 2 :م

د  .فــ�ؤاد بـن جعفــر ال�ساجوانــــي
وزيـ ــر الزراع ـ ــة والث ــروة ال�سمكي ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1201
ال�صادرة فـي 2017/7/9م
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قــــرار وزاري
رقم 2017/195
ب�شـ�أن حمايـة �أ�شجـار نخيـل التمـور
والنارجيـل والزينـة و�أ�شبـاه النخيـل وف�سائلهـا
ا�ستنادا �إىل قانون احلجر الزراعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/47
و�إىل نظام الزراعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2006/48
و�إىل قانون البذور والتقاوي وال�شتالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/42
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر الزراعي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2006/32
و�إىل الالئحة التنفـيذية لنظام الزراعة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/41
و�إىل القرار الوزاري رقم  2009/31ب�إعالن مناطق حجر زراعية ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2015/84ب�ش�أن حماية �أ�شجار نخيل التمور والنارجيل والزينة
و�أ�شباه النخيل وف�سائلها ،
وبناء على مــا تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر ا�سترياد �أ�شجار نخيل التمور والنارجيل والزينة و�أ�شباه النخيل وف�سائلها وجميع
�أجزائها اخل�ضرية  ،وي�ستثنى من احلظر الآتي :
أ�  -اال�سترياد لأغرا�ض بحثية بعد موافقة الوزير  ،بنــاء علــى تو�صيــة مــن املديريــة
العامــة للبح ــوث الزراعي ــة واحليوانيــة � ،شريطة احل�صول على ت�صريح ا�سترياد
من املديرية العامة للتنمية الزراعية .
ب  -ا�سترياد بادرات نخيل التمور والنارجيل والزينة و�أ�شباه النخيل املنتجة ن�سيجيا
داخ ــل الأو�س ــاط الغذائي ــة املغلق ــة ( ، )In Vitroعل ــى �أن يكـ ــون ا�سترياده ــا وفق ــا
لل�شروط وال�ضوابط الواردة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذا القرار .
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ج  -ا�ستيــراد ف�سائــل نخيــل التمــور املنتجــة ن�سيجيا فـي �أو�ساط منو �صناعية معاجلة
كيميائي ــا �أو حراريا  ،التي ال حتتــوي علــى الرم ــل �أو الرتبـ ــة الطبيعيـ ــة �أو امل ــواد
الع�ضويـ ــة  ،ومنتجــة فـي إ�حــدى دول جملـ ــ�س التعـ ــاون ل ــدول اخلليـ ــج العربي ــة ،
علــى �أن يكــون ا�ستريادهـا وفقــا لل�شــروط وال�ضوابـط الواردة فـي امللحق رقم ()2
املرفق بهذا القرار .
املــادة الثانيــــة
يحظـر ت�صديـر �أ�صنـاف نخيـل التمـور وف�سائلهـا الـواردة فـي امللحـق رقـم ( )3املرفـق بهـذا
القرار .
املــادة الثالثــــة
مــع عــدم الإخــالل بقانــون احلجــر الزراعــي والئحته التنفـيذية امل�شــار �إليهمــا  ،ال يجوز
ت�صديــر ف�سائــل نخيــل التمور �إال وفقا لل�ضوابط وال�شروط الواردة فـي امللحق رقم ()4
املرفق بهذا القرار .
املــادة الرابعــــة
يحظر نقل �أ�شجار نخيل التمور والنارجيل والزينة و�أ�شبــاه النخــيل وف�سائلــها وجميــع
�أجزائها اخل�ضريــة مــن املناطــق املعلن عنهــا كمناطق حجــر زراعي ــة  ،وي�ستثن ــى مــن هذا
احلظر �إذا كان النقل يتم داخل منطقة احلجر الزراعية ذاتها ب�شرط معاملتها باملبيدات
املو�صى بها عن طريق التغطــي�س  ،وحتــت �إ�شــراف املخت�صــني مــن دائرة �أو مركز التنمية
الزراعية بالوالية  ،على �أن يتحمل الناقل تكاليف تلك الإجراءات .
املــادة اخلام�ســـة
يجــوز نقــل �أ�شجــار نخيــل التمــور والنارجيل والزينة و�أ�شباه النخيل وف�سائلها من املناطق
غري املعلن عنها كمناطق حجر زراعية بعد احل�صول على ت�صريح بذلك من دائرة �أو مركز
التنمية الزراعية بالوالية .
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املــادة ال�ساد�ســــة
على كل �صاحب حيازة زراعية �أو مزرعة �أو جهة لديها �أ�شجار نخيل التمور والنارجيل
والزينــة و�أ�شبــاه النخيــل القيــام بالعمليات الزراعية التي تو�صي بها الوزارة  ،ومكافحة
الآف ــات ال�ض ــارة به ــا  ،والتع ــاون م ــع موظف ــي الــوزارة فـي تنفـيذ برامج الوقاية املعتمدة
من قبل الوزارة .
املــادة ال�سابعــــة
مع عدم الإخالل بالعقوبة اجلزائية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )29مــن قانــون احلجــر
ال ــزراعي امل�ش ــار �إلي ــه  ،يعاقــب ك ــل مــن يخالف �أحكام هذا القرار بغرامة �إدارية ال تزيد
على (� )1000ألف ريال عماين  ،مع �إتالف ال�شحنة على نفقته .
املــادة الثامنــــة
يلغــى القــرار الــوزاري رقــم  2015/84امل�شــار �إليـ ــه  ،ك ــما يلغــى كــل م ــا يخالــف هــذا القــرار
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة التا�سعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1438 / 10 / 22 :هـ
املوافـــــق 2017 / 7 / 17 :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 ()1203
ال�صادرة فـي 2017/7/24م
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امللحــق رقــم ( ) 1
�شروط و�ضوابط ا�سترياد بادرات نخيل التمور والنارجيل والزينة
و�أ�شبـاه النخيـل املنتجة ن�سيجيا داخل الأو�ساط الغذائية املغلقة ()In Vitro
�أوال  :مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون احلجر الزراعي  ،وقانون البذور والتقاوي وال�شتالت
امل�شار �إليهما  ،ي�شرتط ال�سترياد بادرات نخيل التمور والنارجيل والزينة و�أ�شباه
النخيل املنتجة ن�سيجيا داخل الأو�ساط الغذائية املغلقة ( )In Vitroالآتي :
� - 1أن يكون امل�ستورد �شركة �أو م�ؤ�س�سة مرخ�صا لها بتداول ال�شتالت فـي ال�سلطنة .
� - 2أن تك ــون البادرات فـي مرحلــة نباتــات كاملــة داخ ــل الأو�ســاط الغذائية املغلقة
( )InVitroومنتجــة بتقني ــة ت�شك ــل الأع�ضــاء اخل�ضري ــة ()Organogenesis
بالن�سبة لنخيل التمور والنارجيل  ،وجاهزة للنقل والأقلمة فـي البيوت املربدة
حت ــت ظ ــروف حـ ــرارة ورطوب ــة متحك ــم ب ــها  ،ومي ــكن لل�شرك ــات املتخ�صــ�صة
فـي الإكثار الن�سيجي ا�سترياد براعم خ�ضرية  ،و�إكثارها ن�سيجيا حتت الظروف
املحكمة .
� - 3أن تكــون البــادرات مـن خمتبــرات و�شركــات موثوقــة ومعتمــدة من قبــل الــوزارة
للقيام ب�إنتاج بادرات النخيل الن�سيجية وفقا ال�شرتاطات �ضبط اجلودة  ،وم�صحوبة
ب�شهادة التحاليل اجلزيئية التي ت�ضمن مطابقة البادرات ملوا�صفات النخلة الأم ،
وعدم التحوير الوراثي للأ�صناف وخلوها من الطفرات الوراثية .
� - 4أن تكون البادرات الن�سيجية م�صحوبة ب�شهادة �صحة نباتية معتمدة تثبت �أنها
خالية من الآفات والأمرا�ض .
� - 5أن تك ــون الب ــادرة م�صحوب ــة ببطاق ــة التعري ــف املو�ضحـ ــة لل�شركـ ــة املنتج ــة ،
ولل�صنف .
� - 6أن تكون البادرات من �أ�صناف النخيل املراد ا�ستريادها ذات جدوى اقت�صادية ،
ومرغوب ــة م ــن ق ــبل املزارعي ــن  ،ومت�أقلم ــة م ــع ظ ــروف البيئـ ــة املحلي ــة  ،وغري
ح�سا�سة لأمرا�ض معينة فـي املوطن الأم .
 - 7احل�صول على ت�صريح ا�سترياد من املديرية العامة للتنمية الزراعية .
ثانيا :يجب على امل�ستفـيد من البادرات االحتفاظ ببطاقة التعريف على الف�سائــل الناجتــة
من البادرات الن�سيجية حتى ت�صل �إىل مرحلة الإثمــار  ،ليتــم مطابقتها لل�صنف ،
والت�أكد من خلوها من �أي تغيريات وراثية �أو طفرات .
-669-

امللحــق رقــم ( ) 2
�شروط و�ضوابط ا�سترياد ف�سائل نخيل التمور
املنتجة ن�سيجيا فـي �أو�ساط منو �صناعية معاجلة كيميائيا
�أو حراريا وال حتتوي على الرمل �أو الرتبة الطبيعية �أو املواد الع�ضوية
واملنتجة فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
�أوال  :مــع ع ــدم الإخ ــالل ب أ�ح ــكام قان ــون احلج ــر الزراع ــي  ،وقانــون البذور والتقــاوي
وال�شتالت  ،ي�شرتط ال�سترياد ف�سائل نخيل التمور املنتجة ن�سيجيا الآتي :
� - 1أن يكون امل�ستورد مرخ�صا له بتداول ال�شتالت فـي ال�سلطنة  ،وي�ستثنى من ذلك
امل�ؤ�س�سات احلكومية  ،وال�شركات الزراعية التي ترغب فـي زراعة ف�سائل النخيل
فـي مواقعها بهدف الإنتاج  ،واملزارعون احلا�صلون على بطاقة احليازة الزراعية .
� - 2أن تــكون الف�سائـ ــل الن�سيجيـ ــة امل�ست ــوردة ف ــي مرحل ــة نبات ــات كاملــة  ،وفـي عمر
ال يتجاوز ( )1عاما واحدا  ،وحتتوي على عدد (� )4أربع �إىل ( )5خم ــ�س �أوراق ،
و�أال يزي ــد قط ــر قاعدته ــا ع ــلى (� 6سم) �ستــة �سنتيمتــرات  ،وجاهزة للزراعــة ،
ومزروعة فـي �أ�ص�ص طويلــة (توربي ــدو) به ــا �أو�س ــاط منـ ــو �صناعي ــة معاجلــة ،
وال حتتوي على الرمل �أو الرتبة الطبيعية �أو املواد الع�ضوية .
� - 3أن تكون الف�سائل منتجة بتقنية ت�شكل الأع�ضاء اخل�ضرية ()Organogenesis
بالن�سبة لنخيل التمور والنارجيل  ،وجاهزة للزراعة فـي الأر�ض امل�ستدمية .
� - 4أن تكون الف�سائل من خمتربات و�شركات وم�ؤ�س�سات موثوقة ومعتمدة من قبل
الوزارة للقيام ب�إنتاج الف�سائل وفــقا ال�شرتاط ــات �ضبط اجلـ ــودة  ،وم�صحوب ــة
ب�ش ــهادة التحال ــيل اجلزيئــية الت ــي ت�ضمــن مطابقــة الف�سائل ملوا�صفات النخلة
الأم  ،وعدم التحوير الوراثي للأ�صناف  ،وخلوها من الطفرات الوراثية .
� - 5أن تكون الف�سائل منتجة من املختربات املعتمدة فـي �إحدى دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية  ،وال يجوز ا�سترياد الف�سائل من ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات
التي ت�ستورد الف�سائل من غري هذه الدول وتقوم ب�إعادة ت�صديرها .
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� - 6أن تكون الف�سائل الن�سيجية م�صحوبة ب�شهادة �صحة نباتية معتمدة تثبت �أنها
خالية من الآفات والأمرا�ض .
� - 7أن تك ــون الف�سائ ــل م�صحوب ــة ببطاق ــة التعري ــف املو�ضحـ ــة لل�شرك ــة املنتج ــة
ولل�صنف .
� - 8أن تك ــون �أ�صن ــاف النخي ــل املراد ا�سترياده ــا ذات جــدوى اقت�صادية  ،ومرغوبة
من قبل املزارعني  ،ومت�أقلمة مع ظروف البيئة املحلية  ،وغري ح�سا�سة لأمرا�ض
معينة فـي املوطن الأم .
� - 9أن يتم حجر تلك الف�سائل ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر فـي �أماكن مهي�أة يتم االتفاق
عليها مع الوزارة ملنع انت�شار الآفات املحتملة طيلة فرتة احلجر  ،على �أن يتم
متابعة تلك الف�سائل �شهريا من قبل خمت�صي وقاية النبات بالوزارة .
� - 10أن يتحمـ ــل امل�ست ـ ــورد جمي ــع تكالي ـ ــف احلجـ ــر واملتابعـ ــة  ،دون حتمـ ــل ال ــوزارة
�أي تبعات ترتتب من جراء ذلك .
 - 11احل�صول على ت�صريح ا�سترياد من املديرية العامة للتنمية الزراعية .
ثانيا :يجب على امل�ستفـيد من الف�سائل االحتفاظ ببطاقة التعريف على الف�سائل الناجتة
من الف�سائل الن�سيجية حتى ت�صل �إىل مرحلة الإثمار ليتم مطابقتها لل�صنف ،
والت�أكد من خلوها من �أي تغيريات وراثية � ،أو طفرات .
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امللحــق رقــم ( ) 3
�أ�صناف نخيل التمور وف�سائلها املحظور ت�صديرها
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ال�صنـــــف
الربين
اخل�شبه
الزبد
العبيدة
الفر�ض
القدمي
اللزاد  -خا�صة لزاد بو�شر
املب�سلي
املنحي
النغال
�أبو معان
بو نارجنه
جما
خال�ص الظاهرة
خال�ص عمان
خنيزي حالوي

م
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

17

ق�ش البهالين

34
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ال�صنـــــف
ق�ش املزناج
ق�ش �إزكي  -الأبي�ض
ق�ش بطا�ش
ق�ش بو هبي�شة
ق�ش ثميد
ق�ش جربين
ق�ش �سمد
ق�ش �سيما
ق�ش قاروت
ق�ش قر
ق�ش قنطرة
ق�ش منزف
ن�شو اخلرما
هاليل بو�شر
هاليل عمان
هاليل مكران
فحول
(العقيبة  -اجلناديد  -خوري)

امللحــق رقــم ( ) 4
�شـروط و�ضوابـط ت�صديـر ف�سائـل النخيـل
� - 1أن يكون مقدم الطلب مزارعا .
� - 2أن يتقدم بطلب ت�صريح للت�صدير �إىل دائرة �أو مركز التنمية الزراعية بالوالية التابع
له ــا علــى النم ــوذج املعــد له ــذا الغــر�ض  ،علــى �أن ي ــ�صدر الت�صري ــح م ــن ذات الدائــرة
�أو املركــز .
� - 3أن يحدد فـي الطلب عدد الف�سائل والأ�صناف التي يرغب فـي ت�صديرها  ،واجلهة املراد
الت�صدير �إليها .
� - 4أن يرفق مع الطلب �صورة من البطاقة ال�شخ�صية  ،وبطاقة احليازة الزراعية � ،أو �سند
امللكية �أو �صك �شرعي �أو عقد انتفاع .
� - 5أن يرفــق مــع الطلــب ت�صري ــح ا�ستي ــراد م�سب ــق ي�ؤك ــد موافق ــة الدول ــة امل�ص ــدر �إليهــا
على ا�سترياد ف�سائل النخيل  ،ومو�ضح فـيه عدد الف�سائل امل�سموح با�ستريادها .
� - 6أن تكون الأ�صناف املراد ت�صديرها ف�سائل دون الأ�شجار .
� - 7أال تكون من الف�سائل املحظور ت�صديرها .
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قـــرار وزاري
رقـم 2017/197
ب�إ�صـدار �ضوابـط زراعـة القـت وتنظيـم ت�سويقـه خـارج ال�سلطنـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/68بتحديد اخت�صا�صات وزارة الزراعة والرثوة
ال�سمكية  ،واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل ق ــرار جمل�س الـ ــوزراء املوقـ ــر ال�ص ـ ــادر فـي جل�ست ــه رقـ ــم  2015/20املنعق ـ ــدة بتاريـ ــخ
� 28شعبان 1436هـ  ،املوافق  16يونيو 2015م حول حم�صول (القت) الرب�سيم و�ضوابط ت�صديره ،
و�إىل التن�سيق الذي مت مع اجلهات املخت�صة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يج ــب عل ــى م ــن يرغ ــب فـي زراع ــة الق ــت بغـ ــر�ض ت�سويق ــه �إدخــال نظــام ال ــري احلدي ــث
ل ــري امل�ساح ــات املزروع ــة بالقــت وذلـك خـ ــالل مـدة ال تتجــاوز الأول مــن فربايـر 2018م ،
على �أن يراعــى عند �إدخال نظام الري احلديث ما يلي :
أ�  -ا�ستخ ــدام نظ ــام ال ــري بال ــر�ش ذي �أبعـ ــاد (12م 12 xم ) �إذا كان ــت درجـ ــة ملوحـ ــة
مياه الري �أقل من (� )2000ألفـي ميكروموز .
ب  -ا�ستخــدام نظــام الــري بالأنابيــب املغلق ــة �إذا كان ــت درجة ملوح ـ ــة مياه الري تبلــغ
(� )2000ألفـي ميكروموز ف�أكرث  ،مع مراعاة درجة حتمل القت للملوحة .
املــادة الثانيــــة
ال يجوز بعد انتهاء املدة املحددة فـي املـادة الأوىل من هذا القرار ت�سويق القت خارج ال�سلطنة
من املزارع التي مل يتم �إدخال نظام الري احلديث بها للم�ساحات املزروعـ ـ ــة بالقت .
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املــادة الثالثــــة
ي�سمــح بت�سويـق القـت خـارج ال�سلطنـة بن�سبـة ال تزيــد علــى ( )%50مــن �إجمالــي امل�ساحــة
املزروعة به فـي املزرعة  ،ويح�سب ذلك وفقا ملجموع عدد اجلزات فـي العام الواحد .
املــادة الرابعـــة
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون احلجر الزراعي والئحته التنفـيذية و�أحكـام املـادة الثانيـة
من هذا القرار  ،يلزم لت�سـ ــويق القت خارج ال�سلطن ــة احل�ص ــول على بطــاقة "م�سوق قت"
�صــادرة من دوائــر ومراكـ ــز التنمي ــة الزراعية التي تقــع املزرعــة فـي نطــاق اخت�صا�صهــا ،
وي�شرتط للح�صول على هذه البطاقة ما يلي :
�	- 1أن يتق ــدم مالك املزرع ــة �أو م�ست�أجرها بطلب مكت ــوب �إىل دائ ــرة  /مرك ــز التنمي ــة
الزراعية املخت�ص على النموذج املعد لهذا الغر�ض .
�	- 2أن تكون لديه بطاقة حيازة زراعية �سارية املفعول .
�	- 3أن يرفق مع الطلب �صورة من �سند امللكية للمزرعة �أو عقد �إيجار �ساري املفعول
وموثقا  ،وبطاقته ال�شخ�صية وبطاقة احليازة الزراعية .
املــادة اخلام�ســة
تكون مدة �صالحية بطاقة (م�سـوق قـت) �سنـة  ،قابلة للتجديد �سنويا .
املــادة ال�ساد�ســة
يجوز ملالك املزارع الذين يرغبون فـي ت�سويق القت خارج ال�سلطنة توكيل م�سوق ينوب
عنهم فـي الت�سويق خارج ال�سلطنة مبوجب توكيل خا�ص ي�صدر من دائـ ــرة الكاتب بالعدل
لهذا الغر�ض  ،وذلك دون الإخالل بالإجراءات اجلمركية وال�ضوابط وال�شــروط الواردة
فـي املـادتني (الثالثة والرابعة) من هذا القرار .
املــادة ال�سابعــة
عل ــى الوكي ــل ال ــذي ينـ ــوب عـ ــن املزارعـ ــني ف ــي ت�سويـ ــق القـ ــت تقديـ ــم امل�ستنـ ــدات الآتي ــة
�إلـى ق�سـم احلجـر الزراعـي باملنفـذ :
أ�  -ن�سخة من التوكيل .
ب  -ن�سخة من بطاقة م�سوق القت (حائز املزرعة) .
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املــادة الثامنــة
مينع نقل القت �إىل خارج ال�سلطنة �إال فـي و�سائل نقل م�سجلة فـي ال�سلطنة .
املــادة التا�سعــة
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد مقررة قانونا  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام املـواد الثانية
والثالثة والرابعة والثامنة من هذا القرار ب�إحدى العقوبات الآتية :
 - 1الإنذار فـي املرة الأوىل مع �إعادة ال�شحنة .
 - 2غرامة قدرها ( )50خم�سون رياال عمانيا فـي املرة الثانية مع �إعادة ال�شحنة .
 - 3املنع من ت�سويق القت خارج ال�سلطنة ملدة عام فـي املرة الثالثة مع �إعادة ال�شحنة .
وفـي حالـة �إحالة املخالف �إىل املحكمة املخت�صـ ــة  ،تتولـ ــى املديريـة العامة �أو �إدارة الزراعـ ــة
والرثوة احليوانية املخت�صة بيـع القـت حمل املخالفة خ�ضرا  ،ف ـ ـ�إن تعذر ذلك يتـ ــم جتفـيف ــه
وبيعه علفا  ،وف ــق ال�سعر ال�سائد فـي ال�س ــوق عنــد البيع  ،واالحتفاظ بثمنه حتـ ــى يكون
احلكم نهائيــا  ،ويك ــون الت�ص ــرف فـي الثمـن وفقــا للقواعــد املعمــول بهــا فـي هــذا ال�ش ـ�أن .
املــادة العا�شـرة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من فربايـر 2018م .
�صدر فـي 1438 /10/ 25 :هـ
املوافــــق 2017 / 7 / 20 :م

د  .فـ�ؤاد بن جعفــر ال�ساجــواين
وزيــر الزراعــة والثــروة ال�سمكيـة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1204
ال�صادرة فـي 2017/7/30م
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قــــرار وزاري
رقــم 2017/198
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم الرتقيـم الإلكرتونـي
للإبــل العمانيــة فـي العيــادات البيطريـــة اخلا�صـــة
ا�ستنادا �إىل قانون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/8
و�إىل قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�س ــوم ال�سـ ــلطاين رقم ، 2004/45
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/68بتحديد اخت�صا�صات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل قانون مزاولة املهن الطبية البيطرية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2017/22
و�إىل القرار الوزاري رقم  97/37ب�ش�أن �إن�شاء العيادات البيطرية اخلا�صة ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم ، 2005/12
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/107
و�إىل الئحة تنظيم اخلروج امل�ؤقت للإبل العمانية عرب املنافذ احلدودية �إىل خارج ال�سلطنة
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2017/66
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم الرتقيم الإلكرتوين للإبل العمانية فـي العيادات البيطرية اخلا�صة
ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1438 /10/ 25 :هـ
املوافــــق 2017 / 7 / 20 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1204
ال�صادرة فـي 2017/7/30م
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د  .فـ�ؤاد بن جعفــر ال�ساجــواين
وزيــر الزراعــة والثــروة ال�سمكيـة

الئحـة تنظيـم الرتقيـم الإلكرتونـي
للإبـل العمانيـة فـي العيـادات البيطريـة اخلا�صـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
الــــــوزارة :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
العيـــــادة :
العيادة البيطرية اخلا�صة .
الرتقيــــم :
الرتقيم الإلكرتوين للإبل العمانية .
البطاقـة التعريفـية :
البطاقة التعريفـية املوحدة للإبل  ،التي ت�صدر من العيادة .
املــادة ( ) 2
يحظر على العيادة ممار�سة عملية الرتقيم دون احل�صول على ت�صريح بذلك من الوزارة .
املـــادة ( ) 3
يجوز للعيادة احل�صول على ت�صريح للقيام بالرتقيم وفقا لل�شروط الآتية :
1 -1تقدمي طلب �إىل دائرة ال�صحة احليوانية بالوزارة للح�صول على الت�صريح .
�2 -2أن تكون العيادة حا�صلة على ترخي�ص عيادة بيطرية من دائرة ال�صحة احليوانية
بالوزارة �ساري املفعول .
�3 -3أن تتوفـر لــدى العيـادة متطلبات ت�شغيل الأدوات واملعـدات وال�شرائـح الإلكرتونية
واحلاقـ ــن واملا�س ـ ــح ال�ضوئـ ــي ( )RFID Scannerق ــارئ للبيــانات وحا�س ــب �آل ــي
وبرنامـج �إلكرتونـي للت�سجيـل (. )RFID software
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�4 -4سداد ر�سم مقداره ( )50خم�سون رياال عمانيا نظري �إ�صدار �أو جتديد الت�صريح
املن�صو�ص عليه فـي هذه الالئحة  ،ونظري ح�صولها على نظام الت�شغيل املوحد
للت�سجيل ومنوذج البطاقة التعريفية  .وتكون مدة الت�صريح (� )2سنتني من تاريخ
�إ�صداره ويجوز جتديدها ملدد مماثلة بالر�سوم ذاتها .
املــادة ( ) 4
يجب على العيادة امل�صرح لها بالرتقيم االلتزام بالآتي :
1 -1املوا�صفـ ــات الفنيـ ــة التـ ــي حتددهـ ــا ال ــوزارة ف ــي �شـ ـ�أن ال�شرائـ ــح الإلكرتوني ــة ،
وبرنامــج الت�شغيــل .
2 -2عـ ــدم ترقي ـ ــم �أي ر�أ�س مــن الإب ــل �إال بعد الت أ�ك ـ ــد من وجود " ا�ستم ــارة �إدراج الإب ــل
بربنامج الرتقيم " معتمدة من مركز �أو دائرة التنمية الزراعية .
3 -3عدم ترقيم الإبل التي تقل �أعمارها عن (� )1شهر .
4 -4تثبيــت ال�شريح ــة الإلكرتوني ــة فـي اجله ــة الي�س ــرى لرقب ــة الإب ــل (حت ــت اجلل ــد)
والت�أكد من الرقم بوا�سطة قارئ �إلكرتوين .
5 -5تخزين الرقم الت�سل�سلي للإبل فـي جهاز �إلكرتوين .
6 -6الت�سجيل فـي �سجالت رقمية من خالل نظام ت�شغيل موحد على م�ستوى ال�سلطنة
لإدارة امللفات والذاكرة والو�صول للبيانات .
�7 -7إ�ص ــدار بطاق ــة تعريفـي ــة للإب ــل املرقم ــة  ،وفق ــا للنم ــوذج ال ــذي تع ــده ال ــوزارة
وي�شتمـل علـى البيانـات الآتيـة :
أ�  -ا�سم مالك الإبل .
ب � -ساللة وجن�س وعمر الإبل .
ج  -اللون والعالمات املميزة للإبل .
د  -الرقم الإلكرتوين .
8 -8جتديد الت�صريح خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ انتهاء مدته .
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9 -9متكني املخت�صني بالوزارة لتقييم ومتابعة الإجراءات املنفذة فـي �ش�أن الرتقيم
واالطالع على البيانات وال�سجالت فـي �أي وقت خالل �ساعات عمل العيادة .
10 10موافاة مركز /دائرة التنمية الزراعيـة التابعـة لهـا بتقريـر �شهـري  ،وفـق النمـوذج
املعـد مـن قبـل هـذه الـوزارة يو�ضـح �أ�سمـاء املربـني  ،و�أعـداد الإبـل املرقمـة  ،و�أرقـام
ال�شرائـح الإلكرتونيـة .
املــادة ( ) 5
يجب على مالك الإبل االلتزام بالآتي :
� - 1إح�ض ــار " ا�ستم ــارة �إدراج الإب ــل بربنامــج الرتقي ــم " من مراكـ ــز �أو دوائ ــر التنمي ــة
الزراعيـ ــة باملحافظ ــات مقاب ــل �س ــداد ( )5خم�س ـ ــة رياالت عمانية لكـ ــل ا�ستم ـ ــارة .
" أ�يـا كـان عــدد الإبـل الـواردة فــي هــذه اال�ستمــارة ب�شــرط �أن تكــون ملالــك واحــد" .
 - 2اعتماد البطاقة التعريفية من قبل العيادة البيطرية احلكومية بالوالية .
املــادة ( ) 6
حت�ص ــل العي ــادة من مالك الإبــل مبلغا ال يزيد على ( )10ع�شرة ريــاالت عمانية لكــل ر�أ�س
من الإبل  ،يتم تركيب �شريحة �إلكرتونية و�إ�صدار بطاقة تعريفـية لها .
املــادة ( ) 7
تتحمل العيادة امل�س�ؤولية كاملة فـي حال تعر�ض الإبل لأي م�شاكل �صحية ناجتة عن �سوء
التطبيق �أو �أي ممار�سات خاطئة  ،طبقا لقواعد امل�س�ؤولية املقررة قانونا .
املــادة ( ) 8
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة من�صو�ص عليها فـي �أي قانون  ،تفر�ض على من يخالف �أحكام
هذه الالئحــة غرام ــة �إدارية ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيــد علـى ()1000
�ألف ريال عماين .
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قـــرار وزاري
رقـم 2017/201
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام القـرار الـوزاري رقـم 2017/118
بتنظيـم �صـادرات ال�سلطنـة مـن الأ�سمـاك وحتديـد �أنواعهـا
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و�إىل الالئحــة التنفيذيــة لقان ــون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائيــة احليـة ال�صـادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إىل القرار الوزاري رقــم  2017/118بتنظيم �صادرات ال�سلطنة من الأ�سماك وحتديد �أنواعها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املــادة اخلام�سة من القرار الوزاري رقم  2017/118امل�شار �إليه الن�ص الآتي :
" املــادة اخلام�ســة
ي�ستثنــى مــن �أحكــام املــادة الأولــى من هــذا القــرار الأ�سماك املعلبــة  ،كمـا ت�ستثنـى �أ�سمـاك
اجليذر  ،و�أ�سماك ال�شعري  ( ،املربدة  ،واملجمدة ) وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن تكون معدة بغر�ض حت�سني جودتها  ،وتوفري القيمة امل�ضافة عليها .
� - 2أن يتــم �شرا�ؤهــا مـن قبــل ال�شركــات وامل�ؤ�س�سات احلا�صلة على ترخيـ�ص و�شهادة
�ضبط جــودة الأ�سم ــاك مــن اجلهــة املختــ�صة بالــوزارة  ،وذلك مــن �سـوق اجلملــة
املركزي للأ�سماك � ،أو �أ�سواق اجلمل ـ ــة الأخرى املعتمدة من قبل الوزارة .
� - 3أن تـقدم ال�شركـات  ،وامل�ؤ�س�ســات احلا�صلـة علـى ترخيـ�ص و�شهــادة �ضبــط جــودة
الأ�سماك من الوزارة  ،برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية تعتمده الوزارة .
� - 4أن يتم ت�صدير �أ�سماك اجليذر  ،و�أ�سماك ال�شع ـ ـ ــري ( املربدة ) جوا فقط " .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1438 /10/29 :هـ
املوافــــق 2017 / 7 /24 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1205
ال�صادرة فـي 2017/8/6م
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د  .فـ�ؤاد بن جعفــر ال�ساجــواين
وزيــر الزراعــة والثــروة ال�سمكيـة

قـــرار وزاري
رقـم 2017/205
بتعديـل القـرار الـوزاري
رقـم  2009/31ب�إعـالن مناطـق حجـر زراعيـة
ا�ستنادا �إىل قانون احلجر الزراعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/47
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2006/32
و�إىل القرار الوزاري رقم  2009/31ب�إعالن مناطق حجر زراعية ،
و�إىل تو�صية املديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال �سبب احلجر الزراعي من والية بخا ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يرف ــع احلج ــر الزراعـ ــي ع ــن واليـ ــة بخ ــا ال ــواردة فــي املــادة الأول ــى م ــن القـ ــرار ال ــوزاري
رقــم  2009/31امل�شــار �إليــه .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1438 /11/ 1 :هـ
املوافــــق 2017 / 7 / 25 :م
د  .فـ�ؤاد بن جعفــر ال�ساجــواين
وزيــر الزراعــة والثــروة ال�سمكيـة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1205
ال�صادرة فـي 2017/8/6م
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قــرار وزاري
رقــم 2017/228
بتنظيـم �صـادرات ال�سلطنـة مـن الأ�سمـاك وحتديـد �أنواعهـا
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و�إىل الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون ال�صيـد البحـري وحمايــة الثــروة املائـيـة احلـيـة الـ�صـادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إىل الئحة �ضبط جودة الأ�سماك ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/12
و�إىل قرار جمل�س الـوزراء بجل�سته رق ــم  2011/6املنعقــدة بتــاريــخ  4من ربيع الأول 1432هـ ،
املوافق  8من فرباير 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
يحظـر ت�صديـر �أ�سمـاك الكنعـد  ،و�أ�سمـاك اجليـذر  ،و�أ�سمـاك ال�سهـوة  ،و�أ�سمـاك العنـدق ،
خالل الفرتة من � 1سبتمبــر 2017م حتى  31مايــو 2018م .
كمـ ــا يحظـ ــر حيازتهـ ــا علـ ــى �أي و�سيل ـ ــة نقـ ــل معـ ــدة لت�سوي ـ ــق الث ـ ــروات املائي ـ ــة احلي ــة
باملنافــذ احلدوديـة  ،خـالل فتـرة احلظـر امل�شـار �إليهـا .
املــادة الثانيــــة
ت�ستثنى �أ�سماك اجليذر  ،والعندق  ،املعلبة  ،واملربدة  ،واملجمــدة مــن �أحك ــام امل ــادة الأوىل
من هذا القرار  ،على �أن تتوافر ال�شروط الآتية بالن�سبة للأ�سماك املربدة واملجمدة منهما :
� - 1أن تكون معدة بغر�ض حت�سني جودتها  ،وتوفـري القيمة امل�ضافة عليها .
� - 2أن يتم �شرا�ؤها من قبل ال�شركات وامل�ؤ�س�ســات احلا�صلــة علـى ترخيـ�ص و�شــهادة
�ضبــط جـودة الأ�سمـاك مـن اجلهـة املخت�صـة بـوزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة ،
وذلـك مـن �سـوق اجلملـة املركـزي للأ�سمـاك � ،أو �أ�سـواق اجلملـة الأخـرى املعتمـدة
من قبل هذه الوزارة .
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� - 3أن تقــدم ال�شركــات  ،وامل�ؤ�س�ســات احلا�صلــة علــى ترخيــ�ص و�شهــادة �ضبــط جـودة
الأ�سماك من وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية  ،برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سواق
املحلية تعتمده هذه الوزارة .
� - 4أن يتم ت�صدير �أ�سماك اجليذر و�أ�سماك العندق ( املربدة ) جــوا فقط .
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 �أ�سماك
ال�صــال الكبيــر  ،وت�شمل  " :ال�صــال  ،والق�ش ــران  ،واخلايــط  ،واحلمــام  ،والكفـدار " و�أ�سمـاك
الهامور مـا عــدا " الدي�سكــو "  ،و�أ�سماك ال�شعري  ،و�أ�سمـاك الكوفر مـا عــدا " ال�سيــة  ،وبنــت
النوخــذة "  ،فـي �سوق اجلملة املركزي للأ�سماك � ،أو الأ�سواق املحلية املعتمدة من قبل وزارة
الزراعــة والثـروة ال�سمكيـة خـالل فرتة احلظر املحددة فـي املـادة الأوىل من هذا القرار ،
وذلك فـي مقابل الت�صريح لهم بت�صدير كمية م�ساوية للكمية التي مت ت�سويقها فـي تلك
الأ�سواق .
املــادة الرابعــــة
يلتــزم �أ�صحـاب �سيـارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�ســات املرخــ�ص
لهــا مبمار�سـ ــة ن�شـ ــاط ت ـ ــداول وت�سوي ـ ــق الث ــروة املائي ــة احلي ــة  ،بت�سوي ــق ن�سب ــة ()%40
�أربعني باملائة مما فـي حوزتهم من �أ�سماك ال�ضلعة  ،و�أ�سماك ال�سقطانة  ،و�أ�سماك الأ�شخلي
مــا ع ــدا البنـ ــاوة  ،و�أ�سم ــاك البيـ ــاح م ــا عــدا " اجلردفـ ــة "  ،و�أ�سمــاك الربي ــان  ،و�أ�سمـ ــاك
ال�شارخــة كل فـي مو�سمه  ،فـي �سوق اجلملة املركزي للأ�سماك � ،أو الأ�سواق املحلية املعتمدة
من قبل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية خالل فرتة احلظر املحددة فـي املـادة الأوىل من هذا
القرار  ،وذلــك فـي مقاب ــل الت�صريـ ــح له ــم بت�صدي ــر الكمية املتبقيــة لديــهم  ،والتــي تع ــادل
ن�سب ــة (� )%60ستني باملائة من النوع ذاته .
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املــادة اخلام�ســــة
ت�ستثنــى الأ�سم ــاك املغلفة ( املجمدة ) التي تعد بغر�ض حت�سني جودتها  ،وتوفـري القيمة
امل�ضافة عليها من �أحكام املادتني الثالثة والرابعة من هذا القرار  ،ب�شرط �أن يكون امل�صدر
حا�صال على ترخي�ص و�شهادة �ضبط جودة الأ�سماك من اجلهة املخت�صة بوزارة الزراعة
والرثوة ال�سمكية  ،وااللتزام بتقدمي برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية تعتمده
هذه الوزارة .
املــادة ال�ساد�ســــة
يجــب علــى �أ�صحــاب �سيــارات نقــل وت�سويــق الثــروة املائيــة احليــة وال�شركـ ــات وامل�ؤ�ســ�ســات
امل�شـار �إليهــا فــي هــذا القـرار  ،احلــ�صـول علـى �شهـادة معتمـدة �صادرة من �سوق اجلملة
املركــزي للأ�س ـمــاك � ،أو الأ�ســواق املحليـ ــة الأخــرى التــي حتددهــا وزارة الزراعــة والثــروة
ال�سمكيــة وفقا للنمــوذج املعــد لهذا الغــر�ض  ،على �أن تت�ضمن ال�شهادة كمية الأ�سماك ،
ووزنــها  ،وتاريــخ ومكــان ت�سويقــها  ،ورقم املركبة  ،وا�سم �صاحبها  ،وتكــون ال�شهــادة �صاحلــة
لال�ستعمــال ملرة واح ـ ــدة فقط  ،ويجب تقدمي ال�شهادة املذكورة للموظف املخت�ص التابع
للوزارة فـي منافذ الت�صدير .
املــادة ال�سابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من �سبتمبـر 2017م .
�صـدر فـي 1438 / 11 / 29 :هـ
املوافـــــق 2017 / 8 / 22 :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 ()1207
ال�صادرة فـي 2017/8/27م
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وزارة ال�شـ�ؤون الريا�ضيـة
قرار وزاري
رقـم 2017 /71
ب�شـ�أن �شــروط وموا�صفــات
املقــر الإداري واملرافــق اخلا�صـة ب�أنديـة الفرو�سيـة
ا�ستنادا �إىل املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2004/112ب�إنـ�شـاء وزارة الـ�شـ�ؤون الريا�ضـيـة وحتديـد
اخت�صا�صاتها ،
و�إلـى قانــون الهيئــات اخلا�صـة العاملـة ف ــي املجــال الريا�ضــي ال�ص ــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقـم ، 2007/81
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�شتــرط فــي املقــر الإداري الثابـت والدائــم  ،وفــي موا�صفــات املرافـق الريا�ضيـة واملعـدات
اخلا�صة بنادي الفرو�سية ما ي�أتي :
أ�  -بالن�سبة للمقر الإداري  ،يتعني �أن يتوفر فـيه الآتي :
 - 1قاعة اجتماعات ملجل�س الإدارة  ،تكون مزودة بكافة الأجهزة والأدوات املكتبية
والإلكرتونية الالزمة .
 - 2مكتـ ــب للعمـ ــل الإداري  ،يك ـ ــون مـ ــزودا بكافـ ـ ــة الأجهـ ـ ــزة والأدوات املكتبيـ ــة
والإلكرتونيــة الالزمــة .
 - 3قاعـة متعـددة اال�ستخدامـات  ،تت�سـع لعـدد ال يقـل عـن ( )150مائـة وخم�سـني
عـ�ضوا  ،لعقد اجتماعات اجلمعية العمومية  ،و�إقامة ور�ش العمل  ،والندوات ،
واملحا�ضرات .
 - 4عدد ال يقل عن ( )5خم�س دورات مياه  ،وغرف لتبديل املالب�س .
 - 5خمزن عام .
 - 6مواقف �سيارات .
 - 7لوحة �إعالنات .
� - 8سياج �أ�سمنتي حميط ب�أر�ض النادي .
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ب  -بالن�سبة للمرافق الريا�ضية  ،يتعني �أن يتوفر فـيها الآتي :
 - 1مدر�سـة لتدريـب الفرو�سيـة  ،ال تقـل م�ساحتـها عـن ( 800م )2ثمامنائــة متــر
مربع  ،على �أن تكون �أطوال الأ�ضالع على الأقل ( 20م *  40م)  ،ومزودة ب�أدوات
وحواجز للقفز  ،وحماطة ب�سياج حديدي  ،و�أر�ضية �صاحلة لركوب اخليل .
 - 2م�ضمار خيل دائري  ،ال يقل طوله عن ( 1400م) �ألف و�أربعمائة مرت  ،حماط
ب�سياج حديدي .
 - 3عـدد ال يقـل عـن ( )10ع�شـرة �إ�سطـبالت للخيـل  ،يحـتوي كـل منهـا علـى نوافـذ
للتهوية  ،وتو�صيالت كهرباء  ،ومياه .
� - 4إ�سطبـل خـا�ص لعـزل اخليـول املري�ضـة  ،مـع وجــود م�سافــة ال تقــل ع ــن ( 50م)
خم�سني مرتا عن �إ�سطبالت اخليول غري املري�ضة .
 - 5غرفة ل�ساي�س اخليل مكيفة  ،مع دورة مياه .
 - 6غرفة لتخزين الأكل  ،والأعالف اخلا�صة باخليول .
 - 7مكان مك�شوف  ،وم�سور لتخزين الف�ضالت قبل التخل�ص منها .
� - 8أنظمة و�أجهزة ملكافحة احلرائق .
 - 9م�صادر ملياه ال�شرب ال�صاحلة  ،ونظام لل�صرف ال�صحي .
 - 10تو�صيل كهربائي .
 - 11من�صة مغطاة  ،وجمهزة حل�ضور الفعاليات .
 - 12من�صة جمهزة للنقل الإعالمي .
ج  -معدات ريا�ضية على النحو الآتي :
�أوال  :معدات الفار�س :
 - 1خوذات لركوب اخليل .
 - 2مالب�س لركوب اخليل .
� - 3أحذية لركوب اخليل .
 - 4ع�صا الفار�س .
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ثانيا  :معدات اخليل :
� - 1سروج خيل عربية  ،و�إجنليزية .
 - 2جلم للخيل .
 - 3فوط لركوب اخليل .
ثالثا  :معدات الإ�سعافات الأولية :
 - 1الإ�سعافات الأولية للفار�س  ،ت�شمل غرفة جمهزة للإ�سعافات الأولية
للفار�س .
 - 2الإ�سعافات الأولية للخيل  ،ت�شمل غرفة جمهزة للإ�سعافات الأولية
للخيل  ،وو�سيلة نقل (عربة خيل) لنقل اخليل عند الإ�صابة � ،أو املر�ض .
املــادة الثانيــــة
يجب �أن يكون عدد اخليول بالنادي ( )50خم�سني خيال على الأقل  ،و�أن تتوفر كافة املرافق
واملعدات امل�شار �إليها فـي املـادة الأوىل من هذا القرار  ،كحد �أدنى ملتطلبات �إ�شهار �أي ناد .
املــادة الثالـثــــة
ي�شرتط للع�ضوية فـي نادي الفرو�سي ــة � -إ�ضاف ــة لل�شروط الواردة ف ــي النظــام الأ�سا�سي
للأنديــة الريا�ضــية الــ�صادر بالقــرار الــوزاري رقم � - 2008/124أن يكــون العــ�ضو حامال
ل�صفة الفار�س  ،وفق ما ين�ص عليه النظام الأ�سا�سي اخلا�ص بكل ناد .
املــادة الرابعــــة
على كافة �أندية الفرو�سية امل�شهرة توفـيق �أو�ضاعهــا مبا يتنا�سب مع �أحــكام هــذا القــرار
خالل (� )1سنة واحدة من تاريخ دخوله حيز التنفـيذ .
املــادة اخلام�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1438 / 8 / 3 :هـ
املوافـــــق 2017 / 4 / 30 :م

�سعد بن حممد بن �سعيد املر�ضوف ال�سعدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون الريا�ضيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1193
ال�صادرة فـي 2017/5/7م

-688-

قـــرار وزاري
رقـــم 2017 /171
بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات العالجيـة
الريا�ضـي بوزارة ال�شـ�ؤون الريا�ضيـة
                                           ومراكـز الطـب
بـدوائـر و�أق�سـام
                                       
ا�ستنــادا إ�لـى املر�سـوم ال�سلطانــي رقــم  2004/112ب�إن�شـاء وزارة ال�شـ�ؤون الريا�ضيــة وحتديــد
اخت�صا�صاتهــا ،
و�إلـى القان ــون املال ــي ال�صـ ــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي رقم ، 98/47
و إ�لـى موافقــة وزارة املاليــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتـدد ر�سـوم اخلدمـات العالجيـة بدوائـر و�أق�سـام ومراكـز الطـب الريا�ضـي بـوزارة ال�شـ�ؤون
الريا�ضيـة  ،وفقا للملحق املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1438/12/30 :هـ
املوافــــــق 2017/ 9 /21 :م
�سعد بن حممد بن �سعيد املر�ضوف ال�سعدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�ش ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون الريا�ضي ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1212
ال�صادرة فـي 2017/10/1م
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ملحــــــق
ر�ســــــوم اخلدمـــــات العالجيــــة
بدوائـر و�أق�سـام ومراكـز الطـب الريا�ضـي بـوزارة ال�شـ�ؤون الريا�ضيـة
العمانيـون
الفئـــة
لغري العمانيني
الريا�ضيون من غري الريا�ضيني
( للرباط ال�صليبي )
( ملن هم دون" ( "50للرباط ال�صليبي )
اخلدمة
( ملن هم دون ""50
اخلم�سني �سنة ) ( ملن هم دون ""50
العالجية
اخلم�سني �سنة )
اخلم�سني �سنة )
الر�ســـم بالريـــال العمانـــي
الع�ضويـ ـ ــة
فـي جممع ال�سلطان
قابو�س الريا�ضي
الت�سجيـ ـ ــل
عالج وت�أهيل
الرباط ال�صليبي
( ملدة " " 6
�ستة �أ�شهر )

1

1

1

1

1

1

30

10

عالج وت�أهيل
5
احلاالت غري املزمنة
(لكل " " 10ع�شر
( "  " 10ع�شر جل�سات
جل�سات)
بنظام املواعيد )
عالج وت�أهيل
احلاالت املزمنة
10
( " � " 40أربعون
جل�سة ف�أكرث )
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100

-

-

-

-

وزارة ال�شـــ�ؤون القانونيـــة
قــرار وزاري
رقـم 2017/41
بتحديـد �سعـر وحـدة التخزيـن للقوانيـن واملبـادئ القانونيـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/14بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�ش�ؤون القانونية ،
و�إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 98/47
و�إىل قانون حماية حقوق امل�ؤلف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2000/37
و إ�لـى القـرار الـوزاري رقـم  2012/14ب�شـ�أن �أ�سعـار بيـع قـر�ص القوانيـن العمانيـة  ،وقــر�ص
املبادئ القانونية ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحـدد �سعـر وحـدة التخزيـن للقوانـني واملبـادئ القانونيـة علـى النحـو الآتـي :
 )45( - 1خم�س ـ ـ ــة و�أربع ـ ــون ري ـ ــاال عمانـي ـ ــا للقوان ـ ــني ال�ص ـ ــادرة م ـ ــن ع ـ ــام 1971م
وحت ــى نهايـ ــة عـ ــام 2016م  ،عل ــى �أن ي�ض ــاف مبل ــغ ( )3ثالث ــة ري ــاالت عماني ــة
لتحديـث وحـدة التخزيـن عـن كـل �سنـة الحقـة .
 )15( - 2خم�سة ع�شر رياال عمانيا لعدد ( )23ثالثة وع�شرين كتابا من كتب املبادئ
القانونية  ،على �أن ي�ضاف مبلغ ( )1ريال عماين واحد لتحديث وحدة التخزين
عن كل كتاب ي�صدر الحقا .
ولأغرا�ض تطبيق �أحكام هذه املـادة يق�صد بوحدة التخزين يو �أ�س بي (. )USB
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2012/14امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :مـن رجــــــــــــب 1438هـ
املوافـــــق  24 :مـن ابريـــــــــــل 2017م
د  .عبداللـه بن حممد بن �سعيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون القانوني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1192
ال�صادرة فـي 2017/4/30م
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وزارة ال�صحــــــة
قـرار وزاري
رقــم 2017/74
بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم 2000/86
فـي �شـ�أن ت�سجيـل �شركـات الأدويـة ومنتجاتهـا وت�سعيـر هـذه املنتجـات
ا�ستن ــادا إ�ل ــى املر�س ــوم ال�سلطانــي رقـ ــم  2014/36بتحديـ ــد اخت�صا�صـ ــات وزارة ال�صح ـ ــة
واعتمـ ــاد هيكله ــا التنظيم ــي ،
و�إلــى قان ــون تنظي ــم مزاولـ ــة مهن ــة ال�صيدل ــة وتنظي ــم امل�ؤ�س�ســات ال�صيدالني ــة ال�ص ــادر
باملر�س ــوم ال�سلطانـ ــي رقــم ، 2015/35
و إ�لــى الق ــرار ال ــوزاري رق ــم  2000/86فـي �شـ ـ�أن ت�سجيـ ــل �شركــات الأدوي ـ ــة ومنتجاته ــا
وت�سعري ه ــذه املنتج ـ ــات ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــــــرر
املــادة الأولــى
ي�ستبدل بن�ص املــادة ( )11من القرار الوزاري رقم  2000/86امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
"يكــون �سعـر بيع الدواء للجمهور على �أ�سا�س �سعــر مينــاء الو�صـول ( )CIFالــذي تقــره
اللجن ــة الفنـيـ ــة  ،م�ضاف ــا �إليــه هامــ�ش ربــح بن�سبــة ( )%45خم�ســة و�أربعيــن باملائــة ،
مق�سم ــة علــى النحــو الآتــي :
ن�سبة ( )%19ت�سعة ع�شر باملائة للوكيل ( تاجر اجلملة ) .ن�سبة (� )%26ستة وع�شرين باملائة لل�صيدلية ( بائع التجزئة ) " .املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من 2017/6/1م .
�صـدر فـي 1438 / 7 / 18 :هـ
املــوافـــق 2017 / 4 / 16 :م
				

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1191
ال�صادرة فـي 2017/4/23م

د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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وزارة القـــوى العاملـــة
قــرار وزاري
رقـم 2017/6
ب�شـ�أن �ضوابـط و�إجــراءات الرتخيــ�ص
با�ستقـدام القـوى العاملـة غيـر العمانيـة ملهنـة مربـي الإبـل
ا�ستن ــادا �إىل قانـ ـ ــون العمل ال�صـادر باملـر�سـوم ال�سلط ــاين رقــم ، 2003/35
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة  ،واعتماد
هيكلهـا التنظيمي ،
و�إىل القـرار ال ــوزاري رقم  2016/380با�ستمرار �إيقاف الت�صريح با�ستقدام القوى العامل ــة
غري العمانية ب�صفة م�ؤقتة ملهنة مربـي الإبل ،
وبنـ ــاء عل ــى مــا تقت�ضيــه امل�صلحـة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يرخــ�ص لكل عماين ميتــلك ما ال يقل ع ــن ( )10ع�ش ــرة  ،وال يزي ــد علــى ( )25خم�سـة
وع�شريــن من الإب ـ ــل اخلا�ضع ــة لالئح ــة االحت ــاد العمان ــي ل�سباق ــات الهجن بعامــل ()1
واحــد فقــط .
كمـ ــا يرخ ـ ــ�ص لكــل عمان ـ ــي ميت ـ ــلك (� )26ستـ ــة وع�شري ــن مـ ــن الإب ــل ف�أكث ــر  ،اخلا�ضع ـ ــة
لالئح ــة االحت ــاد العمانــي ل�سباق ــات الهجــن بعاملني ( )2اثنني فقط .
وفـي جميــع الأحــوال  ،يقدم طلب الرتخي�ص �إىل الوزارة  ،على �أن يرفــق بالطلــب امل�ستنــدات
الآتية :
1 -1ا�ستمارة البيانات املعتمدة من قبل االحتاد العماين ل�سباقات الهجن .
2 -2ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية .
3 -3ن�سخة من بطاقة امل�شاركة فـي االحتاد العماين ل�سباقات الهجن .
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4 -4ن�سخــة من �أ�صـ ــل التقرير بع ــدد الإبـ ــل التـ ــي ميتلكه ــا مقـ ــدم الطل ـ ــب  ،ال�ص ــادر
من االحتاد العماين ل�سباقات الهجن  ،على �أن يكون مطابقا لل�شريحة الإلكرتونية
املثبتة على الإبل .
ومينح الرتخي�ص بعد ا�ستيفاء امل�ستندات املذكورة  ،و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة الثانيــــة
يرخ�ص لكل عمانــي ميتلك ( )10ع�شـ ــرة من الإبل املخ�ص�ص ــة للرتبيــة ف�أكثــر بعام ــل ()1
واحــد فقــط  ،ويقــدم طل ــب الرتخي ــ�ص �إل ــى ال ــوزارة  ،على �أن يرف ــق بالطل ــب امل�ستنــدات
الآتيــة :
1 -1ا�ستمارة البيانات املعتمدة من قبل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
2 -2الأوراق الثبوتية ملقدم الطلب  ،على �أن تكون بيانات مقدم الطلب مطابقة للبيانات
الواردة فـي ال�شريحة الإلكرتونية املثبتة على الإبل .
ومينح الرتخي�ص بعد ا�ستيفاء امل�ستندات املذكورة  ،و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة الثالثــــة
يلغــى القـرار ال ــوزاري رقـ ــم  2016/380امل�شـار �إليـه  ،كمـا يلغـى كـل مـا يخالف هـذا القـرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شـره .
�صــدر فـي  6 :من ربيــع الثاين 1438هـ
املـوافـــــق  5 :من ينايـــــــــــــــر 2017م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ـ ـ ــوى العام ـلـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1176
ال�صادرة فـي 2017/1/8م
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قـــرار وزاري
رقــم 2017/40
ب�شــ�أن تنظيــم العمــل لبعــ�ض الوقــت
ا�ستنادا �إلـى قان ــون العمـل ال�صـادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقـم ، 2003/35
و�إىل املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ــم  2004/76بتحديـ ـ ــد اخت�صا�صـ ـ ــات وزارة القـ ـ ــوى العــاملـ ـ ــة
واعتمــاد هيكله ــا التنظيم ــي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2015/102ب�ش�أن تنظيم العمل لبع�ض الوقت ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
فـ ــي تطبيـ ــق �أحكـ ــام هـ ــذا ال ـقــرار يكــون للكلمــات والعبـ ــارات الآتيــة املعنــى املبيــن قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
العامل بع�ض الوقت :
العامل الذي تقل �ساعات عمله �أو �أيام عمله العادية عن �ساعات و�أيام العمل املقررة قانونا .
الدائــــــرة :
الدائرة املخت�صة بالت�شغيل .
املــادة الثانيــــة
يجـوز ل�صاحـب العمل ت�شغيل العامل بع�ض الوق ــت  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن يقت�صر الت�شغيل على العمانيني .
�	- 2أال تقـل عــدد �ساعــات العم ــل ع ــن (� )4أرب ــع �ساع ــات  ،وال تزيد عل ــى ( )25خمـ ــ�س
وع�شرين �ســاعة فـي الأ�سبـوع .
� - 3أال يقل �أجر ال�ساعة عن ( )3ثالثة رياالت عمانية .
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� - 4أن يكــون العامــل بعــ�ض الوقــت من العامليــن �أو الباحثيــن عن عمل  ،ويجـ ــوز
ت�شغيل م ــن �أمت ( )15اخلام�سة ع�شـرة  ،ومل يبلـغ ( )18الثامنة ع�شرة من العمر ,
فـيم ــا بني ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا  ،وال�ساد�سة م�ساء .
� - 5أال تزيـ ـ ــد ن�سب ــة الق ــوى العاملـ ـ ــة بع ـ ــ�ض الوقـ ـ ــت علـ ـ ــى ( )%20ع�شــرين باملائـ ــة
مــن ن�س ـ ــبة التعمـ ــني املق ـ ــررة  ،ويحت�سـ ــب مـ ــن �ضمنهـ ـ ــا الباحثون عـ ــن عمـ ـ ــل ،
علــى �أن ت�ستثنى من هذه الن�سبة املن�ش�آت التي تتوفر ب�ش�أنها ال�شروط الآتية :
�أ  -امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة التي يكون مديرها عمانيا � ،أو التــي يكــون
فيها جميع ال�شركاء متفرغني لإدارة عملهم  ،وم�سجلني لدى الهيئة العامة
لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة  ،ولدى الهيئة العامــة ل�سجـل القــوى
العامــلة ك�أ�صح ــاب عم ــل  ،وم�ؤمن ــا عليه ــم ل ــدى الهيئة العامـة للت�أمينــات
االجتماعية .
ب �	-أال تتج ــاوز القـ ــوى العاملــة غي ــر العماني ــة فـ ــي امل�ؤ�ســ�س ــة امل�شار �إليهــا �أكثــر
من ( )5خم�ســة عمال .
املــادة الثالثــــة
يلت ــزم �صاحــب العمــل بالت�أمي ــن علــى العام ــل بع�ض الوقت لدى �إحـدى �شركات الت أ�مـني
املرخ�ص بها فـي ال�سلطنة �ضد �إ�صابات العمل .
املــادة الرابعــــة
مـع مراعاة �أحكـام قانـون العمـل  ،يجـب �أن يت�ضمـن عـقد العمـل لبعـ�ض الوقت ما ي�أتي :
 - 1حتديــد ع ــدد �ســاعــات العمــل .
 - 2حتديــد أ�يـام العمــل .
� - 3أجر ال�ساعة  ،وطريقة �أداء ذلك الأجر .
ويلتـ ــزم �صاح ــب العم ــل مبواف ــاة الدائــرة ب�أ�سم ــاء العم ــال الذي ــن يعمل ــون بعــ�ض الوق ــت ،
مع حتديد طبيعة ونوع العم ــل  ،وت�سجيل بيانات العمال لدى الهيئة العامة ل�سجل القوى
العاملة .
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املــادة اخلام�ســــة
ي ـ ـ�ؤدى �أجــر العامل بعــ�ض الوقـ ــت �أ�سبوعيــا  ،ويجوز �أن ي ـ�ؤدى �شهــريا � ،شريط ــة موافق ــة
العامل بع�ض الوقت كتابة على ذلك .
املــادة ال�ساد�ســــة
يجوز ل�صاحب العمل �أو العامل بع�ض الوقت �إنهاء العقد بعد �إعالن الطرف الآخر كتابة
قبل موعد الإنهاء بـ (� )7سبعة �أيام عمل .
املــادة ال�سابعــــة
يلغ ــى الق ــرار ال ــوزاري رق ــم  2015/102امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثامنــــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :من ربيــع الثانــي 1438هـ
املوافـــــق  26 :من ينايـــــــــــــــــر 2017م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1180
ال�صادرة فـي 2017/2/5م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2017/405
بتعديـل بعـ�ض �أحكــام الالئحــة التنظيميـة
ملراكــز التدريــب املهنـي ومعاهــد ت�أهيــل ال�صياديــن احلكوميــة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقـم  2004/76بتحديــد اخت�صا�صات وزارة القــوى العاملــة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الالئح ــة التنظيميــة ملراك ــز التدري ــب املهن ــي ومعاهــد ت�أهيــل ال�صياديــن احلكوميــة
ال�صادرة بالقــرار ال ــوزاري رق ــم ، 2015/244
و�إىل قــرار جملــ�س التعليم رقــم  ، 2017/2/6ال�ص ــادر فـي اجتماع ــه الثان ــي لع ــام 2017م ،
املنعقد بتاريخ  25من �شعبــان 1438هـ  ،املواف ــق  22من ماي ـ ــو 2017م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بعبارتي "مراكــز الت ــدريب املهني"  ،و"معهـد ت�أهيل ال�صياديــن" عبارتا " :الكليات
املهنية"  ،و"الكليات املهنية للعلوم البحرية" � ،أينما وردتا فـي القرار الوزاري رقم 2015/244
والالئحة التنظيمية املرفقة به .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بن�ص املــادة ( )5من الالئحة التنظيمية للكليات املهنية والكليات املهنية للعلوم
البحرية امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" ي�شكل جمل�س الأمناء بقرار من الوزير  ،برئا�سة الوكيل  ،وع�ضوية كل من :
نائبــا للرئي ـ ــ�س .
1 -1املدي ـ ــر العـ ـ ــام
2 -2مدير مركز املعايري واالختبـارات املهنيـ ــة .
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3 -3ممثل عــن وزارة التعلي ــم الع ــالـي .
4 -4ممثل عن وزارة الزراعــة والـرثوة ال�سمكية .
5 -5ممثل عـن وزارة النقـ ــل واالت�صـ ــاالت .
6 -6ممثل عن الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية .
� )6(7 -7ست ــة ممثل ــني عــن القطـ ــاع اخلـ ــا�ص مـ ــن القطاع ــات االقت�صادي ــة املختلف ــة ،
على �أن يكون من بينهم ممثل عن غرفة جتارة و�صناعة عمــان .
ويحــل نائــب الرئي�س حمل الرئي ــ�س عن ــد غيابه � ،أو وج ــود مانــع يحــول دون ممار�ست ــه
اخت�صا�صاته .
ويت�ضمـ ــن الق ــرار تعيـ ــني �أم ــني �سـ ــر جملــ�س الأمن ــاء  ،وحتديـ ــد مهام ــه  ،ومــدة
تعيين ــه  ،وذلك بناء على اقرتاح الوكيل .
وملجلـ ــ�س الأمنـ ــاء اال�ستعانــة مبــن يــراه منا�سبــا مــن اجله ــات احلكومي ــة الأخ ــرى ،
ومديري الكليات املهنية �أو من ذوي اخلربة  ،حل�ضور اجتماعاته  ،دون �أن يكون له
�صوت معدود " .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القــرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شـر هـذا القــرار فـي اجلــريـدة الر�سميـة  ،ويعمل بــه من اليوم التـايل لتاريـخ ن�ش ــره .
�صـدر فـي  2 :من ربيـــع الأول 1439هـ
املوافـــــق  21 :من نوفمبــــــــــر 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1220
ال�صادرة فـي 2017/11/26م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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قـــرار وزاري
رقـــم 2017/406
بتعديـل م�سميـات مراكـز التدريـب املهنـي ومعاهـد ت�أهيـل ال�صياديــن
ا�ستنادا �إىل املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القـوى العاملـة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و إ�لـى الالئحــة التنظيمي ــة للكلي ــات املهني ــة والكلي ــات املهنيــة للعل ــوم البحري ــة ال�صـ ــادرة
بالقرار ال ــوزاري رقــم ، 2015/244
و�إىل الق ــرار الـ ــوزاري رقـ ــم  2017/405بتعدي ــل بعــ�ض �أحك ــام الالئح ــة التنظيمي ـ ــة ملراكــز
التدريـب املهنـي ومعاهـد ت�أهيـل ال�صياديـن احلكوميـة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ــدل مب�سم ــى "مراكــز الت ــدريب املهني ومعه ـ ــد ت�أهي ـ ــل ال�صياديــن ب�صاللـ ــة " م�سمــى
"الكلي ــات املهني ــة"  ،كم ــا ي�ستبــدل مب�سمـ ــى "معهد ت�أهيل ال�صياديـ ــن باخلاب ـ ــورة" م�سمــى
"الكليــة املهني ــة للعلــوم البحريــة" .
املــادة الثانيــــة
يلغى كــل مــا يخال ــف هــذا القــرار � ،أو يتعــار�ض مـع �أحكامــه .
املــادة الثالثــــة
ين�شـر هـذا القــرار فـي اجلــريـدة الر�سميـة  ،ويعمل بــه من اليوم التـايل لتاريـخ ن�ش ــره .
�صـدر فـي  2 :من ربيـــع الأول 1439هـ
املوافـــــق  21 :من نوفمبــــــــــر 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1220
ال�صادرة فـي 2017/11/26م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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قـــرار وزاري
رقـــم 2017/407
بتعديــل الالئحــة التنظيميــة للكليــات التقنيــة
ا�ستنادا �إىل املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2004/76بتحديد اخت�صا�صـات وزارة القـوى العاملــة
واعتماد هيكله ــا التنظيم ــي ،
و�إىل قان ــون اخل ــدمــة املدنيــة ال�صـادر باملر�س ــوم ال�سلط ــانـي رقـ ــم ، 2004/120
و�إىل الالئحة التنظيمية للكليات التقنية ال�صادرة بالقــرار الــوزاري رقــم ، 2004/72
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املــادة ( )3من الالئحة التنظيمية للكليات التقنية امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" يكون للكليات جمل�س �أمناء ي�شكل بقرار من الوزير  ،وبرئا�سته  ،وع�ضوية كل من :
1 -1ال ــوكيـ ــل

نــائبــا للـرئي ــ�س .

2 -2ممثل وزارة التعلي ـ ــم الع ــالـي .
3 -3ممثل وزارة املـاليـ ــة .
4 -4مدير عام املديرية العامة للتخطيط والتطوير بالـوزارة .
5 -5املدي ـ ــر الع ــام .
6 -6عميـ ــد إ�ح ــدى الكلي ــات التقني ـ ــة .
� )6(7 -7ستـ ــة ممثلــني من خمتل ــف القطاع ــات االقت�صادي ــة اخلا�ص ــة  ,بعد التن�سيق
مع اجلهات املعنية  ،عل ــى �أن يكـ ــون من بينهم ممثل غرفة جتارة و�صناعة عمان .
�8 -8أمـ ــني جملـ ـ ـ ـ ــ�س الأمن ـ ــاء

مق ـ ـ ـ ــررا .
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ويحل نائــب الرئي ــ�س حمل الرئي�س عند غيابـ ــه � ،أو وجـ ــود مانع يحول دون ممار�ستــه
اخت�صا�صاته .
وملجل�س الأمناء اال�ستعانة مبن يراه منا�ســبا مــن ذوي اخلبــرة واالخت�صــا�ص حل�ضـ ــور
اجتماعاته  ،دون �أن يكون له �صوت معدود .
يجتمــع جملــ�س الأمــناء كلمــا دعـت احلاجــة وذلك بدعوة من الرئي�س  ،ويكـ ــون
اجتماع ــه �صحيحـ ـ ــا بح�ضــور �أغلبي ـ ـ ــة �أع�ضائ ــه  ،وت�صـ ـ ــدر قرارات ـ ــه ب�أغلبي ـ ــة �أ�صـ ـ ــوات
احلا�ض ـ ــرين وعن ــد الت�س ــاوي يرجــح اجلانــب ال ــذي م ــنه الرئيـ ــ�س " .
املــادة الثانيــــة
يلغى كــل ما يخــال ــف ه ــذا القــرار � ،أو يتعـار�ض م ــع �أحكــام ــه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  2 :من ربيـــع الأول 1439هـ
املوافـــــق  21 :من نوفمبــــــــــر 2017م
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 ()1220
ال�صادرة فـي 2017/11/26م
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وزارة النقــل واالت�صـــاالت
قـــرار وزاري
رقـــم 2017/42
ب�إ�صـدار الئحــة وثيقــة هويــة البحـــار
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إىل الئحة اجلواز البحري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2011/125
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقــــرر
املـــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن وثيقة هوية البحار ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املـــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2011 / 125امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة
�أو يتعــار�ض مع �أحكامهــا  ،مع ا�ستمرار العمل باجل ــوازات البحري ــة �إل ــى حني انته ــاء م ــدة
�سريانها .
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  24 :من جمادى الأوىل 1438هـ
املوافــــق  21 :من فربايــــــــــــــــــر 2017م
د � .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر النق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1183
ال�صادرة فـي 2017/2/26م
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الئحـــة وثيقـــة هويـــة البحـــار
الف�صـــل الأول
التعريفــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـق �أحكام هــذه الالئحة يك ــون للكلمـات والعبارات ال ــواردة بها املعن ــى املب ــني قرين
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــــوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت .
الوكيــــــل :
وكيل الوزارة للموانئ وال�ش�ؤون البحرية .
ال�سلطــة البحريــــة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية .
وثيقة هوية البحار :
وثيقة ر�سمية متنحها ال�سلطة البحرية للبحارة الذين توافرت فـيهم ال�شروط املهنية
وال�صحية للعمل �أو التدريب على منت ال�سفن  ،وتخول هذه الوثيقة حاملها الدخول
واخلروج من و�إىل موانئ الدول التي تر�سو فـيها ال�سفـينة وتدون فـيها بيانات اخلدمة
البحرية للبحار .
البحــــــار :
كل �شخ�ص يرتبط بعقد عمل بحري  ،ويعمل فـي �سفـينة � ،أو من �أجل فرتة تدريب للخدمة
البحرية  ،ويعترب الربان من البحارة مبوجب عقد العمل املربم بينه وبني جمهز ال�سفـينة .
الف�صــل الثانــي
الأحكـــام العامــة
املــادة ( ) 2
اليجوز لأي بحار �أن يقوم ب�أي عمل فـي ال�سفن العمانية �إال بعد احل�صول على وثيقة هوية
البحار .
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املــادة ( ) 3
ي�شرتط فـيمن يتقدم للح�صول على وثيقة هوية البحار ما ي�أتي :
�1 -1أال يقل عمره عن ( )18ثماين ع�شرة �سنة .
�2 -2أن يكون الئقـا طبيــا مبوجب �شهــادة فحـ�ص طبــي من امل�ؤ�س�س ــة الطبيــة املعتمــدة
لدى الوزارة .
�3 -3أن يكون املتقدم حا�صال على ال�شهادات وامل�ؤهالت الالزمة  ،وال�صادرة �أو املعتمدة
من ال�سلطة البحرية .
املــادة ( ) 4
يقدم طلب احل�صول على وثيقة هوية البحار �إىل ال�سلطة البحرية وفقا للنموذج املعد
لهذا الغر�ض مرفقا به امل�ستندات الآتية :
�1 -1صورتني �شخ�صيتني حديثتني بخلفـية زرقاء بالزي البحري �أو قمي�ص مع ربطة
العنق (مقا�س � 4 × 3٫5سم) .
 2 -2جواز ال�سفر و�صورة منه .
3 -3البطاقة ال�شخ�صية و�صورة منها �أو بطاقة مقيم و�صورة منها .
4 -4ن�سخ من ال�شهادات وامل�ؤهالت العلمية الالزمة  ،وال�صادرة �أو املعتمدة من ال�سلطة
البحرية .
املــادة ( ) 5
يقدم طلب جتديد وثيقة هوية البحار وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض مرفقا به امل�ستندات
املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )4من هذه الالئحة مع ن�سخة من وثيقة هوية البحار املراد
جتديدها .
املــادة ( ) 6
يقدم طلب احل�صول على بدل تالف �أو فاقد لوثيقة هوية البحار وفقا للنموذج املعد لهذا
الغر�ض مرفقا به امل�ستندات الآتية :
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1 -1ن�سخـ ــة م ــن بالغ فقدان لوثيقة هوية البحار املقدم �إىل �شرطة عمان ال�سلطانية
�أو �إىل اجلهة املخت�صة �إذا كان الفقد خارج ال�سلطنة .
� 2 -2صورتني �شخ�صيتني حديثتني بخلفـية زرقاء بالزي البحري �أو قمي�ص مع ربطة
العنق (مقا�س � 4 × 3٫5سم) .
املــادة ( ) 7
تكون مدة �سريان وثيقة هوية البحار ( )5خم�س �سنوات من تاريخ الإ�صدار .
املــادة ( ) 8
تكون وثيقة هوية البحار ملكا حلكومة ال�سلطنة وميكن �سحبها �أو �إلغا�ؤها من قبل ال�سلطة
البحرية متى اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،ويجب �إعادتها لها عند العثور عليها من قبل غري
املرخ�ص لهم بحملها .
املــادة ( ) 9
تعتمد وثيقة هوية البحار من قبل الوكيل .
املــادة ( ) 10
م ــع عـ ــدم الإخـالل ب ـ�أي عقوبة ينـ�ص عليهـا قانون �آخـ ــر  ،يعاقب كـ ــل مـ ــن يخــالف �أحكـ ــام
هــذا القرار بغرامــة �إداريــة ال تقـل عن ( )50خم�سـني رياال عمانيا  ،وال تزيد علــى ()200
مائتي ريال عماين .
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قـــرار وزاري
رقـــم 2017/45
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة للإدارة الآمنـة لل�سفـن التجاريـة
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إلــى قانـ ــون تنظيم املالح ــة البحري ــة فـي املي ــاه الإقليمي ــة ال�صادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 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 ،
وبنــاء علــى ما تقت�ضيه امل�صلــحة العامة ،
تقــــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن الإدارة الآمنة لل�سفن التجارية ب�أحكام الالئحة 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  24 :من جمادى الأوىل 1438هـ
املوافــــق  21 :من فربايــــــــــــــــــر 2017م
د � .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر النق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1183
ال�صادرة فـي 2017/2/26م
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الالئحـة التنظيميـة للإدارة الآمنـة لل�سفـن التجاريـة
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 :
ال�سلطــة البحريــة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية بوزارة النقل واالت�صاالت .
االتفاقيــــة :
االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م .
املدونـــــــــــة :
املدونة الدولية للإدارة الآمنة .
ال�شركــــة :
ال�شركة التي تتوىل �إدارة وتطقيم وجتهيز ال�سفـينة التجارية �أو �إدارة وت�شغيل ال�سفـينة
التجارية .
ناقلــة نفـط :
�سفـينة بنيت لت�ستخدم فـي نقل النفط ب�شكل �سائب فـي خزاناتها .
ناقلـة الغــاز :
�سفـينــة بني ــت لت�ستخدم فـي النقل ال�سائب للغازات امل�سيلة �أو �أي منتجــات �أخــرى مدرجــة
فـي الف�صل ( )19من املدونة الدولية لناقالت الغاز .
ناقلــة املــواد الكيماويــة :
�سفـينة بنيت لت�ستخدم فـي النقــل ال�سائب لأي منتج ــات �سائلة مدرج ــة فـي الف�صــل ()17
من املدونة الدولية للكيماويات ال�سائبة .
ناقلــة املــواد ال�سائبــة :
�سفـينة معدة لنقل املواد ال�سائبة اجلافة .
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وحــدات احلفــر البحريــة املتنقلــة :
�سفـين ــة �أو من�ش ـ�أة عائمة قادرة على القيام بعمليات احلفر من �أجل ا�ستك�شاف �أو ا�ستخراج
�أو ا�ستغالل موارد حتت قاع البحر .
نظــام الإدارة الآمنــة :
نظام موثق ميكن العاملني فـي ال�شركة من تنفـيذ و�ضمان �سالمة وحماية البيئة البحرية .
وثيقــة االمتثـــال :
وثيق ــة ت�صــدر لل�شركـ ــة من قبل ال�سلطة البحري ــة �أو من تفو�ض ــه تفـي ــد امتث ــال ال�شرك ــة
ملتطلبات املدونة.
�شهــادة الإدارة الآمنــة :
�شهادة ت�صدر لل�سفـينة التجارية من قبل ال�سلطة البحرية � ،أو من تفو�ضه تفـيد امتثال
ال�شركة ملتطلبات املدونة .
الدليــل املو�ضوعـــي :
البيانــات �أو املعلوم ــات �أو ال�سجــالت املتعلقــة بال�سالمــة �أو بتطبي ــق نظ ــام الإدارة الآمن ــة
الذي يقوم على املالحظة والقيا�س والفح�ص الذي ميكن التحقق منه .
عـــدم املطابقــــة :
وجود دليل مو�ضوعي على عدم الوفاء مبتطلبات املدونة .
عــدم املطابقـة الرئي�سيـة :
انحراف ي�شكل تهديدا ل�سالمة الأرواح �أو �سالمة ال�سفـينة التجارية �أو البيئة البحرية ،
ويتطلب �إجراءات ت�صحيح فورية من ال�شركة .
التاريــخ ال�سنـــوي :
اليوم وال�شهر من كل عام الذي يتوافق مع تاريخ انتهاء �سريان وثيقة االمتثال �أو �شهادة
الإدارة الآمنة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�سفن التجارية للركاب والب�ضائع  ،وناقالت النفط ،
وناقالت املواد الكيماوية  ،وناقالت الغاز  ،وناقالت املواد ال�سائبة  ،ووحدات احلفر البحرية
املتنقلة .
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املــادة ( ) 3
1 -1تتوىل ال�سلطة البحرية �أو هيئة الت�صنيف الدولية املفو�ضة من قبلها �أو دولة طرف
فـي االتفاقية بناء على طلب ال�سلطة البحرية �إ�صدار وثيقة االمتثال ملدة حتددها
ال�سلطة البحرية ال تزيد على ( )5خم�س �سنوات .
2 -2تخ�ضــع وثيقــة االمتثال للتحق ــق ال�سنوي من قب ــل اجله ــة التي �أ�صدرتها خالل ()3
ثالثة �أ�شهر قبل �أو بعد التاريخ ال�سنوي .
املــادة ( ) 4
يجـ ــب على اجله ــة الت ــي �أ�صدرت وثيقة االمتثال �سحبها �إذا تبــني وجود دليــل مو�ضوعــي
على عدم مطابقة رئي�سية �أو عدم اخل�ضوع للتحقق ال�سنوي الوارد فـي البند ( )2من املــادة
( )3من هذه الالئحة  ،ويجب فـي هذه احلالة �سحب �شهادة الإدارة الآمنة .
املــادة ( ) 5
1 -1تتوىل ال�سلطة البحرية �أو هيئة الت�صنيف الدولية املفو�ضة من قبلها �أو دولة طرف
فـي االتفاقية بناء على طلب ال�سلطة البحرية �إ�صدار �شهادة الإدارة الآمنة ملدة ال تزيد
على ( )5خم�س �سنوات .
2 -2تخ�ضع �شهادة الإدارة الآمنة للتحقق ال�سنوي من قبل اجلهة التي �أ�صدرتها خالل ()3
ثالثة �أ�شهر قبل �أو بعد التاريخ ال�سنوي  ،و�أن يتم عمل حتقق بيني بني التاريخ ال�سنوي
الثاين  ،والثالث �إذا كانت فرتة �صالحية �شهادة الإدارة الآمنة ( )5خم�س �سنوات .
املــادة ( ) 6
يجب على اجلهة التي �أ�صدرت �شهادة الإدارة الآمنة �سحبها �إذا تبني وجود دليل مو�ضوعي
على عدم مطابقة رئي�سية � ،أو عدم اخل�ضوع للتحقق ال�سنوي � ،أو البيني الوارد فـي البند
( )2من املــادة ( )5من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
1 -1تتوىل ال�سلطة البحرية �أو هيئة الت�صنيف الدولية املفو�ضة من قبلها �أو دولة طرف
فـ ــي االتفاقي ــة بن ــاء على طلب ال�سلطة البحرية �إ�ص ــدار وثيقــة االمتث ــال امل ؤ�ق ــتة مل ـ ــدة
ال تزيد على ( )12اثني ع�شر �شهرا  ،و�إ�صدار �شهادة الإدارة الآمنة امل�ؤقتة ملدة ال تزيد
على (� )6ستة �أ�شهر  ،وذلك وفقا للنماذج وال�شروط الواردة فـي املدونة .
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 2 -2ت�صدر وثيقة االمتثال امل�ؤقتة فـي احلالتني الآتيتني :
أ� �	-إن�شاء �شركة جديدة .
ب � -إدراج �أنواع جديدة من ال�سفن التجارية التي تقوم ال�شركة ب�إدارتها على �أن ت�ضاف
�إىل وثيقة االمتثال .
3 -3يجــب علــى ال�شرك ــة اجلديــدة �أن تقـدم خططــا لنظــام الإدارة الآمن ــة حتقــق أ�هـ ــداف
املدونة �إىل اجلهة التي �أ�صدرت وثيقة االمتثال امل�ؤقتة لالعتماد .
4 -4يجب �أن يحتفظ ربان ال�سفـينة التجارية على متنها بن�سخة من وثيقة االمتثال امل�ؤقتة .
 5 -5ت�صدر �شهادة الإدارة الآمنة امل�ؤقتة فـي احلاالت الآتية :
�أ  -ال�سفن التجارية اجلديدة قيد الت�سليم .
ب �	-إذا مت ت�شغيل نوع جديد من ال�سفن التجارية .
ج �	-إذا مت تغيري علم ال�سفـينة التجارية .
املــادة ( ) 8
يج ــوز للجه ــة التي �أ�صدرت �شهادة الإدارة الآمن ــة امل�ؤقتــة متديد �صالحيتها ملدة �إ�ضافـية
ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر .
املــادة ( ) 9
يجب �أن تنفذ جميع عمليات التحقق وفقا لأحكام املدونة  ،مع مراعاة املبادئ التوجيهية
التي و�ضعتها املنظمة البحرية الدولية فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 10
يجب على هيئة الت�صنيف الدولية املفو�ضة من قبل ال�سلطة البحرية االمتثال ملدونة
اعتم ــاد املنظمـ ــات  ،التي اعتمدتها املنظمـ ــة البحري ــة الدولية مبوجب القرار رق ــم ()237
فـي االجتماع ( )65للجنة حماية البيئة البحرية  ،ومبوجب القرار رقم ( )349فـي االجتماع
( )92للجنة ال�سالمة البحرية .
املــادة ( ) 11
تخ�ضع ال�سفن التجارية للركاب والب�ضائع وناقالت النفط وناقالت املواد الكيماوية وناقالت
الغاز وناقــالت املواد ال�سائبة ووحدات احلفر البحرية املتنقلــة للتحقق ال�سنـوي من قبــل
ال�سلطة البحرية للت�أكد من تطبيق نظام الإدارة الآمنة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 12
تلتزم ال�شركة بالآتي :
�1 -1أن تتوافق مع متطلبات املدونة .
�2 -2أن حت�صل على وثيقة امتثال .
�3 -3أن تق ـ ــوم ب�إن�ش ـ ــاء نظـ ــام الإدارة الآمــنة وتطوي ــره وتنفي ــذه  ،علــى �أن يت�ضم ــن
هـذا النظـام الآتـي :
أ� � -سيا�سة ال�سالمة وحماية البيئة البحرية .
ب  -تعليمات و�إجراءات ل�ضمان الت�شغيل الآمن لل�سفن التجارية وحماية البيئة
البحرية وفقا للت�شريعات الدولية والوطنية ذات ال�صلة .
ج 	-حتديد �صالحيات العاملني على ال�سفـينة التجارية  ،وقنوات االت�صال بينهم ،
وبني العاملني بال�شركة .
د �	-إجراءات الإبالغ عن احلوادث البحرية وعدم املطابقة .
هـ �	-إجراءات التح�ضري واال�ستجابة حلاالت الطوارئ .
و�	-إجراءات التدقيق واملراجعة الداخلية .
4 -4و�ضع �إجراءات توثيق جميع البيانات والوثائق ذات ال�صلة بنظام الإدارة الآمنة ،
على �أن تتحقق ال�شركة مما ي�أتي :
�أ � -أن تكون الوثائق �سارية املفعول .
ب �	-أن تكون مراجعة التعديالت على الوثائق قد اعتمدت من ال�شخ�ص امل�صرح
له بذلك .
ج � -إزالة الوثائق القدمية .
د  -الت أ�كــد من �أن الوثائــق امل�ستخدمة لو�صف وتنفـيذ نظام الإدارة الآمنة  -التـي
ت�سمى دليل الإدارة الآمنـة  -حمفوظة فـي مكان �آمن على منت ال�سفـينة
التجارية .
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قـــرار وزاري
رقــم 2017/55
ب�شـ�أن تفويـ�ض هيئـات الإ�شـراف البحـري علـى ال�سفـن العمانيـة
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إل ــى قان ــون تنظي ــم املالح ــة البحري ــة فـي امليــاه الإقليمية ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي
رقــم ، 81/98
و�إلــى االتفاقيـة الدوليـة لقيـا�س حمولـة ال�سفن التـي ان�ضمـت �إليهـا ال�سلطنـة باملر�سـوم
ال�سلطاين رقم ، 90/61
و�إل ــى الئح ــة االتفاقي ــة الدولي ــة ل�سالمـة الأرواح فــي البحـار لعــام 1974م الت ــي ان�ضمــت
�إليهـا ال�سلطنة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/60
و�إلــى الئح ــة االتفاقيــة الدولي ــة ملنــع التل ــوث لع ــام 1973م التــي ان�ضمــت �إليه ــا ال�سلطن ــة
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/25
و�إلـى الئحـة ال�سفـن ال�صغيـرة التـي ال تخ�ضـع للمعاهـدات البحريـة الدوليـة التـي �صادقـت
عليها ال�سلطنة بالقرار الوزاري رقم ، 2013/223
و�إلــى مدونــة هيئــات الإ�شــراف البحريــة املعتمــدة مبوجـب القراريــن رقمي ( )92و ()349
من قبل جلنة ال�سالمة البحرية فـي املنظمة البحرية الدولية ،
و�إىل القرارين الوزاريني رقمي  82/40/2و /211ن، 2001/
وبنــاء علــى ما تقت�ضيه امل�صلــحة العامة ،
تقــــرر
املــادة الأولـــــى
تفو�ض هيئات الإ�شراف الآتية لإ�صدار �شهادات لل�سفن العمانية التي تخ�ضع للمعاهدات
البحرية الدولية نيابة عن وزارة النقل واالت�صاالت :
-713-

 - 1كال�س �أن كي
 - 2رينا
 - 3لويدز ريج�سرت �أوف �شيبنج
 - 4كوريان ريج�سرت
 - 5بريو فريتا�س
� - 6أمريكان بريو �أوف �شيبنج
 - 7دي �أن فـي جي �أى �أ�س
 - 8انديان ريج�سرت �أوف �شيبنج

1 - ClassNK
2 - RINA
)3 - Lloyds Register of shipping (LR
)4 - Korean Register (KR
)5 - Bureau Veritas (BV
)6 - American Bureau of shipping (ABS
7 - DNV GL AS
)8 - Indian Register of shipping (IRS

املــادة الثانيــــة
تفو�ض هيئات الإ�شراف الآتية لإ�صدار �شهادات لل�سفن العمانية التي ال تخ�ضع للمعاهدات
البحرية الدولية نيابة عن وزارة النقل واالت�صاالت :
1 - ClassNK
 - 1كال�س �أن كي
2 - RINA
 - 2رينا
)3 - Lloyds Register of shipping (LR
 - 3لويدز ريج�سرت �أوف �شيبنج
)4 - Korean Register (KR
 - 4كوريان ريج�سرت
)5 - American Bureau of shipping (ABS
� - 5أمريكان بريو �أوف �شيبنج
6 - DNV GL AS
 - 6دي �أن فـي جي �أى �أ�س
7 - TASNEEF
 - 7هيئة الإمارات للت�صنيف
املــادة الثالثـــة
يلغى القراران الوزاريان رقما  82/40/2و /211ن. 2001/
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صدر فـي  14 :من جمادى الثانية 1438هـ
املوافــــق  13 :من مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
د � .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر النق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1188
ال�صادرة فـي 2017/4/2م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2017/70
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم �إجـراءات ت�أهيـل وتدريـب
وترخيـ�ص البحــارة العاملـني علـى مـنت ال�سفـن العمانيـة غيـر املبحـرة
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إلــى قانــون تنظيــم املالحــة البحريــة فـي املي ــاه الإقليمــية ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطان ــي
رقم ، 81/98
وبنــاء علــى ما تقت�ضيه امل�صلــحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ــل فـ ــي �ش ـ ـ�أن تنظيـ ــم �إج ـ ــراءات ت�أهيـ ـ ــل وتدري ـ ـ ــب وترخي ـ ـ ــ�ص البحـ ـ ــارة العاملي ـ ــن
عل ــى مــنت ال�سفـن العمانيـة غيـر املبحـرة  ،ب�أحكـام الالئحـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  21:مـن رجـــــــــب 1438هـ
املوافــــق  19 :مـن ابريـــــــل 2017م
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 ()1192
ال�صادرة فـي 2017/4/30م
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الئحـة تنظيـم �إجـراءات ت�أهيـل وتدريـب
وترخيـ�ص البحـارة العاملـني علـى مـنت ال�سفـن العمانيـة غيـر املبحـرة
الف�صـــــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامــة
املــادة ( ) 1
يكـون للكلمـات والعبـارات الآتيـة  -فــي تطبيــق �أحكــام هــذه الالئحــة  -املعنــى املبــني قريــن
كـل منهـا مـا لـم يقتـ�ض �سيـاق النـ�ص معنـى �آخـر :
 - 1الـــوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت .
 - 2ال�سلطــة البحريــة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية بالوزارة .
 - 3البحـــار :
كل �شخ�ص يعمل فـي ال�سفـينة ب�أي �صفة كانت .
 - 4ال�سفــن :
ال�سفن العمانية غري املبحرة التي تعمــل ح�صريــا فــي امليــاه الداخليــة �أو فـي امليــاه
الواقعة �ضمن مياه حممية �أو مناطق حممية �أو مال�صقة لها �أو املناطق التي تطبق
فـيــها لوائ ــح املين ــاء فـ ــي �سلطن ــة عم ــان �أو ال�سف ــن الت ــي تق ــدم اخلدم ــة �إىل املن�ش�آت
البحرية العمانية .
� - 5شهــادة الأهليــة :
�شهادة �صادرة للبحار  ،تخوله العمل فـي ال�صفة املبينة بها  ،وتفـيد ب�أنه قد مت ا�ستيفاء
املتطلبات �أو التدريبات ذات ال�صلة .
 - 6وثيقــة االعتــراف :
وثيق ــة �ص ــادرة ع ــن ال�سلطـ ــة البحريـ ــة وفق ـ ــا لأحك ــام ه ــذه الالئحـ ــة لالع ـتــراف
بال�شهادات ال�صادرة من �سلطة بحرية بدولة �أخرى .
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 - 7ال�شهــادة الت�صنيفـيــة :
ال�شهادة ال�صادرة من ال�سلطة البحرية للبحار  ،والتي تخوله العمل على نوع وطراز
معني من ال�سفن فـي �أثناء عملها فـي م�سار حمدد .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على البحارة العاملني على منت ال�سفن با�ستثنــاء البحــارة
العاملني على منت ال�سفن الآتية :
 - 1ال�سفن امل�ستخدمة لأغرا�ض ع�سكرية �أو حربية .
 - 2ال�سفن الأخرى اململوكة للدولة  ،والتي ت�ستخدم لأغرا�ض حكومية غري جتارية .
� - 3سفن ال�صيد .
 - 4يخوت النزهة غري امل�ستخدمة لأغرا�ض جتارية .
املــادة ( ) 3
على ال�سلطة البحرية  ،فـي حالة اكت�شاف غ�ش �أو تزوير فـي �شهادة الأهلية �أو ال�شهادة
الت�صنيفـية �أو وثيقة االعرتاف � ،أو اكت�شاف جرمية مت�صلة بتطبيق �أحكام هذه الالئحة -
�إبالغ االدعاء العام بذلك فورا .
الف�صـــل الثانــي
�شهــادات وم�ؤهــالت البحــارة
املــادة ( ) 4
يجب على كل بحار يعمل على منت ال�سفن �أن يحمل �شهادة �أهلية �سارية املفعول .
املــادة ( ) 5
تقـ ــوم ال�سلطـ ـ ــة البحري ــة بتحديـ ــد التدريـ ــب واعتم ــاد ال ــدورات التدريبي ــة الالزم ــة ،
و�أي متطلب ــات �أخ ــرى للح�ص ــول علـ ــى ال�شهـ ــادات املن�صـ ــو�ص عليه ــا ف ــي امللح ــق املرف ــق
بهـذه الالئحـة .
املــادة ( ) 6
تخت�ص ال�سلطة البحرية ب�إ�صدار �أو امل�صادقة على ال�شهادات للبحارة امل�ؤهلني باللغتني
العربية  ،والإجنليزية  ،ويجوز لل�سلطة البحرية التفوي�ض ب�إ�صدار �شهادة الأهلية حتت
�إ�شرافها  ،وعليها الت�أكد من ا�ستيفاء مقدم الطلب ال�شرتاطات احل�صول على ال�شهادات
الالزمة لتقدمي اخلدمة البحرية .
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املــادة ( ) 7
يجب على ال�سلطة البحرية احلفاظ على �سجل ال�شهادات والت�صديقات ووثائق االعرتاف ،
ويجب �أن تكون املعلومات الواردة بها متاحة فـي حالة طلبها من ذوي ال�ش�أن .
الف�صـــل الثالـــث
االعتـراف ب�شهـادات الأهليـة ال�صـادرة عـن دول �أخـرى
املــادة ( ) 8
ت�صدر ال�سلطة البحرية وثيقـة االعتـراف ب�شهـادات الأهليـة ال�صـادرة مـن دولــة �أخــرى ،
التي مت االتفاق معها على ذلك  ،على �أن ي�سبق االتفاق قيام ال�سلطة البحرية بتقييم
�إجــراءات تدريــب و�إ�صــدار ال�شهــادات البحريــة فــي تــلك الدولــة ل�ضمــان امتثالهــا التــام
لهــذه الإجــراءات .
املــادة ( ) 9
ي ــجوز لل�سلط ــة البحري ــة فـي الظروف اال�ستثنائية  -دون التقيد باال�شرتاطات املحددة
فـي هذه الالئحة  -ال�سماح لبحارة حمددين بالعمل فـي �سفـينة حمددة فـي مدة حمددة
ال تتج ــاوز ( )3ثالث ــة �أ�شهر � ،شريطة �أال ي�سبب ذلك خطرا على الأ�شخا�ص �أو املمتلكات
�أو البيئة البحرية .
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ملحـق بال�شهـادات
التـي يجـب �أن يحملهـا البحـار فـي ال�سفـينـة
م

�صفة �أو وظيفة حامل ال�شهادة

نـــوع ال�شهـــادة

ربان �سفـينة  ،م�ساعد ربان �سفـينة ،
م�شغل �سفـينة  ،مهند�س �سفـينة ،
م�ساعد مهند�س �سفـينة  ،بحار �سفـينة

�شهادة الأهلية ذات ال�صلة
بنوع الوظيفة �أو وثيقة االعرتاف
1
فـي حالة وجود �شهادة من دولة �أخرى

2

�شهــادة ذات �صلــة بنــوع العمليــة

ربان �سفـينة  ،م�ساعد ربان �سفـينة ،
م�شغل �سفـينة  ،مهند�س �سفـينة  ،م�ساعد
مهند�س �سفـينة  ،البحارة العاملون على
ال�سفن التي تقوم بالعمليات التالية :
� -1شحن النفط
(مبا فـي ذلك �سفن تزويد الوقود)
� -2شحن املواد الكيميائية
� -3شحن الغاز امل�سال
 -4نقل الركاب
 -5عمليات احلفر

�شهادة اللياقة الطبية
�سارية املفعول  ،و�شهادة الأهلية
3
فـي ال�سالمة من احلرائق  ،الإ�سعافات
الأولية وتقنيات �سالمة الأرواح
4

جميـ ــع البحـ ــارة

ربان �سفـينة  ،م�ساعد ربان �سفـينة ،
م�شغل �سفـينة  ،مهند�س �سفـينة ،
م�ساعد مهند�س �سفـينة

ال�شهــادة الت�صنيفـيــة
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قــرار وزاري
رقـــم 2017/138
ب�إ�صـــدار الئحـــة تنظيـــم رخ�صـة املر�شديــن البحريـني
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إلـ ــى قان ــون تنظيم املالحة البحرية فـي املي ــاه الإقليمي ــة ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم ، 81/98
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم رخ�صة املر�شدين البحريني ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيـــة
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 .
�صـدر فـي  14 :من ذي احلجـة 1438هـ
					
املوافـــــق  5 :من �سبتمـبــــــــر 2017م
د � .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالتـ ــ�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1210
ال�صادرة فـي 2017/9/17م
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الئحــة تنظيـــم رخ�صـة املر�شديــن البحريــني
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحكــام هذه الالئح ــة يكون للكلم ــات والعبـ ــارات الآتي ــة املعن ــى املبــني قريـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ال�سلطــة البحريـــة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية بوزارة النقل واالت�صاالت .
 - 2الإر�شـــاد البحـــري :
تقديـ ــم املعلومـ ــات والإر�شـ ــادات املالحية الآمنة للرب ــان فـي �أث ــناء تواج ــد ال�سفـين ــة
فـي منطقة الإر�شاد البحري .
 - 3املر�شـــد البحــري :
ال�شخ�ص املرخ�ص له بتقدمي الإر�شاد البحري .
 - 4منطقــة الإر�شــاد البحــري :
مياه امليناء التي يرخ�ص للمر�شد البحري تقدمي الإر�شاد البحري فـيها .
 - 5الرخ�صـــة :
وثيقة �صادرة من ال�سلطة البحرية تخول املر�شد البحري تقدمي الإر�شاد البحري .
 - 6م�ســ�ؤول املرفـــ أ� :
ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن حركة ال�سفن  ،وال�سالمة داخل امليناء .
املــادة ( ) 2
ال يجوز لأي �شخ�ص ممار�سة الإر�شاد البحري �إال بعد احل�صول على الرخ�صة .
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املــادة ( ) 3
يتم �إ�صدار الرخ�صة �أو جتديدها بعد ا�ستيفاء طالب الرخ�صة ملتطلبات �إ�صدارها وفقا
للنم ــوذج املعــد ل ــذلك  ،واجتيـ ــازه للربامـ ــج والدورات التدريبية الـتي حتدده ــا  ،وتعتمده ــا
ال�سلطة البحرية .
املــادة ( ) 4
ت�صدر الرخ�صة وفقا للنموذج املعد باللغتني العربية والإجنليزية  ،وتكــون �ساريــة ملــدة ()5
خم�س �سنوات كحد �أق�صى  ،وتقوم ال�سلطة البحرية بت�سجيلها فـي ال�سجل املعد لذلك .
املــادة ( ) 5
يجب على املر�شد البحري قبل �أو فـي �أثناء القيام بالإر�شاد البحري االمتناع عن تناول
امل�شروبات الكحولية �أو تعاطي العقاقري �أو الأدوية غري املرخ�ص ــة �أو �أي مادة قد ت�ضعف
قدرته على القيام بالإر�شاد البحري الآمن  ،وعليه �أن يبلغ فورا م�س�ؤول املرف�أ �أو �أن يتخذ
ما يراه �ضروريا من االحتياطات الالزمة ملنع �أي خطر على املوظفـني �أو ال�سفن �أو املمتلكات
�أو البيئـ ــة البحري ــة فـي احلــاالت التي يدرك فـيها �أن حالتــه العقلي ــة �أو البدنيــة قــد ت�ؤث ــر
على �أدائه الآمن �أثناء القيام بالإر�شاد البحري .
املــادة ( ) 6
 - 1يج ــوز مل�س ـ ـ�ؤول املرف ـ�أ �إيقاف العمل بالرخ�صة ملدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شـر يومــا
فـي �إحدى احلاالت الآتية :
�أ �	-إذا كانت كفاءة املر�شد البحري �ضعيفة .
ب �	-إذا �أهمل املر�شد البحري فـي واجبه .
ج �	-إذا فقد املر�شد البحري �أحد ال�شروط الالزمة للح�صول على الرخ�صة .
 - 2يجب على م�س�ؤول املرف�أ �إبالغ ال�سلطة البحرية كتابة بقرار �إيقاف العمل بالرخ�صة
خالل ( )48ثمان و�أربعني �ساعة .
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 - 3يجب على ال�سلطة البحرية عند ت�سلم بالغ �إيقاف العمل اتخاذ �أحد الإجراءات الآتية :
�أ  -املوافقة � ،أو �إلغاء قرار الإيقاف ال�صادر .
ب  -متدي ــد فت ــرة �إيق ــاف العمل بالرخ�صة للمدة التــي حتددها ال�سلط ــة البحريـ ــة ،
حتى يقوم املر�شد البحري ب�إزالة �أ�سباب الإيقاف .
ج �	-إلغاء الرخ�صة .
املــادة ( ) 7
مـ ــع عدم الإخـ ــالل بـ ـ�أي عقوب ــة ين ــ�ص عليها قانـ ــون �آخر  ،يعاقـ ــب ك ــل مـ ــن يخالف حك ـ ــم
�أي من املـادتني (  2و  ) 5م ــن ه ــذه الالئح ــة بغرامــة �إداريــة قدرهــا ( )5000خم�س ــة �آالف
ريــال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة .
املــادة ( ) 8
علـى ال�سلطــة البحريـة فــي حالـة اكت�شـاف غـ�ش �أو تزويـر فــي �إحــدى ال�شهــادات � ،أو �أحــد
البيانات الالزمة لإ�صدار الرخ�صة � ،أو �أي جرمية مت�صلة بتطبيق �أحكام هذه الالئحة
�إبالغ اجلهة املخت�صة بذلك فورا .
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قــرار وزاري
رقـــم 2017/155
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة حلمايـة الطـرق ومرافقهـا
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/19بتحديد اخت�صا�صات وزارة النقل واالت�صاالت
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الئحة تنظيم الطرق وح�سن ا�ستعمالها ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 84/64/2
و إ�لــى دليــل تكلفــة �إ�صــالح الأ�ضــرار التــي تلحــق مبكونـات الطـرق ال�صـادر بالقـرار الــوزاري
رقم ، 2011/58
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل ب�أحكـام الالئحـة التنظيميـة حلمايـة الطـرق ومرافقهـا  ،املرفقـة .
املــادة الثانيـــة
تلغــى الئحــة تنظيــم الطــرق وح�ســن ا�ستعمالهــا امل�شــار �إليهــا  ،كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف
الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  13 :من حمـــــرم 1439هـ
					
املوافـــــق  3 :من �أكتوبـــر 2017م
د � .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالتـ ــ�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1214
ال�صادرة فـي 2017/10/15م
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الالئحـة التنظيميـة حلمايـة الطـرق ومرافقهــا
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 :
 - 1الــــوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت .
 - 2الوزيــــــر:
وزير النقل واالت�صاالت .
 - 3املديريـة :
املديرية العامة للطرق والنقل الربي بالوزارة .
 - 4الطريــق :
كل �سبيل مفتوح لل�سري العام للمركبات �أو امل�شاة وي�شمل امل�سارب و�أكتافها وال�ساحات
واملمرات والأنفاق واجل�سور التي يجوز عبورها .
 - 5خطـــوط اخلدمــات :
خطوط املياه والكهرباء والإنارة واالت�صاالت و�شبكات ال�صرف ال�صحي والنفط والغاز
والري وت�صريف مياه الأمطار  ،وغريها من اخلدمات العامة الأخرى .
� - 6إحــرام الطريــق :
امل�ساحة التي ترتك للطريق وجميع �أجزائه وخطوط اخلدمات .
 - 7الت�صريـــح :
املوافقة الكتابية ال�صادرة من املديرية .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على الطرق ومرافقها التي ت�شرف عليها الوزارة .
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املــادة ( ) 3
ال يجوز القيام بالآتي :
 - 1و�ضع �أي خملفات على الطريق يكون من �ش�أنها �إحلاق �ضرر به � ،أو تعيق ال�سري
عليه .
� - 2سكب الزيوت واملحروقات والأ�صباغ على �سطح الطريق .
� - 3إقامة �أي من�ش�آت �أو زراعة �أو حفريات �أو و�ضع �أي عوائق �أو غري ذلك من الأعمال
فـي الطريق �أو �إحراماته �إال بعد احل�صول على الت�صريح .
 - 4القيــام ب ـ�أي �أعمــال فــي �إحرامــات الطريــق كتمديدات امليــاه والكهربــاء والإنــارة
واالت�صاالت وال�صــرف ال�صحــي والنفط والغاز و�إن�شاء الأقوا�س وغريها �إال بعد
احل�صول على الت�صريح .
 - 5القيام ب�أي �أعمال �أو �إن�شاءات فـي معابر الأودية الواقعة �ضمن �إحرامات الطريق
�إال بعد احل�صول على الت�صريح .
 - 6الإ�ضرار بلوائح الطريق �سواء باقتالعها �أو حتطيمها �أو ت�شويهها �أو الكتابة عليها
�أو نزع احلروف واملواد العاك�سة منها .
� - 7إقامة �أي الفتات خا�صة فـي الطريق �أو �إحراماته � ،إال بعد احل�صول على الت�صريح .
 - 8تثبيت �أي من خطوط اخلدمات على �أو فـي اجل�سور والعبارات �إال بعد احل�صول
على الت�صريح .
� - 9إقامة كا�سرات ال�سرعة على الطريق �إال بعد احل�صول على موافقة املديرية .
 - 10مــرور املع ــدات املجن ــزرة عل ــى �سط ــح الأ�سفلت �إال �إذا كان ــت حمملة على ناقالت
خم�ص�صة لذلك بحيث ال تتجاوز احلمولة املقررة � ،أو با�ستخدام املـواد املنا�سبة
لعدم الإ�ضرار ب�سطح الطريق  ،وذلك كله بعد احل�صول على الت�صريح .
� - 11إتالف عالمات حدود �إحرام الطريق � ،أو زحزحتها من مكانها .
املــادة ( ) 4
تتولــى املديريــة حتديــد املوقــع الــذي تق ــام علي ــه لوائ ــح الإعالن ــات والالفت ــات اخلا�ص ــة
وفقا لال�شرتاطات الفنية املعتمدة بالوزارة .
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املــادة ( ) 5
يجب مراعاة اال�شرتاطات العامة الآتية عند تقدمي طلب احل�صول على الت�صريح :
 - 1يج ــب �أن ت ــكون امل�ساف ــة الر�أ�سي ــة ب ــني �سط ــح الأ�سفلت و�أدنى نقطة للخطوط
الهوائيــة  ،وامل�ساف ــة الأفقية بــني حــد خطوط اخلدمات وحافــة الطري ــق طبق ــا
للموا�صفات الفنية املعتمدة بالوزارة .
� - 2أال يتم احلفر فـي مواقع املن�ش�آت اخلر�سانية كاجل�سور والعبارات وغريها �إال بعد
احل�صول على الت�صريح .
� - 3أال يتم متديد خطوط اخلدمات فـي اجلزيرة الو�سطية للطريق املزدوج �إال بعد
احل�صول على الت�صريح .
 - 4تقدمي برنامج زمني لكل الأعمال يو�ضح فـيه تاريخ بداية ونهاية العمل .
 - 5االلتزام بو�ضع لوائح ال�سالمة على الطريق  ،واتخاذ االحتياطات الالزمة لت�أمني
حركة املرور فـي �أثناء القيام بالأعمال  ،وبالتن�سيق مع �شرطة عمان ال�سلطانية .
� - 6أن تكون خطوط اخلدمات بعيـدة قــدر الإمكــان عـ ــن الطريـ ــق عن ــد تـ ـعــذر وج ــود
امل�سافة الكافـية لتمديد خطوط اخلدمات بجانب الطريق .
� - 7أن تكون �أبراج الكهرباء خارج �إحرام الطريق  ،وطبقا للموا�صفات املعتمدة بالوزارة .
� - 8أن يتحقــق خلطــوط اخلدمــات املــارة حتــت الطريــق العمــق واحلمايــة الالزمــة ،
وطبقا للموا�صفات الفنية املعتمدة من الوزارة ومالك خط اخلدمة .
� - 9أال ي�ضر تنفـيذ الأعمال املطلوب �إن�شا�ؤها بالطريق ومرافقه .
 - 10االلتزام ب�إعادة املوقع الذي مت فـيه العمل �إىل حالته الطبيعية التي كانت عليه
قبل تنفـيذ الأعمال  ،وخا�صة عند امليول اجلانبية التي يجــب املحافظ ــة عليهــا ،
وكذلك الإبقاء على نظافة املوقع .
� - 11أخذ موافقة اجلهات املعنية .
� - 12أن يلتــزم املنفــذ للأعمــال بتحمــل م�س�ؤوليــة كافــة الأ�ضرار التي حتدث للطريق
ومرافقه .
� - 13إخطــار دائــرة الطــرق باملحافظـة قــبل بـدء تنفـيـذ العمـل مبـدة ال تقـل عـن ()48
ثمان و�أربعني �ساعة .
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 - 14يجب التن�سيق مع �شرطة عمان ال�سلطانية قبل البدء ب�أي �أعمال .
 - 15االلتزام بتجديد الت�صريح عند انتهاء مدته مع دفع الر�سوم املقررة فـي امللحق
رقم  ( 2ر�سوم الت�صاريح ) املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
يقدم طلب الت�صريح من ذوي ال�ش�أن �إىل املديرية على النموذج املعــد لذلك  ،مرفقــا بــه
امل�ستندات الآتية :
 - 1عــدد ( )3ثالث ن�ســخ مــن املخططـ ــات معتم ــدة مــن وزارة الإ�سك ــان  ،بالإ�ضاف ــة
�إىل ن�سخة رقمية على �أن تت�ضمن تلك الن�سخ الآتي :
أ�  -خريطة موقع امل�شروع مت�ضمنة مفتاحا للخريطة  ،ومو�ضحا عليها الإحداثيات
لتحديد موقع امل�شروع والأعمال املطلوب الت�صريح بها .
ب  -م�ساقط �أفقية للم�شروع مبقيا�س ر�ســم منا�س ــب  ،مو�ضح ــا عليه ــا الطري ــق
والإحرام ــات واملمتلك ــات القائمـ ــة واملخططـ ــات امل�ستقبلي ــة لــوزارة الإ�سكــان
والت�ضاري�س  ،وامل�سافة بني حمور الطريق وخطوط اخلدمات  ،و�أماكن تقاطعها ،
وكذلك ارتفاع اخلطوط الهوائية عن �سطح الطريق طبقا للموا�صفات الفنية
املعتمدة من الوزارة  ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي مقطع عر�ضي .
� - 2إرفاق خمطط يحدد مواقع لوائح ال�سالمة املرورية ونوعيتها .
املــادة ( ) 7
ي�شرتط لطلب الت�صريح ب�إن�شاء التقاطعات واملداخل واملخارج الآتي :
 - 1تقدمي اخلرائط مو�ضحا عليها جميع املداخل واملخارج والتقاطعات والدوارات
ومن�ش�آت ت�صريف املياه القائمة والقريبة من موقع العمل �إن وجدت .
 - 2تقديــم �ضمان م�صرفـي بـمـبلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين لكل موقع ل�صالح
الــوزارة غري م�شروط  ،و�ساري املفعــول مل ــدة (� )6ست ــة �أ�شه ــر بع ــد تاري ــخ انته ــاء
تنفـيــذ الأعمـ ــال كت أ�م ــني لاللتــزام بتنفـي ــذ الأعم ــال وف ــق اال�شرتاطــات املــحددة
فـي الت�صريح  ،وااللتزام بتجديد هذا ال�ضمان فـي حــال ت�أخ ــر تنفـي ــذ ا ألعــمال
عن املوعد املحدد .
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 - 3تنفـيذ �أعمال الطريق الأ�سفلتي مت�ضمنة اللوائح املرورية والدهانات الأر�ضية
بوا�سطة مقاول متخ�ص�ص وح�سب املوا�صفات الفنية املعتمدة بالوزارة .
� - 4أال تقل طبقات الر�صف للتو�سعة املقرتحة وم�سارب الت�سارع والتباط ؤ� عن طبقات
الر�صف املوجودة للطريق القائم .
 - 5متديد العبارات وغريها على الطريق التي تت�أثر ب�أعمال �إن�شاء املداخل واملخارج
والتقاطعات ح�سب املوا�صفات الفنية املعتمدة بالوزارة .
 - 6نقل �أو حماية خطوط اخلدمات املت�أثرة ب�أعمال الإن�شاء  ،وذلك على نفقة طالب
الت�صريح .
 - 7نقل احلواجز املعدنية واخلر�سانية واللوائح املرورية التي تت�أثر ب�أعمال الإن�شاء
و�إعادة تركيبها ح�سب املوا�صفات املعتمدة بالوزارة على نفقة طالب الت�صريح .
املــادة ( ) 8
ي�شرتط لطلب الت�صريح برتكيب �أعمدة الإنارة على الطريق الآتي :
 - 1تقدمي اخلرائط مو�ضحا عليها مواقع الأعمـدة وبعدهــا عــن الطريــق  ،وطبــقا
للموا�صفات الفنية املعتمدة بالوزارة .
 - 2تقدمي �ضمان م�صرف ــي بـمـبل ــغ ( )5000خم�س ــة �آالف ريـ ــال عمانــي لكــل موق ــع
ل�صالح الوزارة غري م�شروط  ،و�ساري املفعول ملدة (� )6ستة �أ�شهر بعد تاريخ انتهاء
تنفـيذ الأعم ــال كت�أم ــني لاللت ــزام بتنف ــيذ الأعمال وفــق اال�شرتاطــات املح ــددة
فـي الت�صريــح  ،وااللت ــزام بتجدي ــد ه ــذا ال�ضمــان ف ــي حال ت�أخر تنفـيذ الأعمال
عن املوعد املحدد .
� - 3إ�ضــافة حواجز واقيــة للأعمــدة فـي املواق ــع الت ــي تتطل ــب ذلك لت ــفادي حـ ــدوث
�أي �ضرر بها ول�سالمة مرتادي الطريق .
املــادة ( ) 9
ي�شرتط لطلب احلفر بجانب الطريق الآتي :
 - 1تقدمي خرائط امل�شروع مو�ضحا عليها امل�سافة بني مواقع احلفر وحمور الطريق
طبقا للموا�صفات الفنية املعتمدة بالوزارة .
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 - 2تقدمي �ضمان م�صرفـي بـمـبلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عمانــي لكــل ت�صريــح
ل�صالح الوزارة غري م�شروط  ،و�ساري املفعول ملدة (� )6ستة �أ�شهر بعـد تاريخ انتهاء
تنفـيذ الأعمال كت�أمني لاللتزام بتنف ــيذ الأعم ــال وف ــق اال�شرتاط ــات املح ــددة
فــي الت�صري ــح  ،وااللت ــزام بتجدي ــد هذا ال�ضمان فـي حال ت�أخر تنفـيذ الأعمال
عن املوعد املحدد .
 - 3عمل طبقات ب�سمك ( )20ع�شرين �سنتيمرتا  ،وتر�صينها  ،وذلك لكل طبقة منها
على حدة عند �إعادة الردم طبقا للموا�صفات الفنية املعتمدة بالوزارة .
املــادة ( ) 10
ي�شرتط لطلب احلفر حتت الطريق الآتي :
 - 1تقدمي خرائط امل�شروع مو�ضحا عليها مواقع العبور بوا�سطة احلفر حتت الطريق
طبقا للموا�صفات الفنية  ،وكذلك عمق واجتاه الأنبوب امل�ضغوط .
� - 2أن يكون احلد الأدنــى للعمــق ه ــو ( )1.5متــر ون�صف املرت بني �سطح الأ�سفلت
وال�سطح الأعلى للأنبوب .
 - 3تقدمي �ضمان م�صرفـي بـمـبلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين للطريق املفرد ،
ومبل ــغ ( )10000ع�شــرة �آالف ريال عماين للطريق املزدوج عن كل موقع ل�صالح
الوزارة غري م�شروط  ،و�ساري املفع ــول مل ــدة (� )6ست ــة �أ�شه ــر بع ــد تاري ــخ انتهاء
تنفـيذ الأعمــال كت�أم ــني لاللت ــزام بتنفـيــذ الأعم ــال وف ــق اال�شرتاط ــات املحــددة
فـي الت�صري ــح  ،وااللت ــزام بتجدي ــد ه ــذا ال�ضمان فـي حال ت�أخر تنفـيذ الأعمال
عن املوعد املحدد .
املــادة ( ) 11
ي�شرتط لطلب قطع الطرق الأ�سفلتية الآتي :
 - 1تقدمي خرائط امل�شروع مو�ضحا عليها مواقع عبور خطوط اخلدمات  ،والأبعــاد
الهند�سية لقطع الطريق الأ�سفلتي .
� - 2أن يتعذر احلفر حتـت الطريــق عنــد متري ــر خط ــوط اخلدمات مب�سافــة قريبــة
من املوقع املقرتح .
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� - 3أال توجد فتحات �أنابيب اخلدمات امل�ستقبلية مب�سافة قريبة من املوقع املقرتح .
 - 4تقدمي �ضمان م�صرفـي بـمـبلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين للطريق املفرد ،
ومبل ــغ ( )10000ع�شــرة �آالف ريــال عماين للطريق املزدوج عن كل موقع ل�صالح
الوزارة غري م�شروط  ،و�ساري املفع ــول ملـ ــدة (� )6ست ــة �أ�شه ــر بع ــد تاريــخ انتهــاء
تنفـيذ الأعم ــال كت أ�م ــني لاللت ــزام بتنفـيذ الأعمال وف ــق اال�شتــراطات املح ــددة
فـي الت�صريــح  ،وااللت ــزام بتجدي ــد ه ــذا ال�ضمــان فـي حال ت�أخر تنفـيـذ الأعم ــال
عن املوعد املحدد .
� - 5أن تكون عملية القطع فـ ــي خط ــوط م�ستقيم ــة  ،وعل ــى كامــل �سماكة الطبقات
الأ�سفلتية با�ستخدام املن�شــار �أو معدات قطع خا�صة  ،وب�شكل عمودي وبعر�ض ()2
مرتين كحد �أدنى  ،وبعمق �إجمايل ال يقل عن ( )1.5مرت ون�صف املرت من �سطح
الأ�سفلت .
� - 6إزالة كافة املـواد الناجتة عن احلفر فورا وبعيدا عن الطريق .
� - 7أال ت�ؤدي �إزالة الطبقات الأ�سفلتية �إىل انهيار فـي جانبي القطع .
 - 8تغطية الأنبوب الذي يتم و�ضعه باخلر�سانة �أو الرمل �أو �أي مــادة �أخ ــرى  ،ح�س ــب
متطلبات اجلهات املعنية باخلدمات على �أن ترتفع مبقدار ( )100مائة مليمرت
على الأقل من �سطح الأنبوب .
� - 9أال تقل طبقات الر�صف للجزء املقطوع من الطريق عن طبقات الر�صف املوجودة
بالطريق القائم .
� - 10أال تقل قوة اخلر�سانة امل�ستخدمة عن ( )30ثالثني ميجــا با�سكــال (، )30 MPa
مع عدم خلط اخلر�سانة على �سطح الطريق .
املــادة ( ) 12
تقوم املديرية بدرا�سة الطلب املقدم �إليها  ،والت�أكد من اكتمال جميع امل�ستندات املطلوبة ،
ومعاينــة موقـع امل�شـروع عند احلاجة �إىل ذلك  ،و�إبـداء املالحظـات � -إن وجدت  -مــع �إجراء
التعديالت الالزمة لإ�صدار الت�صريح .
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املــادة ( ) 13
ي�صدر الت�صريح من املديرية بعد ا�ستيفاء ال�شروط املطلوبة وتقدمي ال�ضمان امل�صرفـي
و�س ــداد الر�سـ ــوم املق ــررة فـ ــي امللحـ ــق رق ــم  ( 2ر�س ــوم الت�صاريــح ) املرف ــق به ــذه الالئحـة ،
على �أن يت�ضمن املدة الالزمة لإجناز الأعمال امل�صرح بها .
املــادة ( ) 14
يكون للموظفـني  ،الذيـن ي�صـدر بتحديدهـم قــرار مــن ال�سلطــة املخت�صــة قانونــا باالتفــاق
مع الوزير � ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 15
يلتزم كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة ب�إزالة �أ�سباب املخالفة خالل املدة التي حتددها
املديرية ب�شرط �أال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما  ،وفـي حالة عدم االلتزام بذلك يج ــوز
للمديرية �إزالة �أ�سباب املخالفة  ،مع �إعادة احلال �إىل م ــا كــان عليه قب ــل القيام بالأعمال
خ�صما من مبلغ ال�ضمان املودع لديها  ،وفـي حال ــة عــدم كفايته يتم التنفـي ــذ عل ــى نفق ــة
املخالف  ،وفـي حالة خ�صم مبلغ ال�ضمان املودع لدى املديرية لإزالة �أ�سباب املخالفة  ،يتعني
عليها �إعادة احت�ساب قيم ــة ال�ضمان امل�صرفـي �إذا كانت الأعمال امل�صرح بها غري منتهيــة ،
مع �إلزام املخالف بتقدمي ال�ضمان امل�صرفـي املعدل .
وفـي جميع الأحوال  ،يتحمل املخالف كافة النفقات وامل�صاريف الإدارية املرتتبة على �إزالة
�أ�سباب املخالفة .
املــادة ( ) 16
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبــة �أ�ش ــد فـ ــي �أي قان ــون �آخ ــر  ،يعاق ــب عل ــى املخالف ــات املبين ــة
فـي امللحـق رقـم ( )1املرفـق بهـذه الالئحـة بالغرامـات الإداريـة املن�صـو�ص عليهـا فـيـه .
املــادة ( ) 17
تختــ�ص املديريـة بتوقيـع الغرامـات الإداريـة وفقـا لأحكـام هـذه الالئحـة  ،وتـ�ؤول جميعهـا
للخزانـة العامـة للدولـة .
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ملحـــق رقـــم ( ) 1
قائمـة املخالفـات والغرامـات الإداريـة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

نـــــوع املخالفــــة
احلفر دون ت�صريح �أو العمل مبوقع خمالف
ملا ين�ص عليه الت�صريح
عدم جتديد الت�صريح
عدم �إزالة خملفات احلفر بعد االنتهاء من العمل
عدم و�ضع لوحات �إر�شادية
�أو حتذيرية عند منطقة العمل
عدم �صيانة اللوحات الإر�شادية
�أو التحذيرية عند منطقة العمل
غلق الطريق �أو و�ضع عوائق دون ت�صريح
�إحلاق ال�ضرر باملن�ش�آت اخلر�سانية
( العبارات واجل�سور ) واحلمايات
�إحلاق ال�ضرر باحلواجز املعدنية واخلر�سانية
والدهانات الأر�ضية  ،ح�سب نوعية ال�ضرر
الذي حتدده املديرية
القيام ب�أعمال خلط اخلر�سانة
على �سطح الطرق الأ�سفلتية
مترير خطوط اخلدمات
على الطرق واجل�سور واملعابر دون ت�صريح
و�ضع كا�سرات ال�سرعة بدون موافقة املديرية
�إحلاق ال�ضرر بلوائح الطريق ،
ح�سب نوعية ال�ضرر الذي حتدده املديرية
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قيمـة الغرامـة
( بالريال العماين )
3000
500
1000
500
500
1000
1000
500
500
3000
500
500

تابع ملحـــق رقـــم (  : ) 1قائمـة املخالفـات والغرامـات الإداريـة
م
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

نـــــوع املخالفــــة
�سكب الزيوت واملحروقات والأ�صباغ
على الطريق لكل مرت مربع
و�ضع �أي خملفات على الطرق ت�سبب
�ضررا بها �أو تعيق ال�سري عليها لكل مرت مربع
�إقامة املن�ش�آت �أو العوائق �أو الزراعة �أو احلفريات
�أو الأقوا�س فـي الطريق �أو �إحراماته دون ت�صريح
القيام ب�أعمال �أو �إن�شاءات فـي معابر الأودية
الواقعة �ضمن �إحرامات الطريق دون ت�صريح
�إن�شاء التقاطعات �أو املداخل
�أو املخارج على الطريق بدون ت�صريح
عــدم ردم احلفــر
و�إعادة احلالة �إىل ما كانت عليه بعد االنتهاء من العمل
قطع طبقات الأ�سفلت خمالفا للموا�صفات
ا�ستخدام املعدات املجنزرة �أو �أي معدة
�أخرى ت�سبب �ضررا و�إتالفا للطرق الأ�سفلتية
�إتالف عالمات حدود �إحرام الطريق
�أو زحزحتها من مكانها
عدم االلتزام باال�شرتاطــات العامة
�أو اخلا�صة لكل ت�صريح
القيام ب�أي خمالفة �أخرى ت�سبب �ضررا بالطريق
�أو مرافقه �أو �إحراماته وغري من�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة
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قيمـة الغرامـة
( بالريال العماين )
100
100
1000
1000
10000
1000
1000
1000
1000
1000
500

ملحــــق رقــــم ( ) 2
ر�ســــــوم الت�صاريـــــح

م

نــــوع الت�صريــــح

1

�إن�شاء التقاطعات
�أو املداخل �أو املخارج

قيمـــة
قيمـــة
�إ�صـدار الت�صريـح جتديـد الت�صريـح
( بالريال العماين ) ( بالريال العماين )
50

50

احلفــر والقطــع
2
على الطريق �أو بجانبه فـي �آن واحد

30

30

 3تركيب �أعمدة الإنارة على الطريق

20

20

4

احلفر بجانب الطريق

20

20

5

الزراعة والت�شجري

20

20

6

احلفر حتت الطريق

10

10

7

قطع الطريق الأ�سفلتي

10

10

8

تركيب لوائح الإعالنات
والالفت ــات اخلا�ص ــة

10

10
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1181

�سرطــة عمــان ال�سلطانيــة
قــرار
رقـم 2017/37
بتعديــل بعــ�ض اأحكــام الئحــة
تنظيـم ن�سـاط التخليـ�ض اجلمركـي ومهنـة مندوب خملـ�ض جمركـي
ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطانـي رقم  2003/67بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س
التعاون لـدول اخلليـج العربيـة ،
واإىل الئحة تنظيم ن�ساط التخلي�س اجلمركي ومهنة مندوب خمل�س جمركي ال�سادرة
بالقرار رقم ، 2010/5
واإىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامـة ،
تـقـــرر
املــادة االأولــــى
ي�ستبـدل مبلحــق جدول الر�سوم املرفق بالئحة تنظيم ن�ساط التخليـ�س اجلمركــي ومهــنة
مندوب خمل�س جمركي امل�سار اإليها امللحق املرفق .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار اأو يتعار�س مع اأحكامه .
املــادة الثالثــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .
�سدر فـي  10 :من جمـادى االأولـى 1438هـ
املوافـــــق  7 :من فربايــــــــــــــــــــر 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1181
ال�صادرة فـي 2017/2/12م
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الفريق  /ح�سن بن حم�سن ال�سريقي
املفتـ ـ ـ ــ�س العـ ـ ـ ــام لل�سرطـ ـ ـ ــة واجلمـ ـ ـ ــارك

اجلريدة الر�سمية العدد ()1181

ملحــق بجــدول الر�ســـوم
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

نـــوع اخلدمــــة
اإ�سدار اأو جتديد ترخي�س مزاولة ن�ساط
التخلي�س اجلمركي لل�ســركات
اإ�سدار اأو جتديد ترخي�س مزاولة ن�ساط
التخلي�س اجلمركي للمن�ساآت الفردية
اإ�سدار اأو جتديد ترخي�س مزاولة مهنة
مندوب خمل�س جمركي لل�س ـ ــركات
اإ�سدار اأو جتديد ترخي�س مزاولة مهنة
مندوب خمل�س جمركي للمن�ساآت الفردية
الدورات التدريبية لل�سركات ملدة خم�سة اأيام عمل
(لكل فـ ـ ــرد)
الدورات التدريبية للمن�ساآت الفردية ملدة خم�سة اأيام عمل
(لكل فـ ـ ــرد)
بدل فاقد اأو تالف لرتخي�س ن�ساط الرتخي�س اجلمركي
اأو لرتخي�س مزاولة مهنة مندوب خمل�س جمركي الواردة
فـي هذا امللحق  ،اأو التعديل فـي اأي من بيانات الرتخي�س
انتقال مندوب من منفذ اإىل اآخر لنف�س ال�سرك ــة
اإ�سافة �سريك جديد ملكتب التخلي�س اجلمركــي
افتتاح فرع جديد ملكتب التخلي�س اجلمركي لل�سركات
افتتاح فرع جديد ملكتب التخلي�س اجلمركي
للمن�ساآت الفردية
غرامة تاأخري جتديد مزاولة ن�ساط التخلي�س اجلمركي
عن كل �سهر (لل�سركات)
غرامة تاأخري جتديد مزاولة ن�ساط التخلي�س اجلمركي
عن كل �سهر (للمن�ساآت الفردية)
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مقـدار الر�سـم
(بالريال العماين)
()1000
()500
()100
()30
()100
()50
()10
()20
()50
()100
()50
()20
()10

قــرار
رقـم 2017/38
بتعديـل ر�سـوم اخلدمـات التـي تقدمهـا الإدارة العامـة للجمـارك
ا�ستنادا �إىل قانون ال�شرطة ال�صــادر باملر�سوم ال�سلطانــي رقـم , 90/35
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانـي رق ــم  2003/67بتطبيق قان ــون اجلم ــارك املوح ــد لــدول جمل ــ�س
التعاون لـدول اخلليـج العربيـة ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامـة ،
تـقـــرر
املــادة الأولــــى
ت�ستبدل الر�سوم التالية بر�سوم اخلدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك :
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

نـــوع اخلدمــــة

الر�سـم
(بالريال العماين)
()20
()5
()10
()15
()5

�إح�صاءات التجارة الدولية (ن�سخــة ورقيــة)
�إح�صاءات التجارة الدولية (ن�سخــة �إلكرتونيــة)
دليل التخلي�ص اجلمركي (ن�سخــة ورقيــة)
البيان اجلمركي (�شرك ــات)
البيان اجلمركي (�أفـ ــراد)
البيان اجلمركي الإح�صائي ال�صادر (� 3أطنان فما دون)
()1
للمنتجات (الزراعية  /احليوانية  /ال�سمكية)
()1000
خمازن الإيداع العامة (ر�سم �سنوي)
()1000
خمازن الإيداع اخلا�صة (ر�سم �سنوي)
ر�سم خدمة يتم حت�صيله بعد ()90
يومالأ�صلية ( )%2من قيمة الب�ضاعة
من تاريخ اال�سترياد لعدم تقدمي امل�ستندات ا
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املــادة الثانيــة
تفر�ض الر�سوم التالية على اخلدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك :
ت

نـــوع اخلدمــــة

1
2
3
4
5
6

دليل التعرفة اجلمركية (ن�سخة ورقية)
دليل التعرفة اجلمركية (ن�سخة �إلكرتونية)
قانون اجلمارك املوحد (ن�سخة ورقية �أو �إلكرتونية)
دليل الإجراءات اجلمركية (ن�سخة ورقية �أو �إلكرتونية)
دليل التخلي�ص اجلمركي (ن�سخة �إلكرتونية)
البطاقات اجلمركية لو�سائط النقل
ر�سم تخلي�ص جمركي على جميع ال�شاحنات املحملة
مبنتجات الك�سارات واملحاجر التي تعرب املنفذ البحري
�إ�صدار بدل فاقد للبطاقة اجلمركية لو�سائط النقل
طلب بدل فاقد �أي م�ستند ر�سمي ت�صدره اجلمارك
رمز امل�ستورد  /امل�صدر لل�شركات
ر�سم �إلغاء �أو تعديل بيان جمركي
ر�سم �إيداع �ضمان بنكي
ر�سم �إيداع �ضمان خطي
ر�سم �إ�صدار بيان جمركي مبوجب �ضمان بنكي/خطي
طلب تقارير للم�ستوردين من النظام الآيل للجمارك
طلب كلمة (م�ستخدم) للدخول �إىل النظام اجلمركي الآيل
�شهادة �إبحار ال�سفن (�شهادة الإبحار)
�شهادة �إبحار ال�سفن اخل�شبية (�شهادة الإبحار)
ر�سم �إعادة �إ�صدار �شيك  /منتهي /فاقد/تالف لل�شركات
ر�سم �إعادة �إ�صدار �شيك  /منتهي /فاقد/تالف للأفراد

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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الر�سـم
(بالريال العماين)
()20
()5
()5
()5
()5
()5
()5
()5
()10
()20
()10
()50
()50
()20
()20
()10
()10
()5
()20
()5

الر�سـم
نـــوع اخلدمــــة
ت
(بالريال العماين)
( )%0٫5من قيمة الب�ضاعة
اال�ستي ـ ــراد امل�ؤقـ ــت
21
� 22إعادة الت�صدير للب�ضاعة امل�سرتد عنها ال�ضريبة اجلمركية ( )%1من قيمة الب�ضاعة
الب�ضاعة املعفـية امل�ستوردة بحرا  /جوا
23
( )%0٫5من قيمة الب�ضاعة
( )%1من قيمة الب�ضاعة
الب�ضاعة املعفـية امل�ستوردة برا
24
()20
 25ر�سم خدمة املوافقة على جتزئة الإر�ساليات لكل بيان جمز�أ
� 7أطنان فما دون ()5
التحميل والتفريغ فـي املنافذ الربية (املناولة)
26
�أكرث من � 7أطنان ()10
 27مبيعات ال�سوق احلرة الواردة لل�سوق املحلي  ،يتم دفع
احلرةر�سم ( )%5من قيمة الب�ضاعة
اخلدمة من قبل ال�شركات العاملة فـي ال�سوق
مبيعات ال�سوق احلرة للب�ضائع اخلا�صة الواردة لل�سوق
 28املحلي للتبغ وم�شتقاته واخلمور  ،يتم دفع ر�سم اخلدمة ( )%100من قيمة الب�ضاعة
من قبل ال�شركات العاملة فـي ال�سوق احلرة
مطابقة الب�ضاعة داخل الدائرة اجلمركية
29
() 20
بناء على طلب العميل
املــادة الثالثــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  10 :من جمـادى الأولـى 1438هـ
املوافـــــق  7 :من فربايــــــــــــــــــــر 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1181
ال�صادرة فـي 2017/2/12م
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الفريق  /ح�سن بن حم�سن ال�شريقي
املفتـ ـ ـ ــ�ش العـ ـ ـ ــام لل�شرطـ ـ ـ ــة واجلمـ ـ ـ ــارك

قــرار
رقـــم 2017/73
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الأحوال املدنية
ا�ستنادا �إىل قانون الأحوال املدنية ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطـانـي رقــم ، 99/66
و�إىل الالئحة التنفيذيــة لقانـون الأحوال املدنية ال�صادرة بالقرار رقـم ، 2007/40
و�إىل موافقــة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه الـم�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولــــى
ي�ستبدل بالبند " ثانيا " من امللحق رقم ( " )1ر�سـوم �إ�صـدار وجتديـد وا�ستبـدال البطاقـات
وال�شهادات " املرفق بالالئحة التنفيذية لقانون الأحوال املدنية امل�شار �إليها  ،ما ي�أتي :
ثانيا  -ال�شهادات :
نـوع ال�شهـادة
�شهادة امليالد
�شهادة الوفاة
�إثب ــات قي ــد

ر�سـم الإ�صدار ر�سـم بدل فاقد/تالف ر�سـم ن�سخة طبق الأ�صل
ريــال واحــد
( )5ريـ ــاالت
ريـ ــاالن
ريــال واحــد
ريــال واحــد
بـ ــدون
ري ــاالن

املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  14 :مـن رجـــــــــب 1438هـ
املوافـــــق  12 :مـن ابـريـــــــل 2017م

الفريـق  /ح�ســـن بــن حم�ســن ال�شريقــي
املفت ــ�ش العام لل�شرطة واجلمـارك

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1190
ال�صادرة فـي 2017/4/16م
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قــرار
رقـم 2017/77
بتعديـل بعــ�ض �أحكـام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون �إقامـة الأجانـب
ا�ستنادا �إىل قانون �إقامة الأجانب ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانـ ــي رق ـ ــم ، 95/16
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأج ــانــب ال�صــادرة بالقــرار رقـ ــم ، 96/63
و�إىل موافقة وزارة املالي ـ ـ ـ ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامـة ،
تـقـــرر
املــادة الأولــــى
ي�ستبدل بن�ص البند (�/3أ) من املــادة ( )10من الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
املـ ــادة ( ) 10
(  / 3أ� ) ت�أ�شي ــرة زي ـ ــارة �سياحيـ ـ ــة
متنحها ال�سلطة املخت�صة للأجنبي الذي يرغب فـي دخول ال�سلطنة بق�صد ال�سياحة ،
وتخـول الت�أ�شيــرة حاملهــا الدخــول والإقامــة ف ــي البــالد مل ــدة �شه ــر  ،قابلـة للتمديــد
ملدة مماثلة  ،وتكون على النحو الآتي :
 متنحهــا ال�سلط ــة املخت�ص ــة مــن كافــة املناف ــذ القانونية لل�سلطنــة لرعايــا ال ــدولالتــي حتددهــا  ،وذلك بن ــاء عل ــى طلبهم  ،كمــا متنــح مبعرفــة ممثليــات ال�سلطنــة
باخلـ ـ ــارج .
 متنحهــا ال�سلطــة املخت�صــة لرعايا الدول التي حتددها  ،وذلك بناء على طلب�صاحب عمل حملي م�صرح له مبمار�سة الن�شاط ال�سياحي  ،وحتت م�س�ؤوليته
مقاب ـ ــل �ضم ـ ــان مال ـ ـ ــي حتـ ـ ــدده ال�سلطـ ـ ــة املخت�ص ـ ـ ــة  ،ي�صـ ـ ــدر بتحديـ ـ ــده قـ ـ ـ ــرار
مــن املفتــ�ش العــام .
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املــادة الثانيــة
ي�ستبدل بالت�سل�سل رقم ( )10من جدول ت�أ�شريات الدخول الوارد فـي �أوال من املــادة ()29
من الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها  ،الت�سل�سل الآتي :
ت

نـــوع الت�أ�شيــرة

الر�سـوم امل�ستحقـة
(بالريـال العمانـي)

10

ت�أ�شي ـ ـ ـ ـ ــرة زي ـ ـ ـ ـ ــارة �سياحي ـ ـ ــة

()20

املــادة الثالثــة
يلغــى الت�سل�ســل رقــم ( )9مــن جــدول ت�أ�شيــرات الدخــول ال ــوارد ف ــي �أوال م ــن امل ــادة ()29
من الالئح ــة التنفيذي ــة لقان ــون �إقام ــة الأجان ــب امل�ش ــار �إليها  ،كما يلغـى ك ــل م ــا يخال ــف
هــذا القـرار � ،أو يتعــار�ض مــع �أحكام ــه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  18 :مـن رجـــــــــب 1438هـ
املوافـــــق  16 :مـن ابريــــــــل 2017م
الفريـق  /ح�ســـن بــن حم�ســن ال�شريقــي
املفت ــ�ش العام لل�شرطة واجلمـارك

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1191
ال�صادرة فـي 2017/4/23م
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قــــرار
رقــم 2017/204
بتعديـل بعـ�ض �أحكــام الالئحــة التنفيذيــة لقانــون �إقامــة الأجانـب
ا�ستنادا �إىل قانون �إقامة الأجانب ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ـ ــم ، 95/16
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأج ــانـب ال�صــادرة بالق ــرار رقـ ـ ــم ، 96/63
و�إىل موافقة وزارة املاليـ ـ ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جتـرى التعديـالت املرفقـة علـى الالئحـة التنفيذيـة لقانـون �إقامـة الأجانـب امل�شـار �إليهـا .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�ش ــر ه ــذا الق ــرار فــي اجلري ــدة الر�سمي ــة  ،ويعمـ ــل ب ــه بعـ ــد م�ضـ ــي ( )30ثالث ــني يومــا
مــن تاريــخ ن�شــره .
�صـدر فـي  27 :من حمـــــــــرم 1439هـ
املوافـــــق  18 :من �أكتوبــــــر 2017م
الفريــق  /ح�ســـن بـــن حم�ســــن ال�شريقـــي
املفتـ ــ�ش العــام لل�شرطـ ــة واجلمــارك
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1215
ال�صادرة فـي 2017/10/22م
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تعديــالت علــى بعــ�ض �أحكــام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون �إقامـة الأجانـب
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�ص البند (  ) 1من املـادة (  ) 2من الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
 - 1املنافــذ اجلويــة :
مطـار م�سقـط الدولـي  ،مطـار �صاللـة  ،مطـار �صحـار .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بن�ص البند ( �/3أ ) من املـادة (  ) 10من الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
املـادة (  / 3 ( : ) 10أ� ) ت�أ�شيــرة زيــارة �سياحيــة  ،وتنق�ســم �إلــى :
 - 1ت�أ�شيــرة زيــارة �سياحيــة ملــدة �شهــر :
متنحها ال�سلطة املخت�صة للأجنبي الذي يرغب فـي دخول ال�سلطنة بق�صد ال�سياحة ،
وتكــون �صاحلـة ملــدة �شهــر  ،وقابلة للتمديــد ملــدة مماثلــة  ،وتخول حاملهــا الدخول
والإقامة فـي ال�سلطنة خالل فرتة �سريانها  ،وتكون على النحو الآتي :
 متنحهــا ال�سلطــة املخت�ص ــة مــن كاف ــة املنافذ القانونية لل�سلطنة لرعايا الدولالتي حتدده ــا  ،وذلــك بنــاء علــى طلبهــم  ،كمــا متنــح مبعرفــة ممثلي ــات ال�سلطن ــة
فـ ــي اخلارج .
 متنحها ال�سلطــة املخت�صــة لرعايــا الــدول التي حتددهــا  ،وذلك بناء على طلب�صاحب عمل حملي م�صرح له مبمار�سة الن�شاط ال�سياحي  ،وحتت م�س�ؤوليته
مقابل �ضمان مايل ي�صدر بتحديده قرار من املفت�ش العام .
 - 2ت�أ�شيــرة زيــارة �سياحيــة ملــدة عـــام :
متنحها ال�سلطة املخت�صة للأجنبي الذي يرغب فـي دخول ال�سلطنة بق�صد ال�سياحة ،
وتكون �صاحلة ملــدة عــام  ،وتخول حاملها دخول ال�سلطنة �أكرث من مرة خــالل فتــرة
�سريانها  ،والإقامة فيها ملـدة ال تزيد على �شهر فـي كل مرة  ،وتكون على النحو الآتي :
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 متنحهــا ال�سلطــة املخت�صــة مــن كافــة املنافــذ القانونيــة لل�سلطنــة لرعايــا الــدولالتي حتدده ــا  ،وذلــك بن ــاء علــى طلبهــم  ،كم ــا متنــح مبعرفــة ممثلي ــات ال�سلطن ــة
فـي اخلارج .
 متنحهــا ال�سلطـة املخت�صـة لرعايـا الـدول التـي حتددهـا  ،وذلـك بنـاء علـى طلـب�صاحـب عمـل حملـي م�صـرح لـه مبمار�سـة الن�شـاط ال�سياحـي  ،وحتـت م�س�ؤوليتـه
مقابل �ضمان مايل  ،ي�صدر بتحديده قرار من املفت�ش العام .
املــادة ( ) 3
ي�ستبدل بجدول ت�أ�شريات الدخول الوارد فـي �أوال من املــادة (  ) 29من الالئحة التنفيذية
لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها  ،اجلدول الآتي :
ت

نــوع الت�أ�شيــرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ت�أ�شيــرة مــالك
ت�أ�شيــرة التحــاق مبــالك
ت�أ�شيــرة البحــث العلمــي
ت�أ�شي ــرة م�ستثم ــر
ت�أ�شي ــرة التح ــاق
ت�أ�شي ــرة عائلي ــة
ت�أ�شي ــرة درا�سي ــة
ت�أ�شي ــرة عم ــل
ت�أ�شيـرة زيـارة �سياحيـة ملــدة �شهـر
ت�أ�شيـرة زيـارة �سياحيـة ملــدة عـام
ت�أ�شيــرة زيــارة املقيمــني
فــي جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة

11
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الر�سوم امل�ستحقة
( بالريال العماين )
( ) 50
( ) 50
( ) 50
( ) 50
( ) 30
( ) 30
( ) 30
( ) 20
( ) 20
( ) 50
()5

ت
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

نــوع الت�أ�شيــرة
ت�أ�شيـرة زيـارة ركـاب ومالحـي
ال�سفن ال�سياحية ملــدة ثمان و�أربعني �ساعة ف�أقل
ت�أ�شرية زيارة ركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحية
ملــدة تزيد على ثمان و�أربعني �ساعة وال تتجاوز ع�شرة �أيام
ت�أ�شرية زيارة ركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحية ملــدة �شهر
ت�أ�شيـرة زيـارة جلهـة ر�سميـة
ت�أ�شيـرة زيـارة الأقـارب والأ�صدقـاء
ت�أ�شيـرة الرحـالت املتعـددة
الت�أ�شي ــرة ال�سريع ــة
ت�أ�شيــرة التعاقــد للعمــل
ت�أ�شيــرة الــفرق الفنيــة
ت�أ�شيــرة العبــور ( بــري  ،جــوي )
ت�أ�شيــرة عبــور البحــارة
ت�أ�شيـرة �سائقـي ال�شاحنـات �أو احلافـالت

الر�سوم امل�ستحقة
( بالريال العماين )
جمــانا
()5
( ) 20
( ) 20
( ) 20
( ) 50
( ) 30
( ) 20
( ) 20
()5
()5
( ) 20

24

ت�أ�شيــرة عمــل م ؤ�قــت

25

ت�أ�شيــرة مرافقــي مواطنــي
دول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة

26

ت�أ�شيـرة الدخـول فــي الأحـوال الطارئـة

( ) 20
()5
ويراعى فـي حت�صيل
الر�سم تطبيق مبد�أ
املعاملة باملثل
( ) 15

27

ا�ستبــدال ت�أ�شيــرة العمــل

( ) 20
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الهيئــة العامـــة حلمايـــة امل�ستهلـك
قـــرار
رقــم 2017/77
ب�إ�صــدار الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون حمايــة امل�ستهـــلك
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 الالئحة التنفـيذية لقانون حماية امل�ستهلك ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2007/49
و�إىل موافقة جمل�س الوزراء ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــرر
املــادة الأولـــى
يعمـل بالالئحـة التنفـيذيـة لقانـون حمايــة امل�ستهــلك املرفقــة .
املــادة الثانيــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2007/49امل�شار �إليه  ،كما يلغى كــل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  10 :من جمادى الثانية 1438هـ
املـوافــــق  9 :من مـــــــــــــــــــــار�س 2017م
د � .سعيــــــد بن خميـــــــ�س بن جمعـــــــة الكعبـــــي
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1185
ال�صادرة فـي 2017/3/12م
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الالئحــة التنفـيذيـة لقانــون حمايــة امل�ستهــلك
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون حماية امل�ستهلك امل�شار �إليه  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى
املحدد قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1القانــون :
قانون حماية امل�ستهلك .
 - 2الإدارة املخت�صــة :
التق�سيم الإداري املخت�ص بالهيئة  ،املعني بتطبيق �أحكام القانون  ،والالئحة .
 - 3اال�ستدعـــاء :
�إج ــراء تقـ ــوم ب ــه الهيئــة � ،أو املزود  ،ل�سحب �سلعة � ،أو وقف خدمــة � ،إذا كان بهـا عيب ،
�أو غري مطابقة للموا�صفات القيا�سية  ,وكان من �ش�أنها الإ�ضرار بامل�ستهلك .
 - 4ال�ضمــــان :
�إقرار كتابي �صــادر من املــزود � ،أو الوكيل التجاري �أو املعلن � ،أو ممــن ميثلهم  ،بخلــو
ال�سلع ــة � ،أو اخلدم ــة  -مو�ض ــوع ال�ضم ــان  -من العيــوب  ،ومطابقتهــا للموا�صف ــات
القيا�سية  ،وتعهده با�ستبدالها � ،أو �إرجاعها ورد قيمتها � ،أو ب�إ�صالح �أي خلل �أو عطل
يطر أ� عليها خالل مدة ال�ضمان .
 - 5التعاقــد عن بعــد :
العقد املربم بني املزود وامل�ستهلك با�ستخدام �إحدى الو�سائل الإلكرتونية .
املــادة ( ) 2
ملجل�س الوزراء اقرتاح التعديالت الالزمة على �أحكام الالئحة  ،وعلى رئي�س املجل�س اتخاذ
�إجراءات تعديلها .
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املــادة ( ) 3
تعد ال�سلعة مغ�شو�شة فـي �أي من احلاالت الآتية :
�1 -1إذا �أدخ ــل عليهـ ــا تغيي ــر � ،أو تعدي ـ ــل  ،بـ ـ ـ�أي طريق ـ ــة فـ ــي عدده ـ ــا � ،أو مقداره ـ ـ ــا ،
�أو قيا�سها � ،أو كيلـه ــا � ،أو وزنه ــا � ،أو طاقتهـا � ،أو عيارها � ،أو ذاتيتهــا � ،أو حقيقتها ،
�أو طبيعته ـ ــا � ،أو �صفاته ــا � ،أو عنا�صرهـ ـ ــا � ،أو �أ�صلهـ ــا � ،أو من�ش�أها � ،أو تركيبتهـ ــا ،
�أو تاري ــخ �صالحيته ــا � ،أو خ�صائ�صها � ،أو فـي بياناتها � ،أو كميتها .
�2 -2إذا متت �إعادة تعبئتها فـي عبوات �أخرى .
3 -3الإعالن عنها � ،أو الرتويج لها مبا يخالف حقيقتها .
4 -4ا�ستعم ــال �أوان � ،أو �أوعيــة � ،أو �أغلفــة � ،أو عــبوات � ،أو مل�صق ــات � ،أو مطبوعــات غيــر
مطابق ـ ــة للموا�صفـ ـ ــات القيا�سيـ ــة � ،أو معيبـ ــة � ،أو �ضـ ــارة بال�صح ـ ـ ــة وال�سالم ـ ــة ،
فـي جتهيز �أو حت�ضري ما يكون معدا للبيع من ال�سلع .
املــادة ( ) 4
تعد ال�سلعة فا�سدة فـي �أي من احلاالت الآتية :
�1 -1إذا كانت غري �صاحلة لال�ستغالل � ،أو لالنتفاع � ,أو اال�ستعمال � ،أو اال�ستهالك .
� 2 -2إذا انتهت فرتة �صالحيتها .
�3 -3إذا تغريت خوا�صها الطبيعية � ،أو مكوناتها .
�4 -4إذا ظهرت عليها عالمات ف�ساد � ،أو تلف .
�5 -5إذا ثبت �أنها فا�سدة نتيجة فح�صها .
املــادة ( ) 5
تع ــد ال�سلع ــة مقل ــدة �إذا كانــت تت�شاب ــه فـي ال�شكل م ــع مثيالتها الأ�صليــة  ،وتختلــف عنه ــا
فـي جودتها  ،وت�ضلل امل�ستهلك عن م�صدرها � ،أو نوعها � ،أو تركيبها � ،أو عنا�صرها � ،أو كميتها ،
�أو �شكلها � ،أو قيمتها .
املــادة ( ) 6
يجب على الرئي�س  -بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية � -أن ي�صدر قرارا بوقف تقدمي
اخلدمة � ،أو تداول ال�سلعة � ،أو �إتالفها � ،إذا كان الإتالف هو الو�سيلة الوحيدة لو�ضع حد
للخطر الناجم عنها  ،وذلك فـي حال توافر معيار �أو �أكرث من املعايري الآتية :
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1 -1قيام خطر وقع � ،أو يو�شك �أن يقع بناء على معلومات م�ؤكدة .
2 -2عدم تطابق ال�سلعة � ،أو اخلدمة مع املوا�صفات القيا�سية � ،أو �إذا كانت مغ�شو�شة ،
�أو فا�سدة � ،أو مقلدة � ،أو غري م�صرح بتداولها .
�3 -3إذا كان ا�ستخدام ال�سلعة � ،أو اخلدمة ي�شكل خطرا على �صحة و�سالمة امل�ستهلك
�أو �أمواله .
4 -4وجود درا�سات � ،أو بحوث علمية � ،أو نتائج خمربية ت�ؤكد �ضرر ال�سلعة � ،أو اخلدمة
على امل�ستهلك �أو �أمواله .
5 -5وجود بالغات �أو �شكاوى على ال�سلعة �أو اخلدمة  ،بعد الت�أكد من �صحتها .
املــادة ( ) 7
يج ــب عل ــى رئي�س املجل ــ�س  ،وبعد موافقة املجل�س وجمل�س الوزراء  ،فـي حال حدوث حالة
من احلاالت املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )9من القانون  ،اتخاذ �إجراءات وقتية لوقف
الزيادة امل�ستمرة فـي الأ�سعار � ،أو تقلي�صها �أو خف�ضها  ،وي�صدر بها قرار  ،يحدد فـيه �شروط
تداول ال�سلع واخلدمات  ،و�أ�سعارها  ،وفرتة �سريانه  ،ويجوز متديد فرتة �سريان القرار
لفرتة �أو فرتات �أخرى  ،وبذات الإجراءات  ،فـي حالة ا�ستمرار الظروف واحلاالت املن�صو�ص
عليها فـي املــادة ( )9من القانون .
املــادة ( ) 8
يجــب عل ــى رئي ــ�س املجلــ�س عند تقديــر الزي ــادة غري الطبيعية فـي الأ�ســعار  ،وفقــا لأحك ــام
املــادة ( )9من القانون � ،أن ي�ستند على الأ�س�س الآتية :
 1 -1عدم توافر ال�سلعة .
2 -2ن�سبة الت�ضخم فـي ال�سلطنة .
� 3 -3سعر ال�سلعة � ،أو اخلدمة فـي الفرتات ال�سابقة .
4 -4امل�ستوى العام للأ�سعار فـي ال�سلطنة  ،وفـي الدول املجاورة .
�5 -5سعر ال�سلعة �أو اخلدمة فـي ال�سلطنة  ،وفـي الدول املجاورة .
6 -6معدل ن�سبة الزيادة فـي �سعر ال�سلعة �أو اخلدمة .
7 -7قيمة �صرف العملة الأجنبية وقت ا�سترياد ال�سلعة � ،أو املواد الأولية .
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�8 -8شكاوى امل�ستهلكني �إىل الهيئة .
9 -9ارتفاع الأ�سعار فـي بلد املن� أش� .
10 10ارتفاع تكاليف ال�شحن والنقل .
11 11ارتفاع �أ�سعار الطاقة .
12 12مدى وجود مناف�سة � ،أو احتكار ح�سب القوانني املعمول بها .
املــادة ( ) 9
فـي حــال ن�شــوب خ ــالف بني امل ــزود وامل�سته ــلك  ،يجوز للإدارة املخت�صة اال�ستعانة بخبيــر
لإبداء ر�أيه الفني  ،و�إعداد التقرير ب�ش�أن اخلالف القائم بني امل�ستهلك واملزود .
ويتحمل امل�ستهلك نفقة �أتعاب اخلبري  ،وفـي حال �صدور حكم ق�ضائي نهائي ل�صاحله يحق
له املطالبة ب�أتعاب اخلبري .
املــادة ( ) 10
يج ــوز للهيئ ــة أ�خ ــذ عين ــات جماني ــة من ال�سل ــع الت ــي تعــر�ض �صحة امل�ستهــلك و�سالمته ،
�أو �أمواله للخطر  ،لفح�صها  ،وفقا للآتي :
�1 -1أن تكون العينات بالعدد الكافـي  ،وبح�ضور املزود � ،أو من ميثله � ،أو ب�أي من العاملني
لديه .
� 2 -2أن يتم �إحالة العينات �إىل املختربات احلكومية � ،أو املختربات املعتمدة .
�3 -3إذا كانــت ال�سلعــة امل�شتب ــه فـيه ــا  ،من ال�سلع القابلة للتلــف ال�سريــع  ،ت�أخــذ العينــة
�صفة اال�ستعجال للفح�ص املخربي .
ويلتزم املزود بتكاليف الفح�ص ومطابقة العينات � ،إذا تبني عدم �صالحيتها .
الف�صــل الثانـــي
حقـــوق امل�ستهـــلك
املــادة ( ) 11
للرئي�س اتخاذ كافــة الإجـراءات التي من �ش�أنها �ضمان حقوق امل�ستهلك  ،وتنظي ــم نزاهــة
املعامالت  ،ب�صورة حترتم فـيها القواعد العامة املتعلقة ب�سالمة ال�سلع واخلدمات  ،والتثبت
من مدى مطابقتها للموا�صفات القيا�سية  ،وله ب�صفة خا�صة اتخاذ ما ي�أتي :
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�1 -1إ�صــدار حتذي ــرات �أو تنبيهات �أو اتخ ــاذ �أي احتياطـ ــات يعلن عنه ــا  ،ويع ــرف به ــا
امل�ستهلك .
�2 -2إلزام املزود ب�إرجاع ال�سلع ق�صد �إبدالها �أو تغيريها � ،أو رد ثمنها كليا �أو جزئيا .
املــادة ( ) 12
يجب على املزود ت�سليم امل�ستهلك فاتورة تثبت �شراءه لل�سلع ــة � ،أو تلقيــه للخدمــة � ،س ــواء
�أطلــب ذلك � ،أم لــم يطلب ــه  ،و�أن تكون الفات ــورة باللغة العربيــة  ،ويجــوز لــه ا�ستخــدام لغ ــة
�أخرى �أو �أكرث �إىل جانب اللغة العربية .
ويج ــب �أن تت�ضم ــن الفاتــورة البيانات الأ�سا�سية اخلا�صــة بال�سلعــة �أو اخلدمــة  ،بالإ�ضاف ــة
�إىل البيانات الآتية :
1 -1ا�س ــم امل ــزود  ،وا�ســم حملــه التج ــاري  ،ورقــم القيــد فـي ال�سجل التجــاري  ،وكاف ــة
بياناتهما .
 2 -2تاريخ التعاقد على ال�سلعة � ،أو اخلدمة .
�3 -3سعر ال�سلعة � ،أو اخلدمة  ،ونوعها  ،ومقدار ال�ضريبة �إن وجدت .
4 -4كمية ال�سلعة من حيث العدد � ،أو الوزن � ،أو احلجم .
5 -5ميعاد الت�سليم � -إن وجد  -وكيفـية تنفـيذه .
6 -6توقيع وختم املزود � ،أو من ميثله قانونا .
7 -7مدة ال�ضم ــان � ،أو مــدة ال�صيان ــة � ،أو اخلدمة املجانيــة  ،ونوعهــا بح�ســب طبيع ــة
ال�سلعة �أو اخلدمة  ،ويجوز حتديدها فـي م�ستند م�ستقل .
املــادة ( ) 13
مع عدم الإخالل ب�أحكام املــادة ( )12من الالئحة  ،يجب �أن تت�ضمــن الفاتــورة التــي تثبــت
�شراء ال�سلعة �أو تلقي اخلدمة بالتق�سيط البيانات الآتية :
�1 -1إجمايل مبلغ التق�سيط .
2 -2ن�سبة الربح  ،وكيفـية احت�سابه .
3 -3تاريخ بدء احت�ساب الربح .
4 -4عدد الأق�ساط  ،وقيمة كل ق�سط .
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5 -5مدة التق�سيط .
6 -6اجلزاءات الت ــي تف ــر�ض على امل�سته ــلك فـ ــي حال ــة التخل ــف عن دف ــع الأق�سـ ــاط ،
�أو الت�أخري فـي �سدادها .
7 -7حقوق والتزامــات طرفــي التعاقــد املتعلقــة بامللكيــة والت�صــرف بها فـي �أثن ــاء فتــرة
التق�سيط .
املــادة ( ) 14
يجب على املزود الت�أكد من اطالع امل�ستهلك على البيانات امل�شار �إليها فـي املادتني ( 12و )13
من الالئحة  ،وقبوله لها .
املــادة ( ) 15
�إذا �شاب �أيا من ال�سلــع الواردة فـي امللحق رقم ( )2املرفق بالالئحة عيــب � ،أو كانــت ه ــذه
ال�سلع غري مطابقة للموا�صفات القيا�سي ــة � ،أو الغر�ض الذي مت التعاقد من �أجلــه  ،يحـ ــق
للم�سته ـ ــلك ا�ستبـ ــدال ال�سلعـ ــة � ،أو �إعادتهـ ـ ــا وا�ست ــرداد قيمتهـ ــا دون �أي تكلف ـ ــة �إ�ضافـيـ ــة ،
�أو �إ�صالحها  ،وذلك وفقا للآتي :
�1 -1أن يطلب امل�ستهلك ا�ستبدال ال�سلعة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
ت�سلمه ال�سلعة .
� 2 -2أن يطلب امل�ستهلك �إعادة ال�سلعة وا�سرتداد قيمتها خالل مدة ال�ضمان �إن وجدت .
�3 -3أن يطلب امل�ستهلك �إ�صالح العيب خالل مدة ال�ضمان .
�4 -4أن يقدم امل�ستهلك ما يثبت �شراء ال�سلعة من املزود .
� 5 -5أال يكون العيب ناجتا عن �سوء ا�ستعمال امل�ستهلك لل�سلعة .
�6 -6أن يوفر املزود للم�ستهلك �سلعة بديلة ت�ؤدي الغر�ض ذاته  -فـي حال ما �إذا اختار
امل�سته ــلك �إ�صـ ــالح العيـ ــب  -وذلك �إىل �أن يت ــم �إ�صالح العيــب  ،وفـي حــال ف�شلــه
فـي �إ�صالح العيب ذاته لثالث مرات  ،يتم ا�ستبدال ال�سلعة � ،أو ا�سرتجاعها ورد
القيمة  ،خم�صوما منها قيمة ا�ستهالك ال�سلعة وفقا لل�ضوابط التي حتددها
الهيئة  ،وذلك بح�سب اختيار امل�ستهلك .
وللرئي�س �أن ي�صدر قرارا بتحديد ال�سلع التي ال يحق للم�ستهلك ا�سرتجاعها  ،ورد قيمتها .
وت�سري الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه املــادة فـي حال اكت�شاف امل�ستهلك �أكرث من عيب
فـي ال�سلعة �أو اخلدمة ذاتها .
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املــادة ( ) 16
للم�ستهلك  ،فـي حالة ا�ستبدال ال�سلعة � ،أو �إعادتها وا�سرتداد قيمتها  ،وفقا للأحكام املن�صو�ص
عليها فـي املــادة ( )15من الالئحة  ،احلق فـي التعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقت به .
املــادة ( ) 17
يكون حتديد قيمة ال�ضرر الذي حلق بامل�ستهــلك نتيجة �شرائه ال�سلعة املعيبة � ،أو الإخالل
فـي تقدمي اخلدمة  ،والقيمة التـي يجب علــى امل ـ ــزود دفعها �إليه � ،إما باالتفاق بني امل�ستهلك
واملـ ــزود  ،و�إم ــا باللج ــوء �إىل الهيئــة وفقــا للآليـ ــة التـ ــي ي�صـ ــدر بهـ ــا قـ ــرار مـ ــن الرئي�س ،
�أو إ�لــى املحكمــة املخت�صــة .
الف�صــل الثالـــث
التزامـــات وواجبــات املـــزود
املــادة ( ) 18
تعد حقوق امل�ستهــلك املن�صو�ص عليها فـي القانون التزامات على املــزود  ،وعليــه الوف ــاء الكامل
بها  ،وبااللتزامات النا�شئة عن �أي اتفاق يجريه مع امل�ستهلك ب�ش�أن �سلعة �أو خدمة ما .
املــادة ( ) 19
يحظر على املزود ما ي�أتي :
1 -1تداول �سلع مغ�شو�شة � ،أو فا�سدة � ،أو مقلدة � ،أو غري م�صرح بتداولها � ،أو ممار�سة
�أو حماولة ممار�سة الغ�ش � ،أو الدعاية لها � ،أو التدلي�س  ،ال�ستعمال هذه ال�سلعة ،
بوا�سطة �إعالنات � ،أو مطبوعات � ،أو ن�شرات � ،أو �أي و�سائل �أخرى .
2 -2خداع �أو حماولة خداع امل�ستهلك ب�أي و�سيلة كانت  ،فـي حقيقة � ،أو طبيعة � ،أو نوع ،
�أو م�صدر � ،أو تركيب � ،أو نفع � ،أو عنا�صر �أي �سلعة �أو خدمة .
3 -3ت�سليم امل�ستهلك �سلعة غري التي مت االتفاق ب�ش�أنها � ،أو ت�سليمه كمية منها بخالف
ما اتفق عليه � ،أو القيام بخدمة مغايرة ملــا اتفق عليه .
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4 -4عدم الإعالن عن �أي خطــر فور اكت�شافه ي�ؤثر على ال�سالمة  ،عند ا�ستعمال �أي
�سلعة � ،أو تقدمي �أي خدمة � ،أو عدم بيان طريقة اال�ستعمال �أو االحتياطات الالزمة
لل�سلع التي تتطلب طبيعتها ذلك .
5 -5عدم توفـري ال�سلعة عند حلول ميعاد ت�سليمها � ،أو عدم القيام باخلدمة املتفق
عليها � ،أو عدم �إمتامها فـي الوقت املحدد لإنهائها .
6 -6ا�ستعمال موازين � ،أو مكاييل � ،أو مقايي�س � ،أو دمغات � ،أو �أختام � ،أو �آالت فح�ص
غري �سليمة � ،أو مغ�شو�شة .
7 -7ا�ستعمال طرق � ،أو و�سائل من �ش�أنها جعل عملية وزن � ،أو كيل � ،أو قيا�س � ،أو فح�ص
ال�سلعة غري �صحيحة .
�8 -8إعط ــاء � ،أو ا�ستعمـال �شهـ ــادات � ،أو بيان ــات تك ــون مدل�ســة � ،أو مـزورة � ،أو خاطئة ،
�أو الإيه ــام خالفا للواقــع �أن ال�سلع ــة � ،أو اخلدمة تت�ضمن �شهادة جــودة م�ضمونــة
من قبل اجلهات املخت�صة .
9 -9عدم بيان �شروط البيع  ،وكيفـية ا�ستعمال الأجهزة الكهربائية  ،وامليكانيكية ،
والإلكرتونية .
10 10الإعالن عن �سلع � ،أو خدمات � ،إذا كان من �ش�أن ذلك �أن يوقع امل�ستهلك فـي اخلط�أ
�أو الت�ضليـل � ،س ــواء فـيما يتعلق ب�أحد عنا�صــر ال�سلعــة � ،أو كميــة العنا�ص ــر النافع ــة
بها � ،أو نوعيتها � ،أو بياناتها .
11 11زيـ ــادة الأ�سع ــار عنـ ــد ظهـ ــور �أزم ــة � ،أو جائح ــة طبيعي ــة � ،أو ظـ ــروف ا�ستثنائي ـ ــة ،
�أو و�ضعية خا�صة غري عادية بال�سوق .
12 12تقا�ضي ثمن ( عن ال�سلعة ) �أعلى من الثمن املعلن عنه .
13 13عدم �إف�صاح املزود للم�ستهلك �أن ال�سلعة م�ستعملة � ،أو �أن بها عيبا .
14 14عدم و�ضع الأ�سعار على ال�سلعة � ،أو اخلدمة املقدمة .
15 15االنتقا�ص من حقوق امل�ستهلك  ،ومن التزامات املزود املن�صو�ص عليها فـي القانون
والالئحة .
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املــادة ( ) 20
يع ــد باطـ ــال كل �شرط من �ش�أنه �إعفاء املزود مــن م�س�ؤوليتـ ــه املدني ــة جت ــاه امل�سته ــلك ،
و�أي �شرط من ال�شروط الآتية � ،سواء وردت هــذه ال�شروط فـي من ــاذج عق ــود � ،أو وثائ ــق ،
�أو م�ستن ــدات � ،أو فواتي ــر ال�شــراء � ،أو مالحظ ــات � ،أو �إعالنــات � ،أو مذكرات تتعل ــق بالعمل
التجاري � ،أو على واجهة املحل � ،أو مطبوعة على الب�ضاعة :
1 -1و�ضع عبارة " الب�ضاعة املبيعة ال ترد وال ت�ستبدل " .
2 -2حتديد فرتة زمنية لإرجاع ال�سلعة ( �أقل من املحدد قانونا ) .
3 -3عدم ا�سرتداد امل�ستهلك للثمن عند �إعادته لل�سلع املعيبة .
4 -4توجي ــه امل�ستهــلك للتعامل مــع �شرك ــات متوي ــل �أو ت�أمــني بعينه ــا  ،عن ــد ال�ش ــراء
بالتق�سيط .
5 -5و�ضع �شرط بت�سلم املزود لكامل الثمن قبل ت�سليمــه ال�سلع ــة �أو تقدمي ــه للخدمــة
حمل التعاقد � ،إذا كان ت�سليم ال�سلعة �أو تقدمي اخلدمة ال يتم مبجرد التعاقد .
6 -6و�ضع �شروط ب�ضرورة �إجراء �صيانة �أو �إ�صالح ال�سيارات فـي الوكالة خالل فرتة
زمنية معينة  ،وعدم �إجراء �أي �صيانة �أو �إ�صالح خارج الوكالة .
�7 -7أن يقت�صر ال�ضمان على ال�سلعة نف�سها دون حتمل ال�ضامن �أجرة اليد العاملة ،
وغريها من الإ�ضافات املتعلقة بال�سلعة ذاتها .
 8 -8عدم م�س�ؤولية املزود عن ال�سلعة فـي �أثناء فرتة ال�صيانة .
�9 -9أي عبارة ي�ضعها املزود للتن�صل من امل�س�ؤولية .
10 10عدم ا�سرتداد امل�ستهلك للثمن فـي حال عدوله عن اخلدمة .
ويجوز للمزود خ�صم مبلغ ال يجاوز ( )%3ثالث ــة باملائ ــة م ــن قيم ــة اخلدم ــة فـي حالة
عدول امل�ستهلك عن اخلدمة .
املــادة ( ) 21
يحظر على املزود تداول �أي �سلعة � ،أو تقدمي �أي خدمة  ،قبل ا�ستيفاء كافة ال�شروط
اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة املن�صو�ص عليها فـي القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة
 بح�سب طبيعة كل �سلعة �أو خدمة  -واحل�صول على الرتاخي�ص �أو املوافقات من اجلهاتاملعنية  ،بالإ�ضافة لل�شروط الآتية :
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1 -1مطابقة ال�سلعة للموا�صفات القيا�سية .
2 -2توافر عنا�صر اجلودة  ،مبا ي�ضمن حتقق الغاية املرجوة من ال�سلعة �أو اخلدمة .
3 -3خلو ال�سلعة �أو اخلدمة من �أي �أخطار �أو �أ�ضرار مت�س ب�سالمة و�صحة امل�ستهلك
�أو �أمواله .
املــادة ( ) 22
يجب على املزود  -فـي حال تداول ال�سلع � ،أو اخلدمات  ،التي ي�ؤدي ا�ستعمالها بطريقة
خاطئة �إىل الإ�ضرار ب�سالمة امل�ستهلك � ،أو �أمواله  -االلتزام بالآتي :
�1 -1أن يقدم عن ال�سلعة �أو اخلدمة املقدمة حتذيرا وا�ضحا  ،وحمددا باللغتني العربية
والإجنليزية .
2 -2التعريف بطريقــة ا�ستعمال ال�سلعــة �أو اخلدمــة  ،واالحتياطــات الواجب اتخاذها
عنــد اال�ستعمــال  ،وكيفـية الوقايــة من الأ�ضرار املحتملة  ،و�سب ــل الع ــالج م ــن �أي
�ضرر ينتج عنها  ،وذلك بح�سب طبيعة كل �سلعة �أو خدمة .
3 -3توفـري جميع �أجزاء ال�سلعة لرتكيبها �إذا كانت مفككة  ،وتوفـري فني متخ�ص�ص
لرتكيبها عند احلاجة .
�4 -4أن تكون جميع البيانات امل�شار �إليها فـي البندين ( 1و  )2من هذه املــادة مكتوبة
باللغت ــني العربيـ ــة والإجنليزيـ ــة علـ ــى العبـ ــوة � ،أو الغـ ــالف اخلارجـ ــي لل�سلعـ ــة ،
�أو الكتيب داخل ال�سلعة .
املــادة ( ) 23
يج ــب علــى املـ ــزود �أن يبــني  -وب�شك ـ ــل ظاهــر عل ــى ال�سلع ــة �أو عبوتهــا  -البيان ــات الآتيـ ــة ،
بالإ�ضافة �إىل البيانات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )19من القانون :
1 -1البيان ــات املتعلق ــة مب�صــدر ال�سلع ــة  ،وطبيعته ــا  ،ونوعها  ،و�صفاتهــا اجلوهرية ،
وتركيبتها  ،وعنا�صرها .
2 -2التعريف بطريقة اال�ستخدام  ،واالحتياطات الواجب اتخاذها عند اال�ستعمال .
�3 -3أن تكـ ــون البيانـ ــات مكتوبـ ــة ب�شك ــل وا�ض ــح ومق ــروء  ،وبطريقــة تتعــذر �إزالته ــا ،
و�أن تكون اللغة العربية �إحدى اللغات التي تكتب بها تلك البيانات .
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املــادة ( ) 24
يج ــب �أن تكت ــب �أ�سعار البيع على ال�سلع ذاتهــا � ،أو غالفهــا � ،أو وعائهــا  ،و إ�بــراز هــذا ال�سعــر
ب�شكل وا�ضح  ،ي�سهل التعرف عليه .
ويجب و�ضع قائمة ب�أ�سعار ال�سلع واخلدمات املعمول بها فـي مكان بارز فـي �أماكن الإقامة
واملطاعم واملقاهي واملحالت املماثلة  ،مت�ضمنة مقدار ال�ضريبة �إن وجدت  ،على �أن تكون
اللغة العربية �إحدى اللغات التي تكتب بها .
املــادة ( ) 25
تعد ال�سلع الواردة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بالالئحة  ،من ال�سلع التي ال ميكن كتابة
البيانات عليها .
ويجب �أن يرفق بال�سلع املحددة فـي هذا امللحق ن�شرة تت�ضمن البيانات امل�شار �إليها فـي املــادة
( )19من القانون  ،واملــادة ( )24من الالئحة  ،وذلك دون �إخالل باملوا�صفات القيا�سية .
املــادة ( ) 26
مــع عــدم الإخالل ب�أحكــام املــادة ( )21من القانـ ــون  ،يحظـ ــر تــداول ال�سل ــع التــي حتت ــوي
على مــا ميــ�س ال�شرائــع ال�سماويـ ــة � ،أو العبـ ــارات � ،أو ال�ص ــور � ،أو ال�شع ــارات � ،أو الرم ــوز ،
�إذا كانت خملة بالقيم الدينية � ،أو اخلاد�شة للحياء � ،أو املخلة بالآداب العامة � ،أو العادات .
كما يحظر تداول ال�سلع التي ت�أتي على �أ�شكال خاد�شة للحياء �أو خملة بالآداب العامة .
املــادة ( ) 27
تعد ال�سلع املبينة فـي امللحق رقم ( )2املرفق بالالئحة �سلعا م�شمولة بال�ضمان .
وتعد اخلدمات املبينة فـي امللحق رقم ( )3املرفق بالالئحة خدمــات م�شمولة بال�ضمان ،
وتكـ ــون فت ــرة ال�ضم ــان ( )3ثالثـ ــة �أ�شهـ ــر على الأقـ ــل � ،أو امل ـ ـ ــدة الأطــول املتف ـ ــق عليهـ ـ ــا ،
�أو التي يحددها قانون �آخر .
وتكون فرتة ال�ضمان لل�سل ــع واخلدمات التي مل ت ــرد فـي امللحقـ ــني ( )2و( )3املرفقـ ــني
بالالئحة وفقا لأحكام العقد .
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املــادة ( ) 28
مع عدم الإخــالل ب�أحكام املــادة ( )26من القان ــون  ،يج ــب علــى امل ــزود االلتــزام ب�ضم ــان
الإ�صالح وال�صيانة  ،وفقا ملــا يتم االتفاق عليه مع امل�ستهلك  ،دون ت�أخري متعمد � ،أو رف�ض
غري م�سبب  ،وذلك خالل فرتة زمنية تتنا�سب مع طبيعة ال�سلعة � ،أو اخلدمة .
وفـي حال عدم قيام املزود بتنفـيذ االلتزام ب�ضمان الإ�صالح وال�صيانة على النحو ال�صحيح ،
يج ــب علي ــه رد قيم ــة ال�سلعة �أو اخلدم ــة �إل ــى امل�ستهـ ــلك � ،أو �إع ـ ــادة �إ�صالحه ـ ـ ــا و�صيانتهـ ــا
على الوجه ال�صحيح .
املــادة ( ) 29
م ــع عــدم الإخــالل ب�أحكـ ــام املــادة ( )27من القانـ ــون  ،يلت ــزم امل ــزود  -ف ــور اكت�شـ ــاف عي ــب
فـي ال�سلعة �أو اخلدمة  ،يكون من �ش�أنه الإ�ضرار بامل�ستهلك �أو ب�أمواله � -أن يقوم ب�إبالغ
الهيئة كتابيا بذلك  ،على �أن يت�ضمن الإبالغ ما ي�أتي :
1 -1ا�سم و�صفة املبلغ  ،وجن�سيته  ،وعنوانه فـي ال�سلطنة .
2 -2بيان بال�سلعة � ،أو اخلدمة املبلغ عنها .
3 -3تاريخ اكت�شاف العيب حمل البالغ .
4 -4التحديد الفني للعيب حمل البالغ .
5 -5الأ�ضرار املحتملة من العيب حمل البالغ  ،وبيان كيفـية توقي تلك الأ�ضرار ،
والإجراءات والو�سائل التي يتيحها املزود ليتمكن امل�ستهلك من معاجلة هذا
العيب .
6 -6ك�شف ب�أ�سماء امل�ستهلكني � ،أو عدد ال�سلع التي بها العيب  ،ونوع وطبيعة كل �سلعة .
�7 -7أي بيانات �أخرى يرى املزود �ضرورة ت�ضمينها فـي البالغ .
املــادة ( ) 30
يلتزم املزود فور اكت�شاف عيب فـي ال�سلعة �أو اخلدمة االت�صال بامل�ستهلك  ،وفق العنوان املبني
عند التعاقد  ،والإعــالن فـي �صحيفتـني يوميتني حمليتني وا�سعتــي االنت�شار على الأقل ،
تكـون �إحداهمــا باللغــة العربية  ،على �أال تقــل م�ساح ــة الإعــالن عن (� 15سـ ــم × � 15س ــم) ،
وب�شكل وا�ضح ومقروء .
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املــادة ( ) 31
يجب �أن يت�ضمن ا�ستدعاء ال�سلعة وفقا حلكم املــادة ( )27من القانون  ،بعد موافقة الهيئة ،
ما ي�أتي :
1 -1ا�سم املزود  ،وعنوانه .
2 -2العالمة التجارية لل�سلعة .
3 -3ا�سم ال�سلعة  ،وو�صفها  ،وبلد من�شئها .
�4 -4صورة لل�سلعة .
5 -5و�صف العيب .
6 -6عدد ال�سلع املعيبة .
7 -7التعليمات التي يجب على امل�ستهلك اتباعها لتوقي الأ�ضرار املحتملة .
8 -8الإجراءات التي يجب على امل�ستهلك اتباعها ملعاجلة العيب .
9 -9الفرتة الزمنية التي يجب على امل�ستهلك خاللها الرجوع للمزود لإ�صالح العيب .
املــادة ( ) 32
مع عدم االخالل ب�أحكام املواد (  ) 31 ، 30 ، 29من الالئحة  ،يلتزم املزود بتحمل جميع
تكاليف الإ�صالح  ،ورد كامل قيمة ال�سلعة �أو اخلدمة �أو ا�ستبدالها  ،فـي حال كان اال�سرتجاع
�أو اال�ستبدال هو ال�سبيل الوحيد �إىل معاجلة هذا العيب .
املــادة ( ) 33
يجب على املزود عند تداول �سلعة م�ستعملة � ،أو بها عيب  ،االلتزام بالآتي :
�1 -1أن يعلن للم�ستهلك عن حالتها ب�شكل وا�ضح  ،وعلى نحو ال ي�ؤدي �إىل ت�ضليله .
�2 -2أن يثبت حالة ال�سلعة فـي العقد � ،أو الفاتورة .
�3 -3أال ي�شكل العيب فـي ال�سلعة خطرا على �صحة و�سالمة امل�ستهلك � ،أو �أمواله .
املــادة ( ) 34
مع عدم الإخالل بالأحكام املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )31من القانون  ،ت�سري ال�ضمانات
املمنوحة لل�سلع واخلدمات وفقا لأحكام القوانني والنظم املعمول بها  ،على كل عر�ض
ترويج ــي يرتت ــب علــيه من ــح هدي ــة �أو خدمة جمانية �أو مي ــزة معينة نظري �ش ــراء �سلع ــة
�أو احل�صول على خدمة معينة .
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املــادة ( ) 35
يجب على املزود  -عند �إجراء العرو�ض الرتويجية  -االلتزام بالآتي :
1 -1احل�صول على موافقة اجلهة املعنية بعد التن�سيق مع الهيئة .
2 -2تقدمي بيان بطريقة �إقامة العرو�ض الرتويجية للم�ستهلك .
3 -3بيان باجلوائز والهدايا وامليزات التي �ستقدم للم�ستهلكني الفائزين .
املــادة ( ) 36
يجب على املزود  -عند �إجراء تخفـي�ضات على �أ�سعار ال�سلع واخلدمات  -االلتزام بالآتي :
1 -1احل�صول على موافقة اجلهة املعنية بعد التن�سيق مع الهيئة  ,للت�أكد من الأ�سعار
وفقا لل�ضوابط التي حتددها الهيئة .
2 -2توفـري قائمة ب�أعداد ال�سلع املتوفرة لكل نوع يرغب فـي �إقامة التخفـي�ضات عليه .
3 -3بيان �سعر البيع قبل وخالل فرتة التخفـي�ضات لكل �سلعة بخط وا�ضح  ،ومقروء ،
ون�سبة التخفـي�ض .
املــادة ( ) 37
مع عدم الإخالل بالأحكام والقوانني والقرارات اخلا�صة بحماية املناف�سة ومنع االحتكار ،
تعد احلاالت الآتية من املمار�سات املحظورة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )32من القانون :
1 -1اتف ــاق �أكث ــر من م ــزود على خف ــ�ض �أو تثبي ــت �أو رف ــع الأ�سع ــار مب ــا ي�شك ــل �ض ــررا
على امل�ستهلك .
2 -2قيام مزود �أو �أكرث ب�شراء ال�سلع �أو اخلدمات املناف�سة بغر�ض التحكم فـي ال�سوق .
�3 -3إبرام �أي اتفاق بهدف الهيمنة على ال�سوق .
4 -4بيع املنتجات ب�أ�سعار تقل عن �أ�سعار التكلفة خللق و�ضع احتكاري لل�سوق يرتتب
عليه �إحلاق ال�ضرر بامل�ستهلك .
5 -5امتنـ ــاع امل ــزود �أو توقف ــه ع ــن الإنتـ ــاج �أو حتديــد كميتــه � ،أو امتناعــه ع ــن التوري ــد
�أو العر�ض لل�سلع �أو اخلدمات .
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الف�صـــل الرابـــع
�ضبـــط املخالفـــات
املــادة ( ) 38
يلتزم موظفو الهيئة املخولون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية  ،بحمل بطاقة تعريف  ،تت�ضمن
بيانا بهذه ال�صفة  ،وعليهم الك�شف عن هويتهم  ،و�إطالع املزود عليها .
املــادة ( ) 39
ف ــي �سبي ــل قي ــام موظفـ ــي الهيئ ــة املخول ــني �صف ــة ال�ضبطيــة الق�ضائيـة باخت�صا�صاتهم ،
يلتزم املزود بالآتي :
�1 -1إبراز الرتاخي�ص التجارية املمنوحة له  ،وت�سهيل االطالع عليها .
2 -2ت�سهي ــل �أداء موظفــي الهيئ ــة املخولــني �صفــة ال�ضبطيــة الق�ضائيــة لأعمالهــم ،
ومتكينه ــم م ــن دخ ــول املواق ــع التابع ــة لهــا � ،سواء �أكانت مرتبطــة مبوقع املحل ،
�أم فـي مواقع �أخرى  ،واالطالع على ال�سجالت وامل�ستندات التي يطلبونها .
املــادة ( ) 40
يجب على موظفـي الهيئة املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية حترير حم�ضر باملخالفة ،
يت�ضمن الآتي :
1 -1تاريخ و�ساعة ومكان فتح املح�ضر  ،ونوعية املخالفة .
 2 -2ا�سم حمرر املح�ضر  ،وا�سم و�صفة ال�شخ�ص الذي متت الإجراءات فـي مواجهته ،
�سواء كان �صاحب املن�ش�أة التجارية �أو �أحد العاملني لديه .
3 -3الإجــراءات التــي اتخذهــا حمــرر املح�ضر لأخ ــذ العينــات  ،مبــا فـي ذلك طريق ــة
وكيفـية �سحب ونقل العينة وعددها  ،ونتيجة املعاينة املبدئية لل�سلعة �أو اخلدمة .
4 -4تدوين البيانات الأ�سا�سية املدونة على ال�سلعة املتحفظ عليها .
5 -5توقيع املزود �أو من ميثله � ،أو من ح�ضر الواقعة من العاملني لديه على املح�ضر ،
وت�سليم ــه ن�سخة مـنه  ،وفـي حالة رف�ض ــه التوقي ــع �أو ت�سلـ ــم الن�سخـ ــة  ،يثبت ذلك
فـي املح�ضر .
�6 -6إثبات ت�سلم وت�سليم امل�ضبوطات فـي املح�ضر .
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املــادة ( ) 41
م ــع ع ــدم الإخالل بحكم املــادة ( )35من القانون  ،والقوانني واللوائح والقــرارات املعمــول
بها  ،يجب على الإدارة املخت�صة  ،بعد �إمتام �إجراءات التق�صي والبحث وجمع اال�ستدالالت ،
اتخاذ �أي من الإجراءات الآتية :
�1 -1إنذار املخالف بتعديل �أو�ضاعه و�إزالة املخالفة فورا �أو خالل فرتة زمنية حتددها
له  ،بالن�سبة للمخالفات غري املعاقب عليها جزائيا  ،وفقا لأحكام القانون .
2 -2توقيع غرامة �إدارية وفقا لأحكام الالئحة والقرارات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن ،
بالن�سبة للمخالفات غري املعاقب عليها جزائيا وفقا لأحكام القانون .
3 -3توقيع غرامة �إدارية وفقا لأحكام الالئحة والقرارات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن ،
و�إحالة ملف املخالفة �إىل االدعاء العام  ،بالن�سبة للمخالفات املعاقب عليها جزائيا
وفقا لأحكام القانون .
4 -4حفظ ال�شكوى �إداريا فـي �أي من احلاالت الآتية :
أ� � -إذا مل تثبت املخالفة .
ب  -عدم �صحة الواقعة � ،أو تكون مما ال يعاقب عليها القانون .
ج  -عدم كفاية الأدلة .
د � -إذا كانت املخالفة ال تدخل �ضمن اخت�صا�ص الهيئة .
هـ  -ال�شكوى الكيدية .
و  -عدم �أهمية املخالفة � ،أو وقع فـي ظروفها ما يربر ذلك .
ز  -الت�سوية الودية � ،إذا كانت املخالفة ال ت�شكل جرمية جزائية وفقا لأحكام
القوانني واللوائح املعمول بها .
ح  -تنازل مقدم ال�شكوى � ،إذا كانت املخالفة ال ت�شكل جرمية جزائية وفقا لأحكام
القوانني واللوائح املعمول بها .
ط  -ع ــدم مراجع ــة مقــدم ال�شكــوى خــالل ( )90ت�سعــني يومــا من تاريــخ تقدمي ــه
لها  -ما مل يقدم عــذرا مقبوال � -إذا كانت املخالفة ال ت�شكــل جرميــة جزائيــة
وفقا لأحكام القوانني واللوائح املعمول بها .
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املــادة ( ) 42
بالن�سبة لل�سلعة التي ي�شتبه فـي كونها مغ�شو�شة �أو فا�سدة �أو �سامة �أو حمظورة �أو غري
�صاحلة لال�ستهالك الآدمي �أو التي تعر�ض �صحة امل�ستهلك و�سالمته للخطر �أو غري
مطابقة للموا�صفات واملقايي�س  ،يجوز للموظف املخول �صفة ال�ضبطية الق�ضائية ،
ال�ضبط �أو التحرز على ال�سلع امل�شار �إليها  ،وو�ضعها حتت حرا�سة �أ�صحابها �إىل حني البت
فـي املخالفة مع حترير حم�ضر يثبت ذلك .
ويحظ ــر على املـ ــزود ممن �ضبطت لديه تلك ال�سلع الت�ص ــرف فـيهــا �إال بعــد الإفــراج عنهــا
من قبل الهيئة � ،أو �صدور �أمر � ،أو حكم ق�ضائي بالت�صرف فـيها .
الف�صـــل اخلامـــ�س
اجلـــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 43
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�صو�ص عليها فـي القانون  ،يعاقب كل من يخالف
�أحكام املواد املبينة فـي الالئحة بالغرامات الإدارية املن�صو�ص عليها فـيها .
املــادة ( ) 44
يعاقب كل من يخالف �أحكام املــادة ( )33من القانون  ،بغرامة �إدارية  ،ال تقل عن ()100
مائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين  ،وت�ضاعف العقوبة فـي حالة
تكرار املخالفة .
وفـي ح ــال ا�ستم ــرار املخالفة تفر�ض غرامة �إداري ــة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة ( ) 45
يعاقب كل مزود ال يلتزم ب�سداد تكاليف الفح�ص ومطابقة العينات � ،إذا تبني عدم �صالحية
ال�سلعة  ،طبقا لأحكام املــادة ( )10من الالئحة  ،بغرامة �إدارية  ،مقدارها ( )20ع�شرون
رياال عمانيا .
وفـي حــال ا�ستمــرار املخالفــة تفــر�ض غرامة �إداريــة  ،مقدارهـ ــا ( )5خم�ســة رياالت عماني ــة
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
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املــادة ( ) 46
يعاقب كل من يخالف �أحكام البندين ( 9و  )15من املــادة ( )19من الالئحة  ،بغرامة �إدارية ،
مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا  ،وت�ضاعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .
وف ـ ــي حال ا�ستمـ ــرار املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية  ،مقدارها ( )5خم�سة ريــاالت عمانيــة
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة ( ) 47
يعاق ــب ك ــل من يخالـ ــف حكــم البنـ ــود ( )11 ، 8 ، 7 ، 6 ، 2 ، 1م ــن املــادة ( )19واملـ ــادة ()37
مــن الالئحة  ،بغرامة �إداريــة  ،ال تقــل عن ( )500خم�سمائة ريال عمانــي  ،وال تزيــد عل ــى
(� )1000ألف ريال عماين  ،وت�ضاعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .
وفـ ــي حــال ا�ستمرار املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية  ،مقدارها ( )50خم�سون ريــاال عمانيــا
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة ( ) 48
يعاقــب كــل من يخالــف حكــم البن ــود ( )10 ، 4 ، 3من املــادة ( )19من الالئح ــة  ،بغرامـ ــة
�إدارية ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين ،
وت�ضاعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .
وف ــي ح ــال ا�ستم ــرار املخالف ــة تفر�ض غرامة �إداري ــة  ،مقدارها ( )20ع�شــرون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة ( ) 49
يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد ( )36 ، 35 ، 33 ، 28 ، 23 ، 22 ، 20 ، 18من الالئحة ،
بغرامة �إدارية ال تقل عن ( )50خم�سني رياال عمانيا  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال
عماين  ،وت�ضاعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .
وفـ ــي ح ــال ا�ستمرار املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية  ،مقدارها ( )20ع�شــرون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
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املــادة ( ) 50
يعاقب كل من يخالف �أحكام البنود ( )14 ، 13 ، 12 ، 5من املــادة ( )19واملواد (، 14 ، 13 ، 12
 )39 ، 27 ، 25 ، 24من الالئحة  ،بغرام ــة �إدارية  ،ال تق ــل عن ( )50خم�سني ري ــاال عمانيا ،
وال تزيد على ( )200مائتي ريال عماين  ،وت�ضاعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .
وفـي حــال ا�ستمــرار املخالف ــة تف ــر�ض غرامة �إدارية  ،مقدارهـا ( )10ع�ش ــرة رياالت عمانيــة
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة ( ) 51
يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد ( )34 ، 31 ، 29 ، 26 ، 21 ، 16 ، 15من الالئحة  ،بغرامة
�إدارية  ،ال تقل عن ( )50خم�سني رياال عمانيا  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين ،
وت�ضاعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .
وفـ ــي حــال ا�ستمــرار املخالفة تفر�ض غرامة �إداريــة  ،مقدارها ( )20ع�شــرون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة ( ) 52
يعاق ــب ك ــل م ــن يخال ــف �أحك ــام املادتني ( )42 ، 30من الالئحة  ،بغرام ــة �إدارية  ،ال تقـ ــل
عن ( )100مائ ــة ريال عمان ــي  ،وال تزيد عل ــى ( )800ثمامنائة ريال عماين  ،وت�ضاعـ ــف
العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .
وفـي حــال ا�ستمـرار املخالفة تفــر�ض غرامـ ــة �إدارية  ،مقدارها ( )50خم�ســون رياال عمانيــا
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
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امللحــق رقــم ()1
ال�سلــع التــي ال ميكــن كتابــة البيانــات عليهــا
م

بيــان ال�سلعـــة

1

الأ�سماك الطازجة

2

املنتجات الزراعية الطازجة

3

ال�سلع ذات الأحجام ال�صغرية التي تقل م�ساحة �أكرب �سطح لها
عن ( )10ع�شرة �سم ، 2على �أن تكتب بياناتها على العبوة احلاوية لها

4

الذهب والف�ضة

5

ال�صناعات احلرفـية

6

�أدوات اخلياطة  ،وملحقاتها

7

الطابوق  ،والرمل  ،وغريها من املواد الإن�شائية

8

الأدوات والأواين املنزلية

9

الأدوات القرطا�سية

10

املواد الغذائية التي تباع ب�شكل مفرد كاملك�سرات واحللويات

11

املوا�شي واللحوم الطازجة

12

�ألعاب الأطفال

مالحظــــــة :
فـي حال البيع بالتجزئة يجب �أن تو�ضع البيانات على بطاقة العر�ض �أو بالقرب منها
مبا�شرة  ،ويحظر بيع ال�سلع التي يقل وزنها عن ( )20ع�شرين جراما مفردة .
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امللحــق رقـــم ()2
ال�سلـــع امل�شمولـــة بال�ضمـــان
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

بيــان ال�سلعـــة
املركبات ب�أنواعها
الأجهزة الإلكرتونية
قطع غيار ال�سيارات
املحركات
الإطارات
الأدوات والأواين املنزلية
�سفن ال�صيد والنزهة وم�ستلزماتها
الأثاث املنزيل والديكور
املالب�س واملن�سوجات
الطالء والدهانات
�أجهزة الت�صوير الرقمي  ،وم�ستلزماتها
املنتجات اجللدية ب�أنواعها
الأدوات الكهربائية  ،و�أدوات الإنارة
لوازم ومعدات امل�ست�شفـيات
لوازم ومعدات التموين
الآالت واملعدات الثقيلة  ،وقطع غيارها
�إك�س�سوارات وملحقات املركبات

18

النوافذ والأبواب ب�أنواعها

19

الأجهزة واملنتجات ال�سمعية والب�صرية
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تابع امللحـق رقـم ( : )2ال�سل ــع امل�شمول ــة بال�ضم ــان
م
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

بيــان ال�سلعـــة
الأجهزة الكهربائية
�أجهزة احلا�سوب ولوازمه
املواد واملعدات الزراعية
الذهب والف�ضة واملجوهرات
الآالت والأدوات املو�سيقية
لوازم و�ألعاب الأطفال املختلفة
الدراجات الهوائية والنارية
الأدوات الكيميائية واملبيدات احل�شرية
الأدوات ال�صحية املنزلية
�أجهزة ومعدات الطاقة ال�شم�سية
م�ستح�ضرات التجميل والعطور
الأ�شرطة ال�سمعية واملرئية املختلفة
املعدات واللوازم البيطرية
الأدوات واملعدات البرتولية
املعدات والأدوات ال�صناعية
املطابخ
الأحجار الطبيعية وال�صناعية ب�أنواعها
الع�شب ال�صناعي
�إك�س�سوارات وملحقات الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية

مالحظـــة  :ي�سري هذا امللحق على ال�سلع اجلديدة فقط .
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امللحــق رقـــم ()3
اخلدمـــات امل�شمولـــة بال�ضمــان
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

بيــــان اخلدمـــات
�صيانة املركبات
�صيانة الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية
�صيانة املعدات والقوارب
�صيانة الدراجات الهوائية والنارية
�صيانة الأجهزة امليكانيكية
خدمات الت�صميم الداخلي واخلارجي
تو�صيل الطلبات
تقدمي خدمة االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
تو�صيل الكابل التلفزيوين
التعليم اخلا�ص ب�أنواعه
ال�سفر وال�سياحة
الأيدي العاملة
الإن�شاءات ومقاوالت البناء
تعليم ال�سياقة
�أعمال الديكور
تف�صيل الأثاث واملفرو�شات
خدمات تلميع املركبات
خدمة الربجميات
خدمة عامالت املنازل
خدمة غ�سيل املركبات
خدمة غ�سيل املالب�س واملفرو�شات
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قـــرار
رقـم 2017/159
ب�شـ�أن حتديـد ر�سـوم طلبـات رفـع �أ�سعـار ال�سلـع واخلدمـات
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
و�إىل القرار رقم  2011/12ب�ش�أن حظر رفع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،
و�إىل القرار رقم  2015/424ب�ش�أن حتديد ر�سوم طلبات رفع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم طلبات رفع �أ�سعار ال�سلـع واخلدمـات املقدمـة �إلـى املديريـة العامـة للدرا�سـات
والتطويــر بالهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهلـك ح�سـب ت�صنـيف درجـات ال�سجـل التجـاري ،
وذلك على النحو الآتي :
م

درجــة ال�سجــل التجــاري

1

الدرجة الرابعة

2

الدرجة الثالثة

3

الدرجة الثانية

4

الدرجة الأوىل

5

الدرجة املمتازة
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مقــدار الر�ســم لكــل طلــب
()100
مائة ريال عماين
()200
مائتا ريال عماين
()300
ثالثمائة ريال عماين
()400
�أربعمائة ريال عماين
()500
خم�سمائة ريال عماين

املــادة الثانيــــة
ال يجوز �أن يت�ضمن الطلب الواحد �أكرث من ( )50خم�سني �سلعة  /خدمة كحد �أق�صى .
املــادة الثالثــــة
يلغى القرار رقم  2015/424امل�شار �إليه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  22 :مـن رجــــــــــب 1438هـ
املوافــــق  20 :مـن ابريـــــــــل 2017م
د � .سعيـد بـن خميـ�س بـن جمعــة الكعبـي
رئيـ ــ�س الهيئــة العام ــة حلمايـ ــة امل�ستهل ــك

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1192
ال�صادرة فـي 2017/4/30م
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قــرار
رقــم 2017/245
ب�شـ�أن حظـر تداول ال�سلـع التـي حتتـوي على مـادة الأ�سب�ستـو�س
ا�ستنادا �إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظ ــر تــداول ال�سلـع التـي حتتــوي على مــادة الأ�سب�ست ــو�س .
املــادة الثانيــــة
مــع عــدم الإخ ــالل بالعقوبــات اجلزائيــة املن�صــو�ص عليهــا ف ــي قانــون حمايــة امل�ستهــلك
امل�شــار �إليه  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام هــذا القــرار بغرام ــة �إداري ــة ال تقــل ع ــن ()50
خم�سني ريـاال عمانيا  ،وال تزيد على (� ) 1000ألف ريال عماين  ،وت�ضاعــف العقوبة فـي حال
تكــرار املخالفة .
وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفي ريال عماين .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  27 :من رم�ضـــــان 1438هـ
املوافـــــق  22 :من يونيـــــــو 2017م

د� .سعيد بن خمي�س بن جمعة الكعبي
رئيـ�س الهيئـة العامـة حلماية امل�ستهلك

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1201
ال�صادرة فـي 2017/7/9م
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قـــــــرار
رقـــم 2017 /336
ب�إ�صــدار الالئحــة املالـية للهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/53ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل موافقة وزارة املالـية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تــقــرر
املــادة الأولــى
يعمــل ب�أحك ــام الالئحــة املالـي ــة للهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك  ،املرفقــة .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  29 :مـن ذي احلجــة 1438هـ
املوافــــق  20 :مـن �سبتمبـــــــــر 2017م
د�.سعيـــــــد بـن خميــــ�س بـن جمعـــــــة الكعبـــــي
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الالئحـة املالـية للهيئـة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك
البـــاب الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحكـ ــام هـ ــذه الالئح ــة  ،يكون للكلم ــات والعبارات الآتية املعنــى املو�ضــح قريــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــة :
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك .
املجلـــــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيـــ�س :
رئي�س الهيئة .
رئيــ�س املجلـــ�س :
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة .
نائــب الرئيــ�س :
نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الإدارية واملالـية بالهيئة .
املديـــر العـــام :
مدير عام ال�ش�ؤون الإدارية واملالـية بالهيئة .
املديــر املالـي :
مدير دائرة ال�ش�ؤون املالـية بالهيئة .
املوظفـــون املالـيون :
كل من نيط به قب�ض الأموال العائدة للهيئة �أو حفظها �أو �إنفاقها �أو مراقبتها �أو القيام
بتنظي ــم امل�ستن ــدات املالـية �أو إ�ج ــراء القيود املحا�سبيــة �أو ترحيلهــا لل�سجـالت �أو البطاقات
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�أو النم ــاذج املعــدة لــذلك  ،وب�صفـة خا�صــة املحا�سبــون  ،و�أمن ــاء اخلزائــن  ،وحاملو ال�سل ــف
بنوعيهـ ــا  ،واملدقق ــون الداخليـ ــون  ،واملراجع ــون  ،وكتبـ ــة احل�سابـ ــات  ،و�أمن ـ ـ ـ ــاء املخ ـ ـ ــازن ،
و�أمناء ال�سجل فـي الهيئة .
دائــرة ال�شـــ�ؤون املالـيـة :
التق�سيم الإداري املخت�ص بحفظ �أموال الهيئة وحت�صيلها ودفع االلتزامات املالـية للهيئة
وذلك طبقا للقوانني واللوائح والقرارات ال�سارية .
دائــرة التدقيـــق الداخلــــي :
التق�سيم الإداري املخت�ص بالتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات ال�سارية ،
واقرتاح الإجراءات والتو�صيات الالزمة للمحافظة على �أموال الهيئة .
امليزانيــة ال�سنويــة :
الربنامج املالـي املعد فـي �إطار اخلطة العامة للهيئة عن �سنة مالية مقبلة .
احل�ســاب اخلتامـــي :
الإيرادات واال�ستخدامات الفعلية عن ال�سنة املالـية املنتهية موزعة ح�سب ت�صنيف امليزانية ،
بالإ�ضافـ ــة �إلـ ــى �أر�صـ ــدة احل�سابـ ــات املدين ــة والدائن ــة واحل�سابــات النظامي ـ ــة امل�ستخرج ــة
من واقع ال�سجالت واملركز املالـي عن الفرتة ذاتها .
املفـــو�ض بالإنفـــاق :
الرئيــ�س �أو من يفو�ضــه  ،وك ــل موظف مفو�ض بالإنفاق مــن �سلطــة خولها القان ــون بالأمــر
بالإنفاق .
التق�سيــم الإداري املختــ�ص بال�شـــراء :
ق�سـ ــم امل�شرتيـ ــات بدائـ ــرة ال�ش ـ ـ�ؤون املالـية باملديريـ ــة العامـ ــة لل�شـ ـ ـ�ؤون الإداريـ ــة واملالـية
�أو �أي تق�سي ــم �إداري �آخ ــر خمت�ص بال�شراء والتعاقد بالهيئة يبا�شر االخت�صا�صات نف�سها ،
�أو جزءا منها .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام القوانني واللوائح والنظم احلكومية فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 3
تبد�أ ال�سنة املالـية للهيئــة فـي اليــوم الأول من �شهر يناير من كل �سنة  ،وتنته ــي فـي اليـ ــوم
احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة نف�سها .
املــادة ( ) 4
يكون املوظفون املالـيون فـي الهيئة م�س�ؤولني عن القيام باملهام واالخت�صا�صات املوكلة
�إليهم مبوجــب هذه الالئحــة والتعليمات التــي ت�صـدر مبوجبه ــا  ،وعن �أي �أخطاء تلحق
ب�أم ــوال الهيئــة �س ــواء كانت هذه الأخط ــاء ناجمة عن تنظيم املعامــالت املالـية �أم تدقيقهــا
�أم املوافقة عليها .
املــادة ( ) 5
للمجلـ ــ�س �شط ــب قيمة اخل�سائر التي تلحق ب�أموال الهيئــة فـي حالة ع ــدم وج ــود م�سـ ـ�ؤول
عن تلك اخل�سائر � ،أو تعذر معرفته رغم �إجراء التحقيق الالزم .
وللمجل�س حتميل قيمة اخل�سائر التي تلحق ب�سيارات الهيئة على جانب الهيئة و�إعفاء
املت�سبب  -كليا �أو جزئيا  -من هذه القيمة بناء على اقرتاح املدير العام  ،وفـيما ال يجاوز
مبلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين فـي املرة الواحدة  ،ومبا ال يزيد جمموعه على مبلغ
( )50٫000خم�ســني أ�لــف ريال عماين فـي ال�سنة الواحدة .
املــادة ( ) 6
على املوظف املخت�ص فور اكت�شاف �أي فقد �أو ت�شويه �أو تلف فـي ال�سجالت �أو �أي م�ستند �آخر
يكون فـي عهدته � -سواء فـي �أثناء اال�ستخدام �أو احلفظ � -إبالغ رئي�سه املبا�شر بالواقعة ،
وعلى الرئي�س املبا�شر رفع الأمر �إىل املدير العام لإجراء التحقيق  ،والوقوف على �أ�سباب
الفقد � ،أو الت�شويه � ،أو التلف  ،وحتديد امل�س�ؤولية � ،أو احلفظ �إذا تعذر الو�صول �إىل امل�س�ؤول .
و�إذا تبني من خالل التحقيق وجود �شبهة جنائية تعني �إبالغ االدعاء العام التخاذ �إجراءاته
ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 7
حت ــدد ر�سـ ــوم اخلدمـ ــات التـ ــي تقدمهـ ــا الهيئ ــة بقـ ــرار مـ ــن رئيــ�س املجل ــ�س  ،بعـ ــد موافقـ ــة
كل من املجل�س  ،ووزارة املالـية .
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البــاب الثانـــي
االخت�صا�صــات املالـيــة
الف�صــل الأول
االخت�صا�صــات املالـيـــة للرئيـــ�س ونائبـــه
املــادة ( ) 8
الرئي�س هو امل�س�ؤول عن �أموال الهيئة  ،وله كافة االخت�صا�صات املخولة لر�ؤ�ساء الوحدات
احلكومية طبقا للقوانني واللوائح والنظم املعمول بها  ،وفـي حدود االعتمادات املدرجة
بامليزانية ال�سنوية للهيئة  ،وله �أن يفو�ض بع�ض �صالحياته املالـية �إىل �أي من اجلائز
تفوي�ضهم قانونا  ،ويكون م�س�ؤوال عن مبا�شرتهم لل�صالحيات التي فو�ضهم فـيها .
املــادة ( ) 9
نائـ ــب الرئيـ ــ�س م�س ـ ـ�ؤول أ�مـ ــام الرئي ــ�س ع ــن الإ�شراف على الأعم ــال املالـيـ ــة فـي الهيئــة ،
وعــن �سالمــة ا إلجــراءات اخلا�صة به ــا  ،ويحل حمله فـي الأعم ــال املالـي ــة فـي حال ــة غياب ــه
�أو وجود مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته .
الف�صـــل الثانــي
االخت�صا�صــات املالـية للمديــر العــام
املــادة ( ) 10
املدير العام م�س�ؤول �أمام الرئي�س عن الإ�شراف على الأعمال املالـية فـي الهيئة وعن �سالمة
و�صحة الإجراءات اخلا�صة بها فـي حدود االخت�صا�صات املخولة له  ،ويبا�شر على الأخ�ص
ال�صالحيات الآتية :
1 -1الإ�شراف على �إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة .
2 -2التحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح املالـية والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها .
3 -3التحقـ ــق م ــن اتخ ـ ــاذ االحتياطـ ـ ــات الكافـية والإج ــراءات الالزم ـ ـ ـ ــة للمحافظـ ــة
عل ــى �أم ــوال الهيئ ــة .
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4 -4التحقـ ــق من حت�صي ــل �إي ــرادات الهيئ ــة فـ ــي مواعيده ــا  ،وقيدهــا ف ــي ال�سج ــالت
املعــدة ل ــذلك .
5 -5التحقق من قيد م�صروفـات الهيئة فـي ال�سجالت املعــدة ل ــذلك  ،و�أن يتم ال�صرف
فـي حدود املخ�ص�صات املالـية املعتمدة .
6 -6درا�سـ ـ ــة التقاريـ ـ ــر والبيان ـ ــات املالـية املقدمـ ـ ــة �إلي ـ ــه مـ ــن املخت�ص ـ ـ ــني بالهيئـ ـ ــة
ق ــبل عر�ضه ــا عل ــى الرئي ــ�س .
7 -7اعتم ــاد �سن ــدات ال�ص ــرف بع ــد الت�أكـ ــد مـ ــن توافـ ــر ال�شـ ــروط القانوني ــة واملالـيـ ــة
واملحا�سبية الالزمة  ،وذلك فـي حدود ال�صالحيات املخولة له .
الف�صــل الثالـــث
اخت�صا�صــات املديــر املالـي ودائــرة ال�شــ�ؤون املالـية
املــادة ( ) 11
املدير املالـي م�س�ؤول �أمام الرئي�س عن كافة الأعمال املالـية واملحا�سبية التي تتعلق بح�سابات
الهيئة ومعامالتها املالـية وقيدها فـي ال�سجالت اخلا�صة بها  ،وتنفـيذ كافة الإجراءات
املتبعــة فـ ــي املحافظ ــة على أ�مـوال الهيئ ــة  ،ويبا�ش ــر فـي ح ــدود التفويــ�ض اجلائـ ــز قانونـ ــا
ال�صالحيـات الآتية :
1 -1اعتمــاد �سن ــدات ال�صــرف بع ــد الت أ�ك ــد من توافـ ــر ال�شـ ــروط القانوني ـ ــة واملالـيـ ــة
واملحا�سبية  ،وذلك فـي حدود ال�صالحيات املمنوحة له .
2 -2اعتماد ال�شيكات واحلواالت املالـية بعد الت�أكد من �سالمة ال�صرف .
3 -3اعتماد املناقالت املالـية بني بنود املوازنة املعتمدة بالهيئة .
املــادة ( ) 12
املدير املالـي هو امل�س�ؤول املبا�شر للموظفـني بدائرة ال�ش�ؤون املالـية  ،وي�شرف على �أعمالها ،
وعلى الأخ�ص الآتي :
�1 -1إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة .
2 -2م�سك وتنظيم ال�سجالت املالـية بالهيئة .
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�3 -3إعـ ــداد ك�شوفـ ــات احل�سابـ ــات ال�شهريـ ــة واخلتام ــية وبيـ ــان املركــز املالـي للهيئ ــة ،
و�أي بيانــات ماليــة أ�خــرى تطلــب منــه .
4 -4حت�صيل وقيد الإيرادات وامل�صروفات فـي مواعيدها فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
5 -5اقرتاح التعديــالت امل ــراد �إدخاله ــا علــى النظ ــام املحا�سب ــي واملجموعـ ــة الدفرتي ــة
بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي .
�6 -6إجراء التعديالت على موازنة الوظائف بالهيئة .
الف�صــل الرابـــع
اخت�صا�صــات دائــرة التدقيــق الداخلــي
املــادة ( ) 13
تتبع دائرة التدقيق الداخلي الرئي�س مبا�شرة  ،وتبا�شر اخت�صا�صاتها وفقا لربنامج تدقيق
�سنوي يعتمده الرئي�س قبل بداية ك ــل �سن ــة مالية  ،كمــا تتول ــى �إع ــداد التقاري ــر الالزم ــة ،
وعر�ضهــا عل ــى الرئيــ�س علــى �أن تت�ضمــن نتائــج التدقي ــق والفح ــ�ص واملخالف ــات املالـيـ ــة
والإدارية و�أ�سبابها واقرتاح و�سائل تالفـيها  ،وتبا�شر على الأخ�ص االخت�صا�صات الآتية :
1 -1التحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات املالـية والإدارية املعمول
بها واقرتاح الإجراءات الالزمة للمحافظة على �أموال الهيئة .
2 -2التدقيق على جميع القيود وامل�ستندات وال�سجالت املالـية والإدارية فـي الهيئة .
3 -3التدقيق على حت�صيل وتوريد �إيرادات الهيئة طبقا للقوانني والأنظمة املعمول
بها والتحقق من مواعيد ا�ستحقاقها .
4 -4مراجعة �سندات ال�صرف التي تخ�ص الهيئة للتحقق من �أن ال�صرف يتم وفقا
للقوانني والأنظمة املعمول بها .
5 -5مراجعة �أعمال ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة و�أعمال املخازن واخلزائن  ،وكذلك
العقود واالتفاقيات املربمة ومراجعة حركة ال�سيارات .
6 -6مراجعة القيود املحا�سبية التي جتريها دائرة ال�ش�ؤون املالـية �سواء فـيما يتعلق
مب�صروفات الهيئة �أو �إيراداتها �أو الأموال الثابتة واملنقولة املخ�ص�صة لها وفح�ص
ومراجعة ال�سجالت املخ�ص�صة لقيدها .
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7 -7مراجعة القوائم اخلتامية اخلا�صة بالهيئة  ،وفح�ص احل�ساب اخلتامي  -بعد
انتهاء ال�سنة املالـية  -خالل الفرتة املحددة  ،و�إعداد تقرير مبا تراه من تو�صيات
واقرتاحات فـي هذا ال�ش�أن  ،ورفعه �إىل الرئي�س .
�8 -8إجراء اجلرد املفاجئ للمخازن وللخزائن ولل�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة وغريها
من الأموال الثابتة �أو املنقولة املخ�ص�صة للهيئة  ،وذلك وفقا للوائح والنظم
والإجراءات املعمول بها  ،و�إعداد تقرير بنتيجة اجلرد  ،ورفعه �إىل الرئي�س .
9 -9اتخاذ الإجراءات الالزمة فـي حالة اكت�شاف �أي خمالفات مالية �أو �إدارية بالهيئة
مع �إخطار الرئي�س .
�10 10إعداد التقارير الآتية :
أ�  -تقارير دورية بنتائج الفح�ص تت�ضمن املخالفات التي �أ�سفر عنها الفح�ص
و�أ�سبابها وطرق عالجها وو�سائل تالفـيها ورفعها �إىل الرئي�س .
ب  -تقارير بنتيجة فح�ص �أي خمالفات �أو مو�ضوعات �أخرى ذات �أهمية خا�صة
يقرر الرئي�س � ،أو من يفو�ضه فح�صها .
ج  -تقارير ن�صف �سنوية تت�ضمن نتيجة فح�ص ح�سابات الهيئة  ،ومركزها
املالـي وملخ�صا للمالحظات والتو�صيات التي وردت فـي التقارير الدورية
واخلا�صة امل�شار �إليها فـي الفقرتني (�أ  ،ب) من البند ( )10ونتيجة متابعتها .
11 11تلقي تقارير جهاز الرقابة املالـية والإدارية للدولة املت�ضمنة نتائج تدقيق ح�سابات
الهيئ ــة  ،وفح ــ�ص �أعمالها املالـي ــة والإداري ــة  ،و�إحالته ــا �إىل املديري ــات والدوائـ ــر
املخت�صة بالهيئة  ،وتلقي ردود املديريات والدوائر لإعداد تقرير بالرد لعر�ضه
على الرئي�س للرد على جهاز الرقابة املالـية والإدارية للدولة .
12 12اقرتاح الو�سائل الالزمة لتالفـي املخالفات املالـية �أو الإدارية التي تت�ضمنها تقارير
جهاز الرقابة املالـية والإدارية للدولة و�إخطار املديريات والإدارات والدوائر املعنية
بالتو�صيات ال�صادرة بهذا ال�ش�أن .
�13 13أي اخت�صا�صات �أخرى تكون مقررة مبقت�ضى القوانني املالـية والإدارية وغريها
من اللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها ومبا يتفق وطبيعة عمل الهيئة .
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البــاب الثالــث
النظـــام املحـا�سبـــي
الف�صــل الأول
امليـزانيـــة
الفــــرع الأول
�أوال � :أ�ســ�س �إعـــداد م�شـــروع امليـزانيــة
املــادة ( ) 14
يجب �أن يرفق مب�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة ما ي�أتي :
1 -1قوائ ــم ماليــة بتقديــرات �صافـي امليزانيــة املعدلــة م�ضافــا �إليها الع ــالوة الدوريــة
امل�ستحقة للموظفـني .
 2 -2تفا�صيل املبالغ املدرجة بامليزانية .
 3 -3الأهداف والربامج وامل�ؤ�شرات والإجنازات املتوقع حتقيقها خالل ال�سنة املالـية .
4 -4الأ�ســ�س واملعاييــر التــي بنيــت عليهــا تقديــرات امليزانيــة املقدمــة مقارن ــة مبيزانيــة
العــام ال�سابــق .
املــادة ( ) 15
يراع ــى عن ــد �إع ــداد م�شــروع امليزاني ــة �أن تك ــون تقدي ــرات املـوارد واال�ستخدام ــات �شاملــة
كافـة تق�سيمــات الهيئــة .
املــادة ( ) 16
يتبع فـي �إعداد م�شروع امليزانية الأ�سا�س النقدي بحيث يعترب م�صروفا كل مبلغ يتم �صرفه
خالل ال�سنة املالـية  ،ويعترب �إيرادا كل مبلغ يتم حت�صيله خاللها  ،على �أن يت�ضمن م�شروع
امليزانية كافة املـوارد واال�ستخدامات  ،وال يجوز تخ�صي�ص مورد �أو �إيراد معني ملواجهة
�إنفـاق حمــدد �إال فـي احلاالت ال�ضروريــة التي ي�صدر بها مر�سوم �سلطانــي � ،أو التــي تكــون
تنفـيذا التفاقيات تلتزم بها ال�سلطنة .
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املــادة ( ) 17
يرف ــع املدي ــر العـ ــام م�شـ ــروع امليزانيـ ــة بعد ا�ستكمال مناق�شت ــه م ــع التق�سيم ــات املخت�ص ــة
فـي الهيئة �إىل الرئي�س  ،العتماده من املجل�س قبل نهاية �شهر �سبتمرب من ال�سنة ال�سابقة
مبا�شرة لل�سنة املالـية مل�شروع امليزانية  ،ويقدم امل�شروع �إىل وزارة املالـية قبل بدء ال�سنة
املالـية بـ (  ) 3ثالثة �أ�شهر على الأقل .
ثانيــا � :أ�ســـ�س تقديـــر املـــوارد
املــادة ( ) 18
يراعى عند �إعداد تقديرات موارد امليزانية عن �أي �سنة مالية ما ي�أتي :
اال�سرت�شاد باملـوارد املح�صلة خالل ال�سنتني املالـيتني ال�سابقتني لل�سنة اجلارية .مراعـ ــاة الزيـ ــادة �أو االنخفا�ض املتوقع فـي املـوارد عن ال�سنة املالـية حم ــل التقدي ــرمـع ذكـ ــر الأ�سب ــاب نتيجــة التغي ــرات فـي الأن�شطة القائم ــة وت�شغيـ ــل امل�شروعـ ــات
اجلديدة  ،وما ينتظر حت�صيل ــه من املـوارد املت�أخر حت�صيلها عن الأعوام ال�سابقـ ــة ،
والعائــد من ر�سوم اخلدمات .
 الإ�شارة �إىل القوانني واللوائح والقرارات اخلا�صة بكل �إيراد . عدم املغاالة فـي التقديرات والتزام الدقة مع مراعاة جميع العوامل التي ت�ؤثرفـي تقدير الإيرادات �سواء بالزيادة �أو االنخفا�ض ب�سبب العوامل االقت�صادية
واالجتماعية  ،وتقدير املــورد دون ا�ستقطاع �أي نفقات منها .
تقـ ــدر ر�س ــوم اخلدمـ ــات الت ــي تقدمه ــا الهيئ ــة بوا�سطــة جلن ــة ي�شكلهــا الرئيــ�سلهذا الغر�ض  ،وترفع اللجنة تو�صياتها عن طريق الرئــي�س �إىل املجل�س لالعتماد ،
بعد موافقة وزارة املالـية .
ثالثا � :أ�ســ�س تقديـــر امل�صروفـــات ( النفقــات )
 - 1امل�صــروفـــات اجلاريــــة
املــادة ( ) 19
يراعى ك�أ�سا�س عام فـي تقدير امل�صروفات اجلارية عن �أي �سنة مالية ما ي�أتي :
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1 -1العمل على تر�شيد الإنفاق .
2 -2اال�سرت�شاد بالنفقات الفعلية خالل ال�سنتني املالـيتني ال�سابقتني لل�سنة اجلارية .
3 -3الأخ ــذ فـي االعتبــار ت�أثي ــر القوان ــني واللوائ ــح والق ــرارات ال�ساريـ ــة عن ــد إ�ع ــداد
تقديرات امليزانية اجلاري العمل بها وما قد يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية
ال�سنة اجلديدة من تعديالت .
املــادة ( ) 20
يراعى فـي تقدير بند الرواتب والأجور ما ي�أتي :
أ� �	-أن ت�شمل التقديرات كافة الرواتب والأجور والبدالت وامل�ستحقات املالـية الأخرى
جلميع املوظفـني 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 الرتقيات .
د �	-إي�ضاح املربرات الالزمة بالن�سبة للزيادة غري الوجوبية فـي الرواتب والأجور .
املــادة ( ) 21
يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات ال�سلعية ما ي�أتي :
1 -1تقدير امل�ستلزمات ال�سلعية التي ترتبط مبا�شرة ب�أداء الهيئة ملهامها على �أ�سا�س حجم
الن�شاط امل�ستهدف ال�ستخدام امل�ستلزمات ال�سلعية مع اال�سرت�شاد باال�ستهالك
الفعلي خالل ال�سنتني املالـيتني ال�سابقتني واملتوقع ا�ستهالكه خالل ال�سنة املالـية
اجلارية .
� 2 -2أن تت�ضــمن تقديــرات امل�ستلزمــات مــا حتتاجــه امل�شروعــات اجلديــدة التــي تتــم ،
وتدخل فـي مرحلة الت�شغيل خالل �سنة التقدير .
 3 -3مراعاة الكميات املتوقع توافرها باملخازن فـي بدء ال�سنة املالـية حمل التقدير .
4 -4ربـط �سيا�ســة ال�شــراء ب�سيا�س ــة التخزيــن منع ــا للتك ــد�س  ،ومراع ــاة اال�ستهالكــات
للموجودات  ،وتنا�سب التقديرات مع التو�سعات املتوقعة وزيادة حجم العمل .
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املــادة ( ) 22
يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات اخلدمية ما ي�أتي :
1 -1تقدير بند الإيجارات على �أ�سا�س ما 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 .
2 -2يكون تقدير اعتماد عقود اخلدمات على �أ�سا�س العقود القائمة  ،والتي يتوقع
ا�ستمرارها ال�سنة املقبلة  ،وكذلك العقود اجلديدة املتوقع �إبرامها فـي تلك ال�سنة .
�3 -3أن يكون التـ�أمني على �أموال الهيئة وفقا للقواعد املعمول بها فـي القانون املالـي
والئحته التنفـيذية .
-2امل�صروفــــات الـــر�أ�س ماليـــة
املــادة ( ) 23
ت�شمل امل�صروفات الر�أ�س مالية غري املرتبطة بامل�شروعات ل�شراء وتوفـري الأ�صول الثابتة
ومنها الأثاث واملعدات للمكاتب واملنازل وال�سيارات وو�سائل النقل والآالت واملعدات وغريها ،
ويراعى عند تقدير االعتمادات الالزمة لهذه امل�صروفات ما ي�أتي :
1 -1التو�سعات املتوقعة فـي �أن�شطة الهيئة والتكلفة املتوقعة ل�شراء هذه الأ�صول خالل
ال�سنــة املالـية مو�ضع التقدير مع مراعاة العمــر الإنتاجــي لهــذه الأ�ص ــول ح�س ــب
�أنواعها املختلفة .
2 -2التو�سع املتوقع فـي الربامج والأن�شطة القائمة الذي يرتتب عليه تنفـيذ برامج
م�ستحدثة وتكلفة �إ�ضافـية .
املــادة ( ) 24
يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفـيذ وجتهيز امل�شروعات ما ي�أتي :
�1 -1أن تكون تقديرات امل�شروعات ح�سب �أولويتها وح�سب اخلطط والربامج املعتمدة
وفـي �ضـ ــوء التكالي ـ ــف الكلي ـ ــة للم�شروعات مع وج ــوب التفرقـ ــة بني م�شروع ـ ــات
اال�ستكمال وامل�شروعات اجلديدة .
2 -2تقديـ ــر تكالي ــف امل�شروع ــات اجلديــدة فـي �ضــوء املراحــل املتوقــع تنفـيذهــا خ ــالل
�سنــة التقديــر .
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الفــــرع الثانـــــي
تنفـيــــذ امليزانيـــــة
املــادة ( ) 25
الت�صديق على امليزانية ال يعفي من االلتزام ب�أحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول
بهــا � ،سـ ــواء كان ذلك متعلقا بتنظيـ ــم ال�سلطـ ــات املالـيــة �أم مبا يتطلب ــه تنفـيـ ــذ امليزانيـ ــة
من �إجراءات .
املــادة ( ) 26
فـي حالة عدم �إقرار ميزانية الهيئة قبل بداية ال�سنة املالـية التي تعود �إليها امليزانية ي�ستمر
الإنفاق باعتمادات �شهرية ي�صدر الرئي�س ب�ش�أنها �أوامر �صرف بن�سبة ( )12/1من ميزانية
ال�سن ـ ــة املالـية ال�سابقـ ــة ملواجهـ ــة النفقـ ــات املتكـ ــررة  ،على �أن ت�س ــدد املبالــغ التــي �أنفق ــت
على هذا الوجه من امليزانية اجلديدة بعد �إقرارها .
املــادة ( ) 27
يجــوز للرئــي�س نق ــل االعتمـ ــادات املالـية فـيما بني مــواد وبنود وف�صول امليزاني ــة املعتم ــدة
للهيئة وفقا للآتي :
�1 -1أن يكون النقل فـيما بني بنود امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية املعتمدة للهيئة
ب�ش ــرط �أال يرتتـ ــب علـ ــى النقل جت ــاوز لإجمالــي اعتمــادات امل�صروف ــات اجلاريــة
والر�أ�س مالية املدرجة بامليزانية املعتمدة للهيئة .
2 -2نق ــل االعتم ــادات من بنود امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية فـي ميزانية فرعية
�إىل بنود مماثلة فـي ميزانية فرعية �أخرى �ضمن امليزانية املعتمدة للهيئة .
3 -3نقل االعتمادات من بنود الرواتب والأجور والبدالت �إىل بند �آخر  ،ومادة �أخرى ،
وف�صل �آخر بامليزانية املعتمدة للهيئة  ،بعد موافقة وزارة املالـية .
�4 -4أن يكون النقل من املخ�ص�صات الإمنائية املعتمدة مل�شروع �إمنائي �إىل م�شروع �آخر ،
ب�شــرط �أن يك ـ ــون ذلك ملقابل ـ ـ ــة تنفـي ـ ـ ــذ م�شـ ــروع �آخ ــر نتيج ــة ملناق�صـ ــة معتم ـ ـ ــدة
من جمل�س املناق�صات �أو من جلنة املناق�صات الداخلية �أو الفرعية بح�سب الأحوال
بعد موافقة املجل�س الأعلى للتخطيط .
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5 -5املوافقــة علـى جتـاوز املخ�ص�صـ ــات الإمنائيــة املعتم ــدة لإن�ش ــاء �أي م�ش ــروع �إمنائ ــي
ف ــي ح ــدود (  ) % 10ع�ش ــرة باملائ ــة م ـ ــن التكلفـ ــة التقديري ـ ــة املعتمـ ــدة للم�شـ ــروع
فـي اخلطة اخلم�سية بعد موافقة املجل�س الأعلى للتخطيط .
6 -6يجوز النقل من االعتمادات املخ�ص�صة لبند امل�صروفات احلكومية �إىل بنود �أخرى
�شرط �سداد كافة م�ستحقات امل�صروفات احلكومية فـي ميزانية ال�سنة املالـية .
املــادة ( ) 28
يجـ ــوز للمفو�ض ـ ـ ــني بالإنفـ ــاق ف ـ ــي النقـ ـ ـ ــل بالن�سـ ـبـ ــة العتم ـ ـ ــادات امل�صروفـ ــات اجلاريـ ــة
من بند �إىل �آخ ــر �ضمن الف�صل الواحـ ــد  ،ومن مادة اىل �أخرى �ضم ــن البند الواح ــد ،
ونقل الوظائف بدرجاتها وخم�ص�صاتها من ميزانية فرعية �إىل �أخرى بامليزانية املعتمدة
للهيئة ب�شرط عدم جتاوز �إجمايل االعتماد املخ�ص�ص للرواتب والأجور .
الف�صـــل الثانـــي
املـوارد والرقابــة علـــى حت�صيلهـــا
املــادة ( ) 29
يكون حت�صيل املـوارد طبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها وفقا للأحكام اخلا�صة
بتح�صيل الإيرادات احلكومية  ،والواردة فـي الالئحة التنفـيذية للقانون املالـي .
املــادة ( ) 30
يتـ ــم التح�ص ــيل نقـ ــدا �أو ب�شيك ــات م�صدق ــة �أو التح�صي ــل ع ــن طريـ ــق الدفـ ــع الإلكرتونـ ــي
وفقا للأنظمة الإلكرتونية املعمول بها فـي الهيئة .
املــادة ( ) 31
يجب على دائرة ال�ش�ؤون املالـية عند حت�صيل �أي مبالغ ل�صالح الهيئة اتباع ما ي�أتي :
�1 -1إ�صدار �إي�صاالت ر�سمية يدوية �أو �آلية بها �أرقام مت�سل�سلة غري متكررة خمتومة
بختم الهيئة .
 2 -2ت�سجيل املتح�صالت فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لذلك وفقا للإجراءات املعمول بها .
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�3 -3إيداع املتح�صالت اليومية فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لدى امل�صارف لهذا الغر�ض
بعد موافقة وزارة املالـية  ،وفـي جميع الأحوال ال يجوز ال�سحب من هذا احل�ساب .
4 -4يتم توريد �إيرادات الهيئة �إىل اخلزينة العامة للدولة  ،ويعاد اعتمادها للهيئة ،
بعد موافقة وزارة املالـية .
املــادة ( ) 32
جتري دائرة ال�ش�ؤون املالـية مقارنة ربع �سنوية بني الإيرادات املقدرة فـي امليزانية املعتمدة ،
وبـ ــني ما مت حت�صيلـ ــه منها فعال خالل هذه الفت ــرة  .ويعد تقريـر يو�ضـ ــح �أ�سب ــاب الزيـ ــادة
�أو العجز مع بيان الإجراءات التي تتخذ فـي حالـ ــة وجود عجز فـي الإيرادات الفعلية ،
ويعــر�ض على الرئيــ�س  ،وتوافى ك ــل من وزارة املالـيـ ــة  ،وجه ــاز الرقابة املالـيــة والإداري ــة
للدولة بن�سخة منه .
املــادة ( ) 33
حتتفظ دائرة ال�ش�ؤون املالـية ب�سجل حل�صر املبالغ التي مل حت�صل من املـوارد خالل ال�سنة
املالـية املنتهية  ،وتعد بيانا بهذه املبالغ خالل �شهر يناير من ال�سنة املالـية التالية  ،وعليها
متابعة حت�صيلها  ،والت�أ�شري بال�سجل مبا يفـيد �إمتام التح�صيل فعال  ،كما تعد تقريرا ربع
�سنـ ــوي مبـ ــا مت حت�صيل ــه من ه ــذه املبالغ و�إجمالـ ــي املبالغ غ ــري املح�صلة  ،ويتـ ــم عر�ض ـ ــه
على الرئي�س  ،وتوافى كل من وزارة املالـية  ،وجهاز الرقابة املالـية والإدارية بن�سخة منه .
املــادة ( ) 34
تقوم دائرة ال�ش�ؤون املالـية ببحث �أ�سباب تعذر حت�صيل الإيرادات واتخاذ الإجراءات الالزمة
ب�ش�أنها  ،و�إعداد تقرير بذلك  ،وعر�ضه على الرئي�س .
املــادة ( ) 35
يراعى حت�صيل الإيرادات امل�ستحقة للهيئة  ،واتخاذ الإجراءات الالزمة قانونا للتح�صيل
قبل انق�ضاء مدة التقادم املحددة فـي القانون املالـي مع اتخاذ الإجراءات الالزمة لقطع
التقادم قبل انق�ضاء مدته .
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املــادة ( ) 36
تودع كافة املبالغ والنفقات امل�سرتدة فـي ح�ساب الهيئة لدى امل�صارف املخ�ص�ص لإيداع
املتح�صالت .
املــادة ( ) 37
تقي ــد النفقـ ــات امل�ســرتدة باال�ستبع ـ ــاد مــن البن ــد امل�صروف �إذا كـ ــان ال�صـ ــرف واال�ستـ ــرداد
قد مت خالل �سنة مالية واحدة  ،وتقيد بالإ�ضافـة �إىل ح�ساب الإي ــرادات الأخ ــرى �إذا كان ـ ــت
قـ ــد �صرفــت خــالل �سن ــة مالية �سابقـ ــة  ،وت ــم اال�ستــرداد فـي �سنـة مالي ـ ــة تالية  ،وفـي كلتـ ــا
احلالتني ي�شار �إىل رقم وتاريخ �سند ال�صرف الذي مت ال�صرف مبوجبه .
املــادة ( ) 38
يلتزم كل من ت�سبب بخطئه العمدي �أو �إهماله اجل�سيم فـي �صرف �أي مبالغ بدون وجه حق
برد قيمتها للهيئة .
املــادة ( ) 39
يج ــوز للرئي ــ�س �إعف ــاء املديـ ــن املع�س ــر فـي احلاالت املح ـ ــددة فـي البنـ ــد ( )9مـ ــن املــادة ()8
مـ ــن القان ـ ــون املالـي من �أداء املبالغ امل�ستحقـ ــة علي ـ ــه للهيئ ــة كله ــا �أو بع�ضها بعـ ــد موافقـ ــة
وزارة املالـيـة .
الف�صـــل الثالـــث
النفقــات والرقابـــة علـــى �صرفهـــا
املــادة ( ) 40
يتوىل الرئي�س �إ�صدار القرارات الالزمة لتحديد ال�صالحيات املالـية املخولة لكل مفو�ض
بالإنفاق �سواء فـي التوقيع على �سندات ال�صرف � ،أو غريها من املعامالت املالـية و�إخطار
وزارة املالـية وجهاز الرقابة املالـية والإدارية للدولة مبا ي�أتي :
�1 -1أ�سماء املفو�ضني بالإنفاق وحدود ال�صالحية املخولة لكل منهم ومناذج توقيعاتهم .
�2 -2أي تعديل فـي �أ�شخا�ص املفو�ضني بالإنفاق �أو حدود �صالحياتهم .
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املــادة ( ) 41
يخت�ص املفو�ض بالإنفاق باالرتباط بقيمة امل�شرتيات �أو تكاليف �أداء اخلدمات �أو تنفـيذ
الأعمال مع مراعاة ما ي�أتي :
�1 -1أن يت ـ ــم االرتبـ ــاط مبراع ــاة �أحكـ ــام القوانـ ــني واللوائـ ــح والقـ ــرارات املعم ــول به ــا
فـي الهيئة والعقود املربمة فـي هذا ال�ش�أن .
�2 -2أن يكــون االرتبـ ــاط فـي حـ ــدود املخ�ص�ص ــات املالـية املدرجـ ــة بامليزاني ــة املعتم ــدة ،
وفـي حدود التكلفة املعتمدة بالن�سبة لتنفـيذ وجتهيز امل�شاريع .
� 3 -3أن تقيد جميع االرتباطات املالـية ب�سجل االرتباط .
املــادة ( ) 42
تقدم الفواتري بقيمة امل�شرتيات �أو تكاليف �أداء اخلدمات �أو تنفـيذ الأعمال �أو �أي نفقات
�أخرى �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالـية ملراجعتها  ،والت�أكد من تطبيق القوانني والأنظمة ال�سارية ،
و�إعداد �سند ال�صرف الالزم  ،وذلك خالل (� )1شهر من تاريخ تقدميها م�ستوفاة .
املــادة ( ) 43
تعد �سندات ال�صرف مبراعاة ما ي�أتي :
�أ  -يقدم ال�سند �إىل دائرة التدقيق الداخلي مرفقا به جميع امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف ،
والتي تو�ضح تفا�صيل امل�صروف ــات ب�صــورة ي�سهل تدقيقه ــا  ،ومراجعتهــا  ،وت�شمل
امل�ستندات الآتية :
1 -1العقد �أو الن�سخة الأ�صلية من �أمر ال�شراء .
2 -2فاتورة املورد .
3 -3حم�ضــر فحــ�ص الأ�صن ــاف �أو ت�سلم الأعمـ ــال مت�ضمن ــا م ــا يفـي ـ ــد مطابقتهـ ــا
للموا�صفات املطلوبة .
�4 -4سند �إ�ضافة الأ�صناف �إىل املخازن .
�5 -5أي م�ستندات �أخرى تكون م�ؤيدة لل�صرف .
ب � -أن يكون ال�سند موقعا من قبل املفو�ض بالإنفاق  ،وخمتوما بخامت الهيئة .
ج  -توقيع املفو�ض بالإنفاق على كافة ن�سخ �سندات ال�صرف خطيا .
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املــادة ( ) 44
يجب على دائرة ال�ش�ؤون املالـية �أن تتحقق من قيد البيانات اخلا�صة بجميع �سندات ال�صرف ،
ويراعى ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
1 -1ت�صنيف امل�صروفات طبقا لت�صنيف امليزانية .
 2 -2قيد البيانات اخلا�صة بجميع �سندات ال�صرف �أوال ب�أول .
املــادة ( ) 45
فـي حالة فقد �أو تلف �أي من امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف ترفق ن�سخة منها ب�سند ال�صرف ،
علـى �أن يقــر املدي ــر املالـي  -على الن�سخـ ــة  -بـ ـ�أن القيمة املطلوبة مل ي�سبق �صرفها ب ـ ـ�أي
�سن ــد �صرف �آخر .
املــادة ( ) 46
يتعني عند �إعداد �سند ال�صرف من قبل دائرة ال�ش�ؤون املالـية خ�صم ما قد يكون م�ستحقا
على امل�ستفـيد ل�صالح الهيئة  ،ويقيد �إجمايل املبلغ امل�ستحق للم�ستفـيد خ�صما على بنود
ال�صـ ــرف  ،ويقيـ ــد املبلـ ــغ امل�ستح ــق علي ــه �إم ــا باال�ستبعاد من البند ال�سابــق ال�صرف منه ،
و�إما بالإ�ضافة �إىل ح�ساب الإيراد املخ�ص�ص لذلك .
املــادة ( ) 47
يكون �صرف قيمة ال�سندات ب�إحدى الطرق الآتية :
1 -1ب�شيكات مقابل التوقيع على �سند الت�سلم �سواء بالإم�ضاء � ،أو بب�صمة �إبهام اليد
مقرونا باال�سم الوا�ضح  ،وبعد التحقق من �شخ�صية املت�سلم .
2 -2حتويل املبلغ �إىل ح�ساب امل�ستفـيد فـي امل�صرف املحدد من قبله .
املــادة ( ) 48
تختم دائــرة ال�ش ـ�ؤون املالـي ــة عنــد ال�صرف مبا�شــرة جميــع امل�ستنــدات املدفوع ــة والفواتيــر
امل�ؤيدة لها بخامت خا�ص يحمل كلمة (�صرف ) �أو (مدفوع ) مقرونا بالتاريخ .
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املــادة ( ) 49
ت�صرف الرواتب للموظفـني خالل ( )10الع�شرة �أيام الأخرية من ال�شهر الذي ا�ستحقت
عنه  ،ف�إذا وقعت هذه الأيام �إجازة ر�سمية يتم ال�صرف فـي �آخر يوم عمل �سابق على الإجازة ،
ويجوز �صرفها مقدما عند قيام املوظف ب�إجازته االعتيادية � ،أو عند تعوي�ضه عن جزء منها
نقدا � ،أو فـي حالة تقدمي مواعيد �صرف الرواتب مبنا�سبة الأعياد الوطنية والر�سمية .
املــادة ( ) 50
تلتزم الهيئة فـي حالة االن�ضمام �إىل ع�ضوية �أي منظمة دولية �أو �إقليمية �أو �أي من فروعها
�أو وكاالته ــا املتخ�ص�ص ــة باتبـ ــاع الإجراءات املقررة وفقا لأحك ــام امل ــواد ()447 ، 446 ، 445
من الالئحة التنفـيذية للقانون املالـي .
املــادة ( ) 51
ترد الر�سوم �أو غريها من املبالغ التي �سبق �أن �سددت للتق�سيمات الإدارية بالهيئة ك�إيرادات
�إذا ثبت �أن الوف ــاء بها قــد مت بغي ــر وج ــه حــق  ،وذلك وفق ــا لأحكام املــادة (  )52م ــن ه ــذه
الالئح ــة .
املــادة ( ) 52
تتبع �إجراءات رد الر�سوم �أو غريها من املبالغ ال�سابق �سدادها بغري وجه حق طبقا للآتي :
1 -1يقدم طلب اال�سرتداد قبل انتهاء مدة التقادم املقررة قانونا  ،م�ؤيدا بامل�ستندات
للمدير املالـي الذي يجب عليه �إثبات تاريخ ت�سلم الطلب .
2 -2يتوىل املدير املالـي بعد التن�سيق مع التق�سيمات الإدارية املخت�صة بالهيئة درا�سة
طلب اال�سرتداد املقدم من حيث توافر ال�سند القانوين للطلب .
 3 -3حت ــال تو�صي ــات املديـ ــر املالـي �إلـ ــى دائـ ــرة التدقي ــق الداخل ــي لدرا�سـ ــة الطل ـ ــب ،
والت�أكد من ا�ستيفاء ال�شروط القانونية لال�سرتداد .
4 -4يتم اال�سرتداد مبوافقة الرئي�س �أو من يفو�ضه فـي حال مل يتجاوز طلب اال�سرتداد
(� )2000ألفـي ريال عماين  ،وفـيما عدا ذلك يلزم موافقة وزارة املالـية .
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املــادة ( ) 53
تربم عقود خدمات الت�شغيل وال�صيانة والتوريد واخلدمات ملدة (� )1سنة واحدة  ،ويجوز
�أن تكون ملدة (� )2سنتني �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك  ،وبعد موافقة الرئي�س  ،على �أن
يتم فـي جميع الأحوال �أخذ موافقة وزارة املالـية �إذا كانت مدة العقد تزيد على (� )2سنتني .
املــادة ( ) 54
يجب على دائرة ال�ش�ؤون املالـية �أن تتحقق قبل �صرف ال�سندات املتعلقة بتنفـيذ وجتهيز
امل�شروعات مما ي�أتي :
 1 -1توف ــر املخ�ص�صــات وكفاي ــة ر�صيد مبل ــغ االرتبـاط املخ�صــ�ص للعقــد ل�ســداد املبلــغ
املطل ــوب .
 2 -2تقدمي اال�ست�شاري ل�شهادة �إجناز الأعمال عن امل�شروع ح�سب النموذج املعمول به ،
مت�ضمنا ما يفـيد قيامه مبراجعة دفعات املقاول  ،واعتماد ا�ستحقاقها للدفع .
 3 -3قيد رقم االرتباط ( االلتزام ) فـي اخلانة املخ�ص�صة لذلك ب�سند ال�صرف .
املــادة ( ) 55
عند �إبرام العقود جتب مراعاة الآتي :
1 -1اتباع الإجراءات القانونية املقررة وفقا لالئحة التنفـيذية للقانون املالـي .
�2 -2أال جتاوز قيمة العقد �أو االلتزام االعتمادات واملخ�ص�صات املدرجة مبيزانية الهيئة .
 3 -3الت أ�ك ــد من �أنه ــا ال تت�ضمــن �إعفــاء املتعاقــد م ــع الهيئــة من ال�ضرائ ــب �أو الر�ســوم
التي يلتزم ب�أدائها قانونا .
املــادة ( ) 56
يوقع الرئي�س �أو من يفو�ضه على العقود التي يتم �إبرامها با�سم الهيئة  ،وذلك بعد اتخاذ
الإجراءات القانونية املقررة .
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املــادة ( ) 57
تفت ــح االعتم ــادات امل�ستندي ــة للهيئ ـ ــة مــن قب ــل وزارة املالـيـ ـ ــة مبوج ــب �سنـ ــدات ال�ص ـ ــرف
غري القابلة للدفع التي ت�صدر بقيمة االعتماد  ،وم�صاريف الت�أمني  ،وتراعي دائرة ال�ش�ؤون
املالـية 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 :
1 -1عند فتح االعتماد امل�ستندي تخ�صم قيمته بالكامل من بند امل�صروف املخ�ص�ص
لــذلك بامليزاني ــة مقاب ــل تعليــة القيمــة �إلــى ح�ســاب معلــق دائــن ب�سج ــل ح�سابـ ــات
الأ�ستاذ العام .
2 -2فـي حالة ت�سلم �إ�شعار من امل�صرف يفـيد خ�صم �أي مبالغ تخ�ص االعتماد امل�ستندي
يتم قيدها فـي اجلانب املدين من احل�ساب املعلق امل�شار �إليه .
 3 -3ت�سوى الأر�صدة الدائنة لالعتمادات امل�ستندية التي مت �إقفالها فـي العام نف�سه
با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك .
 4 -4االعتمادات امل�ستندية التي متتد لأكرث من �سنة مالية تتم ت�سوية �أر�صدتها الدائنة
ف ــي نهايــة كل �سنـ ــة با�ستبعادهــا من بن ــد امل�ص ــروف املخ�صــ�ص لـ ــذلك بامليزانيــة
ثم إ�جـراء قيـود عك�سيـة لتــلك القي ــود فـي بدايـ ــة ال�سنة التاليـ ــة  ،وعن ــد �إقفـال
االعتمـادات امل�ستنديـة  ،ت�سوى �أر�صدتها الدائنـ ــة باال�ستبع ــاد م ــن بن ــد امل�صـ ــروف
املخ�ص�ص لذلك بامليزانية .
الف�صــل الرابــع
التقاريــر الدوريــة واحلــ�ساب اخلتامــي
املــادة ( ) 58
تعــد دائرة الــ�ش�ؤون املال ــية ب�شك ــل ربــع �سن ــوي ك�شف ح�ســاب يو�ضــح املرك ــز املال ــي للهيــئة
واملعام ــالت املالـي ــة الت ــي متت نهاية كل ( )3ثالثة �أ�شهر للعر�ض على الرئي�س فـي موعــد
ال يزيد على ( )10ع�شرة �أيام من فرتة �إعداده  ،وتر�سل ن�سخة منه �إىل جهاز الرقابة املالـية
والإدارية للدولة  ،ووزارة املالـية  ،على �أن يت�ضمن ما ي�أتي :
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-1
-2
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 1الإيرادات املح�صلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة نف�سها .
 2امل�صروف ــات اجلاري ــة والـ ــر�أ�س مالية مقارنـ ــة باملخ�ص�ص ــات املدرجـ ــة بامليزاني ــة
عن املدة نف�سها .
�3أر�صدة ح�سابات ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة .
� 4أر�صدة احل�سابات املعلقة واملدينة والدائنة .
�5أر�صدة احل�سابات اجلارية والودائع لدى امل�صارف .
املــادة ( ) 59

جتـ ــري دائ ــرة ال�شـ ـ�ؤون املالـي ــة مطابق ــة �شهري ــة ب ــني م ــا ه ــو وارد فـي �سج ـ ــالت الهيئ ــة
ل ــدى امل�ص ــارف  ،وبني مــا هـو وارد فـي ك�شــوف ح�ساب ــات امل�صــارف  ،و�إعــداد قوائ ــم الت�سوي ــة
الالزم ــة لـ ــذلك .
املــادة ( ) 60
تع ــد دائــرة ال�ش�ؤون املالـيــة احل�ســاب اخلتامي للهيئة خــالل ( )3ثالثــة �أ�شهــر م ــن تاري ــخ
انتهاء ال�سنة املالـية وفقا للأ�س�س الآتية :
�1 -1أن يت�ضمن الإيرادات وامل�صروفات موزعة على �أبواب امليزانية .
� 2 -2أن يت�ضمن كل ما توجب القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات �إثباته .
� 3 -3أن يو�ضح احل�ساب اخلتامي الأرقام الفعلية عن ال�سنة املالـية ال�سابقة .
� 4 -4أن يعتمـ ــد احل�سـ ـ ــاب اخلتامـ ــي مـ ــن املجلـ ـ ـ ــ�س  ،وتر�سـ ــل ن�سخـ ــة منـ ـ ـ ــه إ�لـ ــى ك ـ ـ ــل
من وزارة املالـيــة  ،وجهــاز الرقاب ــة املالـي ــة والإداريــة للدول ــة .
املــادة ( ) 61
تعد دائرة التدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة احل�ساب اخلتامي فـي موعد ال يتجاوز
( )3ثالثـ ــة �أ�شه ــر من تاريخ انتهاء ال�سنـ ــة املالـي ــة  ،مت�ضمنا التو�صيــات الالزمة ملعاجلـة
ما قد يظهر من خمالفات مالية لأحكام القوانني واللوائح يعر�ض على املجل�س لالعتماد ،
وتر�سل ن�سخة منه �إىل كل من جهاز الرقابة املالـية والإدارية للدولة  ،ووزارة املالـية .
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الف�صـــل اخلامـــ�س
فتــح احل�سابــات لـــدى امل�صــارف
املــادة ( ) 62
للهيئة فـي حال ما �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل فـيها فتح ح�ساب خا�ص لها �أو �أكرث لدى �أحد
امل�صارف التجارية �أن تتقدم بطلب �إىل وزارة املالـية للح�صول على موافقتها .
املــادة ( ) 63
توقع ال�شيكات و�أوامر ال�صرف من قبل اثنني من املخت�صني بالهيئة يحددهما الرئي�س .
املــادة ( ) 64
ال يجوز ال�سحب على املك�شوف من ح�سابات الهيئة املفتوحة فـي امل�صارف .
املــادة ( ) 65
تلتزم الهيئة عند �إقفال احل�ساب املفتوح با�سمها لدى امل�صرف باتباع الإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي الالئحة التنفـيذية للقانون املالـي .
الف�صــل ال�ســـاد�س
ال�سلـــــف
الفــــرع الأول
�أحكـــام عامــة لل�سلــف امل�ستدميـــة وامل�ؤقتـــة
املــادة ( ) 66
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�ستدمية ملواجهة امل�صروفات النرثية �أو غريها من امل�صروفات الأخرى
قليلـ ــة القيمـ ــة �أو امل�صروف ــات التي يتقرر �صرفها من ال�سلفة فـي ح ــاالت خا�صة معينة ،
بعد موافقة الرئي�س �أو املفو�ضني بالإنفاق  ،وي�ستعا�ض امل�صـ ــروف من ال�سلف ــة كلمــا بلغ
( )%25خم�سـ ــة وع�شري ـ ــن باملائـ ــة م ــن قيمته ـ ــا  ،وال ت�سـ ــوى �إال فـي نهايــة ال�سنــة املالـيــة ،
�أو عن ــد �إلغائه ــا .
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وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ؤقتة لغر�ض حمدد  ،وت�سوى دون ا�ستعا�ضة امل�صروف منها  ،ومبجرد
انتهاء هذا الغر�ض الذي خ�ص�صت من �أجله ال�سلفة �أو خالل ( )3ثالثة �أ�شهر على الأكرث
من تاريخ منح ال�سلفة  ،ويجوز متديد هذه املدة مبوافقة م�سبقة من وزارة املالـية .
املــادة ( ) 67
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالـية �سجال عاما لكل من ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة املمنوحة للهيئة ،
وتقيد فـيها جميع البيانات املتعلقة بتلك ال�سلف .
املــادة ( ) 68
عند منح ال�سلفة �إىل �أي تق�سيـم �إداري بالهيئة تقيد دائرة ال�ش�ؤون املالـيــة قيمـة ال�سلفــة
�ضم ــن جمموعـ ــة ال�سل ــف امل�ستدميـ ــة �أو امل�ؤقتــة بح�ســاب م�ستقـ ــل با�س ـ ــم التق�سي ــم الإداري
الذي منح ال�سلفة .
املــادة ( ) 69
عنــد ت�سلـم دائــرة ال�ش ـ�ؤون املالـي ــة لطلــب ا�ستعا�ضــة ال�سلفة امل�ستدميــة �أو تقريــر ت�سويــة
م�صروفات ال�سلفــة امل�ؤقتة تقــوم بخ�صم قيم ــة امل�ص ــروف الفعلــي من ال�سلفــة مــن البنــود
املخ�ص�صة مبيزانية الهيئة .
الفـــرع الثانــي
ال�سلـــف امل�ستدميـــة
املــادة ( ) 70
جتري التق�سيمات املعنية بالهيئة درا�سة حتديد قيمة ال�سلف امل�ستدمية ح�سب متطلبات
العم ــل بحي ــث ال تزي ــد على متو�س ــط امل�ص ــروف منه ــا خـ ــالل ( )3ثالث ـ ــة �أ�شه ــر  ،وتتقـ ــدم
�إىل دائرة ال�ش�ؤون املالـية بالطلب الالزم للح�صول على ال�سلفة طبقا لأحكام هذه الالئحة ،
وترفق بالطلب �سند �صرف ال�سلفة با�سم املوظف املخت�ص بها .
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وتتوىل دائرة ال�ش�ؤون املالـية درا�سة حتديد قيمة ال�سلفة امل�ستدمية ح�سب متطلبات العمل
بها بحيث ال تزيد على متو�سط امل�صروف منها خالل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وتقوم بعر�ض
الدرا�سة على دائرة التدقيق الداخلي  ،وتتقدم �إىل وزارة املالـية بالطلب الالزم للح�صول
على ال�سلفة .
املــادة ( ) 71
يودع مبلغ ال�سلفة �إذا كان يجاوز (  ) 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 خزانة
الهيئة  ،ويتم ال�صرف من ال�سلفة امل�ستدمية مبوجب �سند ال�صرف بعد اعتماده من املوظف
املال ــي املخت�ص  ،وتخت ــم ه ــذه ال�سنـ ــدات فـ ــور �إمت ــام ال�صرف بخاتــم خــا�ص يحمل كلم ــة
(�ص ــرف) �أو (دفع) مقرونا بالتاريخ  ،وتعطى �أرقاما م�سل�سلة �سنوية  ،ويتوىل املوظـ ــف
املالــي املخت ــ�ص بال�سلفــة ت�سجيل املبالــغ امل�صروف ــة �أوال بـ ـ�أول من واق ــع �سن ــدات ال�ص ــرف
فـي ك�شف م�صروفات ال�سلفة امل�ستدمية .
املــادة ( ) 72
يراعى عند ال�صرف من ال�سلفة امل�ستدمية ما ي�أتي :
� 1 -1أال يجـ ــاوز املبل ــغ امل�ص ـ ــروف (  ) 500خم�سمائ ــة ريــال عمانــي فـي املـرة الواحـدة ،
وفقا لل�ضوابط التي ي�صدرها الرئي�س .
�2 -2أال يتم �صرف �أي �سلف �شخ�صية ملوظفـي الهيئة �أو غريهم  ،وذلك مع عدم الإخالل
ب�أحكام املــادة ( )73من هذه الالئحة  ،ويجوز ا�ستثناء من القواعد املتقدمة �صرف
التعوي�ض النقدي وبدالت ال�سفر وبدالت التدريب وم�صاريف �إقامة امل�ؤمترات
اخلارجية وما فـي حكمها مقدما مهما بلغت قيمتها .
املــادة ( ) 73
ي�ستثنى املوظف غري العماين املعني بوظيفة دائمة � ،أو املتعاقد معه مبوجب عقود خا�صة
ل�شغــل وظيف ــة م�ؤقتــة فـي �صــرف �سلفة ل ــه حت ــت ح�ســاب الرات ــب �أو الأج ــر  ،وذلك وفق ــا
لل�ضوابط والإجراءات الآتية :
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1 -1ال يج ــوز من ــح ال�سلفـ ــة �إال عن ــد البـ ــدء فـي �إجـ ــراءات التعيـ ــني �أو التعاقـ ــد  ،وبن ــاء
على طلب يقدمه املوظف �إىل املدير املالـي .
2 -2يكــون �صـرف ال�سلفــة فـي حــدود ( )% 50خم�سني باملائة من الراتــب ( الأ�سا�ســي )
ال�شهري امل�ستحق .
3 -3يتم ال�صــرف للموظف مقابــل توقيعه على طلب ال�سلفة مبا يفـيــد ت�سلمــه قيمــة
ال�سلفة وبقبوله خ�صمها من الراتب �أو الأجر امل�ستحق له من �أول راتب ي�صرف
للموظف .
املــادة ( ) 74
يجب على املوظف املالـي املخت�ص بال�سلفة امل�ستدمية �أن يتقدم �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالـية
بطلب ا�ستعا�ضة املبالغ امل�صروفة من ال�سلفة امل�ستدمية كلما بلغ جمموع ما �صرف منها
( )%25خم�س ــة وع�شريــن باملائــة من قيمتها  ،ويجــب �أن يرفــق بالطلــب امل�ستنــدات امل�ؤي ــدة
لل�صرف ملراجعته من قبل دائرة ال�ش�ؤون املالـية  ،ودائرة التدقيق الداخلي قبل اعتماده ،
و�إعداد �سند ال�صرف الالزم بقيمة املبلغ املطلوب لال�ستعا�ضة بعد اعتمــاده مــن املفـو�ض
بالإنفاق بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 75
تت ـ ــم ت�سويـ ــة ال�سلف ــة امل�ستدميــة فـي احل ــادي والثالثني من �شهر دي�سمبــر من كــل ع ــام ،
من خالل �إعداد ك�شف م�صروفات ال�سلف امل�ستدمية  ،وترفق به امل�ستندات امل�ؤيدة للمبالغ
امل�صروفة من ال�سلفة و�إحالته مع املرفقات �إىل دائرة التدقيق الداخلي ملراجعته واعتماده
من املفو�ض بالإنفاق 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 الهيئة .
ب � -شهادة معتمدة من الرئي�س تو�ضح ر�صيد املبالغ املتبقية من ال�سلفة فـي احلادي
والثالثني من دي�سمرب �سواء كانت بامل�صرف �أو باخلزينة .
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وفـي جميـع الأح ــوال  ،يجــب �أن يخ�ص ــم من مبل ــغ ال�سلفـ ــة امل�ستدمي ــة ال ــذي يتقــرر منحه
لأي تق�سيم �إداري بالهيئـة فـي ال�سنة املالـية التالية  ،ر�صيد املبال ــغ املتبقية لديها من ال�سلفة
من واقع ال�شهادة املعتمدة من الرئي�س .
الفــــرع الثالـــث
ال�سلــــف امل�ؤقتــــة
املــادة ( ) 76
يقدم طلب احل�صول على ال�سلفة امل�ؤقتة �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالـية مت�ضمنا حتديد مبلغ
ال�سلفة  ،والغر�ض الذي ت�صرف من �أجله .
وتقوم دائرة ال�ش�ؤون املالـية بدرا�سته لتحديد مبلغ ال�سلفة امل�ؤقتة والغر�ض الذي ت�صرف
من �أجلـه  ،و إ�عــداد �سنــد �صــرف ال�سلف ــة  ،و�إحالته �إىل دائ ــرة التدقيق الداخلـ ــي ملراجعته ،
ومن ثم اعتمـ ــاده من املفو�ض بالإنفـ ــاق  ،و�إر�سالـ ــه �إىل وزارة املالـية  ،وعلى املوظ ــف املالـي
املخت ــ�ص قيد مبلغ ال�سلف ــة والبيانات املتعلقة بها فـي �سجل ال�سلف امل�ؤقت ــة  ،وذلك عند
ت�سلمها من وزارة املالـية  ،وت�سويتها طبقا لأحكام هذه الالئحة .
وال يجوز �أن تخ�ص�ص �أكرث من �سلفة لغر�ض واحد خالل ال�سنة املالـية الواحدة .
املــادة ( ) 77
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 ال�سلفة .
ب �	-أال يتم �صرف �أي مبلغ لذوي ال�ش�أن �إال �إذا كان م�ستحقا طبقا لأحكام القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية �أو اللوائح �أو القرارات �أو النظم املعمول بها �أو العقود ال�سارية .
ويجب عند انتهاء الغر�ض من ال�سلفة املمنوحة قيد املبالغ امل�صروفة فـي تقرير ت�سوية
م�صروفـ ــات �سل ــفة م�ؤقتـ ــة  ،على �أن يرف ــق ب ــه جمي ــع امل�ست ــندات امل�ؤيدة لل�صــرف  ،ويبني
فـي هذا التقرير ر�صيد املبلغ املتبقي من ال�سلفة �أو املبلغ املطلوب ا�سرتداده بح�سب الأحوال ،
علـ ــى �أن تتــم مراجـ ــعة التقريـ ــر من قبـ ــل دائـ ــرة التدقي ــق الداخل ــي  ،ويتم توري ـ ــد املبلـ ـ ــغ
الفائ�ض لوزارة املالـية .
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املــادة ( ) 78
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 تبني وجــود عجز فـي الر�صيد  ،فعلى الدائرة املخت�صة �أن جتري التحقيقــات الالزم ــة
ملعرفة �أ�سباب هذا العجز  ،و�إعداد تقرير بذلك لعر�ضه على الرئي�س التخاذ ما يراه ب�ش�أنه ،
وفقا للقوانني واللوائح املعمول بها .
الف�صـــل ال�سابـــع
اخلزينــــة
املــادة ( ) 79
يكون خلزينة الهيئة �أمني ي�صدر بتعيينه قرار من الرئي�س �أو من يفو�ضه ويكون تابعا
مبا�شرة للمدير املالـي  ،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 االخت�صا�صات
املقررة لأمني اخلزينة فـي حالة غيابه �أو وجود مانع يحول دون ممار�سته الخت�صا�صه .
البـــاب الرابــــع
امل�شرتيــــات
املــادة ( ) 80
يتوىل التق�سيم الإداري املخت�ص بال�شراء بالهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�شراء جميع
االحتياجات واملــواد الالزمة  ،ويبا�شر على الأخ�ص االخت�صا�صات الآتية :
�1 -1شراء جميع الأ�صناف واملواد الالزمة للهيئة  ،ويكون ال�شراء عن طريق املناق�صة
العامة �أو املحدودة �أو املمار�سة �أو بالإ�سناد املبا�شر �أو بال�شراء املبا�شر  ،طبقا لأحكام
القوانني املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
2 -2القيد فـي �سجل املوردين واملقاولني املتعاملني مع الهيئة .
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3 -3ت�سلم طلبات ال�شراء �أو طلبات متوين املخازن من التق�سيمات املختلفة بالهيئة
�شاملة للموا�صفات املطلوبة بدقة واتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفـيذها بعد قيدها
فـي ال�سجل املعد لذلك .
�4 -4إعـداد �شــروط املمار�ســة �أو املناق�صة الداخليــة اخلا�صة بتوفـيـر احتياج ــات الهيئ ــة
التـ ــي تطرحه ــا اللجنـ ــة الداخلي ـ ــة للمناق�ص ـ ــات �أو جلنـ ــة املمار�سـ ــة  ،بالتن�سيـ ــق
مع التق�سيم الإداري مقدم الطلب .
5 -5طلب الأ�سعار فـي حالة ال�شراء املبا�شر من املوردين املعتمدين و�إثبات البيانات
الواردة بها فـي الك�شوف التي تعد لذلك  ،متهيدا لعر�ضها على املفو�ض بال�شراء
الختيار �أن�سب العرو�ض املقدمة .
6 -6اتخـ ــاذ الإجـ ــراءات الالزمـ ــة لإ�صـ ــدار �أوامـ ــر ال�شـ ــراء علـ ــى النمـ ــوذج املع ــد لذلك
إ�ل ــى امل ــورد �أو ال�صان ــع الذي تقرر اختيــاره وقبول عر�ضه وقيدها ب�سج ــل �أوامـ ــر
ال�شراء ومتابعة تنفـيذها .
7 -7حتدي ــد ال�ضواب ـ ــط والنظ ـ ــم والإجــراءات التــي تنظ ـ ــم طلـ ــب �ش ـ ــراء االحتياج ـ ــات
و�إجراءات تنفـيذها .
8 -8تر�شيد الإنفاق باختيار �أن�سب الأ�سعار و�أجود النوعيات وفق ال�شروط واملوا�صفات
املعدة لذلك  ،وحتديد الكميات املنا�سبة .
�9 -9إجراء درا�سات ال�سوق وح�صر املوردين وال�شركات املحلية واخلارجية .
10 10جمع البيانات واملعلومات الالزمة لإعداد ميزانية امل�شرتيات للتق�سيمات الإدارية
للهيئة .
املــادة ( ) 81
يخ�ص�ص فـي التق�سيم الإداري املخت�ص بال�شراء �سجل لقيد املوردين واملقاولني املتعاملني
مع الهيئة لت�سجيل �أ�سمائهم وكافة بياناتهم  ،وذلك للرجوع �إليه عند ت�سلم طلبات ال�شراء ،
و�أداء اخلدم ــة الختي ـ ــار املـ ــوردين املنا�سبـ ــني ممـ ــن يتعاملـ ــون فـي الأ�صنـ ــاف �أو اخلدمـ ــات
املطلوبة  ،وفـي حالة عدم وجود املوردين املنا�سبني يتم اختيار موردين �آخرين  ،على �أن تدرج
�أ�سما�ؤهم وبياناتهم فـي هذا ال�سجل .
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املــادة ( ) 82
يخ�ص�ص فـي التق�سيم الإداري املخت�ص بال�شراء �سجل لقيد طلبات ال�شراء �أو �أداء اخلدمات
وت�سجيـل كافــة البيانــات املتعلقة بهــا  ،وت�شمل رقم الطلب امل�سل�سل وتاريخـه والتق�سيـم
الإداري الطالب  ،وبيان امل�شرتيات �أو اخلدمات املطلوبة  ،وتاريخ �إر�سال الطلب .
املــادة ( ) 83
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 وت ــاريخ أ�م ــر ال�شــراء  ،وا�ســم امل ــورد  ،وملخ ــ�ص الأ�صنــاف
املطلوب ـ ــة  ،وقيمتهـ ـ ــا  ،ومــدة �سريـ ــان �أم ـ ــر ال�شـ ــراء  ،ورق ــم القيــد ب�سج ــل االرتباطــات ،
وتاريخ الإر�سال �إىل املــورد  ،ورقم وتاريخ �إذن الت�سلم .
املــادة ( ) 84
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالـية �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
اعتمــاد البنــد املختـ�ص  ،وي�سج ــل البــاقي فـي خانــة ر�صيــد امليزانيـة  ،ويراعى الت�أ�شي ــر
علـ ــى �أوامر ال�شراء مبا يفـيد كفاية االعتمادات املخ�ص�صة لذلك بامليزانية � ،أو عدم كفايتها
قبل الت�صديق عليها .
املــادة ( ) 85
يحظــر ال�شــراء �أو طلــب �أداء اخلدمــات �أو التعــاقــد �إال بــعد الت�أكــد من كفايــة االعتم ــادات
املخ�ص�صة لذلك بامليزانية  ،وقيد القيمة ب�سجل مراقبة االرتباطات .
املــادة ( ) 86
يجوز بقرار م�سبب من رئي�س الهيئة �شطب ا�سم �أي مورد �أو مقاول من �سجل املوردين
واملقاولني وقيد ا�سمه فـي �سجل املمنوعني من التعامل مع الهيئة  ،وذلك لأحد الأ�سباب
الآتية :
1 -1ت�ضمني عر�ضه الذي قدمه بيانات جوهرية غري �صحيحة تتعلق ب�سابقة �أعماله
�أو مركزه املالـي �أو �شكل ال�شركة القانوين .
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�2 -2إخالله ب�شـروط التعاقــد ممــا يرتت ــب عليه خ�ســارة للهيئــة �أو حتمله ــا م�صروفات
دون وج ــه ح ــق .
3 -3ارتكـاب �أي عمل من �ش�أنه الت�أثري على قرار ال�سلطة املخت�صة باالعتماد �أو بقبول
الأ�صناف �أو الأعمال مبا يخالف القانون �أو العرف ال�سائد فـي الدولة .
�4 -4أي �سبب �آخر تراه جلنة املناق�صات الداخلية كافـيا لطلب اتخاذ �إجراء ال�شطب
والقيد فـي �سجل املمنوعني من التعامل .
املــادة ( ) 87
يحظر فـي ال�شهر الأخري من ال�سنة املالـية �شراء �أ�صناف �أو �إجراء مقاوالت ما مل تقت�ض
�ضرورة العمل ذلك  ،ومبوافقة رئي�س الهيئة .
املــادة ( ) 88
يكــون طل ــب ال�ش ــراء فـي ح ــدود االحتياجات الفعلية ال�ضروري ــة ل�سري العم ــل �أو الإنت ــاج
على �أ�سا�س درا�سات واقعية ومو�ضوعية يعدها التق�سيم الإداري الطالب مع مراعاة م�ستويات
التخـزين ومعـدالت اال�ستهــالك ومق ــررات ال�ص ــرف  ،وال يجـوز التعاقـد على �أ�شيـاء توجـد
باملخازن �أو املختربات �أنواع مماثلة لها �أو بديلة عنها تفـي بالغر�ض  ،وال يجوز طلب �شراء
�أ�صناف ال�سلع �أو اخلدمات بق�صد ا�ستنفاد االعتمادات املدرجة مبيزانية الهيئة .
البـــاب اخلامـــ�س
املخـــازن وبيــــع املنقــــوالت
املــادة ( ) 89
ي�شرف ق�سم املخازن على خمازن الهيئة  ،ويكون تابعا لدائرة ال�ش�ؤون الإدارية .
املــادة ( ) 90
تعـ ــر�ض التقاري ـ ــر اخلا�ص ــة باملخـ ــازن علـى مدي ــر دائ ــرة ال�ش ـ�ؤون الإداري ــة للنظــر فـيه ــا ،
ويرفــع تو�صيات ــه ب�ش�أنهـ ــا إ�ل ــى الرئي ــ�س .
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املــادة ( ) 91
تطبق فـي �ش�أن املخازن وبيع املنقوالت بالهيئة الن�صو�ص الواردة فـي الالئحة التنفـيذية
للقانــون املالـي .
البــاب ال�ســـاد�س
ال�سجـــالت والنمـــاذج املالـيـــة
املــادة ( ) 92
تعد دائــرة ال�ش�ؤون املالـية بالتن�سيق مع دائــرة التدقي ــق الداخلي ودائرة الوثائق بالهيئة
النماذج وال�سجالت املالـية الالزمة لتنفـيذ هذه الالئحة  ،كما حتدد القواعد املنظمة
للقيد فـيها  ،وامل ــدد الالزمة حلفظهــا  ،و�إدخال التعديالت الالزمة عليها �إذا ل ــزم الأم ــر ،
مع التقيد بالأحكام وال�ضوابط املعمول بها فـي الدولة .
املــادة ( ) 93
ت�صدر النماذج وال�سجالت املالـية مع حتديد الـمدد الالزمة حلفظها بقرار من الرئي�س .
املــادة ( ) 94
ت�صـرف دائــرة الــ�ش�ؤون املالـية �إىل املوظفـني املالـيني النمــاذج وال�سجــالت املالـية املــقرر
ا�ستخدامهــا ح�ســب اخت�صــا�ص ك ــل موظ ــف مقابل توقيعه مبا يفـيد ت�سلمهــا مــع حتدي ــد
�أعدادها .
املــادة ( ) 95
يتم �إتالف ال�سجالت والنماذج املالـية املنتهي العمل بها بعد انتهاء املدة املقررة لالحتفاظ
به ــا مبعرف ـ ــة جلنـ ــة ي�ص ـ ــدر بت�شكيلهـ ــا قـ ــرار مــن الرئيـ ــ�س  ،وذلك مـ ــع مراعـ ــاة �أحك ـ ـ ــام
القانون املالـي والئحته التنفـيذية  ،وقانون الوثائق واملحفوظات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رق ـ ــم . 2007/60
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قــرار
رقـــم 2017/393
ب�ش�أن حظر ا�ستخدام منتج احلنـاء ال�سوداء
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 الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك ال�صادرة بالقرار رقم ، 2017/77
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر على املزود ا�ستخدام منتج احلناء ال�سـوداء  ،الـذي يحتـوي على مادة البارافينيلني داي امني
( ، )Para Phenylenediamineعلى الب�شـرة �سـواء طلـب امل�ستهلـك ذلـك �أم لـم يطلبـه .
املــادة الثانيــــة
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�صو�ص عليها فـي قانون حماية امل�ستهلك امل�شار
�إليه  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بغرامة �إدارية مقدارها ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  20:من �صفـــــــــــر 1439هـ
املوافـــــق  9 :من نوفمبـــــــر 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1219
ال�صادرة فـي 2017/11/19م

د � .سعيـد بن خميـ�س بن جمعـة الكعبـي
رئـيــ�س الهيـئــة العـامـة لـحمايـة امل�ستهلك
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الهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي
قــــرار
رقــم 2017/1
ب�إ�صـدار الالئحـة املاليـة
للهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي
ا�ستنادا �إلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  80/62ب�إن�شــاء الهيئ ــة العامــة للمخــازن واالحتياطــي
الغذائي ،
و�إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و �إلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقـم  2017/3ب�إ�صـدار نظام الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي
الغذائ ــي ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة املالية للهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمي ــة  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريـ ــخ ن�شـره .
�صدر فـي 1438/ 7 / 5 :هـ
املوافــــق 2017/ 4 / 3 :م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1189
ال�صادرة فـي 2017/4/9م
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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
رئ ـي ــ�س م ــجل�س �إدارة الــهي ـئـة العامـة
للمخـ ـ ـ ــازن واالحتياط ـ ـ ـ ــي الغذائـ ـ ـ ــي

البـــاب الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
 - 1الهيئـــــة :
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي .
 - 2املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
 - 3الرئيــ�س :
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة .
 - 4الرئيــ�س التنفـيــذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
 - 5املديــر العــام :
مدير عام ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بالهيئة .
 - 6املديــر املالــي :
مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية .
 - 7املفــو�ض بالإنفــاق :
الرئيــ�س التنفـيــذي وكــل موظــف يفــو�ض بالإنفــاق مــن �سلطة خولها القانون الأمر
بالإنفاق .
 - 8امليزانيـة ال�سنويـة :
الربنامــج املالــي املعــد فــي �إطــار اخلطة العامة بالهيئة عن �سنة مالية مقبلة وت�شمل
تقديرات الإيرادات املتوقع حتقيقه ــا  ،وتقديـ ــرات امل�صروفـ ــات اجلاريـ ــة وامل�صروف ــات
الر�أ�س مالية  ،وقائمة املركز املايل  ،وقائمة التدفقات املالية .
 - 9ال�سلفــــة :
املبالغ التي تخ�ص�ص ملواجهة �صرف بعــ�ض �أنــواع النفقات التي يتــعذر فـيهــا ال�صــرف
باتباع الإجراءات املقررة لذلك .
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 - 10امل�صروفـــات اجلاريــة :
امل�صروفات النا�شئة وفقا للقوانني واللوائح والتعليمات �أو قرارات املجل�س �أو الرئي�س
التنفـيذي  ،وال حتتاج �إىل تقدمي طلب للموافقة على �صرفها وي�شرتط قبل �إ�صدار
�سند ال�صرف التثبت من وجود ال�سند القانوين الذي ي�سمح ب�صرف هذه امل�صروفات .
 - 11امل�صروفــات الــر�أ�س ماليــة :
امل�صروفات العامة الالزمة ل�شراء الأ�صول الثابتة  ،على �أن ت�ستنفد خالل �أكرث من �سنة
مالية .
 - 12احل�ســاب اخلتامــي :
البيانات املالية الفعلية التي مت �إعدادها فـي نهاية ال�سن ــة املالي ــة للهيئ ــة ونتائــج
�أعمالها .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع الأعمال املالية للهيئة  ،كما ت�سري �أحكام القانون
املايل والئحته التنفـيذية فـيما مل يرد به ن�ص خا�ص فـي الالئحة �أو فـي قرارات املجل�س ،
ومبا ال يتعار�ض مع اال�ستقالل املايل للهيئة .
املــادة ( ) 3
تبد�أ ال�سنة املالية للهيئة فـي اليوم الأول من �شهر يناير من كل عــام  ،وتنته ــي فـ ــي اليــوم
( )31احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام نف�سه .
املــادة ( ) 4
يكون للهيئة ميزانية م�ستقلة  ،يتبع فـي �إعدادها �أ�سا�س اال�ستحقاق .
املــادة ( ) 5
توقع العقــود التــي يتــم �إبرامه ــا با�س ــم الهيئ ــة وف ــق ال�صالحيـ ــات والتفوي�ض ــات املالي ــة ،
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية .
املــادة ( ) 6
يكون التوقيع على ال�شيكات واحلواالت وخطابات التحويل وخطابات ال�ضمان وجميع
امل�ستندات واملعامالت املالية بتوقيعني  ،وفقا ل�صالحيات التواقيع املعتمدة من املجل�س ،
ويج ــوز �أن يح ــدد خمت ــ�ص ثال ــث للتوقي ــع عنــد غياب �أحدهم ــا  ،ويت ــم �إخط ــار اجله ــة
ذات العالقة بوقف التعامل مع �صاحب التوقيع املعتمد عند �إلغاء اعتماد توقيعه  ،ويكون
الإخطار عن طريق املدير العام .
-810-

املــادة ( ) 7
حتفظ الدفاتر وال�سجالت املحا�سبية و�أنظمة احلا�سب الآيل على اختالف �أنواعها وجميع
امل�ستندات الأخرى املتعلقة بها وفقا للأنظمة املعمول بها  ،وال يجوز �إتالفها �أو �إتالف �أي
جزء منها �إال بقرار من الرئي�س التنفـيذي  ،على �أن يتم الإتالف بوا�سطة جلنة خا�صة
ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفـيذي بالتن�سيق مع هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية .
املــادة ( ) 8
يكون للهيئة مراقب ح�سابات خارجي من بني مكاتب املحا�سبة واملراجعــة املرخ ــ�ص له ــا
العمل بال�سلطنة  ،يتم تعيينه  ،وحتديد �أتعابه �سنويا من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 9
على املوظف املخت�ص فور اكت�شاف �أي فقد �أو ت�شويه �أو تلف فـي ال�سجالت �أو �أي م�ستند �آخر
يكون فـي عهدته � -سواء فـي �أثناء اال�ستخدام �أو احلفظ � -إبالغ رئي�سه املبا�شر بالواقعة ،
وعلى الرئي�س املبا�شر رفع الأمر �إىل املدير العام لإجراء التحقيق بالتن�س ــيق م ــع مكت ــب
ال�ش�ؤون القانونية بالهيئة  ،والوقوف على �أ�سباب الفقد � ،أو الت�شويه � ،أو التلف  ،وحتديد
امل�س�ؤولية �أو احلفظ �إذا تعذر الو�صول �إىل امل�س�ؤول .
و�إذا تبني من خالل التحقيق وجود �شبهة جنائية تعني �إبالغ االدعاء العام التخاذ �إجراءاته
ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 10
حتدد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها الهيئة بقرار ي�صدر من الرئي�س بعد موافقة املجل�س
ووزارة املالية .
املــادة ( ) 11
يلتزم كل من ت�سبب بخطئه �أو �إهماله اجل�سيم فـي �صرف �أي مبالغ بدون وجه حق برد
قيمتها للهيئة .
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البـــاب الثانـــي
االخت�صا�صــــات
الف�صــل الأول
اخت�صا�صــــات املجلــــ�س
املــادة ( ) 12
يتوىل املجل�س االخت�صا�صات الآتية :
أ�  -ر�سم ال�سيا�سة املالية للهيئة .
ب � -إقرار امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي والتقرير ال�سنوي عن ن�شاط الهيئة .
ج  -اعتماد قرار تعيني مدقق ح�سابات خارجي وحتديد �أتعابه ال�سنوية .
د � -إقرار الر�سوم نظري اخلدمات التي تقدمها الهيئة .
هـ  -املوافقة على قبول القرو�ض واملنح والهبات وامل�ساعدات مبا ال يتعار�ض مع �أهداف
الهيئة .
و  -املوافقة على ا�ستثمار �أموال و�أ�صول الهيئة .
الف�صــل الثانــي
اخت�صا�صــات رئيــ�س املجلــ�س
املــادة ( ) 13
يتوىل رئي�س املجل�س االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي والتقرير ال�سنوي عن ن�شاط
الهيئة وموافاة كل من وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخ
منها .
ب � -إ�صدار النماذج وال�سجالت املالية بالهيئة .
ج  -حتديد امل�صارف املحلية التي تفتح فـيها ح�سابات الهيئة .
د  -حتديد وتعديل �أ�سماء املفو�ضني بالإنفاق وحدود ال�صالحية املمنوحة لهم .
هـ  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�صاب املقرر له قانونا .
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الف�صــل الثالــث
اخت�صا�صــات الرئيــ�س التنفـيــذي
املــادة ( ) 14
يتوىل الرئي�س التنفـيذي االخت�صا�صات الآتية :
أ�  -رفع م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي والتقرير ال�سنوي عــن ن�ش ــاط
الهيئة �إىل املجل�س .
ب  -رفع مقرتح فر�ض الر�سوم نظري اخلدمات التي تقدمها الهيئة �إىل املجل�س .
ج  -رفع خطة ا�ستثمار �أموال الهيئة �إىل املجل�س .
د  -رفع التقارير والبيانات املالية لرئي�س املجل�س .
هـ  -اعتماد �سندات ال�صرف  -فـي ح ــدود الن�ص ــاب املق ــرر ل ــه قانون ــا  -بع ــد التحق ــق
من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية الالزمة .
و  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�صاب املقرر له قانونا .
ز  -املوافقة على منح ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة فـي حدود مبلغ ( )5000خم�سة �آالف
ريال عماين .
ح  -ت�شكيل جلان لتطبيق �أحكام هذه الالئحة .
الف�صــل الرابــع
اخت�صا�صــات املديــر العــام
املــادة ( ) 15
يتوىل املدير العام االخت�صا�صات الآتية :
أ�  -الإ�شراف على �إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي والتقرير الدوري
والربع �سنوي وال�سنوي عن ن�شاط الهيئة ورفعه �إىل الرئي�س التنفـيذي .
ب  -درا�سة مقرتح الر�سوم نظري اخلدمات التي تقدمها الهيئة قبل رفعها �إىل الرئي�س
التنفـيذي .
ج  -درا�سة خطة ا�ستثمار �أموال الهيئة قبل رفعها �إىل الرئي�س التنفـيذي .
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د � -إعداد ال�سجالت وامل�ستندات والأنظمة املالية واملحا�سبية  ،والنماذج الالزمة لتنفـيذ
هذه الالئحة  ،مبا فـي ذلك قائمة رموز ح�سابات النظام املحا�سبي وت�صنيفاتها .
هـ  -التحقق من حت�صيل �إيرادات الهيئة فـي مواعيدها وقيدها فـي ال�سج ــالت املع ــدة
لذلك .
و  -التحقق من قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك  ،ومن �أن ال�صرف
يتم فـي حدود املخ�ص�صات املالية املعتمدة فـي امليزانية ال�سنوية .
ز  -التحق ــق من إ�ج ــراء الت�أمني ال�شامل فـي بداية كل �سنة ميالدية على ما يلزم
الت�أمني عليه من ممتلكات الهيئة .
ح  -درا�ســة التقاريــر والبيان ــات املقدمــة �إليــه م ــن املخت�صي ــن بالهيئ ــة قب ــل عر�ضه ــا
على الرئي�س التنفـيذي .
ط  -اعتمــاد �سنــدات ال�صــرف  -فـي حــدود الن�ص ــاب املق ــرر ل ــه قانون ــا  -بع ــد التحقـ ــق
من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية الالزمة .
ي  -التوقيع على االلتزامات املالية والعقود فـي حدود الن�صاب املقرر له قانونا .
ك  -متابع ــة ت�سوي ــة ال�سل ــف امل�ستدمي ــة وامل�ؤقت ــة فـي التواري ــخ املح ــددة لذلك وفقا
للأنظمة املتبعة واملعمول بها مبوجب هذه الالئحة .
ل  -درا�سة التعديالت املراد �إدخالها على النظم املالية واملجموعة الدفرتية واملحا�سبية
بالتن�سيق مع املدير املايل ومدير دائرة التدقيق الداخلي .
الفــ�صل اخلامــ�س
اخت�صا�صــات املديــر املالــي
املــادة ( ) 16
يتوىل املدير املايل االخت�صا�صات الآتية :
�أ � -إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية  ،واحل�ساب اخلتامي  ،والتقرير الدوري  ،والربع
�سنوي وال�سنوي  ،عن ن�شاط الهيئة ورفعه �إىل املدير العام .
ب  -اقرتاح الر�سوم التي تتقا�ضاها الهيئة مقابــل اخلدمــات التــي تقدمهــا  ،ورفــع
املقرتح �إىل املدير العام .
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ج � -إعداد خطة ا�ستثمار �أموال الهيئة  ،ورفعها �إىل املدير العام .
د � -إع ــداد ك�ش ــوف احل�ساب ــات ال�شهري ــة واخلتامي ــة  ،وبي ــان املرك ــز املالــي للهيئ ـ ــة ،
و�أي بيان ــات ماليــة �أخ ــرى تطلــب من ــه .
هـ  -حت�صيل وقيد الإيرادات وامل�صروفات فـي مواعيدها فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
و  -الت�أكد من توافـر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�سبية  ،العتماد �سندات ال�صرف ،
وذلك فـي حدود ال�صالحيات املمنوحة له .
ز  -الإ�شراف على م�سك وتنظيم ال�سجالت املالية للهيئة .
ح  -العمل على ت�سريع وتب�سيط �إجراءات �صرف م�ستحقات اجلهات امل�ستفـيدة  ،والإبالغ
عن موا�ضع اخللل والت�أخري  ،واقرتاح احللول ملعاجلتها .
ط  -اقتــراح التعدي ــالت املــراد �إدخالهــا علــى النظــام املحا�سبــي واملجموعة الدفرتية ،
وذلك بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي .
ي  -بح ــث �أ�سب ــاب تع ــذر حت�صي ــل املــوارد  ،واتخــاذ الإجراءات الالزمة  ،و�إعداد تقرير
بذلك  ،وعر�ضه على املدير العام .
الف�صــل ال�ســاد�س
اخت�صا�صــات دائــرة التدقيــق الداخلــي
املــادة ( ) 17
تتوىل دائرة التدقيق الداخلي االخت�صا�صات الآتية :
أ�  -التحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والأنظمة والقرارات املالية والإدارية
املعمول بها واملبادئ والأ�صول املحا�سبية املتعارف عليها .
ب  -اقرتاح الإجراءات الالزمة للمحافظة على �أموال الهيئة .
ج � -إعداد برنامج تدقيق �سنوي قبل بداية كل �سنة مالية  ،ورفعه �إىل الرئي�س .
د � -إعداد تقارير ربع �سنوية تعر�ض على الرئي�س تت�ضمن نتائج التدقيق والفح�ص
واملخالفات املالية والإدارية و�أ�سبابها واقرتاح و�سائل تالفـيها .
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هـ  -القيام بعمليات التدقيق الدورية واملفاجئة للخزائن واملخازن والعهد والوثائق
املالية والإجراءات الإدارية واملالية والتجارية ذات العالقة بطبيعة عمل الهيئة
و�إعداد تقرير بنتائج الرقابة املفاجئة .
املــادة ( ) 18
على املوظف املخت�ص تقدمي جميع القيود وامل�ستندات وال�سجالت املالية �إىل دائرة التدقيق
الداخلي  ،وتزويد املدققني ب�أي معلومات �أو بيانات تف�صيلية يطلبونها .
املــادة ( ) 19
يكون ق�سم املراجعة الداخلية تابعا مبا�شرة �إىل الرئي�س التنفـيذي  ،ويخت�ص باملراجعة
الإدارية واملالية لل�سندات قبل �صرفها .
البــاب الثالــث
النظــام املحا�سبــي
الف�صــل الأول
امليزانيـــة
الفـــرع الأول
�أ�ســ�س �إعــداد م�شــروع امليزانيــة
�أوال  :الأ�ســ�س العامــة
املــادة ( ) 20
ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفـيذي جلنة برئا�سة املدير العام تخت�ص بالإ�شراف على �إعداد
م�شروع امليزانية ال�سنوية .
املــادة ( ) 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 مديرية �أو مكتب �أو �إدارة من �إدارات الهيئة عن �سنة مالية مقبلة .
املــادة ( ) 22
على رئي�س املجل�س اعتماد م�شروع امليزانية بعد �إقراره من املجل�س قبل نهاية �شهر يوليو
من ال�سنة ال�سابقة مبا�شرة لل�سنة املالية مل�شروع امليزانية  ،ويقدم امل�شروع �إىل وزارة املالية
فـي نهاية �شهر يوليو .
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ثانيـــا  :ت�صنيــف امليزانيــة
املــادة ( ) 23
ت�صنف امليزانية على النحو الآتي :
 - 1املوارد  ،وت�شمل :
أ�  -االعتمادات التي تخ�ص�صها الدولة للهيئة .
ب  -الر�سوم التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
ج  -الإيرادات الناجتة عن تدوير وبيع ال�سلع واملواد الغذائية الأ�سا�سية .
د  -عوائد ا�ستثمار �أموال  ،و�أ�صول الهيئة .
هـ  -املنح والهبات وامل�ساعدات التي يقرر املجل�س قبولها .
و � -أي �إيرادات �أخرى يوافق عليها املجل�س .
 - 2امل�صروفات :
امل�صروفات اجلارية  ،وت�شمل :
أ�  -مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س  ،و�أمني ال�سر .
ب  -رواتب و�أجور وعالوات املوظفـني ومكاف�آتهم ال�سنوية املقررة .
ج  -ا�ستحقاقات املوظفـني مقاب ــل �إيفاده ــم فـ ــي دورات تدريبي ــة ومهمات ر�سمية
وبعثات درا�سية .
د � -أتعاب وتعوي�ضات امل�ست�شارين واخلرباء الفنيني املعينني بعقود .
هـ  -مكاف�آت وتعوي�ضات اخلرباء و�أع�ضاء اللجان .
و � -أتعاب املدقق اخلارجي حل�سابات الهيئة .
ز  -تعوي�ضات الإجازات االعتيادية امل�ستحقة للموظفـني فـي حالة انتهاء خدمات
املوظف .
ح  -مكاف�أة نهاية اخلدمة .
 - 1اخلدمات واملواد ذات الأ�سعار املحددة التي تقدمها م�ؤ�س�سات عامة �أو خا�صة .
وتعترب م�ؤكدة مبوجب الإي�صاالت والفواتري والوثائق الر�سمية ال�صادرة
عن تلك امل�ؤ�س�سات .
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 - 2امل�صروفات الناجتة عن العقود املربمة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 3م�صروف ــات حتـت ــاج �إل ــى تقديــم طل ــب م ــن املديري ــات واملكات ــب والإدارات
فـي الهيئة  ،ويتم املوافقة عليها وفق ال�صالحيات املحددة فـي هذه الالئحة .
امل�صروفــات الر�أ�سمالي ــة وت�شم ــل  :تكالي ــف �أثاث  ،ومعــدات املكاتــب واملنــازل
وال�سيارات والآالت واملعدات ومظالت مواقف ال�سيارات و�أنظمــة احلا�سـب
الآلـي .
�أ�ســ�س تقديــر املــوارد
املــادة ( ) 24
يراعى عند تقدير موارد امليزانية ال�سنوية الآتي :
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 عـن ال�سنــة املاليــة حمــل التقديــر
نتيجة التغيــرات فـي الأن�شطــة القائمــة وت�شغيل امل�شروعات اجلديــدة ومــا ينتظــر
حت�صيله من املوارد املت�أخر حت�صيلها عن الأعوام ال�سابقة والعائد من ر�سوم اخلدمات .
ج  -الإ�شارة �إىل القوانني واللوائح والقرارات اخلا�صة بكل �إيراد .
د  -ا ألخــذ فــي االعتبــار ت�أثري القوانني واللوائــح والقــرارات ال�ساريــة علــى امليزانيــة
اجلاري العمل بها  ،وما يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة
من تعديالت .
هـ  -عدم املغاالة فـي التقدير  ،والتزام الدقة  ،مع مراعاة جميع العوامل التي ت�ؤثر
فـي اجتاه الإيراد كالعوامل االقت�صادية واالجتماعية وتقدير املوارد دون ا�ستقطاع
�أي نفقات منها .
�أ�ســ�س تقديــر امل�صروفــات
 - 1امل�صروفــات اجلاريــة
املــادة ( ) 25
يراعى عند تقدير امل�صروفات اجلارية الآتي :
أ�  -العمل على تر�شيد الإنفاق .
ب  -اال�سرت�شاد بالنفقات الفعلية خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني لل�سنة اجلارية .
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ج  -الأخذ فـي االعتبار ت�أثري القوانني واللوائــح والقــرارات ال�ساريــة علــى امليزانيــة
اجلــاري العمــل بهــا  ،وما قد يرتت ــب عليهــا فـي م�شــروع ميزانيــة ال�سنــة املاليــة
اجلديــدة من تعديــالت .
املــادة ( ) 26
يراعى عند تقدير بند الرواتب والأجور ما ي�أتي :
�أ � -أن ت�شمــل تقدي ــرات الروات ــب والأج ــور والبــدالت وغيــرها من امل�ستحقات املالية
الأخرى جلميع موظفـي الهيئة وفقا للأنظمة املعمول بها .
ب � -أن يكون عدد الوظائف بالهيئة متفقا مع احتياجاتها  ،ووفق هيكلها التنظيمي
املعتمد .
ج  -ح�ســاب التعدي ــالت احلتمي ــة فـي الرواتــب والأجور املرتتبة على �صــدور مرا�سيــم
�أو �أوامر �سلطانية �أو نتيجة ملنح العالوات الدورية �أو الت�شجيعية والرتقيات .
د � -إي�ضاح املربرات الالزمة لأي زيادة .
املــادة ( ) 27
يراعى عند تقدير بند م�ستلزمات ال�سلع ما ي�أتي :
أ�  -تقدير امل�ستلزمات ال�سلعية التي ترتبط مبا�شرة ب�أداء الهيئة ملهامها مع اال�سرت�شاد
باال�ستهالك الفعلي خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني  ،واملتوقع ا�ستهالكه خالل
ال�سنة املالية اجلارية .
ب  -تقديــرات امل�ستلزمــات ال�سلعي ــة الت ــي حتتاجه ــا امل�شروع ــات اجلديدة التي تتم ،
وتدخل فـي مرحلة الت�شغيل خالل �سنة التقدير .
ج  -الكميات املتوقع توافرها باملخازن فـي بدء ال�سنة املالية حمل التقدير .
د  -كمية املخزون الواجب االحتفاظ به فـي نهاية ال�سنة املالية حمــل التقديــر وفقــا
لطبيعة كل �صنف ومدى توفره فـي ال�سوق املحلي واملدة الالزمة لتوريد الكمية
املطلوبة وتفادي تراكم املخزون دون مربر .
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املــادة ( ) 28
يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات اخلدمية ما ي�أتي :
أ�  -يقــدر بنــد الإيجـار علـى �أ�ســا�س مـا ت�ست�أجـره الهيئـة مـن �أرا�ض �أو مبـان  ،ويرفـق
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�سا�س العقود القائمــة  ،والتــي يتوق ــع
ا�ستمرارها ال�سنة املقبلة  ،وكذلك العقود اجلديدة املتوقع �إبرامها فـي تلك ال�سنة ،
ويقت�صــر التقديــر علــى العقــود املتعلقــة بالأعمــال اجلارية فقط دون تلك املتعلقة
بتنفـيذ جتهيز امل�شروعات .
 - 2امل�صــروفات الــر�أ�س ماليــة
املــادة ( ) 29
ت�شم ــل امل�صروفــات الر�أ�س مالية غري املرتبطة بتنفـيذ وجتهيز امل�شروعات املبالغ الالزمة
ل�شراء الأ�صول الثابت ــة  ،ومنها الأثاث واملعدات للمكاتب وامل�ساكن وال�سيارات وو�سائل النقل
والآالت واملعدات وغريه ــا  .ويراع ــى 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 .
املــادة ( ) 30
يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفـيذ وجتهيز امل�شروعات ما ي�أتي :
أ�  -االلتزام باملبالغ املخ�ص�صة للم�شروعات فـي خطة التنمية اخلم�سية املعتمدة .
ب  -فـيما يتعلق بامل�شروعات اجلاري تنفـيذها يكون التقديــر ح�ســب العقــود املوقعــة ،
وبرنامج التنفـيذ خالل ال�سنة املالية حمل التقدير .
ج  -تقدير تكاليف امل�شروعات اجلديدة فـي �ضوء املراحل املتوقع تنفـيذها خالل �سنة
التقدير .
املــادة ( ) 31
يت�ضمن م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة القوائم الآتية :
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أ�  -ميزانية جارية ت�ضم عنا�صر ح�سابات الت�شغيل واملتاجرة والأرباح واخل�سائر .
ب  -قائمة املوارد واال�ستخدامات الر�أ�س مالية .
ج  -امليزانية العمومية املقدرة ( املتوقعة ) كما تظهر فـي تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .
د  -ميزانية نقدية تو�ضح املقبو�ضات واملدفوعات النقدية املتوقعة خالل ال�سنة املالية
مع بيان الفائ�ض �أو العجز النقدي والطريقة املقرتحة لتمويل العجز .
املــادة ( ) 32
يكون �إجراء التعديالت على امليزانية ال�سنوية حتميا �إذا كانت القوانني �أو املرا�سيم توجب
�إجراء هذه التعديالت � ،أو قد ا�ستجد من الظروف االقت�صادية �أو التو�سع فـي �أن�شطة
الهيئة واخت�صا�صاتها ما ي�ستوجب زيادة �أو خف�ض املبالغ املعتمدة لأوجه ال�صرف املختلفة
خالل ال�سنة املالية .
املــادة ( ) 33
فـي حالة الت�أخري �أو عدم �إقرار م�شروع امليزانية ال�سنوية قبل بداية ال�سنــة املاليــة يكــون
الإنفــاق فــي حدود االعتمادات املدرجة فـي هذا امل�ش ــروع  ،ووف ــقا لالحتياجـ ــات الفعليـ ــة
للإنفاق .
الفــرع الثانــي
تنفـيــذ امليزانيــة
املــادة ( ) 34
الت�صديق على امليزانية ال يعفـي من االلتزام ب�أحكام القوانني واللوائح والأنظمة والقرارات
املعمول بها �سواء �أكان ذلك متعلقا بتنظيم ال�سلطات املالية �أم مبا يتطلبه تنفـيذ امليزانية
من �إجراءات .
املــادة ( ) 35
يجوز لرئي�س املجل�س جتاوز �أي بند من بنود االعتمادات املالية للهيئة �أو النق ــل م ــن بنــد
�إىل �آخر � ،أو من مـادة �إىل �أخرى �ضمن البند الواحد فـي الأحوال  ،وبال�شروط الآتية :
�أ � -أن يك ــون النق ــل فـيم ــا ب ــني بنـ ــود امل�صروفـ ــات اجلاريــة املعتمدة للهيئة  ،وي�ستثنى
م ــن ذلك بن ــد الروات ــب والأج ــور وم ــا ف ــي حكمه ــا وخم�ص�صات تنفـيذ وجتهيز
امل�شروعات  ،على �أال ي�ؤثر ذلك على التزامات البند �أو املــادة املنقول منها املبلغ .
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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 نتيجة ملناق�صة
معتمدة من جمل�س املناق�صات �أو اللجنة املخت�صة بح�سب الأحوال .
ج  -املوافقــة عل ــى جتاوز املخ�ص�صات املعتمدة لإن�شاء �أي م�شروع �إمنائ ــي 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 املجل�س دون غريه .
املــادة ( ) 36
يجوز للرئي�س التنفـيذي املوافقة على نقل املخ�ص�صات من مـادة �إىل �أخرى �ضمن البند
الواحد  ،با�ستثناء خم�ص�صات تنفـيذ وجتهيز امل�شروعات .
الف�صــل الثانــي
املــوارد والرقابــة علــى حت�صيلهــا
املــادة ( ) 37
يكون حت�صيل املوارد طبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها وفقا للأحكام اخلا�صة
بتح�صيل الإيرادات احلكومية  ،الواردة فـي الالئحة التنفـيذية للقانون املايل .
املــادة ( ) 38
حت�صل الأموال امل�ستحقة للهيئة نقدا � ،أو مبوجب حواالت بنكية � ،أو �شيكات م�صرفـية ،
�أو وفقا للأنظمة الإلكرتونية  ،ويراعى عند ال�سداد مبوجب ال�شيكات امل�صرفـية ما ي�أتي :
أ� � -أن يكون ال�شيك م�سحوبا على �أحد امل�صارف املرخ�ص لها طبقا لأحكام القانون
امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2000/114
ب � -أن يتواف ــر فـي ال�شي ــك ال�ش ــروط املحددة قانونا  ،وب�صفة خا�صة توقيع ال�ساحب
املدين .
ج  -عدم قبول �شيكات م�ؤجلة اال�ستحقاق �سدادا لإيرادات م�ستحقة الأداء  ،با�ستثناء
احلاالت التي يجوز فـيها التق�سيط � ،أو التي يقدرها الرئي�س التنفـيذي .
د  -ع ــدم قب ــول الوف ــاء بال�شيك الذي انتقلت ملكية احلق الثابت فـيه �إىل ال�ساحب
املدين بالإيراد بطريق التظهري .
-822-

هـ � -أن يق ــدم ال�ش ــيك �إل ــى امل�ص ــرف امل�سحوب عليه للوفاء خالل املدة املحددة قانونا
من التاريخ الثابت لإ�صداره  ،وال ترب�أ ذمة املدين بالإيراد  ،وال ينق�ضي التزامه
بالوفاء به �إىل الهيئة �إال بقيام امل�صرف امل�سحوب عليه ال�شيك ب�صرف قيمته .
و � -أن تكون ال�شيكات املحررة با�سم الهيئة م�سطرة .
ز  -للهيئ ــة �أن تطل ــب من ال�ساحــب املدي ــن بالإيراد تقدي ــم �ضام ــن احتياط ــي وفق ــا
للإجراءات املقررة فـي قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 90/55
املــادة ( ) 39
تلتزم التق�سيمات الإدارية املخت�صة بتحقيق الإيرادات مبوافاة دائرة ال�ش�ؤون املالية بتقارير
�شهرية عن الإيرادات املحققة � ،سواء مت حت�صيل قيمتها � ،أو مل حت�صل .
املــادة ( ) 40
على دائرة ال�ش�ؤون املالية عند حت�صيل �أي مبالغ ل�صالح الهيئة اتباع ما ي�أتي :
أ� � -إ�صدار �إي�صال التح�صيل  ،ويكون الإي�صال من �أ�صل وعدة ن�سخ وب�أرقام م�سل�سلة .
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 امل�صارف لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 41
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 العجز  ،مع بيان الإجراءات التي تتخذ فـي حالة وجود عجز فـي املوارد الفعلية  ،ويوافى
املجل�س بن�سخة من ذلك لتقرير ما يراه منا�سبا .
املــادة ( ) 42
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 يفـيد �إمتام التح�صيل فعــال  ،وفــي حالــة تعــذر حت�صيــل
املوارد تقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية ببحث الأ�سباب التي �أدت �إىل ذلك واتخاذ الإجراءات
الالزمة ب�ش�أنها  ،وال يجوز �إعدام �أي دين من ديون الهيئة �إال بعد عر�ضه على املجل�س .
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املــادة ( ) 43
على دائرة ال�ش�ؤون املالية تقييد 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 .
الف�صـــل الثالـــث
النفقــات
املــادة ( ) 44
يتوىل رئي�س املجل�س �إخطار وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة مبا ي�أتي :
أ� � -أ�سمـاء املفو�ضيــن بالإنفـاق  ،وح ــدود ال�صالحي ــة املخول ــة لك ــل منه ــم  ،ومن ــاذج
توقيعاتهم .
ب � -أي تعديــل فـ ــي �أ�شخ ــا�ص املفو�ض ــني بالإنفــاق �أو حدود �صالحياتهم  ،على �أن يتم
الإخطار على النموذج املعد لذلك .
املــادة ( ) 45
عل ــى املف ــو�ض بالإنف ــاق الت�أك ــد مــن االرتب ــاط بقيمــة امل�شرتيات �أو تكاليف �أداء اخلدمات
�أو تنفـيذ 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 .
ب � -أن يكون االرتباط بالإنفاق فـي حدود املخ�ص ــ�صات املدرجــة بامليزاني ــة املعتمــدة ،
وفـي حدود التكلفة املعتمدة بالن�سبة لتنفـيذ وجتهيز امل�شروعات .
ج � -أن تقيد جميع االرتباطات (االلتزامات) املالية ب�سجل االرتباطات .
املــادة ( ) 46
على التق�سيمات الإدارية بالهيئة تقدمي الفواتري بقيمة امل�شرتيات �أو تكاليف �أداء اخلدمات
�أو تنفـيذ الأعمال �إىل دائرة ال�ش�ؤون املالية ملراجعتها والت�أكد من تطبيق القوانني والأنظمة
ال�ساريــة و إ�عــداد �سنــد ال�ص ــرف خ ــالل ( )30ثالثــني يومــا مــن تاريــخ تقدميهــا م�ستوفــاة
�أو فـي التواريخ املحددة فـي االتفاقيات املربمة مع ال�شركات واملوردين .
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املــادة ( ) 47
يراعى عند �إعداد �سندات ال�صرف الآتي :
أ�  -يق ــدم ال�سن ــد �إل ــى ق�س ــم املراجع ــة الداخلي ــة مرف ــقا ب ــه جمــيع امل�ستندات امل�ؤيدة
لل�صــرف  ،والتــي تو�ضــح تفا�صيــل امل�صروفــات ب�صورة ي�سهل مراجعته ــا  ،وت�شمل
امل�ستندات الآتية :
 العقد �أو �أمر ال�شراء � ،أو طلب احل�صول على اخلدمة . فاتورة املورد . حم�ضــر فحـ�ص الأ�ص ـنــاف �أو ت�سلــم الأعم ــال  ،مت�ضمن ــا م ــا يفـ ــيد مطابقته ــاللموا�صفات املطلوبة .
 �ســند �إ�ضافــة الأ�صــناف �إىل املخازن � ،إذا كانت تلك الأ�صناف ت�ستوجب التوريدللمخازن .
 �أي م�ستندات �أخرى تكون م�ؤيدة لل�صرف .ب � -أن يكون ال�سند موقعا من قبل املفو�ض بالإنفاق  ،وخمتوما بختم الهيئة .
ج  -توقيع املفو�ض بالإنفاق على كافة ن�سخ �سندات ال�صرف .
املــادة ( ) 48
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 .
املــادة ( ) 49
فـي حالة فقد �أو تلف �أي من امل�ستندات امل�ؤيدة لل�صرف ترفق �صورة �أو ن�سخة منه ب�سند
ال�صــرف  ،ويتــم الت�أ�شيــر علـى ال�س ـنــد ومرفقاته من قبل املدير املايل ب�أن القيمة املطلوبة
مل ي�سبق �صرفها ب�أي �سند �صرف �آخر  ،ويعتمد من قبل املدير العام .
املــادة ( ) 50
يحظر جتزئة االرتباط �أو ال�شراء بق�صد تفادي الأحــكام املتعلقــة باحلــد الأعل ــى املق ــرر
ل�صالحية املفو�ض بالإنفاق .
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املــادة ( ) 51
يتعني  -عند �إعداد �سند ال�صرف من قبل دائرة ال�ش�ؤون املالية  -خ�صم ما قد يكون م�ستحقا
على امل�ستفـيد ل�صالح الهيئة  ،ويقيد �إجمايل املبلغ امل�ستحق للم�ستفـيــد خ�صم ــا عل ــى بنود
ال�صــرف  ،ويقيــد املبلــغ امل�ستحــق عليــه �إمــا باال�ستبعــاد من البنـد ال�سابـق ال�صـرف م ـنـه ،
و�إما بالإ�ضافة بح�ساب الإيراد املخ�ص�ص لذلك .
املــادة ( ) 52
يكون �صرف قيمة ال�سندات ب�إحدى الطرق الآتية :
أ�  -نقدا �أو ب�شيكات مقابل التوقيع على ال�سند بالت�سلم � ،ســواء بالإم�ض ــاء �أو بب�صم ــة
�إبهام اليد  ،مقرونا باال�سم الوا�ضح  ،وبعد التحقق من �شخ�صية املت�سلم .
ب  -حتويل املبالغ �إىل ح�سابات امل�ستفـيدين فـي امل�صارف املحددة من قبلهم  ،واملدونة
لدى دائرة ال�ش�ؤون املالية ل�سجل املوردين واملقاولني وال�شركات املعتمدة .
وعلى دائرة ال�ش�ؤون املالية عند ال�صرف مبا�شرة ختم جميع امل�ستندات املدفوعة  ،والفواتري
امل�ؤيدة بختم خا�ص يحمل كلمة (دفع)  ،مقرونا بالتاريخ .
املــادة ( ) 53
تفتح االعتمادات امل�ستندية للهيئة من قبل دائرة ال�ش�ؤون املالية مبوجب �سندات ال�صرف
غري القابلة للدفع التي ت�صدر بقيمة االعتماد وم�صاريف 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
للم�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية غري املرتبطة بامل�شروعات :
أ�  -يفتـح االعتمــاد امل�ستندي بقيمــة الب�ضاع ــة وم�صاري ــف الت�أمـ ـيــن  ،م�ضاف ــا �إليهــا
م�صروفات النقل وال�شحن والر�سوم وامل�صاريف البنك ــية  ،و�أي م�صاري ــف �أخــرى
بح�سب �شروط التعاقد  ،وذلك بعد توقيع االتفاقية .
ب  -يت ــم االرتب ــاط علــى بند امليزانية املخت�ص بالقيمة الإجمالية املفتوح بها االعتماد
بامل�صرف  ،ويفتح ح�ساب لكل اعتماد م�ستندي  ،يو�ضح فـيه البيانات الآتية :
 - 1رقم االعتماد امل�ستندي  ،وتاريخ فتحه .
 - 2القيمة املفتوح بها االعتماد  ،وقيمته الإجمالية .
 - 3نوع الب�ضاعة .
 - 4مكان الت�سليم .
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 - 5رقم بولي�صة الت�أمني  ،ومبلغ الت�أمني .
 - 6ا�سم املورد  ،وعنوانه .
 - 7تاريخ ورود الب�ضاعة .
ج  -فـي حالة ت�سلم �إ�شعار من امل�صرف يفـيد خ�صم �أي مبالغ تخ�ص االعتماد امل�ستندي ،
يتم قيدها فـي اجلانب املدين من احل�ساب املعلق امل�شار �إليه .
د  -ت�ســوى الأر�صــدة الدائنــة لالعتمــادات امل�ستنديــة التي تــم �إقفالهـا فـي العـام نف�ســه
با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك .
هـ  -االعتمادات امل�ستندية التي متتد لأكرث من �سنة مالية يتم ت�سوية �أر�صدتها الدائنة
فـي نهاية كل �سنة  ،با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك بامليزانية  ،ثم
�إجراء قيود عك�سيــة لتل ــك القيــود فـي بدايــة ال�سنة التالية  ،عند �إقفال االعتمادات
امل�ستنديــة  ،وت�ســوى �أر�صدتهــا الدائنــة باال�ستبعــاد مـن بنــد امل�صـروف املخ�صــ�ص
لذلــك بامليزانيــة .
املــادة ( ) 54
ت�صرف الرواتب للموظفـني خالل الأيام الأربعة الأخرية من ال�شهر الذي ا�ستحقت عنه ،
ويجــوز �صرفه ــا مقدم ــا عنــد قيام املوظف ب�إجازته االعتيادية � ،أو عند تعوي�ضه عن جزء
منهــا  ،ويتم �صرف الرواتب للموظفـني بالتحويل �إىل ح�ساباتهم البنكية  ،ويجوز للمدير
العام تغيري ميعاد �صرف الرواتب والأجور  ،وذلك فـي حالة الإجازات الر�سمية والأعياد
التي تتعار�ض مع ميعاد ال�صرف الر�سمي .
املــادة ( ) 55
على الهيئة  -عند حجز تذاكر ال�سفر جوا  -التعامل مع �شركات النقل الوطني واال�ستفادة
من التخفـي�ضات املقررة فـي حالة حجز التذاكر لفتــرات حم ــددة  ،ويج ــوز له ــا احلج ــز
على �شركات النقل الأجنبية فـي حالة عدم توفر التذاكر على �شركات النقل الوطني .
املــادة ( ) 56
يراعى عند ا�ستئجار م�ساكن للموظفـني 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 .
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ج � -صرف قيمة الإيجار مقدما عن املدة التي يتفـق عليهــا علــى �أال جت ــاوز (� )1سن ــة
واحدة على الأكرث بعد الت�أكد من ت�سجيل عقود الإيجار لدى البلدية املخت�صة
و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 57
تربم عقود خدمات الت�شغيل وال�صيانة ملدة (� )1سن ــة واح ــدة  ،ويجوز �أن تكون ملدة ()2
�سنتني �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك  ،بعد موافق ــة الرئي ــ�س التنفـيذي  ،وبعد موافقة
وزارة املالية �إذا زادت مدة العقد على (� )2سنتني .
املــادة ( ) 58
يجـب على دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة �أن تتحقق قبل �صرف امل�ستندات املتعلقة بتنفـيذ وجتهيز
امل�شروعات مما ي�أتي :
أ�  -توفر املخ�ص�صات وكفاية ر�صيد مبلـغ االرتبــاط املخ�صــ�ص للعق ــد ل�س ــداد املبل ــغ
املطلوب .
ب  -تقدي ــم اال�ست�ش ــاري ل�شه ــادة �إجن ــاز الأعم ــال عن امل�شروع ح�سب النموذج املعمول
به  ،مت�ضمنا ما يفـيد قيامه مبراجعة دفعات املقاول  ،واعتماد ا�ستحقاقها للدفع .
ج  -قيــد رقم االلتزام ( االرتباط ) فـي اخلانة املخ�ص�صة لذلك ب�سند ال�صرف .
املــادة ( ) 59
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  -يق ــدم طل ــب اال�سرتداد م�ؤيدا بامل�ستندات للمدير املايل الذي يجب علي ــه �إثب ــات
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 التنفـيذي وفقا لدرا�سة دائرة التدقيق الداخلي .
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املــادة ( ) 60
يجب عند �إبرام العقود مراعاة الآتي :
أ� � -أال جت ــاوز قيمـ ــة العقـ ــد �أو االل ــتزام االعتــمادات واملخ�ص�ص ــات املدرج ــة مبيزانية
الهيئة .
ب  -الت أ�كــد مــن �أنهــا ال تت�ضمــن �إعفــاء املتعاقــد مع الهيئــة من ال�ضرائب �أو الر�سوم
التي يلتزم ب�أدائها قانونا .
الف�صــل الرابــع
التقاريـر الدوريـة واحل�سـاب اخلتامـي
املــادة ( ) 61
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية ب�شكل ربع �سنوي تقريرا يو�ضــح املركــز املالــي للهيــئة واملعامــالت
التي متت حتى نهاية املدة املعد عنها التقرير  ،على �أن يت�ضمن ما ي�أتي :
أ�  -الإيرادات املح�صلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة نف�سها .
ب  -امل�صروف ــات اجلاري ــة  ،والـ ــر�أ�س مالي ــة مقارن ــة باملخ�ص�ص ــات املدرج ــة بامليزاني ــة
عن املدة نف�سها .
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 .
ويعر�ض التقرير على الرئي�س التنفـيذي فـي موعد ال يتجاوز اليوم ( )15اخلام�س ع�شر
من ال�شهر التايل  ،على �أن يتم موافاة املجل�س بن�سخة من ذلك .
املــادة ( ) 62
جتري دائرة ال�ش�ؤون املالية مطابقة �شهرية بني ما هو مقيد فـي �سجالت امل�صارف لدى
الهيئ ــة  ،وبي ــن ما هو وارد فـي ك�شف ح�سابات امل�صارف  ،و�إعداد قوائم الت�سوية الالزمة
لذلك .
املــادة ( ) 63
تعــد دائــرة ال�ش ـ�ؤون املاليــة احل�ســاب اخلتامــي للهيئــة خــالل (� )2شهرين من تاريخ انتهاء
ال�سنة املالية  ،وفقا للأ�س�س الآتية :
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�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 الأرقام الفعلية عن ال�سنة املالية ال�سابقة .
د  -يعتمد احل�ساب اخلتامي من رئي�س املجلــ�س بعــد �إق ــراره م ــن املجلــ�س  ،وتر�س ــل
ن�سخة منه �إىل كل من وزارة املالية  ،وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة خالل
مدة �أق�صاها (� )4أربعة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .
املــادة ( ) 64
يعد املدقق اخلارجي بالتن�سيق مع دائرة ال�ش�ؤون املالية تقريرا بنتيجة مراجعة احل�ساب
اخلتامي فـي موعد ال يتجاوز ثالثة �أ�شهر ون�صف من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية  ،مت�ضمنا
التو�صيات الالزمة ملعاجلة ما قد يظهر من خمالفات لأحكام القوانني واللوائح املعم ــول
به ــا  ،ويع ــر�ض علـ ــى الرئي ــ�س التنفـي ــذي  ،متهي ــدا لع ــر�ض احل ــ�ساب اخلتام ــي على
املجل�س للموافقة عليه و�إقراره  ،بعد درا�سته من جلنة التدقيق .
الف�صــل اخلامــ�س
فتــح احل�سابــات لــدى امل�صــارف
املــادة ( ) 65
يحدد رئي�س املجل�س امل�صارف املحلية التي تفتح فـيها ح�سابات الهيئة  ،والتي تودع فـيها
جميع الأموال الواردة � ،سواء �أكانت نقدية �أم حواالت �أم خطابات مالية �أم م�ستندات مالية ،
ويتم ال�صرف منها  ،بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 66
ال يجوز ال�سحب على املك�شوف من امل�صارف التي تتعامل معها الهيئة .
املــادة ( ) 67
يح ــدد �سع ــر العائ ــد ( الفائ ــدة ) عل ــى ح�ساب ــات الهيئ ــة بن�سب ــة ال تق ــل فـ ــي حده ــا الأدن ــى
عــن الن�سبــة املعتمــدة مــن وزارة املاليــة للح�سابــات احلكوميــة  ،ويتــم قيــد العائــد املح�ص ــل
كل �شهر ك�إيرادات حل�ساب الهيئة .
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الف�صــل ال�ســاد�س
ال�سلـــف والت�أمينـــات
املــادة ( ) 68
تنق�سم ال�سلف �إىل نوعني  ،وهما :
أ�  -ال�سلف امل�ستدمية :
 - 1تخ�صــ�ص ملواجهـة امل�صروفات النرثية �أو غريها من امل�صروفات الأخرى التي
ال تتج ــاوز مبل ــغ ( )500خم�سمائة ريال عماين فـي املرة الواحدة  ،وال يجوز
جتزئة �صرف قيمة الطلب الواحد بق�صد تفادي هذا احل ــد � ،أو امل�صروف ــات
التي يتقرر �صرفها من ال�سلفة فـي حاالت خا�صة معينة بعد موافقة الرئي�س
التنفـيذي � ،أو من يفو�ضه .
 - 2ي�صرف من ال�سلفة �أجور العمال امل�ؤقتني عن مدة ت�شغيل تقل عن ( )15خم�سة
ع�شر يوما  ،ويجوز ا�ستثناء �صرف بدالت ال�سفر مقدما ملوظفـي الهيئة مهما
بلغت قيمتها  ،كما يجوز ا�ستثناء �صرف �سلفة مقدمة  -حتت ح�ساب الراتب
�أو الأجر  -للموظف �أو اال�ست�شاري �أو اخلبري غري العماين الذي يتم التعاقد
معه وفقا لعقد عمل خا�ص  ،على �أن تكون فـي حدود ن�صف الراتب �أو الأجر
الأ�سا�سي ال�شهري امل�ستحق  ،ويتم ا�ستقطاعها من �أول راتب �أو �أجر ي�صرف
للموظف �أو اال�ست�شاري �أو اخلبري  ،وال يجوز �صرف �أي �سلفة �شخ�صية .
 - 3ي�ستعا�ض امل�صروف من ال�سلفة كلما بلغ (� )%40أربعني باملائة من قيمة ال�سلفة
�أو �أكرث  ،وال ت�سوى �إال فـي نهاية ال�سنة املالية �أو عند �إلغائها  ،ويقوم بردها
للموظف املخت�ص بال�سلفة امل�ستدمية .
 - 4عند ت�سلم دائرة ال�ش�ؤون املالية طلب ا�ستعا�ضة ال�سلفة امل�ستدمية �أو تقرير
ت�سوية م�صروفات ال�سلفة امل�ؤقتة  ،تقوم باخل�صم بقي ــمة امل�ص ــروف الفعل ــي
من ال�سلفة على بنود احل�سابات املخت�صة مبيزانية الهيئة .
 - 5تقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية بت�سوية ال�سلفة امل�ستدمية قبل انتهاء ال�سنة املالية
فـي ( )31احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام  ،وذلك بتقدمي امل�ستندات
امل�ؤيدة للمبالغ امل�صروفة من ال�سلفة �إىل دائرة التدقيق الداخلي لتدقيقها .
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 - 6يراعى عند �صرف ال�سلفـة امل�ستدميــة �أال يتـم �صــرف �أي مبال ــغ ل ــذوي ال�ش ـ�أن
�أو �صرف �أي �سلفة �شخ�صية .
ب  -ال�سلفة امل�ؤقتة :
 - 1تخ�ص�ص 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 منحها  ،ويجوز
متديد هذه املدة .
 - 2ال يجوز ال�صرف من ال�سلفة امل�ؤقتة �إال للغــر�ض ال ــذي خ�ص�ص ــت م ــن �أجل ــه ،
وال يجوز �أن تخ�ص�ص �أكرث من �سلفة لغر�ض واحد  ،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 من ال�سلفة � ،أو املبلغ املطلوب ا�سرتداده بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 69
يقدم طلب منح ال�سلفة امل�ؤقتة بع ــد حتدي ــد قيمته ــا �إلــى دائ ــرة ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة موقع ــا
مــن م�س ـ�ؤول التق�سيــم الإداري املخت�ص بالهيئة  ،ويكون للمدير العام تقرير منح ال�سلفة
�إذا مل تتجاوز قيمتها ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 70
على مكتب املدير العام �إعداد درا�سة لتحديد قيمة ال�سلف بحيث ال تزيد على متو�سط
امل�صــروف منهــا خــالل (  )3ثالثــة �أ�شهــر عند منح ال�سلف امل�ستدميــة �أو امل�ؤقتة �إىل �أي جهة
بالهيئة  ،وتقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية بقيد قيمة ال�سلفة باحل�سابات املخ�ص�ص ــة لذل ــك ،
ويخ�ص ــ�ص ح�ساب م�ستقل با�سم اجلهة التي منحت ال�سلفة .
املــادة ( ) 71
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 فـيهما جميع البيانات
املتعلقــة بتلــك ال�سل ــف  ،وتتوىل دائرة ال�ش�ؤون املالية اتخاذ الإجراءات الالزمة للت�أمني
على مبالغ ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة ت�أمينا �شامال �ضد االختال�س �أو ال�سرقة �أو غري ذلك
من الأخطار .
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املــادة ( ) 72
أ�  -يجوز �صرف �سلفة م�ستدمية ملواجهة امل�صروفات التي تتطلبها طبيعة العمل  ،ويحدد
الرئي�س التنفـيذي املوظفـني الذين ت�صرف لهم ال�سلفة  ،واملخولني بال�صرف منها .
ب  -يج ــوز �ص ــرف �سلف ــة م�ؤقت ــة لأغ ــرا�ض حم ــددة ب�أعم ــال الهيئة مبوافقة املدير العام
فـي حدود ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،ويج ــب ت�سوي ــة ه ــذه ال�سلف ــة مبج ــرد
انتهاء الغر�ض الذي �صرفت من �أجله .
ج  -ت�صرف ال�سلف امل�ستدمية مبوجب قرار من الرئي�س التنفـيذي  ،وامل�ؤقتة مبوجب قرار
من املدير العام  ،يحدد فـيه الآتي :
 - 1ا�سم امل�ستفـيد من ال�سلفة .
 - 2مبلغ ال�سلفة .
 - 3الغر�ض من ال�سلفة .
 - 4تاريخ انتهاء ال�سلفة .
� - 5أ�سلوب ا�ستعا�ضتها  ،وا�سرتدادها .
وت�سرتد ال�سلفة من املوظف وفقا ملا جاء بالق ــرار ال�ص ــادر مــن �آمــر ال�صرف ،
وتعالج ماليا وحما�سبيا وفق نوع ال�سلفة .
د  -ت�سجل ال�سلفة بالدفاتر عند �صرفها � ،أو ت�سويتها .
هـ  -ت�صفى ال�سلف امل�ستدمية وال�سلف امل�ؤقتة  ،وي�سرتد الر�صيد النقدي منها نهاية العام
املايل .
املــادة ( ) 73
ال يجوز ملن بعهدته نقد �أن يعطي عهدة لأي �سبب كان �إال بقرار من الرئي�س التنفـيذي ،
على �أن يتم �إعداد �سندات �صرف بذلك على ح�ساب املوظف  ،و�أي عهدة معطاة ب�أوراق غري
ر�سمية دون حترير �سندات بها يعترب مانح العهدة م�س�ؤوال عنها  ،وي�س�أل عن ذلك م�ساءلة
قانونية .
املــادة ( ) 74
على املدير املايل متابعة ت�سديد ال�سلف  ،وا�سرتدادها فـي مواعيدها  ،وعليه �أن يخطر
املديــر الع ــام � ،أو م ــن ين ــوب عن ــه خطي ــا عن كل ت�أخي ــر فـي ت�سديده ــا  ،وت�ست ــرد ال�سلـ ــف
من املوظفـني فـي حاالت ت�أخرهم عن ال�سداد  ،وخ�صمها من م�ستحقاتهم .
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املــادة ( ) 75
يجوز تخ�صي�ص مبلغ امل�صروفات النرثية من ال�سلفة امل�ستدمية ملواجهة املدفوعات النقدية
العاجلــة �أو امل�صروفــات النقديــة ال�صغيــرة  ،ويحــدد املديـر املالـي قيمــة مبلغ امل�صروفــات
النرثية وفقا الحتياجات العمل  ،وكذلك البنود املختلفة الواجب ال�صرف منها واحلد
الأق�صى لكل �صرفـية .
املــادة ( ) 76
يجب �أن ت�ؤيد املدفوعات النقدية التي تتم من ال�سلفة امل�ستدمية مبقت�ضى م�ستندات متت
مراجعتها  ،واعتمادها من املفو�ض بالإنفاق .
املــادة ( ) 77
عل ــى دائ ــرة التدقي ــق الداخل ــي �إج ــراء ج ــرد ر�صي ــد ال�سلف ــة م ــرة عل ــى الأقل كل �شهر ،
وفـي مواعيد غري منتظمة  ،للتحقق من �أن ر�صيدها الفعلي يتطابق مع الر�صيد الدفرتي ،
و�إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود زيادة فـي الر�صيد  ،يعترب املبلغ الزائد من الإيرادات املتنوعة
للهيئة  ،ويورد فـي ح�ساب الهيئة � ،أما �إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود عجز فـي الر�صيد فـيلتزم
املوظــف املختــ�ص بال�سلف ــة ب�ســداده  ،وجت ــرى التحقيق ــات الالزم ــة ملعرفــة �أ�سب ــاب العجــز
�أو الزي ــادة .
املــادة ( ) 78
يجب ت�سوية ال�سلف امل�ؤقتة مبجرد انتهاء الغر�ض الذي �صرفت من �أجله  ،وفـي حدود
املــدة املقــررة له ــذه ال�سلفــة  ،مع وجوب رد ال�سلفة امل�ؤقتة فـي نهاية ال�شهر �إذا مل ت�صرف
فـي الأغرا�ض املخ�ص�صة لها .
املــادة ( ) 79
ي�شمل الت�أمني �ضد املخاطر الفئات الآتية :
أ� � -أموال الهيئة  ،وممتلكاتها .
ب � -أمناء املخازن .
ج � -أمناء اخلزينة .
د � -أمناء ال�صندوق .
هـ � -أي فئات �أخرى ترغب الهيئة فـي ت�أمينها .
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الف�صــل ال�سابــع
اخلزينـــة
املــادة ( ) 80
يكون خلزينة املقر الرئي�سي للهيئة �أو الإدارات التابعة لها فـي املحافظات موظف خمت�ص ،
ي�ص ــدر بتعيي ــنه وحتدي ــد م�س�ؤوليــته عن اخلزينة وحمتوياتها  ،وما يت�صل بها من �أعمال
قرار من الرئي�س التنفـيذي  ،على �أن يك ــون ه ــذا املوظ ــف م ــن �شاغل ــي الوظائف الدائمة ،
ويك ــون م�سـ ـ�ؤوال عـ ــن �أعم ــال اخلزيـ ـنــة  ،وجمي ــع حمتوياتها  ،و�أي تق�صي ــر فـ ــي احلف ــاظ
�أو الإ�شراف على هذه املحتويات .
املــادة ( ) 81
يكون املوظف  ،الذي ت�سند �إليه �أعمال اخلزينة  ،م�س�ؤوال عن حمتوياتها  ،وعليه �أن ي�سلم
جميع ما بعهدته من حمتويات اخلزينة وال�سجالت وامل�ستندات التي يتم القيد مبوجبها
�إىل �أحد املوظفـني �شاغلي الوظائف الدائمة الذي يحدده الرئي�س التنفـيذي  ،وذلك عند
قيــام هــذا املوظف بالإجازة � ،أو ندبه كل الوقت داخل �أو خارج الهيئة � ،أو نقله � ،أو �إعارته ،
�أو �إيفـ ــاده فــي بعث ــه � ،أو منح ــة درا�سي ــة داخ ــل � ،أو خارج ال�سلطنة � ،أو انتهاء خدمته ب�سبب
غري االنقطاع عن العمل � ،أو الوفاة  .ويتم الت�سليم والت�سلم مبوجب حم�ضر يوقع من هذا
املوظف � ،أو من يحل حمله  ،واملدير املايل  ،ومدير �إدارة الهيئة باملحافظة ح�سب الأحوال
بعد جرد حمتويات اخلزينة .
وفـي حالة انتهاء خدمة املوظف الذي ت�سند �إليه �أعمال اخلزينة وامل�س�ؤولية عن حمتوياتها
ب�سب ــب االنقط ــاع ع ــن العم ــل �أو الوفـ ــاة  ،ت�شكـ ــل جلن ــة بق ــرار م ــن الرئي ــ�س التنفـي ــذي ،
على �أن يكون من بني �أع�ضائها املدير املايل  ،ومدير دائرة التدقيق الداخلي  ،وذلك جلرد
حمتويات اخلزينة  ،و�إعداد حم�ضر باجلرد يتم فـيه �إثبات هذه املحتويات وفقا لنتيجة
اجلرد مع التوقيع على هذا املح�ضر من �أع�ضاء هذه اللجنة  ،وت�سلم املحتويات و�سجالت
اخلزينة وامل�ستندات التي يتم القيد مبوجبها �إىل من يعني �أو ينتدب لهذه الوظيفة بناء
على قرار الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 82
يجب فـي جميع حاالت الت�سليم والت�سلم حتديد امل�س�ؤولية فـي حالة مــا �إذا �أ�سفــر اجل ــرد
عن وجود عجز �أو زيادة فـي هذه املحتويات طبقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 83
يخ�ص�ص للخزينة مكان حمدد ال ي�سمح بدخوله لغري املوظف املخت�ص  ،ويكون ت�سليم
اخلزينة �إىل هذا املوظف بعد الفح�ص والت�أكد من �صالحيتها و�سالمتها من �أي عيوب
من قبل جلنة ت�شكل لهذا الغر�ض  ،و�إثبات ذلك فـي حم�ضر يوقع عليه من جميع �أع�ضاء
اللجنة .
ويتم و�ضع املفاتيح االحتياطية فـي داخل مظــروف  ،يتم  -بعد غلق ــه  -ختم ــه بال�شم ــع
الأحمر  ،ويحفظ لدى املدير املايل .
وف ــي جمــيع الأحوال  ،تعترب اخلزينة وحمتوياتها وال�سجالت وامل�ستندات التي يتم القيد
مبوجبها واملفاتيح اخلا�صة بها عهدة طرف من ت�سلمها  ،ويتحمل امل�س�ؤولية عنها  ،طبقا
لأحكام هذه الالئحة والقوانني واللوائح املعمول بها فـي الهيئة .
املــادة ( ) 84
ال يجوز االحتفاظ فـي اخلزينة ب�أي نقود �أو �شيكات �أو حمتويات �أخرى ال تخ�ص الهيئة ،
ويراع ــى عن ــد االحتف ــاظ فــي اخلزينة مببلغ ال�سلفة امل�ؤقتة جتنيبه عن �سائر املحتويات
الأخرى للخزينة .
وال تعمل اخلزينة �إال فـي �أوق ــات العم ــل الر�سمي ــة  ،ويج ــوز ف ــي حال ــة ال�ض ــرورة  ،وبن ــاء
علــى موافق ــة الرئي ــ�س التنفـي ــذي � ،أن تعم ــل اخلزين ــة خ ــالل �أي ــام ا إلج ــازات الأ�سبوعي ــة
�أو الر�سمية � ،أو غري الأوقات املحددة للعمل الر�سمي .
املــادة ( ) 85
فـي حالة فقد �أو تلف مفتاح اخلزينة  ،يجــب عل ــى املوظ ــف امل�سـ ـ�ؤول ع ــن املفت ــاح املفق ــود
�أو التالف �إخطار املدير العام كتابة بواقعة الفقد �أو التلف للمفتاح  ،وعليه  -فور �إخطاره -
ت�شك ــيل جلن ــة لف ــ�ض وفت ــح اخلزين ــة  ،ويك ــون من �أع�ضائ ــها موظ ــف م ــن دائرة التدقيق
الداخلي  ،وتقوم هذه اللجنة بجرد حمتويات اخلزينة  ،و�إعداد حم�ضر بنتيجة اجلرد ،
وا�ستبدال املفتاح املفقود �أو التالف .
وفـي حالة عدم وجود مفتاح احتياطي للمفتاح املفقود �أو التالف  ،يتم فتح اخلزينة مبعرفة
�أحد الفنيني املتخ�ص�صني  ،وذلك حتت �إ�شراف اللجنة امل�شار �إليها  ،ودون �إخالل ب�إجراء
التحقي ــق الــالزم  ،وحتديـ ــد امل�س�ؤولي ــة ع ــن واقع ــة الف ــقد �أو التل ــف  ،وع ــن وج ــود العج ــز
�أو الزيادة فـي حمتويات اخلزينة طبقا للقواعد الواردة فـي �أحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 86
يجب على املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة االلتزام بالآتي :
 - 1التحقق من �صحة ر�صيد اخلزينة وحمتوياتها فـي اليوم ال�سابق على بدء مبا�شرة
عمل ــه اليوم ــي  ،وقبل التعامل مع الأفراد  ،و�إثبات ذلك فـي الك�شف �أو ال�سجالت
املعدة لهذا الغر�ض  ،والتوقيع عليه .
 - 2ت�سلم الإيرادات اخلا�صة بالهيئة وتوريدها  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة والنموذج
املعد لهذا الغر�ض .
 - 3قيد ال�شيكات الواردة �إىل اخلزينة  ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،و�إثبات
البيانات املتعلقة برقم ال�شيك وتاريخ ــه  ،وا�سم امل�صرف امل�سحــوب علي ــه  ،وا�سم
ال�ساحــب  ،ومبل ــغ ال�شي ــك فـ ــي ال�سجــل املع ــد له ــذا الغ ــر�ض  ،وذلــك بع ــد الت أ�ك ــد
من وجود توقيع ال�ساحب على ال�شيك  ،وقبل توريد ال�شيكات للم�صارف للتح�صيل ،
ويكون م�س�ؤوال عن �أي نق�ص �أو خط أ� فـي �إثبات البيانات امل�شار �إليها .
 - 4االحتفــاظ بدف ــرت الإي�ص ــاالت  ،دون الإخ ــالل ب�أحــكام هــذه الالئحــة عنــد �إلغــاء
�أو فقد �أي �إي�صال غري م�ستعمل منه .
 - 5ت�سليــم املتح�صــالت  -نقــدا �أو ب�شيك ــات � -إىل املوظف املخت�ص بهذه املتح�صالت
لإيداعهــا فـي ح�ســاب الهيئــة املختــ�ص  ،على �أن يوقــع هــذا املوظــف على �إي�صــال
بت�سلمه املتح�صالت عهدة لديــه  ،حتى ورود �سند الإيداع من امل�صرف خمتوما
وموقعا من قبل املخت�صني فـيه  ،ويتحمل �صاحب هذه العهدة امل�س�ؤولية فـي حالة
ت�أخر الإيداع للمتح�صالت امل�سلمة له عن املواعيد املحددة �أو عند فقد �أو وجود
عجز فـي هذه املتح�صالت  ،بعد التحقيق معه  ،وثبوت امل�س�ؤولية .
املــادة ( ) 87
يحتفظ املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة ب�سجل للمحتويات النقدية يتم �إعداده وفقا
للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،ويقيد فـي هذا ال�سجل جميع املبالغ التي مت ت�سلمها  ،واملبالغ
التي مت �إيداعها لدى امل�صرف  ،ويتم هذا القيد �أوال ب�أول  ،ومبراعاة ما ي�أتي :
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أ�  -بالن�سبة للمبالغ التي مت حت�صيلها  ،ي�سجل قيمتها يوميا بجانب املقبو�ضات ،
ويثب ــت قرينه ــا رق ــم �أول و�آخــر �إي�صال من الإي�صاالت التي ح�صلت هذه املبالغ
مبقت�ضاها .
ب  -بالن�سبة للمبالغ التي مت �إيداعها فـي امل�صرف با�سم ال�صندوق  ،يتم قيدهــا بتاريخ
الإيداع فـي امل�صرف .
ج  -ي�ستخــرج الر�صــيد يوميا � ،أو عقب كل �إيداع  ،و�إثبات هذا الر�صيد ف ــي اخلانــة
املعدة لذلك بال�سجل امل�شار �إليه  ،والتوقيع عليه من املوظف املخت�ص ب�أعمال
اخلزينة فـي تاريخ �إثبات هذا الر�صيد .
املــادة ( ) 88
يحتفــظ املوظــف املختــ�ص ب�أعم ــال اخلزينــة ب�سجــل للمحتويــات غري النقديــة يتــم �إعداده
وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،وتدرج فـيه الطوابع املالية �أو دفاتر �شروط املناق�صات ،
�أو غريها من الدفاتر والأوراق املالية ذات القيمة  ،ويتم القيد فـيه �أوال ب�أول .
املــادة ( ) 89
يجب على املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة  -عند انتهاء كل يوم عمل  -حتدي ــد ر�ص ــيد
حمتويات اخلزينة النقدية وغري النقدية من واقع ال�سجلني امل�شار �إليهما فـي املادتني
( )87و ( )88م ــن ه ــذه الالئح ــة  ،وج ــرد ه ــذه املحتوي ــات و�إجراء املطابقة بني الر�صيد
من واقع اجلرد الفعلي  ،والر�صيد الدفرتي من واقع ال�سجلني املذكورين  ،والتوقيع
عليهما مبا يفـيد هذه املطابقة .
املــادة ( ) 90
يجب جرد جميع حمتويات اخلزينة مرة واحدة على الأقل ك ــل (� )1شه ــر من الرئي�س
املبا�شر للموظف املخت�ص عن �أعمال اخلزينة  ،وباتباع ما ي�أتي :
 - 1إ�ع ــداد حم�ض ــر للج ــرد الفعل ــي وفق ــا للنــموذج املع ــد لهذا الغر�ض  ،على �أن يثبت
ف ــي هــذا املح�ضــر اجلــرد الفعلــي ملحتويــات اخلزينة والأر�صــدة م ــن واق ــع ك�شف
امل�صروفات للمبالغ النقدية امل�سلمة للموظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة  ،و�سجلي
املحتويات النقدية وغري النقدية .
 - 2بيان ال�شيكات املوجودة فـي اخلزينة فـي تاريخ اجلرد  ،و�إثبات ذلك فـي حم�ضر
اجلرد .
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 - 3التوقيع على حم�ضر اجلرد من املوظف املخت�ص ب�أعمال اخلزينة  ،ومن رئي�سه
املبا�شــر ف ــي تاريــخ اجلــرد  ،ويثبــت فــي حم�ضــر اجلــرد ما يفـيــد ت�سلمه ملحتويات
اخلزينة من واقع ما هو ثابت فـي هذا املح�ضر .
 - 4عر�ض املح�ضر على املدير العام  ،واتخاذ ما يلزم من �إجراء فـي �ضوء نتيجة اجلرد .
املــادة ( ) 91
�إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود فروق  -بالزيادة �أو العجز  -يتم �إجراء التحقيق الالزم ملعرفة
�أ�سبـاب هــذه الزيــادة �أو العجــز  ،وحتديــد امل�س�ؤوليــة وفقــا للقــواعد الـواردة فـي �أحكــام
هذه الالئحة  ،مع مراعاة ما ي�أتي :
أ�  -بالن�سبة للمحتويات النقدية تورد الزيادة �إىل ح�ساب الهيئة .
ب  -بالن�سبــة للمحتويــات غيــر النقديــة تقيــد قيمــة الزيــادة تبعــا لنوعهــا  ،وت�ضــاف
هذه القيمة �إىل الر�صيد .
ج  -يلتــزم املوظــف املختــ�ص ب�أعمــال اخلزينــة ب�سداد قيم ــة العجــز فــورا مــا لــم يثب ـ ــت
من التحقيقات عدم م�س�ؤوليته ع ــن هذا العجز  ،ويكون ال�سداد بخ�صم قيمة
العجــز مــن راتبــه وغيــره مـن ا�ستحقاقاتــه املاليــة مبراع ــاة املر�س ــوم ال�سلطانــي
رقم  ، 94/115ب�شـ ـ�أن حتدي ــد ح ــاالت التــنازل واحلجز على ا�ستحقاقات املوظفـني ،
و�إجراءات التنفـيذ الإداري .
د  -ال يك ــون ه ــذا املوظ ــف م�سـ ـ�ؤوال عن العجز �إذا ثبت من التحقيق �أنه كان نتيجة
ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة .
هـ  -ت�ستبـ ـعــد قيم ــة العجــز فـ ــي املحتوي ــات النقديــة مــن جانــب املقبو�ضـات  ،وت�سجـل
هذه املحتويات  ،ويخفــ�ض الر�صيد تبعا لذلك .
البــــاب الرابـــع
املخــــازن
املــادة ( ) 92
يكون للهيئة خم�سة خمازن لالحتياطي الغذائي فـي كل من املحافظات الآتية :
 حمافظة م�سقط . حمافظة ظفار .-839-

 حمافظة الداخلية . حمافظة جنوب ال�شرقية . حمافظة �شمال الباطنة .ويجوز للهيئة �إن�شاء خمازن �أخرى فـي خمتلف حمافظات ال�سلطنة  ،ح�سب مقت�ضيات
احلاجة .
املــادة ( ) 93
تكون �إدارة خمازن الهيئة ح�سب الأنظمة والقوانني املعمول بها لإدارة املخازن احلكومية .
البـــاب اخلامـــ�س
ال�سجــالت والنمــاذج املاليــة
املــادة ( ) 94
تعد دائرة ال�ش�ؤون املالية النماذج وال�سجالت املالية الالزمة لتنفـيذ �أحكام هذه الالئحة
كما ت�ضع القواعد املنظمة للقيد فـيها  ،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 التنفـيذي .
املــادة ( ) 95
ت�صرف دائ ــرة ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة إ�ل ــى املوظفـني املاليني النماذج وال�سجالت املالية املقرر
ا�ستخدامها ح�سب اخت�صا�ص ك ــل موظ ــف بع ــد توقيعــه مبا يفـيد ت�سلمه لها  ،مع حتديد
�أعدادها .
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الهيئـة العامـة ل�سـوق املــال
قــــرار
رقــم خ2017/2/
بتعديــل بعــ�س اأحكــام الالئحــة التنفيذيــة لقانــون �ســوق راأ�س املــال
ا�ستنادا اإىل قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
واإىل الالئحة التنفيذية لقانون �سوق راأ�س املال ال�سادرة بالقرار رقم ، 2009 /1
واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بجل�سته املنعقدة بتاريخ 2016/6/27م ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون �سوق راأ�س املال  ،امل�سار اإليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة  ،اأو يتعار�س مع اأحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .
�سـدر فـي  17 :من ربيع الثاين 1438هـ
املـوافـــــق  16 :من ينايـــــــــــــر 2017م
يحيــى بن �سعيــد بن عبداللـه اجلابـري
رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1178
ال�صادرة فـي 2017/1/22م

-841-841-

تعديــالت على بعــ�ض �أحكــام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون �سـوق ر�أ�س املـال
املـــادة ( ) 1
ي�ستبــدل بن�صــي املـادتيــن ( )136 ، 129مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون �ســوق ر�أ�س املــال
امل�شــار �إليهــا الن�صــان الآتيــان :
املـــادة ( ) 129
ي�شمل ن�شاط احلفظ والأمانة القيام بالأعمال الآتية :
�أ  -االحتفاظ بالأوراق املالية والأموال اخلا�صة بالعمالء فـي ح�سابات منف�صلة ،
وااللتــزام بقواعــد اال�ستثمــار الــواردة فـي ن�شرة الإ�صــدار بالن�سبــة لل�صناديــق
اال�ستثمارية املرخ�ص بها من الهيئة  ،على �أن يلتزم احلافظ الأمني ب�إبالغ �إدارة
ال�صندوق والهيئة خالل ( )30ثالثني يوما فـي حالة خمالفة تلك القواعد .
ب � -ضمان حفظ و�سالمة الأوراق املالية واحلقوق املرتبطة بها مبا فـي ذلك ت�سلم
الأرباح والت�صويت .
ج  -تقدمي احلماية املبا�شرة للعمالء على نحو م�ستقل عن عالقة العميل بالو�سيط .
د � -ضمان دقة التعامالت التي ينفذها الو�سيط .
هـ  -ت�سلم وحفظ ودفع �أموال العمالء لت�سوية التعامالت التي نفذت للأوراق املالية
املدرجة وغري املدرجة فـي ال�سوق .
و � -أداء مهام مدير ال�صنــدوق � ،شريط ــة �أن يكون مرخ�صــا له بذلك من الهيئة ،
ويحظــر اجلمع بني مزاولــة ن�شاط احلفظ والأمانــة  ،ومزاولــة ن�شــاط مديــر
اال�ستثمار لل�صندوق ذاته .
ز � -أي �أعمال �أخرى مرتبطة ب�أعمال احلفظ والأمانة يطلبها العميل � ،أو احلافظ
الأمني العاملي .
املـــادة ( ) 136
تقوم ال�شركة املرخ�صة مبمار�سة ن�شاط �إدارة �صناديق اال�ستثمار بالأعمال الآتية :
أ�  -ح�ساب �صافـي قيمة الأ�صول و�صافـي القيمة املحققة  ،و�سعر الإ�صدار  ،و�سعر
اال�سرتداد للوحدات .
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ب  -الإجراءات املتعلقة ب�إ�صدار  ،وا�سرتداد الوحدات .
ج  -ح�ساب  ،ودفع الأرباح للم�ستثمرين فـي ال�صندوق .
د  -حفظ وحتديث �سجالت ال�صندوق وح�ساب م�صاريف و�إيرادات ال�صندوق امل�ستحقة ،
والأرباح ال�سهمية و�إعداد البيانات املالية الفرتية .
هـ  -مراقبة عملية حل � ،أو ت�صفية ال�صندوق .
و � -إدارة حوكمة ال�صندوق .
ز  -القيام بعمليات املكتب اخللفـي لل�صنــدوق واملت�ضمنــة ت�سويــة عمليــات التــداول
اليومية � ،إ�ضافة �إىل عمليات الت�سوية البنكية .
ويجوز �أن يتوىل مدير ال�صندوق مهمة احلافظ الأمني لل�صندوق ذاته � ،شريطة �أن يكون
مرخ�صا له بذلك من الهيئة .
املـــادة ( ) 2
ي�ضــاف بن ــد جديــد برق ــم (� )12إلــى امل ــادة ( )125مـن الالئحــة التنفيذي ــة لقانــون �ســوق
ر�أ�س املــال امل�شــار �إليهــا  ،علـى النحــو الآتــي :
 - 12مدير اال�ستثمار  :مائتا �ألف ريال عماين .
املـــادة ( ) 3
ت�ضاف مادة جديدة برقم ( )136مكــررا �إىل الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املــال
امل�شار �إليها ن�صها الآتي :
املـــادة (  ) 136مكررا
تقوم ال�شركة املرخ�ص لها مبمار�سة ن�شاط مدير اال�ستثمار بتكوين �صناديق اال�ستثمار ،
وذلك بعد ح�صولها على موافقة الهيئة لكل �صندوق على حدة  ،ويحظر اجلمع بني �إدارة
�صناديق اال�ستثمار  ،ومدير اال�ستثمار لل�صندوق ذاته .
املـــادة ( ) 4
ي�ضاف بند جديد برقم (� )12إىل امل�سل�سل ( )9من املــادة ( )331من الالئحة التنفيذية
لقانون �سوق ر�أ�س املال امل�شار �إليها  ،على النحو الآتي :
 - 12مدير ا�ستثمار  :خم�سة �آالف ريال عماين .
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قـــرار
رقــم خ2017/5/
بتعديــل بعــ�ض �أحكـــام
الئحـــة تنظيـــم املقا�صـــة والت�سويـــة
ا�ستن ــادا �إىل قان ــون �سوق ر�أ�س املــال ال�صـادر باملر�سـ ــوم ال�سلطــاين رقــم ، 98/80
و إ�لــى الالئحة التنفـيذيـة لقانون �سوق ر�أ�س املــال ال�صـادرة بــالقرار رقم ، 2009/1
و�إىل الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2011/5
و�إىل م ــوافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املــال ،
وبنـاء عل ــى مــا تقت�ضيه امل�صلحة العامـة ،
تقــــرر
املــادة الأولــى
ي�ستبدل بن�ص البند ( )1من املــادة ( )55من الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية امل�شار �إليها ،
النـ�ص ا آلتـي :
البنـد (  ) 1مــن املــادة ( ) 55
1 -1يجب على العميل امل�شرتي ت�سديد قيمة الأوراق املالية للع�ضو امل�شرتي مبوجب �شيك
�أو حتويل م�صرفـي �أو حتويــل من ح�ساب زوجه �أو �أحــد �أقاربه من الدرجــة الأولــى ،
ويجوز له ت�سديد املبلغ نقدا �إذا كانت القيمة ال تتجاوز ( )200مائتي ريال عماين .
املــادة الثانيــة
ي�ض ــاف بن ــد جديـ ــد برق ـ ـ ــم (� )6إىل امل ـ ــادة ( )55مـ ــن الئحـ ــة تنظيـ ــم املقا�صـ ــة والت�سويـ ـ ــة
امل�شــار �إليه ــا  ،يكــون ن�صـه كا آلت ــي :
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 - 6يجــوز للع�ضــو التحويــل النق ــدي بني ح�ساب ــات العمـ ــالء الذين جتمع بينهــم عالقـ ــة
زوجيـ ــة �أو قراب ـ ــة م ــن الدرج ــة الأول ــى � ،شريط ــة وج ــود موافقـ ــة كتابيـ ــة  ،وموقعـ ــة
من قبل العميل املحول � ،أو وكيله القانوين لكل عملية حتويل .
املــادة الثالثــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  19 :مـن �شعبـــــــان 1438هـ
املوافــــق  16 :مـن مايــــــــــــو 2017م
يحيـى بن �سعيــد بن عبــداللـه اجلابــري
رئيــ�س جملــ�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املـال

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1195
ال�صادرة فـي 2017/5/21م
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قـــرار
رقــم خ2017/6/
بتعديــل بعــ�ض �أحكـــام قواعـد
بيـع الأوراق املـالية التـي تخلـف العميـل عـن �سـداد قيمتهـا
ا�ستن ــادا �إىل قان ــون �سوق ر�أ�س املـال ال�صـادر باملر�سـ ــوم ال�سلطــاين رقــم ، 98/80
و إ�لــى الالئحة التنفـيذيـة لقانون �سوق ر�أ�س املـال ال�صـادرة بــالقرار رقم ، 2009/1
و إ�لــى قواع ــد بيـ ــع الأوراق املـالية التي تخل ــف العميل عن �س ــداد قيمته ــا ال�ص ــادرة بالقـ ــرار
رقم ، 2015/3
و�إىل م ــوافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املـال ،
وبنـاء عل ــى مــا تقت�ضيه امل�صلحة العامـة ،
تقــــرر
املــادة الأولــى
ي�ستبدل بن�ص املــادة ( )2من قواعد بيع الأوراق املـالية التي تخلف العميل عن �سداد قيمتها
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
املــادة ( ) 2
يكون للو�سيط  ،وبدون تفوي�ض من العميل  ،بيع الأوراق املـالية التي مل ي�سدد العميل
قيمتها خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل تبد أ� من يوم العمل التايل مبا�شرة النتهاء فرتة
الت�سوية ( ، )T+3وذلك ح�سب الأ�سعار ال�سائدة .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  20 :مـن �شعبـــــــان 1438هـ
املوافــــق  17 :مـن مايــــــــــــو 2017م

يحيـى بن �سعيــد بن عبــداللـه اجلابــري
رئيــ�س جملــ�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املـال

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1196
ال�صادرة فـي 2017/5/28م
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قــــرار
رقـم خ2017/7/
بتعديــل بعـــ�ض �أحكــــام
الالئحــة التنفـيذيـــة لقانـــون �ســوق ر�أ�س املـال
ا�ستن ــادا �إىل قان ــون �سوق ر�أ�س املـال ال�صـ ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطــان ــي رق ـ ــم ، 98/80
و إ�لــى الالئح ــة التنفـيذي ــة لقانون �سوق ر�أ�س املـال ال�صــادرة بــالقرار رقم ، 2009/1
و�إلــى م ــوافقـ ــة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املـال ،
وبنـاء عل ــى مــا تقت�ضيه امل�صلحة العامـة ،
تقــــرر
املــادة الأولــى
ي�ستبدل بن�ص البند ( )3من املــادة ( )125من الالئح ــة التنفـيذي ــة لقانـ ــون �سوق ر�أ�س املـال
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
البند (  ) 3من املــادة ( ) 125
 - 3التمويل الهام�شي  )200000( :مائتا �ألف ريال عماين .
املــادة الثانيــة
ي�ضاف بند جديد برقم (� )8إىل املــادة ( )157من الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق ر�أ�س املـال
امل�شار �إليها  ،يكون ن�صه الآتي :
 - 8على ال�شركة تزويد الهيئة بتقرير دوري حول ف�صل �أموال العمالء وفق ما حتدده
الهيئة .
املــادة الثالثــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  20 :مـن �شعبـــــــان 1438هـ
املوافــــق  17 :مـن مايــــــــــــو 2017م

يحيـى بن �سعيــد بن عبــداللـه اجلابــري
رئيــ�س جملــ�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املـال

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1196
ال�صادرة فـي 2017/5/28م
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قرار
رقـم خ2017/19/
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم �أعمـال �سما�سـرة الت�أميـن
ا�ستنادا �إىل قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 79/12
و�إىل قانون �سوق ر�أ�س املـال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 98/80
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/90بنقل اخت�صا�صات الت�أمني من وزارة التجارة وال�صناعة
�إىل الهيئة العامة ل�سوق املـال ,
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 80/5
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق ر�أ�س املـال ال�صادرة بالقرار رقم , 2009/1
و�إىل الئحة تنظيم �أعمال �سما�سرة الت�أمني ال�صادرة بالقرار رقم خ, 2013/53 /
و�إىل موافقة 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 �أعمال �سما�سرة الت�أمني ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيـــة
علــى �سما�ســرة الت�أمــني املرخ�صــني ف ــي تاريــخ العمــل بالالئحــة املرفقــة توفـيــق �أو�ضاعهــم
وفقــا لأحكامهــا خــالل ( )12اثنــي ع�شــر �شهــرا مـن تاريـخ العمـل بهـا  ,وللرئي�س التنفـيذي
للهيئة العامة ل�سوق املـال متديد املدة مبا ال يجاوز (� )6ستة �أ�شهر .
املــادة الثالثـــة
يلغى القرار رقــم خ 2013/53/امل�شــار �إليــه  ,كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف الالئحــة املرفقــة ,
�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  25 :مـن رجـــــــب 1438هـ
املوافـــــق  23 :مـن ابريـــــل 2017م

عبداللــه بن �سالــم بـن عبداللـه ال�ساملــي
الرئيــ�س التنفـيذي للهيئـة العامـة ل�سـوق املــال

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1192
ال�صادرة فـي 2017/4/30م
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الئحـة تنظيـم �أعمـال �سما�سـرة الت�أميـن
الف�صـــل الأول
التعاريـــف والأحكـــام العامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحكــام هــذه الالئح ــة يكـ ــون للكلم ــات والع ــبارات الآتي ــة املعنــى املو�ضــح قريــن
كل منها  ,ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئــة :
الهيئة العامة ل�سوق املال .
 - 2الرئيــ�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
� - 3شركــة الت�أمــني :
ال�شركة املرخ�ص لها من قبل الهيئة .
 - 4ال�سم�ســار :
ال�شخــ�ص االعتبـاري املرخـ�ص له من قبل الهيئة ملمار�سة �أعمال ال�سم�سـرة فـي الت�أمني .
 - 5الرتخيــ�ص :
القرار ال�صادر من الهيئة باملوافقة النهائية ملمار�سة �أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
 - 6ال�سجــل :
�سجل قيد ال�سما�سرة لدى الهيئة .
� - 7أعمـال ال�سم�سـرة فـي الت�أمــني :
الأعمال التي يقوم بها ال�سم�سار  ,وت�شمل �أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني ,
�أو كليهما .
املــادة ( ) 2
ال يجوز ممار�سة �أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أم ــني �إال ب ــعد احل�ص ــول علــى ترخيـ ــ�ص بذلك
من الهيئة .
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املــادة ( ) 3
يكون الرتخي�ص ب�إحدى الفئات الآتية :
� - 1سم�سار ت�أمني .
� - 2سم�سار �إعادة الت�أمني .
� - 3سم�سار ت�أمني و�إعادة ت�أمني .
املــادة ( ) 4
تلتزم �شركة الت�أمني بالآتي :
 - 1دفع العمولة التي ت�ستحق لل�سم�سار خالل ( � ) 7سبعة �أيام عمل من تاريخ ت�سلمها
ق�سط الت�أمني .
 - 2عـدم دفـع مبالـغ التعوي�ضـات  -امل�ستحقة للعميل �أو امل�ستفـيد � -إل ــى ال�سم�س ــار ,
وفـي حالة وقوع ذلك ف�إن ذمة �شركة الت�أمني ال تبـر�أ جت ــاه العميــل �أو امل�ستفـ ـيــد
مــا ل ــم يت�سلــم التعوي ــ�ض فعليـ ــا  ,علـى �أن يتـم تنظيـم ذلـك ف ــي االتفاقيــة املربمــة
بني ال�سم�سار  ,و�شركة الت�أمني .
املــادة ( ) 5
يتقا�ضى ال�سم�سار  -املرخ�ص له مبمار�سة �أعمال فئة �سم�سار ت�أمني  -عمولتــه مــن �شركــة
الت�أمــني  ,ويتقا�ضــى ال�سم�ســار املرخ ــ�ص ل ــه مبمار�ســة �أعمــال فئــة �سم�س ــار �إعــادة ت أ�مــني
عمولـة مقابـل �أتعابـه .
الف�صــل الثانــي
متطلبــات الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 6
ي�شرتط للح�صول على الرتخي�ص التقدم بطلــب �إلــى الهيئــة  ،وفقا للنموذج الذي تعده
مرفقا به امل�ستندات  ,والبيانات الآتية :
 - 1ا�سم مقدم الطلب  ,و�شكله القانوين  ,وعنوانه .
� - 2شهــادة م�صرفـيــة تفـيــد ب ـ�أن ر�أ�س مــال طالــب الرتخيــ�ص ال يقــل عــن ()100٫000
مائة �ألف ريال عماين مدفوعا بالكامل .
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� - 3أ�سماء امل�ؤ�س�سني  ,وجن�سياتهم .
� - 4أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ,وجن�سياتهم � -إن وجدوا . -
� - 5إي�صال �سداد ر�سم درا�سة طلب الرتخي�ص .
 - 6ما يفـيد عدم �صدور �أحكام ب�إ�شهار الإفال�س �أو بعقوبة فـي جناية �أو جنحة خملة
بال�ش ــرف �أو الأمانـ ــة �أو بعقوب ــة فـي إ�ح ــدى اجلرائ ــم املنــ�صو�ص عليها فـي كل
من قانون ال�شركات التجارية �أو قانون التجارة �أو قانون �سوق ر�أ�س املال �أو قانون
�شركات الت�أمني على �أي من امل�ؤ�س�سني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفـيذية
العل ــيا خ ــالل ( )5اخلم ـ ــ�س ال�سنوات ال�سابقة على تقدمي الطلب ما مل يكن قد
رد �إليه اعتباره .
� - 7صــورة طب ــق الأ�ص ــل م ــن عق ــد الت�أ�سيــ�س  ،والنظــام الأ�سا�ســي  ,و�شهــادة القــيد
فـي ال�سجل التجاري على �أن يقت�صر الن�شاط علـى �أعمـال ال�سم�ســرة فـي الت أ�مـني ,
و�شهادة االنت�ساب �إىل غرفة جتارة و�صناعة عمان .
� - 8صورة طبق الأ�صل من منوذج املفو�ضني بالتوقيع .
 - 9ما يفـيد تعيني مدير متفرغ للإ�شراف على �أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
 - 10خطة التوظيف بال�شركة والتدريب وت�أهيل املوظفـني .
 - 11درا�سة جدوى اقت�صادية معتمدة من �أحد املكاتب اال�ست�شارية فـي ال�سلطنة .
 - 12تعهد بتوفـري مكتب خا�ص  ,وم�ستقل ملمار�سة �أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
� - 13أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى ترى الهيئة �ضرورة �إرفاقها .
املــادة ( ) 7
يج ــب �أن تتوافــر ف ــي املديــر الــذي يت ــم تعيين ــه لإدارة �أعم ــال ال�سم�س ــرة ف ــي الت�أمــني
ال�شــروط الآتيــة :
� - 1أن يكون حا�صال على �أحد امل�ؤهالت الآتية م�صادقا عليها من جهات االخت�صا�ص :
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أ�  -درجــة زمي ــل (� , )Fellowأو درج ــة رفـيــق ( )Associateمــن معهــد الت�أمــني
القانوين بلندن (� , )CIIأو من هيئة مكتتبي املمتلكات واحلوادث بالواليات
املتحدة الأمريكية (� , )CPCUأو من معهد �أو هيئة نظرية توافق عليها الهيئة ,
عالوة علــى خبــرة فنيــة فـ ــي �أعمــال الت�أم ــني ال تق ــل مدته ــا عــن ( )5خمــ�س
�سنوات فـي جمال االكتتاب الت�أميني � ,أو �إدارة �شركات الت�أمني � ,أو ال�سم�سرة
فـي الت�أمني .
ب  -ماج�ستيــر فــي الت�أمي ــن �أو فـي �أح ــد العلـ ــوم املاليـ ــة �أو االقت�صادية  ,عالوة
علــى خربة فنية فـي �أعمــال الت�أميـ ــن ال تق ــل مدته ــا ع ــن ( )5خم ــ�س �سنــوات
فــي جم ـ ــال االكتت ـ ــاب الت�أمينـ ــي � ,أو �إدارة �شرك ــات الت�أم ـ ــني � ,أو ال�سم�س ـ ــرة
فـي الت�أمـني .
ج  -بكالوري ــو�س فـي الت�أم ــني �أو فـي أ�حــد العلوم املالي ــة �أو االقت�صاديــة  ,عالوة
علــى خربة فني ــة فـي �أعم ــال الت�أم ــني ال تق ــل مدته ــا ع ــن (� )7سب ــع �سن ــوات
فـي جمـ ـ ــال االكتتـ ــاب الت�أمينـ ــي � ,أو �إدارة �شركـ ـ ــات الت�أم ـ ــني � ,أو ال�سم�س ــرة
فـي الت�أمني .
د  -دبل ـ ــوم فـي الت�أم ـ ــني �أو فـي �أح ــد العل ــوم املاليـ ـ ـ ــة �أو االقت�صاديـ ـ ــة  ,ع ـ ـ ــالوة
على خربة فنية فـي �أعمال الت�أمي ــن ال تقـ ــل مدتهـ ــا عـ ــن ( )10ع�ش ــر �سن ــوات
ف ــي جم ـ ــال االكتت ـ ــاب الت�أمين ـ ــي � ,أو �إدارة �شركـ ــات الت�أميـ ــن � ,أو ال�سم�سـ ــرة
فـي الت�أمني .
ويجوز للهيئة �إجراء اختبار ومقابلة �شخ�صية للمدير .
� - 2أن يك ــون ح�س ــن ال�سي ــرة وال�سل ــوك  ،و�أال يك ــون �سبــق ف�صلــه ت�أديبيــا مــن اجلهــة
التي عمل لديها �سابقا .
� - 3أي �شروط �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 8
يجب �أن يرفق بطلب الرتخي�ص املقدم للهيئة الآتي :
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� - 1صــورة طبــق الأ�صل من وثيقة ت�أمني لتغطية �أخطاء امل�ؤمن عليــه املهنــية جتاه
الغيــر  ،على �أن تكــون �صــادرة مــن �إحــدى �شركات الت�أم ــني املرخ�ص ــة بال�سلطن ــة
على النحو وال�شروط التي تعتمدها الهيئة  ,على �أن تكون قيمتها بحد �أدنى ثالثة
�أ�ضعاف �إجمايل دخله ال�سنوي املتوقع فـي درا�سة اجلدوى املقدمة عند الرتخي�ص
لأول مرة �أو ( )100٫000مائة �ألف ريال عماين � ،أيهما �أعلى  ،و�أن تكون قيمة
الوثي ــقة ف ــي ال�سن ــوات التالي ــة بحد �أدنى ثالثة �أ�ضعاف �إجمايل دخله ال�سنوي
عــن ال�سنــة املالي ــة املنق�ضـيــة �أو ( )100٫000مائة �ألف ريال عماين � ،أيهما �أعلى ،
على �أن يتم جتديدها �سنويا طوال مدة �سريان الرتخي�ص .
� - 2ضمان م�صرفـي �صادر من �أحد امل�صارف العاملة بال�سلطنة يكون �ساريا طوال
مدة الرتخي�ص  ،وذلك مببلغ وقدره ( )75٫000خم�سة و�سبعون �ألف ريال عماين
لفئة �سم�سار ت�أمني  ،و(  ) 150٫000مائة وخم�سون �ألف ريال عماين لفئة �سم�سار
�إعادة ت�أمني  ،و(  ) 200٫000مائتا �ألف ريال عماين لفئة �سم�سار ت�أمني و�إعادة
ت�أمــني  ،وذل ــك ل�ضم ــان كاف ــة ح ــقوق الغري قبل ال�سم�سار  ،النا�شئــة عــن �أعمــال
ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
 - 3ما يفـيد �سداد الر�سوم املقررة للح�صول على الرتخي�ص .
الف�صـــل الثالـــث
�إجـراءات الرتخيـ�ص والقيـد فـي ال�سجـل وجتديـده
املــادة ( ) 9
تقوم الهيئة بدرا�سة الطلبات املقدمة وتتخذ ب�ش�أنها �أحد الإجراءين الآتيني :
 - 1فـي حال ا�ستيفاء الطلب للبيانات وال�شروط وامل�ستندات الأولي ــة املطلوب ــة يتــم
�إخطار مقدم الطلب بذلك  ،وعليه تقدمي امل�ستندات اخلا�صة بال�ضمانات املالية
مث ــل  ( :وثيقــة الأخطــاء املهنيــة  ،وال�ضمــان امل�صرف ــي  ،ور�ســوم الرتخيــ�ص ) ،
بالإ�ضافة �إىل تقدمي ما يثبت �أنه قد قام بتوفـ ــري مك ــان خـا�ص ملمار�سـة الن�شاط ,
وذلــك فـي مدة �أق�صاها ( )90ت�سعون يوما من تاريخ الإخطار .
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� - 2إذا تبني عدم ا�ستيفاء الطلب لأي من البيانات �أو ال�شروط �أو امل�ستندات الأولية
املطلوب ــة ف�إن ــه يت ــم �إخط ــار مقـ ــدم الطلـ ــب بذلــك ال�ستك ـم ــال النواق ـ ــ�ص خــالل
(  ) 30ثالثــني يومــا من تاريــخ الإخطـار  ،وفـي حالة عدم اال�ستيفاء خالل املدة
املذكورة يعتبــر الطلــب ملغــى  ،وال يجــوز ملقدم الطلب الذي �ألغي طلبه تقدمي
طلب جديد قبل م�ضي ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إلغاء الطلب ال�سابق .
املــادة ( ) 10
ي�صدر الرئي�س التنفـيذي قرارا بالرتخي�ص خــالل (� )60ستني يوما من تاريخ ا�ستيفاء
الطلب للبيانات وال�شروط وامل�ستندات املطلوبــة  ,ويعتب ــر م�ض ــي هــذه املدة دون �إ�صدار
الرتخي�ص قرارا بالرف�ض .
املــادة ( ) 11
يتم قيــد ال�سم�ســار فـي ال�سجل  ,ويعطى �شهادة معتمدة تثبت قيــده فـي ال�سجــل ورقمــه ,
ويلت ــزم ال�سم�سـ ــار بـ ـ�أن ي�شي ــر ف ــي جميــع الأوراق التــي ت�صــدر عنــه �إلــى رقــم ت�سجيلــه ،
ويجب على ال�سم�سار �أن يخطر الهيئة ب�أي تعديل يطر�أ فـي البيانات املقيدة فـي ال�سجل .
املــادة ( ) 12
تكون مدة الرتخي�ص ( )3ثالث �سنوات  ,ويجوز جتديده ملـدد مماثلة بناء على طلب يقدمه
ال�سم�ســار قبــل ( )30ثالثــني يومــا علــى الأقل من تاريخ انتهائه  ،وفقا لل�شروط الواردة
بالنموذج الذي تعده الهيئة لذلك .
املــادة ( ) 13
يجب على ال�سم�سار �أن يبد�أ فـي مزاولة �أعماله خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور
الرتخي�ص .
املــادة ( ) 14
يجوز لل�سم�سار التقدم بطلب فتح فرع وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة  ،وذلك بعد مرور
( )1عام واحد من ترخي�صه  ,على �أن يكون جميع العاملني فـي مكتب الفرع من العمانيني ,
وتخ�ضع املوافقة على تعيني مدير الفرع لال�شرتاطات التي ت�ضعها الهيئة  ,وال يجوز فتح
�أي فرع �إال �إذا كان ال�سم�سار م�ستوفـيا جلميع القوانني واللوائح واال�شرتاطات واملتطلبات
املالية  ،ون�سب التعمني والتمكني ال�صادرة من الهيئة .
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املــادة ( ) 15
يجوز للرئي�س التنفـيذي  ،فـي �إطار تنظيم قطاع ال�سم�سرة فـي الت�أمني التوقف عن �إ�صدار
تراخي�ص جديدة لفرتات حمددة  ،على �أن يكون قراره ف ــي ه ــذا اخل ــ�صو�ص م�سب ــبا ،
ويحظر �إ�صدار تراخي�ص جديدة �إال �إذا كــان االقت�ص ــاد الوطنــي وقطاع الت�أمني قادريــن
على ا�ستيعابهما .
الف�صــل الرابــع
التزامـــات ال�سمـــ�سار
املــادة ( ) 16
يلتزم ال�سم�سار بقواعد ممار�سة املهنة و�آدابها  ,وب�صورة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1النزاهة واال�ستقامة فـي جميع �أعماله وت�صرفاته .
 - 2التعامل ب�سرية مع جميع البيانات واملعلومات والوثائق وامل�ستندات التي يحـ�صل
عليه ــا �أو يح ــوزها مبنا�سبـ ــة عمل ــه  ،واتخ ــاذ الإج ــراءات املنا�سبـ ــة للمحافظ ــة
على �سريتها .
 - 3التحقق من تلبية وثيقة الت�أمني ال�صادرة عن �شركة الت�أمني ملتطلبات العميل .
 - 4الت�أكد من وجود �آلية منا�سبة لتلقي ال�شكاوى واملالحظات من العميل ومتابعتها .
 - 5تقدمي �إي�ضاح كامل للعميل جلميع �شروط العقد الذي يربمه معه .
� - 6أن يبني للعميل �أهمية الإف�صاح عن املعلومات الأ�سا�سية عند تقدمي طلب الت�أمني
والنتائج املرتتبة على �إخفاء �أو عدم دقة �أي بيانات يذكرها فـي ذلك الطلب  ,و�أن
يو�ضح للعميل م�س�ؤوليته عن جميع البيانات واملعلومات الواردة فـي طلب الت�أمني .
� - 7أن يو�ضح للعميل �سبب اختياره لوثيقة الت�أمني التي يعر�ضها عليه  ،وما حتتويه
من �شروط ومنافع وا�ستثناءات  ,و�أن يقدم له مقارنة بني ال�سعر  ،والتغطية التي
تقدمها وثيقة الت�أمني املقرتحة  ،وبني غريها من وثائق الت�أمني التي تقدمها
�شركات ت�أمني �أخرى .
� - 8أن يف�صح للعميل عن العمولة التي يتقا�ضاها من �شركة الت�أمني �إذا طلب العميل
ذلك .
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� - 9أن يبني للعميل الإجراءات التي يتوجب عليه القيام بها فـي حالة وقوع اخلطر
امل�ؤمن عليه .
� - 10أن يبني للعميل �ضرورة الإف�صاح عن �أي تغيريات فـي طبيعة اخلطر امل�ؤمن عنه
عند جتديد وثيقة الت�أمني .
� - 11أن يبلغ العميل دون ت�أخري بقرار �شركة الت�أمني ب�ش�أن مطالبته لها بعد وقوع
اخلطر امل�ؤمن عليه  ،وتقدمي امل�ساعدة املنا�سبة للعميل فـي موا�صلة �إجراءات هذه
املطالبة .
� - 12أن يبني للعميل �ضرورة الإف�صاح الكامل والعادل بخ�صو�ص املطالبة التي قدمها
ل�شركة الت�أمني بعد وقوع اخلطر امل�ؤمن عليه .
 - 13عدم تقدمي معلومات �أو انتقادات غري �صحيحة � ،أو غـري عادلـة للعمي ــل ع ــن �أي
�شركة ت�أمني �أخرى بغية حث العميل على �إلغاء وثيقة ت�أمني �سارية املفعول ل�شراء
وثيقة جديدة عن طريقه � ,أو الت�أثري على العر�ض املقدم للعميل من جهة �أخرى .
املــادة ( ) 17
يلتزم ال�سم�سار بالآتي :
 - 1و�ض ــع �أنظمـ ــة ولوائ ــح داخليـ ــة خـ ــالل ( )3ثالثـ ــة �أ�شـ ـهــر م ــن تاري ــخ ح�صولـ ــه
على الرتخي�ص  ،وتزويد الهيئة بن�سخة منها .
 - 2و�ضع الرتخي�ص فـي مكان ظاهر مبقر عمله .
 - 3الت�أكد من �أن العاملني لديه حا�صلون على امل�ؤهالت الالزمة للعمل .
 - 4توفـري التدريب املهني املنا�سب للعاملني لديه .
 - 5عدم �إ�سناد الأعمال املرخ�ص له بها �إىل �سم�سار �آخر �إال مبوافقة العميل كتابة .
 - 6التقيد بتعليمات غ�سل الأموال ومكافحة متوي ــل الإرهــاب ال�صــادرة ع ــن الهيئ ــة
�أو من اجلهات الر�سمية الأخرى .
 - 7التقيد بجميع التعليمات واللوائح والقرارات ال�صادرة عن الهيئة .
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املــادة ( ) 18
يجب على ال�سم�سار القيام بالآتي :
� - 1إعداد م�ستندات وكرا�سة �شروط الت�أمني  ,متى تطلب الأمر ذلك .
 - 2ال�سعي �إىل �إيجاد �أف�ضل عرو�ض ت�أمني وفق طلب العميل  ،وب�أف�ضل االمتيازات .
 - 3تقدمي الن�صح وامل�شورة الفنية للعميل مبا ي�ضمن ح�صوله على �أف�ضل ال�شروط
الفنية والأ�سعار املالئمة .
 - 4تقدي ــم امل�ساع ــدة للم�ؤم ــن ل ــه � ،أو للم�ستفـيــد عند ت�سوية املطالبات مع �شركة
الت�أمني .
� - 5إبرام اتفاقية مع كل �شركة ت�أمني يتعامل معها  ,تنظم الأحكام وال�شروط املتفق
عليها  ،و�أي �أحكام �أخرى تقررها الهيئة  ,على �أن تكون هذه االتفاقية �سارية طوال
فرتة تعامله مع تلك ال�شركة  ,ويجب �أن يتم �إيداع ن�سخة من تلك االتفاقية لدى
الهيئة .
 - 6تقديـم املعلومـات الالزمـة ل�شركـة الت�أمـني التـي يتعامل معها مبعرفة العميل ،
وموافقته  ,لتمكينها من تقييم اخلطر املطلوب ت�أمينه � ،أو جتديد ت�أمينه .
� - 7إلزام العميل بدفع ق�سط الت�أمني  ،و�أي مبالغ �أخرى قد ت�ستحق عليه �إىل �شركة
الت�أمني مبا�شرة  ،وذلك ح�سبما تن�ص عليه االتفاقية املربمة بني كل من �شركة
الت�أمني  ،وال�سم�سار  ,وا�ستثناء من ذلك  ،يجوز حت�صيل �أق�ساط الت�أمني الفردي ،
وتوريدها �إىل �شركة الت�أمني خالل فرتة ال تتجاوز (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ
�إ�صدار الوثيقة .
املــادة ( ) 19
يج ــب علـ ــى ال�سم�س ــار ال ــذي يق ــوم ب�أعمــال ال�سم�ســرة ف ــي �إع ــادة الت�أمي ــن  -بالإ�ضاف ــة
�إىل االلتزامات الواردة فـي املـادة ( )18من هذه الالئحة  -القيام بالآتي :
 - 1معاونة �شركة الت�أمني فـي اختيار �شركات �إعادة الت�أمني  ,و�إجراء متابعة م�ستمرة
للمراكز التي مت �إ�سناد عمليات �إليها  ,و�إبالغ �شركات الت�أمني ب�أي خطر قد يهدد
مركزها املايل .
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 - 2الإي�ضاح ل�شركة الت�أمني عن جميع �شركات �إعادة الت�أمني التي مت �إ�سناد عمليات
�إليها .
� - 3إبرام اتفاقية مع كل �شركة �إعادة ت�أمني يتعامل معها  ,تنظم الأحكام وال�شروط
املتفق عليها بينهما  ،و�أي �أحكام �أخرى تقررها الهيئة  ،على �أن تكون هذه االتفاقية
�سارية طوال مدة تعامله مع تلك ال�شركة  ،ويجب �أن يتم �إيداع ن�سخة من تلك
االتفاقية لدى الهيئة .
� - 4إبالغ �شركات �إعادة الت�أمني ب�أي �أخطار �أو خ�سائر ج�سيمة متوقعة ميكن �أن ت�ؤثر
على التزاماتها بتعوي�ض الأخطار امل�سندة �إليها .
 - 5حتويل �أق�ساط الت�أمني �إىل �شركات �إعادة الت�أمني مبجرد حت�صيلها .
 - 6حت�صيل قيمة التعوي�ضات فـي حالة حتقق اخلطر امل�ؤمن منه من �شركات �إعادة
الت�أمني  ,وحتويلها مبا�شرة �إىل �شركات الت�أمني امل�ستحقة .
املــادة ( ) 20
علــى ال�سم�ســار تعييــن مراقــب ح�سابــات مــن بــني مكاتــب التدقيــق املعتم ــدة ل ــدى الهيئ ــة
للقيــام با آلتــي :
 - 1الت�أكد من مدى مالءمة وفاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها .
 - 2الت�أكد من و�ضع الأنظمة واللوائح الداخلية ومدى مالءمتها لو�ضع ال�سم�سار ,
ومدى التزامه بتطبيقها .
 - 3الت�أكد من التزام ال�سم�سار بقانون �شركات الت�أمني واللوائح والقرارات ال�صادرة
تنفـيذا له .
� - 4إبالغ الهيئة عن املخالفات املكت�شفة � ،أو امل�شكوك فـيها .
 - 5املهام الأخرى املقررة عليه قانونا .
املــادة ( ) 21
يحدد النظام الأ�سا�سي لل�سم�سار بدء ونهاية ال�سنة املاليــة لــه  ،علــى �أنه بالن�سبة لل�سنة
املالية الأوىل ف�إنه �إذا ت�أ�س�س ال�سم�سار خالل الن�صف الأول من ال�سنة  ،ف�إن �سنته املالية
تنتهي بنهاية هذه ال�سنة � ,أما �إذا ت�أ�س�س خالل الن�صف الثاين من ال�سنة  ،ف�إن �سنته املالية
تنتهي بنهاية ال�سنة التالية .
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املــادة ( ) 22
على ال�سم�سار �أن يقدم للهيئة ميزانيته ال�سنوية املدققة واحل�سابات املرفقــة بهــا  ،خــالل
مدة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما من تاريخ انتهاء �سنته املالية .
املــادة ( ) 23
يجب على ال�سم�سار االحتفاظ بدفاتر و�سجالت ح�سب الأ�صول املقررة  ،وذلك لتدوين
وحفظ البيانات واملعلومات والأوراق اخلا�صة بالأعمال التي ميار�سها  ,وت�شمل على وجه
اخل�صو�ص الآتي :
 - 1ن�س ــخا م ــن االتفاقي ــات املربم ــة بين ــه  ،وب ــني �شركــات الت�أمــني  ،و�شرك ــات �إع ــادة
الت�أمني  ,ويجوز للهيئة طلب �إجراء �أي تعديل فـي االتفاقيات املربمة بني �شركة
الت�أمني  ،وال�سم�سار  ،وذلك مبا ي�ضمن حقوق كافة �أطراف العالقة  ،وي�سهــم
بتعزيز املمار�سات ال�سليمة فـي القطاع .
 - 2املرا�سالت اخلا�صة ب�أعماله .
� - 3صورا من وثائق الت�أمني التي يربمها العميل مع �شركة الت�أمني .
 - 4ن�سخا من م�ستندات القب�ض وال�صرف والقيد والت�سويات  ،وغري ذلك من املعامالت
املالية اخلا�صة ب�أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني التي ميار�سها .
 - 5احل�سابات امل�صرفـية اخلا�صة بالأعمال التي ميار�سها .
املــادة ( ) 24
يحظر على ال�سم�سار الآتي :
 - 1العم ــل كوكيــل ت أ�مــني بال�سلطنــة � ،أو وكيــل مفو�ض ل�شركة ت�أمني �أجنبية تعمل
بال�سلطنة .
 - 2متلك ح�صة فـي �سم�سار �آخر يعمل فـي ال�سلطنة .
 - 3متلك ح�صة فـي �شركة ت�أمني بن�سبة تزيد على ( )%5خم�سة فـي املائة من ر�أ�س
مالها .
� - 4أن يعمل �أي من م�ؤ�س�سيه �أو القائمني على �إدارته �أو موظفـيـه فــي �إحـدى �شركـات
الت�أمني �أو لدى �أي من ال�سما�سرة �أو الوكالء املرخ�صني بال�سلطنة .
 - 5اجلم ـ ــع بيـ ــن �أعم ــال �سم�سـ ــار ت�أم ــني  ،و�أعم ــال �إع ـ ــادة الت�أمــني ل ــذات امل�ش ــروع
امل ؤ�مــن عليــه .
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� - 6إ�صدار وثائق ت�أمني �أو القيام بت�سوية �أي تعوي�ضات  ،مــا مل يكــن خمــوال بذلــك
من قبل �شركة الت�أمني .
� - 7إجــراء �أي تعديــل فـي طلــب الت�أمــني �أو ف ــي الوثيقــة ال�صادرة من �شركة الت�أمني ،
�أو التوقيع نيابة عن العميل .
 - 8االعتماد على �شركة ت�أمني واحدة فـي ممار�سة ن�شاطه  ،وعليه �أن يقدم �إىل الهيئة
خالل ( )90ت�سعني يوما من نهاية كل �سنة مالية بيانا معتمدا من قبل مراقب
احل�سابات اخلارجي يو�ضح الآتي :
أ�  -عدد و�أ�سماء �شركات الت�أمني التي تعامل معها خالل ال�سنة املالية املنق�ضية ،
و�إذا قل عدد ال�شركات املتعامل معها عن ( )3ثالث �شركات  ,كان عليه تقدمي
الأ�سباب املربرة لذلك .
ب  -مقدار العموالت الكلية التي ا�ستحقت له من كل �شركة على حدة عن ال�سنة
املالية املنق�ضية  ،و�إذا زادت ن�سبة عمولة �أي من ال�شركات على ( )%35خم�سة
وثالثني فـي املائة من �إجمايل عموالت ال�شركات الأخرية  ،وجب عليه تقدمي
الأ�سباب املربرة لذلك .
 - 9احل�صول على �أي فوائــد علـى الأمــوال املودع ــة ف ــي ح�س ــاب �أعم ــال ال�سم�ســرة
فـي الت�أمني  ،كما يحظر عليه االحتفاظ بهذه الأموال فـي �شكل ودائــع ثابتــة ،
�أو احل�صول على ت�سهيالت ائتمانية � ،أو قرو�ض م�صرفـية ب�ضمان هذه الأموال .
الف�صـــل اخلامـــ�س
التدقيـــق وح�سابــــات ال�سم�ســـار
املــادة ( ) 25
يجب على ال�سم�سار ف�صل �أموال عمالئه عن �أمواله  ،وفق القواعد الآتية :
 - 1إ�ي ــداع ك ــل الأمــوال اخلا�صــة بالعمــالء فـ ــي ح�س ــاب م�صرف ـ ــي �أو �أكثـ ــر منف�صـ ــل
عن ح�ساباته ي�سمى " ح�ساب �أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني " .
 - 2ا�ستخدام الأموال املوجودة فـي ح�ساب �أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني فـي الأوجه
الآتية :
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أ� � -سداد املبلغ امل�ستحق للم�ؤمن مبوجب عقد الت�أمني .
ب � -سداد املبلغ امل�ستحق للم�ؤمن عليه مبوجب عقد الت�أمني .
ج � -إعادة الأموال التي تدفع باخلط أ� فـي احل�ساب .
د � -أي حاالت �أخرى حتددها الهيئة تتعلق ب�أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
وال تدخل الأموال املوجودة فـي ح�ساب �أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني �ضمــن احل�سابات
الفعلية لل�سم�سار  ,كما ال تدخل الإيرادات املتحققة منــها �ضمــن ح�ساباتــه  ،وال تلحق ــها
الت�صفـيــة ف ــي حالــة �إفال�سه  ،وال يجوز حتميلها ب�أي رهون � ،أو التزامات بغري موافقة
كتابية من الهيئة .
املــادة ( ) 26
يجب �أال تقل جملة �أ�صول ال�سم�سار عــن جملــة التزاماته من �إجمايل دخله فـي �أي وقت
عــن ( )50٫000خم�ســني �ألــف ريــال عمانـي � ،إذا كان ميار�س �أعمال �سم�سار ت�أمني �أو �إعادة
الت�أمني  ,وعن ( )75٫000خم�سة و�سبعني �ألف ريال عماين � ،إذا كان يجمع بني ممار�سة
�أعمال �سم�س ــار ت�أمي ــن و�إع ــادة ت�أم ــني  ،ويج ــب �أن يراع ــى عن ــد احت�ســاب جملة �أ�صول
ال�سم�سار عن جملة التزاماته �أال يتم احت�ساب �إجمايل الذمم املدينة التي تخ�ص �أع�ضاء
جملــ�س الإدارة �أو م�ؤ�س�ســي �شركــة الت�أمــني �إن كانــت فـي جانــب االلتزامــات �أو الأ�صول ،
ويجب �أال ت�شمل الأ�صول قيمة خطاب ال�ضمان امل�صرفـي املن�صو�ص عليه فـي هذه الالئحة
والأ�صول غري امللمو�سة  ،كما يجب �أال ت�شمل اخل�صوم ر�أ�س املال والأرباح القابلة للتوزيع
وااللتزامات (ال�سالبة) التي تكون ب�سبب �سحوبات من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو م�ؤ�س�سي
�شركة الت�أمني .
املــادة ( ) 27
يج ــوز للهيئ ــة تفتيــ�ش دفاتر وح�سابات ومعامالت ال�سم�سار و�إجراء التحقيقات الالزمة
فـي املخالفات املرتكبة  ،وتوقيع اجلزاءات املنا�سبــة  ،كما يجوز لها تعيني جهة خارجية
للتدقيــق علــى دفات ــر ال�سم�س ــار و�سجالت ــه  ،وعلى ال�سم�سار التعاون معها وتوفـري جميع
املعلوم ــات والبيان ــات ال�ضروري ــة له ــا  ،وتعام ــل تل ــك البيان ــات واملعلومـات ب�سرية تامة ,
وال يجوز �إف�شا�ؤها �أو ن�شرها  ،ويجوز للهيئة ا�سرتجاع م�صاريف التدقيق من قبل ال�سم�سار
�إذا ما ارت�أت ذلك .
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الف�صـــل ال�ســاد�س
�إيقــاف و�إلغــاء الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 28
يجوز �إيقاف ال�سم�سار عن ممار�سة العمل �إذا قام ب�أي من الأعمال الآتية :
 - 1التعامل مع �شركة ت�أمني غري مرخ�صة من الهيئة  ،با�ستثنــاء الق ــيام ب�أعم ــال
�سم�سار �إعادة الت�أمني .
 - 2الت�أخر فـي �سداد جميع االلتزامات املالية وفقا ملـا هو متفق عليه بينه  ،وبني �شركة
الت�أمني  ،ملدة تزيد على ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستحقاقها .
 - 3تنازلــه عــن قيــده فــي ال�سجــل ل�شخــ�ص �آخــر �أو ت�أجيـر مركزه �أو �أي من فروعه
املرخ�صة فـي ال�سلطنة .
 - 4التخلف عن جتديد الرتخي�ص فـي املدة املحددة .
 - 5التخلف عن جتديد خطاب ال�ضمان امل�صرفـي .
 - 6الإخالل ب�أي من الواجبات �أو االلتزامات الواردة فـي القوانني واللوائح والقرارات
املنظمة لعمله  ،والتعاميم التي ت�صدرها الهيئة .
املــادة ( ) 29
ي�صــدر قــرار الإيقــاف عـن العمل من الرئي�س التنفـيذي ملـدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر ،
ويتم تبليغ ال�شركات واجلهات املخت�صة بذلك .
املــادة ( ) 30
ال يجوز لل�سم�سار ممار�سة �أعمال ال�سم�سرة املرخ�ص له مبمار�ستها خالل مدة الإيقاف ،
ويبقى م�س�ؤوال عن االلتزامات املرتتبة عليه � ،أو تلك النا�شئة عن عمله  ،وال�سابقة لتاريخ
�صدور قرار الإيقاف .
املــادة ( ) 31
�إذا قام ال�سم�سار مبعاجلة �أ�سباب الإيقاف خالل املـدة املتفق عليها مع الهيئة فـي �ضوء
الأ�سباب التي �أدت �إىل ذلك  ،فـيمكن للهيئة بعد الت�أكد من معاجلة كافة �أ�سباب الإيقاف
ال�سماح لل�سم�سار مبمار�سة الأعمال املرخ�ص بها �أو جزء منها  ،وفـق ما ترتئــي أ�نــه يحقــق
امل�صلحة العامة  ،وي�صدر قرار �إلغاء الإيقاف من قبل الرئي�س التنفـيذي .
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املــادة ( ) 32
تقوم الهيئة ب�إلغاء الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية :
 - 1بناء على طلب ال�سم�سار .
� - 2إذا مت �إيقافه عن العمل لأي من الأ�سباب الواردة باملادتني ( )28و ( )30من هذه
الالئحة  ،ومل يوفق �أو�ضاعه خالل املهلة املحددة من قبل الهيئة  ،وفقا للمادة
( )31من هذه الالئحة .
� - 3إذا فقد �شرطا من �شروط الرتخي�ص �أو �أحد �شروط جتديد الرتخي�ص .
 - 4عدم مزاولة �أعماله املرخ�ص بها خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور الرتخي�ص ،
وفق متطلبات الالئحة .
� - 5إذا تكررت خمالفة عدم جتديد الرتخي�ص فـي املـدة املحددة .
املــادة ( ) 33
فـي حال حتقق �أحد �أ�سباب �إلغاء الرتخي�ص  ،يلتزم ال�سم�سار القيام بالإجراءات الآتية :
 - 1وقـ ــف مزاول ــة ن�ش ــاط �أعم ــال ال�سم�ســرة فــي الت�أمــني املرخــ�ص بــه  ،وعدم القيام
ب�أي عمليات ت�سويق لوثائق ت�أمني جديدة .
 - 2العمل على ت�سويــة جميع التعامــالت وااللتزامــات مــع جميـع ا ألطــراف ا ألخــرى
املتعاملة معه .
 - 3موافاة الهيئة بخطاب �إخالء م�س�ؤولية وبراءة ذمة من جميع �شركات الت�أمني
التي تعامل معها تثبت عدم وجود �أي م�ستحقات مالية عليه .
 - 4موافاة الهيئة بالإجراءات التي �سيتم اتخاذها من قبله  ،لت�سليم جميع الأعمال
التي ما زالت فـي ذمته ل�شركة الت�أمني املتعاقد معها .
 - 5ن�ش ــر �إع ــالن فــي �صحيفتــني حمليت ــني خـ ــالل ( )2يوم ــني متتالي ــني باللغتــني
العربي ــة والإجنليزي ــة  ,لإع ــالم كافــة الأطــراف التــي يتعامــل معهــا ب�أنــه �سيتــم
�إلغــاء ترخي�صــه  ،و�أن عليه ــم التق ــدم مبطالباته ــم واعرتا�ضاتهــم للهي ـئــة خــالل
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( )30ثالثــني يومـا مـن تاريـخ ن�شــر الإعــالن  ،وعلــى ال�سم�ســار مواف ــاة الهيـ ـئــة
بن�سخ ــة م ــن الإعــالن  ،وفـي حالة ت�سوية جميع االعرتا�ضات � -إن وج ــدت  -تق ــوم
الهيئ ــة باتخ ــاذ كاف ــة الإجراءات الالزمة ال�ست�صدار قرار �إلغاء الرتخي�ص .
املــادة ( ) 34
يــ�صدر الرئيــ�س التنفـيــذي قــرار �إلغـاء الرتخي�ص بعد قيــام ال�سم ــ�سار با�ستيف ــاء جمي ــع
متطلب ــات الإلغــاء  ،وال يجــوز لل�سم�ســار الـذي �ألغـي ترخي�صـه التقدم �إىل الهي ــئة بطل ــب
احل�صول على ترخي�ص جديد � ،إال بعد مرور ( )3ثالث �سنوات من تاريخ �صدور قرار �إلغاء
الرتخي�ص ال�سابق .
املــادة ( ) 35
ال يتم الإفراج عن خطاب ال�ضمان امل�صرفـي �إال بعد مرور ( )1عام واحد من تاريخ �صدور
قرار الإلغاء  ،والت�أكد من عدم وجود �أي التزامات مالية على ال�سم�سار .
الف�صـــل ال�سابــع
الت�صالـــح والر�ســـوم
املــادة ( ) 36
يجوز الت�صالح عن الأعمال التي ارتكبت باملخالفة لأحكام هذه الالئحة  ،بعد �سداد املبالغ
وفقا للقرار ال�صادر من جمل�س �إدارة الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 37
�إذا كانت املخالفة تتعلق بعدم الوفاء بالتزام من�صو�ص عليه فـي هذه الالئحة خالل �أجل
زمني حمدد فـيها  ،يزاد مبلغ الت�صالح عن كل يوم ت�أخري بواقع ( )%15خم�سة ع�شر فـي املائة
من مبلغ الت�صالح املقرر للمخالفة  ،وبحد �أق�صى ( )15خم�سة ع�شر يوما .
املــادة ( ) 38
يجب على املخالف �أن يقوم ب�سداد مبلغ الت�صالــح �إل ــى الهي ــئة خ ــالل ( )10ع�ش ــرة �أي ــام
مــن تاري ــخ �إخط ــاره بذلــك  ،و�إال كــان للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة
�ضده  ،واملن�صو�ص عليها فـي قانون �سوق ر�أ�س املـال  ،والئحته التنفـيذية امل�شار �إليهما .
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ت�ستوفــي الهيئـة الر�سـوم الآتيـة :

املــادة ( ) 39

م

الر�ســم

1

درا�سة طلب الرتخي�ص

2

منح ترخي�ص لفئة �سم�سار ت�أمني

3
4

مقـدار الر�سـم بالريـال العمانـي

منــح ترخيــ�ص
لفئة �سم�سار �إعادة الت�أمني
منــح ترخيــ�ص
لفئة �سم�سار ت�أمني و�إعادة الت�أمني

5

جتديـد الرتخيـ�ص لكــل فئــة

6

فت ــح ف ــرع

7

تعدي ــل البيان ــات

8

طلب االطالع
على الأوراق وال�سجالت

9

طلب �صور �أو م�ستخرجات
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()1000
�أل ــف
()2500
�ألفان وخم�سمائة
()2500
�ألفان وخم�سمائة
()5000
خم�سة �آالف
 (� )2500ألفان وخم�سمائةلفئة �سم�سار ت�أمني
 (� )2500ألفان وخم�سمائةلفئة �سم�سار �إعادة الت�أمني
 ( )5000خم�سة �آالفلفئة �سم�سار الت�أمني و�إعادة الت�أمني
()250
مائتان وخم�سون
()20
ع�شـ ــرون
()20
ع�ش ـ ــرون
()20
ع�شـ ــرون

قــــرار
رقـــم خ2017/69/
ب�شـــ�أن الئحـــة ت�سويـــق املنتجـــات الت�أمينيـــة
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 املـال ،
و�إىل قانون الت�أمني التكافلي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2016/11
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 80/5
و�إىل القرار الوزاري رقم  83/26ب�ش�أن احلظر على جميع �شركات الت�أمني العاملة فـي ال�سلطنة
�إ�صدار �أي وثيقة ت�أمني قبل عر�ضها على وزارة التجارة وال�صناعة ،
و�إىل موافقة وزارة املـالية ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املـال ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل فـي �ش�أن ت�سويق املنتجات الت�أمينية  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيـــة
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  4 :من �صفـــــــــر 1439هـ
املـوافـــق  24 :من �أكتوبـــر 2017م

عبداللـه بن �سالـم بن عبداللـه ال�ساملــي
الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املـال

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1216
ال�صادرة فـي 2017/10/29م
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الئحــة ت�سويـــق املنتجـــات الت�أمينيـــة
املــادة ()1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
الهيئــــــــــــــــــــة :الهيئــة العام ــة ل�س ــوق امل ـ ــال .
ال�شركـــــــــــــــــة :ال�شرك ــة املرخ ــ�ص لها مبزاول ــة ن�شـ ــاط الت�أمــني طبقــا لأحكـ ــام قان ــون
�شركات الت�أمني وقانون الت�أمني التكافلي امل�شار �إليهما .
املنتج الت�أميني  :جمموع ــة م ــن املناف ــع امللمو�س ــة وغري امللمو�س ــة واخلدم ــات املرتبط ــة
بها التي حتتويها وثيقة الت�أمني .
املــادة ()2
ال يجـ ــوز لأي �شرك ــة ت�سوي ــق �أي منتـ ــج ت�أمينـ ــي �إال بعـ ــد احل�ص ــول عل ــى املوافق ــة الكتابي ــة
من الهيئة .
املــادة ()3
ي�شتـرط للح�صول على املوافقة على ت�سويق املنتج الت�أميني تقدمي طلب مكتوب للهيئة
علــى النمـوذج املعــد ل ــذلك  ،و�س ــداد الر�س ــم املقرر لدرا�س ـ ــة الطل ــب  ،وا�ستيف ــاء املتطلب ــات
وال�ضوابــط الآتيــة :
1 -1حتديد موا�صفات املنتج الت�أميني .
2 -2تقدمي وثيقة املنتج الت�أميني وجميع امل�ستندات املطلوبة حمررة باللغــة العربيــة
�أو مرفقا بهـا ترجمــة عربيــة طبــق الأ�صل  ،وعند االختــالف فـي تف�سريه ــا يعت ــد
بالن�سخة العربية .
3 -3تقديــم �سيا�ســة الت�سعيــر على �أن تكـ ــون متوافق ــة مع �سيا�سة االكتت ــاب والت�سعيــر
املعتمدة من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة .
4 -4تقدمي وثيقة مواد الت�سويق .
�5 -5شهادة اخلبري االكتواري .
�6 -6شهادة جلنة الرقابة ال�شرعية بالن�سبة للت�أمني التكافلي .
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�7 -7أن يتوافق املنتج الت�أميني مع متطلبات ميثاق ال�سلوك املهني لل�شركات العاملة
فـي قطاع الت�أمني  ،والت�أمني العام  /التكافلي العام  ،وت�أمني حياة  /ت�أمني تكافلي
عائلي .
�8 -8أن يكون ت�صميم املنتج الت�أميني وت�صنيفه مبنيا على مبادئ الت�أمني ال�سليمة .
�9 -9أن تكون الأخطـ ــار امل�ؤمن عليها مبوج ــب وثيقـ ــة املنت ــج الت�أمين ــي وا�ضحـ ــة وذات
�شفافـية وال تنطوي على �أي غمو�ض .
�10 10أن تكون قواعد و�شروط وثيقة املنتج الت�أميني عادلة بني امل�ؤمن وامل�ؤمن له .
املــادة ()4
تتوىل الهيئــة درا�ســة الطلـب والتحق ــق من ا�ستيفــاء كاف ــة املتطلبات وال�ضوابط املقــررة ،
ويجـوز لها ا�ستيفاء �أي م�ستندات �أو متطلبات �أو �ضوابــط ال تتوافر فـي الطل ــب  ،ويعتبــر
الطلب ملغيا �إذا مل يقم مقدم الطلب با�ستكمال كافة امل�ستندات �أو املتطلبات وال�ضوابط
املطلوبة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ طلبها .
املــادة ()5
ت�صـ ــدر الهيئـ ـ ــة موافقتهـ ــا علـ ــى ت�سوي ــق املنتـ ــج الت�أمين ــي خ ــالل م ــدة ال تتج ـ ــاوز ()30
ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفاء الطلب جلميع متطلبات و�ضوابط ت�سويق املنتج الت�أميني ،
ويعد انق�ضاء هذه املدة دون البت فـي الطلب قرارا بالرف�ض .
املــادة ()6
يجوز للهيئة �إلغاء موافقتها على ت�سويق املنتج الت�أميني � ،شريطة �أن يكون قرارها م�سببا ،
و�أن تخطر ال�شرك ــة قبل �ص ــدور قرار الإلغ ــاء بوقت ك ــاف  ،كما يجوز لها �إجراء �أي تعديـل
على وثيقة املنتج الت�أميني .
املــادة ()7
حتدد ر�سوم درا�سة طلب ت�سويق املنتج الت�أميني واملوافقة عليه وفقا للجدول الآتي :
م

اخلدمــــــة

الر�سم بالريال العماين

1

درا�سة طلب ت�سويق املنتج الت�أميني

100

2

املوافقة على ت�سويق املنتج الت�أميني

500
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قــــرار
رقـــم خ2017/72/
ب�إ�صـدار �ضوابـط ترخيـ�ص
ن�شـاط تثميـن املركبـات امللغـاة نتيجـة حـادث
ا�ستنادا �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�سـ ــوم ال�سلطان ــي رق ـ ــم  2004/90بنق ـ ــل اخت�صا�صـ ــات الت�أمي ـ ــن مــن وزارة التج ـ ــارة
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 منوذج وثيقة الت�أمني املوحدة على املركبات ال�صادرة بالقرار رقم خ، 2016/19/
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن ترخي�ص ن�شاط تثمني املركبات امللغاة نتيجة حادث بال�ضوابط املرفقة .
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  16 :من �صفـــــــــر 1439هـ
املـوافــــق  5 :من نوفمبــــر 2017م

عبداللـه بن �سالـم بن عبداللـه ال�ساملــي
الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املـال

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1218
ال�صادرة فـي 2017/11/12م
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�ضوابـط ترخيـ�ص
ن�شـاط تثميـن املركبـات امللغـاة نتيجـة حـادث
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــــــة  :الهيئة العامة ل�سوق املال .
ال�شركـــــة � :شركة الت�أمني املرخ�صة من قبل الهيئة .
املثمـــــــــــن  :ال�شركــة املرخ�ص ــة من قبــل الهيئ ــة ملمار�س ــة ن�ش ــاط تثميــن املركب ــات امللغ ــاة
نتيجة حادث .
التثميــــــن  :عملية يقوم بها املثمن لتحديد القيمة املالية للمركبة امللغاة نتيجة حادث .
الرتخي�ص  :القرار ال�صادر من الهيئة باملوافقة على مزاولة ن�شاط التثمني .
املـــادة ( ) 2
يتعني على كل من يرغب فـي ممار�سة ن�شاط التثمني �أن يكون �شخ�صا اعتباريا .
املـــادة ( ) 3
ال يجـ ــوز لل�شرك ــة التعامـ ــل مع �أي �شخـ ــ�ص يــزاول ن�شـ ــاط التثمي ــن  ،ما لــم يك ــن حا�ص ــال
على ترخي�ص بذلك من الهيئة .
املـــادة ( ) 4
ي�شرتط للح�صول على الرتخي�ص تقدمي طلب �إىل الهيئة على النموذج املعد لذلك مرفقا
به الآتي :
1 -1ا�سم ال�شركة و�شكلها القانوين  ،وعنوانها .
�2 -2أ�سماء امل�ؤ�س�سني .
�3 -3إي�صال �سداد ر�سوم درا�سة الطلب .
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-4

-5
-6

-7
-8

4ما يفيد �أن امل�ؤ�س�سني و�أع�ضاء الإدارة العليا مل ت�صدر �ضد �أي منهم خالل ال�سنوات
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 عليها
فـي قانون ال�شركات التجارية �أو قانون التجارة �أو قانون �سوق ر�أ�س املال �أو قوانني
الت�أمني  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
�5صورة من ال�سجل التجاري ال�صادر عن وزارة التجارة وال�صناعة مبمار�سة ن�شاط
تقدير اخل�سائر .
6بيــان عن عدد العامليــن لــدى املثمــن و�شهاداتهـم وخرباتهم فـي جمال التثمني ،
على �أن يكون القائم على �إدارة املثمن �أو �أحد العاملني لديه حا�صال على �شهادة
جامعي ــة معتــرف بهــا �أو دبل ــوم تخ�ص�صــي  ،وذلك فـي جمال الهند�س ــة امليكانيكي ــة
مع خربة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات .
7ن�سخة من دليل �إجراءات العمل فـي تثمني املركبات امللغاة نتيجة حادث .
�8أي م�ستندات �أو بيانات تطلبها الهيئة .

املـــادة ( ) 5
تتوىل الهيئـ ــة درا�سـ ــة الطل ــب وقي ــده فـي �سجــل مع ــد لذلك  ،والت�أ�شيــر عليه برقــم وتاريخ
الإي ــداع وت�سلي ــم مق ــدم الطلب �إي�صاال يت�ضم ــن ا�سم طالب الرتخي ــ�ص  ،واملو�ض ــوع  ،ورقم
الت�سجيل  ،وتاريخه  ،وبيانا بامل�ستندات املرفقة به .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز للهيئة ا�ستيفاء �أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى تراها الزمة للبت
فـي الطلــب  ،وذل ــك خ ــالل الأج ــل ال ــذي حت ــدده  ،وفـي حال ــة ع ــدم تقدي ــم ه ــذه البيان ــات
�أو امل�ستندات خالل الأجل املطلوب يعد الطلب ملغى .
وت�صدر الهيئة الرتخي�ص بعد ا�ستيفاء ر�سوم الرتخي�ص املقررة .
املـــادة ( ) 6
ي�ص ــدر الرئي ــ�س التنفي ــذي للهيئــة قرارا بالرتخي�ص خــالل ( )15خم�ســة ع�شــر يــوم عم ــل
من تاريــخ ا�ستيفاء الطلب للبيانــات وامل�ستنــدات املطلوبــة  ،ويعتبــر م�ضــي هذه امل ــدة دون
�إ�صدار الرتخي�ص قرارا بالرف�ض .
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املـــادة ( ) 7
يكون الرتخي�ص ملدة ( )3ثالث �سنوات  ،ويجوز جتديده ملدد مماثلة بناء على طلب يقدمه
املثمن قبل ( )30ثالثني يوما على الأقل من تاريخ انتهائه  ،وفقا للنموذج املعد لذلك .
املـــادة ( ) 8
يقيد املثمن فـي ال�سجل اخلا�ص باملثمنني  ،وي�سلم �شهادة معتمدة تثبت قيده .
املـــادة ( ) 9
مع عدم الإخالل ب�أ�س�س تعوي�ض املركبات امللغاة نتيجة حادث والواردة فـي منوذج وثيقة
الت�أمني املوحدة على املركبات امل�شار �إليها  ،على املثمن االلتزام مبا ي�أتي :
 - 1اتخاذ �سيا�ســة و�إجراءات تثمني وا�ضحــة ومكتوبــة تعتم ــد على الأ�ســ�س العلميــة
والفنية والقانونية .
� - 2إخطار الهيئة عند �شغور مركز �أي من القائمني على �إدارته .
 - 3الإ�شارة فـي جميع الأوراق وامل�ستندات والإي�صاالت والإنذارات التي ت�صدر عنه ،
�إىل رقم ت�سجيله فـي ال�سجل التجاري و�سجل املثمنني .
 - 4و�ضع الرتخي�ص فـي مكان بارز ووا�ضح مبقر عمله .
� - 5إخطار الهيئة ب�أي تعديل يطر�أ فـي البيانات املقيدة فـي �سجل املثمنني �أو امل�ستندات
املرفقة به  ،وال يعتد بهذه التعديالت �إال بعد اعتمادها من قبل الهيئة .
 - 6االحتفاظ بدفاتر و�سجالت منظمة ح�سب الأ�صول  ،يتم فيها تدوين وحفظ
البيانات واملعلومات والأوراق اخلا�صة بالأعمال التي ميار�سها .
املـــادة ( ) 10
على املثمن التقيد بقواعد ممار�سة املهنة و�آدابها  ،وب�صورة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1االلتزام بالنزاهة واحليادية فـي جميع ت�صرفاته و�أعماله .
� - 2إي�ضاح �أي معلومات �أو بيانات يطلبها مالك املركبة امللغاة نتيجة حادث �أو ال�شركة .
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 - 3بيان القيمة املالية للمركبة امللغاة نتيجة حادث ب�صورة دقيقة ومطابقة للحقائق
وامل�ستندات .
 - 4التعامــل ب�سري ــة مع جميــع البيانــات واملعلومات وامل�ستنـدات التي يح�صل عليها
�أو يحوزها مبنا�سبة عمله  ،واتخاذ الإجراءات املنا�سبة للمحافظة على �سريتها .
املـــادة ( ) 11
يحظر على املثمن الآتي :
 - 1اجلمع بني ن�شاط التثمني  ،و�أعمال الت�أمني .
� - 2أن يوكل غريه مبمار�سة �أعمال التثمني املوكلة �إليه من قبل ال�شركة � ،أو بجزء
منها .
� - 3أن يتعامل مع �أي �شركة ت�أمني ميتلك هو �أو �أحد �أفراد �أ�سرته من الدرجة الأوىل
ح�صة م�ؤثرة فـي �أ�سهمها �أو له عالقة مبا�شرة معها .
املـــادة ( ) 12
يحق ملالك املركبة امللغاة نتيجة حادث اختيار مثمن واحد فقط من بني املرخ�صني من قبل
الهيئة لتثمني مركبته  ،على �أن تتوىل ال�شركة دفع عمولة املثمن باالتفاق بينهما  ،ويكون
االخت�صا�ص للمحاكــم املخت�صــة بال�سلطنــة فـي حالــة عــدم قبــول �أي من الطرفيــن نتيجــة
التثمني .
املـــادة ( ) 13
يجوز للهيئة تدقيق دفاتر وح�سابات ومعامالت املثمن و�إجراء التحقيقات الالزمة فـي
املخالفات املرتكبة  ،و�إيقاع اجلزاءات املنا�سبة وفق �أحكام قانون ت�أمني املركبات امل�شار �إليه ،
كما يجوز لها تعيني جهة خارجية للتدقيق على دفاتر املثمن و�سجالته  ،وعليه التعاون
معهــا وتوفيــر جميــع املعلوم ــات والبيان ــات ال�ضروريــة لها  ،على �أن تعامــل تلــك البيانــات
واملعلومات ب�سرية تامة .
املـــادة ( ) 14
يلغى الرتخي�ص بناء على طلب املثمن  ،وبعد الوفاء بجميع احلقوق وااللتزامات الواجبة
عليه .
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املـــادة ( ) 15
يجوز للهيئة فـي حالة خمالفة �أحكام هذا القرار توقيع جزاء �أو �أكرث من اجلزاءات الآتية :
 - 1الإنذار .
 - 2غرامة 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 .
� - 4إلغاء الرتخي�ص .
ويجــب على الهيئــة قبــل توقيــع جــزاء �إلغ ــاء الرتخي ــ�ص  ،إ�نــذار املخالــف ب�أ�سبــاب املخالفــة
ومنحه �أجال لت�صحيحها .
املـــادة ( ) 16
ت�ستوفـي الهيئة نظري ما تقدمه من خدمات الر�سوم الآتية :
م

مقدار الر�سم بالريال العماين

نــوع اخلدمــة

 1درا�سة طلب الرتخي�ص

()200

� 2إ�صدار الرتخي�ص

()300

 3جتديد الرتخي�ص

()300

 4تعديل بيانات الرتخي�ص

()20

 5االطالع على الأوراق وال�سجالت

()10

 6ا�ستخراج �صور م�ستندات

()10
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الهيئـة العامـة للت�أمينـات االجتماعيـة
قـــرار وزاري
رقـــم ر2017/3/
بتعديـل القـرار الــوزاري رقــــم 2000/259
ا�ستن ــادا �إىل قـانون التـ�أمينـات االجتمــاعية ال�صادر باملر�سوم ال�سـلطـاين رقـم ، 91/72
و إ�ل ــى الق ــرار ال ــوزاري رقم  2000/259بدم ــج �صن ــدوق تقاع ــد م�ؤ�س�سة خدم ــات املوان ــئ
فـي الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية ،
و�إلــى اقتــراح جملــ�س �إدارة الهيئــة العام ــة للت�أمين ــات االجتماعي ــة بجل�ستـ ــه رقـ ــم 2014/4
املنعقدة بتاريخ  20من حمرم 1436هـ  ،املوافق  13من نوفمرب 2014م ،
وبنــاء علـى م ــا تقت�ضيـه امل�صلـحـة العامــة ،
تقـــرر
املـــادة الأولـــى
ي�ستبدل بن�ص املـادة ( )4من القرار الوزاري رقم  2000/259امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
" مع عدم الإخالل ب�أي مزايا ت�أمينية �أف�ضل تقررت للمتقاعدين من امل�ؤ�س�سة وامل�ستحقني
عنهـم قبـل 1999/3/1م طبقا لنظام �صندوق تقاعد امل�ؤ�س�سـة  ،ت�صرف جميـع امل�ستحقـات
الت�أمينية للمتقاعدين من م�ؤ�س�سة خدمات املوانئ وامل�ستحقني عنهم من الهيئة طبقا
لأحكام قانون الت�أمينات االجتماعية ".
املـــادة الثانيـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  26 :من جمادى الأوىل 1438هـ
املوافــــق  23 :من فربايـــــــــــــــــر 2017م
عبداللـه بن نا�صـر بن عبداللـه البكـــري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العاملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئي ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة الهيئـ ـ ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للت�أمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1184
ال�صادرة فـي 2017/3/5م

-875-

الهيئــة العامــة للكهربــاء وامليــاه
قـــرار
رقــم 2017/1
ب�إ�صـدار الالئحـة املاليـة للهيئـة العامـة للكهربـاء وامليـاه
ا�ستنادا �إىل نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز
الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/32
و�إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
و�إىل نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009 /58
و�إىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون املناق�صات ال�صادرة بالقرار رقم ، 2010/29
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للكهرباء واملياه مبوجب قرارها رقم 2017/1/3
املنعقد باجلل�سة رقم ، 2017/1
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ــل ب�أحكـ ــام الالئحـ ــة املاليـ ــة للهيئـ ــة العامـ ــة للكهربـ ــاء وامليـ ــاه املرفقـ 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 1438 / 7 / 7 :هـ
املـوافـــــق 2017 / 4 / 5 :م

د  .عبــدامللـك بـن عبـداللــه بـن زاهـــر الهنائــي
رئيـ�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للكهرباء واملياه

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1201
ال�صادرة فـي 2017/7/9م
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البـاب الأول
تعاريـف و�أحكـام عامـة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئــة :
الهيئة العامة للكهرباء واملياه .
 - 2املجلــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
 - 3الرئيــ�س :
رئي�س الهيئة .
 - 4املديــر العــام :
مدير عام املديرية العامة للخدمات امل�ساندة .
 - 5الدائـرة املخت�صـة :
دائرة املناق�صات والعقود وامل�شرتيات .
 - 6املوظف املخت�ص :
م�شرف �أو م�س�ؤول املخازن .
 - 7ال�شـ�ؤون املاليـة :
التق�سيم الإداري املخت�ص بحفظ �أموال الهيئة وحت�صيلها ودفع االلتزامات املالية
على الهيئة وفقا للقوانني واللوائح والقرارات ال�سارية .
 - 8اجلهـة الطالبـة :
التق�سيم الإداري فـي الهيئة الراغب فـي التعاقد .
 - 9التق�سيـم التنظيمـي املختـ�ص :
دائرة �أو ق�سم اخلدمات امل�ساندة باملحافظات .
 - 10اللجنـة املخت�صـة :
اللجنة الداخلية للمناق�صات �أو جلنة املناق�صات الفرعية باملحافظات .
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املـــادة ( ) 2
مت�سك الهيئة دفاتر ح�سابات منتظمة وفقا للأ�س�س واملعايري املحا�سبية الدولية املعرتف
بها  ،وتتوىل املديرية العامة للخدمات امل�ساندة و�ضع اخلطط املالية واملحا�سبية للهيئة ،
وتقوم برفعها �إىل الرئي�س  ،متهيدا لعر�ضها على املجل�س لالعتماد .
وحتفظ الدفاتر وال�سجالت والنماذج املحا�سبية على اختالف �أنواعها وجميع امل�ستندات
الأخرى املتعلقة بها وفق الأنظمة املعمول بها .
املـــادة ( ) 3
ت�سري �أحكام القوانني واللوائح والنظم املعمول بها فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة
فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذه الالئحة .
البـاب الثانـي
االخت�صا�صـات وال�صالحيـات املاليـة
الف�صـل الأول
ال�صالحيـات املاليـة للرئيـ�س
املـــادة ( ) 4
يكون الرئي�س هو امل�س�ؤول عن �أموال الهيئة  ،و�إ�صدار �أوامر ال�صرف طبقا للقوانني واللوائح
والق ــرارات املعم ــول بهــا  ،وفـي حــدود االعتمــادات املدرجــة بامليزانيــة  ،وله �أن يف ــو�ض بع ــ�ض
�صالحياته املالية فـي هذا ال�ش�أن �إىل كل من مدراء العموم  ،واملدراء الأوائل  ،ومدراء الدوائر
ور�ؤ�ساء الأق�سام ومن فـي حكمهم .
الف�صـل الثانـي
االخت�صا�صـات وال�صالحيـات املاليـة للمديـر العـام
املـــادة ( ) 5
يك ـ ــون املدي ــر الع ــام م�س ـ ـ�ؤوال �أم ــام الرئي ــ�س عن الإ�ش ــراف على الأعم ــال املالي ــة فـي الهيئـ ــة ،
وعن �سالمة الإجراءات اخلا�صة بها  ،ويبا�شر على الأخ�ص ال�صالحيات املالية الآتية :
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 - 1الإ�شراف على �إعداد م�شروع امليزانية  ،وتقدميه �إىل الرئي�س خالل �شهر �أغ�سط�س
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 .
 - 2اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفيذا لها  ،ومن اتباع النظم املالية واملحا�سبية املقررة فـي هذه الالئحة .
 - 3التحق ــق من اتخـ ــاذ االحتياطـ ــات الكافيـ ـ ــة والإجـ ــراءات الالزم ـ ــة للمحافظـ ــة
على �أموال الهيئة .
 - 4التحقق من حت�صيل �إيرادات الهيئة فـي مواعيدها وقيدها فـي ال�سجالت املعدة
لذلك .
 - 5التحقق من قيد م�صروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
 - 6درا�ســة التقاريــر والبيانات املقدمة �إليه من املخت�صيــن بالهيئـ ــة قبـ ــل عر�ضهـ ــا
على الرئي�س .
 - 7اعتمـ ــاد �سن ــدات ال�ص ــرف بع ــد الت أ�ك ــد من تواف ــر ال�ش ــروط القانونيـ ــة واملاليـ ــة
واملحا�سبية  ،وذلك فـي حدود الن�صاب املقرر له .
الف�صـل الثالـث
االخت�صا�صـات وال�صالحيـات املاليـة ملديـر �أول ال�شـ�ؤون املاليـة
املـــادة ( ) 6
يكون مدير �أول ال�ش�ؤون املالية م�س�ؤوال �أمام املدير العام عن ح�سابات الهيئة ومعامالتها املالية
وال�سج ــالت اخلا�صـ ــة به ــا والإج ــراءات املتبع ـ ــة فـي املحافظ ـ ــة على أ�م ـ ــوال الهيئ ـ ــة  ،ويبا�ش ـ ــر
على الأخ�ص ما ي�أتي :
� - 1إعداد م�شروع امليزانية ورفعها �إىل املدير العام .
 - 2التحقق من ال�سجالت املالية للهيئة  ،والت�أكد من �صحتها  ،وحتديثها ب�شكل
منتظم  ،مع االحتفاظ بكل امل�ستندات الداعمة .
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 - 3اعتم ــاد �سنــدات ال�صـرف بعــد الت أ�ك ــد من تواف ــر ال�ش ــروط القانوني ــة واملالي ــة
واملحا�سبية  ،وذلك فـي حدود الن�صاب املقرر له .
� - 4إع ــداد ك�شــوف احل�ساب ــات ال�شهري ــة واخلتامي ــة  ،وبي ــان املرك ــز املالــي للهيئة ،
و�أي بيانات مالية �أخرى تطلب منه .
 - 5الإ�شراف على حت�صيل وقيد الإيرادات وامل�صروفات فـي مواعيدها فـي ال�سجالت
املعدة لذلك .
 - 6اقرتاح التعديالت املراد �إدخالها على النظام املحا�سبي واملجموعة الدفرتية
بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي .
الف�صـل الرابـع
اخت�صا�صـات دائـرة التدقيـق الداخلـي
املـــادة ( ) 7
تخت�ص دائرة التدقيق الداخلي بالتحقق من تطبيق �أحكام القوانني واللوائح والقرارات املالية
ال�سارية املعمول بها  ،وتبا�شر على الأخ�ص الآتي :
 - 1اقرتاح الإجراءات والتو�صيات الالزمة للحفاظ على �أموال الهيئة .
 - 2إ�عــداد برنامـج تدقيـق �سنـوي ملمار�ســة اخت�صا�صاته ــا  ،يعتم ــد من قبــل املجل ــ�س
قبل بداية كل �سنة مالية .
� - 3إعداد تقارير ربع �سنوية تعر�ض على املجل�س  ،تت�ضمن نتائج التدقيق والفح�ص
واملخالفات املالية و�أ�سبابها واقرتاح و�سائل تالفيها  ،وتوافـي كال من وزارة املالية
وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة منها .
املـــادة ( ) 8
تخ�ضع القيود وامل�ستندات وال�سجالت املالية فـي الهيئة للتدقيق  ،وعلى موظفـي ال�ش�ؤون
املالية تقدمي تلك القيود وامل�ستندات وال�سجالت �إىل دائرة التدقيق الداخلي  ،كما يجب
تزويد املدققني ب�أي معلومات �أو بيانات تف�صيلية يطلبونها .
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البـاب الثالـث
النظـام املحا�سبـي
الف�صـل الأول
امليزانيــة
الفـرع الأول
�إعـداد م�شـروع امليزانيـة
�أوال  :الأ�ســ�س العامــة
املـــادة ( ) 9
يق ــدم الرئي ــ�س م�ش ــروع امليزانية �إىل املجلــ�س العتمــاده قبل نهاي ــة �شه ــر �سبتمب ــر من ال�سنــة
ال�سابقــة لل�سنــه املاليــة مل�شروع امليزانية  ،ويقدم امل�شروع �إىل وزارة املالية قبل بدء ال�سنة املالية
ب ـ ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل .
املـــادة ( ) 10
يجب �أن يرفق مب�شروع امليزانية القوائم الآتية :
 - 1قائمة الدخل ال�شامل  ،وت�ضم عنا�صر ح�سابات الإيرادات  ،وامل�صروفات الت�شغيلية
والإدارية  ،والإهالك  ،واملتاجرة  ،والأرباح  ،واخل�سائر .
 - 2قائمة التغيريات فـي حقوق امللكية .
 - 3امليزانية العمومية  ،كما تظهر فـي تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .
 - 4ميزانية نقدية تو�ضح املقبو�ضات  ،واملدفوعات النقدية املتوقعة خالل ال�سنة
املالية  ،مع بيان الفائ�ض والعجز والطريقة املقرتحة لتمويل العجز .
املـــادة ( ) 11
يتبع فـي �إعداد م�شروع امليزانية �أ�سا�س اال�ستحقاق  ،بحيث حتمل كل �سنة مالية مبا يخ�صها
من م�صروف �أو �إيراد  ،ب�صرف النظر عن ال�سنة املالية التي يتم فيها الإنفاق �أو التح�صيل .
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ثانيــا � :أ�سـ�س تقديـر الإيـرادات
املـــادة ( ) 12
يراعى عند تقدير الإيرادات فـي م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة الآتي :
 - 1الإيرادات التي ح�صلت فعال من واقع احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية ال�سابقة ،
و�إيرادات امل�شاريع اجلديدة التي �سيتم ت�شغيلها .
 - 2الدعم احلكومي الذي يتم احت�سابه كفرق بني الإيرادات وامل�صروفات .
 - 3معدالت منو الأن�شطة املتوقعة للعام املقبل فـي �ضوء حجم الأن�شطة فـي ال�سنوات
ال�سابقة  ،والتي يعتمدها املجل�س .
 - 4التعديالت فـي فئات �أو معدالت �أو ن�سب ال�ضرائب �أو الر�سوم �أو غريها من �أنواع
الإيرادات �أو �أ�س�س ح�سابها التي تقررت مبقت�ضى قوانني �أو مرا�سيم �سلطانية
عمــل بهــا خ ــالل ال�سن ــة املالي ــة التي يعد خاللهــا امل�شــروع �أو مبقت�ضــى ق ــرارات
�صدرت تنفيذا لهذه القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
 - 5ت�أثي ــر القوانيــن واللوائــح والقــرارات ال�ساريــة على امليزانيــة اجلــاري العمــل بها
وما يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية املقبلة من تعديالت .
� - 6أي فائ�ض ي�سفر عن امليزانية اجلارية .
 - 7املعونات املتوقع احل�صول عليها عينا  ،و�إدراج قيمتها �ضمن م�صادر التمويل ،
مقابل اخل�صم بقيمتها على بنود امل�صروفات املخت�صة فـي م�شروع امليزانية .
� - 8أي عوامل مالية �أو اقت�صادية �أو غريها يكون من �ش�أنها الت�أثري فـي تقدير
الإيرادات � ،سواء اجلارية �أو الر�أ�سمالية .
املـــادة ( ) 13
تقدر ر�سوم اخلدمات التي تقدمها الهيئة بوا�سطة جلنة ي�شكلها الرئي�س لهذا الغر�ض ،
وترف ـ ــع اللجن ـ ــة تو�صياتهـ ـ ــا عن طري ــق الرئي ـ ــ�س �إلـى املجل ــ�س لالعتم ـ ــاد  ،بع ــد موافق ـ ــة
وزارة املالية .
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ثالثـــا � :أ�سـ�س تقديـر امل�صروفـات اجلاريـة
املـــادة ( ) 14
يراعى عند تقدير امل�صروفات اجلارية فـي م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة الآتي :
 - 1امل�صروفات اجلارية التي �أنفقت فعال من واقع احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية
ال�سابقة .
 - 2امل�صروفات عن ال�سنة املالية املقبلة  ،فـي �ضوء احتياجات التق�سيمات الإدارية
بالهيئة .
� - 3ضغط الإنفاق وتر�شيده فـي حدود االحتياجات الفعلية للهيئة .
 - 4ما قد يرد فـي خطة التنمية املعتمدة من �أ�س�س بالن�سبة ملعدالت الإنفاق العام .
 - 5ت�أثيــر القوانيــن واللوائ ــح والق ــرارات ال�ساريــة على امليزاني ــة اجلــاري العمــل بهــا
وما يرتتب عليها فـي م�شروع ميزانية ال�سنة املالية املقبلة من تعديالت .
رابعــا � :أ�سـ�س تقديـر امل�صروفـات الر�أ�سماليـة
املـــادة ( ) 15
يراعى عند تقدير امل�صروفات الر�أ�سمالية فـي م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة الآتي :
 - 1احتياجات الهيئة من الأ�صول خالل ال�سنة املالية التي يعد عنها م�شروع امليزانية .
 - 2م�صروف ــات الأ�ص ــول الثابت ــة املوج ــودة ل ــدى الهيئـ ــة وتقدر على �أ�س ــا�س الأعم ــال
�أو امل�شاريع قيد التنفيذ .
� - 3أ�سعار الأ�صول وتكلفة االقتناء  ،و�إ�ضافة جميع التكاليف التي تتحملها الهيئة
فـي حالة ال�شراء من اخلارج حلني و�صول املواد �إىل املخازن .
 - 4مدى التو�سع املنتظر فـي حجم ن�شاط الهيئة والتكلفة املتوقعة ل�شراء الأ�صول
خالل ال�سنة املالية مو�ضع التقدير  ،مع مراعاة العمر االفرتا�ضي لهذه الأ�صول
ح�سب �أنواعها املختلفة .
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خام�سـا � :أ�سـ�س تقديـر امل�صروفـات الإمنائيـة
املـــادة ( ) 16
يراعى عند تقدير امل�صروفات الإمنائية فـي م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة الآتي :
 - 1امل�شروع ــات قي ــد التنفي ــذ  :تقــدر اعتماداتهـا على �أ�سا�س برامج التنفيذ الواردة
فـي العقود املوقعة لإن�شاء امل�شروع  ،و�أي عوامل �أخرى يكون من �ش�أنها الت�أثري
فـي تقدير االعتمادات الالزمة لهذه امل�شروعات .
 - 2امل�شروع ــات املتوقع الب ــدء فـي تنفيذه ــا  :تقدر اعتماداتها على �أ�سا�س الربامج
املتوقعة للتنفيذ  ،ومبراعاة الفرتة التي ي�ستغرقها طرح املناق�صة  ،و�إر�سا�ؤها ،
والتوقيع على العقد طبقا للقوانني والنظم ال�سارية .
وفـي جميــع الأحـ ــوال يراعــى  -عن ــد التقدي ــر  -التقي ــد باملبال ــغ املخ�ص�ص ـ ــة للم�شروعـ ــات
فـي خطة التنمية املعتمدة  ،و�أي تعديالت تكون قد تقررت فـي هذا ال�ش�أن  ،على �أن يرفق
مب�شروع امليزانية بيان تف�صيلي يو�ضح املوقف املايل لكل م�شروع  ،و�أ�س�س تقدير االعتمادات
املطلوبة  ،وموقف ال�سيولة النقدية .
الفـرع الثانـي
تنفيـذ امليزانيـة ال�سنويـة
املـــادة ( ) 17
تبد أ� ال�سنة املالية للهيئة فـي اليوم الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل عام .
املـــادة ( ) 18
الت�صديق على امليزانية ال يعفـي من االلتزام ب�أحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول
به ــا � ،س ــواء ك ــان ذلك متعلق ــا بتنظي ــم ال�سلط ــات املالي ــة � ،أم مبا يتطلب ــه تنفي ــذ امليزاني ــة
من �إجراءات .
املـــادة ( ) 19
يجوز للرئي�س �أو من يفو�ضه جتاوز �أي بند من بنود االعتمادات املالية للهيئة � ،أو النقل
من بند �إىل �آخر �أو من مادة �إىل �أخرى �ضمن البند الواحد  ،وفقا لل�ضوابط الآتية :
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� - 1أن يكون النقل بني بنود امل�صروفات اجلارية املعتمدة للهيئة  ،وي�ستثنى من ذلك
بند الرواتب والأجور وما فـي حكمها  ،وخم�ص�صات تنفيذ وجتهيز امل�شاريع .
� - 2أن 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 .
 - 3املوافقة 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  ،على �أن يكون امل�شروع من �ضمن امل�شاريع
التي تتطلب خدمات ا�ست�شارية �أو فنية عالية اجلودة  ،وتعر�ض طلبات التجاوز
عن هذه الن�سبة على الرئي�س وحده دون غريه  ،للنظر فـي �ش�أنها واعتمادها .
الف�صـل الثانـي
الإيـرادات
املـــادة ( ) 20
تتوىل ال�ش�ؤون املالية القيام بالآتي :
 - 1قيد و�إثبات جميع �إيرادات الهيئة على النماذج املقررة لذلك  ،ووفقا للنظام
املحا�سبي املعمول به  ،ومتابعة حت�صيل تلك املبالغ وفق الإجراءات القانونية
املعمول بها .
 - 2تنظيم طباعة �أذون التوريد وا�ستمارات التح�صيل التي تكون عهدة لديها  ،وتلتزم
باملحافظة عليها  ،وتكون م�س�ؤولة عنها فـي حالة فقدها �أو تلفها �أو هالكها -
كليا او جزئيا  -ما مل يثبت �أن الفقد �أو التلف �أو الإهالك كان نا�شئا عن ظروف
قاهرة مل يكن فـي الإمكان توقعها �أو دفعها .
 - 3ت�سلم جميع �إيرادات الهيئة وفق النماذج املعمول بها  ،وت�صدر �إي�صاالت بالإيرادات
املح�صلة  ،وتقيدها فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن يتم �إيداع احل�صيلة
اليومية للإيرادات فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لهذا الغر�ض لدى امل�صارف املحلية
املعتمدة  ،وذلك فـي موعد �أق�صاه ال�ساعة ( )12الثانية ع�شرة من ظهر يوم العمل
نف�سه  ،وفـي حالة تعذر ذلك يتم الإيداع فـي اليوم التايل على ت�سلم الإيراد .
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� - 4إجراء مقارنة ربع �سنوية بني الإيرادات املقدرة بامليزانية  ،والإيرادات التي مت
حت�صيلها فعال  ،و�إعداد تقرير مف�صل يرفع �إىل الرئي�س  ،يو�ضح فيه �أ�سباب
الزيادة �أو العجز  ،مع بيان الإجراءات الالزمة فـي حالة وجود عجز فـي الإيرادات
الفعلي ـ ــة عن الإيـ ــرادات املق ـ ــدرة لتقري ـ ــر مــا يتبـع فـي ه ــذا ال�شـ ـ ـ�أن  ،بالإ�ضاف ـ ــة
�إىل نتائ ــج التدقي ــق واملخالف ــات املالي ــة والإداري ــة ومواف ــاة وزارة املالي ــة وجه ــاز
الرقابة املالية والإدارية للدولة بن�سخة من ذلك .
 - 5بحث �أ�سباب تعذر حت�صيل الإيرادات  ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها  ،و�إعداد
تقرير بذلك وعر�ضه على الرئي�س .
� - 6إيداع النفقات امل�سرتدة فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لدى امل�صارف .
املـــادة ( ) 21
يكون حت�صيل �إيرادات الهيئة طبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها وفقا للأحكام
اخلا�صة بتح�صيل الإيرادات احلكومية  ،والواردة فـي الالئحة التنفيذية للقانون املايل
امل�شار �إليها .
املـــادة ( ) 22
تقوم الهيئة بتح�صيل �إيرادات قطاع املياه غري املرتبط  ،وا�ستخدامها فـي ت�سيري �ش�ؤون
الهيئة املتعلقــة بقطاع املياه  ،على �أن يتم الرج ــوع �إىل وزارة املالي ــة للح�ص ــول على الدع ــم
�أو توريد الفائ�ض .
املـــادة ( ) 23
يكون حت�صيل الإيرادات نقدا �أو �إلكرتونيا  ،وال يجوز قبول �أوراق النقد �أو النقود املعدنية
�إذا كانت م�شوهة �أو ناق�صة �أو تالفة �أو معيبة .
ويجوز �أن يتم التح�صيل ب�شيكات م�صرفية ب�شرط توافر الآتي :
� - 1أن يكون ال�شيك م�سحوبا على �أحد امل�صارف املرخ�ص لها طبقا لأحكام القانون
امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2000 /114
� - 2أن يتوافر فـي ال�شيك ال�شروط املحددة قانونا  ،وب�صفة خا�صة توقيع ال�ساحب
املدين بالإيراد .
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� - 3أن يكون ال�شيك م�سحوبا ل�صالح الهيئة  ،ومعتمدا من امل�صرف امل�سحوب عليه
وفقا لأحكام قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 90/55
� - 4أال يكون ال�شيك �صادرا بتاريخ الحق للتاريخ املحدد لل�سداد .
� - 5أن يكــون ال�ساحــب املديــن بالإيــراد �ضامنــا للوفــاء بقيمــة ال�شيــك  ،وفـي جميــع
الأحــوال ال تب ــر�أ ذمــة ال�شخ ــ�ص  -الطبيعـ ــي �أو االعتبـ ــاري  -املدي ــن بالإي ــراد ،
وال ينق�ضي التزامه بالوفاء بهذا الإيراد �إال بقيام امل�صرف امل�سحوب عليه ال�شيك
ب�صرف قيمته �إىل ح�ساب الهيئة .
وتقيـ ــد ال�شيكـ ــات املرجتعـ ــة من البنـ ــوك لعـ ــدم حت�صي ــل قيمته ــا لأي �سب ــب من الأ�سبـ ــاب
فـي ح�ساب معلق حت ــت ا�س ــم ( �شيك ــات مرجتع ــة بر�س ــم التح�صي ــل )  ،وال ت�ستبع ــد قيمته ــا
من ح�ساب الإيرادات  ،وتتخذ الإجراءات الفورية الكفيلة بتح�صيلها .
املـــادة ( ) 24
فـي حالة عدم حت�صيل قيمة ال�شيك ال�صادر ل�صالح الهيئة من امل�صرف امل�سحوب عليه
ال�شيك لأي �سبب من الأ�سباب  ،على ال�ش�ؤون املالية خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل  ،اتخاذ
الإجراءات الالزمة لتح�صيل املبلغ امل�ستحق  ،وذلك على النحو الآتي :
� - 1إثبات االمتناع عن ال�سداد ببيان ي�صدر من امل�صرف امل�سحوب عليه  ،يحدد فيه
يوم تقدمي ورف�ض ال�شيك  ،والرجوع على ال�ساحب املدين بالإيراد لل�سداد ،
وخماطبته ر�سميا بذلك .
 - 2اتخاذ �إجراءات حت�صيل قيمة ال�شيك بعد موافقة الرئي�س  ،وذلك وفقا لنظام
حت�صي ــل ال�ضرائ ــب والر�س ــوم وغريه ــا من املبالــغ امل�ستحق ــة لوح ـ ــدات اجله ـ ــاز
الإداري للدولــة امل�ش ــار �إليه  ،وفـي حال ــة تع ــذر التح�صيــل يتم رفع دع ــوى أ�مــام
املحكمة املخت�صة مع �إلزام املدين برد القيمة املطالب بها  ،مع ما حتملته الهيئة
من نفقات .
املـــادة ( ) 25
تتوىل ال�ش�ؤون املالية �إعداد ك�شف دوري بال�شيكات التي مل يتم حت�صيل قيمتها  ،مع بيان
ما مت اتخاذه من �إجراءات ملتابعة حت�صيلها  ،و�إعداد تقرير بذلك  ،وعر�ضه على الرئي�س .
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املـــادة ( ) 26
تتوىل ال�ش�ؤون املالية تلقي طلبات تق�سيط املبالغ امل�ستحقة للهيئة  ،ودرا�ستها  ،و�إعداد
تقارير بها  ،وعر�ضها على الرئي�س �أو من يفو�ضه .
املـــادة ( ) 27
يكون تق�سيط املبالغ امل�ستحقة للهيئة وفقا لل�شروط والإجراءات الآتية :
� - 1أن يثبت �صاحب طلب التق�سيط بالأدلة املقبولة قانونا عدم قدرته على �سداد
املبالغ امل�ستحقة عليه بالكامل دفعة واحدة  ،على �أن يرفق مع الطلب �شيك
معتمد من امل�صرف امل�سحوب عليه بقيمة الق�سط الأول �أو الدفعة التي حتددها
الهيئة .
� - 2أن يكـ ــون التق�سيـ ــط على �أق�س ـ ــاط �شهري ـ ــة  ،ويج ـ ــوز للرئيـ ــ�س �أو من يفو�ض ــه
 فـي حاالت ال�ضرورة الق�صوى � -أن يقرر التق�سيط على �أق�ساط ن�صف �سنويةكحد �أق�صى .
� - 3أال يزيد عدد �سنوات التق�سيط على عدد ال�سنوات التي ا�ستحقت عنها املبالغ
الأ�صلية املدين بها ال�شخ�ص  ،ويجوز للرئي�س  -فـي حاالت ال�ضرورة الق�صوى -
�أن يزيد عدد �سنوات التق�سيط .
� - 4أن يقدم املدين  ،طالب التق�سيط  -خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
�إخطاره بقرار املوافقة على طلب التق�سيط  -ال�ضمانات �أو الت�أمينات التي تقبلها
الهيئة بقيمة جميع املبالغ امل�ستحقة عليه  ،ويظل هذا ال�ضمان �ساريا طوال مدة
التق�سيط  ،وحتى �إمتام ال�سداد بالكامل  ،ويلغى قرار التق�سيط فـي حالة تخلف
املدين عن القيام بهذا االلتزام .
� - 5أن يلت ــزم املدي ــن طال ــب التق�سي ــط ب�أداء عائ ــد �سعـ ــره (� )%6ست ــة باملائـة �سنويـا
عن جميع املبالغ امل�ستحقة وغري امل�سددة  ،ويح�سب العائد من التاريخ الذي
ا�ستحق فيه كل مبلغ حتى تاريخ ال�سداد الفعلي  ،وي�سدد العائد ب�شيك معتمد
من قبل امل�صرف امل�سحوب عليه � ،أو نقدا �إىل خزينة الهيئة فـي نهاية �شهر يناير ،
و�شهر يونيو من كل عام .
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املـــادة ( ) 28
يجوز للرئي�س �أو من يفو�ضه �أن يقرر الوفاء باملبالغ امل�ستحقة للهيئة على �أق�ساط �سواء
كانت من ال�ضرائب �أو الر�سوم �أو �أثمان البيع للمنتجات �أو مقابال لأداء اخلدمات �أو غريها
من �أنواع الإيرادات .
املـــادة ( ) 29
تتوىل ال�ش�ؤون املالية بالهيئة متابعة �سداد املدين للأق�ساط والعائد فـي املواعيد املحددة ،
وفـي حالة عدم التزامه تتخذ الإجراءات الالزمة حلماية حقوق الهيئة  ،وذلك وفقا
للأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املـــادة ( ) 30
يلغى قرار التق�سيط فـي حالة ما �إذا تبني �أن حقوق الهيئة معر�ضة لل�ضياع  ،وتتخذ
�إجراءات التنفيذ الإداري جتاه املدين وفقا للأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املـــادة ( ) 31
ال يجوز �شطب �أي جزء من الأموال امل�ستحقة للهيئة �إال بقرار من املجل�س بناء على تو�صية
من الرئي�س  ،وبعد ا�ستنفاد الإجراءات القانونية املتعلقة بتح�صيلها  ،وللمجل�س �أن ي�ضع
�ضوابط لتنظيم احلاالت اجلائز فيها ال�شطب .
الف�صـل الثالــث
امل�صروفــات
املـــادة ( ) 32
تق�سم امل�صروفات بح�سب طبيعتها �إىل ما ي�أتي :
 - 1امل�صروفات اجلارية  :وت�شمل امل�صروفات املتكررة على مدار ال�سنة املالية والالزمة
لتحقيـ ــق �أه ــداف الهيئ ــة  ،يتم اعتماده ــا بامليزاني ــة ال�سنوي ــة  ،وال تخ ــ�ص �أكث ــر
من �سنة مالية واحدة .
 - 2امل�صروفات الر�أ�سمالية  :وت�شم ــل امل�صروف ــات الالزم ــة ل�ش ــراء الأ�ص ــول الثابت ــة
�أو تنفي ــذ الأعم ــال التي ت�ستهلــك خالل �أكث ــر من �سن ــة مالي ــة  ،يتم اعتماده ــا
بامليزانية ال�سنوية .
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 - 3امل�صروفــات الإمنائيــة  :وت�شمــل امل�صروف ــات العام ــة الالزم ــة لإن�ش ــاء و�إقام ــة
امل�شروعات الإمنائية املعتمدة فـي خطة التنمية  ،وذلك فـي حدود املبالغ املدرجة
لهذا الغر�ض مبيزانية الهيئة .
املـــادة ( ) 33
تتم املوافقة على امل�صروفات واعتماد �سندات ال�صرف وفق قرار التفوي�ضات وال�صالحيات
املالية الذي ي�صدر من الرئي�س .
املـــادة ( ) 34
تتوىل ال�ش�ؤون املالية �إثبات كافة القيود املحا�سبية املتعلقة بامل�صروفات فـي ال�سجل اليومي ،
و�سجل الأ�ستاذ العام  ،وذلك وفق �أ�صول املحا�سبة املعمول بها  ،كما تقوم ب�إعداد ميزان
املراجعة ال�شهري بالإ�ضافة �إىل الك�شوفات والتقارير التف�صيلية الأخرى .
املـــادة ( ) 35
يتم فتح االعتمادات امل�ستندية من قبل ال�ش�ؤون املالية مبوجب �سندات ال�صرف غري القابلة
للدفع التي ت�صدر بقيمة االعتماد وم�صاريف الت�أمني  ،ويتم مراعاة الأ�س�س املالية الآتية
عند اخل�صم من امل�صروفات  ،وت�سوية �أر�صدة االعتمادات امل�ستندية بالن�سبة للم�صروفات
اجلارية والر�أ�سمالية غري املرتبطة بامل�شروعات :
 - 1عند 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 .
 - 2فـي حالة 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 .
 - 3ت�سوى الأر�صدة الدائنة لالعتمادات امل�ستندية التي مت �إقفالها فـي العام نف�سه
با�ستبعادها من بند امل�صروف املخ�ص�ص لذلك .
 - 4االعتمادات امل�ستندية التي متتد لأكرث من �سنة مالية يتم ت�سوية �أر�صدتها الدائنة
فـي نهاي ــة كل �سن ــة با�ستبعادهــا من بند امل�ص ــروف املخ�ص ــ�ص لذلك بامليزاني ــة ،
ثم �إجراء قيــود عك�سي ــة لتلك القيود فـي بداية ال�سن ــة التالي ــة  ،وعند �إقف ــال
االعتم ــادات امل�ستندي ــة  ،ت�سوى �أر�صدته ــا الدائن ــة باال�ستبع ــاد من بنــد امل�ص ــروف
املخ�ص�ص لذلك فـي امليزانية .
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املـــادة ( ) 36
تلتزم الهيئة برد ال�ضرائب �أو الر�سوم �أو غريها من املبالغ التي �سبق �أن �سددت �إليها
ك�إيرادات � ،إذا ثبت �أن الوفاء بها كان قد مت بغري حق  ،ويكون الرد وفقا للأنظمة املعمول
بها فـي ال�سلطنة  ،مع مراعاة الآتي :
 - 1تتوىل ال�ش ـ�ؤون املالية مهام وم�س�ؤوليــات املحا�س ــب املخت ــ�ص  ،املن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي الالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليها فيما يتعلق بالإجراءات املتبعة
فـي رد ال�ضرائب والر�سوم ال�سابق �سدادها بغري حق .
 - 2تعر�ض طلبات ا�سرتداد املبالغ التي ترى ال�ش�ؤون املالية �أحقية �صاحب ال�ش�أن فيها
على الرئي�س �أو من يفو�ضه للموافقة عليها .
الف�صـل الرابـع
�إعـداد البيانـات املاليـة والتقاريـر
املـــادة ( ) 37
تعد ال�ش�ؤون املالية ك�شوفا للح�سابات  ،وتقارير دورية  ،كل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،مو�ضحا بها
املركز املايل للهيئة ومعامالتها املالية  ،ثم ترفع من قبل املدير العام �إىل الرئي�س متهيدا
لعر�ضها على املجل�س فـي موعد ال يزيد على ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ انتهاء املدة امل�شار
�إليها  ،وتر�سل ن�سخة �إىل وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  ،على �أن
تت�ضمن التقارير ما ي�أتي :
 - 1الإيرادات املح�صلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة نف�سها .
 - 2امل�صروفات اجلارية والر�أ�سمالية مقارنة باملخ�ص�صات املدرجة بامليزانية عن املدة
نف�سها .
� - 3أر�صدة احل�سابات املعلقة املدينة والدائنة .
� - 4أر�صدة احل�سابات اجلارية والودائع لدى امل�صارف .
� - 5أر�صدة ح�سابات ال�سلف امل�ستدمية الدائمة وامل�ؤقتة .

-891-

املـــادة ( ) 38
على ال�ش�ؤون املالية �إعداد البيانات املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية املتعارف
عليها ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية .
ويحدد الرئي�س ال�سيا�سات املحا�سبية الالزمة لإعداد البيانات املالية وفقا لهذه املعايري
مبا فـي ذلك طرق �إهالك املوجودات والتقديرات املتعلقة بالعمر الإنتاجي لها  ،وتقدير
املخ�ص�ص ـ ــات بالتن�سي ـ ــق مع دائ ـ ــرة التدقي ـ ــق الداخل ــي  ،على �أن تعتم ـ ــد ه ــذه ال�سيا�س ـ ــات
من املجل�س كجزء من البيانات املالية .
املـــادة ( ) 39
على ال�ش�ؤون املالية عند انتهاء ال�سنة املالية � ،إعداد بيانات مالية �سنوية تعر�ض على مراقب
احل�سابات اخلارجي للهيئة ملراجعتها و�إبداء مالحظاته حول ما ورد بها  ،وذلك متهيدا
لعر�ضها على املجل�س للم�صادقة عليها  ،على �أن يتم موافاة جهاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة ووزارة املالية بهذه البيانات خالل (� )2شهرين من تاريخ امل�صادقة عليها .
الف�صـل اخلامـ�س
فتـح احل�سابـات لـدى امل�صـارف
املـــادة ( ) 40
ي�صدر الرئي�س قرارا ب�أ�سماء امل�صارف املحلية التي تفتح فيها ح�سابات الهيئة  ،والتي تودع
فيها جميع الأموال الواردة �سواء كانت نقدية �أم حواالت �أم خطابات مالية �أم م�ستندات
مالية  ،ويتم ال�صرف منها .
املـــادة ( ) 41
تتوىل ال�ش�ؤون املالية فيما يتعلق بالتعامالت امل�صرفية القيام بالآتي :
 - 1مراجعة وحفظ قوائم امل�صارف املحلية املعتمدة التي ت�صدر املوافقة النهائية
عليها من الرئي�س .
 - 2التو�صي ــة مع بي ــان الأ�سب ــاب ب�شـ ـ�أن حتويــل الأمــوال بني ح�سابــات الهيئــة لــدى
امل�صارف املحلية ورفع التو�صية �إىل الرئي�س لالعتماد .
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 - 3متابعة التدفق النقدي والأر�صدة امل�صرفية  ،مع االلتزام باملطابقة ال�شهرية بني
ما هو وارد فـي �سجالت الهيئة  ،وما هو وارد فـي ك�شوف ح�سابات امل�صارف مع
بيان االختالفات و�أ�سبابها �إن وجدت .
 - 4مراجعة وفتح و�إغالق احل�سابات لدى امل�صارف املحلية املعتمدة  ،بعد احل�صول
على املوافقة النهائية من الرئي�س .
 - 5القيام باملراجعة والتفاو�ض مع امل�صارف حول بنود و�شروط اتفاقيات االقرتا�ض
وال�ضمانات  ،وت�صدر التو�صية ب�ش�أنها من قبل الرئي�س  ،على �أن يتم �إقرار
التو�صية من قبل املجل�س  ،وتتم املوافقة النهائية للح�صول على قرو�ض للهيئة
من قبل وزارة املالية .
املـــادة ( ) 42
يت ــم اعتماد الت�سوي ــات امل�صرفي ــة ال�شهريــة من مدير �أول ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة بعد مراجعته ــا
من مدير ال�ضبط املايل .
املـــادة ( ) 43
ال يجوز ال�سحب على املك�شوف من ح�سابات الهيئة املفتوحة فـي امل�صارف .
املـــادة ( ) 44
يحدد الرئي�س  -بناء على تو�صية ال�ش�ؤون املالية  -املفو�ضني بالتوقيع على التعامالت
امل�صرفية  ،وحدود هذا التفوي�ض .
املـــادة ( ) 45
توقع ال�شيكات و�أوامر ال�صرف من قبل اثنني من املخت�صني بالهيئة  ،يحددهما الرئي�س .
الف�صـل ال�سـاد�س
الأحكـام اخلا�صـة بال�سلـف
املـــادة ( ) 46
يق�صد بال�سلف تلك املبالغ التي تخ�ص�ص ملواجهة �صرف 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
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حمدودة القيمة �أو امل�صروفات التي يتقرر �صرفها من ال�سلفة فـي حاالت خا�صة معينة ،
بعد موافقة مدير ال�ضبط املايل و�أي م�س�ؤول عن التق�سيم التنظيمي املخت�ص .
وتخ�ص�ص ال�سلف امل�ؤقتة لغر�ض حمدد  ،وت�سوى دون ا�ستعا�ضة قيمة امل�صروف منها
مبجرد انتهاء هذا الغر�ض � ،أو خالل (� )4أربعة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ منح ال�سلفة ،
ويجوز متديد هذه املــدة مبوافقة م�سبقة من املدير العام .
املـــادة ( ) 47
يجوز للمديـر العـام تق�سيــم ال�سلفــة امل�ستدميــة �إىل �سلــف فرعية ح�ســب احلاجــة الفعليــة ،
مع مراعاة ما ي�أتي :
� - 1أال تزيد قيمة ال�صرف فـي املرة الواحدة على ( )500خم�سمائة ريال عماين .
� - 2أال يتم ال�صرف منها على امل�صاريف العامة الإدارية املتكررة كالرواتب والأجور
الإ�ضافية والكهرباء واملياه والهاتف .
� - 3أن يتــم تنظيم ك�شوف و�سندات �صــرف فرعية خا�صة ب�سلــف امل�صاريف النرثية
وفق النماذج املقررة فـي الدورة امل�ستندية للهيئة .
� - 4أن حتتفظ ال�ش�ؤون املالية ببيان ب�أ�سماء املوظفني الذيــن منح ــوا �سلف ــا فرعي ــة
فـي ال�سنة املالية التخاذ الإجراءات الالزمة للت�سوية وتوريد الر�صيد الباقي
منها �إن وجد .
وفـي جميع الأحوال يتم ا�ستعا�ضة املبالغ التي مت �صرفها من ال�سلفة كلما بلغ جمموع
ما �صرف منها (� )%40أربعني باملائة من مبلغ ال�سلفة املخ�ص�ص  ،ويجب توريد ر�صيد
ال�سلف املمنوحة قبل نهاية ال�سنة املالية ب�أ�سبوعني على الأقل  ،وتقدمي م�ستندات ال�سلفة
لت�سويتها و�إقفالها .
املـــادة ( ) 48
يعهد بال�سلف امل�ستدمية �إىل �أحد �شاغلي الوظائف الدائمة فـي الهيئة  ،يحدده مدير
ال�ضبط املايل  ،ويكون م�س�ؤوال عنها  ،ويتوىل املوظف املخت�ص بال�سلفة ال�صرف منها طبقا
للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل  ،والقيد فـي الدفاتر وال�سجالت املعدة لذلك .
وفـي حالة قيام هذا املوظف ب�إجازة تزيد مدتها على ( )3ثالثة �أيام ي�سلم جميع ما فـي
عهدته من ر�صيد لل�سلفة و�سندات ال�صرف وامل�ستندات امل�ؤيدة لها �إىل موظف �آخر يحدده
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مدير ال�ضبط املايل مبوجب حم�ضر ت�سليم وت�سلم يوقع عليه االثنان  ،ويعتمد من مدير
ال�ضبط املايل  ،وعند عودة املوظف من �إجازته ي�سلم �إليه ر�صيد ال�سلفة وجميع امل�ستندات
امل�شار �إليها مبوجب حم�ضر ت�سليم وت�سلم موقع عليه من قبلهما  ،ويعتمد من مدير
ال�ضبط املايل .
املـــادة ( ) 49
عند نقل املوظف املخت�ص بال�سلفة �أو ندبه �أو �إعارته �أو انتهاء مدة خدمته  ،يتم جرد مبلغ
ال�سلفة وت�سليم ر�صيدها وامل�ستندات امل�ؤيدة لها �إىل املوظف الذي يعينه مدير ال�ضبط
املايل ليحل حمل املوظف املنقول �أو املعار �أو املنتدب �أو املنتهية خدماته مبوجب حم�ضر
ت�سليم وت�سلم يوقع عليه الطرفان  ،ويعتمد من مدير ال�ضبط املايل  ،على �أن يتم ذلك
حتت �إ�شراف دائرة التدقيق الداخلي .
املـــادة ( ) 50
عند وفاة املوظف املخت�ص بال�سلفة  ،يتم ت�شكيل جلنة بقرار من الرئي�س جلرد ال�سلفة .
املـــادة ( ) 51
يتم جرد ال�سلف من قبل دائرة التدقيق الداخلي مرة على الأقل كل �شهر  ،وفـي مواعيد
غري منتظمة للتحقق من �أن ر�صيدها الفعلي يتطابق مع الر�صيد الدفرتي  ،و�إذا �أ�سفر
اجلرد عن وجود زيادة فـي الر�صيد يعترب املبلغ الزائد من الإيرادات املتنوعة للهيئة ،
ويورد فـي ح�ساب الهيئة � ،أما �إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود عجز فـي الر�صيد  ،فيلتزم املوظف
املختــ�ص بال�سلفــة ب�ســداده فورا  ،وجتري اجلهة القانونيــة بالهيئــة بالتن�سيق مع اجلهات
ذات ال�صلة التحقيقات الالزمة ملعرفة �أ�سباب هذا العجز �أو تلك الزيادة .
املـــادة ( ) 52
ت�شكل جلنة بقرار من الرئي�س جلرد حمتويات اخلزينة فـي �آخر يوم عمل من ال�سنة املالية ،
دون النظر �إىل تاريخ اجلرد ال�سابق  ،ويعد حم�ضر بذلك يو�ضح ر�صيد ال�سلفة  ،ويعتمد
من الرئي�س .
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البـاب الرابـع
املناق�صـات وامل�شرتيـات والعقـود
الف�صــل الأول
�أحكـام عامـة
املـــادة ( ) 53
يكون التعاقد على التوريدات �أو تنفيذ الأعمال �أو تقدمي اخلدمات �أو الدرا�سات اال�ست�شارية
�أو الأعمال الفنية �أو �شراء وا�ستئجار العقارات عن طريق مناق�صة عامة  ،ومع ذلك يجوز
التعاقد ب�أي من الطرق الآتية :
 - 1املناق�صة املحدودة .
 - 2املمار�سة .
 - 3الإ�سناد املبا�شر .
 - 4امل�سابقة .
املـــادة ( ) 54
تخ�ضع كل من املناق�صة العامة واملناق�صة املحدودة واملمار�سة وامل�سابقة ملبادئ العالنية ،
وتكاف�ؤ الفر�ص  ،وامل�ساواة  ،وحرية التناف�س .
املـــادة ( ) 55
ال يج ــوز عن ــد تطبي ــق �أحك ــام هذه الالئح ــة  ،اللج ــوء �إىل جتزئ ــة التوري ــدات �أو الأعم ــال
�أو اخلدمات املت�شابهة .
املـــادة ( ) 56
ال يجوز للموظفني بالهيئة و�أزواجهم و�أقاربهم حتى الدرجة الثانية �أن يتقدموا ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بعطاءات �أو عرو�ض للهيئة  ،كما ال يجوز التعاقد معهم ل�شراء
�أ�صناف � ،أو تكليفهم بتنفيذ �أعمال �أو تقدمي خدمات  ،وذلك مع عدم الإخالل بقانون
حماية املــال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/112
وي�ستثنى من ذلك  -فـي حالة ال�ضرورة � -شراء م�ؤلفاتهم و�أعمالهم الفنية �أو تكليفهم
القيام بها  ،وذلك بقرار م�سبب من الرئي�س فيما ال يتجاوز ( )5000خم�سة �آالف ريال
عماين  ،ومن اللجنة الداخلية للمناق�صات فيما يزيد على ذلك  ،وب�شرط �أال ي�شاركوا ب�أي
�صورة من ال�صور فـي �إجراءات التكليف .
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املـــادة ( ) 57
ال يجوز �أن ي�شرتك فـي الأعمال املتعلقة ب�أي م�شروع مقاولون وا�ست�شاريون تربطهم فيه
م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
املـــادة ( ) 58
تتولــى م�س�ؤوليـ ــة جمي ــع املناق�ص ــات جلن ـ ــة داخلي ــة للمناق�ص ــات ي�ص ــدر بت�شكيله ـ ــا ق ـ ــرار
من الرئي�س مت�ضمنا حتديد رئي�س اللجنة ونائبها و�أع�ضائها ومقررها  ،على �أن تخت�ص
بالآتي :
 - 1فتح مظاريف العطاءات املقدمة من املوردين واملقاولني واملكاتب اال�ست�شارية
و�إحالتها �إىل اجلهة الطالبة للدرا�سة والتحليل والإفادة .
 - 2ت�سلم نتائج درا�سة وحتليل العطاءات من اجلهة الطالبة ومراجعتها وتقييمها
واتخاذ قرارات الإ�سناد ب�ش�أنها .
 - 3النظر فـي التقارير التي تعدها الدائرة املخت�صة  ،واتخاذ القرارات ب�ش�أنها .
 - 4الإ�شراف على �إعداد الالئحة التنظيمية التي حتدد ال�شروط العامة لت�صنيف
وت�سجي ــل املوردي ــن واملقاوليــن واملكاتــب اال�ست�شاريــة  ،وحتديــد ر�ســوم الت�سجيــل
بعد موافقة وزارة املالية .
� - 5أي مهام �أخرى يقررها املجل�س وفق نطاق اخت�صا�صاتها .
املـــادة ( ) 59
يجوز للرئي�س ت�شكيل جلان مناق�صات فرعية فـي املديريات العامة �أو الدوائر �أو املكاتب
التابعة للهيئة فـي املحافظات برئا�سة املديرين العامني �أو امل�س�ؤولني عن تلك الدوائر
واملكاتب  ،وتتوىل هذه اللجان �صالحيات اللجنة الداخلية للمناق�صات وفقا لأحكام هذه
الالئحة فيما يتعلق باملناق�صات والأعمال واخلدمات .
ويكون قرار جلنة املناق�صات الفرعية نهائيا �إذا مل تتجاوز قيمة املناق�صات ( ) 50000
خم�سني �ألف ريال عماين  ،وترفع تو�صياتها �إىل اللجنة الداخلية للمناق�صات لالعتماد
�إذا جتاوزت القيمة الأخرية .
ويجب على جلان املناق�صات الفرعية �أن تتقيد ب�إر�سال �صور من حتاليل وقرارات �إ�سناد
املناق�صات التي يجوز لها طرحها والإعالن عنها وفتح مظاريفها �إىل اللجنة الداخلية
للمناق�صات .
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املـــادة ( ) 60
للجن ـ ــة الداخليـ ــة للمناق�صـ ــات �أن تقـ ــرر حرمـ ــان املـ ــورد �أو املق ــاول �أو املكت ــب اال�ست�شــاري
من التعام ـ ــل مــع الهيئ ـ ــة خ ـ ــالل فت ـ ــرة حتدده ـ ــا وف ـ ــق مــا تقت�ضيـ ــه ظ ـ ــروف كــل حال ـ ــة ،
وذلك فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا قدم بيانات �أو معلومات ثبت عدم �صحتها .
� - 2إذا ا�ستعمل و�سائل الغ�ش للح�صول على العقد .
� - 3إذا ق�صــر فـي تنفيذ �أي �شرط �أو التــزام �أ�سا�سـي مبوجــب عقد �سابــق مع الهيئ ــة
�أو �أي جهة حكومية �أخرى .
املـــادة ( ) 61
تتوىل الدائرة املخت�صة فيما يتعلق باملناق�صات  ،القيام بالآتي :
 - 1حتديد طريقة التعاقد ح�سبما يعتمد من البيانات واملوا�صفات التي تقدمها
اجلهة الطالبة .
 - 2القيام بالأعمال التنفيذية املنوطة باللجنة املخت�صة .
 - 3مراجعة املوا�صفات الفنية وال�شروط والتعليمــات التي تقدمهــا اجلهــة الطالبــة ،
والتحق ــق من كفايته ــا  ،ولها �أن ت�ستعي ــن فـي ذلك باخلب ــرات الفني ــة من داخ ــل
ال�سلطنة �أو خارجها .
 - 4الإع ــالن عن املناق�ص ــات  ،وتلقي العط ــاءات من املوردي ــن واملقاولي ــن واملكاتــب
اال�ست�شارية .
 - 5الإ�شراف على �صندوق املناق�صات وفتحه فـي اليوم املحدد لفتح مظاريف العطاءات ،
وعر�ض حمتوياته على اللجنة املخت�صة .
 - 6التن�سي ــق بني رئي ــ�س اللجن ــة املخت�صة و�أع�ضائهـا لرتتيــب االجتماعــات و إ�ع ــداد
املو�ضوعات التي تعر�ض على اللجنة  ،وت�ضمينها فـي جدول الأعمال  ،وو�ضع
القرارات مو�ضع التنفيذ .
 - 7متابع ــة اجتماع ــات اللجنــة املخت�صــة  ،و�صياغــة القــرارات والتعاميــم والر�سائــل
و�إعداد حما�ضر االجتماعات .
 - 8القيام بالأعمال التنفيذية للجان املمار�سة  ،وكذلك اللجان التي ت�شكلها اللجنة
الداخلية للمناق�صات للمو�ضوعات ذات الطبيعة اخلا�صة .
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 - 9ت�صني ـ ــف وت�سجي ــل املوردي ــن واملقاولي ـ ــن واملكات ـ ــب اال�ست�شاري ـ ــة بالتن�سي ـ ــق مع
التق�سيمات التنظيمية فـي الهيئة وفقا لأحكام الالئحة التنظيمية املن�صو�ص
عليها بالبند ( )4من امل ــادة (  )58من هذه الالئحة .
 - 10حتديد ثمن ن�سخ �شروط وموا�صفات جميع املناق�صات التي تخ�ضع لأحكام هذه
الالئحة ورفعها �إىل الرئي�س لإ�صدار قرار بذلك بعد موافقة وزارة املالية .
� - 11أي �أعمال تكلف بها من قبل الرئي�س � ،أو اللجنة املخت�صة .
ويتوىل التق�سيم التنظيمي املخت�ص فـي املحافظات القيام باالخت�صا�صات املن�صو�ص عليها
فـي البنود (  )11 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1من هذه امل ــادة .
املـــادة ( ) 62
تعتبـ ــر �أعم ــال اللجن ــة املخت�صـ ــة �سريـ ــة  ،وعلى جميــع املوظفيـ ــن ذوي العالقــة املحافظــة
على تلك ال�سرية وعدم ن�شر �أي معلومات عن �أعمالها �إال ب�إذن من رئي�س اللجنة الداخلية
للمناق�صات .
املـــادة ( ) 63
ي�شرتط ل�صحة انعقاد اللجنة املخت�صة ح�ضور �أغلبية �أع�ضائها على �أن يكون من بينهم
رئي�س اللجنة �أو نائبه .
وت�صدر قرارات اللجنة املخت�صة ب�أغلبية �أع�ضائها احلا�ضرين  ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح
اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
ويحل نائب الرئي�س حمل رئي�س اللجنة املخت�صة فـي حالة غيابه �أو وجود مانع يحول دون
رئا�سته لالجتماع .
املـــادة ( ) 64
يجوز لأع�ضاء اللجنة املخت�صة فـي حاالت ال�ضرورة التي تقدرها اللجنة � ،أن ينيبوا عنهم
من يقوم بعملهم قانونا حل�ضور �أحد االجتماعات .
املـــادة ( ) 65
�إذا كان لع�ضو من �أع�ضاء اللجنة املخت�صة �أو �أع�ضاء جلنتي املمار�سة �أو امل�سابقة م�صلحة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي املناق�صة �أو املمار�سة �أو امل�سابقة املطروحة  ،ف�إنه يتعني عليه
�إخطار رئي�س اللجنة بتلك امل�صلحة  ،والتنحي عن نظر املناق�صة �أو املمار�سة �أو امل�سابقة .
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وفـي جميع الأحوال يتعني على الع�ضو �أن يتنحى عن نظر املناق�صة �أو املمار�سة �أو امل�سابقة
�إذا كان ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة ال�شركة مقدمة العطاء �أو العر�ض � ،أو ميلك ح�صة فيها ،
�أو عامال فيها � ،أو وكيال � ،أو كفيال لها .
الف�صـل الثانـي
املناق�صـة العامـة
�أوال  :الإجـراءات ال�سابقـة على تقديـم العطـاءات
املـــادة ( ) 66
يق�صد باملناق�صة العامة جمموعة الإجراءات املعلن عنها وفقا للأحكام الواردة فـي هذه
الالئحة وتكون حملية �أو دولية  ،ويق�صد باملناق�صة العامة الدولية املناق�صة التي يجوز
اال�شرتاك فيها من قبل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملية غري امل�سجلة فـي ال�سلطنة .
كما يق�صد باملناق�صة العامة املحلية  ،املناق�صة التي يقت�صر اال�شرتاك فيها على املقيدين
فـي ال�سجل التجاري �أو �أي �سجل مهني تقرر اللجنة الداخلية للمناق�صات �إدراج �أ�سمائهم
فيه فـي حاالت حمدودة .
املـــادة ( ) 67
حتــدد اجلهــة الطالبــة التكلفــة التقديريــة للتوري ــدات �أو الأعم ــال �أو اخلدم ــات املطلوب ــة
فـي املناق�صة  ،وتقدم هذه التكلفة �إىل اللجنة املخت�صة لال�سرت�شاد بها عند مقارنة الأ�سعار
املقدمة من قبل امل�شاركني فـي املناق�صة .
املـــادة ( ) 68
يتم ن�شر الإعالن عن املناق�صة فـي جريدة يومية وا�سعة االنت�شار �أو فـي �أي و�سيلة ن�شر
�إلكرتونية  ،باللغتني العربية والإجنليزية  ،وذلك قبل مدة كافية من املوعد املحدد لتوفري
التوري ــدات �أو تنفي ــذ الأعمــال �أو تقدمي اخلدمات الالزمــة بحيــث ي�سمح ب�إعادة املناق�صة
�إذا لزم الأمر  ،ويجوز كذلك ن�شره فـي لوحة �إعالنات الدائرة املخت�صة �أو اجلهة الطالبة
باللغتني العربية والإجنليزية .
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املـــادة ( ) 69
حتدد مدة (� )40أربعني يوما على الأقل لتقدمي العطاءات فـي املناق�صات  ،وذلك من تاريخ
ن�شر �أول �إعالن عن املناق�صة  ،ويجوز للدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص بناء
على طلب اجلهة الطالبة تق�صري هذه املدة ب�شرط �أال تقل عن ( )15خم�سة ع�شر يوما ،
على �أال ي�سري ذلك على املناق�صات املتعلقة بالتوريدات ال�سنوية �إال فـي حالة �إعادة طرحها .
املـــادة ( ) 70
تكون مدة �سريان العطاءات فـي املناق�صات التي ال حتتاج عيناتها �إىل حتليل كيميائي
( )90ت�سعني يوما  ،ويجوز �أن تزاد هذه املدة فـي املناق�صات التي حتتاج عيناتها �إىل حتليل
كيميائي مبقدار الوقت الذي يتطلبه ذلك التحليل  ،كما يجوز تق�صري تلك املدة فـي حاالت
التوريدات ال�سنوية والأعمال واملقاوالت العاجلة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أال تقل املدة عن (� )60ستني يوما حتدد ح�سب طبيعة املناق�صة .
املـــادة ( ) 71
ال يجوز عند طرح املناق�صات تعديل �أي �شرط �أو مادة فـي اال�شرتاطات العامة التي �صدرت
بها عقود موحدة فـي ال�سلطنة �إال بعد املوافقة عليها من الرئي�س .
املـــادة ( ) 72
يجوز للجنة الداخلية للمناق�صات زيادة الن�سبة املئوية للدفعة املقدمة  ،والن�ص على ذلك
فـي �شروط املناق�صة  ،ولها احلق فـي اختيار العطاء الذي ي�ؤدي �إىل تخفي�ض الأ�سعار  ،على
�أن ت�ضاف الفائدة ال�سارية �إىل قيمة العطاءات املقرتنة بالدفعة املقدمة عند املفا�ضلة بني
العطاءات حتى تاريخ ا�ستحقاقها الفعلي .
املـــادة ( ) 73
يجوز لل�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملية غري امل�سجلة فـي ال�سلطنة اال�شرتاك فـي املناق�صات
العامة الدولية للهيئة على �أن تقوم بالت�سجيل وفق الأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة
خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ �إبالغها بقبول عطائها .
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املـــادة ( ) 74
تلتزم اجلهة الطالبة قبل الإعالن عن �أي مناق�صة بالآتي :
 - 1توفري االعتمادات املالية املخ�ص�صة للم�شروع املطروح  ،وت�أكيد ذلك فـي ر�سالتها
�إىل اللجن ــة املخت�ص ــة مع ذك ــر رق ــم امل�ش ــروع  ،وقيم ــة االعتم ــاد املالــي املعتمد ،
�أو �إرف ــاق ما يفي ــد موافق ــة ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة على طــرح امل�ش ــروع قبــل الت�صديــق
على تلك االعتمادات .
� - 2أن تكون الدرا�سات واملوا�صفات اخلا�صة بامل�شروعات وفق نطاق عمل ال يتجاوز
حدود االعتمادات املالية امل�صادق عليها �أو التي متت موافقة اجلهات املخت�صة
على االرتباط بها .
� - 3أن ت�شمل التكلفة الإجمالية لأي م�شروع �أو عمل �أو خدمة جمموع تكلفة الدرا�سات
اال�ست�شارية والفنية .
 - 4ا�ستكمال وثائق املناق�صة واحل�صول على املوافقات املطلوبة من اجلهات املخت�صة .
 - 5ا�ستخ ـ ــراج �إباح ـ ــة البن ـ ــاء بالن�سب ـ ــة مل�شروعـ ــات البن ــاء  ،وت�ضمي ــن ن�سخ ـ ــة منهـ ــا
فـي م�ستندات املناق�صة .
� - 6إعداد وثائق املناق�صة باللغة العربية �أو الإجنليزية �أو بكلتيهما بح�سب الأحوال ،
وا�شرتاط �أن تكون الن�صو�ص العربية هي املعتمدة عند وجود خالف بني الن�صني
العربي واالجنليزي .
� - 7إعــداد وثائــق �ش ــروط وموا�صف ــات عق ــود الأعم ــال امل�ستمــرة و�أعمــال الت�شغيــل
وال�صيانة قبل انتهائها بفرتة ال تقل عن ( � ) 6ستة �أ�شهر واحلر�ص على �إمتام
�إج ــراءات �إ�سن ــاد املناق�ص ــات املذك ــورة قب ــل م ــدة ال تق ــل عــن ( )90ت�سعيــن يومــا
من انتهاء مدة العقد القائم .
� - 8إعداد موا�صفات تف�صيلية وافية عن كل �صنف �أو عمل �أو خدمة �أو درا�سة مما
يــراد �ش ــرا�ؤه �أو توريده �أو احل�ص ــول عليه �أو تنفي ــذه  ،بحي ــث تكون املوا�صف ــات
وا�ضح ــة ودقيق ــة وحتدي ــد املخططات واخلرائ ــط والت�صاميــم الفنيــة للأعمــال
املراد تنفيذها وطبيعة ونوعية اخلدمات املطلوب تقدميها .
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 - 9حتديد موا�صفات قيا�سية �أو منطية للمواد والأ�صناف املطلوب توريدها  ،على �أن
تتجنــب  -فيما عدا الأجهزة الفنيــة الدقيقــة  -حتديد موا�صفات فنيــة ت�شتــرط
�أو ت�شري بالتحديد �إىل عالمة جتارية �أو ا�سم �أو ت�صميم �أو نوع �أو م�صدر �أو منتج
�أو مورد معني �إال فـي حالة تعذر وجود طريقة دقيقة ومفهومة لو�صف الأ�صناف
املطلــوب توريدهــا  .وفـي هــذه احلــاالت يجب ت�ضميــن كلمــات مثــل "�أو املماثلة"
فـي وثائق املناق�صة .
 - 10حتديد الكميات الفعلية للتوريدات املطلوبة فـي �ضوء املخزون املتوفر من املواد
املطلوبة ومعدالت ا�ستهالكها .
 - 11حتديد الكميات املتعلقة بالأعمال املراد تنفيذها فـي �ضوء املخططات والت�صاميم
واجلداول املتعلقة بها .
 - 12حتديد نوع الأعمال �أو اخلدمة املراد تنفيذها �أو احل�صول عليها وو�صفها وطريقة
تقدميها و�أدائها وبرنامج التنفيذ .
وللجهــة الطالب ــة �أن ت�ستعي ــن  -فـي و�ضــع املوا�صفات امل�شـار �إليهــا فـي الفقرتيــن ( )8و ()9
من هذه املــادة  -بفنيني من الوحدات احلكومية �أو املكاتب اال�ست�شارية من داخل ال�سلطنة
�أو خارجها  ،وعلى �أن يراعى اتفاق هذه املوا�صفات مع طبيعة املنتجات الوطنية كلما �أمكن
ذلك  ،و�أن تكون مطابقة للموا�صفات الفنية التي حتددها اجلهات املخت�صة  ،وال يجوز
للهيئ ــة طل ــب �أو قب ــول ا�ست�ش ــارة من �شخــ�ص �أو م�ؤ�س�س ــة قد تكون لها م�صلح ــة �شخ�صي ــة
فـي حمل املناق�ص ــة بحيــث ت�ستخ ــدم هذه اال�ست�ش ــارة فـي �إعداد �أو اختيار موا�صف ــات فنيــة
من �ش�أنها �أن حتول دون املناف�سة .
املـــادة ( ) 75
على اجلهة الطالبة ت�ضمني وثائق املناق�صة الآتي :
 - 1منهجية و�أ�ساليب تقييم العرو�ض .
 - 2الكميات املطلوب توريدها �أو اجلداول والكميات املتعلقة بالأعمال املطلوب
تنفيذها �أو نطاق اخلدمات املطلوب تقدميها �أو احل�صول عليها .
� - 3شروط تقدمي العينات �أو الكتيبات �أو الر�سومات التو�ضيحية � ،أو برامج التنفيذ
فـي املناق�صات التي تتطلب ذلك  -وا�شرتاط �أن تكون خمتومة بخامت مقدم
العطاء  -وت�سمية اجلهة التي تقدم �إليها هذه العينات .
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 - 4بالن�سبة ملناق�صات توريد الأ�صناف التي يطلب تقدمي عينات منها يتعني بيان
وزن �أو مقا�س �أو حجم العينات التي تقدم مع العطاءات  ،بحيث تكون وافية
بالغر�ض من فح�صها �أو حتليلها وا�شرتاط تثبيت بطاقة مقدم العطاء بطريقة
ي�صعب معها نزعها .
 - 5حتديد �أ�سعار التوريدات ونوع العملة وطريقة الت�سليم .
� - 6شروط الدفع و�ضمانات التوريد �أو تنفيذ الأعمال �أو تقدمي اخلدمات .
� - 7شروط �ضمان �صالحية التوريدات وح�سن التنفيذ للأعمال املطلوب �إجنازها ،
واخلدمات املطلوب تقدميها  ،و�ضمان ال�صيانة خالل املدة املحــددة فـي وثائــق
املناق�صة .
 - 8ال�ش ــروط اجلزائي ــة والغرام ــات وحق املطالبــة بالتعوي�ض ــات فـي احل ــاالت التي
تقت�ضي ذلك و�أي �شروط �أخرى تراها اجلهة الطالبة منا�سبة .
 - 9الن ــ�ص على ا�ستخ ــدام املنتج ــات الوطني ــة متى توفــرت فيها �ش ــروط املوا�صف ــات
القيا�سية واجلودة املطلوبة .
� - 10إ�ضافة بند فـي تعليمات املتناق�صني يلزم كل مقدم عطاء ب�أن يرفق قائمة ب�أ�سماء
املنتجات الوطنية التي يرغب فـي ا�ستخدامها فـي امل�شروع ح�سب البيانات الواردة
فـي اال�ستمارة بامللحق ( أ� ) املرفق بهذه الالئحة .
 - 11الن�ص على �إلزام جميع مقدمي العطاءات من خارج ال�سلطنة تقدمي �أ�سعارهم
بالريال العماين �أو بالعملة الأجنبية مع �ضرورة ذكر �سعر �صرف تلك العملة
بالريال العماين عند تقدمي العطاء .
 - 12الن�ص فـي �شروط املناق�صة على حق اللجنة املخت�صة فـي جتزئة �إ�سناد عقود
التوريدات �أو اخلدمات �أو الأعمال بني اثنني �أو �أكرث من مقدمي العطاءات
امل�شاركني .
 - 13النــ�ص فـي �شروط املناق�صات املحليــة على االلت ــزام بتطبيــق ن�سب التعميــن التي
حتددها احلكومة لتنفيذ برامج التعمني .
� - 14أي بيانات �أخرى ترى اجلهة الطالبة �ضرورة ا�شرتاطها .
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املـــادة ( ) 76
على اجلهة الطالبة �أن ت�ستخدم قائمة مراجعة ال�ضوابط والقيود اخلا�صة مب�ستندات
املناق�صات الواردة بامللحق ( ب ) املرفق بهذه الالئحة  ،ك�أداة ملراجعة واعتماد �صحة الوثائق
من قبل املخت�صني باجلهة الطالبة واال�ست�شاريني قبل الإعالن عنها .
املـــادة ( ) 77
يجب �أن يت�ضمن الإعالن عن املناق�صة الآتي :
 - 1بيانا للأ�صناف �أو الأعمال �أو اخلدمات املطلوبة .
 - 2كيفية تقدمي العطاءات واجلهة التي ت�سلم �إليها �أو العنوان الذي تر�سل �إليه
والو�سيلـ ــة التي تر�س ــل بهــا  ،ح�سبم ــا تق ـ ــرره اللجن ـ ــة املخت�ص ـ ــة وفق ـ ــا لطبيع ـ ــة
كل مناق�صة .
 - 3العنوان الذي تر�سل عليه طلبات املعلومات الإ�ضافية .
 - 4موعد تقدمي العطاءات .
 - 5مدة �سريان العطاء .
 - 6ثمن وثائق املناق�صة ومكان احل�صول عليها وال�ضمانات الالزمة .
� - 7أي بيانات �أخرى ترى الدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص �ضرورة
الإعالن عنها .
املـــادة ( ) 78
يجب على الدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص بعد الإعالن عن املناق�صة
العامة االلتزام بالآتي :
 - 1ت�سليم وثائق املناق�صة مت�ضمنة ال�شروط وقوائم املواد � ،أو تفا�صيل وموا�صفات
الأعمال �أو نوعية اخلدمات املطلوبة بعد ن�شر الإعالن لكل من يرغب فـي
امل�شاركة بعد ا�ستيفاء ثمن ن�سخة الوثائق وامل�ستندات  ،وبعد حتقق ال�شروط
الواردة فـي الإعالن  ،على �أن يتم ترقيم هذه الوثائق  ،وختمها بختم الهيئة .
 - 2الرد على �أي ا�ستف�سارات متعلقة باملناق�صات يتقدم بها �أي من املتناق�صني �شريطة
�أن تر�سل هذه اال�ستف�سارات �إىل الدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص
قبل انتهاء ن�صف املدة على الأقل من تاريخ موعد ت�سليم العطاءات  ،على �أال
ترتتب على هذه الردود �أي ميزة لذلك املتناق�ص دون �سواه  ،و�إر�سال الردود على
�أي ا�ستف�سارات �إىل كافة املتناق�صني .
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املـــادة ( ) 79
فـي حالة رغبة اجلهة الطالبة بعد توزيع وثائق املناق�صة �إجراء تعديل فـي وثائق املناق�صة
�أو تعديل موعد تاريخ ت�سلم العطاءات  ،يجب �إر�سال تلك التعديالت عن طريق الدائرة
املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص �إىل جميع م�شرتي تلك الوثائق قبل فرتة كافية
على الأقل من التاريخ املحدد لتقدمي العطاءات .
املـــادة ( ) 80
يجوز للدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص  -بناء على طلب مقدم ممن ال
يقل عن ( )%30ثالثني باملائة من جمموع امل�شاركني فـي املناق�صة  -متديد موعد تقدمي
العطاءات ح�سب املدة املطلوبة �أو �إىل متو�سط املدد املطلوبة فـي حالة تباين هذه املدد .
ثانيـا  :تقديـم العطـاءات
املـــادة ( ) 81
يجب �أن يكون العطاء م�ستوفيا ال�شروط والتعليمات الواردة فـي الإعالن ووثائق املناق�صة .
املـــادة ( ) 82
يو�ضع مبقر الدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص �صندوق للعطاءات يخ�ص�ص
لو�ضع مظاريف العطاءات تعد فتحته بحيث ال ت�سمح ب�إخراج �أي �شيء من حمتوياته ،
ويك ـ ــون له قف ــالن خمتلف ــان  ،يحف ــظ مفت ــاح �أحدهم ــا ل ــدى رئي ـ ــ�س اللجن ـ ــة املخت�ص ـ ــة ،
�أو من ينوب عنه  ،ويحفظ املفتاح الثاين لدى مدير الدائرة املخت�صة � ،أو م�س�ؤول التق�سيم
التنظيمي املخت�ص .
ويجوز ا�ستثناء من ذلك تخ�صي�ص مكان حمدد لو�ضع مظاريف العطاءات �إذا كان حجمها
كبريا .
املـــادة ( ) 83
تك ــون ال�ساع ــة ( )10العا�ش ــرة �صباح ــا من الي ــوم املح ــدد لفت ــح املظاري ــف موع ــدا للتوق ــف
عن ت�سلم العطاءات  ،وتكون ال�ساعة ( )11احلادية ع�شرة �صباحا من اليوم نف�سه موعدا
لفتح املظاريف .
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املـــادة ( ) 84
ما مل يح ــدد ا�ستخ ــدام و�سائ ــل �إلكرتوني ــة ت�سل ــم العط ــاءات �إىل املك ــان املح ــدد بالإعـ ــالن
عن املناق�صة خمتومة وموقعة من �أ�صحابها على النموذج املعد للعطاءات وعلى جدول
الفئات �أو قائمة الأ�سعار �أو كليهما املرافقة لها  ،وتر�سل داخل مظروف خمتوم بال�شمع
الأحم ــر  ،وبداخلــه مظاريــف مغلقــة وخمتومــة بال�شمع الأحمــر لكل من العـر�ض الفنـي
والعر�ض املايل وغري ذلك من العرو�ض �إن طلب  ،ويكتب على املظروف اخلارجي ا�سم ورقم
املناق�صة  ،ويعنون �إىل رئي�س اللجنة املخت�صة  ،ويكون �إر�ساله بالربيد امل�سجل � ،أو يو�ضع
داخل ال�صندوق املخ�ص�ص لو�ضع العطاءات فـي املكان املحدد فـي الإعالن عن املناق�صة .
املـــادة ( ) 85
يتم تقدمي العرو�ض الفنية واملالية فـي مظروف واحد ما مل تقرر اجلهة الطالبة ح�سبما
تقت�ضيه طبيعة كل مناق�صة تقدمي العرو�ض الفنية واملالية �أو غريهما فـي مظاريف
منف�صلة .
املـــادة ( ) 86
يكــون العطــاء عن توريد الأ�صناف للجهة الطالبة وفقا للعينات النموذجيـة �أو املوا�صفــات
�أو الر�سومات املعتمدة التي يجب على مقدم العطاء االطالع عليها  ،ويعترب تقدميه
للعطاء �إقرارا منه باالطالع عليها  ،ويتوىل توريد الأ�صناف وفقا لها .
و�إذا مل يكن للجهة الطالبـة عينــات منوذجيــة جــاز �إلزام �صاحــب العطــاء بتقديــم عينــات .
ويكون التوريد وفق املوا�صفات الفنية  ،و�إن خالفت العينات  ،ما مل يتبني من �شروط
املناق�صة �أن العينات مق�صودة لذاتها .
املـــادة ( ) 87
عند �إعداد قائمة الأ�سعار وجدول الفئات  ،يتعني على مقدم العطاء االلتزام بالآتي :
 - 1كتاب ــة �أ�سع ــار العط ــاء بالري ــال العماين �أرقام ــا وحروف ــا  ،ويكـ ــون �سعـ ــر الوح ــدة
فـي كل �صنف بح�سب ما هو مدون عدا �أو وزنا �أو مقا�سا �أو غري ذلك  ،دون تغيري
�أو تعديل فـي الوحدة .
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ويجوز فـي حالة تقدمي العطاء من خارج ال�سلطنة �أن تكتب الأ�سعار بالعملة الأجنبية مع
�ضرورة ذكر �سعر ال�صرف بالريال العماين .
 - 2ال يج ــوز الك�ش ــط �أو املحــو فـي قائمــة الأ�سعــار وجــدول الفئــات  ،وكل ت�صحيــح
فـي الأ�سعار �أو غريها يجب �إعادة كتابته بالأرقام واحلروف  ،وتوقيعه من قبل
ال�شخ�ص املفو�ض .
 - 3ال يجوز ملقدم العطاء �شطب �أي بند من البنود �أو املوا�صفات الفنية �أو تعديلها
مهما كان نوع ذلك التعديل .
� - 4إر�سال �أو �إرفاق �أي ا�شرتاطات خا�صة �أو تعديالت فـي خطاب منف�صل يو�ضع داخل
مظروف العطاء  ،على �أن ي�شري �إىل هذا اخلطاب فـي العطاء نف�سه  ،وال يعتد
مبا عدا ذلك .
� - 5أن يبيــن فـي قائمـ ـ ــة الأ�سع ـ ـ ــار مــا �إذا كـ ــان ال�صنـ ــف م�صنوعـ ـ ــا فـي ال�سلطن ـ ـ ــة
�أو ف ــي اخلــارج  ،ويرتتب على عـدم �صحة البيانــات املقدمة كلها �أو بع�ضه ــا رف�ض
ال�صنــف دون الإخــالل بح ــق اللجن ــة الداخلي ــة للمناق�صــات فـي حرمان مقدم
العطــاء م ــن التعامــل مـع الهيئـة خـالل فتـرة حتددهـا اللجنـة ح�سبمـا تقت�ضـيه
ظروف كل حالة .
� - 6أن ت�شمل وتغطي الأ�سعار التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات جميع
امل�صروفات وااللتزامات �أيا كان نوعها التي يتكبدها بالن�سبة لكل بند من البنود ،
و�أن ت�شم ــل كذل ــك القيــام ب�إمتــام جميــع الأعمــال وت�سليمهـ ــا واملحافظ ـ ــة عليه ـ ــا
فـي �أثن ــاء م ــدة ال�ضمــان وفرتة ال�صيانــة  ،ويعد احل�ســاب اخلتامــي بالتطبيــق
لهذه الأ�سعار ب�صرف النظر عن تقلبات ال�سوق وال�ضريبة اجلمركية وغريها
من الر�سوم وال�ضرائب االخرى .
املـــادة ( ) 88
يجب على مقدم العطاء فـي حالة تقدميه لعر�ض بديل �أو �أكرث � ،أن تكون هذه العرو�ض
وا�ضحة ومف�صلة  ،و�أن ي�شار �إليها فـي قائمة املحتويات .
املـــادة ( ) 89
يعترب تقدمي العطاء �إقرارا من مقدمه ب�أنه اطلع على كافة �شروط وموا�صفات املناق�صة ،
و�أنه ملم بكافة اجلوانب املتعلقة بها .
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املـــادة ( ) 90
تقبل العرو�ض املقدمة من املقاولني �أو املوردين �أو اال�ست�شاريني �أو وكالئهم املعتمدين
فـي ال�سلطنة  ،كما تقبل العرو�ض املقدمة من اخلارج على �أن يكون ملقدم العطاء �أو لوكيله
عنوان �صحيح ميكن التوا�صل معه .
املـــادة ( ) 91
يجب �أن يرفق مع كل عطاء مقدم بيان ب�أ�سماء الأ�شخا�ص املفو�ضني بالتعاقد حل�ساب
مقدم العطاء  ،ونطاق هذا التفوي�ض وحدوده ومناذج توقيعاتهم املعتمدة قانونا .
املـــادة ( ) 92
ال ينظر فـي �أي عطاء مقدم �أو تعديل له يرد بعد املوعد املحدد لفتح املظاريف  ،ولو كان
�صادرا من مقدم العطاء فـي تاريخ �سابق لفتح املظاريف .
املـــادة ( ) 93
يبقى العطاء نافذ املفعول من تاريخ ت�سليمه �إىل اللجنة املخت�صة حتى نهاية مدة �سريان
العطاء  ،مع الأخذ ب�أي تعديل على الأ�سعار الواردة فـي العطاء �إذا �سلم قبل املوعد املحدد
لفتح املظاريف .
املـــادة ( ) 94
تعل ــن نتائ ــج فت ــح املظاري ــف بعد فتحه ــا مبا�ش ــرة بن�شره ــا �إلكرتوني ــا على موقع الهيئ ــة ،
ويجوز كذلك ن�شرها ب�أي طريقة �أخرى .
ثالثـا  :فحـ�ص العطـاءات
املـــادة ( ) 95
يحق جلميع مقدمي العطاءات امل�شاركني فـي املناق�صات التي تطرح ح�ضور �إجراءات فتح
املظاريف فـي املوعد والتاريخ املحددين  ،ويجب �أن يتم �إعالن الأ�سعار ونتائج الفتح �أمام
جميع مقدمي العطاءات امل�شاركني  ،وااللتزام بعدم قبول �أو فتح �أي عطاء فـي غري املوعد
املحدد لذلك .
ويجوز لأي مقدم عطاء م�شارك �أن ينيب عنه �شخ�صا �أو �أكرث  ،يكون �أحدهم عمانيا حل�ضور
�إجراءات فتح مظاريف املناق�صات .
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املـــادة ( ) 96
على مقرر اللجنة املخت�صة � ،أو من ينوب عنه بح�ضور �أع�ضاء اللجنة  ،القيام بالآتي :
 - 1فتح �صندوق العطاءات فـي ال�ساعة ( )11احلادية ع�شرة �صباحا من اليوم املحدد ،
وا�ستخ ـ ــراج املظاريـ ــف و�إثبـ ــات عددهـ ــا فـي حم�ض ــر فت ــح املظاريـ ــف وترقيمه ـ ــا
بالت�سل�سل  ،و�أن يوقع �أع�ضاء اللجنة املخت�صة هذا املح�ضر والك�شف اخلا�ص
الذي تدون فيه مظاريف العطاءات الواردة .
 - 2فتح املظاريف بالتتابع مع �إثبات عدد املجلدات التي يت�ألف منها كل عطاء  ،ويقر أ�
ا�سم مقدم العطاء و�إجمايل قيمة عطائه .
 - 3التحقق من �أن الت�أمني امل�ؤقت مرفق مب�ستندات العطاء  ،والت�أكد من كفاية
قيمته .
 - 4ت�سلم الت�أمينات امل�ؤقتــة املطلوبــة �إىل رئي ــ�س ق�س ــم املناق�ص ــات بالدائ ــرة املخت�ص ــة
�أو م�سـ ـ�ؤول ق�س ــم ال�ضب ــط املال ــي بالتق�سي ــم التنظيم ــي املخت ــ�ص ال ــذي يتول ــى
مراجعتها ومطابقتها مع العطاءات املقدمة وحفظها فـي مكان �آمن .
 - 5مراجعة العينات املقدمة من �أ�صحاب العطاءات على الك�شف الذي دونت به هذه
العينات عند ورودها بعد الت�أكد من �سالمة �أختامها و�أغلفتها وتوقيع الك�شف ،
وت�سلم العينات جميعها اىل اجلهة الطالبة .
املـــادة ( ) 97
تعهد اللجنة املخت�صة �إىل موظف م�س�ؤول �أو �أكرث  ،مبراجعة العطاءات قبل تفريغها
مراجعة ح�سابية تف�صيلية  ،وتوقيعها مبا يفيد مراجعتها  ،و�إذا وجد اختالف بني �سعر
الوحدة  ،و�إجمايل �سعر الوحدات يعول على �سعر الوحدة وي�ؤخذ بال�سعر املبني باحلروف
فـي حالة وجود اختالفات بينه وبني ال�سعر املبني بالأرقام .
املـــادة ( ) 98
على رئي ــ�س اللجن ــة املخت�ص ــة �أو من ين ــوب عنه فـي الي ــوم املحــدد لفتح املظاريف التوقيــع
على القيمة الإجمالية الواردة فـي العطاءات املقدمة بح�ضور �أع�ضاء اللجنة .
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املـــادة ( ) 99
على رئيــ�س اللجن ــة املخت�ص ــة �أن يكل ــف موظف ــا �أو �أكث ــر حت ــت �إ�شراف ــه بتفريــغ العطــاءات
على اال�ستمارة املعدة لذلك  ،وتدوين جميع مالحظات وا�شرتاطات مقدمي العطاءات
التي تخالف �شروط املناق�صة .
املـــادة ( ) 100
للجهة الطالبة  ،احلق فـي مراجعة الأ�سعار املقدمة �سواء من حيث مفرداتها �أو جمموعها
و�إجراء الت�صحيحات املادية �إذا اقت�ضى الأمر ذلك  ،وال يعتد �إال بال�سعر املبني باحلروف ،
وا�ستثناء من ذلك يجوز للجنة املخت�صة قبول العر�ض املبني بالأرقام فقط متى اقت�ضت
امل�صلحة العامة ذلك  ،كما ال يعتد بالعطاء املبني على خف�ض ن�سبة مئوية عن �أقل عطاء
يقدم فـي املناق�صة .
املـــادة ( ) 101
�إذا تبني للجنة املخت�صــة �أن �أي عطــاء يقــل على نح ــو غيــر عــادي عن العط ــاءات املقدم ــة ،
ف�إنه يحـق لها الت أ�كــد من مقــدم العطــاء عن مدى ا�ستيفائ ــه ل�شــروط املناق�ص ــة  ،وقدرت ــه
على تنفيذ العقد .
املـــادة ( ) 102
�إذا �سكت مقدم العطاء عن حتديد �سعر �صنف من الأ�صناف املطلوب توريدها فـي قائمة
الأ�سعار  ،اعترب ذلك امتناعا عن امل�شاركة فـي املناق�صة بالن�سبة لهذا ال�صنف .
�أما �إذا �سكت مقدم العطاء عن حتديد �سعر �أي بند من البنود فـي مناق�صة تنفيذ الأعمال ،
فيجب على اللجنة املخت�صة  -مع االحتفاظ باحلق فـي ا�ستبعاد العطاء � -أن ت�ضع �أعلى
�سع ــر لذلك البن ــد فـي العط ــاءات املقدم ــة  ،وذلك للمقارن ــة بينــه وبيــن �سائ ــر العطـ ــاءات ،
ف ـ�إذا �أر�سيــت عليــه املناق�صــة اعتبــر �أنه ارت�ضــى املحا�سبــة على �أ�ســا�س �أقــل �سعـر لهذا البند
فـي العطاءات املقدمة .
املـــادة ( ) 103
على اجلهة الطالبة االلتزام بدرا�سة وحتليل العطاءات التي حتال �إليها خالل مدة �سريان
العطاءات املقدمة  ،وب�أن ت�أخذ فـي االعتبار عند الدرا�سة البيانات التي توفرها اللجنة
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املخت�صة عن �أحوال مقدمي العطاءات من حيث اخلربات ال�سابقة وامل�شاريع التي قاموا
بتنفيذها  ،وم�ستوى الأداء فيها  ،وااللتزام بالتنفيذ فـي املواعيد املحددة وموقفهم املايل
بالتف�صيل و�أجهزتهم الإدارية والفنية  ،ومدى مقدرتهم على اال�ضطالع مب�س�ؤولية تنفيذ
امل�شاريع التي قد ت�سند �إليهم .
وفـي جميـع الأحــوال يجب �إر�سال التو�صيــات �إىل اللجنــة املخت�صــة قبل انتهــاء �سريــان
العط ــاءات بـ ـ ( )30ثالثي ــن يوم ــا على الأق ــل � ،أما �إذا اقت�ض ــت ال�ضـ ــرورة متديـ ــد الفتـ ــرة
ف�إن التمديد يقت�صر على العطاءات املر�شحة للإ�سناد .
املـــادة ( ) 104
على اجلهة الطالبة التي حتال �إليها العطاءات من اللجنة املخت�صة لدرا�ستها والتو�صية
ب�ش�أنها �أن تراعي ما ي�أتي :
� - 1أن تكون الدرا�سة والتحليل فـي �شكل جدول ي�شتمل على درا�سة م�ستفي�ضة لكل
عر�ض بحيث يتم تف�صيل مزاياه ونواق�صه والقيود واال�شرتاطات الواردة فيه
باملقارنة مع العرو�ض الأخرى .
� - 2أن يبني اجل ــدول �أ�سم ــاء امل�شاركي ــن و�أ�سعــار العطــاءات ونوعي ــة العم ــل املطلوب
�أو اخلدمة �أو املواد املطلوب توريدها .
� - 3أن يبني اجلدول الأ�سباب التي بنيت عليها التو�صية باختيار مقدم عطاء معني
من بني امل�شاركني الآخرين للقيام بالعمل املطلوب .
� - 4أن يبني اجلدول مدة انتهاء العمل فـي امل�شروع املراد �إجنازه �أو تقديــم اخلدم ــة
�أو ت�سليم املــواد .
املـــادة ( ) 105
يجوز ملقدم العطاء خالل ( � )7سبعة �أيام من تاريخ فتح املظاريف � ،أن يتقدم بطلب ت�صحيح
�أي خط أ� مطبعي �أو ح�سابي فـي عطائه  ،ويكون الف�صل فـي ذلك الطلب من اخت�صا�ص
اللجنة املخت�صة .
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املـــادة ( ) 106
فـي حال ثبوت تقدمي �أ�صحاب العطاءات لبيانات غري �صحيحة عن طبيعة وتواريخ عقود
الأعمال �أو اخلدمات ال�سابقة التي قاموا بها للهيئة �أو جهات �أخرى ف�إن للجنة املخت�صة
احلق فـي ا�ستبعاد العطاء  ،مع م�صادرة الت�أمني امل�ؤقت املدفوع دون الإخالل بحق اللجنة
الداخلية للمناق�صات فـي حرمان مقدم العطاء املعني من التعامل مع الهيئة خالل فرتة
حتددها اللجنة ح�سبما تقت�ضيه ظروف كل حالة .
رابعـا � :إجـراءات البـت فـي العطـاءات
املـــادة ( ) 107
يجب البت فـي املناق�صة والإخطار فـي حالة القبول قبل انتهاء مدة �سريان العطاءات  ،ف�إذا
تعذر ذلك فعلى اجلهة الطالبة عن طريق الدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص
�أن تطلب فـي الوقت املنا�سب من مقدمي العطاءات متديد �سريان عطاءاتهم ملدة منا�سبة .
املـــادة ( ) 108
على اجلهة الطالبة التحقق من مطابقة التفريغ للعطاءات  ،وفح�ص العينات والفئات
ومقارنتها ببع�ضها بع�ضا  ،وبعد ورود نتيجة الفح�ص الكيميائي �أو الفني للعينات فـي
احلاالت التي ت�ستلزم ذلك  ،تقوم اللجنة املخت�صة بت�سلم حتاليل العطاءات من اجلهة
الطالبة  ،والبت فـي حاالت اال�ستبعاد  ،و�إر�ساء العطاءات  ،على �أن يبني بالتف�صيل الكافـي
فـي ك�شف تفريغ العطاءات �أوجه النق�ص واملخالفة لل�شروط �أو املوا�صفات فـي العطاءات
التي يرى ا�ستبعادها مع تدوين املناق�شات فـي املح�ضر .
املـــادة ( ) 109
جترى املفا�ضلة بني العطاءات الختيار العطاء الأف�ضل وفقا للمعايري الفنية واملالية
والأ�س�س املحددة فـي م�ستندات املناق�صة  ،و�إذا ارت�أت اجلهة الطالبة ا�ستبعاد عطاء �أو �أكرث ،
فيجب �أن يكون ر�أيها م�سببا  ،واللجنة املخت�صة غري مقيدة فـي قرار الإ�سناد بقبول �أقل
العطاءات �أو �أي عطاء �آخر .
املـــادة ( ) 110
يجوز عند البت فـي العطاءات �أن ت�سرت�شد اللجنة املخت�صة ب�آخر �أ�سعار �سبق التعامل بها
حمليـ ــا �أو خارجي ــا  .ويجــب بيــان هــذه الأ�سع ــار بك�شــف التفريــغ مع ذكــر تاريــخ التعامــل ،
كما يجوز للجنة املخت�صة اال�سرت�شاد �أي�ضا بالأ�سعار ال�سائدة فـي ال�سوق .
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املـــادة ( ) 111
�إذا ا�شتملت الدعوة �إىل املناق�صة على طلب تقدمي ت�سهيالت ائتمانية (متويل)  ،تكون
العطاءات املقرتنة بتلك الت�سهيالت حمل اعتبار عند البت فـي �أولوية العطاءات  ،ويجوز
للجنة املخت�صة �إلغاء املناق�صة �إذا مل تقرتن العطاءات بالت�سهيالت االئتمانية الالزمة
للتمويل .
املـــادة ( ) 112
يجـ ــوز للجن ــة املخت�ص ــة بعد االتف ــاق مع اجله ــة الطالب ــة جتزئــة التوريـ ــدات �أو الأعمـ ــال
�أو اخلدمات املعلن عنها بني مقدميها �إذا كان ذلك فـي م�صلحة العمل .
املـــادة ( ) 113
تعط ــى الأف�ضلي ــة فـي العط ــاءات للمنتج ــات الوطني ــة لل�صناع ــات ال�صغي ــرة واملتو�سط ــة
امل�ستوفية ال�شروط واملوا�صفات وت�شمل هذه الأف�ضلية �أف�ضلية فـي ال�سعر فـي حدود زيادة ،
قدرها ( )%10ع�شرة باملائة .
املـــادة ( ) 114
يعــاد طــرح املناق�صــة �إذا ورد عطــاء وحيــد  ،ولو كان م�ستوفيــا ال�شــروط  ،ويعتبــر العطــاء
وحيدا حتى لو وردت معه عطاءات �أخرى متى كانت خمالفة �شروط وموا�صفات املناق�صة .
و�إذا �أعيد طرح املناق�صة ومل يقدم فيها �سوى عطاء واحد  ،جاز للجنة املخت�صة قبوله
�إذا طلبت اجلهة الطالبة ذلك  ،ويجوز فـي حالة �إعادة املناق�صة تق�صري مواعيد تقدمي
العطاءات �إىل الن�صف .
املـــادة ( ) 115
ا�ستثناء من ن�ص امل ــادة ( )114من هذه الالئحة  ،يجوز بقرار من اللجنة الداخلية
للمناق�صات بناء على تو�صية اجلهة الطالبة �أو جلنة املناق�صات الفرعية حتويل املناق�صة
�إىل ممار�سة مع �صاحب العطاء الوحيد �إذا توافر ال�شرطان الآتيان :
� - 1أن تكون حاجة العمل ال ت�سمح ب�إعادة طرحها � ،أو ال توجد ثمــة فائ ــدة ترج ــى
من �إعادة طرحها .
� - 2أن يكون العطاء الوحيد م�ستوفيا ال�شروط واملوا�صفات ومنا�سبا من حيث ال�سعر .
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املـــادة ( ) 116
ال يجوز بعد فتح املظاريف الدخول فـي مفاو�ضة مع �أحد من مقدمي العطاءات فـي �ش�أن
تعديل عطائه �إال �إذا كان العطاء الأف�ضل مقرتنا بتحفظ �أو حتفظات .
ويجوز التفاو�ض مع مقدم �أف�ضل عطاء للنزول عن كل حتفظاته �أو بع�ضها مبا يجعل
عطاءه متفقا مع �شروط املناق�صة  ،ف�إذا رف�ض فيجوز التفاو�ض مع من يليه من مقدمي
العطاءات املقرتنة عطاءاتهم بتحفظات بحيث ال جترى مفاو�ضة فـي التعديل مع �صاحب
عطاء �إال �إذا رف�ض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأف�ضل منه .
املـــادة ( ) 117
ال يجري التفاو�ض فـي احلاالت الواردة فـي املــادة ( )116من هذه الالئحة �إال من خالل
جلنة التفاو�ض التي ي�شكلها رئي�س اللجنة الداخلية للمناق�صات  ،على �أن حترر هذه
اللجنة حم�ضرا تف�صيليا مبا اتخذته من �إجراءات  ،ويجب �أن حت�صل على بيانات موقعة
من املورد �أو املقاول �أو املكتب اال�ست�شاري الذي �أجري معه التفاو�ض  ،مبينا بها �أ�سعاره
و�شروطه  ،وتعر�ض اللجنة تو�صياتها على اللجنة الداخلية للمناق�صات للبت فـي نتيجة
التفاو�ض بعد ا�ستطالع ر�أي اجلهة الطالبة .
وفـي جميع الأحوال يجب بيان �أ�سباب ونقاط التفاو�ض املطلوبة بالتف�صيل .
املـــادة ( ) 118
يجب على اللجنة املخت�صة ا�ستبعاد العطاء بقرار م�سبب فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
� - 2إذا مل يكن العطاء م�ستوفيا ال�شروط واملوا�صفات .
� - 3إذا مل يكــن مقــدم العط ــاء م�سج ــال فـي ال�سلطنــة با�ستثنــاء العطــاءات املقدم ــة
فـي املناق�صات الدولية من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الدولية .
� - 4إذا مل يكن العطاء م�صحوبا بالت�أمني امل�ؤقت كامال .
� - 5إذا مل يثبت مقدم العطاء �سالمة موقفه املايل .
� - 6إذا كانت وثائق العطاء غري مكتملة �أو غري موقعة �أو غري خمتومة من مقدمها .
� - 7إذا �صدر حكم نهائي ب�إفال�س �أو �إع�سار مقدم العطاء � ،أو اتخذت �إجراءات ق�ضائية
�ضده لهذا ال�سبب .
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� - 8إذا انطوى العطاء على خمالفة �أحكام قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب
امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2011/112
املـــادة ( ) 119
 - 1تلغى املناق�صات بقرار م�سبب من اللجنة املخت�صة بعد الن�شر عنها  ،وقبل البت
فيها �إذا ا�ستغني عنها نهائيا � ،أو اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،كما يجوز للجنة
�إلغاء املناق�صات بناء على تو�صية اجلهة الطالبة فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ � -إذا تقدم عطاء وحيد � ،أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد .
ب � -إذا اقرتنت العطاءات كلها �أو �أكرثها بتحفظات جوهرية .
ج � -إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة ال�سوقية .
 - 2يجوز �إلغاء املناق�صات بعد �صدور قرار الإ�سناد  ،وقبل التوقيع على العقد بقرار
م�سبب من اللجنة املخت�صة �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك � ،أو بناء على تو�صية
اجلهــة الطالب ــة التي يتعيــن عليهــا �أن تو�ضــح للجنة الأ�سباب التي ت�ستند �إليها
فـي طلب الإلغاء .
املـــادة ( ) 120
فـي حالة �إلغاء املناق�صة قبل امليعاد املحدد لفتح املظاريف يرد ثمن ن�سخة وثائق املناق�صة
�إىل م�شرتيها ب�شرط �أن يعيد ن�سخة وثائق املناق�صة كاملة �إىل الدائرة املخت�صة �أو التق�سيم
التنظيمي املخت�ص .
و�إذا مت �إلغاء املناق�صة بعد امليعاد املذكور فـي الفقرة ال�سابقة فال يجوز رد الثمن �إال ملن
تقدم بعطاء فـي املناق�صة .
املـــادة ( ) 121
يجــوز للجن ــة الداخلي ــة للمناق�صــات �إلغ ــاء املناق�ص ــات الداخلي ــة املحالــة �إليه ــا من جلن ــة
املناق�صات الفرعية التي جتاوزت فيها �صالحيتها املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )59من هذه
الالئحة  ،و�إعادة طرحها من جديد  ،وذلك �إذا ات�ضح للجنة �أن الإجراءات املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة مل تطبق كما يجب .
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املـــادة ( ) 122
تقوم الدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�إخطار مقدم العطاء الفائز بقرار
�إ�سناد املناق�صة �إليه  ،وذلك خالل �أ�سبوع على الأكرث من تاريخ اعتماده ما مل يكن مقدم
العطاء قد حدد فـي عطائه مدة �أطول  ،فيكون الإخطار قبل انتهائها بوقت كاف  ،على �أن
يت�ضمن الإخطار �ضرورة تقدمي �ضمان ح�سن التنفيذ �أو وثيقة الت�أمني املهنية فـي حالة
ال�شركات واملكاتب اال�ست�شارية وذلك خالل املدة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )144من هذه
الالئحة مع عدم التزام الهيئة بالعطاء �إال بعد توقيع العقد .
الف�صـل الثانـي
املناق�صـة املحـدودة
املـــادة ( ) 123
يجوز التعاقد عن طريق املناق�صة املحدودة فـي احلاالت التي تتطلب طبيعتها ق�صر
اال�شتـ ـ ـ ــراك فــي املناق�ص ـ ـ ــة علــى مورديـ ـ ــن �أو مقاوليـ ــن �أو ا�ست�شارييـ ـ ــن حمدديـ ـ ــن �س ـ ــواء
فـي ال�سلطنة �أو فـي اخلارج ممن تتوافر فـي �ش�أنهم ال�شروط املطلوبة .
املـــادة ( ) 124
توجــه الدع ــوة للمورديــن واملقاوليــن واملكاتــب اال�ست�شاري ــة للت�أهيــل امل�سب ــق للم�شاركــة
فـي املناق�صة املحدودة  ،وذلك بن�شر الإعالن فـي �إحدى و�سائل الن�شر داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
ويتم اعتماد ت�أهيل املوردين �أو املقاولني �أو املكاتب اال�ست�شارية بقرار من اللجنة الداخلية
للمناق�صات .
املـــادة ( ) 125
توجه الدعوة للموردين �أو املقاولني �أو املكاتب اال�ست�شارية الذين مت اعتماد ت�أهيلهم
للم�شاركة فـي املناق�صة املحدودة  ،وذلك مبوجب خطابات ر�سمية �أو و�سائل �إلكرتونية .
املـــادة ( ) 126
تطبق على املناق�صة املحدودة الإجراءات والقواعد املطبقة على املناق�صة العامة .
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الف�صـل الثالـث
املمار�ســـة
املـــادة ( ) 127
يجوز �شراء الأ�صناف �أو تنفيذ الأعمال �أو تقدمي اخلدمات والدرا�سات اال�ست�شارية
والأعمال الفنية عن طريق املمار�سة من خالل التفاو�ض للح�صول على �أف�ضل العرو�ض
ب�أقل الأ�سعار فـي حاالت خا�صة �أو فـي �أي من الأحوال الآتية :
 - 1الأ�صنــاف املحتكــر �صنعهــا �أو ا�سترياده ــا �أو التي تقت�ضي طبيعته ــا �أو الغ ــر�ض
من احل�صول عليها �أن يتم �شرا�ؤها من �أماكن �إنتاجها �أو التي ال توجد �إال لدى
�شخ�ص بعينه .
 - 2الأ�صناف التي ال ميكن حتديدها مبوا�صفات دقيقة .
 - 3الأعمـ ــال �أو اخلدم ــات الفنيــة �أو اال�ست�شاريــة التي تتطلــب معرفــة فني ــة معين ــة
�أو تخ�ص�صا معينا .
 - 4التوريــدات ومقـاوالت الأعمال والنقــل التي تقت�ضي حالــة اال�ستعجــال الطارئــة
عدم اتباع �إجراءات املناق�صة ب�ش�أنها .
 - 5احليوانات على اختالف �أنواعها .
 - 6التوريــدات ومقــاوالت الأعمــال والنقــل وتقديــم اخلدمــات التي مل تقــدم عنهـا
�أي عطاءات فـي املناق�صات � ،أو قدمت عنها عطاءات ب�أ�سعار غري مقبولة وكانت
احلاجة �إليها ال ت�سمح ب�إعادة �إجراءات املناق�صة .
� - 7شراء وا�ستئجار العقارات .
املـــادة ( ) 128
للهيئ ــة �ش ــراء ما حتتاجــه وتنفيــذ م�شاريعه ــا بطريق املمار�ســة فـي احلــاالت امل�شــار �إليهــا
فـي املــادة ( )127من هذه الالئحة مبوافقة اللجنة الداخلية للمناق�صات �إذا جتاوزت قيمة
التعاقد (  )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وبعد موافقة املدير العام �إذا قل عن ذلك .
املـــادة ( ) 129
يجب على اجلهة الطالبة عند طلب املوافقة على التعاقد عن طريق املمار�سة �أن تو�ضح
فـي طلبها الأ�سباب املوجبة لذلك  ،و�أن حتدد نقاط التفاو�ض  ،و�أن ت�سمي ممثلها الذي
�سي�شارك فـي جلنة املمار�سة .
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املـــادة ( ) 130
تتوىل املمار�سة جلنة ت�شكلها اللجنة الداخلية للمناق�صات برئا�سة �أحد �أع�ضائها  ،وع�ضوية
كل من ممثل اجلهة الطالبة  ،وموظف خمت�ص تتنا�سب وظيفته وخربته الفنية مع �أهمية
املمار�سة ونوعها .
املـــادة ( ) 131
حترر جلنة املمار�سة حم�ضرا تف�صيليا مبا اتخذته من �إجراءات  ،ويجب �أن حت�صل على
بيانات موقعة من املوردين �أو املقاولني �أو املكاتب اال�ست�شارية الذين �أجريت بينهم املمار�سة ،
مبينة بها �أ�سعارهم و�شروطهم  ،وتعر�ض اللجنة تو�صياتها قبل التعاقد على رئي�س اللجنة
الداخلية للمناق�صات � ،أو املدير العام  -بح�سب الأحوال  -التخاذ القرار املنا�سب .
املـــادة ( ) 132
�إذا كانت الأ�صناف التي تقت�ضي ال�ضرورة �شراءها بطريق املمار�سة  ،مما يحتاج �إىل حتليل
كيميائي �أو فح�ص فني ال يتي�سر �إجرا�ؤه وقت �شرائها  ،في�ؤخذ تعهد من مقدم العطاء
ب�ضمان مطابقة الأ�صناف للموا�صفات الفنية التي مت على �أ�سا�سها �شرا�ؤها وحتمله
امل�س�ؤولية عن عدم مطابقتها بعد �إجراء التحليل الكيميائي �أو الفح�ص الفني .
املـــادة ( ) 133
يعفى املورد من الت�أمني امل�ؤقت �إذا قام بتوريد الأ�صناف املراد �شرا�ؤها  ،وقبلتها اجلهة
الطالبة نهائيا فور �إمتام التعاقد .
الف�صـل الرابـع
الإ�سنـاد املبا�شـر
املـــادة ( ) 134
يجوز للهيئة التعاقد بالإ�سناد املبا�شر مع الوحدات والهيئات وال�شركات احلكومية .
املـــادة ( ) 135
يجوز للرئي�س �أو من يفو�ضه التعاقد بطريق الإ�سناد املبا�شر مع املورد �أو املقاول �أو املكتب
اال�ست�شاري فيما ال جتاوز قيمته (  )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،على �أن تكون الأ�سعار
منا�سبة  ،مع بيان الأ�سباب املوجبة لذلك .
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املـــادة ( ) 136
يجوز للرئي�س فـي حالة ال�ضرورة �أن يتعاقد بالإ�سناد املبا�شر مع املورد �أو املقاول �أو املكتب
اال�ست�شاري فيما ال جتاوز قيمته ( )25000خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين  ،على �أن تكون
الأ�سعار منا�سبة  ،مع بيان الأ�سباب املوجبة لذلك .
الف�صـل اخلامـ�س
امل�سابقـــة
املـــادة ( ) 137
امل�سابقـ ــة هي طريق ــة خا�ص ــة للتعاق ــد بغ ــر�ض �إج ــراء درا�س ــات �أو ت�صامي ــم �أو خمططــات
�أو جم�سمات �أو غري ذلك من الأعمال الفنية الالزمة مل�شروع معني .
املـــادة ( ) 138
حتدد اجلهة الطالبة �أغرا�ض امل�شروع ونطاقه وموا�صفاته تف�صيال  ،واجلوائز �أو املكاف�آت
�أو التعوي�ضات التي متنح للفائزين  ،وم�صري ملكية التقارير والدرا�سات والت�صاميم
واملخططات الفائزة وغري الفائزة و�أي �شروط �أخرى تراها اجلهة الطالبة .
املـــادة ( ) 139
تتم الدعوة للم�شاركة فـي امل�سابقة �إما عن طريق الإعالن بالن�شر و�إما بالو�سائل الإلكرتونية ،
و�إما عن طري ــق الدع ــوة املبا�ش ــرة لــذوي اخلب ــرة وامله ــارات الالزم ــة للم�ش ــروع �أو الغ ــر�ض
املطروح للم�سابقة .
املـــادة ( ) 140
ت�شكل اللجنة الداخلية للمناق�صات بعد التن�سيق مع اجلهة الطالبة جلنة تتكون من عدد
من املخت�صي ــن فـي مو�ض ــوع امل�سابق ــة لدرا�س ــة الع ــرو�ض املقدم ــة  ،ويج ــوز لهذه اللجن ــة
ا�ستدعاء امل�شاركني  ،ومناق�شتهم فيما قدموه .
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وتدون اللجنة �إجراءاتها فـي حم�ضر تثبت فيه العرو�ض املقدمة والآراء واملعايري التي
اعتمدتها فـي املفا�ضلة بينها مع بيان تو�صياتها باختيار �أ�صحاب العرو�ض الفائزة  ،وترتيب
العرو�ض الأخرى  ،وترفع اللجنة املح�ضر مت�ضمنا هذه التو�صيات ومرفقا به العرو�ض
�إىل اللجنة الداخلية للمناق�صات لإ�صدار القرار .
املـــادة ( ) 141
ال تطبق على امل�سابقة �أحكام الف�صل ال�ساد�س من الباب الرابع من هذه الالئحة .
الف�صــل ال�سـاد�س
ال�ضمانـــات
املـــادة ( ) 142
يجب �أن يقدم مع كل عطاء ت�أمني م�ؤقت ال يقل عن (  )%1واحد باملائة من القيمة الكلية
للعطاء  ،وفـي حالة �سحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتهاء املدة املحددة ل�سريان العطاء ،
ي�صبح الت�أمني امل�ؤقت املقدم منه حقا للهيئة  ،دون حاجة �إىل �إنذاره �أو اتخاذ �أي �إجراء
�آخ ــر .
ويرد الت�أمني امل�ؤقت �إىل �أ�صحاب العطاءات غري املقبولة فور انتهاء املدة املحددة ل�سريان
العطاء �أو قبل ذلك �إذا مت �إر�ساء املناق�صة على �أحد املتقدمني �أو �إلغا�ؤها ويرد الت�أمني
امل�ؤقت �إىل مقدم العطاء الفائز �إذا قدم �ضمان ح�سن التنفيذ .
املـــادة ( ) 143
يجب �أن يكون الت�أمني امل�ؤقت املن�صو�ص عليه فـي املــادة ( )142من هذه الالئحة �صادرا
ل�صالح الهيئة من م�صرف م�سجل فـي ال�سلطنة  ،وغري م�شروط  ،وغري قابل للإلغاء ،
وواجب ال�صرف مبجرد تقدميه .
املـــادة ( ) 144
على �صاحب العطاء الفائز �أن يقدم خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من اليوم التايل لإبالغه
بقبول عطائه � ،ضمانا حل�سن تنفيذ العقد قدره ( )%5خم�سة باملائة من القيمة الكلية
ملا ر�سـ ــا علي ـ ــه � ،أو تقديــم وثيقــة ت�أمي ــن مهنيـ ــة فـي حالــة ال�شركــات واملكاتـ ــب اال�ست�شاري ـ ــة
على �أال يقل مبلغ الت�أمني عن قيمة امل�شروع املراد ت�صميمه �أو الإ�شراف عليه  ،وبالن�سبة للعقود
التي تربم مع متعاقد فـي اخلارج يكون تقدمي هذا ال�ضمان خالل ( )20ع�شرين يوم عمل .
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ويجوز مبوافقة رئي�س اللجنــة املخت�صــة متديــد املهل ــة املح ــددة فـي احلالتيــن املذكورتيــن
فـي الفقرة ال�سابقة ملدة �إ�ضافية ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام عمل .
ويجب على �صاحب العطاء الفائز تعديل �ضمان ح�سن التنفيذ �إذا مت تعديل العقد .
وفـي جميع الأحوال تعفى الوحدات والهيئات وال�شركات احلكومية من تقدمي �ضمان
ح�سن تنفيذ العقد .
املـــادة ( ) 145
يجب �أن يكون �ضمان ح�سن التنفيذ املن�صو�ص عليه فـي املــادة ( )144من هذه الالئحة
�ص ــادرا ل�صال ــح الهيئ ــة من م�ص ــرف م�سجل فـي ال�سلطن ــة  ،وغري م�ش ــروط  ،وغري قاب ــل
للإلغاء  ،وواجب ال�صرف مبجرد تقدميه .
�أما بالن�سبة للمكاتب اال�ست�شارية فيجوز لها تقدمي �شهادة ت�أمني مهنية �صادرة من �شركة
ت�أمني م�سجلة فـي ال�سلطنة .
املـــادة ( ) 146
�إذا مل يقم �صاحب العطاء الفائز بتقدمي �ضمان ح�سن التنفيذ خالل املدة املحددة فـي املادة
( )144من هذه الالئحة � ،أو رف�ض �إمتام التعاقد  ،جاز للجنة املخت�صة  -دون حاجة �إىل
�أي �إجراءات � -أن تلغي الرت�سية  ،وت�صادر الت�أمني امل�ؤقت  ،كما يجوز لها �أن تر�سي املناق�صة
على �أحد مقدمي العطاءات التي تلي عطاءه �أو التفاو�ض معه وفقا لل�ضوابط املبينة
باملادتني (  )117 ، 116من هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 147
يعفى �صاحب العطاء املقبول من �ضمان ح�سن التنفيذ �إذا قام بتوريد الأ�صناف املتعاقد
عليها وقبلتها اجلهة الطالبة نهائيا خالل املدة املحددة لتقدمي �ضمان ح�سن التنفيذ .
املـــادة ( ) 148
�إذا كان توريد الأ�صناف جزئيا �إال �أن ثمنها يكفـي لتغطية قيمة �ضمان ح�سن التنفيذ ،
فيخ�صم من ثمن اجلزء املورد ما يعادل قيمة �ضمان ح�سن التنفيذ  ،ويحتفظ به لدى
الدائرة املخت�صة �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص مبثابة �ضمان ح�سن تنفيذ العقد .
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املـــادة ( ) 149
يبــد أ� �سريــان �ضمــان ح�ســن التنفيــذ من وقــت �إ�صــداره �إىل ما بعــد انتهــاء فتــرة ال�صيانــة ،
�أو تاريخ �إ�صدار �شهادة الت�سليم النهائي � ،أيهما �أبعد � ،إال �إذا اتفق على غري ذلك تبعا
لطبيعة العمل املراد تنفيذه .
الف�صـل ال�سابـع
امل�شرتيـــات
املـــادة ( ) 150
يتوىل ق�سم امل�شرتيات �أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص بطلب عرو�ض الأ�سعار ل�شراء املواد
واخلدمات املطلوبة وفقا للآتي :
 )1( - 1عر�ض واحد للمواد واخلدمات التي ال تتجاوز قيمتها (  )500خم�سمائة ريال
عماين .
 )2( - 2عر�ضان على الأقل للمواد واخلدمات التي تتجاوز قيمتها (  )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وال تزيد على (  )3000ثالثة �آالف ريال عماين .
 )3 ( - 3ثالثة عرو�ض على الأقل للمواد واخلدمات التي تتجاوز قيمتها ( )3000
ثالثة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على (  )10000ع�شرة �آالف ريال عماين .
ويجب احل�صول على موافقة املدير العام �إذا تعذر احل�صول على العدد الالزم من عرو�ض
الأ�سعار .
ويقوم املوظف املخت�ص بال�شراء فور ورود عرو�ض الأ�سعار ب�إعداد ك�شوف تت�ضمن العرو�ض
املقدمة والأ�سعار  ،و�إحالتها �إىل اجلهة الطالبة للدرا�سة والتحليل والإفادة �إذا تطلب
الأمر ذلك  ،وبعد ذلك يعر�ض املو�ضوع متكامال على مدير الدائرة املخت�صة � ،أو م�س�ؤول
التق�سيم التنظيمي املخت�ص بح�سب الأحوال  ،وذلك لتقرير ما يراه منا�سبا .
ولأغرا�ض هذه املــادة يق�صد باملوظف املخت�ص بال�شراء رئي�س ق�سم امل�شرتيات بالدائرة
املخت�صة � ،أو رئي�س ق�سم � ،أو م�س�ؤول ال�ضبط املايل باملحافظات .
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الف�صـل الثامـن
العقـــود
املـــادة ( ) 151
فيما يتعلق بالعقود الالزمة لتنفيذ امليزانية اجلارية �أو الر�أ�سمالية  ،ال يجوز �إبرام �أي عقد
�إذا كان يرتب �أعباء مالية على ميزانية الهيئة لأكرث من �سنة مالية �إال بعد موافقة وزارة
املالية  ،ومع ذلك يجوز �إبرام عقود الت�شغيل وال�صيانة والتوريد واخلدمات ملدة جتاوز
ال�سنة املالية �إذا كانت قيمة العقد فـي حدود االعتماد املدرج لهذا الغر�ض مبيزانية الهيئة .
املـــادة ( ) 152
يجــوز جتديــد عق ــود الأعمــال امل�ستم ــرة التي تربمه ــا الهيئ ــة ب�شك ــل تلقائي دون احلاج ــة
�إىل طلب عرو�ض �أ�سعار جديدة ما مل تتغري بنود العقد  ،وبالأخ�ص تلك املتعلقة باملوا�صفات
والكميات واملدد والقيم .
املـــادة ( ) 153
يجــوز للجن ــة الداخلي ــة للمناق�صـات �إ�صدار �أوامر تغيريية بالزيادة �أو النق�صــان فـي مدة
�أو قيمة �أو نوع �أو كميات �أو موا�صفات الأ�صناف �أو الأعمال �أو اخلدمات حمل العقد ،
وذلك خالل فتــرة تنفي ــذ العقد فيما ال يتجاوز جممــوع قيمتــه ( )100000مائــة �ألــف ريال
عماين �أو ( )٪10ع�شرة باملائة من قيمة العطاء الأ�صلي الذي متت املوافقة عليه �أيهما �أكرب
�شريطة �أن تكون �أ�سعار الأوامر التغيريية هي نف�س الأ�سعار التي وافقت عليها اللجنة .
و�إذا جتاوز الأمر التغيريي احلد املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة  ،فيجب الرجوع
للمجل�س لأخذ موافقته عليه مع مراعاة الآتي :
 - 1توافر االعتماد الالزم وموافقة املقاول على االلتزام بالأ�سعار الواردة فـي العقد ،
�إذا كانت هذه الأ�سعار ال تزال منا�سبة  ،وال تزيد على �أ�سعار ال�سوق .
� - 2إذا ا�شتمل الأمر التغيريي على �إ�ضافة كميات �أو �أ�صناف �أو �أ�شغال �أو خدمات
جديدة غري واردة فـي العقد  ،ولكنها مت�صلة مبو�ضوعه  ،ف�إنه يجوز االتفاق
املبا�شر مع املقاول ب�ش�أنها .
ويعتد بالقيمة الفعلية فـي ح�ساب تكلفة الأوامر التغيريية ( �إ�ضافة ناق�ص حذف) .
كما يجوز للجنة الفرعية للمناق�صات �إ�صدار �أوامر تغيريية فيما ال تتجاوز قيمته ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين .
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املـــادة ( ) 154
تلتزم اجلهة الطالبة عند طلب موافقة اللجنة الداخلية للمناق�صات لإ�صدار �أمر تغيريي
�أن ترفق بطلبها الآتي :
 - 1بيان عدد الأوامر التغيريية ال�سابقة التي مت �إ�صدارها على امل�شروع  ،وجمموع
تكلفة هذه الأوامر  ،ومدد تنفيذها .
 - 2ن�سخة من قائمة الأ�سعار �أو جدول الفئات امل�ضمن بعطاء املتعاقد .
 - 3بيان تكلفة الأمر التغيريي املراد املوافقة عليه  ،وال يجوز �أن تت�ضمن هذه التكلفة
مبالغ تقديرية .
املـــادة ( ) 155
يكون التوقيع على العقود والأوامر التغيريية من قبل الرئي�س �أو من يفو�ضه .
املـــادة ( ) 156
يجب على اجلهات املعنية خالل فرتة تنفيذ امل�شروع تعبئة ا�ستمارة تقييم �أداء املقاول
املنفذ الواردة بامللحق (ج) املرفق بهذه الالئحة  ،و�إر�سالها �إىل الدائرة املخت�صة كل ()3
ثالثة �أ�شهر �أو بعد انتهاء تنفيذ ( )%30ثالثني باملائة من امل�شروع �أيهما ي�أتي �أوال متهيدا
لعر�ضها على اللجنة املخت�صة  ،كما يجب تعبئة و�إر�سال هذه اال�ستمارة �إىل الدائرة املخت�صة
بعد انتهاء تنفيذ امل�شروع .
البـاب اخلامـ�س
املخـازن وبيـع و�شطـب املوجـودات
الف�صـل الأول
املخــازن
املـــادة ( ) 157
يك ـ ــون للهيئـ ــة خمـ ــزن �أو �أكثـ ــر يت ــم فيه تخزيـ ــن امل ــواد  ،وذلك بع ــد معاينته ـ ــا  ،والت�أك ـ ــد
من �صالحيتها ومطابقتها للموا�صفات املطلوبة والواردة فـي م�ستندات و�شروط التعاقد .
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املـــادة ( ) 158
تق�سم مواد املخازن �إىل ما ي�أتي :
 - 1الأ�صناف امل�ستدمية  :وت�شمل �أ�صناف املواد التي ال تفنى مبجرد اال�ستعمال ،
وتعترب عند �صرفها من املخازن عهدة طرف من ت�سلمها  ،ويتم �إعادتها �إىل املخازن
بعد انتهاء الغر�ض من ا�ستخدامها � ،أو �إذا �أ�صبحت غري �صاحلة لال�ستخدام .
 - 2الأ�صناف املعدة لال�ستهالك  :وت�شمل املواد التي تفنى مبجرد ا�ستعمالها دون �أن
يتخلف بقايا من ذات نوعها .
 - 3الأ�صناف غري �صاحلة لال�ستعمال  :وت�شمل �أ�صناف املواد التي يتقرر اعتبارها
تالفة  ،وال ميكن �إ�صالحها  ،ويتم الت�صرف فيها بالبيع �أو الإتالف  ،وفقا
للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي الالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليها .
املـــادة ( ) 159
يكون املوظف املخت�ص م�س�ؤوال عن جميع املــواد والأ�صناف املوجودة فـي عهدته  ،كما يكون
م�س�ؤوال عن تنظيمها والإ�شراف على �إ�ضافة و�صرف الأ�صناف املخزنة  ،وعليه �أن يحافظ
على املخزون من التلف �أو ال�ضياع والهالك �إال �إذا ثبت �أن ذلك قد ن�ش�أ عن ظروف خارجة
عن �إرادته  ،ومل يكن فـي و�سعه تالفيها  ،بالإ�ضافة �إىل الواجبات الأخرى املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة كما ي�أتي :
 - 1االحتفاظ بال�سجالت وبطاقة �صنف لكل مادة وفقا للنموذج املخ�ص�ص لقيد
عمليات الإ�ضافة وال�صرف والر�صيد للمادة �أوال ب�أول .
 - 2حف ــظ امل ــواد فـي الأماكن املخ�ص�صة لها  ،وبطريقة ال تعر�ضهـا للتلــف �أو الفقد
�أو الهالك .
� - 3صرف املواد للجهة الطالبة بعد اتباع الإجراءات املخزنية املعمول بها .
 - 4االحتفاظ ببطاقة العهد ال�شخ�صية للمواد التي ت�صرف للموظفني لأعمالهم
الر�سمية .
� - 5إبالغ الرئي�س الأعلــى للتق�سي ــم التنظيم ــي التاب ــع له املخ ــزن عن فق ــد �أو تلــف
�أو هالك �أي مادة التخاذ الإجراءات الالزمة  ،مع تو�ضيح �أ�سباب الفقد �أو التلف
�أو الهالك .
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� - 6إعداد طلبات بيع �أو �شطب املـواد وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،
و�إحالتها �إىل املديرية العامة للخدمات امل�ساندة .
� - 7إعداد تقرير عن املــواد التي يت�ضح له عدم �صالحيتها � ،أو ركودها � ،أو تلفها ،
و�إحالتها �إىل املديرية العامة للخدمات امل�ساندة .
� - 8إعداد قوائم اجلرد وفقا للنموذج املعد لذلك من ن�سختني  ،وت�سليمها �إىل جلان
اجلرد بعد التوقيع عليها  ،واعتمادها من املدير املخت�ص  ،وذلك قبل بدء جلان
اجلرد �أعمالها .
� - 9أي واجبات �أخرى تتطلبها طبيعة عمله .
املـــادة ( ) 160
ي�صدر الرئي�س قرارا بت�شكيل جلنة �أو �أكرث لفح�ص املواد املوردة باملخازن  ،على �أن يكون
�أحد �أع�ضائها من اجلهة الطالبة للمواد  ،وفـي احلاالت التي ي�ستلزم فيها الفح�ص خربات
فنية ت�ضم اللجنة ع�ضوا فنيا �أو �أكرث .
وتقوم جلنة الفح�ص مبعاينة وفح�ص املواد والت�أكد من مطابقتها للموا�صفات و�شروط
التعاقد خالل مدة �أق�صاها �شهر من ت�سلم املــواد قيد الفح�ص  ،ويجوز لها رف�ض �أي مواد
غري مطابقة ملوا�صفات و�شروط التعاقد .
املـــادة ( ) 161
فور اعتماد حم�ضر فح�ص وت�سلم املواد يتوىل املوظف املخت�ص فرز املـواد التي تقرر قبولها ،
ويبا�شر �إجراءات ت�سلمها وحفظها طبقا للإجراءات املقررة لذلك .
وبالن�سب ـ ــة للمــواد التي تقـ ــرر رف�ضه ــا يتوىل مديــر املخــزن املركـ ــزي �أو املوظـ ــف املختـ ــ�ص
باملحافظات �إر�سال �إخطار للمورد يت�ضمن ما ي�أتي :
� - 1أ�سباب رف�ض املواد .
 - 2تكلي ــف امل ــورد بنق ــل امل ــواد املرفو�ض ــة  ،و�إخ ــالء املخــازن منهــا وذلك خــالل م ــدة
ال تتجاوز �شهرا واحدا من تاريخ ت�سلمه الإخطار  ،و�إال كان م�س�ؤوال عن كل فقد
�أو تلف �أو هالك قد يحدث فيما بعد انق�ضاء هذه املهلة  ،مع حتمله �أي نفقات
تتحملها الهيئة نتيجة لذلك .
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 - 3تكليف املــورد بتوريد مواد جديدة بدال من املــواد التي تقرر رف�ضها  ،دون زيادة
فـي الأ�سعار ال�سابق االتفاق عليها  ،وعلى �أن يعمل عند التوريد ب�أي خف�ض يرد
على هذه الأ�سعار .
املـــادة ( ) 162
يعد بالن�سبة للمواد الواردة كهدايا �أو معونات �أو م�ساعدات �سند �إ�ضافة بعد حتديد القيمة
املقدرة لها بوا�سطة جلنة ي�شكلها الرئي�س �أو من يفو�ضه لهذا الغر�ض  ،ومبراعاة القوانني
واللوائح والقرارات املنظمة لقبول مثل هذه الهدايا �أو املعونات �أو امل�ساعدات .
املـــادة ( ) 163
ال يجوز الت�صريح بقبول مواد غري متعلقة بالهيئة حلفظها باملخازن كالودائع والأمانات
ال�شخ�صية و�أي مواد �أخرى  ،ويتحمل املوظف املخت�ص الأ�ضرار املادية التي تنتج عن ذلك ،
ويراعى التحقيق فـي �أ�سباب تواجدها  ،ويرفع الأمر �إىل الرئي�س التخاذ القرار الالزم فـي
هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 164
ال يجوز الت�صرف فـي عهدة �أمني املخزن بدون ح�ضوره  ،وفـي حالة غيابه لأكرث من ()3
ثالثة �أيام يجوز فتح املخزن مبعرفة جلنة ي�شكلها مدير املخزن املركزي  ،وذلك ملواجهة
�صرف الطلبات  ،على �أن يتم �إعداد حم�ضر مبا مت من �إجراءات فـي هذه احلالة  ،مع بيان
الأ�سباب .
املـــادة ( ) 165
يتعني على �أمني املخزن فـي حالة نقله �أو منحه �إجازة �أو ندبه �أو �إعارته �أو انتهاء خدمته
�أو �إيفاده فـي بعثة درا�سية �أو دورة تدريبية ت�سليم ما بعهدته �إىل من يحل حمله مبوجب
حم�ضر ت�سليم وت�سلم باعتماد من مدير املخزن املركزي �أو املوظف املخت�ص باملحافظات ،
ف�إذا مل يتم الت�سليم على الوجه املبني فـي الفقرة ال�سابقة لأي �سبب من الأ�سباب ي�شكل
الرئي�س �أو من يفو�ضه جلنة ت�شرف على جرد موجودات املخزن  ،وت�سليمها �إىل من يحل
حمل املوظف املخت�ص  ،على �أن يعتمد الرئي�س �أو من يفو�ضه نتائج عمل اللجنة .
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املـــادة ( ) 166
فـي حالة وفاة �أمني املخزن ي�صدر الرئي�س قرارا بت�شكيل جلنة تت�ضمن ع�ضوا من دائرة
التدقيق الداخلي  ،وذلك التخاذ الإجراءات الالزمة جلرد حمتويات املخزن  ،ويتم ت�سليمها
مع ال�سجالت والبطاقات وامل�ستندات التي يتم القيد مبوجبها �إىل املوظف املخت�ص الذي
يعينه مدير املخزن املركزي .
و �إذا �أ�سفر اجلرد عن وجود زيادة �أو عجز فـي حمتويات املخزن تتبع الإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي الالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليها .
املـــادة ( ) 167
يجب �أن يتم اجلرد ال�سنوي جلميع املواد باملخازن قبل نهاية ال�سنة املالية  ،وت�شكل لهذا
الغـ ــر�ض جلن ــة �أو �أكث ــر بتو�صي ــة من املديــر الع ــام  ،وبقــرار من الرئيــ�س �أو من يفو�ضـ ــه ،
على �أال يكون من بني �أع�ضائها املوظف املخت�ص  ،ويت�ضمن هذا القرار التاريخ املحدد لبدء
وانتهاء عمل اللجنة .
و تتوىل جلنة اجلرد بعد ت�سلمها قوائم اجلرد  ،جرد املــواد و�إثبات الأر�صدة املوجودة فعال
من واقع اجلرد فـي هذه القوائم على �أن ت�سلم نتائج اجلرد للتدقيق الداخلي متهيدا
لإعداد الإقرار ال�سنوي ملوجودات املخازن  ،واعتماده من الرئي�س .
املـــادة ( ) 168
فـي حالة وجود عجز بني الأر�صدة من واقع اجلرد الفعلي  ،والأر�صدة الواردة فـي بطاقة
مراقبـ ــة املخ ــزون  ،تقـ ــوم جلن ــة اجلـ ــرد ب�إثبـ ــات هذا العج ــز فـي قوائ ــم اجل ــرد  ،وتر�س ــل
�إىل املوظف املخت�ص لإي�ضاح �أ�سباب هذا العجز فـي اخلانة املعدة لذلك  ،وذلك خالل
�أ�سبوع على الأكرث من تاريخ ت�سلمه �إياها .
املـــادة ( ) 169
يج ــوز ملديـ ــر املخـ ــزن املركـ ــزي �أو املوظــف املختــ�ص  -بح�ســب الأحـ ــوال  -ت�سوي ــة العجـ ــز
فـي �أ�صناف بع�ض املواد من الزيادة التي قد توجد فـي �أ�صناف �أخرى م�شابهة لها فـي النوع
ومتجان�ســة معها فـي الوحــدة � ،إذا كان العجز ناجتا عن خطـ ـ�أ فـي قي ــد الكمي ــات املت�سلمــة
�أو امل�صروفة فـي بطاقات ال�صنف �أو بطاقات مراقبة املخزون .
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املـــادة ( ) 170
يقرر الرئي�س  -فـي حالة حتديد املوظف امل�س�ؤول عن العجز  -اتخاذ الإجراءات الالزمة
خل�صــم قيم ــة هذا العج ــز من راتب ــه �أو م�ستحقات ــه طبق ــا لأحك ــام املر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم  94/115بتحديد حاالت التنازل واحلجز على ا�ستحقاقات املوظفني  ،وفـي حالة تعذر
حتديد املوظف امل�س�ؤول عن العجز �أو عدم وجود من ي�س�أل عنه �أ�صال تتخذ الإجراءات
لتحميل قيمة العجز على الهيئة بعد العر�ض على املجل�س .
املـــادة ( ) 171
بالن�سبة للمواد امل�ستدمية امل�سلمة كعهدة �شخ�صية للموظفني لأعمالهم الر�سمية يجب
احل�صول على �إقرار من كل منهم ب�أن هذه املــواد موجودة بعهدتهم فعال  ،و�أنها بحالة
�صاحلة لال�ستعمال  ،وعلى �أن ي�ؤ�شر �أمني املخزن على هذه الإقرارات ب�أن املواد املذكورة
فيها مطابقة ملا هو وارد فـي بطاقة العهدة .
الف�صـل الثانـي
بيـع و�شطـب املوجـودات
املـــادة ( ) 172
يجـ ــوز بي ــع مـ ــواد املخـ ــازن �سـ ــواء كان ــت من الأ�صن ــاف امل�ستدمي ــة �أو املعـ ــدة لال�ستهـ ــالك
فـي احلاالت الآتية :
 - 1املواد غري ال�صاحلة لال�ستعمال لتجاوز املدة املقررة ال�ستعمالها .
 - 2املـ ــواد بطيئ ــة احلركـ ــة ( التي ا�ستم ــر تخزينه ــا مل ــدة طويل ــة )  ،ويخ�ش ــى عليه ــا
من التلف ( با�ستثناء املخزون الذي يتقرر تخ�صي�صه للطوارئ ) .
 - 3امل ــواد الزائدة عن احلاجة .
 - 4امل ــواد التي مل تعد م�ستعملة .
 - 5املــواد الراكدة  ،ويخ�شى عليها من التلف ( با�ستثناء خمزون الطوارئ ) .
 - 6الفوارغ واملخلفات .
املـــادة ( ) 173
يتم �شطب املواد با�ستبعادها من �سجالت املخازن فـي حالة تلفها �أو فقدها �أو هالكها  -كليا
�أو جزئيا  -ب�سبب عوامل خارجة عن �إرادة �صاحب العهدة �أو مراقبته .
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املـــادة ( ) 174
يتم بيع و�شطب املوجودات فـي حالة توافر �إحدى احلاالت امل�شار �إليها فـي املادتني (، 172
 )173من هذه الالئحة من قبل جلنة ت�شكل بقرار من الرئي�س بتو�صية من املديرية العامة
للخدمات امل�ساندة  ،ويجوز للمدير العام املوافقة على بيع �أثاث م�ساكن غري العمانيني لهم
فـي حالة انتهاء تعاقدهم .
املـــادة ( ) 175
يعد مدير املخزن املركزي �أو املوظف املخت�ص باملحافظات قائمة باملواد املراد بيعها �أو �شطبها
وفق النماذج املعدة لذلك مع بيان �أ�سباب البيع �أو ال�شطب  ،و�إحالتها �إىل املديرية العامة
للخدمات امل�ساندة التخاذ ما يلزم  ،ثم �إحالتها �إىل دائرة التدقيق الداخلي للمراجعة
وا�ستكمال �إجراءات احل�صول على موافقة الرئي�س على البيع �أو ال�شطب .
املـــادة ( ) 176
يتم بيع املواد التي يتم �إعداد قائمة بها وفقا للمادة ( )175من هذه الالئحة  ،وذلك
بعد ت�صنيفها وتقدير الثمن الأ�سا�سي لها  ،بحيث يتم الإعالن عن ذلك ب�صفة �أ�سا�سية
عن طريق �إجراء مزاد علني  ،وحتدد طريقة البيع وفقا ملا تراه اللجنة امل�شكلة لذلك ،
ومبوافقة الرئي�س  ،وفـي �ضوء القيمة التقديرية لأثمان املواد املراد بيعها .
املـــادة ( ) 177
تقوم اللجنة امل�شار �إليها فـي املادة ( )174من هذه الالئحة باتخاذ الإجراءات الالزمة
ل�شطب املواد املن�صو�ص عليها وذلك ب�إعداد قائمة ت�شمل جميع املواد املراد �شطبها  ،وبيان
�أ�سباب ال�شطب  ،متهيدا لعر�ضها على الرئي�س لالعتماد .
البـاب ال�سـاد�س
ال�سجـالت والنمـاذج املاليـة
املـــادة ( ) 178
تعد ال�ش�ؤون املالية بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي النماذج وال�سجالت املالية الالزمة
لتنفيذ هذه الالئحة  ،كما حتدد القواعد املنظمة للقيد فيها  ،واملــدد الالزمة حلفظها
و�إدخال التعديالت الالزمة عليها �إذا لزم الأمر .
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املـــادة ( ) 179
ت�صدر النماذج وال�سجالت املالية امل�شار �إليها فـي املادة ( )178من هذه الالئحة كما حتدد
املدد الالزمة حلفظها بقرار من الرئي�س بالتن�سيق مع هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية .
املـــادة ( ) 180
ت�صرف ال�ش�ؤون املالية �إىل املوظفني املاليني النماذج وال�سجالت املالية املقرر ا�ستخدامها
ح�سب اخت�صا�ص كل موظف مقابل توقيعه مبا يفيد ت�سلمها مع حتديد �أعدادها .
املـــادة ( ) 181
يتم �إتالف ال�سجالت والنماذج املالية املنتهي العمل بها بعد انتهاء املدة املقررة لالحتفاظ
بها مبعرفة جلنة ي�صدر بت�شكيلها قرار من الرئي�س  ،وذلك مع مراعاة �أحكام القانون
املايل والئحته التنفيذية امل�شار �إليهما .
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LIST OF LOCAL PRODUCTS, MATERIALS AND GOODS
No.

1

Name of Item
(Description)

Brand /
Factory

Unit (No. , L. Anticipated
Meter,
Quantity
Square
Meter, C.
Meter ….etc)

Unit Rate

Total Anticipated
Amount

2
3
4
5
6
7
8
Total Amount Anticipated for Omani Products
Omani Products. Materials and Goods List to be used in project
Notes:
1. The Bidders should list all the Omani products, materials and goods to be used in the project.
2. Additional Sheet(s) can be provided.
3. Any Tender not accompanied with this form
from will be rejected.
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The Consultant/Client must ensure that the tender documents are prepared taking into
consideration the following points:
Please check (√) the box of the corresponding item if complied and (x) if not complied and
attach your reasons and justifications item-wise for non-compliance to the checklist
Tender Documents for Consultancy Services
A General: Please confirm the following:
1
a- Estimated contract value of Consultancy Services is provided together with the
tender documents.
b- Consultancy Services Budget is approved by Ministry of Finance and it is equal or
greater than the estimated Contract Value
2
Tender documents are complete, clear, professionally printed and properly bound.
3
The tender documents is printed using font style & size : Times New Roman/12 or
Arial/11
44
Tender documents consists of the following volumes (as minimum):
a) Section 1 – Instructions to Tenderers
b) Section 2 – Terms of Reference
c) Section 3 – Scope of Works
d) Section 4 – Specific Requirements of Design and Supervision
e) Section 5 – Standard Forms
5
Electronic copy (CD) of the Tender Documents is provided with the tender documents.
6
The use of abbreviations and acronyms are minimized and all referred abbreviations and
acronyms are defined clearly in the Tender Documents.
7
No combination of Units of Measurement are used for the dimension & thickness of
materials, dimension in the drawings, etc.
8
Provision of a detailed training program for Omanis is included.
B
1
2

B

3
4
5
6
7

Tender Documents

Provision for the tenderer to visit and inspect the project site and obtain all necessary
information needed in project design is Tender Documents
Standard Forms from the Sultanate of Oman Standard Form of Agreement and
Conditions of Engagement for Consultancy Services for Building and Civil
Engineering Works such as Form of Agreement and its appendices, Form of
Tender Bond, and Form of Advance Payment Bond with minor modifications are
included in the tender documents. Provision for tenderers to fill-up the standard
forms except Form of Agreement and Forms of Bond is included in the
Instructions to Tenderer
Tender Documents Continued:
Scoring system Tender Evaluation Criteria is included in the Instructions to

Tenderers section of the Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for
evaluating the omanisation level is included in the tender documents.
Provision for the Consulting Engineer to consider local products and materials in
designing the proposed project is included in the Instructions to Tenderers.
Provision for the Consulting Engineer to employ local specialized sub-consultant in
designing the proposed project is included
in the Instructions to Tenderers.
-934Provision for employing Omani designing staff and labour for the execution of the
Consultancy Services is included in the Instructions to Tenderers.
provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than one percent (1%) of the
Tender Value, obtained from a locally registered banks and valid for ninety (90) days
from the date of tender submission is included. And if there are alternative offers the one

4
5
6
7

8

9
10
11
12

Tenderers section of the Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for
evaluating the omanisation level is included in the tender documents.
Provision for the Consulting Engineer to consider local products and materials in
designing the proposed project is included in the Instructions to Tenderers.
Provision for the Consulting Engineer to employ local specialized sub-consultant in
designing the proposed project is included in the Instructions to Tenderers.
Provision for employing Omani designing staff and labour for the execution of the
Consultancy Services is included in the Instructions to Tenderers.
provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than one percent (1%) of the
Tender Value, obtained from a locally registered banks and valid for ninety (90) days
from the date of tender submission is included. And if there are alternative offers the one
percent (1%) of the Tender Bond must be computed based on the highest Tender Value is
also considered.
No alteration, addition, amendment, deletion or modification to the clauses of the
Standard Conditions of Engagement for Consultancy Services without the written
approval from the Ministry of Legal Affairs and ministry of finance are included in the
tender documents.
Provision for tender validity not more than ninety (90) days from the date of tender
submission is included.
Provision for successful tenderer to provide Professional Indemnity Policy not less than
Ten percent (10%) of the budget sum of the proposed project is included in the tender
documents..
Provision for the Consulting Engineer to provide project progress reports is included.
Provision for the appointed Consulting Engineer to include in the tender documents for
the proposed projects the following:
a) The tender documents must include Prime Document, Specifications, Bill of Quantities
and Tender Drawings.
b) The Prime Document must include Instructions to Tenderers, Conditions of Contract,
and Standard Forms, etc.
c) The Specifications volume must include only specification for materials, equipment,
and workmanship relevant to the proposed project
d)The Bill of Quantities must be prepared based on the Principles of
Measurements (International) for Works of Construction (POM(I)) for
building projects and based on Civil Engineering Standard Method of
Measurement (CESMM) for Civil Engineering Works
e)The Bill of Quantities must include columns for Item No., Description,
Qty., Unit, Unit Rate, and Amount in all pages of the Bill of Quantities.
The Unit Rate column must be divided into unit rate in Words and unit rate in Figures
f)The tender drawings must be prepared in standard A1 size paper
with scale not less than 1:100 for floor plans drawing
g) Risk management techniques to be used to identify project risks

Confirmed by:

Verified by:

___________________
Consultant’s Project-In-Charge

_________________
Client’s Director General

of Projects

REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE
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PAEW COMPLIANCE CHECKLIST

The Consultant/Client must ensure that the tender documents are prepared taking into
consideration the following points:
Please check (√) the box of the corresponding item if complied and (x) if not complied and
attach your reasons and justifications item-wise for non-compliance to the checklist.
Tender Documents for Construction & Civil Engineering Contracts
A
General: Please confirm the following:
1
a) Estimated contract value is provided.
b) Advanced cost modeling techniques are applied to achieve the most accurate cost
forecast.
c) Project Budget is approved by Ministry of Finance.
d) Copy of the building permit is provided.
2
Risk management techniques are used to identify project risks.
3 Value Engineering techniques are assessed and used at design stage to investigate,
analyse, compare and select amongst various design options that meets the value
requirements of all project stakeholders.
4 Cost Benefit Analysis is done to identify, specify, and evaluate the costs, including
construction, maintenance, repair, running costs during the project's life cycle.
Intangible costs are also reviewed and identified.
5 Health, Safety, and Environmental Assessment for the project is carried out.
6 The Project site was thoroughly inspected and analysed, and all necessary information
needed in project design were obtained.
7 Project design is complete and final with approval.
8 Tender documents are complete, clear, professionally printed and properly bound.
9 The tender documents is printed using font style & size : Times New Roman/12 or
Arial/11
10 Tender documents consists of the following volumes:
a) Volume 1 – Prime Document (Hard & Electronic Copy
b) Volume 2 – Specifications
(Hard & Electronic Copy)
c) Volume 3 – Bill of Quantities (Hard & Electronic Copy)
d) Volume 4 – Tender Drawings (Hard & Electronic Copy)
11

A provision that clearly differentiates the tenders of 2 Envelope system from the one
Envelope system is included.
12 No provisional clause is included for labour provision to be provided by the Contractor
for the Consultant's employees in compliance with clause (12.6) of the Conditions of
Engagement for Consultancy Services.
A
General: (Continued)
13 a) Option/s included are justifiable and unavoidable.
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b) Scope of works for the Options are quantifiable, itemized ,detailed &
marked"Option" in the Bill of Quantities.
c) ) A provision for the tenderer to price the Main Tender & Option is included
14 Provisional clause is provided that clearly states what part of the tender documents
prevails in case of a conflict and/or discrepancy in the interpretation of the tender
documents
15 Provision of a detailed training program for Omanis is included.
16 No references to specific manufacturers, trade names or brand names, model numbers
and catalogue numbers, and foreign certification marks are included
17 All Abbreviations & Acronyms are defined clearly in the documents.
18 Standard Metric Units of Measurement are used for the dimension & thickness of
materials in the drawings, etc.
19 The Units of Measurement used in the drawings are consistent with the units of
Measurement of the same items used in the Bill of Quantities & Specification,
B
Prime Document
1 Standard Forms such as Form of Tender and its appendix, Form of Agreement and its
appendices, Form of Tender Bond, Form of Advance Payment Bond, and Form of
Performance Bond with minor modification are provided. A provision to fill-up the
standard forms except Form of Agreement and its appendices and Forms of Bond is
included in the instruction for tenderers.
a) For Building and Civil Engineering Projects, the Standard Forms are copied from
Sultanate of Oman Standard Documents for Building and Civil Engineering Works.
b) For Electrical and Mechanical Projects, the Standard Forms are copied from
Sultanate of Oman Standard Documents for Electrical and Mechanical Works
(Including Erection on Site)
2 Tender Evaluation Criteria is included in the Instructions to Tenderers section of the
Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for evaluating the use of local
materials, products, and omanisation level is included
3
a) provision giving preference to local products and materials up to a price difference
of not more than Ten percent (10%) over the price of similar imported products
and materials to be used in the Works is clearly stated in the documents.
b) “List of all Products and Materials to be used in the Project” and the instruction
for the tenderers to fill-up the form is included in the Prime Document.
4
Provision for employing specialized sub-contractors and Omani labour recruited from
the region where the project is to be executed is included.
5
Provision for employing minimum Thirty percent (30%) Omani staff and labour for
all job categories and the “List of Omani and Expatriate Employees” employed in the
Company including instruction to fill-up the form are included.
6
Provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than One percent (1%) of
the Tender Value, obtained from a locally registered banks and valid for ninety (90)
days from the date of tender submission is included. And If there are alternative offers
the One percent (1%) of the Tender Bond must be computed based on the highest
Tender Value is also considered.
7 No alteration, addition, amendment, deletion or modification to the clauses of the
Standard Conditions of Contract without the written approval from the Ministry of
Legal Affairs and ministry of finance.
B
Prime Document: (Continued):
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6

7
B
8
9
C
1
2
3
4
5
6
C
1
2

3
4
5
6
7
8
9
E
1
2
3
4
5
6

all job categories and the “List of Omani and Expatriate Employees” employed in the
Company including instruction to fill-up the form are included.
Provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than One percent (1%) of
the Tender Value, obtained from a locally registered banks and valid for ninety (90)
days from the date of tender submission is included. And If there are alternative offers
the One percent (1%) of the Tender Bond must be computed based on the highest
Tender Value is also considered.
No alteration, addition, amendment, deletion or modification to the clauses of the
Standard Conditions of Contract without the written approval from the Ministry of
Legal Affairs and ministry of finance.
Prime Document: (Continued):
Provision for tender validity of ninety (90) days from the date of tender submission is
included.
Provision for successful tenderer to provide Performance Bond in the amount of five
percent (5%) of the Contract Value before signing the Contract Agreement is included.
Specifications
Detailed specifications of all materials, products and workmanships to be used in the
projects are included.
No provision for Contractor to provide living accommodation for the Consultant’s
supervision staff for project located within the Capital Area, Buraimi, Nizwa, Salalah
and Sohar is included.
No irrelevant clauses included in the Specifications.
No clauses for measurement and payments of works included in the specifications.
National Standards are precedence over Foreign Standards in specifying materials,
products and workmanship for the project.
Soil Investigation and all required Report and Survey are included in the
Specifications.
Bill of Quantities
Bill of Quantities is prepared based on the Principles of Measurement (International)
for Works of Constructions (POM(I)) for building projects and the Civil Engineering
Standard Method of Measurement (CESMM) for Civil Engineering Works.
Clause 56 (Actual and Correct Quantities) of the Standard Conditions of Contract is
adopted in the preparation of the Bill of Quantities for all new building projects except
for substructures of the building and site development works, which are subject to remeasurement and marked “provisional” in the Bill of Quantities.
Preamble to Bill of Quantities is included as first section of the Bill of Quantities.
Columns for Item No., Description, Qty., Unit, Unit Rate, and Amount are included in
all pages of the Bill of Quantities. The Unit Rate column is divided into unit rate in
Words and unit rate in Figures columns.
Bill of Quantities is printed in landscape form to provide wider space for insertion of
unit rate in words.
Provisional Sums not to exceed Ten percent (10%) of the value of measured works
excluding the value of preliminaries, day works, and contingencies.
Contingencies equal to or less than Ten percent (10%) of the value of measured works
excluding the value of preliminaries, day works, and provisional sums is included.
Singular units of measurement in the Bill of Quantities are only included.
Electronic copy of the Bill of Quantities is included. Items Descriptions, Quantities, and
Units columns are write-protected only the Unit Rate and Amount in words and
figures columns are not.
Tender Drawings

Tender drawings of standard A1 size with scale 1:100 for drawing plan layout is
provided.
a) Tender drawings are with legible prints and dimensions.
b) Units of measurement used are in (millimeter) only.
Utilities are drawn separate from each other.
The site location map is provided with the tender drawings
Contour Drawing of project Site is included in the tender drawings.
The standard detail drawings of electrical, air-conditioning, plumbing and drainage
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Units columns are write-protected only the Unit Rate and Amount in words and
figures columns are not.

E
1

Tender Drawings

Tender drawings of standard A1 size with scale 1:100 for drawing plan layout is
provided.
a) Tender drawings are with legible prints and dimensions.
b) Units of measurement used are in (millimeter) only.
Utilities are drawn separate from each other.
The site location map is provided with the tender drawings
Contour Drawing of project Site is included in the tender drawings.
The standard detail drawings of electrical, air-conditioning, plumbing and drainage

2
3
4
5
6

are included in the tender drawings.
7 Detail
all items
work are included in the tender drawings.
are drawings
included inofthe
tenderofdrawings.
8 7 TheDetail
following
schedules
included
theincluded
tender drawings:
drawings
of all are
items
of workinare
in the tender drawings.
of Drainage
Manholes
8 a) Schedule
The following
schedules
are included in the tender drawings:
a) Schedule
of Drainage
Manholes Boards.
b) Schedule
of Electrical
Distribution
b) Schedule
of Electrical Distribution
Boards.
c) Schedule
of Air-conditioning
Equipment.
c) Schedule
Air-conditioning Equipment.
d) Bar
BendingofSchedules.
d) Bar Bending
Schedules. Doors & Windows.
e) Schedule
of Ironmongeries,
e) Schedule
of Ironmongeries, Doors & Windows.
f) Schedule
of Finishes
f) Schedule of Finishes
9 No discrepancies between Specifications / Bill of Quantities and Drawings is confirmed.
9

No discrepancies between Specifications / Bill of Quantities and Drawings is confirmed.

Confirmed
by:by:
Confirmed
____________________
____________________
Consultant’s
Project-In-Charge
Consultant’s
Project-In-Charge

Verified
Verifiedby:by:
_____________________
_____________________
Client’s
DirectorGeneral
GeneralofofProjects
Projects
Client’s
Director

Print
name
signature
over
printed
name
signatories
N.B.N.B.
Print
name
andand
signature
over
thethe
printed
name
of ofthethesignatories

REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE

REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE
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1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

B
1

2
3

4
5

The Consultant/Client must ensure that the tender documents are prepared taking into
consideration the following points:
Please check (√) the box of the corresponding item if complied and (x) if not complied and
attach your reasons and justifications item-wise for non-compliance to the checklist.
TENDER DOCUMENTS FOR OPERATION AND MAINTENANCE WORKS
A. General: Please confirm the following:
Estimated contract value is provided.
Project Budget is approved by Ministry of Finance and it is equal or greater than the
estimated Contract Value.
Health, Safety, and Environmental Assessment for the project is carried out.
Risk management techniques are used to identify project risks.
Health, Safety, and Environmental Assessment for the project is carried out.
Tender documents are final documents, complete, clear, professionally printed and properly
bound using the spring type method of binding.
Tender documents consists of the following volumes (as minimum):
a) Volume 1 – Prime Document (Hard & Electronic Copy)
b) Volume 2 – Specifications
(Hard & Electronic Copy)
c) Volume 3 – Bill of Quantities (Hard & Electronic Copy)
d) Volume 4 – Tender Drawings (Hard & Electronic Copy)
No references to specific manufacturers, trade names or brand names, model numbers,
catalogue numbers, and foreign certification marks are included in the tender documents
except for existing and installed equipment and materials at Site .
Provision of a detailed training program for Omanis is included in the Tender Documents.
The use of abbreviations and acronyms are minimized and all referred abbreviations and
acronyms are defined clearly in the Tender Documents.
No provision is included in the Tender Documents for the Contractor to provide site
personnel such as drivers, clerical staff, laboratory staff, field staff, cleaners, cooks,
servants, etc. to work for the Consultant at Site.
The Units of Measurement used in the drawings are consistent with the units of
Measurement of the same items used in the Bill of Quantities & Specification.
Prime Document
Standard Forms such as Form of Tender and its appendix, Form of Agreement and its
appendices, Form of Tender Bond, and Form of Performance Bond are included. A
provision to fill-up the standard forms except for the Form of Agreement and its
appendices and Forms of Bond is included in the instruction to tenderers.
Scoring system Tender Evaluation Criteria is included in the Instructions to Tenderers
section of the Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for evaluating the
omanisation level is included in the tender documents.
(a) provision giving preference to local products and materials up to a price difference of
not more than Ten percent (10%) over the price of similar imported products and
materials to be used in the Works is clearly stated in the Tender Documents.
(b) The form “List of all Products and Materials to be used in the Project” and the
instruction for the tenderers to fill-up the form is included in the Prime Document.
provision for employing specialized sub-contractors and Omani labour recruited from the
region where the project to be operated & maintained is included in the instruction to
tenderers.
Provision stating that if the existing level of Omanization is less than thirty percent (30%)
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3

4
5

6

7

8

9
10
11
C
1
2
3
4
5

D.
1

section of the Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for evaluating the
omanisation level is included in the tender documents.
(a) provision giving preference to local products and materials up to a price difference of
not more than Ten percent (10%) over the price of similar imported products and
materials to be used in the Works is clearly stated in the Tender Documents.
(b) The form “List of all Products and Materials to be used in the Project” and the
instruction for the tenderers to fill-up the form is included in the Prime Document.
provision for employing specialized sub-contractors and Omani labour recruited from the
region where the project to be operated & maintained is included in the instruction to
tenderers.
Provision stating that if the existing level of Omanization is less than thirty percent (30%)
of the required workforce the incoming Contractor must employ Thirty percent (30%)
Omani staff of the total workforce at the first year of the contract and increases by a level
of Ten percent (10%) of each subsequent years of the contract is included.
Provision stating that if the existing level of Omanization is more than thirty percent
(30%) of the required workforce the incoming Contractor must maintain such percentage
at the first year of the Contract and increase it by ten percent (10%) at the beginning of
each subsequent years of the Contract is included in the Instructions to tenderers.
The list of Omani employees presently engaged in the operation and maintenance of the
project giving the name of the Omani Employees, the basic salary, the allowances, and the
number of years on the present job is included in the tender documents. At the bottom of
the list, the percentage of Omanization is also included in the tender documents.
provision for tenderers to provide Tender Bond not less than One percent (1%) of the
Tender Value, obtained from a locally registered banks and valid for ninety (90) days
from the date of tender submission is included. And If there are alternative offers the One
percent (1%) of the Tender Bond must be computed based on the highest Tender Value is
also considered.
Provision for tender validity of ninety (90) days from the date of tender submission is
included.
Provision for successful tenderer to provide Performance Bond in the amount of five
percent (5%) of the Contract Value before signing the Contract Agreement is included.
No alterations, additions, amendments, deletions or modifications to the clauses of the
Standard Conditions of Contract are done in the Tender documents without the written
approval from the Ministry of Legal Affairs and Ministry of finance.
Specifications
Detailed specifications of all materials, products and workmanships to be used in the
projects are included in the tender documents.
No provision for Contractor to provide living accommodation for the Consultant’s
supervision staff for project located within the Capital Area, Buraimi, Nizwa, Salalah and
Sohar is included in the tender documents.
No irrelevant clauses of the Specifications are included in the tender documents.
No provisions for measurement and payments of works are included in the specifications.
National Standards shall take precedence over Foreign Standards in specifying materials,
products and workmanship for the project.
Bill of Quantities
The Bill of Quantities is prepared based on acceptable Standard Method of Measurement.
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Preamble to Bill of Quantities is included as first section of the Bills of Quantities.
Columns for Item No., Description, Qty., Unit, Unit Rate, and Amount are included in all
pages of the Bill of Quantities. The Unit Rate column is divided into unit rate in Words
and unit rate in Figures.
The Bill of Quantities are printed in landscape form to provide wider space for insertion
of unit rate in words and figures.
Complete & clear items are described in the Bill of Quantities.
Provisional Sums included in the Bill of Quantities do not exceed ten percent (10%) of the
value of measured works excluding the value of preliminaries, day works, and
contingencies.

2
3
4
5
6
7

Contingencies included in the Bill of Quantities do not exceed ten percent (10%) of the
value of measured works excluding the value of preliminaries, day works, and provisional
sums.
only singular units of measurement are used in the Bill of Quantities.
Electronic copies (CDs) of the final Bill of Quantities in Microsoft Excel format with writeprotected Item No., Description, Quantity, and Unit columns are provided with the tender
documents. Other columns of the Bill of Quantities including Collection and Summary
pages are unprotected in order for the tenderers to insert their unit rates and prices.

8
9

E.
1

Tender Drawings

All tender drawings are prepared in the standard A1 size with appropriate scale. Only onesize drawings are provided for the project.
a) All Tender drawings have legible prints and dimensions.
b) Only one Units of measurement (millimeter) is used for drawing dimensions in all
drawings of the projects.

2

Confirmed by:

Verified by:

____________________
Consultant’s Project-In-Charge

_____________________
Client’s Director General of Projects

N.B. Print name and signature over the printed name of the signatories

REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE

ˇ
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The Consultant/Client must ensure that the tender documents are prepared taking into
consideration the following points:
Please check (√) the box of the corresponding item if complied and (x) if not complied and
attach your reasons and justifications item-wise for non-compliance to the checklist.
TENDER DOCUMENTS FOR DESIGN & BUILD (CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING
WORKS)
A
General: Please confirm the following:

1

a) Estimated Design & Contract value is provided.
b) Advanced cost modeling techniques are applied to achieve the most accurate cost
forecast.
c) Project Budget is approved by Ministry of Finance
d) Copy of the building permit is provided
2
Risk management techniques are used to identify project risks.
3
Value Engineering techniques are assessed and used at design stage to investigate,
analyse, compare and select amongst various design options that meets the value
requirements of all project stakeholders.
4
Cost Benefit Analysis is done to identify, specify, and evaluate the costs, including
construction, maintenance, repair, running costs during the project's life cycle.
Intangible costs are also reviewed and identified.
5
Health, Safety, and Environmental Assessment for the project is carried out.
6
The Project site was thoroughly inspected and analysed, and all necessary information
needed in project design were obtained.
7
Tender documents are complete, clear, professionally printed and properly bound.
8
The tender documents is printed using font style & size : Times New Roman/12 or
Arial/11
9
Tender documents consists of the following main volumes:
a) Volume 1 – Prime Document
(Hard & Electronic Copy)
b) Volume 2 – Outline Specifications (Hard & Electronic Copy)
c) Volume 3 – Schedule of Prices
(Hard & Electronic Copy)
d) Volume 4 – Outline Drawings
(Hard & Electronic Copy)
10 A provision that clearly differentiates the tenders of 2 Envelope system from the one
Envelope system is included.
11 No provisional clause is included for labour provision to be provided by the Contractor
for the Consultant's employees in compliance with clause (12.6) of the Conditions of
Engagement for Consultancy Services.
12 a) Option/s included are justifiable and unavoidable.
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a) Volume 1 – Prime Document
(Hard & Electronic Copy)
b) Volume 2 – Outline Specifications (Hard & Electronic Copy)
c) Volume 3 – Schedule of Prices
(Hard & Electronic Copy)
d) Volume 4 – Outline Drawings
(Hard & Electronic Copy)
10 A provision that clearly differentiates the tenders of 2 Envelope system from the one
Envelope system is included.
11 No provisional clause is included for labour provision to be provided by the Contractor
for the Consultant's employees in compliance with clause (12.6) of the Conditions of
Engagement for Consultancy Services.
12 a) Option/s included are justifiable and unavoidable.
13
14
15
16
17
18
1

2
3

4
5
6

7
8

9
1
2
3

b) Scope of works for the Options are itemized ,detailed & marked "Option" in the Bill
of Quantities.
c) A provision for the tenderer to price the Main Tender & Option is included.
Provisional clause is provided that clearly states what part of the tender documents
prevails in case of a conflict and/or discrepancy in the interpretation of the tender
documents.
Provision of a detailed training program for Omanis is included.
No references to specific manufacturers, trade names or brand names, model numbers
and catalogue numbers, and foreign certification marks are included.
All Abbreviations & Acronyms are defined clearly in the documents.
Standard Metric Units of Measurement are used for the dimension & thickness of
materials in the drawings, etc.
The Units of Measurement used in the drawings are consistent with the units of
Measurement of the same items used in the Bill of Quantities & Specification,
B. Prime Document
Standard Forms such as Form of Tender and its appendix, Form of Agreement and its
appendices, Form of Tender Bond, Form of Advance Payment Bond, and Form of
Performance Bond with minor modification are provided. A provision to fill-up the
standard forms except Form of Agreement and its appendices and Forms of Bond is
included in the instruction to tenderers.
a) For Building and Civil Engineering Projects, the Standard Forms are copied from
Sultanate of Oman Standard Documents for Building and Civil Engineering Works
b) For Electrical and Mechanical Projects, the Standard Forms are copied from
Sultanate of Oman Standard Documents for Electrical and Mechanical Works
(Including Erection on Site)
Tender Evaluation Criteria is included in the Instructions to Tenderers section of the
Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for evaluating the use of local
materials, products, and omanisation level is included.
(a) Provision giving preference to local products and materials up to a price difference
of not more than ten percent (10%) over the price of similar imported products and
materials to be used in the Works is clearly stated in the documents.
(b) “List of all Products and Materials to be used in the Project” and the instruction for
the tenderers to fill-up the form is included in the Prime Document
Provision for employing specialized sub-contractors and Omani labour recruited from
the region where the project is to be executed is included.
Provision for employing minimum thirty percent (30%) Omani staff and labour for all
job categories and the “List of Omani and Expatriate Employees” employed in the
Company including instruction to fill-up the form are included.
Provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than one percent (1%) of
the Tender Value, obtained from a locally registered bank and valid for ninety (90) days
from the date of tender submission is included. And if there are alternative offers the
one percent (1%) Tender Bond must be computed based on the highest Tender Value is
also considered.
No alteration, addition, amendment, deletion or modification to the clauses of the
Standard Conditions of Contract without the written approval from the Ministry of
Legal Affairs and ministry of finance .
Provision for tender validity of ninety (90) days from the date of tender submission is
included.
Provision for successful tenderer to provide Performance Bond in the amount of five
percent (5%) of the Contract Value before signing the Contract Agreement is included.
C. Specifications
Detailed specifications of all materials, products and workmanships to be used in the
projects are included.
No provision for Contractor to provide living accommodation for the Consultant’s
supervision staff for project located within the Capital Area, Buraimi, Nizwa, Salalah
and Sohar is included.
No irrelevant clauses included in the Specifications.
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included.
Provision for successful tenderer to provide Performance Bond in the amount of five
percent (5%) of the Contract Value before signing the Contract Agreement is included.
C. Specifications
Detailed specifications of all materials, products and workmanships to be used in the
projects are included.
No provision for Contractor to provide living accommodation for the Consultant’s
supervision staff for project located within the Capital Area, Buraimi, Nizwa, Salalah
and Sohar is included.
No irrelevant clauses included in the Specifications.
No clauses for measurement and payments of works included in the specifications.
National Standards have precedence over Foreign Standards in specifying materials,
products and workmanship for the project.
Soil Investigation and all required Reports and Survey are included in the
Specifications.
D. Schedule of Prices
Breakdown of all major components of the project is included in the Schedule of Prices.
Pricing Preamble to Schedule of Prices is included as first section of the Schedule of
Prices.
Itemized Preliminaries are included as Schedule No. 1 in the Schedule of Prices.
Columns for Item No., Description, Unit, and Amount are included in the Schedule of
Prices. The Amount column is divided into amount in Words and amount in Figures
columns.
Schedule of Prices are printed in landscape form.
Provisional Sums not to exceed Ten percent (10%)of the value of measured works
excluding the value of preliminaries, day works, and contingencies.
Contingencies equal to or less than ten percent (10%) of the value of measured works
excluding the value of preliminaries, day works, and provisional sums is included.
Schedule of Rates is included in the Schedule of Prices section of the tender documents.
Electronic copy of the Schedule of Prices is included. Items Descriptions, Quantities,
and Units columns are write-protected only the Unit Rate and Amount in words and
figures columns are not.
E. Tender Drawings:
Tender drawings of standard A1 size with scale 1:100 for drawing plan layout.
a) Tender drawings are with legible prints and dimensions.
b) Units of measurement used are in (millimeter) only.
Utilities are drawn separate from each other.
The site location map is provided with the tender drawings
Contour Drawing of project Site is included in the tender drawings.
The standard detail drawings of electrical, air-conditioning, plumbing and drainage
are included in the tender drawings.
Drawings of all items (Architectural, Structural, Electrical & Mechanical) of work are
included in the tender drawings.
The standard detail drawings of electrical, air-conditioning, plumbing and drainage
are included in the tender drawings.
a) Schedule of Drainage Manholes
b) Schedule of Electrical Distribution Boards.
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c) Schedule of Air-conditioning Equipment
d) Bar Bending Schedules.
e) Schedule of Ironmongeries, Doors & Windows
f) Schedule of Finishes.
No discrepancies between Specification/schedule of Prices and Drawings is
confirmed.

Confirmed by:

Verified by:

____________________
Consultant’s Project-In-Charge

___________________
Client’s Director General of Projects

Approved by:

N.B. Print name and signature over the printed name of the signatories.

REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE
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PAEW COMPLIANCE CHECKLIST

The Consultant/Client must ensure that the tender documents are prepared taking into
consideration the following points:
Please check (√) the box of the corresponding item if complied and (x) if not complied and
attach your reasons and justifications item-wise for non-compliance to the checklist.
A
1

2
3

4

5
6
7

8
9

10
11
12

General:

Tender Documents for Supply Contracts:

Please confirm the following:

a) Estimated Contract Value is provided together with the tender documents.
b) The Project Budget is approved by Ministry of Finance and it is equal or greater
than the estimated Contract Value
Tender documents are final, complete, clear, professionally printed and properly
bound.
Value Engineering techniques are assessed and used at concept and definition stages to
investigate, analyse, compare and select amongst various options that meets the value
requirements of all project stakeholders.
Cost Benefit Analysis is done to identify, specify, and evaluate the costs, including
construction, maintenance, repair, running costs during the project's life cycle.
Intangible costs are also reviewed and identified.
Health, Safety, and Environmental Assessment for the project is carried out.
The tender documents are printed using only one font style & size : Times New Roman
not less than size 12 or Arial not less than 11
Tender documents consists of the following volumes (as minimum):
a) Volume 1 - Prime Document (Hard & Electronic Copy)
b) Volume 2 - Specifications
(Hard & Electronic Copy)
c) Volume 3 - Bill of Quantities (Hard & Electronic Copy)
A provision that clearly differentiates the tenders of 2 Envelope system from the one
Envelope system is included.
No references to specific manufacturers, trade names or brand names, model numbers
and catalogue numbers, and foreign certification marks are included in the tender
documents .
No combination of Units of Measurement are used for the dimension & thickness of
materials, dimension in the drawings, etc. included in the tender documents.
The use of abbreviations and acronyms are minimized and all referred abbreviations
and acronyms are defined clearly in the tender documents.
A provision that clearly differentiates the tenders of 2 Envelope system from the one
Envelope system is included.
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C.
1
2
3

D.
1
2
3
4

Prime Document:

The Standard Forms such as Form of Tender and its appendix, Form of Agreement
and its appendices, Form of Tender Bond, Form of Advance Payment Bond, and Form
of Performance Bond with minor modifications are provided in the Prime Documents.
A provision to fill up the standard forms except Form of Agreement and its appendices
and Forms of Bond is included in the Instructions to Tenderers. The Standard Forms
are copied from the Sultanate of Oman Standard Documents for Building and Civil
Engineering Works.
Scoring system Tender Evaluation Criteria is included in the Instructions to Tenderers
section of the Prime Document for evaluating the tenders. A criteria for evaluating the
omanisation level is included.
Provision for employing specialized sub-contractors and Omani labour for the
execution of the Contract is included in the Instructions to Tenderers.
Provision for tender validity of ninety (90) days from the date of tender submission is
in the Instructions to Tenderers.
Provision for the successful tenderer to provide warranty for the materials, products
or equipment to be supplied is included in the Instructions to Tenderers.
Provision for employing minimum Thirty percent (30%) Omani staff and labour for
all job categories of local suppliers and Include the “List of Omani and Expatriate
Employees” employed in the Company including instruction to fill-up the form are
included in the Instructions to Tenderers.
Provision for tenderers to provide Tender Bond of not less than one percent (1%) of
the Tender Value, obtained from a locally registered bank and valid for ninety (90)
days from the date of tender submission is included. And if there are alternative offers
the one percent (1%) of the Tender Bond must be computed based on the highest
Tender Value .
No alterations, additions, amendments, deletions or modifications to the clauses of the
Standard Conditions of Contract are done in the Tender documents without the
written approval from the Ministry of Legal Affairs and Ministry of finance.
Provision for successful tenderer to provide Performance Bond in the amount of five
percent (5%) of the Contract Value before signing the Contract Agreement is included
in the Instructions to Tenderers.
Specifications:
Detailed specifications of all materials, products, equipment, etc to be supplied and/or
installed by the successful tenderer are included in the tender documents.
No irrelevant clauses included in the Specifications.
No provision for measurement and payments of works included in the specifications.
Bill of Quantities:
The Bill of Quantities is prepared based on acceptable standard method of
measurement.
The Bill of Quantities contains only the actual quantities of materials, products, or
equipment to be supplied and/or installed.
Pricing Preamble to Bill of Quantities is included as first section of the Bill of
Quantities.
Columns for Item No., Description, Qty., Unit, Unit Rate, and Amount including the
heading are included in all pages of the Bill of Quantities. The Unit Rate column is
divided into unit rate in Words and unit rate in Figures.
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The Bill of Quantities is printed in landscape form to provide wider space for insertion
of unit rate in words and figures.

Provisional Sums not to exceed Ten percent (10%) of the value of measured works
excluding the value of preliminaries, day works , and contingencies.
Contingencies not to exceed Ten percent (10%) of the value of measured works
7
excluding the value of preliminaries, day works, and provisional sums.
Only Singular units of measurement is used in the Bill of Quantities.
8
Electronic copies (CDs) of the final Bill of Quantities in Microsoft Excel format with
9
write-protected Item No., Description, Quantity, and Unit columns are provided with
the tender documents. Other columns of the Bill of Quantities including Collection
and Summary pages are unprotected in order for the tenderers to insert their unit
rates and prices.
F. Tender Drawings:
1
All provided Tender Drawings are in uniform standard A1 size with appropriate scale
6

2
3

taking into account the following:
a) Tender drawings are with legible prints and dimensions.
b) Units of measurement used are in (millimeter) only.
c) All utilities drawing layouts are drawn separately from each other.
The standard detail drawings of electrical, air-conditioning, ventilation, plumbing and
drainage installation are included in the tender drawings.
Detail drawings of all items of work are included in the tender drawings.

Confirmed by:

Verified by:

Consultant’s Project-In-Charge
Client's Director of Projects
_________________________
_________________________
Approved by:

N.B. Print name and signature over the printed name of the signatories.

REASONS & JUSTIFICATIONS FOR NON COMPLIANCE
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امللحــق ( ج )
ا�ستمارة تقييــم الأداء رقم ( )...
للمناق�صـــــة رقـم ( ) /
• اجله ــة �صاحبــة امل�شروع ------------------------------------------- :
• ا�س ـ ــم امل�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ------------------------------------------------- :
• املقاول املنف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ -------------------------------------------------- :
• ا�ست�ش ـ ــاري امل�شـ ـ ـ ــروع ------------------------------------------------ :
• قيمة امل�شروع عند الإ�سنــاد ------------------------------------------- :
• تاريـ ـ ـ ــخ الإ�سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ------------------------------------------------ :
• تاري ــخ توقي ــع العقـ ـ ـ ـ ــد --------------------------------------------- :
• مـ ـ ـ ـ ــدة التنفـيذ ------------------------------------------------- :
• تاريـ ـ ـ ـ ــخ ب ــدء العمـ ـ ــل ----------------------------------------------- :
• تاريـ ـ ــخ االنته ــاء ح�سب العقد ----------------------------------------- :
• التمديدات امل�صادق عليهـ ــا --------------------- :
• تاريــخ االنتهــاء ح�سب الأمر التغيريي رقم (------- : )4
• الت ـ ـ�أخري �إن وجد ومدت ـ ــه ------------------ :
• عدد وقيمة الأوامر التغيريية ----------------------------------------- :
• القيمة النهائية املتوقعة للم�ش ـ ــروع ------------------------------------ :
ر.ع
ر.ع
املبالغ الإ�ضافـية :
• املبالــغ املتوف ــرة :
• ع ــدد العمالــة امل�ستخدمة فـي امل�شروع �( :أ)  ---عماين (ب)  -------وافد
• ن�سبة العمالة امل�ستخدمة فـي امل�شـروع �( :أ)  ---عماين (ب)  -------وافد
• م�ستـ ـ ــوى الأداء :
• ر�أي اال�ست�شاري :
• ر�أي اجلهة �صاحبة امل�شروع  :ن�سبة الإجناز الفعلي للم�شروع مقارنة مع املخطط املعتمد
التاريخ املتوقع انتهاء �أعمال امل�شروع .
يعتمــد ،،
رئيـ�س اللجنـة الداخليـة للمناق�صـات
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الهيئـة العمانيـة لالعتمـاد الأكادميـي
قـــرار
رقــم 2017/4
ب�شـــ�أن حتديـــد ر�ســوم
عمليـة تدقيـق جـودة الربامـج الت�أ�سي�سيـة العامـة
والتظلــم مـن تقاريــر تدقيــق جــودة الربامــج الت�أ�سي�سيــة العامـة
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
يحدد ر�سم مقداره ( 15.000ر.ع) خم�سة ع�شر �ألف ريال عماين على عملية تدقيق جودة
الربامج الت�أ�سي�سيــة العامة  ،وذلك بالن�سبة لكل م�ؤ�س�ســة تعليم عال  ،حكومية وخا�صة ،
يخ�ضــع برناجمه ــا الت�أ�سي�ســي الع ــام لتدقيــق اجلــودة مــن قبــل الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد
الأكادميــي .
املــادة الثانيــــة
تقوم الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ب�إر�سال تقارير تدقيق جودة الربامج الت�أ�سي�سية
العامــة �إىل م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة  ،كما تقوم بن�شر هذه التقارير
على املوقع الإلكرتوين للهيئة بعد ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ �إر�سال التقرير للم�ؤ�س�سة ،
ما مل تبلغ امل�ؤ�س�سة الهيئة برغبتها فـي التظلم من التقرير خالل ذلك الأجل .
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املــادة الثالـثــــة
يجوز مل�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة التظلم �إىل الهيئة العمانية لالعتماد
الأكادميــي مــن تقاريــر تدقيــق جــودة الربامـج الت�أ�سي�سيـة العامـة خالل (� )60ستيـن يومـا
من تاريخ �إر�سال التقرير �إىل امل�ؤ�س�سة  ،بعد �سداد ر�سم مقداره ( )5000خم�سة �آالف ريال
عماين غري م�سرتد  .وتتوىل جلنة التظلمات امل�شكلة لهذا الغر�ض بالهيئة بحث التظلم
والبت فيه خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،وتتحمل م�ؤ�س�سة التعليم العايل
جميع امل�صروفات التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم �إذا ما مت رف�ضه  ،و�إذا مت قبول التظلم
يتم تعديل تقرير تدقيق جودة الربامج الت�أ�سي�سية العامة  ،وين�شر فـي املوقع الإلكرتوين
للهيئة .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  18 :من ربيع الثاين 1438هـ
املـوافـــــق  17 :من ينايـــــــــــــر 2017م
د.حمـــــد بن ها�شـــــــم الذهــــــب
القائــم ب�أعم ــال رئيــ�س جملــ�س �إدارة
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1178
ال�صادرة فـي 2017/1/22م
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قــرار
رقـم 2017/8
ب�شـ�أن حتديـد ر�سـوم املرحلـة الأولـى
من االعتمـاد امل�ؤ�س�سـي والتظلـم من تقاريـر تدقيـق اجلـودة امل�ؤ�س�سيـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/54ب�إن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إىل القرار رقــم  2016/20بـ�ش ـ�أن حتدي ــد ر�ســوم املرحل ــة الأول ــى من االعتم ــاد امل�ؤ�س�ســي
والتظلم من تقارير ونتائج تدقيق اجلودة ،
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
حتــدد ر�ســوم املرحلــة الأولــى من االعتم ــاد امل�ؤ�س�سي (تدقيق اجلودة امل�ؤ�س�سي ــة) مل�ؤ�س�س ــات
التعليم العايل احلكومية واخلا�صة  ،بناء على ت�صنيف امل�ؤ�س�سة  ،وعدد الطلبة املكافئ بها ،
وذلك على النحو الآتي :
نـوع امل�ؤ�س�سـة
جامع ـ ــة

قيمــة الر�ســـم
( )25000خم�سة وع�شرون �ألف ريال عماين  "2"( +رياالن عمانيان
× عدد الطلبة املكافئ )

كليــة جامعي ــة

( )20000ع�ش ـ ـ ـ ـ ــرون �ألـ ـ ـ ـ ــف ري ـ ــال عمان ـ ـ ـ ـ ــي  "2"( +رياالن عمانيان
× عدد الطلبة املكافئ )

كليـ ــة

( )15000خم�سة ع�شـ ــر �أل ـ ــف ري ـ ــال عمان ـ ــي  "2"( +رياالن عمانيان
× عدد الطلبة املكافئ )

ويتم حتديد عدد الطلبة املكافئ وفقا للآتي :
عــدد الطلبــة املكافــئ = عـدد الطلبــة الدار�ســني فـي م�ؤ�س�ســة التعليــم العايل بنظام التفــرغ
الكلــي  +ن�صــف ع ــدد الطلبة الدار�سني فــي امل�ؤ�س�ســة ذاتهــا بنظ ــام
التفرغ اجلزئي .
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املــادة الثانيــــة
تق ــوم الهيئ ــة العماني ــة لالعتم ــاد الأكادمي ــي ب�إر�س ـ ــال تقاري ــر تدقيـق اجلـ ــودة امل�ؤ�س�سيـ ــة
�إىل م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة  ،كما تقوم بن�شر هذه التقارير على املوقع
الإلكرتوين للهيئ ــة بع ــد ( )10ع�ش ــرة �أيام عم ــل م ــن تاريـ ــخ �إر�س ــال التقريـ ــر للم�ؤ�س�س ــة ،
ما مل تبلغ امل�ؤ�س�سة الهيئة برغبتها فـي التظلم من التقرير خالل ذلك الأجل .
املــادة الثالـثــــة
يجوز مل�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة التظلم �إىل الهيئة العمانية لالعتماد
الأكادميي من تقارير تدقيق اجلودة امل�ؤ�س�سية خ ــالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إر�سال
التقري ــر �إلــى امل�ؤ�س�س ــة  ،بعــد �س ــداد ر�س ــم مق ــداره ( )5000خم�سة �آالف ري ــال عمان ــي غيـ ــر
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
الهيئــة لبحث التظلـم �إذا مـا تـم رف�ضـه  ،و�إذا تـم قبــول التظلــم يتــم تعديــل تقريــر تدقي ــق
اجلودة امل�ؤ�س�سية  ،وين�شر فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة .
املــادة الرابعــة
يلغ ــى القــرار رقـم  2016/20امل�شــار �إليــه  ،كما يلغى كـل ما يخالف هــذا القـرار � ،أو يتعار�ض
مع �أحكامه .
املــادة اخلام�سـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  9 :من جمادى الأوىل 1438هـ
املـوافـــــق  6 :من فربايـــــــــــــــــر 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1181
ال�صادرة فـي 2017/2/12م
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د  .حمـــــــد بن ها�شــــــــم الذهــــــــب
القائــم ب�أعم ــال رئيــ�س جملــ�س �إدارة
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

قــرار
رقـم 2017/12
بتحديــد ر�سـوم املرحلـة الثانيـة مـن االعتمـاد امل�ؤ�س�سـي
(التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية) والتظلـم من تقاريـر ونتائج التقومي
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/54ب�إن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و إ�لـى القـرار رقــم  2016/1ب�ش ـ�أن حتديــد ر�س ــوم املرحلـة الثانيــة من االعتمــاد امل�ؤ�س�ســي
والتظلــم مــن تقاريــر ونتائــج تدقيــق اجلــودة واالعتمــاد امل�ؤ�س�ســي ،
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
حتـدد ر�سـوم املرحلة الثانية من االعتماد امل�ؤ�س�سي ( التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية )
مل�ؤ�س�سـات التعليــم العالــي احلكوميــة واخلا�صــة  ،بناء علــى ت�صنيــف امل�ؤ�س�ســة  ،وعــدد الطلبـة
املكافئ بها  ،وذلك على النحو الآتي :
نـوع امل�ؤ�س�سـة

قيمــة الر�ســـم

جامع ـ ــة

( )25٫000خم�سة وع�شرون �ألف ريال عماين  "2"( +رياالن عمانيان
× عدد الطلبة املكافئ )

كليــة جامعي ــة ( )20٫000ع�ش ـ ـ ـ ـ ــرون �ألـ ـ ـ ـ ــف ري ـ ــال عمان ـ ـ ـ ـ ــي  "2"( +رياالن عمانيان
× عدد الطلبة املكافئ )
كليـ ــة

( )15٫000خم�سة ع�شـ ــر �أل ـ ــف ري ـ ــال عمان ـ ــي  "2"( +رياالن عمانيان
× عدد الطلبة املكافئ )

ويتم حتديد عدد الطلبة املكافئ وفقا للآتي :
عــدد الطلبــة املكافــئ = عـدد الطلبــة الدار�ســني فـي م�ؤ�س�ســة التعليــم العايل بنظام التفــرغ
الكلــي  +ن�صــف ع ــدد الطلبة الدار�سني فــي امل�ؤ�س�ســة ذاتهــا بنظ ــام
التفرغ اجلزئي .
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املــادة الثانيــــة
ا�ستثناء من حكم املــادة الأوىل من هذا القرار حتدد ر�سوم املرحلة الثانية من االعتماد
امل�ؤ�س�سـي ( التقويـم مقابــل املعاييــر امل�ؤ�س�سيــة ) مل�ؤ�س�سات التعليم العايل ( الكليات واملعاهد )
احلكومية التي تتبع جهة حكومية واحدة  ،ويتم تقوميها ك�شبكة واحدة  ،عن طريق فريق
تقومي واحد  ،وفق الآتي :
قيمة الر�سم (بالريال العماين) = ( )15٫000خم�سة ع�شر �ألف (للم�ؤ�س�سة الأوىل) )8.000( +
ثمانيــة �آالف (لكــل م�ؤ�س�ســة �إ�ضافيــة) × (عدد الكليــات
�أو املعاهد فـي ال�شبكة  × 2 + )1 -عدد الطلبة املكافئ .
ويتم حتديد عدد الطلبة املكافئ وفقا للآتي :
عدد الطلبة املكافئ = عدد الطلبة الدار�سني فـي م�ؤ�س�سة التعليم العايل احلكومية بنظام
التفــرغ الكلــي  +ن�صــف عــدد الطلبــة الدار�سيــن فــي امل�ؤ�س�ســة ذاتهــا
بنظــام التفرغ اجلزئي �أو ( )20٫000ع�شرون �ألــف طالــب مكاف ــئ ،
�أيهم ــا �أق ــل .
املــادة الثالـثــــة
تق ــوم الهيئ ــة العماني ــة لالعتم ــاد الأكادمي ــي ب�إر�س ــال تقاريــر ونتائــج املرحلــة الثانيــة
مـ ــن االعتمـ ــاد امل�ؤ�س�سـ ــي (التقويـ ــم مقابـ ــل املعايي ــر امل�ؤ�س�سي ـ ــة) �إلــى م�ؤ�س�س ــات التعلي ــم
العالـ ــي احلكوميـ ـ ــة واخلا�صـ ـ ــة  ،كمــا تق ـ ــوم بن�شـ ــر نتيجـ ـ ــة التقوي ـ ــم مقاب ـ ــل املعايي ـ ــر
امل�ؤ�س�سيـ ـ ــة علـى املوقـع الإلكرتون ــي للهيئ ــة بع ــد ( )10ع�ش ــرة أ�يــام عمــل مـن تاريخ �إر�سال
التقرير والنتيجة للم�ؤ�س�سة  ،ما مل تبلغ امل�ؤ�س�سة الهيئة برغبتها فـي التظلم من التقرير
�أو النتيجة خالل ذلك الأجل .
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املــادة الرابعــة
يجـوز مل�ؤ�س�سات التعليم العالـي احلكوميـة واخلا�صـة التظلـم من تقاريـر ونتائـج املرحلـة
الثانيــة مــن االعتمــاد امل�ؤ�س�ســي ( التقويـم مقابـل املعاييـر امل�ؤ�س�سيـة ) خـالل (� )60ستــني
يوما مــن تاري ــخ �إر�س ــال التقري ــر والنتيجـة �إىل امل�ؤ�س�سة  ،بعد �سداد ر�سم مقداره ()5٫000
خم�سة �آالف ريال عماين غري م�سرتد .
وتتوىل جلنة التظلمات امل�شكلة لهذا الغر�ض بالهيئة بحث التظلم والبت فيه خالل ()30
ثالثيــن يومــا مــن تاريــخ تقدميــه  ،وتتحمــل م�ؤ�س�ســة التعليـم العالـي جميـع امل�صروفـات
التي تكبدته ــا الهيئــة لبحــث التظلــم �إذا ما مت رف�ضه  ،و�إذا مت قبول التظلم يتم تعديل
تقرير �أو نتيجة املرحلة الثانية من االعتماد امل�ؤ�س�سي ( التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ) ،
وتن�شر النتيجة فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة .
املــادة اخلام�سـة
يلغــى القــرار رق ــم  2016/1امل�ش ــار �إليــه  ،كمــا يلغــى كــل م ــا يخالــف هــذا القـرار � ،أو يتعار�ض
مــع �أحكامــه .
املــادة ال�ساد�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  1 :مـن رجـــــــب 1438هـ
املـوافـــــق  30 :مـن مــــــار�س 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1189
ال�صادرة فـي 2017/4/9م
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د  .عبداللـه بــن حممـــد ال�صارمــــي
رئيــ�س جملـ�س �إدارة
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

قــــــرار
رقـم 2017/29
بتعديــل بعـــ�ض �أحكـــام
الئحة �شـ�ؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 98/47
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/54ب�إن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ,
و�إلــى الئحــة �شـ ـ�ؤون املوظفـني بالهيئ ــة العماني ــة لالعتمـ ــاد الأكادمي ــي الــ�صادرة بالقــرار
رقم , 2011/26
و�إىل موافقة وزارة املالية ,
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة �ش�ؤون املوظفـني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  11 :من ربيـــــــع الأول 1439هـ
املـوافـــــق  30 :من نوفمبـــــــــــــــر 2017م

د  .عبدالـلـه بــن حممــــد ال�صارمـــي
رئيـ ــ�س جملـ ــ�س �إدارة
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1222
ال�صادرة فـي 2017/12/10م
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تعديـالت بعـ�ض �أحكـام
الئحة �ش�ؤون املوظفـني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�ص البند ( )4من امللحق رقم ( )5من الئحة �ش�ؤون املوظفـني بالهيئة العمانيــة
لالعتماد الأكادميي امل�شار �إليها  ,الن�ص الآتي :
تكون درجة �سفر املوظفـني وفقا ملا ي�أتي :
أ�  -درجة رجال الأعمال  :ل�شاغلــي وظائف رئي�س تنفـيذي  ,وم�ساعد الرئي�س التنفـيذي ,
وم�ست�شار �أو خبري  ,ومن ي�شغل وظيفة �إ�شرافـيــة فــي حك ــم
وظيفة مدير عام .
ب  -الدرج ــة ال�سياحيــة  :ل�شاغلي الوظائف الأخرى .
املــادة ( ) 2
ي�ستب ــدل بعب ــارة (عـ ــن ك ـ ــل يـ ــوم يق�ضي ــه) ال ــواردة ف ــي البن ــد ( )1مــن امللح ــق رقــم ()6
مــن الئحــة �ش ـ�ؤون املوظفــني بالهيئــة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي امل�شــار �إليــها  ,عبــارة
(عــن ك ــل ليل ــة يق�ضيهــا) .
املــادة ( ) 3
ي�ستبدل بن�صو�ص البنود ( )12( , )8( , )3( , )2مــن امللحق رقم ( )6مــن الئحــة �ش ـ�ؤون
املوظفـني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي امل�شار �إليها  ,الن�صو�ص الآتية :
البنـ ــد ( ) 2
ي�ستحــق املوظــف ( )%50خم�ســني فــي املائــة مــن قيم ــة ب ــدل ال�سف ــر �إذا وف ـ ــرت �أي جه ـ ــة
غــري حكومية امل�سكن له خالل فرتة املهمة .
البنـ ــد ( ) 3
ي�شرتط ملنح بدل ال�سفر �أال تقل امل�سافة بني مقر العمل الأ�صلي  ,ومقر املهمة الر�سمية
عن ( )250مائتني وخم�سني كيلومرتا .
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البنـ ــد ( ) 8
ي�ستحق املوظف ( )%75خم�سة و�سبعني فـي املائة من قيمة بدل ال�سفر �إذا وفرت �أي جهة
غري حكومية امل�سكن له خالل فرتة املهمة .
البنـ ــد ( ) 12
حتدد درجة �سفر الأع�ضاء فـي الوفود الر�سمية بالدرجة امل�ستحقة للموظف طبقا للبند
( )4من امللحق رقم ( )5من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
ي�ستبدل بن�ص الفقرة الأوىل من البند ( )3من امللحق رقم ( )7من الئحة �ش�ؤون املوظفـني
بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي  ,الن�ص الآتي :
ي�ستحــق املوظــف ( )%75خم�س ــة و�سبعي ــن فــي املائ ــة م ــن قيمــة بــدل التدريــب �إذا وفــرت
�أي جهة غري عمانية امل�سكن له خالل فرتة التدريب خارج ال�سلطنة .
املــادة ( ) 5
ي�ضــاف بنــد جديــد �إلــى امللحــق رقــم ( )6مــن الئحــة �شـ ـ�ؤون املوظف ــني بالهيئ ــة العماني ــة
لالعتماد الأكادميي امل�شار �إليها  ,ويكون على النحو الآتي :
البنـ ــد (  3مك ـ ــرر )
ي�ستحق املوظف مقابل تذاكر ال�سفر نقدا �إذا ا�ستخدم و�سيلة خا�صة فـي ال�سفر .
املــادة ( ) 6
يلغى ن�ص املادة ( )44من الئحة �ش�ؤون املوظفـني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
امل�شار �إليها  ,كما يلغى ن�ص البند رقم ( )11من امللحق رقم ( )6من الالئحة ذاتها .
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الهيئـة العامـة لتنميـة امل�ؤ�س�سـات ال�صغيـرة واملتو�سطـة
قـــرار
رقـم 2017/69
بتحديـد الر�سـوم واملقابـل املالـي للخدمــات
التي تقدمهـا الهيئـة العامـة لتنميـة امل�ؤ�س�سـات ال�صغيـرة واملتو�سطـة
ا�ستنـ ــادا �إىل املر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رقم  2013/36ب�إن�شـ ــاء الهيـئ ـ ــة العام ـ ــة لتنمي ـ ــة امل�ؤ�س ــ�س ـ ــات
ال�صغ ــرية واملتو�سطـة ،
و إ�لـى موافـقة جمل ــ�س �إدارة الهيــئة ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبـناء على ما تقت�ضــيه امل�صلحـ ــة العامـ ــة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حت ــدد ر�س ــوم م�شاركة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطــة ورواد الأعمال فــي الفعاليــات واملعــار�ض ،
على النحو الآتي :
م

البيـــــــــان

القيمـة بالريـال العمانـي
بح�ســـب نـــوع امل�ؤ�س�ســــــة
�صغرى
متو�سطة
�صغرية

امل�شارك ــة فـي الفعاليـ ــات واملعـ ــار�ض
الداخلية :
()75
()50
()25
أ�  -الفعاليات واملعار�ض التي
خم�سة وع�شرون خم�سون خم�سة و�سبعون
تنظمها الهيئة
 1ب  -الفعاليات واملعار�ض التي ت�شارك
فـي تنظيمها الهيئة :
( )5خم�سة ( )10ع�شرة ( )20ع�شرون
 لعر�ض املنتجات فقط( )10ع�شرة ( )20ع�شرون ( )30ثالثون
 -لعر�ض وبيـع املنتجات

-961-

تابع  :ر�سوم م�شاركة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ورواد الأعمال فـي الفعاليات واملعار�ض
البيـــــــــان

م

القيمـة بالريـال العمانـي
بح�ســـب نـــوع امل�ؤ�س�ســــــة
�صغرى
متو�سطة
�صغرية

امل�شاركـ ــة فـي الفعاليـ ـ ــات واملع ـ ــار�ض
اخلارجية :
أ� � -إذا كانت مدفوعة القيمة بالكامل
مـن اجلهـ ــات املنظم ــة :

2

 -لعر�ض املنتجات فــقط

( )10ع�شرة ( )20ع�شرون

 -لع ــر�ض وبيـع املنتجات

( )50خم�سون ( )100مائة ( )150مائة وخم�سون

( )30ثالثون

ب � -إذا كانت مدفوعة القيمة ب�شكل
جزئي من اجلهات املنظمة :
 -لع ــر�ض املنتجات فـ ــقط

( )5خم�سة ( )10ع�شرة ( )15خم�سة ع�شر

 -لع ــر�ض وبيـع املنتجات

( )20ع�شرون ( )50خم�سون ( )75خم�سة و�سبعون

ج � -إذا كانــت غي ــر مدفـوع ــة القيمـ ــة
من اجل ــهات املنظـمة :
 لعـ ــر�ض املنتجات ف ــقط -لعـ ــر�ض وبيـ ــع املنتجات

-

( )5خم�سة

( )10ع�شرة

( )10ع�شرة ( )25خم�سة وع�شرون ( )50خم�سون
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املــادة الثانيــــة
حتدد قيمة �إيجـ ــار املك ـ ــاتب والقاعـ ــات للم�ؤ�س�سات ال�صغ ـ ــرية واملتو�سطة ورواد الأعمال ،
على النحو الآتي :
م

القيمة بالريال العماين

البـيــــــــان

�إيجار مكاتب احلا�ض ــنات لرواد الأعمال ما قب ــل
1
االحت�ضان

) )20ع�شرون
لكل مكتب فـي ال�شهر الواحـد

�إيجــار مكاتــب احلا�ضنــات لــرواد الأعمــال خــالل
2
فرتة االحت�ضان

( )3ثالثة
للمرت الواحد لكل �شهر

�إيجـار القاع ــات علـى النحـو الآتــي :
 القاعات التي تت�س ــع م ـ ــا بني (� )10 - 5أف ـ ــراد3
 القاعـات التي تت�سـع مـ ــا بني ( )20 - 11ف ــردا -القاعـات التي تت�سـع لـ ( )21ف�أكرث من الأفراد

( )25خم�سة وع�شرون لكل يوم
(� )40أربعـ ـ ـ ـ ــون لكـ ــل ي ـ ــوم
(� )70سبعـ ـ ـ ـ ــون لك ــل يـ ــوم

 ما قبل االحت�ضان  :مرحلة تكون ما بني (  )6 -3ثالثة �إىل �ستة �أ�شهر  ،يتم من خاللهاتقدمي الدعم الالزم للم�شرتكني من رواد الأعمــال  ،ومتابعتهــم
طيلة فرتة وجودهم �إىل �أن يخرج امل�شرتك بخطة عمل  ،وميكن
معرفة م ــدى جديتهــم فـي ت�أ�سي�س امل�شروع من عدم ــه  ،وميكنه ــم
االنتقال �إىل مرحلة االحت�ضان �إذا توفرت فـيهم ال�شروط .
 االحت�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  :برنامج يعمل على دعم املبادرين من رواد الأعمال فـي بداية مراحلانطالقتهــم مــن خــالل توفـيــر البيئ ــة املنا�سبة وتقديــم اخلدم ــات
واال�ستـ ــ�شارات والتدريـ ــب وم�ساعدتهـ ــم فـي ا�ستخــراج الرتاخي�ص
املطلوبـ ـ ــة للم�شـ ـ ــروع  ،ويكـ ــون ذلك االحت�ض ـ ــان مل ـ ـ ــدة ال تتجـ ــاوز
( )3ثالث �سنـ ــوات .
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املــادة الثالثــــة
حتدد قي ـ ـ ــمة التدريب للم�ؤ�س�سـ ــات ال�صغ ـ ــرية واملتو�سطـ ـ ــة ورواد الأعمـ ـ ــال  ،علــى النحــو
الآت ــي :
م

القيمة وال�ضمان املايل
بالريال العماين

البـيــــــــان
التدري ــب داخـ ــل ال�سلطن ـ ــة :
أ�  -جل�س ــات حواري ــة  /حلقات علمية
وعملي ـ ـ ــة  /دورات تدريبي ـ ـ ـ ــة /
ور�ش عمل  /ندوات  /م�ؤمترات

ب  -ال ــدورات التدريب ــية املجاني ــة :
1
 التي تكون مدتها (� 3أيام ف�أقل) التي تكون مدتها (� 4أيام ف�أكرث)ج  -ال ـ ـ ــدورات التدريبيـ ـ ــة التـ ــي تنفـ ــذ
مع اجلهات الأخرى
التدريـ ــب خ ـ ــارج ال�سلطنـ ـ ــة :
جل�س ــات حواريـ ــة /حلقات علمية
 2وعملية  /دورات تدريبية  /ور�ش عمل /
ندوات  /م�ؤمترات
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( )%10ع�شرة باملائة
من قيمة التدريب  ،بحد �أدنى ()10
ع�شرة  ،وبحد �أق�صى ( )200مائتان

( )20ع�شرون ك�ضمان مايل
م�سرتجع فـي حالة امل�شاركة الفعالة
( )50خم�سون ك�ضمان مايل
م�سرتجع فـي حالة امل�شاركة الفعالة
( أ� �أو ب ) وفقا ملا يتم االتفاق عليه
مـ ــع اجله ــة املمولــة
( )%20ع�شرون باملائة
من قيمــة التدريـب  ,بحد �أدنى
(  )100مائة  ،وبحد �أق�صى
( )500خم�سمائة

املــادة الرابعــــة
حتدد ر�سوم �إ�صدار وجتديد وبدل فـاقد /تالف  ،وتعديل البيانات لبطاقة رواد الأعـمال ،
على النحو الآتي :
م
1
2
3

البـيــــــــان
�إ�صــدار وجتــديــد بطــاقــة رواد الأعـمــال
ب ــدل فاقد /تالف لبطاق ـ ــة رواد الأعمال
تعديل البيـانات فـي بطاقة رواد الأعــمال

القيمة بالريال العماين
( )5خم�س ــة �سنويــا
( )5خم�سة فـي املرة الواحـدة
( )10ع�شرة فـي املرة الواحـدة

املــادة اخلام�ســة
حتــدد ر�سـوم ن�شـر الإعالنـات فــي موقـع الهيئـة ومواقـع التوا�صـل االجتماعــي للم�ؤ�س�ســات
ال�صغيــرة واملتو�سطــة ورواد الأعمـال واجلهـات احلكوميـة وامل�ؤ�س�سـات وال�شركـات و�إر�ســال
الر�سائل الن�صية على النحو الآتي :
م

القيمة بالريال العماين
امل�ؤ�سـ�سـات
ال�صغرية اجلهات امل�ؤ�س�سات
واملتو�سطة احلكومية وال�شركات

البـيــــــــان

ن�شر فعاليات امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة وامل�ؤ�س�سات وال�شركات
واجلهات احلكومية فـي مواقع التوا�صل
()10
()5
 1االجتماعــي اخلـ ــا�صـة بالهيـ ـئ ــة مب�ساح ــة
()20
ع�شرة
خم�سة
ال تزي ــد على (�26سم * �16س ــم) وللمدة
ع�شرون
التي حتددها اجلهات امل�شار �إليها بالتن�سيق
مع الهيئة
�إر�سال ر�س ــائل ن�ص ـ ــية ق�صرية
حت�سـب ح�سـب التكلفة الفعلية
�إىل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
م�ضافا �إليها ( )%5خم�سة باملائة
2
وال�شركات
ؤ�س�سات
�
وامل
أعمال
ل
ا
ورواد
من قيمة التكلفة كر�سـوم خدمة
الأخرى امل�سجلة بالهيئة
-965-

املــادة ال�ساد�ســـة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  27 :من رم�ضــــــــان 1438هـ
املوافــــق  22 :من يونيـــــــــــو 2017م
د  .علـي بن م�سعود بن علي ال�سنيـدي
رئي ـ ــ�س جمل ـ ــ�س �إدارة الهيئ ــة العامـ ــة
لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1202
ال�صادرة فـي 2017/7/16م
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هيئــة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم
قــرار
رقــم 2017/12
ب�إ�صــدار الئحـة تنظيـم ومراقبـة
الالفتـات الإعالنيـة باملنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم
ا�ستن ــادا �إىل املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقــم  2011/119ب�إن�شــاء الهيئــة االقت�صادي ــة اخلا�ص ــة
بالدقــم و�إ�صــدار نظامهــا ،
و إ�لـ ــى نظ ــام املنطق ــة االقت�صادي ــة اخلا�ص ــة بالدق ــم ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطان ـ ــي
رقـ ــم ، 2013/79
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2016/5بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تطوير منطقة
ر�أ�س مركز بوالية الدقم و�ضمها �إىل املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
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 فــي �ش ـ�أن تنظي ــم ومراقبــة الالفتـ ــات الإعالنيـ ــة باملنطقـ ــة االقت�صاديــة اخلا�صـ ــة
بالدقـ ــم بالالئح ــة املرفقـ ــة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار  ،والالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التـايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  9 :من جمـادى الثانيـة 1438هـ
املوافــــق  8 :من مـــــــــــــــــــــــار�س 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1186
ال�صادرة فـي 2017/3/19م

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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الئحـة تنظيـم ومراقبـة
الالفتـات الإعالنيـة باملنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم
الف�صـل 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 :
الهيئـــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقــــــة :
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم لغر�ض �إقامة امل�شروعات االقت�صادية
واخلدميــة وغريه ــا  ،املبينــة احل ــدود واملوقــع فــي املخطــط املرفــق باملر�ســوم ال�سلطاين
رقــم . 2016/5
الرئيــــــ�س :
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة .
الدائـــرة املخت�صـــة :
دائرة اخلدمات العامة التابعة للمحطة الواحدة بالهيئة .
الالفتــة الإعالنيــة :
كــل كتاب ــة �أو نقــ�ش �أو �صورة يق�صد به الدعاية �أو الرتويج �أو الإر�شاد ال�سم من�ش�أة جتارية
�أو �صناعيــة �أو �سياحية �أو حكومي ــة �أو خدمي ــة �أو �سلع ــة �أو خدمـ ــة �أو �إن�ش ــاءات �أو م�شاري ــع
�أو �أي ن�شاط �آخر � ،سواء �أكان ثابتا �أم متحركا �أم م�ضاء بالكهرباء � ،أم معلقا .
الت�صريـــــح :
موافقة الدائرة املخت�صة على و�ضع الالفتة الإعالنية .
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املــادة ( ) 2
ال يجوز و�ضع �أي الفتة �إعالنية �إال بعد احل�صول على ت�صريح ي�صدر طبقا لأحكام هذه
الالئحة  ،وبعد �سداد الر�سوم املقررة لذلك .
املــادة ( ) 3
تكون �أنواع الالفتات الإعالنية على النحو الآتي :
 - 1الالفتات على واجهات املن�ش�آت التجارية �أو ال�صناعية �أو اخلدمية �أو �أي ن�شاط
�آخر .
 - 2الالفتات الإر�شادية والرتويجية املثبتة على الأر�ض �أو مبحاذاة الطريق .
 - 3الالفتات املثبتة فوق �أ�سطح املباين .
 - 4الالفتات اخلا�صة بالإن�شاءات وامل�شاريع .
 - 5الالفتات املثبتة على و�سائل النقل واملوا�صالت .
� - 6أي الفتة �إعالنية توافق عليها الدائرة املخت�صة .
املــادة ( ) 4
يعفى من الت�صريح الآتي :
 - 1الالفتات الإعالنية التي تعر�ض بدور ال�سينما �أو داخل املحالت التجارية ب�شرط
�أال تطل على اخلارج .
 - 2الالفتات الإعالنية املبا�شرة على الأجهزة �أو العلب �أو الأغلفة والو�سائل املرخ�ص
بها للإعالن عن نوع ال�سلع التي حتتويها تلك الأجهزة والعلب والأغلفة .
 - 3الالفتــات الإعالنيــة بالبيــع �أو الإيجــار التــي تو�ضــع علــى العق ــارات املراد بيعها
�أو ت�أجريها .
 - 4الالفتــات الإعالنيــة التــي تو�ضــع من قبــل وحــدات اجلهــاز الإداري ف ــي الدول ــة
�أو من اجلمعي ــات اخلرييــة .
 - 5الالفتــات الإعالنيــة التي تقام فـي املنا�سبات العامة كالأعياد الدينية �أو الوطنية
�أو املهرجانات الريا�ضية �أو الثقافية �أو االجتماعية .
ويجب قبل و�ضع الالفتة الإعالنية التن�سيق مع الدائرة املخت�صة  ،ويتعني �إزالة الالفتة
بعد االنتهاء من الغر�ض منها مبا�شرة .
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املــادة ( ) 5
يحظر و�ضع الالفتة الإعالنية فـي الأماكن الآتية :
 - 1امل�ساجد ودور العبادة واملباين الأثرية واملقابر والأ�سوار املحيطة بها .
� - 2أي �أماكن �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 6
يحظر امل�سا�س ب�أي الفتة �إعالنية م�صرح بها �أو �إتالفها �أو ت�شويهها �أو متزيقها �أو حجب
�أي جزء منها .
الف�صـل الثانـي
�شـروط الت�صريـح والتزامـات امل�صـرح لـه
املــادة ( ) 7
يلتزم امل�صرح له بالآتي :
 - 1عدم التنازل عن الت�صريح للغري �إال بعد احل�صول على موافقة الدائرة املخت�صة .
� - 2صيانــة الالفتــة الإعالنيــة واحلفــاظ عليهــا بحالــة جيــدة وفقــا للتعليمــات التــي
ت�صــدر من الدائرة املخت�صــة .
 - 3االلتـ ــزام بحــدود الت�صري ــح ال�ص ــادر لـ ــه  ،مبــا فـ ــي ذلــك املوقـ ــع املحــدد لالفت ــة
الإعالنيــة  ،واملحتوى  ،وطريقــة الو�ضــع  ،و املــدة املحــددة لــه .
 - 4االلتزام باال�شرتاطات وال�ضوابط والتعليمات الأخرى ال�صادرة عن الهيئة .
املــادة ( ) 8
ي�شرتط فـي الالفتة الإعالنية الآتي :
� - 1أن تكون اللغة امل�ستخدمة هي اللغة العربية الف�صحى  ،ويجوز ا�ستعمال �أي لغة
�أخرى �شريطة مراعاة الآتي :
�أ � -أن تكون اللغة الأخرى بجانب اللغة العربية من ناحية الي�سار �أو �أ�سفلها .
ب �	-أال تقل امل�ساحة التي ت�شغلها اللغة العربية عن امل�ساحة التي ت�شغلها اللغة
الأخرى .
ج � -أن تكون الرتجمة من اللغة العربية �إىل �أي لغة �أخرى �سليمة  ،وحمققة
للغر�ض .
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� - 2أال يك ــون حمت ــوى الالفت ــة الإعالنيــة خمالفا للقيــم الدينيــة � ،أو النظام العام ،
�أو الآداب � ،أو العادات والتقاليد املحلية .
� - 3أن تكون الالفتة الإعالنية مطابقة للت�صريح واملوا�صفات املحددة من الدائرة
املخت�صة .
الف�صـل الثالـث
�إجـراءات احل�صـول علـى الت�صريـح
املــادة ( ) 9
يقدم طلب احل�صول على الت�صريح من ذوي ال�ش�أن � ،أو من ميثلهم قانونا �إىل الدائرة
املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات والبيانات التي يحددها
النموذج  ،على �أن يرفق بطلب الت�صريح رقم وتاريخ املوافقة ال�صادرة من اجلهة املخت�صة ،
�إذا كان الإعالن املطلوب يت�ضمن بيانات يوجب القانون املوافقة امل�سبقة لتلك اجلهات عليها ،
واملوافقة اخلطية من مالك العقار الذي �ستثبت عليه الالفتة الإعالنية � ،أو �صاحب حق
االنتفاع به  ،مع بيان الالفتة الإعالنية .
ويجوز للدائرة املخت�صة ا�ستيفاء ما تراه الزما من م�ستندات �أو بيانات للبت فـي طلب
الت�صريح .
املــادة ( ) 10
تتوىل الدائرة املخت�صة درا�سة الطلب والبت فيه خالل مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ تقدميه م�ستوفيا البيانات وامل�ستندات املطلوبة  ،ويعد م�ضي املدة املذكورة
دون البت فـي الطلب قرارا بالقبول .
وفـي حالة رف�ض الطلب يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 11
يخطــر مقــدم طلــب الت�صريــح بالقــرار ال�صــادر ب�ش ـ�أن طلبــه علــى العنــوان امل ــدون بطلــب
الت�صريــح خ ــالل ( )5خم�س ــة أ�ي ــام عم ـ ــل  ،ويجــوز ل�صاحــب ال�ش ـ�أن �أن يتظلــم من القـرار
فـي حال رف�ضه �إىل الرئي�س خ ــالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره � ،أو علمه اليقيني
برف�ض طلبه  ،مو�ضحا فيه �أ�سباب التظلم وامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك .
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املــادة ( ) 12
تتم درا�سة التظلم  ،والبت فيه بالقبول �أو الرف�ض  ،خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه  ،ويخطر ذوو ال�ش�أن بنتيجة التظلم  ،ويعد م�ضي هذه املدة دون
البت فـي التظلم قرارا بالرف�ض .
وفـي جميع الأحوال  ،يكون قرار الرئي�س ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
املــادة ( ) 13
تكــون مــدة الت�صريــح (� )1سنــة واحــدة قابلــة للتجديــد  ،على �أن تتخــذ �إجراءات جتديد
الرتخي�ص قبل ( )30ثالثني يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدته .
الف�صــل الرابـع
مراقبــة الالفتــات الإعالنيــة واجلــزاءات
املــادة ( ) 14
تكــون للدائ ــرة املخت�ص ــة �سلطــة الإ�ش ــراف والتفتي ــ�ش عل ــى جمي ــع الالفت ــات الإعالني ــة
فـي املنطقة للتثبت من االلتزام ب�أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 15
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة مقررة قانونا  ،يكون للهيئة  -فـي حال خمالفة �أحكام هذه
الالئحة  -اتخاذ واحد �أو �أكرث من الإجراءات الآتية :
� - 1إلزام املخالف ب�إزالة �أ�سباب املخالفة  ،و�إعادة احلال �إىل ما كان عليه خالل الأجل
الــذي يحــدد ل ــه � ،أو قي ــام الهيئ ــة بذل ــك على نفقة املخالف  ،مع حتميله كافة
النفقات التي تكبدتها الهيئة فـي �سبيل ذلك .
 - 2توقيع غرامة �إدارية وفقا ملــا هو مبني فـي اجلدول املرفق بهذه الالئحة .
وفـي حالة ا�ستمرار املخالفة يجوز للهيئة فـر�ض غرامة �إدارية عل ــى املخال ــف مبا ال يجاوز
( )10ع�شرة رياالت عمانية عن كل يوم .
وفـي جميع الأحوال يتم �سحب الرتخي�ص من املخالف .
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اجلـــدول رقــــم ()1
الغرامــــات الإداريــــة
املقـــررة ملخالفـــة �أحكـــام الالئحـــة
الغرامــة

م

نــــوع املخالفــــة

1

و�ضع الفتة �إعالنية بدون ت�صريح

300

2

و�ضع الالفتة الإعالنية فـي الأماكن املحظورة

1000

3

خمالفة امل�صرح له للت�صريح

300

4

�إتالف �أو ت�شويه �أو متزيق �أو حجب الالفتة الإعالنية

300

5

ارتكـاب �أي خمالفـة �أخـرى لأحكـام هـذه الالئحـة

300
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( ريــال عمانــي )

قــــرار
رقــــم 2017/13
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام القــرار رقــم 2016/8
بتحديد ر�سوم اخلدمات املقدمة من هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
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 القرار رقم  2016/8بتحديد ر�سـوم اخلدمـات املقدمـة مـن هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم ،
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
ي�ستبـدل بنـ�ص املـادة الأولـى مـن القـرار رقـم  2016/8امل�شـار �إليـه  ،النـ�ص الآتـي :
" حتدد ر�سوم اخلدمات املقدمة من هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم وفقا للجدول املرفق .
وتخفـ�ض الر�سـوم امل�شـار �إليهـا بالن�سبـة للم�شروعـات ال�صغيـرة واملتو�سطـة بن�سبة ()%50
خم�سني باملائة � ،شريطـة �أن تكـون مملوكـة بالكامـل للعمانيني  ،و�أن تكـون م�سجلـة لـدى
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة  ،وذلك ملدة ( )5خم�س �سنوات .
وفيمــا لــم يــرد ب�ش�أنــه نــ�ص خــا�ص فــي هـذا القـرار  ،ت�ستوفــي الهيئـة مقابـل اخلدمــات
التي ت�ؤديهـا  ،الر�سوم ذاتها التـي ت�ستوفيهــا اجلهات املعنية املن�صو�ص عليها فــي القوانني
والأنظمة ذات العالقة واللوائح ال�صادرة تنفيذا لها " .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  22 :من جمـادى الثانيـة 1438هـ
املوافــــق  21 :من مــــــــــــــــــــــــار�س 2017م
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 ()1187
ال�صادرة فـي 2017/3/26م
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قـــرار
رقـم 2017/30
ب�إ�صـدار نظـام الرتخيــ�ص والعمـل باملوقـع
التابـع للإقليــم اجلمركــي فـي املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صاديــة اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/79
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2016/5بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تطوير منطقة
ر�أ�س مركز بوالية الدقم  ،و�ضمها �إىل املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
و�إىل الئحــة تنظيــم البيئ ـ ــة اال�ستثماريــة فـ ــي املنطق ــة االقت�صادي ــة اخلا�صـ ــة بالدقـ ـ ــم
ال�صادرة بالقرار رقم ، 2015/323
و�إلــى نظ ــام الإدارة اجلمركي ــة ف ــي املنطـقـ ــة االقت�صاديـ ــة اخلا�صـ ــة بالدق ـ ـ ــم ال�صـ ـ ــادر
بالقرار رقم ، 2016/9
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــرر
املــادة الأولـــى
يعمل بنظام الرتخي�ص والعمل باملوقع التابع للإقليم اجلمركي فـي املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم  ،املرفق .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف النظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  4 :مـن رم�ضــــــــان 1438هـ
املـوافـــق  30 :مـن مـايــــــــــــو 2017م

يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1199
ال�صادرة فـي 2017/6/18م
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نظــام الرتخيــ�ص والعمــل
باملوقــع التابــع للإقليــم اجلمركــي
فـي املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقـــم
املــادة ( ) 1
فــي تطبــيق �أحكــام هــذا النظــام يكــون للكلمــات والعب ــارات الآتيــة املعنــى املب ــني قري ــن
كــل منهــا  ،مـا لـم يقت�ض �سياق النـ�ص معنـى آ�خـر :
الهيئـــــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقـــــــة :
املنطق ـ ــة االقت�صادي ــة اخلا�صـ ــة الكائنـ ــة بوالي ـ ـ ــة الدق ـ ــم لغ ـ ــر�ض �إقام ـ ــة امل�شروع ـ ــات
االقت�صادي ـ ــة واخلدميـ ـ ـ ــة وغريه ـ ــا  ،املبينـ ـ ــة احلـ ـ ــدود واملوقـ ــع ف ــي املخطـ ـ ــط املرف ــق
باملر�سـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رقـ ــم . 2016/5
الرئيـــــــ�س :
رئيــ�س جمل ــ�س �إدارة الهيئـ ــة .
الن�شــــــاط :
الن�شاط ال�صناعي الذي يرخ�ص مبزاولته لل�شركات واملن�ش�آت ال�صناعية فـي املوقع .
املوقـــــــــــع :
مكــان �أو �أكثـر باملنطقة تابـع للإقلي ــم اجلمركــي  ،تخ�ص�صــه الهيئــة لل�شركــات واملن�ش ـ�آت
ال�صناعية التي تزاول الن�شاط .
الإقليــم اجلمركـــي :
�أي مكان داخل حدود ال�سلطنة فـيما عدا املناطق احلرة �أو املناطق االقت�صادية اخلا�صة .
الرتخيــ�ص :
موافقة الهيئة على مزاولة الن�شاط داخل املوقع .
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الب�ضائــــــع :
الآالت واملعــدات والأدوات والأجهــزة واملــواد واملنتجــات وقطع الغــيار والوق ــود وغريه ــا
ممــا ي�ستخــدم �أو يــوزع �أو ينتـج كليــا �أو جزئيـا �أو ي�ستهــلك من قبــل ال�شركــات واملن�ش ـ�آت
ال�صناعية التي يرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط .
املــادة ( ) 2
ي�سري هذا النظام على ال�شركات واملن�ش�آت ال�صناعية التي يرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط ،
وتهـدف �إىل ت�صديـر منتجاتهـا �إىل دول جمل�س التعاون لدول اخلليـج العربيـة والـدول
العربية فـي �إطار اتفاقيات التجارة احلرة املربمة مع ال�سلطنة .
املــادة ( ) 3
ي�شرتط فـي ال�شركات واملن�ش�آت ال�صناعية التي يرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط  ،ما ي�أتي :
� - 1أن تكون مقيدة فـي ال�سجل التجاري بوزارة التجارة وال�صناعة .
� - 2أن تكون ع�ضويتها بغرفة جتارة و�صناعة عمان �سارية .
املــادة ( ) 4
ي�س ــري ب�ش ـ�أن تقديــم طل ــب الرتخي ــ�ص والــبت فـي ــه والتظل ــم منــه  ،و�إلغــاء الرتخي ــ�ص
ووقفــه � ،أحك ــام الئحــة تنظيــم البيئ ــة اال�ستثماري ــة فـي املنطق ــة .
املــادة ( ) 5
تعام ــل ال�شرك ـ ــات واملن�شـ ـ ـ�آت ال�صناعيــة التــي يرخــ�ص له ــا مبزاول ــة الن�ش ــاط معامل ـ ــة
ال�شركات واملن�ش�آت ال�صناعية الكائنة بالإقليم اجلمركي  ،وتتمتع بالإعفاءات ال�ضريبية
واجلمركيــة  ،وغريه ــا من املزايـ ــا واحلوافـ ـ ــز املق ــررة للم�شروعـ ــات ال�صناعيــة الكائن ــة
فـي الإقليم اجلمركي � ،شريطة ا�ستيفاء ال�شروط املقررة قانونا .
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املــادة ( ) 6
مع عدم الإخالل ب�أحكام نظام الإدارة اجلمركية فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
امل�شار إ�لــيه  ،يكون لل�شرك ــات واملن�شـ ـ�آت ال�صناعيـ ــة التي يرخ�ص لهــا مبزاولــة الن�شــاط
حريـ ــة نقـ ــل الب�ضائـ ــع م ــن املوق ــع �إىل الإقليـ ــم اجلمركــي والعك ــ�س  ،دون �أي قي ـ ــود ،
ودون فر�ض �أي �ضريبة جمركية .
املــادة ( ) 7
ال تتمتع ال�شركات واملن�ش�آت ال�صناعية املرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط بالإعفاءات واحلوافز
والت�سهي ــالت املقـررة مبوج ــب امل ــادة اخلام�ســة مــن املر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم 2011/119
امل�ش ــار �إليـه  ،وامل ــادتـني ( )3و ( )19مـ ــن نظـ ــام املنطق ــة االقت�صاديـ ــة اخلا�ص ــة بالدقـ ــم
امل�شــار �إليــه .
املــادة ( ) 8
ت�سـ ــري علـ ــى ال�شرك ـ ــات واملن�ش ـ ـ�آت ال�صناعيـ ــة الت ــي يرخــ�ص لهــا مبزاولـ ــة الن�شــاط ,
اللوائـح والقـرارات والتعليمـات ال�صـادرة من الهيئـة .
املــادة ( ) 9
تتولــى وزارة التج ــارة وال�صناع ــة �إ�صــدار �شهادات املن�ش�أ لل�شركــات واملن�ش ـ�آت ال�صناعي ــة
التي يرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط .
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قــرار
رقــم 2017/35
بـ�إ�صـــدار الـالئحــــة التنظيميــــــــة
لرتاخيـ�ص عمـل امل�ستثمريـن وتراخيـ�ص العمالـة الأجنبيـة
وقواعــد نقلهــم وندبهــم باملنطقــة االقت�صـاديـة اخلــا�صـة بالــدقــم
ا�ستن ــادا �إىل ق ــان ـ ــون العمـ ــل ال�ص ـ ــادر باملر�سـ ـ ــوم ال�سلطانـ ــي رق ــم ، 2003/35
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و إ�لـى نظ ــام املنطقـ ــة االقت�صــادي ــة اخل ــا�ص ــة بالــدق ــم ال�ص ــادر باملــر�س ـ ــوم ال�سلط ـ ـ ــاين
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
يعم ــل فـي �ش�أن تنظيم �إ�صدار تراخي�ص عمل امل�ستثمرين وتراخي�ص العمالة الأجنبية
وقواعد نقلهم وندبهم باملنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على املن�ش�آت القائمة فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم � ،سواء اتخذت �شكل �شركة
�أو م�ؤ�س�سة �أو مكتب متثيل جتاري �أو فرع ل�شركة �أو مل�ؤ�س�سة  ،عمانية كانت � ،أو �أجنبية ،
العمل ب�أحكام الالئحة املرفقة  ،وتوفيق �أو�ضاعها طبقا لأحكامها خالل مدة ال تتجاوز
( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ العمل بها .
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املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار  ،والالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل بــه من اليوم التايل لتــاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :مـن رم�ضـــــــــان 1438هـ
املـوافــــق  20 :مـن يـونيـــــــــــو 2017م
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 ()1200
ال�صادرة فـي 2017/7/2م
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الـالئحــــة التنظيميــــــــة
لرتاخي�ص عمل امل�ستثمرين وتراخي�ص العمالة الأجنبية
وقواعــد نقلهـم وندبهـم باملنطقـة االقت�صـاديـة اخلــا�صـة بالــدقــم
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقــــــة :
املنطقــة االقت�صاديـ ــة اخلـا�صــة بالدقم .
املجلــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيــــــ�س :
رئي�س املجل�س .
املن�شــ�أة:
�أي �شــركــة �أو مـ�ؤ�س�ســة �أو مـكتــب تـمثيــل جتــاري �أو فــرع ل�شــركــة �أو مل�ؤ�س�ســة  ،عمانيــة كـان ــت
�أو �أجنبية مرخ�ص لها مبزاولة الأن�شطة امل�صرح بها داخل املنطقة .
دائــرة العمــل :
دائرة العمل باملنطقة التابعة لوزارة القوى العاملة .
الرتخيــ�ص :
موافقة دائرة العمل على ا�ستقدام املن�ش�أة للعامل الأجنبي �إىل املنطقة .
ترخيــ�ص عمــل م�ستثمــر :
موافقة دائرة العمل على قدوم امل�ستثمر الأجنبي �إىل املنطقة .
-981-

اتفاقيــة العمــل :
�أي اتفاق بني املن�ش�أة واملقاول � ،أو بني املقاول الرئي�سي واملقاول الفرعي  ،على القيام بعمل
حمدد داخل املنطقة ل�صالح املن�ش�أة .
�شهـــادة اال�ستيفـــاء :
�شهادة ت�صدر عن الهيئة تفيد توفر كافة ال�شروط الالزمة باملن�ش�أة ال�ستكمال �إجراءات
�إ�صدار الرتخي�ص املطلوب .
املــادة ( ) 2
ت�ســري �أحكــام هــذه الالئحـة على جميـع املن�شـ�آت فـي املنطقـة  ،ويعمـل ب�أحكـام قانـون العمــل
امل�شار �إليه فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
ي�صدر الرئي�س قرارا بتحديد ن�سبة التعمني فـي م�شروعات املنطقة  ،ويتم متابعة تنفيذ
الن�سبة املقررة من قبل الدائرة املخت�صة بالهيئة .
املــادة ( ) 4
تقوم دائرة العمل بالرتخي�ص للمن�ش�آت با�ستقدام العمالة الأجنبية ملمار�سة كافة الأن�شطة
واملهن واحلرف فـي املنطقة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 5
ت�صدر دائرة العمل الرتاخي�ص الآتية :
 - 1ترخي�ص عمل ملدة (� )24أربعة وع�شرين �شهرا  ،ويعترب الرتخي�ص الغيا فـي حالة
عدم ا�ستخدامه خالل مدة �أق�صاها ( )9ت�سعة �أ�شهر من تاريخ �صدوره .
 - 2ترخي�ص عمل م�ؤقت ملدة (� )4أربعة �أ�شهر  ،ويعترب الرتخي�ص الغيا فـي حالة عدم
ا�ستخدامه خالل مدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدوره .
 - 3ترخي�ص عمل م�ؤقت ملدة (� )6ستة �أ�شهر  ،ويعترب الرتخي�ص الغيا فـي حالة عدم
ا�ستخدامه خالل مدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدوره .
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 - 4ترخي�ص عمل م�ؤقت ملدة ( )9ت�سعة �أ�شهر  ،ويعترب الرتخي�ص الغيا فـي حالة عدم
ا�ستخدامه خالل مدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدوره .
وت�ص ــدر دائــرة العمـ ــل الرتاخي ـ ــ�ص امل�شــار �إليه ـ ــا بنــاء علـى �شه ــادة اال�ستيف ــاء ال�ص ــادرة
عن الهيئة  ،وبعد �سداد الر�سوم املقررة  ،ويجوز جتديد الرتخيــ�ص ملدة �أو ملدد �أخرى بناء
على طلب يقدم من املن�ش�أة  ،مع ا�ستيفاء ال�شروط املقررة وفقا لأحكام هذه الالئحة ،
و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 6
ت�صدر دائرة العمل تراخي�ص عمل امل�ستثمرين الآتية :
 - 1ترخي�ص عمل م�ستثمر لأول مرة ملدة ( )12اثني ع�شر �شهرا  ،ويعترب الرتخي�ص
الغيا فـي حالة عدم ا�ستخدامه خالل مدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
�صدوره .
 - 2ترخي�ص عمل م�ستثمر ملدة (� )24أربعة وع�شرين �شهرا  ،وي�صدر بناء على تقييم
الهيئة لو�ضع امل�ستثمر  ،ويعترب الرتخي�ص الغيا فـي حالة عدم ا�ستخدامه خالل
مدة �أق�صاها ( )30ثالثون يوما من تاريخ �صدوره .
وت�صدر دائرة العمل ترخي�ص عمل امل�ستثمر بعد ا�ستيفاء ال�شروط املقررة  ،بناء على �شهادة
اال�ستيفاء ال�صادرة عن الهيئة وبعد �سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 7
يتم حت�صيل ر�سوم ت�سجيل طلب الرتخي�ص �أو ترخي�ص عمل م�ستثمر كالآتي :
 )250( - 1مائتــان وخم�ســون رياال عمانيــا عــن كل طلــب ترخيــ�ص ال�ستقدام عمالة
�أجنبيــة � ،أو طلــب ترخيــ�ص عمــل م�ستثمـر  ،ويتــم �ســداده عنــد ت�سجي ــل طل ـ ــب
الرتخي�ص �إلكرتونيا .
 )250( - 2مائتــان وخم�ســون رياال عمانيـا عن كل طلـب نــدب ونقـل العمالـة الأجنبيــة
بني املن�ش�آت فـي املنطقة  ،ويتم �سداده عند تقدمي الطلب .
املــادة ( ) 8
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إىل الهيئة من مالك املن�ش�أة �أو �أحد املفو�ضني
بالتوقيع وفق منوذج التوقيع ال�صادر من الهيئة � ،أو من مندوب املن�ش�أة املعتمد .
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املــادة ( ) 9
يتعني �أن ي�شمل طلب الرتخي�ص توفر ال�شروط وامل�ستندات الآتية :
� - 1شهادة قيد املن�ش�أة فـي ال�سجل التجاري للمنطقة .
� - 2شهادة ت�سجيل املن�ش�أة بغرفة جتارة و�صناعة عمان ( بطاقة االنت�ساب ) .
 - 3عقــد �إيجار �أو اتفــاقي ــة انتف ــاع باملنطقــة مل ــزاولــة الن�شـاط بــني املن�ش ـ�أة والهيئ ــة ،
�أو اتف ــاق ـيــة انتف ــاع بــني املن�شـ ـ�أة و�أي ط ــرف �آخ ــر ميلـك ح ــق تطــويــر باملنطق ـ ــة ،
�أو اتفاقية عمل �سارية املفعول باملنطقة .
 - 4ح�صول املن�ش�أة على ترخي�ص مزاولة الن�شاط فـي املنطقة .
 - 5التزام املن�ش�أة بتطبيق ن�سب التعمني املقررة .
� - 6سداد الر�سوم املقررة للح�صول على الرتخي�ص .
املــادة ( ) 10
تتوىل الهيئة درا�سة طلب الرتخي�ص والتحقق من ا�ستيفائه كافة البيانات وامل�ستندات
املطلوبة مع حتديد العدد املطلوب من العمالة الأجنبية  ،و�إعداد �شهادة اال�ستيفاء بذلك ،
ويتم حتويل الطلب �إلكرتونيا  ،م�شفوعا ب�شهادة اال�ستيفاء �إىل دائرة العمل  ،ويتعني على
دائرة العمل اعتماد طلب الرتخي�ص خالل فرتة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ
تقدميه م�ستوفـيا ال�شروط وامل�ستندات  ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون اعتماد الطلب قرارا
بالرتخي�ص  ،وفـي حالة الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 11
يخطر مقدم طلب الرتخي�ص بالقرار ال�صادر فـي طلبه على العنوان املبني فـي الطلب مبا
فـيها الر�سائل الن�صية  ،والربيد الإلكرتوين  ،ويجوز له التظلم من قرار الرف�ض مبوجب
طلب يقدم �إىل دائرة العمل على النموذج املعد لهذا الغر�ض مرفقا به امل�ستندات والبيانات
التي يراها الزمة للبت فـي طلبه  ،وذلك خالل ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ �إخطاره
بالقرار  ،ويتم درا�سة التظلم والبت فـيه بالقبول �أو الرف�ض خالل مدة ال تتجاوز ()5
خم�سة �أيام عمل من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون البت فـي التظلم مبثابة
رف�ضه  ،وفـي جميع الأحوال يكون القرار ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
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املــادة ( ) 12
يكــون منــح الرتاخي�ص للمن�ش�آت وفقا حلاجتهـا الفعلية  ،والتي يتم حتديدهـا بالتن�سيـق
بني املخت�صني بالهيئة  ،ودائرة العمل فـي �ضوء املربرات التي تقدمها املن�ش�أة .
املــادة ( ) 13
يجوز منح تراخي�ص للمن�ش�آت التي تعمل من الباطن بعد موافقة مالك امل�شروع .
املــادة ( ) 14
يجوز نقل العامل الأجنبي من من�ش�أة �إىل �أخرى داخل املنطقة وفقا لل�شروط وال�ضوابط
الآتية :
� - 1أن تكون املن�ش�أتان مقيدتني فـي ال�سجل التجاري للمنطقة .
� - 2أن يقدم طلب النقل من املن�ش�أة املنقول �إليها العامل .
� - 3أن تقت�ضي حاجة العمل باملن�ش�أة املنقول �إليها العامل ذلك .
� - 4أال ي�ؤثر النقل على م�صلحة العمل فـي املن�ش�أة املنقول منها العامل .
� - 5أن يكون نقل العامل �إىل وظيفة �أو عمل يتفق مع العمل ال�سابق فـي املن�ش�أة املنقول
منها .
 - 6موافقة كل من العامل  ،واملن�ش�أة املنقول منها على النقل .
� - 7أال يكــون النقــل بغــر�ض جتــاوز احلد الأق�صـى لعــدد العمالــة الأجنبي ــة املرخـ ــ�ص
للمن�ش�أة با�ستقدامها .
املــادة ( ) 15
يقدم طلب نقل العامل الأجنبي �إىل الهيئة التي تتوىل درا�سة النقل  ،والتحقق من ا�ستيفائه
كافة البيانات وامل�ستندات املطلوبة خالل ( )5خم�سة �أيام عمل  ،و�إعداد �شهادة اال�ستيفاء
ب�ش�أنه  ،وتقوم بتحويل الطلب �إلكرتونيا  ،م�شفوعا ب�شهادة اال�ستيفاء �إىل دائرة العمل ،
ويتعني على دائرة العمل البت فـي طلب النقل خالل فرتة ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام عمل
من تاريخ حتويله �إليها من الهيئة م�ستوفـيا ال�شروط  ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون البت
فـي الطلب قرارا باملوافقة  ،وفـي حالة الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
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املــادة ( ) 16
يجوز ندب العامل من من�ش�أة �إىل �أخرى داخل املنطقة وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
� - 1أن تكون املن�ش�أتان مقيدتني فـي ال�سجل التجاري للمنطقة .
� - 2أن تقت�ضي حاجة العمل باملن�ش�أة املنتدب �إليها ذلك .
� - 3أن يقدم طلب الندب من املن�ش�أة املنتدب �إليها .
 - 4موافقة كل من العامل املنتدب واملن�ش�أة املنتدب منها .
� - 5أال ي�ؤثر الندب على م�صلحة العمل فـي املن�ش�أة املنتدب منها .
� - 6أن يك ــون ن ــدب العامــل �إلــى وظيفـ ــة �أو عمــل يتفــق مــع العمــل املنتــدب منــه  ،وف ــقا
خلرباته العملية والنظرية .
� - 7أال يتجــاوز ع ــدد العمــال املنتدبــني مـن� /أو �إىل املن�ش ـ ـ�أة ( )%10ع�شـ ــرة فــي املائ ـ ــة
من عدد عمالها .
� -8أال تتجاوز مدة ندب العامل (� )6ستة �أ�شهر مت�صلة  ،وال يجوز بعد اكتمال املدة
املذكورة �إعادة ندبه مرة �أخرى �إال بعد ق�ضاء مدة (� )6ستة �أ�شهر مبن�ش�أته .
� - 9إبرام اتفاقية بني املن�ش�أتني لتنظيم ندب العامل تت�ضمن كافة احلقوق وااللتزامات
وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 ا�سم العامل وم�ؤهله ومهنته �أو عمله . م ـ ــدة النـ ـ ـ ــدب . العمل املنتدب �إليه . �أجــر العامــل وكافــة م�ستحقاتــه واملزايــا الوظيفـيــة الأخرى  ،ودون �أن تت�ضمـنم�سا�سا �أو انتقا�صا من حقوق العامل املقررة قبل الندب .
 ر�سوم �إ�صدار بطاقة الإقامة وجتديدها . �أي بيانات �أخرى تطلبها الهيئة �أو دائرة العمل .ويكون تقدمي طلب ندب العامل الأجنبي والبت فـيه  ،وفقا حلكــم املــادة ( )15من هذه
الالئحة .
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املــادة ( ) 17

يحظر على املن�ش�آت ما ي�أتي :
 -1ت�شغيــل �أي عمال ــة �أجنبيــة فـيها قبل احل�صول علــى ترخيـ�ص بذلك وفقـا لأحكــام
هذه الالئحة .
 - 2ال�سماح بت�شغيل �أي عمالة �أجنبية فـي من�ش�أة �أخرى داخل املنطقة قبل احل�صول
على موافقة دائرة العمل .
 - 3ت�شغيل �أي عمالة �أجنبية خارج حدود املنطقة  ،وذلك مع مراعاة طبيعة املن�ش�آت
العاملة فـي جمال النقل الربي  ،والتي تقت�ضي طبيعة عملها اخلروج العر�ضي
من املنطقة  ،والدخول �إليها .
املــادة ( ) 18
يجوز للهيئة وقف �أو �إلغاء ترخي�ص العمالة الأجنبية �أو ترخي�ص عمل امل�ستثمر � ،إداريا
فـي احلاالت الآتية :
 -1عـدم قيــام املن�ش ـ�أة ب�إنهاء �إجراءات ترحيــل عمالهـا فـي احلاالت املن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي قانون العمل .
 - 2عــدم التــزام املن�ش ـ�أة بتجديــد �إقامــة العمل للقوى العاملة الوافدة فـي حالة انتهاء
الفرتة املحددة للتجديد .
 - 3خمالفة ا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة املهنية .
 - 4عـدم التـزام امل�ستثمــر الـذي لديـه اتفاقيـة انتفـاع مبا ورد بهذه االتفاقية فـي تنفـيذ
م�شاريعه .
 - 5ع ــدم االلتــزام باللوائــح والت�شريعـات املعمــول بهــا باملنطقــة االقت�صــاديــة اخلا�صـ ـ ــة
بالدقم .
املــادة ( ) 19
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي قانون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف
�أحكام هذه الالئحة بالآتي :
 - 1غرامة �إدارية ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي
ريــال عمانـي  ،وتتعــدد الغرامــة بتعــدد العمـال الذيــن وقعــت املخــالفــة ب�ش�أنهــم ،
وتت�ضاعف املخالفة عند التكرار .
 - 2وقف الرتخي�ص � ،أو �إلغائه  ،وترحيل العامــل �إىل بالده على نفقة الطرف امل�شغل .
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قـــــرار
رقــم 2017/45
ب�إ�صـدار الئحـة التطويـر العقـاري
فـي املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/79
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم فـي اجتماعه الثاين
بتاريخ  15من يوني ــو 2017م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ــل فـي �شـ ـ�أن التطوي ــر العق ــاري فـ ــي املنطق ــة االقت�صادي ــة اخلا�ص ــة بالدق ــم ب�أحكـ ــام
الالئح ــة املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  2 :مـن ذي احلجـــة 1438هـ
املـوافــــق  24 :مـن �أغ�سطـــــــ�س 2017م
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 ()1208
ال�صادرة فـي 2017/9/5م
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الئحــة التطويـــر العقــاري
فـي املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صــة بالدقـم
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات وامل�صطلحات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي الئحة تنظيم االنتفاع بالأرا�ضي اململوكة للدولة فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم ال�صادرة بالقرار رقم  ، 2015/327كما يكون للكلمات وامل�صطلحات الآتية املعنى
املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
املنطقـــة :
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم لغر�ض �إقامة امل�شروعات االقت�صادية ،
واخلدميـة وغريها  ،املبينة احلدود واملوقع فـي املخطط املرفــق باملر�ســوم ال�سلطانــي رقــم
 2011/119امل�شــار �إليــه  ،واملعـدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2016/5بتقريـر �صفـة املنفعة
العامـة مل�شـروع تطويـر منطقـة ر�أ�س مركز بوالية الدقم و�ضمها �إىل املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم .
التطويــر العقــاري :
�أعمال �أو م�شاريع تهدف �إىل التطوير العقاري عن طريق ت�شييد البنية التحتية  ،ومرافق
اخلدمــات  ،واملباين املتعددة الطوابق  ،واملجمعــات ال�سياحيـة  ،وذلك لال�ستخدام ال�سكني ،
�أو التجاري � ،أو التجاري ال�سكني � ،أو ال�سياحي .
امل�شــــروع :
م�شروع التطوير العقاري .
املطـــور :
املطور الرئي�سي واملطور الفرعي .
املطـــور الرئي�ســـي :
ال�شخ�ص االعتباري املرخ�ص له مبزاولة �أعمال التطوير العقاري .
-989-

املطــور الفرعــي :
ال�شخ ــ�ص االعتب ــاري الــذي يعهــد �إليه املطــور الرئي�سي مبوج ــب اتفـ ــاق بينهم ــا بتطوي ــر
كل �أو جزء من امل�شروع الذي يتوىل القيام به .
املنتفـــع :
املنتفع بالوحدة العقارية .
الوحــدة العقاريــة :
جــزء مــن م�شــروع التطويــر العقــاري لــه ح ــدود وم�ساحــة معينــة ولو كان على املخطط ،
وال ت�شمل هذه الوحدة الأر�ض املقامة عليها .
املخطـــط :
ر�سم هند�سي للوحدة العقارية املزمع �إن�شا�ؤهــا يو�ض ــح موقعه ــا  ،وحدوده ــا  ،وم�ساحتها ،
واملوا�صفات الالزمة لتعيينها ب�شكل مف�صل ناف للجهالة .
البيــع علــى املخطــط :
بيع حق االنتفاع للوحدة العقارية قبل �إن�شائها �أو اكتمال بنائها .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميــع الأن�شطــة املتعلقــة بالتطويــر العقــاري التــي تقــام
على الأرا�ضي اململوكة للدولة فـي املنطقة  ،وعلى جميع الت�صرفات التي تقع على الوحدات
العقارية املبنية .
كما ت�سري فـي �ش�أنهما �أحكام الئحة تنظيم االنتفاع بالأرا�ضي اململوكة للدولة فـي املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم امل�شار �إليها  ،وذلك فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذه
الالئحة .
املــادة ( ) 3
يجوز للعمانيني �أو غريهم من اجلن�سيــات الأخــرى � -ســواء كان ــوا �أ�شخا�صــا طبيعيــني
�أو اعتباريــني  -اكت�ســاب حــق االنتفــاع للوحدات العقارية املبنية فـي م�شروعات التطوير
العقاري  ،وذلك على الوجه املبني فـي هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 4
تقيد فـي �سجل التطوير العقاري بالهيئة جميع البيانات واملعلومات املتعلقة مب�شروعات
التطوير العقاري باملنطقة  ،عــلى �أن ي�شتمل القي ــد  -ب�صف ــة خا�ص ــة  -علــى ا�ســم املطور
الرئي�س ــي واملط ــور الفرعـ ــي  ،والغـ ــر�ض مــن امل�شــروع  ،وا�س ــم املنتفــع  ،وجميــع الت�صرف ــات
التي تقع على الوحدة العقارية .
الف�صــل الثانــي
�ضوابــط االنتفــاع بالأرا�ضــي
اململوكـة للدولـة فـي املنطقـة لأغـرا�ض التطويـر العقـاري
املــادة ( ) 5
يجــب علــى كل من يرغب فـي مزاولة ن�شاط التطوير العــقاري ف ــي املنطقــة �أن يح�ص ــل
على ترخي�ص بذلك من الهيئة وفقا لأحكام الئحة تنظيم البيئة اال�ستثمارية فـي املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادرة بالقرار رقم . 2015/323
املــادة ( ) 6
يكون انتفاع املطور الرئي�سي بالأرا�ضي الكائنة فـي املنطقة املخ�ص�صة مل�شروعات التطوير
العقاري مبقابل  ،ووفقا لل�ضوابط الآتية :
� - 1أال تقل م�ساحة الأر�ض عن (100000م )2مائة �ألف مرت مربع .
� - 2أن تكــون الأر�ض مع ــدة لال�ستخ ــدام ال�سكن ــي �أو التج ــاري �أو التجـ ــاري ال�ســكني
�أو ال�سياحي .
� - 3أن تكون ن�سبة الأر�ض امل�ستغلة فـي البناء وفق الن�سب التي حتددها الهيئة .
� - 4أن يعد املطور الرئي�سي ر�سما بالتخطيط الإجمايل للم�شروع توافق عليه الهيئة .
� - 5أن يقدم املطور الرئي�سي ما ي�أتي :
أ�  -برناجما زمنيا لتنفـيذ امل�شروع .
ب  -تقريرا مف�صال عن �أغرا�ض امل�شروع  ،وو�سائل حتقيقه .
ج  -منوذج عقد حق االنتفاع املزمع �إبرامه مع املنتفع العتماده من الهيئة .
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د  -ما يفـيد متتعه باخلربة  ،والكفاءة الفنية  ،واملالءة املالية .
هـ  -خطة ت�سويق وبيع حق االنتفاع بالوحدة العقارية .
و � -أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 7
ال ين�ش ـ أ� حــق االنتفاع بالأرا�ضي الكائنة فـي املنطقة املخ�ص�صة مل�شروعات التطوير العقاري
�إال وفقا التفاقية انتفــاع وتطويــر تبــرم مــع الهيئــة لهــذا الغــر�ض  ،علــى �أن تت�ضمن هذه
االتفاقية القواعد وال�شروط احلاكمة حلق االنتفاع  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
�	- 1أن تكــون مــدة حــق االنتفاع حتى ( )50خم�سني �سنة ميالدية  ،ويجوز جتديدها
مددا مماثلة .
 - 2ال يجوز �أن يكون حق االنتفاع حمال لأي تــ�صرف مــن �أي نــوع �إال بعد احل�صـول
على موافقة كتابية من الهيئة  ،و�إال كان ذلك الت�صرف باطال .
 - 3التزام املطور الرئي�سي با�ستخدام الأر�ض املنتفع بها خالل املدة املقررة باتفاقية
االنتفــاع والتطويــر وفقــا للقواعــد وال�شــروط احلاكمــة �س ــواء املن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي هذه الالئحة �أو الئحة تنظيم االنتفاع بالأرا�ضي اململوكة للدولة فـي املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم امل�شار �إليها � ،أو املن�صو�ص عليها باالتفاقية .
 - 4عدم جواز ا�ستخدام الأر�ض املنتفع بها فـي غري الغر�ض مو�ضوع حق االنتفاع .
 - 5التــزام املط ـ ــور الرئي�س ــي بتنفـيـ ــذ مراف ــق البني ــة الأ�سا�سي ـ ــة وتو�ص ــيل اخلدمـ ــات
�إل ــى امل�ش ــروع  ،وبالربنام ــج الزمنـي املق ــدم من ــه لتنف ــيذ امل�شــروع  ،وباملتطلبات
التخطيطية والبيئية التي ت�ضعها الهيئة .
املــادة ( ) 8
يجوز للمطور الرئي�سي �أن يعهد ببع�ض �أعمال امل�شروع �إىل مطور فرعي مبوجب اتفاق
يربم بينهما  ،وذلك بعد احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة .
املــادة ( ) 9
يحظر على املطور الإعالن �أو الرتويج لبيع حق االنتفاع للوحدات العقارية قبــل �إن�شائهــا
�أو اكتمال بنائها ب�أي و�سيلة �إعالنية �إال بعد احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة .
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املــادة ( ) 10
ال يج ــوز تغييــر ال�شكـ ــل القانوين للمطور �إال بعد االنتهـاء من تنفـيــذ امل�شروع وت�سليمـه ،
ومـع ذلك يجـ ــوز التغييـ ــر مبوافقة الهيئة �إذا كــان يحق ــق م�صلحــة امل�شــروع  ،وذلك دون
�إخالل بحقوق املنتفعني �أو �ضمانات �إجناز امل�شروع .
املــادة ( ) 11
ينق�ضــي حـق االنتفـاع املقــرر للمطــور الرئي�ســي �إذا وقعــت منــه خمالفــة لأي مــن �شــروط
اتفاقية االنتفاع والتطوير املربمة معه � ،أو �أحكام هذه الالئحة  ،والت�شريعات املعمول بها .
ومع ذلك  ،يجوز للهيئة منح مهلــة للمط ــور الرئي�س ــي لت�صحي ــح املخالف ــة � ،أو االنتــهاء
من امل�شروع بناء على �أ�سباب يبديها  ،وتقدرها الهيئة .
الف�صـــل الثالـــث
قواعـد بيـع حـق االنتفـاع للوحـدات العقاريـة
املــادة ( ) 12
يج ــوز للمط ــور البيــع عل ــى املخط ــط مبوجــب عقد االنتفاع امل�شار �إليه فـي البند (ج)5/
مــن امل ــادة ( )6مــن هــذه الالئحــة  ،وذلك بعـد احل�صــول على موافقــة كتابيـة مــن الهيئة ،
ويقع باطال كل عقد يربم قبل احل�صول على هذه املوافقة .
املــادة ( ) 13
يحدد عقد االنتفاع امل�شار �إليه فـي البند (ج )5/من املــادة ( )6من هذه الالئحة �شروط
و�أحكام االنتفاع بالوحدة العقارية  ،ومدة االنتفاع  ،على �أال يتعار�ض هذا العقد مع �أحكام
هذه الالئحة  ،والت�شريعات املعمول بها  ،ويجب �أن يت�ضمن ما ي�أتي :
 - 1ا�سم املطور الرئي�سي وعنوانه  ،وا�سم املطور الفرعي � -إن وجد  -وعنوانه .
 - 2البيانات اخلا�صة بامل�شروع الذي يقع به الوحدة العقارية حمل العقد .
 - 3م�ساحة الوحدة العقارية  ،وو�صفها ب�شكل مف�صل ناف للجهالة .
 - 4حق املنتفع فـي ت�سلم الر�سومات الداخلية للوحدة العقارية .
 - 5املقابل املايل املتفق عليه  ،و�أي مبالغ �أخرى يلتزم ب�أدائها املنتفع .
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املــادة ( ) 14
يلتزم املطور بت�سليم الوحدة العقارية للمنتفع على الطبيعة  ،مع ن�سخة من الر�سومات
الداخلية لهذه الوحدة  ،مرفقا بها �شهادة من الهيئة ب�إنهاء امل�شروع طبقا للموا�صفات
املرخ�ص بها � ،أو املتفق عليها .
املــادة ( ) 15
يجـ ــب على املطور واملنتفـ ــع ت�سجيــل جميـع الت�صرفــات التي تق ــع على الوح ــدة العقاريـ ــة
لدى الهيئة مبا فـي ذلك تقرير حق انتفاع عليها �أو ت�أجريها �أو رهنها .
املــادة ( ) 16
يحظر تقرير حق انتفاع على الوحدة العقاريـة ملـدة تزيـد علـى مـدة حـق االنتفـاع املقـررة
للأر�ض املقام عليها �إال مبوافقة كتابية من الهيئة .
الف�صـــل الرابـــع
حقـــوق املنتفــع
املــادة ( ) 17
للمنتفع احلق فـي االنتفاع بالوحدة العقارية بكامل مرافقها  ،وبالأجزاء املعدة لال�ستعمال
امل�شرتك من البناء  ،وله الت�صرف فـي هذا احلق  ،وا�ستغالله دون امل�سا�س مبلكية الرقبة .
وللمطور الرئي�سي  -بعد احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة  -الت�صــرف فــي حــق
االنتفاع املقرر له من الهيئة دون امل�سا�س بحق االنتفاع بالوحدات العقارية  ،وينتقل حممال
بحق االنتفاع .
املــادة ( ) 18
يحق للمنتفعني بالوحدات العقارية �إن�شاء و�إدارة احتادات ملنتفعي العقارات املبنية  ،ويجوز
تكوين احتاد ي�ضم جمموعة عقارات متجاورة  ،ويتوىل االحتاد احلفاظ على �سالمة العقار ،
و�أجزائه امل�شرتكة  ،وملحقاته  ،و�ضمان �صيانته  ،وتوفـري اخلدم ــات املطلوب ــة للعق ــار ،
واالنتف ـ ــاع الأمثـ ــل بـ ــه فـي الغ ـ ــر�ض ال ــذي �أن�ش ــئ من �أجل ــه  ،ولـه فـي �سب ـي ــل ذلك التعاقــد
مـع ال�شركات املتخ�ص�صة فـي �أعمال �صيانة املباين امل�سجلة لدى الهيئة .
وذلك طبقا ملـا يحدده املجل�س من �شروط و�ضوابط و�إجراءات فـي هذا ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 19
دون الإخالل ب�أحكام قانون �إقامة الأجانب ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي رقم ، 95/16
والئحته التنفـيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  ، 96/63يجوز منح الإقامة وفق ال�شروط
والإجراءات املعمول بها لدى �شرطة عمان ال�سلطانية للفئات الآتية :
 - 1املنتفع غري العماين و�أقاربه من الدرجة الأوىل بالن�سبة للأ�شخا�ص الطبيعيني .
� - 2شخ�صني طبيعيني دون �أقارب ميثالن قانونا ال�شخ�ص االعتباري املنتفع .
 - 3املمثل القانوين للمطور الرئي�سي و�أقاربه من الدرجة الأوىل .
الف�صـــل اخلامــ�س
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 20
م ــع عــدم الإخ ــالل بـ ـ�أي عقوب ــة مق ــررة وفقــا للقوانــني والنظـم واللوائــح املعمـول بهـا ،
يجوز للهيئة فر�ض غرامة �إدارية تقدر بح�سب ج�سامة املخالفة على �أال تتجاوز ()50000
خم�س ـ ــني �أل ــف ري ـ ــال عمانـ ــي للمط ـ ــور  ،و( )5000خم�س ـ ــة �آالف ريـ ــال عمانـ ــي للمنتفع ،
وذلك فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة �أو �شروط الرتخي�ص ال�صادر للمطور الرئي�سي .
املــادة ( ) 21
للهيئة  -فـي �أي وقـت  -احلـق فـي ا�ستيفاء ما تراه الزما من م�ستندات �أو بيانات �أو معلومات ،
و�إجراء املعاينات للتحقق من التزام املنتفع واملطور ب�أحكام هذه الالئحة واتفاقيات االنتفاع
والتطوير .
املــادة ( ) 22
ي�صـ ــدر الرئي ــ�س بعد موافقة وزارة املالي ــة الر�ســوم التي ت�ستحـق للهيئــة مقابــل اخلدم ــات
التي ت�ؤديها تطبيقا لأحكام هذه الالئحة .
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قـــــرار
رقــــــم 2017/55
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام القــرار رقــم 2016/8
بتحديد ر�سوم اخلدمات املقدمة من هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئــة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/79
و إ�لـى القــرار رقــم  2016/8بتحديد ر�سوم اخلدمات املقدمة من هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم ،
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
ي�ستبـ ـ ــدل بالبنـ ـ ــود (  ) 4 ، 3 ، 2 ، 1مـ ــن الفق ــرة ثالـ ـث ــا " ر�س ـ ــوم تراخيـ ـ ــ�ص التعديـ ـ ــن "
الواردة حتت ثانيـ ــا " ر�سـ ــوم الرتخي ـ ــ�ص مبزاولـ ــة الأن�شط ـ ــة االقت�صادي ـ ــة "  ،مـن جدول
ر�ســوم اخلدمــات املقدمــة مــن هيئــة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صة بالدقم املرفق بالقرار
رقم  2016/8امل�شار �إليه  ،الآتي :
مقدار الر�سم بالريال العماين موعد اال�ستحقاق
اخلدمة
م
 1ا�ستك�شاف املعادن (� )2000ألفا ريال عماين  ،م�ضافا
عند �إ�صدار
 2التنقيب عن املعادن �إليه �إيجار �سنوي مقداره ()1000
الرتخي�ص �سنويا
التعدين
3
�ألف ريال عماين عن كل كيلو مرت
مربع � ،أو جزء منه
 4التعدين املعي�شي
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  19 :مـن �صفــــــــــــــــر 1439هـ
املـوافــــق  8 :مـن نوفمبـــــــــــر 2017م
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 ()1220
ال�صادرة فـي 2017/11/26م

-996-

هـيئــة الوثائــق واملحفوظـات الوطنيـة
قــــــرار
رقــم 2017/1
بتحديــد ر�ســـوم خدمـــة �إتــــالف الوثائــــق
ا�ستنادا �إىل قانون الوثائق واملحفوظات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم، 2007/60
و�إىل الالئحة املالية لهيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2014/1
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتـدد ر�ســوم خدمــة �إتــالف الوثائــق وفقــا للج ــدول املرف ــق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  4 :مـن �شعبــــــــان 1438هـ
املوافــــق  1 :مـن مايـــــــــــــو 2017م
هيثـــم بــــن طــــارق �آل �سـعيـــــد
الوزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر امل�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى هيئـ ـ ــة
الوثائـ ـ ــق واملحفوظـ ـ ـ ــات الوطنيـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1193
ال�صادرة فـي 2017/5/7م
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جــــدول
ر�ســـوم خدمــــة �إتــــالف الوثائـــق
� - 1إتالف الوثائق وامل�ستندات الورقية ( جهاز �إتالف الوثائق الورقية  -مقيا�س ) P4
اخلدمـــة

الر�ســـم

إ�ت ــالف الوثائـ ــق وامل�ستندات الورقية

( ) 40

للجهات احلكومية

�أربعون بي�سة لكل كجم

�إتالف الوثائق وامل�ستندات الورقية

( ) 60

لل�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة والأفراد

�ستون بي�سة لكل كجم

 - 2إ�تــالف الوثائــق وامل�ستنــدات ال�سريــة ( جهاز �إتالف الوثائق ال�سرية  -مقيا�س ) P7
اخلدمـــة

الر�ســـم

�إتالف الوثائق وامل�ستندات الورقية ال�سرية

( ) 200

للجهات احلكومية

مائتا بي�سة لكل كجم

�إتـ ــالف الوثائ ـ ــق وامل�ستن ـ ــدات الورقي ـ ـ ــة ال�سري ـ ـ ــة

( ) 400

لل�شرك ـ ــات وامل�ؤ�س�ســات اخلا�ص ــة والأفــراد

�أربعمائة بي�سة لكل كجم
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تابع  :جـدول ر�سـوم خدمـة �إتـالف الوثائـق
� - 3إتــالف �أوعيــة وثائ ــق �إلكرتوني ــة
أ� � -إتالف القر�ص ال�صلب ( )Hard Disk
(جهاز �إتالف القر�ص ال�صلب  -حجم الإتالف  20ملم مب�ستوى درجة )B
اخلدمـــة

الر�ســـم

�إتــالف القــر�ص ال�صلــب ( )Hard Disk
للجهــات احلكوميــة

( ) 2.500
رياالن ون�صف
لكل قر�ص �صلب
( )Hard Disk

�إتالف القر�ص ال�صلب ( )Hard Disk
لل�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة والأفراد

( ) 3.500
ثالثة رياالت ون�صف
لكل قر�ص �صلب
()Hard Disk

ب � -إتالف الأقرا�ص املمغنطة ،
وامل�ضغوطة  ،و�أ�شرطة الفيديو  ،والأ�شرطة ال�سمعية
اخلدمـــة

الر�ســـم

�إتـالف الأقـرا�ص املمغنطـة  ،وامل�ضغوطـة ،
و�أ�شرطـة الفيديـو  ،والأ�شرطة ال�سمعية للجهات احلكومية

( ) 70
�سبعون بي�سة
لكل قطعة

�إتالف الأقـرا�ص املمغنطـة  ،وامل�ضغوطـة  ،و�أ�شرطـة الفيديـو ،
والأ�شرطة ال�سمعية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة والأفراد

( ) 90
ت�سعون بي�سة
لكل قطعة
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تابع  :جـدول ر�سـوم خدمـة �إتـالف الوثائـق
� - 4إتالف �أوعية ومعدات و�أجهزة االت�صاالت
اخلدمـــة

الر�ســـم

إ�ت ــالف �أوعيــة ومعــدات
و�أجهــزة االت�صــاالت  ،وم ــا ي�شابهه ــا
من الأجهزة واملعدات للجهات احلكومية

( ) 2.000
ري ـ ـ ــاالن
لكل كجم

إ�تــالف �أوعيــة ومعــدات
و�أجهــزة االتــ�صاالت  ،وم ــا ي�شابههـ ــا
من الأجهزة واملعدات لل�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة والأفراد

() 3.000
ثالثة رياالت
لكل كجم
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قـــــرار
رقــم 2017/2
بتحديــد ر�ســوم خدمــة اختبــار
�أنظمــة �إدارة امل�ستنــدات والوثائــق الإلكرتونيــة
ا�ستنادا �إىل قانون الوثائق واملحفوظات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2007/60
و�إىل الالئحة املالية لهيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2014/1
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سـوم خدمـة اختبـار �أنظمـة �إدارة امل�ستندات والوثائق الإلكرتونية على النحو الآتي :
اجلهـــــة

الر�ســـــم

اجلهــات احلكوميــة

()500
خم�سمائـة ريـال عمانـي
()700
�سبعمائـة ريـال عمانـي

ال�شركـات وامل�ؤ�س�سـات اخلا�صـة

املــادة الثانيــــة
ين�شــر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  5 :من ذي احلجــــة 1438هـ
املوافـــــق  27 :من �أغ�سطــــــــ�س 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1208
ال�صادرة فـي 2017/9/5م
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هيثـــم بــــن طــــارق �آل �سـعيـــــد
الوزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر امل�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى هيئـ ـ ــة
الوثائـ ـ ــق واملحفوظـ ـ ـ ــات الوطنيـ ـ ـ ــة

هيئــة تنظيـــم االت�صـــاالت
قــــرار
رقـم 2017/39
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة تنظيـم ت�سجيـل
وا�ستخـدام التـرددات والأجهـزة الراديويـة وحتديـد �أ�سعارهـا
ا�ستنـادا �إىل قان ــون تنظي ــم االت�ص ــاالت ال�صــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطــان ــي رقم ، 2002/30
و إ�لـى الالئحـة التنفـيذيـة لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بــالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل الئحــة تنظيــم ت�سجيــل وا�ستخــدام التــرددات والأجهــزة الراديويــة وحتديــد �أ�سعارهــا
ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/133
و�إلـى م ــوافقـة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
ي�ض ــاف امللح ــق (م) املرف ــق بهــذا القــرار إ�لــى الئحــة تنظيم ت�سجيل وا�ستخـدام التــرددات
والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها  ،امل�شار �إليها .
املـــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،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  18 :من ذي القعــدة 1438هـ
املوافــــق  10 :من �أغ�سطــــــ�س 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1206
ال�صادرة فـي 2017/8/20م
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حممد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
هيئ ـ ــة تنظي ـ ــم االت�ص ـ ــاالت

امللحـــــق (م)
املوا�صفـــــات الفنيــــة
لت�شغيـل املحطـات الأر�ضيـة املتحركـة فـي النطــاق ( ) Ka - band
 - 1ي�سمح بت�شغيل املحطات الأر�ضي ــة املتحرك ــة ف ــي النطــاق ( )Ka - bandعل ــى النطــاق
الرتددي (  30 - 29.5جيجاهرتز ) للو�صلة ال�صاعدة (�أر�ض  -ف�ضاء)  ،وعلى النطاق
الرتددي (  20٫2 - 19٫7جيجاهرتز ) للو�صلة الهابطة (ف�ضاء � -أر�ض) على منت ال�سفن
والطائرات � ،شريطة الآتي :
أ�  -عدم ت�شغيل املحطة على منت ال�سفن فـي املياه الإقليمية العمانية .
ب  -عدم ت�شغيل املحطة فـي ال�سواحل واملوانئ واملطارات العمانية .
ج  -عدم ت�شغيل املحطة على منت الطائرات على ارتفاع يقل عن ( )3000ثالثة �آالف
مرت فوق م�ستوى �سطح البحر .
د  -ت�شغيل املحطة عرب �أقمار �صناعية تقدم اخلدمة ال�ساتلية الثابتة ()GSO - FSS
�أو اخلدمة ال�ساتلية املتنقلة (� )MSSأو كليهما و�أنهت بنجاح �إجراءات التن�سيق
لجــراءات املتبعــة فــي اللوائــح الراديويــة ال�صادرة من االحتاد
والتبليــغ  ،وفقــا ل إ
الدويل لالت�صاالت .
هـ  -االلتزام باملتطلبات الإدارية والفنية والت�شغيلية الواردة فـي كل من :
 قرار االحتاد الدويل لالت�صاالت رقم . )WRC - 15(156 تقريري االحتاد الدويل لالت�صاالت رقمي  S.2223و . S.2357 معيار الإ�شعاع الأوروبي رقم (. )ETSI EN 303 978و  -ا�ستيفاء كافة متطلبات اجلهات املعنية فـي حال طلب ذلك .
ز � -أن تتــراوح ال ـقــدرة امل�شعــة املكافئــة املتناح ـيــة ( )e.i.r.p.الـ ــ�صادرة م ــن املحط ــة
الواحدة بني � 55إىل  60دي�سيبل وات .
ح  -توفـري نقطة ات�صال لتتبع �أي حاالت تداخل قد ت�سببها املحطات .
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 - 2يجب على الطائرات امل�سجلة حتت علم ال�سلطنة التقدم �إىل الهيئة بطلب احل�صول
عل ــى ترخي ــ�ص رادي ــوي قب ــل ا�ستخ ــدام املحط ــات الأر�ضي ــة املتحرك ــة التـ ــي تعم ــل
على النطاق ( )Ka - bandوفقا لإجراءات الرتاخي�ص الراديوية املتبعة .
 - 3يتم حت�صيل ر�سم ا�ستخدام �سنوي على الطائرات امل�سجلة حتت علم ال�سلطنة واحلاملة
للمحط ــات الأر�ض ــية املتحرك ــة الت ــي تعم ــل فـي النطــاق ( ، )Ka - bandمبقــدار ()100
مائة ريال عماين .
 - 4يج ــب عل ــى الطائ ــرات الأجنبي ــة العاب ــرة ألجــواء ال�سلطنــة احل�صــول علــى ترخيــ�ص
من الدولة امل�سجلة حتت علمهــا قبــل ا�ستخــدام املحطة الأر�ضية املتحركة التي تعمل
على النطاق (. )Ka - band
 - 5يجب على ال�سفن امل�سجلة حتت علم ال�سلطنة التقــدم �إلــى الهيئ ــة بطل ــب احل�ص ــول
على ترخي�ص راديوي قبل ا�ستخدام املحطات الأر�ضية املتحركة التي تعمل على النطاق
( )Ka - bandوفقا لإجراءات الرتاخي�ص الراديوية املتبعة .
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قــــرار
رقـم 2017/47
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة تنظيـم ت�سجيـل
وا�ستخـدام التـرددات والأجهـزة الراديويـة وحتديـد �أ�سعارهـا
ا�ستنـادا �إىل قان ــون تنظي ــم االت�ص ــاالت ال�صــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطــان ــي رقم ، 2002/30
و إ�لـى الالئحـة التنفـيذيـة لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بــالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل الئحــة تنظيــم ت�سجيــل وا�ستخــدام التــرددات والأجهــزة الراديويــة وحتديــد �أ�سعارهــا
ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/133
و�إلـى م ــوافقـة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جتــرى التعديـالت املرفقـة علـى بعـ�ض �أحكــام الئحــة تنظيـم ت�سجيـل وا�ستخــدام الت ــرددات
والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها  ،امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1438 /12 / 30 :هـ
املوافــــق 2017 / 9 / 21 :م

حممد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
هيئ ـ ــة تنظي ـ ــم االت�ص ـ ــاالت

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1213
ال�صادرة فـي 2017/10/8م
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام الئحـة تنظيـم ت�سجيـل
وا�ستخــدام التــرددات والأجهــزة الراديويــة وحتديــد �أ�سعارهــا
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل باجلدول رقم (  : 37عدد املحطات اخلا�صة باملحطات الطرفـية املتناهية ال�صغر
الثابتة ) الوارد فـي املــادة ( )8مـن الئحــة تنظــيم ت�سجيــل وا�ستخــدام التــرددات وا ألجــهزة
الراديوية وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،اجلدول الآتي :
عدد املحطات

4/6
جيجاهريتز
ر.ع

 11/14جيجاهريتز
و  20/30جيجاهريتز
ر.ع

مالحظــــات

لغاية حمطتني

600

400

لكل حمطة

من (� )3إىل
( )5حمطات

440

293

لكـل
حمطة �إ�ضافـية

من (� )6إىل
( )10حمطات

400

267

لكـل
حمطة �إ�ضافـية

من (� )11إىل
( )30حمطة

360

240

لكـل
حمطة �إ�ضافـية

من (� )31إىل
( )80حمطة

300

200

لكـل
حمطة �إ�ضافـية

�أكرث من
( )80حمطة

220

147

لكـل
حمطة �إ�ضافـية

جدول  : 37عدد املحطات اخلا�صة باملحطات الطرفـية املتناهية ال�صغر الثابتة
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املــادة ( ) 2
ي�ستب ــدل باجلـ ــدول رقـ ــم (  : 39ر�س ــم ا�ستخـ ــدام املحط ــات املركزي ــة للخدمــة ال�ساتليـة )
الوارد فـي املــادة ( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية
وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،اجلدول الآتي :
 ر�سـم اال�ستخـدام /ال�سن ــة = (� )4500أربعـة �آالف وخم�سمائة ريـال عمانـي × (جممــوععر�ض النطاق "  2/ )" Tx+Rxبامليجاهريتز  ،نطاق الرتدد
 4/6جيجاهريتز .
 ر�سـم اال�ستخـدام /ال�سنـ ــة = ( )3000ثالثـ ـ ــة �آالف ري ـ ــال عمان ـ ــي × (جممـ ــوع عـ ــر�ضالنطـاق "  2/)" Tx+Rxبامليجاهريتـز  ،نطاق الرتدد 11/14
جيجاهريتز  ،ونطاق الرتدد  20/30جيجاهريتز .
جدول  : 39ر�سم ا�ستخدام املحطات املركزية للخدمة ال�ساتلية

املــادة ( ) 3
ي�ستبــدل باجلــدول رقــم (  : 74جــدول عــدد املحطــات اخلا�صــة باملحطــات املتنقلــة خلدمة
املحطات الطرفـية املتناهية ال�صغر وما يقابلها من ر�سوم ) 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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عدد املحطات

4/6
جيجاهريتز
ر.ع

 11/14جيجاهريتز
و 20/30جيجاهريتز
ر.ع

مالحظات

لغاية حمطتني

1200

800

لكل حمطة

من (� )3إىل
( )5حمطات

880

586

لكـل
حمطة �إ�ضافـية

من (� )6إىل
( )10حمطات

800

534

لكـل
حمطة �إ�ضافـية

من (� )11إىل
( )30حمطة

720

480

لكـل
حمطة �إ�ضافـية

من (� )31إىل
( )80حمطة

600

400

لكـل
حمطة �إ�ضافـية

�أكرث من
( )80حمطة

440

294

لكـل
حمطة �إ�ضافـية

جدول  : 74جدول عدد املحطات اخلا�صة باملحطات املتنقلة خلدمة املحطات الطرفـية
املتناهية ال�صغر وما يقابلها من ر�سوم

املــادة ( ) 4
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 :
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 8-2-6-8خدمـة النظـام العاملـي الت�صـاالت ال�سكـك احلديديـة ( )GSM-R
 ر�ســم ت�سجيـل القنــوات :يتم حت�صيل الر�سم على ت�سجيل النطاقات الرتددية خلدمة النظام العاملي
الت�صـ ــاالت ال�سكـ ــك احلديديـ ــة ( )GSM-Rللقن ــاة (  200 × 2كيلوهريتــز )
طبقا للمعادلة الآتية :
ر�سم الت�سجيل = عـ ــدد القنـ ــوات × عام ـ ــل التغطي ــة ×  4000ر.ع × %70
ويحدد عامل التغطية وفقا للجدول  48من هذه املــادة .
جدول  64مكررا  :ر�سم ت�سجيل خدمة النظام العاملي الت�صاالت ال�سكك احلديدية

 ر�ســم ا�ستخــدام القنـوات :يتم حت�صيل الر�سم �سنويا عن ا�ستخدام النطاقات الرتددية خلدمة النظام
العاملي الت�صاالت ال�سكك احلديدية ( )GSM-Rللقناة (  200 × 2كيلوهريتز )
طبقا للمعادلة الآتية :
ر�سم اال�ستخدام = عـ ـ ــدد القن ــوات × عام ـ ـ ــل التغطيـ ـ ـ ــة ×  4000ر.ع × %70
ويحدد عامل التغطية وفقا للجدول  48من هذه املــادة .
جدول  64مكررا ( : )1ر�سم ا�ستخدام خدمة النظام العاملي الت�صاالت ال�سكك احلديدية
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قــــرار
رقـم 2017/48
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم جتديـد تراخيـ�ص
الفئـة الأولـى لتقديــم خدمــات االت�صــاالت العامــة املتنقلــة
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 موافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل فــي �شـ ـ�أن تنظيـ ــم جتديــد تراخيــ�ص الفئـ ــة الأولـ ــى لتقديـ ــم خدمـ ــات االت�صــاالت
العامــة املتنقلـة  ،ب�أحكـام الالئحـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  11 :من حمـــــــــــــرم 1439هـ
املوافــــق  2 :من �أكتوبـــــــــــر 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1213
ال�صادرة فـي 2017/10/8م
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حممد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
هيئ ـ ــة تنظي ـ ــم االت�ص ـ ــاالت

الئحـة تنظيــم جتديــد تراخيــ�ص
الفئــة الأولــى لتقديــم خدمــات االت�صــاالت العامـة املتنقلــة
املــادة ( ) 1
يجب تقدمي طلب جتديد تراخي�ص الفئة الأوىل لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة
�إىل هيئة تنظيم االت�صاالت على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،وذلك قبل ( )18ثمانية ع�شر
�شهرا من تاريخ انتهاء الرتخي�ص  ،مرفقا به امل�ستندات  ،والبيانات الآتية :
�أ � -شهادة القيد فـي ال�سجل التجاري  ،ومنوذج املفو�ضني بالتوقيع  ،و�شهادة تبني
�أ�سماء امل�ساهمني وال�شركاء الرئي�سيني  ،ومقدار ح�ص�صهم  ،واملفو�ض بالتوقيع
عن املرخ�ص له .
ب  -احل�سابات ال�سنوية اخلتامية املدققة من مكاتب التدقيق املعتمدة لدى ال�سلطنة ،
واملرتبط ــة بالرتخي ــ�ص املطلــوب جتديده عن ال�سنوات الثــالث ال�سابقــة لل�سنـة
التي يقدم فـيها طلب التجديد .
ج  -بيان باخلدمــات التي يقدمها املرخ�ص لــه  ،وخمطط حمــدث ل�شبكــة االت�ص ــاالت
املرخ�ص لــه بهــا  ،وقائم ــة مف�صل ــة بجميع حمطات ــه العاملــة وخرائـ ــط التغطيــة
ل�شبكـ ــة املرخــ�ص ل ـ ــه وتقني ـ ــة اخلدم ــة الت ـ ــي يقدمهـ ــا من خ ـ ــالل ك ـ ــل حمطـ ــة
مـن حمطاتــه ( اجليــل الثانــي  ،اجليــل الثالــث  ،اجليــل الرابــع ) .
د  -خطة عمل تف�صيلية لل�سنوات اخلم�س التي تلي تاريخ جتديد الرتخي�ص مبينا
فـيها التو�سعة فـي تغطية �شبكة االت�صاالت ح�سب حمافظات وواليات ال�سلطنة ،
والتقنيات واخلدمات اجلديدة مبا فـي ذلك �أنظمة خدمات امل�شرتكني .
هـ  -ا�سرتاتيجيـ ــة ال�شرك ــة اخلا�ص ــة بالتو�ســع فـ ــي انت�شاره ــا والتقني ــات واخلدمـ ــات
التي �ستقدمها لل�سنوات الع�شر التي تلي ال�سنوات اخلم�س الأوىل .
و  -ك�شف يت�ضمن �أعداد امل�شرتكني املتوقع والإيرادات التقريبية والنفقات وحجم
اال�ستثمار و�صافـي الأرباح املتوقعة خالل ال�سنوات الع�شر التي تلي تاريخ جتديد
الرتخي�ص .
ز �	-أي م�ستندات �أو بيانات الزمة لدرا�سة الطلب تطلبها هيئة تنظيم االت�صاالت .
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املــادة ( ) 2
يجب على هيئة تنظيم االت�صاالت �إخطار املرخ�ص له كتابيا �إذا كان الطلب غري م�ستوف
جميع امل�ستندات والبيانات  ،وذلك ال�ستكماله خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من اليوم
التايل لتاريخ الإخطار ما مل يقدم املرخ�ص له طلبا كتابيا م�سببا للهيئة قبل انق�ضاء املـدة
املحددة لتمديد هذه املدة ال�ستكمال الطلب .
وفـي هذه احلالة مينح املرخ�ص له �أجال �إ�ضافـيا ملرة واحدة ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام
عمل بدءا من اليوم التايل للرد عليه باملوافقة على التمديد .
وفـ ــي جميــع الأحوال  ،يع ــد الطلــب ك ـ�أن ل ــم يك ــن �إذا لــم يتـ ــم ا�ستيف ــاء م ــا طلبت ــه الهيئـ ــة
خــالل املــدة املق ــررة ل ــذلك .
املــادة ( ) 3
تتوىل هيئة تنظيم االت�صاالت درا�سة الطلب والبت فـيه خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
ا�ستيفاء الطلب للم�ستندات والبيانات املطلوبة قبل تاريخ انتهاء الرتخي�ص  ،ويعترب م�ضي
هذه املـدة دون رد قرارا بالرف�ض .
املــادة ( ) 4
حتدد هيئة تنظيم االت�صاالت ر�سوم جتديد الرتخي�ص عند موافقتها على طلب جتديده
بناء على قيم الطيف الرتددي الذي �سيتم تخ�صي�صه وترخي�صــه ال�ستخدام املرخــ�ص لــه ،
وعلى امل�ستندات والبيانات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )1من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 5
تتولــى هيئــة تنظيــم االت�صــاالت اتخــاذ �إجــراءات ا�ست�صــدار مر�س ــوم �سلطان ــي لتجديد
الرتخي�ص من الفئــة الأولــى فـي حالـة موافقتها على طلــب جتديــده ب�ش ــروط جدي ــدة
وملــدة جتاوز ثلثي مدة الرتخي�ص الأ�صلية  ،وذلك وفقا حلكم املــادة ( )21من قانون تنظيم
االت�صــاالت امل�شــار �إليــه .
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هيئـــــة تنظيـــم الكهربـــــاء
قــــرار
رقـــم 2017/1
ب�إ�صــدار الئحـــة الإبـــالغ
عـن الـحوادث اخلطيـرة فـي قطـاع الكهربـاء وامليـاه املرتبطـة بـه
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ، 2004/78
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل فــي �ش ـ�أن الإبــالغ عـن احلـوادث اخلطيــرة فـي قطــاع الكهربــاء وامليــاه املرتبط ــة ب ــه
ب�أحكـام الالئحـة 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 27 :من ربيــع الثانــي 1438هـ
املوافــــق  26 :من ينايـــــــــــــــــر 2017م

					

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1182
ال�صادرة فـي 2017/2/19م
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قيـــــ�س بـــــن �سعـــــــود الزكوانــــــي
املدير التنفـيذي لهيئـة تنظيم الكهرباء

الئحـــــة الإبــــالغ
عن احلوادث اخلطرية فـي قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
التعريفــــــات
املــادة ( ) 1
فـ ــي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة يك ــون للكلم ــات والع ــبارات الواردة فـيها املعنى ذاته
املن�صو�ص عليه فـي قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه ،
كمــا يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر :
احلــادث اخلطيــر :
�أي حادث يرتبط بن�ش ــاط خا�ض ــع لتنظيم قطاع الكهرب ــاء واملياه املرتبطة به � ،أو �أي ن�شاط
م�ساعد له بال�ضرورة  ،ينتج عنه وفاة �أو عجز كلي دائم �أو جزئي �أو ي�سبب �إ�صابة �شخ�ص
واحد �أو �أكرث .
الواقعة اخلطيـرة :
�أي ح ــدث مفاج ــئ يتعل ــق بن�ش ــاط خا�ض ــع لتنظي ــم قطاع الكهربـ ــاء وامليـ ــاه املرتبطـ ــة ب ــه
�أو �أي ن�شـ ـ ــاط م�ساعـ ــد ل ــه بال�ضـ ــرورة  ،وال ــذي لــم يـ ـ�ؤد �إل ــى ح ــادث خطي ــر  ،ولك ــن ك ــان
مــن الو�شيــك �أن ي ـ�ؤدي �إلــى ذلــك .
الإبــــالغ عــــن احلـــــادث اخلطيـــــر
املــادة ( ) 2
ف ــي حالــة وقــوع ح ــادث خط ــري يلتزم املرخ�ص له �أو املقاول �أو �أي �شخ�ص عينه املرخ�ص
لــه للقيــام بعمــل يرتبــط بن�شــاط خا�ض ــع للتنظيــم ب إ�بــالغ جميع الأ�شخ ــا�ص الطبيع ــيني
واالعتباريني الآتني بوقوع احلادث خالل (� )2ساعتني من وقت وقوعه :
�أ � -شرطة عمان ال�سلطانية .
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ب  -الرئي�س التنفـيــذي �أو املديــر العــام للمرخــ�ص لــه الــذي عيــن املقــاول �أو ال�شخــ�ص
للقيام بالعمل .
ج  -رئي�س جمل�س �إدارة املرخ�ص له .
د  -املدير التنفـيذي للهيئة .
هـ  -مدير دائرة التنظيم الفني بالهيئة .
املــادة ( ) 3
يجب �أن يت�ضمن البالغ عن احلادث اخلطري البيانات الآتية :
أ�  -تاريخ ووقت وقوع احلادث بال�ساعة والدقيقة .
ب  -مك ــان وق ــوع احل ــادث  ،مت�ضمن ــا كاف ــة تفا�ص ــيل املوق ــع ب�شكــل ميكن املخت�صني
من حتديد مكان احلادث  ،والو�صول �إليه .
ج  -الظروف واملالب�سات املحيطة بوقوع احلادث .
د  -الإج ــراءات الت ــي اتخذه ــا ال�شخ ــ�ص املــ�س�ؤول لت�أمني العناية الطبية للم�صابني
فـي حالة وجود �إ�صابات .
هـ  -الإجــراءات الت ــي اتخ ــذها ال�شخ�ص امل�س�ؤول حلماي ــة �صحــة و�سالمة الأ�شخا�ص
فـي مكان وقوع احلادث .
املــادة ( ) 4
فـي حالة وقوع حادث خطري يلتزم املرخ�ص له �أو املقاول �أو �أي �شخ�ص عينه املرخ�ص له
للقيام بعمل يرتبط بن�شاط خا�ضع للتنظيم باتخاذ جميع الو�سائل الكفـيلة بجعل املوقع
الذي وقع فـيه احلادث �آمنا .
املــادة ( ) 5
على �أي مرخ�ص له ي�صدر بالغا بوقوع حادث خطري وفقا لأحكام هذه الالئحة االلتزام
ب�أحكام قواعد ال�شبكة �أو قواعد التوزيع �أو قواعد �شبكة �شركة كهرباء املناطق الريفـية ذات
ال�صلـة فـيمـا يتعلـق بالإبـالغ عـن احلـوادث الكبيـرة مبوجـب اجلـداول الزمنيــة املن�صــو�ص
عليها فـي تلك القواعد .
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املــادة ( ) 6
يلتزم املرخ�ص له ب�إخطار جميع املرخ�ص لهم باحلادث اخلطري خالل ( )48ثمان و�أربعني
�ساعة من وقت وقوعه مع تقدمي ملخ�ص خمت�صر للحادث .
الإبـالغ عـن الواقعـة اخلطيـرة
املــادة ( ) 7
فــي حال ــة وق ــوع واقع ــة خطيـ ــرة  ،يلتـ ــزم املرخـ ــ�ص لـ ــه �أو املقـ ــاول �أو �أي �شخ ــ�ص عينــه
املرخ�ص له للقيام بعمل يرتبــط بن�شاط خا�ضع للتنظيم ب�إبالغ كل من الرئي�س التنفـيذي
�أو املدير العام للمرخ�ص له  ،ومدير دائرة التنظيم الفني بالهيئة بوقوع الواقعة اخلطرية
خالل (� )2ساعتني من وقت وقوعها .
املــادة ( ) 8
يجب �أن يت�ضمن البالغ عن الواقعة اخلطرية البيانات الآتية :
أ�  -تاريخ ووقت وقوع الواقعة بال�ساعة والدقيقة .
ب  -مكان وقوع الواقعة .
ج  -الظروف واملالب�سات املحيطة بوقوع الواقعة .
د  -الإج ــراءات الت ــي اتخذه ــا ال�شخ ــ�ص امل�س�ؤول حلماية �صحة و�سالمة الأ�شخا�ص
فـي مكان وقوع الواقعة .
املــادة ( ) 9
على �أي مرخ�ص له ي�صدر بالغا بوقوع الواقعة اخلطرية وفقــا لأح ــكام هذه الالئحة
االلتزام ب�أحكام قواعد ال�شبكة �أو قواعد التوزيع �أو قواعد �شبك ــة �شرك ــة كهرباء املناطق
الريفـية ذات ال�صلة فـيما يتعلق بالإبالغ عن احلوادث الكبرية مبوجب اجلداول الزمنية
املن�صو�ص عليها فـي تلك القواعد .
املــادة ( ) 10
يلت ــزم املرخــ�ص له ب�إخطار جميع املرخ�ص لهم بالواقعة اخلطي ــرة خ ــالل ( )72اثنتـ ــني
و�سبعني �ساعة من وقت وقوعها مع تقدمي ملخ�ص خمت�صر للواقعة .
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واجـب املحافظـة علـى �سالمـة املوقـع
املــادة ( ) 11
يلتزم املرخ�ص له �أو املقاول �أو �أي �شخ�ص عينه املرخ�ص له للقيام بعمل يرتبط بن�شاط
خا�ضع للتنظيم ب�ضمان �سالمة مكــان �أو موق ــع احل ــادث اخلطيـ ــر �أو الواقعـ ــة اخلطي ــرة
�أو العقار الذي وقعت فـيه  ،واتخاذ كافة اخلطوات الالزمة لتحديد �أ�سباب احلادثة  ،واتخاذ
الإجراءات الالزمة ل�ضمان عدم تكرارها .
املحافظــة علـــى املوقـــع
املــادة ( ) 12
يلتــزم املرخ�ص له �أو املقاول �أو �أي �شخ�ص عينه املرخ�ص له للقيام بعمل يرتبط بن�شاط
خا�ضـ ــع للتنظـ ـيــم باتخ ـ ــاذ اخلط ـ ــوات الالزمـ ــة لت�أمــني مك ــان �أو موقــع احلادث اخلطري
�أو الواقعة اخلطرية �أو العقار الذي وقع فـي ــه  ،واملحافظة على املعدات لأغرا�ض �أي حتقيق
الحــق مــن قب ــل �شرط ــة عمــان ال�سلطانيــة �أو االدعــاء العــام �أو الهيئة �أو �أي �شخ�ص آ�خ ــر ،
كما يلتزم ب�إعداد وحفظ �سجالت بكافة التفا�صيل ذات ال�صلة مت�ضمنة تفا�صيل الإجراءات
التي اتخذها والتغيريات التي �أحدثها فـي املوقع �أو املعدات ذات ال�صلة بعد احلادث .
�شكــل البــالغ وامل�س�ؤوليــات املرتبطــة بــه
املــادة ( ) 13
يلتزم املرخ�ص له �أو املقاول �أو �أي �شخ�ص عينه املرخ�ص له للقيام بعمل يرتبط بن�شاط
خا�ضع للتنظيم ب�ضمان حيازته لبيانات االت�صال اخلا�صة بجميع الأ�شخا�ص الطبيعيني
واالعتباريني امل�شار �إليهم فـي املادتني ( )7 ، 2من هذه الالئحة  ،و�إخطارهــم باحلــوادث
ب�أ�س ــرع و�سيل ــة عمليــة مثــل الهاتــف �أو الر�سائــل الن�صيــة الق�صيــرة �أو الفاكــ�س �أو الربيــد
الإلكرتوين �أو �أي و�سيلة �أخرى منا�سبة .
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حفـــظ ال�سجـــالت
املــادة ( ) 14
يلتزم املرخ�ص له �أو املقاول �أو �أي �شخ�ص عينه املرخ�ص له بحفظ �سجل للحوادث اخلطرية
والوقائــع اخلطيــرة التــي تــم التبليــغ عنــها مبوجــب �أحكــام هذه الالئحة مبقر العمل ملدة
ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات من تاريخ وقوع �أي منهما  ،على �أن يت�ضمن ال�سجل الآتي :
أ�  -تاريخ ووقت وقوع احلادث �أو الواقعة بال�ساعة والدقيقة .
ب  -بيانات ال�شخ�ص امل�صاب �أو املتوفى  ،مت�ضمنة ما يلي :
 - 1اال�سم الكامل .
 - 2املهنة .
 - 3الو�ضع القانوين (مقيم  ،م�شرتك  ،زائر  ،م�شاهد  ،عامل) .
 - 4طبيعة الإ�صابة .
 - 5ا�سم وعنوان وبيانات االت�صال .
� - 6صورة من البطاقة ال�شخ�صية للعماين  ،و�صورة من بطاقة العمل �أو بطاقة
الإقامة لغري العمانيني .
ال�سمـاح بدخـول املواقـع واالطـالع علـى ال�سجـالت
املــادة ( ) 15
يلتزم مالك �أو �شاغل املكان �أو املوقع �أو العقار الذي وقع فـيه احلادث �أو ال�شخ�ص امل�س�ؤول
عنه بت�سهيل الدخول الفوري ملوظفـي الهيئة املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية �إىل �أي
مكان �أو موقع �أو عقار مطلوب الدخول �إليه بغر�ض التحقيق فـي وقوع �أو �شبهة وقوع
احلادث اخلطري �أو الواقعة اخلط ــرية  ،وتوفـيـ ــر كافـ ــة املعلوم ــات الت ــي تطل ــبها الهي ــئة
ف ــي وقت ــها  ،وال�سماح لهم باالطالع عل ــى كاف ــة ال�سج ــالت الت ــي ق ــد يتطل ــب التحقـ ــيق
فـي احلادث �أو الواقعة االطالع عليها  ،وال�سماح لهم ب�أخذ الن�سخ منها �أو التحفظ عليها .
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واجـب االلتـزام بالتعليمـات الفوريـة للهيئــة
املــادة ( ) 16
يلتزم مالك �أو �شاغل املكان �أو املوقع �أو العقار الذي وقع فـيه حادث خطري �أو واقعة خطرية
باتباع وتنفـيذ �أي تعليمات �أو تو�صيات ت�صدرها الهيئة لتعزيز ال�سالمة �أو حلماية ال�صحة
وال�سالمة .
التحقيـــــــق
املــادة ( ) 17
يلتزم مالك �أو �شاغل املكان �أو املوقع �أو العقار الذي وقع فـيه حادث خطري �أو واقعة خطرية
باال�ستجابــة لطلــب الهيئــة ب�إجــراء حتقــيق فــي احلادثــة واتبـاع وتنفـيـذ كافـة التعليمـات
التي ت�صدرها الهيئة بهذا اخل�صو�ص .
املخالفـــات والعقوبـــات
املــادة ( ) 18
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املقررة فـي قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء
واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه  ،يجوز فر�ض غرامة �إدارية على كل من يخالف �أحكام هذه
الالئحة  ,ال تقل عن (� )١٠٠٠ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )٢٠٠٠٠ع�شرين �ألف ريال
عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة  ،ويعترب تكرارا فـي تطبيق �أحكام هذه
املـادة خمالفة �أحكام هذه الالئحة خالل (� )2سنتني من تاريخ فر�ض الغرامة  ،وفـي حالة
املخالفة امل�ستمرة تفر�ض الهيئة غرامة �إدارية ال تزي ــد عل ــى ( )100مائ ــة ري ــال عمان ــي
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،وبحد �أق�صى ( )٢٠٠٠٠ع�شرون �ألف ريال عماين .
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قـــرار
رقــم 2017/2
ب�إ�صــدار الئحــة الوقايـة مــن خماطــر الأعمــال
والرتكيبــات الأر�ضيــة ذات ال�صلــة بقطــاع الكهربــاء
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ، 2004/78
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ــل فـي �شـ ـ�أن الوقاي ــة م ــن خماط ــر الأعمــال والرتكيبات الأر�ضية ذات ال�صلة بقطاع
الكهربــاء  ،ب�أحكــام الالئحــة املرفقــة .
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 27 :من ربيــع الثانـــي 1438هـ
املوافــــق  26 :من ينايـــــــــــــــــر 2017م
قيـــــ�س بـــــن �سعـــــــود الزكوانــــــــي
املديـر التنفيــذي لهيئة تنظيم الكهرباء
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1182
ال�صادرة فـي 2017/2/19م
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الئحــة الوقايــة مــن خماطـر الأعمــال
والرتكيبــات الأر�ضيــة ذات ال�صلــة بقطــاع الكهربــاء
الف�صــل الأول
�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للعبارات والكلمات الواردة فيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع املرخ�ص لهم  ،وحاملي الإعفاءات  ،والأ�شخا�ص
العاملني فـي �أن�شطة تركيب خطوط الكهرباء الأر�ضية واملعدات املرتبطة بها  ،و�أي �شخ�ص
يقوم ب�أ�شغال بالقرب من خطوط الكهرباء الأر�ضية  ،ويجوز للهيئة ا�ستثناء �أي مرخ�ص
له �أو حامل �إعفاء من االلتزام ببع�ض �أحكام هذه الالئحة .
الف�صــل الثانــي
حمـاية خطـوط الكهربـاء الأر�ضيـة
املــادة ( ) 3
ال يجــوز تركي ــب خطوط الكهرب ــاء الأر�ضي ــة �أو املع ــدات املرتبطــة بـها فـي الأودي ــة �أو �أي
�أماكــن أ�خــرى مــن �ش�أنها �أن تعر�ضها للخطر �إال بعد احل�صول على موافقة مكتوبة م�سبقة
من الهيئة  ،وبعــد الت�أكــد مـن وجــود �ضمانــات منا�سبـة لتوفري احلماية للكابالت واملعدات
املرتبطة بها .
املــادة ( ) 4
يجب �أن يكون ت�صميم وتركيب خطوط الكهرباء الأر�ضية وفقا للموا�صفات الكهربائية
العمانية املتعلقة بت�صميم وتركيب خطوط الكهرباء الأر�ضية املعتمدة .
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املــادة ( ) 5
يجب حماية خطوط الكهرباء الأر�ضية واملو�صالت املرتبطة بها التي تت�ضمن مو�صالت
غيــر مو�صولــة بخــط ت�أريــ�ض بطريقــة ت�ؤدي �إلــى �ضمــان عــدم �إ�ضرار هــذه اخلطوط ب ـ�أي
�شخ�ص �أو خطوط كهرباء �أر�ضية قريبة منها  ،وت�شمل هذه احلماية ما يلي :
أ�  -احلماية امليكانيكية ملو�صالت الربط والو�صالت الطرفية مبو�صل فـي �شبكة جهد
منخف�ض ل�ضمان �سالمة الو�صالت املذكورة .
ب  -و�ضع حاجــز معدنــي مت�ص ــل كهربائي ــا بالأجــزاء الأخــرى مــن خطــوط الكهربــاء
الأر�ضية  ،مو�صول بخط ت�أري�ض .
ويجــب و�ضع حماي ــة خطــوط الكهربــاء الأر�ضيــة واملو�صــالت املرتبطــة بها بطريقة ت�ؤدي
�إىل �ضمــان �أن �أي �أداة �أو آ�لــة من املحتمــل ا�ستخدامهــا فـي املنطقة املجاورة �سوف تتالم�س
مع تلك احلماية قبل مالم�سة �أي مو�صالت غري مو�صولة بخط ت�أري�ض .
الف�صـل الثالـث
تركيـب خطـوط الكهربـاء الأر�ضيـة واملعـدات املرتبطـة بهـا
املــادة ( ) 6
يلتزم املخاطبون ب�أحكام هذه الالئحة قبل البدء ب�إجراء متديد خطوط الكهرباء الأر�ضية
�أو املعدات املرتبطة بها باحل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 7
ال يجــوز ا�ستخــدام معــدات احلفــر الآليــة عنــد �إجــراء متديــد خلطــوط الكهربــاء الأر�ضية
بالقرب من �أي خدمات حتت الأر�ض  ،ويكون احلفر فـي هذه احلالة ب�شكل يدوي باال�ستعانة
مبعدات غري �آلية .
املــادة ( ) 8
مع عدم الإخالل بحكم املــادة ( )7من هذه الالئحة  ،يجب عند القيام ب�أ�شغال بالقرب
مــن خطوط الكهربــاء الأر�ضيــة �أو �أي خطــوط خدمــات �أخــرى حتت الأر�ض اتخاذ كافة
االحتياطات الالزمة ل�ضمان عدم الإ�ضرار بتلك اخلطوط  ،مبا فـي ذلك تكليف م�شرف
مبراقبة تلك الأ�شغال للت�أكد من عدم �إ�ضرارها بتلك اخلطوط .
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املــادة ( ) 9
يجــب �إظهــار م�ســار متديــدات خطــوط الكهربــاء الأر�ضيــة وتو�صيالتهــا بوا�سطــة عالمـات
�إ�سمنتية ظاهرة على �سطح الأر�ض يتم و�ضعها على م�سافات متقاربة ال تزيد على ()30
ثالثني مرتا  ،كما يجب و�ضع هذه العالمات فـي النقاط التي يحدث عندها تغيري الجتاه
م�سار التمديدات .
ويجــب �أن تك ــون ت�صاميــم وطــرق و�ضــع عالم ــات الكاب ــالت منف ــذة  ،وفق ــا مل ــا ه ــو حم ــدد
فـي املوا�صفات الكهربائية العمانية ذات ال�صلة املعتمدة .
الف�صــل الرابــع
تدابيـر الأمـن وال�سالمـة
املــادة ( ) 10
يجب ا�ستخدام طريقة احلفر الأفقي فـي احلاالت التي ت�ستلزم متديد خطوط الكهرباء
الأر�ضية �أو خطوط التحكم حتت الأر�ض ب�شكل يقطع الطرق التي ت�سري عليها املركبات .
املــادة ( ) 11
يجب قبل ال�شروع فـي متديد خطوط الكهرباء الأر�ضية �أو خطوط التحكم حتت الأر�ض
القريبة من الطرق التي ت�سري عليها املركبات �أو التي تتقاطع معها احل�صول على موافقة
م�سبقة من �شرطة عمان ال�سلطانية  ،واجلهات املخت�صة الأخرى.
كما يجب ت�سوير مواقع العمل بطريقة مالئمة ب�أ�شرطة حمراء وبي�ضاء �أو �أي عالمات
حتذيرية منا�سبة  ،بحيث ت�ضيء ب�شكل �ساطع فـي الليل .
املــادة ( ) 12
يجب احل�صول على موافقة �شرطة عمان ال�سلطانية  ،واجلهات املخت�صة الأخرى �إذا تطلب
متديد خطوط الكهرباء الأر�ضية حتويل حركة املرور  ،وفـي هذه احلالة  ،يجب حتويل
م�سار الطريق �إىل م�سار بديل يت�ضمن و�ضع عالمات الطرق والعالمات املرورية  ،وت�شمل
العالمــات التحذيريــة والإ�ضــاءات ح�ســب تعليمــات �شرط ــة عمــان ال�سلطانيــة  ،واجلهــات
املخت�صــة الأخــرى .
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املــادة ( ) 13
�إذا تطلــبت �أعمــال تركيــب خط ــوط الكهرب ــاء الأر�ضيــة حفــر �أر�صفة �أو م�ساحات �أخرى
ت�ستخدم من قبل اجلمهور  ،فيجب ت�سوير مواقع العمل بطريقة مالئمة ب�أ�شرطة حمراء
وبي�ضاء �أو �أي عالمات حتذيرية منا�سبة  ،بحيث ت�ضيء ب�شكل �ساطع فـي الليل حلماية
اجلمهور .
املــادة ( ) 14
يج ــب إ�عــادة الطــرق والأر�صفــة وامل�ساحــات الأخــرى �إلــى حالتهــا ال�سابقــة وجعلهــا �آمنــة ،
فور �إكمال تركيب خطوط الكهرباء الأر�ضية .
كمــا يجــب �إعــادة مواقـع العمــل �إلــى الو�ضع الذي كانت عليه  ،بت�سويتها مب�ستوى الأر�ض
ال�سائد  ،ويجب �إزالــة املــواد الفائ�ضة �أيا كــان نوعهــا مــن مواقــع العمــل  ،والتخلــ�ص منهــا
بطريقة �آمنة .
الف�صــل اخلامــ�س
ال�سجــالت وامل�ستنــدات
املــادة ( ) 15
يجــب االحتفــاظ ب�سجــالت حديثــة جلميــع خطــوط الكهربــاء الأر�ضيــة واملعــدات اخلا�صــة
بتمديد هذه اخلطوط  ،ح�سبما مت تنفيذها فـي الواقع .
ويجــوز للهيئــة  -بنــاء علـى طلــب يقــدم مـن ذوي ال�ش ـ�أن  -الإعفاء من االحتفاظ بهذه
ال�سجالت بالن�سبة خلطوط الكهرباء القائمة امل�شحونة بتيار كهربائي .
املــادة ( ) 16
يجــب الإعــداد واالحتفــاظ بخريط ــة �أو �سل�سل ـ ــة خرائــط تو�ضــح مواقــع جمي ــع خطـ ــوط
الكهرباء الأر�ضية واملعدات التي ميتلكها ذوو ال�ش�أن �أو ي�شغلونها  ،وعمقها حتت الأر�ض ،
ويجوز الإعداد واالحتفاظ باخلرائط املذكورة بو�سائل �إلكرتونية � ،شريطة �إمكانية طباعة
ن�سخ ورقية من هذه اخلرائط �أو جزء منها .
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املــادة ( ) 17
يجب توفري ن�سخ من �أي خريطة معدة �أو حمفوظة  ،وفقا للمادة ( )16من هذه الالئحة
عند طلبها من �أي من :
�أ  -اجلهات احلكومية املخت�صة  ،وفـي هذه احلالة  ،يتعني توفري ن�سخة من اخلريطة
املذكورة �أو جزء منها دون مقابل  ،وذلك خالل ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ
ت�سلم الطلب .
ب  -الأ�شخــا�ص الطبيعييــن واالعتباريــني اخلا�صيــن  ،بنــاء علــى موافقــة الهيئ ــة ،
وبعــد تقديـم طلـب منهــم  ،مبينــا �أ�سبــاب الطلــب .
املــادة ( ) 18
يجب �أن تكون م�سارات خطوط الكهرباء الأر�ضية ومواقع املعدات جلميع الرتكيبات متاحة
بوا�سطة نظام حتديد املواقع العاملي )� ، (GPSأو ب�أي طريقة �أخرى معتمدة لتحديد املواقع
ب�شكل دقيق  ،ويتم �أخذ عمق الكابالت بو�سائل ب�صرية  ،مع الإ�شارة �إىل م�ستوى الأر�ض .
املــادة ( ) 19
يجب الت�أكد من �أن تفا�صيل م�سارات خطوط الكهرباء الأر�ضية وعمقها واملعايري القيا�سية
الفنية للرتكيبات واملعدات حمفوظة بوا�سطة �أنظمة املعلومات اجلغرافية ) ، (GISمبا
فـي ذلك البيانات الآتية :
أ�  -نوع ا�ستخــدام خطــوط الكهربــاء الأر�ضيــة �أو وظيفته ــا  ،وحتديد مواقع التو�صيل
�أو االرتباط لكل خط .
ب  -خريطة امل�سار وموقع خطوط الكهرباء الأر�ضية وعمقها  ،بناء على �إحداثيات
نظام حتديد املواقع العاملي )� ، (GPSأو �أي نظام �آخر معتمد لتحديد املواقع ،
وي�شمل ذلك املواقع التي حتدث فيها �أي تغيريات فـي عمق �أو اجتاه اخلطوط .
ج � -إحداثيات موقع وعمق ورقم التعريف لكل و�صلة خط كهربائي �أر�ضي �أو حفرة
و�صلة  ،وي�شمل ذلك البيانات الفنية للخط �أو الو�صلة .
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د � -إحداثيات موقع وطول وعمق القناة ورقم التعريف لكل قناة  ،بالن�سبة لقنوات
عبور الطرق .
هـ  -موا�صفات خط الكهرباء الأر�ضي  ،وتيار احلمل الت�صميمي الفعلي  ،وقدرة احلمل
الزائد بالن�سبة املئوية .
و  -اخل�صائ�ص الكهربائية خلط الكهرباء الأر�ضي .
املــادة ( ) 20
يج ــب عل ــى املخاطبي ــن ب�أحك ــام ه ــذه الالئح ــة التن�سيــق مع اجلهات املخت�صة للح�صول
عل ــى املوافق ــات املبدئي ــة للم�س ــار املقرتح خلطوط الكهرباء الأر�ضية واملعدات  ،قبل طرح
�أي من املناق�صات اخلا�صة برتكيب �أي خطوط كهرباء �أر�ضية  ،كما يجب  -بعد احل�صول
على املوافقة املبدئية للم�سار املقرتح خلطوط الكهرباء الأر�ضية من اجلهات املخت�صة ،
وفقا للإجراءات ال�سارية فـي هذا ال�ش�أن  -تقدمي ت�صاميم ور�سومات اخلطوط والرتكيبات
�إىل اجلهات املخت�صة  ،للح�صول على املوافقة النهائية  ،ويجب �إعداد كافة تلك التفا�صيل
قبل تقدمي طلب احل�صول على املوافقة على بدء �أعمال احلفر مبدة كافية .
املــادة ( ) 21
يجب حفظ �سجالت مف�صلة وكاملة جلميع االعتمادات واملوافقات التي مت احل�صول عليها
فيما يتعلق برتكيب خطوط الكهرباء الأر�ضية واملعدات وتقدميها للهيئة عند الطلب .
الف�صل ال�ساد�س
التدابيــر االحرتازيــة
املــادة ( ) 22
يجب على احلا�صلني على املوافقة على احلفر مراقبة وحتديد املواقع التي توجد فيها �أي
خدمات بالقرب �أو تتقاطع مع �أماكن احلفر لتفادي الإ�ضرار بتلك اخلدمات  ،كما يجب
عليهم عند القيام ب�أعمالهم بذل العناية واالهتمام الالزمني  ،واتخاذ كافة االحتياطات
بغر�ض جتنب التلف لأي خطوط كهرباء �أر�ضية �أو �أي خدمات خا�صة باملرافق الأخرى .
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املــادة ( ) 23
فـي حالة تعر�ض �أي خطوط كهرباء �أر�ضية �أو �أي خدمــات لل�ضــرر ب�سب ــب احلف ــر  ،ف�إن ــه
يتعني على ال�شخ�ص املخطئ �إعادة احلال �إىل ما كان عليه فـي �أقرب وقت ممكن .
املــادة ( ) 24
يجــب �إخطــار الهيئــة ب ـ�أي �أ�ضــرار تتع ــر�ض لهــا خطــوط الكهربــاء الأر�ضيــة  ،كمــا يجــب
على املرخ�ص لهم  ،وحاملي الإعفاءات �إخطار الهيئة فـي حالة ت�سببهم ب�أي �أ�ضرار تلحق
بخطوط اخلدمات الأخرى .
املــادة ( ) 25
يجب �إخطار الأ�شخا�ص القريبني من �أي �أ�شغال مت�صلة باحلفر خلطوط الكهرباء الأر�ضية
بتلك الأ�شغال بوا�سطة الن�شر �أو الزيارات �أو �أي و�سيلة �أخرى يتحقق بها علم ذوي ال�ش�أن ،
وذلك قبل ال�شروع فـي احلفر بوقت منا�سب .
الف�صـل ال�سابـع
العقوبــات
املــادة ( ) 26
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املقررة فـي قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء
واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه  ،يجوز فر�ض غرامة �إدارية على كل من يخالف �أحكام هذه
الالئحة  ,ال تقل عن (� )١٠٠٠ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )٢٠٠٠٠ع�شرين �ألف ريال
عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة  ،ويعترب تكرارا فـي تطبيق �أحكام هذه
املـادة خمالفة �أحكام هذه الالئحة خالل (� )2سنتني من تاريخ فر�ض الغرامة  ،وفـي حالة
املخالـفـة امل�ستمــرة  ،تفــر�ض الهيئــة غرامــة �إداري ــة ال تزيــد علــى ( )١٠٠مائ ــة ريــال عماين
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،وبحد �أق�صى ( )٢٠٠٠٠ع�شرون �ألف ريال عماين .
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بلديـــة م�سقــــط
قـــرار
رقـــم 2017/55
ب�شـ�أن حتديـد اجلـزاءات الإداريـة علـى خمالفـات بلديـة م�سقـط
ا�ستنادا �إىل قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
و�إىل الأمر املحلي رقم  97/32ب�ش�أن حماية املرافق التابعة لبلدية م�سقط ،
و�إىل الأمر املحلي رقم  2001/1فـي �ش�أن تنظيم الأ�سواق مبحافظة م�سقط ،
و�إىل الأمر املحلي رقم  2006/1ب�ش�أن وقاية ال�صحة العامة ،
و�إىل لوائح اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة ال�صادرة
بالقرار الإداري رقم ، 2011/168
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
توقع اجلزاءات الإدارية على خمالفة الأوامر املحلية �أرقام 2006/1 ، 2001/1 ، 97/32
والقرار الإداري رقم  2011/168امل�شار �إليها  ،وفقا للجدول املرفق  ،وفـي حالة عدم االلتزام
بت�صحيح املخالفة بعد توقيع اجلزاء املقرر تفر�ض غرامة �إدارية  ،مقدارها ( )50خم�سون
رياال عمانيا عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة ملدة (� )60ستني يوما  ،وفـي حال ا�ستمرارها
يلغى الرتخي�ص مع عدم ال�سماح للمخالف ب�إ�صدار ترخي�ص جديد �إال بعد انق�ضاء ()6
�ستة �أ�شهر من تاريخ الإلغاء .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�ش ــر هــذا الق ــرار ف ــي اجلري ــدة الر�سمي ــة  ،ويعم ــل ب ــه بعــد انق�ض ــاء ( )30ثالثيــن يومــا
مــن تاري ــخ ن�ش ــره .
�صدر فـي 1438 / 6 /17 :هـ
املوافــــق 2017 / 3 / 16 :م

املهند�س /حم�سن بن حممد ال�شيخ
رئيـ ـ ـ ــ�س بلدي ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ــط

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1187
ال�صادرة فـي 2017/3/26م
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جـــــدول
اجلـزاءات الإداريـة علـى خمالفـات بلديـة م�سقـط

1
2
3
4

5

أ�  -ممار�سـة الن�شـاط دون احل�صـول علـى ترخيـ�ص بلـدي :
غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة
ريال عماين  ،والوقف عن العمل
املحالت التجارية
حلني ا�ستخراج الرتخي�ص
غرامة مقدارها ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،والوقف عن العمل
الأن�شطة ال�صناعية الب�سيطة
حلني ا�ستخراج الرتخي�ص
غرامة مقدارها (� )400أربعمائة
امل�سالخ  ،مزارع تربية الدواجن ،
ريال عماين  ،والوقف عن العمل
حظائر احليوانات
حلني ا�ستخراج الرتخي�ص
غرامة مقدارها (� )1000ألف ريال عماين ،
امل�صانع  ،املن�ش�آت ال�سياحية  ،املراكز
والوقف عن العمل
التجارية  ،املخازن  ،مقاهي ال�شي�شة
حلني ا�ستخراج الرتخي�ص
غرامة مقدارها ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،و�إتالف الوجبات
القيام ب�إعداد
فـي حالة ثبوت عدم �صالحيتها ،
وجبات الوالئم واملنا�سبات
والوقف عن العمل حلني ا�ستخراج الرتخي�ص
ب  -عـدم جتديــد الرتخيــ�ص البلــدي :

1

املحالت التجارية

غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
والوقف عن العمل حلني جتديد الرتخي�ص

2

الأن�شطة ال�صناعية الب�سيطة

غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة
ريال عماين  ،والوقف عن العمل
حلني جتديد الرتخي�ص
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تابـــــع  :جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
3

امل�سالخ  ،مزارع تربية الدواجن ،
حظائر احليوانات

4

امل�صانع  ،املن�ش�آت ال�سياحية  ،املراكز
التجارية  ،املخازن  ،مقاهي ال�شي�شة

ج

ممار�سة ن�شاط بخالف
املرخ�ص به

غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة
ريال عماين  ،والوقف عن العمل
حلني جتديد الرتخي�ص
غرامة مقدارها ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،والوقف عن العمل
حلني جتديد الرتخي�ص
غرامة مقدارها ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،ووقف الن�شاط غري املرخ�ص به

�إجراء �أي تعديالت
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
د تتعار�ض مع اال�شرتاطات ال�صحية
و�إعادة الو�ضع �إىل ما كان عليه قبل التعديل
دون موافقة البلدية
نقل الن�شاط من حمل �إىل �آخر غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
هـ
و�إلغاء الرتخي�ص ال�سابق
دون احل�صول على ترخي�ص بلدي
عدم و�ضع الرتخي�ص �أو دفرت
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
و
الزيارات فـي مكان بارز باملحل
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
النقل �أو التوزيع
ز
عن طريق �سيارات غري مرخ�صة والوقف عن العمل حتى ت�صحيح املخالفة
ح
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
غلق املحل لتجنب التفتي�ش
غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة
�إعادة فتح املحل قبل انتهاء فرتة
ط
ريال عماين  ،و�إعادة غلق املحل
الغلق بدون موافقة البلدية
�إىل حني انتهاء فرتة الغلق
عدم متكني موظفـي البلدية
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
ي املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
وغلق املحل ملدة ( )3ثالثة �أيام
من �أداء عملهم
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ك  -خمالفــات العامليــن :
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
ممار�سة العامل للن�شاط دون
 1احل�صول على �شهادة �صحية �سارية
ووقف العامل عن العمل
حلني احل�صول على ال�شهادة ال�صحية
املفعول �صادرة من اجلهة املخت�صة
ممار�سة العامل لن�شاط خمالف وقف العامل عن العمل  ،و�إحالته �إىل اجلهة
2
ملهنته املو�ضحة فـي بطاقة �إقامته املعنية التخاذ الإجراءات القانونية ب�ش�أنه
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
وجود عامل تظهر عليه
ووقف العامل عن العمل
3
�أعرا�ض مر�ضية �أو جروح
حلني �شفائه مبوجب تقرير طبي
غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
 4عدم االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية
وااللتزام الفوري بتنفيذ املطلوب
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
عدم االلتزام بزي العمل �أو لب�س
5
ومينح مهلة ال تزيد على ( )3ثالثة �أيام
اخلوامت واحللي فـي �أثناء العمل
لت�صحيح املخالفة
ممار�سة عادات غري �صحية
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
6
فـي �أثناء العمل (كالتدخني)
 7هروب العامل فـي �أثناء التفتي�ش غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين
ل  -خمالفات املحالت (التجارية واملهنية وال�صناعية والرتفيهية وال�صحية) ومرافقها :
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
عدم �إجراء ال�صيانة الالزمة
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ( )5خم�سة
1
�أيام لت�صحيح املخالفة  ،وفـي حالة عدم
للمحالت ومرافقها
التقيد يغلق املحل ملدة (� )7سبعة �أيام
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2

3

4

5

6

7

غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ( )5خم�سة
عدم توفري التهوية
�أيام لت�صحيح املخالفة  ،وفـي حالة عدم
�أو الإ�ضاءة املنا�سبة
التقيد يغلق املحل ملدة ( )3ثالثة �أيام
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
القيام بتعديالت فـي ت�صميم
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ( )5خم�سة
املبنى الداخلي �أو اخلارجي
�أيام لت�صحيح املخالفة  ،وفـي حالة عدم
دون موافقة البلدية
التقيد يغلق املحل ملدة ( )5خم�سة �أيام
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ( )3ثالثة
عدم توفري
�أيام لت�صحيح املخالفة  ،وفـي حالة عدم
م�صدر للمياه ال�صاحلة لل�شرب
التقيد يغلق املحل ملدة ( )3ثالثة �أيام
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
عدم توفري �صندوق �إ�سعافات �أولية
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ( )3ثالثة
مزود بامل�ستلزمات الطبية الالزمة
�أيام لت�صحيح املخالفة
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
عدم توفري م�صدر للمياه ال�ساخنة ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ( )5خم�سة
�أيام لت�صحيح املخالفة
عدم �إجراء �صيانة
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
�أو عدم �صالحية ثالجات وخزانات ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ( )5خم�سة
مياه ال�شرب ومتديداتها
�أيام لت�صحيح املخالفة
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8

عدم مكافحة احل�شرات والقوار�ض
�أو عدم اتخاذ التدابري الالزمة ملنع
دخولها

9

عدم توفري
�أدوات الأمن وال�سالمة

10

عدم االهتمام بالنظافة العامة
داخل وخارج املحل ونظافة وترتيب
الأجهزة والأدوات امل�ستخدمة

11

عدم �صيانة تو�صيالت �أو خزانات
ال�صرف ال�صحي �أو تركها مك�شوفة

12

عدم �صالحية
الأجهزة امل�ستخدمة

غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ( )3ثالثة
�أيام لت�صحيح املخالفة  ،وفـي حالة انت�شار
احل�شرات �أو القوار�ض يغلق املحل ملدة ()5
خم�سة �أيام
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ( )3ثالثة
�أيام لت�صحيح املخالفة  ،وفـي حالة عدم
التقيد يغلق املحل ملدة ( )3ثالثة �أيام
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ()3
ثالثة �أيام لت�صحيح املخالفة
غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة ريال
عماين  ،ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ()5
خم�سة �أيام لت�صحيح املخالفة  ،وفـي حالة
عدم التقيد يغلق املحل ملدة ( )3ثالثة �أيام
غرامــة مقدارها ( )30ثالثون رياال عمانيا ،
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ()5
خم�سة �أيام لت�صحيح املخالفة

ا�ستخدام �أدوات فـي ممار�سة الن�شاط غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ()5
 13م�صنوعــة من مادة قابل ــة لل�ص ــد�أ
خم�سة �أيام لت�صحيح املخالفة
�أو التفاعل مع الأغذية وامل�شروبات
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14

15

16

17

18

19

غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
عــدم �صالحيــة
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ()5
مر�شح املياه و�أنابيب التو�صيل
خم�سة �أيام لت�صحيح املخالفة
عدم نظافة الأ�سطح املالم�سة
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
للغذاء �أو ا�ستخدام منظفات
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ()3
ومطهرات ت�ؤثر على املواد الغذائية ثالثة �أيام لت�صحيح املخالفة  ،وفـي حالة
ومياه ال�شرب
عدم التقيد يغلق املحل ملدة ( )3ثالثة �أيام
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
�ســوء التخلــ�ص
بالن�سبة للمحالت التجارية  ،وغرامة
مــن النفايــات
مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا بالن�سبة
لو�سيلة النقل  ،مع �إزالة �أ�سباب املخالفة
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
بالن�سبة للمحالت التجارية  ،وغرامة
ت�سرب املياه
مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
فـي ال�شوارع والأماكن العامة
بالن�سبة لو�سيلة النقل  ،مع �إزالة �أ�سباب
املخالفة
غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة ريال عماين ،
خمالفة موا�صفات وا�شرتاطات
و�إتالف ما يثبت ف�ساده �أو عدم �صالحيته
التعبئة والنقل للمواد الغذائية
لال�ستهالك الآدمي
تداول مواد غذائية منتهية
ال�صالحي ــة �أو حمظـ ــورة
�أو مغ�شو�شة �أو غري �صاحلة
لال�ستهالك الآدمي
بالن�سبة للمحالت التجارية

غرامة مقدارها (� )1000ألف ريال عماين ،
و�إتالف املـادة الغذائية ،
وغلق املحل ملـدة ( )3ثالثة �أيام
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تداول مواد غذائية منتهية
ال�صالحيـ ــة �أو حمظ ـ ــورة
�أو مغ�شو�شة �أو غري �صاحلة
 20لال�ستهالك الآدمي بالن�سبة مل�صانع
الأغذية وامل�سالخ وخمازن املواد
الغذائية وحمالت �إعادة التعبئة
ومراكز الت�سوق

غرامة مقدارها (� )4000أربعة �آالف
ريال عماين  ،و�إتالف املـادة الغذائية ،
مع غلق املحل ملدة ال تقل عن ()5
خم�سة �أيام حتى �إزالة �أ�سباب املخالفة

21

ترويج مواد غذائية
دون موافقة البلدية

غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة
ريال عماين  ،و�إتالف املـادة الغذائية
فـي حالة ثبوت عدم �صالحيتها

22

بيع وتداول منتجات غذائية
�أعدت فـي �أماكن غري مرخ�صة

غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة
ريال عماين  ،و�إتالف املــادة الغذائية

بيع وتداول �أغذية مطبوخة خمزنة
من اليوم ال�سابق وحمفوظة
23
بطريقة غري �صحية
24

عدم توفري جهاز حفظ امل�أكوالت
ال�ساخنة �أو الباردة
�أو عدم �صالحيته �أو عدم ت�شغيله

25

ع ــدم توفيـ ــر �أرفـ ــف
�أو دوال ـيـ ــب �أو ثالج ــات
مالئم ــة للتخزي ـ ــن �أو العـ ــر�ض

غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
و�إتالف الأغذية
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
ومينح مهلة ملـدة ال تزيد على ()3
ثالثة �أيام لت�صحيح املخالفة
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
على كل �شرط غري متوفر  ،ومينح مهلة
ملدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أيام
لت�صحيح املخالفة
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26

27
28
29

30

31

عدم االلتزام بتخزين �أو عر�ض
غرامة مقدارها ( )100مائة
الأغذية فـي درجات احلرارة املنا�سبة ,
ريال عماين  ،و�إتالف ما يثبت عدم
املطبوخة ( )64درجة مئوية ,
�صالحيته لال�ستهالك الآدمي
الباردة (� 10إىل  )4درجة مئوية ,
املجمدة (� 1-إىل  )40-درجة مئوية
حفظ املواد الغذائية
غرامة مقدارها ( )30ثالثون رياال عمانيا ،
فـي عبوات غري خم�ص�صة
و�إتالف العبوات مبحتوياتها
حلفظ الأغذية
�إعادة جتميد
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
املواد الغذائية بعد �إذابتها
و�إتالف املـادة الغذائية
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
عدم توفري ثالجة تربيد
لعر�ض اللحوم والدواجن
ومينح مهلة ملـدة ال تزيد على ()3
والأ�سماك الطازجة
ثالثة �أيام لت�صحيح املخالفة
غرامة مقدارها (� )2000ألفا ريال عماين ،
وغلق املحل ملدة ال تزيد على ( )10ع�شرة
�أيام مع �إزالة �أ�سباب املخالفة ،
الت�سبـب فــي حـدوث
وفـي حال تكرار املخالفة خالل مدة
حالــة ت�سمــم غذائــي
الرتخي�ص ت�ضاعف الغرامــة  ،ويلغ ــى
الرتخيـ ــ�ص  ،وال مينح مرة �أخرى �إال بعد
مرور (� )6ستة �أ�شه ــر من تاريخ الإلغاء
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
عــدم الف�صــل
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ( )3ثالثة
بني املراحل املختلفة لإعداد الأطعمة
�أيام لت�صحيح املخالفة
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32

اخللط بني الأغذية
النيئة واملطبوخة

غرامة مقدارها ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،و�إتالف ما يثبت عدم
�صالحيته لال�ستهالك الآدمي

33

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

غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
والوقف الفوري عن ا�ستخدام م�صدر املياه
�إىل حني ت�صحيح املخالفة

34

عدم مطابقة الأغذية للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة �أو ثبوت عدم
�صالحيتها خمربيا

غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة
ريال عماين  ،و�إتالف الأغذية املخالفة

35

وج ــود م ــواد �ضـ ــارة �أو ق ــوار�ض
�أو ح�شرات �أو �آثارها �أو �أي من �أطوارها
�أو ف�ضالتها فـي املــادة الغذائية

غرامة مقدارها ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،و�إتالف املـادة الغذائية ،
وغلق املحل ملدة ( )3ثالثة �أيام

36

عدم االهتمام
بنظافة الأغذية املعرو�ضة

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

37

عدم الف�صل بني �أدوات التنظيف
والتعقيم واملواد الغذائية

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

38

عدم توفري ال�صابون ال�سائل
وو�سائل التجفيف املنا�سبة

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

39

�إذابة املواد الغذائية املجمدة
بطريقة غري �صحية

غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين
و�إتالف املـادة الغذائية
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41
42
43
44

45

46

47
48

غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ()3
ات�صال �سكن العمال باملحل
ثالثة �أيام لت�صحيح املخالفة
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
عدم �صالحية الزيت
و�إتالف الزيت امل�ستخدم
امل�ستخدم فـي الطبخ
عدم توفري وا�ستخدام من�شار غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ()3
كهربائي لتقطيع اللحوم املجمدة
ثالثة �أيام لت�صحيح املخالفة
مبحالت بيع اللحوم
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
بيع حلوم جمهولة امل�صدر
و�إتالف اللحوم
غرامة مقدارها ( )100مائة
ذبح حيوانات �أو دواجن
ريال عماين  ،و�إتالف ما يثبت عدم
فـي �أماكن غري مرخ�صة لهذا الغر�ض
�صالحيته لال�ستهالك الآدمي
عدم التقيد بالأوزان املعتمدة
غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
للدواجن املذبوحة بامل�سلخ
وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة
واملربدة باملحالت
عدم االلتزام باال�شرتاطات
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
واملوا�صفات ال�صحية اخلا�صة
وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة
مب�سالخ الدواجن
عدم االلتزام بو�ضع ثلج كاف
غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
على الأ�سماك �أو عدم ا�ستخدام
وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة
برادات لعر�ضها
و�إتالف الكميات غري ال�صاحلة
عدم االلتزام بنقل خملفات الذبح
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
بامل�سالخ �أوال ب�أول
-1038-

تابـــــع  :جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
49

50
51
52
53
54
55

56

غرامة مقدارها ( )50خم�سون
ذبح احليوان قبل �إجراء
رياال عمانيا  ،و�إتالف ما يثبت عدم
الفح�ص الظاهري عليه من قبل
�صالحيته لال�ستهالك الآدمي
الطبيب/الفني البيطري
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
نزع �أجزاء من الذبيحة قبل فح�صها
و�إتالف الذبيحة فـي حال عدم التمكن
من قبل الطبيب/الفني البيطري
من حتديد �صالحيتها لال�ستهالك الآدمي
عدم االلتزام مبواعيد الذبح
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
بامل�سلخ املقررة من قبل البلدية
عدم االلتزام بالطاقة الإنتاجية غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ()10
امل�صرح بها فـي الأن�شطة البيطرية
(مزارع الدواجن وحظائر احليوانات)
ع�شرة �أيام لت�صحيح املخالفة
عدم التزام ال�شركة امل�شغلة
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
بر�سوم الذبح املقررة فـي امل�سالخ
بيع الدواجن احلية
غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا
فـي الأ�سواق والأماكن العامة
عدم االلتزام باال�شرتاطات ال�صحية
اخلا�صة بنقل الذبائح من امل�سالخ غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
�إىل املحالت التجارية
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
�إذابة اللحوم املجمدة
وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة ،
وبيعها على �أنها طازجة
و�إتالف اللحوم
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57

بيع حلوم غري خمتومة بختم
البلدية �أو عدم وجود البيانات
التعريفية اخلا�صة بالذبيحة

58

تعليق الذبائح خارج
�أجهزة التربيد �أو التجميد

ع ـ ــدم عـ ـ ــزل احليوانـ ــات املري�ض ـ ــة
59
فـي حظائر احليوانات
60

عـ ـ ــدم ف�صـ ـ ــل مواق ـ ــع تخزيـ ـ ــن
�أو حت�ضي ــر �أو �إعــداد حل ــوم
اخلنزير وم�شتقاتها

61

حفظ وتخزين املواد الغذائية
بطريقة تعيق عملية التفتي�ش

غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
وف ــي حال ــة التك ــرار ت�ضاعــف الغرام ــة ،
و�إتالف اللحوم
غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة ،
و�إتالف اللحوم فـي حالة ثبوت عدم
�صالحيتها لال�ستهالك الآدمي
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة ،
وغلق احلظرية ملدة ( )3ثالثة �أيام
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة
غرامة مقدارها ( )25خم�سة وع�شرون
رياال عمانيا  ،ومينح مهلة ملدة ال تزيد
على ( )5خم�سة �أيام لت�صحيح املخالفة
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
وغلق املحل ملدة ( )5خم�سة �أيام

الت�صرف بالأغذية
62
املتحفظ عليها من قبل البلدية
وجود ت�سرب �أو طفح
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
ملياه ال�صرف ال�صحي
63
وغلق املحل ملدة ( )3ثالثة �أيام
بداخل �أي مرفق من مرافق املحل
م  -خمالفــات ال�صحــة الوقائيــة
عدم االلتزام باال�شرتاطات ال�صحية غرامة مقدارها (� )70سبعون رياال عمانيا ،
1
و�إتالف الأدوات غري ال�صاحلة
اخلا�صة باحلالقة
-1040-

تابـــــع  :جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
2
3
4
5

6

غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
عدم توفري
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ()5
�أو ت�شغيل جهاز التعقيم
خم�سة �أيام لت�صحيح املخالفة
ا�ستخدام م�ستح�ضرات جتميل غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
و�إتالف امل�ستح�ضرات واملواد املخالفة
�أو مواد كيميائية غري م�سموح بها
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
ا�ستخدام �أجهزة طبية
وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة
غري م�صرح بها
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
عدم توفري غ�ساالت كهربائية
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ()5
لغ�سيل املالب�س
خم�سة �أيام لت�صحيح املخالفة
غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
عــدم توفيــر مكــان خم�ص�ص منا�سب
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ()5
حلفظ املالب�س املغلفة واملعلقة
خم�سة �أيام لت�صحيح املخالفة

7

عدم تغطية طاوالت كي املالب�س
بغطاء �أبي�ض ونظيف

غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،
ومينـح مهلـة ملــدة ال تزيد على ()5
خم�سة �أيام لت�صحيح املخالفة

8

عدم االلتزام بدرجات احلرارة
املنا�سبة لنقل املواد الغذائية

غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا

عدم ا�ستخدام �أدوات الوقاية الالزمة
 9لعملية خلط الكلور فـي �آبار ال�شرب
وحمطات ال�صرف ال�صحي
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11
12

13

14

15

16

غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة
عدم تركيب جهاز حقن الكلور
ريال عماين  ،و�إيقاف �ضخ املياه
على �آبار ال�شرب
�إىل �أن يتم توفري اجلهاز
�ضخ مياه ال�شرب رغم تعطل جهاز غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
حقن الكلور �أو نفاذ مادة الكلور و�إيقاف �ضخ املياه �إىل حني ت�صحيح املخالفة
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
عدم تغطية البئر بغطاء معدين
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ()5
حمكم  ،متحرك وغري قابل لل�صد أ�
خم�سة �أيام لت�صحيح املخالفة
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ()5
عدم االلتزام ب�صيانة �آبار ال�شرب
خم�سة �أيام لت�صحيح املخالفة
غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
عدم توفري خزان علوي
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ()5
فـي �أماكن بيع مياه ال�شرب
خم�سة �أيام لت�صحيح املخالفة
عدم ا�ستبدال ملحقات ال�شي�شة
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
بعد كل ا�ستعمال �أو ا�ستخدام
وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة
فحم �صناعي
غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة
تقدمي ال�شي�شة
ريال عماين  ،وااللتزام الفوري بالتوقف
ملن تقل �أعمارهم عن ()18
عن تقدمي ال�شي�شة ملن تقل �أعمارهم
ثمانية ع�شر عاما
عن ( )18ثمانية ع�شر عاما
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2

3
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7

8

ن  -املخالفـات ال�ضـارة بالبيئـة :
عدم التخل�ص من الزيوت امل�ستعملة
غرامة مقدارها
بطريقة �صحية و�سليمة
( )100مائة ريال عماين
ا�ستمرار العمل �إىل ما بعد غروب
غرامة مقدارها
ال�شم�س فـي ور�ش حلام املعادن
( )100مائة ريال عماين
الواقعة على ال�شوارع العامة
والتجمعات ال�سكنية
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
عدم توفري جهاز ف�صل الزيوت
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ()5
فـي مغا�سل وور�ش �إ�صالح ال�سيارات
خم�سة �أيام لت�صحيح املخالفة
غرامة مقدارها ()50
�إيقاف ال�سيارات املراد �صيانتها
خم�سون رياال عمانيا لكل �سيارة
و�إ�صالحها خارج حدود الور�شة
ترك الأدوات واملواد امل�ستخدمة غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
فـي العمل خارج حدود املحل
وااللتزام الفوري بت�صحيح املخالفة
عدم االلتزام بتغيري الزيوت
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين
فـي الأماكن املخ�ص�صة
عر�ض مركبات الإيجار فـي الطرق
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
�أو اجل�سور �أو ممرات امل�شاة
على كل �سيارة
�أو املواقف العامة �أو امليادين العامة
غرامة مقدارها ( )50خم�سون
النقل عن طريق
رياال عمانيا  ،والوقف عن العمل
و�سيلة نقل غري مرخ�صة
حلني ا�ستخراج الرتخي�ص
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9

ا�ستعمال و�سيلة النقل فـي �أغرا�ض غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
وااللتزام بالأغرا�ض املرخ�ص بها
غري املرخ�ص بها

10

عدم االهتمام
بنظافة و�صيانة و�سائل النقل

غرامة مقدارها ( )30ثالثون رياال عمانيا ،
ومينح مهلة ملدة ال تزيد على ()3
ثالثة �أيام لت�صحيح املخالفة

11

تفريغ املياه
فـي الأماكن غري املخ�ص�صة لها

غرامة مقدارها ()300
ثالثمائة ريال عماين
غرامة مقدارها ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ,وفـي حالة التكرار
ت�ضاعف الغرامة

تفريغ ناقالت مياه ال�صرف ال�صحي
12
فـي الأماكن غري املخ�ص�صة لها

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

13

التخل�ص من خملفات ال�سيارة
فـي الأماكن غري املخ�ص�صة لها

14

التعامل مع النفايات ال�سائلة
من خالل تنظيف ال�سيارات  ،غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة
�أو و�سائل النقل الأخرى فـي غري
الأماكن امل�سموح بها من البلدية

تغيري مواقع حاويات جمع النفايات غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
دون موافقة البلدية �أو �إحلاق
15
وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة ،
ال�ضرر بها كاحلرق والإتالف
و�إلزام املخالف بدفع قيمة احلاوية
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غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
16

التخل�ص من النفايات

وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة ،

فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لها

ومينح املخالف مهلة ملدة ( )1يوم واحد
لنقل النفايات �إىل الأماكن املخ�ص�صة لها

رمي النفايات فـي الأرا�ضي الف�ضاء
�( 17سواء �أكانت م�سورة �أم غري م�سورة)
�أو ال�ساحات املفتوحة �أو الأودية

18

19

20

غرامة مقدارها (� )1000ألف ريال عماين ،
وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة ،
ومينح املخالف مهلة ملدة ( )1يوم واحد
لنقل النفايات �إىل الأماكن املخ�ص�صة لها

رمي الأنقا�ض والأ�شجار

غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،

وبقايا الأثاث والأجهزة الكبرية

وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة ،

وما �شابهها بجوار حاويات

ومينح املخالف مهلة ملدة ( )1يوم واحد

جمع النفايات

لنقل النفايات �إىل الأماكن املخ�ص�صة لها

�إلقـ ــاء جثـ ـ ــث �أو روث احليوانـ ــات

غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،

�أو الأ�سم ــدة فـ ــي الأماك ــن العامـ ــة

وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة ،

�أو حاويات جمع النفايات

ومينح املخالف مهلة ملــدة ( )1يوم واحــد

�أو بجوارها

لت�صحيح املخالفة

العبث مبحتويات

غرامة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا ،

حاويات جمع النفايات

وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة
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�إيقاف �شاحنات �شفط مياه املجاري
والوق ــود واملع ــدات الثقيـلة
21

فـي الأحياء ال�سكنية �أو الأماكن

غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة

العامة �أكرث من املدة الالزمة
لل�شفط �أو التحميل �أو التفريغ
22

23

24

25

دخول مواقع التخل�ص من النفايات غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
دون احل�صول على موافقة البلدية

وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة

تربية احليوانات �أو الدواجن

غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،

فـي الأماكن املعدة لل�سكن

ومينح املخالف مهلة ملدة ()3

دون موافقة البلدية

ثالثة �أيام لت�صحيح املخالفة

عدم تقيد مالك �أو �شاغل العقار

غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،

ب�أعمال النظافة العامة

ومينح مهلة ملدة ( )3ثالثة �أيام لإنهاء املخالفة ،

ومكافحة الآفات

وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة

عدم تقيد مالك املباين متعددة

غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة

الطوابق ب�أعمال النظافة العامة

ريال عماين  ،ومينح مهلة ملدة ()3

ومكافحـ ــة الآف ــات والتخل ــ�ص

ثالثة �أيام لإنهاء املخالفة ،

مــن النفايات بطريقة �سليمة

وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة
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جتفيف الأ�سماك فـي الأحياء
 26ال�سكنية �أو ال�شواطئ �أو على �أ�سطح
املنازل �أو �أي مكان عام

27

غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
ومينح مهلة ملدة ( )3ثالثة �أيام
لإنهاء املخالفة  ،وفـي حالة التكرار
ت�ضاعف الغرامة

وجود ت�سربات مياه املجاري ،
�أو عدم �صيانة خطوط الت�صريف غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
من املبنى ال�سكني �إىل الطرقات ومينح مهلة ملدة ( )1يوم واحد لإنهاء املخالفة ،
وامليادين العامة �أو الأرا�ضي
وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة
�أو امل�ساكن املجاورة

وجـ ــود ت�سربـ ــات ميـ ــاه املجـ ــاري ،
غرامة مقدارها (� )1000ألف ريال عماين ،
�أو عدم �صيانة خطوط الت�صريف
وفـي حال التكرار تفر�ض غرامة مقدارها
28
من املبنى ( التجاري  ،ال�سكني
( )3000ثالثة �آالف ريال عماين ،
التجــاري  ،ال�صناعي  ،ال�سياحي )
ومينح مهلة ملدة ( )1يوم واحد لإنهاء املخالفة
�إىل ال�شوارع �أو ال�ساحات العامة
عدم التزام املقاول بتغطية خزانات غرامة مقدارها ( )200مائتا ريال عماين ،
املياه امل�ستخدمة فـي �أعمال البناء
ومينح مهلة ملدة ( )3ثالثة �أيام لإنهاء املخالفة ،
29
�أو خزانات ومتديدات ال�صرف
وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة
ال�صحي اخلا�صة ب�سكن العمال
عدم التزام ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة امل�س�ؤولة عن املجمعات
غرامة مقدارها ( )300ثالثمائة ريال عماين ،
التجارية وال�سكنية املتعددة الطوابق
ومينح مهلة ملدة ( )3ثالثة �أيام لإنهاء املخالفة ،
30
واملن�ش�آت الفندقية بتوفري حاويات
وفـي حالة التكرار ت�ضاعف الغرامة
نقل النفايات �أو عدم نقل النفايات
�إىل الأماكن املخ�ص�صة لها �أوال ب�أول
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تابـــــع  :جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط

31

32

33
34

35
36

عدم �إزالة خملفات البناء
غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
�أو الرتميم � ،أو �إلقا�ؤها فـي �أرا�ضي
وفـي حال التكرار تفر�ض غرامة مقدارها
الغري �أو الأماكن العامة �أو نقل
( )300ثالثمائة ريال عماين  ،ومينح مهلة
الأتربة من غري الأماكن
ملدة ( )1يوم واحد لإنهاء املخالفة
املخ�ص�صة لذلك
غرامة مقدارها (� )1000ألف ريال عماين ،
ت�سرب املواد النفطية وما فـي حكمها
وفـي حال التكرار تفر�ض غرامة مقدارها
�إىل ال�ش ــوارع من ناقــالت النف ــط
( )5000خم�سة �آالف ريال عماين
�أو من حمطــات الوقــود
مع معاجلة الأ�ضرار وامل�شاكل البيئية فورا
ا�ستغالل مياه ال�صرف ال�صحي غرامة مقدارها ( )100مائة ريال عماين ،
و�إنهاء املخالفة فورا
غري املعاجلة لأغرا�ض الري
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
وجود ب�ؤر توالد احل�شرات
و�إعطاء مهلة ( )3ثالثة �أيام
والقوار�ض داخل املنزل
لإنهاء �أ�سباب املخالفة
وعدم اتخاذ �إجراءات الوقاية
غرامة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
ترك املركبات املهملة
تفر�ض بعد مرور ( )30ثالثني يوما
فـي املواقف العامة
من تاريخ و�ضع املل�صق التنبيهي على ال�سيارة
غرامة مقدارها ()20
الب�ص ــق
ع�شرون رياال عمانيا
ف ــي الأماكــن العامــة

�إيقاد النار حتت الأ�شجار �أو مكان
معد للتنزه �إذا �أدت �إىل ت�شويه
37
�أو الإ�ضرار به �أو م�ضايقة اجلمهور
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غرامة مقدارها ()20
ع�شرون رياال عمانيا

قــــرار
رقــــم 2017/104
ب�شـ�أن تنظيـم ومراقبـة مركبـات نقـل النفايـات
ا�ستنادا �إىل قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
و�إىل الأمر املحلي رقم  2006/1ب�ش�أن وقاية ال�صحة العامة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
فـي تطبيق �أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املحدد قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1البلديـــة :
بلديـ ــة م�سقـ ــط .
 - 2الرتخيـــ�ص :
املوافقة الكتابية ال�صادرة من البلدية للمرخ�ص له بال�سماح له مبمار�سة ن�شاط نقل
النفايات .
 - 3املرخــ�ص لـه :
ال�شخ�ص الطبيعي � ،أو املعنوي الذي �صدر له الرتخي�ص .
 - 4اجلهـــاز :
جهــاز مراقبـة ور�صـد وتتبـع املركبات با�ستخدام  -تكنولوجيــا � -أنظمــة حتديــد املواقع
(مثل نظام  ، )GPSعرب �أنظمة �أو �شبكات االت�صاالت املرخ�صــة �أو امل�صــرح بها من قبل
اجلهات املخت�صة .
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املــادة الثانيــــة
ال يجوز ممار�سة ن�شاط نقل النفايات �إال فـي املركبات التي يكون وزنها ( )3ثالثة �أطنان
ف�أكرث  ،وبعد احل�صول على الرتخي�ص من البلدية  ،و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة الثالثـــــة
يق ــدم طل ــب احل�ص ــول عل ــى الرتخي ــ�ص �إلــى املديريــة املخت�صــة بالبلديــة  ،علــى النم ــوذج
املعــد لهــذا الغــر�ض  ،مرفقـا بــه ن�سخــة مــن امل�ستنــدات الآتيــة :
 - 1البطاقة ال�شخ�صية � ،أو جواز ال�سفر للمفو�ض بالتوقيع �ساري املفعول .
� - 2شهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول .
� - 3أ�سماء املفو�ضني بالتوقيع  ،مع مناذج التوقيع .
 - 4ن�سخة من رخ�صة ت�سيري املركبة �سارية املفعول .
� - 5أي م�ستندات �أخرى تطلبها البلدية .
املــادة الرابعــــة
على املديرية املخت�صة بالبلدية درا�ســة الطلــب  ،والبــت فـي ــه خ ــالل ( )30ثالثي ــن يومــا
من تاريخ ا�ستيفاء كافة امل�ستندات املطلوبة  ،وفـي حالة رف�ض الطلب  ,يجب �أن يكون القرار
بالرف�ض م�سببا  ،ويعد م�ضي هذه املدة دون رد مبثابة رف�ض الطلب .
املــادة اخلام�ســــة
تكون مدة الرتخي�ص (� )1سنة تتجدد تلقائيا ملدة مماثلة بعد �سداد ر�سم جتديد الرتخي�ص ،
ما مل يتقدم املرخ�ص له بطلب �إلغاء الرتخي�ص قبل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهائه .
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املــادة ال�ساد�ســـة
يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
 - 1تركيب اجلهاز وفقا للنظام الذي ت�ضعه البلدية .
 - 2القيام بنقل النفايات �إىل املواقع املخ�ص�صة من قبل البلدية .
� - 3أن يحافظ على بقاء اجلهاز �صاحلا للعمل .
 - 4التوقف الفوري عن نقل النفايات فـي حالة تعطل اجلهاز .
 - 5عدم وجود املركبة فـي مواقع غري خم�ص�صة للردميات .
 - 6عدم نقل النفايات بني غروب ال�شم�س و�شروقها �إال ب�إذن من البلدية  ،با�ستثناء
النفايات ال�سائلة .
 - 7اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان عدم تناثر النفايات فـي �أثناء نقلها .
املــادة ال�سابعــــة
مع عدم الإخالل بالعقوبات الواردة فـي قانون بلدية م�سقط امل�شار �إليه  ،تفر�ض اجلزاءات
الإدارية على املخالفات وفقا ملـا هو وارد فـي اجلدول املرفق .
املــادة الثامنــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )90ت�سعني يوما من تاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1438 / 8 /18 :هـ
املوافـــــق 2017 / 5 /15 :م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1195
ال�صادرة فـي 2017/5/21م
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املهند�س /حم�سن بن حممد ال�شيخ
رئيـ ـ ـ ــ�س بلدي ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ــط

جــــدول
املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
املخالفـــــة

اجلـــزاء الإداري

ممار�س ــة ن�ش ــاط
نقل النفايات بدون ترخي�ص

غرامة مقدارها ()1000
�ألف ريال عماين  ،والوقف
عن العمل حلني ا�ستخراج الرتخي�ص

ممار�س ــة ن�ش ــاط
نقل النفايات بعد انتهاء مدة الرتخي�ص

غرامة مقدارها ()500
خم�سمائة ريال عماين  ،والوقف
عن العمل حلني ا�ستخراج الرتخي�ص

دخــول املركب ــة
فـي غري املواقع املخ�ص�صة للعمل �أو الردم

غرامة مقدارها ()1500
�ألف وخم�سمائة ريال عماين

ع ــدم التوقـ ــف
عن نقل النفايات فـي حالة تعطل اجلهاز

غرامة مقدارها ()1500
�ألف وخم�سمائة ريال عماين

نق ــل النفاي ــات
بيــن غــروب ال�شمــ�س و�شروقهــا
دون �إذن مــن البلديــة

غرامة مقدارها ()500
خم�سمائة ريال عماين

تناثــر النفايــات فـي �أثنــاء نقلهــا

غرامة مقدارها ()1000
�ألف ريال عماين  ،وااللتزام الفوري
بتنظيف املوقع املتناثرة فـيه تلك النفايات
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قــــرار
رقــــم 2017/105
ب�شـ�أن �إيقـاف معامـالت املت�أخريـن
عـن �سـداد الر�سـوم وامل�ستحقـات املاليـة لبلديـة م�سقـط
ا�ستنادا �إىل قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
توقف جميع معامــالت الأفــراد وامل�ؤ�س�ســات وال�شرك ــات لــدى بلديــة م�سقط �إذا لــم يق ــم
�أي منهــم ب�ســداد الر�سـوم �أو �أي م�ستحقـات ماليــة �أخـرى للبلدية خــالل مـدة �أق�صاهـا ()30
ثالثون يوما من تاريخ اال�ستحقاق .
املــادة الثانيــــة
ال يجــوز رفــع الإيقاف امل�شار �إليه فـي املــادة الأوىل من هذا القرار �إال بعد �سداد كافة الر�سوم
وامل�ستحقــات املاليــة املت أ�خــرة لبلديــة م�سقــط  ،وال يرتتــب على ذلك �أي �آثار فـي مواجهة
البلدية .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1438 / 8 /18 :هـ
املوافـــــق 2017 / 5 /15 :م
املهند�س /حم�سن بن حممد ال�شيخ
رئيـ ـ ـ ــ�س بلدي ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ــط
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1195
ال�صادرة فـي 2017/5/21م
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قــــرار
رقــــم 2017/185
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام
لوائح اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة
ا�ستنادا �إىل قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
و إ�ل ــى لوائـ ــح اال�شرتاطـ ــات ال�صحي ــة اخلا�صــة بالأن�شطــة ذات ال�صلـ ــة بال�صحـ ــة العامـ ــة
ال�صـادرة بالقـرار الإداري رقـم ، 2011/168
و�إىل الئحـة تنظيـم �أعمـال الباعـة املتجولـني ال�صـادرة بالقـرار الــوزاري رقــم ، 2016/241
و�إلـى القـرار رقـم  ٢٠١٧ /٥٥ب�شـ�أن حتديـد اجلـزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على لوائح اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة
بال�صحة العامة  ،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  29 :من ذي احلجــــة 1438هـ
املوافـــــق  20 :من �سبتمبـــــــــــر 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1211
ال�صادرة فـي 2017/9/25م
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املهند�س /حم�سن بن حممد ال�شيخ
رئيـ ـ ـ ــ�س بلدي ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ــط

تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
لوائح اال�شرتاطات ال�صحيةاخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحـة العامة
املــادة الأولـــــى
ي�ضاف �إىل الباب الثاين من لوائح اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة
بال�صحة العامة امل�شار �إليها  ،ف�صــل ثالــث مكـررا  ،ن�صـه الآتـي :
الف�صــل الثالــث مك ــررا
الئحة اال�شرتاطات ال�صحية
اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط مقهى متنقل .
املــادة ( ) 1
يق�صد باملقهى املتنقل املكان املخ�ص�ص لإعداد وحت�ضري وبيع الوجبات الغذائية  ،بوا�سطة
مركبة م�صنوعة خ�صي�صا لهذا الغر�ض  ،وتعترب من�ش�أة غذائية ت�سري عليها كافة اللوائح
والقرارات اخلا�صة ب�سالمة الغذاء  ،وما فـي حكمها .
املــادة ( ) 2
ال يجــوز ممار�س ــة ن ــ�شاط املقه ــى املتنق ــل �إال بعــد احل�ص ــول عل ــى الرتخيــ�ص البلدي وفقا
لأحكــام هذه الالئحة  ،ومينح ترخي�ص ممار�سة ن�شاط مقهى متنقل ملـدة عام واحــد قابل
للتجدي ــد للعمانيـ ــني امل�سجل ــني فـ ــي الهيئ ــة العام ــة للم�ؤ�س�س ــات ال�صغي ــرة واملتو�سط ــة ،
وعلى املرخ�ص له ممار�سة الن�شاط بنف�سه .
املــادة ( ) 3
يلزم ملمار�سة ن�شاط مقهى متنقل ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع ممار�سة ن�شاط مقهى متنقل :
 - 1ال يجــوز ممار�س ــة ن�ش ــاط مقهى متنقل �إال فـي املواقع العامة التي حتددها البلدية
مثل ( ال�شواطئ  ،مواق ــع هبطات الأعياد  ،املالعب الأهلية  ،مواقع الفعاليات
واملنا�سبات  ،مواقف احلدائق العامة ) بعد �أخذ املوافقات الالزمة من اجلهات
املعنية .
 - 2يج ــب االلت ـ ــزام باال�شرتاط ـ ــات الآتيـ ــة عن ـ ــد ممار�س ـ ــة ن�ش ـ ــاط مقهـ ــى متنقـ ــل
فــي املمتلك ــات اخلا�صــة :
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أ� � -أن يكون نوع ا�ستعمــال الأر�ض جتاريــا �أو �سياحيا �أو فــي املجمعـات ال�سياحيـة
املتكاملة .
ب  -ي�شتــرط �أن حتتــوي قطع ــة الأر�ض عل ــى من�ش ـ�آت قائمة  ،وال مينح الرتخي�ص
للأرا�ضي الف�ضاء حتى لو كانت من نوع ا�ستعمال الأرا�ضي نف�سها املن�صو�ص
عليها فـي البند ال�سابق ( أ� ) .
ج �-أال تقــل امل�سافة بني مركز املوقع املقرتح للمقهى املتنقل عــن أ�ق ــرب "مطع ــم"
�أو "مقهى" �أو "مقهى متنقل" عن ( 200م) مائتي مرت فـي جميع االجتاهات .
د -احل�صول على موافقة مالك الأر�ض وجميع املوافقات الأخرى التي تطلبها
البلدية .
 - 3يجب ا�ستخدام املواقد الكهربائية فقط فـي �إعداد املواد الغذائية امل�صرح بها .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملـواد الغذائية امل�صرح بها فـي املقاهي املتنقلة :
 - 1ي�سمح ب�إعداد البي�ض امل�سلوق  ،والبي�ض املقــلي  ،وال�شــاي  ،والقهــوة  ،والنقانــق
( �شريطة �إعدادها فـي اجلهاز اخلا�ص بها ومينع قليها بالزيت ) .
 - 2ي�سمح ببيع الأغذية اجلاهزة للأكل الآتية :
أ�  -الكعك .
ب  -احللويات اجلاهزة .
ج  -فطائر اجلنب .
د  -قطع البيتزا اجلاهزة .
هـ  -ال�سندويت�شات اجلاهزة .
و  -الب�سكويت .
 - 3ي�سمح ببيع امل�شروبات املعب�أة  ،واملياه املعدنية  ،وامل�شروبات اجلاهزة  ،والغازية ،
والع�صائر اجلاهزة  ،وال ي�سمح مطلقا بتح�ضري الع�صائر الطازجة .
 - 4ي�سمح ببيع �أي �أغذية �أو م�شروبات �أخرى ت�صرح بها البلدية .
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ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملركبة :
� - 1أن تك ــون املركب ــة مرخ�ص ــة مــن اجلهــات املخت�صــة  ،ومهي�أة من امل�صنع لهذا
الغر�ض  ،ويحظر الرتخي�ص لأي مركبة تهي أ� الحقا .
� - 2أن يكتـ ــب علـ ــى �أبوابهـ ــا بخـ ــط وا�ضــح ا�ســم املرخــ�ص لــه  ،ورقــم الرتخيـ ــ�ص ،
ورقم ال�سجل التجاري  ،وغريها من البيانات التي حتددها البلدية .
� - 3أن تف�صل الكابينة اخلا�صة بال�سائق عن املوقع املخ�ص�ص لبيع و�إعداد وحت�ضري
املواد الغذائية .
� - 4أن تكون املركبة خم�ص�صة لهذا الغر�ض فقط  ،ويحظر مزاولة �أي ن�شاط بها ،
وال ي�سمح بنوم العاملني فـيها .
� - 5أن تكون مزودة مبولد كهربائي .
� - 6أن تكون جمهزة بطاولة حت�ضري من مادة غري قابلة لل�صد�أ  ،وطاولة �أخرى
مماثلة لو�ضع جهاز الت�سخني .
� - 7أن تكون مزودة بخزان ماء �صالح لل�شرب  ،ال تقل �سعته عن ( )100مائة لرت ،
و�أن يلحق به جهاز ل�ضغط املـاء �إىل املغا�سل .
� - 8أن تكــون م ــزودة بخــزان لتجميــع ميــاه الت�صري ــف  ،ال تق ــل �سعت ــه عــن ()100
مائة لرت  ،على �أن يزود بجهاز مينع عودة املياه .
� - 9أن تكون مزودة بحاوية لتجميع الف�ضالت ذات غطاء حمكم  ،على �أن يتم توفـري
�أكيا�س ذات اال�ستعمال الواحد لتجميع الف�ضالت والتخل�ص منها �أوال ب�أول .
� - 10أن تكون جمهزة ب�أجهزة التهوية املنا�ســبة ( �أجهــزة التكيي ــف  ،و�أجهــزة �شف ــط
الهواء ) .
� - 11أن تكون مزودة ب�أجهزة الإنارة ال�صناعيـة املنا�سب ــة  ،ويج ــب �أن تك ــون م ــزودة
ب�أغطي ــة واقيــة ف ــي �أماك ــن ع ــر�ض امل ــواد الغذائي ــة ملن ــع ت�ساقـط �أي ملوثات ،
�أو و�صول احل�شرات �إليها .
� - 12أن تك ـ ــون جمه ــزة بب ــاب حمك ــم الغل ــق ميك ــن فتح ــه م ــن الداخ ــل واخلــارج ،
ونافذة �أو �أكرث ملناولة الزبائن .
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� - 13أن تكون جمهزة بوحدات التربيد �أو التجميد حلفظ الأغذية املربدة واملجمدة ،
ومزودة بجهاز لقيا�س درجة احلرارة .
� - 14أن يتم ت�شغيل وحدات التربيد �أو التجميد و�أجهزة ت�سخني وحفظ الطعام عند
حركة املركبة �أو توقفها  ،وذلك للمحافظة على درجة احلرارة عند معدلها
املحدد لكل نوع من املواد الغذائية .
� - 15أن يك ــون الهيك ــل اخلارج ــي للمركب ــة مغلــقا م ــن جمـيع اجلهات  ،وم�صنوعا
من مادة �صلبة قوية  ،ال يت�أثر بالظروف اجلوية  ،ومطليا باللون الذي توافق
عليه البلدية .
� - 16أن تكون �أر�ضية املركبة م�صممة ب�شكل منا�سب ( مل�ساء  ،وخالية من الثقوب ،
و�سه ــلة التنظي ــف  ،ومان ــعة لالن ــزالق  ،وحتتــوي علـى فتحة لت�صريف املياه
الناجتة عن التنظيف  ،ومت�صلة بخزان التفريغ ) .
رابعا  :اال�شرتاطات اخلا�صة باملرخ�ص له مبزاولة ن�شاط مقهى متنقل :
 - 1احل�صول على موافقة الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف واجلهات الأخرى
ذات العالقة .
 - 2احل�صول على موافقة �شرطة عمان ال�سلطانية على املركبة .
 - 3االحتفاظ برتخيــ�ص ممار�ســة الن�شــاط  ،وترخيــ�ص العاملــني داخــل املركبــة ،
و�إبرازها جلهات االخت�صا�ص عند الطلب .
 - 4املحافظة على نظافة املركبة با�ستمرار .
املــادة ( ) 4
يح ـ ــق للبلديـ ــة �إلغ ـ ــاء الرتخي ـ ــ�ص �أو تغيـي ـ ــر املوقـ ــع املخ�صـ ــ�ص لوقـ ــوف املركبـ ــة  ،ف ــي �أي
مــن احلــاالت الآتيــة :
 - 1عدم التقيد بالوقوف فـي املوقع املخ�ص�ص من قبل البلدية .
 - 2عدم جتديد الرتخي�ص البلدي .
 - 3تكرار املخالفات ال�صحية .
� - 4إذا مت التعميم على املركبة من اجلهات الأمنية ذات العالقة .
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املــادة الثانيــــــة
ي�ضاف �إىل الباب الثامن من لوائح اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة
بال�صحة العامة امل�شار �إليها  ،ف�صـل ثالـث  ،ن�صـه الآتـي :
الف�صــل الثالــث
الئحة اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة لأن�شطة الباعة املتجولني
املــادة ( ) 1
ال يجوز ممار�سة ن�شاط الباعة املتجولــني �إال بعد احل�صــول علــى الرتخي ــ�ص البل ــدي ،
وا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة واال�شرتاطات ال�صحية
اخلا�صة بكل ن�شاط  ،و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 2
يقـدم طلـب احل�صـول علـى الرتخيـ�ص إ�لــى البلديــة  ،علــى النمــوذج املعــد لهــذا الغ ــر�ض ،
مرفقا به امل�ستندات الآتية :
 - 1ترخي�ص مزاولة الن�شاط من وزارة التجارة وال�صناعة .
 - 2ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية ل�صاحب الن�شاط �أو جواز ال�سفر �ساري املفعول .
 - 3ن�سخ من البطاقات ال�شخ�صية للعاملني العمانيني فـي الن�شاط .
� - 4صورة فوتوغرافـية  ،والت�صميم الداخلي للعربة التي �سوف ميار�س فـيها الن�شاط
وذلك بالن�سبة للأن�شطة التي تتطلب عربة .
ويجب على مقدم الطلب حتديد املوقع الذي يرغب فـي ممار�سة الن�شاط فـيه  ،وفق املواقع
املحددة من البلدية .
املــادة ( ) 3
يحدد رئي�س البلدية املواقع التي يجوز فـيها ممار�سة �أن�شطة الباعة املتجولني  ،وعددها
فـي كل والية من واليات حمافظة م�سقط .
املــادة ( ) 4
يلزم ملمار�سة �أن�شطة الباعة املتجولني ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة �أن�شطة الباعة املتجولني :
 - 1عدم التدخني فـي �أثناء ممار�سة الن�شاط .
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 - 2النظافة ال�شخ�صية  ،وارتداء املالب�س اخلا�صة بالعمل  ،وفق متطلبات املهنة
التي حتددها البلدية .
 - 3جتنب املمار�سات غري ال�صحية فـي �أثناء ممار�سة الن�شاط  ،وفق ال�ضوابط التي
حتددها البلدية .
 - 4املحافظة على نظافة العربة �أو املركبة ومظهرها وموقع العمل با�ستمرار .
 - 5التقيد باللوائح واال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بكل ن�شاط .
 - 6يكون ممار�سة الن�شاط من ال�ساعة ( )7ال�سابعة �صباحا  ،وحتى ال�ساعة ()11
احلادية ع�شرة م�ساء .
 - 7عدم مزاولة الن�شاط من قبل الأ�شخا�ص دون �سن ( )18الثامنة ع�شرة .
 - 8يحظر على املرخ�ص له ت�شغيل غري العمانيني فـي مبا�شرة الن�شاط .
 - 9يجب نقل املركبة �أو العربة من املوقع املخ�ص�ص ملزاولة الن�شاط بعد االنتهاء
من العمل فـي نهاية اليوم  ،وحتفظ فـي مكان منا�سب .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط �شي اللحوم ( امل�شاكيك ) :
� - 1أن تكون ال�شواية واملعدات والأدوات امل�ستخدمة فـي ال�شي م�صنوعة من مواد
منا�سبة غري قابلة لل�صد أ� .
� - 2أن يكــون املوقــع م ــزودا باملــاء وال�صاب ــون ال�سائ ــل لغ�ســل �أي ــدي القائــم بالعمــل
بني احلني والآخر .
� - 3أن يتم �شراء اللحوم من املحالت املرخ�صة من البلدية .
� - 4أن يت ــم توفـي ــر احلافظ ــة احلراري ــة لنقــل وحفــظ اللحوم فـي درجة احلرارة
املنا�سبة .
� - 5أن ت�ستخ ــدم الأ�سي ــاخ اخل�شبيـ ــة ذات اال�ستخ ــدام الواح ــد فقــط  ،وال ي�سمــح
با�ستخدام الأ�سياخ املعدنية .
� - 6أن يتم �شي اللحوم عند الطلب  ،وفـي وجود الزبون .
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� - 7أن ت�ستخدم لفائـ ــف الق�صديـ ــر لتغليـ ــف اللحـ ــوم ( امل�شاكي ــك ) بعد جتهيزها
وت�سليمها للزبائن .
� - 8أن حتفظ البهارات وال�صل�صات فـي �أوان نظيفة  ،وحمكمة الإغالق .
 - 9فـي حالة تقدمي اخلبز ي�شرتط �أن يكون من �أحد املخابز املرخ�صة من قبل
البلدية .
 - 10ال ي�سمــح ب�ش ــي �أي مــادة غذائيــة �أخــرى غ ــري اللح ــوم الطازجــة والدواجــن ،
ويحظر �شي امل�أكوالت البحرية .
ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط بيع الذرة :
� - 1أن يتم توفـري طاولة �أو عربة خا�صة للعر�ض تتكون من جز�أين :
�أ �-سفلي  :عبارة عن دوالب يحتوي على مكان لتخزين الأدوات امل�ستخدمة ،
وو�ضع احلافظة احلرارية لتخزين الذرة امل�ستخدمة  ،والزبدة  ،وغريها
من املـواد التي حتتاج �إىل احلفظ فـي درجة حرارة منا�سبة لطبيعة املادة
الغذائية .
ب  -علوي  :يتكون من حاجز زجاجي �شفاف من الأمام واجلانبني والأعلى
مين ــع من مالم�س ــة الزبائـ ــن  ،وو�صوله ــم �إل ــى املـ ــواد املعرو�ضـ ــة  ،وجه ــاز
التح�ضي ــر  ،وتفــادي وتقليل الأتربة والأدخن ــة م ــن تلوي ــث املـ ـ�أكوالت ،
ومفتوح من اجلانب اخللفـي املقابل للبائع .
� - 2أن يكون اجلهاز والأدوات امل�ستخدمة فـي الإعداد من معدن غري قابل لل�صد أ� ،
ومواد منا�سبة غري قابلة للت�شقق .
� - 3أن يتم حت�ضري الذرة عند الطلب  ،و�أمام الزبون .
 - 4التخل ــ�ص يوميـ ــا م ــن الـ ــذرة املح�ض ــرة املتبقي ــة عن ــد االنته ــاء م ــن العمــل ،
ويحظـر ا�ستعمالهـا فــي اليـوم التالـي .
� - 5أن تكون املياه امل�ستخدمة فـي عملية الإعداد من العبوات املنتجة من امل�صانع
املعتمدة  ،ومطابقة للموا�صفات القيا�سية ملياه ال�شرب املعب�أة .
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� - 6أن تكون املواد الغذائية امل�ستخدمة فـي عملية الإعداد �صاحلة لال�ستهالك
الآدمي .
 - 7يحظر ا�ستخدام العبوات امل�ستخدمة فـي عمليتي احلفظ  ،والعر�ض .
� - 8أن تكون كميات الزبدة باملوقع فـي احلدود التـي تكفـي لال�ستخدام اليومي ،
وعدم تركها فرتات طويلة معر�ضة للحــرارة  ،واله ــواء اخلارج ــي  ،ويح ــظر
ا�ستخدام املتبقي منها فـي اليوم التايل .
 - 9تنظيف وتطهري الأدوات فـي نهاية اال�ستـخدام اليومي  ،وحفظ ــها فـي مكــان
منا�سب بعيدا عن امللوثات والأتربة .
رابعا  :اال�شرتاطــات ال�صحيــة اخلا�صـة مبمار�سـة ن�شـاط جتــارة الفواك ــه واخل�ض ــراوات
الطازجة والتمور :
�أ � -أن يتم البيع وعر�ض املنتجات على مركبة �أو عربة جمهزة �أ�سا�سا وخم�ص�صة
لهذا الغر�ض  ،وتتوفر بها اال�شرتاطات ال�صحية الالزمــة حلف ــظ الب�ضاع ــة
من التلف ولتقدمي اخلدمة  ،وال ي�سمح بالعر�ض  ،والبيع على الأر�ض .
ب � -أن تكون �أر�ضيات وجدران حاوية املركبة �أو العربة من مادة �صلبة غري قابلة
لل�صد أ� والت�آكل  ،ومانعة من االنزالق  ،و�سهلة التنظيف .
ج � -أن تكون طريقة العر�ض منا�سبــة  ،وال ت�سمح برتاكــم الأو�ســاخ �أ�سف ــل امل ــواد
املعرو�ضة .
د  -الت�أكد من �صالحية و�سالمة الفواكه واخل�ضراوات  ،والعــمل عل ــى تنقيته ــا ،
والتخل�ص من الفا�سد والتالف �أوال ب�أول .
هـ  -املحافظــة عل ــى نظاف ــة املركبـ ــة �أو العربـ ــة ومظهرهـ ــا  ،و�أن تكــون �صاحلــة
لال�ستخدام  ،ومرخ�صة من اجلهة املخت�صة .
خام�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط بيع الع�سل :
أ� � -أن يبعد املوقع م�سافــة ( )100مائة مــرت عل ــى الأق ــل ع ــن �أق ــرب مبن ــى �سكــني
�أو حكومي �أو خا�ص �أو م�ست�شفى عام �أو خا�ص �أو جامع .
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ب � -أن يتم عر�ض وبيع الع�سل على طاولة �أو عربة تتوفر بها اال�شرتاطات ال�صحية
الالزمة حلفظ الع�سل .
ج � -أن تكون القناين امل�ستخدمة واملعب�أ فـيها الع�سل معقمة  ،وجافة  ،ونظيفة ،
وحمكمة الغلق بطريقة تكفل حمايته م ــن التل ــوث  ،وال ي�سم ــح با�ستخ ــدام
القنينة �أكرث من مرة .
د  -و�ضــع بطاق ــة بيــان علــى كــل قنينـة حتتوي على نوع الع�سل وم�صدره وتاريخ
ومكان �إنتاجه ووزن الكمية فـي كل قنينة وفقا للموا�صفة القيا�سية اخلليجية
رقم .147:2008 GSO
هـ  -ال ي�سمح بعر�ض الع�سل فـي �أوان مك�شوفة  ،ومينع تعبئته فـي املوقع .
و  -ال ي�سمح بعر�ض وبيع الع�سل حتت ت�أثري �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة .
�ساد�سا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبمار�سة ن�شاط بيع املرطبات وامل�شروبات :
أ� �-أن يبعد املوقع م�سافة ( )100مائة مرت علــى الأق ــل ع ــن �أق ــرب مبن ــى �سكــني
�أو حكومي �أو خا�ص �أو م�ست�شفى عام �أو خا�ص �أو جامع .
ب  -توفـري مركبة �أو عربة متنقلة مــزودة بحاف ــظات حراري ــة حلف ــظ املرطب ــات
وامل�شروبات فـي درجة حرارة ال تزيد على (°4م) �أربع درجات مئوية لل�سائلة
منه ــا  ،وال تزي ــد علـ ــى (°18 -م) ثمان ــي ع�شــرة درج ــة مئوي ــة حت ــت ال�صفــر
للمجمـدة منهـا .
ج  -توفـي ــر مول ــدات كهربائي ــة بطاق ــة منا�ســبة لت�شغ ــيل ال ـبــرادات والثالجــات
واحلافظات احلرارية امل�ستخدمة  ،وي�شرتط وجود مر�شـح لل ــعادم  ،وكات ــم
لل�صوت بها .
د  -ال ي�سمح �إال ببيع املرطبات وامل�شروبات اجلاهزة واملعب�أة م�سبقا كامل�شروبات
الغازية  ،والع�صائر املعلبة  ،واملياه املعدنية املعب�أة  ،والآي�س كرمي املعلب .
هـ � -أن تكون املنتجات من م�صانع معتمدة  ،وحتتوي على بطاقة بيان م�ستوفية
للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
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قـــرار
رقـــم 2017/212
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم تراخيـ�ص
قطـع اجلبـال و�أعمـال احلفـر حتـت الطريـق
ا�ستنادا �إىل قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل فـي �ش ـ�أن تنظيــم تراخي ــ�ص قطــع اجلبــال و�أعمــال احلفــر حتــت الطريــق  ،ب�أحكــام
الالئحــة 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 .
�صدر فـي 1439/ 1 /28 :هـ
املوافــــق 2017/10/ 19 :م
املهند�س /حم�سن بن حممد ال�شيخ
رئيـ ـ ـ ــ�س بلديـ ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ــط
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1216
ال�صادرة فـي 2017/10/29م
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الئحـة تنظيـم تراخيـ�ص
قطـع اجلبـال و�أعمـال احلفـر حتـت الطريـق
املــادة ( ) 1
ف ــي تطبيــق �أحكــام ه ــذه الالئحــة يكــون للكلمــات والعبــارات الآتيــة املعنــى املو�ضــح قري ــن
كـل منـهـا  ،مـا لـم يقتـ�ض �سيـاق النـ�ص معنـى آ�خـر :
 - 1البلديـــة :
بلدية م�سقط .
 - 2الرتخيــ�ص :
املوافقــة الكتابي ــة ال�صــادرة مــن البلديــة للمرخــ�ص لــه للقيام ب�أعمال قطع اجلبال ،
�أو احلفر حتت الطريق .
 - 3قطــع اجلبــال :
القيــام ب�أعمــال التك�سيــر والقطــع باجلــبل ال�ست�صــالح قطعــة �أر�ض �أو عمل حمايــات
من ت�ساقط ال�صخور واالنهيارات  ،وتنفذ هذه الأعمال عن طريق مقاول معتمد
لذلك  ،وب�إ�شراف ا�ست�شاري معتمد  ،وفق الرتخي�ص ال�صادر من البلدية .
� - 4أعمـال احلفـر حتـت الطريـق :
حفر ملــد خدمــات �أ�سفــل ال�شــارع امل�سفلــت بعمــق معني  ،على ح�ســب موقـع ال�شـارع ،
وطبيعة الرتبة  ،واخلدمة املراد مدها  ،ويتم التنفيذ عن طريق مقاول معتمد لذلك ،
وبالطريقة املثلى لو�ضع الطريق وفق الرتخي�ص ال�صادر من البلدية .
املــادة ( ) 2
ال يجوز قطع جبل �أو القيام ب�أعمال حفر حتت الطريق �إال بعــد احل�صــول علــى ترخيــ�ص
من البلدية  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 3
يقــدم طلــب احل�صــول علــى الرتخيــ�ص بقطع جبل �أو القيام ب�أعمــال حفر حتت الطريق
�إىل البلدية  ،وفقا للنموذج املعتمد منها  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
�أوال :بالن�سبة لرتخي�ص قطع جبل :
� - 1سند امللكية للقطعة � ،أو املوافقة من وزارة الإ�سكان �إن مل يكن بها �سند ملكية .
 - 2الر�سم امل�ساحي .
 - 3خرائط تو�ضح م�سحا للقطعة مع طريقة القطع املتنا�سبة مع نوعية تربة اجلبل .
� - 4شهادة الت�أمني احلرفية للمكتب اال�ست�شاري .
وفـي حالة موافقة البلدية  ،يلتــزم املقــاول امل�سنــد لــه العمــل مــن مالــك القطعــة
قبــل تنفيــذ �أعمــال قطع اجلبل مبوافاة دوائر ال�ش�ؤون الفنية باملديريات العامة
للبلدية بالوالية  ،بامل�ستندات الآتية :
 - 1املخطط املعتمد .
 - 2عقد �إ�شراف بني املالك  ،واال�ست�شاري .
� - 3شهادة الت�أمني على امل�شروع .
 - 4دفع الت�أمني املقرر مبوجب �أحكام هذه الالئحة .
وفـي جميع الأحوال  ،على مقدم الطلب موافاة البلدية ب�أي م�ستندات تطلبها .
ثانيــا :بالن�سبة للرتخي�ص بالقيام ب�أعمال حفر حتت الطريق :
 - 1ن�سخــة مــن الر�سومــات املو�ضحــة لنطــاق الأعمــال املتعلقــة باحلفريــات  ،ويجــب
�أن تكون م�سارات خطوط اخلدمات القائمة  ،وم�سار اخلط اجلديد مو�ضحة
ب�شكل منا�سب على الر�سم املرفق .
 - 2ن�سخ من اعتماد اجلهات ذات االخت�صا�ص على الر�سومات  ،والتي يجب �أن تكون
�سارية املفعول حتى االنتهاء من �أعمال احلفر .
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 - 3ر�سالة تعهد من �أحد مقاويل الطرق امل�سجلني لدى بلدية م�سقط تثبت �أن �أعمال
قطع ال�شارع امل�سفلت و�إعادة �إ�صالحه � ،ستتم عن طريقهم فـي حالة قطع طرق
�أ�سفلتية .
املــادة ( ) 4
تقوم البلدية بدرا�سة الطلب  ،والبت فيه خالل (  ) 30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه
م�ستوفيا كافة امل�ستندات املطلوبة  ،ويعترب م�ضي هذه املــدة بدون رد من البلدية رف�ضا
للطلـب  ،ويجـوز ملق ــدم الطلــب التظلــم مــن ق ــرار الرف ــ�ض مبوج ــب طل ــب كتاب ــي يقــدم
�إلـى رئي ــ�س البلدي ــة مو�ضحــا به �أ�سباب التظلم  ،ومرفقا به �صورة من القرار املتظلم منه
خالل ( � ) 60ستني يوما من تاريخ �إخطار �صاحب ال�ش�أن بالقرار  ،ويجب البت فـي التظلم
خــالل (  ) 30ثالثني يوما مــن تاريــخ تقدميــه  ،ويعترب م�ضي تلك املــدة دون البــت فيــه
مبثابة رف�ض للتظلم .
املــادة ( ) 5
يحظر قطع اجلبال �أو القيام ب�أعمال احلفر حتت الطريق بني غروب ال�شم�س و�شروقها ،
ومن يوم اجلمعة حتى منت�صف نهار يوم ال�سبت � ،إال بعد احل�صول على موافقة م�سبقة
بذلك من البلدية .
املــادة ( ) 6
يلتزم كل من لديه ترخي�ص قطع جبل �أو �أعمال احلفر حتت الطريق ب�إيداع مبلغ ت�أمني
قبــل ال�شــروع بالعمــل ل�ضمان تنفيــذه ح�سب ال�شروط املــحددة  ،ونقــل املخلفــات  ،ونظافــة
املوقع  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1مبلغ ن�صف ريال عماين عن قطع كل مرت مكعب من اجلبل بحد �أدنى ( � ) 1000ألف
ريال عماين  ،وبحد �أق�صى (  ) 100٫000مائة �ألف ريال عماين .
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 -2مبلــغ ريــاالن عمانيــان ع ــن حف ــر ك ــل مت ــر طول ــي ف ــي �أر�ض بي�ضــاء بح ــد �أدنـ ــى
(  ) 300ثالثمائة ريال عماين .
 - 3مبلــغ ثالثــة رياالت عمانيــة عــن حف ــر ك ــل متـ ــر طولــي عل ــى �أر�ض به ــا ت�شجيــر ،
�أو �إنرتلوك ( التبليط ) بحد �أدنى (  ) 500خم�سمائة ريال عماين .
املــادة ( ) 7
فـي حالة تعذر عمل حفر حتت الطريق  ،ي�سمح بقطع ال�شارع بعد موافقة البلدية ح�سب
ال�شروط الآتية :
 - 1تقدمي مبلغ �ضمان بنكي  ،مدتــه (  ) 2عامان بحد �أدنى ( � ) 2000ألفي ريال
عماين ح�سب نوع القطع  ،وطوله .
 - 2يجب �إعادة �سفلتة الطريق ب�شكل م�ؤقت مبا�شرة بعد مــد اخلط املراد تنفيذه ،
على �أن يتم عمل ال�سفلتة النهائية فـي غ�ضون ( � ) 1أ�سبوع واحد .
املــادة ( ) 8
يلتــزم املقــاول فـي حالــة رغبتــه فـي ا�ستخـدام �أنفاق عبور اخلدمات (  ) Ductالتي نفذتها
البلدية �أ�سفل ال�شوارع بدفع مبلغ مايل على النحو الآتي :
قطر الأنابيب طـرق ذات ثالثـة م�سـارات
�أو �أكثــر لكــل اجتــاه
( مم )
(  ) 100مم

�شــارع مــزدوج

�شــارع مفــرد
ذو اجتاهيـن

( ) 500
( ) 1000
( ) 1500
�ألف وخم�سمائة ريال عماين �ألف ريال عماين خم�سمائة ريال عماين

(  ) 200مم

( ) 2000
�ألفا ريال عماين

(  ) 300مم

( ) 3000
ثالثة �آالف ريال عماين

(  ) 400مم
ف�أكثـ ــر

( ) 5000
خم�سة �آالف ريال عماين

( ) 1500
�ألف وخم�سمائة
ريال عماين
( ) 2000
�ألفا ريال عماين
( ) 3000
ثالثة �آالف
ريال عماين
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( ) 750
�سبعمائة وخم�سون
رياال عمانيا
( ) 1000
�ألف ريال عماين
( ) 1500
�ألف وخم�سمائة
ريال عماين

املــادة ( ) 9
يلت ــزم املق ــاول بتقدي ــم �ضم ــان بنك ـ ــي معتمـ ــد �إل ــى البلديـ ـ ــة  ،مدتـ ــه (  ) 2عام ــان بقيمـ ــة
(  ) 30.000ثالثــني أ�ل ــف ريــال عماين فـي حالة عمــل حفــر لولبــي حتــت �شـارع رئي�س ــي
مــزدوج ذي حارتــني  ،وي�ضاف مبلغ  ،وقدره ( � ) 7.500سبعــة �آالف وخم�سمائــة ري ــال عمانــي
لكل حارة �إ�ضافية .
املــادة ( ) 10
يلتــزم اال�ست�شــاري بتقديــم طلــب �إىل البلدي ــة ملعاجل ــة الو�ضــع ف ــي حال ــة ح ــدوث انهي ــار
�أو انزالق ي�ضر باملباين املحيطة بامل�شروع حمل الرتخي�ص فـي مدة �أق�صاها (  ) 10ع�شرة
أ�يــام من تاريــخ حـدوث االنهي ــار � ،أو االنزالق  ،ويلتزم املقاول باملعاجلة فـي مدة ال تتجاوز
( � ) 1شهرا واحدا من تاريخ موافقة البلدية على الطلب املذكور .
املــادة ( ) 11
على اجلهة املخت�صة فـي البلدية �إلزام املقاول بتكملة مبلغ الت�أمني املودع ب�سبب عمليات
اخل�صم  ،وذلك خالل ( � ) 7سبعة �أيام من تاريخ تبليغه باخل�صم .
املــادة ( ) 12
يجب �إح�ضار �إي�صاالت املردم التي تثبت التخل�ص من املخلفات باملردم عند طلب ا�سرتجاع
مبلغ الت�أمني  ،مع �شهادة �إمتام الأعمال من البلدية  ،ور�سالــة مــن قبــل اجله ــة امل�شرف ــة
على امل�شروع  ،مفادها �أنها �أ�شرفت على الأعمال  ،ومت تنفيذها ح�سب الإجراءات الالزمة .
املــادة ( ) 13
يتحمل كل من اال�ست�شاري  ،واملقاول بح�سب الأحوال امل�س�ؤولية اجلزائية عن �أي حادث
يقع ب�سبب الأعمال املنفذة  ،وامل�س�ؤولية املدنية الت�ضامنية عن الأ�ضرار التي قد حتدث
للأفراد واملمتلكات العامة واخلا�صة فـي �أثناء القيام بامل�شروع .
املــادة ( ) 14
يتحمل اال�ست�شاري م�س�ؤولية الأخطاء فـي الت�صاميم اخلا�صة بقطع اجلبل .
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املــادة ( ) 15
يلتزم كل مقاول ب�إزالة املخلفات �أو الأنقا�ض  ،و�إعادة احلال �إىل ما كان عليه خالل املدة
املحددة من البلدية  ،على �أال تتجاوز ( � ) 1شهرا واحدا  ،وفـي حالة �إخالل املقاول تقوم
اجلهة املخت�صة بالبلدية  ،وبدون �إنذار م�سبق باتخاذ الإجراءات القانونية �ضد املقاول  ،واتخاذ
الإجــراءات الالزمة لإزالة املخلفات  ،و�إعادة احلال �إىل ما كان عليه على نفقة املقاول ،
بالإ�ضافة �إىل خ�صم التكلفة من قيمة الت�أمني مبا�شرة  ،على النحو الآتي :
 - 1مبلــغ (  ) 300ثالثمائــة ريــال عمانـي عـن كـل �شحنــة تقــل عــن ( � ) 24أربعــة
وع�شرين طنا من املخلفات �أو الأنقا�ض .
 - 2مبلغ ( � ) 600ستمائة ريال عماين عــن كــل �شحنــة حمولتهــا ( � ) 24أربعــة وع�شرون
طنا من املخلفات �أو الأنقا�ض .
املــادة ( ) 16
مع عدم الإخالل بالعقوبة املقررة قانونا  ،يعاقــب كــل من يخالــف �أحكــام هــذه الالئحــة
باجلزاءات الإدارية الآتية :
 - 1غرامة �إدارية  ،مقدارها ( � ) 2.500ألفان وخم�سمائة ريــال عمانــي فـي حالــة القيام
بقطع اجلبل �أو �أعمال احلفر حتت الطريق دون ترخي�ص .
 - 2غرامــة �إداريــة  ،مقــدارها (  ) 500خم�سمائــة ريــال عمانــي  ،ف ــي حالــة خمالفــة
�أي �أحكام �أخرى  ،ومينح املخالف مهلة  ،مقدارها (  ) 10ع�شرة �أيام لإزالة �أ�سباب
املخالفة  ،وفـي حالة عدم ت�صحيح املخالفة خالل املدة املذكورة يعترب الرتخي�ص
ملغى .
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جملــ�س ال�شــ�ؤون الإداريــة للق�ضـــاء
قـــــرار
رقم 2017/78
ب�إ�صـــدار الئحـــة التفتيـــ�ش الق�ضائـــي
ا�ستنــادا �إىل قـانون ال�سلطـة الق�ضائيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم ، 99/90
و إ�لــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقم  2012/10ب�ش ـ�أن تنظيــم �إدارة �ش ـ�ؤون الق�ضــاء ،
و إ�لـى الئحـة التفتيـ�ش الق�ضائـي ال�صـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم ، 2001/152
وبنـاء علـى مـا تقت�ضيـه امل�صلحـة العامـة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل ب�أحكــام الئحــة التفتيــ�ش الق�ضائــي املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2001/152امل�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 .
�صـدر فـي 1438 / 8 / 3 :هـ
املوافـــــق 2017 / 4 / 30 :م

د� .إ�سحاق بن �أحمد بن نا�صر البو�سعيدي
رئي ـ ــ�س املحكمـ ــة العليـ ـ ــا
رئيــ�س جملــ�س ال�ش ـ ـ�ؤون الإداريــة للق�ض ـ ــاء

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1193
ال�صادرة فـي 2017/5/7م
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الئحــة التفتيـــ�ش الق�ضائـــي
الف�صــل الأول
تعريفـــات و�أحكــام عامــة
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 :
املجلـــــ�س :
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء .
الرئيـــــ�س :
رئي�س املجل�س .
الإدارة :
الإدارة العامة للتفتي�ش الق�ضائي .
رئيـ�س الإدارة :
رئي�س الإدارة العامة للتفتي�ش الق�ضائي .
التفتيـ�ش الفنـي :
التفتي�ش على الأعمال الق�ضائية للقا�ضي لتقييم �أدائه .
التفتيـ�ش امل�ستمـر :
التفتيــ�ش علــى الأعمــال الق�ضائيــة للمحاكــم  ،و�سائــر الأمــور املتعلقة بالأداء الق�ضائي
لالطالع على �سري العمل باملحاكم ومدى انتظامه .
املفتــــــ�ش :
القا�ضــي املنتــدب للقيام ب�أعم ــال التفتي�ش الفني  ،والتفتي�ش امل�ستمر  ،وفح�ص ال�شكاوى ،
و�إجراء التحقيق ب�ش�أنها  ،وما يكلف به من �أعمال �أخرى .
القا�ضــــي :
القا�ضي الذي يجري التفتي�ش على �أعماله .
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املحاكـــــم :
حماكم اال�ستئناف واملحاكم االبتدائية .
اللجنـــــة :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )6من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ق�ضاة حماكم اال�ستئناف ومن دونهم .
املــادة ( ) 3
ت�ؤلف الإدارة من رئي�س وعدد كاف من الأع�ضاء يندبهم الرئي�س بعد موافقة املجل�س ملدة
(� )1سنــة قابل ــة للتجديـ ــد  ،علــى �أال تق ــل درجـ ــة رئي�س الإدارة عن قا�ضي املحكمة العليا ،
ودرجة الأع�ضاء عن قا�ضي حمكمة ا�ستئناف .
املــادة ( ) 4
تعمــل الإدارة على االرتق ــاء بالأداء الق�ضائــي من خالل تقييــم وتقومي �أعمال الق�ضاة ،
والعمل على انتظــام �سري العمــل باملحاك ــم  ،ولها فـي �سبيل حتقيق ذلك القيام بالتفتي�ش
الفني والتفتي�ش امل�ستمر وفق برنامج �سنوي تقوم ب�إعداده  ،على �أن يعر�ض هذا الربنامج
على �أع�ضاء الإدارة فـي بداية كل عام ق�ضائي .
املــادة ( ) 5
ي�شرف على الإدارة رئي�سها  ،ويتوىل توزيع الأعمال بني املفت�شني  ،ويحل حمله عند غيابه
من يليه من الأع�ضاء فـي الأقدمية .
املــادة ( ) 6
ت�شكل بقرار من رئي�س الإدارة جلنة �أو �أكرث برئا�سته � ،أو رئا�سة �أحد املفت�شني  ،وع�ضوية
( )2اثنني على الأقل من املفت�شني �أعلى وظيفة من القا�ضي � ،أو �سابقني له فـي الأقدمية
�إن كانا فـي وظيفة واحدة .
وتتولــى اللجن ــة فح�ص تقارير التفتي�ش الفني  ،وتقارير التفتي�ش امل�ستمر  ،وال�شكاوى ،
وما يعر�ض عليها من �أعمال �أخرى .
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وفـي حالة غياب رئي�س اللجنة �أو �أحد الأع�ضاء �أو وجود مانع لدى �أي منهما  ،يحل حملهما
الأقدم من الأع�ضاء .
املــادة ( ) 7
يجــب على ر�ؤ�ســاء املحاكــم والق�ضــاة واملوظفيــن تقديــم كل ما يطلب منهــم من ملفــات
و�سج ــالت وبيانــات تتعل ــق بالأعم ــال الق�ضائي ــة اجلــاري التفتيــ�ش عليه ــا  ،والقي ــام بك ــل
مــا م ــن � أش�ن ــه ت�سهيــل عمــل املفتــ�ش  ،ويعد كل تعطيل منهم لعمل املفت�ش موجبا للم�ساءلة
القانونيــة .
املــادة ( ) 8
ال يجــوز فحــ�ص �أي ت�صــرف ق�ضائــي فـي دعــوى منظــورة �أمام القا�ضي �إال �إذا كان حمال
ل�شكوى � ،أو كان مو�ضوعه قرارا � ،أو �إجراء مت باملخالفة لأحكام القانون .
املــادة ( ) 9
ال يجــوز لرئيــ�س الإدارة �أو املفتــ�ش القيــام بالتفتيــ�ش على �أعمــال القا�ضي �أو �إبداء الر�أي
فـي �شكــوى مقدمــة �ضــده �أو إ�جــراء التحقيق ب�ش�أنها متى حتققــت فـي عالقته بالقا�ضي
�أو بال�شاكي �إحدى حاالت التنحي الوجوبي �أو الرد املن�صو�ص عليهما فـي قانون ال�سلطة
الق�ضائية  ،وقانون الإجراءات املدنية والتجارية .
املــادة ( ) 10
يلتزم املفت�ش و�أي موظف فـي الإدارة وكل من يطلع بحكم عمله على التحقيق وجميع
الأعمال ذات ال�صلة بالتفتي�ش بال�سرية التامة  ،وعدم الإف�صاح عنها � ،أو �إطالع الغري عليها
بغري �إذن من رئي�س الإدارة .
الف�صــل الثانــي
التفتيــ�ش الفنــي
املــادة ( ) 11
يتــم التفتيــ�ش الفنــي مــرة واحدة كل عام ق�ضائي  ،ويجري بوا�سطة مفت�ش بوظيفــة �أعلى
من القا�ضي � ،أو �سابق عليه فـي الأقدمية �إن كانا فـي وظيفة واحدة .
-1074-

املــادة ( ) 12
تقوم الإدارة ب�إخطار القا�ضي بربنامج التفتي�ش الفني  ،وعلى القا�ضي موافاة الإدارة خالل
�أجل حتدده ببيان مف�صل عن الأعمال امل�سندة �إليه وفق قرار اجلمعية العامة للمحكمة ،
ف�ضال عن �إنـجازه الق�ضائي  ،ومدد الإجازات التي قام بها ونوعها  ،والدورات التدريبية
التــي اجتازهــا  ،و�سائــر الأعمــال التي قــام بها  ،وجميع التغريات التي طر�أت على و�ضعه
الوظيفـي  ،وذلك كله خالل العام الق�ضائي اخلا�ضع للتفتي�ش .
املــادة ( ) 13
يكــون التفتيــ�ش الفنــي ف ــي مقــر الإدارة �أو ف ــي مقــر املحكمــة التــي يعمــل به ــا القا�ض ــي ،
�أو �أي مقــر آ�خــر يحــدده رئيــ�س الإدارة .
املــادة ( ) 14
يتم التفتي�ش الفني على �أعمال القا�ضي من خالل فح�ص الآتي :
 - 1الأحكـ ــام والأوام ــر والق ــرارات مبــا ف ــي ذلــك ال�ص ــادرة فـ ــي التنفي ــذ والواليـ ــة
واحلجر والإعالم ــات ال�شرعي ــة والرتك ــات  ،وذلـك عن فرتة ال تقــل عـن ( )3ثالثة
�أ�شــهر  ،ي�صــدر بتحديدهــا قـ ــرار مــن رئيـ ــ�س الإدارة  ،ويكــون للمفت ــ�ش حتديـ ــد
الأعمــال اخلا�ضعــة للتفتي�ش الفني دون تدخل من القا�ضي .
� - 2سجل قيد الدعاوى  ،و�سجل قيد الأحكام  ،وجداول اجلل�سات  ،وحم�ضر اجلمعية
العامة للمحكمة وتعديالته  ،و�أي �أوراق �أو �سجالت �أخرى تفيد فـي تكوين ر�أي
�صحيح للمفت�ش عن انتظام مواعيد عقد اجلل�سات  ،ومالءمة القرارات ال�صادرة
بت�أجيلها و�سالمتها  ،و�سالمة قرارات الإعادة للمرافعة  ،ومد �أجل النطق بالأحكام ،
ومدة الف�صل فـي الدعاوى  ،ومواعيد �إيداع م�سودات الأحكام  ،وتوقيع ن�سخها
الأ�صلية .
 - 3الإح�صائية الق�ضائية لإنـجاز القا�ضي خالل العام الق�ضائي اخلا�ضع للتفتي�ش .
� - 4أي �أعمال �أخرى ذات �صلة بعمل القا�ضي .
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وعلـ ــى املفت ـ ــ�ش االطــالع عل ــى ك ــل ما يوجــه للقا�ض ـ ــي م ــن مالحظ ــات ق�ضائيــة �أو م�سلكي ــة
�أو تنبيــه خ ــالل الع ــام الق�ضائي اخلا�ضع للتفتي�ش  ،وله ف ــي �سبيــل حتقيــق ذلــك االطــالع
على تقارير التفتي�ش امل�ستمر  ،وال�شكاوى املقدمة �ضده .
املــادة ( ) 15
يعــد املفتــ�ش تقريــرا عن عمــل القا�ضــي من ق�سميــن  ،يت�ضمــن الق�سم الأول من ــه � :أرقام
الق�ضايا  ،ونوعها  ،وغري ذلك من بياناتها ال�ضرورية  ،واملالحظات الق�ضائية التي ظهرت
له ب�ش�أنها من خالل فح�ص الآتي :
� - 1إجراءات انعقاد اخل�صومة .
� - 2أ�سباب الت�أجيل  ،ومدى مالءمتها .
 - 3الأحكــام التمهيديــة  ،والأوامــر  ،والقــرارات ال�صــادرة فـي �أثنــاء �سيــر الدعــوى ،
و�إجراءات تنفيذها .
 - 4مدى مالءمة �أجل حجز الق�ضية للحكم .
 - 5قرارات الإعادة للمرافعة  ،ومد �أجل النطق باحلكم .
 - 6املدة امل�ستغرقة للف�صل فـي الق�ضية .
� - 7سالمة النتيجة التي مت الو�صول �إليها فـي احلكم  ،على �أن تكون مالحظة املفت�ش
ب�ش�أنها م�سببة ا�ستنادا �إىل �أحكام القانون � ،أو �أحكام املحكمة العليا � ،أو امل�ستقر
عليه فقها عند االقت�ضاء .
 - 8الأحكام الق�ضائية التي بذل فيها القا�ضي جهدا مميزا � ،إن وجدت .
ويت�ضمن الق�سم الثاين  :ر�أي املفت�ش حول �أداء القا�ضي خالل العام الق�ضائي اخلا�ضع
للتفتي�ش من خالل فح�ص الآتي :
�	- 1إنـجــاز القا�ضــي بالنظر �إلـى املعـرو�ض عليـه من �أعمال بالن�سبة للدوائر الفردية ،
�أو �إىل ما �أجنزه بقية �أع�ضاء الدائرة بالن�سبة للدوائر غري الفردية .
 - 2التــزام القا�ضي بفتح اجلل�ســات  ،وعقدهــا فـي الأيــام واملواعيــد املحــددة فـي قرار
اجلمعية العامة للمحكمة .
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 - 3مدى مالءمة توزيع الق�ضايا على اجلل�سات .
 - 4كيفيـة توزيـع الق�ضايـا على �أع�ضـاء الدائــرة بالنظــر �إلــى �أنواعهـ ــا  ،و�أهميتهــا ،
وعدده ــا .
 - 5االلتزام ب�إيداع م�سودات الأحكام  ،وتوقيع ن�سخها الأ�صلية فـي املواعيد املقررة
قانونا .
 - 6خلو الأحكام من الأخطاء املطبعية  ،واللغوية  ،والإمالئية .
 - 7الإجازات التي قام بها القا�ضي  -فـي غري العطلة الق�ضائية  -بالنظر �إىل ظروف
العمل فـي املحكمة .
 - 8تغيـ ــب القا�ضـ ــي عـ ــن مقــر عملـ ــه � ،أو انقطاع ـ ــه عـ ــن العم ــل لغيــر �سبـب مفاجــئ
قبل �أن يرخ�ص له فـي ذلك كتابة .
 - 9التزام القا�ضي بح�ضور الدورات التدريبية التي يقررها املجل�س .
 - 10الإ�شراف الإداري  ،وااللتزام بواجبات الوظيفة ومقت�ضياتها .
ويجــب �أن يذي ـ ــل التقري ــر بتقديـ ــر كفاي ـ ــة القا�ض ــي ب�إحدى الدرجات املن�صو�ص عليهــا
فـي املــادة ( )18مــن هــذه الالئح ــة  ،علــى �أن يتنا�ســب تقدي ـ ــر درجــة الكفايــة مـع م ــا ورد
فـي التقريــر مـ ــن مالحظــات ق�ضائيـ ــة .
املــادة ( ) 16
يجب �أن ي�شتمل التقرير امل�شار �إليه فـي املـادة ( )15من هذه الالئحة على البيانات الآتية :
 - 1رقم التقرير  ،وتاريخه .
 - 2ا�سم املفت�ش  ،ووظيفته الق�ضائية .
 - 3ا�س ــم القا�ضــي  ،ووظيفت ــه الق�ضائيــة  ،وا�ســم املحكم ــة  ،و�صفت ــه فـ ــي املحكم ــة ،
وذلك خالل العام الق�ضائي اخلا�ضع للتفتي�ش .
� - 4أي بيان �آخر يرى املفت�ش �إ�ضافته �إىل التقرير .
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املــادة ( ) 17
يعــر�ض رئيــ�س الإدارة التقريــر امل�شــار �إليه فـي املــادة ( )15من هذه الالئحة على اللجنة
لفح�صــه  ،وو�ضع التقدي ــر النهائــي لدرجــة كفايــة القا�ضــي  ،ويكون لهذه اللجنة مناق�شة
املفتــ�ش �إذا اقت�ضــى ا ألمــر ذل ــك  ،ولها �أن ت�ستبعــد من التقري ــر �أو ت�ضيف �إلي ــه م ــا تـ ــراه
من مالحظ ــات ق�ضائي ــة .
وللجنــة اعتمــاد درجــة الكفايــة التــي و�ضعهــا املفت�ش �أو تعديلها برفعها �أو بتخفي�ضها ،
على �أن يكون قرارها ال�صادر بتعديل درجة الكفاية م�سببا .
وللجنة �أن تو�صي با�ستدعاء القا�ضي الذي رفع تقدير كفايته �إىل درجة "فوق متو�سط" ،
لإطالعه على كل ما وجه �إليه من مالحظات ق�ضائية .
املــادة ( ) 18
تقدر كفاية القا�ضي ب�إحدى الدرجات الآتية :
كــفء  -ف ــوق متو�ســط  -متو�س ــط  -أ�قــل مــن املتو�ســط .
املــادة ( ) 19
يكون تقدير كفاية القا�ضي بدرجة " متو�ســط " �أو " �أقــل مــن متو�ســط " �إذا ثبت من خالل
التقرير امل�شار �إليه فـي املــادة ( )15من هذه الالئحة �أي مما ي�أتي :
 -1ال�ضعف البني فـي �إجناز العمل خالل العام الق�ضائي اخلا�ضع للتفتي�ش  -دون
مربر �أو عذر مقبول  -بالنظر �إىل املعرو�ض من �أعمال بالن�سبة للدوائر الفردية ،
�أو مع ما �أجنزه بقية �أع�ضاء الدائرة التي كان القا�ضي ع�ضوا فيها .
		-2وجود خط أ� ج�سيم فـي تطبيق قاعدة �إجرائية � ،أو �أي قاعدة جوهرية من قواعد
القانون الذي يحكم املو�ضوع .
�	- 3إذا ا�ستغرقـت املالحظـات الق�ضائيــة ال ــواردة ف ــي التقريــر ن�ص ــف الأحكــام والأوامــر
والقرارات حمل التفتي�ش الفني .
 - 4تكرار عدم االلتزام بعقد اجلل�سات فـي الأيام واملواعيد املحددة فـي قرار اجلمعية
العامة للمحكمة .
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 - 5تكرار تغيب القا�ضي عن مقر عمله � ،أو انقطاعه عن العمل لغري �سبب مفاجئ
قبل �أن يرخ�ص له فـي ذلك كتابة .
� - 6إذا وجه للقا�ضي مالحظة ق�ضائية � ،أو م�سلكـية � ،أو تنبيـه  ،الرتكابـه خمالفة ج�سيمة
لواجبات الوظيفة ومقت�ضياتها .
املــادة ( ) 20
يجب على الإدارة  -فور انتهاء اللجنة من و�ضع التقدير النهائي لدرجة كفاية القا�ضي -
�إيداع تقرير التفتي�ش الفني فـي ملفه ال�سري امل�شار �إليه فـي املـادة ( )35من هذه الالئحة ،
عل ــى �أن تخط ـ ــر الرئيـ ــ�س بن�سخ ــة م ــن التقري ــر بالن�سب ــة مل ــن ق ــدرت كفايت ــه بدرج ـ ــة
" متو�ســط " �أو " أ�قــل مــن متو�س ــط ".
املــادة ( ) 21
ترفع الإدارة �إىل املجل�س  -من تلقاء نف�سها � ،أو بناء على طلبه  -قائمة بالق�ضاة امل�ستوفني
ال�شروط املقررة قانونا ال�ستحقاق الرتقية .
ويكــون للإدارة  -عن ــد االقت�ض ــاء � -أن ترفــع �إلــى املجل ــ�س اقرتاح ــات م�سببـ ــة للتخطـ ــي
فـي الرتقي ــة .
الف�صــل الثالــث
التفتيــ�ش امل�ستمــر
املــادة ( ) 22
يكون للمفت�ش االطالع على �سري العمل باملحاكم  ،ومدى انتظامه على مدار العام الق�ضائي ،
وله �أن يفح�ص ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1التزام القا�ضي مبواعيد العمل الر�سمية .
 - 2عدد الدوائر باملحكمة  ،وكيفية ت�شكيلها  ،وتوزيع العمل بها .
 - 3م�ستوى الإنـجاز الق�ضائي بالنظر �إىل العدد املقيد من الدعاوى وطلبات التنفيذ
والطلبات املتعلقة بالرتكات .
 - 4الق�ضايا املقيدة قبل العام الق�ضائي الذي يجري فيه التفتي�ش  ،و�أ�سباب ت�أخر
الف�صل فيها .
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 - 5عدد ق�ضايا الهيئات املغايرة  ،وتاريخ قيدها  ،ومعدل الف�صل فيها  ،ومدى انتظام
جل�س ــات الدوائــر امل�شكل ــة لنظره ــا  ،وت�شكي ــل هذه الدوائر  ،ومــا يطـ ـ ــر أ� عليهـ ــا
مــن تغيي ــر .
 - 6مواعيد حتديد �أول جل�سة لنظر الدعاوى  ،ومدى مالءمتها .
 - 7ت�أجيل الق�ضايا مبا فيها الت�أجيل الإداري  ،ومدى مالءمة �أ�سبابه .
 - 8انتظ ــام عق ــد اجلل�سـ ــات فـ ــي ا ألي ــام واملواعيـ ــد املحددة فـي قرار اجلمعية العامة
للمحكمة .
 - 9االطالع على ملفات الق�ضايا  ،وحت�ضريها قبل انعقاد اجلل�سة .
 - 10الأحكام التمهيدية  ،و�أوامر وقرارات املحكمة التي ت�صدر فـي �أثناء �سري الدعوى ،
و�إجراءات تنفيذها .
 - 11االلتــزام ب�إيــداع تقاري ــر اخلب ــرة فـ ــي ملفـ ــات الق�ضاي ــا فـ ــور وروده ــا �إل ــى �أميـ ــن
�س ــر الدائ ــرة .
 - 12االلتزام بالنطق بالأحكام  ،و�إيداع م�سوداتها  ،وطباعتها  ،وتوقيع ن�سخها الأ�صلية
فـي املواعيد املقررة قانونا .
 - 13التزام الهيئات املغايرة ب�أحكام النق�ض والإحالة .
 - 14االلتزام ب�إحالة ملفات الطعون �إىل املحكمة املطعون �أمامها فـي املواعيد املقررة
قانونا .
 - 15م�سك �سجل قيد الدعاوى  ،و�سجل قيد الأحكام  ،و�سجل قيد الطعون  ،وغريها
من ال�سجالت ب�صورة منتظمة  ،وا�ستيفاء بياناتها .
 -16ت�ضمني قيود التقرير بالطعن فـي �سجل قيد الطعون بح�سب تاريخ الورود .
 -17الإجازات التي قام بها القا�ضي  -فـي غري العطلة الق�ضائية  -بالنظر �إىل ظروف
العمل باملحكمة .
 -18الإ�شراف الإداري  ،وااللتزام بواجبات الوظيفة ومقت�ضياتها .
املــادة ( ) 23
يجوز للمفت�ش  -بعد موافقة رئي�س الإدارة  -ح�ضور اجلل�سات باملحكمة فـي �أثناء عقدها .
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املــادة ( ) 24
يعد املفت�ش  -فور انتهاء التفتي�ش امل�ستمر  -تقريرا يحيله �إىل رئي�س الإدارة يت�ضمن
املالحظات الق�ضائية واالقرتاحات ال�ضرورية حل�سن �سري العمل باملحكمة وانتظامه .
ول ــرئي�س الإدارة �إخطار رئي�س املحكمة والقا�ضي املعني باملالحظات الواردة فـي التقرير ،
�أو ا�ستدعاء �أي منهما �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
كما يكون له عر�ض التقرير على اللجنة  ،وللجنة �أن توجه مالحظات ق�ضائية �إىل رئي�س
املحكمة � ،أو القا�ضي املعني بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 25
�إذا ا�شتمــل التقريــر علــى ت�صــرف ق�ضائــي � ،أو �أمــر م�سلكــي ي�شكــل  -فــي حالــة ثبوت ــه -
خمالفة لواجب ــات الوظيف ــة ومقت�ضياته ــا �أو �إخالال مهنيــا ج�سيم ــا  ،يقوم رئي�س الإدارة
بع ــر�ض التقرير على اللجنة لفح�صه .
و�إذا انتهت اللجنة �إىل اعتماد التقرير  ،وجب عليها �أن حتيله �إىل رئي�س الإدارة مبذكرة
م�سببة لطلب الإذن ب�إجراء حتقيق مع القا�ضي يجريه �أحد املفت�شني مع مراعاة حكم
املــادة ( )32من هذه الالئحة  ،على �أن يقوم رئي�س الإدارة ب�إحالة التقرير وطلب الإذن
بالتحقيق �إىل الرئي�س .
و�إذا ا�شتمــل التقريــر علــى مالحظــات ق�ضائيــة تتعلــق ب�أحــد املوظفيــن باملحكمــة  ،وجــب
على رئي�س الإدارة �إحالته �إىل اجلهة التي يتبعها املوظف باالقرتاح املنا�سب .
املــادة ( ) 26
للإدارة �أن تقدم للمجل�س ما تراه من اقرتاحات لتطوير الأداء الق�ضائي واالرتقاء به ،
وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
� -1إدارة �ش�ؤون الق�ضاء  ،والنظام الإداري باملحاكم .
 -2تعيني ونقل وترقية وندب و�إعارة الق�ضاة و�سائر �ش�ؤونهم الوظيفية .
 -3حركة تنقالت الق�ضاة قبل �إ�صدارها .
 -4قرارات اجلمعيات العامة  ،واللجان الوقتية للمحاكم .
 -5برامج تدريب الق�ضاة  ،والق�ضاة امل�ساعدين .
 -6م�شروعات القوانني املتعلقة بال�سلطة الق�ضائية .
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الف�صــل الــرابع
ال�شكــوى والتحقيــق
املــادة ( ) 27
حتال �إىل الإدارة جميع ال�شكاوى التي تقدم �ضد القا�ضي عن عمله  ،وواجبات وظيفته ،
وم�سلكه داخل العمل �أو خارجه .
املــادة ( ) 28
ال تقبــل ال�شك ــوى �إذا مل يب ــني فيهـ ــا ا�س ــم مقدمه ــا  ،وتوقيعـ ــه  ،وحمل �إقامته  ،ما مل تكن
م�شتملة على وقائع يرى رئي�س الإدارة �أنها جديرة بالفح�ص والتحقيق .
وف ــي جميع ا ألحــوال  ،يجب �أال تت�ضمن ال�شكوى �ألفاظا �أو عبارات مت�س �شخ�ص القا�ضي
�أو �سمعته .
املــادة ( ) 29
تقيد ال�شكوى فـي �سجل خا�ص فـي الإدارة ح�سب تاريخ ورودها  ،وتعر�ض على رئي�س الإدارة
الذي يكون له �أن يكلف �أحد املفت�شني بفح�صها � ،أو �أن يتخذ قرارا بحفظها �إذا زالت �أ�سبابها ،
�أو تبني له عدم جديتها � ،أو �أن �أ�سا�سها الكيد �أو التحامل .
املــادة ( ) 30
�إذا كان حمل ال�شكوى ت�أخري الف�صل فـي دعوى �أو ت�أجيلها �أو الرتاخي فـي اتخاذ �إجراء
من �إجراءاتها �أو �أي �إجراء مت باملخالفة لأحكام القانون  ،جاز لرئي�س الإدارة �أن يكلف �أحد
املفت�شني بفح�صها � ،أو �أن يحيلها �إىل املحكمة املخت�صة لفح�صها  ،وموافاته بالنتيجة .
املــادة ( ) 31
�إذا كان مو�ضوع ال�شكوى يتعلق مب�سلك القا�ضي داخل العمل �أو خارجه � ،أو �إذا �أ�سفر فح�صها
عن وجود ما ي�ستدعي توجيه مالحظة ق�ضائية �إىل القا�ضي امل�شكو فـي حقه  ،يعر�ض
املو�ضوع على اللجنة  ،على �أن يخطر رئي�س الإدارة القا�ضي امل�شكو فـي حقه مبو�ضوع
ال�شكوى ويحدد له �أجال للرد عليها كتابة .
ويكــون للجن ــة �أن تق ــرر حف ــظ ال�شك ــوى بقــرار م�سبــب � ،أو �أن توجــه مالحظ ــة ق�ضائي ــة
�أو م�سلكية بح�سب الأحوال �إىل القا�ضي امل�شكو فـي حقه � ،أو �أن حتيل ال�شكوى �إىل الرئي�س
للإذن ب�إجراء حتقيق مع القا�ضي امل�شكو فـي حقه يجريه �أحد املفت�شني مع مراعاة حكم
املــادة ( )32من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 32
يجب �أن يكون املفت�ش املنتدب لإجراء التحقيق �أعلى وظيفة من القا�ضي امل�شكو فـي حقه ،
�أو �سابقا عليه فـي الأقدمية �إن كانا فـي وظيفة واحدة  ،ويجوز �أن يتوىل التحقيق املفت�ش
الــذي �سبــق لــه �إبــداء الــر�أي � ،أو فحــ�ص ال�شكــوى حمــل التحقيــق � ،أو �أحد �أع�ضاء اللجنة
التــي عر�ضــت ال�شكــوى علــى الرئيــ�س للإذن ب�إجـراء حتقيـق فيهـا وفق �أحكـام املــادة ()31
من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 33
للمفت�ش املنتدب لإجراء التحقيق �أن ي�ستعني ب�أمني �سر يختاره من موظفـي الإدارة  ،وله
�أن ي�سمع �شهادة من يرى لــزوم �سماعه  ،وله �أن يطلب �إفادات ر�سمية من جهات االخت�صا�ص ،
والقيام ب�أي عمل الزم للتحقيق .
املــادة ( ) 34
يجب على املفت�ش املنتدب لإجراء التحقيق �أن يعد تقريرا يت�ضمن ملخ�صا للوقائع حمل
التحقيق  ،وما اتخذه فيها من �إجراءات  ،وبيان املخالفات املرتكبة �إن وجدت  ،و�أدلة ثبوتها ،
ونتيجة التحقيق  ،و�أن يحيل التقرير �إىل رئي�س الإدارة للعر�ض على اللجنة .
وعلى اللجنة فح�ص التقرير  ،وتقدمي اقرتاح م�سبب بحفظ التحقيق �أو اتخاذ �إجراءات
دعوى امل�ساءلة .
ويقوم رئي�س الإدارة ب�إحالة التقرير واقرتاح اللجنة ب�ش�أنه �إىل الرئي�س .
الف�صــل اخلامــ�س
امللفــات وال�سجــالت
املــادة ( ) 35
تعد الإدارة لكل قا�ض ملفا �سريا تودع فيه ما ي�أتي :
 -1تقارير التفتي�ش الفني .
 -2ال�شكــاوى والتحقيقــات والنتائج التي انتهــت �إليهــا  ،ما مل تكن ال�شكوى قد انتهت
باحلفظ .
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 - 3ما يوجه �إليه من مالحظات ق�ضائية � ،أو م�سلكية � ،أو ما يوقع عليه من جزاءات
ت�أديبية .
 - 4قــرارات التعيــني  ،والنــدب  ،والرتقي ــة  ،وجميع التغريات التي تطر�أ على و�ضعه
الوظيفي .
 - 5القرارات املت�ضمنة تخطيه فـي الرتقية .
� - 6أي �أوراق ت�ؤدي �إىل تكوين ر�أي �صحيح عن القا�ضي .
ويجــب �أن يحــاط القا�ضـي علما بكــل ما يــودع فـي ملفــه ال�ســري مــن مالحظات ق�ضائي ــة
�أو م�سلكية �أو �أي �أوراق �أخرى .
املــادة ( ) 36
تعــد الإدارة �سج ــال �سري ــا تخ�ص ــ�ص في ــه لكــل قــا�ض �صحيفــة يــدون فيهــا ملخــ�ص جلميــع
مــا حــواه ملفــه ال�ســري .
املــادة ( ) 37
تعد الإدارة لكل حمكمة ملفا �سريا تودع فيه تقارير التفتي�ش امل�ستمر  ،وغريها من الأعمال
ذات ال�صلة به .
املــادة ( ) 38
ال يجــوز االط ــالع على امللفــات ال�سريــة وال�سجــل ال�ســري املن�صــو�ص عليهم ــا ف ــي امل ــواد
( 35و  36و  )37من هــذه الالئحة لغري املجل�س والرئي�س  ،ورئي�س الإدارة والقا�ضي �صاحب
ال�ش�أن متى طلب ذلك  ،ومن يلزم اطالعه عليهما من املفت�شني وموظفـي الإدارة .
وحتفظ ال�سجالت وامللفات ال�سرية امل�شار �إليها فـي الإدارة .
املــادة ( ) 39
تعد الإدارة جدوال ب�أ�سماء ق�ضاة املحاكم يت�ضمن كافة بياناتهم الوظيفية  ،والتغريات
التي طر�أت عليها .
كمــا تعــد الإدارة لكــل حمكمـة مــن املحاك ــم ملفــا تــودع فيــه قــرارات جمعيتهــا العام ــة ،
وجلنة ال�ش ـ�ؤون الوقتيــة  ،بعد اعتمادهــا من جهــة االخت�صــا�ص  ،و�سائــر القرارات املتعلقـة
ب�سري وتنظيم العمل بها .
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جملــ�س اخلدمــة املدنيــة
قــرار
رقــم 2017/1
بتعديل بعـ�ض �أحكام القـرار رقـم  2011/8بتحديــد الوظائـف
ذات الطبيعــة اخلا�صـة امل�ستثنــاة مــن �شــرط الإعــالن عنــد التعيــني

ا�ستنادا �إىل قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
و�إىل قرار رئيـ�س جملــ�س اخلدمة املدنيــة رقــم  2011/8بتحديد الوظائــف ذات الطبيع ــة
اخلا�صة امل�ستثناة من �شرط الإعالن عند التعيني ،
و�إىل موافقة جمل�س اخلدمة املدنية فـي اجتماعه رقم  2016/4املنعقد بتاريخ 2016/12/4م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــرر
املــادة الأولـــى
 - 1ت�ضاف الوظائف الآتية �إىل امل ــادة الأول ــى من القرار رقم  2011/8امل�شار �إليه  ،يكون
ترتيبها تاليا لوظيفة مدير مكتب الوكيل  ،ومن فـي حكمه  ،و�سابقا لوظيفتي مدير ،
ومدير م�ساعد دائرة التنمية املعرفـية والدرا�سات الدوليــة باملديرية العام ــة للتقوي ــم
الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم  ،وذلك على النحو الآتي :
 مدير  ،ومدير م�ساعد دائرة التن�سيق واملتابعة  ،التابعة ملكاتب الوزراء  ،ومن فـي حكمهم . مديـر  ،ومدير م�ساعد دائرة املجال�س واللجان  ،التابعة ملكاتب الوزراء  ،ومن فـي حكمهم . - 2ت�ضاف الوظائف الآتية �إىل امل ــادة الأول ــى من القرار رقم  2011/8امل�شار �إليه  ،يكون
ترتيبها تاليا لوظيفتي مدير  ،ومدير م�ساعد دائرة التنمية املعرفـية والدرا�سات الدولية
باملديرية العامة للتقومي الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم  ،وذلك على النحو الآتي :
 مدير  ،ومدير م�ساعد املكتب الفني للدرا�سات والتطوير بوزارة الرتبية والتعليم . مدير  ،ومدير م�ساعد دائرة املواطنة بوزارة الرتبية والتعليم .املــادة الثانيــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  28 :من جمادى الثانية 1438هـ
املوافــــق  27 :من مــــــــــــــــــــــار�س 2017م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1188
ال�صادرة فـي 2017/4/2م
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خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
رئيـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س اخلدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املدنيـ ـ ـ ـ ــة

قــرار
رقـم 2017/3
بتعديـــل بعــــ�ض �أحكــــام
الالئحــة التنفـيذيــة لقانـــون اخلدمـــة املدنيـــة
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  2017/1املنعقد بتاريخ 2017/2/26م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــرر
املــادة الأولـــى
ت�ض ــاف فق ــرة جديدة �إىل البند ( )7من امللحق رقم ( )10عق ــد توظي ــف غيـ ــر العماني ـ ــني
ل�شغ ــل الوظائ ــف الدائم ــة م ــن الالئح ــة التنفـيذيــة لقانــون اخلدمـة املدني ــة امل�شــار �إليهـا ،
ن�صه ــا الآت ــي :
"ويجـ ــوز للمجلـ ــ�س  -بنـ ــاء عل ــى طلـ ــب مـ ــن رئي ــ�س الوحـ ــدة  -متديـ ــد احلـ ـ ــد الأق�ص ــى
للإجـازة املر�ضية امل�شار �إليها مل ــدة �أو مل ــدد �أخرى مماثلة فـي احلاالت التي يقدرها ".
املــادة الثانيــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  10 :من رم�ضـــــــــان 1438هـ
املوافــــق  5 :من يـونيـــــــــــو 2017م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ــ�س اخلدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة املدنيـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1198
ال�صادرة فـي 2017/6/11م
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جملـ�س حمافظـي البنـك املركــزي العمانــي
قــرار
رقــم 2017/2804
ب�إ�صــدار النظــام الأ�سا�ســي لكليــة الدرا�ســات امل�صرفـية واملالــية
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2000/114ب�إ�صدار القانون امل�صرفـي ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  83/64بت�أ�سي�س املعهد امل�صرفـي العماين ،
و�إىل النظام الأ�سا�سي ملعهد الدرا�سات امل�صرفـية واملالــية ال�صادر بالقرار رقم ، 2000/1379
و�إلـى ق ــرار جملـ ـ ــ�س حمافظ ــي البنــك املركـ ــزي العمانـ ــي رق ـ ــم م.م3/16/6/174/2804/
ب�ش�أن املوافقة على النظام الأ�سا�سي لكلية الدرا�سات امل�صرفـية واملالــية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقرر
املــادة الأولــــى
يعمـل فـي �ش ـ�أن كليــة الدرا�س ــات امل�صرفـية واملال ـي ــة بالنظ ــام املرف ــق .
املــادة الثانيـــة
يلغ ــى القـ ــرار رقـ ــم  2000/1379امل�ش ــار �إليــه  ،كم ــا يلغ ــى ك ــل مـ ــا يخ ــالف النظــام املرفــق ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــة
ين�شـر هــذا القــرار فـي اجلريــدة الر�سميـة  ،ويعمـل بـه مـن اليـوم التالـي لتاريـخ ن�شـره .
�صـدر فـي  2 :مـن رم�ضـــــــــان 1438هـ
املوافـــــق  28 :مـن مـايــــــــــــــو 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1197
ال�صادرة فـي 2017/6/4م
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د  .علــي بن حممــد بن مو�ســـى
نائب رئي�س جمل�س املحافظني

النظــام الأ�سا�ســي لكليـة الدرا�ســات امل�صرفـية واملالــية
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام هـ ــذا النظ ــام  ،يكـ ــون للكلمات والعب ــارات الآتيـ ــة املعن ــى املبـ ــني قري ـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
البنـــــك املركـــزي  :البنك املركزي العماين .
جمل�س املحافظيـن  :جمل�س حمافظي البنك املركزي .
الكليـــــــــــــــــــــــــــة  :كلية الدرا�سات امل�صرفـية واملالــية .
جملـــــــــ�س الإدارة  :جمل�س �إدارة كلية الدرا�سات امل�صرفـية واملالــية .
الرئيـــــــــــــــــــــــ�س  :رئي�س جمل�س الإدارة .
العميــــــــــــــــــــــــــد  :عميد الكلية و�أمني �سر جمل�س الإدارة .
اللوائــــــــــــــــــــــــــح  :اللوائح الداخلية للكلية مثل الالئحة املالــية  ،والالئحة الإدارية .
املــادة ( ) 2
تهدف الكلية �إىل حتقيق الأغرا�ض الآتية :
 - 1التدري�س والتدريب والت�أهيل العلمي والعملي للقيام بالأعمال امل�صرفـية واملالــية ،
ورفع كفاءة العاملني فـي القطاعني امل�صرفـي واملالــي .
 - 2ت�شجي ــع الدرا�س ــات والبحــوث والن�شــر فـي املجال ــني امل�صرفـي واملالــي  ،وتنظيـ ــم
املحا�ضرات والندوات املتعلقة بذلك .
 - 3تقديـ ــم اال�ست�شـ ــارات فـي املجالــني امل�صرفـي واملالــي  ،والتعـ ـ ــاون مـ ــع امل�ؤ�س�سـ ـ ـ ــات
ذات العالق ــة له ــذا الغـ ــر�ض .
 - 4ن�شر الوعي والثقافة والفكر امل�صرفـي والفكر املالــي .
 - 5تنظيم الربامج التعليمية والتدريبية واملهنية ق�صرية وطويلة املدى فـي املجالني
امل�صرفـي واملالــي .
 - 6التعاون مع اجلامعات والكليات واملعاهد وامل�ؤ�س�سات والهيئات ذات الأهداف املماثلة ،
وتبادل املعارف واملعلومات واخلربات معها .
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املــادة ( ) 3
تكون امل�صارف املرخ�ص لها مبزاولة الأعمال امل�صرفـية فـي ال�سلطنة �أع�ضاء فـي الكلية ،
ويجب على كل منها :
 - 1التعاون مع الكلية لتحقيق ر�ؤيتها ور�سالتها والأهداف التي �أن�شئت من �أجلها .
 - 2االلتزام بهذا النظام .
 - 3االلتزام بقرارات جمل�س املحافظني  ،وجمل�س الإدارة .
 - 4دفع امل�ساهمات املقررة .
املــادة ( ) 4
ي�شكل جمل�س الإدارة عـلى النحو املن�صو�ص عليه فـي املـادة ( )4م ــن املر�س ــوم ال�سلطانــي
رقم  83/64امل�شار �إليه بقرار من نائب رئي�س جمل�س املحافظني  ،ويجتمع جمل�س الإدارة
بدعوة كتابية من الرئي�س مرة كل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،ويجوز للرئي�س دعوته لالنعقاد كلما
اقت�ضت ال�ضــرورة ذلك  ،وال يكــون انعقــاد جملــ�س الإدارة �صحيحــا �إال بح�ضــور �أغلبيــة
الأع�ضــاء  ،على �أن يكون من بينهم الرئيـ�س  ،وفـي جميع الأحوال  ,يحل حمل الرئي�س
نائبه فــي حالـة غيابه �أو وجود مانع لديه .
وت�صـدر القرارات ب�أغلبيــة �أ�صــوات الأع�ضــاء احلا�ضريــن  ،وعند ت�ساوي الأ�صـوات يرجــح
اجلانب الذي مـنه رئيــ�س االجتمــاع  ،وملجل ــ�س الإدارة �أن يدع ــو مــن ي ــرى اال�ستعانــة بهــم
من ذوي اخلربة حل�ضور اجتماعاته  ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود .
املــادة ( ) 5
تكون مدة ع�ضوية جمل�س الإدارة (� )4أربع �سنوات قابلة للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة ،
وحتدد مكاف�آت �أع�ضائه بقرار من جمل�س املحافظني  .وت�سقط عن الع�ضو ع�ضوية املجل�س
بقرار من جمل�س الإدارة فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا تخلف عن ح�ضور ( )3ثالث جل�سات متتالية دون عذر مقبول .
� -2إذا فقد �صفته فـي اجلهة التي ميثلها .
� - 3إذا �صدر حكم واجب النفاذ ب�إفال�س اجلهة التي ميثلها �أو �إذا زالت عنها ال�شخ�صية
القانونية .
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� - 4إذا حكم عليه فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
� - 5إذا فقد �أهليته القانونية .
املــادة ( ) 6
يخت ــ�ص جمل ــ�س الإدارة بالآتـ ــي :
 - 1ر�سم ال�سيا�سة العامة للكلية ومتابعة تنفـيذها .
 - 2و�ضع اللوائح والنظم الكفـيلة بتحقيق �أهداف الكلية وانتظام �سري العمل فـيها .
 - 3و�ضع الهيكل التنظيمي للكلية .
 - 4و�ضع قواعد و�إجراءات قبول الدار�سني واملتدربني .
 - 5املوافقة على املنح الدرا�سية وامل�ساعدات املالية للطالب العمانيني  ،وفق ال�ضوابط
التي يحددها .
 - 6تعي ــني مدق ــق خارج ـ ــي مرخـ ــ�ص ل ـ ــه فـي ال�سلطن ـ ــة لتدقيـ ــق ح�ساب ــات الكلي ــة ،
وحتديد خم�ص�صاتــه ال�سنويــة .
� - 7إقرار موازنة الكلية  ،ورفعها �إىل جمل�س املحافظني العتمادها .
 - 8ا�ستثمــار �أمــوال الكلية وتقريــر التمـلك والت�صــرف فـي الأموال مبا يكفــل حتقيــق
�أغرا�ض الكلية .
 - 9قبــول الهبات والإعانات والتربع ــات واملنــح املقدم ــة مـن �أي جهــة داخــل ال�سلطنــة
�أو خارجها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 10اعتم ــاد الربام ــج الأكادمييــة وامل�ؤهــالت التــي متنحها الكليــة  ،وذلك بالتن�سيق
مع اجلهات املخت�صة .
ويجــوز ملجل ــ�س الإدارة �أن يف ــو�ض رئيــ�س جمل�س الإدارة �أو �أحــد �أع�ضائــه �أو جلنــة ي�شكلهــا
بقرار منه فـي بع�ض اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 7
حتــدد بق ــرار من جملــ�س الإدارة الربامج التعليمية واملهنية والتدريبية ون ــوع امل ؤ�ه ــالت
التي متنحها الكلية  ،ومدة الدرا�سة لكل م�ؤهل وفقا لطبيعة التخ�ص�ص واحلاجة �إليه ،
وذلك وفقا ملا تقرره اجلهات املخت�صة .
-1090-

املــادة ( ) 8
يكون للكلية عميد من حملــة درج ــة الدكتـ ــوراه �أو ما يعادله ــا من ذوي اخلبــرة والكفــاءة
العلمية والعملية  ،ي�صدر بتعيينــه قرار من رئي�س جمل�س الإدارة  ،بع ــد موافق ـ ــة جمل ــ�س
الإدارة والبنك املركزي  ،ويخت�ص بالآتي :
 - 1تنفـيذ ال�سيا�سات والربامج واللوائح التي يقرها جمل�س الإدارة .
 - 2اقرتاح خطة التطوير والربامج التعليميـة والتدريبية والبحثية واال�ست�شارات
والأن�شطة الأخرى .
� - 3إعداد التقارير الدوريــة عن �أن�شطة الكليــة  ،وم�شــروع امليزانيــة  ،ورفعهــا ملجلــ�س
الإدارة
 -4اقرتاح اللوائح والنظم الكفيلة بتحقيق �أهداف الكلية وانتظام �سري العمل فيها
ورفعها ملجل�س الإدارة .
 -5الإ�شراف الفني والإداري على �سري العمل بالكلية  ،وعلى جميع العاملني بها .
� - 6إعداد تقرير ربع �سنوي عن �سري �أعمال الكلية  ،ورفعه �إىل جمل�س الإدارة .
� - 7أي اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها من جمل�س الإدارة .
املــادة ( ) 9
ال يج ـ ـ ــوز لأع�ض ــاء جملـ ـ ــ�س الإدارة �أو العامل ـ ـ ــني بالكلي ـ ــة امل�شارك ـ ـ ـ ــة ب�صـ ـ ــورة مبا�شـ ـ ـ ــرة
�أو غي ــر مبا�ش ــرة فـي �أي �صفق ــة م ــع الكلي ــة .
املــادة ( ) 10
تتك ــون م ــوارد الكلي ــة م ــن الآتـ ــي :
 - 1م�ساهمات البنك املركزي .
 - 2م�ساهمات امل�صارف التجارية  ،وامل�صارف املتخ�ص�صة .
 - 3م�ساهمات امل�ؤ�س�سات التجارية امل�ستفـيدة من خدمات الكلية .
 - 4الر�سوم املتح�صلة من الدار�سني واملتدربني امل�ستفـيدين من خدمات الكلية .
 - 5الر�سوم املتح�صلة مقابل اخلدمات الأخرى التي تقدمها الكلية .
 - 6املخ�ص�صات احلكومية .
� - 7أي موارد �أخرى يقرها جمل�س الإدارة .
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املــادة ( ) 11
 - 1يحدد جمل�س املحافظني ن�سبة م�ساهمة البنك املركزي فـي موازنة الكلية .
 - 2يحدد البنك املركزي بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة ن�سبة توزيع امل�ساهمات فـي نفقات
الكليــة بني الفئــات املذك ــورة فـي البنود ( 1و  2و  )3من املــادة ( )10من هــذا النظــام ،
ويح ــدد جمل ــ�س الإدارة الر�س ــوم املتح�صل ــة م ــن امل�ستفـيدي ــن م ــن خدمـ ــات الكلي ـ ــة ،
وذلك وفقا لل�ضوابط والأ�س�س التي ي�ضعها لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 12
تعـد الكليـة موازنتهـا ال�سنويــة قبل بدء ال�سنة الدرا�سية بـ ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقــل ،
ويجب عر�ضها على جمل�س املحافظني العتمادها قبل �إجراء ال�صرف مبوجبها  ،و�إذا ت�أخر
اعتمادهـ ــا يكـ ــون ال�ص ــرف عل ــى �أ�س ــا�س ( )12االثني ع�شــر م ــن ميزانيــة ال�سنــة ال�سابقــة ،
وذلك مل ــدة ال تزي ــد عل ــى ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر .
املــادة ( ) 13
تودع جميع �أموال الكلية فـي ح�ساب �أو �أكرث با�سم الكلية فـي �أي من امل�صارف املرخ�ص بها
فـي ال�سلطنة  ،وال يجوز �سحب �أي مبلغ من �أموال الكلية �إال وفقا لالئحة املالــية للكلية .
املــادة ( ) 14
تب ــد�أ ال�سنـ ــة املال ـيـ ــة للكلي ــة فـي �أول �سبتمب ـ ـ ــر  ،وتنته ـ ــي فـي ( )31احل ـ ــادي والثالث ـ ــني
م ــن �أغ�سط ــ�س م ــن كـ ــل عـ ــام .
املــادة ( ) 15
تخ�ض ــع ح�ساب ــات الكلي ــة �إلـ ــى التدقيـ ــق الداخلــي مـن قبــل مدققــي الكلي ــة  ،كمـ ــا تخ�ض ــع
�إىل مدقق ح�سابات خارجي مرخ�ص له فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 16
يعد جمل�س الإدارة تقريــرا �سنويــا يت�ضمن جميع الأن�شطة والإجنازات التي مت حتقيقها
خالل العام  ،ويرفع �إىل جمل�س املحافظني التخاذ ما يلزم .
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املجلـ�س العمانـي لالخت�صا�صـات الطبيـة
قــرار
رقــم 2017/5
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام
الالئحة التنفـيذية لنظام املجلـ�س العمانـي 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 إ�لــى الالئحــة التنفـيذيــة لنظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبيــة ال�صــادرة بالقرار
رقم ، 2008/103
و�إىل موافقة جمل�س �أمناء املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبيــة ،
وبنــاء على ما تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص البند ( )4من الفقــرة (ب) من املــادة ( )26مــن الالئحــة التنفـيذي ــة لنظ ــام
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" يجــوز �إعــادة االمتحــان حــال عــدم االجتي ــاز فــي غ�ض ــون (� )1سنة بعــد موافقــة اللجن ــة
التعليميــة  ،وفـي جمي ــع الأح ــوال ال ي�سمــح للمتدرب ب�أداء هذا االمتحان لأكثــر مــن ()3
ثالث مرات  ،وفـي حالة عدم اجتيازه للمرة الثالثة يلغى قيده  ،ويجوز منحه فر�صة
رابعة من املجل�س ب�صفة ا�ستثنائية وفق ال�ضوابط التي يقرها جمل�س الأمناء" .
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  18 :من جمـادى الأولـى 1438هـ
املـوافــــق  15 :من فربايـــــــــــــــــــر 2017م
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 ()1182
ال�صادرة فـي 2017/2/19م
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قــرار
رقــم 2017/9
ب�شـ�أن حت�صيـل الر�سـوم املاليـة علـى اخلدمــات املقدمـة مـن املجلـ�س
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 98/47
و�إىل نظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2006/ 31
و�إلـى الالئحـة التنفيذيـة لنظام املجل�س العمانـي لالخت�صا�صات الطبية ال�صادرة بالقرار
رقم ، 2008/103
و�إىل الئحة تقييم ومعادلة ال�شهادات ال�صحية والدرجات العلمية املهنية ال�صادرة بالقـرار
رقم ، 2013/19
و�إىل موافقــة جملــ�س �أمن ــاء املجل ــ�س العمان ــي لالخت�صا�ص ــات الطبي ــة فــي جل�ستي ــه رق ــم
 2015/2بتاريخ � 1أكتوبر 2015م  ،ورقم  2015/3بتاريخ  10دي�سمرب 2015م ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حت ــدد ر�س ـ ــوم اخلدمـات املقدم ـ ــة مـن املجلـ ــ�س العمانـ ــي لالخت�صا�ص ـ ــات الطبيـ ــة وفقـ ــا
للك�شــف املرفــق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :من جمـادى الأولـى 1438هـ
املـوافــــق  21 :من فربايـــــــــــــــــــر 2017م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1184
ال�صادرة فـي 2017/3/5م

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
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‹ÉªLEG
ÊÉª©dG ¢ùéŸG
¬°ü– …òdG
º°SôdG Ñe
á«Ñ£dG äÉ°UÉ°üàNÓd
á°ù°SDƒŸG
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH) (ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

(780)
¿ƒfÉªKh áFÉª©Ñ°S

(410)
Iô°ûYh áFÉª©HQCG

(553)
áFÉª°ùªN
¿ƒ°ùªNh áKÓKh
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(20)
¿hô`` ` °ûY

(30)
¿ƒKÓK

(35)
¿ƒKÓKh á°ùªN

(116)
á`` `FÉe
ô`` `°ûY á`` `à°Sh

º```°SôdG

¿Éëàe’ …QGOEG º°SQ

MCEM

¿Éëàe’ …QGOEG º°SQ

OET

¿Éëàe’ …QGOEG º°SQ

Arab Board Part I
(Written) Exam

¿Éëàe’ …QGOEG º°SQ

Arab Board Part II
(Written) Exam

¿Éëàe’ …QGOEG º°SQ

12

11

10

9

8

á``«dhódG äÉ``fÉëàe’G º``jóJ ƒ``°SQ : ’hCG ™```HÉJ
¿É```````````«ÑdG

Occupational English Test

¢VôØJ ájQGOEG ÜÉ©JCG Ò¶f °üëj
¿Éëàe’G ËóJ »`a ÖZGôdG óàŸG ¢Y
(178)
‹GÎ°SC’G ¿Éëàe’ÉH ¢UÉÿG ‹hódG
áFÉe
¿ƒ©Ñ°Sh á«fÉªKh »æ¡ŸG ájõ«‚E’G á¨dG iƒà°ùe ójóëàd

Royal College of Emergency
Medicine

¢VôØJ ájQGOEG ÜÉ©JCG Ò¶f °üëj
¿Éëàe’G ËóJ »`a ÖZGôdG óàŸG ¢Y
(184)
á«ª«©àdG á°ù°SDƒŸÉH ¢UÉÿG ‹hódG
á`` `FÉe
¿ƒfÉªKh á©HQCGh

¬°üëj …òdG º°SôdG
º````°SôdG
‹ÉªLEG
ÊÉª©dG ¢ùéŸG
¬°ü– …òdG
º°SôdG Ñe
á«Ñ£dG äÉ°UÉ°üàNÓd
á°ù°SDƒŸG
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH) (ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

(219)
¿É`` `àFÉe
ô°ûY á©°ùJh
(208)
á«fÉªKh ¿ÉàFÉe

(136)
á`` `FÉe
¿ƒKÓKh áà°Sh

¢VôØJ ájQGOEG ÜÉ©JCG Ò¶f °üëj
¿Éëàe’G ËóJ »`a ÖZGôdG óàŸG ¢Y
»Hô©dG ¢ùéŸÉH ¢UÉÿG ‹hódG
á«ë°üdG äÉ°UÉ°üàNÓd

Arab Board Part I
(Clinical) Exam
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¿É```````````«ÑdG

iÈµdG áYÉdG ÒLCÉJ º°SQ

º`````°SôdG

¢ù```éŸÉH á``°SGQódG ±ô``Zh äGô``ÑàîŸGh äÉ``YÉdG ô``«LCÉJ ƒ``°SQ : É``«fÉK
º°SôdG Ñe
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

Iõ¡LC’Gh É¡JÉaôeh áYÉdG øe IOÉØà°S’G Ò¶f °üëj
áæ«©e á«dÉ©a ªY hCG º«¶æJ LCG øe É¡H IôaƒàŸG äGó©ŸGh

áeÉµàe á«dÉ©a õéM º°SQ

á«MGô÷G äGQÉ¡ŸG Èà ÒLCÉJ º°SQ

Üƒ°SÉ²G äGQÉ¡e Èà ÒLCÉJ º°SQ

7

6

5

OSCE

ájôjô°ùdG äGQÉÑàN’G õcôe ÒLCÉJ º°SQ 4

3

1

(250)
¿ƒ°ùªNh ¿ÉàFÉe
óMGƒdG ƒ«d

á°SGQódG áaôZ / äGô°VÉëŸG áYÉb øe IOÉØà°S’G Ò¶f °üëj
º«¶æJ LCG øe É¡H IôaƒàŸG äGó©ŸGh Iõ¡LC’Gh É¡JÉaôeh á°SGQO áaôZ / äGô°VÉ áYÉb ÒLCÉJ º°SQ 2
áæ«©e á«dÉ©a ªY hCG

aGôŸGh ±ô¨dG ™«ªL øe IOÉØà°S’G Ò¶f °üëj
º«¶æJ LCG øe É¡H IôaƒàŸG äGó©ŸGh Iõ¡LC’G Góîà°SGh
áæ«©e á«dÉ©a ªY hCG

IÉcÉ Èà ÒLCÉJ º°SQ

(100)
óMGƒdG ƒ«d áFÉe

(500)
óMGƒdG ƒ«d áFÉª°ùªN

Iõ¡LC’Gh ¬JÉaôeh ÈàîŸG øe IOÉØà°S’G Ò¶f °üëj
áæ«©e á«dÉ©a ªY hCG º«¶æJ LCG øe ¬H IôaƒàŸG äGó©ŸGh

Iõ¡LC’G Góîà°SGh äGÈàîŸG óMCG øe IOÉØà°S’G Ò¶f °üëj
áæ«©e á«dÉ©a ªY hCG º«¶æJ LCG øe É¡H IôaƒàŸG äGó©ŸGh

(150)
óMGƒdG ƒ«d ¿ƒ°ùªNh áFÉe
(500)
óMGƒdG ƒ«d áFÉª°ùªN

Góîà°SG Égò«`ØæJ »°†àj á«dÉ©a º«¶æJ Ò¶f °üëj
õcôŸG ¿hÉ©àjh , ¢æÑŸG »`a Èà hCG °üa hCG áYÉb øe ÌcCG
Égò«`ØæJh á«dÉ©ØdG IQGOEG »`a á«dÉ©ØdG »°ùæe ™e

(300)
óMGƒdG ƒ«d áFÉªKÓK

(1000)
óMGƒdG ƒ«d dCG
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º°SôdG Ñe
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

(10)
Iô`` ` °ûY
(20)
¿hô`` `°ûY
(50)
¿ƒ`` ` °ùªN
(2000)
¿É`` ` ØdCG
(1000)
`` ` dCG
(700)
á`` `FÉª©Ñ°S

º`````°SôdG

á``«ª«©J á`£°ûfCGh äÉ`«dÉ©ah è``eGôHh á`«ª«©J õ`cGôe OÉ`ªàYG ƒ`°SQ : É`````ãdÉK
¿É```````````«ÑdG

IQhóc áæ«©e á«ÑW á«ª«©J á«dÉ©a OÉªàYG Ò¶f °üëj
IÒ¨°U CPD á«dÉ©a OÉªàYG º°SQ
»ª«©J ô“Dƒe hCG á«ª«©J Ihóf hCG á«ª«©J á°TQh hCG á«ª«©J
QÉ°ûe (100) øe bCG
IQhóc áæ«©e á«ÑW á«ª«©J á«dÉ©a OÉªàYG Ò¶f °üëj
IÒÑc CPD á«dÉ©a OÉªàYG º°SQ
»ª«©J ô“Dƒe hCG á«ª«©J Ihóf hCG á«ª«©J á°TQh hCG á«ª«©J
QÉ°ûe (100) øe ÌcCG
á«ÑW á«ª«©J á«dÉ©a OÉªàY’ Éé©à°S’G ÖW Ò¶f °üëj
á«ª«©J Ihóf hCG á«ª«©J á°TQh hCG á«ª«©J IQhóc áæ«©e
áLÉY á«dÉ©a OÉªàYG º°SQ
ªY ÉjCG á©Ñ°S (7) ¿ƒ°†Z »`a »ª«©J ô“Dƒe hCG
/ »ÑW ÖjQóJ õcôe OÉªàYG IOÉYEG / OÉªàYG Ò¶f °üëj
IQGOE’Gh øjô°VÉëŸGh ¢æÑŸG äÉWGÎ°TG å«M øe , IÉcÉ
OÉªàYG IOÉYEG / OÉªàYG º°SQ
ìÉª°ùdG ª°ûj å«ëH) õcôŸÉH áeóîà°ùŸG Iõ¡LC’Gh äGQhódGh
IÉcÉ / »ÑW ÖjQóJ õcôe
¢TÉ©fE’G (BLS) ÖjQóàdG èeÉfôH OÉªàYG ™e õcôŸG íàØH
(ÚHQóªd »ÑdG
…ƒæ°ùdG ójóéàdG Ò¶f °üëj
IÉcÉ / »ÑW õcôe ¢ü«NôJ ójóŒ º°SQ
IÉcÉ / »ÑW ÖjQóJ õcôe ¢ü«NÎd
»ÑW ÖjQóJ èeÉfôH OÉªàYG IOÉYEG hCG OÉªàYG ÖW Ò¶f °üëj
OÉªàYG IOÉYEG / OÉªàYG º°SQ
»Ñ£dG IÉcÉëŸG hCG »Ñ£dG ÖjQóàdG õcGôe óMCG »`a
ÖjQóJ õcôe »`a »ÑW ÖjQóJ èeÉfôH
( ÖjQóJ èeÉfôH µd )

1

2

3

4

5

6
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¢ù``éŸÉH á``°UÉÿG á`«°ü°üîàdGh á`«°SÉ«dG äÉ`fÉëàe’G º`jóJ ƒ`°SQ : É``©HGQ

4

º```°SôdG

(85)
¿ƒfÉªKh á`` `°ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` `°ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO

¿Éëàe’G º°SQ
Ö£d »°SÉ«dG
¢µdG ¢VGôeCG

5

¿É```````````«ÑdG

(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO
(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO
(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO

(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO

¿Éëàe’G º°SQ
Ö£d »°SÉ«dG
ÇQGƒ£dG

¬°üëj …òdG º°SôdG
º````°SôdG
ÊÉª©dG ¢ùéŸG
á«Ñ£dG äÉ°UÉ°üàNÓd á°ù°SDƒŸG ¬°ü– …òdG

(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO

(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO

‹ÉªLEG
º°SôdG Ñe

(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO

(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO

¿Éëàe’G º°SQ
Ö£d »°SÉ«dG 1
ôjóîàdG
¿Éëàe’G º°SQ
Ö£d »°SÉ«dG 2
ÖdG ¢VGôeCG
¿Éëàe’G ËóJ Ò¶f °üëj
¢ùéŸÉH »ë°üdG »°SÉ«dG
¿Éëàe’G º°SQ
êôîàdG åjóM ÊÉª©dG Ö«Ñ£dG ¢Ø©jh Ö£d »°SÉ«dG 3
ájôjô°ùdG ¢VGôeC’G
AGOCG º°SQ øe áæ£°ùdG êQÉNh NGO øe
§a ¤hC’G Iôªd ¿Éëàe’G

(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
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(85)
¿ƒfÉªKh á`` `°ùªN
É«µjôeCG GQ’hO

¿É```````````«ÑdG

º```°SôdG

¿Éëàe’G º°SQ
Ö£d »°SÉ«dG
¿PC’Gh fC’G
Iôéæ²Gh
¿Éëàe’G º°SQ
Ö£d »°SÉ«dG
Iô°SC’G
¿Éëàe’G ËóJ Ò¶f °üëj
¿Éëàe’G º°SQ
¢ùéŸÉH »ë°üdG »°SÉ«dG
Ö£d »°SÉ«dG
êôîàdG åjóM ÊÉª©dG Ö«Ñ£dG ¢Ø©jh »ª°†¡dG RÉ¡÷G
AGOCG º°SQ øe áæ£°ùdG êQÉNh NGO øe ¿Éëàe’G º°SQ
Ö£d »°SÉ«dG
§a ¤hC’G Iôªd ¿Éëàe’G
¿Éæ°SC’G
¿Éëàe’G º°SQ
Ö£d »°SÉ«dG
É©dG
¿Éëàe’G º°SQ
Ö£d »°SÉ«dG
áeÉ©dG áMGô÷G

11

10

9

8

7

6

¢ù`` éŸÉH á`` °UÉÿG á`` «°ü°üîàdGh á`«°SÉ«dG äÉ`` `fÉëàe’G º`` `jóJ ƒ`` °SQ : É``©HGQ ™HÉJ

(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` `°ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` `°ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKhá`` `°ùªN
É«µjôeCG GQ’hO

¬°üëj …òdG º°SôdG
º````°SôdG
ÊÉª©dG ¢ùéŸG
á«Ñ£dG äÉ°UÉ°üàNÓd á°ù°SDƒŸG ¬°ü– …òdG

(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO
(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO
(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO
(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO
(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO

‹ÉªLEG
º°SôdG Ñe

(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
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‹ÉªLEG
º°SôdG Ñe

(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO

¿É```````````«ÑdG

º```°SôdG

¿Éëàe’G º°SQ
Ö£d »°SÉ«dG
»æWÉÑdG
¿Éëàe’G º°SQ
áMGô÷ »°SÉ«dG
ÜÉ°üYC’Gh ïŸG
¿Éëàe’G ËóJ Ò¶f °üëj
¿Éëàe’G º°SQ
Ö£d »°SÉ«dG
¢ùéŸÉH »ë°üdG »°SÉ«dG
IO’ƒdGh AÉ°ùædG
êôîàdG åjóM ÊÉª©dG Ö«Ñ£dG ¢Ø©jh ¿Éëàe’G º°SQ
AGOCG º°SQ øe áæ£°ùdG êQÉNh NGO øe Ö£d »°SÉ«dG
¿ƒ«©dG áMGôLh
§a ¤hC’G Iôªd ¿Éëàe’G
¿Éëàe’G º°SQ
Ö£d »°SÉ«dG
É¶©dG áMGôL
¿Éëàe’G º°SQ
Ö£d »°SÉ«dG
ÉØWC’G

17

16

15

14

13

12

¢ù`` éŸÉH á`` °UÉÿG á`` «°ü°üîàdGh á`«°SÉ«dG äÉ`` `fÉëàe’G º`` `jóJ ƒ`` °SQ : É``©HGQ ™HÉJ

(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO

¬°üëj …òdG º°SôdG
º````°SôdG
ÊÉª©dG ¢ùéŸG
á«Ñ£dG äÉ°UÉ°üàNÓd á°ù°SDƒŸG ¬°ü– …òdG

(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO
(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO
(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO
(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO
(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO
(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO

-1102-

‹ÉªLEG
º°SôdG Ñe

(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(195)
¿ƒ©°ùJh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO

º```°SôdG

¿Éëàe’G º°SQ
Ö£d »°SÉ«dG 18
«ªéàdG áMGôL
¿Éëàe’G º°SQ
Ö£d »°SÉ«dG 19
¿Éëàe’G ËóJ Ò¶f °üëj
»°ùØædG
¢ùéŸÉH »ë°üdG »°SÉ«dG
¿Éëàe’G º°SQ
êôîàdG åjóM ÊÉª©dG Ö«Ñ£dG ¢Ø©jh Ö£d »°SÉ«dG 20
AGOCG º°SQ øe áæ£°ùdG êQÉNh NGO øe ájó÷G ¢VGôeC’G
¿Éëàe’G º°SQ
§a ¤hC’G Iôªd ¿Éëàe’G
Ö£d »°SÉ«dG 21
á«°ü«î°ûàdG á©°TC’G
¿Éëàe’G º°SQ
Ö£d »°SÉ«dG 22
á«dƒÑdG dÉ°ùŸG

¿É```````````«ÑdG

¢ù`` éŸÉH á`` °UÉÿG á`` «°ü°üîàdGh á`«°SÉ«dG äÉ`` `fÉëàe’G º`` `jóJ ƒ`` °SQ : É``©HGQ ™HÉJ

(120)
¿hô°ûYh á`` ` `FÉe
É«µjôeCG GQ’hO

(120)
¿hô°ûYh á`` ` ` FÉe
É«µjôeCG GQ’hO

(120)
¿hô°ûYh á`` ` `FÉe
É«µjôeCG GQ’hO

(85)
¿ƒfÉªKh á`` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO

(85)
¿ƒfÉªKh á`` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO

¬°üëj …òdG º°SôdG
º````°SôdG
ÊÉª©dG ¢ùéŸG
á«Ñ£dG äÉ°UÉ°üàNÓd á°ù°SDƒŸG ¬°ü– …òdG

(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO
(110)
Iô°ûYh áFÉe
á«µjôeCG äGQ’hO
(75)
¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(75)
¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(75)
¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
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‹ÉªLEG
º°SôdG Ñe

(175)
¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(175)
¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(175)
¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(175)
¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(175)
¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO
(175)
¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉe
É«µjôeCG GQ’hO

ËóJ Ò¶f °üëj
¢ùéŸÉH »ë°üdG »°SÉ«dG ¿Éëàe’G

¿É```````````«ÑdG

¿Éëàe’G º°SQ
»æØd »°SÉ«dG
ádó«°U
¿Éëàe’G º°SQ
»FÉ°üNC’ »°SÉ«dG
ádó«°U
¿Éëàe’G º°SQ
»FÉ°üNC’ »°SÉ«dG
»©«Ñ£dG êÓ©dG
¿Éëàe’G º°SQ
êÓ©d »°SÉ«dG
»`Ø«XƒdG

28

27

26

25

¿Éëàe’G º°SQ
ádÉÑd »°SÉ«dG 24

¿Éëàe’G º°SQ
»FÉ°üNC’ »°SÉ«dG 23
¢†jô“

º```°SôdG

¢ù`` éŸÉH á`` °UÉÿG á`` «°ü°üîàdGh á`«°SÉ«dG äÉ`` `fÉëàe’G º`` `jóJ ƒ`` °SQ : É``©HGQ ™HÉJ

(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` `°ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` `°ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` `°ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO

¬°üëj …òdG º°SôdG
º````°SôdG
ÊÉª©dG ¢ùéŸG
á«Ñ£dG äÉ°UÉ°üàNÓd á°ù°SDƒŸG ¬°ü– …òdG

(90)
É«µjôeCG GQ’hO ¿ƒ©°ùJ
(90)
É«µjôeCG GQ’hO ¿ƒ©°ùJ
(90)
É«µjôeCG GQ’hO ¿ƒ©°ùJ
(90)
É«µjôeCG GQ’hO ¿ƒ©°ùJ
(90)
É«µjôeCG GQ’hO ¿ƒ©°ùJ
(90)
É«µjôeCG GQ’hO ¿ƒ©°ùJ
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¿É```````````«ÑdG

ËóJ Ò¶f °üëj
¢ùéŸÉH »ë°üdG »°SÉ«dG ¿Éëàe’G

á«£¨J Ò¶f °üëj
á««¨°ûàdG áYÉ°ùdG áØc
»°SÉ«dG ¿ÉëàeÓd øëà‡ µd

º```°SôdG

¿Éëàe’G º°SQ
»æØd »°SÉ«dG
Èà
¿Éëàe’G º°SQ
»æØd »°SÉ«dG
á©°TCG
¿Éëàe’G º°SQ
á«æàd »°SÉ«dG
áªM) á©°TC’G
( ¢SƒjQƒdÉµÑdG
¿Éëàe’G º°SQ
óYÉ°ùŸ »°SÉ«dG
¿Éæ°SCG Ö«ÑW
áYÉ°ùdG º°SQ
µd á««¨°ûàdG
øëà‡

33

32

31

30

29

¢ù`` éŸÉH á`` °UÉÿG á`` «°ü°üîàdGh á`«°SÉ«dG äÉ`` `fÉëàe’G º`` `jóJ ƒ`` °SQ : É``©HGQ ™HÉJ

(85)
¿ƒfÉªKh á`` `°ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO

¬°üëj …òdG º°SôdG
º````°SôdG
ÊÉª©dG ¢ùéŸG
á«Ñ£dG äÉ°UÉ°üàNÓd á°ù°SDƒŸG ¬°ü– …òdG

(175)
(90)
¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉe É«µjôeCG GQ’hO
¿ƒ©°ùJ
É«µjôeCG GQ’hO
(175)
(90)
¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉe É«µjôeCG GQ’hO
¿ƒ©°ùJ
É«µjôeCG GQ’hO
(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` `°ùªN
É«µjôeCG GQ’hO

‹ÉªLEG
º°SôdG Ñe

(175)
(90)
¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉe É«µjôeCG GQ’hO
¿ƒ©°ùJ
É«µjôeCG GQ’hO

(85)
¿ƒfÉªKh á`` ` °ùªN
É«µjôeCG GQ’hO
-

(175)
(90)
¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉe É«µjôeCG GQ’hO
¿ƒ©°ùJ
É«µjôeCG GQ’hO
-

(7)
á«µjôeCG äGQ’hO á©Ñ°S
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-

¢ùéŸÉH ëàŸG ÒZ Ö«Ñ£dG øe °üëj

¢ùéŸÉH ëàŸG Ö«Ñ£dG øe °üëj
( á«FÉæãà°S’Gh áãdÉãdGh á«fÉãdG ) ä’hÉëªd

36

¿Éëàe’G º°SQ
37
…ôjôëàdG »FÉ¡ædG

¿ÉëàeG º°SQ
hC’G Aõ÷G
(p 1)

ájÉ¡f ¿ÉëàeG º°SQ
35
á«ÑjQóàdG áæ°ùdG

¿ÉëàeG º°SQ
èeGÈd ƒÑdG
34
É«©dG ÖjQóàdG
(OMSB)

º```°SôdG

¢ù`` éŸÉH á`` °UÉÿG á`` «°ü°üîàdGh á`«°SÉ«dG äÉ`` `fÉëàe’G º`` `jóJ ƒ`` °SQ : É``©HGQ ™HÉJ

Ö«Ñ£dG øe °üëj
»°SÉ°SC’G óYƒªd ¢ùéŸÉH ëàŸG ÒZ

¿É```````````«ÑdG

-

¬°üëj …òdG º°SôdG
º````°SôdG
ÊÉª©dG ¢ùéŸG
á«Ñ£dG äÉ°UÉ°üàNÓd á°ù°SDƒŸG ¬°ü– …òdG

(100)
ÊÉªY ÉjQ áFÉe

Ö«Ñ£dG øe °üëj
»`aÉ°VE’G óYƒªd ¢ùéŸÉH ëàŸG ÒZ

‹ÉªLEG
º°SôdG Ñe

-

¢ùéŸÉH ëàŸG ÒZ Ö«Ñ£dG øe °üëj

-

¢ùéŸÉH ëàŸG ÒZ Ö«Ñ£dG øe °üëj

-

Ö`` «Ñ£dG ø``e ``°üëj
Ö`` `jQóàdG á`` `Môe »`` `a GR Ée …òdG
IÎØdG òg ¢¡fCG hCG

-

-

(120)
É«fÉªY ’ÉjQ ¿hô°ûYh áFÉe
(100)
ÊÉªY ÉjQ áFÉe
(250)
É«fÉªY ’ÉjQ ¿ƒ°ùªNh ¿ÉàFÉe
(200)
ÊÉªY ÉjQ ÉàFÉe
(250)
É«fÉªY ’ÉjQ ¿ƒ°ùªNh ¿ÉàFÉe

-

(200)
ÊÉªY ÉjQ ÉàFÉe
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‹ÉªLEG
º°SôdG Ñe

-

-

º```°SôdG

¢ùéŸÉH ëàŸG ÒZ Ö«Ñ£dG øe °üëj
¿Éëàe’G º°SQ 38
GR Ée …òdG Ö«Ñ£dG øe °üëj …ôjô°ùdG »FÉ¡ædG
IÎØdG òg ¢¡fCG hCG ÖjQóàdG áMôe »`a

¿É```````````«ÑdG

¢ù`` éŸÉH á`` °UÉÿG á`` «°ü°üîàdGh á`«°SÉ«dG äÉ`` `fÉëàe’G º`` `jóJ ƒ`` °SQ : É``©HGQ ™HÉJ
¬°üëj …òdG º°SôdG
º````°SôdG
ÊÉª©dG ¢ùéŸG
á«Ñ£dG äÉ°UÉ°üàNÓd á°ù°SDƒŸG ¬°ü– …òdG

-

(40)
É«fÉªY ’ÉjQ ¿ƒ©HQCG

-

-

-

(50)
É«fÉªY ’ÉjQ ¿ƒ°ùªN

-

(300)
ÊÉªY ÉjQ áFÉªKÓK
(250)
É«fÉªY ’ÉjQ ¿ƒ°ùªNh ¿ÉàFÉe
(400)
ÊÉªY ÉjQ áFÉª©HQCG
(300)
ÊÉªY ÉjQ áFÉªKÓK

-

(30)
É«fÉªY ’ÉjQ ¿ƒKÓK

-

-

¢ùéŸÉH ëàŸG ÒZ Ö«Ñ£dG øe °üëj ¿Éëàe’G º°SQ
…ôjô°ùdG »FÉ¡ædG 39
GR Ée …òdG Ö«Ñ£dG øe °üëj
»FÉæãà°S’G
IÎØdG òg ¢¡fCG hCG ÖjQóàdG áMôe »`a
¿ÉëàeG Qƒ°†² «é°ùJ Ò¶f °üëj
ójó÷G Ö«Ñ£dG É¡©aój ƒÑdG
«é°ùJ º°SQ
óMCG »`a ÖjQóàd ¥Éëàd’ÉH ÖZGôdG ƒÑdG ¿ÉëàeG 40
¢ùéŸÉH á«ª©dG äÉ°ü°üîàdG
‹hO ¿ÉëàeG Qƒ°†M Ò¶f °üëj
Qƒ°†M º°SQ
ÚÑZGôdG AÉÑWC’G áaÉµd ¢ùéŸG ¬ª¶æj ‹hO
¿ÉëàeG 41
äÉfÉëàe’G òg RÉ«àLG »`a
äÉfÉëàeG º°SQ
«æ°üàdG äÉfÉëàeG ËóJ Ò¶f °üëj »æ¡ŸG «æ°üàdG
¢ùéŸÉH 42
IóYÉ°ùŸG á«Ñ£dGh á«Ñ£dG äÉÄØd »æ¡ŸG ÊÉª©dG
äÉ°UÉ°üàNÓd
á«Ñ£dG
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(90)
¿ƒ`` ` ©°ùJ

(115)
ô°ûY á°ùªNh áFÉe

º````°SôdG
á°ù°SDƒŸG ¬°ü– …òdG
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

Cross Check .

º```°SôdG

: øe ëàdG HÉe °üëj
. IóMGh á«ªY IOÉ¡°T - 1
IOÉ¡°T hCG áæ¡ŸG ádhGõe ¢ü«NôJ - 2
. C’G óÑdG øe «é°ùàdG
ëàdG º°SQ
á«ªY IÈN äGƒæ°S ¢ùªN ôNBG - 3 äGÈNh äGOÉ¡°T øe 1
. áØà äÉ°ù°SDƒe çÓK »`a
Ö«ÑW
ÉM »`a á«`aÉ°VEG ƒ°SQ ÜÉ°ùàMG ºà«°S )
. ( á«`aÉ°VEG ªY äÉ¡L hCG FÉKh OƒLh
. áeÉ©dG á©LGôŸGh «bóàdG - 4

¿É````````````````«ÑdG

á``«æ¡ŸG á`«ª©dG äÉ`LQódGh á`«ë°üdG äGOÉ`¡°ûdG á`dOÉ©eh º```««Jh ``ëàdG ƒ``°SQ : É```°ùeÉN

(20)
¿hô`` `°ûY

(20)
¿hô`` `°ûY

¬°üëj …òdG º°SôdG
‹ÉªLEG
ÊÉª©dG ¢ùéŸG
º°SôdG Ñe
äÉ°UÉ°üàNÓd
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH) á«Ñ£dG
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

(135)
á`` ` ` FÉe
¿ƒKÓKh á°ùªNh

(110)
Iô°ûYh áFÉe

: øe ëàdG HÉe °üëj
. IóMGh á«ªY IOÉ¡°T - 1
IOÉ¡°T hCG áæ¡ŸG ádhGõe ¢ü«NôJ - 2
. C’G óÑdG øe «é°ùàdG
ëàdG º°SQ
á«ªY IÈN äGƒæ°S ¢ùªN ôNBG - 3 äGÈNh äGOÉ¡°T øe 2
. áØà äÉ°ù°SDƒe çÓK »`a
ÉM »`a á«`aÉ°VEG ƒ°SQ ÜÉ°ùàMG ºà«°S ) (»©eÉL) ¢Vô‡
. ( á«`aÉ°VEG ªY äÉ¡L hCG FÉKh OƒLh
áeÉ©dG á©LGôŸGh «bóàdG - 4
Cross Check .

-1108-

(30)
¿ƒ`` ` `KÓK

(15)
ô`` °ûY á``°ùªN

(80)
¿ƒ`` ` `fÉªK

(85)
¿ƒ`` fÉªKh á``°ùªN

º````°SôdG
á°ù°SDƒŸG ¬°ü– …òdG
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

Cross Check .

: øe ëàdG HÉe °üëj
. IóMGh á«ªY IOÉ¡°T -1
IOÉ¡°T hCG áæ¡ŸG ádhGõe ¢ü«NôJ -2
. C’G óÑdG øe «é°ùàdG
á«ªY IÈN äGƒæ°S çÓK ôNBG -3
. ÚàØà Úà°ù°SDƒe »`a
ÉM »`a á«`aÉ°VEG ƒ°SQ ÜÉ°ùàMG ºà«°S )
. ( á«`aÉ°VEG ªY äÉ¡L hCG FÉKh OƒLh
. áeÉ©dG á©LGôŸGh «bóàdG -4

¿É````````````````«ÑdG

ëàdG º°SQ
äGOÉ¡°T øe
¢Vô‡ äGÈNh 3
(ƒHO)

º```°SôdG

á``«æ¡ŸG á``«ª©dG äÉ``LQódGh á``«ë°üdG äGOÉ``¡°ûdG á``dOÉ©eh º``««Jh ``ëàdG ƒ``°SQ : É```°ùeÉN ™````HÉJ
¬°üëj …òdG º°SôdG
‹ÉªLEG
ÊÉª©dG ¢ùéŸG
º°SôdG Ñe
äÉ°UÉ°üàNÓd
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH) á«Ñ£dG
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

(100)
á`` ` FÉe

(110)
Iô`` °ûYh á`` `FÉe

: øe ëàdG HÉe °üëj
. IóMGh á«ªY IOÉ¡°T -1
IOÉ¡°T hCG áæ¡ŸG ádhGõe ¢ü«NôJ -2
. C’G óÑdG øe «é°ùàdG
ëàdG º°SQ
á«ªY IÈN äGƒæ°S çÓK ôNBG -3
äGOÉ¡°T øe
4
. ÚàØà Úà°ù°SDƒe »`a
ÉM »`a á«`aÉ°VEG ƒ°SQ ÜÉ°ùàMG ºà«°S ) ‹ó«°U äGÈNh
. ( á«`aÉ°VEG ªY äÉ¡L hCG FÉKh OƒLh
áeÉ©dG á©LGôŸGh «bóàdG -4
Cross Check .

-1109-

º````°SôdG
á°ù°SDƒŸG ¬°ü– …òdG
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

º```°SôdG

á«ªY IOÉ¡°T øe – Ò¶f °üëj
ëàdG º°SQ
áeÉ©dG á©LGôŸGh «bóàdG + IóMGh
á«ªY IOÉ¡°T øe
ádhGõe ¢ü«NôJ øe – Ò¶f °üëj ádhGõe á°üNQ hCG 6
«bóàdG + IóMGh «é°ùJ IOÉ¡°T hCG áæ¡ŸG á«ªY IÈN hCG áæ¡e
(ájQÉ«àN’G áeõ²G)
áeÉ©dG á©LGôŸGh

Cross Check .

: øe ëàdG HÉe °üëj
. IóMGh á«ªY IOÉ¡°T -1
IOÉ¡°T hCG áæ¡ŸG ádhGõe ¢ü«NôJ -2
. C’G óÑdG øe «é°ùàdG
ëàdG º°SQ
á«ªY IÈN äGƒæ°S çÓK ôNBG -3
äGOÉ¡°T øe
5
. ÚàØà Úà°ù°SDƒe »`a
äÉÄØdG äGÈNh
ÉM »`a á«`aÉ°VEG ƒ°SQ ÜÉ°ùàMG ºà«°S ) IóYÉ°ùŸG á«ë°üdG
. ( á«`aÉ°VEG ªY äÉ¡L hCG FÉKh OƒLh
áeÉ©dG á©LGôŸGh «bóàdG -4

¿É````````````````«ÑdG

á``«æ¡ŸG á``«ª©dG äÉ``LQódGh á``«ë°üdG äGOÉ``¡°ûdG á``dOÉ©eh º``««Jh ``ëàdG ƒ``°SQ : É```°ùeÉN ™````HÉJ
¬°üëj …òdG º°SôdG
‹ÉªLEG
ÊÉª©dG ¢ùéŸG
º°SôdG Ñe
äÉ°UÉ°üàNÓd
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH) á«Ñ£dG
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

(50)
¿ƒ`` `°ùªN

(70)
¿ƒ`` `©Ñ°S

(10)
Iô`` `°ûY

(50)
¿ƒ`` `°ùªN

(10)
Iô`` `°ûY

(60)
¿ƒ`` ` à°S

(10)
Iô`` ` °ûY

(80)
¿ƒ`` `fÉªK

(60)
¿ƒ`` ` à°S
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()10
ع�شـ ــرة

()50
خم�سـ ــون

الر�ســــم
الذي حت�صله امل�ؤ�س�سة
(بالريال العماين)

()60
�ستـ ــون

()40
�أربعـ ــون

-

()8٫500
ثمانية رياالت
وخم�سمائة بي�سة

()10
ع�شـ ــرة

()50
خم�س ــون

()1٫500
ريـ ـ ــال
وخم�سمائة بي�سة

()50
خم�سـ ــون

-

()10
ع�شـ ــرة

الر�سم الذي يح�صله
�إجمايل
املجل�س العماين
مبلغ الر�سم
لالخت�صا�صات
الطبية (بالريال العماين)
(بالريال العماين)

تابــــع خام�ســـا  :ر�ســوم التحقــق وتقييــم ومعادلــة ال�شهــادات ال�صحيــة والدرجــات العلميــة املهنيــة

م

الر�ســـم

البيــــــــــــــــان

يح�صل نظري حتقق من �شهادة خربة
ر�سم التحقق
عملية واحدة  +التدقيق واملراجعة العامة
من �شهادة علمية
�أو رخ�صة مزاولة
يح�صل نظري �إعادة التدقيق واملراجعة
مهنة �أو خربة عملية
(احلزمة االختيارية)
العامة Cross Check

يح�صل نظري �إ�ضافة وثيقة �أخرى
ر�سم التحقق
7
�إىل الوثائق املطلوبة فـي كل فئة عدا
من وثائق �إ�ضافـية
احلزمة االختيارية العامة
يح�صل نظري تقييم ومعادلة ال�شهادات
ر�سم تقييم ومعادلة
ال�صحية والدرجات العلمية املهنية
ال�شهادات ال�صحية
8
وت�صنيفها مبا يتنا�سب مع املعايري املعمول
والدرجات العلمية
بها فـي الئحة تقييم ومعادلة ال�شهادات
املهنية
ال�صحية والدرجات العلمية املهنية

º°SôdG Ñe
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

º```°SôdG

á``«Ñ£dG ¿É``ªY á`éÃ äÉ`fÓYE’G ƒ``°SQh á``jQGOE’G ƒ`°SôdG : É```°SOÉ°S
¿É````````````````«ÑdG

(5)
GóÑà°SG hCG óbÉa óH êGôîà°SG Ò¶f °üëj
Xƒe ábÉ£H ( óbÉa óH hCG GóÑà°SG ) º°SQ
á°ùªN
¢ùéŸG ÉgQó°üj »àdG Xƒªd áØdÉJ ábÉ£H
(25)
ábÉ£H GóÑà°SG hCG óbÉa óH êGôîà°SG Ò¶f °üëj
ÜQóàe ábÉ£H ( óbÉa óH hCG GóÑà°SG ) º°SQ
¿hô°ûYh á°ùªN
¢ùéŸG ÉgQó°üj »àdG ÜQóàŸG äÉbÉ£Ñd áØdÉJ
IOÉ¡°ûd GóÑà°SG hCG óbÉa óH êGôîà°SG Ò¶f °üëj
( óbÉa óH hCG GóÑà°SG ) º°SQ
(25)
ÖjQóàdG ÉªcEG hCG ¢ùéŸG ÉgQó°üj »àdG ¢UÉ°üàN’G
ÖjQóàdG ÉªcEG hCG ¢UÉ°üàN’G IOÉ¡°T
¿hô°ûYh á°ùªN
hC’G Aõ÷G ¿ÉëàeG RÉ«àLG hCG
¢UÉ°üàN’G IOÉ¡°ûd hC’G Aõ÷G IOÉ¡°T hCG
(25)
QGó°UEG Ò¶f °üëj
hC’G Aõ÷G ¿ÉëàeG RÉ«àLÉH QÉ£NEG IOÉ¡°T QGó°UEG º°SQ
¿hô°ûYh á°ùªN
hC’G Aõ÷G ¿ÉëàeG RÉ«àLG IOÉ¡°T
ÜÉ£N ¢ùéŸÉH º«ŸG Ö«Ñ£dG ÖW Ò¶f °üëj
(3)
º«e Ö«Ñ£c é°ùe ¬fCÉH OÉØe ôeC’G ¬ª¡j øŸ ÜQóàŸG Ö«Ñ£d " ôeC’G ¬ª¡j øŸ " ÜÉ£N QGó°UEG º°SQ
áKÓK
á«Ñ£dG äÉ°UÉ°üàNÓd ÊÉª©dG ¢ùéŸÉH
ëàŸG ójó÷G Ö«Ñ£dG «é°ùJ Ò¶f °üëj
äÉfÉ«ÑdG IóYÉb «é°ùJ º°SQ
¢ùéªd á©HÉàdG äÉfÉ«ÑdG IóYÉb »`a ¢ùéŸÉH
(50)
¿ƒ°ùªN

1

2

3

4

5

6
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º°SôdG Ñe
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

¥Éëàd’Gh ÜÉ°ùàf’G ÖW Ò¶f °üëj
èeÉfôH µd Éjƒæ°S ™aój ¢ùéŸÉH ÖjQóàd
ÊÉª©dG Ò¨d »°ü°üîJ

¿É````````````````«ÑdG

¥É``ëàd’Gh ÜÉ``°ùàf’G º`°SQ
»``fÉª©dG ô``«¨d ¢ù``éŸÉH Ö``jQóàd

º```°SôdG

8

7

á``«Ñ£dG ¿É``ªY á``éÃ äÉ``fÓYE’G ƒ``°SQh á``jQGOE’G ƒ``°SôdG : É```°SOÉ°S ™``HÉJ

(1200)
¿ÉàFÉeh dCG

…ƒ`` æ°ùdG Gô``à°T’G º`°SQ
á`` `«Ñ£dG ¿É`` ` ªY á`` `› »`` a

9

ƒ°üëd …ƒæ°ùdG GÎ°T’G Ò¶f °üëj
É©dG ÓN …QhO µ°ûH áéŸG äGQGó°UEG ¢Y

¿Ó`` ` `YE’G º`` ` °SQ
á`` «Ñ£dG ¿É`` ªY á`` `› »`` a

(70)
¿ƒ`` ` `©Ñ°S

(350)
ÚàëØ°U »`a ¿ÓYEG
¿ƒ°ùªNh áFÉªKÓK
(200)
áëØ°U »`a ¿ÓYEG
áYÉÑW HÉe °üëj
¿É`` ` àFÉe
¿ÉªY áéÃ ¿ÓYEG
(160)
á«Ñ£dG
áëØ°U °üf »`a ¿ÓYEG
¿ƒà°Sh áFÉe
(270)
±Ó¨dG »`a ¿ÓYEG
¿ƒ©Ñ°Sh ¿ÉàFÉe
NGódG øe
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ójõJ ’ »àdG äGQhód «é°ùJ Ò¶f °üëj
ÉjCG (7 ) ¢Y
Ú°üàîŸGh AÉÑWC’G
ÚÑ°ùàæŸG ÒZ Ú«æ©ŸGh
¿ƒµJ »àdG äGQhód äÉM
Qƒ°†² ¢ùéªd
ÚH Ée É¡eÉjCG OóY ¢ùéŸG
ÉgòØæj »àdG ª©dG
(Éeƒj 14 - 8)
ÖjQóàd áëàŸG äÉÄØd «é°ùJ Ò¶f °üëj
¢ùéŸÉH
Ú°üàîŸGh AÉÑWC’G
ÚÑ°ùàæŸG Ú«æ©ŸGh
¢ùéªd ÚÑ°ùàæŸG ÒZ hCG
áëàŸG ÒZ äÉÄØd
äGô°VÉëŸG Qƒ°†²
¢ùéŸÉH ÖjQóàd
ÉgòØæj »àdG äGhóædGh
¢ùéŸG
ÖjQóàd áëàŸG äÉÄØd
¢ùéŸÉH
«é°ùJ Ò¶f °üëj
áëàŸG ÒZ äÉÄØd äGô“DƒŸG óMCG Qƒ°†²
¢ùéŸÉH ÖjQóàd
Égò«`ØæàH ƒj »àdG
¢ùéŸG
øjô°VÉ²Gh OGôaCÓd
ÉéŸG øe

¿É````````````````«ÑdG

¢ùéŸG ó©j ô“Dƒe «é°ùJ º°SQ

äGô°VÉ »`a «é°ùJ º°SQ
¢ùéŸG É¡ª¶æj á«ªY äGhófh

á«ÑjQóàdG äGQhódG »`a «é°ùJ º°SQ
¢ùéŸG É¡ª¶æj »àdG ª©dG äÉMh

3

2

1

º```°SôdG

¢ù``éŸÉH äGô``“DƒŸGh ``ª©dG äÉ``Mh äGhó``ædGh äGô`°VÉëŸGh á``«°ü°üîàdG äGQhó`dG ƒ`°SQ : É``©HÉ°S
º°SôdG Ñe
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

(100)
á`` `FÉe
(150)
¿ƒ°ùªNh áFÉe
(20)
¿hô`` `°ûY
(50)
¿ƒ`` ` °ùªN
(20)
¿hô`` `°ûY
(50)
¿ƒ`` °ùªN
(100)
á`` `FÉe
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º°SôdG Ñe
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

º```°SôdG

ACLS Provider Course
Advanced Cardiovascular Life Support

óàŸG »ÑdG ¢TÉ©fE’G IQhO Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
ÚHQóàªd

á«ÑjQóJ IQhO RÉ«àLG á°üNQ º°SQ

ACLS Instructor Course

óàŸG »ÑdG ¢TÉ©fE’G IQhO Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
ÚHQóªd

ACLS Recertification Course

ójóéàdG IOÉYEG IQhO Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
QÉÑµd óàŸG »ÑdG ¢TÉ©fE’G IOÉ¡°ûd

7

6

5

4

¢ù`éŸÉH äGô`“DƒŸGh `ª©dG äÉ`Mh äGhó`ædGh äGô`°VÉëŸGh á`«°ü°üîàdG äGQhó`dG ƒ``°SQ : É``©HÉ°S ™``HÉJ
¿É````````````````«ÑdG

áëàŸG äÉÄØd
¢ùéŸÉH ÖjQóàd
áëàŸG ÒZ äÉÄØd
¢ùéŸÉH ÖjQóàd

(20)
¿hô`` `°ûY
(100)
á`` ` FÉe

á«ÑjQóJ IQhO ÉªcEG ábÉ£H êGôîà°SG Ò¶f °üëj

«é°ùJ Ò¶f °üëj
á«ÑjQóàdG IQhódG Qƒ°†²
óàŸG »ÑdG ¢TÉ©fEÓd
QÉÑµd

(1)
ó`` ` MGh
(180)
¿ƒfÉªKh áFÉe

(50)
¿ƒ`` ` °ùªN

«é°ùJ Ò¶f °üëj
á«ÑjQóàdG IQhódG Qƒ°†²
øjô°VÉ²Gh OGôaCÓd
»`a ÚHQóe AÉÑWCG «gCÉàd
ÉéŸG øe
óàŸG »ÑdG ¢TÉ©fE’G
QÉÑµd
«é°ùJ Ò¶f °üëj
áëàŸG ÒZ äÉÄØd
ójóŒ IQhO Qƒ°†²
¢ùéŸÉH ÖjQóàd
»ÑdG ¢TÉ©fE’G IOÉ¡°T
QÉÑµd óàŸG
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º°SôdG Ñe
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

(20)
¿hô`` `°ûY
(100)
á`` ` FÉe
(180)
¿ƒfÉªKh áFÉe

(50)
¿ƒ`` °ùªN
(10)
Iô`` ` °ûY
(50)
¿ƒ`` `°ùªN

º```°SôdG

PALS Provider Course Pediatric
Advanced Life Support

Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
ÚHQóàªd (ÉØWCÓd óàŸG »ÑdG ¢TÉ©fE’G) IQhO

PALS Instructor Course

Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
ÚHQóªd (ÉØWCÓd óàŸG »ÑdG ¢TÉ©fE’G) IQhO

PALS Recertification Course

ójóéàdG IOÉYEG IQhO Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
ÉØWCÓd óàŸG »ÑdG ¢TÉ©fE’G IOÉ¡°ûd

BLS Provider Course Basic Life Support

ÚHQóàªd »ÑdG ¢TÉ©fE’G IQhO Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ

11

10

9

8

¢ù`éŸÉH äGô`“DƒŸGh `ª©dG äÉ`Mh äGhó`ædGh äGô`°VÉëŸGh á`«°ü°üîàdG äGQhó`dG ƒ``°SQ : É``©HÉ°S ™``HÉJ

«é°ùJ Ò¶f °üëj
¢TÉ©fEÓd IQhódG Qƒ°†²
ÉØWCÓd óàŸG »ÑdG

¿É````````````````«ÑdG

áëàŸG äÉÄØd
¢ùéŸÉH ÖjQóàd
áëàŸG ÒZ äÉÄØd
¢ùéŸÉH ÖjQóàd

«é°ùJ Ò¶f °üëj
¢TÉ©fE’G IQhO Qƒ°†²
ÚHQóàªd »ÑdG

«é°ùJ Ò¶f °üëj
øjô°VÉ²Gh OGôaCÓd
¢TÉ©fEÓd IQhódG Qƒ°†²
ÉéŸG øe
ÉØWCÓd óàŸG »ÑdG
«é°ùJ Ò¶f °üëj
á«ÑjQóàdG IQhódG Qƒ°†²
áëàŸG ÒZ äÉÄØd
ÚHQóe AÉÑWCG «gCÉàd
¢ùéŸÉH ÖjQóàd
»ÑdG ¢TÉ©fE’G »`a
ÉØWCÓd óàŸG
áëàŸG äÉÄØd
¢ùéŸÉH ÖjQóàd
áëàŸG ÒZ äÉÄØd
¢ùéŸÉH ÖjQóàd
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º°SôdG Ñe
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

(100)
á`` ` FÉe
(30)
¿ƒ`` ` KÓK
(80)
¿ƒ`` ` `fÉªK
(30)
¿ƒ`` ` `KÓK
(80)
¿ƒ`` ` `fÉªK

º```°SôdG

14

13

12

¢ù`éŸÉH äGô`“DƒŸGh `ª©dG äÉ`Mh äGhó`ædGh äGô`°VÉëŸGh á`«°ü°üîàdG äGQhó`dG ƒ``°SQ : É``©HÉ°S ™``HÉJ
¿É````````````````«ÑdG

Qƒ°†M Ò¶f °üëj
BLS Instructor Course
øjô°VÉ²Gh OGôaCÓd AÉÑWCÓd á«ÑjQóàdG IQhódG
ÚÑ°ùàæŸG
ÒZh
ÚÑ°ùàæŸG
ÚHQóªd »ÑdG ¢TÉ©fE’G IQhO Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
ÉéŸG øe
¢TÉ©fE’G »`a Ú«æ©ŸGh
»ÑdG
«é°ùJ Ò¶f °üëj
áëàŸG äÉÄØd
PFCCS Provider Course Pediatric
¢ùéŸÉH ÖjQóàd á«ÑjQóàdG IQhódG Qƒ°†²
Fundamental Critical Care Support
ÒZh ÚÑ°ùàæŸG AÉÑWCÓd
äÉ«°SÉ°SCG IQhO Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
Ú«æ©ŸGh ÚÑ°ùàæŸG
áëàŸG ÒZ äÉÄØd
ÚHQóàªd ÉØWCÓd IõcôŸG ájÉæ©dG ºYO
¢ùéŸÉH ÖjQóàd IõcôŸG ájÉæ©dG É› »`a
ÉØWCÓd
«é°ùJ Ò¶f °üëj
áëàŸG äÉÄØd
FCCS Provider Course
¢ùéŸÉH ÖjQóàd á«ÑjQóàdG IQhódG Qƒ°†²
Fundamental Critical Care Support
ÒZh ÚÑ°ùàæŸG AÉÑWCÓd
äÉ«°SÉ°SCG IQhO Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
Ú«æ©ŸGh ÚÑ°ùàæŸG
áëàŸG ÒZ äÉÄØd
ÚHQóàªd IõcôŸG ájÉæ©dG ºYO
¢ùéŸÉH ÖjQóàd IõcôŸG ájÉæ©dG É› »`a
QÉÑµd
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º°SôdG Ñe
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

(25)
¿hô°ûYh á°ùªN
(80)
¿ƒ`` ` `fÉªK
(100)
á`` ` FÉe
(30)
¿ƒ`` ` KÓK
(250)
¿ƒ°ùªNh ¿ÉàFÉe

º```°SôdG

NRP Provider Course
Neonatal Resuscitation Program

èeÉfôH Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
ÚHQóàªd IO’ƒdG »ãjóM ¢TÉ©fEG

NRP Instructor Course

èeÉfôH Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
ÚHQóªd IO’ƒdG »ãjóM ¢TÉ©fEG

ATLS Provider Course
Advanced Trauma Life Support

áeóàe IQhO Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
ÚHQóàªd äÉHÉ°UE’G »`a IÉ«²G ºYód

17

16

15

¢ù`éŸÉH äGô`“DƒŸGh `ª©dG äÉ`Mh äGhó`ædGh äGô`°VÉëŸGh á`«°ü°üîàdG äGQhó`dG ƒ``°SQ : É``©HÉ°S ™``HÉJ
¿É````````````````«ÑdG

«é°ùJ Ò¶f °üëj
áëàŸG äÉÄØd
¢ùéŸÉH ÖjQóàd á«ÑjQóàdG IQhódG Qƒ°†²
ÒZh ÚÑ°ùàæŸG AÉÑWCÓd
Ú«æ©ŸGh ÚÑ°ùàæŸG
áëàŸG ÒZ äÉÄØd
¢ùéŸÉH ÖjQóàd »ãjóM ¢TÉ©fEG É› »`a
IO’ƒdG
«é°ùJ Ò¶f °üëj
IQhódG Qƒ°†²
øjô°VÉ²Gh OGôaCÓd á«ÑjQóàdG
ÚHQóe AÉÑWCG «gCÉàd
ÉéŸG øe
¢TÉ©fEG É› »`a
IO’ƒdG »ãjóM
áëàŸG äÉÄØd
«é°ùJ Ò¶f °üëj
¢ùéŸÉH ÖjQóàd á«ÑjQóàdG IQhódG Qƒ°†²
ÒZh ÚÑ°ùàæŸG AÉÑWCÓd
Ú«æ©ŸGh ÚÑ°ùàæŸG
áëàŸG ÒZ äÉÄØd
IÉ«²G ºYO É› »`a
¢ùéŸÉH ÖjQóàd
äÉHÉ°UE’G »`a
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º°SôdG Ñe
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

(200)
¿É`` ` àFÉe
(30)
¿ƒ`` ` `KÓK
(150)
¿ƒ°ùªNh áFÉe

(180)
¿ƒfÉªKh áFÉe

º```°SôdG

ATLS Instructor Course

áeóàe IQhO Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
IÉ«²G ºYód
ÚHQóªd äÉHÉ°UE’G »`a

ALSO Provider Course
Advanced Life Support Obstetrics

IQhO Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
ÚHQóàªd eGƒëd óàŸG »ÑdG ¢TÉ©fE’G

ALSO Instructor Course

IQhO Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
ÚHQóªd eGƒëd óàŸG »ÑdG ¢TÉ©fE’G

20

19

18

¢ù`éŸÉH äGô`“DƒŸGh `ª©dG äÉ`Mh äGhó`ædGh äGô`°VÉëŸGh á`«°ü°üîàdG äGQhó`dG ƒ``°SQ : É``©HÉ°S ™``HÉJ
¿É````````````````«ÑdG

«é°ùJ Ò¶f °üëj
øjô°VÉ²Gh OGôaCÓd á«ÑjQóàdG IQhódG Qƒ°†²
ÚHQóe AÉÑWCG «gCÉàd
ÉéŸG øe
ºYO É› »`a
äÉHÉ°UE’G »`a IÉ«²G
áëàŸG äÉÄØd
«é°ùJ Ò¶f °üëj
¢ùéŸÉH ÖjQóàd á«ÑjQóàdG IQhódG Qƒ°†²
ÒZh ÚÑ°ùàæŸG AÉÑWCÓd
Ú«æ©ŸGh ÚÑ°ùàæŸG
áëàŸG ÒZ äÉÄØd »ÑdG ¢TÉ©fE’G É› »`a
¢ùéŸÉH ÖjQóàd
eGƒëd óàŸG
«é°ùJ Ò¶f °ü–
øjô°VÉ²Gh OGôaCÓd á«ÑjQóàdG IQhódG Qƒ°†²
ÚHQóe AÉÑWCG «gCÉàd
ÉéŸG øe
»ÑdG ¢TÉ©fE’G »`a
eGƒëd óàŸG
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º°SôdG Ñe
(ÊÉª©dG ÉjôdÉH)

(30)
¿ƒKÓK
(150)
¿ƒ°ùªNh áFÉe
(100)
á`` `FÉe
(30)
¿ƒ`` ` KÓK
(100)
á`` ` FÉe
(100)
á`` ` `FÉe

º```°SôdG

24

23

22

21

¢ù`éŸÉH äGô`“DƒŸGh `ª©dG äÉ`Mh äGhó`ædGh äGô`°VÉëŸGh á`«°ü°üîàdG äGQhó`dG ƒ``°SQ : É``©HÉ°S ™``HÉJ
¿É````````````````«ÑdG

MIMMS Provider Course
áëàŸG äÉÄØd
«é°ùJ Ò¶f °üëj
¢ùéŸÉH ÖjQóàd á«ÑjQóàdG IQhódG Qƒ°†² Major Incident Medical Management And
Support
ÚÑ°ùàæŸG AÉÑWCÓd
IQGOE’G »`a Ú«æ©ŸGh
áëàŸG ÒZ äÉÄØd
çOGƒëd á«Ñ£dG IQGOE’G IQhO Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
¢ùéŸÉH ÖjQóàd çQGƒµdGh çOGƒëd á«Ñ£dG
ÚHQóàªd çQGƒµdGh
«é°ùJ Ò¶f °üëj
MIMMS Instructor Course
IQhódG Qƒ°†²
øjô°VÉ²Gh OGôaCÓd »`á«ÑjQóàdG
IQhO Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
a ÚHQóe AÉÑWCG «gCÉàd
ÉéŸG øe
á«Ñ£dG IQGOE’G
ÚHQóªd çQGƒµdGh çOGƒëd á«Ñ£dG IQGOE’G
çQGƒµdGh çOGƒëd
«é°ùJ Ò¶f °üëj
áëàŸG äÉÄØd
WINFOCUS Provider Course
IQhódG Qƒ°†²
¢ùéŸÉH ÖjQóàd á«ÑjQóàdG
ÒZh ÚÑ°ùàæŸG AÉÑWCÓd
IQhO Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
Ú«æ©ŸGh ÚÑ°ùàæŸG
áëàŸG ÒZ äÉÄØd äÉLƒŸÉH á©°TC’G É› »`a
ÚHQóàªd á«Jƒ°üdG ¥ƒa äÉLƒŸÉH á©°TC’G
¢ùéŸÉH ÖjQóàd
á«Jƒ°üdG ¥ƒa
«é°ùJ Ò¶f °üëj
WINFOCUS Instructor Course
IQhódG Qƒ°†²
øjô°VÉ²Gh OGôaCÓd á«ÑjQóàdG
IQhO Qƒ°†² «é°ùJ º°SQ
ÚHQóe AÉÑWCG «gCÉàd
ÉéŸG øe
á©°TC’G É› »`a
ÚHQóªd á«Jƒ°üdG ¥ƒa äÉLƒŸÉH á©°TC’G
á«Jƒ°üdG ¥ƒa äÉLƒŸÉH
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اللجـنــة الوطنيـــة ملكافحـــة الإرهـــاب
قــــــرار
رقـــم 2017/1
ب�ش�أن �إجراءات تنفيذ قرارات جمل�س الأمن ال�صادرة مبوجب
الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة حول منع وقمع الإرهاب ومتويله
ا�ستنادا �إىل قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/97
و�إىل قانون مكافحة الإرهاب ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2007/8
و إ�لــى قانــون مكافح ــة غ�س ــل الأم ــوال ومتوي ــل الإرهـ ــاب ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم ، 2016/30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش ـ�أن إ�جــراءات تنفيــذ قــرارات جملــ�س الأمــن ال�صــادرة مبوجــب الف�صــل ال�سابع
من ميثاق الأمم املتحدة حول منع وقمع الإرهاب ومتويله بالأحكام املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الأحكام املرفقة � ،أو يتعار�ض معها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  9 :من ربيع الثاين 1438هــ
املوافــــــق  8 :من ينايـــــــــــــــر 2017م
اللواء الركن /حمـاد بن مـبـارك امل�شيخي
رئيـ ــ�س اللجـنـ ـ ــة الوطنيـ ـ ــة ملكافحـ ـ ــة الإرهـ ـ ــاب
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1177
ال�صادرة فـي 2017/1/15م
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�إجراءات تنفـيذ قرارات جمل�س الأمن ال�صادرة مبوجب
الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة حول منع وقمع الإرهاب ومتويله
الف�صــل الأول
تعريفــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الإجراءات يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املحدد
لها فـي قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب  ،ويكون للكلمات والعبارات الآتية
املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
أ�  -الأمــــوال :
املعنى املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )1من قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،
وت�شمل �أي�ضا العمالت االفرتا�ضية والإلكرتونية  ،والت�أمني و�إعادة الت�أمني  ،وجميع
�أنــواع االلتزامــات املاليــة  ،واحل�صــة فـي �أعمـال تاجر منفرد �أو فـي �شراكة  ،والديون
والتزامات الديون .
ب  -املــوارد االقت�صادية :
الأ�ص ــول بجميع �أنواعها � ،سواء �أكانت ملمو�سـة �أم غري ملمو�سة  ،منقولة �أم ثابتة ،
فعلية �أم ممكنة  ،والتي ميكن ا�ستخدامها للح�صول على �أموال �أو ب�ضائع �أو خدمات ،
وي�شمــل ذلك دون ح�صــر املع ــدات  ،والأث ــاث  ،والتجهيزات والرتكيبات  ،وكافة املواد
ذات الطبيعة الثابتة كال�سفن والطائرات واملركبات  ،وكذلك املخزون من الب�ضائع
والفنون واملجوهرات والذهب وال�سلع التي ت�شمل البرتول واملنتجات امل�صفاة ومن�ش�آت
امل�صافـي البرتولية  ،واملواد ذات ال�صلة  ،وت�شمل الكيماويات � ،أو الزيوت � ،أو املعادن ،
�أو الأخ�شــاب � ،أو م ــوارد طبيعي ــة �أخ ــرى  ،والأ�سلحـ ــة  ،واملـ ــواد ذات ال�صلـ ــة  ،واملـ ــواد
اخلــام  ،واملكونات التي ميكن ا�ستخدامها لت�صنيع العبوات النا�سفة  ،والأ�سلحة غري
التقليدية  ،وبــراءات االختـراع  ،والعالمــات التجاريــة  ،وحقـوق الطبــع  ،والأنـ ــواع
الأخـرىحلقوق امللكيــة الفكريــة  ،وتقديــم خدمــات ا�ست�ضافة الإنرتنت  ،واخلدمات
املت�صلة .
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ج  -جتميد الأموال واملوارد االقت�صادية :
حظر �أي نقل للأمـوال �أو املوارد االقت�صادي ــة �أو حتويله ــا �أو الت�صرف فـيهـا �أو تغيريها
�أو ا�ستخدامهـ ـ ــا �أو التعامل بهـ ــا �أو حتريكهـ ــا مبــا قد ينجــم عنــه تغييـ ــر ف ــي حجمهــا
�أو كميتهــا �أو موقعها �أو ملكيتها �أو حيازتها �أو طبيعتها �أو وجهتها � ،أو قد ي�سمح ب�أي
طريقة با�ستخدام هذه الأموال �أو املوارد االقت�صادية لأي غر�ض .
د  -القائمـــة :
القائمة التي يتم �إدراج �أ�سماء الأ�شخا�ص �أو املجموعات �أو الكيانات فـيها عن طريق
االدعاء العام �أو جلنة العقوبات التابعة للأمم املتحدة .
هـ  -جلنة العقوبات التابعة للأمم املتحدة :
جلان العقوبات التابعة ملجل�س الأمن التابع للأمم املتحدة املن�ش�أة مبوجب قراري
جمل ــ�س الأمــن رقمــي  2253/1989/1267( )1999( 1267جلنـ ــة عقوب ــات القاعـ ــدة ،
وداع�ش  ، )ISILو( )2011( 1988جلنة العقوبات للعام 1988م) .
و  -القرار ذو ال�صلة ال�صادر عن جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة :
قرار جمل�س الأمن ال�صادر مبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة الذي
يهدف �إىل منع وعرقلة الإرهاب ومتويله  ،وي�شمل دون ح�صر القرارات �أرقام (، 1267
 )2255 ، 2253 ، 2178 ، 1452 ، 1373وجميع القرارات التابعة .
ز  -اللجنـــــة :
اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب .
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الف�صـــل الثانـــي
جتميد الأموال واملوارد االقت�صادية
املــادة ( ) 2
أ�  -يجب على ال�شخ ــ�ص جتميــد كاف ــة الأم ــوال �أو املـ ــوارد االقت�صادي ــة التي تعــود �إىل �أي
من الفئات الآتية � ،سواء �أكانت مملوكة لها بالكامل �أم باال�شرتاك مع �أي فئة �أخرى ،
و�سواء �أكانت فـي حيازتها �أم حتت �سيطرتها  ،ب�شكل مبا�شر �أم غري مبا�شر  ،وذلك بدون
ت�أخري � ،أو �إخطار �سابق :
� - 1أي �شخــ�ص �أو جمموعة �أو كيان مت �إدراجه وفقا للمادة ( )11من هذه الإج ــراءات
فـي القائمـة � ،أو من يعمــل بالنيابـة عن هــذا ال�شخ�ص �أو املجموعــة �أو الكيـان �أو حتت
�إدارته �أو كان مالكا له � ،أو له �سيطرة عليه  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .
� - 2أي �شخــ�ص �أو جمموع ــة �أو كي ــان حتــدده جلنــة العقوبــات التابعة للأمــم املتحــدة
�أو من يعم ــل بالنيابة عن هذا ال�شخ�ص �أو املجموعة �أو الكيان �أو حتت �إدارته �أو كان
مالكا له � ،أو له �سيطرة عليه  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .
ب  -تطب ــق تدابيــر التجمي ــد مبوجــب ه ــذه املــادة على الأم ـ ــوال التي تنـ�ش ـ ـ�أ �أو حت�صـ ــل من
الأموال �أو املوارد االقت�صادية الواردة فـي الفقرة (�أ) من هذه املادة .
ج  -يج ــب املحافظـ ــة علــى الأمـ ــوال �أو امل ـ ــوارد االقت�صاديـ ــة املجم ــدة مبوج ــب هــذه امل ــادة ،
و�إدارتها وفقا لأحكام قانون مكافحة غ�سل الأموال و متويل الإرهاب .
املــادة ( ) 3
مع عدم الإخالل ب�أحكام الف�صل الثالث من هذه الإجراءات  ،يحظر على �أي �شخ�ص �إتاحة
الأموال �أو املوارد االقت�صادية �أو تقدمي خدمات مالية �أو غريها من اخلدمات ذات ال�صلة ،
ب�شكــل مبا�شــر �أو غري مبا�شــر  ،بالكامــل �أو بال�شراك ــة � ،إىل �شخ ــ�ص �أو جمموع ــة �أو كي ــان
�أو ل�صاحلهم ممن حددتهم الفقرة (�أ) من املادة ( )2من هذه الإجراءات .
املــادة ( ) 4
أ�  -يتعيـ ــن على �أي �شخـ ــ�ص �إبــالغ اللجنــة باتخـ ــاذ تدبي ــر التجمي ـ ــد وفق ــا للمادة ( )2من
هذه الإجراءات خالل ( )3ثالثة �أيام من تاريخ اتخاذه .
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ب  -مــع عــدم الإخـ ــالل بالفقـرة (�أ) من هذه املادة  ،يجب على امل�ؤ�س�س ــات املاليــة والأعمـ ــال
واملهــن غري املاليــة واجلمعيـات والهيئات غري الهادفـة للربــح واجلهــات الرقابيــة اتخاذ
الإجراءات الآتية :
� - 1إبالغ اللجنة فور علمها �أو ا�شتباهها ب�أن عميال �أو عميال �سابقا �أو �أي �شخ�ص
تتعامــل معه �أو �سبــق لها التعامــل معــه هو �شخــ�ص �أو جمموعــة �أو كيــان ممــن
حددتهم الفقرة (�أ) من املادة ( )2من هذه الإجراءات .
 - 2تقديـم معلومات عن و�ضع الأموال واملوارد االقت�صادية  ،و�أي �إجراء متخذ ب�ش�أنها  ،وعن
طبيعـة الأمـوال �أو املــوارد االقت�صاديـة املجمــدة وكميتهــا  ،و�أي معلومات �أخرى ذات
�صلة بذلك �أو من �ش�أنها ت�سهيل االلتزام بهذه الإجراءات  ،وللجنــة التن�سيــق مع
اجلهــة الرقابيــة �أو املخت�صـة للتحقـق من دقـة املعلومات املقدمة .
ج  -تر�س ــل اللجن ــة املعلومــات التي تتلقاهــا مبوجــب هذه امل ــادة �إىل اجلهــة املخت�صــة التخاذ
الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أنها .
د  -على اجله ـ ــات الرقابيـ ــة واملخت�صــة القيام بفح�ص قاعــدة بياناته ــا ك ــل (� )6ستـ ــة �أ�شهــر
على الأق ـ ــل  ،على �أن ي�شـمـ ــل ذلك الفح ـ ــ�ص ال�سجـ ــالت اخلا�صـ ــة ببيانـ ـ ــات ال�شرك ـ ـ ــات
والأعمال واملهن غري املالية  ،وذلك ملقارنة �أ�سماء الأ�شخا�ص واملجموعات والكيانات
التي حتددها جلنة العقوبات التابعة للأمم املتحدة .
املــادة ( ) 5
أ�  -يجوز لالدعاء العام  -بناء على طلب يقدم من كل ذي م�صلحة �إىل اللجنة � -أن ي�أم ــر
بتعدي ــل �أو رف ــع جتمي ــد حمدد مت اتخاذه مبوجب البند ( )1من الفقرة (�أ) من املادة
( )2من هذه الإجراءات �إذا تبني عدم انطباقها على الأموال �أو املوارد االقت�صادية
املجمـ ــدة  ،على �أن يتم ن�ش ــر ذلك الإجراء فـ ــي اجلري ــدة الر�سمية  ،و�إخط ــار الأ�شخ ــا�ص
الذيـن يقومون بتجميد هذه الأموال �أو املوارد االقت�صادية �أو الذيـ ــن تطاله ـ ــم تدابي ـ ــر
التجمي ـ ـ ــد وفقـ ـ ــا للإج ــراءات الـ ـ ــواردة فـي املـ ـ ـ ــادة ( )14من هذه الإجراءات .
ب  -علــى االدعــاء العــام �إخطـ ــار مقــدم الطلــب بقـ ــرار القبــول �أو الرفـ ــ�ض م�سبب ـ ــا خ ـ ــالل
( )30ثالثيــن يومــا من تاريـخ ت�سلــم الطلــب  ،ويعترب الطلب مرفو�ضــا فـي حالــة
م�ضي املدة املذكورة دون رد .
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ج  -يح ــق ملق ــدم الطـلب الــذي رفـ ــ�ض طلبــه التظل ـ ــم من الق ـ ــرار �أمـ ـ ــام املحكم ـ ــة املخت�ص ـ ـ ــة
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار � ،أو من تاريخ انق�ضاء املدة امل�شار
�إليها فـي الفقرة (ب) من هذه املادة دون رد .
د  -مـع مراع ـ ــاة �أحكـ ــام الف�صـ ــل الثالـ ــث من ه ـ ــذه الإج ـ ـ ــراءات  ،ال يجــوز تعدي ـ ــل �أو رفـ ــع
التجميد الذي مت اتخاذه مبوجب البند ( )2من الفقرة (�أ) من املادة ( )2مــن هــذه
الإج ــراءات �إال �إذا تبي ــن لالدع ــاء العام �أن ال�شخ�ص �أو املجموعة �أو الكيان مو�ضوع
التجميد  ،لي�س هو ال�شخ�ص �أو املجموعة �أو الكيان الذي حددته جلنة العقوبات التابعة
للأمم املتحدة .
الف�صـــل الثالـــث
الإعفاءات من تدابري التجميد
املــادة ( ) 6
�أ  -يجــوز لأي �شخــ�ص �أو جمموعــة �أو كيان مت جتميــد �أموالــه �أو موارده االقت�صادية وفقا
للفقرة (�أ) من املادة ( )2من هذه الإجراءات تقدمي طلب كتابي �إىل اللجنة للح�صول
على ت�صريح لرفع التجميد عنها  ،وذلك للأغرا�ض الآتية :
 - 1ت�سديــد النفقات ال�ضرورية �أو الأ�سا�سية ل�شخ�ص طبيعــي �أو �أحد �أفــراد عائلت ــه  ،مبا
فـي ذلك تكاليف املواد الغذائية والأدوية والعالج الطبي والإيجار �أو الرهن العقاري
وال�ضرائب و�أق�ساط الت�أمني ور�سوم خدمات املرافق العامة كاملاء والكهرباء والغاز
واالت�صاالت  ،وذلك �ضمن احلدود املعقولة .
 - 2دفع الر�ســوم املهني ــة و�س ــداد النفقــات املرتبطــة بت�أميــن اخلدمــات القانونيــة  ،وذلك
�ضمن احلدود املعقولة .
 - 3دفع الأتعاب �أو ر�سوم اخلدمات امل�ستحقــة ل�صالــح امل�ؤ�س�سة املالية مقابل �إدارة الأموال
�أو املوارد االقت�صادية املجمدة .
ب  -فـي حــال كـ ــان الطل ــب املقـ ــدم مبوجــب الفق ــرة (�أ) من هــذه املــادة متعلقـا بالأمــوال
�أو املوارد االقت�صادية املجمدة وفقا للبند ( )2من الفقرة (�أ) من املادة ( )2من هذه
الإجراءات  ،ف�إنه ال يجوز الت�صريح له برفع التجميد � ،إال بعد �إخطار جلنة العقوبات
التابعة للأمم املتحدة  ،وعدم وجود قرار يخالف ذلك من جلنة العقوبات التابعة
للأمم املتحدة خالل مدة ( )48ثمان و�أربعني �ساعة من �إخطارها .
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املــادة ( ) 7
أ�  -يجوز لكل ذي م�صلحة �أن يقدم طلبا كتابيا �إىل اللجنة للح�صول على ت�صريح با�ستخــدام
بعــ�ض �أو كــل الأمــوال �أو املــوارد االقت�صاديــة املجمــدة مبوجــب الفقـرة (�أ) من املادة ()2
من هذه الإجراءات من �أجل ت�سديد النفقات اال�ستثنائية .
وفـي حال كان الطلب متعلقا بالأموال �أو املوارد االقت�صادية املجمدة وفقا للبند ( )2من
الفقرة (�أ) من املادة ( )2من هذه الإجراءات  ،ف�إنه ال يجوز منح هذا الت�صريح �إال بعد
موافقة جلنة العقوبات التابعة للأمم املتحدة .
ب  -يجوز للجنــة �أن ت�ضــع قواع ــد و إ�ج ــراءات ال�ستخدام جزء �إ�ضافـي من الأموال �أو املوارد
االقت�صادية املجمدة مبا يتفق مع متطلبات قرار ذي �صلة �صادر عن جمل�س الأمن
التابع للأمم املتحدة .
املــادة ( ) 8
يجب على اللجنة �إحالة الطلب املقدم �إليها مبوجب املادتني ( )6و( )7من هذه الإجراءات
�إىل االدعاء العام  .ويتوىل االدعاء العام البت فـي الطلب  ،وعليه �إخطار مقدم الطلب
بقرار القبول �أو الرف�ض م�سببا خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سلم الطلب  ،ويعترب
الطلب مرفو�ضا فـي حالة م�ضي املدة املذكورة دون رد  ،وفـي حال قبول الطلب يجوز و�ضع
ال�شروط التي تعد �ضرورية ملنع ا�ستخدام الأموال �أو املوارد االقت�صادية لتمويل الإرهاب .
ويحـق ملقدم الطلــب الــذي رفــ�ض طلبــه التظلــم من القرار �أمام املحكمة املخت�صة خــالل
( )30ثالثني يومــا من تاريــخ �إخطــاره بالقــرار � ،أو من تاريــخ انق�ضــاء املــدة امل�شــار �إليهــا
فـي الفقرة ال�سابقة دون رد .
املــادة ( ) 9
للجنة �أن تطلب من االدعاء العام �إلغاء الت�صريح فـي �أي وقت فـي حال ظهور وقائع ت�شري
�إىل �أن الت�صريــح برفــع التجميــد عن الأمــوال �أو املــوارد االقت�صاديــة قد ي�ستخــدم لتمويــل
الإرهاب .
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املــادة ( ) 10
أ�  -يتم جتميد الدفعات �أو االعتمادات الآتية والواردة �إىل احل�ساب املجمد فورا :
 - 1الدفعــات امل�ستحـقــة مبوج ــب العقــود �أو االتفاق ــات �أو االلتزامــات املربمـ ــة �أو النا�شئة
قبل تاريخ جتميد احل�ساب .
 - 2الفوائد �أو العوائد امل�ستحقة على احل�ساب .
ب  -يجـوز للجنــة حتديد ال�شروط التي تراهــا منا�سبة ملن ــع ا�ستخـ ـ ــدام الأمــوال �أو املـ ــوارد
االقت�صادية املجمدة مبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة ملنع ا�ستخدامها فـي متويل
الإرهاب  ،وذلك عند دفع الديون �أو االلتزامات منها .
ج  -يجــوز للجنــة ال�سماح بتلقي دفعــات �أخرى فـي احل�سابات املجمدة مبا يتفق مع متطلبات
قرار ذي �صلة �صادر عن جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة .
الف�صــل الرابــع
الإدراج والإزالة من القائمة
املــادة ( ) 11
أ�  -حتدد اللجنة الآتي لإدراجهم فـي القائمة :
 - 1الأ�شخا�ص واملجموعات والكيانات الذين تتوفر بحقهم �أ�سباب كافـية لالعتقاد ب�أنهم
قد ارتكبوا �أو يحاولون ارتكاب عمل �إرهابي � ،أو ي�شاركون فـيه � ،أو يقومون بت�سهيل
ارتكابه � ،أو هناك من يقوم بذلك نيابة عنهم � ،أو بناء على توجيهاتهم .
� - 2أي كيان مملوك �أو حتت ال�سيطرة املبا�شــرة �أو غيــر املبا�ش ــرة ل�شخ ــ�ص �أو جمموعة
�أو كيان مت حتديده مبوجب البند ( )1من هذه الفقرة .
ب  -يجوز للجنـ ــة جمــع املعلوم ــات وطلبهـ ــا من �أي جه ــة خمت�صـ ــة لتحدي ــد �أي �شخـ ــ�ص
�أو جمموعة �أو كيان لإدراجه فـي القائمة .
ج  -لالدع ــاء الع ــام بن ـ ــاء على طلـ ــب اللجن ـ ــة �إدراج �أي �شخـ ـ ــ�ص �أو جمموع ــة �أو كي ـ ــان علــى
القائمة حت ــى قبــل التحقي ــق مــع ال�شخ�ص �أو املجموعة �أو الكيــان املعني �أو حماكمته ،
وذلك دون ت�أخري �أو �إخطار م�سبق لأي منهم .
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املــادة ( ) 12
أ�  -يجــوز لأي �شخـ ــ�ص �أو جمموعـ ــة �أو كيــان �أدرج ا�سمــه فـي القائمــة  ،وفقا للفقــرة (ج)
من املادة ( )11من هذه الإجراءات �أن يقدم طلبا مكتوبا �إىل اللجنة لإزالة ا�سمه من
القائمة .
ب  -يجــب على اللجنــة �إحالـ ــة الطلـ ــب املق ـ ــدم �إليهــا مبوجـ ــب الفق ـ ــرة (�أ) من هذه امل ـ ــادة
�إىل االدعاء العام .
ج  -يتولـ ــى االدعـ ــاء العام البت فـي الطلب  ،وعليه �إخطــار مقــدم الطلـ ــب بق ــرار القبول
�أو الرف�ض م�سببا خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سلم الطلب  ،وفقا للإجراءات
الواردة فـي املادة ( )14من هذه الإجراءات  ،ويعترب الطلب مرفو�ضا فـي حالة م�ضي
املدة املذكورة دون رد  ،وفـي حال قبول الطلب يتم �إزالة مقدم الطلب من القائمة .
د  -يحق ملقدم الطلــب الذي رف ــ�ض طلبــه التظلم من الق ــرار �أمــام املحكمــة املخت�صة خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار � ،أو من تاريخ انق�ضاء املدة املن�صو�ص
عليها فـي الفقرة (ج) من هذه املادة دون رد .
املــادة ( ) 13
أ�  -على اللجنة  ،دون �أي ت�أخري � ،إخطار كافة امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية
واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح واجلهات املخت�صة بالقرار ال�صادر ب�إدراج
ال�شخ�ص �أو املجموعة �أو الكيان �أو �إزالته من القائمــة  ،على �أن يتــم ن�شــر ذلك القــرار
فـي اجلريدة الر�سمية .
ب  -يرفـ ــع جتمي ـ ـ ــد الأمـ ــوال �أو املــوارد االقت�صادي ــة لل�شخ ـ ــ�ص �أو املجموع ـ ــة �أو الكيــان
مبوجب البند ( )1من الفقرة (�أ) من املادة ( )2من هذه الإجراءات فور ن�شر قرار
الإزالة وفقا للفقرة (�أ) من هذه املادة .
املــادة ( ) 14
أ�  -على االدعاء العام ت�سليــم �إخطــار كتاب ــي �إىل ال�شخ�ص �أو املجموعة �أو الكيان مرفقا به
قرار الإدراج �أو الإزالة من القائمة .
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ويجــب �أن يت�ضمــن الإخطــار الوقائــع القابلــة للن�شر علنــا  ،والتي ت�شكــل �أ�سب ــاب الإدراج
فـي القائمة �أو الإزالة منها  ،وفـي حال الإدراج يجب �أن يحدد الإخطار قواعد و�إجراءات
طلب الإزالة من القائمة .
ب  -فـي حال كــان ال�شخــ�ص �أو املجموعــة �أو الكيــان املدرج فـي القائم ــة �أو الذي �أزيل منها
مقيما فـي ال�سلطنة  ،ير�سل االدعاء العام الإخطار بوا�سطة الو�سائل الآتية :
 - 1فـي حالة ال�شخ�ص الطبيعي  ،بوا�سطة الربيد �إىل �آخر عنوان م�سجل .
 - 2فـي ح ـ ــاالت ال�شخـ ـ ــ�ص �أو الكيـ ـ ــان املعنـ ـ ــوي  ،بوا�سط ــة الربي ـ ــد �إىل املكت ــب امل�سج ــل
�أو الرئي�سي �أو �إىل �آخر عنوان م�سجل .
 - 3فـي حالة املجموعة  ،ب�أي و�سيلة متاحة .
ج � -إذا كـان ال�شخ ــ�ص �أو املجموعــة �أو الكيــان امل ــدرج فـي القائمــة �أو الذي �أزيـ ــل منها غري
مقيم فـي ال�سلطنة  ،على االدعاء العام تقدمي ن�سخة من الإخطار عرب وزارة اخلارجي ــة
�إىل ممثـ ــل احلكوم ــة الأجنبية حيث يق ــيم �أو يتواجــد ال�شخ ـ ــ�ص �أو املجموعة �أو الكيان
مع الطلب ب�إخطاره عند �أول فر�صة متاحة .
د  -فـي حال كان مكان تواجد ال�شخــ�ص �أو املجموعــة �أو الكيــان جمهـوال  ،يجب على االدعاء
العام �إر�سال ن�سخة من الإخطار عرب وزارة اخلارجية �إىل ممثل حكومة الدولة التي
يحمل ال�شخ�ص جن�سيتها مع طلب �إخطاره عند �أول فر�صة متاحة .
الف�صــــل اخلامـــ�س
اقرتاح التحديد �أو الإزالة �إىل الأمم املتحدة
املــادة ( ) 15
أ�  -تتقدم اللجنة بطلـب �إىل جلنـة العقوبــات التابعـ ــة للأمـ ــم املتحـدة لتحديـ ــد �شخ ــ�ص
�أو جمموعــة �أو كيــان لإدراجه فـي القائمــة مبا يتوافــق مع املعايري املن�صــو�ص عليهــا
فـي القرارات ذات ال�صلة ال�صادرة عن جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة عندما جتمع
اللجنة �أدلة كافـية ت�ؤيد هذا التحديد  ،ويتم تقدمي هذا الطلب دون احلاجة �إىل �إخطار
م�سبق لل�شخ�ص �أو املجموعة �أو الكيان املعني .
ب  -يجـ ــب �أال يكــون طل ــب التحديـ ــد مقي ــدا بوجـ ــود �إج ـ ــراءات جزائيـ ــة ف ــي ال�سلطن ـ ــة
�أو فـي مكان �آخر .
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ج  -يجب �أن يقدم طلب التحديد على اال�ستمارة النموذجية املحددة للإدراج  ،على �أن ي�شمل
حتديد املعلومات ذات ال�صلة بالأ�سماء املقدم ب�ش�أنها الطلب  ،وبيان احلالة والتفا�صيل
الذي قــدم على �أ�سا�سهــا الطلــب  ،وحتديــد مـا �إذا كانــت اللجنـة ترغب �أن يتم الإ�شارة
�إىل ال�سلطنة بو�صفها الدولة مقدمة طلب التحديد من عدمه .
املــادة ( ) 16
يجوز لأي �شخ�ص �أو جمموعة �أو كيان مدرج فـي القائمة من قبل جلنة العقوبات التابعة
للأمم املتحدة يحمل اجلن�سية العمانية �أو ميلك مقرا للعمل �أو للإقامة فـي ال�سلطنة
�أن يقدم طلبا �إىل اللجنة من أ�ج ــل �إزالة التحديــد من القائمــة  ،التي يجب �أن حتيل هذا
الطلب �إىل وزارة اخلارجية لإر�ساله �إىل جهة االت�صال املخت�صة فـي الأمم املتحدة .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
�أحكام ختامية
املــادة ( ) 17
أ�  -على امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة
للربح االلتزام بتطبيق �أحكام هذه الإجراءات .
ب  -تتولــى اللجنــة بالتن�سي ــق مع اجلهــات الرقابيــة التحقــق من التـزام امل�ؤ�س�ســات املاليــة
والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح ب�أحكام هذه
الإجراءات .
املــادة ( ) 18
يعفى �أي �شخ�ص من امل�س�ؤولية اجلنائية �أو الإدارية �أو املدنية عن �أي خ�سارة �أو مطالبة
تنتج عن قيامــه بح�سـن نيــة وبهــدف االلتــزام ب�أحكــام هذه الإج ـ ــراءات  ،بتجمي ــد الأم ــوال
�أو املوارد االقت�صادية �أو رف�ض ال�سماح بالت�صرف فـيها �أو تقدمي اخلدمات املالية ب�ش�أنها .
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الف�صـــل ال�سابـــع
اجلزاءات
املــادة ( ) 19
�أ  -مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )52من قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،
يعاق ــب كل من يخال ــف �أحك ــام امل ــواد املبينــة فـي هــذه الإجــراءات بالغرامــات الإداري ــة
املن�صو�ص عليها فـيها .
ب  -يعاق ـ ــب كل مــن يخال ــف �أحكـ ــام املادتي ــن ( 2و  )3من هــذه الإجــراءات بغرامــة �إداريــة ،
ال تقـل عـن ( )10000ع�شــرة �آالف ريـ ــال عمان ــي  ،وال تزيد على ما يع ــادل قيمــة الأموال
�أو املوارد االقت�صادية حمل التجميد .
ج  -يعاقب كل من يخالــف حكــم املــادة ( )4من هـذه الإجــراءات بغرامة �إدارية  ،ال تقل عن
( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )20000ع�شرين �ألف ريال عماين .
د  -يعاقب كل من يخالف حكم البند (�أ) من املادة ( )17من هذه الإجراءات بغرامة �إدارية
ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال
عماين .
هـ  -تتوىل اللجنة توقيع الغرامات الإدارية املن�صو�ص عليها فـي هذه الإجراءات .
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قــرار
رقــم 2017/2
بتعديــل بعــ�ض �أحكام القــرار رقــم 2017/1
ب�شـ�أن �إجـراءات تنفـيـذ قـرارات جملـ�س الأمـن ال�صـادرة مبوجـب
الف�صـل ال�سابـع مـن ميثـاق الأمـم املتحـدة حـول منـع وقمـع الإرهـاب ومتويلـه
ا�ستنادا �إىل قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/97
و�إىل قانون مكافحة الإرهاب ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2007/8
و�إل ــى قان ـ ــون مكافح ـ ــة غ�س ـ ــل الأم ــوال ومتوي ــل الإره ــاب ال ــ�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي
رقـ ــم ، 2016/30
و�إىل القـرار رقـم  2017/1ب�شـ�أن إ�جـراءات تنفـيـذ قرارات جملـ�س الأمـن ال�صـادرة مبوجـب
الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة حول منع وقمع الإرهاب ومتويله ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــرر
املــادة الأولــى
ي�ستبــدل ب�ص ــدر البنـ ــد ( أ� ) مـ ــن امل ـ ــادة ( ، )10والبنـ ــد (ب) مـ ــن امل ــادة ( ، )11مـ ــن الق ــرار
رقم  2017/1امل�شار �إليه  ،الآتي :
" امل ــادة ()10
�أ  -يجـ ــب ف ــورا جتميـ ـ ــد الدفع ـ ــات �أو االعتمـ ـ ــادات الآتيـ ــة الـ ــواردة �إلـ ــى� /أو امل�سحوبـ ــة
مــن احل�ســاب املجمــد . " :
" املــادة ()11
ب  -تتوىل اللجنة تلقي ودرا�سة طلبات الإدراج الواردة من ال�سلطات الأجنبية  ،كما يجوز
لها جمع املعلومات  ،وطلبها من �أي جهة خمت�صة لتحديد �أي �شخ�ص �أو جمموعــة ،
�أو كيان لإدراجه فـي القائمة " .
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املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  4 :مـن �شعبــــان 1438هـ
املوافــــق  1 :مـن مايـــــــــو 2017م
اللـواء الركـن /حماد بن مـبارك امل�شيخي
رئـيـ ــ�س اللـجـن ـ ــة الـوطـنـيـ ــة ملكافح ـ ــة الإرهـ ــاب

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1194
ال�صادرة فـي 2017/5/14م
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املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات
قـــــرار
رقم 2017/1
ب�إ�صـدار النظـام الإداري واملالـي مل�شـروع
التعداد الإلكرتوين لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت لعام 2020م
ا�ستن ـ ــادا �إلــى املر�س ــوم ال�سلطانـ ــي رق ـ ـ ــم  2015/15ب�إج ـ ــراء التعـ ــداد الإلكرتونـ ـ ــي لل�سك ـ ــان
وامل�ساك ــن واملن�ش ـ�آت لع ــام 2020م ،
و�إىل موافقة جمل�س الوزراء فـي جل�سته رقم ، 2016/33
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام النظام الإداري واملايل مل�شروع التعداد الإلكرتوين لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت
لعام 2020م املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام املرفق به � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1438 /4/10:هـ
املوافــــق 2017/ 1/ 9 :م
�سلطـــان بن �سالـــــــم بن �سعيــــــد احلب�ســـــي
�أمي ـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ــام املجلـ ـ ـ ـ ــ�س الأعلـ ـ ـ ــى للتخطي ـ ـ ـ ـ ــط
رئي�س جمل�س �إدارة املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات
امل�ش ــرف العـ ــام للتعـ ــداد
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1177
ال�صادرة فـي 2017/1/15م
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النظــام الإداري واملالـي مل�شـروع
التعداد الإلكرتوين لل�سكـان وامل�ساكن واملن�ش�آت لعام 2020م
الف�صــل الأول
تعاريـف و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
امل�شــــروع :
م�شروع التعداد الإلكرتوين لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت لعام 2020م .
النظــــــام :
النظام الإداري واملايل للم�شروع .
امليزانيــة :
ميزانية امل�شروع .
اللجنة الوطنية :
اللجنة الوطنية العليا للتعداد .
امل�شـــرف العــام :
رئي�س جمل�س �إدارة املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات .
الرئيـــ�س التنفيـــذي :
الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني للإح�صاء واملعلومات .
املديــــر العــــام :
مدير عام امل�شروع .
املوظــــف :
من ي�شغل وظيفة بامل�شروع وفقا لأحكام هذا النظام .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا النظام على امل�شروع  ،وت�سري �أحكام القوانني والأنظمة املطبقة على
وح ــدات اجلهـ ــاز الإداري للدولـ ــة فيمــا لــم يــرد ب�ش�أنــه ن�ص خا�ص فـي هذا النظام  ،ومبـا
ال يتعار�ض مع الطبيعة امل�ؤقتة للم�شروع .
املــادة ( ) 3
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام تكون للرئي�س التنفيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س
الوحدة فـي القوانني والأنظمة املعمول بها  ،ويجوز له تفوي�ض بع�ض من �صالحياته
للمدير العام .
املــادة ( ) 4
يكون ح�ساب املدد املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام بالتقومي امليالدي .
الف�صــل الثانــي
الوظائــف
املــادة ( ) 5
وظائـف امل�شـروع وظائـف م�ؤقتـة تنتهـي بانتهائـه .
املــادة ( ) 6
يكــون �شغــل وظائــف امل�شروع عن طريق الندب �أو الإعارة �أو التكليف ب�أعباء وظيفة �أخرى
�أو التعاقد ل�شغل وظيفة م�ؤقتة  ،وفقا لنموذج العقد اال�سرت�شادي املرفق بهذا النظام .
املــادة ( ) 7
على املدير العام �إعداد جدول لوظائف امل�شروع  ،وحتديد واجباتها وم�س�ؤولياتها و�شروط
�شغلها  ،وخم�ص�صاتها املالية و�أ�س�س التعوي�ض النقدي عن الإجازات  ،وي�صدر باعتماده قرار
من الرئي�س التنفيذي  ،بعد موافقة وزارة املالية .
الف�صــل الثالــث
التعييــــن
املــادة ( ) 8
يعلـ ــن عــن الوظائـ ــف ال�شاغـ ــرة املعتم ــدة بجـ ــدول وظائـ ــف امل�شـ ــروع واملطلــوب �شغلهــا ،
وذلك فـي �صحيفة يومية على الأقل على �أن يت�ضمن الإعالن البيانات املتعلقة بالوظيفة
و�شروط �شغلها  ،ويجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي بناء على اقرتاح املدير العام �شغلها
بدون �إعالن � ،إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك .
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املــادة ( ) 9
ال يحول بلوغ �سن ( )60ال�ستني دون �شغل وظائف امل�شروع .
املــادة ( ) 10
يجوز للرئي�س التنفيذي بناء على اقرتاح املدير العام � -إذا اقت�ضت ال�ضرورة  -اال�ستثناء
من �ش ــرط اخلبــرة ك أ�حــد �شروط �شغــل الوظيفـ ــة متى كانـت هنــاك ندرة فـي التخ�صــ�ص
املطلوب .
الف�صــل الرابــع
مواعيــد العمــل والإجــازات
املــادة ( ) 11
يحدد الرئي�س التنفيذي عدد �ساعات العمل الر�سمية فـي الأ�سبوع وفقا ملقت�ضيات م�صلحة
العمل  .وي�صدر قرار من املدير العام مبواعيد بدء وانتهاء العمل فـي �ضوء عدد �ساعات
العمل الر�سمية التي يحددها الرئي�س التنفيذي .
املــادة ( ) 12
ال يجــوز للموظـ ــف �أن ينقـطــع عن عـمل ــه �إال لإجـ ــازة يـ�سـتـحـقـهــا فـي حـ ــدود الإجــازات
التي ي�صدر بتحديدها قرار من الرئي�س التنفيذي .
املــادة ( ) 13
يتمتـع املوظــف بالإجازة امل�ستحقة له ح�سب مقت�ضيات م�صلحة العمل  ،ومبوافقة املدير
العــام  .ويجــوز للرئيــ�س التنفيــذي بنــاء على تو�صيــة املديــر العام تعوي�ض املوظف نقدا
عن ر�صيد �إجازته االعتيادية امل�ستحقة له فـي امل�شروع �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل عدم
متتعه بالإجازة االعتيادية  ،وذلك وفقا لقيمة التعوي�ض النقدي التي ي�صدر بتحديدها
قرار من الرئي�س التنفيذي .
ويجوز مبوافقة املدير العام �أو من يفو�ضه قطع �إجازة املوظف على �أن يتمتع فيما تبقى
منها فـي وقت الحق �أو ت�ضاف �إىل ر�صيد �إجازته .
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الف�صــل اخلامــ�س
املناق�صـــات
املــادة ( ) 14
ت�شكــل بقــرار مــن امل�شــرف العــام جلنــة املناق�صــات برئا�سة الرئي�س التنفيذي وعدد كاف
من الأع�ضاء ال يقل عن ( )3ثالثة .
املــادة ( ) 15
يكون للجنة املناق�صات االخت�صا�صات املقررة ملجل�س املناق�صات املن�صو�ص عليها فـي قانون
املناق�صات .
الف�صــل ال�ســاد�س
ال�صالحيــات املاليــة
املــادة ( ) 16
تعتمد طلبات �أداء اخلدمــة وال�شــراء وال�سلــف وتوقيــع العقــود والأوامــر التغيرييــة و�أوامــر
ال�شراء و�سندات ال�صرف  ,على النحو الآتي :
�أ  -املدي ـ ـ ـ ــر املــال ـ ـ ـ ـ ـ ــي  :فيما ال يزيد على ( )20٫000ع�شرين �ألف ريال عماين .
ب  -املــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ـ ــام  :فيما ال يزيد على ( )50٫000خم�سني �ألف ريال عماين .
ج  -الرئي�س التنفيذي  :فيمـا ال يزيـد على ( )250٫000مائتني وخم�سني �ألف ريال عماين .
د  -امل�ش ـ ـ ـ ـ ــرف العـ ـ ـ ـ ـ ــام  :فيما يزيد على ( )250٫000مائتني وخم�سني �ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 17
يجوز للرئي�س التنفيذي املوافقة على فتح ح�ساب م�صرفـي للم�شروع با�سم املركز الوطني
للإح�صاء واملعلومات  ،بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 18
يجوز باقرتاح املدير العام واعتماد الرئي�س التنفيذي ومبا ال يتجاوز (� )2٫000ألفي ريال
عماين منح مكاف�آت لغري العاملني بامل�شروع الذين يقدمون خدمات ذات �صلة بامل�شروع .
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ملحـــق
منــوذج عقـد �شغـل وظيفـة م�ؤقتـة مرفـق بالنظـام الإداري واملالـي
مل�شـروع التعـداد الإلكرتونـي لل�سكـان وامل�ساكـن واملن�شـ�آت لعـام 2020م
�إنه فـي يوم                                  املوافق /     /    :
مت االتفاق بني :
م�شــروع التعــداد الإلكرتونــي لل�سك ــان وامل�ساكــن واملن�ش ـ�آت لعــام 2020م نياب ــة عــن حكومــة
�سلطنة عمان ،
وميثله ) .........................................................طرف �أول) .
وبي ــن ( ..........................................................طرف ثان) .
وجن�سيته . .....................................................
على الآتي :
بنـــد ( ) 1
تعيي ــن الط ـ ــرف الثانـ ــي بوظيف ـ ــة  ..........................................امل�ؤقتـ ــة برات ـ ــب
 .........................ريال ي�صرف فـي نهاية كل �شهر ميالدي .
بنـــد ( ) 2
يبد أ� هذا العقد ابتداء من     / /م وملدة  ............................ما مل ينته قبل ذلك
لأي �سبب من الأ�سباب .
بنـــد ( ) 3
ينتهي العقد بانتهاء مدته ما مل يخطر الطرف الأول الطرف الثاين برغبته فـي جتديد
العقد قبل نهاية مدته ب�شهر على الأقل .
بنـــد ( ) 4
يج ــوز لكـ ــل من الطرفيــن �إنهــاء هذا العقــد قبـل نهايــة مدتــه بغري �إبداء الأ�سبــاب ب�شــرط
�إخطار الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء مبدة ال تقل عن �شهرين .
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بنـــد ( ) 5
ي�ستحق الطرف الثاين �إجازة اعتيادية مدتها ( )    يوما ي�ستحق عنها راتبه املن�صو�ص
عليه فـي البند (. )1
بنـــد ( ) 6
يتمتع الطرف الثاين هو و�أفراد �أ�سرته الذين يقيمون معه بالعالج واخلدمات الطبية
املجانية  ،وذلك فـي حدود الإمكانيات املتوفرة فـي امل�ست�شفيات واملراكز واملجمعات احلكومية
داخل ال�سلطنة با�ستثناء العالج من الأمرا�ض و�إجراء العمليات املحددة فـي القائمة املرفقة .
وال يتمتع من تنتقل كفالته للعمل بالقطاع اخلا�ص من �أفراد �أ�سرة الطرف الثاين بالعالج
واخلدمات الطبية املجانية .
بنـــد ( ) 7
ي�ستحــق الطــرف الثانــي �إجــازة مر�ضيــة مل ــدة ال تزيــد عل ــى ( ، )    ف ـ�إذا انتهــت هــذه املــدة
دون �أن ي�شــفى اعتبـر العقـد منتهيــا .
بنـــد ( ) 8
ي�ستحــق الطــرف الثانــي تذاكــر ال�سفــر �أو التعويــ�ض النقدي عنها  ،وفقا لأحكام الالئحة
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية .
بنـــد ( ) 9
ي�ستحق الطرف الثاين بدل ال�سفر ملهمة ر�سمية داخل ال�سلطنة �أو خارجها وتذاكر ال�سفر
فـي حالة تكليفه بالفئات وفـي احلدود املبينة بالالئحة التنفيذية لقانون اخلدم ــة املدنية ،
وذلك مبراعاة م�ستوى الوظيفة امل�ؤقتة التي ي�شغلها .
بنـــد ( ) 10
يتعهــد الطـرف الثانـي ب ـ�أن يحرتم قوانيــن ال�سلطنــة و�أنظمتهــا وتقاليدهــا االجتماعية
والدينية  ،وب�أن يعمل ب�إخال�ص ووالء تامني  ،وبـ�أن يقـوم بواجبات الوظيفة املتعاقد ب�ش�أنها
و�أال يعمل فـي غري جهة عمله بعد �ساعات العمل الر�سمي ما مل يكن مرخ�صا له فـي ذلك
من الطرف الأول .
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بنـــد ( ) 11
للطرف الأول منح الطرف الثاين عند انتهاء خدمته منحة عن مدة تعاقده  ،بواقع راتب
�شهر عن كل �سنة من �سنوات خدمته على �أال تزيد على ( ) 5٫000خم�سة �آالف ريال عماين ،
حت�سب على �أ�سا�س �آخر راتب كان يتقا�ضاه  ،وال يجوز منح الطرف الثاين هذه املنحة فـي
احلاالت الآتية :
 �إذا قلت مدة خدمته عن �سنتني كاملتني  ،ما مل يكن انتهاء اخلدمة ل�سبب راجع�إىل الوحدة �أو الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية .
 �إذا انتهت خدمته ل�صدور حكم نهائي �ضده بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرميةخملة بال�شرف �أو الأمانة .
بنـــد ( ) 12
يطبق قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية فيما مل يرد به ن�ص فـي هذا العقد ومبا
ال يتعار�ض مع الطبيعة امل�ؤقتة للوظيفة .

   توقيــع الطــرف الأول  		                         توقيــع الطــرف الثانــي
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قائمـــة
الأمرا�ض والعمليات اجلراحية امل�ستثناة من العالج املجاين
 زراعة الأع�ضاء . عمليات القلب املفتوح . الأورام ال�سرطانية . االلتهاب الكبدي الوبائي ب�أنواعه . العقـ ــم . �أمرا�ض الدم الوراثية وال�سرطانية . جراحة الرتميم . غ�سيل الكلى . اال�ستبداالت ال�صناعية ( عظمية وغري عظمية ) . الإدمــان .� -أمرا�ض القلب .
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امل�ؤ�س�سـة العامـة للمناطـق ال�صناعيـة
قـــرار �إداري
رقـــم 2017/11
ب�إ�صـدار الئحـة املناق�صـات للم�ؤ�س�سـة العامـة للمناطـق ال�صناعيـة
ا�ستنـ ــادا �إىل نظ ــام امل�ؤ�س�سة العام ــة للمناط ـ ــق ال�صناعيـ ـ ــة ال�صـ ـ ــادر باملر�سـ ـ ــوم ال�سلطانـ ــي
رق ــم ، 2015/32
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية ،
و�إىل موافقة وزير التجارة وال�صناعة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة املناق�صات للم�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية 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 .
�صــدر فـي  16 :من ربيع الثاين 1438هــ
املوافــــــق  15 :من ينايــــــــــــــر 2017م

املهند�س� /أحمــد بــن ح�ســن الذيـــب
رئي ـ ـ 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 ()1178
ال�صادرة فـي 2017/1/22م
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الئحــة املناق�صــات للم�ؤ�س�ســة العامـة للمناطــق ال�صناعيــة
الف�صــل الأول
تعاريــف و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
ف ــي تطبيــق �أحك ــام ه ـ ــذه الالئحــة يك ــون للكلمـات والعبــارات الآتية  ،املعنــى املبـني قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
امل�ؤ�س�ســـة :
امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية .
املنطقـــــة :
�أي منطقة تابعة للم�ؤ�س�سة .
املجلــــــ�س :
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة .
الرئيــــ�س :
رئي�س املجل�س .
الرئي�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للم�ؤ�س�سة .
املديـــر العـــام :
مدير عام املنطقة �أو مدير عام املديرية املعنية �أو املركز  ،بح�سب الأحوال .
اجلهـــة املعنيـــة :
التق�سيم الإداري املخت�ص فـي امل�ؤ�س�سة .
الدائــــرة :
دائرة املناق�صات وامل�شرتيات .
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دائـرة ال�شـ�ؤون الإداريـة :
دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملوارد الب�شرية فـي املكتب الرئي�سي � ،أو املنطقة  ،بح�سب الأحوال .
دائـرة ال�شـ�ؤون املاليـة :
دائرة ال�ش�ؤون املالية فـي املكتب الرئي�سي �أو املنطقة  ،بح�سب الأحوال .
املديــر املالــي :
مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية .
املديــر الإداري :
مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملوارد الب�شرية .
الفريـــق :
فريق التحليل املن�صو�ص عليه فـي املـادة ( )15من هذه الالئحة .
العطـــاء :
العر�ض املقدم فـي املناق�صة � ،أو املمار�سة � ،أو امل�سابقة .
املناق�صــة العامـة :
جمموعة الإجراءات املعلن عنها وفقا للأحكام الواردة فـي هذه الالئحة  ،وتكون حملية ،
�أو دولية .
اللجنـــة :
جلنة املناق�صات العامة �أو جلنة املناق�صات الداخلية �أو جلنة امل�شرتيات  ،بح�سب الأحوال .
ال�سجـــل :
ال�سجــل الــذي يقيــد بــه قائمــة ب�أ�سمــاء املورديــن واملقاوليــن واملكاتــب اال�ست�شارية املعتمدة
لــدى امل�ؤ�س�ســة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على التعاقدات التي جتريها امل�ؤ�س�سة .
وفـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذه الالئحة  ،ت�سري �أحكام قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 2008 /36والئحته التنفـيذية ال�صادرة بالقرار رقم . 2010/29
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املــادة ( ) 3
يك ــون التعاقـ ــد على التوري ـ ــد �أو املقاول ـ ــة �أو �شـ ــراء �أو ا�ستئجـ ــار العق ــارات الالزم ــة لتنفـي ــذ
م�شروعات اخلدمات واملرافق العامة وغريها من امل�شروعات الأ�سا�سية عن طريق املناق�صة
العامة  ،ومع ذلك يجوز التعاقد ب�أي من الطرق الآتية :
 - 1املناق�صة املحدودة .
 - 2املمار�سة .
 - 3الإ�سناد املبا�شر .
 - 4امل�سابقة .
املــادة ( ) 4
ال يجوز للم�ؤ�س�سة التعاقد على تقدمي اخلدمات ملدة تزيد على ( )5خم�س �سنوات .
املــادة ( ) 5
ال يجوز التعاقد �إال فـي حدود االعتمادات املالية املخ�ص�صة لذلك فـي موازنة امل�ؤ�س�سة ،
وبعد حجز املخ�ص�صات املالية لذلك  ،ف�إذا جتاوز �إجمايل تكلفة التعاقد تلك املخ�ص�صات
املالية  ،وجب �إجراء التعديالت الالزمة على املوازنة  ،وفقا للإجراءات املعتمدة .
املــادة ( ) 6
يجب املوافقة على كافة التعاقدات  ،وفقا لل�صالحيات املالية املعتمدة بامل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 7
ال يجوز جتزئة التوريدات � ،أو الأعمال � ،أو اخلدمات املت�شابهة .
املــادة ( ) 8
للرئي ــ�س تفويــ�ض بعــ�ض �صالحياتــه ال ــواردة ف ــي هــذه الالئح ــة للرئي ــ�س التنفـي ــذي ،
وللرئي�س التنفـيذي تفوي�ض بع�ض �صالحياته لأي من موظفـي امل�ؤ�س�سة �شريطة �أال يقل
عن مدير عام .
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املــادة ( ) 9
تن�ش�أ بامل�ؤ�س�سة جلنة ت�سمى "جلنة املناق�صات العامة "  ،وت�شكل بقرار من الرئي�س من ()5
خم�ســة مــن موظف ــي امل�ؤ�س�ســة  ،ومــن ذوي اخلبـرة والكفــاءة مــن غري موظفــي امل�ؤ�س�ســة ،
على �أن يحدد القرار رئي�سها  ،ونائبه  ،ويكون مدير الدائرة هو �أمني �سر اللجنة .
وتختــ�ص ه ــذه اللجن ــة ب�إجــراء التعاقــدات التــي تزيـد قيمتهــا علــى ( )3٫000٫000ثالثــة
مالييــن ريــال عمانــي .
املــادة ( ) 10
تن� أش� بامل�ؤ�س�سة جلنة ت�سمى "جلنة املناق�صات الداخلية"  ،وت�شكل بقرار من الرئي�س
التنفـيذي من ( )5خم�سة �أع�ضاء من موظفـي امل�ؤ�س�سة على �أن يحدد القرار رئي�سها ونائبه ،
ويكون �أحد موظفـي الدائرة �أمني �سر للجنة .
وتخت�ص هذه اللجنة ب�إجراء التعاقدات التي تزيد قيمتها على ( )100٫000مائة �ألف ريال
عماين  ،وال تزيد على ( )3٫000٫000ثالثة ماليني ريال عماين .
املــادة ( ) 11
تن� أش� باملكتب الرئي�سي للم�ؤ�س�سة وباملنطقة جلنة ت�سمى " جلنة امل�شرتيات "  ،وت�شكل بقرار
من الرئي�س التنفـيذي من ( )3ثالثة �أع�ضاء من موظفـي امل�ؤ�س�سة  ،على �أن يحدد القرار
رئي�س اللجنة ونائبه و�أمني �سرها  ،وتخت�ص هذه اللجنة ب�إجراء التعاقدات التي ال تزيد
قيمتها على ( )100٫000مائة �ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 12
تعقد اللجن ــة اجتماعاتها كلما دعت احلاجــة �إىل ذلك  ،بناء على دع ــوة من رئي ــ�س اللجنة
�أو نائبــه �أو مديــر الدائــرة  ،وي�شتــرط ل�صحــة انعقــاد اللجنــة ح�ضــور �أغلبي ــة �أع�ضائهــا ،
على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو نائبه  ،ويحل نائب رئي�س اللجنة حمل 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�ضرين  ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح
اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
ويجــوز للجنــة اال�ستعانــة مبــن تــراه منا�سبــا مــن ذوي اخلبــرة ف ــي ح�ضــور اجتماعاتهــا ،
دون �أن يكون له �صوت معدود .
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املــادة ( ) 13
تخت�ص اللجنة بالآتي :
 - 1اعتمـ ــاد املوا�صف ــات الفني ــة وال�شروط والتعليم ــات التـي تقدمهـ ــا اجلهـ ــة املعني ـ ــة
�أو الفريق  ،والتحقق من كفايتها .
 - 2حتديد طريقة التعاقد  ،فـي �ضوء البيانات واملعلومات التي تقدمها اجلهة املعنية .
 - 3تلقي العطاءات وفتح مظاريفها ودرا�ستها �أو �إحالتها �إىل اجلهة املعنية �أو الفريق .
 - 4ت�سل ــم نتائـ ــج الدرا�س ـ ــة والتحلي ــل  ،ومراجعتهــا وتقييمهــا واتخــاذ القــرار املنا�سب
ب�ش�أنها .
 - 5حتديد ثمن وثائق الدعوة �إىل املناق�صات .
 - 6اقت ــراح �أي تعدي ـ ــالت عل ــى ه ــذه الالئحـ ــة  ،ورفــع التو�صيـة ب�ش�أنه ــا �إىل الرئي ــ�س
التنفـيذي .
� - 7أي اخت�صا�صات �أو مه ــام �أخــرى ت�سند �إىل اللج ــنة من قبل الرئيــ�س � ،أو الرئيـ ــ�س
التنفـيــذي �أو املجل�س .
املــادة ( ) 14
يتوىل �أمني �سر اللجنة االخت�صا�صات الآتية :
� - 1إعداد حما�ضر االجتماعات .
 - 2ت�سلم وت�سليم الوثائق املتعلقة بعمل اللجنة .
 - 3االحتـفـ ــاظ بكاف ـ ــة وثائ ـ ــق عمليـ ــة التعاق ـ ــد حلي ـ ــن االنتهـ ــاء منه ــا  ،وت�سليمه ـ ــا
�إىل التق�سي ــم الإداري املخت ــ�ص .
 - 4التن�سيق فـيما بني اللجنة  ،والفريق  ،والدائرة .
� - 5أي مهام تتطلبها �أعمال اللجنة .
املــادة ( ) 15
ي�شكل الرئي�س التنفـيذي فريق حتليل لكل عملية تعاقد تزيد على ( )100٫000مائة �ألف
ريال عماين  ،من (  ) 3ثالثة من موظفـي امل�ؤ�س�سة على الأقل � ،شريطة �أن يكون �أحدهم
من التق�سيم طالب التعاقد  ،ويتوىل �أحد موظفـي الدائرة �أمانة �سر الفريق  ،ويخت�ص
الفريق بالآتي :
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 - 1مراجعة ال�شروط واملوا�صفات وكافة امل�ستندات قبل الإعالن عنها .
 - 2مراجعــة العط ــاءات املقدمـ ــة والت�أكــد من مطابقته ـ ــا للموا�صفـ ــات واال�شرتاطــات
املحددة  ،ومبا ي�ضمن كافة متطلبات التحليل .
 - 3مراجعة واعتماد تقرير اال�ست�شاري � ،إن وجد .
 - 4حتليل العرو�ض الفنية املحالة �إليه  ،ورفع تقرير مت�ضمــن تو�صيتــه �إىل اللجنة
املخت�صة التي �أحالت العرو�ض �إليه .
 - 5دعوة املتناق�صني لتقدمي عرو�ضهم  ،ومناق�شتها فـي حال ما �إذا تطلب الأمر ذلك ،
وله فـي هذه احلالة دعوة من يراه منا�سبا حل�ضور هذه االجتماعات .
املــادة ( ) 16
تتوىل اجلهة املعنية طالبة ال�شراء القيام بذات املهام املحددة للفريق فـي هذه الالئحة
للتعاقدات التي تقل عن ( )100٫000مائة �ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 17
تكون اللجنة م�س�ؤولة �أمام املجل�س  ،والرئي�س  ،والرئي�س التنفـيذي  ،عن جميع ما تقوم
به من �أعمال .
الف�صــل الثانــي
�إدارة املناقـ�صــات وامل�شرتيــات
املــادة ( ) 18
تتوىل الدائرة االخت�صا�صات الآتية :
� - 1إدارة وتنظيم عمل اللجنة بامل�ؤ�س�سة  ،ومتابعة عمل اللجان باملناطق .
 - 2الت�أكد من توفر االعتمادات املالية املخ�ص�صة للتعاقدات املزمع طرحها .
� - 3إدارة وتنظيــم وثائــق املناق�صــات وغريه ـ ــا من ط ـ ــرق التعاقـ ـ ــد املن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي املـادة ( )4من هذه الالئحة  ،و�إعداد املخاطبات املتعلقة بها .
 - 4متابعة �أعمال الفريق .
 - 5ن�شر الإعالنات عن املناق�صات وغريها من طرق التعاقد .
 - 6احل�صول على عرو�ض ال�شـراء املبا�شــرة التي تزيد على ( )25٫000خم�سة وع�شرين
�ألف ريال عماين .
� - 7أي �صالحيــات من�صــو�ص عليها بهــذه الالئحــة �أو يتــم تكليفهــا بهــا من قب ــل
الرئي ــ�س التنفـيذي .
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املــادة ( ) 19
تتوىل دائرة ال�ش�ؤون الإدارية اخت�صا�صات الدائرة املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،
وذلك بالن�سبة للتعاقدات التي تقل عن ( )100٫000مائة �ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 20
على الدائرة �إعداد ال�سجل واالحتفاظ به وحتديثه �سنويا  ،وفقا للإجراءات الآتية :
 - 1الإع ــالن فـي �صحيفتــني يوميتيــن على الأق ــل عن ت�سجي ــل املورديــن واملقاولي ــن
واملكاتب اال�ست�شارية  ،وحتديد فرتة تقدمي طلبات الت�سجيل .
 - 2ت�سلـم طلبـات الت�سجيل وفقا للنمـوذج الذي تعــده الدائـرة لهذا الغر�ض  ،مرفقـا
به امل�ستنـدات املح ــددة بــه  ،وتبويبهـ ــا  ،و�إحالته ــا �إلــى اجلهـ ــة املعنيـ ــة لدرا�ستهــا
وحتديـد امل�ستوفـني لل�شروط املعتمدة من امل�ؤ�س�سة  ،وقيدهم بال�سجل  ،ومنح كل
منهم �شهادة ت�سجيل حتمل رمزا خا�صا ال�ستخدامه فـي كافة املرا�سالت واملعامالت
املالية القائمة مع امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 21
تقت�صر عمليات الدعوة للتعاقد بطرق الإ�سناد املبا�شر �أو املناق�صة املحدودة على املقيدين
بال�سجل  ،ف�إذا كان املقيدون فـي ال�سجل �أقل من ( )5خم�سة  ،جاز توجيه الدعوة للتعاقد
�إىل غري املقيدين فـي ال�سجل � ،سواء من داخل ال�سلطنة � ،أو من خارجها .
املــادة ( ) 22
يجوز بقرار من الرئي�س التنفـيذي  ،بناء على تو�صية الدائرة  ،ا�ستبعاد املقيد فـي ال�سجل ،
فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا كان قد مت قيده  ،بناء على بيانات غري �صحيحة .
 - 2الإخالل ب�شروط �أي تعاقد �سابق مع امل�ؤ�س�سة .
� - 3إذا ثب ــت تر�س ــية التعاقـ ــد عليـ ــه بطريق ــة غي ــر م�شروع ــة بنـ ــاء علــى فعـ ــل من ــه ،
�أو من تابعيه .
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ويجــب علـ ــى كاف ــة التق�سيم ــات الإداري ــة بامل�ؤ�س�س ــة �إخطـ ــار الدائـ ــرة ب�أي م�ستن ـ ــد ي ؤ�ثـ ــر
عل ــى حالـ ــة املقي ـ ــد بال�سج ـ ــل � ،أو يفـي ـ ــد افتقـ ــاده لأحـ ــد �شـ ــروط القيـ ــد � ،أو يفـي ــد �إخاللــه
بـ ـ�أي تعاقـ ــد .
وال يج ــوز التعاقــد مــع مــن ت ــم ا�ستبع ــاده مــن ال�سج ــل م ــا ل ــم تت ــم �إعــادة قيــده بال�سجــل
م ــرة �أخ ــرى .
الف�صــل الثالــث
ال�سريــة وامل�س�ؤوليــة
املــادة ( ) 23
على جميع موظفـي امل�ؤ�س�سة من امل�شاركني فـي عملية التعاقد �أو من يت�صل علمه بها
االلتزام بال�سرية التامة لكافة املعلومات والبيانات وامل�ستندات اخلا�صة بها  ،وال يجوز
ن�شرها ب�أي و�سيلة �إال مبوافقة كتابية من الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 24
ال يجوز ملوظفـي امل�ؤ�س�سة و�أزواجهم و�أقاربهم حتى الدرجة الثانيــة �أن يتقدموا ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بعطاءات �أو عرو�ض للتعاقدات التي جتريها امل�ؤ�س�سة  ،كما ال يجوز
التعاقد معهم ل�شراء �أ�صناف �أو تكليفهم بتنفـيذ �أعمال �أو تقدمي خدمات  ،وذلك مع عدم
الإخالل بقانـون حمايـة املـال العـام وجتنب ت�ضارب امل�صالـح  ،ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطاين
رقم  ، 2011/112وي�ستثنى من ذلـك  -فـي حالة ال�ضـرورة � -شراء م�ؤلفاتهم و�أعمالهم
الفنية  ،وذلك بقرار م�سبب من الرئي�س التنفـيذي فـيما ال يجاوز ( )5000خم�سة �آالف
ريـ ــال عمانـ ــي  ،وم ــن املجلـ ــ�س فـيمـ ــا يزيـ ــد علــى ذلــك  ،وب�شــرط �أال ي�شاركــوا بـ ـ�أي �ص ــورة
فـي �إج ــراءات ال�شــراء .
املــادة ( ) 25
يجب االحتفاظ بجميع الوثائق واملرا�سالت اخلا�صة بعملية التعاقد فـي النظام الإلكرتوين
اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة  ،وت�صنيفها وحفظها فـي ملفات خا�صة .
وتتمتع هذه الوثائق واملرا�سالت بال�سرية  ،وي�سري عليها حكم املـادة ( )23من هذه الالئحة .
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الف�صــل الرابــع
الإجـراءات التمهيديـة للمناق�صـات
املــادة ( ) 26
فـيما عدا ما يتم �شرا�ؤه من ال�سلف النرثية  ،تتبع الإجراءات الآتية بالن�سبة للتعاقدات
التي ال تزيد على ( )100٫000مائة �ألف ريال عماين :
 - 1تتوىل اجلهة املعنية طالبة ال�شراء �إعداد طلب ال�شراء  ،مو�ضحا به الأ�سباب
والغايات من التعاقد املطلوب  ،واملوا�صفات الفنية وال�شروط املرجعية والتكلفة
التقديرية  ،و�أي معلومات �أو بيانات تتعلق باملواد �أو اخلدمات املطلوب توريدها .
 - 2تتوىل دائرة ال�ش�ؤون الإدارية التحقق من �أن ال�سلع �أو اخلدمات املطلوبة غري
متاحة فـي امل�ؤ�س�سة � ،أو �أن املوجود منها غري كاف لتلبية احتياجات اجلهة املعنية .
 - 3على دائــرة ال�شـ�ؤون الإداريــة  -بالتن�سيــق مع دائرة ال�ش�ؤون املاليــة  -الت أ�كــد من
توفــر املخ�ص�صات املالية فـي بنود املوازنة وحجز املبالغ  ،وفقا للتكلفة التقديرية
لطلب ال�شراء .
 - 4تقوم دائرة ال�ش�ؤون الإدارية بعر�ض املو�ضوع على الرئي�س التنفـيذي � ،أو املدير
العام  ،بح�سب الأحوال  ،مع تو�صيتها بتحديد طريقة التعاقد .
وفـي حال عدم املوافقة  ،تقوم دائرة ال�ش�ؤون الإدارية ب�إخطار اجلهة املعنية بذلك ،
و�إع ــادة الطلــب �إليهــا  ،وفـي حــال املوافق ــة تتوىل دائــرة ال�ش�ؤون الإدارية ا�ستكمال
الإجراءات  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن ي�سلم طلب التعاقد �إىل دائرة ال�ش�ؤون الإدارية قبل
املوعد املحدد  ،التخاذ الإجراءات بفرتة ال تقل عن ( )5خم�سة �أيام عمل .
املــادة ( ) 27
تتبع الإجراءات الآتية بالن�سبة للتعاقدات التي تزيد على ( )100٫000مائة �ألف ريال عماين :
 - 1تتوىل اجلهــة املعنيــة طالبــة ال�شراء �إعداد مذكرة  ،مو�ضح بها ال�سلع �أو اخلدمات
املطلوبة والتكلفة التقديرية وال�شروط املرجعية واملوا�صفات الفنية لها  ،على �أن
تت�ضمن ت�أكيد دائرة ال�ش�ؤون املالية �أو املراقب املايل على توفر االعتمادات املالية
فـي بنود املوازنة .
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� - 2إذا كان ــت املــواد �أو اخلدم ــات املطلوبــة ال تتعلق مب�شاريع هند�سيــة �أو فنية  ،فعلى
اجلهة املعنية �أن تتقدم بطلب التعاقد �إىل الدائرة � ،أما �إذا كانت املواد �أو اخلدمات
املطلوبة تتعلق مب�شاريع هند�سية �أو فنية لإقامة مناطق جديدة �أو تو�سعة مناطق
قائمــة �أو تنفـيــذ م�شاريــع بنيــة �أ�سا�سيــة  ،فتتق ــدم اجلهــة املعنيــة بطلـب التعاقــد
�إىل دائ ــرة امل�شاريــع �أو اجلهــة التـي حتــل حملهـا فــي املكتـب الرئيـ�سي للم�ؤ�س�ســة .
وتعر�ض املذكرة امل�شار �إليها على الرئي�س التنفـيذي � ،أو من يفو�ضه العتمادها .
 - 3تتوىل الدائــرة �أو دائرة امل�شاريــع  ،بح�ســب الأحوال  ،حتديد الوقت املنا�سب لطرح
العملية والإعالن عنها بال�صحف املحلية �أو الدولية ليوم واحد  ،وللجنة زيادة
عدد �أيام الن�شر  ،وحتديد فرتة �شراء كرا�سة املناق�صة بحيث ال تقل عن ( )5خم�سة
�أيام عمل  ،وال تزيد على ( )30ثالثني يوم عمل  ،وحتديد فرتة الدرا�سة الفنية
والتحليل  ،بحيث ال يزيد على ( )30ثالثني يوم عمل  ،ما مل تقت�ض طبيعة
العملية مدة �أطول  ،حتددها اللجنة .
 - 4يحال الطلب �إىل الدائرة لتتوىل ا�ستكمال الإجراءات املحددة فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 28
تتوىل اجلهة املعنية طالبة ال�شراء �إعداد كرا�سة املناق�صة  ،وفقا للآتي :
� - 1إعداد املوا�صفات التف�صيلية للأعمال املطلوبة  ،و�أي �شروط و�أحك ــام لها عالقــة
بتنفـي ــذ العم ــل  ،مبا فـ ــي ذلك الإطـ ــار الزمن ـ ــي للتنفـي ـ ــذ  ،ومراح ــل امل�ش ـ ـ ــروع ،
واملخرجات املرحلية  ،واملخرجات النهائي ــة  ،ومعايري قب ــول املخرجات  ،واحل ــدود
املاليــة للدفعات املرحلية  ،وامل ــوارد الب�شريـة املتوق ــع ت�شغيلهـا  ،والأجهـزة املختلفة
املتوقـ ـ ــع ا�ستخدامه ــا  ،وفت ــرة ال�ضم ــان  ،وتكلف ــة ال�صيان ــة بعــد ال�ضمـ ـ ــان  ،و�أي
موا�صفات �أخرى متعلقة بهذا النوع من امل�شاريع .
 - 2للجهة املعنية �أن ت�ستعني فـي �إعداد كرا�سة املناق�صة بفنيني من الوحدات احلكومية
�أو املكاتــب اال�ست�شاريــة من داخ ـ ــل ال�سلطن ـ ــة � ،أو خارجه ـ ــا  ،بحيــث ت�ستخــدم هذه
اال�ست�شارة فـي �إعداد �أو اختيار موا�صفات فنية من �ش�أنها �أن حتول دون املناف�سة ،
وال يجوز لها طلب �أو قبول �أي ا�ست�شارة من �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة قد تكون لأي منها
م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي حمل املناق�صة .
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� - 3إر�سـ ـ ــال م�سـ ـ ــودة كرا�س ـ ــة املناق�ص ـ ــة �إىل دائ ـ ــرة ال�شـ ـ ـ�ؤون القانوني ـ ـ ــة بامل�ؤ�س�س ـ ــة ،
للمراجع ـ ــة النهائية .
 - 4تعديــل م�سودة كرا�ســة املناق�ص ــة فـي �ض ــوء مالحظ ــات دائرة ال�ش ـ�ؤون القانونية ،
والتن�سيق معها فـي ذلك � ،إن لزم الأمر .
 - 5جتميع كرا�سة املناق�صة ب�شكل نهائي  ،و�إحالتها �إىل الدائرة ال�ستكمال الإجراءات .
املــادة ( ) 29
تتوىل اجلهة املعنية طالبة ال�شراء � -إذا كانت العملية تتطلب تعيني ا�ست�شاري � -إعداد
كرا�سة املناق�صة اخلا�صة بتعيني اال�ست�شاري  ،تت�ضمن كافة التفا�صيل ونطاق العمل  ،ويتم
ت�سليمها �إىل الدائـرة لطرح املناق�صة .
الف�صــل اخلامــ�س
املناق�صــة العامــة
املــادة ( ) 30
يتم ن�شــر ا إلعــالن عن املناق�صــة العامــة فـي جري ــدة يوميــة �أو �أكثــر باللغتيــن العربي ــة ،
والإجنليزيــة  ،قبـل مــدة كافـيــة مــن املوعــد املحــدد للتعاقــد  ،بحيث ي�سمح ب�إعادة املناق�صة
�إذا لزم الأمر  ،ويجوز ن�شره بالو�سائل الإلكرتونية  ،عن طريق موقع امل�ؤ�س�سة للمناق�صات
الإلكرتونية .
ويجب �أن يت�ضمن الإعالن ما ي�أتي :
 - 1بيان نوع التعاقد املطلوب .
� - 2سعر وثائق املناق�صة  ،ومواعيد  ،ومكان �شرائها .
� - 3آلية تقدمي العطاءات .
 - 4حتديد مدة تقدمي العطاءات  ،وموعد  ،ومكان فتح املظاريف .
 - 5تاريخ زيارة املوقع فـي حال ما �إذا تطلب الأمر ذلك .
 - 6و�صف عام للخدمات �أو املواد املطلوبة .
 - 7تفا�صيل ت�أمينات العطاءات .
 - 8ال�شخ�ص �أو اجلهة املعنية بالرد على �أي ا�ستف�سارات حول املناق�صة .
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 - 9مــدة �سريان العطــاءات  ،ويراعــى بالن�سبــة للعط ــاءات التي حتتــاج �إىل حتليل
كيميائي � ،أو فحو�صات  ،وحتاليل فنية �أال تقل مدة �سريانها عن ( )90ت�سعني يوم عم ــل .
� -10أي بيانات �أخرى حتددها اجلهة املعنية .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن ي�شتمل الإعالن على العبارة الآتية :
" يج ــوز للم�ؤ�س�س ــة �إلغـ ــاء املناق�صـ ــة  ،وال يح ــق للمتقدمي ــن بعطاءاتهـ ــم املطالب ــة ب�أي
تعوي�ض ــات " .
املــادة ( ) 31
تتولــى الدائــرة حفــظ وثائــق املناق�صــة وت�سليــم ن�سخ ــة منه ــا �إىل من يرغ ــب فـي �شرائه ــا
بعد ت�سلم قيمتها  ،ويجوز حت�صيل قيمة وثائق املناق�صة من خالل الإيداع فـي احل�ساب
امل�صرفـ ــي للم�ؤ�س�ســة مع توثيـ ــق م�ستند ا إليـ ــداع � ،أو عن طريـ ــق التح�صيل الإلكرتوين
فـي حالة ا�ستخدام موقع امل�ؤ�س�سة للمناق�صات الإلكرتونية .
وفـي جميع الأحــوال  ،ال يجـ ــوز ملن ق ــام ب�ش ــراء وثائ ــق املناق�ص ــة �إعادة بيعه ــا �أو حتويله ــا
�إىل �آخرين .
املــادة ( ) 32
يجب ترجمة وثائق املناق�صة �إىل اللغة الإجنليزية � ،إذا كانت املناق�صة دولية .
املــادة ( ) 33
فـي حالة �إلغاء املناق�صة قبل التاريخ املحدد لتقدمي العطاءات  ،يتم رد قيمة وثائق املناق�صة
�إىل من قامــوا ب�شرائه ــا  ،بنـ ــاء على طلبهـ ــم � ،شريط ــة ت�سلي ـ ــم وثائق املناق�صـة الأ�صليــة
�إىل الدائرة .
املــادة ( ) 34
يكون لكل مناق�صة رقم مميز  ،يتكون من (  ) 3ثالث خانات على النحو الآتي :
 - 1الأولـى  :متثل رقم �أو رمز املنطقة التي تتبع لها اجلهة الطالبة .
 - 2الثانية  :متثل رقما ت�سل�سليا ي�صفر مرة كل �سنة جديدة .
 - 3الثالثة  :متثل ال�سنة امليالدية .
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املــادة ( ) 35
يتعني �أن تت�ضمن وثائق املناق�صة الآتي :
 - 1الإعالن عن املناق�صة .
 - 2تاريخ طرح املناق�صة .
 - 3حمتوى وثائق املناق�صة .
 - 4قائمة املالحق (�إن وجدت) .
 - 5اال�شرتاطات .
 - 6تاريخ تقدمي العطاءات .
 - 7م�س�ؤول االت�صال لتو�ضيح اال�ستف�سارات وت�سلم العطاءات .
 - 8ال�ضمانات امل�صرفـية و�شروطها .
 - 9الدفعات و�شروطها .
 -10مكان تقدمي العطاءات .
 -11املوا�صفات واملخططات التف�صيلية للأعمال �أو اخلدمات املطلوبة (نطاق العمل) .
 -12امل�ستندات الواجب ت�سليمها �ضمن العطاء .
 -13فرتة التنفـيذ .
 -14منوذج للعقد امل�شتمل على ال�شروط والأحكام العامة للم�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 36
يجــب علــى مقــدم العطــاء االلتــزام بكافة ال�شروط واالعتبارات املحددة لتقدمي العطاء ،
وب�صفة خا�صة الآتي :
� - 1أن يقدم فـي ظرف مغلق ب�إحكام  ،مو�ضحا عليه ا�سم ورقم املناق�صة  ،مع مراعاة
تقدمي العطاء الفني واملايل فـي مظروفـني منف�صلني �إذا طلب ذلك  ،وعدم الإ�شارة
�إىل الأ�سعار فـي العطـاء الفني .
ويجب �أال ت�شري مظاريف العطاءات �إىل ا�سم �صاحبه � ،أو هويته .
� - 2أن يكون مطبوعا بخط وا�ضح وخال من املحو � ،أو التعديل � ،أو الإ�ضافة .
 - 3كتابــة الأ�سعــار بالريــال العمانــي بالأرق ــام واحلــروف  ،وفـي حال االختـالف  ،يتم
اعتماد املبلغ املكتوب باحلروف .
 - 4عدم �إجراء �أي تعديالت على �شروط وبنود وثائق املناق�صة .
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� - 5أن يكــون العطاء مو�ضحا عليه ا�ســم وعنــوان �صاحبه  ،وخمتوما بختمه  ،وموقعا
منه .
 - 6تقديــم ن�سخــة مــن ال�سج ــل التج ــاري  ،و�شهــادة االنت�ســاب لغرفــة جتارة و�صناعة
عمــان  ،ومنــوذج للتوقيعــات  ،بالإ�ضافــة �إىل قائمة ب�أ�سماء املفو�ضني بالتوقيع .
 - 7ت�سليم العطاءات خالل املدة الزمنية الواردة فـي �إعالن املناق�صة .
 - 8تقدمي ال�ضمان املايل املقرر .
 - 9تقدمي ما يثبت مالءة ال�شركة املالية  ،وقدرتها على تنفـيذ التزاماتها .
 -10الإف�صاح عن عالقة �أي موظف بامل�ؤ�س�سة مع ال�شركة .
املــادة ( ) 37
علــى مقدمــي العطــاءات ت�ضميــن عطاءاتهــم تفا�صيــل اخلبــرات ال�سابقــة وقيمة امل�شاريع
التي قاموا بتنفـيذها وتاريخ الإجناز وغريها مما له عالقة بطبيعة املناق�صة .
املــادة ( ) 38
يجوز لذوي ال�ش�أن ممن ا�شرتوا وثائق املناق�صة  ،طلب اال�ستف�سارات والإي�ضاحات الالزمة
عن املناق�صة  ،ويتوىل ال�شخ�ص �أو اجلهة املحددة بالإعالن الرد على هذه اال�ستف�سارات .
ويحدد الإعالن �آخر موعد ال�ستقبال اال�ستف�سارات والإي�ضاحات .
املــادة ( ) 39
�إذا اقت�ضى الأمر زيارة املوقع من قبل ال�شركات التي قامت ب�شراء وثائق املناق�صة  ،فتتوىل
الدائــرة  -بالتن�سيـ ــق مع اجلهـ ــة املعني ــة الطالب ــة � -إج ــراء زيـ ــارة ميداني ــة ملوق ــع العمل
فـي التاريخ املحدد بالإعالن .
املــادة ( ) 40
يجوز للم�ؤ�س�سة �إجراء تعديالت فـي وثائق املناق�صة � ،شريطة �إخطار كل من ا�شرتى تلك
الوثائــق بالتعديــالت التــي قامــت ب�إجرائهــا  ،وذلك قبــل املوعــد املحــدد لتقديــم العطـاءات
بوقت كاف .
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الف�صــل ال�ســاد�س
تقديــم العطــاءات
املــادة ( ) 41
يجب �أن ت�سلم العطاءات �إىل اجلهة التي يحددها الإعالن فـي موعد ال يتجاوز ال�ساعة
( )12الثانية ع�شرة ظهرا من اليوم املحدد فـي الإعالن .
وال يعتد بالعطاءات املقدمة بعد هذا امليعاد  ،وال يتم النظر فـي �ش�أنها حتى لو كانت حتمل
تاريخا �سابقا لتاريخ التقدمي املحدد .
املــادة ( ) 42
يجوز للجنة متديد موعد تقدمي العطاءات املحدد فـي الإعالن  ،وذلك مبا ال يجاوز ن�صف
املــدة املحــددة ف ــي ا إلعــالن  ،بنــاء علــى طلــب يقدم من ثلث عدد امل�شاركني فـي املناق�صة
على الأقل  ،وفـي هذه احلالة  ،يجب �إخطار كل من ا�شرتى وثائق املناق�صة باملوعد اجلديد .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز متديد املوعد �أكرث من مرة واحدة .
املــادة ( ) 43
يجــب �أن يك ــون العط ــاء عن توريـ ــد الأ�صنـاف  ،وفقـ ــا للعين ــات النموذجيـ ــة �أو املوا�صفـ ــات
�أو الر�سومــات املعتم ــدة التي يج ــب على مقـدم العط ــاء االطــالع عليهــا  ،ويعترب تقدميه
للعطاء �إقرارا منه باالطالع عليها .
املــادة ( ) 44
يتم �إعــداد �صندوق خــا�ص فـي املكتــب الرئي�ســي فـي امل�ؤ�س�ســة  ،وفـي كــل منطقــة  ،حلفظ
العطاءات  ،ويتم جتهيز فتحته بكيفـية ال ت�سمح ب�إخراج �شيء من حمتوياته  ،ويكون له
قفالن  ،يحتفظ مبفاتيح �أحدهما مع رئي�س اللجنة � ،أو من ينوب عنه  ،ويحتفظ مبفاتيح
القفل الثاين مع مدير الدائرة � ،أو من ينوب عنه .
املــادة ( ) 45
يتم ت�سلم العطاءات من قبل �أ�صحاب ال�ش�أن �أو وكالئهم  ،و �إيداعها فـي ال�صندوق املخ�ص�ص
لذلك  ،وذلك حلني تقدميها �إىل اللجنة فـي املوعد املحدد لفتح العطاءات .
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املــادة ( ) 46
يجوز للم�ؤ�س�ســة تلقــي العطــاءات من خالل موقعهــا الإلكرتونــي  ،وتعهــد لواحـ ــد �أو �أكث ــر
مــن موظف ــي الدائ ــرة بهـ ــا مبهمــة طبعه ـ ــا  ،وو�ضعه ــا ف ـ ــي مظـ ـ ــروف مغلـ ـ ــق  ،و�إيداعه ــا
فـي ال�صن ــدوق املخ�ص ــ�ص لذلــك .
املــادة ( ) 47
يكون التعامل مع �أ�صحاب العطاءات مبوجب مرا�سالت ر�سمية موثقة (ر�سائل �أو بريد
�إلكرتوين ) عن طريق الدائرة �أو اجلهة املعنية طالبة ال�شراء  ،وفـي جميع الأحوال  ،تلتزم
امل�ؤ�س�س ــة بالإف�صــاح عــن املعلومــات نف�سهــا جلميع �أ�صحاب العطاءات  ،وم�شاركة الإجابات
عن ت�سا�ؤالتهم معهم جميعا .
املــادة ( ) 48
تظل العطاءات املقدمة من �أ�صحابها نافذة املفعول من تاريخ ت�سليمها �إىل اجلهة املحددة
فـي الإعالن  ،وحتى انتهاء مدة �سريانها .
ويعتد ب�أي تعديل فـي العطاء يتم ت�سلمه  -بطريقة تقدمي العطاء ذاتها  -قبل املوعد املحدد
لفتح املظاريف  ،وال يعتد بالتعديل الذي يرد بعد املوعد امل�شار �إليه .
الف�صــل ال�سابــع
فتـح املظاريـف وحتليـل العـرو�ض
املــادة ( ) 49
تتوىل اللجنة فتح العطاءات فـي التاريخ واملكان املحددين فـي الإعالن  ،وال يجوز تغيري
�أي منهما �إال فـي حالة القوة القاهرة  ،وبعد �إخطار الرئي�س التنفـيذي بذلك  ،ويتم حتديد
تاريخ ومكان �آخر لذلك  ،و�إخطار �أ�صحاب العطاءات قبل هذا املوعد بوقت كاف  ،وخالل
هذه الفت ــرة يحظـ ــر ت�سل ــم �أي عط ــاءات جديـ ــدة � ،أو ا�ستب ــدال � ،أو �سح ــب �أي م�ستنــدات
من العطاءات املقدمة .
املــادة ( ) 50
تقوم اللجنة بفتح �صندوق العطاءات  ،بح�ضور من ي�شاء من �أ�صحاب العطاءات �أو وكالئهم ،
والقيام بالآتي :
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 - 1ا�ستخراج املظاريف والت�أكد من �سالمة �أختامها وعددها و�سالمة �إغالقها .
 - 2فتح املظاريف والت�أكد من ا�ستكمال الوثائق والبيانات املطلوبة  ،وترقيم العطاءات
ترقيمــا ت�سل�سلي ــا وق ــراءة ا�سـ ــم مقــدم العط ــاء والأ�سعــار املقدمــة منــه  ،و�إجمال ــي
قيمة العطاء ب�صوت م�سموع على احلا�ضرين  ،ويتم ت�سجيل املعلومات املتعلقة
بالعطاءات والتوقيع عليها من قبل امل�س�ؤول عن اجلهة املعنية بامل�شرتيات ورئي�س
اللجنة .
 - 3تقوم اللجنة با�ستبعاد العطاءات املخالفة لل�شروط بعد موافقة �أغلبية الأع�ضاء .
 - 4يقــوم �أميــن �سر اللجنة بتفريغ العطــاءات فـي حم�ضــر فتـ ــح املظاريـ ــف  ،ويجب �أن
يذكر فـي املح�ضر عدد العطاءات وا�سم مقدم العطاء و�إجمايل القيمة فـي حالة
فتح العرو�ض املالية  ،ويوقع املح�ضر من قبل �أع�ضاء اللجنة .
 - 5ت�سليـم الت�أميــن امل�ؤقــت �إىل الدائرة لتقوم بت�سليمــه لدائــرة ال�شـ ـ�ؤون املالية للقيام
بالإج ــراءات املاليــة املـقــررة  ،والتوقيــع علــى التقريــر الذي يعــد فـي ه ــذا ال�شـ ـ�أن
فـي اليوم ذاته �أو اليوم التايل على الأكرث  ،مع الإفادة مبا يفـيد مراجعة تفا�صيل
الت�أمني وت�سجيله كمبالغ مدينة فـي دفاتر امل�ؤ�س�سة املالية .
ويتم �إرفاق هذا التقرير مع العطاءات  ،بالإ�ضافة �إىل امل�ستندات الداعمة  ،وحفظه
فـي مكان �آمن .
� - 6إحالة العرو�ض �إىل الفريق لتحليلها  ،ف�إذا كانت العملية بنظام املظروفـني فـيتم
فتح املظاريف الفنية فقط  ،و�إحالته �إىل الفريق  ،واالحتفاظ باملظاريف املالية بعد
الت�أكد من �إحكام �إغالقها بالطريقة التي تراها منا�سبة  ،وت�سلم من قبل �أمني �سر
اللجنة �إىل الدائرة حلفظها فـي مكان �آمن لديها حلني موعد فتحها .
املــادة ( ) 51
�إذا تبني للجنة �أن �أي عطاء يقل على نحو غري عادي عن العطاءات املقدمة  ،ف�إنه يحق لها
الت�أكد من مقدم العطاء عن مدى ا�ستيفائه ل�شروط املناق�صة  ،وقدرته على تنفـيذ العقد .
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املــادة ( ) 52
يتولــى الفريــق حتليــل وتقييــم العرو�ض الفنيــة بنــاء على �أ�ســ�س ومعاييــر ونقـاط معين ــة
حتدد بح�سب طبيعة املناق�صة والأعمال �أو اخلدمات املطروحة  ،ويجوز للفريق اال�ستعانة
باخلبــراء واملتخ�ص�صــني مــن موظف ــي امل�ؤ�س�سة �أو من غريهم �إذا اقت�ضت احلاجة لذلك ،
و�إذا كان هناك ا�ست�شاري للم�شروع فـيتم ت�سليمه العرو�ض الفنية لتحليلها  ,وفقا لنطاق
العمل اخلا�ص به .
ويكون التقييم الفني بن�سبة (� )%70سبعني باملائة  ،والتقييم املايل بن�سبة ( )%30ثالثني
باملائـة مـن �إجمالــي درجــة التقييـم  ،مـا لــم حتــدد اللجنة ن�سبة مئوية �أخرى وفقا ملا يحقق
م�صلحة امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 53
يقوم الفريق ب�إعداد تقرير ب�أعماله  ،ورفعه �إىل اللجنة  ،مت�ضمنا تو�صيته  ،ف�إذا كان هناك
تقرير ال�ست�شاري فـيتم �إرفاقه بالتقرير � ،أو مناق�شته مع اال�ست�شاري �إذا تطلب الأمر ذلك
قبل رفع تو�صيته �إىل اللجنة .
املــادة ( ) 54
ال يجوز  -بعد فتح املظاريــف  -الدخـول فـي مفاو�ض ــة مع �أح ــد من مقدمـ ــي العط ـ ــاءات
فـي �ش�أن تعديل عطائه �إال �إذا كان العطاء الأقل �سعرا مقرتنا بتحفظ .
ويجوز التفاو�ض مع مقدم �أقل عطاء مقرتن بتحفظ لينزل عن كل حتفظاته �أو بع�ضها مبا
يجعل عطاءه متفقا مع �شروط املناق�صة بقدر الإمكان  ،وفـي حالة رف�ضه يجوز التفاو�ض
مع من يليه من مقدمي العطاءات املقرتنة بتحفظ بحيث ال جترى مفاو�ضة فـي التعديل
مع �صاحب عطاء �إال �إذا رف�ض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات التي هي �أقل منه .
كما يجوز التفاو�ض مع �صاحب العطاء املر�شح لرت�سية املناق�صة عليه �إذا كان من �ش�أنه
حتقيق م�صلحة امل�ؤ�س�سة .
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املــادة ( ) 55
جتــرى املفا�ضلــة بني العطــاءات الختيــار العطــاء الأف�ضـل  ،وفقـا للمعاييــر الفنيــة واملاليــة
والأ�س�س املحددة فـي وثائق املناق�صة  ،ويجب ا�ستبعاد العطاءات غري املطابقة لل�شروط
واملوا�صفات  ،وفـي حالة ا�ستبعاد �أي عطاء يجب �أن يكون قرار اال�ستبعاد م�سببا .
املــادة ( ) 56
يجــوز تقديــم العطــاءات وفتحهــا و�إحالتهــا وامل�صادقــة عليها و إ�عـالن نتائجهـا بالو�سائل
الإلكرتونية وفق الإجراءات التي يعتمدها املجل�س .
املــادة ( ) 57
يجوز مبوافقة اللجنة قبول العطاء الوحيد �إذا كان مطابقا لل�شروط  ،وكانت حاجة العمل
ال ت�سمح ب�إعادة طرح املناق�صة من جديد .
املــادة ( ) 58
يجوز للجنة تق�سيم �أعمال العقد على عدد من املتقدمني بناء على نتائج التقييم ما دام
ذلك فـيه م�صلحة امل�ؤ�س�سة  ،وطبيعة العقد تتطلب ذلك .
املــادة ( ) 59
تعط ــى الأف�ضلي ــة فـ ــي العطــاءات للمنتج ــات الوطنية امل�ستوفـية لل�شروط واملوا�صفات ،
وت�شمل هذه الأف�ضلية �أف�ضلية فـي ال�سعر فـي حدود زيادة قدرها ( )%10ع�شرة باملائة .
املــادة ( ) 60
يتم دعوة �أ�صحــاب العطــاءات املقبولــة فنيا حل�ضور جل�سة فتــح املظاريــف املاليــة من قبل
�أمني �سر اللجنة .
املــادة ( ) 61
تتوىل اللجنة فتــح املظاريــف املاليــة للمتناق�صيــن املقبولــة عرو�ضهـم الفنية واتخاذ قرار
برت�سية املناق�صة � ،أو �إحالة العرو�ض املالية �إىل الفريق لتحليلها  ،والتو�صية ب�ش�أنها �إذا
اقت�ضى الأمر  ،وذلك متهيدا التخاذ القرار برت�سية املناق�صة .
وفـي جميع احلاالت يجب البت فـي املناق�صة و�إخطار من متت الرت�سية عليه قبل انتهاء
مـدة �سريــان العطــاءات  ،ف�إذا تعذر ذلك  ،فعلى اللجنــة �أن تطلــب من مقدمــي العطــاءات
متديد �سريان عطاءاتهم ملدة منا�سبة دون �أي زيادة فـي الأ�سعار .
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املــادة ( ) 62
تقــوم اللجن ــة ب�إع ــداد حم�ضر ب�أعمالـها مت�ضمن ــا ق ــرار الرت�سي ــة  ،وحت ــال ن�سخ ــة منـ ــه
�إىل الدائرة ال�ستكمال الإجراءات .
الف�صــل الثــامن
الإعــالن عــن النتائــج
املــادة ( ) 63
تتوىل الدائــرة �إخطــار �صاحـب العطــاء الذي متت تر�سيـة املناق�صــة علــيه  ،و�إر�ســال ن�سخــة
من قرار الرت�سية �إىل كافة اجلهات املعنية بامل�ؤ�س�سة .
كما تقوم الدائرة ب�إعالن النتيجة على املوقع الإلكرتوين للم�ؤ�س�سة � ،أو فـي لوحة الإعالنات
مبقر امل�ؤ�س�سة الرئي�سي � ،أو ب�أي طريقة منا�سبة .
املــادة ( ) 64
يجوز لأ�صحاب العطاءات  ،الذين مل تتم تر�سية املناق�صة عليهم � ،أو مت ا�ستبعاد عرو�ضهم ،
التظلم �إىل اللجنة خالل (  ) 5خم�سة �أيام عمل من تاريخ �إخطارهم بقرار اللجنة  ،ويجب
البت فـي التظلم خالل (  ) 3ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه  ،ويعد انق�ضاء املدة امل�شار �إليها
دون البت فـيه قرارا بالرف�ض .
املــادة ( ) 65
تلغى املناق�صات بقرار م�سبب من اللجنة بعد الن�شر عنها  ،وقبل البت فـيها �إذا ا�ستغني
عنها نهائيا � ،أو اقت�ضت م�صلحة امل�ؤ�س�سة ذلك  ،كما يجوز للجنــة �إلغاء املناق�ص ــات بنــاء
على تو�صية اجلهة املعنية 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 حتتمل �أكرث من معنى � ،أو خمالفة
ل�شروط وثائق املناق�صة .
كما يجوز �إلغاء املناق�صات بعد �صدور قرار الإ�سناد  ،وقبل التوقيع على العقد بقرار م�سبب
من اللجنـة �إذا اقت�ضــت م�صلحــة امل�ؤ�س�ســة ذلك � ،أو بنــاء على تو�صيــة اجلهــة املعنية مع
بيان �أ�سباب طلب الإلغاء .
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املــادة ( ) 66
يجوز للجنة ا�ستبعاد العطاء بقرار م�سبب فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
� - 2إذا مل يك ــن العط ــاء م�ستوفـي ــا لل�شــروط واملوا�صف ــات املن�ص ـ ــو�ص عليهــا ف ــي هـ ــذه
الالئحــة .
� - 3إذا مل يكن العطاء م�صحوبا بالت�أمني امل�ؤقت كامال .
� - 4إذا مل يثبت مقدم العطاء �سالمة موقفه املايل .
� - 5إذا كانت وثائق العطاء غري مكتملة � ،أو غري موقعة � ،أو غري خمتومة من مقدمها .
� - 6إذا �صدر حكم نهائي ب�إفال�س �أو �إع�سار مقدم العطاء � ،أو اتخذت �إجراءات ق�ضائية
�ضده لهذا ال�سبب .
� - 7سبق خمالفة املتقدم لأي من �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 67
يجوز للجنة �إعادة طرح املناق�صة �إذا كان ذلك فـي �صالح امل�ؤ�س�سة  ،وذلك فـي احلاالت
الآتية :
 - 1احلاالت املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )65من هذه الالئحة .
� - 2إذا كان عدد املتقدمني يقل عن ( )3ثالثة .
الف�صــل التا�ســع
العقـــود
املــادة ( ) 68
�إذا زادت قيمــة التعاقـ ــد على ( )10.000ع�شــرة �آالف ري ــال عمان ــي وج ــب حتريـ ــر عق ــد
بني امل�ؤ�س�سة  ،واملتعاقد  ،يت�ضمن حقوق والتزامات الطرفـني  ،ويعد �أمر ال�شراء تعاقدا
بني امل�ؤ�س�سة والطرف الآخر فـيما يقل عن ذلك  ،على �أن يت�ضمن بيانا باملواد حمل ال�شراء
وثمنها وتاريخ ت�سليمها .
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املــادة ( ) 69
يتـم إ�بــرام جمي ــع تعاقــدات امل�ؤ�س�سة وفقـا للعقــود املوحــدة املعتمــدة من امل�ؤ�س�ســة  ،ويج ــوز
ا�ستثنــاء  -فـي ح ــاالت ال�ضــرورة التي تقدرهـا اللجنــة � -إبــرام عقــود خا�صــة يتــم اعتمادهــا
من املجل�س  ،وفـي جميع احلاالت يجب مراجعة العقود من كل من دائرة ال�ش�ؤون القانونية ،
ودائرة ال�ش�ؤون املالية  ،ودائرة التدقيق الداخلي قبل توقيعها من قبل الطرفـني .
املــادة ( ) 70
يجب �أن يت�ضمن العقد كافة امل�سائل املتعلقة بالأعمال التي متت تر�سيتها  ،وعلى وجه
اخل�صو�ص الآتي :
 - 1مدة ومراحل تنفـيذ العقد  ،ابتداء بتاريخ مبا�شرة العمل  ،وانتهاء بتاريخ الت�سليم
النهائي للجهة الطالبة .
 - 2ال�ضمان املقدم من املتعاقد  ،ومدة �سريانه .
 - 3ا إلجــراءات التي تتخــذ بحق املتعاقــد فـي حالة خمالف ــة �أي من �ش ــروط �أو �أحك ــام
العقد .
� - 4أحكام التعاقد من الباطن .
 - 5حقوق والتزامات امل�ؤ�س�سة واملتعاقد .
 - 6الإجــراءات التــي يجــوز للم�ؤ�س�ســة اتخ ــاذها فــي حالــة تخل ــف املتعاق ــد عن تنفـيـذ
التزاماته فـي املوعد املحدد بالعقد  ،وهي �أحد الإجراءين الآتيني :
�أ  -منح املتعاق ــد مهلــة �إ�ضافـي ــة لتنفـيــذ الأعمال  ،بالإ�ضافة �إىل حت�صي ــل غرامة
ت�أخري بن�سبة ( )%1واحد باملائة من �إجمايل العقد عن كل �أ�سبوع يتم فـيه
الت�أخر  ،وبحد �أق�صى ( )%10ع�شرة باملائة من قيمة العقد  ،مع جواز �إعفاء
املتعاقد من الغرامة � ،أو جزء منها �إذا قدم امل�ستندات التي تثبت �أن الت�أخري كان
ناجتا عن ظروف قاهرة  ،خارجة عن نطاق �سيطرته � ،أو �أن الت�أخري ب�سبب
امل�ؤ�س�سة .
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ب  -تنفـي ـ ـ ـ ــذ الأعمـ ــال على ح�سـ ــاب املتعاقــد الأ�صل ــي  ،دون �إخـ ـ ــالل بح ــق
امل�ؤ�س�س ــة فـي ا�ستيف ــاء كافة التعوي�ضــات عمــا يكون قد �أ�صابها من �ضرر جراء
ذلك  ،بالإ�ضافــة �إلــى حت�صيــل م�صروفــات �إداريــة بن�سبــة ( ) %12اثنــي ع�شــر
باملائــة من قيمــة الأعمــال التــي مل يتم تنفـيذها .
� - 7آلية ت�سوية النزاعات مع املقاول .
� - 8آلية تعديل العقد خالل فرتة التنفـيذ .
املــادة ( ) 71
يجب على الدائرة حفظ ن�سخة العقد  ،وجميع امل�ستندات املتعلقة به  ،والت�أكد من �أن تلك
الن�سخ قد مت تقدميها �إىل املتعاقد  ،والدائرة املعنية .
الف�صــل العا�شــر
الأوامــر التغيرييــة
املــادة ( ) 72
يجوز للجنة املوافقة على �إ�صدار 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 يتجاوز قيمته ( )%10ع�شرة باملائة من قيمة العطاء الأ�صلي
الذي متت املوافقة عليه � ،شريطة �أن تكون �أ�سعار الأوامر التغيريية هي الأ�سعار نف�سها
املتفق عليها فـي العقد .
املــادة ( ) 73
 - 1تقوم اجلهة املعنية طالبة ال�شــراء ب�إعــداد الأمر التغيريي  ،على �أن يت�ضمن البند
الأ�صلي املراد تغيريه  ،والتغيري املطلوب  ،وكافة التفا�صيل املتعلقة بالأمر التغيريي ،
وحتيله �إىل الدائــرة ملراجعة قيمته املالية  ،والت�أكد من توفر املبلغ الإ�ضافـي  ،وحجز
املخ�ص�صات املالية املطلوبة  ،مع مراعاة احلد الأق�صى ملجموع الأوامر التغيريية .
 - 2يت ــم البـ ــت فـي ا ألم ــر التغييــري من اللجن ـ ــة  ،وفـي حال ــة املوافقـ ــة عليه يتم �إر�سالــه
�إىل الطرف الآخر  ،وت�ستكمل الإجراءات ب�ش�أنه .
 - 3فـي جميع الأحوال ال يجوز املوافقة على �أمر تغيريي تزيد قيمته على ()100.000
مائة �ألف ريال عماين �إال مبوافقة املجل�س .
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الف�صـل احلــادي ع�شــر
ال�ضمانــات
املــادة ( ) 74
يجب �أن يق ــدم مع ك ــل عطــاء ت�أميــن م ؤ�قـ ــت  ،غري م�شــروط  ،وملــدة �سريــان العطــاء ذاتهـا ،
وال يقل عن ( )%1واحد باملائة من القيمة الإجمالية للعطاء  ،وفـي حالة �سحب مقدم
العطاء لعطائه قبل انتهاء املدة املحددة ل�سريان العطاء  ،ي�صبح الت�أمني امل�ؤقت املقدم منه
حقا للم�ؤ�س�سة  ،دون احلاجة �إىل �إنذاره � ،أو اتخاذ �أي �إجراء �آخر .
ويرد الت�أمني امل�ؤقت �إىل �أ�صحــاب العطــاءات غي ــر املقبول ــة ف ــور �ص ــدور ق ــرار الرت�سيــة
من اللجنة .
كما يرد الت�أمني امل�ؤقت �إىل �صاحب العطاء الفائز �إذا قدم �ضمان ح�سن التنفـيذ .
املــادة ( ) 75
على �صاحب العطاء الفائز �أن يقــدم خالل ( )10ع�شرة �أيام عم ــل  ،مــن اليـ ــوم التالــي
لإخطـ ـ ــاره بقبـ ــول عطائـ ـ ــه � ،ضمانـ ـ ــا حل�س ــن تنفـي ــذ العق ـ ــد قــدره ( )%5خم�سـ ــة باملائـ ــة
من القيم ــة الإجماليــة ملا ر�سـ ــا عليــه � ،أو تقديــم وثيقــة ت�أميــن مهنيــة فـي حالة ال�شركات
واملكاتب اال�ست�شارية  ،وبالن�سبة للعقود التي تربم مع متعاقد فـي اخلارج يكون تقدمي هذا
ال�ضمان خالل ( )20ع�شرين يوم عمل .
ويجوز مبوافقة رئيــ�س اجله ــة املعنيــة متدي ــد املهل ــة املحــددة فـي احلالتي ــن املذكورتيــن
فـي الفقرة ال�سابقة ملدة �إ�ضافـية ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام عمل .
ويظل �ضمان ح�سن التنفـيذ �ساريا حتى متام تنفـيذ العقد � ،أو انتهاء فرتة ال�صيانة � ،أيهما
�أبعد  ،ما مل يتم االتفاق على غري ذلك .
املــادة ( ) 76
�إذا مل يقــم �صاحـ ــب العط ــاء الفائ ــز بتقديـ ــم �ضمـ ــان ح�سـ ــن التنفـيــذ خ ــالل املـ ــدة املق ــررة
فـي هذه الالئحة  ،جاز للرئي�س التنفـيذي مبوجب �إخطار مكتوب �إلغاء الرت�سية  ،وم�صادرة
الت�أمني امل�ؤقت  ،وذلك دون �إخالل بحق امل�ؤ�س�سة فـي التعوي�ض �إن كان له مقت�ضى .
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املــادة ( ) 77
يعفى �صاحب العطاء املقبول من تقدمي �ضمان ح�سن التنفـيذ �إذا قام بتوريد الأ�صناف
املتعاقد عليها  ،وقبلتها امل�ؤ�س�سة نهائيا خالل املدة املحددة لتقدمي �ضمان ح�سن التنفـيذ .
املــادة ( ) 78
على الدائرة املالية ت�سلم �ضمان م�صرفـي من املقاول �أو املــورد يعادل قيمة الدفعة املقدمة
التـي ت�صــرف له  ،والتي ال تتج ــاوز ( )%10ع�شـ ــرة باملائـ ــة من العقـ ــد املب ــرم على �أن يتم
�إعادته �إليه بعد انتهاء تنفـيذ العقد .
الف�صــل الثانــي ع�شــر
املناق�صــة املحــدودة
املــادة ( ) 79
يجوز التعاقد عن طريق املناق�صــة املحدودة فـي احلــاالت الت ــي تتطلــب طبيعتها ق�صر
اال�شت ــراك فـ ــي املناق�صـ ــة علـى موردي ـ ــن �أو مقاوليـ ـ ــن �أو ا�ست�شاريي ـ ــن حمدديـ ــن �س ـ ــواء
فـي ال�سلطنة �أو خارجها ممن تتوافر فـي �ش�أنهم ال�شروط املطلوبة .
املــادة ( ) 80
توجه الدعوة للموردين �أو املقاولني �أو املكاتب اال�ست�شارية امل�شتغلة بنوع الن�شاط اخلا�ص
مبو�ضوع املناق�صة وامل�سجلة �أ�سما�ؤهم فـي �سجل املوردين واملقاولني واملكاتب اال�ست�شارية
الذين ثبتــت كفاءتهـ ــم الفنيــة واملاليـة وتتوافــر ب�ش�أنهـم �شـروط ح�ســن ال�سمعــة  ،ب�شـرط
�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 خطــاب م�سجــل � ،أو با�ستخ ــدام الو�سائـ ــل الإلكرتونيـ ــة  ،وت�ســري على املناق�صــة
املحدودة �سائر الأحكام املنظمة للمناق�صة العامة .
املــادة ( ) 81
يجوز للجنة حتويل املناق�صة املحدودة �إىل ممار�سة �إذا ر�أت �أن ذلك يحقق م�صلحة امل�ؤ�س�سة
فـي احل�صول على �شروط �أف�ضل للتعاقد .
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الف�صــل الثالــث ع�شــر
املمار�ســة
املــادة ( ) 82
يجــوز للجنـة التعاقــد عن طريــق املمار�ســة من خ ــالل التفــاو�ض للح�صــول على �أف�ضــل
العرو�ض ب�أقل الأ�سعار  ،وذلك فـي �أي من احلاالت الآتية :
 - 1الأ�صن ــاف املحتك ــر �صنعها �أو ا�سترياده ــا �أو الت ــي تقت�ضـ ــي طبيعته ـ ــا �أو الغ ــر�ض
من 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 اخلدمـ ــات الفنيـ ــة واال�ست�شاري ــة التي تتطلــب معرفـ ــة فنيــة معينـة ،
�أو تخ�ص�صا معينا .
 - 4التوريدات ومقاوالت الأعمـال التي تقت�ضـي حالــة اال�ستعجــال عدم اتبــاع �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 الرابــع ع�شــر
الإ�سناد املبا�شر
املــادة ( ) 83
للم�ؤ�س�ســة التعاقــد بالإ�سنــاد املبا�ش ــر  ،على �أن يتــم اختي ــار املتعاقــد مع ــه من بني �أف�ض ــل
العرو�ض التي يتم احل�صول عليها �شريطة �أن تكون الأ�سعار منا�سبة  ،مع بيان الأ�سباب
املوجبة الختياره  ،ويتم التعاقد بالإ�سناد املبا�شر فـيما ال جتاوز قيمته ( )250٫000مائتني
وخم�سني �ألف ريال عماين  ،ووفقا لل�صالحيات الآتية :
 - 1املجل�س لغاية ( )250٫000مائتني وخم�سني �ألف ريال عماين .
 - 2الرئي�س لغاية ( )25٫000خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين .
 - 3الرئي�س التنفـيذي لغاية ( )15٫000خم�سة ع�شر �ألف ريال عماين .
 - 4املدير العام لغاية ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين .
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املــادة ( ) 84
يجب احل�صــول على �أكرب عــدد من عرو�ض الأ�سعــار مبا ي�سمــح بالتقييــم العادل بينهــا ،
وفـي جميع الأحوال يجب �أال تقل عن ( )3ثالثة عرو�ض .
املــادة ( ) 85
تقــوم اجلهـ ــة املعنيـة بال�ش ــراء بتحدي ــد املوا�صف ــات والتكلفــة التقديريــة لطلبــات ال�شــراء ،
واملوا�صف ــات وال�ش ــروط املرجعي ــة  ،ولها اال�ستعانــة ب�أي من موظف ــي امل�ؤ�س�ســة املخت�صيــن ،
�أو من غريهم لإعداد املوا�صفات التف�صيلية فـي حال ما �إذا تطلب الأمر ذلك � ،شريطة
�ضمان عدم تعار�ض امل�صالح .
املــادة ( ) 86
يتـ ــم ت�سلـ ــم ع ــرو�ض الأ�سع ــار مبا�شــرة من املوردي ــن باملظاري ــف � ،أو عن طري ــق الفاكـ ــ�س ،
�أو الربيــد الإلكرتون ــي اخلــا�ص بالدائـ ــرة للتعاق ـ ــدات التـي تزي ـ ــد علــى ( )25000خم�ســة
وع�شرين �ألف ريال عماين  ،ودائرة ال�ش�ؤون الإدارية للتعاقدات التي ال تزيد على ()25000
خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 87
يجب �أن ي�شتمل �أمر ال�شراء على البيانات الآتية :
 - 1رقم طلب ال�شراء وتاريخ الإ�صدار .
 - 2ا�سم املتعاقد كما هو وارد بعر�ض ال�سعر .
 - 3املــواد املطلوبة من حيث النوع والعدد والو�صف الكامل لها .
� - 4سعر املــواد واخلدمات .
 - 5فرتة تنفـيذ العقد وال�شروط والقواعد العامة لل�شراء .
� - 6أي موا�صفات �أو ا�شرتاطات خا�صة ترغب امل�ؤ�س�سة فـي �إ�ضافتها .
املــادة ( ) 88
تتوىل اجلهة املعنية طالبة ال�شراء مراجعة �أمر ال�شراء  ،وت�صادق على �صحة كافة البيانات
املتعلقة باملــواد �أو اخلدمات املطلوبة  ،وحتيله �إىل مدير الدائرة � ،أو املدير الإداري  ،العتماده .
ويتم �إر�سال �أمر ال�شراء �إىل املتعاقد  ،وحفظ �إي�صال الت�سلم وتاريخ الت�سليم لدى الدائرة
�أو دائرة ال�ش�ؤون الإدارية  ،بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 89
فـيما عـ ــدا امل�صاريـ ــف النرثي ــة  ،يجــب �إ�صــدار �أمـر ال�شــراء لكــل امل�شرتيــات التي تقـ ــوم بهـا
امل�ؤ�س�ســة .
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املــادة ( ) 90
ال يجــوز تعديــل �أمــر ال�شــراء قبــل �إر�سالــه �إلـى املــورد �إال مـن قبـل املوظف نف�سه الذي قام
ب�إعداده  ،مع مراعاة ال�صالحيات املالية .
املــادة ( ) 91
يجوز للجهة املعنية طالبة ال�شراء �إلغاء �أمر ال�شراء قبل تنفـيذه  ،متى كان ذلك فـي �صالح
امل�ؤ�س�سة  ،على �أن يكون قرارها فـي هذا ال�ش�أن م�سببا .
الف�صــل اخلامــ�س ع�شــر
امل�سابقـــة
املــادة ( ) 92
امل�سابقــة هي طريقــة خا�صة للتعاقـد  ،بغر�ض �إجــراء درا�سـ ــات �أو ت�صامي ــم �أو خمططـ ــات
�أو جم�سمات �أو غري ذلك من الأعمال الفنية الالزمة مل�شروع معني .
املــادة ( ) 93
حتدد امل�ؤ�س�سة �أغرا�ض امل�شــروع ونطاقــه وموا�صفاته بالتف�صيــل  ،واجلوائ ــز �أو املكافـ ـ�آت
�أو التعوي�ضــات التي متنـح للفائزي ــن  ،وم�صيــر ملكيــة التقاريـ ــر والدرا�س ــات والت�صاميـ ــم
واملخططات الفائزة وغري الفائزة  ،و�أي �شروط �أخرى تراها امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 94
تتم الدعوة �إىل امل�شاركة فـي امل�سابقة �إما عن طريق الإعالن بالن�شر  ،و�إما بالو�سائل
الإلكرتونية  ،و�إما عن طريق الدعوة املبا�شرة لذوي اخلربة واملهارات الالزمة للم�شــروع
�أو الغر�ض املطروح للم�سابقة .
املــادة ( ) 95
ي�شكل الرئي�س التنفـيذي جلنة خا�صة لدرا�سة العرو�ض املقدمة  ،ورفع تقرير بذلك �إليه
لالعتماد .
ويجوز للجنة ا�ستدعاء امل�شاركني ومناق�شتهم فـيما قدموه .
املــادة ( ) 96
ال تطبق على التعاقد بطريق امل�سابقة �أحكام الف�صل احلادي ع�شر من هذه الالئحة .
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قــرار
رقــم 2017 / 219
ب�إ�صـــدار الئحـــة املخالفـــات
واجلـزاءات الإداريـة بامل�ؤ�س�سـة العامـة للمناطـق ال�صناعيـة
ا�ستنــادا إ�لــى نظــام امل�ؤ�س�ســة العامــة للمناطــق ال�صناعيــة ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2015/32
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية ،
و�إىل موافقة وزير التجارة وال�صناعة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة املخالفات واجلزاءات الإدارية ( املرفقة ) فـي خمتلف املناطـق ال�صناعية
التابعة للم�ؤ�س�سـة العامة للمناطـق ال�صناعيـة � ،أو التي تقع حتـت �إدارتهـا و�إ�شرافهـا .
املــادة الثانيــــة
يلغــى كــل مــا يخالــف الالئحــة املرفقــة � ،أو يتعــار�ض مـع �أحكامهــا .
املــادة الثالـثــــة
ين�شــر هــذا القــرار فـي اجلريــدة الر�سميــة  ،ويعمــل بــه بعــد انق�ضــاء ( )90ت�سعيــن يومــا
مــن تاريــخ ن�شــره .
�صدر فـي  27 :من رم�ضــــــــــان 1438هـ
املوافــــق  22 :من يونيـــــــــــــو 2017م

املهنـد�س� /أحمـــد بـــن ح�ســـن الذيـــب
وكيــل وزارة التجـارة وال�صناعـة
رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1201
ال�صادرة فـي 2017/7/9م
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الئحــــة املخالفـــــات
واجلــزاءات الإداريــة بامل�ؤ�س�سـة العامــة للمناطـق ال�صناعيــة
املــادة ( ) 1
ف ــي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
املـــ�ؤ�ســـ�سة :
امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية .
الـمنطقـــة :
م�ساحة من الأر�ض تخ�ص�ص لإقامة ن�شاط ا�ستثماري  ،تتوىل امل�ؤ�س�سة ت�شغيلها �أو �إدارتها
�أو الإ�شراف عليها .
املديـر العــام :
مدير عام املنطقة .
الدائـرة املخت�صـة :
دائرة العمليات باملنطقة � ،أو �أي تق�سيم تنظيمي باملنطقة يخت�ص مبعامالت امل�ستثمرين .
الن�شـاط اال�ستثمـاري :
الن�شاط التجاري �أو ال�صناعي �أو الزراعي �أو العقاري �أو ال�سياحي �أو اخلدمي �أو اللوج�ستي
�أو املهني �أو احلرفــي �أو التقني الذي يزاوله امل�ستثمر فــي املنطقة .
امل�ستثمـــر :
�شركــة �أو م�ؤ�س�ســة �أو مكتــب متثيــل جتــاري � ،أو فروعهــا � ،سواء كانــت عمانيــة �أو �أجنبي ــة ،
يرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط اال�ستثماري فــي املنطقة .
املطـــور :
�شركــة �أو م�ؤ�س�ســة عمانيــة �أو �أجنبيــة يتم التعاقد معها لإن�شاء �أو �إدارة �أو ت�شغيل املنطقة
�أو جزء منها � ،أو لتنفيذ بنية �أ�سا�سية �أو علوية � ،أو مرافق عامة .
الرتخيـــ�ص :
�شهادة ت�صدرها امل�ؤ�س�سة للم�ستثمر ملزاولة الن�شاط اال�ستثماري فــي املنطقة .
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املــادة ( ) 2
ت�ســري �أحكــام هــذه الالئحــة علــى املطوريــن وامل�ستثمريــن واملقاوليـن ومـوردي اخلدمـات
والعاملني فــي املنطقة  ،وفيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص  -فـي هذه الالئحة  -ت�سري �أحكــام
القوانــني واللوائــح والنظــم املعمــول بهــا ف ــي ال�سلطنة ذات ال�صلــة بالن�شــاط املرخــ�ص بــه .
املــادة ( ) 3
ت�صنف املخالفات التي تقع من قبل املطورين وامل�ستثمرين واملقاولني وموردي اخلدمات
والعاملني فــي املنطقة على النحو الآتي :
أ�  -املجموعــة الأولــى  ،وت�شمــل املخالفــات الآتيــة :
 - 1ا�ستغالل م�ساحات خارج امل�ساحة امل�ؤجرة بدون ت�صريح .
 - 2تثبيت ك�شك �أو من�صة عر�ض �أو كابينة جتارية خارج مباين امل�ستثمر بدون ت�صريح
م�سبق من املنطقة .
 - 3عدم وجود لوحة �إعالنية باال�سم التجاري للم�شروع .
 - 4عدم مطابقة اال�سم التجاري فــي اللوحة لال�سم التجاري فــي الرتخي�ص .
 - 5عدم �صيانة اللوحة الإعالنية �أو وجود تلف بها .
 - 6عدم توفر �شروط ال�سالمة الكافية باللوحة الإعالنية .
 - 7و�ضع ر�سومات �أو �صور غري الئقة على املنتجات واللوحات الإعالنية .
 - 8عدم االلتزام ب�شروط موقع اللوحة الإعالنية ومقا�ساتها املحددة .
 - 9طباعة �أو توزيع من�شورات ورقية بدون ت�صريح من املنطقة .
 - 10تعليق �أو ن�شر املالب�س فــي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
 - 11غ�سل املركبات والآليات فــي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
� - 12إلقاء الف�ضالت �أو تبعرث ركامها فــي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
 - 13الت�أخر فــي ت�سديد املبالغ امل�ستحقة للمنطقة .
 - 14التخل�ص من النفايات ال�صلبة �أو ال�سائلة �أو جتميعها فــي غري الأماكن املخ�ص�صة
لذلك .
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 - 15حيازة عقاقري حمظورة وفقا للقوانني املعمول بها فــي ال�سلطنة .
 - 16عدم الإبالغ عن �شجار العمال امل�ؤدي �إىل الإ�صابة �أو الإعاقة .
 - 17حتريــك �أو �إزال ــة الآالت �أو �أي م ــواد �أخ ــرى بـمــا ي�شم ــل املركب ــات التـ ــي تت�سب ــب
فــي حــادث م ــا  ،وذلك قبل و�صول ال�سلطات امل�س�ؤولة املخت�صة .
� - 18إيق ــاف �أو رك ــن ال�سي ــارات �أو املركب ــات الثقيل ــة �أو احلاوي ــات ب�شك ــل غيـر مالئــم
فــي غري الأماكن امل�صرح بها داخل املنطقة .
� - 19إعاقة املركبات �أو الآالت للحركة و�سدها لل�شوارع �أو �أي موقع للعمل .
 - 20حتميل و�سائل نقل الأفراد مبا يزيد عن طاقتها املحددة لها بالرتخي�ص .
 - 21ع ـ ــدم الإخط ــار بكاف ــة البيان ــات اخلا�ص ـ ــة بالعاملي ــن خ ـ ـ ــالل (� )7سبع ـ ــة أ�ي ـ ــام
من مبا�شرته ـ ــم لعمله ـ ــم .
 - 22عدم التقدم بطلب لإ�صدار ت�صريح دخول العاملني خالل الفرتة املحددة .
 - 23ال�سماح للعاملني بالعمل لدى م�ستثمر �آخر .
 - 24عدم توفري �شروط ال�سالمة العامة باملباين .
 - 25تخزين الأطعمة فــي مباين املكاتب مبا فيها مباين املكاتب امللحقة بامل�ستودعات .
 - 26عدم تخ�صي�ص مكان لتح�ضري و�إعداد الأطعمة وحفظها ب�شكل منف�صل عن غرف
املبيت .
 - 27عدم توفري مرافق �صحية مالئمة لكل �شقة فــي �سكن العاملني .
 - 28عدم توفري و�سائل التكييف والتربيد والتدفئة املالئمة للظروف املناخية داخل
املباين .
 - 29جتاوز ال�سعة اال�ستيعابية ل�سكن العاملني .
� - 30إقامة جممعات �سكن م�ؤقتة بدون موافقة الدائرة املعنية باملنطقة .
 - 31عدم توفر �شروط ال�سالمة العامة فــي املجمعات ال�سكنية امل�ؤقتة .
 - 32ع ــدم توف ــر البيئ ــة ال�صحي ــة املنا�سب ــة فــي املبان ــي وفق ــا للمعايي ــر املعم ــول بهــا
فــي ال�سلطن ــة .
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� - 33إقامة املجمعات ال�سكنية امل�ؤقتة على �أر�ض غري م�ؤجرة .
 - 34عدم توفري و�سيلة ات�صال �سريع فــي موقع املجمعات ال�سكنية امل�ؤقتة .
 - 35عدم توفري و�سيلة نقل منا�سبة مبوقع املجمعات ال�سكنية امل�ؤقتة .
 - 36مبيت غري العاملني باملنطقة � ،أو غري امل�صرح لهم بالدخول فــي �سكن العاملني .
 - 37عدم متكني املخت�صني من �إجراء التفتي�ش الدوري على املجمعات ال�سكنية .
 - 38ال�سماح باالختالط فــي املباين ال�سكنية بني اجلن�سني .
 - 39عدم تعيني مراقب لكل مبنى �أو �أكرث يزيد عدد العاملني القاطنني به على ()50
خم�سني عامال .
 - 40ال�سماح للعاملني باملبيت فــي غري املبنى املحدد لهم .
 - 41ت�أجري ال�سكن لطرف ثالث دون موافقة الدائرة املخت�صة باملنطقة .
 - 42امل�شاركة فــي املباين �أو فــي الأر�ض امل�ؤجرة للغري داخل املنطقة دون وجود �إجراءات
الت�أجري من الباطن .
 - 43عدم حتديث البيانات اخلا�صة ب�سكن العاملني .
 - 44القيام ب�أعمال حمظورة داخل �سكن العاملني باملنطقة  ،وعدم اتخاذ الإجراءات
القانونية بحق املخالفني .
 - 45حتميل و�سائل نقل الب�ضائع مبا يزيد على طاقتها املحددة لها قانونا .
 - 46ا�ستخدام و�سيلة النقل اجلماعي لنقل �أ�شخا�ص غري م�صرح لهم بدخول املنطقة .
 - 47منع موظفــي املنطقة �أو �أي من اجلهات املعنية بال�سلطنة من �أداء مهام عملهم .
 - 48اال�ستخدام غري املرخ�ص به للحاويات  /الغرف املتنقلة .
 - 49رف�ض ت�سلم �إ�شعار الإنذار �أو املخالفة .
 - 50عدم ت�صحيح املخالفة خالل امليعاد املحدد بالإ�شعار باملخالفة .
 - 51العمل فــي غري �ساعات العمل الر�سمية املحددة وفقا للقوانني واللوائح والأنظمة
وال�ضوابط املطبقة فــي املنطقة دون موافقة م�سبقة من الدائرة املخت�صة .
� - 52أي خمالفــة �أخــرى غيــر من�صــو�ص عليهــا ف ــي �أي من املجموعات املذكورة فــي هذه
الالئحة .
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ب  -املجموعــة الثانيــة  ،وت�شمــل املخالفــات الآتيــة :
 - 1البدء فــي �إقامة الإن�شاءات قبل احل�صول على ت�صريح بذلك من الدائرة املخت�صة .
 - 2البــدء فــي مبا�شــرة العمــل دون �إن�شــاء �سيــاج يحــدد م�ساحــة الأر�ض املخ�ص�صــة
للم�ش ــروع .
 - 3حيازة �سلعة جمهولة امل�صدر �أو غري م�صحوبة بامل�ستندات الدالة على م�صدرها .
 - 4ا�ستغــالل االرتــدادات اخلارجيــة �أو الأر�صفــة �أو ال�شــارع لتخزيــن املــواد اخلا�صــة
بامل�ش ــروع .
 - 5ت�صنيــع �أو عــر�ض �أو بيــع مــواد �أغلفــة ت�ستعمــل فـ ــي غــ�ش الب�ضاعــة �أو املنتجــات
ال�صناعية .
 - 6تنفيذ �أعمال البناء والرتكيب مبا ال يتطابق مع املوا�صفات والر�سومات املعتمدة .
 - 7و�ضع بيان جتاري على الب�ضاعة �أو على املحال �أو على الأغلفة ال يطابق احلقيقة .
 - 8ا�ستعمــال �أو حيــازة �أجهــزة �أو �أدوات وزن وقيــا�س �أو كيــل مــزورة �أو غيــر �صحيحــة
�أو مدموغة بطريقة غري م�شروعة .
� - 9إحداث تغيري فــي �أجهزة �أو �أدوات الوزن �أو القيا�س �أو الكيل من �ش�أنه �أن يجعلها
غري �صحيحة .
 - 10دمغ م�شغوالت من املعادن بدمغات غري �صحيحة �أو بيع هذه امل�شغوالت �أو الأ�صناف
�أو عر�ضها للبيع �أو حيازتها بق�صد التعامل فيها .
 - 11رفــ�ض التوقيــع علــى حم�ض ــر ال�ضب ــط �أو حجــز الب�ضاع ــة امل�ص ــادرة �أو حم�ض ــر
�أخ ــذ العين ــات .
 - 12عــدم متديــد وثيقــة الت�أميــن قبــل انتهـاء مدتهـا بـ ( )15خم�سـة ع�شر يوم عمل
على الأقل .
 - 13عدم جتديد الرتخي�ص خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهائه .
 - 14عدم تقدمي �أو متديد وثيقة ت�أمني على العاملني لديها تغطي �أي �أ�ضرار �أو �أخطار
قد تنجم عن طبيعة عملهم .
 - 15عدم زيادة قيمــة وثيقــة الت�أمني �إذا جتــاوزت قيمــة الب�ضائــع الداخلــة واملخزنــة
باملنطقة قيمة الوثيقة املقدمة على تلك الب�ضائع .
 - 16عدم االحتفاظ باخلرائط امل�صدقة فــي موقع امل�شروع .
 - 17عدم و�ضع لوحة �إر�شادية حتمل ا�سم مالك امل�شروع واال�ست�شاري واملقاول .
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ج  -املجموعــة الثالثــة  ،وت�شمــل املخالفــات الآتيــة :
 - 1مبا�شرة العمليات الت�شغيلية فــي املنطقة قبل احل�صول على �شهادة �إمتام البناء .
 - 2إ�حــداث �إ�ضافــات �أو تغيي ــرات �أو �إزالــة ف ــي املبان ــي امل�ؤج ــرة دون موافق ــة كتابي ــة
مــن الدائــرة املخت�ص ــة .
 - 3جتريف �أو تك�سري �أو اقتالع كميات من �أتربة �أو �صخور �أر�ض املنطقة وا�ستخدامها
لأغرا�ض الردم بدون ت�صريح من املنطقة .
 - 4الإقفال غري املالئم لأبواب ونوافذ املباين �أو منافذ احلريق العائدة للم�ستودعات
�أو املعامل �أو الور�ش .
 - 5خمالفة القوانني واللوائح املتعلقة بال�صحة والنظافة العامة فــي املطاعم واملقاهي ،
وي�شمل ذلك املطابخ فــي �سكن العاملني .
 - 6الت�سبب فــي خلق ظروف غري �صحية داخل �أو حول املباين باملنطقة .
 - 7عدم وجود بطاقة ال�صحة املهنية �أو انتهاء �صالحيتها .
د  -املجموعــة الرابعــة  ،وت�شمــل املخالفــات الآتيــة :
 - 1مزاولة ن�شاط غري مرخ�ص به .
 - 2و�ضــع �أو �سكــب امل ــواد غيــر اخلطــرة علــى الطــرق �أو خــارج حــدود قطعــة الأر�ض
املخ�ص�ص ــة للم�ش ــروع .
 - 3اال�ستخدام ال�سيئ ملعدات مكافحة احلرائق ( كا�ستخدامها للتنظيف �أو الغ�سيل ) .
 - 4عدم توفر معدات مكافحة احلرائق .
 - 5عدم كفاية معدات مكافحة احلرائق .
 - 6عدم �صيانة معدات مكافحة احلرائق ب�شكل مالئم  ،ودوري .
 - 7عدم مالءمة معدات مكافحة احلرائق .
 - 8الإهمال فــي توفري �شروط ومتطلبات ال�سالمة العامة .
 - 9حــدوث حريــق طفيــف نتيجــة للإهمــال فــي توفيــر �شــروط ومتطلبــات ال�سالمــة
العامـ ــة .
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 - 10ال�ضغط الزائد على التو�صيالت الكهربائية �أو الأجهزة .
 - 11حدوث حريق طفيف نتيجة ال�ضغط الزائد على التو�صيالت الكهربائية �أو الأجهزة .
 - 12حدوث �إ�صابة عمل نتيجة لعدم توافر متطلبات ال�سالمة املهنية �أو عدم كفايتها .
 - 13عدم �إلزام العاملني مبتطلبات ال�سالمة املهنية فــي �أثناء �أداء العمل .
هـ  -املجموعــة اخلام�ســة  ،وت�شمــل املخالفــات الآتيــة :
 - 1مبا�ش ــرة العمليــات الت�شغيليــة فــي املبانــي وامل�ستودع ــات امل�ست�أج ــرة فـ ــي املنطقــة
قبل تقدمي وثيقة ت�أمني تغطي الوحدات الت�صنيعية والآليات واملعدات امل�ستخدمة
فــي العمليات الت�شغيلية والإنتاجية لديها .
 - 2تخزين املـواد اخلطرة التي ال يغطيها الرتخي�ص �أو التخل�ص منها �أو نقلها بدون
اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تقررها املنطقة .
 - 3ر�ش ــوة �أي مــن موظفــي املنطق ــة �أو ا�ستغاللــه لأغرا�ض �شخ�صيــة ل�صالح امل�شروع
�أو الأفراد �أو حماولة ذلك .
 - 4تخ�صي�ص جـزء من املباين �أو الأرا�ضي املخ�ص�صة لإقامة امل�شاريع اال�ستثمارية
لأغرا�ض �إقامة �سكن .
 - 5تقدمي م�ستندات �أو ك�شوفات مزورة وغري مطابقة للواقع .
و  -املجموعــة ال�ساد�ســة  ،وت�شمــل املخالفــات الآتيــة :
 - 1فتح موقع امل�شروع الذي مت �إغالقه �أو �إلغاء ترخي�صه .
� - 2إغالق منافذ اخلروج والدخول من و�إىل املنطقة ب�شكل يهدد ال�سالمة العامة .
 - 3و�ضع �أو �سكب املـواد اخلطرة على الطرق �أو خارج حدود املواقع املخ�ص�صة للم�شروع .
 - 4حدوث حريق كبري نتيجة للإهمال فــي توفري �شروط ومتطلبات ال�سالمة العامة .
 - 5حدوث حريق كبري نتيجة ال�ضغط الزائد على التو�صيالت الكهربائية �أو الأجهزة .
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املــادة ( ) 4
حتت�ســب نق ــاط تراكمي ــة ع ــن ك ــل خمالف ــة م ــن املخالف ــات امل�ش ــار �إليهــا ف ــي املـ ــادة ()3
مــن هــذه الالئح ــة  ،وفقــا للج ــدول الآت ــي :
عـدد النقــاط عــن كــل خمالفــة
الت�سل�ســـل

املجموعـــة
الأولــى

الثانيــة

الثالثـة فمـا فـوق

1

املجموعــة الأولـ ــى

1

2

3

2

املجموعــة الثانيـ ــة

2

4

6

3

املجموع ــة الثالث ــة

5

7

10

4

املجموعــة الرابعـ ــة

7

10

15

5

املجموعة اخلام�سة

10

15

25

6

املجموعة ال�ساد�سة

25

35

50

املــادة ( ) 5
يتــم حت�صيــل غرامــة �إداريــة عــن كــل خمالفـة مــن املخالفــات امل�شــار �إليهــا ف ــي امل ــادة ()3
مـن هــذه الالئحــة  ،وعنـد تكــرار املخالفــة ذاتهــا  ،وفقــا للجــدول الآتــي :
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الت�سل�ســـل

املجموعـــة

1
2
3
4
5
6

املجموعــة الأولـ ــى
املجموعــة الثانيـ ــة
املجموع ــة الثالث ــة
املجموعــة الرابعـ ــة
املجموعة اخلام�سة
املجموعة ال�ساد�سة

مقــدار الغرامــة بالريــال العمانــي
الأولــى
100
250
500
1000
2000
3000

الثانيــة
150
500
750
1500
2500
4000

الثالثـة فمـا فـوق
200
750
1000
2000
3000
5000

املــادة ( ) 6
يتــم حمــو النق ــاط الرتاكميــة املن�صــو�ص عليهــا فـي امل ــادة رقــم ( )4مــن ه ــذه الالئح ــة
بعد انق�ضاء املــدد املبينة باجلدول الآتي  ،وذلك �شريطة عدم ارتكاب املخالفة ذاتها خالل
املــدد املذكورة  ،وحت�سب هذه املــدد من تاريخ اكت�شاف ارتكاب املخالفة :
املـدة التـي يتـم بانق�ضائهـا حمـو املخالفـة
الت�سل�ســـل

املجموعـــة

1
2
3
4
5
6

املجموعــة الأولـ ــى
املجموع ــة الثانيــة
املجموعــة الثالثـ ــة
املجموعــة الرابع ــة
املجموعة اخلام�سة
املجموعة ال�ساد�سة

( باليـــوم )
الأولــى
90
90
120
120
180
360
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الثانيــة
180
180
240
240
360
540

الثالثـة فمـا فـوق
270
270
360
360
540
720

املــادة ( ) 7
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فــي اللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا
لنظام امل�ؤ�س�سة  ،يجوز للمنطقة �أن تتخذ بحق املخالفني الإجراءات الآتية :
� - 1إنذار خطي �أول عند و�صول النقاط الرتاكمية �إىل ( )25خم�س وع�شرين نقطة .
� - 2إنذار خطي ثان عند و�صول النقاط الرتاكمية �إىل ( )50خم�سني نقطة .
� - 3إنذار خطي ثالث  ،ونهائي عند و�صول النقاط الرتاكمية �إىل ( )75خم�س و�سبعني
نقطة .
 - 4ف�سخ عقد الإيجار �أو اتفاقية اال�ستثمار  ،و�سحب الرتخي�ص عند و�صول النقاط
الرتاكمية �إىل ( )100مائة نقطة .
و�إذا كــان مرتك ــب املخالف ــة مــقاوال � ،أو مــوردا للخدمــات ي�سحـب الت�صريـح منه  ،وال ي�سمح
له بالعمل باملنطقة .
املــادة ( ) 8
يجوز ل�صاحب ال�ش�أن التظلم من املخالفة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ حتريرها
للمدير العام  ،وفــي حال عدم الرد على التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سلمه
يعد قرارا برف�ضه .
املــادة ( ) 9
يجوز للمدير العام  ،ولأ�سباب يقدرهـا  ،تخفيـ�ض قيمــة الغرامة امل�ستحقة على �أي من املخالفات
الواردة فــي هذه الالئحة  ،على �أال تقل ب�أي حال من الأحوال قيمتها عن احلد الأدنى
املن�صو�ص عليه فــي نظام امل�ؤ�س�سة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2015/32
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قــرار
رقــم 2017 / 220
ب�إ�صــدار الئحـــة اال�ستثمــار
باملناطـق التابعـة للم�ؤ�س�سـة العامـة للمناطـق ال�صناعيـة
ا�ستنــادا �إلــى نظ ــام امل�ؤ�س�سـ ــة العامــة للمناطــق ال�صناعي ــة ال�صـ ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي
رقــم ، 2015/32
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية ،
و�إىل موافقة وزير التجارة وال�صناعة ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــــرر
املــادة الأولـــى
يعمـل فــي �شـ�أن اال�ستثمـار فـي املناطــق التابعــة للم�ؤ�س�سـة العامــة للمناط ــق ال�صناعيــة ،
ب�أحك ــام الالئحــة املرفقــة .
املــادة الثانيــة
يلغــى كــل مــا يخالــف الالئحــة املرفقــة � ،أو يتعــار�ض مــع �أحكامهــا .
املــادة الثالثــة
ين�ش ــر هـ ــذا القـ ــرار فــي اجلري ـ ــدة الر�سميـ ــة  ،ويعم ــل ب ــه بع ــد انق�ضـ ــاء (� )6ستـ ــة �أ�شه ـ ــر
مــن تاري ــخ ن�ش ــره .
�صدر فـي  27 :من رم�ضــــــــــان 1438هـ
املوافــــق  22 :من يونيـــــــــــــو 2017م
املهنـد�س� /أحمـــد بـــن ح�ســـن الذيـــب
وكيــل وزارة التجـارة وال�صناعـة
رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1201
ال�صادرة فـي 2017/7/9م
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الئحــــة اال�ستثمــــــار
باملناطـق التابعـة للم�ؤ�س�ســة العامــــة للمناطـــق ال�صناعيــــة
الف�صـــل الأول
تعاريـــف و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة يك ــون للكلم ــات والعب ــارات الآتي ــة املعانــي املبين ــة قري ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
امل�ؤ�سـ�ســـة :
امل�ؤ�س�ســة العامــة للمناطــق ال�صناعي ــة .
املجلــــ�س :
جمل ــ�س �إدارة امل�ؤ�س�سـ ــة .
الرئيــ�س التنفيــذي :
الرئي ــ�س التنفـي ــذي للم�ؤ�س�س ــة .
املنطــقـــة :
م�ساحة من الأر�ض تخ�ص�ص لإقامة ن�شاط ا�ستثماري  ،تتوىل امل�ؤ�س�سة ت�شغيلها �أو �إدارتها
�أو الإ�شراف عليها .
املديـــر العـــام :
مدي ــر عـ ــام املنطقـ ــة .
الدائــرة املخت�صــة :
دائرة العمليات باملنطقة �أو �أي تق�سيم تنظيمي باملنطقة يخت�ص مبعامالت امل�ستثمرين .
اللجنــة :
جلنة اال�ستثمار باملنطقة .
اللجنـــة العليـــا :
اللجنة العليا لال�ستثمار بامل�ؤ�س�سة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )70من هذه الالئحة .
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طلــب اال�ستثمـــار :
الطلب املقدم من ذوي ال�ش�أن لتخ�صي�ص مكان فـي املنطقة ملزاولة �أحد الأن�شطة اال�ستثمارية .
امل�ستثمـــر :
�شركــة �أو م�ؤ�س�ســة �أو مكتــب متثي ــل جت ــاري � ،أو فروعها � ،سواء كانت عمانية �أو �أجنبية ،
يرخ�ص لها مبزاولة الن�شاط اال�ستثماري فـي املنطقة .
الن�شــاط اال�ستثمــاري :
الن�شاط التجاري �أو ال�صناعي �أو الزراعي �أو العقاري �أو ال�سياحي �أو اخلدمي �أو اللوج�ستي
�أو املهني �أو احلرفـي �أو التقني الذي يزاوله امل�ستثمر فـي املنطقة .
املطـــور :
�شرك ــة �أو م�ؤ�ســ�سة عماني ــة �أو �أجنبيــة يتم التعاقــد معها لإن�شاء �أو �إدارة �أو ت�شغيـل املنطقــة
�أو جزء منها �أو لتنفـيذ بنية �أ�سا�سية �أو علوية �أو مرافق عامة .
الرتخيـــ�ص :
�شهادة ت�صدرها امل�ؤ�س�سة للم�ستثمر ملزاولة الن�شاط اال�ستثماري فـي املنطقة .
املنــدوب املفــو�ض :
ال�شخــ�ص الطبيعــي �أو املعنــوي املخ ــول من قبل امل�ستثمــر بالقيــام بكــل �أو بعــ�ض �أعمالــه ،
ومتثيله فـي اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة فـي املنطقة .
و�سيـط النقـــل :
امل�ستثم ــر املرخ ــ�ص لـ ــه مبزاولة ن�ش ــاط خدمـ ــات نقـ ــل الب�ضائع �أو اخلدمـ ــات اللوج�ستي ــة
فـي املنطقة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على امل�ستثمرين فـي املنطقة واملطورين وامل�ستثمرين واملقاولني
وموردي اخلدمات والعاملني فـي املنطقة  ،وفـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص  -فـي هذه
الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها  -ت�سري �أحكام القوانني واللوائح والنظم املعمول
بها فـي ال�سلطنة ذات ال�صلة بالن�شاط املرخ�ص به .
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املــادة ( ) 3
تن� أش� فـي كل منطقة جلنة ت�سمى "جلنة اال�ستثمار"  ،برئا�سة املدير العام  ،وع�ضوية كل من
مدير الدائرة املخت�صة  ،واملدير املايل  ،وي�صدر بنظام عملها قرار من الرئي�س التنفـيذي ،
وتخت�ص بالآتي :
1 -1درا�س ــة وحتديــد فـر�ص ا�ستثماريــة جديـدة فـي املنطقة  ،ورفع التو�صيــات ب�ش�أنهـا
�إىل اللجنة العليا .
2 -2البت فـي طلبات اال�ستثمار التي تقل م�ساحتها عن ( )100000مائة �ألف مرت مربع .
3 -3درا�سة طلبات اال�ستثمار التي تزيد م�ساحتها على ( )100000مائة �ألف مرت مربع
ورفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل اللجنة العليا .
4 -4درا�سة م�سائــل �إنهــاء العقــود و�إلغاء الرتاخيــ�ص واتخ ــاذ التو�صي ــات �أو الق ــرارات
املنا�سبة ب�ش�أنها  -بح�سب الأحوال  -وفقا ملـا ورد من �صالحيات فـي هذه الالئحة .
�5 -5أي م�سائل تعر�ض عليها من الرئي�س التنفـيذي � ،أو من املجل�س .
املــادة ( ) 4
يتعني على كل م�ستثمر تعيني مندوب مفو�ض عنه �أو �أكرث فـي املنطقة .
املــادة ( ) 5
يكــون للإ�شع ــارات والر�سائ ــل الإلكرتوني ــة املر�سلـ ــة ب ــني امل�ؤ�س�ســة وامل�ستثم ــر ذات احلجيـ ــة
القانونية للر�سائل والإ�شعارات الكتابية .
املــادة ( ) 6
للم�ؤ�س�سة فـي �أي وقت احلق فـي ا�ستيفاء ما تراه الزما من م�ستندات �أو بيانات �أو معلومات
من امل�ستثمر �أو املطور  ،ولها �إجراء املعاينات الالزمة للتحقق من التزامه ب�أحكام القانون
وهذه الالئحة واللوائح والقرارات املعمول بها فـي املنطقة .
املــادة ( ) 7
يكون لدى املنطقة �سجل عام تقيد به جميع الرتاخي�ص وعقود االنتفاع وعقود الإيجار
واتفاقيات اال�ستثمار .
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الف�صــل الثانــي
الرتاخيــــ�ص
املــادة ( ) 8
ت�صــدر امل�ؤ�س�سـ ــة الرتاخي ــ�ص الآتي ــة :
1 -1ترخيــ�ص مزاول ــة الن�ش ــاط ال�صناع ــي  ،ومين ــح للم�ستثمر الذي يــزاول الأعمــال
ال�صناعيـ ــة التــي تق ــوم عل ــى ت�صني ــع �أو �إعـ ــادة ت�صني ــع ال�سل ــع وتغيي ــر �صفته ــا
التي دخلت بها للمنطقة .
2 -2ترخيــ�ص مزاول ــة الن�شــاط التج ــاري  ،ومينح للم�ستثمر الــذي يــزاول الأعم ــال
التجارية املتعلقة با�سترياد الب�ضائع �أو �إعادة ت�صديرها وتخزينها وتداولها داخل
املنطقة و�إعادة ترتيبها وتغليفها بدون تغيري على �صفتها التي دخلت بها للمنطقة .
3 -3ترخي�ص مزاولة الن�شاط اخلدمي  ،ومينح للم�ستثمر الذي يزاول �أعمــال اخلدمات
اال�ست�شارية واخلدمات الإدارية � ،أو خدمات املطاعم فـي املنطقة � ،أو �أي خدمات
يتطلبها عمل امل�ستثمرين فـي املنطقة .
4 -4ترخي ــ�ص مزاولــة الن�شــاط اللوج�ست ــي  ،ومين ــح للم�ستثمر ال ــذي يــزاول �أعمــال
اخلدمات اللوج�ستية .
5 -5ترخي�ص مزاولة الن�شاط العقاري  ،ومينح للم�ستثمر الذي يزاول الأعمال املتعلقة
ببناء وت�شغيل و�إدارة وت�أجري املباين ال�سكنية والتجارية فـي املنطقة .
6 -6ترخي�ص مزاولة الن�شاط التقني  ،ومينح للم�ستثمر الذي يزاول الأعمال املتعلقة
بالربجميات واالت�صاالت وتقنية املعلومات  ،وال ي�شمل �صناعة الأجهزة واملعدات .
7 -7ترخي�ص تطوير  ،ومينح للمطورين فـي املنطقة .
8 -8تراخي�ص الأن�شطة الأخرى التي يقر املجل�س مزاولتها فـي املنطقة .
املــادة ( ) 9
يحظـ ــر عل ــى امل�ستثمر مزاولـ ــة الن�شـ ــاط اال�ستثمـ ــاري � ،أو القيام ب�أي �أعم ــال فـي املنطقـة ،
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك وفقا لأحكام هذه الالئحة .
وفـي حال ــة مزاول ــة امل�ستثم ــر �أكث ــر من ن�شــاط  ،يتع ـ ــني علي ــه احل�ص ــول عل ــى ترخيـ ــ�ص
لكل ن�شاط .
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املــادة ( ) 10
يقـ ــدم طل ــب اال�ستث ــمار من �صاحب ال�شـ ـ�أن �أو م ــن ميثل ــه قانونا � ،إل ــى الدائــرة املخت�صــة
على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات املحددة فـي النموذج .
كما يجوز تقدمي الطلب �إلكرتونيا على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 11
تتوىل الدائرة املخت�صة قيد طلبات اال�ستثمار فـي ال�سجل املعد لذلك  ،وعليــها  -خالل
( )10ع�ش ــرة أ�ي ــام عم ــل من تاريخ تقدمي الطل ــب  -فح�صهـ ــا  ،وطل ــب ا�ستيفــاء النواقــ�ص
من امل�ستندات والبيانات الالزمة  ،وفـي حالة عدم تقدميها خالل ( )20ع�شرين يوم عمل
من تاريخ �إخطاره بها  ،يعترب الطلب ملغى .
وتقوم الدائرة املخت�صة برفع الطلبات امل�ستوفاة �إىل اللجنة مرفقا بها تقرير ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 12
تتوىل اللجنة درا�سة طلبات اال�ستثمار  ،و�إ�صدار تو�صياتها � ،أو قراراتها ب�ش�أنها خالل ()10
ع�شرة �أيام عمل من تاريخ ت�سلم اللجنة للطلب .
وفـي حالة الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
وتقــوم الدائــرة املخت�صة ب�إخطار مقدم الطلب بقرار اللجنة خالل ( )5خم�ســة �أيام عمل
مــن تاري ــخ �صــدوره  ،ويعتب ــر م�ضــي (� )60ستــني يومــا عل ــى تاريـخ تقدمي الطلــب دون رد
مبثابــة رف�ضــه .
املــادة ( ) 13
فـي حال ــة املوافق ــة على طل ــب اال�ستثمــار  ،يتعني على مقدم الطلـب  -لأغرا�ض املوافقــة
على طلب الرتخي�ص � -إبرام عقد الإيجار �أو االنتفاع �أو اتفاقية اال�ستثمار مع املنطقة ،
وذلك خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ �إخطاره باملوافقة  ،وفـي حالة عدم �إبرام
العقد خالل الأجل امل�شار �إليه تعترب املوافقة ملغاة .
ويعد توقيع عقد الإيجار �أو االنتفاع �أو اتفاقية اال�ستثمار موافقة للم�ستثمر على مبا�شرة
�أعمال البنـ ــاء والت�شيي ـ ــد وجتهيز املوقــع بعد احل�ص ــول عل ــى الت�صاري ــح الالزم ـ ــة لــذلك ،
وفـي جميع الأحوال ال جتيز له هذه املوافقة مزاولة �أي ن�ش ــاط ا�ستثم ــاري قب ــل احل�صول
على الرتخي�ص .
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املــادة ( ) 14
يتقـدم امل�ستثمــر للدائ ــرة املخت�ص ــة  -عند ا�ستكم ــال املتطلب ــات الالزم ــة ملزاول ــة الن�ش ــاط
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة واحل�صول على تراخي�ص اجلهات املعنية  ،وجتهيز موقع
العم ــل  ،وموافق ــة الدفاع املدن ــي  ،واحل�صول على �شهادة �إمتام البناء  -بطل ــب للح�صــول
على الرتخيـ�ص  ،ويتعني البت فـي الطلب خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ تقدميــه .
ويعترب م�ضي املـدة امل�شار �إليها دون البت فـي الطلب قرارا باملوافقة .
املــادة ( ) 15
يجب �أن يت�ضمن الرتخي�ص حتديد الن�شاط اال�ستثماري املرخ�ص به  ،وال يجوز للم�ستثمر
مزاولة �أي ن�شاط �آخر غري الن�شاط املحدد بالرتخي�ص .
املــادة ( ) 16
تك ــون م ــدة الرتخي ــ�ص (� )1سنة واحدة تب ــد�أ من تاري ــخ �صدوره  ،ويجوز جتديـ ــده بن ــاء
على طلب يقدم من امل�ستثمر �أو من ميثله قانونـا  ،وذلك قبــل انتهــاء مدة الرتخي�ص مبدة
ال تقل عن ( )30ثالثني يوم عمل � ،شريطة ا�ستيفاء ال�شروط املقررة وب�صفة خا�صة الآتي :
�1 -1سريان ال�سجل التجاري .
�2 -2سريان عقد الإيجار �أو االنتفاع �أو اتفاقية اال�ستثمار .
3 -3االلتزام ب�شروط ال�صحة وال�سالمة العامة املقررة .
4 -4تقدمي وثائق الت�أمني املحددة وفقا لهذه الالئحة .
�5 -5سداد الر�سوم وكافة امل�ستحقات املالية للمنطقة .
وفـي حالة رف�ض طلب جتديد الرتخي�ص  ،يتعني �أن يكون القرار م�سببا  ،وعلى الدائرة
املخت�صة �إخطار مقدم الطلب بالقرار ال�صــادر برفــ�ض طلبــه علــى العنـوان املـدون بطلب
التجديد  ،وفـي حال عدم الرد على الطلب خالل ( )30ثالثني يوما يعترب الطلب مقبوال .
املــادة ( ) 17
يلتزم امل�ستثمر مبا ي�أتي :
1 -1التقيد بالتزامات ال�سلطنة املقررة مبوجب االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة بن�شاط
امل�ستثمر .
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2 -2االلتزام بالت�شريعات املعمول بها فـي املنطقة  ،وغريها من القوانني املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
3 -3االلتزام ب�شروط الرتخي�ص ال�صادر له .
4 -4االلتزام بن�سب التعمني املقررة .
�5 -5إخطار امل�ؤ�س�سة ب�أي تعديل فـي البيانات اخلا�صة بالرتخي�ص ال�صادر له .
6 -6االحتفاظ بال�سجالت الالزمة وفقا ملــا حتدده امل�ؤ�س�سة .
7 -7التع ــاون مــع موظف ــي امل�ؤ�س�س ــة من ذوي �صف ــة ال�ضبطيــة الق�ضائي ــة  ،ومتكينهــم
من ممار�سة اخت�صا�صاتهم  ،والعمل على ت�سهيل �أدائهم لأعمالهم .
8 -8الإف�صاح عن �أي بيانات �أو معلومات تطلبها امل�ؤ�س�سة لأغرا�ض �إح�صائية .
املــادة ( ) 18
يحظر على امل�ستثمر ما ي�أتي :
1 -1تعديل �شكله القانوين بدون موافقة كتابية من امل�ؤ�س�سة .
2 -2مزاولة �أي عمل يعوق �أداء املنطقة �أو يتعار�ض مع �أغرا�ضها �أو يهدد �أمن املن�ش�آت
�أو امل�ستثمرين �أو العاملني فـيها �أو املتعاملني معها � ،أو يعر�ض �سالمتهم للخطر .
3 -3حيـازة الب�ضائع الفا�س ــدة �أو التالفـ ــة �أو املنتهي ــة ال�صالحي ــة �أو ال�ض ــارة بالبيئـ ــة ،
�أو الت ــي يك ـ ــون من�ش�ؤه ـ ــا �إحــدى الـ ــدول التـ ـ ــي تقاطعهـ ـ ــا ال�سلطن ـ ــة اقت�صادي ـ ــا ،
�أو تلك التي يحظر حيازتها قانونا .
4 -4حيازة الب�ضائع التي حتمل ر�سوما �أو كتابات �أو �أي عالمات تتعار�ض مع معتقدات
وتعاليم الأديان ال�سماوية � ،أو تتنافـى مع الأخالق �أو الآداب العامة .
5 -5مزاولة �أي �أن�شطة �أو عمليات ت�شكل مناف�سة غري م�شروعة .
املــادة ( ) 19
يجب �إلغاء الرتخي�ص ال�صادر للم�ستثمر فـي احلاالت الآتية :
�1 -1إذا ثبت �صدوره بناء على بيانات �أو معلومات غري �صحيحة �أو م�ستندات مزورة .
2 -2انتهاء عقد االنتفاع �أو عقد الإيجار �أو اتفاقية اال�ستثمار دون جتديد .
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3 -3بناء على طلب امل�ستثمر .
�4 -4إدخال الب�ضائع املحظورة �إىل املنطقة .
�5 -5إذا بلغـت النقــاط الرتاكميــة ( )100مائــة نقطــة وفقــا لأحكام الئح ــة املخالف ــات
واجلزاءات الإدارية بامل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 20
يجوز للم�ؤ�س�سة وقف �أو �إلغاء الرتخي�ص ال�صادر للم�ستثمر فـي احلاالت الآتية :
1 -1خمالفة �شروط الرتخي�ص .
2 -2بيع كامل املن�ش�آت والتجهيزات الفنية التي �أقامها على الأر�ض .
3 -3عدم البدء فـي مزاولة الن�شاط املرخ�ص به ملــدة ( � ) 6ستة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار
الرتخي�ص دون عذر مقبول .
4 -4التوقف عن مزاولة الن�شاط املرخ�ص به ملــدة ( � ) 1سنة واحدة دون عذر مقبول .
5 -5عدم �سداد الر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة للم�ؤ�س�سة فـي مواعيدها .
6 -6خمالفة الت�شريعات املعمول بها فـي املنطقة  ،وغريها من القوانني املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
7 -7مزاولة �أي ن�شاط غري مرخ�ص به فـي املنطقة .
املــادة ( ) 21
ال يجــوز للم�ؤ�س�س ــة وقف الرتخي�ص �أو �إلغــا�ؤه فـي احلاالت امل�ش ــار �إليه ــا ف ــي املــادة ()20
من هذه الالئحة �إال بعد �إخطار امل�ستثمر �أو ذوي ال�ش�أن باملخالفة املن�سوبة �إليه  ،ومنحه
�أجــال حمــددا لإزالتهــا ال يزيــد علـى (� )60ستــني يــوم عم ــل  ،وانق�ضاء الأجـل امل�شــار �إلي ــه
دون �إزال ــة �أ�سباب املخالفة .
املــادة ( ) 22
يجب على امل�ستثمر  -خــالل (� )60ست ــني ي ــوم عم ــل من تاريخ ت�سلمه الإخطار ب�إلغــاء
الرتخيـ ــ�ص  -اتخــاذ �إجراءات احل�صول على �شهادة ب ــراءة الذمــة من الدائــرة املخت�صـة ،
وذلك ما مل يكن لديـه ترخي�ص �آخر على املوقع ذاته الــذي ميـار�س فـيــه الن�شاط  ،مع عدم
الإخالل مب�س�ؤوليته جتاه الغري .
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املــادة ( ) 23
ي�شرتط حل�صول امل�ستثمر على �شهادة براءة الذمة ما ي�أتي :
� - 1إخالء املحل امل�ست�أجر �أو الأر�ض من جميع الإ�شغاالت .
� - 2إزالة املباين واملن�ش�آت التي �أقامها فـي حالة عدم رغبة امل�ؤ�س�سة فـي متلكها .
� - 3إزالة �أي خملفات �أو نفايات توجد باملحل �أو الأر�ض .
 - 4ت�سليم الأر�ض �أو املحل امل�ست�أجر باحلالة التي كان عليها عند الت�سلم .
 - 5حل �أو ت�صفـية ال�شركة فـي حال عدم وجود �أي فروع لل�شركة خارج نطاق املنطقة .
 - 6تعديل ال�سجل التجاري بح�سب الأحوال وفقا للقوانني وال�ضوابط املعمول بها
فـي وزارة التجارة وال�صناعة .
 - 7ت�سوية كافة احلقوق وااللتزامات امل�ستحقة للمنطقة .
 - 8ت�سوية �أو�ضاع العاملني لديه وتقدمي ما يفـيد عدم وجود قوى عاملة �أجنبية
م�سجلة لديه باملنطقة .
املــادة ( ) 24
يتعني على املنطقة فـي حالة �إلغاء الرتخي�ص لأي �سبب من الأ�سباب �إخطار الإدارة العامة
للجوازات والإقامة ب�شرطــة عمــان ال�سلطانيــة  ،ووزارة الق ــوى العامل ــة  ،وكاف ــة اجله ــات
املعنية بذلك .
كما يتعني على امل�ستثمر ت�سوية �أو�ضاع العاملني الأجانب الذين �سبق منحهم �إقامة عمل
على كفالته  ،وفقا للقواعد املعمول بها .
املــادة ( ) 25
ال يرتتب على �إلغاء ترخي�ص امل�ستثمر  -وفقا لأحكام هذه الالئحة � -أي �إخالل بالتزاماته
جتاه الغري  ،ويلتزم بتقدمي �إقرار بهذه االلتزامات  ،وعلى م�س�ؤوليته الكاملة  ،ويتعني
على املنطقة احرتام حقوق �أي طرف ثالث له تعاقدات مع امل�ستثمر داخل حدود املنطقة .
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الف�صـــل الثالـــث
تقريــر حــق االنتفــاع بالأرا�ضــي فـي املنطقــة
املــادة ( ) 26
ح ــق االنتف ــاع ب�أرا�ض ــي امل�ؤ�س�س ــة هــو حــق عين ــي م�ؤقــت ينته ــي بانته ــاء املــدة املحــددة ل ــه ،
�أو بانق�ضاء امل�شروع � ،أيهما �أقرب .
املــادة ( ) 27
للم�ؤ�س�سة وحدها  -دون غريها  -منح حق االنتفاع بالأرا�ضي فـي املنطقة .
وال يجوز لأي �شخ�ص �أو جهة  ،االنتفاع بالأرا�ضي فـي املنطقة بدون ترخي�ص بذلك من
امل�ؤ�س�سة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 28
يخ�ضع حق االنتفاع بالأرا�ضي فـي املنطقة لأحكام هذه الالئحة ولل�شروط املن�صو�ص
عليها فـي عقد االنتفاع الذي يربم بني امل�ؤ�س�سة واملنتفع وفقا للنموذج الذي ت�ضعه امل�ؤ�س�سة ،
وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 29
يكون حق االنتفاع بالأرا�ضي فـي املنطقة  ،مبقابل يحدده املجل�س .
كم ــا يج ــوز للم�ؤ�س�س ــة الرتخيــ�ص باالنتف ــاع بالأرا�ضي فـ ــي املنطقــة للجه ــات احلكوميـ ــة ،
ودور العبادة  ،واجلمعيات اخلريية  ،مبقابل رمزي �أو بدون مقابل  ،وذلك بقرار من املجل�س .
املــادة ( ) 30
يراعى فـي حق االنتفاع  -املقرر مبوجب �أحكام هذه الالئحة � -أن يتفق الغر�ض من االنتفاع
مع التخطيط الذي �أعدت له الأر�ض .
كما يراعى فـي حتديد م�ساحة الأر�ض  -التي يرخ�ص باالنتفاع بها � -أن تتنا�سب مع طبيعة
الن�شاط واحتياجاته الفعلية  ،وذلك فـي �ضوء القواعد التي تقررها امل�ؤ�س�سة فـي هذا ال�ش�أن .
وفـي جميـ ــع الأحـ ـ ــوال  ،ال يج ــوز �أن تتج ـ ــاوز م�ساحـ ـ ــة الأر�ض  ،املرخ ــ�ص باالنتف ــاع به ــا ،
حدود االحتياجات الفعلية للم�شروع .
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املــادة ( ) 31
تكون مدة االنتفاع بالأرا�ضي فـي املنطقة ملدة ال جتاوز (  ) 99ت�سعا وت�سعني �سنة ميالدية ،
قابلة للتجديد بناء على طلب املنتفع  ،وموافقة امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 32
يجب �أن يت�ضمن عقد االنتفاع  ،الذي يربم بني امل�ؤ�س�سة واملنتفع ما ي�أتي :
1 -1حتديد موقع وم�ساحة الأر�ض املنتفع بها  ،و�صفة ا�ستعمالها .
2 -2حتديد مقابل حق االنتفاع ال�سنوي  ،ومعدل الزيادة ال�سنوية التي تطر�أ عليه
خالل مدة العقد  ،وطريقة دفعه .
 3 -3حتديد ال�ضمان املايل املقدم من املنتفع .
4 -4حتديد مدة االنتفاع .
5 -5و�صف امل�شروع  ،ومكوناته املختلفة  ،ومراحل تنفـيذه  ،والربنامج الزمني لتنفـيذه .
6 -6حتديد التزامات طرفـي التعاقد .
7 -7بيان الآثار املرتتبة على كل من الإخالل بااللتزامات  ،و�إنهاء االتفاقية .
�8 -8أي بنود �أخرى ترى امل�ؤ�س�سة �إدراجها �ضمن العقد .
املــادة ( ) 33
يق ــدم طل ــب احل�صـ ـ ــول على من ــح حـ ــق باالنتفـ ــاع من ذوي ال�ش ـ ـ�أن �أو مـ ــن ميثلهـ ــم قانونـ ــا
�إىل الدائرة املخت�صة �أو �إلكرتونيا على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة  ،على اال�ستمارة
املعدة لهذا الغر�ض  ،مرفقا بها كافة امل�ستندات املحددة باال�ستمارة .
ويجوز للم�ؤ�س�سة ا�ستيفاء ما تراه الزما من م�ستندات وبيانات للبت فـي طلب الرتخي�ص .
املــادة ( ) 34
تتوىل اللجنة العليا درا�سة الطلب والبت فـيه خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوم عمل
من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا البيانات  ،وامل�ستندات املطلوبة  ،ويعد م�ضي هذه املدة دون
البت فـي الطلب قرارا بالرف�ض .
وفـي حالة رف�ض الطلب يجب �أن يكون القرار م�سببا .
-1195-

املــادة ( ) 35
تلتــزم امل�ؤ�ســ�سة بت�سليم الأر�ض  -حمــل ح ــق االنتف ــاع � -إىل املنتفع  ،خالي ــة من �أي حقـ ــوق
حتول دون االنتفاع بها  ،وفقا ملــا يتم االتفاق عليه فـي عقد االنتفاع .
املــادة ( ) 36
ت�ضمن امل�ؤ�س�سة عدم التعر�ض للمنتفع طول مدة االنتفاع .
املــادة ( ) 37
للمنتفع  -بنف�سه �أو بوا�سطة العاملني لديه  -حق ا�ستعمال الأر�ض املرخ�ص له باالنتفاع
بها  ،وا�ستغاللها  ،وذلك مبا ال يخالف �أحكام هذه الالئحة ون�صو�ص عقد االنتفاع .
املــادة ( ) 38
يلتــزم املنتفــع بالآت ــي :
1 -1القيود والقواعد التي تقررها امل�ؤ�س�سة  ،والقيود املن�صو�ص عليها فـي عقد االنتفاع .
2 -2ا�ستعمال الأر�ض املنتفع بها  ،وا�ستغاللها  ،وفق الغر�ض الذي �أعدت من �أجله .
�3 -3سداد مقابل حق االنتفاع  ،وذلك فـي املواعـيد املتفق عليها  ،ودون ت�أخري .
4 -4املحافظة على الأر�ض املرخ�ص له االنتفاع بها  ،و�صيانتها طول مدة االنتفاع بها .
5 -5احرتام القوانني واللوائح والقرارات والتعليمات املعمول بها فـي املنطقة .
�6 -6إجناز امل�شروع على الأر�ض املنتفع بها خالل املــدة املتفق عليها مع امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 39
مـ ــع ع ــدم االخ ـ ــالل ب�أحكـ ــام املــادة ( )38مـ ــن ه ــذه الالئحـ ــة  ،يجـ ــوز للمنتفـ ــع الت�صـ ــرف
فـي حق االنتفاع املقرر مبوجب �أحك ــام هذه الالئحة  ،بجميع �أنواع الت�صرف ــات  ،وب�ش ــرط
�أال يتعار�ض الت�صرف مع الغر�ض الذي خ�ص�صت له الأر�ض املنتفع بها  ،ودون امل�سا�س
مبلكية الأر�ض ذاتها  ،ووفق ال�شروط والقواعد التي تقررها امل�ؤ�س�سة .
وفـي جميع احلاالت ال ت�ؤول للمت�صرف �إليه حقوق � ،إال فـي حـدود حقـوق املنتفـع وللمـدة ،
وبال�شروط ذاتها .
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املــادة ( ) 40
ال يجوز للمنتفع الت�صرف فـي حــق االنتفــاع املقرر له بالبيع �أو التنازل عنه � ،إال بعــد �إتــمام
امل�شروع والبدء فـي مزاولة ن�شاطه .
املــادة ( ) 41
ال يجوز للمنتفع �أن يت�صرف فـي حق االنتفاع املقرر له ملدة تزيد على مدة االنتفاع املتفق
عليها مع امل�ؤ�س�سة فـي عقد االنتفاع .
املــادة ( ) 42
يلتزم املنتفع بت�سليم الأر�ض املنتفع بها �إىل امل�ؤ�س�سة  ،بعد انتهاء مدة االنتفاع  ،بذات حالتها
الأ�صلي ــة  ،و�إزالــة م ــا عليه ــا م ــن مب ــان ومن�ش ـ�آت  ،و�أي خملفــات �أو نفاي ــات موجـ ــودة بها ،
وذلك ما مل يتم االتفاق على غري ذلك .
وفـي حالة �إخالل املنتفع بالتزاماته املذكورة  ،وعدم رغبة امل�ؤ�س�سة فـي متلك هذه املباين
واملن�ش�آت  ،يجوز للم�ؤ�س�سة اتخاذ �أحد الإجراءين الآتيني :
 - 1بيع املباين واملن�ش�آت باملزاد العلني وفقا للقواعد والإجراءات التي ي�صدر بها قرار
من الرئي�س التنفـيذي بعد موافقة املجل�س .
�	- 2إزالة املباين واملن�ش�آت �أو املخلفات والنفايات  ،فـي حالة تعذر بيعها  ،على نفقة
املنتفع .
وذلك دون الإخالل بحق امل�ؤ�س�سة فـي الرجوع على املنتفع بكافة التكاليف التي تكبدتها
فـي �سبيل ذلك  ،وبالتعوي�ض عما يكون قد �أ�صابها من �ضرر .
املــادة ( ) 43
يجـب علـى امل�ؤ�سـ�سة �إنهـاء حــق االنتفــاع فـي احلــاالت الآتيــة :
1 -1بناء على طلب املنتفع .
� 2 -2إذا تبني ح�صول املنتفع على الرتخي�ص بناء على بيانات ومعلومات غري �صحيحة
�أو م�ستندات مزورة .
-1197-

�3 -3إذا مت �إلغاء ترخي�ص مزاولة الن�شاط املرخ�ص به للمنتفع فـي املنطقة .
�4 -4إذا مت �شطب الن�شاط املرخ�ص به للم�ستثمر من ال�سجل التجاري .
�5 -5إذا مت الإعالن عن �إفال�س �أو ت�صفـية �أو انق�ضاء ال�شخ�صية املعنوية للمنتفع .
�6 -6أي حاالت �أخرى يتم االتفاق عليها بني امل�ؤ�س�سة واملنتفع .
املــادة ( ) 44
ينتهي عقد حق االنتفاع فـي حال عدم مبا�شرة امل�ستثمر لأعمال البناء والت�شييد وجتهيز
املوقع خالل (� )6ستة �أ�شهر بعد ح�صوله على املوافقات والت�صاريح الالزمة لذلك � ،أو عدم
ح�صوله على موافقة وت�صاريح اجلهات املعنية خالل مدة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �سريانه
دون �إبــداء �أ�سب ــاب مقبول ــة  ،ويجــوز جتدي ــد ه ــذه امل ــدة مل ــدة ثانية بقــرار من الرئيـ ــ�س
التنفـيذي  ،ومل ــدة ثالــثة بقرار من اللجنة العليا  -بح�سب الأح ــوال  -وال ي�ستح ــق امل�ستثم ــر
فـي هذه احلالة �أي تعوي�ضات من امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 45
مع عدم الإخالل بحكم املــادة ( )43من هذه الالئحة يجوز للم�ؤ�س�سة �إنهاء حق االنتفاع ،
فـي حالة �إخالل امل�ستثمر ب�أي من التزاماته املن�صو�ص عليها فـي عقد االنتفاع � ،أو �شروط
الرتخي�ص .
وال يجـوز للم�ؤ�س�ســة �إنهــاء حــق االنتفــاع فـي احلاالت امل�ش ــار �إليها  ،قبـل �إخطــار امل�ستثمــر
باملخالفـة املن�سوبـة للم�شــروع  ،وحتديــد �أجــل ل ــه لإزالة �أ�سبـاب املخالفـة  ،وانق�ضـاء الأجـل
املذكور دون �إزالتها .
املــادة ( ) 46
يجوز للم�ؤ�س�سة �إنهاء حق االنتفاع �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك وفقا لأحكام القوانني
النافذة فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 47
ال يخل �إنهاء حق االنتفاع وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،بالتزامات امل�ستثمر جتاه الغري .
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املــادة ( ) 48
مع عدم الإخالل مبا يتم االتفاق عليه بني الطرفـني � ،إذا �أبدت امل�ؤ�س�سة رغبتها فـي متلك
املباين �أو املن�ش�آت املقامة على الأر�ض املنتفع بها بعد �إنهاء حق االنتفاع  ،فـيجب عليها
اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�شرائها وفقا للقواعد والإجراءات الإدارية واملالية املعمول بها
بامل�ؤ�س�سة  ،وذلك مع مراعاة ما ي�أتي :
1 -1احل�صول على موافقة املجل�س على عملية ال�شراء  ،بعد التحقق من جدوى ذلك
اقت�صاديا .
2 -2ت�شكيل جلنة من املخت�صني بامل�ؤ�س�سة لتقييم املباين واملن�ش�آت املقامة على الأر�ض ،
وذلك بقـرار من الرئيــ�س التنفـيــذي  ،وللجنــة اال�ستعان ــة باخلب ــراء واملتخ�ص�صــني
لأغرا�ض عملية التقييم � ،إذا اقت�ضت ال�ضرورة .
3 -3يتم �إخطار امل�ستثمر �أو ممثله القانوين كتابيا بالقيمة التقديرية للمباين واملن�ش�آت .
وفـي حالة قبوله القيمة التقديرية �أو عدم اعرتا�ضه عليها خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم
عمل ت�ستكمل الإجراءات الالزمة فـي هذا ال�ش�أن  ،و�إال كان للم�ؤ�س�سة فـي حالة اعرتا�ضه
على القيمة التقديرية وعدم جدوى البيع اتخاذ الإجراءات الالزمة لإزالة املباين واملن�ش�آت
على نفقة امل�ستثمر .
املــادة ( ) 49
للم�ستثمر �إدخال �شركاء جدد بعقد االنتفاع املربم مع املنطقة  ،مبراعاة الإجراءات الآتية :
1 -1املوافقة الكتابية للم�ؤ�س�سة على ذلك .
2 -2تعديل عقد االنتفاع .
املــادة ( ) 50
يج ــوز ان�سح ــاب أ�ح ــد ال�شرك ــاء فـي عقــد االنتفاع �أو تنازلــه عن حقوقــه لل�شركــاء الآخريــن
�أو لل�شركاء اجلدد  ،مبراعاة الإجراءات الآتية :
1 -1تقدمي �شهادة براءة ذمة  ،معتمدة من املنطقة للمراد ان�سحابه .
2 -2تعديل بيانات عقد االنتفاع .
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الف�صــل الرابــع
ت�أجيــر الأرا�ضـــي واملن�شــ�آت فــي املنطقـــة
املــادة ( ) 51
للم�ؤ�س�سة وحدها  -دون غريها  -احلق فـي ت�أجري الأرا�ضي واملن�ش�آت فـي املنطقة .
ويت ــم �إيج ــار �أرا�ضــي ومن�شـ ـ�آت املنطقة طبقا لأحكام هذه الالئح ــة  ،وعقـ ــد الإيج ــار وفقــا
للنموذج الذي تعده امل�ؤ�س�سة لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 52
تكون مدة �إيجار الأرا�ضي واملن�ش�آت فـي املنطقة ملدة ال جتاوز ( )30ثالثني �سنة ميالدية ،
قابلة للتجديد بناء على طلب امل�ستثمر  ،وموافقة امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 53
ي�سري عقد الإيجار �إىل نهاية املدة املتفق عليها بني طرفـيه ويتجدد تلقائيا  ،ما مل يخطر
امل�ستثمر امل�ؤ�س�سة كتابة برغبته فـي �إخالء املحل امل�ؤجر  ،وذلك قبل انتهاء مدة عقد الإيجار
بـ ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل .
املــادة ( ) 54
على امل�ستثمر �أن ي�ؤدي الأجرة املن�صو�ص عليها فـي عقد الإيجار خالل مدة ال تتجاوز ()30
ثالثني يوما من تاريخ ا�ستحقاقها مقابل �إي�صال يفـيد الأداء ما مل يتم االتفاق على غري
ذلك  ،ويعترب �إي�صال �أداء الأجرة عن مدة معينة دليال على �أدائها عن املدد ال�سابقة لها
ما مل يثبت العك�س  ،و�إذا مل ين�ص فـي عقد الإيجار على تاريخ حمدد لأداء الأجرة تكون
الأجرة م�ستحقة الأداء فـي بداية كل �سنة ميالدية .
املــادة ( ) 55
فـيما عدا املباين واملن�ش�آت التي تقيمها امل�ؤ�س�سة  ،وحتددها اللجنة العليا  ،يجوز للم�ستثمر
ت�أجري املباين واملن�ش�آت التي يقيمها على الأرا�ضي امل�ست�أجرة  ،وذلك مبوجب عقد ت�أجري
وفقا للنموذج الذي تعده امل�ؤ�س�سة لذلك  ،مبراعاة الإجراءات الآتية :
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1 -1موافقة املدير العام كتابة قبل توقيع عقد الت�أجري  ،بناء على تو�صية الدائرة
املخت�صة .
�2 -2أن يكون امل�ستثمر قد مار�س فعليا الن�شاط املرخ�ص له لفرتة ال تقل عن عام .
�3 -3سداد كافة امل�ستحقات املالية للم�ؤ�س�سة  ،م�ضافا �إليها ( )%3ثالثة باملائة من قيمة
العقد �سنويا .
4 -4تقدمي تعهد كتابي مب�س�ؤولية امل�ستثمر بالت�ضامن مع امل�ست�أجر عن �أي التزامات
جتاه امل�ؤ�س�سة .
�5 -5أن يكون امل�ست�أجر قد مت قيده وفقــا لقانــون ال�سجــل التجــاري وقانــون ال�شركــات
التجارية والأنظمة والتعليمات املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
6 -6ح�صول امل�ست�أجر على الرتخي�ص قبل مبا�شرة الن�شاط اال�ستثماري  ،و�أي تراخي�ص
مقررة قانونا للن�شاط .
وف ــي جميـ ــع ا ألحـ ــوال يحظـ ــر عل ــى امل�ستثمــر ت�أجــري الأرا�ضــي الف�ض ــاء �أو ج ــزء منه ــا ،
كمــا يحظــر عليــه ت�أجيــر املبانــي واملن�شـ�آت ال�صناعية املقامة من قبله �إذا كان الرتخي�ص
املمنوح له ترخي�ص مزاولة الن�شاط ال�صناعي .
املــادة ( ) 56
للم�ستثمر �إدخال �شركاء جدد بعقد الإيجار املربم مع امل�ؤ�س�سة  ،على �أن يقدم طلب بذلك
للمدير العام وفق النموذج الذي تعده امل�ؤ�س�سة لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 57
يجـ ــوز ان�سحـ ــاب أ�ح ــد ال�شرك ــاء فـي عقد الإيجار �أو تنازل ــه عن حقوق ــه لل�شرك ــاء الآخريــن
�أو ل�شركاء جدد � ،شريطة تقدمي �شهادة براءة ذمة وفق النموذج املعد لذلك .
املــادة ( ) 58
للم�ستثمر بيع كامل املن�ش�آت والتجهيزات الفنية التي �أقامها على الأرا�ضي امل�ست�أجرة ،
على �أن يقدم طلب بذلك للمدير العام وفق النموذج الذي تعده امل�ؤ�س�سة لهذا الغر�ض ،
ومبراعاة ال�شروط والإجراءات الآتية :
1 -1م�ضــي ع ــام على إ�بــرام عقد الإيجــار فـي املنطق ــة  ،و�أن تكون الأرا�ضي امل�ست أ�جــرة
قد مت جتهيزها وفقا لل�شروط واملوا�صفات الفنية املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
-1201-

2 -2تقدمي �شهادة براءة ذمة وفق النموذج املعد لذلك .
�3 -3إلغاء الرتخي�ص للم�ستثمر البائع .
4 -4توقيع عقد �إيجار جديد �أو اتفاقية ا�ستثمار بني املنطقة وامل�ستثمر اجلديد للفرتة
املتبقية من العقد .
5 -5ح�صول امل�ستثمر اجلديد على الرتخي�ص الالزم قبل مزاولة الن�شاط اال�ستثماري .
املــادة ( ) 59
يجوز للم�ؤ�س�سة �إنهاء عقــد الإيج ــار �إذا �أخل امل�ستثمر بالتزاماته الواردة فـيه  ،كما يجوز
للم�ؤ�س�ســة �إنهــاء عقد الإيجار �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامـ ــة ذلك دون الإخ ــالل بحقـ ــوق
امل�ستثمر .
املــادة ( ) 60
ينتهي عقد الإيجار فـي حال عدم مبا�شرة امل�ستثمر �أعمال البناء والت�شييد وجتهيز املوقع
خــالل (� )6ستــة �أ�شهــر بعــد ح�صولــه علــى املوافقــات والت�صاريــح الالزمــة لــذلك � ،أو ع ــدم
ح�صوله على موافقة وت�صاريح اجلهات الأخرى خالل مدة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
�سريانه دون �إبداء �أ�سباب مقبولة  ،ويجوز جتديد هذه املدة ملدة ثانية بقرار من املدير
العام وملدة ثالثة بقرار من اللجنة �أو اللجنة العليا بح�سب الأحوال  ،وال ي�ستحق امل�ستثمر
فـي هذه احلالة �أي تعوي�ضات من امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 61
يلتـ ــزم امل�ستثمــر ف ــور انته ــاء عقد الإيج ــار  ،برد الأر�ض �أو املن�شـ ـ�آت امل�ؤج ــرة  ،وت�سليمه ــا
�إىل امل�ؤ�س�سة  ،بذات حالتها الأ�صلية  ،وخالية من �أي حقوق عليها .
كما يلتزم ب�إزالة كافة املباين واملن�ش�آت التي �أقامها  ،و�أي خملفات �أو نفايات موجودة بها ،
وذلك ما مل يتم االتفاق على غري ذلك .
املــادة ( ) 62
فـي حالة �إخالل امل�ستثمر بالتزامه ب�إخالء الأر�ض �أو املن�ش�آت امل�ست�أجرة من جميع املحتويات
خالل ( )90ت�سعني يوما من تاريخ �إنهاء �أو انتهاء عقد الإيجار  ،فللمدير العام �أن يتخذ
�أحد الإجراءات الآتية :
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1 -1الإخالء على نفقة امل�ستثمر  ،وتخزين املحتويات فـي مكان منا�سب مع فر�ض
ر�س ــوم تخزي ــن على امل�ستثم ــر  ،وال تكــون املنطق ــة م�س�ؤول ــة عــن �أي �ضــرر �أو تلــف
�أو نق�ص يلحق بتلك املحتويات من جراء عملية الإخالء .
2 -2بيع املحتويات فـي الأر�ض �أو املحل امل�ست�أجر  ،وذلك وفقا ل�ضوابط بيع الب�ضائع
باملزاد العلني باملنطقة .
�3 -3إتالف املحتويات فـي حالة تعذر بيعها �أو عدم جدوى البيع  ،وذلك وفقا ل�ضوابط
�إتالف الب�ضائع باملنطقة .
املــادة ( ) 63
فـي حالة �إخالل امل�ستثمر بالتزامه ب�إزالة املباين واملن�ش�آت التي �أقامها خالل ( )90ت�سعني
يوما من تاريخ �إنهاء �أو انتهاء عقد الإيجار  ،وعدم رغبة امل�ؤ�س�سة فـي متلكها  ،فللمدير
العام �أن يتخذ �أحد الإجراءين الآتيني :
1 -1بيع املباين واملن�ش�آت باملزاد العلني وفقا ل�ضوابط بيع الب�ضائع باملنطقة املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة  ،مع �إلزام امل�شرتي توقيع عقد �إيجار على م�ساحة الأر�ض
املقام عليها املباين واملن�ش�آت .
�2 -2إزالـ ــة املبان ــي واملن�شـ ـ�آت فـي حال ــة تع ــذر بيعه ــا �أو ع ــدم جــدوى البيــع  ،والرج ــوع
على امل�ستثمر بكافة النفقات املرتتبة على ذلك .
املــادة ( ) 64
فـي حال ــة رغب ــة امل�ؤ�س�س ــة فـي مت ــلك املباين �أو املن�شـ ـ�آت املقام ــة علــى الأر�ض امل�ست أ�ج ــرة ،
يجب عليها اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�شرائها وفقا لل�ضوابط والإجراءات الإدارية واملالية
املعمول بها فـي امل�ؤ�س�سة  ،وذلك مع مراعاة ما ي�أتي :
 - 1قيــام الدائــرة املخت�صــة ب إ�ع ــداد تقري ــر فني يت�ضمن و�صف ــا دقيقــا لهــذه املبان ــي
واملن�ش�آت  ،ومنافع وعوائد متلكها .
 - 2موافقة املجل�س على عملية ال�شراء .
 - 3ت�شكيل جلنة من املخت�صني بامل�ؤ�س�سة بقرار من الرئي�س التنفـيذي  ،وذلك لتقييم
تلك املباين واملن�ش�آت  ،ويجوز للجنة �أن ت�ستعني باخلرباء واملتخ�ص�صني لأغرا�ض
عملية التقييم �إذا اقت�ضت احلاجة ذلك .
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 - 4يتم �إخطار امل�ستثمر �أو ممثله القانوين كتابيا بالقيمة التقديرية للمباين واملن�ش�آت .
وفـي حالة قبوله القيمة التقديرية �أو عدم اعرتا�ضه عليها خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم
عمل ت�ستكمل الإجراءات الالزمة فـي هذا ال�ش�أن  ،و�إال كان للم�ؤ�س�سة فـي حالة اعرتا�ضه
على القيمة التقديرية وعدم جدوى البيع اتخاذ الإجراءات الالزمة لإزالة املباين واملن�ش�آت
على نفقة امل�ستثمر .
املــادة ( ) 65
ف ــي حال ــة �إخ ـ ــالل امل�ستثمـ ـ ــر بالتزام ــه ب�إزال ــة املخلف ــات والنفايـ ــات املوج ـ ــودة ف ــي الأر�ض
�أو املن�ش�آت امل�ست�أجرة خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إنهاء �أو انتهاء عقد الإيجار  ،فللمدير
العام �أن ي�أمر ب�إزالتها على نفقة امل�ستثمر  ،وذلك دون الإخالل بحق امل�ؤ�س�سة فـي الرجوع
عليه بكافة النفقات التي تكبدتها من جراء ذلك .
املــادة ( ) 66
للم�ؤ�س�سة احلق فـي ا�ستيفاء كامل م�ستحقاتها املالية جتاه امل�ستثمر من ثمن حمتويات
الأر�ض امل�ست�أجرة واملباين �أو املن�ش�آت املقامة بها  ،وفـي حالة زيادة الثمن عن هذه امل�ستحقات
يودع الباقي فـي ح�ساب امل�ؤ�س�سة ل�صالح امل�ستثمر  ،وفـي حالة عدم كفاية الثمن ل�سداد تلك
امل�ستحقات تتم املطالبة بها وفقا للإجراءات القانونية املتبعة لتح�صيل احلقوق املالية
للم�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 67
ت�سري �أحكام هذا الف�صل على امل�ستثمر امل�ست�أجر من م�ستثمر �آخر  ،وذلك مبا ال يتعار�ض
مع حقوقه والتزاماته املن�صو�ص عليها فـي العقد املربم مع امل�ستثمر امل�ؤجر له .
املــادة ( ) 68
يجوز للم�ؤ�س�سة  -بقرار من املدير العام  ،بناء على تو�صية اللجنة � -سحب جزء من الأر�ض
امل�ؤجرة للم�ستثمر فـي حال عدم ا�ستغالل �أكرث من ( )%50خم�سني باملائة من م�ساحتها
الإجمالية خالل ( )5خم�س �سنوات من تاريخ البدء فـي مزاولة الن�شاط .
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الف�صــل اخلامـــ�س
تطويـــر املنطقـــة
املــادة ( ) 69
للم�ؤ�س�سة التعاقد مع مطور �أو �أكرث  ،ممن تتوافر فـيهم الأهلية والكفاءة الفنية واملالية
والإدارية  ،لتطوير املنطقة �أو جزء منها  ،وفقا التفاقيات ا�ستثمار  ،وي�شمل التطوير كافة
�أعمال البنية الأ�سا�سية والفوقية  ،وعمليات الإدارة والت�شغيل  ،ومنها :
1 -1تنفـيذ الطرق و�شبكات املياه والهاتف والكهرباء وال�صرف ال�صحي وت�صريف مياه
الأمطار  ،وكافة الأعمال املطلوبة لتنمية �أي منطقة �أو جزء من املنطقة .
�2 -2إن�شاء املجمعات ال�سكنية والعمالية باملنطقة .
�3 -3إن�شاء الفنادق واملنتجعات ال�سياحية خلدمة ال�شركات امل�ستثمرة .
�4 -4إن�شاء وتنفـيذ م�شاريع اخلدمات اللوج�ستية .
�5 -5إن�ش ــاء حمطــات توليــد الكهربــاء وحتلية امليــاه وحفر الآبـار وحمطـات التنقيـة ،
على �أن تكون خدمات هذه امل�شاريع ح�صريا خلدمة املناطق التابعة للم�ؤ�س�سة ،
وبالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص .
�6 -6إدارة �أو ت�شغيل �أي خدمات �أو مرافق داخل املنطقة .
� 7 -7إن�شاء �أي مرافق �أخرى حتددها اللجنة العليا لال�ستثمار .
ويتولــى املطــور و�ضــع خطــة التطوي ــر والربنام ــج الزمني الالزم لتنفـيذهــا  ،وذلك بعــد
موافقة امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 70
تن�ش�أ بامل�ؤ�س�سة جلنة ت�سمى "اللجنة العليا لال�ستثمار" برئا�سة الرئي�س التنفـيذي  ،وع�ضوية
�أربعة من كبار موظفـي امل�ؤ�س�سة  ،وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء اللجنة قرار من املجل�س  ،على
�أن يحدد القرار مقرر اللجنة من موظفـي امل�ؤ�س�سة  ،كما يحدد القرار نظام عمل اللجنة .
وتتوىل اللجنة العليا البت فـي طلبات اال�ستثمار املقدمة من املطورين  ،وطلبات اال�ستثمار
التي تزيد م�ساحة الأر�ض املطلوب ا�ستثمارها على ( )100000مائة �ألف مرت مربع .
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املــادة ( ) 71
ال يج ــوز للمطور التن ــازل عن كل �أو جزء من حقوقه والتزامات ــه املتعلقة بتطوير منطقة
�أو جزء منها جلهة �أخرى �إال بعد موافقة امل�ؤ�س�سة كتابيا على ذلك  ،وفقا للنموذج املعد
لهذا الغر�ض � ،شريطة ا�ستيفاء املتنازل �إليه لل�شروط املطلوبة العتماده كمطور  ،وبعد
�سداد ر�سم بن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من قيمة العقد املربم بني املطور واملتنازل له .
ويجب على املتنازل �إليه التقدم �إىل امل�ؤ�س�سة بطلب احل�صول على ترخي�ص تطوير  ،يتم
احل�صول عليه طبقا للقواعد والإجراءات املتبعة فـي درا�سة طلبات املطورين املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 72
تقوم الدائرة املخت�صة بت�أهيل املطورين م�سبقا  ،وذلك من خالل الآتي :
1 -1ا إلعــالن عن املناط ــق وامل�شاري ــع التي ترغب امل�ؤ�س�س ــة فـي ا�ستثمارها فـي و�سائــل
ا إلعــالم املحليــة �أو العاملية  ،ودعوة املطورين للت�أهيل امل�سبــق بنــاء علــى املعاييــر
الآتية :
أ�  -ال�سرية الذاتية للمطور .
ب  -املقدرة املالية .
ج  -اخلربات الفنية .
2 -2مراجعـ ــة املعلوم ــات املقدم ــة م ــن املطوريــن وتطبيـق املعاييــر املذكــورة فـي البن ــد
رقم ( )1من هـذه املــادة  ،لت�صنيف املطورين ورفع التو�صيـات �إىل اللجنـة العليـا ،
ومن ثم دعوتهم لتقدمي عرو�ضهم املالية التناف�سية .
وللدائرة اال�ستعانة مبن تراه من ذوي االخت�صا�ص لعملية الت�أهيل امل�سبق .
املــادة ( ) 73
على الدائرة املخت�صة �أن تقوم بتحديد الفر�ص اال�ستثمارية التي من املمكن ت�سويقها
للمطورين  ،ويتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا .
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املــادة ( ) 74
فـي حال تقدم مطور مب�شروع غري مدرج من �ضمن الفر�ص اال�ستثمارية التي تروج لها
امل�ؤ�س�سة �أو تعمل عليها لطرحها كفر�ص ا�ستثمارية  ،يتم درا�سة الطلب وت�أهيل املطور وفقا
لأحكام هذه الالئحة  ،وفـي حال ثبوت ت�أهيله وجدوى امل�شروع الذي تقدم به يتم �إبرام
اتفاقية ا�ستثمار معه دون احلاجة للإعالن للمناف�سة عنها .
املــادة ( ) 75
يجوز للجنة العليا �أن متنح ال�شركات التي تكون مملوكة للم�ؤ�س�سة �أو م�شاركة بها ب�شكل
مبا�شر تطوير �أي منطقة دون احلاجة للإعالن عنها .
املــادة ( ) 76
يجب �أن تت�ضمن اتفاقية اال�ستثمار املربمة بني امل�ؤ�س�سة واملطور ب�صورة خا�صة ما ي�أتي :
1 -1حتديد موقع وم�ساحة الأر�ض حمل التطوير  ،و�صفة ا�ستعمالها .
2 -2حتديد قيمة الإيجار �أومقابل حق االنتفاع للأرا�ضي واملن�ش�آت � ،أو �أي مقابل مايل
�آخر طبقا لأحكام االتفاقية .
3 -3ال�ضمان املايل املقدم من املطور .
 4 -4حتديد مدة التطوير  ،والربنامج الزمني لإقامة امل�شروع .
5 -5و�صف امل�شروع  ،ومكوناته املختلفة  ،ومراحل تنفـيذه .
6 -6حتديد حقوق والتزامات طرفـي االتفاقية .
7 -7معايري الأداء املطلوب من املطور االلتزام بها .
8 -8حقوق والتزامات املطورين الفرعيني فـي املنطقة .
9 -9اجلزاءات املرتتبة على املطور فـي حالة إ�خــالله بالتزاماته .
�10 10آلية ت�سوية النزاع ـ ــات .
�11 11أي التزامات �أو �شروط �أخرى وحقوق ح�صرية يتم منحها للمطور وكيفـية تنظيم
هذه احلقوق .
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�12 12أحكام و�شروط ا�سرتداد امل�ؤ�س�سة للمنطقة حمل اتفاقية اال�ستثمار  ،فـي حال
ارتكاب املطور للمخالفات املحددة فـي االتفاقية .
13 13حاالت و�شروط �إنهاء االتفاقية .
املــادة ( ) 77
يكون احلد الأق�صى ملدة اتفاقية اال�ستثمار على النحو الآتي :
 )99(1 -1ت�سع وت�سعون �سنة �إذا كانت اتفاقية اال�ستثمار تتعلق ب�إن�شاء و�إدارة وت�شغيل
املنطقة �أو جزء منها �أو لتنفـيذ بنية �أ�سا�سية �أو علوية �أو مرافق عامة  ،على �أن
تت�ضمن اتفاقية اال�ستثمار �أحكام عقد االنتفاع طبقا لأحكام هذه الالئحة .
 )25(2 -2خمــ�س وع�شــرون �سنــة �إذا كانــت اتفاقيــة اال�ستثمار تتعل ــق بـ ـ�إدارة �أو ت�شغي ــل
املنطقة �أو جزء منها .
املــادة ( ) 78
تكون للمطور احلقوق الآتية :
1 -1تطوير كل �أو جزء من املنطقة املحددة وفق خطة التطوير املعتمدة من امل�ؤ�س�سة
واملحددة عند �إبرام اتفاقية اال�ستثمار بني املطور  ،وامل�ؤ�س�سة .
2 -2تقدمي خدمة �أو �أكرث فـي كل �أو جزء من املنطقة املحددة وفقا مل�ستوى اخلدمات
املطلوب تقدميها املو�ضحة فـي خطة التطوير املعتمدة لتلك املنطقة .
3 -3ت�أجري الأر�ض داخل املنطقة املحددة ملزاولة الأن�شطة امل�سموح بها فـي املنطقة .
4 -4حتديد وحت�صيل مبالغ الإيجارات �أو �أي مبالغ مالية �أخرى معتمدة من امل�ؤ�س�سة .
5 -5ت�سويق �أرا�ضي املنطقة املحددة �إىل العمالء داخل ال�سلطنة  ،وخارجها ال�ستخدامها
فـي مزاولة الأن�شطة امل�سموح بها فـي املنطقة .
6 -6و�ضع القواعد والإجراءات لتطوير وت�شغيل املنطقة املحددة على �أن تعتمد هذه
القواعد والإجراءات من امل�ؤ�س�سة .
7 -7التعاقد مع جهات م�ؤهلة لتوفـري اخلدمات فـي املنطقة .
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املــادة ( ) 79
يلت ــزم املط ــور بالآت ــي :
1 -1الت أ�ك ــد مــن تقي ــد امل�ستثمريــن و�أ�صحاب الرتاخيــ�ص لدي ــه بالنظ ــم وا إلج ــراءات
املتبعة بامل�ؤ�س�سة .
2 -2توفـري اخلدمات املن�صو�ص عليها فـي اتفاقية اال�ستثمار للم�ستفـيدين والتي وافق
املطور على تزويدهم بها ب�صورة متوافقة مع خطة التطوير .
3 -3ال�سماح ملوظفـي امل�ؤ�س�سة بدخول املنطقة املحددة للت�أكد من �أن املطور يزاول
ن�شاطه وفقا ل�شروط الرتخي�ص واتفاقية اال�ستثمار .
املــادة ( ) 80
يتوىل املطور � ،إعداد املخطط العام للمنطقة حمل اتفاقية اال�ستثمار  ،ويتكون املخطط
العام من املخططات التنظيمية بجميع م�ستوياتها على النحو الآتي :
1 -1خمطط امل�سح التف�صيلي للموقع .
2 -2املخطط التنظيمي العام (. )master plan
3 -3املخطط التنظيمي التف�صيلي (. ) detailed master plan
4 -4اجلدول الزمني للتنفـيذ .
ويكون ذلك خالل فرتة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �إبرام اتفاقية اال�ستثمار  ،ويجوز متديدها
لفرتة مماثلة بقرار اللجنة العليا .
املــادة ( ) 81
يراعى فـي املخططات التنظيمية امل�شار �إليها فـي املــادة ( ) 80من هذه الالئحة ما ي�أتي :
�	- 1أن تكون وفقا لر�ؤية امل�ؤ�س�سة واملعايري التخطيطية املعتمدة منها  ،و�أن يتم �إعدادها
من قبل �شركات ومكاتب هند�سية وا�ست�شارية متخ�ص�صة وم�ؤهلة  ،ومرخ�ص لها
بالعمل فـي ال�سلطنة .
� -2أن يتم �إعدادها وفقا لنظام املعلومات اجلغرافـية ( ، )GISونظام الر�سم الهند�سي
(الأوتوك ـ ــاد)  ،وبا�ستخـ ــدام نظـ ـ ــام الإحداثيـ ــات اجلغرافـي املعتمـ ــد فـي ال�سلطنـ ــة
( ، )WGS84وعلى �شكل خرائط ورقية  ،ورقمية .
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� - 3أن يت ــم �إعداده ــا مبـ ــا يتفق ودرا�سة تقييم الأثـ ــر البيئ ــي والت�شريعـ ــات ال�ساريـ ــة
فـي املنطقة .
 - 4مراعاة اال�شرتاطات الفنية للمباين وغريها من املوا�صفات املقررة  ،والتي ي�صدر
بها قرار من الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 82
يجب �أن ي�شتمل خمطط امل�سح التف�صيلي للموقع على ما ي�أتي :
1 -1الو�صف التف�صيلي للموقع من حيث الطبيعة الطبوغرافـية والهيدرولوجية
واخل�صائ�ص اجليوفـيزيائية للرتبة  ،وخ�صائ�صه املكانية .
2 -2الو�صف التف�صيلي لعالقة املوقع مع حميطه  ،وبيان خدمات البنية الأ�سا�سية
اخلارجية مبا فـيها الطرق وخطوط تزويد وتوزيع املياه والكهرباء واالت�صاالت
و�شبكة ال�صرف ال�صحي  ،وقنوات ت�صريف املياه و�شبكة االت�صاالت الأر�ضية .
3 -3خريط ــة تب ــني احلــدود اخلارجيــة للموقــع  ،وخطوط ــه الكنتوريــة  ،ونقــاط ربطــه
الرئي�سي ــة مع �شبكــات البني ــة الأ�سا�سية ومراف ــق تزويده ــا اخلارج ــي  ،ومن�س ــوب
الطريق عند املدخل .
املــادة ( ) 83
يتوىل املطور القيام بجميع الأعمال والدرا�سات الالزمة لإعداد خمطط امل�سح التف�صيلي
للموقع  ،على �أن تقدم له امل�ؤ�س�سة البيانات واملعلومات الالزمة  ،وت�سهل له �إجراءات دخول
املوقع .
املــادة ( ) 84
يجب على املطور تقدمي خمطط امل�سح التف�صيلي للموقع �إىل امل�ؤ�س�سة خالل التاريخ
املحدد من قبل اللجنة العليا .
وعلى امل�ؤ�س�سة �إ�صدار قرارها ب�ش�أنه خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ ت�سلم التقرير ،
ويعد م�ضي املدة املذكورة دون البت فـيه قرارا بالقبول .
وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
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املــادة ( ) 85
بعد املوافقة على خمطط امل�سح التف�صيلي للموقع  ،يتوىل املطور �إعداد خمطط التنظيم
العام للموقع  ،والذي يجب �أن ي�شتمل على ما ي�أتي :
1 -1خمطط ال�ستعماالت الأرا�ضي املختلفة  ،ويراعى فـيه حتديد املواقع وامل�ساحات
واملم ــرات الت ــي يت ــم تخ�صي�صه ــا واالحتف ــاظ بهــا لغايــات اال�ستخدام امل�شرتك ،
مبـا فــي ذلك الطــرق مب�ستوياتهــا التنظيمية املختلفة  ،وممــرات امل�شــاة ومواقــف
املركب ــات بفئاتهـا املختلفــة  ،واملراف ــق العامــة  ،وممــرات �شبكــات البنيـ ــة الأ�سا�سيــة
( الرئي�سي ـ ـ ـ ــة والفرعيـ ـ ـ ــة )  ،والفراغـ ـ ـ ــات احل�ضريـ ـ ـ ــة  ،وامل�ساح ـ ــات اخل�ض ـ ـ ــراء ،
ودور العب ــادة  ،ومراك ــز اخلدم ــات االجتماعي ــة .
2 -2حتديـ ـ ــد املواق ـ ـ ــع وامل�ساح ـ ـ ــات املخ�ص�صة لال�ستعم ـ ـ ــاالت االقت�صادي ـ ــة املختلفـ ـ ـ ـ ــة
مبـ ــا فـي ذلك املناطـ ـ ــق املخ�ص�صــة لال�ستخ ـ ـ ــدام ال�سكن ــي  ،والتجـ ــاري  ،وال�سكنـ ــي
التجــاري  ،واملكتبــي  ،وال�سياحــي  ،والتخزين ــي  ،وال�صناع ــي .
3 -3حتديد الن�سبة املئوية لكل من اال�ستخدامات املذكورة فـي البند ( )1من هذه املــادة ،
مقارنة بامل�ساحة الإجمالية للموقع .
املــادة ( ) 86
على امل�ؤ�س�سة �إ�صدار قرارها ب�ش�أن املخطط التنظيمي العام خالل ( )30ثالثني يوم عمل
من تاريخ ت�سلم املخطط  ،ويعد م�ضي املدة املذكورة دون البت فـيه قرارا بالقبول .
وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 87
فـي حال املوافقة على خمطط التنظيم العام  ،يتوىل املطور �إعداد املخطط التف�صيلي
للأرا�ض ــي  ،ويجــب �أن يت�ضمــن أ�حــكام و�شــروط التنظيــم والإع ــمار ب�شكل حم ــدد ومف�صــل
لكل قطعة �أر�ض على حدة  ،وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�1 -1إحداثيـ ــات قط ــع الأرا�ض ــي  ،وف ــق نظــام الإحداثيــات اجلغراف ــي املعتم ــد  ،وم�ساحــة
كل قطعة و�أبعاد واجهاتها الأربع .
2 -2نوع ا�ستعمال كل قطعة �أر�ض باملخطط .
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3من�سوب البناء مقارنة مبن�سوب الطريق الذي ي�ؤدي �إىل القطعة  ،وحماور ونقاط
الربط مع �شبكة الطرق املحيطة و�شبكات البنية الأ�سا�سية التي تخدمها .
4احلد الأعلى للن�سبة املئوية والن�سبة الطابقية للبناء  ،واحلد الأق�صى لالرتفاع ،
واحلد الأدنى لالرتدادات اجلانبية  ،والأمامية  ،واخللفـية .
5م�ساحة مواقف املركبات بفئاتها املختلفة  ،حمددة على �أ�سا�س م�ساحة البناء ،
وطبيعة ا�ستعماله .
6القيود اخلا�صة بالهوية والطراز املعماري الذي يحدد املظهر اخلارجي للمباين
والأ�سوار  ،وموا�صفات املواد امل�ستعملة  ،و�ألوانها  ،وا�شرتاطات تن�سيق املوقع .
املــادة ( ) 88

يجب على املطور تقدمي املخططات التنظيمية التف�صيلية �إىل امل�ؤ�س�سة خالل امليعاد املتفق
عليه فـي الربنامج الزمني الوارد فـي خطة تطوير املنطقة .
ويجب على امل�ؤ�س�سة البت باعتماد املخطط التنظيمي التف�صيلي خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ ت�سلم املخطط  ،ويعد م�ضي املدة املذكورة دون البت فـيه قرارا بالقبول .
وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 89
يجوز للم�ؤ�س�سة خالل فرتة التنفـيذ املوافقة على تعديل خمطط التنظيم العام �أو املخطط
التف�صيلي للمنطقة  ،وذلك بناء على طلب املطور  .ويجب �أن يت�ضمن الطلب امل�شار �إليه
حتديــد العنا�صــر التي يطــر�أ عليهــا التعدي ــل  ،والتعدي ــالت التي تطر أ� على خطة العمل
والربنامج الزمني لتنفـيذ م�شروع التطوير مبراحله املختلفة .
الف�صـل ال�ســـاد�س
�أعمــال البنــاء فـي املنطقــة
املــادة ( ) 90
ال يج ــوز لأي مق ــاول مزاول ــة �أعم ــال البن ــاء فـي املنطق ــة �إال ب ــعد احل�ص ــول علــى ت�صري ــح
من الدائرة املخت�صة وفقا لهذه الالئحة وال�ضوابط التي ت�صدرها املنطقة .
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املــادة ( ) 91
يجب على املقاول قبل مبا�شرة العمل باملنطقة احل�صول على الت�صاريح الالزمة للعاملني
لديه .
املــادة ( ) 92
ال يج ــوز �إقامــة �أي �أعمال ب ــناء �أو �إن�شاءات فـي املنطق ــة �أو تو�سعتها �أو �إجراء �أي تعديالت
عليها � ،إال بع ــد احل�ص ــول على ترخي ــ�ص من الدائرة املخت�صة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 93
يقــدم طلـب احل�صــول على ترخي�ص �أعمال البناء �أو الإن�شاءات �أو التو�سعات �أو �إجراء �أي
تعديالت عليها �إىل الدائرة املخت�صة علــى النموذج املعـد لهذا الغــر�ض  ،مرفقا به �أ�صول
وثائق وخمططات البناء  ،وغريها من امل�ستندات التي يحددها النموذج  ،وما يفـيد �سداد
الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 94
يج ــب �أن تكـ ــون خمططـ ــات البناء املرفقة بطلب الرتخي ــ�ص  ،معتمـ ــدة من قبـل �شركـ ــة
�أو مكتب هند�سي مرخ�ص له بالعمل فـي ال�سلطنة  ،وم�صادقا عليها من قبل الهيئة العامة
للدفاع املدين والإ�سعاف .
املــادة ( ) 95
يجـ ــب �أن تلت ـ ــزم خمطط ـ ــات البنـ ــاء باملخط ـ ــطات التنظيمي ـ ــة مب�ستوياتهـ ـ ــا املختلف ـ ـ ــة ،
واال�شرتاطات املعمارية والفنية للمباين  ،وغريها من املوا�صفات املقررة  ،والتي ي�صدر بها
قرار من الرئي�س التنفـيذي  ،وعلى ذوي ال�ش�أن تقدمي ملخ�ص تنفـيذي يبني مدى توافق
الت�صاميم مع اال�شرتاطـ ــات املطلوبــة  ،والتزامها بالن�سب والأرقــام املعياريــة الــواردة فـي
املخط ــطات التنظيمية املقررة .
املــادة ( ) 96
تتول ــى الدائ ــرة املخت�ص ـ ــة درا�سـ ــة طل ـ ــب ترخيـ ــ�ص �أعم ـ ــال البن ــاء والبـ ــت فـيـ ــه باملوافق ـ ــة
�أو الرف�ض  ،وذلك خ ــالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا امل�ستندات
املطلوبة .
وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
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املــادة ( ) 97
يكون ترخي�ص البن ــاء �ساري املفعول ملــدة (� )1سنة واحــدة قابلة للتجديد مل ــدة �أو مدد
أ�خــرى بقرار من مدير الدائرة املخت�صة  ،بناء على طلب يقدم من طالب الرتخي�ص
مرفقا به ما يفـيد �سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 98
يجـ ــب عل ـ ــى املرخ ـ ــ�ص لـ ـ ــه ب�أعمال البنـ ـ ــاء تعي ـ ــني �شركـ ــة �أو مكتـ ــب هند�ســي مرخــ�ص
لـ ــه بالعمـل فـي ال�سلطنة  ،وذلك للإ�ش ـ ــراف علـ ـ ــى تنفـيذ �أعمال البناء  ،و�ضمان االلتزام
مبخططات الرتخي�ص وا�شرتاطات البناء املقررة .
املــادة ( ) 99
يجب على املرخ�ص له احل�صول على موافقة الدائرة املخت�صة على تعيني املقاول �أو املكتب
الهند�سي الذي �سينفذ �أعمال الإن�شاءات باملنطقة  ،ويحق للدائرة رف�ض �أي مقاول �أو مكتب
هند�سي �سبق �أن �سجلت بحقه خمالفات فـي املنطقة  ،مع مراعاة بيان �سبب الرف�ض .
املــادة ( ) 100
ال يج ــوز القيـ ــام بالأعم ــال الآتي ــة �إال بعـ ــد احل�صـ ــول عل ــى موافقـ ــة الدائـ ــرة املخت�صـ ــة ،
وفقا لل�شروط والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س التنفـيذي :
1 -1احلفر فـي الطريق العام �أو فـي حرمه لتو�صيل خدمات البنية الأ�سا�سية للم�شروع .
2 -2احلفر خارج حدود الأر�ض املرخ�ص باالنتفاع بها .
املــادة ( ) 101
يحــظر ت ــرك خملفات الــردم ومــواد البنــاء � ،أو التخل ــ�ص منها فـي غيـ ــر املواق ــع املخ�ص�ص ــة
لذلك  ،والتي حتددها املنطقة .
املــادة ( ) 102
فـي حال خمالفــة حك ــم املادت ــني (  ) 101 ، 100م ــن هذه الالئحـ ــة  ،يكون للمنطقة اتخـ ــاذ
أ�ح ــد الإجراءين الآتيني :
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� - 1إلزام املخالف ب�إزالة �أ�سباب املخالفة  ،و�إعادة احلال �إىل ما كان عليه  ،وذلك خالل
الأجل الذي حتدده له .
� - 2إزالة �أ�سبـ ـ ــاب املخالف ــة  ،و�إع ــادة احل ــال �إىل م ــا كـ ــان عليه علـ ــى نفقـ ــة املخالـ ـ ــف ،
مع حتميله كافة النفقات التي تكبدتها املنطقة فـي �سبيل ذلك .
املــادة ( ) 103
يجب على ذوي ال�ش�أن التوقف فورا عن �أعمال البناء �أو الإن�شاءات �أو احلفر  ،فـي حال
العثور على �آثار �أو معامل �أثرية فـي املوقع  ،مع �إخطار املنطقة فورا بذلك .
املــادة ( ) 104
عل ــى املرخ�ص له  -عق ــب االنته ــاء من �أعم ـ ــال البن ــاء  -احل�صول على �شهادة �إمتام البن ــاء
من الدائرة املخت�صة  ،ويقدم طلب احل�صول على ال�شهادة على النموذج املعد لذلك  ،مرفقا
به تقرير من ال�شركة �أو املكتب الهند�سي امل�شرف على تنفـيذ �أعمال البناء ي�ؤكد االلتزام
ب�شروط الرتخي�ص وغريهـا من ال�شــروط واملوا�صفات التي تكون الدائرة قد حددتهــا لــه ،
وتتعلــق ب�صفة ا�ستخدام املبنى � ،أو طبيعة الن�شاط االقت�صادي املزمع مزاولته فـيه .
ويجوز للمنطقة ا�ستيفاء ما تراه الزما من م�ستندات وبيانات  ،و�إجراء ما يلزم من معاينات
للبت فـي الطلب املذكور .
وال يجوز �إ�شغال �أي مبنى �إال بعد احل�صول على ال�شهادة املذكورة .
املــادة ( ) 105
تتول ــى الدائرة املخت�صة درا�ســة طل ــب احل�ص ــول على �شهادة �إمتـام البناء والب ــت فـيه
خ ــالل مدة ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ ا�ستيفائه كافة امل�ستندات والبيانات
واملعاينات املطلوبة  ،ويعد م�ضي املدة املذكورة دون البت فـي الطلب قرارا بالقبول .
وفـي حالة رف�ض الطلب يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 106
يخطر مقدم طلب احل�صول على �شهادة �إمتام البناء بالقرار ال�صادر ب�ش�أنه على العنوان
املـدون بالطلـب خالل ( )5خم�سة �أيام عمل .
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الف�صــل ال�سابـــع
البيــع باملـــزاد العلنــي
املــادة ( ) 107
يجوز للمدير العام  -بناء على تو�صية الدائرة املخت�صة � -أن ي�صدر قرارا ببيع الب�ضائع
الآتية باملزاد العلني :
1 -1الب�ضائع املخزنة بالأرا�ضي واملن�ش�آت امل�ست�أجرة  ،والتي مت �إنهاء عقود �إيجارها ،
ومل يقم مالكوها بنقلها وتخزينها ب�أماكن �أخرى خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
ف�سخ عقد الإيجار .
2 -2الب�ضائع التي �أ�صبحت ت�شكل خطرا على الب�ضائع املخزنة بجوارها �أو م�ضرة
بال�صحة العامة �أو البيئة �أو املن�ش�آت املخزنة بها  ،وذلك فـي حال عدم قيام مالكها
ب�إخراجها من املنطقة خالل فرتة حتدد ح�سب درجة اخلطورة  ،ويتم �إ�شعار
مالكها خطيا بذلك  ،ويقت�صر البيع فـي هذه احلالة على الب�ضائع التي تثبت
�إمكانية ا�ستخدامها �أو اال�ستفادة منها .
3 -3الب�ضائع القابلة للتلف  ،وذلك فـي حال عدم قيام مالكها ب�إخراجها من املنطقة
خالل فرتة حتدد ح�سب درجة قابليتها للتلف .
 4 -4الب�ضائع التي ال يعرف �أ�صحابها  ،وفـي هذه احلالة يتم ت�سجيل ثمن بيع تلك
الب�ضائع بح�ساب الإيرادات اخلا�صة باملنطقة .
املــادة ( ) 108
ت�شكل بقرار من املدير العام جلنة لبيع الب�ضائع باملزاد العلني من ثالثة موظفـني برئا�سة
�أحد موظفـي املنطقة ممن يحملون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية  ،على �أن يحدد القرار
مقررا للجنة يتوىل القيام بالإعداد والتجهيز لكافة �أعمال اللجنة  ،و�إخطار ذوي ال�ش�أن
بقراراتها .

-1216-

املــادة ( ) 109
يكون للجنة البيع باملزاد العلني املهام الآتية :
1 -1املوافقة على بيع الب�ضائع فـي حال كان �أعلى ثمن مقدم من املتزايدين ي�ساوي ،
�أو يزيد على القيمة التقديرية للب�ضائع .
�2 -2إرجاء عملية البيع ملرة واحدة فـي حال كان �أعلى ثمن مقدم من املتزايدين �أقل
من القيمة التقديرية للب�ضائع  ،وعند طرح الب�ضائع للبيع باملزاد العلني ملرة
ثانية يجوز للجنة البيع �أن توافق على البيع �سواء كان �أعلى ثمن مقدم للب�ضائع
يزيد � ،أو يقل عن قيمتها التقديرية .
3 -3بيع الب�ضائع من املرة الأوىل على الرغم من �أن �أعلى ثمن مقدم للب�ضائع �أقل
من قيمتها التقديرية  ،وذلك فـي حال عدم �إمكانية ت�أجيل البيع باملزاد العلني
لظروف الب�ضائع  ،بعد موافقة املدير العام .
املــادة ( ) 110
يتم بيع الب�ضائع باملزاد العلني وفقا للإجراءات الآتية :
1 -1تقوم الدائرة املخت�صة ب�إعداد ك�شوف بالب�ضائع املحدد بيعها .
2 -2يرفق بهذه الك�شوف بيان بالقيمة التقديرية للب�ضائع  ،وقيمة امل�ستحقات املالية
للمنطقة  ،و�سبب البيع  ،وو�صف كامل للب�ضائع من حيث النوع والعدد والكمية .
وللدائرة املخت�صة اال�ستعانة مبن تراه لأغرا�ض تقدير قيمة الب�ضاعة .
3 -3ترف ــع الدائ ــرة املخت�صــة الك�شــوف املن�صــو�ص عليهـا فــي البنــد ( )1من هـذه املــادة
�إىل املدير العام م�شفوعة بتو�صيتها فـي هذا ال�ش�أن .
4 -4يتم الإعالن عن بيع الب�ضائع باملزاد العلني  -بعد موافقة املدير العام  -فـي �إحدى
ال�صحف املحلية  ،على �أن يت�ضمن الإعالن حتديد مكان وزمان البيع  ،مع و�صف
عام للب�ضائع املعرو�ضة للبيع .
 5 -5يتم عقد جل�سة البيع باملزاد العلني فـي املكان واملوعد املحدد بالإعالن  ،وبح�ضور
كافة �أع�ضاء جلنة بيع الب�ضائع باملزاد العلني .
-1217-

املــادة ( ) 111
يجب على من ر�سا عليه املزاد �أن يقوم ب�سداد مبلغ مقداره ( )% 2اثنان باملائة من ثمن
الب�ضائع  ،وذلك فور �صدور قرار الرت�سية عليه .
املــادة ( ) 112
يجب على من ر�سا عليه املزاد �أن يقوم بدفع باقي ثمن الب�ضائع خالل ( )10ع�شرة �أيام
عمل من تاريخ الرت�سية  ،م�ضافا �إليها تكاليف الإعالن بال�صحف املحلية  ،وكافة امل�صاريف
الإدارية بن�سبة ( )%3ثالثة باملائة من ثمن البيع  ،وفـي حال تخلفه عن ذلك يتم �إعادة
طرح الب�ضائع مرة ثانية للبيع باملزاد العلني  ،وفـي هذه احلالة يتحمل التكاليف التي
ترتتب جراء ذلك .
املــادة ( ) 113
مينح من ر�سا عليه املزاد مهلة مدتها ( )30ثالثون يوم عمل لإخراج الب�ضائع بعد تاريخ
دفع باقي ثمن الب�ضائع  ،و�إذا مل يتم �إخراجها خالل تلك املهلة  ،تفر�ض عليه غرامة
مالية عن كل يوم ت�أخري  ،ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام  ،وفـي حالة اال�ستمرار
بعدم �إخراجها من املنطقة خالل ( )90ت�سعني يوما تتم �إعادة بيعها باملزاد العلني  ،على
�أن يتحمل الذي �سبق �أن ر�سا عليه املزاد كافة التكاليف التي ترتبت على ذلك دون �أي
م�س�ؤولية على املنطقة .
املــادة ( ) 114
يجوز للم�ستثمر  -وبعد الإعالن عن بيع الب�ضائع باملزاد العلني  ،وقبل موعد انعقاد املزاد -
�إيقاف �إجراءات البيع  ،بناء على طلب يقدم �إىل الدائرة املخت�صة مبينا فـيه �أ�سباب طلب
�إيقاف �إجراءات البيع  ،وتتوىل الدائرة درا�سة الطلب وعر�ضه على املدير العام  ،م�شفوعا
بر�أيها على �أن يتحمل امل�ستثمر كافة التكاليف التي ترتبت على �إيقاف �إجراءات البيع .
املــادة ( ) 115
يجوز للمدير العام  -بناء على تو�صية الدائرة املخت�صة � -إرجاء عملية البيع فـي حال كانت
قيمة الب�ضائع املراد بيعها باملزاد العلني �أكرب من قيمة م�ستحقات املنطقة جتاه امل�ستثمر ،
مع مراعاة �أنه ال يوجد �سبب �آخر لبيعها باملزاد العلني وفقا لهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 116
فـي حال كان عدد املتزايدين على الب�ضائع �أقل من ( )3ثالثة  ،يجب �أال يقل ثمن بيع
الب�ضائع عن القيمة التقديرية للب�ضائع املراد بيعها باملزاد العلني .
املــادة ( ) 117
ال تقبل املزايدة على الب�ضائع �إال من الأ�شخا�ص املوجودين �شخ�صيا فـي �أثناء جل�سة
املزايدة �أو وكالئهم القانونيني بعد �إبراز ما يثبت ذلك  ،وفـي حال كان املتزايد �شخ�صا
معنويا يتوجب �إبراز ما يثبت متثيل ال�شخ�ص املتزايد له .
املــادة ( ) 118
يتم توزيع ح�صيلة بيع الب�ضائع باملزاد العلني على النحو الآتي :
�1 -1إذا كان املبلغ الرا�سي به املزاد ي�ساوي م�ستحقات املنطقة وتكاليف �إجراءات البيع
باملزاد العلني  ،فـيتم ا�ستيفاء تلك امل�ستحقات وفقا للإجراءات املالية املعمول بها .
�2 -2إذا كان املبلغ الرا�سي به املزاد يزيد على م�ستحقات املنطقة وتكاليف �إجراءات
البيع باملزاد العلني  ،يقيد املبلغ الزائد بح�ساب الأمانات ل�صالح امل�ستثمر  ،ويتم
�إ�شعاره بذلك وفقا للإجراءات املالية املعمول بها .
�3 -3إذا كان املبلغ الرا�سي به املزاد �أقل من م�ستحقات املنطقة وتكاليف �إجراءات
البيع باملزاد العلني  ،فتقوم املنطقة مبطالبة امل�ستثمر بالفرق وحت�صيله وفقا
للإجراءات القانونية املعمول بها بال�سلطنة .
املــادة ( ) 119
تنتف ــي م�س�ؤول ــية املنطق ــة عن �أي �ضــرر ناجت عن بيع الب�ضائع باملـزاد العلني � ،أو �أي حقـوق
�أو التزامات للم�ستثمر �أو للغري نتيجة تطبيق �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 120
على املتزايدين  ،وبح�ضور �أع�ضاء جلنة البيع باملزاد العلني  ،معاينة الب�ضائع قبل بدء
املزاد  ،ويعترب كل متزايد م�شارك فـي املزاد �أنه قد عاين الب�ضائع املعلن عنها  ،وال يقبل
منه �أي ادعاء يخالف ذلك فـيما بعد .
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املــادة ( ) 121
يجب �أن تتم عملية البيع فـي املكان الذي توجد فـيه الب�ضائع  ،ما مل يقرر املدير العام نقل
الب�ضائع �إىل �أي مكان �آخر معد لهذه الغاية � ،شريطة �أال ي�ؤثر ذلك على �سالمة الب�ضائع .
املــادة ( ) 122
يتم �إر�سال الإ�شعارات والإخطارات وقرارات التبليغ والبيع �إىل امل�ستثمرين ح�سب العناوين
املحفوظة لدى املنطقة  ،ودون �أدنى م�س�ؤولية عليها  ،وفـي حال تعذر �إي�صال �إ�شعارات
التبليغ لعدم توفر عنوان وا�ضح لهم � ،أو تعديل � ،أو تغيري العنوان  ،دون �إخطار املنطقة
بذلك  ،يعترب �إعالن البيع مبثابة �إ�شعار و�إخطار وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 123
ال يجوز بيع الب�ضائع باملزاد العلني فـي حالة رفع دعاوى ق�ضائية ب�ش�أنها  ،تتعلق بحقوق
امللكية الفكرية �أو العالمات التجارية  ،وحمجوزة احتياطيا ل�صالح �أي جهة حكومية .
الف�صــل الثامـــن
�إتـــالف الب�ضائـــع
املــادة ( ) 124
تقــوم املنطقــة ب�إت ــالف الب�ضائــع الآتي ــة :
1 -1الب�ضائع التي تنتهي �صالحية ا�ستهالكها  ،ويتم �ضبطها من قبل املوظفـني الذين
يحملون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية .
2 -2الب�ضائع التي �أ�صبح وجودها فـي املنطقة ي�شكل خطرا على الب�ضائع الأخرى ،
والأ�شخا�ص باملنطقــة  ،ويتــم �ضبطها من قبل املوظفـني الذين يحمل ــون �صف ــة
ال�ضبطية الق�ضائية .
3 -3الب�ضائع التي يتعذر بيعها باملزاد العلني  ،والتي تقرر بيعها �سابقا وفقا لأحكام
هذه الالئحة .
4 -4الب�ضائع التي �صدر حكم ق�ضائي ب�إتالفها .
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املــادة ( ) 125
يتم �إتالف الب�ضائع باملنطقة وفق الإجراءات الآتية :
1 -1تقوم الدائرة املخت�صة ب�إعداد ك�شوف بالب�ضائع التي يتقرر �إتالفها .
2 -2تقوم الدائرة املخت�صة برفع الك�شوف �إىل املدير العام  ،مع التو�صية ب�إتالف
الب�ضائع  ،مع بيان �سبب الإتالف لكل حالة .
3 -3تقوم الدائرة املخت�صة ب�إخطار امل�ستثمر بقرار الإتالف  ،على �أن يتم الإخطار قبل
التاريخ املحدد للإتالف بـ ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل .
ومع ذلك يحق للم�ستثمر �أن يطلب وقف �إجراءات �إتالف الب�ضائع بناء على طلب يقدم
�إىل الدائرة املخت�صة مبينا فـيه مربرات طلب الوقف  ،وفـي حالة موافقة املدير العام
على الطلب بناء على تو�صية الدائرة املخت�صة  ،يتم �إخراج الب�ضائع املقرر �إتالفها خالل
الفرتة التي يحددها املدير العام .
املــادة ( ) 126
1-1ي�صدر قرار �إتالف الب�ضائع من املدير العام  ،على �أن يت�ضمن القرار البيانات الآتية :
أ�  -ا�سم امل�ستثمر �أو املندوب املفو�ض .
ب  -و�صف الب�ضائع .
ج � -سبب الإتالف للب�ضائع .
د  -مكان الإتالف  ،وتاريخه .
 - 2ي�صدر قرار الإتالف قبل ( )5خم�سة �أيام عمل على الأقل من التاريخ املحدد للإتالف ،
وتر�سـل ن�سخ منه �إىل كافة اجلهات التابع له ــا �أع�ض ــاء جلنة الإتالف املن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي املــادة ( )127من هذه الالئحة �إال فـي حاالت ال�ضرورة التي يقدرها املدير العام ،
يتم الإتالف  ،وتخطر هذه اجلهات بذلك .
 - 3يرفق مع قرار الإتالف كافة الوثائق املتعلقة بالب�ضائع املبينة بقرار الإتالف .
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املــادة ( ) 127
ت�شكل بقرار من املدير العام جلنة لإتالف الب�ضائع فـي املنطقة ال يقل عدد �أع�ضائها عن
( )3ثالثة  ،وتكون برئا�سة �أحد موظفـي املنطقة ممن يحملون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية ،
مع مراعاة اال�ستعانة باجلهات ذات االخت�صا�ص فـي حال كانت الب�ضاعة املراد �إتالفها ذات
�أثر بيئي .
ويحدد القرار مقــررا للجنــة من بني موظفـي املنطقة  ،يتول ــى الإع ــداد والتجهيــز لكاف ــة
�أعمال اللجنة .
املــادة ( ) 128
تتوىل جلنة �إتالف الب�ضائع املهام الآتية :
1 -1الك�شف على الب�ضائع ومطابقة ما ورد فـي الك�شوف على الواقع .
2 -2حتديد الطريقة املنا�سبة لإتالف الب�ضائع  ،للتخل�ص منها بطريقة �سليمة ،
و�آمنة للبيئة .
3 -3حتديد مكان الإتالف  ،وتاريخه .
4 -4الإ�شراف على نقل الب�ضائع من مكان تخزينها �إىل املكان الذي حتدده لإتالفها .
5 -5الإ�شراف املبا�شر على عملية الإتالف .
املــادة ( ) 129
1 -1على جلنة الإتالف  -بعد االنتهاء من عملية الإتالف � -إعداد حم�ضر بذلك  ،يثبت فـيه
الطريقة التي مت تنفـيذ عملية الإتالف بها  ،مع بيان و�صف تف�صيلي حلالة الب�ضائع
بعد الإتالف  ،وعلى �أن يوقع من قبل كافة �أع�ضاء اللجنة .
�2 -2أن ترفق مبح�ضر �إتــالف الب�ضائع نـ�سخ �أ�صلية من ق ــرار الإت ــالف  ،وكافــة الوثائ ــق
املتعلقة بالب�ضائع .
3 -3يتوىل مقرر جلنة �إتالف الب�ضائع  -بعد ا�ستكمال توقيعات �أع�ضائها على املح�ضر -
ت�سليمه �إىل الدائرة املخت�صة لغر�ض �إ�صدار �شهادة الإتالف .
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املــادة ( ) 130
حت�صل الدائرة املخت�صة تكاليف �إتالف الب�ضائع املقررة من امل�ستثمر � ،أو املندوب املفو�ض
قب ــل مبا�ش ــرة عملي ــة الإتالف  ،وفـي ح ــال ع ــدم القيـ ــام بدفــع هذه التكاليــف يتم ال�سيــر
فـي �إجراءات الإتالف  ،على �أن حت�صل هذه التكاليف الحقا وفقا للإجراءات املالية املعمول
بها فـي املنطقة .
املــادة ( ) 131
يجــوز �إت ــالف الب�ضائ ــع باملنطقــة وفق ــا لأحك ــام ه ــذه الالئح ــة بن ــاء علــى طلــب امل�ستثم ــر
�أو املندوب املفو�ض  ،وفقا لل�شروط الآتية :
1 -1تقدمي �إقرار بعدم وجود نزاع على ملكية الب�ضائع � ،أو وجود ق�ضايا حقوق ملكية
فكرية ب�ش�أنها .
2 -2تقدمي ما يثبت �أنه ال يوجد �أثر بيئي فـي حالة �إتالف الب�ضائع .
�3 -3أن يتعذر بيع الب�ضائع �أو الت�صرف بها � ،أو لي�س لها قيمة جتارية .
4 -4ت�سديد التكاليف التي ترتتب على عملية الإتالف .
5 -5تقدمي �إقرار من امل�ستثمر �أو املندوب املفو�ض بعدم م�س�ؤولية املنطقة عن �إتالف
الب�ضائع ب�أي حال من الأحوال .
املــادة ( ) 132
ت�ص ــدر الدائ ــرة املخت�صة �شه ــادة �إتـ ــالف الب�ضائ ــع م�ستنــدة على حم�ضــر الإت ــالف املع ــد
من قبل جلنة �إتالف الب�ضائع .
املــادة ( ) 133
عند اختالف �أع�ضاء جلنة �إتالف الب�ضائع املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )127من هذه
الالئحة فـي كيفـية تنفـيذ املهام املوكلة �إليها  ،يتم عر�ض املو�ضوع على املدير العام للبت
فـيه  ،ويكون قراره فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .
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الف�صــل التا�ســـع
تنظيــم دخــول الأ�شخـا�ص واملركبــات �إىل املنطقة
املــادة ( ) 134
يجــب عــلى العامل ــني لدى امل�ستثم ــر وم ــوردي اخلدم ــات واملقاول ــني باملنطق ــة احل�ص ــول
على ت�صريح دخول �إىل املنطقة  ،وتكون مدة الت�صريح (� )2سنتني من تاريخ الإ�صدار ،
�شريطة �أال تتجاوز تاريخ انتهاء الإقامة لغري العمانيني .
املــادة ( ) 135
يجب على امل�ستثمر وموردي اخلدمات واملقاولني باملنطقة والعاملني لديهم  ،احل�صول
على ت�صريح دخول مركباتهم �إىل املنطقة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
وي�شرتط للح�صول على ت�صريح دخول املركبة ما ي�أتي :
� - 1أن يكون قائد املركبة م�صرحا له بالدخول �إىل املنطقة .
� - 2أن يكون ترخي�ص ت�سيري املركبة �ساري املفعول .
املــادة ( ) 136
تعد بطاقة امل�ستثمر ت�صريحا له بدخول املنطقة فـي �أي وقت  ،وي�صرح له بدخول مركبتني
�إىل املنطقة بدون ر�سوم .
املــادة ( ) 137
ت�صدر املنطقة الت�صريح  ،بناء على طلب يقدم من �صاحب ال�ش�أن �إىل الدائرة املخت�صة ،
بعد ا�ستيفاء ال�شروط و�سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 138
ي�شرتط للح�صول على ت�صريح دخول و�سائل النقل اجلماعي �إىل املنطقة ما ي�أتي :
�1 -1أن تكون و�سيلة النقل مملوكة لطالب الت�صريح �أو م�ست�أجرة من قبل م�ستثمر
يزاول ن�شاط نقل الركاب باملنطقة .
�2 -2أن حتمل و�سيلة النقل رخ�صة �سارية املفعول ملدة ال تقل عن (� )1شهر واحد .
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�3 -3أن يكون لو�سيلة النقل وثيقة ت�أمني على الركاب والطرف الثالث  ،و�أن تكون
الوثيقة �سارية املفعول خالل فرتة �سريان الت�صريح .
�4 -4أال تتجاوز �صالحية �سريان الت�صريح �صالحية رخ�صة و�سيلة النقل .
املــادة ( ) 139
يحظر على و�سائل النقل اجلماعي  -امل�صرح لها بالدخول �إىل املنطقة  -نقل الأ�شخا�ص
غري امل�صرح لهم بدخول املنطقة .
كما يحظر على و�سائل النقل اجلماعي اململوكة للم�ستثمر نقل �أ�شخا�ص من غري عمالها
�أو موظفـيها .
املــادة ( ) 140
ت�صــدر الدائ ــرة املخت�ص ــة ت�صاريــح دخ ــول و�سائل نقل الب�ضائـع  -العمانيـة والأجنبيـة -
�إىل املنطقة لأغرا�ض التحميل  ،بعد �سداد الر�سوم املقررة  ،وذلك مع مراعاة االتفاقيات
الدولية املوقعة من قبل ال�سلطنة بخ�صو�ص النقل الربي .
املــادة ( ) 141
ال يجوز دخول و�سائل نقل الب�ضائع العمانية والأجنبية للمنطقة � ،إال من خالل و�سيط
نقل مرخ�ص له بذلك  ،على �أن يلتزم بالآتي :
1 -1ا�ستئج ــار قطع ــة �أر�ض فـي املنطق ــة لغايات ا�صطف ــاف و�سائــل النق ــل اخلا�صــة ب ــه
لالنتظار  ،وملبيت الآليات  ،واملعدات امل�ستخدمة فـي �أعمال املناولة .
�2 -2أن يكون م�صرحا له مبزاولة ن�شاط خدمات النقل الربي .
3 -3توفـي ــر و�سائــل النقل الفارغة خالل ( )48ثمان و�أربعني �ساع ــة من �ساعة طلبها
من امل�ستثمر � ،أو ح�سب االتفاق .
4 -4توفـي ــر و�سائ ــل النق ــل الفارغ ــة من داخـ ــل ال�سلطن ــة �أو من ال�شاحن ــات املوج ــودة
فـي املنطقة .
5 -5عدم حتميل و�سائل النقل الب�ضائع الأجنبية �إال لأغرا�ض التحميل لبلدها .
ويكون و�سيط النقل م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة عن و�سيلة النقل  ،و�سائقها امل�صرح لهما
بدخول املنطقة من خالله  ،من حلظة الدخول �إىل املنطقة  ،وحتى اخلروج منها .
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املــادة ( ) 142
فـي حالة امتالك امل�ستثمر و�سائل نقل ب�ضائع � ،أو تعاقده مع �شركات نقل حملية � ،أو مالك
و�سيلة النقل  ،ورغبته فـي ا�ستخدامها لنقل ب�ضائعه داخل املنطقة  ،يتم الت�صريح له بذلك
بناء على طلبه � ،شريطة عدم ا�ستخدامها فـي حتميل ب�ضائع امل�ستثمرين الآخرين .
وفـي هذه احلالة يكون امل�ستثمر م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة عن و�سيلة النقل  ،و�سائقها من
�ساعة دخولها �إىل املنطقة  ،وحلني اخلروج منها .
املــادة ( ) 143
يحظر على و�سائل النقل واملركبات  -امل�صرح لها بدخول املنطقة  -اال�صطفاف بال�شوارع
العامة � ،أو املبيت باملنطقة فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
املــادة ( ) 144
يتعني على الدائرة املخت�صة �إن�شاء �سجل عند بوابة املنطقة  ،لقيد و�سائل النقل الفارغة
التي تدخل املنطقة لأغرا�ض التحميل  ،يدون به رقمها  ،وجن�سيتها  ،وا�سم و�سيط النقل ،
ومكان التحميل .
املــادة ( ) 145
يتوىل رجال الأمن وال�سالمة باملنطقة يوميا ح�صر كافة و�سائل نقل الب�ضائع املوجودة
فـي املنطقة بعد نهاية �ساعات العمل الر�سمية  ،و�إخطار الدائرة املخت�صة بذلك  ،التخاذ
الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها .
وفـي جميــع ا ألح ــوال  ،للدائ ــرة املخت�صة وق ــف �أو �إلغ ــاء الت�صري ــح  ،ومنـ ــع و�سيل ــة النق ــل
�أو املركبة من دخول املنطقة فـي حالة خمالفتها �أحكام هذه الالئحة �أو التعليمــات ال�صادرة
�إليها من الدائرة املخت�صة �أو من رجال الأمن وال�سالمة فـي املنطقة .
الف�صــل العا�شـــر
العاملــــون فـي املنطقــة
املــادة ( ) 146
يتعــني على امل�ستثمــر �أن يخطــر املنطقة ببيانات العاملــني لديــه  ،و�أن ي�ستخرج ت�صاريح
دخولهم �إىل املنطقة  ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ مبا�شرتهم العمل .
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وعلى امل�ستثمر �إن�شاء �سجل خا�ص بالعاملني لديه  ،يدون فـيه البيانات الآتية :
1 -1ا�سم العامل .
2 -2تاريخ مبا�شرة العمل باملنطقة .
3 -3حمل �إقامته .
4 -4البيانات اخلا�صة باالت�صال به .
�5 -5أي بيانات �أخرى حتددها الدائرة املخت�صة .
كما يتعني حتديد �شخ�ص �أو جهة معروفة فـي ال�سلطنة بالن�سبة للعماين  ،وفـي البلد
الأ�صلي بالن�سبة للمقيم  ،ميكن الرجوع �إليه كلما تطلب الأمر ذلك .
ويكون امل�ستثمر م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة عن �صحة هذه البيانات  ،ويلتزم بتحديثها كلما
تطلب الأمر ذلك  ،و�إخطار الدائرة املخت�صة بذلك .
املــادة ( ) 147
يحظر على امل�ستثمر ال�سماح لأي �شخ�ص بالعمل لديه قبل ا�ستكمال الإجراءات املقررة
قانونا  ،واملن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة وفـي القوانني ذات ال�صلة .
املــادة ( ) 148
يحظر على امل�ستثمر ا�ستخدام �أماكن العمل مبيتا للعمال  ،كما يحظر على العاملني املبيت
فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك .
املــادة ( ) 149
يتعني على العاملني فـي املنطقة االحتفاظ بت�صاريح الدخول للمنطقة  ،و�إبرازها لرجال
الأمن وال�سالمة كلما طلب منهم ذلك .
املــادة ( ) 150
يتعني على العاملني فـي املنطقة االلتزام بالعادات والتقاليد والأعراف العامة املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
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املــادة ( ) 151
يحظ ــر علــى العامل ــني ف ــي املنطق ـ ــة القي ــام بـ ـ�أي �أعمال من �ش�أنها ع ــدم ا�ستقــرار املنطقــة
�أو تهديـ ــد �أمنه ــا  ،و�سالمتهــا � ،أو يخ ــل بح�ســن ال�سي ــر وال�سل ــوك والقيــم والآداب املرعيــة
فـي املنطقة .
ويحظر عليهم ارتكاب �أي فعل من �ش�أنه �إثارة عواطف �أو م�شاعر الآخرين � ،أو مي�س
معتقداتهم الدينية .
كما يحظر على العاملني فـي املنطقة حيازة الأفالم �أو ال�صور �أو املجالت الإباحية  ،وغريها
من املواد املنافـية للآداب والأخالق والقيم الدينية داخل املنطقة .
املــادة ( ) 152
يحظر على العاملني فـي املنطقة كل قول �أو فعل يكون من �ش�أنه امل�سا�س ب�سمعة ال�سلطنة .
املــادة ( ) 153
يحظر على العاملني التواجد داخل �أماكن العمل فـي غري �أوقات العمل الر�سمية �إال بعد
�إخطار الدائرة املخت�صة باملنطقة .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
�سكـــن العاملــــني
املــادة ( ) 154
تقوم امل�ؤ�س�سة بتخ�صي�ص م�ساحة حمددة فـي كل منطقة لغر�ض �إقامة �سكن دائم للعاملني
فـي املنطقة .
املــادة ( ) 155
يتعني �أن يتوفر فـي ال�سكن الدائم للعاملني فـي املنطقة اال�شرتاطات الآتية :
�1 -1أن تكون مداخل وخمارج املنطقة ال�سكنية منف�صلة عن باقي القطاع اال�ستثماري
فـي املنطقة .
�2 -2أن تتنا�سب م�ساحة املبنى مع عدد العاملني املقيمني فـيه .
-1228-

�3 -3أن تكون املباين متباعدة بع�ضها عن بع�ض ب�شكل يوفر تهوية لكافة غرف املبيت
داخلها .
�4 -4أن تك ــون املبان ــي م�ستوفـيـ ــة اال�شرتاط ـ ــات واملعاييـ ــر الهند�سي ــة وف ــق املوا�صف ــات
العمانية للمباين ال�سكنية .
�5 -5أن تكون املباين م�ستوفـية �شروط ال�سالمة العامة وفقا ملتطلبات الدفاع املدين .
6 -6توفـري البيئة ال�صحية املنا�سبة للمباين  ،من حيث التهوية ال�سليمة  ،وخدمات
ال�صرف ال�صحي  ،واملياه النقية ال�صاحلة لال�ستخدام الب�شري وفقا للمعايري
املعمول بها فـي ال�سلطنة .
7 -7تخ�صي�ص مكان فـي كل مبنى لتح�ضري و�إعداد الأطعمة وحفظها ب�شكل منف�صل
عن غرف املبيت  ،ومبا ي�ضمن �سالمة كل من العاملني  ،والأغذية  ،وامل�شروبات .
8 -8توفـري مرافق �صحية مالئمة لكل مبنى .
 9 -9توفـري و�سائل التكييف والتربيد املالئمة للظروف املناخية داخل املباين .
�10 10أن يكون عدد العاملني فـي الغرفة الواحدة متنا�سبا مع م�ساحة الغرفة .
�11 11أن يكون لكل عامل �سرير على حدة .
12 12توفـري م�ساحات كافـية للرتفـيه والألعاب .
13 13توفـري خدمات الإ�سعاف الأولية  ،ومركز طبي �أويل .
املــادة ( ) 156
يجوز للمقاولني �إقامة جممعات �سكنية م�ؤقتة لعمالهم داخل املنطقة  ،وذلك بعد موافقة
الدائرة املخت�صة  ،مع مراعاة ال�شروط الآتية :
�1 -1أن تتوفر فـي املجمعات ال�سكنية �شروط ال�سالمة العامة وفقا ملتطلبات الدفاع
املدين .
2 -2توفـري البيئة ال�صحية املنا�سبة من حيث التهوية ال�سليمة وخدمات ال�صرف
ال�صحي واملياه النقية ال�صاحلة لال�ستخدام الب�شري وفقا للمعايري املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
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�3 -3أن تكون هذه املجمعات على م�سافة كافـية عن �أعمال احلفريات والردم والبناء .
�4 -4أن تتـ ــم �إقام ــة املجمع ــات على �أر�ض م�ؤجرة للم�ستثمر �صاحب البناء �أو امل�شروع ،
�أو يتم ا�ستئجارها لهذه الغاية .
5 -5توفـري و�سيلة ات�صال �سريع فـي موقع املجمعات على مدار ال�ساعة .
6 -6توفـري و�سيلة نقل منا�سبة فـي حالة الطوارئ مبوقع املجمعات .
وفـي جميع الأحوال  ،ال ي�سمح باملبيت داخل هذه املجمعات ال�سكنية امل�ؤقتة لغري العاملني
بذات امل�شروع  ،على �أن يكون م�صرحا لهم الدخول �إىل املنطقة .
املــادة ( ) 157
يحظ ــر على امل�ستثمري ــن تخ�صي ــ�ص ج ــزء من املباين �أو الأرا�ضي املخ�ص�صــة لهــم لإقام ــة
امل�شاريع اال�ستثمارية باملنطقة  ،لغر�ض �إقامة �سكن دائم لعامليهم .
املــادة ( ) 158
يتعــني ف�صــل املبانــي ال�سكنية املخ�ص�صة للن�ســاء عــن تــلك املخ�ص�صــة للرجــال  ،وال ي�سمـ ــح
باالختالط بينهما .
وتخ�صــ�ص مبــان ل�سكـن العائ ــالت  ،على �أن تكــون منف�صلــة عــن املبانــي املخ�ص�ص ــة ل�سك ــن
العاملني الآخرين .
املــادة ( ) 159
يتعني على اجلهة  -التي تتوىل �إدارة وت�شغيل املباين ال�سكنية باملنطقة  -تعيني مراقب
�أو مراقبة  -بح�سب الأحوال  -لكل مبنى �سكني  ،على �أن يكون املراقب عماين اجلن�سية .
املــادة ( ) 160
يحظر على �أي �شخ�ص م�صرح له الدخول �إىل املنطقة  ،ومن غري العاملني فـيها املبيت
داخل �سكن العاملني  ،كما يحظر على �أي عامل باملنطقة املبيت فـي غري املبنى املحدد له
وفقا للبيانات املحددة من اجلهة التي تتوىل �إدارة وت�شغيل املباين ال�سكنية باملنطقة .
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املــادة ( ) 161
يجوز  -فـي حالة ال�ضرورة � -إيواء عاملني من غري العاملني باملنطقة فـي �سكن العاملني
�شريطة احل�صول على موافقة م�سبقة من املدير العام  ،وتوفر م�ساحات �إ�ضافـية وزائدة
عن حاجة املنطقة .
املــادة ( ) 162
يجب على اجلهة  -التي تتوىل �إدارة وت�شغيل املباين ال�سكنية باملنطقة  -تزويد الدائرة
املخت�صة ب�شكل دوري ب�أرقام املباين  ،وقوائم العاملني فـي كل مبنى  ،وكافة البيانات
اخلا�صة بهم .
الف�صـل الثانــي ع�شــر
اللوحـــات الإعالنيـــة
املــادة ( ) 163
يتعني على كل م�ستثمر �أن ي�ضع  -فـي مكان بارز من الأر�ض �أو املحل امل�ست�أجر �أو املكان
ال ــذي يـ ــزاول ن�شاطه فـي ــه  -لوح ــة مكتوب ــا عليه ــا ا�سم ــه ون ــوع الن�ش ــاط الـ ــذي يزاولـ ـ ــه ،
و�أي بيانات �ضرورية �أخرى حتددها املنطقة .
ويجوز للمنطقة �أن تتوىل توفـري وتركيب اللوحات على كافة الأرا�ضي واملحالت والأماكن
امل�ؤجرة فـي املنطقة  ،وذلك لغر�ض التماثل والتنا�سق  ،وفـي هذه احلالة يتحمل امل�ستثمر
تكاليف اللوحة اخلا�صة به  ،بالإ�ضافة �إىل الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 164
ال يجوز و�ضع لوحة �إعالنية � ،أو كتابة � ،أو �أحرف نافرة � ،أو عالمة � ،أو نق�ش بق�صد الدعاية ،
�أو الرتوي ــج ال�س ــم �أو حم ــل �أو ب�ضاعة �أو جتارة �أو مهنة �أو ن�ش ــاط �أو �أي �شيء �آخر  ،وذلك
فـي الأر�ض �أو املحل امل�ست�أجر �أو املكان الذي يزاول ن�شاطه فـيه  ،وي�شمل ذلك الإعالنات
امل�ضاءة بالكهرباء ب�صورة م�ستمرة �أو متقطعة  ،والإعالن الثابت �أو املتحرك �أو املحول ،
قبل احل�صول على ترخي�ص بذلك من الدائرة املخت�صة .
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املــادة ( ) 165
يجب �أن تتطابق البيانات املدونة على اللوحة �أو الإعالن مع بيانات امل�ستثمر فـي ال�سجل
التجاري والوثائق اخلا�صة بالعالمات التجارية  ،كما يتعني �أن تو�ضع هذه البيانات ب�شكل
وا�ضح وغري م�ضلل .
املــادة ( ) 166
ال يجوز �أن حتتوي اللوحة �أو الإعالن على �أي كلمة �أو �صورة �أو رمز يخالف القوانني
والأنظمة واللوائح النافذة فـي ال�سلطنة � ،أو مي�س ال�شعور الديني � ،أو يتنافى مع النظام
العام �أو الآداب العامة  ،وفـي حالة خمالفة ذلك يكون للرئي�س التنفـيذي �أو من يفو�ضه
�أن ي�أمر ب�إزالة اللوحة �أو الإعالن على نفقة املخالف  ،وذلك مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية
اجلزائية للمخالف .
املــادة ( ) 167
يلتزم امل�ستثمر بعمل ال�صيانة الالزمة للوحة وجتديدها كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،كما
يلتزم بتوفـري �شروط ال�سالمة العامة لها .
املــادة ( ) 168
يلتزم امل�ستثمر ب�إزالة كافة اللوحات والإعالنات فـي حالة �إخالء الأر�ض �أو املحل امل�ست�أجر ،
كما يلتزم بنقلها �إىل املكان اجلديد فـي حالة انتقاله �إىل مكان �آخر داخل املنطقة  ،وذلك
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الإخالء �أو االنتقال .
املــادة ( ) 169
ال ت�سري �أحكام هذا الف�صل على اللوحات والإعالنات اخلا�صة بالهيئات  ،وامل�ؤ�س�سات العامة ،
ووحدات اجلهاز الإداري للدولة .
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الف�صــل الثالــث ع�شــر
الت�أمــــــني
املــادة ( ) 170
يتعني على امل�ستثمر تقدمي وثائق الت�أمني الآتية :
1 -1وثيقة ت�أمني �ضد كافة الأ�ضرار والأخطار التي قد تنجم عن عمليات البناء ،
وذلك قبل ا�ست�صدار ت�صريح البناء .
2 -2وثيقة ت�أمني تغطي املباين  ،واملكاتب  ،والوحدات الت�صنيعية  ،واملخازن �أو الوحدات
العقارية التي �أن�ش�أها والآليات واملعدات امل�ستخدمة فـي العمليات الت�شغيلية
والإنتاجية لديه  ،وذلك بعد االنتهاء مبا�شرة من عمليات البناء  ،وال ت�صدر
الدائرة املخت�صة �شهادة �إمتام البناء للم�ستثمر قبل تقدميه وثيقة ت�أمني وفقا
لهذه الالئحة .
3 -3وثيقة ت�أمني على الب�ضائع املوجودة فـي الأر�ض �أو املن�ش�أة .
4 -4وثيقة ت�أمني على العاملني لديه تغطي �أي �أ�ضرار �أو �أخطار قد تنجم عن طبيعة
عملهم .
وفـي جميع ا ألحــوال يج ــوز للم�ستثمـ ــر تقدي ــم وثيق ــة ت�أم ــني واح ــدة �أو �أكثـ ــر تغطـ ــي ك ــل
�أو بع�ض الأ�ضرار  ،والأخطار امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 171
تقدم وثائق الت�أمني املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة فـي املواعيد املقررة �إىل الدائرة
املخت�صــة  ،والت ــي يتع ــني عليها الب ــت فـي قبوله ــا من عـدمه خالل ( )5خم�سـة �أيـام عمـل
من تاريخ تقدميها  ،ف�إذا انق�ضت هذه املدة دون رد  ،عدت الوثيقة مقبولة .
وفـي حالة اعتماد الوثيقة  ،ي�سلم مقدمها �إ�شعارا يبني فـيه رقمها و�ساعة ويوم وتاريخ
تقدميها  ،وفـي حالة رف�ضها تعاد �إىل مقدمها  ،مرفقة بها �أ�سباب الرف�ض .
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املــادة ( ) 172
يج ــب �أن تغط ــي وثيق ــة الت�أم ــني كافــة الأ�ضــرار والأخط ــار التــي ق ــد تلح ــق بالأ�شخــا�ص
�أو املمتلكات ال�صادرة ب�ش�أنها  ،وللمنطقة �أن ت�ضع حدا �أق�صى للم�س�ؤولية عن كل حادث قبل
اعتمادها الوثيقة .
ويجب �أن تكون وثيقة الت�أمني �سارية املفعول ملدة (� )1سنة  ،ويجوز �أن تكون ملــدة �أقل
من ذلك  ،مبوافقة الدائرة املخت�صة  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أال تقل مدتها عن املــدة
الالزم ــة لتغطي ــة الأخط ــار ال�صــادرة ب�ش�أنهــا  ،وجتــدد الوثيقة قبل انتهاء �سريانهــا مبــدة
ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام عمل .
املــادة ( )173
يتعني �أن تت�ضمن وثيقة الت�أمني املقدمة من امل�ستثمر ن�صا �صريحا باعتبار �أي �شرط يعفي
�شركة الت�أمني من امل�س�ؤولية ملغى .
كما يجب �أن تت�ضمن الوثيقة ن�صا �صريحا بعدم رجوع �شركة الت�أمني على املنطقة
للمطالبة ب�أي تعوي�ضات قامت بدفعها للمت�ضرر .
املــادة ( ) 174
ال تقبل وثيقة الت�أمني فـي حالة عدم تطابق ا�سم امل�ؤمن له مع اال�سم الوارد فـي الرتخي�ص .
املــادة ( )175
يجوز للدائرة املخت�صة رف�ض وثيقة الت�أمني �إذا كانت تت�ضمن مواد �أو �شروطا تخالف
املبادئ الرئي�سية لقانون �شركات الت�أمني املعمول به فـي ال�سلطنة � ،أو كانت �صادرة عن
�شركة ت�أمني �سبق �أن ماطلت فـي دفع التعوي�ض للمت�ضرر � ،أو رجعت بقيمة التعوي�ض التي
دفعته على املنطقة .
املــادة ( ) 176
يجب �أن تكون وثيقة الت�أمني حمررة باللغة العربية � ،أو م�صحوبة بن�سخة مرتجمة
ومعتمدة باللغة العربية  ،وفـي حالة االختالف تكون احلجية للن�سخة املحررة باللغة
العربية .
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الف�صـل الرابــع ع�شــر
�أحكــــام ختاميــــة
املــادة ( ) 177
يتعني على الدائرة املخت�صة �إخطار ذوي ال�ش�أن بالقرارات ال�صادرة ب�ش�أن طلباتهم املقدمة
وفقــا لأحكــام هذه الالئحة على العنوان املدون بالطلب  ،وفـي حالة رف�ض الطلـب يتعني
�أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 178
يكون التظلم من القرارات ال�صادرة من اللجنة العليا �أو الرئي�س التنفـيذي �إىل رئي�س
املجل�س  ،ويكون التظلم من القرارات ال�صادرة من اللجنة �أو املدير العام �إىل الرئي�س
التنفـيذي  ،ويو�ضح بالتظلم الأ�سباب  ،ويرفق به امل�ستندات امل�ؤيدة له  ،وذلك خالل ()60
�ستني يوما من تاريخ الإخطار بالقرار  ،ويجب 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 .
املــادة ( ) 179
يكون ملوظفـي امل�ؤ�س�سة  -املخت�صني بتنفـيذ �أحكام هذه الالئحة  ،والذين ي�صدر بتحديدهم
قرار من ال�سلطة املخت�صة بناء على طلب من الرئي�س التنفـيذي � -صفة ال�ضبطية
الق�ضائية بالن�سبة للمخالفات التي تقع فـي دوائر اخت�صا�صهم  ،وتتعلق بتطبيق �أحكام
هذه الالئحة .
ويحق لهم الدخول �إىل املوقع فـي �أي وقت لأغرا�ض التفتي�ش  ،والتحقق من تطبيق �أحكام
ه ــذه الالئح ــة  ،وك ــذلك الت أ�ك ــد مـن توفــر �ش ــروط ال�صحــة وال�سالمــة العامــة  ،والت�أك ــد
من ن�سب التعمني املقرة قانونا  ،وغريها من القوانني النافذة  ،واملطبقة فـي املنطقة .
املــادة ( ) 180
يتوىل املدير العام �أو من يقوم مقامه توقيع عقود الإيجار واالنتفاع واتفاقيات اال�ستثمار
التي تربم بني املنطقة وامل�ستثمر  ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
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املــادة ( ) 181
يحظــر عل ــى الكافــة القيــام ب ـ�أي فعــل يعيــق العمــل باملنطقــة � ،أو يتع ــار�ض م ــع �أغرا�ضهـ ــا ،
�أو يهدد �أمن املن�ش�آت �أو امل�ستثمرين �أو العاملني بها � ،أو يعر�ض �سالمتهم للخطر .
املــادة ( ) 182
1 -1يحظر �إدخال الب�ضائع الآتية �إىل املنطقة :
أ�  -الب�ضائع التي يكون من�ش�ؤها دوال تقرر مقاطعتها اقت�صاديا من قبل ال�سلطنة .
ب  -املواد املخدرة على اختالف �أنواعها وم�شتقاتها با�ستثناء ما يلزم منها ل�صناعة
الأدوية واملواد ال�صيدالنية وفقا ملا حتدده وزارة ال�صحة .
ج  -الأ�سلحة احلربية والذخائر واملتفجرات �أيا كان نوعها � ،إال برتخي�ص من اجلهات
املخت�صة .
د  -املواد �سريعة اال�شتعال � ،إال مبوافقة اجلهات املخت�صة وبال�شروط التي حتددها .
هـ  -املواد امل�شعــة �أو ذات الن�ش ــاط الإ�شعاعــي با�ستثناء امل�سموح با�ستريادها للأغرا�ض
ال�صناعية والطبية والبحوث العلمية مبوجب ترخي�ص من ال�سلطات املخت�صة ،
وحتت �إ�شرافها  ،وبال�شروط  ،وال�ضوابط التي حتددها .
و  -م ــواد النفايـ ــات ال�ض ــارة بالبيئ ــة  ،وامل ــواد غي ــر املالئم ــة لال�ستهـ ــالك الب�شـ ــري
�أو احليواين .
ز  -الب�ضائع الفا�سدة �أو النتنة �أو منتهية ال�صالحية �أو التالفة �أو التي لها �أثر �سلبي
على البيئة .
ح  -الب�ضائع التي حتمل كتابات �أو ر�سومات �أو زخارف �أو عالمات �أو �أ�شكاال تتعار�ض
مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان ال�سماوية �أو تتنافى مع الأخالق والآداب
العامة .
ط  -الب�ضائع املخالفة لقوانني حماية امللكية الفكرية وال�صناعية والأدبية والفنية
وال�صادر بها قرار من اجلهات املخت�صة .
ي  -الب�ضائع املمنوع دخولها ال�سلطنة .
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2 -2يتم الت�صرف فـي الب�ضائع املن�صو�ص عليها فـي البند ( أ� ) من هذه املــادة التي تدخل
�إىل املنطقة  ،وفقا لأحكام القوانني والأنظمة املعمول بها بال�سلطنة .
3 -3ال تلتزم املنطقة ب�أي تعوي�ض عن الب�ضائع املن�صو�ص عليها فـي البند ( �أ ) من هذه
املــادة  ،ويلتزم �أ�صحاب تلك الب�ضائع بالتعويـ�ض عن ك ــل عطــل �أو �ضــرر �أو تلــف ينجــم
عن �إدخالها للمنطقة .
املــادة ( ) 183
حتــدد ر�ســوم الرتاخيـ�ص واخلدمــات التــي تقدمه ــا امل�ؤ�س�س ــة  ،وقيم ــة �إيجــارات الأرا�ضــي
واملن�ش ـ�آت فـي املنطقــة  ،وفق ــا للملحــق املرف ــق بهــذه الالئحــة  ،وذلك م ــع عـ ــدم الإخـ ــالل
مبا تنــ�ص عليــه اتفاقي ــات اال�ستثم ــار  ،وعقود الإيجار القائمــة بالن�سبة لقيمــة �إيجــارات
الأرا�ضي واملن�ش�آت .
وفـي حال عدم �سداد الر�سوم �أو �أي مقابل مايل مقرر مبوجب �أحكام هذه الالئحة خالل
( )30ثالث ــني ي ــوما من تاريخ اال�ستحقاق  ،تف ــر�ض غرامة ت�أخري بن�سبــة (� )%6ستة باملائة
من قيمة الر�سوم �أو املقابل املايل وحت�سب من تاريح اال�ستحقاق .
املــادة ( ) 184
ت�شكل جلنة ت�سمى "جلنة طلبات املراجعة والت�سويات املالية" بقرار من الرئي�س التنفـيذي ،
تت�أل ــف مـ ــن ( )3ثالثة من موظ ـفـي امل�ؤ�س�س ــة  ،يك ــون من بينه ــم املدير املالــي ف ــي املنطق ــة
املعنية بطلب الإعفاء  ،على �أن يت�ضمن القرار حتديد مقرر للجنة .
وتتول ــى هــذه اللجنة النظــر فـي طلبــات الإعفاء اخلا�صة بامل�ستثمرين  ،وترفــع تو�صياتهــا
�إىل جمل�س الإدارة  ،على �أن يراعى عند التو�صية الآتي :
1 -1الأ�سباب القاهرة لعدم �إمكانية ا�ستغالل املوقع امل�ؤجر له مثل عدم �إي�صال اخلدمات
�أو الطرق ملوقع امل�شروع اخلا�ص به .
2 -2مدى تعر�ض امل�شروع حلوادث �أو كوارث طبيعية .
3 -3مدى التزام امل�ستثمر خالل عمله باملنطقة بالنظم وال�ضوابط والقرارات املعمول
بها باملنطقة  ،وخا�صة ن�سبة التعمني .
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ملحـــق
ر�سـوم الرتاخيـ�ص واخلدمــات التي تقدمهـا امل�ؤ�س�سـة
وقيمـــة �إيجـــــارات الأرا�ضــــي واملن�شـــــ�آت فــي املنطقـــــة
1-1ر�سـوم الرتاخيـ�ص واخلدمـات التي تقدمهـا امل�ؤ�س�سـة
البنـــــد

وحدة
الر�ســم
(بالريال العماين) القيا�س

ترخي�ص مزاولة الن�شاط ال�صناعي

() 800

�سنويا

ترخي�ص مزاولة �أي ن�شاط
من غري الن�شاط ال�صناعي

( ) 2200

�سنويا

ترخي�ص املطاعم ال�صغرية ومكاتب
تخلي�ص املعامالت ( امل�شاريع احلا�صلة
عل ــى �شه ـ ــادة م ــن الهيئـ ــة العام ــة
للم�ؤ�س�س ــات ال�صغي ـ ــرة واملتو�سطــة ،
�شريطــة �أال يزي ــد حجــم اال�ستثم ــار
على " "50000خم�ســني أ�ل ــف ريال ،
وامل�ساحـ ــة امل�ست�أج ــرة ال تزيــد علــى
"� "1000ألف مرت مربع )

( ) 100

ترخي�ص تطوير

( ) 10000

ترخي�ص مزاولة
�أن�شطة تقنية املعلومات

( ) 500

�سنويا

ترخي�ص مزاولة
�أن�شطة التعليم والتدريب

( ) 5000

�سنويا
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مالحظــــات

الر�س ـ ــم ي�شمـ ـ ــل الفتـ ــة
م�ضيئ ــة عل ــى واجهــة
املبنى ال تزيد على ()3
ثالثة �أمتار مربعة ،
ت�ضـ ــاف ( )10ع�ش ـ ــرة
�سنويا ري ــاالت ع ــن ك ــل متــر
مربع يزيد على ذلك ،
ومب ـ ـ ـ ـ ــا يتوافـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ــع
اال�شرتاطـ ـ ــات الفنيـ ـ ــة
لك ــل منطق ــة
�سنويا

تابـــع  - 1 :ر�سـوم الرتاخيـ�ص واخلدمـات التي تقدمهـا امل�ؤ�س�سـة
البنـــــد

الر�ســم
وحدة
(بالريال العماين) القيا�س

تعديل بيانات الرتخي�ص

( ) %25
مرة
من قيمة الر�سم واحدة

ت�صريح ماكينات
ال�سحب الآيل والأجهزة املماثلة
ذات اخلدمة الذاتية

( ) 500

�سنويــا

ت�صريح عمل مقاول

( ) 120
لكل م�شروع

�شهريا

ت�صريح عمل ا�ست�شاري

( ) 60
لكل م�شروع

�شهريا

ت�صريح مورد خدمات نظافة

( ) 120

�سنويا

ت�صريح و�سيط نقل

( ) 1500

�سنويا

ت�صريح مقاول مناولة ب�ضائع

( ) 200

�سنويا

ت�صريح تخلي�ص جمركي

( ) 100

�سنويا

ت�صريح من غري املذكورين �أعاله

( ) 25

�شهريا

تعديل بيانات الت�صريح

( ) 10

مرة
واحدة
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مالحظــــات

فـي حال كانت
بالأماكن العامة
ي�ضاف ( 200ر.ع)
�شهريا بدل �إيجار

 - 2ر�ســـوم اخلدمــــات التـــي تقـــدم
عنـد ت�أ�سيـ�س امل�شـروع �أو تعديالت علـى البيانات الأ�سا�سية لل�شركـة العاملـة
مالحظـات

مقـدار الر�سـم
البنـــــد
( ) 30
خمطط م�ساحي للأر�ض
بي�سة للمرت املربع
ن�سخة �إ�ضافـية من املخطط
( ) 20
ريـ ــاال
امل�ساحي  /بدل فاقد
( ) 50
ن�سخة �إ�ضافـية
ري ــاال
من عقد الإيجار  /بدل فاقد
م ــرة واحـ ــدة م�ضافا لها �أي ر�سوم
( ) 50
تعديل عقد الإيجار  /االنتفاع
ريـ ــاال
تتعلق ببنود �أخرى تنجم عن التعديل
لكل طلب  ،على �أن يتم ا�ستيفاء ر�سوم
( ) 100
طلب تعديل
�أي خدمة تلحق بذلك التعديل
ري ــال
م�ساحة املحل امل�ست�أجر
()1
م ــرة واحـ ــدة
التنازل عن حقوق الإيجار
ريال  /مرت مربع
ان�سحاب � /إ�ضافة
( ) 250
م ــرة واحـ ــدة
�شركاء بال�سجل التجاري بي�سة  /مرت مربع
مراجعة واعتماد
الر�سومات الهند�سية
�إعــادة مراجع ـ ــة
الر�سومات الهند�سية
للمرة الثانية

( ) 150
فـي ح ــال �إع ــادة ع ــر�ض املخططـ ــات
بي�سة  /املتــر املرب ــع للمراجعة واالعتماد ومل يتم ت�صويــب
و�أال تقــل
املالحظات املحددة باملراجعة الأوىل .
عن (  ) 200ريال
ي�شمـ ـ ــل الر�سـ ــم  :ت�صريـ ـ ــح ال�شـ ـ ــروع
بالبن ــاء وت�سليـ ــم العالئ ــم و�شهـ ــادة
( ) 75
بي�س ــة  /املتـ ــر املربع تو�صيل اخلدمات و�شهادة �إمتام البناء
و�أال تق ـ ــل عن والالفتات الإعالنية اخلا�صة باملقاول
(  ) 100ريـ ــال وامل�شروع و�إباحة البناء
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تابـــع  - 2 :ر�سـوم اخلدمــات التـي تقـدم عنـد ت�أ�سيـ�س امل�شـروع �أو تعديـالت علـى البيانـات
الأ�سا�سيـة لل�شركـة العاملـة
البنـــــد

مقـدار الر�سـم

مالحظـات

جتديد �إباحة بناء منتهية

( ) 100

م ــرة واحـ ــدة

�إ�صدار بدل فاقد لإباحة البناء

( ) 50

م ــرة واحـ ــدة

تعديل بيانات �إباحة البناء

( ) 50

م ــرة واحـ ــدة

ت�صريح �إقامة
خميم عمال املقاول داخل
م�ساحة الأر�ض امل�ست�أجرة

( ) 500

ت�صريح �إقامة
خميم عمال املقاول خارج
م�ساحة الأر�ض امل�ست�أجرة

( )500ريال )3( +
رياالت  /للمرت
املربع للم�ساحة
امل�شغولة

()5
ت�صريح م�سار عبور
خدمات غري �شامل ت�صريح رياالت/مرت طويل/
�سنويا
احلفر
ت�صريح �أعمال حفر
تت�ضمن قطع طريق م�سفلت

( ) 100
ريال

ت�صريح تركيب هوائيات
االت�صاالت ( وما فـي حكمها
فوق الأ�سطح )

( ) 1000
ريال

( ) 2000ريال )40( +
ت�صريح تركيب �أبراج ات�صاالت رياال  /املرت املربع
للأر�ض املخ�ص�صة
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م ــرة واحـ ــدة

 - 3ر�سـوم اخلدمـات العامـة التـي تقـدم لل�شركـات العاملـة باملناطـق
البنــــــد

مقــدار الر�ســم

مالحظــات

( ) 50
لوحات ( الفتات ) �إعالنية
رياال  /املرت املربع
على مداخل املنطقة  /داخل املنطقة
�شهريا
()5
ترخي�ص الفتة �إعالنية
رياالت  /املرت املربع
مثبتة على الأرا�ضي اخلا�صة
�سنويا
( ) 1500
الفتة دعائية
ريال � /سنويا
ملنتج �أجنبي داخل املنطقة
�شريطة عدم وجود منتج
حملي م�شابه ي�صنع داخل
الفتة دعائية
)
350
(
املنطقة املعلن فـيها
ملنتج حملي �أو خليجي
رياال � /سنويا
على �أ�سطح املباين وواجهاتها
ت�صريح توزيع
عن كل يوم � /إعالن
( ) 100
�إعالنات ورقية داخل املنطقة
ت�صريح �إقامة
فعالية داخل حرم املنطقة

(  / ) 50يـ ــوم

�شهادة �إتالف مواد غذائية

( ) 20
رياال

حجز موقف عام مظلل
حجز موقف عام غري مظلل

( ) 100
ريال  /موقف � /سنويا
( ) 50
رياال  /موقف � /سنويا
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وفـي حال كانت فـي الأماكن
العامة ي�ضاف عليها ( ) 5
رياالت  /يوميا  /مرت مربع

 - 4ر�ســوم خدمــــات متفرقـــة
البنــــــد

مقــدار الر�ســم

مالحظــات

م�صادقة على
�شهادة راتب للعمال الأجانب

()5
رياالت

�شهادة

مطبوعات و�أدلة وكتيبات العمل
واملوا�صفات و�أي مطبوعات �أخرى

( ) 10
رياالت

كل وثيقة

منوذج �شهادة براءة ذمة

()5
رياالت

كل وثيقة

�إ�صدار �شهادة ملن يهمه الأمر

()5
رياالت

كل وثيقة

ت�صديق الوثائق

()5
رياالت

كل وثيقة

ن�سخ من وثائق �شاملة الت�صديق

()5
رياالت

كل وثيقة

�إ�صدار بطاقة وزن

()3
رياالت

�إ�صدار �أي وثيقة �أخرى
من غري املذكورة �أعاله

()5
رياالت

كل وثيقة

ت�صاريح دخول
�شاحنة فارغة لأغرا�ض التحميل

()3
رياالت

لكل دخول
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تابـــع  - 4 :ر�ســوم خدمـ ــات متفرق ــة
البنــــــد

مقــدار الر�ســم

ت�صريح دخول �أفراد للمنطقة

()3
رياالت  /ت�صريح � /سنويا

ت�صريح دخول مركبات خا�صة
للمنطقة

()5
رياالت  /ت�صريح � /سنويا

ا�صطفاف
�شاحنة فـي �ساحات ال�شحن

( ) 100
بي�سة � /ساعة ا�صطفاف

خدمات ال�صرف ال�صحي
�إي�صال خدمة املياه
�إي�صال خدمة الغاز
�إعادة تو�صيل اخلدمات
بعد قطعها من مزود اخلدمة

مالحظــات

فـي حال �أن املياه تعترب
بي�س ــة  /جال ــون
من ا�ستهالك فاتورة املياه من عنا�صر الإنتاج ،
وال يتم ت�صريفها عرب
( ) 100
�شبكة ال�صرف ال�صحي ،
ريال
يتم ت�شكيل جلنة فنية
( ) 100
متخ�ص�صة لدرا�سة
ريال
كل حالة على حدة ،
( ) 50
وحتديد ن�سبة املياه
رياال
اخلا�ضعـ ــة للتعرفة

ا�ستهالك املياه

(  ) 3٫5بي�سة للجالون

ا�ستهالك الغاز

� x 14سعر الغاز
بالدوالر الأمريكي
واملحدد من املزود =
بي�سة للمرت املكعب
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 - 5الأرا�ضــي واملبانــي واملخــازن وامل�ساحــات املكتبيــة
مالحظـــات

البنــــــد

مقــدار الر�ســم

�أرا�ض �صناعية

()1
ريال للمرت املربع �سنويا

�أرا�ضي
ا�ستخدامات �سكنية

()2
رياالن للمرت املربع �سنويا

�أرا�ضي ا�ستخدامات
خدمية  -لوج�ستية
(خمازن)  -جتاري

()3
رياالت للمرت املربع �سنويا

م�ساحات مكتبية /
واحة املعرفة م�سقط

ال ي�شمل هذا ال�سعر مقابل
جمهزة ( ) 7
ا�ستهالك الكهرباء وخدمات
رياالت للمرت املربع �شهريا
ال�صيانة واخلدمات الأخرى
غري جمهزة ( ) 6
وحتدد من قبل مدير عام
رياالت للمرت املربع �شهريا
املنطقة

يتم زيادة الأ�سعار
كل خم�س �سنوات
بواقـ ــع ( ) %15

ي�ضاف �إليها مقابل �أجرة
(كلفة املرت املربع املقدرة )10/
املن�ش�آت واملباين
م�ساحة الأر�ض املقامة عليها
 xامل�ساحـ ــة
ملختلف اال�ستخدامات
املن�ش�أة
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