املحتـــــــــويــات

رقم
ال�صفحة

مـــــرا�ســـيـــــم �ســلــطانيـــــــة
مر�س ــوم �سلطـانــي رق ــم  2013/1بالت�صديـ ــق على امليزانيـ ــة العام ــة للدولـة لل�سنـ ــة
املالية 2013م .
مر�س ــوم �سلطـانــي رق ــم  2013/2ب�إن�شاء كلية الدفاع الوطني و�إ�صدار نظامها .
مر�س ــوم �سلطـانــي رق ــم  2013/3ب�إن�شاء الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
مر�س ــوم �سلطـانــي رق ــم  2013/4بتعيينات ع�سكري ـ ــة .
مر�س ــوم �سلطـانــي رق ــم  2013/5ب�إجراء بع�ض التنقالت والتعيينات .
مر�س ــوم �سلطـانــي رق ــم  2013/6ب�إن�شـاء �صنـدوق الرفـد و�إ�صـدار نظامـه .
مر�س ــوم �سلطـانــي رق ــم  2013/7ب�إحلــاق مكتــب م�ست�شــار جالل ــة ال�سلط ــان ل�شـ ـ�ؤون
التخطيط االقت�صادي بديوان البالط ال�سلطاين .
مر�س ــوم �سلطـانــي رق ــم  2013/8بتعييـن �سفيـر غيـر مقيـم .
مر�س ــوم �سلطـانــي رق ــم  2013/9ب�إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأوىل ل�شركــة املداخــل
لال�ستثمــار (�ش.م.م) لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي
خدمات االت�صاالت العامة البحرية .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/10بتعيني �أع�ضاء جلنة حقوق الإن�سان .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/11بتعديـ ـ ــل بعـ ـ ــ�ض �أحك ـ ــام نظ ـ ـ ــام املجلـ ـ ـ ــ�س الأعلـ ـ ـ ــى
للتخطيط .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/12بتعييـ ـ ــن نائ ـ ـ ــب لأمـ ـ ـ ــني عـ ـ ــام املجل ـ ـ ـ ــ�س الأعل ـ ـ ـ ــى
للتخطيط .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/13ب�إن�شـاء �سفـارات ل�سلطنـة عمـان .
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رقم
ال�صفحة
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/14بتعيـني �سفيـر غيـر مقيـم .
93
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/15برفع امل�ستوى التنظيمي لكل من دائرتي ال�ش�ؤون
الريا�ضيــة بـ ــوزارة ال�شـ ـ�ؤون الريا�ضيــة مبحافظتــي
ظفار و�شمال الباطنة �إىل مديرية عامة .
94
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/16بالت�صديق علـى اتفاقية بني حكومة �سلطنــة عم ــان
وحكوم ــة اجلمهوريــة الإيطاليــة ب�شـ ـ�أن الإعفـ ــاء
من �شرط احل�صول علـى الت�أ�شرية حلملة جــوازات
ال�سفــر الدبلوما�سيــة واخلدمــة واخلا�صة .
95
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/17ب�إ�صـدار قانـون القيـا�س واملعايـرة .
107
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/18بتعديـ ـ ــل بع ـ ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام نظ ـ ـ ــام الهيئـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة
للكهرب ـ ــاء واملي ـ ــاه ال�ص ــادر باملر�س ـ ـ ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم . 2009/58
119
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/19ب�إ�سنـاد بعـ�ض االخت�صا�صـات .
121
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/20بتقريـ ــر �صف ــة املنفع ــة العام ــة مل�شــروع ازدواجية
طريق حم�ضة  /الرو�ضة مبحافظة الربميي 122 .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/21بتقريــر �صفـ ــة املنفعــة العامــة مل�شـ ــروع �إن�شاء �س ــد
احلمايـة مــن خماطــر الفي�ضانـات بــوادي اخلــو�ض
بوالية ال�سيب مبحافظة م�سقط .
125
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/22بالت�صديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان
وحكومــة جمهوري ـ ــة تنزانيـ ـ ــا االحتادي ـ ـ ــة حـ ـ ــول
الت�شجيع واحلمايـ ــة املتبادلـة لال�ستثمـارات .
128
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رقم
ال�صفحة
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/23بالت�صديق على امللحق الإ�ضافـي لتعديل االتفاقية
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب
�أفريقيا لتجنب االزدواج ال�ضريبـي ومنـع الته ــرب
ال�ضريبـ ــي بالن�سب ــة لل�ضرائـ ــب عل ــى الدخـل مع
151
ملحقهـا .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/24بنق ــل تبعي ــة مركـ ــز عمـ ــان للمو�سيق ــى التقليدي ــة
من وزارة الإعالم �إىل مركز ال�سلطان قابو�س العايل
161
للثقافة والعلوم .
162
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/25بتعييــن �سفيــر غيــر مقيــم .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/26ب�شـ�أن ان�ضمـام �سلطنـة عمـان �إىل اتفاقي ــة التدابري
التي تتخذها دولة امليناء ملنع ال�صيد غري القانوين
163
دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/27بان�ضمـام �سلطـنة عمـان �إلـى االتفاقيـة امل�شرتكـة
ب�ش�أن �أمان الت�صرف فـي الوق ــود امل�سته ــلك و�أمان
230
الت�صرف فـي النفايات امل�شعة .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/28ب�إجـازة االتفاقــية النفطي ــة بني حكومــة �سلطنــة
عمــان و�شرك ــة برتوتــل عمان �أون�شور ال ال �سي
298
للمنطقتني رقمي (  39و . ) 67
299
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/29ب�إ�ص ــدار قان ـ ــون املعامـ ــالت املدنيـ ــة .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/30باملوافقــة علـى ان�ضمــام �سلطنــة عمـان �إىل اتفاقيــة
494
الأمان النووي .
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رقم
ال�صفحة
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/31بالت�صديـ ـ ــق علــى اتفاقيـ ـ ــة بي ــن �سلطن ـ ــة عم ـ ــان
وجمهوري ــة الربتغــال ب�شـ�أن الإعفــاء املتبــادل من
الت�أ�شريات حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية
523
واخلا�صة واخلدمة .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/32بتعديل بع�ض �أحكام نظام الهيئة العامة ل�سجل
533
القوى العاملة .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/33ب�ش�أن الوظائف الطبية والوظائـف الطبية امل�ساعدة
بامل�ؤ�س�س ـ ـ ـ ــات الطبـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة احلكوم ـيـ ـ ـ ـ ــة (املدنيـ ـ ـ ــة
535
والع�سكريـ ــة) .
549
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/34ب�إجـراء ترقيـات وتعيينـات ع�سكريـة .
550
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/35بنقــل �سـفيــر �إىل ديـوان عــام وزارة اخلارجــية .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/36ب�إن�شاء الهيئـة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
551
واملتو�سطة و�إ�صدار نظامها .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/37بالت�صديــق علــى اتفاقيـة املقــر الدائ ــم لوح ــدة الدعم
ال�سمكي بني حكومة �سلطنة عمان ورابطة الـدول
املطل ــة علــى املحيـ ــط الهنــدي للتعـ ــاون الإقليمي 560 .
575
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/38بتعيـني �سفيـر غيـر مقيـم .
576
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/39بتعيني ق�ضــاة فــي املحكمــة العلي ــا .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/40ب�إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأوىل ل�شركـة الربـط
العرب ــي الدوليـ ــة (�ش.م.م) لإن�شــاء وت�شغي ــل نظ ــام
578
لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية .
609
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/41بتعيــني �سفي ــر غي ــر مقيـ ــم .
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رقم
ال�صفحة
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/42ب�إج ـ ــازة تن ــازل �شركـ ــة م ــاري برتولي ـ ـ ــوم ليمتـ ـ ــد
عـن  %25من حقوقهـا والتزاماتهــا فـي االتفاقيــة
النفطية املوقعة بتاريخ  28يونيو 2006م للمنطقة
رقم ( 43ب) �إىل �شركة حوا�سنة ليمتد اليابيليتي 610 .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/43ب�إ�صـدار نظـام الهيئـة العامـة للطيـران املدين 612 .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/44ب�إ�صدار نظام الت�أمينات االجتماعية علـى العمانيني
العاملـ ــني حل�سابهـ ــم اخل ـ ــا�ص وم ـ ــن فـي حكمهم 619 .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/45ب�إن�شاء مديريتني عامتني بوزارة القوى العاملة 632 .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/46برد اجلن�سية العمانية .
633
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/47بتعدي ــل بعــ�ض �أحكـ ــام قانــون تنظيــم وتخ�صي ــ�ص
قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به .
635
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/48بتعي ـ ـ ــني ق ـ ــا�ض باملحكم ـ ــة العلي ـ ـ ــا .
640
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/49بتعيــني رئي�س لبلديـة م�سقـط .
641
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/50بتعيني م�ست�شار بالأمانة العامة للمجل�س الأعلى
للتخطيط .
642
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/51ب�إجـازة تنازل �شركـة �أاليد برتوليـوم اك�سبلوري�شن
�أي �أن �سي عن  %75من حقوقهـا والتزاماتهـ ــا فــي
االتفاقي ـ ــة النفطي ـ ــة املوقع ـ ــة بتاريخ � 10أغ�سط�س
2011م للمنطقة رقم (� )36إىل �شركة دي ان او
عمان أ� ا�س .
643
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/52بتقرير �صفة املنفعة العامــة مل�شروع بن ـ ــاء وحـدات
�سكنيـة بواليـة لـوى .
644
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رقم
ال�صفحة
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/53بخ�ضــوع العاملــني فـي اللجنــة الأوملبي ــة العمانيــة
واحتادات اللعبات الريا�ضية لأحكـام قانون معا�شات
ومكافـ ـ ـ�آت م ـ ــا بع ـ ــد اخلدمـ ــة ملوظفـ ــي احلكومـ ـ ــة
العمانيـني .
647
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/54بتعديـل بعـ�ض �أحكـام قانـون الأوقـاف .
649
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/55بتعدي ـ ـ ـ ــل بع ـ ـ ــ�ض �أحكـ ـ ـ ــام املر�س ـ ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي
رقـ ــم  98/81بت�أ�سي ــ�س �شركـ ــة م�ساهمـ ــة عماني ــة
مقفلـ ـ ـ ــة با�س ــم " �شركـ ـ ــة �صناديـ ـ ــق اال�ستثم ـ ـ ــار
الوطنيـة " وامللحـق املرفـق بـه .
655
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/56بالت�صديـ ــق علـى النظ ــام الأ�سا�ســي ملرك ــز جملــ�س
التعـ ــاون ل ــدول اخللي ـ ــج العربيـ ـ ــة لإدارة ح ـ ــاالت
الطوارئ .
660
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/57بتعيـني �سفيــر غيــر مقيــم .
669
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/58ب�إ�صدار قانون انتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى 670 .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/59بتعديـ ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام قان ـ ـ ــون غرف ـ ـ ــة جت ـ ــارة
و�صناعة عمان .
691
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/60بتعديل بع�ض �أحكام قانون املناق�صات .
697
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/61بتعدي ـ ـ ـ ـ ــل بعـ ـ ـ ـ ــ�ض �أحك ـ ـ ــام قانـ ـ ـ ـ ــون الت�أمين ـ ـ ـ ـ ــات
االجتماعية .
699
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/62ب�إن�شاء املتحف الوطني و�إ�صدار نظامه .
703
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/63بتعديل بع�ض �أحكام نظام الهيئة العامة للإذاعة
والتلفزيون .
711
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رقم
ال�صفحة
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/64باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل اتفاقي ــة
الأمــم املتحــدة ملكافحــة الف�س ــاد .
713
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/65مبنح اجلن�سية العمانية .
776
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/66برد اجلن�سية العمانية .
787
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/67ب�إجراء تنقالت وتعيينات فـي ال�سلك الدبلوما�سي 789 .
مر�س ــوم �سلطـانـي رقــم  2013/68بتعيـ ــني �سفيـ ـ ــر .
793
مر�سوم �سلطـانـي رقم  2013/69بتقري ــر �صف ــة املنفع ــة العامـة مل�ش ــروع تطويـ ــر
دوارات ال�صويحرة و�صالن وفلج القبائل بوالية
�صحار .
794
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/70بتقري ــر �صفـ ــة املنفع ــة العام ـ ــة مل�ش ـ ــروع ازدواجيـ ــة
طريق �إزكي  -نزوى مبحافظة الداخلية .
800
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/71بتقرير �صف ـ ــة املنفع ـ ــة العامـ ــة مل�ش ـ ــروع رف ــع كفاءة
طريق �سناو  -حموت  -الدقم .
804
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/72بتقري ــر �صف ــة املنفع ــة العامـة مل�ش ــروع ازدواجي ـ ــة
الطريق من دوار ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي
امل�سال �إىل دوار بالد �صور .
808
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/73بتقري ــر �صف ــة املنفع ــة العامـة مل�ش ــروع ازدواجي ـ ــة
طريق عقبة الر�ستاق مبحافظة جنوب الباطنة 812 .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/74بتقري ــر �صف ــة املنفع ــة العامـة مل�ش ــروع ازدواجي ـ ــة
طريق �إزكــي  -عـز مبحافظة الداخلية .
816
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/75بتقريـ ــر �صفـ ــة املنفع ــة العامـة مل�ش ــروع ازدواجي ـ ــة
طريق عربي  -ينقل مبحافظة الظاهرة .
819
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رقم
ال�صفحة
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/76بتعيـ ــني وكيـ ـ ــل لـ ـ ــوزارة املالي ـ ــة ومنحـ ـ ـ ــه الدرج ـ ــة
822
اخلا�صـة الرفيعـة .
823
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/77بالتعيـني فـي بعـ�ض املنا�صـب .
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/78ب�إ�صدار جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفـني
العمانييــن املدنيي ــن بالدول ــة .
825
مر�سـوم �سلطـانـي رقم  2013/79ب�إ�صدار نظام املنطقـة االقت�صادية اخلا�صة بالدقـم 830 .
�أوامــــــــــــــــر �ســاميـــــــــــــــة
مبنــــــــــــــــــح �أو�سمــــــــــــــــة
�أمـ ـ ـ ــر مبن ـ ـ ــح و�سـ ـ ـ ــام .
�أمـ ـ ـ ــر مبن ـ ـ ــح و�سـ ـ ـ ــام .
�أمـ ـ ـ ــر مبن ـ ـ ــح و�سـ ـ ـ ــام .
�أمـ ـ ـ ــر مبن ـ ـ ــح و�سـ ـ ـ ــام .

843
844
845
846
847

�أمـ ـ ـ ــر مبن ـ ـ ــح و�سـ ـ ـ ــام .
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املرا�ســــــيم ال�ســــــلطانيـــــة

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2013/1
بالت�صديق على الميزانية العامة للدولة لل�سنة المالية 2013م
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 96/101
وعلى القانون المالي ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 98/47
وبعد العر�ض على مجل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق علـى الميزانية العـامـة للدولة لل�سنة المالية 2013م ح�سـب الجداول المرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جميـع ال ــوزارات والوح ــدات الحكومي ــة تنفي ــذ �أحك ــام ه ــذا المر�ســوم كــل فـي ح ــدود
اخت�صا�صه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا المر�سوم فـي الجريدة الر�سمية  ،ويعمـل بـه من �أول يناير 2013م .
�صـدر في  18 :من �صفـــــــر �سنة 1434هـ
الموافـق  1 :من ينايــــــر �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()997
ال�صادرة فـي 2013/1/5م
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جــدول رقم ()1
الميزانية العامة للدولة لل�سنة المالية 2013م
(مليون ريال عماني )
تقديرات الميزانية

البيـــــــــــــــــــــان
�أوال  :الإيرادات :
(� )1صافي �إي ــرادات الن ـ ـف ـ ــط
(� )2إيرادات الـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز
(� )3إيرادات ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــة
(� )4إيرادات ر�أ�سـ ـم ـ ــالـ ـي ــة
( )5ا�ستردادات ر�أ�سمالية
�إجمـــــــالي الإيــــرادات
ثانيا :الإنفـــــاق العــــام :
الم�صــــروفــات الجاريـــة :
( )6م�صروفات الدفاع والأمن
( )7م�صروفات الوزارات المدنية
( )8م�صروفات �إنتاج النفط
( )9م�صروفات �إنتاج الغاز
( )10فوائد على القرو�ض
جملة الم�صروفات الجارية

(جدول رقم )2
(جدول رقم )3
(جدول رقم )3

(جدول رقم )4

8055
1300
1780
15
5

3555
4070
360
80
60

11155

8125

الم�صــــروفــات اال�ستثمارية :
( )11الم�صروفات الإنمائية للوزارات المدنية

1800
( )12الم�صروفات الر�أ�سمالية للوزارات المدنية (جدول رقم 30 )4
660
( )13م�صروفات �إنتاج النفط
655
( )14م�صروفات �إنتاج الغاز
جملة الم�صروفات اال�ستثمارية

3145
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تابع جــدول رقم ()1
الميزانية العامة للدولة لل�سنة المالية 2013م
البيـــــــــــــــــــــان
الم�ساهمات ونفقات �أخرى :
( )15دعم فوائد القرو�ض التنموية والإ�سكانية
( )16م�ساهمات فـي م�ؤ�س�سات محلية و�إقليمية ودولية
( )17الدعم الت�شغيلي لل�شركات الحكومية
( )18دعـ ــم ال�س ــلع الغذائية الأ�ســا�س ـ ــية
( )19دع ــم قـط ـ ـ ــاع الكه ـ ـ ـ ــرباء
( )20دع ــم المنتجـ ــات النفطيـ ـ ـ ــة
جملة الم�ساهمات والنفقات الأخرى
�إجمالي الإنفاق العام
العجز ( �أوال ــ ثانيا )
ثالثـا :و�سائل التمويل :
(� )21صافي المعونات
(� )22صافي االقترا�ض الخارجي :
 القرو�ض المتوقع ا�ستالمها -القرو�ض المتوقع �س ـ ــداده ــا

(مليون ريال عماني )
تقديرات الميزانية

35
395
120
35
260
740

1585
12855
()1700
150

240
()90

(� )23صافي االقترا�ض المحلي :

200

 القرو�ض المتوقع ا�ستالمها -القرو�ض المتوقع �سدادها

280
()80

( )24ا�ستخدام فائ�ض ح�سابات عام 2012م
( )25تمويل من االحتياطيات
جملة و�سائل التمويل

1000
350
1700
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جــدول رقم ()2
تقديرات الإيرادات الجارية للوزارات المدنية
والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م
البيـــــــــــــــــــــان
رقم الميزانية
ديوان البالط ال�سلطاني
10100
مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون مجل�س الوزراء
15300
 		 10200الأمانة العامة لمجل�س الوزراء
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
10400
وزارة الماليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
10500
وزارة الخارجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
10600
وزارة الداخليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
10700
وزارة الإع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم
10800
وزارة التجارة وال�صناعة
10900
وزارة النفـ ـ ـ ـ ــط والغ ـ ـ ـ ـ ــاز
11000
وزارة الزراعة والثروة ال�سمكية
11100
وزارة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
11200
11300
وزارة ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
11400
وزارة التربية والتعليم
وزارة التنمية االجتماعية
11500
وزارة التراث والثقافة
11600
وزارة النقل واالت�صاالت
11700
وزارة الإ�سـ ـكـ ــان
11900
وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
12100
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
12200

12300
12400
12700
13000

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار
مكتب وزير الدولة ومحافظ م�سقط
مجل�س المناق�صات
مجل�س ال�شورى
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(�ألف ريال عماني )
الإيرادات المقدرة

47 115
1
13
399
375 927
3 498
194
278
23 798
4 190
5 539
259
22 731
1 399
821
385
16 534
25 420
10 013
3
12 080
2
3 202
6

تابع جــدول رقم ()2
تقديرات الإيرادات الجارية للوزارات المدنية
والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م
البيـــــــــــــــــــــان
رقم الميزانية
وزارة الخدمة المدنية
13100
جامعة ال�سلطان قابو�س والم�ست�شفى التعليمي
13700
وزارة المالية ( مخ�ص�صات �أخرى )
14000
موازنات الفائ�ض والدع ـ ـ ـ ــم
14200
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
15000
وزارة التعليم الـعـ ـ ــالي
15500
المجل�س الأعلى للتخطيط
15700
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
15900
مجل�س الدولـ ـ ـ ـ ــة
16000
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
16100
االدع ـ ـ ــاء العـ ـ ـ ـ ــام
16200
الهيئة العامة لل�صناعات الحرفية
16500
وزارة ال�سياحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
16700
مجل�س البحث العلمي
16800
وزارة القوى العاملة
17600
وزارة البيئة وال�ش�ؤون المناخية
17800
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
18400
هيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم
18600
19200
مجل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء (المحاكم والأمانة العامة للمجل�س)
الهيئة العامة للطيران المدني
19400
وزارة الدفـ ـ ـ ـ ــاع
20400
�شرطة عمان ال�سلطانية
20600
وزارة المالية ( تمويل م�ؤ�س�سات )
40500
احتياطي مخ�ص�ص
19000
الإجمـــــالــــــــــي
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(�ألف ريال عماني )
الإيرادات المقدرة

9
1 979
58
111 676
318
100
30
199
7
6
1 982
218
8 674
1
156 445
847
393
7
3 551
42 333
180
336 072
516 758
44 350
1 780 000

جــدول رقم ()1/2
تقديرات الإيرادات الجارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م
(�ألف ريال عماني )
البيـــــــــــــــــــــان
رقم الميزانية
( )1قطاع الخدمات العامة :
مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون مجل�س الوزراء
15300
102000
الأمانة العامة لمجل�س الوزراء
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
10400
وزارة الماليـ ـ ــة
10500
وزارة الخارجي ـ ــة
10600
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
12200
مجلـ ــ�س المناق�صـ ـ ــات
12700
مجلـ�س ال�ش ــورى
13000
وزارة المالية ( مخ�ص�صات �أخرى )
14000
مجلــ�س الدول ــة
16000
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
16100
جملة قطاع الخدمات العامة
( )2قطاع الدفـــــــاع :
وزارة الدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
20400
جملة قطاع الدفاع
( )3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة ال ـ ــداخليـ ـ ـ ـ ــة
10700
وزارة الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
11200
مكتب وزير الدولة ومحافظ م�سقط
12400
االدعـ ـ ـ ـ ـ ــاء العـ ـ ـ ـ ـ ــام
16200
مجل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
19200
(المحاكم والأمانة العامة للمجل�س)

-18-

الإيرادات المقدرة

1
13
399
375 927
3 498
3
3 202
6
58
7
6
383 120
180
180
194
259
2
1 982
3 551

تابع جــدول رقم ()1/2
تقديرات الإيرادات الجارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م
(�ألف ريال عماني )
الإيرادات المقدرة
البيـــــــــــــــــــــان
رقم الميزانية
�شرطة عمان ال�سلطانية
20600
336 072

11300
11400
13700
15500
16800
من 17604
�إلى 17623

جملة قطاع الأمن والنظام العام
( )4قطـــــاع التعليــــــم :
وزارة ال�صح ــة (المعاهد ال�صحية والمديرية العامة للتعليم والتدريب)
وزارة التربية والتعليم
جامعة ال�سلطان قابو�س والم�ست�شفى التعليمي
وزارة التعليم العالي
مجل�س البحث العلمي
وزارة القــوى العـامــلة
( ق ـط ــاع الت ـعـليــم الت ـق ـنـي والتدريب المهني )
جملة قطاع التعليم

11300

( )5قطاع ال�صحــــــــة :
وزارة ال�صحة

11500

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

13100
من 17601
�إلى 17603

342 060
8
1 399
1 979
100
1
852
4 339
22 723
22 723
821

وزارة الخدمة المدنية

9

وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )

155 593

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية

156 423
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تابع جــدول رقم ()1/2
تقديرات الإيرادات الجارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م
(�ألف ريال عماني )
البيـــــــــــــــــــــان
رقم الميزانية
الإيرادات المقدرة
( )7قطــــــاع الإ�ســــــــكان :
10100
ديوان البالط ال�سلطاني وي�شمل :
10103
41 385
 بلدية م�سقط10107
 بلدية �صحار5 730
وزارة الإ�سـ ـكـ ــان
25 420
11900
وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
من 12101
10 013
( قطاع البلديات الإقليمية )
�إلى 12104

من 12301
�إلى 12306
و 12308

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

8 199

12307

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار (بلدية ظفار)

3 881

14225

الهيئة العامة للكهرباء والمياه

60 676

17800

وزارة البيئة وال�ش�ؤون المناخية

847

جملة قطاع الإ�ســـــــكان

10800
11600
15000
15900
16500
18400

( )8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
وزارة الإعالم
وزارة التراث والثقافة
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
الهيئة العامة لل�صناعات الحرفية
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
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156 151
278
385
318
199
218
393
1 791

تابع جــدول رقم ()1/2
تقديرات الإيرادات الجارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م
(�ألف ريال عماني )
البيـــــــــــــــــــــان
رقم الميزانية
( )9قطاع الطاقة والوقود :

11000

وزارة النفط والغاز

جملة قطاع الطاقة والوقود

( )10قطاع الزراعة والثروة ال�سمكية :
وزارة الزراعة والثروة ال�سمكية (قطاع الزراعة)
11100
وزارة الزراعة والثروة ال�سمكية (قطاع الثروة ال�سمكية)
11100
جملة قطاع الزراعة والثروة ال�سمكية
( )12قطاع النقل واالت�صاالت :
11703و11705
وزارة النقل واالت�صاالت (قطاع النقل)
و 11711
وزارة النقل واالت�صاالت (قطاع االت�صاالت)
11712
هيئة تنظيم االت�صاالت
14222
19400
الهيئة العامة للطيران المدني
جملة قطاع النقل واالت�صاالت
(� )13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
10900
وزارة التجارة وال�صناعة
15700
المجل�س الأعلى للتخطيط
وزارة ال�سياحة
16700
هيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم
18600
جملة �ش�ؤون اقت�صادية �أخرى
( )14الأخــــــــــــــرى :
وزارة المالية ( تمويل م�ؤ�س�سات )
40501
جملة قطــــــاع الأخــــــرى
احتياطـــــي مخ�ص�ص
19000
الإجمـــــــــالي
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الإيرادات المقدرة

4 190
4 190
4 917
622
5 539
16 044
490
51 000
42 333
109 867
23 798
30
8 674
7
32 509
516 758
516 758
44 350
1 780 000

جــدول رقم ()2/2

تقديرات الإيرادات الجارية
لل�سنة المالية 2013م ( ح�سب البنود )
رقم الح�ساب
بند ف�صل باب

البيـــــــــــــــــــــان

�أ� -إيرادات ال�ضرائب والر�سوم :
�ضريبة الدخل ( على ال�شركات والم�ؤ�س�سات )
1
ر�سوم الترخي�ص با�ستقدام العمال غير العمانيين
1
ر�سوم البلدية على الإيجارات
1
ر�سوم المعامالت العقارية
1
رخ�ص ممار�سة الأعمال التجارية
1
رخ�ص و�سائل النقل
1
ر�سوم فنادق ومرافق �أخرى
1
ر�سوم امتياز مرافق
1

21
11
11
41
51
52
53
54
55
11

101
103
104
104
105
105
105
105
1 105
1 106

13
14
15
16
17
18

108
108
108
108
108
108

ر�سوم محلية مختلفة
�ضريبة جمركية
جملة �إيرادات ال�ضرائب والر�سوم

(�ألف ريال عماني )
الإيرادات المقدرة

350 000
154 000
19 000
22 000
11 000
39 000
20 000
21 000
11 000
220 000
867 000

ب� -إيرادات غير �ضريبية :

1
1
1
1
1
1

�إيرادات بيع المياه
�إيرادات مياه مختلفة
�إيرادات البريد
�إيرادات المطارات
�إيرادات الموانئ
�إيرادات خدمات مرفق االت�صاالت
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70 000
500
400
36 000
350
43 000

تابع جــدول رقم ()2/2

تقديرات الإيرادات الجارية
لل�سنة المالية 2013م ( ح�سب البنود )
رقم الح�ساب
بند ف�صل باب

108
108
108
108
109

1
1
1
1
1
1

21
31
41
42
11
109 12
1 110 11

البيـــــــــــــــــــــان

(�ألف ريال عماني )
الإيرادات المقدرة

فائ�ض الهيئات العامة
8 000
�إيرادات ت�أجير عقارات حكومية
8 500
�أرباح اال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�ص�ص ر�أ�س المال 508 000
20 000
فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض المدينة
ر�سوم الهجرة والجوازات
20 000
تعوي�ضات وغرامات وجزاءات

38 000
51 000

�إيرادات تعدين

11 000

مبيعات مواد غذائية

150

1 112 22
1 112 23

�إيرادات زراعية مختلفة
�إيرادات الأ�سماك

150
100

1 112 24

�إيرادات طبية

20 000

1 112 26
1 100 12

�إيرادات متنوعة
�إيرادات نفطية �أخرى

30 000
3 500

جملة الإيرادات غير ال�ضريبية
ج  -احتياطي مخ�ص�ص ( �إيراد غير موزع )

868 650
44 350

الإجمالي ( أ�  +ب  +ج )

1 780 000

1 112 11
1 112 21

ر�سوم و�أتعاب �إدارية مختلفة
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جــدول رقم ()3
تقديرات الإيرادات الر�أ�سمالية واال�ستردادات الر�أ�سمالية
ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية للوزارات المدنية لل�سنة المالية 2013م
(�ألف ريال عماني )
البيـــــــــــــــــــــان

رقم الميزانية

10500

�إيرادات ر�أ�سمالية :
قطــــاع الخدمات العامة :
وزارة الم ـ ــاليـ ـ ــة
جملة قطاع الخدمات العامة

الإيرادات المقدرة

100
100

قطاع الإ�سكان :

10107

ديوان البالط ال�سلطاني ( بلدية �صحار )

700

11900

وزارة الإ�سكان

14 200

جملة قطاع الإ�سكان

14 900

�إجمالي تقديرات الإيرادات الر�أ�سمالية

40501

ا�ستردادات ر�أ�سمالية :
الأخـــرى :
وزارة المالية  /تمويل م�ؤ�س�سات

15 000

5 000
5 000

جملة قطاع الأخرى
�إجمالي تقديرات اال�ستردادات الر�أ�سمالية
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5 000

جــدول رقم ()1/3
تقديرات الإيرادات الر�أ�سمالية
واال�ستردادات الر�أ�سمالية لل�سنة المالية 2013م ( ح�سب البنود )
(�ألف ريال عماني )
رقم الح�ساب
بند ف�صل باب

1 213 11
1 215 11

البيـــــــــــــــــــــان
�إيرادات ر�أ�سمالية :
�إيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية

الإيرادات المقدرة

1 140

�إيرادات بيع �أرا�ض حكومية

13 860

�إجمالي تقديرات الإيرادات الر�أ�سمالية

15 000

ا�ستردادات ر�أ�سمالية :

1 430 11

ا�ستردادات قرو�ض من هيئات وم�ؤ�س�سات عامة
وغيرها
5 000
�إجمالي تقديرات اال�ستردادات الر�أ�سمالية 5 000
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جــدول رقم ()4
تقديرات الم�صروفات الجاريـة والر�أ�سمالية للوزارات المدنيـة
والوحـدات الحكوميـة والهيئـات العامة لل�سنة الماليـة 2013م

(�ألف ريال عماني )

رقم الميزانية

البيـــــــــــــــــــــان

جملة
الم�صروفات
الجاري ــة الر�أ�سمالية الم�صروفات

10100

دي ــوان الب ــالط ال�سلطانـ ــي

377 199 101

16600

�شـ ـ�ؤون البــالط ال�سلطانـ ــي

257 982 1 426 256 556

199 478

10200

الأمانة العامة ملجل�س الــوزراء

4 096

74

4 170

15300

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون مجل�س الوزراء 1 618

23

1 641

10400

وزارة ال�ش�ؤون القانونيـ ـ ــة

3 300

65

3 365

10500

وزارة املالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

14 230

115

14 345

10600

وزارة اخلارجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

230 63 349

63 579

10700

وزارة الداخليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

823 29 062

29 885

10800

وزارة الإعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم

7 190

10900

وزارة التجــارة وال�صناع ــة

17 15 979

11000

وزارة النفـ ــط والغ ـ ـ ـ ـ ــاز

4 191

11100
11200
11300
11400
11500
11600

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

42 021
37 187
511 085
931 887
155 181
9 537

وزارة الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
وزارة ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وزارة الرتبيـة والتعلي ـ ـ ــم
وزارة التنمية االجتماعيـة
وزارة الرتاث والثقاف ــة
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62
26
245
19
11 890
2 317
66
13

7 252
15 996
4 217
42 266
37 206
522 975
934 204
155 247
9 550

تابع جــدول رقم ()4
تقديرات الم�صروفات الجارية والر�أ�سمالية للوزارات المدنية
والوحـدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة الماليـة 2013م

(�ألف ريال عماني )

رقم الميزانية

البيـــــــــــــــــــــان

الم�صروفات
جملة
الجاري ــة الر�أ�سمالية الم�صروفات

11700

وزارة النق ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ــاالت

98 11 877

11 975

11900

وزارة الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ــان

854 32 769

33 623

12100

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

670 83 750

84 420

12200

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

533

12300

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظف ــار

1 307 73 088

0

533
74 395

12400

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سـقط

3 240

25

3 265

12700

جمل ـ ـ ــ�س املناق�ص ـ ـ ـ ـ ــات

1 582

8

1 590

12800

مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي 232

0

232

13000

جمل ـ ـ ــ�س ال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورى

7 644

29

7 673

13100

وزارة اخلدم ـ ــة املدنيـ ـ ــة

5 385

11

5 396

13700

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 4 498 187 544

192 042

14000

وزارة الماليـة (مخ�ص�صات �أخرى)

872 14 755

15 627

14200

موازنات الفائ�ض والدعم

0 205 931

205 931

15000

وزارة ال�شـ�ؤون الريا�ضيـة

25 28 885

28 910

15200

معهـ ـ ــد الإدارة العامـ ــة

974

15500

وزارة التعليـ ــم العالـ ــي

348 60 096
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0

974
60 444

تابع جــدول رقم ()4
تقديرات الم�صروفات الجارية والر�أ�سمالية للوزارات المدنية
والوحـدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة الماليـة 2013م

(�ألف ريال عماني )

رقم الميزانية

15600
15700
15800
15900
16000
16100
16200
16500
16700
16800
16900
17600
17700
17800
18300
18400
18500
18600
18900
19200
19300
19400
19000

البيـــــــــــــــــــــان

جملة
الم�صروفات
الجاري ــة الر�أ�سمالية الم�صروفات

ح�صة احلكومة فـي معا�شات موظفي احلكومة العمانيني 0 211 000
211 000
املجل�س الأعلى للتخطيط
0 9 182
9 182
منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة
0 17 000
17 000
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
48 535 695 47 840
جمل ـ ـ ــ�س الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
91 6 537
6 628
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
0 11 956
11 956
االدعـ ـ ـ ــاء الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
24 14 940
14 964
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
8 525 104 8 421
وزارة ال�سياحة
80 8 980
9 060
جمل�س البحث العلمي
0 3 381
3 381
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
6 655 655 6 000
وزارة الق ـ ـ ــوى العاملـ ـ ــة
143 670 1 306 142 364
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
42 3 588
3 630
10 590 153 10 437
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
9 376
2 9 374
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
31 28 365
28 396
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
11
728
739
5 100
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 0 5 100
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
0 1 813
1 813
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
7 431
17 7 414
(املحاكم والأمانة العامة للمجل�س)
0
م�شروع جامعة عمان (امل�صروفات الت�أ�سي�سية) 870
870
الهيئة العامة للطريان املدين
20 711 256 20 455
احتياطـ ــي خم�صـ ـ ـ ـ ــ�ص
490 400
0 490 400
الإجمالـــــــــــــي
4 100 000 30 000 4 070 000
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جــدول رقم ()1/4
تقديرات الم�صروفات الجارية والر�أ�سمالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م
(�ألف ريال عماني )

رقم الميزانية

البيـــــــــــــــــــــان
( )1قطاع الخدمات العامة :

جملة
الم�صروفات
الجاري ــة الر�أ�سمالية الم�صروفات

10100

ديوان البالط ال�سلطاني

242 80 069

16600

�ش�ؤون البالط ال�سلطاني

10200

الأمانة العامة لمجل�س الوزراء

244 917 1 426 243 491
4 170
74 4 096

80 311

15300

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون مجل�س الوزراء 1 618

23

1 641

10400

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

3 300

65

3 365

10500
10600

وزارة الماليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وزارة الخارجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

115 14 230
228 60 500

12200

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني 533

0
8

12700

مجل�س المناق�صات

1 582

13000
14000
16000

مجل�س ال�شورى

29 7 644
872 14 755

16100
17700
18300

وزارة المالية (مخ�ص�صات �أخرى)

مجل�س الدولة
91 6 537
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة 0 11 956
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
42 3 588
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
2 9 374
جملة قطاع الخدمات العامة
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14 345
60 728
533
1 590
7 673
15 627
6 628
11 956
3 630
9 376

466 490 3 217 463 273

تابع جــدول رقم ()1/4
تقديرات الم�صروفات الجارية والر�أ�سمالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م

رقم الميزانية

البيـــــــــــــــــــــان
( )3قطاع الأمن والنظام العام :

10114
10700
11200
12400
16200
19200
10119
10690
11205
11300
11400
13700
15200
15500
15902
16502
16800
16900
من 17604
�إلى 17623
18500
19300

محكمة الق�ضاء الإداري

وزارة الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وزارة الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
مكتب وزير الدولة ومحافظ م�سقط
االدع ـ ـ ـ ـ ــاء العـ ـ ـ ـ ـ ــام
مجل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
( المحاكم والأمانة العامة للمجل�س )

(�ألف ريال عماني )
جملة
الم�صروفات
الجاري ــة الر�أ�سمالية الم�صروفات

3 238
29 062
36 051
3 240
14 940
7 414
93 945

جملة قطاع الأمن والنظام العام
( )4قطاع التعليم :
ديوان البالط ال�سلطاني (مجل�س التعليم العالي) 403
وزارة الخارجية ( المعهد الدبلوما�سي ) 60
وزارة الع ـ ــدل (المعهد العالي للق�ضاء) 1 136

3 244
6
29 885 823
19
36 070
25
3 265
24
14 964
17
7 431
94 859 914

2
2
0
وزارة ال�صحة( المعاهد ال�صحية والمديرية العامة للتعليم والتدريب) 225 18 059
وزارة التربية والتعليم
2 292 930 404
جامعة ال�سلطان قابو�س والم�ست�شفى التعليمي 4 498 187 544
0
معهد الإدارة العامة
974
وزارة التعليم العالي
348 60 096
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية(معهد العلوم ال�شرعية) 52 2 636
12
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية (مراكز تدريب ال�صناعات احلرفية) 226
مجل�س البحث العلمي
0 3 381
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية 655 6 000
وزارة القــوى العامل ــة
( قطاع التعليـم التقني والتدريب المهني ) 1 072 118 642
11
الهيئة العمانية لالعتماد الأكاديمي 728
0
م�شروع جامعة عمان (الم�صروفات الت�أ�سي�سية) 870
9 169 1 331 159
جملة قطاع التعليم
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405
62
1 136
18 284
932 696
192 042
974
60 444
2 688
238
3 381
6 655
119 714
739
870
1 340 328

تابع جــدول رقم ()1/4
تقديرات الم�صروفات الجارية والر�أ�سمالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م

رقم الميزانية

11300

البيـــــــــــــــــــــان
( )5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة

504 691 11 665 493 026
504 691 11665 493 026

جملة قطاع ال�صحة

11500
13100
14214
15600
15800
من 17601
�إلى 17603
18900

(�ألف ريال عماني )
جملة
الم�صروفات
الجاري ــة الر�أ�سمالية الم�صروفات

( )6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
66 155 181
وزارة التنمية االجتماعية

155 247

11
0
0
0

5 396
32 000
211 000
17 000

وزارة الخــدم ـ ـ ــة المــدنيـ ـ ــة
5 385
م�ؤ�س�سات �أخرى
32 000
ح�صة الحكومة في معا�شات موظفي الحكومة العمانيين 211 000
منحة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة 17 000
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )

234 23 722

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة 0 1 813
جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 311 446 101

23 956
1 813
446 412

( )7قطاع الإ�ســـــــــــكــان :
ديوان البالط ال�سلطاني وي�شمل :
 -بلدية م�سقط

90 88 350

88 440

10105

 -مكتب م�ست�شار حفظ البيئة

4 4 766

4 770

10107
10111
11900

3 16 271
 بلدية �صحار6
 مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون البيئية 427وزارة الإ�سكان
854 32 769

10100
10103
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16 274
433
33 623

تابع جــدول رقم ()1/4
تقديرات الم�صروفات الجارية والر�أ�سمالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م
(�ألف ريال عماني )

رقم الميزانية

من 12101
�إلى 12104
12107
من 12301
�إلى 12306
و 12308
12307
14225
17800

10115
16604
10800
11403
11600
14204
15000
15901
16501
18400

البيـــــــــــــــــــــان

جملة
الم�صروفات
الجاري ــة الر�أ�سمالية الم�صروفات

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
( قطاع البلديات الإقليمية )
وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
27 3 307
( قطاع موارد المياه )

643 80 443

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

81 086

3 334
48 727 1 234 47 493

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار (بلدية ظفار) 73 25 595
الهيئة العامة للكهرباء واملياه
0 155 490

25 668
155 490

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

153 10 437

10 590

جملة قطاع الإ�سكان

468 435 3 087 465 348

( )8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاني :
 مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية 1 981�ش�ؤون البالط ال�سلطاني
13 065
7 190
وزارة الإعالم
وزارة الرتبية والتعليم (املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات) 1 483
9 537
وزارة التراث والثقافة
م�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والن�شر والإعالن 1 775
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
28 885
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
45 204
8 195
الهيئة العامة لل�صناعات الحرفية

1 991
10
13 065
0
7 252
62
1 508
25
9 550
13
0
1 775
25
28 910
45 847 643
8 287
92
28 396
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
31 28 365
جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية 146 581 901 145 680
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تابع جــدول رقم ()1/4
تقديرات الم�صروفات الجارية والر�أ�سمالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م
(�ألف ريال عماني )

رقم الميزانية

11000

البيـــــــــــــــــــــان
( )9قطاع الطاقة والوقود :

وزارة النفط والغاز

جملة قطاع الطاقة والوقود
( )10قطاع الزراعة والثروة ال�سمكية:

جملة
الم�صروفات
الجاري ــة الر�أ�سمالية الم�صروفات

26 4 191
26 4 191

4 217
4 217

10118
11100
11100

ديوان البالط ال�سلطاني (م�شروع زراعة المليون نخلة) 14 3 596
3 610
وزارة الزراعة والثروة ال�سمكية (قطاع الزراعة) 30 709 188 30 521
وزارة الزراعة والثروة ال�سمكية (قطاع الثروة ال�سمكية) 57 11 500
11 557
جملة قطاع الزراعة والثروة ال�سمكية
45 876 259 45 617

11700
11700
14224
19400

وزارة النقل واالت�صاالت (قطاع النقل) 11 062
وزارة النقل واالت�صاالت (قطاع االت�صاالت) 815
هيئة تقنية المعلومات
15 925
الهيئة العامة للطيران المدني
20 455
48 257
جملة قطاع النقل واالت�صاالت

85
11 147
828
13
15 925
0
20 711 256
48 611 354

10900
12800
14202
10696
15700
16700
186000

15 996
وزارة التجارة وال�صناعة
17 15 979
مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي 232
232
0
741
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي 0 741
2 789
الهيئة العامة لترويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات 0 2 789
المجل�س الأعلى للتخطيط
0 9 182
9 182
وزارة ال�سياحة
9 060
80 8 980
هيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم 0 5 100
5 100
43 100 97 43 003
جملة �ش�ؤون اقت�صادية �أخرى
احتياطي مخ�ص�ص
490 400
490400
الإجمــــالـــــي
4 100 000 30 000 4 070 000

19000

( )12قطاع النقل واالت�صاالت :

(� )13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/2
ب�إن�شـاء كليـة الدفـاع الوطنـي و�إ�صـدار نظامهـا
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�شـ ـ أ� كلي ــة للدرا�سـ ــات اال�سرتاتيجيــة فـي جمال ــي الأم ــن والدف ــاع ت�سمـ ــى " كليـ ــة الدف ــاع
الوطني " تتبع وزارة الدفاع ويكون مقرها مع�سكر بيت الفلج مبحافظة م�سقط  ،ويعمل
فـي �ش�أنها بالنظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
تتمتع كلية الدفاع الوطني بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري  ،وترتبط
�أكادمييا بجامعة ال�سلطان قابو�س .
املــادة الثالـثــــة
ي�صدر الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع النظام الداخلي لكلية الدفاع الوطني واللوائح
والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام املرفق .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :من �صفــــــــر �سنة 1434هـ
املـوافــــق  8 :من ينايــــــــر �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()998
ال�صادرة فـي 2013/1/12م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

نظام كلية الدفاع الوطني
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�ضح قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــوزارة  :وزارة الدفاع .
الــــوزير  :الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع .
الكليـــــة  :كلية الدفاع الوطني .
اجلامعة  :جامعة ال�سلطان قابو�س .
الآمـــــــر � :آمر الكلية .
املـــادة ( ) 2
اللغة العربية هي لغة التدري�س فـي الكلية ويجوز اعتماد لغات �أخرى لبع�ض املقررات التي
تقت�ضي طبيعة تدري�سها ذلك .
املـــادة ( ) 3
تكون للكلية موازنة م�ستقلة تلحق مبوازنة الوزارة يتم �إقرارها من قبل جمل�س الكلية
وتعتمد من الوزير .
الف�صل الثاين
�أهــداف الكليـــة
املـــادة ( ) 4
تهدف الكلية �إىل حتقيق الآتي :
�	- 1إعداد وتطوير الدرا�سات اال�سرتاتيجية فـي جمايل الأمن والدفاع وفق خطط
وبرامج معتمدة .
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 - 2تطويـ ـ ــر الفكـ ـ ـ ــر اال�سرتاتيجـ ــي  ،والقـ ـ ــدرة التحليليـ ــة  ،ومهـ ـ ــارات التخطي ـ ــط
اال�سرتاتيجي  ،و�صياغة ال�سيا�سات الوطنية  ،و�صناعة القرار فـي جمايل الأمن
والدفاع .
 - 3تنميــة القــدرة علــى توحيــد وتكامـل وتن�سيـق اجلهـود الوطنيــة فـي كافة املجــاالت
�ضمن �إطار وطني �شامل .
�	- 4إعداد وت�أهيل القادة الع�سكريني والأمنيني واملدنيني على النحو الذي ميكنهم
من تويل املنا�صب العامة الع�سكرية والأمنية واملدنية على امل�ستوى اال�سرتاتيجي .
 - 5توفري بيئة �أكادميية حتفز على التعلم والإبداع فـي الدرا�سات اال�سرتاتيجية فـي
جمايل الأمن والدفاع .
 - 6تنمية الوعي والإدراك بق�ضايا الأمن الوطني .
 - 7تنمية القدرة على �إدارة الأزمات وفق خطط منهجية علمية .
�	- 8إجراء البحوث والدرا�سات وتطوير مهارات البحث العلمي فـي جمايل الأمن
والدفاع .
الف�صل الثالث
جمل�ســــا الكليـــــة
املـــادة ( ) 5
يتوىل �إدارة الكلية والإ�شراف عليها كل من جمل�س الكلية واملجل�س الأكادميي وفق الأحكام
املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل .
املـــادة ( ) 6
ي�شكل جمل�س الكلية برئا�سة رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة وع�ضوية كل من :
 - 1قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين .
 - 2قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين .
 - 3قائد البحرية ال�سلطانية العمانية .
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 - 4قائد احلر�س ال�سلطاين العماين .
 - 5الآمر .
 - 6م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك لل�ش�ؤون الإدارية واملالية .
 - 7م�ساعد رئي�س جهاز الأمن الداخلي للعمليات .
� - 8أمني عام جمل�س الأمن الوطني .
 - 9وكيل وزارة التعليم العايل .
 - 10وكيل وزارة اخلارجية لل�ش�ؤون الدبلوما�سية .
 - 11ممثل لوزارة املالية بدرجة وكيل وزارة .
ويكون م�ساعد الآمر مقررا ملجل�س الكلية .
املـــادة ( ) 7
يختــ�ص جملــ�س الكليــة بر�سم ال�سيا�ســات العامة للكلية ولــه اتخ ــاذ م ــا يــراه الزمــا لتحقيــق
�أهدافها وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1درا�سة املقرتحات والتو�صيات املرفوعــة �إليــه مــن املجلــ�س الأكادميــي فيم ــا يتعل ــق
باملناهــج والربامــج و�أعــداد املقبول ــني فـي كــل دورة وغريه ــا من ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة
والإدارية و�إقرار ما يراه منا�سبا ب�ش�أنها .
 - 2اعتماد �سيا�سة البحوث العلمية والربامج املوازية .
 - 3اعتماد برامج التعاون مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية والتدريبية وكليات الدفاع الوطني
بالدول الأخرى  ،وما يرتبط بذلك من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بعد التن�سيق
مع اجلهات املعنية .
 - 4اعتماد الفعاليات والندوات والأن�شطة والربامج ال�سنوية الرئي�سية للكلية .
 - 5اعتماد التقرير اال�سرتاتيجي ال�سنوي  ،ورفع تقرير بذلك للوزير .
 - 6اقرتاح النظام الداخلي للكلية .
�	- 7إقرار موازنة الكلية ورفعها للوزير لالعتماد .
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املـــادة ( ) 8
يجتمــع جملــ�س الكليــة مــرة كــل عام بناء على دعوة من رئي�سه ويجــوز لــه دعــوة املجلــ�س
لالنعقاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
وتنظم الالئحة كيفية انعقاد املجل�س و�إ�صدار قراراته .
املـــادة ( ) 9
ي�شكل املجل�س الأكادميي برئا�سة الآمر وع�ضوية كل من :
 - 1م�ساعد الآمر .
 - 2رئي�س �شعبة التطوير والتجهيز .
 - 3اثنني من الع�سكريني برتبة عميد من تخ�ص�صات خمتلفة .
 - 4اثنني من احلا�صلني على درجة الدكتوراه من تخ�ص�صات خمتلفة .
ويكون مدير مكتب الآمر مقررا للمجل�س الأكادميي .
املـــادة ( ) 10
يتوىل املجل�س الأكادميي االخت�صا�صات الآتية :
 - 1تنفيذ ال�سيا�سات املعتمدة والقرارات ال�صادرة من جمل�س الكلية .
 - 2درا�سة وتقييم املقرتحات والتو�صيات ب�ش�أن تعديل �أو تطوير ال�سيا�سات واملناهج
والربامج واخلطط التعليمية واالحتياجات املرفوعة �إليه من هيئة التوجيه
و�إبداء التو�صيات ب�ش�أنها ورفعها ملجل�س الكلية .
�	- 3إعداد وتن�سيق برامج التعاون مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية والتدري�سية وكليات الدفاع
الوطني بالدول الأخرى وما يرتبط بها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم .
�	- 4إعداد املقرتحات املتعلقة بالبحوث العلمية والندوات وبرامج التدريب املوازية
وغريها من ال�ش�ؤون املالية والإدارية ورفعها ملجل�س الكلية .
 - 5اقرتاح �أعداد املقبولني فـي كل دورة فـي �ضوء حاجة قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الأمنيــة وغريها من اجلهات املدنية الأخرى والرت�شيحـ ــات املقدمة من
الدول الأخرى ورفعه ملجل�س الكلية .
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 - 6توفري االحتياجات التعليمية والإدارية للكلية .
 - 7اقرتاح تعيني �أع�ضاء هيئة التوجيه بالكلية ورفعه �إىل جمل�س الكلية .
 - 8درا�سة ما يعر�ض عليه من مقرتحات ب�ش�أن �إقرار �أو تعديل �أو �إلغاء �أو تطوير �أي
مقرر درا�سي بناء على تو�صية رئي�س �شعبة التطوير والتجهيز ملواكبة امل�ستجدات
التعليمية فـي جمال الدرا�سات اال�سرتاتيجية ورفعها �إىل جمل�س الكلية .
 - 9العمل على حتديث وتطوير تقنية املعلومات بالكلية لتواكب م�ستجدات الع�صر
ومتطلبات العمل .
 - 10اقتــراح الو�سائـ ــل املنا�سب ــة للتقيي ــم والتقوي ــم والتحدي ـ ــث به ــدف رفــع اجلــودة
التعليمية والإدارية فـي الكلية ورفعه �إىل جمل�س الكلية .
 - 11اقرتاح م�شروع املوازنة ال�سنوية للكلية ورفعه ملجل�س الكلية .
املـــادة ( ) 11
يجتمع املجل�س الأكادميي بناء على دعوة من رئي�سه مــرة كل ثالثــة �أ�شهــر على الأقل ،
ويجوز له دعوة املجل�س لالنعقاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
وتنظم الالئحة كيفية انعقاد املجل�س و�إ�صدار قراراته .
املـــادة ( ) 12
للمجل�س الأكادميي  -فـي �سبيل �أدائه ملهامه  -اال�ستعانة مبن يراه من اخلرباء فـي املجاالت
املت�صلة ب�أهداف الكلية .
الف�صل الرابع
الآمــر و�أع�ضــاء هيئــة التوجيــه
املـــادة ( ) 13
يعني الآمر مبر�سوم �سلطاين  ،وحتدد اخت�صا�صاته فـي النظام الداخلي للكلية .
املـــادة ( ) 14
تتكــون هيئــة التوجيــه بالكلية من الع�سكريني واملدنيــني العاملــني بالكليــة و�أع�ضــاء هيئـة
التدري�س واملتخ�ص�صني من اجلامعة واملحا�ضرين الزائرين .
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ويحدد النظام الداخلي للكلية اخت�صا�صات هيئة التوجيه و�شروط و�إجراءات تعيني وندب
�أع�ضائها .
الف�صل اخلام�س
االرتبــاط الأكادميـــي
املـــادة ( ) 15
ترتبــط الكلية باجلامعــة �أكادمييــا وفقــا للأ�ســ�س التــي يتم االتفاق عليها بينهمــا ومب ــا ال
يخالف �أحكام هذا النظام .
املـــادة ( ) 16
ي�شمل االرتباط الأكادميي بني الكلية واجلامعة ما ي�أتي :
 - 1دعم املقررات الدرا�سية لدورة الدفاع الوطني .
 - 2الإعداد والإ�شراف والتقييم لربنامج ماج�ستري الآداب فـي الدرا�سات اال�سرتاتيجية
للأمن والدفاع الوطني .
 - 3تعزيز التعاون فـي جمال البحوث العلمية .
املـــادة ( ) 17
مينح خريجو الكلية ال�شهادات الآتية :
� - 1شهادة الإكمال بنجاح لربنامج دورة الدفاع الوطني من الكلية .
� - 2شهادة دبلوم الدرا�سات العليا من اجلامعة .
� - 3شه ــادة ماج�ستي ــر الآداب ف ــي الدرا�ســات اال�سرتاتيجيــة للأمــن والدفــاع الوطن ــي
من اجلامعة .
الف�صل ال�ساد�س
�أحكــام ختاميـــة
املـــادة ( ) 18
تلتزم جميع اجلهات احلكومية بالتعاون مع الكلية فـي �سبيل قيامها ب�أداء ر�سالتها العلمية ،
وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
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 - 1تر�شيـح امل�شاركني لــدورة الدفــاع الوطنــي وفقــا لل�شــروط وال�ضوابــط التي ينــ�ص
عليها النظام الداخلي للكلية .
 - 2قيام الوزراء والقادة ومن فـي حكمهم واملعنيني بال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية ذات ال�صلة
بالأمن والدفاع الوطني بتقدمي املحا�ضرات عن اخلطط اال�سرتاتيجية كل فـي
جمال اخت�صا�صه .
 - 3توفيــر الدعــم الالزم للزيارات امليدانيــة والدرا�ســات والبحــوث التــي ت�ضطلع بهـا
الكلية .
املـــادة ( ) 19
يحدد النظام الداخلي للكلية مدة الدرا�سة بها و�شروط االنت�ساب و�شروط منح ال�شهادات
للمنت�سبني �إليها .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/3
ب�إن�شـاء الهيئـة العامـة للدفـاع املدنـي والإ�سعـاف
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�شرطة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/35
وعلى قانون الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/76
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  91/89باعتماد الهيكل التنظيمي ل�شرطة عمان ال�سلطانية ،
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/116
وبـناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� مبوجب هذا املر�سوم هيئة ت�سمى " الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف " تتمتع
بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري  ،وتتبع �شرطة عمان ال�سلطانية .
املــادة الثانيــــة
يكون مقر الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع
لها بال�سلطنة بقرار من رئي�سها .
املــادة الثالـثــــة
ي�صدر بنظام الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف مر�سوم �سلطاين .
املــادة الرابعــة
ت�ؤول �إىل الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف االخت�صا�صات واملخ�ص�صات والأ�صول
الثابتة واملنقولة وال�سجالت واحلقوق وااللتزامات اخلا�صة بالإدارة العامة للدفاع املدين
ووحدة الإ�سعاف ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
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ويكـ ــون �إعمـ ــال مقت�ضى الأيلولة وفقا للآلي ــة التي يت ــم االتف ــاق عليه ــا بني رئي ــ�س الهيئ ــة
واملفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك .
املــادة اخلام�سة
ينقل �إىل الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف املوظفون بالإدارة العامة للدفاع املدين
ووحدة الإ�سعاف ب�شرطة عمان ال�سلطانية بذات درجاتهم املالية و�أو�ضاعهم الوظيفية .
املــادة ال�ساد�سة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :من �صفـر �سنة 1434هـ
املـوافــــق  8 :من ينايــر �سنة 2013م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()998
ال�صادرة فـي 2013/1/12م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/4
بتعيينات ع�سكريـــــة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  90/35ب�إ�صدار قانون ال�شرطة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/2ب�إن�شاء كلية الدفاع الوطني و�إ�صدار نظامها ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/3ب�إن�شاء الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني اللواء الركن �سامل بن م�سلم بن علي قطن �آمرا لكلية الدفاع الوطني .
املــادة الثانيــــة
يرقى العميد الركن مطر بن �سامل بن را�شد البلو�شي �إىل رتبة لواء ويعني قائدا للجي�ش
ال�سلطاين العماين .
املــادة الثالـثــــة
يرق ــى العمي ــد الركن عامــر بن �سالــم بن مبــارك العم ــري قائ ــد ق ــوة ال�سلط ــان اخلا�ص ــة
�إىل رتبة لواء .
املــادة الرابعــة
يرقى العميد �سليمان بن حممد بن حمد احلارثي �إىل رتبة لواء  ،ويعني م�ساعدا للمفت�ش
العام لل�شرطة واجلمارك لل�ش�ؤون الإدارية واملالية .
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املــادة الخام�سة
يرقى العميد حمد بن �سليمان بن مبارك احلامتي �إىل رتبة لواء  ،ويعني م�ساعدا للمفت�ش
العام لل�شرطة واجلمارك للعمليات .
املــادة ال�ساد�سة
يرقى العميد عبداللـه بن علي بن حمد احلارثي �إىل رتبة لواء  ،ويعني رئي�سا للهيئة العامة
للدفاع املدين والإ�سعاف .
المــادة ال�سابعة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  25 :من �صفــــــــر �سنة 1434هـ
املـوافــــق  8 :من ينايــــــــر �سنة 2013م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()998
ال�صادرة فـي 2013/1/12م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/5
ب�إجـراء بعـ�ض التنقـالت والتعيينـات
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبـناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ينقــل الدكت ــور �سلطــان بن يعــرب بن قحطــان البو�سعيــدي م ــن �شرطــة عمــان ال�سلطاني ــة
�إىل وزارة ال�صحة بذات خم�ص�صاته املالية والوظيفية  ،ويعني م�ست�شارا لل�ش�ؤون ال�صحية
بالدرجة اخلا�صة .
املــادة الثانيــــة
ينقل جمال بن ن�صيب بن �سعيد ال�شنفري من �شرطة عمان ال�سلطانية �إىل وزارة اخلارجية
بذات خم�ص�صاته املالية والوظيفية ومينح درجة �سفري .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  25 :من �صفـر �سنة 1434هـ
املـوافــــق  8 :من ينايــر �سنة 2013م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()998
ال�صادرة فـي 2013/1/12م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/6
ب�إن�شـاء �صنـدوق الرفـد و�إ�صـدار نظامـه
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�ضمان االجتماعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/87
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/32بتحديد اخت�صا�صات وزارة التنمية االجتماعية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2012/68بتحدي ــد اخت�صا�صــات وزارة الزراع ــة والثـ ــروة
ال�سمكية واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وب ــناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ين� أش� مبوجب هذا املر�سوم �صندوق ي�سمى "�صندوق الرفد" يتمتع بال�شخ�صية االعتبارية
واال�ستقالل املايل والإداري .
املــادة الثانيــــة
يكون مقر �صندوق الرفد حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع �أو مكاتب له بال�سلطنة
بقرار من جمل�س �إدارته .
املــادة الثالثــــة
يعمل فـي �ش�أن �صندوق الرفد بالأحكام الواردة فـي النظام املرفق .
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املــادة الرابعــــة
ي�ؤول �إىل �صندوق الرفد الأ�صول واملخ�ص�صات واحلقوق وااللتزامات وال�سجالت اخلا�صة
بربنامج �سند من وزارة القوى العاملة  ،وم�شروعات موارد الرزق من وزارة التنمية
االجتماعية  ،وامل�شروعات الزراعية للمر�أة الريفية من وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
ويكون �إعمال مقت�ضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم االتفاق عليها بني الوزير املخت�ص
ورئي�س جمل�س �إدارة ال�صندوق .
املــادة اخلام�سـة
ينقل �إىل �صندوق الرفد من وزارات القوى العاملة والتنمية االجتماعية والزراعة والرثوة
ال�سمكية املوظفون الذين يبا�شرون اخت�صا�صات �أو مهاما �أو �أعماال تتعلق بربنامج �سند
وم�شروعات موارد الرزق وامل�شروعات الزراعية للمر�أة الريفية بذات درجاتهم وخم�ص�صاتهم
املالية  ،وذلك بالتن�سيق بني الوزير املخت�ص ورئي�س جمل�س �إدارة ال�صندوق .
املــادة ال�ساد�سـة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق الرفد اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا املر�سوم
والنظام املرفق  ،بعد موافقة جمل�س �إدارة ال�صندوق  ،و�إىل �أن ت�صدر تلك اللوائح والقرارات
ت�سري على ال�صندوق وموظفيه القوانني والنظم املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري
للدولة .
املــادة ال�سابعـة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثامنـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  16 :من ربيع الأول �سنة 1434هـ
املـوافــــق  28 :من ينايـــــــــــــر �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()999
ال�صادرة فـي 2013/2/2م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

نظام �صندوق الرفد
الف�صل الأول
تعاريــــف
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املحدد قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ال�صنــــــــــــــــــــدوق � :صندوق الرفد .
 - 2املجلـــــــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة ال�صندوق .
 - 3رئيـــــ�س املجلـــــ�س  :رئي�س جمل�س �إدارة ال�صندوق .
 - 4الرئي�س التنفيذي  :الرئي�س التنفيذي لل�صندوق .
الف�صل الثاين
�أهــداف ال�صنـــدوق
املـــادة ( ) 2
يهدف ال�صندوق �إىل تقدمي القرو�ض مل�شاريع الفئات الآتية :
�أ  -اخلا�ضعون لقانون ال�ضمان االجتماعي .
ب  -ال�شباب الباحث عن عمل .
ج  -املهنيون  ،واحلرفيون فـي جمال ال�صناعات احلرفية .
د  -املر�أة الريفية .
هـ � -أي فئات �أخرى ي�صدر بها قرار من املجل�س .
املـــادة ( ) 3
يكون منح و�سداد القرو�ض وحتديد فرتة ال�سماح وال�ضمانات والت�أمينات اخلا�صة بها ،
للفئات املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )2من هذا النظام وفقا للمعايري وال�ضوابط وال�شروط
والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من املجل�س .
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املـــادة ( ) 4
يح ــدد املجل�س العائد الذي يتقا�ضاه ال�صندوق على القــرو�ض التــي يقدمهــا مبا ال يجــاوز
(� )%2سنويا .
املـــادة ( ) 5
ا�ستثناء من حكم املادة ( )4من هذا النظام تعفى الفئات اخلا�ضعة لقانون ال�ضمان االجتماعي
من عائد القرو�ض املقدمة لها من ال�صندوق .
الف�صل الثالث
�إدارة ال�صنــدوق
املـــادة ( ) 6
يكون لل�صندوق جمل�س �إدارة ي�شكل على النحو الآتي :
رئي�سا
 - 1وزير التجارة وال�صناعة
ع�ضوا
 - 2وكيل وزارة املالية
ع�ضوا
 - 3وكيل وزارة التنمية االجتماعية
ع�ضوا
 - 4وكيل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية للرثوة ال�سمكية
ع�ضوا
 - 5وكيل وزارة القوى العاملة للعمل
ع�ضوا
 - 6نائب رئي�س الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
 - 7ثالثة من ذوي اخلربة والكفاءة ي�صدر بتعيينهم قرار من رئي�س املجل�س .
ويختار املجل�س من بني �أع�ضائه نائبا لرئي�س املجل�س يحل حمله فـي حال غيابه �أو قيام
مانع يحول دون ممار�سته الخت�صا�صاته .
املـــادة ( ) 7
يكون للمجل�س جميع ال�صالحيات الالزمة لإدارة ال�صندوق والعمل على حتقيق �أهدافه ،
وله على الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1و�ضع ال�سيا�سات العامة لل�صندوق ومتابعة تنفيذها .
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 - 2قب ــول الهب ــات والو�صاي ــا والتربع ــات وفق ــا للنظم والقواعـ ــد التي يقررهــا ومبـ ــا
ال يتعار�ض مع �أهداف ال�صندوق .
 - 3املوافقة على االقرتا�ض وفقا للقواعد التي ي�صدرها لهذا الغر�ض .
�	- 4إقرار اللوائح والقواعد والإجراءات املنظمة لتقدمي القرو�ض على �أن تت�ضمن
ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -ال�شروط والإجراءات الالزمة للح�صول على القر�ض .
ب  -القواعد املنظمة ملتابعة الفئات امل�ستفيدة من القرو�ض .
ج  -االلتزامات املفرو�ضة على امل�ستفيد من القر�ض .
د  -احلقوق وااللتزامات املتبادلة بني كل من ال�صندوق وامل�ستفيد من القر�ض .
� - 5إقرار اللوائح املنظمة ال�ستثمار �أموال ال�صندوق فـي الودائع امل�صرفية وغريها
من املجاالت التي يتم االتفاق عليها مع وزارة املالية .
 - 6اعتماد الهيكل التنظيمي لل�صندوق .
 - 7اعتماد امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي لل�صندوق .
 - 8اعتمــاد التقري ــر ال�سنــوي اخل ــا�ص بن�شــاط ال�صنــدوق ورفعه �إىل جمل�س ال�ش ـ�ؤون
املالية وموارد الطاقة .
املـــادة ( ) 8
يعقد املجل�س اجتماعا عاديا �أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة بدعوة من رئي�س املجل�س ،
كما يجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحا
�إال بح�ضور خم�سة �أع�ضاء على الأقل  ،على �أن يكون من بينهم رئي�س املجل�س �أو نائبه .
وي�صدر املجل�س قراراته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وفـي حالة الت�ساوي يرجح
اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املـــادة ( ) 9
للمجل�س �أن يفو�ض بع�ض اخت�صا�صاته �أو �صالحياته �إىل رئي�س املجل�س .
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املـــادة ( ) 10
يكون لل�صندوق رئي�س تنفيذي ي�صدر بتعيينه وحتديد خم�ص�صاته املالية قرار من املجل�س .
املـــادة ( ) 11
ميثل الرئي�س التنفيذي ال�صندوق فـي عالقته بالغري و�أمام الق�ضاء .
املـــادة ( ) 12
يتوىل الرئي�س التنفيذي ت�سيري الأمور املالية والإدارية لل�صندوق والإ�شراف على موظفيه ،
وتكون له فـي هذا ال�ش�أن ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة املن�صو�ص عليها فـي القوانني
املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
املـــادة ( ) 13
ت�سري على ال�صندوق القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري
للدولة  ،وتطبق على موظفيه �أحكام قانون اخلدمة املدنية .
املـــادة ( ) 14
دون الإخــالل باخت�صا�صات ــه الأخ ــرى املن�صــو�ص عليها ف ــي هــذا النظام يخت ــ�ص الرئي ــ�س
التنفيذي بالآتي :
�	- 1إعداد م�شروع اخلطة ال�سنوية لل�صندوق وعر�ضها على املجل�س .
�	- 2إعداد م�شروع امليزانية واحل�ساب اخلتامي ال�سنويني لل�صندوق وعر�ضهما على
املجل�س .
�	- 3إعداد م�شروع الهيكل التنظيمي لل�صندوق وعر�ضه على املجل�س .
�	- 4إعداد م�شروعات اللوائح والقواعد والإجراءات وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي
هذا النظام وعر�ضها على املجل�س .
 - 5تنفيذ قرارات وتوجيهات املجل�س .
�	- 6إعداد تقارير دورية وتقرير �سنوي عن ن�شاط ال�صندوق ورفعها للمجل�س .
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املـــادة ( ) 15
يتوىل بنك التنمية العماين �إدارة القرو�ض التي تقدم وفقا لأحكام هذا النظام نيابة
عن ال�صندوق  ،مبا فـي ذلك �صرف قيمتها ومتابعة ال�سداد واتخاذ الإجراءات القانونية
الالزمة فـي حالة �إخالل املقرت�ض بالتزامه ب�سداد �أ�صل القر�ض والعائد فـي املوعد املحدد .
الف�صل الرابع
النظـام املالــي لل�صنــدوق
املـــادة ( ) 16
يكون لل�صندوق ميزانية �سنوية م�ستقلة  ،وتبد أ� ال�سنة املالية له فـي الأول من يناير وتنتهي
فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام عدا ال�سنة املالية الأوىل  ،فتبد�أ من تاريخ
العمل بهذا النظام وحتى احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام التايل .
املـــادة ( ) 17
يكون ر�أ�س مال ال�صندوق ( = 70.000.000/ر .ع) �سبعني مليون ريال عماين من اخلزانة
العامة للدولة .
املـــادة ( ) 18
تتكون موارد ال�صندوق مما ي�أتي :
 - 1الدعـ ـ ـ ــم ال�سنـ ــوي املخ�صـ ــ�ص لل�صنـ ــدوق فـي امليزاني ــة العام ــة للدولـ ــة ومقـ ــداره
( = 7٫000٫000/ر .ع ) �سبعة ماليني ريال عماين .
 - 2عائد القرو�ض التي يقدمها ال�صندوق وفقا لهذا النظام .
 - 3عائد ا�ستثمار �أموال ال�صندوق .
 - 4الهبات والو�صايا والتربعات التي يقرر املجل�س قبولها .
 - 5املوارد الأخرى التي يحددها املجل�س باالتفاق مع وزارة املالية .
املـــادة ( ) 19
تعتبــر �أم ــوال ال�صن ــدوق الثابت ــة واملنقولة وعائ ــد ما يقدم ــه م ــن ق ــرو�ض وعائ ــد ا�ستثمــار
�أمواله �أمواال عامة .
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املـــادة ( ) 20
يكون لل�صندوق حت�صيل املبالغ امل�ستحقة له وفقا لأحكام 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
املـــادة ( ) 21
مــع عــدم الإخالل ب�أحك ــام املر�س ــوم ال�سلطانــي رقــم  2003/67بتطبيــق قان ــون اجلمــارك
املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،يعفى ال�صندوق من جميع ال�ضرائب
والر�سوم .
املـــادة ( ) 22
يكون لل�صنــدوق مراقـب ح�سابــات مرخــ�ص لــه مبزاولة مهنة املحا�سبــة واملراجعــة  ،ي�صــدر
بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/7
ب�إحلاق مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان
ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي بديوان البالط ال�سلطاين
�سلطان عمان
نحن قابو�س بن �سعيد		
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 91/128
وعلى قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/86
وعلى القانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 97/97
وعلــى املر�س ــوم ال�سلطانــي رقـ ــم  2008/47باعتمــاد الهيكـ ــل التنظيمــي لديــوان البــالط
ال�سلطاين ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يلحــق مكتـب م�ست�شـار جاللـة ال�سلطـان ل�ش ـ�ؤون التخطيـط االقت�صــادي بديـوان البـالط
ال�سلطاين .
املــادة الثانيـــــة
ي�سري على مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي وموظفيه كافة
القوانني املعمول بها فـي ديوان البالط ال�سلطاين .
املــادة الثالثـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  28 :من ربيع الأول �سنة 1434هـ
املوافــــــق  9 :من فربايـــــــــر �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1001
ال�صادرة فـي 2013/2/16م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/8
بتعييـن �سفيـر غيـر مقيـم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سفري ال�شيخ حميد بن علي بن �سلطان املعني �سفرينا لدى اجلمهورية الفرن�سية ،
�سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا غري مقيم لدى اجلمهورية الربتغالية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ربيع الأول �سنة 1434هـ
املوافــــــق  9 :من فربايـــــــــر �سنة 2013م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1001
ال�صادرة فـي 2013/2/16م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/9
ب�إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأوىل
ل�شركــة املداخــل لال�ستثمــار (�ش.م.م)
لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة البحرية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانــي رقم ، 2002/30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إ�صــدار ترخيــ�ص من الفئــة الأولــى ل�شركــة املداخل لال�ستثمار (�ش.م.م) لإن�شاء وت�شغيل
نظام لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة البحرية ملدة خم�س ع�شرة �سنة  ،وذلك بال�صيغة
املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ربيع الأول �سنة 1434هـ
املوافــــــق  9 :من فربايـــــــــر �سنة 2013م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1001
ال�صادرة فـي 2013/2/16م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ترخي�ص من الفئة الأوىل
ل�شركة املداخل لال�ستثمار (�ش .م .م)
لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة البحرية
املحتويات
اجلزء الأول
تعريفات و�أحكام عامة
امل ــادة (  : ) 1تعريفات .
امل ــادة (  : ) 2املجال .
امل ــادة (  : ) 3الربط .
امل ــادة (  : ) 4الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص .
امل ــادة ( : ) 5املدة .
امل ــادة (  : ) 6التعديل .
امل ــادة (  : ) 7الإلغاء .
امل ــادة (  : ) 8االنتهاء .
امل ــادة (  : ) 9االلتزام .
امل ــادة ( : ) 10الإخطارات .
اجلزء الثاين
ال�شروط واملالحق
�أوال  :ال�شروط :
 - 1اخلدمات املرخ�صة .
 - 2التزامات اال�ستثمارات الر�أ�سمالية .
 - 3اخلدمة ال�شاملة .
 - 4خدمة مكاملات الطوارئ .
 - 5خدمات دليل املعلومات .
 - 6خدمات معاونة عامل اخلدمة .
 - 7متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة .
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 - 8التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني .
 - 9متطلبات جودة اخلدمة .
 - 10خدمات ال�صيانة .
 - 11قطع اخلدمات املرخ�صة .
 - 12تعرفة و�شروط اخلدمة .
 - 13تقدمي خدمات النفاذ .
 - 14خدمات �إعادة البيع .
 - 15خدمة الطرف الثالث .
 - 16الربط البيني .
 - 17التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية .
 - 18ربط الأجهزة الطرفية الراديوية .
� - 19إ�صدار الفواتري .
 - 20الرتقيم .
 - 21تخ�صي�ص الرتددات لالت�صاالت الراديوية .
 - 22التزامات املرخ�ص له فـي جمال التوظيف .
 - 23التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية .
 - 24حظر الدعم غري العادل  ،املتبادل �أو من جانب واحد .
 - 25حظر التمييز غري امل�شروع واملمار�سات املنافية للمناف�سة .
 - 26متطلبات املحا�سبة .
 - 27االلتزام بتوفري املعلومات .
 - 28الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم .
 - 29ر�سوم الرتخي�ص .
 - 30حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ص فـي املمتلكات العامة واخلا�صة .
 - 31حوالة الرتخي�ص وانتقاله .
 - 32النزاعات .
 - 33الغرامات .
ثانيا  :املالحق :
امللحق (�أ)  -ن�سب التعمني .
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اجلزء الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
تعريفات
فـي تطبيق �أحكام هذا الرتخي�ص يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
 - 1الوزير :
وزير النقل واالت�صاالت .
 - 2الهيئة :
هيئة تنظيم االت�صاالت املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 3التابع :
�أي �شخـ ــ�ص طبيع ــي �أو معن ــوي واق ــع حتـ ــت حتكم �أو �سيط ــرة �شخ ــ�ص �آخـ ــر طبيعـ ــي
�أو معنوي  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .
 - 4التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص :
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين ب�إ�صدار هذا الرتخي�ص .
 - 5منطقة الرتخي�ص :
املياه الإقليمية وال�سواحل العمانية .
 - 6امل�شغل املرخ�ص :
�أي �شخ ــ�ص طبيعي �أو معنوي مرخ�ص له بت�شغيــل بنية حتتية لنظ ــام ات�صــاالت عامــة
�أو تقدمي خدمات االت�صاالت العامة التي تعتمد على ا�ستغالل �سعة ل�شبكات ات�صاالت
عامة من الفئة الأوىل وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
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 - 7موفر خدمة :
�أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي مرخ�ص له بتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافية
وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
� - 8إجمايل الإيرادات ال�سنوية للمرخ�ص له :
جميع الإيرادات التي يحققها املرخ�ص له خالل �سنة نتيجة بيع �أو ت�أجري اخلدمات
املرخ�ص ــة  ،وي�شمـ ـ ــل ذلك جميع الإيرادات مقاب ــل تزويــده لأي خدم ــة مرخ�صـ ــة
�أو الدفعات التي يحققها من املرخ�صني الآخرين بعد خ�صم تكلفة �إنهاء املكاملات
املرتتبة على الربط البيني واملدفوعة للمرخ�صني الآخرين  ،فيما عدا بيع وت�أجري
الأجهزة الطرفية .
 - 9خدمة ال�صوت الأ�سا�سية :
خدمـ ــة ات�صاالت تت�ضم ــن �إر�سال املخاطب ــة امل�سموعـ ــة باجتاهـ ــني فـي نفـ ــ�س الوق ــت
�أو �إر�سال �صور ثابتة بربجميات متدرجة �أو دون (فاك�سميلي)  ،وي�شمل ذلك خدمات
الهاتف ال�صوتي من خالل �شبكة املعلومات العاملية  ،وخدمات �إعادة االت�صال الدولية ،
فيما عدا خدمات االت�صال عرب و�سائل االت�صال املتنقل اخللوي و�أي و�سائل ات�صال
�أخرى خلدمة املنتفعني الذين با�ستطاعتهم التحرك .
 - 10خدمة البيانات العامة :
خدمة ات�صاالت ت�سمح ب�إر�سال �أو ا�ستقبال املعلومات على �شكل �إلكرتوين �إىل �أفراد
اجلمهور �أو فيما بينهم بوا�سطة نظام االت�صاالت املرخ�ص به  ،وال ي�شمل ذلك خدمة
ال�صوت الأ�سا�سية .
 - 11خدمة املعلومات :
خدمة توفر القدرة على �إن�شاء �أي معلومات واكت�سابها وتخزينها وحتويلها ومعاجلتها
وا�سرتجاعها وا�ستغاللها �أو جعلها متاحة من خالل نظام ات�صاالت  ،وي�شمل
ذلك النفاذ �إىل �شبكة املعلومات العاملية (الإنرتنت)  ،وخدمات املحتوى الأخرى
ذات العالقة  ،وخدمة الربقيات وخدمة التلك�س  ،ولكن ال ت�شمل خدمات ال�صوت
الأ�سا�سية .
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 - 12خدمات االت�صاالت ال�شخ�صية املتنقلة العاملية :
خدمة ات�صاالت ت�سمح ببث و�إر�سال �أو ا�ستقبال النب�ضات الإلكرتونية الراديوية
فـي عر�ض نطاق ترددي حمدد �سلفا وذلك بوا�سطة ات�صاالت راديوية عرب �أنظمة
االت�صاالت الف�ضائية خلدمة املنتفعني الذين با�ستطاعتهم التحرك .
 - 13هوية اخلدمة املتنقلة البحرية (: )MMSI
هوية فريدة من ت�سعة �أرقام ت�صدر وفقا للوائح الراديوية ال�صادرة عن االحتاد
الدويل لالت�صاالت .
 - 14القوة القاهرة :
كل ما هو خارج عن �إرادة املرخ�ص له وي�ستحيل توقعه كما ي�ستحيل دفعه .
� - 15ضمان ح�سن التنفيذ :
�ضمان بنكي با�سم الهيئة مبقدار �سبعة باملائة ( )%7من �إجمايل امل�صروفات
الر�أ�سمالية ( )CAPEXاملقرتح ا�ستثمارها فـي امل�شروع ل�ضمان ح�سن الأداء .
 - 16االمتيازات اخلا�صة :
ترتيبات ح�صرية تت�ضمن اخلدمات والت�سهيالت �أو املهام على نهاية الطرف
الأجنبي من م�سار ال�سلطنة الدويل  ،وهي �ضرورية لإر�ساء �أو تو�صيل �أو ت�شغيل
الكوابل البحرية وذلك �إذا مل تكن هذه الرتتيبات متوفرة ملالكي الكوابل البحرية
فـي ال�سلطنة ذوي الأو�ضاع املتماثلة .
 - 17منطقة اخلدمة :
املنطقة الكائنة مبنطقة الرتخي�ص والتي ين�شئ فيها املرخ�ص له نظام االت�صاالت ،
و يكون قادرا فيها على توفري خدمات االت�صاالت لأي �شخ�ص يطلبها .
 - 18خدمات االت�صاالت العامة البحرية :
خدمات االت�صاالت التي يتم تقدميها بوا�سطة نظام ات�صاالت بحرية  ،تتمكن
ال�سفن والقوارب ب�أنواعها املختلفة من خالله من االت�صال فيما بينها وباملحطات
ال�ساحلية على الياب�سة  ،و�إجراء االت�صال بني املحطات ال�ساحلية بع�ضها ببع�ض
على الياب�سة .
� - 19ساتل :
جهاز ات�صاالت فـي مدار حول الأر�ض .
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املـــادة ( ) 2
املجــــال
يرخ�ص ل�شركة املداخل لال�ستثمار (�ش .م .م) ب�إن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات االت�صاالت
العامة البحرية طبقا للأحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص .
املـــادة ( ) 3
الربــــط
يخول املرخ�ص له ربط الأنظمة املرخ�صة بـالآتي :
�	- 1أي نظام ات�صاالت مرخ�ص مبوجب امل ــادة ( )21من قانون تنظيم االت�صاالت .
�	- 2أي جهاز ات�صاالت متت املوافقة عليه للربط البيني وفقا لأحكام قانون تنظيم
االت�صاالت والئحته التنفيذية �أو القرارات ال�سارية �أو املوا�صفات الفنية التي
حتددها �أو توافق عليها الهيئة .
املـــادة ( ) 4
الإتاوة ور�ســوم الرتخيــ�ص
 - 1يدفع املرخ�ص له حلكومة ال�سلطنة �إتاوة �سنوية مقدارها �سبعة باملائة ( )%7من
�إجمايل �إيراداته ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�ص  ،وحت�سب الإتاوة بناء على
�إجمايل الإيرادات املحققة حتى  31من دي�سمرب من ال�سنة  ،وتدفع قبل  30من يناير
من ال�سنة التالية  ،على �أن تكون هذه الإتاوة بن�سبة املدة املتبقية من ال�سنة الأوىل لهذا
الرتخي�ص .
 - 2يدفع املرخ�ص له للهيئة ر�سوم الرتخي�ص التي تقررها وفقا لل�شرط ( )29من اجلزء
الثاين من هذا الرتخي�ص .
املـــادة ( ) 5
املــــدة
مدة هذا الرتخي�ص خم�س ع�شرة �سنة قابلة للتجديد وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
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املـــادة ( ) 6
التعديـــل
 - 1للهيئة واملرخ�ص له االتفاق كتابة على تعديل الرتخي�ص .
 - 2يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
املـــادة ( ) 7
الإلغــــاء
 - 1للهيئة بقرار م�سبب �إلغاء الرتخي�ص �أو �أي من احلقوق املمنوحة مبوجبه فيما يتعلق
بخدمات معينة وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 2للهيئة �إلغاء الرتخي�ص فـي حالة عدم تقدمي املرخ�ص له خلدماته خالل اثني ع�شر
�شهرا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
املـــادة ( ) 8
االنتهـــاء
 - 1ينتهي الرتخي�ص بانتهاء مدته ما مل يجدد وفق ما ين�ص عليه قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 2كمــا ينتهـ ــي �إذا انحلت ال�شخ�صيــة القانونيــة للمرخــ�ص ل ــه �أو دخل مرحل ــة الت�صفيــة
�أو الإفال�س �أو اتخذت �ضده �أي �إجراءات ق�ضائية ذات �أثر مماثل �أو تنازل عن امللكية
مل�صلحة دائنيه �أو �أي �سبب �آخر مماثل .
املـــادة ( ) 9
االلتــــزام
 - 1يلتزم املرخ�ص له � ،إ�ضافة �إىل الأحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص ،
ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفيذية وبكل القوانني واللوائح املعمول
بها والقرارات ذات ال�صلة  ،ولوائح وقرارات و�أوامر و�إر�شادات الهيئة .
 - 2يلتزم املرخ�ص له بطرح �أربعني باملائة ( )%40من �أ�سهمه فـي �أ�صول ال�شركة املرخ�صة
لالكتتاب العام فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية خالل خم�س �سنوات من تاريخ �سريان
الرتخي�ص .
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 - 3مع عدم الإخالل بالتزام الرئي�س التنفيذي للمرخ�ص له بتنفيذ �أحكام و�شروط هذا
الرتخي ــ�ص  ،يحدد املرخ�ص ل ــه  -فـي احلاالت التي ت�ستدعي ذلك  -أ�ح ــد كبار مديري ــه
ال تقل درجته عن درجة كبار املديرين بالهيئة  ،تكون مهمته االت�صال بها ومتابعة
تنفيذ قراراتها على الوجه الأكمل .
املـــادة ( ) 10
الإخطــــارات
جميع الإخطارات واملالحظات التي ت�صدرها الهيئة للمرخ�ص له تر�سل بالربيد على عنوانه
امل�سجل ر�سميا �أو بت�سليمها باليد ملن يحدده مقابل توقيع باال�ستالم .
اجلزء الثاين
�أوال  :ال�شـــروط
 - 1اخلدمات املرخ�صة :
 1-1يخول املرخ�ص له تقدمي خدمات االت�صاالت العامة البحرية فـي منطقة الرتخي�ص
على �أ�سا�س غري ح�صري بوا�سطة �أنظمة االت�صاالت املرخ�صة وتو�صيالت ال�شبكة
التي ركبها �أو يركبها وت�شمل الآتي :
 خدمة ال�صوت الأ�سا�سية مبعاونة عامل اخلدمة . خدمة البيانات العامة . خدمة املعلومات . خدمة االت�صاالت اخلا�صة . خدمات القيمة امل�ضافة . بيع وت�أجري و�صيانة الأجهزة الطرفية والأجهزة الراديوية . 2-1للمرخ�ص له بعد موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة تقدمي اخلدمات املرخ�صة ،
كلها �أو بع�ضها  ،بوا�سطة تابع �أو فرع منف�صل �أو مقاول من الباطن  ،وفـي �أي من
هذه احلاالت ال يجوز للمرخ�ص له تقدمي تلك اخلدمات بنف�سه .
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 - 2التزامات اال�ستثمارات الر�أ�سمالية :
 1-2يلتزم املرخ�ص له ب�إن�شاء النظام املرخ�ص وفقا للنظام العاملي لل�سالمة واال�ستغاثة
فـي البحر (  )GMDSSوتنفيذ اخلطة اال�ستثمارية الر�أ�سمالية املعتمدة من قبل
الهيئة وفـي حالة �أي تغيري فـي هذا النظام �أو اخلطة  ،يجب على املرخ�ص له
احل�صول على املوافقة امل�سبقة من الهيئة .
 2-2مع عدم الإخالل بال�شرط ( )27من هذا الرتخي�ص  ،يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ
ب�سجالت للمعلومات فـي �إطار يتفق عليه مع الهيئة خالل ثالثة �أ�شهر من
التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص  .كما يلتزم بالوفاء ب�أي متطلبات تتعلق ب�أي
�إف�ص ــاح خ ــا�ص عن املعلومـ ــات �أو متطلبات الإخطــار وفقــا للقانــون �أو الرتخيــ�ص
�أو اللوائح ال�سارية �أو توجيهات الهيئة .
� 3-2إذا مل يحقق املرخ�ص له فـي �أي �سنة االلتزامات امل�ستهدفة فيما يتعلق باخلطة
اال�ستثمارية الر�أ�سمالية اعترب ذلك �إخالال ب�شروط الرتخي�ص وللهيئة �أن تخ�صم
ما يقابل حجم الإخالل من قيمة �ضمان ح�سن التنفيذ  ،ولها �أن تفر�ض �أي
غرامات �أخرى وفقا لأحكام القانون و�شروط الرتخي�ص .
 4-2يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ بقواعد البيانات اخلا�صة مبنتفعيه داخل ال�سلطنة .
 - 3اخلدمة ال�شاملة :
 1-3يلتزم املرخ�ص له بتوفري خدمات االت�صاالت البحرية التالية دون مقابل  ،وذلك
وفقا للوائح ال�صادرة عن امل�ؤمتر العاملي لالت�صاالت الراديوية التابع لالحتاد
الدويل لالت�صاالت :
�أ  -ا�ستقبال نداء اال�ستغاثة ونقله .
ب  -معلومات ال�سالمة البحرية والتي تت�ضمن التحذير من العوا�صف .
	2-3ال ي�ستحق املرخ�ص له �أي دعم فيما يتعلق باخلدمة ال�شاملة �أو تو�سعة النظام �إذا
كان ذلك واقعا فـي منطقة الرتخي�ص  ،مبا فيها التو�سعات التي يجريها تنفيذا
ملتطلبات التغطية وتو�سعة النظام �أو التي يجريها طواعية كمناطق خدمة .
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 - 4خدمة مكاملات الطوارئ :
 1-4يلتزم املرخ�ص له بتقدمي خدمة مكاملات الطوارئ فـي منطقة الرتخي�ص جمانا
للعموم .
 2-4يتعني على املرخ�ص له الت�أكد من �أن خدمة مكاملات الطوارئ من خالل الرقم
(� )9999أو �أي رقم �آخر حتدده الهيئة لهذا الغر�ض متوفرة ب�شكل دائم وم�ستمرة
دون عوائق .
 - 5خدمات دليل املعلومات :
مع عدم الإخالل بطلب املنتفع عدم الإف�صاح عن املعلومات اخلا�صة به يتعني على
املرخ�ص له الآتي :
 1-5تقدمي دليل معلومات مطبوع جمانا لكل منتفع م�شرتك بناء على طلبه وفقا
لل�شكل وامل�ضمون الذي تقرره الهيئة من حني لآخر .
 2-5تزويد املنتفعني بخدمات دليل املعلومات بناء على طلبهم  ،مقابل تعرفة معقولة
تقرها الهيئة .
 3-5ال�سماح لأي م�شغل مرخ�ص �آخر بالنفاذ �إىل دليل معلوماته بال�شكل الذي يقـرره ،
وب�شروط معقولة وعادلة تقرها الهيئة  ،مبا فـي ذلك تعوي�ض املرخ�ص له عن
النفقات املبا�شرة التي يتحملها نتيجة منحه حرية النفاذ �إىل الدليل � ،شريطة �أن
يلتزم امل�شغل املرخ�ص الآخر بالآتي :
 - 1ا�ستعمال املعلومات فقط لتقدمي خدمات دليل املعلومات �أو لتوجيه املكاملات
�شريطة �أال يزود عمالءه ب�أي معلومات متعلقة مبنتفع طلب من املرخ�ص له
�إبقاء معلوماته �سرية .
 - 2منح املرخ�ص له حرية النفاذ �إىل دليل معلوماته من قبل املرخ�صني الآخرين
مقابل تعرفة معقولة .
�	- 3أن تقدميه للمعلومات ال يتعار�ض مع القانون .
 4-5بذل كل اجلهود املمكنة لتزويد املنتفعني بناء على طلبهم مبعلومات تتعلق
بخدمات دليل املعلومات املتوفرة فـي �أي بلد �آخر والتي توفر للمرخ�ص له خدمات
االت�صال معها  ،وذلك مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة .
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 - 6خدمات معاونة عامل اخلدمة :
يلتزم املرخ�ص له مقابل تعرفة تقرها الهيئة بتقدمي خدمة املكاملات الهاتفية
مبعاونة عامل اخلدمة لأي منتفع بناء على طلبه .
 - 7متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة :
 1-7يلتزم املرخ�ص له �أن يوفر على نفقته اخلا�صة جميع الإمكانيات الفنية من
�أجهزة ومعدات ونظم وبرامج ات�صاالت داخل �شبكة االت�صاالت املرخ�ص له بها
والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول على �شبكته حتقيقا ملتطلبات الأمن الوطني ،
على �أن يتزامن تقدمي اخلدمة مع توفري الإمكانيات الفنية املطلوبة مبراعاة
التقدم الفني  ،ويتحمل املرخ�ص له فـي حالة تغيري �أنظمة �شبكته تكاليف حتديث
الأجهزة التي ت�ستخدمها اجلهات الأمنية التي ت�أثرت بالتغيري  ،وذلك وفقا ملا
تن�ص عليه القرارات التي ت�صدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانني املعمول بها .
 2-7فـي حالة حدوث كارثة طبيعية �أو وقوع حوادث ا�ستثنائية عامة طارئة  ،للوزير
�أن ي�ستدعي لغر�ض مواجهة هذه الكوارث �أو احلوادث جميع خدمات و�شبكات
ات�صاالت املرخ�ص له والعاملني لديه القائمني على ت�شغيل و�صيانة هذه اخلدمات
وال�شبكات  .وعلى املرخ�ص له �أن يقدم للهيئة (خطة الطوارئ) التي ينوي اتباعها
خالل اثني ع�شر �شهرا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص و�أن يقوم بتطوير
وحتديث هذه اخلطة بناء على طلب الهيئة .
� 3-7إذا كانت احلوادث الطارئة �أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني  ،على املرخ�ص له
�أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية التي حتددها الهيئة  ،و�أن ينفذ خطة الطوارئ
ويت�صرف وفق تعليمات الهيئة .
 - 8التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني :
 1-8على املرخ�ص له �أن يقوم ب�إن�شاء نظام فعال خلدمة املنتفعني فيما يتعلق
با�ستف�ساراتهم عن اخلدمات املرخ�صة  ،مبا فـي ذلك خدمات الرتكيب وخدمات
دليل معلوماته  ،كما يتعني عليه املحافظة على هذا النظام و�صيانته .
 2-8يلتزم املرخ�ص له �أن مينح فر�صا مت�ساوية فـي احل�صول على نف�س النوع واجلودة
من اخلدمات املرخ�صة لكل املنتفعني فـي منطقة الرتخي�ص بنف�س التعرفة بقدر
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الإمكان  ،و�أن يحد من التباين فـي التقنيات املتاحة �أو املنا�سبة �أو املطلوبة خلدمة
فئة معينة من املنتفعني .
 3-8يلتزم املرخ�ص له ب�إخطار الهيئة كتابة قبل اثني ع�شر �شهرا فـي احلاالت الآتية :
�	- 1إنهاء خدمة مرخ�صة قائمة .
�	- 2أي تغيي ــر فـي خدم ــة مرخ�صـ ــة قد يجعل �أجه ــزة �أي م�شت ــرك غي ــر قابل ــة
لال�ستعمال  .وكجزء من �إخطاره املكتوب  ،يجب �أن يبني املرخ�ص له التحول
املالئم للخدمة  ،وترتيبات انتقال املنتفع للخدمة اجلديدة  .كما يلتزم
ب�أي متطلبات قد تفر�ضها الهيئة ل�ضمان توفر اخلدمة املرخ�صة مبوجب
ال�شرط (. )1-3
 4-8يجب على املرخ�ص له �أن يقدم للهيئة منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني
تت�ضمن �شروط و�أحوال تزويدهم باخلدمات املرخ�صة  ،وذلك خالل ثالثة �أ�شهر
من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
� 5-8إذا مل تعرت�ض الهيئة على منوذج االتفاقية خالل ثالثني يوما من تاريخ ت�سليمه
لها ي�صبح �ساري املفعول بعد الثالثني يوما املذكورة �أو من التاريخ الالحق املحدد
لتنفيذه � .أما �إذا اعرت�ضت الهيئة على النموذج خالل تلك الفرتة فعليها �أن تبلغ
املرخ�ص له كتابة ب�أ�سباب اعرتا�ضها  ،وعليه خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
ا�ستالمه العرتا�ض الهيئة �أن يعدل النموذج وفقا له ويقدمه للهيئة  ،وي�سري
فـي �ش�أن النموذج املعدل حكم هذا ال�شرط .
 6-8للمرخ�ص له �أن يعدل منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني من وقت لآخر ،
وي�سري فـي �ش�أن هذا التعديل حكم ال�شرط (. )5-8
 7-8على املرخ�ص له �أن يبلغ جميع املنتفعني بنموذج اتفاقية اخلدمة املوحدة
للمنتفعني و�أي تعديل له ويلتزم فيما بعد بتوفري اخلدمات املرخ�صة وفقا ملا ورد
فـي النموذج .
 8-8يلتزم املرخ�ص له  ،فـي وقت ال يتجاوز ثالثة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان
الرتخي�ص  ،ب�إعداد الئحة تت�ضمن �إجراءات فعالة لنظر �شكاوى املنتفعني فيما
يتعلق بتقدمي خدمات االت�صاالت  ،وحتدد الهيئة الطريقة التي تتبع لن�شر هذه
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الالئحة �أو االطالع عليها  ،ويلتزم املرخ�ص له بت�سوية النزاعات املقدم ب�ش�أنها
ال�شكاوى ب�شكل فوري وفقا لهذه الالئحة ولوائح وقرارات و�أوامر و�إر�شادات
الهيئة .
 9-8يلتزم املرخ�ص له برد املبالغ امل�ستحقة للمنتفعني �أو غريهم خالل الأجل الذي
حتدده الهيئة  ،وذلك فـي حالة �إلغاء �أو عدم جتديد الرتخي�ص �أو التوقف عن
توفري �أي خدمة مرخ�صة .
 -9متطلبات جودة اخلدمة :
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت  ،يلتزم املرخ�ص له مبا ي�أتي :
 1-9حتقيق متطلبات جودة اخلدمة وااللتزام بال�ضوابط والقواعد التي ت�صدرها
الهيئة من وقت لآخر فـي هذا ال�ش�أن  ،وفـي حالة ف�شله توقع �ضده الغرامات وفقا
لتلك ال�ضوابط والقواعد .
 2-9االحتفاظ ب�سجالت للمعلومات فـي �شكل يتفق عليه مع الهيئة خالل �ستة
�أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص  ،بغر�ض �أن يثبت للهيئة �أنه يلتزم
مبتطلبات جودة اخلدمة  ،كما يلتزم بالوفاء مبتطلبات الإف�صاح عن �أي معلومات
�إ�ضافية تطلبها الهيئة وبن�شر م�ؤ�شرات �أداء جودة اخلدمة فـي و�سائل الإعالم ،
وذلك كله مبراعاة ال�شرط ( )27من هذا الرتخي�ص .
 - 10خدمات ال�صيانة :
 1-10يلتزم املرخ�ص له بتوفري خدمات ال�صيانة بناء على طلب معقول من �أي منتفع
يوفر له اخلدمة املرخ�صة  ،وذلك فيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ص و�أجهزة
االت�صاالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ص له  ،والتي هي فـي حيازة ذلك املنتفع .
	2-10ال ينطبق ال�شرط ( )1 -10فـي �أي من احلاالت الآتية :
�	- 1إذا كان �إ�صالح �أي نظام �أو جهاز غري جمد اقت�صاديا �أو �أن قطع الغيار
الالزمة مل تعد متوفرة .
�	- 2إذا ر�أت الهيئة �أنه من غري املعقول �أن يطلب من املرخ�ص له تقدمي
اخلدمة املطلوبة بوا�سطة الأنظمة املرخ�صة لظروف معينة  ،ومنها على
�سبيل املثال ولي�س احل�صر :
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أ�  -ظروف خارجة عن �سيطرة املرخ�ص له .
ب �	-إذا كان من �ش�أن تقدمي اخلدمة تعري�ض �صحة �أو �سالمة �أي �شخ�ص
مكلف بتوفري تلك اخلدمة خلطر غري مربر .
ج �	-إذا كانت ال�صيانة املطلوبة غري معقولة من الناحية العملية .
 - 11قطع اخلدمات املرخ�صة :
	1-11ال يجوز للمرخ�ص له قطع عمل الأنظمة املرخ�صة �أو �أي جزء منها ب�شكل
متعمد فـي الأو�ضاع الطبيعية  ،كما ال يجوز له �أن يعلق �أي نوع من اخلدمات
املرخ�صة دون �إ�شعار كتابي م�سبق للهيئة  ،ودون �إنذار زمني معقول للمنتفعني
املت�أثرين بذلك القطع �أو التعليق .
	2-11ال ينطبق ال�شرط ( )1-11فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا كان القطع �أو التعليق راجعا حلالة طارئة � ،أو لقوة قاهرة .
� - 2إذا كان القطع �أو التعليق خلدمة مرخ�صة يوفرها املرخ�ص له ملنتفع ما
ي�شكل نظام ات�صاالته خطرا على �سالمة الأنظمة املرخ�صة .
 - 12تعرفة و�شروط اخلدمة :
 1-12على املرخ�ص له �أن يتقدم بطلب يتفق مع الهيئة على �إطاره خالل ثالثة �أ�شهر
من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص  ،يبني فيه التعرفة وال�شروط التي
يقرتحها لتقدمي خدمات االت�صاالت  ،وذلك قبل ثالثني يوما على الأقل من
التاريخ الذي يقرتحه لتطبيق التعرفة وال�شروط .
 2-12يجب على الهيئة �أن تبدي موافقتها �أو عدم موافقتها على تعرفة و�شروط
اخلدمات املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )1-12خالل خم�سة ع�شر يوم عمل
من التاريخ الذي قدم فيه الطلب للهيئة  ،ولها رف�ض املوافقة على التعرفة
وال�شروط املقرتحة �إذا ا�شتملت احل�سابات على �أخطاء مادية � ،أو تعار�ضت مع
الئحة الأ�سعار �أو �إذا كانت غري عادلة �أو غري معقولة � ،أو تخالف القوانني
واللوائح املطبقة �أو �شروط الرتخي�ص .
�	3-12إذا مل توافق الهيئة على تعرفة و�شروط اخلدمات املرخ�صة  ،تعني عليها �أن
تبلغ املرخ�ص له بعدم موافقتها و�أن تبني اعرتا�ضاتها خالل خم�سة ع�شر يوم
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عمل  ،وخالل خم�سة ع�شر يوم عمل من ا�ستالم �إ�شعار الهيئة بعدم املوافقة ،
على املرخ�ص له �أن يعدل التعرفة وال�شروط و�أن يقدمها مرة �أخرى للهيئة
للح�صول على موافقتها .
 4-12فـي حالة عدم اعرتا�ض الهيئة على التعرفة وال�شروط املقرتحة خالل خم�سة
ع�شر يوم عمل ت�صبح �سارية املفعول اعتبارا من اليوم اخلام�س ع�شر � ،أو من
التاريخ الذي اقرتحه املرخ�ص له � ،أيهما �أ�سبق .
 - 13تقدمي خدمات النفاذ :
 1-13مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفيذية  ،يتعني
على املرخ�ص له �أن يوفر بناء على طلب معقول من �أي موفر خدمة �أو م�شغل
مرخ�ص �إمكانية النفاذ �إىل الأنظمة املرخ�صة .
 2-13يخ�ضع توفري خدمات النفاذ للتو�صيات املن�شورة من قبل االحتاد الدويل
لالت�صاالت ال�سارية فـي حينه  ،وتو�صيات و�إر�شادات الهيئات الدولية الأخرى ،
وكــل اللوائــح والقــرارات والأوامــر والإر�شــادات ال�ساريــة املفع ــول ال�ص ــادرة ع ــن
الهيئة .
 3-13يتعني على املرخ�ص له �أن يوفر خدمات النفاذ خالل فرتة ثالثة �أ�شهر من
تاريخ تقدمي الطلب كحد �أق�صى  ،وفـي حالة عدم تو�صل الطرفني �إىل اتفاق
خالل هذه الفرتة حتال نقاط اخلالف �إىل الهيئة .
 4-13يعفى املرخ�ص له من توفري خدمات النفاذ �إذا ر�أت الهيئة �أن مثل هذا الطلب
غري معقول  ،بالأخ�ص فـي احلاالت الآتية :
 - 1عندما يكون الطلب خارجا عن �سيطرة املرخ�ص له .
 - 2عندما تت�سبب �أنظمة طالب النفاذ � ،أو يحتمل �أن تت�سبب فـي خطر �أو تلف
�أو �أذى لأي �شخ�ص �أو ممتلكات .
�	- 3إذا كان هناك احتمال فـي �أن تت�سبب �أنظمة طالب النفاذ فـي �إحداث تلف
�أو تداخل فـي عمل الأنظمة املرخ�صة �أو تعطيل خدمات االت�صاالت التي
تقدمها .
 - 4عندما يكون الطلب غري معقول من الناحية العملية .
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 - 14خدمات �إعادة البيع :
 1-14مع مراعاة �أي لوائح خا�صة بالربط البيني �أو �إعادة البيع يلتزم املرخ�ص له
خالل مدة �أق�صاها ثالثون يوم عمل من تاريخ تقدمي �أي موفر خدمة لطلبه ،
�أن يعقد معه اتفاقا لتوفري خدمات ات�صاالت يت�ضمن �شروطا معقولة  ،ب�شكل
ميكنه من توفري خدمات �إعادة البيع وذلك وفقا لل�شروط وال�ضوابط والأ�سعار
التي حتددها الهيئة .
	2-14ال يلتزم املرخ�ص له بعد موافقة الهيئة ب�أن يعقد االتفاق املن�صو�ص عليه فـي
ال�شرط (� )1-14إذا كان يرتتب عليه �أي من احلاالت الآتية :
 - 1يت�سبــب �أو من املحتم ــل �أن يت�سبب فـي خطـ ــر �أو تلـ ــف �أو �أذى لأي �شخ ــ�ص
�أو ممتلكات .
 - 2يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي تلف �أو تداخل فـي عمل الأنظمة
املرخ�صة � ،أو تعطيل خدمات االت�صاالت التي يقدمها .
	- 3ال يبدو معقوال من الناحية العملية فـي �ضوء �أي من �شروط هذا
الرتخي�ص ومتطلبات تو�سعة النظام املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ()1-2
�أو غري مالئم من الناحية الفنية �أو االقت�صادية .
 - 15خدمة الطرف الثالث :
 1-15يتعهد املرخ�ص له ب�أن ي�سمح لأي م�شغل مرخ�ص �أو موفر خدمة �أن يربط
نظام ات�صاالته املرخ�ص بالأنظمة املرخ�صة  ،لكي يتمكن من �أن يوفر خدمات
االت�صاالت من خاللها .
	2-15ال ينطبق ال�شرط (� )1-15إذا ر�أت الهيئة �أن الطلب غري معقول لأي من
الأ�سباب التالية على �سبيل املثال ولي�س احل�صر :
 - 1خارج عن �سيطرة املرخ�ص له .
 - 2يت�سبــب �أو من املحتمــل �أن يت�سبب فـي خطــر �أو تل ــف �أو �أذى لأي �شخــ�ص
�أو ممتلكات .
 - 3يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي تلف �أو تداخل فـي عمل الأنظمة
املرخ�صة �أو تعطيل خدمات االت�صاالت التي يقدمها .
 - 4ال يبدو معقوال من الناحية العملية .
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 - 16الربط البيني :
مع عدم الإخالل ب�أحكام الربط البيني املن�صو�ص عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت
والئحته التنفيذية  ،يجب مراعاة الآتي :
 1-16اتفاقات الربط البيني .
 1-1-16يلتزم املرخ�ص له خالل ثالثة �أ�شهر من تقدمي الطلب من م�شغل
مرخ�ص �آخر �أو موفر خدمة �أن يعقد معه اتفاقا فـي احلدود
وال�ضوابط املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )3-1-16وذلك لربط
�أنظمة امل�شغل املرخ�ص الآخر بالأنظمة املرخ�صة فـي نقاط ربط
مالئمة فنيا وتوفري خدمات االت�صاالت الأخرى التي تعد �ضرورية
للم�شغل املرخ�ص الآخر لكي يوفر خدمات االت�صاالت ملنتفعيه  ،وفـي
حالة عدم تو�صل الطرفني �إىل اتفاق خالل املهلة املحددة  ،يحال
النزاع �إىل الهيئة للف�صل فيه طبقا لل�شرط (. )3-16
	2-1-16ال ينطبق ال�شرط (� )1-1-16إذا كان الطلب من وجهة نظر الهيئة
يتحقق فيه �أي مما ي�أتي :
 -1يتعار�ض مع قانون تنظيم االت�صـاالت �أو �أي قوانني �أخرى �سارية ،
�أو اللوائح �أو القرارات �أو الأوامر �أو الإر�شادات ال�صادرة عن الهيئة .
 - 2يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي خطر �أو تلف �أو �أذى لأي
�شخ�ص �أو ممتلكات .
 - 3يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي تلف �أو تداخل فـي عمل
الأنظمة املرخ�صة � ،أو تعطيل خدمات االت�صاالت التي تقدمها .
 - 4ال يــبدو معقوال من الناحية العملية �أو غيـر مالئم من الناحية
الفنية �أو االقت�صادية .
 3-1-16يلتزم املرخ�ص له ب�أن �أي اتفاق يعقده مبقت�ضى ال�شرط ()1-1-16
تتوفر فيه ال�شفافية وعدم التمييز واملو�ضوعية ومنا�سبة ومعقولية
ال�شروط ويت�ضمن الآتي :
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 - 1الطريقة املطلوبة لإن�شاء و�صيانة التو�صيالت وعدد نقاط التو�صيل
التي يجب �أن تن� أش� .
 - 2عدد نقاط التو�صيل التي يجب �أن تن�ش�أ .
 - 3دخــول املرافــق �أو الأرا�ضــي الالزمــة وا�ستخدامه ــا بغر�ض دعــم
الربط البيني .
 - 4التواريخ �أو املدد املطلوبة للربط البيني .
� - 5سعة الإر�سال ال�ضرورية التي ت�سمح بربط بيني فعال .
 - 6ال�شكل الذي يجب �أن تكون عليه �إ�شارات الإر�سال (وي�شمل ذلك
طرق الرتقيم ونظام الإ�شارات) و�أي �شروط خا�صة مطلوبة
للحفاظ على جودة مقبولة للإ�شارة .
�	- 7أحكام االلتزامات الطارئة لأي من الطرفني كنتيجة للربط
البيني .
�	- 8أحكام دفع الأجور .
 - 9املحافظــة على م�ستويــات جــودة اخلدمــة بني نقاط انتهائيـة مبــا
فـي ذلك توفري املعاجلة حلاالت الإخفاق فـي الوفاء مب�ستويات
اخلدمة و�صيانة الأنظمة .
�	- 10إجراءات ت�سوية الفواتري .
�	- 11إجراءات الطلب والتنب ؤ� والتوفري والفح�ص واالختبار و�إدارة
احلركة .
� - 12إر�سال �إ�شارة التعرف على رقم املت�صل .
� - 13إجراءات نقل الرقم .
 - 14توفري بيانات ال�شبكة والتعامل مع هذه البيانات و�سريتها .
 - 15الإجراءات الر�سمية حلل املنازعات .
 4-1-16ال ي�صبح االتفاق املعقود مبقت�ضى ال�شرط ( )1-1-16نافذ املفعول
�إال بعد قيام املرخ�ص له ب�إحالته �إىل الهيئة للح�صول على موافقتها ،
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ويجب �أن تتخذ الهيئة قرارها خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إحالة
االتفاق �إليها  ،وفـي حالة موافقتها تخطر املرخ�ص له كتابة  ،وفـي
حالة عدم موافقتها تخطره بقرار الرف�ض م�سببا وعليه تعديل
االتفاق وفقا لهذا القرار للح�صول على موافقة الهيئة عليه .
 5-1-16فـي حال �إجراء �أي تعديل على االتفاق ال ي�صبح نافذ املفعول �إال بعد
�أن يقدم للهيئة للح�صول على موافقتها وعليها �أن تتخذ قرارها
خالل ثالثني يوم عمل وتبلغ املرخ�ص له بقرارها كتابة  ،وعليه
�إجراء التعديالت املطلوبة وفقا لقرار الهيئة .
 6-1-16يزود املرخ�ص له الهيئة بكل املعلومات الفنية والت�شغيلية واملحا�سبية
التي قد تطلبها لتت�أكد �أن متطلبات هذا ال�شرط قد مت الوفاء بها ،
على �أن حتافظ الهيئة على �سرية �أي معلومات زودت بها وفقا لهذا
ال�شرط و�صنفت على �أنها �سرية .
 7-1-16تقوم الهيئة من وقت لآخر بن�شر معلومات كافية ومالئمة وحديثة
عن اتفاقات الربط البيني بني امل�شغلني املرخ�صني �أو/و موفري
اخلدمة  ،وفـي حال عقد املرخ�ص له اتفاقا مع م�شغل مرخ�ص �آخر
فعليه �أن ي�ضمن توفره علنيا لباقي امل�شغلني املرخ�صني .
 8-1-16يلتزم املرخ�ص له ب�أي قرارات �أو تعليمات �أو �إر�شادات ت�صدرها الهيئة
ب�ش�أن م�شاركة امل�شغلني املرخ�صني �أو موفري اخلدمة الآخرين �أو �أي
ت�سهيالت �أو بنى حتتية فيما يت�صل ب�شبكة االت�صاالت العامة .
 2-16مبادئ �أ�سعار الربط البيني .
 1-2-16يلتزم املرخ�ص له ب�أن تكون الأ�سعار التي يفر�ضها مقابل توفريه
خلدمات االت�صاالت مبوجب ال�شرط ( )1-1-16مبنية على �سعر
التكلفة ومربرة  .وحت�سب هذه الأ�سعار بناء على تقييم معقول
للتكاليف املرتبطة ب�إن�شاء الربط البيني وتوفري خدمات االت�صاالت
التي يطلبها م�شغل مرخ�ص �أو موفر خدمة .
 2-2-16فـي حتديد �أ�سعار الربط البيني يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
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 - 1يجب �أن تكون �أ�سعار خدمة الربط البيني والت�سهيالت فـي جميع
الأحوال معقولة وبدون متييز بني املنتفعني ذوي الأو�ضاع املتماثلة .
 - 2يجب �أن ت�ضمن �أ�سعار كل خدمة تتطلب الربط البيني عائدا معقوال
للمرخ�ص له بعد ح�ساب تكاليف ت�شغيل النظام املرخ�ص  ،وتوفري
اخلدمات املرخ�صة .
 - 3ت�صاغ �شروط الربط البيني للحيلولة دون نقل غري اقت�صادي وغري
مبني على تكلفة الأنظمة املرخ�صة  ،وي�شمل ذلك رزم اخلدمات  ،حتى
ال يتم حتميل امل�شغل املرخ�ص الذي يطلب الربط البيني دفع مقابل
خدمات �أو مرافق ال يحتاجها .
 - 4عند توزيع العوائد الناجتة عن احلركة عرب الأنظمة املرخ�صة ،
و�أنظمة امل�شغل املرخ�ص �أو موفر اخلدمة يتعني على طالب الربط
البيني �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار اال�ستخدام الن�سبي لأجهزة ومعدات كل
طرف من الأطراف امل�شرتكة فـي هذا الربط .
 - 5ت�ستعمل تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد ( )LRICك�أ�سا�س
مبدئي حل�ساب تكاليف كل من الربط البيني واخلدمة ال�شاملة
املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )3من هذا الرتخي�ص  ،وذلك بعد
�سنتني من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
�	- 6إذا بنيت �أ�سعار الربط البيني على التعرفة املوحدة للخدمات املماثلة
املقدمة ملنتفعي املرخ�ص له يجب عندئذ مراجعة تلك الأ�سعار لت�أخذ
بعني االعتبار �أي توفري فـي التكلفة يرتبط بتقدمي اخلدمة �إىل
امل�شغل املرخ�ص طالب الربط البيني .
	- 7ال يحق للمرخ�ص له فر�ض �أي غرامات ت�أخري �إال طبقا ل�شروط االتفاق
املن�صو�ص عليه فـي ال�شرط ( ، )1-1-16وبعد احل�صول على موافقة
الهيئة .
 3-16حل نزاعات الربط البيني
 1-3-16مع عدم الإخالل مبا تن�ص عليه اللوائح ال�صادرة طبقا لقانون
تنظيم االت�صاالت � ،إذا مل يتم التو�صل �إىل االتفاق املن�صو�ص عليه
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فـي ال�شرط ( )1-1-16خالل الثالثة �أ�شهر للمرخ�ص له �أو امل�شغل
املرخ�ص �أن يحيل النزاع �إىل الهيئة  ،وعليها �أن حت�سم النزاع خالل
�ستة �أ�شهر من تاريخ الإحالة  ،على �أن ي�شتمل قرار احل�سم على فر�ض
�أي �شروط معقولة تراها �ضرورية بح�سب الظروف .
 2-3-16فـي حال ن�شوب نزاع بني الطرفني حول االتفاق �أو �أي �أمر يتعلق به ،
يجوز لأي منهما �أن يحيل النزاع �إىل الهيئة للف�صل فيه وفقا لل�شرط
(. )1-3-16
 3-3-16يقدم الطرف الذي �أحال النزاع �إىل الهيئة كل املعلومات ال�ضرورية
التي متكنها من حتديد طبيعة النزاع  ،و للطرف الآخر �أن يقدم
املعلومات التي يراها �ضرورية لتدعيم وجهة نظره  ،و للهيئة �أن
تطلب من �أي من الطرفني تزويدها باملزيد من املعلومات  ،و�أن حتدد
الفرتة الزمنية التي يجب �أن تقدم املعلومات خاللها  ،وتخطر الهيئة
الطرفني بقرارها كتابة  ،وعلى املرخ�ص له تنفيذ قرار الهيئة .
 - 17التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية :
 1-17يلتزم املرخ�ص له ب�أي لوائح �أو موا�صفات فنية �أو قواعد �أو �إر�شادات ت�صدرها
الهيئة بغر�ض �ضمان التوافق الت�شغيلي للأنظمة واخلدمات املرخ�صة مع
�أنظمة وخدمات االت�صاالت املقدمة من قبل م�شغلني مرخ�صني �آخرين ب�شكل
مالئم فنيا واقت�صاديا .
 2-17على املرخ�ص له الت�أكد من �أن كل مكونات الأنظمة املرخ�صة والأجهزة املربوطة
بها والتي ت�ستعمل فـي توفري اخلدمات املرخ�صة  ،موافق عليها ومعتمدة وفقا
لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت �أو اللوائح ال�سارية �أو تتوافق مع موا�صفات
فنية حتددها �أو توافق عليها الهيئة .
 - 18ربط الأجهزة الطرفية الراديوية :
 1-18على املرخ�ص له �أن يربط بنظام ات�صاالته املرخ�ص �أو ي�سمح ب�أن يربط به �أي
جهـ ــاز طرفـي متـ ــت املوافقـ ــة علي ـ ــه وفق ــا لأحكـ ــام قانـ ــون تنظي ـ ــم االت�ص ـ ــاالت
�أو اللوائح ال�سارية �أو تتوفر فيه موا�صفات فنية معقولة فـي نظر الهيئة
ويتبناها املرخ�ص له .
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� - 19إ�صدار الفواتري :
	1-19ال يجوز للمرخ�ص له �إ�صدار �أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخ�صة �إال �إذا كان كل
مبلغ مدرج فيها ميثل القيمة احلقيقية للخدمة املقدمة .
 2-19يعد املرخ�ص له خالل مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر من التاريخ الفعلي
ل�سريان الرتخي�ص الئحة �إجراءات منا�سبة ت�ضمن الدقة فـي �إ�صدار الفواتري
وفقا لل�شرط ( . )1-19ويتعني احل�صول على موافقة الهيئة على هذه الالئحة
قبل و�ضعها مو�ضع التطبيق .
 3-19على املرخ�ص له �أن يحتفظ بال�سجالت التي تراها الهيئة �ضرورية للت�أكد
من �أن �إجراءات �إ�صدار الفواتري تت�صف باخل�صائ�ص الواردة فـي الالئحة
املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( ، )2-19ويتعني االحتفاظ بهذه ال�سجالت ملدة
ال تقل عن �سنتني من تاريخ �إعدادها .
 4-19على املرخ�ص له �أن يزود الهيئة بناء على طلبها من وقت لآخر ب�أي معلومات
تطلبها للتحقق من جودة املعايري املطبقة ب�ش�أن �إ�صدار الفواتري  ،و�أن ي�سمح
لأي �شخ�ص ميثلها بحرية الدخول �إىل �أي موقع لفح�ص �أو اختبار نظام �إ�صدار
الفواتري �أو �أي جزء منه .
 5-19على املرخ�ص له خالل مدة ال تزيد على �شهر واحد من تاريخ ت�شغيل النظام
�أن يقدم معلومات مبوبة فـي الفواتري لأي منتفع بناء على طلبه  ،فيما يتعلق
ب�أ�سعار �أي خدمات ات�صاالت قدمت له  ،وذلك نظري تعرفة معقولة تقرها
الهيئة .
 - 20الرتقيم :
على املرخ�ص له االلتزام باللوائح الراديوية ال�صادرة عن االحتاد الدويل لالت�صاالت
املتعلقة بتخ�صي�ص هويات اخلدمة املتنقلة البحرية ( . )MMSI
 - 21تخ�صي�ص الرتددات لالت�صاالت الراديوية :
 1-21تخ�ص�ص الهيئة للمرخ�ص له  ،وفقا لتقديرها من وقت لآخر  ،الرتددات الراديوية
�أو حزم الرتددات ال�ضرورية  ،فـي �إطار ترخي�ص راديوي  ،وفقا ملا تن�ص عليه
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خطة الرتددات الوطنية  ،وذلك بالقدر الذي ميكن املرخ�ص له من ممار�سة
حقوقه و�أداء واجباته وفقا لهذا الرتخي�ص � ،شريطة �أن يلتزم بالآتي :
 -1التحقق من �أن �أجهزته الراديوية م�صممة ومبنية وم�شغلة وم�صانة
بحيث ال تت�سبب فـي �أي ت�شوي�ش ال داعي له عند ا�ستعمالها .
 - 2عدم ال�سماح لأي �شخ�ص ب�أن ي�ستعمل �أيا من الأجهزة الراديوية املكونة
ملحطاته �إال �إذا كان مثل هذا ال�شخ�ص حتت �سيطرة و�إ�شراف املرخ�ص له
�أو خموال بذلك .
 - 3الت�أكد من �أن كل الأ�شخا�ص الذين ي�ستعملون الأجهزة الراديوية املكونة
ملحطاته على وعي ومعرفة تامة ب�شروط هذا الرتخي�ص وااللتزام بها .
 - 4ال�سماح لأي �شخ�ص خمول من الهيئة بحرية الو�صول فـي �أي وقت �إىل
حمطاته الراديوية بغر�ض فح�ص مكوناتها �أو عند ظهور حالة طوارئ ،
وذلك من �أج ــل التحقـ ــق من التزام املرخ ــ�ص لـ ــه ب�شـ ــروط الرتخيـ ــ�ص ،
�أو فح�ص م�صادر الت�شوي�ش على م�شغل �آخر �أو جهة �أخرى .
 - 5تقييد ا�ستعمال حمطاته الراديوية �أو غلقها متاما ووقفها عن العمل
فورا  ،بناء على طلب ممن تخوله الهيئة ر�سميا بذلك وفقا لأحكام قانون
تنظيم االت�صاالت وللمدة التي يحددها فـي طلبه  ،وذلك فـي حالة �إخالل
املرخ�ص له ب�أي �شرط من �شروط الرتخي�ص الراديوي �أو خمالفة �أحكام
قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 22التزامات املرخ�ص له فـي جمال التوظيف :
 1-22يلتزم املرخ�ص له ب�أن يتخذ كل اخلطوات الالزمة لتدريب املوظفني العمانيني
ل�شغـ ــل الوظائ ــف املتاح ــة فـي هيكل ــه التنظيمــي الفنــي والإداري وعلــى كــل
امل�ستويات  ،وبتحقيق ن�سب التعمني املو�ضحة بامللحق ( �أ) لكل مرحلة  ،وللهيئة
توقيع الغرامة التي تقدرها فـي حالة عدم التزامه بتلك الن�سب .
 2- 22للمرخـ ــ�ص له توظي ــف خرباء �أجانب لرتكي ــب وت�شغي ــل و�صيان ــة وا�ستغالل
�أنظمة االت�صاالت وتقدمي اخلدمات املرخ�صة  ،وذلك وفقا للقوانني واللوائح
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والقرارات ذات ال�صلة � ،شريطة تزويد الهيئة بال�سرية الذاتية لكل منهم
للموافقة عليها قبل توظيفه  ،وعلى املرخ�ص له خف�ض عدد ه�ؤالء اخلرباء
وفقا لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة .
 - 23التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية :
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفيذية والقوانني ذات
ال�صلة :
 1-23يلتزم املرخ�ص له ب�أن يبذل كل جهد ممكن ل�ضمان خ�صو�صية و�سرية املعلومات
و�أ�سرار العمل التي يح�صل عليها �أو يكت�سبها خالل عمله من �أي �شخ�ص يزوده
باخلدمات املرخ�صة وذلك عن طريق و�ضع الإجراءات املنا�سبة وتطبيقها
للحفاظ على �سرية تلك املعلومات اخلا�ضعة حلماية القانون .
 2-23على املرخ�ص له االحتفاظ مبعلومات كافية عن �إجراءاته اخلا�صة باملحافظة
علــى ال�سريــة بالقــدر الذي ير�ضي الهيئــة بنــاء على طلبهـا املعقــول  ،وفــاء
مبتطلبات ال�شرط (. )1-23
 3-23يلتزم املرخ�ص له ب�أن ال ي�ستعمل �أو ي�سمح با�ستعمال �أي جهاز من مكونات
الأنظمة املرخ�صة القادرة على الت�سجيل �أو املراقبة ال�صامتة �أو التن�صت على
مكاملات هاتفية جارية �أو بيانات منقولة بوا�سطة ال�شبكة � ،إال �إذا كان ذلك فـي
احلاالت التي يبينها القانون وبالإجراءات املن�صو�ص عليها فيه وبعد احل�صول
على موافقة اجلهات الأمنية .
 4-23للمرخ�ص له �أن يطلب من اجلهات الأمنية ت�سجيل املكاملات بناء على طلب
املنتفع لإثبات �أنه هو الذي �أجراها �أو لأ�سباب ت�شغيلية بعد موافقة املنتفع ،
وعلى املرخ�ص له فـي احلالتني �إعالم املنتفع الذي �ست�سجل مكاملاته  ،و�أن
يحتفظ ب�سجل للو�سائل التي مت بها �إعالم املنتفعني الذين قد ت�سجل مكاملاتهم
و�أن يزود الهيئة مبثل هذه املعلومات عند الطلب .
 - 24حظر الدعم غري العادل  ،املتبادل �أو من جانب واحد :
 1-24يحظر على املرخ�ص له �أن يدعم ب�شكل غري عادل  ،متبادل �أو من جانب واحد ،
�أعماله �أو �أعمال فروعه الآتية :
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 - 1خدمة ال�صوت الأ�سا�سية مبعاونة عامل اخلدمة .
 - 2خدمة البيانات العامة .
 - 3خدمة املعلومات .
 - 4خدمات االت�صاالت اخلا�صة .
 - 5خدمات القيمة امل�ضافة .
 - 6بيع وت�أجري و�صيانة الأجهزة الطرفية والأجهزة الراديوية .
 2-24علــى املرخ�ص لــه �أن يحتفــظ بال�سجــالت التــي تبني التحويــالت املادي ــة بني
الأعمال املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط (. )1-24
 - 25حظر التمييز غري امل�شروع واملمار�سات املنافية للمناف�سة :
	1-25ال يجوز للمرخ�ص له فيما يتعلق بالأ�سعار �أو ال�شروط املطبقة �أو �سواها
�أن يظهر �أي تف�ضيل غري م�شروع � ،أو �أن ميار�س �أي متييز غري عادل  ،نحو
�أ�شخا�ص معينني �أو �أ�شخا�ص من �أي فئة �أو �صفة  ،فيما يتعلق بتزويدهم
باخلدمات املرخ�صة  .ويعترب �أن املرخ�ص له مار�س هذا النوع من التمييز
�إذا ف�ضل �أو �ساند ب�شكل غري عادل ومادي عمال يقوم به فيما يتعلق بتزويد
اخلدمات املرخ�صة من �أجل �أن ي�ضع الأ�شخا�ص الذين يتناف�سون معه على هذا
العمل فـي ظرف تناف�سي غري منا�سب .
	2-25ال يجوز للمرخ�ص له �أن ينخرط فـي �أي ممار�سات غري تناف�سية �أخرى ،
وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�	-1إ�ساءة ا�ستخدام �أي مركز مهيمن فـي �أي �سوق خدمة ات�صاالت .
 - 2الدخول فـي اتفاقات مع �أي م�شغل مرخ�ص �آخر �أو موفر خدمة بهدف
تثبيت الأ�سعار �أو توزيع املنتفعني �أو �أ�سواق خدمة معينة �أو فر�ض �أي
�ضوابط �أو قيود �أخرى حتد من املناف�سة .
 - 3ا�ستغالل املعلومات التي ح�صل عليها من مرخ�صني �أو موفري خدمة
�آخرين لأغرا�ض منافية للمناف�سة .
للهيئة وحدها ح�سم ما �إذا كان �أي عمل �أو امتناع عن عمل يعد مناق�ضا لهذا
ال�شرط واتخاذ الإجراءات التي تراها الزمة ملعاجلة الو�ضع .
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 - 26متطلبات املحا�سبة :
 1-26على املرخ�ص له خالل خم�سة �أ�شهر من نهاية كل �سنة مالية � ،أن ي�سلم الهيئة
ميزانيته املدققة كما هي فـي نهاية تلك ال�سنة  ،معززة بالبيانات املتعلقة
بالعمليات والأ�سهم والتدفقات النقدية  ،ويتعني �أن تكون م�صحوبة بتقرير
من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني �أن كل تلك البيانات املالية متثل ب�شكل �صحيح
املركز املايل للمرخ�ص له فـي التواريخ املبينة فيها  ،و�أن هذه البيانات قد �أعدت
وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها واملقبولة فـي ال�سلطنة .
 2-26يلتزم املرخ�ص له ب�أن يقدم للهيئة خالل ثالثة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان
الرتخي�ص اقرتاحا بالنظام املحا�سبي الذي ي�سمح بت�سجيل اال�ستثمارات
والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها واملقبولة
فـي ال�سلطنة  ،وعلى وجه اخل�صو�ص �أن يكون هذا النظام قادرا على بيان
عنا�صر التكلفة بالتف�صيل الكافـي حتى ميكن و�ضع �أ�سعار الربط البيني بناء
على ح�ساب التكلفة  ،وللهيئة قبول النظام املقرتح �أو رف�ضه خالل ثالثة �أ�شهر
من تاريخ ت�سليمه لها .
 3-26للهيئة فـي حال رف�ضها النظام املحا�سبي املن�صو�ص عليه فـي ال�شرط ()2-26
�أو �إذا ارتـ ـ�أت خ ــالل فرتة الرتخي�ص �أن تعديــال لهــذا النظ ــام �أ�صبــح مطلوبــا ،
�أن ت�أمر املرخ�ص له �أن يتبنى خالل فرتة معقولة نظاما حما�سبيا حمددا .
 4-26للهيئة �أن تطلب من املرخ�ص له �أن يزودها مبعلومات حما�سبية �أخرى من
�أجل مراقبة تطبيق �شروط الرتخي�ص وفر�ضها ب�شكل فعال  ،وعلى املرخ�ص
له تزويد الهيئة بتلك املعلومات خالل مدة حتددها له .
� 5-26إذا ف�شل املرخ�ص له فـي الوفاء بااللتزامات املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط (، )2-26
�أو �إذا كان النظام املحا�سبي الذي و�ضعه املرخ�ص له قد ف�شل فـي حتقيق �أهدافه
املن�صو�ص عليها فـي هذا ال�شرط ور�أت الهيئة �أنه من ال�ضروري مراقبة التقيد
ب�أحكام ال�شرط ( )24من هذا الرتخي�ص  ،فلها �أن تطلب من املرخ�ص له �أن
يوفــر بعــ�ض اخلدمــات املرخ�صــة من خــالل ق�ســم �أو �أق�ســام منف�صلــة � ،أو فــرع
�أو فروع منف�صلة � ،أو تابع �أو تابعني منف�صلني .
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 - 27االلتزام بتوفري املعلومات :
 1-27على املرخ�ص له �أن يحتفظ باملعلومات التي تطلب منه الهيئة االحتفاظ بها
وفق ــا للطريق ــة التي حتددهـ ــا  ،و�أن ي�ضعهـ ــا فـي متناولهـ ــا فـي الوقت الـ ــذي
حتدده  ،وللهيئة �أن تطلب هذه املعلومات فـي �شكل تقارير و�إح�صائيات دورية
و�أي بيانات �أخرى .
 2-27عند طلب �أي معلومات من املرخ�ص له تت�أكد الهيئة �أن هذا الطلب لن يفر�ض
عليه عبئا باهظا فـي �سبيل احل�صول على املعلومات وتوفريها للهيئة � ،إال
�إذا ارت�أت الهيئة �أن مثل تلك املعلومات �أ�سا�سية لتمكينها من حتقيق �أهدافها
ومبا�شرة اخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت .
 3-27يتيح املرخ�ص له للهيئة �أو من تفو�ضهم حرية الو�صول فـي �أي وقت �إىل
كل �أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�سجالته ذات العالقة بتنفيذ �شروط
الرتخي�ص .
 - 28الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم :
 1-28يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ الهيئة عن �أي تغيري فـي ملكية �أي �شخ�ص لأ�سهم
ال�شركة ب�أي طريق من طرق اكت�ساب امللكية � ،إذا كان هذا التغيري �سيجعل عدد
الأ�سهم التي ميلكها ذلك ال�شخ�ص بالإ�ضافة �إىل الأ�سهم التي يعرف املرخ�ص
له �أن ممثلني له يحملونها � ،سوف يتجاوز مبا�شرة بعد التغيري �أيا من الن�سب
الآتية :
. %5 -1
. %10 -2
. %20 -3
. %33٫3 -4
. %50 -5
. %66٫6 -6
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 2-28فـي �أي حالة من احلاالت املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )1-28يجب �أن يتم
الإبالغ قبل ثالثني يوما من التاريخ الذي ي�صبح فيه التغيري فـي امللكية �ساري
املفعول .
 3-28يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ الهيئة �سنويا خالل ثالثني يوما من كل �سنة من
التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص ب�أ�سماء كافة حملة الأ�سهم فـي �أي �شركة
ذات عالقة وجمموع الأ�سهم التي ميلكها كل منهم فـي تاريخ الإبالغ  ،ويق�صد
بال�شركة ذات العالقة املرخ�ص له �أو �أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ميلك �أكرث
من خم�سني باملائة ( )% 50من �أ�سهم املرخ�ص له .
 - 29ر�سوم الرتخي�ص :
يدفع املرخ�ص له للهيئة الر�سوم التالية :
�أ  -ر�س ــم �إ�ص ــدار الرتخي�ص لأول م ــرة مبلغـ ــا قدره( )20000ع�شرون �ألف ري ــال
عماين .
ب  -مبلغ الر�سم ال�سنوي بن�سبة ال تزيد على واحد باملائة ( )%1من �إجمايل الإيرادات
ال�سنوية لتمويل موازنة الهيئة لل�سنة القادمة ويدفع �سنويا مقدما فـي ميعاد
ال يتجاوز �أول يناير من كل عام  ،وفـي حالة الت�أخر عن دفع مبلغ الر�سم فـي
موعده يتحمل املرخ�ص له ن�سبة مبقدار الفائدة ال�سنوية على قرو�ض البنوك
التجاريــة التي يتم ن�شرهـا مـن وقـت لآخر من قبل البنـك املرك ــزي العمان ــي
عن كل يوم ت�أخري .
 - 30حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ص فـي املمتلكات العامة واخلا�صة :
للمرخــ�ص ل ــه حق متديــد الكوابــل وتركي ــب النظام املرخــ�ص فـي مناطـق حـق املــرور
العام  ،فيما يتعلق بالأعمال ال�ضرورية الالزمة للخدمات املرخ�صة  ،وذلك وفقا
لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفيذية والقوانني والقرارات املعمول بها
فـي هذا ال�ش�أن .
 - 31حوالة الرتخي�ص وانتقاله :
 1-31يحظر على املرخ�ص له حوالة �أي من اخلدمات املرخ�صة �إىل �أي �شخ�ص �آخر
دون موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
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 2-31كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يخلف املرخ�ص له قانونا � ،سواء كان ذلك من
خالل التبعية �أو انتقال حقوق الإدارة �أو االندماج �أو الت�صفية �أو �إعادة التنظيم
�أو غري ذلك  ،يتعني عليه ك�شرط الكت�ساب احلقوق التي يرتبها هذا الرتخي�ص
�أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة منا�سبة .
 - 32النزاع ـ ـ ـ ــات :
للهيئة حق النظر فـي النزاعات التي تن� أش� بني املرخ�ص له واملرخ�صني �أو موفري
اخلدمة الآخرين �أو املنتفعني والف�صل فيها وفقا لقانون تنظيم االت�صاالت واللوائح
ال�سارية والقواعد التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن  ،وتكون قراراتها ملزمة
جلميع الأطراف  ،ولها مبوافقة �أطراف النزاع �إحالته �إىل هيئة حتكيم .
 - 33الغرام ـ ـ ــات :
مع عدم الإخالل ب�أي جزاءات �أو غرامات من�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص � ،أو �أي
عقوبات من�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت والقوانني الأخرى � ،أو اللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفيذا لها يطبق الآتي :
�	1-33إذا ف�شل املرخ�ص له فـي �إ�صالح �أي �ضرر نا�شئ عن عدم االلتزام ب�أي من �شروط
الرتخي�ص تفر�ض عليه الهيئة غرامة ال تتـجاوز �ضعف التكاليف الالزمة
لإ�صالح ال�ضرر .
 2-33تخطر الهيئة املرخ�ص له كتابة بجوانب الإخالل  ،ويعطى مهلة معقولة
تقدرها الهيئة مبا ال يقل عن خم�سة ع�شر يوما ليقدم خطة عمل لإ�صالح
ال�ضرر الناجت عن هذا الإخالل تت�ضمن املدة الالزمة لتنفيذها  ،وللهيئة �إقرار
اخلطة و�إخطار املرخ�ص له لتنفيذها .
�	3-33إذا مل تقر الهيئة اخلطة �أو �إذا ف�شل املرخ�ص له فـي تنفيذها خالل املدة املحددة
تفر�ض عليه الغرامة املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط (. )1-33
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امللحق (�أ)
ن�سب التعميـــــــــــن
على املرخ�ص له �أن يتعهد بتحقيق �إجمايل الن�سب املئوية للتعمني لكل �سنة كما هو مو�ضح
فـي اجلدول �أدناه :

امل�ستــوى

بعد ( )12بعد ()24
عند التاريخ �شهرا من �شهرا من
التاريخ
التاريخ
الفعلي
الفعلي
الفعلي
ل�سريان
ل�سريان
الرتخي�ص ل�سريان
الرتخي�ص الرتخي�ص

بعد
( )36بعد ()48
�شهرا من
�شهرا من
التاريخ التاريخ الفعلي
الفعلي
ل�سريان
ل�سريان
الرتخي�ص الرتخي�ص

موظف تنفيذي

%17

%33

%33

%50

%50

مدير

%13

%37

%50

%50

%50

رئي�س دائرة
(املهند�سون)

%54

%60

%70

%70

%70

رئي�س ق�سم
(الفنيون)

%70

%72

%75

%77

%87

اخت�صا�صي
(العمالة املاهرة)

%80

%82

%87

%90

%91

موظف م�ساندة

%76

%84

%92

%94

%94

الإجمالــــــي

%68

%79

%86

%88

%90

فـي حالة عدم حتقيق �أي من ن�سب التعمني فـي كل م�ستوى لكل مرحلة توقع على املرخ�ص
له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا لل�شرط ( )1-22من هذا الرتخي�ص .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/10
بتعيني �أع�ضاء جلنة حقوق الإن�سان
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/124ب�إن�شاء جلنة حلقوق الإن�سان وحتديد اخت�صا�صاتها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يع ــني التاليــة �أ�سما�ؤه ــم  ،ب�صفتهــم ممثلــني عن اجلهــات املن�صــو�ص عليهــا فـي املــادة ()1
من امللحق املرفق للمر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/124امل�شار �إليه � ،أع�ضاء فـي جلنة حقوق
الإن�سان وذلك على النحو الآتي :
 - 1حممد بن عبداللـه بن م�سعود الريامـي

رئي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

 - 2عام ـ ــر بن حمـ ـ ــد بن حممـ ـ ــد احلج ــري

نائبا للرئي�س

� - 3سـ ـعـ ـ ــد بن �سهي ـ ـ ــل بن �سالـ ـ ـ ــم املخين ـ ـ ــي
 - 4ح�سني بن جواد بن حممد عبد الر�سول
� - 5سع ــود بن علـ ــي بن عبداللــه اجلابـ ـ ـ ـ ــري
 - 6جه ــاد بن عبداللـه بن حمم ــد الطائـ ـ ـ ــي
 - 7ع ـ ـ ـ ــو�ض بن �ســعي ـ ـ ــد بن عل ـ ـ ــي باقوي ـ ـ ــر
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� - 8أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد بن �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف بن �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الربوان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
 - 9ماج ـ ـ ـ ــدة بنت �شيخ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بن ماجـ ـ ـ ـ ـ ــد املعمري ـ ـ ـ ـ ــة
 - 10ال�شي ـ ــخ مهن ـ ـ ـ ــا بن �صالـ ـ ـ ــح بن �سع ـ ـ ــود املعول ـ ـ ـ ـ ـ ــي
 - 11زكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنت حم ـ ـ ـ ـ ــدان بن را�شـ ـ ـ ـ ـ ــد الفار�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 - 12الدكتور حممد بن �سليمان بن عبداللـه الرا�شدي
 - 13الدكت ـ ــور نا�ص ــر بن �سي ــف بن نا�صـ ـ ــر ال�شام�س ـ ــي
 - 14فهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اجلابــري
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  9 :من ربيع الثاين �سنة 1434هـ
املـوافــــق  20 :من فربايـــــــــر �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1002
ال�صادرة فـي 2013/2/23م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/11
بتعديل بع�ض �أحكام نظام املجل�س الأعلى للتخطيط
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/30ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للتخطيط و�إ�صدار نظامه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ت�ضــاف إ�لــى نظــام املجلــ�س الأعلــى للتخطيــط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانــي رقــم 2012/30
امل�شار �إليه مادة جديدة برقم (  11مكررا ) ن�صها الآتي :
" املادة  11مكررا  :يكون للأمني العام نائب ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين  ،وي�صدر
بتحديد اخت�صا�صاته قرار من املجل�س ".
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  16 :من ربيع الثاين �سنة 1434هـ
املـوافــــق  27:من فربايــــــــــــر �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1003
ال�صادرة فـي 2013/3/2م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/12
بتعيني نائب لأمني عام املجل�س الأعلى للتخطيط
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/30ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للتخطيط و�إ�صدار نظامه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعــني ط ــالل بن �سليم ــان بن حبي ــب الرحبــي نائبا لأمــني عـ ــام املجلـ ــ�س الأعل ــى للتخطيــط
بالدرجة اخلا�صة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  16 :من ربيع الثاين �سنة 1434هـ
املـوافــــق  27:من فربايــــــــــــر �سنة 2013م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1003
ال�صادرة فـي 2013/3/2م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/13
ب�إن�شـاء �سفـارات ل�سلطنـة عمـان
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� �سفارة ل�سلطنة عمان فـي كل من :
 - 1جمهورية �سريالنكا الدميوقراطية اال�شرتاكية .
 - 2جمهورية كينيا .
 - 3جمهورية الفلبني .
 - 4جمهورية قرب�ص .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  16 :من ربيع الثاين �سنة 1434هـ
املـوافــــق  27:من فربايــــــــــــر �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1003
ال�صادرة فـي 2013/3/2م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/14
بتعيـني �سفيـر غيـر مقيـم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعــني ال�سفيــر خالد بن �سليمــان بن عبد الرحمـن باعمر �سفرينــا لــدى جمهوريــة �أملانيــا
االحتادية � ،سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا غري مقيم لدى كل من :
 مملكة ال�سويد . مملكة الرنويج . مملكة الدمنارك . جمهورية بولندا . جمهورية فنلندا . جمهورية �آي�سلندا . االحتاد ال�سوي�سري .املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من ربيع الثاين �سنة 1434هـ
املـوافــــق  5 :من مــــــــــــــار�س �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1004
ال�صادرة فـي 2013/3/9م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/15
برفع امل�ستوى التنظيمي لكل من دائرتي
ال�ش�ؤون الريا�ضية بوزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
مبحافظتي ظفار و�شمال الباطنة �إىل مديرية عامة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 75/26
وعلــى املر�ســوم ال�سلطانـي رقـ ــم  2004/112ب�إن�شــاء وزارة ال�ش ـ�ؤون الريا�ضي ــة وحتدي ـ ــد
اخت�صا�صاتها ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/7باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يرفع امل�ستوى التنظيمي لكل من دائرتي ال�ش�ؤون الريا�ضية بوزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
مبحافظتي ظفار و�شمال الباطنة �إىل مديرية عامة مب�سمى "املديرية العامة لل�ش�ؤون
الريا�ضي ــة مبحافظــة ظفــار"  ،و"املديريـة العامــة لل�ش ـ�ؤون الريا�ضيـة مبحافظــة �شمــال
الباطنة " .

املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من ربيع الثاين �سنة 1434هـ
املـوافــــق  5 :من مـــــــــــــار�س �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1004
ال�صادرة فـي 2013/3/9م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/16
بالت�صديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان
وحكومة اجلمهورية الإيطالية ب�ش�أن الإعفاء من �شرط احل�صول
على الت�أ�شرية حلملة جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلدمة واخلا�صة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان وحكــومة اجلمهـورية الإيطالية ب�ش ـ�أن الإعفاء
من �شرط احل�صول على الت�أ�شرية حلملة جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلدمة واخلا�صة
املوقعة بتاريخ � 10أكتوبر 2012م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها فـي �صيغتها املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من ربيع الثاين �سنة 1434هـ
املـوافــــق  5 :من مــــــــــــــار�س �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1004
ال�صادرة فـي 2013/3/9م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

á```«bÉØJG
á«dÉ£jE’G ájQƒ¡ª÷G áeƒµMh ¿ÉªY áæ£!°S áeƒµM ÚH
Iô```«°TCÉàdG "``!Y #ƒ```°ü$G •ô```°T ø```e AÉ````ØYE’G ¿CÉ````°ûH
á`°UÉÿGh á`eóÿGh á``«°SÉeƒ!HódG ô`Ø°ùdG äGRGƒ`L á`!ª$
ó`` `©H É`` ` ª«`a É`` ` ª¡«dEG QÉ`` °ûŸGh , á`` `«dÉ£jE’G á`` jQƒ¡ª÷G á`` eƒµMh ¿É``ªY á``æ£!°S á``eƒµM ¿EG
, " øjóbÉ©àŸG Ú`aô£dG " `H
, á«FÉæãdG Éª¡àbÓY õjõ©àd áÑZôdG Éªghó– PEG
, Éª¡æ«H áªFÉ"dG ábGó°üdG äÉbÓY ájƒ"J á«ªgCG QÉÑàY’G »`a ¿É©°†J PEGh
, øjó!ÑdG »æWGƒe ôØ°S #«¡°ùJ ¤EG ¿Éaó¡J PEGh
: »!j Ée $!Y Éà"ØJG ó"a
( 1 ) IOÉ``ŸG
: á«dÉàdG ôØ°ùdG äGRGƒL øe …CG »!eÉM $!Y á«bÉØJ’G %òg &ÉµMCG 'Ñ£J
áeƒµ( á©HÉàdG )ƒ©ØŸG ájQÉ°S á°UÉÿGh áeóÿGh á«°SÉeƒ!HódG ôØ°ùdG äGRGƒL -1
. ¿ÉªY áæ£!°S
ájQƒ¡ª÷G áeƒµ( á©HÉàdG )ƒ©ØŸG ájQÉ°S áeóÿGh á«°SÉeƒ!HódG ôØ°ùdG äGRGƒL -2
. á«dÉ£jE’G
( 2 ) IOÉ``ŸG
É¡«dEG QÉ°ûŸG ôØ°ùdG äGRGƒL øe ÉjCG ¿ƒ!ªëj ø‡ øjóbÉ©àŸG Ú`aô£dG ƒæWGƒe $Ø©j -1
øe ôNB’G óbÉ©àŸG ±ô£dG º«!bEG »`a øjóªà©e Ò¨dGh á«bÉØJ’G %òg øe (1) IOÉŸG »`a
%ÈY QhôŸG hCG ôNB’G óbÉ©àŸG ±ô£dG º«!bEG ¤EG )ƒ``NO Iô`«°TCÉJ $!Y )ƒ`°ü(G •hô`°T
)ÓN (á©£"àe hCG á!°UGƒàe) Éeƒj ¿ƒ©°ùJ (90) ÉgÉ°übCG IóŸ ¬JQOÉ¨e hCG ¬«`a AÉ"ÑdG hCG
(90) IÎa CGóÑJ ¿ÉªY áæ£!°S »æWGƒŸ áÑ°ùædÉHh , º¡dƒ°Uh ïjQÉJ øe ô¡°TCG áà°S (6)
. ø¨æ°T á"£æe ¤EG )ƒNódG ïjQÉJ øe %ÓYCG IQƒcòŸG Éeƒj Ú©°ùàdG
AÉ"ÑdG ¿ƒeõà©j øjòdG á"HÉ°ùdG Iô"ØdG »`a øjóbÉ©àŸG Ú`aô£dG »æWGƒe $!Y Öéj -2
äGAGôLE’G '«Ñ£J , ôNB’G óbÉ©àŸG ±ô£dG º«!bEG »`a Éeƒj Ú©°ùJ (90) øe )ƒWCG IÎØd
. ôNB’G ±ô£dG »`a á°üàîŸG äÉ£!°ùdG ™e áeRÓdG
-96-

( 3 ) IOÉ``ŸG
AÉ°†YCG hCG á«!°üæ"dG áØ«XƒdG hCG á«°SÉeƒ!HódG áã©ÑdG AÉ°†YCG á«bÉØJ’G %òg »`Ø©J ’ -1
óbÉ©àŸG ±ô£dG º«!bEG »`a ™"J á«dhO áª¶æe »`a ºgó!H ¿ƒ!ãÁ ø‡ áªFGódG áã©ÑdG
(1) IOÉŸG »`a É¡«dEG QÉ°ûŸG ôØ°ùdG äGRGƒL ¿ƒ!ªëj ø‡ º¡JÓFÉY OGôaCG *dòch ôNB’G
. +«°†ŸG ±ô£dG #Ñb øe ÉgOÉªàYG ºàj IÒ°TCÉJ $!Y )ƒ°ü(G øe á«bÉØJ’G %òg øe
øe (1) Iô"ØdG »`a øjQƒcòŸG ¢UÉî°TCÓd Rƒéj , º¡àª¡e IÎa )ÓNh OÉªàY’G ó©Hh -2
, ¬«`a áeÉbE’Gh , ¬dÓN øe QƒÑ©dGh , ôNB’G óbÉ©àŸG ±ô£dG º«!bEG ¤EG )ƒNódG IOÉŸG %òg
. IÒ°TCÉJ ¿hO ¬JQOÉ¨eh
( 4 ) IOÉ``ŸG
»`a É¡«dEG QÉ°ûŸG ôØ°ùdG äGRGƒL øe ÉjCG ¿ƒ!ªëj ø‡ øjóbÉ©àŸG Ú`aô£dG »æWGƒŸ 'ëj
™«ªL øe ¬JQOÉ¨e hCG ôNB’G óbÉ©àŸG ±ô£dG º«!bEG )ƒNO á«bÉØJ’G %òg øe (1) IOÉŸG
. Ú«dhódG øjôaÉ°ùŸG QhôŸ áMƒàØŸG ájOhó(G òaÉæŸG
( 5 ) IOÉ``ŸG
»`a º¡«dEG QÉ°ûŸGh øjóbÉ©àŸG Ú`aô£dG øe …CG »æWGƒe &GõàdG $!Y á«bÉØJ’G %òg ôKDƒJ ’
±ô£dG »°VGQCG »`a É¡H )ƒª©ŸG áª¶fC’Gh ÚfGƒ"dÉH á«bÉØJ’G %òg øe (3) h (2) ÚJOÉŸG
. ±ô£dG *dP º«!bEG »`a º¡àeÉbEG IÎa )ÓN ôNB’G óbÉ©àŸG
( 6 ) IOÉ``ŸG
»`a øjóbÉ©àŸG Ú`aô£dG øe …CG »`a á°üàîŸG äÉ¡÷G 'M $!Y á«bÉØJ’G %òg ôKDƒJ ’
¬àeÉbEG AÉ¡fEG hCG Ò°ü"J hCG É¡ª«!bEG ¤EG ôNB’G óbÉ©àŸG ±ô£dG »æWGƒe øe …CG )ƒNO ¢†aQ
. ¬«`a ÜƒZôe ÒZ É°üî°T %QÉÑàYÉH
( 7 ) IOÉ``ŸG
¢VGôZC’ É«!c hCG É«FõL á«bÉØJ’G %ò¡H #ª©dG '«!©J øjóbÉ©àŸG Ú`aô£dG øe …C’ 'ëj -1
±ô£dG QÉ£NEG ºàj ¿CG $!Y , áeÉ©dG áë°üdG hCG &É©dG &É¶ædG hCG »eƒ"dG øeC’ÉH '!©àJ
¿ƒ©Ñ°Sh ¿ÉàæKG (72) ÉgÉ°übCG Ióe »`a á«°SÉeƒ!HódG äGƒæ"dG )ÓN øe *dòH ôNB’G
'«!©àH &Éb …òdGh óbÉ©àŸG ±ô£dG &ƒ"jh , PÉØædG õ«M AGôLE’G *dP )ƒNO #Ñb áYÉ°S
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á«°SÉeƒ!HódG äGƒæ"dG 'jôW øY GQƒa ôNB’G óbÉ©àŸG ±ô£dG ÆÓHEÉH á«bÉØJ’G ò«`ØæJ
)ƒ©ØŸG ájQÉ°S âëÑ°UCG á«bÉØJ’G %òg ¿CÉHh '«!©àdG ¤EG äOCG »àdG ÜÉÑ°SC’G AÉ¡àfG óæY
. iôNCG Iôe
º«!bEG »`a ÉØ!°S Úª«"ŸG ÚæWGƒŸG ¥ƒ"M $!Y á«bÉØJ’G %ò¡H #ª©dG '«!©J ôKDƒj ’ -2
. á«bÉØJ’G %òg øe (3) h (2) ÚJOÉŸG »`a øjQƒcòŸGh áØ«°†à°ùŸG ádhódG
( 8 ) IOÉ``ŸG
á«bÉØJ’G %òg øe (1) IOÉŸG »`a É¡«dEG QÉ°ûŸG ôØ°ùdG äGRGƒL óMCG +!J hCG ¿Gó"a ádÉM »`a
±ô£dG *dòd á«!°üæ"dG hCG á«°SÉeƒ!HódG áã©ÑdG &ó"J , ôNB’G óbÉ©àŸG ±ô£dG º«!bEG »`a
º«!bEG ¤EG IOƒ©dG øe ¬æµ“ »àdG 'FÉKƒdG +dÉàdG hCG Oƒ"ØŸG RGƒ÷G ÖMÉ°U ¬«dEG »ªàæj …òdG
ôNB’G ±ô£dG ÆÓHEG á«!°üæ"dG hCG á«°SÉeƒ!HódG áã©ÑdG $!Y ¬JGP âbƒdG »`ah . ±ô£dG Gòg
. á«°SÉeƒ!HódG äGƒæ"dG ÈY áKOÉ(G %òg øY
( 9 ) IOÉ``ŸG
(1) IOÉŸG »`a É¡«dEG QÉ`°ûŸG ô`Ø°ùdG äGRGƒ``L øe êPÉ`` ‰ )OÉ``ÑàH ¿Gó`` bÉ©àŸG ¿É``aô£dG &ƒ`"j - 1
¿ƒKÓK (30) ÉgÉ°übCG Ióe »`a á«°SÉeƒ!HódG äGƒæ"dG ÈY *dPh á«bÉØJ’G %òg øe
. PÉØædG õ«M á«bÉØJ’G %òg )ƒNO #Ñb Éeƒj
$`!©a »``dÉ(G RGƒ``÷G $!Y #``jó©J çGó``MEG hCG ó``jóL ô``Ø°S RGƒ``L çGó``ëà°SG )É`M »`a -2
»`a á«°SÉeƒ!HódG äGƒ`æ"dG ô``ÑY äGRGƒ``÷G %òg êPÉ`‰ $!Y É`ª¡°†©H ´ÓWEG ø``«`aô£dG
. PÉØædG õ«M )ó©ŸG hCG ójó÷G RGƒ÷G )ƒNO #Ñb Éeƒj ¿ƒKÓK (30) ÉgÉ°übCG Ióe
( 10 ) IOÉ``ŸG
ä’ƒcƒJhôH á£°SGƒH øjóbÉ©àŸG Ú`aô£dG ÚH )OÉÑàŸG ¥ÉØJ’ÉH á«bÉØJ’G %òg #jó©J Rƒéj
%òg øe CGõéàj ’ GAõL ÉgQÉÑàYG ºàj ±ƒ°S »àdGh á«°SÉeƒ!HódG äGôcòŸG )OÉÑàH hCG á«`aÉ°VEG
. á«bÉØJ’G
( 11 ) IOÉ``ŸG
QhÉ°ûàdG )ÓN øe ÉjOh á«bÉØJ’G %òg OGƒe Ò°ùØJ øe CÉ°ûæJ äÉYGõf hCG äÉaÓN …CG #M ºàj
. á«°SÉeƒ!HódG äGƒæ"dG ÈY øjóbÉ©àŸG Ú`aô£dG ÚH ¢VhÉØàdG hCG
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( 12 ) IOÉ``ŸG
QÉ£NE’G &Óà°SG ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK (30) ó©H PÉØædG õ«M á«bÉØJ’G %òg #NóJ -1
¿GóbÉ©àŸG ¿Éaô£dG ¬à£°SGƒH &ƒ"j …òdGh á«°SÉeƒ!HódG äGƒæ"dG ÈY ÊÉãdG »HÉàµdG
#µH á°UÉÿGh á«!NGódG 'jó°üàdG äGAGôLEG AÉ¡àfÉH É«ª°SQ ¢†©ÑdG Éª¡°†©H QÉ£NEÉH
. Éª¡æe
áKÓK (3) ó©H É¡dƒ©Øe ¿Éjô°S +bƒàjh , IOó ÒZ IóŸ IòaÉf á«bÉØJ’G %òg $"ÑJ -2
. ôNB’G óbÉ©àŸG ±ô£dG #Ñb øe AÉ¨dE’G Iôcòe &Óà°SG ïjQÉJ øe ô¡°TCG
( 13 ) IOÉ``ŸG
CÉ°ûæJ ób »àdGh øjóbÉ©àŸG Ú`aô£dG iód iôNC’G äÉeGõàd’G $!Y á«bÉØJ’G %òg ôKDƒJ ’
äÉbÓ©!d Éæ««`a á«bÉØJG øe CÉ°ûæJ ób »àdG äÉeGõàd’G á°UÉNh , á«dhódG äÉ«bÉØJ’G ÖLƒÃ
áNQDƒŸGh á«!°üæ"dG äÉbÓ©!d Éæ««`a á«bÉØJGh , &1961 #jôHCG 18 »`a áNQDƒŸGh á«°SÉeƒ!HódG
. &1963 #jôHCG 24 »`a
Úàî°ùf øe &2012/10/10 ïjQÉàH AÉ©HQC’G &ƒj »`a ÉehQ áæjóe »`a á«bÉØJ’G %òg â©bh
, á«fƒfÉ"dG á«é(G äGP É¡æe #µdh , ájõ«!‚E’Gh á«dÉ£jE’Gh á«Hô©dG äÉ¨!dÉH Úà«!°UCG
. …õ«!‚E’G ¢üædÉH óà©j Ò°ùØàdG »`a ±ÓàN’G ádÉM »`ah
ø``Y
¿ÉªY áæ£!°S áeƒµM
…ó«©°SƒÑdG OƒªM øH óªM øH QóH
á«LQÉÿG IQGRh %ÉY ÚeCG

ø``Y
á«dÉ£jE’G ájQƒ¡ª÷G áeƒµM
»°ùJôJ ƒ«dƒL
á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG ôjRh
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/17
ب�إ�صـدار قانـون القيـا�س والمعايـرة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم ، 96/101
وعلى قانون الجزاء العماني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم ، 74/7
وعلــى املر�سوم ال�سلطانــي رقـم  76/39ب�إن�ش ــاء المديريــة العامــة للموا�صفات والمقايي�س
بوزارة التجارة وال�صناعة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاني رقم  78/1باخت�صا�صــات المديرية العامة للموا�صفات والمقايي�س
بوزارة التجارة وال�صناعة ،
وعلـى القانون الوطني لنظــام القيا�س والمعايرة القانونيـة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانــي
رقم ، 90/74
وبعد العر�ض على مجل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون القيا�س والمعايرة املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  13 :من جمادى الأولى �سنة 1434هـ
املـوافــــق  25 :من مـــــــــــــــــــــار�س �سنة 2013م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1006
ال�صادرة فـي 2013/3/30م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

قانـون القيـا�س واملعايـرة
الف�صل الأول
التعاريف والأحكام العامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـوزيـر :
وزير التجارة وال�صناعة .
 - 2الــوزارة :
وزارة التجارة وال�صناعة .
 - 3املديريـة :
املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س .
 - 4املدير العام :
مدير عام املديرية .
 - 5املقاييـ�س (املرتولـوجيا) :
حقل املعرفة املتعلق بالقيا�س " علم القيا�س " .
( - 6املرتولوجيـا القانونيـــة) :
جمموعــة الإج ــراءات الت�شريعي ــة والإداري ــة والفني ــة الالزمــة التــي تتخذهــا الدول ــة
فـي حتديد و�ضمان م�ستوى مقبول للجودة وامل�صداقية فـي عمليات القيا�س املتعلقة
بالرقابة الر�سمية فـي جماالت التجارة وال�صحة وال�سالمة والبيئة .
 - 7الرقابة (املرتولوجية) القانونيـة :
رقاب ــة متار�سهـ ــا املديري ــة ل�ضم ــان دقــة القيا�ســات التي ت�ؤثر على �سالمة و�صحة
وحقوق امل�ستهلك والبيئة  ،وت�شمـل �أدوات القيا�س القانونيـة  ،والفحو�صـات القانونية ،
وعمليات الإ�ش ــراف (املرتولوجي)  ،والقائميـن على عملية القيـا�س والرقاب ــة على
العب ــوات املعبـ ـ ـ�أة م�سبقا .
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� - 8أداة القيـــــا�س :
�أي �أداة �أو جهاز ي�ستخدم للوزن � ،أو القيا�س � ،أو العد .
� - 9أداة القيـا�س القانونيـة :
�أداة القيا�س التي تعمل وفق املتطلبات الإلزامية القانونية .
 -10الفحــ�ص القانونــي :
فح�ص يجرى وفق املتطلبات الإلزامية القانونية .
 -11الإ�شـراف ( املرتولوجـي ) :
العمليات التي ت�ضمن مطابقة عمليات ت�صنيع وا�سترياد وت�صدير وبيع وعر�ض
و�صيانة و�إ�ص ــالح وتركيـ ــب وا�ستعمـ ــال �أدوات القيـ ــا�س القانوني ــة  ،للمتطلبات
الإلزامية املن�صو�ص عليها فـي القوانني واللوائح الفنية اخلا�صة بها  ،وي�شمل
الإ�شراف على �صحة الكميات املبينة على العبوات املعب�أة م�سبقا  ،وا�ستعمال وحدات
القيا�س القانونية  ،والإعالنات التي حتتوي على نتائج القيا�سات .
 -12العبـوة املعبـ�أة م�سبقا :
عبوة يتم تعبئة املنتج بداخلها  ،وتغليفها  ،وحتديد كمية املنتج فـيها قبل عر�ضها
للبيع .
 -13وحـدة القيـا�س القانونيـة :
وحدة قيا�س مرخ�ص با�ستخدامها قانونا .
 -14النظام الدويل لوحدات القيا�س :
نظام مرتابط لوحدات القيا�س مبني على الوحدات الأ�سا�سية التي تبناها �أو �أو�صى
بها امل�ؤمتر العام للأوزان واملقايي�س .
 -15التحقــق (املرتولوجــي ) :
جميـع العمليــات التــي جتريهــا املديريــة �أو من تخول ــه للت�أكــد من �أن �أداة القيـ ــا�س
القانونية تفـي باملتطلبات القانونية .
 -16املعـايــــــرة :
جمـيــع العمليـ ــات التـي يتـ ــم القي ــام بهــا حتــت ظــروف حمـ ــددة  ،بغر�ض حتدي ـ ــد
الأخطــاء فـي �أدوات القيا�س ومقــدار االرتيــاب بها وحتقيــق ال�سل�سل ــة بالإ�ضافـ ــة �إىل
تعييــن بع�ض اخل�صائ�ص الأخرى عند الطلب .
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 -17معيار القيا�س الأويل :
معيار قيا�س يتم حتديد قيمته ومقدار االرتياب فـيه دون معايرته مع معيار قيا�س
�آخر  ،حيث يعترب معيار القيا�س الأويل �أعلى معيار قيا�س فـي هرم املعايرة  ،وعادة ما
يتم مقارنته مع معايري قيا�س �أولية �أخرى من النوع نف�سه  ،ويجب �أن يت�صل املعيار
الأويل مع تعريف وحدة القيا�س املعنية  ،وب�شكل خا�ص مع النظام الدويل للقيا�س .
 -18معيار القيا�س :
معيار معرتف به مبوجب قرار من الوزير �أو من يفو�ضه  ،ويكون الأ�سا�س فـي تثبيت
قيمة جميع معايري القيا�س الأخرى اخلا�صة بكمية معينة فـي ال�سلطنة .
 -19ال�سـل�سـلـة :
ارتباط نتيجة القيا�س �أو املعايرة مبعايري القيا�س الوطنية �أو معايري القيا�س الأولية ،
وذلك عن طريق �سل�سلة غري منقطعة من املعايرات �أو املقارنات يكون مقدار االرتياب
فـيها معروفا لكل مرحلة .
 -20املنتــــــج :
ناجت عملية ت�صميم �أو ت�صنيع �أو ترميم �أو تهيئة (�أداة  ،عبوة  ،جهاز)  ،وي�شمل فقط
�أدوات القيا�س والعبوات املعب�أة م�سبقا .
 -21ال�صـانـــع :
ال�شخـ�ص الطبيعي �أو االعتبـاري الذي يقوم بت�صميـم �أو ت�صنيـع �أو توزيـع �أو ترميـم
�أو �إعادة تهيئة املنتج  ،والذي يقوم بتثبيت ا�سمه وعالمته التجارية �أو �أي عالمة مميزة
على املنتـ ــج  ،ويعترب امل�ستـورد �أو املــوزع هو ال�صانـع فـي حالة قيامــه ب�إجــراء حتوي ــل
�أو تعديل على املنتج بطريقة قد ت�ؤثر فـي مطابقة املنتج للمتطلبات الإلزامية .
 -22التـاجــر :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يقوم با�سترياد املنتج �أو طرحه فـي ال�سلطنة .
 -23املــــــــــوزع :
ال�شخــ�ص الطبيعي �أو االعتب ـ ــاري الـذي يعمل �ضمن �سل�سلة توريد املنتـ ــج وطرحـ ــه
فـي ال�سلطنة .
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 -24املوا�صفة القيا�سية :
قواعــد �أو �إر�ش ــادات �أو خ�صائ�ص اخلدمة �أو املنتج �أو طرق الإنتاج و�أنظمة الإدارة
لال�ستخ ــدام الع ـ ــام واملتك ـ ــرر  ،وقد ت�شمــل �أي�ضــا امل�صطلحــات والرم ــوز والبيان ـ ــات
والتغليف وو�ضع العالمات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على املنتج �أو طرق
�إنتاجه � ،أو تقت�صر على �أي منها وتكون املطابقة لها غري �إلزامية .
 -25املتطلبات الإلزامية :
جمموعة العنا�صر الالزمة قانونا ل�صحة و�شفافـية وم�صداقية القيا�س ووحداته
و�أدواته والقائمني عليه .
 -26اللوائـح الفنيــة :
قواعــد �أو �إر�ش ــادات �أو خ�صائ ــ�ص اخلدم ــة �أو املنت ــج �أو طـ ــرق الإنت ـ ــاج والإجـ ــراءات
الإداري ــة  ،وقد ت�شمـ ـ ــل �أي�ضا امل�صطلحــات والرم ــوز والبيان ــات والتغليــف وو�ضـ ــع
العالمات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على املنتج �أو طرق �إنتاجه � ،أو تقت�صر
على �أي منها وتكون املطابقة لها �إلزامية .
� -27شهادة التحقق :
�شهــادة متنــح من املديريـ ــة للجهـ ــاز �أو �أداة القي ـ ــا�س القانوني ـ ــة  ،بعد �إجـ ــراء التحقـ ــق
(املرتولوجي ) .
املــادة ( ) 2
للمديري ــة �أن ت�ستوف ــي من ذوي ال�ش ـ�أن الر�س ــوم املقــررة لإج ــراء القيــا�س �أو املعايـرة طبقــا
لأحكام املادة (  ) 13من هذا القانون .
املــادة ( ) 3
ي�ص ــدر قـ ــرار من وزي ــر الع ــدل مبن ــح املوظفـي ــن الذين يحددهــم الوزيــر �صفــة ال�ضبطيــة
الق�ضائية فـي ما يتعلق بتطبيق �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له .
املــادة ( ) 4
تقدم �شرطة عمان ال�سلطانية وغريها من اجلهات املخت�صة الدعم وامل�ساندة مل�أموري
ال�ضبط الق�ضائي امل�شار �إليهم فـي املادة ال�سابقة مبجرد طلبهم ذلك  ،وي�شمل ذلك حالة
�ضبط الأ�شخا�ص املتجولني الذين ال ي�ستخدمون �أدوات القيا�س القانونية �أو العبوات
ب�شكل �صحيح  ،كما تقوم املديرية بالتعاون مع الدوائر واجلهات الر�سمية الأخرى لتحقيق
غايات هذا القانون .
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املــادة ( ) 5
ي�ص ــدر الوزيـ ــر اللوائ ــح الفني ــة الالزم ــة لتنفـي ــذ �أحك ــام هــذا القانــون وتنظيــم الأعمال
والفعاليات والأن�شطة (املرتولوجية) فـي ال�سلطنة  ،وتن�شر هذه اللوائح فـي اجلريدة
الر�سمية  ,وت�صبح �سارية املفعول من اليوم التايل لتاريخ ن�شرها .
الف�صل الثاين
اخت�صا�صـات املديـريـة
املــادة ( ) 6
تقوم املديرية بتطبيق �أحكام هذا القانون على النحو الآتي :
� - 1إعداد املوا�صفات القيا�سية .
� - 2إعداد اللوائح الفنية ومراقبة تطبيقها فـي املجاالت ذات ال�صلة .
 - 3ح�صر املنتجات والعبوات املعب�أة م�سبقا و�أدوات القيا�س امل�صنعة حمليا  ،وكذا امل�ستوردة .
 - 4ن�شــر املعلومات والوثائق املتعلقة باملوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية ال�صادرة
من ال ــوزارة  ،واملنظمـ ــات العربي ــة والأجنبي ــة الإقليميــة والدولي ـ ــة �أو عن الهيئ ــات
الدوليــة الأخرى وتوزيعها وبيعها ح�سب االتفاقيات التي توقع مع تلك املنظمات
والهيئات  ،فـي ما يتعلق مبجال (املرتولوجيا) .
 - 5الإ�شراف على جميــع اجله ــات العامل ــة فـي جم ــال (املرتولوجي ـ ــا) القانوني ــة ،
ويح ــق للمديرية تخويل بع�ض �أن�شطة الإ�شراف ( املرتولوجي) للجهات التي تراها
منا�سبة  ،وذلك مبوجب اتفاقيات خا�صة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 6التن�سيق مع اجلهـات وامل�ؤ�س�سات العلمية احلكومية واخلا�صة بهدف حتقيق �أغرا�ض
هذا القانون .
 - 7دعم الدرا�سات والأبحاث والأن�شطة والدورات (املرتولوجية)  ،وامل�شاركة فـي الأن�شطة
الإقليمية والدولية .
 - 8اقرتاح االتفاقيات مع الهيئات واملنظمات العربية والأجنبيــة  ،الإقليمي ــة والدوليــة
ب�ش�أن االعت ــراف املتبـ ــادل  ،وكفاءة الهيئـات فـي املجـاالت ذات ال�صلـة بعم ــل املديري ــة ،
ومتثيــل ال�سلطنة فـي هذه الهيئات واملنظمات .
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 - 9التعاون والتن�سيق مع الهيـئات واملنظم ــات العربي ــة والأجنبي ــة  ،الإقليمي ــة والدوليــة
التي تعمل فـي جماالت املقايي�س (املرتولوجيا)  ،واالنت�ساب �إليها .
 -10تطبيق املوا�صفات القيا�سية �أو اللوائح الفنية �أو الأدلة �أو التو�صيات ال�صادرة عن دول
�أخرى وعن منظمات عربية و�أجنبية � ،إقليمية ودولية  ،فـي احلاالت التي تقدرها ،
�شريطة �أن تكون �صادرة باللغة العربية �أو الإجنليزية .
 -11القيـ ــام بالفح ــ�ص الـ ــدوري علـى العينـ ــات امل�أخ ـ ــوذة من ال�سـ ــوق للت�أكـ ــد من مــدى
التزامهـا باللوائح واملوا�صفات املحددة .
 -12امل�ساهمــة فــي توعيــة امل�ستهلكيــن والتجــار وامل�صنعيــن فــي املجــاالت املتعلقــة بالقيــا�س
واملعايرة .
 -13تلقي ال�شكاوى املتعلقة بالقيا�س واملعايرة وبحثها .
 -14امل�ساهمة فـي دعم االقت�صاد الوطني  ،ورفع جودة املنتجات الوطنية .
الف�صــل الثالث
القيـا�س واملعايـرة
املــادة ( ) 7
حتدد وحدات القيا�س القانونية على النحو الآتي :
أ�  -وحدة الوزن هي الكيلو جرام  ،وم�ضاعفاته  ،و�أجزا�ؤه الع�شرية .
ب  -وحدة الطول هي املرت  ،وم�ضاعفاته  ،و�أجزا�ؤه الع�شرية .
ج  -وحدة الزمن هي الثانية  ،و�أجزا�ؤها .
د  -وحدة �شدة التيار الكهربائي هي الأمبري .
هـ  -وحدة درجة احلرارة الرثموديناميكية هي الكلفن .
و -وحدة �شدة الإ�ضاءة هي القنديلة .
ز  -وحدة كمية املادة هي املول .
وي�صدر الوزير الئحة ب�ش�أن وحدات القيا�س املكملة وامل�شتقة و�أجزائها وم�ضاعفاتها
ورموزها وطريقة التعبري عنها وكتابتها ا�ستنادا �إىل النظام الدويل لوحدات القيا�س .
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املــادة ( ) 8
تقوم الوزارة مبا ي�أتي :
أ� � -إن�شاء خمترب وطني (للمرتولوجيا) يعنى بحفظ معايري القيا�س الوطنية واملواد
املرجعية و�إدامتها و�سل�سلتها للنظام الدويل لوحدات القيا�س  ،وتقدمي خدمة
املعايرة  ،و�أي مهام �أخرى يحددها الوزير .
ب  -ت�أ�سي�س مراكز حتق ــق (مرتولوج ــي) من �أدوات القيــا�س القانونيـ ــة  ،وفقا حلاجة
كل حمافظة والإمكانات املتوفرة .
املــادة ( ) 9
تقوم املديرية ب�إعداد معايري القيا�س الوطنية واملواد املرجعية املحفوظة لديها �أو لدى �أي
جهة �أخرى تخولها املديرية بذلك  ،وحتديد واجبات هذه اجلهات املخولة و�صالحياتها ،
وفقا للوائح التي ت�صدر فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 10
تعد املديرية اللوائح الفنية اخلا�صة بتنظيم �أعمال (املرتولوجيا) فـي ال�سلطنة وت�شمل
ما ي�أتي :
 - 1ال�سيا�سة الوطنية (للمرتولوجيا) .
 - 2مكونات النظام الوطني (للمرتولوجيا) .
� - 3شفافـية وحيادية ونزاهة النظام الوطني (للمرتولوجيا) .
 - 4ت�شكيل جلنة وطنية (للمرتولوجيا)  ،وحتديد اخت�صا�صاتها .
 - 5اال�شرتاطات الواجــب توافره ــا ف ــي اجلهـات العاملة فـي (املرتولوجيـ ــا) القانونيــة
وم�س�ؤولياتها و�صالحياتها وواجباتها .
 - 6ال�سل�سلة (املرتولوجية)  ،ومعايري القيا�س الوطنية .
 - 7املراكز (املرتولوجية) املعرتف بها فـي ال�سلطنة .
 - 8اال�شرتاطات الواجب توافرها فـي اجلهات العاملة فـي جمال املعايرة .
 - 9الرقابة (املرتولوجية) القانونية .
 -10العالمات (املرتولوجية) .
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� -11أدوات القيــا�س اخلا�ضعـ ـ ــة للرقاب ــة (املرتولوجيــة) القانونيـ ــة و أ�نــواع التحـ ـقـق
(املرتولوجي) املطلوب لكل �أداة .
 -12املتطلبات الإلزامية لأدوات القيا�س القانونية .
 -13التحقق من �أدوات القيا�س القانونية .
� -14صناعة وا�سترياد وت�سويق وبيع وت�أجري وعر�ض �أدوات القيا�س القانونية .
� -15صيانة و�إ�صالح وتركيب �أدوات القيا�س القانونية .
 -16ت�صدير �أدوات القيا�س القانونية .
 -17امتالك وا�ستعمال �أدوات القيا�س القانونية .
 -18الفحو�صات والقيا�سات القانونية .
 -19املتطلبات العامة للفحو�صات  ،والقيا�سات القانونية .
 -20الوقف والتحفظ وال�سحب والإعادة لأدوات القيا�س القانونية .
 -21القيا�سات الظاهرة فـي الإعالنات .
 -22املخالفات (املرتولوجية) والإجراءات املتخذة بحق املخالفـني .
� -23أي �أعمال �أخرى تتعلق بعلم القيا�س .
الف�صل الرابع
الرقابـة على امل�شتقـات النفطيـة
املــادة ( ) 11
تقوم املديرية بالرقابة على امل�شتقات النفطية كما ونوعا منذ حلظة خروجها من امل�صفاة
�أو من عنـد امل ــزود الرئي�ســي � ،إىل حني و�صولـها للم�ستهـلك � ،سواء عن طريق ال�صهاريــج
�أو الأنابيب �أو اخلزانات �أو حمطات التوزيع .
املــادة ( ) 12
ي�صدر الوزير اللوائح الفنية للرقابة على امل�شتقات النفطية  ،على �أن تت�ضمن �إجراءات
الرقابة  ،وحتديد الغرامات التي تفر�ض على خمالفة تلك الإجراءات  ،ب�شرط �أال تزيد
على احلد الأق�صى املن�صو�ص عليه فـي املادة ( ) 14من هذا القانون .
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الف�صل اخلام�س
الر�ســـــوم
املــادة ( ) 13
ي�صدر الوزير قرارا بتحديد الر�سوم مقابل اخلدمات التي تقدمها املديرية تطبيقا لأحكام
هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له  ,وذلك بعد موافقة وزارة املالية .
الف�صل ال�ساد�س
�إجراءات التفتي�ش والرقابة و�ضبط املخالفـني
املــادة ( ) 14
ي�صدر الوزير الئحة ب�إجراءات التفتي�ش والرقابة و�ضبط املخالفـني لأحكام هذا القانون ،
ويجوز للوزير فر�ض عقوبات وغرامات �إدارية على �أال تتجاوز قيمة الغرامة ( )100مائة
ريال عماين  ،وتت�ضاعف فـي حال تكرار ارتكاب املخالفة .
الف�صل ال�سابع
العقوبــــــــــات
املــادة ( ) 15
أ�  -مع عــدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي قانون �آخـر  ،يعاقب بال�سجن مدة
ال تزيد على �سنة  ،و بغرامة ال تزيد على(� )6000ستة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل من ارتكب �أيا من الأفعال الآتية :
 - 1ا�سترياد �أو ت�صنيع �أو تركيب �أو �صيانة �أو �إ�صالح �أو بيع �أو ا�ستعمال �أو حيازة �أدوات
قيـا�س خمالفـة للمتطلبـات الإلزاميـة دون احل�صـول على الرتاخيــ�ص الالزمــة
من املديرية .
 - 2ا�ستخدام �أدوات القيا�س على نحو ي�ؤدي �إىل تغيري قراءاتها �أو العبث بنتائج
القيــا�س � ،أو االمتنـاع عن تقدمي �أدوات القيا�س للتحقــق منها قبل ا�ستخدامهــا
�أو تقدميها بعد االنتهاء من �صالحية التحقق منها � ،أو �إجراء القيا�سات بوا�سطة
�أ�شخا�ص غري م�ؤهلني .
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 - 3ت�صنيع �أو توزيع �أو بيع �أي عبوة ال تلبي املوا�صفات � ،أو عر�ض العبوات بطريقة
م�ضللة �أو و�ضع بطاقــة البيانــات فـي �أماكن ي�صعب على امل�ستهلك الو�صول �إليها
�أو قراءتها .
 - 4من ــع �أي من م أ�مــوري ال�ضبــط الق�ضائــي �أو املخت�صيــن بتنفـيــذ �أحكــام هذا القانــون
من القيام بواجباتهم � ،أو �إعاقة �أي منهم عن دخول �أي من امل�صانع �أو املحالت
التجارية �أو امل�ستودعات �أو �أي مرافق �أخرى لغايات الك�شف والتفتي�ش و�أخذ العينات
و�إجراء الفح�ص والتحقق من �أي منتج �أو �أداة قيا�س .
� - 5إ�ساءة ا�ستخدام �أي ختـم �أو دمغـة �أو عالمـة �أو تقريـر �أو �شهادة ت�ستعملهـا املديريــة
�أو �إتالف �أختام املديرية .
 - 6الغ�ش فـي امل�شتقات النفطية �سواء كان هذا الغ�ش فـي كميتها �أو نوعها �أو درجة
تركيزها .
 - 7تغيري املعلومات الواردة على بطاقة البيان �أو حجبها �أو ت�شويهها � ،أو القيام بطباعة
عبوات �أو بطاقات مقلدة .
 - 8تقدمي وثائق م�ضللة � ،أو غري مطابقة للحقيقة � ،أو �إخفاء الوثائق ال�صحيحة التي
تطلبها املديرية لغايات تطبيق �أحكام هذا القانون .
 - 9طرح �أو عر�ض مواد غري مطابقة للوائح الفنية � ،أو مواد مغ�شو�شة .
 -10بيع �أو عر�ض منتجات م�ستوردة �أو طرحها للتداول قبل �إجازتها من قبل املديرية .
 -11تبديد �أو �إخفاء منتجات �أو �أدوات قيا�س مت التحفظ عليها � ،أو حجزها من قبل
املديرية .
ب  -فـي حال تكرار ارتك ــاب �أي من الأفع ــال الــواردة بالبن ــد ال�ساب ــق يحكـ ــم باحلـ ــد الأق�صى
املقرر للعقوبة .
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املــادة ( ) 16
يعاقب بعقوبة التزوير املن�صو�ص عليها فـي قانون اجلزاء العماين كل من زور �أي دمغة
�أو ختم �أو عالمة �أو تقرير �أو �شهادة � ،أو قلد ختما ت�ستعمله املديرية لغايات تطبيق �أحكام
هذا القانون � ،أو ا�ستعمل دمغة �أو عالمة �أو تقريرا �أو �شهادة �أو ختما مزورا �أو مقلدا مع
علمه بذلك .
الف�صل الثامن
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 17
ي�صدر وزير التجارة وال�صناعة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام هذا القانون ,
و�إىل حيــن �صــدور تلك اللوائـح والقـرارات  ،ي�ستمـر العمــل باللوائـح والقــرارات القائمــة
فـي ما ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 18
يلغى القانون الوطني للقيا�س واملعايرة القانونية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .90/74
املــادة ( ) 19
يعمل بهذا القانون بعد م�ضي �شهر من تاريخ ن�شره .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/18
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام نظـام
الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/58
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقــم  2007/92ب�إن�شـ ــاء هيئـ ــة عامـ ــة للكهرب ــاء واملي ــاه وتعيي ــن
رئي�س لها ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/58ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/38ب�إلغاء وزارة االقت�صاد الوطني ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :من جمادى الأوىل �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  25 :من مـــــــــــــــــــار�س �سنة 2013م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1006
ال�صادرة فـي 2013/3/30م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

تعديـــالت بعـــ�ض �أحكـــام
نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه
�أوال  :ي�ستبدل بعبارة " وزير االقت�صاد الوطني " الواردة فـي املادة ( )1من نظام الهيئة
العامة للكهرباء واملياه امل�شار �إليه عبارة " الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية " .
ثانيا  :ي�ستبــدل بنــ�ص املـ ــادة ( )6من نظ ــام الهيئ ــة العامـة للكهربــاء وامليـاه امل�شـار �إليــه ،
الن�ص الآتي :
" ي�شكل املجل�س بقرار من جمل�س الوزراء " .
ثالثا  :ي�ستب ـ ــدل بعب ـ ــارة "ومواف ــاة وزارة االقت�صـ ــاد الوطنـ ــي و�أجهـ ــزة الدولـ ــة " ال ـ ــواردة
فـي املادة ( )12من نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه امل�شار �إليه عبارة "وموافاة
�أجهزة الدولة " .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/19
ب�إ�سنـاد بعـ�ض االخت�صا�صـات
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون املناطق احلرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/56
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/38ب�إلغاء وزارة االقت�صاد الوطني ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
مي ــار�س �أمي ــن عام املجلــ�س الأعلــى للتخطيــط اخت�صا�صات و�صالحيات �أمني عام وزارة
االقت�صــاد الوطني (امللغاة) فـي جلن ــة املناطــق احلــرة املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي قانون املناطق
احلرة امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :من جمادى الأوىل �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  25 :من مـــــــــــــــــــار�س �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1006
ال�صادرة فـي 2013/3/30م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/20
بتقرير �صفة املنفعة العامة
مل�شروع ازدواجية طريق حم�ضة  /الرو�ضة مبحافظة الربميي
نحن قابو�س بن �سعيد		
�سلطان عمان
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعترب م�شروع ازدواجية طريق حم�ضة  /الرو�ضة مبحافظة الربميي  -املحدد فـي املذكرة
والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني  -من م�شروعات املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجهــات املخت�صــة اال�ستيــالء بطريــق التنفيــذ املبا�شــر على العقــارات والأرا�ضـي الالزمــة
للم�شــروع املذكــور وما عليهــا من من�ش ـ�آت طبقــا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة
امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :من جمادى الأوىل �سنة 1434هـ
املـوافــــق  25 :من مـــــــــــــــــــــار�س �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1006
ال�صادرة فـي 2013/3/30م
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مذكرة
ب�ش�أن تقرير �صفة املنفعة العامة
مل�شروع ازدواجية طريق حم�ضة  /الرو�ضة مبحافظة الربميي
�ضمـن جهــود احلكومــة لإن�شــاء وحتديــث �شبك ــة الطــرق بال�سلطن ــة  ،قامــت وزارة النقــل
واالت�صــاالت باالنته ــاء من �أعم ــال الت�صمي ــم و�إعــداد م�ستنــدات املناق�صــة لتنفيــذ م�شــروع
ازدواجية طريق حم�ضة  /الرو�ضة بطول ( )58كيلو مرت تقريبا .
ويحقق امل�شروع الأهداف الآتية :
 التخفيــف من االختناق ــات املروري ــة  ،وتي�سيــر ان�سيــاب حركــة املركبــات  ،والتقليــلمن وقوع احلوادث املرورية .
 رفع كفاءة من�ش�آت ت�صريف املياه بحيث يكون الطريق �سالكا للمرور فـي جميع حاالتالطق�س .
 �سهولة االنتقال من و�إىل خمتلف املناطق مبا ي�ؤدي �إىل زيادة التوا�صل االجتماعي ،وتفعيل الأن�شطة التجارية واالقت�صادية .
ويت�ضمن امل�شروع تنفيذ الأعمال الآتية :
 تنفيذ �أربع حارات �أ�سفلتية بواقع حارتني فـي كل اجتاه وبعر�ض ( )3.75مرتا لكلحارة بالإ�ضافة �إىل �أكتاف �أ�سفلتية خارجية بعر�ض (� )3أمتار  ،و�أكتاف �أ�سفلتية
داخلية بعر�ض ( )1.50مرتا للطريق الرئي�سي  ،وجزيرة و�سطية بعر�ض ()4.5
مرتا .
 �إن�شاء ( )8ثمانية تقاطعات متعددة امل�ستويات  ،بالإ�ضافة �إىل دوار عند بداية الطريقمبحافظة الربميي وعدد ( )3ثالثة �أنفاق للم�شاة على طول الطريق .
 نقل وحماية العديد من خطوط اخلدمات القائمة . تزويد الطريق بكافة متطلبات ال�سالمة املرورية الالزمة من دهانات و�شاخ�صات�إر�شادية وتنبيهية  ،بالإ�ضافة �إىل احلواجز املعدنية واخلر�سانية .
وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفق �أحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
لذلك ف�إن الأمــر يقت�ض ــي ا�ست�ص ــدار مر�ســوم �سلطانــي بتقريــر �صفـة املنفعـة العامـة لهــذا
امل�شروع .
وزيـــر النقل واالت�صاالت
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/21
بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع �إن�شاء �سد احلماية
من خماطر الفي�ضانات بوادي اخلو�ض بوالية ال�سيب مبحافظة م�سقط
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعترب م�شروع �إن�شاء �سد احلماية من خماطر الفي�ضانات بوادي اخلو�ض بوالية ال�سيب
مبحافظ ــة م�سقـ ــط  -املح ــدد فـي املذك ــرة والر�س ــم التخطي ــطي الإجمـال ــي املرفقيـ ــن -
من م�شروعات املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجهــات املخت�صــة اال�ستي ــالء بطريــق التنفيــذ املبا�شــر على العقــارات والأرا�ضـي الالزمة
للم�شروع املذكور وما عليها من من�ش�آت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة
امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :من جمادى الأوىل �سنة 1434هـ
املـوافــــق  25 :من مـــــــــــــــــــــار�س �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1006
ال�صادرة فـي 2013/3/30م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مذكرة
ب�ش�أن تقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع �إن�شاء �سد احلماية
من خماطر الفي�ضانات بوادي اخلو�ض بوالية ال�سيب مبحافظة م�سقط
تنفيذا للتوجيهات ال�سامية ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم  -حفظه اللـه ورعاه  -قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه باتخاذ الإجراءات
الالزمة لتنفيذ م�شروع �إن�شاء �سد احلماية من خماطر الفي�ضانات بوادي اخلو�ض بوالية
ال�سيب مبحافظة م�سقط بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة  ،ومت االنتهاء من �إعداد الت�صاميم
التف�صيلية واخلرائط الهند�سية  ،ويتم حاليا جتهيز م�ستندات مناق�صة التنفيذ متهيدا
للطرح خالل الفرتة القادمة .
وي�شتمل امل�شروع الأعمال الآتية :
 �إن�شاء ال�سد الرئي�سي من اخلر�سانة املدكوكة بطول ( )580مرتا وارتفاع ( )65مرتا ،ويحتوي على مفي�ض بطول ( )300مرت على �شكل مدرجات وعدد (� )4أربعة �أنابيب
حمكمة الإغالق على ارتفاعات خمتلفة للتحكم فـي ت�صريف املياه من خمتلف
امل�ستويات .
 �سد جانبي بطول ( )590مرتا وبارتفاع ( )54مرتا من الأتربة املدكوكة ومزودبقاطع من اخلر�سانة اللدنة .
 عدد ( )3ثالثة �سدود احتجازية ترتاوح �أطوالها مابني ( )60- 22.5مرتا .وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفق �أحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
لذلك ف�إن الأمر يقت�ضي ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا
امل�شروع .
وزير البلديات الإقليمية وموارد املياه
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/22
بالت�صديـق علـى اتفاقيـة
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا االحتادية
حـول الت�شجيـع واحلمايـة املتبادلـة لال�ستثمـارات
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقيــة بني حكومــة �سلطنــة عمــان وحكومــة جمهوريــة تنزانيــا االحتاديــة حول
الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات املوقعة فـي م�سقط بتاريخ  29من ذي القعدة
1433هـ املوافق  16من �أكتوبر 2012م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :من جمادى الأوىل �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  25 :من مـــــــــــــــــــار�س �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1006
ال�صادرة فـي 2013/3/30م
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اتفاقيــــــة
بني حكومــــــة �سلطنــــــة عمــــــان
وحكومـة جمهوريـة تنزانيـا االحتاديـة
حول الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات

متهيـــــــــــــد
�إن حكومــة �سلطنــة عم ــان وحكوم ــة جمهوري ــة تنزانيــا االحتادية (ي�شار �إليهما فيما يلي
ب ـ ـ ـ "الطرفني املتعاقدين ") ،
رغبة منهما فـي تكثيف التعاون االقت�صادي بني البلدين مبا يخدم م�صلحتهما امل�شرتكة ،
وتهيئ ـ ــة الظ ـ ــروف املالئم ـ ــة واملحافظ ـ ــة عليه ـ ــا فيمـ ــا يتعلـ ــق با�ستثمارات م�ستثمري �أحد
الطرفني املتعاقدين فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر ،
واعرتافا منهما ب�أن الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات �سي�ؤديان �إىل دعم االزدهار
االقت�صادي للطرفني املتعاقدين وحتفيز مبادرات اال�ستثمار ،
فقد اتفقتا على ما يلي :
املــادة الأولــى
التعريفــــات
لأغرا�ض هذه االتفاقية :
 - 1يق�صد مب�صطلح ا�ستثمار :
�أي نوع من الأ�صول التي ميلكها �أو يتحكم بها وي�ستثمرها م�ستثمر �أحد الطرفني
املتعاقدين ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر �شريطة �أن
يتم ذلك اال�ستثمار وفقا لقوانني ولوائح الطرف املتعاقد الآخر وت�شمل على �سبيل
املثال ولي�س احل�صر :
�أ  -الأموال املنقولة وغري املنقولة و�أية حقوق ملكية �أخرى .
ب  -احل�ص�ص  ،وال�سندات  ،والأ�سهم و�أي نوع �آخر من امل�ساهمة فـي ال�شركات .
ج  -احلقوق النقدية  ،واملطالبات الناجتة عن �أداء مبوجب عقد له قيمة اقت�صادية .
د  -حقوق امللكية الفكرية وت�شمل حقوق الن�شر والت�أليف  ،وحقوق امللكية ال�صناعية ،
وبــراءات االخت ــراع  ،والت�صامي ــم ال�صناعيـ ــة  ،والنم ـ ــاذج  ،والعالم ـ ــات والأ�سم ــاء
التجارية  ،والأ�سرار التجارية  ،والعمليات التقنية  ،واملعرفة  ،وال�شهرة .
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هـ � -أي حـ ــق ممن ــوح مبوج ـ ــب قان ـ ــون � ،أو عق ـ ــد � ،أو �أي تراخي ــ�ص �أو ت�صاري ــح ت�شم ـ ــل
امتيازات التنقيب عن املوارد الطبيعية  ،وتطويرها  ،وا�ستغاللها .
�أي تغيري فـي ال�شكل الذي مت فيه ا�ستثمار �أو �إعادة ا�ستثمار الأ�صول يجب �أال ي�ؤثر
على �أهليتها ب�صفتها ا�ستثمارات �شريطة �أن ال يتعار�ض هذا التغيري مع �أحكام هذه
االتفاقية وت�شريعات الطرف املتعاقد امل�ضيف لال�ستثمار .
 - 2يق�صد مب�صطلح م�ستثمر فيما يتعلق ب�أي طرف متعاقد :
�أ � -أي �شخ�ص طبيعي يحمل جن�سية ذلك الطرف املتعاقد مبوجب ت�شريعاته  ،و
ب � -أي �شخ�ص قانوين معرتف به طبقا لقوانني و�أحكام ذلك الطرف املتعاقد .
 - 3يق�صد مب�صطلح عائدات :
كافة الأموال الناجتة من �أي ا�ستثمار �أو �إعادة ا�ستثمار  .وت�شمل على �سبيل املثال
ولي�س احل�صر  :الأرباح  ،والفوائد  ،ومكا�سب ر�أ�س املال  ،و�أرباح الأ�سهم  ،والإتاوات ،
والر�سوم .
 - 4يق�صد مب�صطلح �إقليم فيما يتعلق بكل طرف متعاقد :
الأر�ض واملياه الإقليمية  ،واملناطق البحرية واملجال اجلوي اخلا�ضع ل�سيادتها  ،ت�شمل
املنطقة االقت�صادية اخلال�صة واجلرف القاري  ،وباطن الأر�ض التي ميار�س فيها
الطرف املتعاقد حقوقه ال�سيادية و�سلطاته طبقا لقوانينه املحلية و�أحكام القانون
الدويل .
املــادة الثانيــة
ت�شجيع وحماية اال�ستثمار
 - 1على كل طــرف متعاقــد وفقا ل�سيا�ستــه العام ــة فـي جم ــال اال�ستثمــار اخلارجــي ،
�أن ي�شجع اال�ستثمارات التي تقام فـي �إقليمه طبقا لت�شريعاته .
 - 2يجب ال�سماح للأفراد العاملني لدى �أي م�ستثمر من �أحد الطرفني املتعاقدين ،
و�أفراد عائالتهم  ،بالدخول  ،والإقامة  ،ومغادرة �إقليم الطــرف املتعاق ــد الآخر
لغر�ض نقل الأن�شطة املرتبطة باال�ستثمارات فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر ،
وفقا للقوانني واللوائح املتعلقة بدخول و�إقامة الأجانب .
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 - 3ي�ضمن كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومن�صفة ال�ستثمارات م�ستثمري الطرف
الخ ـ ــر  ،وال ينتق ـ ــ�ص مــن �إدارة الإنت ـ ــاج � ،أو �صيانت ـ ــه � ،أو ا�ستخدام ــه ،
املتعاق ـ ــد آ
�أو التمتع به � ،أو الت�صرف به � ،أو احل�صول على الب�ضائع واخلدمات �أو بيعها من
خالل �إجراءات غري معقولة ومتييزية .
 - 4على كل طرف متعاقد �أن يقوم بحماية اال�ستثمارات التي تقام فـي �إقليمه طبقا
لقوانينه ولوائحه بوا�سطة م�ستثمري الطرف املتعاقد الآخر  ،ويجب �أن ال ي�ؤثر
مــن خ ـ ــالل �إجـ ــراءات غي ــر معقولـ ــة �أو متييزيـ ــة فـي �إدارة تلـك اال�ستثم ــارات ،
�أو �صيانتها � ،أو ا�ستخدامها � ،أو التمتع بها � ،أو التو�سع بها � ،أو بيعها � ،أو ت�صفيتها .
املــادة الثالثــة
معاملة اال�ستثمارات
 - 1على كل طرف متعاقد �أن مينح ا�ستثمارات وعائدات م�ستثمري الطرف املتعاقد
الآخر  ،معاملة ال تقل �أف�ضلية عن تلك التي مينحها ال�ستثمارات وعائدات
م�ستثمريه � ،أو م�ستثمري �أي دولة �أخرى �أيهما �أكرث �أف�ضلية للم�ستثمرين .
 - 2بالرغم من �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة  ،يتمتع �أي طرف متعاقد الذي
ان�ضم �أو قد ين�ضم لأي اتفاقية تتعلق بت�شكيل احتاد جمركي �أو �سوق م�شرتكة ،
�أو منطقة جتارة حرة  ،بحرية منح معاملة �أكرث �أف�ضلية ال�ستثمارات م�ستثمري
الدولة �أو الدول التي تعد طرفا فـي تلك االتفاقيات املذكورة �أعاله � ،أو م�ستثمري
بع�ض هذه الدول .
 - 3يجب �أال تف�سر �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة بحيث تلزم �أحد الطرفني
املتعاقديــن ب�أن يقــدم �إىل م�ستثمــري الطــرف املتعاقــد الآخ ــر فوائ ــد �أية معامل ــة
�أو تف�ضيل �أو امتياز ناجت عن �أي اتفاقية دولية �أو �أي اتفاقيات �أو ت�شريعات حملية
تتعلق كليا �أو جزئيا بال�ضرائب .
 - 4على �ضوء عدم توفر اخلربة والقدرة لدى رجال الأعمال الوطنيني  ،ف�إن
جمهورية تنزانيا االحتادية حتتفظ باحلق فـي منح حوافز خا�صة ملواطنيها
و�شركاتها من �أجل حتفيز �أعمالهم  .يجب �أن تكون هذه احلوافز مالئمة مع
هذه املادة �شريطة �أن ال ت�ؤثر ت�أثريا كبريا على ا�ستثمارات و�أن�شطة م�ستثمري
الطرف املتعاقد الآخر .
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 - 5يجب �أال تف�سر �أحكام الفقرتني ( )2و ( )3من هذه املادة بحيث تلزم �أحد الطرفني
املتعاقدي ــن ب�أن يق ــدم �إىل م�ستثم ــري الط ــرف املتعاقد الآخــر فوائد �أية معاملة
�أو تف�ضيل �أو امتياز ناجت عن :
�أ � -أي ع�ضوي ــة فـي� /أو انت�ســاب �إىل منطق ـ ــة جتـ ــارة حــرة � ،أو احتـ ـ ــاد جمرك ـ ــي
قائ ــم �أو يقــام م�ستقب ــال � ،أو �س ــوق م�شرتكــة � ،أو �أي �شكل من �أ�شكـال التعــاون
االقت�صادية الإقليمي .
ب � -أية اتفاقيــات حول جتنب االزدواج ال�ضريبــي �أو �أي نوع �آخر من االتفاقي ــات
�أو امل�سائل املتعلقة بال�ضرائب .
 - 6ال تلزم �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة � ،أي الطرفني املتعاقدين مبنح م�ستثمري
الطرف املتعاقد الآخر ذات املعاملة التي مينحها مل�ستثمريه فيما يتعلق بتملك
الأرا�ضي والعقار واحل�صول على املنح والقرو�ض املي�سرة .
املــادة الرابعــة
نزع امللكية والتعوي�ض
 - 1ال يجوز لأي طرف متعاقد �أن يتخذ �إجراءات من �ش�أنها �أن حترم ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شر �أي م�ستثمر من الطرف املتعاقد الآخر لأي ا�ستثمار ما مل يتم
ا�ستيفاء ال�شروط التالية :
�أ  -يتم اتخاذ الإجراءات للم�صلحة العامة ومبوجب �إجراءات قانونية .
ب  -تعد الإجراءات متميزة وغري متيزية .
ج � -أن ترافق الإجراءات قرارات �سداد التعوي�ض الفوري  ،والكافـي  ،والفعال ،
الــذي يج ــب �أن يكون قابال للتحوي ــل بحريـ ــة دون ت�أخيـ ــر بالعمل ــة القابل ــة
للتحويل بحرية .
� - 2أ  -يتم ح�ساب التعوي�ض بالعملة ال�سائدة فـي ال�سوق لال�ستثمار املنزوع ملكيته
مبا�شرة قبل نزع امللكية �أو قبل �أن ي�صبح قرار �إعالن نزع امللكية معروفا للجمهور
بطريقة ت�ؤثر على قيمة اال�ستثمار ( ي�شار �إليها فيما يلي مبوعد التقييم) .
ب  -يجب �أن ت�شمل القيمة ال�سائدة فـي ال�سوق بناء على طلب امل�ستثمر عملة قابلة
للتحويل بحرية على �أ�س�س �سعر الفائدة ال�سائد (ليبور) املطبق على العملة
التي �أقيمت بها اال�ستثمارات �أ�صال  .ويت�ضمن التعوي�ض �أي�ضا �سعر الفائدة
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التجاري الذي مت �إن�شا�ؤه على �أ�س�س ال�سوق ابتداء من تاريخ نزع امللكية وحتى
تاريخ الدفع .
 - 3ت�سري �أحكام الفقرة ( )1والفقرة( )2من هذه املادة فـي حالة الت�صفية على
العائدات من �أي ا�ستثمار  ،بالإ�ضافة �إىل ح�صيلة الت�صفية .
 - 4مينح م�ستثمري �أي من الطرفني املتعاقدين الذين تتعر�ض ا�ستثماراتهم
للخ�سائــر فـي �إقلي ــم الط ــرف املتعاق ــد الآخ ــر ب�سب ــب احل ــرب �أو �أي ن ــزاع م�سل ــح
�أو �إعالن حالة الطوارئ على امل�ستوى الوطني �أو مترد � ،أو ا�ضطرابات � ،أو �شغب ،
فيما يتعلق برد احلقوق � ،أو ال�ضمان � ،أو التعوي�ض � ،أو �أي ت�سوية �أخرى معاملة
ال تق ــل �أف�ضلي ــة عن تلك التي مينحه ــا الط ــرف املتعاق ــد الأخي ــر مل�ستثمري ــه
�أو م�ستثمري �أي دولة �أخرى  .يجب �أن تكون املدفوعات الناجتة قابلة للتحويل
بحرية دون ت�أخري بعملة قابلة للتحويل بحرية .
 - 5ت�سري �أحكام الفقرة ( )4من هذه املادة على م�ستثمري �أحد الطرفني املتعاقدين
الذين تتعر�ض ا�ستثماراتهم خل�سائر فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر فـي �أي من
الأحداث امل�شار �إليها فـي تلك الفقرة ناجتة عن :
�أ  -اال�ستيالء على ممتلكاتهم بوا�سطة قوات �أو �سلطات الطرف املتعاقد الأخري ،
�أو
ب  -قيام قوات �أو �سلطات الطرف املتعاقد الأخري بتدمري ممتلكاتهم دون �أن يكون
ذلك بفعل القتال �أو مل تقت�ضيه �ضرورة املوقف .
املــادة اخلام�ســة
التحويــــــالت
 - 1ي�ضمن كل طرف متعاقد التحويل احلر للمدفوعات داخل �أو خارج �إقليمه فيما
يتعلق باال�ستثمارات فـي �إقليمه مل�ستثمري الطرف املتعاقد الآخر دون ت�أخري
بعملة قابلة للتحويل بحرية  .وت�شمل تلك التحويالت على �سبيل املثال ولي�س
احل�صر :
�أ  -ر�أ�س املال املبدئي و�أي مبالغ �إ�ضافية فـي ر�أ�س املال  ،ت�شمل العائدات املعاد
ا�ستثمارها  ،التي ا�ستخدمت للمحافظة على �أي ا�ستثمار �أو تطويره .
ب  -العائدات .
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ج  -ح�صيلة البيع �أو الت�صفية الكلية �أو اجلزئية لأي ا�ستثمار .
د  -الأموال املدفوعة لت�سديد القرو�ض املرتبطة باال�ستثمار .
هـ  -التعوي�ض املدفوع مبوجب املادة (. )4
و  -املدفوعات الناجتة عن ت�سوية �أي نزاع .
ز  -م�ستحقات الأفراد غري املواطنني امل�سموح لهم بالعمل فـي الأن�شطة املرتبطة
باال�ستثمار الذي �أقيم فـي �إقليمه  ،واملبالغ الأخرى املخ�ص�صة لتغطية نفقات
�إدارة اال�ستثمار .
 - 2ي�سري التحويل ب�سعر ال�صرف احلايل ال�سائد فـي ال�سوق فـي تاريخ التحويل
فيما يتعلق باملعامالت الفورية فـي العمالت التي يجب حتويلها .
وفـي حالة عدم وجود �سوق لل�صرف الأجنبي  ،يتم ا�ستخدام �أحدث �سعر �صرف
مطبق على اال�ستثمار الداخلي �أو �أحدث �سعر �صرف لتحويل العمالت �إىل حقوق
ال�سحب اخلا�صة � ،أيهما �أكرث �أف�ضلية للم�ستثمر .
 - 3قد يطلب �أي طرف متعاقد قبل حتويل املدفوعات املتعلقة ب�أي ا�ستثمار � ،أن يوفـي
امل�ستثمرين بالتزاماتهم ال�ضريبية املتعلقة بذلك اال�ستثمار � ،شريطة �أن تكون
تلك االلتزامات غري متيزية ويجب �أن ال ت�ستخدم للإخالل ب�أهداف الفقرتني
( )2( ، )1من هذه املادة .
 - 4بالرغم من الفقرة ( )1من هذه املادة  ،يجوز لأي طرف متعاقد منع �أو ت�أخري
�أي حتويل من خالل تطبيق قوانينه ولوائحه املن�صفة القائمة على ح�سن النية
وعدم التمييز املتعلقة بااللتزامات املالية املرتبطة بالإفال�س  ،والتعامل مع
الأوراق املالية  ،والأ�سهم امل�ستقبلية واخليارات والعقود اال�شتقاقية  ،والأفعال
الإجرامية  ،وتنفيذ القانون  ،والإجراءات الق�ضائية  ،ور�ضا عن الأحكام ،
وال�ضمان االجتماعي  ،والتقاعد العام  ،وم�شاريع االدخار الإجباري .
املــادة ال�ساد�ســة
احللــــــــــــــــــول
� - 1إذا قام �أي طرف متعاقد ب�سداد مبالغ مبوجب عقد تعوي�ض � ،أو �ضمان � ،أو ت�أمني
فيما يتعلق ب�أي ا�ستثمار �أو جزء منه فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر  ،يجب على
الطرف املتعاقد الأخري �أن يعرتف بـ ـ ـ :
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�أ  -التنــازل عن �أي حــق �أو مطالبــة من الطرف املعو�ض �إىل الطرف املتعاقد
ال�سابق �أو الوكالة التي تنوب عنه  ،و
ب  -حق الطرف املتعاقد ال�سابق �أو الوكالة التي تنــوب عنــه مبمار�ســة احلقــوق
وتنفيذ املطالبات لذلك الطرف مبوجب احللول .
املــادة ال�سابعــة
ت�سوية النزاعات بني م�ستثمر وطرف متعاقد
 - 1يتم ت�سوية �أي نزاع ين�ش أ� ب�ش�أن �أي ا�ستثمار مقام بوا�سطة م�ستثمر من �أحد
الطرفني املتعاقدين وبني الطرف املتعاقد الآخر وديا � ،إن �أمكن ذلك .
� - 2إذا مل تتم ت�سوية النزاع خالل فرتة ثالثة �أ�شهـر بعد تاريخ تقديــم امل�ستثمــر
طلبا خطيا �إىل الطرف املتعاقد  ،يجوز للم�ستثمر املعني �أن يطلب �إحالة النزاع
�إىل �أي من :
�أ  -املحكمة املخت�صة لدى الطرف املتعاقد الذي �أقيم فـي �إقليمه اال�ستثمار � ،أو
ب  -املركـز الدويل لت�سوية نزاعات اال�ستثمار ( )ICSIDلإجراء الت�سوية من
خالل التحكيم مبوجب اتفاقية وا�شنطن املربمة فـي  18مار�س 1965م حول
ت�سوية نزاعات اال�ستثمار بني الدول ورعايا الدول الأخرى .
ج  -فـي حال ــة ع ــدم وج ــود املركز الدول ــي لت�سوي ــة النزاع ــات  ،يتم �إن�ش ــاء هيئ ــة
حتكيم خا�صة مبوجب قواعد التحكيم التابعة للجنة الأمم املتحدة ب�ش�أن
القانون التجاري الدويل( . )UNCITRALيجب �أن تكون ال�سلطة املعينة
مبوجب القواعد املذكورة هي الأمانة العامة للمركز الدويل لت�سوية نزاعات
اال�ستثمار .
يكون للم�ستثمر احلق فـي االختيار � ،إذا كان لأطراف النزاع �آراء خمتلفة حول ما
�إذا كانت الت�سوية �أو التحكيم هي الطريقة الأكرث مالئمة للت�سوية .
� - 3إذا قرر �أي م�ستثمر معني بالنزاع �إحالة النزاع �إىل �أحد الهيئات املذكورة فـي
الفقرة ( )2من هذه املادة  ،فال يحق لذلك امل�ستثمر بعد ذلك �إحالة النزاع �إىل
�أي هيئة �أخرى .
 - 4يكون �أي قرار حتكيم �صادر وفقا لهذه املادة نهائيا وملزما لطرفـي النزاع  .وعلى
كل طرف متعاقد �أن ينفذ دون ت�أخري �أحكام ذلك القرار ويتخذ الإجراءات
لتنفيذ ذلك القرار فـي �إقليمه .
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 - 5ال يجوز لأي طرف متعاقد وطرف فـي نزاع � ،أن يثري اعرتا�ضا فـي �أية مرحلة
من مراحل �إجراءات التحكيم �أو تنفيذ قرار التحكيم بدعوى �أن امل�ستثمر الذي
يعد طرفا �آخر فـي النزاع قد ح�صل على تعوي�ض يغطي خ�سائره جزئيا �أو كليا
مبوجب عقد التعوي�ض �أو ال�ضمان �أو الت�أمني .
املــادة الثامنــة
ت�سوية النزاعات بني الطرفني املتعاقدين
 - 1تتم ت�سوية النزاعات بني الطرفني املتعاقدين ب�ش�أن تف�سري �أو تطبيق هذه
االتفاقية كلما �أمكن ذلك  ،عن طريق امل�شاورات �أو املفاو�ضات من خالل القنوات
الدبلوما�سية الأخرى .
� - 2إذا مل تتم ت�سوية النزاع خالل فرتة ثالثة �أ�شهر اعتبارا من تاريخ طلب �أي من
الطرفني املتعاقدين التفاو�ض  ،ف�إنه بناء على طلب �أحد الطرفني املتعاقدين
�إحالة النزاع �إىل هيئة حتكيم .
 - 3يتم ت�شكيل هيئة التحكيم لكل حالة فردية على النحو التايل :
�أ  -يقوم كل طرف متعاقد بتعيني ع�ضو واحد فـي الهيئة .
ب  -يتفق هذان الع�ضوان باختيار ع�ضو من دولة �أخرى  ،لها عالقات دبلوما�سية
مع كال الطرفني املتعاقدين  ،يتم تعيينه رئي�سا للهيئة بعد موافقة الطرفني
املتعاقدين .
ج  -يجب تعيني الع�ضوين خالل فرتة �شهرين  ،و�أما الرئي�س يجب تعيينه خالل
�أربعة �أ�شهر من تاريخ �إخطار �أي من الطرفني املتعاقدين الطرف املتعاقد
الآخر برغبته لتقدمي النزاع �إىل هيئة حتكيم .
� - 4إذا مل يتم التعيني خالل املدة الزمنية املحددة فـي الفقرة ( ، )3فـي غياب �أي
اتفاقيات معنية �أخرى  ،يتم دعوة رئي�س حمكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات
الالزمة .
 - 5و�إذا وجد رئي�س حمكمة العدل الدولية ما مينعه من ت�أدية املهمة املذكورة فـي
الفقرة ( )4من هذه املادة �أو كان من مواطني �أي من الطرفني املتعاقدين :
�أ  -يتم دعوة نائب الرئي�س للقيام بالتعيينات الالزمة .
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ب  -و�إذا وجد نائب الرئي�س ما مينعه من ت�أدية املهمة املذكورة �أو كان من مواطني
�أحد الطرفني املتعاقدين  ،يتم دعوة ع�ضو حمكمة العدل الدولية الذي
يليه فـي الأقدمية ما مل يكن غري م�ؤهل �أو من مواطني �أي من الطرفني
املتعاقدين لإجراء التعيينات الالزمة .
 - 6ت�صدر هيئة التحكيم قراراتها ب�أغلبية الأ�صوات وتكون قراراتها نهائية وملزمة
على كال الطرفني املتعاقدين :
�أ  -يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة الع�ضو الذي يقوم بتعيينه وتكلفة متثيله فـي
�إجراءات التحكيم .
ب  -يتحمل كال الطرفني املتعاقدين تكلفة الرئي�س و�أي تكاليف �أخرى .
ج  -يجوز لهيئة التحكيم �أن ت�صدر قرارا يت�ضمن حتمل �أحد الطرفني املتعاقدين
الن�سبة الأكرب من التكاليف .
د  -تقوم الهيئة بتحديد �إجراءات هيئة التحكيم فـي جميع اجلوانب الأخرى .
املــادة التا�سعــة
تطبيق االتفاقية
 - 1تطبق هذه االتفاقية على جميع اال�ستثمارات � ،سواء تلك التي �أقيمت قبل �أو بعد
دخول االتفاقية حيز التنفيذ  ،ولكن ال تطبق على �أي نزاع ن�ش أ� � ،أو �أي مطالبة
تتعلق ب�أي ا�ستثمار مت ت�سويته قبل دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ .
 - 2ال تقوم هذه االتفاقية ب�أي طريقة بتقييد احلقوق والفوائد التي يتمتع بها �أي
م�ستثمر مبوجب القانون الوطني والدويل فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر .
املــادة العا�شــرة
تطبيق القواعد الأخرى
�إذا ت�ضمنت قوانني �أي من الطرفني املتعاقدين �أو التزاماتهما القائمة فـي الوقت احلا�ضر
مبوجب قانون دويل �أو تلك التي قد تن�ش�أ الحقا بني الطرفني املتعاقدين بالإ�ضافة �إىل
هذه االتفاقية  ،قواعد عامة �أو حمددة ت�ؤهل اال�ستثمارات التي �أقيمت بوا�سطة م�ستثمري
الطرف املتعاقد الآخر ملعاملة �أكرث �أف�ضلية من تلك التي متنحها هذه االتفاقية  ،ف�إن تلك
القواعد �إىل احلد الذي تكون فيه �أكرث �أف�ضلية يجوز �أن تدعو �إىل تعديل هذه االتفاقية .
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املــادة احلاديــة ع�شــرة
تعديل االتفاقية
يجوز تعديل هذه االتفاقية �أو �أي جزء منها من خالل االتفاق املتبادل بني الطرفني
املتعاقدين من خالل تبادل املرا�سالت �أو الربوتوكوالت .
املــادة الثانيــة ع�شــرة
الدخول فـي حيز التنفيذ  ،املدة واالنتهاء
 - 1يخطر الطرفني املتعاقدين بع�ضهما الآخر با�ستيفاء الإجراءات القانونية لدخول
هذه االتفاقية حيز التنفيذ  .علما ب�أن هذه االتفاقية تدخل حيز النفاذ فـي اليوم
الأول من ال�شهر الثاين بعد تاريخ ا�ستالم �آخر �إ�شعار .
 - 2تظل هذه االتفاقية �سارية املفعول ملدة خم�سة ع�شر عاما وت�ستمر نافذة لفرتة
�أخرى مماثلة  ،ما مل يخطر �أحد الطرفني املتعاقدين الطرف املتعاقد الآخر
كتابة برغبته فـي �إنهاء هذه االتفاقية  ،وذلك قبل اثني ع�شر �شهرا من تاريخ
انق�ضاء مدتها .
 - 3بالن�سبة لال�ستثمارات التي متت قبل �سريان تاريخ ا�ستالم �إ�شعار �إنهاء هذه
االتفاقية  ،ف�إن �أحكام املادة (� )1إىل املادة ( )10من هذه االتفاقية تظل �سارية
لفرتة قدرها خم�سة ع�شر عاما من تاريخ �إنهاء االتفاقية .
�إ�شهادا ملا تقدم قام املوقعان �أدناه واملفو�ضان تفوي�ضا كامال من حكومتيهما بالتوقيع على
هذه االتفاقية .
حررت من ن�سختني �أ�صليتني فـي م�سقط فـي هذا اليوم  29من �شهر ذي القعدة من عام
1433هـ املوافـ ـ ــق 2012/10/16م باللغتيــن العربيــة والإجنليزي ــة ولك ــل الن�صـ ــو�ص حجيـ ــة
قانونية مت�ساوية  ،وفـي حالة االختالف حول التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي .
�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
الأميـــن العـــام
للمجل�س الأعلى للتخطيط

برينارد كاميليو�س ميمبي
وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
والتعاون الدويل

عن حكومـــة �سلطنة عمان

عن حكومة جمهورية تنزانيا االحتادية
-138-

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
ON
THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS
Preamble
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the United Republic of
Tanzania (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”);
DESIRING to intensify economic co-operation for the mutual benefit of both countries; and
to create and maintain favourable conditions for investments by investors of one
Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;
RECOGNIZING that the promotion and reciprocal protection of such investments favour
the economic prosperity of the two Contracting Parties and stimulate investment
initiatives;
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1
Definitions
For the purpose of this Agreement:
(1)

“Investment” shall mean any kind of asset owned or controlled, invested directly or
indirectly by an investor of one Contracting Party in the territory of the state of the
other Contracting Party, provided that the investment has been made in accordance
with the laws and regulations of the other Contracting Party, and shall include in
particular though not exclusively:
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(a)

movable and immovable property as well as any other property rights;

(b)

shares, debentures, stocks and any other kind of participation in companies;

(c)

title to money and claims to a legal performance under contract having an
economic value;

(d)

intellectual property rights including copyrights, industrial property rights,
patents, industrial design, models, trade marks and trade names, trade
secrets, technical processes, know-how and goodwill;

(e)

any right conferred by law or contract or by virtue of licenses or permits
including concessions to search for, develop, or exploit natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect
their qualification as investments provided that such alteration is not in conflict
with the provisions of this Agreement and the legislation of the Contracting Party on
the territory of which the investment is made.
(2)

‘investor” with regard to either Contracting Party, shall mean:
(a)

any natural person who is a national of that Contracting Party pursuant to its
legislation; and

(b)

any legal person recognized in accordance with the laws and regulations of
that Contracting Party.

(3)

“returns”’ shall mean the amounts yielded by an investment or reinvestment and in
particular, though not exclusively include profit, interest, capital gains, dividends,
royalties or fees.

(4)

“territory” with respect to each Contracting Party the land, territorial waters,
maritime area and air space under its sovereignty including the exclusive economic
zone, the continental shelf and subsoil, over which the Contracting Party exercises
sovereign rights and jurisdiction in accordance with its domestic law and the
provisions of international law.
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ARTICLE 2
Promotion and Protection of Investments
(1)

Each Contracting Party shall, subject to its general policy in the field of foreign
investment, promote in its territory investments in accordance with its legislation.

(2)

Subject to the laws and regulations relating to the entry and sojourn of aliens,
individuals working for an investor of one Contracting Party, as well as members of
their household, shall be permitted to enter into, remain on and leave the territory
of the other Contracting Party for the purpose of carrying out activities associated
with investments in the territory of the latter Contracting Party.

(3)

Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment of investments by
investors of the other Contracting Party, and shall not impair the management,
maintenance, use, enjoyment or disposal thereof nor acquisition of goods and
services or the sale of their production through unreasonable or discriminatory
measures.

(4)

Each Contracting Party shall protect within its territory investments made in
accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party
and shall not impact by unreasonable or discriminatory measures the management,
maintenance, use, enjoyment, extension, sale and liquidations of such investments.
ARTICLE 3
Treatment of Investments
(1) Each Contracting Party shall accord to the investments and returns by investors of
the other Contracting Party a treatment which is no less favourable than that
accorded to investments and returns made by its own investors or by investors of
third States, whichever is the more favourable to the investors.
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(2)

Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, a Contracting Party
which has concluded or may conclude an agreement regarding the formation of a
customs union, a common market or a free-trade area shall be free to grant more
favourable treatment to investments by investors of the State or States which are
also parties to the aforesaid agreements, or by investors of some of these States.

(3)

The provisions of paragraph (1) of this Article shall not be construed so as to oblige
one Contracting Party to extend to investors of the other Contracting Party the
benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any international
agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation or any domestic
legislation relating wholly or mainly to taxation.

(4)

In view of the inadequate experience and insufficient capacity of national
entrepreneurs, the United Republic of Tanzania reserves the right to grant special
incentives to its nationals and companies in order to stimulate their
entrepreneurship. Such incentives shall be considered compatible with this Article
provided they do not significantly affect the investments and activities of investors of
the other Contracting Party.

(5)

The provisions of paragraphs (2) and (3) of this Article shall not be considered so as
to oblige one Contracting Party the benefits of any treatment, preference or privilege
resulting from:
(a) any membership or affiliation to a Free Trade Area, a present or future Customs
Union, Common Market or any form of regional economic cooperation.
(b) any agreements on the Avoidance of Double Taxation or any other form of
agreements or matters related to taxation.

(6)

The provisions of paragraph (1) of this Article shall not oblige either Contracting
Party to accord investors of the other Contracting Party the same treatment that it
accords to its own investors with regard to ownership of lands and real estate and
obtaining grants and soft loans.
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ARTICLE 4
Expropriation and Compensation
(1)

Neither Contracting Party shall take any measures depriving, directly or indirectly,
an investor of the other Contracting Party of an investment unless the following
conditions are complied with:
(a) the measures are taken in the public interest and under due process of law;
(b) the measures are distinct and not discriminatory; and
(c) the measures are accompanied by provisions for the payment of prompt,
adequate and effective compensation, which shall be transferable without delay
in a freely convertible currency.

(2)

(a)

Such compensation shall amount to the fair market value of the investment
expropriated at the time immediately before the expropriation or impending
expropriation became known in such a way as to affect the value of the
investment (hereinafter referred to as the “Valuation Date”).

(b)

Such fair market value shall at the request of the investor be expressed in a
freely convertible currency on the basis of the current LIBOR rate of interest
applicable to the currency in which the investment was originally undertaken.
Compensation shall also include interest at a commercial rate established on
a market basis from the date of expropriation until the date of payment.

(3)

The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall also apply to the returns
from an investment as well as, in the event of liquidation, to the proceeds from the
liquidation.

(4)

Investors of either Contracting Party who suffer losses of their investments in the
territory of the other Contracting Party due to war or other armed conflict, a state of
national emergency, revolt, insurrection or riot shall be accorded, with respect to
restitution, indemnification, compensation or other settlement, a treatment which is
no less favourable than that accorded to its own investors or to investors of any
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third State. Resulting payments shall be transferable without delay in a freely
convertible currency.
(5)

The provision of paragraph (4) of this Article shall apply to investors of one
Contracting Party who in any of the situations referred to in that paragraph suffer
losses in the territory of the other Contracting Party resulting from:
(a) Requisition of their property by the forces or authorities of the latter Contracting
Party, or
(b) Destruction of their property, by the forces or authorities of the latter
Contracting Party, which was not caused in combat action or was not required
by necessity of the situation.
ARTICLE 5
Transfers

(1)

Each Contracting Party shall guarantee that all payments relating to investments in
its territory of investors of the other Contracting Party be freely transferred into and
out of its territory without delay in a freely convertible currency. Such transfers
shall include, in particular, though not exclusively:(a)

the initial capital and any additional capital, including reinvested returns,
used to maintain or develop an investment;

(b)

the returns;

(c)

the proceeds from a total or partial sale or liquidation of an investment;

(d)

funds in repayment of loans related to investments;

(e)

payments of compensation under Article 4;

(f)

payments arising out of the settlement of a dispute;

(g)

earnings of individuals, not being nationals, who are allowed to work in
connection with an investment in its territory and other amounts
appropriated for the coverage of expenses connected with the management of
the investment.
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(2) Transfer shall be effected at the market rate of exchange existing on the day of
transfer with respect to spot transactions in the currency to be transferred.
In the absence of a market for foreign exchange, the rate to be used will be the
most recent rate applied to inward investments or the most recent exchange rate for
conversion of currencies into Special Drawing Rights, whichever is the most
favourable to the investor.
(3)

A Contracting Party may require that, prior to the transfer of payments relating to
an investment, tax obligations in relation to such an investment are fulfilled by the
investors, provided that such obligations shall be non-discriminatory and shall not
be used to defeat the purpose of paragraphs (1) and (2) of this Article.

(4)

Notwithstanding paragraph (1) of this Article, a Party may prevent or delay a
transfer through the equitable, non-discriminatory and good faith application of its
laws and regulations relating to financial obligations in connection with insolvency;
dealing in securities, futures, options or derivatives, criminal offences; law
enforcement, adjudicatory proceedings and satisfaction of judgments, and social
security, public retirement or compulsory savings schemes.
ARTICLE 6
Subrogation

If either Contracting Party makes payment under an indemnity, guarantee or insurance
contract it has given in respect of an investment or any part thereof in the territory of the
other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize:
(a) The assignment of any right or claim from the party indemnified to the former
Contracting Party or its designated Agency; and
(b) That the former Contracting Party or its designated Agency is entitled by virtue
of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of such a party.
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ARTICLE 7
Disputes between an Investor and a Contracting Party
(1)

Any dispute concerning an investment between an investor of one Contracting Party
and the other Contracting Party shall, if possible, be settled amicably.

(2)

If any such dispute cannot be settled within three months following the date on
which the dispute has been raised by the investor through written notification to the
Contracting Party, the investor concerned may request to submit the dispute to:(a)

The competent court of the Contracting Party in whose territory the
investment has been made; or

(b)

The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) for
settlement by arbitration under the Washington Convention of 18 March,
1965 on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals
of Other States, or

(c)

Should the ICSID not be available, an ad hoc tribunal shall be set up under
the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International
Trade Law (UNCITRAL). The appointing authority under the said rules shall
be the Secretary General of ICSID.

If the parties to such a dispute have different opinions as to whether conciliation or
arbitration is the most appropriate method of settlement, the investor shall have the
right to choose.
(3)

If an investor concerned with the dispute decides to submit the case to one of the
authorities mentioned in paragraph (2) of this Article, then he shall have no right to
submit it to any other authority.

(4)

Any arbitral award rendered pursuant to this Article shall be final and binding on
the parties to the dispute. Each Contracting Party shall carry out without delay the
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provisions of any such award and provide in its territory for the enforcement of such
award.
(5)

A Contracting Party which is a party to a dispute shall not at any stage of
arbitration proceeding or enforcement of an arbitration award, raise the objection
that the investor who is the other party to the dispute has received an indemnity to
cover all or part of its losses by virtue of an indemnity, guarantee or insurance
contract.
ARTICLE 8
Settlement of Disputes between the Contracting Parties

(1)

Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or
application of this Agreement shall, if possible, be settled by negotiations and
consultations through diplomatic channels.

(2)

If the dispute cannot be settled within three months, following the date on which
such negotiations were requested by either Contracting Party, it shall at the request
of either Contracting Party be submitted to an arbitration tribunal.

(3)

The arbitration tribunal shall be set up for each individual case in the following
ways:
(a)

Each Contracting Party shall appoint one member.

(b)

These two members shall then select a member from a third State, which
maintains diplomatic relations with both Contracting Parties and who on
approval by the two Contracting Parties, shall be appointed as Chairperson of
the tribunal.

(c)

The members shall be appointed within two months, and the chairperson
within four months from the date either Contracting Party has advised the
other Contracting Party of its wish to submit the dispute to an arbitration
tribunal.
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(4)

If the time limit referred to in paragraph (3) of this Article have not been complied
with either Contracting Party may, in the absence of any other relevant
arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the
necessary appointments.

(5)

If the President of the International Court of Justice is prevented from discharging
the function provided for in paragraph (4) of this Article or is a national of either
Contracting Party:
(a)

the Vice President shall be invited to make the necessary appointments.

(b)

if the Vice-President is prevented from discharging the said function or is a
national of either Contracting Party, the most senior member of the Court who
is not incapacitated or a national of either Contracting Party shall be invited
to make the necessary appointments.

(6)

The arbitration tribunal shall reach its decision by a majority of votes, the decision
being final and binding on the Contracting Parties:
(a)

Each Contracting Party shall bear the cost of its member and their
representation in the arbitration proceedings.

(b)

The cost of the chairperson as well as any other costs shall be borne in equal
parts by the two Contracting Parties.

(c)

The arbitration tribunal may, however, in its decision direct that a higher
proportion of costs shall be borne by one of the Contracting Parties.

(d)

In all other respects the procedure of the arbitration tribunal shall be
determined by the tribunal itself.
ARTICLE 9
Application of the Agreement

(1)

This Agreement shall apply to all investments, whether made before or after its
entry into force, but shall not apply to any dispute concerning an investment which
arose, or any claim concerning an investment which was settled before its entry into
force.
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(2)

This Agreement shall in no way restrict the rights and benefits which an investor of
one Contracting Party enjoys under national or international law in the territory of
the other Contracting Party.
ARTICLE 10
Application of Other Rules

If the laws of either Contracting Party or their existing obligations under International Law
at present or established hereafter between the Contracting Parties, in addition to the
present Agreement, contain rules whether general or specific, entitling investments by
investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided
for by the present Agreement, such rules to the extent that they are more favourable may
call for the amendment of the Agreement.
ARTICLE 11
Amendment of the Agreement
This Agreement or any part thereof may be amended by the mutual Agreement of the
Contracting Parties through the Exchange of Letters or Protocols.

ARTICLE 12
Entry into Force, Duration and Termination
(1)

The Contracting Parties shall notify each other when the legal procedures for the
entry into force of this Agreement have been fulfilled. The Agreement shall enter into
force on the first day of the second month following the date of receipt of the last
notification.

(2)

This Agreement shall remain in force for a period of fifteen years. Thereafter it shall
remain in force for similar period on the expiration of twelve months unless either
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Contracting Party notifies the other Contracting Party of its decision to terminate
this Agreement.
(3)

In respect of investments made prior to the date when the notice of termination of
this Agreement becomes effective, the provisions of Article 1 to 10 shall remain in
force for a further period of fifteen years from that date of termination of the
Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Muscat on this 29th day of DHul Qadah1433 H, corresponding to 16th
day of October 2012 in the Arabic and English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergence in interpretation the English text shall prevail.

Sultan Salim Said AL-Habsi
Secretary General of Supreme

Hon. Bernard Kamillius Membe (MP)
Minister for Foreign Affairs and

Council for Planning

FOR THE GOVERNMENT OF THE
SULTANATE OF OMAN

International Cooperation

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/23
بالت�صديق على امللحق الإ�ضافـي لتعديل االتفاقية
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب �أفريقيا لتجنب االزدواج
ال�ضريبـي ومنـع التهـرب ال�ضريبـي بالن�سبـة لل�ضرائـب على الدخـل مع ملحقهـا
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/92بالت�صديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان
وحكومة جمهورية جنوب �أفريقيا لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي
بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل املوقعة فـي م�سقط بتاريخ 2002/10/9م ،
وعلى امللحق الإ�ضافـي لتعديل االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية
جنوب �أفريقيا لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على
الدخل مع ملحقها املوقع فـي م�سقط بتاريخ  19ذي احلجة 1432هـ املوافق  15نوفمرب 2011م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على امللحق الإ�ضافـي امل�شار �إليه  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  27 :من جمادى الأوىل �سنة 1434هـ
املـوافــــق  8 :من ابـــريـــــــــــــــــل �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1008
ال�صادرة فـي 2013/4/13م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

امللحق الإ�ضافـي لتعديل االتفاقية
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب �أفريقيا
لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي
بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل مع ملحقها
�إن حكومــة �سلطن ــة عم ــان وحكوم ــة جمهوريــة جنــوب �أفريقيــا  ،رغبــة منهمــا فـي تعديل
اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل
مع ملحقهــا واملوقعــان ف ــي م�سقـط � ،سلطنــة عمـان بتاريــخ � 9أكتوبــر 2002م (ي�شــار �إليهمــا
فـي هذا امللحق بعبارة " االتفاقية " ) قد اتفقتا على الآتي :
املــادة الأولـــى
ي�ستبدل بالفقرة الفرعية (�أ) من الفقرة ( )3من املادة الثانية من االتفاقية الفقرة الآتية :
" (�أ) فـي �سلطنة عمان :
�ضريبة الدخل .
( وي�شار �إليها فـيما بعد بـ " ال�ضريبة العمانية " ) ".
املــادة الثانيـــة
يتوقف �سريان �أحكام الفقرة ( )6من املادة ( )8من االتفاقية فـيما يتعلق بالدخل الذي
حت�صل عليه �شركة طريان اخلليج اعتبارا من ال�ساد�س من �شهر نوفمرب 2007م .
املــادة الثالثـــة
تلغى املادة العا�شرة من االتفاقية وي�ستبدل بها الن�ص الآتي :
" املــادة العا�شـــرة
�أربـــاح الأ�سهـــم
� - 1أرباح الأ�سهم التي تدفعها �أي �شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة �إىل مقيم فـي الدولة
املتعاقدة الأخرىيجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
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 - 2ومع ذلك يجوز فر�ض ال�ضريبة �أي�ضا على �أرباح الأ�سهم امل�شار �إليها فـي الدولة
املتعاقدة التي تقيم فـيها ال�شركة التي دفعت �أرباح الأ�سهم وذلك وفقا لقوانني هذه
الدولة املتعاقدة ولكن �إذا كان املالك امل�ستفـيد من الأرباح مقيما فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى فـيجب �أن ال تزيد ال�ضريبة املفرو�ضة على هذا النحو عن الن�سب التالية :
�أ  )%5( -من �إجمايل مبلغ �أرباح الأ�سهم �إذا كان املالك امل�ستفـيد منها هو �شركة متلك
ن�سبة ( )%10على الأقل من ر�أ�سمال ال�شركة التي تدفع �أرباح الأ�سهم .
ب � -أو ( )%10من �إجمايل �أرباح الأ�سهم فـي جميع احلاالت الأخرى.
وتتوىل ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني التو�صل �إىل طريقة تطبيق
هذه احلدود باالتفاق املتبادل بينهما .
وال ت�ؤث ــر ه ــذه الفقـ ــرة فـي فــر�ض ال�ضريبـ ــة على ال�شرك ـ ــة فـيمــا يتعل ـ ــق بالأرب ــاح
التي تدفع منها �أرباح الأ�سهم .
 - 3على الرغــم من الأحك ـ ــام الــواردة بالفقــرة رق ــم ( )2تعفــى �أرب ــاح الأ�سهــم التـي تدفعه ــا
�أي �شركة مقيمة فـي الدولة املتعاقدة �إىل حكومة الدولة املتعاقدة الأخرى من ال�ضريبة
فـي الدولة املذكورة �أوال .
 - 4لأغرا�ض الفقرة (� )3أعاله  ،ت�شمل كلمة " احلكومة " ما يلي :
�أ  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
 - 1البنك املركزي العماين .
� - 2صندوق االحتياطي العام للدولة .
 - 3ال�صندوق العماين لال�ستثمار .
� - 4أي �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام �أو م�ؤ�س�سة مملوكة بالكامل حلكومة
�سلطنة عم ــان بح�سبمـ ــا يت ــم االتفاق علي ــه م ــن وقـ ــت لآخـ ــر بـ ــني ال�سلطت ــني
املخت�صتـ ــني فـي الدولتني املتعاقدتني .
ب  -بالن�سبة جلنوب �أفريقيا :
 - 1بنك االحتياطي جلنوب �أفريقيا .
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� - 2أي �شخـ ــ�ص مــن �أ�شخ ــا�ص القانـ ــون العـ ــام �أو م�ؤ�س�س ــة مملوكـ ــة بالكام ــل حلكومـ ــة
جمهورية جنوب �أفريقيا بح�سبما يتم االتفاق عليه من وقت لآخر بني ال�سلطتني
املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني .
 - 5يق�صــد بعبــارة " �أرباح الأ�سه ــم " امل�ش ــار �إليهــا فــي هذه املــادة الدخ ـ ــل الــذي يتحقـ ــق
من الأ�سهم �أو احلقوق الأخرى للم�شاركة فـي الأرباح التي ال تعترب من قبيل الديون ،
وت�شمل �أي�ضا الدخل من احلقوق الأخرىلل�شركات والتي تخ�ضع للمعاملة ال�ضريبية
ذاتها املقررة للدخل من الأ�سهم وفقا لقوانني الدولة املتعاقدة التي تقيم فـيها ال�شركة
التي توزع الأرباح .
 - 6ال ت�ســري �أحكـ ــام الفقرتي ــن رقمي ( )1و ( )2من هــذه املــادة �إذا كــان املالك امل�ستف ــيد
من �أربــاح الأ�سهــم مقيمــا بدولة متعاقـدة ويبا�شــر فـي الدولــة املتعاقــدة الأخــرى التي
تقيم فـيها ال�شركة التي توزع الأرباح ن�شاطا عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها ،
وكانت ملكية الأ�سهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط ب�صفة فعلية بتلك املن�ش�أة امل�ستقرة ،
وتطبق فـي هذه احلالة �أحكام املادة (. )7
� - 7إذا حققت �شركة مقيمة بدولة متعاقدة �أرباحا �أو دخال من الدولة املتعاقدة الأخرى ،
فال يجوز لهذه الدولة الأخرى �أن تفر�ض �أية �ضريبة على �أرباح الأ�سهم التي توزعها
ال�شركة ما مل تكن هذه الأرباح قد دفعت �إىل مقيم فـي هذه الدولة الأخرى �أو كانت
ملكية الأ�سهــم التي تدفــع عنـها الأرباح ترتبــط ب�صفــة فعلية مبن�شـ ـ�أة م�ستقــرة كائنــة
فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وال يجوز كذلك �أن تفر�ض على �أرباح ال�شركة غري
املوزعة ال�ضريبة التي ت�سري على �أرباح ال�شركات غري املوزعة حتى لو كانت �أرباح
الأ�سهــم املوزعــة �أو الأربــاح غيــر املوزعــة تتكــون كليــا �أو جزئي ــا م ــن �أربـ ــاح �أو دخ ــل ن�ش ـ�أ
فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 8ال ت�سـ ــري �أحكـ ــام هـ ــذه امل ـ ــادة �إذا كـ ــان الغ ــر�ض الرئي�س ـ ــي �أو �أحـ ـ ــد الأغــرا�ض الرئي�سيــة
لأي �شخ�ص يخت�ص ب�إن�شاء �أو حوالة الأ�سهم �أو احلقوق الأخرى التي دفعت عنها �أرباح
الأ�سهم هو اال�ستفادة من هذه املادة عن طريق هذا الإن�شاء �أو احلوالة " .
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املــادة الرابعـــة
يلغى البند ( )2من الفقرة ( )3من ملحق االتفاقية .
املــادة اخلام�ســـة
 - 1تخطر كل من الدولتني املتعاقدتني الدولة املتعاقدة الأخرى كتابة من خالل القنوات
الدبلوما�سية با�ستكمال الإجراءات التي يتطلبها قانونها لنفاذ �أحكام هذا امللحق
الإ�ضافـي والذي يعترب جزءا ال يتجز�أ من االتفاقية  .وي�سري هذا امللحق الإ�ضافـي
اعتبارا من تاريخ ا�ستالم �آخر هذين الإخطارين .
� ( - 2أ ) مع مراعاة �أحكام البند (ب) تكون �أحكام امللحق الإ�ضافـي نافذة ابتداء من اليوم
الأول من �شهر يناير الذي يلي مبا�شرة ال�سنة التي ي�سري فـيها هذا امللحق
الإ�ضافـي .
(ب) وت�سري حينئذ �أحكام املادتني ( )2و ( )3من امللحق الإ�ضافـي ابتداء من التاريخ
ال ــذي يطب ــق فـيــه نظ ــام �ضريبــة �أرباح الأ�سهــم املعلنــة علــى م�ستــوى امل�ساهم ــني
فـي جنوب �أفريقيا .
املــادة ال�ساد�ســـة
يظـل هذا امللحـق الإ�ضافــي نافـذ املفعـول طاملـا كانـت االتفاقيـة نافـذة املفعـول .
�إثباتــا ملــا تقــدم قام املوقعان �أدناه مبوجــب ال�سلطــات املخولــة لهمــا من قبــل حكومتيهم ــا
بالتوقيع على هذا امللحق الإ�ضافـي .
حرر فـي مدينة م�سقط فـي يوم  19ذو احلجة 1432هـ املوافق  15نوفمرب 2011م من ن�سختني
�أ�صليت ــني متطابقت ــني باللغــة العربيــة وباللغـة الإجنليزيــة ولكــل منهمــا حجيــة مت�ساويـ ــة
وفـي حالة االختالف فـي تف�سري الن�صو�ص يعتد بالن�ص الوارد باللغة الإجنليزية .
           
عـن
عـن
حكومة جمهورية جنوب �أفريقيا
حكومة �سلطنـة عمـان
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SUPPLEMENTARY PROTOCOL
AMENDING THE AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF SOUTH AFRICA
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME,
WITH PROTOCOL
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The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of South
Africa, desiring to amend the Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the
Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, with Protocol, signed at
Muscat, Oman on 9 October 2002 (in this Protocol referred to as “the Agreement”),

HAVE AGREED as follows:
Article 1
Sub-paragraph (b) of paragraph (3) of Article 2 of the Agreement shall be replaced by the
following:
“(b)

in the case of the Sultanate of Oman:
the income tax;
(hereinafter referred to as "Omani tax");”
Article 2

Paragraph 6 of Article 8 of the Agreement shall cease to be effective in respect of the
income derived by Gulf Air on or after 6 November 2007.
Article 3
Article 10 of the Agreement shall be deleted and replaced by the following:
“Article 10
Dividends
1.

Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2.

However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident and according to the laws of that
Contracting State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the
other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
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a)

5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a
company which holds at least 10 per cent of the capital of the company
paying the dividends; or

b)

10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement
settle the mode of application of these limitations.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the
profits out of which the dividends are paid.
3.

Notwithstanding the provisions of paragraph 2, dividends paid by a company which
is a resident of a Contracting State to the Government of the other Contracting State
shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

4.

For the purposes of paragraph 3, the term “Government” shall include:
(a)

in the case of the Sultanate of Oman:
(i)
(ii)
(iii)
(v)

(b)

the Central Bank of Oman;
the State General Reserve Fund;
the Omani Investment Fund; and
any other statutory body or institution wholly owned by the
Government of the Sultanate of Oman, as may be agreed from time to
time between the competent authorities of the Contracting States.

in the case of South Africa:
(i) the South African Reserve Bank; and
(ii) any other statutory body or institution wholly owned by the
Government of the Republic of South Africa, as may be agreed from
time to time between the competent authorities of the Contracting
States.

5.

The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other
rights participating in profits (not being debt-claims), as well as income from other
corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from
shares by the laws of the Contracting State of which the company making the
distribution is a resident.

3
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6.

The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial
owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business
in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a
resident, through a permanent establishment situated therein and the holding in
respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent
establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

7.

Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or
income from the other Contracting State, that other Contracting State may not
impose any tax on the dividends paid by the company, except in so far as such
dividends are paid to a resident of that other Contracting State or in so far as the
holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a
permanent establishment situated in that other Contracting State, nor subject the
company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the
dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or
income arising in such other Contracting State.

8.

The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of
the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the
shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of
this Article by means of that creation or assignment.”
Article 4

Subparagraph (ii) of paragraph 3 of the Protocol to the Agreement shall be deleted
Article 5
1.

Each of the Contracting States shall notify to the other in writing, through the
diplomatic channel, of the completion of the procedures required by its law for the
bringing into force of this Supplementary Protocol, which shall form an integral part
of the Agreement. The Supplementary Protocol shall enter into force on the date of
receipt of the later of these notifications.

2.

(a) Subject to subparagraph (b), the provisions of the Supplementary Protocol shall
thereupon have effect beginning on the first day of January next following the
year in which the Supplementary Protocol enters into force.
(b) Articles 2 and 3 of the Supplementary Protocol shall thereupon have effect
beginning on the date on which a system of taxation at shareholder level of
dividends declared enters into force in South Africa.
4
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Article 6
This Supplementary Protocol shall remain in force for as long as the Agreement remains in
force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto by their respective
Governments, have signed this Supplementary Protocol.

DONE at Muscat on this 19 day of Dhul-Hijja 1432 H corresponding to the 15 day of
November 2011 in two identical originals in the Arabic and English languages, both texts
being equally authoritative. In case of divergence of interpretation between the texts, the
English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
SULTANATE OF OMAN

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

5
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/24
بنقـل تبعيـة مركـز عمـان للمو�سيقـى التقليديـة
من وزارة الإعالم �إىل مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  97/51باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعالم ،
وعلى املر�ســوم ال�سلطانــي رقم  2012/52ب�إن�شــاء مرك ــز ال�سلط ــان قابــو�س العالــي للثقافــة
والعلوم و�إ�صدار نظامه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تـ�ؤول �إىل مركــز ال�سلطــان قابـو�س العالــي للثقافــة والعلــوم جميـع املخ�ص�صــات واملوجــودات
اخلا�صة مبركز عمان للمو�سيقى  ،كما ينقل �إليه موظفو املركز امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :من جمادى الثانية �سنة 1434هـ
املـوافــــق  28 :من ابـريــــــــــــــــــــل �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1011
ال�صادرة فـي 2013/5/5م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/25
بتعييــن �سفيــر غيــر مقيــم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سفري �سمو ال�سيد قي�س بن �سامل بن علي �آل �سعيد �سفرينا لدى جمهورية تركيا ،
�سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا غري مقيم لدى جمهورية جورجيا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :من جمادى الثانية �سنة 1434هـ
املـوافــــق  28 :من ابـريــــــــــــــــــــل �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1011
ال�صادرة فـي 2013/5/5م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/26
ب�شـ�أن ان�ضمـام �سلطنـة عمـان
�إىل اتفاقية التدابري التي تتخذها دولة امليناء
ملنع ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وعلى اتفاقيــة التدابي ــر التي تتخذهــا دول ــة املينــاء ملنــع ال�صيـد غري القانوين دون �إبالغ
ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عم ــان �إلــى االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إىل االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لأحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :من جمادى الثانية �سنة 1434هـ
املـوافــــق  28 :من ابـريــــــــــــــــــــل �سنة 2013م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1011
ال�صادرة فـي 2013/5/5م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

املرفــــق الأول
االتفاق ب�ش�أن التدابري التي تتخذها دولة امليناء ملنع ال�صيد
غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه
الديباجــــة
�إن الأطراف فـي هذا االتفاق :
�إذ ت�شعر بالقلق العميق �إزاء ا�ستمرار ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم و�آثاره
ال�ضارة بالأر�صدة ال�سمكية والنظم الإيكولوجية البحرية و�سبل عي�ش �صيادي الأ�سماك
ال�شرعيني واحلاجة املتزايدة �إىل الأمن الغذائي على ال�صعيد العاملي ،
و�إذ تدرك دور دولة امليناء فـي اعتماد تدابري فعالة للت�شجيع على ا�ستخدام املوارد البحرية
احلية على نحو م�ستدام و�صونها فـي الأجل البعيد ،
و�إذ ت�سلم ب�أن التدابري الرامية �إىل مكافحة ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم
ينبغي �أن ت�ستند بالدرجة الأوىل �إىل م�س�ؤولية دولة العلم و�أن ت�ستخدم الوالية املتاحة
ب�أكملها طبقا للقانون الدويل  ،مبا فيها التدابري التي تتخذها دولة امليناء  ،والتدابري
التي تتخذها الدول ال�ساحلية  ،والتدابري املت�صلة بال�سوق والتدابري التي تكفل عدم قيام
رعايا البلد بدعم �أو ممار�سة ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم ،
و�إذ ت�سلم ب�أن التدابري التي تتخذها دولة امليناء توفر �سبال فعالة ومت�سمة بالكفاءة التكاليفـية
ملنع ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه ،
و�إذ تعي باحلاجة �إىل زيادة التن�سيق على امل�ستويني الإقليمي وبني الأقاليم ملكافحة ال�صيد
غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم عن طريق التدابري التي تتخذها دولة امليناء ،
و�إذ تعرتف ب�سرعة تطور تكنولوجيا االت�صاالت وقواعد البيانات وال�شبكات وال�سجالت
العاملية التي ت�ساند التدابري التي تتخذها دولة امليناء ،
و�إذ ت�سلم باحلاجة �إىل م�ساعدة البلدان النامية فـي اعتماد وتنفـيذ تدابري دولة امليناء ،
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و�إذ ت�أخذ علما بالنداءات التي وجهها املجتمع الدويل عن طريق منظومة الأمم املتحدة ،
مبا فيها اجلمعية العامة للأمم املتحدة  ،وجلنة م�صايد الأ�سماك التابعة ملنظمة الأغذية
والزراعة للأمم املتحدة فـي ما يلي "املنظمة"  ،لإ�صدار �صك دويل ملزم ب�ش�أن املعايري
الدنيا لتدابري دولة امليناء  ،على �أ�سا�س خطة العمل الدولية ملنع ال�صيد غري القانوين
دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه ال�صادرة عن املنظمة فـي عام 2001م  ،واخلطة
النموذجية ب�ش�أن تدابري دولة امليناء ملكافحة ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم
ال�صادرة عن املنظمة فـي عام 2005م ،
و�إذ ت�ضع فـي ح�سبانها �أنه يجوز للدول  ،فـي معر�ض ممار�سة �سيادتها على املوانئ الواقعة
�ضمن �أرا�ضيها � ،أن تتخذ تدابري �أكرث ت�شددا  ،طبقا للقانون الدويل ،
و�إذ ت�ستذكر الأحكام ذات ال�صلة من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ال�صادرة بتاريخ
 10دي�سمرب/كانون الأول 1982م  ،فـي ما يلي "االتفاقية" ،
و�إذ ت�ستذكــر االتفــاق ب�ش�أن تنفـيذ �أحكام اتفاقية الأمم املتحـدة لقانــون البح ــار ال�صــادرة
بتاريخ  10دي�سمرب/كانون الأول 1982م والتي تتعلق بحفظ و�إدارة الأر�صدة ال�سمكية
املتداخلة املناطق والأر�صدة ال�سمكية الكثرية االرحتال فـي �أعايل البحار ال�صادرة بتاريخ
 4دي�سمرب/كانون الأول 1995م  ،واتفاقية تعزيز امتثال �سفن ال�صيد فـي �أعايل البحار
لتدابري ال�صيانة والإدارة الدولية ال�صادرة بتاريخ  24نوفمرب/ت�شرين الثاين 1993م ،
ومدونة ال�سلوك ب�ش�أن ال�صيد الر�شيد ال�صادرة عن املنظمة فـي عام 1995م ،
و�إذ تقر باحلاجة �إىل �إبرام اتفاق دويل �ضمن �إطار املنظمة  ،مبوجب املـادة الرابعة ع�شرة
من د�ستور منظمة الأغذية والزراعة ،
قد اتفقت على ما يلي :

اجلــــزء الأول
�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
ا�ستعمال امل�صطلحات

لأغرا�ض هذا االتفاق :
-165-

أ� " -تدابري ال�صون والإدارة" تعني تدابري �صون و�إدارة املوارد البحرية احلية  ،التي
تعتمد وتطبق متا�شيا مع قواعد القانون الدويل ذات ال�صلة مبا فيها تلك الواردة
فـي االتفاقية ،
ب " -الأ�سماك" تعنــي جميع �أنــواع امل ــوارد البحريــة احلي ــة � ،س ــواء كان ــت �أو مل تكــن
جمهزة ،
ج " -ال�صي ــد" يعن ــي البح ــث عن الأ�سمــاك �أو اجتذابها �أو حتديد مكانها �أو �صيدهــا
�أو الإم�ساك بها �أو جني حم�صولها �أو القيام ب�أي ن�شاط يكون من املتوقع بدرجة
معقولة �أن ي�سفر عن اجتذاب الأ�سماك � ،أو حتديد مكانها � ،أو �صيدها � ،أو الإم�ساك
بها �أو جني حم�صولها ،
د " -الأن�شط ــة املت�ص ــلة بال�صيد" تعني �أي عمليــة لدعم عملية ال�صيد �أو التح�ضيــر
لها  ،مبا فـي ذلك �إنزال الأ�سماك �إىل الرب �أو تعبئتها �أو جتهيزها �أو نقلها من
�سفينة �إىل �أخرى �أو نقل الأ�سماك التي مل ي�سبق �إنزالها �إىل الرب فـي ميناء ،
وكذلك توفري الأفراد  ،والوقود  ،واملعدات  ،وغري ذلك من الإمدادات فـي عر�ض
البحر ،
هـ " -ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم" ي�شري �إىل الأن�شطة املحددة فـي
الفقرة ( )3من خطة العمل الدولية ملنع ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون
تنظيم وردعه والق�ضاء عليه ال�صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة فـي عام
2001م  ،فـي ما يلي ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم ،
و " -الطرف" يعني دولة �أو منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي وافقت على التقيد
بهذا االتفاق ويكون هذا االتفاق نافذا بالن�سبة لها ،
ز " -امليناء" ي�شمل املرا�سي ال�شاطئية  ،وغري ذلك من من�ش�آت �إنزال الأ�سماك � ،أو نقلها
من �سفينة �إىل �أخرى � ،أو تعبئتها �أو جتهيزها �أو التزود بالوقود �أو التزود بامل�ؤن ،
ح " -املنظمة الإقليمية للتكامل االقت�صادي" تعني منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي
تكون الدول الأع�ضاء فيها قد نقلت �إليها �صالحياتها اخلا�صة بامل�سائل التي
يغطيها هذا االتفاق  ،مبا فـي ذلك �سلطة اتخاذ القرارات امللزمة للدول الأع�ضاء
فيها فـي ما يتعلق بهذه امل�سائل ،
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ط " -املنظمة الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك" تعني منظمة حكومية دولية �أو �أي
ترتيب خا�ص مب�صايد الأ�سماك  ،تكون لها  ,ح�سب مقت�ضى احلال � ،سلطة اتخاذ
تدابري لل�صون والإدارة ،
ي  -و"ال�سفين ــة" تعنـي �أي �سفينـ ــة �أو مركــب من �أي ن ــوع �آخــر �أو �أي قارب ي�ستخ ــدم ،
�أو يكـ ــون جمه ـ ــزا لال�ستخ ـ ــدام � ،أو يكـ ــون املق�صـ ــود �أن ي�ستخ ـ ــدم  ،فـ ــي ال�صيـ ــد
�أو الأن�شطة املت�صلة بال�صيد .
املـــادة ( ) 2
الهــــــــدف
الهدف من هذا االتفاق هو منع ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء
عليه من خالل تطبيق تدابري فعالة تتخذها دولة امليناء  ،الأمر الذي ي�ضمن بالتايل
�صون املوارد البحرية احلية والنظم الإيكولوجية البحرية فـي املدى البعيد واالنتفاع
منها على نحو م�ستدام .
املـــادة ( ) 3
التطبيق
 - 1يطبق كل طرف  ،ب�صفته دولة امليناء  ،هذا االتفاق على ال�سفن التي ال يحق لها �أن ترفع
علمه والتي حتاول الدخول �إىل موانئه �أو املوجودة فـي �أحد موانئه  ،با�ستثناء :
�أ � -سفن الدول املجاورة التي متار�س ال�صيد احلرفـي لت�أمني �سبل العي�ش �شرط �أن
تتعاون دولة امليناء ودولة العلم كي ال متار�س تلك ال�سفن ال�صيد غري القانوين
دون �إبالغ ودون تنظيم �أو �أن�شطة مت�صلة بال�صيد مل�ساندة هذا النوع من ال�صيد ،
ب 	-ال�سفن احلاوية التي ال حتمل �سمكا �أو  ،فـي حال كانت حتمل �سمكا  ،فقط �سمكا
(منتجات �سمكية) �سبق �أن جرى �إنزالها �إىل الرب � ،شريطة �أال تكون هناك مربرات
وا�ضحة تثري ال�شك حول �ضلوع تلك ال�سفن فـي �أن�شطة مت�صلة بال�صيد مل�ساندة
هذا النوع من ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم .
 - 2يجوز لأي طرف  ،ب�صفته دولة امليناء � ،أن يقرر عدم تطبيق هذا االتفاق على ال�سفن
امل�ؤجرة من رعاياه ح�صرا ملمار�سة ال�صيد فـي املناطق اخلا�ضعة لواليته الق�ضائية
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والتي تعمل مبوجب �سلطاته فـي تلك املناطق  .وتكون هذه ال�سفن خا�ضعة للتدابري
الت ــي يتخذه ــا ذلك الط ــرف والتـي تك ــون فعال ــة متام ــا كالتدابي ــر املتخ ــذة بالن�سب ــة
�إىل ال�سفن التي يحق لها �أن ترفع علمه .
 - 3ينطبق هذا االتفاق على ال�صيد الذي ميار�س فـي املناطق البحرية والذي يكون غري
قانوين دون �إبالغ ودون تنظيم  ،ح�سبما حدد فـي املـادة (" )1هـ " من هذا االتفاق  ،وعلى
الأن�شطة املرتبطة بال�صيد م�ساندة لهذا ال�صيد .
 - 4يطبق هذا االتفاق بطريقة عادلة  ،و�شفافة وغري متييزية  ،مبا يتفق مع القانون
الدويل .
 - 5ملا كان هذا االتفاق عاملي النطاق وينطبق على جميع املوانئ  ،ينبغي للأطراف �أن
ت�شجع جميع الكيانات الأخرى على تطبيق تدابري تت�سق مع �أحكامه  .وللجهات التي
قد ال ت�صبح  ،بخالف ذلك � ،أطرافا فـي هذا االتفاق �أن تعلن التزامها بالعمل مبا
يت�سق مع �أحكامه .
املـــادة ( ) 4
العالقة بالقانون الدويل وال�صكوك الدولية الأخرى
 - 1ال يت�ضمن هذا االتفاق ما يخل بحقوق الأطراف وواليتها وواجباتها طبقا للقانون
الدويل  .وال يت�ضمن هذا االتفاق  ،على وجه التحديد  ،ما ميكن اعتبار �أنه ي�ؤثر على :
�أ  -ممار�سة الدول ل�سيادتها على مياهها الداخلية والأرخبيلية والإقليمية �أو حقوقها
ال�سيادية على جرفها القاري وفـي املناطق االقت�صادية اخلال�صة التابعة لها ،
ب  -ممار�سة الأطراف ل�سيادتها على املوانئ التي تقع �ضمن �أرا�ضيها طبقا للقانون
الدولــي  ،مبــا فـي ذلك حقهــا فـي عــدم ال�سمــاح بدخــول تلك املوانـئ  ،بالإ�ضافـة
�إىل اعتماد تدابري �أكرث ت�شددا لدولة امليناء مقارنة بتلك التي ن�ص عليها هذا
االتفاق  ،مبا فـي ذلك التدابري املعتمدة مبوجب قرار �صادر عن املنظمة الإقليمية
لإدارة م�صايد الأ�سماك .
 - 2عند تطبيق هذا االتفاق  ،ال ي�صبح طرف ما ملزما مبوجبه تدابري �أي قرارات �صادرة
عن منظمة �إقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك لي�س ع�ضوا فيها � ،أو االعرتاف بها .
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 - 3ال يلزم طرف ب�أي حال من الأحوال  ،مبوجب هذا االتفاق بتنفيذ تدابري �أو قرارات
�صـ ـ ــادرة ع ــن منظــمة �إقليميـ ــة لإدارة م�صايـ ــد الأ�سم ــاك �إن ل ـ ــم تك ــن هذه التدابي ـ ــر
�أو القرارات قد �أقرت مبا يتفق مع القانون الدويل .
 - 4يف�سر هذا االتفاق ويطبق عمال بالقانون الدويل مع مراعاة القواعد واملعايري الدولية
الأخرىال�سارية  ،مبا فـي ذلك تلك التي ت�ضعها املنظمة البحرية الدولية  ،ف�ضال عن
ال�صكوك الدولية الأخرى ذات ال�صلة .
 - 5تفـي الأطراف بح�سن نية بااللتزامات التي ن�ص عليها هذا االتفاق ومتار�س احلقوق
املعرتف بها فـي هذا االتفاق من دون �أن ي�شكل هذا ا�ستغالال للحقوق .
املـــادة ( ) 5
التكامل والتن�سيق على امل�ستوى الوطني
يحر�ص كل طرف من الأطراف  ،ب�أق�صى قدر ممكن على :
�أ � -إدماج �أو تن�سيق التدابري التي تتخذها دولة امليناء واملت�صلة بامل�صايد فـي النظام
الأو�سع نطاقا لل�ضوابط التي متار�سها دولة امليناء ،
ب � -إدماج تدابري دولة امليناء فـي التدابري الأخرى ملنع ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ
ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه  ،والأن�شطة املت�صلة بال�صيد مل�ساندة ال�صيد
غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم  ،مع مراعاة  ،ح�سب املقت�ضى  ،خطة العمل
الدولية ملنع ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه
ال�صادرة عن املنظمة فـي عام 2001م ،
ج  -واتخاذ تدابري لتبادل املعلومات بني الوكاالت الوطنية ذات ال�صلة وتن�سيق �أن�شطة
هذه الوكاالت املتعلقة بتنفـيذ هذا االتفاق .
املـــادة ( ) 6
التعاون وتبادل املعلومات
 - 1تتعاون الأطراف  ،بهدف الت�شجيع على تنفـيذ هذا االتفاق على نحو فعال ومع مراعاة
�شروط ال�سرية بال�شكل املنا�سب  ،وتتبادل املعلومات مع الدول ذات ال�صلة  ،ومع منظمة
الأغذية والزراعة ومنظمات دولية �أخرى  ،ومع املنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد
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الأ�سماك  ،مبا فـي ذلك ب�ش�أن التدابري التي اتخذتها تلك املنظمات الإقليمية لإدارة
م�صايد الأ�سماك فـي عالقتها ب�أهداف هذا االتفاق .
 - 2يتخذ كل طرف � ،ضمن �أق�صى احلدود املمكنة  ،تدابري م�ساندة لتدابري ال�صون والإدارة
التي اعتمدتها دول �أخرى �أو منظمات دولية �أخرى ذات �صلة .
 - 3تتعاون الأطراف  ،على امل�ستويات الإقليمية الفرعية والإقليمية والعاملية  ،من �أجل
تنفـيذ هذا االتفاق على نحو فعال  ،مبا فـي ذلك حيثما اقت�ضى الأمر  ،عن طريق
منظمة الأغذية والزراعة �أو املنظمات والرتتيبات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك .
اجلــــزء الثانــي
الدخول �إىل امليناء
املـــادة ( ) 7
تعيــني املوانـــئ
 - 1يعني كل طرف ويعلن عن املوانئ التي ميكن لل�سفن �أن تطلب الدخول �إليها طبقا لهذا
االتفاق  .ويقدم كل طرف قائمة للموانئ التي حددها �إىل املنظمة التي تتوىل الإعالن
عنها على النحو الواجب .
 - 2ي�ضمــن ك ــل طــرف  ،ب�أق�صــى قــدر ممكــن � ،أن يكون كل مينــاء من املوانــئ املعينة واملعلــن
عنها  ،طبقا للفقرة ( )1من هذه املـادة  ،لديه الإمكانات الكافـية لإجراء عمليات التفتي�ش
طبقا لهذا االتفاق .
املـــادة ( ) 8
الطلب امل�سبق للدخول �إىل املوانئ
 - 1يطلب كل طرف  ،كحد �أدنى  ،تزويده باملعلومات املطلوبة فـي امللحق (�أ) قبل �أن مينح
احلق لأي �سفينة بالدخول �إىل مينائه .
 - 2يطلب كل طرف تزويده باملعلومات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املـادة مقدما
مبا فـيه الكفاية  ،مبا يعطي الوقت الكافـي لدولة امليناء لدرا�سة هذه املعلومات .
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املـــادة ( ) 9
الإذن بدخول املوانئ �أو رف�ضه
 - 1بعد تلقي املعلومات ذات ال�صلة املطلوبة طبقا للمادة ( ، )8ف�ضال عن �أي معلومات
�أخرى قد يحتاج �إليها الطرف املعني ملعرفة ما �إذا كانت ال�سفينة التي تطلب الدخول
�إىل امليناء قد �شاركت فـي ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم �أو فـي �أن�شطة
مت�صلة بال�صيد مل�ساندة هذا النوع من ال�صيد  ،يقرر كل طرف من الأطراف ما �إذا كان
�سيمنح �إذنا لل�سفينة املعنية للدخول �إىل مينائه �أم �أنه �سريف�ض دخولها �إليه ويبلغ
ال�سفينة �أو ممثلها بقراره هذا .
 - 2فـي حال الرتخي�ص بالدخول  ،يطلب من ربان ال�سفينة �أو ممثل ال�سفينة �أن يقدم عند
الو�صول �إىل امليناء  ،ترخي�ص الدخول �إىل �سلطات امليناء املخت�صة .
 - 3فـي حال رف�ض دخول ال�سفينة  ،يبلغ كل طرف من الأطراف دولة العلم التي تتبع لها
ال�سفينة بقراره هذا طبقا لأحكام الفقرة ( )1من هذه املـادة وكذلك  ،ح�سب االقت�ضاء
وقدر امل�ستطاع  ،الدول ال�ساحلية املعنية  ،املنظمات الإقليمية املعنية لإدارة م�صايد
الأ�سماك واملنظمات الدولية املعنية الأخرى .
 - 4من دون الإخالل ب�أحكام الفقرة ( )1من هذه املـادة � ،إذا كانت لدى طرف ما قرائن
كافية على �أن ال�سفينة التي ت�سعى �إىل الدخول �إىل مينائه قد �شاركت فـي ال�صيد غري
القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم �أو فـي �أن�شطة مت�صلة بال�صيد مل�ساندة هذا النوع من
ال�صيد  ،وال �سيما �إدراج �سفينة ما على قائمة ال�سفن التي �شاركت فـي هذا النوع من
ال�صيد �أو الأن�شطة املت�صلة بال�صيد والتي اعتمدتها �إحدى املنظمات الإقليمية املعنية
لإدارة م�صايد الأ�سماك طبقا لقواعد تلك املنظمة و�أنظمتها وطبقا للقانون الدويل ،
يرفــ�ض �أي ط ــرف �أي �سفين ــة م ــن الدخ ــول �إىل موانئه  ،مع مراعاة �أحكام الفقرتــني
( )2و ( )3من املـادة (. )4
 - 5مع مراعاة �أحكام الفقرتني ( )3و ( )4من هذه املـادة  ،ي�سمح �أي طرف لأي �سفينة
م�شار �إليها فـي الفقرتني املذكورتني بالدخول �إىل موانئه ح�صرا لتفتي�شها واتخاذ
الإجراءات الالزمة الأخرى طبقا للقانون الدويل  ،والتي ال تقل فعالية عن منع دخول
-171-

امليناء  ،من �أجل الوقاية من ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه
والق�ضاء عليه  ،ومن الأن�شطة املت�صلة بال�صيد مل�ساندة هذا النوع من ال�صيد .
 - 6فـي حال كانت �إحدى ال�سفن امل�شار �إليها فـي الفقرتني ( )4و ( )5من هذه املـادة موجودة
فـي املينــاء لأي �سبب من الأ�سبــاب  ،مينع �أي طرف من الأطراف تلك ال�سفين ــة من
ا�ستخدام موانئه لإنزال الأ�سماك �إىل الرب ونقلها من �سفينة �إىل �أخرى  ،وتعبئتها ،
وجتهيزها  ,ولغريها من اخلدمات فـي امليناء  ،مبا فيها من بني جملة �أمور �أخرى ،
التزود جمددا بالوقود والإمدادات  ،وال�صيانة و�إدخال ال�سفينة حو�ض الإ�صالح .
وت�سري الفقرتان ( )2و ( )3من املـادة ( )11فـي مثل هذه احلاالت بعد �إدخال التعديالت
ال�ضرورية  .ويكون رف�ض ا�ستخدام املوانئ هذا مطابقا للقانون الدويل .
املـــادة ( ) 10
الظروف القاهرة �أو اال�ستغاثة
لي�س فـي هذا االتفاق ما ي�ؤثر على دخول ال�سفن �إىل املوانئ طبقا للقانون الدويل لظروف
قاهرة � ،أو بغر�ض اال�ستغاثة �أو مينع دولة من ال�سماح ل�سفينة بالدخول �إىل امليناء  ،ح�صرا
لغر�ض م�ساعدة �أ�شخا�ص �أو �سفن �أو طائرات فـي حاالت اخلطر �أو اال�ستغاثة .
اجلــــزء الثالـــث
املـــادة ( ) 11
ا�ستخــدام املوانـــئ
� - 1إذا دخلت �سفينة ما ميناء طرف ما  ،ال ي�سمح هذا الطرف  ،طبقا لقوانينه و�أنظمته
ومتا�شيا مع القانون الدويل  ،مبا فـي ذلك هذا االتفاق  ،ب�أن ت�ستخدم ال�سفينة ميناءه
لإنزال الأ�سماك �إىل الرب ونقلها من �سفينة �إىل �أخرى وتعبئتها وجتهيزها فـي حال
مل يجر �إنزالها �إىل الرب فـي وقت �سابق ولغريها من اخلدمات فـي امليناء  ،مبا فيها ،
من بني جملة �أمور �أخرى  ،التزود جمددا بالوقود والإمدادات  ،وال�صيانة و�إدخال
ال�سفينة حو�ض الإ�صالح  ،فـي احلاالت التالية :
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�أ � -إذا تبني للطــرف املعن ــي �أن ال�سفينة ال حتمـ ــل �إذنا �صاحلا و�ساريا ملمار�سة ال�صيــد
�أو الأن�شطة املت�صلة بال�صيد بناء على طلب دولة العلم التابعة لها ،
ب � -إذا تبني للطرف املعني �أن ال�سفينة ال حتمل �إذنا �صاحلا و�ساريا ملمار�سة ال�صيد
�أو الأن�شطة املت�صلة بال�صيد بناء على طلب دولة �ساحلية ما بالن�سبة �إىل املناطق
الواقعة �ضمن نطاق الوالية الق�ضائية لتلك الدولة ،
ج � -إذا ح�صل الطرف املعني على براهني وا�ضحة ت�ؤكد �أن الأ�سماك املوجودة على
منت ال�سفينة قد مت �صيدها مبا يخالف ال�شروط التي تطبقها الدولة ال�ساحلية
بالن�سبة �إىل املناطق الواقعة �ضمن الوالية الق�ضائية لتلك الدولة ،
د � -إن دولة العلم  ،مل ت�ؤكد بناء على طلب دولة امليناء � ،أن الأ�سماك املوجودة على منت
ال�سفينة قد مت �صيدها طبقا لل�شروط املرعية التي تطبقها املنظمة الإقليمية
املعني ــة لإدارة م�صاي ــد الأ�سم ــاك  ،مع مراع ــاة الفقرتني ( )2و ( )3من املـادة ()4
على النحو الواجب � ،أو
هـ � -إذا كان لدى الطرف املعني �أ�سباب معقولة حتمل على االعتقاد ب�أن ال�سفينة كانت
بخالف ذلك متار�س ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم �أو �أن�شطة
مت�صلة بال�صيد مل�ساندة ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم  ،مبا فـي
ذلك قيامهــا مب�سان ــدة �إحــدى ال�سفــن امل�شار �إليها فـي الفقـرة ( )4من املـادة (، )9
ما مل تتمكن ال�سفينة من �إثبات ما يلي :
� - 1أنها كانت تعمل مبا يتما�شى والتدابري ذات ال�صلة ل�صون املوارد و�إدارتها � ،أو
 - 2فـي حال التزويد بالعاملني والوقود ومعدات ال�صيد �أو غري ذلك من �إمدادات
فـي عر�ض البحر � ،أن ال�سفينة التي مت تزويدها مل تكن  ،وقت التزود � ،سفينة
م�شارا �إليها فـي الفقرة ( )4من املـادة (. )9
 - 2على الرغم من الفقرة ( )1من هذه املـادة  ،ال مينع �أي طرف �أي �سفينة من ال�سفن
امل�شار �إليها فـي الفقرة املذكورة من ا�ستخدام اخلدمات املقدمة فـي امليناء :
�أ  -والتي تعترب �أ�سا�سية ل�سالمة طاقم ال�سفينة �أو �صحته �أو ل�سالمــة ال�سفينة ،
�شريطة �إثبات هذه االحتياجات على النحو الواجب � ،أو
ب  -حيثما كان مالئما  ،لأغرا�ض تفكيك ال�سفينة .
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 - 3فـي احلاالت التي يرف�ض فيها طرف ما ا�ستخدام مينائه طبقا لهذه املـادة  ،يقوم هذا
الطرف على الفور ب�إبالغ دولة العلم بقراره هذا وكذلك  ،ح�سب مقت�ضى احلال  ،الدول
ال�ساحلية ذات ال�صلة  ،واملنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك املعنية واملنظمات
الدولية الأخرى ذات ال�صلة .
 - 4ال ي�سحب �أي طرف قراره بعدم ال�سماح ل�سفينة ما با�ستخدام مينائه �إعماال للفقرة
( )1من هذه املـادة � ،إال فـي حال توافر دليل كاف على �أن الأ�سباب التي مل ي�سمح على
�أ�سا�سها لل�سفينة با�ستخدام مينائه مل تكن كافية �أو كانت غري �سليمة �أو �أنها مل تعد
�صاحلة .
 - 5فـي احلاالت التي ي�سحب فيها طرف ما قراره بعدم ال�سماح ل�سفينة ما با�ستخدام
مينائه  ،طبقا للفقرة ( )4من هذه املـادة  ،يقوم على الفور ب�إبالغ اجلهات التي تلقت
�إخطارا مبوجب الفقرة ( )3من هذه املـادة .
اجلــــزء الرابـــع
عمليات التفتي�ش و�إجراءات املتابعة
املـــادة( ) 12
م�ستويات التفتي�ش و�أولوياته
 - 1يقوم كل طرف بتفتي�ش العدد املطلوب من ال�سفن فـي موانئه للو�صول �إىل م�ستوى
�سنوي لعمليات التفتي�ش الالزم لتحقيق الهدف املرجو من هذا االتفاق .
 - 2ت�سعى الأطراف �إىل االتفاق على امل�ستويات الدنيا لتفتي�ش ال�سفن وذلك  ،ح�سب مقت�ضى
احلال  ،من خالل املنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك � ،أو منظمة الأغذية
والزراعة �أو غري ذلك .
 - 3لدى حتديد ال�سفن التي تخ�ضع للتفتي�ش  ،يعطي الطرف الأولوية ملا يلي :
�أ 	-ال�سفن التي مل ي�سمح لها دخول �أو ا�ستخدام �أحد موانئه وفقا لهذا االتفاق ،
ب 	-الطلبات الواردة من الأطراف املعنية الأخرى  ،الدول �أو املنظمات الإقليمية املعنية
لإدارة م�صايد الأ�سماك ب�إجراء التفتي�ش على �سفن معينة  ،ال �سيما عندما تدعم
هذه الطلبات قرائن على م�شاركة ال�سفينة املعنية فـي ال�صيد غري القانوين دون
�إبالغ ودون تنظيم �أو فـي �أن�شطة مت�صلة بال�صيد مل�ساندة هذا النوع من ال�صيد ،
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ج  -ال�سفــن الأخــرى التــي تتواف ــر قرائــن وا�ضحـة عنهـا تدفـع �إىل االعتقـاد ب�أنهــا ق ــد
�شاركت فـي ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم �أو فـي �أن�شطة مت�صلة
بال�صيد مل�ساندة هذا النوع من ال�صيد .
املـــادة( ) 13
�إجراء عمليات التفتي�ش
 - 1يت�أكد كل طرف من �أن مفت�شيه يقومون بالوظائف املن�صو�ص عليها فـي امللحق (ب)
كحد �أدنى .
 - 2يعمل كل طرف  ،لدى تنفـيذ عمليات التفتي�ش فـي موانئه  ،على :
�أ  -الت�أكد من �أن عمليات التفتي�ش املنفذة يقوم بها مفت�شون م�ؤهلون بال�شكل املنا�سب
ومفو�ضــون له ــذا الغ ــر�ض  ،مع مراع ــاة املـادة ( )17من هذا االتفـاق  ،على وجه
اخل�صو�ص ،
ب 	-الت�أكد من قيام املفت�شني  ،قبل �إجراء �أي تفتي�ش  ،بتقدمي وثيقة منا�سبة لربان
ال�سفينة تعرف عنهم على �أنهم مفت�شون ،
ج 	-الت�أكد من قيام املفت�ش بالتفتي�ش على جميع الأجزاء املعنية فـي ال�سفينة  ،وعلى
الأ�سماك املوجودة على منت ال�سفينة  ،وعلى ال�شباك و�أي معدات �أخرى لل�صيد ،
والتجهيزات  ،وعلى �أي وثائق �أو �سجالت حمتفظ بها على منت ال�سفينة والتي
تتعلق بالتحقق من التقيد بتدابري ال�صون والإدارة ذات ال�صلة ،
د 	-الطلب من ربان ال�سفينة تقدمي جميع امل�ساعدة واملعلومات الالزمة للمفت�شني ،
وتزويدهم باملواد والوثائق التي قد يطلبونها � ،أو بن�سخ معتمدة منها ،
هـ  -فـي حال وجود الرتتيبات املنا�سبة مع دولة العلم التي تتبع لها ال�سفينة  ،تدعى
هذه الدولة �إىل امل�شاركة فـي عملية التفتي�ش ،
و  -بذل جميع اجلهود املمكنة لتالفـي ت�أخري ال�سفينة والتقليل �إىل �أدنى حد ممكن
مــن التدخــل والإزعــاج  ،مب ــا ف ــي ذلك �أي وجود غيــر الزم ملفت�شــني علــى م ــنت
ال�سفينة  ،مع جتنب تعري�ض جودة الأ�سماك على منت ال�سفينة لأي �ضرر ،
ز  -بذل جميع اجلهود املمكنة لتي�سري التوا�صل مع ربان ال�سفينة �أو مع كبار �أع�ضاء
طاقم ال�سفينة  ،مبا فـي ذلك ح�سب الإمكانات واحلاجة � ،أن يرافق املفت�ش مرتجم
فوري ،
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ح 	-الت�أكد من �أن عمليات التفتي�ش جتري بطريقة عادلة و�شفافة وغري متييزية ولن
ت�شكل �إزعاجا لأي �سفينة ،
ط  -وعدم التدخل فـي قدرة الربان  ،طبقا للقانون الدويل  ،على التوا�صل مع ال�سلطات
فـي دولة العلم .
املـــادة ( ) 14
نتائج عمليات التفتي�ش
يطلب كل طرف  ،كحد �أدنى � ،إدراج املعلومات املبينة فـي امللحق (ج)  ،فـي التقرير املكتوب
عن نتائج كل عملية من عمليات التفتي�ش .
املـــادة ( ) 15
�إبالغ نتائج التفتي�ش
يحيل كل طرف نتائج كل عملية من عمليات التفتي�ش �إىل الدولة التي حتمل علمها كل
�سفينة خ�ضعت للتفتي�ش  ،وح�سب مقت�ضى احلال � ،إىل :
�أ  -الأطراف والدول املعنية  ،مبا فـي ذلك :
	- 1الدول التي تتوافر قرائن  ،من خالل عملية التفتي�ش  ،على �أن ال�سفينة قد
�شاركت فـي عمليات �صيد غري قانوين دون �إبالغ ودون تنظيم �أو فـي �أن�شطة
مت�صلة بال�صيد مل�ساندة هذا النوع من ال�صيد فـي املياه الواقعة داخل واليتها
الوطنية ،
 - 2والدولة التي يكون ربان ال�سفينة من مواطنيها ،
ب  -املنظمات الإقليمية املعنية ب�إدارة م�صايد الأ�سماك ،
ج  -ومنظمة الأغذية والزراعة واملنظمات الدولية الأخرى ذات ال�صلة .
املـــادة ( ) 16
تبادل املعلومات �إلكرتونيا
 - 1لت�سهيل تنفـيذ هذا االتفاق  ،يقيم كل طرف  ،حيثما يكون ذلك ممكنا � ،آلية لالت�صال
متكنه من تبادل املعلومات �إلكرتونيا وب�صورة مبا�شرة  ،مع املراعاة الواجبة ل�شروط
ال�سرية .
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 - 2يتعني على الأطراف � ،إىل �أق�صى حد ممكن  ،ومع املراعاة الواجبة ل�شروط ال�سرية ،
التعاون لإن�شاء �آلية لت�شاطر املعلومات ويحبذ �أن تتوىل املنظمة تن�سيقها بالتزامن مع
مبادرات �أخرى ذات �صلة  ،متعددة الأطراف وم�شرتكة بني احلكومات  ،ولتي�سري تبادل
املعلومات مع قواعد البيانات القائمة ذات ال�صلة بهذا االتفاق .
 - 3يعني كل طرف من الأطراف ال�سلطة التي تتوىل جهة االت�صال فيما يتعلق بتبادل
املعلومات مبوجب هذا االتفاق  .ويبلغ كل طرف من الأطراف املنظمة بالتعيني ذي
ال�صلة .
 - 4يتعامل كل طرف مع املعلومات املقرر �إبالغها عن طريق �أي �آلية تن�ش�أ مبوجب الفقرة
( )1من هذه املـادة مبا يتفق مع ما ن�ص عليه امللحق (د) .
 - 5تطلب املنظمة من املنظمات الإقليمية لإدارة امل�صايد املعنية �أن تقدم معلومات تتعلق
بالتدابري �أو القرارات التي اعتمدتها ونفذتها والتي ترتبط بهذا االتفاق لإدراجها ،
قدر امل�ستطاع ومع مراعاة �شروط ال�سرية الالزمة  ،فـي �آلية ت�شاطر املعلومات امل�شار
�إليها فـي الفقرة ( )2من هذه املـادة .
املـــادة ( ) 17
تدريب املفت�شني
يت�أكد كل طرف من �أن مفت�شيه مدربون تدريبا مالئما  ،مع الأخذ فـي االعتبار املبادئ
التوجيهية اخلا�صة بتدريب املفت�شني املن�صو�ص عليها فـي امللحق (هـ)  .وت�سعى الأطراف
�إىل التعاون فـي هذا املجال .
املـــادة ( ) 18
الإجراءات التي تتخذها دولة امليناء بعد التفتي�ش
 - 1حيثما توجد �أ�سباب وا�ضحة  ،عقب عملية التفتي�ش  ،حتمل على االعتقاد ب�أن ال�سفينة
مار�ست ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم �أو �أن�شطة مت�صلة بال�صيد مل�ساندة
هذا النوع من ال�صيد  ،يقوم الطرف الذي �أجرى عملية التفتي�ش :
�أ  -على وجه ال�سرعة  ،ب�إبالغ دولة العلم بالنتائج التي تو�صل �إليها وكذلك  ،ح�سب
مقت�ضى احلال  ،الأطراف املعنية والدول ال�ساحلية املعنية واملنظمات الإقليمية
املعنية لإدارة م�صايد الأ�سماك واملنظمات الدولية الأخرى ذات ال�صلة التي يكون
ربان ال�سفينة من مواطنيها ،
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ب  -وال ي�سمح لل�سفينة با�ستخدام مينائه لإنزال الأ�سماك �إىل الرب ونقلها من �سفينة
�إىل �أخــرى وتعبئتهـ ــا وجتهيزه ــا فـي حــال مل يجر �إنزالهــا �إل ــى الب ــر فـي وقــت
�سابق  ،ولغريها من اخلدمات فـي امليناء  ،مبا فيها من بني جملة �أمور �أخرى ،
التزود جمددا بالوقود والإمدادات  ،وال�صيانة و�إدخال ال�سفينة حو�ض الإ�صالح ،
�إذا مل تكن هذه الإجراءات قد اتخذت بالفعل بحق ال�سفينة مبا يتما�شى مع هذا
االتفاق  ،مبا فـي ذلك املـادة ( )4منه .
 - 2على الرغم من الفقرة ( )1من هذه املـادة  ،ال مينع �أي طرف �أي �سفينة من ال�سفن
امل�شار �إليها فـي الفقرة املذكورة من ا�ستخدام اخلدمات املقدمة فـي امليناء والتي تعترب
�أ�سا�سية ل�سالمة طاقم ال�سفينة �أو �صحته �أو ل�سالمة ال�سفينة .
 - 3لي�س فـي هذا االتفاق ما مينع �أي طرف من اتخاذ تدابري مبا يتما�شى مع القانون
الدويل �إ�ضافة �إىل تلك امل�شار �إليها فـي الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املـادة  ،مبا فـي
ذلك تدابري كتلك التي طالبت بها عالنية دولة العلم التي تتبع لها ال�سفينة �أو تلك
التي وافقت عليها .
املـــادة ( ) 19
معلومات عن الرجوع فـي دولة امليناء
 - 1على طرف ما �أن يحتفظ باملعلومات ذات ال�صلة املتاحة لعامة اجلمهور و�أن يقدم هذه
املعلومــات  ،بناء على طلب مكتوب � ،إىل مالك ال�سفينــة  ،م�شغلهــا  ،ربانهــا �أو ممثلهــا ،
فيما يتعلق ب�أي رجوع حدد طبقا لقوانينه ولوائحه الوطنية فيما يت�صل بتدابري دولة
امليناء التي اتخذها ذلك الطرف �إعماال للمواد (� )9أو (� )11أو (� )13أو ( )18من هذا
االتفاق مبا فـي ذلك املعلومات ذات ال�صلة باخلدمات العامة �أو امل�ؤ�س�سات الق�ضائية
املتاحة لهذا الغر�ض  ،وكذلك املعلومات عما �إذا كان هناك �أي حق فـي احل�صول على
تعوي�ض طبقا لقوانينه ولوائحه الوطنية فـي حالة �أية خ�سارة �أو تلف حلقه نتيجة �أي
ادعاء ب�إجراء غري قانوين من جانب الطرف املعني .
 - 2يبلـغ الطــرف دولــة العلــم ومالك ال�سفينــة �أو م�شغلهــا �أو ربانهــا �أو ممثله ــا  ،ح�ســب
االقت�ضاء  ،بنتائج الرجوع  .وفـي حال مت �إبالغ �أطراف �أو دول �أو منظمات دولية �أخرى
بالقرار ال�سابق عمال باملواد (� )9أو (� )11أو (� )13أو ( ، )18يبلغها الطرف ب�أي تغيري
يطر�أ على قراره .
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اجلــــزء اخلامـــ�س
املـــادة ( ) 20
دور دول العلم
 - 1يطلب كل طرف من ال�سفن املخولة برفع علمه �أن تتعاون مع دولة امليناء فـي عمليات
التفتي�ش عمال بهذا االتفاق .
 - 2عندما تكون لدى طرف ما قرائن وا�ضحة حتمل على االعتقاد ب�أن �سفينة خمولة
برفع علمه قد مار�ست ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم �أو �أن�شطة تتعلق
بال�صيد مل�ساندة هذا النوع من ال�صيد  ،وحتاول الدخول �إىل ميناء دولة �أخرى �أو توجد
فـيه  ،يطلب الطرف من تلك الدولة  ،ح�سب مقت�ضى احلال  ،تفتي�ش ال�سفينة �أو اتخاذ
�أي تدابري �أخرى مبا يتما�شى مع هذا االتفاق .
 - 3ي�شجع كل طرف ال�سفن املخولة برفع علمه على �إنزال الأ�سماك �إىل الرب  ،ونقلها من
�سفينة �إىل �أخرى وتغليفها وجتهيزها  ،وا�ستخدام خدمات امليناء الأخرى  ،فـي موانئ
الدول التي تت�صرف وفقا لهذا االتفاق �أو بطريقة مت�سقة معه  .وت�شجع الأطراف على
اتخاذ تدابري عادلة و�شفافة وغري متييزية لتحديد الدول التي قد ال تت�صرف وفقا
لهذا االتفاق � ،أو بطريقة مت�سقة معه  ،مبا فـي ذلك  ،من خالل املنظمات الإقليمية
لإدارة م�صايد الأ�سماك ومنظمة الأغذية والزراعة .
 - 4وعندما تت�سلم دولة العلم من الطرف  ،فـي �أعقاب التفتي�ش فـي دولة امليناء  ،تقريرا
للتفتي�ش ي�شري �إىل �أن هناك �أ�سبابا وا�ضحة حتمل على االعتقاد ب�أن �سفينة خمولة
برفع علمها قد مار�ست ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم �أو �أن�شطة تتعلق
بال�صيد مل�ساندة هذا النوع من ال�صيد  ،تقوم هذه الدولة فورا بالتحقيق الكامل فـي
هذه امل�س�ألة وتتخذ  ،فـي �ضوء الدليل الوافـي  ،الإجراءات التنفـيذية دون �إبطاء وفقا
لقوانينها و�أنظمتها .
 - 5يقوم كل طرف  ،ب�صفته دولة علم  ،ب�إبــالغ الأطراف الأخرى  ،دول امليناء املعنية وكذلك
الــدول الأخــرى ذات ال�صل ــة  ،واملنظمــات الإقليميــة املعنية لإدارة م�صايــد الأ�سمــاك
ومنظم ــة الأغذيــة والزراعة  ،ح�سب مقت�ضى احلال  ،بالإجراءات التي اتخذها بحق
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ال�سفن التي ترفع علمه وب�أنه  ،نتيجة للتدابري التي تتخذها دولة امليناء مبوجب هذا
االتفاق  ،قد قرر �أن هذه ال�سفن قد مار�ست ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون
تنظيم �أو �أن�شطة تتعلق بال�صيد مل�ساندة هذا النوع من ال�صيد .
 - 6يحر�ص كل طرف على �أال تقل فعالية التدابري املطبقة على ال�سفن التي يحق لها �أن
ترفع علمها من �أجل منع ال�صيد غري القانوين دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء
عليه ف�ضال عن الأن�شطة املت�صلة لل�صيد مل�ساندة هذا النوع من ال�صيد  ،عن فعالية
التدابري املطبقة على ال�سفن امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من املـادة (. )3
اجلــــزء ال�ســاد�س
املـــادة ( ) 21
متطلبات الدول النامية
 - 1يعرتف كل طرف اعرتافا كامال باملتطلبات اخلا�صة للأطراف من الدول النامية فـي
ما يت�صــل بتنفـيــذ تدابيــر دولة امليناء مبا ين�سجــم مع هذا االتفــاق  .وحتقيقــا لهذه
الغاي ــة  ،تقــدم الأط ــراف �إم ــا ب�شك ــل مبا�ش ــر �أو من خالل منظمة الأغذية والزراع ــة
�أو وكاالت الأمم املتحدة املتخ�ص�صة الأخرى  ،وغريها من املنظمات والأجهزة الدولية
املنا�سبة  ،مبا فـي ذلك املنظمات الإقليمية املعنية لإدارة م�صايد الأ�سماك  ،امل�ساعدة �إىل
الأطراف من الدول النامية من �أجل :
�أ  -تعزيز قدراتها  ،وخ�صو�صا الدول الأقل منوا من بينها والدول النامية اجلزرية
ال�صغرية  ،على تطوير �أ�سا�س قانوين وقدرة على تنفـيذ تدابري دولة امليناء ب�شكل
فعال ،
ب  -ت�سهيل م�شاركتها فـي �أي منظمات دولية ت�شجع على و�ضع وتنفـيذ تدابري دولة
امليناء ب�شكل فعال ،
ج  -وت�سهيل امل�ساعدة الفنية لتعزيز و�ضع وتنفـيذ تدابري دولة امليناء من قبلها  ،وفقا
للآليات الدولية ذات ال�صلة .
 - 2تراعي الأطراف متاما املتطلبات اخلا�صة للأطراف من دول امليناء النامية  ،وخ�صو�صا
الدول الأقل منوا من بينها والدول النامية اجلزرية ال�صغرية  ،للت�أكد من عدم نقل
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عبء غري متنا�سب �إىل هذه الدول ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،نتيجة لتنفـيذ هذا
االتفاق  .وفـي حال ثبت نقل عبء غري متنا�سب  ،تتعاون الأطراف معا لتي�سري تنفـيذ
واجبات معينة ن�ص عليها هذا االتفاق من قبل الأطراف املعنية من الدول النامية .
 - 3تقوم الأطراف  ،ب�صورة مبا�شرة �أو من خالل منظمة الأغذية والزراعة  ،بتقييم
املتطلبات اخلا�صة للأطراف من الدول النامية فـي ما يتعلق بتنفـيذ هذا االتفاق .
 - 4تتعاون الأطراف لإن�شاء �آليات متويل مالئمة مل�ساعدة الدول النامية فـي تنفـيذ هذا
االتفاق  .وتهدف هذه الآليات حتديدا  ،ومن بني جملة �أمور �أخرى � ،إىل حتقيق ما يلي :
�أ  -و�ضع التدابري الوطنية والدولية التي تتخذها دولة امليناء ،
ب  -تنمية وتعزيز القدرات  ،مبا ي�شمل الر�صد واملراقبة والإ�شراف  ،وكذلك تدريب
مديري املوانئ واملفت�شني  ،على امل�ستويني القطري والإقليمي  ،والقائمني على
التنفـيذ ورجال القانون ،
ج � -أن�شطة الر�صد  ،والإ�شراف  ،واملراقبة واالمتثال املت�صلة بتدابري دولة امليناء  ،مبا
فـي ذلك احل�صول على التكنولوجيا واملعدات ،
د  -وم�ساعدة الأطراف من الدول النامية فـي تغطية التكاليف املرتتبة عليها فـي �أي
�إجراءات لت�سوية النزاعات التي ترتتب على �أي �إجراءات تتخذها هذه الدول وفقا
لهذا االتفاق .
 - 5قد يت�ضمن التعاون مع الأطراف من الدول النامية وفـي ما بينها  ،لتحقيق الأهداف
املبينة فـي هذه املـادة  ،توفري امل�ساعدة الفنية واملالية من خالل القنوات الإقليمية
والثنائية واملتعددة الأطراف  ،مبا فـي ذلك التعاون بني بلدان اجلنوب .
 - 6تن�شئ الأطراف جمموعة عمل خم�ص�صة ترفع تقارير دورية وتتقدم بتو�صيات �إىل
الأطراف ب�ش�أن �إقامة �آليات متويل  ،مبا فـي ذلك و�ضع خمطط للم�ساهمات وحتديد
الأموال وتعبئتها وو�ضع معايري و�إجراءات لال�سرت�شاد بها عند التنفـيذ و�إحراز تقدم
على �صعيد تنفـيذ �آليات التمويل  .وبالإ�ضافة �إىل االعتبارات التي ن�صت عليها هذه
املـادة  ،تراعي جمموعة العمل جملة �أمور من بينها :
�أ  -تقييم احتياجات الأطراف من الدول النامية  ،ال �سيما الأقل منوا منها والدول
اجلزرية ال�صغرية النامية ،
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ب  -توافر الأموال و�إنفاقها فـي الوقت املطلوب ،
ج 	-ال�شفافـي ــة فـي اتخــاذ الق ــرارات وعملي ــات الإدارة ف ــي جمالــي جمــع الأمـ ــوال
واملخ�ص�صات ،
د  -وم�ساءلة الأطراف املتلقية من البلدان النامية على �أوجه ا�ستخدام الأموال املتفق
عليها .
وت�ضع الأطراف فـي ح�سبانها التقارير والتو�صيات ال�صادرة عن جمموعة العمل املخ�ص�صة
وتتخذ ما يلزم من �إجراءات ب�صددها .
اجلــــزء ال�سابــع
ت�سوية النزاعات
املـــادة ( ) 22
ت�سوية النزاعات بالطرق ال�سلمية
 - 1يجوز لأي طرف �أن يلتم�س �إجراء م�شاورات مع �أي طرف �آخر �أو �أطراف �أخرى ب�ش�أن
�أي نزاع فـي ما يتعلق بتف�سري �أحكام هذا االتفاق �أو تطبيقها  ،بغر�ض التو�صل �إىل حل
يرت�ضيه الطرفان ب�أ�سرع ما ميكن .
 - 2فـي حالة تعذر ت�سوية نزاع ما من خالل هذه امل�شاورات خالل فرتة زمنية معقولة ،
تت�شــاور الأط ــراف املعنيــة فـيما بينه ــا ب�أ�س ــرع مـ ــا ميكــن لت�سويــة النــزاع عن طري ــق
املفاو�ضات � ،أو التحقيق � ،أو الو�ساطة � ،أو التوفـيق � ،أو التحكيم � ،أو الت�سوية الق�ضائية
�أو الطرق ال�سلمية الأخرى التي تختارها .
 - 3يحال �أي نزاع من هذا النوع مل تتم ت�سويته  ،ومبوافقة جميع الأطراف فـي النزاع ،
�إىل حمكمـة العدل الدوليـة لت�سويتـه � ،أو �إىل املحكمـة الدوليـة لقانون البحــار �أو �إىل
التحكيم  .وفـي حال الإخفاق فـي التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن الإحالة �إىل حمكمة العدل
الدولية �أو �إىل املحكمة الدولية لقانون البحار �أو �إىل التحكيم  ،توا�صل الأطراف
الت�شــاور والتعــاون بغــر�ض التو�صل �إلــى ت�سويـة للنــزاع وفقا لقواعــد القان ــون الدولــي
ذات ال�صلة بحماية املوارد البحرية احلية .
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اجلــــزء الثامـــن
غري الأطراف
املـــادة ( ) 23
غري الأطراف فـي هذا االتفاق
 - 1ي�شجع الأطراف غري الأطراف فـي هذا االتفاق على �أن ت�صبح �أطرافا فـيه و�/أو على
تبني قوانني ولوائح وتنفـيذ تدابري مت�سقة مع �أحكامه .
 - 2تتخذ الأطراف تدابري عادلة وغري متييزية و�شفافة مت�سقة مع هذا االتفاق ومع غريه
م ــن القوان ــني الدولي ــة القابل ــة للتطبي ــق ملنــع غيــر الأطــراف من القيــام ب ـ�أي �أن�شطــة
من �ش�أنها �إعاقة تنفـيذ هذا االتفاق .
اجلــــزء التا�ســع
الر�صد  ،اال�ستعرا�ض والتقييم
املـــادة ( ) 24
الر�صد واال�ستعرا�ض والتقييم
 - 1حتر�ص الأطـراف � ،ضمن �إطار منظمة الأغذيـة والزراعــة و�أجهزتهــا املخت�صــة  ،على
�إخ�ضاع تنفـيذ هذا االتفاق للر�صد واال�ستعرا�ض املنهجيني واملنتظمني لتنفيذ هذا
االتفاق  ،بالإ�ضافة �إىل تقييم التقدم املحرز باجتاه حتقيق �أهدافه .
 - 2تدعو املنظمة  ،بعد �أربع �سنوات من �سريان هذا االتفاق � ،إىل عقد اجتماع ال�ستعرا�ض
وتقييم فعالية هذا االتفاق فـي حتقيق �أهدافه  .وتقرر الأطراف ب�ش�أن عقد اجتماعات
�أخرى على هذا النحو  ،ح�سب املقت�ضى .
اجلــــزء العا�شر
الأحكام اخلتامية
املـــادة ( ) 25
التوقيــع
�سيفتح باب التوقيع على هذا االتفاق فـي ** اعتبارا من ** حتى ** � ،أمام الدول واملنظمات
الإقليمية للتكامل االقت�صادي .
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املـــادة ( ) 26
الت�صديق  ،القبول �أو املوافقة
 - 1يكون هذا االتفاق مرهونا بالت�صديق عليه �أو قبوله �أو املوافقة عليه من قبل اجلهات
املوقعة عليه .
 - 2تودع �صكوك الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة لدى جهة الإيداع .
املـــادة ( ) 27
االن�ضمــــام
 - 1يفتح باب االن�ضمام �إىل هذا االتفاق  ،عقب الفرتة التي يعر�ض فيها للتوقيع عليه ،
من قبل �أية دولة �أو منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي .
 - 2تودع �صكوك االن�ضمام لدى جهة الإيداع .
املـــادة ( ) 28
م�شاركة املنظمات الإقليمية للتكامل االقت�صادي
 - 1فـي احلاالت التي ال يكون فيها ملنظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي تكون واحدة من
املنظمات الدولية امل�شار �إليها فـي املـادة ( )1من امللحق التا�سع باالتفاقية  ،اخت�صا�صات
ب�ش�أن جميع امل�سائل التي يرعاها هذا االتفاق  ،ي�سري امللحق التا�سع باالتفاقية  ،بعد
�إجراء التغيريات ال�ضرورية  ،على م�شاركة هذه املنظمة الإقليمية للتكامل االقت�صادي
فـي هذا االتفاق  ،با�ستثناء عدم تطبيق الأحكام التالية الواردة فـي ذلك امللحق :
�أ  -اجلملة الأوىل من املـادة (، )2
ب  -والفقرة ( )1من املـادة (. )3
 - 2فـي احلاالت التي تكون فيها ملنظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي تكون واحدة من
املنظمات الدولية امل�شار �إليها فـي املـادة ( )1من امللحق التا�سع باالتفاقية  ،اخت�صا�صات
ب�ش�أن جميع امل�سائل التي يرعاها هذا االتفاق  ،ت�سري الأحكام التالية على م�شاركة
منظمة التكامل االقت�صادي هذه فـي هذا االتفاق :
�أ  -عند التوقيع �أو االن�ضمام  ،تعد هذه املنظمة �إعالنا يبني :
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� - 1أن اخت�صا�صاتها ت�شمل جميع امل�سائل التي يرعاها هذا االتفاق ،
� - 2أنـه  ،لهذا ال�سبب  ،لــن ت�صبح دولها الأع�ضـاء دوال �أطراف ــا  ،با�ستثن ــاء  ،فـيم ــا
يتعلق ب�أرا�ضيها التي ال تكون املنظمة الدولية م�س�ؤولة عنها ،
� - 3أنها تقبل حقوق والتزامات الدول مبوجب هذا االتفاق .
ب 	-ال ترتب م�شاركة هذه املنظمة  ،على الإطالق � ،أية حقوق مبوجب هذا االتفاق ،
على الدول الأع�ضاء فـي املنظمة ،
ج  -فـي حال حدوث ت�ضارب بني واجبات هذه املنظمة مبقت�ضى هذا االتفاق وواجباتها
مبقت�ضى اتفاق �إن�شاء املنظمة �أو �أي �أعمال تت�صل بها  ،تكون الواجبات مبقت�ضى
هذا االتفاق هي ال�سائدة .
املـــادة ( ) 29
�سريان االتفاق
 - 1يبــد�أ �سريان هذا االتفـ ــاق بعد ثالثني يومـ ــا من تاريــخ �إيداع �صك الت�صديق �أو القبــول
�أو املوافق ـ ــة �أو االن�ضم ـ ــام اخلام ــ�س والع�ش ــرين ل ــدى جه ــة الإيداع وفق ــا للمــادة ()26
�أو ( . )27
 - 2يبد�أ �سريان هذا االتفاق  ،بالن�سبة لكل جهة موقعة ت�صدق عليه �أو تقبله �أو توافق عليه
بعــد دخول ــه حيز النفـ ــاذ  ،بعد ثالثني يوم ــا من تاري ــخ �إي ــداع �صـ ــك ت�صديقهـ ــا علي ــه
�أو قبولها له �أو موافقتها عليه .
 - 3يبد�أ �سريان هذا االتفاق بالن�سبة لكل دولة �أو منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي
تن�ضم �إليه بعد دخوله حيز النفاذ  ،بعد ثالثني يوما من تاريخ �إيداع �صك ان�ضمامها
�إليه .
 - 4لأغرا�ض هــذه املـادة  ،ال يح�ســب �أي �ص ــك ي ــودع بوا�سط ــة منظم ــة �إقليميـة للتكامــل
االقت�صادي بو�صفه �إ�ضافة �إىل تلك التي تودعها دولها الأع�ضاء .
املـــادة ( ) 30
التحفظات واال�ستثناءات
ال يجوز �إبداء �أي حتفظات �أو ا�ستثناءات بالن�سبة �إىل هذا االتفاق .
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املـــادة ( ) 31
الإعالنات والبيانات
ال متنع املـادة (� )30أي دولة �أو منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي عند توقيع هذا االتفاق
�أو الت�صديق عليه �أو قبوله �أو املوافقة على االن�ضمام �إليه  ،من �إ�صدار �أي �إعالن �أو بيان ،
�أيا كانت �صيغته �أو عنوانه  ،بق�صد القيام � ،ضمن جملة �أمور  ،بتن�سيق قوانينها ولوائحها
مع �أحكام هذا االتفاق � ،شريطة �أال تق�صد هذه الإعالنات �أو البيانات �إىل اال�ستثناء من
الآثار القانونية لأحكام هذا االتفاق �أو تعديل هذه الآثار القانونية فـي انطباقها على هذه
الدولة �أو املنظمة الإقليمية للتكامل االقت�صادي .
املـــادة ( ) 32
التطبيق امل�ؤقت
 - 1تطبق هذا االتفاق ب�صفة م�ؤقتة دول �أو منظمات �إقليمية للتكامل االقت�صادي توافق
على تطبيقه ب�صفة م�ؤقتة عن طريق �إر�سال �إخطار خطي بذلك �إىل جهة الإيداع .
وي�صبح هذا التطبيق امل�ؤقت نافذا اعتبارا من تاريخ ا�ستالم الإ�شعار .
 - 2ينتهي التطبيق امل�ؤقت لهذا االتفاق من قبل دولة �أو منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي
لدى دخول هذا االتفاق حيز النفـاذ بالن�سبة �إىل تلك الدولة �أو املنظمة الإقليمية
للتكامل االقت�صادي �أو لدى قيام تلك الدولة �أو منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي
ب�إر�سال �إخطار خطي �إىل جهة الإيداع بعزمها على �إنهاء التطبيق امل�ؤقت .
املـــادة ( ) 33
التعديالت
 - 1يجــوز لأي ط ــرف �أن يقتــرح تعدي ــالت علــى ه ــذا االتفـ ــاق بع ــد انق�ض ــاء فت ــرة �سنتـ ــني
من تاريخ �سريان هذا االتفاق .
 - 2تقــدم �أية تعديالت مقرتح ــة عل ــى ه ــذا االتفــاق ب�إخطــار مكت ــوب �إلــى جه ــة الإيــداع
مرتافقة مع طلب بالدعوة �إىل عقد اجتماع للأطراف للنظر فيها  .وتعمم جهة الإيداع
هذا الإخطار على جميع الأطراف  ،وكذلك �أية ردود وردت من الأطراف ب�ش�أن هذا
الطلب  .وما مل يعرت�ض ن�صف عدد الأطراف على الطلب  ،خالل �ستة �أ�شهر من تعميم
الإخطار  ،تدعو جهة الإيداع �إىل عقد اجتماع للأطراف للنظر فـي التعديل املقرتح .
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 - 3مع مراعاة املـادة ( )34تتم �أية تعديالت فـي هذا االتفاق فقط بتوافق الآراء بني
الأطراف احلا�ضرة فـي االجتماع املعرو�ض فيه العتمادها .
 - 4مع مراعاة املـادة ( )34يبد�أ نفاذ �أي تعديالت يعتمدها اجتماع الأطراف بالن�سبة �إىل
الأطراف التي �صادقت عليه �أو قبلت به �أو وافقت على االن�ضمام �إليه  ،اعتبارا من اليوم
الت�سعني من �إيداع ثلثي الأطراف فـي هذا االتفاق ا�ستنادا �إىل عدد الأطراف فـي تاريخ
اعتماد التعديل �صكوك امل�صادقة �أو القبول �أو املوافقة  .وت�صبح بعد ذلك التعديالت
نافذة بالن�سبة �إىل �أي طرف �آخر اعتبارا من اليوم الت�سعني من �إيداع هذا الطرف �صك
م�صادقته على التعديل �أو قبوله به �أو موافقته عليه .
 - 5لأغرا�ض هذه املـادة  ،ال يعترب ال�صك املودع من �أي منظمة من املنظمات الإقليمية
للتكامل االقت�صادي �صكا �إ�ضافيا لل�صكوك املودعة من جانب الدول الأع�ضاء فـي هذه
املنظمة .
املـــادة ( ) 34
املالحـــق
 - 1ت�شكل املالحق جزءا ال يتجز�أ عن هذا االتفاق  ،ومتثل الإحالة �إىل هذا االتفاق �إحالة
�إىل املالحق .
 - 2يعتمد تعديــل �أح ــد املالح ــق به ــذا االتف ــاق بن�سبــة ثلثــي الأطــراف فـي هــذا االتفــاق
احلا�ضرين فـي اجتماع بحثت فيه التعديالت املقرتحة على امللحق  .بيد �أنه ينبغي بذل
كافة اجلهود للتو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن �أي تعديل على ملحق ما بتوافق الآراء  .ويدرج
التعديل على امللحق فـي هذا االتفاق  ،ويدخل حيز النفاذ بالن�سبة �إىل الأطراف التي
�أعلنت قبولها اعتبارا من التاريخ الذي تتلقى فيه جهة الإيداع �إ�شعارا بالقبول من ثلث
الأطراف فـي هذا االتفاق ا�ستنادا �إىل عدد الأطراف فـي تاريخ اعتماد التعديل  .ولذا
يدخل التعديل حيز النفاذ بعد ذلك بالن�سبة لكل طرف من الأطراف الباقية لدى
تلقي جهة الإيداع قبولها .
املـــادة ( ) 35
االن�سحـــاب
يجوز لأي طرف االن�سحاب من هذا االتفاق فـي �أي وقت بعد انق�ضاء �سنة واحدة من تاريخ
نفاذ مفعول االتفاق بالن�سبة لهذا الطرف  ،وذلك عن طريق �إر�سال �إ�شعار خطي بهذا
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االن�سحاب �إىل جهة الإيداع  .وينفذ مفعول االن�سحاب بعد �سنة واحدة من ا�ستالم جهة
الإيداع لإ�شعار االن�سحاب .
املـــادة ( ) 36
جهة الإيداع
يكون املدير العام للمنظمة هو جهة الإيداع لهذا االتفاق  .وتقوم جهة الإيداع مبا يلي :
�أ � -إر�ســال ن�سخــة م�صدق عليهــا من االتفــاق �إىل كل جهــة من اجلهات املوقعة عليهــا
والأطراف فيها ،
ب  -ت�سجيل هذا االتفاق  ،عندما يدخل حيز النفـاذ  ،لدى الأمانة العامة للأمم
املتحدة وفقا للمادة ( )102من ميثاق الأمم املتحدة ،
ج � -إبالغ كل من اجلهات املوقعة على هذا االتفاق وكل طرف من الأطراف فـيه مبا
يلي على وجه ال�سرعة :
 - 1جميــع التوقيعــات و�صكوك الت�صديــق �أو القبــول �أو املوافقــة �أو االن�ضم ــام ،
املودعة مبوجب املواد ( )25و ( )26و (، )27
 - 2تاريخ دخول هذا االتفاق حيز النفـاذ وفقا للمادة (، )29
 - 3جميع اقرتاحات تعديل هذا االتفاق واعتمادها ودخولها حيز النفـاذ وفقا
للمادة (، )33
 - 4جميع اقرتاحات تعديل املالحق واعتمادها ودخولها حيز النفـاذ وفقا للمادة
(، )34
 - 5وجميع حاالت االن�سحاب من هذا االتفاق طبقا لأحكام املـادة (. )35
املـــادة ( ) 37
الن�صو�ص ذو احلجية
تكون اللغات الأ�سبانية والإجنليزية والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية من هذا
االتفاق مت�ساوية فـي احلجية .
و�إثباتا ملا تقدم  ،قام املفو�ضون املوقعون �أدناه  ،املرخ�ص لهم ح�سب الأ�صول  ،بالتوقيع على
هذا االتفاق .
فـي  ،فـي يوم  ،من �شهر من �سنة ، 200
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امللحـــــق ( أ� )
املعلومات التي يتوجب على ال�سفن التي تطلب الدخول �إىل امليناء �إعطا�ؤها �سلفا

 1امليناء املزمع التوقف فـيه
 2دولة امليناء
 3التاريخ والوقت املقرر للو�صول
 4الغر�ض (الأغرا�ض)
� 5آخر ميناء توقفت فـيه ال�سفينة وموعد ذلك
 6ا�سم ال�سفينة
 7دولة العلم
 8نوع ال�سفينة
 9رمز النداء الراديوي الدويل
 10معلومات االت�صال بال�سفينة
 11مالك (مالكو) ال�سفينة
� 12شهادة رقم التعريف امل�سجل
 13رقم تعريف ال�سفينة ال�صادر عــن املنظمة البحريـ ــة الدولية ،
�إن وجد
 14رقم التعريف اخلارجي � ،إن وجد
 15رقم التعريف ال�صادر عن املنظمات الإقليمية املعنية ب�إدارة
م�صايد الأ�سماك  ،ح�سب االقت�ضاء
نعم  :وطنية نعم  :املنظمة الإقليمية لإدارة م�صايد
نظام ر�صد ال�سفن
كال
16
الأ�سماك (املنظمات)
با�ستخدام ال�سوائل
القوة
العر�ض
الطول
� 17أبعاد ال�سفينة
 18ا�سم الربان وجن�سيته
 19ترخي�ص (تراخي�ص) ال�صيد ذو (ذات) ال�صلة
جهة
معدات ال�صيد
إ�صدار ال�صالحية منطقة (مناطق) ال�صيد الأنواع
رقم الرتخي�ص
ال
 20ترخي�ص (تراخي�ص) النقل بني ال�سفن
جهة الإ�صدار
رقم الرتخي�ص
جهة الإ�صدار
رقم الرتخي�ص
 21معلومات النقل بني ال�سفن املتعلقة بال�سفينة التي يتم النقل منها
رقم التعريف الأنواع
اال�سم دولة العلم
املكان
التاريخ
 22الكمية الكلية للم�صيد املوجودة على منت ال�سفينة
معدات ال�صيد
�شكل املنتجات
الأنواع
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ال�صالحية
ال�صالحية
�شكل منطقة
املنتجات ال�صيد

الكمية

 -23امل�صيد الالزم تعريفه
الكمية الكمية

امللحـــــق ( ب )
�إجراءات التفتي�ش فـي دولة امليناء
يقوم املفت�شون مبا يلي :
�أ 	-التحقق � ،إىل �أق�صى حد ممكن  ،من �صحة م�ستندات هوية ال�سفينة املتوافرة على
متنها واملعلومات ذات ال�صلة مبلكية ال�سفينة  ،واكتمال هذه امل�ستندات و�سالمتها
مبا فـي ذلك من خالل االت�صاالت املالئمة مع دولة العلم �أو ال�سجالت الدولية
لل�سفينة �إذا اقت�ضى الأمر ،
ب 	-التحقق من �أن علم وعالمات ال�سفينة (مثل اال�سم ورقم الت�سجيل اخلارجي ورقم
تعريف ال�سفينة لدى املنظمة البحرية الدولية  ،وعالمة نداء الراديو الدويل
وغري ذلك من العالمات والأبعاد الرئي�سية) مت�سقة مع املعلومات الواردة فـي
امل�ستندات ،
ج  -التحقق � ،إىل �أق�صى حد ممكن  ،من �أن الرتاخي�ص بال�صيد والأن�شطة ذات ال�صلة
بال�صيـ ـ ــد � ،صحيح ـ ــة ومكتمل ـ ــة و�سليمـ ــة وتت�س ــق مــع املعلومـ ــات املقدمـ ــة وفق ـ ــا
للملحق (�أ) ،
د  -ا�ستع ــرا�ض جميــع امل�ستن ــدات وال�سج ــالت ذات ال�صل ــة املحتف ــظ به ــا عل ــى مـ ــنت
ال�سفينة  ،مبا فـي ذلك � ،إىل �أق�صى حد ممكن  ،تلك الواردة ب�صيغة �إلكرتونية
وبيانات نظام �إدارة ال�سفينة ال�صادرة عن دولة العلم �أو املنظمات الإقليمية ذات
ال�صلة املعنية لإدارة م�صايد الأ�سماك  .وميكن �أن تت�ضمن امل�ستندات ذات ال�صلة
�سجالت ال�سفينة  ،وم�ستندات امل�صيد والتجارة  ،وقوائم طاقم ال�سفينة  ،وخطط
التخزين  ،وعمليات ال�سحب و�أو�صاف الأ�سماك املتحفظ بها وامل�ستندات الالزمة
�إعماال التفاقية التجارة الدولية فـي الأنواع املهددة باالنقرا�ض من جمموعات
احليوان والنبات الربية ،
هـ  -القيام � ،إىل �أق�صى حد ممكن  ،بفح�ص جميع معدات ال�صيد ذات ال�صلة املوجودة
على منت ال�سفينة مبا فـي ذلك �أية معدات خمزنة فـي اخلفاء  ،والتحقق  ،قدر
امل�ستط ــاع  ،م ــن �أنهـا تتطابــق مع �شروط الرتاخيــ�ص  .ويجري  ،قــدر امل�ستط ــاع ،
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التفتي�ش �أي�ضا على معدات ال�صيد ل�ضمان �أن تكون بع�ض اجلوانب مثل �أحج ــام
الفتحات املزدوجة لل�شبكـات  ،والأجهــزة ولوازمها  ،و�أبعاد ال�شبكات وت�شكيلها ،
وال�سـالل و�شبكــات الرفــع  ،و�أحجام كالبـات ال�صيــد و�أعدادها تتفــق مــع اللوائــح
ال�ساريــة  ،و�أن العالمات تتوافق مع تلك امل�سموح بها لل�سفينة ،
و 	-القيام  ،قدر امل�ستطاع  ،بتحديد ما �إذا كانت الأ�سماك على منت ال�سفينة قد مت
�صيدها وفقا للرتاخي�ص ال�سارية ،
ز  -فح�ص امل�صيد مبا فـي ذلك من خالل �أخذ العينات لتحديد كميته ومكوناته  .ويجوز
للمفت�شني � ،أثناء قيامهم بهذا العمل � ،أن يفتحوا احلاويات التي عبئت فيها الأ�سماك
م�سبقا وحتريك الأ�سماك �أو احلاويات الكرتون للتحقق من وجود خمزونات
الأ�سماك بالكامل  .ويجوز �أن يت�ضمن هذا الفح�ص عمليات تفتي�ش على �أنواع
املنتجات وحتديد الوزن اال�سمي ،
ح  -تقييــم ما �إذا كانت هناك قرائ ــن وا�ضحة تدع ــو �إىل االعتقاد بـ ـ�أن ال�سفين ــة قد
ا�شرتكت فـي عمليات ال�صيد غري القانوين دون تنظيم ودون �إبالغ �أو الأن�شطة
املتعلقة بال�صيد مل�ساندة هذا النوع من ال�صيد ،
ط  -تزويد قبطان ال�سفينة بالتقرير املت�ضمن نتائج التفتي�ش مبا فـي ذلك الإجراءات
املمكنة التي ي�ستطاع اتخاذها لكي يوقعها املفت�ش والقبطان  .و�سوف يكون ال�سبب
الوحيد لتوقيع القبطان هو الإ�شعار با�ستالم ن�سخة من التقرير  ،وي�سم ــح للقبطـان
ب�إ�ضافـة �أي تعليقـات �أو اعرتا�ضــات عل ــى التقريــر  ،ح�س ــب االقت�ضاء  ،و�أن يت�صل
مع �سلطات دولة العلم على وجه اخل�صو�ص حيثما يواجه القبطان �صعوبات فـي فهم
حمتوى التقرير  .ويجب تزويد القبطان بن�سخة عن التقرير ،
ي  -والرتتيب لإجراء ترجمة للم�ستندات ذات ال�صلة  ،حيثما كان ذلك �ضروريا وممكنا .
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امللحـــــق ( ج )
تقرير عن نتائج التفتي�ش
 - 2دولة
امليناء

 1رقم تقرير التفتي�ش
3
4
5
6
7
8

ال�سلطة القائمة بالتفتي�ش
ا�سم املفت�ش الرئي�سي
ميناء التفتي�ش
بدء التفتي�ش
االنتهاء من التفتي�ش
الإ�شعار امل�سبق املتلقى

 9الغر�ض (الأغرا�ض )
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

الهوية
ال�شهر
ال�شهر

ال�سنة
ال�سنة
نعم
الإنزال

النقل بني
ال�سفن

�آخر ميناء توقفت فيه ال�سفينة
وموعد ذلك
ا�سم ال�سفينة
دولة العلم
نوع ال�سفينة
رمز النداء الراديوي الدويل
�شهادة رقم التعريف امل�سجل
رقم تعريف ال�سفينة ال�صادر عن
املنظمة البحرية الدولية � ,إن وجد
رقم التعريف اخلارجي � ،إن وجد
ميناء الت�سجيل
مالك (مالك ال�سفينة)
املال ـ ـ ـ ـ ــك امل�ستفـي ـ ـ ـ ـ ــد (املـ ـ ـ ـ ـ ــالك
امل�ستفـيدون) من ال�سفينة � ،إذا
كان معروفا وخمتلفا عن مالك
ال�سفينة
م�شغل (م�شغلو) ال�سفينة �إذا كان
خمتلفا (كانوا خمتلفـني) عن
مالك ال�سفينة

الإنتاج

غري ذلك (حدد)
ال�سنة
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اليوم ال�ساعة
اليوم ال�ساعة
ال

ال�شهر

اليوم

تابع  :امللح ـ ــق ( ج ) تقرير عن نتائج التفتي�ش
 22ا�سم ربان ال�سفينة وجن�سيته
 23ا�سم ربان ال�صيد وجن�سيته
 24وكيل ال�سفينة
نعم  :املنظمات
نعم  :وطني الإقليمية لإدارة
ال
 25نظام ر�صد ال�سفينة
م�صايد الأ�سماك
 26الو�ضع فـي مناطق املنظمات الإقليمية التي مت اال�ضطالع فيها بال�صيد �أو بالأن�شطة املت�صلة بال�صيد  ،مبا
فـي ذلك الإدراج فـي �أي قوائم لل�سفن امل�شرتكة فـي ال�صيد غري القانوين دون تنظيم ودون �إبالغ
�سفينة مدرجة
�سفينة مدرجة فـي قائمة ال�سفن
الو�ضع
امل�شرتكة فـي
املنظمة الإقليمية لإدارة
ال�سفن
قائمة
ـي
ف
بالن�سبة
رمز ال�سفينة
ال�صيد غري
أ�سماك
ل
ا
م�صايد
املرخ�ص لها
لدولة العلم
القانوين دون
تنظيم ودون �إبالغ
النوع

 27ترخي�ص (تراخي�ص) ال�صيد ذو (ذات) ال�صلة
رقم الرتخي�ص

جهة الإ�صدار ال�صالحية

منطقة (مناطق)
ال�صيد

الأنواع

معدات ال�صيد

 28ترخي�ص (تراخي�ص) النقل املالئمة بني ال�سفن
ال�صالحية
جهة الإ�صدار
رقم الرتخي�ص
ال�صالحية
جهة الإ�صدار
رقم الرتخي�ص
 29معلومات النقل بني ال�سفن املتعلقة بال�سفينة التي يتم النقل منها
�شكل منطقة (مناطق )
رقم
دولة العلم
اال�سم
ال�صيد
التعريف الأنواع املنتجات

 30تقييم امل�صيد الذي مت تفريغه (الكمية)
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الكمية

تابع  :امللح ـ ــق ( ج ) تقرير عن نتائج التفتي�ش
الأنواع

الفرق بني الكمية
الكمية املعلنة والكمية
املفرغة التي يتم حتديدها
(�إن وجد)

�شكل املنتجات منطقة (مناطق ) ال�صيد الكمية
املعلنة

 31امل�صيد امل�ستبقى على منت ال�سفينة (الكمية)
الأنواع

32
33
34
35
36
37

الفرق بني الكمية
الكمية الكمية املعلنة والكمية
�شكل املنتجات منطقة (مناطق ) ال�صيد املعلنة امل�ستبقاة التي يتم حتديدها
(�إن وجد)

فح ـ ــ�ص ال�سجـ ــل (ال�سج ــالت)
وامل�ستندات الأخرى
االمتثــال ملخط ــط (ملخطط ــات)
وثائق ال�صيد املنطبقة
االمتثـال ملخطـط (ملخططــات)
املعلومات التجارية املنطبقة
نوع معدات ال�صيد امل�ستخدمة
مت فح�ص معدات ال�صيد وفقا
للفقرة "هـ"  -من امللحق (ب)
ا�ستنتاجات املفت�ش (املفت�شني)

نعم

ال

التعليق

نعم

ال

التعليق

نعم

ال

التعليق

نعم

ال

التعليق

 38املخالفة (املخالفات) الظاهرة التي مت مالحظتها مبا فـي ذلك الإحالة �إىل ال�صك القانوين (ال�صكوك
القانونية) ذو (ذات) ال�صلة
 39تعليقات الربان
 40الإجراء املتخذ
 41توقيع الربان
 42توقيع املفت�ش
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امللحـــــق ( د )
نظم املعلومات ب�ش�أن التدابري التي تتخذها دولة امليناء
لدى تنفـيذ هذا االتفاق  ،يقوم كل طرف مبا يلي :
�أ 	-ال�سعي �إىل �إن�شاء عملية ات�صال كمبيوترية وفقا للمادة (، )16
ب � -إن�شاء مواقع �شبكية  ،قدر امل�ستطاع  ،للإعالن عن قائمة املوانئ املعنية وفقا للمادة
( )7والإجراءات املتخذة وفقا للأحكام ذي ال�صلة من هذا االتفاق ,
ج 	-القيام � ،إىل �أبعد مدى ممكن  ،بتحديد كل تقرير من تقارير التفتي�ش برقم
مرجعي واحد ابتداء من الرمز القطري املكون من ثالثة حروف لدولة امليناء
وحتديد الوكالة ال�صادر عنها التقرير ،
د 	-ا�ستخدام نظام الرتميز الدويل املبني �أدناه فـي امللحقني (�أ) و (ج)  ،وحتويل �أي
نظام �آخر للرتميز �إىل النظام الدويل .
البلدان/الأرا�ضي  :نظام الرتميز القطري ثالثي الأرقام ملنظمة التوحيد
القيا�سي . ISO 3166
الأنــــــــــــــــــــــــــواع  :نظ ــام الرتميــز ثالث ــي الأرقام التابع لنظ ــام املعلوم ــات
اخلا�ص ــة بالعل ــوم املائي ــة وم�صاي ــد الأ�سمـ ــاك (املعروف
بنظام . ) FAO 3-alpha code
�أمنــــاط ال�سفــــــن 	:الت�صنيف الدويل املوحد ل�سفن ال�صيد (املعروف بنظام
. ) FAO alpha code
�أنـــــــواع املعـــــدات 	:الت�صنيف الدويل املوحد ملعدات �صيد الأ�سماك (املعروف
بنظام . ) FAO alpha code
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امللحـــــق ( هـ )
خطوط توجيهية لتدريب املفت�شني
ينبغـ ــي �أن تت�ضم ــن عنا�ص ــر برنام ــج لتدريــب املفت�شــني فـي دول ــة املين ــاء املج ــاالت التاليــة
على الأقل :
	- 1القواعد الأخالقية ،
 - 2ق�ضايا ال�صحة وال�سالمة والأمن ،
 - 3تطبيــق القوانيــن واللوائ ــح الوطنيــة وجم ــاالت االخت�صــا�ص وال�صــون وتدابي ــر
الإدارة فـي املنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك املعنية والقانون الدويل
ذي ال�صلة ،
 - 4جمع القرائن وتقييمها وحفظها ،
� - 5إجراءات التفتي�ش العامة مثل �إعداد التقارير وتقنيات �إجراء املقابالت ال�شخ�صية ،
 - 6حتليل املعلومات مثل ال�سجالت وامل�ستندات الإلكرتونية  ،وتاريخ ال�سفينة ( اال�سم
وامللكية ودولة العلم ) الالزمة للتحقق من �صحة املعلومات املقدمة من قبطان
ال�سفينة ،
 - 7ال�صعود على منت ال�سفينة وتفتي�شها مبا فـي ذلك �إخ�ضاع املخزونات ال�سمكية
للتفتي�ش وح�ساب حجم املخزونات على ال�سفينة ،
	- 8الت أ�ك ــد والتحق ــق من املعلوم ــات ذات ال�صلة بكمي ــات الإن ــزال والنقل بني ال�سف ــن
والت�صنيع  ،وكميات الأ�سماك املتبقية على منت ال�سفينة مبا فـي ذلك ا�ستخدام
عوامل التحويل ملختلف الأنواع واملنتجات ،
 - 9حتديد الأنواع وقيا�س الطول وغري ذلك من البارامرتات البيولوجية ،
 - 10حتديد ال�سفن ومعدات وتقنيات ال�صيد لأغرا�ض التفتي�ش على املعدات وقيا�سها ،
 - 11معدات وت�شغيل نظام �إدارة ال�سفينة ونظم التتبع الإلكرتونية الأخرى ،
 - 12والإجراءات التي تتخذ عقب التفتي�ش .
املرفق الثاين
تقرير املدير العام عن االنعكا�سات الإدارية واملالية لالقرتاح
مل يلحظ االتفاق وجود ميزانية م�ستقلة  .و�إن جميع االنعكا�سات الإدارية واملالية النا�شئة
عن االتفاق تندرج �ضمن �إطار برنامج العمل وامليزانية .
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AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER AND
ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING

PREAMBLE
The Parties to this Agreement,
Deeply concerned about the continuation of illegal, unreported and unregulated fishing
and its detrimental effect upon fish stocks, marine ecosystems and the livelihoods of
legitimate fishers, and the increasing need for food security on a global basis,
Conscious of the role of the port State in the adoption of effective measures to promote
the sustainable use and the long-term conservation of living marine resources,
Recognizing that measures to combat illegal, unreported and unregulated fishing should
build on the primary responsibility of flag States and use all available jurisdiction in
accordance with international law, including port State measures, coastal State measures,
market related measures and measures to ensure that nationals do not support or engage in
illegal, unreported and unregulated fishing,
Recognizing that port State measures provide a powerful and cost-effective means of
preventing, deterring and eliminating illegal, unreported and unregulated fishing,
Aware of the need for increasing coordination at the regional and interregional levels to
combat illegal, unreported and unregulated fishing through port State measures,
Acknowledging the rapidly developing communications technology, databases, networks
and global records that support port State measures,
Recognizing the need for assistance to developing countries to adopt and implement port
State measures,
Taking note of the calls by the international community through the United Nations
System, including the United Nations General Assembly and the Committee on Fisheries
of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, hereinafter referred to as
‘FAO’, for a binding international instrument on minimum standards for port State
measures, based on the 2001 FAO International Plan of Action to Prevent, Deter and
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and the 2005 FAO Model Scheme
on Port State Measures to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing,
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Bearing in mind that, in the exercise of their sovereignty over ports located in their
territory, States may adopt more stringent measures, in accordance with international law,
Recalling the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea
of 10 December 1982, hereinafter referred to as the ‘Convention’,
Recalling the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations
Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and
Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks of 4 December
1995, the Agreement to Promote Compliance with International Conservation and
Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas of 24 November 1993 and
the 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries,
Recognizing the need to conclude an international agreement within the framework of
FAO, under Article XIV of the FAO Constitution,
Have agreed as follows:

PART 1
GENERAL PROVISIONS
Article 1
Use of terms
For the purposes of this Agreement:
(a)

“conservation and management measures” means measures to conserve and
manage living marine resources that are adopted and applied consistently with
the relevant rules of international law including those reflected in the
Convention;

(b)

“fish” means all species of living marine resources, whether processed or not;

(c)

“fishing” means searching for, attracting, locating, catching, taking or
harvesting fish or any activity which can reasonably be expected to result in
the attracting, locating, catching, taking or harvesting of fish;

2
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(d)

“fishing related activities” means any operation in support of, or in
preparation for, fishing, including the landing, packaging, processing,
transshipping or transporting of fish that have not been previously landed at a
port, as well as the provisioning of personnel, fuel, gear and other supplies at
sea;

(e)

“illegal, unreported and unregulated fishing” refers to the activities set out in
paragraph 3 of the 2001 FAO International Plan of Action to Prevent, Deter
and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, hereinafter
referred to as ‘IUU fishing’;

(f)

“Party” means a State or regional economic integration organization that has
consented to be bound by this Agreement and for which this Agreement is in
force;

(g) “port” includes offshore terminals and other installations for landing,
transshipping, packaging, processing, refuelling or resupplying;
(h)

“regional economic integration organization” means a regional economic
integration organization to which its member States have transferred
competence over matters covered by this Agreement, including the authority
to make decisions binding on its member States in respect of those matters;

(i)

“regional fisheries management organization” means an intergovernmental
fisheries organization or arrangement, as appropriate, that has the competence
to establish conservation and management measures; and

(j)

“vessel” means any vessel, ship of another type or boat used for, equipped to
be used for, or intended to be used for, fishing or fishing related activities.
Article 2
Objective

The objective of this Agreement is to prevent, deter and eliminate IUU fishing
through the implementation of effective port State measures, and thereby to ensure the
long-term conservation and sustainable use of living marine resources and marine
ecosystems.
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Article 3
Application
1.
Each Party shall, in its capacity as a port State, apply this Agreement in respect of
vessels not entitled to fly its flag that are seeking entry to its ports or are in one of its
ports, except for:
(a)

vessels of a neighbouring State that are engaged in artisanal fishing for
subsistence, provided that the port State and the flag State cooperate to ensure
that such vessels do not engage in IUU fishing or fishing related activities in
support of such fishing ; and

(b)

container vessels that are not carrying fish or, if carrying fish, only fish that
have been previously landed, provided that there are no clear grounds for
suspecting that such vessels have engaged in fishing related activities in
support of IUU fishing.

2.
A Party may, in its capacity as a port State, decide not to apply this Agreement to
vessels chartered by its nationals exclusively for fishing in areas under its national
jurisdiction and operating under its authority therein. Such vessels shall be subject to
measures by the Party which are as effective as measures applied in relation to vessels
entitled to fly its flag.
3.
This Agreement shall apply to fishing conducted in marine areas that is illegal,
unreported or unregulated, as defined in Article 1(e) of this Agreement, and to fishing
related activities in support of such fishing.
4.
This Agreement shall be applied in a fair, transparent and non-discriminatory
manner, consistent with international law.
5.
As this Agreement is global in scope and applies to all ports, the Parties shall
encourage all other entities to apply measures consistent with its provisions. Those that
may not otherwise become Parties to this Agreement may express their commitment to
act consistently with its provisions.
Article 4
Relationship with international law and other international instruments
1.
Nothing in this Agreement shall prejudice the rights, jurisdiction and duties of
Parties under international law. In particular, nothing in this Agreement shall be construed
to affect:
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(a)

the sovereignty of Parties over their internal, archipelagic and territorial
waters or their sovereign rights over their continental shelf and in their
exclusive economic zones;

(b) the exercise by Parties of their sovereignty over ports in their territory in
accordance with international law, including their right to deny entry thereto
as well as to adopt more stringent port State measures than those provided for
in this Agreement, including such measures adopted pursuant to a decision of
a regional fisheries management organization.
2.
In applying this Agreement, a Party does not thereby become bound by measures or
decisions of, or recognize, any regional fisheries management organization of which it is
not a member.
3.
In no case is a Party obliged under this Agreement to give effect to measures or
decisions of a regional fisheries management organization if those measures or decisions
have not been adopted in conformity with international law.
4.
This Agreement shall be interpreted and applied in conformity with international
law taking into account applicable international rules and standards, including those
established through the International Maritime Organization, as well as other international
instruments.
5.
Parties shall fulfil in good faith the obligations assumed pursuant to this Agreement
and shall exercise the rights recognized herein in a manner that would not constitute an
abuse of right.
Article 5
Integration and coordination at the national level
Each Party shall, to the greatest extent possible:
(a)

integrate or coordinate fisheries related port State measures with the broader
system of port State controls;

(b) integrate port State measures with other measures to prevent, deter and
eliminate IUU fishing and fishing related activities in support of such fishing,
taking into account as appropriate the 2001 FAO International Plan of Action
to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing;
and
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(c) take measures to exchange information among relevant national agencies and
to coordinate the activities of such agencies in the implementation of this
Agreement.
Article 6
Cooperation and exchange of information
1.
In order to promote the effective implementation of this Agreement and with due
regard to appropriate confidentiality requirements, Parties shall cooperate and exchange
information with relevant States, FAO, other international organizations and regional
fisheries management organizations, including on the measures adopted by such regional
fisheries management organizations in relation to the objective of this Agreement.
2.
Each Party shall, to the greatest extent possible, take measures in support of
conservation and management measures adopted by other States and other relevant
international organizations.
3.
Parties shall cooperate, at the subregional, regional and global levels, in the
effective implementation of this Agreement including, where appropriate, through FAO
or regional fisheries management organizations and arrangements.

PART 2
ENTRY INTO PORT
Article 7
Designation of ports
1.
Each Party shall designate and publicize the ports to which vessels may request
entry pursuant to this Agreement. Each Party shall provide a list of its designated ports to
FAO, which shall give it due publicity.
Each Party shall, to the greatest extent possible, ensure that every port designated
and publicized in accordance with paragraph 1 of this Article has sufficient capacity to
conduct inspections pursuant to this Agreement.

2.
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Article 8
Advance request for port entry
1.
Each Party shall require, as a minimum standard, the information requested in
Annex A to be provided before granting entry to a vessel to its port.
2.
Each Party shall require the information referred to in paragraph 1 of this Article to
be provided sufficiently in advance to allow adequate time for the port State to examine
such information.
Article 9
Port entry, authorization or denial
1.
After receiving the relevant information required pursuant to Article 8, as well as
such other information as it may require to determine whether the vessel requesting entry
into its port has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such
fishing, each Party shall decide whether to authorize or deny the entry of the vessel into
its port and shall communicate this decision to the vessel or to its representative.
2.
In the case of authorization of entry, the master of the vessel or the vessel’s
representative shall be required to present the authorization for entry to the competent
authorities of the Party upon the vessel’s arrival at port.
3.
In the case of denial of entry, each Party shall communicate its decision taken
pursuant to paragraph 1 of this Article to the flag State of the vessel and, as appropriate
and to the extent possible, relevant coastal States, regional fisheries management
organizations and other international organizations.
4.
Without prejudice to paragraph 1 of this Article, when a Party has sufficient proof
that a vessel seeking entry into its port has engaged in IUU fishing or fishing related
activities in support of such fishing, in particular the inclusion of a vessel on a list of
vessels having engaged in such fishing or fishing related activities adopted by a relevant
regional fisheries management organization in accordance with the rules and procedures
of such organization and in conformity with international law, the Party shall deny that
vessel entry into its ports, taking into due account paragraphs 2 and 3 of Article 4.
5.
Notwithstanding paragraphs 3 and 4 of this Article, a Party may allow entry into its
ports of a vessel referred to in those paragraphs exclusively for the purpose of inspecting
it and taking other appropriate actions in conformity with international law which are at
least as effective as denial of port entry in preventing, deterring and eliminating IUU
fishing and fishing related activities in support of such fishing.
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6.
Where a vessel referred to in paragraph 4 or 5 of this Article is in port for any
reason, a Party shall deny such vessel the use of its ports for landing, transshipping,
packaging, and processing of fish and for other port services including, inter alia,
refuelling and resupplying, maintenance and drydocking. Paragraphs 2 and 3 of Article
11 apply mutatis mutandis in such cases. Denial of such use of ports shall be in
conformity with international law.
Article 10
Force majeure or distress
Nothing in this Agreement affects the entry of vessels to port in accordance with
international law for reasons of force majeure or distress, or prevents a port State from
permitting entry into port to a vessel exclusively for the purpose of rendering assistance to
persons, ships or aircraft in danger or distress.

PART 3
USE OF PORTS
Article 11
Use of ports
1.
Where a vessel has entered one of its ports, a Party shall deny, pursuant to its laws
and regulations and consistent with international law, including this Agreement, that
vessel the use of the port for landing, transshipping, packaging and processing of fish that
have not been previously landed and for other port services, including, inter alia,
refuelling and resupplying, maintenance and drydocking, if:
(a)

the Party finds that the vessel does not have a valid and applicable
authorization to engage in fishing or fishing related activities required by its
flag State;

(b)

the Party finds that the vessel does not have a valid and applicable
authorization to engage in fishing or fishing related activities required by a
coastal State in respect of areas under the national jurisdiction of that State;

(c)

the Party receives clear evidence that the fish on board was taken in
contravention of applicable requirements of a coastal State in respect of areas
under the national jurisdiction of that State;
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(d)

the flag State does not confirm within a reasonable period of time, on the
request of the port State, that the fish on board was taken in accordance with
applicable requirements of a relevant regional fisheries management
organization taking into due account paragraphs 2 and 3 of Article 4; or

(e)

the Party has reasonable grounds to believe that the vessel was otherwise
engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing,
including in support of a vessel referred to in paragraph 4 of Article 9, unless
the vessel can establish:
(i)

that it was acting in a manner consistent with relevant conservation and
management measures; or

(ii) in the case of provision of personnel, fuel, gear and other supplies at sea,
that the vessel that was provisioned was not, at the time of provisioning,
a vessel referred to in paragraph 4 of Article 9.
2.
Notwithstanding paragraph 1 of this Article, a Party shall not deny a vessel referred
to in that paragraph the use of port services:
(a)

essential to the safety or health of the crew or the safety of the vessel,
provided these needs are duly proven, or

(b)

where appropriate, for the scrapping of the vessel.

3.
Where a Party has denied the use of its port in accordance with this Article, it shall
promptly notify the flag State and, as appropriate, relevant coastal States, regional
fisheries management organizations and other relevant international organizations of its
decision.
4.
A Party shall withdraw its denial of the use of its port pursuant to paragraph 1 of
this Article in respect of a vessel only if there is sufficient proof that the grounds on
which use was denied were inadequate or erroneous or that such grounds no longer apply.
5.
Where a Party has withdrawn its denial pursuant to paragraph 4 of this Article, it
shall promptly notify those to whom a notification was issued pursuant to paragraph 3 of
this Article.
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PART 4
INSPECTIONS AND FOLLOW-UP ACTIONS
Article 12
Levels and priorities for inspection
1.
Each Party shall inspect the number of vessels in its ports required to reach an
annual level of inspections sufficient to achieve the objective of this Agreement.
2.
Parties shall seek to agree on the minimum levels for inspection of vessels through,
as appropriate, regional fisheries management organizations, FAO or otherwise.
3.

In determining which vessels to inspect, a Party shall give priority to:
(a)

vessels that have been denied entry or use of a port in accordance with this
Agreement;

(b)

requests from other relevant Parties, States or regional fisheries management
organizations that particular vessels be inspected, particularly where such
requests are supported by evidence of IUU fishing or fishing related activities
in support of such fishing by the vessel in question; and

(c)

other vessels for which there are clear grounds for suspecting that they have
engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing.
Article 13
Conduct of inspections

1.
Each Party shall ensure that its inspectors carry out the functions set forth in Annex
B as a minimum standard.
2.

Each Party shall, in carrying out inspections in its ports:
(a)

ensure that inspections are carried out by properly qualified inspectors
authorized for that purpose, having regard in particular to Article 17;
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(b)

ensure that, prior to an inspection, inspectors are required to present to the
master of the vessel an appropriate document identifying the inspectors as
such;

(c)

ensure that inspectors examine all relevant areas of the vessel, the fish on
board, the nets and any other gear, equipment, and any document or record on
board that is relevant to verifying compliance with relevant conservation and
management measures;

(d)

require the master of the vessel to give inspectors all necessary assistance and
information, and to present relevant material and documents as may be
required, or certified copies thereof;

(e)

in case of appropriate arrangements with the flag State of the vessel, invite
that State to participate in the inspection;

(f)

make all possible efforts to avoid unduly delaying the vessel to minimize
interference and inconvenience, including any unnecessary presence of
inspectors on board, and to avoid action that would adversely affect the
quality of the fish on board;

(g) make all possible efforts to facilitate communication with the master or senior
crew members of the vessel, including where possible and where needed that
the inspector is accompanied by an interpreter;
(h) ensure that inspections are conducted in a fair, transparent and nondiscriminatory manner and would not constitute harassment of any vessel; and
(i)

not interfere with the master’s ability, in conformity with international law, to
communicate with the authorities of the flag State.
Article 14
Results of inspections

Each Party shall, as a minimum standard, include the information set out in Annex
C in the written report of the results of each inspection.
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Article 15
Transmittal of inspection results
Each Party shall transmit the results of each inspection to the flag State of the
inspected vessel and, as appropriate, to:
(a)

relevant Parties and States, including:
(i)

those States for which there is evidence through inspection that the
vessel has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support
of such fishing within waters under their national jurisdiction; and

(ii) the State of which the vessel’s master is a national;
(b)

relevant regional fisheries management organizations; and

(c)

FAO and other relevant international organizations.
Article 16
Electronic exchange of information

1.
To facilitate implementation of this Agreement, each Party shall, where possible,
establish a communication mechanism that allows for direct electronic exchange of
information, with due regard to appropriate confidentiality requirements.
2.
To the extent possible and with due regard to appropriate confidentiality
requirements, Parties should cooperate to establish an information-sharing mechanism,
preferably coordinated by FAO, in conjunction with other relevant multilateral and
intergovernmental initiatives, and to facilitate the exchange of information with existing
databases relevant to this Agreement.
3.
Each Party shall designate an authority that shall act as a contact point for the
exchange of information under this Agreement. Each Party shall notify the pertinent
designation to FAO.
4.
Each Party shall handle information to be transmitted through any mechanism
established under paragraph 1 of this Article consistent with Annex D.
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5.
FAO shall request relevant regional fisheries management organizations to provide
information concerning the measures or decisions they have adopted and implemented
which relate to this Agreement for their integration, to the extent possible and taking due
account of the appropriate confidentiality requirements, into the information-sharing
mechanism referred to in paragraph 2 of this Article.
Article 17
Training of inspectors
Each Party shall ensure that its inspectors are properly trained taking into account
the guidelines for the training of inspectors in Annex E. Parties shall seek to cooperate in
this regard.
Article 18
Port State actions following inspection
1.
Where, following an inspection, there are clear grounds for believing that a vessel
has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing, the
inspecting Party shall:
(a)

promptly notify the flag State and, as appropriate, relevant coastal States,
regional fisheries management organizations and other international
organizations, and the State of which the vessel’s master is a national of its
findings; and

(b)

deny the vessel the use of its port for landing, transshipping, packaging and
processing of fish that have not been previously landed and for other port
services, including, inter alia, refuelling and resupplying, maintenance and
drydocking, if these actions have not already been taken in respect of the
vessel, in a manner consistent with this Agreement, including Article 4.

2.
Notwithstanding paragraph 1 of this Article, a Party shall not deny a vessel referred
to in that paragraph the use of port services essential for the safety or health of the crew or
the safety of the vessel.
3.
Nothing in this Agreement prevents a Party from taking measures that are in
conformity with international law in addition to those specified in paragraphs 1 and 2 of
this Article, including such measures as the flag State of the vessel has expressly
requested or to which it has consented.
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Article 19
Information on recourse in the port State
1.
A Party shall maintain the relevant information available to the public and provide
such information, upon written request, to the owner, operator, master or representative of
a vessel with regard to any recourse established in accordance with its national laws and
regulations concerning port State measures taken by that Party pursuant to Articles 9, 11,
13 or 18, including information pertaining to the public services or judicial institutions
available for this purpose, as well as information on whether there is any right to seek
compensation in accordance with its national laws and regulations in the event of any loss
or damage suffered as a consequence of any alleged unlawful action by the Party.
2.
The Party shall inform the flag State, the owner, operator, master or representative,
as appropriate, of the outcome of any such recourse. Where other Parties, States or
international organizations have been informed of the prior decision pursuant to Articles
9, 11, 13 or 18, the Party shall inform them of any change in its decision.

PART 5
ROLE OF FLAG STATES
Article 20
Role of flag States
1.
Each Party shall require the vessels entitled to fly its flag to cooperate with the port
State in inspections carried out pursuant to this Agreement.
2.
When a Party has clear grounds to believe that a vessel entitled to fly its flag has
engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing and is
seeking entry to or is in the port of another State, it shall, as appropriate, request that State
to inspect the vessel or to take other measures consistent with this Agreement.
3.
Each Party shall encourage vessels entitled to fly its flag to land, transship, package
and process fish, and use other port services, in ports of States that are acting in
accordance with, or in a manner consistent with this Agreement. Parties are encouraged to
develop, including through regional fisheries management organizations and FAO, fair,
transparent and non-discriminatory procedures for identifying any State that may not be
acting in accordance with, or in a manner consistent with, this Agreement.
4.
Where, following port State inspection, a flag State Party receives an inspection
report indicating that there are clear grounds to believe that a vessel entitled to fly its flag
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has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing, it shall
immediately and fully investigate the matter and shall, upon sufficient evidence, take
enforcement action without delay in accordance with its laws and regulations.
5.
Each Party shall, in its capacity as a flag State, report to other Parties, relevant port
States and, as appropriate, other relevant States, regional fisheries management
organizations and FAO on actions it has taken in respect of vessels entitled to fly its flag
that, as a result of port State measures taken pursuant to this Agreement, have been
determined to have engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such
fishing.
6.
Each Party shall ensure that measures applied to vessels entitled to fly its flag are at
least as effective in preventing, deterring, and eliminating IUU fishing and fishing related
activities in support of such fishing as measures applied to vessels referred to in
paragraph 1 of Article 3.

PART 6
REQUIREMENTS OF DEVELOPING STATES
Article 21
Requirements of developing States
1.
Parties shall give full recognition to the special requirements of developing States
Parties in relation to the implementation of port State measures consistent with this
Agreement. To this end, Parties shall, either directly or through FAO, other specialized
agencies of the United Nations or other appropriate international organizations and
bodies, including regional fisheries management organizations, provide assistance to
developing States Parties in order to, inter alia:
(a)

enhance their ability, in particular the least-developed among them and small
island developing States, to develop a legal basis and capacity for the
implementation of effective port State measures;

(b)

facilitate their participation in any international organizations that promote the
effective development and implementation of port State measures; and

(c)

facilitate technical assistance to strengthen the development and
implementation of port State measures by them, in coordination with relevant
international mechanisms.
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2.
Parties shall give due regard to the special requirements of developing port States
Parties, in particular the least-developed among them and small island developing States,
to ensure that a disproportionate burden resulting from the implementation of this
Agreement is not transferred directly or indirectly to them. In cases where the transfer of
a disproportionate burden has been demonstrated, Parties shall cooperate to facilitate the
implementation by the relevant developing States Parties of specific obligations under
this Agreement.
3.
Parties shall, either directly or through FAO, assess the special requirements of
developing States Parties concerning the implementation of this Agreement.
4.
Parties shall cooperate to establish appropriate funding mechanisms to assist
developing States in the implementation of this Agreement. These mechanisms shall,
inter alia, be directed specifically towards:
(a)

developing national and international port State measures;

(b)

developing and enhancing capacity, including for monitoring, control and
surveillance and for training at the national and regional levels of port
managers, inspectors, and enforcement and legal personnel;

(c)

monitoring, control, surveillance and compliance activities relevant to port
State measures, including access to technology and equipment; and

(d)

assisting developing States Parties with the costs involved in any proceedings
for the settlement of disputes that result from actions they have taken
pursuant to this Agreement.

5.
Cooperation with and among developing States Parties for the purposes set out in
this Article may include the provision of technical and financial assistance through
bilateral, multilateral and regional channels, including South-South cooperation.
6.
Parties shall establish an ad hoc working group to periodically report and make
recommendations to the Parties on the establishment of funding mechanisms including a
scheme for contributions, identification and mobilization of funds, the development of
criteria and procedures to guide implementation, and progress in the implementation of
the funding mechanisms. In addition to the considerations provided in this Article, the ad
hoc working group shall take into account, inter alia:
(a)

the assessment of the needs of developing States Parties, in particular the
least-developed among them and small island developing States;
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(b) the availability and timely disbursement of funds;
(c) transparency of decision-making and management processes concerning
fundraising and allocations; and
(d) accountability of the recipient developing States Parties in the agreed use of
funds.
Parties shall take into account the reports and any recommendations of the ad hoc
working group and take appropriate action.

PART 7
DISPUTE SETTLEMENT
Article 22
Peaceful settlement of disputes
1.
Any Party may seek consultations with any other Party or Parties on any dispute
with regard to the interpretation or application of the provisions of this Agreement with a
view to reaching a mutually satisfactory solution as soon as possible.
2.
In the event that the dispute is not resolved through these consultations within a
reasonable period of time, the Parties in question shall consult among themselves as soon
as possible with a view to having the dispute settled by negotiation, inquiry, mediation,
conciliation, arbitration, judicial settlement or other peaceful means of their own choice.
Any dispute of this character not so resolved shall, with the consent of all Parties
to the dispute, be referred for settlement to the International Court of Justice, to the
International Tribunal for the Law of the Sea or to arbitration. In the case of failure to
reach agreement on referral to the International Court of Justice, to the International
Tribunal for the Law of the Sea or to arbitration, the Parties shall continue to consult and
cooperate with a view to reaching settlement of the dispute in accordance with the rules
of international law relating to the conservation of living marine resources.
3.
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PART 8
NON-PARTIES
Article 23
Non-Parties to this Agreement
1.
Parties shall encourage non-Parties to this Agreement to become Parties thereto
and/or to adopt laws and regulations and implement measures consistent with its
provisions.
2.
Parties shall take fair, non-discriminatory and transparent measures consistent
with this Agreement and other applicable international law to deter the activities of nonParties which undermine the effective implementation of this Agreement.

PART 9
MONITORING, REVIEW AND ASSESSMENT
Article 24
Monitoring, review and assessment
1.
Parties shall, within the framework of FAO and its relevant bodies, ensure the
regular and systematic monitoring and review of the implementation of this Agreement as
well as the assessment of progress made towards achieving its objective.
2.
Four years after the entry into force of this Agreement, FAO shall convene a
meeting of the Parties to review and assess the effectiveness of this Agreement in
achieving its objective. The Parties shall decide on further such meetings as necessary.

PART 10
FINAL PROVISIONS
Article 25
Signature
This Agreement shall be open for signature at FAO from the Twenty-second day of
November 2009 until the Twenty-first day of November 2010 by all States and regional
economic integration organizations.
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Article 26
Ratification, acceptance or approval
1.
This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the
signatories.
2.
Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the
Depositary.
Article 27
Accession
1.
After the period in which this Agreement is open for signature, it shall be open for
accession by any State or regional economic integration organization.
2.

Instruments of accession shall be deposited with the Depositary.
Article 28
Participation by Regional Economic Integration Organizations

1.
In cases where a regional economic integration organization that is an international
organization referred to in Annex IX, Article 1, of the Convention does not have
competence over all the matters governed by this Agreement, Annex IX to the
Convention shall apply mutatis mutandis to participation by such regional economic
integration organization in this Agreement, except that the following provisions of that
Annex shall not apply:
(a)

Article 2, first sentence; and

(b)

Article 3, paragraph 1.

2.
In cases where a regional economic integration organization that is an international
organization referred to in Annex IX, Article 1, of the Convention has competence over
all the matters governed by this Agreement, the following provisions shall apply to
participation by the regional economic integration organization in this Agreement:
(a)

at the time of signature or accession, such organization shall make a
declaration stating:
(i)

that it has competence over all the matters governed by this Agreement;
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(ii) that, for this reason, its member States shall not become States Parties,
except in respect of their territories for which the organization has no
responsibility; and
(iii) that it accepts the rights and obligations of States under this Agreement;
(b) participation of such an organization shall in no case confer any rights under
this Agreement on member States of the organization;
(c) in the event of a conflict between the obligations of such organization under
this Agreement and its obligations under the Agreement establishing the
organization or any acts relating to it, the obligations under this Agreement
shall prevail.
Article 29
Entry into force
1.
This Agreement shall enter into force thirty days after the date of deposit with the
Depositary of the twenty-fifth instrument of ratification, acceptance, approval or
accession in accordance with Article 26 or 27.
2.
For each signatory which ratifies, accepts or approves this Agreement after its entry
into force, this Agreement shall enter into force thirty days after the date of the deposit of
its instrument of ratification, acceptance or approval.
3.
For each State or regional economic integration organization which accedes to this
Agreement after its entry into force, this Agreement shall enter into force thirty days after
the date of the deposit of its instrument of accession.
4.
For the purposes of this Article, any instrument deposited by a regional economic
integration organization shall not be counted as additional to those deposited by its
Member States.
Article 30
Reservations and exceptions
No reservations or exceptions may be made to this Agreement.
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Article 31
Declarations and statements
Article 30 does not preclude a State or regional economic integration organization,
when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Agreement, from
making a declaration or statement, however phrased or named, with a view to, inter alia,
the harmonization of its laws and regulations with the provisions of this Agreement,
provided that such declaration or statement does not purport to exclude or to modify the
legal effect of the provisions of this Agreement in their application to that State or
regional economic integration organization.
Article 32
Provisional application
1.
This Agreement shall be applied provisionally by States or regional economic
integration organizations which consent to its provisional application by so notifying the
Depositary in writing. Such provisional application shall become effective from the date
of receipt of the notification.
2.
Provisional application by a State or regional economic integration organization
shall terminate upon the entry into force of this Agreement for that State or regional
economic integration organization or upon notification by that State or regional economic
integration organization to the Depositary in writing of its intention to terminate
provisional application.
Article 33
Amendments
1.
Any Party may propose amendments to this Agreement after the expiry of a period
of two years from the date of entry into force of this Agreement.
2.
Any proposed amendment to this Agreement shall be transmitted by written
communication to the Depositary along with a request for the convening of a meeting of
the Parties to consider it. The Depositary shall circulate to all Parties such communication
as well as all replies to the request received from Parties. Unless within six months from
the date of circulation of the communication one half of the Parties object to the request,
the Depositary shall convene a meeting of the Parties to consider the proposed
amendment.
3.
Subject to Article 34, any amendment to this Agreement shall only be adopted by
consensus of the Parties present at the meeting at which it is proposed for adoption.
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4.
Subject to Article 34, any amendment adopted by the meeting of the Parties shall
come into force among the Parties having ratified, accepted or approved it on the
ninetieth day after the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by
two-thirds of the Parties to this Agreement based on the number of Parties on the date of
adoption of the amendment. Thereafter the amendment shall enter into force for any other
Party on the ninetieth day after that Party deposits its instrument of ratification,
acceptance or approval of the amendment.
5.
For the purposes of this Article, an instrument deposited by a regional economic
integration organization shall not be counted as additional to those deposited by its
Member States.
Article 34
Annexes
1.
The Annexes form an integral part of this Agreement and a reference to this
Agreement shall constitute a reference to the Annexes.
2. An amendment to an Annex to this Agreement may be adopted by two-thirds of the
Parties to this Agreement present at a meeting where the proposed amendment to the
Annex is considered. Every effort shall however be made to reach agreement on any
amendment to an Annex by way of consensus. An amendment to an Annex shall be
incorporated in this Agreement and enter into force for those Parties that have expressed
their acceptance from the date on which the Depositary receives notification of
acceptance from one-third of the Parties to this Agreement, based on the number of
Parties on the date of adoption of the amendment. The amendment shall thereafter enter
into force for each remaining Party upon receipt by the Depositary of its acceptance.
Article 35
Withdrawal
Any Party may withdraw from this Agreement at any time after the expiry of one
year from the date upon which the Agreement entered into force with respect to that
Party, by giving written notice of such withdrawal to the Depositary. Withdrawal shall
become effective one year after receipt of the notice of withdrawal by the Depositary.
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Article 36
The Depositary
The Director-General of FAO shall be the Depositary of this Agreement. The
Depositary shall:
(a)

transmit certified copies of this Agreement to each signatory and Party;

(b)

register this Agreement, upon its entry into force, with the Secretariat of the
United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United
Nations;

(c)

promptly inform each signatory and Party to this Agreement of all:
(i)

signatures and instruments of ratification, acceptance, approval and
accession deposited under Articles 25, 26 and 27;

(ii) the date of entry into force of this Agreement in accordance with
Article 29;
(iii) proposals for amendment to this Agreement and their adoption and entry
into force in accordance with Article 33;
(iv) proposals for amendment to the Annexes and their adoption and entry
into force in accordance with Article 34; and
(v) withdrawals from this Agreement in accordance with Article 35.
Article 37
Authentic texts
The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Agreement are
equally authentic.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized,
have signed this Agreement.
DONE in Rome on this Twenty-second day of November, 2009.
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ANNEX A
Information to be provided in advance by vessels requesting port entry

1. Intended port of call
2. Port State
3. Estimated date and time of arrival
4. Purpose(s)
5. Port and date of last port call
6. Name of the vessel
7. Flag State
8. Type of vessel
9. International Radio Call Sign
10. Vessel contact information
11. Vessel owner(s)
12. Certificate of registry ID
13. IMO ship ID, if available
14. External ID, if available
15. RFMO ID, if applicable
No

16. VMS

Yes: National
Length

17. Vessel dimensions

Yes: RFMO(s)
Beam

Type:
Draft

18. Vessel master name and nationality
19. Relevant fishing authorization(s)
Identifier

Issued by

Validity

Fishing
area(s)

Species

Gear

20. Relevant transshipment authorization(s)
Identifier

Issued by

Validity

Identifier

Issued by

Validity

21. Transshipment information concerning donor vessels
Date

Location

Name

Flag State

ID
number

Species
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Product
form

Catch
area

Quantity

22. Total catch onboard
Species

Product form

23. Catch to be offloaded
Catch area

Quantity
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Quantity

ANNEX B
Port State inspection procedures
Inspectors shall:
a)

verify, to the extent possible, that the vessel identification documentation onboard
and information relating to the owner of the vessel is true, complete and correct,
including through appropriate contacts with the flag State or international records of
vessels if necessary;

b)

verify that the vessel’s flag and markings (e.g. name, external registration number,
International Maritime Organization (IMO) ship identification number, international
radio call sign and other markings, main dimensions) are consistent with information
contained in the documentation;

c)

verify, to the extent possible, that the authorizations for fishing and fishing related
activities are true, complete, correct and consistent with the information provided in
accordance with Annex A;

d)

review all other relevant documentation and records held onboard, including, to the
extent possible, those in electronic format and vessel monitoring system (VMS) data
from the flag State or relevant regional fisheries management organizations
(RFMOs). Relevant documentation may include logbooks, catch, transshipment and
trade documents, crew lists, stowage plans and drawings, descriptions of fish holds,
and documents required pursuant to the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora;

e)

examine, to the extent possible, all relevant fishing gear onboard, including any gear
stowed out of sight as well as related devices, and to the extent possible, verify that
they are in conformity with the conditions of the authorizations. The fishing gear
shall, to the extent possible, also be checked to ensure that features such as the mesh
and twine size, devices and attachments, dimensions and configuration of nets, pots,
dredges, hook sizes and numbers are in conformity with applicable regulations and
that the markings correspond to those authorized for the vessel;

f)

determine, to the extent possible, whether the fish on board was harvested in
accordance with the applicable authorizations;

g)

examine the fish, including by sampling, to determine its quantity and composition.
In doing so, inspectors may open containers where the fish has been pre-packed and
move the catch or containers to ascertain the integrity of fish holds. Such
examination may include inspections of product type and determination of nominal
weight;
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h)

evaluate whether there is clear evidence for believing that a vessel has engaged in
IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing;

i)

provide the master of the vessel with the report containing the result of the
inspection, including possible measures that could be taken, to be signed by the
inspector and the master. The master’s signature on the report shall serve only as
acknowledgment of the receipt of a copy of the report. The master shall be given the
opportunity to add any comments or objection to the report, and, as appropriate, to
contact the relevant authorities of the flag State in particular where the master has
serious difficulties in understanding the content of the report. A copy of the report
shall be provided to the master; and

j)

arrange, where necessary and possible, for translation of relevant documentation.
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ANNEX C
Report of the results of the inspection

1. Inspection report no

2. Port State

3. Inspecting authority
4. Name of principal inspector

ID

5. Port of inspection
YYYY

6. Commencement of inspection

YYYY

7. Completion of inspection

LAN

TRX

DD

HH

MM

DD

HH

Yes

8. Advanced notification received
9. Purpose(s)

MM

PRO

No

OTH (specify)
YYYY

10. Port and State and date
of last port call

MM

DD

11. Vessel name
12. Flag State
13. Type of vessel
14. International Radio Call Sign
15. Certificate of registry ID
16. IMO ship ID, if available
17. External ID , if available
18. Port of registry
19. Vessel owner(s)
20. Vessel beneficial owner(s), if
known and different from vessel
owner
21. Vessel operator(s), if different
from vessel owner
22. Vessel master name and nationality
23. Fishing master name and nationality
24. Vessel agent
25. VMS

No

Yes: National

Yes: RFMOs

Type:

26. Status in RFMO areas where fishing or fishing related activities have been
undertaken, including any IUU vessel listing
Vessel identifier

RFMO

Flag State
status

Vessel on authorized
vessel list

28
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Vessel on IUU
vessel list

27. Relevant fishing authorization(s)
Identifier

Issued by

Validity

Fishing area(s)

Species

Gear

28. Relevant transshipment authorization(s)
Identifier

Issued by

Validity

Identifier

Issued by

Validity

29. Transshipment information concerning donor vessels
Name

Flag State

ID no.

Species

Product
form

Catch
area(s)

Quantity

30. Evaluation of offloaded catch (quantity)
Species

Product
form

Catch
area(s)

Quantity
declared

Quantity
offloaded

Difference between quantity
declared and quantity
determined, if any

Quantity
retained

Difference between quantity
declared and quantity
determined, if any

31. Catch retained onboard (quantity)
Species

Product
form

Catch
area(s)

Quantity
declared

32. Examination of logbook(s) and other
documentation

Yes

No

Comments

33. Compliance with applicable catch
documentation scheme(s)

Yes

No

Comments

34. Compliance with applicable trade
information scheme(s)

Yes

No

Comments

35. Type of gear used
36. Gear examined in
accordance with paragraph)e)
of Annex B

Yes

No

Comments

37. Findings by inspector(s)

38. Apparent
instrument(s)

infringement(s)

noted

including

29
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reference

to

relevant

legal

39. Comments by the master

40. Action taken

41. Master’s signature

42. Inspector’s signature
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ANNEX D
Information systems on port State measures
In implementing this Agreement, each Party shall:
a)

seek to establish computerized communication in accordance with Article 16;

b)

establish, to the extent possible, websites to publicize the list of ports designated in
accordance with Article 7 and the actions taken in accordance with the relevant provisions
of this Agreement;

c)

identify, to the greatest extent possible, each inspection report by a unique reference
number starting with 3-alpha code of the port State and identification of the issuing
agency;

d)

utilize, to the extent possible, the international coding system below in Annexes A and C
and translate any other coding system into the international system.
countries/territories:

ISO-3166 3-alpha Country Code

species:

ASFIS 3-alpha code (known as FAO 3-alpha code)

vessel types:

ISSCFV code (known as FAO alpha code)

gear types:

ISSCFG code (known as FAO alpha code)
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ANNEX E
Guidelines for the training of inspectors
Elements of a training programme for port State inspectors should include at least the following
areas:
1.

Ethics;

2.

Health, safety and security issues;

3.

Applicable national laws and regulations, areas of competence and conservation and
management measures of relevant RFMOs, and applicable international law;

4.

Collection, evaluation and preservation of evidence;

5.

General inspection procedures such as report writing and interview techniques;

6.

Analysis of information, such as logbooks, electronic documentation and vessel history
(name, ownership and flag State), required for the validation of information given by the
master of the vessel;

7.

Vessel boarding and inspection, including hold inspections and calculation of vessel hold
volumes;

8.

Verification and validation of information related to landings, transshipments, processing
and fish remaining onboard, including utilizing conversion factors for the various species
and products;

9.

Identification of fish species, and the measurement of length and other biological
parameters;

10.

Identification of vessels and gear, and techniques for the inspection and measurement of
gear;

11.

Equipment and operation of VMS and other electronic tracking systems; and

12.

Actions to be taken following an inspection.
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CERTIFIED TRUE COPY of the English version of the Agreement on Port State Measures to
Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing which was approved on
22 November 2009 at the Thirty-sixth Session of the FAO Conference. In accordance with the
provisions of paragraph 7 of Article XIV of the FAO Constitution, this has been certified by the
Director-General of the Organization and the Chairperson of the Conference.

Jacques Diouf
Director-General
Food and Agriculture Organization of
the United Nations

Kathleen Merrigan
Chairperson of the Conference
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/27
بان�ضمـام �سلطـنة عمـان �إلـى االتفاقيـة امل�شرتكـة
ب�ش�أن �أمان الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك و�أمان الت�صرف فـي النفايات امل�شعة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وعلى االتفاقيــة امل�شرتك ـ ــة ب�شـ ـ�أن �أمـ ــان الت�صــرف فـي الوق ـ ــود امل�ستهلك و�أمـ ـ ــان الت�صـ ــرف
فـي النفايات امل�شعة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل االتفاقية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثائق االن�ضمام �إىل االتفاقية وفقا لأحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :من جمادى الثانية �سنة 1434هـ
املـوافــــق  28 :من ابـريــــــــــــــــــــل �سنة 2013م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1011
ال�صادرة فـي 2013/5/5م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

اتفاقيـــة م�شرتكـــة
ب�ش�أن �أمان الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك
و�أمــان الت�صــرف فــي النفايـــات امل�شعـــة
الديباجـــة
الف�صل الأول
الأهداف والتعاريف ونطاق التطبيق
املادة (  ) 1الأهداف .
املادة (  ) 2التعاريف .
املادة (  ) 3نطاق التطبيق .
الف�صل الثاين
�أمان الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك
املادة (  ) 4متطلبات الأمان العامة .
املادة (  ) 5املرافق القائمة .
املادة (  ) 6اختيار مواقع املرافق املقرتحة .
املادة (  ) 7ت�صميم املرافق وت�شييدها .
املادة (  ) 8تقييم �أمان املرافق .
املادة (  ) 9ت�شغيل املرافق .
املادة (  ) 10التخل�ص من الوقود امل�ستهلك .
الف�صل الثالث
�أمان الت�صرف فـي النفايات امل�شعة
املادة (  ) 11متطلبات الأمان العامة .
املادة (  ) 12املرافق القائمة واملمار�سات ال�سابقة .
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املادة (  ) 13اختيار مواقع املرافق املقرتحة .
املادة (  ) 14ت�صميم املرافق وت�شييدها .
املادة (  ) 15تقييم �أمان املرافق .
املادة (  ) 16ت�شغيل املرافق .
املادة (  ) 17التدابري امل�ؤ�س�سية بعد الإغالق .
الف�صل الرابع
�أحكام الأمان العامة
املادة (  ) 18تدابري التنفيذ .
املادة (  ) 19الإطار الت�شريعي والرقابي .
املادة (  ) 20الهيئة الرقابية .
املادة (  ) 21م�س�ؤولية حامل الرخ�صة .
املادة (  ) 22املوارد الب�شرية واملالية .
املادة ( � ) 23ضمان اجلودة .
املادة (  ) 24الوقاية من الإ�شعاعات �أثناء الت�شغيل .
املادة (  ) 25الت�أهب للطوارئ .
املادة (  ) 26الإيقاف النهائي للت�شغيل .
الف�صل اخلام�س
�أحكـــام متنوعـــة
املادة (  ) 27النقل عرب احلدود .
املادة (  ) 28امل�صادر املختومة املهملة .
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الف�صل ال�ساد�س
اجتماعات الأطراف املتعاقدة
املادة (  ) 29االجتماع التح�ضريي .
املادة (  ) 30االجتماعات اال�ستعرا�ضية .
املادة (  ) 31االجتماعات اال�ستثنائية .
املادة ( � ) 32إعداد التقارير .
املادة (  ) 33احل�ضور .
املادة (  ) 34التقارير املوجزة .
املادة (  ) 35اللغات .
املادة (  ) 36ال�سرية .
املادة (  ) 37الأمانة .
الف�صل ال�سابع
الأحكام اخلتامية و�أحكام �أخرى
املادة (  ) 38حل اخلالفات .
املادة (  ) 39التوقيع والت�صديق والقبول واملوافقة واالن�ضمام .
املادة ( � ) 40سريان املفعول .
املادة ( � ) 41إدخال تعديالت على االتفاقية .
املادة (  ) 42النق�ض .
املادة (  ) 43الوديع .
املادة (  ) 44الن�صو�ص الأ�صلية .
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الديباجـــة
�إن الأطراف املتعاقدة :
� - 1إذ ت ــدرك �أن ت�شغـيل املفاعـ ــالت النوويـة يولــد وق ــودا م�ستهلكـا ونفايـات م�شع ــة
و�أن ثمة تطبيقات �أخرى للتكنولوجيات النووية تولد �أي�ضا نفايات م�شعة ،
 - 2و�إذ ت ــدرك �أن �أهـ ــداف الأمـ ــان نف�سهـا تنطبــق على الت�صرف فـي كــل من الوقـود
امل�ستهلك والنفايات امل�شعة ،
 - 3و�إذ ت�ؤك ــد من جدي ــد الأهمي ــة التي ميثلهــا للمجتم ــع الدول ــي �ضمــان تخطيط
وتنفـيذ ممار�سات �سليمة تكفل �أمان الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك والنفايات
امل�شعة ،
 - 4و�إذ ت ــدرك �أهمي ــة �إع ــالم اجلمهــور بالق�ضايا املتعلقة ب�أمان الت�صرف فـي الوقود
امل�ستهلك والنفايات امل�شعة ،
 - 5ورغبة منها فـي ن�شر ثقافة �أمان نووي فعالة على نطاق العامل ،
 - 6و�إذ ت�ؤكد من جديد �أن امل�س�ؤولية النهائية عن �ضمان �أمان الت�صرف فـي الوقود
امل�ستهلك والنفايات امل�شعة تقع على عاتق الدولة ،
 - 7و�إذ تدرك �أن حتديد �سيا�سة لدورة الوقود يعود �إىل الدولة  ،حيث تعتــرب بعــ�ض
الدول الوقود امل�ستهلك موردا قيما ميكن �إعادة معاجلته  ،ويختار البع�ض الآخر
التخل�ص منه ،
 - 8و�إذ تــدرك �أنــه ينبغــي الت�صـرف فـي الوق ــود امل�ستهلك والنفايــات امل�شعــة امل�ستثنـاة
من هذه االتفاقية  ،ب�سبب كونها داخل برامج ع�سكرية �أو دفاعية  ،على نحو يتفق
مع الأهداف املذكورة فـي هذه االتفاقية ،
 - 9و�إذ ت�ؤكد على �أهمية التعاون الدويل فـي تعزيز �أمان الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك
والنفايــات امل�شعــة من خــالل الآلي ــات الثنائي ــة واملتعـ ــددة الأطــراف  ،ومن خــالل
هذه االتفاقية التحفـيزية ،
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 -10و�إذ ت�أخذ فـي االعتبار احتياجات البلدان النامية  ،وخا�صة �أقل البلدان منوا ،
والدول التي متر اقت�صاداتها مبرحلة انتقالية  ،واحلاجة �إىل ت�سهيل الآليات
القائمة للم�ساعدة فـي الوفاء بحقوقها والتزاماتها املحددة فـي هذه االتفاقية
التحفـيزية ،
 -11واقتناعا منها ب�أنه ينبغي التخل�ص من النفايات امل�شعة  -بالقدر الذي يتوافق
مع �أمان الت�صرف فـي هذه املواد  -فـي الدولة التي تولدت فـيها  ،مع االعرتاف
ب�أنه يجوز فـي �أحوال معينة تعزيز �أمان وفعالية الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك
والنفايات امل�شعة عن طريق عقد اتفاقات فـيما بني الأطراف املتعاقدة ال�ستخدام
املرافق القائمة لدى �أحد الأطراف ل�صالح الأطراف الأخرى  ،وبخا�صة حيثما
تن�ش أ� النفايات من م�شاريع م�شرتكة ،
 -12و�إذ ت ــدرك �أن لأي دول ــة احلــق ف ــي حظـ ــر ا�ستيــراد الوق ـ ــود امل�ستهــلك الأجنبــي
والنفايات امل�شعة الأجنبية فـي �أرا�ضيها ،
 -13و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها اتفاقية الأمان النووي ( ، )1994واتفاقية التبليغ املبكر
عن وقوع حادث نووي ( ، )1986واتفاقية تقدمي امل�ساعدة فـي حالة وقوع حادث
نووي �أو طارئ �إ�شعاعي ( ، )1986واتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ()1980
واالتفاقية املتعلقة مبنع التلوث البحري الناجم عن �إغراق النفايات واملواد
الأخرى ب�صيغتها املعدلة ( )1994و�سائر ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة ،
 -14و�إذ ت�ضــع فـي اعتبارهــا املبادئ الواردة فـي " معايـري الأمــان الأ�سا�سيــة الدولي ــة
املتعلقة بالوقاية من الإ�شعاعات امل�ؤينة وب�أمان امل�صادر الإ�شعاعية " (، )1996
امل�شرتكة بني الوكاالت  ،وفـي �أ�سا�سيات الأمان التي و�ضعتها الوكالة الدولية
للطاقــة الذري ــة املعنون ــة " مب ــادئ الت�صــرف ف ــي النفاي ــات امل�شعـ ــة " (، )1995
وفـي املعايري الدولية القائمة فـيما يت�صل ب�أمان نقل املواد امل�شعة ،
 -15و�إذ ت�شيــر �إىل الف�ص ــل ( )22من جدول �أعم ــال القـرن  21ال ــذي اعتمده فـي 1992
م�ؤمتر الأمم املتحدة للبيئة والتنمية فـي ريو دي جانريو  ،الذي ي�ؤكد من جديد
الأهمية الق�صوى للت�صرف فـي النفايات امل�شعة على نحو م�أمون و�سليم بيئيا ،
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 - 16و�إذ تدرك �أن من امل�ست�صوب توطيد نظام املراقبة الدولية الذي يطبق على وجه
التحديـد على املــواد امل�شعـة على النحـو امل�شـار �إليـه فـي الفقــرة " "3من امل ــادة ()1
من اتفاقي ــة بازل ب�ش�أن مراقبة عمليات النقل العابرة للحـدود للنفايات اخلطرة
والتخل�ص منها (، )1989
قد اتفقت على ما يلي :
الف�صل الأول
الأهداف والتعاريف ونطاق التطبيق
املــادة ( ) 1
الأهــداف
تتمثل �أهداف هذه االتفاقية فـيما يلي :
 - 1بلوغ م�ستوى عال من الأمان على نطاق العامل فـي الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك
والنفايـ ــات امل�شعـ ــة  ،واحلفـ ــاظ على ذلك امل�ستــوى  ،من خالل تعزيــز التدابيــر
الوطنية والتعاون الدويل على نحو ي�شمـل  -عند االقت�ضــاء  -التعــاون التقنـي
فـيما يت�صل بالأمان ،
� - 2ضمـ ــان وجود دفاعــات فعالــة فـي جميع مراحل الت�صرف فـي الوق ــود امل�ستهــلك
والنفايــات امل�شعــة � ،ضــد الأخط ــار املحتمل ــة  ،حلماي ــة الأفــراد واملجتمع والبيئــة
من الآثار ال�ضارة للإ�شعاعات امل�ؤينة  ،الآن وفـي امل�ستقبل  ،على نحو يلبي احتياجات
وتطلعـ ــات اجلي ــل احلا�ض ــر دون امل�ســا�س بقــدرة الأجيـ ــال القادمـ ـ ــة علــى تلبيـ ـ ــة
احتياجاتها وتطلعاتها ،
 - 3احليلولة دون وقوع حوادث ذات عواق ــب �إ�شعاعيــة  ،وتخفـي ــف حدة هذه العواقــب
فـي حالــة وقوعها �أثناء �أي مرحلــة من مراحــل الت�صــرف فـي الوقود امل�ستهلك
والنفايات امل�شعة .
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املــادة ( ) 2
التعاريــف
لأغرا�ض هذه االتفاقية :
أ�  -يعني " الإغالق " �إمتام جميع العمليات فـي وقت ما بعد و�ضع الوقود امل�ستهلك
�أو النفايات امل�شعة فـي مرفق للتخل�ص منها  .وي�شمل ذلك الأعمال الهند�سية
النهائيــة والأعمــال الأخــرى الالزمــة جلعــل املرفــق فـي حالــة م�أمونــة فـي الأجــل
الطويل ،
ب  -يعني " وقف الت�شغيل نهائيا " جميع اخلطوات التي ت�ؤدي �إىل �إعفاء مرفق نووي ،
ليـ�س مرفقا للتخل�ص  ،من التحكم الرقابي  .وت�شمل هذه اخلطوات عمليات
�إزالة التلوث والتفكيك ،
ج  -تعني " الت�صريفات " انطالقات مقررة وحمكومة فـي البيئة  ،كممار�سة م�شروعة ،
فـي حــدود ترخــ�ص بهــا الهيئـ ــة الرقابيــة  ،مل ـ ــواد م�شعــة �سائل ــة �أو غازيـ ــة تن�ش ـ�أ
من مرافق نووية خا�ضعة للرقابة �أثناء الت�شغيل املعتاد ،
د  -يعني " التخل�ص " و�ضع الوقود امل�ستهلك �أو النفايات امل�شعة فـي مرفق منا�سب
بنية عدم ا�سرتجاعها ،
هـ  -تعنــي " الرخ�ص ــة " �أي ترخيــ�ص �أو �إذن �أو �شهــادة ت�صـدر عن الهيئــة الرقابيــة
لال�ضطالع ب�أي ن�شاط يت�صل بالت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك �أو النفايات امل�شعة ،
و  -يعني " املرفق النووي " مرفقا مدنيا مع ما يرتبط به من �أرا�ض ومبان ومعدات
يجري فـيها �إنتاج مواد م�شعة �أو معاجلتها �أو ا�ستخدامها �أو مناولتها �أو تخزينها
�أو التخل�ص منها على نطاق ي�ستلزم مراعاة الأمان ،
ز  -يعني " عمر الت�شغيل " الفرتة التي ي�ستخدم فـيها مرفق للت�صرف فـي الوقود
امل�ستهلك �أو النفايات امل�شعة للغر�ض املق�صود منه  .وفـي حالة مرفق التخل�ص ،
تب ــد�أ هــذه الفت ــرة عنــد و�ض ــع الوقـ ــود امل�ستهـ ــلك �أو النفاي ــات امل�شعـ ــة لأول م ــرة
ف ــي املرفق وتنتهي لدى �إغالقه ،
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ح  -تعني " النفايات امل�شعة " مادة م�شعة فـي �شكل غاز �أو �سائل �أو �صلب مل تعد
هناك نية ال�ستخدامها من جانب الطرف املتعاقد �أو من جانب �شخ�ص طبيعي
�أو قانوين يقبل الطرف املتعاقد قراره  ،وتخ�ضع  -باعتبارها نفايات م�شعة -
لإ�شراف هيئة رقابية �ضمن الإطار الت�شريعي والرقابي للطرف املتعاقد ،
ط  -يع ــني " الت�ص ــرف ف ــي النفاي ـ ــات امل�شعـ ـ ــة " جميـ ــع الأن�شط ـ ــة  ،املت�صل ـ ــة مبناول ـ ــة
النفايات امل�شعة �أو معاجلتها التح�ضريية � ،أو معاجلتها � ،أو تكييفها � ،أو تخزينها
�أو التخل�ص منها  ،مبا فـي ذلك �أن�شطة وقف الت�شغيل نهائيا با�ستثناء نقلها خارج
املوقع  .وقد يت�ضمن �أي�ضا الت�صريفات ،
ي  -يعني " مرفق الت�صرف فـي النفايات امل�شعة " �أي مرفق �أو من�ش�أة يكون غر�ضهما
الأ�سا�سي الت�صرف فـي النفايات امل�شعة  ،مبا فـي ذلك �أي مرفق نووي يجري وقف
ت�شغيلـ ــه نهائي ــا �شريطــة �أن يكــون الطــرف املتعاقـ ــد قد عين ــه مرفقــا للت�ص ــرف
فـي النفايات امل�شعة ،
ك  -تعني " الهيئ ــة الرقابي ــة " �أي هيئ ــة �أو هيئــات خولهــا الطرف املتعاق ــد ال�سلطــة
القانونيـ ــة لرقابـ ــة �أي جان ــب من جوان ــب �أم ــان الت�صرف فـي الوقـ ــود امل�ستهــلك
�أو النفايات امل�شعة  ،مبا فـي ذلك �إ�صدار الرخ�ص ،
ل  -تعن ــي " �إعادة املعاجلة " �أية معاجل ــة �أو عملي ــة الغر�ض منهــا ا�ستخــال�ص نظائ ــر
م�شعة من وقود م�ستهلك لإعادة ا�ستخدامها ،
م  -يعني " امل�صدر املختوم " مادة م�شعة ختمت ب�صفة دائمة فـي كب�سولة �أو ربطت
ب�إحكام وفـي �شكل �صلب  ،با�ستثناء عنا�صر وقود املفاعالت ،
ن  -يعنــي " الوق ــود امل�ستهــلك " الوقــود النـ ــووي الذي تــم ت�شعيعــه فـي قلــب مفاعـ ــل
و�أخرج منه نهائيا ،
�س  -يعن ـ ــي " الت�صـ ــرف فـي الوق ـ ــود امل�ستهلك " جمي ـ ــع الأن�شط ـ ــة املت�صلـ ــة مبناولـ ــة
�أو تخزين الوقود امل�ستهلك  ،با�ستثناء نقله خارج املوقع  .وقد يت�ضمن �أي�ضا
الت�صريفات ،
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ع  -يعني " مرف ــق الت�صــرف فـي الوقــود امل�سته ــلك " �أي مرفــق �أو من�شـ ـ�أة غر�ضهم ــا
الأ�سا�سي الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك ،
ف  -تعنــي " دول ــة املق�صــد " دولة من املخطط تنفـيذ � -أو يجري تنفـيذ  -عملية نقل
عابرة للحدود �إليها ،
�ص  -تعنـي " دولة املن�شـ ـ�أ " دولة من املخطــط تنفـيــذ � -أو يجــري تنفـيذ  -عملي ــة نق ــل
عابرة للحدود منها ،
ق  -تعني " دولـة العبــور " �أي دولة  ،بخـالف دولة املن�ش�أ �أو دولة املقـ�صد  ،من املخطط
تنفـيذ � -أو يجري تنفـيذ  -عملية نقل عابرة للحدود عرب �أرا�ضيها ،
ر  -يعني " التخزين " االحتفاظ بوقود م�ستهلك �أو نفايات م�شعة فـي مرفق يكفل
احتواءها  ،بنية ا�سرتجاعها ،
�ش  -يعني " النقل عرب احلدود " �أي �شحن لوقود م�ستهلك �أو نفايات م�شعة من دولة
من�ش أ� �إىل دولة مق�صد .
املــادة ( ) 3
نطـــاق التطبيـــق
 - 1تنطبق هذه االتفاقي ــة على �أم ــان الت�صــرف فـي الوق ــود امل�ستهلك عندما يكــون الوقود
امل�ستهـلك ناجمــا عن ت�شغي ــل مفاع ــالت نووي ــة مدني ــة  .أ�م ــا الوق ــود امل�ستهــلك املوجــود
فـي مراف ــق �إعـ ــادة املعاجلــة �ضمن ن�شــاط خمتــ�ص ب�إعــادة املعاجلــة فهــو غيــر م�شم ــول
فـي نطاق هذه االتفاقية ما مل يعلن الطرف املتعاقد �أن �إعادة املعاجلة تندرج �ضمن
الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك .
 - 2تنطبــق هذه االتفاقي ــة �أي�ضا على �أم ــان الت�ص ــرف ف ــي النفايــات امل�شع ــة عندم ـ ــا تكــون
النفاي ــات امل�شع ــة ناجت ـ ــة ع ــن تطبيقـ ــات مدنيـ ـ ــة  .غي ـ ــر �أن ه ــذه االتفاقي ــة ال تنطب ــق
على النفايات التي ال حتتوي �إال على مواد م�شعة طبيعية ولي�ست نا�شئة من دورة الوقود
النووي  ،ما مل ت�شكل م�صدرا خمتوما مهمال �أو يعلن الطرف املتعاقد �أنها نفايات
م�شعة لأغرا�ض هذه االتفاقية .
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 - 3ال تنطبق هذه االتفاقي ــة على �أمــان الت�صرف فـي الوقــود امل�ستهــلك �أو النفايات امل�شعة
الناجتة فـي �إطار برامج ع�سكرية �أو دفاعية  ،ما مل يعلن الطرف املتعاقد �أنها وقود
م�ستهـلك �أو نفاي ــات م�شعـ ــة لأغ ــرا�ض هــذه االتفاقي ــة  .غيــر �أن ه ــذه االتفاقيـة تنطبق
على �أمـان الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك والنفايات امل�شعة الناجتة من برامج ع�سكرية
�أو دفاعية متى وعندما تنقل هذه املواد ب�صورة نهائية �إىل برامج مدنية بحتة والت�صرف
فـيها فـي �إطار هذه الربامج .
 - 4تنطبــق ه ــذه االتفاقي ــة �أي�ضــا على الت�صريفــات علــى النحــو املن�صــو�ص عليـه فــي امل ـ ــواد
( . ) 26 ، 24 ، 14 ، 11 ، 7 ، 4
الف�صل الثاين
�أمان الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك
املــادة ( ) 4
متطلبات الأمان العامة
يتخــذ كل طـرف متعاقــد اخلطــوات املنا�سبــة التي تكفل حماية الأفراد واملجتمع والبيئة
من املخاطر الإ�شعاعية حماية وافـية فـي جميع مراحل الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك .
ويتخذ كل طرف متعاقد  ،لدى القيام بذلك  ،اخلطوات املنا�سبة التي تكفل ما يلي :
 - 1الت�صدي على نحو واف مل�س�ألة احلرجية و�إزالة احلرارة املتخلفة املتولدة �أثناء
الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك ،
 - 2الإبق ــاء علــى م�ستـ ــوى توليـد النفايــات امل�شع ــة املرتبطـ ــة بالت�صرف فـي الوقــود
امل�ستهلك عند �أدنى حد ممكن من الناحية العملية  ،مبا يتفق مع نوع ال�سيا�سة
املتبعة فـي دورة الوقود ،
 - 3مراعاة الرتابط فـيما بني �شتى خطوات الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك ،
 - 4توفـري حماية فعالة للأفراد واملجتمع والبيئة  ،عن طريق تطبيق �أ�ساليب وقائية
منا�سبة على امل�ستوى الوطني وبال�صورة التي تقرها الهيئة الرقابية  ،فـي �إطار
ت�شريعها الوطني الذي يويل االعتبار الواجب للقواعد واملعايري التي حتظى
ب�إقرار دويل ،
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 - 5مراعاة املخاطر البيولوجية والكيميائية وغريها من املخاطر التي قد ترتبط
بالت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك ،
 - 6ال�سعـ ــي من �أج ـ ــل جتنـ ــب الإج ــراءات التــي حتـ ــدث ت�أثيـ ــرات ميكــن التنبـ ـ ـ�ؤ بهــا
على نحو معقول على الأجيال املقبلة تتجاوز الت�أثريات امل�سموح بها بالن�سبة
للجيل احلا�ضر ،
 - 7العمل من �أجل جتنب فر�ض �أعباء باهظة على الأجيال املقبلة .
املــادة ( ) 5
املرافـــق القائمـــة
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة ال�ستعرا�ض �أمان �أي مرفق للت�صرف فـي الوقود
امل�ستهلك يكون قائما عند بدء نفاذ االتفاقية بالن�سبة لذلك الطرف املتعاقد  ،و�ضمان
�إجراء جميع التح�سينات العملية املعقولة � -إذا اقت�ضت ال�ضرورة  -لتح�سني درجة �أمان
هذا املرفق .
املــادة ( ) 6
اختيار مواقع املرافق املقرتحة
 - 1يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل و�ضع وتنفـيذ �إجراءات لتحقيق
ما يلي بالن�سبة لأي مرفق مقرتح للت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك :
 - 1تقييم جميع العوامل ذات ال�صلة املتعلقة باملوقع  ،والتي يرجح �أن ت�ؤثر على �أمان
هذا املرفق خالل عمره الت�شغيلي ،
 - 2تقييم ما يرجح �أن يرتتب على هذا املرفق من ت�أثري على �أمان الأفراد واملجتمع
والبيئة ،
 - 3توفـري املعلومات املتعلقة ب�أمان املرفق لأفراد اجلمهور ،
 - 4الت�شاور مع الأطراف املتعاقدة املجاورة للمرفق  ،بقدر احتمال ت�أثرها بذلك املرفق ،
وتزويدها  ،بناء على طلبها  ،بالبيانات العامة املتعلقة باملرفق لتمكينها من تقييم
الت�أثري املرجح للمرفق من حيث الأمان على �أرا�ضيها .
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 - 2يتخذ كل طرف متعاقد  ،لدى القيام بذلك  ،اخلطوات املنا�سبة التي تكفل �أال ترتتب
على هذه املرافق ت�أثريات غري مقبولة على �أطراف متعاقدة �أخرى عن طريق اختيار
مواقعها وفقا ملتطلبات الأمان العامة الواردة فـي املادة (. )4
املــادة ( ) 7
ت�صميم املرافق وت�شييدها
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل ما يلي :
� - 1أن يوفر ت�صميم وت�شييــد مرفــق الت�صــرف فـي الوقود امل�ستهلك تدابري منا�سبة
للحد من الت�أثريات الإ�شعاعية التي ميكن �أن يتعر�ض لها الأفراد واملجتمع
والبيئة  ،مبا فـي ذلك الت�أثريات التي ترتتب على الت�صريفات �أو االنطالقات
غري املحكومة ،
� - 2أن ت�ؤخــذ ف ــي االعتبــار  -فـي مرحلــة الت�صمي ــم  -اخلطـ ــط النظريـ ــة  ،وح�ســب
االقت�ضاء الرتتيبات التقنية  ،لوقف ت�شغيل مرفق الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك
نهائيا ،
� - 3أن تك ـ ــون التكنولوجي ـ ــات امل�ستخدم ـ ــة ف ـ ــي ت�صمي ـ ــم وت�شيي ـ ــد مرف ـ ــق الت�صـرف
فـي الوقود امل�ستهلك مدعمة باخلربة �أو االختبار �أو التحليل .
املــادة ( ) 8
تقييــم �أمــان املرافــق
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل ما يلي :
� - 1أن يجــرى  ،قبل ت�شيي ــد مرفق الت�صــرف فـي الوق ــود امل�سته ــلك  ،تقييم منهجي
للأمان وتقييم بيئي يتنا�سبان مع املخاطر التي ميثلها املرفق ويغطيان عمره
الت�شغيلي ،
� - 2أن تع ــد  ،قبل ت�شغيــل مرفــق الت�صــرف فـي الوق ــود امل�سته ــلك � ،صيــغ م�ستوفـ ــاة
ومف�صلة لتقييم الأمان وللتقييم البيئي عندما يكون ذلك �ضروريا لتكملة
التقييمني امل�شار �إليهما فـي الفقرة ". "1
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املــادة ( ) 9
ت�شغيـــل املرافـــق
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل ما يلي :
� - 1أن ت�ستنــد رخ�ص ــة ت�شغي ــل مرف ــق الت�ص ــرف فـي الوق ــود امل�ستهلك �إىل تقييمات
منا�سبة على النحو املحدد فـي املادة ( )8وتكون م�شروطة با�ستكمال برنامج �إعداد
للت�شغيل يثبت �أن املرفق ي�ستوفـي  ،على النحو امل�شيد به  ،متطلبات الت�صميم
والأمان ،
� - 2أن تعرف وتنقح عند ال�ضرورة حدود و�شروط الت�شغيل امل�ستخل�صة من االختبارات
واخلربة الت�شغيلية والتقييمات  ،على النحو املحدد فـي املادة (، )8
� - 3أن يجري ت�شغيل مرفق الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك و�صيانته ور�صده وتفتي�شه
واختباره وفقا للإجراءات املعتمدة ،
� - 4أن يتوافر الدعم الهند�سـي والتقن ــي فـي جمي ــع املجــاالت املت�صلــة بالأمان طوال
عمر ت�شغيل مرفق الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك ،
� - 5أن يبل ــغ حامـ ــل الرخ�صـ ــة الهيئ ـ ــة الرقابي ــة باحلادثــات املهمــة بالن�سبــة للأمــان
فـي حينها ،
� - 6أن تو�ضع برامج لتجميع اخلربة الت�شغيلية ذات ال�صلة وحتليلها و�أن يتم العمل
وفق النتائج املحرزة ح�سب االقت�ضاء ،
� - 7أن تع ــد خطط لوقف الت�شغي ــل النهائــي ملرف ــق الت�صرف فـي الوقــود امل�سته ــلك ،
و�أن ت�ستوفـى هذه اخلطط  ،ح�سب االقت�ضاء  ،با�ستخدام املعلومات املكت�سبة �أثناء
العمر الت�شغيلي لذلك املرفق  ،و�أن ت�ستعر�ضها الهيئة الرقابية .
املــادة ( ) 10
التخل�ص من الوقود امل�ستهلك
�إذا عني طرف متعاقد وقودا م�ستهلكا للتخل�ص منه  ،وفقا للإطار الت�شريعي والرقابي
اخلــا�ص به  ،وجــب �أن يتــم التخل ــ�ص من هــذا الوق ــود امل�ستهــلك وفقــا لاللتزامــات الـ ــواردة
فـي الف�صل الثالث فـيما يتعلق بالتخل�ص من النفايات امل�شعة .
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الف�صل الثالث
�أمان الت�صرف فـي النفايات امل�شعة
املــادة ( ) 11
متطلبــات الأمــان العامــة
يتخـذ كل طــرف متعاق ــد اخلطــوات املنا�سبــة التي تكف ــل حمايــة الأفــراد واملجتمـع والبيئـة
من املخاط ـ ــر الإ�شعاعيـ ــة واملخاط ـ ــر الأخـرى حماي ــة وافـيــة ف ــي جميـ ــع مراحـ ــل الت�صـ ــرف
فـي النفايات امل�شعة .
ويتخذ كل طرف متعاقد  ،لدى القيام بذلك  ،اخلطوات املنا�سبة التي تكفل ما يلي :
 - 1الت�صـدي على نحــو واف مل�س�أل ــة احلرجيــة و�إزالة احلرارة املتخلفة املتولدة �أثناء
الت�صرف فـي النفايات امل�شعة ،
 - 2الإبق ــاء على م�ستــوى توليد النفاي ــات امل�شع ــة عند �أدن ــى حد ممك ــن من الناحية
العملية ،
 - 3مراعاة الرتابط فـيما بني �شتى خطوات الت�صرف فـي النفايات امل�شعة ،
 - 4توفـري حماية فعالة للأفراد واملجتمع والبيئة  ،عن طريق تطبيق �أ�ساليب وقائية
منا�سبة على امل�ستوى الوطني وبال�صورة التي تقرها الهيئة الرقابية  ،فـي �إطار
الت�شريع الوطني الذي يويل االعتبار الواجب للقواعد واملعايري التي حتظى
ب�إقرار دويل ،
 - 5مراع ــاة املخاطــر البيولوجيــة والكيميائية وغريه ــا من املخاطر التي قد ترتبط
بالت�صرف فـي النفايات امل�شعة ،
 - 6ال�سع ـ ــي من أ�ج ـ ــل جتنـ ــب الإج ــراءات الت ــي حت ــدث ت�أثيـ ـ ــرات ميك ــن التنب ـ�ؤ بهــا
على نحو معقول على الأجيال املقبلة تتجاوز الت�أثريات امل�سموح بها بالن�سبة
للجيل احلا�ضر ،
 - 7العمل من �أجل جتنب فر�ض �أعباء باهظة على الأجيال املقبلة .
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املــادة ( ) 12
املرافق القائمة واملمار�سات ال�سابقة
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة ال�ستعرا�ض ما يلي :
� - 1أمان �أي مرفق للت�صرف فـي النفايات امل�شعة يكون قائما عند بدء نفاذ االتفاقية
بالن�سبة لذلك الطرف املتعاقد و�ضمان �إجراء جميع التح�سينات العملية املعقولة
 �إذا اقت�ضت ال�ضرورة  -لتح�سني درجة �أمان هذا املرفق ، - 2نتائــج املمار�س ــات ال�سابقــة من �أجل حتدي ــد مــا �إذا كان الأمــر يتطلــب �أي تدخـ ــل
لدواعــي الوقاي ــة مـن الإ�شعاعـ ــات مــع مراعـ ــاة �أنــه ينبغ ــي �أن يك ــون التخفـي ــف
من الأذى املرتتـب على خف�ض اجلرعة كافـيا لتربير م�سـاوئ التدخل وتكاليفــه ،
مبا فـي ذلك التكاليف االجتماعية .
املــادة ( ) 13
اختيار مواقع املرافق املقرتحة
 - 1يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل و�ضع وتنفـيذ �إجراءات لتحقيق
ما يلي بالن�سبة لأي مرفق مقرتح للت�صرف فـي النفايات امل�شعة :
 - 1تقييم جميع العوامل ذات ال�صلة املتعلقة باملوقع  ،والتي يرجح �أن ت�ؤثر على �أمان
هــذا املرفـ ــق خـ ــالل عمـ ــره الت�شغيل ــي  ،وكذلك على أ�مـ ـ ــان �أي مرف ـ ـ ــق للتخلــ�ص
بعد �إغالقه ،
 - 2تقييم ما يرجح �أن يرتتب على هذا املرفق من ت�أثري على �أمان الأفراد واملجتمع
والبيئـ ـ ــة  ،مــع مراع ــاة احتم ـ ــال تط ـ ـ ــور الظ ـ ــروف فـي مواقـ ــع مرافـ ـ ــق التخل ــ�ص
بعد �إغالقها ،
 - 3توفـري املعلومات املتعلقة ب�أمان املرفق لأفراد اجلمهور ،
 - 4الت�شاور مع الأطراف املتعاقدة املجاورة للمرفق  ،بقدر احتمال ت�أثرها بذلك املرفق ،
وتزويدها  ،بناء على طلبها  ،بالبيانات العامة املتعلقة باملرفق لتمكينها من تقييم
الت�أثري املرجح للمرفق من حيث الأمان على �أرا�ضيها .
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 - 2يتخ ــذ كل ط ــرف متعاقـ ــد  ،لــدى القيـ ــام بذلك  ،اخلطــوات املنا�سبـة التي تكفل
�أال ترتتب على هذه املرافق ت�أثريات غري مقبولة على �أطراف متعاقدة �أخرى
عن طريق اختيار مواقعها وفقا ملتطلبات الأمان العامة الواردة فـي املادة (. )11
املــادة ( ) 14
ت�صميم املرافق وت�شييدها
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل ما يلي :
� - 1أن يوفر ت�صميــم وت�شيي ــد مرف ــق الت�صرف فـي النفاي ــات امل�شعة تدابري منا�سبــة
للح ــد من الت�أثيـ ــرات الإ�شعاعيــة التي ميكــن �أن يتعــر�ض لها الأف ــراد واملجتمع
والبيئة  ،مبا فـي ذلك الت�أثريات التي ترتتب على الت�صريفات �أو االنطالقات
غري املحكومة ،
� - 2أن ت ؤ�خ ــذ فـي االعتب ــار  -فـي مرحل ــة الت�صميـ ــم  -اخلط ــط النظريــة  ،وح�س ــب
االقت�ضاء الرتتيبات التقنية  ،لوقف ت�شغيل مرفق الت�صرف فـي النفايات امل�شعة
نهائيا ،
� - 3أن تعد فـي مرحلة الت�صميم ترتيبات تقنية لإغالق مرفق التخل�ص ،
� - 4أن تك ــون التكنولوجيـ ــات امل�ستخدم ـ ــة ف ــي ت�صمي ـ ــم وت�شييــد مرفـ ـ ــق الت�صـ ــرف
فـي النفايات امل�شعة مدعمة باخلربة �أو االختبار �أو التحليل .
املــادة ( ) 15
تقييم �أمان املرافق
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل ما يلي :
� - 1أن يج ــرى  ،قبل ت�شيي ــد مرف ــق الت�صــرف فـي النفاي ــات امل�شعة  ،تقييم منهجي
للأمان وتقييم بيئي يتنا�سبان مع املخاطر التي ميثلها املرفق ويغطيان عمره
الت�شغيلي ،
� - 2أن يجــرى بالإ�ضافـ ــة �إىل ذلك  ،قبل ت�شييــد مرف ــق للتخلــ�ص  ،تقيي ـ ــم منهجــي
للأمان وتقييم بيئي للفرتة التي تعقب �إغالقه  ،و�أن تقيم النتائج تبعا للمعايري
التي �أقرتها الهيئة الرقابية ،
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� - 3أن تعد قبل ت�شغيل مرفق الت�صرف فـي النفايات امل�شعة �صيغ م�ستوفاة ومف�صلة
لتقييم الأمان وللتقييم البيئي عندما يكون ذلك �ضروريا لتكملة التقييمني
امل�شار �إليهما فـي الفقرة ". "1
املــادة ( ) 16
ت�شغيل املرافق
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل ما يلي :
� - 1أن ت�ستند رخ�صة ت�شغيل مرفق الت�صرف فـي النفايات امل�شعة �إىل تقييمات منا�سبة
على النحو املحدد فـي املادة ( )15وتكون م�شروطة با�ستكمال برنامج �إعداد للت�شغيل
يثبت �أن املرفق ي�ستوفـي  ،على النحو امل�شيد به  ،متطلبات الت�صميم والأمان ،
� - 2أن تعرف وتنقح عند ال�ضرورة حدود و�شروط الت�شغيل امل�ستخل�صة من االختبارات
واخلربة الت�شغيلية والتقييمات  ،على النحو املحدد فـي املادة (، )15
� - 3أن يجري ت�شغيل مرفق الت�صرف فـي النفايات امل�شعة و�صيانته ور�صده وتفتي�شه
واختباره وفقا للإجراءات املعتمدة  .وفـيما يتعلق مبرفق التخل�ص ت�ستخدم
النتائج املحرزة على هذا النحو للتحقق من �صحة االفرتا�ضات املو�ضوعة
وا�ستعرا�ضها ولتحديث التقييمات املحددة فـي املادة ( )15لفرتة ما بعد الإغالق ،
� - 4أن يتوافر الدعــم الهند�ســي والتقني فـي جمي ــع املجاالت املت�صلة بالأمان طوال
عمر ت�شغيل مرفق الت�صرف فـي النفايات امل�شعة ،
� - 5أن تطبق �إجراءات حتديد خ�صائ�ص النفايات امل�شعة وف�صلها ،
� - 6أن يبلــغ حامــل الرخ�صــة الهيئـ ــة الرقابي ـ ــة باحلادثـ ــات املهمـ ــة بالن�س ـبـ ــة للأمــان
فـي حينها ،
� - 7أن تو�ضع برامج لتجميع اخلربة الت�شغيلية ذات ال�صلة وحتليلها  ،و�أن يتم العمل
وفق النتائج املحرزة ح�سب االقت�ضاء ،
� - 8أن تعد خطــط وقف الت�شغيل نهائيا ملرفق الت�صرف فـي النفايات امل�شعة  -خالف
مرف ــق التخلــ�ص  -و�أن ت�ستوفـ ــى هذه اخلطــط  ،ح�سب االقت�ضــاء  ،با�ستخ ــدام
املعلومات املكت�سبة �أثناء العمر الت�شغيلي لذلك املرفق  ،و�أن ت�ستعر�ضها الهيئة
الرقابية ،
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� - 9أن تعد خطط �إغالق مرفق التخل�ص و�أن ت�ستوفـى هذه اخلطط  ،ح�سب االقت�ضاء ،
با�ستخدام املعلومات املكت�سبة �أثناء العمر الت�شغيلي لذلك املرفق  ،و�أن ت�ستعر�ضها
الهيئة الرقابية .
املــادة ( ) 17
التدابري امل�ؤ�س�سية بعد الإغالق
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل ما يلي بعد �إغالق مرفق التخل�ص :
 - 1حفظ ال�سجالت املتعلقة مبكان ذلك املرفق وت�صميمه وخمزونه  ،والتي تقت�ضيها
الهيئة الرقابية ،
 - 2وتنفـيذ �أي �ضوابط م�ؤ�س�سية �إيجابية �أو �سلبية � -إذا دعت احلاجة  -مثل الر�صد
�أو فر�ض قيود على معاينة املرفق .
 - 3وتنفـيذ تدابري تدخل ح�سب ال�ضرورة �إذا مت خالل فرتة تنفـيذ �ضوابط م�ؤ�س�سية
�إيجابية ك�شف انطالق مواد م�شعة غري مق�صود فـي البيئة .
الف�صل الرابع
�أحكام الأمان العامة
املــادة ( ) 18
تدابري التنفـيذ
يتخذ كل طرف متعاقد  ،فـي �إطار قانونه الوطني ما يلزم من تدابري ت�شريعية ورقابية
و�إدارية وغري ذلك من خطوات �أخرى �ضرورية لتنفـيذ التزاماته مبوجب هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 19
الإطار الت�شريعي والرقابي
 - 1ي�ضع كل طرف متعاقد �إطارا ت�شريعيا ورقابيا ويحافظ على هذا الإطار لتنظيم �أمان
الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك والنفايات امل�شعة .
 - 2يكفل هذا الإطار الت�شريعي والرقابي ما يلي :
 - 1و�ضع متطلبات ولوائح وطنية ت�سري على الأمان الإ�شعاعي ،
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 - 2و�ضع نظام للرتخي�ص فـيما يتعلق ب�أن�شطة الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك والنفايات
امل�شعة ،
 - 3و�ضع نظام حلظر ت�شغيل �أي مرفق للت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك �أو النفايات
امل�شعة بدون رخ�صة ،
 - 4و�ضع نظام للتحكم امل�ؤ�س�سي املنا�سب والتفتي�ش الرقابي والتوثيق والتبليغ ،
� - 5إنفاذ اللوائح ال�سارية و�شروط الرخ�ص ،
 - 6توزيع م�س�ؤوليات الهيئات امل�شاركة فـي �شتى خطوات الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك
والنفايات امل�شعة توزيعا وا�ضحا .
 - 3تولــي الأطراف املتعاق ــدة االعتب ــار الواج ــب لأهــداف هذه االتفاقي ــة عند النظـر فـيمــا
�إذا كانت مواد م�شعة بعينها تخ�ضع للرقابة باعتبارها نفايات م�شعة .
املــادة ( ) 20
الهيئة الرقابية
 - 1ين�شـئ كل طــرف متعاقد �أو يعني هيئـة رقابية تكلف بتنفـيذ الإطار الت�شريعي والرقابي
امل�شــار �إليه فـي املـ ــادة ( ، )19ومتن ــح ال�سلطــة واالخت�صا�ص ــات وامل ــوارد املاليــة والب�شري ـ ــة
املالئمة لال�ضطالع بامل�س�ؤوليات املكلفة بها .
 - 2يتخذ كل طــرف متعاقــد  ،وفقــا لإطــاره الت�شريعــي والرقابي  ،اخلطوات املنا�سبة التي
تكفــل الف�صل على نحو فعــال بني الوظائــف الرقابي ــة والوظائف الأخرى التي ت�ؤديها
هيئات ت�شارك فـي الأن�شطة املتعلقة بالت�صرف فـي كل من الوقود امل�ستهلك �أو النفايات
امل�شعة والرقابة عليها .
املــادة ( ) 21
م�س�ؤولية حامل الرخ�صة
 - 1يكفــل كل طــرف متعاقد �إ�سن ــاد امل�س�ؤولي ــة الأ�سا�سي ــة عن �أمـ ــان الت�صــرف فـي الوقـ ــود
امل�ستهلك والنفايات امل�شعة �إىل حامل الرخ�صة ذات ال�صلة  ،ويتخذ اخلطوات املنا�سبة
التي تكفل ا�ضطالع كل من يحمل مثل هذه الرخ�صة مب�س�ؤولية .
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 - 2فـي حالة عدم وجود حامل رخ�صة �أو طرف م�س�ؤول �آخر  ،ف�إن امل�س�ؤولية تقع على عاتق
الطرف املتعاقد الذي يخ�ضع الوقود امل�ستهلك �أو النفايات امل�شعة ل�سلطته القانونية .
املــادة ( ) 22
املوارد الب�شرية واملالية
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل ما يلي :
 - 1توافــر املوظفـي ــن امل�ؤهلي ــن املطلوبيــن للأن�شط ــة املت�صل ــة بالأمــان �أثنــاء العم ــر
الت�شغيلي ملرافق الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك والنفايات امل�شعة ،
 - 2توافر املوارد املالية املالئمة لدعم �أمان مرافق الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك
والنفايات امل�شعة �أثناء عمرها الت�شغيلي ومن �أجل وقف ت�شغيلها نهائيا ،
 - 3و�ضع ترتيبات مالية تكفل ا�ستمرار ال�ضوابط امل�ؤ�س�سية وترتيبات الر�صد املنا�سبة
طوال الفرتة التي تعترب �ضرورية بعد �إغالق مرافق التخل�ص .
املــادة ( ) 23
�ضمـــان اجلـــودة
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات الالزمة التي تكفل و�ضع وتنفـيذ الربامج املنا�سبة
ل�ضمان اجلودة املتعلقة ب�أمان الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك والنفايات امل�شعة .
املــادة ( ) 24
الوقاية من الإ�شعاعات �أثناء الت�شغيل
 - 1يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل ما يلي �أثناء العمر الت�شغيلي
ملرافق الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك �أو النفايات امل�شعة :
 - 1ح�صر تعر�ض العاملني واجلمهور للإ�شعاعات الناجمة عن املرفق عند �أقل م�ستوى
ميكن بلوغه ب�صورة معقولة  ،مع مراعاة العوامل االقت�صادية واالجتماعية ،
 - 2عدم تعر�ض �أي فرد فـي الأحوال العادية جلرعات �إ�شعاعية تتجاوز احلدود الوطنية
املقررة للجرعات  ،التي ت�أخذ فـي االعتبار على النحو الواجب امل�ستويات املعتمدة
دوليا للوقاية من الإ�شعاع .
 - 3اتخاذ التدابري التي تكفل منع �أي انطالقات غري خمططة �أو غري حمكومة ملواد
م�شعة فـي البيئة .
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 - 2يتخ ــذ كل ط ــرف متعاقـ ــد اخلط ــوات املنا�سبـ ــة التي تكفل ح�صر الت�صريفات من �أجل
ما يلي :
� - 1إبق ـ ــاء التعر�ض للإ�شعاع ــات عنــد �أقــل م�ست ــوى ميكـ ــن بلوغـ ــه ب�صـ ــورة معقولـ ــة ،
مع مراعاة العوامل االقت�صادية واالجتماعية ،
 - 2عدم تعر�ض �أي فرد فـي الأحوال العادية جلرعات �إ�شعاعية تتجاوز احلدود الوطنية
املقررة للجرعات  ،التي ت�أخذ فـي االعتبار على النحو الواجب امل�ستويات املعتمدة
دوليا للوقاية من الإ�شعاعات .
 - 3يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل � -أثناء العمر الت�شغيلي لأي
مرفــق نووي يخ�ضــع للرقابـ ــة � -أن تنف ــذ فــي حال ــة حدوث انطالق غري خمطــط �أو
غري حمك ــوم ملواد م�شع ــة فـي البيئـة  ،التدابري الت�صحيحية املنا�سبة لكبح االنطالق
وتخفـيف �آثاره .
املــادة ( ) 25
الت�أهـــب للطـــوارئ
 - 1يكفـل كل طرف متعاقـ ــد وجود خطــط للطــوارئ داخـ ــل املوق ــع  ،وخ ــارج املوقــع عنـ ــد
االقت�ضــاء  ،وذلك قبل و�أثنــاء ت�شغيــل مرافــق الت�صـرف فـي الوقــود امل�ستهـلك والنفايات
امل�شعة  .وينبغي اختبار خطط الطوارئ على فرتات منا�سبة .
 - 2يتخذ كل طرف متعاقــد اخلط ــوات املنا�سبــة لإعــداد واختبار خط ــط للطوارئ تخ�ص
�أرا�ضي ــه بقــدر احتمـال ت�أثــر �أرا�ضيــه فـي حالــة وقــوع طـارئ �إ�شعاعــي مبرفــق للت�صرف
فـي الوقود امل�ستهلك �أو النفايات امل�شعة يكون جماورا لأرا�ضيه .
املــادة ( ) 26
وقف الت�شغيل نهائيا
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل �أمان وقف الت�شغيل نهائيا لأي مرفق
نووي  .وتكفل هذه اخلطوات ما يلي :
 - 1ت�أمني املوظفـني امل�ؤهلني واملوارد املالية املالئمة ،
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 - 2تطبيــق �أحكــام امل ــادة ( )24فـيمــا يتعلـ ــق بالوقايــة من الإ�شعاع ــات �أثناء الت�شغيل
والت�صريفات  ،واالنطالقات غري املخططة �أو غري املحكومة ،
 - 3تطبيق �أحكام املادة ( )25فـيما يتعلق بالت�أهب للطوارئ ،
 - 4االحتفاظ ب�سجالت املعلومات الهامة بالن�سبة لوقف الت�شغيل نهائيا .
الف�صل اخلام�س
�أحكام متنوعة
املــادة ( ) 27
النقل عرب احلدود
 - 1يتخ ــذ كل طــرف متعاقـ ــد م�شتـ ــرك فـي عمليـ ــة نق ــل عب ــر احل ــدود اخلطـ ــوات املنا�سب ــة
التي تكفل �إجراء هذه العملية بطريقة تتفق مع �أحكام هذه االتفاقية وال�صكوك
الدولية امللزمة ذات ال�صلة .
ولدى القيام بذلك :
 - 1يتخذ الطرف املتعاقد الذي هو دولة املن�ش�أ اخلطوات املنا�سبة التي تكفل �أن تكون
عملية النقل عرب احلدود مرخ�صا بها و�أال تنفذ �إال ب�إخطار م�سبق �إىل دولة
املق�صد ومبوافقتها ،
 - 2تخ�ضع عملية النقل عرب احلدود خالل دول العبور لاللتزامات الدولية ذات
ال�صلة ب�أمناط النقل املحددة امل�ستخدمة ،
 - 3ال يواف ــق الطرف املتعاق ــد الذي هـو دولة املق�ص ــد على عمليــة نق ــل عرب احلدود
�إال �إذا توفرت لديه القدرة الإدارية والتقنية الالزمة  ،وكذلك الهيكل الرقابي
الالزم للت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك �أو النفايات امل�شعة على نحو يتفق مع هذه
االتفاقية ،
 - 4ال يرخ�ص الطرف املتعاقد الذي هو دولة املن�ش�أ بعملية نقل عرب احلدود �إال �إذا
�أمكنه �أن يقتنع بناء على موافقة دولة املق�صد با�ستيفاء متطلبات الفقرة الفرعية
" "3قبل عملية النقل عرب احلدود ،
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 - 5يتخــذ الطـرف املتعاقــد الذي هو دولة املن�ش أ� اخلطــوات املنا�سبــة لل�سم ــاح ب�إعادة
دخول ما �سبق نقله �إىل �أرا�ضيه � ،إذا مل تتم عملية النقل عرب احلدود �أو مل ميكن
�إمتامها طبقا لهذه املادة  ،ما مل ميكن عمل ترتيب م�أمون بديل .
 - 2ال يرخ�ص �أي طرف متعاقد بنقل وقوده امل�ستهلك �أو نفاياته امل�شعة �إىل مق�صد يقع
جنوب خط عر�ض ( )60درجة جنوبا لغر�ض التخزين �أو التخل�ص .
 - 3لي�س فـي هذه االتفاقية ما مي�س مبا يلي �أو ي�ؤثر فـيه :
 - 1ممار�سة �سفن وطائرات جميع الدول حلقوق وحريات املالحة البحرية والنهرية
واجلوية املن�صو�ص عليها فـي القانون الدويل ،
 - 2حقــوق الطــرف املتعاق ــد الــذي ت�ص ــدر �إليه نفاي ــات م�شع ــة ملعاجلته ــا فـي �أن يعيد
 �أو يتخ ــذ الرتتيب ــات ليعي ــد  -النفايــات امل�شع ــة والنوات ــج الأخ ــرى بعد املعاجل ــة�إىل دولة املن�ش أ� ،
 - 3حق الطرف املتعاقد فـي �أن ي�صدر وقوده امل�ستهلك بغر�ض �إعادة املعاجلة ،
 - 4حقـ ـ ــوق الطـ ــرف املتعاق ـ ــد ال ــذي ي�صـ ــدر �إليــه وق ـ ـ ــود م�ستهـ ــلك لإع ـ ــادة معاجلت ــه
فـي �أن يعيد � -أو يتخذ الرتتيبات ليعيد  -النفايات امل�شعة والنواجت الأخرى النا�شئة
من عمليات �إعادة املعاجلة �إىل دولة املن�ش�أ .
املــادة ( ) 28
امل�صــادر املختومــة املهملــة
 - 1يتخ ــذ كل ط ــرف متعاقـ ــد  ،فـي �إطــار قانونــه الوطنــي  ،اخلطـ ــوات املنا�سبـ ــة التي تكفل
�أن جترى عمليات حيازة امل�صادر املختومة املهملة �أو �إعادة ت�صنيعها �أو التخل�ص منها
بطريقة م�أمونة .
 - 2ي�سمح الطرف املتعاقد ب�إعادة دخول امل�صادر املختومة املهملة �إىل �أرا�ضيه � ،إذا كان قد
قبل فـي �إطار قانونه الوطني �إعادتها �إىل �صانع م�ؤهل لتلقي وحيازة امل�صادر املختومة
املهملة .
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الف�صل ال�ساد�س
اجتماعات الأطراف املتعاقدة
املــادة ( ) 29
االجتماع التح�ضريي
 - 1يعقد اجتماع حت�ضريي للأطراف املتعاقدة فـي موعد ال يتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ
بدء نفاذ هذه االتفاقية .
 - 2ت�ضطلع الأطراف املتعاقدة فـي هذا االجتماع مبا يلي :
 - 1حتديد موعد �أول اجتماع ا�ستعرا�ضي على النحو امل�شار �إليه فـي املادة ( . )30ويعقد
هذا االجتماع اال�ستعرا�ضي فـي �أقرب وقت ممكن على �أن ال يتجاوز ثالثني �شهرا
من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية ،
� - 2إعداد النظام الداخلي والالئحة املالية واعتمادهما بتوافق الآراء ،
 - 3القيام  ،ب�صفة خا�صة ووفقا للنظام الداخلي  ،مبا يلي :
أ�  -و�ضع مبادئ توجيهية تتعلق ب�شكل وهيكل التقارير الوطنية التي تقدم عمال
باملادة (، )32
ب  -حتديد موعد لتقدمي هذه التقارير ،
ج  -حتديد عملية ا�ستعرا�ض هذه التقارير .
 - 3يجـوز لأي دولــة �أو منظمــة �إقليمي ــة ذات طبيعة تكاملية �أو ذات طبيعة �أخرى �صدقت
على هذه االتفاقية �أو قبلتها �أو وافقت عليها �أو ان�ضمت �إليها �أو �أقرتها ومل يكن قد
بد�أ نفاذ االتفاقية بالن�سبة لها �أن حت�ضر االجتماع التح�ضريي وك�أنها طرف فـي هذه
االتفاقية .
املــادة ( ) 30
االجتماعات اال�ستعرا�ضية
 - 1تعقد الأطراف املتعاقدة اجتماعات لغر�ض ا�ستعرا�ض التقارير املقدمة عمال باملادة (. )32
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 - 2ت�ضطلع الأطراف املتعاقدة فـي كل اجتماع ا�ستعرا�ضي مبا يلي :
 - 1حتديــد موع ــد االجتم ــاع اال�ستعرا�ضــي التالــي  ،بحيــث ال تتجاوز الفرتة الفا�صلة
بني االجتماعات اال�ستعرا�ضية ثالث �سنوات ،
 - 2يجــوز له ــا ا�ستع ــرا�ض الرتتيب ــات املو�ضوع ــة عم ــال بالفقــرة ( )2من املادة (، )29
واعتماد التنقيحات بتوافق الآراء ما مل ين�ص النظام الداخلي على خالف ذلك .
كما يجوز لها �أن تعدل النظام الداخلي والالئحة املالية بتوافق الآراء .
 - 3تتـاح فر�صــة معقول ــة  ،فـي كل اجتمــاع ا�ستعرا�ضــي  ،لكل طرف متعاقد من �أجل �أن
يناق�ش التقارير املقدمة من الأطراف املتعاقدة الأخرى و�أن يلتم�س تو�ضيح هذه
التقارير .
املــادة ( ) 31
االجتماعات اال�ستثنائية
يعقد اجتماع ا�ستثنائي للأطراف املتعاقدة :
� - 1إذا وافق ــت علــى ذلك �أغلبيـ ــة الأطــراف املتعاقــدة احلا�ضــرة وامل�صوتـ ــة ف ـ ــي أ�ح ــد
االجتماعات ،
� - 2أو بنــاء على طلــب كتابــي من �أحد الأطــراف املتعاقــدة  ،وفـي غ�ضــون �ستــة �أ�شهـر
مــن �إب ـ ــالغ ه ــذا الطلـ ــب �إل ــى الأط ـ ــراف املتعاق ـ ــدة وتلقـ ــي الأمان ــة امل�ش ــار �إليهـ ــا
فـي املادة (� )37إخطارا يفـيد ب�أن هذا الطلب نال ت�أييد �أغلبية الأطراف املتعاقدة .
املــادة ( ) 32
�إعـــداد التقاريـــر
 - 1وفقا لأحكام املادة ( ، )30يقدم كل طرف متعاقد تقريرا وطنيا �إىل كل اجتماع ا�ستعرا�ضي
للأطراف املتعاقدة  .ويتناول هذا التقرير التدابري املتخذة لتنفـيذ كل من االلتزامات
التي تق�ضي بها االتفاقية  .ويتناول التقرير ما يلي بالن�سبة لكل طرف متعاقد :
� - 1سيا�سته املتعلقة بالت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك ،
 - 2ممار�ساته املتعلقة بالت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك ،
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� - 3سيا�سته املتعلقة بالت�صرف فـي النفايات امل�شعة ،
 - 4ممار�ساته املتعلقة بالت�صرف فـي النفايات امل�شعة ،
 - 5املعايري التي ي�ستخدمها فـي تعريف وت�صنيف النفايات امل�شعة .
 - 2ويت�ضمن هذا التقرير �أي�ضا ما يلي :
 - 1قائمة مبرافق الت�صرف فـي الوقود امل�ستهلك اخلا�ضعة لهذه االتفاقية  ،و�أماكنها ،
وغر�ضها الرئي�سي و�سماتها الأ�سا�سية ،
 - 2ك�شفا يبني ر�صيد الوقود امل�ستهلك اخلا�ضع لهذه االتفاقية واملودع فـي التخزين
والوقود الذي مت التخل�ص منه  .ويت�ضمن هذا الك�شف و�صفا للمادة ويعطي ما هو
متاح من معلومات عن كتلتها ون�شاطها الإجمايل ،
 - 3قائمة مبرافق الت�صرف فـي النفايات امل�شعة اخلا�ضعة لهذه االتفاقية  ،و�أماكنها ،
وغر�ضها الرئي�سي و�سماتها الأ�سا�سية ،
 - 4ك�شفا يبني ر�صيد النفايات امل�شعة اخلا�ضعة لهذه االتفاقية والتي :
أ� � -أودعت للتخزين فـي مرافق الت�صرف فـي النفايات امل�شعة ومرافق دورة الوقود
النووي � ،أو
ب  -مت التخل�ص منها � ،أو
ج  -نتجت من ممار�سات �سابقة .
ويت�ضمــن هذا الك�ش ــف و�صف ــا للمـادة وغري ذلك من املعلومــات املنا�سبــة املتاح ــة ،
من قبيل احلجم �أو الوزن  ،والن�شاط والنويدات امل�شعة املحددة ،
 - 5قائمة باملرافق النووية التي جتري عملية وقف ت�شغيلها نهائيا وحالة �أن�شطة وقف
الت�شغيل نهائيا فـي تلك املرافق .
املــادة ( ) 33
احل�ضــور
 - 1يح�ضر كل طرف متعاقد اجتماعات الأطراف املتعاقدة وميثله فـي هذه االجتماعات
مندوب واحد  ،ومن يرى �ضرورة ح�ضورهم من املناوبني واخلرباء وامل�ست�شارين .
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 - 2يجوز للأطراف املتعاقدة �أن تدعو  -بتوافق الآراء � -أي منظمة دولية حكومية خمت�صة
بامل�سائل التي تنظمها هذه االتفاقية  ،حل�ضور �أي اجتماع �أو جل�سات خا�صة منه ب�صفة
مراقب  .وعلى املراقبني �أن يقبلوا كتابة وم�سبقا �أحكام املادة (. )36
املــادة ( ) 34
التقاريـــر املوجـــزة
تعتمد الأطراف املتعاقدة  ،بتوافق الآراء  ،وثيقة تتناول الق�ضايا التي نوق�شت واال�ستنتاجات
التي مت التو�صل �إليها �أثناء اجتماعات الأطراف املتعاقدة  ،وتتيح تلك الوثيقة للجمهور .
املــادة ( ) 35
اللغــــات
 - 1اللغـ ــات امل�ستخدمـ ــة فـي اجتماع ـ ــات الأط ــراف املتعاق ــدة هي الإ�سباني ـ ــة والإجنليزي ـ ــة
والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية  ،ما مل ين�ص النظام الداخلي على خالف
ذلك .
 - 2تعد التقارير املقدمــة عمال باملادة ( )32باللغــة الوطنية للطرف املتعاق ــد الذي يقدمهــا
�أو بلغة معينة واحدة يتفق عليها فـي النظام الداخلي  .وفـي حالة تقدمي التقرير بلغة
وطنية خالف اللغة املعينة  ،يقدم الطرف املتعاقد ترجمة للتقرير باللغة املعينة .
 - 3على الرغـم من �أحكــام الفقرة " ، "2تتوىل الأمانة  -فـي حالة تعوي�ضها  -مهمة ترجمة
التقارير املقدمة ب�أي لغة من اللغات امل�ستخدمة فـي االجتماع �إىل اللغة املعينة .
املــادة ( ) 36
ال�سريـــة
 - 1ال ت ؤ�ث ــر �أحك ــام هذه االتفاقي ــة على حق ــوق والتزامـ ــات الأطــراف املتعاقــدة مبقت�ض ــى
قوانينه ــا اخلا�ص ــة بحمايـ ــة املعلوم ــات من الإف�ش ــاء  .ولأغ ــرا�ض هذه امل ـ ــادة  ،ت�شمـ ــل
" املعلومات " � -ضمن ما ت�شمل  -املعلومات املتعلقة بالأمن الوطني �أو احلماية املادية
للمواد النووية  ،واملعلومات التي حتميها حقوق امللكية الفكرية �أو مقت�ضيات ال�سرية
ال�صناعية �أو التجارية  ،والبيانات ال�شخ�صية .
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� - 2إذا قـ ــدم طــرف متعاقـ ــد  -فـي �سي ــاق هــذه االتفاقي ـ ــة  -معلوم ــات يعتربهـ ــا حممي ــة
على النحــو املبي ــن فـي الفقــرة " "1ف�إن هذه املعلوم ــات ال ت�ستخ ــدم �إال فــي الأغــرا�ض
التي قدمت من �أجلها  ،وحترتم �سريتها .
 - 3فـيمـ ــا يتعلـ ــق باملعلومـ ــات املت�صلة بالوقـ ــود امل�ستهــلك �أو النفايـ ــات امل�شعــة التي تدخل
فـي نطـاق هذه االتفاقي ــة مبوجــب الفق ــرة " "3من املـ ــادة ( ، )3ف�إن �أحكــام هذه االتفاقيـ ــة
ال ت ؤ�ثــر فـي حـق الطرف املتعاق ــد املعني فـي �أن يق ــرر  -بن ــاء على تقدي ــره هـو وحـ ــده -
ما يلي :
 - 1ما �إذا كانت هذه املعلومات �سرية �أو حمكومة على نحو �آخر مبا مينع �إف�شاءها ،
 - 2مـا �إذا كـان عليه �أن يقــدم املعلوم ــات امل�شــار �إليه ــا فـي الفقــرة الفرعيــة " "1أ�عـ ــاله
فـي �سياق االتفاقية ،
� - 3شروط ال�سرية املرتبطة بهذه املعلومات فـي حالة تقدميها فـي �سياق هذه االتفاقية .
 - 4تراعــى �سريــة م�ضمــون املناق�ش ــات التي تــدور �أثنـاء ا�ستعـرا�ض التقاريــر الوطنيـ ــة
فـي كل اجتماع ا�ستعرا�ضي يعقد عمال باملادة (. )30
املــادة ( ) 37
الأمانـــة
 - 1توفر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي �ستدعى فـيما يلي " الوكالة " ) خدمات
الأمانة الجتماعات الأطراف املتعاقدة .
 - 2تقوم الأمانة مبا يلي :
 - 1الدعوة الجتماعات الأطراف املتعاقدة امل�شار �إليها فـي املواد ( )29و( )30و(، )31
والإعداد لها وخدمتها ،
� - 2إحالة املعلومات الواردة �أو املعدة وفقا لأحكام هذه االتفاقية �إىل الأطراف املتعاقدة .
وتتحمل الوكالة � ،ضمن ميزانيتها العادية  ،ما تتكبده من تكاليف عند تنفـيذها
املهام امل�شار �إليها فـي الفقرتني الفرعيتني " "1و "� "2أعاله .
 - 3يجوز للأطراف املتعاقدة  ،بتوافق الآراء � ،أن تطلب من الوكالة تقدمي خدمات
�أخــرى لدع ــم اجتماع ــات الأطــراف املتعاق ــدة  .ويجــوز للوكال ــة تقدي ــم مثل هذه
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اخلدمات �إذا �أمكن اال�ضطالع بها �ضمن برناجمها وميزانيتها العادية  .و�إذا تعذر
ذلك  ،يج ـ ــوز للوكال ـ ــة تقدي ــم مثـ ــل هـذه اخلدم ــات �إذا ما توفـ ــر متويـ ــل طوعـ ــي
من م�صدر �آخر .
الف�صل ال�سابع
الأحكام اخلتامية و�أحكام �أخرى
املــادة ( ) 38
حل اخلالفات
فـي حالــة ن�شــوء خــالف بني طرفـي ــن متعاقديــن �أو �أكثــر ب�ش ـ�أن تف�سيــر �أو تطبيق هذه
االتفاقية  ،تت�شاور الأطراف املتعاقدة فـي �إطار اجتماع للأطراف املتعاقدة بغية حل هذا
اخلالف  .ف�إذا تبني عدم جدوى تلك امل�شاورات جاز اللجوء �إىل �آليات الو�ساطة والتوفـيق
والتحكيم املن�صو�ص عليها فـي القانون الدويل  ،مبا فـي ذلك القواعد واملمار�سات املعمول
بها داخل الوكالة .
املــادة ( ) 39
التوقيع والت�صديق والقبول واملوافقة واالن�ضمام
 - 1يفتـح ب ــاب التوقي ــع على ه ــذه االتفاقية �أمام جميع الـدول ف ــي املقــر الرئي�سي للوكالة
فـي فـيينا اعتبارا من � 29أيلول � /سبتمرب 1997م وحتى بدء نفاذها .
 - 2تخ�ضع هذه االتفاقية للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة من جانب الدول املوقعة .
 - 3بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية  ،يفتح باب االن�ضمام �إليها �أمام جميع الدول .
 - 1 - 4يفتــح بــاب التوقيع على هــذه االتفاقي ــة  ،رهنا ب�إقراره ــا � ،أو االن�ضمــام �إليهـا �أمام
املنظمــات الإقليمية ذات الطبيعــة التكاملي ــة �أو ذات الطبيعــة الأخــرى  ،ب�ش ــرط
�أن تكون كل من هذه املنظمات م�ؤلفة من دول ذات �سيادة  ،و�أن تكون خمت�صة
بالتفاو�ض ب�ش�أن اتفاقات دولية تتعلق ب�أمور ت�شملها هذه االتفاقية  ،وتوقيع مثل
هذه االتفاقات وتطبيقها .
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 - 2تقــوم هذه املنظم ــات  -بالأ�صال ــة عن نف�سه ــا  -فــي الأم ــور التــي تدخــل �ضمــن
اخت�صا�صها  ،مبمار�سة احلقوق وتنفـيذ امل�س�ؤوليات التي ت�سندها هذه االتفاقية
�إىل الدول الأطراف .
 - 3عندما ت�صبح مثل هذه املنظمات طرفا فـي االتفاقية تر�سل �إىل الوديع امل�شار �إليه
فـي املادة (� )43إعالنا يبني �أي الدول �أع�ضاء فـيها  ،و�أي مواد هذه االتفاقية تنطبق
عليها  ،ومدى اخت�صا�صها فـي املجال الذي ت�شمله تلك املواد .
 - 4ال يكون لهذه املنظمات �أي �صوت ي�ضاف �إىل �أ�صوات دولها الأع�ضاء .
 - 5تودع وثائق الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام �أو الإقرار لدى الوديع .
املــادة ( ) 40
�سريان املفعول
 - 1ي�ســري مفعــول هذه االتفاقيــة فـي اليــوم الت�سعيــن من تاريــخ �إيـداع الوثيقة اخلام�سة
والع�شرين من وثائق الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة لدى الوديع  ،مبا فـي ذلك وثائق
خم�س ع�شرة دولة لدى كل منها حمطة عاملة للقوى النووية .
 - 2ي�سري مفعول هذه االتفاقية بالن�سبة لكل دولة �أو منظمة �إقليمية ذات طبيعة تكاملية
�أو ذات طبيعة �أخرى  ،ت�صدق على هذه االتفاقية �أو تقبلها �أو توافق عليها �أو تن�ضم
�إليه ــا �أو تقره ـ ــا بعــد تاريــخ إ�يــداع �آخــر وثيق ـ ــة مطلوبـ ــة ال�ستيفـ ــاء ال�ش ــروط ال ـ ــواردة
فـي الفقرة " ، "1فـي اليوم الت�سعني من تاريخ �إيداع تلك الدولة �أو املنظمة للوثيقة
املالئمة لدى الوديع .
املــادة ( ) 41
�إدخال التعديالت على االتفاقية
 - 1يج ـ ــوز لأي طــرف متعاق ــد �أن يقتــرح �إدخـ ــال تعديـ ـ ــل علـى هـ ــذه االتفاقي ـ ــة  .وينظ ــر
فـي التعديالت املقرتحة فـي اجتماع ا�ستعرا�ضي �أو فـي اجتماع ا�ستثنائي .
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 - 2يقـدم ن�ص �أي تعديــل مقتــرح و�أ�سباب ــه �إىل الوديـ ــع ال ــذي يب ــادر ب�إر�سـ ــال االقتــراح
�إىل الأطراف املتعاقدة قبل موعد االجتماع الذي �سينظر خالله فـي التعديل املقرتح
بت�سعي ــن يوم ــا علــى الأق ــل  .وير�س ــل الوديـ ــع �أي تعليق ــات تــرد ب�ش ـ�أن هــذا االقتـ ــراح
�إىل الأطراف املتعاقدة .
 - 3تقرر الأطراف املتعاقدة بعد النظر فـي التعدي ــل املقتــرح ما �إذا كانت تعتمد مثل هذا
التعديل بتوافق الآراء � ،أم تعر�ضه على م�ؤمتر دبلوما�سي فـي حالة غياب مثل هذا
التوافق  .ويتخذ قرار عر�ض التعديل املقرتح على م�ؤمتر دبلوما�سي ب�أغلبية ثلثي
الأطراف املتعاقدة احلا�ضرة وامل�صوتة فـي االجتماع � ،شريطة �أن يتواجد ن�صف
الأطراف املتعاقدة على الأقل وقت الت�صويت .
 - 4يدعو الوديع �إىل عقد امل�ؤمتر الدبلوما�سي الذي يتوىل النظر فـي التعديالت املقرتح
�إدخالها على االتفاقية واعتمادها  ،بحيث ينعقد هذا امل�ؤمتر فـي موعد ال يتجاوز �سنة
واحدة من تاريخ اتخاذ القرار املنا�سب وفقا للفقرة " "3من هذه املادة  .ويبذل امل�ؤمتر
الدبلوما�سي ق�صارى جهده من �أجل �ضمان �أن يكون اعتماد التعديالت بتوافق الآراء .
ف�إذا تعذر ذلك  ،ف�إن اعتماد التعديالت يكون ب�أغلبية ثلثي جميع الأطراف املتعاقدة .
 - 5تخ�ضــع التعديـ ــالت التي اعتمــد �إدخالهـ ــا على هــذه االتفاقي ــة  ،مبقت�ضــى الفقرتيـن
" "3و "� "4أعاله  ،للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو الإقرار من جانب الأطراف املتعاقدة .
ويبد�أ نفاذها بالن�سبة للأطراف املتعاقدة التي �صدقت عليها �أو قبلتها �أو وافقت عليها
�أو �أقرتها فـي اليوم الت�سعني من تاريخ تلقي الوديع لل�صكوك ذات ال�صلة من ثلثي
الأطراف املتعاقدة على الأقل  .ويبد أ� نفاذ التعديالت بالن�سبة للطرف املتعاقد الذي
يقوم بعد ذلك بالت�صديق على تلك التعديالت �أو قبولها �أو املوافقة عليها �أو �إقرارها
فـي اليوم الت�سعني من تاريخ �إيداع ذلك الطرف املتعاقد لل�صك ذي ال�صلة .
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املــادة ( ) 42
النقـــ�ض
 - 1يجــوز لأي طرف متعاقـد �أن ينقــ�ض هذه االتفاقيـة ب�إخطـار كتابـي موجـه �إلـى الوديــع .
 - 2يبـد�أ �سريــان النقــ�ض بعد انق�ضــاء عــام واحــد على تاريــخ ا�ست ــالم الوديــع للإخط ــار ،
�أو فـي �أي تاريخ الحق قد يحدد فـي الإخطار .
املــادة ( ) 43
الوديـــع
 - 1يكون املدير العام للوكالة هو الوديع لهذه االتفاقية .
 - 2يقوم الوديع ب�إبالغ الأطراف املتعاقدة مبا يلي :
 - 1توقيــع هذه االتفاقيـة و�إيداع �صكوك الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام
�أو الإقرار  ،وفقا للمادة (، )39
 - 2تاريخ بدء نفاذ االتفاقية  ،وفقا للمادة (، )40
� - 3إخطارات نق�ض االتفاقية املقدمة وفقا للمادة ( )42وتواريخها ،
 - 4التعديالت التي تقرتح �أطراف متعاقدة �إدخالها على هذه االتفاقية  ،والتعديالت
التي يعتمدها امل�ؤمتر الدبلوما�سي ذو ال�صلة �أو يعتمدها اجتماع الأطراف املتعاقدة ،
وتاريخ بدء نفاذ تلك التعديالت  ،وفقا للمادة (. )41
املــادة ( ) 44
الن�صو�ص الأ�صلية
يودع �أ�صل هذه االتفاقية  -التي تت�ساوى ن�صو�صها الإ�سبانية والإجنليزية والرو�سية
وال�صينية والعربية والفرن�سية فـي احلجية  -لدى الوديع الذي ير�سل ن�سخا م�صدقة
منها �إىل الأطراف املتعاقدة .
و�إثباتا ملا تقدم  ،قام املوقعون �أدناه املفو�ضون ح�سب الأ�صول املرعية بتوقيع هذه االتفاقية .
حررت فـي فيينا فـي اخلام�س من �أيلول �/سبتمرب من عام الف وت�سعمائة و�سبعة وت�سعني .
-262-

JOINT CONVENTION
ON THE SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT AND
ON THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT

-263-

JOINT CONVENTION
ON THE SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT AND
ON THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT
PREAMBLE
CHAPTER 1 OBJECTIVES, DEFINITIONS AND SCOPE OF APPLICATION
ARTICLE 1
ARTICLE 2
ARTICLE 3

OBJECTIVES
DEFINITIONS
SCOPE OF APPLICATION

CHAPTER 2 SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT
ARTICLE 4
ARTICLE 5
ARTICLE 6
ARTICLE 7
ARTICLE 8
ARTICLE 9
ARTICLE 10

GENERAL SAFETY REQUIREMENTS
EXISTING FACILITIES
SITING OF PROPOSED FACILITIES
DESIGN AND CONSTRUCTION OF FACILITIES
ASSESSMENT OF SAFETY OF FACILITIES
OPERATION OF FACILITIES
DISPOSAL OF SPENT FUEL

CHAPTER 3 SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT
ARTICLE 11
ARTICLE 12
ARTICLE 13
ARTICLE 14
ARTICLE 15
ARTICLE 16
ARTICLE 17

GENERAL SAFETY REQUIREMENTS
EXISTING FACILITIES AND PAST PRACTICES
SITING OF PROPOSED FACILITIES
DESIGN AND CONSTRUCTION OF FACILITIES
ASSESSMENT OF SAFETY OF FACILITIES
OPERATION OF FACILITIES
INSTITUTIONAL MEASURES AFTER CLOSURE

CHAPTER 4 GENERAL SAFETY PROVISIONS
ARTICLE 18 IMPLEMENTING MEASURES
ARTICLE 19 LEGISLATIVE AND REGULATORY FRAMEWORK
ARTICLE 20
ARTICLE 21
ARTICLE 22
ARTICLE 23
ARTICLE 24
ARTICLE 25
ARTICLE 26

REGULATORY BODY
RESPONSIBILITY OF THE LICENCE HOLDER
HUMAN AND FINANCIAL RESOURCES
QUALITY ASSURANCE
OPERATIONAL RADIATION PROTECTION
EMERGENCY PREPAREDNESS
DECOMMISSIONING

CHAPTER 5 MISCELLANEOUS PROVISIONS
ARTICLE 27 TRANSBOUNDARY MOVEMENT
ARTICLE 28 DISUSED SEALED SOURCES

-264-

CHAPTER 6 MEETINGS OF THE CONTRACTING PARTIES
ARTICLE 29
ARTICLE 30
ARTICLE 31
ARTICLE 32
ARTICLE 33
ARTICLE 34
ARTICLE 35
ARTICLE 36
ARTICLE 37

PREPARATORY MEETING
REVIEW MEETINGS
EXTRAORDINARY MEETINGS
REPORTING
ATTENDANCE
SUMMARY REPORTS
LANGUAGES
CONFIDENTIALITY
SECRETARIAT

CHAPTER 7 FINAL CLAUSES AND OTHER PROVISIONS
ARTICLE 38 RESOLUTION OF DISAGREEMENTS
ARTICLE 39 SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL,
ACCESSION
ARTICLE 40 ENTRY INTO FORCE
ARTICLE 41 AMENDMENTS TO THE CONVENTION
ARTICLE 42 DENUNCIATION
ARTICLE 43 DEPOSITARY
ARTICLE 44 AUTHENTIC TEXTS

-265-

PREAMBLE
The Contracting Parties
(i)

Recognizing that the operation of nuclear reactors generates spent fuel and radioactive waste
and that other applications of nuclear technologies also generate radioactive waste;

(ii)

Recognizing that the same safety objectives apply both to spent fuel and radioactive waste
management;

(iii)

Reaffirming the importance to the international community of ensuring that sound practices
are planned and implemented for the safety of spent fuel and radioactive waste management;

(iv)

Recognizing the importance of informing the public on issues regarding the safety of spent
fuel and radioactive waste management;

(v)

Desiring to promote an effective nuclear safety culture worldwide;

(vi)

Reaffirming that the ultimate responsibility for ensuring the safety of spent fuel and
radioactive waste management rests with the State;

(vii)

Recognizing that the definition of a fuel cycle policy rests with the State, some States
considering spent fuel as a valuable resource that may be reprocessed, others electing to
dispose of it;

(viii)

Recognizing that spent fuel and radioactive waste excluded from the present Convention
because they are within military or defence programmes should be managed in accordance
with the objectives stated in this Convention;
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(ix)

Affirming the importance of international co-operation in enhancing the safety of spent fuel
and radioactive waste management through bilateral and multilateral mechanisms, and
through this incentive Convention;

(x)

Mindful of the needs of developing countries, and in particular the least developed countries,
and of States with economies in transition and of the need to facilitate existing mechanisms to
assist in the fulfillment of their rights and obligations set out in this incentive Convention;

(xi)

Convinced that radioactive waste should, as far as is compatible with the safety of the
management of such material, be disposed of in the State in which it was generated, whilst
recognizing that, in certain circumstances, safe and efficient management of spent fuel and
radioactive waste might be fostered through agreements among Contracting Parties to use
facilities in one of them for the benefit of the other Parties, particularly where waste
originates from joint projects;

(xii)

Recognizing that any State has the right to ban import into its territory of foreign spent fuel
and radioactive waste;

(xiii)

Keeping in mind the Convention on Nuclear Safety (1994), the Convention on Early
Notification of a Nuclear Accident (1986), the Convention on Assistance in the Case of a
Nuclear Accident or Radiological Emergency (1986), the Convention on the Physical
Protection of Nuclear Material (1980), the Convention on the Prevention of Marine Pollution
by Dumping of Wastes and Other Matter as amended (1994) and other relevant international
instruments;

(xiv)

Keeping in mind the principles contained in the interagency "International Basic Safety
Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources"
(1996), in the IAEA Safety Fundamentals entitled "The Principles of Radioactive Waste
Management" (1995), and in the existing international standards relating to the safety of the
transport of radioactive materials;
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(xv)

Recalling Chapter 22 of Agenda 21 by the United Nations Conference on Environment and
Development in Rio de Janeiro adopted in 1992, which reaffirms the paramount importance
of the safe and environmentally sound management of radioactive waste;

(xvi)

Recognizing the desirability of strengthening the international control system applying
specifically to radioactive materials as referred to in Article 1(3) of the Basel Convention on
the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (1989);

Have agreed as follows:
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CHAPTER 1. OBJECTIVES, DEFINITIONS AND SCOPE OF APPLICATION
ARTICLE 1. OBJECTIVES
The objectives of this Convention are:
(i)

to achieve and maintain a high level of safety worldwide in spent fuel and radioactive waste
management, through the enhancement of national measures and international co-operation,
including where appropriate, safety-related technical co-operation;

(ii)

to ensure that during all stages of spent fuel and radioactive waste management there are
effective defenses against potential hazards so that individuals, society and the environment
are protected from harmful effects of ionizing radiation, now and in the future, in such a way
that the needs and aspirations of the present generation are met without compromising the
ability of future generations to meet their needs and aspirations;

(iii)

to prevent accidents with radiological consequences and to mitigate their consequences
should they occur during any stage of spent fuel or radioactive waste management.

ARTICLE 2. DEFINITIONS
For the purposes of this Convention:
(a)

"closure" means the completion of all operations at some time after the emplacement of spent
fuel or radioactive waste in a disposal facility. This includes the final engineering or other
work required to bring the facility to a condition that will be safe in the long term;
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(b)

"decommissioning" means all steps leading to the release of a nuclear facility, other than a
disposal facility, from regulatory control.

These steps include the processes of

decontamination and dismantling;
(c)

"discharges" means planned and controlled releases into the environment, as a legitimate
practice, within limits authorized by the regulatory body, of liquid or gaseous radioactive
materials that originate from regulated nuclear facilities during normal operation;

(d)

"disposal" means the emplacement of spent fuel or radioactive waste in an appropriate
facility without the intention of retrieval;

(e)

"licence" means any authorization, permission or certification granted by a regulatory body
to carry out any activity related to management of spent fuel or of radioactive waste;

(f)

"nuclear facility" means a civilian facility and its associated land, buildings and equipment in
which radioactive materials are produced, processed, used, handled, stored or disposed of on
such a scale that consideration of safety is required;

(g)

"operating lifetime" means the period during which a spent fuel or a radioactive waste
management facility is used for its intended purpose. In the case of a disposal facility, the
period begins when spent fuel or radioactive waste is first emplaced in the facility and ends
upon closure of the facility;

(h)

"radioactive waste" means radioactive material in gaseous, liquid or solid form for which no
further use is foreseen by the Contracting Party or by a natural or legal person whose
decision is accepted by the Contracting Party, and which is controlled as radioactive waste by
a regulatory body under the legislative and regulatory framework of the Contracting Party;

(i)

"radioactive waste management" means all activities, including decommissioning activities,
that relate to the handling, pretreatment, treatment, conditioning, storage, or disposal of
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radioactive waste, excluding off-site transportation. It may also involve discharges;
(j)

"radioactive waste management facility" means any facility or installation the primary
purpose of which is radioactive waste management, including a nuclear facility in the process
of being decommissioned only if it is designated by the Contracting Party as a radioactive
waste management facility;

(k)

"regulatory body" means any body or bodies given the legal authority by the Contracting
Party to regulate any aspect of the safety of spent fuel or radioactive waste management
including the granting of licences;

(l)

"reprocessing" means a process or operation, the purpose of which is to extract radioactive
isotopes from spent fuel for further use;

(m)

"sealed source" means radioactive material that is permanently sealed in a capsule or closely
bonded and in a solid form, excluding reactor fuel elements;

(n)

"spent fuel" means nuclear fuel that has been irradiated in and permanently removed from a
reactor core;

(o)

"spent fuel management" means all activities that relate to the handling or storage of spent
fuel, excluding off-site transportation. It may also involve discharges;

(p)

"spent fuel management facility" means any facility or installation the primary purpose of
which is spent fuel management;

(q)

"State of destination" means a State to which a transboundary movement is planned or takes
place;

(r)

"State of origin" means a State from which a transboundary movement is planned to be
initiated or is initiated;
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(s)

"State of transit" means any State, other than a State of origin or a State of destination,
through whose territory a transboundary movement is planned or takes place;

(t)

"storage" means the holding of spent fuel or of radioactive waste in a facility that provides
for its containment, with the intention of retrieval;

(u)

"transboundary movement" means any shipment of spent fuel or of radioactive waste from a
State of origin to a State of destination.

ARTICLE 3. SCOPE OF APPLICATION
1.

This Convention shall apply to the safety of spent fuel management when the spent fuel

results from the operation of civilian nuclear reactors. Spent fuel held at reprocessing facilities as part
of a reprocessing activity is not covered in the scope of this Convention unless the Contracting Party
declares reprocessing to be part of spent fuel management.
2.

This Convention shall also apply to the safety of radioactive waste management when the

radioactive waste results from civilian applications. However, this Convention shall not apply to
waste that contains only naturally occurring radioactive materials and that does not originate from the
nuclear fuel cycle, unless it constitutes a disused sealed source or it is declared as radioactive waste
for the purposes of this Convention by the Contracting Party.
3.

This Convention shall not apply to the safety of management of spent fuel or radioactive

waste within military or defence programmes, unless declared as spent fuel or radioactive waste for
the purposes of this Convention by the Contracting Party. However, this Convention shall apply to
the safety of management of spent fuel and radioactive waste from military or defence programmes if
and when such materials are transferred permanently to and managed within exclusively civilian
programmes.
4.

This Convention shall also apply to discharges as provided for in Articles 4, 7, 11, 14, 24 and

26.
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CHAPTER 2 SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT
ARTICLE 4. GENERAL SAFETY REQUIREMENTS
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that at all stages of spent
fuel management, individuals, society and the environment are adequately protected against
radiological hazards.
In so doing, each Contracting Party shall take the appropriate steps to:
(i)

ensure that criticality and removal of residual heat generated during spent fuel management
are adequately addressed;

(ii)

ensure that the generation of radioactive waste associated with spent fuel management is kept
to the minimum practicable, consistent with the type of fuel cycle policy adopted;

(iii)

take into account interdependencies among the different steps in spent fuel management;

(iv)

provide for effective protection of individuals, society and the environment, by applying at the
national level suitable protective methods as approved by the regulatory body, in the
framework of its national legislation which has due regard to internationally endorsed criteria
and standards;

(v)

take into account the biological, chemical and other hazards that may be associated with
spent fuel management;

(vi)

strive to avoid actions that impose reasonably predictable impacts on future generations
greater than those permitted for the current generation;

(vii)

aim to avoid imposing undue burdens on future generations.
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ARTICLE 5. EXISTING FACILITIES
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to review the safety of any spent fuel
management facility existing at the time the Convention enters into force for that Contracting Party
and to ensure that, if necessary, all reasonably practicable improvements are made to upgrade the
safety of such a facility.
ARTICLE 6. SITING OF PROPOSED FACILITIES
1.

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that procedures are

established and implemented for a proposed spent fuel management facility:
(i)

to evaluate all relevant site-related factors likely to affect the safety of such a facility
during its operating lifetime;

(ii)

to evaluate the likely safety impact of such a facility on individuals, society and the
environment;

(iii)

to make information on the safety of such a facility available to members of the
public;

(iv)

to consult Contracting Parties in the vicinity of such a facility, insofar as they are
likely to be affected by that facility, and provide them, upon their request, with
general data relating to the facility to enable them to evaluate the likely safety impact
of the facility upon their territory.

2.

In so doing, each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that such

facilities shall not have unacceptable effects on other Contracting Parties by being sited in accordance
with the general safety requirements of Article 4.
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ARTICLE 7. DESIGN AND CONSTRUCTION OF FACILITIES
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:
(i)

the design and construction of a spent fuel management facility provide for suitable measures
to limit possible radiological impacts on individuals, society and the environment, including
those from discharges or uncontrolled releases;

(ii)

at the design stage, conceptual plans and, as necessary, technical provisions for the
decommissioning of a spent fuel management facility are taken into account;

(iii)

the technologies incorporated in the design and construction of a spent fuel management
facility are supported by experience, testing or analysis.

ARTICLE 8. ASSESSMENT OF SAFETY OF FACILITIES
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:
(i)

before construction of a spent fuel management facility, a systematic safety assessment and an
environmental assessment appropriate to the hazard presented by the facility and covering its
operating lifetime shall be carried out;

(ii)

before the operation of a spent fuel management facility, updated and detailed versions of the
safety assessment and of the environmental assessment shall be prepared when deemed
necessary to complement the assessments referred to in paragraph (i).

ARTICLE 9. OPERATION OF FACILITIES
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:
(i)

the licence to operate a spent fuel management facility is based upon appropriate assessments
as specified in Article 8 and is conditional on the completion of a commissioning programme
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demonstrating that the facility, as constructed, is consistent with design and safety
requirements;
(ii)

operational limits and conditions derived from tests, operational experience and the
assessments, as specified in Article 8, are defined and revised as necessary;

(iii)

operation, maintenance, monitoring, inspection and testing of a spent fuel management
facility are conducted in accordance with established procedures;

(iv)

engineering and technical support in all safety-related fields are available throughout the
operating lifetime of a spent fuel management facility;

(v)

incidents significant to safety are reported in a timely manner by the holder of the licence to
the regulatory body;

(vi)

programmes to collect and analyse relevant operating experience are established and that the
results are acted upon, where appropriate;

(vii)

decommissioning plans for a spent fuel management facility are prepared and updated, as
necessary, using information obtained during the operating lifetime of that facility, and are
reviewed by the regulatory body.

ARTICLE 10. DISPOSAL OF SPENT FUEL
If, pursuant to its own legislative and regulatory framework, a Contracting Party has
designated spent fuel for disposal, the disposal of such spent fuel shall be in accordance with the
obligations of Chapter 3 relating to the disposal of radioactive waste.
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CHAPTER 3 SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT
ARTICLE 11. GENERAL SAFETY REQUIREMENTS
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that at all stages of
radioactive waste management individuals, society and the environment are adequately protected
against radiological and other hazards.
In so doing, each Contracting Party shall take the appropriate steps to:
(i)

ensure that criticality and removal of residual heat generated during radioactive waste
management are adequately addressed;

(ii)

ensure that the generation of radioactive waste is kept to the minimum practicable;

(iii)

take into account interdependencies among the different steps in radioactive waste
management;

(iv)

provide for effective protection of individuals, society and the environment, by applying at the
national level suitable protective methods as approved by the regulatory body, in the
framework of its national legislation which has due regard to internationally endorsed criteria
and standards;

(v)

take into account the biological, chemical and other hazards that may be associated with
radioactive waste management;

(vi)

strive to avoid actions that impose reasonably predictable impacts on future generations
greater than those permitted for the current generation;

(vii)

aim to avoid imposing undue burdens on future generations.
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ARTICLE 12. EXISTING FACILITIES AND PAST PRACTICES
Each Contracting Party shall in due course take the appropriate steps to review:
(i)

the safety of any radioactive waste management facility existing at the time the Convention
enters into force for that Contracting Party and to ensure that, if necessary, all reasonably
practicable improvements are made to upgrade the safety of such a facility;

(ii)

the results of past practices in order to determine whether any intervention is needed for
reasons of radiation protection bearing in mind that the reduction in detriment resulting from
the reduction in dose should be sufficient to justify the harm and the costs, including the
social costs, of the intervention.

ARTICLE 13. SITING OF PROPOSED FACILITIES
1.

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that procedures are

established and implemented for a proposed radioactive waste management facility:
(i)

to evaluate all relevant site-related factors likely to affect the safety of such a facility
during its operating lifetime as well as that of a disposal facility after closure;

(ii)

to evaluate the likely safety impact of such a facility on individuals, society and the
environment, taking into account possible evolution of the site conditions of disposal
facilities after closure;

(iii)

to make information on the safety of such a facility available to members of the
public;

(iv)

to consult Contracting Parties in the vicinity of such a facility, insofar as they are
likely to be affected by that facility, and provide them, upon their request, with
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general data relating to the facility to enable them to evaluate the likely safety impact
of the facility upon their territory.
2.

In so doing, each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that such

facilities shall not have unacceptable effects on other Contracting Parties by being sited in accordance
with the general safety requirements of Article 11.
ARTICLE 14. DESIGN AND CONSTRUCTION OF FACILITIES
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:
(i)

the design and construction of a radioactive waste management facility provide for suitable
measures to limit possible radiological impacts on individuals, society and the environment,
including those from discharges or uncontrolled releases;

(ii)

at the design stage, conceptual plans and, as necessary, technical provisions for the
decommissioning of a radioactive waste management facility other than a disposal facility are
taken into account;

(iii)

at the design stage, technical provisions for the closure of a disposal facility are prepared;

(iv)

the technologies incorporated in the design and construction of a radioactive waste
management facility are supported by experience, testing or analysis.

ARTICLE 15. ASSESSMENT OF SAFETY OF FACILITIES
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:
(i)

before construction of a radioactive waste management facility, a systematic safety
assessment and an environmental assessment appropriate to the hazard presented by the
facility and covering its operating lifetime shall be carried out;
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(ii)

in addition, before construction of a disposal facility, a systematic safety assessment and an
environmental assessment for the period following closure shall be carried out and the results
evaluated against the criteria established by the regulatory body;

(iii)

before the operation of a radioactive waste management facility, updated and detailed
versions of the safety assessment and of the environmental assessment shall be prepared when
deemed necessary to complement the assessments referred to in paragraph (i).

ARTICLE 16. OPERATION OF FACILITIES
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:
(i)

the licence to operate a radioactive waste management facility is based upon appropriate
assessments as specified in Article 15 and is conditional on the completion of a
commissioning programme demonstrating that the facility, as constructed, is consistent with
design and safety requirements;

(ii)

operational limits and conditions, derived from tests, operational experience and the
assessments as specified in Article 15 are defined and revised as necessary;

(iii)

operation, maintenance, monitoring, inspection and testing of a radioactive waste
management facility are conducted in accordance with established procedures. For a disposal
facility the results thus obtained shall be used to verify and to review the validity of
assumptions made and to update the assessments as specified in Article 15 for the period
after closure;

(iv)

engineering and technical support in all safety-related fields are available throughout the
operating lifetime of a radioactive waste management facility;

(v)

procedures for characterization and segregation of radioactive waste are applied;
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(vi)

incidents significant to safety are reported in a timely manner by the holder of the licence to
the regulatory body;

(vii)

programmes to collect and analyse relevant operating experience are established and that the
results are acted upon, where appropriate;

(viii)

decommissioning plans for a radioactive waste management facility other than a disposal
facility are prepared and updated, as necessary, using information obtained during the
operating lifetime of that facility, and are reviewed by the regulatory body;

(ix)

plans for the closure of a disposal facility are prepared and updated, as necessary, using
information obtained during the operating lifetime of that facility and are reviewed by the
regulatory body.

ARTICLE 17. INSTITUTIONAL MEASURES AFTER CLOSURE
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that after closure of a
disposal facility:
(i)

records of the location, design and inventory of that facility required by the regulatory body
are preserved;

(ii)

active or passive institutional controls such as monitoring or access restrictions are carried
out, if required; and

(iii)

if, during any period of active institutional control, an unplanned release of radioactive
materials into the environment is detected, intervention measures are implemented, if
necessary.
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CHAPTER 4 GENERAL SAFETY PROVISIONS
ARTICLE 18. IMPLEMENTING MEASURES
Each Contracting Party shall take, within the framework of its national law, the legislative,
regulatory and administrative measures and other steps necessary for implementing its obligations
under this Convention.
ARTICLE 19. LEGISLATIVE AND REGULATORY FRAMEWORK
1.

Each Contracting Party shall establish and maintain a legislative and regulatory framework to

govern the safety of spent fuel and radioactive waste management.
2.

This legislative and regulatory framework shall provide for:
(i)

the establishment of applicable national safety requirements and regulations for
radiation safety;

(ii)

a system of licensing of spent fuel and radioactive waste management activities;

(iii)

a system of prohibition of the operation of a spent fuel or radioactive waste
management facility without a licence;

(iv)

a system of appropriate institutional control, regulatory inspection and
documentation and reporting;

(v)

the enforcement of applicable regulations and of the terms of the licences;

(vi)

a clear allocation of responsibilities of the bodies involved in the different steps of
spent fuel and of radioactive waste management.
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3.

When considering whether to regulate radioactive materials as radioactive waste, Contracting

Parties shall take due account of the objectives of this Convention.
ARTICLE 20. REGULATORY BODY
1.

Each Contracting Party shall establish or designate a regulatory body entrusted with the

implementation of the legislative and regulatory framework referred to in Article 19, and provided
with adequate authority, competence and financial and human resources to fulfill its assigned
responsibilities.
2.

Each Contracting Party, in accordance with its legislative and regulatory framework, shall

take the appropriate steps to ensure the effective independence of the regulatory functions from
other functions where organizations are involved in both spent fuel or radioactive waste management
and in their regulation.
ARTICLE 21. RESPONSIBILITY OF THE LICENCE HOLDER
1.

Each Contracting Party shall ensure that prime responsibility for the safety of spent fuel or

radioactive waste management rests with the holder of the relevant licence and shall take the
appropriate steps to ensure that each such licence holder meets its responsibility.
2.

If there is no such licence holder or other responsible party, the responsibility rests with the

Contracting Party which has jurisdiction over the spent fuel or over the radioactive waste.
ARTICLE 22. HUMAN AND FINANCIAL RESOURCES
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:
(i)

qualified staff are available as needed for safety-related activities during the operating lifetime
of a spent fuel and a radioactive waste management facility;
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(ii)

adequate financial resources are available to support the safety of facilities for spent fuel and
radioactive waste management during their operating lifetime and for decommissioning;

(iii)

financial provision is made which will enable the appropriate institutional controls and
monitoring arrangements to be continued for the period deemed necessary following the
closure of a disposal facility.

ARTICLE 23. QUALITY ASSURANCE
Each Contracting Party shall take the necessary steps to ensure that appropriate quality
assurance programmes concerning the safety of spent fuel and radioactive waste management are
established and implemented.
ARTICLE 24. OPERATIONAL RADIATION PROTECTION
1.

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that during the operating

lifetime of a spent fuel or radioactive waste management facility:
(i)

the radiation exposure of the workers and the public caused by the facility shall be
kept as low as reasonably achievable, economic and social factors being taken into
account;

(ii)

no individual shall be exposed, in normal situations, to radiation doses which exceed
national prescriptions for dose limitation which have due regard to internationally
endorsed standards on radiation protection; and

(iii)

measures are taken to prevent unplanned and uncontrolled releases of radioactive
materials into the environment.

2.

Each Contracting Party shall take appropriate steps to ensure that discharges shall be limited:
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(i)

to keep exposure to radiation as low as reasonably achievable, economic and social
factors being taken into account; and

(ii)

so that no individual shall be exposed, in normal situations, to radiation doses which
exceed national prescriptions for dose limitation which have due regard to
internationally endorsed standards on radiation protection.

3.

Each Contracting Party shall take appropriate steps to ensure that during the operating

lifetime of a regulated nuclear facility, in the event that an unplanned or uncontrolled release of
radioactive materials into the environment occurs, appropriate corrective measures are implemented
to control the release and mitigate its effects.
ARTICLE 25. EMERGENCY PREPAREDNESS
1.

Each Contracting Party shall ensure that before and during operation of a spent fuel or

radioactive waste management facility there are appropriate on-site and, if necessary, off-site
emergency plans. Such emergency plans should be tested at an appropriate frequency.
2.

Each Contracting Party shall take the appropriate steps for the preparation and testing of

emergency plans for its territory insofar as it is likely to be affected in the event of a radiological
emergency at a spent fuel or radioactive waste management facility in the vicinity of its territory.
ARTICLE 26. DECOMMISSIONING
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure the safety of
decommissioning of a nuclear facility. Such steps shall ensure that:
(i)

qualified staff and adequate financial resources are available;

(ii)

the provisions of Article 24 with respect to operational radiation protection, discharges and
unplanned and uncontrolled releases are applied;
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(iii)

the provisions of Article 25 with respect to emergency preparedness are applied; and

(iv)

records of information important to decommissioning are kept.

CHAPTER 5 MISCELLANEOUS PROVISIONS
ARTICLE 27. TRANSBOUNDARY MOVEMENT
1.

Each Contracting Party involved in transboundary movement shall take the appropriate steps

to ensure that such movement is undertaken in a manner consistent with the provisions of this
Convention and relevant binding international instruments.
In so doing:
(i)

a Contracting Party which is a State of origin shall take the appropriate steps to
ensure that transboundary movement is authorized and takes place only with the prior
notification and consent of the State of destination;

(ii)

transboundary movement through States of transit shall be subject to those
international obligations which are relevant to the particular modes of transport
utilized;

(iii)

a Contracting Party which is a State of destination shall consent to a transboundary
movement only if it has the administrative and technical capacity, as well as the
regulatory structure, needed to manage the spent fuel or the radioactive waste in a
manner consistent with this Convention;

(iv)

a Contracting Party which is a State of origin shall authorize a transboundary
movement only if it can satisfy itself in accordance with the consent of the State of
destination that the requirements of subparagraph (iii) are met prior to transboundary
movement;
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(v)

a Contracting Party which is a State of origin shall take the appropriate steps

to

permit re-entry into its territory, if a transboundary movement is not or cannot be
completed in conformity with this Article, unless an alternative safe arrangement can
be made.
2.

A Contracting Party shall not licence the shipment of its spent fuel or radioactive waste to a

destination south of latitude 60 degrees South for storage or disposal.
3.

Nothing in this Convention prejudices or affects:
(i)

the exercise, by ships and aircraft of all States, of maritime, river and air navigation
rights and freedoms, as provided for in international law;

(ii)

rights of a Contracting Party to which radioactive waste is exported for processing to
return, or provide for the return of, the radioactive waste and other products after
treatment to the State of origin;

(iii)

the right of a Contracting Party to export its spent fuel for reprocessing;

(iv)

rights of a Contracting Party to which spent fuel is exported for reprocessing to
return, or provide for the return of, radioactive waste and other products resulting
from reprocessing operations to the State of origin.

ARTICLE 28. DISUSED SEALED SOURCES
1.

Each Contracting Party shall, in the framework of its national law, take the appropriate steps

to ensure that the possession, remanufacturing or disposal of disused sealed sources takes place in a
safe manner.
2.

A Contracting Party shall allow for reentry into its territory of disused sealed sources if, in the

framework of its national law, it has accepted that they be returned to a manufacturer qualified to
receive and possess the disused sealed sources.
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CHAPTER 6 MEETINGS OF THE CONTRACTING PARTIES
ARTICLE 29. PREPARATORY MEETING
1.

A preparatory meeting of the Contracting Parties shall be held not later than six months after

the date of entry into force of this Convention.
2.

At this meeting, the Contracting Parties shall:
(i)

determine the date for the first review meeting as referred to in Article 30. This
review meeting shall be held as soon as possible, but not later than thirty months after
the date of entry into force of this Convention;

(ii)

prepare and adopt by consensus Rules of Procedure and Financial Rules;

(iii)

establish in particular and in accordance with the Rules of Procedure:
(a)

guidelines regarding the form and structure of the national reports to be
submitted pursuant to Article 32;

3.

(b)

a date for the submission of such reports;

(c)

the process for reviewing such reports.

Any State or regional organization of an integration or other nature which ratifies, accepts,

approves, accedes to or confirms this Convention and for which the Convention is not yet in force,
may attend the preparatory meeting as if it were a Party to this Convention.
ARTICLE 30. REVIEW MEETINGS
1.

The Contracting Parties shall hold meetings for the purpose of reviewing the reports

submitted pursuant to Article 32.
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2.

At each review meeting the Contracting Parties:
(i)

shall determine the date for the next such meeting, the interval between review
meetings not exceeding three years;

(ii)

may review the arrangements established pursuant to paragraph 2 of Article 29, and
adopt revisions by consensus unless otherwise provided for in the Rules of
Procedure. They may also amend the Rules of Procedure and Financial Rules by
consensus.

3.

At each review meeting each Contracting Party shall have a reasonable opportunity to discuss

the reports submitted by other Contracting Parties and to seek clarification of such reports.
ARTICLE 31. EXTRAORDINARY MEETINGS
An extraordinary meeting of the Contracting Parties shall be held:
(i)

if so agreed by a majority of the Contracting Parties present and voting at a meeting; or

(ii)

at the written request of a Contracting Party, within six months of this request having been
communicated to the Contracting Parties and notification having been received by the
secretariat referred to in Article 37 that the request has been supported by a majority of the
Contracting Parties.

ARTICLE 32. REPORTING
1.

In accordance with the provisions of Article 30, each Contracting Party shall submit a

national report to each review meeting of Contracting Parties. This report shall address the measures
taken to implement each of the obligations of the Convention. For each Contracting Party the report
shall also address its:
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2.

(i)

spent fuel management policy;

(ii)

spent fuel management practices;

(iii)

radioactive waste management policy;

(iv)

radioactive waste management practices;

(v)

criteria used to define and categorize radioactive waste.

This report shall also include:
(i)

a list of the spent fuel management facilities subject to this Convention, their location,
main purpose and essential features;

(ii)

an inventory of spent fuel that is subject to this Convention and that is being held in
storage and of that which has been disposed of. This inventory shall contain a
description of the material and, if available, give information on its mass and its total
activity;

(iii)

a list of the radioactive waste management facilities subject to this Convention, their
location, main purpose and essential features;

(iv)

an inventory of radioactive waste that is subject to this Convention that:
(a)

is being held in storage at radioactive waste management and nuclear fuel
cycle facilities;

(b)

has been disposed of; or

(c)

has resulted from past practices.

This inventory shall contain a description of the material and other appropriate
information available, such as volume or mass, activity and specific radionuclides;
(v)

a list of nuclear facilities in the process of being decommissioned and the status of
decommissioning activities at those facilities.

-290-

ARTICLE 33. ATTENDANCE
1.

Each Contracting Party shall attend meetings of the Contracting Parties and be represented at

such meetings by one delegate, and by such alternates, experts and advisers as it deems necessary.
2.

The Contracting Parties may invite, by consensus, any intergovernmental organization which

is competent in respect of matters governed by this Convention to attend, as an observer, any
meeting, or specific sessions thereof. Observers shall be required to accept in writing, and in advance,
the provisions of Article 36.
ARTICLE 34. SUMMARY REPORTS
The Contracting Parties shall adopt, by consensus, and make available to the public a
document addressing issues discussed and conclusions reached during meetings of the Contracting
Parties.
ARTICLE 35. LANGUAGES
1.

The languages of meetings of the Contracting Parties shall be Arabic, Chinese, English,

French, Russian and Spanish unless otherwise provided in the Rules of Procedure.
2.

Reports submitted pursuant to Article 32 shall be prepared in the national language of the

submitting Contracting Party or in a single designated language to be agreed in the Rules of
Procedure. Should the report be submitted in a national language other than the designated language,
a translation of the report into the designated language shall be provided by the Contracting Party.
3.

Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the secretariat, if compensated, will assume

the translation of reports submitted in any other language of the meeting into the designated
language.
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ARTICLE 36. CONFIDENTIALITY
1.

The provisions of this Convention shall not affect the rights and obligations of the

Contracting Parties under their laws to protect information from disclosure. For the purposes of this
article, "information" includes, inter alia, information relating to national security or to the physical
protection of nuclear materials, information protected by intellectual property rights or by industrial
or commercial confidentiality, and personal data.
2.

When, in the context of this Convention, a Contracting Party provides information identified

by it as protected as described in paragraph 1, such information shall be used only for the purposes
for which it has been provided and its confidentiality shall be respected.
3.

With respect to information relating to spent fuel or radioactive waste falling within the scope

of this Convention by virtue of paragraph 3 of Article 3, the provisions of this Convention shall not
affect the exclusive discretion of the Contracting Party concerned to decide:
(i)

whether such information is classified or otherwise controlled to preclude release;

(ii)

whether to provide information referred to in sub-paragraph (i) above in the context
of the Convention; and

(iii)

what conditions of confidentiality are attached to such information if it is provided in
the context of this Convention.

4.

The content of the debates during the reviewing of the national reports at each review

meeting held pursuant to Article 30 shall be confidential.
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ARTICLE 37. SECRETARIAT
1.

The International Atomic Energy Agency, (hereinafter referred to as "the Agency") shall

provide the secretariat for the meetings of the Contracting Parties.
2.

The secretariat shall:
(i)

convene, prepare and service the meetings of the Contracting Parties referred to in
Articles 29, 30 and 31;

(ii)

transmit to the Contracting Parties information received or prepared in accordance
with the provisions of this Convention.

The costs incurred by the Agency in carrying out the functions referred to in sub-paragraphs
(i) and (ii) above shall be borne by the Agency as part of its regular budget.
3.

The Contracting Parties may, by consensus, request the Agency to provide other services in

support of meetings of the Contracting Parties. The Agency may provide such services if they can be
undertaken within its programme and regular budget. Should this not be possible, the Agency may
provide such services if voluntary funding is provided from another source.
CHAPTER 7. FINAL CLAUSES AND OTHER PROVISIONS
ARTICLE 38. RESOLUTION OF DISAGREEMENTS
In the event of a disagreement between two or more Contracting Parties concerning the
interpretation or application of this Convention, the Contracting Parties shall consult within the
framework of a meeting of the Contracting Parties with a view to resolving the disagreement. In the
event that the consultations prove unproductive, recourse can be made to the mediation, conciliation
and arbitration mechanisms provided for in international law, including the rules and practices
prevailing within the IAEA.
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ARTICLE

39.

SIGNATURE,

RATIFICATION,

ACCEPTANCE,

APPROVAL,

ACCESSION
1.

This Convention shall be open for signature by all States at the Headquarters of the Agency

in Vienna from 29 September 1997 until its entry into force.
2.

This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.

3.

After its entry into force, this Convention shall be open for accession by all States.

4.

(i)

This Convention shall be open for signature subject to confirmation, or accession by
regional organizations of an integration or other nature, provided that any such
organization is constituted by sovereign States and has competence in respect of the
negotiation, conclusion and application of international agreements in matters
covered by this Convention.

(ii)

In matters within their competence, such organizations shall, on their own behalf,
exercise the rights and fulfil the responsibilities which this Convention attributes to
States Parties.

(iii)

When becoming party to this Convention, such an organization shall communicate to
the Depositary referred to in Article 43, a declaration indicating which States are
members thereof, which Articles of this Convention apply to it, and the extent of its
competence in the field covered by those articles.

(iv)
5.

Such an organization shall not hold any vote additional to those of its Member States.

Instruments of ratification, acceptance, approval, accession or confirmation shall be deposited

with the Depositary.

-294-

ARTICLE 40. ENTRY INTO FORCE
1.

This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit with the

Depositary of the twenty-fifth instrument of ratification, acceptance or approval, including the
instruments of fifteen States each having an operational nuclear power plant.
2.

For each State or regional organization of an integration or other nature which ratifies,

accepts, approves, accedes to or confirms this Convention after the date of deposit of the last
instrument required to satisfy the conditions set forth in paragraph 1, this Convention shall enter into
force on the ninetieth day after the date of deposit with the Depositary of the appropriate instrument
by such a State or organization.
ARTICLE 41. AMENDMENTS TO THE CONVENTION
1.

Any Contracting Party may propose an amendment to this Convention. Proposed

amendments shall be considered at a review meeting or at an extraordinary meeting.
2.

The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be provided to the

Depositary who shall communicate the proposal to the Contracting Parties at least ninety days before
the meeting for which it is submitted for consideration. Any comments received on such a proposal
shall be circulated by the Depositary to the Contracting Parties.
3.

The Contracting Parties shall decide after consideration of the proposed amendment whether

to adopt it by consensus, or, in the absence of consensus, to submit it to a Diplomatic Conference. A
decision to submit a proposed amendment to a Diplomatic Conference shall require a two-thirds
majority vote of the Contracting Parties present and voting at the meeting, provided that at least one
half of the Contracting Parties are present at the time of voting.
4.

The Diplomatic Conference to consider and adopt amendments to this Convention shall be

convened by the Depositary and held no later than one year after the appropriate decision taken in
accordance with paragraph 3 of this article. The Diplomatic Conference shall make every effort to
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ensure amendments are adopted by consensus. Should this not be possible, amendments shall be
adopted with a two-thirds majority of all Contracting Parties.
5.

Amendments to this Convention adopted pursuant to paragraphs 3 and 4 above shall be

subject to ratification, acceptance, approval, or confirmation by the Contracting Parties and shall
enter into force for those Contracting Parties which have ratified, accepted, approved or confirmed
them on the ninetieth day after the receipt by the Depositary of the relevant instruments of at least
two thirds of the Contracting Parties. For a Contracting Party which subsequently ratifies, accepts,
approves or confirms the said amendments, the amendments will enter into force on the ninetieth day
after that Contracting Party has deposited its relevant instrument.
ARTICLE 42. DENUNCIATION
1.

Any Contracting Party may denounce this Convention by written notification to the

Depositary.
2.

Denunciation shall take effect one year following the date of the receipt of the notification by

the Depositary, or on such later date as may be specified in the notification.
ARTICLE 43. DEPOSITARY
1.

The Director General of the Agency shall be the Depositary of this Convention.

2.

The Depositary shall inform the Contracting Parties of:
(i)

the signature of this Convention and of the deposit of instruments of ratification,
acceptance, approval, accession or confirmation in accordance with Article 39;

(ii)

the date on which the Convention enters into force, in accordance with Article 40;
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(iii)

the notifications of denunciation of the Convention and the date thereof, made in
accordance with Article 42;

(iv)

the proposed amendments to this Convention submitted by Contracting Parties, the
amendments adopted by the relevant Diplomatic Conference or by the meeting of the
Contracting Parties, and the date of entry into force of the said amendments, in
accordance with Article 41.

ARTICLE 44. AUTHENTIC TEXTS
The original of this Convention of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Depositary, who shall send certified
copies thereof to the Contracting Parties.
IN WITNESS WHEREOF THE UNDERSIGNED, BEING DULY AUTHORIZED TO THAT
EFFECT, HAVE SIGNED THIS CONVENTION.
Done at Vienna on the fifth day of September, one thousand nine hundred and ninety-seven.
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/28
ب�إجازة االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان
و�شركة برتوتل عمان �أون�شور ال ال �سي للمنطقتني رقمي (  39و ) 67
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011 / 8
وعلى االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان و�شركة برتوتل عمان �أون�شور ال ال �سي
للمنطقتني رقمي (  39و  ) 67املوقعة بتاريخ  26مار�س 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة االتفاقية النفطية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :من جمادى الثانية �سنة 1434هـ
املـوافــــق  28 :من ابـريــــــــــــــــــــل �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1011
ال�صادرة فـي 2013/5/5م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/29
ب�إ�صــدار قانــون املعامــالت املدنيــة
�سلطان عمان

نحن قابو�س بن �سعيد		

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمـل ب�أحكـام قانـون املعامـالت املدنيـة املرفـق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :من جمادى الثانية �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  6 :من مايــــــــــــــــــــــــو �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1012
ال�صادرة فـي 2013/5/12م
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قانــون املعامـــالت املدنيـــة
الباب التمهيـــدي
الف�صــــــل الأول
�أحكــــــام عـــــامـة
الفــــــــــــرع الأول
الـقـــــــــانـــــــــــــون
املـــادة ( ) 1
ت�سري �أحكام هذا القانون على جميع امل�سائل التي تتناولها ن�صو�صه فـي لفظها ومعناها ،
ومل تنظمها قوانني خا�صة  ،ف�إذا مل يوجد ن�ص فـي هذا القانون حكمت املحكمة مبقت�ضى
�أحكام الفقه الإ�سالمي  ،ف�إذا مل توجد فبمقت�ضى املبادئ العامة لل�شريعة الإ�سالمية  ،ف�إذا
مل توجد فبمقت�ضى العرف .
املـــادة ( ) 2
يرجع فـي فهم الن ــ�ص وتف�سي ــره وت�أويل ــه وداللت ــه �إىل قواعــد الفقـ ـ ــه الإ�سالمي و�أ�صوله .
املـــادة ( ) 3
ال ي�سري هذا القانون على ما �سبقه من الوقائع �إال �إذا وجد ن�ص قانوين �صريح يق�ضي
بذلك .
الفرع الثانــي
تطبيق القانون
 - 1التطبيق الزمني للقانون
املـــادة ( ) 4
ال يجوز �إلغاء ن�ص ت�شريعي �إال بت�شريــع الحــق ين�ص �صراحــة على ه ــذا الإلغاء � ،أو ي�شتمــل
على نــ�ص يتعــار�ض مــع النــ�ص الت�شريعــي القدي ــم �أو ينظم من جديد املو�ضوع الذي �سبق
�أن قرر قواعده ذلك الت�شريع .
املـــادة ( ) 5
حت�سب املواعيد باحل�ساب القمري ما مل ين�ص القانون على غري ذلك .
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املـــادة ( ) 6
 - 1ت�سري الن�صـو�ص املتعلقة بالأهلية على جميع الأ�شخا�ص الذين تنطبق عليهم ال�شروط
املقررة فـي تلك الن�صو�ص .
�	- 2إذا ك ــان ال�شخ ــ�ص كام ــل الأهلي ــة مبقت�ضــى ن�صــو�ص قدميــة  ،ث ــم �أ�صبــح فاقــد الأهلي ــة
�أو ناق�صها مبقت�ضى ن�صو�ص جديدة فال �أثر لذلك فـي ت�صرفاته ال�سابقة .
املـــادة ( ) 7
 - 1ت�ســري الن�صــو�ص اجلديــدة املتعلقــة بالتقــادم من وقــت العمـل بهــا علــى كــل تقــادم لــم
يكتمل .
 - 2ت�سري الن�صو�ص القدمية على امل�سائل اخلا�صة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه  ،وذلك
عن املدة ال�سابقة على العمل بالن�صو�ص اجلديدة .
املـــادة ( ) 8
� - 1إذا قــرر النــ�ص اجلديــد مدة للتقــادم �أق�صر مما قرره الن�ص القدمي �سرت املدة اجلديدة
من وقت العمل بالن�ص اجلديد ولو كانت املدة القدمية قد بد�أت قبل ذلك .
�	- 2إذا كان الباقي من املدة التي ن�ص عليها القانون القدمي �أق�صر من جميع املدة التي
قررها الن�ص اجلديد ف�إن التقادم يتم بانق�ضاء هذا الباقي .
املـــادة ( ) 9
ت�ســري على �أدلــة الإثبــات الن�صــو�ص النافــذة عنــد �إعدادها �أو فـي الوقت الذي كان يجب
�إعدادها فيه .
 - 2التطبيق املكاين للقانون
املـــادة ( ) 10
القانون العماين هو املرجع فـي تكييف العالقات عندما تتنازعها القوانني ملعرفة القانون
الواجب تطبيقه من بينها .
املـــادة ( ) 11
 - 1ي�سـري على احلالــة املدنيــة للأ�شخــا�ص و�أهليتهم قانون الدولة التي ينتمون �إليها
بجن�سيتهم  ،ومع ذلك ففـي الت�صرفات املالية التي تعقد فـي �سلطنة عمان وترتتب
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�آثارها فيها � ،إذا كان �أحد الطرفني �أجنبيا ناق�ص الأهلية وكان نق�ص الأهلية يرجع
�إىل �سبب فيه خفاء ال ي�سهل على الطرف الآخر تبينه ف�إن الأجنبي يعترب فـي هذا
الت�صرف كامل الأهلية .
 - 2ي�سري على النظام القانوين للأ�شخا�ص االعتبارية الأجنبية قانون الدولة التي
اتخــذت فيهــا ه ــذه الأ�شخ ــا�ص مركــز �إدارته ــا الرئي�سي الفعلي  ،فـ ـ�إذا با�ش ــرت ن�شاط ــا
فـي �سلطنة عمان ف�إن القانون العماين هو الواجـب التطبيق .
املـــادة ( ) 12
يرجع فـي ال�شروط املو�ضوعية ل�صحة الــزواج �إىل قان ــون ك ــل من الزوجني وقت انعقــاد
الزواج .
املـــادة ( ) 13
 - 1ي�سـري قانــون الدولة التي ينتمي �إليها الزوج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج على
�أنه �إذا احتدت جن�سية الزوجني بعد الزواج يطبق قانون جن�سيتهما على �آثار الزواج .
 - 2ي�سـري على الطــالق قانــون الدول ــة التي ينتمــي �إليه ــا الــزوج وقت الطــالق  ،وي�ســري
على التطليــق والف�ســخ قانــون الدولــة التي ينتمي �إليها الزوج وقت رفع الدعوى .
املـــادة ( ) 14
فـي الأحوال املن�صو�ص عليها فـي املادتني ال�سابقتني �إذا كان �أحد الزوجني عمانيا وقت
انعقاد الزواج ي�سري القانون العماين وحده فيما عدا �شروط الأهلية للزواج .
املـــادة ( ) 15
ي�سري على االلتزام بالنفقة بني الأقارب قانون املدين بها .
املـــادة ( ) 16
ي�ســري على امل�سائل املو�ضوعية اخلا�صة بالوالية والو�صاية والقوامة وغريها من النظم
املو�ضوعي ــة حلماي ــة فاقــدي الأهلي ــة وناق�صيهــا والغائبــني واملفقوديــن قانــون ال�شخــ�ص
الذي جتب حمايته .
املـــادة ( ) 17
 - 1ي�سري على املرياث والو�صية وجميع الت�صرفات امل�ضافة �إىل ما بعد املوت قانون الدولة
التي ينتمي �إليها املورث �أو املو�صي �أو من �صدر منه الت�صرف وقت موته .
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 - 2ي�سري على �شكل الو�صية وجميع الت�صرفات امل�ضافة �إىل ما بعد املوت قانون الدولة
التي مت فيها الت�صرف .
املـــادة ( ) 18
تـ ـ ـ�ؤول �إل ــى �سلطنـ ــة عمـ ــان احلق ـ ــوق املالي ـ ــة املوجـ ــودة على �إقليمهـ ــا اخلا�صــة بالأجنب ــي
الذي ال وارث له .
املـــادة ( ) 19
ي�سري على احليازة وامللكية وجميع احلقوق العينية الأخــرى قانون املوقع فيما يخت�ص
بالعقار  ،وي�سري بالن�سبة �إىل املنقول قانون اجلهة التي يوجــد فيهـا املنقــول وذلــك وقت
حتقـ ــق ال�سبـ ــب الـ ــذي ترت ــب عليـ ــه ك�س ــب احليــازة �أو امللكيــة �أو احلق ــوق العيني ــة الأخــرى
�أو فقدها .
املـــادة ( ) 20
 - 1ي�سـ ــري على االلتزام ــات التعاقديــة قانــون الدول ــة التــي يوجــد فيه ــا املوطن امل�شرتك
للمتعاقدين  ،ف�إن اختلفا موطنا �سرى قانون الدولة التي مت فيها العقد ما مل يتفق
املتعاقدان على خالف ذلك .
 - 2قانون موقع العقار هو الذي ي�سري على العقود التي �أبرمت فـي �شـ�أن هذا العقار .
املـــادة ( ) 21
تخ�ضــع العقــود ما بي ــن الأحيــاء لقان ــون الدول ــة التــي تــم فيها التعاقد  ،ويجوز للمتعاقدين
االتفاق �صراحة �أو �ضمنا على خالف ذلك .
املـــادة ( ) 22
 - 1ي�سـري على االلتزامـات غيـر التعاقديـة قانون الدولــة التي وقـع فيها الفعل املن�شيء
لاللتزام .
	- 2ال ت�سري �أحكـام الفقـرة ال�سابقـة فيما يتعلـق بااللتزامـات النا�شئـة عن الفعل ال�ضار
على الوقائع التي حتدث فـي اخلارج وتكون م�شروعة فـي �سلطنة عمان و�إن كانت تعد
غري م�شروعة فـي الدولة التي وقعت فيها .
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املـــادة ( ) 23
ي�سري على قواعد االخت�صا�ص وجميــع الإجــراءات قان ــون الدولة التي تقام فيها الدعوى
�أو تبا�شر فيها الإجراءات .
املـــادة ( ) 24
ال ت�سري �أحكام املواد ال�سابقة �إذا وجد نـ�ص يتع ــار�ض معهــا فـي قانـ ــون خا�ص �أو فـي معاهدة
دولية نافذة فـي �سلطنة عمان .
املـــادة ( ) 25
تتبـ ــع مبــادئ القان ــون الدول ــي اخل ــا�ص فيما ل ــم يــرد فـي � أش�نــه نــ�ص فـي امل ــواد ال�سابقـ ــة
من �أحوال تنازع القوانني .
املـــادة ( ) 26
يطبـق القانــون العمانــي فـي حالــة جمهولـي اجلن�سية �أو الذين تثبت لهم جن�سيات متعددة
فـي وقت واحد .
املـــادة ( ) 27
�إذا تقـ ــرر وفقا للمـواد ال�سابقــة �أن قانونـ ــا �أجنبيـ ــا ه ــو الواجــب التطبيــق ف ــال يطب ــق من ــه
�إال �أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدويل اخلا�ص .
املـــادة ( ) 28
ال يجــوز تطبيــق �أحكــام قانون �أجنبي عينتــه الن�صــو�ص ال�سابقـ ــة �إذا كانت هذه الأحكـ ــام
تخالـ ــف ال�شريعـ ــة الإ�سالميـ ــة �أو النظــام الع ــام �أو الآداب فـي �سلطنة عمان .
الف�صـل الثانــي
الأ�شـــــــخا�ص
الفــــــــرع الأول
ال�شخـ�ص الطبيعـــي
املـــادة ( ) 29
تبد�أ �شخ�صية الإن�سان بتمام والدته حيا  ،وتنتهي مبوته  ،ويحدد القانون حقوق احلمل
امل�ستكن .
-304-

املـــادة ( ) 30
تثبت الـوالدة والوفاة بال�سجالت الر�سمية املعدة لذلك  ،ف�إذا مل يوجد هذا الدليل �أو تبني
عدم �صحة ما �أدرج به جاز الإثبات ب�أي طريقة �أخرى .
املـــادة ( ) 31
يكــون لكــل �شخــ�ص ا�سـم وقبيلــة �أو لقــب �أو كالهمـا معا  ،وقبيلة ال�شخ�ص �أو لقبه يلحق
�أوالده .
املـــادة ( ) 32
ي�ســري فـي �ش ـ�أن املفقــود والغائــب واللقيــط الأحكــام املقــررة فـي القوانني اخلا�صة .
املـــادة ( ) 33
اجلن�س ــية العمانيــة ينظمهــا قانـون خـا�ص .
املـــادة ( ) 34
تتكــون �أ�ســرة ال�شخــ�ص من ذوي قربــاه ويعتــرب من ذوي القربــى كــل من يجمعهم �أ�صل
م�شرتك .
املـــادة ( ) 35
 - 1القرابة املبا�شرة هي ما بني الأ�صول والفروع .
 - 2القرابة غري املبا�شرة ( قرابة احلوا�شي ) هي الرابطة ما بني �أ�شخا�ص يجمعهم �أ�صل
م�شرتك دون �أن يكون �أحدهم �أ�صال �أو فرعا للآخر .
املـــادة ( ) 36
يراعى فـي ح�ساب درجة القرابة املبا�شرة اعتبار كل فرع درجة عند ال�صعود للأ�صـل بخــروج
هذا الأ�صـل  ،وعند ح�سـاب درجـة القرابـة غري املبا�شـرة ( احلوا�شي ) تعد الدرجات �صعودا
من الفرع للأ�صل امل�شرتك  ،ثم نزوال منه �إىل الفرع الآخر  ،وكل فرع فيما عدا الأ�صل
امل�شرتك يعترب درجة .
املـــادة ( ) 37
 - 1املوطن هو املكان الذي يقيم فيه ال�شخ�ص عادة .
 - 2يجوز �أن يكون لل�شخ�ص فـي وقت واحد �أكرث من موطن .
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املـــادة ( ) 38
يعتبـر املكـان الــذي يبا�شـر في ــه ال�شخــ�ص جتــارة �أو حرفــة موطنا بالن�سبـة �إىل �إدارة الأعمال
املتعلقة بهذه التجارة �أو احلرفة .
املـــادة ( ) 39
 - 1موط ــن القا�صــر �أو املحج ـ ــور عليـ ــه �أو املفق ـ ــود �أو الغائ ــب هو موط ــن مـن ينــوب عن ــه
قانونـا .
 - 2يجــوز �أن يكــون للقا�صــر الــذي بلــغ خمــ�س ع�شــرة �سنة ومن فـي حكمه موطن خا�ص
لأعماله وت�صرفاته التي يعتربه القانون �أهال ملبا�شرتها .
املـــادة ( ) 40
 - 1يجوز اتخاذ موطن خمتار لتنفيذ عمل قانوين معني .
	- 2ال يجوز �إثبات املوطن املختار �إال بالكتابة .
 - 3املوطن املختار لتنفيذ عمل قانوين يكون هو املوطن بالن�سبة �إىل كل ما يتعلق بهذا
العمل �إال �إذا ا�شرتط �صراحة ق�صر هذا املوطن على �أعمال دون �أخرى .
املـــادة ( ) 41
 - 1كـل �شخــ�ص يبلــغ �ســن الر�شــد متمتعا بقواه العقلية ومل يحجر عليه يكون كامل
الأهلية ملبا�شرة حقوقه املدنية .
� - 2سن الر�شد �إمتام الثامنة ع�شرة من العمر .
املـــادة ( ) 42
	- 1ال يك ــون �أه ــال ملبا�ش ــرة حقوقــه املدنيــة من كان فاقــد التميي ــز ل�صغــر فـي ال�ســن �أو عته
�أو جنون .
� - 2سن التمييز �سبع �سنني كاملة .
املـــادة ( ) 43
ك ــل م ــن بل ــغ �س ــن التميي ــز ومل يبلغ �ســن الر�ش ــد وكـ ــل م ـ ــن بلغ �سن الر�شد وكـ ـ ــان �سفيه ــا
�أو ذا غفلة يكون ناق�ص الأهلية وفقا ملا يقرره القانون .
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املـــادة ( ) 44
يخ�ضع فاقدو الأهلية وناق�صوها بح�سب الأحـوال لأحكـام الواليــة �أو الو�صاية �أو القوامة
بال�شروط ووفقا للقواعد املقررة فـي القانون .
املـــادة ( ) 45
ليــ�س لأحــد النـ ــزول عن حريتـ ــه ال�شخ�صي ـ ــة وال عن �أهليت ـ ــه �أو التعدي ــل فـي �أحكامها .
املـــادة ( ) 46
لكــل من وقــع عليــه اعتــداء غري م�شــروع فـي حــق مــن احلقـ ــوق املالزم ــة ل�شخ�صيته �أن
يطلب وقف هذا االعتداء  ،وله التعوي�ض عما يكون قد حلقه من �ضرر .
املـــادة ( ) 47
لكل من نازعه الغي ــر فـي ا�ستعم ــال ا�سمه بال مربر �أو انتحل الغري ا�سمه دون حق �أن يطلب
وقف هذا االعتداء وله التعوي�ض عما يكون قد حلقه من �ضرر .
الفــــرع الثانــي
ال�شخ�ص االعتباري ( احلكمي )
املـــادة ( )48
الأ�شخا�ص االعتبارية هي :
 - 1الدولة ووحداتها الإدارية بال�شروط والأو�ضاع التي يحددها القانون .
 - 2الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة التي مينحها القانون �شخ�صية اعتبارية .
 - 3الأوقــاف .
 - 4ال�شركات التجارية واملدنية وفقا ملا يقرره القانون .
 - 5امل�ؤ�س�سات اخلا�صة واجلمعيات املن�ش�أة وفقا لأحكام القانون .
 - 6كــل جمموعــة من الأ�شخــا�ص �أو الأمــوال مينحهــا القانــون �شخ�صي ــة اعتبارية .
املـــادة ( ) 49
 - 1يتمتــع ال�شخــ�ص االعتبــاري بجميــع احلق ـ ــوق �إال ما كـ ــان منهــا مالزم ــا ل�صفــة الإن�ســان
الطبيعيــة وذلك فـي احلــدود التــي يقررهــا القان ــون  ،فيكون له :
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�أ  -ذمة مالية م�ستقلة .
ب �	-أهلية فـي احلدود التي يعينها �سند �إن�شائه �أو التي يعينها القانون .
ج  -حق التقا�ضي .
د  -موطن م�ستقل  ،ويعترب موطنه املكان الذي يوجد فيه مركز �إدارته  ،وال�شركات
التي يكون مركزها الرئي�سي فـي اخلارج ولها ن�شاط فـي �سلطنة عمان يعترب مركز
�إدارتها بالن�سبة للقانون العماين املكان الذي توجد فيه الإدارة املحلية .
 - 2يكون لل�شخ�ص االعتباري من ميثله فـي التعبري عن �إرادته .
الف�صل الثالث
الأ�شــــــــــياء والأمــــــــــوال
املـــادة ( ) 50
املال هو كل عني �أو منفعة �أو حق له قيمة فـي التعامل .
املـــادة ( ) 51
 - 1كـل �شيء غري خ ــارج عن التعامل طبيعة �أو حكمــا ي�صح �أن يكـون حمال للحقوق املالية .
 - 2الأ�شي ــاء الت ــي تخ ـ ــرج عـ ــن التعامـ ــل طبيعة ه ــي الت ــي ال ي�ستطي ــع �أحـ ــد �أن ي�ست�أثـ ـ ــر
بحيازتهــا  ،و�أمــا اخلارجــة حكمــا فهـي التــي ال يجيز ال�شــرع �أو القانون �أن تكون حمال
للحقوق املالية .
املـــادة ( ) 52
 - 1الأ�شياء املثليـة هي التي متاثلت �آحادها �أو �أجزا�ؤها �أو تقاربت ويقوم بع�ضها مقام بع�ض
عند الوفاء وتقدر عادة فـي التعامل بالعدد �أو القيا�س �أو الكيل �أو الوزن .
 - 2الأ�شيــاء القيميــة هي التــي تتفــاوت �أفراده ــا فـي ال�صــفات �أو القيم ـ ــة تفاوتــا يعتــد به ،
�أو يندر وجود �أفرادها فـي التـداول .
املـــادة ( ) 53
 - 1الأ�شياء اال�ستهالكية هي التي ال يتحقق االنتفـاع بخ�صائ�صهـا �إال با�ستهالكها .
 - 2الأ�شياء اال�ستعمالية هي التي يتحقق االنتفاع بها با�ستعمالها مرارا مع بقاء عينها .
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املـــادة ( ) 54
كل �شيء م�ستقر بحيزه ثابت فيه ال ميكــن نقلــه منــه دون تلــف �أو تغيــري هيئته فهو عقار
وكل ما عدا ذلك من �شيء فهو منقول .
املـــادة ( ) 55
يعتبـر عقـارا بالتخ�صيـ�ص املنقـول الذي ي�ضعه مالكه فـي عقار له ر�صدا على خدمته
وا�ستغالله ويكون ثابتا فيه .
املـــادة ( ) 56
 - 1تعترب �أمواال عامة العقارات واملنقوالت التي للدولة �أو للأ�شخـا�ص االعتبارية العامة
�أو التي تكـون خم�ص�صة ملنفعـة عامة مبقت�ضى قانون �أو مر�سوم �سلطاين �أو قرار من
الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية بناء على اقرتاح الوزير املخت�ص �أو بالفعل .
 - 2ال يجوز فـي جميع الأحوال الت�صرف فـي هذه الأموال �أو احلجز عليها �أو متلكها
بالتقادم .
املـــادة ( ) 57
تفقــد الأم ـ ــوال العامـ ـ ـ ــة �صفتهـ ــا العام ـ ــة بانتهــاء تخ�صي�صه ــا للمنفعـ ــة العامة  ،وينتهي
التخ�صي�ص مبقت�ضى مر�سوم �أو قانون �أو بالفعل �أو بانتهاء الغر�ض الذي من �أجله
خ�ص�صت تلك الأموال للمنفعة العامة .
الف�صل الرابع
احلــــــــق
الفــــــرع الأول
نطــاق ا�سـتعمال احلــق
املـــادة ( ) 58
يدفـع ال�ضـرر العـام بال�ضـرر اخلـا�ص والأ�شـد با ألخـف .
املـــادة ( ) 59
يجــب ال�ضم ــان على م ـ ــن ا�ستعمــل حقـ ــه ا�ستعم ــاال غيــر م�شـ ــروع ويكـ ــون ا�ستعمال احلق
غري م�شروع فـي الأحوال الآتية :
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� - 1إذا توفر ق�صد التعدي .
� - 2إذا كانت امل�صلحة املرجوة من الفعل غري م�شروعة .
� - 3إذا كانت املنفعة منه ال تتنا�سب مع ما ي�صيب الغري من �ضرر .
� - 4إذا جتاوز ما جرى عليه العرف والعادة .
الفرع الثانــي
�أق�سـام احلــق و�إثباتــه
املـــادة ( ) 60
يكـون احلـق �شـخ�صيا �أو عينيـا �أو معنـويا .
املـــادة ( ) 61
احلــق ال�شخ�صــي رابطــة قانوني ــة بني دائ ــن ومديــن يطالـ ــب مبقت�ضاها الدائن مدينه
بنقل حق عيني �أو القيام بعمل �أو االمتناع عن عمل .
املـــادة ( ) 62
احلــق العينــي �سلط ــة مبا�شــرة يقرره ــا القان ــون ل�شخ ــ�ص على �شيء معــني ويكــون �أ�صـليــا
�أو تبعيا .
املـــادة ( ) 63
 - 1احلقــوق العيني ــة الأ�صليـ ــة هي حق امللكي ــة واحلق ــوق املتفرعــة عنــه وما يعترب كذلك
بن�ص القانون .
 - 2احلقوق العينية التبعية هي الرهن الت�أميني والرهن احليازي وحق االمتياز .
املـــادة ( ) 64
احلقـوق املعنويــة ه ــي التي تــرد على �شيء غيــر مــادي ويتبــع فـي �ش�أنهـ ــا �أحكام القوانني
اخلا�صة .
املـــادة ( ) 65
يتبـ ــع فـي �ش ـ ـ�أن �أدل ـ ــة وقواعـ ــد الإثب ـ ــات و�إجراءاتــه القواع ــد والأحكـ ـ ــام املن�صو�ص عليها
فـي القوانني اخلا�صة .
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الكتــــــــــــــــاب الأول
االلتزامات �أو احلقوق ال�شخ�صية
البــــــاب الأول
م�صـــــــــادر االلتــــــــزام
الف�صـــــــــل الأول
العــــــــقــــــــــد
الفـــــــــــــرع الأول
�أحكـــــام عــــــــــامة
املـــادة ( ) 66
العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبــول وتوافقهمـا على وجـه يثبت �أثره فـي املعقود عليه .
املـــادة ( ) 67
ي�صح �أن يرد العقد على ما ي�أتي :
 - 1الأعيــان منقول ــة كانـت �أو عقارا لتمليكها بعو�ض �أو بغري عو�ض �أو حلفظها وديعة
�أو ال�ستهالكها باالنتفاع بها قر�ضا .
 - 2منافع الأعيان لالنتفاع بها بعو�ض �أو بغري عو�ض .
 - 3عمل معني �أو خدمة معينة .
�	- 4أي �شيء �آخر ال يكون االلتزام به حمظورا �شرعا �أو بن�ص فـي القانون .
املـــادة ( ) 68
 - 1ت�ســري على العقــود امل�سمــاة منهــا وغيــر امل�سمـ ــاة القــواعـ ــد العامـ ــة التي ي�شتمل عليها
هذا الف�صل .
 - 2القواعــد الت ــي تنف ــرد بهــا بعــ�ض العقــود املدنيــة تقررهــا الأحكــام اخلا�صـة املنظمـة لهـا
فـي هذا القانون �أو فـي غريه من القوانني .
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الفـــــــــرع الثانــي
�أركان العقد و�شروطه
 - 1انعقــــــــــــاد العقـــــد
املـــادة ( ) 69
 - 1ينعقـد العق ــد مبج ــرد ارتبـ ــاط الإيجـ ــاب بالقب ــول م ــع مراعـ ـ ــاة مـ ــا يق ـ ــرره القانـ ــون
من �أو�ضاع معينة النعقاد العقد .
 - 2الإيجاب والقبول هو كل تعبري عن الإرادة ي�ستعمل النعقاد العقد وما �صدر �أوال فهو
�إيجاب وما �صدر ثانيا فهو قبول .
املـــادة ( ) 70
التعبيــر عن الإرادة يك ــون بالكــالم �أو بالكتابـة �أو بالإ�شارة املتداولة عرفا �أو باتخـاذ موقـف
ال تدع ظروف احلال �شكا فـي داللته على حقيقة املق�صود منه .
املـــادة ( ) 71
يكــون الإيجــاب والقبــول ب�صيغ ــة املا�ضـي  ،كما يكونـان ب�صيغة امل�ضارع �أو الأمر �إذا �أريد
بهما احلال .
املـــادة ( ) 72
�صيغــة اال�ستقبــال التــي هــي مبعنــى الوعــد املجــرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما �إذا ان�صرف
�إىل ذلك ق�صد املتعاقدين .
املـــادة ( ) 73
 - 1يعتربعر�ض الب�ضائع �أو اخلدمات مع بيان ثمنها �إيجابا .
 - 2الن�ش ــر والإع ـ ــالن وبيــان الأ�سعـ ــار اجلــاري التعامـ ــل به ـ ــا والطلب ــات املوجهة للجمهـ ــور
ال يعترب �إيجابا و�إمنا دعوة �إىل التعاقد ما مل تقم دالئل قطعية على �أن املراد به الإيجاب .
املـــادة ( ) 74
	- 1ال ين�ســب �إىل �ساكت قــول  ،ومــع ذلــك ف�إن �سكــوت من وجه �إليه الإيجاب يعترب قبوال
�إذا اقرتن به ما يجعله داال على الر�ضا .
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 - 2يعتب ــر ال�سك ــوت قبـوال بوجــه خا�ص �إذا كــان هنــاك تعامــل قائـ ــم بني املتعاقدين بني
على الإيجاب �أو �إذا كان الإيجاب ملنفعة املوجه �إليه .
املـــادة ( ) 75
املتعاقــدان باخليــار بعد الإيج ــاب �إىل �آخر جملـ�س العقد  ،ف�إذا �صدر من �أحد املتعاقدين
قول �أو فعل يدل على الإعرا�ض �سقط الإيجاب ويعترب اال�شتغال فـي جمل�س العقد بغري
املق�صود �إعرا�ضا عن املق�صود .
املـــادة ( ) 76
تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعترب فيه الإيجاب الأخري .
املـــادة ( ) 77
�إذا عيـن ميعـاد للقبـول التـزم املوجب بالبقاء على �إيجابه �إىل �أن ينق�ضي هذا امليعاد .
املـــادة ( ) 78
ي�شتــرط �أن يكـ ــون القبــول مطابق ــا للإيج ــاب  ،و�إذا اقرتن القبـ ــول مبــا يعــدل فـي الإيجـاب
�أو يقيده اعترب رف�ضا يت�ضمن �إيجابا جديدا .
املـــادة ( ) 79
�إذا اتف ــق الطرف ـ ــان على العنا�صــر الأ�سا�سيــة للعق ــد واحتفظــا مب�سائ ـ ــل تف�صيلية يتفقان
عليها فيما بعد ومل ي�شرتطا �أن العقد ال ينعقد عند عدم االتفاق على هذه امل�سائل فيعترب
العقد قد انعقد و�إذا قام خالف على امل�سائل التي مل يتم االتفاق عليها ف�إن املحكمة حتكم
فيها طبقا لطبيعة املعاملة ولأحكام القانون والعرف .
املـــادة ( ) 80
�إذا كــان املتعاقــدان ال ي�ضمهمــا حني العقــد جملــ�س واحــد يعتبـر التعاقد قد مت فـي املكان
والزمان اللذين يعلم فيهما املوجب بالقبول ما مل يوجد اتفاق �أو ن�ص قانوين يق�ضي
بغري ذلك ويفرت�ض �أن املوجب قد علم بالقبول فـي املكان والزمان اللذين و�صل �إليه
فيهما هذا القبول ما مل يقم الدليل على عك�س ذلك .
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املـــادة ( ) 81
يعتبــر التعاقـد بالهاتف �أو ب�أية طريقة مماثلة بالن�سبــة للمكان ك�أنــه تــم بيــن متعاقديــن
ال ي�ضمهمــا جملــ�س واحــد حيــن العقــد � ،أما فيمـا يتعلــق بالزمان فيعترب ك�أنه مت بني
حا�ضرين فـي املجل�س .
املـــادة ( ) 82
ال يتم العقد فـي املزايدات �إال بر�سو املزايدة  ،وي�سقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان
باطال �أو ب�إقفال املزايدة دون �أن تر�سو على �أحد .
املـــادة ( ) 83
القبــول فـي عقــود الإذعــان يقت�صــر على جمــرد الت�سليم ب�شروط موحدة ي�ضعها املوجب
وال يقبل مناق�شة فيها .
املـــادة ( ) 84
يعترب دفع العربون دليال على �أن العقد �أ�صبح باتا ال يجوز العدول عنه �إال �إذا ق�ضى
االتفاق �أو العرف بغري ذلك .
 - 2النيابة فـي التعاقد
املـــادة ( ) 85
 - 1يجوز التعاقد بالأ�صالة � ،أو النيابة ما مل يق�ض القانون بغري ذلك .
 - 2تكون النيابة فـي التعاقد اتفاقية �أو قانونية �أو ق�ضائية .
املـــادة ( ) 86
يبيــن �سنــد الإناب ــة ح ــدود النيابـ ــة االتفاقي ــة  ،ويعي ــن القان ــون حــدود النياب ــة القانوني ــة
والق�ضائية .
املـــادة ( ) 87
 - 1فـي التعاقد بطريق النيابة  ،يكـون �شخ�ص النائــب ال �شخـ�ص الأ�صيل هو حمل االعتبار
�سواء عند النظـر فـي عيوب الإرادة �أو فـي �أثر العلم ببع�ض الظروف اخلا�صـة �أو وجوب
العلم بها .
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�	- 2إذا كان النائب وكيال يت�صرف وفقا لتعليمات حمددة �صدرت له من موكلــه فلي�س
للموكــل �أن يتم�س ــك بجهــل الوكيــل لظروف يعلمه ــا ه ــو �أو ك ــان مــن املف ــرو�ض حتــما
�أن يعلمها .
املـــادة ( ) 88
�	- 1إذا أ�بــرم النائ ــب فـي حــدود نيابتــه عقــدا با�سم الأ�صي ــل فـ ـ�إن ما ين�ش ـ�أ عــن هــذا العقــد
من حقوق والتزامات ين�صرف �إىل الأ�صيل .
�	- 2إذا مل يف�صــح النائــب عن �صفتــه وقــت �إبرام العقد �أو تعاقد با�سمه ال�شخ�صي ف�إن �آثار
العقد تن�صرف �إليه دون الأ�صيل دائنا �أو مدينا �إال �إذا كان من تعاقد معه النائب يعلم
�أو كان من املفرو�ض حتما �أن يعلم بوجود النيابة �أو كان ي�ستوي عنده �أن يتعامل مع
الأ�صيل �أو النائب .
املـــادة ( ) 89
�إذا كــان النائــب ومن تعاقــد معه يجهــالن معا وقــت �إبــرام العقـد انق�ضاء النيابة ف�إن �أثر
العقد الذي يربمه النائب ين�صرف �إىل الأ�صيل �أو خلفائه .
املـــادة ( ) 90
ال يجــوز للنائ ــب �أن يتعاق ــد مــع نف�ســه مبقت�ضــى نيابتــه �سواء أ�كـ ــان التعاقد حل�ساب ــه هو
�أم حل�ساب �شخ�ص �آخر دون ترخي�ص من الأ�صيل  ،على �أنه يجوز للأ�صيل فـي حالة عدم
الرتخي�ص �أن يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من �أحكام القانون �أو العرف
التجاري .
� - 3أهلية التعاقد
املـــادة ( ) 91
كل �شخ�ص �أهل للتعاقد ما مل ت�سلب �أهليته �أو يحد منها بحكم القانون .
املـــادة ( ) 92
ت�صـرفات ال�صغيـر غري املميـز باطلة بطـالنا مطلقا .
-315-

املـــادة ( ) 93
الت�صرفات املالية لل�صغري املميز �صحيحة متى كانت نافعة نفعا حم�ضا وباطلة متى كانت
�ضــارة �ضررا حم�ضا � ،أما الت�صرفات الدائرة بني النفع وال�ضرر فتنعقد �صحيحة موقوفة
على �إجازة الويل �أو الو�صي �أو �إجازة ال�صغري بعد بلوغه �سن الر�شد .
املـــادة ( ) 94
ال�صغري امل�أذون له كالبالغ �سن الر�شد فيما �أذن له فيه .
املـــادة ( ) 95
�	- 1إذا ك ــان ال�شخـ ــ�ص �أ�صـ ــم �أبكـ ــم �أو �أعم ــى �أ�صـ ــم �أو �أعم ــى �أبكـم وتعـذر عليه ب�سبب ذلك
التعبري عن �إرادته جاز للمحكمة �أن تعني له م�ساعدا يعاونه فـي الت�صرفات التي
تقت�ضي م�صلحته فيها ذلك .
�	- 2إذا �صدر من ال�شخ�ص الذي تقررت م�ساعدته بعد قيد قرار امل�ساعدة �أي ت�ص ــرف من
الت�صرفات التي تقررت امل�ساعدة فيها  ،كــان هــذا الت�صرف موقوفا على �إجازة امل�ساعد
�أو املحكمة .
املـــادة ( ) 96
تكـون الت�صرفــات ال�صـادرة من الأوليـاء والأو�صيـاء والقــوام �صحيحة فـي احلدود التي
ر�سمها القانون .
املـــادة ( ) 97
�إذا جل ـ�أ ناقــ�ص الأهلي ــة �إىل طــرق احتيالي ــة لإخفــاء نقــ�ص �أهليته لزمه تعوي�ض ما �أ�صاب
املتعاقد الآخر من �ضرر .
 - 4عيــوب الر�ضـا
�أ  -الإكـراه
املـــادة ( ) 98
الإكــراه هو �إجبار �شخــ�ص بغري حــق على م ــا ال ير�ضــاه  ،ويكـ ــون بالتهديــد ب�إت ــالف نفـ ــ�س
�أو ع�ضـو �أو ب إ�يــذاء ج�سيــم �أو بالتهديــد بــما ميــ�س العــر�ض �أو ال�شرف �أو ب�إتالف املال .
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املـــادة ( ) 99
يجب العتبار الإكراه �أن يكون املكره قادرا على �إيقاع ما هدد به  ،و�أن يغلب على ظن املكره
وقوع ما هدد به عاجال �أو �آجال �إن مل يفعل ما �أكره عليه .
املـــادة ( ) 100
يراعــى فـي تقديــر الإكــراه جنــ�س مــن وقــع عليــه الإكــراه و�سن ـ ــه وحالتـ ـ ــه االجتماعي ـ ــة
وال�صحية وكل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤثر فـي ج�سامة الإكراه .
املـــادة ( ) 101
ال ينفذ عقد املكره �إال بالإجازة منه �أو من ورثته بعد زوال الإكراه .
املـــادة ( ) 102
�إذا أ�كـره أ�حــد الزوجي ــن الآخــر �إكراه ــا مبــا يعتب ــر �إكراه ــا فـي حقــه ك ــان ت�صرفه باطال .
ب  -التغرير والغنب
املـــادة ( ) 103
التغريـر هــو �أن يخدع �أحــد املتعاقدين الآخــر بو�سائ ــل احتياليــة قولية �أو فعلية حتمله
علــى �إبرام عقــد لــم يكــن ليربمه لوالهــا  .ويعد تغريرا تعمد ال�سكوت لإخفاء �أمر �إذا ثبـت
�أن املغرور لو علم به ما كان ليربم العقد .
املـــادة ( ) 104
التغرير ي�سلب العقد لزومه  ،ويجعل للمغرور احلق فـي طلب ف�سخه .
املـــادة ( ) 105
�إذا مل يكن التغرير �صادرا من �أحد املتعاقدين  ،و�أثبت املغرور �أن املتعاقد الآخر كان يعلم
بالتغرير وقت العقد جاز للمغرور ف�سخه .
املـــادة ( ) 106
 - 1الغبـ ــن هــو ع ــدم تعـ ــادل احلقـ ـ ــوق الت ــي يكت�سبه ـ ــا متعاقـ ــد بالعق ـ ــد مع االلتزامات
التي يحمله �إياها .
 - 2الغــنب �إما ي�سيــر و�إما ف ــاح�ش  ،فالي�سري هو ما يدخل حتت تقومي املقومــني  ،والفاحـ�ش
ما ال يدخل حتته .
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املـــادة ( ) 107
	- 1ال يف�ســخ العقــد بالغبــن الفاحــ�ش املجــرد بال تغريــر �إال فـي مــال املحجور ومال الوقف
و�أموال الدولة .
 - 2يجــوز فـي عقــود املعاو�ضــة �أن يتوقــى الطــرف الآخر دعوى الف�ســخ �إذا عر�ض ما تراه
املحكمة كافيا لرفع الغنب .
	- 3اليجوز الطعن بالغنب فـي عقد مت بطريق املزايدة العلنية .
املـــادة ( ) 108
 - 1ي�سقـ ــط احلـ ـ ــق فـ ــي الف�ســخ بالتغري ـ ــر �أو الغ ـ ــنب الفاح ـ ـ ــ�ش مبــوت املغـ ـ ــرور �أو املغب ـ ــون
�أو با�ستعمــال حمــل العقـد �أو الت�صرف فيه وذلك بعــد العلــم بــه  .كمــا ي�سقــط بهالك
املعقود عليه �أو تعيبه وللمغبون �أو املغرور الرجوع بالتعوي�ض .
	- 2ال ت�سمع دعوى الف�سخ بالتغرير بعد م�ضي �شهر من تاريخ العلم به وال ت�سمع دعوى
الف�سخ بالغنب الفاح�ش بعد م�ضي �سنة من تاريخ العقد .
ج  -الغلـــط
املـــادة ( ) 109
ال يعتبــر الغلــط �إال فيم ــا ت�ضمنتــه �صيغــة العقــد �أو دلــت عليــه املالب�سـ ــات وظروف احلال
�أو طبائع الأ�شياء �أو العرف .
املـــادة ( ) 110
�إذا وقع الغلط فـي ماهيـة العقد �أو فـي �شرط من �شروط االنعقاد �أو فـي املحل بطل العقد .
املـــادة ( ) 111
للمتعاقـد ف�سـخ العقـد �إذا وقـع منـه غلـط فـي �أمر مرغـوب فيـه ك�صفـة فـي املحل �أو ذات
املتعاقد الآخر �أو �صفة فيه .
املـــادة ( ) 112
للمتعاقــد ف�ســخ العقــد �إذا وقــع منــه غلــط فـي القانــون وتوافـرت �شروط الغلط فـي الواقع
طبقا للمادتني ( )111( ، )109من هذا القانون ما مل ين�ص القانون على غري ذلك .
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املـــادة ( ) 113
ال ي�ؤثر فـي �صحة العقد جمرد الغلط املادي فـي احل�ساب �أو الكتابة  ،و�إمنا يجب ت�صحيحه .
املـــادة ( ) 114
ليــ�س ملــن وقــع فـي الغل ــط �أن يتم�ســك به على وجــه يتعار�ض مع ما يق�ضي به ح�سن النية .
 - 5حمـل العقـد و�سـببه
أ�  -حمـل العقـد
املـــادة ( ) 115
يجـب �أن يكـون لكل عقـد حمـل ي�ضـاف �إليـه .
املـــادة ( ) 116
ي�شتـرط �أن يكون املحـل قابـال لثبـوت حكــم العقد فيــه  ،ممكنــا فـي ذاتــه  ،مقدورا على
ت�سليمه  ،و�أال يكون التعامل فيه ممنوعا �شرعا �أو قانونا  ،و�إال كان العقد باطال .
املـــادة ( ) 117
 - 1ي�شت ــرط فـي عقــود املعاو�ضــات املاليــة �أن يكــون املحــل معينا تعيينا نافيا للجهالة .
� - 2إذا كــان املحــل معلومــا للمتعاقديــن فال حاجة �إىل و�صفه وتعريفه بوجه �آخر ما مل
يتغري .
� - 3إذا مل يعني املحل على النحو املتقدم كان العقد باطال .
املـــادة ( ) 118
 - 1يجوز �أن يكون حمل العقد �شيئا م�ستقبال �إذا عني تعيينا نافيا للجهالة والغرر .
 - 2التعامل فـي تركة �إن�سان على قيد احلياة باطل ولو كان بر�ضاه .
املـــادة ( ) 119
�إذا كان حمـل الت�صـرف �أو مقابلــه نقــودا لــزم بيــان قدرها ونوعها دون �أن يكون الرتفاع
قيمة هذه النقود �أو النخفا�ضها وقت الوفاء �أي �أثر .
املـــادة ( ) 120
يجـ ــوز �أن يقتــرن العق ـ ــد ب�شــرط ي�ؤكـ ــد مقت�ضــاه �أو يالئم ــه �أو جرى بـ ــه العــرف  ،كم ــا
يجــوز �أن يقتــرن ب�شــرط يكــون فيه نفع ألحــد املتعاقدي ــن �أو غريهما ما مل يكن ممنوعا
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�شرعا �أو قانونا ففـي هذه احلالة يبطل ال�شرط وي�صح العقد � ،إال �إذا كان هذا ال�شرط دافعا
للتعاقد فيبطل العقد .
ب � -سـبب العقـد
املـــادة ( ) 121
�إذا مل يكن للعقد �سبب � ،أو كان �سببه خمالفا لل�شريعة الإ�سالمية �أو النظام العام �أو الآداب
العامة كان العقد باطال .
املـــادة ( ) 122
ال يك ــون العق ــد �صحيحـ ــا �إذا لـ ــم ينط ــو عل ــى منفع ــة م�شروع ــة للمتعاقدي ــن  ،ويفت ــر�ض
فـي العقود وجود هذه املنفعة امل�شروعة ما مل يقم الدليل على عك�س ذلك .
 - 6العقد ال�صحيح والفا�سد والباطل
أ�  -العقد ال�صحيح
املـــادة ( ) 123
العقد ال�صحيح هو العقد امل�شروع ب�أ�صله وو�صفه  ،وذلك ب�أن يكون �صادرا من ذي �صفة
و�أهلية م�ضافا �إىل حمل قابل حلكمه  ،وم�ستوفيا �شرائط �صحته املق ــررة فـي القانون  ،ومل
يقرتن به �شرط مف�سد له .
ب  -العقد الفا�سد
املـــادة ( ) 124
العقد الفا�سد هو العقد امل�شروع ب�أ�صله ال بو�صفه  ،ف�إذا زال �سبب ف�ساده �صح  ،وال يفيد
امللك فـي املعقود عليه �إال بقب�ضه  ،ولكل من عاقديه �أو ورثتهما حق ف�سخه بعد �إعذار
العاقد الآخر  ،وال يرتتب عليه �أي �أثر �إال فـي احلدود التي يقررها القانون .
ج  -العقد الباطل
املـــادة ( ) 125
 - 1العق ــد الباطـ ــل هــو العقــد غري امل�شروع ال ب�أ�صلـه وال بو�صف ــه بـ ـ�أن اخت ــل ركنه �أو حمله
�أو ال�شكل الذي فر�ضه القانون النعقاده .
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 - 2ال ت�سمع دعوى البطالن بعد م�ضي خم�س ع�شرة �سنة من تاريخ �إبرام العقد .
 - 3ال يرتتب على العقد الباطل �أي �أثر وال ترد عليه الإجازة ولكل ذي م�صلحة �أن يتم�سك
بالبطالن  ،وللمحكمة �أن تق�ضي به من تلقاء نف�سها .
املـــادة ( ) 126
�إذا كان العقد فـي �شق منه باطال بطل العقد كله �إال �إذا كانت ح�صة كل �شق معينة ف�إنه
يبطل فـي ال�شق الباطل ويبقى �صحيحا فـي الباقي .
املـــادة ( ) 127
�إذا كــان العقــد باطـ ــال وتوافــرت فيــه �أركــان عقــد �آخــر ف�إن العق ـ ــد يك ــون �صحيحا باعتباره
العقد الذي توافرت �أركــانه � ،إذا تبني �أن نية املتعاقدين كانت تن�صرف �إىل هذا العقد .
 - 7العقد املوقوف والعقد غري الالزم
أ�  -العقد املوقوف
املـــادة ( ) 128
 - 1العقد املوقوف هو العقد الذي تخلف فيه �شرط من �شروط النفاذ .
 - 2ال يكون العقد نافذا �إال بالإجازة ممن ميلكها .
املـــادة ( ) 129
تكــون الإجــازة بكــل قــول �أو فعــل يــدل عليهــا �صراح ــة �أو دالل ــة  ،ويعتب ــر ال�سكوت �إجازة
�إن دل عليها عرفا .
املـــادة ( ) 130
لج ــازة وقت انعقــاده ووقت الإجازة
ي�شتـرط ل�صحـ ــة الإجـازة �أن يكـ ــون العق ــد قاب ــال ل إ
ووجود من له الإجازة وطرفـي العقد واملعقود عليه وبدله �إن كان عينا وقت الإجازة .
املـــادة ( ) 131
إ�جــازة العقــد املوقــوف جتعلــه نافــذا من وقــت �صدوره و�إذا رف�ض الإجازة من ميلكها بطل
العقد .
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املـــادة ( ) 132
�إذا كان العقد فـي �شق منه موقوفا و�أجيز نفذ العقد كله و�إن مل يجز بطل فـي ال�شق
املوقوف فقط بح�صته من العو�ض وبقي فـي النافذ بح�صته .
ب  -العقد غري الالزم
املـــادة ( ) 133
يكون العقد غري الزم بالن�سبة �إىل �أحد املتعاقدين �أو كليهما رغم �صحته ونفاذه �إذا �شرط
له حق ف�سخه دون ترا�ض �أو تقا�ض  ،ولكل منهما �أن ي�ستقل بف�سخه �إذا كان العقد بطبيعته
غري الزم بالن�سبة �إليه �أو �شرط لنف�سه خيار ف�سخه .
 - 8اخليارات التي ت�شوب لزوم العقد
�أ  -خيـار ال�شـرط
املـــادة ( ) 134
يجوز للمتعاقدين �أو لأيهما فـي العقود املالية الالزمة التي حتتمل الف�سخ �أن ي�شرتط
خيار ال�شرط لنف�سه �أو لغريه فـي املدة التي يتفقان عليها  ،ف�إن مل يتفقا على حتديد املدة
جاز للمحكمة حتديدها طبقا للعرف �أو ظروف التعاقد .
ويجوز �أن يرد ال�شرط فـي العقد �أو فـي اتفاق الحق بني املتعاقدين .
املـــادة ( ) 135
�إذا ا�شتــرط كــل مــن املتعاقديــن اخليــار فـي عقــود املعاو�ض ــات املالي ـ ــة فال يخرج البدالن
عن ملكهما  ،و�إذا ا�شرتط �أحدهما اخليار فال يخرج ماله من ملكه وال يدخل فـي ملكه
مال الآخر .
املـــادة ( ) 136
 - 1ل�صاحــب خيــار ال�شــرط احلــق فـي ف�ســخ العــقد �أو �إجازت ــه  ،ف�إن اختار الإجازة يكون
العقد الزما من وقت انعقاده  ،و�إن اختار الف�سخ اعترب العقد ك�أن مل يكن .
�	- 2إذا كان اخليار م�شروطا لكل من املتعاقدين واختار �أحدهما الف�سخ انف�سخ العقد ولو
�أجازه املتعاقد الآخر  ،و�إن اختار الإج ــازة بقي للآخر خياره طوال مدة اخليار .
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املـــادة ( ) 137
يكون الف�سخ �أو الإجازة بكل فعل �أو قول يدل على �أيهما �صراحة �أو داللة  ،ف�إذا انق�ضت املدة
دون اختيار الف�سخ �أو الإجازة لزم العقد .
املـــادة ( ) 138
ي�شرتط ل�صحة الف�سخ اختياره فـي مدة اخليار وعلم الطرف الآخر �إن كان الف�سخ بالقول
وال ي�شرتط فيه الرتا�ضي �أو التقا�ضي � ،أما الإجازة فال ي�شرتط علم الطرف الآخر بها .
املـــادة ( ) 139
ال ي�سقط خيار ال�شرط مبوت من ا�شرتطه وينتقل �إىل ورثته .
ب  -خيـار الر�ؤيـة
املـــادة ( ) 140
يثبـت خيــار الر ؤ�يــة فـي العقــود التي حتتمـل الف�سـخ ملن �صدر له الت�صرف ولو مل ي�شرتطه
�إذا مل يكن قد ر�أى املعقود عليه املعني بالذات ويبقى اخليار حتى تتم الر�ؤية فـي الأجل
املتفق عليه �أو يوجد ما ي�سقطه .
املـــادة ( ) 141
خيار الر�ؤية ال مينع نفاذ العقد و�إمنا مينع لزومه ملن له اخليار .
املـــادة ( ) 142
ال ي�سقط خيار الر�ؤية بالإ�سقاط قبل الر�ؤية  ،وي�سقط بر�ؤية املعقود عليه وقبوله �صراحة
�أو داللة  ،كما ي�سقط بعد القب�ض بهالك املعقود عليه كلــه �أو بع�ضه �أو تعيبــه وبت�صــرف من
له اخليـار فـي املعقــود عليه ت�صرفــا ال يحتمل الف�سخ �أو ت�صرفا يوجب حقا للغري .
املـــادة ( ) 143
ال ي�سقط خيار الر�ؤية مبوت من له اخليار وينتقل �إىل ورثته .
املـــادة ( ) 144
يكـون الف�سـخ فـي خيـار الر�ؤية بكل ما يدل عليه �صراحة �أو داللة ب�شرط علم املتعاقد الآخر .
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ج  -خيــار التعييـن
املـــادة ( ) 145
يج ــوز �أن يكـ ــون حم ـ ـ ــل العقــد واح ـ ــدا من ع ـ ــدة �أ�شي ــاء �إذا �شــرط لأحـ ــد املتعاقدين اخليار
فـي تعيينه من بينها ب�شرط بيان بدل كل منها .
املـــادة ( ) 146
�إذا مل يتفق املتعاقدان على حتديد مدة اخليار � ،أو انق�ضت املدة املحددة لأحدهما دون
تعيني جاز للمتعاقد الآخر �أن يطلب من املحكمة حتديد مدة اخليار �أو حتديد حمل
الت�صرف .
املـــادة ( ) 147
 - 1يكــون العـقد غري الزم ملن له حق اخليار حتى يتم �إعمـال هذا احلــق  ،ف�إذا مت اخليار
�صراحة �أو داللة �أ�صبح العقد الزما فيـما مت فيه .
 - 2ي�ستند تعيني اخليار �إىل وقت �إبرام العقد .
املـــادة ( ) 148
ال ي�سقط خيار التعيني مبوت من له اخليار  ،وينتقل �إىل ورثته .
د  -خيار العيـب
املـــادة ( ) 149
يثبت خيـار العيب فـي عقود املعاو�ضة املاليـة ولو مل ي�شرتط فـي العقد  ،وي�شرتط فـي
العيب الذي يثبت به اخليار �أن يكون وجوده فـي املعقود عليه �سابقا على العقد وم�ؤثرا فـي
قيمته �أو مفوتا لغر�ض العاقد منه و�أن يكون خافيا .
املـــادة ( ) 150
ملن يثبــت له خيــار العيب احلق فـي طلب ف�ســخ العقــد برد املعق ــود عليه وا�سرتداد ما دفع ،
�إال �إذا امتنع الرد �أو هلك املعقود عليه وفقا للمادة ( )151من هذا القانون .
املـــادة ( ) 151
 - 1ميتن ــع رد املعق ــود عليــه ويكــون ملـ ــن له خي ــار العيب الرجوع بنق�صان القيمة ب�سبب
هذا العيب �إذا حدث نق�صان فـي املعقود عليه بعد القب�ض �أو قبل القب�ض بفعل من له
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اخليار � ،أو �إذا �أحدث من له اخليار زيادة فـي املعقود عليه ال تقبل االنف�صال �أو �إذا زاد
املعقود عليه زيادة منف�صلة متولدة عنه بعد القب�ض .
	- 2ال مينع هالك املعقود عليه بعد القب�ض من �ضمان العيب .
املـــادة ( ) 152
 - 1ي�سقط خيار العيب بالإ�سقاط وبالر�ضا بالعيب بعد العلم به ت�صريحا �أو داللة ،
كا�ستعمال املعقود عليه �أو الت�صرف فيه .
 - 2كما ي�سقط بالت�صرف فـي املعقود عليه قبل العلم بالعيب .
 - 3فـي احلالــة املن�صــو�ص عليهــا فـي الفقــرة ال�سابقــة يعــود اخلي ــار �إىل �صاحبه �إذا عاد
املعقود عليه �إىل ملكه بغري ت�صرف منه .
املـــادة ( ) 153
ال ي�سقط خيار العيب مبوت من له اخليار  ،وينتقل �إىل ورثته .
املـــادة ( ) 154
ا�ستحقـاق بعــ�ض ال�شيء للغري عيـب فـي الباقــي تطبــق عليــه �أحكــام العيب املن�صو�ص عليها
فـي هذا الفرع .
الفرع الثالث
�آثـــار العقــــد
أ�  -بالن�سبة للمتعاقدين
املـــادة ( ) 155
يثبــت حكــم العقــد ال�صحيــح النافــذ فـي املعقــود عليه وبدله مبجرد انعقاده دون توقف
على القب�ض �أو غريه ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك  ،وعلى كل متعاقد الوفاء مبا
�أوجبه العقد عليه من التزامات .
املـــادة ( ) 156
يجب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وال يقت�صر على �إلزام املتعاقد مبا ورد فيه ولكن
يتناول �أي�ضا ما هو من م�ستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بح�سب طبيعة الت�صـرف .
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املـــادة ( ) 157
�إذا كانــت االلتزام ــات املتقابلــة فـي العقــود امللزمة للجانبــني م�ستحق ــة الوفــاء  ،جــاز لكــل
من املتعاقدين �أن ميتنع عن تنفيذ التزامه �إذا مل يقم املتعاقد الآخر بتنفيذ مـا التزم به .
املـــادة ( ) 158
�إذا مت العقـ ــد بطريــق الإذعــان وكــان قــد ت�ضمــن �شروطــا تع�سفيـ ــة جــاز للمحكمة �أن تعدل
هذه ال�شروط �أو �أن تعفـي الطرف املذعن منها وفقا ملــا تق�ضي به العدالة  ،ويقع باطال كل
اتفاق على خالف ذلك .
املـــادة ( ) 159
�إذا طــر�أت ح ـ ــوادث ا�ستثنائي ــة عامـ ــة ل ــم يكـ ــن ف ــي الو�ســع توقعهــا وق ــت التعاق ــد وترت ــب
على حدوثها �أن تنفيذ االلتزام التعاقدي و�إن مل ي�صبح م�ستحيال �صار مرهقا للمدين
بحيث يه ــدده بخ�ســارة فادحــة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد املوازنة بني م�صلحــة
الطرفــني �أن ترد االلتزام املرهق �إىل احلــد املعقول  ،ويقع باطال كل اتفاق على خالف
ذلك .
ب  -بالن�سبة للغري
املـــادة ( ) 160
ين�صــرف �أثــر العقــد �إىل املتعاقديــن واخلل ــف العــام دون �إخـالل بالقواعد املتعلقة باملرياث
ما مل يتبني من العقد �أو من طبيعة التعامل �أو من ن�ص القانون �أن هذا الأثر ال ين�صرف
�إىل اخللف العام .
املـــادة ( ) 161
�إذا �أن�شـ�أ العقـد حقوقــا والتزامـات �شخ�صيـة تت�صـل ب�شيء انتقـل بعد ذلـك �إىل خلف خا�ص ،
فـ ـ�إن تلك احلق ــوق وااللتزام ــات تنتقــل �إىل هذا اخللــف فـي الوقت الذي ينتقل فيه ال�شــيء
�إذا كانت من م�ستلزماته وكان اخللف اخلا�ص يعلم بها وقت انتقال ال�شيء �إليه .
املـــادة ( ) 162
ال يرتب العقد التزاما فـي ذمة الغري ولكن يجوز �أن يك�سبه حقا .
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املـــادة ( ) 163
�إذا ا�شتـرط أ�حـد املتعاقديــن حقــا مل�صلحــة الغيـر  ،ف�إنه يرتتب على هذا اال�شرتاط الآثار
التالية  ،ما مل يتفق املتعاقدان على غريها �أو تكون خمالفة ملقت�ضى العقد :
 - 1يكت�سـب املنتفــع حقــا مبا�شــرا قبــل امل�شرتط عليه ي�ستطيــع مبقت�ضـاه �أن يطالبه
بتنفيـذ اال�شتــراط  ،كما يكــون للم�شتـرط نف�ســه مطالبــة امل�شتــرط علي ــه بتنفي ــذ
ما ا�شرتطه مل�صلحة الغري .
 - 2للم�شتـ ـ ــرط عليـ ــه التم�سـ ــك نح ــو املنتف ــع باال�شت ـ ــراط بك ــل الدف ـ ــوع الت ــي تن�شـ ـ�أ
عن العقد .
 - 3يجوز للم�شرتط نق�ض ا�شرتاطه قبل �أن يعلــن املنتفـع �إىل املتعهد �أو �إىل امل�شرتط
رغبته فـي اال�ستفادة من اال�شرتاط ما مل يتعار�ض ذلك مع مقت�ضى اال�شرتاط ،
وي�سقط هذا احلق بوفاة امل�شرتط .
 - 4يجوز للم�شرتط �إحالل �شخ�ص �آخر حمل املنتفع باال�شرتاط ويجوز له �أن ي�ست�أثر
بنف�سه باالنتفاع من اال�شرتاط .
املـــادة ( ) 164
يجوز فـي اال�شرتاط مل�صلحة الغري �أن يك ــون املنتفع �شخ�صا حمتمل الوجود فـي امل�ستقبل ،
كما يجوز �أن يكون �شخ�صا �أو جهة مل تعني وقت العقد متى كان تعيينها ممكنا وقت �أن
ينتج العقد �أثره طبقا للم�شارطة .
الفـرع الرابـع
تف�سيــــر الــعــقـــد
املـــادة ( ) 165
�إذا كانــت عبـارة العقد وا�ضحــة فال يع ــدل عنهــا بحجــة تف�سريه ــا للتع ــرف علـ ــى �إرادة
املتعاقدين � ،أما �إذا كان فـي عبارة العقد غمو�ض فيجب تف�سريها للبحث عن الإرادة
امل�شرتكة للمتعاقدين دون الوقوف عند املعنى احلرفـي للألفاظ  ،وي�ستهدى فـي ذلك
بطبيعة التعامل وبالعرف اجلاري ومبا ينبغي �أن ي�سود من �أمانة وثقة بني املتعاقدين .
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املـــادة ( ) 166
 - 1يف�سر ال�شك مل�صلحة املدين .
 - 2فـي عقود الإذعان يف�سر ال�شك مل�صلحة الطرف املذعن .
الفـرع اخلامـ�س
انحــــــالل العــــقـــد
املـــادة ( ) 167
�إذا ك ــان العق ــد �صحيحا الزم ــا ف ــال يج ــوز لأحـد املتعاقديـن ف�سخـه �أو تعديله �إال بالرتا�ضي
�أو التقا�ضي .
املـــادة ( ) 168
الإقالة فـي حق املتعاقدين ف�سخ وفـي حق الغري عقد جديد .
املـــادة ( ) 169
تت ــم الإقالـ ــة بالإيج ـ ــاب والقبــول فـي املجلــ�س  ،وبالتعاطي  ،وب�شــرط �أن يكون املعقود عليه
قائم ــا وموجــودا فـي يد املتعاقــد وقت الإقالــة  ،ف�إذا هلك �أو تلــف �أو ح�صـل الت�صـرف للغيــر
فـي بع�ض املعقود عليه جازت الإقالة فـي الباقي بقدر ح�صته من العو�ض .
املـــادة ( ) 170
يجـوز االتفـاق على �أن يعتبـر العقــد مف�سوخــا من تلقاء نف�سـه دون حاجـة �إىل حكم ق�ضائي
عند عدم الوفاء بااللتزامات النا�شئة عنه  ،وهذا االتفاق ال يعفـي من الإعذار �إال �إذا اتفق
املتعاقدان �صراحة على الإعفاء منه .
املـــادة ( ) 171
 - 1فـي العقـود امللزمـة للجانبيـن � ،إذا مل يف �أحد املتعاقدين مبا وجب عليه بالعقد جاز
للمتعاقد الآخر بعد �إعذاره املدين �أن يطالب بتنفيذ العقد �أو بف�سخه .
 - 2للمحكم ــة �أن تل ــزم املدين بالتنفي ــذ فـي احلـ ــال � ،أو تنظ ــره �إىل �أجـ ــل م�سمى  ،ولها �أن
حتكم بالف�سخ ما بقى االمتناع عن التنفيذ قائما وفـي جميع الأحوال يحكم بالتعوي�ض
�إن كان له مقت�ض .
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املـــادة ( ) 172
 - 1فـي العق ـ ــود امللزمـ ــة للجانبيـن �إذا طـ ــر�أت قـ ــوة قاه ــرة جتع ــل تنفي ــذ االلتزام م�ستحيال
انق�ضى معه االلتزام املقابل له  ،وانف�سخ العقد من تلقاء نف�سه .
�	- 2إذا كانــت اال�ستحال ــة جزئيــة انق�ضى ما يقابل اجلــزء الــذي ا�ستح ــال تنفيــذه  ،وينطبق
هذا احلكم على اال�ستحالة الوقتية فـي العقود امل�ستمرة  ،وفـي هاتني احلالتني يجوز
للدائن ف�سخ العقد ب�شرط �إعذار املدين .
املـــادة ( ) 173
�إذا ف�س ــخ العقــد �أو انف�سـخ �أعي ــد املتعاق ــدان �إىل احل ــال التــي كان ــا عليهـا قبل العقد مع �أداء
احلقوق املرتتبة على ذلك  ،ف�إذا ا�ستحال ذلك يحكم بالتعوي�ض .
الف�صل الثانــي
الت�صـرف االنفـرادي
املـــادة ( ) 174
ال تلـزم الإرادة املنفـردة �صاحبها �إال فـي الأحوال التي ين�ص فيها القانون على ذلك  ،وي�سري
عليها ما ي�سري على العقد من �أحكام �إال ما تعلق منها ب�ضرورة وجود �إرادتني متطابقتني
لإن�شاء العقد .
املـــادة ( ) 175
 - 1من وعـد بجعل ملن يقوم بعمل معني التزم ب�إعطاء اجلعل ملن قام بهذا العمل حتى ولو
قام به دون نظر �إىل ذلك الوعد .
�	- 2إذا مل يحدد الواعد �أجال للقيام بالعمل جاز له الرجوع فـي وعده  ،على �أال ي�ؤثر ذلك
فـي حق من قام بالعمل قبل الرجوع فـي الوعد .
	- 3ال ت�سمـ ــع دعوى املطالبـة باجلعـل �إذا لـم ترفـع خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ �إعالن
العدول .
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الف�صل الثالث
الفعــــــل ال�ضار
الفــــرع الأول
�أحكـــام عامــــــة
املـــادة ( ) 176
 - 1كل �إ�ضرار بالغري يلزم فاعله ولو كان غري مميز بالتعوي�ض .
� - 2إذا كــان الإ�ضرار باملبا�شــرة لــزم التعوي ـ ــ�ض و�إن لـ ــم يتعــد  ،و�إذا ك ـ ــان بالت�سبب في�شرتط
التعدي .
املـــادة ( ) 177
�إذا �أثبــت ال�شخـ ــ�ص �أن ال�ضـرر قد ن�شـ أ� عن �سبب �أجنبي ال يد له فيه ك�آفة �سماوية �أو حادث
فجائي �أو قوة قاهرة �أو فعل الغري �أو فعل امل�ضرور كان غري ملزم بالتعوي�ض ما مل يق�ض
القانون �أو االتفاق بغري ذلك .
املـــادة ( ) 178
من أ�ح ــدث �ضررا باملعتدي �أو مبالــه وهو فـي حالة دفاع �شرعي عن نف�سه �أو عر�ضه �أو ماله
�أو عن نف�س الغري �أو عر�ضه �أو ماله كان غري م�س�ؤول عن ذلك ال�ضرر على �أال يجــاوز ق ــدر
ال�ضرورة و�إال �أ�صبح ملزما بالتعوي�ض بقدر ما جاوزه .
املـــادة ( ) 179
 - 1ي�ضاف الفعل �إىل الفاعل ال الآمر  ،ما مل يكن الفاعل جمربا  ،على �أن الإجبار املعترب
فـي الت�صرفات الفعلية هو الإكراه امللجئ وحده .
 - 2ال يكون املوظف العام م�س�ؤوال عن عمله الذي �أ�ضر بالغري �إذا قام به تنفيذا لأمر �صدر
�إليه من رئي�سه متى كانت طاعة هذا الأمر واجبة عليه � ،أو كان يعتقد �أنها واجبة
و�أقام الدليل على اعتقاده مب�شروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على
�أ�سباب معقولة و�أنه راعى فـي عملــه جانــب احليطـة واحلــذر  ،وفـي هـذه احلالة تق�ضي
املحكمة بالتعوي�ض على من تقرر م�س�ؤوليته عن ال�ضرر .
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املـــادة ( ) 180
�إذا تعدد امل�س�ؤولون عن فعل �ضار كان كل منهم م�س�ؤوال بن�سبة ن�صيبه فيه دون ت�ضامن
بينهم ما مل تقدر املحكمة خالف ذلك .
املـــادة ( ) 181
يـقدر التعويــ�ض فـي جميع الأحوال بقدر ما حلق امل�ضــرور من �ضــرر وما فاته من ك�سب
ب�شرط �أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل ال�ضار .
املـــادة ( ) 182
يقـدر التعويــ�ض بالنقــد على �أنه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبــناء علــى طلــب امل�ضــرور
�أن ت�أمر ب�إعادة احلال �إىل ما كان عليه �أو �أن حتكم ب�أداء �أمر معني مت�صل بالفعل ال�ضار
على �سبيل التعوي�ض .
املـــادة ( ) 183
يقـع باطــال كــل �شرط يقــ�ضي بالإعفــاء عن امل�س�ؤوليــة املرتتبـة عن الفعل ال�ضار .
املـــادة ( ) 184
ال تخل امل�س�ؤولية املدنية بامل�س�ؤولية اجلزائية متى توفرت �شرائطها وال �أثر للعقوبة
اجلزائية فـي حتديد نطاق امل�س�ؤولية املدنية وتقدير التعوي�ض .
املـــادة ( ) 185
	- 1ال ت�سمـ ــع دع ـ ــوى التعوي ــ�ض النا�شئــة عــن الفع ــل ال�ضــار بعد انق�ضــاء خم ــ�س �سن ـ ــوات
من اليوم الذي علم فيه امل�ضرور بحدوث ال�ضرر وبامل�س�ؤول عنه .
�	- 2إذا كانت دعوى التعوي�ض نا�شئة عن جرمية وكانت الدعوى اجلزائية ما تزال قائمة
بعد انق�ضاء امليعاد املذكور فـي الفقرة ال�سابقة ف�إن دعوى التعوي�ض ال ميتنع �سماعها
�إال بامتناع �سماع الدعوى اجلزائية .
	- 3ال ت�سمــع دعوى التعويــ�ض فـي جميــع الأحــوال بانق�ضاء خم�س ع�شرة �سنة من يوم
وقوع الفعل ال�ضار .
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الفــــــــــرع الثانــي
امل�س�ؤولية عن الأعمال ال�شخ�صية
 - 1ال�ضرر الذي يقع على النفـــــ�س
املـــادة ( ) 186
ت�ســري الأحكــام العامــة للفعل ال�ضــار على ال�ضرر الذي يقــع على النف�س �أو ما دونها وفيما
يتعلق بالتعوي�ض فتطبق الديات والأرو�ش م�ضافا �إليها نفقات العالج ال�ضروري .
� - 2إتــــــالف املـــــــال
املـــادة ( ) 187
م ــن �أتلــف مـ ــال غيــره �أو �أف�ســده عـ ــو�ض مثلــه �إن كـ ــان مثليــا وقيمتــه �إن كان قيميــا وذلك
مع مراعاة الأحكام العامة للم�س�ؤولية عن الفعل ال�ضار .
املـــادة ( ) 188
�إذا كـان الإتــالف جزئيـا عــو�ض املتل ــف نقـ�ص القيمــة  ،ف�إذا كــان النقـ ــ�ص فاح�شا ف�صاحب
املال باخليار �إن �شاء �أخذ قيمة ما نق�ص و�إن �شاء ترك املال املتلف و�أخذ قيمته مع مراعاة
الأحكام العامة للم�س�ؤولية عن الفعل ال�ضار .
املـــادة ( ) 189
�إذا �أتل ـ ــف �صب ـ ــي مميـ ـ ــز �أو غيـ ــر ممي ــز وم ـ ــن فـي حكمهمــا مــال غــريه لزمـ ــه التعوي ـ ــ�ض
من ماله .
املـــادة ( ) 190
� - 1إذا �أتلف �أحد ماال لغريه على زعم �أنه ماله عو�ض ما �أتلف .
� - 2إذا �أتلف مال غريه ب�إذن مالكه فال يعو�ضه .
 - 3الغ�صب والتعـدي
املـــادة ( ) 191
على اليـد ما أ�خــذت حتى ت�ؤديــه فمن غ�صـب مــاال يجـب عليـه رده بحالته التي كان عليها
عند الغ�صب � ،سواء كان مثليا �أو قيميا وعليه تعوي�ض منافعه وزوائده .
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املـــادة ( ) 192
�إذا تلف املال املغ�صوب فـي يد الغا�صب بفعل الغري فاملغ�صوب منه باخليار فـي �أن يرجع
بالتعوي�ض على من �شاء منهما .
املـــادة ( ) 193
�إذا ت�ص ــرف الغا�صب فـي املـ ــال املغ�صـ ــوب معاو�ضة �أو تربعـ ــا وتل ــف املغ�صوب كل ــه �أو بع�ضــه
فـي يد املت�صــرف �إليــه كــان املغ�صــوب منه باخليار فـي �أن يرجع بالتعوي�ض على من �شاء
منهما ف�إن اختار الرجوع على الغا�صب نفذ ت�صرفه و�إن اختار الرجوع على املت�صرف �إليه
كان للمت�صرف �إليه الرجوع على الغا�صب وفقا لأحكام القانون .
املـــادة ( ) 194
 - 1غا�صب الغا�صب حكمه حكم الغا�صب .
� - 2إذا رد غا�صـ ــب الغا�ص ـ ـ ــب امل ــال املغ�ص ـ ـ ــوب �إىل الغا�صــب الأول يبـ ـ ــر�أ وح ـ ـ ـ ــده  ،و�إذا رده
�إىل املغ�صوب منه يرب�أ هو والغا�صب الأول .
� - 3إذا تل ــف املـ ــال املغ�ص ـ ــوب �أو �أتلــف ف ــي يـ ــد غا�صــب الغا�صـ ــب فاملغ�صـ ــوب منــه باخليـ ــار
فـي الرجوع بكل التعوي�ض �أو بجزء منه على �أي منهما �أو عليهما معا ف�إن اختار الرجوع
على الغا�صب الأول كان لهذا الغا�صب الرجوع على الغا�صب الثاين و�إن اختار املغ�صوب
منه الرجوع على الغا�صب الثاين فال يجوز لهذا الغا�صب الرجوع على الغا�صب الأول
و�إن اخت ــار الرج ــوع عليهم ــا معا فللغا�صب الأول الرجوع على الغا�صــب الثاين مبقــدار
ما �أداه .
املـــادة ( ) 195
للمحكمة فـي جميع الأحوال �أن حتكم على الغا�صب بالتعوي�ض املنا�سـب �إن كان له مقت�ض .
الفرع الثالث
امل�س�ؤولية عن فعل الغري
املـــادة ( ) 196
 - 1ال ي�س ـ ـ�أل �أحد عن فعــل غيــره  ،ومع ذلــك للمحكم ــة بن ــاء على طلـ ـ ــب امل�ضرور �إذا ر�أت
مربرا �أن تلزم ب�أداء التعوي�ض املحكوم به :
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�أ  -من وجبـت عليه قانونـا �أو اتفاقـا رقابة �شخـ�ص فـي حاجــة �إىل الرقابة ب�سبب
ق�صره �أو حالته العقلية �أو اجل�سمية �إال �إذا �أثبت �أنه قام بواجب الرقابة � ،أو �أن
ال�ضرر كان ال بد واقعا ولو قام بهذا الواجب مبا ينبغي من العناية .
ب  -من كان ــت له عل ــى م ــن وقــع من ــه الإ�ضــرار �سلط ــة فعليــة فـي رقابت ــه وتوجيهـ ــه
ولو مل يكن حرا فـي اختياره �إذا كان الفعل ال�ضار قد �صدر من التابع فـي حال
ت�أدية وظيفته �أو ب�سببها .
 - 2ملن �أدى التعوي�ض �أن يرجع مبا دفع على املحكوم عليه به .
الفـرع الرابـع
امل�س�ؤولية عن احليوان والأ�شياء
املـــادة ( ) 197
حائــز احلي ــوان ولو مل يك ــن مالك ــا ل ــه م�سـ ـ�ؤول عما يحدثه احليـ ــوان من �ض ــرر �إذا ق�ص ــر
�أو تعدى .
املـــادة ( ) 198
 - 1ال�ضـرر الـذي يحدثـه انهيــار البناء كله �أو بع�ضه ي�ضمنه مالك البناء �أو املتويل عليه �إال
�إذا �أثبت عدم تق�صريه �أو تعديه .
 - 2ملن كان مهددا ب�ضرر ي�صيبه من البناء �أن يطالب املالك باتخاذ ما يلزم من التدابري
ال�ضرورية لدرء اخلطر ف�إذا مل يقم املالك بذلك جاز للمحكمة �أن ت�أذن له فـي اتخاذ
هذه التدابري على نفقة املالك  ،هذا مع عدم الإخالل مبا يرد فـي ذلك من �أحكام
خا�صـة .
املـــادة ( ) 199
على من كان حتت ت�صرفه �أ�شياء تتطلب عناية خا�صة للوقاية من �ضررها �أو �آالت
ميكانيكية التعوي�ض عما حتدثه من �ضرر ما مل يثبت �أن وقوع ال�ضرر كان ب�سبب �أجنبي
ال يد له فيه .
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الفرع اخلام�س
امل�س�ؤولية عن ا�ستعمال احلق العام
املـــادة ( ) 200
ا�ستعمــال احلــق العــام مقيــد بعــدم الإ�ضــرار بالغي ــر فمن ا�ستعمله و�أ�ضر غريه �ضررا ميكن
التحرز منه كان ملزما بالتعوي�ض .
الف�صل الرابع
الفعـــــل النافـــــع
الفــــــــــــــرع الأول
الك�ســــــــب بال �ســــــــــبب
املـــادة ( ) 201
ال يجــوز لأحـد �أن ي�أخـذ مـال غيـره بدون �سبـب م�شـروع ف ـ�إن �أخ ـ ــذه وجب عليه رده .
املـــادة ( ) 202
 - 1من ك�ســب مـاال من غي ــره ب ــدون ت�ص ــرف مك�س ــب وجب عليــه رده �إن كــان قائمــا ومثل ــه
�أو قيمته �إن مل يكن قائما .
� - 2إذا خــرج ملك �شخ ــ�ص من يــده بدون ق�صد وات�صــل ق�ضــاء وقــدرا مبــلك غيــره ات�صــاال
ال يقبل الف�صل دون �ضرر على �أحد املالكني تبع الأقل القيمة الأكرث بعد دفع قيمته ما
مل يق�ض القانون بغري ذلك .
الفرع الثانــي
دفع غري امل�ستحق
املـــادة ( ) 203
 - 1كـل من قبــ�ض ما ليـ�س م�ستحقا له وجب عليه رده �إىل �صاحبه مع ما جناه من مكا�سب
�أو منافع .
	- 2ال حمل للرد �إذا كان من قام بالدفع يعلم �أنه غري ملزم مبا دفعه ما مل يكن ناق�ص
الأهلية �أو مكرها على الدفـع .
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املـــادة ( ) 204
ي�صح ا�سرتداد غري امل�ستحق �إذا كان الوفاء قد مت تنفيذا لدين مل يتحقق �سببه �أو لدين
زال �سببه بعد �أن حتقق .
املـــادة ( ) 205
ي�صح ا�سرتداد ما دفع وفاء لدين مل يحل �أجله �إذا كان املوفـي جاهال قيام الأجل .
املـــادة ( ) 206
من �أدى �شيئــا ظانــا �أنه واجــب عليه ثــم تبيــن عــدم وجوبه فله ا�سرتداده ممن قب�ضه �إن
كان قائما ومثله �أو قيمته �إن مل يكن قائما .
الفرع الثالث
الف�ضـالة
املـــادة ( ) 207
الف�ضالــة هي �أن يتولــى �شخــ�ص عن ق�صــد القيـ ــام ب�ش ـ�أن عاجــل حل�س ــاب �شخ�ص �آخر  ،دون
�أن يكون ملزما بذلك .
املـــادة ( ) 208
تتحقق الف�ضالة ولو كان الف�ضويل فـي �أثناء توليه �ش�أنا لنف�سه قد توىل �ش�أن غريه ملا بني
ال�ش�أنني من ارتباط ال ميكن معه القيام ب�أحدهما منف�صال عن الآخر .
املـــادة ( ) 209
تتحقق الف�ضالة كذلك ولو كان تدخل الف�ضويل فـي �ش�ؤون غريه خمالفا لإرادة هذا الغري ،
�إذا كان ذلك التدخل تنفيذا اللتزام فر�ضه القانون ودعت �إليه حاجة ملحة �أو ق�ضت ب�أدائه
م�صلحة عامة .
املـــادة ( ) 210
ت�سري قواعد الوكالة �إذا �أقر رب العمل ما قام به الف�ضويل .
املـــادة ( ) 211
على الف�ضويل �أن مي�ضي فـي العمل الذي بد�أه �إىل �أن يتمكن رب العمل من مبا�شرته
بنف�سه  ،كما يجب عليه �أن يخطر بتدخله رب العمل متى ا�ستطاع ذلك .
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املـــادة ( ) 212
� - 1إذا عهد الف�ضول ــي �إىل غريه بك ــل العمل �أو بع�ضــه ك ــان م�س�ؤوال عن ت�صرفات نائبه ،
دون �إخالل مبا لرب العمل من الرجوع مبا�شرة على هذا النائب .
� - 2إذا تعدد الف�ضوليون فـي القيام بعمل واحد  ،كانوا مت�ضامنني فـي امل�س�ؤولية .
 - 3يلتزم الف�ضويل مبا يلتزم به الوكيل من رد ما ا�ستوىل عليه ب�سبب الف�ضالة  ،وتقدمي
ح�ساب عما قام به .
املـــادة ( ) 213
يعترب الف�ضولـي نائبا عن رب العمل متى كان قد بذل فـي �إدارته عناية ال�شخ�ص العادي  ،ولو
مل تتحقق النتيجة املرجوة  ،وفـي هذه احلالة يكون رب العمل ملزما ب�أن ينفذ التعهدات
التي عقدها الف�ضويل حل�سابه  ،و�أن يعو�ضه عن التعهدات التي التزم بها  ،و�أن يرد له
النفقات ال�ضرورية والنافعة التي �سوغتها الظروف  ،و�أن يعو�ضه عن ال�ضرر الذي حلقه
ب�سبب قيامه بالعمل .
املـــادة ( ) 214
� - 1إذا مات الف�ضويل التزم ورثته مبا يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة مبوت
الوكيل .
� - 2إذا مات رب العمل بقي الف�ضويل ملتزما نحو الورثة مبا كان ملتزما به نحو مورثهم .
الفرع الرابع
ق�ضاء دين الغري
املـــادة ( ) 215
مـن �أوفـى ديـن غــريه ب�أم ــره كــان لـه الرجوع على الآمر مبا �أداه عنه وقام مقام الدائن
الأ�صلي فـي مطالبته به �سواء ا�شرتط الرجوع عليه �أم مل ي�شرتط .
املـــادة ( ) 216
من �أوفـى دين غريه دون �أمره فلي�س له الرجوع مبا دفعه على املدين وال على الدائن �إال
�إذا �أبر�أ املدين من الدين ولو بعد ا�ستيفاء دينه منه .
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املـــادة ( ) 217
�إذا رهــن �شخ�ص مالــه فـي ديــن غيــره وق�ضــى الديــن ليفــك ماله املرهون رجع مبا ق�ضاه
على املدين .
الفرع اخلام�س
حكـم م�شـرتك
املـــادة ( ) 218
ال ت�سمـع الدعوى النا�شئــة عن الفعــل النافع بانق�ضاء خم�س �سنوات من اليوم الذي علم
فيه الدائن بحقه فـي الرجوع وفـي جميع الأحوال ال ت�سمع الدعوى بانق�ضاء خم�س ع�شرة
�سنة من اليوم الذي ن� أش� فيه حق الرجوع .
الف�صل اخلام�س
القانون
املـــادة ( ) 219
االلتزامات التي تن�ش�أ مبا�شرة عن القانون وحده ت�سري عليها الن�صو�ص القانونية التي
�أن�ش�أتها .
الباب الثانــي
�آثـار االلتزام
الف�صــل الأول
�أحكــــام عامــــة
املـــادة ( ) 220
على املديــن الوفــاء بااللتـزام متى ا�ستوفـى �شروطــه القانونية ف�إذا امتنع وجب تنفيذه
جربا عليه .
املـــادة ( ) 221
�إذا �أ�صبح االلتزام واجبا ديانة ال ق�ضاء فـي ذمة املدين فال جرب فـي تنفيذه ف�إذا وفاه
خمتارا �صح وفا�ؤه وال يعترب وفاء مبا ال يجب .
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الف�صل الثانــي
طــرق التنفيذ
الفــــــــرع الأول
التنفيـذ االختياري
 - 1الوفـــاء
أ�  -طرفا الوفاء
املـــادة ( ) 222
ي�صــح الوفــاء من املديــن �أو من نائبه � ،أو مـن �أي �شخـ�ص �آخر له م�صلحة فـي الوفاء ،
وي�صح �أي�ض ــا مم ــن ال م�صلحــة لــه فـي الوفــاء ب أ�مــر املدي ــن �أو بغيــر �أمــره على �أنــه يجــوز
للدائن �أن يرف�ض الوفاء من الغري �إذا اعرت�ض املدين على ذلك و�أبلغ الدائن اعرتا�ضه .
املـــادة ( ) 223
ي�شرتط ل�صحة الوفاء �أن يكـون املوفـي مالكا ملا وفـى به  ،و�أن يكون �أهال للت�صرف فيه ،
و�إذا كان املدين غري �أهل للت�صرف ف�إن وفاءه للدين يعترب �صحيحا ما مل يلحق الوفاء
�ضررا به .
املـــادة ( ) 224
ال ينفذ الوفاء لبع�ض الدائنني فـي حق الدائنني الآخرين �إذا كان املدين حمجورا عليه
للدين ووفـى من املال املحجور �أو مري�ضا مر�ض املوت وكان الوفاء ي�ضر ببقية الدائنني .
املـــادة ( ) 225
يكــون الوفــاء للدائــن �أو لنائبــه ويعتب ــر ذا �صفــة فـي ا�ستيفــاء الديـن من يقدم للمدين
خمال�صة �صادرة من الدائن �إال �إذا كان متفقا على �أن الوفاء يكون للدائن �شخ�صيا .
املـــادة ( ) 226
� - 1إذا كان الدائن غري كامل الأهلية فال ترب�أ ذمة املدين �إال بالوفاء �إىل وليه .
� - 2إذا ح�صل الوفاء للدائن غري كامل الأهلية وهلك املوفـى بــه فـي يــده �أو �ضاع منه فلوليه
مطالبة املدين بالدين .
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ب  -رف�ض الوفاء
املـــادة ( ) 227
�إذا رف�ض الدائن دون مربر قبول الوفاء املعرو�ض عليه عر�ضا �صحيحا � ،أو رف�ض القيام
بالأعمال التي ال يتم الوفاء بدونها � ،أو �أعلن �أنه لن يقبل الوفاء وجب على املدين �إعذاره
ب�إعالن ر�سمي يحدد فيه مدة منا�سبة يقوم فيها الدائن مبا يجب عليه ال�ستيفاء حقـه .
املـــادة ( ) 228
�إذا تــم �إعـ ــذار الدائــن حتمــل تبعــة هــالك ال�شيء حمــل االلتـ ــزام و�أ�صبح للمديـ ــن الـح ــق
فـي �إيداعه مبوافقة املحكمة على نفقة الدائن واملطالبة بتعوي�ض ما �أ�صابه من �ضرر .
املـــادة ( ) 229
�إذا كان حمـل الوفـاء �شيـئا معينا بالذات وكان الواجب �أن ي�سلم فـي املكان الذي يوجد فيه ،
جاز للمدين بعد �إعذار الدائن بت�سلمه �أن يح�صل على ترخي�ص من املحكمة فـي �إيداعه ،
ف�إذا كان ال�شيء عقارا �أو �شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين �أن يطلب و�ضعه حتت
احلرا�سة .
املـــادة ( ) 230
�إذا كـان حمـل الوفــاء �شيئــا ي�سرع �إليــه التلـف �أو يكلــف نفقـات باهظـة فـي �إيداعه �أو حرا�سته
جاز للمدين بعد ا�ستئذان املحكمة �أن يبيعه ب�سعره ال�سائد فـي الأ�سواق  ،ف�إن تعذر ذلك
فباملزاد العلني ويقوم �إيداع الثمن خزانة املحكمة مقام �إيداع ال�شيء نف�سه .
املـــادة ( ) 231
يك ــون الإيـداع �أو ما يقــوم مقامــه من �إجــراء جائــزا �إذا كان املديـن يجهـل �شخ�صية الدائن
�أو موطنه �أو كان الدائن عدمي الأهلية �أو ناق�صها  ،ولي�س له نائب يقبل عنه الوفاء �أو كان
الدين متنازعا عليــه بني عــدة �أ�شخــا�ص �أو وجدت �أ�سباب جدية �أخرى تربر هذا الإجراء .
املـــادة ( ) 232
يقــوم العــر�ض احلقيقــي بالن�سب ــة �إىل املديــن مقـام الوفــاء �إذا تاله �إيداع م�ستــوف لأو�ضاعــه
القانونيــة �أو تــاله �أي �إجــراء مماثــل وذلــك �إذا قبل ــه الدائن �أو �صدر حكم نهائي ب�صحته .
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املـــادة ( ) 233
�	- 1إذا عــر�ض املديـن الدي ــن و�أتبعه ب�إيـ ــداع �أو ب�إجــراء مماثل جاز له �أن يرجع فـي هذا
العر�ض ما دام الدائن مل يقبله �أو ما دام مل ي�صدر حكم نهائي ب�صحته  ،و�إذا رجع فال
ترب أ� ذمة �شركائه فـي الدين وال ذمة ال�ضامنني .
�	- 2إذا رجع املدين عن العر�ض بعد �أن قبله الدائن �أو بعد �أن حكم ب�صحته وقبل الدائن
هذا الرجوع مل يكن لهذا الدائن �أن يتم�سك بعد ذلك مبا يكفل حقه من ت�أمينات ،
وترب�أ ذمة ال�شركاء فـي الدين وذمة ال�ضامنني .
ج  -حمل الوفاء وزمانه ونفقاته و�إثباته
املـــادة ( ) 234
يكــون الوفــاء بال�شيء امل�ستحق �أ�صال  ،فال يجرب الدائن على قبول �شيء غريه .
املـــادة ( ) 235
 - 1ال يجرب الدائــن على قبــول وفــاء جزئــي لدين ــه ما مل يوجد اتفاق �أو ن�ص يجيز ذلك .
�	- 2إذا كان الدين متنازعا فـي جزء منه وقبل الدائن �أن ي�ستوفـي اجلزء املعرتف به فلي�س
للمدين �أن يرف�ض الوفاء بهذا اجلزء .
املـــادة ( ) 236
�إذا تعــددت الديــون فـي ذمـ ــة املديــن وكانت لدائن واحد ومن جن�س واحد وكان ما �أداه
املدين ال يفـي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء �أن يعني الدين الذي يريد
الوفاء به ما مل يوجد مانع قانوين �أو اتفاق يحول دون هذا التعيني .
املـــادة ( ) 237
�إذا ل ــم يعيــن الدين على الوجه املبني فـي املادة ال�سابقــة كان احل�سم من ح�ساب الدين
الذي حل ف�إذا تعددت الديون احلالة فمن ح�ساب �أ�شدها كلفة على املدين ف�إذا ت�ساوت
الديون فـي الكلفة فمن ح�ساب الدين الذي يعينه الدائن .
املـــادة ( ) 238
 - 1يجب �أن يتم الوفاء فورا مبجرد ترتب االلتزام نهائيا فـي ذمة املدين ما مل يوجد اتفاق
�أو ن�ص يق�ضي بغري ذلك .
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 - 2للمحكمة �إذا مل مينعها ن�ص فـي القانون �أن تنظر املدين �إىل �أجل معقول �أو �آجال ينفذ
فيها التزامه �إذا ا�ستدعت حالته ذلك ومل يلحق الدائن من الت�أجيل �ضرر ج�سيم .
املـــادة ( ) 239
�إذا كان الدين م�ؤجال فللمدين �أن يدفعه قبل حلول الأجل ويجرب الدائن على قبول
الوفاء .
املـــادة ( ) 240
� - 1إذا كان حمل االلتزام �شيئا معينا بذاته وجب ت�سليمه فـي املكان الذي كان موجودا فيه
وقت ن�شوء االلتزام ما مل يوجد اتفاق �أو ن�ص يق�ضي بغري ذلك .
 - 2فـي االلتزامات الأخــرى يكون الوفاء فـي املكان الذي يوجد فيه موطن املدين وقت
الوفاء �أو فـي املكان الذي يوجد فيه مركز �أعمال املدين �إذا كان االلتزام متعلقا بهذه
الأعمال .
املـــادة ( ) 241
�إذا �أر�سل املدين الدين مع ر�سولــه �إىل الدائـ ــن فهلك فـي يد الر�سول قبل و�صوله فهالكه
على املدين  .و�إذا �أمر الدائن املدين ب�أن يدفع الدين �إىل ر�سول الدائن فدفعه  ،فهالكه
على الدائن وترب�أ ذمة املدين من الدين .
املـــادة ( ) 242
تكون نفقات الوفاء على املدين �إال �إذا اتفق �أو ن�ص القانون على غري ذلك .
املـــادة ( ) 243
ملن قام بوفاء الدين �أو جزء منه �أن يطلب خمال�صة مبا وفاه  ،ف�إذا رف�ض الدائن ذلك جاز
للمدين �أن يودع الدين امل�ستحق �إيداعا ق�ضائيا .
 - 2التنفيذ مبا يعادل الوفاء
�أ  -الوفاء بعو�ض
املـــادة ( ) 244
ي�صـح وفــاء الديــن بعــو�ض يتفــق عليــه الطرف ــان طبق ــا للقواع ــد العام ــة فـي العقد .
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املـــادة ( ) 245
ت�سري على الوفاء بعو�ض �أحكام البيـع �إذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عو�ضا عن الدين ،
كما ت�سري عليه �أحكام الوفاء فـي ق�ضاء الدين .
املـــادة ( ) 246
ينقــ�ضي الديــن مع �ضماناتــه فـي الوفــاء بعــو�ض وينتقــل حــق الدائـن �إىل العو�ض .
ب  -املقا�صــة
املـــادة ( ) 247
املقا�صــة �إيفــاء ديــن مطـلــوب لدائــن بديـ ــن مطلوب منـه ملدين ــه وهي �إما جربية �أو اختيارية
�أو ق�ضائية .
املـــادة ( ) 248
تقع املقا�صة اجلربية بقوة القانون وي�شرتط فيها �أن يكون كال الطرفني دائنا ومدينا
للآخر و�أن يتماثل الدينان جن�سا وو�صفا وا�ستحقاقا وقوة و�ضعفا و�أال ي�ضر �إجرا�ؤها
بحقوق الغري �سواء احتد �سبب الدين �أو اختلف .
املـــادة ( ) 249
تتم املقا�صة االختيارية باتفاق الطرفني �إذا مل يتوفر �أحد �شروط املقا�صة اجلربية .
املـــادة ( ) 250
تتــم املقا�صــة الق�ضائيــة بحكــم من املحكم ــة �إذا توفــرت �شروطها وبطلب �أ�صلي �أو عار�ض .
املـــادة ( ) 251
�إذا كان للمودع لديه دين على �صاحب الوديعة �أو كان للغا�صب دين على �صاحب العني
املغ�صوبة والدين من جن�س الوديعة �أو العني املغ�صوبة فال جتري املقا�صة �إال باتفاق
الطرفني .
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املـــادة ( ) 252
�إذا �أتلـ ــف الدائـ ـ ــن عيـن ـ ــا من مــال املديــن وكان ــت من جنــ�س الدي ــن وقعت املقا�صة ف�إن مل
تكن من جن�سه فال تقع املقا�صة �إال باتفاق الطرفني .
املـــادة ( ) 253
تتــم املقا�صة بنـاء على طلب �صاحــب امل�صلحــة فيها وتقع بقدر الأقل من الدينني .
املـــادة ( ) 254
ال يحـول م�ضـي امل ــدة التي متنــع من �سم ــاع الدعوى ب�أحــد احلقي ـ ــن من التم�سك باملقا�صة
عن ــد املطالب ــة باحلــق الآخ ــر متى كانــت امل ــدة الت ــي متنع من �سم ــاع الدع ــوى ل ــم تنق ــ�ض
فـي الوقت الذي �أ�صبحت فيه املقا�صة ممكنة .
املـــادة ( ) 255
�إذا وفـى املدين دينا عليه وكان له �أن يطلب املقا�صة فيه بحق له فال يجوز له �أن يتم�سك
ب�ضمانات هذا احلق �إ�ضرارا بالغري �إال �إذا كان يجهل وجوده وكان له فـي ذلك عذر مقبول .
ج  -احتاد الذمتني
املـــادة ( ) 256
� - 1إذا اجتمــع فـي �شخــ�ص واحــد �صفــتا الدائـ ــن واملدين بالن�سبة �إىل دين واحد انق�ضى
هذا الدين بالقدر الذي احتدت فيه الذمتان .
	- 2ال يت ــم احت ــاد الذمت ــني �إذا ك ــان الدائــن وارثـ ــا للمديـ ــن وي�شت ــرك مع باق ــي الدائن ــني
فـي اقت�ضاء دينه من الرتكة .
املـــادة ( ) 257
�إذا زال �سبب احتاد الذمتني ب�أثر رجعي عاد الدين �إىل ما كان عليه من قبل .
الفرع الثانــي
التنفيذ اجلربي
 - 1التنفيذ العيني
املـــادة ( ) 258
 - 1يجرب املديــن بعد �إع ــذاره على تنفيــذ التزام ــه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا .
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� - 2إذا كان فـي التنفيذ العيني �إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب املدين �أن تق�صر
حق الدائن على اقت�ضاء تعوي�ض نقدي �إذا كان ذلك ال يلحق به �ضررا ج�سيما .
املـــادة ( ) 259
� - 1إذا كــان حمـل االلتزام عمـال وا�ستوجبت طبيعته �أو ن�ص االتفاق على �أن يقوم به املدين
ب�شخ�صه جاز للدائن �أن يرف�ض الوفاء به من غري املدين .
� - 2إذا لــم يقـم املديـن بالعمــل جاز للدائ ــن �أن يطلــب �إذنـ ــا من املحكمــة بالقيام به كما
يجوز له تنفيذه دون �إذن عند ال�ضرورة ويكون التنفيذ فـي احلالتني على نفقة املدين .
املـــادة ( ) 260
يقوم حكم املحكمة مقام التنفيذ �إذا كان حمل االلتــزام عمال و�سمحت بذلك طبيعته .
املـــادة ( ) 261
� - 1إذا كـان املطلـوب من املديــن هو املحافظة على ال�شيء �أو القيام ب�إدارته �أو توخي احليطة
فـي تنفيذ التزامه ف�إنه يكون قد وفـى بااللتزام �إذا بذل فـي تنفيذه من العناية كل ما
يبذله ال�شخ�ص العادي ولو مل يتحقق الغر�ض املق�صود  ،هذا ما مل ين�ص القانون �أو
االتفاق على غري ذلك .
 - 2فـي جميع الأحوال يبقى املدين م�س�ؤوال عما ي�أتيه من غ�ش �أو خط�أ ج�سيم .
املـــادة ( ) 262
�إذا كان حمل االلتزام هو االمتناع عن عمل و�أخل به املدين جاز للدائن �أن يطلب من
املحكمة �إزالة ما وقع خمالفا له � ،أو �أن يطلب منها �إذنا بالقيام بهذه الإزالة على نفقة
املدين .
املـــادة ( ) 263
�إذا مت التنفيذ العيني بعد حكم املحكمة �أو �أ�صر املدين على عدم التنفيذ حددت املحكمة
مقدار التعوي�ض الذي يلزم به املدين مراعية فـي ذلك ال�ضرر الذي �أ�صاب الدائن والتعنت
الذي بدا من املدين .
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 - 2التنفيذ بطريق التعوي�ض
املـــادة ( ) 264
�إذا ا�ستحــال على املديــن تنفي ــذ االلتــزام عينا حكم عليه بالتعوي�ض لعدم الوفاء بالتزامه
ما مل يثبت �أن ا�ستحالة التنفيذ قد ن�ش�أت عن �سبب �أجنبي ال يد له فيه  ،ويكون احلكم
كذلك �إذا ت�أخر املدين فـي تنفيذ التزامه  ،وتقدر املحكمة التعوي�ض مبا ي�ساوي ال�ضرر
الذي �أ�صاب الدائن فعال حني وقوعه .
املـــادة ( ) 265
ال ي�ستحق التعوي�ض �إال بعد �إعذار املدين ما مل ين�ص على غري ذلك .
املـــادة ( ) 266
ال �ضرورة لإعذار املدين فـي احلاالت الآتية :
�	- 1إذا �أ�صبح تنفيذ االلتزام عينا غري ممكن �أو غري جمد بفعل املدين .
�	- 2إذا كان حمل االلتزام تعوي�ضا ترتب على عمل غري م�شروع .
�	- 3إذا كان حمل االلتزام رد �شيء يعلم املدين �أنه م�سروق �أو �شيء ت�سلمه دون حق
وهو عامل بذلك .
�	- 4إذا �صرح املدين كتابة �أنه ال يريد القيام بالتزامه .
املـــادة ( ) 267
� - 1إذا مل يكن حمل االلتزام مبلغـا من النقــود يجوز للمتعاقدين �أن يحددا مقدما
قيمة التعوي�ض بالن�ص عليها فـي العقد �أو فـي اتفاق الحق .
 - 2يجوز للمحكمة فـي جميع الأحوال بناء على طلب �أحد الطرفني �أن تعدل فـي هذا
االتفاق مبا يجعل التقدير م�ساويا لل�ضرر  ،ويقع باطال كل اتفاق يخالف ذلك .
الفرع الثالث
الو�سائل امل�شروعة حلماية التنفيذ
� - 1ضمان �أموال املدين للوفاء
املـــادة ( ) 268
أ�مـوال املديــن جميعـها �ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنني مت�ساوون فـي هذا ال�ضمان
�إال من كان له حق التقدم طبقا للقانون .
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 - 2الدعوى غري املبا�شرة
املـــادة ( ) 269
 - 1للدائــن �أن يبا�شــر با�ســم مدين ــه جميــع حقــوق هذا املدي ــن �إال ما كان منها مت�صال
ب�شخ�صــه �أو غري قابــل للحجــز وال يك ــون ا�ستعمــال الدائــن لهذه احلقــوق �إال �إذا �أثبــت
�أن املدي ــن مل ي�ستعم ــل هــذه احلقوق و�أن عدم ا�ستعماله �إياها من �ش�أنه �أن ي�سب ــب
�إع�ســاره �أو �أن يزيد من هذا الإع�سار  ،ويجب �إدخال املدين فـي الدعوى .
 - 2يعترب الدائــن نائبــا عــن مدين ــه ف ــي ا�ستعمال حقوقـ ــه وك ــل نفع يع ــود من ا�ستعمـ ــال
هذه احلقوق يدخل فـي �أموال املدين ويكون �ضمانا جلميع دائنيه .
 - 3دعوى ال�صورية
املـــادة ( ) 270
�إذا �سـتـر املتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد �صوري فالعقـد النافذ بني املتعاقدين واخللف العام
هو العقد احلقيقي .
املـــادة ( ) 271
 - 1لدائني املتعاقدين واخلل ــف اخلا�ص فـي العق ــد ال�صوري �أن يتم�سك ــوا ب ـ ــه متــى كانوا
ح�سني النية  ،كما لهم �أن يتم�سكوا بالعقد امل�سترت ويثبتوا بجميع الو�سائل �صورية
العقد الذي �أ�ضر بهم .
� - 2إذا تعار�ضت م�صالح ذوي ال�ش�أن فتم�سك بع�ضهم بالعقـد الظاهر ومت�سك الآخرون
بالعقد امل�سترت كانت الأف�ضلية للأولني .
 - 4دعوى عدم نفاذ ت�صرف املدين فـي حق الدائن
املـــادة ( ) 272
 - 1لكــل دائــن دينه م�ستحق الأداء و�صدر من مدينه ت�صــرف من �ش�أنه �إع�ســاره �أو الزيــادة
فـي �إع�ساره �أن يطلب عدم نفاذ هذا الت�صرف فـي حقه وذلك فـي احلاالت الآتية :
�أ � -إذا كان ت�صرف املديــن تربع ــا مبا ال يلـ ــزم ف�إنــه ال ي�شتــرط لعدم نف ـ ــاذه فـي حق
الدائن غ�ش املدين وال ح�سن نية املت�صرف �إليه .
-347-

ب � -إذا كان ت�صرف املدين معاو�ضة في�شرتط �أن يكون كل من املدين واملت�صرف �إليه
عاملني بالإع�سار .
ج  -تطبــق الأحك ــام ال�سابق ــة فـي حالــة �صــدور ت�صرف من اخلل ــف ال ــذي انتقل �إليــه
ال�شيء من املدين .
� - 2إذا وفـى املدين املع�سر �أحد دائنيـه قبل انق�ضاء الأجــل  ،كان لكــل دائــن دينه م�ستحق
الأداء �أن يطلب عدم نفاذ هذا الوفاء .
املـــادة ( ) 273
�إذا ادعى الدائن �إع�سار املدين فعلى الدائن �أن يثبت ما فـي ذمة املدين من ديون و�إذا ادعى
املدين �أنه مو�سر فعليه �أن يثبت �أن له ماال ي�ساوي قيمة الديون �أو يزيد عليها .
املـــادة ( ) 274
للمت�صرف �إليه �أن يتخل�ص من الدعوى �إذا �أودع قيمة املال املت�صرف فيه خزانة املحكمة
مبا اليقل عن ثمن املثل .
املـــادة ( ) 275
متى تقرر عــدم نفــاذ الت�صرف ا�ستفاد من ذلك جميـع الدائنيــن الذيـ ــن �صدر هذا الت�صرف
�إ�ضرارا بهم .
املـــادة ( ) 276
ال ت�سمع دعوى عدم نفاذ الت�صرف بعد انق�ضاء �ستة �أ�شهر من اليوم الذي علم فيه الدائن
�سبب عدم نفاذ الت�صرف  ،وفـي جميع الأحوال ال ت�سمع الدعوى بعد انق�ضاء خم�س ع�شرة
�سنة من وقت �صدور الت�صرف .
 - 5احلجر على املدين املع�سر
املـــادة ( ) 277
يجوز احلجر على املدين �إذا زادت ديونه احلالة على ماله .
املـــادة ( ) 278
 - 1يكــون احلجــر بحكــم ت�صــدره املحكمــة التــي يتبعها موطن املدين بناء على طلب �أحد
الدائنني �أو املدين نف�سه وتنظر الدعوى على وجه ال�سرعة .
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 - 2يجوز لأي دائن �أن يح�صل مبقت�ضى حكم احلجر على �أمر من القا�ضي املخت�ص بحجز
جميع �أموال املدين التي يجيز القانون احلجز عليها ويبقى احلجز على �أموال املدين
قائما مل�صلحة الدائنني حتى ينتهي احلجر .
املـــادة ( ) 279
على املحكمــة قبــل �أن حتجــر على املديــن �أن تراع ــي فـي تقديرهــا جمي ـ ــع الظروف التي
�أحاطــت به وم ــدى م�س�ؤوليتــه عــن الأ�سبــاب التي �أدت �إىل طل ــب احلجــر وم�صــالح دائنيـ ــه
امل�شروعة وكل ظرف �آخر من �ش�أنه �أن ي�ؤثر فـي حالته املالية .
املـــادة ( ) 280
 - 1على �أمي ــن �سـر املحكمـ ــة فـي الي ــوم الــذي تقيــد فيــه دعوى احلجـ ــر �أن ي�سجل ملخ�ص
�صحيف ــة الدع ــوى فـي �سج ــل خ ــا�ص يرتــب بح�ســب �أ�سمــاء املدينــني املطلــوب احلج ــر
عليهم  ،وعليه �أن يقيد فـي هذا ال�سجل منطوق احلكم ال�صادر فـي الدعوى وكل حكم
ي�صدر بت�أييده �أو ب�إلغائه وذلك كله يوم �صدور احلكم .
 - 2على �أمني ال�سر �أي�ضا �أن ير�سل �إىل اجلهة املخت�صة وفقا للقوانني واملرا�سيم ال�سلطانية
النافذة �صورة هذه الت�سجيالت والقيود لإثباتها فـي �سجل عام ينظم وفقا لقرار
ت�صدره ال�سلطة املخت�صة بتلك اجلهة .
املـــادة ( ) 281
يجب على املدين �إذا تغري موطنه �أن يخطر بذلك �أمانة �سر املحكمة التي يتبعها موطنه
ال�سابق  ،وعل ــى �أمني ال�س ــر املخت ــ�ص مبج ــرد علمه بتغييــر املوطـ ــن �س ــواء �أخط ــره املدي ــن
�أم علم بذلك من طريق �آخر �أن ير�سل �صورة حكم احلجر والبيانات املقيدة فـي ال�سجل �إىل
املحكمة التي يتبعها املوطن اجلديد لتقوم بقيدها فـي �سجالتها .
املـــادة ( ) 282
يرتتب على احلكم باحلجر :
�	-1أن يحل ما فـي ذمة املدين من ديون م�ؤجلة .
�	-2أال ينفذ فـي حق الدائنني جميعا ت�صرف املدين فـي ماله �أو �إقراره بدين ن� أش� بعد
احلكم باحلجر وذلك منذ ت�سجيل ملخ�ص �صحيفة الدعوى .
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املـــادة ( ) 283
�إذا وقع احلجز على �أموال املدين كان للمحكمة املخت�صة باحلجر �أن تقرر للمدين بناء
على عري�ضة يقدمها نفقة يتقا�ضاها من ماله املحجوز  ،ويجوز االعرتا�ض على القرار
�أمام املحكمة خالل خم�سة �أيام من تاريخ تبليغ القرار للمدين �أو الدائنني .
املـــادة ( ) 284
لجــراءات
تبــاع �أم ــوال املديــن املحجور عليــه وتق�ســم على الدائنني ق�سمــة غرمــاء وفقــا ل إ
التي ين�ص عليها القانون بعد �أن تخ�ص�ص نفقة للمدين وملن تلزمه نفقته .
املـــادة ( ) 285
يعاقب املدي ــن بعقوبــة االحتيــال املن�صــو�ص عليهـ ــا فـي قانـون اجلـ ــزاء �أو �أي قان ـ ــون �آخ ـ ــر
فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإع�سار بق�صد الإ�ضرار بدائنيه وانتهت الدعوى
ب�صدور حكم عليه بالدين وباحلجر .
� - 2إذا �أخفـى بعد احلكم عليه باحلجر بع�ض �أمواله ليحول دون التنفيذ عليها �أو ا�صطنع
ديونا �صورية �أو مبالغ فيها وذلك كله بق�صد الإ�ضرار بدائنيه .
� - 3إذا غري بطريق الغ�ش موطنه وترتب على التغيري �ضرر لدائنيه .
املـــادة ( ) 286
 - 1ينتهــي احلج ـ ــر بحكــم ت�صـ ـ ــدره املحكمـ ـ ــة التي يتبعهـ ــا موطـ ـ ــن املحجـ ــور علي ــه بنـ ــاء
على طلب ذي �ش�أن فـي احلاالت الآتية :
�أ � -إذا ق�سم مال املحجور عليه بني الدائنني .
ب �-إذا ثبت �أن ديون املحجور عليه �أ�صبحت ال تزيد على �أمواله .
ج � -إذا قام املحجورعليه بوفاء ديونه التي حلت دون �أن يكون للحجر �أثر فـي حلولها ،
وفـي هذه احلالة تعود �آجال الديون التي حلت باحلجر �إىل ما كانت عليه من قبل ،
ب�شرط �أن يكون املحجور عليه قد وفـى بجميع �أق�ساطها التي حلت .
د � -إذا انق�ضت خم�س �سنوات من تاريخ �صدور احلكم باحلجر .
 - 2علــى �أمني �ســر املحكمــة �أن يقي ــد من تلق ــاء نف�س ــه احلكم ال�صادر بانتهــاء احلجــر ي ــوم
�صدوره فـي ال�سجل املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )280من هذا القانون  ،وعليه �أن ير�سل
�صورته �إىل اجلهة املن�صو�ص عليها فـي البند ( )2من املادة ذاتها لقيده كذلك .
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املـــادة ( ) 287
للمديــن بـعد انتهــاء احلجــر �أن يطلــب �إعــادة الديون التـي كانــت قد حل ــت ب�سبب احلجر
ومل يتم دفعها �إىل �أجلها ال�سابق ب�شرط �أن يكون قد وفـى ديونه التي حلت دون �أن يكون
للحجر �أثر فـي حلولها .
املـــادة ( ) 288
انته ــاء احلجــر ال مينــع الدائنني من الطعن فـي ت�صرفات املدين وال من التم�سك با�ستعمال
حقوق ــه وفقـ ــا للم ــواد ( )269و( )270و( )271و( )272و( )273و ( )274و ( )275و()276
من هذا القانون .
 - 6حق احلب�س
املـــادة ( ) 289
 - 1لكـ ــل من التـ ــزم ب�أداء �ش ــيء �أن ميتنــع عن الوفــاء بــه مــا دام الدائـ ــن ل ــم ي ــوف بالت ــزام
فـي ذمته ن� أش� ب�سبب التزام املدين وكان مرتبطا به �أو متقابال معه .
 - 2لكــل مــن املتعاقديــن فـي املعاو�ضات املالي ــة �أن يحبـ ــ�س املعقـ ــود علي ـ ــه وهـ ــو ف ـ ــي يـ ـ ــده
حتى يقب�ض البدل امل�ستحق .
 - 3يجــوز ملـ ــن �أنفـ ــق على ملك غريه وهو فـي يده م�صروفـ ــات �ضروري ــة �أن ميتن ــع عن رده
حتى ي�ستوفـي ما هو م�ستحق له ما مل يكن االلتزام بالرد نا�شئا عن عمل غري م�شروع .
املـــادة ( ) 290
على مــن حبــ�س ال�شيء �أن يحافــظ عليــه و�أن يقــدم ح�ساب ــا عن غلتــه ولــه �أن ي�ست�صدر
�إذنا من املحكمة ببيع ال�شيء املحبو�س �إذا كان يخ�شى عليه الهالك �أو التعيب وذلك وفقا
للإجراءات اخلا�صة ببيع املرهون حيازة وينتقل حقه فـي احلب�س من ال�شيء �إىل ثمنه .
املـــادة ( ) 291
من حبــ�س ال�شيء ا�ستعمــاال حلقــه فـي حب�ســه كان �أحق من باقي الغرماء فـي ا�ستيفاء حقه
منـه .
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املـــادة ( ) 292
ينق�ضــي احلــق فـي احلــب�س بخروج ال�شيء من يد حائــزه �أو حمــرزه وم ــع ذلك يجوز ملن
حب�س ال�شيء �إذا خرج ذلك ال�شيء من يده خفية �أو بدون ر�ضاه �أن يطلب ا�سرتداده خالل
ثالثني يوما من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انق�ضاء �سنة من وقت
خروجه .
الف�صـــــل الثالـــــث
الأو�صاف املعدلة لاللتزام
الفـــــرع الأول
ال�شــرط والأجـــــل
 - 1ال�شرط
املـــادة ( ) 293
يك ــون االلتــزام معلقا على �شرط �إذا كان وجوده �أو زواله مرتتبا على �أمر م�ستقبل غري
حمقق الوجود .
املـــادة ( ) 294
يبطل االلتزام �إذا علـق وجــوده على �شرط م�ستحيل �أو خمالف لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية
�أو لأحكام القانون .
املـــادة ( ) 295
ال ينفـذ االلتزام املعلـق على �شـرط �إال �إذا حتقـق ال�شـرط .
املـــادة ( ) 296
يـزول االلتــزام �إذا حتقــق ال�شــرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما �أخذ  ،ف�إذا تعذر الرد
ب�سببه كان ملزما بالتعوي�ض .
 - 2الأجــــل
املـــادة ( ) 297
يكــون االلتــزام ألجــل �إذا كــان نفاذه �أو انق�ضا�ؤه مرتتبا على �أمر م�ستقبل حمقق الوقوع
ويعترب الأمر حمقق الوقوع متى كان وقوعه حمتما ولو مل يعرف الوقت الذي يقع فيه .
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املـــادة ( ) 298
�إذا تبيــن من االلت ــزام �أن املديـن ال يقـوم بوفائه �إال عند املقدرة �أو املي�سرة حددت املحكمة
�أج ــل الوفـ ــاء مراعيــة مــوارد املديــن احلاليــة وامل�ستقبلية ومقت�ضيــة منــه عنايــة احلريــ�ص
على الوفاء بالتزامه .
املـــادة ( ) 299
ي�سقط حق املدين فـي الأجل فـي الأحوال الآتية :
�	- 1إذا حكم ب�إفال�سه �أو احلجر عليه .
�	- 2إذا مل يقدم ت�أمينات الدين املتفق عليها .
�	- 3إذا نق�ص ــت الت�أمينــات العيني ــة للديــن بفعلــه �أو ب�سبــب ال يــد لــه فيــه ما لــم يبــادر
�إىل تكملتـها .
املـــادة ( ) 300
�إذا كان الأجل مل�صلحة �أي من الطرفني فله �أن يتنازل عنه ب�إرادته املنفردة .
املـــادة ( ) 301
الدين امل�ؤجل ال يحـل مبوت الدائن ويحل مبوت املدين �إال �إذا كان م�ضمونا بت�أمني عيني .
الفرع الثانــي
تعدد حمل االلتزام
 - 1التخيــري فـي املحـل
املـــادة ( ) 302
 - 1يج ــوز �أن يك ــون حم ــل االلت ــزام عــدة �أ�شـياء على �أن تب ــر�أ ذمــة املديـ ــن �إذا �أدى واحدا
منها ويكون اخليار للمدين ما مل يق�ض االتفاق �أو القانون بغري ذلك .
 - 2ت�سري على حمل االلتزام الأحكام اخلا�صة بخيار التعيني .
� - 2إبدال املحل
املـــادة ( ) 303
 - 1يكون االلتزام بدليا �إذا كان حمله �شيئا واحدا ولكن ترب�أ ذمة املدين �إذا �أدى بدال منه
�شيئا �آخر .
 - 2الأ�صل ال البديل هو وحده حمل االلتزام وهو الذي يحدد طبيعته .
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الفرع الثالث
تعدد طرفـي االلتزام
 - 1الت�ضامن بني الدائنني
املـــادة ( ) 304
ال يكون الت�ضامن بني الدائنني �إال باتفاق �أو بن�ص فـي القانون .
املـــادة ( ) 305
للمديــن �أن يوفـي دينــه �إىل �أي من الدائني ــن املت�ضامني ـ ــن �إال �إذا �أن ــذره �أحدهم بعدم
وفائه له .
املـــادة ( ) 306
�إذا برئت ذمة املدين قبل �أحد الدائنني املت�ضامنني ب�سبب غري الوفاء فال ترب�أ ذمته قبل
الباقني �إال بقدر ح�صة ذلك الدائن .
املـــادة ( ) 307
ال يجوز لأحد الدائنني املت�ضامنني �أن ي�أتي عمال من �ش�أنــه الإ�ض ــرار بالدائنني الآخرين .
املـــادة ( ) 308
 - 1للدائنني املت�ضامنني جمتمعني �أو منفردين مطالبة املدين بالدين .
 - 2لي�س للمدين �أن يحتج على �أحد دائنيه املت�ضامنني ب�أوجه الدفع اخلا�صة بدائن �آخر ،
وله �أن يحتج ب�أوجه الدفع اخلا�صة بهذا الدائن وب�أوجه الدفع امل�شرتكة بني جميع
الدائنني .
املـــادة ( ) 309
كل ما ي�ؤدى من الدين لأحد الدائنني املت�ضامنني يعترب من حقهم جميعا بالت�ساوي بينهم
�إال �إذا وجد اتفاق �أو ن�ص يق�ضي بغري ذلك .
 - 2الدين امل�شرتك
املـــادة ( ) 310
يكون الدين م�شرتكا بني عدة دائنني �إذا احتد �سببه �إما لوحدة ال�صفقة �أو ل�سبق اال�شرتاك
فـي املال الذي ن�ش�أ عنه الدين .
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املـــادة ( ) 311
لكل من ال�شركاء فـي الديــن امل�شتــرك �أن يطلــب ح�صتـ ــه فيه ويكــون مــا قب�ضه ماال م�شرتكا
بني جميع ال�شركاء لكل بقدر ن�صيبه .
املـــادة ( ) 312
�إذا قب�ض �أحد ال�شركاء الدائنني ح�صته فـي الديــن امل�شتـرك فلل�شركاء الآخرين �أن ي�شاركوه
فيه كل بن�سبة ح�صته  ،ويرجعون على املدين مبا بقي �أو �أن يرتكوا لل�شريك القاب�ض ما
قب�ضه على �أن يرجعوا على املدين بح�ص�صهم  ،ف�إذا اختار ال�شركاء متابعة املدين فلي�س
لهم �أن يرجعوا على �شريكهم القاب�ض �إال �إذا هلكت �أن�صبتهم ويكون ذلك بن�سبة ح�ص�صهم
فيما قب�ضه ال�شريك .
املـــادة ( ) 313
�إذا قبــ�ض �أحــد ال�شركــاء ح�صتــه فـي الديــن امل�شتـرك ثــم ت�صرف فيها �أو ا�ستهلكها �أو هلكت
�أو تلفت فـي يده بتق�صري منه فلل�شركاء الآخرين �أن يرجعوا عليه ب�أن�صبتهم فيها �أما �إذا
كان الهالك �أو التلف بال تق�صري منه فال �ضمان عليه لأن�صبة �شركائه فيها .
املـــادة ( ) 314
�إذا �أخــذ �أح ــد ال�شرك ـ ــاء من املدين كفيال بح�صتــه فـي الديـ ــن امل�شت ــرك �أو �أحاله املدين
على �آخر فلل�شركاء �أن ي�شاركوه بح�ص�صهم فـي املبلغ الذي ي�أخذه من الكفيل �أو املحال
عليه .
املـــادة ( ) 315
�إذا ا�شرتى �أحد ال�شركاء بن�صيــبه فـي دين م�شتــرك مــاال مــن املديــن فلل�شركــاء �أن ي�ضمــنوه
ما �أ�صــاب ح�ص�صهــم من ثمــن ما ا�شتــراه �أو �أن يرجعوا بح�ص�صهم على املدين  ،ولهم �أن
ي�شاركوه ما ا�شرتاه �إذا اتفقوا على ذلك .
املـــادة ( ) 316
يجوز لأحد ال�شركاء �أن يهب ح�صته فـي الدين للمدين �أو �أن يربئه منها وال ي�ضمن �أن�صبة
�شركائه فيما وهب �أو �أبر�أ .
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املـــادة ( ) 317
يجوز لأحد ال�شركاء فـي الديـن امل�شـرتك �أن ي�صالح عــن ح�صتــه فيه ف ـ�إذا كان بدل ال�صلـح
من جنــ�س الدين جاز للباقيــن �أن ي�شاركــوه فـي املقبو�ض �أو �أن يتبعوا املدين  ،و�إن كان بدل
ال�صلح من غري جن�س الدين جاز لهم �أن يتبعوا املدين �أو ال�شريك بن�صيبهم فـي الدين
امل�صالح عليه .
املـــادة ( ) 318
ال يجوز لأحد ال�شركاء فـي دين م�شرتك ت�أجيله وحده دون موافقة الباقني على هذا
الت�أجيـل  ،ويجوز له �أن ي�ؤجل ح�صته دون موافقة الباقني وفـي هذه احلالة لي�س له �أن
ي�شاركهم فيما يقب�ضون من الدين .
 - 3الت�ضامن بني املدينني
املـــادة ( ) 319
ال يكـون الت�ضامن بني املدينني �إال باتفاق �أو بن�ص فـي القانون .
املـــادة ( ) 320
�إذا وفـى �أحد املدينني املت�ضامنني الدين بتمامه برئت ذمة الآخرين .
املـــادة ( ) 321
 - 1للدائن �أن يطالب بدينه كل املدينني املت�ضامنني �أو بع�ضهم مراعيا ما يلحق عالقته
بكل مدين من و�صف ي�ؤثر فـي الدين .
 - 2لكل مدين �أن يحتج عند مطالبتـه بالوفـاء ب�أوجه الدفــع اخلا�صـة بــه �أو امل�شرتكة بني
املدينني جميعا .
املـــادة ( ) 322
�إذا اتف ـ ــق الدائـن مع �أحــد املدينيــن املت�ضامنيــن على جتديد الديـن برئــت ذمـ ــة الباقـ ـ ــني
�إال �إذا احتفظ بحقه قبلـهم جميعا .
املـــادة ( ) 323
�إذا انق�ض ــت ح�صـ ــة �أحـ ــد املدينيـن املت�ضامنيـن فـي الدي ــن ب�سبــب غي ــر الوفـ ــاء ف ـ ـ�إن الدي ــن
ال ينق�ضي بالن�سبة لباقي املدينني �إال بقدر ح�صة هذا املدين .
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املـــادة ( ) 324
� - 1إذا �أب ــر�أ الدائ ــن �أحد املدين ــني املت�ضامنــني من الديــن فقط برئت ذمته وذم ــة الباقـني
من ح�صته وبقي ت�ضامنه .
� - 2إذا �أبر�أه من الت�ضامـن فقط بقــي دينـه فـي ذمتــه وامتنعـت مطالبــة الدائن له بح�صة
الآخرين  ،وله�ؤالء الرجوع عليه مبا يدفعونه عنه بحكم الت�ضامن بينهم .
� - 3إذا �أب ــر�أه ب�صـ ــورة مطلق ــة  ،ان�صرف الإبــراء �إىل الديـ ــن والت�ضامــن معــا  ،م ــا ل ــم
يتبني من ظروف احلال �أو من طبيعة التعامل �أن الإبراء ين�صرف �إىل �أحدهما .
املـــادة ( ) 325
 - 1عـدم �سماع الدعوى ملرور املدة بالن�سبة ألح ــد املدينني املت�ضامنيـن ال يفيد باقي
املدينني �إال بقدر ح�صة هذا املدين .
� - 2إذا انقطع التقادم �أو وقف �سريانه بالن�سبة �إىل �أحد املدينني املت�ضامنني فال يجوز
للدائن �أن يتم�سك بذلك قبل باقي املدينني .
املـــادة ( ) 326
املدين املت�ضامن م�س�ؤول فـي تنفيذ التزامه عن فعله و�إذا �أعذره الدائــن �أو قا�ضاه فال �أثر
لذلك بالن�سبة �إىل باقي املدينني �أما �إعذار �أحد املدينني املت�ضامنني للدائن ف�إنه يفـيد
الباقني .
املـــادة ( ) 327
ال ينفذ ال�صلح الذي يعقده �أحد املدينني املت�ضامنني مع الدائن �إذا رتب فـي ذمتهم التزاما
جديدا �أو زاد فـي التزامهم �إال �إذا قبلوه وي�ستفيدون من ال�صلح �إذا ت�ضمن �إبراء من الدين
�أو براءة الذمة منه ب�أية و�سيلة �أخرى .
املـــادة ( ) 328
�إقرار املدين املت�ضامـن بالديـن ال ي�سـري فـي حق الباقني وال ي�ضار باقي املدينني املت�ضامنني
�إذا وجه �إليه الدائن ميينا فنكل عنها �أو وجه �إىل الدائن ميينا فحلفها � ،أما �إذا وجه �إليه
الدائن ميينا فحلفها ف�إن باقي املدينني ي�ستفيدون من ذلك .
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املـــادة ( ) 329
�إذا �صدر حكم على �أحد املدينني املت�ضامنني فال �أثر له على الباقني و�إمنا ي�ستفيدون منه
�إذا �صدر ل�صاحله �إال �إذا بني على �سبب خا�ص به .
املـــادة ( ) 330
ملن وفى الديــن من املدينيــن املت�ضامنيــن حــق الرجوع على �أي من الباقني كل بقدر ح�صته
فـي الديـن .
املـــادة ( ) 331
�إذا كان �أحــد املدينيـن املت�ضامنيــن هو وحده �صاحب امل�صلحــة بالدين فهو الذي يتحمل
الدين كله قبــل الباقني .
 - 4عدم قابلية االلتزام للتجزئة
املـــادة ( ) 332
يكون االلتزام غري قابل للتجزئة :
� - 1إذا ورد على حمل ال يقبل بطبيعته التجزئة .
� - 2إذا تبيــن من الغــر�ض الــذي ق�صـد �إليـه املتعاقـدان �أن االلتــزام ال يجــوز تنفيــذه
جمز�أ .
املـــادة ( ) 333
�إذا تعدد املدينون فـي التزام ال يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كامال وملن
وفـى الدين �أن يرجع على كل من الباقني بقدر ح�صته ما مل يوجد ن�ص �أو اتفاق يق�ضي
بغري ذلك .
املـــادة ( ) 334
� - 1إذا تعدد الدائنون فـي التزام ال يقبل التجزئة �أو تعدد ورثة الدائن فـي هذا االلتزام جاز
لكل دائن �أو وارث �أن يطالب ب�أداء االلتزام كامال .
� - 2إذا اعرت�ض �أحد الدائنني �أو الورثة كان على املدين �أن ي�ؤدي االلتزام �إليهم جمتمعني
�أو يودعه اجلهة املخت�صة وفقا للقانون .
 - 3يرجع كل من الدائنني بقدر ح�صته على الدائن الذي ا�ستوفـى احلق .
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الف�صـــــل الرابع
انق�ضاء االلتزام دون وفاء
الفـــرع الأول
الإبـــــراء
املـــادة ( ) 335
ينق�ضي االلتزام �إذا �أبـر�أ الدائن مدينه خمتــارا  ،ويتم الإبــراء متى و�صــل �إىل علم املدين .
املـــادة ( ) 336
ال يتوقــف الإبــراء على قبــول املديــن لكنــه يــرد برده و�إن مـات قبل القبول فال ي�ؤخذ الدين
من تركته .
املـــادة ( ) 337
ال ي�صـح الإبـراء �إال مـن ديـن قائـم .
املـــادة ( ) 338
البــراء الأحكــام املو�ضوعيــة التي ت�ســري على كل تبــرع  ،وال ي�شتـرط فيه �شكــل
ت�سري على إ
خــا�ص ولو وقــع على ت�صـرف ي�شتـرط لقيامــه توافر �شكل فر�ضه القانون �أو اتفق عليه
املتعاقدان .
الفرع الثانــي
ا�ستحالة التنفيذ
املـــادة ( ) 339
ينق�ضي االلتزام �إذا �أثبت املدين �أن الوفاء به �أ�صبح م�ستحيال عليه ل�سبب �أجنبي ال يد له
فيه .
الفرع الثالث
مرور املدة املانع من �سماع الدعوى
املـــادة ( ) 340
ال ت�سمع الدعوى بالتزام على املنكر بانق�ضاء خم�س ع�شرة �سنة بغري عذر �شرعي مع مراعاة
ما وردت فيه �أحكام خا�صة .
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املـــادة ( ) 341
ال ت�سمع الدعوى بالتزام على املنكـر باملطالبة ب�أي حق دوري متجدد بانق�ضاء ع�شر �سنوات
بغي ــر عـ ــذر �شرع ــي � ،أما الريــع امل�ستحـ ــق فـي ذم ــة احلائ ــز �سي ــئ الني ــة والري ــع الواج ــب
على متويل الوقف �أدا�ؤه مل�ستحقيه فال ت�سمع الدعوى بهما على املنكر بانق�ضاء خم�س
ع�شرة �سنة بغري عذر �شرعي ما مل يوجد ن�ص يق�ضي بغري ذلك .
املـــادة ( ) 342
ال ت�سم ــع الدع ـ ــوى عن ــد الإنك ــار وع ــدم قي ــام الع ــذر ال�شرعــي �إذا انق�ضــت خمــ�س �سنــوات
على احلقوق الآتية :
 - 1حقــوق الأطبـاء وال�صيادلـة واملحاميـن واملهند�سني واخلرباء والأ�ساتـذة واملعلمني
والو�سط ــاء امل�ستحقــة لهــم عمــا �أدوه من �أعم ــال مهنتهـ ــم �أو حرفته ــم ومــا �أنفقــوه
من م�صروفات .
 - 2ما ي�ستحق رده من ال�ضرائب والر�سوم �إذا دفعت بغري حق .
 - 3حقوق التجار وال�صناع عن الأ�شياء التي وردوها لأ�شخا�ص ال يتاجرون فـي هذه
الأ�شياء  ،وحقوق �أ�صحاب الفنادق واملطاعم عن �أجر الإقامة �أو عن الطعام وكل
ما �أنفقوه حل�ساب عمالئهم .
 - 4حقوق العمال وخدم املنازل والأجراء من �أجــور يوميــة وغـري يوميــة ومن ثمن ما
قاموا به من توريدات  ،وذلك ما مل يوجد ن�ص يق�ضي بغري ذلك .
املـــادة ( ) 343
�إذا ح ــرر �إقــرار �أو �سنــد ب�أي ح ــق من احلق ــوق املن�صــو�ص عليهــا فـي املادتي ـ ــن ال�سابقتـ ـ ــني
مــن هذا القانــون فال ت�سمــع الدعوى بــه �إذا انق�ضــت على ا�ستحقاقه خم�س ع�شرة �سـنة .
املـــادة ( ) 344
تبد أ� املدة التي ميتنع �سمــاع الدعوى بانق�ضائهــا من اليــوم الــذي ي�صبح فيه الدين م�ستحق
الأداء  ،ومن وق ــت حتقــق ال�شــرط �إذا كان معلقــا على �شــرط  ،ومن وقت ثبوت اال�ستحقــاق
فـي دعوى �ضمان اال�ستحقاق .
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املـــادة ( ) 345
ال ت�سم ــع الدعوى �إذا تـركــها ال�سل ــف ثـم اخلل ــف من بعــده وبلــغ جممــوع املدتني احلد
املقرر لعدم �سماعها .
املـــادة ( ) 346
يقف مرور املدة املانع من �سماع الدعوى كلها كلما وجد عذر �شرعي تتعذر معه املطالبة
ب�سماع الدعوى  ،وال حت�سب مدة قيام العذر فـي املدة املقررة .
املـــادة ( ) 347
حت�سب املدة التي ميتنع �سماع الدعوى مب�ضيها بالأيام وال يح�سب اليوم الأول منها وتكمل
بانق�ضاء �آخر يوم �إال �إذا كان عطلة ر�سمية ف�إنه ميتد �إىل �أول يوم عمل تال .
املـــادة ( ) 348
�إذا لـم يقــم بع�ض الورثـة برفـع الدعوى املتعلقـة بحق ملورثهم خالل املدة املقررة ل�سماعها
بغري عذر �شرعي وكان لباقي الورثة عذر �شرعي تقبل دعوى ه�ؤالء بقدر �أن�صبتهم .
املـــادة ( ) 349
�إقـرار املديــن بااللتــزام �صراحــة �أو دالل ــة يقطــع املــدة املقــررة لعدم �سمــاع الدعوى .
املـــادة ( ) 350
تنقطع املدة املقررة لعدم �سماع الدعوى باملطالبة الق�ضائية ولو رفعــت الدعوى �إىل حمكمة
غري خمت�صة  ،وبالإعذار  ،وباحلجز � ،أو ب�أي �إجراء ق�ضائي يقوم به الدائن للتم�سك بحقه .
املـــادة ( ) 351
�إذا انقطعـت املدة املقـررة لعدم �سمــاع الدعوى بد�أت مــدة جديــدة كامل ــدة الأوىل ت�سري من
وقت انتهاء الأثر املرتتب على �سبب االنقطاع وال ي�سقط احلق مهما كان نوعه �إذا حكمت
به املحكمة بحكم ال يقبل الطعن .
املـــادة ( ) 352
عدم �سماع دعوى املطالبــة باحلـق ملرور املدة ي�ستتبـع عــدم �سمـاع الدعوى بتوابعهـا ولو لــم
تكتمــل املــدة املقــررة لعــدم �سمــاع دعوى املطالبــة به ــذه التوابع .
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املـــادة ( ) 353
 - 1ال يجوز للمحكمة �أن تق�ضي من تلقاء نف�سها بعدم �سماع الدعوى ملرور املدة بل يجب
�أن يكــون ذلك بن ــاء على طلب املدي ــن �أو �أي �شخ�ص �آخ ــر ل ــه م�صلح ــة فـي ه ــذا الدف ــع
ولو مل يتم�سك به املدين .
 - 2يجوز التم�سك بالدفع فـي �أية حالة كانت عليها الدعوى ولو �أمام حمكمة اال�ستئناف
�إال �إذا تبني من الظروف �أن املدعى عليه قد تنازل عن الدفع .
املـــادة ( ) 354
 - 1ال يجوز التنازل عن الدفع بعدم �سماع الدعوى ملرور املدة قبل ثبوت احلق فـي هذا
الدفع كما ال يجوز االتفاق على عدم جواز �سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن املدة
التي حددها القانون .
 - 2يجوز لكل �شخ�ص ميلك الت�صرف فـي حقوقه �أن يتنازل ولو داللة عن الدفع بعد ثبوت
احلق فيه على �أن هذا التنازل ال ينفذ فـي حق الدائنني �إذا �صدر �إ�ضرارا بهم .
الـكتــاب الثانــي
العقــود امل�سماة
الباب الأول
عقــود التمليــك
الف�صل الأول
البيـــع
الفرع الأول
تعريف البيع و�أركانه
املـــادة ( ) 355
البيع عقد متليك مال �أو حق مايل مقابل ثمن نقدي .
املـــادة ( ) 356
يجب �أن يكون املبيـع معلومــا عند امل�شتـري علما نافيــا للجهالة الفاح�شــة وذلك ببيــان
�أحوالــه و�أو�صافــه املميــزة له ف ـ�إذا كان املبيــع حا�ضــرا تكفـي الإ�شارة �إليه .
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املـــادة ( ) 357
�إذا ذكر فـي عقـد البيع �أن امل�شت ــري عالـم باملبيـع علمــا كافيـا فال يحــق له طلب �إبطال العقد
لعدم العلم �إال �إذا �أثبت �أن البائع غرر به .
املـــادة ( ) 358
� - 1إذا كان البيع بالنموذج فيجب �أن يكون املبيع مطابقا له .
� - 2إذا ظهر �أن املبيع غري مطابق للنموذج كان امل�شرتي خمريا بني قبولـه �أو رده .
املـــادة ( ) 359
�إذا اختلف املتعاقــدان فـي مطابقــة املبيــع للنمــوذج وكــان النمــوذج واملبيــع موجودين فالر�أي
لأهل اخلربة  ،و�إذا هلك �أو فقد �أو تلف النموذج فـي يد �أحد املتعاقدين فالقول فـي املطابقة
�أو املغايرة للطرف الآخر ما مل يثبت خ�صمه العك�س .
املـــادة ( ) 360
 - 1يج ــوز البيـع ب�ش ــرط التجربــة مع االتفـاق على مـدة معلوم ــة فـ ـ�إن �سك ـ ــت املتعاق ــدان
عن حتديدها فـي العقد حملت على املدة املعتادة .
 - 2يلتزم البائع بتمكني امل�شرتي من التجربة .
املـــادة ( ) 361
 - 1يجوز للم�شرتي فـي مدة التجربة �إجازة البيع �أو رف�ضه و�إن مل يجرب املبيع  ،وي�شرتط
فـي حالة الرف�ض �إعالم البائع .
 - 2اذا انق�ضت مدة التجربة و�سكت امل�شرتي مع متكنه من جتربة املبيع اعترب �سكوته
قبوال ولزم البيع �إذا كان املبيع فـي يده .
املـــادة ( ) 362
�إذا هلك املبيــع فـي يــد امل�شتــري بعــد ت�سلمه لزمــه �أداء الثمــن امل�سمى للبائع  ،و�إذا هلك قبل
الت�سليم ب�سبب ال يد للم�شرتي فيه يكون م�ضمونا على البائع .
املـــادة ( ) 363
ي�سري حكم البيع بعد التجربة والر�ضا باملبيع من تاريخ البيع .
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املـــادة ( ) 364
�إذا فقد امل�شرتي �أهليته قبل �أن يجيز البيع  ،وجب على الويل �أو الو�صي �أو القيم اختيار
ما هو فـي �صاحله .
املـــادة ( ) 365
�إذا مــات امل�شتــري قبــل �أن يعلــن اختـياره وكــان له دائــن �أحـاط دينه مبال امل�شرتي انتقل
ح ــق التجرب ــة �إىل الدائن و�إال انتق ــل هــذا احلق �إىل الورثة  ،ف�إن اتفقــوا على �إج ــازة البي ــع
�أو رده لزم ما اتفقوا عليه  ،و�إذا �أجاز البع�ض ورد الآخر لزم الرد .
املـــادة ( ) 366
ال يج ــوز للم�شتـ ــري �أن ي�ستعمـ ــل املبيع فـي م ــدة التجربة �إال بقـ ــدر مـ ــا تتطلبــه التجربــة
على الوجه املتعارف عليه  ،ف�إذا زاد فـي اال�ستعمال زيادة ال يق�صد منها التجربة لزم البيع .
املـــادة ( ) 367
ت�سري �أحكام البيع ب�شـرط التجربة على البيع ب�شرط املذاق .
املـــادة ( ) 368
�إذا اتفـق املتبايعــان على حتديــد الثمــن ب�سعر ال�سـوق فيعتبــر �سعر ال�سوق فـي زمان ومكان
البيع و�إن مل يكن فـي هذا املكان �سوق اعترب املكان الذي يق�ضي العرف ب�أن تكون �أ�سعاره
�سارية .
املـــادة ( ) 369
�إذا �أعل ــن املتعاقــدان ثمن ــا مغايــرا حلقيقة ما اتفقا عليــه فتكون العربة بالثمن احلقيقي .
املـــادة ( ) 370
 - 1يجـ ــوز البيــع بطريـ ــق املرابحـ ــة �أو الو�ضيع ــة �أو التوليــة �إذا كــان ر�أ�س مال املبيع معلوما
حني العقد وكان مقدار الربح فـي املرابحة ومقدار اخل�سارة فـي الو�ضيعة حمددا .
� - 2إذا ظهر �أن البائع قد زاد فـي بيان مقدار ر�أ�س املال فللم�شرتي �إنقا�ص الزيادة .
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� - 3إذا مل يكن ر�أ�س مال املبي ــع معروفا عند التعاقــد فـللم�شرتي ف�سخ الـعقد عند معرفته ،
وكذا احلكم لو كتم البائع �أمرا ذا ت�أثري فـي املبيع �أو ر�أ�س املال  ،وي�سقط خياره �إذا هلك
املبيع �أو ا�ستهلك �أو خرج من ملكه بعد ت�سلمه .
املـــادة ( ) 371
 - 1زيادة امل�شرتي فـي الثمن بعد العقد تلحق ب�أ�صل العقد �إذا قبلها البائع وي�صبح الثمن
امل�سمى مع الزيادة مقابال للمبيع كله .
 - 2ما �أنق�صه البائع من الثمن امل�سمى بعد العقد يلحق ب�أ�صل العقد �إذا قبله امل�شرتي
وي�صبح الباقي بعد ذلك هو الثمن امل�سمى .
املـــادة ( ) 372
ي�ستحـق الثمــن معجــال ما مل يتفــق �أو يتع ــارف على �أن يكـ ــون م�ؤجـ ــال �أو مق�سطا لأجل
معلوم .
املـــادة ( ) 373
�إذا كـ ــان الثم ــن م�ؤج ـ ــال �أو مق�سطــا ف�إن الأجــل يب ــد�أ من تاريــخ ت�سل ــم املبيع ما ل ــم يتف ــق
الطرفان على خالف ذلك .
املـــادة ( ) 374
�إذا دفـع امل�شرتي جزءا من الثمن فليـ�س له �أن يطالــب بت�سليمه ما يقابله من املبيع �إذا
ترتب على جتزئة املبيع نق�ص فـي قيمته .
الفرع الثانــي
�آثــــار البيع
�أوال :التزامات البائــع
 - 1نقل امللكية
املـــادة ( ) 375
تنتقل ملكية املبيع �إذا كان معينا بالذات �أو كان جزافا مبجرد �إمتام البيع  ،ما مل يق�ض
القانون �أو االتفاق بغري ذلك .
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املـــادة ( ) 376
�إذا مل يعني املبيع �إال بنوعه فال تنتقل امللكية �إال ب�إفرازه .
املـــادة ( ) 377
يلتـزم البائع ب�أن يقوم بكــل مــا هــو �ضــروري من جانــبه لنقــل امللكيــة �إىل امل�شرتي .
املـــادة ( ) 378
 - 1يجوز للبائع �إذا كان الثمن م�ؤجال �أو مق�سطا �أن ي�شرتط تعليق نقل امللكية �إىل امل�شرتي
حتى ي�ؤدي جميع الثمن ولو مت ت�سليم املبيع .
� - 2إذا مت ا�ستيفاء الثمن  ،تعترب ملكية امل�شرتي للمبيع من وقت البيع .
 - 2ت�سليم املبيع
املـــادة ( ) 379
يلتــزم البائـع بت�سليــم املبيـع �إىل امل�شتـري جمــردا من كل حــق �آخــر  ،ما مل يكن هناك اتفاق
�أو ن�ص فـي القانون يق�ضي بغري ذلك .
املـــادة ( ) 380
يلتزم البائع بت�سليم املبيع للم�شرتي باحلالة التي كان عليها وقت البيع .
املـــادة ( ) 381
ي�شمـل الت�سليـم ملحقـ ـ ــات املبيــع ومــا ات�ص ـ ــل به ات�صـ ــال ق ـ ــرار وما �أع ـ ــد ال�ستعماله ب�صفة
دائمة وفقا ملا تق�ضي به طبيعة ال�شيء املبيع وكل ما جرى العرف على �أنه من توابع املبيع
ولو مل تذكر فـي العقد .
املـــادة ( ) 382
�إذا �سلــم البائــع املبيــع �إىل امل�شتــري �أ�صبــح غيــر م�س�ؤول عما ي�صيــب املبيع بعد ذلك .
املـــادة ( ) 383
�إذا عيــن فـي العقـ ــد مقدار املبيــع من املكيــالت �أو املوزونــات �أو املذروعــات �أو العدديات وظهر
فيه نق�ص �أو زيادة ومل يوجد اتفاق �أو عرف فـي هذا ال�ش�أن وجب اتباع القواعد الآتية :
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�	- 1إذا كـ ــان املبيــع ال ي�ضره التبعي�ض فالزيــادة من حق البائع ي�ستحــق ا�سرتدادهـ ــا
عينا والنق�ص يخري فيه امل�شرتي �إن �شاء ف�سخ البيع و�إن �شاء �أخذ املقدار املوجود
بح�صته من الثمن .
�	- 2إذا كان املبيـع ي�ضره التبعيــ�ض و�سمــي ثمـنه جملـة  ،ثــم وجــد عنــد الت�سليم
ناق�صا فللم�شرتي ف�سخ البيع �أو �أخذ املبيع بكل الثمـن  ،و�إن وجد زائدا فالزيادة
للم�شرتي  ،ف�إذا كان الثمن ب�سعر الوحدة ثم وجد املبيع زائدا �أو ناق�صا فللم�شرتي
ف�سخ البيع �أو �أخذ املبيع بح�صته من الثمن .
املـــادة ( ) 384
ال ت�سمع الدعوى بف�سخ العقد �أو �إنقا�ص الثمن �أو تكملته �إذا انق�ضت �سنة على ت�سليم املبيع .
املـــادة ( ) 385
يك ــون الت�سليــم بو�ضــع املبيــع حتــت ت�صـرف امل�شتــري بحي ـ ــث يتمك ــن من حيازته واالنتفاع
به دون حائل  ،ولو مل ي�ستول عليه ا�ستيالء ماديا ما دام البائع قد �أعلمه بذلك  ،ويح�صل
هذا الت�سليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة املبيع .
املـــادة ( ) 386
�إذا كان املبيع فـي حوزة امل�شرتي قبل البيع ب�أية �صفة �أو �سبب تعترب هذه احليازة ت�سليما
ما مل يتفق على خالف ذلك .
املـــادة ( ) 387
�إذا اتفـق املتعاقــدان على اعتبــار امل�شتــري مت�سلمــا للمبيع فـي حالة معينة �أو ن�ص القانـون
على اعتبار بع�ض احلاالت ت�سليما اعترب الت�سليم قد مت حكما .
املـــادة ( ) 388
 - 1يلتزم البائع بت�سليم املبيع فـي حمل وجوده وقت العقد .
� - 2إذا ت�ضمن العقد �أو اقت�ضى العرف �إر�سال املبيع �إىل امل�شرتي فال يتم الت�سليم �إال �إذا
و�صل �إليه  ،ما مل يوجد اتفاق على غري ذلك .
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املـــادة ( ) 389
�إذا هلك املبيـع قبل الت�سليــم ب�سبــب ال ي ــد لأح ــد املتعاقديــن فيــه انف�سـ ــخ البيع وا�سرتد
امل�شرتي ما �أداه من الثمن  ،ف�إذا تلف بع�ض املبيع يخري امل�شرتي �إن �شاء ف�سخ البيع �أو �أخذ
املقدار الباقي بح�صته من الثمن .
املـــادة ( ) 390
� - 1إذا هلك املبيع قبل الت�سليم �أو تلف بع�ضه بفعل امل�شرتي اعترب قاب�ضا للمبيع ولزمه
�أداء الثمن .
� - 2إذا كان للبائع حق اخليار فـي هذه احلالة واختار الف�سخ �ضمن له امل�شرتي مثل املبيع
�أو قيمته ومتلك امل�شرتي ما تبقى منه .
املـــادة ( ) 391
� - 1إذا هلك املبيع قبل الت�سليم بفعل �شخ�ص �آخر كان للم�شرتي اخليار �إن �شاء ف�سخ البيع
و�إن �شاء �أجازه  ،وله حق الرجوع على املتلف ب�ضمان مثل املبيع �أو قيمته .
� - 2إذا تلف بع�ض املبيع قبل الت�سليم بفعل �شخ�ص �آخر كان للم�شرتي اخليار بني ف�سخ
البيع �أو �أخذ الباقي بح�صته من الثمن .
املـــادة ( ) 392
ي�ضمن البائع عدم التعر�ض للم�شرتي فـي االنتفاع باملبيع كله �أو بع�ضه � ،سواء كان التعر�ض
من فعله �أو من فعل �أجنبي يدعي �أن له حقا متعلقا باملبيع وقت البيع يحتج به على
امل�شرتي  ،ويكون البائع ملزما بال�ضمان �أي�ضا  ،ولو ادعى الأجنبي حقا ن�ش�أ بعد البيع � ،إذا
كان هذا احلق قد �آل �إليه نتيجة لفعل البائع .
املـــادة ( ) 393
� - 1إذا رفعت على امل�شرتي دعوى با�ستحقاق املبيع  ،وجب عليه �أن يبادر �إىل �إخطار البائع
بذلك  ،ويكون على البائع بح�سب الأحوال �أن يتدخل فـي الدعوى �إىل جانب امل�شرتي
�أو �أن يحل فيها حمله .
-368-

� - 2إذا ت ــم الإخط ــار فـي الوق ــت املالئ ــم ولــم يتدخــل البائع فـي الدع ــوى  ،وج ــب عليـ ــه
ال�ضمان � ،إال �إذا �أثبت �أن احلكم ال�صادر فـي الدعوى كان نتيجة لتدلي�س من امل�شرتي
�أو خلط�أ ج�سيم منه .
� - 3إذا مل يخطر امل�شرتي البائع بالدعوى فـي الوقت املالئم و�صدر عليه حكم حاز قوة
الأمر املق�ضي  ،فقد حقه فـي الرجوع بال�ضمان �إذا �أثبت البائع �أن تدخله فـي الدعوى
كان ي�ؤدي �إىل رف�ض دعوى اال�ستحقاق .
املـــادة ( ) 394
� - 1إذا ق�ضي با�ستحقـاق املبيــع كان للم�ستحق الرجوع على البائــع بالثمن �إذا �أجاز البيع
ويخل�ص املبيع للم�شرتي .
� - 2إذا مل يجز امل�ستحق البيع انف�سخ العقد وللم�شرتي �أن يرجع على البائع بالثمن .
 - 3ي�ضمن البائع للم�شرتي ما �أحدثه فـي املبيع من حت�سني نافع مقدرا بقيمتـه يـوم
الت�سليــم للم�ستحــق  ،وي�ضمــن �أي�ضــا للم�شتــري الأ�ضــرار التي ن�ش�أت با�ستحقاق املبيع .
املـــادة ( ) 395
 - 1ال ي�صح ا�شرتاط عدم �ضمان البائع للثمـ ــن عنــد ا�ستحقــاق املبيــع ويف�سد البيع بهذا
ال�شرط .
 - 2ال مينــع علــم امل�شتــري ب ـ�أن املبيــع لي ــ�س ملكــا للبائــع من رجوعــه بالثمــن عنـ ــد
اال�ستحقاق .
املـــادة ( ) 396
�إذا كـان اال�ستحقـاق مبنيــا على �إقــرار امل�شتــري �أو نكولــه عن اليميــن  ،فال يجوز له الرجوع
على البائع .
املـــادة ( ) 397
� - 1إذا �صالح امل�شرتي مدعي اال�ستحقاق على مال قبل الق�ضاء له و�أنكـر البائع حق املدعي
كان للم�شرتي �أن يثبت �أن املدعي حمق فـي دعواه  ،وبعد الإثبات يخري البائع بني �أداء
ما يعادل بدل ال�صلح �أو رد الثمن �إىل امل�شرتي .
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� - 2إذا كان ال�صلح بعد الق�ضاء للم�ستحق احتفظ امل�شرتي باملبيع وحق له الرجوع على
البائع بالثمن .
املـــادة ( ) 398
� - 1إذا ا�ستحق بع�ض املبيع قبل �أن يقب�ضه امل�شرتي كله كان له �أن يرد ما قب�ض وي�سرتد
الثمن �أو يقبل البيع ويرجع بح�صة اجلزء امل�ستحق .
� - 2إذا ا�ستح ــق بعـ ــ�ض املبيـع بعد قب�ضـه كــله و�أحــدث اال�ستحق ــاق عيب ــا فـي الباق ــي ك ــان
للم�شرتي رده والرجوع على البائع بالثمن �أو التم�سك بالباقي بح�صته من الثمن ،
و�إن مل يحدث اال�ستحقاق عيبا وكان اجلزء امل�ستحق هو الأقل فلي�س له �إال الرجوع
بح�صة اجلزء امل�ستحق .
� - 3إذا ظهر بعد البيع �أن على املبيع حقا للغري كان للم�شرتي اخليار بني انتظار رفع هذا
احلق �أو ف�سخ البيع والرجوع على البائع بالثمن .
 - 4ال ي�ضمن البائع حقا �أو قيدا بنقل املبيع �إذا كان قد �أبان عنه للم�شرتي .
املـــادة ( ) 399
� - 1إذا وقــع االدعــاء باال�ستحقــاق بعــد هــالك املبيــع بيــد امل�شتــري �ضمــن للم�ستحق قيمته
يوم ال�شراء  ،ورجع على البائع بالثمن .
� - 2إذا كانت القيمة التي �ضمنها امل�شرتي �أكرث من الثمن امل�سمى كان له الرجوع بالفرق
وب�ضمان الأ�ضرار التي ن�ش�أت با�ستحقاق املبيع .
املـــادة ( ) 400
للم�ستحق مطالبة امل�شرتي مبا �أفاده من ريع املبيع �أو غلته بعد ح�سم ما احتاج �إليه الإنتاج
من النفقات ويرجع امل�شرتي على البائع مبا �أداه للم�ستحق .
� - 3ضمان العيوب اخلفية ( خيار العيب )
املـــادة ( ) 401
ال ي�ضمن البائع عيبا جرى العرف على الت�سامح فيه .
املـــادة ( ) 402
ت�سري القواعد العامة ب�ش�أن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة �أحكام املواد الآتية .
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املـــادة ( ) 403
� - 1إذا ظهر فـي املبيع عيب قدمي كان امل�شرتي خمريا �إن �شاء رده �أو قبله بالثمن امل�سمى .
 - 2يعترب العيب قدميا �إذا كان موجودا فـي املبيع قبل البيـع �أو حدث بعده وهو فـي يد
البائع قبل الت�سليم .
 - 3يعترب العيب احلادث عند امل�شرتي فـي حكم القدمي �إذا كان م�ستندا �إىل �سبب قدمي
موجود فـي املبيع عند البائع .
املـــادة ( ) 404
ال يكون البائع م�س�ؤوال عن العيب القدمي فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا بني البائع للم�شرتي عيب املبيع عند البيع .
� - 2إذا ا�شرتى امل�شرتي املبيع وهو عامل مبا فيه من العيب .
� - 3إذا جرى البيع باملزاد العلني من قبل ال�سلطات الق�ضائية �أو الإدارية .
املـــادة ( )405
�إذا ت�صرف امل�شرتي فـي املبيـع تــ�صرف املالــك بعــد اطالعــه على العيــب القدمي �سقط حقه
فـي اخليار .
املـــادة ( ) 406
�إذا هلــك املبيــع املعيــب بعيــب قديــم فـي يد امل�شتـري �أو ا�ستهلكه قبل علمه بالعيب رجع على
البائع بنق�صان العيب من الثمن .
املـــادة ( ) 407
� - 1إذا حدث فـي املبيع لدى امل�شرتي عيب جديد فلي�س له �أن يرده بالعيب القدمي و�إمنا له
مطالبة البائع بنق�صان الثمن ما مل ير�ض البائع ب�أخذه على عيبه اجلديد .
� - 2إذا زال العيب احلادث عاد للم�شرتي حق رد املبيع على البائع بالعيب القدمي .
املـــادة ( ) 408
� - 1إذا حــدث فـي املبيــع زيــادة مانعــة من الــرد ثم ظهــر للم�شتــري عيـب قدمي فيه ف�إنه
يرجع على البائع بنق�صان العيب  ،ولي�س للبائع احلق فـي ا�سرتداد املبيع .
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 - 2الزيــادة املانع ـ ــة ه ـ ــي كــل �شيء مـ ــن مـ ــال امل�شتـ ــري يت�ص ــل باملبي ـ ــع ات�صــاال ال يقبـ ـ ــل
االنف�صال .
املـــادة ( ) 409
�	- 1إذا بيعــت �أ�شيــاء متعــددة �صفقــة واحــدة وظهــر فـي بع�ضهــا عيب قبل الت�سليم فامل�شرتي
باخليار بني قبولها بالثمن امل�سمى �أو ردها كلها .
�	- 2إذا بيعت �أ�شياء متعددة �صفقة واحدة وظهر فـي بع�ضها بعد الت�سليم عيب قديــم وليــ�س
فـي تفريقـها �ضـرر فللم�شتــري رد املعيــب بح�صتــه من الثمن وليـ�س لــه �أن يــرد اجلميـع
بــدون ر�ضــا البائــع ف�إن كان فـي تفريقها �ضرر فله �أن يرد جميع املبيع �أو يقبله بكل
الثمن .
املـــادة ( ) 410
 - 1ال ت�سمع دعوى �ضمان العيب بعد انق�ضاء �سنة على ت�سلم املبيع ما مل يلتزم البائع
بال�ضمان ملدة �أطول .
 - 2لي�س للبائع �أن يتم�سك بهذه املدة �إذا ثبت �أن �إخفاء العيب كان بغ�ش منه .
ثانيا :التزامات امل�شتــري
 - 1دفع الثمن وت�سلم املبيع
املـــادة ( ) 411
على امل�شرتي دفع الثمن عند التعاقد �أوال وقبل ت�سلم املبيع �أو املطالبة به ما مل يتفق على
غري ذلك .
املـــادة ( ) 412
�	- 1إذا قب�ض امل�شرتي املبيع قبل �أداء الثمن على مر�أى من البائع ومل مينعه كان ذلك �إذنا
بالت�سلم .
�	- 2إذا قب�ض امل�شرتي املبيع قبل �أداء الثمن بدون �إذن البائع كان للبائع ا�ستــرداده  ،و�إذا
هلــك �أو تعيــب فـي يد امل�شتـري اعترب مت�سلمــا �إال �إذا �أراد البائع ا�سرتداده معيبا .
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املـــادة ( ) 413
�إتالف امل�شرتي للمبيع ولو بدون ق�صد قب�ض له .
املـــادة ( ) 414
�إذا مل يكن املبيع فـي مكان العقد عند التعاقد وكان امل�شرتي يجهله �آنئذ  ،ثم علم به بعد
ذلك فله اخليار �إن �شاء ف�سخ املبيع �أو �أم�ضاه وت�سلم املبيع فـي مكان وجوده .
املـــادة ( ) 415
 - 1يلتزم امل�شرتي بت�سليم الثمن املعجل فـي مكان وجود املبيع وقت العقد ما مل يوجد
اتفاق �أو عرف يخالف ذلك .
� - 2إذا كان الثمن دينا م�ؤجال على امل�شرتي ومل يجر االتفاق على الوفاء به فـي مكان معني
لزم �أدا�ؤه فـي موطن امل�شرتي وقت حلول الأجل .
املـــادة ( )416
�	- 1إذا تعر�ض �أحد للم�شرتي م�ستندا �إىل حــق �سابــق علــى البيــع �أو �آيــل �إلي ــه مــن البائــع ،
�أو �إذا خيف لأ�سباب جدية �أن ي�ستحق املبيع  ،جاز للم�شرتي ما مل مينعه �شرط فـي العقد
�أن يحب�س الثمن حتى ينقطع التعر�ض �أو يزول خطر اال�ستحقاق ولكن يجوز للبائع
فـي هذه احلالة �أن يطالب با�ستيفاء الثمن .
 - 2ي�سري حكم الفقرة ال�سابقة فـي حالة ما �إذا تبني امل�شرتي عيبا قدميا فـي املبيع م�ضمونا
على البائع .
املـــادة ( ) 417
�إذا حدد فـي البيع موعد معيــن لأداء الثمــن وا�شتــرط فيــه �أنه �إذا لــم ي�ؤد امل�شرتي الثمن
خالله فال بيع بينهما  ،ف�إن مل ي�ؤده واملبيع ال يزال فـي يـد البائع اعتـربالبيع منف�سخا
حكما .
املـــادة ( ) 418
� - 1إذا ت�سلم امل�شرتي املبيع ثم مات مع�سرا قبل �أداء الثمن فلي�س للبائع ا�سرتداد املبيع
ويكون الثمن دينا على الرتكة والبائع �أ�سوة ببقية الغرماء .
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� - 2إذا م ــات امل�شرتي مع�ســرا قبل ت�سلــم املبي ــع و�أداء الثم ــن ك ــان للبائــع حبــ�س املبي ــع حتى
ي�ستوفـي الثمن ويكون �أحق من �سائر الغرماء با�ستيفاء الثمن منه .
� - 3إذا قب�ض البائع الثمن ومات مع�سرا قبل ت�سليم املبيع كان املبيع �أمانة فـي يده وامل�شرتي
�أحق به من �سائر الغرماء .
 - 2نفقات البيـــع
املـــادة ( ) 419
نفقات ت�سليــم الثمـن وعقد البيــع وت�سجيلـه تكون على امل�شرتي ونفقات ت�سليــم املبيــع
تكــون على البائــع ما لــم يوجــد اتفــاق �أو نــ�ص فـي قان ــون �أو عرف يق�ضي بغري ذلك .
الفرع الثالـث
بع�ض �أنواع البيوع
 - 1بيـع ال�سلم
املـــادة ( ) 420
ال�سلم بيع مال م�ؤجل الت�سليم بثمن معجل .
املـــادة ( ) 421
ي�شرتط فـي امل�سلم فيه �أن يكون معلوم اجلن�س والنوع وال�صفة والقدر  ،و�أن يكون مما
ميكن �ضبط �صفته بالو�صف .
املـــادة ( ) 422
ي�شرتط كذلك فـي امل�سلم فيه �أن يكون ممكن الوجود عند حلول الأجل .
املـــادة ( ) 423
يجــب �أن يكـون ر�أ�س املــال معلومــا للمتعاقديــن  ،و�أن يتـم الوفـاء به عند التعاقد .
املـــادة ( ) 424
ال يجوز للم�شرتي �أن يت�صرف فـي املبيع امل�سلم فيه قبل قب�ضه .
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املـــادة ( ) 425
ال يجوز �أن يكون ر�أ�س مال ال�سلم وامل�سلم فيه طعامني �أو نقدين ويكفـي فـي غري الطعامني
�أن يختلفا فـي اجلن�س واملنفعة .
املـــادة ( ) 426
�إذا حل �أجل الوفاء بامل�سلم فيه  ،وجب ت�سليمه فـي املكان املتفق عليه  ،و�إذا مل يكن هناك
اتفاق وجب ت�سليمه فـي املكان الذي مت فيه العقد .
املـــادة ( ) 427
�إذا تعذر ت�سليم امل�سلم فيه النقطـاع جن�سه عند حلول الأجل  ،جاز للم�سلم ف�سخ العقد
وا�سرتداد ر�أ�س املال .
 - 2الـتخــارج
املـــادة ( ) 428
يجـوز للوارث بيــع ن�صيبه فـي الرتكة بعد وفـاة املــورث لوارث �آخر �أو �أكرث بعو�ض معلوم
ولو مل تكن موجودات الرتكة معينة .
املـــادة ( ) 429
 - 1ينقــل عقــد التخــارج ح�صــة البائــع الإرثيــة �إىل امل�شتــري ويحــل حمل البائع فـي ا�ستحقاق
ن�صيبه من الرتكة .
 - 2ال ي�شمــل عقد التخــارج كــل مــال يظهـر للميــت بعد العقد ومل يكن املتخارجان على علم
به وقت العقد .
 - 3ال ي�شمل التخارج احلقوق التي للرتكة على املتخارجني �أو على �أحدهم وال احلقوق التي
عليها لهم �أو لأحدهم .
املـــادة ( ) 430
ال ي�ضمــن البائــع للم�شتــري غري وجــود الرتكـة وثبــوت ح�صته الإرثية �إذا جرى العقد دون
تف�صيل م�شتمالت الرتكة .
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املـــادة ( ) 431
على امل�شرتي اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق ا�شتملت عليه احل�صة
الإرثية حمل التخارج .
 - 3البيع فـي مر�ض املوت
املـــادة ( ) 432
 - 1كل ت�صرف قانوين ي�صدر من �شخ�ص فـي مر�ض املوت  ،ويكون مق�صودا به التربع
يعترب ت�صرفا م�ضافا �إىل ما بعد املوت  ،وت�سري عليه �أحكام الو�صية �أيا كانت الت�سمية
التي تعطى لهذا الت�صرف .
 - 2على ورثة من ت�صرف �أن يثبتوا �أن الت�صرف القانوين قد �صدر من مورثهم وهو فـي
مر�ض املوت  ،ولهم �إثبات ذلك بجميع الطرق .
�	- 3إذا �أثبت الورثة �أن الت�صرف �صدر من مورثهم فـي مر�ض املوت  ،اعترب الت�صرف �صادرا
على �سبيل التربع  ،ما مل يثبت من �صدر له الت�صرف عك�س ذلك .
املـــادة ( ) 433
ال ينفذ بيع املري�ض لأجنبي ب�أقل من قيمة مثله ولو بغنب ي�سري فـي حق الدائنني �إذا كانت
الرتكة م�ستغرقة بالديون وللم�شرتي دفع ثمن املثل و�إال جاز للدائنني ف�سخ البيع .
املـــادة ( ) 434
ال يجــوز ف�سـخ بيــع املري ــ�ض �إذا ت�صـرف امل�شتــري فـي املبيــع ت�صرفــا �أك�سب من كان ح�سن
النية حقا فـي عني املبيع لقاء عو�ض وفـي هذه احلالة يجوز لدائني الرتكة امل�ستغرقة
بالديون الرجوع على امل�شرتي من املري�ض بالفرق بني الثمن وقيمة املبيع وللورثــة هذا
احل ــق �إن كــان امل�شتـري �أحدهم  ،و�إن كان �أجنبيا وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة املبيع
للرتكة .
 - 4بيع احلقوق املتنازع فيها
املـــادة ( ) 435
 - 1يقع باطال بيع احلقوق املتنازع فيها .
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 - 2يعترب احلـق متنازعا فيه �إذا كان مو�ضوعه قد رفعــت بــه دعــوى �أو قــام فـي �ش�أنه نزاع
جدي .
املـــادة ( ) 436
ال يجــوز للق�ض ــاة وال لأع�ضــاء االدعــاء العــام وال للمحاميــن وال ملوظفـي املحاكم �أن ي�شرتوا
ب�أ�سمائهم وال با�سم م�ستعار احلق املتنازع فيه كله �أو بع�ضه �إذا كان النظر فـي النزاع يدخل
فـي اخت�صا�ص املحكمة التي يبا�شرون �أعمالهم فـي دائرتها و�إال كان البيع باطال .
املـــادة ( ) 437
ال يجــوز للمحاميــن �أن يتعاملــوا مع موكليهــم فـي احلقـ ــوق املتن ــازع فيها �إذا كانوا هم
الذين يتولون الدفاع عنها �سواء �أكان التعامل ب�أ�سمائهم �أو با�سم م�ستعار و�إال كان العقد
باطال .
 - 5بيع النائب لنف�سه
املـــادة ( ) 438
ال يجـوز ملن لـه النيابـة عن غريه بن�ص فـي القانـون �أو باتفــاق �أو �أمــر مـن ال�سلطة املخت�صة
�أن ي�شرتي لنف�سه مبا�شرة �أو با�سم م�ستعار ولو بطريق املزاد ما نيط به مبقت�ضى هذه
النيابة وذلك مع مراعاة �أحكام القوانني اخلا�صة .
املـــادة ( ) 439
ال يج ـ ــوز للو�سط ــاء �أو اخلبــراء �أن ي�شتــروا ب�أ�سمائهــم �أو با�سـ ــم م�ستعـ ــار الأموال التي عهد
�إليهم فـي بيعها .
املـــادة ( ) 440
ا�ستثناء من الأحكام الواردة فـي املادتني ال�سابقتني يجوز للنائب �أو الو�سيط �أو اخلبري
ال�شراء لنف�سه �إذا �أذن له املوكل �أو �صاحب ال�ش�أن فـي ذلك .
 - 6بيع ملك الغري
املـــادة ( ) 441
�إذا باع �شخ�ص ملك غريه بغري �إذنه انعقد بيعه موقوفا على �إجازة املالك  ،ف�إذا �أقـر املالك
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البيع �سرى الـعقد فـي حقه ونفذ فـي حق امل�شرتي كما ينفذ العقد �إذا �آلت ملكية املبيع �إىل
البائع بعد �صدور العقد .
 - 7املقاي�ضة
املـــادة ( ) 442
املقاي�ضة عقد مبادلة مال �أو حق مايل بعو�ض غري النقود .
املـــادة ( ) 443
يعتبــر كل مــن املتقاي�ضيــن بائعا لل�شيء الذي قاي�ض به وم�شرتيا لل�شيء الذي قاي�ض
عليه .
املـــادة ( ) 444
�إذا تفاوتت قيمة البديلني فـي املقاي�ضة عند املتقاي�ضني جاز لهما االتفاق على تعوي�ض
الفرق مبعدل من النقود .
املـــادة ( ) 445
م�صروفــات عقد املقاي�ضــة وغريهــا من النفقــات الأخــرى تكون منا�صفــة بني طرفـي
العقد ما مل يتفق على غري ذلك .
املـــادة ( ) 446
ت�سري �أحكام البيع على املقاي�ضة فيما ال يتعار�ض مع طبيعتها .
الف�صل الثانــي
الهبــــة
الفرع الأول
تعريف الهبة و�أركانها
املـــادة ( ) 447
الهبة عقد متليك حق لآخر حال حياة املالك دون عو�ض .
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املـــادة ( ) 448
يجــوز للواهـ ــب دون التجــرد عن نيــة التبـرع �أن ي�شرتط على املوهوب لـه التزامــا معينا
ويعترب هذا االلتزام عو�ضا .
املـــادة ( ) 449
 - 1تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقب�ض وبا�ستكمال الإجراءات املقررة قانونا
لنقل امللكية .
 - 2يكفـي فـي الهبــة جمـرد الإيجاب �إذا كان الواهب ويل املوهــوب له �أو و�صيه واملال املوهوب
فـي حوزته وكذا لو كان املوهوب له �صغريا يقوم الواهب على تربيته .
املـــادة ( ) 450
ال ينفــذ عقد الهب ــة �إذا ك ــان امل ــال املوهــوب غري ممل ــوك للواه ــب ما مل يجزه املالك ويتــم
القب�ض بر�ضاه .
املـــادة ( ) 451
ت�صح هبة الدين �إىل املوهوب له وتعترب �إبراء وت�صح لغري املدين وتنفذ �إذا دفع املدين
الدين �إىل املوهوب له .
املـــادة ( ) 452
 - 1يجب �أن يكون العو�ض فـي الهبة امل�شروطة به معلوما و�إال جاز لكل من الطرفني ف�سخ
العقد ولو بعد قب�ض املوهوب ما مل يتفقا على تعيني العو�ض قبل الف�سخ .
� - 2إذا هلك املوه ــوب �أو ت�ص ــرف فيــه املوهوب ل ــه قبل الف�ســخ وجب عليــه رد قيمتــه يوم
القب�ض .
املـــادة ( ) 453
�إذا توفـي �أحــد طرفـي عقــد الهبــة �أو �أع�ســر الواهــب قبل قبــ�ض املوهــوب بطلت الهبة .
املـــادة ( ) 454
ت�سري على الهبة فـي مر�ض املوت �أحكام الو�صية .
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الفرع الثانــي
�آثار الهبة
�أوال :بالن�سبة للواهب
املـــادة ( ) 455
يلتزم الواهب بت�سليم املوهوب �إىل املوهوب له ويتبع فـي ذلك �أحكام ت�سليم املبيع ما مل
يتفق على غري ذلك .
املـــادة ( ) 456
ال ي�ضمن الواهب ا�ستحقاق املوهــوب فـي يــد املوهــوب له �إذا كانـت الهبـة بغري عو�ض ،
ولكنه يكون م�س�ؤوال عن كل �ضرر يلحق باملوهوب له من جراء هذا اال�ستحقاق �إذا تعمد
�إخفاء �سبب اال�ستحقاق �أما �إذا كانت الهبة بعو�ض ف�إنه ال ي�ضمن اال�ستحقاق �إال بقدر ما
�أداه املوهوب له من عو�ض ما مل يتفق على غري ذلك .
املـــادة ( ) 457
�إذا ا�ستحق املوهـوب بعد هالكـه عند املوهوب له واختار امل�ستحــق ت�ضمينـه كان له الرجوع
على الواهب مبا �ضمن للم�ستحق .
املـــادة ( ) 458
�إذا ا�ستحق املوهوب وكان املوهوب له قد زاد فيه زيادة ال تقبل الف�صل دون �ضرر فلي�س
للم�ستحق �أن ي�سرتده قبل دفع قيمة الزيادة .
املـــادة ( ) 459
ال ي�ضمن الواهب العيب اخلفـي فـي املوهوب ولو تعمد �إخفاءه �إال �إذا كانت الهبة بعو�ض .
ثانيا  :بالن�سبة للموهوب له
املـــادة ( ) 460
على املوهوب له �أداء ما ا�شرتطه الواهب من عو�ض .
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املـــادة ( ) 461
� - 1إذا ا�شتــرط الواهــب عو�ضا عن الهبة وفاء ديونه  ،فال يكون املوهوب له ملزما �إال بوفاء
الديون التي يحددها العقد .
� - 2إذا كان ال�شيء املوهوب مثقال بحق عيني �ضمانا لدين فـي ذمـة الواهب � ،أو فـي ذمة
�شخ�ص �آخر  ،ف�إن املوهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين  ،ما مل يوجد اتفاق على غري ذلك .
املـــادة ( ) 462
نفقــات عقــد الهبــة وم�صروفــات ت�سليم املوهوب ونقله على املوهوب له �إال �إذا اتفق على
غري ذلك .
الفرع الثالث
الرجوع فـي الهبة
املـــادة ( ) 463
لي�س للواهب �أن يرجع فـي الهبة بعد القب�ض دون ر�ضاء املوهوب له �إال �أن يكون املوهوب
له ولدا .
املـــادة ( ) 464
للواهب ا�سرتداد الهبة �إذا ا�شرتط فـي العقد حق ا�سرتدادها فـي حالة عدم قيام املوهوب
له بالتزامات معينة مل�صلحة الواهب �أو من يهمه �أمره فلم يقم بها ف�إذا هلك املال املوهوب
ب�سب ــب مـ ــن املوهـ ــوب لـ ــه �أو كـ ــان قـ ــد ت�صــرف فيــه ا�ستحــق الواهــب قيمتــه وق ــت الت�ص ــرف
�أو الهالك .
املـــادة ( ) 465
مينع الرجوع فـي الهبة ما ي�أتي :
 - 1ت�صرف املوهوب له فـي املوهوب ت�صرفا ناقال للملكية ف�إذا اقت�صر الت�صرف على
بع�ض املوهوب جاز للواهب �أن يرجع فـي الباقي .
 - 2موت �أحد طرفـي العقد بعد قب�ض املوهوب .
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 - 3ه ــالك املوه ــوب فـي ي ــد املوهـ ــوب ل ــه  ،فـ ـ�إذا ك ــان الهالك جزئي ــا ج ــاز الرج ـ ــوع
فـي الباقي .
� - 4إذا كانت الهبة بعو�ض .
� - 5إذا كانت الهبة �صدقة �أو جلهة من جهات الرب .
� - 6إذا وهب الدائن الدين للمدين .
املـــادة ( ) 466
ال يرد املوهوب له الثمار �إال من تاريخ الرجوع ر�ضاء �أو تاريخ احلكم وله �أن ي�سرتد النفقات
ال�ضرورية � ،أما النفقات ا ألخــرى فال ي�سرتد منها �إال ما زاد فـي قيمة املوهوب .
املـــادة ( ) 467
� - 1إذا ا�ستعاد الواهب املوهوب بغري ر�ضاء �أو ق�ضاء كان �ضامنا هالكه مهما كان �سببه .
�	- 2إذا �صــدر حكم بالرجوع فـي الهب ــة وهلك املوهوب فـي ي ــد املوهــوب ل ــه بعــد مطالبت ــه
وامتناعه عن الت�سليم ف�إن املوهوب له يكون �ضامنا الهالك مهما كان �سببه .
الف�صل الثالث
ال�شـركة
الفرع الأول
�أحكام عامة
املـــادة ( ) 468
ال�شركــة عقد يلتــزم مبقت�ضــاه �شخ�صان �أو �أكرث ب�أن ي�ساهم كل منهم فـي م�شروع مايل
بتقدمي ح�صة من مال �أو عمل واقت�سام ما قد ين� أش� عنه من ربح �أو خ�سارة .
املـــادة ( ) 469
 - 1تعترب ال�شركة �شخ�صا اعتباريا مبجرد تكوينها وال يحتج به ــذه ال�شخ�صية على الغري
�إال بعد ا�ستيفاء �إجراءات الت�سجيل والن�شر التي يقررها القانون .
 - 2للغري �أن يتم�سكوا بهذه ال�شخ�صيــة رغم عدم ا�ستيفاء الإجراءات امل�شار �إليها .
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املـــادة ( ) 470
 - 1يجب �أن يكون عقد ال�شركة مكتوبا .
� - 2إذا مل يكن العقد مكتوبا فال ي�ؤثر ذلك على حق الغري � ،أما بالن�سبة لل�شركاء
�أنف�سهم فيعترب العقد �صحيحا �إال �إذا طلب �أحدهم اعتباره غري �صحيح في�سري
هذا على العقد من تاريخ �إقامة الدعوى .
املـــادة ( ) 471
 - 1ي�شرتط �أن يكون ر�أ�س مــال ال�شركــة من النق ــود �أو ما فـي حكمها مما يجري به التعامل
و�إذا مل يكن من النقود فيجب �أن يتم تقدير قيمته .
 - 2يج ــوز �أن تكــون ح�صــ�ص ال�شرك ــاء مت�ساوية �أو متفاوتة  ،وال يجوز �أن تكون ح�صــة
ال�شريــك من ديــن لــه فـي ذمة الغي ــر � ،أو �أن تقت�ص ــر علــى م ــا يك ــون لل�شري ــك من نفوذ
�أو ما يتمتع به من ثقة مالية .
املـــادة ( ) 472
 - 1يجوز �أن تكون ح�صة ال�شريك فـي ال�شركة حق ملكية �أو حق منفعة �أو �أي حق عيني �آخر
وت�سري عليها �أحكام البيع فيما يتعلق ب�ضمانها �إذا هلكت �أو ا�ستحقت �أو ظهر فيها عيب
�أو نق�ص .
�	- 2إذا كانت احل�صة جمرد االنتفاع باملال ف�إن �أحكام الإيجار هي التي ت�سري فـي كل ذلك .
�	- 3إذا كانت احل�صة عمال وجب على ال�شريك �أن يقوم باخلدمات التي تعهد بها فـي العقد .
املـــادة ( ) 473
 - 1توزع الأرباح واخل�سائر على الوجه امل�شروط فـي العقد .
�	- 2إذا لــم يبيــن فـي عقــد ال�شركــة ن�صيب كل من ال�شركاء فـي الأرباح واخل�سائر ف�إنه
يتعني توزيعها بن�سبة ح�صة كل منهم فـي ر�أ�س املال وال يجوز االتفاق على غري ذلك .
املـــادة ( ) 474
 - 1ال يجــوز �أن ي�شتــرط ال�شركــاء فـي العقـد �أن يكــون لأيهم قدر مقطوع من الربح ،
ويبطل ال�شرط ويتم توزيع الربح طبقا حل�صة كل منهم فـي ر�أ�س املال .
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� - 2إذا اتفق فـي العقد على �أن �أحد ال�شركاء ال ي�ستفيد من �أرباح ال�شركة �أو ال ي�ساهم فـي
خ�سائرها كان عقد ال�شركة باطال .
املـــادة ( ) 475
� - 1إذا كانت ح�صة ال�شريك مق�صورة على عمله وجب �أن يقدر ن�صيبه فـي الربح تبعا ملا
ت�ستفيده ال�شركة من هذا العمل  ،ف�إذا قدم فوق عمله نقودا �أو �أي �شيء �آخر كان له
ن�صيب عن عمله و�آخر عما قدمه فوق العمل ما مل يتفق على خالف ذلك .
 - 2يعفـى ال�شريك الذي مل يقدم غريعملــه من امل�ساهمــة فـي اخل�سائــر ب�شرط �أال يكـ ــون
قد تقرر له �أج ــر عن عمله .
الفـرع الثانــي
�إدارة ال�شركة
املـــادة ( ) 476
 - 1كل �شريك يعترب وكيال عن باقي ال�شركاء فـي مبا�شرة �أعمال ال�شركة وفـي الت�صرف
مبا يحقق الغر�ض الذي �أن�شئت من �أجله ما مل يكن هناك ن�ص �أو اتفاق على غري ذلك .
 - 2كل �شريك يعترب �أمينا على مال ال�شــركة الذي فـي يده .
املـــادة ( ) 477
� -1إذا اتفق فـي عقد ال�شركة على �إنابة �أحد ال�شركاء فـي متثيل ال�شركة و�إدارة �أعمالها
تثبت له وحده والية الت�صرف فـي كل ما تناولته الإنابة وما يت�صل بها من توابع
�ضرورية .
� - 2إذا كانت الإنابة لأكرث من �شريك ومل ي�ؤذن لهم باالنفراد كان عليهم �أن يعملوا
جمتمعني �إال فيما ال يحتاج فيه �إىل تبادل الر�أي �أو فـي �أمر عاجل يرتتب على تفويته
�ضرر بال�شركة .
 - 3ال يجوز عزل من اتفق على �إنابته فـي عقد ال�شركة وال تقييد تلك الإنابة دون م�سوغ
ما دامت ال�شركة قائمة .
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املـــادة ( ) 478
 - 1يجوز تعيني مدير لل�شركة من ال�شركاء �أو من غريهم ب�أجر �أو بغري �أجر .
 - 2للمدير �أن يت�صرف فـي حدود �أغرا�ض ال�شركة التي نيطت به على �أن يتقيد فـي ذلك
بن�صو�ص العقد ف�إن مل تكن فبما جرى به العرف .
� - 3إذا خرج املدير عن نطاق اخت�صا�صاته �ضمن كل �ضرر بال�شركة من جراء ت�صرفه .
املـــادة ( ) 479
 - 1يجوز �أن يتعدد املديرون لل�شركة على �أن حتدد اخت�صا�صات كل منهم .
 - 2يجوز عزل املديرين �أو عزل �أحدهم بالطريقة التي مت تعيينه بها .
املـــادة ( ) 480
ال يجوز ملن �أنيب فـي �إدارة ال�شركة �أو عني مديرا لها �أن يعزل نف�سه �أو ي�ستقيل فـي وقت
يلحق بال�شركة �ضررا .
املـــادة ( ) 481
لي�س لل�شركاء من غري املديرين حق الإدارة  ،ولهم �أن يطلعـوا ب�أنف�سهـم �أو بوكالئهم على
دفاتر ال�شركة وم�ستنداتها  ،ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك .
املـــادة ( ) 482
يلزم ال�شريـك الذي له حــق تدبري م�صالــح ال�شركـة �أن يبذل فـي �سبيل ذلك من العناية ما
يبذله فـي تدبري م�صاحله اخلا�صة �إال �إذا كان منتدبا للعمل ب�أجر فال يجوز له �أن ينزل
عــن عنايــة الرج ــل املعتــاد  ،ويلزمـه �أي�ضــا �أن ميتنـع عن �أي ت�صـرف يلحـق ال�ضـرر بال�شركــة
�أو يخالف الغر�ض الذي �أن�شئت من �أجله .
الفـرع الثالـث
�آثار ال�شركة
املـــادة ( ) 483
ال يج ــوز لل�شري ــك �أن يحتجــز لنف�ســه �شيئــا من �أم ــوال ال�شرك ـ ــة  ،وال �أن ي�ستخدمه حل�سابه
اخلا�ص  ،و�إال كان ملزما بتعوي�ض ال�شركة عن ال�ضرر الذي يلحقها من جراء ذلك .
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املـــادة () 484
�إذا كانت ال�شرك ــة مدين ــة بديــن مت�صــل ب�أغ ــرا�ض ال�شركة ومل تــف به �أموالها لزم ال�شركاء
فـي �أموالهم اخلا�صة ما بقي من الدين مبقدار ن�صيب كل منهم فـي خ�سائر ال�شركة � ،أما
�إذا ا�شرتط ت�ضامن ال�شركاء فـي عقد ال�شركة ف�إنهم يتحملون الدين جميعا بالت�ضامن .
املـــادة ( ) 485
�إذا كان �أحد ال�شركاء مدينا لآخر بدين �شخ�صي فلي�س لدائنه �أن ي�ستوفـي حقه مما يخ�ص
ذلك ال�شريك فـي ر�أ�س املال قبل ت�صفية ال�شركة  ،ولكن يجوز له ا�ستيفا�ؤه مما يخ�ص
مدينه من الربح � ،أما بعد ت�صفية ال�شركة فيكون له �أن ي�ستوفـي حقه من ن�صيب املدين
فـي ر�أ�س مالها ومع ذلك يجوز للدائن ال�شخ�صي لل�شريك توقيع احلجز التحفظي حتت
يد امل�صفـي على ما �سي�ؤول �إىل مدينه عند الت�صفية .
الفـرع الرابـع
انق�ضاء ال�شركة
املـــادة ( ) 486
تنق�ضي ال�شركة ب�أحد الأمور الآتية :
 - 1انق�ضاء مدتها �أو انتهاء العمل الذي قامت من �أجله .
 - 2هالك ر�أ�س املال �أو هالك ر�أ�س مال �أحد ال�شركاء قبل ت�سليمه .
 - 3موت �أحد ال�شركاء �أو احلجر عليــه �أو �إع�ســاره �أو �إفال�ســه ومع ذلك يجوز االتفاق
على ا�ستمراره ــا بني باقي ال�شركـ ــاء �أو مــع من ميثــل ناق�صــي الأهليــة �أو فاقديه ــا
�أو ورثة املتوفـى لو كانوا ق�صرا .
� - 4إجماع ال�شركاء على حلها .
� - 5صدور حكم ق�ضائي بحلها .
املـــادة ( ) 487
 - 1يجوز قبل انق�ضاء املدة املحددة لل�شرك ــة م ــد �أجله ــا ويك ــون ذلــك ا�ستمرارا لل�شركـة ،
�أما �إذا مد �أجل ال�شركة بعد انق�ضاء املدة املحددة لها كان هذا �شركة جديدة .
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� - 2إذا انق�ضت املدة املحددة لل�شركة �أو انتهى العمل الذي قامت من �أجله ثم ا�ستمر ال�شركاء
ب�أعمالهم كان هذا امتدادا �ضمنيا لل�شركة ب�شروطها الأوىل ولكن ملدة غري حمددة .
 - 3يجوز لدائن �أحد ال�شركاء �أن يعرت�ض على امتداد ال�شركة ويرتتب على اعرتا�ضه
وقف �أثر االمتداد فـي حقه .
املـــادة ( ) 488
يجوز للمحكمة �أن تق�ضي بحل ال�شركة بناء على طلب �أحد ال�شركاء لعدم وفاء �شريك مبا
تعهد به �أو لإحلاقه بال�شركة �ضررا جوهريا .
املـــادة ( ) 489
� - 1إذا كانت مدة ال�شركة غري حمددة جاز لأي من ال�شركاء �أن ين�سحب منها على �أن يعلن
�إرادته فـي االن�سحاب �إىل �سائر ال�شركاء قبل ح�صوله ب�ستة �أ�شهر على الأقل  ،و�أال يكون
ان�سحابه فـي وقت غري منا�سب .
 - 2يرتتب على ان�سحاب ال�شريك من ال�شركة انتهاء ال�شركة ما مل يتفق على خالف ذلك .
املـــادة ( ) 490
 - 1يجوز لأي �شريك �أن يطلب من املحكمة احلكم ب�إخراج �أي من ال�شركاء يكون وجوده قد
�أثار اعرتا�ضا على مد �أجلها �أو تكون ت�صرفاته مما ميكن اعتبارها �سببا م�سوغا حلل
ال�شركة على �أن تظل ال�شركة قائمة بني الباقني .
 - 2يجوز لأي �شريك �أن يطلب من املحكمة �إخراجه من ال�شركة �إذا كانت حمددة املدة
وا�ستند فـي ذلك لأ�سباب معقولة وفـي هذه احلالة حتل ال�شركة  ،ما مل يتفق باقي
ال�شركاء على ا�ستمرارها .
الفـرع اخلامـ�س
ت�صفية ال�شركة وق�سمتها
املـــادة ( ) 491
تتم ت�صفية �أموال ال�شركة وق�سمتها بالطريقة التي اتفق عليها ال�شركاء  ،ف�إذا مل يتفقوا
جاز لأي من �أ�صحاب امل�صلحة �أن يطلب من املحكمة تعيني م�صف �أو �أكرث لإجراء الت�صفية
والق�سمة .
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املـــادة ( ) 492
 - 1تبقى لل�شركة �شخ�صيتها االعتبارية بالقدر الالزم للت�صفية .
 - 2يعترب مدير ال�شركة �أو مديروها فـي حكم امل�صفـي بالن�سبة �إىل الغري حتى يتم تعيني
امل�صفـي .
املـــادة ( ) 493
 - 1يقوم امل�صفـي بجميع �أعمال الت�صفية مــن جرد موج ــودات ال�شرك ــة وا�ستيفاء حقوقها
ووفاء ديونها وبيع �أموالها حتى ي�صبح املال مهي أ� للق�سمة مراعيا فـي ذلك القيود
املن�صو�ص عليها فـي �أمر تعيينه ولي�س له �أن يقوم بعمل ال تقت�ضيه الت�صفية .
� - 2إذا تعدد امل�صفون فــال يجــوز للواحــد منهــم �أن ينفــرد بالعمــل مـا لــم ي�صرح له بذلك
فـي �أمر تعيينه �أو فـي �أمر الحق .
املـــادة ( ) 494
 - 1يق�ســم مــال ال�شركــة بني ال�شرك ــاء بعــد وفــاء حق ــوق الدائنني وحفظ مبلغ لوفاء
الديون غري احلالة �أو املتنازع عليها كما ت�ؤدى النفقات النا�شئة عن الت�صفية .
 - 2يخت�ص كل �شريك مببلغ يتنا�سب مع ح�صته فـي ر�أ�س املال وينال من الربح ويتحمل
من اخل�سارة بن�سبة ح�صته من ر�أ�س املال .
املـــادة ( ) 495
تتبع فـي ق�سمة ال�شركات القواعد املتعلقة بق�سمة املال ال�شائع .
الف�صل الرابع
عقد القر�ض
املـــادة ( ) 496
القر�ض عقد تنتقل مبقت�ضاه ملكية مال �أو �شيء مثلي �آخر على �أن يرد املقرت�ض عند
نهاية القر�ض مثله مقدارا و�صفة ونوعا .
املـــادة ( ) 497
 - 1يتوقف متام عقد القر�ض على ت�سليم املال �أو ال�شيء املقرت�ض ويثبت فـي ذمة املقرت�ض
مثله .
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�	- 2إذا هلك املال �أو ال�شيء املقرت�ض قبل ت�سليمه �إىل املقرت�ض كان الهالك على املقر�ض .
املـــادة ( ) 498
 - 1ي�شتــرط فـي املقــر�ض �أن يكــون �أهــال للتب ــرع وفـي املقتــر�ض �أن يك ــون �أهال لاللتزام .
 - 2ال ميلك الويل �أو الو�صي �أو القيم �إقرا�ض �أو اقرتا�ض مال من هو فـي واليته .
املـــادة ( ) 499
ي�شرتط فـي املال �أو ال�شيء املقرت�ض �أن يكون مثليا ا�ستهالكيا .
املـــادة ( ) 500
�إذا ا�ستحق املــال �أو ال�شيء املقرت�ض  ،فال �ضمان على املقر�ض � ،إال �أن يكون قد تعمد �إخفاء
�سبب اال�ستحقاق  ،وفـي هذه احلالة تقدر املحكمة للمقرت�ض تعوي�ضا عادال عما �أ�صابه
من �ضرر .
املـــادة ( ) 501
�إذا كان للقر�ض �أجل فلي�س للمقر�ض ا�سرتداده قبل حلول الأجل و�إن مل يكن له �أجل قدرت
املحكمة ميعادا منا�سبا للرد .
املـــادة ( ) 502
 - 1يلتزم املقرت�ض بــرد مثل ما قبــ�ض مقــدارا ونوعــا و�صفــة عند انتهــاء مدة القر�ض وال
عربة ملا يطر أ� على قيمته من تغيري وذلك فـي الزمان واملكان املتفق عليهما .
�	- 2إذا تعذر رد مثل املال �أو ال�شيء املقرت�ض انتقل حق املقر�ض �إىل قيمته يوم قب�ضه .
املـــادة ( ) 503
�إذا اقرت�ض عدة �أ�شخــا�ص مــاال وقب�ضه �أحدهم بر�ضا الباقيـن فلي�س لأي منهم �أن يطالب
القاب�ض �إال مبقدار ح�صته فيما قب�ض .
الف�صل اخلامـ�س
عقد ال�صلح
املـــادة ( ) 504
ال�صلــح عقــد يح�ســم الطرفان مبقت�ض ــاه نزاع ــا قائمــا �أو يتوقي ــان نزاعا حمتمال وذلك
فيما يجوز الت�صالح فيه .
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املـــادة ( ) 505
 - 1ي�شرتط فيمن يعقد �صلحا �أن يكون �أهال للت�صرف بعو�ض فـي احلقوق التي ي�شملها
عقد ال�صلح .
 - 2ت�شرتط �أهلية التربع �إذا ت�ضمن ال�صلح �إ�سقاط �شيء من احلقوق .
املـــادة ( ) 506
�صلح ال�صبي املميز واملعتــوه امل�أذوني ــن �صحيــح �إن ك ــان نافع ــا وكذا احلكم فـي �صلح الأولياء
والأو�صياء والقوام .
املـــادة ( ) 507
ي�شرتط �أن يكــون امل�صالــح عنــه مما يجــوز �أخــذ الع ــو�ض فـي مقابل ــه و�أن يكون معينا فيما
يحتاج �إىل القب�ض والت�سليم .
املـــادة ( ) 508
 - 1ي�شتـرط �أن يكون العــو�ض عــن ال�صلح معلومــا �إن كــان يحتــاج �إىل القب�ض والت�سليـم .
�	- 2إذا كان العو�ض عن ال�صلح ماال �أو �شيئا �أو منفعة مملوكة للغري ف�إن نفاذ ال�صلح يتوقف
على �إجازة ذلك الغري .
املـــادة ( ) 509
 - 1ي�صح ال�صلح عن احلقوق �سواء �أقر بها املدعى عليه �أو �أنكرها �أو �سكت ومل يبد فيها
�إقرارا وال �إنكارا .
� - 2إذا وقع ال�صلــح فـي حالــة الإقــرار على عــو�ض معني يدفع ــه املقــر فهو فـي حكم البيع
و�إن كان على املنفعة فهو فـي حكم الإجارة .
� - 3إذا وقع ال�صلح عن �إنكار �أو �سكوت فهو فـي حق املدعي معاو�ضة وفـي حق املدعى عليه
افتداء لليمني وقطع للخ�صومة .
املـــادة ( ) 510
�إذا �صالح �شخ�ص على بع�ض املدعى به فقد �أ�سقط حق ادعائه فـي الباقي .
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املـــادة ( ) 511
�إذا ت�صالح �شخ�صان يدعي كل منهما ما فـي يد الآخر على �أن يحتفظ كل واحد مبا فـي
يده جرى على ال�صلح حكم املقاي�ضة .
املـــادة ( ) 512
 - 1يرتتــب على ال�صلــح انتقــال حــق امل�صالــح �إىل العـو�ض امل�صالــح عليــه و�سقوط حقه
الذي كان حمل النزاع .
 - 2يكون ال�صلح ملزما لطرفيه وال ي�سوغ لأيهما �أو لورثته من بعده الرجوع فيه .
املـــادة ( ) 513
يقت�صر أ�ثــر ال�صلـح على احلقــوق التــي تناولهــا وح�ســم اخل�صومــة فيه ــا دون غريها .
املـــادة ( ) 514
يجوز لطرفـي ال�صل ــح ف�سخ ــه بالرتا�ضــي �إذا ك ــان فـي حكــم املعاو�ض ــة وال يجوز ف�سخه �إذا
ت�ضمن �إ�سقاطا لبع�ض احلقوق .
املـــادة ( ) 515
ت�سري على ال�صلح �أحكام العقد الأكرث �شبها به من حيث �صحته والآثار التي ترتتب عليه .
الباب الثانــي
عقـــود املنفعــة
الف�صل الأول
الإيجــار
الفرع الأول
الإيجار بوجه عام
املـــادة ( ) 516
الإيجــار عقـ ــد يلتـ ــزم املـ�ؤج ــر مبقت�ضــاه �أن ميكن امل�ست�أج ــر من االنتفاع ب�شيء معني مدة
معينة لقاء عو�ض معلوم .
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املـــادة ( ) 517
ي�شرتط النعقاد الإيجار �أهلية العاقدين وقت العقد .
املـــادة ( ) 518
 - 1يلزم لنفاذ العقد �أن يكــون امل ـ�ؤجـر �أو من ينوب منابه مالكا حق الت�صرف فيما ي�ؤجره .
 - 2ينعقد �إيجار الف�ضويل موقوفا على �إجازة �صاحب حق الت�صرف ب�شرائطها املعتربة .
املـــادة ( ) 519
املعقود عليه فـي الإيجار هو املنفعة ويتحقق ت�سليمها بت�سليم حملها .
املـــادة ( ) 520
ي�شرتط فـي املنفعة املعقود عليها :
� - 1أن تكون مقدورا على ا�ستيفائها .
� - 2أن تكون معلومة علما كافيا حل�سم النزاع .
املـــادة ( ) 521
ي�شرتط �أن تكون الأجــرة معلومــة وذل ــك بتعيي ــن نوعهــا ومقدارهــا �إن كانت من النقود
وبيان نوعها وو�صفها وحتديد مقدارها �إن كانت من غري النقود .
املـــادة ( ) 522
 - 1يجــوز �أن تكــون الأجــرة عينــا �أو دينــا �أو منفعــة وكــل ما �صلح ثمنا فـي البيع .
� - 2إذا كانت الأجرة جمهولة جاز ف�سخ العقد ولزم �أجر املثل عن املدة املا�ضية قبل الف�سخ .
املـــادة ( ) 523
ت�ستحق الأجرة با�ستيفاء املنفعة �أو بالقدرة على ا�ستيفائها .
املـــادة ( ) 524
ي�صح ا�شرتاط تعجيل الأجرة �أو ت�أجيلها �أو تق�سيطها �إىل �أق�ساط ت�ؤدى فـي �أوقات معينة .
املـــادة ( ) 525
� - 1إذا مل يبيـن فـي العقــد ميعــاد دفــع الأجــرة ا�ستحقــت الأجــرة املحــددة للمنفعة ب�صورة
مطلقة بعد ا�ستيفاء املنفعة �أو بعد حتقق القدرة على ا�ستيفائها .
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 - 2الأجرة امل�ستحقة عن وحدة زمنية يتبع العرف ب�ش�أن مواعيد �أدائها و�إال حددتها املحكمة
بناء على طلب من �صاحب امل�صلحة .
املـــادة ( ) 526
ال ت�ستح ــق الأج ــرة ع ــن مــدة انق�ضــت قبــل ت�سليــم الع ــني امل�ؤج ــرة م ــا ل ــم يك ــن امل�ست�أجــر
هو املت�سبب فـي ذلك .
املـــادة ( ) 527
تبد�أ مـدة الإيجـار من التاريـخ املتفق عليه فـي العقد ف�إن مل يحدد فمن تاريخ العقد .
املـــادة ( ) 528
ت�صــح �إ�ضاف ــة الإيجـار إ�لـى مــدة م�ستقبلـة وتلزم بالعقد �إال �إذا كان ال�شيء امل�ؤجر مـال وقـف
�أو يتيم فال ت�صح �إ�ضافته �إىل مدة م�ستقبلة تزيد على �سنة .
املـــادة ( ) 529
�إذا انتهى عقد الإيجار وبقي امل�ست�أجر منتفعا بال�شيء امل�ؤجر بعلم امل�ؤجر دون اعرتا�ض
منه اعترب الإيجار قد جتدد ب�شروطه الأوىل �إىل الوقت الذي يطلب فيه �أحد الطرفني
التخلي عن ال�شيء امل�ؤجر .
املـــادة ( ) 530
ال ي�صح �إيجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثالث �سنوات �إال ب�إذن املحكمة املخت�صة
ف�إذا عقد ملدة �أطول ردت �إىل ثالث �سنوات .
الفرع الثانــي
التزامـات امل�ؤجـر
املـــادة ( ) 531
 - 1على امل�ؤجــر ت�سليم ال�شيء املـ ـ�ؤج ــر وتوابع ــه فـي حال ــة ي�صل ــح معه ــا ال�ستيفاء املنفعة
املق�صودة كاملة .
 - 2يتم الت�سليم بتمكني امل�ست�أجر من ال�شيء امل�ؤجر دون مانع يعوق االنتفاع به مع بقائه
فـي يده بقاء مت�صال حتى تنق�ضي مدة الإيجار .
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املـــادة ( ) 532
للم�ؤجر �أن ميتنع عن ت�سليم ال�شيء امل�ؤجر حتى ي�ستوفـي الأجرة املعجلة .
املـــادة ( ) 533
� - 1إذا عقــد الإيجــار على �شيء معيــن ب�أجــرة �إجماليــة وذكر عدد وحداته دون بيان �أجرة
ك ــل وحــدة منها فظهرت وحداته �أزي ــد �أو �أنق�ص كانت الأج ــرة ه ــي امل�سم ــاة فـي العق ــد
ال يزاد عليها وال يحط منها وفـي حالة النق�صان للم�ست�أجر اخليار فـي ف�سخ العقد .
�	- 2إذا �سمي فـي العقد �أجر كل وحدة ف�إن امل�ست�أجر يلتزم بالأجر امل�سمى للوحـ ــدات الزائ ــدة
ويلت ــزم امل�ؤجـ ــر بح ــط الأجــر امل�سمى للوحـدات الناق�صة  .وللم�سـت�أجر خي ــار الف�سـ ــخ
فـي احلالتني .
�	- 3إذا ك ــان مقــدار النقــ�ص �أو الزيادة ي�سي ــرا وال أ�ثــر لــه على املنفع ــة املق�صــودة ف ــال خيــار
للم�ست�أجر .
املـــادة ( ) 534
ي�سري على ت�سليم ال�شيء امل�ؤجر وتوابعه ما ي�سري على ت�سليم املبيع من �آثار ما مل يتفق
الطرفان على ما يخالفه .
املـــادة ( ) 535
 - 1يلتزم امل�ؤجر ب�أن يقوم ب�إ�صالح ما يحدث من خلل فـي ال�شيء امل�ؤجر ي�ؤثر فـي ا�ستيفاء
املنفعة املق�صودة ف�إن مل يفعل جاز للم�ست�أجر ف�سخ العقد �أو احل�صول على �إذن من
املحكمة يخوله الإ�صالح والرجوع على امل�ؤجر مبا �أنفق بالقدر املتعارف عليه .
�	- 2إذا كان اخللل الذي يلزم امل�ؤجر �إ�صالحه عرفا من الأمور الب�سيطة �أو امل�ستعجلة
التي ال حتتمل الت�أخري وطلب �إليه امل�ست�أجر �إ�صالحه فت�أخـر �أو تعذر االت�صال به جاز
للم�ست�أجر �إ�صالحه واقتطاع نفقته بالقدر املتعارف عليه من الأجرة .
املـــادة ( ) 536
�إذا �أحدث امل�ست�أجر ب�إذن امل�ؤجر �إن�شاءات �أو �إ�صالحات ملنفعة ال�شيء امل�ؤجر �أو �صيانته رجع
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عليه مبا �أنفقه و�إن مل ي�شرتط له الرجوع ف�إذا كان ما �أحدثه امل�ست�أجر عائدا ملنفعته
ال�شخ�صية فقط فلي�س له الرجوع على امل�ؤجر ما مل يتفق على غري ذلك .
املـــادة ( ) 537
للم�ؤجر �أن مينـع امل�ست�أجر من �أي عمل ي ـ�ؤدي �إىل تخريـب �أو تغييــر فـي ال�شيء امل�ؤجر ومن
و�ضع �آالت و�أجهزة قد ت�ضره �أو تنق�ص من قيمته ف�إذا مل ميتنع امل�ست�أجر كان للم�ؤجر �أن
يطلب من املحكمة ف�سخ العقد والتعوي�ض عن ال�ضرر الذي �سببه هذا التعدي .
املـــادة ( ) 538
ال يج ــوز للم�ؤجـ ــر �أن يتعر�ض للم�ست�أجر فـي ا�ستيفاء املنفع ــة م ــدة الإيج ــار وال �أن يحدث
فـي ال�شيء امل�ؤجر تغيريا مينع من االنتفاع به �أو يخل باملنفعة املعقود عليها و�إال كان �ضامنا
ما �أحدثه من �ضرر .
املـــادة ( ) 539
�إذا ترتب على التعــر�ض حرمــان امل�ست�أجــر من االنتفــاع بال�شيء امل�ؤجــر طبقا للعقد جاز له
�أن يطلب الف�سخ وا�سرتداد ما دفعه من �أجر يعادل مدة احلرمان .
املـــادة ( ) 540
 - 1ي�ضمــن امل�ؤجــر للم�ست�أجر جميع ما يوج ــد فـي ال�شيء امل�ؤج ــر من عيــوب حتــول دون
االنتف ــاع بـ ــه �أو تنقـ ــ�ص منه نق�ص ـ ــا فاح�شــا وال ي�ضم ـ ــن العي ــوب التــي جـ ــرى العـ ــرف
على الت�سامح فيها .
 - 2ال ي�ضمن امل�ؤجر العيب �إذا كان امل�ست�أجر على علم به وقت التعاقد .
املـــادة ( ) 541
�إذا ترتب على العيب حرمان امل�ست�أجر من االنتفاع بال�شيء امل�ؤجر جاز له �أن يطلب الف�سخ
وا�سرتداد ما دفعه .
املـــادة ( ) 542
ت�سـري على وجـود العيـب �أحكام خيار العيب فـي املبيع فيما ال يتنافـى مع طبيعة الإيجار .
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املـــادة ( ) 543
كل اتفاق يق�ضي بالإعفاء من �ضمان التعر�ض �أو العيب يقع باطال .
الفرع الثالث
التزامات امل�سـت�أجر
املـــادة ( ) 544
 - 1ال�شيء امل�ؤجر �أمانة فـي يد امل�ست�أجر ي�ضمــن ما يلحقه من نق�ص �أو تلف �أو فقدان
نا�شيء عن تعديه �أو تق�صريه  ،وعليه �أن يحافظ عليه حمافظة ال�شخ�ص العادي .
�	- 2إذا تعدد امل�ست�أجرون كان كل منهم �ضامنا للأ�ضرار النا�شئة عن تعديه �أو تق�صريه .
املـــادة ( ) 545
ال يج ــوز للم�ست�أجـ ــر �أن يتجــاوز فـي ا�ستعم ــال ال�شــيء امل�ؤجــر حــدود املنفعــة املتفــق عليهـ ــا
فـي العقد  ،ف�إن مل يكن هناك اتفاق وجب االنتفاع به طبقا ملا �أعد له وعلى نحو ما جرى
عليه العرف ف�إذا جاوز فـي االنتفاع حدود االتفاق �أو خالف ما جرى عليه العرف وجب
عليه تعوي�ض ما ينجم عن فعله من �ضرر .
املـــادة ( ) 546
 - 1ال يجوز للم�ست�أجر �أن يحدث بال�شيء امل�ؤجر تغيريا بدون �إذن امل�ؤجر �إال �إذا كان هذا
التغيري ي�ستلزمه ال�شيء امل�ؤجر وال ين� أش� عنه �أي �ضرر للم�ؤجر .
�	- 2إذا جتــاوز امل�ست�أجــر ه ــذا املنــع وجــب علي ــه عند انق�ضاء الإيجــار �إعــادة ال�شيء امل�ؤجــر
�إىل احلالة التي كان عليها ما مل يتفق على غري ذلك .
املـــادة ( ) 547
 - 1يلتــزم امل�ست ـ�أجــر ب إ�جــراء الت ــرميمات التي تــم االتفــاق عليهــا �أو جرى العرف على �أنه
مكلف بها .
 - 2يلت ــزم امل�ست�أج ــر خ ــالل مدة الإيجــار بتنظيــف ال�شــيء امل�ؤج ــر و�إزال ــة م ــا تراك ــم في ــه
من �أتربة �أو نفايات و�سائر ما يق�ضي العرف ب�أنه مكلف به .
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املـــادة ( ) 548
	- 1ال يجــوز للم�ست�أجــر �أن مينــع امل�ؤجــر من القيام بالأعمال ال�ضرورية ل�صيانة ال�شيء
امل�ؤجر .
�	- 2إذا ترتب علــى هــذه الأعمـال مــا يخــل بانتفــاع امل�ست�أجــر كــان لــه احل ــق فـي ف�ســخ العق ــد
ما مل ي�ستمر على ا�ستيفاء املنفعة وهو �ساكت حتى انتهاء �أعمال ال�صيانة .
�	- 3إذا �أ�صلــح امل�ؤجـ ــر ال�ش ــيء امل�ؤج ــر قب ــل الف�ســخ �سقــط عن امل�ست�أجــر مــن الأجــرة مقــدار
ما فات من منفعة وال خيار له فـي الف�سخ .
املـــادة ( ) 549
�	- 1إذا فات االنتفاع بال�شيء امل�ؤجر كله �سقطت الأجرة عن امل�ست�أجر مدة فوات املنفعة
وينف�سخ الإيجار بالهالك الكلي لل�شيء امل�ؤجر .
�	- 2إذا كان فوات املنفعة جزئيا وب�صورة ت�ؤثر فـي ا�ستيفاء املنفعة املق�صودة كان للم�ست�أجر
ف�سخ العقد وت�سقط الأجرة من تاريخ الف�سخ .
املـــادة ( ) 550
�	- 1إذا �ص ــدر عن ال�سلط ــات املخت�ص ــة مــا مينــع االنتفاع الكلــي بال�شيء امل�ؤج ــر دون �سبب
من امل�ست�أجر تنف�سخ الإجارة وت�سقط الأجرة من وقت املنع .
�	- 2إذا كان املنع يخل بنفع ال�شيء امل�ؤجر ب�صورة ت�ؤثر جزئيا فـي ا�ستيفاء املنفعة املق�صودة
فللم�ست�أجر ف�سخ العقد وت�سقط عنه الأجرة من وقت قيامه ب�إعالم امل�ؤجر .
املـــادة ( ) 551
يجوز للم�ست�أجر ف�سخ العقد :
�	- 1إذا ا�ستلزم تنفيذه �إحلاق �ضرر بني بالنف�س �أو املال له �أو ملن يتبعه فـي االنتفاع بال�شيء
امل�ؤجر .
�	- 2إذا حدث ما مينع تنفيذ العقد .
املـــادة ( ) 552
على امل�ست�أجــر رد ال�شيء امل�ؤجــر عند انق�ضــاء مــدة الإيجــار �إىل امل�ؤجــر باحلالة التي ت�سلمه
بها ف�إذا �أبقاه حتت يده دون حق ك ــان ملزما ب�أن يدفع للم�ؤجر �أجرة املثـل مــع التعوي ــ�ض
عن ال�ضرر .
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املـــادة ( ) 553
�	- 1إذا �أح ـ ــدث امل�ست�أج ـ ــر ف ــي ال�شــيء امل�ؤج ـ ــر بـ ـ ـ�إذن امل�ؤج ـ ــر بن ــاء �أو غرا�س ــا �أو غيـ ــر ذلك
من التح�سينات مما يزيد فـي قيمة العقار  ،التزم امل�ؤجر �أن يرد للم�ست�أجر عند انق�ضاء
الإيجار ما �أنفقه فـي هذه التح�سينات �أو ما زاد فـي قيمة العقار ما مل يكن هناك اتفاق
يق�ضي بغري ذلك .
�	- 2إذا كانت تلك التح�سينات قد ا�ستحدثت دون �إذن امل�ؤجر �أو رغم معار�ضته  ،كان له �أن
يطلب من امل�ست�أجر �إزالتها وله �أن يطلب فوق ذلك تعوي�ضا عن ال�ضرر الذي ي�صيب
العقار من هذه الإزالة .
املـــادة ( ) 554
ال يجــوز للم�ست�أج ــر �أن ي�ؤج ــر ال�شيء امل�ؤجــر �أو يتنــازل عن كله �أو بع�ضه �إال ب�إذن كتابــي
من امل�ؤجر .
املـــادة ( ) 555
يتقيـد امل�ست�أجــر امل ـ�أذون له بالت�أجري �أو التنازل للغري بقيود املنفعة التي كان ميلكها نوعا
وزمنا .
املـــادة ( ) 556
�إذا �أجر امل�ست�أجر ال�شيء امل�ؤجر ب�إذن امل�ؤجر ف�إن امل�ست�أجر اجلديد يحل حمل امل�ست�أجر
الأول فـي جميع احلقوق وااللتزامات املرتتبة مبقت�ضى العقد الأول .
املـــادة ( ) 557
�إذا ف�ســخ عقــد الإيجار املربم مــع امل�ست�أجــر الأول كـ ــان مل�ؤجـ ــره ح ــق نقـ ــ�ض العق ــد املبـ ــرم
مع امل�ست�أجر الثاين وا�سرتداد ال�شيء امل�ؤجر .
الفرع الرابع
انتهـاء الإيجـار
املـــادة ( ) 558
ينتهــي عقـ ــد الإيجــار بانق�ض ــاء امل ــدة املح ــددة فـي العقــد ما مل ي�شرتط جتديده تلقائيا .
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املـــادة ( ) 559
 - 1ال ينتهي الإيجار بوفاة �أحد املتعاقدين �إال �أنه يجوز لورثة امل�ست�أجر طلب �إنهاء العقد
�إذا �أثبتوا �أن �أعباء العقد قد �أ�صبحت ب�سبب وفاة مورثهم �أثقل من �أن تتحملها مواردهم
�أو جتاوز حدود حاجتهم .
�	- 2إذا ل ــم يعق ــد الإيج ــار �إال ب�سبــب حرفــة امل�ست�أجــر �أو العتــبارات �أخــرى تتعلــق ب�شخ�صــه
ثم مات جاز لورثته �أو للم�ؤجر طلب �إنهاء العقد .
املـــادة ( ) 560
 - 1لكل من املتعاقدين �أن يطلب �إنهاء عقد الإيجار لعذر طارئ متعلق به وحينئذ يلتزم
بتعوي�ض املتعاقد الآخر عما ين�ش�أ من �ضرر .
�	- 2إذا كان امل�ؤجر هو الذي طلب �إنهاء العقد فال يجرب امل�ست�أجر على رد ال�شيء امل�ؤجر
حتى ي�ستوفـي التعوي�ض �أو يح�صل على �ضمان كاف .
الفرع اخلام�س
بع�ض �أنواع الإيجار
� - 1إيجار الأرا�ضي الزراعية
املـــادة ( ) 561
ي�صح �إيجار الأر�ض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها �أو تخيري امل�ست�أجر �أن يزرع ما ي�شاء .
املـــادة ( ) 562
ال يجوز �إيجار الأر�ض �إيجارا منجزا وهي م�شغولة بزرع لغري امل�ست�أجر وكان الزرع غري
مدرك �أوان ح�صاده وكان مزروعا بحق .
املـــادة ( ) 563
يجــوز �إيجــار الأر�ض امل�شغول ــة بالـزرع ويكلــف �صاحبــه بقلعــه وت�سليمهــا للم�ست�أجر :
� - 1إذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حني الإيجار .
� - 2إذا كانت مزروعة بغري حق �سواء كان الزرع مدركا �أم ال .
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املـــادة ( ) 564
يجوز �إيجار الأر�ض امل�شغولة بالزرع �إيجارا م�ضافا �إىل وقت تكون الأر�ض فيه خالية .
املـــادة ( ) 565
�	- 1إذا ا�ست�أجر �شخ�ص الأر�ض للزراعة �شمل الإيجار جميع حقوقها وال تدخل الأدوات
الزراعية وما ال يت�صل بالأر�ض ات�صال قرار �إال بن�ص فـي العقد .
�	- 2إذا تناول العقد �إيجار الأدوات والآالت الزراعية وغريها وجب على امل�ست�أجر �أن يتعهدها
بال�صيانة و�أن ي�ستعملها طبقا للم�ألوف .
املـــادة ( ) 566
من ا�ست�أجر �أر�ضا على �أن يزرعها ما �شاء فله �أن يزرعها فـي جميع ف�صول ال�سنة .
املـــادة ( ) 567
�إذا انق�ضت مدة �إيجار الأر�ض قبل �أن يدرك الزرع ل�سبب ال يد للم�ست�أجر فيه ترك ب�أجر
املثل حتى يتم �إدراك الزرع وح�صاده .
املـــادة ( ) 568
على امل�ست�أج ــر �أن ي�ستغـ ــل الأر�ض الزراعـيــة وفـقــا ملقت�ضيـ ــات اال�ستغــالل امل�ألوف وعليه
�أن يعمل على �أن تبقى الأر�ض �صاحلة للإنتاج ولي�س له �أن يغري فـي طريقة االنتفاع بها
تغيريا ميتد �أثره �إىل ما بعد انق�ضاء الإيجار .
املـــادة ( ) 569
يلتزم امل�ؤج ــر ب�إج ــراء الإ�صالح ــات التي يتوقــف عليه ــا ا�ستيفـ ــاء املنفعــة املق�صودة  ،وعلى
امل�ست�أجر �إجراء الإ�صالحات التي يقت�ضيها االنتفاع املعتاد بالأر�ض و�صيانة الأفالج
والبــرك وال�سواقــي وامل�صــارف والطــرق والقناطــر والآبــار  ،وهــذا كلــه مــا مل يجــر االتفاق
�أو العرف بغري ذلك .
املـــادة ( ) 570
�إذا غل ــب املــاء على الأر�ض امل�ؤجــرة حتى تعـذر زرعهـ ــا �أو انقط ــع املــاء عنهــا وا�ستحــال ريهــا
�أو �أ�صبح ذا كلفة باهظة �أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللم�ست�أجر ف�سخ العقد وال جتب
عليه الأجرة .
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املـــادة ( ) 571
�إذا هلــك الــزرع قـبل ح�صــاده ب�سبـ ــب ال ي ــد للم�ست�أجــر فيــه وجــب عليــه مــن الأجــرة بقــدر
ما م�ضى من املدة قبل هالك الزرع و�سقط عنه الباقي �إال �إذا كان فـي ا�ستطاعته �أن يزرع
مثل الأول فعليه ح�صة ما بقي من املدة .
املـــادة ( ) 572
ال يج ــوز ف�ســخ العقــد وال �إ�سقــاط الأجــرة �أو بع�ضهــا �إذا كــان ب�إمكــان امل�ست�أجــر احل�صــول
على تعوي�ض �أو �ضمان منا�سب من �أية جهة عما �أ�صابه من �ضرر .
 - 2املـزارعـــــــــة
املـــادة ( ) 573
املزارع ـ ــة عقـ ــد ا�ستثمــار �أر�ض زراعي ــة بني �صاحــب الأر�ض و�آخ ــر يعم ــل فـي ا�ستثمارها
على �أن يكون املح�صول م�شرتكا بينهما باحل�ص�ص التي يتفقان عليها .
املـــادة ( ) 574
ي�شرتط ل�صحة عقد املزارعة :
� - 1أن تكون الأر�ض معلومة و�صاحلة للزراعة .
� - 2أن يعني نوع الزرع وجن�س البذر �أو يرتك اخليار للزارع فـي زراعة ما ي�شاء .
� - 3أن تكون ح�صة كل من الطرفني فـي املح�صول مقدرة بن�سبة �شائعة .
� - 4أن حتدد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع حتقيق املق�صود منها ف�إن مل حتدد
ان�صرف العقد �إىل دورة زرع واحدة .
املـــادة ( ) 575
ال ي�صح االتفاق على �أن تكـ ــون ح�صـ ــة �أحـ ــد املتعاقدي ــن مق ــدارا حم ــددا من املح�صــول
�أو حم�صــول مو�ضــع معيــن مــن الأر�ض �أو �شيئــا من غرياحلا�صالت  ،وال يجوز ا�شرتاط
�إخراج البذر �أو ال�ضريبة املرتتبة على رقبة الأر�ض من �أ�صل املح�صول قبل الق�سمة .
املـــادة ( ) 576
�إذا مت عقد املزارعة كان املح�صول �شائعا بني املتعاقدين يقت�سمانه بالن�سبة املتفق عليها .
-401-

املـــادة ( ) 577
�	- 1إذا ا�ستحقـت �أر�ض املزارعة بعد زرعــها قبل �أن يحني ح�صاد الزرع وكان طرفا العقد
ح�سني النية غري عاملني ب�سبب اال�ستحقاق فلهما ا�ستبقاء الأر�ض حتت املزارعة �إىل
نهاية ح�صاد ما زرع فيها وعلى من قـدم الأر�ض �أجر مثلها للم�ستحق .
�	- 2إذا كان كالهما �سيئي النية كان للم�ستحق قلع الزرع و�أخذ �أر�ضه خالية من كل �شاغل
وال �شيء عليه لأحد منهما .
�	- 3إذا كان من قدم الأر�ض وحده �سيئ النية ومل ير�ض امل�ستحق برتك الأر�ض لهما ب�أجر
املثل �إىل احل�صاد يطبق ما ي�أتي :
�أ �	-إذا كان البذر ممن قدم الأر�ض فعليه للمزارع �أجر مثل عمله مع تعوي�ض يعادل
ما بذله من مال و�أجور عمال وغريها بالقدر املعروف �إذا كان العقد يلزمه ببذل
ما ذكر .
ب �		-إذا كان البذر من املزارع فله على من قدم الأر�ض قيمة ح�صته من الزرع مدركا .
ج  -للمزارع فـي احلالتني �سواء �أكان البذر منه �أو ممن قدم الأر�ض �أن يختار �أخذ
ح�صته من الزرع مقلوعا وحينئذ ال �شيء له �سواه .
املـــادة ( ) 578
على �صاحب الأر�ض ت�سليمهــا �صاحلــة للزراعــة مع حقوقهــا االرتفاقية وجميع ما هو
خم�ص�ص ال�ستغاللها �إذا كان مت�صال بها ات�صال قرار  ،كما يلتزم ب�إ�صالح الأدوات الزراعية
التي يجب عليه ت�سليمها �صاحلة للعمل �إذا احتاجت �إىل الإ�صالح نتيجة اال�ستعمال املعتاد .
املـــادة ( ) 579
 - 1يلتزم املزارع مب�ؤونة الأعمال الزراعية و�صيانة الزرع واملحافظة عليه وبنفقات جماري
الري وما مياثلها �إىل �أن يحني �أوان ح�صاد الزرع .
 - 2م�ؤونة الزرع بعد �إدراكه من احل�صاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج �إليها حتى تق�سيم
الغلة يلتزم بها كل من املتعاقدين بقدر ح�صته .
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املـــادة ( ) 580
على املــزارع �أن يبــذل فـي الزراعــة وفـي املحافظــة علــى الأر�ض ومــا يتبعه ــا وعلــى ال ـ ــزرع
واملح�صول من العناية ما يبذله ال�شخ�ص العادي  ،و�إذا ق�صر فـي �شيء من ذلك ون� أش� عن
تق�صريه �ضرر التزم بالتعوي�ض .
املـــادة ( ) 581
 - 1ال يجوز للمزارع �أن ي�ؤجر الأر�ض �أو يكــل زراعتهــا لغي ــره �إال بر�ضــاء �صاحب الأر�ض .
�	- 2إذا خالف املزارع هذا االلتزام كان ل�صاحب الأر�ض ف�سخ املزارعة ف�إن كانت الأر�ض حني
الف�سخ مزروعة والبذر من �صاحب الأر�ض فله ا�سرتدادها والرجوع على املزارع مبا
حلقه من �ضرر و�إن مل يكن البذر منه فله اخليار بني ا�سرتداد الأر�ض مزروعة مع
�إعطاء قيمة البذر ل�صاحبه وبني ترك الزرع لهما �إىل وقت ح�صاده وت�ضمني املزارع
الأول �أجر املثل وما ت�سبب فيه من �ضرر .
املـــادة ( ) 582
ينتهي عقــد املزارعــة بانق�ضــاء مدتهــا ف�إذا انق�ضت قبل �أن يــدرك الــزرع فللمزارع ا�ستبقاء
الزرع �إىل �أن يدرك وعليه �أجر مثل الأر�ض بقدر ح�صته من املح�صول عن املدة الالحقة
وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من مالك الأر�ض والزارع بقدر ح�ص�صهما .
املـــادة ( ) 583
�	- 1إذا مات �صاحب الأر�ض والزرع مل يدرك ي�ستمر املزارع فـي العمل حتى يدرك الزرع
ولي�س لورثة �صاحب الأر�ض منعه .
�	- 2إذا مات املزارع والزرع مل يدرك فلورثته �أن يقوموا مقامه فـي العمل حتى يدرك الزرع
و�إن �أبى �صاحب الأر�ض .
املـــادة ( ) 584
�	- 1إذا ف�سخ عقد املزارعة �أو ق�ضي ب�إبطاله كان جميع املح�صول ل�صاحب البذر ف�إن كان
�صاحب البذر هو �صاحب الأر�ض ا�ستحق املزارع �أجر مثل عمله و�إن كان �صاحب البذر
هو املزارع ا�ستحق �صاحب الأر�ض �أجر مثل الأر�ض .
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	- 2ال يجوز فـي احلالتني �أن يتجاوز �أجر مثل العمل �أو الأر�ض قيمة ح�صة �صاحبه من
املح�صول .
 - 3امل�ساقاة
املـــادة ( ) 585
 - 1امل�ساقـاة عقد بيــن عام ــل و�صاحــب �شجــر �أو زرع على �أن يقــوم العام ــل بخدمة ال�شجر
�أو الزرع مدة معلومة فـي نظري جزء �شائع من غلته .
 - 2املراد بال�شجر �أو الزرع هنا كل نبات تبقى �أ�صوله فـي الأر�ض �أكرث من �سنة .
املـــادة ( ) 586
�	- 1إذا مل تبني فـي العقد مدة للم�ساقاة تن�صرف �إىل �أول غلة حت�صل فـي �سنة العقد ما مل
يجر العرف على غري ذلك .
�	- 2إذا حددت فـي العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ومل يبد �أ�صال فال ي�ستحق �أحد
العاقدين �شيئا على الآخر .
املـــادة ( ) 587
الأعمــال والنفقــات التي حتتــاج �إليها امل�ساقــاة تتبــع فيـها الأحك ــام الآتية م ــا لــم يتفق على
خالفها :
 - 1الأعمال التي يحتاج �إليها فـي خدمة ال�شجر ومنو الغلة وجودتها واملحافظة
عليها �إىل �أن تدرك كال�سقي وتلقيح ال�شجر وتقليمه تكون على عهدة امل�ساقي ،
�أما الأعمال الثابتة التي ال تتكرر كل �سنة كحفر الآبار و�إقامة م�ستودعات حلفظ
الغلة فهي على �صاحب ال�شجر .
 - 2النفقات املالية التي حتتاج �إليها اخلدمة والعناية املعتادة كثمن �سماد �أو �أدوية
ملكافحة احل�شرات �إىل حني �إدراك الغلـة تلـزم �صاحب ال�شجر .
 - 3النفقــات التي يحتاج �إليهــا بعــد �إدراك الغل ــة كنفقــة القط ــاف واحلفــظ فتل ــزم
الطرفني كال بن�سبة ح�صته فـي الغلة .
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املـــادة ( ) 588
ال يجوز للم�ساقي �أن ي�ساقي غريه دون �إذن �صاحب ال�شجر ف�إن فعل كان �صاحب ال�شجر
باخليار �إن �شاء �أخذ الغلة كلها و�أعطى من قام بالعمل �أجر مثل عمله و�إن �شاء ترك الغلة
لهما ورجع على امل�ساقي الأول ب�أجر مثل حمل امل�ساقاة وبالتعوي�ض عما حلق به من �ضرر
ب�سبب فعله .
املـــادة ( ) 589
�إذا ا�ستحق ال�شجر وكان املتعاقدان فـي امل�ساقاة �أو �أحدهما قد �أنفق �أو قام بعمل ذي �أثر فـي
منو ال�شجر ترتب ما ي�أتي بح�سب الأحوال :
� - 1إذا �أجاز امل�ستحق عقد امل�ساقاة حل حمل من قدم ال�شجر جتاه امل�ساقي فـي جميع
احلقوق وااللتزامات النا�شئة عن العقد وي�ؤدي امل�ستحق �إىل من قدم ال�شجر مثل
ما �أنفقه من نفقات نافعة بح�سب العرف .
� - 2إذا مل يجز امل�ستحق العقد وكانت امل�ساقاة معقودة بح�سن نية دون علم �أحد من
الطرفني ب�سبب اال�ستحقاق كان للم�ستحق اخليار �إما �أن ي�أخذ ما ا�ستحقه ويدفع
للم�ساقي �أجر مثله وي�ؤدي ملن قدم ال�شجر ما �أنفق من نفقات نافعة بح�سب
العرف و�إما �أن يرتك لهم الغلة �إىل نهاية مو�سمها وي�أخذ ممن قدم ال�شجر
تعوي�ضا عادال بح�سب العرف عما فاته من منفعة ب�سبب هذا االنتظار .
� - 3إذا كان املتعاقدان فـي امل�ساقاة �سيئي النية حني التعاقد كان للم�ستحق �أخذ ما
ا�ستحقه وال �شيء عليه لأحدهما .
� - 4إذا كان �أحدهما �سيئ النية والآخر ح�سنها ترتب حل�سن النية منهما على امل�ستحق
تعوي�ض عادل بح�سب العرف عما �أفاد ال�شجر بنفقته �أو بعمله .
املـــادة ( ) 590
�إذا انق�ضــت مدة امل�ساقــاة انتهى العقــد ف�إن كان على ال�شجــر ثمر مل يبد �صالحه فللم�ساقي
اخليار �إن �شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغري �أجر عليه حل�صة �صاحب ال�شجر و�إن
�شاء رد العمل ف�إذا رد العمل كان �صاحب ال�شجر باخليار بني �أن يق�سم الثمر على ال�شرط
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املتفق عليه �أو �أن يعطي امل�ساقي قيمة ن�صيبه منها �أو �أن ينفق عليه حتى يدرك فريجع مبا
�أنفقه فـي ح�صة امل�ساقي من الثمر .
املـــادة ( ) 591
 - 1ال تنف�سخ امل�ساقاة بوفاة �صاحب ال�شجر ولي�س لورثته منع امل�ساقي من متابعة عمله
طبقا للعقد .
� - 2إذا توفـي امل�ساقي فلورثته اخليار بني ف�سخ العقد �أو اال�ستمرار فـي العمل ف�إن اختاروا
الف�سخ والثمر مل ين�ضج ا�ستحقوا عند ن�ضجه ما ي�صيب مورثهم منه بن�سبة ما عمل
حتى وفاته .
� - 3إذا كان م�شروطا على امل�ساقي �أن يعمل بنف�سه تنف�سخ امل�ساقاة بوفاته وي�ستحق ورثته
عند ن�ضج الثمار ما ي�صيبه منها بن�سبة عمله .
املـــادة ( ) 592
�إذا ق�صر امل�ساقي فـي القيام بالعمل الذي �شرط عليه �أو جرى به العرف ف�إنه يحط من
ن�صيبه فـي الغلة بن�سبة ما ق�صر فيه من عمله .
املـــادة ( ) 593
�إذا عجز امل�ساقي عن العمل �أو كان غري م�أمون على الثمر جاز ل�صاحب ال�شجر ف�سخ امل�ساقاة
وعليه �أجر مثل عمل امل�ساقي قبل الف�سخ .
املـــادة ( ) 594
ت�سري �أحكام املزارعة على امل�ساقاة فيما مل تتناوله الن�صو�ص ال�سابقة .
 - 4املغار�سة
املـــادة ( ) 595
يجوز عقد امل�ساقاة فـي �صورة مغار�سة ب�أن يتفق �صاحب �أر�ض مع �آخر على ت�سليمه الأر�ض
ليقوم بغر�سها وتربية الغرا�س والعناية به و�إن�شاء ما ي�ستلزمه ذلك من الو�سائل خالل
مدة معينة على �أن تكون بعدها الأر�ض وال�شجر املغرو�س وما يتبعها من من�ش�آت �شركة
بينهما طبقا لالتفاق .
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املـــادة ( ) 596
ت�سري �أحكام امل�ساقاة على املغار�سة فيما ال يتعار�ض مع طبيعتها .
� - 5إيجار الوقف
املـــادة ( ) 597
 - 1لوكيل الوقف والية �إيجاره .
� - 2إذا كانت الوكالة على الوقف الثنني فلي�س لأحدهما االنفراد بر�أيه فـي الإيجـار دون
الآخر .
املـــادة ( ) 598
ال يجوز للوكيل �أن ي�ست�أجر الوقف لنف�سه �أو ي�ؤجره لأ�صوله �أو فروعه ولو ب�أجر املثل �إال
ب�إذن املحكمة .
املـــادة ( ) 599
 - 1يراعى �شرط الواقـف فـي �إيجار الوقف ف�إن عني مدة للإيجار فال يجوز خمالفتها .
� - 2إذا لــم يوجــد مــن يرغــب فـي ا�ستئج ــار الوقــف املدة املعينة ومل ي�شرتط للوكيل حق
الت�أجري مبا هو �أنفع للوقف رفع الأمر �إىل املحكمة لت�أذن بالت�أجري املدة التي تراها
�أ�صلح للوقف .
املـــادة ( ) 600
� - 1إذا مل يحدد الواقف املدة ت�ؤجر العقارات ملدة �سنة ما عدا الأرا�ضي فلمدة ثالث �سنوات
على الأكرث �إال �إذا اقت�ضت م�صلحة الوقف غري ذلك و�صدر به �إذن من املحكمة .
� - 2إذا عق ــد الإيجــار مل ــدة �أطول بغري �إذن املحكمة ولو بعقود مرتادفة �أنق�صت �إىل امل ــدة
املبينة فـي الفقرة ال�سابقة .
املـــادة ( ) 601
 - 1ال ي�صح �إيجار الوقف ب�أقل من �أجر املثل �إال بغنب ي�سري ويلزم امل�ست�أجر ب�إمتام �أج ــر
املثــل ودفع ما نق�ص منه عن املدة املا�ضية من العقد ولــه اخليــار فـي ف�سخه �أو القبول
ب�أجر املثل عن املدة الباقية .
-407-

 - 2يجرى تقدير �أجر املثل من قبل اخلرباء فـي الوقت الذي �أبرم فيه العقد وال يعتد
بالتغيري الطارئ فـي �أثناء املدة املعقود عليها .
املـــادة ( ) 602
�إذا طر�أ على موقع عقار الوقـف حت�سن فـي ذاته و�أدى ذلــك �إىل زيــادة الأجرة زيادة فاح�شة
ومل يكن ملا �أنفقه امل�ست�أجر وما �أحدثه من �إ�صالح وتعمري دخل فيه  ،خري امل�ست�أجر بني
الف�سخ �أو قبول �أجر املثل اجلديد من وقت التح�سن .
املـــادة ( ) 603
� - 1إذا انق�ضــت مــدة الإيجــار وك ــان امل�ست أ�جــر قــد بنــى �أو غــر�س فـي العني املوقوفة من
ماله لنف�سه ب�إذن من له والية الت�أجري كان �أوىل من غريه بالإيجار ملدة م�ستقبلة ب�أجر
املثل .
� - 2إذا �أبى امل�ست�أجر القبول ب�أجر املثل وكان هدم البناء �أو قلع ال�شجر م�ضرا بالعني امل�ؤجرة
حق جلهة الوقف �أن تتملك ما �أقيم عليها بقيمته م�ستحق القلع ما مل يتفقا على �أن
يرتك البناء �أو الغر�س �إىل �أن ي�سقط في�أخذ امل�ست�أجر ما بقي منه .
 - 3يجوز للوكيل �أن ي�ؤجر العني املوقوفة مع البناء والغرا�س ب�إذن مالكهما على �أن يعطيه
مقدار ما ي�صيب ملكه من بدل الإيجار .
املـــادة ( ) 604
�إذا انتهــت مدة الإيجار وكان للم�ست�أجر بناء �أو �شجر �أقامه مباله فـي العني املوقوفة دون
�إذن ي�ؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غر�سه �إن مل يكن فـي ذلك �ضرر على الوقف و�إن كان
يح�صل من ذلك �ضرر على الوقف يجرب على الرتيث حتى ي�سقط البناء �أو ال�شجر في�أخذ
�أنقا�ضه وفـي كلتا احلالتني يحق جلهة الوقف �أن تتملك ما �شيد �أو غر�س بثمن ال يتجاوز
�أقل قيمتيه مهدوما فـي البناء ومقلوعا فـي الغرا�س �أو قائما فـي �أي منهما .
املـــادة ( ) 605
فـي الأمور التي يحتاج فيها �إىل �إذن املحكمة على وكيل الوقف �أخذ ر�أي اجلهة املخت�صة
ب�ش�ؤون الأوقاف فيما تقت�ضيه م�صلحة الوقف قبل طلب الإذن .
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املـــادة ( ) 606
ت�سري �أحكام عقد الإيجار على �إيجار الوقف فـي كل ما ال يتعار�ض مع الن�صو�ص ال�سابقة .
الف�صل الثانــي
الإعـــــــــــــــــارة
الفــــــــــــــرع الأول
�أحكــــــــــــام عامــــــــة
املـــادة ( ) 607
الإعارة متليك الغري منفعة �شيء بغري عو�ض ملدة معينة على �أن يرده بعدها .
املـــادة ( ) 608
تتم الإعارة بقب�ض العارية وال �أثر لها قبل القب�ض .
املـــادة ( ) 609
ي�شرتط فـي العاريــة �أن تكـون معينة �صاحلة لالنتفاع مع بقاء عينها  ،و�أن تكـون منفعتها
مباحة لال�ستعمال .
املـــادة ( ) 610
الإعارة عقد غري الزم ولكل من الطرفني �إنها�ؤه متى �شاء ولو �ضرب له �أجل .
املـــادة ( ) 611
العارية �أمانة فـي يد امل�ستعري ف�إذا هلكت �أو �ضاعت �أو نق�صت قيمتها بال تعد وال تق�صري
فال �ضمان عليه ما مل يتفق على غري ذلك .
املـــادة ( ) 612
ال يجـوز للويل �أو الو�صي �أو القيم �إعارة مال من هو حتت واليته ف�إذا �أعاره �أحدهم لزم
امل�ستعري �أجر املثل ف�إذا هلكت العارية كان املعري �ضامنا .
املـــادة ( ) 613
ال يجـوز ألحــد �أن يعيــر ما ال ميــلك عينه �أو منفعتــه لآخــر بغيــر �إذن �صاحبه  ،ف�إذا فعل
كان ل�صاحب احلق الرجوع بال�ضمان على املعري �أو امل�ستعري ولزم امل�ستعري �أجر املثل وال
يرجع املعري على امل�ستعري فيما �ضمن .
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املـــادة ( ) 614
 - 1ال �ضمـ ــان على املعــري �إذا ا�ستحقــت العاريــة �إال �إذا تعمــد �إخفــاء �سبـب اال�ستحقاق .
 - 2ال �ضمان على املعري �إذا ظهرت بالعارية عيوب خفية �إال �إذا تعمد �إخفاءها �أو �ضمن
�سالمتها منها .
� - 3إذا وقــع ا�ستحقــاق بعد هــالك العارية عند امل�ستعيــر بــال تعــد �أو تق�صيـر منــه واختــار
امل�ستحق ت�ضمينه فللم�ستعري الرجوع على املعري مبا �ضمن للم�ستحق .
 - 4املعي ــر يك ــون م�س ـ�ؤوال عــن ك ــل �ضـ ــرر يلحـ ــق بامل�ستعي ـ ــر ب�سب ـ ــب تعمـ ــد �إخف ـ ــاء العي ــب
�أو اال�ستحقاق .
املـــادة ( ) 615
� - 1إذا كانــت الإعــارة م�ؤقتــة ب�أجــل ن�صــا �أو عرفــا فرجــع املعــري فيها قبل حلول الأجل
وحلق امل�ستعري �ضرر ب�سبب ذلك لزم املعري تعوي�ضه عن �ضرره .
� - 2إذا كان الرجوع يجعل امل�ستعري فـي حرج كالرجوع فـي وا�سطة النقل املعارة لل�سفر خالل
الطريق � ،أو الرجوع فـي الأر�ض املعارة للزرع بعد زرعها قبل الأجل كان للم�ستعري حق
ا�ستبقاء العارية �إىل �أن يزول احلرج لقاء �أجر مثلها عن املدة التي تلي الرجوع .
الفرع الثانــي
التزامات امل�ستعري
املـــادة ( ) 616
 - 1على امل�ستعري �أن يبذل فـي املحافظة على العارية العناية التي يبذلها ال�شخ�ص العادي
فـي املحافظة على ماله .
� - 2إذا ق�صر فـي دفع �ضرر عن العارية وكان ي�ستطيع دفعه كان ملزما بالتعوي�ض .
املـــادة ( ) 617
على امل�ستعــري نفقـة العارية وم�صاريــف ردهــا وم�ؤون ــة نقلها ما مل يتفق على غري ذلك .
املـــادة ( ) 618
 - 1للم�ستعــري �أن ينتفع بالعارية على الوجه املعتاد فـي الإعارة املطلقة التي مل تقيد بزمن
�أو مكان �أو بنوع من االنتفاع .
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� - 2إذا كانت العارية مقيدة بزمن �أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد ولي�س له عند
تعيني نوع االنتفاع �أن يجاوز القدر املماثل �أو الأقل �ضررا .
املـــادة ( ) 619
� - 1إذا حــدث مــن ا�ستعمــال العاريــة عيــب يوجب نق�صــا مــن قيمتهــا فــال ي�ضمن امل�ستعري
قيمة ذلك النق�ص �إال �إذا كان نا�شئا عن ا�ستعمال على خالف املعتاد .
� - 2إذا جتاوز امل�ستعري املعتاد فـي ا�ستعمال العارية �أو ا�ستعملها على خالفه فهلكت �أو تعيبت
�ضمن للمعري ما �أ�صابها .
املـــادة ( ) 620
ال يجوز للم�ستعري بدون �إذن املعري �أن يت�صرف فـي العارية ت�صرفا يرتب لأحد حقا فـي
منفعتها �أو عينها ب�إعارة �أو رهن �أو �إيجار �أو غري ذلك .
املـــادة ( ) 621
للم�ستعيــر �أن يــودع العاريــة لدى �شخ ــ�ص �أميــن ق ــادر على حفظـه ــا وال ي�ضمنها امل�ستعري
�إذا هلكت عند الأمني دون تعد �أو تق�صري .
الفرع الثالث
انتهـاء الإعارة
املـــادة ( ) 622
ينتهي عقد الإعارة بانق�ضاء الأجل املتفق عليه �أو با�ستيفاء املنفعة حمل الإعارة .
املـــادة ( ) 623
 - 1تنف�سخ الإعارة برجوع املعري �أو امل�ستعري عنها �أو مبوت �أحدهما وال تنتقل �إىل ورثة
امل�ستعري .
� - 2إذا مات امل�ستعري جمهال العارية ومل توجد فـي تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا
على الرتكة .
املـــادة ( ) 624
� - 1إذا انف�سخ ــت الإعــارة �أو انته ــت وجـ ــب على امل�ستعي ـ ــر رد العاريـ ـ ــة �إىل �صاحبها واالمتناع
عن ا�ستعمالها ما مل يجز له القانون ا�ستبقا�ؤها .
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� - 2إذا انف�سخت الإعارة مبوت امل�ستعري لزم الورثة ت�سليمها �إىل املعري عند الطلب .
املـــادة ( ) 625
� - 1إذا كانـت العارية من الأ�شياء النفي�سة وجب على امل�ستعري ت�سليمها بنف�سه �إىل املعري � ،أمــا
الأ�شيـ ـ ــاء الأخـ ـ ــرى فيجـ ــوز ل ـ ـ ــه ت�سليمـهــا بنف�س ــه �أو بوا�سطة من ه ـ ــم فـ ـ ــي رعايتـ ــه
من القادرين على ت�سليمها .
 - 2يجب رد العارية فـي املكان املتفق عليه و�إال ففـي املكان الذي �أعريت فيه �أو الذي يق�ضي
به العرف .
� - 3إذا توفـي امل�ستعري فال يلتزم ورثته بت�سليمها �إال فـي مكان وجودها .
الباب الثالث
عقــــــود العمل
الف�صــــــــــل الأول
عـقـد املــقـاولــــــــــة
الفـــــــــــــــــــــرع الأول
تعريف املقاولة ونطاقها
املـــادة ( ) 626
املقاولة عقد يلتزم مبقت�ضاه املقاول ب�صنع �شيء �أو �أداء عمل لقاء �أجر .
املـــادة ( ) 627
يجــوز �أن يقت�صــر الت ــزام املـقاول علــى تقدي ــم العم ــل ويقدم �صاح ــب العم ــل امل ــادة التـ ــي
ي�ستخدمها املقاول �أو ي�ستعني بها فـي القيام بعمله كما يجوز �أن يقدم املقاول العمل وامل ــادة
معا .
املـــادة ( ) 628
يجــب فـي عقــد املقاولــة تعييــن حملــه ببيــان �أو�صاف ــه ونوع ــه ومقــداره وطريق ـ ــة �أدائـ ـ ــه
ومدة �إجنازه وحتديد ما يقابله من �أجر .
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الفرع الثانــي
�آثــــــــار املقاولة
 - 1التزامـــــات املقاول
املـــادة ( ) 629
� - 1إذا ا�شرتط على املقاول تقدمي مادة العمل كلها �أو بع�ضها وجب عليه تقدميها وفقا
لل�شروط واملوا�صفات املن�صو�ص عليها فـي العقد  ،و�إال فطبقا للعرف اجلاري .
� - 2إذا كان �صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على املقاول �أن يحر�ص عليها و�أن
يراعي فـي عمله الأ�صول الفنية و�أن يرد ل�صاحبها ما بقي منها  ،ف�إن وقع خالف ذلك
فتلفت �أو تعيبت �أو فقدت فعليه �ضمانها .
املـــادة ( ) 630
على املقـاول �أن ي أ�تـي مبــا يحــتاج �إليــه فـي �إجناز العمــل من �آالت و�أدوات �إ�ضافية على نفقته
ما مل يق�ض االتفاق �أو العرف بغري ذلك .
املـــادة ( ) 631
يجــب على املقــاول �إجنــاز العمل وفقــا ل�شــروط العقــد وفـي املدة املتفق عليها  ،ف�إن مل تكن
هن ــاك �شـ ــروط �أو مل يتفـ ــق على مـدة التزم ب�إجناز العم ــل وفقا للأ�صول املتعارف عليها
وفـي املدة املعقولة التي تقت�ضيها طبيعته .
املـــادة ( ) 632
ي�ضمن املقــاول ما تولد عن فعلــه و�صنع ــه من �ضـرر �أو خ�ســارة وينتفـي ال�ضمان �إذا جنم
ذلك عن حادث ال ميكن التحرز منه .
املـــادة ( ) 633
� - 1إذا كــان لعمــل املقــاول �أثر فـي العيــن جــاز لــه حب�سهــا حتى ي�ستوفـي الأجرة امل�ستحقة
و�إذا تلفت فـي يده قبل �سداد �أجره فال �ضمان عليه وال �أجر له .
� - 2إذا مل يكن لعمله �أثر فـي العني فلي�س له �أن يحب�سها ال�ستيفاء الأجرة ف�إن فعل وتلفت
كان عليه �ضمان الغ�صب .
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املـــادة ( ) 634
 - 1ي�ضمـن املهنــد�س واملقاول مت�ضامنني كل ما يحدث خــالل ع�شـر �سنوات من تهدم كلي
�أو جزئي فيما �شيداه من مبان �أو �أقاماه من من�ش�آت ثابتة �أخرى  ،ولو كان التهدم نا�شئا
عن عيب فـي الأر�ض ذاتها � ،أو كان �صاحب العمل قـد �أجاز �إقامة املن�ش�آت املعيبة  ،ما مل
يكن املتعاقدان فـي هذه احلالة قد �أرادا �أن تبقى هذه املن�ش�آت مدة �أقل من ع�شر �سنوات .
 - 2ي�شمل ال�ضمان املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة ما يوجد فـي املباين واملن�ش�آت من
عيوب يرتتب عليها تهديد متانة البناء و�سالمته .
 - 3تبد�أ مدة ال�سنوات الع�شر من وقت ت�سليم العمل .
املـــادة ( ) 635
�إذا اقت�صر عمل املهند�س على و�ضع الت�صميم دون الإ�شراف على التنفيذ كان م�س�ؤوال فقط
عن عيوب الت�صميم .
املـــادة ( ) 636
يقع باطال كل �شرط يق�صد به �إعفاء املقاول �أو املهند�س من ال�ضمان �أو احلد منه .
املـــادة ( ) 637
ال ت�سمع دعوى ال�ضمان بعد انق�ضاء ثالث �سنوات على ح�صول التهدم �أو اكت�شاف العيب .
 - 2التزامات �صاحب العمل
املـــادة ( ) 638
يلتزم �صاحب العمل بت�سلم ما مت من العمل متى �أجنزه املقاول وو�ضعه حتت ت�صرفه ف�إذا
امتنع بغري �سبب م�شروع رغم دعوته �إىل ذلك ب�إنذار ر�سمي وتلف فـي يد املقاول �أو تعيب
دون تعديه �أو تق�صريه فال �ضمان عليه .
املـــادة ( ) 639
يلتزم �صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند ت�سلم املعقود عليه �إال �إذا ن�ص االتفاق �أو جرى
العرف على غري ذلك .
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املـــادة ( ) 640
� - 1إذا �أبـ ــرم عقـ ــد مبقت�ضى مقاي�سـة علـ ــى �أ�ســا�س الوحــدة وتبــني فـي �أثناء العم ــل �أن من
ال�ضروري لتنفيذ الت�صميم املتفق عليه جماوزة املقاي�سة املقدرة جماوزة مرهقة وجب
على املقاول �أن يخطر فـي احلال �صاحب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة
الثمن ف�إن مل يفعل �سقط حقه فـي ا�سرتداد ما جاوز به قيمة املقاي�سات من نفقات .
� - 2إذا كانت املجاوزة التي يقت�ضيها تنفيذ الت�صميم مرهقة جاز ل�صاحب العمل �أن يتحلل
من العقد ويوقف التنفيذ على �أن يكون ذلك دون �إبطاء مع �إيفاء املقاول قيمة ما
�أجنزه من الأعمال مقدرة وفقا ل�شروط العقد .
املـــادة ( ) 641
� - 1إذا �أبرم عقد املقاولة على �أ�سا�س ت�صميم متفق عليه لقاء �أجر �إجمايل فلي�س للمقاول
�أن يطالب ب�أية زيادة فـي الأجر يقت�ضيها تنفيذ هذا الت�صميم .
� - 2إذا حدث فـي الت�صميم تعديل �أو �إ�ضافة بر�ضا �صاحب العمل يراعى االتفاق اجلاري مع
املقاول ب�ش�أن هذا التعديل �أو الإ�ضافة .
املـــادة ( ) 642
�إذا مل يعني فـي العقد �أجر على العمل ا�ستحق املقاول �أجر املثل مع قيمة ما قدمه من املواد
التي تطلبها العمل .
املـــادة ( ) 643
� - 1إذا مل يتفق املهند�س الذي قام بت�صميم البناء والإ�شراف على تنفيذه على الأجر ا�ستحق
�أجر املثل طبقا للعرف اجلاري .
� - 2إذا طر�أ ما يحول دون �إمتام تنفيذ العمل وفقا للت�صميم الذي �أعده ا�ستحق �أجر مثل
ما قام به .
الفرع الثالث
املقاولة من الباطن
املـــادة ( ) 644
 - 1يجــوز للمقــاول �أن يكــل تنفيذ العمل كله �أو بع�ضه �إىل مقاول �آخر �إذا مل مينعه �شرط
فـي العقد �أو مل تكن طبيعة العمل تقت�ضي �أن يقوم به بنف�سه .
 - 2تبقى م�س�ؤولية املقاول الأ�صلي قائمة قبل �صاحب العمل .
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املـــادة ( ) 645
ال يجـ ــوز للمقـاول من الباط ــن �أن يطال ــب �صاحـ ــب العمــل ب�شيء مم ــا ي�ستحقه املقاول
الأ�صلي �إال �إذا �أحاله املقاول الأ�صلي على �صاحب العمل .
الفرع الرابع
انق�ضاء املقاولة
املـــادة ( ) 646
ينق�ضي عقد املقاولة ب�إجناز العمل املتفق عليه �أو بف�سخ العقد ر�ضاء �أو ق�ضاء .
املـــادة ( ) 647
�إذا حــال عــذر دون تنفيــذ العقـ ــد �أو �إمتــام تنفي ـ ــذه ج ــاز لأح ــد عاقديـ ــه �أن يطل ــب ف�سخـ ــه
�أو �إنهاءه ح�سب الأحوال .
املـــادة ( ) 648
�إذا بد�أ املقاول فـي التنفيذ ثم �أ�صبح عاجزا عن �إمتامه ل�سبب ال يد له فيه ف�إنه ي�ستحق
قيمة ما مت من الأعمال وما �أنفق فـي �سبيل التنفيذ بقدر ما عاد على �صاحب العمل من
نفع .
املـــادة ( ) 649
 - 1ينف�سخ عقد املقاولة مبوت املقاول �إذا كان متفقا على �أن يعمل بنف�سه �أو كانت م�ؤهالته
ال�شخ�صية حمل اعتبار فـي التعاقد .
� - 2إذا خال العقد من مثل هذا ال�شرط �أو مل تكن �شخ�صية املقاول حمل اعتبار جاز ل�صاحب
العمل �أن يطلب ف�سخ العقد �إذا مل تتوافر فـي الورثة ال�ضمانات الكافية حل�سن تنفيذ
العمل .
 - 3فـي كلتا احلالتني ال�سابقتني ي�ستحق الورثة قيمة ما مت من الأعمال والنفقات وفقا
ل�شروط العقد وما يقت�ضيه العرف .
املـــادة ( ) 650
للمت�ضرر من الف�سخ �أن يطالب الطرف الآخر بتعوي�ضه فـي احلدود التي يقرها العرف .
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الف�صل الثانــي
عقد العمل
الفرع الأول
انعقـاد عقد العمل و�شروطه
املـــادة ( ) 651
عقد العمل عقد يلتزم �أحد طرفيه ب�أن يقوم بعمل مل�صلحة الآخر حتت �إ�شرافه �أو �إدارته
لقاء �أجر .
املـــادة ( ) 652
 - 1يجوز �أن يكون عقد العمل ملدة حمددة �أو غري حمددة ولعمل معني .
 - 2ال يجوز �أن تزيد مدة عقد العمل عن خم�س �سنوات ف�إذا عقد ملدة �أطول ردت �إىل خم�س .
املـــادة ( ) 653
تبد�أ مدة العمل من الوقت الذي عني فـي العقد ف�إن مل يعني وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما
مل يق�ض العرف �أو ظروف العقد بغري ذلك .
املـــادة ( ) 654
� - 1أجر العامل هو ما يتقا�ضاه مبقت�ضى العقد من مال �أو منفعة فـي �أي �صورة كانت .
� - 2إذا مل يكن الأجر مقدرا فـي العقد كان للعامل �أجر مثله طبقا ملــا جرى عليه العرف
ف�إذا مل يوجد عرف تولت املحكمة تقديره وفقا ملقت�ضيات العدالة .
املـــادة ( ) 655
تدخل فـي �أجر العامل وتعترب جزءا منه العموالت والن�سب املئوية واملنح ومقابل اخلدمــة
فـي الأعم ــال الت ــي جرى العـرف فيهــا علـى منحهــا وحتت�ســب عنــد ت�سويــة حقوقه �أو توقيع
احلجـز عليها .
املـــادة ( ) 656
�إذا عمل �أحد لآخر عمال بناء على طلبه دون اتفاق على الأجر فله �أجر املثل �إن كان ممن
يعمل بالأجر �أو كان العمل مما مل جتر العادة بالتربع به .
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الفرع الثانــي
�آثار عقد العمل
 - 1التزامات العامل
املـــادة ( ) 657
يجب على العامل :
� - 1أن ي�ؤدي العمل بنف�سه ويبذل فـي ت�أديته عناية ال�شخ�ص العادي .
� - 2أن ي�أمتر ب�أوامر �صاحب العمل اخلا�صة بالعمل مبا ال يعر�ضه للخطر وال يخالف
القانون والآداب .
� - 3أن يحر�ص على حفظ الأ�شياء امل�سلمة �إليه لت�أدية عمله وهو �أمني عليها وال ي�ضمن
�إال بتعديه .
� - 4أن يحتفظ ب�أ�سرار العمل ولو بعد انق�ضاء العقد وفقا ملا يقت�ضيه االتفاق �أو العرف .
املـــادة ( ) 658
يلتــزم العامل بكــل ما جرى الع ــرف على �أنــه مــن توابـ ــع العم ــل ولــو لــم ي�شرتط فـي
العقد .
املـــادة ( ) 659
ال يجوز للعامل �أن ي�شغل نف�سه وقت العمل ب�شيء �آخر وال �أن يعمل خالل مدة العقد لدى
غري �صاحب العمل و�إال جاز ل�صاحب العمل ف�سخ العقد �أو �إنقا�ص الأجر بقدر تق�صري
العامل فـي عمله لديه .
املـــادة ( ) 660
ي�ضمــن العامــل ما ي�صيـ ــب مــال �صاحــب العم ــل من نقـ�ص �أو تلـف �أو فقـد ب�سبب تق�صريه
�أو تعديه .
املـــادة ( ) 661
� - 1إذا كــان العامــل يقــوم بعمــل ي�سمح لــه باالطــالع على �أ�سرار العمل �أو معرفة عمالء
املن�ش ـ�أة ج ــاز للطرف ــني االتفــاق على �أنـ ــه ال يجــوز للعام ــل �أن يناف ــ�س �صاح ــب العم ــل
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�أو ي�شت ــرك فـي عم ــل يناف�ســه بعــد انته ــاء العقد على �أن هذا االتف ــاق ال يكــون �صحيح ــا
�إال �إذا كان مقيدا بالزمان واملكان ونوع العمل بالقدر ال�ضروري حلماية امل�صالح
امل�شروعة ل�صاحب العمل .
 - 2ال يجوز �أن يتم�سك �صاحب العمل بهذا االتفاق �إذا �أنهى العقد دون �أن يقع من العامل
ما يربر ذلك كما ال يجوز له التم�سك باالتفاق �إذا وقع منه ما يربر �إنهاء العامل للعقـد .
املـــادة ( ) 662
�إذا اتفق على التعويــ�ض فـي حالــة الإخــالل باالمتنــاع عن املناف�سة وكان التعوي�ض مبالغـ ــا
فيه بق�ص ــد �إجب ــار العام ــل على البقــاء لدى �صاحب العمل كان االتفاق باطال .
املـــادة ( ) 663
� - 1إذا وفــق العامـل فـي اخرتاع �أو اكت�شاف جديد فـي �أثنــاء عمل ــه فــال حــق ل�صاحب العمل
فيه �إال فـي الأحوال الآتية :
�أ � -إذا كانت طبيعة العمل املتفق عليه ت�ستهدف هذه الغاية .
ب � -إذا اتفق فـي العقد �صراحة على �أن يكون له احلق فـي كل ما يهتدي �إليه
العامل من اخرتاع .
ج � -إذا تو�صل العامل �إىل اخرتاعه بوا�سطة ما و�ضعه �صاحب العمل حتت يده
من مواد �أو �أدوات �أو من�ش�آت �أو �أية و�سيلة �أخرى ال�ستخدامه لهذه الغاية .
على �أنه �إذا كان لالخرتاع �أو االكت�شاف فـي احلاالت �سالفة الذكر �أهمية
اقت�صادية كبرية جاز للعامل �أن يطالب �صاحب العمل مبقابل خا�ص تراعى
فيه مقت�ضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه �صاحب العمل من معونة .
 - 2ال تخل الأحكام ال�سابقة مبا تقرره القوانيـن اخلا�صة باالختـراع واالكت�شاف .
 - 2التزامات �صاحب العمل
املـــادة ( ) 664
 - 1على �صاحب العمل �أن ي�ؤدي للعامل �أجره املتفق عليه متى �أدى عمله �أو �أعد نف�سه
وتفرغ له و�إن مل ي�سند �إليه عمل .
 - 2يكون �أداء الأجر للعامل فـي الزمان واملكان اللذين يحددهما العقد �أو العرف .
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املـــادة ( ) 665
على �صاحب العمل :
� - 1أن يوفر كل �أ�سباب الأمن وال�سالمة فـي من�ش�أته و�أن يهيئ كل ما يلزم لتمكني
العامل من تنفيذ التزاماته .
� - 2أن يعنى ب�صالحية الآالت والأجهزة اخلا�صة بالعمل حتى ال يقع منها �ضرر .
� - 3أن يعطي العامل فـي نهاية خدمته �شهادة بنوع عمله وتاريخ مبا�شرته وانتهائه
ومقدار �أجره وكل ما كان يتقا�ضاه من �إ�ضافات �أخرى .
� - 4أن يرد للعامل كافة الأوراق اخلا�صة به .
� - 5أن يتحمل م�صاريف ترحيل العامل �إذا ما طلب ذلك خالل خم�سة ع�شر يوما من
انتهاء العقد �أو ف�سخه من جانب �صاحب العمل .
املـــادة ( ) 666
على �صاحب العــمل ك�ســوة العامــل و�إطعامه و�سكنــاه �إذا جرى الع ــرف �أو اقت�ضت طبيعة
العمل ذلك .
الفرع الثالث
انتهاء عقد العمل
املـــادة ( ) 667
 - 1ينتهــي عقد العمل بانق�ضـاء املــدة املحددة له ما مل ي�شرتط جتديده كما ينتهي ب�إجناز
العمل املتفق عليه .
� - 2إذا ا�ستمر الطرفان فـي تنفيذ العقد بعد انق�ضاء مدته �أو بعد �إجناز عمل قابل بطبيعته
لأن يتجدد اعترب ذلك جتديدا للعقد ملدة غري حمددة .
املـــادة ( ) 668
� - 1إذا لــم تكــن املــدة معينــة باالتفاق �أو بنــوع العمل �أو بالغر�ض منه جاز لكل من املتعاقدين
�إنهاء العقد فـي �أي وقت ب�شرط �أن يعلن الطرف الآخر برغبته فـي ذلك قبل انتهاء
العقد بوقت منا�سب �أو فـي املواعيد التي حددها القانون �أو العرف .
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 - 2ي�ستحق العامل فـي هذه احلالة �أجر املثل عن املدة التي عمل فيها على �أال يتجاوز
الأجر امل�سمى .
املـــادة ( ) 669
يجوز لأحد املتعاقدي ــن عند وج ــود ع ــذر ط ــارئ يتعل ــق به �أن يطلــب ف�ســخ العق ــد ويلتـ ــزم
بتعوي�ض الطرف الآخر عما ين� أش� عن الف�سخ من �ضرر .
املـــادة ( ) 670
ينته ــي العقــد بوفــاة العامل كمــا ينتهــي بوفــاة �صاحــب العمــل �إذا كانــت �شخ�صيته حمل
اعتبار عند �إبرام العقد .
املـــادة ( ) 671
فيــما عــدا الدعــاوى املتعلقــة ب�إف�شاء �أ�ســرار العمل ال ت�سمــع الدعــاوى النا�شئة عن عقد
العمل بعد انق�ضاء �سنة من تاريخ انتهـاء العقد  .وال ت�سري هذه املدة على الدع ــاوى
املتعلق ــة بالعم ــوالت والن�ســب املئويـة �إال من التاريخ الذي ي�سلم فيه �صاحب العمل بيانا
مبا ي�ستحقه العامل من هذه العموالت والن�سب املئوية بح�سب �آخر جرد .
الف�صل الثالث
الوكــــــــــــــــالة
الفــــــــــــــــــرع الأول
�أحـــــــــــــكام عامـــــــــة
املـــادة ( ) 672
الوكالة عقــد يقيــم املوكــل مبقت�ضاه �شخ�صا �آخر مقام نف�سه فـي ت�صرف جائز معلوم .
املـــادة ( ) 673
ي�شرتط ل�صحة الوكالة :
� - 1أن يكون املوكل مالكا حق الت�صرف بنف�سه فيما وكل فيه .
� - 2أن يكون الوكيل �أهال ملبا�شرة الت�صرف الذي وكل به .
� - 3أن يكون املوكل به معلوما وقابال للنيابة .
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املـــادة ( ) 674
ي�صح �أن تكون الوكالة مطلقة �أو مقيدة �أو معلقة على �شرط �أو م�ضافة �إىل وقت م�ستقبل .
املـــادة ( ) 675
تكــون الوكــالة خا�صــة �إذا اقت�صــرت على �أم ــر �أو �أمور معينــة وعامــة �إذا �شملت كل �أمر يقبل
النيابة .
املـــادة ( ) 676
�إذا كانت الوكالة خا�صة فلي�س للوكيل �إال مبا�شرة الأمور املعينة فيها وما يت�صل بها من
توابع �ضرورية تقت�ضيها طبيعة الت�صرفات املوكل بها .
املـــادة ( ) 677
�إذا كانت الوكالة عامة جاز للوكيل مبا�شرة املعاو�ضات والت�صرفات عدا التربعات وال�صلح
والإبراء والتحكيم والقر�ض والأحوال ال�شخ�صية ما مل يكن م�صرحا بها فـي التوكيل .
املـــادة ( ) 678
�إذا كانت الوكالة بلفظ عام مل يقرتن مبا يو�ضح املق�صود منه فال تخول الوكيل �إال �أعمال
الإدارة واحلفظ .
املـــادة ( ) 679
الإذن والأمــر يعتبــران توكيــال �إذا دلــت القرينــة على ذلـ ــك  ،والإجــازة الالحقة كالوكالة
ال�سابقة .
الفرع الثانــي
�آثار الوكالة
 - 1التزامات الوكيل
املـــادة ( ) 680
يجــب على الوكيــل �أن يلت ــزم فـي تنفي ــذ الوكالــة حدودهـا املر�سومة فال يجاوز هذه احلدود
�إال �إذا كان فـي ذلك نفع �أكرب مل�صلحة املوكل .
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املـــادة ( ) 681
على الوكيل �أن يبذل فـي تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها فـي �أعماله اخلا�صة �إذا كانت
الوكالة بال �أجر وعليه �أن يبذل فـي العناية بها عناية ال�شخ�ص العادي �إذا كانت ب�أجر .
املـــادة ( ) 682
� - 1إذا تع ــدد الوكـ ــالء وكــان لكـ ــل منهــم عق ــد م�ستق ـ ــل كـ ــان ل ــه االنف ــراد فيم ــا وك ــل ب ــه ،
�إال �أن ي�شرتط عليهم املوكل عدم اال�ستقالل فال يجوز لأي منهم �أن ي�ستقل بالت�صرف
وال يلزم املوكل بكل ما ي�ستقل به .
� - 2إذا عيــن الوكــالء بعقــد واحــد دون �أن يرخ�ص بانفراد �أي منهم فـي العمل كان عليهم
�أن يعملوا جمتمعني �إال �إذا كان العمل ال ميكن االجتماع عليه كاخل�صومة ب�شرط �أخذ
ر�أي من وكل معه �أو كان مما ال يحتاج فيه �إىل تبادل الر�أي كقب�ض الدين �أو وفائه .
� - 3إذا تع ــدد الوك ــالء كان ــوا م�س�ؤولــني بالت�ضــامن متى كانت الوكالة غري قابل ــة لالنق�سـام
�أو كان ال�ضرر الذي �أ�صاب املوكل نتيجة خط�أ م�شرتك .
املـــادة ( ) 683
 - 1لي�س للوكيل �أن يوكل غريه فيما وكل به �إال �إذا كان م�أذونا له من قبل املوكل ويعترب
الوكيل الثاين وكيال عن املوكل الأ�صلي .
� - 2إذا كــان الوكيــل خمــوال حــق توكيــل الغيــر دون حتدي ــد ف إ�نــه يكــون م�س�ؤوال جتاه
موكله عن خطئه فـي توكيل غريه �أو فيما �أ�صدره له من توجيهات .
املـــادة ( ) 684
اليــداع والإقــرا�ض وال�شركــة وامل�ضاربة وال�صلح
العــارة والرهــن و إ
ال ت�صح عق ــود الهبــة و إ
عن �إنكار التي يعقدها الوكيل �إذا مل ي�ضفها �إىل موكله .
املـــادة ( ) 685
ال ت�شرتط �إ�ضافة العقد �إىل املوكل فـي عقود البيع وال�شراء والإجارة وال�صلح عن �إقرار
ف�إن �أ�ضافه الوكيل �إىل املوكل فـي حدود الوكالة ف�إن حقوق العقد تعود للموكل وتثبت
امللكية له  ،و�إن �أ�ضافه الوكيل لنف�سه دون �أن يعلن �أنه يتعاقد بو�صفه وكيال ف�إن حقوق
العقد تعود �إليه .
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املـــادة ( ) 686
يعترب املال الذي قب�ضه الوكيل حل�ساب موكله فـي حكم الوديعة ف�إذا هلك فـي يده بغري
تعد �أو تق�صري فال �ضمان عليه .
املـــادة ( ) 687
الوكيل بالقب�ض ال ميلك اخل�صومة والوكيل باخل�صومة ال ميلك القب�ض �إال ب�إذن خا�ص
من املوكل .
املـــادة ( ) 688
ال يجوز ملن وكل ب�شراء �شيء معني �أن ي�شرتيه لنف�سه  ،وال يجوز للوكيل بال�شراء �أن يبيع
ماله ملوكله .
املـــادة ( ) 689
يلتزم الوكيل ب�أن يوافـي موكله باملعلومات ال�ضرورية عما و�صل �إليه فـي تنفيذ الوكالة
وب�أن يقدم �إليه احل�ساب عنها .
 - 2التزامات املوكل
املـــادة ( ) 690
على املوكل �أداء الأجر املتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل ف�إن مل يتفق على الأجر وكان
الوكيل ممن يعملون به فله �أجر املثل و�إال كان متربعا .
املـــادة ( ) 691
على املوكل �أن يرد للوكيل ما �أنفقه بالقدر املعتاد فـي تنفيذ الوكالة .
املـــادة ( ) 692
يلتــزم املوكــل بكــل ما ترتـ ــب فـي ذمة الوكي ــل من حق ــوق ب�سبــب تنفيذ الوكالة تنفيذا
معتادا .
املـــادة ( ) 693
ت�سري �أحكام النيابة فـي التعاقد املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون على عالقة املوكل
والوكيل بالغري الذي يتعامل مع الوكيل .
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الفرع الثالث
انتهـاء الوكالة
املـــادة ( ) 694
تنتهي الوكالة ب�أي من احلاالت الآتية :
� - 1إمتام العمل املوكل به .
	- 2انتهاء الأجل املحدد لها .
 - 3وفاة املوكل �أو بفقده الأهلية �إال �إذا تعلق بالوكالة حق للغري .
 - 4وفاة الوكيل �أو بفقده الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق للغري  ،وفـي هذه احلالة
يجب على الوارث �أو الو�صي �إذا توافرت فيه الأهلية وكــان على علم بالوكالة �أن
يبادر �إىل �إخطار املوكل بوفاة مورثه و�أن يتخذ من التدابري ما تقت�ضيه احلال
مل�صلحة املوكل .
املـــادة ( ) 695
للموكل �أن يعزل وكيله متى �أراد �إال �إذا تعلق بالوكالة حق للغري �أو كانت قد �صدرت ل�صالح
الوكيل ف�إنه ال يجوز للموكل �أن ينهيها �أو يقيدها دون موافقة من �صدرت ل�صاحلـه .
املـــادة ( ) 696
يلت ــزم املوك ــل بتعويــ�ض ال�ضرر الذي حلق بالوكيل من جراء عزله فـي وقــت غيــر منا�سب
�أو بغري مربر مقبول .
املـــادة ( ) 697
 - 1للوكيــل �أن يتخلــى عــن الوكالــة ب�شــرط �أال يتعلــق بهــا حــق للغيــر و�أن يعلــم موكلـ ــه
بالتخلي .
 - 2يجب على الوكيل �أن يتابع القيام بالأعمال التي بد�أها حتى يبلغ مرحلة ال يخ�شى
معها �ضرر على املوكل .
املـــادة ( ) 698
 - 1يلتــزم الوكي ــل بتعويــ�ض املوك ــل عن ال�ضــرر ال ــذي حلقــه من ج ــراء التخلي فـي وقت
غري منا�سب �أو بغري مربر مقبول .
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� - 2إذا تعلق بالوكالة حق للغري فقد وجب على الوكيل �أن يتم ما وكل به ما مل تقم �أ�سباب
جدية تبـرر تنازله  ،وعليه فـي هذه احلالة �أن يعلن �صاحب احلق و�أن ينظره �إىل �أجل
ي�ستطيع فيه �صيانة حقه .
الـف�صـل الـرابـع
الإيــداع
الفرع الأول
�أحكـام عـامة
املـــادة ( ) 699
الإيداع عقد يتوىل �شخ�ص مبقت�ضاه حفظ مال ل�شخ�ص �آخر  ،والوديعة هي املال املودع
عند �أمني حلفظه .
املـــادة ( ) 700
ي�شرتط ل�صحة العقد �أن تكون الوديعة ماال قابال لإثبات اليد عليه .
املـــادة ( ) 701
يتم الإيداع بقب�ض الوديعة حقيقة �أو حكما .
املـــادة ( ) 702
لي�س للمودع لديه �أن يتقا�ضى �أجرا على حفظ الوديعة ما مل يتفق على غري ذلك .
الفرع الثانــي
�آثــــــــــــــار العقــــد
 - 1التزامات املودع لديه
املـــادة ( ) 703
الوديع ـ ــة �أمان ـ ــة فـي يــد املـ ـ ــودع لديـ ــه وعليـ ـ ــه �ضمانه ــا �إذا هلك ــت بتعديـ ـ ـ ــه �أو بتق�صيـ ـ ــره
فـي حفظها ما مل يتفق على غري ذلك .
املـــادة ( ) 704
يجب على املــودع لديــه �أن يعنـى بحفــظ الوديعــة عنايـة ال�شــخ�ص العادي بحفظ ماله
وعليه �أن ي�ضعها فـي حرز مثلها .
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املـــادة ( ) 705
 - 1لي�س للمودع لديه �أن يودع الوديعة لدى الغري بدون �إذن من املودع �إال �إذا كان م�ضطرا
�إىل ذلك وعليه ا�ستعادتها بعد زوال ال�سبب .
� - 2إذا �أودعها لدى الغري ب�إذن من املودع حتلل من التزامه و�أ�صبح الغري هو املودع لديــه .
املـــادة ( ) 706
 - 1ال يجــوز للمــودع لديــه �أن ي�ستعمــل الوديعــة �أو يرتب عليها حقا للغري بغري �إذن املودع
ف�إن فعل فهلكت �أو نق�صت قيمتها كان �ضامنا .
� - 2إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود �أو �أي �شيء �آخر مما يهلك باال�ستعمال وكان املودع
لديه م�أذونا له فـي ا�ستعماله اعترب العقد قر�ضا .
املـــادة ( ) 707
 - 1على امل ــودع لدي ــه رد الوديعــة وت�سليمه ــا �إىل امل ــودع فـي مكــان �إيداعهــا مـ ــا ل ــم يتف ــق
على غري ذلك .
� - 2إذا هلكت الوديعة �أو نق�صت قيمتها بدون تعد �أو تق�صري من املودع لديه  ،وح�صل املودع
لدي ــه ب�سبب ذلك علــى مبلــغ من النق ــود �أو علــى عــو�ض �آخر وجب عليه �أن ي�ؤدي ذلك
�إىل املودع  ،و�أن يحول �إليه ما ع�سى �أن يكون له من حقوق قبل الغري ب�ش�أن الوديعة .
املـــادة ( ) 708
على املودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها �إىل املودع .
املـــادة ( ) 709
�إذا تعدد املودع لديهم وكانت الوديعة ال تقبل الق�سمة جاز حفظها لدى �أحدهم مبوافقة
الباقني �أو بالتبادل بينهم ف�إن كانت تقبل الق�سمة جازت ق�سمتها بينهم ليحفظ كل منهم
ح�صته .
املـــادة ( ) 710
�إذا غ ــاب املــودع غيبة منقطعــة وجب على املودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحق ــق من موته
�أو حياته ف�إن كانت الوديعة مما يف�سد باملكث كان عليه �أن يطلب من املحكمة املخت�صة
بيعها وحفظ ثمنها �أمانة بخزينة املحكمة .
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املـــادة ( ) 711
�	- 1إذا �أودع اثنــان م ــاال م�شرتك ــا لهمــا عنــد �شخــ�ص وطـ ــلب �أحدهــما رد ح�صته املعلومة
فـي غيبة الآخر فعليه ردها �إن كان املال مثليا ورف�ض ردها �إن كان املال قيميا �إال بقبول
الآخر .
�	- 2إذا كانــت الوديع ــة حم ــل ن ــزاع بينهما فلي�س ل ــه ردهــا �إىل �أحــدهم ــا بغري موافقة ا آلخــر
�أو �أمر من املحكمة املخت�صة .
املـــادة ( ) 712
�	- 1إذا مات املودع لديه ووجدت الوديعة عينا فـي تركته فهي �أمانة فـي يد الوارث وعليه
ردها �إىل �صاحبها .
�	- 2إذا مل توجد عينا فال �ضمان على الرتكة :
أ� �	-إذا �أثبت الوارث �أن املودع لديه قد بني حال الوديعة ك�أن ردها �أو هلكت �أو �ضاعت
منه دون تعد �أو تق�صري .
ب �	-إذاعرفها الوارث وو�صفها و�أظهر �أنها �ضاعت �أو هلكت بعد وفاة املورث بدون تعد
�أو تق�صري .
�	- 3إذا مات املودع لديه جمهـال حال الوديعـة ولـم توجـد فـي تركته ف�إنها تكون دينا فيها
وي�شارك �صاحبها بقية الغرماء .
املـــادة ( ) 713
� - 1إذا مــات املــودع لديــه فبــاع وارثــه الوديع ــة و�سلمها للم�شرتي فهلك ــت ف�صاحبها باخليار
بني ت�ضمــني البائــع �أو امل�شتـ ــري �إذا كـ ــان �سيئ النية قيمتها ي ــوم البيــع �إن كانــت قيميــة
�أو مثلها �إن كانت مثلية .
� - 2إذا كانت الوديعة قائمة بيد امل�شرتي يخري �صاحبها �إن �شاء �أخذها ورد البيع و�إن �شاء
�أجاز البيع و�أخذ الثمن .
 - 2التزامات املودع
املـــادة ( ) 714
على املودع �أن ي�ؤدي الأجر املتفق عليه �إذا كانت الوديعة ب�أجر .
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املـــادة ( ) 715
على املودع �أن ي�ؤدي �إىل املودع لديه ما �أنفقه فـي حفظ الوديعة ب�إذن املودع  ،ف�إذا كان املودع
غائبا جاز للمودع لديه �أن يرفع الأمر �إىل املحكمة لت�أمر فيه مبا تراه .
املـــادة ( ) 716
� - 1إذا �أنفــق املــودع لدي ــه على الوديعــة بغـيـ ــر �إذن امل ــودع �أو املحكمـ ــة كان متربعا .
 - 2يجوز للمودع لديه فـي احلاالت ال�ضرورية �أو امل�ستعجلة �أن ينفق على الوديعة بالقدر
املتعارف عليه ويرجع مبا �أنفقه من ماله على املودع .
املـــادة ( ) 717
على املودع م�صاريف الوديعة ونفقات ت�سليمها وعليه �ضمان كل ما حلق املودع لديه من
�ضرر ب�سبب الوديعة ما مل يكن نا�شئا عن تعديه �أو تق�صريه .
املـــادة ( ) 718
�إذا ا�ستحقت الوديعة و�ضمنها املودع لديه حق له الرجوع مبا �ضمنه على املودع .
املـــادة ( ) 719
�إذا مــات املــودع �سلمــت الوديعـ ــة لوارث ــه �إال �إذا كان ـ ــت تركت ــه م�ستغرق ـ ــة بالديون فال يجوز
ت�سليمها بغري �إذن املحكمة .
الفرع الثالث
�أحكام خا�صة ببع�ض الودائع
املـــادة ( ) 720
 - 1يعتب ــر �إيـ ــداع الأ�شيــاء اخلا�صـ ــة بالنـ ـ ــزالء فـي الفن ــادق �أو مــا مياثلهــا مقرونا ب�شرط
ال�ضمان وعلى �أ�صحاب هذه الأماكن �ضمان كل �ضياع �أو نق�ص يحل بها .
	- 2الأ�شياء الثمينة �أو النقود �أو الأوراق املالية ال �ضمان لها بغري تعد �أو تق�صري �إال �إذا قبل
�أ�صحاب الأماكن امل�شار �إليها حفظها وهم يعرفون قيمتها .
املـــادة ( ) 721
 - 1على نزالء الفنادق �أو ما مياثلها �أن يخطروا �أ�صحابها مبا �ضاع منهم �أو �سرق قبل
مغادرتها .
 - 2ال ت�سمع دعوى �ضمان ما �ضاع �أو �سرق بعد انق�ضاء �ستة �أ�شهر من تاريخ املغادرة .
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املـــادة ( ) 722
لكل من املودع واملودع لديه �إنهاء العقد فـي �أي وقت قبل حلول الأجل ف�إذا كان الإيداع ب�أجر
فلي�س للمودع لديه �أن ينهي العقد قبل حلول الأجل �إال �إذا كان له عذر م�شروع في�ستحق
ما يقابل املدة من الأجرة وللمودع �أن ينهي العقد فـي �أي وقت على �أن يدفع كامل الأجرة
املتفق عليها .
املـــادة ( ) 723
� - 1إذا عر�ض للمودع لديه جنون ال ترجى �إفاقتــه �أو �صحــوة منه و�أثبت املودع الوديعة
فـي مواجهة الويل �أو القيم ف�إن كانت موجودة عينا ترد �إىل �صاحبها و�إن كانت غري
موجودة ي�ستوفـي املودع �ضمانها من مال املجنون على �أن يقدم كفيال مليئا .
� - 2إذا �أفاق املودع لديه وادعى ردها �أو هالكها بدون تعد وال تق�صري �صدق بيمينه وا�سرتد
من املودع �أو كفيله ما �أخذ من ماله بدال عن الوديعة .
الف�صل اخلام�س
حرا�سة الأموال املتنازع فيها
املـــادة ( ) 724
احلرا�سة و�ضع مال متنازع فيه بيد �شخ�ص ليقوم بحفظه و�إدارته على �أن يرده مع غلته
�إىل من يثبت له احلق فيه .
املـــادة ( ) 725
تكون احلرا�سة باالتفاق �أو ب�أمر من الق�ضاء .
املـــادة ( ) 726
يكـون تعييــن احلــار�س باتفـ ــاق ذوي ال�ش ـ�أن جميعــا ف�إذا مل يتفقوا تولت املحكمة تعيينه .
املـــادة ( ) 727
تطب ــق على احلرا�س ــة �أحكـ ــام الإي ـ ــداع و�أحكـ ــام الوكال ـ ــة بالقــدر الـ ــذي ال تتعار�ض فيه
مع �أحك ــام املـواد التالي ــة  ،وذلك م ــا لـ ــم يح ــدد االتف ــاق �أو حكم املحكمة حقوق احلار�س
والتزاماته على نحو مغاير .
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املـــادة ( ) 728
 - 1يلتــزم احلــار�س باملحافظــة على امل ــال املعهود �إليــه حرا�سته وب�إدارته  .ويجب �أن يبذل
فـي ذلك عناية ال�شخ�ص العادي .
 - 2ال يجوز �أن ينيب عنه فـي �أداء مهمته كلها �أو بع�ضها �أحدا من ذوي ال�ش�أن دون ر�ضاء
الآخرين �أو �إذن املحكمــة .
املـــادة ( ) 729
ال يجوز للحار�س فـي غري ما تقت�ضيه الإدارة �أن يجري �أعمال الت�صرف �إال بر�ضاء ذوي
ال�ش�أن جميعا �أو برتخي�ص من الق�ضاء .
املـــادة ( ) 730
يلتــزم احلــار�س �أن يوافـي ذوي ال�ش�أن باملعلومــات ال�ضروريـة التي تتعلق بتنفيذ مهمته
وب�أن يقدم احل�ساب عنها فـي املواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفـان �أو ت�أمـر بها
املحكـمة .
املـــادة ( ) 731
 - 1للحار�س احلق فـي �أن يتقا�ضى �أجرا ما مل يكن قد قبل القيام باحلرا�سة تربعا .
 - 2له �أن ي�سرتد ما �أنفقه من م�صروفات على حفظ و�إدارة املال املعهود �إليه حرا�سته .
املـــادة ( ) 732
 - 1تنتهي احلرا�سة باتفاق ذوي ال�ش�أن جميعا �أو بحكم الق�ضاء كما تنتهي بانق�ضاء مدتها
�إذا كانت ملدة حمددة .
 - 2على احلار�س حينئذ �أن يبادر �إىل رد املال املعهود �إليه حرا�سـته �إىل من يختاره ذوو
ال�ش�أن �أو من تعينه املحكمة .
الباب الرابع
عقــــود الغــــــرر
الف�صل الأول
الرهـــــان واملقامــــرة
املـــادة ( ) 733
 - 1يقع باطال كل اتفاق على مقامرة �أو رهان .
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 - 2ملن خ�سر فـي املقامرة �أو الرهان �أن ي�سرتد ما دفعه خالل ثالث �سنوات من الوقت الذي
�أدى فيه ما خ�سره  ،ولو كان هناك اتفاق يق�ضي بغري ذلك وله �أن يثبت ما �أداه بجميع
طرق الإثبات .
املـــادة ( ) 734
ي�ستثنى من �أحكام امل ــادة ال�سابقة الرهان الــذي يعقد بجعــل ملن يفــوز بتحقيق هدف معني
فيمــا ه ــو م ــن الريا�ضــة ا�ستعــدادا لأ�سبــاب القــوة على �أن يكون اجلعل من �أحد املت�سابقــني
�أو من غريهما على �أن يعطى للفائز  ،وال يجوز �أن ي�شرتط املتعاقدان جعال ملن يفوز قبل
الآخر .
الف�صل الثانــي
عقد الت�أمني
املـــادة ( ) 735
الت�أمني تنظم �أحكامه القوانني اخلا�صة .
الباب اخلام�س
عقود الت�أمينات ال�شخ�صية
الف�صل الأول
الكفالة
الفرع الأول
�أركان الكفالة
املـــادة ( ) 736
الكفالة �ضم ذمة �إىل ذمة فـي املطالبة بتنفيذ التزام .
املـــادة ( ) 737
يكفـي فـي انعقاد الكفالة ونفاذها �إيجاب الكفيل ما مل يردها املكفول له .
املـــادة ( ) 738
ي�شرتط فـي انعقاد الكفالة �أن يكون الكفيل �أهال للتربع .
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املـــادة ( ) 739
ي�صــح �أن تكــون الكفالــة منجــزة �أو مقيـ ــدة ب�شـ ــرط �صحي ــح �أو معلق ــة عل ــى �ش ــرط مالئ ــم
�أو م�ضافة �إىل زمن م�ستقبل �أو م�ؤقتة .
املـــادة ( ) 740
ت�صح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل الق�ضاء بها �أو الرتا�ضي عليها .
املـــادة ( ) 741
ال ت�صــح الكفالــة من املريــ�ض مــر�ض املــوت �إذا كــان مدينــا بدين حميط مباله وت�صح
كفالته �إذا كان دينه غري حميط مباله وتطبق عليها �أحكام الو�صية .
املـــادة ( ) 742
الكفالة ب�شرط براءة ذمة الأ�صيل حوالة واحلوالة ب�شرط عدم براءة ذمة املحيل كفالة .
املـــادة ( ) 743
للكفي ــل فـي الكفال ــة املعلق ــة �أو امل�ضافــة �أن يرجــع عن كفالتــه قبــل ترتـب الدين .
املـــادة ( ) 744
 - 1تعترب كفالة الدين التجاري عمال مدنيا  ،ولو كان الكفيل تاجرا .
	- 2الكفالة النا�شئة عن �ضمان الأوراق التجارية �ضمانا احتياطيا � ،أو من تظهري هذه
الأوراق  ،تعترب دائما عمال جتاريا .
املـــادة ( ) 745
ت�شمل الكفالة ملحقات الدين وم�صروفات املطالبة ما مل يتفق على غري ذلك .
الفرع الثانــي
�آثار الكفالة
 - 1بني الكفيل والدائن
املـــادة ( ) 746
 - 1على الكفيل �أن يفـي بالتزامه عند حلول الأجل .
� - 2إذا كان التزام الكفيل معلقا على قيد �أو �شرط ف�إنه يتعني الوفاء به عند حتقق القيد
�أو ال�شرط .
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املـــادة ( ) 747
يجوز �أن تكون الكفالة مقيدة ب�أداء الدين من مال املدين املودع حتت يد الكفيل وذلك
ب�شرط موافقة املدين .
املـــادة ( ) 748
�إذا وقعت الكفالة مطلقة ف�إن التزام الكفيل يتبع التزام الأ�صيل معجال كان �أو م�ؤجال .
املـــادة ( ) 749
�إذا كفل �شخ�ص املدين بالدين املعجل كفالة م�ؤجلة ت�أجل الدين على الكفيل والأ�صيل معا
�إال �إذا �أ�ضاف الكفيل الأجل �إىل نف�سه �أو ا�شرتط الدائن الأجل للكفيل ف�إن الدين ال يت�أجل
على الأ�صيل .
املـــادة ( ) 750
�إذا كان الديـن م�ضمون ــا بت�أمي ــن عيني قبل الكفالــة وكــان الكفيل قد ا�شرتط الرجوع
على الأ�صيل �أوال فال يجوز التنفيذ على �أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال ال�ضامنة
للدين .
املـــادة ( ) 751
ال يجوز للدائن �أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما مل يكن مت�ضامنا
معه .
املـــادة ( ) 752
�إذا مات الكفيل �أو املدين قبل حلول الدين امل�ؤجل ا�ستحق الدين فـي مال �أو تركة املدين
بح�سب الأحوال .
املـــادة ( ) 753
�إذا تعدد الكفالء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين �إال �إذا كفلوا جميعا بعقد
واحد ومل ي�شرتط فيه ت�ضامنهم فال يطالب �أحد منهم �إال بقدر ح�صته .
املـــادة ( ) 754
�إذا كان الكفالء مت�ضامنني فيما بينهم ووفـى �أحدهم الدين عند حلوله كان له �أن يرجع
على الباقني كل بح�صته فـي الدين وبن�صيبه فـي ح�صة املع�سر منهم .
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املـــادة ( ) 755
فـي الكفالة الق�ضائية �أو القانونية يكون الكفالء دائما مت�ضامنني .
املـــادة ( ) 756
�إذا ا�ستوفـى الدائن فـي مقابل دينه �شيئا �آخر برئت ذمة الأ�صيل والكفيل �إال �إذا ا�ستحق
ذلك ال�شيء .
املـــادة ( ) 757
 - 1ترب أ� ذمة الكفيل بقدر ما �أ�ضاعه الدائن بخطئه من الت�أمينات .
 - 2يق�صد بالت�أمينات كل ت�أمني خ�ص�ص ل�ضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة  ،وكذلك
كل ت�أمني مقرر بحكم القانون .
املـــادة ( ) 758
�	- 1إذا ا�ستحق الديــن  ،ومل يطالــب الدائــن املدين به فيجوز للكفيل �أن ينذر الدائن باتخاذ
الإجراءات �ضد املدين  ،و�إذا مل يقم بذلك خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ الإنذار ومل يقدم
املدين للكفيل �ضمانا كافيا برئت ذمة الكفيل من الكفالة .
 - 2ال يحول دون حق الكفيل فـي التم�سك برباءة ذمته �أن مينح الدائن املدين �أجال دون
موافقة الكفيل .
املـــادة ( ) 759
على الدائــن �إذا �أعــ�سر �أو �أفلــ�س مدينــه �أن يتقــدم بدين ــه للجــهة املخت�صــة بح�صــر الدي ــون
�أو التفلي�سة و�إال �سقط حقه فـي الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من �ضرر .
املـــادة () 760
ليــ�س للكفـيل �أن يرج ــع على الأ�صي ــل ب�شيء مم ــا ي�ؤديــه عنه �إال �إذا كانت الكفال ــة بطل ــبه
�أو موافقته وقام الكفيل ب�أدائها ولي�س له �أن يرجع مبا عجل �أداءه من الدين امل�ؤجل �إال
بعد حلول الأجل .
املـــادة () 761
على الدائن �أن ي�سلم الكفيل عند وفائه للدين جميع امل�ستندات الالزمة ال�ستعمال حقه
فـي الرجوع على املدين ف�إذا كان الدين م�ضمونا بت�أمني عيني �آخر ف�إنه يجب على الدائن
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التخلي عنه للكفيل �إن كان منقوال �أو نقل حقوقه له �إن كان عقارا على �أن يتحمل الكفيل
نفقات هذا النقل ويرجع بها على املدين .
املـــادة () 762
ال يجوز للدائن �أن يرجع على الكفيل وحده �إال بعد رجوعه على املدين وللكفيل �أن يتم�سك
بهذا احلق .
املـــادة () 763
ال يج ــوز للدائـ ــن �أن ينفــذ على �أموال الكفـيل �إال بعد جتريد املدين من �أموالـ ــه وللكفيــل
�أن يتم�سك بهذا احلق .
 - 2بني الكفيل واملدين
املـــادة () 764
�إذا �أدى الكفيـل عو�ضا عن الدين �شيئا �آخر ف�إنه يرجع على املدين مبا كفله ال مبا �أداه .
�أما �إذا �صالح الدائن على مقدار من الدين ف�إنه يرجع مبا �أداه �صلحا ال بجميع الدين .
املـــادة ( ) 765
� - 1إذا �أدى املدين الدين قبل �أداء الكفيل �أو علم ب�أي �سبب مينع الدائن من املطالبة وجب
عليه �إخطار الكفيل ف�إن مل يفعل و�أدى الكفيل الدين كان له اخليار فـي الرجوع على
املدين �أو الدائن .
� - 2إذا �أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه �إدخال املدين فيها ف�إن مل يفعل جاز للمدين
�أن يتم�سك قبله بكل ما ي�ستطيع �أن يدفع به دعوى الدائن .
املـــادة () 766
للكفيل �أن يرجع على املدين مبا ي�ؤديه من نفقات لتنفيذ مقت�ضى الكفالة .
املـــادة () 767
�إذا كان املدينــون مت�ضامنيــن فلمن كفلهم بطلبهم جميعا �أن يرجع على �أي منهم بكل ما
وفاه من الدين .
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الفرع الثالث
انتهاء الكفالــة
املـــادة () 768
�إذا �صالـح الكفيــل �أو املديــن الدائ ــن على قــدر مــن الدين برئت ذمتهما من الباقي ف�إذا
ا�شرتطت براءة الكفيل وحده فالدائن باخليار �إن �شاء �أخذ القدر امل�صالح عليه من الكفيل
والباقي من املدين و�إن �شاء ترك الكفيل وطالب املدين بكل الدين .
املـــادة () 769
�إذا مات الدائن وانح�صر �إرثه فـي املدين برئ الكفيل من الكفالة ف�إن كان له وارث �آخر برئ
الكفيل من ح�صة املدين فقط .
املـــادة () 770
ال يطالب الكفيل فـي الكفالة امل�ؤقتة �إال عن االلتزامات املرتتبة فـي مدة الكفالة .
املـــادة ( ) 771
� - 1إذا �أحال الكفيل �أو املدين الدائن بالدين املكفول به �أو بجزء منه على �آخر حوالة
مقبولة من املحال له واملحال عليه برئ املدين والكفيل فـي حدود هذه احلوالة .
� - 2إذا ا�شرتط فـي احلوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون املدين .
الف�صل الثانــي
احلـوالــة
الفرع الأول
�إن�شاء احلوالة
املـــادة () 772
احلوالة نقل الدين واملطالبة من ذمة املحيل �إىل ذمة املحال عليه .
املـــادة () 773
احلوالة عقد الزم �إال �إذا ا�شرتط �أحد �أطرافه لنف�سه خيار الرجوع .
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املـــادة ( ) 774
 - 1تكون احلوالة مقيدة �أو مطلقة .
	- 2احلوال ــة املقيدة هي التي تقي ــد ب�أدائه ــا من الدين الذي للمحي ــل فـي ذم ــة املحال عليه
�أو من العني التي فـي يده �أمانة �أو م�ضمونة .
 - 3احلوالة املطلقة هي التي مل تقيد ب�شيء من ذلك ولو كان موجودا .
املـــادة ( ) 775
 - 1ي�شرتط ل�صحة احلوالة ر�ضا املحيل واملحال عليه واملحال له .
 - 2تنعقد احلوالة التي تتم بني املحيل واملحال عليه موقوفة على قبول املحال له .
املـــادة () 776
ي�شرتط النعقاد احلوالة ف�ضال عن ال�شروط العامة :
� - 1أن تكون منجزة غري معلقة �إال على �شرط مالئم �أو متعارف عليه وال م�ضافا فيها
العقد �إىل امل�ستقبل .
� - 2أال يكون الأداء فيها م�ؤجال �إىل �أجل جمهول .
� - 3أال تكون م�ؤقتة مبوعد .
� - 4أن يكون املال املحال به دينا معلوما ي�صح االعتيا�ض عنه .
� - 5أن يكون املال املحال به فـي احلوالة املقيدة دينا �أو عينا ال ي�صح االعتيا�ض عنه و�أن
يكون كال املالني مت�ساويني جن�سا وقدرا و�صفة .
� - 6أال تنطــوي على جع ــل ألحــد �أطرافهــا ب�صــورة م�شروطة �أو ملحوظ ــة وال تت أ�ثــر
احلوالة باجلعل امللحق بعد عقدها وال ي�ستحق .
املـــادة () 777
ي�شرتط ل�صحة احلوالة �أن يكون املحيل مدينا للمحال له وال ي�شرتط �أن يكون املحال
عليه مدينا للمحيل ف�إذا ر�ضي باحلوالة لزمه الدين للمحال له .
املـــادة () 778
قبــول الأب �أو الو�صي احلوالــة على الغي ــر جائــز �إن كـ ــان فيــه م�صلحــة لل�صغري ب�أن يكون
املحال عليه �أم أ
ل من املحيل �أو م�ساويا له فـي الي�سار .
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املـــادة ( ) 779
 - 1تبط ــل احلوالــة �إذا انتفـى �أحــد �شرائ ــط انعقادها ويعــود الدي ــن على املحيل .
� - 2إذا كان املحال عليه قد دفع �إىل املحــال ل ــه قبــل تبني البطــالن ف�إن ــه يك ــون خمريا بني
الرجوع على املحيل �أو على املحال له .
املـــادة () 780
تبطـل احلوالة ببطالن �سبب الدين املحال به �أو املحال عليه .
الفرع الثانــي
�آثار احلوالة
 - 1فيما بني املحال له واملحال عليه
املـــادة () 781
يثبت للمحال له حق مطالبة املحال عليه ويرب�أ املحيل من الدين ومن املطالبة معا �إذا
انعقدت احلوالة �صحيحة .
املـــادة () 782
ينتقــل الديــن على املحــال عليــه ب�صفته التي على املحيــل ف�إن ك ــان حاال تكون احلوالة به
حالة و�إن كان م�ؤجال تكون م�ؤجلة .
املـــادة () 783
تبقى للدين املحال �ضماناته بالرغم من تغيري �شخ�ص املدين ومع ذلك ال يبقى الكفيل
عينيا كان �أو �شخ�صيا ملتزما قبل الدائن �إال �إذا ر�ضي باحلوالة .
املـــادة () 784
للمحــال ل ــه واملحـ ــال عليــه بعــد انعقــاد احلوالــة الرتا�ضي على جــزء من الدين �أو �أقل منه
�أو على ت�أجيل الدين احلال �أو تعجيل امل�ؤجل �أو �أخذ عو�ض الدين ما مل ي�ؤد ذلك �إىل ربا
الن�سيئة .
املـــادة () 785
للمحــال عليــه �أن يتم�ســك قبــل املحــال له بكافــة الدفــوع املتعلقـة بالدين والتي كانـت له
فـي مواجهة املحيل وله �أن يتم�سك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل املحال له .
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 - 2فيما بني املحيل واملحال عليه
املـــادة () 786
للمحيل حق مطالبة املحال عليه مبا له فـي ذمته من دين �أو عني �إذا مل تقيد احلوالة
ب�أيهما ولي�س للمحال عليه حق حب�سهما حتى ي�ؤدي �إىل املحال له .
املـــادة () 787
ي�سقــط حــق املحيل فـي مطالبة املحال عليه مبا له عنده من دين �أو عني �إذا كانت احلوالة
مقيدة ب�أيهما وا�ستوفت �شرائطها وال ترب�أ ذمة املحال عليه جتاه املحال له �إذا �أدى �أيهما
للمحيل .
املـــادة () 788
ال يجوز للمحــال عليه فـي احلوالــة ال�صحيحة بنوعيها �أن ميتنــع عن الوفاء �إىل املحال له
ولو ا�ستوفـى املحيل من املحال عليه دينه �أو ا�سرتد العني التي كانت عنده .
املـــادة () 789
�إذا متت احلوالة املطلقة بر�ضا املحيل وكان له دين عند املحال عليه جرت املقا�صة بدينه
بعد الأداء و�إذا مل يكن له دين عنده يرجع املحال عليه على املحيل بعد الأداء .
 - 3فيما بني املحال له واملحيل
املـــادة () 790
على املحيل �أن ي�سلم �إىل املحــال لــه �سنــد احلــق املحال به وكل ما يلزم من بيانات �أو و�سائل
لتمكينه من حقه .
املـــادة () 791
�إذا �ضمن املحيل للمحال له ي�سار املحال عليه فال ين�صرف هذا ال�ضمان �إال �إىل ي�ساره وقت
احلوالة ما مل يتفق على غري ذلك .
املـــادة ( ) 792
� - 1إذا مــات املحيــل قبــل ا�ستيفــاء دين احلوالــة املقيــدة اخت�ص املحال له باملال الذي بذمة
املحال عليه �أو بيده فـي �أثناء حياة املحيل .
 - 2يبقى �أجل الدين فـي احلوالة بنوعيها �إذا مات املحيل ويحل مبوت املحال عليه .
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املـــادة ( ) 793
 - 1تبطل احلوالة املقيدة �إذا �سقط الدين �أو ا�ستحقت العني ب�أمر �سابق عليها ويرجع
املحال له بحقه على املحيل .
 - 2ال تبطل احلوالة املقيدة �إذا �سقط الدين �أو ا�ستحقت العني ب�أمر عار�ض بعدها وللمحال
عليه الرجوع بعد الأداء على املحيل مبا �أداه .
املـــادة () 794
للمحال له �أن يرجع على املحيل فـي الأحوال الآتية :
� - 1إذا ف�سخت احلوالة باتفاق �أطرافها .
� - 2إذا جحد املحال عليه احلوالة ومل تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها .
� - 3إذا كان ــت احلوال ــة مقيــدة و�سقــط الدين �أو هلكــت العـني �أو ا�ستحقــت وكانــت غي ــر
م�ضمونة .
 - 4فيما بني املحال له والغري .
املـــادة ( ) 795
� - 1إذا تعددت احلوالة بحق واحد ف�ضلت احلوالة التي ت�صبح قبل غريها نافذة فـي حق
الغري .
 - 2ال تكون احلوالة نافذة فـي حق الغري �إال ب�إعالنها ر�سميا للمحال عليه �أو قبوله لها
بوثيقة ثابتة التاريخ .
املـــادة () 796
�إذا وقــع حتــت يــد املحــال عليــه حجـز قبل �أن ت�صبح احلوالة نافذة فـي حق الغري كانت
احلوالة بالن�سبة �إىل احلاجز مبثابة حجز �آخر وفـي هذه احلالة �إذا وقع حجز بعد �أن
�أ�صبحت احلوالة نافذة فـي حق الغري ف�إن الدين يق�سم بني احلاجز املتقدم واملحال له
واحلاجز املت�أخر ق�سمة غرماء على �أن ي�ؤخذ من ح�صة احلاجز املت�أخر ما ي�ستكمل به
املحال له قيمة احلوالة .
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الفرع الثالث
انتهاء احلوالة
املـــادة () 797
تنتهي احلوالة ب�أداء حملها �إىل املحال له �أداء حقيقيا �أو حكميا .
الكتـــاب الثالث
احلقوق العينية الأ�صلية
الــبــــــــــــــــــــــــــــــاب الأول
حــــــــــــــــــــــــــق امللكيــــــــــــة
الف�صـــــــــل الأول
حق امللكية بوجه عام
الفـــــــــــــــــــــــــــرع الأول
نطاق احلق وو�ســــائل حمايته
املـــادة () 798
حق امللكية هو �سلطة املالك فـي �أن ي�ستعمل ال�شيء اململوك له و�أن ي�ستغله و�أن يت�صرف فيه
بجميع الت�صرفات اجلائزة �شرعا .
املـــادة ( ) 799
 - 1مالك ال�شيء ميلك كل ما يعد من عنا�صره اجلوهرية بحيث ال ميكن ف�صله عنه دون
�أن يهلك �أو يتلف �أو يتغري .
 - 2كــل من ملك �أر�ضــا  ،ملك ما فوقهــا وما حتتهــا �إىل احلــد املفيد فـي التمتــع بهــا عل ــوا
وعمقا � ،إال �إذا ن�ص القانون �أو ق�ضى االتفاق بغري ذلك .
املـــادة ( ) 800
 - 1ال يحرم �أحد من ملكه �إال ب�سبب �شرعي .
 - 2ال ينزع ملك �أحد �إال للمنفعة العامة  ،وفـي مقابل تعوي�ض عادل وفقا ملا يقـرره القانون .
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الفـرع الثانــي
القيود التي ترد على حق امللكية
املـــادة () 801
على املالك �أن يراعي فـي ا�ستعمــال ملكــه ما تق�ضي به القوانيــن والنظم من قيود مقررة
للم�صلحة العامة �أو اخلا�صة .
املـــادة () 802
�إذا تعلق حق الغري بامللك  ،فلي�س للمالك �أن يت�صرف فيه ت�صرفا �ضارا �إال ب�إذن �صاحب
احلق .
املـــادة ( ) 803
� - 1إذا �أح ــدث املالـ ــك فـي ا�ستعمال ــه مللك ــه �ضـررا لغيـره كان للم�ضرور �أن يطلــب �إزالة ال�ضرر
مع حقه فـي التعوي�ض �إن كان له مقت�ضى .
 - 2ال يحول الرتخي�ص الإداري ال�صادر للمالك دون ا�ستعمال امل�ضرور حلقه فـي طلب الإزالة
�أو التعوي�ض .
املـــادة () 804
�إذا ك ــان ألح ــد ملك يت�ص ــرف فيــه ت�صرفــا م�شروعـ ــا ف�أحـ ــدث غريه بجواره بن ــاء ت�ضــرر
من الو�ضع القديــم فليــ�س للمحــدث �أن يدع ــي الت�ضــرر من ذلك وعليــه �أن يدف ــع ال�ض ــرر
عن نف�سه .
املـــادة ( ) 805
 - 1لي�س للمالك �أن ي�شرتط فـي ت�صرفه عقدا كان �أو و�صية �شروطا تقيد حقوق املت�صرف
�إليه �إال �إذا كانت هذه ال�شروط ملدة حمددة ومعقولة وق�صد بها حماية م�صلحة م�شروعة
للمت�صرف �أو املت�صرف �إليه �أو الغري .
 - 2يقع باطال كل �شرط مينع املت�صرف �إليه من الت�صرف ما مل تتوافر فيه �أحكام الفقرة
ال�سابقة .
املـــادة () 806
�إذا كــان �شــرط املنــع مــن الت�صــرف �صحيحا وفقــا لأحكــام املـادة ال�سابقــة وت�صرف امل�شرتط
عليه مبا يخالف ال�شرط  ،كان لكل من امل�شرتط ومن تقرر ال�شرط مل�صلحته �إبطال
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الت�صرف املخالف  ،ومع ذلك ي�صح الت�صرف املخالف �إذا �أقره امل�شرتط  ،وذلك ما مل يكن
ال�شرط قد تقرر مل�صلحة الغري  ،فيجب كذلك �أن يقره هذا الغري .
املـــادة ( ) 807
 - 1ال يحتج بال�شرط املانع �أو املقيد للت�صرف على الغري �إال �إذا كان على علم به وقت الت�صرف
�أو كان فـي مقدوره �أن يعلم به .
� - 2إذا كان ال�شيء عقارا ومت �إعالن الت�صرف الذي ورد به ال�شرط اعترب الغري عاملا بال�شرط
من وقت الإعالن .
الفرع الثالث
امللكيـــة ال�شائعة
� - 1أحــــــكام عامـة
املـــادة () 808
مع مراع ــاة �أحكـ ــام احل�صــ�ص الإرثيــة لكــل وارث �إذا متلــك اثنــان �أو �أكث ـ ــر �شيئ ـ ــا ب�سبـ ــب
من �أ�سباب التملك دون �أن تفرز ح�صة كل منهم فيه فهم �شركاء على ال�شيوع  ،وحت�سب
ح�ص�ص كل منهم مت�ساوية �إذا مل يقم الدليل على غري ذلك .
املـــادة ( ) 809
 - 1لكل واحد من ال�شركاء فـي امللك �أن يت�صرف فـي ح�صته كيف �شاء دون �إذن من باقي
�شركائه ب�شرط �أال يلحق �ضررا بحقوق ال�شركاء .
� - 2إذا كان الت�صرف من�صبا على جزء مفرز من املال ال�شائع ومل يقع هذا اجلزء عند الق�سمة
فـي ن�صي ــب املت�ص ــرف انتق ــل حق املت�صرف �إليه من وقت الت�صــرف �إىل اجلـ ــزء ال ــذي �آل
�إىل املت�صرف بطريق الق�سمة  ،و�إذا كان املت�صرف �إليه يجهل �أن املت�صرف ال ميلك العني
املت�صرف فيها مفرزة حني العقد فله احلق فـي �إبطال الت�صرف �أي�ضا .
املـــادة () 810
لل�شريك على ال�شيوع بيع ح�صته بال �إذن من ال�شريك الآخر �إال فـي �صورة اخللط واالختالط
ف�إنه ال يجوز البيع بغري �إذن �شريكه ولي�س له �أن يت�صرف فـي ح�صته ت�صرفا م�ضرا بدون
�إذن �شريكه .
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املـــادة ( ) 811
 - 1تكون �إدارة املــال ال�شائع من حق ال�شركــاء جمتمعني ما مل يتفق على غري ذلك .
� - 2إذا توىل �أحد ال�شركاء الإدارة دون اعرتا�ض من الباقني عد وكيال عنهم .
املـــادة ( ) 812
	- 1لأغلبية ال�شركاء  ،على �أ�سا�س قيمة احل�ص�ص � ،أن تقوم ب�أعمال الإدارة املعتادة ولها
�أن تعني من ال�شركاء �أو من غريهم مديرا يقوم بهذه الأعمال ولها �أن ت�ضع نظاما
للإدارة .
 - 2ي�س ــري ما تتخ ــذه الأغلبي ــة عل ــى جمي ــع ال�شرك ــاء وخلفائهــم �س ــواء كان اخلل ــف عام ــا
�أو خا�صا .
املـــادة () 813
�إذا لـ ــم تتوفــر الأغلبي ــة املن�ص ــو�ص عليهــا فـي امل ــادة ال�سابقـ ــة فللمحكم ــة بنـ ــاء علــى طلــب
�أي �شريك �أن تتخذ من التدابري ما تقت�ضيه ال�ضرورة �أو امل�صلحة  ،ولها �أن تعني عند
احلاجة من يدير املال ال�شائع .
املـــادة ( ) 814
 - 1لل�شركاء الذيــن ميــلكـون على الأقــل ث ــالثـة �أرب ــاع املــال ال�شائ ــع �أن يقرروا فـي �سبيل
حت�سني االنتفاع بهذا املال من التغيريات الأ�سا�سية والتعديل فـي الغر�ض الذي �أعد
له ما يخرج عن حدود الإدارة املعتادة على �أن يبلغوا قراراتهم �إىل باقي ال�شركاء  ،وملن
خالف من ه�ؤالء حق الرجوع �إىل املحكمة خالل �شهرين من تاريخ التبليغ .
 - 2للمحكمة عند الرجوع �إليها �إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية �أن تقرر مع هذا ما
تراه منا�سبا من التدابري ولها بوجه خا�ص �أن تقرر �إعطاء املخالف من ال�شركاء كفالة
ت�ضمن الوفاء مبا قد ي�ستحق من التعوي�ضات .
املـــادة () 815
لكــل �شري ــك فـي ال�شيــوع احلــق فـي �أن يتخذ من الو�سائل ما يحفظ املال امل�شرتك ولو كان
ذلك بغري موافقة باقي ال�شركاء .
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املـــادة () 816
نفقـ ــات �إدارة املـ ـ ــال ال�شائــع وحفظ ــه وال�ضرائ ــب املفرو�ضــة علي ـ ــه و�سائر التكاليف الناجتة
عن ال�شيوع �أو املقررة على املال يتحملها جميع ال�شركاء كل بقدر ح�صته .
 - 2ق�سمة املال ال�شائع
املـــادة () 817
الق�سمــة �إفراز وتعييــن احل�صــة ال�شائعــة وقــد تت ــم بالرتا�ضــي �أو بحك ــم املحكمة .
املـــادة () 818
يجب �أن يكون املق�سوم عينا قابلة للق�سمة مملوكة لل�شركاء عند �إجرائها .
املـــادة () 819
مع مراعاة �أحكام القوانني اخلا�صة  ،يجوز ملن يريد اخلروج من ال�شيوع ومل يتفق مع
باقي �شركائه على ذلك �أن يطلب الق�سمة الق�ضائية .
املـــادة () 820
ال يجوز �إجراء الق�سمة باالتفاق �إذا كان �أحد ال�شركاء غري كامل الأهلية ما مل يكن له ويل
وكذلك �إذا كان �أحدهم غائبا �أو مفقودا وثبتت غيبته �أو فقده .
املـــادة ( ) 821
 - 1ي�شتـ ــرط ل�صح ــة الق�سم ــة الق�ضائي ــة �أن تت ــم بطلـ ــب مــن �أح ــد �أ�صحـ ــاب احل�صـ ـ ــ�ص
امل�شرتكة .
 - 2تتم الق�سمة ولو امتنع �أحد ال�شركاء �أو تغيب .
املـــادة () 822
يج ــب �أن يك ــون امل ـ ــال امل�شتـ ــرك قابـ ــال للق�سم ــة بحيــث ال تفــوت املنفعـ ــة املق�صودة منه
بالق�سمة .
املـــادة () 823
�إذا تعذرت الق�سمة عينا �أو كان من �ش�أنها �إحداث �ضرر �أو نق�ص كبري فـي قيمة العني املراد
ق�سمتها جاز لأي من ال�شركاء بيع ح�صته ل�شريك �آخر �أو �أن يطلب من املحكمة بيعها
بالطريقة املبينة فـي القانون .
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املـــادة ( ) 824
 - 1لدائني كل �شريك االعرتا�ض على الق�سمة  -ر�ضائية كانت �أو ق�ضائية  -وذلك ب�إنذار
يبلغ �إىل جميع ال�شركاء �إذا كانت ر�ضائيـة � ،أو بالتدخـل فـي الدعوى �إذا كانت ق�ضائية .
 - 2ال تنفذ الق�سمة فـي حق الدائنني �إذا مل يدخلهم ال�شركاء فـي جميـع الإجراءات .
� - 3إذا متــت الق�سمـة فليــ�س للدائـن الذي مل يتدخل �أن يطعن فيها �إال فـي حالة الغ�ش .
املـــادة () 825
�إذا ظهر ديــن على امليــت بعد تق�سي ــم الرتكــة تنف�ســخ الق�سمـ ـ ــة �إال �إذا �أدى الورثـ ــة الديـ ــن
�أو �أبر�أهم الدائنون منه �أو ترك امليت ماال �آخر غري املق�سوم و�سدد منه الدين .
املـــادة () 826
يعتبــر املتقا�ســم مالكــا على وج ــه اال�ستقــالل لن�صيبــه الذي �آل �إليــه بع ــد الق�سمة .
املـــادة () 827
ال ي�ســوغ الرجــوع عن الق�سمــة بعد متامهــا �إال �أنــه يجــوز جلميع ال�شركاء ف�سخ الق�سمة
و�إقالتها بر�ضائهم و�إعادة املق�سوم م�شرتكا بينهم كما كان .
املـــادة () 828
ت�سـ ــري �أحكـ ــام خيــار ال�شــرط وخيارالر�ؤيـ ــة وخيــار العيــب فـي ق�سمــة الأجنــا�س املختلف ــة
فـي القيميات املتحدة اجلن�س �أما فـي ق�سمة املثليات في�سري فـي �ش�أنها �أحكام خيار العيب
دون خيار ال�شرط والر�ؤية .
املـــادة ( ) 829
 - 1يجوز ملن حلقه غنب فاح�ش فـي ق�سمة الرتا�ضي �أن يطلب من املحكمة ف�سخ الق�سمة
و�إعادتها عادلة .
 - 2تكون العربة فـي تقدير الغنب بقيمة املق�سـوم وقت الق�سمة .
املـــادة () 830
ال ت�سمع دعوى الف�سخ و�إعادة الق�سمة �إذا مل ترفع خالل �سنة من تاريخ الق�سمة .
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املـــادة () 831
تبطل الق�سمة �إذا ا�ستحق املق�سوم كله �أو جزء �شائع منه ويتعني حينئذ �إعادة الق�سمة فيما
بقي منه .
املـــادة () 832
ق�سمة الف�ضويل موقوفة على �إجازة ال�شركاء فـي املال املق�سوم �صراحـة �أو داللة .
 - 3ق�سمــــــة املهايـــــ�أة
املـــادة () 833
املهاي�أة ق�سمة املنافع  ،وقد تكون زمانية �أو مكانية  ،ففـي الأوىل يتناوب ال�شركاء فـي االنتفاع
بجميع املال امل�شرتك مدة تتنا�سب مع ح�صة كل منهم وفـي الثانية ينتفع كل منهم بجزء
معني من العني امل�شرتكة .
املـــادة ( ) 834
 - 1يج ــب حتدي ــد املــدة فـي املهايـ ـ�أة الزماني ــة وال يل ــزم ذلــك فـي املهايـ ـ ـ�أة املكانية .
 - 2يتفق ال�شركاء على مدة املهاي�أة و�إذا مل يتفقوا فللمحكمة �أن حتدد املدة التي تراها
منا�سبة ح�سب طبيعة النزاع واملال امل�شرتك وجترى القرعة لتحديد البدء فـي املهاي�أة
زمانا  ،وتعيني املحل فـي املهاي�أة مكانا .
املـــادة () 835
تخ�ضع املهاي�أة من حيث �أهلية املتقا�سمني وحقوقهم والتزاماتهم لأحكام عقد الإيجار �إذا
مل تتعار�ض مع طبيعة املهاي�أة .
املـــادة ( ) 836
 - 1لل�شرك ــاء �أن يتفق ــوا فـي �أثنــاء �إجــراءات الق�سمــة النهائيــة على �أن يق�س ــم املـ ــال ال�شائــع
مهاي�أة بينهم حتى تتم الق�سمة النهائية .
� - 2إذا تعذر اتفاق ال�شركاء على ق�سمة املهاي�أة جاز للمحكمة بناء على طلب �أحد ال�شركاء
�أن ت�أمر بها .
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املـــادة ( ) 837
� - 1إذا طل ــب الق�سـم ــة �أحــد ال�شركــاء فـي املـ ــال امل�شتــرك الـقاب ــل للق�سمــة وطلب الآخرون
املهاي�أة تقبل دعوى الق�سمة .
� - 2إذا طلـ ــب �أحدهم املهاي ـ ـ�أة دون �أن يطل ـ ــب �أيه ــم الق�سمـ ــة وامتن ــع الآخ ــرون يجبـ ـ ــرون
على املهاي�أة .
الخ ــرون
� - 3إذا طلــب �أحدهم املهايـ ـ�أة فـي العــني امل�شرتك ــة التــي ال تقبـل الق�سمــة وامتنــع آ
يجربون على املهاي�أة .
املـــادة () 838
ال تبطل املهايـ ـ�أة مبوت �أحــد �أ�صحــاب احل�ص�ص � ،أو مبوتهــم جميعــا ويحـل ورثــة مــن مـ ــات
حمله .
املـــادة () 839
لي�س لل�شركاء فـي مال �شائع �أن يطلبوا ق�سمته �إذا تبني من الغر�ض الذي خ�ص�ص له هذا
املال �أنه يجب �أن يكون دائما على ال�شيوع .
 - 4ملكية الطبقات وال�شقق
املـــادة () 840
�إذا تــعدد مــالك طبقــات البنــاء �أو �شقــقه املختلفــة ف�إنهم يعــدون �شركاء فـي ملكية الأر�ض
وملكية �أجزاء البناء املعدة لال�ستعمال امل�شرتك بني اجلميع �أو �أي جزء �آخر ت�سجل بهذا
الو�صف �أو تقت�ضي طبيعة البناء �أن يكون م�شرتكا فيه وت�شمل بوجه خا�ص ما ي�أتي :
	- 1الأ�سا�سات واجلدران الرئي�سية .
	- 2اجلدران الفا�صلة امل�شرتكة  ،واجلدران املعدة للمداخل  ،وحلمل ال�سقف .
 - 3جماري التهوية للمنافع .
 - 4ركائز ال�سقوف والقناطر واملداخل والأفنية والأ�سطح وال�سالمل و�أقفا�صها واملمرات
والدهاليز وقواعد الأر�ضيات وامل�صاعد وغرف البوابني .
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� - 5أجهزة التدفئة والتربيد و�سـائر �أنـواع الأنابيب واملزاريب واملجاري والرتكيبات
والتمديدات امل�شرتكة كتجهيزات الإنارة واملياه وملحقاتها  ،وكل ما يكون تابعا
للبناء � ،إال ما كان منها داخل الطبقة �أو ال�شقة .
كل ذلك ما مل يوجد فـي �سندات امللك �أو قانون خا�ص ما يخالفه .
املـــادة () 841
الأجزاء امل�شرتكة من املبنى املن�صو�ص عليها فـي املــادة ال�سابقــة ال تقبــل الق�سمة  ،ويكون
ن�صيب كل مالك فيها بن�سبة ن�صيبه فـي املبنى  ،ولي�س لأي مالك �أن يت�صرف فـي ن�صيبه
م�ستقال عن اجلزء الذي ميلك .
املـــادة () 842
احلوائــط امل�شرتكــة بيــن �شقتيــن تكــون ملكيتهــا م�شرتكــة بني �أ�صحــاب هاتـ ــني ال�شقت ــني
�إذا مل تكن فـي عداد الق�سم امل�شرتك .
املـــادة () 843
احلائط الذي يكون وقت �إن�شائـه فا�صــال بيــن بناءيــن يــعد م�شرتكــا حتى مفرقهما ما مل
يقم دليل على غري ذلك .
املـــادة () 844
لكل مالك �أن ينتفع بالأجزاء امل�شرتكة فيما �أعدت له على �أال يحول ذلك دون ا�ستعمال
باقي ال�شركاء حلقوقهم .
املـــادة ( ) 845
 - 1على كــل مالـ ــك �أن ي�ش ـتــرك فـي تكالي ـ ــف حفـ ــظ الأجـ ــزاء امل�شرتك ــة و�صيانتها و�إدارتها
ويكون ن�صيبه فـي التكاليف بن�سبة قيمة ما ميلك فـي العقار .
 - 2ال يحق للمالك �أن يتخلى عن ن�صيبه فـي الأجزاء امل�شرتكة للتخل�ص من اال�شرتاك
فـي التكاليف .
املـــادة () 846
ال يجــوز لأي مال ــك �إحــداث تعديــل فـي الأج ــزاء امل�شرتكــة بغيــر موافــقة جميــع املـ ــالك
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حتى عند جتديد البناء �إال �إذا كان التعديل الذي يقوم به من �ش�أنه �أن يعود بالنفع على
تلك الأجزاء ودون �أن يغري من تخ�صي�صها �أو يلحق ال�ضرر باملالك الآخرين .
املـــادة () 847
على �صاحب ال�سفل �أن يقوم بالأعمال والرتميمات الالزمة ملنع �سقوط العلو و�إذا امتنع
عن القيام بهذه الرتميمات فللمحكمة بناء على طلب املت�ضرر �أن ت�أمر ب�إجراء الرتميمات
الالزمة وللمت�ضرر الرجوع على �صاحب ال�سفل مبا ي�صيبه من النفقات .
املـــادة ( ) 848
� - 1إذا انهــدم البنــاء وجــب على �صاحــب ال�سفـ ــل �أن يعيــد بنــاء �سفل ــه كما كان �سابقا  ،ف�إذا
امتنع وعمره �صاحب العلو ب�إذنه �أو ب�إذن املحكمة فله الرجوع بح�صة �صاحب ال�سفل
مما انفق .
� - 2إذا امتنع �صاحب ال�سفل وعمره �صاحب العلو بدون �إذن املحكمة �أو �إذن �صاحب ال�سفل
فله �أن يرجع على �صاحب ال�سفل بن�صيبه من قيمة البناء وقت التعمري .
� - 3إذا عمر �صاحب العلو ال�سفل  ،بدون مراجعة �صاحب ال�سفل وثبوت امتناعه فيعترب
�صاحب العلو متربعا ولي�س له الرجوع ب�شيء على �صاحب ال�سفل .
 - 4يجــوز ل�صاحب العلو فـي احلالتيــن املن�صــو�ص عليهمــا فـي البنديــن ( ) 2 ، 1من هذه
املادة �أن مينع �صاحب ال�سفل من الت�صرف واالنتفاع حتى يوفيه حقه  ،ويجوز له �أي�ضا
�أن ي�ؤجره ب�إذن من املحكمة وي�ستخل�ص حقه من �أجرته .
املـــادة () 849
ال يجوز ل�صاح ــب العل ــو �أن يزيــد فـي ارتفاع البناء بحيــث ي�ضر �صاحــب ال�سفل .
 - 5جمعية مالك الطبقات وال�شقق
املـــادة ( ) 850
 - 1حيثما وجدت ملكية م�شرتكــة لعقــار مق�سم �إىل طبقــات �أو �شقــق جاز للمالك �أن يكونوا
جمعية فيما بينهم لإدارته و�ضمان ح�سن االنتفاع به .
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 - 2يجوز �أن يكون الغر�ض من تكوين اجلمعية بناء العقارات �أو �شراءها لتوزيع ملكية
�أجزائها على �أع�ضائها .
 - 3تخ�ضع اجلمعية فـي ت�أليفهـا ونظامهــا و�إدارتها و�صالحيتهــا وما يتعلـق بها ألحـكام
القوانني اخلا�صة بذلك .
الف�صل الثانــي
�أ�سباب ك�سب امللكية
الفــــــــــــــــــــــــــرع الأول
�إحــــــــــــراز املــــبـــــــــــاحات
 - 1املنقــــــــــــــــــــول
املـــادة () 851
من �أحرز منقوال مباحا ال مالك له بنية متلكه ملكه .
املـــادة () 852
ي�صبح املنقول بغري مالك �إذا تركه مالكه بق�صد التخلي عن ملكيته .
املـــادة () 853
تنظم القوانني اخلا�صة الأمور املتعلقة بالكنوز واملعادن واحلق فـي �صيد الرب والبحر
واللقطة والأ�شياء الأثرية .
 - 2العقار
املـــادة ( ) 854
 - 1الأر�ض املوات التي ال مالك لها تكون ملكا للدولة .
 - 2ال يجوز متلك هذه الأر�ض �أو و�ضع اليد عليها بغري �إذن من ال�سلطة املخت�صة وفقا
للقوانني .
املـــادة ( ) 855
 - 1من �أحيا �أو عمر �أر�ضا من الأرا�ضي املوات ب�إذن ال�سلطة املخت�صة كان مالكا لها .
 - 2لل�سلطة املخت�صة �أن ت�أذن ب�إحياء الأر�ض على �أن ينتفع بها فقط دون متلكها .
-452-

املـــادة ( ) 856
 - 1حتجري الأر�ض املوات ال يعترب �إحياء لها .
 - 2من قام بتحجري �أر�ض ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات كان �أحق بها �إذا قام ب�إحيائها خالل
تلك املدة ب�إذن من ال�سلطة املخت�صة و�إال جاز �إعطا�ؤها لغريه ب�شـرط �أن يحييها .
املـــادة () 857
من حفر بئرا تامة فـي �أر�ض موات ب�إذن من ال�سلطة املخت�صة فهي ملكه .
الفرع الثانــي
ك�سب امللكية باخللفية
�أوال  :ال�ضمان
املـــادة () 858
امل�ضمونات متلك بال�ضمان ملكا م�ستندا �إىل وقت �سببه ب�شرط �أن يكون املحل قابال لثبوت
امللك فيه ابتداء .
ثانيا :املرياث
� - 1أحكام عامة
املـــادة () 859
ميلك الوارث بطريــق امليــراث العقــارات واملنقــوالت واحلقــوق املوج ــودة بالرتكة  ،وذلك
وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية والقوانني ال�صادرة تطبيقا لها .
� - 2أحكام الرتكة
أ�  -تعيني و�صي الرتكة
املـــادة () 860
�إذا مل يعني املورث و�صيا لرتكته جاز لأحد �أ�صحاب ال�ش�أن �أن يطلب من املحكمة تعيني
و�صي يجمع الورثة على اختياره من بينهم �أو من غريهم ف�إذا مل يجمع الورثة على اختيار
�أحد تولت املحكمة اختياره بعد �سماع �أقوالهم .
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املـــادة () 861
�إذا عني املــورث و�صيــا للرتكــة وجــب على املحكمــة بنــاء على طلــب �أحـد �أ�صحاب ال�ش�أن
تثبيت هذا التعيني .
املـــادة ( ) 862
 - 1مل ــن عي ــن و�صيــا للرتكــة �أن يتنحــى عن مهمتــه وذلــك طبقــا لأحكـ ـ ــام الوكالة .
 - 2للمحكمة بناء على طلب �أحد ذوي ال�ش�أن �أو دون طلب  ،عزل الو�صي وتعيني غريه متى
ثبت ما يربره .
املـــادة ( ) 863
 - 1علــى املحكم ــة �أن تقي ــد فـي �سج ــل خ ــا�ص الأوامـ ـ ــر ال�ص ــادرة بتعيني �أو�صي ــاء الرتكـ ــة
�أو تثبيتهم �إذا عينهم املورث �أو بعزلهم �أو تنحيهم .
 - 2يكون لهذا القيد �أثره بالن�سبة ملن يتعامل من الغري مع الورثة ب�ش�أن عقارات الرتكة .
املـــادة () 864
يت�سلم و�صي الرتكة �أموالها بعد تعيينه ويقوم بت�صفيتها برقابة املحكمة وله �أن يطلب
�أجرا ملهمته تقدره املحكمة  ،وتتحمل الرتكة نفقات الت�صفية .
املـــادة () 865
على املحكم ــة �أن تتخــذ عنــد االقت�ضــاء جميع ما يلــزم للمحافظ ــة على الرتكة ولها �أن
ت�أمر ب�إيداع النقود والأوراق املالية والأ�شياء ذات القيمة خزينة املحكمة الكائن فـي دائرتها
�أموال الرتكة حتى تتم الت�صفية .
املـــادة () 866
على و�صي الرتكة :
� - 1أن ي�صرف من مال الرتكة نفقات جتهيز امليت .
	- 2ا�ست�ص ــدار �أمــر من املحكمــة ب�صــرف نفقــة كافي ــة �إىل ال ــوارث املحت ــاج على �أال تتجــاوز
مقدار ما ي�صيبه من الرتكة حتى تنتهي الت�صفية على �أن تخ�صم النفقة من ن�صيبه
فـي الرتكة وتف�صل املحكمة فـي كل نزاع يتعلق بهذا اخل�صو�ص .
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املـــادة ( ) 867
 - 1ال يجوز للدائنني من وقت تعيني و�صي الرتكة �أن يتخذوا �أي �إجراء على الرتكة وال
اال�ستمرار فـي �أي �إجراء اتخذوه �إال فـي مواجهة و�صي الرتكة .
 - 2تقف جميع الإجراءات التي اتخذت �ضد املورث حتى تتم ت�سوية جميع ديون الرتكة
متى طلب �أحد ذوي ال�ش�أن ذلك .
املـــادة () 868
ال يجوز للوارث قبل �أن يت�سلم حجة ببيان ن�صيبه فـي �صافـي الرتكة �أن يت�صرف فـي مال
الرتكة وال يجوز له �أن ي�ست�أدي ما للرتكة من ديون �أو �أن يجعل دينا عليه ق�صا�صا بدين
عليها .
املـــادة ( ) 869
 - 1على و�صي الرتكة �أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على �أموالها و�أن يقوم مبا
يلزم من �أعمال الإدارة و�أن ينوب عن الرتكة فـي الدعاوى و�أن ي�ستوفـي ما لها من ديون .
 - 2ويكون و�صي الرتكة م�س�ؤوال م�س�ؤولية الوكيل امل�أجور ولو �إذا مل يكن م�أجورا وللمحكمة
�أن تطالبه بتقدمي ح�ساب عن �إدارته فـي مواعيد حمددة .
املـــادة ( ) 870
 - 1عل ـ ــى و�صــي الرتكـ ـ ــة �أن يوج ـ ــه لدائني ــها ومدينيهــا دعـ ـ ــوة بتقديــم بيـ ــان مب ـ ــا لهـ ــم
من حقوق وما عليهم من ديون خالل �شهر من تاريخ ن�شر هذا التكليف .
 - 2يجب �أن يل�صق التكليف على لوحة املحكمة الكائن فـي دائرتها �آخر موطن للمورث
واملحكمة التي تقع فـي دائرتها �أعيان الرتكة و�أن ين�شر فـي �إحدى ال�صحف اليومية .
املـــادة () 871
على و�صي الرتكة �أن يودع املحكمة التي �صدر منها قرار تعيينه �أو تثبيته خالل ثالثة
�أ�شهر من تاريخ التعيني �أو التثبيت بيانا مبا للرتكة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال
وعليه �إخطار ذوي ال�ش�أن بهذا الإيداع بكتاب م�سجل  ،وله �أن يطلب من املحكمة مد هذا
امليعاد �إذا وجد ما يربر ذلك .
-455-

املـــادة () 872
لو�صي الرتكة �أن ي�ستعني فـي تقدير �أموال الرتكة وجردها بخبري و�أن يثبت ما تك�شف
عن ــه �أوراق املـ ــورث وم ــا ي�صــل �إىل علم ــه عنهــا وعلــى الورثــة �أن يبلغ ــوه بك ــل م ــا يعرفونـ ــه
من ديون الرتكة وحقوقها .
املـــادة () 873
يعاقــب بعقوبــة �إ�ســاءة الأمان ــة كل من ا�ستولــى غ�شــا على �شيء من مال الرتكة ولو كان
وارثا .
املـــادة () 874
ك ــل منازع ــة فـي �صحـ ــة اجلـ ــرد ترفـع بدعوى �أمـام املحكمة املخت�صة خ ــالل ثالثــني يوم ــا
من تاريخ �إيداع البيان امل�شار �إليه فـي املادة ( )871من هذا القانون .
ب  -ت�سوية ديون الرتكة
املـــادة ( ) 875
 - 1بعد انق�ضاء امليعاد املحدد للمنازعـة فـي بيان و�صي الرتكــة يقــوم بعد ا�ستئذان املحكمة
بوفاء الديون التي مل يقم فـي �ش�أنها نزاع .
� - 2أما الديون املتنازع فيها فت�سوى بعد الف�صل فـي �صحتها نهائيا .
املـــادة () 876
على و�صي الرتكــة فـي حالــة �إع�ســار الرتك ــة �أو احتمال �إع�سـارها �أن يقف ت�سوية �أي دين
ولو مل يقم فـي �ش�أنه نزاع حتى يف�صل نهائيا فـي جميع املنازعات املتعلقة بديون الرتكة .
املـــادة ( ) 877
 - 1يقــوم و�صي الرتك ــة بوفــاء ديونهــا مما يح�صله من حقوقها وما ت�شتمــل عليه من نقود
ومن ثمن ما فيها من منقول ف�إن مل يف فمن ثمن ما فيها من عقار .
 - 2تباع منقوالت الرتكة وعقاراتها باملزاد وطبقا للإجراءات واملواعيد املن�صو�ص عليها
فـي البي ــوع اجلربي ــة من قان ــون الإج ــراءات املدني ــة والتجاريــة �إال �إذا اتف ــق الورث ـ ــة
على طريقة �أخرى .
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� - 3إذا كانت الرتكة مع�سرة ف�إنه يجب موافقة جميع الدائنني  ،وللورثة فـي جميع الأحوال
حق دخول املزاد .
املـــادة () 878
للمحكــمة بنـاء على طلــب جميع الورثـ ــة �أن حتــكم بحلول الديــن امل�ؤجــل وبتعيني املبلغ
الذي ي�ستحقه الدائن .
املـــادة () 879
يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون امل�ؤجلة �أن يدفع القدر الذي اخت�ص به قبل حلول
الأجل .
املـــادة () 880
ال يجوز للدائنيــن الذيــن مل ي�ستوفــوا حقوقهـ ــم لع ـ ــدم ثبوته ــا فـي البيـ ــان امل�ش ـ ــار �إلي ـ ــه
فـي املادة ( )871من هذا القان ــون ومل تك ــن له ــم ت�أميــنات على �أم ــوال الرتكــة �أن يرجع ــوا
على الورثة �إال فـي حدود ما عاد عليهم من الرتكة .
املـــادة () 881
يتوىل و�صي الرتكة بعد ت�سوية ديونها تنفيذ و�صايا املورث وغريها من التكاليف .
ج  -ت�سليم �أموال الرتكة وق�سمتها
املـــادة () 882
بعد تنفيــذ التزامــات الرتكـ ــة ي ـ�ؤول ما بقي من �أموالها �إىل الورثة كل بح�سب ن�صيبه
ال�شرعي .
املـــادة ( ) 883
 - 1ي�سـلم و�صي الرتكة �إىل الورثة ما �آل �إليهم من �أموالها .
 - 2يجوز للورثة مبجرد انق�ضاء امليعاد املحدد للمنازعات املتعلقة بجرد الرتكة املطالبة
بت�سلم الأ�شياء والنقود التي ال ت�ستلزمها الت�صفية �أو بع�ضها وذلك ب�صفة م�ؤقتة مقابل
تقدمي كفالة �أو بدونها .
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املـــادة () 884
بناء على طلب �أحد الورثة �أو ذي امل�صلحة ت�صدر املحكمة حجة بح�صر الورثة وبيان ن�صيب
كل منهم فـي �إرثه ال�شرعي وحقه االنتقايل .
املـــادة () 885
لكل وارث �أن يطلب من و�صي الرتكة �أن ي�سلمه ن�صيبه فـي الإرث مفرزا �إال �إذا كان هذا
الوارث ملزما بالبقاء فـي ال�شيوع بناء على اتفاق �أو ن�ص فـي القانون .
املـــادة ( ) 886
� - 1إذا كان طلب الق�سمة مقبوال يقوم و�صي الرتكة ب�إجراء الق�سمة على �أال ت�صبح هذه
الق�سمة نهائية �إال بعد موافقة جميع الورثة .
 - 2على و�صي الرتكة �إذا مل ينعقد �إجماعهم على الق�سمة �أن يطلب من املحكمة �إجراءها
وفقا لأحكام القانون وتخ�صم نفقات دعوى الق�سمة من �أن�صباء الورثة .
املـــادة () 887
ت�سري على ق�سمة الرتكة القواعد املقررة فـي الق�سمة كما ت�سري عليها الأحكام الآتية :
� - 1إذا ك ــان بني �أمــوال الرتكــة ما ي�ستغــل زراعيـا �أو �صناعيــا �أو جتاريا ويعترب وحدة
اقت�صادية قائمة بذاتها ومل يتفق الورثة على ا�ستمرار العمل فيها ومل يتعلق
بها حق الغري وجب تخ�صي�صه بكامله ملن يطلبه من الورثة �إذا كان �أقدرهم على
اال�ضطالع به ب�شرط حتديد قيمته وخ�صمها من ن�صيبه فـي الرتكة ف�إذا ت�ساوت
قدرة الورثة على اال�ضطالع به خ�ص�ص ملن يعطي من بينهم �أعلى قيمة بحيث ال
تقل عن ثمـن املثـل .
� - 2إذا اخت�ص �أحد الورثة عند ق�سمة الرتكة بدين لها ف�إن باقي الورثة ي�ضمنون له
الدين �إذا �أفل�س املدين �أو �أع�سر بعد الق�سمة �إال �إذا اتفق على غري ذلك .
ثالثـا  :الو�صية
املـــادة ( ) 888
	- 1الو�صية ت�صرف فـي الرتكة م�ضاف �إىل ما بعد املوت .
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 - 2ميلك املو�صى له بطريق الو�صية املال املو�صى به وذلك وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية
والقوانني ال�صادرة تطبيقا لها .
املـــادة () 889
ال ت�سمع عند الإنكار دعوى الو�صية �أو الرجوع عنها بعد وفاة املو�صي �إال �إذا وجدت �أوراق
ر�سمية حمررة بخط املتوفى وعليها �إم�ضا�ؤه �أو كانت ورقة الو�صية �أو الرجوع عنها م�صدقا
على توقيع املو�صي عليها .
الفرع الثالث
انتقال امللكية بني الأحياء
�أوال :االت�صال بالعقار
املـــادة () 890
الطمي الذي ت�أتي به الأودية وال�سيول �إىل �أر�ض �أحد يكون ملكا له .
املـــادة () 891
اجل ــزر الكبرية وال�صغي ــرة التي تتكــون ب�صورة طبيعي ــة فـي جماري املياه والبح ــار تعتب ــر
من �أمالك الدولة .
املـــادة () 892
الأرا�ضي التي ينك�شف عنها البحر �أو البحريات �أو الغدران �أو امل�ستنقعات التي ال مالك لها
تكون ملكا للدولة .
املـــادة () 893
ك ــل ما فـ ــوق الأر�ض �أو حتته ــا من من�شـ ـ�آت �أو غــرا�س يعترب مــن عمــل مالك الأر�ض �أقامــه
على نفقته  ،ويكون ملكا له ما مل يقم دليل على خالفه .
املـــادة () 894
�إذا بنى مالك الأر�ض على �أر�ضــه مبواد مملوكــة لغريه �أو بذرها بحبوب غريه بدون �إذنه
ف�إن كانت املواد �أو البذور قائمة وطلب �صاحبها ا�سرتدادها وجب على �صاحب الأر�ض
�إعادته ــا �إلي ــه  ،و�أم ــا �إن كان ــت هالك ــة �أو م�ستهلك ــة فيجب عليه دفع قيمتهــا ل�صاحبه ــا ،
وفـي كلتا احلالتني على �صاحب الأر�ض �أن يدفع تعوي�ضا �إن كان له وجه .
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املـــادة () 895
�إذا �أحدث �شخ�ص بنـاء �أو غرا�سا �أو من�شـ�آت �أخرى مبــواد من عنـده على �أر�ض يعلم �أنها
مملوكة لغريه دون ر�ضاء �صاحبها كان لهذا �أن يطلب قلع املحدثات على نفقة من �أحدثها
ف�إذا كان القلع م�ضرا بالأر�ض فل�صاحب الأر�ض �أن يتملك املحدثات بقيمتها م�ستحقة
القلـع .
املـــادة () 896
�إذا �أحدث �شخ�ص بناء �أو غرا�سا �أو من�ش ـ�آت �أخرى مبواد مــن عنــده على �أر�ض مملوكة لغريه
بزعم �سبب �شرعي ف�إن كانت قيمة املحدثات قائمة �أكرث من قيمة الأر�ض كان للمحدث �أن
يتملك الأر�ض بثمن مثلها  ،و�إذا كانت قيمة الأر�ض ال تقل عن قيمة املحدثات كان ل�صاحب
الأر�ض �أن يتملك املحدثات بقيمتها قائمة .
املـــادة () 897
�إذا �أحــدث �شخــ�ص من�ش ـ�آت مبــواد من عنده على �أر�ض غيــره ب�إذنــه ف�إن مل يكن بينهما
اتفاق على م�صري ما �أحدثه فلي�س ل�صاحب الأر�ض �أن يطلب قلع املحدثات  ،ويجب عليه
�إذا مل يطلب �صاحب املحدثات قلعها �أن ي�ؤدي �إليه قيمتها قائمة .
املـــادة () 898
�إذا �أحـدث �شخــ�ص غرا�ســا �أو من�ش ـ�آت �أخرى مبواد مملوكــة لغريه على �أر�ض مملوكة
ل�شخ�ص ثالث فلي�س ملالك املواد �أن يطلب ا�سرتدادها و�إمنا له �أن يرجع بالتعوي�ض على
املحدث  ،كما يجوز له �أن يرجع على �صاحب الأر�ض مبا ال يزيد عما هو باق له فـي ذمة
املحدث من قيمة تلك املحدثات .
ثانيا  :العقـــــــد
املـــادة () 899
تنتقل امللكية وغريها من احلقوق العينية فـي املنقول والعقار بالعقد متى ا�ستوفـى �أركانه
و�شروطه طبقا لأحكام القانون .
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املـــادة () 900
ال تنتقل ملكية املنقول غري املعني بنوعه �إال ب�إفرازه طبقا للقانون .
املـــادة () 901
ال تنتقل امللكيـة وال احلقوق العينيـ ــة الأخـرى فـي العقــار �ســواء بيـن املتعاقدين �أو فـي حق
الغري �إال بالت�سجيل وفقا لأحكام القوانني اخلا�صة به .
املـــادة () 902
التعهد بنقــل ملكيــة عقار يقت�صر على االلتزام بالتعويــ�ض �إذا �أخل �أحد الطرفني بتعهده
�سواء �أكان التعوي�ض قد ا�شرتط فـي التعهد �أم مل ي�شرتط .
ثالثا :ال�شفعــــــــة
املـــادة () 903
ال�شفعة هي حق متلك املبيع �أو بع�ضه الذي جتري فيه ال�شفعة جربا على امل�شرتي مبا قام
عليه من الثمن والنفقات .
املـــادة () 904
يثبت احلق فـي ال�شفعة :
 - 1لل�شريك فـي نف�س املبيع .
 - 2للخليط فـي حق املبيع .
املـــادة () 905
�إذا اجتمعت �أ�سباب ال�شفعة قدم ال�شريك فـي نف�س املبيع ثم اخلليط فـي حق املبيع .
املـــادة ( ) 906
� - 1إذا اجتمــع ال�شفعــاء من درجــة واحـ ــدة و�شرع ــوا فـي طلبهــا معــا كان ــت ال�شفعة بينهم
على عدد ر�ؤو�سهم .
� - 2إذا اجتمع اخللطاء قدم الأخ�ص على الأعم .
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املـــادة () 907
�إذا ا�شت ــرى �شخــ�ص عينـ ــا جتــوز ال�شفع ــة فيها ثم باعه ــا �إىل �آخـ ــر قب ـ ــل �أخذها بال�شفعة
فلل�شفيع �أخذها بالثمن الذي قام على امل�شرتي الأول  ،وللم�شرتي الثاين �أن ي�سرتد الفرق
من امل�شرتي الأول �إن وجد .
املـــادة ( ) 908
 - 1تثبت ال�شفعة بتمام البيع مع قيام ال�سبب املوجب لها .
 - 2تعترب الهبة ب�شرط العو�ض فـي حكم البيع .
املـــادة () 909
ي�شرتط فـي العقار امل�شفوع به �أن يكون مملوكا لل�شفيع وقت �شراء العقار املبيع .
املـــادة () 910
�إذا ثبتت ال�شفعة فال تبطل مبوت البائع �أو امل�شرتي �أو ال�شفيع .
املـــادة () 911
ال جتوز ال�شفعة فـي احلاالت الآتية :
 - 1فـي الوقف وال له �إال مب�سوغ �شرعي .
 - 2فيما ملك بهبة بال عو�ض م�شروط فيها �أو �صدقة �أو �إرث �أو و�صية .
 - 3فيما جترى ق�سمته من العقارات .
 - 4فـي البيع �إذا مت باملزاد العلني وفقا للقانون .
املـــادة () 912
ال�شفعة ال تقبل التجزئة  ،فلي�س لل�شفيع �أن ي�أخذ بع�ض العقار جربا على امل�شرتي �إال �إذا
تعدد امل�شرتون واحتد البائع فلل�شفيع �أن ي�أخذ ن�صيب بع�ضهم ويرتك الباقي .
املـــادة () 913
ال ت�سمع دعوى ال�شفعة فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا باع الأب لأجنبي ما للولد فيه �شفعة .
� - 2إذا باع الولد لأبيه .
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� - 3إذا باع �أحد الزوجني للآخر .
� - 4إذا نزل ال�شفيع عن حقه فـي ال�شفعة �صراحة �أو داللة بعد وقوع البيع .
املـــادة () 914
عل ــى من يريــد الأخـ ــذ بال�شفعـ ــة �أن يرفــع الدعوى على امل�شت ـ ــري خ ــالل ثالثـ ــني يومـ ــا
من تاريخ علمه بتمام البيع  ،و�إذا �أخرها بدون عذر مقبول �سقط حقه فـي ال�شفعة .
املـــادة () 915
تف�صل املحكمة فـي كل نزاع يتعلق بالثمن احلقيقي للعقار امل�شفوع فيه ولها �أن متهل
ال�شفيع �شهرا لدفع ما تطلب منه دفعه و�إال بطلت �شفعته .
املـــادة () 916
يثبــت امللــك لل�شفي ــع فـي البي ــع بحكـم نهائــي من املحكمة �أو بت�سلمه من امل�شرتي بالرتا�ضي
وذلك مع مراعاة قواعد الت�سجيل .
املـــادة ( ) 917
 - 1متلــك العق ــار امل�شفــوع ق�ضــاء �أو ر�ض ــاء يعتبــر �شــراء جديــدا يثب ـ ــت به خي ــار الر ؤ�ي ــة
والعيب لل�شفيع و�إن تنازل امل�شرتي عنهما .
 - 2لل�شفيع االنتفاع بالأجل املمنوح للم�شرتي فـي دفع الثمن دون ر�ضاء البائع .
�	- 3إذا ا�ستحق العقار للغري بعد �أخذه بال�شفعة فلل�شفيع �أن يرجع بالثمن على من �أداه �إليه
من البائع �أو امل�شرتي .
املـــادة ( ) 918
�	- 1إذا زاد امل�شرتي فـي العقــار امل�شفــوع فيه �شيئا من ماله �أو بنى �أو غر�س فيه �أ�شجارا قبل
دع ــوى ال�شفع ــة فال�شفي ــع خمي ــر بني �أن يرتك ال�شفعة وبني �أن يتملك العقار بثمنه
مع قيمة الزيادة �أو ما �أحدث من البناء �أو الغرا�س .
�	- 2إذا كانت الزيـادة �أو البناء �أو الغرا�س بعد الدعوى فلل�شفيع �أن يرتك ال�شفعة �أو �أن
يطلب الإزالة �إن كان لها حمل �أو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة وما �أحدث مقلوعا .
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املـــادة () 919
لل�شفيع �أن ينق�ض جميع ت�صرفات امل�شرتي حتى ولو وقف العقار امل�شفوع فيه �أو جعله
حمل عبادة .
املـــادة () 920
ال ي�س ــري فـي حـ ــق ال�شفي ــع �أي رهن ت�أميني �أو �أي حق امتياز رتبه امل�شرتي �أو رت ــب �ضده
على العقار امل�شفوع فيه �إذا كان قد مت بعد �إقامة دعوى ال�شفعة  ،وتبقى للدائنني فيما لهم
من حقوق الأولوية فيما �آل �إىل امل�شرتي من ثمن العقار .
رابعا :احليازة
� - 1أحكـــام عامـة
املـــادة ( ) 921
	- 1احليازة �سيطرة فعلية من ال�شخ�ص بنف�سه �أو بوا�سطة غريه على �شيء �أو حق يجوز
التعامل فيه .
 - 2يك�سب غري املميز احليازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
 - 3ال تقوم احليازة على عمل ي�أتيه ال�شخ�ص على �أنه جمرد �إباحة �أو عمل يتحمله الغري
على �سبيل الت�سامح .
املـــادة () 922
�إذا اقرتنت احليــازة ب�إكــراه �أو ح�صلــت خفية �أو ك ــان فيهــا لبــ�س ف ــال يكون له ــا �أثر جت ــاه
من وقــع علي ــه الإكـ ــراه �أو �أخفيــت عن ــه احلـيازة �أو التب ــ�س علي ــه �أمرهــا �إال م ــن الوق ــت
الذي تزول فيه هذه العيوب .
املـــادة ( ) 923
 - 1تعتبــر احليــازة م�ستمــرة من بــدء ظهورهــا با�ستعمــال ال�شيء �أو احلق ا�ستعماال اعتياديا
وب�صورة منتظمة .
 - 2يحق ملن يدعي بالتقادم �أن ي�ستند �إىل حيازة ال�شخ�ص الذي انتقل منه العقار �إليه .
 - 3ال يجوز للم�ست�أجر واملنتفع واملودع لديه وامل�ستعري �أو ورثتهم االدعاء بالتقادم .
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املـــادة () 924
تنتقل احليازة من احلائز �إىل غريه �إذا اتفقا على ذلك وكان فـي ا�ستطاعة من انتقلت �إليه
احليازة �أن ي�سيطر على ال�شيء �أو احلق حمل احليازة ولو مل يتم ت�سليمه .
املـــادة ( ) 925
� - 1إذا تنازع �أ�شخا�ص متعددون على حيازة �شيء �أو حق واحد اعترب ب�صفة م�ؤقتة �أن حائزه
هو من له احليازة املادية �إال �إذا ثبت �أنه قد ح�صل على هذه احليازة بطريقة معيبة .
 - 2تبقى احليازة حمتفظة ب�صفتها التي بد�أت بها وقت ك�سبها ما مل يقـم دليل على غري
ذلك .
املـــادة () 926
يعد ح�سن النية من يحوز ال�شيء وهو يجهل �أنه يعتدي على حق الغري  ،ويفرت�ض ح�سن
النية ما مل يقم الدليل على غري ذلك .
املـــادة ( ) 927
 - 1ال تزول �صفة ح�سن النية لدى احلائز �إال من الوقت الذي ي�صبح فيه عاملا �أن حيازته
اعتداء على حق الغري .
 - 2يزول ح�سن النية من وقت �إعالن احلائز بعيوب حيازته فـي �صحيفة الدعوى .
 - 3يعد �سيئ النية من اغت�صب احليازة من غريه .
املـــادة () 928
تزول احليازة �إذا تخلى احلائز عن �سيطرته الفعلية على ال�شيء �أو احلق �أو فقدها ب�أي
طريقة �أخرى .
املـــادة ( ) 929
 - 1ال تنق�ضي احليازة �إذا حال دون مبا�شرة ال�سيطرة الفعلية على ال�شيء �أو احلق مانع
وقتي .
 - 2ال ت�سمع الدعوى �إذا ا�ستمر هذا املانع �سنة كاملة وكان نا�شئا من حيازة جديدة وقعت
رغم �إرادة احلائز �أو دون علمه .
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 - 3حت�سب ال�سنة من الوقت الذي بد�أت فيه احليازة اجلديدة �إذا كانت ظاهرة ومن وقت
علم احلائز الأول �إذا بد�أت خفية  ،و�إذا وجد مانع جوهري من �إقامة الدعوى حت�سب
ال�سنة من وقت القدرة على �إقامتها .
املـــادة () 930
�إذا �أقام احلائز دعوى ال�سرتداد حيازته فله �أن يطلب منــع املدعى عليه من �إن�شاء بناء �أو
غر�س �أ�شجار فـي العقار املتنازع فيه فـي �أثناء قيام الدعوى ب�شرط �أن يقدم ت�أمينا كافيا
ل�ضمان ما قد ي�صيب املدعى عليه من ال�ضرر �إذا ظهر �أن املدعي غري حمق فـي دعواه .
� - 2آثـار احليـازة
�أ  -التقـادم املك�سب
املـــادة ( ) 931
 - 1من حاز عقارا غري م�سجل فـي جهة الت�سجيل املخت�صة باعتباره مالكا له �أو حاز حقا
عينيا غري م�سجل على عقار وا�ستمرت حيازته دون انقطاع خم�س ع�شرة �سنة فال ت�سمع
عليه عند الإنكار دعوى امللك �أو دعوى احلق العيني من مدع لي�س له عذر �شرعي .
 - 2من حاز منقوال �أو حقا عينيا عليه وا�ستمرت حيازته دون انقطاع مدة ع�شر �سنني فال
ت�سمع عليه عند الإنكار دعوى امللك �أو دعوى احلق العيني من مدع لي�س له عذر �شرعي .
املـــادة () 932
�إذا وقعت احليازة على عقار �أو على حق عيني عقاري وكان غري م�سجـل بال�سجل العقاري
واقرتنت احليازة بح�سن النية  ،وا�ستندت فـي الوقت ذاته �إىل �سبب �صحيح ف�إن املدة التي
متنع �سماع الدعوى تكون ع�شر �سنني .
ويعترب �سببا �صحيحا :
 - 1اال�ستيالء على الأر�ض املوات .
 - 2انتقال امللك بالإرث �أو الو�صية .
 - 3الهبة .
 - 4البيع واملقاي�ضة .
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املـــادة ( ) 933
 - 1ال ت�سمع دعوى �أ�صل الوقف مع التمكن وعدم العذر ال�شرعي على من كان وا�ضعا يده
على عقار مت�صرفا فيه ت�صرف املالك بال منازعة �أو انقطاع مدة �ست وثالثني �سنة .
 - 2ال يجوز متلك الأموال والعقارات اململوكة للدولة �أو الهيئـات �أو امل�ؤ�س�سات العامة
التابعة لها وكذلك الأموال والعقارات املوقوفة �أو ك�سب �أي حق عيني عليها بالتقادم .
املـــادة ( ) 934
 - 1ال ت�سمع دعوى امللك املطلق ودعوى الإرث على وا�ضع اليد على العقار �إذا انق�ضت على
و�ضع يده ويد من انتقل منه العقار �إليه ب�شراء �أو هبة �أو و�صية �أو �إرث �أو غري ذلك
املدة املحددة لعدم �سماع الدعوى .
 - 2يعترب و�ضع اليد �إذا كان قائما مع ثبوته فـي وقت �سابق قرينة على قيامه بني الزمنني
ما مل يقم دليل ينفيه .
املـــادة () 935
لي�س لأحد �أن يتم�سك بالتقادم املانع من عدم �سماع دعوى امللك املطلق �إذا كان وا�ضعا يده
عل ــى عقار ب�سن ــد غري �سندات التمليك  ،ولي�س ل ــه �أن يغري بنف�سه لنف�ســه �سبــب و�ضع يده
وال الأ�صل الذي يقوم عليه .
املـــادة () 936
ال ي�سري التقادم املانع من عدم �سماع دعوى امللك ما دام قد حال بني �صاحب احلق واملطالبة
بحقه عذر �شرعي .
املـــادة () 937
ال ينقطع التقادم برفع اليد عن العقار متى �أعادها �صاحبها �أو رفع دعوى ب�إعادتها خالل
�سـنة .
املـــادة () 938
ت�سري قواعــد التقــادم امل�سقــط على التقــادم املك�س ــب فيما يتعلق بح�ساب املدة ووقف التقادم
وانقطاعه والتم�سك به �أمام الق�ضاء والتنازل عنه واالتفاق على تعديل املدة  ،وذلك بالقدر
الذي ال تتعار�ض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم املك�سب ومع مراعاة الأحكام ال�سابقة .
-467-

ب  -حيازة املنقول
املـــادة ( ) 939
 - 1ال ت�سمع دعوى امللــك على من حــاز منقــوال �أو حقــا عينيا على منقول �أو �سندا حلامله
وكانت حيازته ت�ستند �إىل �سبب �صحيح وح�سن نية .
 - 2تقوم احليازة بذاتها قرينة على امللكية ما مل يثبت غري ذلك .
املـــادة ( ) 940
	- 1ا�ستثناء من �أحكام املادة ال�سابقة يجوز ملالك املنقول �أو ال�سند �إذا كان قد فقده �أو �سرق
منـ ــه �أو غ�صــب �أن ي�ستــرده ممن حازه بح�سن نية خالل ث ــالث �سن ــوات من تاريخ فقده
�أو �سرقته �أو غ�صبه  ،وت�سري على الرد �أحكام املنقول املغ�صوب .
� - 2إذا كان من يوجد ال�شيء امل�سروق �أو ال�ضائع �أو املغ�صوب فـي حيازته قد ا�شرتاه بح�سن
نية فـي �سوق �أو فـي مزاد علني �أو ا�شرتاه ممن يتجر فـي مثله ف�إن له �أن يطلب ممن
ي�سرتد هذا ال�شيء �أن يعجل له الثمن الذي دفعه .
ج  -متلك الثمار باحليازة
املـــادة () 941
ميلك احلائز ح�سن النية ما قب�ضه من الثمار واملنافع مدة حيازته .
املـــادة () 942
يكون احلائــز �سيئ النيــة م�س�ؤوال عن جميع الثمار التي يقب�ضها والتي ق�صر فـي قب�ضها
من وقت �أن ي�صبح �سيئ النية .
د  -ا�سرتداد النفقات
املـــادة ( ) 943
 - 1على املالك الذي يرد �إليه ملكه �أن ي�ؤدي �إىل احلائز ح�سن النية جميع ما �أنفقه من
النفقات ال�ضرورية الالزمة حلفظ العني من الهالك .
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	- 2امل�صروفات النافعة ت�سري فـي �ش�أنها �أحكام املادتني ( )897 ، 896من هذا القانون .
 - 3ال يلتزم املالك برد النفقات الكمالية  ،ويجوز للحائز �أن ينتزع ما �أقامه بهذه النفقات
على �أن يعيد ال�شيء �إىل حالته الأوىل  ،وللمالك �أن ي�ستبقيها لقاء قيمتها م�ستحقة
الإزالة .
املـــادة () 944
�إذا تلقـ ــى �شخـ�ص احليـازة من مالـك �أو حائـز �ساب ــق  ،و�أثب ــت �أنه �أدى �إل ــى �سلف ــه م ــا �أنفق ــه
من نفقات فله �أن يطالب بها �سلفه �أو امل�سرتد .
املـــادة ( ) 945
� - 1إذا انتفــع احلائــز ح�ســن النيــة بال�شيء معتقدا �أن ذلك من حقــه فــال يلتزم ملن ا�ستحقه
مبقابل هذا االنتفاع .
 - 2ال يكون احلائز ح�سن النية م�س�ؤوال عما �أ�صاب ال�شيء من هالك �أو تلف �إال بقدر ما
عاد عليه من تعوي�ضات �أو ت�أمينات ترتبت على هذا الهالك �أو التلف .
املـــادة () 946
�إذا كان احلائـز �سيئ النيــة ف�إنه يكــون م�س�ؤوال عن هالك ال�شيء �أو تلفه ولو وقع ذلك
ب�سبب ال يد له فيه .
البــاب الثانــي
احلقوق املتفرعة عن حق امللكية
الف�صــــــل الأول
حق الت�صرف
املـــادة ( ) 947
 - 1للدولــة �أن تبيــح حـ ــق الت�صــرف فـي الأرا�ضــي اململوكة لهـا ملن يرغب بال�شروط التي
يفر�ضها القانون .
 - 2يجب �أن يكون �س ــند الت�صرف م�سجال فـي ال�سجل العقاري .
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املـــادة ( ) 948
 - 1يجوز ملن لـه حــق الت�صــرف فـي الأرا�ضــي اململوكــة للدولــة �أن يزرعها و�أن ينتفع بها
وي�ستفيد من حا�صالتها الناجتة عن عمله  ،ومما ينبت فيها بدون عمله  ،و�أن يغر�س
فيها ما �شاء من الأ�شجار والدوايل  ،و�أن يتخذها حديقة �أو مرعــى  ،وله �أن ين�شىء
فيه ــا دورا �أو حم ــالت �أو م�صانع �أو �أي بنـ ــاء يحت ــاج �إلي ــه فـي زراعتــه علــى �أال يتو�سـ ــع
فـي ذلك ب�شكل يجعل ال�شيء املت�صرف فيه خمالفا ملا �أعد له وله �أن ي�ؤجرها و�أن يعريها
و�أن يرهن حقه فـي الت�صرف فيها رهنا حيازيا �أو توثيقا للدين .
	- 2الأبنيــة وم ـ ــا يتبعه ــا التــي تن�شـ ـ�أ علــى الأرا�ضـ ــي اململوك ـ ــة للدولـ ــة وم ــا يغـ ــر�س فيه ـ ــا
من �أ�شجار ودوايل ت�سري عليها الأحكام املو�ضوعية للأرا�ضي اململوكة للدولة فيما
يتعلق بالت�صرف واالنتقال .
املـــادة () 949
ملن له حق الت�صرف فـي الأرا�ضي اململوكة للدولة �أن ينتفع برتابها و�أن يبيع رملها و�أحجارها
ب�شرط مراعاة القوانني والأنظمة اخلا�صة بذلك .
املـــادة () 950
يرد على حق الت�صرف من القيود القانونية واالتفاقية ما يرد على حق امللكية .
املـــادة () 951
ي�سري على ال�شيــوع فـي حــق الت�صــرف ما ي�سـري على ال�شيوع فـي حق امللكية من الأحكام
�إال ما تعار�ض منها مع ن�ص خا�ص �أو مع طبيعة حق الت�صرف .
املـــادة () 952
حق الت�صرف فـي الأرا�ضي اململوكة للدولة ال يو�صى به وال يوقف .
املـــادة () 953
يراعى فـي املواد الواردة فـي هذا الف�صل ما يرد فـي الت�شريعات اخلا�صة من �أحكام .

-470-

الف�صل الثانــي
حقوق االنتفاع واال�ستعمال وال�سكنى
الفــــــــــــــرع الأول
حــــــــــــق االنتفاع
� - 1أحــــــــــكام عامــــة
املـــادة () 954
حق االنتفــاع حــق عينــي �أ�صلــي يخول للمنتفع ا�ستعمال وا�ستغالل عني مملوكة لغريه ما
دامت قائمة على حالها .
املـــادة ( ) 955
 - 1يك�سب حق االنتفاع بالت�صرف القانوين �أو باحليازة .
 - 2يكــون تقريــر حــق االنتفــاع بالأرا�ضـي اململوكة للدولة وفقا لأحكام القوانني اخلا�صة .
� - 2آثار حق االنتفاع
املـــادة () 956
يراعــى فـي حقــوق املنتف ــع والتزاماتــه ال�س ـنــد الـ ــذي �أن�ش ـ�أ حق االنتفــاع وك ـ ــذلك الأحكـ ـ ــام
املن�صو�ص عليها فـي املواد الآتية .
املـــادة () 957
ثمار ال�شيء املنتفع به من حق املنتفع مدة انتفاعه .
املـــادة ( ) 958
 - 1على املنتفــع �أن ي�ستعمل ال�شيء بحالته التي ت�سلمه بها  ،وبح�سب ما �أعد له و�أن يديره
�إدارة ح�سنة .
 - 2ملالك الرقبة �أن يعرت�ض على �أي ا�ستعمال غري م�شروع �أو ال يتفق مع طبيعة ال�شيء
املنتفع به و�أن يطلب من املحكمة �إنهاء حق االنتفاع ورد ال�شيء �إليه دون �إخالل بحقوق
الغري .
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املـــادة () 959
يلــزم املنتفع فـي �أثنــاء انتفاعــه بالنفقــات التي يقت�ضيهــا حفظ العني املنتفع بها  ،ونفقات
�أعمال ال�صيانة �أما النفقات غري املعتادة والإ�صالحات اجل�سيمة التي مل تن�ش�أ عن خط أ�
املنتفع ف�إنها تكون على عاتق املالك  ،كل هذا ما مل يوجد اتفاق يق�ضي بغري ذلك .
املـــادة () 960
على املنتفــع �أن يبــذل من العنايــة فـي حفــظ ال�شيء ما يبذله ال�شخ�ص املعتاد و�إذا تلف
ال�شيء �أو هلك دون تعد �أو تق�صري من املنتفع فال �ضمان عليه .
املـــادة () 961
على املنتفع �ضمان قيمة ال�شيء املنتفع به �إذا تلف �أو هلك بعد انق�ضاء مدة االنتفاع ومل
يرده �إىل مالكه مع �إمكان الرد  ،ولو مل ي�ستعمل ذلك ال�شيء بعد انق�ضاء املدة و�إن مل
يطلبه املالك .
املـــادة ( ) 962
 - 1على املنتفع �أن يخطر املالك فـي احلاالت الآتية :
�أ � -إذا ادعى الغري حقا على ال�شيء املنتفع به �أو غ�صبه غا�صب .
ب � -إذا هلك ال�شيء �أو تلف �أو احتاج �إىل �إ�صالحات ج�سيمة مما يقع على عاتق املالك .
ج � -إذا احتاج �إىل اتخاذ �إجراء لدفع خطر كان خفيا .
� - 2إذا مل يقــم املنتفـع بالإخطـار ف�إنــه يكــون م�س�ؤوال عـن ال�ضرر الذي يلحق املالك .
 - 3انتهاء حق االنتفاع
املـــادة () 963
ينتهــي حــق االنتفــاع بانق�ضاء الأجل املعني  ،فـ�إن مل يعني له �أجل عد مقررا حلياة املنتفع
وهو ينتهي على �أي حال مبوت املنتفع  ،حتى قبل انق�ضاء الأجل املعني .
املـــادة ( ) 964
 - 1ينتهي حق االنتفاع بهالك ال�شيء � ،إال �أنه ينتقل من هذا ال�شيء �إىل ما قد يقوم مقامه
من عو�ض .
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� - 2إذا مل يكن الهالك راجعا �إىل خط�أ املالك  ،فال يجرب على �إعادة ال�شيء �إىل �أ�صله ،
ولكنه �إذا �أعاده رجع للمنتفع حق االنتفاع �إذا مل يكن الهالك ب�سببه  ،وفـي هذه احلالة
تطبق املادة ( )959من هذا القانون .
املـــادة ( ) 965
ينتهي حق االنتفاع �إذا اجتمعت فـي �شخ�ص واحد �صفتا املنتفع واملالك  ،غري �أنه ال يعد
منتهيا �إذا كان للمالك م�صلحة فـي بقائه .
املـــادة ( ) 966
 - 1ال ت�سمع الدعوى بحق االنتفاع �إذا مل ي�ستعمل مدة خم�س ع�شرة �سنة .
� - 2إذا كان حق االنتفـاع لعــدة �شركــاء على ال�شيوع  ،فا�ستعمال �أحدهم احلق يقطع مدة
عدم �سماع الدعوى مل�صلحة الباقني  ،كما �أن وقف املدة مل�صلحة �أحد ال�شركاء يقفها
مل�صلحة الآخرين .
الفرع الثانــي
حق اال�ستعمال وحق ال�سكنى
املـــادة ( ) 967
يجوز �أن يقع االنتفاع على حق اال�ستعمال �أو حق ال�سكنى �أو عليهما معا .
املـــادة ( ) 968
يتحدد مدى حق اال�ستعمال وحق ال�سكنى بحاجة �صاحب احلق و�أ�سرته لأنف�سهم فح�سب ،
مع مراعاة �أحكام ال�سند املن�شيء للحق .
املـــادة ( ) 969
 - 1يلتزم �صاحب حق ال�سكنى ب�إجراء عمارة الدار �إذا احتاجـت لها ويكون ما يبنيه ملكا له
ولورثته من بعده .
� - 2إذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة �أن ت�ؤجر الدار �إىل �آخر يقوم بتعمريها وتخ�صم
نفقات العمارة من الأجرة على �أن ترد الدار �إىل �صاحب حق ال�سكنى بعد انتهاء مدة
الإيجار .
 - 3كل ذلك ما مل ين�ص ال�سند املن�شيء للحق �أو القانون على غري ذلك .
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املـــادة ( ) 970
ال يجوز التنازل للغري عن حق اال�ستعمال �أو عن حق ال�سكنى �إال بناء على �شرط �صريح
فـي �سند �إن�شاء احلق .
املـــادة ( ) 971
ت�ســري �أحكــام حق االنتفــاع على حــق اال�ستعمــال وحق ال�سكنى فيما ال يتعار�ض مع الأحكام
ال�سابقة وطبيعة هذين احلقني .
الف�صل الثالث
الــــــوقـــــــــــــــف
املـــادة ( ) 972
الوقـف ينظمـه قانــون خــا�ص .
الف�صل الرابع
حقـــــوق االرتفاق
الفـــــــــــــــــــرع الأول
�إن�شاء حقــــــــــوق االرتفاق
املـــادة ( ) 973
االرتفاق حق مقرر ملنفعة عقار على عقار مملوك لآخر .
املـــادة ( ) 974
يجوز �أن يرتتب االرتفاق على مال عام �إن كان ال يتعار�ض مع اال�ستعمال الذي خ�ص�ص له
هذا املال .
املـــادة ( ) 975
 - 1تكت�سب حقوق االرتفاق بالت�صرف القانوين �أو بالإرث .
 - 2ال تكت�سب بالتقادم �إال حقوق االرتفاق الظاهرة مبا فيها حق املرور واملجرى وامل�سيل .
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املـــادة ( ) 976
�إذا �أن�شـ ـ أ� مالك عقاري ــن منف�صليــن ارتفاقـ ــا ظاهــرا بينهم ــا بقي احلق �إذا انتقـل العقاران
�أو �أحدهما �إىل �أيدي مالك �آخرين دون تغيري فـي حالتهما ما مل يتفق على غري ذلك .
الفرع الثانــي
بع�ض حقوق االرتفاق
 - 1حــــــــــــــق الطريــــــــق
املـــادة ( ) 977
الطريق اخلا�ص كامللك امل�شرتك ملن له حق املرور فيه  ،وال يجوز لأحد �أ�صحاب احلق فيه
�أن يحدث �شيئا بغري �إذن من الباقني .
املـــادة ( ) 978
ال يجــوز ملــن لهــم حــق املرور فـي الطريق اخلا�ص االتفاق على بيعــه �أو ق�سمته �أو �سد
مدخله .
املـــادة ( ) 979
 - 1ال يجــوز لغري ال�شركاء فـي الطريق اخلا�ص فتح �أبواب عليه �أو املرور فيه .
 - 2يجوز للمارين فـي الطريق العام الدخول �إىل الطريق اخلا�ص عند ال�ضرورة .
املـــادة ( ) 980
�إذا ق ــام �أحد ال�شركــاء فـي الطريــق اخل ــا�ص ب�ســد بابــه املفتــوح عليه فال ي�سقــط حق مــروره
ويجوز له وخللفه من بعده �أن يعيد فتحه .
املـــادة ( ) 981
نفقات تعمري الطريق اخلا�ص على كل من ال�شركاء فيه بن�سبة ما يعود عليه من فائدة .
 - 2حــــق املـــــــرور
املـــادة ( ) 982
�إذا ثبت لأحد حق املرور فـي �أر�ض مملوكة لآخر فلي�س ل�صاحبها منعه �إال �إذا كان مروره
عمال من �أعمال الت�سامح .
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املـــادة ( ) 983
مالك الأر�ض املحبو�سة عن الطريق العام �أو التي ال ي�صلها بهذا الطريق ممر كاف �أو كان
ال يتي�سـر ل ــه الو�صول �إلـى ذلك الطريــق �إال بنفقة باهظ ــة �أو م�شقة كبيــرة لــه ح ــق امل ــرور
فـي الأر�ض املجاورة بالقدر الالزم للمرور على الوجه امل�ألوف وذلك نظري تعوي�ض عــادل ،
وال ي�ستعمل هذا احلق �إال فـي العقار الذي يكون املرور فيه �أخف �ضررا .
املـــادة ( ) 984
�إذا كان احلب�س عن الطريق العام نا�شئا عن جتزئة عقار متت بناء على ت�صرف قانوين فال
جتوز املطالبة بحق املرور �إال فـي �أجزاء هذا العقار .
 - 3حق ال�شرب
املـــادة ( ) 985
ال�شرب هو نوبة االنتفاع باملاء �سقيا للأر�ض �أو الغر�س .
املـــادة ( ) 986
لك ــل �شخ ــ�ص �أن ينتفع مبــوارد املياه وفروعه ــا وجداوله ــا ذات املنفع ــة العام ــة وذلك طبق ــا
ملا تق�ضي به القوانني والأنظمة اخلا�صة .
املـــادة ( ) 987
مــن �أن�شـ ـ�أ ج ــدوال �أو جمرى ماء �أو فلجا لـ ــري �أر�ضه فليــ�س لأحد غريه ح ــق االنتف ــاع ب ــه
�إال ب�إذنه �أو وفقا للقانون .
املـــادة ( ) 988
لي�س لأحد ال�شركاء فـي موارد املياه �أو الفلج �أو اجلدول امل�شرتك �أن ي�شق منه جمرى مائيا
�آخر �إال ب�إذن باقي ال�شركاء .
املـــادة ( ) 989
�إذا مل يتفــق �أ�صحاب حــق ال�شرب على القيام بالإ�صالحات ال�ضرورية مل ــوارد املياه �أو للفلــج
�أو اجلدول امل�شرتك جاز �إلزامهم بها بن�سبة ح�ص�صهم بناء على طلب �أي منهم .
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 - 4حق املجرى
املـــادة ( ) 990
 - 1ح ــق املجــرى ه ــو ح ــق مـ ــالك الأر�ض فـي جري ــان م ــاء ال ــري فـي �أر�ض غي ــره لت�صـ ــل
من موردها البعيد �إىل �أر�ضه .
� - 2إذا ثبت لأحد هذا احلق فلي�س ملالك الأر�ض التي جتري فيها هذه املياه منعه .
املـــادة ( ) 991
�إذا ثبت ألحـد حــق املجرى فـي ملــك �آخــر وحتقــق �ضــرره فعلــى �صاحب املج ــرى تعمي ــره
و�إ�صالحه لرفع ال�ضرر ف�إذا امتنع جاز ل�صاحب امللك �أن يقوم به على نفقة �صاحب املجرى
بالقدر املعروف .
املـــادة ( ) 992
 - 1لك ــل مال ــك �أر�ض يريـ ـ ــد �أن ي�ستعم ــل لري �أر�ضه امليــاه الطبيعيـ ــة �أو ال�صناعيـ ــة التي
يكون له حق الت�صرف بها �أن يح�صل على مرور لهذه املياه فـي الأرا�ضي املتو�سطة بينها
وبني �أر�ضــه ب�شــرط �أن يدفــع عــن ذلك تعوي�ضــا معجــال  ،وعلى �شــرط �أال يخ ــل ذلك
بانتف ــاع �صاح ــب الأر�ض �إخ ــالال بين ــا  ،و�إذا �أ�صـ ــاب الأر�ض �ض ـ ـ ــرر من ج ـ ـ ـ ــراء ذلك
ف�إن ل�صاحب الأر�ض �أن يطلب تعوي�ضا عما �أ�صابه من �ضرر .
 - 2على �صاحب الأر�ض �أن ي�سمح ب�أن تقام على �أر�ضه الإن�شاءات الالزمة حلق املجرى
لأر�ض جماورة لقاء تعوي�ض يدفع مقدما وله االنتفاع بهذه املن�ش�آت على �أن يتحمل
من م�صروفات �إقامتها ومقابل االنتفاع بها قدرا يتنا�سب مع ما يعود عليه من نفع .
املـــادة ( ) 993
ملالك العـقار �إذا �أ�صابه �ضـرر ب�سبـب املن�ش�آت امل�شار �إليها فـي املادة ال�سابقة �أن يطلب تعوي�ضا
عما �أتلفته هذه املن�ش�آت ممن ا�ستفادوا منها .
 - 5حق امل�سيل
املـــادة ( ) 994
امل�سيـ ــل هـ ــو طريـ ــق �إ�سال ـ ــة املي ـ ــاه الطبيعيـ ــة �أو ت�صري ــف املي ــاه غي ــر ال�صاحل ــة �أو الزائ ــدة
على احلاجة مبرورها فـي �أر�ض الغري .
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املـــادة ( ) 995
ال يجوز ملالك الأر�ض املنخف�ضة �أن يقيم �سدا ملنع ال�سيل الطبيعي ملياه الأر�ض العالية ،
كما ال يجوز ملالك الأر�ض العالية �أن يقوم بعمل يزيد من عبء الأر�ض املنخف�ضة .
املـــادة ( ) 996
ملالك الأر�ض الزراعية الذي يروي �أر�ضه باملياه الطبيعية �أو اال�صطناعية حق ت�صريف املياه
غري ال�صاحلة �أو الزائدة على حاجته مبرورها فـي �أر�ض الغري مقابل تعوي�ض منا�سب .
املـــادة ( ) 997
ملالك الأرا�ضي التي جتري فيها مياه امل�سيل �أن ينتفعوا باملن�ش�آت اخلا�صة بت�صريف مياه
�أرا�ضيهم على �أن يتحمل كل منهم نفقات �إقامة املن�ش�آت وتعديلها و�صيانتها بن�سبة ما يعود
عليه من فائدة .
املـــادة ( ) 998
ال يجوز لأحد �إجراء م�سيل �ضار فـي ملك الغري �أو فـي الطريق العام �أو اخلا�ص .
املـــادة ( ) 999
ال يجوز لأ�صحاب املن�ش�آت اجلديدة ت�صريف م�سيلها �إىل ملك �آخر دون �إذن منه .
املـــادة ( ) 1000
على مالك العقار �أن يهيــئ �سطحه ب�صورة ت�سيل معها ميــاه الأمطار فـي �أر�ضه �أو فـي الطريق
العام مع مراعاة القوانني والأنظمة اخلا�صة  ،وال يجوز له �إ�سالة هذه املياه فـي الأر�ض
املجاورة .
الفرع الثالث
�آثار حقوق االرتفاق
املـــادة ( ) 1001
يتحـ ــدد نط ــاق ح ــق االرتف ــاق بال�سن ــد ال ــذي �أن�ش ـ�أه وبالعرف ال�سائد فـي اجلهة التي يقع
بها العقار كما يخ�ضع للأحكام التالية .
املـــادة ( ) 1002
ملالك العقار املنتفع �أن يبا�شــر حقــه فـي الـحدود امل�شروع ــة و�أن يقــوم مبا يلزم ال�ستعمال
حقه و�صيانته دون زيادة فـي عبء االنتفاع .
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املـــادة ( ) 1003
 - 1نفقــات الأعمــال الالزمــة ملبا�شــرة حق االرتفــاق و�صيانتــه على عاتق �صاحب العقار
املنتفـع .
� - 2إذا كانت الأعمال نافعة للعقار املرتفق به كانت نفقات ال�صيانة على الطرفني بن�سبة ما
يعود من نفع على كل منهما .
املـــادة ( ) 1004
ال يجوز ل�صاحب العقار املرتفـ ــق ب ــه �أن ي�أتــي بعمــل من �ش�أنــه الت�أثــري على ا�ستعمال حق
االرتفاق �أو تغيري و�ضعه �إال �إذا كان االنتفاع فـي املكان القدمي �أ�صبح �أ�شد �إرهاقا ملالك
العقار املرتفق به �أو كان مينعه عن القيام بالإ�صالحات املفيدة  ،وحينئذ ملالك هذا العقار
�أن يطلب نقل احلق �إىل مو�ضع يتمكن فيه من ا�ستعمال حقه ب�سهولة املو�ضع القدمي .
املـــادة ( ) 1005
� - 1إذا ج ــزئ العق ــار املنتفــع بقي حق االرتفــاق م�ستحقــا لكــل جزء منه علــى �أال يزيــد ذلك
فـي �أعباء العقار املرتفق به .
� - 2إذا كان احلق ال يفيد �إال بع�ض هذه الأجزاء فل�صاحب العقار املرتفق به �أن يطلب
�إنهاءه عن باقيها .
املـــادة ( ) 1006
� - 1إذا جزئ العقار املرتفق به بقي احلق املجرد على كل جزء منه .
� - 2إذا كان احلق غري م�ستعمل فـي الواقع على بع�ض هذه الأجزاء وال ميكن �أن ي�ستعمل
عليها فل�صاحب كل جزء منها �أن يطلب �إ�سقاط هذا احلق من اجلزء الذي يخ�صـه .
الفرع الرابع
انق�ضــاء حـــق االرتفاق
املـــادة ( ) 1007
ينتهي حق االرتفاق فـي الأحوال الآتية :
 - 1بانق�ضاء الأجل املحدد له �أو بزوال حمله .
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 - 2باجتم ــاع العقارين املنتفع واملرتفق به فـي يد مالك واحد  ،ويعود �إذا زال �سبب
انق�ضائه زواال يرجع �أثره �إىل املا�ضي .
� - 3إذا تعذر ا�ستعماله ب�سبب تغري و�ضع العقارين املنتفع واملرتفق به  ،ويعود �إذا عاد
الو�ضع �إىل ما كان عليه .
 - 4ب�إبطـ ــال �صاحب ـ ــه ال�ستخدام ـ ـ ــه و�إعالم ــه ل�صاح ـ ــب العق ـ ــار املرتفــق بــه الع ــدول
عن تخ�صي�صه .
� - 5إذا زال الغ ــر�ض منـ ــه للعقار املنتفع �أو بقي ــت ل ــه فائــدة حم ــدودة ال تتنا�سب البتة
مع الأعباء الواقعة على العقار املرتفق به .
املـــادة ( ) 1008
انتفــاع �أح ــد ال�شركــاء على ال�شي ــوع بحــق ارتف ــاق يقطـع التقـ ــادم مل�صلحة الباقني .
املـــادة ( ) 1009
ال ت�سمـع دعوى املطالــبة بحــق االرتفاق �إذا انق�ضــت على عدم ا�ستعمــاله مدة خم�س ع�شرة
�سنة  ،ف�إذا كان احلق مقررا مل�صلحة عني موقوفة كانت املدة �ستا وثالثني �سنة .
الكــتاب الــرابــع
الت�أميــــــنات العينية
البــــــــــــــــــــــــاب الأول
الرهــــــــــــــن الت�أميــــــــني
الف�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول
�إن�شاء الرهــــــــــن الت�أميـــــــــــــــــني
املـــادة ( ) 1010
الرهــن الت�أميني عق ــد به يك�س ــب الدائن على عق ــار خم�صــ�ص لوفاء دينه حقا عينيا يكون
له مبقت�ضاه �أن يتقدم على الدائنني العاديني والدائنني التالني له فـي املرتبة فـي ا�ستيفاء
حقه من ثمن ذلك العقار فـي �أي يد يكون .
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املـــادة ( ) 1011
ال ينعق ــد الرهن الت�أميني �إال بت�سجيله ويلتزم الراهن بنفقات العقد �إال �إذا اتفق على غري
ذلك .
املـــادة ( ) 1012
يجب �أن يكــون الراهن مالكــا للعقار املرهون و�أهال للت�صرف فيه ويجوز �أن يكون الراهن
نف�س املدين �أو �أن يكون �شخ�صا �آخر يقدم رهنا مل�صلحة املدين .
املـــادة ( ) 1013
�إذا ك ــان الراهــن غري مــالك العقــار كــان رهنــه موقوفــا على �إجازة املالك ب�سند موثق .
املـــادة ( ) 1014
يجب �أن يكون العقار املرهون قائما وموجودا عند �إجراء الرهن .
املـــادة ( ) 1015
 - 1ال يجوز �أن يقع الرهـن �إال على عــقار ي�صــح التعامــل فيه �أو حق عيني على عقار .
 - 2يج ــب �أن يك ــون العق ــار املره ــون معينـ ــا بالـ ــذات تعيينـ ــا دقيق ـ ــا فـي عقـ ــد الره ــن ذات ـ ــه
�أو فـي عقد موثق الحق و�إال وقع الرهن باطال .
املـــادة ( ) 1016
ي�شمل الرهن ملحقات العقار املرهون التي تعترب عقارا وما ي�شتمل عليه من حقوق .
املـــادة ( ) 1017
� - 1إذا رهــن �أحــد ال�شرك ــاء ح�صتــه ال�شائعــة كلهــا �أو بع�ضهــا ف ـ�إن الرهــن يتحول بعد
الق�سمة �إىل اجلزء املفرز الذي وقع فـي ن�صيبه .
 - 2تخ�ص�ص املبالغ التي ت�ستحق للراهن من تعادل احل�ص�ص �أو من ثمن العقار ل�سداد
الدين امل�ضمون بالرهن .
املـــادة ( ) 1018
ي�شرتط �أن يكون مقابل الرهن دينا حمددا ثابتا فـي الذمة .
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املـــادة ( ) 1019
الرهن ال يتجـ ــز�أ وكــل جــزء من العقــار املرهــون �ضامــن لكل الدين وكل جزء من الدين
م�ضمون بالعقار املرهون .
املـــادة ( ) 1020
ت�سري �أحكام الرهن على املنقول الذي تقت�ضي قوانينه اخلا�صة ت�سجيله .
الف�صل الثانــي
�آثار الرهن الت�أميني
الفــــــــــــــــــــــــرع الأول
�آثار الرهن الت�أميني بني املتعاقدين
 - 1الراهن
املـــادة ( ) 1021
للراهــن �أن يت�صرف فـي عقــاره املره ــون دون �أن ي�ؤثــر ذلــك على حقـ ــوق الدائن املرتهن .
املـــادة ( ) 1022
 - 1للراهــن حق �إدارة عقاره املرهون واحل�صول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جربا عند
عدم الوفاء بالدين .
 - 2تلحق الغلة بالعقار املرهون من تاريخ نزع ملكيته .
املـــادة ( ) 1023
ي�ضمــن الراهــن العقــار املرهــون وهــو م�سـ ـ�ؤول عن �سالمتــه حتى تاريـ ــخ وفاء الدين ،
وللدائ ــن املرته ــن �أن يعت ــر�ض على ك ــل عمــل م ــن �ش�أن ــه �إنق ــا�ص �ضمانـ ــه  ،ولـ ــه �أن يتخ ــذ
من الإجراءات ما يحفظ حقه على �أن يرجع بالنفقات على الراهن .
املـــادة ( ) 1024
� - 1إذا هلــك العقــار املرهـ ــون �أو تعيــب بخط ـ ـ أ� من الراهـ ــن كـ ــان للدائ ــن املرتهن �أن يطلب
وفاء دينه فورا �أو تقدمي �ضمان كاف لدينه .
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� - 2إذا كان الهالك �أو التعيب ب�سبب ال يد للراهن فيه ومل يقبل الدائن بقاء الدين بال
�ضمان كان الراهن خمريا بني �أن يقدم �ضمانا كافيا للدين �أو وفائه قبل حلول الأجل .
� - 3إذا وقعــت �أعم ــال من �ش�أنهــا �أن تعــر�ض العقــار املرهــون للهـ ــالك �أو التعيب �أو جتعله
غري كاف لل�ضمان كان للدائن املرتهن �أن يطلب من املحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ
الو�سائل التي متنع وقوع ال�ضرر .
املـــادة ( ) 1025
ينتقـل الره ــن عنــد هـالك العقــار املرهــون �أو تعيبــه �إىل املال الذي يحل حمله وللدائن
املرتهن �أن ي�ستوفـي حقه من هذا املال .
املـــادة ( ) 1026
�إذا ك ـ ـ ــان الراه ـ ـ ــن �شخــ�صــا �آخــر غيــر املديــن فال يجــوز اقت�ض ـ ــاء الديــن من غري العقار
املرهون ولي�س للراهن �أن يطلب الرجوع على املدين قبل التنفيذ على العقار املرهون مامل
يوجد اتفاق يق�ضي بغري ذلك .
 - 2الدائن املرتهن
املـــادة ( ) 1027
للدائن املرتهن �أن يحيل حقه لآخر ب�سند موثق ب�شرط موافقة املدين .
املـــادة ( ) 1028
 - 1للدائن املرتهـن �أن ي�ستوفـي دينه مـن العقـار املرهــون عند حلول �أجل الدين طبقا
ملرتبته ووفقا للإجراءات املقررة .
� - 2إذا مل يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على �أموال املدين كدائن عادي .
املـــادة ( ) 1029
�إذا ا�شتــرط فـي عقــد الرهن متليــك العني املرهون ــة للمرتهن فـي مقابل دينه �إن مل ي�ؤده
الراهن فـي الأجل املعني فالرهن �صحيح وال�شرط باطل .
املـــادة ( ) 1030
الإيجار ال�صادر من الراهـن ال ينفــذ فـي حــق الدائن املرتهــن �إال �إذا كــان ثابت التاريخ قبل
الرهـن .
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الفـــرع الثانــي
�آثار الرهن الت�أميني بالن�سبة �إىل غري املتعاقدين
 - 1الآثــار العامــة
املـــادة ( ) 1031
ينفــذ الرهــن فـي حق غيــر املتعاقديــن من تاريخ ت�سجيله قبل �أن يك�سب الغري حقا عينيا
على العقار املرهون .
املـــادة ( ) 1032
يقت�صر �أثر الرهن على املبلغ املحدد فـي �سند الرهن امل�سجل ما مل ين�ص القانون �أو االتفاق
على غري ذلك .
املـــادة ( ) 1033
ال تنفـ ـ ــذ حوالـ ـ ــة الرهـ ـ ــن وال التنـ ــازل عنــه �أو ع ـ ـ ــن مرتبتـ ـ ــه فـ ــي ح ـ ــق غيـ ـ ــر املتعاقدي ــن
�إال بالت�سجيل والت�أ�شري به على عقد الرهن الأ�صلي .
 - 2حـــق التقــــدم
املـــادة ( ) 1034
 - 1ي�ستوفـي الدائنــون املرتهن ــون حقوقه ــم قبــل الدائني ــن العاديني من ثمن العقار
املرهون �أو من املال الذي حل حمله بح�سب مرتبة كل منهم و لو كانوا �أجروا الت�سجيل
فـي يوم واحد .
 - 2حت ــدد ه ـ ـ ــذه املرتبــة بالرقـ ـ ــم التتابع ــي للت�سجي ـ ـ ــل فـ ـ ـ�إذا تق ــدم �أ�شخـ ـ ــا�ص متع ـ ــددون
فـي وقت واحد لت�سجيل رهونهم �ضد مدين واحد وعلى عقـار واحد فيكون ت�سجيل
هذه الرهون حتت رقم واحد ويعترب ه�ؤالء الدائنون عند التوزيع فـي مرتبة واحدة .
املـــادة ( ) 1035
يج ــوز للدائــن املرتهــن �أن ين ــزل عن مرتبــة ره ــنه مبق ـ ــدار ديــنه لدائـ ــن مرتهـ ــن �آخـ ـ ــر
على ذات العقار املرهون .
املـــادة ( ) 1036
تعترب مرتبة الرهن من تاريخ ت�سجيله ويحتفظ مبرتبته حتى انق�ضائه .
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املـــادة ( ) 1037
يرتتــب على ت�سجيــل الرهــن �إدخال م�صروفات العقد والت�سجيل �ضمنيا فـي دين الرهن
ومرتبته .
 - 3حق التتبع
املـــادة ( ) 1038
للدائ ــن املرتهــن ح ـ ــق تتبع العقار املرهــون فـي يد �أي حائ ــز له ال�ستيف ــاء حقه منه عند
حلول �أجل الوفاء به طبقا ملرتبته .
املـــادة ( ) 1039
للدائــن املرتهــن �أن يتخـ ــذ �إج ــراءات ن ـ ــزع ملكيــة العقـ ــار املرهــون وبيعــه �إذا مل ي ـ�ؤد الديــن
فـي ميعاده بعد �إنذار املدين وحائز العقار وذلك كله طبقا للقانون .
املـــادة ( ) 1040
يعتب ــر حائــزا للعقــار املرهــون كـ ــل من انتقلــت �إليــه بعد ت�سجيــل الره ــن ملكية هذا العقار
�أو �أي حق عيني �آخر عليه ب�أي �سبب من الأ�سباب دون �أن يكون م�س�ؤوال م�س�ؤولية �شخ�صية
عن الدين امل�ضمون بالرهن .
املـــادة ( ) 1041
حلائز العقار املرهون �أن ي�ؤدي دين الرهــن والنفقــات بعد �إنــذاره على �أن يرجع مبا �أداه
على املدين وله �أن يحل حمل الدائن الذي ا�ستوفـى دينه فيما له من حقوق .
املـــادة ( ) 1042
 - 1حلائز العقار املرهون � ،إذا �سجل �سند ملكيته � ،أن يطهر العقار الذي �آل �إليه من كل حق
عيني ترتب عليه قبل ت�سجيل هذا ال�سند وذلك ب�أن يق�ضي الدين وملحقاته .
 - 2للحائز �أن ي�ستعمل هذا احلق حتى قبل �أن يوجه الدائنون املرتهنون الإنذار �إىل املدين
�أو �إلــى احلائ ــز  ،ويبقــى هــذا احل ــق قائما حتى تاريخ �إجراء بيع العق ــار املره ــون وفق ــا
للقانون .
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املـــادة ( ) 1043
�إذا مل يخرت احلائــز �أن يطهر العقــار املرهــون تتــم �إجراءات نزع ملكيته وبيعه طبقا
للقانـون .
املـــادة ( ) 1044
حلائ ــز العقــار املرهــون �أن يدخــل فـي �إجــراءات بيع العق ــار باملــزاد  ،ف�إذا ر�سا عليه املزاد
و�أدى الثمــن اعتبــر مالك ــا للعق ــار املرهون مبقت�ضى �سند ملكيته الأ�صلي ويتطه ــر العقار
من كل حق م�سجل عليه .
املـــادة ( ) 1045
�إذا ر�سـا مــزاد بيــع العقــار املرهــون على غي ــر حائزه ف�إنــه يك�ســب ملكيت ــه مبقت�ضى ر�سو
املزاد ويتلقى حقه عن احلائز .
املـــادة ( ) 1046
ي�ضمن احلائز كل ما ي�صيب العقار املرهون من هالك �أو تلف �أو تعيب .
املـــادة ( ) 1047
�إذا زاد ثم ــن العقــار ال ــذي ر�ســا به املــزاد على قيم ــة الدي ــون امل�ضمونــة بالرهن كانت الزيادة
للحائز  ،ولدائنيه املرتهنني �أن ي�ستوفوا ديونهم منها .
املـــادة ( ) 1048
حلائ ــز العقــار املرهــون �أن يعت ــر�ض على الديــن الذي بي ــع العق ــار ب�سببــه بكل ما كان يجوز
للمدين �أن يعرت�ض به �إذا كان الدين موثقا بعد ملكية احلائز .
املـــادة ( ) 1049
 - 1يرجع احلائز بدعوى ال�ضم ــان على املالــك ال�سابــق فـي احلــدود التي يرجع بها اخللف
على من تلقى منه امللكية معاو�ضة �أو تربعا .
 - 2يرجع احلائز �أي�ضا على املدين مبا دفعه زيادة على ما هو م�ستحق فـي ذمته مبقت�ضى
�سند ملكيته ويحل حمل الدائنني الذين وفاهم حقوقهم فيما لهم من حقوق قبل
املدين .
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الف�صل الثالث
انق�ضاء الرهن الت�أميني
املـــادة ( ) 1050
ينق�ضي الرهــن بانق�ضــاء الديــن امل�ضم ــون بـ ــه ويعــود معـ ــه �إذا زال ال�سبـ ــب الـ ـ ــذي انق�ض ــى
به الدين  ،دون �إخالل باحلقوق التي يكون الغري ح�سن النية قد ك�سبها فـي الفرتة ما بني
انق�ضاء احلق وعودته .
املـــادة ( ) 1051
للمدي ــن �أن يـ ـ�ؤدي الديــن امل�ضمــون بالره ــن وملحقات ــه قبل حلــول �أجل الوفاء به .
املـــادة ( ) 1052
ينق�ضـ ــي الــرهـ ــن ببي ــع العقــار املرهــون وفق ــا للقانــون وبدفــع ثمنــه �إىل الدائنني املرتهنني
طبقا ملرتبة كل منهم �أو �إيداعه .
املـــادة ( ) 1053
ينق�ضي الرهن �إذا تنازل الدائــن املرته ــن عنه تنازال موثقا وله �أن يتنازل عن حق الرهن
مع بقاء الدين .
املـــادة ( ) 1054
ينقــ�ضي الرهــن بهــالك حملـه  ،وتراع ــى �أحكــام ه ــالك العيـ ــن املرهونـ ــة املن�صو�ص عليها
فـي هذا القانون .
املـــادة ( ) 1055
� - 1إذا انق�ضـت مدة ع ـ ــدم �سمـ ــاع الدعـ ــوى مبــرور الزمــان على الديـ ــن امل�ضم ــون جـ ــاز
للراهن �أن يطلب احلكم بفك الرهن .
� - 2إذا انتق ــل العق ــار املرهــون �إىل حائــز فله �أن يدفع بعدم �سماع الدعـ ــوى مبــرور الزمان
على الدين امل�ضمون بالرهن �إذا �سكت الدائن املرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن
عليه مدة خم�س ع�شرة �سنة .
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املـــادة ( ) 1056
ال ينق�ض ــي الره ــن مبــوت الراهــن �أو الدائ ــن املرتهــن ويبقى قائم ــا عند الورثة .
الـباب الثانــي
الرهـــن احلـــيازي
الف�صــــــــــــــــل الأول
�إن�شاء الرهــــــــن احليازي
املـــادة ( ) 1057
الرهــن احليــازي ه ــو احتبا�س مال منقول فـي يد الدائــن �أو يــد عــدل �ضمانـا حلــق ميكن
ا�ستيفا�ؤه منه كله �أو بع�ضه بالتقدم على �سائر الدائنني .
املـــادة ( ) 1058
ي�شتـ ــرط فـي امل ــال املره ــون رهنــا حيازيــا �أن يك ــون مقــدور الت�سلي ــم عند الرهن �صاحلا
للبيع .
املـــادة ( ) 1059
ي�شرتط فـي مقابل الرهن �أن يكون دينا ثابتا فـي الذمة .
املـــادة ( ) 1060
ي�شرتط لتمـام الرهن ولزوم ــه �أن يقبــ�ض الدائــن املرتهن املال املرهون وللراهن �أن يرجع
عن الرهن قبل الت�سليم .
املـــادة ( ) 1061
للراهن والدائــن املرتهــن �أن يتفقــا على و�ضــع املــال املره ــون فـي يد عــدل وت�صبح يد العدل
كيد الدائن املرتهن ويتم الرهن بقب�ضه .
املـــادة ( ) 1062
ال يجوز للعدل �أن ي�سلم املال املرهون للراهن �أو الدائن املرتهن دون ر�ضا الآخر ما دام
الدين قائما وله �أن ي�سرتده �إذا كان قد �سلمه ف�إذا تلف املال املرهون قبل اال�سرتداد �ضمن
العدل قيمته .
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املـــادة ( ) 1063
�إذا توفـي العــدل ومل يتفــق الراهــن والدائــن املرتهــن على �إيــداع الرهــن عند غريه فلأيهما
�أن يطلب من املحكمة �أن ت�أمر بو�ضعه فـي يد عدل �آخر تختاره .
املـــادة ( ) 1064
يجب �أن يكون الراهن مالكا للمال املرهون و�أهال للت�صرف فيه ويجوز �أن يكون الراهن
هو نف�س املدين كما يجوز �أن يكون كفيال عينيا يقدم رهنا مل�صلحة املدين .
املـــادة ( ) 1065
	- 1اذا كان الراهن غري مالــك للمنقــول املرهـ ــون كان رهنــه موقوفا على �إجازة املالك
احلقيقي  ،و�إذا مل ت�صدر هذه الإجازة ف�إن حق الرهن ال يرتتب على املنقول �إال من
الوقت الذي ي�صبح فيه هذا املنقول مملوكا للراهن .
 - 2يقع باطال رهن املال امل�ستقبل .
املـــادة ( ) 1066
ت�ســري على ره ــن امل ــال ال�شائـ ــع رهن ــا حيازي ـ ــا �أحك ــام الره ــن الت�أميني املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )1017من هذا القانون .
املـــادة ( ) 1067
ت�سري على الرهن احليازي �أحكام عدم جواز جتزئة املال املرهون �ضمانا للدين املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )1019من هذا القانون ويبقى كله �ضامنا لكل الدين �أو جلزء منه .
املـــادة ( ) 1068
ي�شمـل الرهــن احليــازي كل ما ي�شملــه البيــع من ملحقــات مت�صلــة باملــال املرهون .
املـــادة ( ) 1069
يجــوز �أن يكون املـ ــال املره ــون رهن ــا حيــازيا �ضامنـا لأكثــر من دين مبرتبة واح ــدة ب�ش ــرط
�أن يتم رهنه بعقد واحد ويكون كله مرهونا عند كل من الدائنني مقابل دينه .
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الف�صل الثانــي
�آثار الرهن احليازي
الفــــــــــــــــــــــــــــــــرع الأول
�أثر الرهن احليازي بني املتعاقدين
 - 1الراهن
املـــادة ( ) 1070
 - 1ال يجــوز للراهــن �أن يت�ص ــرف فـي املال املرهون رهـنا حيازيا �إال بقبول الدائن املرتهن .
� - 2إذا كان هذا الت�صرف بيعا ف�إن حق الدائن املرتهن ينتقل �إىل ثمن املال املرهون .
املـــادة ( ) 1071
� - 1إذا �أقر الراهن باملال املرهون لغريه فال ي�سري �إقراره فـي حق الدائن املرتهن .
 - 2ال ي�سقــط هذا الإقــرار حــق الدائــن املرته ــن فـي حب�س امل ــال املره ــون حتى ي�ستوفـي
دينه .
املـــادة ( ) 1072
ي�ضمـن الراهــن �سالمــة املال املرهون ولي�س له �أن ي�أتي بعمل ينق�ص من �ضمانه �أو يحول
دون مبا�ش ــرة الدائ ــن املرتهــن حلقوقــه  ،وللدائن املرتهن فـي حال ــة اال�ستعجــال �أن يتخــذ
على نفقة الراهن كل الو�سائل التي تلزم للمحافظة على املال املرهون .
املـــادة ( ) 1073
ت�س ــري على الرهــن احليــازي �أحكــام هــالك املال املرهـ ـ ــون �أو تعيبـ ــه ب�سب ــب خطـ ـ أ� الراهـ ــن
�أو القوة القاهرة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )1024من هذا القانون .
املـــادة ( ) 1074
ينتقل الرهن عند هالك املال املرهون �أو تعيبه �إىل املال الذي حل حمله وللدائن املرتهن
�أن ي�ستوفـي حقه منه وفقا لأحكام املـادة ( )1025من هذا القانون .
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املـــادة ( ) 1075
يج ــوز للراهــن �أن يطلــب من املحكمــة �إذنا ببيــع املال املره ــون �إذا �سنحـت فر�صة لبيعه
�صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول �أجل الدين وحتدد املحكمة فـي الإذن �شروط البيع
وتف�صل فـي �أمر �إيداع الثمن .
 - 2الدائن املرتهن
املـــادة ( ) 1076
على الدائن املرته ــن �أن يحفــظ املــال املرهــون بنف�سه �أو ب�أمينه و�أن يعنى به عناية الرجل
العادي وهو م�س�ؤول عن هالكه �أو تعيبه ما مل يثبت �أن ذلك يرجع �إىل �سبب ال يد له فيه .
املـــادة ( ) 1077
� - 1إذا هلك امل ــال املرهون �أو تعي ــب بتعــد من الدائـن املرتهن �أو تق�صريه فـي حفظه �ضمن
قيمته يوم القب�ض .
� - 2إذا كانت قيمة املال املرهون م�ساوية لقيمة الدين امل�ضمون به �سقط الدين .
� - 3إذا كانت قيمة املال املرهون �أكرث من الدين �سقط الدين عن الراهن و�ضمن الدائن
املرتهن الباقي .
� - 4إذا كانت قيمة املال املرهون �أقل من الدين �سقط من الدين مبقدار هذه القيمة ويرجع
الدائن مبا بقي له على املدين .
املـــادة ( ) 1078
للدائــن املرتهــن رهنــا حيازيــا حق ــوق الدائ ـ ــن املرتهـ ــن رهنــا ت�أمينـ ــيا فـي التنفيذ على
املال املرهون ثم على �سائر �أموال املدين عند عدم ا�ستيفاء كامل دينه واملن�صو�ص عليها فـي
املادة ( )1028من هذا القانون .
املـــادة ( ) 1079
ت�سـ ــري على الره ـ ــن احليــازي �أحك ـ ــام بطــالن االتف ــاق على متلــك امل ــال املرهون عند عدم
وفاء الدين فـي الرهن الت�أميني املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )1029من هذا القانون .
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املـــادة () 1080
�إذا كان املال املرهون مهددا بالهالك �أو التلف �أو نق�ص فـي القيمة بحيث يخ�شى �أن ي�صبح
غري كاف ل�ضمان حق الدائن املرتهن وجب على الدائن املرتهن �إعالن الراهن بذلك ف�إذا
ل ــم يطلـ ــب الراه ــن رده �إلي ــه مقاب ــل ت�أمني �آخر يقــدم بدل ــه ج ــاز لك ــل منهم ــا �أن يطل ــب
من املحكمة بيع املرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن املرتهن �إىل الثمن .
الفرع الثانــي
�أثر الرهن بالن�سبة �إىل غري املتعاقدين
املـــادة ( ) 1081
يجب لنف ــاذ عقــد الرهــن فـي حق الغيــر �أن يــدون العقد فـي ورقة ثابتة التاريخ .
املـــادة ( ) 1082
ي�ضمــن املـ ــال املره ــون �أ�صــل الدي ــن والنفقــات ال�ضروريـ ــة الت ــي ي�ؤديه ــا الدائ ــن املرته ــن
عن الراهن للمحافظة على املال املرهون  ،وكذلك م�صروفات الرهن وتنفيذه .
الف�صل الثالث
انق�ضاء الرهن احليازي
املـــادة ( ) 1083
ينق�ضــي الره ــن احلي ــازي بانق�ضــاء الديــن امل�ضمون بكاملــه ويعود معه �إذا زال ال�سبب
الذي انق�ضــى بــه الدين دون �إخــالل باحلقــوق التي يكــون الغيــر احل�ســن النيــة قــد ك�سبهــا
قانونا فـي الفرتة ما بني انق�ضاء الدين وعودته .
املـــادة ( ) 1084
ينق�ضي �أي�ضا الرهن احليازي ب�أحد الأ�سباب الآتية :
 - 1تنازل الدائن املرتهن عــن حقه فـي الرهن �صراحة �أو داللة .
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	- 2احتاد حق الرهن مع حق امللكية فـي يد واحدة على �أنه يعود �إذا زال ال�سبب ب�أثر
رجعي .
 - 3هالك املال �أو انق�ضاء احلق املرهون .
املـــادة ( ) 1085
ال ينقــ�ض ــي الرهـ ــن احليـ ــازي مبـ ــوت الراه ــن �أو الدائـ ــن املرتهــن ولورثــة الدائـ ــن املرته ـ ــن
�أو للعدل حب�س املال املرهون حتى يتم وفاء الدين .
الباب الثالــــث
حقـــــــوق االمتيــــــاز
املـــادة ( ) 1086
حقوق االمتياز تنظمها القوانني اخلا�صة .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/30
باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل اتفاقية الأمان النووي
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وعلى اتفاقية الأمان النووي املعتمدة فـي  17من يونيو 1994م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إىل االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لأحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  25 :من جمادى الثانية �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  6 :من مايــــــــــــــــــــــــو �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1012
ال�صادرة فـي 2013/5/12م
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املرفــق
اتفاقيـة الأمـان النـووي
الديباجـــة
�إن الأطراف املتعاقدة :
� - 1إذ تــدرك الأهمي ــة التي ميثلهــا للمجتمــع الدولــي �ضمان ا�ستخــدام الطاقــة النوويــة
على نحو م�أمون وجيد التنظيم و�سليم بيئيا ،
 - 2و�إذ ت�ؤكد من جديد �ضرورة اال�ستمرار فـي العمل على رفع م�ستوى الأمان النووي
على نطاق العامل ،
 - 3و�إذ ت�ؤكد من جديد �أن م�س�ؤولية الأمان النووي تقع على عاتق الدولة التي تخ�ضع
لواليتها من�ش�أة نووية ،
 - 4ورغبة منها فـي ن�شر ثقافة فعالة عن الأمان النووي ،
 - 5و�إدراكا منها ب�أن احلوادث التي تقع فـي املن�ش�آت النووية ميكن �أن تكون لها �آثار عابرة
للحدود ،
 - 6و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ( ، )1979واتفاقية
التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي ( ، )1986واتفاقية تقدمي امل�ساعدة فـي حالة
وقوع حادث نووي �أو طارئ �إ�شعاعي (، )1986
 - 7و�إذ ت�ؤكد على �أهمية التعاون الدويل لتعزيز الأمان النووي من خالل الآليات القائمة
الثنائية واملتعددة الأطراف  ،ومن خالل و�ضع هذه االتفاقية امل�شجعة ،
 - 8و�إذ ت�سلم ب�أن هذه االتفاقية تنطوي على التزام بتطبيق مبادئ �أ�سا�سية لأمان املن�ش�آت
النووي ــة ال معايي ــر مف�صل ــة للأم ــان  ،وب�أن هنــاك مبــادئ توجيهي ــة للأمــان �صيغ ــت
على نطاق دويل ويتم ا�ستيفا�ؤها من حني لآخر  ،وبذلك ميكن �أن تقدم توجيه ــات
ب�ش�أن الو�سائل احلديثة لبلوغ م�ستوى عال من الأمان ،
 - 9و�إذ ت�ؤكد على �ضرورة البدء فورا بو�ضع اتفاقية دولية ب�ش�أن �أمان ت�صريف النفايات
امل�شع ــة مبج ــرد �أن ت�سف ــر العملي ــة اجلاريــة لو�ضع �أ�سا�سيات لأمان ت�صريــف النفاي ــات
عن اتفاق دويل وا�سع النطاق ،
 - 10و�إذ ت�سلــم بجدوى القيام مبزيد من الأعمال التقنية املتعلقــة ب أ�مـان الأجــزاء الأخــرى
لدورة الوقود النووي  ،وب�أن هذه الأعمال ميكن �أن تي�سر فـي الوقت املالئم تطوير
ال�صكوك الدولية الراهنة �أو ا�ستحداث �صكوك دولية الحقة ،
قد اتفقت على ما يلي :
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الف�صل الأول
الأهداف والتعاريف ونطاق التطبيق
املـــادة ( ) 1
الأهداف
تتمثل �أهداف هذه االتفاقية فيما يلي :
 - 1بلوغ م�ستوى عال من الأمان النووي على نطاق العامل  ،واحلفاظ على ذلك
امل�ستــوى  ،من خــالل تعزيز التدابيــر الوطنية والتعاون الدويل على نحو ي�شمل
 عند االقت�ضاء  -التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان ،� - 2إن�شاء دفاعات فعالة فـي املن�ش�آت النووية �ضد الأخطار الإ�شعاعية املحتملة ،
واحلفاظ على تلك الدفاعات حلماية الأفراد واملجتمع والبيئة من الآثار ال�ضارة
للإ�شعاعات امل�ؤينة الناجتة عن مثل هذه املن�ش�آت ،
 - 3احليلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب �إ�شعاعية  ،وتخفيف حدة هذه العواقب
فـي حالة وقوعها .
املـــادة ( ) 2
التعاريف
لأغرا�ض هذه االتفاقية :
 - 1تعنــي "املن�ش ـ�أة النوويــة" بالن�سبـة لكل طرف متعاقد �أي حمطة �أر�ضية مدنية
للق ــوى النووي ــة تخ�ض ــع لواليت ــه مبا فـي ذل ــك ما قد يوج ــد فـي نف ــ�س املوق ــع
من مرافق لتخزين ومناولة ومعاجلة املواد امل�شعة  ،ترتبط ارتباطا مبا�شرا
بت�شغيل حمطة القوى النووية  .وال تعترب مثل هذه املحطة من�ش�أة نووية عندما
يتم �سحب جميع عنا�صر الوقود النووي ب�صفة دائمة من قلب املفاعل  ،ويتم
تخزينها ب�أمان وفقا لإجراءات متفق عليها  ،وتوافق الهيئة الرقابية على برنامج
لوقف الت�شغيل نهائيا .
 - 2تعني "الهيئة الرقابية" بالن�سبة لكل طرف متعاقد �أي هيئة �أو هيئات خولت
ال�سلطة القانونية من قبل ذلك الطرف املتعاقد لإ�صدار رخ�ص للمن�ش�آت النووية ،
ولتنظيم عملية اختيار مواقعها  ،وت�صميمهـا وت�شييدهــا  ،و�إعدادهــا للت�شغيــل ،
وت�شغيلها  ،ووقف ت�شغيلها نهائيا .
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 - 3تعني "الرخ�صة" �أي �إذن ت�صدره الهيئة الرقابية ملقدم الطلب لكي ي�ضطلع
بامل�س�ؤولية عن اختيار املوقع اخلا�ص مبن�ش�أة نووية  ،وت�صميمها  ،وت�شييدها ،
و�إعدادها للت�شغيل  ،وت�شغيلها  ،ووقف ت�شغيلها نهائيا .
املـــادة ( ) 3
نطــاق التطبيــق
تنطبق هذه االتفاقية على �أمان املن�ش�آت النووية .
الف�صــل الثانــي
االلتزامــات
أ� � -أحكــام عامــة
املـــادة ( ) 4
تدابيــر التنفيــذ
يتخذ كل طرف متعاقد  ،فـي �إطار قانونه الوطني  ،ما يلزم من تدابري ت�شريعية ورقابية
و�إدارية وغري ذلك من خطوات �ضرورية لتنفيذ التزاماته مبوجب هذه االتفاقية .
املـــادة ( ) 5
تقديــم التقاريــر
يقدم كل طرف متعاقد  ،قبل كل اجتماع من االجتماعات امل�شار �إليها فـي املادة (، )20
تقريرا عما اتخذه من تدابري لتنفيذ كل من االلتزامات الواردة فـي هذه االتفاقية بغر�ض
ا�ستعرا�ضه .
املـــادة ( ) 6
املن�شـ�آت النوويـة القائمـة
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل اال�سراع قدر االمكان با�ستعرا�ض �أمان
من�ش�آته النووية القائمة عند بدء نفاذ االتفاقية بالن�سبة لذلك الطرف املتعاقد  .ويكفل
الطرف املتعاقد عندما يقت�ضي �سياق االتفاقية ذلك التعجيل ب�إجراء جميع التح�سينات
املعقولة من الناحية العملية لرفع م�ستوى �أمان املن�ش�أة النووية  .ف�إذا تعذر رفع م�ستوى
الأمان على هذا النحو  ،ينبغي تنفيذ اخلطط املو�ضوعة لإغالق املن�ش�أة النووية فـي �أقرب
وقت ممكن من الناحية العملية  ،ويجوز �أن يراعى فـي توقيت الإغالق �سياق الطاقة
برمته والبدائل املمكنة  ،وكذلك الآثار االجتماعية والبيئية واالقت�صادية .
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ب  -الت�شريـع والرقابـة
املـــادة ( ) 7
الإطـار الت�شريعـي والرقابـي
 - 1ي�ضع كل طرف متعاقد �إطارا ت�شريعيا ورقابيا  ،ويحافظ على هذا الإطار ،
لتنظيم �أمان املن�ش�آت النووية .
 - 2ين�ص الإطار الت�شريعي والرقابي على ما يلي :
 - 1و�ضع متطلبات ولوائح وطنية ت�سري على الأمان ،
 - 2و�ضع نظام للرتخي�ص فيما يتعلق باملن�ش�آت النووية  ،وحظر ت�شغيل �أي من�ش�أة
نووية بدون رخ�صة ،
 - 3و�ضع نظام تفتي�شي رقابي وتقييمي للمن�ش�آت النووية للت�أكد من االمتثال
للوائح ال�سارية و�شروط �أي رخ�ص ،
� - 4إنفاذ اللوائح ال�سارية و�شروط الرخ�ص  ،مبا فـي ذلك التعليق �أو التعديل ،
�أو الإلغاء .
املـــادة ( ) 8
الهيئــة الرقابيــة
 - 1ين�شئ كل طرف متعاقد �أو يعني هيئة رقابية تكلف بتنفيذ الإطار الت�شريعي
والرقابي امل�شار �إليه فـي املــادة ( ، )7ومتنح ال�سلطة واالخت�صا�صات واملوارد املالية
والب�شرية املالئمة لال�ضطالع بامل�س�ؤوليات املكلفة بها .
 - 2يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل الف�صل الفعال بني الوظائف
التي ت�ضطلع بها الهيئة الرقابية  ،وتلك التي ت�ضطلع بها �أي هيئة �أو منظمة
�أخرى معنية برتويج الطاقة النووية �أو ا�ستخدامها .
املـــادة ( ) 9
م�س�ؤوليـة حامـل الرخ�صـة
يكفل كل طرف متعاقد �إ�سناد امل�س�ؤولية الأ�سا�سية عن �أمان املن�ش�أة النووية �إىل حامل
الرخ�صة ذات ال�صلة  ،ويتخذ اخلطوات املنا�سبة التي تكفل ا�ضطالع كل من يحمل مثل
هذه الرخ�صة مب�س�ؤوليته .
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ج  -اعتبـارات الأمـان العامـة
املـــادة ( ) 10
�أولويـة الأمـان
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل قيام جميع املنظمات التي متار�س
�أن�شطة ترتبط ارتباطا مبا�شرا باملن�ش�آت النووية بو�ضع �سيا�سات تعطي الأولوية الواجبة
للأمان النووي .
املـــادة ( ) 11
املـوارد املاليـة والب�شريـة
 - 1يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل توفري موارد مالية وافية
لدعم �أمان كل من�ش�أة نووية طوال عمر ت�شغيلها .
 - 2يتخ ــذ كــل ط ــرف متعاقـ ــد اخلط ــوات املنا�سبــة التي تكفــل توافــر �أعــداد كافيــة
من املوظفني امل�ؤهلني احلا�صلني على ق�سط مالئم من التعليم والتدريب و�إعادة
التدري ــب  ،جلميــع الأن�شطة املت�صلة بالأمان امل�ضطلع بها داخل � -أو من �أجل -
كل من�ش�أة نووية طوال عمر ت�شغيلها .
املـــادة ( ) 12
العوامـل الب�شريـة
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل مراعاة قدرات وحدود الأداء الب�شري
طوال عمر ت�شغيل املن�ش�أة النووية .
املـــادة ( ) 13
�ضمـان اجلـودة
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل و�ضع وتنفيذ برامج �ضمان اجلودة
بغية �إيجاد الثقة فـي الوفاء باملتطلبات املحددة جلميع الأن�شطة الهامة من حيث الأمان
النووي طوال عمر ت�شغيل املن�ش�أة النووية .
املـــادة ( ) 14
تقييـم الأمـان والتحقـق منـه
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل ما يلي :
� - 1إجراء تقييمات �شاملة ومنهجية للأمان قبل ت�شييد املن�ش�أة النووية و�إعدادها
للت�شغيل وطوال عمر ت�شغيلها  .وتدعم هذه التقييمات بالوثائق على نحو جيد ،
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ويتم ا�ستيفا�ؤها فيما بعد على �ضوء اخلربة الت�شغيلية واملعلومات الهامة اجلديدة
املتعلقة بالأمان  ،وا�ستعرا�ضها مبوجب ال�سلطة املخولة للهيئة الرقابية ،
� - 2إجراء حتقق عن طريق التحليل واملراقبة واالختبار والتفتي�ش  ،يكفل ا�ستمرار
التطابــق بيــن احلالــة املاديــة للمن�ش ـ�أة النوويــة  ،وت�شغيــل هذه املن�ش ـ�أة  ،وبني
ت�صميمها ومتطلبات الأمان الوطنية ال�سارية واحلدود وال�شروط الت�شغيلية .
املـــادة ( ) 15
احلمايـة مـن الإ�شعاعـات
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل  ،فـي جميع احلاالت الت�شغيلية  ،ح�صر
تعر�ض العاملني واجلمهور للإ�شعاعات الناجمة عن املن�ش�أة النووية فـي �أقل م�ستوى ميكن
بلوغه ب�صورة معقولة  ،وعدم تعر�ض �أي فرد جلرعات �إ�شعاعية تتجاوز حدود اجلرعات
الوطنية املقررة .
املـــادة ( ) 16
الت�أهـب للطـوارئ
 - 1يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل و�ضع خطط للطوارئ داخل
املوقع وخارجه  ،يتم اختبارها ب�صفة دورية بالن�سبة للمن�ش�آت النووية وت�شمل
الأن�شطة املقرر اال�ضطالع بها فـي حالة الطوارئ .
وبالن�سبة لأي من�ش�أة نووية جديدة  ،يتم �إعداد هذه اخلطط واختبارها  ،قبل �أن
يتجاوز ت�شغيلها م�ستوى قدرة منخف�ضا تقره الهيئة الرقابية .
 - 2يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل تزويد �سكانه وال�سلطات
املخت�صة فـي الدول الواقعة فـي مناطق جماورة للمن�ش�أة النووية مبعلومات
منا�سبة عن التخطيط والت�صدي حلاالت الطوارئ بقدر ترجيح احتمال ت�أثرهم
ب�أي طارئ �إ�شعاعي .
 - 3تتخذ الأطراف املتعاقدة التي ال توجد فـي �أرا�ضيها �أي من�ش�أة نووية  ،اخلطوات
املنا�سبة التي تكفل و�ضع واختبار خطط للطوارئ فـي �أرا�ضيها ت�شمل الأن�شطة
التي يتم اال�ضطالع بها فـي حالة وقوع طارئ �إ�شعاعي بقدر ترجيح احتمال
ت�أثرها فـي حالة وقوع مثل هذا الطارئ فـي من�ش�أة نووية جماورة .
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د � -أمــان املن�شــ�آت
املـــادة ( ) 17
اختيــار املواقــع
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل و�ضع وتنفيذ �إجراءات مالئمة
ت�ستهدف ما يلي :
 - 1تقييم جميع العوامل ذات ال�صلة املتعلقة باملوقع  ،والتي يرجح �أن ت�ؤثر على �أمان
املن�ش�أة النووية خالل عمر ت�شغيلها املنظور ،
 - 2تقييم ما يرجح �أن يرتتب على املن�ش�أة النووية املقرتحة من �أثر على �أمان الأفراد
واملجتمع والبيئة ،
 - 3إ�ع ــادة تقييم جميع العوامل ذات ال�صلــة امل�ش ــار �إلي ــها فـي الفقرتيــن الفرعيتيـن
"" 1و " "2عنـ ــد ال�ضـ ــرورة � ،ضمانـ ــا ال�ستمـ ــرار �صالحيـ ــة موقـ ــع املن�شـ ـ�أة
النوويـ ــة من حيث الأمان ،
 - 4الت�شاور مع الأطراف املتعاقدة الواقعة فـي مناطق جماورة للمن�ش�أة النووية
املقرتحة  ،بقدر ترجيح احتمال ت�أثر هذه الأطراف بتلك املن�ش�أة  ،وتزويدها
باملعلومات الالزمة بناء على طلبها لتمكينها من تقييم الأثر املرجح لهذه املن�ش�أة
النووية من حيث الأمان فـي �أرا�ضي تلك الأطراف وتكوين ر�أيها اخلا�ص عنه .
املـــادة ( ) 18
الت�صميــم والت�شييــد
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل ما يلي :
� - 1أن يوف ــر ت�صمي ــم وت�شيي ــد املن�شـ ـ�أة النووية عدة م�ستويات وطرق يعول عليه ــا
فـي احلماية (الدفاع املتعمق) من انطالق مواد م�شعة بغية احليلولة دون وقوع
حوادث  .والتخفيف من عواقبها الإ�شعاعية فـي حالة وقوعها ،
� - 2أن تكون التكنولوجيات امل�ستخدمة فـي ت�صميم وت�شييد املن�ش�أة النووية قد ثبتت
�صالحيته ـ ــا عن طريـ ــق التجرب ــة � ،أو ت�أك ــدت �صالحيته ــا عن طري ــق االختب ــار
�أو التحليل ،
� - 3أن يحقق ت�صميم املن�ش�آت النووية عولية الت�شغيل وا�ستقراره و�سهولة �إدارته ،
على �أن تراعى على وجه التحديد العوامل الب�شرية والعالقة بني الإن�سان والآلة .
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املـــادة ( ) 19
الت�شغيل
يتخذ كل طرف متعاقد اخلطوات املنا�سبة التي تكفل ما يلي :
لم ــان ،
� - 1أن ي�ستند الإذن املبدئي بت�شغيـل املن�شـ ـ�أة النووي ــة �إىل حتلي ــل مالئ ــم ل أ
و�إىل برنامج لبدء الت�شغيل يربهن على �أن املن�ش�أة على النحو الذي �شيدت به
مطابقة ملتطلبات الت�صميم والأمان ،
� - 2أن تعرف احلدود وال�شروط الت�شغيلية امل�شتقة من حتليل الأمان واالختبارات
واخلب ــرة الت�شغيلي ــة  ،وتنق ــح هذه احل ــدود وال�ش ــروط ح�س ــب االقت�ض ــاء لتعييــن
حدود الت�شغيل امل�أمونة ،
� - 3أن يتم ت�شغيل املن�ش�أة النووية و�صيانتها وتفتي�شها واختبارها وفقا للإجراءات
املعتمدة ،
� - 4أن تتخذ �إجراءات تكفل الت�صدي مل�صادفات الت�شغيل املتوقعة وللحوادث ،
� - 5أن يتوفر الدعم الهند�سي والتقني ال�ضروري فـي جميع املجاالت املت�صلة بالأمان
طوال عمر ت�شغيل املن�ش�أة النووية ،
� - 6أن يقوم حامل الرخ�صة ذات ال�صلة بتبليغ الهيئة الرقابية على وجه ال�سرعة
باحلادثات امل�ؤثرة من حيث الأمان ،
� - 7أن تو�ضع برامج لتجميع اخلربة الت�شغيلية وحتليلها  ،و�أن يتم العمل وفق
النتائج املحرزة واال�ستنتاجات امل�ستخل�صة  ،و�أن ت�ستخدم الآليات القائمة لتقا�سم
اخلربات الهامة مع الهيئات الدولية ومع امل�ؤ�س�سات امل�شغلة والهيئات الرقابية
الأخرى ،
� - 8أن يتم ح�صر توليد النفايات امل�شعة الناجمة عن ت�شغيل املن�ش�أة النووية �ضمن
�أدنى حد ميكن حتقيقه عمليا بالن�سبة للعملية املعنية � ،سواء فيما يتعلق بالن�شاط
�أو احلجم  ،و�أن تراعى مقت�ضيات التكييف والتخل�ص فـي �أي عملية معاجلة
وتخزين تقت�ضي ال�ضرورة �إجراءها للوقود امل�ستهلك والنفايات وترتبط ارتباطا
مبا�شرا بالت�شغيل وتتم فـي نف�س موقع املن�ش�أة النووية .
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الف�صـل الثالـث
اجتماعـات الأطـراف املتعاقـدة
املـــادة ( ) 20
االجتماعـات اال�ستعرا�ضيـة
 - 1تعقد الأطراف املتعاقدة اجتماعات �ستدعى فيما يلي" االجتماعات اال�ستعرا�ضية "،
لغــر�ض ا�ستع ــرا�ض التقاريـر املقدمـة عمال باملـادة ( ، )5وفقا للإجراءات املعتمدة
مبوجب املــادة (. )22
 - 2رهن ــا ب�أحك ــام املــادة ( )24يجوز �إن�ش ــاء �أفرق ــة فرعي ــة ت�ض ــم ممثلني عن الأط ــراف
املتعاقدة  ،ويجوز لهذه الأفرقة �أن تعمل �أثناء االجتماعات اال�ستعرا�ضية �إذا كان
ذلك �ضروريا لغر�ض ا�ستعرا�ض موا�ضيع حمددة ت�ضمنتها التقارير .
 - 3تتاح لكل طرف متعاقد فر�صة معقولة ملناق�شة ما تقدمه �أطراف متعاقدة �أخرى
من تقارير وطلب �إي�ضاحات ب�ش�أن هذه التقارير .
املـــادة ( ) 21
اجلدول الزمني
 - 1يعقد اجتماع حت�ضريي للأطراف املتعاقدة فـي موعــد ال يتج ــاوز �ست ــة �أ�شه ــر
من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية .
 - 2حت ــدد الأط ــراف املتعاقـ ــدة فـي هــذا االجتم ــاع التح�ضي ــري موع ــد �أول اجتمــاع
ا�ستعرا�ضـ ــي  .ويعقـ ــد هـ ــذا االجتمـ ــاع اال�ستعرا�ض ــي فـي �أق ـ ــرب وقـ ــت ممكـ ــن
على �أال يتجاوز ثالثني �شهرا من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية .
 - 3حتدد الأطراف املتعاقدة فـي كل اجتماع ا�ستعرا�ضي موعد االجتماع اال�ستعرا�ضي
التايل  .وال تتجاوز الفرتة الفا�صلة بني االجتماعات اال�ستعرا�ضية ثالث �سنوات .
املـــادة ( ) 22
الرتتيبــات الإجرائيــة
 - 1تقوم الأطراف املتعاقدة  ،فـي االجتماع التح�ضريي املعقود وفقا للمادة (، )21
ب�إع ـ ـ ــداد النظ ـ ـ ــام الداخل ـ ـ ــي والالئح ـ ـ ــة املالي ـ ـ ــة واعتمادهم ـ ـ ــا بتواف ـ ـ ــق الآراء .
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وب�صفة خا�صة تقوم الأطراف املتعاقدة  ،وفقا للنظام الداخلي مبا يلي :
 - 1و�ضع مبادئ توجيهية فيما يتعلق ب�شكل وهيكل التقارير التي تقدم عمال
باملــادة (، )5
 - 2حتديد موعد تقدمي هذه التقارير ،
 - 3حتديد عملية ا�ستعرا�ض هذه التقارير .
 - 2يجوز للأطراف املتعاقدة كلما اقت�ضت ال�ضرورة � ،أن ت�ستعر�ض فـي االجتماعات
اال�ستعرا�ضية الرتتيبات املو�ضوعة مبقت�ضى الفقرات الفرعية " "1و"� "3أعاله ،
و�أن تعتمد تنقيحات بتوافق الآراء ما مل ين�ص النظام الداخلي على خالف ذلك .
كما يجوز لها �أن تعدل النظام الداخلي والالئحة املالية بتوافق الآراء .
املـــادة ( ) 23
االجتماعات اال�ستثنائية
يعقد اجتماع ا�ستثنائي للأطراف املتعاقدة :
� - 1إذا وافق على ذلك �أغلبية الأطراف املتعاقدة احلا�ضرة وامل�صوتة فـي االجتماع ،
ويعترب االمتناع عن الت�صويت مبثابة ت�صويت ،
� - 2أو بنــاء على طلــب كتابــي من �أحد الأطــراف املتعاقــدة  ،وفـي غ�ضون �ستة �أ�شهر
من إ�بــالغ هذا الطلب للأطراف املتعاقدة وتلقــي الأمانــة لالخطــار امل�شــار �إليــه
فـي املــادة ( )28والذي يفيد ب�أن هذا الطلب نال ت�أييد �أغلبية الأطراف املتعاقدة .
املـــادة ( ) 24
احل�ضـــور
 - 1يح�ضـ ــر كــل ط ــرف متعاقـ ــد اجتماعـ ــات الأط ــراف املتعاق ــدة وميثل ــه فـي ه ــذه
االجتماعات مندوب واحد  ،ومن يرى �ضرورة ح�ضورهم من املناوبني واخلرباء
وامل�ست�شارين .
 - 2يجوز للأطراف املتعاقدة �أن تدعو بتوافق الآراء � ،أي منظمة دولية حكومية
خمت�صة بامل�سائل التي تنظمها هذه االتفاقية  ،حل�ضور �أي اجتماع �أو جل�سات
خا�ص ــة من ــه ب�صف ــة مراق ــب  .وعلى املراقبيــن �أن يقبلوا كتابة وم�سبقا �أحكام
املــادة (. )27
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املـــادة ( ) 25
التقاريــر املوجــزة
تعتمد الأطراف املتعاقدة بتوافق الآراء  ،وثيقة تتناول الق�ضايا التي نوق�شت واال�ستنتاجات
التي مت التو�صل �إليها فـي �أثناء االجتماع  ،وتتاح تلك الوثيقة للجمهور .
املـــادة ( ) 26
اللغـــات
 - 1اللغات امل�ستخدمة فـي اجتماعات الأطراف املتعاقدة هي الأ�سبانية والإجنليزية
والرو�سي ـ ــة وال�صيني ـ ــة والعربيـ ــة والفرن�سي ــة  ،مــا ل ــم ين ــ�ص النظ ــام الداخلـ ــي
على خالف ذلك .
 - 2تعد التقارير املقدمة عمال باملــادة ( )5باللغة الوطنية للطرف املتعاقد الذي
يقدمها �أو بلغة معينة واحدة يتفق عليها فـي النظام الداخلي  .وفـي حالة تقدمي
التقرير بلغة وطنية خالف اللغة املعينة  ،يقدم الطرف املتعاقد ترجمة للتقرير
باللغة املعينة .
 - 3على الرغم من �أحكام الفقرة " "2تتوىل الأمانة  -فـي حالة تعوي�ضها  -مهمة
ترجمة التقارير املقدمة ب�أي لغة من اللغات امل�ستخدمة فـي االجتماع �إىل اللغة
املعينة .
املـــادة ( ) 27
ال�سريـــة
 - 1ال ت�ؤثر �أحكام هذه االتفاقية على حقوق والتزامات الأطراف املتعاقدة مبقت�ضى
قوانينها اخلا�صة مبنع �إف�شاء املعلومات  .ولأغرا�ض هذه املـادة  ،ت�شمل "املعلومات"
�ضمن ما ت�شمل  )1( ،البيانات ال�شخ�صية  )2( ،واملعلومات التي حتميها حقوق
امللكية الفكرية �أو مقت�ضيات ال�سرية ال�صناعية �أو التجارية  )3( ،واملعلومات
املتعلقة بالأمن القومي وباحلماية املادية للمواد النووية واملن�ش�آت النووية .
� - 2إذا قــدم طــرف متعاقــد  ،فـي �سيــاق هذه االتفاقي ــة  ،معلومــات يعتربه ــا �سري ــة
على النحو املبني فـي الفقرة " ، "1ال ت�ستخدم هذه املعلومات �إال فـي الأغرا�ض
التي قدمت من �أجلها وحترتم �سريتها .
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 - 3تراعى �سرية م�ضمون املناق�شات التي تدور فـي كل اجتماع �أثناء ا�ستعرا�ض
الأطراف املتعاقدة للتقارير .
املـــادة ( ) 28
الأمانــة
 - 1توف ــر الوكال ــة الدولي ــة للطاق ـ ــة الذريـ ــة التي �ستدعـ ــى فيمــا يلـ ــي "الوكال ـ ــة"
خدمات الأمانة الجتماعات الأطراف املتعاقدة .
 - 2تقوم الأمانة مبا يلي :
 - 1الدعوة الجتماعات الأطراف املتعاقدة والإعداد لها وخدمتها ،
� - 2إحالة املعلومات الواردة �أو املعدة وفقا لأحكام هذه االتفاقية �إىل الأطراف
املتعاقدة .
وتتحم ــل الوكال ــة � ،ضمن ميزانيتهــا العاديــة  ،ما تتكبده من تكاليف عند
تنفيذها املهام امل�شار �إليها فـي الفقرتني الفرعيتني " "1و "� "2أعاله .
 - 3يجوز للأطراف املتعاقدة بتوافق الآراء �أن تطلب من الوكالة تقدمي خدمات
�أخرى لدعم اجتماعات الأطراف املتعاقدة  .ويجوز للوكالة تقدمي مثل هذه
اخلدمات �إذا �أمكن اال�ضطالع بها �ضمن برناجمها وميزانيتها العادية  .و�إذا
تعذر ذلك  ،يجوز للوكالة تقدمي مثل هذه اخلدمات �إذا ما توفر متويل
طوعي من م�صدر �آخر .
الف�صــل الرابــع
الأحكــام اخلتاميــة و�أحكــام �أخــرى
املـــادة ( ) 29
حــل اخلالفــات
فـي حالة ن�شوء خالف بني طرفني متعاقدين �أو �أكرث ب�ش�أن تف�سري �أو تطبيق هذه االتفاقية ،
تت�شاور الأطراف املتعاقدة فـي �إطار اجتماع للأطراف املتعاقدة بغية حل هذا اخلالف .
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املـــادة ( ) 30
التوقيع والت�صديق والقبول واملوافقة واالن�ضمام
 - 1يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية �أمام جميع الدول فـي املقر الرئي�سي للوكالة
فـي فيينا اعتبارا من � 20أيلول � /سبتمرب  1994وحتى بدء نفاذها .
 - 2تخ�ضع هذه االتفاقية للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة من جانب الدول املوقعة .
 - 3بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية  ،يفتح باب االن�ضمام �إليها �أمام جميع الدول .
 - 1 - 4يفتــح ب ــاب التوقي ــع على ه ــذه االتفاقي ــة �أو االن�ضم ــام �إليها �أمام املنظم ــات
الإقليمية ذات الطبيعة التكاملية �أو غريها  ،ب�شرط �أن تتكون مثل هذه
املنظمات من دول ذات �سيادة  ،و�أن تكون خمت�صة بالتفاو�ض ب�ش�أن اتفاقات
دولية تتعلق ب�أمور ت�شملها هذه االتفاقية  ،وتوقيع مثل هذه االتفاقات
وتطبيقها .
 - 2تقوم مثل هذه املنظمات  -بالأ�صالة عن نف�سها  -فـي الأمور التي تدخل
�ضمن اخت�صا�صها  ،مبمار�سة احلقوق وتنفيذ امل�س�ؤوليات التي ت�سندها هذه
االتفاقية �إىل الدول الأطراف .
 - 3عندما ت�صبح مثل هذه املنظمات طرفا فـي االتفاقية  ،تر�سل �إىل الوديع
�إعالنا يبني �أي الدول �أع�ضاء فيها  ،و�أي مواد هذه االتفاقية تنطبق عليها ،
ومدى اخت�صا�صها فـي املجال الذي ت�شمله تلك املواد .
 - 4ال يكون ملثل هذه املنظمات �أي �صوت بالإ�ضافة �إىل �أ�صوات دولها الأع�ضاء .
 - 5تودع وثائق الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام لدى الوديع .
املـــادة ( ) 31
بــدء النفــاذ
 - 1يبد أ� نفاذ هذه االتفاقية فـي اليوم الت�سعني من تاريخ �إيداع الوثيقة الثانية
والع�شرين من وثائق الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة لدى الوديع  ،مبا فـي ذلك
وثائق �سبع ع�شرة دولة لدى كل منها من�ش�أة نووية واحدة على الأقل دخل قلب
�أحد مفاعالتها فـي مرحلة احلرجية .
 - 2يبد�أ نفاذ هذه االتفاقية بالن�سبة لكل دولة �أو منظمة �إقليمية ذات طبيعة تكاملية
�أو غريها  ،ت�صدق على هذه االتفاقية �أو تقبلها �أو توافق عليها �أو تن�ضم �إليها
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بعد تاريخ �إيداع �آخر وثيقة مطلوبة ال�ستيفاء ال�شروط الواردة فـي الفقرة "، "1
فـي الي ــوم الت�سعي ــن من تاريخ إ�ي ــداع تل ــك الدول ــة �أو املنظم ــة للوثيقــة املالئم ــة
لدى الوديع .
املـــادة ( ) 32
�إدخـال تعديـالت علـى االتفاقيـة
 - 1يجوز لأي طرف متعاقد �أن يقرتح �إدخال تعديل على هذه االتفاقية  ،وينظر
فـي التعديالت املقرتحة فـي اجتماع ا�ستعرا�ضي �أو فـي اجتماع ا�ستثنائي .
 - 2يقدم ن�ص �أي تعديل مقرتح و�أ�سبابه �إىل الوديع الذي يبادر على الفور ب�إر�سال
االقرتاح �إىل الأطراف املتعاقدة قبل موعد االجتماع الذي �سينظر خالله
فـي التعديل املقرتح بت�سعني يوما على الأقل  .وير�سل الوديع �أي تعليقات
ترد ب�ش�أن هذا االقرتاح �إىل الأطراف املتعاقدة .
 - 3تقرر الأطراف املتعاقدة بعد النظر فـي التعديل املقرتح ما �إذا كانت تعتمد
مثل هذا التعديل بتوافق الآراء � ،أم تعر�ضه على م�ؤمتر دبلوما�سي فـي حالة
غياب مثل هذا التوافق  .ويتخذ قرار عر�ض التعديل املقرتح على م�ؤمتر
دبلوما�سي ب�أغلبية ثلثي الأطراف املتعاقدة احلا�ضرة وامل�صوتة فـي االجتماع
�شريطة �أن يتواجد ن�صف الأطراف املتعاقدة على الأقل وقت الت�صويت ،
ويعترب االمتناع عن الت�صويت مبثابة ت�صويت .
 - 4يدعو الوديع �إىل عقد امل�ؤمتر الدبلوما�سي الذي يتوىل النظر فـي التعديالت
املقرتح �إدخالها على االتفاقية واعتمادها  ،فـي موعد ال يتجاوز �سنة واحدة
من تاريخ اتخاذ القرار املنا�سب وفقا للفقرة " "3من هذه املـادة  .ويبذل امل�ؤمتر
الدبلوما�سي ق�صارى جهده من �أجل �ضمان �أن يكون اعتماد التعديالت
بتوافق الآراء  ،ف�إذا تعذر ذلك  ،ف�إن اعتماد التعديالت يكون ب�أغلبية ثلثي
جميع الأطراف املتعاقدة .
 - 5تخ�ضــع التعدي ــالت التي اعتم ــد �إدخاله ــا على هذه االتفاقي ــة  ،مبقت�ضى
الفقرتي ــن " "3و "� "4أعـ ــاله  ،للت�صديـ ــق �أو القب ــول �أو املوافق ــة �أو الت�أكيـ ــد
لط ــراف املتعاقدة
من جان ــب الأط ــراف املتعاق ــدة  .ويبد�أ نفاذها بالن�سب ــة ل أ
التي �صدق ــت عليه ــا �أو قبلتها �أو وافق ــت عليه ــا �أو �أكدته ــا فـي اليوم الت�سعيــن
-508-

من تاريخ تلقي الوديع لل�صكوك ذات ال�صلة من ثالثة �أرباع الأطراف
املتعاقدة على الأقل  .ويبد�أ نفاذ التعديالت بالن�سبة للطرف املتعاقد الذي
يق ــوم بع ــد ذل ــك بالت�صدي ــق على تلك التعديالت �أو قبولها �أو املوافقة عليه ــا
�أو ت�أكيدها فـي اليوم الت�سعني من تاريخ �إيداع ذلك الطرف املتعاقد لل�صك
ذي ال�صلة .
املـــادة ( ) 33
النقـــ�ض
 - 1يج ــوز لأي ط ــرف متعاق ــد �أن ينق ــ�ض هذه االتفاقي ــة ب�إخط ــار كتابي موجه
�إىل الوديع .
 - 2يبد�أ �سريان النق�ض بعد انق�ضاء عام واحد على تاريخ ا�ستالم الوديع للإخطار ،
�أو فـي �أي تاريخ الحق يحدده الإخطار .
املـــادة ( ) 34
الوديــع
 - 1يكون املدير العام للوكالة هو الوديع لهذه االتفاقية .
 - 2يقوم الوديع ب�إبالغ الأطراف املتعاقدة مبا يلي :
 - 1توقي ـ ــع هـ ــذه االتفاقي ـ ــة و إ�ي ـ ــداع �صك ـ ــوك الت�صدي ـ ــق �أو القب ـ ــول �أو املوافقـ ـ ــة
�أو االن�ضمام  ،وفقا للمادة (، )30
 - 2تاريخ بدء نفاذ االتفاقية  ،وفقا للمادة (، )31
 - 3اخطارات نق�ض االتفاقية وتواريخها  ،املقدمة وفقا للمادة (، )33
 - 4التعدي ــالت التي تقتـ ــرح �أطراف متعاقدة �إدخاله ــا على هذه االتفاقي ــة ،
والتعديالت التي يعتمدها امل�ؤمتر الدبلوما�سي ذو ال�صلة �أو يعتمدها اجتماع
الأطراف املتعاقدة  ،وتاريخ بدء نفاذ تلك التعديالت  ،وفقا للمادة (. )32
املـــادة ( ) 35
الن�صــو�ص املوثقــة
يودع �أ�صل هذه االتفاقية  -التي تت�ساوى فـي احلجية ن�صو�صها الأ�سبانية والإجنليزية
والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية  -لدى الوديع الذي ير�سل ن�سخا م�صدقة منها
�إىل الأطراف املتعاقدة .
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CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY
PREAMBLE
THE CONTRACTING PARTIES
(i)

Aware of the importance to the international community of ensuring that the
use of nuclear energy is safe, well regulated and environmentally sound;
(ii) Reaffirming the necessity of continuing to promote a high level of nuclear
safety worldwide;
(iii) Reaffirming that responsibility for nuclear safety rests with the State having
jurisdiction over a nuclear installation;
(iv) Desiring to promote an effective nuclear safety culture;
(v)
Aware that accidents at nuclear installations have the potential for
transboundary impacts;
(vi) Keeping in mind the Convention on the Physical Protection of Nuclear
Material (1979), the Convention on Early Notification of a Nuclear
Accident (1986), and the Convention on Assistance in the Case of a
Nuclear Accident or Radiological Emergency (1986);
(vii) Affirming the importance of international co-operation for the enhancement
of nuclear safety through existing bilateral and multilateral mechanisms
and the establishment of this incentive Convention;
(viii) Recognizing that this Convention entails a commitment to the application
of fundamental safety principles for nuclear installations rather than of
detailed safety standards and that there are internationally formulated
safety guidelines which are updated from time to time and so can provide
guidance on contemporary means of achieving a high level of safety;
(ix) Affirming the need to begin promptly the development of an international
convention on the safety of radioactive waste management as soon as the
ongoing process to develop waste management safety fundamentals has
resulted in broad international agreement;
(x)
Recognizing the usefulness of further technical work in connection with
the safety of other parts of the nuclear fuel cycle, and that this work
may, in time, facilitate the development of current or future international
instruments;
HAVE AGREED as follows:
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CHAPTER 1. OBJECTIVES, DEFINITIONS AND SCOPE
OF APPLICATION
ARTICLE 1. OBJECTIVES

The objectives of this Convention are:
(i) to achieve and maintain a high level of nuclear safety worldwide through the
enhancement of national measures and international co-operation including,
where appropriate, safety-related technical co-operation;
(ii) to establish and maintain effective defences in nuclear installations against
potential radiological hazards in order to protect individuals, society and
the environment from harmful effects of ionizing radiation from such
installations;
(iii) to prevent accidents with radiological consequences and to mitigate such
consequences should they occur.
ARTICLE 2. DEFINITIONS

For the purpose of this Convention:
(i) " nuclear installation" means for each Contracting Party any land-based civil
nuclear power plant under its jurisdiction including such storage, handling
and treatment facilities for radioactive materials as are on the same site and
are directly related to the operation of the nuclear power plant. Such a plant
ceases to be a nuclear installation when all nuclear fuel elements have been
removed permanently from the reactor core and have been stored safely in
accordance with approved procedures, and a decommissioning programme
has been agreed to by the regulatory body.
(ii) "regulatory body" means for each Contracting Party any body or bodies
given the legal authority by that Contracting Party to grant licences and
to regulate the siting, design, construction, commissioning, operation or
decommissioning of nuclear installations.
(iii) "licence" means any authorization granted by the regulatory body to the
applicant to have the responsibility for the siting, design, construction,
commissioning, operation or decommissioning of a nuclear installation.
ARTICLE 3. SCOPE OF APPLICATION

This Convention shall apply to the safety of nuclear installations.
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CHAPTER 2. OBLIGATIONS
(a) General Provisions
ARTICLE 4. IMPLEMENTING MEASURES
Each Contracting Party shall take, within the framework of its national law,
the legislative, regulatory and administrative measures and other steps necessary
for implementing its obligations under this Convention.
ARTICLE 5. REPORTING
Each Contracting Party shall submit for review, prior to each meeting referred
to in Article 20, a report on the measures it has taken to implement each of the
obligations of this Convention .
ARTICLE 6. EXISTING NUCLEAR INSTALLATIONS
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that the
safety of nuclear installations existing at the time the Convention enters into force
for that Contracting Party is reviewed as soon as possible. When necessary in the
context of this Convention, the Contracting Party shall ensure that all reasonably
practicable improvements are made as a matter of urgency to upgrade the safety
of the nuclear installation. If such upgrading cannot be achieved, plans should be
implemented to shut down the nuclear installation as soon as practically possible.
The timing of the shut-down may take into account the whole energy context and
possible alternatives as well as the social, environmental and economic impact.
(b) Legislation and regulation
ARTICLE 7. LEGISLATIVE AND REGULATORY FRAMEWORK
1.
Each Contracting Party shall establish and maintain a legislative and
regulatory framework to govern the safety of nuclear installations.
2.
The legislative and regulatory framework shall provide for:
(i) the establishment of applicable national safety requirements and
regulations;
(ii) a system of licensing with regard to nuclear installations and the
prohibition of the operation of a nuclear installation without a licence;
(iii) a system of regulatory inspection and assessment of nuclear
installations to ascertain compliance with applicable regulations and
the terms of licences;
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(iv) the enforcement of applicable regulations and of the terms of
licences, including suspension, modification or revocation.
ARTICLE 8. REGULATORY BODY
1. Each Contracting Party shall establish or designate a regulatory body entrusted
with the implementation of the legislative and regulatory framework referred to
in Article 7, and provided with adequate authority, competence and financial and
human resources to fulfil its assigned responsibilities.
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure an
2.
effective separation between the functions of the regulatory body and those of
any other body or organization concerned with the promotion or utilization of
nuclear energy.
ARTICLE 9. RESPONSIBILITY OF THE LICENCE HOLDER
Each Contracting Party shall ensure that prime responsibility for the
safety of a nuclear installation rests with the holder of the relevant licence and
shall take the appropriate steps to ensure that each such licence holder meets its
responsibility.
(c) General Safety Considerations
ARTICLE 10. PRIORITY TO SAFETY
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that all
organizations engaged in activities directly related to nuclear installations shall
establish policies that give due priority to nuclear safety.
ARTICLE 11. FINANCIAL AND HUMAN RESOURCES
1.
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that
adequate financial resources are available to support the safety of each nuclear
installation throughout its life.
2.
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that
sufficient numbers of qualified staff with appropriate education, training and
retraining are available for all safety-related activities in or for each nuclear
installation, throughout its life.
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ARTICLE 12. HUMAN FACTORS

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that
the capabilities and limitations of human performance are taken into account
throughout the life of a nuclear installation.
ARTICLE 13. QUALITY ASSURANCE

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that
quality assurance programmes are established and implemented with a view to
providing confidence that specified requirements for all activities important to
nuclear safety are satisfied throughout the life of a nuclear installation.
ARTICLE 14. ASSESSMENT AND VERIFICATION OF SAFETY

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:
(i) comprehensive and systematic safety assessments are carried out
before the construction and commissioning of a nuclear installation
and throughout its life. Such assessments shall be well documented,
subsequently updated in the light of operating experience and
significant new safety information, and reviewed under the authority of
the regulatory body;
(ii) verification by analysis, surveillance, testing and inspection is carried
out to ensure that the physical state and the operation of a nuclear
installation continue to be in accordance with its design, applicable
national safety requirements, and operational limits and conditions.
ARTICLE 15. RADIATION PROTECTION

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that in all
operational states the radiation exposure to the workers and the public caused by
a nuclear installation shall be kept as low as reasonably achievable and that no
individual shall be exposed to radiation doses which exceed prescribed national
dose limits.
ARTICLE 16. EMERGENCY PREPAREDNESS

1.
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that
there are on-site and off-site emergency plans that are routinely tested for nuclear
installations and cover the activities to be carried out in the event of an emergency.
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For any new nuclear installation, such plans shall be prepared and tested before
it commences operation above a low power level agreed by the regulatory body.
2.
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that,
insofar as they are likely to be affected by a radiological emergency, its own
population and the competent authorities of the States in the vicinity of the
nuclear installation are provided with appropriate information for emergency
planning and response.
3.
Contracting Parties which do not have a nuclear installation on their
territory, insofar as they are likely to be affected in the event of a radiological
emergency at a nuclear installation in the vicinity, shall take the appropriate steps
for the preparation and testing of emergency plans for their territory that cover
the activities to be carried out in the event of such an emergency.
(d) Safety of Installations
ARTICLE 17. SITING

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that
appropriate procedures are established and implemented:
(i) for evaluating all relevant site-related factors likely to affect the safety
of a nuclear installation for its projected lifetime;
(ii) for evaluating the likely safety impact of a proposed nuclear installation
on individuals, society and the environment;
(iii) for re-evaluating as necessary all relevant factors referred to in subparagraphs (i) and (ii) so as to ensure the continued safety acceptability
of the nuclear installation;
(iv) for consulting Contracting Parties in the vicinity of a proposed nuclear
installation, insofar as they are likely to be affected by that installation
and, upon request providing the necessary information to such
Contracting Parties, in order to enable them to evaluate and make their
own assessment of the likely safety impact on their own territory of the
nuclear installation.
ARTICLE 18. DESIGN AND CONSTRUCTION

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:
(i) the design and construction of a nuclear installation provides for several
reliable levels and methods of protection (defense in depth) against the
release of radioactive materials,with a view to preventing the occurrence
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of accidents and to mitigating their radiological consequences should they
occur;
(ii) the technologies incorporated in the design and construction of a
nuclear installation are proven by experience or qualified by testing or
analysis;
(iii) the design of a nuclear installation allows for reliable, stable and easily
manageable operation, with specific consideration of human factors
and the man-machine interface.
ARTICLE 19. OPERATION

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:
(i) the initial authorization to operate a nuclear installation is based
upon an appropriate safety analysis and a commissioning programme
demonstrating that the installation, as constructed, is consistent with
design and safety requirements;
(ii) operational limits and conditions derived from the safety analysis, tests
and operational experience are defined and revised as necessary for
identifying safe boundaries for operation;
(iii) operation, maintenance, inspection and testing of a nuclear installation
are conducted in accordance with approved procedures;
(iv) procedures are established for responding to anticipated operational
occurrences and to accidents;
(v) necessary engineering and technical support in all safety-related fields
is available throughout the lifetime of a nuclear installation;
(vi) incidents significant to safety are reported in a timely manner by the
holder of the relevant licence to the regulatory body;
(vii) programmes to collect and analyse operating experience are established,
the results obtained and the conclusions drawn are acted upon and
that existing mechanisms are used to share important experience
with international bodies and with other operating organizations and
regulatory bodies;
(viii) the generation of radioactive waste resulting from the operation of a
nuclear installation is kept to the minimum practicable for the process
concerned, both in activity and in volume, and any necessary treatment
and storage of spent fuel and waste directly related to the operation and
on the same site as that of the nuclear installation take into consideration
conditioning and disposal.
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CHAPTER 3. MEETINGS OF THE CONTRACTING PARTIES
ARTICLE 20. REVIEW MEETINGS

1.
The Contracting Parties shall hold meetings (hereinafter referred to as
"review meetings") for the purpose of reviewing the reports submitted pursuant
to Article 5 in accordance with the procedures adopted under Article 22.
2.
Subject to the provisions of Article 24 sub-groups comprised of
representatives of Contracting Parties may be established and may function
during the review meetings as deemed necessary for the purpose of reviewing
specific subjects contained in the reports.
3.
Each Contracting Party shall have a reasonable opportunity to discuss the
reports submitted by other Contracting Parties and to seek clarification of such
reports.
ARTICLE 21. TIMETABLE

1.
A preparatory meeting of the Contracting Parties shall be held not later
than six months after the date of entry into force of this Convention.
2.
At this preparatory meeting, the Contracting Parties shall determine the
date for the first review meeting. This review meeting shall be held as soon as
possible, but not later than thirty months after the date of entry into force of this
Convention.
3.
At each review meeting, the Contracting Parties shall determine the
date for the next such meeting. The interval between review meetings shall not
exceed three years.
ARTICLE 22. PROCEDURAL ARRANGEMENTS

1.
At the preparatory meeting held pursuant to Article 21 the Contracting
Parties shall prepare and adopt by consensus Rules of Procedure and Financial
Rules. The Contracting Parties shall establish in particular and in accordance
with the Rules of Procedure:
(i)

guidelines regarding the form and structure of the reports to be
submitted pursuant to Article 5;
(ii) a date for the submission of such reports;
(iii) the process for reviewing such reports.
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2.
At review meetings the Contracting Parties may, if necessary, review the
arrangements established pursuant to sub-paragraphs (i)-(iii) above, and adopt
revisions by consensus unless otherwise provided for in the Rules of Procedure.
They may also amend the Rules of Procedure and the Financial Rules, by
consensus.
ARTICLE 23. EXTRAORDINARY MEETINGS

An extraordinary meeting of the Contracting Parties shall be held:
(i) if so agreed by a majority of the Contracting Parties present and voting
at a meeting, abstentions being considered as voting; or
(ii) at the written request of a Contracting Party, within six months of this
request having been communicated to the Contracting Parties and
notification having been received by the secretariat referred to in Article
28, that the request has been supported by a majority of the Contracting
Parties.
ARTICLE 24. ATTENDANCE

1.
Each Contracting Party shall attend meetings of the Contracting Parties
and be represented at such meetings by one delegate, and by such alternates,
experts and advisers as it deems necessary.
2.
The Contracting Parties may invite, by consensus, any intergovernmental
organization which is competent in respect of matters governed by this Convention
to attend, as an observer, any meeting, or specific sessions thereof. Observers shall be
required to accept in writing, and in advance, the provisions of Article 27.
ARTICLE 25. SUMMARY REPORTS

The Contracting Parties shall adopt, by consensus, and make available to the
public a document addressing issues discussed and conclusions reached during a
meeting.
ARTICLE 26. LANGUAGES

1.
The languages of meetings of the Contracting Parties shall be Arabic,
Chinese, English, French, Russian and Spanish unless otherwise provided in the
Rules of Procedure.
Reports submitted pursuant to Article 5 shall be prepared in the national
2.
language of the submitting Contracting Party or in a single designated language to
be agreed in the Rules of Procedure. Should the report be submitted in a national
language other than the designated language, a translation of the report into the designated
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language shall be provided by the Contracting Party.
3.
Notwithstanding the provisions of paragraph 2, if compensated, the secretariat
will assume the translation into the designated language of reports submitted in any
other language of the meeting.
ARTICLE 27. CONFIDENTIALITY
1.
The provisions of this Convention shall not affect the rights and obligations
of the Contracting Parties under their law to protect information from disclosure. For
the purposes of this Article, "information" includes, inter alia, (i) personal data; (ii)
information protected by intellectual property rights or by industrial or commercial
confidentiality; and (iii) information relating to national security or to the physical
protection of nuclear materials or nuclear installations.
2.
When, in the context of this Convention, a Contracting Party provides
information identified by it as protected as described in paragraph 1, such information
shall be used only for the purposes for which it has been provided and its confidentiality
shall be respected.
3.
The content of the debates during the reviewing of the reports by the Contracting
Parties at each meeting shall be confidential.
ARTICLE 28. SECRETARIAT
1.
The International Atomic Energy Agency, (hereinafter referred to as the
"Agency") shall provide the secretariat for the meetings of the Contracting Parties.
2.
The secretariat shall:

(i) convene, prepare and service the meetings of the Contracting Parties;
(ii) transmit to the Contracting Parties information received or prepared in
accordance with the provisions of this Convention.
The costs incurred by the Agency in carrying out the functions referred to in subparagraphs (i) and (ii) above shall be borne by the Agency as part of its regular budget.
3.
The Contracting Parties may, by consensus, request the Agency to provide other
services in support of meetings of the Contracting Parties. The Agency may provide
such services if they can be undertaken within its programme and regular budget.
Should this not be possible, the Agency may provide such services if voluntary funding
is provided from another source.
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CHAPTER 4. FINAL CLAUSES AND OTHER PROVISIONS
ARTICLE 29. RESOLUTION OF DISAGREEMENTS
In the event of a disagreement between two or more Contracting Parties concerning
the interpretation or application of this Convention, the Contracting Parties shall consult
within the framework of a meeting of the Contracting Parties with a view to resolving
the disagreement.
ARTICLE 30. SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL,
ACCESSION
1.
This Convention shall be open for signature by all States at the Headquarters of
the Agency in Vienna from 20 September 1994 until its entry into force.
This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the
2.
signatory States.
3.
After its entry into force, this Convention shall be open for accession by all
States.
4. (i)

This Convention shall be open for signature or accession by regional
organizations of an integration or other nature, provided that any such
organization is constituted by sovereign States and has competence in respect
of the negotiation, conclusion and application of international agreements in
matters covered by this Convention.

(ii) In matters within their competence, such organizations shall, on their
own behalf, exercise the rights and fulfil the responsibilities which this
Convention attributes to States Parties
(iii) When becoming party to this Convention, such an organization shall
communicate to the Depositary referred to in Article 34, a declaration
indicating which States are members thereof, which articles of this
Convention apply to it, and the extent of its competence in the field
covered by those articles.
(iv) Such an organization shall not hold any vote additional to those of its
Member States.
5.
Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited
with the Depositary.
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ARTICLE 31. ENTRY INTO FORCE
1.
This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of
deposit with the Depositary of the twenty- second instrument of ratification, acceptance
or approval, including the instruments of seventeen States, each having at least one
nuclear installation which has achieved criticality in a reactor core.
2.
For each State or regional organization of an integration of other nature which
ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after the date of deposit of
the last instrument required to satisfy the conditions set forth in paragraph 1, this
Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit with the
Depositary of the appropriate instrument by such a State or organization.

ARTICLE 32. AMENDMENTS TO THE CONVENTION
1.
Any Contracting party may propose an amendment to this Convention. Proposed
amendments shall be considered at a review meeting or an extraordinary meeting.
The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be provided to
2.
the Depositary who shall communicate the proposal to the Contracting Parties promptly
and at least ninety days before the meeting for which it is submitted for consideration.
Any comments received on such a proposal shall be circulated by the Depositary to the
Contracting Parties.
The Contracting Parties shall decide after consideration of the proposed
3.
amendment whether to adopt it by consensus, or, in the absence of consensus, to submit it
to a Diplomatic Conference. A decision to submit a proposed amendment to a Diplomatic
Conference shall require a two-thirds majority vote of the Contracting parties present
and voting at the meeting, provided that at least one half of the Contracting Parties are
present at the time of voting. Abstentions shall be considered as voting.
The Diplomatic Conference to consider and adopt amendments to this
4.
Convention shall be convened by the Depositary and held no later than one year after
the appropriate decision taken in accordance with paragraph 3 of this Article. The
Diplomatic Conference shall make every effort to ensure amendments are adopted by
consensus. Should this not be possible, amendments shall be adopted with a two-thirds
majority of all Contracting Parties.
Amendments to this Convention adopted pursuant to paragraphs 3 and 4 above
5.
shall be subject to ratification, acceptance, approval, or confirmation by the Contracting
Parties and shall enter into force for those Contracting Parties which have ratified,
accepted, approved or confirmed them on the ninetieth day after the receipt by the
Depositary of the relevant instruments by at least three fourths of the Contracting Parties.
For a Contracting Party which subsequently ratifies, accepts, approves or confirms the
said amendments, the amendments will enter into force on the ninetieth day after that
Contracting Party has deposited its relevant instrument.
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ARTICLE 33. DENUNCIATION

1.
Any Contracting Party may denounce this Convention by written notification
to the Depositary.
Denunciation shall take effect one year following the date of the receipt of
2.
the notification by the Depositary, or on such later date as may be specified in the
notification.

ARTICLE 34. DEPOSITARY
1.

The Director General of the Agency shall be the Depositary of this Convention.

2.

The Depositary shall inform the Contracting Parties of:

(i)

the signature of this Convention and of the deposit of instruments of
ratification, acceptance, approval or accession, in accordance with
Article 30;

(ii) the date on which the Convention enters into force, in accordance with
Article 31;
(iii) the notifications of denunciation of the Convention and the date
thereof, made in accordance with Article 33;
(iv) the proposed amendments to this Convention submitted by Contracting
Parties, the amendments adopted by the relevant Diplomatic Conference or
by the meeting of the Contracting Parties, and the date of entry into force of
the said amendments, in accordance with Article 32.

ARTICLE 35. AUTHENTIC TEXTS
The original of this Convention of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian
and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Depositary, who
shall send certified copies thereof to the Contracting Parties.
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/31
بالت�صديـق علـى اتفاقيـة
بني �سلطنة عمان وجمهورية الربتغال ب�ش�أن الإعفاء املتبادل
من الت�أ�شريات حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية بني �سلطنة عمان وجمهورية الربتغال ب�ش�أن الإعفاء املتبادل من الت�أ�شريات
حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة املوقعة فـي م�سقط بتاريخ � 2صفر
1434هـ املوافق  15دي�سمرب 2012م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  25 :من جمادى الثانية �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  6 :من مايــــــــــــــــــــــــو �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1012
ال�صادرة فـي 2013/5/12م
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اتفاقيـــة
بني �سلطنة عمان وجمهورية الربتغال ب�ش�أن الإعفاء املتبادل
من الت�أ�شريات حلاملي جـوازات ال�سفر الدبلوما�سيـة واخلا�صـة واخلدمـة
�إن �سلطنة عمان وجمهورية الربتغال امل�شار �إليهما فـيما بعد بـ " الطرفـني " ،
رغبة منهما فـي تعزيز عالقات ال�صداقة والتعاون بني البلدين ،
ورغبة منهما فـي ت�سهيل حركة مواطنيهما حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة
واخلدمة ،
قد اتفقتا على ما يلي :
املــادة ( ) 1
الهـــدف
حتـدد هذه االتفاقيــة الإط ــار القانونــي للإعفــاء من الت�أ�شيــرات حلاملــي جــوازات ال�سفــر
الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة لدى الطرفـني .
املــادة ( ) 2
التعريفـــات
لأغرا�ض هذه االتفاقية يق�صد ب ـ ـ :
�أ " -جـواز �سفـ ــر �س ــاري"  :جــواز ال�سفــر الدبلوما�ســي �أو اخلـا�ص �أو اخلدمـة الذي يكـون
�صاحلا ل ـ ( )3لثالثة �أ�شهر على الأقل عند خروج ال�شخ�ص من �إقليم وطنه .
ب  " -ف ــرد عائلــة "  :الــزوج �أو الزوج ــة بالإ�ضاف ــة �إىل الأ�ص ــول �أو الف ــروع الذيــن يق ـ ــوم
ب�إعالتهم .
املــادة ( ) 3
مدة البقاء الق�صرية
 -1ميكن ملواطني �سلطنة عمان حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة �أو اخلدمة
الدخول �إىل والإقامة فـي �إقليم جمهورية الربتغال بدون ت�أ�شرية ملدة �أق�صاها ()90
ت�سعني يوم ــا خــالل مــدة (� )6ستــة �أ�شهــر من تاريــخ دخولهــم لأول مــرة عبـر احل ــدود
اخلارجيــة املحــددة ملنطقـ ــة احلرك ـ ــة احل ــرة التي �أقرتهـ ــا الدول التي تعتب ــر طرف ـ ــا فـي
املعاهدة املطبقة التفاقية �شنجن فـي  14يونيو 1985م واملعتمدة فـي  19يونيو 1990م .
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 - 2ميكـن ملواطنــي جمهوريــة الربتغــال حاملي جــوازات ال�سفــر الدبلـوما�سيــة �أو اخلا�صــة
الدخول �إىل والإقامة فـي �إقليم �سلطنة عمان بدون ت�أ�شرية ملدة �أق�صاها ( )90ت�سعني
يوما خالل مدة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ دخولهم لأول مرة .
املــادة ( ) 4
الدخــول والإقامــة
 - 1يحق ملواطني �سلطنة عمان حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة �أو اخلدمة ،
والذين يتم تعيينهم فـي بعثة دبلوما�سية عمانية �أو فـي من�صب قن�صلي فـي جمهورية
الربتغ ــال �أو فـي منظمــة دولي ــة فـي جمهوريــة الربتغـال  ،ولأف ــراد عائلته ــم  ،الدخــول
�إىل والإقامة فـي �إقليم جمهورية الربتغال بدون ت�أ�شرية خالل مدة بعثتهم .
 - 2يحق ملواطني جمهورية الربتغال حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة ،
والذين يتم تعيينهم فـي بعثة دبلوما�سية برتغالية �أو فـي من�صب قن�صلي فـي �سلطنة
عمان �أو فـي منظمة دولية فـي �سلطنة عمان  ،ولأفراد عائلتهم  ،الدخول �إىل �أو الإقامة
فـي �إقليم �سلطنة عمان بدون ت�أ�شرية خالل مدة بعثتهم .
 - 3لأغرا�ض الفقرتيــن ال�سابقتيــن  ،يخطــر كــال الطرفـني الطــرف الآخــر  ،كتابة وعبـر
القنوات الدبلوما�سية  ،عن و�صول حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة
�أو اخلدمة الذين يتم تعيينهم فـي بعثة دبلوما�سية �أو من�صب قن�صلي �أو فـي منظمة
دولية فـي �إقليم الطرفـني  ،بالإ�ضافة �إىل �أفراد عائلتهم املرافقني لهم  ،قبل تاريخ
دخولهم �إىل �إقليم الطرف الآخر .
املــادة ( ) 5
االمتثال لقوانني الطرفـني
 - 1ال تعفي هـ ــذه االتفاقيـ ــة ال�شخـ ــ�ص من االمت ـثــال لقوانيـن الطرفـيـن عند الدخـول �إىل
والإقامة فـي واخلروج من �إقليم �أي من الطرفـني حلاملي اجلوازات وفقا لل�شروط
املن�صو�ص عليها فـي هذه االتفاقية .
 - 2ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على حق ال�سلطات املعنية لأي من الطرفـني فـي رفــ�ض دخــول
�أو �إقامة املواطنني لدى الطرف الآخر وفقا للقانون املعمول به .
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املــادة ( ) 6
معلومــات عــن اجلـــوازات
 - 1يتبــادل الطرفــان منــاذج من جــوازات ال�سفــر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة قيد
اال�ستخدام احلايل خالل ( )30ثالثني يوما كحد �أق�صى من تاريخ دخول هذه االتفاقية
حيز النفاذ مبوجب املـادة ( )11من هذه االتفاقية .
 - 2عند تقديــم �أي من الطرفـيــن جـوازات جديــدة �أو تعديــل اجلــوازات املتبادلــة �سابقــا ،
يتعني عليه �إخطـار الطـرف الآخـر بذلك من خالل �إر�سال منـوذج من الــجواز اجلديــد
�أو املعدل خالل ( )30ثالثني يوما كحد �أق�صى من تاريخ بداية ا�ستخدامه .
 - 3يخطر �أي من الطرفـني الطرف الآخر عن �أي تغيريات فـي ت�شريعاته الوطنية املتعلقة
باجلـوازات الدبلوما�سيــة واخلا�صـة واخلدمـة خــالل ( )30ثالثيـن يومـا كحد �أق�صى
من تاريخ دخولها حيز النفاذ .
املــادة ( ) 7
ت�سويــة املنازعــات
يتم ت�سوي ــة �أي خـالف ين�شـ أ� عن تف�سيــر �أو تنفـيــذ هذه االتفاقي ــة من خ ــالل املفاو�ض ــات
عرب القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 8
التعليـــق
 - 1يحــق لأي من الطرفـيــن تعليـق العمــل بهذه االتفاقيــة كليــا �أو جزئيــا لأ�سبــاب تتعلــق
بالنظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الأمن الوطني �أو فـي حال الإخالل اجلوهري بهذه
االتفاقية .
 - 2يتم �إخطار تعليق العمل بهذه االتفاقية والإنهاء فورا وكتابة عرب القنوات الدبلوما�سية
�إىل الطرف الآخر .
املــادة ( ) 9
التعديـــالت
 - 1يجوز تعديل هذه االتفاقية مبوجب طلب مقدم من �أحد الطرفـني .
 - 2تدخل التعديالت حيز النفاذ مبوجب �أحكام املـادة ( )11من هذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 10
املـــدة والإنهـــاء
 - 1ت�سري هذه االتفاقية ملدة غري حمددة .
 - 2يحق لأي من الطرفـني فـي �أي وقت �إنهاء هذه االتفاقية من خالل �إخطار كتابي م�سبق
عرب القنوات الدبلوما�سية .
 - 3ينتهي العمل بهذه االتفاقية بعد ( )3ثالثة �أ�شهر من ا�ستالم الإخطار املذكور .
املــادة ( ) 11
دخـول االتفاقية حيـز النفـاذ
تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستالم �آخر �إخطار كتابي
من �أي من الطرفـيــن وذلك عبــر القنــوات الدبلوما�سيــة ومبا يفـيــد ا�ستكمال الإجراءات
الداخلية لدى الطرفـني لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 12
الت�سجيـــل
عند دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ  ،يقوم الطرف الذي يتم فـي �إقليمه التوقيع ب�إر�سالها
�إىل الأمانة العامة للأمم املتحدة للت�سجيل  ،وفقا للمـادة (  )102من ميثاق الأمم املتحدة ،
ويخطر الطرف الآخر با�ستكمال هذا الإجراء بالإ�ضافة �إىل �إفادته برقم الت�سجيل .
ح ــررت فـي م�سقــط بتاريــخ 2012 /12/15م من ن�سختي ــن �أ�صليتي ــن باللغــات العربيـ ــة
والربتغاليــة والإجنليزيــة  ،لكل منهــا ذات احلجيــة القانونيــة  ،وفـي حــال االخــتالف يعتــد
بالن�ص الإجنليزي .
عن
�سلطنة عمان

عن
جمهورية الربتغال

يو�سف بن علوي بن عبداللـه
الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية

باولو �سكادورا كابرال بورتا�س
وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية
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AGREEMENT BETWEEN
THE SULTANATE OF OMAN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC
ON THE MUTUAL EXEMPTION OF VISAS
FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SPECIAL OR SERVICE
PASSPORTS
The Sultanate of Oman and the Portuguese Republic, hereinafter referred to as “Parties”,
Wishing to reinforce the relations of friendship and co-operation between both States;
Wishing to facilitate the movement of their nationals holding diplomatic, special or
service passports,
Agree as follows:

Article 1
Object
This Agreement shall set forth the legal framework for the suppression of visas for
holders of diplomatic, special or service passports of the Parties.

Article 2
Def initions
For the purposes of this Agreement:
a) “Valid passport” shall mean the diplomatic, special or service passport that, at the
time of exit from the national territory of one of the Parties, has at least a threemonth (3) validity;
b) “Family member” shall mean the spouse as well as the dependent descendants and
ascendants.
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Article 3
Short term stay
1. The nationals of the Sultanate of Oman holding a valid diplomatic, special or service
passports may enter and stay in the territory of the Portuguese Republic without visa
for a maximum period of ninety (90) days during any six-months (6) period from
the date of first entry at the external border establishing the area of free movement
created by the States which are Party to the Convention implementing the Schengen
Agreement of 14 June 1985, adopted on 19 June 1990.
2. The nationals of the Portuguese Republic holding a valid diplomatic or special
passports may enter and stay in the territory of the Sultanate of Oman without visa
for a maximum period of ninety (90) days during any six-month (6) period from the
date of first entry.

Article 4
Entry and stay
1. The nationals of the Sultanate of Oman holding a valid diplomatic, special or service
passports, who are appointed to an Omani diplomatic mission or consular post in the
Portuguese Republic or to international organizations in the Portuguese Republic,
as well as their family members, may enter or stay in the territory of the Portuguese
Republic without a visa for the period of their mission.
2. The nationals of the Portuguese Republic holding a valid diplomatic or special
passports, who are appointed to a Portuguese diplomatic mission or consular post in
the Sultanate of Oman or to international organizations in the Sultanate of Oman, as
well as their family members, may enter or stay in the territory of the Sultanate of
Oman without a visa for the period of their mission.
3. For the purposes of the previous paragraphs, each Party shall inform the other Party,
in writing and through the diplomatic channels, of the arrival of the holders of
diplomatic, special or service passports appointed to a diplomatic mission, consular
post or to international organizations in the territory of the Parties, as well as of their
family members accompanying them, prior to the date of their entry to the territory
of the other Party.
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Article 5
Compliance with the law of the Parties
1. The visa exemption shall not relieve a person from the obligation to comply with the
law of the Parties on the entry into, stay in and exit from the territory of destination of
the holders of passports in accordance with the conditions set out in this Agreement.
2. This Agreement does not exclude the right of the competent authorities of each Party
to refuse entry or stay of citizens of the other Party in accordance with the applicable
law.

Article 6
Information on passports
1. The Parties shall exchange specimens of the diplomatic, special or service passports
in current use within a maximum of thirty (30) days after the date of the entry into
force in accordance with Article 11 of this Agreement
2. Where either Party submits new passports or modifies those previously exchanged,
it shall inform the other Party through the transmission of the specimen of the new
or modified passport within a maximum of thirty (30) days after the date it begins to
be used.
3. Each Party shall notify the other Party of any changes to its national legislation
relevant to diplomatic, special or service passports within a maximum of thirty (30)
days after the date of their entry into force.

Article 7
Settlement of disputes
Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement shall
be settled through negotiation, through the diplomatic channels.
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Article 8
Suspension
1. Either Party may temporarily suspend the application of this Agreement, wholly or
partially, on grounds of public order, public health and national security, or in the
case of material breach of this Agreement.
2. The suspension of this Agreement and its termination shall be immediately notified in
writing through the diplomatic channels to the other Party.

Article 9
Amendments
1. This Agreement may be amended by request of one of the Parties.
2. The amendments shall enter into force in accordance with the terms specified in
Article 11 of this Agreement.

Article 10
Duration and termination
1. This Agreement shall remain in force for an unlimited period of time.
2. Either Party may, at any time, terminate this Agreement upon a prior notification in
writing through diplomatic channels.
3. This Agreement shall terminate three (3) months after the receipt of such notification.

Article 11
Entry into Force
This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of receipt of the latter
notification between the Parties, in writing through diplomatic channels, conveying the
completion of the internal procedures of each Party required for that purpose.
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Article 12
Registration
Upon the entry into force of this Agreement, the Party in whose territory it is signed
shall transmit it to the Secretariat of the United Nations for registration, in accordance
with Article 102 of the Charter of the United Nations, and shall notify the other Party of
the completion of this procedure as well as of its registration number.

Done at Muscat ,on the 15//12/ 2012, in two originals, in the Arabic, Portuguese and
English languages, all texts being authentic. In case of any divergence of interpretation,
the English text shall prevail.

For the Sultanate of Oman

For the Portuguese Republic

Yousuf bin Alawi bin Abdullah

Paulo Sacadura Cabral Portas

Minister Responsible for Foreign Affairs

Minister of State and Foreign Affairs
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/32
بتعديـل بعــ�ض �أحكــام
نظـام الهيئـة العامـة ل�سجـل القـوى العاملـة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى املر�ســوم ال�سلطان ــي رقــم  2011/98ب�إن�شــاء الهيئــة العام ــة ل�سج ــل القـ ــوى العامل ـ ــة
و�إ�صدار نظامها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ــدل بن ــ�ص البن ــد ( )5من امل ــادة ( )3من نظــام الهيئــة العامــة ل�سجــل الق ــوى العاملـ ــة
امل�شار �إليه الن�ص الآتي :
"  - 5ح�صر وت�سجيل بيانات املواطنني الذين مت تعيينهم فـي وحدات اجلهاز الإداري
للدولة ( املدنية والع�سكرية والأمنية ) ومن�ش�آت القطاع اخلا�ص" .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بن�ص البند رقم ( )1من املادة ( )5من نظام الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
امل�شار �إليه الن�ص الآتي :
" -1و�ض ــع ال�سيا�س ــة العام ــة الت ــي ت�سيــر عليه ــا الهيئــة فـي ممار�سـ ــة اخت�صا�صاتهـ ــا
وعر�ضها على جمل�س الوزراء العتمادها " .
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املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  9 :من رجـــــــب �سنة 1434هـ
املـوافــــق  19 :من مـايــــــــو �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1014
ال�صادرة فـي 2013/5/26م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/33
ب�ش�أن الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة
بامل�ؤ�س�ســات الطبيــة احلكوميــة (املدنيــة والع�سكريـــة)
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن رواتب وبدالت وعالوات �شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة
بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية( املدنية والع�سكرية ) بامللحقني رقمي ( )1و ( )2املرفقني .
املــادة الثانيــــة
ينقل �شاغلو الوظائف الطبية بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية) املوجودون
فـي اخلدمة فـي الأول من يوليو 2012م �إىل الدرجات والوظائف الواردة فـي امللحق رقم ()1
املرفق  ،وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من وزير ال�صحة بالتن�سيق
مع اجلهات املعنية .
املــادة الثالـثــــة
ي�ستحــق �شاغلــو الوظائف الطبيــة املذكـ ــورون فـي املادة الثانيـة مــن هــذا املر�سوم الرواتـب
والب ــدالت والع ــالوات املبينــة قريــن الدرج ــات والوظائــف التي نقلــوا �إليهــا وفقــا للملح ــق
رقم ( )1املرفق  ،اعتبارا من الأول من يوليو 2012م .
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كمــا ي�ستحــق �شاغل ــو الوظائــف الطبيــة امل�ساعــدة بامل�ؤ�س�ســات الطبيــة احلكومي ــة ( املدنية
والع�سكرية ) الرواتب والبدالت والعالوات املبينة قرين الدرجات والوظائف امل�ستحقة
لهـ ــم وفق ــا للملحــق رقم ( )2املرفــق  ،اعتبــارا من تاريــخ �صدور الالئحــة املن�صــو�ص عليهــا
فـي املادة اخلام�سة من هذا املر�سوم .
املــادة الرابعــــة
ت�ستمر معاملة العمانيني �شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات
الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية )  ،ب�أحكام قوانني ونظم معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة املخاطبني بها فـي تاريخ العمل بهذا املر�سوم .
املــادة اخلام�سـة
ي�صدر وزير ال�صحة فـي مدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور هذا املر�سوم  ،الالئحة
املنظمة لل�ش�ؤون الوظيفية ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات
الطبية احلكومية ( املدنية والع�سكرية ) بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية  ،ودون التقيد
بالقواعد والنظم الوظيفية املعمول بها فـي تلك اجلهات  ،و�إىل �أن ت�صدر هذه الالئحة
ي�ستمر العمل بالقوانني والأنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها فـي تلك اجلـهات مبا ال
يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم  ،ويجوز ملجل�س الوزراء بناء على طلب من وزير ال�صحة
متديدها لفرتة �أخرى مماثلة .
املــادة ال�ساد�سـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  9 :من رجـــــــب �سنة 1434هـ
املـوافــــق  19 :من مـايــــــــو �سنة 2013م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1014
ال�صادرة فـي 2013/5/26م

-536-

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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الدرجة

الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة
ال�سابعة
الثامنة
التا�سعة
العا�شرة

الراتب الأ�سا�سي ال�سكن الكهرباء املاء الهاتف النقل البدل املهني العالوة الدورية

ملحـــــق رقـــــــم ()1
ب�ش�أن رواتب وبدالت وعالوات �شاغلي الوظائف الطبية
بامل�ؤ�س�ســات الطبيـــة احلكوميـــة (املدنيـــة والع�سكريــــة)

الوظيفـــــــة

طبيب ا�ست�شاري �أول (مقدم)
طبيب ا�ست�شــاري (رائد)
طبيب اخت�صا�صي �أول (رائد)
طبيب اخت�صا�صي (�أ) (نقيب)
طبيب اخت�صا�صي (ب) (نقيب)
طبيب اخت�صا�صي (نقيب)
طبيب �أول /طبيب نائب �أول (نقيب)
طبيب عام (�أ)/طبيب نائب (�أ) (نقيب)
طبيـب عام /طبيب نائب (مالزم �أول)
طبيـب امتياز (مالزم �أول)

2700
2300
1900
1550
1350
1200
1080
990
900
670

600
600
500
400
400
400
350
250
250
225

120
120
80
50
50
50
40
36
36
36

50
50
40
40
40
40
30
20
20
20

50
50
30
30
30
30
15
15
15
-

300
300
250
150
150
150
120
100
60
60

1000
800
500
350
300
250
200
150
100
50

 100بدون توقف
 100بدون توقف
 80بدون توقف
 70بدون توقف
 50بدون توقف
 50بدون توقف
 40بدون توقف
 30بدون توقف
 30بدون توقف
-

قواعد عامة :
 - 1يعني طبيب الأ�سنان اخلريج بتدرج طبيب االمتياز  ،وينقل بعد �سنة �إىل تدرج طبيب عام /طبيب نائب  ،ومن ثم التدرج بامل�ستويات الأعلى .
 - 2ي�شتـ ــرط لتعي ــني طبي ــب الأ�سنان غري العماين فـي وظيفة طبيب �أ�سنان ع ــام �أن يكــون لدي ـ ــه خربة عمليــة ال تق ــل ع ــن ( )3ث ــالث �سن ــوات
بعد البكالوريو�س .
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40
40

30
30

60
60

600
600

2600
2100

الوظيفـــــــة

ا�ست�شاري متري�ض (�أ)

ا�ست�شاري متري�ض (ب)

الدرجة

أ�

ب

ملحـــــق رقـــــــم ()2
ب�ش�أن رواتب وبدالت وعالوات �شاغلي الوظائف الطبية امل�ساعدة
بامل�ؤ�س�ســات الطبيـــة احلكوميـــة (املدنيـــة والع�سكريــــة)
جــــدول رقـــــم ()1
ب�شــ�أن وظائــــف التمريـــــ�ض
300
300

الراتب الأ�سا�سي ال�سكن الكهرباء املاء

350
350

الهاتف النقل البدل املهني العالوة الدورية
90
70

الأوىل

الثانية

الثالثة

ا�ست�شاري متري�ض

ممر�ض متخ�ص�ص �أول " أ� "
(التخ�ص�ص)

ممر�ض متخ�ص�ص �أول "ب "
(التخ�ص�ص)

الرابعة ممر�ض متخ�ص�ص �أول (التخ�ص�ص)
ممر�ض عام �أول (�أ)

اخلام�سة ممر�ض متخ�ص�ص " أ� " (التخ�ص�ص)
ممر�ض عام �أول (ب)

1610
1360
1190
1030
930

500
500
450
412
412

60
60
60
50
50

30
30
30
25
25

40
30
30
15
15

300
200
150
150
120

350
300
250
200
150

60
50
40
40
30
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40
36
36

312
312
312
250

810
700
555
465

ال�ساد�سة ممر�ض متخ�ص�ص (التخ�ص�ص)
ممر�ض عام �أول (ج)

ممر�ض �أول " �أ "
ال�سابعة
(التخ�ص�ص) ممر�ض عام �أول

ممر�ض �أول (التخ�ص�ص)

ممر�ض عام (ب)

الثامنة

التا�سعة

تابـــع جــــدول رقـــــم ( : )1ب�ش ـ�أن وظائـ ــف التمري ـ ــ�ض
املاء
20
20
20

36

الدرجة

الهاتف
15
15
15

20

الوظيفـــــــة

100
75
65
-

الراتب الأ�سا�سي ال�سكن الكهرباء

100
75
75
65

النقل البدل املهني العالوة الدورية
30
20
20
65

-

50

50

10

20

العا�شرة

ممــر�ض عــام
395

225

30

15

قواعد عامة :
 - 1يتم �إ�ضافة ( )%75من قيمة البدل املهني الوارد فـي هذا اجلدول فقط للعاملني فـي :
�أ  -ق�سم القبالة .
ب � -أق�سام العناية احلرجة .
ج  -غرف العمليات .
د � -أي �أق�سام �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من وزير ال�صحة .
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الدرجة

�أ

ب

الأوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

الوظيفـــــــة

�صيديل ا�ست�شاري (�أ)
مهنــد�س ا�ست�شاري (�أ)
�صيديل ا�ست�شاري (ب)
مهنــد�س ا�ست�شاري (ب)
�صيديل ا�ست�شاري
مهند�س ا�ست�شاري
�صيديل اخت�صا�صي �أول (�أ)
مهند�س اخت�صا�صي �أول (�أ)
�صيديل اخت�صا�صي �أول (ب)
�صيديل �أول (�أ)
مهند�س اخت�صا�صي �أول (ب)
�صيديل اخت�صا�صي �أول (ج)
�صيديل �أول (ب)
مهند�س اخت�صا�صي �أول (ج)

الهاتف
40
40

املاء
30
30

60
60

600
600

2600
2100

جــــدول رقــــــم ()2
ب�ش�أن وظائف ال�صيادلة ومهند�سي الأجهزة الطبية

300
300

الراتب الأ�سا�سي ال�سكن الكهرباء

350
350

النقل البدل املهني العالوة الدورية
90
70

1630
1380
1200

1000

500
500
450

412

60
60
60

50

30
30
30

25

40
30
30

15

300
200
150

150

350
300
250

200

60
50
40

40
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الوظيفـــــــة

�صيديل اخت�صا�صي �أول

�صيديل �أول

مهند�س اخت�صا�صي �أول

�صيديل اخت�صا�صي

�صيديل (�أ)

مهند�س اخت�صا�صي

�صيدلــي (ب)

مهنــد�س (ب)

�صيدلـ ــي

الراتب الأ�سا�سي ال�سكن الكهرباء

900

312

50

25

الهاتف

15

النقل

120

البدل املهني العالوة الدورية

150

30

655
550

800

312
250

312

36
36

20

20
20

15

15
15

100

75
65

100

75
75

30

20
20

36

املاء

تابـــع جــــدول رقـــــم ( : )2ب�ش�أن وظائف ال�صيادلة ومهند�سي الأجهزة الطبية

الدرجة

اخلام�سة

ال�ساد�سة

ال�سابعة

الثامنة

مهن ــد�س
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1

جــــدول رقــــــم ()3
ب�ش�أن وظائف امل�ساعدين ال�صحيني وامل�ضمدين

75
75
60
50
40
40
40
40

60
60
60
30
30
30
30
30

15
15
15
-

10
10
10
8
8
8
6
6

24
24
24
12
12
12
10
10

150
150
150
120
120
120
80
60

528
480
440
400
364
332
300
270

الوظيفـــــــة

م�ساعد �صحي �أول " أ� " (التخ�ص�ص)

م�ساعد �صحي �أول "ب" (التخ�ص�ص)

م�ساعد �صحي �أول (التخ�ص�ص)

م�ساعد �صحي " �أ " (التخ�ص�ص)
م�ضمد �أول (�أ)

م�ساعد �صحي "ب" (التخ�ص�ص)
م�ضمد �أول (ب)

م�ساعد �صحي (التخ�ص�ص)
م�ضمد �أول (ج)

م�ضمد �أول

م�ضمد (�أ)

الدرجة

الأوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

اخلام�سة

ال�ساد�سة

ال�سابعة

الثامنة

الراتب الأ�سا�سي ال�سكن الكهرباء املاء الهاتف النقل البدل املهني العالوة الدورية
12
12
10
10
9
8
8
6
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تابـــع جــــدول رقـــــم ( : )3ب�ش�أن وظائف امل�ساعدين ال�صحيني وامل�ضمدين

1

النقل
30
30

الهاتف
-

املاء
6
6

الكهرباء
10
10

60
60

240
210

الوظيفـــــــة

م�ضمـد (ب)

م�ضم ــد

الدرجة

التا�سعة

العا�شرة

الراتب الأ�سا�سي ال�سكن

30
30

البدل املهني العالوة الدورية
6
6

قواعد عامة :
 - 1يتم �إ�ضافة ( )%75من قيمة البدل املهني الوارد فـي هذا اجلدول فقط للعاملني فـي :
�أ  -ق�سم القبالة .
ب � -أق�سام العناية احلرجة .
ج  -غرف العمليات .
د � -أي �أق�سام �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من وزير ال�صحة .
 - 2ي�ستحق البدل املهني املقرر ل�شاغلي وظيفة م�ساعد �صحي بالدرجة ال�ساد�سة بعد اجتياز الدورة التخ�ص�صية املقررة ب�شروط �شغل الوظيفة .
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300
300
300
200

40
40
40
30

30
30
30
30

60
60
60
60
60

600
600
500
500
450

2600
2100
1610
1360
1190

الوظيفـــــــة

ا�ست�شاري " أ� " (التخ�ص�ص)

ا�ست�شاري "ب" (التخ�ص�ص)
ا�ست�ش ـ ــاري (التخ�ص�ص)

اخت�صا�صي �أول " أ� " (التخ�ص�ص)

الدرجة

أ�

ب
الأوىل
الثانية

جــــدول رقــــــم ()4
ب�ش�أن الوظائف الطبية امل�ساعدة وم�ساعدي ال�صيدلة و�إدارة املعلومات ال�صحية
350
350
350
300
30

الراتب الأ�سا�سي ال�سكن الكهرباء املاء الهاتف النقل البدل املهني العالوة الدورية
90
70
60
50
30

الثالثة

150

412

50

25

15

150

200

250

1030

930

412

50

25

15

120

150

30

40

40

اخت�صا�صي �أول " ب " (التخ�ص�ص)
اخت�صا�صي �أول (التخ�ص�ص)

اخت�صا�صي " أ� " (التخ�ص�ص)
اخت�صا�صي �إدارة معلومات �صحية

الرابعة اخت�صا�صي �أول �إدارة معلومات �صحية (ج)
م�ساعد �صيديل �أول (�أ)

اخلام�سة

م�شرف �إدارة معلومات �صحية (�أ)

فني �إدارة معلومات �صحية �أول (�أ)

م�ساعد �صيديل �أول (ب)
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الوظيفـــــــة

اخت�صا�صي "ب" (التخ�ص�ص)

فني �أول " أ� " (التخ�ص�ص)
م�ساعد �صيديل �أول

م�شرف �إدارة معلومات �صحية (ب)

فني �إدارة معلومات �صحية �أول (ب)

اخت�صا�صي (التخ�ص�ص)

فني �أول"ب" (التخ�ص�ص)
م�ساعد �صيديل (�أ)

م�شرف �إدارة معلومات �صحية (ج)

فني �إدارة معلومات �صحية �أول

فني �أول (التخ�ص�ص)

810

700

555

312

312

312

40

36

36

20

20

20

15

15

15

100

75

75

125

100

75

20

20

30

الراتب الأ�سا�سي ال�سكن الكهرباء املاء الهاتف النقل البدل املهني العالوة الدورية

تابـــع جــــدول رقـــــم ( : )4ب�ش�أن الوظائف الطبية امل�ساعدة وم�ساعدي ال�صيدلة و�إدارة املعلومات ال�صحية

الدرجة

ال�ساد�سة

ال�سابعة

الثامنة

م�ساعد �صيديل (ب)

م�شرف �إدارة معلومات �صحية

فني �إدارة معلومات �صحية (�أ)

-546-

الوظيفـــــــة

فني " �أ " (التخ�ص�ص)

م�ساعد �صيديل

م�ساعد م�شرف �إدارة معلومات �صحية

فني �إدارة معلومات �صحية (ب)

فني "ب" (التخ�ص�ص)

فني �إدارة معلومات �صحية

465

395

250

225

36

30

20

15

-

-

65

50

75

50

10

20

الراتب الأ�سا�سي ال�سكن الكهرباء املاء الهاتف النقل البدل املهني العالوة الدورية

تابـــع جــــدول رقـــــم ( : )4ب�ش�أن الوظائف الطبية امل�ساعدة وم�ساعدي ال�صيدلة و�إدارة املعلومات ال�صحية

الدرجة

التا�سعة

العا�شرة

احلادية ع�شرة

فني (التخ�ص�ص)

355

130

12

8

-

30

40

10
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300
300
300
200

40
40
40
30

30
30
30
30
30
25
25

60
60
60
60
60
50
50

600
600
500
500
450
412
312

2600
2100
1630
1380
1200
1000
900

الوظيفـــــــة

ا�ست�شاري مدر�س علوم �أول " �أ "
(التخ�ص�ص)

ا�ست�شاري مدر�س علوم �أول " ب "
(التخ�ص�ص)

مدر�س علوم �أول " �أ " (التخ�ص�ص)

الدرجة

�أ

ب

الأوىل

الثانية مدر�س علوم �أول " ب " (التخ�ص�ص)

مدر�س علوم " أ� " (التخ�ص�ص)
الرابعة مدرب �إكلينيكي �أول " أ� " (التخ�ص�ص)

جــــدول رقــــــم ()5
ب�ش�أن وظائف هيئة التدري�س والتدريب باملعاهد التعليمية
التابعــة للم�ؤ�س�ســـات الطبيـــــة احلكوميــــــة ( املدنيـــة والع�سكريــة )

450
450
450
400

30
15
15

الراتب الأ�سا�سي ال�سكن الكهرباء املاء الهاتف النقل البدل املهني العالوة الدورية
90
70
60
50

150
150
120

الثالثة

350
300
250

مدر�س علوم �أول (التخ�ص�ص)

40
40
30

مدر�س علوم (التخ�ص�ص)
اخلام�سة مدرب �إكلينيكي �أول (التخ�ص�ص)
مـدر�س علوم �أ�سا�سيـة " �أ "
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تابـــع جــــدول رقـــــم ( : )5ب�شـ ـ�أن وظائـ ــف هيئ ـ ــة التدريـ ــ�س والتدريـ ــب باملعاهـ ـ ــد التعليمــية التابع ـ ــة للم�ؤ�س�س ـ ــات الطبي ـ ــة احلكوميـ ـ ــة
( املدني ــة والع�سكريــة )

الدرجة

الوظيفـــــــة

م�ساعد مدر�س علوم " أ� " (التخ�ص�ص)
ال�ساد�سة
مدرب �إكلينيكي (التخ�ص�ص)
م ـ ـ ــدر�س عل ـ ــوم �أ�سا�سيـ ـ ـ ــة "ب"
312

312

36

36

20

20

15

15

100

75

200

150

20

30

الراتب الأ�سا�سي ال�سكن الكهرباء املاء الهاتف النقل البدل املهني العالوة الدورية
800

655

م�ساعد مدر�س علوم (التخ�ص�ص)
م ـ ــدر�س علـ ـ ــوم �أ�سا�سية
ال�سابعة
مدرب �إكلينيكي م�ساعد (التخ�ص�ص)

الثامنة

م�ساعد مدر�س علوم (مبتدئ)

550

250

36

20

15

65

100

20

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/34
ب�إجـراء ترقيـات وتعيينـات ع�سكريـة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يرقى اللواء �سعيد بن علي بن زاهر الهاليل �إىل رتبة فريق ويعني رئي�سا جلهاز الأمن
الداخلي مبرتبة وزير .
املــادة الثانيــــة
يرقى العميد غ�صن بن هــالل بن خليفة العلــوي �إىل رتبة لــواء  ،ويعني م�ساعدا لرئي�س
جهاز الأمن الداخلي للعمليات .
املــادة الثالـثــــة
يرقى العميد �أحمد بن علـي بن �سلمان ك�شوب �إىل رتبة لواء  ،ويعني �أمينا عاما ملجل�س
الأمن الوطني .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  11 :من رجـــــــب �سنة 1434هـ
املـوافــــق  21 :من مـايــــــــو �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1014
ال�صادرة فـي 2013/5/26م

-549-

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/35
بنقـل �سـفيـر �إلـى ديـوان عـام وزارة اخلارجيـة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ينقل ال�سفري الدكتور حممد بن �سامل بن �سعيد ال�شنفري �سفرينا لدى اجلمهورية العربية
ال�سورية �إىل ديوان عام وزارة اخلارجية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  19 :من رجـــــــب �سنة 1434هـ
املـوافــــق  29 :من مـايــــــــو �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1015
ال�صادرة فـي 2013/6/2م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/36
ب�إن�شــاء الهيئـــة العامـــة
لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة و�إ�صدار نظامها
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/116
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/102بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/19ب�إن�شاء مديرية عامة بوزارة التجارة وال�صناعة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/6ب�إن�شاء �صندوق الرفد و�إ�صدار نظامه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش ـ ـ�أ هيئ ــة عام ــة ت�سمى "الهيئــة العامــة لتنمي ــة امل�ؤ�س�س ــات ال�صغيــرة واملتو�سط ــة" تتبــع
وزارة التجارة وال�صناعة .
املــادة الثانيــــة
يكون للهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ال�شخ�صية االعتبارية وتتمتع
باال�ستقالل املايل والإداري  ،وتكون لها �أهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة و�إدارتها
والت�صرف فـيها  ،ويعمل فـي �ش�أنها ب�أحكام النظام املرفق .
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املــادة الثالثــــة
يكون مقر الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة حمافظة م�سقط  ،ويجوز
�إن�شاء فروع لها فـي املحافظات بقرار من جمل�س �إدارتها .
املــادة الرابعــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة اللوائح
والقرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام النظام املرفق بعد اعتمادها من جمل�س �إدارة الهيئة ،
و�إىل �أن ت�صدر ت�سري على الهيئة القوانني والنظم التي تخ�ضع لها وحدات اجلهاز الإداري
للدولة فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي النظام املرفق ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�سـة
ت�ؤول �إىل الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة االخت�صا�صات واملخ�ص�صات
واملوجودات املتعلقة باملديرية العامة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة بوزارة التجارة
وال�صناعة  ،كما ينقل �إليها موظفو تلك املديرية بذات درجاتهم املالية .
ويكون �إعمال مقت�ضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم االتفاق عليها بني الرئي�س التنفـيذي
للهيئة ووزير التجارة وال�صناعة .
املــادة ال�ساد�سـة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة ال�سابعـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  20 :من رجـــــــب �سنة 1434هـ
املـوافــــق  30 :من مـايــــــــو �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1015
ال�صادرة فـي 2013/6/2م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

نظام الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
الف�صل الأول
تعريفــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــــــــــــــــــــــــــة  :الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة .
املجلــــــــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيــــــــــــــــــــــــــ�س :رئي�س املجل�س .
الرئي�س التنفـيذي  :الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
امل�ؤ�س�ســـــــــــــــــــــات  :امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة .
الف�صل الثاين
�أهــــداف الهيئـــة
املــادة ( ) 2
تهدف الهيئة �إىل الآتي :
 - 1تنمي ــة وتطوي ــر امل�ؤ�س�س ــات والتخطي ــط والتن�سيق والرتويج النت�شارها ومتكينهــا
من احل�صول على ما حتتاجه من متويل وخدمات بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية
واخلا�صة املعنية .
 - 2غر�س ثقافة ريادة الأعمال والعمل احلر لدى النا�شئة وال�شباب .
 - 3تعزيز دور امل�ؤ�س�سات فـي توفـري فر�ص العمل املتعددة واملتجددة لل�شباب العماين .
 - 4م�ساعدة رواد ورائدات الأعمال على املبادرة فـي �إن�شاء وتنفـيذ امل�شروعات اخلا�صة
بهم والريادة فـي �إدارتها وتنميتها .
-553-

 - 5تعزيز القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات القائمة .
 - 6زي ــادة قــدرة امل�ؤ�س�ســات علـى حتقيق قيم ــة م�ضاف ــة لالقت�صــاد الوطنــي  ،وامل�ساهمة
فـي التنويع االقت�صادي  ،ودعم االبتكار  ،وا�ستخدام التقنيات احلديثة .
الف�صل الثالث
اخت�صا�صــات الهيئــة
املــادة ( ) 3
للهيئة فـي �سبيل حتقيق �أهدافها ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1إ	�عــداد ا�سرتاتيجية طويلة املدى تت�ضمن اخلط ــط وال�سيا�س ـ ــات اخلا�ص ــة بتنمي ــة
امل�ؤ�س�سات فـي �إطار اال�سرتاتيجية الوطنية ال�شاملة للتنمية التي ي�ضعها املجل�س
الأعلى للتخطيط  ،ورفعها �إىل جمل�س الوزراء لالعتماد .
 - 2العمـل على توفـ ــري البيئـ ــة التنظيمي ــة امل�شجع ــة لنمــو وتطور امل�ؤ�س�سات بالتن�سيق
مع اجلهات املعنية  ،وذلك من خالل اقرتاح م�شروعات القوانني ذات ال�صلة ب�أن�شطة
امل�ؤ�س�سات  ،ومراجعة القوانني والنظم والإجراءات املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
 - 3إ	�ع ــداد اخلط ــط والربامــج التنفـيذيـ ــة الالزمـ ــة لتحقيق �أهداف الهيئة بالتن�سيــق
مع اجلهات املعنية .
 - 4تقدي ــم اال�ست�ش ــارات املاليـ ــة والفنـ ــية والإداريـ ــة والقانونيـ ــة للم�ؤ�س�سـ ــات بهـ ـ ــدف
تطويرها  ،وتعزيز قدرتها التناف�سية  ،ومتكينها من تقدمي منتجات عالية اجلودة .
 - 5العمل على �إنهاء �إجراءات ح�صول امل�ؤ�س�سات على الرتاخي�ص واملوافقات الالزمة
ملمار�سة �أن�شطتها  ،بناء على طلب �أ�صحابها  ،مع �إعطاء الأولوية فـي هذا اخل�صو�ص
للطلبات املقدمة من امل�ؤ�س�سات التي يتفرغ �أ�صحابها لإدارتها .
 - 6ت�شجيع التكامل بني امل�ؤ�س�سات وال�شركات الكربى من جانب  ،وال�صناعات املغذية
واخلدمات امل�ساندة من جانب �آخر .
 - 7العم ــل عل ــى ت�سويق وترويج منتجات وخدمات امل�ؤ�س�ســات داخل وخارج ال�سلطنة
من خالل تنظيم املعار�ض وامل�شاركة فـيها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
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 - 8بناء نظام معلومات �إلكرتوين متكامل مع مركز ات�صاالت قادر على توفـري املعلومات
الداعمة لأن�شطة امل�ؤ�س�سات وجماالت عملها .
�	- 9إعداد �سجل خا�ص بامل�ؤ�س�سات يت�ضمن بـيان حجمهــا و�أن�شطتهـا االقت�صادية وعــدد
ونوعية العمالة فـيها .
�	- 10إن�ش ــاء مراك ــز وحا�ضن ــات �أعم ــال للم�ؤ�س�ســات فـي خمتلــف حمافظـ ــات ال�سلطن ــة ،
وا�ستثمارها و�إدارتها من قبل الهيئة �أو القطاع اخلا�ص وفقا ملا تقرره الهيئة .
�	- 11إن�شــاء مراك ــز متخ�ص�صــة لرفــع قــدرات امل�ؤ�س�ســات التناف�سيــة وتطويــر منتجاتهــا
وخدماتها مبا يتوافق مع �أف�ضل املقايي�س العاملية .
 - 12تنظيــم دورات تدريبي ــة وت�أهيليــة لـ ــرواد ورائـ ــدات الأعمـ ــال ومديـ ــري امل�ؤ�س�س ـ ــات
لتزويدهم باملهارات الأ�سا�سية لإدارة وت�شغيل م�ؤ�س�ساتهم وفقا لأف�ضل املمار�سات
العاملية .
 - 13و�ضـع الآلي ــة الالزم ــة بالتن�سيق مع جمل ــ�س املناق�صات ل�ضم ــان تخ�صي�ص ن�سبة
من امل�شرتيات واملناق�صات احلكومية املختلفــة للم�ؤ�س�ســات  ،وذلك مب ــا ال يتعار�ض
مع �أحكام القوانني واالتفاقيات النافذة فـي ال�سلطنة .
 - 14التن�سي ــق مع �صنــدوق الرف ــد لت�سهي ــل ح�ص ــول رواد ورائدات الأعمــال و�أ�صحــاب
امل�ؤ�س�سات على التمويل الالزم لإن�شاء وتو�سعة م�ؤ�س�ساتهم .
 - 15و�ضع الآلية الالزمة بالتن�سيق مع البنك املركزي العماين ل�ضمان زيادة الت�سهيالت
االئتمانية املقدمة للم�ؤ�س�سات  ،وتخ�صي�ص الن�سبة املعتمدة من البنك املركزي
العماين من القرو�ض التجارية لهذه امل�ؤ�س�سات .
 - 16التن�سي ــق مع اجلهـ ــات املعني ــة لو�ضــع اخلطط الالزمــة لتطويــر ر�أ�س امل ــال املبـادر
فـي امل�ؤ�س�سات .
 - 17متثــيل ال�سلطن ــة ف ــي االجتم ــاعات الإقليمي ــة و الدولي ــة املتعلقــة مبج ــاالت عم ــل
الهيئة .
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الف�صل الرابع
�إدارة الهيئــــة
املــادة ( ) 4
يتوىل �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها جمل�س �إدارة تكون له كافة ال�صالحيات الالزمة ملمار�سة
الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1ر�سم ال�سيا�سة التي ت�سري عليها الهيئة فـي ممار�سة اخت�صا�صاتها ومتابعة تنفـيذها .
 - 2اعتمــاد الهيك ــل التنظيمــي للهيئــة والتق�سيمــات الإداريــة الفرعيــة بهــا وحتدي ـ ــد
اخت�صا�صاتها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 3اعتم ــاد م�شروعــات اللوائ ــح املاليــة والإداريــة والئح ــة �ش ـ�ؤون املوظفـني بالهيئ ــة ،
بعد موافقة وزارة املالية  ،واعتماد القرارات الالزمة لتنظيم العمل باملجل�س .
�	- 4إبرام اتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة بعد موافقة
جمل�س الوزراء .
 - 5اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة قبل رفعها �إىل وزارة املالية .
 - 6اعتماد احل�ساب اخلتامي املدقق للهيئة قبل رفعه �إىل وزارة املالية .
�	- 7إعداد تقرير �سنوي عن �أن�شطة الهيئة ورفعه �إىل جمل�س الوزراء .
 - 8حتديد الر�سوم التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها بعد التن�سيق
ب�ش�أنها مع وزارة املالية .
 - 9كافة ال�صالحيات الأخرى امل�سندة للهيئة مبوجب املرا�سيم والقوانني الأخرى .
املــادة ( ) 5
ي�شكل املجل�س برئا�سة وزير التجارة وال�صناعة وع�ضوية كل من :
 - 1ممثل عن كل من اجلهات احلكومية الآتية :
أ�  -وزارة الرتبية والتعليم .
ب  -وزارة التعليم العايل .
ج  -وزارة القوى العاملــة .
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د  -الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط .
ال تقـ ــل درج ــة كل منه ــم عن وكي ــل وزارة ي�صدر بت�سميت ــه ق ــرار من الوزيـ ــر
املخت�ص .
 - 2الرئي�س التنفـيذي ل�صندوق الرفد .
 - 3اثنان من الر�ؤ�ساء التنفـيذيني لل�شركات الكربى العاملة فـي ال�سلطنة ممن لهم
م�ساهمات فـي دعم امل�ؤ�س�سات .
 - 4اثنان من �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات املتفرغني لإدارتها وت�سيري �أعمالها .
وي�صدر بتعيني من ذكر فـي البندين (  ) 4 ، 3من هذه املادة قرار من الرئي�س ،
وتكون مدة ع�ضويتهم باملجل�س �أربع �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة .
املــادة ( ) 6
يع ــني املجل ــ�س فـي �أول اجتمــاع ل ــه م ــن بني �أع�ضائ ــه نائبــا للرئي�س يحــل حمــل الرئي ــ�س
عند غيابه �أو قيام مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 7
يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س �أو من يحل حمله � ،أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ،
ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ضت احلاجة ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور
�أغلبية �أع�ضائه على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات
احلا�ضرين وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 8
يكون للهيئة رئي�س تنفـيذي ي�صدر بتعيينه قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 9
ميثل الرئي�س التنفـيذي الهيئة �أمام الق�ضاء وفـي �صالتها بالغري .
املــادة ( ) 10
يكون للرئي�س التنفـيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعول
بها فـي اجلهاز الإداري للدولة  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
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� - 1إدارة الهيئة والإ�شراف على موظفـيها .
�	- 2إعداد م�شروع الهيكل التنظيمي للهيئة والتق�سيمات الإدارية الفرعية وحتديد
اخت�صا�صاتها ورفعه �إىل املجل�س .
�	- 3إعداد م�شروعات اللوائح الإدارية واملالية والوظيفـية للهيئة ورفعها �إىل املجل�س .
�	- 4إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة ورفعه �إىل املجل�س لالعتماد .
�	- 5إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة ورفعها �إىل املجل�س لالعتماد .
 - 6تنفـيذ اال�سرتاتيجية طويلة املدى واخلطط وال�سيا�سات املعتمدة لتنمية امل�ؤ�س�سات
والقرارات ال�صادرة من املجل�س .
�	- 7إعداد م�شروعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم وعر�ضها على املجل�س .
 - 8إ	�ع ــداد خط ــط التدري ــب والت�أهي ــل ملوظفـ ــي الهيئ ــة لالرتق ــاء بقدراته ــم العلمي ـ ــة
والعملية  ،وعر�ضها على املجل�س لالعتماد .
�	- 9إعداد تقارير دورية عن �أعمال الهيئة ورفعها �إىل املجل�س .
�	- 10أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها املجل�س .
الف�صل اخلام�س
ماليـــة الهيئــــــة
املــادة ( ) 11
تكون للهيئة ميزانية �سنوية م�ستقلة ترفع �إىل وزارة املالية بعد اعتمادها من املجل�س ،
وتبد أ� ال�سنة املالية لها فـي الأول من �شهر يناير وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر
دي�سمرب من كل عام  ،وتبد أ� ال�سنة الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي فـي احلادي
والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام التايل .
املــادة ( ) 12
تتكون موارد الهيئة من الآتي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�ص لها فـي امليزانية العامة للدولة .
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 - 2ح�صيلة املبالغ التي تتقا�ضاها مقابل ما ت�ؤديه من خدمات للغري .
 - 3الهبات والإعانات واملنح التي يقبلها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء .
 - 4عوائد �أموال الهيئة .
� - 5أي �إيرادات �أخرى يقرها املجل�س ويوافق عليها جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 13
يتولــى تدقيــق ح�ساب ــات الهيئ ــة مراق ــب ح�ساب ــات مرخ ــ�ص ل ــه مبزاول ــة مهنــة املحا�سب ــة
واملراجعة  ،ي�صدر بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 14
تودع �أموال الهيئة فـي ح�ساب م�صرفـي �أو �أكرث ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة ،
وي�صدر بفتح تلك احل�سابات قرار من الرئي�س التنفـيذي بعد التن�سيق مع وزارة املالية ،
وي�صدر بقواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 15
دون الإخالل ب�أحكام �أي قانون �أو مر�سوم �سلطاين �آخر  ،تعفى الهيئة من كافة ال�ضرائب
والر�سوم .
املــادة ( ) 16
تعتب ــر �أم ــوال الهيئة �أمــواال عامــة  ،وتتمتع مبزايا وحق ــوق اخلزانة العامة وامتيازاته ــا
على �أموال املدينني  ،وللهيئة حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز
الإداري للدولة .
املــادة ( ) 17
ت�سري على الهيئة القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري
للدولة  ،وذلك فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا النظام واللوائح ال�صادرة تنفـيذا
لأحكامه .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/37
بالت�صديق على اتفاقية املقر الدائم
لوحدة الدعم ال�سمكي بني حكومة �سلطنة عمان
ورابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون الإقليمي
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى اتفاقية املقر الدائم لوحدة الدعم ال�سمكي بني حكومة �سلطنة عمان ورابطة الدول
املطلة على املحيط الهندي للتعاون الإقليمي واملوقعة فـي مدينة بنجلور بجمهورية الهند
بتاريخ  19من ذي احلجة 1432هـ املوافق  15من نوفمرب 2011م ،
وبعد العر�ض على جمل�س ال�شورى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  2 :من �شعبـــــــان �سنة 1434هـ
املـوافــــق  11 :من يونيــــــــو �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1017
ال�صادرة فـي 2013/6/16م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

اتفاقيــة املقـــر الدائــــم
لوحدة الدعم ال�سمكي بني حكومة �سلطنة عمان
ورابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون الإقليمي
�أبرمـت ه ــذه االتفاقي ــة بتاريـ ــخ ١٤٣٢/12/19هـ املوافـ ــق ٢٠١١/11/15م مبدينــة بنجل ــور
بجمهورية الهند بني كل من :
 - 1حكوم ــة �سلطنة عم ـ ــان  ،ومتثلهـ ــا (وزارة الزراعـ ــة و الثــروة ال�سمكيــة)  ،وينــوب عنه ــا
فـي التوقيع على هذه االتفاقية �سعادة الدكتور /حمد بن �سعيد العوفـي وكيل وزارة
الزراعة والرثوة ال�سمكية للرثوة ال�سمكية .
وعنوانها � :ص.ب  467 :الرمز الربيدي  ١٠٠ :م�سقط � ،سلطنة عمان .
(الط ـ ـ ـ ــرف الأول) .
 - 2رابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون الإقليمي  ،وينوب عنها فـي التوقيع
على هذه االتفاقية الدكتورة  /لبنى بنت حمود اخلرو�صية مدير وحدة الدعم ال�سمكي .
وعنوانها � :ص.ب  517 :الرمز الربيدي  115 :م�سقط � ،سلطنة عمان .
( الطرف الثاين ) .
متهيــــــد
رغبة من رابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون الإقليمي لإيجاد مقر دائم
لوحدة الدعم ال�سمكي باعتبارها �إحدى امل�ؤ�س�سات التابعة للرابطة ملبا�شرة اخت�صا�صاتها
املن�صو�ص عليها فـي هذه االتفاقية .
وحيث �إن املجل�س الوزاري لرابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون الإقليمي
قد �أقر فـي اجتماعه املنعقد فـي مدينة �صنعاء باجلمهورية العربية اليمنية خالل الفرتة
من  ٢٥ - ٢٠يونيو 2009م اختيار �سلطنة عمان كمقر دائم لوحدة الدعم ال�سمكي وملا كانت
�سلطنة عمان �أبدت موافقتها على ا�ست�ضافة وحدة الدعم ال�سمكي كمقر دائم لها .
اتفق الطرفان على ما ي�أتي :
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البنـــد ( ) ١
الوثائـــق واملالحـــــق
يعترب التمهيد ال�سابق والوثائق املو�ضحة �أدناه جزءا ال يتجز أ� من االتفاقية وتقر�أ معها
وهي :
 حم�ضر اجتماع املجل�س الوزاري لرابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاونالإقليمي املنعقد مبدينة �صنعاء  -اجلمهورية اليمنية خالل الفرتة من 25 - 20
يونيو 2009م .
 خطـ ــاب التفويــ�ض ال�ص ــادر بتاري ــخ 2٠١١/11/14م للممث ـ ــل املفـ ـ ــو�ض بالتوقي ـ ــععلى االتفاقية نيابة عن رابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون الإقليمي .
 خطـ ــاب التفويــ�ض ال�ص ــادر بتاري ــخ ٢0١١/10/11م للممث ـ ــل املفـ ـ ــو�ض بالتوقي ـ ــععلى االتفاقية نيابة عن حكومة �سلطنة عمان .
البنـــد ( ) ٢
التعريفـــــــات
لأغرا�ض هذه االتفاقية يكون للكلمات وامل�صطلحات �أدناه املعنى املو�ضح قرين كل منها :
 احلكومــــــــــة  :حكومـة �سلطنة عمــان بو�صفه ــا دولة املقر ومتثلهــا وزارة الزراعـ ــةوالرثوة ال�سمكية .
 الرابطـــــــــــة  :رابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون الإقليمي . الوحـــــــــــــدة  :وحدة الدعم ال�سمكــي لرابطــة الــدول املطلــة علــى املحي ــط الهن ــديللتعاون الإقليمي .
 اللجنــــــــــــــة  :جلنة وحدة الدعم ال�سمكي املكلفة بت�سيري ن�شاط الوحدة . مقر الوحــدة  :املبنى �أو �أجزاء من املبنى الذي ت�ستخدمه الوحدة لت�سيري �أعمالها . املديـــــــــــــــــر  :مدير وحدة الدعم ال�سمكي .البنـــد ( ) ٣
هــــدف االتفاقيــــة
تهــدف االتفاقيــة �إىل متكــني الرابطــة من �إيجــاد مقـر دائــم للوحدة بال�سلطنـة ملبا�ش ــرة
اخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها فـي هذه االتفاقية .
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البنـــد ( ) ٤
ال�شخ�صيـة االعتباريـة
ت�ؤكد احلكومة ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة للوحدة ب�سلطنة عمان وذلك دون الإخالل
بالقوانني واللوائح والأنظمة ال�سارية فـي �سلطنة عمان  ،ولها فـي �سبيل ذلك :
�أ �	-إبرام العقود .
ب  -حيازة وتوفـري املمتلكات املنقولة وغري املنقولة .
ج �	-أهلية اتخاذ الإجراءات القانونية .
د  -حيازة �أموال �أو عمالت من �أي نوع وفتح ح�سابات فـي البنوك العاملة بال�سلطنة
ح�سب القوانني والأنظمة ال�سارية فـي �سلطنة عمان .
هـ  -احلرية فـي نقل �أموالها من �أي بلد �إىل �آخر وتغيري �أي عملة تكون فـي حيازتها
�إىل �أي عملة �أخرى وفقا للأنظمة ال�سارية فـي �سلطنة عمان .
و � -شراء ال�سيارات وت�سجيلها وفق القوانني املعمول بها بال�سلطنة على �أن ت�سجل
با�سم الوحدة .
ز  -فتــح خطوط و�سائ ــل االت�صــاالت وفـ ــق الأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنـة علـى �أن
ت�سجل با�سم الوحدة .
البنـــد ( ) ٥
اخت�صا�صـــات الوحـــدة
تبا�شر الوحدة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1تعزيز التعاون بني دول الرابطة فـي خمتلف الأن�شطة واملجاالت التي تعنى بتطوير
وتنمية قطاع الرثوة ال�سمكية فـي الدول املن�ضوية لع�ضوية الرابطة .
 - 2تب ــادل املعلومـ ــات والبيانـ ــات اخلا�صـ ــة بالث ــروة ال�سمكيـ ــة بـ ــني ال ـ ــدول الأع�ض ـ ــاء
فـي الرابطة .
 - 3القيــام بالدرا�س ــات امليدانيــة بهــدف التغلــب على امل�شاكــل التـي تعيــق منــو القط ــاع
ال�سمكي فـي املنطقة .
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 - 4العمل كهيئة ا�ست�شارية متخ�ص�صة للدول الأع�ضاء و�إ�سداء امل�شورة والن�صح ب�ش�أن
�إمكانية �إجناز م�شاريع التنمية وتقييم الآثار االقت�صادية واالجتماعية ملثل هذا
النوع من امل�شاريع .
 - 5ت�شجيع �إجراء البحوث والدرا�سات العلمية التي تهدف �إىل تنمية وحماية و�صيانة
املوارد ال�سمكية فـي دول املنطقة .
 - 6التن�سيق مع املنظمات والهيئات العاملة فـي منطقة املحيط الهندي بغر�ض اال�ستفادة
من الإمكانيات املتاحة لهذه املنظمات والهيئات فـي تطوير املوارد ال�سمكية باملنطقة .
 - 7اقتــراح برامج التدري ــب وحلقــات العم ــل فـي خمتلــف الأن�شطــة املرتبطــة بقطـ ــاع
الرثوة ال�سمكية .
�	- 8إقامة �شبكة معلومات ترتكز على احلا�سب الآيل للم�ساعدة على الن�شر والتوزيع
الفاعل لتو�صيل املعلومات وت�شجيع التعاون بني الأع�ضاء عرب �شبكة املعلومات
(الإنرتنت)  ،وحتديد االحتياجات من البيانات واملعلومات لدعم وتفعيل ن�شاط
الوحدة .
 - 9ال�سعــي لإقامـة نظــام معلومــات جغرافـيــة ونظـام �إدارة معلومـات لت�سهيـل عمليــة
امل�شاركة فـي البيانات اخلا�صة بامل�شاريع .
البنـــد ( ) ٦
ح�صانـة مقـر الوحـدة
يكــون ملقر الوح ــدة احلماي ــة والت�سهي ــالت الالزمــة للقي ــام ب�أعماله ــا  ،ويك ــون ملمتلك ــات
وموجودات الوحدة وكل ال�سجالت واملرا�سالت وامل�ستندات واملحفوظات وال�صور ال�ضوئية
والأفالم والت�سجيالت ال�صوتية التي تعود ملكيتها للوحدة �أو تكون فـي عهدتها �أو عهدة
�أي �شخ�صية طبيعية �أو اعتبارية تعينها الوحدة ح�صانة خا�صة �أينما وجدت .
البنـــد ( ) ٧
مقـــــر الوحـــــدة
تلتزم احلكومة بتوفـري مقر دائم للوحدة .
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البنـــد ( ) ٨
التمويل وم�صروفات الوحدة
أ�  -متول الوحدة من م�ساهمات الدول الأع�ضاء فـي الرابطة و�صندوق الدعم اخلا�ص
بالرابطة والهبات وامل�ساعدات التي تقدمها الدول الأع�ضاء �أو املنظمات واجلهات
املانحة .
ب  -تتحم ــل احلكوم ــة تغطي ــة النفق ــات وامل�صروفــات الالزم ــة لت�سييــر �أعمــال الوحــدة
وعلى وجه اخل�صو�ص :
 راتــب مديـ ــر الوحــدة واجله ـ ــاز الإداري ال ــالزم لت�سييــر �أعماله ـ ــا بح ـ ــد �أق�ص ـ ــىثالثـ ــة موظفـني .
	�أثاث و�أدوات و�أجهزة املكاتب واملعدات الأخرى التي حتتاجها الوحدة . تكاليف ال�صيانة والت�شغــيل اخلا�صة بالوحدة .وتلتزم بالتن�سيق امل�سبق مع احلكومة فـي �ش�أن ما تقدم .
ج  -تتحمل الرابطة تكاليف متويل و�إدارة امل�شاريع والربامج امل�شرتكة ح�سب طبيعة
ومكـ ــان امل�ش ــروع مبــا ف ــي ذلك روات ـ ــب وخم�صــ�ص ـ ــات اخلب ــراء والفني ــني امل�شرف ـ ــني
على تنفـيذ امل�شاريع والربامج امل�شرتكة .
البنـــد ( ) 9
الإعفاء من اجلمارك وال�ضرائب
أ�  -تعفى الوحدة وموجوداتها و�إيراداتها و�أي ممتلكات �أخرى خا�صة بها من :
 ال�ضرائب املبا�شرة وغري املبا�شرة . ر�سـ ــوم اجلمـ ــارك وتقيي ـ ــد الـ ــواردات وال�ص ــادرات بالن�سبــة للمــواد التــي ت�ستورده ــا�أو ت�صدرها الوحدة لال�ستخدام الر�سمي .
 ال�ضرائب على الأجور التي يتقا�ضاها موظفو الوحدة نظري خدماتهم .-565-

البنـــد ( ) ١٠
مهــــام املديـــــر
أ�  -يلتــزم مديــر الوحــدة بالتعــاون والتن�سيق مع اجله ــات احلكوميــة املعنية ب�ش�أن تنفـيذ
اخت�صا�صاتها ومبا�شرة املزايا املمنوحة لها واملن�صو�ص عليها فـي هذه االتفاقية .
ب  -ال يجوز للمدير عقد اجتماعات �أو التن�سيق مع الأفراد واجلهات الدبلوما�سية بال�سلطنة
دون احل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة بال�سلطنة .
ج  -ملديــر الوح ــدة خماطب ــة اجلهــات املخت�صة لطلب ت�أ�شريات زي ــارة �أو عمل للموظفـ ــني
فـي حالة �إيفادهم فـي مهمة ر�سمية خارج ال�سلطنة  ،و�أي�ضا للخرباء واال�ست�شاريني
فـي حالة دعوتهم للقيام بدورات تدريبية �أو �أي �أعمال تتعلق بالوحدة وفق الأنظمة
املعمول بها فـي ال�سلطنة .
البنـــد ( ) ١١
البيانـــات والتقاريــــر
تلت ــزم الرابط ــة ممثل ــة بالوح ــدة �إحاطــة احلكومــة بكامــل ن�شاطـها وتزويده ــا بالبيان ــات
واملعلومات اخلا�صة ب�أعمالها كلما طلب ذلك .
البنـــد ( ) ١٢
الت�سجيل لدى الت�أمينات االجتماعية
يجب ت�سجيل موظفـي الوحدة لدى هيئة الت�أمينات االجتماعية فـي ال�سلطنة وفق الأنظمة
املعمول بها .
البنـــد ( ) ١٣
التعديـــــــــالت
يجــوز للطرف ــني وفـي �أي وقـت اقتــراح تعديــل هــذه االتفاقيــة مــن خـالل اللجنــة ويك ــون
�إجراء التعديل عن طريق املفاو�ضات بني احلكومة والرابطة  ،وت�سري التعديالت وفقا
للإجراءات القانونية لدى كل طرف .
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البنـــد ( ) ١٤
القانــون الواجـــب النفـــاذ
تف�ســر هــذه االتفاقيــة وفقــا للقوانــني ال�ساريــة فـي �سلطنــة عمــان  ،وفـي حالــة وجــود نــزاع
�أو خالف بني الطرفـني فـي تف�سري �أو تطبيق بنود هذه االتفاقية يجب حله من خالل
املفاو�ضات الودية بني احلكومة والرابطة وتخت�ص املحاكم العمانية بالنظر فـي �أي نزاع
ين� أش� بني الطرفـني .
البنـــد ( ) ١٥
�سريـــان االتفاقيـــة
ت�صبح هذه االتفاقية نافذة املفعول اعتبارا من اليوم التايل لليوم الذي تت�سلم فـيه الرابطة
�إخطارا كتابيا من احلكومة باملوافقة عليها ح�سب الإجراءات  ،وتظل �سارية ما مل يخطر
�أحد الطرفـني الطرف الآخر برغبته فـي �إنهاء االتفاقية قبل �سنة على الأقل من التاريخ
الذي يحدد لإنهائها .
حررت هذه االتفاقية من ن�سختني �أ�صليتني باللغتني العربية والإجنليزية  ،بيد كل طرف
ن�سخة  ,وفـي حالة وجود خالف تكون احلجية القانونية للن�سخة الإجنليزية .

نيابـــــة عــــن
حكومــة �سلطنـــة عمــان

نيابـــــة عــــن
رابطــة الــدول املطلــة
على املحيط الهندي للتعـاون الإقليمي
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Agreement for the Permanent Headquarters
for the Fisheries Support Unit
Between
the Government of the Sultanate of Oman
And
the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation
This agreement is made on 19/12/1432 corresponding to 15/11/2011, in Bengaluru,
India by and between :
1 - The Government of the Sultanate of Oman, represented by the Ministry of
Agriculture and fisheries Wealth, which has authorized Dr.Hamed Bin Said
Al-Oufi Undersecretary Of Fisheries Wealth - Ministry of Agriculture and
Fisheries Wealth to sign this agreement on their behalf.
Address : P.O.Box : 467, P.C. 100 Muscat, Sultanate of Oman “First Party”.
And
2 - The Indian Ocean Rim Association for Regional cooperation, which has
authorized Dr.Lubna Hamood AL-Kharusi Director Of Fisheries Support
Unit to sign this agreement on their behalf.
Address : P.O.Box : 517, P.C :115 Muscat, Sultanate of Oman “Second Party’’.
Preamble
Whereas
The Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation wishes to
establish a permanent headquarters for the Fisheries Support Unit - one of the
organizations that belongs to it- in order to carry out its duties and responsibilities
as set out herein;
The Ministerial Council for the Indian Ocean Rim Association for Regional
Cooperation approved in its meeting held in Sana’a, Arab Republic of Yemen,
during the period from 20 to 25 June 2009 the selection of the Sultanate of
Oman as the permanent headquarters for the Fisheries Support Unit;
And the Sultanate Of Oman expressed its consent to host the permanent
headquarters of Fisheries Support Unit,
Hence, the Parties have agreed on the following :
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Article ( 1 )
Documents and Supplements
The aforementioned preamble and the following documents are to be construed
as an integral part of this Agreement and shall be read with :
- The Minutes of the Meeting of the Ministerial Council for the Indian Ocean
Rim Association for Regional Cooperation held in Sana’a, Republic of Yemen
during the period from 20 to 25 June 2009.
- The Authorization Letter dated 14/November/2011 authorizing the authorized
signatory to sign the Agreement on behalf of the Indian Ocean Rim
Association for Regional Cooperation.
- The Authorization Letter dated 11/October/2011 authorizing the authorized
signatory to sign the Agreement on behalf of the Government of the
Sultanate of Oman.
Article ( 2 )
Definitions
For the purpose of this Agreement the following terms and expressions shall
have the meaning assigned to them hereunder :
- Government : the Government of the Sultanate of Oman being the
hosting country, and which is represented by the Ministry of Agriculture
and Fisheries Wealth.
- Association : the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation.
- Unit : the Fisheries Support Unit of the Indian Ocean Rim Association for
Regional Cooperation.
- Committee : the Committee of the Fisheries Support Unit responsible for
conducting its activities.
- Unit’s Headquarters : the building or parts of the building utilized by the
Unit for the purpose of conducting its activities.
- Manager : the Manager of the Fisheries Support Unit.
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Article ( 3 )
Objective of the Agreement
The Agreement aims at enabling the Association to establish a permanent
headquarters for the Unit within the Sultanate in order for it to carry out its duties
and responsibilities as set out herein.
Article ( 4 )
Legal Personality
The Government confirms the independent legal personality of the Unit in the
Sultanate of Oman without prejudice to the laws and regulations in force in the
Sultanate, and for this purpose the Unit may :
a - Enter into contracts.
b - Possess and make available current and fixed assets.
c - Have the capacity to initiate legal proceedings.
d - Possess money or any kind of currency, and open accounts with banks
operating within the Sultanate of Oman as per the applicable laws and
regulations.
e - Have the freedom to transfer money from one country to another and
exchange any currency it possesses into another as per the rules and
regulations applicable in the Sultanate of Oman.
f - Purchase vehicles and register them in the name of the Unit as per the
rules and regulations applicable in the Sultanate of Oman.
g - Obtain telephone lines and communication means in the name of the
Unit as per the rules and regulations applicable in the Sultanate.
Article ( 5 )
Responsibilities of the Unit
The Unit shall carry out the following duties :
1 - Enhance cooperation amongst the member countries of the IORARC in
various fields and activities related to the development of the fisheries
sector.
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2 - Exchange of information and data related to fisheries between the
member countries.
3 - Conduct field studies with a view to overcome the problems that may
hinder the growth and development of the fisheries sector within the
region.
4 - Act as a specialized advisory body for the member countries, and
provide them with counseling as regards the possibility of executing
development schemes and evaluating the economic and social
implications of such projects.
5 - Encourage research and scientific studies aiming at the development,
protection and the conservation of fish resources within the region.
6 - Coordinate with the organizations and authorities operating in the
Indian Ocean’s region in order to benefit from the possibilities available
to them as regards the development of fish resources within the region.
7 - Propose training programs and workshops in various activities related
to the fisheries sector.
8 - Establish an information network based on computers so as to help in
effective publicity, thereby facilitating the communication of information
and encouraging cooperation among members through the internet,
and easing the process of identifying the required data and information
to support and activate the Unit.
9 - Seek the establishment of a geographic information system and an
information management system in order to facilitate the sharing of
data relevant to the projects.
Article ( 6 )
Immunity of the Unite’s Headquarters
The Unit’s Headquarters shall have immunity and the facilities necessary for
conducting its business. The property and assets of the Unit and all records,
correspondences, documents, archives, photographs, films and audio records
that belong to the Unit or that are under its custody or any other natural or legal
person designated by the Unit Shall have special protection wherever found.
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Article (7)
The Unit’s Headquarters
The Government undertakes to provide the Unit with a permanent headquarters.
Article ( 8 )
Unit Finance & Expenses
a -The Unit shall be financed through the contributions of the member countries,
the Association’s special support fund, and the donations and aid provided
by the members or other organizations and donors.
b -The Government shall bear the costs and expenses necessary for the
function of the Unit and in particular.
- The salary of the Unit’s manager, and the administrative apparatus
necessary for the conduct of its work ( up to a maximum of three staff )
- The furniture, office and other equipment required by the Unit.
- Maintenance and operating costs of the Unit.
The Unit undertakes to coordinate with the Government as regards all the
above.
c - The Association shall bear the costs of financing and managing joint projects
and programs in accordance with the nature and place of the project,
including the salaries and remunerations of experts and technicians who
supervise the execution of any such projects and programs.
Article ( 9 )
Exemption from Customs and Taxes
The Unit, its assets and revenues and any other property belonging to it shall
be exempted from :
- Direct and indirect taxes.
- Customs charges and import and export restrictions for the goods
imported or exported by the Unit for official use.
- Taxes on wages paid to the Unit’s staff in return for their services.
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Article ( 10 )
The Manager’s Duties
a -The Unit’s Manager undertakes to cooperate and coordinate with the relevant
government authorities as regards the implementation of the Unit’s duties
and the privileges accorded to it herein.
b -The Manager may not hold meetings or coordinate with individuals and
diplomatic corporations in the Sultanate without obtaining permission to do
so from the competent authorities in the country.
c - The Unit’s Manager may address the competent authorities for obtaining
visit or work visas for staff members deployed on an official mission and for
experts and advisors when they are invited to conduct training courses or
any works related to the Unit as per the regulations in force in the Sultanate.
Article ( 11 )
Data & Reports
The Association - represented by the Unit - undertakes to inform the Governments
of its activities, and provide it with the data and information related to its
operation whenever required.
Article (12)
Registration with Social Insurance
The staff members of the Unit Shall be registered with the Social Insurance
Authority in the Sultanate as per the applicable regulations.
Article (13)
Amendments
Either Party may propose amendments to this Agreement at any time through
the committee. Amendments shall be made through negotiation between the
Government and the Association, which shall become valid in accordance with
the legal procedures of each Party.
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Article (14)
Prevalent Law
This Agreement shall be construed in accordance with the laws in force in
the Sultanate of Oman. Any disagreement or dispute between the Parties as
regards the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved
amicably through negotiations between the Government and the Association,
whereby Omani courts shall have jurisdiction in relation to any such dispute
between the Parties.
Article (15)
Duration of the Agreement
This Agreement shall be effective as of the day following which the Association
receives a written notification from the Government to the effect of its approval
as per the procedures, and it shall remain in force unless either one of the
Parties notifies the other of its intention to terminate the Agreement at least one
year before the date specified for its termination.
The Agreement is issued in two original copies in the Arabic and English
languages, each Party retaining one copy. In case of any divergence in
interpretation, the English text shall prevail.

For the Government

For the Indian Ocean Rim

Of the Sultanate of Oman

Association for Regional
Cooperation
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/38
بتعيـني �سفيـر غيـر مقيـم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سفري ال�شيخ �سلطـان بن �سيف بن هالل املحروقي �سفرينا لدى جمهورية فيتنام ،
�سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا غري مقيم لدى كل من :
 مملكـ ــة كمبودي ــا . جمهوري ــة الو�س .املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  2 :من �شعبـــــــان �سنة 1434هـ
املـوافــــق  11 :من يونيــــــــو �سنة 2013م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1017
ال�صادرة فـي 2013/6/16م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/39
بتعيني ق�ضــاة فــي املحكمــة العليـــا
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمة املرفقة ق�ضاة فـي املحكمة العليا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من �شعبـــــــان �سنة 1434هـ
املـوافــــق  1 :من يـولــيـــــــو �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1020
ال�صادرة فـي 2013/7/7م
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قائمـة ب�أ�سمـاء الق�ضـاة
املعينيــن فـــي املحكمــــة العليــــــا

-

عبد الرحيم علي ال�سيد حممد

-

حمم ــد عبـ ــد الرحم ــن �شكي ـ ــوة

-

�أ�شـ ــرف �أحم ـ ــد كمـ ــال الك�شكـ ـ ــي
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/40
ب�إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأوىل
ل�شركـة الربـط العربـي الدوليـة (�ش.م.م)
لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأوىل ل�شركة الربط العربي الدولية (�ش.م.م) لإن�شاء وت�شغيل
نظام لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية ملدة خم�س ع�شرة �سنة  ،وذلك بال�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من �شعبــــان �سنة 1434هـ
املـوافــــق  7 :من يوليـــــــو �سنة 2013م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1021
ال�صادرة فـي 2013/7/14م
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ترخي�ص من الفئة الأوىل
ل�شركــة الربــط العربـــي الدوليـــة (�ش.م.م)
لإن�شــاء وت�شغيــل نظـام لتقديــم خدمـات ات�صــاالت عامـــة دوليــــة
املحتويـات
اجلزء الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة (  : ) 1تعريف ـ ـ ـ ــات .
املــادة (  : ) 2املج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال .
املــادة (  : ) 3الربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط .
املــادة (  : ) 4الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص .
املــادة (  : ) 5امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة .
املــادة (  : ) 6التعديـ ـ ـ ـ ـ ــل .
املــادة (  : ) 7الإلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء .
املــادة (  : ) 8االنته ـ ـ ـ ـ ـ ــاء .
املــادة (  : ) 9االلت ـ ـ ـ ـ ـ ــزام .
املادة(  : ) 10الإخطارات .
اجلزء الثاين
ال�شـروط واملالحـق
�أوال  :ال�شروط :
 - 1اخلدمات املرخ�صة .
 - 2النظام املرخ�ص والتزامات اال�ستثمارات الر�أ�سمالية .
 - 3خدمات معاونة عامل اخلدمة .
 - 4متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة .
 - 5اخلدمات الدولية .
 - 6التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني .
 - 7متطلبات جودة اخلدمة .
 - 8خدمات ال�صيانة .
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 - 9قطع اخلدمات املرخ�صة .
 - 10تعرفة و�شروط اخلدمة .
 - 11تقدمي خدمات النفاذ .
 - 12خدمات �إعادة البيع .
 - 13خدمة الطرف الثالث .
 - 14الربط البيني .
 - 15التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية .
 - 16ربط الأجهزة الطرفية .
� - 17إ�صدار الفواتري .
 - 18الرتقيم .
 - 19تخ�صي�ص الرتددات لالت�صاالت الراديوية .
 - 20التزامات املرخ�ص له فـي جمال التوظيف .
 - 21التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية .
 - 22حظر الدعم غري العادل  ،املتبادل �أو من جانب واحد .
 - 23حظر التمييز غري امل�شروع واملمار�سات املنافية للمناف�سة .
 - 24متطلبات املحا�سبة .
 - 25االلتزام بتوفري املعلومات .
 - 26التغيري فـي ملكية الأ�سهم .
 - 27ر�سوم الرتخي�ص .
 - 28حوالة الرتخي�ص وانتقاله .
 - 29النزاعات .
 - 30الغرامات .
 - 31اختيار امل�شغل .
ثانيا  :املالحــــق :
امللح ـ ــق (�أ) � -أنظمة االت�صاالت املرخ�صة .
امللحق (ب)  -التزامات اال�ستثمارات الر�أ�سمالية .
امللحــق (ج)  -ن�سب التعمني .
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اجلزء الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
تعريفـــــــات
فـي تطبيق �أحكام هذا الرتخي�ص ومالحقه يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني
قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
 - 1الوزيـــــــــر :
وزير النقل واالت�صاالت .
 - 2الهيئــــــــة :
هيئة تنظيم االت�صاالت املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت .
� - 3سعر التحا�سب والت�سويات :
املبالغ والت�سويات ب�أي عملة �أو طريقة قابلة للدفع �أو الت�سوية � ،سواء للمرخ�ص له
�أو منه  ،مبوجب اتفاقات املرا�سل الدولية  ،مقابل �إنهاء خدمات االت�صاالت الدولية
�أو عبورها .
 - 4اتفاقات املرا�سل الدولية :
�أي اتفاق مكتوب فـي �أي �شكل كان  ،بني املرخ�ص له وبني م�شغل ات�صاالت دولية �آخر
لنظام ات�صاالت لإنهاء �أو عبور املكاملات الدولية .
 - 5م�شغل ات�صاالت دولية:
�أي م�شغل لنظام ات�صاالت فـي بلد �آخر �أو منطقة حدودية �أخرى خمول بت�شغيل نظام
ات�صاالت دولية بغر�ض توفري خدمات االت�صاالت .
 - 6التابـــع :
�أي �شخ ــ�ص طبي ــعي �أو معنـ ــوي واق ــع حت ــت حتكـ ــم �أو �سيطـ ــرة �شخ ــ�ص �آخ ــر طبيع ــي
�أو معنوي  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .
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 - 7حتكـم �أو �سيطــرة :
ال�سلطـة املبا�شرة �أو غري املبا�شرة لتوجيه �شخ�ص طبيعي �أو معـنوي و�إدارته � ،سواء
مــن خــالل حق امللكية حل�ص�ص �أو �أ�سهم �أو حق الت�صويت �أو ملكيـة �سنـدات �أو �شراكـة
�أو ملكية �أي م�صلحة �أخرى �أيا كان م�صدر هذه احلقوق .
 - 8التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص :
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين ب�إ�صدار هذا الرتخي�ص .
 - 9منطقة الرتخي�ص :
كامل املنطقة اجلغرافية من �أرا�ضي ال�سلطنة .
 - 10امل�شغل املرخ�ص :
�أي �شخ ــ�ص طبيع ــي �أو معنــوي مرخــ�ص له بت�شغيــل بنيـة حتتيــة لنظــام ات�ص ــاالت
عامة �أو تقدمي خدمات االت�صاالت العامة التي تعتمد على ا�ستغالل �سعة ل�شبكات
ات�صاالت عامة من الفئة الأوىل وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 11موفـر خدمـة:
�أي �شخ ــ�ص طبيعــي �أو معن ــوي مرخــ�ص لــه بتقديــم خدمــات االت�صــاالت العام ـ ــة
الإ�ضافية  ،وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
� - 12إجمايل الإيرادات ال�سنوية للمرخ�ص له :
جميع الإيرادات التي يحققها املرخ�ص له خالل �سنة نتيجة بيع �أو ت�أجري اخلدمات
املرخ�صة  ،وي�شمل ذلك جميع الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخ�صة �أو الدفعات
التي يحققها من املرخ�صني الآخرين بعد خ�صم تكلفة �إنهاء املكاملات املرتتبة على
الربــط البينـي واملدفوعــة للمرخ�صــني الآخريـن  ،فيما عــدا بيع وت�أجيــر الأجهـ ــزة
الطرفية .
 - 13خدمة البيانات العامة:
خدمة ات�صاالت ت�سمح ب�إر�سال �أو ا�ستقبال املعلومات على �شكل �إلكرتوين �إىل �أفراد
اجلمهور �أو فيما بينهم بوا�سطة نظام ات�صاالت املرخ�ص له  ،وال ي�شمل ذلك خدمة
ال�صوت الأ�سا�سية .
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 - 14خدمات االت�صاالت ال�شخ�صية املتنقلة العاملية :
خدمة ات�صاالت ت�سمح ببث و�إر�سال �أو ا�ستقبال النب�ضات الإلكرتونية الراديوية
فـي عر�ض نطاق ترددي حمدد �سلفا  ،وذلك بوا�سطة ات�صاالت راديوية عرب �أنظمة
االت�صاالت الف�ضائية خلدمة املنتفعني الذين با�ستطاعتهم التحرك .
 - 15خدمات االت�صاالت اخلا�صة الدولية :
خدمات االت�صاالت اخلا�صة التي تربط نظام ات�صاالت فـي ال�سلطنة بنظام ات�صاالت
خارجها دون �أو مع توفري خدمات االت�صاالت من خالل هذا النظام �إىل �أقطار خارج
ال�سلطنة .
 - 16خدمة املعلومات :
خدم ــة توف ــر الق ــدرة على �إن�ش ــاء �أي معلومــات واكت�سابه ــا وتخزينهــا وحتويله ــا
ومعاجلتها وا�سرتجاعها وا�ستغاللها �أو جعلهــا متاحة من خالل نظام ات�صاالت ،
وي�شمل ذلك النفاذ �إىل �شبكة املعلومات العاملية (الإنرتنت)  ،وخدمات املحتوى
الأخرى ذات العالقة  ،وخدمة الربقيات وخدمة التلك�س  ،ولكن ال ت�شمل خدمات
ال�صوت الأ�سا�سية .
 - 17خدمة التلك�س :
خدمة االت�صال الن�صي بالإر�سال املبا�شر لر�سائل ن�صية بني جهاز املنتفع الطرفـي
املربوط مع نظام ات�صاالت .
 - 18خدمة الإر�سال الإذاعي :
�إر�ســال الإ�ش ــارات والربام ــج الإذاعيــة امل�سموع ــة واملرئــية وتوزيعه ــا  ،با�ستثنــاء البـث
الإذاعي .
 - 19خدمة بطاقة االت�صال :
خدمة يوفر مبوجبها م�شغل مرخ�ص للمنتفعني بطاقة خ�صم �أو مدفوعة القيمة
م�سبقا �أو بطاقة ائتمان من �أجل ت�سوية �أو دفع تعرفة خدمات االت�صاالت املرخ�صة .
 - 20خدمة االت�صاالت الف�ضائية :
خدمة ات�صاالت يتم توفريها من خالل الربط بني املحطات الربية لل�سواتل الف�ضائية
مثل � INTELSAT ، INMARSAT ، ARABSATأو �أي نظام ات�صاالت ف�ضائي عام
�أو خا�ص �آخر  ،وي�ستثنى من ذلك خدمات االت�صاالت ال�شخ�صية املتنقلة العاملية .
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� - 21ساتــــل :
جهاز ات�صاالت فـي مدار حول الأر�ض .
 - 22القوة القاهرة :
كل ما هو خارج عن �إرادة املرخ�ص له وي�ستحيل توقعه كما ي�ستحيل دفعه .
� - 23ضمان ح�سن التنفيذ:
�ضم ــان بنك ــي با�س ــم الهيئ ــة مبق ــدار ( )%7من �إجمال ــي امل�صروف ــات الر�أ�سماليـ ــة
( )CAPEXاملقرتح ا�ستثمارها فـي امل�شروع ل�ضمان ح�سن الأداء .
 - 24منطقة اخلدمة:
املنطقة الكائنة مبنطقة الرتخي�ص والتي ين�شئ فيها املرخ�ص له نظام االت�صاالت ،
والتي يكون قادرا فيها ب�شكل عام على توفري خدمات االت�صاالت لأي �شخ�ص يطلبها .
 - 25حمطة �إر�ساء الكوابل الدولية:
النقطة التي يتم فيها ربط �أي كابل حملي �أو دويل را�س فـي �سلطنة عمان ب�شبكة
ات�صاالت عامة �أ�سا�سية �أخرى داخل الأرا�ضي العمانية  ،وي�شمل ذلك الت�سهيالت
والأجهزة واملعدات الالزمة لإن�شاء و�صيانة هذا الربط مبا فـي ذلك الأرا�ضي واملباين
التي ي�شغلها .
 - 26االمتيازات اخلا�صة:
ترتيبات ح�صرية تت�ضمن اخلدمات والت�سهيالت �أو املهام على نهاية الطرف الأجنبي
من م�سار ال�سلطنة الدويل  ،وهي �ضرورية لإر�ساء �أو تو�صيل �أو ت�شغيل الكوابل
البحريـ ــة وذلك �إذا ل ـ ــم تكـ ــن هـ ــذه الرتتيبـ ــات متوفـ ــرة ملالكـ ــي الكوابـ ــل البحري ـ ــة
فـي ال�سلطنة ذوي الأو�ضاع املتماثلة .
 - 27خدمات االت�صاالت الدولية :
خدمات االت�صاالت املقدمة للعموم بني ال�سلطنة والدول الأخرى .
املــادة ( ) 2
املجــــــال
يرخ�ص ل�شركة الربط العربي الدولية (�ش.م.م) ب�إن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات
االت�صاالت العامة الدولية طبقا للأحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص
ومالحقه .
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املــادة ( )3
الربــــط
يخول املرخ�ص له ربط الأنظمة املرخ�صة بـالآتي :
�	- 1أي نظام ات�صاالت مرخ�ص مبوجب املــادة ( )21من قانون تنظيم االت�صاالت .
�	- 2أي نظام ات�صاالت خارج ال�سلطنة .
�	- 3أي �ساتل وفقا للمتطلبات والقواعد ال�سارية .
�	- 4أي جهـاز ات�صاالت متت املوافقة عليه للربط البيني وفقا لأحكام قانون تنظيم
االت�صـاالت والئحتــه التنفيذيــة �أو القـرارات ال�ساريــة �أو املوا�صفــات الفنيــة التي
حتددها �أو توافق عليها الهيئة .
املــادة ( )4
الإتـاوة ور�سـوم الرتخيـ�ص
 - 1يدفـع املرخــ�ص ل ــه حلكوم ــة ال�سلطنة �إتاوة �سنوية مقداره ــا (� )%7سبعة باملائ ــة م ــن
�إجمايل �إيراداته ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�ص  ،وحت�سب الإتاوة بناء على
�إجمايل الإيرادات املحققة حتى  31دي�سمرب من ال�سنة  ،وتدفع قبل الثالثني من �شهر
يناير من ال�سنة التالية  ،على �أن تكون هذه الإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة الأوىل لهذا
الرتخي�ص .
 - 2يدفع املرخ�ص له للهيئة ر�سوم الرتخيــ�ص التــي تقررهــا وفقــا لل�ش ــرط ( )27من هذا
الرتخي�ص .
املــادة ( )5
املــــــــدة
مـدة هذا الرتخيـ�ص خمـ�س ع�شـرة �سنــة قابلــة للتجدي ــد وفق ــا لأحك ــام قان ــون تنظيـ ـ ــم
االت�صاالت .
املــادة ( )6
التعديـــــــل
 - 1للهيئة واملرخ�ص له االتفاق كتابة على تعديل الرتخي�ص .
 - 2يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
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املــادة ( )7
الإلغـــــاء
 - 1للهيئة بقرار م�سبب �إلغاء الرتخي�ص �أو �أي من احلقوق املمنوحة مبوجبه فيما يتعلق
بخدمات معينة وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 2للهيئة احلـق فـي �إلغــاء الرتخيـ�ص فـي حالـة عــدم تقدمي املرخـ�ص لــه خلدماتــه خــالل
اثني ع�شر �شهرا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
املــادة ( )8
االنتهـــاء
 - 1ينتهي الرتخي�ص بانتهاء مدته ما مل يجدد وفق ما ين�ص عليه قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 2كم ــا ينتهــي �إذا انحل ــت ال�شخ�صيـة القانونيــة للمرخــ�ص لـ ــه �أو دخـل مرحل ــة الت�صفيــة
�أو الإفال�س �أو اتخذت �ضده �أي �إجراءات ق�ضائية ذات �أثر مماثل �أو تنازل عن امللكية
مل�صلحة دائنيه �أو �أي �سبب �آخر مماثل .
املــادة ( )9
االلتــــــــزام
 - 1يلتزم املرخ�ص له � ،إ�ضافة �إىل الأحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص ،
ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفيذية وبكل القوانني واللوائح املعمول
بها والقرارات ذات ال�صلة  ،ولوائح وقرارات و�أوامر و�إر�شادات الهيئة .
 - 2يلتزم املرخ�ص له بطرح (� )%40أربعني باملائة من �أ�سهمه فـي �أ�صول ال�شركة املرخ�صة
بهذا الرتخي�ص لالكتتاب العام فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية خالل خم�س �سنوات
من تاريخ �سريان الرتخي�ص .
 - 3مع عدم الإخالل بالتزام الرئي�س التنفيذي للمرخ�ص له بتنفيذ �أحكام و�شروط هذا
الرتخيــ�ص  ،يحـدد املرخ�ص لــه  -فـي احلاالت التي ت�ستدعي ذلك � -أحد كبـار مديريــه
ال تقل درجته عن درجة كبار املديرين بالهيئة  ،تكون مهمته االت�صال بها ومتابعة
تنفيذ قراراتها على الوجه الأكمل .
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املــادة ( )10
الإخطــــارات
جميع الإخطارات واملالحظات التي ت�صدرها الهيئة للمرخ�ص له تر�سل بالربيد على
عنوانه امل�سجل ر�سميا �أو بت�سليمها باليد ملن يحدده مقابل توقيع بالت�سلم .
اجلزء الثاين
�أوال  :ال�شروط
 - 1اخلدمات املرخ�صة :
 1-1يخول املرخ�ص له تقدمي خدمة االت�صاالت الدولية فـي ال�سلطنة على �أ�سا�س
غري ح�صري بوا�سطة �أنظمة االت�صاالت املرخ�صة .
 2-1للمرخ�ص له بعد موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة تقدمي اخلدمات املرخ�صة ،
كلها �أو بع�ضها  ،بوا�سطة تابع �أو فرع منف�صل �أو مقاول من الباطن  ،وفـي �أي من
هذه احلاالت ال يجوز للمرخ�ص له تقدمي تلك اخلدمات بنف�سه .
 3-1للمرخ�ص له تقدمي خدمة بطاقات االت�صال الدويل املدفوعة القيمة بعد �أخذ
موافقة الهيئة امل�سبقة ودفع ال�ضمان البنكي الذي تقدره الهيئة .
 - 2النظام املرخ�ص و التزامات اال�ستثمارات الر�أ�سمالية :
 1-2يلتــزم املرخــ�ص لــه ب�إن�شـاء النظـام املرخـ�ص وفقـا للملحــق (�أ) وتنفي ــذ اخلطــة
اال�ستثمارية الر�أ�سمالية املعتمدة من قبل الهيئة وفقا للملحق (ب)  ،وفـي حالة
�أي تغيري فـي هذا النظام �أو اخلطة  ،يجب على املرخ�ص له احل�صول على املوافقة
امل�سبقة من الهيئة .
 2-2مع عدم الإخالل بال�شرط ( )25من هذا الرتخي�ص يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ
ب�سجالت للمعلومات فـي �إطار يتفق عليه مع الهيئة خالل ثالثة �أ�شهر من
التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص  ،وذلك للت�أكد من �أنه ملتزم مبوجب اخلطة
اال�ستثمارية الر�أ�سمالية املعتمدة  ،كما يلتزم املرخ�ص له بالوفاء ب�أي متطلبات
تتعل ــق بـ ـ�أي �إف�صــاح خ ــا�ص ع ـ ــن املعلومــات �أو متطلب ــات الإخط ــار وفــقا للقان ــون
�أو الرتخي�ص �أو اللوائح ال�سارية �أو توجيهات الهيئة .
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�	3-2إذا مل يحقق املرخ�ص له فـي �أي �سنة االلتزامات امل�ستهدفة فيما يتعلق باخلطة
اال�ستثماري ــة الر�أ�سمالي ــة اعتب ـ ــر ذلك �إخ ـ ــالال ب�ش ـ ــروط الرتخيـ ــ�ص  ،وللهيئ ــة
�أن تخ�صم ما يقابل حجم الإخالل من املبالغ املحددة بامللحق (ب) من قيمة
�ضمان ح�سن التنفيذ  ،ولها �أن تفر�ض �أي غرامات �أخرى وفقا لأحكام القانون
و�شروط الرتخي�ص .
 - 3خدمات معاونة عامل اخلدمة :
يلتزم املرخ�ص له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقدمي خدمة املكاملات الهاتفية
مبعاونة عامل اخلدمة لأي منتفع بناء على طلبه .
 - 4متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة :
 1- 4يلتزم املرخ�ص له �أن يوفر على نفقته اخلا�صة جميع الإمكانات الفنية من �أجهزة
ومعدات ونظم وبرامج ات�صاالت داخل �شبكة االت�صاالت املرخ�ص له بها والتي
تتي ــح للجهـ ــات الأمنية الدخول على �شبكته حتقيقا ملتطلبات الأمن الوطني ،
على �أن يتزامن تقدمي اخلدمة مع توفري الإمكانات الفنية املطلوبة مبراعاة
التقدم الفني  ،ويتحمل املرخ�ص له فـي حالة تغيري �أنظمة �شبكته تكاليف حتديث
الأجهزة التي ت�ستخدمها اجلهات الأمنية التي ت�أثرت بالتغيري  ،وذلك وفقا ملا
تن�ص عليه القرارات التي ت�صدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانني املعمول بها .
 2-4فـي حالــة حــدوث كارثــة طبيعيـة �أو وقوع حوادث ا�ستثنائيــة عامــة طارئـة ،
للوزيــر �أن ي�ستدعي لغر�ض مواجهة هذه الكوارث �أو احلوادث جميع خدمات
و�شبكات ات�صاالت املرخ�ص له والعاملني لديه القائمني على ت�شغيل و�صيانة هذه
اخلدمات وال�شبكات  ،وعلى املرخ�ص له �أن يقدم للهيئة (خطة الطوارئ) التي
ينوي اتباعها خالل اثني ع�شر �شهرا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص ،
و�أن يقوم بتطوير وحتديث هذه اخلطة بناء على طلب الهيئة .
�	3-4إذا كانت احلوادث الطارئة �أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني  ،على املرخ�ص له
�أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية التي حتددها الهيئة  ،و�أن ينفذ خطة الطوارئ
ويت�صرف وفق تعليمات الهيئة .
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 - 5اخلدمات الدولية :
 1-5للمرخ�ص له التعاقد مع م�شغلي االت�صاالت الدولية لتوفري خدمات االت�صاالت
الدولية � ،شريطة احل�صول على موافقة الهيئة مقدما قبل التعاقد  ،و�أن يخطرها
ب�أ�س�س �أ�سعار التحا�سب والت�سويات التي يتفق عليها مع ه�ؤالء امل�شغلني مبوجب
هذا ال�شرط  ،و�أن يزودها لدى الطلب ب�أي معلومات تتعلق مب�صدر وعبور ونهاية
خدمات االت�صاالت الدولية من خالل �أو فـي �أرا�ضي ال�سلطنة  ،وباملعلومات التي
ت�ساعدها على الوفاء بالتزاماتها جتاه �أي منظمة ات�صاالت دولية .
 2-5على املرخ�ص له عند الدخول فـي اتفاقات الربط البيني مع م�شغلي االت�صاالت
الدولية �أن يلتزم باملعاهدات الدولية القائمة  ،واالتفاقيات الثنائية امللزمة حلكومة
ال�سلطنة �سواء ال�سارية �أو تلك التي ت�صبح طرفا فيها  ،كما يلتزم بالقواعد التي
تتبناها الهيئــة من وقــت لآخــر فيمــا يخــ�ص اتفاقات الربــط البيني مع هـ ـ�ؤالء
امل�شغلني .
	3-5ال يحق للمرخ�ص له �أن يعقد �أي اتفاقات مع م�شغلي االت�صاالت الدولية تكون
معدالت الأ�سعار والت�سويات �أو �أي �شرط فيها متعار�ضا مع اللوائح ال�صادرة عن
الهيئة �أو م�ضرا ب�أي م�شغل �آخر �أو موفر خدمة عام مرخ�ص له بتقدمي خدمات
االت�صاالت الدولية من و�إىل ال�سلطنة  ،ويقع باطال كل ما يخالف ذلك .
 - 6التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني :
 1-6علــى املرخ ــ�ص ل ــه �أن يقــوم ب�إن�شــاء نظــام فعــال خلدمــة املنتفعــني فيم ــا يتعل ـ ــق
با�ستف�ساراتهـم عـن اخلدمـات املرخ�صـة  ،مبا فـي ذلك خدمــات دليـل معلوماتــه ،
كما يتعني عليه املحافظة على هذا النظام و�صيانته .
 2-6يلتزم املرخ�ص له ب�أن مينح فر�صا مت�ساوية فـي احل�صول على نف�س النوع
واجلودة من اخلدمات املرخ�صة لكل املنتفعني فـي منطقة الرتخي�ص بنف�س
التعرفــة بق ــدر الإمك ــان  ،و�أن يح ــد من التباين فـي التقنيـات املتاحــة �أو املنا�سـبة
�أو املطلوبة خلدمة فئة معينة من املنتفعني .
 3-6يلتزم املرخ�ص له ب�إخطار الهيئة كتابة قبل اثني ع�شر �شهرا فـي احلاالت الآتية :
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أ� � -إنهاء خدمة مرخ�صة قائمة .
ب �	-أي تغيي ــر فـي خدمـ ــة مرخ�ص ــة ق ــد يجعــل �أجه ـ ــزة �أي منتفــع غي ــر قابلـ ـ ــة
لال�ستخدام  ،وكجزء من �إخطاره املكتوب  ،يجب �أن يبني املرخ�ص له التحول
املالئم للخدمة  ،وترتيبات انتقال املنتفع للخدمة اجلديدة .
 4-6يجب على املرخ�ص له �أن يقدم للهيئة منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني
تت�ضمن �شروط و�أحوال تزويدهم باخلدمات املرخ�صة  ،وذلك خالل ثالثة �أ�شهر
من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
�	5-6إذا مل تعرت�ض الهيئة على منوذج االتفاقية خالل ثالثني يوما من تاريخ ت�سليمه
لها ي�صبح �ساري املفعول بعد الثالثني يوما املذكورة �أو من التاريخ الالحق
املحدد لتنفيذه � ،أما �إذا اعرت�ضت الهيئة على النموذج خالل تلك الفرتة فعليها
�أن تبلغ املرخ�ص له كتابة ب�أ�سباب اعرتا�ضها  ،وعليه خالل خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ ت�سلمه العرتا�ض الهيئة �أن يعدل النموذج ويقدمه للهيئة  ،وي�سري فـي
�ش�أن النموذج املعدل حكم هذا ال�شرط .
 6-6للمرخ ــ�ص ل ــه �أن يع ــدل منـوذج اتفاقيــة اخلدمـة املوحـدة للمنتفعـني مــن وقـ ــت
لآخر  ،وي�سري فـي �ش�أن هذا التعديل حكم ال�شرط (. )5-6
 7-6على املرخ�ص له �أن يبلغ جميع املنتفعني بنموذج اتفاقية اخلدمة املوحدة
للمنتفعني وب�أي تعديل له ويلتزم فيما بعد بتوفري اخلدمات املرخ�صة وفقا ملا
ورد فـي النموذج .
 8-6يلتزم املرخ�ص له  ،فـي وقت ال يتجاوز ثالثة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان
الرتخي�ص  ،ب�إعداد الئحة تت�ضمن �إجراءات فعالة لنظر �شكاوى املنتفعني فيما
يتعلق بتقدمي خدمات االت�صاالت  ،وحتدد الهيئة الطريقة التي تتبع لن�شر
هذه الالئحة �أو االطالع عليها  ،ويلتزم املرخ�ص له بت�سوية النزاعات املقدم
ب�ش�أنها ال�شكــاوى ب�شك ــل فــوري وفقــا لهــذه الالئحــة ولوائـح وق ــرارات و�أوام ــر
و�إر�ش ــادات الهيئة .
 9-6يلتزم املرخ�ص له برد املبالغ امل�ستحقة للمنتفعني �أو غريهم خالل الأجل الذي
حتــدده الهيئــة  ،وذلك فـي حال ــة �إلغ ــاء �أو عــدم جتديــد الرتخي ــ�ص �أو التوق ــف
عن توفري �أي خدمة مرخ�صة .
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 - 7متطلبات جودة اخلدمة :
مع عدم الإخالل ب�أحكام املــادة ( 51مكررا) من قانون تنظيم االت�صاالت يلتزم املرخ�ص
له مبا ي�أتي :
 1-7حتقيق متطلبات جودة اخلدمة وفقا لل�ضوابط والقواعد التي ت�صدرها الهيئة
من وقت لآخر فـي هذا ال�ش�أن  ،وفـي حالة ف�شله توقع عليه الغرامات وفقا لتلك
ال�ضوابط والقواعد .
 2-7االحتفــاظ ب�سجــالت للمعلوم ــات فـي �شك ــل يتفــق عليــه مــع الهيئــة خ ــالل
�ستـ ــة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص  ،بغر�ض �أن يثبت للهيئة �أنه
يلتزم مبتطلبات جودة اخلدمة  ،كما يلتزم بالوفاء مبتطلبات الإف�صاح عن �أي
معلومات �إ�ضافية تطلبها الهيئة وبن�شر م�ؤ�شرات �أداء جودة اخلدمة فـي و�سائل
الإعالم  ،وذلك كله مبراعاة ال�شرط ( )25من هذا الرتخي�ص .
 - 8خدمات ال�صيانة :
 1-8يلتزم املرخ�ص له بتوفري خدمات ال�صيانة بناء على طلب معقول من �أي منتفع
يوفر له اخلدمة املرخ�صة  ،وذلك فيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ص و�أجهزة
االت�صاالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ص له  ،والتي هي فـي حيازة ذلك املنتفع .
	2-8ال ينطبق ال�شرط ( )1 - 8فـي �أي من احلاالت الآتية :
�	1-2-8إذا كــان �إ�صالح �أي نظــام �أو جهــاز غري جمد اقت�صادي ــا �أو �أن قط ــع الغي ــار
الالزمة مل تعد متوفرة .
�	2-2-8إذا ر�أت الهيئــة �أنــه من غيــر املعقــول �أن يطلــب مــن املرخ�ص لـ ــه تقدي ــم
اخلدمة املطلوبــة بوا�سط ــة الأنظمة املرخ�صـة لظــروف معينــة  ،ومنهـ ــا
على �سبيل املثال ولي�س احل�صر :
أ�  -ظروف خارجة عن �سيطرة املرخ�ص له .
ب �	-إذا كان من �ش�أن تقدمي اخلدمة تعري�ض �صحة �أو �سالمة �أي �شخ�ص
مكلف بتوفري تلك اخلدمة خلطر غري مربر .
ج �	-إذا كانت ال�صيانة املطلوبة غري معقولة من الناحية العملية .
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 - 9قطع اخلدمات املرخ�صة :
 1-9ال يجوز للمرخ�ص له قطع عمل الأنظمة املرخ�صة �أو �أي جزء منها ب�شكل متعمد
فـي الأو�ضاع الطبيعية  ،كما ال يجوز له �أن يعلق �أي نوع من اخلدمات املرخ�صة
دون �إ�شعار كتابي م�سبق للهيئة  ،ودون �إنذار زمني معقول للمنتفعني املت�أثرين
بذلك القطع �أو التعليق .
 2-9ال ينطبق ال�شرط ( )1-9فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
أ� � -إذا كان القطع �أو التعليق راجعا �إىل حالة طارئة � ،أو �إىل قوة قاهرة .
ب � -إذا كان القطع �أو التعليق خلدمة مرخ�صة يوفرها املرخ�ص له ملنتفع ما
ي�شكل نظام ات�صاالته خطرا على �سالمة الأنظمة املرخ�صة .
 - 10تعرفة و�شروط اخلدمة :
 1-10على املرخــ�ص لــه �أن يتقــدم بطلــب يتفــق مع الهيئــة على �إطاره خالل ثالثــة
�أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص  ،يبني فيه التعرفة وال�شروط
التي يقرتحها لتقدمي خدمات االت�صاالت املرخ�صة  ،وذلك قبل ثالثني يوما
على الأقل من التاريخ الذي يقرتحه لتطبيق التعرفة وال�شروط .
 2-10يجــب على الهيئــة �أن تبــدي موافقتهــا �أو عدم موافقته ــا علــى تعرف ــة و�ش ــروط
اخلدمات املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )1-10خالل خم�سة ع�شر يوم عمل
من التاريخ الذي قدم فيه الطلب للهيئة  ،ولها رف�ض املوافقة على التعرفة
وال�شروط املقرتحة �إذا ا�شتملت احل�سابات على �أخطاء مادية � ،أو تعار�ضت مع
الق ــرارات والأوام ــر والإر�شــادات ال�صــادرة مــن الهيئــة �أو �إذا كانــت غيــر عادلــة
�أو غري معقولة � ،أو تخالف القوانني واللوائح املطبقة �أو �شروط الرتخي�ص .
�	3-10إذا لــم توافق الهيئة على تعرفــة و�شــروط اخلدم ــات املرخ�صــة  ،تعــني عليهــا
�أن تبلغ املرخ�ص له بعدم موافقتها  ،و�أن تبني اعرتا�ضاتها خالل خم�سة ع�شر
يوم عمل  ،وخالل خم�سة ع�شر يوم عمل من ت�سلم �إ�شعار الهيئة بعدم املوافقة ،
على املرخ�ص له �أن يعدل التعرفة وال�شروط و�أن يقدمها مرة �أخرى للهيئة
للح�صول على موافقتها .
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 4-10فـي حالة عدم اعرتا�ض الهيئة على التعرفة وال�شروط املقرتحة خالل خم�سة
ع�شــر ي ــوم عمــل ت�صب ــح �ساري ــة املفع ــول اعتبــارا مــن الي ــوم اخلام ــ�س ع�شـ ــر ،
�أو من التاريخ الذي اقرتحه املرخ�ص له � ،أيهما �أ�سبق .
 - 11تقدمي خدمات النفاذ :
 1-11مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفيذية  ،يتعني
على املرخ�ص له �أن يوفر بناء على طلب معقول من �أي موفر خدمة �أو م�شغل
مرخ�ص �إمكانية النفاذ �إىل الأنظمة املرخ�صة .
 2-11يخ�ضع توفري خدمات النفاذ للتو�صيات املن�شورة من قبل االحتاد الدويل
لالت�ص ــاالت ال�ساريـ ــة ف ــي حينـ ـ ــه  ،وتو�صي ـ ــات و�إر�ش ــادات الهيئـ ــات الدولي ـ ـ ـ ــة
الأخرى  ،وكل اللوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات ال�سارية املفعول ال�صادرة
عن الهيئة .
 3-11يتع ـ ــني عل ــى املرخـ ــ�ص ل ـ ــه �أن يوفر خدم ـ ــات النفاذ خالل فرتة ثالثة �أ�شهر
مــن تاري ــخ تقديــم الطلــب كحــد �أق�صــى  ،وفـي حال ــة ع ــدم تو�ص ــل الطرف ــني
�إىل اتفاق خالل هذه الفرتة حتال نقاط اخلالف �إىل الهيئة .
 4-11يعفى املرخ�ص له من توفري خدمات النفاذ �إذا ر�أت الهيئة �أن مثل هذا الطلب
غري معقول  ،خ�صو�صا على �سبيل املثال ولي�س احل�صر فـي احلاالت الآتية :
أ�  -عندما يكون الطلب خارجا عن �سيطرة املرخ�ص له .
ب  -عندم ــا تت�سب ــب �أنظم ــة طالــب النف ــاذ � ،أو يحتم ــل �أن تت�سبــب فـي خط ــر
�أو تلف �أو �أذى لأي �شخ�ص �أو �أي ممتلكات .
ج � -إذا كان هناك احتمال فـي �أن تت�سبب �أنظمة طالب النفاذ فـي �إحداث تلف
�أو تداخـ ــل فـي عم ــل الأنظم ــة املرخ�ص ــة �أو تعطيــل خدمــات االت�ص ــاالت
التي تقدمها .
د  -عندما يكون الطلب غري معقول من الناحية العملية .
 - 12خدمات �إعادة البيع :
 1-12مع مراعاة �أي لوائح خا�صة بالربط البيني �أو �إعادة البيع يلتزم املرخ�ص
له خــالل مـ ــدة �أق�صاهــا ثالثـ ــون يــوم عمـ ــل  ،من تاري ــخ تقدي ــم موفـ ــر
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اخلدمـ ــة لطلبه  ،ب�أن يعقد معه اتفاقا لتوفري خدمات ات�صاالت يت�ضمن
�شروطا معقولة  ،ب�شكل ميكنه من توفري خدمات �إعادة البيع  ،وذلك وفقا
لل�شروط وال�ضوابط والأ�سعار التي حتددها الهيئة .
 2-12ال يلتزم املرخ�ص له ب�أن يعقد االتفاق املن�صو�ص عليه فـي ال�شرط ()1-12
�إذا كان من وجهة نظره املعقولة  ،وباالتفاق مع الهيئة يرتتب عليه �أي من
احلاالت الآتية :
 1-2-12يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي خطر �أو تلف �أو �أذى لأي �شخ�ص
�أو �أي ممتلكات .
 2-2-12يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي تلف �أو تداخل فـي عمل الأنظمة
املرخ�صة � ،أو تعطيل خدمات االت�صاالت التي يقدمها .
 3-2-12ال يبدو معقوال من الناحية العملية فـي �ضوء �أي من �شروط هذا
الرتخي�ص �أو غري مالئم من الناحية الفنية �أو االقت�صادية .
 - 13خدمة الطرف الثالث :
 1-13يتعهد املرخ�ص له ب�أن ي�سمح لأي م�شغل مرخ�ص �أو موفر خدمة �أن يربط
نظام ات�صاالته املرخ�ص بالأنظمة املرخ�صة  ،لكي يتمكن من �أن يوفر خدمات
االت�صاالت من خاللها .
	2-13ال ينطبــق ال�شــرط (� )1-13إذا ر�أت الهيئــة �أن الطلــب غري معقول لأي من
الأ�سباب التالية على �سبيل املثال ولي�س احل�صر :
أ�  -خارجا عن �سيطرة املرخ�ص له .
ب  -يت�سبــب �أو من املحتمـل �أن يت�سبب فـي خطـر �أو تلـف �أو �أذى لأي �شخـ�ص
�أو �أي ممتلكات .
ج  -يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي تلف �أو تداخل فـي عمل الأنظمة
املرخ�صة �أو تعطيل خدمات االت�صاالت التي يقدمها .
د  -ال يبدو معقوال من الناحية العملية .
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 -14الربط البيني :
مع عدم الإخالل ب�أحكام الربط البيني املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت
						
والئحته التنفـيذية يجب مراعاة الآتي :
 1-14اتفاقات الربط البيني :
 1-1-14يلتزم املرخ�ص له خالل ثالثة �أ�شه ــر من طل ــب مق ــدم من م�شغ ــل
مرخ ــ�ص �آخ ــر �أو موفـ ــر خدمـ ــة �أن يعق ــد مع ــه اتفاق ــا فــي احلـ ــدود
وال�ضوابط املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( ، )3-1-14وذلك لربط
�أنظم ــة امل�شغ ــل املرخــ�ص الآخــر بالأنظمــة املرخ�صــة فـي نقــاط رب ــط
مالئمة فنيا وتوفـري خدمات االت�صاالت الأخرى التي تعد �ضرورية
للم�شغـل املرخ ــ�ص الآخ ــر لكــي يوف ــر خدمــات االت�ص ــاالت ملنتفعيــه ،
وفـي حال ــة عدم تو�صــل الطرفـيــن �إىل اتف ــاق خ ــالل املهلـ ــة املحــددة ،
يحال النزاع �إىل الهيئة للف�صل فـيه طبقا لل�شرط (. )3-14
 2-1-14ال ينطبق ال�شرط (� )1-1-14إذا كان الطلب من وجهة نظر معقولة ،
وباالتفاق مع الهيئة يتحقق فـيه �أي مما ي�أتي :
أ�  -يتعار�ض مع قانون تنظيم االت�صاالت �أو �أي قوانني �أخرى �سارية ،
�أو اللوائح �أو القرارات �أو الأوامر �أو الإر�شادات ال�صادرة عن الهيئة .
ب  -يت�سب ـ ــب �أو من املحتم ــل �أن يت�سبــب فـي خطــر �أو تلـ ــف �أو �أذى لأي
�شخ�ص �أو �أي ممتلكات .
ج  -يت�سبـ ــب �أو من املحتمـ ــل �أن يت�سب ــب ف ــي تلـ ــف �أو تداخ ــل ف ــي عم ـ ــل
الأنظمة املرخ�صة � ،أو تعطيل خدمات االت�صاالت التي تقدمها .
د  -ال يبدو معق ــوال من الناحيـ ــة العملي ــة �أو غي ــر مالئ ــم من الناحي ـ ــة
الفنية �أو االقت�صادية .
 3-1-14يلتزم املرخ�ص له ب�أن �أي اتفاق يعقده مبقت�ضى ال�شرط ()1-1-14
تتوفر فـيه ال�شفافـية وعدم التمييز واملو�ضوعية ومنا�سبة ومعقولية
ال�شروط  ،ويت�ضمن الآتي :
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أ�  -الطريقة املطلوبة لإن�شاء و�صيانة التو�صيالت .
ب  -عدد نقاط التو�صيل التي يجب �أن تن�ش�أ .
ج  -دخول املرافق �أو الأرا�ضي الالزمة وا�ستخدامها بغر�ض دعم الربط
البيني .
د  -التواريخ �أو املدد املطلوبة للربط البيني .
هـ � -سعة الإر�سال ال�ضرورية التي ت�سمح بربط بيني فعال .
ال�شكل الذي يجب �أن تكون عليه �إ�شارات الإر�سال (وي�شمل ذلك
طرق الرتقيم ونظام الإ�شارات) و�أي �شروط خا�صة مطلوبة
للحفاظ على جودة مقبولة للإ�شارة .
و � -أحكــام االلتزام ــات الطارئـ ــة لأي من الطرفـي ــن كنتيج ــة للربـ ــط
البيني .
ز � -أحكام دفع الأجور .
ح  -املحافظـ ــة على م�ستوي ــات جودة اخلدم ــة بني نقاط انتهائيـ ــة مبا
فـي ذلك توفـري املعاجلة حلاالت الإخفاق فـي الوفاء مب�ستويات
اخلدمة و�صيانة الأنظمة .
ط � -إجراءات ت�سوية الفواتري .
ي � -إج ــراءات الطل ــب والتنبـ ـ�ؤ والتوفـي ــر والفح ــ�ص واالختبـ ــار و�إدارة
احلركة .
ك � -إر�سال �إ�شارة التعرف على رقم املت�صل .
ل � -إجراءات نقل الرقم .
م  -توفـري بيانات ال�شبكة والتعامل مع هذه البيانات و�سريتها .
ن  -الإجراءات الر�سمية حلل املنازعات .
 4-1-14ال ي�صبــح االتفاق املعقــود مبقت�ضى ال�شرط ( )1-1-14نافــذ املفعــول
�إال بعد قيام املرخ�ص له ب�إحالته �إىل الهيئة للح�صول على موافقتها ،
ويجب �أن تتخذ الهيئة قرارها خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إحالة
االتفاق �إليها  ،وفـي حالة موافقتها تخطر املرخ�ص له كتابة  ،وفـي
حالــة عــدم موافقته ــا تخطــره بقــرار الرفــ�ض م�سببــا  ،وعليــه تعديــل
االتفاق وفقا لهذا القرار للح�صول على موافقة الهيئة عليه .
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 5-1-14فـي حال �إجراء �أي تعديل على االتفاق ال ي�صبح نافذ املفعول �إال بعد
�أن يقدم للهيئة للح�صول على موافقتها  ،وعليها �أن تتخذ قرارها
خالل ثالثني يوم عمل وتبلغ املرخ�ص له بقرارها كتابة  ،وعليه �إجراء
التعديالت املطلوبة وفقا لقرار الهيئة .
 6-1-14يزود املرخ�ص له الهيئة بكل املعلومات الفنية والت�شغيلية واملحا�سبية
التي قد تطلبها لتت�أكد من �أن متطلبات هذا ال�شرط قد مت الوفاء بها ،
على �أن حتافظ الهيئة على �سرية �أي معلومات زودت بها وفقا لهذا
ال�شرط  ،و�صنفت على �أنها �سرية .
 7-1-14تقوم الهيئة من وقت لآخر بن�شر معلومات كافـية ومالئمة وحديثة
عن اتفاقات الربط البيني بني امل�شغلني املرخ�صني �أو/و موفري
اخلدمة  ،وفـي حال عقد املرخ�ص له اتفاقا مع م�شغل مرخ�ص �آخر
فعليه �أن ي�ضمن توفره علنيا لباقي امل�شغلني املرخ�صني .
 8-1-14يلتزم املرخ�ص له ب�أي قرارات �أو تعليمات �أو �إر�شادات ت�صدرها الهيئة
ب�ش�أن م�شاركة امل�شغلني املرخ�صني �أو موفري اخلدمة الآخرين لأي
ت�سهيالت �أو بنى حتتية فـيما يت�صل ب�شبكة االت�صاالت العامة .
 2 -14مبادئ �أ�سعار الربط البيني :
 1-2-14يلتزم املرخ�ص له ب�أن تكون الأ�سعار التي يفر�ضها مقابل توفـريه
خلدمات االت�صاالت مبوجب ال�شرط ( )1-1-14من هذا الرتخي�ص
مبنية على �سعر التكلفة  ،ومربرة  ،وحت�سب هذه الأ�سعار بناء على
تقييم معقول للتكاليف املرتبطة ب�إن�شاء الربط البيني  ،وتوفـري
خدمات االت�صاالت التي يطلبها م�شغل مرخ�ص �أو موفر خدمة .
 2-2-14فـي حتديد �أ�سعار الربط البيني يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
�أ  -يجب �أن تكون �أ�سعار خدمة الربط البيني والت�سهيالت فـي جميع
الأحوال معقولة  ،ودون متييز بني املنتفعني ذوي الأو�ضاع املتماثلة .
ب  -يجب �أن ت�ضمــن �أ�سعـ ــار كــل خدمــة تتطلــب الرب ــط البينــي عائــدا
معقوال للمرخ�ص له بعد ح�ساب تكاليف ت�شغيل النظام املرخ�ص ،
وتوفـري اخلدمات املرخ�صة .
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ج  -ت�صـاغ �شروط الربط البيني للحيلولة دون نقل غري اقت�صادي ،
وغي ــر مبنــي على تكلفـ ــة الأنظمـ ــة املرخ�ص ــة  ،وي�شم ــل ذلك رزم
اخلدمات  ،حتى ال يتم حتميل امل�شغل املرخ�ص الذي يطلب الربط
البيني دفع مقابل خدمات �أو مرافق ال يحتاجها .
د  -عند توزيع العوائد الناجتة عن احلركة عرب الأنظمة املرخ�صة ،
و�أنظمة امل�شغل املرخ�ص �أو موفر اخلدمة طالــب الربط البين ــي
يتعني �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار اال�ستخدام الن�سبي لأجهزة ومعدات
كل طرف من الأطراف امل�شرتكة فـي هذا الربط .
هـ  -ت�ستعمــل تقديــرات التكلفـ ــة التدريجيــة الطويلــة الأم ــد ()LRIC
ك�أ�سا�س مبدئي حل�ساب تكاليف الربط البيني  ،وذلك بعد �سنتني
من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
و � -إذا بنيت �أ�سعار الربـط البينــي على التعرفــة املوحدة للخدمات
املماثلة املقدمة ملنتفعي املرخ�ص له يجب عندئذ مراجعة تلك
الأ�سعار لت�أخذ بعني االعتبار �أي توفـري فـي التكلفة يرتبط بتقدمي
اخلدمة �إىل امل�شغل املرخ�ص طالب الربط البيني .
ز  -ال يحق للمرخ�ص له فر�ض �أي غرامات ت�أخري �إال طبقا ل�شروط
االتفاق املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )1-1-14من هذا الرتخي�ص ،
وبعد احل�صول على موافقة الهيئة .
 3-14حل نزاعات الربط البيني :
 1-3-14مع عــدم ا إلخ ــالل مبا تنـ�ص عليه اللوائـح ال�صادرة طبقا للمادة ()46
من قانون تنظيم االت�صاالت � ،إذا مل يتم التو�صل �إىل االتفاق املن�صو�ص
عليه فـي ال�شرط ( )1-1-14من هذا الرتخي�ص خالل الثالثة �أ�شهر ،
للمرخــ�ص له �أو امل�شغــل املرخـ�ص �أن يحيل النزاع �إىل الهيئة  ،وعليها
�أن حت�سم النزاع خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ الإحالة  ،على �أن ي�شتمل
قرار احل�سم على فر�ض �أي �شروط معقولة تراها �ضرورية بح�سب
الظروف .
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 2-3-14فـي حال ن�شوب نزاع بني الطرفـني حول االتفاق �أو �أي �أمر يتعلق به ،
يجوز لأي منهما �أن يحيل النزاع �إىل الهيئة للف�صل فـيه وفقا لل�شرط
(. )1-3-14
 3-3-14يقدم الطرف الذي �أحال النزاع �إىل الهيئة كل املعلومات ال�ضرورية
التي متكنها من حتديد طبيعة النزاع  ،وللطرف الآخر �أن يقدم
املعلومات التي يراها �ضرورية لدعم وجهة نظره  ،وللهيئة �أن تطلب
من �أي من الطرفـني تزويدها باملزيد من املعلومات  ،و�أن حتدد
الفرتة الزمنية التي يجب �أن تقدم املعلومات خاللها  ،وتخطر الهيئة
الطرفـني بقرارها كتابة  ،وعلى املرخ�ص له تنفـيذ قرار الهيئة .
 -15التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية :
 1-15يلتزم املرخ�ص له ب�أي لوائح �أو موا�صفات فنية �أو قواعد �أو �إر�شادات ت�صدرها
الهيئة بغر�ض �ضمان التوافق الت�شغيلي للأنظمة واخلدمات املرخ�صة مع
�أنظمة وخدمات االت�صاالت املقدمة من قبل م�شغلني مرخ�صني �آخرين ب�شكل
مالئم فنيا واقت�صاديا .
 2-15على املرخ�ص له الت�أكد من �أن كل مكونات الأنظمة املرخ�صة والأجهزة املربوطة
بها والتي ت�ستعمل فـي توفـري اخلدمات املرخ�صة  ،موافق عليها ومعتمدة وفقا
لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت �أو اللوائح ال�سارية �أو تتوافق مع موا�صفات
فنية حتددها �أو توافق عليها الهيئة .
 -16ربط الأجهزة الطرفـية :
على املرخ�ص له �أن يربط بنظام ات�صاالته املرخ�ص �أو ي�سمح ب�أن يربط به �أي جهاز
طرفـي متت املوافقة عليه وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت �أو اللوائح ال�سارية ،
�أو تتوفر فـيه موا�صفات فنية معقولة فـي نظر الهيئة  ،ويتبناها املرخ�ص له .
� -17إ�صدار الفواتري :
 1-17ال يجوز للمرخ�ص له �إ�صدار �أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخ�صة �إال �إذا كان كل
مبلغ مدرج فـيها ميثل القيمة احلقيقية للخدمة املقدمة .
 2-17يعد املرخ�ص له خالل مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان
الرتخي�ص الئحة �إجراءات منا�سبة ت�ضمن الدقة فـي �إ�صدار الفواتري وفقا
لل�شرط ( ، )1-17ويتعني احل�صول على موافقة الهيئة على هذه الالئحة قبل
و�ضعها مو�ضع التطبيق .
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 3-17على املرخ�ص له �أن يحتفظ بال�سجالت التي تراها الهيئة �ضرورية للت�أكد
من �أن �إجراءات �إ�صدار الفواتري تت�صف باخل�صائ�ص الواردة فـي الالئحة
املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )2-17من هذا الرتخي�ص  ،ويتعني االحتفاظ
بهذه ال�سجالت ملدة ال تقل عن �سنتني من تاريخ �إعدادها .
 4-17على املرخ�ص له �أن يزود الهيئة بناء على طلبها من وقت لآخر ب�أي معلومات
تطلبها ب�شكل معقول للتحقق من جودة املعايري املطبقة ب�ش�أن �إ�صدار الفواتري ،
و�أن ي�سمــح لأي �شخــ�ص ميثلهــا بحرية الدخول �إىل �أي موقع لفح�ص �أو اختبار
نظام �إ�صدار الفواتري �أو �أي جزء منه .
 5-17على املرخ�ص له خالل مدة ال تزيد على �شهر واحد من تاريخ ت�شغيل النظام
�أن يقدم معلومات مبوبة فـي الفواتري لأي منتفع بناء على طلبه  ،فـيما يتعلق
ب�أ�سعار �أي خدمات ات�صاالت قدمت له  ،وذلك نظري تعرفة معقولة تقرها
الهيئة .
 -18الرتقيم :
على املرخ ـ ــ�ص ل ـ ــه االلت ــزام بخط ـ ــة الرتقيـ ــم الوطن ــي وبكـ ــل القـ ــرارات �أو الأوام ـ ــر
�أو الإر�شادات التي ت�صدرها الهيئة .
 -19تخ�صي�ص الرتددات لالت�صاالت الراديوية :
 1-19تخ�ص�ص الهيئة للمرخ�ص له  ،وفقا لتقديرها من وقت لآخر  ،الرتددات
الراديوية �أو حزم الرتددات ال�ضرورية  ،فـي �إطار ترخي�ص راديوي  ،وفقا ملا
تنـ�ص عليــه خطة الرتددات الوطنية  ،وذلك بالقدر الذي ميكن املرخ�ص له من
ممار�سة حقوقه و�أداء واجباته وفقا لهذا الرتخي�ص � ،شريطة �أن يلتزم بالآتي :
أ�  -التحقق من �أن �أجهزته الراديوية م�صممة ومبنية وم�شغلة وم�صونة بحيث
ال تت�سبب فـي �أي ت�شوي�ش ال داعي له عند ا�ستعمالها .
ب  -عدم ال�سم ــاح لأي �شخ�ص ب�أن ي�ستعم ــل �أيا من الأجهــزة الراديوي ــة املكونــة
ملحطاته �إال �إذا كان مثل هذا ال�شخ�ص حتت �سيطــرة و�إ�شراف املرخ ــ�ص له
�أو خمول بذلك .
ج  -الت�أكد من �أن كل الأ�شخا�ص الذين ي�ستعملون الأجهزة الراديوية املكونة
ملحطاته على وعي ومعرفة تامة ب�شروط هذا الرتخي�ص وااللتزام بها .
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د  -ال�سماح لأي �شخ�ص خمول من الهيئة بحرية الو�صول فـي �أي وقت �إىل
حمطاته الراديوية بغر�ض فح�ص مكوناتها �أو عند ظهور حالة طوارئ ،
وذلك م ــن �أج ــل التحق ـ ــق من الت ـ ــزام املرخـ ــ�ص ل ــه ب�ش ـ ــروط الرتخي ــ�ص ،
�أو فح�ص م�صادر الت�شوي�ش على م�شغل �آخر �أو جهة �أخرى .
هـ  -تقييد ا�ستعمال حمطاته الراديوية �أو غلقها متاما ووقفها عن العمل فورا ،
بناء على طلب ممن تخوله الهيئة ر�سميا بذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم
االت�صاالت وللمدة التي يحددها فـي طلبه  ،وذلك فـي حالة �إخالل املرخ�ص
له ب�أي �شرط من �شروط الرتخي�ص الراديوي � ،أو فـي حالة خمالفة �أي من
البندين (  ) 5 ، 4من املادة (� ، )9أو املادة ( )30من قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 20التزامات املرخ�ص له فـي جمال التوظيف :
 1-20يلتزم املرخ�ص له ب�أن يتخذ كل اخلطوات الالزمة لتدريب املوظفـني العمانيني
ل�شغل الوظائف املتاحة فـي هيكله التنظيمي الفني والإداري وعلى كل امل�ستويات ،
وبتحقيــق ن�ســب التعميــن املو�ضحــة بامللحــق (ج) لك ــل مرحل ــة  ،وللهيئة توقيع
الغرامة التي تقدرها فـي حالة عدم التزامه بتلك الن�سب على �أال تقل هذه
الغرامة عن الغرامة املقررة مبعرفة اجلهة املخت�صة .
 2-20للمرخــ�ص له توظيــف خبــراء �أجانــب لرتكيــب وت�شغيــل و�صيانــة وا�ستغ ــالل
�أنظمة االت�صاالت وتقدمي اخلدمات املرخ�صة  ،وذلك وفقا للقوانني واللوائح
والقرارات ذات ال�صلــة � ،شريطة تزويد الهيئة بال�سرية الذاتية لكل منهم
للموافقة عليها قبل توظيفهم  ،وعلى املرخ�ص له خف�ض عدد ه�ؤالء اخلرباء
وفقا لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة .
 -21التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية :
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفـيذية والقوانني ذات
ال�صلة :
 1-21يلتزم املرخ�ص له ب�أن يبذل كل جهد ممكن ل�ضمان خ�صو�صية و�سرية املعلومات
و�أ�سرار العمل التي يح�صل عليها �أو يكت�سبها خالل عمله من �أي �شخ�ص يزوده
باخلدمــات املرخ�صـ ــة  ،وذلك عن طريـ ــق و�ضـع الإج ــراءات املنا�سبــة وتطبيقهــا
للحفاظ على �سرية تلك املعلومات اخلا�ضعة حلماية القانون .
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 2-21على املرخ�ص له االحتفاظ مبعلومات كافـية عن �إجراءاته اخلا�صة باملحافظة
على ال�سرية بالقدر الذي ير�ضي الهيئة بناء على طلبها املعقول  ،وفاء مبتطلبات
ال�شرط (. )1-21
 3-21يلتــزم املرخ ــ�ص له ب�أال ي�ستعمل �أو ي�سمــح با�ستعمــال �أي جهــاز من مكون ــات
الأنظمــة املرخ�ص ــة الق ــادرة على الت�سجي ــل �أو املراقبــة ال�صامتة �أو التن�صــت
على مكاملات هاتفـية جارية �أو بيانات منقولة بوا�سطة ال�شبكة � ،إال �إذا كان
ذلك فـي احلاالت التي يبينها القانون وبالإجراءات املن�صو�ص عليها فـيه وبعد
احل�صول على موافقة اجلهات الأمنية .
 4-21للمرخ�ص له �أن يطلب من اجلهات الأمنية ت�سجيل املكاملات بناء على طلب
املنتفع لإثبات �أنه هو الذي �أجراها �أو لأ�سباب ت�شغيلية بعد موافقة املنتفع ،
وعلـى املرخ ـ ـ ــ�ص لـ ــه فـ ــي احلالتي ــن �إع ـ ــالم املنتفــع الـ ــذي �ست�سج ـ ــل مكاملاتـ ــه ،
و�أن يحتفــظ ب�سجل للو�سائل التي مت بها �إعالم املنتفعيــن الذيــن رمبا ت�سجــل
مكاملاتهــم  ،و�أن يزود الهيئة مبثل هذه املعلومات عند الطلب .
 -22حظر الدعم غري العادل  ،املتبادل �أو من جانب واحد :
 1-22يحظر على املرخ�ص له �أن يدعم ب�شكل غري عادل  ،متبادل �أو من جانب واحد ،
�أعماله �أو �أعمال فروعه الآتية :
أ�  -خدمة ال�صوت الأ�سا�سية .
ب  -خدمة بطاقات االت�صال الدولية املدفوعة القيمة .
ج  -خدمات القيمة امل�ضافة .
 2-22على املرخــ�ص ل ــه �أن يحتف ـ ــظ بال�سج ـ ــالت التــي تبيــن التحويالت املادية بني
الأعمال املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط (. )1-22
� 3-22إذا ات�ضح للهيئة �أن املرخ�ص له يخالف ال�شرط ( )1-22ف�سوف تتخذ الإجراءات
التي تراها الزمة ملعاجلة الو�ضع  ،مع الأخذ بعني االعتبار ما �إذا كان املرخ�ص له
قام بالدعم بغر�ض الوفاء ب�أي التزام مفرو�ض عليه مبقت�ضى هذا الرتخي�ص
من عدمه .
 -23حظر التمييز غري امل�شروع واملمار�سات املنافـية للمناف�سة :
 1-23ال يج ــوز للمرخ ــ�ص ل ــه فـيمــا يتعل ــق بالأ�سع ــار �أو ال�شروط املطبقــة �أو �سواهــا
�أن يظهر �أي تف�ضيل غري م�شروع � ،أو �أن ميار�س �أي متييز غري عادل  ،نحو
�أ�شخا�ص معينني �أو �أ�شخا�ص من �أي فئة �أو �صفة  ،فـيما يتعلق بتزويدهم
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باخلدمات املرخ�صة  ،ويعترب �أن املرخ�ص له مار�س هذا النوع من التمييز
�إذا ف�ضل �أو �ساند ب�شكل غري عادل ومادي عمال يقوم به فـيما يتعلق بتزويد
اخلدمات املرخ�صة من �أجل �أن ي�ضع الأ�شخا�ص الذين يتناف�سون معه على هذا
العمل فـي ظرف تناف�سي غري منا�سب .
 2-23ال يجوز للمرخ�ص له �أن ينخرط فـي �أي ممار�سات غري تناف�سية �أخرى  ،وب�صفة
خا�صة ما ي�أتي :
أ� � -إ�ساءة ا�ستخدام �أي مركز مهيمن فـي �أي �سوق خدمة ات�صـاالت .
ب  -بالدخول فـي اتفاقات مع �أي م�شغل مرخ�ص �آخر �أو موفر خدمة بهدف
تثبيت الأ�سعار �أو توزيع املنتفعني �أو �أ�سواق خدمة معينة �أو فر�ض �أي
�ضوابط �أو قيود �أخرى حتد من املناف�سة .
ج  -ا�ستغــالل املعلوم ــات التــي ح�ص ــل عليهــا من مرخ�صيــن �أو موف ــري خدمـ ــة
�آخرين لأغرا�ض منافـية للمناف�سة .
د  -للهيئة وحدها ح�سم ما �إذا كان �أي عمل �أو امتناع عن عمل يعد مناق�ضا لهذا
ال�شرط واتخاذ الإجراءات التي تراها الزمة ملعاجلة الو�ضع .
 -24متطلبات املحا�سبة :
 1-24على املرخ ــ�ص له خــالل خم�ســة �أ�شهــر من نهاي ــة كل �سنــة ماليــة � ،أن ي�سلــم �إىل
الهيئة ميزانيته املدققة كما هي فـي نهاية تلك ال�سنة  ،معززة بالبيانات املتعلقة
بالعمليات والأ�سهم والتدفقات النقدية  ،ويتعني �أن تكون م�صحوبة بتقرير
من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني �أن كل تلك البيانات املالية متثل ب�شكل �صحيح
املركز املايل للمرخ�ص له فـي التواريخ املبينة فـيها  ،و�أن هذه البيانات قد �أعدت
وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها واملقبولة فـي ال�سلطنة .
 2-24يلتزم املرخ�ص له ب�أن يقدم للهيئة خالل ثالثة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان
الرتخي�ص اقرتاحا بالنظــام املحا�سبــي الــذي ي�سم ــح بت�سجي ــل اال�ستثم ــارات
والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها واملقبولة
فـي ال�سلطنة  ،وعلى وجه اخل�صو�ص �أن يكون هذا النظام قادرا على بيان
عنا�صر التكلفة بالتف�صيل الكافـي حتى ميكن و�ضع �أ�سعار الربط البيني بناء
على ح�ساب التكلفة  ،وللهيئة قبول النظام املقرتح �أو رف�ضه خالل ثالثة �أ�شهر
من تاريخ ت�سليمه لها .
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 3-24للهيئة فـي حال رف�ضها النظام املحا�سبي املن�صو�ص عليه فـي ال�شرط (، )2-24
�أو �إذا ارت�أت خالل فرتة الرتخي�ص �أن تعديال لهذا النظام قد �أ�صبح مطلوبا
بدرجة معقولة � ،أن ت�أمر املرخ�ص له �أن يتبنى خالل فرتة معقولة نظاما
حما�سبيا حمددا .
 4-24للهيئة �أن تطلب من املرخ�ص له �أن يزودها مبعلومات حما�سبية �أخرى من
�أجل مراقبة تطبيق �شروط الرتخي�ص وفر�ضها ب�شكل فعال  ،وعلى املرخ�ص له
تزويد الهيئة بتلك املعلومات خالل مدة معقولة حتددها له .
� 5-24إذا ف�شــل املرخ ــ�ص له فـي الوف ــاء بااللتزامــات املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط
(� ، )2-24أو �إذا كان النظام املحا�سبي الذي و�ضعه املرخ�ص له قد ف�شل فـي
حتقيق �أهدافه املن�صو�ص عليها فـي هذا ال�شرط ور�أت الهيئة �أنه من ال�ضروري
مراقبة التقيد ب�أحكام ال�شرط ( )22من هذا الرتخي�ص  ،فلها �أن تطلب من
املرخ�ص له �أن يوفر بع�ض اخلدمات املرخ�صة من خالل ق�سم �أو �أق�سام منف�صلة ،
�أو فرع �أو فروع منف�صلة � ،أو تابع �أو تابعني منف�صلني .
 -25االلتزام بتوفـري املعلومات :
 1-25على املرخ�ص له �أن يحتفظ باملعلومات التي تطلب منه الهيئة االحتفاظ بها
وفقا للطريقة التي حتددها  ،و�أن ي�ضعها فـي متناولها فـي الوقت الذي حتدده ،
وللهيئة �أن تطلب هذه املعلومات فـي �شكل تقارير و�إح�صائيات دورية و�أي بيانات
�أخرى .
 2-25عند طلب �أي معلومات من املرخ�ص له تت�أكد الهيئة �أن هذا الطلب لن يفر�ض
عليــه عبئـ ــا باهظ ــا فــي �سبي ــل احل�صـ ــول على املعلوم ــات وتوفـريهــا للهيئــة ،
�إال �إذا ارت�أت الهيئة �أن مثل تلك املعلومات �أ�سا�سية لتمكينها من حتقيق �أهدافها
ومبا�شرة اخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت .
 3-25يتيــح املرخـ ــ�ص ل ـ ــه للهيئ ـ ــة �أو من تفو�ضه ــم حري ـ ــة الو�ص ـ ــول ف ــي �أي وقـ ــت
إ�لـ ــى كل �أجهزت ــه ومعدات ــه ومرافق ــه وكتبــه و�سجالت ــه ذات العالقــة بتنفـي ــذ
�شروط الرتخي�ص .
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 -26التغيري فـي ملكية الأ�سهم :
 1-26يلتزم املرخ�ص له ب�أخذ موافقة الهيئة امل�سبقة عند �أي تغيري فـي ملكية �أي
�شخ�ص لأ�سهم ال�شركة ب�أي طريق من طرق اكت�ساب امللكية � ،إذا كان هذا التغيري
�سيجعل عدد الأ�سهم التي ميلكها ذلك ال�شخ�ص بالإ�ضافة �إىل الأ�سهم التي
يعرف املرخ�ص له �أن ممثلني له يحملونها � ،سوف يتجاوز مبا�شرة بعد التغيري
�أيا من الن�سب الآتية :
)%5( -1
)%10( -2
)%20( -3
)%33.3( -4
)%50( -5
)%66.6( -6
 2-26يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ الهيئة �سنويا خالل ثالثني يوما من كل �سنة من
التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص ب�أ�سماء كافة حملة الأ�سهم فـي �أي �شركة
ذات عالقة وجمموع الأ�سهم التي ميلكها كل منهم فـي تاريخ الإبالغ  ،ويق�صد
بال�شركة ذات العالقة املرخ�ص له �أو �أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ميلك �أكرث
من ( )% 50من �أ�سهم املرخ�ص له .
 -27ر�سوم الرتخي�ص :
يدفع املرخ�ص له للهيئة الر�سوم الآتية :
أ�  -ر�سم �إ�صدار الرتخي�ص لأول مرة مبلغا قدره ( )20000ع�شرون �ألف ريال عماين .
ب  -مبلغ الر�سم ال�سنوي بن�سبة ال تزيد على (  )%1من �إجمايل الإيرادات ال�سنوية
لتمويل موازنة الهيئة لل�سنة القادمة  ،ويدفع �سنويا مقدما فـي ميعاد ال يتجاوز
�أول يناير من كل عام  ،وفـي حالة الت�أخر عن دفع �أي مبلغ من الر�سم فـي موعده
يتحمل املرخ�ص له ن�سبة مبقدار الفائدة ال�سنوية على قرو�ض البنوك التجارية
التي يتم ن�شرها من وقت لآخر من قبل البنك املركزي العماين عن كل يوم ت�أخري .
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 -28حوالة الرتخي�ص وانتقاله :
 1-28يحظر على املرخ�ص له حوالة �أي من اخلدمات املرخ�صة �إىل �أي �شخ�ص �آخر
دون موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
 2-28كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يخلف املرخ�ص له قانونا � ،سواء كان ذلك من خالل
التبعية �أو انتقال حقوق الإدارة �أو االندماج �أو الت�صفـية �أو �إعادة التنظيم �أو غري
ذلك  ،يتعيــن عليه  -ك�شرط الكت�ســاب احلقــوق التي يرتبهــا هذا الرتخيــ�ص -
�أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة منا�سبة .
 -29النزاعات :
للهيئة حق النظر فـي النزاعات التي تن�ش�أ بني املرخ�ص له واملرخ�صني �أو موفري
اخلدمة الآخرين �أو املنتفعني والف�صل فـيها وفقا لقانون تنظيم االت�صاالت واللوائح
ال�سارية والقواعد التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن  ،وتكون قراراتها ملزمة جلميع
الأطراف  ،ولها مبوافقة �أطراف النزاع �إحالته �إىل هيئة حتكيم .
						
 - 30الغرامات :
مع عــدم الإخــالل ب�أي ج ـ ــزاءات �أو غرام ــات من�صو�ص عليها فـ ــي هذا الرتخيـ ــ�ص ،
�أو �أي عقوبـ ــات منـ�صو�ص عليـها فـي قانــون تنظي ــم االت�ص ــاالت والقواني ــن الأخ ــرى ،
�أو اللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها يطبق الآتي :
� 1-30إذا ف�شل املرخ�ص له فـي �إ�صالح �أي �ضرر نا�شئ عن عدم االلتزام ب�أي من �شروط
الرتخي�ص تفر�ض عليه الهيئة غرامة ال تتـجاوز �ضعف التكاليف الالزمة
لإ�صالح ال�ضرر .
 2-30تخطــر الهيئ ــة املرخــ�ص له كتابــة بجوانب الإخالل  ،ويعطــى مهل ــة معقول ــة
تقدرها الهيئة مبا ال يقل عن خم�سة ع�شر يوما ليقدم خطة عمل لإ�صالح
ال�ضرر الناجت عن هذا الإخالل  ،تت�ضمن املدة الالزمة لتنفـيذها  ،وللهيئة
�إقرار اخلطة و�إخطار املرخ�ص له لتنفـيذها .
� 3-30إذا مل تقر الهيئة اخلطة �أو �إذا ف�شل املرخ�ص له فـي تنفـيذها خالل املدة املحددة
تفر�ض عليه الغرامة املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )1-30من هذا الرتخي�ص .
 - 31اختيار امل�شغل :
على املرخــ�ص له دع ــم تقنيــة اختيــار امل�شغ ــل ح�سـب املكامل ــة وتقنيــة االختيــار امل�سب ــق
للم�شغل .
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امللحــق (�أ)
�أنظمة االت�صاالت املرخ�صة
 -1حمطة �أر�ضية لالت�صاالت الف�ضائية لربط ال�سلطنة دوليا .
 - 2معرب االت�صاالت الدولية (. )International Gateway
امللحـــق (ب)
التزامات اال�ستثمارات الر�أ�سمالية
حجم اال�ستثمارات الر�أ�سمالية خالل ال�سنوات ال�ست الأوىل من تاريخ منح الرتخي�ص :
ال�سنة
الأوىل

ال�سنة ال�سنة ال�سنة ال�سنة ال�سنة
الثانية الثالثة الرابعة اخلام�سة ال�ساد�سة

امل�صروفات
الر�
أ�سمالية 106.607 106.607 133.754 106.607 152.708 1.007.204
(بالريال
العماين )
�إذا مل يحقق املرخ�ص له فـي �أي �سنة االلتزامات امل�ستهدفة فيما يتعلق باخلطة اال�ستثمارية ،
فللهيئة �أن تخ�صم ما يقابل حجم عدم االلتزام من قيمة �ضمان ح�سن التنفيذ .
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امللحـــــق (ج)
ن�سب التعميـــــــن
على املرخ�ص له �أن يتعهد بتحقيق �إجمايل الن�سب املئوية للتعمني لكل �سنة كما هو مو�ضح
فـي اجلدول �أدناه :

امل�ستــوى

(� )12شهرا (� )24شهرا (� )36شهرا (� )48شهرا (� )60شهرا
من التاريخ من التاريخ من التاريخ من التاريخ من التاريخ
الفعلي
الفعلي
الفعلي
الفعلي
الفعلي
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص

موظف
تنفيذي

%17

%33

%33

%50

%50

مديـــر

%13

%37

%50

%50

%50

رئي�س دائرة

%40

%60

%70

%70

%70

رئي�س ق�سم

%57

%69

%75

%77

%87

اخت�صا�صي

%48

%78

%87

%90

%91

موظف
م�ساندة

%76

%84

%92

%94

%94

الإجمايل

%57

%77

%86

%88

%90

فـي حالة عدم حتقيق �أي من ن�سب التعمني فـي كل م�ستوى لكل مرحلة توقع على املرخ�ص
له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا لل�شرط ( )1 - 20من هذا الرتخي�ص .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/41
بتعيــني �سفيـر غيـر مقيــم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعــني ال�سفيـ ــر يو�ســف بن عي�س ـ ــى بن علـ ـ ــي الزدجالــي �سفرين ـ ــا لــدى رو�س ـي ـ ــا االحتادي ـ ــة ،
�سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا غري مقيم لدى كل من :
 جمهورية بيالرو�سيـا . جمهورية �أوكرانـي ـ ـ ـ ــا . جمهورية مالدوف ـي ــا . جمهورية �أرمـين ـيـ ـ ـ ـ ــا .املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  20 :من رم�ضــــان �سنة 1434هـ
املـوافــــق  29 :من يوليـــــــو �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1023
ال�صادرة فـي 2013/8/4م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/42
ب�إجازة تنازل �شركة ماري برتوليوم ليمتد عن  %25من حقوقها والتزاماتها
فـــي االتفاقيــــــة النفطيـــــة املوقعـــــة بتاريــــخ  28يونيـــــو 2006م
للمنطقة رقم ( 43ب) �إىل �شركة حوا�سنة ليمتد اليابيليتي
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/90ب�إجازة االتفاقية النفطية بني حكومة ال�سلطنة
و�شركة حوا�سنة ليمتد اليابيليتي ( للمنطقة رقم  43ب) ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/107ب�إجازة تنازل �شركة حوا�سنة ليمتد اليابيليتي
عن  %25من حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية املوقعـة بتاريــخ  28يونيــو 2006م
( املنطقة رقم  43ب) �إىل �شركة ماري غاز ليمتد ،
وعلى جمموع ــة الوثائـ ــق التي قام ــت مبوجبهــا �شرك ــة م ــاري غاز ليمتـد بتغيري ا�سمهــا
�إىل �شركة ماري برتوليوم ليمتد ،
وعلى جمموع ــة الوثائ ــق التــي قامــت مبوجبه ــا �شرك ــة مــاري برتوليــوم ليمــتد بالتنــازل
عــن حقوقه ـ ــا والتزاماتهـ ـ ــا ف ــي االتفاقي ـ ــة النفطيـ ـ ــة املوقعـ ـ ــة بتاريـ ـ ــخ  28يوني ـ ــو 2006م
( للمنطقة رقم  43ب ) �إىل �شركة حوا�سنة ليمتد اليابيليتي القابلة لذلك التنازل ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
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ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة تنازل �شركة ماري برتوليوم ليمتد عن  %25من حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية
النفطية املوقعة بتاريخ  28يونيو 2006م امل�شار �إليها �إىل �شركة حوا�سنة ليمتد اليابيليتي .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  27 :من رم�ضـــــان �سنة 1434هـ
املـوافــــق  5 :من �أغ�سطـ�س �سنة 2013م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1024
ال�صادرة فـي 2013/8/18م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/43
ب�إ�صـدار نظـام الهيئـة العامـة للطيـران املدين
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/116
وعلى قانون الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/93
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/33ب�إن�شاء الهيئة العامة للطريان املدنـي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن الهيئة العامة للطريان املدين بالنظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للطريان املدين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ
�أحكام النظام املرفق  ،و�إىل �أن ت�صدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانني والأنظمة
املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا النظام ،
ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف النظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  10 :من ذي القعدة �سنة 1434هـ
املـوافــــق  16 :من �سبتمبـــــــر �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سـوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1027
ال�صادرة فـي 2013/9/22م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

نظام الهيئة العامة للطريان املدين
الف�صل الأول
تعاريـف و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) ١
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــــــــــــــــــــــــة  :الهيئة العامة للطريان املدين .
املجلـــــــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة الهيئة .
رئيــــ�س املجلــــــ�س  :رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئي�س التنفيذي  :الرئي�س التنفيذي للهيئة .
املــادة ( ) ٢
يكون مقر الهيئة حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع لها فـي املحافظات بقرار من رئي�س
املجل�س .
الف�صــل الثانــي
�أهــــداف الهيئـــــة
املــادة ( ) ٣
تهدف الهيئة �إىل حتقيق الآتي :
 - 1النهو�ض بقطاع الطريان املدين وجميع املرافق امل�ساندة  ،والو�صول به �إىل �أف�ضل
امل�ستوي ــات م ــن حيـ ـ ــث الكف ـ ـ ــاءة واجل ـ ـ ـ ــودة وت�أمـ ـ ــني �سالم ـ ـ ـ ــة و أ�مـ ـ ــن الطيـ ــران
املدين فـي جمال النقل اجلوي وم�ساندة التطور املطرد الذي ت�شهده القطاعات
االقت�صادية  ،وكذلك القطاعات الأخرى فـي ال�سلطنة .
 - 2توثيق ال�صالت مع كافة الدول واملنظمات الإقليمية والدولية فـي جمال الطريان
املدين .
 - 3مواكبة التطورات والن�شاطات املحلية والإقليمية والعاملية مبا يعزز تنمية الطريان
املدين اقت�صاديا واجتماعيا .
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الف�صـــل الثالــــث
اخت�صا�صــات الهيئــة
املــادة ( ) ٤
للهيئة فـي �سبيل حتقيق �أهدافها  ،مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1اقرتاح ال�سيا�سة العامة للطريان املدين بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية  ،ورفعها
�إىل وزارة النقل واالت�صاالت ملراجعتها وعر�ضها على جمل�س الوزراء العتمادها .
 - 2اقرتاح م�شروعات القوانني و�إ�صدار اللوائح والقرارات املتعلقة بالطريان املدين .
 - 3و�ضع وتطوير وتنفيذ برنامج �أمن و�سالمة الطريان املدين بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة .
�	- 4إبرام االتفاقيات واملعاهدات الدولية فـي جمال النقل اجلوي بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة .
 - 5تنفيذ االتفاقيات واملعاهدات الدولية فـي جمال الطريان املدين .
�	- 6إن�شــاء وحف ــظ قاع ــدة البيان ــات املتعلقـة بت�سجي ــل الطائــرات  ،و�شه ــادة �صالحيتهــا
للطيـران  ،وحتدي ــد عالمات اجلن�سيــة والت�سجي ــل  ،بالتن�سيق مع املركــز الوطنــي
للإح�صاء واملعلومات .
 - 7متثيل ال�سلطنة فـي املنظمات واالحتادات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العالقة
بالطريان املدين .
 - 8التحقــق من تطبيــق الأنظمــة الدوليــة املتعارف عليهــا فـي مط ــارات ال�سلطنــة مبا
فـي ذلك االتفاقيات اجلوية  ،ومتابعة تنفيذها .
 - 9القي ــام ب�أعم ــال املراقب ــة اجلويــة و�إدارة م ــا يتبعهــا مــن مراف ــق  ،وو�ضــع القواع ــد
التي تكفل حماية و�سالمة املالحة اجلوية وحماية �أنوار املالحة و�إ�شاراتها .
 - 10م�ساندة التحقيق فـي حوادث الطريان املدين  ،وو�ضع الت�سهيالت الالزمة لإن�شاء
قاع ــدة البيان ــات الوطني ــة املتعلقــة بحــوادث الطيــران  ،واملحافظ ــة علـى جودتهـ ــا
و�سرية املعلومات فيها .
 - 11العمل على تطبيق القوانني واللوائح والقرارات املتعلقة بالطريان املدين .
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 - 12تن�سيق عمليات البحث والإنقاذ مب�شاركة اجلهات ذات ال�صلة .
 - 13تقدمي خدمات الأر�صاد اجلوية والإنذار املبكر  ،و�إدارة ما يتبعها من مرافق ،
وو�ضع القواعد التي تكفل جودة البيانات واملعلومات  ،و�سرعة تقدميها للجهات
املعنية .
 - 14مراجعة الر�سوم املتعلقة بهبوط ومغادرة وعبور الطائرات  ،والر�سوم املرتبطة
بخدمـ ــات الأر�ص ــاد اجلوي ــة و�أن�شطة الهيئة املختلفــة بع ــد موافقـ ــة وزارة املالــية
وحت�صيلها .
 - 15الإ�شراف على �شركات النقل اجلوي  ،وم�شغلي املطارات فـي ال�سلطنة .
 - 16حتديث وتطوير �سيا�سات الطريان الوطنية فيما يتعلق بال�سالمة واملجال اجلوي
واجلوانب امل�ساندة لتحقيق �أف�ضل ال�سبل العلمية فـي جمال الطريان املدين .
الف�صـــل الرابــــع
جملـ�س الإدارة واخت�صا�صاتـه
املــادة ( ) ٥
يتوىل �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها جمل�س �إدارة برئا�سة رئي�س املجل�س  ،وع�ضوية �ستة
�أع�ضاء ي�صدر بتعيينهم قرار من جمل�س الوزراء  ،وتكون مدة ع�ضوية �أع�ضاء املجل�س �أربع
�سنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة بناء على موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 6
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه �أو من يحل حمله � ،أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ،
ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ضت احلاجة ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور
�أغلبية �أع�ضائه  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه  ،وت�صدر القرارات ب�أغلبية
الأ�صوات  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .
وللمجل ــ�س �أن يدع ــو حل�ض ــور اجتماعاتـ ــه م ــن يـ ــرى اال�ستعانـ ــة بهـ ــم من ذوي اخلب ــرة
والكفاءة  ،ويكون للمدعوين اال�شرتاك فـي املناق�شات دون �أن يكون لهم حق الت�صويت .
املــادة ( ) 7
يعـ ــني املجل ــ�س فـي �أول اجتمـ ــاع لــه نائبــا للرئيــ�س مــن ب ــني �أع�ضائ ــه يح ــل حم ــل الرئي ــ�س
عند غيابه � ،أو وجود مانع يحول دون ممار�سته اخت�صا�صاته .
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املــادة ( ) 8
للمجل�س �أن ي�شكل من بني �أع�ضائه جلانا دائمة �أو م�ؤقتة  ،وله �أن ي�ضم �إىل تلك اللجان
�أع�ضاء من داخل الهيئة �أو من خارجها .
املــادة ( ) 9
يكــون للمجل�س كافة ال�صالحيات و�إ�صــدار القــرارات واتخــاذ الإجــراءات الالزم ــة ملمار�س ــة
الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1اعتمــاد الهيكل التنظيم ــي للهيئ ــة والتق�سيم ــات الإدارية الفرعية بهـ ــا  ،وحتدي ــد
اخت�صا�صاتها بعد موافقة اجلهات املخت�صة .
 - 2اعتماد اللوائح والنظم الإدارية واملالية والئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة دون التقيد
بالنظ ـ ــم الإداري ـ ــة والوظيفي ـ ــة املطبقـ ـ ــة علـ ــى وح ـ ــدات اجله ـ ــاز الإداري للدولـ ــة
بعد موافقة وزارة املالية .
 - 3اعتمـ ــاد م�ش ـ ـ ــروع امليزاني ـ ـ ــة ال�سنويـ ـ ــة للهيئ ـ ـ ــة وح�سابهـ ـ ــا اخلتام ـ ــي قبـ ــل رفع ـ ــه
�إىل وزارة املالية .
�	- 4إقرار خطط وبرامج وم�شروعات الهيئة .
 - 5حتديـ ــد الر�سـ ــوم واملبال ــغ التـي تتقا�ضاه ــا الهيئــة مقابــل اخلدمــات التـي تقدمهــا
بعد موافقة وزارة املالية فـي هذا ال�ش�أن .
 - 6املوافقة على االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تعقدها الهيئة مع الدول الأخرى
فـي جمال الطريان املدين بعد موافقة جمل�س الوزراء .
 - 7اعتماد تقارير التدقيق املايل والإداري عن �أعمال الهيئة وفق القواعد املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
الف�صــل اخلامــــ�س
اخت�صا�صات الرئي�س التنفيذي
املــادة ( ) 10
ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة فـي �صالتها بالغيـر  ،و�أمام الق�ضاء  ،ويتوىل بوجه خا�ص
ما ي�أتي :
-616-

 - 1تنفيذ القرارات املعتمدة من املجل�س .
�	- 2إدارة الهيئة وت�سيري جميع �ش�ؤونها الفنية والإدارية واملالية وفقا للوائح والنظم
املقررة .
�	- 3إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة والتق�سيمات الإدارية الفرعية ورفعه للمجل�س
لالعتماد .
 - 4اقرتاح خطط وبرامج العمل وم�شروعات اللوائح الداخلية للهيئة وتنفيذها .
�	- 5إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة  ،وح�سابها اخلتامي .
 - 6رف ــع التقاريـ ــر ال�سنوية عن ن�شـاط الهيئة �إىل املجلـ�س  ،وذلك العتمادها ورفعها
�إىل جمل�س الوزراء .
�	- 7أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها املجل�س .
الف�صـل ال�سـاد�س
ماليـــــة الهيئـــــة
املــادة ( ) 11
يكون للهيئة ميزانية م�ستقلة تلتزم برفعها �إىل وزارة املالية  ،وتعترب �أموالها �أمواال عامة ،
وتبد أ� ال�سنة املالية للهيئة فـي اليوم الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل عام  ،وتبد أ� ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام ،
وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام نف�سه .
املــادة ( ) 12
تتكون املوارد املالية للهيئة من الآتي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�ص للهيئة فـي امليزانية العامة للدولة .
 - 2ح�صيلة الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
 - 3عوائد �أموال الهيئة .
 - 4املن ــح والهبـ ــات التي يق ــرر املجل ــ�س قبوله ــا وفقـ ــا للقوان ــني والنظ ــم املعم ــول بهــا
فـي ال�سلطنة .
 - 5املوارد الأخرى التي يحددها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء .
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املــادة ( ) 13
ي ـ�ؤول �إىل اخلزانة العامة الفائــ�ض ال ــذي حتققــه الهيئـ ــة من مواردهــا بعد اقتط ــاع جميع
النفقات اجلارية والر�أ�سمالية وغريها وفقا للقواعد التي يحددها املجل�س بعد موافقة
وزارة املالية .
املــادة ( ) 14
يعني للهيئة مراقب ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ي�صدر بتعيينه
وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون الرقابة املالية والإدارية
للدولة .
املــادة ( ) 15
تعفى الهيئة من كافة ال�ضرائب والر�سوم  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك
املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
املــادة ( ) 16
ت ــودع �أموال الهيئة فـي ح�ساب خا�ص لـ ــدى م�صرف �أو �أكثــر من امل�صــارف املحليــة املعتمدة
ف ــي ال�سلطنـ ــة  ،ويحــدد املجلـ ــ�س قواع ـ ــد و�إج ــراءات ال�ص ــرف من هـ ـ ــذه الأمـ ـ ــوال املودع ـ ــة
بعد موافقة وزارة املالية .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/44
ب�إ�صدار نظام الت�أمينات االجتماعية
علـى العمانيـني العاملـني حل�سابـهم اخلـا�ص ومـن فـي حكمهـم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون الت�أمينات االجتماعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/ 72
وعلى نظام الت�أمينات االجتماعية على العمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/32
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/5ب�ش�أن تطبيق النظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية
ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني فـي غري دولهم ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعم ــل بنظ ـ ـ ــام الت�أمين ــات االجتماعي ـ ـ ــة علـ ــى العمانيـ ـ ــني العاملـ ـ ــني حل�سابهـ ـ ــم اخل ـ ــا�ص
ومـ ــن فـي حكمهم املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير القوى العاملة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا النظام .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد �شهرين من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  19 :من ذي القعدة �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  25 :من �سبتمبــــــر �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سـوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1028
ال�صادرة فـي 2013/9/29م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

نظام الت�أمينات االجتماعية على العمانيني
العاملــني حل�سابهـم اخلـا�ص ومـن فـي حكمهــم
الف�صل الأول
تعاريف و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــــــــــة :
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية .
املجلـــــــــــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الوزيــــــــــــــر :
وزير القوى العاملة .
القانــــــــــون :
قانون الت�أمينات االجتماعية .
النظــــــــــــــــــام :
نظام الت�أمينات االجتماعية على العمانيني العاملني حل�سابهم اخلا�ص ومن فـي حكمهم .
امل�ؤمـــن عليــــه :
كل من ت�سري عليه �أحكام هذا النظام .
�صاحب املعا�ش :
كل من تقرر له معا�ش وفقا لأحكام هذا النظام .
دخل اال�شرتاك :
الدخل ال�شهري الذي يختاره امل�ؤمن عليه  ،ويح�سب على �أ�سا�سه اال�شرتاك الذي ي�ؤديه
للهيئة �شهريا .
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العجز غري املهني :
كل عجز يحدث للم�ؤمن عليه قبل بلوغه �سن ال�ستني �أو للم�ؤمن عليها قبل بلوغها �سن
اخلام�سـة واخلم�سـني ويحـول كلية وب�صفة دائمـة بني امل ؤ�مـن عليه وبني مزاولته �أي مهنـة
�أو ن�شاط يتك�سب منه  ،ويتم ذلك ح�سب تقدير اللجنة الطبية املخت�صة .
املـــادة ( ) 2
تتوىل الهيئة تطبيق �أحكام هذا النظام .
املـــادة ( ) 3
يكون اال�شرتاك فـي هذا النظام اختياريا .
املـــادة ( ) 4
ي�شمل نظام الت�أمينات االجتماعية املقرر مبقت�ضى �أحكام هذا النظام فرع ت�أمني ال�شيخوخة
والعجز والوفاة  ،وال ي�شمل فرع الت�أمني �ضد �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية .
املـــادة ( ) 5
ت�سري �أحكام هذا النظام على العمانيني العاملني حل�سابهم اخلا�ص ومن فـي حكمهم داخل
ال�سلطنة �أو خارجها ممن يندرجون حتت الفئات الآتية :
� - 1أ�صحاب الأعمال .
 - 2املحامون والأطباء واملهند�سون واملحا�سبون واملدققون وغريهم من امل�شتغلني
باملهن احلرة .
 - 3كل من يوجب قانون ال�سجل التجاري قيدهم من امل�شتغلني بالتجارة �أو ال�صناعة
�أو الن�شاط االقت�صادي �أو املايل وغريهم ممن ي�ؤدون ب�أنف�سهم �أعماال �أو خدمات
حل�سابهم .
 - 4ال�شركاء فـي كافة ال�شركات التجارية ما عدا �شركات امل�ساهمة العامة .
 - 5كل من يعمل حل�سابه اخلا�ص فـي املهن احلرفية ك�صيد الأ�سماك والزراعة وقيادة
مركبات اخلدمات العامة .
 - 6املزاولون لأن�شطة يلزم ملزاولتها احل�صول على ترخي�ص �أو ت�صريح من اجلهات
املخت�صة .
-621-

ويجوز �إ�ضافة بع�ض الفئات الأخرى لالنتفاع ب�أحكام هذا النظام بعد موافقة كل من
املجل�س  ،ووزارة املالية  ،وي�صدر بذلك قرار من الوزير  ،على �أن يحدد القرار تاريخ بدء
�سريان �أحكام هذا النظام على تلك الفئات .
املـــادة ( ) 6
ال ت�سري �أحكام هذا النظام على امل�ؤمن عليهم املنتفعني ب�أحكام قوانني و�أنظمة املعا�شات
والت�أمينات االجتماعية التي �صدر ب�ش�أنها مرا�سيم �سلطانية  ،كما ال ت�سري على �أ�صحاب
املعا�شات امل�ستحقني وفقا لأحكام القوانني والأنظمة امل�شار �إليها .
الف�صل الثاين
م�صـادر التمويـل واال�شرتاكـات
املـــادة ( ) 7
ميول هذا النظام من امل�صادر الآتية :
 - 1اال�شرتاكات ال�شهرية التي ي�ؤديها امل�ؤمن عليهم .
 - 2ن�سبة م�ساهمة اخلزانة العامة �شهريا .
 - 3ريع ا�ستثمار �أموال هذا النظام .
 - 4املبالغ الإ�ضافية امل�ستحقة وفقا لأحكام هذا النظام .
 - 5الهبات والو�صايا والتربعات والإعانات التي يوافق عليها املجل�س .
� - 6أي موارد �أخرى يتم تخ�صي�صها لهذا النظام يوافق عليها املجل�س .
املـــادة ( ) 8
ين� أش� ح�ساب م�ستقل لهذا النظام فـي ح�سابات الهيئة .
املـــادة ( ) 9
تبد أ� ال�سنة املالية لهذا النظام فـي اليوم الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل عام  ،وتبد أ� ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام ،
وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام التايل .
املـــادة ( ) 10
يفح�ص املركز املايل حل�ساب هذا النظام طبقا للقواعد الواردة فـي القانون .
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املـــادة ( ) 11
ت�ؤدى اال�شرتاك ــات بالري ــال العمان ــي بالن�ســبة للم�ؤم ــن عليــه ممن ميار�س ن�شاطه خارج
ال�سلطنة عن طريق �أحد امل�صارف املرخ�ص لها فـي ال�سلطنة  ،على �أن تودع قيمة اال�شرتاكات
امل�ستحقة مبوجب هذا النظام فـي احل�ساب املخ�ص�ص لهذا الغر�ض .
املـــادة ( ) 12
حت�سب قيمة اال�شرتاكات على �أ�سا�س دخل اال�شرتاك الذي يختاره امل�ؤمن عليه من بني
الدخول الواردة بجدول الدخول ال�شهرية املرفق بهذا النظام .
املـــادة ( ) 13
يجب �أال يقل دخل اال�شرتاك الذي يختاره امل�ؤمن عليه عن متو�سط الأجر ال�شهري امل�سدد
على �أ�سا�سه ا�شرتاكات العاملني لديه اخلا�ضعني لأحكام القانون .
املـــادة ( ) 14
تعترب اال�شرتاكات  -املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام امل�ستحقة عن كل �شهر  -التي ي�ؤديها
امل�ؤمن عليه واجبة الأداء للهيئة خالل اخلم�سة ع�شر يوما الأوىل من ال�شهر الذي يلي
ال�شهر امل�ستحقة عنه تلك اال�شرتاكات .
وفـي حالة ت�أخر امل�ؤمن عليه عن �سداد اال�شرتاكات امل�ستحقة فـي امليعاد امل�شار �إليه يلتزم
ب ـ ـ�أن ي ـ�ؤدي للهيئ ــة مبلغا �إ�ضافيــا يقدر بن�سبة ( )%13.5من اال�شرتاك ــات التي ل ــم ي�ؤده ــا ،
ما مل تكن هناك �أ�سباب قهرية يقدرها املجل�س وفقا لل�ضوابط التي يحددها فـي هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 15
يجوز للم�ؤمن عليه �سداد اال�شرتاكات املقررة مقدما كل ثالثة �أ�شهر �أو �ستة �أ�شهر �أو �سنويا .
وال يكون الأداء عن مدة تالية لل�شهر امل�ستحق عنه اال�شرتاك ا�ستكماال للمدة املوجبة
ال�ستحقاق امل�ستحقات الت�أمينية املقررة مبوجب هذا النظام �إال بعد مرور هذه املدة فعليا .
و�إذا تبني �أن املبالغ التي مت �سدادها للهيئة عن قيمة ا�شرتاكات �شهرية غري م�ستحقة
التزمت الهيئة �إعادة تلك املبالغ امل�سددة لكل من وزارة املالية  ،وللم�ؤمن عليه .
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املـــادة ( ) 16
يجــوز للم ؤ�مــن عليه طلــب تعديل دخــل ا�شرتاكــه بالزيــادة مرتيــن فـي ال�سنــة بن�سبــة ()%5
فـي املـرة الواحدة  ،كما يجوز له تعديل دخل ا�شرتاكه بالنق�صان دون حتديد ن�سبة معينة ،
وي�سري تعديل دخل اال�شرتاك فـي اليوم الأول من ال�شهر التايل لتاريخ تقدمي طلب
التعديل  ،ما مل يحدد امل�ؤمن عليه تاريخا الحقا .
املـــادة ( ) 17
يجوز للم�ؤمن عليه طلب التوقف عن �سداد اال�شرتاكات ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة عند وجود
ظروف ت�ستدعي ذلك � ،شريطة �إخطار الهيئة وتعبئة النموذج املعد لذلك .
املـــادة ( ) 18
�إذا تخلف امل�ؤمن عليه عن �سداد اال�شرتاكات امل�ستحقة مدة ( )12اثني ع�شر �شهرا مت�صلة
دون �إخطار الهيئة يعترب ا�شرتاكه فـي هذا النظام موقوفا .
املـــادة ( ) 19
ال حت�سب املدد التي مل ي�سدد عنها اال�شرتاكات ال�شهرية وفقا لهذا النظام �ضمن املدد
املوجبة ال�ستحقاق معا�ش ال�شيخوخة �أو العجز �أو الوفاة �أو املكاف�أة .
املـــادة ( ) 20
يجوز بقرار من الوزير تعديل جدول الدخول ال�شهرية املرفق بهذا النظام بعد موافقة كل
من جمل�س الوزراء ووزارة املالية .
الف�صل الثالث
�إجـــراءات الت�سجيـــل
املـــادة ( ) 21
يت ــم ت�سجيـ ــل امل�ؤمــن عليه ل ـ ــدى الهيئــة اعتب ــارا من التاري ــخ الذي ح ــدده لب ــدء ا�شرتاكـ ــه
فـي هذا النظام على النموذج املعد لذلك  ،وبعد �إكماله امل�ستندات املوجبة للت�سجيل  ،واعتماد
الهيئة لدخل اال�شرتاك  ،يتم ت�سجيله عن ن�شاط واحد من الأن�شطة التي ميكن ممار�ستها
للفئات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )5من هذا النظام .
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املـــادة ( ) 22
يجب �أال يقل �سن امل�ؤمن عليه عن ( )18ثمانية ع�شر عاما  ،وال يزيد على (� )60ستني عاما ،
عند ت�سجيله فـي هذا النظام .
املـــادة ( ) 23
للهيئة االعرتا�ض على دخل اال�شرتاك الذي يختاره امل�ؤمن عليه �إذا كان ال يتنا�سب مع
طبيعة مهنته وقدرته املالية .
وعلى الهيئة �إخطار امل�ؤمن عليه ب�أ�سباب االعرتا�ض واقرتاح دخل اال�شرتاك الذي تراه
منا�سبا لطبيعة مهنته وقدرته املالية لت�ؤدى اال�شرتاكات على �أ�سا�سه  ،على �أن يتم ذلك
خالل مدة �أق�صاها (� )60ستون يوما من تاريخ ورود الطلب �إليها .
وعلى امل�ؤمن عليه الرد على هذا الإخطار خالل اخلم�سة ع�شر يوما التالية  ،وذلك �إما
باعتماد ر�أي الهيئة  ،و�إما بت�أكيد �أحقيته فـي اختياره ال�سابق  ،و�إما بتقدميه بديال �آخر
لدخل ا�شرتاكه يتنا�سب مع قدرته املالية  ،وبعد درا�سة احلالة يخطر امل�ؤمن عليه بر�أي
الهيئة النهائي كتابة  ،لت�ؤدى اال�شرتاكات على �أ�سا�سه .
املـــادة ( ) 24
ال يجـوز حتديد ب ــدء اال�شتــراك فـي هذا النظــام بتاريخ �سابق على تاريــخ حتري ــر طلــب
الت�سجيل  ،و�إذا مل يحدد امل�ؤمن عليه تاريخا لبدء اال�شرتاك فيتم الت�سجيل وفقا لتاريخ
ورود الطلب �إىل الهيئة .
املـــادة ( ) 25
على امل�ؤمن عليه �إخطار الهيئة ب�أي تغيريات �أو تعديالت قد تطر�أ على و�ضعه القانوين ،
وعلى الأخ�ص �إذا تعلق الأمر مبا ي�أتي :
� - 1إذا طر أ� تغيري على طبيعة الن�شاط الذي ميار�سه .
� - 2إذا انتقل من ن�شاط �إىل ن�شاط �آخر .
� - 3إذا انتق ــل �إىل ممار�سـ ــة الن�شاط خ ــارج احلدود اجلغرافي ــة لل�سلطنـ ــة �أو العك ــ�س
مع تزويد الهيئة بامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك .
� - 4إذا التحق بعمل �آخر نظري �أجر لدى الغري .
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 - 5فـي حالة ت�صفية ن�شاطه �أو �صدور حكم ب�شهر �إفال�سه .
 - 6فـي حالة توقفه عن ممار�سة الن�شاط ب�صفة نهائية .
املـــادة ( ) 26
ي�صدر وزير العدل باالتفاق مع الوزير  -بناء على اقرتاح مدير عام الهيئة  -قرارا مبنح
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية للموظفني املخت�صني وفقا لأحكام قانون الإجراءات اجلزائية ،
ويكون لهم احلق فـي دخول ومعاينة حمال العمل �أو املقر الذي ميار�س فيه امل�ؤمن عليه
ن�شاطه فـي مواعيد العمل املعتادة  ،واالطالع على ال�سجالت والدفاتر والأوراق واملحررات
وامل�ستندات وغريها واحل�صول على ن�سخ منها  ،وكذلك طلب البيانات الالزمة من امل�ؤمن
عليهم و�إجراء التحريات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا النظام  ،و�ضبط املخالفات وحترير
املحا�ضر  ،ويلتزم ه�ؤالء املوظفون باالحتفاظ ب�أ�سرار الوظيفة فيما يتعلق بالوقائع التي
اطلعوا عليها فـي �أثناء ممار�ستهم لأعمال وظيفتهم  ،وكذلك بعد خروجهم منها .
املـــادة ( ) 27
يجــب على امل�ؤم ــن عليه �أن يقــدم للموظفــني امل�شار �إليهـم فـي املادة ( )26من هذا النظ ــام ،
كل املعلومات وامل�ستندات الالزمة لت�سهيل مهمتهم  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1طبيعة الن�شاط الذي ميار�سه .
 - 2التغيريات التي تطر�أ على دخله النا�شئ من ممار�سته للن�شاط .
� - 3أي بيانات �أخرى تطلبها الهيئة .
املـــادة ( ) 28
على اجلهات احلكومية املخت�صة موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها فـي جمال
تطبيق �أحكام هذا النظام .
الف�صل الرابع
امل�ستحقات الت�أمينية
املـــادة ( ) 29
ي�ستحـ ــق امل�ؤم ــن علي ــه معـ ــا�ش ال�شيخوخ ــة �أو العجـ ــز �أو الوفـ ــاة طبقـ ــا للقواعـ ــد ال ـ ــواردة
فـي القانون  ،وب�صفة خا�صة فـي احلاالت الآتية :
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 - 1بلوغ امل�ؤمن عليه �سن ال�ستني متى كانت مدة ا�شرتاكه فـي هذا النظام ( )180مائة
وثمانــني �شه ــرا على الأقـ ــل � ،أو ببل ــوغ امل�ؤمن عليــها �سن اخلام�س ــة واخلم�س ــني
متى كانت مدة ا�شرتاكها فـي هذا النظام ( )120مائة وع�شرين �شهرا على الأقل ،
على �أن يتقدم كل منهما بطلب �صرف املعا�ش �إىل الهيئة على النموذج املعد لذلك .
وفـي حالة عدم ا�ستكمال املدة املقررة ال�ستحقاق املعا�ش  ،وكان ن�شاطهما ال يزال
قائما ا�ستمر خ�ضوعهما لأحكام هذا النظام حلني ا�ستكمال تلك املدة .
 - 2انته ــاء ن�ش ــاط امل�ؤم ــن علي ــه قبـ ــل بلوغ ــه �ســن ال�ستني مت ــى كان ــت م ــدة ا�شرتاك ـ ــه
فـي هذا النظام ( )240مائتني و�أربعني �شهرا على الأقل � ،أو قبل بلوغ امل�ؤمن
عليها �سن اخلام�سة واخلم�سني متى كانت مدة ا�شرتاكها فـي هذا النظام ()180
مائة وثمانني �شهرا على الأقل ب�شرط بلوغ �أي منهما �سن اخلام�سة والأربعني
على الأقل .
املـــادة ( ) 30
تعترب مدد اال�شرتاك  -فـي كل من هذا النظام والقانون ونظام الت�أمينات االجتماعية
على العمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم والنظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية
ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني فـي غري دولهم  ،التي مل
ت�صرف عنها امل�ستحقات الت�أمينية  -وحدة واحدة عند ح�ساب املدد املوجبة ال�ستحقاق املعا�ش
�أو املكاف�أة بح�سب الأحوال .
املـــادة ( ) 31
ت�سوى م�ستحقات امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش عن مدد اال�شرتاك وفقا لأحكام هذا النظام
والقانون ونظام الت�أمينات االجتماعية للعمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم
والنظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
العاملــني فـي غي ــر دوله ــم  ،كل مـدة على ح ــدة  ،ويقـدر املع ـ ــا�ش مبجـ ــموع املعا�ش امل�ستحق
عن املدد املذكورة .
املـــادة ( ) 32
�إذا انتهى ن�شاط امل�ؤمن عليه �أو توقف عن �سداد اال�شرتاكات ومل تتوافر فـي �ش�أنه �إحدى
حاالت ا�ستحقــاق املع ــا�ش  ،ا�ستحق مكاف�أة � ،شريطة �أال تق ــل مــدة ا�شرتاك ــه فـي هذا النظ ــام
عن �سنة كاملة  ،وت�صرف هذه املكاف�أة �إذا توافرت �إحدى احلاالت الآتية :
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 - 1بلوغ امل�ؤمن عليه �سن ال�ستني  ،وامل�ؤمن عليها �سن اخلام�سة واخلم�سني .
� - 2إذا كانــت امل�ؤمــن عليهــا متزوج ــة �أو مطلق ــة �أو �أرملــة فـي تاريــخ طلـب ال�صـرف
�شريطة التفرغ ل�ش�ؤون الأ�سرة .
وال ت�ستحق �صرف هذه املكاف�أة فـي هذه احلالة �إال ملرة واحدة طوال مدة ا�شرتاكها
فـي هذا النظام .
� - 3إذا حـ ــدث العج ــز �أو الوف ـ ــاة ب�سب ــب غي ــر مهن ــي بع ــد �سن ــة من تاريـ ــخ التوقـ ـ ــف
عن اال�شرتاك فـي هذا النظام  ،وفـي حالة الوفاة ت�صرف املكاف�أة �إىل م�ستحقي
املعا�ش عنه حكما موزعة بن�سبة الأن�صبة فـي املعا�ش  ،ف�إذا مل يوجد �إال م�ستحق
واحد للمعا�ش �صرفت له كاملة .
 - 4تعي ــني امل ؤ�م ــن علي ــه ب إ�ح ــدى اجلهــات التي ال جتيز حتويل ح�صيلة اال�شرتاكـ ــات
�إىل الهيئة .
 - 5احلاالت املر�ضية التي ال تعترب عجزا موجبا ال�ستحقاق املعا�ش  ،و�إمنا تقلل من
قدرة امل�ؤمن عليه على �أداء عمله �أو تنتق�ص منها بدرجة كبرية �شريطة �أن تثبت
هذه احلاالت مبوجب تقرير من اللجنة الطبية املخت�صة .
 - 6احلكم نهائيا على امل�ؤمن عليه بال�سجن مدة ( )10ع�شر �سنوات ف�أكرث � ،أو بقدر
املدة الباقية لبلوغ امل�ؤمن عليه �سن ال�ستني � ،أو لبلوغ امل�ؤمن عليها �سن اخلام�سة
واخلم�سني � ،أيهما �أقل .
 - 7فقــد اجلن�سيــة العمانيــة �أو التجري ــد منها طبق ــا لأحك ــام قان ــون تنظيم اجلن�سية
العمانية .
املـــادة ( ) 33
حت�سب املكاف�أة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )32من هذا النظام على �أ�سا�س متو�سط دخل
اال�شرتاك ال�شهري الذي �سددت على �أ�سا�سه اال�شرتاكات خالل �آخر( )3ثالث �سنوات من
مدة اال�شرتاك فـي هذا النظام �أو مدة اال�شرتاك �إن قلت عن ذلك بواقع متو�سط دخل
ا�شرتاك �شهر واحد عن كل �سنة من ال�سنوات الثالث الأوىل من �سنوات ا�شرتاكه فـي هذا
النظام  ،وبواقع دخل ا�شرتاك �شهرين عن كل �سنة من ال�سنوات التي تلي ال�سنوات الثالث
الأوىل .
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املـــادة ( ) 34
فـي حالة وفاة امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش ت�صرف منحة مل�صاريف اجلنازة والعزاء تعادل
قيمتها ثالثة �أ�ضعاف دخل اال�شرتاك ال�شهري �إذا مل يتوقف عن �سداد اال�شرتاكات املقررة
مدة ( )12اثني ع�شر �شهرا مت�صلة قبل الوفاة  ،وتعادل معا�ش ( )3ثالثة �أ�شهر �إذا كان
�صاحب معا�ش  ،على �أال تتجاوز قيمة املنحة فـي جميع الأحوال (� )1000ألف ريال عماين ،
ويكون �صرف هذه املنحة مبراعاة الرتتيب الآتي :
� - 1أرملة �أو �أرامل امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش  ،على �أن تق�سم بينهن بالت�ساوي ،
و�إذا كان املتوفى �أنثى ت�صرف لزوجها .
 - 2فـي حال ــة عــدم وجــود �أرملة ت�صرف املنحــة لأي من �أوالد املتوف ــى ب�شــرط بلوغ ــه
�سن الر�شد .
 - 3فـي حالة عدم وجود �أي من الفئات املذكورة فـي البندين ( )2 ، 1ت�صرف املنحة
للوالدين �أو لأحدهما .
 - 4فـي حالة عدم وجود �أي من الفئات املذكورة فـي البنود ال�سابقة ت�صرف املنحة
�إىل ال�شخ�ص الذي يثبت قيامه بتحمل م�صاريف اجلنازة والعزاء مبوجب �شهادة
معتمدة من اجلهة املخت�صة .
املـــادة ( ) 35
فـي حال ــة وفــاة امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش ت�صــرف منحــة وفــاة تعــادل قيمتهــا ثالثــة
�أ�ضعــاف دخل اال�شتــراك ال�شه ــري �إذا مل يتوقــف عن �ســداد اال�شرتاكــات املقــررة مدة ()12
اثني ع�شر �شهرا مت�صلة قبل الوفاة  ،وتعادل معا�ش ( )3ثالثة �أ�شهر �إذا كان �صاحب معا�ش ،
ويكون �صرف هذه املنحة مبراعاة الرتتيب الآتي :
� - 1أرملة �أو �أرامل امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش  ،على �أن تق�سم بينهن بالت�ساوي ،
و�إذا كان املتوفى �أنثى ت�صرف لزوجها .
 - 2فـي حال ــة عــدم وجود �أرملة ت�صرف املنحة لأي مــن �أوالد املتوفــى ب�شــرط بلوغ ــه
�سن الر�شد .
 - 3فـي حالة عدم وجود �أي من الفئات املذكورة فـي البندين ( )2 ، 1ت�صرف املنحة
للوالدين �أو لأحدهما .
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املـــادة ( ) 36
ت�صرف منحة زواج �إىل االبنة التي تتقا�ضى معا�شا وفقا لأحكام هذا النظام تعادل قيمتها
( )15خم�س ع�شرة مرة من قيمة املعا�ش الذي ت�ستفيد منه  ،بحد �أق�صى (� )1000ألف ريال
عماين  ،ويوقف �صرف املعا�ش فـي �آخر ال�شهر الذي مت فيه الزواج  ،وت�صرف هذه املنحة
مرة واحدة .
املـــادة ( ) 37
يجوز للم�ؤمن عليه �ضم مدة ا�شرتاك اعتبارية ملدة ا�شرتاكه فـي هذا النظام لزيادة تلك
املدة .
وت�صدر القواعد وال�شروط واجلداول املنظمة ل�ضم املدد االعتبارية امل�شار �إليها �ضمن مدد
اال�شرتاك فـي هذا النظام بعد موافقة كل من املجل�س ووزارة املالية  ،على �أن ي�صدر بذلك
قرار من الوزير .
املـــادة ( ) 38
يجوز لأ�صحاب املعا�شات التي ت�ستحق وفقا لأحكام هذا النظام وامل�ستحقني عنهم اجلمع
بني ما ي�ستحقونه من هذه املعا�شات ودخلهم الذي يتحقق من �أي ن�شاط يزاولونه  ،وذلك
دون حد �أق�صى .
املـــادة ( ) 39
ت�ســري �أحك ــام القانون والقرارات املنفذة له على العمانيـني العاملـني حل�سابهــم اخلــا�ص
ومـن فـي حكمهــم  ،وذلك فيما مل يرد ب�ش�أنه نــ�ص خــا�ص فـي هذا النظام  ،ومبـا ال يتعار�ض
مع �أحكامه .
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جدول الدخول ال�شهرية
التي ت�ؤدى اال�شرتاكات على �أ�سا�سها
ون�سبـة اال�شرتاكـات وامل�ساهمـات ال�شهريـة
دخل اال�شرتاك ال�شهري ن�سبة اال�شرتاك ن�سبة امل�ساهمة
بالريال العماين ال�شهري للم�ؤمن عليه ال�شهرية للحكومة

املجموع ()%

� 225إىل �أقل من 250

% 6.5

% 13.5

% 20

� 250إىل �أقل من 400

% 8.5

% 11.5

% 20

� 400إىل �أقل من 600

% 11

%9

% 20

� 600إىل �أقل من 800

% 12

%8

% 20

� 800إىل �أقل من 1000

% 13

%7

% 20

� 1000إىل �أقل من 1200

% 14

%6

% 20

� 1200إىل �أقل من 1500

% 15

%5

% 20

� 1500إىل 3000

% 16

%4

% 20

-631-

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/45
ب�إن�شـاء مديريتـني عامتـني بـوزارة القـوى العاملـة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 75/26
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/114باعتماد التق�سيم الإداري لل�سلطنة وتنظيم عمل
املحافظني ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش ـ�أ مديريتــان عامتــان بــوزارة القــوى العاملــة  ،الأولــى  :املديرية العامــة للقوى العاملة
مبحافظــة جنــوب الباطنــة  ،والثانيــة  :املديرية العامــة للقــوى العاملــة مبحافظــة �شمال
							
ال�شرقية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  19 :من ذي القعدة �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  25 :من �سبتمبـــــر �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سـوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1028
ال�صادرة فـي 2013/9/29م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/46
بــرد اجلن�سيــة العمانيــة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 83/3
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمة املرفقة  ،اعتبارا من التاريخ
املبني قرين ا�سمه .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  19 :من ذي القعدة �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  25 :من �سبتمبـــــر �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سـوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1028
ال�صادرة فـي 2013/9/29م
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قائمة ب�أ�سماء من ردت �إليهم اجلن�سية العمانية
م

اال�ســــــــــــــــــــــــــــــم

تاريـــخ املوافقـــــة

1

فاطمـ ـ ــة بنت �سالـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ــي احلب�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2011/10/13م

2

فاطم ـ ــة بن ـ ــت �سال ـ ــم بـ ـ ـ ــن عقي ـ ـ ـ ــل باعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

2012/5/27م

3

�أمينة بنت عبـدالعزيز بن عبدالرحمن القا�ضي

2012/5/27م

4

عدنان بن عبـدالعزيز بن عبدالرحمن القا�ضـي

2012/5/27م

5

�أحمـد بن عبـدالعزيز بن عبدالرحمن القا�ض ــي

2012/5/27م

6

زينب بنت عبـدالعزيز بن عبدالرحمن القا�ضــي

2012/5/27م

7

ه�شام بن عبـدالعزيز بن عبدالرحمن القا�ض ـ ــي

2012/5/27م

8

خديجـ ـ ــة بن ـ ــت عبدالل ـ ــه ب ـ ــن عزيــز امل�سروريـ ـ ـ ــة

2012/6/3م

9

فاطمة بنت يون�س بن علي بن جعفر البلو�شيـ ـ ـ ــة

2013/1/1م

10

حمم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن كه ـ ـ ـ ــالن ب ـ ـ ـ ــن �سالـ ـ ـ ــم الربوانـ ـ ـ ــي

2013/1/1م

11

علـ ـ ــي ب ـ ـ ــن �سعي ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن �صالـ ـ ـ ــح ال�ساع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي

2013/1/1م

12

دليلـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ــت �سهي ـ ـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ ــن علـ ـ ـ ـ ــي الكندي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2013/1/1م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/47
بتعديل بع�ض �أحكام قانون تنظيم
وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانــون تنظيم وتخ�صي ــ�ص قط ــاع الكهربــاء واملي ــاه املرتبط ــة به ال�ص ــادر باملر�ســوم
ال�سلطاين رقم ، 2004/78
وعلى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2007/92ب�إن�ش ــاء هيئ ــة عامـ ــة للكهربـ ــاء وامليـ ــاه وتعيي ــن
رئي�س لها ،
وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/58
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/32ب�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :من ذي القعدة �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  1 :من �أكتوبــــــــر �سنة 2013م
ن�شــر هـذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1029
ال�صادرة فـي 2013/10/6م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

تعديالت بع�ض �أحكام قانون تنظيم
وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
�أوال � :أ -ي�ستبدل بن�ص تعريفـي " �سعة �إنتاجية " و" من�ش�أة �إنتاجية " الواردين فـي املادة
( )1من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه ،
التعريفان الآتيان :
 �سعة �إنتاجية :�سعة توليد الكهرباء � ،أو �سعة توليد الكهرباء و�سعة حتلية املياه املرتبطة بها
�أو القائمة معها فـي املوقع نف�سه � ،أو �سعة حتلية املياه من من�ش�أة حتلية ذات
طبيعة خا�صة  ،وذلك ح�سبما يقت�ضي �سياق الن�ص .
 من�ش�أة �إنتاجية :تركيبـات ت�ستخـدم لتوليـد الكهربــاء � ،أو لتوليـد الكهرباء املرتبطة بتحلي ــة امليــاه ،
�أو لتوليــد الكهربــاء القائمــة مع حتلية املياه فـي املوقع نف�س ــه � ،أو حتلي ــة املياه
م ــن من�شـ ـ�أة حتلي ــة ذات طبيعـ ــة خا�ص ــة  ،وكـ ـ ــل ما يت�صـ ــل بتــلك الرتكيب ـ ــات
من خطوط كهربائية �أو مائية .
ب  -ي�ستبدل بن�صو�ص املــواد ( )74البنديــن (ب  ،د)  )76( ،البند (ب) )89( ، )78( ،
الفقــرة الأوىل  ،من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة
به امل�شار �إليه  ،الن�صو�ص الآتية :
املـــادة ( ) 74
ب � -ضمـ ــان �إنتـ ــاج ميـ ــاه التحليــة وفقا للح ــد الأق�صــى الذي يتف ــق مع ال�شــراء
االقت�ص ــادي من ال�سعـ ــة الإنتاجية والناتـج من مياه التحلي ــة والكهربـ ــاء
فـي ح ـ ــال ما �إذا كان ــت من�شـ ـ�آت التحلي ــة مرتبط ــة مبن�ش�آت توليــد الكهربـ ــاء
�أو قائمة معها فـي املوقع نف�سه  ،و�ضمان تلبية كل الطلبات املعقولة على
مياه التحلية كما حتددها الهيئة العامة للكهرباء واملياه فـي حال ما �إذا
كانت مياه التحلية منتجة بوا�سطة من�ش�آت حتلية ذات طبيعة خا�صة .
د  -تدبري احل�صول على اخلدمات امل�ساعدة متى وكيفما يكن مطلوبا بالتن�سيق
مع ال�شركة العمانية لنقــل الكهربــاء � ،أو بالكيفـيــة التي حتددها الهيئــة
العامـة للكهربــاء وامليــاه مبا يتفق و�أمن وا�ستقرار �أنظمة املياه اخلا�صة بها ،
وذلك بح�سب الأحوال .
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املـــادة ( ) 76
ب � -إذا كانت ال�سعة الإنتاجية �أو الناجت ي�ستخدم لأغرا�ض مبا�شرة املرخ�ص لهم
بالتوليد �أو بالتوليد مع التحلية �أو بالتحلية من من�ش�آت حتلية ذات طبيعة
خا�صة لأن�شطتهم اخلا�ضعة للتنظيم .
املـــادة ( ) 78
�إذا قدرت الهيئة العامة للكهرباء واملياه �أن ثمة حاجة �إىل �سعة جديدة من مياه
التحلية  ،وجـب عليها �إخطار ال�شركـة العمانيــة ل�ش ــراء الطاق ــة وامليــاه بذلك ،
وعلى هذه ال�شرك ــة �أن تقرر مدى احلاجة لأن تكون تلك ال�سعة مرتبطة ب�سعة
توليد كهرباء �أو قائمة معها فـي املوقع نف�سه .
ف�إذا قررت ال�شركة امل�شار �إليها �أن هناك ثمة حاجة لأن تكون ال�سعة اجلديدة
من مياه التحلـي ــة مرتبط ــة ب�سع ــة توليــد الكهربــاء �أو قائمــة معها فـي املوقــع
نف�ســه  ،ووافقــت وزارة املالية على ذلك  ،التزمت ال�شركة بتدبري ال�سعة اجلديدة
وناجتها وفقا للمادة ( )79من هذا القانون .
�أما �إذا قررت تلك ال�شركة عدم احلاجة لأن تكون ال�سعة اجلديدة من مياه
التحلية مرتبطة ب�سعة توليد الكهرباء �أو قائمة معها فـي املوقع نف�سه فعلى
الهيئة العامة للكهرباء واملياه �أن تق ــرر ما �إذا كانــت هــي التــي �ستتولــى تدبي ــر
ومتويـ ــل وت�شغيـل هذه ال�سعة � ،أو �أن �شركــة مملوك ـ ــة بالكام ــل للحكوم ــة هي
التي �ستت ــوىل القيــام بذلك بعــد موافقـ ــة وزارة املالي ــة � ،أو �أن يكون تدبريها
مع ناجتها من من�ش�أة حتلية ذات طبيعة خا�صة  ،وذلك وفقا لأحكام املادة ()79
من هذا القانون .
وال يجوز لل�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه االمتناع �أو التقاع�س عن �إجراء
املناف�س ــة وفقا لأحك ــام املـ ــادة ( )79من هذا القان ــون لتدبري ال�سعة اجلديدة
من الكهرباء �أو مياه التحلية �أو لكليهما  ،بحجة عدم �إخطارها من قبل الهيئة
العامة للكهرباء واملياه  ،وذلك وفقا لأحكام هذه املادة .
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املـــادة ( ) 89
مع ع ــدم الإخـ ــالل مبا ورد فـي �أي قانــون �آخ ــر  ،يك ــون للمرخ ــ�ص له بالتوليـ ــد
�أو بالتوليــد م ــع التحلي ـ ــة �أو بالتحليــة  ،من احلق ــوق  ،وعلي ــه مــن الواجب ــات ،
وله مــن ال�صالحي ـ ــات  ،مــا يـ�أتـ ــي :
ثانيــا  -1 :ي�ضاف �إىل املادة ( )1من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه
املرتبطة به امل�شار �إليه  ،تعريفان جديدان على النحو الآتي :
 من�ش�أة حتلية ذات طبيعة خا�صة :من�ش�أة حتلية مياه غري مرتبطة مبن�ش�أة توليد كهرباء �أو غري قائمة معها
فـي املوقع نف�سه  ،ي�صدر مبعايري حتديدها قرار من رئي�س الهيئة العامة
للكهرباء واملياه .
 رخ�صة حتلية ذات طبيعة خا�صة :ت�صريح مببا�شرة ن�شاط حتلية مياه من خالل من�ش�أة حتلية ذات طبيعة
خا�صة .
 -2ت�ضاف بنود جديدة �إىل املواد ( ، )112( ، )89( ، )76( ، )3من قانون تنظيم
وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه  ،على النحو الآتي :
املـــادة ( ) 3
ز  -حتلية مياه بوا�سطة من�ش�أة حتلية مياه ذات طبيعة خا�صة .
املـــادة ( ) 76
هـ � -إذا كانت ال�سعة الإنتاجية م�صدرها من�ش�أة حتلية ذات طبيعة خا�صة ،
وي�ستخدمها م�شغـل تلك املن�شـ ـ�أة للتزوي ــد الذات ــي �أو لتزوي ــد موظفـيـه
�أو ملبا�شرة �أن�شطته .
املـــادة ( ) 89
هـ � -إخ�ضاع من�ش�أته الإنتاجية للإجراءات اخلا�صة ب�إ�صدار التعليمات له
فـيما يتعلق ببدء وانتهاء ت�شغيل من�ش�آته الإنتاجية ملتطلبات املرخ�ص له
بت�شغيل �شبكة املياه التي تكون من�ش�آته الإنتاجية مو�صولة بها .
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املـــادة ( ) 112
( )2مكررا  :رخ�صة التحلية ال�شروط الآتية :
أ�  -النـ�ص علــى �أن تك ــون ال�صالحي ــات املمنوح ــة مبوجــب الرخ�ص ــة
مق�صــورة على من�شـ ـ�آت �إنتاجي ــة حمــددة و� /أو �سعة �إنتاجي ــة
حمددة .
ب  -النـ ــ�ص على ج ــواز فـر�ض قي ــود على ن�سبــة احل�ص ــة من ال�ســوق
الإجمايل لتحلية املياه �سواء بالن�سبة للمرخ�ص له �أو ال�شركات
الفرعية التابعة له �أو م�شاريعــه التجاريـة ذات ال�صلة .
 - 3ت�ضاف مواد جديدة ب�أرقام ( 135مكررا)  135( ،مكررا  135( ، )1مكررا ، )2
�إىل قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه ،
على النحو الآتي :
املـــادة (  135مكـــررا )
ي�ص ــدر مبعايي ــر حتديـ ــد من�ش�آت حتلية املياه ذات الطبيع ــة اخلا�ص ــة ق ــرار
من رئي�س الهيئة العامة للكهرباء واملياه .
املـــادة (  135مكـــررا ) 1
على رئي�س الهيئة العامة للكهرباء واملياه �إ�صدار قرار بتحديد من�ش�آت حتلية
املياه القائمة  ،والتي تنطبق عليها املعايري امل�شار �إليها فـي املادة ( 135مكررا)
من هذا القانون و�إخطارها بهذا القرار كتابة .
وعلى من�ش ـ�آت التحلية غري املرتبطة مبن�ش ـ�آت تولي ــد الكهربــاء �أو غيــر
القائمــة معها فـي املوقع نف�سه والتي يتم �إخطارها بقرار رئي�س الهيئة
العامة للكهرباء واملياه بانطباق معايري حتديد من�ش�آت التحلية ذات الطبيعة
اخلا�ص ــة عليها توفـيـ ــق �أو�ضاعهـ ــا وفقا لأحك ــام هذا القان ــون خـ ــالل �سن ــة
من تاريخ �إخطارها بالقرار .
املـــادة (  135مكـــررا ) 2
ت�سري فـي �ش�أن املياه املنتجة من من�ش�آت التحليــة ذات الطبيع ــة اخلا�صــة
كافــة الأحكــام ذات ال�صلة باملياه املرتبطة املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
ثالثــا  :يحذف البند(هـ) من املادة ( ، )79واملادة ( ، )144من قانون تنظيم وتخ�صي�ص
قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/48
بتعييــن قا�ض باملحكمــة العليــا
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 99/90
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
					
يعني ف ـ�ؤاد حممد ح�سن عبدالرحيم قا�ضيا باملحكمة العليا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  25 :من ذي القعدة �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  1 :من �أكتوبــــــــر �سنة 2013م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1029
ال�صادرة فـي 2013/10/6م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/49
بتعيــني رئي�س لبلديـة م�سقـط
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 92/8
وعلى القان ــون اخلـ ــا�ص بنظـ ــام املوظف ــني بديـ ــوان الب ــالط ال�سلطان ـ ــي ال�صـ ــادر باملر�س ـ ــوم
ال�سلطاين رقم ، 97/97
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني املهن ــد�س حم�ســن بن حمم ــد بن عل ــي ال�شيــخ رئي�س ــا لبلدي ــة م�سقــط ب ــذات مرتبت ـ ــه
وخم�ص�صاتة املالية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  27 :من ذي القعدة �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  3 :من �أكتوبـــــــــر �سنة 2013م
ن�شــر هـذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1029
ال�صادرة فـي 2013/10/6م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/50
بتعيني م�ست�شار بالأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/30ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للتخطيط و�إ�صدار نظامه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعـني املهند�س �سلطان بن حمدون بن �سيف احلارثـي م�ست�شــارا بالأمانة العامـة للمجلـ�س
الأعلى للتخطيط بذات درجته وخم�ص�صاته املالية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  27 :من ذي القعدة �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  3 :من �أكتوبـــــــــر �سنة 2013م

ن�شــر هـذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1029
ال�صادرة فـي 2013/10/6م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/51
ب�إجازة تنازل �شركة �أاليد برتوليوم اك�سبلوري�شن �أي �أن �سي
عن  %75من حقوقهـا والتزاماتهـا فــي االتفاقيـة النفطيـة املوقعـة
بتاريخ �10أغ�سط�س 2011م للمنطقة رقم (� )36إىل �شركة دي ان او عمان �أ ا�س
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2011/8
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/87ب�إجازة االتفاقية النفطية بني حكومة ال�سلطنة
و�شركة �أاليد برتوليوم اك�سبلوري�شن �أي �أن �سي للمنطقة رقم ( ، ) 36
وعلــى جمموع ــة الوثائـ ــق الت ــي قام ــت مبوجبه ــا �شركـ ــة �أاليـ ــد برتولي ـ ــوم اك�سبلوري�ش ــن
�أي �أن �سي بالتنازل عن  %75من حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ
� 10أغ�سط�س 2011م للمنطقة رقم (� )36إىل �شركة دي ان او عمان �أ ا�س القابلة لذلك التنازل ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إج ــازة تن ــازل �شركـ ــة �أالي ــد برتولي ــوم اك�سبلوري�ش ــن �أي �أن �ســي عــن  %75مــن حقوقهــا
والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاريـخ � 10أغ�سطــ�س 2011م للمنطقـة رق ــم ()36
							
�إىل �شركة دي ان او عمان أ� ا�س .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  3 :من ذي احلجة �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  8 :من �أكتوبـــــــــر �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1030
ال�صادرة فـي 2013/10/13م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/52
بتقريـر �صفـة املنفعـة العامـة
مل�شـروع بنـاء وحـدات �سكنيـة بواليـة لـوى
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعتبـر م�شروع بناء وحــدات �سكنية بوالية ل ــوى  -املحــدد فـي املذكرة والر�ســم التخطيطــي
الإجمايل املرفقني  -من م�شروعات املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجهــات املخت�صــة اال�ستيــالء بطريق التنفيــذ املبا�شــر على العق ــارات والأرا�ض ــي الالزمـ ــة
للم�شروع املذكــور وما عليها من من�ش�آت طبقا لأحكــام قانـون نزع امللكية للمنفعــة العامــة
امل�شار �إليه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :من ذي احلجة �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  22 :من �أكتوبـــــــــر �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1031
ال�صادرة فـي 2013/10/27م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مذكـــــرة
بتقرير �صفة املنفعة العامة
مل�شروع بنـاء وحـدات �سكنيـة بواليـة لــوى
يعترب م�شــروع بن ــاء وحــدات �سكنية بواليــة لــوى املحــدد باخلريطــة املرفقــة مــن امل�شاري ــع
احليوية الهامة  ،حيث ي�سهم هذا امل�شروع فـي حتقيق الأهداف الآتية :
 ا�ستحداث خمطط �سكني بديل لنقل املنازل املجاورة مليناء �صحار ال�صناعي . بناء الوحدات ال�سكنية البديلة . تو�صيل كافة خدمات البنية الأ�سا�سية الالزمة للمخطط لإن�شاء مدينة �سكنيةحديثة مبا فـي ذلك الطرق والكهرباء واملياه واالت�صاالت وكل متطلبات احلياة
الع�صري ــة من م ــدار�س و�أ�س ــواق ومراكــز �صحيــة وم�ساجــد وجمالـ�س عامـة و�صــرف
�صحي .
 تنفيــذ احلماي ــات الالزم ــة للمخط ــط ال�سكني مبا ي�ضمن الت�صريف الآمــن ملي ــاهالأودية .
وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
ف�إن الأمر يتطلب ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا امل�شروع .
وزيـــــــر الإ�سكــــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/53
بخ�ضوع العاملني فـي اللجنة الأوملبية العمانية
واحتادات اللعبات الريا�ضية لأحكام قانون معا�شات
ومكافــ�آت مــا بعــد اخلدمـة ملوظفـي احلكومـــة العمانيــــني
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانـون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ، 86/26
وعلى قانون الت�أمينات االجتماعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/72
وعلــى قانــون الهيئــات اخلا�صــة العاملة فـي املجــال الريا�ضـي ال�صـادر باملر�ســوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2007/81
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ت�سري على �شاغلي الوظائف الدائمة من العمانيني العاملني فـي اللجنة الأوملبية العمانية
واحتــادات اللعبــات الريا�ضي ــة �أحك ــام قان ــون معا�شــات ومكافـ ـ�آت م ــا بعــد اخلدم ــة ملوظف ــي
احلكومة العمانيني .
وتلتزم الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية بتحويل ح�صيلة اال�شرتاكات عن مدة خدمتهم
ال�سابقة �إىل �صندوق معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي احلكومة العمانيني .
وي�سري حكم الفقرة الأوىل من هذه املادة على كل من بلغ �سن ال�ستني وال زال على ر�أ�س
عمله فـي تاريخ العمل ب�أحكام هذا املر�سوم .
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املــادة الثانيــــة
تقوم وزارة املالية ب�سداد التكلفة املالية املرتتبة على تطبيق �أحكام هذا املر�سوم �إىل �صندوق
معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي احلكومة العمانيني .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  17 :من ذي احلجة �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  22 :من �أكتوبــــــــر �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1031
ال�صادرة فـي 2013/10/27م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/54
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام قانـون الأوقـاف
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى قانون الأوقاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/65
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون الأوقاف امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة �أو ما يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  17 :من ذي احلجة �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  22 :من �أكتوبــــــــر �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1031
ال�صادرة فـي 2013/10/27م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

تعديالت على بع�ض �أحكام قانون الأوقاف
�أوال  :ي�ستب ــدل بن�ص ــو�ص املـ ــواد (  ) 36 ، 34 ، 26 ، 3مــن قان ــون الأوق ــاف امل�ش ــار �إليـ ــه
الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 3
يثبت الوقف لدى الكاتب بالعدل �أو وزارة الإ�سكان .
املــادة ( ) 26
وقف امل�سجد ال يكون �إال م�ؤبدا  ,وال يجوز الرجوع فيه �أو التغيري فـي �شروطه وم�صارفه .
ويعترب وقفا كل ما تخ�ص�صه الدولة من �أرا�ض لبناء م�ساجد �أو مدار�س حتفيظ القر�آن
الكرمي  ،وت�سري فـي �ش�أنه �أحكام الوقف املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،ويحق للوزارة
ا�ستقطــاع أ�جــزاء من هــذه الأرا�ضي لال�ستثمــار للإنفاق عليها و�صيانتها  ،عل ــى �أال ي ؤ�ث ــر
هذا اال�ستقطاع على الغر�ض الأ�سا�سي الذي خ�ص�صت له الأر�ض  ،و�أن يتم ذلك بالتن�سيق
مــع وزارة الإ�سك ــان  ،وحت ــدد الالئحــة التنفيذيــة �إجــراءات وقواعــد قيــد الأمــوال العائ ــدة
من اال�ستثمار و�أوجه �صرفها على �أن تبقى تلك الأرا�ضي فـي ملكية الدولة .
املــادة ( ) 34
مع عدم الإخالل ب�شروط الوقف تتوىل الوزارة �إدارة وا�ستثمار الأوقاف امل�شمولة بوكالة
الوزير نيابة عنه بكافة �أوجه اال�ستثمار مبا فـي ذلك الإيجار  ،ومبا يحقق م�صلحة الوقف .
املــادة ( ) 36
مع عدم الإخالل ب�شروط الوقف للوزير �أن ي�أذن للغري بتعمري �أر�ض الوقف امل�شمولة
بوكالته بغر�ض ا�ستثمارها للمدة التي تقدرها الوزارة مبا ال يتجاوز ( )25خم�سا وع�شرين
�سنة  ،ومبا يتنا�سب مع حجم وطبيعة امل�شروع وم�صلحة الوقف  ،وبعد انتهاء مدة اال�ستثمار
ت�ؤول الأر�ض وما عليها من بناء �أو غرا�س �أو من�ش�آت ثابتة �إىل الوقف  ،وذلك وفقا لل�ضوابط
وال�شروط التي حتددها الالئحة التنفيذية .
-650-

ثانيا  :ي�ضاف �إىل قانون الأوقاف امل�شار �إليه ف�صالن جديدان على النحو الآتي :
الف�صل التا�سع
امل�ؤ�س�ســات الوقفيــــة
املــادة ( ) 38
يجــوز �إدارة وا�ستثمــار الأمــوال املوقوفة عن طريق م�ؤ�س�ســة وقفيــة بعـد موافقــة الــوزارة
والتن�سيق مع اجلهات املخت�صة  ،ويجوز للواقف طلب �إن�شاء م�ؤ�س�سات وقفية �أو فروع لها
داخل ال�سلطنة �أو خارجها وفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية .
املــادة ( ) 39
تعد امل�ؤ�س�س ــة الوقفي ــة م ــن الأ�شخ ــا�ص االعتباري ــة ذات النف ــع العــام  ،وتكــون م�س�ؤولــة عن
�إدارة وا�ستثمار واملحافظة على الوقف �سواء �أكان منقوال �أم عقارا �أم �أمواال نقدية .
املــادة ( ) 40
يت ــم �شه ــر امل�ؤ�س�ســة الوقفي ــة بقي ــد نظامهــا الأ�سا�ســي فـي ال�سجــل املع ــد ل ــهذا الغ ــر�ض
بالوزارة  ،وين�شر ملخ�ص النظام ورقم القيد باجلريدة الر�سمية  ،وتكت�سب امل�ؤ�س�سة الوقفية
ال�شخ�صية املعنوية اعتبارا من تاريخ الن�شر  ،وتخ�ضع لإ�شراف ورقابة الوزارة  ،وت�سري
عليها �أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية  ،وتعد امل�ؤ�س�سة الوقفية النظام الأ�سا�سي لها
وفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية .
املــادة ( ) 41
تعـ ــد امل�ؤ�س�س ـ ــة الوقفي ــة وكي ـ ــال عـ ــن الوزير ال ــذي ل ـ ــه ح ــق الوكالــة العامــة علــى جمي ــع
الأوقاف  ،وله احلق فـي عزل �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �إحالتهم �إىل اجلهات الق�ضائية عند
ثبوت ارتكابهم خمالفات مالية �أو �إدارية �أو جرائم جزائية .
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املــادة ( ) 42
تتوىل امل�ؤ�س�سة الوقفية �إدارة و�صيانة وا�ستثمار الأموال املوقوفة طبقا لل�ضوابط الواردة
فـي الالئحة التنفيذية .
املــادة ( ) 43
يتوىل الوزير تعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة الوقفية على �أن يكون من بينهم الوكالء
املر�شحون من قبل الواقف ومن ميثل الوزارة طبقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة
التنفيذية .
املــادة ( ) 44
تعد الأمـوال املوقوف ــة وعائــد ا�ستثمارهــا م ــن الأمــوال العامــة ف ــي تطبي ـ ــق �أحكـ ــام قان ــون
اجلزاء العماين .
املــادة ( ) 45
على امل�ؤ�س�سة الوقفية االحتفاظ فـي مقرها الرئي�سي بال�سجالت والدفاتر الآتية :
أ� � -سجالت لقيد جميع الأموال املوقوفة �سواء �أكانت عقارية �أم منقولة �أم نقدية .
ب  -حما�ضر جل�سات جمل�س الإدارة .
ج  -دفاتر ح�سابات الإيرادات وامل�صروفات والتربعات م�ؤيدة بامل�ستندات املعتمدة .
د � -سجالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة والعاملني بامل�ؤ�س�سة .
هـ � -أي �سجالت �أخرى ترى الوزارة وجوب االحتفاظ بها .
ويجــب ذكــر ا�ســم امل�ؤ�س�ســة الوقفيــة وعنوانهــا ورقــم قيدهــا فـي جميــع دفاترهــا و�سجالتهــا
ومطبوعاتها .
املــادة ( ) 46
تخ�ضع امل�ؤ�س�سة الوقفية لرقابة الوزارة والتي ت�شمل فح�ص �أعمالها والتحقق من مطابقتها
لنظامها الأ�سا�سي و�أحكام القانون  ،ويتوىل الرقابة مفت�شون يعينهم الوزير لهذا الغر�ض ،
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يكون لهم حق دخول مقر امل�ؤ�س�سة واالطالع على �سجالتها ودفاترها ووثائقها  ،ويتمتعون
ب�صفة ال�ضبطيـة الق�ضائيــة مبوجب قرار ي�صــدره وزيــر العــدل بنـاء علـى طلــب الوزيـر ،
ل�ضبـط ما يقـع من خمالفات لأحكــام هـذا القانـون واللوائح ال�صادرة تنفيذا لــه  ،وحتريـر
املحا�ضر الالزمة واتخاذ الإجراءات املقررة قانونا .
املــادة ( ) 47
على امل�ؤ�س�سة الوقفية �أن تتقدم للوزارة بح�ساب ختامي وميزانية عمومية وتقرير معتمد
بنتيجة �أعمالها ال�سنوية من مراقب ح�سابات يتم تعيينه عن طريق الوزارة  ،وتلتزم امل�ؤ�س�سة
ب�أتعابه .
املــادة ( ) 48
تعفى امل�ؤ�س�سات الوقفية والأموال املوقوفة وعائد ا�ستثمارها من ال�ضرائب والر�سوم .
املــادة ( ) 49
للوزير �أن يقرر دمج امل�ؤ�س�سات الوقفية ب�شرط متاثل ن�شاط كل منها  ،وفـي حدود ال�ضوابط
التي حتددها الالئحة التنفيذية .
املــادة ( ) 50
يجوز للم�ؤ�س�سة الوقفية الإعالن عن �أوجه ن�شاطها فـي و�سائل الإعالم املختلفة .
املــادة ( ) 51
يحظر على امل�ؤ�س�سة الوقفيــة اال�شتغ ــال بال�سيا�ســة �أو التدخــل فـي الأمور الدينية  ،وعليها
�أن تن�أى عن التكتالت القبلية الفئوية  ،وال يجوز لها ممار�سة ن�شاط غري وارد فـي نظامها
الأ�سا�سي �أو فتح فروع �أخرى لها �أو نقلها �إىل مكان �آخر �أو دجمها فـي م�ؤ�س�سة وقفية
�أخرى � ،أو الدخول فـي م�ضاربات مالية �أو احل�صول على �أموال من جهة �أجنبية � ،أو �إر�سال
�أموال لأي جهة � ،إال بعد موافقة الوزارة واجلهات املخت�صة .
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الف�صل العا�شر
العقوبـــات
املــادة ( ) 52
ال يجوز متلك الأوقاف بو�ضع اليد �أو ك�سب �أي حق عيني عليها بالتقادم �أو الت�صرف فيها ،
ويعاقــب كــل مــن يخالف ذلك �أو يتعــدى عل ــى املمتلكــات الوقفي ــة بال�سج ــن مـدة ال تتجــاوز
�سنة  ،وبغرامة ال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
وفـي جميع الأحوال يتعني على الوزارة �إزالة التعدي بالطرق الإدارية .
املــادة ( ) 53
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سنة  ،وغرامة ال تزيد
على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من :
�أ  -با�شر ن�شاطا للم�ؤ�س�سة قبل �شهرها .
ب  -با�شر ن�شاطا للم�ؤ�س�سة يخالف الغر�ض الذي �أن�شئت من �أجله � ،أو �أنفق �أمواال فيما
ال يحقق هذا الغر�ض �أو �ضارب بها � ،أو �أ�سهم فـي متويل جماعات �إرهابية � ،أو ترتب
عليها غ�سل الأموال .
ج � -سمح لغري �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة اال�شرتاك فـي �إدارتها .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/55
بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 98/81
بت�أ�سيـــ�س �شركــــة م�ساهمــــة عمانيـــة مقفلــة با�ســـم
" �شركـة �صناديـق اال�ستثمـار الوطنيـة " وامللحـق املرفـق بـه
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�شركات التجارية رقم  4ل�سنة ، 1974
وعلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94 /102
وعلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98 /80
وعل ــى املر�س ــوم ال�سلطانـ ــي رق ــم  98 /81بت�أ�سي ــ�س �شركــة م�ساهم ــة عمانيــة مقفلــة با�ســم
" �شركة �صناديق اال�ستثمار الوطنية " ،
وعلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009 /28
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعدل ا�سم �شركة �صناديق اال�ستثمار الوطنية ( �ش  .م  .ع  .م ) �أينما ورد فـي املر�سوم ال�سلطاين
رقم  98 /81امل�شار �إليـه وامللحـق املرفق به � ،أو فـي غريه مـن املرا�سيـم ال�سلطانيـة �أو القوانيـن
�إىل " ال�شركة العمانية لتنمية اال�ستثمارات الوطنية ( �ش  .م  .ع  .م ) " .
املــادة الثانيــــة
جترى التعديالت املرفقة على امللحق املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  98 /81امل�شار �إليه .
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املــادة الثالثــــة
يعدل عقد ت�أ�سي�س �شركة �صناديق اال�ستثمار الوطنية ونظامها الأ�سا�سي وفقا لأحكام هذا
املر�سوم والتعديالت املرفقة .
املــادة الرابعــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والتعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة اخلام�سة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  17 :من ذي احلجة �سنة 1434هـ
املـوافــــق  22 :من �أكتوبــــــــــر �سنة 2013م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1031
ال�صادرة فـي 2013/10/27م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

تعديــالت بعــ�ض �أحكــام
امللحق املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/81
�أوال  :ت�ستبدل بن�صو�ص املواد (  1الفقرة الأوىل  )14 ، 12 ، 10 ، 9 ، 8 ، 6 ، 3 ، 2 ،من امللحق
املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 98/81الن�صو�ص الآتية :
املــادة (  ) 1الفقرة الأوىل
يتمثـل غر�ض ال�شركـة فـي �إن�شاء و�إدارة �صناديـق اال�ستثمـار  ،واال�ستثمـار فــي امل�شروعـات
الرئي�سية فـي قطاعات ال�صناعة وال�سياحة واخلدمات والتطوير العقاري  ،وذلك وفقا
للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا امللحق .
املــادة ( ) 2
يحــدد ر�أ�س مــال ال�شرك ـ ــة مببل ــغ (  ) 50.000.000خم�س ــني مليـ ــون ريـ ــال عمان ــي مق�سـ ــم
�إىل خم�سني مليون �سهم ا�سمي قيمة ال�سهم ريال عماين واحد  .ويتم االكتتاب فـي ر�أ�س
مال ال�شركة من قبل اجلهات الآتية :
� - 1صنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوق االحتياطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام للدول ـ ـ ـ ــة
 - 2الهيئـ ـ ـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ـ ـ ــة للت�أمين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات االجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
� - 3صن ـ ـ ـ ـ ــدوق تقاع ـ ـ ــد موظف ـ ـ ـ ــي اخلدم ـ ـ ـ ــة املدنيـ ـ ــة
� - 4صندوق تقاعد موظفـي ديوان البالط ال�سلطاين
� - 5صنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوق تقاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وزارة الدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
� - 6صنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوق تقاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املكتـ ـ ـ ـ ــب ال�سلطانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
� - 7صن ــدوق تقاع ـ ـ ـ ـ ـ ــد �شرطـ ـ ـ ـ ــة عمـ ـ ـ ــان ال�سلطانيـ ـ ــة
� - 8صن ــدوق تقاعـ ـ ـ ـ ـ ــد احلـ ــر�س ال�سلطان ـ ــي العمانـ ــي
� - 9صن ـ ـ ـ ـ ــدوق تقاعـ ـ ـ ــد جه ـ ـ ـ ـ ـ ــاز الأمـ ـ ـ ـ ــن الداخلـ ـ ـ ـ ــي
� - 10صن ـ ـ ـ ـ ـ ــدوق تقاع ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ــوة ال�سلطـ ـ ـ ــان اخلا�ص ـ ـ ـ ــة
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بن�سبة % 25
بن�سبة % 18.4
بن�سبة % 16.5
بن�سبة % 7.5
بن�سبة % 15.8
بن�سبة % 1.3
بن�سبة % 5
بن�سبة % 7.9
بن�سبة % 1.3
بن�سبة % 1.3

ويك ــون الت�صــرف فـي �أ�سهـ ــم �أي من اجلهــات املذك ــورة جله ــة م�ساهمــة �أخــرى �أو لغريهـ ــا
من الأ�شخا�ص املعنوية وفقا للقواعد التي يحددها النظام الأ�سا�سي لل�شركة .
ويجـوز لل�شركــة تعديــل ر�أ�س مالها وفقا للقواعد املن�صو�ص عليهــا فـي قان ــون ال�شركــات
التجارية امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 3
مــدة ال�شركـ ــة غيـ ـ ــر حم ـ ــددة .
املــادة ( ) 6
يتولـى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة يحدد النظام الأ�سا�سي عدد �أع�ضائه وت�شكيله و�صالحياته .
املــادة ( ) 8
ت�صدر �صناديــق اال�ستثمار  -التي تن�شئها ال�شركة  -وحــدات ا�ستثمارية بقيمة ا�سمية ،
يتـم ا�ستغــالل ح�صيلتها فـي اال�ستثمار فـي جمال الأوراق املالية وغريه من املجاالت التي
يحددها جمل�س �إدارة ال�شركة  ,مع التقيد  -عنـد اال�ستثمار  -بال�ضوابط التي يحددها
املجل�س بالتن�سيق مع الهيئة العامة ل�سوق املال .
املــادة ( ) 9
ا�ستثناء من �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  80/1ب�إن�شاء �صندوق االحتياطي العام للدولة
واملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/31ب�ش�أن القواعد املنظمة ال�ستثمار �أموال كل من الهيئة
العامة للت�أمينات االجتماعية و�صناديق التقاعد  ،مل�ؤ�س�سي ال�شركة اال�ستثمار فـي ال�صناديق
التــي تن�شئهــا فـي حدود مبل ــغ (  )100.000.000مائــة مليــون ريــال عمانــي وفق ــا للن�ســب
التي يحددها جمل�س الإدارة لكل منهم  .ويجوز بقرار من املجل�س تعديل هذا املبلغ .
وي�سمح للم�ؤ�س�سات املالية الدولية والإقليمية واملحلية باال�ستثمار فـي ال�صناديق امل�شار
�إليها خالل املدة التي حتدد فـي الوثيقة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )7من هذا امللحق .
وال ت�سري فـي �ش�أن ا�ستثمارات غري العمانيني فـي ال�صناديق �أحكام قانون ا�ستثمار ر�أ�س
املال الأجنبي امل�شار �إليه .
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املــادة ( ) 10
ملجلــ�س �إدارة ال�شركـ ــة �أن يقـ ــرر تـ ــداول الوحـ ــدات اال�ستثماريـ ــة التـ ــي ت�صدرهـ ــا ال�صنادي ــق
 التي تن�شئها  -فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية  ،وفقا للقواعد التي يحددها بالتن�سيقمع الهيئة العامة ل�سوق املال .
املــادة ( ) 12
يعفى الدخل الذي حتققه �صناديق اال�ستثمار  -التي تن�شئها ال�شركة  -من �ضريبة الدخل
بالتطبيق لأحكام قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 14
ي�صدر جمل�س �إدارة ال�شركة القواعد التف�صيلية املنظمة ملبا�شرة ن�شاطها  ،وعلى الأخ�ص
ما ي�أتي :
 �صناديــق اال�ستثمــار التي تن�شئهــا ال�شرك ــة  ،مبا فـي ذلك قواع ــد �إ�ص ــدار الوحـ ــداتاال�ستثمارية .
	�إدارة ال�صناديق �سواء التي تن�شئها ال�شركة �أو غريها . اال�ستثمار فـي ر�ؤو�س �أموال امل�شروعـات الرئي�سية فـي القطاعات املن�ص ــو�ص عليهافـي املادة ( )1من هذا امللحق .
ثانيا  :ت�ستبــدل عب ــارة "�إن�شاء ال�شركـ ــة ل�صناديـ ــق " بعبــارة " �إن�شــاء �صن ــدوق" الـ ــواردة
فـي �صدر املــادة ( )7من امللحق املرفق باملر�سوم ال�سلطانـي رقـ ــم  ، 98/81وكلمـ ــة
" املجــاالت " بعبـ ــارة " القطاع ـ ــات االقت�صاديـ ــة " الـواردة فـي البنـد ( )3مـن املــادة
ذاتهــا  ،كما ت�ستب ــدل عبــارة" �صنــدوق تن�شئــه ال�شركة " بكلمة " �صندوق " الواردة
فـي الفقرة الأوىل من كل من املادتني (  ) 13 ، 11من امللحق ذاته .
ثالثا  :ت�ضاف �إىل امللحق املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  98/81مادة جديدة ن�صها الآتي :
املــادة (  ) 7مكـــررا
تتمتع �صناديق اال�ستثمار التي تن�شئها ال�شركة ب�شخ�صية اعتبارية  ،ويتم قيدها لـدى
الهيئة العامة ل�سوق املال وفقا للقواعد التي ي�صدرها جمل�س �إدارة ال�شركة بعد التن�سيق
مع الهيئة .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/56
بالت�صديــق علـى النظــام الأ�سا�ســي
ملركز جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لإدارة حاالت الطوارئ
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قــرار املجل ــ�س ال ــوزاري ملجلــ�س التع ــاون لدول اخلليج العربية فـي دورته ()121
التح�ضريية للدورة ( )32للمجل�س الأعلى بتاريخ 2011/11/23م واجتماعه التكميلي
بتاريخ 2011/12/18م باملوافقة على النظام الأ�سا�سي ملركز جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية لإدارة حاالت الطوارئ ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على النظام الأ�سا�سي امل�شار �إليه وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة الت�صديق على النظام الأ�سا�سي للمركز وفقا لأحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :من ذي احلجة �سنة 1434هـ
املـوافــــق  22 :من �أكتوبــــــــــر �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1031
ال�صادرة فـي 2013/10/27م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

النظـــام الأ�سا�ســـي
ملركز جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لإدارة حاالت الطوارئ
�إن حكومات كل من :
دولة الإمارات العربية املتحدة  ،مملكة البحرين  ،اململكة العربية ال�سعودية � ،سلطنة عمان ،
دولة قطر  ،دولة الكويت ,
انطالقــا من الأه ــداف التي ن�ص عليه ــا النظ ــام الأ�سا�س ــي ملجل ــ�س التع ــاون لــدول اخللي ــج
العربية والرامية �إىل حتقيق التن�سيق والتكامل والرتابط بني الدول الأع�ضاء فـي جميع
امليادين ،
وت�شجيعا للطاقات والقدرات املتوفرة ملواكبة التقدم العلمي والتقني فـي جمال �إدارة حاالت
الطوارئ وعمال على توحيد اجلهود واخلربات فـي جمال الوقاية من �أخطار الطوارئ
التي قد تتعر�ض لها �أي من دول املجل�س  ،والت�صدي لها وتقوية دعائم التعاون ،
و�إدراكا منها ب�أهمية �إن�شاء مركز لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لإدارة حاالت
الطوارئ التي قد تتعر�ض لها �أي من دول املجل�س ،
اتفقت على �إن�شاء مركز ي�سمى " مركز جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لإدارة حاالت
الطوارئ " ويكون نظامه بال�صيغة التالية :
املـــادة ( ) 1
التعاريــــف
لأغرا�ض هذا النظام  ،يكون للعبارات وامل�صطلحات التالية املعاين املبينة قرين كل منها :
جملــ�س التعـــاون  :جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
املجلــ�س الــوزاري  :املجل�س الوزاري ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
الأمانـــة العامـــة  :الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
املركــــــــــــــــــــــــــز  :مركز جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لإدارة حاالت الطوارئ .
النظــــــــــــــــــــــــام  :النظام الأ�سا�سي للمركز .
املجلـــــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة املركز .
الرئيـــــــــــــــــــــ�س  :رئي�س املركز .
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اللجـــــــان الوطنيــــة  :الهيئـ ـ ــات �أو املجال ـ ــ�س �أو اللج ــان �أو اجله ـ ــات الوطني ــة املخت�ص ــة
ب�إدارة الطوارئ فـي الدول الأع�ضاء .
ممثلـــــــو االت�صــــــال  :ممثلني عن اللجان الوطنية من ذوي االخت�صا�ص جتري �إعارتهم
للعمل فـي املركز وتن�سيق الأعمال واالت�صال بني املركز واجلهات
التابعني لها فـي دولهم .
قاعدة بيانات املركز  :قاعدة البيانات املركزية التابعة للمركز .
املراقــــــــــــــــــــــــــــــب  :منظم ــة �أو هيئ ــة دوليــة �أو �إقليمي ــة متخ�ص�ص ــة ال تكـ ــون طرفـ ــا
فـي هذا النظام ومتنح �صفة املراقب لدى املركز .
حــــاالت الطـــــوارئ  :احلوادث التي تهدد حياة و�سالمة ال�سكان واملمتلكات العامة
واحلياة البيئية  ،وتتطلب اتخاذ الإجراءات املنا�سبة لل�سيطرة
عليها .
الكارثـــــــــــــــــــــــــــــة  :حدث طبيعي �أو من �صنع الإن�سان يهدد امل�صالح الوطنية ويخل
بالتوازن الطبيعي للحياة  ،وينتج عنه العديد من الإ�صابات
والوفيات وتدمري للبيئة واملمتلكات والبنية التحتية  ،ت�شارك
فـي مواجهته ـ ــا كاف ـ ــة �أجهـ ــزة الدول ـ ــة املختلف ـ ــة �أو مب�ساع ـ ــدات
خارجية �إقليمية ودولية .
�إدارة حاالت الطوارئ  :كافــة الأن�شطــة والإجــراءات والعمليات التي يتم اتخاذهـا لإدارة
حاالت الطوارئ فـي جميع مراحلها املختلفة .
املـــادة ( ) 2
الإن�شـــاء
ين� أش� مبقت�ضى هذا النظام مركز يعمل فـي �إطار جمل�س التعاون  ،يتمتع بال�شخ�صية
االعتبارية  ،يطلق عليه ا�سم " مركز جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لإدارة حاالت
الطوارئ " .
املـــادة ( ) 3
مقــر املركــز
 - 1يتخذ املركز من دولة الكويت  ،مقرا له .
 - 2حتدد �شروط ا�ست�ضافة دولة الكويت للمركز �ضمن اتفاق مقر .
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املـــادة ( ) 4
هــدف املركــز
يهدف املركز �إىل تعزيز قدرات وجهود دول املجل�س وتن�سيقها فـي جمال �إدارة حاالت
الطوارئ خالل مراحل دورة حياتها املختلفة .
املـــادة ( ) 5
مهــام املركــز
 - 1امل�ساهمة فـي حتديد وتقييم املخاطر الطبيعية وغري الطبيعية بدول املجل�س
�أو املخاطر بالدول الأخرى التي قد تطال �آثارها وتبعاتها �أي من دول املجل�س ،
واقرتاح احللول العلمية والعملية للحد من تلك املخاطر والتخفيف من �آثارها .
 - 2تلقي البالغات العاجلة عن حاالت الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها وفقا
للمعطيات واملعلومات املتوافرة للمركز ومتريرها للدول الأع�ضاء .
 - 3و�ضع �سيا�سات و�إجراءات لت�سيري الأعمال الإغاثية بني دول املجل�س بطريقة
وا�ضحة ومن�سقة  ،و�إعداد �أدلة ا�سرت�شادية لكيفية و�ضع خطط �إدارة حاالت
الطوارئ على امل�ستوى الوطني بدول املجل�س  ،و�أدلة �إر�شادية ب�إجراءات املواجهة
والت�صدي لها .
 - 4امل�ساهمة فـي و�ضع خطط وبرامج وم�شروعات �إدارة حاالت الطوارئ  ،وتقدمي
الدعم الفني واخلدمات اال�ست�شارية وغريها من �أ�شكال الدعم لدول املجل�س .
 - 5تن�سيق جهود الدعم والإ�سناد الب�شري والآيل بني دول املجل�س ملواجهة حاالت
الطوارئ  ،وكذلك جهود الدعم امل�شرتك لدول املجل�س للدول التي تتعر�ض
للكوارث خارج دول املجل�س .
 - 6العم ــل على توحيـ ــد املوا�صف ــات الفنـية ملع ــدات و�آلي ــات وجتهي ـ ــزات ال�سيط ــرة
على الطوارئ وتقدمي امل�ساعدة الفنية للدول الأع�ضاء فـي هذا ال�ش�أن وكذلك
العمل على توحيد امل�صطلحات واملفاهيم ذات العالقة ب�إدارة الطوارئ .
� - 7إعداد قواعد بيانات باخلرباء املحليني والدوليني فـي جمال �إدارة الطوارئ ،
وحتديد الآلية املنا�سبة لال�ستفادة منهم  ،وكذلك بحاالت الطوارئ الإقليمية
والدولية وحتليلها وتعميم الدرو�س امل�ستفادة منها .
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 - 8ربط املركز بنقطة ات�صال فـي كل دولة من دول املجل�س  ،وحتقيق التكامل بني
املراكز الوطنية املعنية بالتنب ؤ� بالطوارئ والإنذار املبكر فـي الدول الأع�ضاء
والتن�سيق فيما بينها .
 - 9بن ــاء عالقــة مع مراك ــز التنب�ؤات الدولية ذات العالق ــة مبه ــام املرك ــز و�أهدافــه
واال�ستفادة من خدماتها وفق الأنظمة التي حتكم ذلك بالدول الأع�ضاء .
 - 10التن�سيق واالت�صال باملنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العالقة مبهام
املركز و�أهدافه لال�ستفادة من خرباتها العلمية والفنية والتدريبية .
 - 11ت�شجيـ ــع ودعـ ــم البح ــث العلمـ ــي والدرا�س ــات البيئية والتقنية وتنظيـ ــم لقــاءات
وم�ؤمترات وور�ش عمل علمية وفنية فـي جمال �إدارة الطوارئ بدول املجل�س .
 - 12اقت ــراح برام ــج الت�أهـيل والتدري ــب والتن�سي ــق مع املنظمات والهيئات الإقليمية
والدولية لتنفيذ برامج تدريبية للجهات املخت�صة عن �إدارة الطوارئ بدول
املجل�س .
 - 13تعزيز ون�شر الوعي املعرفـي للمواطنني واملقيمني مبا يتعلق بحاالت الطوارئ
با�ستخدام الو�سائل املختلفة .
املـــادة ( ) 6
�أجهــزة املركــز
يتكون املركز من الأجهزة التالية :
 جمل�س الإدارة . اجلهاز التنفيذي .املـــادة ( ) 7
جملــ�س الإدارة
 - 1الت�شكيل :
يتكون املجل�س من :
�أ  -ع�ضو ميثل اللجنة الوطنية لكل دولة من دول املجل�س .
ب  -الأمانة العامة .
ج  -رئي�س املركز .
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 - 2امله ــام :
املجل�س هو ال�سلطة العليا للمركز  ،ويخت�ص باعتماد ال�سيا�سة العامة التي ي�سري عليها
املركز  ،وله فـي �سبيل ذلك القيام ما يلي :
 - 1اعتم ــاد اخلطــط اال�سرتاتيجيـ ــة للمرك ــز والربامــج واخلطـ ــط الطويلـ ــة املـ ــدى
وال�سنوية املت�ضمنة ن�شاطات وم�شاريع املركز .
 - 2اعتماد التو�صيات املتعلقة بتنفيذ �أن�شطة املركز الرئي�سية .
 - 3اعتماد الهيكل التنظيمي و�آليات التعيني فـي وظائف املركز .
 - 4اعتماد النظام الداخلي والأنظمة الإدارية والتنظيمية واملالية للمركز .
 - 5اقرتاح املوازنة ال�سنوية للمركز .
 - 6رفع تقرير �سنوي عن �أعمال املركز للمجل�س الوزاري .
 - 7اقرتاح تعديل النظام الأ�سا�سي للمركز .
 - 3االجتماعات :
 - 1يعقد املجل�س اجتماعني فـي ال�سنة  ،فـي مقر املركز �أو �أحد الدول الأع�ضاء  ،وله
�أن يعقد اجتماعات �أخرى متى ما دعت احلاجة �إىل ذلك  ،وتكون رئا�سته دورية
ح�سب دولة الرئا�سة .
 - 2ينعقد املجل�س بح�ضور ممثلي �أربعة من الدول الأع�ضاء على الأقل  ،ويتخذ
قراراته مبوافقة �أغلبية الثلثني  ،ويكون لكل دولة �صوتا واحدا .
املـــادة ( ) 8
اجلهـــاز التنفيـــذي
 - 1يكـ ــون للمرك ــز جهـ ــازا تنفيذي ــا يتوىل تنفي ــذ مهام ــه وت�صريـ ــف �ش�ؤون ــه الفني ــة
والإدارية واملالية  .ويتكون من :
�أ  -رئي�س املركز وير�أ�س اجلهاز التنفيذي .
ب  -ممثلو االت�صال .
ج  -مدراء ال�ش�ؤون الفنية والإدارية واملالية باملركز .
 - 2امله ــام :
� - 1إعداد اخلطط والربامج واال�سرتاتيجيات التي ت�ضمن تنفيذ املركز ملهامه
وحتقيق �أهدافه .
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 - 2و�ضـع اخلطــط العامــة لإدارة خمتلــف �أنــواع الكــوارث  ،على �ضــوء التجــارب
امل�ستقاة واخلربات العاملية .
� - 3إج ـ ــراء التقييـ ــم الذات ــي للمخاط ــر التي قد ت�ؤث ــر على �سي ــر عم ــل املركــز ،
وتقييم القدرات املتوفرة ملواجهتها  ،والعمل على تطويرها .
 - 4امل�ساهمة فـي درا�سات حتليل املخاطر بدول املجل�س بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة فـي الدول الأع�ضاء .
� - 5إعداد واقرتاح م�شاريع الدرا�سات والبحوث العلمية التي تدخل �ضمن �أهداف
ومهام املركز .
 - 6التن�سيق مع اللجان الوطنية بدول املجل�س .
 - 7تقدمي اال�ست�شارات العلمية والفنية ملجل�س الإدارة .
� - 8إعداد التقارير الدورية عن �أعمال املركز .
� - 9إعداد م�شاريع الأنظمة واللوائح الفنية والإدارية واملالية والتنظيمية ومتابعة
تنفيذها بعد اعتمادها .
� -10إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية للمركز ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .
 -11متابعة وتنفيذ قرارات جمل�س الإدارة .
املـــادة ( ) 9
رئيـــ�س املركـــز
يعني بقرار من املجل�س الوزاري ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد وفقا لأنظمة الأمانة
العام ــة  ،ويتمتــع بامتي ــازات وحواف ــز وخم�ص�ص ــات الأمن ــاء العاميــن امل�ساعديــن  ،ويك ــون
م�س�ؤوال �أمام جمل�س الإدارة .
املـــادة ( ) 10
ميزانيــة املركــز ومــوارده
يكون للمركز ميزانية م�ستقلة �ضمن موازنة الأمانة العامة وتغطى من امل�صادر التالية :
 - 1امل�ساهمات املالية من الدول الأع�ضاء موزعة بالت�ساوي .
 - 2املوارد الأخرى التي يقرها جمل�س الإدارة .
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املـــادة ( ) 11
قواعـــد البيانـــات
 - 1تعترب قواعد البيانات فـي املركز خا�صة وال ي�سمح بالدخول �إليها �إال لأ�شخا�ص
خمولني  ،وعن طريق �ضوابط حماية و�أمنية دقيقة .
 - 2حتدد الدولة الع�ضو بنف�سها مقدار ونوع املعلومات التي تتيحها للمركز وحدود
تداولها .
املـــادة ( ) 12
نقاط االت�صال
 -1حتدد كل دولة من الدول الأع�ضاء نقطة ات�صال وطنية يتم التوا�صل مع املركز
عن طريقها .
 -2يتدخل املركز فـي حالة الطوارئ فـي الدول الأع�ضاء بناء على طلب من الدولة
املت�ضررة .
املـــادة ( ) 13
االمتيــازات واحل�صانــات
يتمتع املركز طبقا للمادة ( )3من النظام  ،باالمتيازات واحل�صانات املطلوبة لأداء مهامه
بالدول الأع�ضاء  ،ا�ستنادا التفاقية مزايا وح�صانات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية املوقعة فـي 1404/6/9هـ املوافق 1984/3/11م .
املـــادة ( ) 14
املراقبـــون
 -1يقرتح جمل�س الإدارة منح �صفة مراقب ملنظمة �إقليمية �أو هيئة دولية .
 -2يحق للمركز امل�شاركة كمراقب فـي الأن�شطة الدولية ذات العالقة ب�أهداف املركز
وذلك مبا يتما�شى مع م�صالح دول جمل�س التعاون .
�أحكــام عامــة
املـــادة ( ) 15
التعديـــل
يجوز تعديل النظام الأ�سا�سي للمركز  ،وي�صبح التعديل نافذا وفقا للإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي املــادة (. )18
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املـــادة ( ) 16
اللغــات
اللغة العربية هي لغة املركز الر�سمية  ،ويجوز عند االقت�ضاء ا�ستخدام اللغات الأخرى
�أثناء التعاون فـي جمال العمليات والتعاون الدويل .
املـــادة ( ) 17
ت�سويــة املنازعــات
تعمل الدول الأع�ضاء على ت�سوية اخلالفات النا�شئة عن تف�سري هذا النظام �أو تطبيقه
بالطرق الودية .
املـــادة ( ) 18
النفــــــاذ
يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد اعتماد املجل�س الوزاري له  ،وبعد م�ضي ( )30ثالثني
يوما من تاريخ �إيداع وثيقة ت�صديق الدولة الع�ضو الرابعة لدى الأمانة العامة .
حرر هذا النظام باللغة العربية فـي مدينة الريا�ض يوم 1433/1/23هـ املوافق 2011/12/18م ،
مــن �أ�صــل واح ــد يحفــظ ل ــدى الأمان ـ ــة العامـ ــة  ،وت�سل ـ ــم ن�سخـ ــة طب ــق الأ�صــل لكــل دولة
من الدول الأع�ضاء ويتم �إيداع وثائق الت�صديق �أو االن�ضمام لدى الأمانة العامة للمجل�س
التي تقوم ب�إبالغ �سائر الدول بكل �إيداع وتاريخه .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/57
بتعيـني �سفيــر غيــر مقيــم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سفري ال�شيخ �سلطان بن �سيف بن هالل املحروقي �سفرينا لدى جمهورية فيتنام ،
�سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا غري مقيم لدى جمهورية احتاد ميامنار .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :من ذي احلجة �سنة 1434هـ
املـوافــــق  22 :من �أكتوبــــــــــر �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1031
ال�صادرة فـي 2013/10/27م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/58
ب�إ�صدار قانون انتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن انتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ب�أحكام القانون املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف القانون املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :من ذي احلجة �سنة 1434هـ
املـوافــــق  30 :من �أكتوبــــــــــر �سنة 2013م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1032
ال�صادرة فـي 2013/11/3م
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قانون انتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
يكون للم�صطلحات الآتية  -فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  -املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة  :وزارة الداخلية .
الوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  :وزير الداخلية .
املجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س ال�شورى .
اللجنة العليا لالنتخابات  :اللجنة التي تتوىل الإ�شراف على انتخابات �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى والف�صل فـي الطعون االنتخابية .
الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س  :رئي�س اللجنة العليا لالنتخابات .
لعـداد والتح�ض ـيــر وتنظي ــم االنتخابــات
اللجنة الرئي�سية لالنتخابات  :اللجنــة امل�شكلة ل إ
وفقا للمهام املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
جلنـــــــــة االنتخابـــــــــات  :اللجنة امل�شكلة بكل والية  ،واملن�صو�ص عليها فـي املادة ()14
من هذا القانون .
�سنـــــــــــــــة االنتخــــــــــاب  :ال�سنة التي يجرى فـيها الت�صويت الختيار �أع�ضاء املجل�س .
املقـــــــــر االنتخابــــــــــــــي  :الوالية التي يحق للناخب الإدالء فـيها ب�صوته وفقا لأحكام
هذا القانون .
مركــــــــــــــز االنتخــــــــاب  :املكــان الذي جتــرى فـيه عملية �إدالء الناخبيـن ب�أ�صواتهم
يوم الت�صويت .
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الناخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  :كل مواطن قيد ا�سمه فـي ال�سجل االنتخابي وفقا لأحكام
هذا القانــون .
املرت�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  :املواطن الذي يتقدم بطلب تر�شحه لع�ضوية املجل�س .
املر�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  :كل من يقبــل تر�شح ــه لع�ضوي ــة املجل ــ�س  ،ويدرج ا�سمــه
فـي القوائم الأولية للمر�شحني وفقا لأحكام هذا القانون .
الطعــــــــون االنتخابيــــــة  :الطعون التي يقدمها ذوو ال�ش�أن على القرارات ذات ال�صلة
باالنتخابات وفقا لأحكام هذا القانون .
ال�سجــــــــــل االنتخابـــــــي  :ال�سجل املن�ش�أ بالوزارة  ،والذي تقيد فـيه �أ�سماء الناخبني
وبياناتهم االنتخابية .
املــادة ( ) 2
االنتخاب حق �شخ�صي للناخب  ،وال يجوز الإنابة �أو التوكيل فـيه  ،ويديل الناخب ب�صوته
فـي الوالية املقيد فـي القائمة النهائية لناخبيها ملرة واحدة فـي االنتخاب الواحد .
املــادة ( ) 3
جترى االنتخابات فـي جميع الواليات وفقا للتق�سيم الإداري املعتمد لل�سلطنة .
املــادة ( ) 4
ي�صدر الوزير فـي �سنة االنتخاب  -بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة  -قرارا بعدد ممثلي
الواليات فـي املجل�س وفقا لتعداد العمانيني فـي كل والية  ،وذلك على النحو الآتي :
� -1إذا كان عدد العمانيني فـي الوالية ثالثني �ألفا ف�أكرث فـيتم متثيلها بع�ضوين
اثنني فـي املجل�س .
� - 2إذا كان عدد العمانيني فـي الوالية �أقل من ثالثني �ألفا فـيتم متثيلها بع�ضو واحد
فـي املجل�س .
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الف�صل الثاين
ت�شكيل اللجان واخت�صا�صاتها
املــادة ( ) 5
ت�شكل اللجنة العليا لالنتخابات برئا�سة �أحد نواب رئي�س املحكمة العليا وع�ضوية كل من :
 قا�ضي حمكمة عليا يحل حمل الرئي�س فـي حالة غيابه . قا�ضي حمكمة ا�ستئناف . م�ست�شار مبحكمة الق�ضاء الإداري . �أحد م�ساعدي املدعي العام . اثنني من موظفـي الوزارة .وي�صــدر بت�سميــة رئيــ�س و�أع�ضــاء اللجنــة قــرار من الوزيــر على �أن يت�ضمــن القــرار
حتديــد مقرر اللجنة من بني موظفـي الوزارة احلا�صلني على م�ؤهل فـي القانون .
املــادة ( ) 6
تخت�ص اللجنة العليا لالنتخابات  -بالإ�ضافة �إىل االخت�صا�صات الأخرى املن�صو�ص عليها
فـي هذا القانون  -بالآتي :
 - 1الإ�شراف على انتخابات �أع�ضاء املجل�س وفقا لأحكام هذا القانون .
 - 2الف�صل فـي الطعون االنتخابية وفقا لأحكام هذا القانون .
 - 3الرقابة على ما ت�صدره اللجنة الرئي�سية لالنتخابات من قرارات �أو تعاميم
لتنظيم العملية االنتخابية .
 - 4الرقابــة على عمــل جلــان االنتخابــات و�إبالغ اللجنة الرئي�سية لالنتخابات التخاذ
ما يلزم من �إجراءات فـي هذا ال�ش�أن .
 - 5اعتماد النتائج النهائية للت�صويت .
 - 6اتخـاذ كــل ما يلــزم من �إجــراءات لتذلي ــل العقب ــات التي تعت ــر�ض �سي ــر العملي ــة
االنتخابية .
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املــادة ( ) 7
جتتم ــع اللجن ــة العلي ــا لالنتخاب ــات بدعوة من الرئيــ�س  ،وال تك ــون اجتماعاتهــا �صحيحــة
�إال بح�ض ــور ثلثــي الأع�ض ــاء  ،وت�صــدر قراراتهـ ــا ب�أغلبي ـ ــة �أ�صــوات الأع�ض ــاء احلا�ضري ــن ،
وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 8
يتوىل مقرر اللجنة العليا لالنتخابات �إعداد جداول الأعمال وحما�ضر وتقارير وملفات
اللجنة  ،واملحافظة على �سريتها  ،وحفظها فـي مكان �آمن .
املــادة ( ) 9
توجه الدعوة الجتماعات اللجنة العليا لالنتخابات كتابة �إىل جميع الأع�ضاء قبل موعد
االجتماع بخم�سة �أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال  ،ويجوز فـي حالة اال�ستعجال
تق�صري هذا امليعاد والدعوة �إىل االجتماع ب�أي و�سيلة �أخرى .
وللجنة دعوة من تراه حل�ضور اجتماعاتها دون �أن يكون له �صوت معدود .
املــادة ( ) 10
تعترب تقارير اللجنة العليا لالنتخابات وحما�ضر اجتماعاتها وملفاتها �سرية  ،وال يجوز
لغري املعنيني االطالع عليها �أو تداولها �أو ن�شرها �إال مبوافقة كتابية من الرئي�س خالل
فرتة عمل اللجنة .
املــادة ( ) 11
ت�ؤول للوزارة تقارير وحما�ضر وملفات اللجنة العليا لالنتخابات بعد انتهاء �سنة االنتخاب .
املــادة ( ) 12
ت�شكل اللجنة الرئي�سية لالنتخابات برئا�سة وكيل الوزارة  ،وع�ضوية ممثلني عن اجلهات
املعنية  ،وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء اللجنة ومقررها ونظام عملها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 13
دون الإخالل باالخت�صا�صات املحددة للجنة العليا لالنتخابات تخت�ص اللجنة الرئي�سية
لالنتخابات  -بالإ�ضافة �إىل االخت�صا�صات الأخرى املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون -
بالآتي :
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 - 1و�ضع واعتماد اخلطة الزمنية ل�سري العملية االنتخابية .
� - 2إ�صدار ما يلزم من قرارات وتعاميم لتنظيم ح�سن �سري العملية االنتخابية .
 - 3متابعة �سري عمل جلان االنتخابات والإ�شراف على اللجان التي ت�شكل وفقا للمادة
( )22من هذا القانون ومتابعة �سري عملها وتذليل ال�صعاب التي قد ت�صادفها .
� - 4إعداد واعتماد مناذج اال�ستمارات امل�ستخدمة فـي يوم الت�صويت ومنوذج �صندوق
الت�صويت .
 - 5اعتماد قائمة مراكز االنتخاب .
 - 6اعتم ــاد الو�سائ ــل والأنظم ــة الإلكرتونيـ ــة امل�ستخدمــة فـي العمليــة االنتخابيــة ،
وو�ضع ال�ضوابط الالزمة لذلك .
 - 7رفع النتائج الأولية لالنتخابات �إىل اللجنة العليا لالنتخابات العتمادها .
� - 8أي مهام �أخرى تكلف بها من الوزير � ،أو اللجنة العليا لالنتخابات .
املــادة ( ) 14
ت�شكل جلنة االنتخابات برئا�سة وايل الوالية �أو من يحدده قرار الت�شكيل  ،وع�ضوية كل من :
� - 1أحد الق�ضاة �أو ع�ضو من حمكمة الق�ضاء الإداري �أو ع�ضو االدعاء العام  ،ويكون
نائبا للرئي�س .
 - 2نائب الوايل فـي الوالية � ،أو من يختاره الوزير .
 - 3اثنيــن من مدي ــري العم ــوم �أو مديري الدوائــر �أو موظف ــي الوحــدات احلكوميــة
فـي الوالية �أو املحافظة التي تتبعها الوالية �إداريا .
وي�شرتط �أال يكون �أع�ضاء اللجنة من �أبناء الوالية .
وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء اللجنة ومقررها ونظام عملها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 15
تخت�ص جلنة االنتخابات  -بالإ�ضافة �إىل االخت�صا�صات الأخرى املن�صو�ص عليها فـي هذا
القانون  -بالآتي :
� - 1إعداد وتنظيم وتهيئة مراكز االنتخاب فـي الوالية .
 - 2و�ض ــع الإجــراءات والو�سائــل الالزم ــة لإجــراء العملي ــة االنتخابيــة فــي الواليــة
والإ�شراف عليها .
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 - 3الإ�شراف على جلان التنظيم والت�صويت والفرز وتذليل �أي �صعوبات ت�صادفها .
� - 4إحالــة النتائــج الأوليــة لالنتخابـات فــي الواليــة فــور االنتهــاء من فــرز �أ�صــوات
الناخبني �إىل اللجنة الرئي�سية لالنتخابات .
 - 5إ�عــداد تقريـر �شامــل ب�سيـر العمليـة االنتخابيــة  ،ورفعـه �إلــى اللجنــة الرئي�سيــة
لالنتخابات .
� - 6أي اخت�صا�صــات �أخرى تكـلف بها من قـبل اللجنـة العليــا لالنتخابــات �أو اللجنــة
الرئي�سية لالنتخابات .
املــادة ( ) 16
تتفرع عن جلنة االنتخابات اللجان الآتية :
 - 1جلنة التنظيم  ،وتكون برئا�سة �أحد �أع�ضاء جلنة االنتخابات .
 - 2جلنة الت�صويت  ،وتكون برئا�سة �أحد �أع�ضاء جلنة االنتخابات .
 - 3جلنة الفرز  ،وتكون برئا�سة ع�ضو جلنة االنتخابات �شاغل الوظيفة الق�ضائية .
وي�صدر بتحديد اخت�صا�صات هذه اللجان ونظام عملها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 17
ت�شكــل جل ــان التنظي ــم والت�صويـت والفرز بقــرار من رئيـ�س اللجنة الرئي�سية لالنتخابات
يحدد فـيه �أع�ضاء هذه اللجان مبا يتنا�سب مع عدد الناخبني ومراكز االنتخاب فـي كل
والية  ،ويجوز �أن يحدد القرار نائبا �أو �أكرث لرئي�س كل جلنة من بني �أع�ضائها .
املــادة ( ) 18
يجوز بقرار من الوزير ت�شكيل جلنة انتخابية �أو �أكرث فـي بع�ض �أو كل البعثات الدبلوما�سية
العمانية فـي اخلارج ويحدد القرار رئي�س و�أع�ضــاء ومقرر اللجنــة ونظام عملها وموعد
الت�صويت  ،ومتار�س اللجنة االنتخابية اخت�صا�صات جلنة االنتخابات  ،وت�سري ب�ش�أنها
الأحكام والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون مبا فـي ذلك ت�شكيل اللجان الالزمة
ل�سري العملية االنتخابية .
املــادة ( ) 19
تتوىل اللجنة االنتخابية فـي اخلارج فرز �أ�صوات الناخبني  ،و�إعداد ك�شف ب�أ�سماء املر�شحني
ح�سب والياتهم  ،وعدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل منهم  ،و�إر�ساله �إىل اللجنة الرئي�سية
لالنتخابات التي تتوىل بعد فح�صه رفعه �إىل اللجنة العليا لالنتخابات .
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املــادة ( ) 20
يجوز بقرار من الوزير �إن�شاء مركز انتخاب موحد �أو �أكرث  ،ويحدد القرار الواليات التي
يحــق لناخبيهــا الت�صويــت فـي هذا املرك ــز  ،و�إج ــراءات الت�صوي ــت والفــرز فـيــه  ،وت�س ــري
على املركز الأحكام والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون مبا فـي ذلك ت�شكيل
اللجان الالزمة ل�سري العملية االنتخابية .
املــادة ( ) 21
يجوز لر�ؤ�ساء و�أع�ضاء ومقرري اللجان املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ومن ي�ستعان بهم
فـي العملية االنتخابية  ،و�أزواجهم و�أقاربهم حتى الدرجة الثانية  ،الإدالء ب�أ�صواتهم قبل
املوعد املحدد لالنتخابات .
وي�صدر قرار من رئي�س اللجنة الرئي�سية لالنتخابات يت�ضمن حتديد موعد و�إجراءات
الت�صويت والفرز للمذكورين فـي الفقرة ال�سابقة وت�شكيل اللجان الالزمة لذلك .
املــادة ( ) 22
يجوز بقرار من الوزير ت�شكيل �أي جلان �أخرى تتطلبها العملية االنتخابية  ،على �أن يحدد
القــرار اخت�صا�صــات تلك اللجــان ونظ ــام عملهــا مبا ال يتعــار�ض مع اخت�صا�صــات اللجــان
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
الف�صـــل الثالـــث
ال�سجـــل االنتخابـــي
املــادة ( ) 23
يحق لكل مواطن �أن يطلب قيده  فـي ال�سجل االنتخابي� إذا توافرت فـيه ال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون قد �أمت واحدا وع�شرين عاما ميالديا فـي الأول من �شهر يناير من �سنة
االنتخاب  ،ويعتد فـي ذلك ببيانات البطاقة ال�شخ�صية .
� - 2أن يكون من �أبناء الوالية �أو من املقيمني فـيها .
� - 3أال يكون منت�سبا جلهة �أمنية �أو ع�سكرية .
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املــادة ( ) 24
يقدم طلب القيد فـي ال�سجل االنتخابي على النموذج الذي تعده الوزارة  ،ويودع فـي مكتب
والــي الواليــة التي يختارهــا مق ــرا انتخابيــا له مرفقــا به �صـورة من بطاقتــه ال�شخ�صيــة ،
ويجوز تقدمي طلب القيد �إلكرتونيا وفقا لل�ضوابط التي تقررها الوزارة .
املــادة ( ) 25
تقيد فـي ال�سجل االنتخابي �أ�سماء الناخبني وبياناتهم االنتخابية  ،على �أن تت�ضمن بيانات
كل ناخب ا�سمه كامال من واقع ال�سجل املدين  ،وتاريخ وحمل ميالده  ،ومقره االنتخابي ،
ورقمه املدين .
املــادة ( ) 26
يجوز لكل ناخب �أن ينقل قيده فـي ال�سجل االنتخابي من مقر انتخابي �إىل �آخر وفقا
للإجراءات الآتية :
 - 1تقديـ ــم طلـ ــب بنقــل القي ـ ــد على النمـ ـ ــوذج الــذي تع ــده ال ــوزارة مرفق ــا به جميــع
امل�ستندات املطلوبة .
 - 2يقدم الطلب �إىل جلن ــة االنتخاب ــات بالوالي ــة التي يرغــب الناخب فـي نقــل قيــده
�إليها �شريطة �إثبات �أنه من �أبناء الوالية �أو �أنه مقيم فـيها .
 - 3تب ـ ــت جلـ ـنــة االنتخاب ــات بالوالي ــة فـي الطلــب خـ ــالل ( )15خم�ســة ع�شـ ــر يومـ ــا
من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي هذا امليعاد دون البت فـيه رف�ضا له .
 - 4فـي حال قبول طلب نقل القي ــد تتولــى جلنــة االنتخاب ــات بالوالية املنقــول �إليها
القيد �إخطار الوزارة وجلنة االنتخابات بالوالية املنقول منها القيد خالل ()5
خم�سة �أيام من تاريخ البت فـي الطلب .
املــادة ( ) 27
يكون حتديد مكان الإقامة بالن�سبة للمقيمني فـي الوالية وفقا للعنوان املثبت فـي البطاقة
ال�شخ�صية � ،أو من واقع البيانات املدونة فـي ال�سجل املدين  ،ويكون حتديد الوالية التي
يعترب املواطن �أحد �أبنائها وفقا لل�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من الوزير .
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املــادة ( ) 28
تتول ــى الــوزارة إ�عــداد القوائــم الأولية للناخبني فـي كل والي ــة من واقــع بيان ــات ال�سجــل
االنتخابي  ،مع مراعاة الآتي :
 - 1حتديث البيانات من واقع ال�سجل املدين .
 - 2حذف �أ�سماء املتوفـني من قوائم الناخبيــن فـي �ضوء البيانات الــواردة من ال�سجــل
املدين .
 - 3حــذف من يثبــت فقدانه أ�يــا من �شــروط القيد ف ــي ال�سج ــل االنتخابي املن�صــو�ص
عليها فـي هذا القانون .
املــادة ( ) 29
تر�سل الــوزارة القوائــم الأولي ــة للناخبيــن �إىل جلنــة االنتخابــات لإعالنهــا فـي مك ــان بارز
مبكتب الوايل .
املــادة ( ) 30
يجوز للوزارة  -عند االقت�ضاء  -وقف طلبات القيد فـي ال�سجل االنتخابي ب�صفة م�ؤقتة .
املــادة ( ) 31
يجــوز لكــل ذي م�صلحة االعرتا�ض على الأ�سمــاء الواردة فـي القوائــم الأولية للناخبيــن
بطلب يقدم �إىل جلنة االنتخابات خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ �إعالن هذه القوائم
مبينا فـيه �أ�سباب االعرتا�ض  ،ومرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له .
وت�صدر اللجنة قرارها فـي االعرتا�ض خالل ( )10ع�شرة �أيام من اليوم التايل النتهاء املدة
املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 32
يجوز لكل ذي م�صلحة الطعن فـي قرار جلنة االنتخابات ال�صادر وفقا للمادة ( )31من هذا
القانون بطلب يقدم �إىل اللجنة العليا لالنتخابات  ،وذلك خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ
�إعالن القرار مبينا فـيه �أ�سباب الطعن  ،ومرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له .
وت�صــدر اللجنــة العليــا لالنتخابــات قرارهــا فـي الطعــن خــالل ( )15خم�ســة ع�شــر يومــا
من اليوم التايل النتهاء املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،ويكون قرارها فـي هذا
ال�ش�أن نهائيا وغري قابل الطعن فـيه ق�ضائيا .
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املــادة ( ) 33
تتوىل الوزارة تعديل القوائم الأولية للناخبني الواردة من جلان االنتخابات وفقا للقرارات
ال�ص ــادرة فـي االعرتا�ضــات والطع ــون  ،وتعر�ضه ــا على اللجنـ ــة الرئي�سي ــة لالنتخابـ ــات
ملراجعتها واعتمادها كقوائم نهائية للناخبني الذين يحق لهم الت�صويت فـي �سنة االنتخاب ،
و�إر�سالها �إىل جلان االنتخابات لإعالنها فـي مكان بارز مبكتب الوايل .
الف�صــل الرابـــع
حـــــق الرت�شـــح
املــادة ( ) 34
ي�شرتط فـيمن ير�شح لع�ضوية املجل�س الآتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية ب�صفة �أ�صلية .
� - 2أال تقل �سنه عند فتح باب الرت�شيح عن ثالثني �سنة ميالدية .
� - 3أال يقل م�ستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام .
� - 4أال يكون قد �سبق احلكم عليه نهائيا بعقوبة جناية �أو فـي جرمية خملة بال�شرف
�أو الأمانة  ،ولو رد �إليه اعتباره .
� - 5أن يكون مقيدا فـي ال�سجل االنتخابي .
� - 6أال يكون منت�سبا �إىل جهة �أمنية �أو ع�سكرية .
� - 7أال يكون حمجورا عليه بحكم ق�ضائي .
� - 8أال يكون م�صابا مبر�ض عقلي .
ويجب توافر هذه ال�شروط فـي املرت�شح فـي اليوم ال�سابق على فتح باب الرت�شح .
ويجوز ملن انتهت فرتة ع�ضويته الرت�شح ثانية لع�ضوية املجل�س .
املــادة ( ) 35
ي�صدر الوزير قرارا بتحديد موعد بدء وانتهاء تقدمي طلبات الرت�شح  ،وموعد �سحبها ،
وين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،وفـي �صحيفتني يوميتني على الأقـل .
ويجوز عند االقت�ضاء مد املواعيد امل�شار �إليها �أو حتديد مواعيد جديدة فـي والية �أو �أكرث
بالإجراءات ذاتها املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
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املــادة ( ) 36
يقدم طلب الرت�شح من املواطن �أو وكيله القانوين �إىل وايل الوالية �أو نائبه �أو من يفو�ضه
الوزير لت�سلم الطلب وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض مرفقا به امل�ستندات املطلوبة .
املــادة ( ) 37
تتوىل الوزارة ت�سلم طلبات الرت�شح لفح�صها والتن�سيق ب�ش�أنها مع اجلهات املعنية  ،وتقوم
ب إ�عــداد ك�ش ــف ب�أ�سماء املر�شحيــن الذين متـت �إجازة طلباتهم من تلك اجلهات  ،وتعر�ضه
على اللجنة الرئي�سية لالنتخابات التي تقوم ب�إعداد قوائم �أولية ب�أ�سماء املر�شحني
وترتيبها هجائيا بدون �ألقاب  ،و�إر�سالها �إىل جلنة االنتخابات لإعالنها فـي مكان بارز
مبكتب الوايل .
املــادة ( ) 38
يجوز لكل ذي م�صلحة االعرتا�ض على الأ�سماء الواردة فـي القوائم الأوليــة للمر�شـحني
بطلــب يقــدم �إىل جلنــة االنتخاب ــات على النمـ ــوذج املعـ ــد لذلك خ ـ ــالل ( )5خمــ�ســة �أيـ ــام
من تاريخ �إعالن هذه القوائم مبينا فـيه �أ�سباب االعرتا�ض  ،ومرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له ،
ويحرر �إي�صال ملقدم الطلب يفـيد ت�سلم طلبه  .وت�صدر اللجنة قرارها فـي هذا االعرتا�ض
خالل ( )10ع�شرة �أيام من اليوم التايل النتهاء املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 39
يجــوز لكل ذي م�صلح ــة الطع ــن فـي ق ــرار جلنــة االنتخابـات ال�ص ــادر وفقا للم ــادة ()38
من هذا القانون بطلب يقدم �إىل اللجنة العليا لالنتخابات  ،وذلك خالل ( )5خم�سة �أيام
من تاريخ �إعالن القرار مبينا فـيه �أ�سباب الطعن  ،ومرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له .
وت�صدر اللجنة العليا لالنتخاب ــات قرارهــا فـي هذا الطعن خالل ( )15خم�سـة ع�شــر يومــا
من اليوم التايل النتهاء املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،ويكون قرارها فـي هذا
ال�ش�أن نهائيا وغري قابل الطعن فـيه ق�ضائيا .
املــادة ( ) 40
تعلــن جلنــة االنتخابــات القــرارات ال�صـادرة من اللجنــة العليـا لالنتخابات ب�ش�أن الطعون
املتعلق ــة بالقوائ ــم الأولية للمر�شحي ــن فور وروده ــا من اللجنــة الرئي�سيــة فـي مكــان بارز
مبكتب الوايل .
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املــادة ( ) 41
تقوم اللجنة الرئي�سية لالنتخابات خالل ( )3ثالثة �أيام من تاريخ ت�سلمها قرارات جلان
االنتخابات  ،بتعديل القوائم الأولية للمر�شحني وترتيبها هجائيـ ــا بدون �ألقـ ــاب و�إر�سالها
�إىل جلان االنتخابات كقوائم نهائية للمر�شحني لإعالنها فـي مكان بارز مبكتب الوايل .
وفـي حال الطعــن على ق ــرارات جلـ ــان االنتخابـات يتم اتخاذ الإجراءات املن�صو�ص عليها
فـي الفقرة ال�سابقة خالل ( )3ثالثة �أيام من تاريخ ت�سلمها .
املــادة ( ) 42
يج ـ ــوز حتدي ــث بيان ــات املر�ش ــح قب ــل �إع ـ ــالن القوائ ـ ــم النهائي ــة للمر�شحيـ ــن بطلب من ــه
على النموذج املعد لذلك  ،يقدم �إىل اللجنة الرئي�سية لالنتخابات  ،ويحظر تعديل تلك
البيانات بعد �إعالن القوائم النهائية .
املــادة ( ) 43
للمر�ش ــح �أو وكيل ــه القانون ــي �أن يتق ــدم بطل ــب �سح ــب تر�شح ــه عل ــى النموذج املع ــد لذلك
�إىل رئيـ ــ�س جلنة االنتخاب ــات الذي يتول ــى �إخط ــار اللجن ــة الرئي�سيـة لالنتخابات بذلك
فـي اليوم التايل ل�شطب ا�سم املر�شح  ،والتي تقوم بدورها ب�إخطار اللجنة العليا لالنتخابات
بذلك ال�شطب .
ويرتتب على �سحب طلــب الرت�ش ــح �شطـ ــب ا�سـ ــم املر�شـ ــح املن�سحـ ــب من القائمــة النهائيـ ــة
للمر�شحني .
املــادة ( ) 44
يجوز لكل مر�شح القيام بالدعاية االنتخابية للتعريف بنف�سه  ،وذلك من تاريخ �إعالن
القوائم النهائية للمر�شحني حتى اليوم ال�سابق ليوم الت�صويت .
املــادة ( ) 45
ي�صدر بتحديد قواعد وو�سائل و�إجراءات ور�سوم الدعاية االنتخابية قرار من الوزير بعد
التن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
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الف�صـــل اخلامـــ�س
الت�صويــــت
املــادة ( ) 46
ي�شرتط لإدالء الناخب ب�صوته فـي يوم الت�صويت الآتي :
� - 1أن يكون ا�سمه مقيدا فـي القوائم النهائية للناخبني .
� - 2أال يكون م�سجونا تنفـيذا حلكم ق�ضائي .
� - 3أال يكون م�صابا مبر�ض عقلي .
املــادة ( ) 47
يج ــرى الت�صوي ــت فـي مراكـ ــز االنتخ ــاب التي تعتمده ــا اللجن ــة الرئي�سي ــة لالنتخاب ــات
فـي اليوم الذي ي�صدر بتحديده قرار من الوزير .
ويجـ ــوز للوزي ــر �أن يحــدد يوم ــا آ�خ ــر للت�صوي ــت فـي �أي مرك ــز انتخـ ــاب �أو ف ــي الظ ــروف
اال�ستثنائية وفقا ملقت�ضيات العملية االنتخابية .
املــادة ( ) 48
يبد أ� الت�صويت فـي اليوم املحدد لالنتخابات من ال�ساعة ال�سابعة �صباحا  ،وينتهي فـي متام
ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء اليوم نف�سه .
املــادة ( ) 49
يتوىل رئي�س جلنة الت�صويت �أو من يفو�ضه كتابيا من بني �أع�ضاء اللجنة فتح �صناديق
الت�صويت قبل بدء عملية الت�صويت للت ـ�أكد من خلوها من �أي ا�سـتمارات  ،ويكون ذلك
بح�ضــور رئي ــ�س جلنــة الفرز �أو من يفو�ضــه كتابيا من بني �أع�ضاء اللجنة ومن يح�ضر
من الناخبني واملر�شحني �أو وكالئهم القانونيني  ،ويتم غلق ال�صناديق  ،وذلك قبل الوقت
املحدد لبدء الت�صويت .
ويثب ــت �إجراء فت ــح ال�صنادي ــق مبح�ضر يوق ــع من قبل رئي�سي جلنتي الفرز والت�صويت ،
�أو املفو�ض عنهما بذلك .
املــادة ( ) 50
على الناخــب ت�سليــم بطاقت ــه ال�شخ�صيــة �إىل ع�ضو جلنة الت�صويت للتحقــق من بيانات
الناخب  ،وورود ا�سمه فـي القوائم النهائية للناخبني بالوالية .
وت�سلـ ـ ــم للناخ ـ ــب ا�ستمـ ـ ــارة الت�صوي ـ ــت املعـ ــدة له ــذا الغر�ض الختي ــار مر�شحـ ــه وو�ضعهــا
فـي �صندوق الت�صويت  ،ويحظر عليه �إخراج اال�ستمارة من قاعة الت�صويت .
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املــادة ( ) 51
يتول ـ ــى أ�ح ــد �أع�ضــاء جلنـ ـ ــة الت�صويـ ــت م�ساع ـ ــدة الناخب غي ــر امللـ ــم بالق ــراءة والكتابـ ــة
�أو من يعجز عن الإدالء ب�صوته  ،وذلك بو�ضع �إ�شارة فـي اخلانة املخ�ص�صة �أمام ا�سم املر�شح
ال ــذي اخت ـ ـ ـ ــاره الناخـ ـ ــب  ،على �أن يتل ــو ع�ضــو �آخر ا�سـ ــم املر�شــح الــذي اختــاره الناخــب ،
ثم ي�سلمــه اال�ستمارة لي�ضعها فـي �صندوق الت�صويت .
املــادة ( ) 52
ت�ستمر عملية الت�صويــت بعد انتهــاء املوعــد املحــدد  ،وذلك فـي حالــة وجــود ناخبيــن داخل
املركز االنتخــاب ــي مل يدل ــوا ب�أ�صواتهـ ــم  ،ويقت�ص ــر الت�صوي ــت ف ــي هــذه احلالة على ه�ؤالء
الناخبني دون غريهم  ،ويخطر رئي�س جلنة االنتخابات بذلك .
املــادة ( ) 53
يج ــوز عنــد االقت�ضــاء مد وقــت الت�صويت املحدد مبا ال يجــاوز ال�ساعــة التا�سع ــة م�ســاء
من نف�س يوم الت�صـويت بقرار م�سبب من جلنة االنتخابات  ،ويتم �إخطار اللجنة الرئي�سية
لالنتخابات واللجنة العليا لالنتخابات بذلك .
املــادة ( ) 54
تغلق �صناديق الت�صويت ب�إحكام بعد انتهاء الوقت املحدد للت�صويت  ،وتختم بعد �إغالقها
بال�شمــع الأحم ــر � ،أو ب�أي و�سيل ــة حتددهـ ــا اللجن ــة الرئي�سي ـ ــة لالنتخابـ ــات  ،ويت ــم نقله ــا
�إىل مقر الفرز  ،وت�سلم مبوجب حم�ضر يوقع عليه كل من رئي�س جلنة الت�صويت  ،ورئي�س
جلنة الفرز .
املــادة ( ) 55
تعد جلنة الت�صويت حم�ضرا ب�سري عملية الت�صويت يت�ضمن بيانا بعدد ا�ستمارات الت�صويت
امل�ستعملة وغري امل�ستعملة والتالفة  ،ويوقع املح�ضر من رئي�س جلنة الت�صويت .
الف�صـل ال�ســاد�س
الفرز و�إعالن النتائج
املــادة ( ) 56
يتــوىل رئــي�س جلنة الفرز فتــح �صناديق الت�صـويت  -بعد ت�سلمها كاملة العدد من مراكز
االنتخاب  -فـي قاعة الفرز �أمام جلنة االنتخابات  ،ومن يح�ضر من املر�شحني �أو وكالئهم
القانونيني  ،ويتم حترير حم�ضر ب�إثبات عدد ال�صناديق التي مت فتحها واحل�ضور  ،ويوقع
عليه كل من رئي�سي جلنتي الفرز واالنتخابات .
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ويجب على جميع احلا�ضرين مغادرة قاعة الفرز فـيما عدا رئي�س و�أع�ضاء جلنة الفرز ،
ويجــوز عند االقت�ضــاء وبعــد موافقــة رئي ــ�س جلنــة الفــرز ح�ضــور رئيــ�س جلـنة االنتخابات
وبع�ض الفنيني فـي قاعة الفرز .
املــادة ( ) 57
تكون ا�ستمارة الت�صويت باطلة فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا مل تت�ضمن اختيار مر�شح � ،أو ت�ضمنت اختيار �أكرث من مر�شح � ،أو اختيار
مر�شح متوفى � ،أو كان الت�صويت معلقا على �شرط .
� - 2إذا ت�ضمنت ا�سما غري وارد فـي القائمة النهائية للمر�شحني فـي الوالية .
� - 3إذا تعذر حتديد ا�سم املر�شح ما مل تدل عليه القرائن .
� - 4إذا كانت حتمل �أي عالمة تدل على �شخ�صية الناخب .
املــادة ( ) 58
تتوىل جلنة الفرز فرز و�إح�صاء عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شح  ،وترتيبهم
تنازليا فـي ك�شف يو�ضح فـيه ا�سم كل مر�شح  ،وعدد الأ�صوات التي ح�صل عليها  ،ويوقع
على الك�شف رئي�سا جلنتي الفرز واالنتخابات .
املــادة ( ) 59
فـي حال ت�ساوي الأ�صــوات بيــن اثنيــن �أو �أكثــر مــن املر�شحي ــن احلائزيــن على �أكبــر عــدد
من الأ�صوات يعلن رئي�س جلنة الفرز عن ذلك  ،وجترى القرعة بينهم لتحديد ترتيبهم
حتى املرتبة اخلام�سة  ،وذلك بح�ضورهم �أو بح�ضور وكالئهم القانونيني وجلنة االنتخابات ،
ويتم حترير حم�ضر بذلك يوقع من رئي�سي جلنتي الفرز واالنتخابات ومن املر�شحني
�أو وكالئهم القانونيني  ،وال يرتتب على االمتناع عن احل�ضور �أو التوقيع �أي �أثر قانوين
فـيما ت�ضمنه املح�ضر من بيانات ونتائج .
وتتوىل جلنة االنتخابات رفع حم�ضر القرعة �إىل اللجنة الرئي�سية لالنتخابات .
املــادة ( ) 60
تتول ــى جلن ــة االنتخاب ــات �إحال ــة نتائــج الف ــرز الأولي ــة �إل ــى اللجنــة الرئي�سية لالنتخابات
لرفعها �إىل اللجنة العليــا لالنتخابــات فـي موعــد �أق�صــاه نهايــة اليــوم التالــي للت�صويــت ،
وذلك العتمادها و�إعالنها .
وال يعتد ب�أي نتائج يعلن عنها ب�أي و�سيلة �أخرى بخالف ما هو من�صو�ص عليه فـي هذا
القانون .
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املــادة ( ) 61
تعد جلنة الفرز حم�ضرا ب�سري عملية الفرز يت�ضمن عدد ا�ستمارات الت�صويت ال�صحيحة
والباطلة  ،و�أي �صعوبات طر�أت فـي �أثناء عملية الفرز  ،ويوقع املح�ضر من رئي�س و�أع�ضاء
اللجنة  ،ويرفق به ا�ستمارات الت�صويت .
املــادة ( ) 62
يعد فائزا من ح�صل على �أعلى الأ�صوات  ،ثم التايل له �إذا كانت الوالية ممثلة فـي املجل�س
بع�ضوين .
كما يعد فائزا بع�ضوية املجل�س بالتزكية من كان املر�شح الوحيد �أو املر�شحني الوحيدين
فـي القائمة النهائية للمر�شحني فـي الوالية .
املــادة ( ) 63
ي�صـدر الوزيــر بيانــا ب�أ�سمــاء �أع�ضــاء املجلــ�س بدون �ألقــاب وفقا للنتائج النهائية للت�صويت
املعتمدة من اللجنة العليا لالنتخابات  ،وين�شر فـي اجلريدة الر�سمية .
املــادة ( ) 64
يحق لكل ذي م�صلحة من املر�شحني الطعن فـي النتائج النهائية لالنتخابات بطلب يقدم
�إىل اللجنة العليا لالنتخابات على النموذج املعد لذلك مع بيان �أ�سباب الطعن و�إرفاق
امل�ستن ــدات امل�ؤي ــدة لـ ــه خالل ( )10ع�شرة أ�ي ــام من تاريــخ �صــدور البيــان املن�ص ــو�ص عليــه
فـي املادة ( )63من هذا القانون .
وعلى اللجنة العليا لالنتخابات الف�صل فـي الطعون خالل ( )20ع�شرين يوما من انتهاء
فرتة الطعن امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،ويكون قرارها نهائيا وغري قابل الطعن فـيه
ق�ضائيا .
املــادة ( ) 65
تعلن جلنة االنتخابات القرارات ال�صادرة من اللجنــة العليــا لالنتخابــات ب�ش ـ�أن الطعــون
فـي مكان بارز مبكتب الوايل .
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املــادة ( ) 66
�إذا خ ــال مكان �أح ــد �أع�ضــاء املجل ــ�س قبل انتهاء فرتته وجب �شغــل مكانــه من قبل �أحــد
املر�شحني عن الوالية بح�سب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات املجل�س عن ذات الفرتة بحيث
يقدم الأكرث من حيث عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها  ،وذلـ ــك خـالل (� )60ستني يوما
من تاريخ �إبالغ املجل�س بخلو املكان  ،وتكون فرتة الع�ضو اجلديد هي الفرتة املكملة لفرتة
ع�ضويـ ــة �سلف ـ ــه  ،وال يتم �شغل هذا املك ــان �إذا وقع اخللــو خ ــالل الأ�شه ــر ال�ستــة ال�سابق ــة
على التاريخ املحدد النتهاء فرتة املجل�س .
املــادة ( ) 67
للجنة العليا لالنتخابات �أن تقرر عدم �صحة االنتخابات فـي �أي والية �إذا ثبت لها وجود
�إخالل ب�أي من الأحكام �أو الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون على نحو ي�ؤثر فـي
نتيجة الت�صويت � ،أو وقوع غ�ش �أو تدلي�س فـي عملية الت�صويت �أو الفرز  ،ويعاد الت�صويت
وفقا للقوائم النهائية للناخبني واملر�شحني فـي اليوم الذي يحدده الوزير  ،وذلك خالل
مدة ال تزيد على (� )60ستني يوما من تاريخ �صدور القرار .
املــادة ( ) 68
للوزيــر �إ�صدار ق ــرار بتق�صري املواعيد املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون عند حل املجل�س
�أو �إجراء انتخابات وفقا لأحكام املادتني ( )66و( )67من هذا القانون .
ويج ــوز  -عند االقت�ضــاء  -االعت ــداد بالقوائ ــم النهائي ــة للناخبي ــن عند إ�جـ ــراء انتخاب ــات
فـي حالة حل املجل�س �أو وفقا حلكم املادة ( )66من هذا القانون .
الف�صـــل ال�سابـــع
العقوبـــات
املــادة ( ) 69
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون اجلزاء العماين �أو �أي قانون �آخر ،
يعاقب باحلب�س ملدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد علـى �سنـ ـ ــة واح ــدة  ،وبغرامـ ـ ــة
ال تق ــل ع ــن (� )1000ألـ ــف ريال عمانـي  ،وال تزي ــد على (� )4000أربعـ ـ ــة �آالف ري ــال عمانــي ،
�أو ب ـ�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من ارتكب عن ق�صد �أيا من الأفعال الآتية :
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 - 1الدخول عنوة �إىل مراكز االنتخاب �أو قاعات الت�صويت �أو قاعات الفرز للت�أثيــر
على �سري الت�صويت �أو التعر�ض ب�سوء لأي من القائمني على �إجرائه .
 - 2حمل �سالح ناري فـي مراكز االنتخاب �أو قاعات الت�صويت � ،أو قاعات الفرز .
 - 3اال�ستيالء �أو العبث ب�أي �صندوق ت�صويت قبل �أو بعد الفرز .
 - 4قيد ا�سمه �أو ا�سم غريه فـي ال�سجل االنتخابي باملخالفة لأحكام هذا القانون .
 - 5العبث ب�أي قوائم �أو بيانات �أو ا�ستمارات بق�صد امل�سا�س ب�سالمة �إجراءات العملية
االنتخابية و�سريتها .
 - 6خمالفة القواعد املنظمة للدعاية االنتخابية .
 - 7انتحال �شخ�صية الغري بق�صد الت�صويت فـي االنتخابات �أو القيام بالت�صويت �أكرث
من مرة .
� - 8شراء �أ�صــوات الناخبيــن �أو ن�شــر �أو �إذاعــة �أقـ ــوال كاذب ــة بني الناخبي ــن عن �أحــد
املر�شحني بق�صد الت�أثري على نتيجة االنتخابات .
� - 9إيذاء �أو �إهانة �أي من القائمني على العملية االنتخابية .
 -10القيام ب�أي فعل من �ش�أنه الت�أثري على �سري العملية االنتخابية .
املــادة ( ) 70
يعاقب باحلب�س ملدة ال تقل عن ( )10ع�شرة أ�يــام  ،وال تزيــد على �س ــنة  ،وبغرامــة ال تقل
عن (� )1500ألف وخم�سمائــة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )3000ثالثــة �آالف ريال عمانـي ،
�أو ب إ�حــدى هاتي ــن العقوبتيــن ر�ؤ�ســاء و�أع�ضــاء ومقــررو اللجــان املن�صــو�ص عليها فـي هذا
القانون �أو من تتم اال�ستعانــة بهـم فـي العمليــة االنتخابيــة �إذا ارتكــب �أي منهــم عن ق�صــد
�أيا من الأفعال الآتية :
 - 1قيــد ا�سمــه �أو ا�ســم غي ــره �أو ح ــذف �أو امتن ــع عن ت�سجيـ ــل �أي ا�س ــم فـي ال�سجــل
االنتخابي  ،باملخالفة لأحكام هذا القانون .
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 - 2ا�ستوىل �أو �أخفى �أو �أتلف م�ستندا متعلقا باالنتخابات  ،وترتب على ذلك الإ�ضرار
بالعملية االنتخابية .
 - 3امتنع�  أو �أخــر تنفـيــذ �أي �إجــراء من الإجراءات املحــددة فـي هــذا القان ــون �أثــرت
فـي �سري العملية االنتخابية .
املــادة ( ) 71
يعاقب باحلب�س ملدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين  ،وال تزي ــد على ( )3000ثالث ــة �آالف ري ــال عمانـي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أعطى � ،أو التزم � ،أو تعهد �أن يعطي ناخبا فائدة لنف�سه
�أو لغي ــره مقابل �صوت ــه فـي االنتخ ــاب  ،ويعاقب بالعقوبــة ذاته ــا ك ــل من �سهــل �أو حر�ض
�أو تو�سط فـي ذلك .
املــادة ( ) 72
يعاقــب على ال�ش ــروع فـي اجلرائ ـ ــم املن�ص ــو�ص عليه ـ ــا فـي هذا القان ــون بالعقوب ــة املق ــررة
للجرمية التامة .
الف�صــل الثامـــن
�أحكـــام ختاميــة
املـــادة ( ) 73
يعد فـي �إجازة ر�سمية كل ناخب �أدىل ب�صوته يوم الت�صويت من موظفـي الوحدات احلكومية
�أو العاملني فـي القطاع اخلا�ص.  
املــادة ( ) 74
للوزارة ن�شر �أو �إعالن �أي قوائم �أو بيانات بالو�سيلة التي تراها منا�سبة  ،وذلك دون الإخالل
ب�أحكام الن�شر والإعالن املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
املــادة ( ) 75
يكون للعاملني فـي اللجان املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون والقائمني على �سري العملية
االنتخابية الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من اجلهة املخت�صة بناء على طلب من الوزير
�صف ــة ال�ضبطي ــة الق�ضائي ــة فـيمــا يتعل ــق باجلرائـ ــم املن�صو�ص عليها فـ ــي ه ــذا القان ــون
والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له .
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املــادة ( ) 76
للوزير حتديد ر�سوم على طلبات االعرتا�ض والطعن التي تقدم فـي نطاق تطبيق هذا
القانون بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 77
تتوىل الوزارة فـي كل فرتة انتخابية �إعداد امليزانية اخلا�صة بالعملية االنتخابية بالتن�سيق
مع وزارة املالية  ،وي�صدر الوزير القرارات الالزمة لل�صرف .
املــادة ( ) 78
ي�صدر الوزير نظاما ماليا لنفقات وم�صروفات ومناق�صات االنتخابات التي جترى طبقا
لن�ص امل ــادة ( )58مكــررا ( )19من النظــام الأ�سا�ســي للدولــة  ،ون�ص املادتيــن ( )66و ()67
من هذا القانون  ،وذلك دون التقيد ب�أحكام القانون املايل وقانون املناق�صات .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/59
بتعديــل بعـــ�ض �أحكـــــام
قانون غرفة جتارة و�صناعة عمان
�سلطان عمان

نحن قابو�س بن �سعيد		

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون غرفة جتارة و�صناعة عمان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2007/22
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون غرفة جتارة و�صناعة عمان امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
جت ــرى انتخاب ــات جملـ ــ�س �إدارة غرف ــة جت ــارة و�صناعـ ــة عم ــان وجمالــ�س �إدارات فروعهـا
في مدة �أقـ�صاها ( )3ثالثـة �أ�شهر من تاريـخ العمل بهذا املر�سوم  ،وي�شرف على �إجـراء هذه
االنتخابات جلنة ت�شكل وحتدد اخت�صا�صاتها وطريقة عملها بقرار من وزير التجارة وال�صناعة .
املــادة الثالثــــة
ي�ستمر جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عمان بت�شكيله احلايل في ت�سيري �أعمال الغرفة
حلني انتخاب جمل�س �إدارة الغرفة .
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املــادة الرابعــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والتعديالت املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة اخلام�ســــة
ين�شر هذا املر�سوم في اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر في  25 :من ذي احلجة �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  30 :من �أكتوبـــــــــر �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1032
ال�صادرة فـي 2013/11/3م
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تعديـــالت علــى بعــ�ض �أحكــام
قانــون غرفــة جتــارة و�صناعــة عمــان
�أوال  :ي�ستبـدل بتعريـ ـ ــف عبـ ــارة " الفــروع �أو املكــاتـ ــب " الـ ــواردة ف ــي امل ـ ــادة رق ـ ــم ()1
من قانون غرفة جتارة و�صناعة عمان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/22
الآتي :
الفــرع  :فرع الغرفة في املحافظة .
ثانيا  :ي�ستبــدل بن�صــو�ص املــواد ( /2ب  ) 12 ، 11 ،مـن قــانــون غـرفة جتارة و�صناعة عمان
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/22الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( /2ب )
تتمتع الغرفة بال�شخ�صيـة االعتبارية  ،ويكون مقرها الرئي�سـي حمافظة م�سقــط ،
ويكون لها فرع في كل حمافظة من حمافظات ال�سلطنة .
املــادة ( ) 11
تت�أل ــف اجلمعيـة العموميــة للغرفــة من جمي ــع الأع�ضــاء في ال�سلطنــة امل�سدديــن
اال�شرتاكات املقررة .
املــادة ( ) 12
أ�  -يت�ألف املجل�س من خم�سة ع�شر ع�ضوا  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1خم�سة �أع�ضــاء مـن حمافظــة م�سقــط  ،يتم انتخابهــم باالقتــراع ال�ســري
من �أع�ضــاء الغرفة امل�سجلني في املقر الرئي�سي لها .
 - 2ر�ؤ�ساء جمال�س �إدارات فروع الغرفة باملحافظات الأخرى .
ب  -تكــون مدة املجــل�س �أربــع �سنـ ــوات ميالدي ــة تب ــد�أ من تاريـ ــخ �أول اجتم ــاع لـ ــه ،
ويجـوز ملن انتهت ع�ضويته �إعادة الرت�شح لع�ضوية املجل�س .
ج  -يعق ــد �أع�ضــاء املجلــ�س خــالل �سبع ــة �أيــام من تاريــخ �إع ــالن النتائ ــج النهائيــة
لالنتخابات �أول اجتماع لهم في املقر الرئي�سي للغرفة  ،لينتخبوا من بينهم
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باالقرتاع ال�سري رئي�سا للمجل�س ونائبني له و�أمينا لل�سر و�أمينا للمال وثالثة
�أع�ضاء ليتكون من ه�ؤالء الثمانية املكتب التنفيذي للغرفة  ،على �أن يتوىل
رئا�سة هذا االجتماع �أكرب الأع�ضاء �سنا .
د  -ميار�س املجل�س االخت�صا�صات وال�صالحيات التي تكفل ل ــه �إدارة جمي ــع �ش ـ�ؤون
الغرفة  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية .
هـ  -ميـ ــار�س املكتــب التنفي ــذي االخت�صا�صــات وال�صالحيــات التــي حتددهــا الالئح ــة
التنفيذية .
ثالثا  :ي�ض ــاف �إلــى قانــون غرفــة جتـ ــارة و�صنـاعــة عم ــان ال�ص ــادر بامل ــر�س ــوم ال�سـلط ــان ــي
رقم  2007/22ن�صو�ص جديدة على النحو الآتي :
املــادة (  ) 11مكــررا
تخت�ص اجلمعية العمومية للغرفة بالآتي :
1-1مناق�شة التقرير ال�سنوي عن �أعمال الغرفة .
2-2اعتماد امليزانية واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية وم�شروع امليزانية
لل�سنة املالية املقبلة .
�3-3إ�سقـاط الع�ضويـ ــة عــن �أحــد �أع�ضــاء املجلــ�س مبوافقــة ثلثي �أع�ضــاء اجلمعيــة
العمومية للغرفة احلا�ضرين .
4-4حل املجل�س مبوافقة ثلثي �أع�ضاء اجلمعية العمومية .
5-5النظر في اقرتاحات �أع�ضاء اجلمعية العمومية للغرفة واملقدمة للمجل�س
قبل اجتماعها بخم�سة ع�شر يوما على الأقل .
املــادة (  ) 11مكــررا ( ) 1
جتتمـ ــع اجلمعي ـ ــة العمومية للغرفة بدعوة من رئيـ�س املجلــ�س مرة علــى الأق ــل
في ال�سنة في دورة عادي ــة  ،ويجــوز دعوتهــا كلمــا اقت�ضــى الأمــر بقــرار من املجلــ�س
�أو بناء على طلب كتابي يقدمــه ثالثون ع�ضــوا على الأق ــل من �أع�ضــاء الغرفــة ،
�أو بناء على طلب الوزير .
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وال يكــون اجتماعهــا �صحيحــا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها  ،ف�إذا مل تتوفر هذه
الأغلبية ي�ؤجل االجتماع �إىل جل�سة �أخرى تعقد خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما
من تاريخ االجتماع الأول  ،ويكون اجتماعها الثاين �صحيحا بح�ضور ربع عدد
الأع�ضاء على الأقل .
وت�ص ــدر قــرارات اجلمعيــة العموميــة للغرف ــة ب�أغلبيــة ع ــدد �أ�صــوات الأع�ض ــاء
احلا�ضرين .
املــادة (  ) 11مكــررا ( ) 2
�إذا �أ�سقطت اجلمعية العمومية للغرفة الع�ضوية عن بع�ض �أع�ضاء املجل�س تتخذ
الإجراءات ل�شغل الأماكن ال�شاغرة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما .
و�إذا حلت اجلمعية العمومية للغرفة املجل�س تقوم بتعيني جمل�س �إدارة م�ؤقت
من بني �أع�ضائها ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر يتوىل �إدارة �ش�ؤون الغرفة والدعوة
النتخابات املجل�س قبل نهاية هذه املدة  ،و�إال جاز للوزير تعيني جمل�س �إدارة م�ؤقت
من بني �أع�ضاء اجلمعية العمومية ملدة ال تزيد على �سنة  ،ويفو�ض هذا املجل�س
في اخت�صا�صات اجلمعية العمومية حلني عقد �أول اجتماع لها النتخاب املجل�س
اجلديد .
ويرتتب على حل املجل�س �أو �إ�سقاط الع�ضويــة عن �أحد �أع�ضائــه من املن�صــو�ص
عليهـ ـ ــم في البنــد " "2من املـ ـ ــادة ( )12مــن هـ ــذا القان ـ ــون � ،إ�سقـ ــاط ع�ضويتـ ــه
من جمل�س �إدارة الفرع .
املــادة (  ) 12مكــررا
يتوىل �إدارة الفرع جمل�س �إدارة يت�ألف من �أحد ع�شر ع�ضوا يتم انتخابهم باالقرتاع
ال�سري من �أع�ضاء الغرفة امل�سجلني في الفرع .
وتكـون مــدة جمل�س �إدارة الفرع �أربع �سنوات ميالدية تبد�أ من تاريـخ �أول اجتم ــاع
لــه  ،ويجوز ملن انتهت ع�ضويته �إعادة الرت�شح لع�ضوية جمل�س �إدارة الفرع .
ويعقد �أع�ضاء جمل�س �إدارة الفرع خالل �سبعة �أيام من تاريخ �إعالن النتائج النهائية
لالنتخابــات �أول اجتمــاع لهــم فــي مقـ ــر الفـ ــرع باملحافظـ ــة لينتخبـ ــوا من بينهــم
باالقتـراع ال�سري رئي�سا ملجل�س �إدارة الفرع ونائبا للرئي�س  ،على �أن يتوىل رئا�سة
هذا االجتماع �أكرب الأع�ضاء �سنا .
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املــادة (  ) 12مكــررا ( ) 1
ي�شرتط في من يرت�شح لع�ضوية املجل�س �أو جمل�س �إدارة الفرع الآتي :
�1-1أن يكون عماين اجلن�سية .
�2-2أن يك ـ ــون ق ــد م�ض ــى علــى ع�ضويتـ ــه فــي الغرف ـ ــة �أو فرعهـ ـ ــا مـ ــدة ال تق ــل
ع ــن ( )5خم�س �سنوات .
�3-3أال تقل �سنه عن ( )30ثالثني �سنة ميالدية .
�4-4أن يكون حممود ال�سرية  ،ح�سن ال�سمعة .
املــادة (  ) 12مكــررا ( ) 2
تبيــن الالئحــة التنفيذي ــة الأحك ــام اخلا�صــة بانتخابــات رئي ــ�س و�أع�ضــاء املجل�س
ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة الفرع  ،كما تبني الأحكام اخلا�صة باجتماعات املجل�س
وجمال�س �إدارات الفروع  ،وكل ما يتعلق ب�ش�ؤون الفروع .
املــادة ( ) 16
يجــوز حل املجلــ�س بقــرار م�سبب من الوزيـر بعد موافقة جملــ�س الــوزراء  ،وذلك
في احلاالت الآتية :
1-1عدم انعقاد املجل�س ملدة تتجاوز ثالثة �أ�شهر .
2-2عدم انعقاد اجلمعية العمومية للغرفة خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ دعوتها
لالجتماع .
�3-3إذا ارتكب من املخالفات ما ي�ستوجب حله  ،وذلك بعد �إنذاره ب�إزالــة املخالفــة ،
وانق�ضاء �شهر من تاريخ الإنذار دون �إزالتها .
ويتم الدعــوة النتخــاب جملــ�س �إدارة جديد خالل ثالثة �أ�شهــر من تاريـخ
احلل  ،و�إىل حني ت�شكيل املجل�س اجلديد تقوم بت�سيري �أعمال الغرفة جلنة
ت�شكل بقرار من الوزير .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/60
بتعديل بع�ض �أحكام قانون املناق�صات
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون املناق�صات امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
ي�ستمر �سريان �أحكام قانون املناق�صات امل�شار �إليه على ال�شركات ذات ال�شخ�صية االعتبارية
امل�ستقلة اململوكة بالكامل للحكومة حلني �صدور نظام املناق�صات اخلا�ص بها بعد التن�سيق
مع اجلهات املعنية  ،وتتوىل وحدات املناق�صات الداخلية بتلك ال�شركات اخت�صا�صات جمل�س
املناق�صات خالل هذه املدة .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والتعديالت املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم في اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر في  26 :من ذي احلجة �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  31 :من �أكتوبـــــــــر �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1032
ال�صادرة فـي 2013/11/3م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

تعديالت على بع�ض �أحكام قانون املناق�صات
�أوال  :ي�ستبــدل بن�ص ــي املـ ــادة ( ، )2والفقــرة الأولــى من املــادة ( )15من قانــون املن ـ ــاق�صــات
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/36الن�صان الآتيان :
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
با�ستثنــاء وحــدات الأمــن والدفــاع والوحــدات التي تطبــق القانــون اخلــا�ص بالنظــام املال ــي
لديوان البالط ال�سلطاين �أو �أي جهة حكومية �أخرى يرد با�ستثنائها ن�ص في �أي قانون
�آخر .
املــادة (  ) 15فقــرة �أولــى
ا�ستثنــاء من ن�ص املــادة ( )8من هــذا القانــون تتولــى جلنــة داخليــة في اجلهــة املعني ـ ــة
اخت�صا�صات املجل�س بالن�سبة �إىل املناق�صات التي ال تتجاوز قيمتها ثالثة ماليني ريال
عماين .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/61
بتعديل بع�ض �أحكام قانون الت�أمينات االجتماعية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون الت�أمينات االجتماعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/72
وعلى نظام الت�أمينات االجتماعية على العمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/32
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/5ب�ش�أن تطبيق النظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية
ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني فـي غري دولهم ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/44ب�إ�صدار نظام الت�أمينات االجتماعية على العمانيني
العاملني حل�سابهم اخلا�ص ومن فـي حكمهم ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون الت�أمينات االجتماعية امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
تزاد املعا�شات امل�ستحقة وفقا لأحكام قانون الت�أمينات االجتماعية امل�شار �إليه فـي تاريخ
العمل ب�أحكام هذا املر�سوم  -فـيما عدا معا�ش العجز اجلزئي  -بن�سبة ( ، )%5على �أال يقل
املعا�ش فـي كل الأحوال عن ( )202.500مائتني واثنني ون�صف ريال عماين �شهريا .
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املــادة الثالثــــة
يتم تقييم م�ساهمة احلكومة فـي متويل فرع الت�أمني �ضد ال�شيخوخة والعجز والوفاة ،
وذلك بعد م�ضي ( )5خم�س �سنوات من تاريخ العمل ب�أحكام هذا املر�سوم .
املــادة الرابعــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا املر�سوم والتعديالت املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الخام�ســة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يوليو 2014م .
�صـدر فـي  26 :من ذي احلجة �سنة 1434هـ
املـوافــــق  31 :من �أكتوبــــــــــر �سنة 2013م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1032
ال�صادرة فـي 2013/11/3م
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تعديالت بع�ض �أحكام قانون الت�أمينات االجتماعية
�أوال  - 1 :ي�ستبــدل بن�ص تعري ــف الأج ــر الـ ــوارد فـي البنـ ــد رق ــم ( )8من املــادة رقم ()2
من قانون الت�أمينات االجتماعية امل�شار �إليه التعريف الآتي :
الأجـر  :كل ما يعطى للم�ؤمن عليه نقدا �أو عينا �أو ب�صفة دورية �أو منتظمة
مقابل عمله �أيا كانت طريقة حتديده � ،أو هو جمموع الأجر الأ�سا�سي
م�ضافا �إليه العالوات التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير بعد
موافقة جمل�س الإدارة .
 - 2ي�ستبــدل بعب ــارة " الأجــر الأ�سا�سـ ــي " كلمة " الأجر " �أينمــا وردت فـي قانــون
الت�أمينات االجتماعية امل�شار �إليه .
ثانيا  :ي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )20البنود (  20( ، ) 3 ، 2 ، 1مكررا ) )34( ، )28( ، )27( ،
من قانون الت�أمينات االجتماعية امل�شار �إليه  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 20
البند  : 1احل�صــة التي يلت ــزم �صاحـب العمـ ــل ب�سداده ـ ــا للهيئ ـ ــة بواقع ()%10.5
من �أجــر امل�ؤمن عليه �شهريا .
البند  : 2احل�صة التي يلتزم امل�ؤمن عليه ب�سدادها للهيئة بواقع ( )%7من �أجره
�شهريا .
البند  : 3املبال ــغ التــي تلت ـ ــزم اخلزانــة العامـ ــة ب�سداده ـ ــا للهيئ ـ ــة بواقــع ()%5.5
من الأج ــور ال�شهريـ ــة للم�ؤمــن عليهــم  ،وت ـ�ؤدى �إىل الهيئــة ف ــي �أول
ال�شهر التايل لتاريخ اال�ستحقاق .
املــادة (  20مكـررا )
يلتــزم العامل فـي القطــاع اخلا�ص واملتقاع ــد من خدمــة احلكومــة واحلا�صــل على معا�ش
تقاعدي ب�سداد ح�صته للهيئة بواقع ( )%7من �أجره ال�شهري  ،كما يلتزم �صاحب العمل
ب�سـداد ح�صـته للهيئــة بواقــع ( )%10.5من �أجــر العامــل امل�ؤمـن عليــه �شهريــا  ،وعند انتهـاء
خدمة هذا العامــل ت�صرف �إليه الهيئة مكاف�أة نهاية خدمة وفقا لأحكام املادتني ( 25و )26
من هذا القانون دون �أي مبالغ �أخرى .
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املــادة ( ) 27
يح�ســب معــا�ش ال�شيخوخ ــة بواقع ( )%3من املتو�ســط ال�شهري للأج ــر امل�ســدد على �أ�سا�ســه
ا�شرتاك الت�أمني خالل اخلم�س �سنوات الأخرية من مدة اال�شرتاك فـي الت�أمني �أو مدة
اال�شرتاك �إن قلت عن ذلك  ،م�ضروبا فـي عدد �سنوات اال�شرتاك الكاملة فـي الت�أمني
بحد �أدنــى مق ــداره (  ) 202.500مائتان واثنان ون�صف ريال عماين �شهريا  ،وبحد �أق�صى
مقداره ( )%80من املتو�سط ال�شهري للأجر امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 28
يح�سب املعا�ش فـي حالة العجز �أو الوفاة على �أ�سا�س ( )%50من �أجر اال�شرتاك عند حدوث
الوفاة �أو العجز � ،أو معا�ش ال�شيخوخة �أيهما �أكرب .
املــادة ( ) 34
يكون الب ــدل امل�ش ــار �إليه فـي املادة ( )33من هذا القانون بن�سبة ( )%100من الأجــر اليومي
ملدة (� )6ستــة �أ�شهــر وثالثــة �أربــاع الأجر اليومـي لل�ستــة �أ�شهــر التاليــة  ،على �أن يعر�ض
امل�صاب عند انتهاء املدتني امل�شار �إليهما على اللجنة الطبية املخت�صة لتقرر مــدى �إمكانية
ا�ستم ــراره فـي العم ــل من عدم ــه  ،وا�ستحقاق ــه ملع ــا�ش العج ــز الناتـ ــج عن �إ�صابـ ــة العمل
�أو ا�ستمرار �صرف البدل امل�شار �إليه ملدة �أخرى حتددها اللجنة املذكورة .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/62
ب�إن�شـاء املتحــف الوطنــي و�إ�صــدار نظامـــه
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، ٩١/١١٦
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٠٥/٢٤بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتاث والثقافة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ين�ش ـ أ� مبحافظــة م�سقــط متحــف ي�سمــى "املتحف الوطني" يتـبع وزارة الت ــراث والثقافـ ــة ،
ويعمل فـي �ش�أنه ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
يكون للمتحف الوطني ال�شخ�صية االعتبارية ويتمتع باال�ستقالل املايل والإداري  ،وتكون
له �أهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة و�إداراتها والت�صرف فيها .
املــادة الثالثــــة
ي�صــدر رئيــ�س جملــ�س �أمنــاء املتحف الوطني اللوائــح والقرارات الالزمــة لتنفيــذ �أحك ــام
النظام املرفق بعد اعتمادها من جمل�س الأمناء  ،و�إىل �أن ت�صدر ت�سري على املتحف الوطني
القوانني والنظم املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص
خا�ص فـي النظام املرفق  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
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املــادة الرابعــة
ي�ؤول �إىل املتحف الوطني الأ�صول من املقتنيات الأثرية وال�شواهد املادية واملعنوية املحفوظة
لدى وزارة الرتاث والثقافة وخم�ص�صات م�شروع املتحف الوطني  ،كما ينقل �إليه موظفو
وزارة الرتاث والثقافة ممن تقت�ضي احلاجة اال�ستعانة بهم .
ويك ــون �إعــمال مقت�ض ــى الأيلول ــة ونقــل املوظفـني  ،وفقا للآلية التي ي�صدر ب�ش�أنها قــرار
من وزير الرتاث والثقافة .
املــادة اخلام�ســة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة ال�ساد�ســة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  16 :من حمـــــــرم �سنة 1435هـ
املـوافــــق  20 :من نوفمبـــــر �سنة 2013م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1035
ال�صادرة فـي 2013/11/24م
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نظـام املتحــف الوطنــي
الف�صــل الأول
تعريفــــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
املتحــــــــــف  :املتحف الوطني .
املجلــــــــــ�س  :جمل�س �أمناء املتحف .
الرئيــــــــ�س  :رئي�س املجل�س .
املدير العام  :مدير عام املتحف .
الف�صـل الثانـــي
�أهــــداف املتحــــف
املــادة ( ) 2
يهدف املتحف �إىل الآتي :
أ�  -االرتقاء بالوعي العام  ،وتر�سيخ القيم العمانية النبيلة  ،وجت�سيد انتماء املواطن
لوطنه وتراثه  ،وتعريف املقيم والزائر لعمان بتاريخها وتراثها وثقافتها .
ب  -احلفاظ على ال�شواهد واملقتنيات املادية واملعنوية املكونة لتاريخ وتراث وثقافة
وفنون عمان .
ج  -امل�شاركـ ــة فـي �إب ــراز امل ــوروث احل�ضــاري والتاريخــي والثقاف ــي والعلم ــي لل�سلطن ــة
على امل�ستويات الإقليمية والدولية .
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الف�صـل الثالـث
اخت�صا�صـــات املتحــــف
املــادة ( ) 3
ميار�س املتحف كافة االخت�صا�صات الالزمة لتحقيق �أهدافه  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
أ�  -توظيف واعتماد �أف�ضل املمار�سات واملعايري املتبعة فـي جماالت �إدارة املتاحف .
ب  -و�ضع ا�سرتاتيجية �شاملة ل�صناعة املتاحف بال�سلطنة .
ج  -توفري اخلدمات التعليمية و�إبراز الدور التثقيفـي للمتحف .
د  -إ	�ع ــداد اخلط ــط والربامــج التنفيذيــة الالزمـة لتحقيـق �أهــداف املتحـف بالتن�سيــق
مع اجلهات املعنية .
هـ �	-إجراء البحوث العلمية والدرا�سات  ،وتنظيم امل�ؤمترات والندوات فـي املجاالت
املتعلقة باملتاحف .
و  -التوا�ص ــل الفع ــال وامل�ستم ــر مــع و�سائ ــل الإعــالم املختلف ــة  ،املرئي ــة وامل�سموع ـ ــة
واملقروءة  ،وعلى امل�ستويني املحلي والدويل  ،وتوظيف الو�سائط الرقمية والب�صرية
بهدف �إي�صال ر�سالة املتحف و�إبراز �صورته و�سمعته داخليا وخارجيا .
ز  -متثيل ال�سلطنة �إىل جانب اجلهات املعنية الأخرى فـي االجتماعات الإقليمية
والدولية املتعلقة مبجاالت عمل املتحف .
الف�صــل الرابـــع
�إدارة املتحــــــــف
املــادة ( ) 4
يتولــى �إدارة املتح ــف وتنظيــم �ش�ؤونــه جملــ�س �أمنــاء تكـون لــه كافــة ال�صالحيــات الالزمــة
ملمار�سة املتحف اخت�صا�صاته وحتقيق �أهدافه  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
أ�  -ر�سم ال�سيا�سة العامة للمتحف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من جمل�س الوزراء .
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ب  -اعتمــاد الهيك ــل التنظيمي للمتحــف  ،والتق�سيمــات الإداريـة الفرعية ب ــه وحتديد
اخت�صا�صاتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
ج  -اعتم ــاد م�شروع ــات اللوائــح والنظــم املاليــة والإداريـ ــة والئح ــة �شـ ـ ـ�ؤون املوظفـ ــني ،
بعد موافقة وزارة املالية واعتماد م�شروعات اللوائح الأخرى التي تتطلبها جماالت
العمل املختلفة باملتحف .
د  -اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية للمتحف قبل رفعها �إىل وزارة املالية .
هـ  -اعتماد احل�ساب اخلتامي املدقق للمتحف قبل رفعه �إىل وزارة املالية .
و �	-إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�صلة باخت�صا�صات املتحف بعد موافقة
جمل�س الوزراء .
ز  -ت�شكيل اللجان املتخ�ص�صة من �أع�ضاء املجل�س ومن الكفاءات واخلربات العاملة
لدى املتحف �أو من خارجه .
ح �	-إعداد تقرير �سنوي عن �أن�شطة املتحف  ،ورفعه �إىل جمل�س الوزراء .
ط  -حتديد الر�سوم التي يتقا�ضاها املتحف مقابل اخلدمات التي يقدمها بعد موافقة
وزارة املالية .
ي  -حتدي ــد قواع ــد و�أ�س�س من ــح مكافـ ـ�آت رئيـ�س و�أع�ضــاء املجلــ�س بالتن�سيــق مــع وزارة
املالية .
املــادة ( ) 5
ي�شكل املجل�س برئا�سة وزير الرتاث والثقافة  ،وع�ضوية كل من :
�أ �	-أربعة يختارهم جمل�س الوزراء من بني الوزراء ومن فـي حكمهم �أو وكالء الوزارات
ومن فـي حكمهم .
ب  -اثن ــني من ذوي اخلب ــرة فـي قط ــاع املتاح ــف من داخــل ال�سلطنــة �أو خارجه ــا يتـ ــم
تعيينهما بقرار من وزير الرتاث والثقافة بعد موافقة جمل�س الوزراء .
ج  -املدير العام ويتوىل �أعمال مقرر املجل�س .
وتكون مدة الع�ضوية فـي املجل�س (� )4أربع �سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة .
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املــادة ( ) 6
يعني املجل�س فـي �أول اجتماع له من بني �أع�ضائه نائبا للرئي�س  ،يحل حمل الرئي�س عند
غيابه � ،أو وجود مانع يحول دون ممار�سته الخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 7
يجتمع املجل�س ب�صفة دورية كل ثالثة �أ�شهر بدعوة من الرئي�س �أو نائبه  ،وال يكون انعقاده
�صحيح ـ ــا �إال بح�ضـ ــور �أغلبيـ ــة �أع�ضائـ ــه عل ــى �أن يك ـ ــون مـ ــن بينهـ ــم الرئيـ ــ�س �أو نائبـ ـ ــه ،
ويجوز للرئي ــ�س دع ــوة املجلــ�س لعق ــد اجتماعات غيــر عادي ــة متــى اقت�ضــت ال�ضــرورة ذلك
عل ــى �أن توجه الدعوة لالجتماع قبل انعقاده ب�أ�سبوع على الأقل .
املــادة ( ) 8
ت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين وعند الت�ساوي يرجح اجلانب
الذي منه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 9
للمجلـ ــ�س اال�ستعان ــة مب ــن ي ــراه مــن ذوي اخلبــرة واالخت�صا�ص حل�ض ــور اجتماعات ــه دون
�أن يكون لهم �صوت معدود .
املــادة ( ) 10
يكون للمتحف مدير عام ي�صدر بتعيينه قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 11
يك ــون للمديــر العــام كاف ــة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانــني املعمول بهــا
فـي اجلهاز الإداري للدولة  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
�أ�	-إدارة املتحف والإ�شراف على موظفيه .
ب �	-إعداد م�شروع الهيكل التنظيمي للمتحف  ،والتق�سيمات الإدارية الفرعية وحتديد
اخت�صا�صاتها  ،ورفعها �إىل املجل�س .
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ج � -إعداد م�شروعات اللوائح املالية والإدارية والوظيفية للمتحف  ،ورفعها �إىل املجل�س .
د �	-إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للمتحف  ،ورفعه �إىل املجل�س .
هـ �	-إعداد خطط وبرامج العمل باملتحف  ،ورفعها �إىل املجل�س لالعتماد .
و �	-إعداد م�شروعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم  ،وعر�ضها على املجل�س .
ز  -إ	�ع ــداد خط ــط التدريــب والت�أهيــل ملوظف ــي املتحــف لالرتــقاء بقدراتهــم العلمي ــة
والعملية  ،وعر�ضها على املجل�س لالعتماد .
ح �	-إعداد تقارير دورية عن �أعمال املتحف  ،ورفعها �إىل املجل�س .
ط �	-أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها املجل�س .
املــادة ( ) 12
ميثل املدير العام املتحف �أمام الق�ضاء وفـي �صلته بالغري .
الف�صــل اخلامــ�س
مـــوارد املتحــــف
املــادة ( ) 13
يك ــون للمتح ــف ميزاني ــة �سنويــة م�ستقلــة ترف ــع �إىل وزارة املالي ــة بعـ ــد اعتماده ــا م ـ ــن
املجل�س  ،وتبد�أ ال�سنة املالية له فـي الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل عام  ،وتبد أ� ال�سنة الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام  ،وتنتهي
فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام التايل .
املــادة ( ) 14
تتكون املوارد املالية للمتحف مما ي�أتي :
�أ -االعتمادات التي تخ�ص�صها الدولة للمتحف .
ب  -الإيرادات الناجتة عن الأن�شطة والربامج واخلدمات التي يقدمها املتحف .
ج  -الهبات والإعانات واملنح التي يقبلها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء .
د � -أي �إيرادات �أخرى يقرها املجل�س ويوافق عليها جمل�س الوزراء .
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املــادة ( ) 15
دون الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،
يعفى املتحف من كافة ال�ضرائب والر�سوم .
املــادة ( ) 16
يتول ــى تدقي ــق ح�ساب ــات املتح ــف مراق ــب ح�ساب ــات مرخــ�ص ل ــه مبزاولــة مهن ــة املحا�سب ــة
واملراجعة  ،ي�صدر بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 17
تودع �أموال املتحف فـي ح�ساب م�صرفـي �أو �أكرث ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة ،
وي�صدر بفتح تلك احل�سابات قرار من املدير العام بعد التن�سيق مع وزارة املالية  ،وي�صدر
بقواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 18
تعتب ــر �أمـ ــوال املتحــف �أمواال عام ــة  ،وتتمتــع مبزايــا وحقــوق اخلزانــة العامــة وامتيازاتــه
على �أموال املدينني  ،وللمتحف حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز
الإداري للدولة .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/63
بتعديــل بعـــ�ض �أحكــــام
نظـــام الهيئـــة العامـــة للإذاعـــة والتلفزيـــون
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�ســوم ال�سلطان ــي رق ــم  2010/108ب�إن�ش ــاء الهيئــة العام ـ ــة للإذاع ــة والتلفزي ـ ــون
و�إ�صدار نظامها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم في اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر في  16 :من حمـــــــرم �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  20 :من نوفمبــــر �سنة 2013م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1035
ال�صادرة فـي 2013/11/24م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

تعديـــالت علــى بعـــ�ض �أحكـــام
نظـــام الهيئـــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون
�أوال  :ي�ستبدل بن�ص املادة ( )5من نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/108معدال باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/100
الن�ص الآتي :
املــادة ( ) 5
ي�شكل املجل�س برئا�سة الرئي�س  ،وع�ضوية كل من :
 - 1وكيل وزارة الإعالم نائبا لرئي�س املجل�س .
 - 2ممث ــل عن كل من الأمان ــة العام ــة ملجلــ�س الوزراء ووزارة املالية ال تقل
وظيفة كل منهما عن مدير عام  ،ي�صــدر بت�سميتهما قــرار مــن ال�سلطــة
املخت�ص ــة فيهما كل ( )3ثالث �سنوات .
 - 3ثالثـة من ال�شخ�صي ــات العام ــة من ذوي اخلبــرة فـي املج ــاالت الإعالمي ــة
يت ـ ــم تعيينهـ ــم ب�صفاتهم ال�شخ�صي ـ ــة بق ــرار من جمل ــ�س ال ــوزراء برت�شيـ ــح
من الرئي�س  ،وتكون مدة ع�ضويتهم فـي املجل�س ( )3ثالث �سنوات قابلة
للتجديد ملدة �أو ملدد مماثلة بناء على طلب الرئي�س .
ثانيا  :ي�ستبدل بن�ص املادة ( )6من نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/108معدال باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/100
الن�ص الآتي :
املــادة ( ) 6
يحل نائب رئي�س املجل�س حمل الرئي�س فـي رئا�سة اجتماعات املجل�س حال غيابه ،
�أو وجود مانع لديه يحول دون رئا�سته االجتماع .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/64
باملوافقــة علــى ان�ضمــام �سلطنــة عمــان
�إلـــى اتفاقيـــة الأمــم املتحــدة ملكافحــة الف�ســـاد
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد بال�صيغة
املرفقة والتحفظ املرفق .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص اتخاذ �إجراءات االن�ضمام �إىل االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لأحكامها
مع مراعاة التحفظ املرفق .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم في اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر في  16 :من حمـــــــرم �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  20 :من نوفمبــــر �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1035
ال�صادرة فـي 2013/11/24م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

حتفــظ �سلطنـــة عمـــان
على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
تتحفــظ ال�سلطن ــة على ن�ص الفق ــرة ( )2من املـ ــادة رقــم ( )66من االتفاقية املذكورة ،
والتي تن�ص على الآتي :
" يعر�ض �أي نزاع ين� أش� بني دولتني �أو �أكرث من الدول الأطراف ب�ش�أن تف�سري هذه االتفاقية
�أو تطبيقه ـ ــا  ،وتتع ــذر ت�سويت ــه عن طري ــق التف ــاو�ض فـي غ�ضون فرتة زمنية معقول ــة ،
على التحكيم بناء على طلب �إحدى تلك الدول الأطراف  ،و�إذا مل تتمك ــن تلك الدول
الأطراف  ،بعد (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ طلب التحكي ــم  ،من االتفاق على تنظيـ ــم
التحكيـ ــم  ،ج ــاز لأي من تلك ال ــدول الأط ــراف �أن حتي ــل النزاع �إىل حمكم ــة الع ــدل
الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأ�سا�سي للمحكمة " .
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اتفاقيــة الأمـــم املتحــدة ملكافحــة الف�ســـاد
الديباجـــة
�إن الدول الأطراف فـي هذه االتفاقية ،
�إذ تقلقها خطورة ما يطرحه الف�ساد من م�شاكل وخماطر على ا�ستقرار املجتمعات و�أمنها ،
مما يقو�ض م�ؤ�س�سات الدميقراطية وقيمها والقيم الأخالقية والعدالة  ،ويعر�ض التنمية
امل�ستدامة و�سيادة القانون للخطر ،
و�إذ تقلقها �أي�ضا ال�صالت القائمة بني الف�ساد و�سائر �أ�شكال اجلرمية  ،وخ�صو�صا اجلرمية
املنظمة واجلرمية االقت�صادية  ،مبا فـيها غ�سل الأموال ،
و�إذ تقلقها كذلك حاالت الف�ساد التي تتعلق مبقادير هائلة من املوجودات  ،ميكن �أن متثل
ن�سبة كبرية من موارد الدول  ،والتي تهدد اال�ستقرار ال�سيا�سي والتنمية امل�ستدامة لتلك
الدول  ،واقتناعا منها ب�أن الف�ساد مل يعد �ش�أنا حمليا بل هو ظاهرة عرب وطنية مت�س كل
املجتمعات واالقت�صادات  ،مما يجعل التعاون الدويل على منعه ومكافحتــه �أمرا �ضروريــا ،
واقتناعا منها �أي�ضا ب�أن اتباع نهج �شامل ومتعدد اجلوانب هو �أمر الزم ملنع الف�ساد
ومكافحته ب�صورة فعالة ،
واقتناعا منها كذلك ب�أن توافر امل�ساعدة التقنية ميكن �أن ي�ؤدي دورا هاما  ،مبا فـي ذلك عن
طريق تدعيم الطاقات وبناء امل�ؤ�س�سات  ،فـي تعزيز قدرة الدول على منع الف�ساد ومكافحته
ب�صورة فعالة ،
واقتناعا منها ب�أن اكت�ساب الرثوة ال�شخ�صية ب�صورة غري م�شروعة ميكن �أن يلحق �ضررا
بالغا بامل�ؤ�س�سات الدميقراطية واالقت�صادات الوطنية و�سيادة القانون ،
و�إذ عقدت العزم على �أن متنع وتك�شف وتردع  ،على نحو �أجنع  ،الإحاالت الدولية للموجودات
املكت�سبة ب�صورة غري م�شروعة  ،و�أن تعزز التعاون الدويل فـي جمال ا�سرتداد املوجودات ،
و�إذ ت�سلم باملبادئ الأ�سا�سية ملراعاة الأ�صول القانونية فـي الإجراءات اجلنائية وفـي الإجراءات
املدنية �أو الإدارية للف�صل فـي حقوق امللكية ،
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و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها �أن منع الف�ساد والق�ضاء عليه هو م�س�ؤولية تقع على عاتق جميع
الدول  ،و�أنه يجب عليها �أن تتعاون معا بدعم وم�شاركة �أفراد وجماعات خارج نطاق القطــاع
العام  ،كاملجتمــع الأهلي واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املحلي � ،إذا كان يراد
جلهودها فـي هذا املجال �أن تكون فعالة ،
و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها �أي�ضا مبادئ الإدارة ال�سليمة لل�ش�ؤون واملمتلكات العمومية ،
والإن�صــاف وامل�س�ؤولي ــة والت�س ــاوي أ�مـام القانون و�ضرورة �صون النـزاهة وتعزيز ثقافة
تنبذ الف�ساد ،
و�إذ تثني على ما تقوم به جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية من �أعمال فـي ميدان منع الف�ساد ومكافحته ،
و�إذ ت�ستذكر الأعمال التي ا�ضطلعت بها املنظمات الدولية والإقليمية الأخرى فـي هذا
امليدان  ،مبا فـي ذلك �أن�شطة جمل�س �أوروبا واالحتاد الأوروبي واالحتاد الإفريقي ومنظمة
التعاون والتنمية فـي امليدان االقت�صادي ومنظمة الدول الأمريكية وجمل�س التعاون
اجلمركي (املعروف �أي�ضا با�سم املنظمة العاملية للجمارك) وجامعة الدول العربية ،
و�إذ حتيط علما مع التقدير بال�صكوك املتعددة الأطراف ملنع الف�ساد ومكافحته  ،مبا فـيها
اتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد  ،التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية فـي
� 29آذار/مار�س  ، 1996واتفاقية مكافحة الف�ساد بني موظفـي اجلماعات الأوروبية �أو موظفـي
الدول الأع�ضاء فـي االحتاد الأوروبـي  ،التي اعتمدها جمل�س االحتاد الأوروبـي فـي � 26أيار/
مايـو  ، 1997واتفاقية مكافحة ر�شو املوظفـني العموميني الأجانب فـي املعامالت التجارية
الدولية  ،التي اعتمدتها منظمــة التعــاون والتنمي ــة فـي امليدان االقت�ص ــادي فـي  21ت�شرين
الثاين/نوفمــرب  ، 1997واتفاقية القانون اجلنائي ب�ش�أن الف�ساد  ،التي اعتمدتها اللجنة
الوزارية ملجل�س �أوروبا فـي  27كانون الثاين/يناير  ، 1999واتفاقية القانون املدين ب�ش�أن
الف�ساد  ،التي اعتمدتـها اللجنة الوزارية ملجل�س �أوروبا فـي  4ت�شرين الثاين/نوفمرب ، 1999
واتفاقية االحتاد الأفريقي ملنع الف�ساد وحماربتــه  ،التي اعتمدها ر�ؤ�ساء دول وحكومات
االحتاد الإفريقي فـي  12متوز/يوليو ، 2003
و�إذ ترحب بدخول اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية حيز
النفاذ فـي � 29أيلول�/سبتمرب ، 2003
اتفقت على ما يلي :
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الف�صـــل الأول
�أحكــــام عامــــــة
املــادة ( ) 1
بيــــان الأغـــــرا�ض
�أغرا�ض هذه االتفاقية هي :
أ�  -ترويج وتدعيم التدابري الرامية �إىل منع ومكافحة الف�ساد ب�صورة �أكف�أ و�أجنع .
ب  -ترويج وتي�سري ودعم التعاون الدويل وامل�ساعدة التقنية فـي جمال منع ومكافحة
الف�ساد  ،مبا فـي ذلك فـي جمال ا�سرتداد املوجودات .
ج  -تعزيز النـزاهة وامل�ساءلة والإدارة ال�سليمة لل�ش�ؤون العمومية واملمتلكات العمومية .
املــادة ( ) 2
امل�صطلحات امل�ستخدمة
لأغرا�ض هذه االتفاقية :
أ�  -يق�صــد بتعبري " موظف عمومــي " :
� - 1أي �شخ�ص ي�شغــل من�صبـا ت�شريعيا �أو تنفـيذيا �أو �إداريا �أو ق�ضائيا لدى دولة
طرف � ،سواء �أكان معينا �أم منتخبا  ،دائما �أم م�ؤقتا  ،مدفوع الأجر �أم غري
مدفوع الأجر  ،ب�صــرف النظر عن �أقدمية ذلك ال�شخ�ص .
� - 2أي �شخـ ــ�ص �آخر ي�ؤدي وظيفــة عمومي ــة  ،مبا فـي ذلك ل�صال ـ ــح جهــاز عمومــي
�أو من�ش�أة عمومية � ،أو يقدم خدمة عمومية  ،ح�سب التعريف الوارد فـي القانون
الداخلي للدولة الطرف وح�سـب ما هو مطبق فـي املجال القانوين ذي ال�صلة
لدى تلك الدولة الطرف .
� - 3أي �شخ�ص �آخر معرف ب�أنه " موظف عمومي " فـي القانــون الداخلــي للدولــة
الطرف  ،بيد �أنه لأغرا�ض بع�ض التدابري املعينة الواردة فـي الف�صل الثاين
من هذه االتفاقية  ،يجوز �أن يق�صد بتعبري " موظف عمومي " �أي �شخ�ص
ي�ؤدي وظيفة عمومية �أو يقدم خدمة عمومية ح�سب التعريف الوارد فـي
القانون الداخلي للدولة الطرف وح�سب ما هو مطبق فـي املجال املعني من
قانون تلك الدولة الطرف .
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ب  -يق�صد بتعبري " موظف عمومي �أجنبــي " �أي �شخ ــ�ص ي�شغ ــل من�صبــا ت�شريعيــا
�أو تنفـيذيا �أو �إداريا �أو ق�ضائيا لدى بلد �أجنبي � ،سواء �أكان معينا �أم منتخبا  ،و�أي
�شخ�ص ميار�س وظيفة عمومية ل�صالح بلد �أجنبي  ،مبا فـي ذلك ل�صالح جهاز
عمومي �أو من�ش�أة عمومية .
ج  -يق�صـ ــد بتعبيـر " موظف م�ؤ�س�سة دولية عمومية " م�ستخدم مدين دويل �أو �أي
�شخ�ص ت�أذن له م�ؤ�س�سة من هذا القبيل ب�أن يت�صرف نيابة عنها .
د  -يق�صد بتعبري " املمتلكات " املوجودات بكل �أنواعها � ،سواء �أكانت مادية �أم غري
مادي ــة  ،منقول ــة �أم غيــر منقول ــة  ،ملمو�س ـ ــة �أم غي ـ ــر ملمو�سـ ـ ـ ــة  ،وامل�ستن ـ ـ ــدات
�أو ال�صكـ ــوك القانونية التي تثبت ملكية تلك املوجودات �أو وجود حق فـيها .
هـ  -يق�صــد بتعبري " العائـدات الإجرامية " �أي ممتلكــات مت�أتيــة �أو متح�صــل عليهــا ،
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،من ارتكاب جرم .
و  -يق�صد بتعبري " التجميد " �أو " احلجز " فر�ض حظر م�ؤقت على �إحالة املمتلكات
�أو تبديلها �أو الت�صرف فـيها �أو نقلها � ،أو تويل عهدة املمتلكات �أو ال�سيطرة عليها
م�ؤقتا  ،بناء على �أمر �صادر عن حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى .
ز  -يق�صد بتعبري " امل�صادرة "  ،التي ت�شمل التجريد حيثما انطبق  ،احلرمان الدائم
من املمتلكات ب�أمر �صادر عن حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى .
ح  -يق�صــد بتعبي ــر " اجلرم الأ�صلي " �أي جرم ت�أت ـ ــت منه عائــدات ميكــن �أن ت�صبح
مو�ضوع جرم ح�سب التعريف الوارد فـي املادة ( )23من هذه االتفاقية .
ط  -يق�صد بتعبيـر " الت�سليــم املراقــب " ال�سمــاح ل�شحن ــات غيــر م�شروع ــة �أو م�شبوهة
باخلروج من �إقليم دولة �أو �أكرث �أو املرور عربه �أو دخولــه بعلــم من �سلطاتها
املعنية وحتت مراقبتها  ،بغية التحري عن جرم ما وك�شف هوية الأ�شخا�ص
ال�ضالعني فـي ارتكابه .
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املــادة ( ) 3
نطاق االنطباق
 - 1تنطبــق هــذه االتفاقيــة  ،وفقا لأحكامه ــا  ،على منع الف�ســاد والتحري عنه ومالحقــة
مرتكبيه  ،وعلى جتميد وحجز و�إرجاع العائدات املت�أتية من الأفعال املجرمة وفقا لهذه
االتفاقية .
 - 2لأغرا�ض تنفـيذ هذه االتفاقية  ،لي�س �ضروريا �أن تكون اجلرائم املبينة فـيها قد �أحلقت
�ضررا �أو �أذى ب�أمالك الدولة  ،با�ستثناء ما تن�ص عليه خالفا لذلك .
املــادة ( ) 4
�صــون ال�سيــادة
 - 1ت�ؤدي الدول الأطراف التزاماتها مبقت�ضى هذه االتفاقية على نحو يت�سق مع مبد�أي
ت�ساوي الدول فـي ال�سيادة و�سالمة �أرا�ضيها  ،ومع مبد�أ عدم التدخل فـي ال�ش�ؤون
الداخلية للدول الأخرى .
 - 2ليـ ــ�س فـي هـ ــذه االتفاقيــة ما يبي ـ ــح للدول ـ ــة الطــرف �أن تقـ ــوم فـي �إقليم دولة �أخــرى
مبمار�سة الوالية الق�ضائية و�أداء الوظائف التي يناط �أدا�ؤها ح�صرا ب�سلطات تلك
الدولة الأخرى مبقت�ضى قانونها الداخلي .
الف�صل الثاين
التدابري الوقائية
املــادة ( ) 5
�سيا�سات وممار�سات مكافحة الف�ساد الوقائية
 - 1تق ــوم كل دولـ ــة طرف  ،وفق ــا للمبـ ــادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،بو�ضــع وتنفـيــذ
�أو تر�سيخ �سيا�سات فعالة من�سقة ملكافحة الف�ساد  ،تعزز م�شاركة املجتمع وجت�سد مبادئ
�سيادة القانون وح�سن �إدارة ال�ش�ؤون واملمتلكات العمومية والنـزاهة وال�شفافـية وامل�ساءلة .
 - 2ت�سعى كل دولة طرف �إىل �إر�ساء وترويج ممار�سات فعالة ت�ستهدف منع الف�ساد .
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 - 3ت�سعـ ــى كــل دولــة طرف �إىل إ�جــراء تقييم دوري لل�صكوك القانونية والتدابري الإدارية
ذات ال�صلة  ،بغية تقرير مدى كفايتها ملنع الف�ساد ومكافحته .
 - 4تتع ــاون الــدول الأطراف فـيما بينه ــا ومع املنظمــات الدولية والإقليمية ذات ال�صلــة ،
ح�سب االقت�ضاء ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامه ــا القانون ــي  ،على تعزي ــز وتطوير
التدابري امل�شار �إليها فـي هذه املادة  ،ويجوز �أن ي�شمل ذلك التعاون امل�شاركة فـي الربامج
وامل�شاريع الدولية الرامية �إىل منع الف�ساد .
املــادة ( ) 6
هيئة �أو هيئات مكافحة الف�ساد الوقائية
 - 1تكفل كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،وجود هيئة �أو هيئات ،
ح�سب االقت�ضاء  ،تتوىل منع الف�ساد  ،بو�سائل مثل :
أ�  -تنفـيذ ال�سيا�سات امل�شار �إليها فـي امل ــادة ( )5من هذه االتفاقيــة  ،والإ�شــراف على
تنفـيذ تلك ال�سيا�سات وتن�سيقه  ،عند االقت�ضاء .
ب  -زيادة املعارف املتعلقة مبنع الف�ساد وتعميمها .
 - 2تق ــوم كل دولـة ط ـ ــرف  ،وفق ــا للمبادئ الأ�سا�سي ــة لنظامهـ ــا القانون ــي  ،مبن ــح الهيئ ـ ــة
�أو الهيئات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املادة ما يلزم من اال�ستقاللية  ،لتمكني
تلك الهيئة �أو الهيئـات من اال�ضط ــالع بوظائفها ب�صورة فعالة ومبن�أى عن �أي ت�أثيــر
ال م�سوغ لـه  ،وينبغي توفـري ما يلزم من موارد مادية وموظفـني متخ�ص�صني  ،وكذلك
ما قد يحتاج �إليه ه�ؤالء املوظفون من تدريب لال�ضطالع بوظائفهم .
 - 3تقـ ـ ــوم ك ــل دولــة طــرف ب�إبالغ الأمي ــن الع ــام للأم ــم املتح ــدة با�س ــم وعن ــوان ال�سلط ــة
�أو ال�سلطات التي ميكن �أن ت�ساعد الدول الأطراف الأخرى على و�ضع وتنفـيذ تدابري
حمددة ملنع الف�ساد .
املــادة ( ) 7
القطــاع العــــام
 - 1ت�سع ـ ــى كـ ــل دول ـ ــة طرف  ،حيثم ــا اقت�ضى الأمر ووفق ــا للمب ـ ــادئ الأ�سا�سيـ ــة لنظامهـ ــا
القانوين � ،إىل اعتماد وتر�سيخ وتدعيم نظم لتوظيف امل�ستخدمني املدنيني  ،وغريهم
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من املوظفـني العموميني غري املنتخبني عند االقت�ضاء  ،وا�ستخدامهم وا�ستبقائهم
وترقيتهم و�إحالتهم على التقاعد تت�سم ب�أنها :
أ�  -تقوم على مبادئ الكفاءة وال�شفافـية واملعايري املو�ضوعية  ،مثل اجلدارة والإن�صاف
والأهلية .
ب  -ت�شتمل على �إجراءات منا�سبة الختيار وتدريب �أفراد لتويل املنا�صب العمومية التي
تعترب عر�ضة للف�ساد ب�صفة خا�صة و�ضمان تناوبهم على املنا�صب عند االقت�ضاء .
ج  -ت�شجــع على تقديــم �أجور كافـيــة وو�ضع جــداول �أجور من�صف ــة  ،مع مراعاة م�ستوى
النمو االقت�صادي للدولة الطرف املعنية .
د  -ت�شج ــع على و�ضــع برامج تعليمية وتدريبيــة لتمكيــن �أولئك املوظفـيــن من الوف ــاء
مبتطلبات الأداء ال�صحيح وامل�شرف وال�سليم للوظائف العمومية  ،وتوفر لهم
التدريب املتخ�ص�ص واملنا�سب من �أجل �إذكاء وعيهم مبخاطر الف�ساد املالزمة
لأداء وظائفهم  ،ويجوز �أن ت�شري هذه الربامج �إىل مدونات �أو معايري �سلوكية فـي
املجاالت التي تنطبق عليها .
 - 2تنظر كل دولة طرف �أي�ضا فـي اعتماد تدابري ت�شريعية و�إدارية منا�سبة  ،مبا يتوافق
مع �أهداف هذه االتفاقية ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي  ،لو�ضع معايري
تتعلق بالرت�شيح للمنا�صب العمومية وانتخاب �شاغليها .
 - 3تنظر كل دولة طرف �أي�ضا فـي اتخاذ التدابري الت�شريعية والإدارية املنا�سبة  ،مبا
يت�سق مع �أهداف هذه االتفاقية ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي  ،لتعزيز
ال�شفافـية فـي متويل الرت�شيحات النتخاب �شاغلي املنا�صب العمومية وفـي متويل
الأحزاب ال�سيا�سية  ،حيثما انطبق احلال .
 - 4ت�سعى كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي � ،إىل اعتماد وتر�سيخ
وتدعيم نظم تعزز ال�شفافـية ومتنع ت�ضارب امل�صالح .
املــادة ( )8
مدونات قواعد �سلوك للموظفـني العموميني
 - 1من �أجل مكافحة الف�سـ ــاد  ،تعمل كل دول ـ ــة طـ ـ ــرف � ،ضمــن جمل ـ ـ ــة �أمــور  ،على تعزي ــز
النـزاهة والأمانة وامل�س�ؤولية بني موظفـيها العموميني  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية
لنظامها القانوين .
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 - 2علـ ــى وجـ ـ ــه اخل�صـ ـ ــو�ص  ،ت�سعى كـ ـ ــل دولـ ــة طــرف �إىل �أن تطب ــق � ،ضمن نطاق نظمهــا
امل�ؤ�س�سية والقانونيـ ــة  ،مدونات �أو معايي ــر �سلوكية من �أجل الأداء ال�صحيح وامل�شرف
وال�سليم للوظائف العمومية .
 - 3لأغرا�ض تنفـيذ �أحكام هذه امل ـ ــادة  ،على كل دولة طرف  ،حيثما اقت�ضى الأمر ووفقا
للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين � ،أن حتيط علما باملبادرات ذات ال�صلة التي
اتخذتها املنظمات الإقليمية والأقاليمية واملتعددة الأطراف  ،ومنها املدونة الدولية
لقواعد �سلوك املوظفـني العموميني  ،الواردة فـي مرفق قرار اجلمعية العامة 59/51
امل�ؤرخ  12كانون الأول /دي�سمرب . 1996
 - 4تنظــر كــل دولة طرف �أي�ضا  ،وفقـ ــا للمبـادئ الأ�سا�سي ــة لقانونهــا الداخل ــي  ،فـي �إر�ســاء
تدابري ونظم تي�سر قيام املوظفـني العموميني ب�إبالغ ال�سلطات املعنية عن �أفعال الف�ساد ،
عندما يتنبهون �إىل مثل هذه الأفعال �أثناء �أداء وظائفهم .
 - 5ت�سع ــى كل دولـ ــة طرف  ،عند االقت�ضاء ووفقـ ــا للمبادئ الأ�سا�سي ــة لقانونه ـ ــا الداخلـ ــي ،
�إىل و�ضع تدابيـ ــر ونظم تلـ ــزم املوظفـيــن العموميني ب�أن يف�صحوا لل�سلطات املعنية عن
�أ�شياء منها ما لهم من �أن�شطة خارجية وعمل وظيفـي وا�ستثمارات وموجودات وهبات
�أو منافع كبرية قد تف�ضي �إىل ت�ضارب فـي امل�صالح مع مهامهم كموظفـني عموميني .
 - 6تنظر كل دولة طرف فـي �أن تتخذ  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي  ،تدابري
ت�أديبية �أو تدابري �أخرى �ضد املوظفـني العموميني الذين يخالفون املدونات �أو املعايري
املو�ضوعة وفقا لهذه املادة .
املــادة ( ) 9
امل�شرتيات العمومية و�إدارة الأموال العمومية
 - 1تقوم كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،باخلطوات الالزمة
لإن�شاء نظم ا�شرتاء منا�سبة تقوم على ال�شفافـية والتناف�س وعلى معايري املو�ضوعية
فـي اتخاذ القرارات  ،وتت�سم � ،ضمن جملة �أمور  ،بفاعليتها فـي منع الف�ساد  ,وتتناول
هذه النظم  ،التي يجوز �أن تراعى فـي تطبيقها قيم حدية منا�سبة � ،أمورا  ،منها :
-722-

أ�  -توزيع املعلومات املتعلقة ب�إجراءات وعقود اال�شرتاء  ،مبا فـي ذلك املعلومات املتعلقة
بالدعوات �إىل امل�شاركة فـي املناق�صات  ،واملعلومات ذات ال�صلة �أو الوثيقة ال�صلة
ب�إر�ساء العقود  ،توزيع ـ ـ ـ ــا عامـا  ،مما يتي ــح ملقدم ــي العرو�ض املحتمليــن وقتا كافـيـ ــا
لإعداد عرو�ضهم وتقدميها .
ب  -القيام م�سبقا ب�إقرار ون�شر �شروط امل�شاركة  ،مبا فـي ذلك معايي ــر االختيار و�إر�ساء
العقود وقواعد املناق�صة .
ج  -ا�ستخدام معايري مو�ضوعية ومقررة م�سبقا التخاذ القرارات املتعلقة بامل�شرتيات
العمومية  ،تي�سريا للتحقق الحقا من �صحة تطبيق القواعد �أو الإجراءات .
د � -إقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية  ،مبا فـي ذلك نظام فعال للطعن � ،ضمانا
لوجود �سبل قانونية للتظلم واالنت�صاف فـي حال عدم اتباع القواعد �أو الإجراءات
املو�ضوعة عمال بهذه الفقرة .
هـ  -اتخاذ تدابري  ،عند االقت�ض ــاء  ،لتنظي ــم الأمور املتعلق ــة بالعاملي ــن امل�س�ؤولي ــن عن
امل�شرتيات  ،مثل الإعالن عن �أي م�صلحة فـي م�شرتيات عمومية معينة  ،و�إجراءات
الفرز  ،واالحتياجات التدريبية .
 - 2تتخـ ـ ــذ كل دولـة طــرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سيــة لنظامهـ ــا القانونــي  ،تدابري منا�سبة
لتعزيز ال�شفافـية وامل�ساءلة فـي �إدارة الأموال العمومية  ،وت�شمل هذه التدابري ما يلي :
أ� � -إجراءات العتماد امليزانية الوطنية .
ب  -الإبالغ عن الإيرادات والنفقات فـي حينها .
ج  -نظاما يت�ضمن معايري للمحا�سبة ومراجعة احل�سابات وما يت�صل بذلك من رقابة .
د  -نظما فعالة وكف�ؤة لتدبر املخاطر وللمراقبة الداخلية .
هـ  -اتخاذ تدابري ت�صحيحية  ،عند االقت�ضاء  ،فـي حال عدم االمتثال لال�شرتاطات
املقررة فـي هذه الفقرة .
 - 3تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري مدنية و�إدارية  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية
لقانونها الداخلي  ،للمحافظة على �سالمة دفاتر املحا�سبة �أو ال�سجالت �أو البيانات
املالية �أو امل�ستندات الأخرى ذات ال�صلة بالنفقات والإيرادات العمومية وملنع تزوير تلك
امل�ستندات .
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املــادة ( ) 10
�إبــــالغ النــــــا�س
تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ومع مراعاة �ضرورة
مكافحة الف�ساد  ،ما قد يلزم من تدابري لتعزيز ال�شفافـية فـي �إدارتها العمومية  ،مبا فـي
ذلك ما يتعلق بكيفـية تنظيمها وا�شتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فـيها  ،عند االقت�ضاء .
ويجوز �أن ت�شمل هذه التدابري ما يلي :
�أ  -اعتماد �إجراءات �أو لوائح متكن عامة النا�س من احل�صول  ،عند االقت�ضاء  ،على
معلومات عن كيفـية تنظيم �إدارتها العمومية وا�شتغالها وعمليات اتخاذ القرارات
فـيها  ،وعن القرارات وال�صكوك القانونية التي تهم عامة النا�س  ،مع �إيالء
املراعاة الواجبة ل�صون حرمتهم وبياناتهم ال�شخ�صية .
ب  -تب�سي ــط الإجـ ــراءات الإداريـ ــة  ،عند االقت�ض ـ ــاء  ،من �أجل تي�سيــر و�صـ ـ ــول الن ــا�س
�إىل ال�سلطات املخت�صة التي تتخذ القرارات .
ج  -ن�شـ ــر معلومـ ـ ــات ميكن �أن ت�ضـم تقاريـ ـ ـ ــر دوريــة عن خماطــر الف�ســاد فـي �إدارتها
العمومية .
املــادة ( ) 11
التدابري املتعلقة باجلهاز الق�ضائي و�أجهزة النيابة العامة
 - 1نظرا لأهميــة ا�ستقالليــة الق�ضــاء وما له من دور حا�سم فـي مكافح ــة الف�ساد  ،تتخــذ
كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ودون م�سا�س با�ستقاللية
الق�ضاء  ،تدابري لتدعيم النـزاهة ودرء فر�ص الف�ساد بني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي ،
ويجوز �أن ت�شمل تلك التدابري قواعد ب�ش�أن �سلوك �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي .
 - 2يجوز ا�ستحداث وتطبيق تدابري ذات مفعول مماثل للتدابري املتخذة عمال بالفقرة ()1
من هذه املادة داخل جهاز النيابة العامة فـي الدول الأطراف التي ال ي�شكل فـيها ذلك
اجلهاز جزءا من اجلهاز الق�ضائي  ،ولكن يتمتع با�ستقاللية مماثلة ال�ستقالليته .
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املــادة ( ) 12
القطــــاع اخلـــــا�ص
 - 1تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي  ،تدابري ملنع �ضلوع
القطاع اخلا�ص فـي الف�ساد  ،ولتعزيز معايري املحا�سبة ومراجعة احل�سابات فـي القطاع
اخلا�ص  ،وتفر�ض عند االقت�ضاء عقوبات مدنية �أو �إدارية �أو جنائية تكون فعالة
ومتنا�سبة ورادعة على عدم االمتثال لهذه التدابري .
 - 2يجوز �أن تت�ضمن التدابري الرامية �إىل حتقيق هذه الغايات ما يلي :
أ�  -تعزيز التعاون بني �أجهزة �إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلا�ص ذات ال�صلة .
ب  -العمــل على و�ضــع معايري و�إجراءات ت�سته ــدف �صون نزاهة كيانات القطاع اخلــا�ص
ذات ال�صلة  ،مبا فـي ذلك و�ضع مدونات قواعد �سلوك من �أجل قيام املن�ش�آت التجارية
وجميع املهن ذات ال�صلة مبمار�سة �أن�شطتها على وجه �صحيح وم�شرف و�سليم
ومنع ت�ضارب امل�صالح  ،ومن �أجل ترويج ا�ستخدام املمار�سات التجارية احل�سنة بني
املن�ش�آت التجارية وفـي العالقات التعاقدية بني تلك املن�ش�آت والدولة .
ج  -تعزيـ ــز ال�شفافـيـ ــة بني كيان ــات القط ــاع اخل ــا�ص  ،مبا فـي ذلك اتخـ ــاذ تدابيـ ــر عند
االقت�ضاء ب�ش�أن هوية ال�شخ�صيات االعتبارية والطبيعية ال�ضالعة فـي �إن�شاء و�إدارة
ال�شركات .
د  -منع �إ�سـ ــاءة ا�ستخـ ـ ــدام الإج ـ ــراءات التي تنظم ن�شاط كيانات القطاع اخلا�ص  ،مبا
فـي ذلك الإجراءات املتعلقة بالإعانات والرخ�ص التي متنحها ال�سلطات العمومية
للأن�شطة التجارية .
هـ  -منع ت�ضارب امل�صالح بفر�ض قيود  ،ح�سب االقت�ضاء ولفرتة زمنية معقولة  ،على
ممار�سة املوظفـني العموميني ال�سابقني �أن�شطة مهنية � ،أو على عمل املوظفـني
العموميني فـي القطاع اخلا�ص بعد ا�ستقالتهم �أو تقاعدهم  ،عندما تكون لتلك
الأن�شطة �أو ذلك العمل �صلة مبا�شرة بالوظائف التي توالها �أولئك املوظفون
العموميون �أو �أ�شرفوا عليها �أثناء مدة خدمتهم .
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و � -ضمان �أن تكون لدى من�ش�آت القطاع اخلا�ص  ،مع �أخذ بنيتها وحجمها بعني االعتبار ،
�ضوابط كافـية ملراجعة احل�سابات داخليا ت�ساعد على منع �أفعال الف�ساد وك�شفها
و�ضمان �أن تكون ح�سابات من�ش�آت القطاع اخلا�ص هذه وبياناتها املالية الالزمة
خا�ضعة لإجراءات مراجعة ح�سابات وت�صديق مالئمة .
 - 3بغيـ ــة منع الف�س ــاد  ،تتخذ كل دولة طرف ما قد يلـ ــزم من تدابري  ،وفق ــا لقوانينه ــا
الداخلية ولوائحها املتعلقة مب�سك الدفاتر وال�سجالت  ،والك�شف عن البيانات املالية ،
ومعايري املحا�سبة ومراجعة احل�سابات  ،ملنع القيام بالأفعال التالية بغر�ض ارتكاب �أي
من الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية :
�أ � -إن�شاء ح�سابات خارج الدفاتر .
ب � -إجراء معامالت دون تدوينها فـي الدفاتر �أو دون تبيينها ب�صورة وافـية .
ج  -ت�سجيل نفقات وهمية .
د  -قيد التزامات مالية دون تبيني غر�ضها على الوجه ال�صحيح .
هـ  -ا�ستخدام م�ستندات زائفة .
و  -الإتالف املتعمد مل�ستندات املحا�سبة قبل املوعد الذي يفر�ضه القانون .
 - 4على كل دولة �أال ت�سمح باقتطاع النفقات التي متثل ر�شاوى من الوعاء ال�ضريبـي  ،لأن
الر�شاوى هي من �أركان الأفعال املجرمة وفقا للمادتني ( )15و ( )16من هذه االتفاقية ،
وكذلك  ،عند االقت�ضاء � ،سائر النفقات املتكبدة فـي تعزيز ال�سلوك الفا�سد .
املــادة ( ) 13
م�شاركـــة املجتمـــع
 - 1تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة � ،ضمن حدود �إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية
لقانونها الداخلي  ،لت�شجيع �أفراد وجماعات ال ينتمون �إىل القطاع العام  ،مثل املجتمع
الأهلي واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املحلي  ،على امل�شاركة الن�شطة
فـي منع الف�ساد وحماربته  ،ولإذكاء وعي النا�س فـيما يتعلق بوجود الف�ساد و�أ�سبابه
وج�سامته وما ميثله من خطر  ،وينبغي تدعيم هذه امل�شاركة بتدابري مثل :
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أ�  -تعزيز ال�شفافـية فـي عمليات اتخاذ القرار وت�شجيع �إ�سهام النا�س فـيها .
ب � -ضمان تي�سر ح�صول النا�س فعليا على املعلومات .
ج  -القيام ب�أن�شطة �إعالمية ت�سهم فـي عدم الت�سامح مع الف�ساد  ،وكذلك برامج توعية
عامة ت�شمل املناهج املدر�سية واجلامعية .
د  -احرتام وتعزيز وحماية حرية التما�س املعلومات املتعلقة بالف�ساد وتلقيها ون�شرها
وتعميمها  ،ويجوز �إخ�ضاع تلك احلرية لقيود معينة � ،شريطة �أن تقت�صر هذه
القيود على ما ين�ص عليه القانون وما هو �ضروري :
 - 1ملراعاة حقوق الآخرين �أو �سمعتهم .
 - 2حلماية الأمن الوطني �أو النظام العام �أو ل�صون �صحة النا�س �أو �أخالقهم .
 - 2على كل دولة طرف �أن تتخذ التدابري املنا�سبة ل�ضمان تعريف النا�س بهيئات مكافحة
الف�ساد ذات ال�صلة امل�شار �إليها فـي هذه االتفاقية  ،و�أن توفر لهم  ،ح�سب االقت�ضاء ،
�سبل االت�صال بتلك الهيئات لكي يبلغوها  ،مبا فـي ذلك دون بيان هويتهم  ،عن �أي
حوادث قد يرى �أنها ت�شكل فعال جمرما وفقا لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 14
تدابري منع غ�سل الأموال
 - 1على كل دولة طرف :
أ� � -أن تن�شئ نظاما داخليا �شامال للرقابة والإ�شراف على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
غري امل�صرفـية  ،مبا فـي ذلك ال�شخ�صيات الطبيعية �أو االعتبارية التي تقدم
خدمات نظامية �أو غري نظامية فـي جمال �إحالة الأموال �أو كل ما لـه قيمة  ،وعند
االقت�ضاء على الهيئات الأخرى املعر�ضة بوجه خا�ص لغ�سل الأموال � ،ضمن نطاق
اخت�صا�صها  ،من �أجل ردع وك�شف جميع �أ�شكال غ�سل الأموال  ،ويتعني �أن ي�شدد
ذلك النظام على املتطلبات اخلا�صة بتحديد هوية الزبائن واملالكني املنتفعني  ،عند
االقت�ضاء  ،وحفظ ال�سجالت والإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة .
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ب � -أن تكفل  ،دون م�سا�س ب�أحكام املادة ( )46من هذه االتفاقية  ،قدرة ال�سلطات
الإدارية والرقابية واملعنية ب�إنفاذ القانون و�سائر ال�سلطات املكر�سة ملكافحة غ�سل
الأموال ( ،مبا فـيها ال�سلطات الق�ضائية  ،حيثما يق�ضي القانون الداخلي بذلك) ،
على التع ــاون وتبادل املعلوم ــات على ال�صعيدي ــن الوطن ــي والدولـ ــي �ضمــن نطاق
ال�شروط التي يفر�ضها قانونها الداخلي  ،و�أن تنظر  ،لتلك الغاية  ،فـي �إن�شاء وحدة
معلومات ا�ستخبارية مالية تعمل كمركز وطني جلمع وحتليل املعلومات املتعلقة
بعمليات غ�سل الأموال املحتملة  ،ولتعميم تلك املعلومات .
 - 2تنظر الدول الأطراف فـي تنفـيذ تدابري قابلة للتطبيق لك�شف ور�صد حركة النقود
وال�صكوك القابلة للتداول ذات ال�صلة عرب حدودها  ،رهنا ب�ضمانات تكفل ا�ستخدام
املعلومات ا�ستخداما �سليما ودون �إعاقة حركة ر�أ�س املال امل�شروع ب�أي �صورة من ال�صور ،
ويجوز �أن ت�شمل تلك التدابري ا�شرتاط قيام الأفراد وامل�ؤ�س�سات التجارية بالإبالغ
عن �إحالة �أي مقادير �ضخمة من النقود وال�صكوك القابلة للتداول ذات ال�صلة عرب
احلدود .
 - 3تنظ ــر الــدول الأطراف فـي تنفـي ــذ تدابري منا�سبة وقابلة للتطبي ــق لإلــزام امل�ؤ�س�ســات
املالية  ،ومنها اجلهات املعنية بتحويل الأموال مبا يلي :
أ�  -ت�ضمني ا�ستمارات الإحالة الإلكرتونية للأموال والر�سائل ذات ال�صلة معلومات
دقيقة ومفـيدة عن امل�صدر .
ب  -االحتفاظ بتلك املعلومات طوال �سل�سلة عمليات الدفع .
ج  -فر�ض فح�ص دقيق على �إحاالت الأموال التي ال حتتوي على معلومات كاملة عن
امل�صدر .
 - 4لدى �إن�شاء نظام رقابي و�إ�شرافـي داخلي مبقت�ضى �أحكام هذه املادة  ،ودون م�سا�س ب�أي
مادة �أخرى من هذه االتفاقية  ،يجدر بالدول الأطراف �أن ت�سرت�شد باملبادرات ذات
ال�صلة التي اتخذتها امل�ؤ�س�سات الإقليمية والأقاليمية واملتعددة الأطراف �ضد غ�سل
الأموال .
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 - 5ت�سعى الدول الأطراف �إىل تنمية وتعزيز التعاون العاملي والإقليمي ودون الإقليمي
والثنائي بني ال�سلطات الق�ضائية و�أجهزة �إنفاذ القانون و�أجهزة الرقابة املالية من
�أجل مكافحة غ�سل الأموال .
الف�صل الثالث
التجرمي و�إنفاذ القانون
املــادة ( ) 15
ر�شو املوظفـني العموميني الوطنيني
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي الأفعال
التالية  ،عندما ترتكب عمدا :
أ�  -وعد موظف عمومي مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها  ،ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر � ،سواء ل�صالح املوظف نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر ،
لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى �أداء واجباته
الر�سمية .
ب  -التم ــا�س موظف عموم ــي �أو قبول ـ ــه  ،ب�شكــل مبا�شـ ـ ــر �أو غري مبا�شـ ــر  ،مزي ــة غيـر
م�ستحقة � ،سواء ل�صالح املوظف نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر  ،لكي يقوم
ذلك املوظف بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى �أداء واجباته الر�سمية .
املــادة ( ) 16
ر�شو املوظفـني العموميني الأجانب
وموظفـي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية
 - 1تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي القيام ،
عمدا  ،بوعد موظف عمومي �أجنبي �أو موظف م�ؤ�س�سة دولية عمومية مبزية غري
م�ستحقة �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر � ،سواء ل�صالح
املوظف نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر  ،لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما �أو ميتنع
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عن القيام بفعل ما لدى �أداء واجباته الر�سمية  ،من �أجل احل�صول على منفعة جتارية
�أو �أي مزية غري م�ستحقة �أخرى �أو االحتفاظ بها فـيما يتعلق بت�صريف الأعمال
التجارية الدولية .
 - 2تنظر كل دولة طرف فـي اعتمـ ـ ــاد ما ق ــد يلزم من تدابيـ ــر ت�شريعيـ ـ ــة وتدابري �أخ ــرى
لتجرمي قيام موظف عمومي �أجنبي �أو موظف فـي م�ؤ�س�سة دولية عمومية عمدا ،
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شـر  ،بالتما�س �أو قبول مزيــة غري م�ستحقــة � ،سواء ل�صالح
املوظــف نف�ســه �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر  ،لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما �أو ميتنع
عن القيام بفعل ما لدى �أداء واجباته الر�سمية .
املــادة ( ) 17
اختال�س املمتلكات �أو تبديدها �أو ت�سريبها
ب�شكل �آخر من قبل موظف عمومي
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي قيام
موظف عمومــي عمـدا  ،ل�صاحله هو �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر  ،باختال�س �أو تبديد
�أي ممتلكات �أو �أموال �أو �أوراق مالية عمومية �أو خ�صو�صية �أو �أي �أ�شياء �أخرى ذات قيمة
عهد بها �إليه بحكم موقعه � ،أو ت�سريبها ب�شكل �آخر .
املــادة ( ) 18
املتاجـــرة بالنفــــوذ
تنظر كل دولة طرف فـي اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي
الأفعال التالية  ،عندما ترتكب عمدا :
أ�  -وعد موظف عمومي �أو �أي �شخ�ص �آخر ب�أي مزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها عليه
�أو منحه �إياها  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،لتحري�ض ذلك املوظف العمومي
�أو ال�شخ�ص على ا�ستغالل نفوذه الفعلي �أو املفرت�ض بهدف احل�صول من �إدارة �أو
�سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غري م�ستحقة ل�صالح املحر�ض
الأ�صلي على ذلك الفعل �أو ل�صالح �أي �شخ�ص �آخر .
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ب  -قيام موظف عمومي �أو �أي �شخ�ص �آخر  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،بالتما�س
�أو قبول �أي مزية غري م�ستحقة ل�صاحله هو �أو ل�صالح �شخ�ص �آخر  ،لكي ي�ستغل
ذلك املوظف العمومي �أو ال�شخ�ص نفوذه الفعلي �أو املفرت�ض بهدف احل�صول من
�إدارة �أو �سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غري م�ستحقة .
املــادة ( ) 19
�إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف
تنظر كل دولة طرف فـي اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لكي جترم
تعمد موظف عمومي �إ�ساءة ا�ستغالل وظائفه �أو موقعه � ،أي قيامه �أو عدم قيامه بفعل
ما  ،لدى اال�ضطالع بوظائفه  ،بغر�ض احل�صول على مزية غري م�ستحقة ل�صاحله هو �أو
ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر  ،مما ي�شكل انتهاكا للقوانني .
املــادة ( ) 20
الإثراء غري امل�شروع
تنظر كل دولة طرف  ،رهنا بد�ستورها واملبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،فـي اعتماد
ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي تعمد موظف عمومي �إثراء غيـر
م�شــروع � ،أي زيادة موجوداته زيادة كبرية ال ي�ستطيع تعليلها ب�صورة معقولة قيا�سا �إىل
دخله امل�شروع .
املــادة ( ) 21
الر�شوة فـي القطاع اخلا�ص
تنظر كل دولة طرف فـي اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي
الأفعال التالية  ،عندما ترتكب عمدا �أثناء مزاولة �أن�شطة اقت�صادية �أو مالية �أو جتارية :
أ�  -وعد �أي �شخ�ص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلا�ص � ،أو يعمل لديه ب�أي �صفة  ،مبزية
غري م�ستحقة �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر � ،سواء
ل�صالح ال�شخ�ص نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �آخر  ،لكي يقوم ذلك ال�شخ�ص بفعل ما
�أو ميتنع عن القيام بفعل ما  ،مما ي�شكل �إخالال بواجباته .
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ب  -التما�س �أي �شخ�ص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلا�ص � ،أو يعمل لديه ب�أي �صفة ،
�أو قبولـ ــه  ،ب�شك ــل مبا�شـ ــر �أو غري مبا�ش ــر  ،مزية غـي ــر م�ستحقة � ،سواء ل�صالح
ال�شخ�ص نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �آخر  ،لكي يقوم ذلك ال�شخ�ص بفعل ما  ،مما
ي�شكل �إخالال بواجباته .
املــادة ( ) 22
اختال�س املمتلكات فـي القطاع اخلا�ص
تنظر كل دولة طرف فـي اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي
تعمد �شخ�ص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلا�ص � ،أو يعمل فـيه ب�أي �صفة � ،أثناء مزاولة ن�شاط
اقت�ص ــادي �أو مال ــي �أو جتــاري  ،اختال�س �أي ممتلكات �أو �أموال �أو �أوراق مالية خ�صو�صية
�أو �أي �أ�شياء �أخرى ذات قيمة عهد بها �إليه بحكم موقعه .
املــادة ( ) 23
غ�سل العائدات الإجرامية
 - 1تعتمــد ك ـ ــل دول ــة طرف  ،وفق ــا للمب ــادئ الأ�سا�سي ــة لقانونهــا الداخل ــي  ،ما قد يل ـ ــزم
من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي الأفعال التالية  ،عندما ترتكب عمدا :
أ� � - 1 -إبدال املمتلكات �أو �إحالتها  ،مـع العلم ب�أنها عائدات �إجرامية  ،بغر�ض �إخفاء
�أو متويه م�صدر تلك املمتلكات غري امل�شروع �أو م�ساعدة �أي �شخ�ص �ضالع فـي
ارتكاب اجلرم الأ�صلي على الإفالت من العواقب القانونية لفعلته .
� - 2إخفاء �أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات �أو م�صدرها �أو مكانها �أو كيفـية
الت�صرف فـيها �أو حركتها �أو ملكيتها �أو احلقوق املتعلقة بها  ،مع العلم ب�أن تلك
املمتلكات هي عائدات �إجرامية .
ب  -ورهنا باملفاهيم الأ�سا�سية لنظامها القانوين :
 - 1اكت�سـاب املمتلكات �أو حيازتها �أو ا�ستخدامهــا مع العلم  ،وق ــت ا�ستالمهــا  ،ب�أنهــا
عائدات �إجرامية .
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 - 2امل�شاركـ ــة فـي ارتكاب �أي فع ــل جمرم وفقــا لهذه امل ــادة � ،أو التع ــاون �أو الت�آمـر
على ارتكابه  ،وال�شروع فـي ارتكابه وامل�ساعدة والت�شجيع على ذلك وت�سهيله
و�إ�سداء امل�شورة ب�ش�أنه .
 - 2لأغرا�ض تنفـيذ �أو تطبيق الفقرة ( )1من هذه املادة :
أ�  -ت�سعــى كل دولة طرف �إىل تطبيق الفقرة ( )1من هذه املادة على �أو�سع جمموعة
من اجلرائم الأ�صلية .
ب  -تدرج كل دولة طرف فـي عداد اجلرائم الأ�صلية  ،كحد �أدنى  ،جمموعة �شاملة من
الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية .
ج  -لأغرا�ض الفق ــرة الفرعي ــة (ب) أ�ع ــاله  ،ت�شم ــل اجلرائم الأ�صلية اجلرائم املرتكبة
داخل الوالية الق�ضائية للدولة الطرف املعنية وخارجها  ،غري �أن اجلرائم املرتكبة
خارج الوالية الق�ضائية للدولة الطرف ال متثل جرائم �أ�صلية �إال �إذا كان ال�سلوك
ذو ال�صلة يعترب فعال �إجراميا مبقت�ضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فـيها
وكان من �ش�أنه �أن يعترب فعال �إجراميا مبقت�ضى القانون الداخلي للدولة الطرف
التي تنفذ �أو تطبق هذه املادة لو كان قد ارتكب هناك .
د  -تزود كل دولة طرف الأمني العام للأمم املتحدة بن�سخ من قوانينها الـمنفذة لهذه
املادة وبن�سخ من �أي تغيريات تدخل على تلك القوانني الحقا �أو بو�صف لها .
هـ  -يجوز الن�ص على �أن اجلرائم املبينة فـي الفقرة ( )1من هذه املادة ال ت�سري على
الأ�شخا�ص الذين ارتكبوا اجلرم الأ�صلي � ،إذا كانت املبادئ الأ�سا�سية للقانون
الداخلي للدولة الطرف تقت�ضي ذلك .
املــادة ( ) 24
الإخفــــــاء
دون م�س ـ ــا�س ب�أحك ــام املـ ــادة ( )23من ه ــذه االتفاقي ــة  ،تنظر كل دول ــة طرف فـي اعتم ــاد
ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي القيام عمدا  ،عقب ارتكاب �أي من
الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية دون امل�شاركـة فـي تلك اجلرائ ــم  ،ب�إخفاء ممتلكـ ــات
�أو موا�صلة االحتفاظ بها عندما يكون ال�شخ�ص املعني على علم ب�أن تلك املمتلكات مت�أتية
من �أي من الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 25
�إعاقة �سري العدالة
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي الأفعال
التالية  ،عندما ترتكب عمدا :
أ�  -ا�ستخدام القوة البدنية �أو التهديد �أو الرتهيب �أو الوعد مبزية غري م�ستحقة
�أو عر�ضها �أو منحها للتحري�ض على الإدالء ب�شهادة زور �أو للتدخل فـي الإدالء
بال�شهادة �أو تقدمي الأدلة فـي �إجراءات تتعلق بارتكاب �أفعال جمرمة وفقا لهذه
االتفاقية .
ب  -ا�ستخدام القوة البدنية �أو التهديد �أو الرتهيب للتدخل فـي ممار�سة �أي موظف
ق�ضائي �أو معني ب�إنفاذ القانون مهامه الر�سمية فـيما يتعلق بارتكاب �أفعال
جمرمة وفقا لهذه االتفاقية  ،ولي�س فـي هذه الفقرة الفرعية ما مي�س بحق
الدول الأطراف فـي �أن تكون لديها ت�شريعات حتمي فئات �أخرى من املوظفـني
العموميني .
املــادة ( ) 26
م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية
 - 1تعتمــد كل دولة طرف ما قد يلــزم مــن تدابيــر  ،تت�سق مـع مبادئهــا القانونيــة  ،لتقريــر
م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية عن امل�شاركة فـي الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية .
 - 2رهنا باملبادئ القانونية للدولة الطرف  ،يجوز �أن تكون م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية
جنائية �أو مدنية �أو �إدارية .
 - 3ال متـ ـ ــ�س تلك امل�س�ؤولي ــة بامل�س�ؤولي ـ ـ ــة اجلنائيـ ــة لل�شخ�صي ــات الطبيعيـ ـ ــة التي ارتكب ــت
اجلرائم .
 - 4تكف ــل كل دولـ ــة طرف  ،على وج ـ ــه اخل�صو�ص � ،إخ�ض ـ ــاع ال�شخ�صيــات االعتباريـ ــة التي
تلقى عليها امل�س�ؤولية وفقا لهذه املادة لعقوبات جنائية �أو غري جنائية فعالة ومتنا�سبة
ورادعة  ،مبا فـيها العقوبات النقدية .
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املــادة ( ) 27
امل�شاركــة وال�شـــروع
 - 1تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لكي جترم  ،وفقا
لقانونها الداخلي  ،امل�شاركة ب�أي �صفة  ،كطرف متواطئ �أو م�ساعد �أو حمر�ض مثال ،
فـي فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
 - 2يجوز لكل دولة طرف �أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لكي
جترم  ،وفقا لقانونها الداخلي � ،أي �شروع فـي ارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
 - 3تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لكي جترم  ،وفقا
لقانونها الداخلي  ،الإعداد الرتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 28
العلم والنية والغر�ض ك�أركان للفعل الإجرامي
ميكن اال�ست ــدالل من املالب�س ــات الوقائعي ــة املو�ضوعية على توافـ ــر عن�صر العلــم �أو النيـة
�أو الغر�ض ب�صفته ركنا لفعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 29
التقـــادم
حتدد كل دولة طرف فـي �إطار قانونها الداخلي  ،عند االقت�ضاء  ،فرتة تقادم طويلة تبد�أ
فـيها الإجراءات الق�ضائية ب�ش�أن �أي فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية  ،وحتدد فرتة تقادم
�أطول �أو تعلق العمل بالتقادم فـي حال �إفالت اجلاين املزعوم من يد العدالة .
املــادة ( ) 30
املالحقة واملقا�ضاة واجلزاءات
 - 1جتعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل جمرم وفقا لهذه االتفاقية خا�ضعا لعقوبات تراعى
فـيها ج�سامة ذلك اجلرم .
 - 2تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا لنظامها القانوين ومبادئها الد�ستورية  ،ما قد يلزم من
تدابري لإر�ساء �أو �إبقاء توازن منا�سب بني �أي ح�صانات �أو امتيازات ق�ضائية ممنوحة
ملوظفـيها العموميني من �أجل �أداء وظائفهم و�إمكانية القيام  ،عند ال�ضرورة  ،بعمليات
حتقيق ومالحقة ومقا�ضاة فعالة فـي الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية .
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 - 3ت�سعى كل دولة طرف �إىل �ضمان ممار�سة �أي �صالحيـ ــات قانوني ــة تقديريــة يتيحها
قانونها الداخلي فـيما يتعلق مبالحقة الأ�شخا�ص الرتكابهم �أفعاال جمرمة وفقا لهذه
االتفاقية  ،من �أجل حتقيق الفعالية الق�صوى لتدابري �إنفاذ القانون التي تتخذ ب�ش�أن
تلك اجلرائم  ،ومع �إيالء االعتبار الواجب ل�ضرورة الردع عن ارتكابها .
 - 4فـي حالة الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية  ،تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة ،
وفقا لقانونها الداخلي ومع �إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع  ،ل�ضمان �أن تراعي
ال�شروط املفرو�ضة بخ�صو�ص قرارات الإفراج �إىل حني املحاكمة �أو اال�ستئناف �ضرورة
ح�ضور املدعى عليه فـي الإجراءات اجلنائية الالحقة .
 - 5ت�أخذ كل دولة طرف بعني االعتبار ج�سامة اجلرائم املعنية لدى النظر فـي �إمكانية
الإفراج املبكر �أو امل�شروط عن الأ�شخا�ص املدانني بارتكاب تلك اجلرائم .
 - 6تنظر كل دولة طرف  ،مبا يتوافق مع املبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،فـي �إر�ساء
�إجراءات جتيز لل�سلطة املخت�صة  ،عند االقت�ضاء  ،تنحية املوظف العمومي املتهم
بارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية �أو وقفه عن العمل �أو نقله  ،مع مراعاة مبد�أ
افرتا�ض الرباءة .
 - 7تنظ ــر كــل دولـ ــة طرف  ،حينما ت�سوغ ج�سامة اجل ــرم ذلك  ،ومبا يتوافـ ــق مع املب ــادئ
الأ�سا�سيــة لنظامه ــا القانونــي  ،فـي اتخاذ �إج ــراءات لإ�سق ــاط الأهلي ــة  ،ب�أمر ق�ضائ ــي
�أو ب�أي و�سيلة منا�سبة �أخرى  ،ولفرتة زمنية يحددها قانونها الداخلي  ،عن الأ�شخا�ص
املدانني بارتكاب �أفعال جمرمة وفقا لهذه االتفاقية  ،للقيام مبا يلي :
أ�  -تويل من�صب عمومي .
ب  -تويل من�صب فـي من�ش�أة مملوكة كليا �أو جزئيا للدولة .
 - 8ال مت�س الفقرة ( )1من هذه املادة مبمار�سة ال�سلطات املخت�صة �صالحياتها الت�أديبية
جتاه امل�ستخدمني املدنيني .
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 - 9لي�س فـي هذه االتفاقية ما مي�س باملبد�أ القا�ضي ب�أن يكون تو�صيف الأفعال املجرمة
وفقا لهذه االتفاقية وتو�صيف الدفوع القانونية املنطبقة �أو املبادئ القانونية الأخرى
التي حتكم م�شروعية ال�سلوك حمفوظا ح�صرا للقانون الداخلي للدولة الطرف ،
وبوجوب املالحقة واملعاقبة على تلك اجلرائم وفقا لذلك القانون .
 - 10ت�سعى الدول الأطراف �إىل ت�شجيع �إعادة �إدماج الأ�شخا�ص املدانني بارتكاب �أفعال جمرمة
وفقا لهذه االتفاقية فـي جمتمعاتهم .
املــادة ( ) 31
التجميد واحلجز وامل�صادرة
 - 1تتخذ كل دولة طرف � ،إىل �أق�صى مدى ممكن �ضمن نطاق نظامها القانوين الداخلي ،
ما قد يلزم من تدابري للتمكني من م�صادرة :
أ�  -العائدات الإجرامية املت�أتية من �أفعال جمرمة وفقا لهذه االتفاقية � ،أو ممتلكات
تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات .
ب  -املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى التي ا�ستخدمت �أو كانت معدة لال�ستخدام
فـي ارتكاب �أفعال جمرمة وفقا لهذه االتفاقية .
 - 2تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من ك�شف �أي من الأ�شياء امل�شار
�إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املادة �أو اقتفاء �أثره �أو جتميده �أو حجزه  ،لغر�ض
م�صادرته فـي نهاية املطاف .
 - 3تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا لقانونها الداخلي  ،ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري
�أخرى لتنظيم �إدارة ال�سلطات املخت�صة للممتلكات املجمدة �أو املحجوزة �أو امل�صادرة ،
امل�شمولة فـي الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املادة .
� - 4إذا حولت هذه العائدات الإجرامية �إىل ممتلكات �أخرى �أو بدلت بها  ،جزئيا �أو كليا ،
وجب �إخ�ضاع تلك املمتلكات  ،بدال من العائدات  ،للتدابري امل�شار �إليها فـي هذه املادة .
� - 5إذا خلطت هذه العائدات الإجرامية مبمتلكات اكت�سبت من م�صادر م�شروعة  ،وجب
�إخ�ضاع تلك املمتلكات للم�صادرة فـي حدود القيمة املقدرة للعائدات املخلوطة  ،مع عدم
امل�سا�س ب�أي �صالحيات تتعلق بتجميدها �أو حجزها .
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 - 6تخ�ضــع �أي�ضا للتدابي ــر امل�ش ــار �إليها فـي هذه املادة  ،على نف�س النحــو وبنف�س القدر
ال�ساريني على العائدات الإجرامية  ،الإيرادات �أو املنافع الأخرى املت�أتية من هذه
العائــدات الإجرامي ــة � ،أو من املمتلك ــات التي حولت تلك العائدات �إليها �أو بدلت بها ،
�أو من املمتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات .
 - 7لأغرا�ض هذه املادة واملادة ( )55من هذه االتفاقية  ،تخـول كل دولــة طرف حماكمه ــا
�أو �سلطاتها املخت�صة الأخرى �أن ت�أمر ب�إتاحة ال�سجالت امل�صرفـية �أو املالية �أو التجارية
�أو بحجزها  ،وال يجوز للدولة الطرف �أن ترف�ض االمتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة
ال�سرية امل�صرفـية .
 - 8يجوز للدول الأطراف �أن تنظر فـي �إمكانية �إلزام اجلاين ب�أن يبني امل�صدر امل�شروع
له ـ ــذه العائ ــدات الإجرامي ــة املزعوم ـ ــة �أو للممتلكــات الأخ ــرى اخلا�ضعـة للم�صـادرة ،
ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع املبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات
الق�ضائية والإجراءات الأخرى .
 - 9ال يجوز ت�أويل �أحكام هذه املادة مبا مي�س بحقوق �أطراف ثالثة ح�سنة النية .
 -10لي�س فـي هذه املــادة ما ميــ�س باملبــد�أ القا�ضي ب�أن يكــون حتديــد وتنفـي ــذ التدابيــر التي
ت�شري �إليها متوافقني مع �أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخا�ضعني لتلك
الأحكام .
املــادة ( ) 32
حماية ال�شهود واخلرباء وال�ضحايا
 - 1تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة وفقا لنظامها القانوين الداخلي  ،و�ضمن حدود
�إمكانياتها  ،لتوفـري حماية فعالة لل�شهود واخلرباء الذين يدلون ب�شهادة تتعلق ب�أفعال
جمرمة وفقا لهذه االتفاقية وكذلك لأقاربهم و�سائر الأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة بهم
عند االقت�ضاء  ،من �أي انتقام �أو ترهيب حمتمل .
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 - 2يجوز �أن ت�شمل التدابري املتوخاة فـي الفقرة ( )1من هذه املادة  ،ودون م�سا�س بحقوق
املدعى عليه  ،مبا فـي ذلك حقه فـي حماكمة ح�سب الأ�صول :
�أ � -إر�ساء �إجراءات لتوفـري احلماية اجل�سدية لأولئك الأ�شخا�ص  ،كالقيام مثال  ،بالقدر
الالزم واملمكن عمليا  ،بتغيري �أماكن �إقامتهم وال�سماح  ،عند االقت�ضاء  ،بعدم �إف�شاء
املعلومات املتعلقة بهويتهم و�أماكن تواجدهم �أو بفر�ض قيود على �إف�شائها .
ب  -توفـري قواعد خا�صة بالأدلة تتيح لل�شهود واخلرباء �أن يدلوا ب�أقوالهم على
نحو يكفل �سالمة �أولئك الأ�شخا�ص  ،كال�سماح مثال بالإدالء بال�شهادة با�ستخدام
تكنولوجيا االت�صاالت  ،مثل و�صالت الفـيديو �أو غريها من الو�سائل املالئمة .
 - 3تنظر الدول الأطراف فـي �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات مع دول �أخرى ب�ش�أن تغيري �أماكن
�إقامة الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم فـي الفقرة ( )1من هذه املادة .
 - 4ت�سري �أحكام هذه املادة �أي�ضا على ال�ضحايا �إذا كانوا �شهودا .
 - 5تتيح كل دولة طرف  ،رهنا بقانونها الداخلي � ،إمكانية عر�ض �آراء و�شواغل ال�ضحايا
و�أخذها بعني االعتبار فـي املراحل املنا�سبة من الإجراءات اجلنائية املتخذة �ضد اجلناة ،
على نحو ال مي�س بحقوق الدفاع .
املــادة ( ) 33
حمايــة املبلغيــن
تنظر كل دولة طرف فـي �أن تدخل فـي �صلب نظامها القانوين الداخلي تدابري منا�سبة
لتوفـري احلماية من �أي معاملة ال م�سوغ لها لأي �شخ�ص يقوم  ،بح�سن نية ولأ�سباب
وجيهة  ،ب�إبالغ ال�سلطات املخت�صة ب�أي وقائع تتعلق ب�أفعال جمرمة وفقا لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 34
عواقــب �أفعــال الف�ســاد
مع �إيالء االعتبار الواجب ملا اكت�سبته الأطراف الثالثة من حقوق بح�سن نية  ،تتخذ كل
دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي  ،تدابري تتناول عواقب الف�ساد  ،وفـي
هذا ال�سياق  ،يجوز للدول الأطراف �أن تعترب الف�ساد عامال ذا �أهمية فـي اتخاذ �إجراءات
قانوني ــة لإلغاء �أو ف�س ــخ عقــد �أو �سحب امتياز �أو غري ذلك من ال�صكوك املماثلة �أو اتخاذ
�أي �إجراء انت�صافـي �آخر .
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املــادة ( ) 35
التعويـــ�ض عـــن ال�ضـــرر
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري  ،وفقا ملبادئ قانونها الداخلي  ،ل�ضمان حق
الكيانات �أو الأ�شخا�ص الذين �أ�صابهم �ضرر نتيجة لفعل ف�ساد فـي رفع دعوى ق�ضائية �ضد
امل�س�ؤولني عن �إحداث ذلك ال�ضرر  ،بغية احل�صول على تعوي�ض .
املــادة ( ) 36
ال�سلطــــات املتخ�ص�صـــة
تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،ما قد يلزم من تدابري
ل�ضمان وجود هيئة �أو هيئات متخ�ص�صة �أو �أ�شخا�ص متخ�ص�صني فـي مكافحة الف�ساد
من خالل �إنفاذ القانون  ,ومتنح تلك الهيئة �أو الهيئات �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص ما يلزم من
اال�ستقاللية  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية للنظام القانوين للدولة الطرف  ،لكي ي�ستطيعوا
�أداء وظائفه ــم بفعالية ودون �أي ت�أثي ــر ال م�سـ ــوغ لـه  ,وينبغي تزويـ ــد ه ـ ـ�ؤالء الأ�شخ ــا�ص
�أو موظفـي تلك الهيئة �أو الهيئات مبا يلزم من التدريب واملوارد املالية لأداء مهامهم .
املــادة ( ) 37
التعاون مع �سلطات �إنفاذ القانون
 - 1تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة لت�شجيع الأ�شخــا�ص الذين ي�شارك ــون �أو �شاركــوا
فـي ارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية على تقدمي معلومات مفـيدة �إىل ال�سلطات
املخت�صة لأغرا�ض التحقيق والإثبات  ،وعلى توفـري م�ساعدة فعلية حمددة لل�سلطات
املخت�صة ميكن �أن ت�سهم فـي حرمان اجلناة من عائدات اجلرمية وا�سرتداد تلك
العائدات .
 - 2تنظر كل دولة طرف فـي �أن تتيح  ،فـي احلاالت املنا�سبة � ،إمكانية تخفـيف عقوبة املتهم
الذي يقدم عونا كبريا فـي عمليات التحقيق �أو املالحقة ب�ش�أن فعل جمرم وفقا لهذه
االتفاقية .
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 - 3تنظر كل دولة طرف فـي �إمكانية منح احل�صانة من املالحقة الق�ضائية  ،وفقا للمبادئ
الأ�سا�سي ــة لقانونها الداخل ــي  ،لأي �شخـ ــ�ص يقدم عونـا كبيـ ــرا فـي عملي ــات التحقيق
�أو املالحقة ب�ش�أن فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
 - 4جتري حماي ــة �أولئك الأ�شخ ــا�ص على النحو املن�صـو�ص عليــه فـي املـ ــادة ( )32من هذه
االتفاقية  ،مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال .
 - 5عن ــدما يكــون ال�شخ ــ�ص امل�ش ــار �إليه فـي الفقـ ــرة ( )1من هذه امل ــادة  ،املوجود فـي دول ـ ــة
طرف  ،قادرا على تقدمي عون كبري �إىل ال�سلطات املخت�صة لدولة طرف �أخرى  ،يجوز
للدولتني الطرفـني املعنيتني �أن تنظرا فـي �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات  ،وفقا لقانونهما
الداخلي  ،ب�شـ ـ�أن �إمكـ ـ ــان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفـري املعاملة املبينة فـي
الفقرتني ( )2و ( )3من هذه املادة .
املــادة ( ) 38
التعاون بني ال�سلطات الوطنية
تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا لقانونها الداخلي  ،ما قد يلزم من تدابري لت�شجيع التعاون
بني �سلطاتها العمومية  ،وكذلك موظفـيها العموميني  ،من جانب  ،و�سلطاتها امل�س�ؤولة
عن التحقيق فـي الأفعال الإجرامية ومالحقة مرتكبيها  ،من جانب �آخر  ،ويجوز �أن
ي�شمل ذلك التعاون :
أ�  -املبادرة ب�إبالغ ال�سلطات الأخرية  ،حيثما تكون هناك �أ�سباب وجيهة لالعتقاد
ب�أنه جرى ارتكاب �أي من الأفعال املجرمة وفقا للمواد ( )15و ( )21و ( )23من هذه
االتفاقية � ،أو
ب  -تقدمي جميع املعلومات ال�ضرورية �إىل ال�سلطات الأخرية  ،بناء على طلبها .
املــادة ( ) 39
التعاون بني ال�سلطات الوطنية والقطاع اخلا�ص
 - 1تتخ ــذ كل دولـ ـ ــة ط ــرف  ،وفقا لقانونهـا الداخلـ ـ ــي  ،ما قد يلــزم من تدابيـ ــر لت�شجيـ ــع
التعاون بني ال�سلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلا�ص ،
وخ�صو�صا امل�ؤ�س�سات املالية  ،فـيما يت�صل بالأمور املتعلقة بارتكاب �أفعال جمرمة وفقا
لهذه االتفاقية .
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 -2تنظر كل دولة طرف  ،فـي ت�شجيع رعاياها وغريهم من الأ�شخا�ص الذين يوجد
مكان �إقامتهم املعتاد فـي �إقليمها على �إبالغ ال�سلطات الوطنية املعنية بالتحقيق
واملالحقة عن ارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 40
ال�سرية امل�صرفية
تكفل كل دولة طرف  ،فـي حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية فـي �أفعال جمرمة وفقا
لهذه االتفاقية  ،وجود �آليات منا�سبة فـي نظامها القانوين الداخلي لتذليل العقبات
التي قد تن� أش� عن تطبيق قوانني ال�سرية امل�صرفية .
املــادة ( ) 41
ال�سجل اجلنائي
يجوز لكل دولة طرف �أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى لكي
ي�ؤخذ بعني االعتبار  ،ح�سبما تراه منا�سبا من �شروط و�أغرا�ض � ،أي حكم �إدانة �سبق �أن
�صدر بحق اجلاين املزعوم في دولة �أخرى  ،بغية ا�ستخدام تلك املعلومات في �إجراءات
جنائية ذات �صلة بفعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 42
الواليـة الق�ضـائيـة
 - 1تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لكي تخ�ضع لواليتها الق�ضائية ما
جرمته من �أفعال وفقا لهذه االتفاقية في احلالتني التاليتني :
أ�  -عندما يرتكب اجلرم في �إقليم تلك الدولة الطرف � ،أو
ب  -عندما يرتكب اجلرم على منت �سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف �أو
طائرة م�سجلة مبقت�ضى قوانني تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب اجلرم .
 - 2رهنا ب�أحكام املادة ( )4من هذه االتفاقية  ،يجوز للدولة الطرف �أن تخ�ضع �أي�ضا
�أي جرم من هذا القبيل لواليتها الق�ضائية في احلاالت التالية :
أ�  -عندما يرتكب اجلرم �ضد �أحد مواطني تلك الدولة الطرف � ،أو
ب  -عندما يرتكب اجلرم �أحد مواطني تلك الدولة الطرف �أو �شخ�ص عدمي
اجلن�سية يوجد مكان �إقامته املعتاد في �إقليمها � ،أو
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ج  -عندما يكون اجلرم واحدا من الأفعال املجرمة وفقا للفقرة ( 1ب) " "2من
املادة ( )23من هذه االتفاقية ويرتكب خارج �إقليمها بهدف ارتكاب فعل
جمرم وفقا للفقــرة �( 1أ) "� "1أو "� "2أو (ب) ""1من املادة ( )23من هذه
االتفاقية داخل �إقليمها � ،أو
د  -عندما يرتكب اجلرم �ضد الدولة الطرف .
	- 3لأغرا�ض املادة ( )44من هذه االتفاقية  ،تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من
تدابري لإخ�ضاع الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية لواليتها الق�ضائية عندما
يكون اجلاين املزعوم موجودا في �إقليمها وال تقوم بت�سليمه ملجرد كونه �أحد
مواطنيها .
 - 4يجوز لكل دولة طرف �أي�ضا �أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري لإخ�ضاع الأفعال
املجرمة وفقا لهذه االتفاقية لواليتها الق�ضائية عندما يكون اجلاين املزعوم
موجودا في �إقليمها وال تقوم بت�سليمه .
�	- 5إذا �أبلغت الدولة الطرف التي متار�س واليتها الق�ضائية مبقت�ضى الفقرة (� )1أو
( )2من هذه املادة � ،أو علمت بطريقة �أخرى � ،أن �أي دول �أطراف �أخرى جتري
حتقيقا �أو مالحقة �أو تتخذ �إجراء ق�ضائيا ب�ش�أن ال�سلوك ذاته  ،وجب على
ال�سلطات املعنية في تلك الدول الأطراف �أن تت�شاور فيما بينها  ،ح�سب االقت�ضاء ،
بهدف تن�سيق ما تتخذه من �إجراءات .
 - 6دون م�سا�س بقواعد القانون الدويل العام  ،ال حتول هذه االتفاقية دون ممار�سة
�أي والية جنائية ت�ؤكد الدولة الطرف �سريانها وفقا لقانونها الداخلي .
الف�صـل الرابــع
التعــاون الدولــي
املــادة ( ) 43
التعــــاون الــدولـــي
 - 1تتعاون الدول الأطراف في امل�سائل اجلنائية  ،وفقا للمواد (� )44إىل ( )50من هذه
االتفاقية  .وتنظر الدول الأطراف  ،حيثما كان ذلك منا�سبا ومت�سقا مع نظامها
القانوين الداخلي  ،في م�ساعدة بع�ضها البع�ض  ،في التحقيقات والإجراءات
اخلا�صة بامل�سائل املدنية والإدارية ذات ال�صلة بالف�ساد .
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 - 2في م�سائل التعاون الدويل  ،كلما ا�شرتط توافر ازدواجية التجرمي وجب اعتبار
ذلك ال�شرط م�ستوفى ب�صرف النظر عما �إذا كانت قوانني الدولة الطرف متلقية
الطلب تدرج اجلرم املعني �ضمن نف�س فئة اجلرائم التي تدرجه فيها الدولة
الطرف الطالبة �أو ت�ستخدم في ت�سميته نف�س امل�صطلح الذي ت�ستخدمه الدولة
الطرف الطالبة � ،إذا كان ال�سلوك الذي يقوم عليه اجلرم الذي تلتم�س ب�ش�أنه
امل�ساعدة يعترب فعال �إجراميا في قوانني كلتا الدولتني الطرفني .
املــادة ( ) 44
ت�سليم املجرمني
 - 1تنطبق هذه املادة على الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية عندما يكون ال�شخ�ص
مو�ضوع طلب الت�سليم موجودا في �إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب � ،شريطة
�أن يكون اجلرم الذي يلتم�س ب�ش�أنه الت�سليم جرما خا�ضعا للعقاب مبقت�ضى
القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية
الطلب .
 - 2علــى الرغ ــم مــن �أحك ــام الفقــرة ( )1من هذه املــادة  ،يجوز للدول ــة الط ــرف التي
ي�سمح قانونها بذلك �أن توافق على طلب ت�سليم �شخ�ص ما ب�سبب �أي من اجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية والتي ال يعاقب عليها مبوجب قانونها الداخلي .
� - 3إذا �شمل طلب الت�سليم عدة جرائم منف�صلــة يكــون جــرم واحــد منها على الأقل
خا�ضعا للت�سليم مبقت�ضى هذه املادة ويكون بع�ضها غري خا�ضع للت�سليم ب�سبب
مـدة احلبـ�س املفرو�ضــة عليها ولكن لها �صلــة ب�أفعال جمرم ــة وفقــا له ــذه
االتفاقية  ،جاز للدولة الطرف متلقية الطلب �أن تطبق هذه املادة �أي�ضا فيما
يخ�ص تلك اجلرائم .
 - 4يعتبــر كل من اجلرائــم التي تنطبــق عليهـا هذه امل ــادة مدرجــا في عــداد اجلرائــم
اخلا�ضعة للت�سليم في �أي معاهدة لت�سليم املجرمني قائمة بني الدول الأطراف .
وتتعهد الدول الأطراف ب�إدراج تلك اجلرائم في عداد اجلرائم اخلا�ضعة للت�سليم
في كل معاهدة ت�سليم تربم فيما بينها  ،وال يجوز للدولة الطرف التي ي�سمح
قانونها بذلك �أن تعترب �أيا من الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية جرما
�سيا�سيا �إذا ما اتخذت هذه االتفاقية �أ�سا�سا للت�سليم .
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� - 5إذا تلقت دولة طرف  ،جتعل ت�سليم املجرمني م�شروطا بوجود معاهدة  ،طلب
ت�سليم من دولة طرف �أخرى ال ترتبط معها مبعاهدة ت�سليم  ،جاز لها �أن تعترب
هذه االتفاقية الأ�سا�س القانوين للت�سليم فيما يخ�ص �أي جرم تنطبق عليه هذه
املادة .
 - 6على الدولة الطرف التي جتعل الت�سليم م�شروطا بوجود معاهدة :
أ� �	-أن تبلغ الأمني العام للأمم املتحدة  ،وقت �إيداعها �صك الت�صديق على هذه
االتفاقية �أو قبولها �أو �إقرارها �أو االن�ضمام �إليها  ،مبا �إذا كانت �ستعترب هذه
االتفاقية الأ�سا�س القانوين للتعاون ب�ش�أن الت�سليم مع �سائر الدول الأطراف
في هذه االتفاقية .
ب  -و�أن ت�سعى  ،حيثما اقت�ضى الأمر � ،إىل �إبرام معاهدات ت�سليم مع �سائر الدول
الأطراف في هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة � ،إذا كانت ال تعترب هذه
االتفاقية الأ�سا�س القانوين للتعاون ب�ش�أن الت�سليم .
 - 7على الدول الأطراف التي ال جتعل الت�سليم م�شروطا بوجود معاهدة �أن تعترب
اجلرائم التي تنطبق عليها هذه املادة جرائم خا�ضعة للت�سليم فيما بينها .
 - 8يخ�ضع الت�سليم لل�شروط التي ين�ص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف
متلقية الطلب �أو معاهدات الت�سليم ال�سارية  ،مبا في ذلك ال�شروط املتعلقة
بالعقوبة الدنيا امل�شرتطة للت�سليم والأ�سباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية
الطلب �أن ت�ستند �إليها في رف�ض الت�سليم .
 - 9ت�سعى الدول الأطراف  ،رهنا بقوانينها الداخلية � ،إىل التعجيل ب�إجراءات الت�سليم
وتب�سيط ما يت�صل بها من متطلبات �إثباتية فيما يخ�ص �أي جرم تنطبق عليه
هذه املادة .
 - 10يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب  ،رهنا ب�أحكام قانونها الداخلي ومعاهــداتهــا
املتعلقة بالت�سليم  ،وبناء على طلب من الــدولة الطـرف الطالبــة � ،أن حتتجز
ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه واملوجود في �إقليمها � ،أو �أن تتخذ تدابري منا�سبة
�أخرى ل�ضمان ح�ضوره �إجراءات الت�سليم  ،متى اقتنعت ب�أن الظروف ت�ستدعي
ذلك وب�أنها ظروف ملحة .
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�	- 11إذا مل تقم الدولة الطرف التي يوجد اجلاين املزعوم في �إقليمها بت�سليم ذلك
ال�شخ�ص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه املادة ملجرد كونه �أحد مواطنيها ،
وجب عليها القيام  ،بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب الت�سليم  ،ب�إحالة
الق�ضية دون �إبطاء ال م�سوغ لـه �إىل �سلطاتها املخت�صة بق�صد املالحقة  ،وتتخذ
تلك ال�سلطات قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التي تتخذها في حالة �أي جرم �آخر
يعترب خطريا مبوجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف  ،وتتعاون الدول
الأطراف املعنية  ،خ�صو�صا في اجلوانب الإجرائية والإثباتية � ،ضمانا لفعالية
تلك املالحقة .
 -12عندما ال يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف ت�سليم �أحد مواطنيها �أو التخلي
عنه �إال ب�شرط �أن يعاد ذلك ال�شخ�ص �إىل تلك الدولة الطرف لق�ضاء العقوبة
املفرو�ضة عليه بعد املحاكمة �أو الإجراءات التي طلب ت�سليم ذلك ال�شخ�ص من
�أجلها  ،وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت ت�سليم ال�شخ�ص
على هذا اخليار وعلى ما قد تريانه منا�سبا من �شروط �أخرى  ،يعترب ذلك
الت�سليم امل�شروط كافيا للوفاء بااللتزام املبني في الفقرة ( )11من هذه املادة .
�	-13إذا رف�ض طلب ت�سليم مقدم لغر�ض تنفيذ حكم ق�ضائي بحجة �أن ال�شخ�ص
املطلوب ت�سليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب  ،وجب على
الدولة الطرف متلقية الطلب � ،إذا كان قانونها الداخلي ي�سمح بذلك ووفقا
ملقت�ضيات ذلك القانون � ،أن تنظر  ،بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة ،
في �إنفاذ العقوبة املفرو�ضة مبقت�ضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة
�أو ما تبقى منها .
 -14تكفل لأي �شخ�ص تتخذ ب�ش�أنه �إجراءات فيما يتعلق ب�أي من اجلرائم التي تنطبق
عليها هذه املادة معاملة من�صفة في كل مراحل الإجراءات  ،مبا في ذلك التمتع
بجميع احلقوق وال�ضمانات التي ين�ص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف
التي يوجد ذلك ال�شخ�ص في �إقليمها .
 -15ال يجوز تف�سري �أي حكم في هذه االتفاقية على �أنه يفر�ض التزاما بالت�سليم �إذا
كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب �أ�سباب وجيهة العتقاد �أن الطلب قدم
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لغر�ض مالحقة �أو معاقبة �شخ�ص ب�سبب جن�سه �أو عرقه �أو ديانته �أو جن�سيته �أو
�أ�صله الإثني �أو �آرائه ال�سيا�سية � ،أو �أن االمتثال للطلب �سيلحق �ضررا بو�ضعية
ذلك ال�شخ�ص لأي �سبب من هذه الأ�سباب .
 -16ال يجوز للدول الأطراف �أن ترف�ض طلب ت�سليم ملجرد �أن اجلرم يعترب جرما
يتعلق �أي�ضا ب�أمور مالية .
 -17قبل رف�ض الت�سليم  ،تت�شاور الدولة الطرف متلقية الطلب  ،حيثما اقت�ضى الأمر ،
مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فر�صة وافية لعر�ض �آرائها وتقدمي
معلومات داعمة لإدعائها .
 -18ت�سعى الدول الأطراف �إىل �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف
لتنفيذ الت�سليم �أو لتعزيز فاعليته .
املــادة ( ) 45
نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم
يجوز للدول الأطراف �أن تنظر في �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف
ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص الذين يحكم عليهم بعقوبة احلب�س �أو ب�أ�شكال �أخرى من احلرمان
من احلرية  ،الرتكابهم �أفعاال جمرمة وفقا لهذه االتفاقية � ،إىل �إقليمها لكي يكمل �أولئك
الأ�شخا�ص مدة عقوبتهم هناك .
املــادة ( ) 46
امل�ساعدة القانونية املتبادلة
 - 1تقدم الدول الأطراف بع�ضها �إىل بع�ض �أكرب قدر ممكن من امل�ساعدة القانونية
املتبادلة في التحقيقات واملالحقات والإجراءات الق�ضائية املت�صلة باجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية .
 - 2تقدم امل�ساعدة القانونية املتبادلة على �أمت وجه ممكن مبقت�ضى قوانني الدولة
الط ــرف متلق ــية الطلــب ومعــاهداتهــا واتفاقــاتـها وترتي ــباتهــا ذات ال�صـ ــلة ،
فيما يتعلق بالتحقيقات واملالحقات والإجراءات الق�ضائيــة اخلا�ص ــة باجلرائ ــم
التــي يج ــوز �أن حت ــا�س ــب عليهــا �شخ�صيــة اعتبارية  ،وفقـ ــا للمــادة ( )26م ــن هذه
االتفاقية  ،في الدولة الطرف الطالبة .
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 - 3يجوز طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي تقدم وفقا لهذه املادة لأي من
الأغرا�ض التالية :
أ�  -احل�صول على �أدلة �أو �أقوال �أ�شخا�ص .
ب  -تبليغ امل�ستندات الق�ضائية .
ج  -تنفيذ عمليات التفتي�ش واحلجز والتجميد .
د  -فح�ص الأ�شياء واملواقع .
ﻫ  -تقدمي املعلومات واملواد والأدلة وتقييمات اخلرباء .
و  -تق ــديــم �أ�صـ ــول امل�ستـن ــدات وال�سج ــالت ذات ال�صلـ ــة  ،مبا فيهـ ــا ال�سجـ ـ ــالت
احلكومية �أو امل�صرفية �أو املالية �أو �سجالت ال�شركات �أو املن�ش�آت التجارية ،
�أو ن�سخ م�صدقة منها .
ز  -حتديد العائدات الإجرامية �أو املمتلكات �أو الأدوات �أو الأ�شياء الأخرى �أو
اقتفاء �أثرها لأغرا�ض �إثباتية .
ح  -تي�سري مثول الأ�شخا�ص طواعية في الدولة الطرف الطالبة .
ط � -أي نوع �آخر من امل�ساعدة ال يتعار�ض مع القانون الداخلي للدولة الطرف
متلقية الطلب .
ي  -ا�ستبانة عائدات اجلرمية وفقا لأحكام الف�صل اخلام�س من هذه االتفاقية
وجتميدها واقتفاء �أثرها .
ك  -ا�سرتداد املوجودات  ،وفقا لأحكام الف�صل اخلام�س من هذه االتفاقية .
 - 4يجوز لل�سلطات املعنية لدى الدولة الطرف  ،دون م�سا�س بالقانون الداخلي ،
ودون �أن تتلقى طلبا م�سبقا � ،أن تر�سل معلومات ذات �صلة مب�سائل جنائية �إىل
�سلطة خمت�صة في دولة طرف �أخرى  ،حيثما تعتقد �أن هذه املعلومات ميكن
�أن ت�ساعد تلك ال�سلطة على القيام بالتحريات والإجراءات اجلنائية �أو �إمتامها
بنجاح � ،أو قد تف�ضي �إىل تقدمي الدولة الطرف الأخرى طلبا مبقت�ضى هذه
االتفاقية .
 - 5تر�سل املعلومات مبقت�ضى الفقرة ( )4من هذه املادة دون م�سا�س مبا يجري من
حتريات و�إجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها ال�سلطات املعنية التي تقدم
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تلك املعلومات  ،وعلى ال�سلطات املخت�صة التي تتلقى املعلومات �أن متتثل لأي طلب
ب�إبقـاء تلك املعلومات طي الكتمان  ،و�إن م�ؤقتا � ،أو بفر�ض قيود على ا�ستخدامها ،
بيد �أن هذا ال مينع الدولة الطرف املتلقية من �أن تف�شي في �سياق �إجراءاتها
معلومات تربئ �شخ�صا متهما  ،وفـي تلك احلالة  ،تقوم الدولة الطرف املتلقية
ب�إ�شعار الدولة الطرف املر�سلة قبل �إف�شاء تلك املعلومات  ،وتت�شاور مع الدولة
الطرف املر�سلة � ،إذا ما طلب �إليها ذلك  ،و�إذا تعذر  ،في حالة ا�ستثنائية  ،توجيه
�إ�شعار م�سبق  ،وجب على الدولة الطرف املتلقية �إبــالغ الدولة الطرف املر�سلة
بذلك الإف�شاء دون �إبطاء .
 - 6ال يجوز �أن مت�س �أحكام هذه املادة بااللتزامات النا�شئة عن �أي معاهدة �أخرى ،
ثنائية �أو متعددة الأطراف  ،حتكم �أو �ستحكم  ،كليا �أو جزئيا  ،امل�ساعدة القانونية
املتبادلة .
 - 7تطبق الفقرات (� )9إىل ( )29من هذه املادة على الطلبات املقدمة مبقت�ضى هذه
املادة �إذا كانت الدول الأطراف املعنية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل امل�ساعدة
القانونية � .أما �إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل ،
وجب تطبيق الأحكام املقابلة في تلك املعاهدة  ،ما مل تتفق الدول الأطراف على
تطبيق الفقرات (� )9إىل ( )29من هذه املادة بدال منها  ،وت�شجع الدول الأطراف
ب�شدة على تطبيق هذه الفقرات �إذا كانت ت�سهل التعاون .
 - 8ال يجوز للدول الأطراف �أن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة مبقت�ضى
هذه املادة بحجة ال�سرية امل�صرفية .
 - 9أ�  -على الدولة الطرف متلقية الطلب  ،في ا�ستجابتها لطلب م�ساعدة مقدم
مبقت�ضى هذه املادة دون توافر ازدواجية التجرمي � ،أن ت�أخذ بعني االعتبار
�أغرا�ض هذه االتفاقية ح�سبما بينت في املادة (، )1
ب  -يجوز للدول الأطراف �أن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة عمال بهذه املادة بحجة
انتف ــاء ازدواجية التجرمي  ،بيد �أنه يتعني على الدولة الطرف متلقية
الطلب  ،مبا يتوافق مع املفاهيم الأ�سا�سية لنظامها القانوين � ،أن تقدم
امل�ساعدة التي ال تنطوي على �إجراء ق�سري  ،ويجوز رف�ض تقدمي تلك
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امل�ساعدة حينما تتعلق الطلبات ب�أمور تافهة � ،أو �أمور يكون ما يلتم�س من
التعاون �أو امل�ساعدة ب�ش�أنها متاحا مبقت�ضى �أحكام �أخرى من هذه االتفاقية .
ج  -يجوز لكل دولة طرف �أن تنظر في اعتماد ما قد تراه �ضروريا من التدابري
لكي تتمكن من تقدمي م�ساعدة �أو�سع عمال بهذه املادة في حال انتفاء
ازدواجية التجرمي .
 -10يجوز نقل �أي �شخ�ص حمتجز �أو يق�ضي عقوبته في �إقليم دولة طرف ويطلب
وجوده في دولة طرف �أخرى لأغرا�ض التعرف �أو الإدالء ب�شهادة �أو تقدمي
م�ساعدة �أخرى في احل�صول على �أدلة من �أجل حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات
ق�ضائية تتعلق بجرائم م�شمولة بهذه االتفاقية � ،إذا ا�ستوفي ال�شرطان التاليان :
أ�  -موافقة ذلك ال�شخ�ص بحرية وعن علم .
ب  -اتفاق ال�سلطات املعنية في الدولتني الطرفني  ،رهنا مبا قد تراه هاتان
الدولتان الطرفان منا�سبا من �شروط .
	-11لأغرا�ض الفقرة ( )10من هذه املادة :
أ�  -تكون الدولة الطرف التي ينقل �إليها ال�شخ�ص خمولة �إبقاءه قيد االحتجاز
وملزمة بذلك  ،ما مل تطلب الدولة الطرف التي نقل منها ال�شخ�ص غري
ذلك �أو ت�أذن بغري ذلك .
ب  -على الدولة الطرف التي ينقل �إليها ال�شخ�ص �أن تنفذ  ،دون �إبطاء  ،التزامها
ب�إرجاعــه �إىل عه ــدة الدولــة الطــرف التي نقل منها وفقا ملا يتفق عليه
م�سبقا � ،أو على �أي نحو �آخر  ،بني ال�سلطات املعنية في الدولتني الطرفني .
ج  -ال يجوز للدولة الطرف التي ينقل �إليها ال�شخ�ص �أن ت�شرتط على الدولة
الطرف التي نقل منها بدء �إجراءات ت�سليم لأجل �إرجاع ذلك ال�شخ�ص .
د  -حتت�سب املدة التي يق�ضيها ال�شخ�ص املنقول قيد االحتجاز في الدولة التي
نقل �إليها �ضمن مدة العقوبة املفرو�ضة عليه في الدولة الطرف التي نقل
منها .
 -12ال يجـوز �أن يالحــق ال�شخـ�ص الذي ينقل وفقا للفقرتني ( )10و ( )11من هذه
املادة � ،أيا كانت جن�سيته � ،أو يحتجز �أو يعاقب �أو تفر�ض �أي قيود �أخرى على
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حريته ال�شخ�صية في �إقليم الدولة التي ينقل �إليها  ،ب�سبب فعل �أو �إغفال �أو حكم
�إدانة �سابق ملغادرته �إقليم الدولة التي نقل منها  ،ما مل توافق على ذلك الدولة
الطرف التي نقل منها .
 -13ت�سمي كل دولة طرف �سلطة مركزية ت�سند �إليها م�س�ؤولية و�صالحية تلقي
طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات �أو �إحالتها �إىل ال�سلطات
املعنية لتنفيذها  ،وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خا�صة �أو �إقليم خا�ص ذو
نظام م�ستقل للم�ساعدة القانونية املتبادلة  ،جاز لها �أن ت�سمي �سلطة مركزية
منفردة تتوىل املهام ذاتها في تلك املنطقة �أو ذلك الإقليم  ،وتكفل ال�سلطات
املركزية تنفيذ الطلبات املتلقاة �أو �إحالتها ب�سرعة وعلى نحو منا�سب  ،وحيثما
تقوم ال�سلطة املركزية ب�إحالة الطلب �إىل �سلطة معنية لتنفيذه  ،عليها �أن ت�شجع
تلك ال�سلطة املعنية على تنفيذ الطلب ب�سرعة وبطريقة �سليمة  ،ويتعني �إبالغ
الأمني العام للأمم املتحدة با�سم ال�سلطة املركزية امل�سماة لهذا الغر�ض وقت قيام
الدولة الطرف ب�إيداع �صك ت�صديقها على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو �إقرارها �أو
االن�ضمام �إليها  ،وتوجه طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة و�أي مرا�سالت تتعلق
بها �إىل ال�سلطات املركزية التي ت�سميها الدول الأطراف  ،وال مي�س هذا ال�شرط
حق �أي دولة طرف في �أن ت�شرتط توجيه مثل هذه الطلبات واملرا�سالت �إليها
عرب القنوات الدبلوما�سية � ،أما في احلاالت العاجلة  ،وحيثما تتفق الدولتان
الطرفان املعنيتان  ،فعن طريق املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية � ،إن �أمكن ذلك .
 -14تقدم الطلبات كتابة �أو  ،حيثما �أمكن  ،ب�أي و�سيلة كفيلة ب�أن تنتج �سجال مكتوبا ،
بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب  ،وفـي ظروف تتيح لتلك الدولة
الطرف �أن تتحقق من �صحته  ،ويتعني �إبالغ الأمني العام للأمم املتحدة باللغة
�أو اللغات املقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف ب�إيداع �صك
ت�صديقها على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو �إقرارها �أو االن�ضمام �إليها � ،أما في
احلاالت العاجلة  ،وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك  ،فيجوز �أن تقدم
الطلبات �شفويا  ،على �أن ت�ؤكد كتابة على الفور .
 -15يت�ضمن طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة :
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أ�  -هوية ال�سلطة مقدمة الطلب .
ب  -مو�ضوع وطبيعة التحقيق �أو املالحقة �أو الإجراء الق�ضائي الذي يتعلق به
الطلب  ،وا�سم ووظائف ال�سلطة التي تتوىل التحقيق �أو املالحقة �أو الإجراء
الق�ضائي .
ج  -ملخ�صا للوقائع ذات ال�صلة باملو�ضوع  ،با�ستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة
لغر�ض تبليغ م�ستندات ق�ضائية .
د  -و�صفا للم�ساعدة امللتم�سة وتفا�صيل �أي �إجراءات معينة تود الدولة الطرف
الطالبة اتباعها .
ﻫ  -هوية �أي �شخ�ص معني ومكانه وجن�سيته  ،حيثما �أمكن ذلك .
و  -الغر�ض الذي تلتم�س من �أجله الأدلة �أو املعلومات �أو التدابري .
 -16يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب �أن تطلب معلومات �إ�ضافية عندما يتبني
�أنها �ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي �أو ميكن �أن ت�سهل ذلك
التنفيذ .
 -17ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب  ،وكذلك
وفقا للإجراءات املحددة في الطلب  ،حيثما �أمكن  ،ما مل يتعار�ض مع القانون
الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب .
 -18عندما يكون �شخ�ص ما موجودا في �إقليم دولة طرف ويراد �سماع �أقواله  ،ك�شاهد
�أو خبري � ،أمام ال�سلطات الق�ضائية لدولة طرف �أخرى  ،ويكون ذلك ممكنا
ومت�سقا مع املبادئ الأ�سا�سية للقانون الداخلي  ،يجوز للدولة الطرف الأوىل �أن
ت�سمح  ،بناء على طلب الدولة الأخرى  ،بعقد جل�سة اال�ستماع عن طريق االئتمار
بوا�سطة الفيديو � ،إذا مل يكن ممكنا �أو م�ست�صوبا مثول ال�شخ�ص املعني �شخ�صيا
في �إقليم الدولة الطرف الطالبة  ،ويجوز للدولتني الطرفني �أن تتفقا على �أن
تتوىل �إدارة جل�سة اال�ستماع �سلطة ق�ضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة و�أن
حت�ضرها �سلطة ق�ضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب .
 -19ال يجوز للدولة الطرف الطالبة �أن تنقل املعلومات �أو الأدلة التي تزودها بها
الدولة الطرف متلقية الطلب � ،أو �أن ت�ستخدمها في حتقيقات �أو مالحقات �أو
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�إجراءات ق�ضائية غري تلك املذكورة في الطلب  ،دون موافقة م�سبقة من الدولة
الطرف متلقية الطلب  ،ولي�س في هذه الفقرة ما مينع الدولة الطرف الطالبة
من �أن تف�شي في �إجراءاتها معلومات �أو �أدلة مربئة ل�شخ�ص متهم  ،وفـي هذه
احلالة  ،على الدولة الطرف الطالبة �أن ت�شعر الدولة الطرف متلقية الطلب
قبل حدوث الإف�شاء و�أن تت�شاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب �إذا ما طلب
منها ذلك  ،و�إذا تعذر  ،في حالة ا�ستثنائية  ،توجيه �إ�شعار م�سبق  ،وجب على
الدولة الطرف الطالبة �أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإف�شاء
دون �إبطاء .
 -20يجوز للدولة الطرف الطالبة �أن ت�شرتط على الدولة الطرف متلقية الطلب �أن
حتافظ على �سرية الطلب وم�ضمونه  ،با�ستثناء القدر الالزم لتنفيذه  ،و�إذا تعذر
على الدولة الطرف متلقية الطلب �أن متتثل ل�شرط ال�سرية  ،وجب عليها �إبالغ
الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه ال�سرعة .
 -21يجوز رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة في احلاالت التالية :
�أ �	-إذا مل يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه املادة .
ب �	-إذا ر�أت الدولة الطرف متلقية الطلب �أن تنفيذ الطلب قد مي�س ب�سيادتها �أو
�أمنها �أو نظامها العام �أو م�صاحلها الأ�سا�سية الأخرى .
ج �	-إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على �سلطاتها
تنفيذ الإجراء املطلوب ب�ش�أن �أي جرم مماثل  ،لو كان ذلك اجلرم خا�ضعا
لتحقيق �أو مالحقة �أو �إجراءات ق�ضائية في �إطار واليتها الق�ضائية .
د �	-إذا كانت تلبية الطلب تتعار�ض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية
الطلب فيما يتعلق بامل�ساعدة القانونية املتبادلة .
 -22ال يجوز للدول الأطراف �أن ترف�ض طلب م�ساعدة قانونية متبادلة ملجرد �أن
اجلرم يعترب �أي�ضا مت�صال ب�أمور مالية .
 -23يتعني �إبداء �أ�سباب �أي رف�ض للم�ساعدة القانونية املتبادلة .
 -24تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة في
�أقرب وقت ممكن  ،وتراعي �إىل �أق�صى مدى ممكن ما تقرتحه الدولة الطرف
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الطالبة من �آجال  ،يف�ضل �أن تورد �أ�سبابها في الطلب ذاته  ،ويجوز للدولة الطرف
الطالبة �أن تقدم ا�ستف�سارات معقولة للح�صول على معلومات عن حالة التدابري
التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم اجلاري
في ذلك  ،وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب �أن ترد على ما تتلقاه من الدولة
الطرف الطالبة من ا�ستف�سارات معقولة عن و�ضعية الطلب والتقدم املحرز في
معاجلته  ،وتقوم الدولة الطرف الطالبة ب�إبالغ الدولة الطرف متلقية الطلب ،
على وجه ال�سرعة  ،عندما تنتهي حاجتها �إىل امل�ساعدة امللتم�سة .
 -25يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب �أن ترجئ امل�ساعدة القانونية املتبادلة ب�سبب
تعار�ضها مع حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية جارية .
 -26قبل رف�ض �أي طلب مبقت�ضى الفقرة ( )21من هذه املادة � ،أو �إرجاء تنفيذه مبقت�ضى
الفقرة ( )25من هذه املادة  ،تت�شاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة
الطرف الطالبة للنظر في �إمكانية تقدمي امل�ساعدة رهنا مبا تراه �ضروريا من
�شروط و�أحكام  ،ف�إذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك امل�ساعدة مرهونة بتلك
ال�شروط  ،وجب عليها االمتثال لتلك ال�شروط .
 -27دون م�سا�س بتطبيق الفقرة ( )12من هذه املادة  ،ال يجوز مالحقة �أو احتجاز �أو
معاقبة �أي �شاهد �أو خبري �أو �شخ�ص �آخر يوافق  ،بناء على طلب الدولة الطرف
الطالبة  ،على الإدالء ب�شهادة في �إجراءات ق�ضائية � ،أو على امل�ساعدة في حتريات
�أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية في �إقليم الدولة الطرف الطالبة � ،أو �إخ�ضاعه
لأي �إجراء �آخر يقيد حريته ال�شخ�صية في ذلك الإقليم  ،ب�سبب �أي فعل �أو
�إغفال �أو حكم �إدانة �سابق ملغادرته �إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب  ،وينتهي
�ضمان عدم التعر�ض هذا متى بقي ال�شاهد �أو اخلبري �أو ال�شخ�ص الآخر مبح�ض
اختياره في �إقليم الدولة الطرف الطالبة  ،بعد �أن تكون قد �أتيحت له فر�صة
املغادرة خـالل مدة خم�س ــة ع�شر يوما مت�صل ــة � ،أو �أي م ــدة تتفق عليها الدولتان
الطرفان  ،اعتبارا من التاريخ الذي �أبلغ فيه ر�سميا ب�أن وجوده مل يعد الزما
لل�سلطات الق�ضائية � ،أو متى عاد �إىل ذلك الإقليم مبح�ض اختياره بعد �أن يكون
قد غادره .
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 -28تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب  ،ما مل
تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان على غري ذلك  ،و�إذا كانت تلبية الطلب ت�ستلزم
�أو �ست�ستلزم نفقات �ضخمة �أو غري عادية  ،وجب على الدولتني الطرفني املعنيتني
�أن تت�شاورا لتحديد ال�شروط والأحكام التي �سينفذ الطلب مبقت�ضاها  ،وكذلك
كيفية حتمل تلك التكاليف .
 -29أ�  -توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة ن�سخا مما يوجد
في حوزتها من �سجالت �أو م�ستندات �أو معلومات حكومية ي�سمح قانونها
الداخلي ب�إتاحتها لعامة النا�س .
ب  -يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب  ،ح�سب تقديرها � ،أن تقدم �إىل الدولة
الطرف الطالبة  ،كليا �أو جزئيا �أو رهنا مبا تراه منا�سبا من �شروط  ،ن�سخا
من �أي �سجالت �أو م�ستندات �أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها وال
ي�سمح قانونها الداخلي ب�إتاحتها لعامة النا�س .
 -30تنظر الدول الأطراف  ،ح�سب االقت�ضاء  ،في �إمكانية عقد اتفاقات �أو ترتيبات
ثنائية �أو متعددة الأطراف تخدم �أغرا�ض هذه املادة �أو ت�ضعها مو�ضع النفاذ
العملي �أو تعزز �أحكامها .
املــادة ( ) 47
نقل الإجراءات اجلنائية
تنظر الدول الأطراف في �إمكانية نقل �إجراءات املالحقة املتعلقة بفعل جمرم وفقا لهذه
االتفاقية �إىل بع�ضها البع�ض  ،بهدف تركيز تلك املالحقة  ،في احلاالت التي يعترب فيها
ذلك النقل في �صالح ح�سن �سري العدالة  ،وخ�صو�صا عندما يتعلق الأمر بعدة واليات
ق�ضائية .
املــادة ( ) 48
التعاون في جمال �إنفاذ القانون
 -1تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا  ،مبا يتوافق مع نظمها
القانونية والإدارية الداخلية  ،كي تعزز فاعلية تدابري �إنفاذ القانون من �أجل
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مكافحة اجلــرائم امل�شم ــولة بهذه االتفاقيــة  ،وتتخذ الدول الأطراف  ،على وجــه
اخل�صو�ص  ،تدابري فعالة لأجل :
أ�  -تعزيز قنوات االت�صال بني �سلطاتها و�أجهزتها ودوائرها املعنية  ،و�إن�شاء
تلك القنوات عند ال�ضرورة  ،من �أجل تي�سري تبادل املعلومات بطريقة �آمنة
و�سريعة عن كل جوانب اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية  ،مبا فيها �صالتها
بالأن�شطة الإجرامية الأخرى � ،إذا ر�أت الدول الأطراف املعنية ذلك منا�سبا .
ب  -التعاون مع الدول الأطراف الأخرى  ،فيما يتعلق باجلرائم امل�شمولة بهذه
االتفاقية  ،على �إجراء حتريات ب�ش�أن :
 - 1هوية الأ�شخا�ص امل�شتبه في �ضلوعهم في تلك اجلرائم و�أماكن تواجدهم
و�أن�شطتهم � ،أو �أماكن الأ�شخا�ص املعنيني الآخرين .
 - 2حركة العائدات الإجرامية �أو املمتلكات املت�أتية من ارتكاب تلك اجلرائم .
 - 3ح ــركة املمتـلكــات �أو املعــدات �أو الأدوات الأخ ــرى امل�ستخدمــة �أو املـ ــراد
ا�ستخدامها في ارتكاب تلك اجلرائم .
ج  -القيام  ،عند االقت�ضاء  ،بتوفري الأ�صناف �أو الكميات الالزمة من املواد
لأغرا�ض التحليل �أو التحقيق .
د  -تبادل املعلومات  ،عند االقت�ضاء  ،مع الدول الأطراف الأخرى ب�ش�أن و�سائل
وطرائق معينة ت�ستخدم في ارتكاب اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية  ،مبا
في ذلك ا�ستخدام هويات زائفة �أو وثائق مزورة �أو حمورة �أو زائفة �أو غريها
من و�سائل �إخفاء الأن�شطة .
ﻫ  -ت�سهيل التن�سيق الفعال بني �سلطاتها و�أجهزتها ودوائرها املعنية  ،وت�شجيع
تبادل العاملني وغريهم من اخلرباء  ،مبا في ذلك تعيني �ضباط ات�صال ،
رهنا بوجود اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية بني الدول الأطراف املعنية .
و  -تبادل املعلومات وتن�سيق ما يتخذ من تدابري �إدارية وتدابري �أخرى  ،ح�سب
االقت�ضاء  ،لغر�ض الك�شف املبكر عن اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية .
 - 2بغية و�ضع هذه االتفاقية مو�ضع النفاذ  ،تنظر الدول الأطراف في �إبرام اتفاقات
�أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف ب�ش�أن التعاون املبا�شر بني �أجهزتها املعنية
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ب�إنفاذ القانون  ،وفـي تعديل تلك االتفاقات �أو الرتتيبات في حال وجودها  ،و�إذا
مل تكن هناك بني الدول الأطراف املعنية اتفاقات �أو ترتيبات من هذا القبيل ،
جاز للدول الأطراف �أن تعترب هذه االتفاقية مبثابة الأ�سا�س للتعاون املتبادل في
جمال �إنفاذ القانون ب�ش�أن اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية  ،وت�ستفيد الدول
الأطراف  ،كلما اقت�ضت ال�ضرورة  ،ا�ستفادة تامة من االتفاقات �أو الرتتيبات  ،مبا
فيها املنظمات الدولية �أو الإقليمية  ،لتعزيز التعاون بني �أجهزتها املعنية ب�إنفاذ
القانون .
 - 3ت�سعـى الـدول الأطــراف �إىل التـعــاون � ،ضمـ ـ ــن حدود �إمكانياتهـ ــا  ،على الت�ص ـ ــدي
للجرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية  ،التي ترتكب با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة .
املــادة ( ) 49
التحقيقات امل�شرتكة
تنظر الدول الأطراف في �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف جتيز
لل�سلطات املعنية �أن تن�شئ هيئات حتقيق م�شرتكة  ،فيما يتعلق بالأمور التي هي مو�ضع
حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية في دولة واحدة �أو �أكرث  ،وفـي حال عدم وجود
اتفاقات �أو ترتيبات من هذا القبيل  ،يجوز القيام بتحقيقات م�شرتكة باالتفاق ح�سب
احلالة  ،وتكفل الدول الأطراف املعنية مراعاة االحرتام التام ل�سيادة الدولة الطرف التي
�سيجري ذلك التحقيق داخل �إقليمها .
املــادة ( ) 50
�أ�ساليب التحري اخلا�صة
 - 1من �أجل مكافحة الف�ساد مكافحة فعالة  ،تقوم كل دولة طرف  ،بقدر ما ت�سمح
به املبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين الداخلي  ،و�ضمن حدود �إمكانياتها ووفقا
لل�شروط املن�صو�ص عليها في قانونها الداخلي  ،باتخاذ ما قد يلزم من تدابري
لتمكني �سلطاتها املخت�صة من ا�ستخدام �أ�سلوب الت�سلم املراقب على النحو املنا�سب
وكذلك  ،حيثما تراه منا�سبا  ،اتباع �أ�ساليب حتر خا�صة كالرت�صد الإلكرتوين
وغريه من �أ�شكال الرت�صد والعمليات ال�سرية  ،ا�ستخداما منا�سبا داخل �إقليمها ،
وكذلك لقبول املحاكم ما ي�ستمد من تلك الأ�ساليب من �أدلة .
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 - 2لغر�ض التحري عن اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية  ،ت�شجع الدول الأطراف
على �أن تربم  ،عند ال�ضرورة  ،اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف
منا�سبة ال�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة تلك في �سياق التعاون على ال�صعيد
الدويل  ،وتربم تلك االتفاقات �أو الرتتيبات وتنفذ باالمتثال التام ملبد أ� ت�ساوي
الدول في ال�سيادة  ،ويراعى في تنفيذها التقيد ال�صارم ب�أحكام تلك االتفاقات �أو
الرتتيبات .
 - 3في حال ع ــدم وجود اتف ــاق �أو ترتي ــب على النحو املبني في الفقرة ( )2من هذه
املادة  ،تتخذ القرارات املتعلقة با�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة هذه على
ال�صعيد الدويل تبعا للحالة  ،ويجوز �أن تراعى فيها  ،عند ال�ضرورة  ،الرتتيبات
املالية والتفاهمات املتعلقة مبمار�سة الوالية الق�ضائية من قبل الدول الأطراف
املعنية .
 - 4يجوز  ،مبوافقة الدول الأطراف املعنية � ،أن ت�شمل القرارات املتعلقة با�ستخدام
�أ�سلوب الت�سليم املراقب على ال�صعيد الدويل طرائق مثل اعرتا�ض �سبيل الب�ضائع
�أو الأموال وال�سماح لها مبوا�صلة ال�سري �ساملة �أو �إزالتها �أو �إبدالها كليا �أو جزئيا .
الف�صل اخلام�س
ا�سرتداد املوجودات
املــادة ( ) 51
حكــم عــــام
ا�سرتداد املوجودات مبقت�ضى هذا الف�صل هو مبد�أ �أ�سا�سي في هذه االتفاقية  ،وعلى الدول
الأطراف �أن متد بع�ضها البع�ض ب�أكرب قدر من العون وامل�ساعدة في هذا املجال .
املــادة ( ) 52
منع وك�شف �إحالة العائدات املت�أتية من اجلرمية
 - 1تتخذ كل دولة طرف  ،دون �إخالل باملادة ( )14من هذه االتفاقية  ،ما قد يلزم من
تدابري  ،وفقا لقانونها الداخلي  ،لإلزام امل�ؤ�س�سات املالية الواقعة �ضمن واليتها
الق�ضائية ب�أن تتحقق من هوية الزبائن وب�أن تتخذ خطوات معقولة لتحديد
هوية املالكني املنتفعني للأموال املودعة في ح�سابات عالية القيمة  ،وب�أن جتري
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فح�صـا دقيقا للح�سـابات التي يطـلب فتحها �أو يحتفظ بها من قبل � ،أو نيابـة عــن
أ�فـ ــراد مكلفي ــن �أو �سب ـ ــق �أن كلف ــوا ب�أداء وظائف عمومية هامة �أو �أفـ ـ ــراد �أ�سرهــم
�أو �أ�شخا�ص وثيقي ال�صلة بهم  ،وي�صمم ذلك الفح�ص الدقيق ب�صورة معقولة
تتيح ك�شف املعامالت امل�شبوهة بغر�ض �إبالغ ال�سلطات املخت�صة عنهــا  ،وال ينبغي
�أن ي�ؤول على �أنه يثني امل�ؤ�س�سات املالية عن التعامل مع �أي زبون �شرعي �أو يحظر
عليها ذلك .
 - 2تي�سريا لتنفيذ التدابري املن�صو�ص عليها في الفقرة ( )1من هذه املادة  ،تقوم كل
دولة طرف  ،وفقا لقانونها الداخلي وم�ستلهمة املبادرات ذات ال�صلة التي اتخذتها
املنظمات الإقليمية والأقاليمية واملتعددة الأطراف ملكافحة غ�سل الأموال  ،مبا
يلي :
أ� �	-إ�صدار �إر�شادات ب�ش�أن �أنواع ال�شخ�صيات الطبيعية �أو االعتبارية التي يتوقع
من امل�ؤ�س�سات املالية القائمة �ضمن واليتها الق�ضائية �أن تطبق الفح�ص
الدقيق على ح�ساباتها  ،و�أنواع احل�سابات واملعامالت التي يتوقع �أن توليها
عناية خا�صة  ،وتدابري فتح احل�سابات واالحتفاظ بها وم�سك دفاترها التي
يتوقع �أن تتخذها ب�ش�أن تلك احل�سابات .
ب �	-إبالغ امل�ؤ�س�سات املالية القائمة �ضمن واليتها الق�ضائية  ،عند االقت�ضاء
وبناء على طلب دولة طرف �أخرى �أو بناء على مبادرة منها هي  ،بهوية
�شخ�صيات طبيعية �أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك امل�ؤ�س�سات �أن تطبق
الفح�ص الدقيق على ح�ساباتها � ،إ�ضافة �إىل تلك التي ميكن للم�ؤ�س�سات
املالية �أن حتدد هويتها ب�شكل �آخر .
 - 3في �سياق الفقرة الفرعية �( 2أ) من هذه املادة  ،تنفذ كل دولة طرف تدابري ت�ضمن
احتفاظ م�ؤ�س�ساتها املالية  ،لفرتة زمنية منا�سبة  ،ب�سجالت وافية للح�سابات
واملعامالت التي تتعلق بالأ�شخا�ص املذكورين في الفقرة ( )1من هذه املادة  ،على
�أن تت�ضمــن  ،كحــد �أدنى  ،معلومات عن هوية الزبون  ،كما تت�ضمن  ،قدر الإمكان ،
معلومات عن هوية املالك املنتفع .
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 - 4بهدف منع وك�شف عمليات �إحالة العائدات املت�أتية من �أفعال جمرمة وفقا لهذه
االتفاقية  ،تنفذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة وفعالة لكي متنع  ،مب�ساعدة
�أجهزتها الرقابية والإ�شرافية � ،إن�شاء م�صارف لي�س لها ح�ضور مادي وال تنت�سب
�إىل جمموعة مالية خا�ضعة للرقابة  ،وف�ضال عن ذلك  ،يجوز للدول الأطراف
�أن تنظر في �إلزام م�ؤ�س�ساتها املالية برف�ض الدخول �أو اال�ستمرار في عالقة
م�صرف مرا�سل مع تلك امل�ؤ�س�سات  ،وبتجنب �إقامة �أي عالقات مع م�ؤ�س�سات
مالية �أجنبية ت�سمح مل�صارف لي�س لها ح�ضور مادي  ،وال تنت�سب �إىل جمموعة
مالية خا�ضعة للرقابة  ،با�ستخدام ح�ساباتها .
 - 5تنظر كل دولة طرف في �إن�شاء نظم فعالة لإقرار الذمة املالية  ،وفقا لقانونها
الداخلي  ،ب�ش�أن املوظفني العموميني املعنيني  ،وتن�ص على عقوبات مالئمة على
عدم االمتثال  ،وتنظر كل دولة طرف �أي�ضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابري
لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة بتقا�سم تلك املعلومات مع ال�سلطات املخت�صة في
الدول الأطراف الأخرى  ،عندما يكون ذلك �ضروريا للتحقيق في العائدات
املت�أتية من �أفعال جمرمة وفقا لهذه االتفاقية واملطالبة بها وا�سرتدادها .
 - 6تنظـ ـ ــر كـ ــل دولـ ــة طــرف في اتخ ــاذ مــا ق ــد يل ـ ـ ـ ــزم مــن تدابيـ ــر  ،وفقـ ــا لق ــان ــونهـ ــا
الداخلي  ،لإلزام املوظفني العموميني املعنيني الذين لهم م�صلحة في ح�ساب
مايل في بلد �أجنبي �أو �سلطة توقيع �أو �سلطة �أخرى على ذلك احل�ساب ب�أن يبلغوا
ال�سلطات املعنية عن تلك العالقة و�أن يحتفظوا ب�سجالت مالئمة فيما يتعلق
بتلك احل�سابات  ،ويتعني �أن تن�ص تلك التدابري �أي�ضا على جزاءات منا�سبة على
عدم االمتثال .
املــادة ( ) 53
تدابري اال�سرتداد املبا�شر للممتلكات
على كل دولة طرف  ،وفقا لقانونها الداخلي :
�أ � -أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح لدولة طرف �أخرى برفع دعوى
مدنية �أمام حماكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكت�سبت بارتكاب فعل جمرم
وفقا لهذه االتفاقية �أو لتثبيت ملكية تلك املمتلكات .
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ب �	-أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري ت�أذن ملحاكمها ب�أن ت�أمر من ارتكب �أفعاال
جمرمة وفقا لهذه االتفاقية بدفع تعوي�ض لدولة طرف �أخرى ت�ضررت من
تلك اجلرائم .
ج � -أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري ت�أذن ملحاكمها �أو ل�سلطاتها املخت�صة ،
عندما يتعني عليها اتخاذ قرار ب�ش�أن امل�صادرة  ،ب�أن تعرتف مبطالبة دولة
طرف �أخرى مبمتلكات اكت�سبت بارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية ،
باعتبارها مالكة �شرعية لها .
املــادة ( ) 54
�آليات ا�سرتداد املمتلكات من خالل التعاون
الدويل في جمال امل�صادرة
 - 1على كل دولة طرف  ،من �أجل تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة عمال باملادة
( )55من هذه االتفاقية فيما يتعلق مبمتلكات اكت�سبت بارتكاب فعل جمرم وفقا
لهذه االتفاقية �أو ارتبطت به �أن تقوم  ،وفقا لقانونها الداخلي  ،مبا يلي :
�أ  -اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة ب�إنفاذ �أمر م�صادرة
�صادر عن حمكمة في دولة طرف �أخرى .
ب  -اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة  ،عندما تكون
لديها والية ق�ضائية  ،ب�أن ت�أمر مب�صادرة تلك املمتلكات ذات املن�ش�أ الأجنبي
من خالل قرار ق�ضائي ب�ش�أن جرم غ�سل �أموال �أو �أي جرم �آخر يندرج �ضمن
واليتها الق�ضائية �أو من خالل �إجراءات �أخرى ي�أذن بها قانونها الداخلي .
ج  -النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح مب�صادرة تلك املمتلكات دون
�إدانة جنائية في احلاالت التي ال ميكن فيها مالحقة اجلاين ب�سبب الوفاة
�أو الفرار �أو الغياب �أو في حاالت �أخرى منا�سبة .
 - 2علـى كل دولــة طرف  ،لكـي تتمكــن من تقديـم امل�ساعدة القانونيــة املتبادلــة بناء
على طلب مقدم عمال بالفقرة ( )2من املادة ( )55من هذه االتفاقية � ،أن تقوم ،
وفقا لقانونها الداخلي  ،مبا يلي:
أ�  -اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة بتجميد �أو حجز
املمتلكات  ،بناء على �أمر جتميد �أو حجز �صادر عن حمكمة �أو �سلطة خمت�صة
في الدولة الطرف الطالبة يوفر �أ�سا�سا معقوال العتقاد الدولة الطرف
متلقية الطلب ب�أن هناك �أ�سبابا كافية التخاذ تدابري من هذا القبيل وب�أن
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تلك املمتلكات �ستخ�ضع في نهاية املطاف لأمر م�صادرة لأغرا�ض الفقرة ()1
(�أ) من هذه املادة .
ب  -اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة بتجميد �أو حجز
املمتلكات  ،بناء على طلب يوفر �أ�سا�سا معقوال العتقاد الدولة الطرف
متلقية الطلب ب�أن هناك �أ�سبابا كافية التخاذ تدابري من هذا القبيل وب�أن
تلك املمتلكات �ستخ�ضع في نهاية املطاف لأمر م�صادرة لأغرا�ض الفقرة ()1
(�أ) من هذه املادة .
ج  -النظر في اتخاذ تدابري �إ�ضافية لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة ب�أن حتافظ على
املمتلكات من �أجل م�صادرتها  ،مثال بناء على توقيف �أو اتهام جنائي ذي
�صلة باحتياز تلك املمتلكات .
املــادة ( ) 55
التعاون الدويل لأغرا�ض امل�صادرة
 - 1على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف �أخرى لها والية ق�ضائية
على فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية من �أجل م�صادرة ما يوجد في �إقليمها من
عائدات �إجرامية �أو ممتلكات �أو معدات �أو �أدوات �أخرى م�شار �إليها في الفقرة
( )1من املادة ( )31من هذه االتفاقية � ،أن تقوم � ،إىل �أق�صى مدى ممكن في �إطار
نظامها القانوين الداخلي  ،مبا يلي :
أ� �	-أن حتيل الطلب �إىل �سلطاتها املخت�صة لت�ست�صدر منها �أمر م�صادرة  ،و�أن
ت�ضع ذلك الأمر مو�ضع النفاذ في حال �صدوره .
ب �	-أو �أن حتيل �إىل �سلطاتها املخت�صة �أمر امل�صادرة ال�صادر عن حمكمة في �إقليم
الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة ( )1من املادة ( )31والفقرة (�( )1أ)
من املادة ( )54من هذه االتفاقية  ،بهدف �إنفاذه بالقدر املطلوب  ،طاملا كان
متعلقا بعائدات �إجرامية �أو ممتلكات �أو معدات �أو �أدوات �أخرى م�شار �إليها
في الفقرة ( )1من املادة ( )31موجودة في �إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب .
� - 2إثر تلقي طلب من دولة طرف �أخرى لها والية ق�ضائية على فعل جمرم وفقا
لهذه االتفاقية  ،تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابري لك�شف العائدات
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الإجرامية �أو املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى امل�شار �إليها في الفقرة ()1
من املادة ( )31من هذه االتفاقية واقتفاء �أثرها وجتميدها �أو حجزها  ،بغر�ض
م�صادرتها في نهاية املطاف ب�أمر �صادر �إما عن الدولة الطرف الطالبة و�إما عن
الدولة الطرف متلقية الطلب عمال بطلب مقدم مبقت�ضى الفقرة ( )1من هذه املادة .
 - 3تنطبق �أحكام املادة ( )46من هذه االتفاقية على هذه املادة  ،مع مراعاة ما يقت�ضيه
اختـالف احلال  ،وبالإ�ضافة �إىل املعل ــومــات املح ــددة في الفق ــرة ( )15من املـ ــادة
( ، )46يتعني �أن تت�ضمن الطلبات املقدمة عمال بهذه املادة :
أ�  -في حالة طلب ذي �صلة بالفقرة (�( )1أ) من هذه املادة  ،و�صفا للممتلكات
املراد م�صادرتها مبا في ذلك مكان املمتلكات وقيمتها املقدرة  ،حيثما تكون
ذات �صلة  ،وبيانا بالوقائع التي ا�ستندت �إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي
لتمكني الدولة الطرف متلقية الطلب من ا�ست�صدار الأمر في �إطار قانونها
الداخلي .
ب  -في حالة طلب ذي �صلة بالفقرة (( )1ب) من هذه املادة  ،ن�سخة مقبولة
قانونا من �أمر امل�صادرة الذي ي�ستند �إليه الطلب وال�صادر عن الدولة الطرف
الطالبة  ،وبيانا بالوقائع ومعلومات عن املدى املطلوب لتنفيذ الأمر  ،وبيانا
يحدد التدابري التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه �إ�شعار منا�سب
للأطراف الثالثة احل�سنة النية ول�ضمان مراعاة الأ�صول القانونية  ،وبيانا
ب�أن �أمر امل�صادرة نهائي .
ج  -في حالة طلب ذي �صلة بالفقرة ( )2من هذه املادة  ،بيانا بالوقائع التي
ا�ستندت �إليها الدولة الطرف الطالبة وو�صفا للإجراءات املطلوبة  ،ون�سخة
مقبولة قانونا من الأمر الذي ا�ستند �إليه الطلب  ،حيثما كان متاحا .
 - 4تقــوم الدولــة الطــرف متلقيـة الطلــب باتخاذ الق ــرارات �أو ا إلج ــراءات املن�صــو�ص
عليها في الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي
وقواعدها الإجرائية �أو �أي اتفاق �أو ترتيب ثنائي �أو متعدد الأطراف قد تكون
ملتزمة به جتاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد �أو ذلك
االتفاق �أو الرتتيب .
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 - 5تقـوم كــل دولة طـرف بتزويــد الأمني العــام للأمـم املتحــدة بن�ســخ من قوانينه ـ ــا
ولوائحها التي ت�ضع هذه املادة مو�ضع النفاذ  ،وبن�سخ من �أي تغيريات تدخل
الحقا على تلك القوانني واللوائح � ،أو بو�صف لها .
� - 6إذا اختــارت الدولــة الطــرف �أن جتعــل اتخــاذ التدابيــر امل�شـار �إليها في الفقرتني
( )1و ( )2من هذه املادة م�شروطا بوجود معاهدة بهذا ال�ش�أن  ،على تلك الدولة
الطرف �أن تعترب هذه االتفاقية مبثابة الأ�سا�س التعاهدي الالزم والكافـي .
 - 7يجــوز �أي�ضــا رف�ض التعــاون مبقت�ضــى هذه املــادة �أو �إلغاء التدابري امل�ؤقتة �إذا مل
تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب �أدلة كافية �أو في حينها �أو �إذا كانت املمتلكات
ذات قيمة ال يعتد بها .
 - 8قبل وقف �أي تدبري م�ؤقت اتخذ عمال بهذه املادة  ،على الدولة الطرف متلقية
الطلب �أن تتيح للدولة الطرف الطالبة  ،حيثما �أمكن ذلك  ،فر�صة لعر�ض ما
لديها من �أ�سباب ت�ستدعي موا�صلة ذلك التدبري .
 - 9ال يجوز ت�أويل �أحكام هذه املادة مبا مي�س بحقوق �أطراف ثالثة ح�سنة النية .
املــادة ( ) 56
التعاون اخلا�ص
ت�سعـى كل دولة طــرف  ،دون �إخ ــالل بقانونها الداخلي � ،إىل اتخاذ تدابري جتيز له ــا �أن
حتيل  ،دون م�سا�س بتحقيقاتها �أو مالحقاتها �أو �إجراءاتها الق�ضائية  ،معلومات عن
العائدات املت�أتية من الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية �إىل دولة طرف �أخرى دون
طلب م�سبق  ،عندما ترى �أن �إف�شاء تلك املعلومات قد ي�ساعد الدولة الطرف املتلقية على
ا�ستهالل �أو �إجراء حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية �أو قد ي�ؤدي �إىل تقدمي تلك
الدولة الطرف طلبا مبقت�ضى هذا الف�صل من االتفاقية .
املــادة ( ) 57
�إرجاع املوجودات والت�صرف فيها
 - 1ما ت�صادره دولة طرف من ممتلكات عمال باملادة (� )31أو املادة ( )55من هذه
االتفاقية يت�صرف فيه بطرائق منها �إرجاع تلك الدولة الطرف تلك املمتلكات ،
عمال بالفقرة ( )3من هذه املادة � ،إىل مالكيها ال�شرعيني ال�سابقني  ،وفقا لأحكام
هذه االتفاقية وقانونها الداخلي .
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 - 2تعتمد كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي  ،ما قد يلزم
من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتمكني �سلطاتها املخت�صة  ،عندما تتخذ
�إجراء ما بناء على طلب دولة طرف �أخرى  ،من �إرجاع املمتلكات امل�صادرة  ،وفقا
لأحكام هذه االتفاقية  ،ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة احل�سنة النية .
 -3وفقا للمادتني ( )46و( )55من هذه االتفاقية والفقرتني ( )1و ( )2من هذه املادة ،
على الدولة الطرف متلقية الطلب :
أ�  -فـي حـالــة اختــال�س �أمـوال عمومية �أو غ�سـ ــل �أموال عمومية خمتل�سة على
النحو امل�شار �إليه في املادتني ( )17و ( )23من هذه االتفاقية  ،عندما تنفذ
امل�صادرة وفقا للمادة ( )55وا�ستنادا �إىل حكم نهائي �صادر في الدولة الطرف
الطالبة  ،وهو ا�شرتاط ميكن للدولة الطرف متلقية الطلب �أن ت�ستبعده ،
�أن ترجع املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة .
ب  -في حالة عائدات �أي جرم �آخر م�شمول بهذه االتفاقية  ،عندما تكون امل�صادرة
قد نفذت وفقا للمادة ( )55من هذه االتفاقية  ،وا�ستنادا �إىل حكم نهائي
�صادر في الدولة الطرف الطالبة  ،وهو ا�شرتاط ميكن للدولة الطرف
متلقية الطلب �أن ت�ستبعده � ،أن ترجع املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف
الطالبــة  ،عندم ــا تثبــت الدولــة الطــرف الطالبــة للدولــة الطــرف متلقيــة
الطلب ب�شكل معقول ملكيتها ال�سابقة لتلك املمتلكات امل�صادرة �أو عندما
تعرتف الدولة الطرف متلقية الطلب بال�ضرر الذي حلق بالدولة الطرف
الطالبة ك�أ�سا�س لإرجاع املمتلكات امل�صادرة .
ج  -في جميع احلاالت الأخرى � ،أن تنظر على وجه الأولوية في �إرجاع املمتلكات
امل�صادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة � ،أو �إرجاع تلك املمتلكات �إىل �أ�صحابها
ال�شرعيني ال�سابقني � ،أو تعوي�ض �ضحايا اجلرمية .
 - 4يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب  ،عند االقت�ضاء  ،ما مل تقرر الدول الأطراف
خالف ذلك � ،أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق �أو املالحقة
�أو الإجراءات الق�ضائية املف�ضية �إىل �إرجاع املمتلكات امل�صادرة �أو �أن تت�صرف فيها
مبقت�ضى هذه املادة .
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 - 5يجوز للدول الأطراف �أي�ضا  ،عند االقت�ضاء � ،أن تنظر بوجه خا�ص في �إبرام
اتفاقات �أو ترتيبات متفق عليها  ،تبعا للحالة  ،من �أجل الت�صرف نهائيا في
املمتلكات امل�صادرة .
املــادة ( ) 58
وحدة املعلومات اال�ستخبارية املالية
على الدول الأطراف �أن تتعاون معا على منع ومكافحة �إحالة عائدات الأفعال املجرمة
وفقا لهــذه االتفاقية وعلى تعزيز �سبل وو�سائل ا�سرتداد تلك العائدات  ،و�أن تنظر  ،لتلك
الغاية  ،في �إن�شاء وحدة معلومات ا�ستخبارية مالية تكون م�س�ؤولة عن تلقي التقارير
املتعلقة باملعامالت املالية امل�شبوهة وحتليلها وتعميمها على ال�سلطات املخت�صة .
املــادة ( ) 59
االتفاقات والرتتيبات الثنائية واملتعددة الأطراف
تنظر الدول الأطراف في �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف لتعزيز
فاعلية التعاون الدويل امل�ضطلع به عمال بهذا الف�صل من االتفاقية .
الف�صل ال�ساد�س
امل�ساعدة التقنية وتبادل املعلومات
املــادة ( ) 60
التدريب وامل�ساعدة التقنية
 - 1تقوم كل دولة طرف  ،بالقدر الالزم  ،با�ستحداث �أو تطوير �أو حت�سني برامج
تدريب خا�صة ملوظفيها امل�س�ؤولني عن منع الف�ساد ومكافحته  ،وميكن �أن تتناول
تلك الربامج التدريبية � ،ضمن جملة �أمور  ،املجاالت التالية :
أ�  -و�ضـع تدابيـر فعالـة ملـنع الف�سـاد وك�شفــه والتحقيــق فيــه �أو املعاقبة عليــه
ومكافحته  ،مبا في ذلك ا�ستعمال �أ�ساليب جمع الأدلة والتحقيق .
ب  -بناء القدرات في جمال �صوغ وتخطيط �سيا�سة ا�سرتاتيجية ملكافحة الف�ساد .
ج  -تدريب ال�سلطات املخت�صة على �إعداد طلبات ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية
املتبادلة تفي مبتطلبات االتفاقية .
د  -تقييـم وتدعيـ ــم امل�ؤ�س�س ـ ــات و�إدارة اخلــدمــات العمــوميــة و�إدارة الأمـ ــوال
العمومية  ،مبا في ذلك امل�شرتيات العمومية  ،والقطاع اخلا�ص .
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ﻫ  -منع ومكافحة �إحالة عائدات الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية و�إرجاع
تلك العائدات .
و  -ك�شف وجتميد �إحالة عائدات الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية .
ز  -مراقبة حركة عائدات الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية والأ�ساليب
امل�ستخدمة في �إحالة تلك العائدات �أو �إخفائها �أو متويهها .
ح  -ا�ستحداث �آليات و�أ�ساليب قانونية و�إدارية مالئمة وفعالة لتي�سري �إرجاع
عائدات الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية .
ط  -الطرائق املتبعة في حماية ال�ضحايا وال�شهود الذين يتعاونون مع ال�سلطات
الق�ضائية .
ي  -التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات .
 - 2تنظر الدول الأطراف في �أن تقدم �إىل بع�ضها البع�ض  ،ح�سب قدراتها � ،أكرب قدر
ممكن من امل�ساعدة التقنية  ،وخ�صو�صا ل�صالح البلدان النامية  ،في خططها
وبراجمها الرامية �إىل مكافحة الف�ساد  ،مبا في ذلك الدعم املادي والتدريب في
املجاالت امل�شار �إليها في الفقرة ( )1من هذه املادة  ،والتدريب وامل�ساعدة  ،وتبادل
اخلربات واملعارف املتخ�ص�صة ذات ال�صلة التي �ستي�سر التعاون الدويل بني الدول
الأطراف في جمايل ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة .
 - 3تعزز الدول الأطراف  ،بالقدر الالزم  ،جهودها الرامية �إىل حتقيق �أق�صى زيادة
ممكنة في الأن�شطة العملياتية والتدريبية امل�ضطلع بها في املنظمات الدولية
والإقليمية وفـي �إطار االتفاقات �أو الرتتيبات الثنائية واملتعددة الأطراف ذات
ال�صلة .
 - 4تنظر الدول الأطراف في م�ساعدة بع�ضها البع�ض  ،عند الطلب  ،على �إجراء
تقييــمات ودرا�ســات وبحـوث ب�ش ـ�أن أ�نـواع الف�سـاد و�أ�سبابــه و�آثــاره وتكاليفـ ــه في
بلدانها  ،لكي ت�ضع  ،مب�شاركة ال�سلطات املخت�صة واملجتمع  ،ا�سرتاتيجيات
وخطط عمل ملكافحة الف�ساد .
 - 5تي�سريا ال�سرتداد عائدات الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية  ،يجوز للدول
الأطراف �أن تتعاون على تزويد بع�ضها البع�ض ب�أ�سماء اخلرباء الذين ميكن �أن
ي�ساعدوا على حتقيق ذلك الهدف .
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 - 6تنظر الدول الأطراف في ا�ستخدام امل�ؤمترات واحللقات الدرا�سية الإقليمية ودون
الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون وامل�ساعدة التقنية وحلفز مناق�شة امل�شاكل
التي متثل �شاغال م�شرتكا  ،مبا في ذلك امل�شاكل واالحتياجات اخلا�صة للبلدان
النامية والبلدان ذات االقت�صادات االنتقالية .
 - 7تنظر الدول الأطراف في �إن�شاء �آليات طوعية بهدف امل�ساهمة ماليا في اجلهود
التي تبذلها البلدان النامية والبلدان ذات االقت�صادات االنتقالية لتطبيق هذه
االتفاقية من خالل برامج وم�شاريع امل�ساعدة التقنية .
 - 8تنظر كل دولة طرف في تقدمي تربعات �إىل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية بغر�ض القيام  ،من خالل املكتب  ،بتعزيز الربامج وامل�شاريع امل�ضطلع
بها في البلدان النامية بهدف تنفيذ هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 61
جمع املعلومات املتعلقة بالف�ساد وتبادلها وحتليلها
 - 1تنظر كل دولة طرف في القيام  ،بالت�شاور مع اخلرباء  ،بتحليل اجتاهات الف�ساد
ال�سائدة داخل �إقليمها  ،وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الف�ساد .
 - 2تنظر الدول الأطراف في تطوير الإح�صاءات واخلربة التحليلية ب�ش�أن الف�ساد
واملعلومات وتقا�سم تلك الإح�صاءات واخلربة التحليلية واملعلومات فيما بينها
ومن خالل املنظمات الدولية والإقليمية  ،بغية �إيجاد تعاريف ومعايري ومنهجيات
م�شرتكــة قــدر الإمكــان وكــذلك معلومــات عن املمار�سات الف�ضلى ملنــع الف�سـ ــاد
ومكافحته .
 - 3تنظ ــر كـ ــل دولــة طــرف في ر�صد �سيا�ساتــها وتدابريهــا الفعليـة ملكافحــة الف�ســاد
وفـي �إجراء تقييمات لفعالية تلك ال�سيا�سات والتدابري وكفاءتها .
املــادة ( ) 62
تدابري �أخرى  :تنفيذ االتفاقية من خالل التنمية االقت�صادية وامل�ساعدة التقنية :
 - 1تتخذ الدول الأطراف تدابري ت�ساعد على التنفيذ الأمثل لهذه االتفاقية قدر
الإمكان  ،من خالل التعاون الدويل � ،آخذة في اعتبارها ما للف�ساد من �آثار �سلبية
في املجتمع عموما وفـي التنمية امل�ستدامة خ�صو�صا .
-768-

 - 2تبذل الدول الأطراف  ،قدر الإمكان وبالتن�سيق فيما بينها وكذلك مع املنظمات
الدولية والإقليمية  ،جهودا ملمو�سة من �أجل :
أ�  -تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على خمتلف الأ�صعدة  ،بغية تدعيم قدرة
تلك البلدان على منع الف�ساد ومكافحته .
ب  -زيادة امل�ساعدة املالية واملادية املقدمة لدعم ما تبذلـه البلدان النامية من
جهود ملنع ومكافحة الف�ساد ب�صورة فعالة  ،ولإعانتها على تنفيذ هذه
االتفاقية بنجاح .
ج  -تقديــم امل�ساعــدة التقنيـة إ�لـى البلــدان الناميـة والبلــدان ذات االقت�صــادات
االنتقاليـ ــة  ،مل�ساعدته ــا علــى تلبيــة مــا حتتــاج �إلي ــه م ــن أ�جــل تنفيــذ هـ ــذه
االتفاقية  ،وحتقيقا لتلك الغاية  ،ت�سعى الدول الأطراف �إىل تقدمي تربعات
كافية ومنتظمة �إىل ح�ساب خم�ص�ص حتديدا لذلك الغر�ض في �آلية متويل
لمــم املتحــدة  ،ويج ــوز للــدول الأطـ ــراف �أي�ضا �أن تنظــر على وج ــه
تابعة ل أ
اخل�صو�ص  ،وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه االتفاقية  ،في التربع
لذلك احل�ساب بن�سبة مئوية من الأموال � ،أو من القيمة املعادلة للعائدات
الإجرامية �أو املمتلكات التي ت�صادرها وفقا لأحكام هذه االتفاقية .
د  -ت�شجيــع �سائــر الدول وامل�ؤ�س�سات املاليــة  ،ح�سب االقت�ض ــاء  ،على االن�ضمـ ــام
�إليها في اجلهود املبذولة وفقا لهذه املادة و�إقناعها بذلك  ،وخ�صو�صا بتوفري
املزيد من برامج التدريب واملعدات احلديثة للبلدان النامية مل�ساعدتها على
حتقيق �أهداف هذه االتفاقية .
 - 3تتخذ هذه التدابي ــر  ،قــدر الإمك ــان  ،دون م�س ــا�س بااللت ــزامات القائمـ ـ ــة ب�ش�أن
امل�ساعدة الأجنبية �أو بغري ذلك من ترتيبات التعاون املايل على ال�صعيد الثنائي
�أو الإقليمي �أو الدويل .
 - 4يجوز للدول الأطراف �أن تربم اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف
ب�ش�أن امل�ساعدة املادية واللوج�ستية � ،آخذة بعني االعتبار الرتتيبات املالية الالزمة
ل�ضمان فعالية و�سائل التعاون الدويل التي تن�ص عليها هذه االتفاقية  ،وملنع
الف�ساد وك�شفه ومكافحته .
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الف�صل ال�سابع
�آليات التنفيذ
املــادة ( ) 63
م�ؤمتر الدول الأطراف في االتفاقية
 - 1ين�ش�أ مبقت�ضى هذا ال�صك م�ؤمتر للدول الأطراف في االتفاقية من �أجل حت�سني
قدرة الدول الأطراف وتعاونها على حتقيق الأهداف املبينة في هذه االتفاقية
ومن �أجل ت�شجيع تنفيذها وا�ستعرا�ضه .
 - 2يتوىل الأمني العام للأمم املتحدة عقد م�ؤمتر الدول الأطراف في موعد �أق�صاه
�سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية  ،وبعد ذلك  ،تعقد اجتماعات منتظمة
مل�ؤمتر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده امل�ؤمتر .
 - 3يعتمد م�ؤمتر الدول الأطراف نظاما داخليا وقواعد حتكم �سري الأن�شطة املبينة
في هذه املادة  ،وت�شمل قواعد ب�ش�أن قبول املراقبني وم�شاركتهم وت�سديد النفقات
املتكبدة في اال�ضطالع بتلك الأن�شطة .
 - 4يتفق م�ؤمتر الدول الأطراف على �أن�شطة و�إجراءات وطرائق عمل لتحقيق
الأهداف املبينة في الفقرة ( )1من هذه املادة  ،مبا في ذلك :
أ�  -تي�سري الأن�شطة التي تقوم بها الدول الأطراف مبقت�ضى املادتني ( )60و ()62
والف�صول الثاين �إىل اخلام�س من هذه االتفاقية  ،بو�سائل منها الت�شجيع
على جمع التربعات .
ب  -تي�سري تبادل املعلومات بني الدول الأطراف عن �أمناط واجتاهات الف�ساد
وعـ ـ ــن املمار�س ـ ــات الناجح ــة في منع ــه ومكافحت ــه وفــي �إرج ــاع الع ــائــدات
الإجراميـ ــة  ،بو�سائ ــل منها ن�شــر املعلوم ــات ذات ال�صلة ح�سبمــا ه ــو مذكور
في هذه املادة .
ج  -التعاون مع املنظمات والآليات الدولية والإقليمية واملنظمات غري احلكومية
ذات ال�صلة .
د  -ا�ستخدام املعلومات ذات ال�صلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى
من �أجل مكافحة الف�ساد ومنعه ا�ستخداما منا�سبا بغية جتنب ازدواج العمل
دون �ضرورة .
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ﻫ  -ا�ستعرا�ض تنفيذ هذه االتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها .
و  -تقدمي تو�صيات لتح�سني هذه االتفاقية وحت�سني تنفيذها .
ز  -الإحاطة علما باحتياجات الدول الأطراف من امل�ساعدة التقنية فيما يتعلق
بتنفيذ هذه االتفاقية والإي�صاء مبا قد يراه �ضروريا من �إجراءات في هذا
ال�ش�أن .
	- 5لأغرا�ض الفقرة ( )4من هذه املادة  ،يكت�سب م�ؤمتر الدول الأطراف املعرفة
الالزم ــة بالتدابي ــر الت ــي تتخذه ــا ال ــدول الأط ــراف لتنف ــيذ ه ــذه االتفاقيـ ــة ،
وال�صعوبات التي تواجهها في ذلك  ،من خالل املعلومات التي تقدمها تلك الدول
ومن خالل ما قد ين�شئه م�ؤمتر الدول الأطراف من �آليات ا�ستعرا�ض تكميلية .
 - 6تقوم كل دولة طرف بتزويد م�ؤمتر الدول الأطراف مبعلومات عن براجمها
وخططها وممار�ساتها وكذلك عن تدابريها الت�شريعية والإدارية الرامية �إىل
تنفيذ هذه االتفاقية  ،ح�سبما يق�ضي به م�ؤمتر الأطراف  ،وينظر م�ؤمتر الدول
الأطراف في �أجنع ال�سبل لتلقي املعلومات واتخاذ الإجراءات املبنية عليها  ،مبا
في ذلك املعلومات املتلقاة من الدول الأطراف ومن املنظمات الدولية  ،ويجوز
للم�ؤمتر �أي�ضا �أن ينظر في امل�ساهمات املتلقاة من املنظمات غري احلكومية ذات
ال�صلة  ،املعتمدة ح�سب الأ�صول وفقا للإجراءات التي يقررها امل�ؤمتر .
 - 7عمال بالفقرات (� )4إلى ( )6من هذه املادة  ،ين�شئ م�ؤمتر الدول الأطراف � ،إذا ما
ر�أى �ضرورة لذلك � ،أي �آلية �أو هيئة منا�سبة للم�ساعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال .
املــادة ( ) 64
الأمانة
 - 1يتوىل الأمني العام للأمم املتحدة توفري خدمات الأمانة املنا�سبة مل�ؤمتر الدول
الأطراف في االتفاقية .
 - 2تقوم الأمانة مبا يلي :
أ�  -م�ساعدة م�ؤمتر الدول الأطراف على اال�ضطالع بالأن�شطة املبينة في املادة
( )63من هذه االتفاقية  ،واتخاذ الرتتيبات لعقد دورات م�ؤمتر الدول
الأطراف وتوفري اخلدمات الالزمة لها .
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ب  -م�ساعدة الدول الأطراف  ،عند الطلب  ،على تقدمي املعلومات �إىل م�ؤمتر
الدول الأطراف ح�سبما تتوخاه الفقرتان ( )5و( )6من املادة ( )63من هذه
االتفاقية .
ج � -ضمان التن�سيق ال�ضروري مع �أمانات املنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�صلة .
الف�صل الثامن
�أحكام ختامية
املــادة ( ) 65
تنفيذ االتفاقية
 - 1تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي  ،ما يلزم من
تدابي ــر  ،مب ــا فيه ــا التدابيـ ــر الت�شريعي ــة والإداري ــة  ،ل�ضم ــان تنفي ــذ التزاماتهـ ـ ــا
مبقت�ضى هذه االتفاقية .
 - 2يجوز لكل دولة طرف �أن تعتمد تدابري �أكرث �صرامة �أو �شدة من التدابري
املن�صو�ص عليها في هذه االتفاقية من �أجل منع الف�ساد ومكافحته .
املــادة ( ) 66
ت�سوية النـزاعات
 - 1ت�سعــى الــدول الأطــراف �إىل ت�سويــة النـزاعــات املتعلقــة بتف�سيــر �أو تطبي ــق ه ــذه
االتفاقية عن طريق التفاو�ض .
 - 2يعر�ض �أي نزاع ين� أش� بني دولتني �أو �أكرث من الدول الأطراف ب�ش�أن تف�سري هذه
االتفاقية �أو تطبيقها  ،وتتعذر ت�سويته عن طريق التفاو�ض في غ�ضون فرتة
زمنية معقولة  ،على التحكيم بناء على طلب �إحدى تلك الدول الأطراف  ،و�إذا
مل تتمكن تلك الدول الأطراف  ،بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ طلب التحكيم  ،من
االتفاق على تنظيم التحكيم  ،جاز لأي من تلك الدول الأطراف �أن حتيل النـزاع
�إىل حمكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأ�سا�سي للمحكمة .
 - 3يجوز لكل دولة طرف �أن تعلن  ،وقت التوقيع على هذه االتفاقية �أو الت�صديق
عليها �أو قبولها �أو �إقرارها �أو االن�ضمام �إليها � ،أنها ال تعترب نف�سها ملزمة بالفقرة
( )2م ــن هــذه امل ــادة  ،وال تكــون الـ ــدول الأطــراف ا ألخــرى ملزمــة بالفق ــرة ()2
من هذه املادة جتاه �أي دولة طرف �أبدت حتفظا من هذا القبيل .
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 - 4يجوز لأي دولة طرف �أبدت حتفظا وفقا للفقرة ( )3من هذه املادة �أن ت�سحب
ذلك التحفظ في �أي وقت ب�إ�شعار يوجه �إىل الأمني العام للأمم املتحدة .
املــادة ( ) 67
التوقيع والت�صديق والقبول والإقرار واالن�ضمام
 - 1يفتــح بــاب التوقيــع على هذه االتفاقية �أم ــام جميع ال ــدول من � 9إلـ ــى  11كانـ ــون
الأول/دي�سمرب 2003م في مرييدا  ،املك�سيك  ،ثم في مقر الأمم املتحدة بنيويورك
حتى  9كانون الأول/دي�سمرب 2005م .
 - 2يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية �أي�ضا �أمام منظمات التكامل االقت�صادي
الإقليمية � ،شريطة �أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأع�ضاء في �أي
منظمة من هذا القبيل قد وقعت على هذه االتفاقية وفقا للفقرة ( )1من هذه
املادة .
 - 3تخ�ضــع ه ــذه االتفاقية للت�صديـق �أو القبول �أو الإقرار  ,وتودع �صك ــوك الت�صديق
�أو القبول �أو الإقرار لدى الأمني العام للأمم املتحدة  ,ويجوز لأي منظمة �إقليمية
للتكامل االقت�صادي �أن تودع �صك ت�صديقها �أو قبولها �أو �إقرارها �إذا كانت قد
فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأع�ضاء فيها  ,وتعلن تلك املنظمة
في �صك ت�صديقها �أو قبولها �أو �إقرارها عن نطاق اخت�صا�صها فيما يتعلق بامل�سائل
التي حتكمها هذه االتفاقية  ,وتقوم تلك املنظمة �أي�ضا ب�إبالغ الوديع ب�أي تغيري
ذي �صلة في نطاق اخت�صا�صها .
 - 4يفتح باب االن�ضمام �إىل هذه االتفاقية �أمام �أي دولة �أو �أي منظمة �إقليمية للتكامل
االقت�صادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأع�ضاء فيها طرفا في هذه
االتفاقية  ،وتودع �صكوك االن�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة  ،وتعلن
املنظمة الإقليمية للتكامل االقت�صادي  ،وقت ان�ضمامها  ،عن نطاق اخت�صا�صها
فيما يتعلق بامل�سائل التي حتكمها هذه االتفاقية  ،وتقوم تلك املنظمة �أي�ضا ب�إبالغ
الوديع ب�أي تغيري ذي �صلة في نطاق اخت�صا�صها .
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املــادة ( ) 68
بدء النفاذ
 - 1يبد�أ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الت�سعني من تاريخ �إيداع ال�صك الثالثني من
�صكوك الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام  ,ولأغرا�ض هذه الفقرة ،
ال يعترب �أي �صك تودعه منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي �صكا �إ�ضافيا �إىل
ال�صكوك التي �أودعتها الدول الأع�ضاء في تلك املنظمة .
 - 2بالن�سبة لكل دولة �أو منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي ت�صدق على هذه
االتفاقية �أو تقبلها �أو تقرها �أو تن�ضم �إليها  ،بعد �إيداع ال�صك الثالثني املتعلق
بذلك الإجراء  ،يبد�أ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثني من تاريخ �إيداع تلك
الدولة �أو املنظمة ال�صك ذا ال�صلة �أو في تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية عمال
بالفقرة ( )1من هذه املادة � ،أيهما كان الالحق .
املــادة ( ) 69
التعديل
 -1بعد انق�ضاء خم�س �سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية  ،يجوز للدولة الطرف
�أن تقرتح تعديال لها وحتيله �إىل الأمني العام للأمم املتحدة  ،الذي يقوم عندئذ
ب إ�بــالغ الدول الأطراف وم�ؤمت ــر الدول ا ألطــراف في االتفاقية بالتعدي ــل
املقت ــرح  ،بغر�ض النظر في االقرتاح واتخاذ قرار ب�ش�أنه  ،ويبذل م�ؤمتر الدول
الأطراف ق�صارى جهده للتو�صل �إىل توافق في الآراء ب�ش�أن كل تعديل  ،و�إذا ما
ا�ستنفدت كل اجلهود الرامية �إىل حتقيق توافق الآراء دون �أن يت�سنى التو�صل �إىل
اتفاق  ،يلزم العتماد التعديل  ،كملج أ� �أخري  ،توافر �أغلبية ثلثي �أ�صوات الدول
الأطراف احلا�ضرة وامل�صوتة في اجتماع م�ؤمتر الدول الأطراف .
 - 2متار�س منظمات التكامل االقت�صادي الإقليمية  ،في الأمور التي تندرج �ضمن
نطاق اخت�صا�صها  ،حقها في الت�صويت في �إطار هذه املادة بعدد من الأ�صوات
م�ساو لعدد دولها الأع�ضاء التي هي �أطراف في االتفاقية  ،وال يجوز لتلك
املنظمات �أن متار�س حقها في الت�صويت �إذا مار�ست الدول الأع�ضاء فيها ذلك
احلق  ،والعك�س بالعك�س .
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 - 3يك ــون التعدي ــل ال ــذي يعتمد وفقا للفقرة ( )1من ه ــذه املـ ــادة خا�ضعــا للت�صديــق
�أو القبول �أو الإقرار من جانب الدول الأطراف .
 - 4يبد أ� نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة ( )1من هذه املادة  ،بالن�سبة لأي دولة
طرف  ،بعد ت�سعني يوما من تاريخ �إيداع تلك الدولة الطرف �صك ت�صديقها على
ذلك التعديل �أو قبوله �أو �إقراره لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
 - 5عندما يبد أ� نفاذ التعديل  ،ي�صبح ملزما للدول الأطراف التي �أبدت قبولها
االلتزام به  ،وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة ب�أحكام هذه االتفاقية وب�أي
تعديالت �سابقة تكون قد �صدقت عليها �أو قبلتها �أو �أقرتها .
املــادة ( ) 70
االن�سحـــــاب
 - 1يج ــوز لأي دول ــة ط ــرف �أن تن�سح ــب من هذه االتفاقيـ ــة بتوجي ــه �إ�شعـ ــار كتابـ ــي
�إىل الأمني العام للأمم املتحدة  ،وي�صبح هذا االن�سحاب نافذا بعد �سنة واحدة
من تاريخ ا�ستالم الأمني العام ذلك الإ�شعار .
 - 2ال تعود منظمة التكامل االقت�صادي الإقليمية طرفا في هذه االتفاقية عندما
تن�سحب من االتفاقية جميع الدول الأع�ضاء في تلك املنظمة .
املــادة ( ) 71
الوديع واللغات
 - 1ي�سمى الأمني العام للأمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية .
 - 2يودع �أ�صل هذه االتفاقية  ،التي تت�ساوى ن�صو�صها الإ�سبانية والإجنليزية والرو�سية
وال�صينية والعربية والفرن�سية في احلجية  ،لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
و�إثباتا ملا تقدم  ،قام املفو�ضون املوقعون �أدناه  ،املخولون ذلك ح�سب الأ�صول من جانب
حكوماتهم  ،بالتوقيع على هذه االتفاقية .
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قائمة ب�أ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
م

اال�ســــــــــم

تاريخ املوافقة

1

�أميـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �إبراهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

2006/10/3م

2

اف�سانـ ـ ـ ــه ح�س ـ ــن �إبراهيـ ــم حممـ ـ ـ ــدي

2010/10/31م

3

�إميـ ـ ــان ح�س ـ ـ ــن �إبراهيـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ــدي

2010/10/31م

4

�إلهـ ـ ـ ــام ح�سـ ـ ــن �إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ــدي

2010/10/31م

5

�أف�شي ــن ح�س ــن �إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ــدي

2010/10/31م

6

علـ ـ ـ ــي ح�سـ ــن �إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ــدي

2010/10/31م

7

ح�سـ ـ ـ ــن �إبراهي ـ ـ ــم حمم ـ ــد حممـ ـ ــدي

2010/10/31م

8

�آ�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حممـ ـ ـ ـ ـ ــد يو�س ـ ـ ـ ــف حممـ ـ ـ ـ ــد

2011/3/30م

9

حمي ـ ــدة بنـ ـ ـ ـ ــت ثني ـ ـ ـ ــان بن موا�سـ ـ ـ ــي

2011/4/9م

10

ماري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تومب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك �س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان

2011/4/9م

11

�شبان ـ ــة بيج ــم مع�صـ ــوم خ ـ ــان جب ـ ـ ــار

2011/4/9م

12

ن�سي ـ ــم ج ـ ـ ــان حممـ ـ ـ ــد نعيـ ـ ـ ــم خ ـ ـ ـ ــان

2011/4/9م

13

جنمـ ـ ــة نـور الدي ــن حممـ ـ ـ ــد مار�شـ ــال

2011/7/30م

14

�ساي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ذو الفـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2011/7/30م

15

زرينـ ـ ــة جعف ــر حمـ ـ ــي الدي ـ ــن �شيـ ـ ـ ــخ

2011/7/30م

16

برفيـ ـ ـ ـ ــن عزيـ ـ ـ ــز خـ ـ ــان �أحمـ ــد خـ ـ ـ ــان

2011/7/30م

17

حبيب الن�ساء بيجم �سيد م�شرف علي

2011/10/1م

18

روال �إ�سمـ ـ ـ ــاعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ا�سكنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر

2011/12/31م
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تابع  :قائمة ب�أ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
م

اال�ســــــــــم

تاريخ املوافقة

19

دميـ ـ ــة بنت �إح�سـ ـ ــان بن علـ ـ ــي اليو�سـ ـ ـ ــف

2011/12/31م

20

م ـ ــي بنـت �إح�سـ ــان بـن علـ ـ ـ ــي اليو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف

2011/12/31م

21

جهينـ ـ ـ ــة بن ــت فال ـ ــح بن غنـ ــي اجلبـ ــوري

2011/12/31م

22

�إح�سـ ـ ــان بن علـ ـ ــي بن عب ـ ــا�س اليو�سـ ـ ـ ـ ــف

2011/12/31م

23

مل ـ ــك خاتـ ـ ــون عي�س ـ ــى داود البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2012/1/2م

24

جم ــال بن عبدالعزيــز بن �سـالم بن فـ ــارع

2012/1/23م

25

ثريـ ـ ــا بنت عب ـ ــده بن �أحم ـ ـ ــد بن عبـ ـ ـ ـ ــده

2012/1/23م

26

مهنــد بن جمـال بن عبـدالعزيـز بن �سالم

2012/1/23م

27

خالـد بن جمـال بن عبـدالعزيـز بن �سالم

2012/1/23م

28

�سعـ ـ ــاد بنت فـ ـ ـ ــالح بـن العط ــر الربيكي ـ ــة

2012/1/31م

29

نــور بنت عبدالكرمي بن رزق بن عبداللــه

2012/1/31م

30

رقي ـ ـ ــة بنت �سي ـ ـ ــد بن زك ـ ـ ــي بــن �ش ـ ـ ـ ـ ـ ــورة

2012/9/8م

31

�شاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بنت �شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ بن عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2012/9/8م

32

ليل ـ ـ ـ ـ ـ ــو �سليم ـ ـ ـ ـ ــان علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي احلديث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2012/9/8م

33

ن�سيم ـ ـ ـ ـ ـ ــة مالن ـ ـ ـ ـ ــج ق ـ ـ ـ ــادر البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2012/9/8م

34

�أمني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة توفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2012/9/8م

35

ج ـ ـ ـ ـ ـ ــان بيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ر�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/9/8م
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36

عا�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/9/8م

37

ف�سي ـ ـ ـ ـ ــه ن�سري ـ ـ ـ ـ ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ــد عبدالعزي ـ ـ ـ ـ ـ ــز

2012/9/8م

38

ه ـ ـ ـ ـ ــزاري عب ـ ــداملجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ـ ــالل خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2012/9/8م

39

رحيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان قا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

2012/9/8م

40

خديج ـ ـ ـ ـ ـ ــة �أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اللـ ـ ــه عل ـ ـ ـ ـ ـ ــي دو�س ـ ـ ـ ــت

2012/9/8م

41

�أجميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إ�سماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

2012/9/8م

42

در بيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إبراهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

2012/9/8م

43

�أجمــاد بيج ـ ــم �سرف ـ ــراز خ ـ ــان �سبح ــان �شـاه

2012/9/8م

44

�أمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنت عبدالل ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/9/8م

45

ن ـ ـ ــورجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان �شيـ ـ ـ ـ ـ ــر حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نيك�س ـ ـ ـ ــال

2012/9/8م

46

زكيـ ـ ــة بيج ـ ــم �سي ـ ــد يو�س ـ ــف �سيـ ــد ن�سيـ ـ ـ ـ ـ ــم

2012/9/8م

47

زين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بنت عبـ ـ ــداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بن علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2012/9/8م

48

�شريف ـ ـ ـ ـ ــة �سلم ـ ـ ـ ــى حبي ـ ـ ـ ــب جعفـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ـ ــي

2012/9/8م

49

عائ�شـة بنت عبدال�سالم بن �أحمد الزبيــري

2012/9/8م

50

زين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزار حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/9/8م

51

رئي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف

2012/9/8م

52

�أمينــة بيجــم �إ�سماعيل حممد �شم�س الديـن

2012/9/8م

-779-

تابع  :قائمة ب�أ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
م

اال�ســــــــــم

تاريخ املوافقة

53

فاطم ــة بنت علــي بن عي�س ـ ــى الزيديـ ــة

2012/9/8م

54

وحي ـ ــدة بيجـ ـ ــم �شيـ ــخ �شان ــد نور �ش ـ ـ ــاه

2012/9/8م

55

ليال بنت حمم ــود بن حممــد بن كمال

2012/9/8م

56

عائ�ش ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حنيـ ـ ـ ـ ــف

2012/9/8م

57

فريـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد �شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/9/8م

58

جنـ ـ ـ ـ ــات خات ـ ـ ـ ـ ــون دو�س ـ ـ ـ ـ ــت حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/9/8م

59

ن�سيمـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــوال جهاجني ـ ـ ـ ــر مو�سـ ـ ـ ـ ــى

2012/9/8م

60

ممت ــاز بيج ــم �شيــخ �أحمـ ــد �شيـخ غـ ـ ــوث

2012/9/8م

61

ريحانـ ــة حمم ـ ــد قدي ـ ــر دي ـ ـ ــن حممـ ــد

2012/9/8م

62

زهـ ـ ـ ــرة بنـ ــت �سال ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ــن �سليم ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2012/9/8م

63

فريـ ـ ـ ـ ـ ــدة �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج قا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

2012/9/8م

64

آ�مـ ــال بنــت �أحم ـ ــد بــن عبداللــه باعبـود

2012/9/8م

65

زيب ـ ـ ـ ـ ـ ــا �صال ـ ـ ـ ـ ـ ــح حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�ش

2012/9/8م

66

الل بيب ــي م ـ ــراد بخـ ــ�ش مـرادي بل ـ ــو�ش

2012/9/8م

67

ريتـ ـ ـ ـ ــا �أجي ـ ـ ـ ـ ــت جمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا�س ا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

2012/9/8م

68

ميه ـ ـ ــر بيجـ ـ ـ ـ ــم �شيـ ـ ـ ــخ عبداللــه رفي ــق

2012/9/8م

69

�أحم ــدي بيجـ ـ ــم حمم ــد �شـ ــرف الديــن

2012/9/8م
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70

�شبانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود

2012/9/8م

71

حليمـ ـ ـ ــة بنت خ ـ ـ ـ ـ ــدادات بن نـ ـ ـ ــور حمم ـ ـ ـ ـ ــد

2012/9/8م

72

عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزت حمبوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2012/9/8م

73

قم ـ ـ ـ ــر ن�س ـ ـ ـ ــاء خاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا معي ـ ـ ـ ـ ــن الديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

2012/9/8م

74

خور�شي ـ ـ ـ ــد بيج ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ــد �إ�سماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

2012/9/8م

75

نيجـ ـ ـ ـ ــل مايـلـ ـ ـ ـ ـ ــز �سيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت �ستوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2012/12/12م

76

كنحمي ـ ـ ـ ـ ــد بولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور مي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو �أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

2012/12/26م

77

�شاميـ ـ ــة بنت توفيـ ـ ــق بن �أحمـ ـ ــد بن حممـ ــد

2012/12/31م

78

حنيفـ ـ ـ ـ ـ ــة عثم ـ ـ ـ ــان حممـ ـ ــد عثم ـ ـ ــان علـ ـ ـ ـ ــي

2012/12/31م

79

رحيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنت �صالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح بن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/12/31م

80

فاطمـ ـ ـ ــة بيج ـ ـ ـ ــم �شي ـ ـ ــخ �سالـ ـ ـ ـ ــم �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/12/31م

81

عريف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي

2012/12/31م

82

فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد من�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2012/12/31م

83

ن�سيمـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ــم حممـ ـ ــد فخ ـ ـ ـ ــر الدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

2012/12/31م

84

نرمي ـ ـ ـ ـ ـ ــن رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب �سالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �أميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

2012/12/31م

85

ليلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج تي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

2012/12/31م

86

مراد بيبي عي�سى خان نبي بخ�ش الزدجاليـة

2012/12/31م
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87

ن ـ ـ ـ ـ ـ ــور جه ـ ـ ـ ـ ـ ــان رج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2012/12/31م

88

�شمـ ــه حممـ ـ ــد �سامدان ـ ـ ـ ــي �إ�سماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

2012/12/31م

89

زبي ـ ـ ــدة بنت عب ـ ــدالق ـ ـ ــادر ب ـ ــن حمم ـ ـ ــد

2012/12/31م

90

زاه ـ ـ ـ ـ ـ ــدة �سي ـ ـ ـ ـ ــد ب�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/12/31م

91

�شكيل ـ ـ ــة مه ـ ـ ـ ـ ــراب حب ـ ـ ـ ــ�ش البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2012/12/31م

92

مري ـ ـ ـ ـ ـ ــم بيج ـ ـ ـ ـ ــم غف ـ ــور خـ ـ ــان حمم ـ ــد

2012/12/31م

93

�أمينـ ــة �شيـ ـ ــخ �صال ـ ـ ــح �أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد باوزي ـ ـ ــر

2012/12/31م

94

قمـ ـ ــر �سلطانـ ـ ـ ــة نا�صـ ـ ـ ــر عبـ ـ ـ ــود عبـ ــداد

2012/12/31م

95

حليمـ ـ ــة بيج ـ ـ ـ ــم غـ ــالم حمم ــد خاج ـ ـ ــة

2012/12/31م

96

كني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز داود علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2012/12/31م

97

ماجـ ـ ـ ــدة عبدالكبي ــر حممـ ـ ـ ــد بنعـ ـ ـ ــزوز

2012/12/31م

98

عزي ـ ــزة بنت حممـ ـ ــد حنيـ ـ ــف بن فريـ ـ ــد

2012/12/31م

99

�شميــم بانـو معني الدين رزاق علي بيــك

2012/12/31م

100

�ساملـة بنت �سليمــان بن نا�ص ــر ال�شريقيــة

2012/12/31م

101

مــاه بانــو علــي بخــ�ش مـ ــراد البلو�شي ـ ـ ـ ــة

2012/12/31م

102

ن ـ ـ ـ ـ ـ ــور �شيـ ــخ حمم ـ ـ ــد �ش ـ ــرف الدي ـ ـ ـ ـ ـ ــن

2012/12/31م

103

تقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنت �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن �صال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح

2012/12/31م
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104

زيـ ـ ـ ـ ــور خات ـ ــون حاجـ ـ ـ ـ ـ ــي ل�شكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

2012/12/31م

105

�شهانـ ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ـ ــم �سي ـ ـ ـ ــد ح�س ـ ــن غف ـ ـ ــور

2012/12/31م

106

مري ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ــد خلفـ ـ ـ ـ ــان رج ــب خ ـ ـ ــان

2012/12/31م

107

�شيخ ـ ـ ــة ح�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ــد العم ـ ـ ـ ــودي

2012/12/31م

108

�أ�صيلـة بنت �سعـ ــود بن ح�سـن الهنائي ـ ـ ـ ـ ــة

2012/12/31م

109

�شمي ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف الدي ـ ـ ـ ـ ـ ــن

2012/12/31م

110

�سلطانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إ�سماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

2012/12/31م

111

مري ـ ـ ـ ـ ــم با�ش ـ ـ ـ ــا ميـ ـ ـ ـ ـ ــان �شي ـ ـ ـ ـ ــخ بالـ ـ ـ ـ ــي

2012/12/31م

112

زين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب �شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ يعق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب �أميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

2012/12/31م

113

ح ـ ــرف بنت �سعـ ـ ـ ــد بن �سلوم ـ ـ ــه ح�س ـ ـ ــان

2012/12/31م

114

ليلـ ـ ـ ـ ــى بنت خليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بن �إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

2012/12/31م

115

�سلم ـ ـ ـ ـ ــى بنت حمبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ب ــن علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2012/12/31م

116

الل بيبـ ــي حمم ـ ــد خمي ـ ـ ــ�س البلو�شي ـ ـ ـ ــة

2012/12/31م

117

جميل ـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ــان حمم ـ ـ ــد در حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/12/31م

118

عائ�شـ ـ ــة ب ـ ـ ــي بـ ـ ــي حمم ــد عظي ـ ــم مـ ــراد

2012/12/31م

119

راي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنت نا�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بن علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2012/12/31م

120

فرزانة حممـد م�ستـان �إ�سماعيل قري�شي

2012/12/31م
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اال�ســــــــــم
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121

�سكينة بنت عبداللـه بن بري حممد الزدجاليـة

2012/12/31م

122

عائ�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنت عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ــن �صالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح

2012/12/31م

123

�شيـ ـ ـ ــخ بي ـ ـ ـ ــر ج ـ ـ ـ ــان ق ـ ـ ــادر �س ـ ـ ــاب بي ـ ـ ــر �س ـ ــاب

2012/12/31م

124

�شهنـ ـ ـ ـ ــاز بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد منيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �شيـ ـ ـ ـ ـ ــخ

2012/12/31م

125

زكيـ ـ ــة بنت عبدالكريـ ــم بن �صال ـ ــح العولقيـ ـ ــة

2012/12/31م

126

بيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي كوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/12/31م

127

جو�سي ـ ــا حمم ـ ـ ــد عبدالباقـ ـ ـ ـ ـ ــي عبدالعزيـ ـ ـ ـ ــز

2012/12/31م

128

عائ�شـ ــة بـ ــي عب ـ ــدال�ست ـ ــار �شي ـ ـ ـ ـ ــخ حمب ـ ـ ـ ـ ــوب

2012/12/31م

129

�صاحلـ ــة �سلطانـ ــة �سيـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ــد علـ ــي �شـ ـ ــاه

2012/12/31م

130

زوين ـ ــة بن ــت �سعي ـ ـ ـ ــد بن هـ ـ ــالل الزكوانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2012/12/31م

131

ج ـ ـ ــان بيبـ ـ ـ ــي مـ ـ ــراد بخ ـ ـ ـ ــ�ش غـ ـ ـ ــالم ر�س ـ ـ ـ ــول

2012/12/31م

132

ن�سيم ــة بن ــت بولعـ ــرا�س بن حمم ــد هندو�س ــي

2012/12/31م

133

ر�ضيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ــت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي بن غديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

2012/12/31م

134

�شاهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�س الدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

2012/12/31م

135

حنـ ـ ـ ـ ــان بنت حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ــن حل�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن دردار

2012/12/31م

136

�شاهي ـ ـ ــن بيجـ ـ ـ ــم با�شـ ـ ـ ــا مي ـ ـ ـ ـ ــان حمب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب

2012/12/31م

137

�شاكـ ـ ـ ــرة بـ ـ ـ ــي عب ـ ــدالرحمـ ـ ــن حممـ ـ ــد عل ـ ـ ــي

2012/12/31م
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138

عائ�شـ ـ ــة عبداللـه نزيــر حممـ ــد ق ـ ــدو�س

2012/12/31م

139

مريـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ــدايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2012/12/31م

140

فاطمـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــي علـ ـ ـ ـ ــي �صاح ـ ـ ــب �شي ـ ـ ـ ــخ

2012/12/31م

141

�شم�ساتـ ـ ـ ـ ــون �شي ـ ـ ــر خـ ـ ــان زم ــان خ ـ ـ ـ ــان

2012/12/31م

142

زيانـ ـ ــة بنت �سعيـ ـ ـ ــد بن علـ ـ ــي الوردي ـ ـ ــة

2012/12/31م

143

لطيف ـ ـ ـ ــة حاج ــي �شاك ـ ــر �شمبيه بلو�شـي

2012/12/31م

144

�شبان ـ ـ ـ ـ ــة مي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزا �شوك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج

2012/12/31م

145

مهر الن�ساء حممـد ن�صيــر الدين �شيـ ــخ

2012/12/31م

146

عائ�ش ـ ـ ــة حمم ـ ـ ــد عبداحلمي ـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ــان

2012/12/31م

147

فتحي ــة بنت ر�ش ــاد بن عل ــي الها�شميـ ـ ــة

2012/12/31م

148

خ�صيمة بنت �سعيد بن جمعة العفيفي ــة

2012/12/31م

149

جنـ ـ ـ ــاة بنت عبدالرحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بن علـ ـ ـ ـ ـ ــي

2012/12/31م

150

فريـ ـ ـ ـ ـ ــدة �ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا�س ـ ـ ـ ـ ـ ــك

2012/12/31م

151

ح�سين ـ ـ ـ ـ ــة حماي ــات بـ ــدر ديـ ــن قا�ضـ ـ ـ ــي

2012/12/31م

152

فاطم ــة بيج ـ ـ ــم باب ـ ـ ـ ــو ميـ ـ ـ ــاه جل ـ ـ ـ ـ ــزار

2012/12/31م

153

فريـ ـ ــدة عثمـ ـ ـ ـ ــان �صال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ميان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2012/12/31م

154

نيلوفي ــر حبيــب �سيــد كريــم مريحيــات

2012/12/31م

155

زهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة بابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

2012/12/31م

156

فهميـ ـ ـ ــدا يا�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2012/12/31م
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157

عابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة داد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/12/31م

158

�آمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنت حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود بن �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/12/31م

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

زينـ ــب بـ ــي �شي ـ ــخ عثمــان عبدالرحمـ ـ ـ ـ ــن
ر�ضيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد طاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
�شاهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م�ؤم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ميهراج يوني�سا بيجم عبدالقادر جيالنـي
�شريف ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ــد حمبــوب بابـ ــو ميـ ـ ـ ـ ـ ــاه
�شازيـ ـ ـ ــة عبـ ــدال�صم ـ ـ ـ ـ ــد واح ـ ـ ــد بخـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش
طاهـرة بيجــم جانـي مي ــاه عبدالرحم ـ ـ ــن
�آ�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرول ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ح�سين ـ ـ ــة بيج ـ ـ ــم حمم ـ ـ ــد يو�س ـ ــف رج ـ ــاء
هـ ـ ــدى بنت حممـ ـ ــد بن ال�سيــد ال�شافعـ ــي
غو�سيـ ــا بيج ـ ــم كمـ ـ ــال دين �شمــ�س الدين
رايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـت �س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم بـ ـ ــن �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
روزات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �شمبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
زوينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنت حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م

173

مري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بنت نا�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بن حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/12/31م

174
175
176

ن�سيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سوالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي رحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم داد
حمروزة بنت �سليمان بن حممد ال�شحية
هيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت �ستيفن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز

2012/12/31م
2013 / 3/ 3م
2013/ 3/ 20م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/66
بــرد اجلن�سيـــة العمانيــة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 83/3
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمة املرفقة  ،اعتبارا من التاريخ
املبني قرين ا�سمه .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  16 :من حمــــــرم �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  20 :من نوفمبـــر �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1035
ال�صادرة فـي 2013/11/24م

-787-

قائمة ب�أ�سماء من ردت �إليهم اجلن�سية العمانية
م

اال�ســــــــــم

تاريخ املوافقة

1

خلفــان بن مره ــون بن حميـد الكيومـ ــي

2012/1/10م

2

نادية بنت نا�صر بن خلف �أمبو�سعيدي ــة

2012/6/3م

3

ايفادت بنت �سيف بن حمد البو�سعيديـ ــة

2012/6/3م

4

�سمري بن حممد بن عبداللـه احلمداين

2012/6/3م

5

عقيل بن حممد بن عبداللـه احلمدانــي

2012/6/3م

6

عائ�ش ــة بنت علــي بن �سعيــد اخلرو�صي ــة

2012/6/3م

7

عزي ـ ــزة بنت �سي ـ ـ ـ ــف بن عل ـ ـ ــي العلوي ـ ـ ــة

2012/6/3م

8

ن�صي ـ ــرة بنت �سال ــم بن حمــود الطوقي ــة

2012/6/3م

9

فري ــدة بنت حمم ــد بن �سي ــف الرقاديـ ــة

2012/6/3م

10

زوينـ ـ ــة بنت حمي ـ ــد بن �سال ـ ــم البادريـ ــة

2012/6/3م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/67
ب�إجـراء تنقـالت وتعيينـات فــي ال�سلـك الدبلوما�سـي
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ينقل ال�سفراء التالية �أ�سما�ؤهم �إىل ديوان عام وزارة اخلارجية :
 - 1ال�شيخ م�سلم بن بخيت بن زيدان الربعمي �سفرينا لدى اململكة الأردنية الها�شمية .
 - 2ال�شيخ �سامل بن �سهيل بن حماد املع�شني �سفرينا لدى دولة الكويت .
 - 3ال�شيخ يحيــى بن عبداللـه بن �سال ــم �آل فن ــة �سفرين ــا ل ــدى اجلمهوريـ ــة الإ�سالمي ـ ــة
الإيرانية .
 - 4الدكتور عبداللـه بن حمد بن مرزوق البادي �سفرينا لدى اجلمهورية اليمنية .
 - 5مو�سى بن حمدان بن مو�سى الطائي �سفرينا لدى اململكة املغربية .
 - 6ال�شيخ الدكتور غــازي بن �سعيــد بن عبدالـله البحر الروا�س �سفرينــا ل ــدى مملكـ ــة
بلجيكا .
 - 7ال�شيخ هالل بن مرهون بن �سامل املعمري �سفرينا لدى مملكة �أ�سبانيا .
 - 8الدكتور علي بن عبدالـله بن علــي العل ــوي �سفرينــا لــدى اجلمهوريــة اجلزائري ــة
الدميقراطية ال�شعبية .
 - 9حفيظ بن �سامل بن حممد باعمر �سفرينا لدى مملكة تايلند .
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�	- 10أفلح بن �سليمان بن حممــد الطائ ــي �سفرينا لــدى ماليزيا .
� -11سعيد بن نا�صر بن من�صور ال�سناوي احلارثي �سفرينا لدى اجلمهورية الإيطالية .
 - 12يحيى بن مو�سى بن عي�سى البكري �سفرينا لدى جمهورية تنزانيا املتحدة .
املــادة الثانيــــة
ينقـ ــل ك ــل مــن :
 - 1ال�سفيــر عبداللـه بن را�ش ــد بن علــي املديلــوي �سفرين ــا ل ــدى جمهوري ــة ال�سـ ــودان
ويعني �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى مملكة البحرين .
 - 2ال�سفي ــر جن ــاب ال�سيد فخـري بن حممـد بن �سعيـد �آل �سعيد �سفرينــا ل ــدى برونــاي
دار ال�سالم ويعني �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى ماليزيا .
 - 3ال�سفري ال�شيخ الدكتور �سليمان بن �سعود بن علي اجلابري �سفرينا لدى مملكة
البحرين ويعني �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى جمهورية ال�سودان .
املــادة الثالثــــة
يع ــني ك ــل م ــن :
 - 1ال�سفري ال�شيخ �أحمد بن �سامل بن �أحمد ال�شنفري �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا
لدى جمهورية قرب�ص .
 - 2ال�سفي ــر نا�ص ــر بن �سي ــف بن �سالـ ــم احلو�سن ــي �سفي ــرا لنــا فــوق العــادة ومفو�ضـ ــا
لدى اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية.
 - 3ال�سفيـ ــر �سع ــود بن �أحمــد بن خال ــد الربوانــي �سفيــرا لن ــا فــوق الع ــادة ومفو�ضــا
لدى اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية .
 - 4ال�سفيــر خمي�س بن حممد بن عبداللـه الفار�ســي �سفيــرا لنا ف ــوق العادة ومفو�ضــا
لدى اململكة الأردنية الها�شمية .
 - 5ال�سفري ال�شيخ جمعة بن حمدان بن ح�سن �آل مالك ال�شحي �سفريا لنا فوق العادة
ومفو�ضا لدى جمهورية �سري النكا الدميقراطية اال�شرتاكية .
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 - 6ال�سفري ال�شيخ �أحمد بن ها�شل بن را�شد امل�سكري �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا
لدى بروناي دار ال�سالم .
 - 7ال�سفيـ ــر بـ ــدر بن حممـ ــد بن ب ـ ـ ــدر املنـ ــذري �سفي ـ ـ ــرا لنـ ــا فــوق الع ـ ــادة ومفو�ض ـ ــا
لدى اجلمهورية اليمنية .
املــادة الرابعــــة
مينح كل من :
 - 1الوزير املفو�ض جنيم بن �سليمان بن جنيم العربي لقب �سفري ويعني �سفريا لنا
فوق العادة ومفو�ضا لدى مملكة بلجيكا .
 - 2الوزير املفو�ض �صالح بن �سليمان بن �أحمد احلارثي لقب �سفري ويعني �سفريا لنا
فوق العادة ومفو�ضا لدى جمهورية كينيا .
 - 3الوزير املفو�ض عبداللـه بن عبيد �سنور الهنائي لقب �سفري ويعني �سفريا لنا فوق
العادة ومفو�ضا لدى اململكة املغربية .
 - 4الوزير املفو�ض كفاية بنت خمي�س بن مياه الرئي�سية لقب �سفرية وتعني �سفرية لنا
فوق العادة ومفو�ضة لدى مملكة �أ�سبانيا .
 - 5الوزير املفو�ض �سعود بن علي بن حممد الرقي�شي لقب �سفري ويعني �سفريا لنا
فوق العادة ومفو�ضا لدى جمهورية تنزانيا املتحدة .
 - 6الوزير املفو�ض منذر بن حمفوظ بن �سامل املنذري لقب �سفري ويعني �سفريا لنا
فوق العادة ومفو�ضا لدى جمهورية الفلبني .
 - 7الوزيــر املفــو�ض الدكتــور �سعيــد بن حممــد بن علي الربعمــي لقــب �سفري ويع ــني
�سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدىجمهورية كازاخ�ستان .
 - 8الوزير املفو�ض الدكتور �أحمد بن �سامل بن حممد باعمر لقب �سفري ويعني �سفريا
لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى اجلمهورية الإيطالية .
 - 9الوزير املفو�ض ال�شيخ حمد بن �سيف بن عبدالعزيز الرواحي لقب �سفري ويعني
�سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى جمهورية الهند .
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 - 10الوزير املفو�ض مبارك بن �سامل بن علي الزكواين لقب �سفري ويعني �سفريا لنا فوق
العادة ومفو�ضا لدى جمهورية جنوب �أفريقيا .
 - 11الوزير املفو�ض حامد بن �سعيد بن �سامل �آل �إبراهيم لقب �سفري ويعني �سفريا لنا
فوق العادة ومفو�ضا لدى دولة الكويت .
 - 12الوزير املفو�ض �سمو ال�سيد نزار بن اجللندى بن ماجد �آل �سعيد لقب �سفري ويعني
�سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى اجلمهورية الأندوني�سية .
املــادة اخلام�ســـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  2 :من �صفــــــــر �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  5 :من دي�سمبــر �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1037
ال�صادرة فـي 2013/12/8م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/68
بتعيــــني �سفيــــــر
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
مينــح الوزيـر املفـو�ض عبداللـه بن �صالـح بن �أحـمـد امليمنــي لقــب �سفيــر ويعـني �سفيــرا لنــا
فوق العادة ومفو�ضا لدى مملكة تايلند .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  12 :من �صفــــــــر �سنة 1435هـ
املـوافــــق  15 :من دي�سمبــر �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1039
ال�صادرة فـي 2013/12/22م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/69
بتقريــر �صفـــة املنفعــة العامــة
مل�شروع تطوير دوارات ال�صويحرة و�صالن وفلج القبائل بوالية �صحار
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعتبــر م�ش ــروع تطوي ــر دوارات ال�صويح ــرة و�ص ــالن وفلــج القبائ ــل بواليـة �صحــار املحدد
فـي املذكرة والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني من م�شاريع املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجه ــات املخت�ص ــة اال�ستي ــالء بطري ــق التنفي ــذ املبا�ش ــر على العق ــارات والأرا�ض ــي الالزمــة
للم�شــروع املذكــور  ،وما عليه ــا من من�ش ـ�آت طبقا لأحكام قانــون نزع امللكية للمنفعــة العامــة
امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :من �صفـــــــر �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  17 :من دي�سمرب �سنة 2013م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1039
ال�صادرة فـي 2013/12/22م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مذكـــرة
ب�شــ�أن تقريــر �صفــة املنفعــة العامـــة
مل�شروع تطوير دوارات ال�صويحرة و�صالن وفلج القبائل بوالية �صحار
قامت وزارة النقل واالت�صاالت باالنتهاء من �أعمال الت�صميم و�إعداد م�ستندات املناق�صة
لتنفيذ م�شروع تطوير دوارات ال�صويحرة و�صالن وفلج القبائل بوالية �صحار  ،ويهدف
امل�شروع �إىل حل م�شكلة االختناقات املرورية على الدوارات القائمة والطرق الرابطة بها
ورفع كفاءتها ت�سهيال للحركة املرورية .
ويتطلب تنفيذ امل�شروع الأعمال الآتية :
�أوال  :دوار ال�صويحرة :
� - 1إزالـ ــة الــدوار القائ ــم مــع املج�سـ ــم وجعــل احلركــة املروريــة الرئي�سيـ ــة املتجهـ ــة
�إىل والي ــة �شنــا�ص م�ستمرة بـدون توقــف عند هذه النقطــة  ،و�إن�شــاء ج�ســر علــوي
ذي حارتني للطريق الثانوي الرابط .
� - 2إن�شاء عدد ( )2دوارين خلدمة احلركة املرورية على جانبي اجل�سر العلوي .
� - 3إن�شاء عدد ( )3ثالثة ممرات �سفلية (�أنفاق) للمركبات .
� - 4إن�شاء عدد ( )2ممرين �سفليني (�أنفاق) للم�شاة .
� - 5إن�شاء عبارات �صندوقية لوادي ال�صويحرة بدال من املعرب ال�سطحي القائم .
 - 6نقل وحماية العديد من خطوط اخلدمات القائمة .
 - 7تزويد الطريق بكافة متطلبات ال�سالمة املرورية من دهانات وعالمات و�شاخ�صات
مرورية  ،بالإ�ضافة �إىل احلواجز املعدنية واخلر�سانية .
ثانيا  :دوار �صالن :
� - 1إزالــة الــدوار القائـ ــم مــع املج�سـ ــم وجعـ ــل احلرك ـ ــة املروري ـ ــة الرئي�سية املتجهـ ــة
�إىل واليــة �شن ــا�ص م�ستم ــرة بــدون توقف عنــد هــذه النقطة و�إن�شــاء ج�ســر عل ــوي
ذي حارتني للطريق الثانوي الرابط .
� - 2إن�شاء عدد ( )2دوارين خلدمة احلركة املرورية على جانبي اجل�سر العلوي .
� - 3إن�شاء عدد (� )4أربعة ممرات �سفلية (�أنفاق) للمركبات .
� - 4إن�شاء عدد ( )2ممرين �سفليني (�أنفاق) للم�شاة .
-795-

 - 5متديد العبارات ال�صندوقية القائمة  ،وزيادة عدد الفتحات بها .
 - 6نقل وحماية العديد من خطوط اخلدمات القائمة .
 - 7تزويد الطريق بكافة متطلبات ال�سالمة املرورية من دهانات وعالمات و�شاخ�صات
مرورية  ،بالإ�ضافة �إىل احلواجز املعدنية واخلر�سانية .
ثالثا  :دوار فلج القبائل :
 - 1الإبقاء على الدوار القائم مع عمل التو�سعة الالزمة له .
� - 2إن�شــاء ج�ســر عل ــوي ب ـ ( )3ثــالث حــارات فـي كل اجتاه للحركة املرورية الرئي�سية
العابرة باجتاه والية �شنا�ص  ،و�إن�شاء ج�سر علوي �آخر بحارتني يلتقي مع اجل�سر
الأول لنقل احلركة املتجهة من والية �صحار �إىل حمافظة الربميي  ،علما ب�أن هذا
اجل�سر املتجه �إىل حمافظة الربميي مت ت�صميمه �إال �أن تنفيذه �سيتم م�ستقبال .
� - 3إع ــادة ت�أهي ــل ط ــرق اخلدم ــة على جانب ــي ال ــدوار بط ــول حوال ــي (� )2300ألفي ــن
وثالثمائة مرت .
� - 4إن�شاء عدد ( )2موقفني للحافالت و�سيارات الأجرة .
� - 5إن�شاء عدد ( )2ممرين �سفليني (�أنفاق) للم�شاة .
 - 6نقل وحماية العديد من خطوط اخلدمات القائمة .
 - 7تزوي ــد الطري ــق بكافـة متطلبات ال�سالمة املرورية من من�ش�آت ت�صريف املياه
ودهانـ ــات وعالمـ ــات و�شاخ�صـ ــات مروريـ ــة  ،بالإ�ضافـ ــة �إىل احلواجـ ــز املعدنيـ ــة
واخلر�سانية .
وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها وفقا
لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  , 78/64ولذلك
ف�إن الأمر يقت�ضي ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا امل�شروع .
وزيــر النقل واالت�صاالت
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/70
بتقريــر �صفــة املنفعــة العامـــة
مل�شروع ازدواجية طريق �إزكي  -نزوى مبحافظة الداخلية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعترب م�شروع ازدواجية طريق �إزكي  -نزوى مبحافظة الداخلية املحدد فـي املذكرة والر�سم
التخطيطي الإجمايل املرفقني من م�شروعات املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجه ــات املخت�ص ــة اال�ستي ــالء بطري ــق التنفي ــذ املبا�ش ــر على العق ــارات والأرا�ض ــي الالزمــة
للم�شــروع املذكــور  ،وما عليه ــا من من�ش ـ�آت طبقا لأحكام قانــون نزع امللكية للمنفعــة العامــة
امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :من �صفـــــــر �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  17 :من دي�سمرب �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1039
ال�صادرة فـي 2013/12/22م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مذكـــرة
ب�شــ�أن تقريــر �صفــة املنفعــة العامـــة
مل�شروع ازدواجية طريق �إزكي  -نزوى مبحافظة الداخلية
تنفيذا للتوجيهات ال�سامية ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
 حفظه اللـه  -ب�إن�شاء وحتديث �شبكة الطرق بال�سلطنة  ،قامت وزارة النقل واالت�صاالتباالنتهاء من �أعمال الت�صميم و�إعداد م�ستندات املناق�صة لتنفيذ م�شروع ازدواجية طريق
�إزكي  -نزوى مبحافظة الداخلية بطول ( )31كم تقريبا .
ويحقق امل�شروع الأهداف الآتية :
 التخفي ــف من االختناقـ ــات املروريــة  ،وتي�سيــر ان�سيــاب حركــة املركبــات  ،والتقليــلمن وقوع احلوادث املرورية .
 رفع كفاءة من�ش�آت ت�صريف املياه  ،بحيث يكون الطريق �سالكا للمرور فـي جميعحاالت الطق�س .
ويت�ضمن امل�شروع تنفيذ الأعمال الآتية :
 تنفيذ عدد (� )4أربع حارات �أ�سفلتية  ،بواقع ( )2حارتني فـي كل اجتاه  ،وبعر�ض( )3.75م لكل حارة  ،بالإ�ضافة �إىل �أكتاف �أ�سفلتية خارجية بعر�ض ( )2.5م  ،و�أكتاف
�أ�سفلتية داخلية بعر�ض ( )1.2م للطريق الرئي�سي  ،وكت ــف تراب ــي خارجي بعر�ض
( )2م من كل جانب  ،وجزيرة و�سطية بعر�ض ( )5م .
 �إن�شاء عبارات �صندوقية متعددة املقا�سات فـي ( )89ت�سعة وثمانني موقعا . �إن�شاء عدد ( )2ج�سرين على الأودية . �إن�شاء عدد ( )1ممر واحد �سفلي للمركبات . �إن�شاء عدد ( )8ثمانية ج�سور علوية للم�شاة . �إن�شاء عدد ( )8ثمانية دوارات . �إن�شاء عدد ( )1تقاطع واحد ب�إ�شارات �ضوئية .-801-

 تنفيذ طرق خدمة بطول حوايل ( )22كم . نقل وحماية خطوط اخلدمات احلالية . تزوي ــد الطريــق بكافــة متطلبــات ال�سالمة املرورية الالزمة مــن دهانــات ولوائ ــحوحواجز معدنية وخر�سانية .
 �إنارة الطريق كامال مع التقاطعات .وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفق �أحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 78/64لذلك
ف�إن الأمر يقت�ضي ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا امل�شروع .
وزيــر النقل واالت�صاالت
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/71
بتقريــر �صفــة املنفعـــة العامـــة
مل�شروع رفع كفاءة طريق �سناو  -حموت  -الدقم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعتب ــر م�ش ــروع رف ــع كف ــاءة طري ــق �سن ــاو  -حم ــوت  -الدق ــم املح ــدد فـي املذكـ ــرة والر�سـ ــم
التخطيطي الإجمايل املرفقني من م�شروعات املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجه ــات املخت�ص ــة اال�ستي ــالء بطري ــق التنفي ــذ املبا�ش ــر على العق ــارات والأرا�ض ــي الالزمــة
للم�شــروع املذكــور  ،وما عليه ــا من من�ش ـ�آت طبقا لأحكام قانــون نزع امللكية للمنفعــة العامــة
امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :من �صفـــــــر �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  17 :من دي�سمرب �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1039
ال�صادرة فـي 2013/12/22م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مذكـــرة
ب�شــ�أن تقريــر �صفــة املنفعــة العامـــة
مل�شروع رفع كفاءة طريق �سناو  -حموت  -الدقم
تنفيذا للتوجيهات ال�سامية ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم  -حفظه اللـه  -ب�إن�شاء وحتديث �شبكة الطرق بال�سلطنة  ،وتزامنا مع م�شروع �إن�شاء
مدين ــة الدقــم االقت�صادية ومينــاء الدقم واحلــو�ض اجلــاف وما ي�صاحب ذلك من ازديــاد
فـي احلركة التجارية واملرورية من و�إىل مدينة الدقم  ،قامت وزارة النقل واالت�صاالت
بالبدء فـي تنفيذ م�شروع رفع كفاءة طريق �سناو -حموت  -الدقم  ،بطول ( )327كم .
ويحقق امل�شروع الأهداف الآتية :
 تعديل م�سار الطريق بحيث يتفادى املناطق امل�أهولة بال�سكان فـي �سناو وبرزمانوالعيون .
 ت�صميم الطريق ليكون �سالكا للمرور فـي جميع حاالت الطق�س  ،بحيث ال تتوقفاحلركة املرورية عند هطول الأمطار وجريان الأودية .
 زيــادة عر�ض الطريــق لي�ستوعب حركــة ال�شاحنــات مع ت�صميــم طبقـات الر�صــفلت�ستوعب الأحمال املحورية الثقيلة .
ويت�ضمن امل�شروع تنفيذ الأعمال الآتية :
 تنفيذ حارتني �أ�سفلتيتني بعر�ض ( )7.5م  ،بواقع ( )3.75م لكل حارة  ،و�أكتاف�أ�سفلتية من كال اجلانبني بعر�ض ( )2.50م  ،و�أكتاف ترابية بعر�ض ( )2م .
 �إن�شاء عدد (� )6ستة دوارات لت�سهيل احلركة االلتفافية واحلركة املرورية علىجانبي الطريق ب�شكل �آمن  ،ويحقق ال�سالمة املرورية  ،خدمة حلركة املرور
اجلانبية .
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 �إن�ش ــاء عب ــارات �صندوقي ــة لت�صري ــف مي ــاه الأودي ــة فـي ( )336ثالثمائ ــة و�ست ــةوثالثني موقعا .
 تزويد الطريق بكافة متطلبات ال�سالمة املرورية من دهانات و�إ�شارات مروريةوحواجز معدنية وخر�سانية .
وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفق �أحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 78/64لذلك
ف�إن الأمر يقت�ضي ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا امل�شروع .
وزيــر النقل واالت�صاالت
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/72
بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع ازدواجية الطريق
من دوار ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال �إىل دوار بالد �صور
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعتبـ ــر م�ش ــروع ازدواجيـ ــة الطري ــق من دوار ال�شركـ ــة العمانيـ ــة للغـ ــاز الطبيع ــي امل�س ــال
�إىل دوار بالد �صور املحدد فـي املذكرة والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني من م�شروعات
املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجه ــات املخت�ص ــة اال�ستي ــالء بطري ــق التنفي ــذ املبا�ش ــر على العق ــارات والأرا�ض ــي الالزمــة
للم�شــروع املذكــور  ،وما عليه ــا من من�ش ـ�آت طبقا لأحكام قانــون نزع امللكية للمنفعــة العامــة
امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :من �صفـــــــر �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  17 :من دي�سمرب �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1039
ال�صادرة فـي 2013/12/22م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مذكــرة
ب�ش�أن تقرير �صفة املنفعــة العامـــة مل�شـــروع ازدواجيــة
الطريق من دوار �شركة الغاز الطبيعي امل�سال �إىل دوار بالد �صور
تنفيذا للتوجيهات ال�سامية ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم  -حفظه اللـه  -ب�إن�شاء وحتديث �شبكة الطرق بال�سلطنة  ،وتزامنا مع وجود املنطقة
ال�صناعية فـي والية �صور  ،بالإ�ضافة �إىل عدد من التجمعات ال�سكنية والتجارية  ،قامت
وزارة النقل واالت�صاالت بدرا�سة م�شروع ازدواجية الطريق من دوار �شركة الغاز الطبيعي
امل�سال �إىل دوار بالد �صور  ،بطول ( )15كم .
ويحقق امل�شروع الأهداف الآتية :
 ت�صميم الطريق ليكون �سالكا للمرور فـي جميع حاالت الطق�س  ،بحيث ال تتوقفاحلركة املرورية عند هطول الأمطار وجريان الأودية .
 ازدواجية ج�سر اجلزير ورفع كفاءة دوار بالد �صور ليكون تقاطعا ب�إ�شارات �ضوئية .ويت�ضمن امل�شروع تنفيذ الأعمال الآتية :
 تنفيذ حارتني �أ�سفلتيتني بعر�ض ( )3.65م فـي كل اجتاه  ،و�أكتاف �أ�سفلتية داخليةمن كال اجلانبني بعر�ض ( )1.2م  ،و�أكتاف �أ�سفلتية خارجية بعر�ض ( )3م ،
وجزيرة و�سطية بعر�ض ( )5م .
 �إن�شاء عدد من الدوارات لت�سهيل احلركة االلتفافية واحلركة املرورية على جانبيالطريق ب�شكل �آمن  ،ويحقق ال�سالمة املرورية خلدمة حركة املرور اجلانبية ،
وخلدمة املناطق ال�سكنية والتجارية على جانبي الطريق .
 -تنفيذ ازدواجية ج�سر اجلزير .

-809-

 �إن�شاء عبارات �صندوقية لت�صريف مياه الأودية . تنفيذ عدد من طرق اخلدمة . �إنارة الطريق كامال مع التقاطعات . تزويد الطريق بكافة متطلبات ال�سالمة املرورية من دهانات و�إ�شارات مروريةوحواجز معدنية وخر�سانية .
وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفق �أحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  , 78/64لذلك
ف�إن الأمر يقت�ضي ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا امل�شروع .
وزيــر النقل واالت�صاالت

-810-

-811-

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/73
بتقريــر �صفــة املنفعـــة العامـــة
مل�شروع ازدواجية طريق عقبة الر�ستاق مبحافظة جنوب الباطنة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعترب م�شروع ازدواجية طريق عقبة الر�ستاق مبحافظة جنوب الباطنة املحدد فـي املذكرة
والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني من م�شروعات املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجه ــات املخت�ص ــة اال�ستي ــالء بطري ــق التنفي ــذ املبا�ش ــر على العق ــارات والأرا�ض ــي الالزمــة
للم�شــروع املذكــور  ،وما عليه ــا من من�ش ـ�آت طبقا لأحكام قانــون نزع امللكية للمنفعــة العامــة
امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :من �صفـــــــر �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  17 :من دي�سمرب �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1039
ال�صادرة فـي 2013/12/22م

-812-

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مذكـرة
ب�شـ�أن تقريـر �صفـة املنفعـة العامـة
مل�شروع ازدواجية طريق عقبة الر�ستاق مبحافظة جنوب الباطنة
تق ـ ــوم وزارة النقـ ــل واالت�ص ــاالت بتنفيـ ــذ ازدواجي ـ ــة طري ـ ــق عقب ـ ـ ــة الر�ست ـ ــاق  ،والطري ـ ــق
من دوار العراقي �إىل تقاطــع وادي ال�سحــنت مبحافظــة جنوب الباطنــة  ،نظــرا لكثافــة
احلركة املروريـة على الطريق مما يت�سبب فـي اختناقــات مروريـة  ،وازدياد فـي احلوادث
كون �أن الطريق مفرد .
عليه فقد قامت وزارة النقل واالت�صاالت بدرا�سة م�شروع ازدواجية طريق عقبة الر�ستاق
والطريق من دوار العراقي �إىل تقاطع وادي ال�سحنت بطول �إجمايل يبلغ ( )14كم  ،ويهدف
امل�شروع �إىل رفع الطاقة اال�ستيعابية  ،وتنظيم حركة املرور  ،ورفع م�ستوى ال�سالمة
املرورية بعمل ازدواجية للطريق  ،و�إجراء التح�سينات الالزمة على الدوارات والتقاطعات
القائمة و�إن�شاء دوارات و�أنفاق .
يتكون امل�شروع من جز�أين :
اجلزء الأول :
 ازدواجية الطريق من دوار العراقي �إىل دوار املرب�أ مرورا بعقبة الر�ستاق بطول( )4.9كم .
 �إن�شاء بوابة الر�ستاق فـي موقع العقبة . يتكـون املقطـع العر�ض ــي لالزدواجيــة مــن حارتــني �أ�سفلتيتـ ــني بع ـ ــر�ض ( )3.65ملكل حارة  ،وكتف �أ�سفلتي خارجي بعر�ض ( )2.5م  ،وكتف �أ�سفلتي داخلي بعر�ض
( )1.2م  ،وجزي ــرة و�سطي ــة بع ــر�ض ( )2.6م على طول امل�ســار  ،و( )5م فـي موقع
البوابة .
 �إن�شاء طرق خدمة بطول ( )7كم لربط املمرات ال�سفلية (الأنفاق ) ب�شبكة الطرقاملحيطة  ،ولتمكني القاطنني حول العقبة من الدخول واخلروج من الطريق .
-813-

 �أعمال الإنارة للطريق . �إلغاء دوار العراقي  ،وا�ستبداله بتقاطع مزود ب�إ�شارات �ضوئية  ،والإبقاء على دواراملرب�أ مع عمل التو�سعة الالزمة له  ،وتزويده ب�إ�شارات �ضوئية لتنظيم احلركة
املرورية عليه .
 �إن�شاء ممرين �سفليني ( �أنفاق ) لعبور املركبات . �إن�شاء دوار على الطريق امل�ؤدي �إىل بلدة الغ�شب . �إن�شاء نفقني لعبور امل�شاة . نقل وحماية خطوط اخلدمات القائمة .اجلزء الثاين :
 ازدواجية الطريق من دوار العراقي �إىل تقاطع وادي ال�سحنت بطول ( )9.1كم . يتكون املقطع العر�ضي من حارتني �أ�سفلتيتني بعر�ض ( )3.65م  ،لكل حارة ،وكتف �أ�سفلتي خارجي بعر�ض ( )2.5م  ،وكتف �أ�سفلتي داخل ــي بعــر�ض ( )1.2م ،
وجزيرة و�سطية بعر�ض ( )2.6م  ،على طول امل�سار .
 �إن�شاء طرق خدمة بطول ( )16.1كم . �إن�شاء دوارين خلدمة احلركة املرورية االلتفافية  ،واملخططات ال�سكنية القائمةوامل�ستقبلية على جانبي الطريق .
 �إن�شاء ثالثة �أنفاق لعبور امل�شاة . �أعمال الإنارة للطريق . نقل وحماية خطوط اخلدمات القائمة .وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفق �أحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  , 78/64لذلك
ف�إن الأمر يقت�ضي ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا امل�شروع .
وزيــر النقل واالت�صاالت
-814-

-815-

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/74
بتقريــر �صفــة املنفعـــة العامـــة
مل�شروع ازدواجية طريق �إزكــي  -عـز مبحافظة الداخلية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعترب م�شروع ازدواجية طريق �إزكــي  -ع ــز مبحافظة الداخلية املحدد فـي املذكــرة والر�سـم
التخطيطي الإجمايل املرفقني من م�شروعات املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجه ــات املخت�ص ــة اال�ستي ــالء بطري ــق التنفي ــذ املبا�ش ــر على العق ــارات والأرا�ض ــي الالزمــة
للم�شــروع املذكــور  ،وما عليه ــا من من�ش ـ�آت طبقا لأحكام قانــون نزع امللكية للمنفعــة العامــة
امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :من �صفـــــــر �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  17 :من دي�سمرب �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1039
ال�صادرة فـي 2013/12/22م

-816-

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مذكـــرة
ب�شـ�أن تقريـر �صفـة املنفعـة العامـة
مل�شروع �إن�شاء طريق �إزكي  -عز مبحافظة الداخلية
قامت وزارة النقل واالت�صاالت باالنتهاء من �أعمال الت�صميم و�إعداد م�ستندات املناق�صة
لتنفي ــذ م�شــروع �إن�شاء طري ــق �إزكـي  -عــز مبحافظ ــة الداخليــة بطــول ( )25كــم � ،إ�ضاف ــة
�إىل و�صالت �إىل مع�سكر �شافع بطول يبلغ ( )8كم .
هذا  ،ويهدف امل�شروع �إىل �إن�شاء طريق جديد يربط والية �إزكي بوالية منح مع تزويده
بعدد من الدوارات لت�سهيل احلركة االلتفافية  ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء عدد من ج�سور الأودية
والعبارات ال�صندوقية ليكون �سالكا فـي جميع حاالت الطق�س .
ويت�ضمن امل�شروع الآتي :
 يتكون املقطع العر�ضي للطريق املقرتح من حارتني �أ�سفلتيتني بعر�ض (  )3.65ملك ــل ح ــارة  ،وكتف �أ�سفلتي خارجي بعــر�ض ( )2.5م للطري ــق الرئي�س ــي  ،وكت ــف
ترابي خارجي بعر�ض ( )2م من كل جانب .
 �إن�شاء عبارات �صندوقية متعددة املقا�سات فـي ( )72موقعا . �إن�شاء ثالثة ج�سور على الأودية . �إن�شاء ممر �سفلي للمركبات . �إن�شاء دوارين . �أعمال �إنارة الطريق . نقل وحماية كافة خطوط اخلدمات القائمة . تزويد الطريق بكافة متطلبات ال�سالمة املرورية الالزمة من دهانات ولوائحوحواجز معدنية وخر�سانية .
وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفق �أحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 78/64لذلك
ف�إن الأمر يقت�ضي ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا امل�شروع .
وزيــر النقل واالت�صاالت
-817-

-818-

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/75
بتقريــر �صفــة املنفعـــة العامـــة
مل�شروع ازدواجية طريق عربي  -ينقل مبحافظة الظاهرة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعترب م�شروع ازدواجية طريق عربي  -ينقل مبحافظة الظاهرة املحدد فـي املذكرة والر�سم
التخطيطي الإجمايل املرفقني من م�شروعات املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجه ــات املخت�ص ــة اال�ستي ــالء بطري ــق التنفي ــذ املبا�ش ــر على العق ــارات والأرا�ض ــي الالزمــة
للم�شــروع املذكــور  ،وما عليه ــا من من�ش ـ�آت طبقا لأحكام قانــون نزع امللكية للمنفعــة العامــة
امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :من �صفـــــــر �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  17 :من دي�سمرب �سنة 2013م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1039
ال�صادرة فـي 2013/12/22م

-819-

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مذكـرة
ب�ش�أن تقرير �صفة املنفعة العامة
مل�شروع ازدواجية طريق عربي  -ينقل مبحافظة الظاهرة
بناء على الأوامر ال�سامية حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
 حفظه اللـه ورعاه  -فـي اجلولة ال�سامية لعام 2009م  ،قامت وزارة النقل واالت�صاالتباالنتهاء من �أعمال الت�صميم و�إعداد م�ستندات املناق�صة اخلا�صة مب�شروع ازدواجية
طريق عربي  -ينقل مبحافظة الظاهرة بطول حوايل ( )39كم .
يت�ضمن امل�شروع الأعمال الآتية :
 تنفيذ حارتني �أ�سفلتيتني بعر�ض (  )3.75م فـي كل اجتاه  ،و�أكتاف �أ�سفلتية داخليةبعر�ض ( )1.2م  ،و�أكتاف �أ�سفلتية خارجية بعر�ض ( )2.5م  ،وجزيرة و�سطية
بعر�ض ( )4.5م .
 �إن�شاء عدد ( )10دوارات خلدمة احلركة املرورية االلتفافية واملخططات ال�سكنيةالقائمة وامل�ستقبلية .
 �إن�شاء عدد (� )3أنفاق لعبور املركبات . �إن�شاء ممر للم�شاة . حتويل الطريق �إىل طريق �صالح للمرور فـي جميع حاالت الطق�س عن طريق�إن�شاء عبارات �صندوقية لت�صريف مياه الأودية لعدد ( )101موقع .
 تنفيذ طريق خدمة بطول ( )25كم بالإ�ضافة �إىل �إنارة الطريق كامال . ت�أهيل الطريق الداخلي القائم ببلدة العار�ض بطول ( )4.3كم  ،وازدواجية جزءمن الطريق الداخلي القائم بوالية ينقل بطول حوايل ( )3كم .
 نقل وحماية كافة خطوط اخلدمات املت�أثرة بامل�شروع . تزويد الطريق بكافة متطلبات ال�سالمة املرورية الالزمة من دهانات و�إ�شاراتمرورية وحواجز معدنية وخر�سانية .
وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفق �أحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 78/64لذلك
ف�إن الأمر يقت�ضي ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا امل�شروع .
وزيــر النقل واالت�صاالت
-820-

-821-

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/76
بتعيـني وكيـل لـوزارة املاليـة ومنحـه الدرجـة اخلا�صـة الرفيعـة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/97ب�إن�شاء درجة خا�صة با�سم الدرجة الرفيعة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعـ ــني نا�ص ـ ــر بن خميـ ــ�س بــن علـ ــي اجل�شمـ ــي وكيـ ــال لـ ــوزارة املاليـ ــة ومينـ ـ ــح الدرجـ ـ ــة
اخلا�صة الرفيعة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  16 :من �صفــــــــر �سنة 1435هـ
املـوافــــق  19 :من دي�سمبــر �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1039
ال�صادرة فـي 2013/12/22م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/77
بالتعيـني فـي بعـ�ض املنا�صـب
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/31ب�إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/33ب�إن�شاء الهيئة العامة للطريان املدنـي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني كل من التالية �أ�سما�ؤهم فـي املن�صب املبني قرين ا�سمه :
 املهند�س �سامل بن نا�صر بن �سعيد العوفـي وكيال لوزارة النفط والغاز بذات درجتهوخم�ص�صاته املالية .
 جنيب بن علي بن �أحمد الروا�س وكيال لوزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية . الدكتور �أحمد بن نا�صر بن عبداللـه البكري وكيال لوزارة الزراعة والرثوة ال�سمكيةللزراعة .
 ال�شي ــخ �أحم ــد بن حمم ــد بن نا�ص ــر النداب ــي وكيــال لــوزارة اخلدمة املدنيــة ل�ش ـ�ؤوناخلدمة املدنية .
 الدكتور �إ�سحاق بن �أحمد بن حممد الرقي�شي م�ست�شارا بوزارة الزراعة والرثوة ال�سمكيةبذات درجته وخم�ص�صاته املالية .
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 الدكتــور خليف ــة بن عبداللــه بن حم ــد الربواين رئي�ســا تنفيذيــا للمركــز الوطنـيللإح�صاء واملعلومات بالدرجة اخلا�صة .
 الدكتــور حممــد بن نا�صــر بن علـي الزعابـي رئي�سا تنفيذيا للهيئة العامة للطرياناملدين بالدرجة اخلا�صة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  16 :من �صفــــــــر �سنة 1435هـ
املـوافــــق  19 :من دي�سمبــر �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1039
ال�صادرة فـي 2013/12/22م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/78
ب�إ�صدار جدول الدرجات والرواتب املوحد
للموظفـيــن العمانييــن املدنييـــن بالدولـــة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعم ــل بجــدول الدرجــات والرواتــب املوح ــد للموظفـي ــن العمانيي ــن املدنييــن بالدولــة
الوارد فـي امللحق رقم ( )1املرفق .
املــادة الثانيــــة
مع عــدم الإخــالل ب�أحكــام امل ــادة ( )45من قانــون ال�سلطــة الق�ضائي ــة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 99/90وامل ــادة ( )55من قانون حمكمة الق�ضاء الإداري ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 99/91وامل ــادة ( )8من قانون االدعاء العام ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  ، 99/92وامل ــادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/33ب�ش�أن الوظائف الطبية
والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�س ــات احلكوميـ ــة (املدني ــة والع�سكري ــة)  ،وامل ــادة ()21
من القانـ ــون امل�صرفـي ال�صـادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي رقـ ـ ــم  ، 2000/114ي�سـ ــري اجلدول
املن�صو�ص عليه فـي امل ــادة الأوىل من هذا املر�سوم على كافة املوظفـني العمانيني املدنيني
بالدولة  ،وت�سري على غري العمانيني �أحكام العقود املربمة معهم .
املــادة الثالثــــة
ينقل املوظفون العمانيون املدنيون بالدولة املوجودون فـي اخلدمة فـي تاريخ العمل بهذا
املر�سوم �إىل الدرجات املالية املن�صو�ص عليه ــا فـي ج ــدول الدرجــات والرواتــب املوحــد
امل�شار �إليه وفقا لل�ضوابط والقواعد الواردة فـي امللحق رقم ( )2املرفق .
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املــادة الرابعـــة
ي�صدر رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية ا�شرتاطات �شغل الدرجات الواردة فـي اجلدول
املن�صو�ص عليه فـي امل ــادة الأوىل من هذا املر�سوم  ،و�إىل �أن ت�صدر هذه اال�شرتاطات ي�ستمر
تطبيق اال�شرتاطات الواردة فـي النظم الوظيفـية ال�سارية مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا
املر�سوم .
وف ـ ــي جمي ـ ــع ا ألحــوال ال يجـ ـ ــوز �أن تق ـ ــل املـ ـ ــدة املتطلب ـ ــة للرتقيـ ـ ــة للدرج ـ ـ ــة الأعلـ ــى
عن ثالث �سنوات .
املــادة الخام�ســـة
يوقــف العم ــل بكاف ـ ــة اال�ستثن ـ ــاءات املن�صـ ــو�ص عليهـ ــا ف ــي النظـ ـ ــم الوظيفـي ـ ــة املطبق ــة
على املوظفـني الذين ي�سري عليهم جدول الدرجات والرواتب املوحد امل�شار �إليه حلني
�صدور قانون اخلدمة املدنية املوحد .
املــادة ال�ساد�ســـة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم وامللحقني املرفقني به � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة ال�سابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يناير 2014م .
�صـدر فـي  20 :من �صفــــــــر �سنة 1435هـ
املـوافــــق  23 :من دي�سمبــر �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي ملحق اجلريدة الر�سمية رقم ()1039
ال�صادر فـي 2013/12/25م
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الدرجـــــــة

الأولــــــــــــــى
الثانيــــــــــــــة
الثالثــــــــــــــة
الرابعــــــــــــة
اخلام�ســـــــــــة
ال�ساد�ســــــــــة
ال�سابعــــــــــــة
الثامنــــــــــــــة
التا�سعـــــــــــة
العا�شــــــــــــرة
احلاديــة ع�شــرة
الثانيــة ع�شــرة
الثالثـــة ع�شــرة
الرابعـة ع�شــرة
اخلام�سة ع�شـرة
ال�ساد�سة ع�شـرة
ال�سابعـة ع�شــرة
الثامنـة ع�شــرة

الأ�سا�سي

2600
1950
1500
1260
1080
950
830
730
550
460
400
360
310
270
250
230
200
170

الراتب الأ�سا�سي والبدالت والعالوات
الكهرباء املـــاء الهاتف
ال�سكن

غالء املعي�شة

االنتقال

390
290
225
190
160
145
125
110
80
70
60
55
50
40
40
30
30
30

ملحــق رقـــم ( ) 1
جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة
العالوة الدورية

80
60
40
40
25
20
20
15
15
15
15
8
8
8
7
6
6
5

600
550
500
450
425
400
375
350
275
250
180
120
100
100
80
80
60
60

60
60
55
50
50
45
40
40
30
30
25
25
20
20
20
10
10
10

40
40
35
35
30
30
30
25
20
20
20
15
15
10
10
6
6
6

40
40
35
35
30
30
30
25
20
20
20
15
15
10
10
5
5
5

50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
80
80
80
90
90
100
100
100
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الدرجــــــــة

ملحــــق رقـــــم ( ) 2
�ضوابط وقواعد نقل املوظفني على جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة

الأولــــــــــــــى
الثانيــــــــــــــة
الثالثــــــــــــــة
الرابعــــــــــــة
اخلام�ســـــــــــة
ال�ساد�ســــــــــة
ال�سابعــــــــــــة
الثامنــــــــــــــة
التا�سعـــــــــــة
العا�شــــــــــــرة
احلاديــة ع�شــرة
الثانيــة ع�شــرة
الثالثـــة ع�شــرة
الرابعـة ع�شــرة
اخلام�سة ع�شـرة
ال�ساد�سة ع�شـرة
ال�سابعـة ع�شــرة
الثامنـة ع�شــرة

قواعـــــــــــد النقـــــــــــــل
الدرجـ ـ ـ ـ ـ ــات التي يبـ ـ ـ ـ ــد�أ راتبه ـ ــا الأ�سا�س ـ ــي من  2005ر.ع ف�أعلـ ـ ــى ينق ـ ـ ــل �شاغلوهـ ـ ــا إ�لـ ـ ــى الدرجـ ـ ـ ــة الأول ـ ـ ــى
الدرجـ ــات التي يبــد�أ راتبهــا الأ�سا�ســي من  1540ر.ع و�أقل من  2005ر.ع ينقل �شاغلوه ــا �إىل الدرج ـ ــة الثانيـ ـ ــة
الدرج ــات التي يبــد�أ راتبه ــا الأ�سا�ســي من  1190ر.ع و�أقــل من  1540ر.ع ينق ــل �شاغلوهــا إ�ل ـ ــى الدرجــة الثالثــة
الدرج ــات التي يبــد�أ راتبهـ ــا الأ�سا�ســي م ــن  970ر.ع و�أقــل م ــن  1190ر.ع ينقــل �شاغلوهـا �إىل الدرج ــة الرابعـ ــة
الدرجـ ـ ــات التي يب ـ ـ ــد�أ راتبه ـ ــا الأ�سا�س ـ ــي من  745ر.ع و�أقل من  970ر.ع ينقل �شاغلوه ــا �إىل الدرج ــة اخلام�ســة
الدرجـ ـ ـ ـ ـ ــات التي يبـ ـ ـ ـ ــد�أ راتبه ـ ــا الأ�سا�س ـ ــي من  620ر.ع و�أقل من  745ر.ع ينقل �شاغلوها �إىل الدرجة ال�ساد�سة
الدرجـ ـ ـ ـ ـ ــات التي يبـ ـ ـ ـ ــد�أ راتبه ـ ــا الأ�سا�س ـ ــي من  550ر.ع و�أقل من  620ر.ع ينقل �شاغلوها �إىل الدرجة ال�سابعة
الدرجـ ـ ـ ـ ـ ــات التي يبـ ـ ـ ـ ــد�أ راتبه ـ ــا الأ�سا�س ـ ــي من  480ر.ع و�أقل من  550ر.ع ينقل �شاغلوها �إىل الدرجة الثامنة
الدرجـ ـ ـ ـ ـ ــات التي يبـ ـ ـ ـ ــد�أ راتبه ـ ــا الأ�سا�س ـ ــي من  425ر.ع و�أقل من  480ر.ع ينقل �شاغلوها �إىل الدرجة التا�سعة
الدرجـ ـ ـ ـ ـ ــات التي يبـ ـ ـ ـ ــد�أ راتبه ـ ــا الأ�سا�س ـ ــي من  345ر.ع و�أقل من  425ر.ع ينقل �شاغلوها �إىل الدرجة العا�شرة
الدرجــات التي يبــد�أ راتبه ـ ــا الأ�سا�ســي من  305ر.ع و�أقل من  345ر.ع ينقل �شاغلوها �إىل الدرجة احلادية ع�شرة
الدرجـات التي يبــد�أ راتبه ــا الأ�سا�س ـ ــي من  275ر.ع و�أقل من  305ر.ع ينقل �شاغلوها �إىل الدرجة الثانية ع�شرة
الدرجات التي يبـ ــد�أ راتبهــا الأ�سا�س ـ ــي من  270ر.ع و�أقل من  275ر.ع ينقل �شاغلوها �إىل الدرجة الثالثة ع�شرة
الدرج ــات التــي يبد�أ راتبهــا الأ�سا�س ــي من  240ر.ع و�أقل من  270ر.ع ينقل �شاغلوها �إىل الدرجة الرابعة ع�شرة
الدرجات التي يبد�أ راتبها الأ�سا�سي من  210ر.ع و�أقل من  240ر.ع ينقل �شاغلوها �إىل الدرجة اخلام�سة ع�شرة
الدرجات التي يبد�أ راتبها الأ�سا�سي من  190ر.ع و�أقل من  210ر.ع ينقل �شاغلوها �إىل الدرجة ال�ساد�سة ع�شرة
الدرجــات التي يبد�أ راتبه ــا الأ�سا�ســي من  170ر.ع و�أقل من  190ر.ع ينقل �شاغلوها �إىل الدرجة ال�سابعة ع�شرة
الدرج ــات التي يبد�أ راتبه ــا الأ�سا�سـ ــي من  150ر.ع و�أقل من  170ر.ع ينقل �شاغلوها �إىل الدرجة الثامنة ع�شرة

�أوال  :يحتفظ املوظف  -ب�صفة �شخ�صية  -براتبه الأ�سا�سي �إذا كان �أعلى من بداية الراتب
الأ�سا�سي املقرر للدرجة املنقول �إليها  ،كما يحتفظ ببدالت ال�سكن والكهرباء واملاء
والنقل والهاتف التي يتقا�ضاها قبل النقل �إذا كانت �أكرب من املقرر للدرجة املنقول
�إليها .
ثانيا  :مينح املوظف عند النقل ما ي�أتي :
� )4( - 1أربع عالوات من فئة العالوة الدورية املقررة للدرجة املنقول �إليها �إذا كان
راتبه الأ�سا�سي يزيد على بداية الراتب الأ�سا�سي املقرر لها .
 )3( - 2ثالث عالوات من فئــة العــالوة الدوريــة املقــررة للدرج ــة املنق ــول �إليهــا
�إذا ت�ساوى راتبه الأ�سا�سي مع بداية الراتب الأ�سا�سي املقرر لها .
 )2( - 3عالوت ــان من فئــة الع ــالوة الدوريــة املقــررة للدرجة املنقول �إليها �إذا كان
راتبه الأ�سا�سي �أقل من بداية الراتب الأ�سا�سي املقرر لها مبا ي�ساوي �أو يقل
عن مقدار عالوة دورية واحدة .
 - 4عالوة واحدة من فئة العالوة الدورية املقررة للدرجة املنقول �إليها �إذا كان
راتبه الأ�سا�سي �أقل من بداية الراتب الأ�سا�سي املقرر لها مبا ي�ساوي �أو يقل
عن مقدار عالوتني دوريتني .
ثالثا  :فـي جميع الأحوال يحتفظ املوظف ب�أقدميته وترتيبه فـي الدرجة املنقول منها .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/79
ب�إ�صـدار نظـام املنطقـة االقت�صادية اخلا�صـة بالدقـم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�سجل التجاري رقم ، 74/3
وعلى قانون ال�شركات التجارية رقم ، 74/4
وعلى قانون الوكاالت التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 77/26
وعلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/102
وعلى قانون �إقامة الأجانب ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 95/16
وعلى نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 95 /46
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
وعلى قانون حماية م�صادر املياه من التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001 /115
وعلى قانون ال�سياحة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/33
وعلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/35
وعلى قانون املناطق احلرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/56
وعلى قانون املحميات الطبيعية و�صيانة احلياة الفطرية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/6
وعلى قانون التعدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/27
وعلى قـانــون اجلم ــارك املوح ــد لدول جمل ــ�س التعاون ل ــدول اخلليــج العربية واملر�س ــوم
ال�سلطاين رقم  2003/67ال�صادر بتطبيقه ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
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وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/85بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تطوير مدينة
الدقم مبحافظة الو�سطى ،
وعلى قانون التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/61
وعلى قانون �سالمة الغذاء ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/84
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
و�إ�صدار نظامها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل في �ش�أن املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم بالنظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف النظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم في اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  23 :من �صفــــــــر �سنة 1435هـ
املـوافــــق  26 :من دي�سمبــر �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
		
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1040
ال�صادرة فـي 2013/12/29م
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نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
املــادة ( ) 1
في تطبيــق �أحكــام هذا النظام يكون للكلمــات والعبــارات الواردة به ذات املعانــي املن�صــو�ص
عليه ــا في نظــام هيئــة املنطقــة االقت�صاديـة اخلا�صــة بالدقـم ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي
رقم  ، 2011/119كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ر�أ�س املال امل�ستثمر :
الآالت واملعدات والأدوات والأجهزة والتجهيزات وغريها مما يلزم لإقامة �أو تو�سعة
م�ش ــروع باملنطق ــة �أو ت�شغيلـ ــه  ،والعمـ ــالت الأجنبيـ ــة املحول ــة من و�إل ــى املنطق ـ ــة
وفق تعليم ــات البنـك املركزي العماين .
 - 2الب�ضائـــع :
الآالت واملعدات والأدوات والأجهزة واملواد واملنتجات وقطع الغيار والوقود وغريها
مـمــا ي�ستخ ــدم �أو يــوزع �أو ينتــج كليــا �أو جزئي ــا �أو ي�سته ـلــك مــن قب ـ ــل امل�شروع ــات
لأي غر�ض من الأغرا�ض .
 - 3ال�ضــرائب :
جميع �أنواع ال�ضرائب املفرو�ضة مبوجب قوانني نافذة فـي ال�سلطنة .
 - 4الإقليم اجلمركي :
�أي مكــان داخــل حــدود ال�سلطنة فيما عدا املناطق احلــرة �أو املناطــق االقت�صادي ــة
اخلا�صة .
 - 5املحطة الواحـدة :
نظــام تن�شئه الهيئـة باملنطقة يتم من خالله �إ�صـدار جميع الرتاخيـ�ص والت�صاريـح
واملوافقــات والت�أ�شيــرات  ،و إ�متــام قيــد امل�شروعات وتطبي ــق جميـع القواعــد والنظــم
اخلا�صة باملنطقة واللوائح والقرارات ال�صادرة من الهيئة .
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املــادة ( ) 2
دون الإخالل بال�ضمانات والإعفاءات املقررة للم�شروعات مبوجب �أحكام املر�سوم ال�سلطاين
رق ــم  2011/119ب�إن�ش ــاء هيئــة املنطق ــة االقت�صاديــة اخلا�ص ــة بالدق ــم و�إ�صـدار نظامها ،
تتمتع امل�شروعـات بال�ضمانات واملزايا واحلوافز والإعفاءات والت�سهيالت املن�صو�ص عليها
في هذا النظام .
املــادة ( ) 3
تتمتع امل�شروعات بالإعفاءات واحلوافز والت�سهيالت املقررة لل�شركات العاملة في املناطق
احلـ ــرة املن�صـ ــو�ص عليهــا فــي املـ ــواد ( )3و ( )4و ( )11و ( )13من قانـون املناطــق احلــرة ،
على النحو الآتي :
 - 1الإعفاء من ال�ضرائـب  ،وي�صـدر بالإعفــاء قرار من الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون
املالية بناء على طلب املجلـ�س  ،وال ي�سري هذا الإعفــاء على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات
املالي ــة و�شركــات الت�أمــني و�إعــادة الت أ�م ــني وامل�شروعــات العاملـة في جمــال تقديــم
خدمات االت�صاالت  ،وال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة في جمال النقل الربي ما مل
تكن م�سجلة لدى الهيئة ومتار�س ن�شاطها ب�صفة دائمة داخل حدود املنطقة .
وال ي�شمل الإعفاء املن�صو�ص عليه في الفقرة ال�سابقة �إقرارات الدخل .
 - 2جواز �أن يكون ر�أ�س مال امل�شروعات مملوكا بالكامل لغري عمانيني  ،وذلك ا�ستثناء
من قانون ال�شركات التجارية وقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي .
 - 3الإعفــاء من �شــرط احلــد الأدنــى لــر�أ�س املــال امل�ستثمر املن�صو�ص عليه في قانون
ال�شركات التجارية �أو �أي قانون �آخر .
 - 4الإعفاء من �أي قيود على جلب وتداول وحتويل العمالت الأجنبية .
 - 5الإعفاء من تطبيق �أحكام قانون الوكاالت التجارية .
املــادة ( ) 4
تكون مدة الإعفاء ال�ضريبي املن�صو�ص عليــه في البنـد ( )1من املــادة ( )3من هذا النظام
ثالثــني �سن ــة ميالديــة من تاريــخ بـدء الن�شــاط قابلة للتجديــد مــددا مماثلــة باتبــاع ذات
الإجراءات املن�صو�ص عليها في هذا البند .
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املــادة ( ) 5
يكــون انتفــاع امل�شروعــات بالأرا�ضــي الكائنــة في املنطقــة لكافــة اال�ستخــدامات والأغــرا�ض
مبقابل  ،مدة ت�صل �إىل خم�سني �سنة ميالدية قابلة للتجديد مددا مماثلة  ،ويكون تقرير
هـ ــذا احل ــق وفقــا للقواعــد التــي ي�صدر بهــا قــرار مــن املجل�س دون الإخالل بحك ــم البن ــد
رقــم ( )11من املــادة ( )5من نظــام هيئــة املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقــم ال�صــادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2011/119
وال يجوز للهيئة ف�سخ �أو �إنهاء اتفاقية حق االنتفاع �إال في حال خمالفة امل�شروعات ال�شروط
املن�صو�ص عليها في هذه االتفاقية �أو القواعد ذات ال�صلة ال�صادرة من املجل�س �أو �شروط
الرتخيـ ــ�ص ال�صـ ــادر له ــا � ،أو العتبــارات املنفعــة العامــة وفق ــا لأحك ــام القوانــني النافـ ــذة
في ال�سلطنة .
وال يجــوز للم�شروعــات الت�صــرف ب�أي نــوع مـن الت�صرفــات في حقــوق االنتفــاع املقــررة لهــا
�إال مل�شروعات �أخرى  ،ومبوافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
املــادة ( ) 6
للم�شروعات دون غريها حتديد �أ�سعار منتجاتها من ال�سلع واخلدمات .
املــادة ( ) 7
فيما عدا الب�ضائع املحظور ا�ستريادها قانونا  ،يكون للم�شروعات احلق في ا�سترياد كافة
�أنواع الب�ضائع �إىل املنطقة دون �إذن �أو ت�صريح �أو ترخي�ص م�سبق  ،وذلك ما مل تكن م�صنفة
كم ــادة متفجــرة �أو كيميائيــة  ،فيجــب �أن يتبــع ب�ش ـ�أن ا�ستريادهـا القواعـد املن�صـو�ص عليهـا
في القوانني والنظم ذات ال�صلة النافذة في ال�سلطنة .
املــادة ( ) 8
ال تخ�ضع الب�ضائع التي ت�ستوردها امل�شروعات لأي قيود تتعلق مبدة بقائها في املنطقة ،
ما مل يحدد املجل�س مدة لذلك في �ضوء طبيعة ونوع الب�ضاعة  ،كما ال تخ�ضع لأي قيود
على نقلها داخل املنطقة �أو بينها وبني �أي منطقة حرة �أو منطقة اقت�صادية خا�صة �أخرى
بال�سلطنــة  ،وذلك دون الإخــالل بقانون اجلمــارك املوحد لدول جمل�س التعــاون لــدول
اخلليج العربية واملر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67ال�صادر بتطبيقه .
-834-

املــادة ( ) 9
دون الإخــالل ب ـ�أي اتفاقية دولية تكون ال�سلطـنة طرفــا فيهــا  ،تعامل الب�ضائع التي يتم
ت�صنيعها �أو جتميعها باملنطقــة عند ت�صديرهــا �إىل �أي بلد �أو مكان �آخر خارج ال�سلطنة
معاملة الب�ضائع املنتجة حمليا .
املــادة ( ) 10
ال تخ�ضع امل�شروعات لأي قيود على حتويل ر�أ�س مالها امل�ستثمر و�أرباحها خارج املنطقة .
املــادة ( ) 11
للم�شروع ــات احلــق في فتـح مكاتــب متثيــل جتاري لهــا داخــل الإقليــم اجلمركــي �شريطــة
ت�سجيلها وفقا لأحكام القوانني النافذة في ال�سلطنة .
املــادة ( ) 12
تقدم كافة اخلدمات الالزمة للم�شروعات من خالل املحطة الواحدة  ،وعلى الهيئة �إن�شاء
بوابة �إلكرتونية يتم من خاللها توفري كافة املعلومات الالزمة عن املنطقة .
وعلى رئي�س املجل�س اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتنفيذ حكم الفقرة ال�سابقة بالتن�سيق
مع وحدات اجلهاز الإداري للدولة املعنية فيما يتعلق باخلدمات التي ال تدخل في اخت�صا�ص
الهيئة .
املــادة ( ) 13
في تطبيق قانون ال�سجل التجاري  ،يكون للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�صا�صات الأمانة
العامة لل�سجل التجاري بوزارة التجارة وال�صناعة فيما يتعلق بت�سجيل امل�شروعات .
املــادة ( ) 14
في تطبيق قانون التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،
يكون للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة فيما يتعلق بالقيد
في ال�سجل ال�صناعي ومنح الرتاخي�ص  ،ويكون لرئي�س املجل�س اخت�صا�صات الوزير.
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املــادة ( ) 15
في تطبيق قانون التعدين  ،يكون للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�صا�صات وزارة التجارة
وال�صناعة  ،ويكون لرئي�س املجل�س اخت�صا�صات الوزير .
املــادة ( ) 16
في تطبيق قوانني حماية البيئة ومكافحة التلوث وحماية م�صادر مياه ال�شرب من التلوث
واملحميات الطبيعية و�صون احلياة الفطرية ونظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات  ،يكون
للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية فيما يتعلق ب�إ�صدار
الت�صاريح البيئية للم�شروعات واتخاذ التدابري البيئية الالزمة  ،ويكون لرئي�س املجل�س
اخت�صا�صات الوزير .
املــادة ( ) 17
في تطبيق قانون ال�سياحة  ،يكون للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�صا�صات وزارة ال�سياحة
فيما يتعلق ب�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة للم�شروعات ال�سياحية .
املــادة ( ) 18
في تطبيق قانون �سالمة الغذاء  ،يكون للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�صا�صات اجلهة
املخت�صة .
املــادة ( ) 19
تن�ش�أ باملنطقـة دائرة للعمــل بقــرار من وزير الق ــوى العاملة تختـ�ص ب�إ�صدار الرتاخي�ص
الالزمـ ــة للعمالـ ــة الأجنبيـة وف ــق �إجــراءات تت�س ــم بال�سرع ــة والكفــاءة ي�صـ ــدر به ـ ــا قـ ــرار
من املجل�س بالتن�سيق مع وزارة القوى العاملة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أال تتجـ ــاوز املـ ــدة الالزم ــة لإ�صـ ــدار الرتاخيـ ــ�ص امل�ش ــار �إليه ــا
في الفقـرة ال�سابقــة خم�س ــة �أيام عمل من تاريخ تقدمي طلبات احل�صــول عليهـا  ،ويعتبــر
م�ضي هذه املدة دون البت في الطلب قرارا بالرتخي�ص  ،وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون
القرار م�سببا .
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ويكون لرئي�س املجل�س في تطبيق قانون العمل داخل حدود املنطقة اخت�صا�صي وزير
القوى العاملة فيما يتعلق بتحديد ر�سوم ا�ستقدام القوى العاملة الأجنبية وحتديد ن�سبة
التعمني في امل�شروعات .
املــادة ( ) 20
يجـوز للم�شروع ــات االتفاق علــى نق ــل �أو نــدب العمــال فيما بينهـا دون قيود  ،وذلك وفقــا
للقواعد التي ي�صدر بها قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 21
ين�ش�أ باملنطقة فرع للإدارة العامة للجوازات والإقامة  ،بقرار من املفت�ش العام لل�شرطة
واجلمارك بالتن�سيق مع الهيئة  ،يخت�ص ب�إ�صدار ت�أ�شريات الدخول و�سمات الإقامة للعمالة
الأجنبية الوافدة للعمل باملنطقة ولذويهم �أو لزيارتها .
املــادة ( ) 22
يكون للمنطقة نظام للإدارة اجلمركية ي�صدر به قرار من املجل�س بالتن�سيق مع �شرطة
عمان ال�سلطانية  ،يكفل الآتي :
� - 1إجراء التفتي�ش اجلمركي ب�سرعة وفاعلية .
 - 2و�ضوح وعالنية �أ�س�س التثمني .
 - 3ب�ساطة واخت�صار �إجراءات الإفراج اجلمركي مبا ال يخل بكفاءتها .
 - 4الفح�ص ال�شامل والدقيق للعينات اخلا�ضعة للرقابة فـي موقع واحد .
املــادة ( ) 23
تن�ش�أ دائرة جمركية باملنطقة بقرار من املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك  ،تبا�شر اخت�صا�صاتها
وفقا للنظام املن�صو�ص عليه في املادة ( )22من هذا النظام .
املــادة ( ) 24
تخت�ص غرفة جتارة و�صناعة عمان ب�إ�صدار �شهادات املن� أش� وامل�صدر للم�شروعات وامل�صادقة
عليها .
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املــادة ( ) 25
يجوز للهيئة منح تراخي�ص ح�صريــة لبعــ�ض امل�شروعات ملمار�ســة �أن�شطة معينة لفرتات
حمددة  ،وذلك العتبارات تتعلق بحماية البيئة �أو املحافظة على املوارد الطبيعية باملنطقة
�أو في �إطار تنفيذ م�شروعات البنية الأ�سا�سية بها  ،وبا�ستثناء ما تقدم تلتزم الهيئة مبنع
االحتكار وحماية املناف�سة امل�شروعة باملنطقة وفقا للقوانني النافذة في ال�سلطنة والقرارات
ال�صادرة من املجل�س .
املــادة ( ) 26
ال ي�س ــري الإعفـ ــاء اجلمركــي املن�صــو�ص عليه في امل ــادة اخلامـ�سة من املر�س ــوم ال�سلطانــي
رقـ ــم  2011/119ب�إن�ش ــاء هيئ ــة املنطقــة االقت�صادي ــة اخلا�ص ــة بالدق ــم و�إ�صــدار نظامهــا
على املواد الكحولية وامل�سكرات واجلعة ومنتجات التبغ التي يتم ا�ستريادها للمنطقة .
املــادة ( ) 27
ي�شتـ ــرط لتمتـ ــع امل�شروعـ ــات بال�ضمان ــات واملزايــا واحلوافـز والإعفــاءات املن�صـو�ص عليهــا
في هذا النظام  ،الآتي :
� - 1أن تكون م�سجلة باملنطقة وفقا للقواعد والنظم املطبقة فيها .
� - 2أن تكون مرخ�صا لها مبزاولة �أحد الأن�شطة املحددة وفقا للقواعد والنظم املطبقة
فـي املنطقة .
 - 3االلتزام مبزاولة الأن�شطة املرخ�ص لها بها داخل حدود املنطقة .
 - 4االلتزام بن�سبة التعمني املحددة من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 28
للهيئة �إن�شاء موقع باملنطقة تابع للإقليم اجلمركي يخ�ص�ص لل�شركات واملن�ش�آت ال�صناعية
التي تهدف إ�لـى ت�صديـر منتجاتهــا �إىل دول جملــ�س التعاون لدول اخلليج العربية والدول
العربية في �إطار اتفاقيات التجارة احلرة املربمة مع ال�سلطنة  ،وتعامل ال�شركات واملن�ش�آت
العاملـ ـ ــة ف ــي هـ ـ ــذا املوق ـ ــع معاملـ ـ ــة ال�شركـ ــات واملن�ش ـ ـ�آت الكائنـ ـ ــة بالإقليـ ـ ــم اجلمركـ ـ ــي ،
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وي�صــدر بنظام الرتخي�ص والعمل في هــذا املوقع ودخــول وخـروج ر�أ�س املــال امل�ستثمــر
والب�ضائع �إليه ومنه قرار من املجل�س بعد التن�سيق مع �شرطة عمان ال�سلطانية .
املــادة ( ) 29
علــى الهيئة في ممار�ستهــا االخت�صا�صـات املن�صـو�ص عليهـا فـي امل ــواد ( )13و ( )14و ()15
و ( )16و( )17و ( )18و ( /19الفقرة الثالثة) من هذا النظام  ،التقيد ب�أحكام القوانني
امل�شار �إليها فيها واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا لها  ،وموافاة اجلهات املعنية بكافة
البيانات الالزمة في هذا ال�ش�أن  ،والتي يتم حتديدها بالتن�سيق مع تلك اجلهات مبوجب
مذكرات تفاهم .
وعلى املجل�س  -بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  -اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتمكني
الهيئة من ممار�سة هذه االخت�صا�صات  ،و�إىل �أن تتخذ هذه الإجراءات ت�ستمر تلك اجلهات
في ممار�سة االخت�صا�صات امل�شار �إليها من خالل املحطة الواحدة بالتن�سيق مع الهيئة .
املــادة ( ) 30
ال تخل �أحكام هذا النظام ب�أي اخت�صا�صات تكون معقودة للهيئة مبوجب القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية النافذة .
املــادة ( ) 31
يكون ملوظفي الهيئـة الذين ي�صدر بتحديدهـم قــرار من ال�سلطة املخت�صــة وفقـا للقوانــني
النافذة في ال�سلطن ــة  ،باالتفاق مع رئيــ�س املجلـ�س � ،صفة ال�ضبطيـة الق�ضائيـة بالن�سبـة
للمخالفــات التي تقـع في دوائر اخت�صا�صهــم  ،وتتعلـق بتطبيق القوانني املن�صو�ص عليهــا
في املواد ( )13و ( )14و ( )15و ( )16و ( )17و ( )18و ( )19من هذا النظام  ،وفـي حدود
االخت�صا�صات املنوطة بهم .
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�أوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة
مبنــــــــــــح �أو�سمـــــــــــــــة

�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اللـه ورعـاه -

مبنح و�سام النعمان من الدرجة الأوىل ل�سعادة عفيف �أيوب � -سفري اجلمهورية اللبنانية -
املعتمــد لـدى ال�سلطنـة وذلك مبنا�سبــة انتهــاء مهام عمله  ،وقـد �صدر �أمـر املنــح مــن لــدن
جاللته � -أبقاه اللـه  -بتاري ــخ  1من ربيع الأول 1434هـ املواف ــق  13من يناير 2013م .

ن�شـر هـذا الأمــر فـي اجلريــدة الر�سميــة رقـم ()1000
ال�صادرة فـي 2013/2/9م
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�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اللـه ورعـاه -

مبنح و�سام عمان املدين من الدرجة الثانية ملعايل  /بلهاري كو�سيكان  -ال�سكرتري الدائم
بوزارة اخلارجية ال�سنغافورية  ،وقـد �صدر �أمـر املنــح بتاري ــخ  6من ربيع الثاين 1434هـ
املواف ــق  17من فرباير 2013م .

ن�شـر هـذا الأمــر فـي اجلريــدة الر�سميــة رقـم ()1004
ال�صادرة فـي 2013/3/9م
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�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اللـه ورعـاه -

مبن ــح و�ســام ال�سلط ــان قاب ــو�س للثقاف ــة والعل ــوم والفن ـ ــون والآداب مـ ــن الدرجـ ــة الأول ــى
لك ــل مـ ــن :
 - 1الدكتور  /حم�سـ ـ ــن بن حم ـ ـ ـ ــود الكن ـ ـ ـ ـ ــدي
 - 2الفا�ضل  /ر�شيد بن عبدالرحمن البلو�شي
 - 3الفا�ضل  /حمم ـ ـ ــود بن حممـ ـ ــد الرحب ـ ـ ــي
وذلك حل�صولهـم على جائزة ال�سلطـان قابـو�س للثقافـة والفنـون والآداب  ،وقــد �صدر أ�مـر
املنــح بتاري ــخ  15من �صفـ ــر 1434هـ املواف ــق  29من دي�سمرب 2012م .

ن�شـر هـذا الأمــر فـي اجلريــدة الر�سميــة رقـم ()1011
ال�صادرة فـي 2013/5/5م
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�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبن ــح و�ســام النعمان مـ ــن الدرجـ ــة الأول ــى ل�سعادة ال�سفري ريت�شارد ميور � -سفري اململكة
املتحدة الأ�سبق لدى ال�سلطنة وذلك تقديرا جلهوده فـي تدعيم �أوا�صر ال�صداقة والتعاون
بني ال�سلطن ــة واململكــة املتحــدة  ،وقــد �صـ ــدر �أم ـ ــر املنــح بتاري ـ ــخ  24مـ ــن رج ـ ــب 1434هـ
املواف ــق  3مـن يونيـ ـ ــو 2013م .

ن�شـر هـذا الأمــر فـي اجلريــدة الر�سميــة رقـم ()1019
ال�صادرة فـي 2013/6/30م
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�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبن ــح و�ســام عمان الع�سكري لكل من :
م

اال�ســــــــــــــــــــــم

الو�ســـــــــــــــام

1

العميد  /عبدالرزاق بن عبدالقادر ال�شهورزي
قائـ ــد اخليالـ ــة ال�سلطاني ـ ــة

عمان الع�سكري  -الثالثة

2

العقيـ ــد الرك ـ ــن  /يو�سـ ــف بن علـ ـ ــي الهوت ـ ـ ـ ــي
نائب مدير عام اخليالة ال�سلطانية لل�ش�ؤون الفنية

عمان الع�سكري  -الرابعة

3

العقيـ ـ ـ ــد  /رم ـ ــزي بن فت ـ ـ ـ ــح اللـه ال�شاطـ ـ ــري
خبري �ش�ؤون فنية باخليالة ال�سلطانية

عمان الع�سكري  -الرابعة

وذلك مبنا�سب ــة العي ـ ــد الوطنـ ـ ــي الثالـ ـ ــث والأربعـ ـ ــني املجيـ ـ ــد  ،وق ـ ـ ــد �صدر �أم ـ ـ ـ ــر املن ـ ــح
بتاريخ  14مـ ــن حم ــرم 1435هـ املواف ــق  18مـن نوفمبـ ـ ــر 2013م .

ن�شـر هـذا الأمــر فـي اجلريــدة الر�سميــة رقـم ()1036
ال�صادرة فـي 2013/12/1م
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