قرارات وزارية و�أوامر محلية
ومن�شــــــــــــورات ماليــــــــــــــة
قـ ـ ـ ــرار ديوانـ ـ ــي رق ـ ــم 2013/12
قـ ـ ـ ــرار ديوانـ ـ ــي رقـ ـ ــم 2013/29
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/38

ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2013/15
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/45

ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/46

ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2013/53

املحتـــــــــويــات

رقم
ال�صفحة

ديـــوان البــالط ال�سلطــاني
�صــادر فـ ــي  2013/2/27بت�شكي ـ ــل مجلـ ـ ـ ــ�س �إدارة
مركز ال�سلطان قابو�س العالي للثقافة والعلوم .
�صادر فـي  2013/5/30ب�إ�صدار الالئحة التنفيذيـة
لقانون علم الدولة و�شعارها ون�شيدها الوطني .
�صـادر ف ـ ـ ــي  2013/7/30بت�شكيل اللجنة الرئي�سي ــة
لم�ش ــروع كلية الأجيال لعلوم ال�صناعات الحرفية
والمهن التقليدية .
وزارة الإ�سكــــــــــان
�صـ ــادر فــي  2013/2/11ب�ضوابــط منـ ــح الأرا�ضـ ــي
الزراعية باملناطق احلدودية مبحافظة الربميي .
�ص ــادر ف ــي  2013/4/29ب�ضواب ــط �ص ــرف مبل ــغ
التعوي ـ ــ�ض النق ـ ــدي الإ�ضاف ـ ــي للأ�س ـ ــر املركبـ ــة
املت�أث ــرة م�ساكنهـ ــم مب�شـ ــروع الطري ــق ال�ساحلـ ــي
مبحافظتي �شمال وجنوب الباطنة .
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2013/4/29ب�ش ـ ـ�أن �ضوابـ ــط و�أ�سـ ـ ــ�س
التعوي�ض العيني عن املمتلكات املت�أثرة مب�شـروع
الطري ــق ال�ساحلــي مبحافظت ــي �شمــال وجن ــوب
الباطنـة .
�صادر فـي  2013/5/14ب�إ�صـدار الالئحة التنظيميـة
ل�ضوابـط تخطيـط الأرا�ضـي .
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15
17

21

24

26

28
32

رقم
ال�صفحة
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2013/104ص ـ ــادر فـ ــي  2013/9/19بتحديـ ــد ر�س ـ ــوم تغييـ ــر
ا�ستخ ــدام الأرا�ض ــي الزراعيـ ــة �إلـ ــى ا�ستخدامـ ــات
�أخرى .
37
قـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2013/124صـ ــادر ف ــي  2013/11/17بحظ ـ ــر متلـ ـ ــك غي ـ ـ ــر
العمانيني للأرا�ضي والعقارات فـي والية الدقـم 39 .
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم � 2013/125صـ ــادر فـ ــي  2013/11/17بتعديـل بع ــ�ض �أحك ـ ـ ــام
الالئحة التنفيذية لقانون الإ�سكان االجتماعي 40 .
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ــم � 2013/145صادر فـي  2013/12/26ب�إ�صدار الئحة تـحـديد
قيـم مـنح ومتـلـي ــك وت�أجري الأرا�ضي احلكومية
ور�سوم ت�سجيلها وغريها من الر�سوم املرتبط ـ ــة
بهـ ــا وثمـ ــن بيـ ـ ــع اخلرائ ـ ــط ومن ـ ــاذج العقـ ـ ــود
واال�ستم ــارات .
42
وزارة الأوقـــاف وال�شـــ�ؤون الدينيــة
قـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم � 2013/1346صادر فـي  2013/5/15ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
لإلقـاء اخلطـب واملحا�ضـرات والدرو�س الدينية 59 .
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/53صادر فــي  2013/4/7بتعديل بع�ض �أحكام الئحة
تنظيـم ا�ست�صــدار موافقـ ــات م�شاريع� آليــة التنميــة
النظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو .
63
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2013/107صـ ــادر ف ــي  2013/11/11ب�إ�ص ــدار الئح ـ ــة حماي ـ ــة
طبقـة الأوزون .
67
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رقم
ال�صفحة

قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/12
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/16

قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/38
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/45
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/74
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2013/213

ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم 2013/239

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/5
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/9

وزارة التجارة وال�صناعة
�صـادر فــي  2013/2/9باعتماد موا�صفات قيا�سية
86
دولية كموا�صفــات قيا�سيــة عمانيــة ملزم ــة .
�ص ــادر ف ـ ــي  2013/2/13بتعدي ــل القـ ــرار ال ـ ــوزاري
رقم  98/129باعتبـار بعــ�ض املوا�صفــات القيا�سيـة
88
موا�صفات قيا�سية عمانية ملزمة .
�صــادر ف ـ ــي  2013/4/2بتعديـ ـ ــل بعـ ـ ــ�ض �أحكـ ـ ـ ــام
89
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون التعديـن .
�صـ ــادر فــي  2013/4/9بفـ ــر�ض ر�سـ ـ ــم خدم ـ ـ ــات
92
�إداريـة .
�صـ ــادر فـي  2013/5/19بتعديـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ـ ــام
93
الئحة تنظيم املنطقة احلرة باملزيونة .
�ص ــادر فــي  2013/12/8بت�شكيــل جلنــة الإ�شـراف
علـ ــى انتخاب ـ ــات جملـ ـ ــ�س �إدارة غرفـ ـ ــة جت ـ ــارة
و�صناعة عمان وجمالـ�س �إدارات فروعهـا وحتديد
95
اخت�صا�صاتها وطريقة عملها .
�ص ــادر فــي  2013/12/26ب�إ�صدار الئحة تـنـظـيـم
101
الـعـرو�ض الـتـرويـجـيـة .
وزارة التعلـيــم العــالــي
�صـ ـ ــادر ف ـ ــي  2013/2/12ب�إن�ش ــاء الكلي ــة العامليــة
107
للهند�سة والتكنولوجيا .
�صادر فـي  2013/2/26ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
109
ملكاتب خدمات التعليم العايل .
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قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/20

ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2013/228
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2013/259
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2013/294

ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/51

قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/92
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2013/106

ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2013/157
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2013/183

رقم
ال�صفحة
�صادر فــي  2013/4/20ب�إ�صـدار النظـام الأكادميـي
لدرج ــة املاج�ستي ــر بكليــات العلــوم التطبيقي ــة 122 .
وزارة التنمية االجتماعية
�صادر فـي  2013/10/21ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
140
لدار احلماية الأ�سرية .
�صادر فــي  2013/11/26ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
151
لــدار توجيـه الأحـداث .
�صادر فـي  2013/12/26ب�إ�صدار الالئحة التنظيميـة
ملراكـز الإر�شـاد واال�ست�شـارات الأ�سريـ ــة اخلا�صـ ــة 177 .
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
�ص ــادر فــي  2013/2/18بتحديد �أ�سعار الرثوات
املائيــة احليــة التــي يتــم �ضبطهــا و�آلية الت�صــرف
185
فيها .
�صادر ف ـ ــي  2013/3/27بتنظيم نقل خاليا النحل
190
بني املحافظات والواليات .
�صـ ـ ــادر ف ـ ــي  2013/4/9بتعديـ ـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئحـ ـ ــة التنفيذي ـ ـ ــة لقان ـ ــون ال�صي ـ ــد البح ـ ــري
200
وحماية الرثوة املائية احلية .
�صادر فـ ــي  2013/5/21بتنظيم �صادرات ال�سلطنة
202
من الأ�سماك وحتديد �أنواعها .
�صادر فـي  2013/6/4بتنظيم ال�صيد فـي خور جند
وخور حبلني بوالية خ�صب مبحافظة م�سندم 204 .
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ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2013/262
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2013/309
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2013/368

ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2013/369

قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/81
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم 2013/101

قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/53

ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/72

رقم
ال�صفحة
�صادر فـ ــي  2013/8/14بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة
التنفيذية لقانون احلجر الزراعي .
205
�صـادر فـ ــي  2013/9/25بتنظيم �صادرات ال�سلطنة
من الأ�سماك وحتديد �أنواعها .
206
�ص ــادر فــي  2013/11/26بتحديــد مواق ــع ال�صيــد
ل�سفـ ــن ال�صيــد احلرف ــي و�سفـن ال�صيـ ــد ال�ساحل ــي
وتركيب �أجهزة التتبع على �سفن ال�صيد .
208
�ص ــادر فــي  2013/11/26بتعدي ـ ــل بعـ�ض �أحكـام
الالئح ــة التنفيذي ـ ــة لقان ـ ــون ال�صيـ ــد البح ــري
وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة .
214
وزارة ال�سيـــاحـــــة
�صـ ــادر فــي  2013/6/12بتعدي ـ ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة .
217
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2013/7/14بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ـ ـ ــام
الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة .
219
وزارة ال�صحــــــــــــة
�صادر فــي  2013/4/10بتعديــل بعـ ــ�ض اجل ــداول
امللحقـ ــة بقانـ ـ ــون مكافحـ ــة املخـ ـ ــدرات وامل�ؤث ـ ـ ــرات
العقلية .
222
�صــادر ف ــي  2013/5/14بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ــام
الئح ـ ـ ــة ر�س ـ ـ ــوم اخلدمـ ـ ــات العالجي ـ ــة ال�ص ـ ــادرة
بالقرار الوزاري رقم . 2009/55
226
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رقم
ال�صفحة
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2013/125صادر فـي  2013/7/28بتعديل بع�ض �أحكام الئحة
تنظيم العيادات وامل�ست�شفيات اخلا�صة .
227
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ــم � 2013/127صــادر فـي  2013/8/4با�ستب ــدال ج ــدول الأمرا�ض
املعدي ـ ـ ــة امللحـ ـ ــق بقان ـ ـ ــون مكافح ـ ـ ـ ــة الأم ـ ـ ــرا�ض
املعديـ ــة .
232
وزارة العـــــــــــــدل
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2013/358صـادر فـ ــي  2013/9/23بتعديل القرار الوزاري
رقم  2012/16ب�إن�شــاء جلان التوفيق وامل�صاحلة
وحتديـد مقاره ــا ونطــاق اخت�صا�صه ــا ومواعي ــد
انعقادها .
235
وزارة القـــوى العـــاملــــة
ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/90صادر فــي  2013/2/17بتحديد �إجراءات و�ضوابط
التعامــل م ــع من�ش ـ�آت القطاع اخلــا�ص املخالف ــة
لأحكام قانون العمل والقرارات املنظمة له .
236
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2013/189ص ـ ــادر ف ــي  2013/3/31بتعديـ ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
القــرار الــوزاري رق ـ ــم  2006/294ب�ش ـ�أن تنظيــم
املفاو�ضة اجلماعية والإ�ضراب ال�سلمي والإغالق 237 .
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2013/192ص ــادر فــي  2013/3/31بتحديـ ــد ن�سب ــة القـ ــوى
العامل ــة الوطنيــة فـي من�شـ�آت القطــاع اخلــا�ص
العاملة فـي جمال الت�أمني .
239
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم � 2013/222صادر فــي  2013/4/20ب�ش�أن حتديد احلد الأدنـى
لأجـور العمانيـني العاملـني فــي القطـاع اخلـا�ص 240 .
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قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ــم2013/250
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2013/520
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2013/541

قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2013/575

ق ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2013/618

ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2013/250
قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2013/375
من�ش ـ ــور مال ـ ـ ــي رق ـ ـ ـ ــم 2013/1

من�ش ـ ــور مالـ ـ ــي رق ـ ـ ـ ــم 2013/2

رقم
ال�صفحة
�صــادر فـ ــي  2013/5/6ب�إ�صـ ــدار الئح ــة الدرا�ســة
بنظام التفرغ اجلزئي بالكليات التقنية .
242
�صـادر فـ ــي  2013/9/23ب�ش ـ ـ�أن تنظي ـ ــم العمـ ـ ــل
لبعـ�ض الوقـت .
248
�صـ ــادر فـ ـ ــي  2013/10/6بتحديـ ـ ــد احل ـ ــد الأدن ـ ــى
للعــالوة الدوري ــة للعمانيــني العامل ــني بالقط ــاع
اخلـا�ص و�إجـراءات و�شـروط �صرفهـا .
251
�صـادر فــي  2013/11/4بتعديل بع�ض �أحكام القرار
الوزاري رقـم  2006/294ب�شـ�أن تنظيـم املفاو�ضـة
اجلماعية والإ�ضراب ال�سلمي والإغالق .
253
�ص ــادر فــي  2013/12/3بتنظي ــم مزاول ــة بع ــ�ض
امله ــن .
255
وزارة املالـيــــــــة
�صــادر فــي  2013/8/25بن�شــر احل�س ــاب اخلتام ـ ــي
للدولة عن ال�سنة املالية 2012م .
256
�صـ ــادر فـ ــي  2013/12/24بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحـة التنفيذيـة للقانـون املالـي .
310
�صـ ــادر ف ـ ــي  2013/2/2بتعدي ـ ـ ــل دلي ـ ــل ت�صني ـ ــف
امليزانيــة العامــة للدولــة ال�صادر باملن�شـور املالـي
رقم . 87/8
361
�صـ ــادر ف ـ ــي  2013/5/22بتعديـ ــل دليـ ــل ت�صنيـ ــف
امليزانيـ ــة العام ــة للدولـ ــة ال�صـادر باملن�شــور املالــي
رقم . 87/8
363
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رقم
ال�صفحة

قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ــم 2013/223

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/13

�أمـ ـ ـ ــر حمل ـ ـ ــي رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/1
�أمـ ـ ـ ــر حمل ـ ـ ــي رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/2

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/99

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/2
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2013/3

وزارة النقل واالت�صاالت
�صـادر فـ ــي  2013/8/25بتطبيق الئحة ال�سالمة
اخلا�صة بال�سفن ذات احلموالت ال�صغرية التـي
ال ت�شملهـا املعاهــدات البحري ــة الدوليـة فـي دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
�صــادر فــي  2013/4/3ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية
لقانون الرقابة املالية والإدارية للدولة .
مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار
�صادر فــي  2013/3/4ب�ش�أن تنظيم ممار�سة ن�شـاط
جمع وتداول اخلردة فـي حمافظة ظفار .
�صادر فــي  2013/7/9ب�ش�أن تنظيم تداول وتخزين
ونقـل والتخلـ�ص مـن الإطارات فـي حمافظة ظفار .
�شرطة عمان ال�سلطانية
�ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2013/4/8بفـ ــر�ض ر�سـ ـ ــم تخلي ـ ــ�ص
جمركي .
مجلـ�س الخدمـة املدنـيـــة
�ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2013/4/20بتعدي ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنيـة .
�ص ـ ــادر فـ ــي  2013/5/27بتعدي ـ ــل الق ــرار رقـ ـ ــم
 2011/8بتحديد الوظائف ذات الطبيعة اخلا�صة
امل�ستثناة من �شرط الإعالن عند التعيني .
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365

517

529
535

538

539

540

رقم
ال�صفحة

هيئـة تنظـيـم االت�صــاالت
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/70ص ــادر ف ــي  2013/8/1ب�ش ـ ـ�أن قواعـ ــد التنظيـ ــم
الالحق لل�سوق (الت�صرفات املنافية للمناف�سة) .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �		 2013/80ص ــادر فـ ــي  2013/9/26ب�إ�ص ــدار الئحـ ــة تنظي ـ ــم
تقدمي خدمة النظام الآيل لإدارة املركبات .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �		 2013/81صـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2013/9/26بتعديـ ـ ــل الرتخي ـ ـ ــ�ص
مـن الفئــة الأوىل لل�شرك ــة العمانيـ ــة القطريـ ــة
لالت�صـ ــاالت (�ش.م.ع.م) لإن�شـاء وت�شغي ـ ــل نظـ ــام
خدمــات ات�صـاالت عامــة ثابتــة .
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/83صــادر ف ــي  2013/10/24بتعديل الرتخيــ�ص من
الفئة الأوىل ل�شركة �سمـا لالت�صاالت (�ش.م.م)
لإن�شاء وت�شغي ــل نظام لتقديـم خدمات ات�صـاالت
عامة دولية .
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/88صادر فـي  2013/11/14ب�إ�صـدار الالئحة التنظيمية
لتقني ـ ــة النطـ ــاق فائ ـ ــق االت�س ـ ــاع (. )UWB
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/89صادر فـي  2013/11/18ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية
لقانون تنظيم اخلدمات الربيديــة .
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/90صــادر فــي  2013/12/12بتـحديـ ــد ر�سـ ــوم تقديـ ــم
اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة .
الهيئة العامة ل�سوق املـال
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/1صادر فــي  2013/2/16بتعديل بع�ض �أحكام الئحة
تنظيم املقا�صة والت�سوية .
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541
545

550

552
553
576
598

600

رقم
ال�صفحة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ� 2013/2/ص ــادر فـ ــي  2013/4/28بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال .
604
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ� 2013/53/صــادر فــي  2013/6/18ب�إ�ص ـ ــدار الئـح ــة تنظي ـ ــم
�أعمال �سما�سرة الت�أمني .
606
ق ـ ـ ـ ـ ــرار �إداري رق ـ ـ ـ ـ ــم د� 2013/7/صـ ــادر ف ـ ــي  2013/11/4بتعدي ـ ــل الئحـ ـ ـ ــة �شـ ـ ـ ـ�ؤون
املوظفني بالهيئة العامة ل�سوق املال .
618
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/8صـادر فــي  2013/11/26ب�ش ـ ـ�أن تعدي ـ ـ ــل الالئحـ ـ ــة
الداخلية للهيئة العامـة ل�سوق املـال .
619
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/16صادر فـي  2013/3/18ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
مل�سابقــة ال�سلطــان قابـو�س للإجــادة احلرفـية .
620
بلديـــة م�سقــــط
قـ ـ ـ ـ ــرار �إداري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/162ص ـ ــادر فـ ــي  2013/9/3بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الق ـ ــرار الإداري رق ـ ــم  2011/168ب�إ�صـ ــدار لوائ ــح
اال�شرتاطـ ــات ال�صحيـ ــة اخلا�صـ ــة بالأن�شطـ ــة ذات
ال�صلـ ــة بال�صح ـ ــة العـامـ ـ ــة .
628

البنـك املركـزي العمانـي

قــرار رق ــم ب م � 2013/12/ 54 /ص ــادر فــي  2013/12/18ب�إن�شاء وتنظيم الهيئة
العليا للرقابة ال�شرعية بالبنك املركزي العماين 629 .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة
و�أوامـــــــــر حمــليــــــــة
ومن�شـــــــورات ماليــــــة

ÊÉ`£°ùdG •Ó`ÑdG ¿Gƒ`jO
»`fGƒjO QGô`b
2013/12 º``bQ
ƒ©dGh áaÉãd ‹É©dG ¢SƒHÉb ¿É£°ùdG õcôe IQGOEG ¢ù› «µ°ûàH
áaÉãd ‹É©dG ¢SƒHÉb ¿É£°ùdG õcôe AÉ°ûfEÉH 2012/52 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸG ¤EG GOÉæà°SG
, ƒ©dGh
. áeÉ©dG áë°üŸG ¬«°†àJ Ée ¢Y AÉæHh
: »``JB’G Qô````J
¨`````dhC’G IOÉ``ŸG
¿Gƒ`jO ôjRh á`°SÉFôH ƒ`©dGh áaÉãd ‹É©dG ¢Sƒ`HÉb ¿É`£°ùdG õ`côe IQGOEG ¢ù`› `µ°ûj
: øe c ájƒ°†Yh , ÊÉ£°ùdG •ÓÑdG
¢ù«Fôd ÉÑFÉf
á«LQÉÿG IQGRƒ`` ` `d É©dG ÚeC’G ó«°ùdG ‹É©e - 1
¿ƒ`` ` ` `jõØàdGh á`` ` ` `YGPEÓd á`` eÉ©dG á`` ` ` Ä«¡dG ¢ù`` ` «FQ Qƒ`` `àcódG ‹É©e - 2
á`` ` `«aÉãdG ¿hDƒ` `°ûd á`` `aÉãdGh çGô`àdG IQGRh `` `«ch ï`` `«°ûdG IOÉ``©`°S - 3
è``gÉæŸGh º``«©àd º``«©àdGh á``«HÎdG IQGRh `` ` `«ch Qƒ``àcódG IOÉ`` ©°S - 4
GQô`e
ƒ©dGh áaÉãd ‹É©dG ¢SƒHÉb ¿É£°ùdG õcôŸ É©dG ÚeC’G IOÉ©°S - 5
á`jó«©°SƒÑdG ¿ÉØN øH °Sƒj âæH á`ªWÉa IQƒàcódG - 6
¢SƒHÉb ¿É£°ùdG á©eÉéH óYÉ°ùe PÉà°SCG
»JGƒdG ¥OÉ°U øH ¿É°ùMEG Qƒ`` àcódG - 7
¢SƒHÉb ¿É£°ùdG á©eÉéH óYÉ°ùe PÉà°SCG
»bhôëŸG ó°TGQ øH ô°UÉf øH óª QƒàcódG - 8
ihõf á©eÉéH óYÉ°ùe PÉà°SCG
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املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  16 :من ربيع الثاين 1434هـ
املـوافــــق  27 :من فربايــــــــــر 2013م
خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ــر ديـ ـ ـ ــوان الب ـ ـ ـ ـ ــالط ال�سلطانـ ـ ـ ـ ـ ــي

ن�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1004
ال�صادرة فـي 2013/3/9م
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قـــرار ديوانــي
رقم 2013/29
ب�إ�صـدار الالئحـة التنفيذيـة
لقانون علم الدولة و�شعارها ون�شيدها الوطني
ا�ستنــادا �إىل قانــون علــم الدولــة و�شعارهــا ون�شيده ــا الوطنــي ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقم ، 2004/53
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر الآتــي :
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية لقانون علم الدولة و�شعارها ون�شيدها الوطني املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  20 :من رجــــــب 1434هـ
املـوافــــق  30 :من مايــــــــو 2013م
خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ــر ديـ ـ ـ ــوان البـ ـ ـ ـ ــالط ال�سلطانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ن�شر هذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1016
ال�صادرة فـي 2013/6/9م
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الالئحــة التنفيذيـــة
لقانون علم الدولة و�شعارها ون�شيدها الوطنـي
الف�صل الأول
تعريفـــــــات
املــادة ( ) 1
يكون للم�صطلحات الواردة بهذه الالئحة ذات املعاين املن�صو�ص عليها فـي قانون علم الدولة
و�شعارها ون�شيدها الوطنـي امل�شار �إليه  ،ويكون للم�صطلحات التالية املعنى املحدد قرين
كل منها :
القــانــــــــــــــــــون  :قانون علم الدولة و�شعارها ون�شيدها الوطـنـي .
املوظف امل�سـ�ؤول  :ال�شخـ�ص الــذي توكـل �إليـه مهمـة متابعـة �أو�ضاع العلــم وفقـا لأحكـام
القانون .
الف�صل الثاين
القواعـــد املنظمـــة للعلـــم
املــادة ( ) 2
يرفع العلم ب�صفــة م�ؤقت ــة فـي املنا�سبــات الوطنيــة  ،وعنـد زيــارة ر�ؤ�ســاء الــدول وغريهم
م ــن ال�ضي ــوف الر�سمي ــني لل�سلطن ــة  ،وذلك فـي الط ــرق العامـ ــة وغريه ــا م ــن الأماكـ ـ ــن
التي تقرتحها اجلهة املخت�صة  ،ويعتمدها الوزير .
املــادة ( ) 3
يو�ضع العلم فـي قاعات االجتماعات الر�سمية مبعية �أعالم الدول امل�شاركة  ،كما يو�ضع
�أمام ممثل ال�سلطنة فـي طاولة االجتماع .
املــادة ( ) 4
يراعى عند رفع العلم فـي احتفاالت املواطنني �أن يكون بذات املوا�صفات واملقايي�س التي
حددها القانون  ،وال يجوز رفع العلم بطريقة مهينة �أو ارتداء العلم �أو و�ضعه دون �سارية ،
كما يحظر و�ضع العلم بطريقة غري الئقة على املركبات وغريها من و�سائل النقل .
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املــادة ( ) 5
يكــون رفــع العلــم فـي اجلــوالت ال�سلطانيـة علـى بوابـة املخيم ال�سلطانــي  ،ويكــون للعلــم
ال�صدارة عند رفعه مع �أعالم �أخرى .
املــادة ( ) 6
يكون رفع العلم مبعية �أعالم اجلهات الع�سكرية والأمنية وهيئات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
مبراعاة ما ي�أتي :
�أ �	-أن يتو�سط العلم غريه من الأعالم  ،و�أن يكون على جهة اليمني عند رفعه مع علم
�آخر .
ب � -أن ترتفع �سارية العلم عن الأعالم الأخرى بن�صف مرت على الأقل .
املــادة ( ) 7
يحدد بكل من اجلهات والأماكن واملواقع الواردة باملــادة ( )4من القانون موظف م�س�ؤول
عن رفع العلم  ،ويجب موافاة اجلهة املخت�صة با�سم املوظف امل�س�ؤول .
املــادة ( ) 8
يلتزم املوظف امل�س�ؤول بكل ما ي�صدر عن اجلهة املخت�صة من تعليمات بخ�صو�ص العلم .
املــادة ( ) 9
يلتـ ــزم ك ــل م ــن امل�صنعــني وامل�ستوردي ــن للعل ــم باملوا�صفـ ــات واملقا�سـ ــات املن�ص ــو�ص عليهـ ــا
فـي القانــون  ،ويجب ت�ضمـني الرتخيــ�ص ال�صـادر لهــم بالت�صني ــع واال�سترياد م ــا يفيـد
تعهدهم بااللتزام بتلك املوا�صفات .
املــادة ( ) 10
ال يجوز ت�صنيع �أو ا�سترياد �أي مواد حتتوي على علم الدولة �إال بعد احل�صول على ترخي�ص
بذلك من وزارة التجارة وال�صناعة  ،وبعد موافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 11
ينكــ�س العلــم وفقا للمادة ( )9من القانـون من قبــل املوظف امل�س�ؤول  ،وذلك عنــد الإعــالن
عن احلداد الر�سمي وفقا للمادة املذكورة .
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الف�صل الثالث
ال�شعـــــــار
املــادة ( ) 12
يج ــب على الكاف ــة االلت ــزام ب�شك ــل ال�شعــار املحدد بالقانــون  ،وال يجوز و�ضع ــه �أو �إدخال ــه
فـي �شعار �آخر �إال مبوافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 13
تلتــزم كــل وحـدة حكوميــة ب�سحــب �أي �أوراق �أو �أختــام ال تتوافــر فيهــا موا�صفـات ال�شعــار ،
ومينع تداولها .
الف�صل الرابع
الن�شيـــــــد
املــادة ( ) 14
يجب على الوحدات احلكومية واجلهات اخلا�صة عند �أداء الن�شيد فـي الأحوال املحددة
بامل ــادة ( )14من القانون �أن يكون بذات ال�صيغة املحددة به .
املــادة ( ) 15
للجهة املخت�صة  -بناء على �أوامر جاللة ال�سلطان  -حتديد املقطع الذي ي�ؤدى من الن�شيد
فـي الأحوال املحددة باملــادة ( )14من القانون .
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قــــرار
رقـــم 2013/38
بت�شكيــل اللجنــة الرئي�سيـــة مل�شـــروع
كلية الأجيال لعلوم ال�صناعات احلرفية واملهن التقليدية
ا�ستنــادا �إىل الأوام ــر ال�سامي ــة القا�ضيــة ب�إن�ش ــاء كليــة الأجيــال لعلـوم ال�صناعــات احلرفيــة
واملهن التقليدية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�شكــل جلنــة رئي�سيــة مل�شـروع كليــة الأجيال لعلوم ال�صناعات احلرفيــة واملهــن التقليديــة ،
وذلك على النحو التايل :
 - 1معال ـ ــي ال�شيخـ ــة عائ�ش ـ ــة بنت خلف ـ ــان بن جم ّي ـ ــل ال�سيابيـ ــة
رئي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
رئي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الهيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لل�صناعـ ـ ــات احلرفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
� - 2سع ـ ـ ـ ــادة الدكت ـ ـ ــور ع�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام بـن عل ـ ــي بـن �أحم ـ ـ ـ ـ ــد الـ ــروا�س
نائبا للرئي�س
نائـ ـ ـ ــب رئي�س ـ ـ ـ ـ ــة الهيئـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ـ ــة لل�صناعـ ـ ـ ـ ــات احلرفي ـ ـ ــة
ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
� - 3سع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الدكتـ ـ ـ ـ ــور وكيـ ـ ـ ـ ـ ــل وزارة التعلي ـ ـ ـ ـ ــم العالـ ـ ـ ـ ــي
� - 4سع ـ ـ ـ ــادة الدكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة وكيل ـ ـ ـ ـ ـ ــة وزارة القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
للتعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم التقن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي والتدري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب املهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
� - 5سعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الدكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جامع ـ ــة ال�سلطـ ـ ـ ــان قابــو�س
ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 - 6الدكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن عبدالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوي
 - 7الفا�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ــن جبـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ــن �سع ـ ـ ـ ـ ــود املحروقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
مدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام تنمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة القطاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اخلدمـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
بالأمانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للمجلـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الأعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى للتخطيـ ـ ـ ـ ــط
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 - 8ممثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة املاليـ ـ ـ ـ ـ ــة ( بدرج ـ ـ ـ ــة مديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ـ ــام )
 -9عميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الكلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التقني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا باخلويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
 -10الفا�ض ـ ـ ـ ــل عبدالكريـ ـ ـ ــم بن �إبراهي ـ ــم بـ ــن مب ـ ـ ـ ــارك امليمنـ ـ ــي
م�ساعد مدير جمعية هواة العود  -ديوان البالط ال�سلطاين

ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
ع�ضوا ومقررا

املــادة الثانيــــة
ي�شرف وزير ديوان البالط ال�سلطاين على اللجنة حتى نهاية م�شروع �إن�شاء الكلية .
املــادة الثالثــــة
تخت�ص اللجنة بالآتي :
 - 1و�ضع خطة العمل التنفيذية للم�شروع  ،وحتديد مراحله الزمنية .
 - 2اقرتاح الهيكل التنظيمي للكلية ورفعه �إىل جمل�س التعليم .
 - 3اقرتاح م�شاري ــع القوانني الأكادميية والإدارية واملالية واللوائح التنفيذية للكلية
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة  ،ورفعها �إىل جمل�س التعليم .
 - 4تر�شيــح الك ــوادر امل�ؤهلـ ــة واملتوفـ ــرة لـ ــدى خمتلـ ــف اجلهـ ــات والهيئــات احلكوميـ ــة
واخلا�صة والأهلية لال�ستفادة منهم فـي الكلية .
 - 5متابعة �سري عمل اللجان والفرق املنبثقة عنها .
 - 6رفـ ــع تقاري ـ ــر دوريـ ــة عن �سـيـر العم ــل بامل�شـروع �إىل معال ــي وزيــر ديــوان البالط
ال�سلطاين .
� - 7أي م�س�ؤوليات �أو مهام �أخرى تكلف بها اللجنة من قبل معايل وزير ديوان البالط
ال�سلطاين .
املــادة الرابعــة
للجنة فـي �سبيل ممار�ستها الخت�صا�صاتها ت�شكيل جلان �أكادميية وفنية و�إدارية ومالية
وقانونية وغريها من اللجان وفرق العمل  ،واقرتاح املكاف�آت لأع�ضاء اللجان والفرق ،
ولكل من يتم اال�ستعانة بهم خالل امل�شروع  ،وذلك فـي حدود الإمكانيات املعتمدة للم�شروع .
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املــادة اخلام�سة
للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا  ،من �أي جهة �سواء كانت حملية �أو دولية لت�سهيل املهام
املكلفة بها .
املــادة ال�ساد�سة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره  ،وعلى املعنيني تنفيذه
كل فـي جمال اخت�صا�صه .
�صـدر فـي  21 :من رم�ضـــــان 1434هـ
املوافـــــق  30 :من يوليــــــــو 2013م
خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر دي ـ ـ ـ ـ ـ ــوان البـ ـ ـ ــالط ال�سلطانـ ـ ـ ــي

ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقـم ()1034
ال�صادرة فـي2013/11/17م
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وزارة الإ�سكــان
قــــرار وزاري
رقــم 2013/15
ب�ضوابط منح الأرا�ضي الزراعية
باملناطق احلدودية مبحافظة الربميي
ا�ستنادا �إىل قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إىل نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/81
و�إىل نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/2
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
متن ــح الأرا�ض ــي الزراعي ــة ح�ســب املتوف ــر منهــا مبحافظ ــة الربميي بالإيجار للمواطنني
وال�شركات التي ميتلك العماني ــون ر�أ�سماله ــا بالكام ــل لأغ ــرا�ض اال�ستثمـ ــار الزراعـ ــي ،
وال يجوز متلك الأرا�ضي امل�ؤجرة .
املــادة الثانيــــة
تك ــون الأولويــة لأبنــاء املحافظـ ــة من العمانيي ــن العاملي ــن باملجــال الزراع ــي واملهند�سي ــن
الزراعيني العمانيني .
املــادة الثالـثــــة
ال يجوز �إقامة من�ش�آت ثابتة على الأر�ض �إال فيما تقت�ضيه ال�ضرورة ال�ستغاللها ومبوافقة
اجلهات احلكومية املخت�صة .
املــادة الرابعــة
يجدد العقد �سنويا حال ا�ستغالل الأر�ض فـي الزراعة  ،وعلى امل�ست�أجر ا�ستغالل ()٪50
كحد �أدنى من م�ساحة الأر�ض امل�ؤجرة خالل ثالث �سنوات من تاريخ �سريان عقد الإيجار ،
و�إال �سحبت منه .
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املــادة الخام�سـة
ينتقل حق الإيجار للورثة �شريطة ا�ستثمار الأر�ض فـي الزراعة وممار�سة مهنة الزراعة .
املــادة ال�ساد�سـة
ال يج ــوز جتدي ــد عق ــد الإيج ــار لغري العمانيي ــن ما مل تكن الأر�ض م�ستغل ــة فـي الغ ــر�ض
املخ�ص�ص ــة له مبزروعات ومن�شـ ـ�آت ثابت ــة �أو ت�أجي ــر الأر�ض لهــم من الباط ــن فـي املناط ــق
املحظور فيها متلك غري العمانيني للأرا�ضي .
املــادة ال�سابعــة
على امل�ست�أجر االلتزام باحل�ص�ص املائية و�أنظمة الري والرتكيبة املح�صولية املحددة  ،من
قبل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
املــادة الثامنــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة التا�سعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  30 :من ربيع الأول 1434هـ
املوافــــق  11 :من فربايــــــــر 2013م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ن�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1002
ال�صادرة فـي 2013/2/23م
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قــرار وزاري
رقـم 2013/45
ب�ضوابط �صرف مبلغ التعوي�ض النقدي الإ�ضافـي
للأ�سر املركبة املت�أثرة م�ساكنهم مب�شروع الطريق ال�ساحلي
مبحافظتـي �شمــال وجنــوب الباطنـــة
ا�ستنادا �إىل قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/6بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع الطريق ال�ساحلي
مبحافظتي �شمال وجنوب الباطنة ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/32ب�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات ،
و�إىل قرار رئي�س اللجنة العليا لتخطيط املدن (امللغاة) رقم  2009/2ب�ش�أن حتديد �أ�س�س
تثمني الأرا�ضي واملن�ش�آت واملحا�صيل الزراعية املنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ،
و�إىل قرار رئي�س اللجنة العليا لتخطيط املدن (امللغاة) رقم  2009/3ب�ش�أن حتديد �آلية
التعوي�ض عن املمتلكات املت�أثرة مب�شروع الطريق ال�ساحلي مبحافظتي �شمال وجنوب
الباطنة ،
و�إىل موافقة جمل�س الــوزراء بجل�ستــه رقــم  2013/7املنعقدة بتاريخ  7جمادى الأوىل 1434هـ
املوافق  19مار�س 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�صرف ملالك �أو مالك امل�سكن املت�أثر مب�شروع الطريق ال�ساحلي مبحافظتي �شمال وجنوب
الباطنة والذي تقطنه �أ�سرة مركبة تعوي�ض �إ�ضافـي مقداره خم�سة وثالثون �ألف ريال
عماين .
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املــادة الثانيـــــة
فـي تطبيق هذا القرار  ،تعد �أ�سرة مركبة كل �أ�سرة تتكون من �أ�سرتني �أو �أكرث تربط بني
�أربابها من الذكور �صلة قرابة حتى الدرجة الثانية  ،وكانت فـي الثالث من يناير 2005م
 تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/6امل�شار �إليه  -تقيم فعليا فـي م�سكن ت�أثرمب�شروع الطريق ال�ساحلي مبحافظتي �شمال وجنوب الباطنة  ،وكان امل�سكن مملوكا لهم ،
�أو لأحدهم .
املــادة الثالثـــــة
يكون �صرف التعوي�ض املن�صو�ص عليه فـي املـادة الأوىل من هذا القرار بناء على طلب يقدم
من مالك �أو مالك امل�سكن املت�أثر �أو من ميثلهم قانونا �إىل وزارة الإ�سكان على اال�ستمارة
املعدة لهذا الغر�ض .
وال يجوز �صرف التعوي�ض املذكور �إال بعد �إخالء امل�سكن املت�أثر كليا وت�سليمه للجهة املخت�صة
و �سداد فواتري ا�ستهالك املاء والكهرباء وغريها حتى تاريخ الإخالء وتقدمي ما يفيد ذلك
لل ــوزارة  ،بالإ�ضاف ــة �إلــى تقديــم تعهــد مكت ــوب بعــدم الرجــوع على الدول ــة بـ ـ�أي مطالب ــات
فـي هذا اخل�صو�ص .
املــادة الرابعـــــة
على املخت�صني تنفيذ هذا القرار كل فيما يخ�صه .
املــادة اخلام�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي  18 :من جمادى الثانية 1434هـ
املوافــــــــق  29 :من ابريــــــــــــــــــــل 2013م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1011
ال�صادرة فـي 2013/5/5م
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قــرار وزاري
رقـم 2013/46
ب�ش�أن �ضوابط و�أ�س�س التعوي�ض العيني عن املمتلكات املت�أثرة
مب�شـروع الطريـق ال�ساحلـي مبحافظتـي �شمـال وجنـوب الباطنـة
ا�ستنادا �إىل قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/6بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع الطريق ال�ساحلي
مبحافظتي �شمال وجنوب الباطنة ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/32ب�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات ،
و�إىل قرار رئي�س اللجنة العليا لتخطيط املدن (امللغاة) رقم  2009/2ب�ش�أن حتديد �أ�س�س
تثمني الأرا�ضي واملن�ش�آت واملحا�صيل الزراعية املنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ،
و�إىل قرار رئي�س اللجنـة العليـا لتخطيـط املــدن (امللغاة) رقم  2009/3ب�شـ�أن حتديـد �آلية
التعوي ــ�ض عــن املمتلك ــات املت�أثــرة مب�شـروع الطريــق ال�ساحلـي مبحافظتي �شمــال وجنــوب
الباطنة ،
و�إىل موافقة جمل�س الوزراء بجل�سته رقم  2013/7املنعقدة بتاريخ  7جمادى الأوىل 1434هـ
املوافق  19مار�س 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن التعوي�ض العيني عن املمتلكات املت�أثرة مب�شروع الطريق ال�ساحلي مبحافظتي
�شمال وجنوب الباطنة فيما يت�صل باحلاالت التي مل يبت فيها كليا � ،أو جزئيا بالن�سبة
للجزء املتبقي حتى تاريخ العمل بهذا القرار بال�ضوابط والأ�س�س املرفقة .
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املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار وال�ضوابط والأ�س�س املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثالـثــــة
على املخت�صني تنفيذ هذا القرار كل فيما يخ�صه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي  18 :من جمادى الثانية 1434هـ
املوافــــــــق  29 :من ابريــــــــــــــــــــل 2013م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1011
ال�صادرة فـي 2013/5/5م
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�ضوابط و�أ�س�س التعوي�ض العيني عن املمتلكات املت�أثرة
مب�شروع الطريق ال�ساحلي مبحافظتي �شمال وجنوب الباطنة
املـــادة ( ) 1
يكون التعوي�ض عن كافة الأرا�ضي املت�أثرة مب�شروع الطريق ال�ساحلي مبحافظتي �شمال
وجنوب الباطنة عينا ب�أرا�ض �أخرى وفقا لل�ضوابط والأ�س�س الآتية :
�أ �	-أن تكون �أرا�ضي التعوي�ضات فـي ذات الوالية الواقع بها الأر�ض املت�أثرة بامل�شروع .
ب �	-أن تكون �أرا�ضي التعوي�ضات واقعة �ضمن املخططات املعتمدة لهذا الغر�ض .
ج �	-أن تكون �أرا�ضي التعوي�ضات لها ذات ا�ستعمال الأرا�ضي املت�أثرة بامل�شروع  ،با�ستثناء
الأرا�ضي ذات اال�ستعمال الزراعي فيكون التعوي�ض عنها ب�أرا�ض ذات ا�ستعمال
�سكني .
د  -ت�صرف ن�سبـة من التعويــ�ض العيني ترتاوح من ( � ) %10إىل (  ) %20من م�ساحة
الأر�ض املت�أثرة فـي الأر�ض ذاتها بعد تخطيطها  ،ف�إذا كانت لأغرا�ض �سياحية
وكانت الأر�ض املت�أثرة تزيد م�ساحتها على (3000م ، ) 2فان ن�سبة التعوي�ض منها
ترتاوح من ( � ) %30إىل (. ) %70
وال ي�ســري هـ ــذا البنــد علــى مــن ت�أثــرت �أرا�ضيهــم بامل�شــروع جزئي ــا .
املـــادة ( ) 2
تقدر قيمة التعوي�ض العيني وفقا لل�ضوابط والأ�س�س الآتية :
أ� �	-إذا ك ــان التعوي ــ�ض من الأرا�ضــي املح�صــورة بني البحــر و�شـارع ال�سلطــان قابــو�س
( بيـت الربكــة  -دوار العقــر )  ،ي�صــرف التعوي ــ�ض بواق ــع مت ــر مقاب ــل ك ــل متـ ــر
من الأر�ض املت�أثرة .
ب �	-إذا كان التعوي�ض من الأرا�ضي الواقعة جنوب �شارع ال�سلطان قابو�س ( بيت الربكة
 دوار العقر )  ،ي�صرف التعوي�ض بواقع مرتين مقابل كل مرت من الأر�ض املت�أثرة .-30-

ج  -فـي جمي ــع ا ألح ــوال يك ــون التعويــ�ض عن الأرا�ضــي الزراعيــة بواقــع مت ــر مقاب ــل
كل مرت  ،وا�ستثناء من حكم هذا البند  ،والبند ( ج ) من املـادة ال�سابقة  ،يجوز
�صـرف تعويـ�ض نقـدي عن هذا النوع من الأرا�ضـي بنـاء علـى طلـب ذوي ال�ش ـ�أن ،
وتقدر قيمته وفقا للأ�س�س املعتمدة للتثمني .
املـــادة ( ) 3
فـي حالة عدم كفاية الأرا�ضي املخ�ص�صة للتعوي�ضات حتال �أوراق ذوي ال�ش�أن �إىل جلنة
ح�صر وتثمني املمتلكات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه �أو غريها من اجلهات
املخت�صة  -بح�سب الأحوال  -ل�صرف تعوي�ض نقدي لهم وفقا للأ�س�س املعتمدة للتثمني .
املـــادة ( ) 4
�إذا كانت الأر�ض املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )1من هذه ال�ضوابط والأ�س�س مقام عليها
مبان �أو من�ش�آت �أيا كان الغر�ض املخ�ص�صة له �أو مزروعات  ،يعو�ض ذوو ال�ش�أن عن تلك
املباين �أو املن�ش�أت �أو املزروعات وفقا حلكم املـادة ( )3من هذه ال�ضوابط والأ�س�س  ،ف�إذا كانت
املباين �أو املن�ش�آت خم�ص�صة لأغرا�ض �سكنية  ،يجوز لوزارة الإ�سكان بناء على طلب ذوي
ال�ش�أن التعوي�ض عنها مب�سكن بديل وفقا للإجراءات املعمول بها .
املـــادة ( ) 5
لـذوي ال�ش�أن التظلم من قرار التعوي�ض العيني لوزير الإ�سكـ ــان خالل (� )60ستني يومـ ــا
من تاريخ �إخطارهم كتابة به  ،ويجب البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه  ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون البت فيه قرارا بالرف�ض .
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قـــرار وزاري
رقــم 2013/53
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة ل�ضوابـط تخطيـط الأرا�ضـي
ا�ستنادا �إىل قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إىل نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/81
و�إىل نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/2
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/3بتحديد اخت�صا�صات وزارة الإ�سكان واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/32ب�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية ل�ضوابط تخطيط الأرا�ضي املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  4 :من رجــــــب 1434هـ
املـوافــــق  14 :من مايـــــــو 2013م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
ن�شر هذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1013
ال�صادرة فـي 2013/5/19م
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وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

الالئحــة التنظيميــة
ل�ضوابـط تخطيـط الأرا�ضـي
املـــادة ( ) 1
يعمل فـي �ش�أن تخطيط الأرا�ضي التي ال يوجد بها خمططات هيكلية بال�ضوابط الآتية :
 - 1حتديد اجتاهات النمو العمراين مبا يتوافق مع النمو الطبيعي للوالية ويتالفى
حدوث الع�شوائية .
 - 2حتديــد مواقــع املخطط ــات التف�صيليـ ــة لال�ستعمـ ــاالت املختلفـ ــة ح�سـ ــب طبيعة
ومقومات كل موقع  ،ومبا يحقق التنا�سق واالن�سجام فـي ا�ستعماالت الأرا�ضي .
 - 3ربط مواقع املخططات التف�صيلية تخطيطيا ببع�ضها ب�شبكة طرق مبختلف
م�ستوياتهــا فـي كــل موقــع وفقــا للمعــدالت واملعاييــر التخطيطيــة  ،وربطهــا مع
املركز الرئي�سي للوالية �أو اقرتاح مركز رئي�سي �آخر بديل .
 - 4حتديد النطاق العمراين للوالية وفقا حلركة واجتاهات النمو ال�سكاين لها
والتو�سعات امل�ستقبلية  ،ومبا يتواءم واملحددات الطبيعية والتخطيطية للوالية .
املـــادة ( ) 2
يعمل فـي �ش�أن املخططات التف�صيلية للأرا�ضي بال�ضوابط الآتية :
 - 1حتديد حجم اال�ستيعاب الأمثل لعدد ال�سكان باملوقع للو�صول �إىل كثافة �سكانية
حمددة وفق املعدالت واملعايري التخطيطية  ،وتوازن اخلدمات مع عدد ال�سكان .
 - 2حتديد كافة اخلدمات الالزمة ملتطلبات ال�سكان املتوقع ا�ستيعاب املوقع لهم .
 - 3حتديد مواقع اخلدمة املالئمة  ،وو�ضعها فـي املكان املنا�سب ل�سهولة الو�صول
�إليها .
 - 4حتديد �شبكة الطرق باملخطط ح�سب امل�ستويات املتدرجة وفقا للمعدالت واملعايري
التخطيطية  ،وربطها بالتجمعات العمرانية الأخرى القائمة واملقرتحة باملوقع ،
م ــع حتدي ــد احتياجــات ال�سكــان الالزمة للو�صول �إىل �أماكن اخلدمات  ،وف�صلها
عن حركة و�سائل النقل املختلفة .
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 - 5توفري امل�ساحات الالزمة ال�ستيعاب كافة اخلدمات واملرافق العامة وب�صفة خا�صة
الكهرباء واملياه وال�صرف ال�صحي والهاتف ومواقف ال�سيارات مبا يتنا�سب مع
اال�ستعمال املحدد للأر�ض وعدد طوابقها  ،مع ترك �إحرامات كافية للطرق
املحتمل تو�سعتها م�ستقبال .
 - 6حتديد ارتفاعات املباين مبا ين�سجم مع اال�ستعمال ال�سائد  ،واالرتفاعات القائمة ،
ويتنا�سب مع �سعة الطرق والفراغات املحيطة بها واملواقف .
املـــادة ( ) 3
ال يجوز تغيري ا�ستعمال قطعة �أر�ض واحدة �إال �إذا كانت مت�أثرة با�ستعماالت القطع املجاورة
لها .
املـــادة ( ) 4
يجوز دمج قطع الأرا�ضي �شريطة توافر ال�ضوابط الآتية :
� - 1أن تكون للقطع املراد دجمها �سندات متلك .
 - 2عند دمج قطع �أرا�ض خمتلفة اال�ستعمال  ،يجب ف�صل الأر�ض الناجتة من الدمج
عن الأر�ض املجاورة لها التي تغايرها فـي اال�ستعمال .
 - 3عند دمــج قطــع �أرا�ض خمتلف ــة اال�ستعم ــال  ،يجب التقيــد باال�ستعمــال ال�سائ ــد
فـي املخطط .
� - 4أال ت�ؤثـ ــر عملية الدمج على النمط التخطيط ــي باملوقــع والطــرق واملم ــرات
واخلدمات القائمة به .
� - 5أال تزيد م�ساحة قطعة الأر�ض الناجتة من الدمج على امل�ساحة الكلية لقطع
الأرا�ضي املدجمة .
املـــادة ( ) 5
يجوز تق�سيم الأرا�ضي �شريطة توافر ال�ضوابط الآتية :
� - 1أال تقل م�ساحة قطعة الأر�ض ال�سكنية الواحدة بعد التق�سيم عن ( 400م)2
�أربعمائـ ــة مت ــر مرب ــع �شريط ــة توفي ــر احل ــد الأدن ــى للخدمــات وفق ــا للمعدالت
واملعايري التخطيطية .
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� - 2أال تقل م�ساحة قطعة الأر�ض ال�سكنية التجارية �أو التجارية الواحدة بعد
التق�سيم عن ( 750م� )2سبعمائة وخم�سني مرتا مربعا �شريطة توفري احلد
الأدنى للخدمات وفقا للمعدالت واملعايري التخطيطية .
� - 3أال يتعار�ض التق�سيم مع النمط التخطيطي للموقع .
� - 4أن يكون لكل قطعة �أر�ض مدخل مبا�شر من حرم �أحد ال�شوارع اخلا�صة بالتق�سيم
بعر�ض ال يقل عن ( )15خم�سة ع�شر مرتا �أو التي كانت قائمة من قبل .
� - 5أال تزيد ن�سبة خ�صم امل�ساحة املخ�ص�صة للخدمات على (  ) %30من امل�ساحة
الكلية لقطعة الأر�ض املراد تق�سيمها .
املـــادة ( ) 6
ال يجوز النظر فـي طلبات التمديد باملخططات التف�صيلية �إال بعد اكتمال تعمريها �شريطة
اتباع الأ�س�س التخطيطية الآتية :
 - 1عدم امل�سا�س ب�إحرامات الأودية واجلبال والطرق وخطوط اخلدمات واملرافق
العامة والفراغات املخ�ص�صة للمنفعة العامة .
� - 2أن يهدف التمديد �إىل حت�سني و�ضع القطعة الأ�صلية .
� - 3أال تكون م�ساحة التمديد �صاحلة ال�ستحداث قطعة �أخرى .
� - 4أن يتعذر االنتفاع مب�ساحة التمديد �إال لطالبه  ،وفـي حالة اال�شرتاك فـي االنتفاع
تق�سم م�ساحة التمديد بالت�ساوي بينهم .
� - 5أال يكون قد �صدر ب�ش�أن م�ساحة التمديد خمالفة من البلدية املخت�صة .
 - 6عدم الإ�ضرار بالقطع املجاورة .
� - 7أال تكون امل�ساحة املطلوب متديدها حمال للنزاع .
� - 8أال جتاوز م�ساحة التمديد ن�صف م�ساحة قطعة الأر�ض الأ�صلية .
املـــادة ( ) 7
مع عدم الإخالل باملادة ال�سابقة ال يجوز التمديد فـي احلاالت الآتية :
 - 1متديد قطعة الأر�ض الواحدة �أكرث من مرة .
 - 2متديد قطع الأرا�ضي املق�سمة التي �سبق متديدها .
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 - 3متديد قطع الأرا�ضي الزراعية .
 - 4متديد قطع الأرا�ضي الواقعة فـي الأحياء والقرى القدمية .
املـــادة ( ) 8
يجوز ا�ستحداث قطع �أرا�ض �شريطة توافر ال�ضوابط الآتية :
� - 1أن تكون القطعة امل�ستحدثة متوافقة مع طبيعة املوقع .
� - 2أن تكون القطعة امل�ستحدثة متنا�سبة مع القطع املجاورة لها �شريطة مراعاة
املعدالت واملعايري التخطيطية .
 - 3عدم امل�سا�س ب�إحرامات الأودية واجلبال والطرق وخطوط اخلدمات واملرافق
العامة والفراغات املخ�ص�صة للمنفعة العامة  ،وب�صفة خا�صة تلك الأرا�ضي
املخ�ص�صة للم�ساجد واحلدائق واملتنزهات العامة .
املـــادة ( ) 9
يجوز تعديل �شكل قطــع الأرا�ضـي جلعلهــا منتظمــة �أو �إزاحته ــا لتفــادي الت�أثيــر �شريط ــة
توافر الآتي :
� -1أال يتعار�ض التعديل مع قطع الأرا�ضي املجاورة وانتظامها .
� -2أال ي�ؤثر على اخلدمات واملرافق العامة .
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قــرار وزاري
رقـم 2013/104
بتحديــد ر�ســـوم تغييـــر
ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية �إىل ا�ستخدامات �أخرى
ا�ستنادا �إىل قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إىل نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/81
و�إىل نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/2
و إ�لــى الق ــرار الـ ــوزاري رقم  99/15بتحديــد �أ�سعــار متليــك وقيــم ت�أجي ــر ور�س ــوم ت�سجي ــل
الأرا�ضي احلكومية ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2000/21بتحديد ر�سوم تغيري ا�ستعمال الأرا�ضي ،
و�إىل القـ ـ ــرار الـ ـ ــوزاري رقم  2006/5بتحدي ـ ــد ر�س ــوم تغيي ــر ا�ستعم ــال الأرا�ض ــي الزراعي ــة
وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/41
و�إىل قرار جملــ�س الوزراء ال�صادر فـي جل�ستــه رقم  2012/21بتاريــخ  11رم�ضان 1433هـ
املواف ـ ـ ــق  31يولي ـ ـ ــو 2012م ب�شـ ـ ـ ـ�أن حتدي ــد ر�س ــوم تغيي ــر ا�ستخـ ـ ــدام الأرا�ضـ ـ ــي الزراعي ـ ـ ــة
�إىل اال�ستخدامات الأخرى ،
و إ�لــى موافق ــة وزارة املاليـ ــة مبوجب كتابهـ ــا رق ــم مالي ــة  -ت (  / ) 7176م.ت.د2013/3/6/
بتاريخ 2013/7/1م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم تغيري ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية �إىل ا�ستخدامات �أخرى فـي جميع حمافظات
ال�سلطنة بـ ( 500بي�سة ) خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .
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املــادة الثانيــــة
حتـدد ر�سـوم �إقامـة وحدة �سكنيــة �إ�ضافيــة فـي الأرا�ضي الزراعيــة �أو ف�صل املنازل القائمة
الإ�ضافية عن الأرا�ضي الزراعية فـي جميع حمافظات ال�سلطنة بـ ( 100بي�سة) مائة بي�سة
للمرت املربع .
املــادة الثالثــــة
ال حت�صل ر�سوم عن �إقامة وحدة �سكنية فـي الأرا�ضي الزراعية لأول مرة �أو تعديل القائم
منها �أو ف�صل املنزل القائم لأول مرة عن الأر�ض الزراعية �أو �إقامة من�ش�آت خدمية للمزرعة .
املــادة الرابعــــة
ال حت�صـل ر�سوم على طلبات تغيري ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية التي �سبق لوزارة الزراعة
والرثوة ال�سمكية حت�صيل ر�سوم عنها وفقا لل�ضوابط ال�سارية وقت ال�سداد .
املــادة اخلام�ســــة
يتم حت�صيل الر�سوم امل�شار �إليها فـي هذا القرار من قبل وزارة الإ�سكان .
املــادة ال�ساد�ســــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي  13 :من ذي القعدة 1434هـ
املوافــــــــق  19 :من �سبتمبــــــر 2013م

�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ن�شــر هـذا الق ــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1028
ال�صادرة فـي 2013/9/29م
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قــرار وزاري
رقـم 2013/124
بحظر متلك غري العمانيني للأرا�ضي والعقارات فـي والية الدقـم
ا�ستنادا �إىل قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إىل نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقـ ــم ، 98/2
و�إلــى تنظيــم متلك مواطن ــي دول جملـ ــ�س التع ــاون لــدول اخلليـ ــج العربيــة للعقــار ف ــي ال ــدول
الأع�ضاء ال�صادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقـ ــم ، 2004/21
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقـ ــم  2008/3بتحدي ــد اخت�صا�صـ ــات وزارة الإ�سكـ ــان واعتمــاد هيكلهــا
التنظيمي ،
و�إىل قرار جمل�س الوزراء ال�صادر فـي جل�سته رقم  2013/19املنعقدة بتاريخ  21رم�ضان 1434هـ
املوافق  30يوليو 2013م ب�ش�أن حظر متلك الأرا�ضي والعقارات فـي والية الدقم لغري العمانيني ،
وبنـاء علـى مـا تـقـتـ�ضـيـه امل�صلحـة العام ــة .

تقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر متلك الأرا�ضي والعقارات فـي والية الدقم لغري العمانيني .

املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .

املــادة الثالثـــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .

�صـــدر فـي  13 :من حمــــــــــرم 1435هـ
املوافـــــــق  17 :من نوفمبــــــــر 2013م

ن�شـر هــذا القــرار فـي اجلريدة الر�سميـة رقم ()1036
ال�صادرة فـي 2013/12/1م
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�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

قــرار وزاري
رقـم 2013/125
بتعديـــل بعـــــ�ض �أحكـــــام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون الإ�سكـان االجتماعـي
ا�ستنادا �إىل قانون الإ�سكان االجتماعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2010/37
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقـ ــم  2008/3بتحدي ــد اخت�صا�صـ ــات وزارة الإ�سكـ ــان واعتمــاد هيكلهــا
التنظيمي ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون الإ�سكان االجتماعي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2011/6
و إ�ل ــى موافقـ ـ ــة وزارة املاليـ ـ ــة بكتابهـ ــا رقـ ـ ــم ( ماليـ ـ ــة  -ت ( )3400م .ت .د )2013/1/8/املـ ـ ـ�ؤرخ
فـي 1434/5/15هـ املوافق 2013/3/27م ،
وبنـاء علـى مـا تـقـتـ�ضـيـه امل�صلحـة العام ــة .

تقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بن�ص ــي املـ ــادتني ( )21و ( )22من الالئحــة التنفيذي ــة لقانـ ــون الإ�سكـ ــان االجتماع ــي
امل�شار �إليها الن�صان الآتيان :

املــادة ( ) 21
ي�شرتط �أن يكون �إجمايل الدخل ال�شهري لطالب القر�ض ما بني ( )301/-ثالثمائة وريال
عمانـ ــي واح ـ ــد إ�ل ـ ــى ( )500/-خم�سمائ ــة ريـ ــال عمانـي عن ـ ــد ت�سجي ـ ــل الطل ــب  ،و�أال يجـ ــاوز
�إجمايل دخل طالب القر�ض عند و�صول دوره (� )600/-ستمائة ريال عماين .

املــادة ( ) 22
مينـ ــح القـ ــر�ض ال�سكن ــي ب ــدون فوائـ ــد  ،وبحــد �أق�صــى ( )30٫000ثالثــون أ�ل ــف ري ــال عمانـ ــي ،
ويتم �إبرام عقد قر�ض بني الوزارة واملقرت�ض طبقا للنموذج الذي تعده الوزارة   .
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املــادة الثانيــــة
تلغــى املادتـ ــان ( 29و )31م ــن الالئح ــة التنفيذي ــة لقان ــون الإ�سك ــان االجتماعـ ــي امل�شــار �إليه ــا ،
كم ــا يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .

املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .

�صـــدر فـي  13 :من حمــــــــــرم 1435هـ
املوافـــــــق  17 :من نوفمبــــــــر 2013م

�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ن�شـر هــذا القــرار فـي اجلريدة الر�سميـة رقم ()1035
ال�صادرة فـي 2013/11/24م
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قــرار وزاري
رقـم 2013/145
ب�إ�صدار الئحة تـحـديد قيم مـنح ومتـلـيـك وت�أجري
الأرا�ضي احلكومية ور�سوم ت�سجيلها وغريها من الر�سوم املرتبطة بها
وثمــن بيــع اخلرائــط ومنـــاذج العقـــود واال�ستمـــارات
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  80/5ب�إ�صدار قانون الأرا�ضي ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة ،
و�إىل نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/81
و�إىل نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/2
و�إىل الالئحة التنفيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة
ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 82/88
و�إىل �أحكام �إيجار الأرا�ضي اخلا�صة مل�شروعات حظائر بيع املوا�شي ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم ، 89/51
و�إىل القــرار ال ــوزاري رق ــم  99/15بتحدي ــد �أ�سعــار متليــك وقيــم ت أ�جــري ور�ســوم ت�سجيــل
الأرا�ضي احلكومية ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2000/21بتحديد ر�سوم تغيري ا�ستعمال الأرا�ضي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2006/61ب�ش�أن حتديد �أ�سعار متديد الأرا�ضي احلكومية ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2006/148ب�ش�أن �أعمال و�ضع  -و�إعادة و�ضع  -العالئم لقطع
الأرا�ضي وت�سليمها ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2008/130بتحديد ثمن بيع اخلرائط ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2010/114ب�ش�أن �ضوابط تخ�صي�ص الأرا�ضي احلكومية للمجال�س
العامة ،
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و�إىل الق ــرار الــوزاري رقــم  2013/104بتحديـد ر�سـوم تغييـر ا�ستخـدام الأرا�ضــي الزراعيــة
�إىل ا�ستخدامات �أخرى ،
و�إىل موافق ــة جمـل ــ�س ال ــوزراء املوقــر فـي جل�ستــه رقــم  2013/17بتاريــخ  9يوني ــو 2013م
ب�إلغاء القرارين الوزاريني  1991/149و ، 2000/31
و�إىل خطابي وزارة املالي ــة رق ــمي" مالية  -ت ( )2567م.ت .د " 2011/3/6/امل�ؤرخ 1432/4/2هـ
املوافـ ــق 2011/3/7م  " ،ماليـ ــة  -ت (/ )3908م.ت.د " 2012/3/6/امل ـ ـ�ؤرخ 1433/5/30هـ
املوافق 2012/4/22م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فـي �ش�أن حتديـد قيـم منــح ومتليك وت�أجي ــر الأرا�ضــي احلكوميـة ور�ســوم ت�سجيلهــا
وغريهــا مــن الر�س ــوم املرتبطة بهــا وثمــن بيــع اخلرائــط ومن ــاذج العقـ ــود واال�ستم ــارات
بالالئحة املرفقة .
املــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي 1435 / 2 / 23 :هـ
املوافــــــــق 2013 / 12 / 26 :م

�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ن�شـر هـذا القـرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1041
ال�صادرة فـي 2014/1/5م
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الئحـة حتديـد قيـم منـح ومتليـك وت�أجيـر
الأرا�ضـي احلكوميـة ور�ســوم ت�سجيلهــا وغريهــا
من الر�سوم املرتبطة بها وثمن بيع اخلرائط والعقود واال�ستمارات
املــادة ( ) 1
حتدد قيم منح ومتليك الأرا�ضي احلكومية وفقا للملحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
حتــدد قيمـة امل�ساح ــات الزائــدة واحليــازات غري مكتملــة املــدة للأرا�ضــي احلكوميــة وفق ــا
للملحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
حتدد قيم امتداد الأرا�ضي احلكومية وفقا للملحق رقم ( )3املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
حتدد قيمة الإيجار ومقابل االنتفاع ال�سنوي بالأرا�ضي احلكومية وفقا للملحق رقم ()4
املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 5
حتدد ر�س ــوم تغييــر ا�ستخ ــدام الأرا�ضــي من اال�ستخــدام ال�سكني �إىل اال�ستخــدام التجــاري
�أو ال�سكني التجاري �أو ال�صناعي وفقا للملحق رقم ( )5املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
حتدد ر�سوم تغيري ا�ستخدامات الأرا�ضي الزراعية �إىل ا�ستخدامات �أخرى وفقا للملحق
رقم ( )6املرفق بهذه الالئحة  ،وتعفى من تلك الر�سوم الأرا�ضي الزراعية التي مت تغيري
ا�ستخدامها لوقوعها فـي خمططات حكومية تف�صيلية .
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املــادة ( ) 7
حتــدد ر�س ــوم ت�سجيــل وتوثي ــق بع�ض الت�صرفــات ور�س ــوم االنتقــال وطلبــات �إثب ــات امللكي ــة
وفقا للملحق رقم ( )7املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 8
حتدد ر�سوم طلبات ا�ستخراج امل�ستندات واالطالع على ال�سجالت واملحررات وفقا للملحق
رقم ( )8املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 9
حتدد ر�سوم حتديد قطع الأرا�ضي وفقا للملحق رقم ( )9املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 10
حتدد ر�سوم اعتماد م�سارات اخلدمات وفقا للملحق رقم ( )10املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 11
يح ــدد ثمن بيــع اخلرائــط التي ت�صدرهــا وزارة الإ�سك ــان وفقــا للملحــق رق ــم ( )11املرفــق
بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 12
يحدد ثمن مناذج العقود واال�ستمارات التي ت�صدرها وزارة الإ�سكان وفقا للملحق رقم ()12
املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 13
يكـ ــون الإعف ــاء م ــن قي ــم من ــح ومتلي ــك الأرا�ضـ ــي احلكوميـ ــة ور�سـ ــوم ت�سجيلهـ ــا وغريهـ ــا
من الر�سوم املرتبطة بها وفقا للملحق رقم ( )13املرفق بهذه الالئحة .
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ملحـــق رقــــم ( ) 1
بتحديـد قيـم منـح ومتليـك الأرا�ضـي احلكوميـة
اجلــــدول ( �أ )
ب�ش�أن اال�ستعمال ال�سكني
الواليــــــــــــة

القيمة بالريال العماين

والية �صاللة وواليات حمافظة م�سقط
عدا والية قريات

ريال واحد للمرت املربع

بقية الواليات

 500بي�سة للمرت املربع

اجلــــدول ( ب)
ب�ش�أن اال�ستعمال التجاري وال�سكني التجاري وال�صناعي
الواليــــــــــــة
والية �صاللة وواليات حمافظة م�سقط
عدا والية قريات

القيمة بالريال العماين
 4٫500للمرت املربع
 1٫500للمرت املربع

بقية الواليات
اجلــــدول ( ج )
ب�ش�أن اال�ستعمال الزراعي
املحافظـــــــــــة

القيمة بالريال العماين

جميع املحافظات

 100ريال للفدان
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ملحـــق رقــــم ( ) 2
بتحديد قيمة امل�ساحات الزائدة واحليازات
غيــر مكتملـــة املــــدة للأرا�ضــي احلكوميــــة
اجلــــدول ( أ� )
ب�ش�أن اال�ستعمال ال�سكني
الواليــــــــــــة
والية �صاللة وواليات حمافظة م�سقط
عدا والية قريات
بقية الواليات

القيمة بالريال العماين
 3رياالت للمرت املربع
 1٫500ريال للمرت املربع

اجلــــدول ( ب )
ب�ش�أن اال�ستعمال التجاري وال�سكني التجاري وال�صناعي
الواليــــــــــــة
والية �صاللة وواليات حمافظة م�سقط
عدا والية قريات
بقية الواليات

القيمة بالريال العماين
 13٫500ريال للمرت املربع
 4٫500ريال للمرت املربع

اجلــــدول ( ج )
ب�ش�أن اال�ستعمال الزراعي
القيمة بالريال العماين
املحافظـــة/الواليــــــــــــة
 300ريال للفدان حتى ع�شرة
جميع املحافظات
�أفدنة
وما زاد عن ع�شرة �أفدنة يح�سب كالآتي :
والية �صاللة وواليات حمافظة م�سقط
 2000ريال للفدان
عدا والية قريات
 1000ريال للفدان
بقية الواليات
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ملحـــق رقــــم ( ) 3
بتحديد قيم امتداد الأرا�ضي احلكومية
اجلــــدول ( �أ )
ب�ش�أن اال�ستعمال ال�سكني
الواليــــــــــــة

القيمة بالريال العماين

والية �صاللة وواليات حمافظة م�سقط
عدا والية قريات

ريال واحد للمرت املربع

بقية الواليات

 500بي�سة للمرت املربع

اجلــــدول ( ب )
ب�ش�أن اال�ستعمال التجاري وال�سكني التجاري وال�صناعي
الواليــــــــــــة

القيمة بالريال العماين

والية �صاللة وواليات حمافظة م�سقط
عدا والية قريات

 4٫500ريال للمرت املربع

بقية الواليات

 1٫500ريال للمرت املربع

اجلــــدول ( ج )
ب�ش�أن اال�ستعمال الزراعي
املحافظـــــــــــة

القيمة بالريال العماين

جميع املحافظات

 100ريال للفدان
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ملحـــق رقــــم ( ) 4
بتحديد قيمة الإيجار ومقابل االنتفاع ال�سنوي بالأرا�ضي احلكومية
نـوع اال�ستعمـال

املحافظـــة  /الواليــــة

القيمـــة
بالريال العماين

جتاري

والية �صاللة وواليات حمافظة م�سقط
عدا والية قريات

 600بي�سة للمرت املربع

بقية الواليات

 350بي�سة للمرت املربع

والية �صاللة وواليات حمافظة م�سقط
عدا والية قريات

 250بي�سة للمرت املربع

بقية الواليات

 150بي�سة للمرت املربع

والية �صاللة وواليات حمافظة م�سقط
عدا والية قريات

 350بي�سة للمرت املربع

بقية الواليات

 200بي�سة للمرت املربع

والية �صاللة وواليات حمافظة م�سقط
عدا والية قريات

 250بي�سة للمرت املربع

بقية الواليات

 150بي�سة للمرت املربع

�صناعي خفيف

خمازن

جممعات �سكنية

والية �صاللة وواليات حمافظة م�سقط
عدا والية قريات
�سياحي وترفيهي
بقية الواليات
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 300بي�سة للمرت املربع
 100بي�سة للمرت املربع

تابـــع ملحــــق رقـــم (  : ) 4بتحدي ــد قيم ـ ـ ــة الإيج ـ ــار ومقابـ ـ ــل االنتفـ ـ ــاع ال�سنـ ـ ــوي
بالأرا�ضي احلكومية
نـوع اال�ستعمـال

املحافظـــة  /الواليــــة

القيمـــة
بالريال العماين

خدمات �شاطئية

والية �صاللة وواليات حمافظة م�سقط
عدا والية قريات

 500بي�سة للمرت املربع

بقية الواليات

 200بي�سة للمرت املربع

�آبار

جميع املحافظات

ريال واحد
للمرت املربع

زراعي

جميع املحافظات

 50رياال للفدان

ك�سارات

جميع املحافظات

 200بي�سة للمرت املربع

مناحل

جميع املحافظات

 250بي�سة للمرت املربع

بيع وتربية
الدواجن

جميع املحافظات

 140بي�سة للمرت املربع

تربية املوا�شي

جميع املحافظات

 50بي�سة للمرت املربع

بيع املوا�شي

جميع املحافظات

 350بي�سة للمرت املربع

جميع
اال�ستخدامات

منطقة غال ال�صناعية

 400بي�سة للمرت املربع
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ملحـــق رقــــم ( ) 5
بتحديـد ر�سـوم تغييـر ا�ستعمـال
الأرا�ضـي احلكوميـة مـن اال�ستعمـال ال�سكنـي
�إىل اال�ستعمال التجاري �أو ال�سكني التجاري �أو ال�صناعي
الواليــــــــــــة

الر�سم بالريال العماين

والية �صاللة وواليات حمافظة م�سقط
عدا والية قريات

رياالن للمرت املربع

بقية الواليات

 500بي�سة للمرت املربع

ملحـــق رقــــم ( ) 6
بتحديـد ر�سـوم تغييـر ا�ستخدامـات
الأرا�ضــي الزراعيـــة �إلــى ا�ستخدامـــات �أخـــرى
 - 1حت ــدد ر�ســوم تغيي ــر ا�ستخدام الأرا�ضــي الزراعي ــة �إىل ا�ستخدامــات أ�خـرى فـي جميــع
حمافظات ال�سلطنة بـ ( )500خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .
 - 2حتدد ر�سوم �إقامة وحدة �سكنية �إ�ضافية فـي الأرا�ضي الزراعية �أو ف�صل املنازل القائمة
الإ�ضافية عن الأرا�ضي الزراعية فـي جميع حمافظات ال�سلطنة بـ ( )100مائة بي�سة
للمرت املربع .
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ملحـــق رقــــم ( ) 7
بتحديـد ر�سـوم ت�سجيـل وتوثيـق بعـ�ض
الت�صرفـات ور�سـوم االنتقـال وطلبـات �إثبـات امللكيـة
م

الـــبـــــيـــــــــــان

الر�سم
بالريال العماين

1

ت�سجيل عقود البيع والهبة
من الأقارب من غري الدرجة الأوىل

 %3من قيمة الأر�ض

3
4
5

ت�سجيل عقود الهبة بني الأقارب من
الدرجة الأوىل والو�صية والوقف والق�سمة والإرث
ت�سجيل الأرا�ضي املمنوحة
ت�سجيل عقود املبادلة
ت�سجيل الأمالك

6

ت�سجيل عقود الرهن  ،وعقود االنتفاع

7

�إلغاء ال ـ ــرهن

8

اخلدمة املمتازة

2

9
10
11

انتقال املوثق �إىل مقر طالب خدمة التوثيق
العقاري
انتقال املوثق �إىل مقر طالب
خدمة التوثيق العقاري العاجز �أو املعاق
طلبات �إثبات ملكية الأرا�ضي املقدمة
للجان �ش�ؤون الأرا�ضي املخت�صة باملحافظات
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15
 %3من قيمة الأر�ض
 %2من قيمة الأر�ض
10
 %0٫5من قيمة الأر�ض
�أو مقابل حق االنتفاع
15
50
60
10
25

ملحـــق رقــــم ( ) 8
بتحديـد ر�سـوم طلبـات ا�ستخـراج
امل�ستنــدات واالطــالع علـــى ال�سجــالت واملحـررات
م

الـــبـــــيـــــــــــان

الر�سم
بالريال العماين

1

ا�ستخراج �سند امللكية

10

2

ا�ستخراج �شهادة بيانـات عقاريــة

5

3

ا�ستخراج بدل فاقد ل�سند امللكيــة

50

4

ا�ستخراج بدل تالف ل�سند امللكيــة

15

5

ا�ستخراج ن�سخة من كل �صفحة من املحررات
والأوراق الأخ ــرى الت ــي يج ــوز ت�صويرهـ ــا

ريال
لكل �صفحة

6

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

5

7

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

5

8

االطالع على ال�سجالت واملحررات
اخلا�صـ ــة بكـ ــل وحـ ــدة عقاري ـ ــة

5

9

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

5

10

االطالع على ال�سجالت واملحررات اخلا�صة بكل منطقة

5

11

ا�ستخراج الر�سم امل�ساحي لقطع الأرا�ضي
التي تقوم املكاتب اال�ست�شارية الهند�سية ب�إعادة م�سحها

10
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ملحـــق رقــــم ( ) 9
ب�شـ�أن ر�سـوم حتديـد قطـع الأرا�ضـي
م

الر�سم
بالريال العماين

الـــبـــــيـــــــــــان

حتدي ــد قطع الأرا�ضــي فـي والية �صاللة وواليات حمافظة
1
م�سقط عدا والية قريات

20

2

حتدي ــد قطع الأرا�ضــي فـي بقيــة الواليات

10

3

�إعادة حتديد قطع الأرا�ضي بجميع املحافظات

5

ملحـــق رقــــم ()10
بتحديــد ر�ســوم اعتمــاد م�ســارات اخلدمــات
نـــوع املعاملـــة

الر�سم بالريال العماين

اعتماد م�سارات اخلدمات

( )10ع�شرة رياالت حتى طول  3كم ،
ورياالن للكيلو مرت فيما زاد على ذلك
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ملحـــق رقــــم ( ) 11
بتحديد ثمن بيع اخلرائط التي ت�صدرها وزارة الإ�سكان
�أوال  :خرائــط املخططــات العاديـــة :
نوع
الت�صوير

الثمن
بالريال
العماين

طريقة الطباعة
�أو الت�صوير

1

�أبي�ض 0A

1/2000

ملون

10٫000

احلا�سب الآيل

2

�أبي�ض 1A

1/2000

ملون

8٫000

احلا�سب الآيل

3

�أبي�ض 3A

1/2000

ملون

5٫000

احلا�سب الآيل

4

�أبي�ض 0A

1/5000

ملون

25٫000

احلا�سب الآيل

5

�أبي�ض 1A

1/5000

ملون

18٫000

احلا�سب الآيل

6

�أبي�ض 3A

1/5000

ملون

15٫000

احلا�سب الآيل

7

�أبي�ض 0A

� 1/2000أ�سود و�أبي�ض

6٫000

احلا�سب الآيل

8

�أبي�ض 1A

� 1/2000أ�سود و�أبي�ض

5٫000

احلا�سب الآيل

9

�أبي�ض 3A

� 1/2000أ�سود و�أبي�ض

4٫000

احلا�سب الآيل

10

�أبي�ض 0A

� 1/5000أ�سود و�أبي�ض 15٫000

احلا�سب الآيل

11

�أبي�ض 1A

� 1/5000أ�سود و�أبي�ض 10٫000

احلا�سب الآيل

12

�أبي�ض 3A

8٫000

احلا�سب الآيل

نوع
مقيا�س
م ومقا�س الورق الر�سم

� 1/5000أ�سود و�أبي�ض

-55-

ثانيا  :خرائــط خمططــات الت�صويــر اجلــوي :
نوع
الت�صوير

الثمن
بالريال
العماين

طريقة الطباعة
�أو الت�صوير

1

�أبي�ض 0A

1/2000

ملون

35٫000

احلا�سب الآيل

2

�أبي�ض 1A

1/2000

ملون

20٫000

احلا�سب الآيل

3

�أبي�ض 3A

1/2000

ملون

25٫000

احلا�سب الآيل

4

�أبي�ض 0A

1/5000

ملون

85٫000

احلا�سب الآيل

5

�أبي�ض 1A

1/5000

ملون

60٫000

احلا�سب الآيل

6

�أبي�ض 3A

1/5000

ملون

40٫000

احلا�سب الآيل

7

�أبي�ض 0A

� 1/2000أ�سود و�أبي�ض 30٫000

احلا�سب الآيل

8

�أبي�ض 1A

� 1/2000أ�سود و�أبي�ض 25٫000

احلا�سب الآيل

9

�أبي�ض 3A

� 1/2000أ�سود و�أبي�ض 20٫000

احلا�سب الآيل

10

�أبي�ض 0A

� 1/5000أ�سود و�أبي�ض 60٫000

احلا�سب الآيل

11

�أبي�ض 1A

� 1/5000أ�سود و�أبي�ض 40٫000

احلا�سب الآيل

12

�أبي�ض 3A

� 1/5000أ�سود و�أبي�ض 35٫000

احلا�سب الآيل

نوع
مقيا�س
م
ومقا�س الورق الر�سم
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ثالثا  :اخلرائـــط الرقميــة :
خمططات +
ت�صوير جوي
()70
ما زاد على تلك امل�ساحة يح�سب كالآتي :
�سبعون
امل�ساحة املطلوبة × القيمة
ريـاال عمانيا
2×1

م امل�ساحة خمططات
عادية
()30
 1 1كم ×  2كم ثالثون
رياال عمانيا
()15
()30
ما زاد على تلك امل�ساحة يح�سب كالآتي :
خم�سة ع�شر
ثالثون
100 2م × 200م
امل�ساحة املطلوبة × القيمة
ريـاال
ريـاال عمانيا
200 × 100
عمانيا
مالحظــــــــات

ملحـــق رقــــم ( ) 12
بتحديد ثمن مناذج العقود واال�ستمارات التي ت�صدرها وزارة الإ�سكان
م

الـــبـــــيـــــــــــان

1

النموذج الواحد من عقود البيع
�أو الرهن �أو املبادلة �أو الهبة
النموذج الواحد من عقد االنتفاع
النموذج الواحد من عقد الإيجـار
ا�ستمارة طلب الأرا�ضي
ا�ستمارة طلب االمتـداد
ا�ستمارة تق�سيم �أو تغيري ا�ستعمال الأرا�ضي
الزراعية
ا�ستمارة التقدم ملزاد بيع الأرا�ضي احلكومية
التجارية وال�سكنية التجارية وال�صناعية

2
3
4
5
6
7
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الثمن
بالريال العماين
( )1ريال عماين واحد
( ) 3ثالثة رياالت عمانية
(� )4أربعة رياالت عمانية
( )1ريال عماين واحد
( )1ريال عماين واحد
(� )4أربعة رياالت عمانية
( )1ريال عماين واحد

ملحـــق رقــــم ()13
بالإعفاء من قيم منح ومتليك الأرا�ضي احلكومية
ور�ســوم ت�سجيلهـــا وغريهــا مــن الر�ســوم املرتبطـــة بهــا
امل�ستفـيــــد

القيــم �أو الر�ســوم املعفـي منهـــا

املجالــ�س العامــة

قيمــة الأرا�ض ــي املخ�ص�صـة لهــا ور�ســوم ت�سجيلهــا وحتديده ــا
وا�ستخراج �سند ملكيتها .
كافــة الر�ســوم ذات ال�صلة بالأرا�ضــي املمنوح ــة لهــم  ،والتــي
تكــون م�ستحقة وفقــا لأحكام هــذه الالئحــة  ،وال ي�شمــل ذلك
عقود البيع �أو التنازل مبقابل �أو التخارج �أو الق�سمة �إذا ترتب
عليه ــا دف ــع مبال ــغ فـيم ــا ب ــني املتقا�سمـ ــني �أو عق ــود املبادل ـ ــة
�إذا ترتب عليها دفع مبالغ فـيما بني الطرفـني �أو عقود الرهن
�أو الت�أ�شي ــر بهوام�ش ال�سجالت متى تعلقت بعقود الرهن ،
وت�سجي ــل ق ــرارات جلــان �ش ـ�ؤون الأرا�ضــي اخلا�ص ــة بالتمليـ ــك
بالثمن والزيادات امل�ساحية واحليازات غري مكتملة املدة .

�أ�س ـ ـ ـ ـ ــر
ال�ضمان االجتماعي

غري العاملني
ب�أي جهة حكومية قيمة الأر�ض ال�سكنية املمنوحة لهم ور�سوم ت�سجيلها .
�أو فـي القطاع اخلا�ص
كل من ال يتجاوز
دخله ال�شهري
عن قيمة الأر�ض ال�سكنية املمنوحة لهم ور�سوم ت�سجيلها .
( )300ثالثمائة
ريال عماين
قيمة الأر�ض املمنوحة لهم ور�سوم ت�سجيلها .
املعاقـ ـ ـ ـ ــون
املتقاعدون الذين
يزيد دخلهم ال�شهري ( )%50م ــن قيم ــة الأر�ض ال�سكنيـ ــة املمنوح ــة لهـ ــم ور�سـ ـ ــوم
على ( )300ثالثمائة ت�سجيلها .
ريال عماين
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وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة
قــــرار وزاري
رقــــم 2013/1346
ب�إ�صــدار الالئحـــة التنظيميــــة
لإلقـاء اخلطـب واملحا�ضـرات والـدرو�س الدينيــة
ا�ستنــادا �إىل املر�ســوم ال�سلطان ــي رقــم  99/6بتحدي ــد اخت�صا�صــات وزارة الأوقــاف وال�شـ ـ�ؤون
الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2000/25بتنظيم �إلقاء اخلطب واملحا�ضرات والدرو�س الدينية
فـي امل�ساجد ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية لإلقاء اخلطب واملحا�ضرات والدرو�س الدينية املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2000/25امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1434 / 7 / 5 :هـ
املوافـــــق 2013 / 5 / 15 :م

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�ساملي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الأوق ـ ـ ـ ـ ــاف والـ�شـ ـ ـ ـ ـ�ؤون الـديـنـيـ ـ ـ ـ ــة

ن�شر هذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1014
ال�صادرة فـي 2013/5/26م

-59-

الالئحـــة التنظيميـــة
لإلقاء اخلطب واملحا�ضرات والـدرو�س الدينية
املــادة ()1
يق�صد فــي تطبي ــق �أحكــام هـذه الالئح ــة بالكلمــات التالي ــة املعنــى املبي ــن قريــن ك ــل منهــا
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
الـــوزارة  :وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية .
الــوزيــر  :وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية .
املتطـــوع  :خطيب اجلمعة والواعظ واملر�شد الذي يلقي اخلطب �أو املحا�ضرات �أو الدرو�س
الدينية دون �أن يتقا�ضى مقابال لهذا العمل من �أي جهة .
املكلــــف  :خطي ـ ـ ــب اجلمع ـ ــة والواع ـ ــظ واملر�ش ـ ــد ال ـ ــذي يلقـ ــي اخلطــب �أو املحا�ضــرات
�أو ال ــدرو�س الديني ــة مقاب ـ ــل �أج ــر معيـ ــن من الوزارة �أو الأف ــراد �أو امل�ؤ�س�س ــات
�أو ال�شرك ــات �أو اجلمعيات .
املــادة ()2
يحظر على الأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات واجلمعيات �أو غريها ال�سماح للعاملني بها �إلقاء
اخلطب �أو املحا�ضرات �أو الدرو�س الدينية فـي اجلوامع �أو امل�ساجد �أو خارجها � ،إال بعد
احل�صول على موافقة الوزارة على ذلك .
املــادة ()3
يحظر على املتطوع �أو املكلف �إلقاء اخلطب �أو املحا�ضرات �أو الدرو�س الدينية فـي اجلوامع
�أو امل�ساجد �أو خارجها � ،إال بعد احل�صول على ت�صريح بذلك من الوزارة .
املــادة ()4
ي�شرتط حل�صول املتطوع �أو املكلف على الت�صريح ما ي�أتي :
� - 1أن يقدم طلب الت�صريح كتابة للوزارة .
� - 2أال يقل عمره عن ثمانية ع�شر عاما .
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� - 3أن يكون حا�صال على �شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها على الأقل  ،وتكون
الأولوية للحا�صلني على م�ؤهل علمي �أعلى فـي التخ�ص�صات املتعلقة باجلوانب
الفقهية وال�شرعية  ،وللوزير اال�ستثناء من هذا ال�شرط وفقا ملا تقت�ضيه امل�صلحة
العامة .
� - 4أن يكون حافظا لثالثة �أجزاء من القر�آن الكرمي على الأقل .
� - 5أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
� - 6أن يكون ح�سن ال�صوت واملظهر .
� - 7أن يجتاز االختبار واملقابلة ال�شخ�صية بنجاح .
املــادة ()5
ت�صدر الوزارة �أيا من الت�صريحني التاليني للمتطوع �أو املكلف امل�ستوفـي لل�شروط املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )4من هذه الالئحة :
 - 1ت�صريح مقيد تقت�صر �صالحيته على منطقة معينة .
 - 2ت�صريح غري مقيد ت�شمل �صالحيته �أكرث من منطقة .
وحتدد الوزارة نوع الن�شاط فـي �أي من الت�صريحني �سواء كان ب�إلقاء اخلطب �أو املحا�ضرات
�أو الدرو�س الدينية .
املــادة ()6
مدة الت�صريح �سنتان  ،ويجوز جتديده ملدة مماثلة بناء على طلب �صاحب ال�ش�أن .
املــادة ()7
يجوز بقرار من الوزير ا�ستثناء من تتوافر لديهم الكفاءة العلمية �أو اخلربة فـي ال�ش�ؤون
الدينية من احل�صول على الت�صريح ب�إلقاء اخلطب واملحا�ضرات والدرو�س الدينية .
املــادة ()8
يجـب على املتطــوع �أو املكلــف �أن يحمــل معــه الت�صريح اخل ــا�ص به عنــد مبا�شــرة العمــل ،
و�أن يربزه ملن يطلبه من املخت�صني بالوزارة �أو اجلهات املعنية .
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املــادة ()9
ال يجــوز للمتطــوع �أو املكلــف �أن ينيب غيــره للقيام بعمله خ ــالل فرتة تغيب ــه عن العمــل
�إال بعد احل�صول على موافقة الوزارة على ذلك .
املــادة ()10
يجب على املتطوع واملكلف الآتي :
 - 1االلتزام بالقرارات والتعاميم التي ت�صدرها الوزارة .
 - 2االلتـزام بالنـ�ص احلرفــي خلطبــة اجلمعــة والعيدين املعدة من قبل الوزارة ،
وفـي حالـ ــة تع ــذر ذلك يجــب الرج ـ ــوع إ�لــى كتـ ــاب " ح�صـ ــاد اخلطـ ــب " �أو خطـ ــب
العيدين ال�سابقة املعتمدة من الوزارة .
 - 3االلتزام بقواعد ال�سلوك التي تتفق وكرامة العمل فـي الن�شاط الديني .
 - 4البعد عما قد يثري الفنت �أو امل�شاكل بني �أفراد املجتمع �أو التطرق �إىل املو�ضوعات
ذات ال�صبغة ال�سيا�سية التي مت�س م�ؤ�س�سات الدولة �أو الدول الأخرى �أو تتناول
امل�سائل ذات ال�صبغة اخلالفية بني املذاهب والطوائف الدينية املختلفة .
 - 5ف�صل مكربات ال�صوت الداخلية عن مكربات ال�صوت اخلارجية عند �إلقاء اخلطب
واملحا�ضرات والدرو�س الدينية .
 -6احرتام القوانني والأعراف والتقاليد العمانية ال�سائدة .
وت�ســري �أحكــام هــذه املــادة على موظفــي الــوزارة املنــوط بهم �إلقــاء اخلطــب واملحا�ض ــرات
والدرو�س الدينية .
املــادة ()11
للوزارة �سحب الت�صريح فـي حالة خمالفة املتطوع �أو املكلف �أيا من االلتزامات املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )10من هذه الالئحة .
املــادة ()12
للــوزارة �إحالــة كــل مــن يخالــف �أحك ــام هذه الالئحــة للجهــة الق�ضائيــة املخت�صــة التخ ــاذ
الإجراء القانوين الالزم .
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وزارة البيئـة وال�شـ�ؤون املناخيـة
قـــرار وزاري
رقم 2013/53
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة تنظيم ا�ست�صدار موافقات
م�شاريع� آلية التنمية النظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/119باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل بع�ض
االتفاقيات الدولية ،
و�إىل قانون حماية البيئة و مكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
و �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/107بالت�صديق على بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية
الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الئحة تنظيم ا�ست�صدار موافقات م�شاريع �آلية التنمية النظيفة حتت مظلة بروتوكول
كيوتو ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/30
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
و بناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جتــرى التعدي ــالت املرفقــة علــى الئح ــة تنظي ــم ا�ست�صــدار موافقــات م�شاريــع �آليــة التنمية
النظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،و يعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي  26 :من جمادى الأوىل 1434هـ
املوافــــــــق  7 :من ابريــــــــــــــــــــل 2013م
ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1008
ال�صادرة فـي 2013/4/13م
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حممد بن �سامل بن �سعيد التوبي
وزي ـ ــر البيئـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ ـ�ؤون املناخـي ـ ـ ــة

تعديالت على بع�ض �أحكام
الئحـة تنظيـم ا�ست�صـدار موافقـات
م�شاريع� آلية التنميةالنظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو
�أوال :ي�ستبدل بن�صي املادتني ( )9و ( )10من الئحة تنظيم ا�ست�صدار موافقات م�شاريع �آلية
التنمية النظيفة حتت مظلة بروتوكول كـيوتو الن�صان الآتيان :
املـــادة ( ) 9
يلتزم مالك �أو مطور امل�شروع بعد ت�سجيل م�شروعه لدى املجل�س التنفـيذي لآلية التنمية
النظيفـ ــة حتـ ــت مظلـ ــة بروتوكـ ــول كيوتـ ــو  ،مبواف ــاة املديرية املخت�صــة بالــوزارة بالتقاريــر
واملعلومات الالزمة فـي هذا ال�ش�أن  ،ومنها ن�سخة من �شهادة ت�سجيل امل�شروع لدى املجل�س
التنفـيذي امل�شار �إليه ون�سخ من �شهادات تخفـي�ض انبعاثات غازات الدفـيئة ( )CERللم�شروع
ب�شكل �سنوي طوال مدة �سريانه  ،وتقدمي الفواتري والوثائق وامل�ستندات املعتمدة الدالة
على �إجمايل �إيرادات بيع �شهادات تخفـي�ض انبعاثات غازات الدفـيئة ( )CERباليورو لكل
طن فـي ال�سوق العاملي للمديرية املخت�صة بالوزارة .
املـــادة ( ) 10
يح�صل ر�سم مايل �سنوي نظري �إ�صدار ر�سالة اعتماد لتنفـيذ امل�شروع يح�سب على �أ�سا�س
تنفـيذ م�شاريع �آلية التنمية النظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو فـي ال�سلطنة ح�سب
اجلدول الآتي :
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م

ن�سبة الر�سم املايل ال�سنوي على
�إجمايل �إيرادات بيع �شهادات
تخفـي�ض انبعاث غازات الدفـيئة
(  )CERباليورو

البيـــــان

�أ  -امل�شاريـ ــع الكبي ــرة الت ــي تق ــوم بتخفـي ــ�ض
1
املتو�سـ ـ ــط ال�سن ـ ــوي النبعاثاتهــا مبق ـ ــدار
( )150مائة وخم�سني �ألف طن �أو �أكرث .

% 17

ب  -امل�شاريع ال�صغيــرة التــي تق ــوم بتخفـيـ ــ�ض
املتو�ســط ال�سن ــوي النبعاثاته ــا مبق ـ ــدار
2
�أقل من ( )150مائة وخم�سني �ألف طن .

% 15

ج  -امل�شاريع ذات الأولويـ ــة املتعلقـ ــة بتطوي ــر
وا�ستخــدام م�ص ــادر الطاق ــة املتج ــددة ،
3
وحت�ســني كفـ ــاءة الطاقـ ــة  ،وا�سرتجــاع
و�إعادة وا�ستخدام غاز امليثان من مواقع
الطمر ال�صحي للنفايات .

%3

وفـي حالة عدم متكن مالك �أومطور امل�شروع من ت�سجيل م�شروعه لدى املجل�س التنفـيذي
لآلية التنمية النظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو يتقدم �إىل املديرية املخت�صة بالوزارة
بطلب �إلغ ــاء ر�سال ــة االعتم ــاد ال�ص ــادرة للم�شــروع مرفقــا ب ــه الوثائــق وامل�ستنـ ــدات الدال ــة
على ذلك  ،وتقوم املديرية املخت�صة بالوزارة بالتحقق من �صحة تلك املعلومات ثم �إلغاء
ر�سالة اعتماد امل�شروع دون �سداد �أي ر�سم مايل  ،مع �إخطار اجلهات املخت�صة .
ثانيا  :ت�ضاف �إىل الئحة تنظيم ا�ست�صدار موافقات م�شاري ــع �آلية التنمية النظيفة حتت
مظلة بروتوكول كيوتو امل�شار �إليها الن�صو�ص الآتية :
املـــادة ( ) 11
تتخذ املديرية املخت�صة بالوزارة الأ�س�س والإجراءات التالية لتح�صيل الر�سم املايل ال�سنوي
امل�شار �إليه فـي املادة ( )10من هذه الالئحة :
-65-

�أ  -تطلب املديرية املخت�صة بالوزارة من اجلهة احلكومية املالكة لهذه النوعية من
امل�شاريع تقدمي خطاب ح�سن نـية ( )Letter of Intentت�ؤكد فـيه التزامها ب�سداد
الر�سم املايل على امل�شروع ب�شكل �سنوي طوال مدة �سريانه  ،وذلك فـي ح�ساب
خا�ص مب�شاريع �آلية التنمية النظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو لدى الوزارة .
ب  -تطلب املديرية املخت�صة بالوزارة من ال�شركات احلكومية و�شركات القطاع اخلا�ص
املالكة لهذه النوعية من امل�شاريع تقدمي �ضمان بنكي �سنوي ()Bank Guarantee
قيمته خم�سة �آالف ريال عماين جلميع امل�شاريع  ،ويجدد �سنويا طوال مدة �سريان
امل�شروع  ،وتقدمي تعهد كتابي ب�سداد الر�سم املايل ال�سنوي على امل�شروع طوال
مدة �سريانه  ،وذلك فـي ح�ساب خا�ص مب�شاريع �آلية التنمية النظيفة حتت مظلة
بروتوكول كيوتو لدى الوزارة .
املـــادة ( ) 12
يلتزم مالك �أو مطور امل�شروع ببيع �شهادات تخفـي�ض انبعاث غازات الدفـيئة ( )CERب�أعلى
�سعر ممكن فـي ال�سوق العاملي وبتوريد الر�سم املايل وفقا للمادة (  ) 10من هذه الالئحة
فـي ح�ساب خا�ص بهذه النوعية من امل�شاريع لدى الوزارة خالل مدة ال تتجاوز ( )45خم�سة
و�أربعني يوما من تاريخ بيع تلك ال�شهادات .
املـــادة ( ) 13
فـي حالة خمالفة مالك �أو مطور امل�شروع لأحكام املواد ( )9و ( )10و ( )11و ( )12من هذه
الالئح ــة � ،أو تقدميـ ــه معلوم ــات خاطئ ــة �أو م�ضلل ــة �إلــى ال ــوزارة  ،تقــوم الوزارة بالتن�سيـق
مع اجلهات املخت�صة التخاذ الإجراءات الالزمة فـي هذا ال�ش�أن  ،مبا فـيها حت�صيل الفرق
فـي الر�سم املايل للم�شروع وفقا لل�سعر احلقيقي لبيع �شهادات تخفـي�ض انبعاث غازات
الدفـيئ ــة فـي ال�س ــوق العامل ــي  ،مع فــر�ض غرام ــة �إداريـ ــة ال تزي ــد على �ألفـي ريال عمانــي ،
وت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة .
املـــادة ( ) 14
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث امل�شار
�إليه �أو �أي قانون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة بغرامة مالية ال تزيد
على خم�سة �آالف ريال عماين .
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قــرار وزاري
رقـم 2013/107
ب�إ�صـدار الئحـة حمايـة طبقـة الأوزون
ا�ستن ـ ــادا �إل ــى املر�س ـ ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رق ـ ــم  98/73باملوافقـ ــة عل ــى ان�ضمـ ــام �سلطن ـ ــة عم ـ ــان
�إىل اتفاقية فيينا حلماية طبقة الأوزون  ،وبروتوكول مونرتيال ب�ش�أن املواد امل�ستنفـ ــذة
لطبقة الأوزون ،
و�إىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
و�إىل الئح ــة مراقب ــة و�إدارة املـ ــواد امل�ستنفـ ــدة لطبق ــة الأوزون ال�صـ ــادرة بالقـ ــرار ال ـ ــوزاري
رقم ، 2005/243
و�إىل موافقة وزارة املالية مبوجب كتابها رقم ت  .د 3728/1/8/بتاريخ 2013/4/6م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن حماية طبقة الأوزون ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2005/243امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  7 :من حمــــــــرم 1435هـ
املوافــــق  11 :من نوفمبــــــر 2013م

مـحمــد بن �سـالـم بن �سعيد التوبي
وزيـ ـ ـ ــر البيئ ـ ـ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املناخيـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقـم ()1035
ال�صادرة فـي 2013/11/24م
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الئحــة حمايــة طبقـــة الأوزون
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املن�صو�ص
عليه فـي قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�ضح قرين ك ــل منهـ ــا ما لــم يقت�ض �سيـ ــاق
الن�ص معن ــى �آخر :
الــــوزارة :
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
املــــديــــريــة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون املناخية .
اجلهة املخت�صة باملديرية :
ق�سم حماية طبقة الأوزون باملديرية .
جهة االخت�صا�ص :
�أي جهة لها عالقة بتطبيق �أحكام الئحة حماية طبقة الأوزون .
االتفاقيـــــــة :
اتفاقية فيينا ب�ش�أن حماية طبقة الأوزون التي اعتمدت بتاريخ  22مار�س 1985م .
الربوتوكــــول :
بروتوكول مونرتيال ب�ش�أن املواد امل�ستنفـ ــدة للأوزون الذي تــم الت�صدي ــق عليه فـي
مونرتيال بكن ـ ــدا فـي عـ ــام 1987م  ،وتعديالتـ ــه فـ ــي كـ ــل من لن ـ ـ ــدن فـي عـ ـ ـ ــام 1990م ،
وكوبنهاجـ ـ ــن فـي عام 1992م  ،ومونرتيال فـي عام 1997م  ،وبكني فـي عام 1999م .
الــــدول الأطــــراف :
الــدول التي م�ضــى ( )90ت�سع ــون يومــا على �إيداعها �صك الت�صديــق �أو القبــول �أو املوافقــة
�أو االن�ضمام لالتفاقية والربوتوكول .
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طـبقـة الأوزون :
طبق ــة من طبق ــات الغ ــالف اجل ــوي للأر�ض تقــع فـي طبق ــة ال�سرتاتو�سفيـ ــر  ،وحتت ـ ــوي
على كثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون  ،وتقوم بحماية الأر�ض من التعر�ض للجزء
ال�ضار من الأ�شعة فوق البنف�سجية القادمة من ال�شم�س .
املواد امل�ستنفــــدة لطبقة الأوزون :
املواد التي تتميز بثباتها الكيميائي فـي طبقة الغالف اجلوي القريبة من �سطح الأر�ض ،
وحتتوي على ذرة �أو �أكرث من الكلور �أو الربوم �أو كليهما معا  ،وتبد�أ فـي تفاعالت مت�سل�سلة
فـي طبقة ال�سرتاتو�سفري اجلوية  ،وت�ؤدي �إىل ا�ستنفاد الأوزون  ،وت�شمل :
 - 1املواد اخلا�ضعة للرقابة  :املواد املدرجة فـي املالحق ( أ�  ،ب  ،ج  ،هـ ) من املرفق
رق ـ ــم ( )1من هذه الالئحة � ،سواء كانت قائمة بذاتها
�أو موجودة فـي املخلوط ب�أي ن�سبة .
 - 2امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد امل�ستع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة  :املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون التي جتمع من الآالت
واملع ــدات و�أوعيـ ــة االحتـ ــواء خ ــالل ال�صيانـ ــة �أو قبـ ــل
التخل�ص منها .
 - 3امل ــواد املع ـ ــاد تدويـرهـ ـ ـ ــا  :امل ــواد امل�ستنفـ ــدة لطبقــة الأوزون امل�ستعــادة مــن وح ــدة
معينة بغر�ض �إعادة ا�ستخدامها بعد تنقيتها عن طريق
الرت�شيح والتجفيف .
 - 4املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد املدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة  :امل ــواد امل�ستنفـ ــدة لطبقــة الأوزون املدمــرة مــن خ ــالل
تكنولوجيا تدمري معتمدة وفقا لأحكام الربوتوكول .
 - 5امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد امل�ستخـل�ص ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :امل ــواد امل�ستنفـ ــدة لطبقــة الأوزون التــي متــت معاجلتهــا
�إلــى م�ست ــوى ع ــال من اجلــودة عن طري ــق الرت�شي ــح
والتجفيف والتقطري �أو املعاجلة الكيميائية .
 - 6املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد املخلوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :مركب كيميائي يحتوي على �أكرث من مادة م�ستنفدة
لطبقة الأوزون .
البدائــــــل :
املواد غري امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون .
-69-

الأجـهــزة واملعـدات واملنتجات :
الأجهزة واملعدات واملنتجات التي حتتوي �أو تعتمد فـي ت�شغيلها على املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة
الأوزون املدرجة فـي امللحق (د) من املرفق رقم ( )1من هذه الالئحة .
االحتياجات الأ�سا�سية :
اال�ستخدام ــات التي يواف ــق عليها م�ؤمتر الــدول الأطــراف للمــواد امل�ستنفـ ــدة للأوزون ،
والت ــي تكـ ــون فيه ــا هــذه املواد �ضروريــة لل�صحة �أو ال�سالمـة �أو لقيــام املجتمـع بوظائفـه ،
ولي�س لها بدائل مقبولة .
ترخي�ص ال�ش�ؤون املناخية :
املوافقة التي ت�صدرها املديرية  ،وتت�ضمن ال�سماح للمالك با�ستكمال �إجراءات ت�شغيل
امل�صــدر �أو منطق ــة العمــل وفـ ــق اال�شرتاط ــات املح ــددة وال�ضوابــط امل�سمــوح بهــا للتحكــم
فـي انبعاث الغازات الدفيئة ولتقليل الآثار ال�ضارة لتغري املناخ .
ترخيــ�ص حماية طبقة الأوزون :
املوافقة التي ت�صدرها اجلهة املخت�صة  ،وتت�ضمن �شروطا ت�سمح للمالك با�سترياد �أو ت�صدير
�أو �إعادة ت�صدير املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون �أو البدائل �أو الأجهزة واملعدات واملنتجات
املحتوية عليهما  ،وي�شمل ترخي�ص حماية طبقة الأوزون الأنواع الآتية :
 - 1ترخي�ص ا�سترياد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون .
 - 2ترخي�ص ا�سترياد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير البدائل .
 - 3ترخي�ص ا�سترياد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير الأجهزة واملعدات واملنتجات املحتوية
على املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون و� /أو البدائل .
املــادة ( ) 2
يجب على كافة املن�ش�آت القائمة التي يعتمد �إنتاجها على ا�ستخدام املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة
الأوزون �أو املنتجات املحتوية عليها  ،احل�صول على ترخي�ص ال�ش�ؤون املناخية  ،ويحظر
الرتخي ــ�ص بقي ــام �أي من�ش�آت جديدة �أو تو�سعة من�ش�آت قائمة تعتم ــد على ا�ستخــدام املواد
�أو املنتجات املذكورة .
-70-

املــادة ( ) 3
يحظر ا�ستيـراد �أو ت�صدي ــر �أو �إعادة ت�صدي ــر املواد امل�ستنفـ ــدة لطبق ــة الأوزون والبدائ ــل ،
�إال بعد الت�سجيل لدى اجلهة املخت�صة  ،واحل�صول على ترخي�ص حماية طبقة الأوزون .
املــادة ( ) 4
يقدم طلب ت�سجيل املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون والبدائل � ،إىل اجلهة املخت�صة على
النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به ن�سخة من امل�ستندات الآتية :
�أ  -رخ�صة �سارية املفعول من جهة االخت�صا�ص ملزاولة �أن�شطة ا�سترياد وت�صدير
و�إعادة ت�صدير تلك املواد .
ب � -شهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول .
ج � -شهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�صناعة عمان �سارية املفعول .
د �	-أ�سماء املخولني بالتوقيع  ،مع مناذج التوقيع .
هـ �	-أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تطلبها اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 5
يقدم طلب ترخيــ�ص حمايــة طبقة الأوزون  ،إ�لــى اجلهة املخت�صــة على النموذج املعــد لهــذا
الغر�ض  ،مرفقا به ن�سخة من امل�ستندات الآتية :
أ�  -فاتورة ال�شراء الأ�صلية .
ب �	-أ�صل بطاقة ال�سالمة الكيميائية احلديثة .
ج � -شهادة بلد املن� أش� م�صادقا عليها .
د  -ترخي�ص من الدولة امل�صدرة .
هـ  -كتيب املوا�صفات (الكتالوج) للأجهزة واملعدات واملنتجات .
و �	-أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تطلبها اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 6
ت�صدر اجلهة املخت�صة ترخي ــ�ص حماية طبقة الأوزون وفقا لل�سيا�سات والأهداف الواردة
فـي اال�سرتاتيجي ــة الوطنيــة للتخلــ�ص التدريجــي من املــواد امل�ستنفـ ــدة لطبق ــة الأوزون ،
ومبا يحقق متطلبات التزام ال�سلطنة بالربوتوكول .
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املــادة ( ) 7
يحظر ا�سترياد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون من و�إىل الدول
غري الأطراف فـي الربوتوكول .
املــادة ( ) 8
يحظر ا�سترياد الأجهزة واملعدات امل�ستعملة  ،التي ت�ستخدم فيها املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة
الأوزون � ،إال لأغرا�ض اال�ستخدام ال�شخ�صي .
املــادة ( ) 9
حت�صل اجلهة املخت�صة ر�سوم تراخي�ص حماية طبقة الأوزون �أو املوافقة على نقل ح�ص�ص
ا�سترياد املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون  ،وفقا للمرفق رقم ( )2من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 10
تكون مدة �صالحية تراخي�ص حماية طبقة الأوزون على النحو الآتي :

�أ  -ترخيــ�ص ا�ستيــراد �أو ت�صديــر �أو �إعــادة ت�صديـر املــواد امل�ستنفــدة لطبقـة
الأوزون :

�صالح ملرة واحدة فقط  ،وتنتهي �صالحيته فـي  31من دي�سمرب من �سنة الإ�صدار .

ب  -ترخي�ص ا�سترياد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير البدائل :

�صالح ملرة واحدة فقط  ،وتنتهي �صالحيته فـي  31من دي�سمرب من �سنة الإ�صدار .

ج  -ترخي�ص ا�سترياد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير الأجهزة واملعدات واملنتجات
املحتوية على املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون �أو البدائل :

�صالح ملدة �سنة واحدة من تاريخ الإ�صدار � ،أو حتى نفاد العدد �أو الكمية املرخ�ص
بها .
املــادة ( ) 11
تتولــى اجلهــة املخت�صــة اتخـاذ الإجراءات الالزمــة حلمايــة طبقـة الأوزون وفقــا للو�سائ ــل
والإمكانيات املتاحة  ،وذلك على النحو الآتي :
أ�  -اتخاذ التدابري الت�شريعية والإدارية املنا�سبة .
ب  -تن�سيــق ال�سيا�س ــات ملراقب ــة �أو حتديــد �أو خفــ�ض �أو منــع الأن�شطــة الب�شريــة امل�ؤثــرة
على طبقة الأوزون .
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ج  -التعاون من �أجل و�ضع تدابري و�إجراءات ومعايري متفق عليها لتنفيذ متطلبات
االتفاقية والربوتوكول .
د  -التعاون ب�ش�أن تقييم �آثار الأن�شطة الب�شرية على طبقة الأوزون .
هـ  -مراجعة وتقييم طلبات احل�صول على تراخي�ص حماية طبقة الأوزون  ،والت�أكد
من ا�ستيفائها للبيانات وامل�ستندات املطلوبة .
و �	-إ�صدار تراخي�ص حماية طبقة الأوزون .
ز  -القيام بالزيارات امليدانية ملعاينة مواقع تخزين وا�ستخدام املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة
الأوزون .
ح  -جمع وحفـظ البيانـات واملعلومـات املتعلقــة با�سترياد وت�صدير و�إعادة الت�صدير
وا�ستخدام املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون والبدائل  ،فـي قاعدة بيانات خا�صة بها .
ط  -التعـ ــاون مع املنظمـ ــات والهيئ ــات الدولي ــة املخت�صــة ألغ ــرا�ض تنفي ــذ االتفاقي ـ ــة
والربوتوكول .
املــادة ( ) 12
يجـب التخلــ�ص من املــواد امل�ستنفـ ــدة لطبقــة الأوزون وفقــا جلــدول التخلــ�ص التدريجــي
الوارد فـي املرفق رقم ( )3من هذه الالئحة و� /أو االلتزامات املعتمدة فـي اال�سرتاتيجية
الوطنية للتخل�ص من املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون .
املــادة ( ) 13
تقوم اجلهة املخت�صة ب�إعداد جداول بالكميات واحل�ص�ص امل�سموح للمالك با�ستريادها
م ــن املواد امل�ستنفـ ــدة لطبق ــة الأوزون  ،مبا يتوافــق مع االلتزامــات وف ــق الربوتوك ــول
واال�سرتاتيجية الوطنية للتخل�ص التدريجي من املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون  ،على
�أن يتم �إخطار امل�ستوردين بح�ص�صهم للعام التايل قبل نهاية كل عام .
املــادة ( ) 14
يج ــوز نقـ ــل الكميــات واحل�ص�ص املرخ�ص بهــا ال�ستيــراد امل ــواد امل�ستنفـ ــدة لطبق ــة الأوزون
من م�ستورد لآخر  ،وذلك بعد تقدمي طلب كتابي من املالكني مو�ضحا به الأ�سباب واملربرات
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الداعي ــة لذلك  ،وتق ــوم اجلهــة املخت�صــة بدرا�ســة وتقييم الطلب  ،ثم �إبداء ر�أيها حوله ،
وفـي حال املوافقة على الطلب يتم خ�صم الكمية املنقولة من ح�صة امل�ستورد الأ�صلي .
املــادة ( ) 15
يجب على �شركات نقل املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون قبل عبور منافذ ال�سلطنة تقدمي
طلب �إىل اجلهة املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به ن�سخة من امل�ستندات
الآتية :
�أ � -شهادة بلد املن�ش�أ .
ب  -ت�صريح الت�صدير من الدولة امل�صدرة .
ج  -ت�صريح اال�سترياد من الدولة امل�ستوردة .
د �	-أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تطلبها اجلهة املخت�صة .
املــادة ( )16
يجب اتخاذ �إجراءات التخلي�ص اجلمركي فـي املنفذ اجلمركي املبني فـي ترخي�ص حماية
طبقة الأوزون .
املــادة ( ) 17
وحدة القيا�س امل�ستخدمة فـي طلبات تراخي�ص حماية طبقة الأوزون �أو تقارير الإبالغ
عن الكميات امل�ستوردة �أو امل�صدرة �أو املعاد ت�صديرها من املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون
والبدائل  ،هي الكيلو جرام .
املــادة ( ) 18
يجب على املالك تقدمي تقرير �سنوي للجهة املخت�صة  ،ب�أ�سماء املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة
الأوزون والبدائ ــل  ،ونوعه ـ ــا  ،وكمياته ــا  ،وتواريـ ــخ ا�ستريادهـ ـ ــا �أو ت�صديــرهـ ــا �أو إ�ع ـ ــادة
ت�صديرها  ،وامل�ستخدمني النهائيني لها .
املــادة ( ) 19
يجـ ــب على من�ش ـ ـ�آت مزاول ـ ــة �أعمـ ــال �صيان ــة و�إ�ص ــالح وخدمـة �أجهــزة التربيــد املحتويــة
على املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون  ،تطبيق �أف�ضل املمار�سات  ،مبا فـي ذلك توفري �أجهزة
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ا�ستعادة و�إعادة ا�ستخدام الغازات والتحكم فـي انبعاثات املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون
وفقا ملعايري ممار�سة املهنة املعتمدة من قبل جهة االخت�صا�ص .
املــادة ( ) 20
حت ــدد جهــة االخت�صـا�ص املوا�صف ــات القيا�سيــة املتعلقــة بجميــع امل ــواد والأجهــزة واملع ــدات
واملنتجات امل�ستوردة �أو امل�صدرة �أو املعاد ت�صديرها �أو امل�صنعة  ،مبا يتفق مع �أحكام هذه
الالئحة .
املــادة ( ) 21
يلتــزم م�ستــوردو ا�سطوانــات وحاويــات املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقــة الأوزون والبدائــل  ،بو�ض ــع
بطاق ــات بيان ــات وا�ضحة ودقيق ــة  ،عن ن ــوع تلك امل ــواد  ،وكمياتهــا  ،وحالتها  ،وا�سم بلـد
املن� أش�  ،على �أن تكون كل �شحنة م�ستوردة م�شفوعة بجميع الوثائق وامل�ستندات امل�ؤكدة لتلك
البيانات .
كما يجب �أن تو�ضع بطاقات ومل�صقات وا�ضحة على جميع �أجهزة التربيد والتكيي ــف ،
وعب ــوات الإيرو�س ــول  ،واملنتجـات الأخرى التي يتم ا�ستريادهــا  ،تو�ضح خلوهــا من املواد
امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون .
املــادة ( ) 22
تتوىل كل من اجلهة املخت�صة والإدارة العامة للجمارك ب�شرطة عمان ال�سلطانية  ،ت�سجيل
كميـات اال�ستهــالك من امل ــواد امل�ستنفـ ــدة لطبق ــة الأوزون والبدائــل  ،ومراجعــة وفح ــ�ص
البيانات اخلا�صة بالإفراج عن هذه ال�شحنات ب�صفة دورية وبحد �أق�صى كل �سنة .
املــادة ( ) 23
يخ�ضع الفنيون املخت�صون بت�صليح و�صيانة �أجهزة الثالجات واملكيفات ومعدات الوقاية
من احلريق � ،أو القائمني ب�أعمال ا�سرتجاع املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون  ،و�إعادة
ا�ستخدامها  ،الختبار فني  ،جتريه جهة االخت�صا�ص قبل مزاولتهم املهنة .
-75-

املــادة ( ) 24
يحظــر تدميــر �أو التخل ــ�ص مـن املــواد امل�ستنفـ ــدة لطبقــة الأوزون �أو الأجه ــزة واملع ــدات
واملنتجات املحتوية عليها � ،إال بعد احل�صول على موافقة م�سبقة من اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 25
يلتــزم امل�ست ــورد ب�إع ــادة ال�شحن ــة امل�ستوردة من املـ ــواد امل�ستنفـ ــدة لطبقــة الأوزون والبدائ ــل
�أو الكميـ ــة الزائــدة منها عن الكميــة املرخــ�ص بها  ،بح�ســب الأحــوال � ،إىل الدولــة امل�صـدرة
على نفقته اخلا�صة  ،وذلك فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
أ�  -اال�سترياد دون ترخي�ص .
ب  -عدم مطابقة ال�شحنة امل�ستوردة لبيانات الرتخي�ص .
املــادة ( ) 26
يحظر على املتعاملني مع املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون ما ي�أتي :
أ�  -تقدمي معلومات كاذبة �أو م�ضللة �إىل الوزارة .
ب  -تهريب �أو امل�ساعدة على تهريب املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون �أو الأجهزة
واملعدات واملنتجات ال�ضارة بطبقة الأوزون .
ج  -الغ�ش التجاري كا�ستبدال نوعية الغازات امل�ستخدمة فـي �أجهزة التربيد والتكييف
بغــازات أ�خـرى غري تلك املخ�ص�صـة لها من قبل ال�شركة امل�صنعـة �أو ا�سترياد مواد
�أو �أجهزة �أو منتجات غري مطابقة للموا�صفات املرفقة بطلب الرتخي�ص .
املــادة ( ) 27
يجب على جهات االخت�صا�ص التن�سيق مع الوزارة ب�ش�أن تطبيق �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 28
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم � 2001/114أو �أي قانون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام هذه
الالئحة بغرامة �إدارية ال تزيد على ( ) 5000خم�سة �آالف ريال عماين .
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مرفـــــق رقــــم ()1
مالحـــــــق بروتوكــــــــول مونتريـــــــال
للمواد الخا�ضعة للرقابة والمعـدات ال�ضـــارة بطبقــة الأوزون
الملحق ( أ� )  :المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون .
املجموعة

املادة الكيميائية

قدرة ا�ستنفاد الأوزون*

املجموعة الأوىل
CFCl3

()CFC-11

CF2Cl2

()CFC-12

C2F3Cl3

()CFC-113

C2F4Cl2

()CFC-114

C2F5Cl

()CFC-115

1.0
1.0
0.8
1.0
0.6

املجموعة الثانية
CF2BrCl

()halon-1211

CF3Br

()halon-1301

C2F4Br2

()halon-2402

3.0
10.0
6.0

* داالت قدرات ا�ستنفاد الأوزون هي تقديرات م�ستندة �إىل املعلومات العلمية املتاحة ،
و�سوف يتم ا�ستعرا�ض هذه القدرات وتنقيحها ب�شكل منتظم .
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تابع  :مرفـــــق رقــــم ()1
الملحق ( ب )  :المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون .
املجموعــــة

املادة الكيميائية

قدرات ا�ستنفاد الأوزون

املجموعة الأوىل
CF3Cl

()CFC-13

C2FCl5

()CFC-111

C2F2Cl4

()CFC-112

C3FCl7

()CFC-211

C3F2Cl6

()CFC-212

C3F3Cl5

()CFC-213

C3F4Cl4

()CFC-214

C3F5Cl3

()CFC-215

C3F6Cl2

()CFC-216

C3F7Cl

()CFC-217

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

املجموعة الثانية
CCl4

مركبات الكربون
رباعية الكلور

1.1

املجموعة الثالثة
C2H3Cl3

ثالثي كلور الإيثان *
(ميثيل كلوروفورم )

* ال ت�شري هذه الرتكيبة �إىل ثالثي كلور الإيثان . 1,1,2
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0.1

)1(  مرفـــــق رقــــم: تابع
.  المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون: ) الملحق ( ج
عدد
*الأي�سومرات ا�ستنفاد الأوزون
القدرة على

0.04
0.055
0.02
0.01-0.04
0.02-0.08
0.02-0.06
0.02
0.02-0.04
0.022
0.007-0.05
0.008-0.05
0.02-0.06
0.005-0.07
0.11
0.008-0.07
0.065
0.003-0.005
0.015-0.07
0.01-0.09
0.01-0.08
0.01-0.09
0.02-0.07
0.025
0.033

1
1
1
2
3
3
2
3
4
3
3
3
2
5
9
12
12
9
-

املـــــــــادة

املجموعــــة
املجموعة الأوىل

**)HCFC-21(
**)HCFC-22(
)HCFC-31(
)HCFC-121(
)HCFC-122(
)HCFC-123(
**)HCFC-123(
)HCFC-124(
**)HCFC-124(
)HCFC-131(
)HCFC-132(
)HCFC-133(
)HCFC-141(
**)HCFC-141b(
)HCFC-142(
**)HCFC-142b(
)HCFC-151(
)HCFC-221(
)HCFC-222(
)HCFC-223(
)HCFC-224(
)HCFC-225(
**)HCFC-225ca(
**)HCFC-225cb(
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CHFCl2
CHF2Cl
CH2FCl
C2HFCl4
C2HF2Cl3
C2HF3Cl2
CHCl2CF3
C2HF4Cl
CHFCICF3
C2H2FCl3
C2H2F2Cl2
C2H2F3Cl
C2H3FCl2
CH3CFCl2
C2H3F2Cl
CH3CF2Cl
C2H4FCl
C3HFCl6
C3HF2Cl5
C3HF3Cl4
C3HF4Cl3
C3HF5Cl2
CF3CF2CHCl2
CF2ClCF2CHClF

)1(  مرفـــــق رقــــم: تابع
.  المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون: )  الملحق ( ج: تابع
عدد
*الأي�سومرات ا�ستنفاد الأوزون
القدرة على

0.02-0.10
0.05-0.09
0.008-0.10
0.007-0.23
0.01-0.28
0.03-0.52
0.004-0.09
0.005-0.13
0.007-0.12
0.009-0.14
0.001-0.01
0.005-0.04
0.003-0.03
0.002-0.02
0.002-0.02
0.001-0.03
1.00
0.74
0.73
0.3-0.8
0.5-1.8
0.4-1.6

5
9
16
18
16
9
12
18
18
12
12
16
12
9
9
5
1
1
1
2
3
3

املــــــــــادة

املجموعــــة
املجموعة الأوىل

)HCFC-262(

C3HF6Cl
C3H2FCl5
C3H2F2Cl4
C3H2F3Cl3
C3H2F4Cl2
C3H2F5Cl
C3H3FCl4
C3H3F2Cl3
C3H3F3Cl2
C3H3F4Cl
C3H4FCl3
C3H4F2Cl2
C3H4F3Cl
C3H5FCl2
C3H5F2Cl

)HCFC-271(

C3H6FCl

)HCFC-226(
)HCFC-231(
)HCFC-232(
)HCFC-233(
)HCFC-234(
)HCFC-235(
)HCFC-241(
)HCFC-242(
)HCFC-243(
)HCFC-244(
)HCFC-251(
)HCFC-252(
)HCFC-253(
)HCFC-261(

املجموعة الثانية
)HBFC-22B1(

CHFBr2
CHF2Br
CH2FBr
C2HFBr4
C2HF2Br3
C2HF3Br2
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تابع  :مرفـــــق رقــــم ()1
تابع  :الملحق ( ج )  :المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون .
املجموعــــة

املــــــــــادة

عدد
الأي�سومرات ا�ستنفاد الأوزون*
القدرة على

املجموعة الثانية
2
3
4
3
3
3
2
5
9
12
12
9
5
9
16
18
16
8
12
18
18
12

C2HF4Br
C2H2FBr3
C2H2F2Br2
C2H2F3Br
C2H3FBr2
C2H3F2Br
C2H4FBr
C3HFBr6
C3HF2Br5
C3HF3Br4
C3HF4Br3
C3HF5Br2
C3HF6Br
C3H2FBr5
C3H2F2Br4
C3H2F3Br3
C3H2F4Br2
C3H2F5Br
C3H3FBr4
C3H3F2Br3
C3H3F3Br2
C3H3F4Br
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0.7-1.2
0.1-1.1
0.2-1.5
0.7-1.6
0.1-1.7
0.2-1.1
0.07-0.1
0.3-1.5
0.2-1.9
0.3-1.8
0.5-2.2
0.9-2.0
0.7-3.3
0.1-1.9
0.2-2.1
0.2-5.6
0.3-7.5
0.9-1.4
0.08-1.9
0.1-3.1
0.1-2.5
0.3-4.4

تابع  :مرفـــــق رقــــم ()1
تابع  :الملحق ( ج )  :المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون .
املجموعــــة

املـــــــــــادة

عدد
الأي�سومرات ا�ستنفاد الأوزون*
القدرة على

املجموعة الثانية
12
16
12
9
9
5

C3H4FBr3
C3H4F2Br2
C3H4F3Br
C3H5FBr2
C3H5F2Br
C3H6FBr

0.03-0.3
0.1-1.0
0.07-0.8
0.04-0.4
0.07-0.8
0.02-0.7

املجموعة الثالثة
CH2BrCl

بروموكلورو امليثان

1

0.12

* عند الإ�ش ــارة �إىل مدى ق ــدرات ا�ستنف ــاد الأوزون ت�ستخـدم �أعلى قيمة فـي ذلك املدى
لتحقيق �أغرا�ض هذا الربوتوكول  ،ترد قدرات ا�ستنفاد الأوزون كقيمة واحدة حيث
مت حتديدها بناء على احل�سابات القائمة على قيا�سات املختربات � .أما القدرات الواردة
باعتبارها مدى فهي قائمة على تقديرات  ،ومن ثم فهي تتميز بعدم تيقن �أكرب  ،ويتعلق
املدى مبجموعة �أي�سومورية  .والقيمة العليا هي تقدير القدرة على ا�ستنفاد الأوزون
للأي�سومور ذي القدرة املنخف�ضة على ا�ستنفاد الأوزون .
** حت ــدد �أكرث املواد ال�صاحلــة جتاريــا على �أن ت ــدرج مقابلها قيــم القــدرة على ا�ستنفــاد
الأوزون ال�ستخدامها لأغرا�ض هذا الربوتوكول .
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الملحق ( د )* :قائمـة بالمنتجــات* * المحتوية على مــواد خا�ضعة للرقابة
محددة في الملحق ( أ� ) من هذا المرفق .
الرقم ال�شفري للجمارك

املنتجـــات
-1

وح ـ ــدات تكييـ ــف ه ـ ــواء ال�سيـ ـ ــارات وال�شاحن ـ ــات
(�سواء كانت هذه الوحدات مدجمة فـي ت�صميم
املركبات �أم ال)
معــدات التربي ــد وتكيي ــف الهــواء�/ضــخ التدفئــة
املنزلية والتجارية ***
مثل :
الثالجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات .
املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات .
مزيالت الرطوبة .
مبـ ـ ـ ــردات امليـ ـ ـ ـ ــاه .
	�آالت �صن ـ ــع الثلــج .
وحدات تكييف الهواء و�ضخ التدفئة .
منتجات الأيرو�سول  ،فيما عدا العبوات الطبية .

-4

معدات �إطفاء احلرائق املتنقلة .

-5

�ألواح ورقائق العزل و�أغطية الأنابيب .

-6

املركبات �سابقة على البلمرة .

-2

-3

* اعتمد االجتماع الثالث للأطراف هذا امللحق فـي نريوبي فـي  21حزيران /يونيو 1991م ح�سبما
تقت�ضي الفقرة ( )3من املادة ( )4من الربوتوكول .
** وال ي�سري عليها �إذا كانت منقولة فـي �شحنات من الأمتعة ال�شخ�صية �أو العائلية �أو فـي احلاالت
غري التجارية املماثلة التي تعفى عادة من املعامالت اجلمركية .
*** عندما حتتوي على مواد خا�ضعة للرقابة مدرجة فـي امللحق ( �أ ) ت�ستخدم كمربد و�/أو فـي املادة
العازلة لهذا املنتج .

امللحق ( هـ )  :املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون .
املجموعــــة

املادة

القدرة على ا�ستنفاد الأوزون

املجموعة الأوىل
CH3Br

بروميد امليثيل
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0.6

المرفق رقم ()2
ر�سوم تراخي�ص حماية طبقة الأوزون
أ�  -ر�س ــوم تراخي ــ�ص حماي ــة طبق ــة الأوزون ب�ش�أن ا�ستيـ ــراد �أو ت�صدي ــر �أو �إع ــادة ت�صدي ــر
المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون �أو منتجات الرغاوي م�سبقة الخلط المحتوية عليها :
الكمية امل�ستوردة بالكيلوجرام

الر�سم بالريال العماين

من (� )1إىل ()1000

50

�أكرب من (� )1000إىل ()5000
�أكرب من (� )5000إىل ()15000
�أكـرب من ()15000

100
200
300

ب  -ر�سـ ــوم تراخيـ ـ ــ�ص حمايـ ـ ــة طبقـ ـ ــة الأوزون ب�ش ـ ـ ـ�أن ا�ستي ـ ــراد �أو ت�صدي ـ ـ ــر �أو إ�عـ ـ ـ ـ ـ ــادة
ت�صديـ ــر البدائل :
الكمية امل�ستوردة بالكيلوجرام

الر�سم بالريال العماين

من (� )1إىل ()5000
�أكرث من ()5000

25
50

ج  -ر�سوم تراخي�ص حماية طبقة الأوزون ب�ش�أن ا�ستيراد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير �أجهزة
التبريد و�ضواغط الهواء الخا�صة بها :
عدد �أجهزة التربيد و�ضواغط الهواء اخلا�صة بها

الر�سم بالريال العماين

ال يزيد على ( )20جهازا منزليا لال�ستخدام ال�شخ�صي فقط

دون ر�سوم

من (� )1إىل ()5000
�أكرث من (� )5000إىل ( ) 10000
�أكرث من ( ) 10000

20
30
50

د -ر�سوم الموافقة على نقل ح�ص�ص اال�ستيراد للمواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون :
( )50خم�سون رياال عمانيا  ،تح�صل من الطرف المنقولة �إليه الح�صة .
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المرفق رقم ()3
جدول التخل�ص التدريجي من المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون
بموجب البروتوكول (دول املادة )5
برنامج التخفي�ض
املــــــــادة
امللحق
مركبات الكلوروفلوروكربونات
(املجموعة : ) 1
CFC 11.2 CFC 12.2 CFC 113.2
CFC 114.2 CFC 115
1

1

امللحق �أ

1

1

الهالونات
(املجموعـة : )2
هالون 1211
هالون 1301
هالون 2402
مركبات الكلوروفلوروكربونات
(املجموعة : )1
CFC 13.2 CFC 111.2 CFC 112.2
CFC 211.2 CFC 212.2CFC 213.2
CFC 214.2 CFC 215.2CFC 216. CFC 217
امللحق ب رابع كلوريد الكربون
(املجموعة : )2
ثالثي كلور الإيثان 1.1.1-
(كلوروفورم امليثيل )
(املجموعة : )3
1

1

1

1

1

2

1

1

1

�أ 2003/1/1 : % 20 -م
ب 2007/1/1 : % 85 -م
ج 2010/1/1 : %100 -م

1

مركبات الهيدروكلوروفلوروكربونات
(املجموعة : )1

امللحق ج
مركبات الهيدروبروموفلوروكربونات
(املجموعة : )2
برموكلوروميثان
(املجموعة : )3

امللحق هـ

�أ  -التجميد  1 :من يوليو 1999م
(ال يتعدى متو�سط فرتة الأ�سا�س
من )1997 -1995
ب 2005/1/1 : %50 -م
ج 2007/1/1 : % 85 -م
د 2010/1/1 : %100 -م
أ�  -التجميد 2002/1/ 1 :م
(ال يتعدى متو�سط فرتة الأ�سا�س
من )1997 -1995
ب 2005/1/1 : % 50 -م
ج 2010/1/1 : %100 -م

�أ 2005/1/1 : %85 -م
ب 2010/1/1 : %100 -م
�أ  -التجميد  1 :من يناير 2003م
ب 2005/1/1 : %30 -م
ج 2010/1/1 : %70 -م
د 2015/1/1 :%100 -م
أ�  -التجميد  1 :من يناير 2013م
(ال يتعدى متو�سط فرتة الأ�سا�س
من ) 2010 - 2009
ب 2015/1/1 : % 10 -م
ج 2020/1/1 : % 35 -م
د 2025/1/1 : % 67.5 -م
هـ 2030/1/1 : %100 -م
1996/1/1 : %100م
 1 : %100يناير 2002م
أ�  -التجميد 2002/1/1 :م
ب 2005/1/1 : %20 -م
ج 2015/1/1 : %100 -م

بروميد امليثيل
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وزارة التجارة وال�صناعة
قــرار وزاري
رقـم 2013/12
باعتماد موا�صفات قيا�سية دولية
كموا�صفــات قيا�سيــة عمانيــة ملزمـــة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  78/1باخت�صا�صات املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س
بوزارة التجارة وال�صناعة ,
و�إلـى املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2005/102بتحديـد اخت�صا�صـات وزارة التجـارة وال�صناعــة
واعتماد هيكلها التنظيمي ,
و�إىل القرار الوزاري رقم  86/30باعتبار املوا�صفة القيا�سية رقم م .ق .عم �" 85/83سخانات
املياه الكهربائية املنزلية من النوع التخزيني "موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2005/41بالعمل مبوا�صفات قيا�سية دولية �أو �أجنبية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعتمد املوا�صفات القيا�سية الدولية التالية موا�صفات قيا�سية عمانية ملزمة :
 - 1م ق عم ( �آي �إي �سي ) رقم  IEC60095 - 1/2006اخلا�صة ببطاريات الر�صا�ص
احلم�ضية لبدء احلركة  -اجلزء رقم  : 1متطلبات عامة وطرق اختبار .
 - 2م ق عم ( �آي �إي �سي )  -رقم  IEC60335 - 2 - 21/2009اخلا�صة مبتطلبات
ال�سالمـ ــة للأجه ـ ــزة الكهربائي ــة املنزلي ــة امل�ستخدمـ ــة ف ــي الأغ ـ ــرا�ض املنزلي ــة
ومـا ي�شابهها  -اجلزء رقم  : 21-2متطلبات خا�صة ب�سخانات املياه من النوع التخزيني .
 - 3م ق عم ( �أيزو ) رقم  ISO 20345 : 2011اخلا�صة مبعدات احلماية ال�شخ�صية -
�أحذية ال�سالمة .
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املــادة الثانيــــة
يجب �أن ترفق بكل �شحنة م�ستوردة من املنتجات الواردة فـي املادة الأوىل من هذا القرار
�شهادة تفيد مطابقتها لهذه املوا�صفات القيا�سية .
املــادة الثالـثــــة
متنح امل�ؤ�س�سات وال�شركات مهلة �ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور هذا القرار ال�ستنفاد املخزون
بالأ�سواق من املنتجات الواردة فـي املادة الأوىل من هذا القرار .
املــادة الرابعــــة
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي املر�سوم ال�سلطاين
رقم  78/1امل�شار �إليه .
املــادة اخلام�ســــة
يلغى القرار الوزاري رقم  ، 86/30وكل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�ساد�ســــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به بعد م�ضي ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صدر فـي  28 :من ربيع الأول 1434هـ		
		
املوافــــق  9 :من فربايــــــــــر 2013م

ن�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1001
ال�صادرة فـي 2013/2/16م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قــرار وزاري
رقـم 2013/16
بتعديــل القـــرار الـــوزاري رقـــم 98/129
باعتبار بع�ض املوا�صفات القيا�سية موا�صفات قيا�سية عمانية ملزمة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/39ب�إن�شاء املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س ,
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  78/1باخت�صا�صات املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س
بوزارة التجارة وال�صناعة ,
و�إلـى املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2005/102بتحديـد اخت�صا�صـات وزارة التجـارة وال�صناعــة
واعتماد هيكلها التنظيمي ,
و�إىل القــرار ال ــوزاري رق ــم  2007/2بتعدي ــل القــرار الــوزاري رقــم  98/129باعتبــار بعــ�ض
املوا�صفات القيا�سية موا�صفات قيا�سية عمانية ملزمة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل باملوا�صف ــة القيا�سي ــة اخلا�ص ــة مبي ــاه ال�شــرب غيــر املعبـ�أة واملحـددة وفق ــا للقــرار
الوزاري رقم  98/129باعتبار بع�ض املوا�صفات القيا�سية موا�صفات قيا�سية عمانية ملزمة ،
موا�صفة قيا�سية جديدة برقم . 2012/8
املــادة الثانيــــة
تلغى املوا�صفة القيا�سية املحددة فـي القائمة املرفقة للقرار الوزاري امل�شار �إليه فـي املادة
ال�سابقة برقم  ، 1984/8كما يلغى كل ما يتعار�ض مع املوا�صفة القيا�سية اجلديدة .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  2 :من ربيع الثاين 1434هـ		
		
املوافــــق  13 :من فربايـــــــــــر 2013م

ن�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1002
ال�صادرة فـي 2013/2/23م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قــرار وزاري
رقـم 2013/38
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون التعديـن
ا�ستنادا �إىل قانون التعدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/27
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون التعدين ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/77
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون التعدين امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شــر هذا القــرار فـي اجلري ــدة الر�سمي ــة  ،ويعم ــل به من الي ــوم التال ــي لتاري ــخ ن�ش ــره ،
فيما عدا البندين ( )1و ( )3من املــادة ( )6مكــررا من الالئحــة امل�شــار �إليهــا فيعمــل بهم ــا
بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالن�سبة للحا�صلني على تراخي�ص �سارية .
�صـدر فـي  21 :جمادى الأوىل 1434هـ
املـوافـــــق  2 :ابريــــــــــــــــــــــل 2013م
الدكتور  /علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ــر التج ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1009
ال�صادرة فـي 2013/4/20م

-89-

تعديــل بعـ�ض �أحكـام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون التعديـن
�أوال  :ي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )20و ( )37و ( )71البند ( )1من الالئحة التنفيذية
لقانون التعدين الن�صو�ص الآتية :
املـــادة ( ) 20
تك ــون مــدة ترخي ــ�ص التنقيــب �سنــة واحــدة قابلة للتجديد ملدة �أو ملــدد �أخرى مماثلة ،
وفقا للمربرات التي تقدرها املديرية  ،وبناء على موافقة املدير على الربنامج التنقيبي
الإ�ضافـي  ،وينتهي الرتخي�ص بانتهاء مدته ما مل يكن املرخ�ص له قد قدم طلبا للح�صول
على ترخيـ ــ�ص �أو امتي ــاز تعديـ ــن حيث متتـ ــد مدة ترخيـ ــ�ص التنقيـ ــب فـي ه ــذه احلال ــة
حتى تاريخ البت فـي طلبه .
املـــادة ( ) 37
ال يجوز للمديرية منح ترخي�ص التعدين �إذا كانت املنطقة حمل طلب الرتخي�ص م�شمولة
برتخي ــ�ص تنقيــب �أو تعدين �أو امتياز تعدين �آخر �أو كان طالب الرتخي�ص غري مرخ�ص
له بالتنقيـ ــب فـي املنطق ــة حمل الطلب �إال �إذا كان ن ــوع الرتخيـ ــ�ص ال يتطل ــب احل�صـ ــول
على ترخي�ص التنقيب وفقا ملا يقرره املدير فـي كل حالة على حدة .
املـــادة ( ) 71
البنـــد ( ) 1
ال يج ــوز التن ــازل عن ترخي ــ�ص التنقي ــب �أو التعدي ــن � ،إال مبوافق ــة الوزي ــر وبعد ا�ستيفاء
ال�شروط الآتية :
أ� � -سداد الر�سوم املقررة .
ب  -تنفيذ ما ال يقل عن ن�سبة  % 40من الربنامج التعديني املعتمد .
ج  -توفري بيانات املتنازل له  ،ومدى متتعه بالقدرة املالية والفنية الالزمتني لإدارة
وت�شغيل امل�شروع .
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كما ال يجوز الت�صرف فـي امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة احلا�صلة على ترخي�ص �أو فـي ح�ص�صها
�أو �أ�سهمها �إال مبوافقة كتابية من املدير  ،وفـي حالة خمالفة ذلك يجوز للوزير �إلغاء
الرتخي�ص .
ثانيا  :ت�ضـ ـ ــاف مـ ـ ــادة برقـ ـ ــم ( )6مكـ ـ ــررا �إلـى الالئح ـ ـ ــة التنفيذي ـ ــة لقانـ ـ ــون التعدي ـ ـ ــن
ن�صهــا الآتــي :
املـــادة (  ) 6مكــررا
مع عدم الإخالل بااللتزامات الواردة فـي املواد �أرقام ( )52( ، )33( ، )21من هذه الالئحة ،
يلتزم املرخ�ص لهم بالتنقيب �أو التعدين �أو �صاحب امتياز التعدين مبا ي�أتي :
� - 1أن يقت�صر ن�شاط امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة على ممار�سة الأن�شطة التعدينية والأن�شطة
املتجان�سة  ،وذلك ب�صورة منف�صلة عن �أي �أن�شطة �أخرى .
� - 2أن يتمتع املرخ�ص له مبالءة مالية وقدرة فنية و�إدارية لقيامه بتنفيذ الربنامج
التنقيبي �أو التعديني املقرتح .
 - 3ت�أ�سي�س مكتب �إداري م�ستقل فـي حمل الرتخي�ص تتوفر به كافة البيانات املتعلقة
بالن�شاط التعديني بغر�ض التدقيق واملتابعة  ،مع �ضرورة توفري الكادر الفني
امل ؤ�ه ــل للم�ش ــروع على �أن يك ــون من بينهـ ــم �شخ ــ�ص من ذوي الكف ــاءة واخلب ــرة
فـي جمال التنقيب والتعدين .
 - 4موافاة الوزارة بتقارير عن عمليات التنقيب �أو التعدين كل ثالثة �أ�شهر مو�ضحا
بها ما ي�أتي :
أ�  -كمية املواد امل�ستخرجة .
ب  -كمية املواد املقدرة فـي املوقع .
ج � -أية حـ ــوادث وقع ــت فـي املوق ــع نتيج ــة القي ــام ب�أعم ــال التنقي ــب �أو التعدين
مما ت�سببت ب�آثار فـي البيئة املحيطة �أو العاملني �أو القاطنني فـي املوقع حمل
الرتخي�ص  ،والإجراءات التي متت ب�ش�أنها .
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قــرار وزاري
رقم 2013/45
بفـر�ض ر�سـم خدمـات �إداريـة
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل قرار جمل�س الوزراء ال�صادر بجل�سته رقـم  2013/8بتاريـخ  22من جمـادى الأولــى 1434هـ
املوافق  3من ابريل 2013م ،
و�إل ــى موافقـ ـ ــة وزارة املاليـ ـ ــة بكتابهـ ـ ــا رقـ ـ ــم  :ماليـ ـ ـ ــة  -ت (/)3608م.ت.د2013/3/6/م
بتاريخ 1434/5/21هـ املوافق 2013/4/2م ،
و�إلــى كت ــاب جه ـ ــاز الرقابـ ـ ــة املاليـ ـ ــة والإداريـ ـ ــة للدولـ ـ ــة رقـ ـ ـ ــم  :ج ر م �أ د/ر762/10901/
بتاريخ  19من جمادى الأوىل 1434هـ املوافق  31مار�س 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يف ــر�ض ر�سـ ــم خدمــات �إداري ـ ــة علــى ال�شاحن ــات املحملـ ــة مبنتج ــات الك�سـ ــارات واملحاجـ ــر
التي تعرب املنافذ احلدودية الربية لل�سلطنة مقداره (� )40أربعون رياال عمانيا .
املــادة الثانيــــة
يتم حت�صيـل الر�سـم امل�شار �إليـه فـي املادة الأولـى من هذا القــرار من قبل اجلهة املخت�صة
بوزارة التجارة وال�صناعة .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من  15ابريل 2013م .
�صـــدر فـي  28 :من جمادى الأوىل 1434هـ
املوافــــــــق  9 :من ابريــــــــــــــــــــل 2013م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1008
ال�صادرة فـي 2013/4/13م
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قــرار وزاري
رقم 2013/74
بتعديـل بعــ�ض �أحكـــام
الئحــة تنظيــم املنطقـة احلــرة باملزيونــة
ا�ستنـادا �إل ــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2000/112بالت�صديـ ــق عل ــى بروتوكـ ــول ان�ضم ــام
�سلطنة عمان �إىل اتفاقية مراك�ش ب�إن�شاء منظمة التجارة العاملية ،
و�إىل قانون املناطق احلرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/56
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/103ب�إن�شاء منطقة حرة باملزيونة ،
و�إىل الئحة تنظيم املنطقة احلرة باملزيونة ال�صادرة بالقرار رقم ، 2010/22
و�إىل موافق ــة جلنـة املناطـ ــق احل ــرة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ـ ــدل بنــ�ص املادت ــني رقمــي ( )11 ، 8م ــن الئح ـ ــة تنظيـ ــم املنطقـ ـ ــة احل ـ ــرة باملزيون ـ ــة
امل�شـار �إليها  ،الن�صان الآتيان :
املــادة ( ) 8
ي�شرتط لتمتع ال�شركة العاملة باحلوافــز واملزايا والت�سهيالت املن�صو�ص عليها فـي القانون ،
�أن متار�س �أعمالها و�أن�شطتها داخل املنطقة .
املــادة ( ) 11
ي�شرتط ال�ستمرار الإعفاء ال�ضريبي  ،تقيد ال�شركة العاملة بزيادة ن�سبة التعمني عن الن�سبة
املحددة بالبنـد ( )4م ــن املادة ( )7من هذه الالئحة بن�سبة (� )٪1سنويا بعد ال�سنة اخلام�سة
للت�شغيل .
-93-

املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي  9 :من رجــــــــــــــــب 1434هـ
املوافـــــــق  19 :من مايــــــــــــــــــو 2013م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جلن ـ ـ ـ ـ ــة املناطـ ـ ـ ـ ـ ــق احلـ ـ ـ ـ ــرة

ن�شر هذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1014
ال�صادرة فـي 2013/5/26م
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قــرار وزاري
رقـم 2013/213
بت�شكيل جلنة الإ�شراف على انتخابات
جملـ�س �إدارة غرفـة جتـارة و�صناعـة عمـان
وجمال�س �إدارات فروعها وحتديد اخت�صا�صاتها وطريقة عملها
ا�ستنادا �إىل قانون غرفة جتارة و�صناعة عمان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2007/22
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقم  2013/59بتعديــل بعــ�ض �أحكــام قانــون غرفــة جتارة و�صناعة
عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�شكل جلنة الإ�شراف على انتخابات جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عمان وجمال�س
�إدارات فروعها برئا�سة املهند�س � /أحمد بن ح�سن الذيب وكيل الوزارة للتجارة وال�صناعة ،
وع�ضوية كل من :
 امل�ست�شار � /إبراهيم بن �سعيد احلو�سنيمدير عام ال�ش�ؤون القانونية  -وزارة ال�ش�ؤون القانونية
 الفا�ضـل  /حممد بن �صالح احلميديامل�ست�شار القانوين مبكتب وزير التجارة وال�صناعة  -وزارة التجارة وال�صناعة
 ال�شيخ الدكتـور � /شهاب بن �أحمد اجلابريم�ست�شار وزير الداخلية لل�ش�ؤون القانونية  -وزارة الداخلية
 الدكتـور  /را�شد بن حمد البلو�شي الفا�ضـل � /إ�سماعيل بن �أحمد البلو�شي الفا�ضـل  /ح�سني بن �سلمان اللواتي-95-

املــادة الثانيــــة
يتوىل �أمانة �سر اللجنة كل من :
 الفا�ضل  /طالل بن �أحمد ال�سعديباحث قانوين  -وزارة الداخلية
 الفا�ضل  /عبداللـه بن حماد الكويليباحــث قانونــي  -وزارة التجارة وال�صناعة
املــادة الثالـثــــة
يعمــل فـي �ش ـ�أن اخت�صا�صــات وطريقــة عمــل اللجنــة امل�شــار �إليها فـي املادة الأوىل من هذا
القرار بالنظام املرفق .
املــادة الرابعــة
ت�ضع جلنة الإ�شراف على انتخابات جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عمان وجمال�س
�إدارات فروعها م�شروع ميزانية للعملية االنتخابية  ،ويعر�ض على الوزير لالعتماد .
املــادة اخلام�سـة
على غرفة جتارة و�صناعة عمان تقدمي كافة الت�سهيالت الالزمة للجنة للقيام مبهامها .
املــادة ال�ساد�سـة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة ال�سابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  5 :من �صفـــــــــر 1435هـ
املـوافـــــق  8 :من دي�سمبـر 2013م

الدكتور  /علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ــر التج ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ــة

ن�شر هذا الق ــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1038
ال�صادرة فـي 2013/12/15م
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نظـام اخت�صا�صـات
وطريقة عمل جلنة الإ�شراف على انتخابات
جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عمان وجمال�س �إدارات فروعها
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 :
الغرفـــــــــــــــــــة  :غرفة جتارة و�صناعة عمان .
الفـــــــــــــــــــــــرع  :فرع الغرفة باملحافظة .
اللجنـــــــــــــــــــة  :جلنة الإ�شـراف على انتخاب ــات جملــ�س �إدارة الغرفــة وجمالــ�س �إدارات
فروعها .
الرئيـــــــــــــــــ�س  :رئي�س اللجنة .
االنتخابـــــــــات  :انتخابات جمل�س �إدارة الغرفة  ،وجمال�س �إدارات فروعها .
الناخــــــــــــــــــب  :ع�ضو الغرفة امل�سدد لال�شرتاك .
اللجان الفرعية  :اللجان املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )12من هذا النظام .
املـــادة ( ) 2
تخت�ص اللجنة  -بالإ�ضافة �إىل االخت�صا�صات الأخرى املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام -
بالآتي :
 - 1الإ�شراف على االنتخابات .
 - 2ت�شكيل جلان فرعية لالنتخابات فـي املحافظات  ،والإ�شراف على عملها .
 - 3حتديد يوم ووقت الت�صويت والإعالن عنه .
 - 4حتديد موعد بدء وانتهاء تقدمي طلبات الرت�شح  ،والإعالن عنها ومتديدها ،
وموعد �سحب طلبات الرت�شح .
 - 5فح�ص طلبات الرت�شح لع�ضوية جمل�س �إدارة الغرفة وجمال�س �إدارات فروعها .
 - 6الف�صل فـي االعرتا�ضات املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .
 - 7اعتماد القوائم النهائية للناخبني واملر�شحني .
� - 8إعداد واعتماد منوذج ا�ستمارة الت�صويت ومنوذج �صندوق الت�صويت .
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 - 9اعتماد النتائج النهائية للت�صويت .
 - 10اتخــاذ ما يلزم من �إجراءات لت�سهيل عملها وتذليل العقبات التي تعتــر�ض �سري
االنتخابات .
املـــادة ( ) 3
جتتمــع اللجنــة بدعــوة من رئي�سهـا  ،ويكون اجتماعهـا �صحيحـا بح�ضور �أغلبيـة �أع�ضائها ،
على �أن يكون من بينهم الرئي�س  ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية عدد �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين .
ويجوز للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا للم�شاركة فـي مداوالتها دون �أن يكون له �صوت
معدود .
املـــادة ( ) 4
تتولــى �أمانــة �سر اللجن ــة �إع ــداد جــداول الأعم ــال وحما�ض ــر وتقاري ــر وملف ــات اللجن ــة ،
واملحافظة على �سريتها وحفظها فـي مكان �آمن .
املـــادة ( ) 5
تتول ــى اللجن ــة دع ــوة �أع�ض ــاء الغرف ــة فـي مقرهــا الرئي�ســي مبحافظــة م�سقــط وفروعها
�إىل ممار�سة حقهم فـي االنتخاب  ،ون�شر الدعوة ب�أي و�سيلة من و�سائل الن�شر .
املـــادة ( ) 6
تتولــى اللجن ــة إ�ع ــداد ك�ش ــوف �أولي ــة  -من واقــع �سج ــالت الغرف ــة  -ب�أ�سم ــاء الناخبي ــن
من �أع�ضاء الغرفة امل�سددين لال�شرتاكات املقررة حتى تاريخ 2013/12/20م  ،والإعالن
عنها بالو�سيلة التي تراها منا�سبة .
املـــادة ( ) 7
يجوز االعرتا�ض كتابة على ك�شوف الناخبني خالل ( )3ثالثة �أيام من اليوم التايل
لإعالنها بطلب يقدم من ذوي ال�ش�أن �إىل اللجنة  ،والتي يجب عليها �أن تف�صل فيه خالل
( )3ثالث ــة �أي ــام من تاري ــخ تقدمي ــه ويك ــون قرارهــا فـي هذا ال�ش ـ�أن نهائيا  ،وبعد الف�صــل
فـي كافة االعرتا�ضات يتم �إعداد ك�شوف نهائية ب�أ�سماء الناخبني .
املـــادة ( ) 8
تقدم طلبات الرت�شح �إىل اللجنة على النموذج املعد لهذا الغر�ض مرفقا به امل�ستندات
املطلوبــة  .وال يجــوز الرت�شــح �إال ملجلــ�س �إدارة واحد �سواء كان ذل ــك جمل ــ�س �إدارة الغرف ــة
�أو جمل�س �إدارة الفرع امل�سجل فيه املركز الرئي�سي للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة .
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املـــادة ( ) 9
تتولــى اللجنــة ت�سلــم طلبــات الرت�شــح وفح�صهــا  ،وتقــوم ب�إعــداد ك�شــوف �أوليــة ب�أ�سمــاء
املرت�شحني والإعالن عنها بالو�سيلة التي تراها منا�سبة .
املـــادة ( ) 10
يجوز االعرتا�ض كتابة على ك�شوف املرت�شحني خالل (� )7سبعة �أيام من اليوم التايل
لإعالنها بطلب يقدم من ذوي ال�ش�أن �إىل اللجنة  ،والتي يجب عليها �أن تف�صل فيه خالل
( )3ثالث ــة أ�ي ــام من تاري ــخ تقدمي ــه  ،ويكون قراره ــا فـي هذا ال�ش�أن نهائيا  ،وبعد الف�ص ــل
فـي كافة االعرتا�ضات يتم �إعداد ك�شوف نهائية ب�أ�سماء املر�شحني .
املـــادة ( ) 11
تعلن اللجنة قائمة املر�شحني النهائية بالو�سيلة التي تراها منا�سبة قبل (� )7سبعة �أيام
على الأقل من اليوم املقرر للت�صويت  ،ويتم ترتيب �أ�سماء املر�شحني فـي تلك القائمة وفقا
للأحرف الهجائية .
املـــادة ( ) 12
ت�شكــل جلــان فرعيــة لالنتخابــات فـي مقر الغرفــة الرئي�ســي مبحافظة م�سقط وفروعها
بقرار من الرئي�س  ،وتخت�ص هذه اللجان بالآتي :
 - 1تهيئة مراكز الت�صويت لالنتخابات .
� - 2إجراء عملية الت�صويت والفرز .
 - 3التحقق من �شخ�صية الناخب عند ح�ضوره ملركز االنتخاب للإدالء ب�صوته .
 - 4منع دخول غري الناخبني �إىل املركز االنتخابي �إال بت�صريح م�سبق من الرئي�س .
 - 5التحقق من خلو �صندوق الت�صويت  ،وفتحه قبل بدء عملية الت�صويت  ،وتدوين
حم�ضر بذلك .
 - 6الت�أكد من و�ضع الناخب ال�ستمارة الت�صويت فـي �صندوق الت�صويت .
 - 7رفع نتائج الفرز �إىل اللجنة فور االنتهاء من عملية الفرز .
� - 8إعداد تقرير عن �سري العملية االنتخابية فـي املركز .
� - 9أي مهام �أخرى ت�سند �إليها من قبل اللجنة .
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املـــادة ( ) 13
يكون لكل ناخب �صوت واحد  ،ويتم الت�صويت  -وفق الإجراءات املبينة فـي ا�ستمارة
الت�صويت  -فـي مركز االنتخابات الذي يقع فـي نطاقه مقر الغرفة �أو الفرع امل�سجل فيه
الناخ ــب  ،ويق ــوم بالت�صوي ــت عن امل�ؤ�س�ســة �أو ال�شركــة من يفو�ض ــه جمل ــ�س �إدارة ال�شرك ــة
�أو امل�ؤ�س�سة �أو جمل�س ال�شركاء بح�سب الأحوال � ،شريطة �أن يكون مالكا �أو �شريكا �أو مفو�ضا
بالإدارة والتوقيع  ،على �أن يكون مقيدا فـي ال�سجل التجاري .
املـــادة ( ) 14
تنتهي عملية الت�صويت بانتهاء املوعد املحدد لها  ،ويقوم ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء اللجان الفرعية
لالنتخاب ــات بعد انته ــاء املوع ــد املحدد بفتــح �صناديــق الت�صويــت فـي وج ــود من يرغــب
من املر�شحني �أو وكالئهــم القانونييــن  ،والب ــدء فـي عملي ــة ف ــرز الأ�ص ــوات  ،وال ي�سم ــح
بتواجــد �أي �شخ�ص �آخر فـي قاعة الفرز �إال مبوافقة رئي�س اللجنة الفرعية .
املـــادة ( ) 15
تتوىل اللجان الفرعية لالنتخابات فرز و�إح�صاء عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل
مر�شح وترتيبهم تنازليا فـي ك�شف يعد لهذا الغر�ض وفقا لعدد الأ�صوات التي ح�صل عليها
كل منهم  .وفـي حالة الت�ساوي بني مر�شحني �أو �أكرث جترى القرعة بينهم لرتتيبهم فـي
الك�شف امل�شار �إليه  ،ويتم ذلك بح�ضور من يرغب من املر�شحني �أو وكالئهم القانونيني ،
ويحرر حم�ضر بذلك يوقع من رئي�س اللجنة الفرعية لالنتخابات واحلا�ضر من املر�شحني
�أو وكالئهم القانونيني .
املـــادة ( ) 16
تتوىل اللجان الفرعية لالنتخابات �إحالة نتائج الفرز �إىل اللجنة فـي موعد �أق�صاه نهاية
اليوم التايل للت�صويت  ،وذلك العتمادها و�إعالنها .
املـــادة ( ) 17
تقدم الطعون على نتائج االنتخابات �إىل اللجنة خالل ( )3ثالثة �أيام من اليوم التايل
لإعــالن النتائ ــج النهائي ــة  ،و يج ــب عليهــا الف�صــل فـي تلــك الطعــون خالل مدة �أق�صاها
( )3ثالثة �أيام من تاريخ تقدميها ويكون قرارها فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .
-100-

قــرار وزاري
رقـم 2013/239
ب�إ�صدار الئحة تـنـظـيـم الـعـرو�ض الـتـرويـجـيـة
ا�ستنادا �إىل قـانـون ال�سـجـل الـتـج ــاري رقــم ، 74/3
و�إىل قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم ، 90/55
و�إىل القرار الوزاري رقم  2008/76بتنظيم العرو�ض الرتويجية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحـة الـعامـة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يـعـمل فـي �شـ�أن تـنـظـيـم الـعرو�ض الـرتويجية بالالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يـلـغـى الـقـرار ال ــوزاري رقــم  2008/76امل�شــار �إلي ــه  ،كـما يـلـغى ك ــل م ــا يخال ــف الالئح ــة
املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فــي  23 :من �صفـــــــــر 1435هـ
املـوافـــــق  26 :من دي�سمبـر 2013م
الدكتور  /علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ــر التج ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القـرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1041
ال�صادرة فـي 2014/1/5م
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الئحـة تـنـظـيـم الـعـرو�ض الـرتويـجيـة
املــادة ( ) 1
يكون للكلمات والعبارات التالية الـمعنى الـمو�ضح قرين كل منها ما لـم يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر :
 الــــــــــــوزارة :وزارة التجارة وال�صناعة .
 العرو�ض الرتويجية :العرو�ض التي تقام للرتويج ل�سلعة �أو خدمة معينة فـي فرتة زمني ــة حمددة نظري منح
الـم�ستهلك جائزة �أو هدية �أو خدمة �أو �أي ميزة �أخرى  ،ومنها :
 -1عـرو�ض اجلوائز الفوريـ ــة  :الع ــرو�ض التي مبوجبهـ ــا مينـ ــح الـم�ستهلـ ــك جائ ـ ــزة
�أو هديـ ـ ــة �أو خدمـ ـ ــة فوري ـ ـ ــة نظيـ ـ ـ ـ ــر �شرائـ ـ ـ ــه �سلع ـ ـ ــة
�أو ح�صوله على خدمة .
 - 2ع ـ ـ ـ ـ ــرو�ض ال�سحوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات  :العرو�ض التي تقام بنظام ال�سحوبات عن طريق منح
ق�سائــم �سحب للم�ستهلك ــني بحيــث تكــون الق�سائـ ــم
مرقم ــة ومكونــة من جز�أيــن  ،اجلزء الأول يحتوي
علـى بيانات الـم�شرتك وعنوانه كامـال باللغت ــني
العربية والإجنليزية  ،وهـو اجلزء الـمخ�ص�ص ل�صندوق
ال�سحـ ــب  ،واجلــزء الآخ ـ ــر يك ـ ــون بح ـ ــوزة الـم�شتـ ـ ــرك
للمطالبـ ــة بجائزته فـي حالة فوزه .
 - 3ع ـ ــرو�ض ام�سـ ـ ـ ــح واربـ ـ ـ ــح  :الع ــرو�ض التــي متنـ ــح الـم�ستهلكيــن فر�ص ــة للف ـ ـ ــوز
بجوائـ ـ ــز فوري ـ ـ ــة عن ـ ـ ــد �ش ـ ــراء �سلعـ ـ ــة �أو احل�صـ ـ ــول
على خدمة .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع �أنواع العرو�ض الرتويجية التي تنظمها املن�ش�آت
التجارية وال�صناعية واخلدمية با�ستثناء تلك التي يتم تنظيمها من قبل مطاعم الوجبات
ال�سريعة والتي جترى على مدار العام  ،وعرو�ض الـمراكز التجارية  ،والهدايا الـم�صاحبة
للمنتجات والتي تكون فـي حزمة واحدة  ،على �أن تعتمد �إعالنات ومل�صقات هذه العرو�ض
من الوزارة قبل البدء فيها .
كما ت�ستثنى من �أحكام هذه الالئحة العرو�ض الرتويجية التي جتريها الـمراكز التجارية
مبنا�سبة الـمهرجانات � ،أو التي جتريها املن�ش�آت التجارية وال�صناعية واخلدمية مبنا�سبة
افتتاح فرع جديد وملدة يوم واحد � ،شريطة �أن توافق عليها الوزارة قبل الـبـدء فـيـهـا .
املــادة ( ) 3
ال يجـ ــوز للمن�ش ـ ـ�آت التجاري ــة وال�صناعيــة واخلدمية �إقام ــة �أي مــن العــرو�ض الرتويجي ــة
�أو الإعالن عنها �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص الالزم من الوزارة .
املــادة ( ) 4
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص ب�إقامة عر�ض ترويجي قبل ( )15خم�سة ع�شر يوما
على الأقل من بدء العر�ض  ،على �أن يت�ضمن الطلب ما ي�أتي :
أ�  -حتديد نوع العر�ض وطريقة �إجرائه .
ب  -حتديد فرتات و�أماكن �إجراء العر�ض .
ج � -إرفاق قائمة بعدد و�أنواع اجلوائز والهدايا الـمخ�ص�صة للفائزين وفواتري �شرائها .
د  -حتديد مكان وتاريخ �إجراء ال�سحب و�آليته "بالقرعة �أم بال�سحب الآيل" .
املــادة ( ) 5
يلتزم الـمرخ�ص لـه بعمل عر�ض ترويجي مبا ي�أتي :
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�أ � -أن تكون مدة �صالحية ال�سلعة �سارية مبا يجعلها �صاحلة لال�ستخدام .
ب  -عدم زيادة �سعر ال�سلعة �أو اخلدمة عن �سعرها قبل العر�ض .
ج  -جتميع ق�سائم ال�سحب بال�صندوق املخ�ص�ص لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 6
ال يجوز تنظيم العرو�ض الرتويجية لأكرث من (� )4أربع مرات فـي ال�سنة  ،وتكون مدة
الـمرة الواحدة (� )2شهرين  ،ويجوز منح ترخي�ص واحد ملدتني .
املــادة ( ) 7
تعترب فروع املن�ش�آت التجارية وال�صناعية واخلدمية التي متار�س الن�شاط ذاته فـي املحافظة
نف�سها فـي حكم الـمحل الواحد عند الرتخي�ص ب�إجراء العرو�ض الرتويجية .
املــادة ( ) 8
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )6من هذه الالئحة  ،يجوز للمن�ش�آت التجارية وال�صناعية
واخلدميــة التــي يوجد بها �أكثــر مــن ق�ســم �أو منتــج �إقامـة عــرو�ض ترويجيــة منف�صل ــة ،
�شريطة �أن يكون لكل منها وكالة جتارية م�ستقلة ومنف�صلة وم�سجلة فـي الوزارة .
املــادة ( ) 9
يو�ضـ ــع الرتخيـ ــ�ص ب�إقامـ ــة الع ـ ــر�ض الرتويج ـ ــي فـي مكـ ــان بـ ــارز باملح ــل بحيــث ي�سه ــل
على الـم�ستهلكني والـموظفني الـمخت�صني االطالع عليه .
املــادة ( ) 10
ال يجوز �إجراء �أي تغيري فـي طريقة العر�ض الرتويجي �أو مواعيده �أو �أماكن ال�سحب
وتاريخه �إال بعد احل�صول على موافقة الوزارة كتابة .
املــادة ( ) 11
ي�شرتط فـي �صندوق جتميع الق�سائم ما ي�أتي :
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أ� � -أن يكون �شفافا  ،و�أن يتنا�سب حجمه مع عدد الق�سائم .
ب � -أن يكون قابال للدوران  ،وي�سهل خلط الق�سائم فيه مبرونة .
ج � -أن تكون فتحة ال�سحب منا�سبة حلجمه .
د � -أن يكون مقفال ب�إحكام طوال فرتة العر�ض .
املــادة ( ) 12
تكلف الوزارة بع�ض موظفيها لـمراقبة العرو�ض الرتويجية وح�ضور عمليات ال�سحب
بالقرعــة وال�سح ــب الآيل  ،وفـي حالة ال�سحــب الآلــي يجــب الت�أكــد مـن �سالمة ال�سحـب ،
وذلك بعمل �سحب جتريبي قبل ال�سحب مبا�شرة .
املــادة ( ) 13
يجـ ــب �أن تكـ ــون اجلوائ ــز والهدايــا الـمخ�ص�صة للفائزين جاهزة قبل �إجــراء ال�سحــب ،
و�أن تكون خالية من العيوب  ،وت�سري عليها ال�ضمانات الـممنوحة لـمثيالتها  ،وفـي حالة
اجلوائز النقدية التي تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين يجب تقدمي �شيك بقيمة
الـمبلغ مقبول الدفع وم�صدق عليه من �أحد امل�صارف .
املــادة ( ) 14
يجب ن�شر �أرقام الق�سائم الفائزة و�أ�سماء �أ�صحابها ب�صحيفتني يوميتني ت�صدر �إحداهما
باللغة العربية  ،وتخطر الوزارة بـذلك .
املــادة ( ) 15
متنح مهلة مقدارها ( )3ثالثة �أ�شهر للفائزين لت�سلم جوائزهم تبد�أ من تاريخ الإعالن
عن الق�سائم والأ�سماء الفائزة فـي ال�صحف  ،وفـي حالة عدم تقدم الفائز لت�سلم جائزته
خالل املدة امل�شار �إليها  ،ي�سقط حقه فـي املطالبة بها .
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املــادة ( ) 16
اجلوائز التي �سقط حق �أ�صحابها فـي املطالبة بها  ،وتلك التي مل يفز بها �أحد طوال فرتة
العر�ض يتم تخ�صي�صها للجمعيات الأهلية بال�سلطنة حتت �إ�شراف الوزارة .
املــادة ( ) 17
ال يجــوز للمرخــ�ص لهــم �أو ذويهم حتى الدرجــة الرابعــة �أو العامل ــني لديهم �أو املوزعــني
للمنتج حمل العر�ض الرتويجي امل�شاركة فيه �أو �إجراء ال�سحوبات .
املــادة ( ) 18
يحظر �إقامة عرو�ض ترويجية للتبغ �أو منتجاته �أو م�شتقاته ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .
املــادة ( ) 19
يجوز للوزارة حرمان كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة من �إجراء العرو�ض الرتويجية
مل ــدة ع ــام اعتبــارا من تاريــخ ثبــوت املخالفــة  ،وذلك بق ــرار من وكي ــل ال ــوزارة للت ـجـ ــارة
وال�صناعة  ،ويجوز للمخالف التظلم من هذا القرار �إىل وزير التجارة وال�صناعة خالل
(� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره باملخالفة  ،ويجب البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب عدم البت خالل هذه املدة مبثابة رف�ض للتظلم .

-106-

وزارة التعليـم العالـي
قـرار وزاري
رقـم 2013/5
ب�إن�شاء الكلية العاملية للهند�سة والتكنولوجيا
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/42فـي �ش�أن �إن�شاء الكليات واملعاهد العليا اخلا�صة ،
و�إىل املر�سـ ــوم ال�سلطاين رقم  2002/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليم العايل واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القــرار الـوزاري رقــم  2000/34ب�إ�صــدار الالئحــة التنظيميـة للكليـات واملعاهـد العليـا
اخلا�صة ،
و�إىل موافقة جمل�س التعليم العايل بتاريخ 2012/4/2م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تن�ش ـ�أ كلي ــة خا�صــة ت�سمــى ( الكليــة العامليــة للهند�ســة والتكنولوجيـا )  ،تكون لها �شخ�صية
اعتباريــة م�ستقلــة  ،ويكـون مقرهــا الرئي�سـي حمافظــة جنــوب الباطنـة  ،وت�ضــم الربامــج
الآتية :
 -1برنامـج بكالوريــو�س هند�ســة مبرتبـة ال�شرف فـي جمـال الهند�ســة الإلكرتونيــة
واالت�صاالت والإنرتنت .
 - 2برنامج بكالوريو�س علوم مبرتبة ال�شرف فـي جمال التكنولوجيا الكهروميكانيكية .
 - 3برنامج بكالوريو�س هند�ســة مبرتبة ال�شرف فـي جمال هند�سة الربجميات .
 - 4برنامج بكالوريو�س علوم مبرتبة ال�شرف فـي جمال احلو�سبة املتنقلة .
 - 5برنامــج بكالوري ــو�س هند�ســة مبرتبــة ال�شــرف فـي جمــال الهند�ســة امليكانيكي ــة
وال�سيارات .
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املــادة الثانيــــة
تخ�ضع الكلية للقوانني واللوائح والقرارات املنظمة للكليات واملعاهد اخلا�صة املعمول بها ،
وميثلها رئي�سها �أمام الغري .
املــادة الثالـثــــة
ي�صـدر قـرار بـدء الدرا�سـة بالكليـة من وزيـر التعليـم العالـي بعد ا�ستكمـال كافـة املتطلبـات
واملقومـات املاديـة والب�شريـة والأكادمييـة وغريهـا من متطلبـات تنفيـذ الربامـج الدرا�سيـة
املرخ�ص بها للكلية  ،طبقا لل�شروط وال�ضوابط املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة الرابعـــة
مينـح امل�ؤ�س�سـون مـدة �ستـة �أ�شهـر اعتبـارا من تاريـخ العمـل بهذا القـرار  ،ال�ستكمـال كافـة
املقومات واملتطلبات املقررة  ،و�إنهاء الإجراءات الالزمة ملمار�سة الكلية �أعمالها .
املــادة الخام�سـة
تقـبل الكليــة الط ــالب العمانيي ــن والأجانب احلا�صلني على �شهادة دبلوم التعليم العــام
�أو ما يعادله وفقا لل�شروط التي حتددها الكلية  ،طبقا للقوانني واللوائح والقرارات التي
تنظم ذلك .
املــادة ال�ساد�ســة
متنح الكلية بعد موافقة الوزارة امل�ؤهالت العلمية املنا�سبة وفقا للإطار الوطني للم�ؤهالت
العلمية .
املــادة ال�سابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  1 :من ربيع الثاين 1434هـ
املـوافــــق  12 :من فربايــــــــــر 2013م
د .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ــم العـالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ن�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1002
ال�صادرة فـي 2013/2/23م
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قــرار وزاري
رقـم /92013
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية ملكاتب خدمات التعليم العايل
ا�ستن ــادا �إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقم  2002/6بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة التعلي ــم العال ــي
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2005/28ب�إ�صدار الئحة تنظيم مكاتب خدمات التعليم العايل ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية ملكاتب خدمات التعليم العايل املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2005/28امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
على مكاتب خدمات التعليم العايل القائمة توفيق �أو�ضاعها طبقا لأحكام الالئحة املرفقة
خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ العمل بها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  15 :من ربيع الثاين 1434هـ
املـوافـــــق  26 :من فربايــــــــــر 2013م
ن�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1004
ال�صادرة فـي 2013/3/9م
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د .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ــم العـالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

الالئحة التنظيمية ملكاتب خدمات التعليم العايل
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحك ــام هذه الالئح ــة يك ــون للكلم ــات والعب ــارات التاليــة املعنــى املو�ضــح قري ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــــــــــــــوزارة  :وزارة التعليم العايل .
الوزيــــــــــــــــر  :وزير التعليم العايل .
املديريـــــــــــة  :املديرية العامة للبعثات .
الدائـــــــــــــرة  :دائرة مكاتب خدمات التعليم العايل .
اللجنــــــــــــــة  :جلنة مكاتب خدمات التعليم العايل .
الرتخيـــــــ�ص  :ترخي�ص ممار�سة ن�شاط خدمات التعليم العايل .
املكتـــــــــــــــــب  :مكتب خدمات التعليم العايل املرخ�ص له مبمار�سة ن�شاط خدمات التعليم
العايل .
�صاحب املكتب  :ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي ( �شركة �أو م�ؤ�س�سة ) مالك املكتب املرخ�ص
له مبمار�سة ن�شاط خدمات التعليم العايل .
املـــادة ( ) 2
ت�شك ـ ــل فـي الـ ــوزارة جلن ــة ملكاتـ ــب خدم ــات التعلي ــم العال ــي برئا�س ــة مديــر ع ــام املديريــة
وع�ضويــة كــل مــن :
 مدير دائرة مكاتب خدمات التعليم العايل ( نائبا للرئي�س ) . مدير دائرة البعثات اخلارجية . مدير دائرة الدرا�سات العليا . مدير الدائرة القانونية . ممثل عن وزارة التجارة وال�صناعة . ممثل عن وزارة القوى العاملة . رئي�س ق�سم التقييم واملتابعة بالدائرة ع�ضوا ومقررا .ويحل نائب رئي�س اللجنة حمل رئي�سها فـي حال غيابه �أو وجود مانع لديه .
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املـــادة ( ) 3
تخت�ص اللجنة مبا ي�أتي :
أ�  -البت فـي طلبات الرتاخي�ص .
ب  -النظر فـي خمالفات املكاتب وتقرير اجلزاء املنا�سب لكل منها طبقا لأحكام هذه
الالئحة .
ج  -النظر فيما تعده الدائرة من تقارير ودرا�ســات وتو�صي ــات حـول املكاتــب واتخـ ــاذ
ما يلزم من قرارات ب�ش�أنها .
د  -ت�صنيف املكاتب كل �سنتني طبقا للمعايري وال�ضوابط املحددة بامللحق رقم ()1
املرفق بهذه الالئحة .
هـ  -درا�سة املو�ضوعات املرتبطة بتنظيم عمل املكاتب و�آليات تطويرها .
املـــادة ( ) 4
تعق ــد اللجن ــة اجتماعاته ــا ب�صف ــة دوري ــة كل ثالث ــة �أ�شه ــر بدع ــوة من رئي�سه ــا �أو نائب ــه
فـي حال غياب الرئي�س  ،ويجوز انعقادها كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،ويكون انعقاد اللجنة
�صحيحــا بح�ضــور �أغلبيــة الأع�ضــاء على �أن يك ــون من بينه ــم الرئي ــ�س �أو نائب ــه  ،وللجن ــة
�أن تدعو حل�ضور اجتماعاتها من ترى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة دون �أن يكون لهم
�صوت معدود فـي املداوالت  ،وت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،
وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املـــادة ( ) 5
يحظر مزاولة ن�شاط خدمات التعليم العايل �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص .
املـــادة ( ) 6
يرخ�ص للمكاتب القيام باخلدمات والأن�شطة الآتية :
أ�  -تزويد ذوي ال�ش�أن بالأنظمة والتعليمات ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سات التعليمية التي
تتعام ــل معه ــا والر�سـ ــوم الدرا�سي ــة التــي تتقا�ضاهـ ــا وامل�ؤهـ ــالت الدرا�سي ــة التي
متنحها وعدد �سنوات الدرا�سة وتكاليف املعي�شة ببلد الدرا�سة .
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ب  -ت�أمني قبول وت�سجيل الطالب الراغبني فـي الدرا�سة �أيا كان جمالها وب�أي مرحلة
من مراحل التعليم العايل � ،شريطة �أن يكون ذلك فـي التخ�ص�صات والربامج
والأنظمة التعليمية املعتمدة مب�ؤ�س�سات التعليم العايل املعرتف بها من قبل
الوزارة .
ج  -ا�ستقدام الهيئات التدري�سية الأكادميية للم�ؤ�س�سات التعليمية وحتت كفالتها ،
على �أن يقت�صر هذا االخت�صا�ص على املكاتب امل�صنفة �ضمن الفئة الأوىل .
د  -ت�سهي ــل ح�ص ــول الط ــالب على ت�أ�شي ــرات ال�سف ــر من �سفارات ومكات ــب الــدول
احلا�صلني على قبول للدرا�سة فـي م�ؤ�س�ساتها التعليمية .
هـ  -ت�صدي ــق ال�شه ــادات والأوراق الر�سمي ــة للط ــالب واخلريجني الراغبني فـي ذلك
من اجلهات الر�سمية ببلد الدرا�سة .
و  -التعاون مع امللحقيات واملكاتب الثقافية ب�سفارات ال�سلطنة فـي ت�سجيل الطالب
ومتابعتهم �أثناء درا�ستهم .
ز � -إقامة ندوات تعريفية للطالب  -بعد موافقة الوزارة  -حول �أنظمة وقوانني
الدرا�سة مب�ؤ�س�سات التعليم العايل املتعاون معها  ،واملعرتف بها من قبل الوزارة .
ح  -تقدمي �أي خدمات �أخرى ذات �صلة بطبيعة عمل املكتب ملن يطلبها من امل�ؤ�س�سات
�أو الطالب �أو �أولياء �أمورهم .
املـــادة ( ) 7
ال ــوزارة غي ــر م�س�ؤولـ ــة عن �أي حق ـ ــوق �أو التزامـ ــات قانوني ــة �أو مالي ــة جت ــاه الغي ــر تن�شـ ـ�أ
عن ممار�سة املكتب ن�شاطه طبقا لأحكام هذه الالئحة .
الف�صل الثاين
�شروط و�إجراءات الرتخي�ص
املـــادة ( ) 8
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إىل الدائرة على النموذج املرفق بهذه الالئحة
(امللحق رقم  ، )2ويرفق به امل�ستندات الالزمة لإثبات توافر ال�شروط وال�ضوابط املطلوبة .
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املـــادة ( ) 9
يجب �أن يتوافر فـي طالب الرتخي�ص �إذا كان �شخ�صا طبيعيا ال�شروط الآتية :
أ� � -أن يكون عماين اجلن�سية �أو من �أبناء دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
ب � -أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة .
ج � -أن يكون حا�صال على م�ؤهل جامعي (بكالوريو�س �أو ما يعادلها كحد �أدنى) .
د � -أال يكون قد �سبق �إلغاء ترخي�ص له  ،ما مل مي�ض على ذلك �سنة واحدة على الأقل .
هـ � -أال يك ــون قد �سب ــق احلكــم علي ــه بعقوب ــة فـي جرمي ــة خمل ــة بال�ش ـ ــرف �أو الأمانـ ــة
ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
و � -أال يكون من العاملني فـي الوزارة .
املـــادة ( ) 10
يجب �أن يتوافر فـي طالب الرتخي�ص �إذا كان �شخ�صا معنويا ال�شروط الآتية :
أ� � -أن يكون م�سجال كم�ؤ�س�سة �أو �شركة عمانية طبقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية .
ب � -أن يكون م�سجال لدى غرفة جتارة و�صناعة عمان .
ج � -أال يكون قد �سبق �إلغاء ترخي�ص له  ،ما مل مي�ض على ذلك �سنة واحدة على الأقل .
د � -أن يكون �أحد ال�شركاء حا�صال على م�ؤهل جامعي ( بكالوريو�س �أو ما يعادلها كحد
�أدنى ) .
هـ � -أال يكون �أي من ال�شركاء من العاملني فـي الوزارة .
املـــادة ( ) 11
يجوز للجنة الرتخي�ص للم�ؤ�س�سات التعليمية والوكاالت غري العمانية التي متار�س �أن�شطة
تت�صل بخدمات التعليم العايل مبمار�سة الن�شاط ذاته داخل ال�سلطنة .
املـــادة ( ) 12
تتوىل الدائرة قيد الطلب امل�شار �إليه فـي املادة رقم ( )8من هذه الالئحة فـي ال�سجل
املعد لهذا الغر�ض بعد دفع ر�سم مقداره (  ) 50خم�سون رياال عمانيا ال يرد نظري املعاينة
وفح�ص الطلب  ،وي�سلم �إىل مقدمه �إي�صال يبني فيه تاريخ قيد الطلب ورقمه وامل�ستندات
املرفقه به  ،وتتوىل الدائرة عر�ض الطلب ومرفقاته على اللجنة م�شفوعا بالتو�صيات التي
تراها منا�سبة فـي هذا ال�ش�أن خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأكرث من تاريخ ا�ستالمه .
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املـــادة ( ) 13
تبت اللجنة فـي الطلب خالل (� )60ستني يوما من تاريخ تقدميه �إليها  ،ويخطر من
يرف�ض طلبه كتابيا بقرار اللجنة ال�صادر فـي هذا ال�ش�أن  ،ويعد م�ضي املدة امل�شار �إليها دون
رد مبثابة رف�ض للطلب .
املـــادة ( ) 14
لطالب الرتخي�ص فـي حالة رف�ض طلبه التظلم �إىل وكيل الوزارة من القرار ال�صادر
بالرف�ض خالل ( � ) 60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو م�ضي املدة املحددة باملادة
رقم ( )13من هذه الالئحــة دون رد  ،ويجــب الب ــت فــي التظلــم خــالل ( )30ثالثي ــن يومــا
من تاريخ تقدميه  ،ويعد م�ضي هذه املدة دون رد مبثابة رف�ض للتظلم .
املـــادة ( ) 15
يخطر مقدم الطلب باملوافقة على طلبه  ،على �أن يقدم خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
الإخطار امل�ستندات الآتية :
أ�  -خطاب �ضمان بنكي �صادر من �أحد البنوك التجارية املعتمدة فـي ال�سلطنة با�سم
الوزارة مببلغ ( ) 5000خم�سة �آالف ريال عماين � ،ساري ال�صالحية طيلة مدة
الرتخي�ص  ،وقابل لل�صرف فورا بناء على طلب الوزارة .
ب  -بيان مبقر املكتب وجتهيزاته الإدارية والتنظيمية .
ج  -تعهد بالتزام املكتب بتقدمي �أي �أوراق �أو م�ستندات �أو بيانات �أو معلومات تطلبها
منه اجلهــات املخت�ص ــة بالــوزارة فـي املوع ــد املح ــدد  ،ومتكي ــن موظفـ ــي ال ــوزارة
املخت�صني من تدقيق تلك البيانات واملعلومات ومراجعة ال�سجالت للت�أكد من
�صحتها .
املـــادة ( ) 16
تنتهي �صالحية املوافقة  -ما مل يكن هناك ثمة عذر تقبله اللجنة � -إذا مل يقم مقدم
الطلب با�ستكمال �إجراءات الرتخي�ص الالزمة خالل (� ) 60ستني يوما من تاريخ �إخطاره
مبوافقة اللجنة .
املـــادة ( ) 17
مينح الرتخي�ص وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مقابل دفع ر�سم مقداره ( )100مائة
ريـ ــال عماين بعد ا�ستكمال امل�ستنـ ــدات وا�ستيفـ ــاء ال�شـ ــروط وال�ضوابـ ــط املحددة فـي هذه
الالئحة .
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املـــادة ( ) 18
على �صاحـ ــب املكت ـ ــب خ ــالل (� )60ستي ــن يوم ــا من احل�صـ ــول على الرتخي ــ�ص �أن يق ــدم
�إىل الدائرة الآتي :
أ�  -ا�سم وبيانات مدير املكتب وم�ؤهالته الدرا�سية ( بكالوريو�س �أو ما يعادلها على
الأقل ) .
ب � -أ�سماء وبيانات املوظفني العاملني باملكتب وم�ؤهالتهم الدرا�سية .
املـــادة ( ) 19
تكون امل�سميات الوظيفية للوظائف التي ت�شغل باملكاتب وفقا ملا حتدده الوزارة .
املـــادة ( ) 20
ي�سري الرتخي�ص ملدة �سنتني  ،ويتم جتديده ملدد مماثلة بناء على طلب يتقدم به �صاحب
املكتب مرفقا به خطاب ال�ضمان البنكي امل�شار �إليه فـي امل ــادة (  )15من هذه الالئحة قبل
( )30ثالثني يوما على الأقل من تاريخ انتهاء الرتخي�ص  ،وذلك مقابل دفع ر�سم مقداره
( )100مائة ريال عماين .
الف�صل الثالث
االلتزامات
املـــادة ( ) 21
يجب على املكتب االلتزام ب�أحكام القوانني واللوائح والأنظمة املقررة فـي ال�سلطنة .
املـــادة ( ) 22
يحظر على املكتب مزاولة �أي ن�شاط �آخر مبقره بخالف الن�شاط املرخ�ص له به .
املـــادة ( ) 23
ال يجوز ل�صاحب املكتب نقل مقر املكتب �أو تغيري م�سماه �إال بعد احل�صول على موافقة
اللجنة واجلهات ذات العالقة  ،مع تعهده بتنفيذ االلتزامات التي متت مع ذوي ال�ش�أن حتت
امل�سمى ال�سابق .
املـــادة ( ) 24
يلتزم املكتب باحل�صول م�سبقا على موافقة الوزارة ب�ش�أن �إبرام �أي اتفاقيات تعاون مع
م�ؤ�س�سات التعليم العايل �أو ن�شر الإعالنات �أو �إ�صدار الن�شرات �أو املطويات التي تتعلق
مبمار�سة ن�شاطه .
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املـــادة ( ) 25
يلتزم املكتب ب�أن يق�صر تعامله على م�ؤ�س�سات التعليم العايل ومعاهد اللغات وفـي الربامج
وامل�ؤهالت الدرا�سية التي متنحها واملعرتف بها من قبل الوزارة  ،ويحظر عليه اال�شرتاك
�أو امل�ساهمة فـي �إجراءات التحاق الطالب ب�أي م�ؤ�س�سة تعليمية غري معرتف بها من قبل
الوزارة .
املـــادة ( ) 26
يلتزم املكتب ب�إبرام عقد مع طالب اخلدمة على النحو الذي ي�ضمن حقوق الطرفني ،
وذلك وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ض .
املـــادة ( ) 27
يلتزم املكتب ب�أن يقدم للوزارة قائمة ب�أ�سماء الطالب الذين �سجلوا عن طريقه فـي
م�ؤ�س�سات التعليم العايل  ،ون�سخا من �شهاداتهم و�أوراقهم الثبوتية فـي موعد ال يتجاوز
نهاية كل ف�صل �أو عام درا�سي ح�سب نظام الدرا�سة  ،على �أن يبني فـي القائمة ما ي�أتي :
أ�  -ا�سم الطالب وجن�سيته .
ب  -ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية .
ج  -ا�سم الدولة وامل�ؤ�س�سة التعليمية التي يدر�س فيها .
د  -تاريخ الت�سجيل لدى املكتب وتاريخ االلتحاق بالدرا�سة .
هـ  -ال�سنة الدرا�سية وجمال التخ�ص�ص والتاريخ املتوقع للتخرج .
املـــادة ( ) 28
يلتزم املكتب بتعليق الرتخي�ص فـي مكان بارز وظاهر مبقر ممار�سة الن�شاط .
الف�صل الرابع
نقل الرتخي�ص �أو �إيقافه �أو �إلغا�ؤه
املـــادة ( ) 29
يجوز ل�صاحب املكتب بعد موافقة اللجنة التنازل عن ن�شاط املكتب ل�شخ�ص �آخر م�ستوف
لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادتني (  ) 9و ( )10من هذه الالئحة  ،على �أن يلتزم املتنازل
�إليه بكافة االلتزامات التي متت مع ذوي ال�ش�أن .
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املـــادة ( ) 30
�إذا فقد �صاحب املكتب �أحد ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادتني (  ) 9و ( )10من هذه
الالئح ــة وج ــب عليــه �إخط ــار الدائ ــرة بذل ــك  ،واتخـ ــاذ �إج ــراءات ت�صفي ــة املكت ــب �أو نق ــل
الرتخي�ص �إىل �أحد الأ�شخا�ص امل�ستوفني لل�شروط  ،خالل مدة ال تتجاوز ( � )6ستة �أ�شهر
من تاريخ فقد ذلك ال�شرط .
املـــادة ( ) 31
يجوز بناء على طلب �صاحب املكتب وبعد موافقة اللجنة � ،إيقاف ن�شاط مكتبه لفرتة
م�ؤقتة ال تتجاوز (  ) 3ثالثة �أ�شهر قابلة للتجديد ملدة مماثلة  ،وملدة �سنة كحد �أق�صى ،
مع �شرط �صالحية الرتخي�ص .
املـــادة ( ) 32
�إذا توفـي �صاحب املكتب وجب على ورثته خالل مدة ال تتجاوز ( � ) 6ستة �أ�شهر من تاريخ
الوفاة توفيق �أو�ضاع املكتب مبا يتفق و�أحكام هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 33
تلتزم الدائرة فـي جميع احلاالت التي يتقرر فيها �إلغاء الرتخي�ص  ،ب�أن تعهد �إىل مكتب
�آخر ب�إمتام الإجراءات واملو�ضوعات التي مل يقم املكتب الذي �ألغي ترخي�صه ب�إجنازها ،
وذلك على نفقة املكتب الذي �ألغي ترخي�صه .
املـــادة ( ) 34
تلت ــزم الدائــرة  -على نفق ــة املكت ــب املخال ــف  -بن�شــر ال ــقرار النهائ ــي ب�إلغ ــاء الرتخي ــ�ص
فـي �صحيفتني حمليتني .
الف�صل اخلام�س
اجلــزاءات
املـــادة ( ) 35
مع عدم الإخالل ب�أي جزاء �أ�شد ين�ص عليه قانون �آخر  ،توقع على من يخالف �أحكام هذه
الالئحة اجلزاءين الآتيني �أو �إحداهما :
�أوال  :للدائــرة تنبي ــه املكتــب كتابيــا بت�صحيــح اخلط ـ�أ فـي مدة ال تتجــاوز �أ�سبوعيــن عند
ارتكابه �أيا من املخالفتني الآتيتني :
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أ�  -تقدمي معلومات �أو بيانات غري �صحيحة للوزارة �أو للطالب .
ب  -عدم جتديد الرتخي�ص خالل �شهر من تاريخ انتهائه .
ثانيا  :للجنة �إنذار املكتب كتابيا مع طلب ت�صحيح اخلط�أ فـي مدة ال تتجاوز �شهرا عند
ارتكابه �أيا من الأفعال الآتية :
أ�  -خمالفة �أي التزام من االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
ب  -عدم ممار�سة ن�شاط املكتب خالل �سنة من تاريخ احل�صول على الرتخي�ص .
ج  -التقاع�س عن ت�أمني قبول �أو ت�سجيل الطالب فـي امل�ؤ�س�سات التعليمية التي مت
االتفاق ب�ش�أنها بعد ا�ستالم الر�سوم الدرا�سية و�أتعاب املكتب من الطالب .
د  -خمالفة ما مت االتفاق عليه مع الطالب من برامج وم�ستوى �أكادميي للم�ؤ�س�سة
التعليمية وال�سكن واملعي�شة .
وفـي جميع الأحوال يلتزم املخالف برد جميع املبالغ التي ا�ستلمها من الطالب .
املـــادة ( ) 36
يجوز للجنة �إلغاء الرتخي�ص فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ  -ع ــدم قي ــام املكت ــب ب�إزالــة �أ�سباب املخالفة خالل امليعاد املن�صو�ص عليه فـي امل ــادة
( )35من هذه الالئحة .
ب  -عدم قيام املكتــب بدف ــع امل�ستحق ــات املالي ــة للم�ؤ�س�س ــات التعليمي ــة التي ا�ستلمه ــا
من الطالب لإنهاء الإجراءات الالزمة اخلا�صة بدرا�ستهم �سواء كانت �أكادميية
�أو �إدارية  ،مع االلتزام برد تلك املبالغ .
املـــادة ( ) 37
يجوز ل�صاحب ال�ش�أن التظلم �إىل الوزير من قرار توقيع اجلزاء عليه خالل ( � ) 60ستني
يوما من تاريخ �إعالنه بالقرار �أو علمه به علما يقينيا  ،ويجب البت فـي التظلم خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،وفـي حالة انق�ضاء هذا الأجل دون رد يعد ذلك
مبثابة رف�ض للتظلم .
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امللحــق رقــم ()1
معاييــر و�ضوابــط ت�صنيــف املكاتــب
�أوال  :املعايري الأكادميية :
درجة
التقييم التقدير

م

املعيــــار

1

امل�ستوى الأكادميي مل�ؤ�س�سات التعليم العايل واملعاهد املتعاون
معها املكتب واالتفاقيات املربمة معها .
توفيـ ــر املعلوم ـ ــات الأكادمييـ ــة (ن�شـ ــرات  -مطوي ــات � -أدل ــة
الطالب) عن م�ؤ�س�سات التعليم العايل والأنظمة والقوانني
ببلد الدرا�سة .
�إيج ــاد القب ــول للط ــالب وم�ست ــوى متابعته ــم خ ــالل فتـ ــرة
درا�ستهم .
تنظيم اللقاءات والندوات الأكادميية التعريفية مب�ؤ�س�سات
التعليم العايل املتعاون معها املكتب .
توفر قاعدة بيانات لدى املكتب عن الطالب امل�سجلني عن
طريقه ونتائجهم الدرا�سية .
م�شاركة املكتب بامللتقيات واالجتماعات واملعار�ض الدولية .
التعاون والتن�سيق بني املكتب وامللحقني وامل�س�ؤولني الثقافيني
ب�سفارات ال�سلطنة .
م�ساهمة املكتب فـي احل�صول على منح درا�سية من امل�ؤ�س�سات
التعليمية املتعاون معها ون�شاطه للرتويج لتلك امل�ؤ�س�سات .
م�ساهمة املكتب فـي تقدمي الأفكار واملقرتحات الهادفة �إىل
حت�سني وتطوير خدمات التعليم العايل التي يقدمها .
املجمـــوع

2

3
4
5
6
7
8
9
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6
6
6
6
6
5
5
5
5
50

ثانيا  :املعايري الإدارية والتجهيزات الفنية :
درجة
التقييم التقدير

م

املعيــــار

1

التـ ــزام املكت ــب ب�أحك ــام الالئح ــة التنظيمي ــة ملكات ــب خدم ــات
التعليم العايل والتعليمات التي ت�صدرها الوزارة .
نوعي ــة الك ــادر الوظيف ــي للمكت ــب م ــن حي ــث امل�ؤه ــل العلم ــي
واخلربة فـي جمال العمل ون�سبة التعمني .
عدم وجود خمالفات �إدارية و�أكادميية و�شكاوى �ضد املكتب .
جودة اخلدمات والت�سهيالت التي يقدمها املكتب للطالب
قبل �سفرهم و�أثناء �إقامتهم ببلد الدرا�سة .
التجهيزات املكتبية والتقنية .
متيز موقع املكتب وحيويته .
�سرعـ ــة جت ــاوب املكت ــب م ــع الـ ــوزارة فـي تقديـ ــم البيان ـ ــات
واملعلومات الإح�صائية التي تطلب منه .
املوقع الإلكرتوين ونوعية و�سائل االت�صال املتاحة للتوا�صل
بينه وبني الطالب و�أولياء �أمورهم .
اهتمام املكتب بالدعاية والإعالن للخدمات التي يقدمها .
املجمـــوع

2
3
4
5
6
7
8
9

6
6
6
6
6
5
5
5
5
50

ثالثا � :ضوابط ت�صنيف املكاتب :
 -1يتم ت�صنيف املكاتب من خالل التقديرات التي حت�صل عليها وفقا للبندين �أوال
وثانيا من هذا امللحق  ،وذلك على م�ستويني :
 مكاتب درجة �أوىل . مكاتب درجة ثانية . -2يت ــم ت�صنيـ ــف املكت ــب من الدرج ــة الأول ــى فـي حال ــة ح�صول ــه على تقدي ــر ال يق ــل
عن ( )%80فـي كل من املعايري الواردة فـي البندين �أوال وثانيا من هذا امللحق .
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امللحق رقم ()2
ا�ستمارة طلب الرتخي�ص مبمار�سة ن�شاط خدمات التعليم العايل
�أوال  :بيانات مقدم الطلب :
اجلن�سية الرقم املدين امل�ؤهل الدرا�سي رقم الهاتف
اال�سم
ثانيا  :بيانات ال�شركاء :
اجلن�سية الرقم املدين امل�ؤهل الدرا�سي رقم الهاتف
اال�سم

ثالثا  :بيانات ال�سجل التجاري :
 ا�سم املن�ش�أة ...................... : رقم ال�سجل  ...................... :تاريخ االنتهاء .......................... : �ص  .ب  ........................... :الرمز الربيدي ........................ : رقم الهاتف  ..................... :رقم الفاك�س ............................: الربيد الإلكرتوين ............................................................:رابعا  :بيانات املكتب :
 اال�سم املقرتح للمكتب ...........................: املنطقة  /املحافظة  ................:الوالية ..................:املدينة ....................:توقيع مقدم الطلب
التاريخ ......................
املرفقات :
 ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية وجواز ال�سفر �ساريتا ال�صالحية . �أ�صل امل�ؤهل الدرا�سي معتمد من اجلهات املخت�صة ون�سخة منه . ن�سخة من ال�سجل التجاري و�أوراق احلا�سب الآيل . ن�سخة من �شهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�صناعة عمان . �أ�صل موافقة �أمانة ال�سجل التجاري بوزارة التجارة وال�صناعة على اال�سم التجاريللن�شاط .
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قـرار وزاري
رقـم 2013/20
ب�إ�صـدار النظـام الأكادميـي
لدرجة املاج�ستري بكليات العلوم التطبيقية
ا�ستن ــادا إ�لــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2002/6بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة التعلي ــم العال ــي
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ،
و�إىل الالئحة التنفيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/13
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن درجة املاج�ستري بكليات العلوم التطبيقية ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  9 :من جمادى الثانية 1434هـ
املـوافــــق  20 :من ابريــــــــــــــــــــل 2013م
د  .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1010
ال�صادرة فـي 2013/4/27م
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النظـــام الأكادميــــي
لدرجة املاج�ستري بكليات العلوم التطبيقية
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
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 :
الـــــــــــــــــــــــــوزارة  :وزارة التعليم العايل .
الوزيـــــــــــــــــــــــــــر  :وزير التعليم العايل .
الوكيــــــــــــــــــــــــــل  :وكيل التعليم العايل .
املديريــــــــــــــــــــــة  :املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية .
الكليـــــــــــــــــــــــــــة  :كلية العلوم التطبيقية .
جملـــــ�س الأمنـــاء  :جمل�س �أمناء كليات العلوم التطبيقية .
املجل�س الأكادميي  :املجل�س الأكادميي لكليات العلوم التطبيقية .
جملـــــ�س الكليـــــة  :جمل�س كلية العلوم التطبيقية .
العميــــــــــــــــــــــــــد  :عميد الكلية .
الق�ســـــــــــــــــــــــــــم  :الق�سم الأكادميي املخت�ص بالكلية .
جملــــ�س الق�ســــــم  :جمل�س الق�سم الأكادميي املخت�ص بالكلية .
النظــــــــــــــــــــــــــام  :النظام الأكادميي لدرجة املاج�ستري بكليات العلوم التطبيقية .
الر�سالـــــــــــــــــــــــة  :ر�سالة املاج�ستري .
اللجنـــــــــــــــــــــــــة  :جلنة الدرا�سات العليا بالكلية .
الطالـــــــــــــــــــــــــب  :الطالب املقيد بدرجة املاج�ستري .
الربنامــــــــــــــــــــــج  :التخ�ص�صات املطروحة بدرجة املاج�ستري .
من�ســــق الربنامـــج  :ع�ضو هيئة التدري�س امل�شرف على �أحد برامج درجة املاج�ستري .
امل�شـــــــــــــــــــــــــرف  :ع�ضو هيئة التدري�س الذي يتوىل الإ�شراف على الطالب امللتحق
بالربنامج خالل فرتة �إعداده للر�سالة .
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املـــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا النظام على طالب درجة املاج�ستري فـي الكلية .
الف�صل الثاين
تنظيم درجة املاج�ستري
املـــادة ( ) 3
ي�صدر الوزير قرارا بتحديد ر�سوم الدرا�سة وال�شروط الإ�ضافية للقبول والت�سجيل بدرجة
املاج�ستري  ،بناء على اقرتاح املجل�س الأكادميي وموافقة جمل�س الأمناء  ،وللوزير تعديل
�أي من ذلك بذات الإجراءات .
املـــادة ( ) 4
يتم طرح الربامج بقرار ي�صدر من جمل�س الأمناء بناء على تو�صية املجل�س الأكادميي .
ويجـوز طـرح برامـج م�شرتكـة لدرجــة املاج�ستيــر بني ق�سمــني �أو �أكث ــر بالكليــة �أو كليتــني
�أو �أكرث وفقا للقواعد التي ي�ضعها املجل�س الأكادميي بناء على اقرتاح جمال�س الأق�سام
وتو�صية جمال�س الكليات .
املـــادة ( ) 5
يكون لكل برنامج خطة درا�سية تت�ضمن املقررات املطروحة  ،موزعة على الف�صول الدرا�سية ،
على �أن تكون معتمدة من اللجنة .
ويجوز تعديل مقررات �أو متطلبات الربنامج  ،بناء على اقرتاح جمال�س الأق�سام وموافقة
اللجنة .
املـــادة ( ) 6
ت�شكل اللجنة بقرار من العميد بعد موافقة جمل�س الكلية  ،برئا�سة م�ساعد العميد لل�ش�ؤون
الأكادميية والبحث العلمي وع�ضوية كل من :
 - 1ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية ذات العالقة بالربنامج املطروح .
 - 2اثنني من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالربنامج املطروح  ،على �أال تقل درجة �أي منهم
عن �أ�ستاذ م�ساعد على الأقل .
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 - 3مدير ال�ش�ؤون الإدارية واملالية .
 - 4رئي�س مركز القبول والت�سجيل .
 - 5رئي�س مركز م�صادر التعلم .
 - 6من�سقي الربامج املطروحة .
وجتتمع اللجنة ثالث مرات على الأقل فـي كل ف�صل درا�سي � ،أو كلما اقت�ضت احلاجة ذلك ،
بناء على دعوة رئي�س اللجنة  ،ويجوز للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص حل�ضور اجتماعاتها  ،دون �أن يكون لهم حق الت�صويت .
وتكون اجتماعات اللجنة �صحيحة بح�ضور ثلثي �أع�ضائها وتتخذ قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات
الأع�ضاء احلا�ضرين  ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
وفـي حال غياب رئي�س اللجنة �أو وجود مانع يحول دون رئا�سته لها يحل حمله �أقدم ر�ؤ�ساء
الأق�سام الأكادميية ذات العالقة بالربنامج املطروح .
املـــادة ( ) 7
تتوىل اللجنة القيام باملهام الآتية :
 - 1اقرتاح اللوائح الداخلية  -فيما يتعلق بدرجة املاج�ستري  -بالتن�سيق مع الأق�سام
العلمية بالكلية .
 - 2اقرتاح �أ�س�س القبول بدرجة املاج�ستري  ،والإ�شراف على تنفيذها .
 - 3اقرتاح ر�سوم درجة املاج�ستري  ،ورفع التو�صية ب�ش�أنها �إىل جمل�س الكلية  ،ومن ثم
املجل�س الأكادميي وجمل�س الأمناء .
 - 4التو�صية ب�إجازة الربامج امل�ستحدثة والتن�سيق بينها وبني الربامج القائمة .
 - 5املوافقة على برامج ومقررات درجة املاج�ستري  ،وما يطر أ� عليها من تعديل وتبديل .
 - 6التو�صية مب�سمى ال�شهادة باللغتني العربية والأجنبية  ،بناء على اقرتاح جمل�س
الق�سم .
 - 7التو�صية مبنح الدرجات العلمية باالتفاق مع الأق�سام املعنية .
 - 8البت فـي �ش�ؤون الطالب ذات العالقة بدرجة املاج�ستري .
 - 9املوافقة على ت�شكيل جلان الإ�شراف واحلكم على الر�سائل .
-125-

 - 10اقرتاح الإطار العام خلطط البحوث بدرجة املاج�ستري والقواعد املنظمة لكتابة
الر�سائل وطباعتها و�إخراجها وتقدميها  ،ومناذج تقارير جلنة احلكم على الر�سائل .
 - 11تقييم الربامج ب�صفة دورية من خالل تقدمي التقارير ال�سنوية .
 - 12درا�سة التقارير الدورية التي تقدمها الأق�سام العلمية بالكلية .
 - 13النظر فيما يحال �إليها من مو�ضوعات من العميد �أو من جمل�س الكلية .
املـــادة ( ) 8
يكون احلد الأدنى ملدة نيل درجة املاج�ستري �سنة ون�صف  ،واحلد الأق�صى ( )3ثالث �سنوات ،
وال حت�سب فرتة الت�أجيل وفقا لأحكام هذا النظام �ضمن هذه املدة .
املـــادة ( )9
تكـون درا�سـة درجــة املاج�ستيـر ب�أ�سلـوب املقـررات والر�سالـة  ،وتكـون عـدد ال�ساعـات املعتمـدة
التي يدر�سها الطالب لنيل درجة املاج�ستري ( )30ثالثني �ساعة معتمدة  ،منها (� )6ست
�ساعات معتمدة للر�سالة .
املـــادة ( ) 10
يجــب �أال يقــل احلــد الأدنــى للنجــاح فـي �أي مقرر درا�سي بدرجة املاج�ستيــر عن (، )2.7
ومبع ــدل تراكم ــي ال يق ــل ع ــن ( ، )3٫00ويج ــب علــى الطال ــب �إعــادة املقـرر �إذا قــل معدل ــه
عن (. )2.7
الف�صل الثالث
القبول والت�سجيل
�أوال  :القبول
املـــادة ( )11
يحدد املجل�س الأكادميـي أ�عـداد الطالب الذين يتـم قبولهــم �سنويــا بدرجــة املاج�ستيـر بنــاء
على اقرتاح جمل�س الق�سم وموافقة جمل�س الكلية .
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املـــادة ( ) 12
ي�شرتط لقبول الطالب فـي الربنامج ما ي�أتي :
�	- 1أن يك ــون حا�ص ــال عل ــى الدرج ــة اجلامعيــة الأول ــى (البكالوري ــو�س) �أو م ــا يعادله ــا
من إ�حـدى اجلامعـات �أو امل�ؤ�س�سـات الأكادمييــة املعتـرف بهــا مبعــدل تراكمــي ال يقــل
عن (� )2.75أو ما يعادله  ،ويجوز قبول الطالب الذي يرتاوح معدله الرتاكمي بني
(� )2.50أو ما يعادله و�أقل من (� )2.75أو ما يعادله  ،وفقا لل�شروط التي ت�ضعها
اللجنة بناء على اقرتاح جمل�س الق�سم .
�	- 2أن يك ــون حا�صـ ـ ــال عل ــى معـ ــدل ال يقـ ــل عـ ـ ــن ( )5فـ ــي اختبـ ــار الآيلتـ ــ�س ( )IETLS
�أو ( )500فـي اختبار التوفل (� )TOEFLأو ما يعادلهما .
�	- 3أن تكون �شهادته اجلامعية فـي مو�ضوع ي�ؤهله للدرا�سة التي تقدم لاللتحاق بها .
 - 4موافقة جهة عمله على االلتحاق بالدرا�سة �إذا كان موظفا .
�	- 5أال يكون قد �سبق ف�صله من ذات الربنامج .
املـــادة ( ) 13
يج ــوز ملجل ــ�س الق�ســم �أن ي�شرتط لقبــول الطالــب اجتي ــاز ع ــدد من املق ــررات اال�ستدراكي ــة
�أو التكميلية فـي مدة ال تزيد على ف�صلني درا�سيني مع مراعاة ما ي�أتي :
�	- 1أال يقل معدله الرتاكمي فـي املقررات التكميلية عن (. )2.50
	- 2ال حتت�سب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية �ضمن املدة املحددة للح�صول
على درجة املاج�ستري .
	- 3ال تدخل املقررات التكميلية فـي احت�ساب املعدل الرتاكمي لدرجة املاج�ستري .
املـــادة ( ) 14
تقدم طلبات االلتحاق بدرجة املاج�ستري �إىل الق�سم على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،ويتم
�إحالة الطلبات �إىل جمل�س الق�سم التخاذ التو�صيات املنا�سبة فـي �ضوء �شروط القبول .
املـــادة ( ) 15
يجوز ملجل�س الكلية قبول الطالب فـي غري جمال تخ�ص�صه  ،بناء على تو�صية جمل�س
الق�سم وموافقة اللجنة .
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املـــادة ( ) 16
ال يجوز قبول الطالب فـي برناجمني بدرجة املاج�ستري فـي وقت واحد .
ثانيا :الت�سجيل
املـــادة ( ) 17
يجب على الطالب الذي توافرت فيه �شروط القبول املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام
�أن ي�سجل املقررات املطروحة وفقا لتوجيهات من�سق الربنامج  ،خالل مواعيد الت�سجيل
املعلنة  ،ووفقا للقواعد املقررة  ،وفـي حال ت�أخر الطالب عن الت�سجيل خالل هذه املواعيد
يجوز ت�سجيله �إذا قدم عذرا يقبله العميد .
املـــادة ( ) 18
ال يجوز ت�سجيل الطالب فـي الربنامج �إال بعد اجتيازه املقررات التكميلية �إن وجدت .
املـــادة ( ) 19
يجوز للطالب �إعادة الت�سجيل فـي �أي مقرر لتح�سني الدرجة  ،وحتت�سب له الدرجة الأعلى
احلا�صل عليها .
وفـي حال �إعادة الطالب املقرر الذي ر�سب فيه  ،ت�سجل له الدرجة الأعلى  ،على �أن يحذف
من املعدل الرتاكمي ب�أثر رجعي درجة املقرر الذي ر�سب فيه .
املـــادة ( ) 20
يجوز للطالب الت�سجيل فــي بع�ض املقـررات م�ستمعــا  ،وفـي حــال ح�ضــوره �أكثــر من ()%80
من �ساعات املقرر ي�سجل له التقدير الرمزي ( ع ) .
املـــادة ( ) 21
حتت�سب للطالب املقررات املعادلة التي در�سها فـي �إحدى امل�ؤ�س�سات اجلامعية املعرتف بها
�شريطة ما ي�أتي :
 - 1موافقة جمل�س الق�سم .
� - 2أال تزيد عدد �ساعاتها املعتمدة على (� )6ست �ساعات .
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الف�صل الرابع
الت�أجيل واحلذف والإ�ضافة واالن�سحاب
و�إلغاء و�إعادة القيد والفر�ص الإ�ضافية والتحويل
�أوال :الت�أجيل
املـــادة ( )22
يجوز للعميد بعد موافقة جمل�س الق�سم ت�أجيل درا�سة الطالب وفق ما ي�أتي :
�	- 1أن يتقدم الطالب بطلب الت�أجيل قبل بداية الف�صل الدرا�سي بـ ( )15خم�سة ع�شر
يوما على الأقل .
�	- 2أن يكــون الطالــب قــد اجتــاز ف�صال درا�سيا �أو �أكرث فـي الربنامـج الـذي التحق بـه ،
�أو �أجنز قدرا منا�سبا من الر�سالة .
� - 3أال يتجاوز جمموع مدة الت�أجيل ف�صلني درا�سيني � ،سواء كانت مت�صلة �أومنف�صلة .
	- 4ال حتت�سب مدة الت�أجيل �ضمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على درجة املاج�ستري .
ثانيا :احلذف والإ�ضافة
املـــادة ( ) 23
يجوز للطالب حذف �أو �إ�ضافة مقرر �أو �أكرث من مقررات الف�صل الدرا�سي وفق ما ي�أتي :
�	- 1أن يتقدم بطلب احلذف �أو الإ�ضافة �إىل رئي�س الق�سم خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ بدء الدرا�سة .
�	- 2أال يكون هذا الف�صل الدرا�سي �ضمن الفر�ص الإ�ضافية .
 - 3فـي حال قيام الطالب بحذف جميع املقررات الدرا�سية يحت�سب هذا الف�صل الدرا�سي
�ضمن مدة الت�أجيل املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .
� - 4أال يتجاوز احلد الأق�صى للمقررات الدرا�سية التي يجوز ت�سجيلها  -بعد الإ�ضافة -
فـي كل ف�صل درا�سي � ،إال مبقرر واحد فقط فـي الف�صل الدرا�سي .
�	- 5أن يوافق جمل�س الق�سم والعميد .
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ثالثا  :االن�سحاب
املـــادة ( )24
يجوز للطالب االن�سحاب من مقرر �أو �أكرث من مقررات الف�صل الدرا�سي وفق ما ي�أتي :
�	- 1أن يتقدم الطالب بطلب االن�سحاب �إىل العميد قبل تاريخ بدء االمتحانات النهائية
مبدة ال تقل عن ( )15خم�سة ع�شر يوما .
 - 2يخطر العميد كال من ق�سم القبول والت�سجيل والق�سم املخت�ص بذلك خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إكمال �إجراءات االن�سحاب .
 - 3فـي حال قيام الطالب باالن�سحاب من جميع املقررات الدرا�سية يعترب م�ؤجال لهذا
الف�صل الدرا�سي .
وفـي حال تغيب الطالب �أكرث من ( )%15من �إجمايل عدد ال�ساعات الدرا�سية  -بدون
عذر مقبول  -يعترب من�سحبا من املقرر  ،وي�سجل له تقدير (هـ) .
املـــادة ( )25
�إذا ان�سحب الطالب من درجة املاج�ستري بناء على رغبته ثم �أراد االلتحاق بها مرة �أخرى ،
تطبق عليه �شروط االلتحاق ابتداء فـي تاريخ القبول اجلديد .
رابعا � :إلغاء و�إعادة القيد
املـــادة ( ) 26
يلغى قيد الطالب بدرجة املاج�ستري بقرار من جمل�س الكلية بناء على تو�صية جمل�س
الق�سم فـي �أي من احلاالت الآتية :
�	- 1إذا مت قبوله ومل ي�ستكمل �إجراءات ت�سجيله خالل الفرتة املحددة لذلك دون عذر
مقبول .
�	- 2إذا انقطع عن الدرا�سة ملدة ف�صل درا�سي واحد دون عذر مقبول .
�	- 3إذا مل يجتز املقررات التكميلية وفقا لأحكام هذا النظام .
�	- 4إذا انخف�ض معدله الرتاكمي عن ( )2.70فـي ف�صلني درا�سيني متتاليني .
�	- 5إذا مت ف�صله من الكلية وفقا لأحكام الئحة كليات العلوم التطبيقية .
�	- 6إذا جتاوز فر�ص الت�أجيل املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .
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�	- 7إذا ثبت عدم جديته فـي الدرا�سة �أو �إخالله ب�أي من واجباته الدرا�سية بناء على
تقرير من رئي�س الق�سم  ،بعد �إنذاره من رئي�س جمل�س الق�سم مرتني  ،ومل يتالف
�أ�سباب الإنذار .
�	- 8إذا ثبت �إخالله بالأمانة العلمية �سواء فـي مرحلة درا�سته للمقررات �أو �إعداده
للر�سالة � ،أو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد بالكلية  ،وفقا لأحكام هذا النظام
والئحة كليات العلوم التطبيقية .
�	- 9إذا مل يح�صل على درجة املاج�ستري خالل احلد الأق�صى للمدة املحددة لها وفقا
لأحكام هذا النظام .
�	- 10إذا قررت جلنة احلكم على الر�سالة رف�ض الر�سالة .
املـــادة ( ) 27
يجوز ملجل�س الكلية بناء على تو�صية جمل�س الق�سم وموافقة اللجنة �إعادة قيد الطالب
الذي �ألغي قيده �إذا كان عدم موا�صلته الدرا�سة يرجع �إىل ظروف قهرية  ،و�إذا كان قد
م�ضى على �إلغاء قيد الطالب الذي �أعيد قيده �أكرث من (� )6ستة ف�صول درا�سية ف�إنه
يعامل معاملة الطالب امل�ستجد .
املـــادة ( ) 28
يجوز للطالب الذي �أعيد قيده  ،ومل يكن قد م�ضى على �إلغاء قيده بدرجة املاج�ستري
مدة ال تزيد على (� )6ستة ف�صول درا�سية � ،أن يعيد درا�سة بع�ض املقررات الدرا�سية التي
يحددها له جمل�س الق�سم وموافقة اللجنة  ،وحت�سب املقررات الدرا�سية التي جنح فيها
�ضمن معدله الرتاكمي بعد ا�ستئنافه الدرا�سة  ،كما حتت�سب املدة التي ق�ضاها فـي الدرا�سة
قبل �إلغاء قيده �ضمن احلد الأق�صى للح�صول على درجة املاج�ستري .
خام�سا  :الفر�ص الإ�ضافية
املـــادة ( ) 29
يجوز ملجل�س الكلية  -ا�ستثناء من الفقرة ( )5من املادة ( )26من هذا النظام  -منح الطالب
فر�صة �إ�ضافية واحدة لف�صل درا�سي واحد �أو ف�صلني درا�سيني بحد �أق�صى بناء على تو�صية
جمل�س الق�سم واللجنة .
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املـــادة ( ) 30
يجوز ملجل�س الكلية  -ا�ستثناء من الفقرة ( )10من املادة ( )26من هذا النظام  -منح
الطالب فر�صة �إ�ضافية ال تزيد على ف�صلني درا�سيني بناء على تقرير من امل�شرف وتو�صية
جمل�س الق�سم واللجنة .
�ساد�سا :التحويل
املـــادة ( ) 31
يجــوز ملجلــ�س الكليــة قبــول حتويــل الطالــب مــن م�ؤ�س�س ــة تعليــم عــال �أخــرى معت ــرف بهــا
�إىل الكلية  ،وذلك بناء على تو�صية جمل�س الق�سم واللجنة  ،مع مراعاة ما ي�أتي :
�	- 1أن يكون الطالب املحول م�ستوفيا ل�شروط القبول بالكلية  ،و�أي �شروط �أخرى
يراها جمل�س الق�سم �ضرورية .
�	- 2أال يكون الطالـب املحول مف�صوال مــن امل�ؤ�س�ســة التعليميــة املحــول منهــا لأي �سبــب
من الأ�سباب .
�	- 3أال يكون الطالب املحول فـي الف�صل الدرا�سي الأخري .
املـــادة ( ) 32
يجوز للطالب املحول احت�ساب عدد ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة التي در�سها وفقا لل�شروط
الآتية :
� - 1أال يكون قد م�ضى على درا�سته للمقررات الدرا�سية املعادلة �أكرث من �أربعة ف�صول
درا�سية .
� - 2أن تتفق من حيث املو�ضوع مع متطلبات الربنامج املحول �إليه .
� - 3أال يزيد جمموعها على (� )6ست �ساعات معتمدة .
� - 4أال يقل تقدير الطالب فـي املقررات الدرا�سية املعادلة عن (� )2٫70أو ما يعادلها .
وحتت�سب املقررات الدرا�سية املعادلة �ضمن املعدل الرتاكمي بناء على تو�صية جمل�س
الق�سم الذي يتبعه املقرر الدرا�سي وموافقة اللجنة وجمل�س الكلية .
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املـــادة ()33
يجوز للطالب التحويل من برنامج �إىل �آخر فـي ذات الكلية �أو كلية �أخرى بناء على تو�صية
اللجنة وجمل�س الق�سم �إذا كان التحويل داخل الكلية وبناء على تو�صية جمل�سي الق�سم
بالكليــة املحــول منه ــا و�إليهــا  ،وموافقــة جمل�سـي الكليتـني �إذا كــان التحويــل بـني كليتني ،
مع مراعاة ما ي�أتي :
 - 1توافر �شروط القبول فـي الطالب  ،و�أي �شروط �أخرى يراها جمل�س الق�سم املحول
�إليه �ضرورية .
 - 2جواز احت�ساب املقررات الدرا�سية التي �سبق �أن در�سها الطالب � ،إذا ر�أى جمل�س
الق�سم املحول �إليه �أنها مطابقة للربنامج الذي مت حتويل الطالب �إليه  ،وتدخل
�ضمن معدله الرتاكمي .
� - 3أال يكون الطالب قد �ألغي قيده لأي �سبب من الأ�سباب الواردة فـي هذا النظام .
 - 4حتت�سب املدة التي ق�ضاها الطالب فـي الربنامج املحول منه �ضمن احلد الأق�صى
املحدد للح�صول على درجة املاج�ستري .
 - 5يكــون التحويــل مــن برنامــج إ�لــى �آخــر ملــرة واحــدة خـالل احلــد الأق�صــى املح ــدد
للح�صول على درجة املاج�ستري .
الف�صل اخلام�س
الإ�شراف على الر�سالة
املـــادة ( ) 34
يعني بقرار من جمل�س الكلية م�شرفا على �إعداد الر�سالة  -بناء على اقرتاح جمل�س الق�سم
وتو�صية اللجنة  -ال تقل درجته عن �أ�ستاذ م�شارك من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية .
وفـي حال عدم وجود �أ�ستاذ �أو �أ�ستاذ م�شارك من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية �أو وجود
مان ــع ل ــدى �أي منه ــم يح ــول دون قيامــه بالإ�شــراف علـى الر�سالــة  ،يجــوز تعيني م�شــرف
على الر�سالة من :
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 - 1الأ�ساتذة امل�ساعدين بالكلية � ،شريطة �أن يكون قد م�ضى على تعيينه فـي هذه
الدرجة �سنتان على الأقل  ،و�أن يكون لديه بحث على الأقل  -فـي جمال تخ�ص�صه -
من الأبحاث املن�شورة فـي جملة علمية حمكمة .
� - 2أع�ضاء هيئة التدري�س من خارج الكلية �أو �أي من ذوي اخلربة والكفاية العلمية
فـي جمال البحث العلمي .
املـــادة ( ) 35
يجوز ملجل�س الكلية �أن يعني م�شرفا م�ساعدا من �أي ق�سم �آخر ح�سب طبيعة الر�سالة ،
بناء على تو�صية من امل�شرف على الر�سالة وموافقة جمل�س الق�سم  ،على �أن يكون امل�شرف
من الق�سم الذي يدر�س فيه الطالب  ،ويحدد للم�شرف امل�ساعد �ساعة �إ�شراف لكل طالب
حتت�سب �ضمن �ساعاته التدري�سية .
املـــادة ( ) 36
فـي حال قيام الطالب بتنفيذ بحثه خارج الكلية  ،يجوز مبوافقة جمل�س الكلية �أن ي�شرتك
فـي الإ�شراف م�شرف واحد ممن تنطبق عليهم �شروط الإ�شراف املن�صو�ص عليها فـي هذا
النظام من اجلهة التي يجري فيها البحث .
املـــادة ( ) 37
ال يجوز �أن يزيد عدد الطالب امل�سجلني لدرجة املاج�ستري مع كل م�شرف وفقا لهذا النظام
على ( )5خم�سة طالب  ،ويجوز زيادة هذا العدد �إىل (� )7سبعة طالب فـي حالة ال�ضرورة
بناء على تو�صية جمل�س الق�سم وموافقة جمل�س الكلية .
املـــادة ( ) 38
يقدم امل�شرف  -فـي نهاية كل ف�صل درا�سي  -تقريرا مف�صال �إىل رئي�س الق�سم عن مدى
تقدم الطالب فـي درا�سته  ،وتر�سل �صورة من التقرير �إىل العميد .
املـــادة ( ) 39
يجـب علـى امل�شـرف فـي حـال انتهـاء خدمتـه مـن الكليـة لأي �سبـب مـن الأ�سبـاب � ،أن يقـدم
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تقري ــرا ع ــن املـدى الــذي و�صـل �إليـه الطالـب  ،ويعـني جملـ�س الكليـة مـن يحـل حملـه بنـاء
على اقرتاح جمل�س الق�سم وتو�صية اللجنة .
وفـي حال انتهاء خدمة امل�شرف بعد انق�ضاء ن�صف مدة الإ�شراف �أو �أكرث  ،يحفظ ا�سمه
وحقوقه العلمية واملادية كاملة فـي جلنة الإ�شراف على الر�سالة .
الف�صل ال�ساد�س
موا�صفات الر�سالة
املـــادة ( ) 40
تعد الر�سالة باللغة العربية  ،ويرفق بها ملخ�ص وا�ضح بلغة �أجنبية ال يزيد على ()600
�ستمائة كلمة � ،أما الأق�سام التي تقرر ا�ستعمال لغة �أخرى للتدري�س بها فتعد الر�سالة بتلك
اللغة  ،على �أن يرفق بها ملخ�ص وا�ضح باللغة العربية ال يزيد على (� )600ستمائة كلمة .
املـــادة ( ) 41
 - 1حتتوي �صفحة الغالف الداخلية الأوىل من الر�سالة على ما ي�أتي :
أ�  -عنوان الر�سالة .
ب  -ا�سم الطالب وفقا ملا هو م�سجل ر�سميا فـي الكلية .
ج  -تاريخ مناق�شة الر�سالة .
د  -العبارة الآتية :
قدمت هذه الر�سالة ا�ستكماال ملتطلبات احل�صول على درجة ............... :
التاريخ  ................ :ق�سم  ..................... :كلية ..............................:
 - 2حتتوي �صفحة الغالف الداخلية الثانية على ما جاء بالبنود (�أ  ،ب  ،ج) من الفقرة ()1
من هذه املادة  ،و�أ�سماء جلنة احلكم على الر�سالة وتوقيعاتهم .
 - 3تطبع الر�سالة وامللخ�ص على ورق �أبي�ض جيد حجم ( ، )A4ويراعى �أن تكون الطباعة
وا�ضحة  ،وخالية من الأخطاء املطبعية  ،وعلى وجه واحد فقط من الورقة .
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 - 4يكون نوع اخلط الذي تكتب به الر�سالة ( ، )Simplified Arabicعلى �أن يكون حجم
اخلط الذي يكتب به منت الر�سالة ( )14والعناوين (. )16
 - 5فـي حال متت الطباعة بلغة �أجنبية يف�ضل طباعتها باختيار اخلط (Times New
 )Romanمقا�س ( )14ملنت الر�سالة و( )16للعناوين .
 - 6يف�ضل �أن تكون العناوين باللون الغامق �سواء كانت الر�سالة باللغة العربية �أو بلغة
�أجنبية .
 - 7يكون ترقيم جميع ال�صفحات �أعلى اجلانب الأي�سر من الورقة فـي الن�سخ باللغة
العربية  ،و�أعلى اجلانب الأمين من الورقة فـي الن�سخ باللغة الأجنبية .
 - 8ترتك م�سافة �سطر ون�صف بني كل �سطر و�آخر فـي الن�سخ باللغة العربية  ،وم�سافة
�سطرين فـي الن�سخ باللغة الأجنبية .
 - 9يت ــرك هام ــ�ش مقــداره (� )3.5ســم ف ــي ميــني ال�صفحــة فـي الن�سخ باللغة العربية ،
وف ــي ي�ساره ــا فـي الن�س ــخ باللغـ ــة الأجنبي ــة  ،بينم ــا تك ــون ك ــل الهوامـ ــ�ش الأخـ ــرى
(� )2.5سم .
 - 10فـي حال وجود خرائط �أو �صور �أو �أي مو�ضحات بالر�سالة ينبغي ا�ستعمال ورق ومواد
مــن نوعيــة تكفــل لهــا البقــاء بحالــة جيــدة ووا�ضحــة  ،وتك ــون م ــن امل�ست ــوى نف�ســه
فـي جميع ن�سخ الر�سالة املقدمة .
 - 11ترتب املراجع وامل�صادر وفق متطلبات كل تخ�ص�ص  ،مع و�ضع قائمة م�ستقلة لكل
من املراجع العربية والأجنبية  ،وتكتب املراجع وفقا لآخر �إ�صدارات نظام اجلمعية
الأمريكية لعلم النف�س ( . (APA
وللمجل�س الأكادميي تعديل موا�صفات الر�سالة كلما اقت�ضى الأمر ذلك .
الف�صل ال�سابع
احلكم على الر�سالة
املـــادة ( ) 42
ت�شكل جلنة احلكم على الر�سالة بقرار من جمل�س الكلية بناء على اقرتاح من جمل�س
الق�سم وتو�صية اللجنة  ،ويحدد بالقرار رئي�س اللجنة .
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وي�شرتط لت�شكيل جلنة احلكم على الر�سالة �أن يكون الطالب قد �أنهى جميع املتطلبات
الأخرى لدرجة املاج�ستري .
املـــادة ( ) 43
ي�شرتط فـي جلنة احلكم على الر�سالة ما ي�أتي :
� - 1أال يقل عدد �أع�ضائها عن �أربعة ممن تتوافر فيهم �شروط الإ�شراف على الر�سالة ،
على �أن يكون امل�شرف �أحد �أع�ضائها  ،و�آخر من خارج الكلية .
� - 2أال يكون �أي من �أع�ضائها من �أقارب الطالب حتى الدرجة الرابعة .
وتتخذ جلنة احلكم على الر�سالة قراراتها ب�أغلبية الأع�ضاء  ،وفـي حال ت�ساوي الأ�صوات
يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .
املـــادة ( ) 44
متنح جلنة احلكم على الر�سالة فرتة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما لقراءة الر�سالة ،
وتكون مناق�شة الر�سالة علنية  ،وتكون مداوالت هذه اللجنة �سرية .
املـــادة ( ) 45
تكون مناق�شة الر�سالة على النحو الآتي :
أ�  -يعر�ض الطالب ملخ�صا لر�سالته .
ب  -يتوىل رئي�س جلنة احلكم على الر�سالة �إدارة املناق�شة  ،وبعد االنتهاء من املناق�شة
يتم التداول و�إعداد تقرير يوقع من جميع الأع�ضاء  ،على �أن يت�ضمن التقرير
�إحدى التو�صيات التالية  ،ويبلغ الطالب بها :
 - 1قبول الر�سالة والتو�صية مبنح الدرجة .
 - 2قبــول الر�سالــة والتو�صيــة مبنــح الدرجــة بعـد الأخــذ مبالحظــات املناق�شني ،
وفـي هذه احلالة مينح الطالب مدة التقل عن ( )30ثالثني يوما  ،وال تزيد
-137-

على ( )90ت�سعني يوما من تاريخ املناق�شة لإجراء هذه التعديالت  ،يقدم
املناق�شون بعدها تقريرا فرديا �إىل رئي�س جلنة احلكم على الر�سالة ت�ؤيد
�أخذ الطالب باملالحظات  ،ويتوىل رئي�س جلنة احلكم على الر�سالة نقل هذا
التقرير مع تقرير جلنة احلكم على الر�سالة �إىل اللجنة .
�	- 3إعادة مناق�شة الر�سالة بعد �إجراء التعديالت اجلوهرية فيها  ،وفـي هذه
احلالة مينح الطالب مدة التزيد على ( )180مائة وثمانني يوما من تاريخ
املناق�شة لإجراء هذه التعديالت .
 - 4رف ــ�ض الر�سال ــة وت�ضمــني الأ�سبــاب فـي تقريــر جلنــة احلكــم علــى الر�سالـ ــة ،
وفـي هذه احلالة مينح الطالب �شهادة دبلوم الدرا�سات العليا .
�إذا م�ضت املدة املحددة فـي الفقرتني ( 2و ) 3من هذه املادة ومل يقدم الطالب الر�سالة
معدلة �أو مل ي�أخذ باملالحظات وفقا لت�أييد املناق�شني  ،تعد الر�سالة مرفو�ضة ويطبق
بحقه ما ورد فـي الفقرة ( )4من هذه املادة .
الف�صل الثامن
منح درجة املاج�ستري
املـــادة ( ) 46
ي�شرتط ملنح درجة املاج�ستري ماي�أتي :
 - 1اجتياز جميع املقررات الدرا�سية ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة مبا يعادل ()24
�أربعة وع�شرين �ساعـة معتمدة من املقررات الدرا�سية وفقا لأحكام اللوائح الداخلية
بالكليـة  ،وح�سب طبيعة كل تخ�ص�ص .
 - 2تقدمي ر�سالة املاج�ستري مبا يعادل (� )6ست �ساعات معتمدة  ،واجتياز امتحان
مناق�شة الر�سالة فـي مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ت�سجيل الر�سالة ،
وال تتجاوز احلد الأق�صى للح�صول على درجة املاج�ستري وفقا لأحكام هذا النظام .
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املـــادة ( ) 47
حتت�سب تقديرات املقررات الدرا�سية والر�سالة على النحو الآتي :
التقديرات
الرمزيــة

القيمـــــة العدديـــــة

�أ

( )3.70حتى ()4.00

أ� -

( )3.30حتى �أقل من ()3.70

ب+

( )3.00حتى �أقل من ()3.30

ب

( )2.70حتى �أقل من ()3.00

ب-

( )2.30حتى �أقل من ()2.70

ج+

( )2.00حتى �أقل من ()2.30

املـــادة ( ) 48
للطالب التظلم �إىل العميد من تقديره النهائي فـي املقررات الدرا�سية �أو نتيجة احلكم
على الر�سالة خالل مدة �أق�صاها ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إعالن النتيجة النهائية ،
ويتم الرد عليه خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدمي التظلم  ،ويعترب عدم الرد
خالل هذا امليعاد رف�ضا للتظلم .
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وزارة التنمية االجتماعية
قــرار وزاري
رقم 2013/228
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية لدار احلماية الأ�سرية
ا�ستن ــادا �إلــى املر�س ــوم ال�سـلطانـ ـ ــي رقـ ــم  2003/32بتحدي ـ ــد اخت�صا�ص ــات وزارة التنمي ــة
االجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية لدار احلماية الأ�سرية املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  16 :من ذي احلجة �سنة 1434هـ
املـوافــــق  21 :من �أكتوبــــــــــر �سنة 2013م
حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزيـ ــر التنميـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ــة

ن�شـر هــذا القــرار فـي اجلريدة الر�سميـة رقم ()1031
ال�صادرة فـي 2013/10/27م
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الالئحة التنظيمية لدار احلماية الأ�سرية
الف�صـــل الأول
تعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحكـام هــذه الالئحــة يك ــون للكلم ــات والعب ــارات التالي ــة املعن ــى املبي ــن قري ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــــــــــــــــــــــــــوزارة  :وزارة التنمية االجتماعية .
الوزيــــــــــــــــــــــــــــر  :وزير التنمية االجتماعية .
الـوكيــــــــــــــــــــــــــل  :وكيل الوزارة .
اللــجـنـــــــــــــــــــــــة  :جلن ــة احلمايـ ــة الأ�سريــة امل�شكل ــة وفقا حلكم املـ ــادة ( )9من هــذه
الالئحة .
اللــــجــنــة الفنيـة  :اللجنة امل�شكلة وفقا حلكم املادة ( )11من هذه الالئحة .
املديـــر العـــــــــــــام  :مدير عام التنمية الأ�سرية .
الــدائــــــــــــــــــــــرة  :دائرة احلماية الأ�سرية .
الـــــــــــــــــــــــــــــــدار  :دار احلماية الأ�سرية .
امل�ستفـيـــــــــــــــدون  :الأطفال والن�ساء املعر�ضون للإ�س ــاءة �أو العنف و�ضحايا االجتار
بالب�شر  ،الذين يتم �إحلاقهم بالدار .
الف�صل الثاين
�أهــداف الـــدار
املــادة ( ) 2
تهدف الدار �إىل تقدمي اخلدمات االجتماعية وال�صحية والنف�سية والثقافـية والرتفـيهية
للم�ستفـيدين لتمكينهم من الو�صول �إىل �أف�ضل م�ستوى  ،وذلك من خالل الآتي :
أ�  -ا�ستقبال امل�ستفـيدين بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
ب  -حماية امل�ستفـيدين من الإ�ساءة �أو العنف .
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ج  -التدخل العاجل حلماية امل�ستفـيدين املعر�ضني للإ�ساءة �أو العنف .
د  -توفـري الإقامة املنا�سبة والغذاء ال�صحي وامللب�س املالئم .
هـ  -توفـري الرعاية ال�صحية املنا�سبة .
و  -توفـري و�سائل الراحة والت�سلية املنا�سبة .
ز  -تقدمي امل�شورة القانونية للم�ستفـيدين .
ح  -تقييم حالة امل�ستفـيدين النف�سية واالجتماعية وال�صحية .
ط  -تعزيز التوا�صل والتن�سيق مع اجلهات املعنية .
ي  -تقدمي الربامج الت�أهيلية للم�ستفـيدين .
ك  -ت�شجيع الأ�سر واملهنيني و�أفراد املجتمع على التبليغ عن حاالت الإ�ساءة والعنف
من خالل اجلهات املعنية .
ل  -امل�ساهمة فـي التوعية املجتمعية ب�أ�ضرار الإ�ساءة والعنف .
الف�صل الثالث
�شروط قبول امل�ستفـيدين بالدار
املــادة ( ) 3
يكون قبول امل�ستفـيدين بالدار فـي �أي من احلاالت الآتية :
أ� � -صدور �أمر �أو حكم ق�ضائي .
ب  -موافقة اللجنة الفنية .
ج  -موافقة املدير العام فـي احلاالت الطارئة .
الف�صل الرابع
�أق�سام الدار واخت�صا�صاتها
املــادة ( ) 4
تتولــى ال ـ ــدار ممار�س ــة اخت�صا�صاته ــا املن�صو�ص عليه ــا فـ ــي هــذه الالئحــة من خ ــالل
الق�سمني الآتيني :
أ�  -ق�سم اال�ستقبال والفح�ص .
ب  -ق�سم الرعاية والت�أهيل .
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املــادة ( ) 5
يخت�ص ق�سم اال�ستقبال والفح�ص بالآتي :
أ�  -تلقي البالغات عن الإ�ساءة �أو العنف �ضد امل�ستفـيدين .
ب  -ا�ستقبال امل�ستفـيد و�إجراء املقابلة له  ،وت�سجيل البيانات الالزمة عنه فـي ال�سجل
العام املعد لذلك و�إعداد امللف  ،و�إبالغ اجلهات املعنية من خالل الدائرة .
ج  -ت�سلم الأمانات ال�شخ�صية للم�ستفـيد و�إيداعها فـي املكان املخ�ص�ص .
د  -فح�ص امل�ستفـيد من الناحية ال�صحية من خالل الطبيب املخت�ص .
هـ  -ت�سجيل البيانات الأولية عن امل�ستفـيد فـي ال�سجل العام املعد لذلك  ،و�إعداد امللف
الأويل له .
و  -ت�سليم امل�ستفـيد الأدوات الالزمة للإقامة امل�ؤقتة بالدار .
ز � -إحالة امل�ستفـيد �إىل ق�سم الرعاية والت�أهيل التخاذ الإجراءات الالحقة .
ح  -ح�صر امل�ستفـيدين و�إعداد التقارير الالزمة .
ط � -إبالغ م�شرف الدار بالإجراءات املتخذة فـي �ش�أن امل�ستفـيد .
ي  -ت�سليم امل�ستفـيد الأمانات ال�شخ�صية بعد �إثباتها فـي حم�ضر معد لذلك  ،و�إقراره
بت�سلمها �أو من ينوب عنه بت�سلمها .
ك � -إثبات خروج امل�ستفـيد من الدار فـي ال�سجالت املعدة لذلك  ،و�إبالغ اجلهات املعنية
من خالل الدائرة .
ل  -ما ي�سند �إليه من �أعمال �أخرى .
املــادة ( ) 6
يخت�ص ق�سم الرعاية والت�أهيل بالآتي :
أ� � -إجراء بحث اجتماعي للم�ستفـيد  ،وتقييم احلالة النف�سية له .
ب  -ا�ستكمال �إعداد ملف امل�ستفـيد بت�ضمينه نتائج البحث االجتماعي والفحو�صات
الطبية والنف�سية .
ج � -إعداد خطة العالج والت�أهيل للم�ستفـيد ومتابعة �سلوكه من الناحية النف�سية
واالجتماعية .
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د  -توزيع امل�ستفـيدين للإقامة امل�ؤقتة بالدار ومتابعة التغذية والرعاية االجتماعية
والأن�شطة الرتويحية .
هـ  -تنظيم جوالت للأماكن الرتويحية وال�سياحية ومراكز الت�سوق وفق ال�ضوابط
املعتمدة .
و  -متابعة ق�ضايا امل�ستفـيدين لدى اجلهات املعنية  ،و�إجراء الزيارات امليدانية .
ز  -التن�سيق مع اجلهات املعنية حول �آلية مغادرة �ضحايا االجتار بالب�شر من ال�سلطنة
من خالل الدائرة .
ح � -إعداد تقرير �شامل بنتائج درا�سة امل�ستفـيد .
ط  -ما ي�سند �إليه من �أعمال �أخرى .
الف�صل اخلام�س
�إدارة وجلــــان الـــــدار
املــادة ( ) 7
يتوىل �إدارة الدار م�شرف من امل�ؤهلني علميا من ذوي اخلربة فـي جمال العمل  ،وي�صدر
بتعيينه قرار من الوزير .
املــادة ( ) 8
يتوىل م�شرف الدار االخت�صا�صات الآتية :
أ�  -اقرتاح خطط العمل بالدار  ،وعر�ضها على اللجنة لإقرارها ومتابعة تنفـيذها .
ب  -متابع ــة �سيــر العمــل فـي الــدار والعمــل على رفــع م�ستـوى ما تقدمــه من خدمــات
و�أداء العاملني بها .
ج  -الإ�شــراف على جمي ــع العاملي ــن بال ــدار ومتابع ــة �أعمالهم وتوزيع العمل بينهم
فـي الأق�سام املختلفة .
د � -إعداد التقارير والإح�صاءات عن ن�شاط الدار ورفعها للدائرة .
هـ  -اعتماد �أوامر ال�صرف من خمازن الدار والتوريد �إليها والتفتي�ش عليها مبراعاة
القوانني والقرارات ذات ال�صلة .
و  -اعتماد امل�صروفات الالزمة ل�سري العمل بالدار خ�صما من ال�سلفة املالية املخ�ص�صة
لها مبراعاة القوانني والقرارات ذات ال�صلة .
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املــادة ( ) 9
تن� أش� اللجنة بقرار من الوزير برئا�سة الوكيل وع�ضوية ممثلني عن اجلهات املعنية بدرجة
مدير عام .
وجتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها كل �أربعة �أ�شهر على الأقل  ،ويكون مدير الدائرة مقررا
للجنــة  ،ويتولــى إ�عــداد جداول �أعماله ــا وحما�ضــر جل�ساتها وتدوين قراراتها وتو�صياتها
ومتابعــة تنفـيذها و�إب ــالغ �أع�ضائهــا بها وحفــظ خماطباتهــا و�سجالتهــا  ،وترفع اللجنــة
تو�صياتها للوزير لالعتماد .
املــادة ( ) 10
تتوىل اللجنة االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -التن�سيق مع كافة اجلهات املخت�صة والهيئات وامل�ؤ�س�سات بال�سلطنة لو�ضع ال�ضوابط
والإجراءات التي تكفل حماية ورعاية امل�ستفـيدين .
ب � -إعداد قاعــدة بيان ــات بالت�شريع ــات والدرا�س ــات ذات ال�صل ــة بامل�ستفـيديــن بالـدار
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة بال�سلطنة .
ج  -و�ض ــع برام ــج رعاي ــة وت�أهي ــل امل�ستفـيدي ــن مل�ساعدته ــم على االندم ــاج ال�سري ــع
فـي املجتمع .
د  -القيام بزيارات ا�ستطالعية للدار والوقوف على �أو�ضاعها وحاجاتها .
هـ � -إعداد الدرا�سات والبحوث ذات ال�صلة بالإ�ساءة �أو العنف �ضد امل�ستفـيدين .
و  -و�ضع مقرتح للدرا�سات والبحوث حول الإ�ساءة �أو العنف فـي ال�سلطنة .
ز  -اقرتاح االن�ضمام �إىل االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة بامل�ستفـيدين .
ح  -اقرتاح الربامج واحلمالت الإعالمية ذات ال�صلة بامل�ستفـيدين .
ط  -اقرتاح �إ�ضافة وحدات �سكنية جديدة للدار .
ي  -ما ي�سند �إليها من �أعمال �أخرى .
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املــادة ( ) 11
تن� أش� اللجنة الفنية بقرار من الوكيل  ،برئا�سة مدير الدائرة  ،وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س .
أ�  -م�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار
		
		
ب � -أخ�صائي اجتماعي .
					
ج � -أخ�صائ ـ ــي نف�سـ ـ ـ ـ ــي .
د  -الطبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب .
ع�ضوا ومقررا .
هـ  -الباح ـ ـ ــث القانونـ ــي
وللجنة اال�ستعانة مبن ترى اال�ستعانة به من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص دون �أن يكون له
�صوت معدود .
املــادة ( ) 12
تتوىل اللجنة الفنية مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
أ�  -تقدير االحتياجات ال�سنوية الالزمة ل�سري العمل بالدار .
ب  -درا�سة حاالت امل�ستفـيدين واملوافقة على �إحالتها �إىل الدار .
ج  -مناق�شة واقرتاح خطط العمل بالدار .
د  -و�ضع خطط وبرامج الرعاية والأن�شطة الالزمة لتحقيق �أهداف الدار بالتن�سيق
مع م�شرف الدار .
هـ  -درا�سة امل�شكالت النف�سية واالجتماعية للم�ستفـيدين واقرتاح الربامج الفردية
واجلماعية حللها .
و  -متابعة تنفـيذ اخلطط والربامج املعتمدة لتقييمها وتقدير مدى اال�ستفادة منها .
ز  -ما ي�سند �إليها من �أعمال �أخرى .
املــادة ( ) 13
يكون نظام العمل بالدار وفقا للآتي :
أ�  -على مدار ال�ساعة بنظام املناوبات الثالث (�صباحية  -م�سائية  -ليلية) .
ب  -يعتمد جدول العمل بنظام املناوبات من املدير العام بناء على اقرتاح مدير الدائرة .
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ج  -يحدد عدد �ساعــات كــل مناوبــة وفق ــا لأحكــام قان ــون اخلدم ــة املدنيــة والئحت ــه
التنفـيذية والقرارات الوزارية ذات ال�صلة .
د  -فـي حال غياب املناوب �أو قيامه ب�إجازة يتم تكليف بديل �آخر له للقيام بعمله حلني
عودته  ،وذلك مبعرفة م�شرف الدار .
هـ  -فـي حال ارتكاب �أي من العامليــن بالـدار خمالف ــة للنظـم والقواعد املعم ــول بها
فـي الدار يقوم م�شرف الدار �أو من يحل حمله برفع الأمر �إىل مدير الدائرة
التخاذ الإجراءات القانونية الالزمة حيال العامل املخالف .
الف�صل ال�ساد�س
امللفات وال�سجالت والتقارير
املــادة ( ) 14
تعد الدار ملفا خا�صا لكل م�ستفـيد ي�سمى امللف ال�شامل  ،تودع فـيه كافة امل�ستندات املتعلقة
به وخا�صة الآتي :
أ�  -البيانات الأولية عن امل�ستفـيد و�أ�سرته وال�صور ال�شم�سية له .
ب  -نتيجة املقابلة الأولية التي يتم �إجرا�ؤها مع امل�ستفـيد عند التحاقه بالدار .
ج  -التقارير الطبية والنف�سية واالجتماعية والقانونية والأمنية وامل�ستندات الثبوتية
عن امل�ستفـيد حني �إحلاقه بالدار .
د  -تقارير املتابعة الدورية وخطط العالج الفردية لكل م�ستفـيد .
هـ � -أي م�ستندات �أخرى ذات �صلة بامل�ستفـيد .
املــادة ( ) 15
تن� أش� بالدار ال�سجالت الآتية :
أ�  -ال�سجـل العــام ( �إلكرتوني ــا �أو ورقي ــا ) � :سج ــل يتــم فـيــه قي ــد امل�ستفـيدين اجلدد
الذين �أحلقوا بالدار ب�أرقام مت�سل�سلة  ،وتدون فـيه البيانات التعريفـية الثابتة عن
كل م�ستفـيد وتاريخ التحاقه بالدار و�أ�سبابه وتاريخ خروجه من الدار و�أ�سبابه ،
ويعهد بهذا ال�سجل �إىل املوظف املخت�ص بق�سم اال�ستقبال والفح�ص .
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ب  -ال�سج ــل النوع ــي ( �إلكرتوني ــا �أو ورقيــا ) � :سجـ ــل خ ـ ــا�ص يت ــم فـي ــه قيــد �أ�سمــاء
امل�ستفـيدين بح�سب فئاتهم ويت�ضمن كافة البيانات املتعلقة بكل م�ستفـيد من
حيث تاريخ االلتحاق والأ�سباب وجهة التحويل واجلن�سية واملهنة وعنوان الأ�سرة
و�أي بيانات �أخرى ذات ال�صلة بامل�ستفـيد  ،ويعهد به �إىل املوظف املخت�ص بق�سم
الرعاية والت�أهيل .
ج � -سجل الإ�شراف ( �إلكرتونيا �أو ورقيا ) � :سجل خا�ص يدون فـيه جميع البيانات
واملالحظات عن كل م�ستفـيد من تغريات �أو مر�ض �أو هروب �أو غري ذلك  ،ويعهد
به �إىل م�شرف ال�سكن .
املــادة ( ) 16
يعد م�شرف الدار التقارير الدورية وال�سنوية وفق ما هو متبع فـي الوزارة وطبيعة واحتياج
العمل مع �إي�ضاح كافة الأن�شطة والفعاليات  ،ويتم رفعها �إىل الدائرة .
الف�صل ال�سابع
خدمـــات الــــــدار
املــادة ( ) 17
توفر الدار التغذية املنا�سبة للم�ستفـيدين  ،وتعتمد مقررات التغذية من املدير العام على
نحو يراعى فـيه احتياج امل�ستفـيدين من �أنواع الوجبات الغذائية وفقا للعوامل ال�صحية
وكذلك الأعمار .
املــادة ( ) 18
ي�شكل بقرار من املدير العام فريق عمل ملتابعة تغذية امل�ستفـيدين  ،يعهد �إليه بفح�ص وت�سلم
الأغذية الواردة �إىل الدار وتقرير مدى �صالحيتها  ،ووزنها  ،وتوزيعها على امل�ستفـيدين
وفقا للمقررات املعتمدة  ،والإ�شراف العام على ح�سن جتهيز الطعام .
املــادة ( ) 19
توفر الدار للم�ستفـيدين متطلبات الرتفـيه واالحتياجات الالزمة كاملالب�س والأحذية
والأغطية واملفرو�شات بالكميات واملقا�سات الالزمة  ،والأدوات ال�صحية  ،وو�سائل االت�صال
مع حتديد املدة املقررة ال�ستعمالها .
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املــادة ( ) 20
توفر الدار الرعاية ال�صحية للم�ستفـيدين من خالل طبيب يعاونه عدد من املمر�ضني
واملمر�ضات يقومون مبتابعة امل�ستفـيدين �صحيا  ،ووقايتهم من الأمرا�ض وعالج املر�ضى
منهم  ،وذلك على النحو الآتي :
أ�  -الفح�ص الطبي الأويل للم�ستفـيدين عند �إحلاقهم بالدار لأول مرة و�إعداد تقرير
طبي عن حالتهم ال�صحية و�إيداعه فـي امللف ال�شامل لكل منهم .
ب  -عالج املر�ضى من امل�ستفـيدين �أو حتويلهم للفح�ص والعالج اخلارجي عند اللزوم .
ج  -الفح�ص الطبي الدوري للم�ستفـيدين  ،واتخاذ الالزم لعالج املر�ضى منهم .
وللدار اال�ستعانة بامل�ؤ�س�سات ال�صحية للقيام ب�أي من املهام امل�شار �إليها  ،وتتوىل وزارة
ال�صحة وامل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية تقدمي الرعاية الطبية املبا�شرة للم�ستفـيدين
الذين يعانون من الأمرا�ض املعدية .
املــادة ( ) 21
تتوىل الدائرة التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات ال�صحية التخ�ص�صية لت�شخي�ص وعالج امل�ستفـيدين
من الأمرا�ض النف�سية .
الف�صل الثامن
�ضوابط الزيارة للم�ستفـيدين
املــادة ( ) 22
حتدد فـي جدول معتمد من مدير الدائرة عدد الزيارات للم�ستفـيدين بناء على اقرتاح
اللجنة الفنية .
املــادة ( ) 23
ي�صرح للويل �أو الو�صي �أو امل�ؤمتن على امل�ستفـيد و�أقاربه حتى الدرجة الثالثة وغريهم
ممن يوافق عليهم م�شرف الدار بزيارة امل�ستفـيد وفقا لل�ضوابط التي تقررها اللجنة
الفنية .
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املــادة ( ) 24
يجب �أال تزيد مدة الزيارة الداخلية الواحدة على �ساعتني  ،ومل�شرف الدار بقرار منه
متديدهــا ل�ساع ــة واح ــدة �إ�ضافـي ــة فـي �ض ــوء ما تقت�ضيــه ال�ضــرورة �أو ظروف امل�ستفـيد ،
وفـي تلك احلالــة يجب ذكــر �أ�سب ــاب ذلك فـي الق ــرار ال�صـادر بالتمديد و�إيداعه فـي امللف
ال�شامل للم�ستفـيد .
املــادة ( ) 25
ت�ستقبـل الــدار الزيــارات من ممثلــي �سفـارات ال ــدول التي لها رعاي ــا ملحقــون بال ــدار ،
وذلك بعد موافقة الدائرة .
الف�صل التا�سع
ترك امل�ستفـيدين للدار
املــادة ( ) 26
يكــون ت ــرك امل�ستفـيدي ــن للـ ــدار ف ــي �أي م ــن احل ــاالت الآتيـ ــة :
أ� � -صدور �أمر ق�ضائي .
ب � -صدور حكم ق�ضائي نهائي .
ج  -انتهاء فرتة الربنامج الت�أهيلي والعالجي .
د  -طلب امل�ستفـيد  ،ما مل يكن قد التحق بالدار ب�أمر �أو حكم ق�ضائي  ،وال يجوز ترك
الأطفال للدار �إال بعد موافقة اللجنة الفنية .
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قــرار وزاري
رقم 2013/259
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة لــدار توجيـه الأحـداث
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/32بتحديد اخت�صا�صات وزارة التنمية االجتماعية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل قانون م�ساءلة الأحداث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/30
و�إىل القرار الوزاري رقم ، 2008/100
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن دار توجيه الأحداث ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  22 :من حمــــــرم 1435هـ
املـوافــــق  26 :من نوفمبــــر 2013م
حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزيـ ــر التنميـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ــة

ن�شر هذا الق ــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1038
ال�صادرة فـي 2013/12/15م
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الالئحة التنظيمية لدار توجيه الأحداث
الف�صــل الأول
تعريفــــــــــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املحدد لها
فـي قانون م�ساءلــة الأحــداث  ،كمــا يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة املعنــى املبــني قريــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الوكيـــــــــــــــل  :وكيل وزارة التنمية االجتماعية .
املديــر العـــام  :مدير عام الرعاية االجتماعية .
الــــــــــــــــــــدار  :دار توجيه الأحداث .
الف�صــل الثانــي
�أهــــداف الــــــدار
املــادة ( ) 2
تهــدف الـدار �إىل �إيواء ورعاية الأحـداث املعر�ضني للجنوح الذين ت�أمر املحكمة ب�إحلاقهم
بها  ،وذلك بتوفري كافة �أوجه الرعاية االجتماعية والنف�سية والتعليمية واملهنية واخلدمات
املعي�شي ــة له ــم مبا يلبــي احتياجاتهــم اجل�سميــة والعقليــة والنف�سيـة وي�ساعــد علــى تكوي ــن
�شخ�صيــة كـل منهــم وتنميــة مواهــبه وا�ستعدادات ــه مبا يحــول دون جنوح ــه  ،وتق ــدم الـ ــدار
خدماتها من خالل �أق�سامها الفرعية املختلفة املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
الف�صــل الثالــث
الهيكــل التنظيمـــي للــدار
املــادة ( ) 3
تتكون الدار من وحدتني منف�صلتني تخ�ص�ص �إحداهما لإحلاق الأحداث الذكور وتخ�ص�ص
الثاني ــة لإحلـ ــاق الأحــداث الإنــاث  ،وتتوىل الــدار ممار�ســة اخت�صا�صاتهــا املن�صـو�ص عليهــا
فـي هذه الالئحة من خالل الأق�سام الفرعية الآتية :
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أ�  -ق�سم اال�ستقبال .
ب  -ق�سم الرعاية والتوجيه .
ج  -ق�سم اخلدمات الإدارية .
الف�صــل الرابــع
اخت�صا�صــات �أق�ســام الــدار
املــادة ( ) 4
يخت�ص ق�سم اال�ستقبال بالآتي :
�أ  -ا�ستقبال احل ــدث لأول مــرة و�إجراء البحث االجتماعي الأولـي ب�ش�أنه  ،وفح�صه
�صحيا ونف�سيا بالتن�سيق مع طبيب الدار والأخ�صائي االجتماعي بق�سم الرعاية
والتوجيه .
ب  -ت�سجيل البيانات الأولية عن احلدث فـي ال�سجل العام و�إعداد ملف �شامل له .
ج  -ا�ستـ ــالم متعلق ــات احلــدث ال�شخ�صيــة و�إيداعهــا فـي املكــان املخ�صـ�ص للأمان ـ ــات
وحتى تركه الدار .
د  -ت�سليم احلدث املهمات والأدوات الالزمة ملعي�شته بالدار  ،وعر�ض �أمره على م�شرف
ال ـ ــدار التخـ ــاذ الإج ــراءات املنا�سبــة ب�ش�أنـ ــه وذلك بتوزيعــه على الوحــدة والغرف ـ ــة
املنا�سبتني جلن�سه و�سنه .
املــادة ( ) 5
يخت�ص ق�سم الرعاية والتوجيه بالآتي :
�أ  -مالحظــة �سلــوك احلــدث بتهيئة املواقــف املختلفــة ل ــه للتعـرف عل ــى ا�ستجاباتـ ــه
وانفعاالته وحتديد الإطار العام ل�شخ�صيته .
ب  -تدريــب احلــدث وتقويــم �سلوك ــه واجتاهاته نحو نف�سه ونحو اجلماع ــة واملجتم ــع
من خالل الربامج املختلفة .
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ج  -توفري الرعاية االجتماعية وال�صحية والنف�سية والرتويحية للحدث .
د �	-إعداد تقرير مف�صل عن �شخ�صية احلدث و�سلوكه داخل الدار .
هـ �	-إجراء بحث اجتماعي �شامل عن احلدث مت�ضمنا نتائج التقارير االجتماعية
والفحو�صــات الطبيــة والنف�سيــة التـي �أجريــت ب�ش�أنــه والتي تك�شــف عن العوام ــل
والظروف املحيطة به والتي �أدت �أو �ساهمت فـي تعر�ضه للجنوح .
و �	-إعـ ــداد تقريـ ــر �شام ــل بنتائــج الب ــحث املن�ص ــو�ص علي ــه ف ــي البن ــد (هـ) لتقديـ ــمه
�إىل الدائرة فـي حالة طلبه عند ال�ضرورة .
ز  -ر�ســم خطــة الع ــالج االجتماعــي والنف�ســي للحــدث  ،وذلك مبــا يتنا�ســب وظروفـ ــه
واحتياجاته .
ح  -مراقبة حالة احلدث ومتابعته بالتوجيه املنا�سب ب�صفة م�ستمرة .
املــادة ( ) 6
يخت�ص ق�سم اخلدمات الإدارية بالآتي :
أ�  -القيام ب�أعمال التن�سيق .
ب  -القي ــام ب�أعم ــال املخ ــازن وفقــا للقوانــني واللوائح ذات ال�صلــة ومتابع ــة م�س ـ ـ�ؤويل
اخلدمات وعمال النظافة وال�سائقني .
ج  -القيام بالأعمال املالية واحل�سابات وفقا للقوانني واللوائح ذات ال�صلة .
د  -توفري احتياجات الدار من �أدوات ومالب�س و�أثاث ونقليات ومواد غذائية .
هـ  -متابعة �أعمال ال�صيانة والتوجيهات فـي الدار .
الف�صـل اخلامـ�س
�إدارة الـــــدار
املــادة ( ) 7
يتوىل �إدارة الدار م�شرف ونائب م�شرف من امل�ؤهلني علميا ومن ذوي اخلربة فـي جمال
عمل الدار  ،ي�صدر بتعيني كل منهما قرار من الوزير وفقا لأحكام قانون اخلدمة املدنية
والئحته التنفيذية والقرارات ذات ال�صلة  ،ولكل منهما فـي �سبيل �أداء عمله ممار�سة
االخت�صا�صات املبينة فـي املادتني التاليتني .
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املــادة ( ) 8
يتوىل م�شرف الدار مبا�شرة االخت�صا�صات الآتيـة :
أ�  -اقرتاح خطط العمل بالدار فـي �إطار الأهداف املنوطة بها ومتابعة تنفيذها .
ب  -متابعة �سري العمل فـي الدار والعمل على تطوير ما تقدمه من خدمات مبا يحقق
�أهدافها والتكامل بني خدماتها والتن�سيق بني جميع �أق�سامها الفرعية .
ج  -الإ�ش ــراف على جمي ــع العاملـني بالــدار ومتابــعة �أعمالهــم وتوزيـع العمــل بينهــم
فـي الأق�سام املختلفة .
د  -الإ�شراف على االجتماعات التي تعقد بالدار .
هـ  -امل�شاركة فـي و�ضع برامج الن�شاط ومتابعة تنفيذها .
و  -اقرتاح �أ�ساليب رفع م�ستوى �أداء العاملني بالدار وعر�ضها على الدائرة التخاذ
الالزم ب�ش�أن اعتمادها .
ز  -و�ضع خطة تن�سيق الإجازات ال�سنوية للعاملني ح�سب متطلبات العمل بالدار .
ح � -إخطار الدائرة بحاالت هروب الأحداث والإجراءات التي اتخذت ب�ش�أنها .
ط  -إ	�عــداد التقاريــر ال�شهريــة والإح�صـاءات والر�سومــات البيانيــة عــن ن�شــاط الـ ــدار
ورفعها �إىل الدائرة .
ي  -اعتماد �أوامر ال�صرف من خمازن الدار والتوريد �إليها والتفتي�ش عليها مبراعاة
القوانني والقرارات ذات ال�صلة .
ك  -اعتم ــاد امل�صروف ــات الالزم ــة ل�سيــر العمــل بالــدار من ال�سلفــة املالي ــة املخ�ص�صـ ــة
لها وفقا للقوانني والقرارات ذات ال�صلة .
املــادة ( ) 9
يتوىل نائب م�شرف الدار مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
أ�  -م�ساعدة م�شرف الدار فـي ممار�سة اخت�صا�صاته واحللول حمله فـي ممار�سة
تلك االخت�صا�صات  ،فـي حالة غيابه �أو وجود مانع يحول دون قيامه مبمار�سة
تلك االخت�صا�صات  ،مبا فـي ذلك رئا�سة اللجنة الفنية املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة .
-155-

ب  -متابعة �سري العمل بالدار و�إعداد تقرير يومي ي�ضمنه مالحظاته والإجراءات
الت ــي اتبعـ ــت ب�شـ ـ�أن تالف ـ ــي تل ــك املالحظ ــات  ،وذلك ف ــي �إطـ ــار م ــا ي�صـ ــدر �إليـ ــه
من توجيهات من م�شرف الدار .
ج �	-أداء مــا ي�سنــد �إليــه من م�شرف الدار من �أعمال �أخرى فـي �إطــار االخت�صا�ص ــات
ال�سابقة .
الف�صــل ال�ســاد�س
العاملـــــون بالــــدار
املــادة () 10
يتكون ق�سم اال�ستقبال من عدد كاف من الأخ�صائيني االجتماعيني والباحثني االجتماعيني
يعهد �إليهم باالخت�صا�صات الآتية :
أ� �	-إعداد ال�سجل العام للدار .
ب  -ا�ستقبــال احلــاالت الواردة والت�أكــد من انطباق �شــروط الإحلــاق بال ــدار وقيده ــا
بال�سجل العام .
ج � -إجراء البحث االجتماعي الأويل عن احلالة وعر�ض التو�صيات ب�ش�أنها على م�شرف
الدار التخاذ الإجراء املنا�سب ب�ش�أنها .
د �	-إع ــداد مل ــف �شام ــل لك ــل حــدث حلفــظ �أوراقـه وم�ستندات ــه اخلا�صــة بالإ�ضافـ ــة
�إىل ا�ستمارة البحث االجتماعي الأويل الذي �أجري عنه وما ي�ستجد من درا�سات
ومتابعات جترى ب�ش�أنه طوال مدة وجوده بالدار .
هـ �	-إعداد بطاقة اجتماعية لكل حدث ي�سجل بها كل ما يتعلق به .
و �	-أداء ما ي�سند �إىل كل منهم من قبل م�شرف الدار �أو من يحل حمله من �أعمال
�أخرى فـي �إطار االخت�صا�صات ال�سابقة .
املــادة ( ) 11
يتكون ق�سم الرعاية والتوجيه من عدد كاف من الأخ�صائيني والباحثني االجتماعيني ،
والأخ�صائيني النف�سيني  ،واملدربني الريا�ضيني  ،واملدربني املهنيني  ،وم�شرفـي الف�صول
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الدرا�سية  ،يعهد لكل منهم باالخت�صا�صات املبينة فـي املواد التالية كل ح�سب اخت�صا�صه ،
وذلك بالإ�ضاف ــة �إىل الطب ــيب العــام  ،والطبيــب النف�ســي  ،ومدرب ــي الأن�شط ــة اليدوي ــة ،
واملدر�سني  ،واملر�شد الديني .
املــادة ( ) 12
يتوىل الأخ�صائي االجتماعي مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
أ�  -مالحظــة احلــدث خــالل فتــرة تواجــده بالــدار وتدويــن �سلوكياتــه وت�صرفات ــه
واملالحظات التي يراها ب�ش�أنه .
ب �	-إعداد تقرير عن كل حالة ملحقة بالدار ي�ضمنه تو�صياته ب�ش�أنها  ،وذلك كل �ستة
�أ�شهر على الأقل لعر�ضه على الدائرة .
ج  -توزيــع الأحــداث فـي �صورة جماعــات �أو �أ�س ــر متجان�ســة من حيــث ال�س ــن واملي ــول
ال�شخ�صيـ ــة والهوايــات وال�سلوكيــات وت�شكيــل جمالـ�س لهــا مــن بينهــم بطريـ ــق
االنتخاب .
د  -عقد االجتماعات والندوات مع الأحداث فـي الأ�سر املختلفة .
هـ  -االت�صال ب�أ�سرة احلدث وتب�صريها ب�أ�ساليب الرتبية ال�صحيحة وحماولة �إعادة
التوفيق بينهما وبني احلدث .
و �	-إبالغ م�شرف الدار بحاالت هروب الأحداث التخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أنها ،
و�إعداد تقرير يبني فيه نتيجة درا�سة �أ�سباب الهروب .
ز  -االطالع على تقارير الإ�شراف وتدوين املالحظات والتوجيهات ب�ش�أن ما ورد بها
ورفعها �إىل م�شرف الدار .
ح  -تهيئة الأحداث اجلدد ومعاونتهم على التكيف داخل اجلماعة �أو الأ�سرة .
ط �	-إعداد تقرير ن�صف �سنوي وتقرير �سنوي عن اجلماعة �أو الأ�سرة على نحو يبني
منوها وتطورها و�سبل جناحها ومعوقات النجاح واالقرتاحات التي يراها منا�سبة
لتحقيق هذا النجاح .
ي  -عقد اجتماعات دورية مع امل�شرفني لتب�صريهم ب�أمور الأحداث وكيفية التعامل
معهم وم�ساعدتهم على تطوير اخلدمات االجتماعية داخل الدار .
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ك  -اال�شرتاك فـي �إعداد خطة العالج مبا يتنا�سب وظروف واحتياجات احلدث بناء
على املعلومات التي يح�صل عليها من وحدة �شرطة الأحداث ومن بيئة احلدث
والتي تك�شف عن العوامل التي �ساعدت على تعر�ضه للجنوح .
ل �	-إجــراء درا�س ــات �شهريــة بنتيجــة متابــعة ك ــل حالــة ملعرفــة مــدى التقــدم والنم ــو
االجتماعــي احلــادث ب�ش�أنهــا وم ــدى اال�ستفــادة من الربامــج التي تقدمهــا ال ــدار
وعر�ضها على م�شرف الدار لالعتماد و�إيداعها فـي امللف ال�شامل لكل حدث .
م �	-أداء مــا ي�سن ــد �إليــه من قبــل م�شــرف الدار �أو من يحــل حمل ــه مــن �أعمــال �أخ ــرى
فـي �إطار االخت�صا�صات ال�سابقة .
املــادة ( )13
يتوىل الأخ�صائي النف�سي مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
أ� �	-إجراء درا�سة نف�سية لكل حدث جديد لتقدير �إمكانياته ومدى ا�ستعداده لال�ستفادة
م ــن برام ــج الـ ــدار والكت�ش ــاف احلاالت التــي يعانــي منهـا والوقوف على و�ضعــه
العقلي  ،وو�ضع التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنه .
ب �	-إعداد التقارير التي تو�ضح العوامل النف�سية التي �أ�سهمت فـي تعر�ض احلدث
للجنوح وت�ضمينها التو�صيات التي يراها للم�ساعدة فـي تقوميه وت�أهيله .
ج  -العمل على اكت�شاف ميول وقدرات الأحداث وت�سجيلها  ،وتوجيههم نحو الأن�شطة
املنا�سبة لكل منهم وذلك بالتن�سيق مع الأخ�صائي االجتماعي .
د �	-إجراء درا�سة نف�سية عن كل حدث يعاين م�شكلة  ،و�إعداد تقرير نف�سي عن حالته
ي�ضمنه خطة الرعاية املقرتحة ب�ش�أنه  ،ومتابعة تنفيذها بالتن�سيق مع الأخ�صائي
االجتماعي .
هـ  -اال�شرتاك فـي و�ضع خطط الرعاية الفردية واجلماعية للأحداث .
و �	-إعداد بطاقة نف�سية لكل حدث ي�سجل بها نتائج االختبارات النف�سية التي خ�ضع
لها ونتائج املتابعة الدورية حلالته النف�سية .
ز �	-إيداع نتائج االختبارات النف�سية التي �أجريت على احلدث فـي ملفه ال�شامل بعد
اعتمادها من م�شرف الدار .
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ح �	-أداء م ــا ي�سن ــد �إليــه من قب ــل م�ش ــرف الــدار �أو من يحــل حمل ــه مــن �أعم ــال �أخ ــرى
فـي �إطار االخت�صا�صات ال�سابقة .
املــادة ( ) 14
يتوىل الباحث االجتماعي مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
أ�  -الإ�شــراف على تواجــد الأحــداث فـي الــدار ومراقبتهــم ل�ضمـان التزامهــم بنظامها
وبراجمها .
ب  -مالحظة �سلوك الأحداث وت�سجيل نتيجة هذه املالحظات وعر�ضها على الأخ�صائي
االجتماعي  ،وتنفيذ برامج العالج املو�ضوعة لهم مبعرفة الأخ�صائي االجتماعي
�أو النف�سي .
ج  -الإ�شراف على تغذية الأحداث فـي الوجبات الثالث للت�أكد من و�صول املقرر منها
�إليهم ومتابعة ما يقرره الطبيب من غذاء خا�ص لبع�ض احلاالت املر�ضية .
د  -العناية بنظافة الأحداث من كافة الوجوه كاللبا�س والفرا�ش والأدوات وغريها .
هـ  -امل�ساعدة فـي تنفيذ برامج الن�شاط  ،وذلك بتوزيع الأحداث على الأن�شطة املختلفة
خالل برنامج العمل اليومي .
و  -تفق ــد احلالـ ــة ال�صحيـ ــة للأحــداث والإبــالغ عـ ــن احلـ ـ ــاالت املر�ضي ـ ــة لعر�ضهـ ــا
على الطبيب .
ز -الإ�شراف على حت�صيل الأحداث الدرا�سي وم�ساعدتهم فـي �أداء واجباتهم .
ح  -ت�سجيل جميع املالحظات خالل فرتة املناوبة فـي �سجل الإ�شراف وتنفيذ تو�صيات
الأخ�صائي االجتماعي ب�ش�أنها .
ط �	-إبالغ الأخ�صائي االجتماعي بحاالت هروب الأحداث .
ي � -أداء ما ي�سن ــد �إلي ــه مــن قب ــل م�شــرف الدار �أو من يحــل حملــه مــن �أعم ــال أ�خــرى
فـي �إطار االخت�صا�صات ال�سابقة .
املــادة ( ) 15
يتوىل املدرب الريا�ضي مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
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أ�  -اقتـ ــراح برامــج الأن�شط ــة الريا�ضيــة والرتويحيــة مبراع ــاة املراحــل العمريـ ــة
لح ـ ــداث  ،وذلك بالتن�سي ـ ــق مع الأخ�صائ ــي االجتماع ــي وعر�ضه ــا على اللجنـ ــة
ل أ
الفنية لالعتماد .
ب  -الإ�ش ــراف على تنفي ــذ برامــج الأن�شطــة الريا�ضية والرتويحيــة بال ــدار بالتن�سيق
مع الأخ�صائي االجتماعي وامل�شرف االجتماعي .
ج  -متابعة الأحداث ودرا�سة امليول والهوايات الريا�ضية لديهم وتوجيه كل منهم نحو
الهواية الأن�سب له .
د  -متابعة �سلوك احلدث وتدوين مالحظاته ب�ش�أنه و�إبالغها �إىل الأخ�صائي االجتماعي
للم�ساعدة فـي التعرف على �شخ�صيته .
هـ  -العمل على �إ�شراك الأحداث فـي االحتفاالت الدينية والوطنية والقومية والإ�شراف
على تنفيذ ذلك .
و �	-أداء مــا ي�سنــد �إليــه من قب ــل م�شــرف الــدار �أو من يحــل حمــله مــن �أعمــال �أخــرى
فـي �إطار االخت�صا�صات ال�سابقة .
املــادة ( ) 16
يتوىل م�شرف الف�صول التعليمية مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
أ�  -ت�شجيع الطلبة من الأحداث على مراجعة درو�سهم و�إجناز واجباتهم املدر�سية
ح�سب املناهج املقررة .
ب  -متابعة الأحداث وم�ساعدتهم فـي حل م�شاكلهم التعليمية بالتن�سيق مع كل من
الأخ�صائي االجتماعي والأخ�صائي النف�سي .
ج  -التن�سيق مع الإدارات التعليمية والرتبوية املعنية لالطالع على املناهج املقررة
و�أ�ساليب التعليم املتبعة للتمكن من متابعة الأحداث وم�ساعدتهم فـي حت�صيل
درو�سهم للتقدم فـي العملية التعليمية  ،ودعمهم للمواظبة على �أداء واجباتهم
املدر�سية ور�صد نتائج امتحاناتهم .
د �	-إعداد تقريــر �شهــري عن احلالة التعليميــة لكل حــدث ورفعه �إىل م�شـرف الـ ــدار
لالعتماد و�إيداعه فـي ملفه ال�شامل .
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هـ  -الإ�شراف على مكتبة الدار وتزويدها بالكتب والأ�شرطة املرئية وامل�سموعة الالزمة
لتحقيق �أهداف الدار .
و �	-أداء م ــا ي�سن ــد �إلي ــه من قبــل م�شـرف الــدار �أو من يحــل حمله مــن �أعمــال أ�خـ ــرى
فـي �إطار االخت�صا�صات ال�سابقة .
املــادة ( ) 17
يتوىل املدرب املهني مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
أ�  -اقرتاح برامج الت�أهيل املهني للأحداث بالتن�سيق مع الأخ�صائيني االجتماعيني
والنف�سيني ورفعها �إىل اللجنة الفنية العتمادها .
ب  -الإ�شراف على �إحلاق املتدربني من الأحداث امللحقني بالدار ب�أحد املراكز املتخ�ص�صة
�أو ب�أحد امل�صانع املعتمدة من الوزارة .
ج  -توزيع الأحداث فـي التخ�ص�صات املهنية املختلفة كل ح�سب قدراته وميوله .
د  -توجيه املتدربني وم�ساعدتهم وتعليمهم على كيفية ممار�سة املهنة .
هـ  -متابعــة تق ــدم املتدربــني فـي التخ�ص�صــات املهنيــة املختلفة و�إعداد تقري ــر �شه ــري
عن حالته ــم ورفعـ ـ ــه �إىل م�ش ـ ــرف الــدار لالعتمـ ــاد و�إيداع ــه فـي املل ــف ال�شام ـ ــل
لكل منهم .
و �	-أداء م ــا ي�سنــد �إليــه من قبــل م�شــرف الــدار �أو من يح ــل حمل ــه من �أعم ــال �أخـ ــرى
فـي �إطار االخت�صا�صات ال�سابقة .
املــادة ( ) 18
يعاون جلنة التغذية بالدار م�شرف تغذية يتبع ق�سم اخلدمات الإدارية ويتوىل ممار�سة
االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -الإ�شراف اليومي على الطباخ وم�ساعديه من العمال وتوجيههم .
ب  -الإ�شراف اليومي على نظافة �أدوات املطبخ .
ج  -تقدير احتياجات الدار من الوجبات الإ�ضافية �أو اخلا�صة باحلفالت واملنا�سبات
وعر�ضها على جلنة التغذية للموافقة ورفعها للجنة الفنية لالعتماد .
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د  -توفري الوجبات الغذائية التي يحتاج �إليها الأحداث �أثناء رحالتهم .
هـ  -الإ�شراف على توفري �أدوات الطعام التي يحتاج �إليها الأحداث يوميا .
و �	-أداء م ــا ي�سن ــد �إلي ــه من قــبل م�شـرف ال ــدار �أو من يحــل حمل ــه من �أعمــال �أخ ــرى
فـي �إطار االخت�صا�صات ال�سابقة .
املــادة ( ) 19
يعد من �أعمال التن�سيق التي يتوىل ق�سم اخلدمات الإدارية مبا�شرتها الآتي :
أ� �	-أعمال الأمانة الفنية للجنة الفنية بالدار .
ب �	-إعداد الفهار�س الالزمة لت�سهيل عملية الرجوع �إىل م�صادر املعلومات اخلا�صة
بالأحداث امللحقني وكذلك بالعاملني بالدار .
ج  -عمل ملفات حلفظ الر�سائل ال�صادرة والواردة من و�إىل الدار وقيدها فـي �سجل
يعد لهذا الغر�ض .
د  -طباعة الأوراق والر�سائل الالزمة ل�سري العمل بالدار .
هـ �	-إع ــداد التقاري ــر ذات ال�صل ــة باالخت�صا�صــات ال�سابقة وعر�ضها على م�شــرف ال ــدار
�أو من يحل حمله �أو على اللجنة الفنية بح�سب الأحوال .
و  -ا�ستقبال الزائرين والرد على املكاملات واال�ستف�سارات الهاتفية وغريها .
الف�صــل ال�سابــع
امللفـــات وال�سجـــالت والتقاريـــر
املــادة ( ) 20
تع ــد الـ ــدار ملــفا خا�صا لكــل حــدث ي�سمى امللف ال�شامـل تودع فيه كافة امل�ستندات املتعلقة
به وخا�صة الآتي :
�أ  -البيانات الأولية عن احلدث و�أ�سرته و�صورتني �شم�سيتني للحدث .
ب  -البحث االجتماعي الأويل الذي يتم �إجرا�ؤه عن احلدث وقت �إحلاقه بالدار .
ج  -التقريران الطبي والنف�سي املعدان عن احلدث وقت �إحلاقه بالدار .
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د  -جميع التقارير والدرا�سات التي يتم �إعدادها عن حالة احلدث طوال مدة �إحلاقه
بالدار �سواء االجتماعية �أو النف�سية �أو الطبية �أو التعليمية �أو املهنية املتعلقة به .
املــادة ( ) 21
تن� أش� بالدار ال�سجالت الآتية :
�أ  -ال�سج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام � :سجل يتم فيه قيد الأحداث اجلدد الواردين للدار
ب�أرقام م�سل�سلة وتدون فيه البيانات التعريفية الثابتة
عن كل حدث وتاريخ التحاقه بالدار و�أ�سباب االلتحاق
وتاريخ ترك الدار و�أ�سباب هذا الرتك  ،ويعهد بهذا
ال�سجل �إىل ق�سم اال�ستقبال .
ب � -سجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الن�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط � :سجـ ــل للن�شـاط اليومــي يعه ــد بــه �إلــى م�شـ ــرف الـ ــدار
�أو من يحل حمله ويخ�ص�ص لت�سجيل نتائج املتابعة
اليومية لن�شاط الأق�سام املختلفة بالدار فـي الفرتتني
ال�صباحي ــة وامل�سائيــة ب�صــورة منتظم ــة وتـ ــدون فيــه
املالحظات التي �أبديت فـي هذا ال�ش�أن والتوجيهات
والإجراءات التي اتخذت ملعاجلتها .
ج �-سجل اجلماعات �أو الأ�سر � :سجل خا�ص لكل جماعة �أو �أ�سرة من الأحداث يعهد
به �إىل الأخ�صائي االجتماعي امل�س�ؤول عنها وت�سجل
به �أ�سماء جميع الأحداث �أع�ضاء اجلماعة �أو الأ�سرة
وكافة البيانات املتعلقة بكل منهم كتاريخ االلتحاق
بالـ ــدار وتاريـ ــخ املي ـ ــالد وجهـ ــة التحويـ ــل واجلن�سيـ ــة
واملهنة ورقم الق�ضية ونوعها وتاريخ احلكم والبيانات
املتعلقة بالوالدين �أو الويل �أو الو�صي �أو امل�ؤمتن على
احلدث بح�سب الأحوال  ،وعنوان الأ�سرة .
د � -سج ـ ــل التواج ــد اليوم ــي � :سجل خا�ص لكل جماعة �أو �أ�سرة يعهد به �إىل الباحث
االجتماعي ت�سجل فيه يوميا �أ�سماء الأحداث �أع�ضاء
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اجلماعـ ـ ــة �أو الأ�س ـ ــرة وم ـ ــا يط ـ ـ ــر�أ عليه ـ ـ ـ ــم يومي ـ ـ ــا
من تغيريات كرتك الدار �أو املر�ض �أو الهروب �أو غري
ذلك .
هـ � -سجـ ــل الإ�شـ ــراف الليلــي � :سجل خا�ص لكل جماعة �أو �أ�سرة من الأحداث يعهد به
�إىل امل�شرف االجتماعي ت�سجل به الأن�شطة التي تقوم
بها اجلماعة �أو الأ�سرة خالل الفرتة الليلية ح�سب
الربنامج املو�ضوع �إىل جانب مالحظات امل�شرف �أثناء
ممار�سة الأن�شطة �أو �أثناء فرتة النوم .
املــادة ()22
تعد الدار تقريرا �شهريا و�آخر �سنويا عن الأحداث امللحقني بها يبني فيه عدد الأحداث
الواردين للدار واخلارجني منها  ،وكذلك ن�شاط كل ق�سم من �أق�سام الدار و�إجنازاته
والأن�شطة االجتماعية والتعليمية واملهنية والريا�ضية والرتويحية والأعمال الهامة التي
جرت خالل ال�شهر �أو ال�سنة  ،وتخطر الدائرة بهذا التقرير لالطالع والعلم لرفعه خالل
الأ�سبوع الأول من كل �شهر �إىل املدير العام التخاذ الإجراء املنا�سب ب�ش�أنه .
الف�صــل الثامـــن
اخلدمــــات املعي�شيــــة
املــادة ( ) 23
لحــداث وحتدد مقررات التغذية بقرار ي�صــدر مــن املديــر
توفــر الدار التغذيــة املنا�سبــة ل أ
العام على نحو يراعى فيه �سن الأحداث واحتياجاتهم الغذائية واجل�سمانية .
املــادة ( ) 24
ت�شكل بالدار جلنة للتغذية بقرار ي�صدر من املدير العام  ،يعهد �إليها بفح�ص وا�ستالم
الأغذية الواردة �إىل الدار وتقرير مدى �صالحيتها  ،ووزنها  ،وتوزيعها على الأحداث طبقا
للأع ــداد الثابتـ ــة فــي ال�سجـ ــالت اليوميـ ــة ووفقـ ــا للمق ــررات املعتم ــدة  ،والإ�ش ــراف الع ــام
على ح�سن جتهيز الطعام .
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املــادة () 25
توفر الدار املالب�س الالزمة للأحداث �صيفا و�شتاء مع حتديد املدة املقررة ال�ستعمالها ،
وكذلك الأحذية والأغطية واملفرو�شات بالكميات واملقا�سات الالزمة .
الف�صـــل التا�ســـع
خدمــــات الرعايـــــة
املــادة ( ) 26
لح ـ ــداث امللحـقني بهـ ــا م ــن خالل طبيـ ــب يعاون ـ ــه ع ـ ــدد
توفــر الــدار الرعايــة الطبيـ ــة ل أ
من املمر�ضني واملمر�ضات يقومون مبتابعة الأحداث �صحيا ووقايتهم من الأمرا�ض وعالج
املر�ضى منهم والإ�شراف على تغذيتهم وذلك على النحو الآتي :
�أوال  :العالج وي�شمل الآتي :
أ�  -الفح�ص الطبي الأويل للأحداث عند �إحلاقهم بالدار لأول مرة و�إعداد تقرير
طبي عن حالتهم ال�صحية و�إيداعه فـي امللف ال�شامل لكل منهم بعد اعتماده
من م�شرف الدار .
ب  -عالج املر�ضى من الأحداث �أو حتويلهم للفح�ص والعالج اخلارجي عند اللزوم .
ج  -الفح�ص الطبي الدوري للأحداث واتخاذ الالزم لعالج املر�ضى منهم .
ثانيا  :الوقاية وت�شمل الآتي :
أ�  -التطعيم الدوري للأحداث بالأم�صال الالزمة .
ب  -تطعيم الأحداث والعاملني بالدار �ضد الأمرا�ض املعدية كلما لزم الأمر .
ج  -الرقابة ال�صحية على نظافة الدار ومراقبتها وب�صفة خا�صة املطاعم واملطابخ .
د �	-إعداد وتنفيذ برامج التثقيف ال�صحي للأحداث والعاملني بالدار خللق وعي
�صحي لدى اجلميع مبا ي�ساعد على الوقاية من الأمرا�ض .
ثالثا  :التغذية وت�شمل الآتي :
أ�  -الإ�شراف على نوع وكمية الوجبات الغذائية املقدمة للأحداث ل�ضمان تكاملها
وكفايتها للوفاء باحتياجاتهم اجل�سمانية .
ب  -الإ�شراف املبا�شر على تغذية الأحداث الذين يقرر لهم الطبيب تغذية خا�صة .
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املــادة ( ) 27
توفر الدار الرعاية النف�سية للأحداث امللحقني بها من خالل �أخ�صائيني نف�سيني وذلك
على النحو الآتي :
أ� �	-إجراء درا�سة نف�سية عن كل حدث و�إعداد تقرير ب�ش�أنه يتم ت�ضمينه التو�صيات
املنا�سبة .
ب �	-إجراء االختبارات النف�سية الالزمة لتحديد قدرات وا�ستعدادات الأحداث وتقدمي
التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنهم .
ج  -التوجيه والإر�شاد النف�سي للأحداث ولأ�سرهم �إذا لزم الأمر .
د  -عالج امل�شكالت اليومية للأحداث بالتعاون مع الأخ�صائيني االجتماعيني .
املــادة () 28
توفر الدار الرعاية التعليمية للأحداث امللحقني بها بالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم
وذلك على النحو الآتي :
�أ  -و�ضع وتنفيذ برامج لتعليم الأحداث بوا�سطة مدر�سني متخ�ص�صني فـي مراحل
التعليم املختلفة .
ب �	-إن�شاء ف�صول درا�سية داخل الدار �إذا لزم الأمر .
ج  -توفري الكتب والأدوات الالزمة .
د  -متابعة امل�ستوى التح�صيلي للأحداث مبعرفة امل�شرفني التعليميني للوقوف على
مدى ودرجة ا�ستفادتهم من الربامج التعليمية .
هـ  -حفظ نتائج التح�صيل الدرا�سي بامللفات ال�شاملة للأحداث .
و �	-إحل ــاق الأح ــداث ب�أقرب مدر�س ــة للـ ــدار  ،وذلك بالن�سب ــة للم�ستوي ــات الت ــي حتت ــاج
ملوا�صلة درا�ستها وفقا لل�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من الوزير .
املــادة () 29
توفر الدار التدريب املهني للأحداث امللحقني بها بالتن�سيق مع وزارة القوى العاملة والهيئة
العامة لل�صناعات احلرفية وغريها من اجلهات الر�سمية املعنية وذلك على النحو الآتي :
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أ�  -تدري ــب الأحــداث الذين ال ت�سمح قدراتهــم التعليمية باال�ستم ــرار فـي التعليــم ،
على بع�ض احلرف وال�صناعات اخلفيفة .
ب  -عمـل برامــج تدريبية �سريعة و�أخرى طويلة املدى للأحداث لإعداد فنــيني منهــم
قادرين على القيام ب�أعمال جيدة امل�ستوى عند تركهم للدار .
ج �	-إعــداد تقاري ــر مهنيــة ع ــن الأحــداث مبعرف ــة امل�شرف ـ ــني املهنيني لتقدي ــر م ــدى
ا�ستجابتهم للتدريب وتقدمهم فيه و�إيداعها فـي امللف ال�شامل لكل منهم بعد
اعتمادها من م�شرف الدار .
الف�صـــل العا�شــر
برنامــج ونظــام العمــل اليومـــي بالـــدار
املــادة () 30
تن� أش� فـي الدار جلنة ت�سمى اللجنة الفنية ت�شكل على النحو الآتي :
رئي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
م�ش ـ ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـ ــدار
وبع�ضوية كل من :
أ�  -نائب م�شرف الدار
نائبا للرئي�س .
ب � -أخ�صائي اجتماعي .
ج � -أخ�صائي نف�سي .
د  -مدرب ريا�ضي .
هـ  -م�شرف التغذية .
و  -م�شرف ف�صول تعليمية .
ز  -مدرب مهني .
ح  -طبيب .
ط  -رئي�س ق�سم اخلدمات الإدارية بالدار .
ويتم ت�سمية �أع�ضاء اللجنة  ،فيما عدا الرئي�س ونائب الرئي�س  ،كل عامني بقرار ي�صدر من
الوكيل  ،وجتتمع اللجنة مرة واح ــدة كـ ــل �شهـ ــر علـى الأقـ ــل  ،بدعـ ــوة من رئي�سه ــا للنظـ ــر
فـي امل�سائل التي تدخل فـي اخت�صا�صاتها  ،وت�صدر اللجنة قراراتها بالأغلبية املطلقة لأ�صوات
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الأع�ضاء احلا�ضرين وفـي حالة الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س  ،ويتوىل ق�سم
اخلدمات الإدارية بالدار �أعمال الأمانة الفنية للجنة .
املــادة()31
تتوىل اللجنة الفنية مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -تقدير االحتياجات ال�سنوية الالزمة ل�سري العمل بالدار .
ب  -مناق�شة واعتماد خطط العمل بالدار بالتن�سيق مع م�شرف الدار .
ج  -و�ضع خطط وبرامج الرعاية والأن�شطة الالزمة لتحقيق �أهداف الدار بالتن�سيق
مع م�شرف الدار .
د  -تقدير احتياجات الأحداث امللحقني من اخلدمات والربامج والأن�شطة .
هـ  -و�ضع برنامج العمل اليومي للدار مبا يخدم �أهدافها .
و  -متابعة تنفيذ اخلطط والربامج املعتمدة لتقييمها وتقدير مدى اال�ستفادة منها
بالتن�سيق مع م�شرف الدار .
ز  -درا�سة امل�شاكل وال�صعوبات التي تعرت�ض تنفيذ برامج الرعاية بالدار .
ح  -درا�سة و�إقرار حاالت ترك الأحداث للدار .
املــادة () 32
تخ�ضع برامج و�أن�شطة الدار فـي �إعدادها للأ�س�س العلمية وقواعد العمل الفنية بحيث
تت�ضم ــن �أوج ــه الرعايــة االجتماعيــة والنف�سيــة واملهنيـة والدينية والتعليميــة والثقافيـ ــة
وغريها .
املــادة () 33
يراعى فـي تنفيذ الربنامج اليومي للدار اتباع الآتي :
أ�  -يبد أ� الربنامج اليومي وفقا للتوقيت املحدد من قبل اللجنة الفنية مع مراعاة
املنا�سبات الر�سمية .
ب  -املتابع ــة امل�ستمــرة من قبــل م�شرف ــي الأن�شطــة على مــدار ال�ساعــة ل�ضمــان تنفيــذ
برامج الأن�شطة وفق املقرر وفـي املواعيد املحددة .
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ج �	-إمكان تعديل الربامج والأن�شطة ح�سبما تقت�ضيه م�صلحة العمل على �أن تعتمد
كل التعديالت �أو التغيريات من قبل اللجنة الفنية .
د � -ضرورة م�شاركة الأحداث فـي كافة الربامج والأن�شطة بهدف تدريبهم لالعتماد
على النف�س وتكوين القدرة لديهم على التفاعل الإيجابي وامل�شاركة اجلماعية
لتقومي �سلوكهم .
هـ  -تكون الأولوية فـي �إطار تنفيذ الربنامج اليومي للدار للربامج الدائمة الهادفة
مثل الربنامج التعليمي وبرامج التدريب املهني .
املــادة () 34
يجب �أن يت�ضمن الربنامج اليومي حتديد املواعيد الآتية :
أ�  -مواعيد النوم واال�ستيقاظ .
ب  -مواعيد تناول الطعام .
ج  -مواعيد الدرا�سة والأن�شطة الرتبوية والريا�ضية والرتفيهية .
د  -مواعيد التدريب والت�أهيل املهني .
هـ  -مواعيد الزيارات .
و  -مواعيد ال�صالة للم�سلمني والعبادة لغري امل�سلمني .
املــادة()35
يكون نظام العمل بالدار وفقا للآتي :
أ�  -على مدار ال�ساعة بنظام النوبات الثالث (�صباحية  -م�سائية  -ليلية) .
ب  -يكون جدول الدوامات جلميع العاملني بنظام املناوبات ويعتمد من املدير العام
بعد �إقراره من مدير الدائرة .
ج  -يحــدد عــدد �ساعـات كــل مناوبــة وفقــا لأحكــام قانــون اخلدم ــة املدني ــة والئحتـ ــه
التنفيذية والقرارات الوزارية ذات ال�صلة .
د 	-ال يجوز للمناوب ترك موقع عمله قبل �إمتام عمليتي الت�سليم والت�سلم للأحداث
والأدوات  ،و�إذا اقت�ضـ ــت حاج ــة العمـ ـ ــل ا�ستمـ ـ ــراره ف ـ ــي املناوب ـ ــة فعلي ــه البق ـ ــاء
فـي عمله  ،وتعترب مدة بقائه فـي العمل مدة �ساعات عمل �إ�ضافية .
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هـ  -فـي حالة غياب املناوب �أو قيامه ب�إجازة يتم تكليف بديل �آخر له للقيام بعمله
حلني عودته  ،وذلك مبعرفة م�شرف الدار .
و  -فـي حالة ارتكاب �أي من العاملني بالدار خمالفة للنظم والقواعد املعمول بها فـي
الدار يتم رفع الأمر �إىل الدائرة من قبل م�شرف الدار �أو من يحل حمله التخاذ
الإجراءات القانونية الالزمة حياله .
الف�صـل احلـادي ع�شــر
�شـروط و�إجـراءات الإحلــاق بالـــدار
املــادة () 36
يقت�صر الإحلاق بالدار على الأحداث املعر�ضني للجنوح ال�صادر ب�ش�أنهم �أمر �أو حكم ق�ضائي
بت�سليمهم �أو �إحلاقهم بالدار .
املــادة () 37
يكون تنفيذ الأمر �أو احلكم بت�سليم �أو �إحلاق احلدث بالدار وفقا للإجراءات الآتية :
�أ  -يتم ت�سليم احلدث لق�سم اال�ستقبال من اجلهة املخت�صة مع الأمر �أو احلكم ال�صادر
ب�إحلاقه بالدار .
ب  -يتم تفتي�ش احلدث من قبل املخت�صني بق�سم اال�ستقبال تفتي�شا دقيقا لدواعي
الأمن .
ج  -يتم ا�ستالم متعلقات احلدث ال�شخ�صية و�إيداعها فـي املكان املعد حلفظ الأمانات
بالدار .
د  -يتم قيد بيانات احلدث فـي ال�سجل العام  ،وذلك من واقع امل�ستندات اخلا�صة به .
هـ  -يتم فتح ملف �شامل للحدث تودع فيه كافة امل�ستندات والتقارير اخلا�صة به بعد
�إثبات حمتواها فـي ال�سجل العام .
و  -يتم توقيع الك�شف الطبي على احلدث لإثبات خلوه من الأمرا�ض العقلية والنف�سية
واملعدية والتحقق من عدم �إدمانه للمخدرات �أو امل�سكرات  ،و�إذا تبني للدار �إ�صابة
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احلدث ب�أي من تلك الأمرا�ض �أو �إدمانه للمخدرات وامل�سكرات يعد تقرير ب�ش�أنه
يرفع �إىل الدائرة بعد اعتماده من م�شرف الدار �أو من يحل حمله  ،وذلك التخاذ
الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أنه .
ز  -يتم ت�سليم احلدث �إىل م�شرف الدار لإحلاقه ب�إحدى الوحدتني املن�صو�ص عليهما
فـي املــادة ( )3من هذه الالئحة مبراعاة جن�سه .
الف�صــل الثانـي ع�شــر
حقــوق وواجبــات الأحــداث امللحقــني بالـــدار
املــادة ( ) 38
دون الإخالل ب�أية حقوق �أخرى تكون مقررة قانونا يتمتع احلدث امللحق بالدار باحلقوق
الآتية :
أ�  -احلق فـي معاملة �إن�سانية من قبل العاملني بالدار .
ب  -احلق فـي عدم التعر�ض للإيذاء البدين �أو النف�سي طوال مدة �إحلاقه بالدار
ومعاملت ــه ك�أقرانـ ــه دون متي ــيز ب�سبـ ــب اجلنـ ــ�س �أو الل ــون �أو الدي ـ ــن �أو العقيـ ــدة
�أو اجلن�سية .
ج  -احلق فـي زيارة الأقارب له حتى الدرجة الثالثة ووليه �أو و�صيه �أو امل�ؤمتن عليه
بح�سب الأحوال وكل من ي�أذن له م�شرف الدار بزيارته من غريهم وفقا للنظام
وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية .
د  -احلق فـي زيارة خارجية لأ�سرته وفقا للنظام وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية
وي�صدر بها قرار من الوزير .
هـ  -احلق فـي تلبية احتياجاته امل�شروعة �سواء من خالل املخت�صني بالدار �أو من خالل
�أ�سرته وفقا للنظام وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية وفـي حدود الإمكانات
املتاحة .
و  -احلق فـي عدم ن�شر �أية معلومات عنه �أو �صور له من خالل و�سائل الإعالم املرئية
�أو امل�سموعة �أو املقروءة �أو غريها .
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ز  -احلــق ف ــي الإف�صــاح عن �شك ــواه ومطالبه واحتياجات ــه للمخت�صــني بال ــدار وفق ـ ــا
للنظام وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية .
ح  -للحدث غري العماين احلق فـي �إخطار �سفارة دولته بال�سلطنة �أو �إحدى اجلهات
�أو املنظمات الدولية املعنية بحالته مبا يي�سر له االت�صال ب�أ�سرته  ،وذلك وفقا
للنظام وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية .
ط  -احلق فـي تلقي الرعاية الطبية والنف�سية طوال مدة �إحلاقه بالدار .
ي  -احلق فـي تلقي رعاية اجتماعية منا�سبة  ،من �إقامة وم�أكل وملب�س وم�شرب طوال
مدة �إحلاقه بالدار .
ك  -احل ــق فـي تلق ــي اخلدم ــات التعليميــة بح�ســب موقفــه الدرا�ســي وفقـ ــا للنظ ـ ــام
وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية .
ل -الــحق فـي �إب ــداء الــر�أي فـي الأن�شطــة وبرامــج الرعاي ــة والت�أهيــل وفقـ ــا للنظـ ــام
وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية .
املــادة ( ) 39
يلتزم احلدث طوال مدة �إحلاقه بالدار بالواجبات الآتية :
أ�  -امل�شاركـ ــة فـي برام ــج النــ�ش ــاط وفقا لربنام ــج العمل اليومــي فـي ال ــدار والتقيـ ــد
بالتعليمات والإر�شادات والتو�صيات والن�صائح ال�صادرة له من املخت�صني بالدار .
ب  -عدم حيازة �أو �إحراز �آالت حادة �أو غريها مما قد ي�سبب له �أو لغريه �أذى �أو �ضرر
وكذلك �أية مواد خمدرة �أو م�سكرة �أو �سجائر �أو ما مياثلها .
ج  -عـ ــدم الإ�ضـ ـ ــراب عن الطع ـ ـ ــام لأي �سب ــب �س ــواء ك ــان ب�ص ــورة فردي ـ ــة �أو جماعيـ ـ ــة
�أو التحري�ض على ذلك ب�أية �صورة �أو و�سيلة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
د  -املحافظــة على نظافتــه ال�شخ�صي ــة وتنفيذ كل ما يكــلف بــه من واجبــات متعلق ــة
بالنظافة العامة من قبل املخت�صني بالدار .
هـ  -االلتزام بتناول الدواء امل�صرح له به من قبل الطبيب املخت�ص فـي املواعيد املحددة
وحتت �إ�شراف املخت�صني بالدار .
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و  -املحافظـ ــة علـ ــى ممتلكـ ــات الـ ــدار من من�شـ ـ�آت و�أثاث و�أجه ــزة وكل ما ي�سلم �إليــه
من �أدوات وم�ستلزمات وغريها ال�ستعماله ال�شخ�صي وعدم تعمد �إتالفها .
ز  -االمتنــاع عن التم ــار�ض �أو التكا�ســل بهــدف التخلــف عن امل�شارك ــة فـي الأن�شطـ ــة
والربامج اليومية املقررة .
ح  -مراعاة حدود اللياقة فـي التعامل مع العاملني فـي الدار وااللتزام بقواعد اللياقة
عند التعبري عن احتياجاته و�آرائه وعدم ا�ستخدام عبارات منافية للآداب �أو القيم
�أو العادات .
ط  -ع ــدم ا�ستخ ــدام الهوات ــف ال�سلكيــة �أو الال�سلكيــة �إال مــن خـالل املخت�ص ــني بالـ ــدار
ووفقا للنظام وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية .
لحــداث امللحقــني واملحــدد من قب ــل اللج ــنة
ي  -االلتـ ــزام بارت ــداء ال ــزي املخ�ص ــ�ص ل أ
الفنية .
ك  -عدم الإثارة �أو التحري�ض للقيام بجمهرة �أو فو�ضى �أو �إ�ضرابات فردية �أو جماعية
�أو امل�ساعدة فـي ذلك ب�أية و�سيلة كانت �أو الت�سرت على من قام بذلك من �أقرانه .
ل  -عدم االعتداء بالقول �أو الفعل على �أقرانه �أو العاملني بالدار .
م  -عدم اال�ستيالء على �أية متعلقات �شخ�صية لأقرانه بالدار �أو العاملني بها .
ن -عــدم ا�ستغــالل �أي من �أقرانه فـي ق�ضاء حاجات ـ ــه ال�شخ�صيــة ذات ال�صل ــة ب أ�مــور
الإعا�شة .
�س  -عدم ممار�سة �ألعاب القمار فـي �أية �صورة كانت .
ع  -االلت ــزام بح�ض ــور االجتماعـ ــات واملقابــالت الفرديــة واجلماعي ــة الت ــي يعقدهـ ـ ــا
املخت�صون بالدار  ،وال يجوز له االمتناع عن ح�ضورها �إال بعذر مقبول وفقا للنظام
وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية .
ف  -االمتثال لإجراءات التفتي�ش من قبل املخت�صني بالدار وفق النظام وال�ضوابط
التي تقرها اللجنة الفنية .
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الف�صـل الثالـــث ع�شــر
ت�أديــب الأحــداث امللحقــني بالـــدار
املــادة () 40
يعاقب ت�أديبيا ب�إحدى العقوبات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )42من هذه الالئحة  ،كل من
يرتكب من الأحداث امللحقني بالدار فعال �أو امتناعا ميثل خروجا على واجباته املن�صو�ص
عليها فـي املــادة ( )39من هذه الالئحة  ،وعلى م�شرف الدار �إبالغ �شرطة عمان ال�سلطانية
فـي حالة ما �إذا كان الفعل �أو االمتناع ميثل جرمية معاقب عليها جزائيا .
املــادة () 41
يكون توقيع العقوبات الت�أديبية املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )42من هذه الالئحة بقرار
ي�صدر من م�شرف الدار  ،وال يجوز مل�شرف الدار توقيع العقوبة على احلدث �إال بعد
التحقيق معه كتابة و�سماع �أقواله وحتقيق دفاعه  ،ويجب �أن يكون القرار ال�صادر بتوقيع
العقوبة م�سببا  ،ويجوز �أن يتم التحقيق مع احلدث �شفاهة بالن�سبة للمخالفات الب�سيطة
وفـي تلك احلالة يجب �إثبات م�ضمون التحقيق فـي القرار ال�صادر بتوقيع العقوبة ويجوز
للجنة الفنية من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب احلدث تعديل القرار �أو �إلغائه .
املــادة ()42
العقوبات الت�أديبية اجلائز توقيعها على احلدث امللحق بالدار هي على النحو الآتي :
أ�  -الإنذار بعدم تكرار املخالفة مرة �أخرى .
ب  -تقلي�ص عدد الزيارات الداخلية .
ج  -احلرمان من الزيارة اخلارجية .
د  -العزل عن اجلماعة مدة ال تزيد على يوم واحد .
هـ  -تقلي�ص عدد م�شاركته فـي الأن�شطة االجتماعية املحببة �إليه .
و  -احلرمان من بع�ض املواد �أو الأن�شطة املحببة �إليه مدة ال تزيد على �شهرين .
ز  -العقوبات الأخرى التي تقرها اللجنة الفنية وي�صدر بها قرار من الوزير .
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املــادة () 43
يلتزم م�شرف الدار عند توقيع العقوبات الت�أديبية املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )42من هذه
الالئحة مبراعاة ال�ضوابط الآتية :
أ�  -تنا�سب العقوبة مع ج�سامة املخالفة ومراعاة ظروف ومالب�سات ارتكابها وما �إذا
كانت عمدية �أو نتيجة �إهمال  ،وعمر احلدث و�سماته ال�شخ�صية .
ب  -حتديد مدة العقوبة وكيفية تنفيذها .
ج  -تب�صري احلدث ب�أ�سباب توقيع العقوبة .
د  -عدم توقيع �أكرث من عقوبة على احلدث عن الفعل الواحد .
هـ  -ال�ضوابط الأخرى التي تقرها اللجنة الفنية .
الف�صـل الرابــع ع�شــر
الزيـارات الداخليـة واخلارجيـة للأحـداث امللحقــني بالـــدار
املــادة () 44
يحدد عدد الزيارات بقرار ي�صدر من اللجنة الفنية مبا ال يزيد على مرتني �أ�سبوعيا .
املــادة ()45
يجب �أال تزيد مدة الزيارة الداخلية الواحدة على �ساعتني ومل�شرف الدار بقرار منه
متديده ــا ل�ساعـ ــة واح ــدة �إ�ضافيـ ــة فـي �ضوء ما تقت�ضيه ال�ضرورة �أو ظــروف احلــدث ،
وفـي تلك احلالة يجب ذكر �أ�سباب ذلك فـي القرار ال�صادر بالتمديد و�إيداعه فـي امللف
ال�شامل للحدث .
املــادة( ) 46
ي�صــرح للول ــي �أو الو�ص ــي �أو امل ؤ�متــن على احل ــدث و�أقاربــه حتى الدرج ــة الثالثة وغي ــرهم
ممن يوافق عليهم م�شرف الدار بزيارة احلدث امللحق بالدار وفقا للنظام وال�ضوابط التي
تقررها اللجنة الفنية .
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املــادة() 47
يجوز مل�شرف الدار بقرار منه بعد موافقة اللجنة الفنية منح زيارات ا�ستثنائية للأحداث
امللحقني بالدار فـي منا�سبات �أو ظروف معينة دون التقيد فـي هذا ال�ش�أن بحكم املــادة ()44
من هذه الالئحة .
املــادة() 48
يحظر على امل�صرح لهم بالزيارة الداخلية ا�ست�صحاب ما قد يكون من �ش�أنه �إحلاق �ضرر
بالدار �أو باحلدث �أو بغريه من الأحداث امللحقني بالدار �أو العاملني بها  ،ولإدارة الدار
اتخاذ الإجراءات املنا�سبة ملنع دخول �أي من تلك الأ�شياء �إىل الدار  ،وذلك وفقا للنظام
الذي تقره اللجنة الفنية .
املــادة() 49
يجوز مل�شرف الدار الت�صريح للأحداث ممن يتمتعون بح�سن ال�سرية وال�سلوك وبا�ستجابتهم
لربامج الرعاية املو�ضوعة  ،القيام بزيارة خارجية لأوليائهم �أو لأو�صيائهم �أو امل�ؤمتنني
عليهم �أو لذويهم حتى الدرجة الثالثة وذلك وفق النظام وال�ضوابط التي يت�ضمنها القرار
امل�شار �إليه فـي الفقرة (د) من املــادة ( )38من هذه الالئحة .
الف�صل اخلام�س ع�شر
ترك الأحداث امللحقني بالدار
املــادة() 50
يكون ترك احلدث للدار فـي احلاالت الآتية :
�أ  -انتهاء مدة �إحلاق احلدث بالدار قبل بلوغه الثامنة ع�شرة .
ب  -بلوغ احلدث الثامنة ع�شرة .
ج �	-إلغاء �أو تعديل تدبري الإحلاق بالدار مبوجب حكم �صادر من حمكمة الطعن .
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قــرار وزاري
رقـم 2013/294
ب إ��صـدار الالئحـة التنظيميـة
ملراكـز الإر�شـاد واال�ست�شـارات الأ�سريـة اخلا�صـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/32بتحديد اخت�صا�صات وزارة التنمية االجتماعية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل موافق ــة وزارة املالي ــة بكتابهــا رق ـ ــم  :مالي ــة  -ت (/)5782م.ت.د 2013/9/1/بتاريــخ
1434/7/13هـ املوافق 2013/5/23م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن مراكز الإر�شاد واال�ست�شارات الأ�سرية اخلا�صة ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على مراكز الإر�شاد واال�ست�شارات الأ�سرية اخلا�صة القائمة حاليا توفيق �أو�ضاعها طبقا
لل�شــروط والإج ـ ــراءات املن�ص ــو�ص عليهــا فـي هـ ــذه الالئح ــة وذلك خ ــالل (� )6ست ــة �أ�شهــر
من تاريخ العمل بهذه الالئحة .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  23 :من �صـفـــــــــــر 1435هـ
املـوافــــق  26 :من دي�سمبـــــر 2013م

حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزيـ ــر التنميـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ــة

ن�شـر هــذا القـرار فـي اجلريدة الر�سمية رقـم ()1042
ال�صادرة فـي 2014/1/12م
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الالئحـــــة التنظيميـــــــة
ملراكز الإر�شاد واال�ست�شارات الأ�سرية اخلا�صة
الف�صـــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة يك ــون للكلمــات والعب ــارات التالي ــة املعنى املبــني قري ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــــــــــــــــــوزارة  :وزارة التنمية االجتماعية .
الوزيـــــــــــــــــــر  :وزير التنمية االجتماعية .
الوكيــــــــــــــــــل  :وكيل الوزارة .
اجلهة املخت�صة  :املديرية العامة للتنمية الأ�سرية واملديريات العامة للتنمية االجتماعية
باملحافظات .
املركـــــــــــــــــــــز  :مركز الإر�شاد واال�ست�شارات الأ�سرية اخلا�ص بتقدمي خدمات الإر�شاد
واال�ست�شـ ــارات الأ�سري ـ ــة وفق الأ�سـ ــ�س العلمي ــة املتعــارف عليهــا مهنيــا
فـي هذا املجال .
املــادة ( ) 2
يحظ ــر عل ــى �أي �شخـ ــ�ص تقديـ ــم اخلدمــات الإر�شادي ــة واال�ست�شـ ــارات الأ�سري ـ ــة اخلا�ص ـ ــة
دون احل�صول على الرتخي�ص بذلك من اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 3
يلتزم املركز بالقواعد الأخالقية ملمار�سة الإر�شاد واال�ست�شارات الأ�سرية اخلا�صة .
املــادة ( )4
يلتزم املركـز ب إ�جــراء الدرا�ســة التقييميــة �سنويــا لطبيعــة اخلدمة التي يقدمهــا  ،وتقديـ ــم
ن�سخة منها �إىل اجلهة املخت�صة .
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املــادة () 5
يح ــدد املركز ر�سوم تقدي ــم اخلدم ــة الواردة فـي الالئحة الداخليــة التي ي�ضعه ــا باالتفــاق
مع اجلهة املخت�صة  ،وال يجوز تعديل الر�سوم �إال مبوافقة تلك اجلهة .
الف�صل الثاين
�شروط و�إجراءات �إن�شاء املركز
املــادة ( )6
ي�شـرتط فـي مقدم طلب الرتخي�ص ب�إن�شاء املركز ما ي�أتي :
أ� �	-أن يك ــون عماين اجلن�سي ــة �أو من مواطن ــي دول جملـ ــ�س التعــاون ل ــدول اخللي ــج
العربية .
ب �	-أن يكــون حا�صال على �شهادة البكالوريــو�س فـي تخ�ص�صات اخلدمـة االجتماعـية ،
�أو الإر�شاد النف�سي � ،أو علم النف�س � ،أو علم االجتماع .
ج �	-أال يقل عمره عن (� )26ستة وع�شرين عاما .
د �	-أن يكون لديه خربة ال تقل عن (� )4أربع �سنوات فـي تقدمي اخلدمات الإر�شادية
واال�ست�شارية فـي املجال الأ�سري خا�صة فيما يتعلق بالنظريات والتطبيقات املهنية
ملمار�سة الإر�شاد النف�ســي واالجتماعي  ،وعلى دراية باملعــارف واملهارات واملبادئ
والأخالقيات اخلا�صة باملهنة وت�شخي�ص احلاالت وطرق العالج و�إدارة اجلل�سات
الإر�شادية .
هـ �	-أن يك ــون ح�ســن ال�سي ــرة وال�سل ــوك  ،ولــم ت�صــدر �ضــده �أحك ــام نهائيــة فـي جناي ــة
�أو جنحة خملة بال�شرف والأمانة .
و �	-أن يكــون لدي ــه الإمكان ــات املالية لتمويل �إن�شــاء املركــز وا�ستمــراره وفقــا لدرا�ســة
اجلدوى .
ز �	-أال يكون قد �سبق �إلغاء ترخي�ص له  ،ما مل مي�ض على ذلك �سنتان على الأقل .
املــادة ( ) 7
يقدم طلب �إن�شاء املركز للجهة املخت�صة م�شفوعا بامل�ستندات الآتية :
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�أ � -صورة من جواز ال�سفر �أو البطاقة ال�شخ�صية  ،وعدد ( )3ثالث �صور �شخ�صية .
ب �	-أ�ص ــل امل ؤ�ه ــل الدرا�سي معتم ــد من اجلهـ ــات املخت�ص ــة  ،ون�سخ ــة من ـ ــه  ،و�شه ـ ــادة
باخلربة  ،وال�سرية الذاتية .
ج � -شهادة عدم حمكومية .
د  -ك�ش ــف طب ــي يثبــت خــلو �صاحــب الطلــب من الأمــرا�ض املعديــة  ،واال�ضطراب ــات
العقلية والنف�سية وال�سلوكية .
هـ  -خريطة املوقع املقرتح لإن�شاء املركز مت�ضمنا تفا�صيل مكونات املبنى .
و 	-الئحة تنظيمية فـي ال�ش�ؤون الإدارية واملالية للمركز .
ز  -هيكل تنظيمي للمركز .
ح  -درا�سة جدوى مت�ضمنة م�صادر التمويل وال�ضمانات الالزمة لتوفري التمويل .
املــادة ( ) 8
تتوىل اجلهة املخت�صة الآتي :
�أ  -قي ــد الطلــب امل�شــار �إليه فـي املــادة (  )7من هذه الالئحــة فـي ال�سج ــل املعــد له ــذا
الغر�ض بعد دفع ر�سم مقداره ( )5خم�سة رياالت عمانية ال ترد  ،وذلك نظري
درا�س ـ ــة الط ــلب والت أ�كـ ــد من ا�ستيفاء البيانات واال�شرتاطـ ــات املن�صـ ــو�ص عليه ــا
فـي هذه الالئحــة  ،وي�سلــم مقدمـ ــه �إي�ص ـ ــاال يت�ضمـ ــن تاريـ ــخ تقدي ــم الطلـ ــب ،
ورقم الطلب  ،وامل�ستندات املرفقة به .
ب  -البت فـي الطلب خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ تقدميه .
ج �	-إخطـ ــار من يرف ــ�ض طلب ــه كتابيــا بقرار م�سبب  ،ويكون التظلــم من ذلك الق ــرار
�إىل الوزي ــر خ ــالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالرف�ض  ،عل ــى �أن يبـ ــت
فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي هذه املدة
دون �إخطار مقدم الطلب بالنتيجة مبثابة رف�ض تظلمه .
د �	-إخطار من تتم املوافقة على طلبه كتابيا  ،وعليه �أن يقدم خالل (� )60ستني يوما
من تاريخ �إخطاره خطاب �ضمان م�صرفـي �صادرا من �أحد امل�صارف التجارية
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املعتمــدة فـي ال�سلطــنة مببلغ مقداره ( � ) 1.500ألف وخم�سمائة ريــال عمانــي ،
على �أن يكون �ساري املفعول �إىل ما بعد انتهاء الرتخي�ص ملدة (� )4أربعة �أ�شهر ،
وقابال لل�صرف فورا بناء على طلب الوزارة  ،وفـي حال عدم تقدمي خطاب ال�ضمان
خالل املدة املذكورة تنتهي �صالحية املوافقة .
املــادة ( ) 9
على اجلهة املخت�صة �إجراء مقابلة ملقدم الطلب لتقييم مدى توافر اجلوانب املعرفية
وال�شخ�صية لديه من خالل جلنة ي�صدر بت�شكيلها قرار من الوكيل .
املــادة ( ) 10
على اجلهة املخت�صة القيام مبعاينة موقع املركز وتقييم �أو�ضاع ــه  ،و�إعــداد تقرير �شامل
مت�ضمن تو�صياتها .
املــادة ( ) 11
ي�صدر الرتخي�ص ب�إن�شاء املركز بقرار من الوكيل .
املــادة ( )12
الرتخي�ص ي�صدر ب�صفة �شخ�صية  ،فال يجوز للمرخــ�ص لــه التنازل عنه � ،أو نقلــه للغري ،
�أو الت�صرف فيه ب�أي و�سيلة كانت .
املــادة ( )13
حتـ ــدد قيم ــة ر�سوم �إ�صدار الرتخي�ص ومدت ــه وجتديده بقرار من الوزي ــر بعـ ــد التن�س ــيق
مع وزارة املالية .
الف�صل الثالث
ال�شروط الواجب توافرها فـي املركز
املــادة ( ) 14
يتعني توافر ال�شروط الآتية فـي املركز :
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أ� �	-أن يكون لـ ــه مبنى م�ستق ــل على واجهــة الطريق م�ستوفيــا ا�شرتاطـات ال�صحة
وال�سالمة املهنية .
ب �	-أن يحتـ ــوي عل ــى املراف ــق الالزمـ ــة والتجهيــزات املنا�سبــة لتقديـم اخلدمــة مث ــل
الأث ــاث  ،والأجهـ ــزة الإلكرتوني ــة  ،و�أماكـ ــن حفـ ــظ البيانـ ــات  ،ولوحـ ــات �إر�شادي ـ ــة
�أو تعريفية ملكونات املركز .
ج  -و�ضع موافقة اجلهات املعنية ملزاولة الن�شاط فـي مكان ظاهر .
الف�صل الرابع
ال�شروط الواجب توافرها فـي العاملني باملركز
املــادة ( ) 15
يتعني توافر ال�شروط التالية فـي العاملني باملركز :
�أ  -بالن�سبة للعاملني الفنيني �أن يكونوا من ذوي امل�ؤهالت العلمية فـي التخ�ص�صات
ذات العالق ــة بطبيعــة عمل املركز  ،و�أن يكونوا من ذوي اخلبـرة فـي هذا املجــال ،
و�أال تقــل �أعماره ــم ع ــن (� )26ستـ ــة وع�شري ــن عامــا  ،و�أن توافـ ــق اجلهـ ــة املخت�صـ ــة
على تعيينهم .
ب  -بالن�سبة للعاملني فـي الوظائف الإدارية �أال تقل �أعمارهم عن ( )18ثمانية ع�شر
عامـا .
املــادة ( ) 16
تعط ــى الأولويـ ــة فـي توظي ــف العاملــني باملركز للمواطنني العمانيــني  ،ويجــوز التوظـيــف
من جن�سيات �أخرى .
املــادة ( ) 17
ي�شرتط فـي حالة اال�ستعانة ب�أحد اخلرباء  -املخت�صني فـي املجال الأ�سري لتقدمي خدمات
الإر�شاد واال�ست�شارات الأ�سرية كخبري زائر � -إخطار اجلهة املخت�صة بخطاب ر�سمي م�شفوع
بن�سخة من جواز ال�سفر وال�سرية الذاتية .
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الف�صل اخلام�س
نظام العمل باملركز
املــادة ( )18
حتدد فرتات العمل باملركز بحيث ال تزيد على ( )9ت�سع �ساعات فـي اليوم الواحد  ،وذلك
على النحو الآتي :
�أ  -الفرتة ال�صباحية ما بني ال�ساعة ( )8الثامنة �صباحا �إىل ( )1الواحدة ظهرا .
ب  -الفرتة امل�سائية ما بني ال�ساعة ( )5اخلام�سة ع�صرا �إىل ( )9التا�سعة م�ساء .
الف�صل ال�ساد�س
الإ�شراف واملتابعة
املــادة ( ) 19
تتول ــى اجله ــة املخت�صــة الإ�شــراف واملتابعـة على املرك ــز ب�صفة دوريــة كل (� )4أربعــة �أ�شهــر
على الأقـل � ،أو كلما دعـت ال�ضرورة �إىل ذلك  ،وعلـى املركز ت�سهيـل قيـام املوظف املخت�ص
مبهمته .
املــادة ( ) 20
يرفع املركز تقريرا �سنويا �إىل اجلهة املخت�صة يو�ضح فيه موقفه املايل والإداري والفني .
املــادة ( ) 21
يخط ــر املركـ ــز اجله ــة املخت�ص ــة ب ـ ـ�أي تغييــرات تطــر�أ على العامل ــني الفني ــني � ،أو �أرقـ ــام
الهواتف � ،أو العنوان  ،وغريها .
الف�صل ال�سابع
اجلــــــــزاءات
املــادة ( )22
فـي حال تقدمي خدمات الإر�شاد واال�ست�شارات الأ�سرية اخلا�صة دون احل�صول على ترخي�ص
بذلك من اجلهة املخت�صة يحال املخالف �إىل اجلهة الق�ضائية املخت�صة .
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املــادة ( )23
فـي حال خمالفة االلتزامات الأخرى املن�صو�ص عليهــا فـي هذه الالئحة  ،تتخــذ اجلهة
املخت�صة الإجراءات الآتية :
�أ �	-إنذار املخالف كتابيا لإزالة �أ�سباب املخالفة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
توجيه الإنذار .
ب  -غلق املركز م�ؤقتا ملدة ال تزيد على �شهر فـي حال عدم �إزالة �أ�سباب املخالفة خالل
امليعاد املن�صو�ص عليه فـي البند (�أ) من هذه املادة .
املــادة ( ) 24
يلغى الرتخي�ص بقرار من الوكيل  ،ويغلق املركز نهائيا �إذا توفر �أي من احلاالت الآتية :
أ� �	-إذا انته ــت امل ــدة املن�صــو�ص عليهــا بالبنــد (ب) مــن املــادة (  )23مــن ه ــذه الالئح ــة
دون �إزالة �أ�سباب املخالفة .
ب �	-إذا مل يقم املرخ�ص له بت�شغيل املركز ملدة تزيد على (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
ح�صوله على الرتخي�ص .
ج  -بناء على طلب املرخ�ص له بعد ا�ستيفاء ما ترتب على املركز من حقوق للغري .
د �	-إذا توفـي املرخ�ص له  ،ومل تتوافر فـي �أي من ورثته �شروط �إ�صدار الرتخي�ص ،
جاز للورثة تعيني مديرا خمت�صا تتوافر فيه ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة بعد موافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( )25
يجـوز ل�صاحـب ال�ش�أن التظلــم �إىل الوزيــر من قـرار �إلغاء الرتخي�ص خ ــالل (� )60ست ــني
يوما م ــن تاري ــخ �إعالن ــه بالق ــرار �أو علم ــه ب ــه علم ــا يقيني ــا  ،ويج ــب البــت ف ــي التظل ــم
خــالل ( )30ثالث ــني يومــا من تاريــخ تقدميـه  ،ويعتبــر م�ضــي هــذه امل ــدة دون رد مبثاب ــة
رف�ض للتظلم .
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وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
قـــــرار وزاري
رقم 2013/51
بتحديد �أ�سعار الرثوات املائية احلية
التــي يتـم �ضبطهـا و�آليـة الت�صـرف فيهــا
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و�إىل الالئحـة التنفيذيــة لقانــون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثـروة املائيــة احليــة ال�صــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إىل القرار الوزاري رقم  2003/6بالإجراءات اخلا�صة بالبيع والت�صرف فـي بع�ض �أنواع
الرثوات املائية احلية التي يتم �ضبطها لدى ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املخالفة لقانون ال�صيد
البحري وحماية الرثوة املائية احلية والئحته التنفيذية ،
و�إىل موافقة وزارة املالية مبوجب كتابها رقم مالية  -ت (/)8852م  .ت  .د2012/3/6/م
بتاريخ 1433/11/28هـ املوافق 2012/10/15م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
فـي املخالفات التي تت�ضمن عقوبتها امل�صادرة  ،حتدد �أ�سعار الرثوات املائية احلية التي يتم
�ضبطها على النحو املبني فـي اجلدول املرفـ ـ ـ ــق .
املــادة الثانيــــة
فـي املخالفات التي يتم �ضبطها فـي منافذ احلدود الربية تكون الأولوية فـي �شراء الرثوات
املائية احلية امل�ضبوطة لل�شركات املتعاقدة مع الوزارة لتقدمي خدمات التفتي�ش والإنزال
والتحميل فـي املنافذ احلدودية بذات الأ�سعار املحددة فـي اجلدول املرفق .
-185-

املــادة الثالـثــــة
فـي املخالفات التي يتم �ضبطها فـي املواقع الأخرى بخالف منافذ احلدود الربية تعر�ض
الرثوات املائية احلية امل�ضبوطة للمخالف بناء على الأ�سعار املحددة فـي اجلدول املرفق  ،وفـي
حالة موافقته على ال�شراء ي�سمح له بالت�صرف فـي الكمية امل�ضبوطة بعد �سداد القيمة
مبوجب ت�صريح خا�ص من ال�سلطة املخت�صة وبال�شروط التي حتددها .
املــادة الرابعــــة
فـي حالة عدم قبول املخالف �شراء الرثوات املائية احلية امل�ضبوطة بالأ�سعار املحددة فـي
اجلدول املرفق  ،يتم بيعها عن طريق املزاد العلني خالل فرتة ال تتجاوز �شهرا من تاريخ
حم�ضر �ضبطها  ،وعلى املخالف االلتزام بحفظ الرثوات املائية احلية امل�ضبوطة وفقا
ملعايري و�شروط �ضبط اجلودة املن�صو�ص عليها فـي الئحة �ضبط جودة الأ�سماك العمانية
امل�صدرة �إىل حني االنتهاء من �إجراءات بيعها وت�سليمها �إىل من ر�سا عليه املزاد .
املــادة اخلام�ســــة
تتوىل ال�سلطة املخت�صة حت�صيل قيمة الرثوات املائية احلية امل�ضبوطة وفقا للإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي هذا القرار و�إيداعها فـي خزينة الوزارة حلفظها ك�أمانات �إىل حني
�صدور حكم نهائي فـي املخالفة من املحكمة املخت�صة .
املــادة ال�ساد�ســــة
على املوظفني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية �إعداد حم�ضر �ضبط يبني فيه تاريخ
ومكان �ضبط املخالفة وكميات و�أنواع وحالة الرثوات املائية احلية امل�ضبوطة وما مت من
ت�ص ــرف ب�ش�أنه ــا  ،واملب ــالغ التــي ت ــم حت�صيلهـ ــا بناء على الأ�سعـ ــار املحددة باجل ـ ــدول املرفق
�أو الناجتة عن البيع باملزاد العلني  ،على �أن يتم اعتماد املح�ضر من الرئي�س املبا�شر .
املــادة ال�سابعــــة
يتم الت�صرف فـي املبالغ املح�صلة امل�شار �إليها �إما بتنفيذ م�صادرتها ل�صالح اخلزينة العامة
وفق ــا لأحكـ ــام القوان ــني ال�ساري ــة فـي حالـ ــة �صدور حك ــم نهائ ــي فـي املخالف ــة بامل�ص ــادرة
و�إما بردها �إىل املخالف �إذا كان احلكم النهائي بغري امل�صادرة .
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املــادة الثامنــــة
يلغــى الق ــرار ال ــوزاري رق ـ ــم  2003/6امل�ش ــار �إليــه  ،كم ــا يلغــى كــل ما يخال ـ ــف ه ــذا الق ــرار
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة التا�سعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي 1434 / 4 / 7 :هـ
املوافـــــــق 2013 / 2 / 18 :م

د .فــ�ؤاد بن جعفــر ال�ساجـــــــــواين
وزيـ ـ ــر الزراعـ ــة والثـ ـ ــروة ال�سمكي ـ ـ ــة

ن�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1002
ال�صادرة فـي 2013/2/23م

-187-

جدول ب�أنواع و�أ�سعار الرثوات املائية احلية
م
1
2
3
4
5
6

نوع الرثوة املائية احلية
�أ�سماك اجليذر
�أ�سماك ال�سهوة
�أ�سماك ال�صدى
�أ�سماك ال�سقطانة
�أ�سماك التبانة
�أ�سماك احلقيبة

متو�سط �سعر البيع للكيلوجرام
 1.400ر.ع
 1.200ر.ع
 0٫600بي�سة
 0٫800بي�سة
 0٫400بي�سة
 0٫600بي�سة

7

�أ�سماك الكنعد

 2٫000ر.ع

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

�أ�سماك حب�س
�أ�سماك العقام
�أ�سماك ال�سكل
�أ�سماك امليخ
�أ�سماك ال�صال الكبري
�أ�سماك العومة
�أ�سماك ال�ضلعة
�أ�سماك الربية
�أ�سماك ال�صال ال�صغري
�أ�سماك البياح
�أ�سماك اخلرخور
�أ�سماك ال�شعري
�أ�سماك الكوفر

 0٫400بي�سة
 0٫400بي�سة
 1٫100ر.ع
 0٫800بي�سة
 0٫800بي�سة
 0٫200بي�سة
 0٫500بي�سة
 0٫200بي�سة
 0٫700بي�سة
 0٫500بي�سة
 0٫300بي�سة
 0٫600بي�سة
 0٫700بي�سة
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م
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

متو�سط �سعر البيع للكيلوجرام
نوع الرثوة املائية احلية
 0٫900بي�سة
�أ�سماك الهامور
 0٫500بي�سة
�أ�سماك ال�صارف
�أ�سماك النجرور
 0٫400بي�سة
 0٫400بي�سة
�أ�سماك احلمراء
 0٫600بي�سة
�أ�سماك العندق
�أ�سماك ال�صافـي
 0٫900بي�سة
 0٫200بي�سة
�أ�سماك اجلام  -اخلن
 0٫400بي�سة
�أ�سماك ال�صفلج
 0٫700بي�سة
�أ�سماك اجلرجور
 0٫300بي�سة
�أ�سماك الطباق
ذيول وزعانف �أ�سماك القر�ش املجففة
 15٫000ر.ع
 3٫800ر.ع
�أ�سماك ال�شارخة كاملة
 8٫000ر.ع
ذيول �شارخة
 12٫000ر.ع
حلم �شارخة �صافـي
 2٫600ر.ع
�أ�سماك الربيان كامل
 3٫000ر.ع
ربيان منزوع الر�أ�س
 20٫000ر.ع
�صفـيلح رطب مع ال�صدفة
 45٫000ر.ع
�صفـيلح رطب منزوع ال�صدفة
 90٫000ر.ع
�صفـيلح جمفف منزوع ال�صدفة
 1٫400ر.ع
�أ�سماك احلبار
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قــــرار وزاري
رقــــم 2013/92
بتنظيم نقل خاليا النحل بني املحافظات والواليات
ا�ستنادا �إىل قانون احلجر الزراعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/47
و�إىل نظام الزراعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2006/48
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر الزراعي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2006/32
و�إىل القرار الوزاري رقم  2007/181بتحديد مناطق معزولة لرتبية و�إكثار �ساللة النحل
العماين ،
و�إىل الالئحة التنفـيذية لنظام الزراعة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/41
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر نقل خاليا النحل بني املحافظات �أو بني الواليات بهدف الرعي �إال بعد احل�صول
على موافقـة كتابي ــة من املديري ــة العام ــة �أو الإدارة املخت�صــة �أو دائــرة �أو مركــز التنميـة
الزراعية بح�سب اجلهة املنقول منها .
املــادة الثانيــــة
ي�شرتط للح�صول على املوافقة امل�شار �إليها فـي ( املادة الأوىل ) ال�شروط الآتية :
أ� � -أن يكون املنحل مرخ�صا .
ب � -أن يكون نقل خاليا النحل بهدف الرعي .
ج � -أن تكون �سالالت وطوائف النحل املنقولة م�سجلة لدى املديرية العامة  /الإدارة
املخت�صة باملحافظة .
د � -أن تكون �سالالت وطوائف النحل عمانية طبقا للموا�صفات القيا�سية ل�ساللة
النحل العماين املعتمدة .
-190-

هـ � -أن تكون �سالالت وطوائف النحل خالية من الآفات والأمرا�ض .
و � -أن يكون النقل خالل فرتة ن�شاط الأزهار الطبيعية فـي مو�سم ال�سدر � ،أو مو�سم
ال�سمر � ،أو مو�سم اخلريف فـي حمافظة ظفار .
ز � -أن توافـق املديريــة العامــة �أو الإدارة �أو الدائــرة �أو مركـز التنميـة الزراعية الذي
�ستنقل اخلاليا �إىل دائرة اخت�صا�صه .
املــادة الثالثـــة
تكون �إجراءات نقل خاليا النحل بني املحافظات على النحو الآتي :
�أوال  :الإجراءات التي يقوم بها مقدم الطلب :
 تعبئـة اال�ستم ــارة املع ــدة لهذا الغــر�ض من قبــل ال ـ ــوزارة  ،وت�سليمــها �إىل دائـ ــرة�أو مركز التنمية الزراعية بالوالية .
ثانيا  :الإجراءات التي تقوم بها املديرية العامة �أو الإدارة باملحافظة املطلوب النقل منها :
 تقوم دوائر �أو مراكز التنمية الزراعية عند ت�سلمها اال�ستمارة بفح�ص خالياالنحل  ،والت�أكد من نوعية ال�ساللة وخلوها من الآفات والأمرا�ض  ،و�إر�سال
اال�ستمارة بعد تعبئة اجلزء اخلا�ص باملعاينـ ــة �إىل املديرية �أو الإدارة املخت�صة
لتقوم ب�إر�سالها �إىل املديرية  /الإدارة باملحافظة املطلوب النقل �إليها .
 فـي حال موافقة املديرية العامة �أو الإدارة املنقول �إليها اخلاليا تقوم املديريةالعامة �أو الإدارة املخت�صة بت�سليم اال�ستمارة �إىل �صاحب الطلب  ،وحتديد موعد
له ليقوم املخت�صون بزيارته لفح�ص اخلاليا قبل نقلها .
وعلى �صاحب الطلب القيام برتبيط اخلاليا بعد فح�صها مبا�شرة  ،ونقلها فـي
املوعد الذي حددته املديرية العامة �أو الإدارة املخت�صة باملحافظة املنقول �إليها
اخلاليا  ،و�إخطار املديرية �أو الإدارة املنقول �إليها بهذا املوعد لت�أكيد و�صول
اخلاليا .
� -إخطار مقدم الطلب كتابة بعدم املوافقة فـي حالة الرف�ض مع بيان الأ�سباب .
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ثالثا  :الإجراءات التي تقوم بها املديرية العامة �أو الإدارة باملحافظة املنقول �إليها :
 الت�أكـ ـ ــد من ا�ستيف ـ ـ ــاء جميـ ــع البيان ـ ــات بـاال�ستم ـ ــارة عند �إحال ـ ــة الطل ــب �إليه ــامن املديرية �أو الإدارة املخت�صة .
 الت�أكد من وجود مراع كافـية تبعا للكثافة النحلية . �أن تكون بعيدة عن التجمعات ال�سكانية واملناطق التي ي�ستخدمها �سكان املنطقةكمناحل مب�سافة ال تقل عن ( 1كم) واحد كيلو مرت .
 �إعادة اال�ستمارة فـي حال املوافقة �إىل املديرية العامة �أو الإدارة املخت�صة باملحافظةاملطلوب النقل منها  ،وحتديد املوعد املنا�سب لنقل اخلاليا  ،وفـي حالة عدم
املوافقة يتوجب �إعادة اال�ستمارة مع بيان الأ�سباب  ،وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
تلقي اال�ستمارة .
 الت أ�كــد من و�ضــع اخلاليــا فـي املكــان املحــدد لها عنــد و�صولهــا وفــك �أربطته ــا ،والت�أكد من بيانات و�سالالت وخاليا النحل التي بها  ،وخلوها من جميع الآفات
والأمرا�ض .
 متابعة �إعادة اخلاليا �إىل موقعها الأ�صلي عند نهاية املدة املحددة لبقائها .املــادة الرابعـــة
تطبــق الإج ــراءات ذاته ــا املن�ص ــو�ص عليهــا فـي امل ــادة الثالث ــة عند نقــل خاليــا النحــل بني
والية و�أخرى فـي ذات املحافظة  ،على �أن تقوم دوائر  /مراكز التنمية الزراعية املخت�صة
بالإجراءات التي تقوم بها املديريات والإدارات باملحافظات املنقول منها و�إليها .
املــادة اخلام�ســـة
يجب على امل�صرح له بنقل اخلاليا االلتزام بالآتي :
 - 1عدم نقل �أي خاليا غري م�صرح بنقلها .
 - 2عدم نقل املنحل من املكان املحدد له �أو �إ�ضافة خاليا جديدة غري تلك اخلاليا
امل�سجلة باال�ستمارة � ،أو نقله من موقع �إىل �آخر خالل املو�سم الواحد .
� - 3أال يزيد عدد اخلاليا فـي املنحل الواحد على ( )200مائتي خلية .
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� - 4أال تقل امل�سافة بني منحل و�آخر عن ( )300ثالثمائة مرت طويل .
� - 5أن تتم التغذية ال�صناعية فـي حال ا�ستخدامها داخل اخلاليا ولي�س خارجها .
الفــات والأمــرا�ض التـي تظهر على اخلاليا بعد نقلها
 - 6االلتـزام بعــالج ومكافحــة آ
�إىل املوقع اجلديد .
 - 7تنظيف موقع املنحل عند انتهاء املدة املحددة .
املــادة ال�ساد�ســـة
على جميع مربي النحل االلتزام باملوا�صفات القيا�سية املورفولوجية كموا�صفات قيا�سية
معتمــدة ل�ساللــة النحــل العمانــي  ،ومتو�ســط القيا�ســات املورفولوجيــة بني النحــل املربــى
فـي خاليا اجلذوع والنحل املربى فـي اخلاليا احلديثة ل�ساللة النحل العماين على النحو
املبني فـي امللحق املرفق .
املــادة ال�سابعـــة
مع مراعــاة املــادة ( )36من نظام الزراعــة امل�شار �إليه يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد
( الأوىل واخلام�سة وال�ساد�سة ) من هذا القرار بغرامة التقل عن ( )500خم�سمائة ريال
عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين .
كما يعاقب �إداريا عند تكرار املخالفة باحلرمان من نقل اخلاليا فـي املو�سم �أو املوا�سم
التالية .
املــادة الثامنـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1434 / 5 / 15 :هـ
املوافـــــق 2013 / 3 / 27 :م

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

ن�شــر هــذا القــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1007
ال�صادرة فـي 2013/4/6م
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ملحـــق
ب�ش�أن املوا�صفات القيا�سية املورفولوجية ل�ساللة النحل العماين
ومتو�سط القيا�سات املورفولوجية بني النحل املربى فـي خاليا اجلذوع
والنحل املربى فـي اخلاليا احلديثة ل�ساللة النحل العماين
�أوال  :املوا�صفات القيا�سية املورفولوجية ل�ساللة النحل العماين :
يتبــع النح ــل العماين جمموعــة النحــل الأ�صفر ومن �أهـ ــم مميزاته ــا هــي ظهــور
احللقات البطنية الثالث الأوىل باللون الأ�صفر مع حافة خلفـية (�شريط) بنية
داكنة �أو �سمراء ويغطى اجل�سم ب�شعر �أ�صفر يختلف فـي درجة لونه وفق الأ�شكال
التالية :
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حددت املقا�سات والأطوال لل�صفات املورفولوجية (ال�شكلية) من �صفات النحلة بقيا�سات
�أطوالها وت�سجيل بياناتها كالتايل :
أ�  -طول منطقة ال�سوط لقرن اال�ست�شعار (2.84مم )

ب  -طول خرطوم �أجزاء الفم ( 5.42مم)

ج  -طول وعر�ض اجلناح الأمامي ( 8.43مم و 2.77مم)
د  -معامل العرق الزندي للجناح الأمامي ( 0.18مم و0.4مم)
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هـ  -طول وعر�ض اجلناح اخللفي (6.07مم و1.7مم)

و  -عدد خطاطيف اجلناح اخللفي ()23 ، 167

ز  -طول الفخذ (2.43مم)  -طول ال�ساق (2.99مم)  -طول (1.95مم) وعر�ض (1.09مم)
العقلة القاعدة للر�سخ فـي الرجل اخللفـية

ح  -طول ترجة احللقة البطنية الثالثة (1.97مم)
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ط  -طول ترجة احللقة البطنية الرابعة (1.97مم)

ي  -طول وعر�ض مر�آة غدة ال�شمع (1.16مم و 1.82مم)

ك  -طول �آلة الل�سع (1.97مم) .

-197-

ثانيا  :متو�ســط القيا�ســـات املورفولوجيــة بيـن النحـــل املربــى فـي خاليـــا
اجلذوع والنحل املربى فـي اخلاليا احلديثة ل�ساللة النحل العماين
اخلاليا بالرتبية احلديثة
( ) Modern

Min

Max

Average ± s. e.

Min

اخلاليا املرباة فـي جذع
( ) Trunk
Max

Average ± s. e.

ال�صفات

Characters
()Antenna

2.6187

2.7384

2.6618±0.015

2.531

2.79

2.6542±0.022

5.3677

5.6127

5.5148±0.029

5.2175

5.6205

5.3990±0.043

8.3373

8.5193

8.4116±0.023

8.148

8.4885

8.3035±0.036

2.7218

2.8012

2.7679±0.009

2.678

2.7935

2.7496±0.011

( )Widthالعر�ض

22.633

23.817

23.1677±0.142

22.25

24.55

23.385±0.244

()Wing Hooks

5.6703

5.9575

5.8342±0.035

5.651

5.9615

5.7875±0.032

(  )Lengthالطـ ـ ــول

1.5676

1.7157

1.6197±0.017

1.5625

1.6725

1.6076±0.011

( )Widthالعر�ض

2.23

2.2859

2.2600±0.006

2.1878

2.3322

2.2518±0.015

()Cubital Index
زاوية اجلناح

2.3038

2.3645

2.3413±0.007

2.278

2.3885

2.3256±0.012

 )Femur) Lطول الفخذ

2.6627

2.8215

2.7337±0.017

2.622

2.867

2.7171±0.023

 )Tibia) Lطول ال�ساق

1.7448

1.9615

1.8803±0.024

1.7645

2.0215

1.8818±0.012

Basitarsus L

1.0582

1.2218

1.1102±0.019

1.0395

1.1305

1.0860±0.011

Basitarsus W

6.7113

7.1475

6.9554±0.045

6.7795

7.0395

6.9268±0.026

Hind Leg L

قرون ا�ست�شعار

()Proboscis
ل�سان النحلة
()Fore wing
الأجنحة الأمامية
(  )Lengthالطـ ـ ــول

خطاطيف الأجنحة
()Hind wing

الأجنحة اخللفية

()Hind Leg

الأرجل اخللفية
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طول العقلة القاعدية للر�سغ
عر�ض العقلة القاعدية للر�سغ
طول الأرجل اخللفية

تابع ثانيا  :متو�سط القيا�ســـات املورفولوجيــة بيـن النحـــل املربــى فـي خاليـــا
اجلذوع والنحل املربى فـي اخلاليا احلديثة ل�ساللة النحل العماين
اخلاليا بالرتبية احلديثة
( ) Modern

اخلاليا املرباة فـي جذع
( ) Trunk

ال�صفات

Characters

Min

Max

Average ± s. e.

Min

Max

Average ± s. e.

1.1982

1.4161

1.2744±0.032

1.0845

1.2195

1.1657±0.011

Longitudinal

1.7424

1.9905

1.9066±0.027

1.4895

1.9455

1.8570±0.041

Transversal

1.4253

1.5655

1.5231±0.018

1.3665

1.548

)Anterior tomentum( 1.4673±0.019

0.422

0.5075

0.4711±0.018

0.432

0.518

)Posterior tomentum( 0.4706±0.008

1.9582

2.0333

1.9941±0.008

1.829

2.066

1.9384±0.023

1.2203

1.4529

1.3486±0.028

1.2375

1.495

)Anterior tomentum( 1.3558±0.023

0.5379

0.714

0.6023±0.019

0.5125

0.6285

)Posterior tomentum( 0.568±0.013
اجلزء اخللفي للحلقة الظهرية

1.9192

1.9999

1.9506±0.009

1.8075

2.0295

3.9043

4.0332

3.9447±0.015

3.6895

4.0245

1.9234

2.0434

Wax mirror

مر�آة �شمعية
طولي ـ ــة

عر�ضية

Abdominal
TergaTergum 3

اجلزء الظهري للحلقة الثالثة

اجلزء الأمامي للحلقة الظهرية

اجلزء اخللفي للحلقة الظهرية
(Tergum3 ( L

طول اجلزء الظهري للحلقة الثالثة

()Tergum 4
اجلزء الظهري للحلقة الرابعة
اجلزء الأمامي للحلقة الظهرية

Tergum 4 L

 1.924±0.021طول اجلزء الظهري للحلقة الرابعة
3.8502±0.036

Abd . Terga 3+4 L

طول اجلزء البطني للحلقتني
الثالثة والرابعة
Abd. Tergal Colour

±

±

±

±

1.9646±0.014

1.868

1.9985
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1.9418±0.014

لون احللقات ال�صدرية
T3
T4
Sting Length

طول �آلة الل�سع

قــــرار وزاري
رقــــم 2013/106
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية
لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية
ا�ستن ـ ــادا �إىل قانـ ــون ال�صيـ ــد البح ـ ــري وحمايـ ــة الثـ ــروة املائيـ ـ ــة احلي ـ ــة ال�ص ــادر باملر�س ـ ــوم
ال�سلطاين رقم ، 81/53
و�إىل الالئحــة التنفـيذيـة لقانـون ال�صيــد البحري وحماي ــة الثـروة املائيــة احليـة ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة
املائية احلية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1434 / 5 /28 :هـ
املوافـــــق 2013 / 4 / 9 :م

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

ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1009
ال�صادرة فـي 2013/4/20م

-200-

تعديالت على بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية
لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية
�أوال  :ي�ستبدل بن�ص املادة ( 15مكررا  ) 6من الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد البحري
وحماية الرثوة املائية احلية الن�ص الآتي :
املــادة ( 15مكـــررا ) 6
�أ  -مينع منعــا باتــا �صيد الروبيــان خــالل فتــرة الإخ�صـاب والتكاثــر والنمــو الطبيعــي
والتي تبد أ� من اليوم الأول من �شهر دي�سمرب من كل عام وت�ستمر حتى اليوم الأخري
من �شهر �أغ�سط�س من العام التايل .
ب  -يحظ ــر حيــازة وت ــداول الروبيـان والتعامــل في ــه خــالل فتـ ــرة الإخ�ص ــاب والتكاثـ ــر
امل�شـار �إليهـا فــي البنـد (�أ) مـن هـذه املــادة  ,وي�شمــل التعامـل البيــع وال�شـراء والنقــل
والتخزين والت�صدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات .
ج  -يحظر �صيد الروبيان بوا�سطة �شباك اجلرف �أو �شباك الكوفة �أو �أي و�سيلة �صيد
�أخرى عدا �شباك الغل (الغدف) .
د  -على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد الذين بحوزتهم كميات من الروبيان الإعالن
عن تلك الكميات وت�سجيلها فـي نهاية كل مو�سم �صيد لدى دوائر ومراكز الرثوة
ال�سمكية فـي املحافظات  ،ويكون التعامل فـي الكميات امل�سجلة مبوجب ت�صاريح
ت�صدرها ال�سلطة املخت�صة لأ�صحاب ال�ش�أن .
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قــــرار وزاري
رقــــم 2013/157
بتنظيم �صادرات ال�سلطنة من الأ�سماك وحتديد �أنواعها
ا�ستن ـ ــادا �إىل قانـ ــون ال�صيـ ــد البح ـ ــري وحمايـ ــة الثـ ــروة املائيـ ـ ــة احلي ـ ــة ال�ص ــادر باملر�س ـ ــوم
ال�سلطاين رقم ، 81/53
و�إىل الالئحــة التنفـيذيـة لقانـون ال�صيــد البحري وحماي ــة الثـروة املائيــة احليـة ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إىل الئحة �ضبط جودة الأ�سماك العمانية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/12
و�إىل قــرار جمل�س ال ـ ــوزراء بجل�سته رقـ ــم  2011/6املنعقــدة بتــاريــخ  4ربيع الأول 1432هـ
املوافق  8فرباير 2011م ب�ش�أن توفري املزيد من ال�سلع الغذائية فـي الأ�سواق املحلية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظـر ت�صديــر الرثوات املائيــة احليــة املو�ضحــة �أدنــاه ابتداء من الأول من �شهر يونيو
لعام 2013م وحتى الثالثني من �شهر �سبتمرب لعام 2013م وهي :
( �أ�سمـاك اجليــذر � ،أ�سمــاك الكنعد � ،أ�سمـاك ال�سهــوة � ،أ�سماك العنـدق � ،أ�سمـاك الكوفــر
ما عدا ال�سية � ،أ�سماك ال�صال الكبري وت�شمل " الق�شران  -احلمام  -ال�صال " ) .
املــادة الثانيــــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها مبمار�سة
ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق كمية م�ساوية من �أنواع الأ�سماك
املو�ضحة �أدناه فـي الأ�سواق املحلية املعتمدة من قبل الوزارة خالل املدة امل�شار �إليها فـي املادة
الأوىل  ،وذلك فـي مقابل الت�صريح لها بت�صدير كمية م�ساوية للكمية التي مت ت�سويقهـا
فـي الأ�سواق املحلية وهي :
( �أ�سماك ال�شعري � ،أ�سماك الأ�شخلي � ،أ�سماك العقام � ،أ�سماك احلب�س � ،أ�سماك الهامور
وي�ستثنى منها نوع الدي�سكو ) .
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املــادة الثالـثــــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها مبمار�سة
ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق ن�سبة ( )%40مما بحوزتها من �أ�سماك
ال�ضلعة فـي الأ�سواق املحلية املعتمدة من قبل الوزارة خالل املدة امل�شار �إليها فـي املادة
الأوىل  ،وذلــك فـي مقابل الت�صريح لها بت�صدير ن�سبة ( )%60منها .
املــادة الرابعــــة
يح�صل �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�شار �إليها فـي املادتني
الثانية والثالثة على �شهادة معتمدة من املوظف املخت�ص بال�سوق املحلي وفقا للنموذج املعد
من قبل الوزارة  ،على �أن تت�ضمن ال�شهادة كمية الأ�سماك ووزنها وتاريخ ومكان ت�سويقها
ورقم املركبة وا�سم �صاحبها  ،وتكون ال�شهادة �صاحلة لال�ستعمال ملرة واحدة فقط  ،ويجب
تقدمي ال�شهادة املذكورة للموظف املخت�ص التابع للوزارة فـي منافذ الت�صدير .
املــادة الخام�ســة
ي�ستثنى من �أحكام املواد الأوىل والثانية والثالثة الأ�سماك التي يتم معاجلتها عن طريق
التعليــب ب�شرط �أن يك ــون امل�صــدر حا�صــال على ترخيــ�ص و�شهــادة �ضبــط جــودة الأ�سماك
من اجلهة املخت�صة بالوزارة .
املــادة ال�ساد�ســــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من 2013/6/1م .
�صـدر فـي 1434 / 7 /11 :هـ
املوافـــــق 2013 / 5 / 21 :م

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

ن�شر هذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1014
ال�صادرة فـي 2013/5/26م
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قـــرار وزاري
رقـم 2013 /183
بتنظيم ال�صيد فـي خور جند
وخور حبلني بوالية خ�صب مبحافظة م�سندم
ا�ستنادا �إىل قان ــون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقــم ، 81/53
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانــون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظــر ال�صيــد با�ستخــدام ال�شبــاك والدوابــي والأقفــا�ص مبختلــف �أنواعهــا وم�سمياته ــا
و�أي معــدات و�أدوات �صيــد �أخ ــرى با�ستثن ــاء اخلي ــوط فـي خ ــور جن ــد وخــور حبلني بواليــة
خ�صب مبحافظة م�سندم .
كما يحظر حيازة ال�شباك والدوابي والأقفا�ص واملعدات والأدوات امل�شار �إليها فـي املواقع
ال�ساحلية املقابلة للخورين امل�شار �إليهما �أو حملها على القوارب �أثناء الدخول �إليهما
ملمار�سة ال�صيد فيهما .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1434 / 7 / 25 :هـ
املـوافـــــق 2013 / 6 / 4 :م

د .فــ�ؤاد بن جعفــر ال�ساجوانـي
وزيـر الزراع ــة والرثوة ال�سمكية

ن�شر هذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1016
ال�صادرة فـي 2013/6/9م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2013/262
بتعديل بع�ض �أحكام
الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي
ا�ستنادا �إىل قانون احلجر الزراعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/47
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2006/32
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضاف بند جديد �إىل جدول الر�سوم الوارد فـي املادة ( )33من الالئحة التنفيذية لقانون
احلجر الزراعي امل�شار �إليها على النحو الآتي :
م
8

الوعــــاء
�إ�صدار ت�صريح زراعي ال�سترياد املنتجات
( الزراعية/النباتيـ ـ ـ ـ ــة )

فئة الر�ســم
ريال واحد لل�شحنة الواحدة

املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي 1434/ 10 / 6 :هـ
املوافـــــــق 2013/ 8 / 14 :م

د .فـ�ؤاد بن جعفـر ال�ساجواين
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

ن�شــر هــذا القـرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1025
ال�صادرة فـي 2013/8/25م
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قــرار وزاري
رقـــم 2013/309
بتنظيم �صادرات ال�سلطنة من الأ�سماك وحتديد �أنواعها
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثـروة املائي ــة احليــة ال�صادر باملر�س ــوم ال�سـلطاين
رقم ، 81/53
و�إىل الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثـروة املائي ــة احليــة ال�صــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إىل الئحة �ضبط جودة الأ�سماك العمانية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/12
و�إىل قــرار جمل�س ال ـ ــوزراء بجل�سته رقـ ــم  2011/6املنعقــدة بتــاريــخ  4ربيع الأول 1432هـ
املوافق  8فرباير 2011م ب�ش�أن توفـري املزيد من ال�سلع الغذائية فـي الأ�سواق املحلية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظــر ت�صديــر الث ــروات املائيــة احليـة املو�ضحـة �أدنـاه ابتـداء مــن الأول من �شهــر �أكتوبــر
لعام 2013م وحتى احلادي والثالثني من �شهر مايو لعام 2014م وهي :
( �أ�سماك اجليذر � ،أ�سماك الكنعد � ،أ�سماك ال�سهوة � ،أ�سماك ال�صافـي ) .
املــادة الثانيــــة
تعامل �صادرات الرثوات املائية احلية الآتية (�أ�سماك العندق � ،أ�سماك الهامور وي�ستثنى
منها نوع الدي�سكو  ،و�أ�سماك الكوفر وي�ستثنى منها نوع ال�سية) على النحو الآتي :
�أوال  :يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها
مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق كمية م�ساوية
من هذه الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية املعتمدة من قبل الوزارة خالل الفرتتني
من 2013/10/1م وحتى 2013/12/14م ومن 2014/2/16م وحتى 2014/5/31م ،
وذلك فـي مقابل الت�صريح لها بت�صدير كمية م�ساوية للكمية التي مت ت�سويقها
فـي الأ�سواق املحلية .
ثانيا  :يحظر ت�صدير الرثوات املائية احلية امل�شار �إليها فـي البند (�أوال) من هذه املادة
خالل الفرتة من 2013/12/15م وحتى 2014/2/15م .
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املــادة الثالـثــــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها مبمار�سة
ن�ش ــاط ت ــداول وت�سوي ــق الثــروة املائية احلية  ،بت�سويق كمية م�ساويــة من �أنــواع الأ�سماك
املو�ضحـ ــة �أدنـ ــاه فـي الأ�سواق املحلية املعتم ــدة من قبل الوزارة خالل املدة امل�شار �إليهــا
فـي املادة الأوىل  ،وذلك فـي مقابل الت�صريح لها بت�صدي ــر كمية م�ساوي ــة للكميــة التي مت
ت�سويقها فـي الأ�سواق املحلية وهي :
(�أ�سم ــاك ال�شع ــري � ،أ�سم ــاك البياح � ،أ�سمــاك ال�صال الكبيـر وت�شم ــل  " :الق�شـران  -ال�صال -
احلمام " ) .
املــادة الرابعـــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها مبمار�سة
ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق ن�سبة ( )%30ثالثني باملائة مما
بحوزتها من �أ�سماك ال�ضلعة فـي الأ�سواق املحلية املعتمدة من قبل الوزارة خالل املدة
امل�شــار �إليها فـي املــادة الأول ــى  ،وذلــك فـي مقاب ــل الت�صري ــح لهــا بت�صــدي ــر ن�سبـ ــة ( ) %70
�سبعني باملائة منها .
املــادة الخام�ســة
يح�صل �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�شار �إليها فـي املواد
الثانية والثالثة والرابعة على �شهادة معتمدة من املوظف املخت�ص بال�سوق املحلي وفقا
للنموذج املعد من قبل الوزارة  ،على �أن تت�ضمن ال�شهادة كمية الأ�سماك ووزنها وتاريخ
ومكـان ت�سويقــها ورقم املركبــة وا�ســم �صاحبهــا  ،وتكون ال�شهــادة �صاحلــة لال�ستعمال مل ـ ــرة
واح ـ ــدة فقط  ،ويجب تقدمي ال�شهادة املذكورة للموظف املخت�ص التابع للوزارة فـي منافذ
الت�صدير .
املــادة ال�ساد�ســـة
ي�ستثنى من �أحكام املادة الأوىل والثانية والثالثة والرابعة الأ�سماك التي يتم معاجلتها
عن طريق التعليب ب�شرط �أن يكون امل�صدر حا�صال على ترخي�ص و�شهادة �ضبط جودة
الأ�سماك من اجلهة املخت�صة بالوزارة .
املــادة ال�سابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من 2013/10/1م .
�صـدر فـي 1434 /11/19 :هـ
املوافـــــق 2013 / 9 / 25 :م
ن�شــر هـذا الق ــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1028
ال�صادرة فـي 2013/9/29م

-207-

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

قــرار وزاري
رقـــم 2013/368
بتحديـد مواقـع ال�صيـد ل�سفــن ال�صيـد احلرفــي
و�سفن ال�صيد ال�ساحلي وتركيب �أجهزة التتبع على �سفن ال�صيد
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانــون ال�صيد البحــري وحمايــة الثــروة املائيــة احلية ال�صــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يكــون للكلمــات والعبارات الــواردة فـي هذا القرار ذات املعنــى املن�صــو�ص عليــه فـي قانــون
ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية امل�شار �إليه  ،كما يكون للعبارات التالية املعنى
املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�سفينـة ال�صـيـد احلرفـي  :ك ــل عائمــة ت�ستخــدم فـي ال�صيــد �أيــا كــان نوعهــا ومادته ــا
وو�سيلة �إبحارها ويرخ�ص لها بال�صيد احلرفـي .
�سفينة ال�صيد ال�ساحلــي  :كـل عائمـة تنطبــق عليهــا �شــروط وموا�صفــات �سفن ال�صيــد
ال�ساحلي ويرخ�ص لها بال�صيد ال�ساحــلي .
�سفينـة ال�صيـد التجـاري  :كـل عائمــة تنطبق عليها �شــروط وموا�صفــات �سفـن ال�صيـد
التجاري ويرخ�ص لها بال�صيد التج ـ ــاري .
املــادة الثانيــــة
حتـدد مواقــع ال�صيد ل�سفن ال�صيد احلرف ــي فـي املحافظــات ال�ساحليـة مب�سافــة تبـد�أ بعـد
(� )7سبعة �أميال بحرية من ال�شاطئ با�ستثناء حمافظة م�سندم فتحدد مواقع ال�صيد فيها
وفقا ملا حتدده ال�سلطة املخت�صة فـي ترخي�ص ال�سفينة .
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املــادة الثالثــــة
حتدد مواقع ال�صيد ل�سفن ال�صيد ال�ساحلي على النحو الآتي :
 - 1مب�سافة تبد أ� بعد ( )12اثني ع�شر ميال بحريا من ال�شاطئ بالن�سبة ملحافظات
�شمال الباطنة وجنوب الباطنة وم�سقط وجنوب ال�شرقية وفقا للملحق رقم ()1
املرفق با�ستثناء والية م�صرية .
 - 2مب�سافة تبد أ� بعد (� )7سبعة �أميال بحرية من ال�شاطئ بالن�سبة ملحافظتي ظفار
والو�سطى ووالية م�صرية مبحافظة جنوب ال�شرقية .
 - 3وفقا ملا حتدده ال�سلطة املخت�صة فـي ترخي�ص ال�سفينة بالن�سبة ملحافظة م�سندم .
املــادة الرابعــــة
مــع مراعاة �أحكام املادتــني الثانية والثالثــة من هــذا القــرار  ،تلتزم �سفن ال�صيــد احلرف ــي
و�سفـن ال�صيــد ال�ساحلــي ال�صي ــد على م�سافة ال تقــل عــن ( )2ميلــني بحريــني مــن جميــع
االجتاهات فـي مواقع اجلبال البحرية و�أماكن ال�شعاب ال�صناعية (ال�شدود) .
املــادة اخلام�ســة
يحظـر على �سفــن ال�صيـد احلرفــي و�سفـن ال�صيـد ال�ساحلــي ال�صيـد فــي املواقــع البحريـ ــة
الآتية :
 - 1داخ ــل املنطق ــة الواقعــة علــى اجلانـب الغربــي جلزيــرة م�صيــرة املحــددة بامللح ــق
رقم ( )2املرفق ح�سب الإحداثيات الآتية :
أ�  -خط العر�ض ( ' � ) 20° 43شماال وخط الطول ( ' � ) 58° 53شرقا
ب  -خط العر�ض ( ' � ) 20° 43شماال وخط الطول ( '� ) 58° 30شرقا
ج  -خط العر�ض ('� ) 20° 10شماال وخط الطول ('� ) 58° 30شرقا
د  -خط العر�ض ( '� ) 20° 10شماال وخط الطول ( '� ) 58° 38شرقا
 - 2داخــل املنطقــة الواقعــة بني جزيــرة احلا�سكيــة وجزيــرة القبليــة مبحافظ ــة ظفــار
املحددة بامللحق رقم ( )3املرفق ح�سب الإحداثيات الآتية :
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�أ  -خط العر�ض ( '� ) 17 ° 26شماال وخط الطول ( '� ) 56° 21شرقا
ب  -خط العر�ض ( '� ) 17 ° 34شماال وخط الطول ( '� ) 56° 21شرقا
ج  -خط العر�ض ( '� ) 17 ° 34شماال وخط الطول ( '� ) 55 ° 35شرقا
د  -خط العر�ض ( '� )17 ° 26شماال وخط الطول ( '� )55° 35شرقا
املــادة ال�ساد�ســة
يجب على �أ�صحاب �سفن ال�صيد احلرفـي و�سفن ال�صيد ال�ساحلي و�سفن ال�صيد التجاري
تركيب �أجهــزة التتبــع الآيل على �سفنهم طبقا للنظــام الــذي حتدده ال�سلطــة املخت�صـة ،
ويحظــر الإبح ــار �أو ال�صي ــد بدون ت�شغيل اجلهــاز امل�شار �إلي ــه  ،وفـي حال ــة توقــف اجله ــاز
عن العمل يجب على ربان ال�سفينة �إبالغ ال�سلطة املخت�صة فورا عن توقف اجلهاز بوا�سطة
الربيد الإلكرتونـي �أو التلك�س �أو الهاتف �أو الراديو على �أن يت�ضمن البالغ كافة البيانات
اخلا�صة بن�شاط ال�سفينة خالل فرتة توقف اجلهاز وعلى الأخ�ص مواقع ال�صيد وكميات
و�أنواع امل�صيد و�أي معلومات تطلبها ال�سلطة املخت�صة  .وفـي حالة تعذر �إ�صالح اجلهاز
خالل ( )48ثمان و�أربعني �ساع ـ ــة يجب على ربان ال�سفينة العودة بال�سفينة �إىل امليناء
لإ�صالح اجلهاز و�إخطار ال�سلطة املخت�صة فورا بذلك .
املــادة ال�سابعــة
يجب على �أ�صحاب �سفن ال�صيد احلرفـي و�سفن ال�صيد ال�ساحلي توفيق �أو�ضاع �سفنهم
وفقا لأحكام املادة ال�ساد�سة من هذا القرار خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به .
املــادة الثامنــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد �شهر من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1435 / 1 / 22 :هـ
املوافـــــق 2013 / 11 / 26 :م
ن�شر هذا الق ــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1037
ال�صادرة فـي 2013/12/8م
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د .فــ�ؤاد بن جعفر ال�ساجواين
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

-211-

امللحــــــق رقــــــم ( ) ١

مواقع ال�صيد ل�سفن ال�صيد ال�ساحلي فـي حمافظات � :شمال الباطنة  ،جنوب الباطنة  ،م�سقط  ،جنوب ال�شرقية با�ستثناء والية م�صرية .
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رقــــــم) 2 ()2
امللحــــــق
الملحق رقم (

املنطقة املحظور على �سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي ال�صيد فيها على اجلانب الغربي جلزيرة م�صرية .

رأس الحلف

جزيرة ماعويل

المنطقة المحظور على سفن الصيد الحرفي والساحلي الصيد فيها على الجانب الغربي لجزيرة مصيرة

)(20 43 N
))58 53 E

)(20 10 N
))58 38 E
رأس ابو رصاص

)(20 43 N
))58 30 E

المنطقة المحظور الصيد
فيها

)(20 10 N
))58 30 E
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القبلية

امللحــــــقملحق
( ال
رقــــــمرقم( ))33

السوداء

الحالنيات

))55 35 E

)(17 26 N

الحاسكية

))55 35 E

))17 34 N

بمحافظة.ظفار
وجزيرة القبلية
احلا�سكيةالحاسكية
بين جزيرة
الواقعة
فيهاالصيد
والساحلي
الصيد الحرفي
ال�صيدسفن
المحظور على
مبحافظة ظفار
وجزيرة القبلية
جزيرة
فيهابني
الواقعة
وال�ساحلي ال�صيد
احلرفـي
المنطقةعلى �سفن
املنطقة املحظور

))17 34 N

))56 21 E

))17 26 N

))56 21 E

المنطقة المحظور الصيد فيها

قـــرار وزاري
رقـــم 2013/369
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة
لقانـون ال�صيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و إ�لــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائية احلية ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة
املائية احلية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي 1435/ 1 /22 :هـ
املوافـــــــق 2013/11 / 26 :م

د .فـ�ؤاد بن جعفـر ال�ساجواين
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

ن�شر هذا الق ــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1037
ال�صادرة فـي 2013/12/8م
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تعديالت على بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية
لقانون ال�صيد البحري وحمايـة الرثوة املائية احلية
ي�ستبـ ـ ـ ــدل بن�ص ـ ـ ــو�ص امل ـ ـ ــواد  4 :خام�سـ ـ ــا � /أ (البن ـ ـ ــدان � 4 ، )5 ، 4ساد�س ـ ـ ــا  /أ� (البنـ ـ ــد ، )4
( 15البن ـ ــد �أ)  15 ،مكـ ـ ــررا ( 8البنــد �أ) من الالئحة التنفيذي ـ ــة لقانـ ـ ــون ال�صيـ ــد البحـ ـ ــري
وحماية الرثوة املائية احلية  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( )4خام�سـا�/أ (البنـدان )5 ، 4
البنـد (�	" : )4أال يكون قد �أدين فـي خمالفة لقانون ال�صيد البحري ولوائحه التنفيذية
خالل مدة عامني من تاريخ تقدمي الطلب".
البنـد (� " : )5أن يكون من ال�صيادين احلا�صلني على ترخي�ص غو�ص ل�صيد ال�صفيلح
�سابقة على �صدور هذا القرار ".
املــادة(� )4ساد�سـا�/أ (البنـد )4
البنــد( " : )4تقدمي خطاب �ضمان بنكي مببلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين �ساري
املفعول ملدة (� )6ستة �أ�شهر اعتبارا من تاريخ بداية مو�سم ال�صيد  ،يتم
�إعادت ــه بعــد �شهــر من نهايــة مو�ســم ال�صيد �شريطة تقدمي �سجــل ح�ص ــر
كميات ال�شراء م�ستوفيا البيانات املقررة من قبل ال�سلطة املخت�صة خالل
فرتة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ نهاية مو�سم ال�صيد ،
ويجوز لل�سلطة املخت�صة حت�صيل ن�سبــة ( )%50خم�سني باملائة من قيمة
ال�ضمـ ــان البنك ـ ــي فـي حالــة ع ــدم تقديـ ـ ــم ال�سجـ ـ ــل م�ستوفيـ ــا البيانـ ـ ــات
فـي املوعد املحدد .
وعنـد احل�صــول علـى �أكثــر مــن ترخيــ�ص لعدد من املواقع واملحــالت يت ــم
االكتفاء بتقدمي �ضمان بنكي واحد لكافة الرتاخي�ص ".
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املــادة ( )15البنـد (�أ)
البنـد (�أ)  " :يحظر �صيد وجمع ال�صفيلح خالل الفرتة من اليوم الأول من �شهر يناير
من كل عــام  ،وحتى اليوم احلــادي والع�شريـن من �شهــر دي�سمبــر من ذات
العام".
املــادة( 15مكـررا  / )8البنـد(�أ)
البنـد (�أ)  " :يجـوز للـوزارة حتديـد ح�صــ�ص وتراخيــ�ص غــو�ص �سنويــة ل�صيــد ال�صفيلــح
فـي �ضوء الكميات القابلة لال�ستغالل  ،ومبا ي�ضمن ا�ستدامة املخزون".
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وزارة ال�سياحــة
قــرار وزاري
رقــم 2013/81
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة
ا�ستنادا �إىل قانون ال�سياحة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/33
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/61ب�إن�شاء وزارة لل�سياحة وتعيني وزير لها ,
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2003/91
و�إل ـ ــى موافق ـ ـ ــة وزارة املاليـ ـ ـ ــة بكتابه ـ ـ ـ ــا رق ـ ـ ـ ــم  :مال ـي ـ ــة/ت  )9421( -م.ت.د2012/3/6/
بتاريخ 1433/12/26هـ املوافق 2012/11/11م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بالبنود �أرقام ( )5من امللحق رقم ( )2( ، )1و ( )4من امللحق رقم ( )2املرفقني
بالالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة امل�شار �إليها البنود الآتية :
ملحق رقم ()1
مدد الرتاخي�ص والر�سوم امل�ستحقة عليها
مدة
ر�سم الرتخي�ص �أوالتجديد
نوع الرتخي�ص
م
الرتخي�ص
بالريال العماين
 5مكاتب ال�سفر �أو ال�سفر وال�سياحة
�سنتان
80
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ملحق رقم ( ) 2
ال�ضمانات امل�صرفية
م

نوع الرتخي�ص

قيمة ال�ضمان بالريال العماين

2

مكاتب ال�سفر �أو ال�سفر وال�سياحة

2000

4

مكاتب ال�سياحة

1000
املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  3 :من �شعبــــان 1434هـ
املوافـــــق  12 :من يونيـــــو 2013م

�أحمد بن نا�صر بن حمد املحرزي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�سياحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شر هذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1018
ال�صادرة فـي 2013/6/23م
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قــرار وزاري
رقم 2013/101
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة
ا�ستنادا �إىل قانون ال�سياحة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2002/33
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/61ب�إن�شاء وزارة لل�سياحة وتعيني وزير لها ,
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/95بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�سياحة واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2003/91
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من الأول من �أغ�سط�س 2013م .
�صـدر فـي  5 :من رم�ضــــان 1434هـ
املوافـــــق  14 :من يوليــــــو 2013م

�أحمد بن نا�صر بن حمد املحرزي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�سـ ـ ـ ـي ـ ــاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شــر هــذا القـرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1022
ال�صادرة فـي 2013/7/28م
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تعديالت بع�ض �أحكام
الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة
�أوال  :ي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )1بند  )37( ، )27( ، 3من الالئحة التنفيذية لقانون
ال�سياحة امل�شار �إليها الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( )1بند 3
فرق الفن الراقي � :أي فرقـ ـ ــة فني ـ ــة تق ــوم ب ـ�أداء ف ـ ـ ــن مو�سيق ــي �أو غنائــي راق
غري راق�ص كخدمة ترفيهية غري �أ�سا�سية ملرتادي ونزالء
املن�ش�آت الفندقية .
املــادة ()27
ي�شرتط ال�ستقدام فرق الفن الراقي ما ي�أتي :
� - 1أن يكون امل�ستقدم فندقا م�صنفا من فئة �أربع �أو خم�س جنوم .
� - 2أال يزيد عدد �أع�ضاء �أي من فرق الفن الراقي امل�ستقدمة على ثالثة �أفراد فقط .
املــادة ()37
يحظر تقدمي عرو�ض فرق الفن الراقي فـي الأماكن املفتوحة  ،وتقت�صر منافذ
العر�ض على مطاعم وردهات الفندق فقط .
ثانيا  :ت�ستبــدل بعبــارة " الفــرق الفنيــة " �أينما وردت فـي الالئحـ ــة التنفيذيــة لقانــون
ال�سياحة امل�شار �إليها عبارة " فرق الفن الراقي " .
ثالثا  :ي�ستبدل بامللحق رقم ( )3املرفق بالالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة امل�شار �إليها ،
امللحق املرفق .
رابعا  :حتذف املواد ( ، )40( ، )39( ، )38والفقرة الثانية من املادة ( )35من الالئحة
التنفيذية لقانون ال�سياحة امل�شار �إليها .
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ملحق رقم ()3
مواعيد �إقامة عرو�ض فرق الفن الراقي
الأيام

الفرتة

من ال�ساعة

�إىل ال�ساعة

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

الظهرية

12.00

3.00

امل�سائية

6.00

12.00

امل�سائية

6.00

12.00

اجلمعة
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وزارة ال�صحــــــة
قــــــرار وزاري
رقــــم 2013/53
بتعديــل بعــ�ض اجلــداول امللحقـة
بقانـون مكافحـة املخـدرات وامل�ؤثـرات العقليـة
ا�ستنـادا �إىل قانــون مكافح ــة املخ ــدرات وامل�ؤث ــرات العقلي ــة ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 99 /17
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضــاف �إىل اجلــدول رق ــم ( )1من املجموعــة الأولــى ب�ش ـ�أن املــواد املخــدرة املرفــق بقان ــون
مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية امل�شار �إليه  ،املواد املخدرة املبينة فيما يلي :
اال�سم التجاري

ترتا هايدرو
كنابينول

INTERNATIONAL
NON-PROPRIETARY CHEMICAL NAME
NAME
THC (-) – (6aR ,10 aR) -6,6,9 trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10atetrahydro-6H- benzo
[c]chromen-1-ol
HU-210(6aR,10aR)-9(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10atetrahydrobenzo[c] chromen-1-ol
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NO

107 TETRAHYDRO
CANNABINOL

NO

INTERNATIONAL
NON-PROPRIETARY CHEMICAL NAME
NAME

107 TETRAHYDRO
CANNABINOL

AM-411 (6aR,10aR) -3- (1adamantyl) -6,6,9- trimethyl6a,7,10,10a- tetrahydrobenzo [c]
chromen- 1-ol

اال�سم التجاري

ترتا هايدرو
كنابينول

AM-906 (6aR, 9R, 10aR)-3-[(z)hept-1-enyl]-9-(hydroxymethyl)
-6,6-dimethyl-6a,7,8,9,10,10ahexahydrobenzo [c] chromen-1-ol
O-1184 6 –azidohex-2-yne-delta8tetrahydrocannabinol

108 CYCLO

HEXYLPHENOL

CP-47497 5-(1,1- dimethyloctyl) -2[(1R,3s)-3-hydroxyclohexyl]-phenol
CP-55940 2-[(1R,2R,5R)-5hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)
cyclohexyl] -5-(2-methyloctan-2 yl)
phenol

�سايكلو
هيك�سايل
فينول

CP-55244 (2s,4s,4as,6R,8aR)-6(hydroxymethyl)-4-[2-hydroxy-4(2-methyloctan-2-yl)phenyl]1,2,3,4,4a,5,
6,7,8,8a-decahydronaphthalen-2-ol

109 ADAMADTYL

AM-4030 (6s, 6aR, 9R,10aR)9-(hydroxymethyl)-6-[(E)-3hydroxyprop-1-enyl]-6-methyl-3(2-methyloctan-2-yl)
-6a,7,8,9,10,10a
-hexahydrobenzo [c]
chromen-1-ol
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�أدامادتيل

NO

INTERNATIONAL
NON-PROPRIETARY CHEMICAL NAME
NAME

110 JW HUFFMAN

JWH-018 1-pentyl-3-(1-naphthoyl)
indole
JWH-073 1-Butyl-3-(1-naphthoyl)
Indole
JWH-398 pentyl-3-(4-chloro-1naphthoyl) indole

اال�سم التجاري

�أمينو
�ألكايل
�إندول

JWH-015 1-Propyl-2- methyl-3(1-naphthoyl) indole
JWH-122 1-Pentyl-3-(4-methyl-1naphthoyl) indole
JWH-250 1-Pentyl-3(2- methoxyphenylacetyl) indole
JWH-251 1-Pentyl-3(2- methylphenylacetyl) indole
WIN-55212- 2(R)-(+)-[2,3-Dihydro-5methyl-3-(4-morpholinylmethyl)
pyrrolo[1,2,3,-de]-1,4-benzoxazin6-yl] -1-napthalenylmethanone

111 PENTYLOX

JWH-307 (5-(2-fluorophenyl)-1pentylpyrrol-3-yl)-naphthalen-1
ylmethanone
CRA-13 1-naphthalenyl[4(pentylox)-1-naphthalenyl]methanone
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بنتايلوك�س

املــادة الثانيــــة
فــي تطبي ــق �أحك ــام اجلــدول امل�شـار �إليــه فـي امل ــادة ال�سابقــة يكــون لالخت�صــارات الواردة بــه
املعنى املبني قرين كل منها على النحو الآتي :
- THC : Tetra Hydro Cannabinol.
- HU : Hebrew University.
- AM : Adamantyl.
- O : oxane.
- CP : Cyclo hexyl phenols.
- JWH : jw Huffman.
- WIN : within amino alkyl group.
- CRA : cannabinoid Receptor Agonist.

املــادة الثالـثــــة
ت�ضاف �إىل اجلدول رقم ( )3من املجموعة الثانية ب�ش�أن امل�ؤثرات العقلية املرفق بقــانون مكافحة
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية امل�شار �إليه  ،امل�ؤثرات العقلية املبينة فيما يلي :
اال�سم
التجاري

ترامال

CHEMICAL NAME

INTERNATIONAL

OTHER NONENO NONE-PROPRIETARY PROPRIETARY
NAME
NAME

 (+)cis-2ترامادول هيدروكلورايد) [(dimethylaminoوجميع �أمالحه الأخرى
] ) methylب�صورتـهـ ـ ـ ـ ـ ــا اخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام)� 1-(3-methoxyphenylأو امل�صنعــة �أو املخلوط ــة
Cyclohexanol
hydrochloride

TRAMADOL
HYDROCHLORIDE
& ALL KINDS OF
ITS OTHERS SALT
FORMS

10

املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1434/ 5 / 29 :هـ
املـوافـــــق 2013/ 4 /10 :م

الدكتور� /أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هــذا القــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1010
ال�صادرة فـي 2013/4/27م
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قــــــرار وزاري
رقــــم 2013/72
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام الئحــة ر�ســوم
اخلدمات العالجية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2009/55
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/38بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة ،
و�إىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل الئحة ر�سوم اخلدمات العالجية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/55
و�إىل موافقة وزارة املالية رقم  :مالية  -ت ( /)3403م.ت.د 2013/3/6/م بتاريخ 2013/3/27م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضــاف فقــرة جديــدة تالي ــة للفقـرة الأولــى من املـ ــادة ( )32من الئحــة ر�ســوم اخلدم ــات
العالجية امل�شار �إليها  ،ن�صها الآتي :
" وي�ستثنى من �إجراء الفحو�صات امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة العمال الوافدون
العاملون فـي �صناعة النقل البحري باملياه الإقليمية العمانية �شريطة عدم نزولهم
الياب�سة " .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1434/ 7 / 4 :هـ
املـوافـــــق 2013/ 5 /14 :م

الدكتور� /أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هــذا القــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1013
ال�صادرة فـي 2013/5/19م
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قــرار وزاري
رقم 2013/125
بتعديــل بعـــ�ض �أحكــــام
الئحة تنظيم العيادات وامل�ست�شفيات اخلا�صة
ا�ستنادا �إىل قانون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 96/22
و�إىل الئحة تنظيم العيادات وامل�ست�شفيات اخلا�صة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 98/53
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضاف اجلدول رقم ( )8ب�ش�أن تنظيم عيادات ومراكز طب الأعماق والعالج بالأوك�سجني
املرفق �إىل اجلداول املرفقة بالئحة تنظيم العيادات وامل�ست�شفيات اخلا�صة امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1434 / 9 / 19 :هـ
املوافــــق 2013 / 7 / 28 :م
الدكتور� /أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هــذا القـ ــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1024
ال�صادرة فـي 2013/8/18م
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اجلدول رقم ()8
ب�ش�أن تنظيم عيادات ومراكز طب الأعماق والعالج بالأوك�سجني
�أوال  :املبنى :
�أ  -يج ــب �أن يك ــون موقع العي ــادة منا�سبا وي�سهل الو�صول �إليه  ،ويف�ضل �أن يكون
فـي الدور الأر�ضي و�إذا كــان مبنى العيادة فـي الأدوار العلــوية فيجب �أن يكـون
مـزودا مب�صعد كهربائي طوال الوقت .
ب  -يجب �أن يكون مبنى العيادة نظيفا و�صحيا طول الوقت .
ج  -يجب �أن يحتوي املبنى على خمارج للحريق .
د  -يجب �أن ت�شتمل العيادة على الآتي :
 - 1غرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالج :يجب �أن تكون م�ساحة غرفة العالج منا�سبة جلهاز
ط ــب الأعم ــاق  ،ويج ــوز �أن يو�ضع بك ــل غرف ــة �أكثــر
من جهاز  ،على �أن يحيط بكل جهاز من ثالث جهات
م�ساحة مرت واحد فراغ على الأقل بدون �أي عوائق
ومن اجلهة الأمامية م�ساحة ثالثة �أمتار  ،كما
يجب �أن حتتوي الغرفة على جهاز لوحة التحكم
بالعالج  ،وطفاية حريق وم�صابيح �إنارة الطوارئ
وخمرج منا�سب للطوارئ .
 - 2غرفة مولدات الهواء :يج ــب �أن تك ــون غرفــة مول ــدات الهــواء امل�ستخدم ــة
فـي �ضغط الأجهزة منف�صلة وجيدة التهوية .
 - 3غرفة غازات الع ـ ــالج  :يجـ ــب �أن حتفـ ــظ ا�سطوانـ ــات الغـ ــازات امل�ستخدم ـ ــة
فـي الع ــالج فـي غرف ــة جيدة التهويـ ــة الطبيعيـ ــة
وبدون تكييــف  ،ويج ــب �أن حتت ــوي على طفايـ ــات
حريق منا�سبة للتعامل مع حرائق الأوك�سجني .
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 - 4غرف ـ ــة تغييـ ــر املالب ـ ــ�س  :يجب �أن حتتوي العيادة على غرفة لتغيري املالب�س
خا�صة بالرجال و�أخرى خا�صة بالن�ساء .
 - 5غرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اال�ستقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال  :يجب �أن حتتوي الغرفة على مكتب ال�ستقبال املر�ضى
وجهاز حا�سب �آيل لت�سجيل بيانات املر�ضى وجهاز
فاك�س  ،و�أن تكون مزودة بكرا�سي مريحة النتظار
املر�ضى  ،على �أن يف�صل بني �أماكن انتظار الرجال
و�أماكن انتظار الن�ساء  ،و�أن تكون مزودة بدورات
مياه للجن�سني .
 - 6غرفة اال�ست�شارة الطبية  :يجــب �أن تك ــون الغرف ـ ــة مهيـ ـ�أة ومنا�سبـ ــة لنوعي ـ ــة
اخلدمات التي تقدمها العيادة .
 - 7غرف ــة الفح ــ�ص الطب ــي
(الت�ضمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد)  :يج ــب �أن تكـ ــون م�ساحـ ــة الغرف ــة منا�سبـ ــة ويراعـ ــى
فـي ت�صميمها خ�صو�صية املري�ض  ،و�أن يخ�ص�ص
به ــا مكتــب للتوثي ــق والكتاب ــة  ،و�أن حتت ــوي عل ــى
جهاز لقيا�س �ضغط الدم  ،وجهاز لفح�ص ال�سكر ،
و�سماعة طبيب  ،وم�صباح يدوي  ،وطاولة �أو �سرير
للفح�ص  ،وجهاز لفح�ص الطول والوزن  ،وجميع
م�ستلزمــات الت�ضم ــيد  ،ومغ�سلــة ومر�آة  ،ويف�ضـ ــل
وج ـ ــود غرف ـ ــة لفح ــ�ص ال�س ــمع ()Audiometer
وفح�ص كفاءة الرئة (. )Spirometer
 - 8غرف ــة �ص ــرف الأدويـ ــة  :يجب �أن تكون م�ساحتها منا�سبة لتخزين الأدوية
وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية امل�سموح بها .
ثانيا � :أجهزة طب الأعماق :
 - 1يجب �أن تتوافق الأجهزة امل�ستخدمة مع املوا�صفات العاملية املعتمدة ويحدد
املالك نوع الأجهزة التي ت�ستخدم فـي العالج وذلك على النحو الآتي :
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�أ  -الأجهزة متعددة املر�ضى (: )Multiplace Chamber
هي �أجهزة ثابتة ت�ستخدم فـي عالج �أكرث من مري�ض فـي ذات الوقت
وبنف�س اجلدول العالجي وحتتاج �إىل طاقم طبي وفني .
ب  -الأجهزة �أحادية املر�ضى (: )Monoplace Chamber
هي �أجهزة ت�ستخدم فـي عالج مري�ض واحد فـي كل جل�سة عالجية ،
وحتتاج �إىل طاقم طبي �أقل عددا من الأجهزة الأخرى .
ويجب �أن تربز �شهادات الرتكيب وموا�صفات حتمل ال�ضغط جلميع
التو�صيالت .
 - 2العاملني مبراكز ووحدات طب الأعماق والعالج بالأوك�سجني :
يجب �أن يتوافر فـي مراكــز طب الأعماق والع ــالج بالأوك�سجــني طاق ــم طبــي
وفني م�ؤهل ال يقل عن طبيب ممار�س فـي طب الأعماق والعالج بالأوك�سجني
وممــر�ض �أو فني طــب الأعم ــاق والعــالج بالأوك�سجــني وفنــي معـ ــدات طـ ــب
الأعماق والعالج بالأوك�سجني  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
�أ  -الأطباء :
�شروط �شغل الـوظيفـة

الـوظيفـة

بكالوريو�س الطب واجلراحة � +سنتان خربة +
طبيب �أول الأعماق
ماج�ستري �أو �شهادة متخ�ص�صة فـي طب الأعماق
والعالج بالأوك�سجني
والعالج بالأوك�سجني التقل مدتها عن �سنتني
طبيب عام طب بكالوريو�س الطب واجلراحة � +سنتان خربة +
الدبلوم �أو �شهادة متخ�ص�صة فـي طب الأعماق
الأعماق
والعالج بالأوك�سجني والعالج بالأوك�سجني ال تقل مدتها عن �سنة

-230-

ب  -املمر�ضون وفنيو طب الأعماق والعالج بالأوك�سجني :
الـوظيفـة

�شروط �شغل الـوظيفـة

ممر�ض  -مرافق
مري�ض فـي غرفة
معادلة ال�ضغط

دبلوم متري�ض � +شهادة ممر�ض طب
الأعماق والعالج بالأوك�سجني ال تقل مدتها
عن �ستة �أ�شهر

معالج خارجي فـي �شهادة دبلوم التعليم العام � +شهادة فـي طب
طب الأعماق والعالج الأعماق والعالج بالأوك�سجني ال تقل مدتها
بالأوك�سجني
عن �ستة �أ�شهر
�شهادة دبلوم التعليم العام � +شهادة فني طب
فني طب الأعماق
�أعماق والعالج بالأوك�سجني ال تقل مدتها
والعالج بالأوك�سجني
عن �ستة �أ�شهر
ج  -فنيو معدات :
الـوظيفـة

�شروط �شغل الـوظيفـة

م�شرف معدات طب
الأعماق
والعالج بالأوك�سجني

�شهادة ت�شغيل والإ�شراف على غرف معادلة
ال�ضغط  +خربة التقل مدتها عن �سنتني

�شهادة ت�شغيل غرفة معادلة ال�ضغط � +شهادة
فني معدات طب الأعماق
الإ�سعافات الأولية  +خربة التقل مدتها
والعالج بالأوك�سجني
عن �سنتني
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قــرار وزاري
رقم 2013 /127
با�ستبدال جدول الأمرا�ض املعدية
امللحـق بقانـون مكافحــة الأمــرا�ض املعديــــة
ا�ستنـادا �إىل قانون مكافحة الأمرا�ض املعدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 92/73
وبنــاء على ما تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بجدول الأمرا�ض املعدية امللحق بقانون مكافحة الأمرا�ض املعدية امل�شار �إليه ،
اجلدول املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1434 / 9 / 26 :هـ
املوافــــق 2013 / 8 / 4 :م
الدكتور� /أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شــر ه ــذا القــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1024
ال�صادرة فـي 2013/8/18م
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جـــدول الأمـــرا�ض املعديــــة
الق�ســــــم الأول
الأمـــــرا�ض
 1الكولريا
 2الطاعون
 3احلمى ال�صفراء
 4احلمى املخية ال�شوكية
 5التهاب ال�سحايا بامل�ستدميية النزلية نوع (ب)
 6ال�سعار
 7املالريا
 8ال�سل الرئوي �إيجابي الب�صاق
املتالزمـــــــــــــــــــــــــــات
 1ال�شلل الرخوي احلاد
 2احلمى والطفح
 3احل�صبة الأملانية اخللقية
 4االلتهاب التنف�سي احلاد الوخيم
 5احلميات النزفية
 6الت�سممات الغذائية ذات امل�سبب املعدي
 7فريو�س كورونا (مري�س )MER-CoV
 8احلاالت التي تهدد ال�صحة العامة وفقا لت�صنيف منظمة ال�صحة العاملية
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الق�ســــــــم الثانـــــــــــي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5

احلمى التيفية
البور�سيال (احلمى املالطية)
ال�سعال الديكي
التيتانو�س
االلتهاب الكبدي (�أ)
االلتهاب الكبدي (ب)
االلتهاب الكبدي (ج)
االلتهاب الكبدي (د) بني حاالت االلتهاب الكبدي البائي
االلتهاب الكبدي (هـ)
اللي�شمانيا احل�شوية واجللدية
البلهار�سيا
الرتاخوما النوع الن�شط
التهاب ال�سحايا البكتريي
التهاب ال�سحايا الفريو�سي
نق�ص املناعة املكت�سب
ال�سل الرئوي �سلبي الب�صاق
ال�سل الرئوي خارج الرئة
اجلذام
الق�ســــــــم الثالـــــــــــث
الإنفلونزا والأمرا�ض �شبيهة الإنفلونزا
النكاف
اجلديري
االلتهابات الرئوية احلادة ملن دون �سن اخلام�سة من العمر
الإ�سهاالت احلادة ملن دون �سن اخلام�سة من العمر
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وزارة العــــدل
قــرار وزاري
رقم 2013/358
بتعديل القرار الوزاري رقم 2012/16
ب�إن�شــــاء جلــــان التوفيـــق وامل�صاحلــــة
وحتديد مقارها ونطاق اخت�صا�صها ومواعيد انعقادها
ا�ستنادا �إىل قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
و�إىل قانون التوفيق وامل�صاحلة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2005/98
و إ�لــى القــرار الــوزاري رق ــم  2012/16ب�إن�شــاء جلــان التوفيــق وامل�صاحلــة وحتديــد مقارهــا
ونطاق اخت�صا�صها ومواعيد انعقادها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضـاف �إىل اللجنتـني امل�شـار �إليهمـا فـي البـنــد ( ثالثــا) من امل ــادة الأوىل من القــرار الـوزاري
رقم  2012/16امل�شار �إليه اللجنة الآتية :
 جلنـ ــة التوفي ـ ــق وامل�صاحلـ ــة ف ــي مدح ـ ــاء ومقرهـ ــا دائـ ــرة الكاتـ ــب بالعـ ــدل مبدح ـ ــاءوي�شمل نطاق اخت�صا�صها والية مدحاء .
املــادة الثانيــــة
تعقد اللجنة جل�ساتها �أيام الأحد والثالثاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1434 /11 / 17 :هـ
املــوافــق 2013 / 9 / 23 :م

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

ن�شـر هـذا القـرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1030
ال�صادرة فـي 2013/10/13م
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وزارة القـوى العاملـة
قـرار وزاري
رقم 2013 /90

بتحديد �إجراءات و�ضوابط التعامل
مع من�ش�آت القطاع اخلا�ص املخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات املنظمة له

ا�ستنادا �إىل قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
و�إىل املر�سـوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يلتـزم �أ�صحاب العمل مبن�ش�آت القطاع اخلا�ص بتطبيق �أحكام قانون العمل والقرارات املنظمة
له  ،وفـي حالة ثبوت خمالفة �أي من تلك الأحكام يتم �إيقاف تقدمي اخلدمات الآتية :
 - 1منح تراخي�ص عمل للقوى العاملة غري العمانية .
 - 2الت�صريح بنقل خدمات القوى العاملة غري العمانية .
 - 3ا�ستخراج وجتديد بطاقة العمل .
 - 4تعديل بيـان ــات املن ــ�ش�أة .
 - 5تعديل بيانات بطاقة العمل .
املــادة الثانيــــة
يعد املوظف املخت�ص مذكرة تت�ضمن ثبوت املخالفة  ،ويتم اعتماد �إيقاف تقدمي اخلدمات
من املدير العام املخت�ص .
املــادة الثالـثــــة
يت ــم رفع الإيق ــاف بعـ ــد زوال املخالفــة و�س ــداد ر�ســوم املخالف ــات �إن وج ــدت  ،وذلك بقـ ــرار
من املدير العام املخت�ص .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  6 :من ربيع الثاين 1434هـ
املـوافــــق  17 :من فربايـــــــــر 2013م عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ـ ــوى العاملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1003
ال�صادرة فـي 2013/3/2م
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قــــرار وزاري
رقــــم 2013/189
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم 2006/294
ب�ش�أن تنظيم املفاو�ضة اجلماعية والإ�ضراب ال�سلمي والإغالق
ا�ستنــادا �إىل قانون العمل ال�صـادر باملر�ســوم ال�سلطانـي رقم ، 2003/35
و�إىل القرار الوزاري رقم  2006/294ب�ش�أن تنظيم املفاو�ضة اجلماعيـ ــة والإ�ضراب ال�سلمي
والإغالق ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـدل بن�ص ــو�ص امل ـ ــواد ( ) 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13من الأحك ــام املرفق ــة بالق ــرار ال ـ ــوزاري
رقم  2006/294امل�شار �إليه  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 13
تتول ــى ال ــوزارة خ ــالل (� )7سبعـ ــة �أيـ ــام عم ــل من تاريـ ــخ ا�ستـ ــالم الطل ــب املن�ص ــو�ص علي ــه
فـي املادة ( )12من هذا القرار �إحالته �إىل اللجنة التي ي�صدر بت�شكيلها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 14
تتوىل اللجنة تي�سري �إجراء التفاو�ض بني �أطراف النزاع و�إ�سداء امل�شورة لهم .
املــادة ( ) 15
يجب تدويــن االتفـاق الــذي يتم التو�صــل �إليـه فـي �ش ـ�أن ت�سويــة النزاع العمالـي اجلماعــي ،
ويوقع عليه من �أطراف النزاع و�أع�ضاء اللجنة  ،ويكون هذا االتفاق ملزما لأطرافه .
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املــادة ( ) 16
فـي حالـ ــة عــدم تو�صـل ا ألطـراف التف ــاق لت�سوي ــة الن ــزاع العمال ــي اجلماع ــي خ ــالل ()15
خم�س ــة ع�شــر يوم ــا  ،جتتم ــع اللجنـ ــة بالأط ــراف للتقري ــب بيـن وجهـ ــة نظرهــم للو�ص ــول
�إىل ت�سوية ودية مر�ضية للطرفني .
املــادة ( ) 17
�إذا لـم تتو�صــل اللجنــة �إىل اتفــاق بني �أطــراف النــزاع لت�سويتــه خــالل ( )30ثالثيــن يومـ ــا
من تاريخ �إحالة النزاع �إليها  ،تتوىل اللجنة �إحالته �إىل املحكمة املخت�صة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  19 :من جمادى الأوىل 1434هـ
املـوافــــق  31 :من مــــــــــــــــــــــار�س 2013م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
\

ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1007
ال�صادرة فـي 2013/4/6م
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قــــرار وزاري
رقــــم 2013/192
بتحديد ن�سبة القوى العاملة الوطنية
فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص العاملة فـي جمال الت�أمني
ا�ستنــادا �إىل قانون العمل ال�صـادر باملر�ســوم ال�سلطانـي رقم ، 2003/35
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تكون ن�سبة القوى العاملة الوطنية فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص العاملة فـي جمال الت�أمني
( )%65من �إجمايل القوى العاملة باملن�شـ�أة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  19 :من جمادى الأوىل 1434هـ
املـوافــــق  31 :من مــــــــــــــــــــــار�س 2013م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1007
ال�صادرة فـي 2013/4/6م
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قــرار وزاري
رقـم 2013/222
ب�شـ�أن حتديـد احلـد الأدنـى
لأجـور العمانيـني العاملـني فــي القطـاع اخلـا�ص
ا�ستنادا �إىل قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
و�إىل القــرار الـ ــوزاري رق ــم  2011/77ب�شـ ـ�أن حتدي ــد احلــد الأدنــى لأجــور القــوى العاملـ ــة
الوطنية فـي القطاع اخلا�ص ،
و�إلـى ق ــرار جملـ ــ�س الـ ــوزراء ال�صـ ــادر فــي جل�سـ ـتــه رق ــم  2013/3املنعق ــدة بتاريــخ  21ربيع
الأول 1434هـ املوافـ ــق  2فرباير 2013م ب�شـ�أن رفع احلــد الأدنــى لأجـ ــور العمانيني العاملني
فــي القطاع اخلا�ص ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يكـ ــون احل ــد الأدنـى لأجــور العمانيــني العامل ــني فـي القطــاع اخل ــا�ص ( )325ثالثمائـ ــة
وخم�سة وع�شرين رياال عمانيا �شهريا موزعة على النحو الآتي :
 ( )225مائتان وخم�سة وع�شرون رياال عمانيا ك�أجر �أ�سا�سي . ( )100مائة ريال عماين عالوات .املــادة الثانيــــة
علــى �أ�صح ــاب الأعم ــال رفــع الأجــر الأ�سا�س ــي والع ــالوات للعماني ــني وفقـ ــا للمـ ــادة الأولـ ــى
من هذا القرار  ،مع عدم الإخالل مبقدار الأجر الأ�سا�سي والعالوات امل�ستحقة للعاملني
الذين على ر�أ�س عملهم �إذا كانت �أكرث من احلد الأدنى امل�شار �إليه .
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املــادة الثالـثــــة
على �أ�صحاب الأعمال منح العاملني لديهم �أي عالوات �أخرى وفقا لنظام العمل باملن�ش�أة
واملعتمد من وزارة القوى العاملة وفقا لأحكام املادة ( )28من قانون العمل .
املــادة الرابعــة
يلغــى القــرار ال ــوزاري رق ــم  2011/77امل�ش ــار �إليــه  ،كمــا يلغـى كــل م ــا يخال ــف هــذا القـرار
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الخام�سـة
ين�شر هذا القرار فــي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو 2013م .
�صـدر فــي  9 :من جمادى الثانية 1434هـ
املـوافـــــق  20 :من ابريــــــــــــــــــــل 2013م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1010
ال�صادرة فـي 2013/4/27م
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قــرار وزاري
رقـــم 2013/250
ب�إ�صدار الئحة الدرا�سة بنظام التفرغ اجلزئي بالكليات التقنية
ا�ستنادا �إىل قانــون اخلــدم ــة املدنيــة ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانــي رق ــم ، 2004/120
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الالئحــة التنظيمية للكليـ ــات التقنيــة ال�صــادرة بالقـرار الوزاري رقم ، 2004/72
و�إىل الالئح ــة التنفيذيــة لقانــون اخلدمــة املدنيــة ال�صادرة بقــرار رئي ــ�س جملــ�س اخلدم ــة
املـدنية رقم ، 2010/9
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامـة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن الدرا�سة بنظام التفرغ اجلزئي بالكليات التقنية ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغ ــى كــل مـ ــا يخالف الالئحة املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :من جمادى الثانية 1434هـ
املـوافـــــق  6 :من مايـــــــــــــــــــــــــو 2013م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شر هذا القـرار فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1012
ال�صادرة فـي 2013/5/12م
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الئحة الدرا�سة بنظام التفرغ اجلزئي بالكليات التقنية
الف�صل الأول
التعريفات
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة يك ــون للكلمــات والعبــارات التالي ــة املعن ــى املبي ــن قري ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــــــــــــــــــــــــــــــوزارة  :وزارة القوى العامـ ـ ــلة .
الوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــر  :وزير القوى العاملة .
الوكيــــــــــــــــــــــــــــــــل  :وكيل الوزارة للتعليم التقني والتدريب املهني .
املــــديـــــــريـــــــــــــــــة  :املديرية العامة للتعليم التقني .
الكليـــات التقنيـــــــة  :وت�شمل الكليـات التقنيــة العليا والكليات التقنية الأخــرى التابعــة
لوزارة القوى العاملة .
عميــــــــد الكليــــــــــة  :عميــد �إحدى الكليات التقنيــة العليــا �أو �إحــدى الكليات التقنيــة
الأخــرى التابعة لوزارة القوى العاملة .
الطـالــــــب املنتظـــــم  :الطال ــب املقبــول للدرا�س ــة ب�إحدى الكلي ــات التقني ــة عــن طريـ ــق
مركز القبول املوحد .
الطالب املتفرغ جزئيا :الطال ــب املتف ــرغ جزئيـ ـ ــا للدرا�سـ ــة ب�إحـ ــدى الكلي ــات التقنيـ ــة
من العاملني بالقطاعني العام واخلا�ص .
()Part-Time
نظام التفرغ اجلزئي  :برامج مماثلة لربامج الدرا�سة بالكليات التقنية تتيح للعاملني
فـي القطاعيــن الع ــام واخلا�ص الدرا�س ــة �أو مبوا�صلـ ــة الدرا�سـ ــة
بالكليــات التقنيــة علــى نفقتهــم اخلا�صــة �أو علـى نفقــة اجله ــات
املوفدين مـنهـا وبدون ت�أثري على جودة التعليم .
-243-

الف�صل الثاين
الأهــداف
املــادة ( ) 2
تهدف الدرا�سة بنظام التفرغ اجلزئي بالكليات التقنية �إىل ما ي�أتي :
 - 1توفري فر�ص تعليم تقني مرن يراعي ظروف العاملني بالقطاعني العام واخلا�ص
ورغبتهم فـي اال�ستزادة من املعرفة العلميــة والتقنية .
 - 2نقل اخلربات العملية من واقع حقل العمل �إىل الكليات التقنية .
 - 3زي ــادة جم ــاالت التع ــاون وال�شراك ــة فـي جوانــب التعليــم والتدريــب بــني الـ ــوزارة
والقطاعني العام واخلا�ص .
 - 4حتفيز العاملني بالقطاعني العام واخلا�ص على تطوير قدراتهم املهنية .
 - 5تلبية متطلبات �سوق العمل من املهارات واملعارف .
 - 6ت�شجي ـ ــع التعلـ ــم امل�ستمـ ـ ـ ــر .
 - 7الإ�سهام فـي جناح عملية التعمني .
الف�صل الثالث
الفئات امل�ستهدفـة
املــادة ( ) 3
تقبــل الفئــات التاليــة من العاملــني فـي القطاعــني العام واخلا�ص للدرا�سـة بنظــام التفـرغ
اجلزئي بالكليات التقنية :
 - 1الذين �سبق لهم الدرا�سة فـي �إحدى م�ؤ�س�سات التعليم العايل واملوفدين من جهات
عملهم للدرا�سة بالكليات التقنية على نفقتهم اخلا�صة �أو على نفقة جهات عملهم ،
للح�صول على م�ؤهل الدبلوم �أو الدبلوم املتقدم �أو البكالوريو�س .
 - 2الذي ــن ل ــم ي�سبق لهــم الدرا�سـ ــة فـي إ�حـ ــدى م�ؤ�س�ســات التعليــم العال ــي واملوفدي ــن
من جهات عملهم للدرا�سة بالكليات التقنية على نفقتهم اخلا�صة �أو على نفقة
جهات عملهم  ،للح�صول على م�ؤهل الدبلوم �أو الدبلوم املتقدم �أو البكالوريو�س .
 - 3الذين �أكملوا درا�ستهم بنــجاح فـي �أحد امل�ستويات الدرا�سية فـي الكليات التقنية
والراغبني بالدرا�سة للح�صول على م�ستويات �أعلى واملوفدين من جهات عملهم
للدرا�سة على نفقتهم اخلا�صة �أو على نفقة جهات عملهم .
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الف�صل الرابع
�شروط القبول
املــادة ( ) 4
يجب �أن تتوافــر فيمـن يتقدم للكليات التقنية للدرا�سة بنظــام التفرغ اجلزئــي ال�شروط
الآتية :
�	- 1أن يكون عمانــي اجلن�سي ــة .
�	- 2أن يكون حا�صال على �شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها .
�	- 3أن يكون ناجحا �أو �أن يجتاز بنجاح امتحان نهاية امل�ستوى املتقدم لربنامج اللغة
الإجنليزيــة فـي ال�سنـ ــة الت�أ�سي�سيـ ـ ــة فـي �إح ـ ــدى الكليـ ــات التقنيـ ــة �أو م ــا يعادلهــا
من امل�ؤ�س�سات التعليمية .
�	- 4أن يكون ناجحا �أو �أن يجتاز بنجاح متطلبات مقررات تقنية املعلومات والريا�ضيات
من الربنامــج الت�أ�سي�ســي للكليــات التقنيــة �أو م ــا يعادله ــا م ــن �إحـدى امل�ؤ�س�س ـ ــات
التعليمية .
�	- 5أن يجتاز املقابلة ال�شخ�صية واالختبارات التي حتددها الكلية �إن وجدت .
�	- 6أن يكــون التخ�صــ�ص املطلــوب االلتحــاق به متوفرا فـي الكليــة املطلــوب الت�سجي ــل
فيها .
 - 7التعهد بالت�سجيل فـي املقررات الدرا�سية وفقا للجداول التي تعدها الكلية .
 - 8تقدمي الوثائق املتعلقة بالدرا�سة بالن�سبة ملن �سبق لهم الدرا�سة فـي الكليات التقنية
بنجــاح �أو ب إ�حــدى م�ؤ�س�ســات التعليــم العالـي  ،وذلك لتقييمها ومعادلتهــا لإع ــداد
خطة الدرا�سة .
 - 9تقديـ ــم م ــا يثبــت احل�صــول على الدرجــة املطلوبــة فـي اختبــار التوفــل �أو الآيلتــ�س
�أو ما يعادلهما �إن طلبت .
� - 10أن يكون قد �أم�ضى فـي جهة عمله �سنة على الأقل .
� - 11أن يكون الئقا طبيا .
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الف�صل اخلام�س
الت�سجيــل
املــادة ( ) 5
يقــدم طلــب الت�سجيــل بالكلية للدرا�سة بنظــام التفــرغ اجلـزئــي عل ــى النمــوذج املعــد له ــذا
الغر�ض .
املــادة ( ) 6
يجب علــى طالب الت�سجيـل بالكلية للـدرا�سة بنظام التفرغ اجلزئي تقدمي الوثائق الآتية :
 �أرب ـ ــع �ص ـ ــور �شخ�صيـ ــة حـ ــديثـة . الن�سخة الأ�صلية من ك�شف الدرجات . ن�سخة �سارية املفعول من البطاقة ال�شخ�صية �أو من جواز ال�سفر . ر�سالة ر�سمية مــن جه ـ ــة العم ــل تثبت عمــل مقــدم الطلب . ر�سالة ر�سمية من جهة العمل تثبت املوافقة على الدرا�سة بالكلية  ،وما يفيد حتملهــاالر�ســوم املن�صــو�ص عليهــا فـي املــادة ( )11من هذه الالئحة من عدمه .
 ما يفيد االلتزام بدفع الر�سوم املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )11من هذه الالئحةفـي حال عدم حتمل جهة عمله لها .
 ن�سخ ــة مــن �شهــادة دبلــوم التعليـم العام �أو مــا يعادلهــا م�صدقــة م ــن وزارة ال ـ ــرتبيــةوالتعليــم .
 �أي وثائق �أخرى تطلبها الكلية .املــادة ( ) 7
ال يج ــوز حتوي ــل الطال ــب بالكليات التقنية من الدرا�س ــة بنظام التف ــرغ اجلزئي �إل ــى نظــام
الدرا�سة للطالب املنتظمني .
الف�صل ال�ساد�س
نظـــام الدرا�سـة
املــادة ( ) 8
ي�صدر الوزير قبل بداية كل ف�صل درا�سي �أو �سنة درا�سية قرارا بتحديد الأعداد التي يتم
قبولها للدرا�سة بنظام التفرغ اجلزئي بالكليات التقنية  ،بناء على اقرتاح جمل�س الكلية
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وفقا لطاقتها اال�ستيعابية  ،ويبني القرار معايري املفا�ضلة للقبول فـي حال جتاوز عدد
املتقدمني بالدرا�سة العدد املحدد .
املــادة ( ) 9
تقرتح كل كلية قبل بداية كل ف�صل �أو �سنة درا�سية  ،برامج التعليم بنظام التفرغ اجلزئي
التي ترغب بطرحها .
املــادة ( ) 10
تكــون �ساعــات الدرا�ســة واملحا�ضـرات للمقبولني للدرا�ســة بالكليــات التقنية بنظــام التفــرغ
اجلزئي فـي �أيام الدوام الر�سمي ووفقا للجداول املعمول بها .
الف�صل ال�سابع
الر�ســــوم
املــادة ( ) 11
ي�صدر الوزير قرارا بتحديد الر�سوم الآتية :
 - 1ر�سوم القبـ ـ ـ ـ ــول  ،وتدفع مرة واحدة عند القبول .
 - 2ر�ســوم الت�سجيل  ،وتدفــع كل ف�صـل درا�سي .
 - 3ر�ســوم الدرا�س ــة  ،وتدفـ ــع كل ف�صل درا�سـي .
الف�صل الثامن
االن�سحاب من الدرا�سة
املــادة ( ) 12
يجوز للطالب املقبول للدرا�سة بالكليات التقنية بنظام التفرغ اجلزئي �أن يقدم طلبا كتابيا
باالن�سحاب من الدرا�سة  ،وا�سرتداد الر�سوم على النحو الآتي :
أ�  -ا�سرتداد ( )%90من ر�سوم الدرا�سة �إذا طلب االن�سحاب قبل تاريخ بدء الف�صل
الدرا�سي .
ب  -ا�ستــرداد ( )%80من ر�س ــوم الدرا�س ــة �إذا طل ــب االن�سح ــاب خـ ــالل ثالث ــة �أ�سابيـ ــع
من تاريخ بدء الف�صل الدرا�سي .
ج  -ا�سرتداد ( )%70من ر�سوم الدرا�سة �إذا طلب االن�سحاب قبل نهاية الأ�سبوع الرابع
من تاريخ بدء الف�صل الدرا�سي .
وال يجوز ا�سرتداد ر�سوم الدرا�سة �إذا انق�ضت �أربعة �أ�سابيع من تاريخ بدء الف�صل الدرا�سي ،
�أو �إذا ف�صل الطالب ت�أديبيا .
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قــرار وزاري
رقم 2013/520
ب�شـ�أن تنظيـم العمـل لبعـ�ض الوقـت
ا�ستنادا �إىل قــانـون العمــل ال�صـادر باملر�س ــوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
و�إىل املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رقم  2004/76بتحديـ ــد اخت�صا�ص ـ ـ ـ ـ ــات وزارة القـ ـ ــوى العامل ـ ـ ــة
واعتمـ ــاد هيكله ــا التنظيمـ ــي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة ( ) 1
يق�صد فـي تطبيق �أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
العامل بع�ض الوقت  :العامل الذي تقل �ساعات عمله �أو �أيام عمله العادية عن �ساعاتو�أيام العمل املقررة قانونا .
الدائــــــــــــــــــــــــــــرة :الدائرة املخت�صة بالت�شغيل .املـــادة ( ) 2
يجوز ل�صاحب العمل ت�شغيل العامل بع�ض الوقت  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
�	- 1أال تزيد عدد �ساعــات العمل فـي اليوم على (� )4أربع �ساعات .
�	- 2أال يقل �أجر ال�ساعة عن ( )3ثالثة رياالت عمانية .
�	- 3أن يقت�صر الت�شغيل على العمال العمانيني .
�	- 4أن يكون العامل بع�ض الوقت من الباحثني عن عمل  ،ويجوز ت�شغيل من �أمت
ال�ساد�سة ع�شرة �سنة فيما بني ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا وال�ساد�سة م�ساء فقط .
�	- 5أال تزيد ن�سبة القوى العاملة بع�ض الوقت على ( )%10ع�شرة فـي املائة من ن�سبة
التعمني املقررة .
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املـــادة ( ) 3
يقت�صر ت�شغيل العمال بع�ض الوقت على من�ش�آت القطاع اخلا�ص التي متار�س الأن�شطة
الآتية :
 - 1بيع امل ـ ــواد الغذائيـ ـ ـ ـ ــة .
 - 2تعبئـ ـ ـ ـ ــة الوق ـ ـ ـ ـ ـ ــود .
 - 3الفنادق واملطاعم واملقاهي .
 - 4بيع الأجهزة الإلكرتونية والكهربائية .
 - 5املخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازن .
 - 6وك ـ ـ ـ ــاالت ال�سي ـ ــارات .
 - 7الأعمـ ـ ـ ـ ــال الزراعيـ ـ ــة .
 - 8ال�ص ـ ــراف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
 - 9رعاية الأطفال وامل�سني ــن .
 - 10مكاتب ال�سفر وال�سياح ــة .
 - 11الإر�ش ـ ـ ــاد ال�سيــاحـ ـ ـ ــي .
 - 12قيـ ــادة املركبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات .
 - 13اخلــدمــات التعليميـ ـ ـ ــة .
 - 14اخلــدمـ ــات الطبي ـ ـ ـ ـ ــة .
املـــادة ( ) 4
مع عدم الإخالل ب�أحكــام امل ــادة ( )23من قانون العمــل امل�شـار �إليـه يجب �أن يت�ضمن عقد
العمل لبع�ض الوقت الآتي :
 - 1حتديد عدد �ساعات العمل وتوقيتها .
 - 2حتـديـد �أيـام العمـل .
� - 3أجـر ال�ساعة وطريقة �أداء ذلك الأجر .
ويلتــزم �صاحــب العم ــل مبوافـ ــاة الدائ ــرة ب�أ�سم ــاء العم ــال الذين يعمل ــون بع ــ�ض الوق ــت
مع حتديد طبيعة ونوع العمل .
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املـــادة ( ) 5
ي�ؤدى �أجر العامــل بعــ�ض الوقــت كل �أ�سبوع  ،ويجوز �أن يـ�ؤدى كل �أ�سبوعـني �أو كــل �شهر
ب�شرط موافقة العامل بع�ض الوقت كتابة على ذلك .
املـــادة ( ) 6
يجوز ل�صاحب العمل �أو العامل بع�ض الوقت �إنهاء العقد بعد �إعالن الطرف الآخر كتابة
قبل موعد الإنهاء بثالثة �أيام عمل .
املـــادة ( ) 7
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي  17 :من ذي القعدة 1434هـ
املوافــــــــق  23 :من �سبتمبــــــر 2013م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شــر هـذا الق ــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1028
ال�صادرة فـي 2013/9/29م
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قــرار وزاري
رقم 2013/541
بتحديد احلد الأدنى للعالوة الدورية للعمانيني
العاملـني بالقطـاع اخلـا�ص و�إجـراءات و�شـروط �صرفهـا
ا�ستن ــادا �إىل قانون العمــل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2012/32بتحديد احلد الأدنى للعالوة الدورية و�إجراءات و�شروط
�صرفها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
دون الإخالل بـ�أي ميـزة �أف�ضـل تكـون مقـررة للعامـل يكـون احلـد الأدنى للعالوة الدوريـة
للعمانيني العاملني بالقطاع اخلا�ص ( )%3من الأجر الأ�سا�سي ي�ستحق فـي الأول من يناير
من كل عام .
املــادة الثانيــــة
ي�شرتط ال�ستحقاق العامل العالوة الدورية الآتي :
� - 1أال تقل مدة خدمته عن (� )6ستة �أ�شهر لدى �صاحب العمل .
� - 2أال يكون قد ح�صل على تقدير (�ضعيف) فـي تقرير الأداء ال�سنوي .
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املــادة الثالثــــة
يلتزم �صاحب العمل برفع احلد الأدنى للعالوة الدورية وفقا للمادة الأوىل من هذا القرار .
املــادة الرابعــة
يلغـ ــى القــرار ال ـ ــوزاري رق ــم  2012/32امل�ش ــار �إليـ ــه  ،كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف هــذا القرار
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�سـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  1 :من ذي احلجــــة 1434هـ
املوافــــق  6 :من �أكتوبـــــــــــــر 2013م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هــذا القــرار فـي اجلريدة الر�سميـة رقم ()1030
ال�صادرة فـي 2013/10/13م
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قــرار وزاري
رقم 2013/575
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم 2006/294
ب�ش�أن تنظيم املفاو�ضة اجلماعية والإ�ضراب ال�سلمي والإغالق
ا�ستنادا �إىل قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
و�إىل القرار الوزاري رقم  2006/294ب�ش�أن تنظيم املفاو�ضة اجلماعية والإ�ضراب ال�سلمي
والإغالق ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )20من القرار الوزاري رقم  2006/294امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
املــادة ( ) 20
يحظــر القيــام بالإ�ضــراب �أو الدعــوة �إليه فـي املن�ش ـ�آت التي تقدم خدمـات عامــة �أو �أ�سا�سيــة
للجمهور �أو فـي املن�ش�آت النفطية  ،وامل�صافـي البرتولية  ،واملوانئ  ،واملطارات .
املــادة الثانيــــة
ت�ضاف �إىل القرار الوزاري رقم  2006/294امل�شار �إليه مادتان جديدتان برقم ( )20مكررا ،
و( )21مكررا  ،يكون ن�صهما الآتي :
املــادة (  ) 20مكررا
فـي حالة وجود مطالب عمالية فـي املن�ش�آت املذكورة فـي املــادة ( )20من هذا القرار  ،تتوىل
جلنة ت�شكل بقرار من الوزير برئا�سة ممثل عن الوزارة  ،وع�ضوية ممثل عن كل من غرفة
جتارة و�صناعة عمان  ،واالحتاد العام للعمال  ،وممثلي �أطراف النزاع العمايل اجلماعي ،
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وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا لبحث املطالب العمالية  ،والتو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أنها ،
وفـي حال التو�صل �إىل اتفاق يجب �أن يتم تدوينه ويوقع عليه جميع �أطرافه  ،وتودع ن�سخة
منه لدى الوزارة  ،وفـي حال عدم تو�صل اللجنة �إىل اتفاق خالل ( )3ثالثة �أ�سابيع وجب
عليه ــا �إحالت ــه �إل ــى املحكمــة املخت�صــة  ،وفـي جميـع الأحــوال يتوجــب على العمــال مبا�شــرة
�أعمالهم خالل فرتة ت�سوية مطالبهم العمالية .
املــادة (  ) 21مكررا
حتت�سب �أيام الإ�ضراب التي تقع باملخالفة لأحكام املادة ( )20مكررا من هذا القرار �أيام
غياب بدون عذر  ،ويحق ل�صاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد العمال امل�ضربني .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  30 :من ذي احلجــــة 1434هـ
املوافــــق  4 :من نوفمبـــــــــــــر 2013م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شر هذا الق ــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1033
ال�صادرة فـي 2013/11/10م
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قــرار وزاري
رقـــم 2013/618
بتنظيـــم مزاولـــة بعـــ�ض املهـــن
ا�ستنادا �إىل قانــون العمل ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانــي رق ــم ، 2003/35
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامـة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تقت�صـر مزاولـة املهـن الآتيـة على العمانييـن :
 - 1مراقب حركة �سيارات .
 - 2حم�صل ديون .
� - 3صراف .
� - 4أمني خمزن .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من  1يناير 2014م .
�صـدر فـي  29 :من حمـــرم 1435هـ
املـوافـــــق  3 :من دي�سمرب 2013م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شر هذا الق ــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1038
ال�صادرة فـي 2013/12/15م
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وزارة املاليـــة
قـــرار وزاري
رقـــم 2013/250
بن�شر احل�ساب اخلتامي للدولة عن ال�سنة املالية 2012م
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلـ ــى املر�س ـ ـ ــوم ال�سلطانـ ــي رق ـ ـ ــم  2012/1بالت�صديـ ـ ــق علـ ــى امليزاني ـ ــة العامــة للـدولـ ـ ـ ــة
لل�سن ـ ـ ــة املالية 2012م ,
وبعد العر�ض على املقام ال�سامي .
تـقـــرر
مـــــادة وحيـــدة
ين�شـ ــر ف ــي اجلريـ ــدة الر�سميـ ــة احل�س ـ ــاب اخلتامـ ــي للدول ـ ـ ــة عـ ــن ال�سن ـ ــة املاليـ ـ ــة 2012م
طبقا للجداول التف�صيلية املرفقة .
�صـدر فـي 1434/10 /17 :هـ
املـوافــــق 2013 / 8 / 25 :م

دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرامل�سـ ـ ـ�ؤول عن ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املالي ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هــذا القـرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1026
ال�صادرة فـي 2013/9/1م
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احل�ساب اخلتامي للدولة عن ال�سنة املالية 2012م
( مليون ريال عماين )
			
جدول رقم ( )1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2011م

ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

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

6100٫0

9831٫3

1172٫9

� -2إيرادات الغاز

1100٫0

1583٫7

1596٫5

� -3إيرادات جارية

(جدول 1570٫0 )2

2033٫7

17٫6

� -4إيرادات ر�أ�سمالية (جدول 23٫0 )3

13٫0

39٫3

 -5ا�سرتدادات ر�أ�سمالية (جدول 7٫0 )3

12٫8

7798٫4

10624٫7

� -6إجمايل الإيرادات

13474٫5

8800٫0

ثانيا :الإنفاق العام :
�أ  -امل�صروفات اجلارية :
 -7م�صروفات الدفاع والأمن

2585٫0

4742٫5

3186٫9

 -8م�صروفات الوزارات املدنية (جدول 3475٫0 )4

3503٫3

2563٫7
235٫0

 -9م�صروفات �إنتاج النفط

250٫0

392٫7

80٫1

 -10م�صروفات �إنتاج الغاز

90٫0

88٫9

38٫1

 -11فوائد على القرو�ض

45٫0

45٫3

6103٫8

 -12جملة (�أ) امل�صروفات اجلارية
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6445٫0

8772٫7

تابع جدول رقم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2011م

البيـــــــــــــــــــــــان

( مليون ريال عماين )
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

ب  -امل�صروفات اال�ستثمارية :
 -13امل�صـ ـ ـ ــروفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الإمنائيـ ـ ـ ـ ـ ــة
للوزارات املدنية ( جدول 1400٫0 ) 6

1871٫9
53٫9

 -14امل�صـ ــروف ـ ـ ـ ــات ال ــر�أ�سمـ ــاليـ ـ ــة
للوزارات املدنية ( جدول 25٫0 ) 5

1650٫3
58٫2

624٫3

 -15م�صروفات �إنتاج النفط

650٫0

659٫9

409٫4

 -16م�صروفات �إنتاج الغاز

635٫0

518٫1

2959٫5

18٫6
528٫3

 -17جمـلة(ب) امل�صــروفـــات
اال�ستثمارية

2710٫0

ج  -امل�ساهمات ونفقات �أخرى :
 -18دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ــوائـ ـ ــد ال ـ ـقـ ــرو�ض
التنموية والإ�سكانية
25٫0
 -19م�ساهمـ ـ ـ ــات ف ــي م�ؤ�س�سـ ـ ـ ـ ـ ــات
590٫0
حملية و�إقليمية ودولية

611٫0

230٫0

252٫6

172٫1

 -20دعم قطاع الكهرباء

955٫6

 -21دعم املنتجات النفطية
1674٫6

2886٫5

 -22جمــلـة (ج) امل�ســـاهمــــات
والنفقات الأخرى
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24٫6

1007٫7

-

845٫0

1895٫9

										
تابع جدول رقم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2011م
10737٫9

البيـــــــــــــــــــــــان

( مليون ريال عماين )

ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

� -23إجمايل الإنفاق العام
()22+17+12

13555.1

10000.0

()113٫2
 -24العجز اجلاري
()1٫200.0
()80.6
( )23 -6
ثالثا :و�سائل التمويل :
()32٫7
()55٫7
� -25صافـي املعونات
� -26صافـي االقرتا�ض اخلارجي :
 القرو�ض امل�ستلمة8٫3
29.1
150.0
()47٫2
 القرو�ض امل�سددة()65.8
()50.0

100.0

()38٫9
� -27صافـي االقرتا�ض املحلي :
 القرو�ض امل�ستلمة -القرو�ض امل�سددة

150٫0

-

150٫0

57٫8

113٫2

 -28متويل من االحتياطيات
� - 29صـ ــاف ـ ــي ح ـ ــرك ـ ـ ــة احل�ســاب ــات
احلكومية
 - 30ا�ستخدام فائ�ض ح�سابات عام 2011
 -31جملة و�سائل التمويل
()30+29+28+27+ 26+25
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250.0

()36٫7
200.0
()50.0

()50.0
200.0

150.0

200.0

-

700.0
1200.0

80.6

الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية
والهيئات العامة عن ال�سنة املالية 2012م
(بالريال العماين)
						
جدول رقم ()2
				
الفعلي
ال�سنة املالية 2012م
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املالية 2011م
املعتمدة

47 732 589 42 502 000

47 638 706

ديوان البالط ال�سلطاين

14 023

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

4 879

52 269

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

-

10 639

1

مكتب املمثل اخلا�ص جلاللة ال�سلطان

-

-

359 098

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

398 000

343 249

377 190 393 352 299 000

 306 573 773وزارة املالية

3 376 239

وزارة اخلارجية

3 400 000

4 098 249

308 830

وزارة الداخلية

175 000

167 802

2 444 148

وزارة الإعالم

144 000

552 811

20 702 050

وزارة التجارة وال�صناعة

19 780 024 18 221 000

5 563 625

وزارة النفط والغاز

3 212 000

7 373 571

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية :

4 680 262

 -الزراعة

4 610 000

4 955 039

810 777

 -الرثوة ال�سمكية

909 000

665 043

3 135 249

وزارة العدل

3 464 000

1 798 220

20 522 006

وزارة ال�صحة

22 955 314 21 803 000
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تابع جدول رقم (					)2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2011م

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

البيـــــــــــــــــــــــان

1 507 362

وزارة الرتبية والتعليم

946 000

2 395 968

574 987

وزارة التنمية االجتماعية

784 000

821 638

456 998

وزارة الرتاث والثقافة

106 000

478 103

56 888 838

وزارة النقل واالت�صاالت

57 637 000

54 188 528

28 413 654

وزارة الإ�سكان

25 122 000

29 040 295

9 069 903

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

9 037 000

11 767 125

9 287

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

2 000

59 026

11 984 024

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

10 458 000

12 009 292

23 798

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

2 000

5 910

4 482 231

جمل�س املناق�صات

2 692 000

3 005 000

102

مكت ـ ـ ــب م�ست�ش ـ ــار ج ــاللـ ـ ــة ال�سلطـ ـ ــان ل�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون
التخطيط االقت�صادي

3 114

جمل�س ال�شورى

6 000

5 305

وزارة اخلدمة املدنية

9 000

26 110

30 017

الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط املدن

6 000

4 701

1 236 394

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

1 442 000

1 517 658

180 231

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

58 000

72 643

( )

*

-

118 056

(*) �ألغيت اللجنة العليا لتخطيط املدن باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2012/32املعمول به من  26مايو 2012م .
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تابع جدول رقم ()2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2011م

56 453 642
324 541
268 615
772 667
224 303
3 456
43 415
1 432 076
168 652
8 973 009
6 698
188 237
77
152 246 742
768
1 006 045
44 888 987
-

		
البيـــــــــــــــــــــــان

فائ�ض الهيئات العامة
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
معهد الإدارة العامة
وزارة التعليم العايل
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
جمل�س الدولة
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
االدعاء العام
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
وزارة ال�سياحة
جمل�س البحث العلمي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
جمل�س التعليم العايل
وزارة القوى العاملة
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
الهيئة العامة للكهرباء واملياه
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
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(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

49 065 206 52 000 000
337 578
359 000
507 384
1 108 933
156 000
147 466
226 000
6 652
3 000
60 478
6 000
1 077 524 1 583 000
146 779
220 000
8 633 198 8 345 000
4 840
1 000
3 567
165 594 849 125 205 000
971
913 805
702 000
46 453 026 54 177 000
14 425
-

			
تابع جدول رقم ()2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2011م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

-

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

5 519
-

550 000

507 867

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

-

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

-

23 362

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء

-

1 338 931

69 730
1 869

وزارة املالية ( احل�ساب اخلا�ص )

180 000

� 265 722 237شرطة عمان ال�سلطانية

-

ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

102

وزارة الدفاع

2 868 811
153 355

(بالريال العماين)

-

95 301
8 068

362 606 712 284 471 000

وزارة النفط والغاز (قطاع الغاز )
موازنة لت�صريف الأعمال ال�ضرورية لوزارة
االقت�صاد الوطني ( امللغاة )
املجل�س الأعلى للتخطيط  -الأمانة العامة

27 000
-

45 800
66 075

وزارة املالية :

520 788 562
8 884 819
1596 544 133

779 307 541 443 844 000

 متويل م�ؤ�س�سات -اقرتا�ض

-

108 867

� -سندات حكومية " فوائد حم�صلة "

-

12 343 499

احتياطي خم�ص�ص ( �إيراد غري موزع )
الإجمالــــــــــــي
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38 500 000

-

2033 666 681 1570 000 000

الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2012م (ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية )
(بالريال العماين)
							
جدول رقم ()1/2
الفعلي
ال�سنة املالية 2012م
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املالية 2011م
املعتمدة
 - 1قطاع اخلدمات العامة :
31
ديوان البالط ال�سلطاين
14 023
مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
52 269
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
1
مكتب املمثل اخلا�ص جلاللة ال�سلطان
359 098
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
306 573 773
وزارة املالية
3 376 239
وزارة اخلارجية
9 287
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
4 482 231
جمل�س املناق�صات
3 114
جمل�س ال�شورى
180 231
وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )
3 456
جمل�س الدولة
43 415
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
768
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
جملة قطاع اخلدمات العامة
315 097 936
 - 2قطاع الدفاع :
وزارة الدفاع
69 731
69 731

جملة قطاع الدفاع

-

4 879
1 000
10 639
343 249
398 000
377 190 393 352 299 000
4 098 249 3 400 000
59 026
2 000
3 005 000 2 692 000
118 055
6 000
72 643
58 000
6 652
3 000
60 478
6 000
14 425
971
384 984 659 358 865 000

180 000

180 000
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-

95 301

95 301

			
تابع جدول رقم ()1/2
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2011م

		

 - 3قطاع الأمن والنظام العام :
ديوان البالط ال�سلطاين (حمكمة الق�ضاء الإداري)

67 376
308 830
3 134 775
23 798
1 432 076
1 869
265 722 237

�شرطة عمان ال�سلطانية

270 690 961

جملة قطاع الأمن والنظام العام

474
7 638
1 504 920
1 236 394
268 615
772 667
270

وزارة الداخلية
وزارة العدل
مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط
االدعاء العام
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء

( )

*

وزارة املالية ( احل�ساب اخلا�ص )

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

69 729
167 802
175 000
1 794 402 3 464 000
5 910
2 000
1 077 525 1 583 000
1 338 931
8 068
362 606 712 284 471 000
367 069 079 289 695 000

 - 4قطاع التعليم :
وزارة العدل (املعهد العايل للق�ضاء )
وزارة ال�صحة (املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب) 8 000
وزارة الرتبية والتعليم
946 000
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 1 442 000
معهد الإدارة العامة
وزارة التعليم العايل
156 000
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية (معهد العلوم ال�شرعية)
-

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

(*) طبقا للمر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/10تنقل االعتمادات املالية املقررة للمحاكم والإدارة العامة للتفتي�ش
الق�ضائي والإدارة العامة للمحاكم من وزارة العدل �إىل جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء .
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تابع جدول رقم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
املعتمدة

1 000

جمل�س البحث العلمي
6 698
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
188 237
جمل�س التعليم العايل
77
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
683 947
وزارة القوى العاملة ( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 737 000
3 290 000
جملة قطاع التعليم
4 669 937
 - 5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة
21 795 000
20 514 368
21 795 000
جملة قطاع ال�صحة
20 514 368
 - 6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
784 000
574 987
وزارة اخلدمة املدنية
5 305
9 000
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
124 468 000
151 562 795

الفعـــــلي

4 840
3 567

-

102
1 154 463
6 707 867

22 943 483

22 943 483

821 638
26 110
164 440 386

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 165 288 134 125 261 000
152 143 087
 -7قطاع الإ�سكان :
47 571 299
ديوان البالط ال�سلطاين ( بلدية م�سقط وبلدية �صحار ) 47 662 861 42 502 000
وزارة الإ�سكان
28 413 654
29 040 295 25 122 000
وزارة البلــديـ ــات الإقليم ـي ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ــوارد امليــاه
193 057
(قطاع موارد املياه )
282 686
1 000
وزارة البلـ ــديـ ــات الإقليمــية وم ـ ـ ـ ــوارد امليـ ـ ــاه
8 876 846
)
إقليمية
ل
ا
البلديات
(قطاع
11 484 439 9 036 000
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
11 984 024
12 009 292 10 458 000
4 701
الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط املدن 6 000
30 017
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تابع جدول رقم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
1 006 045
الهيئة العامة للكهرباء واملياه
44 888 987
جملة قطاع الإ�سكان
142 963 929
 - 8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
وزارة الإعالم
2 444 148
وزارة الرتبية والتعليم ( املديرية العامة للك�شافة )
2 442
وزارة الرتاث والثقافة
456 998
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
324 541
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
224 033
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
168 652
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
3 620 814

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

702 000
54 177 000

913 805
46 453 026

147 851 105 142 004 000

144 000
106 000
359 000
226 000
220 000
550 000

552 811
752
478 103
337 578
147 412
146 779
507 867

1 605 000

2 171 302

 - 9قطاع الطاقة والوقود :

5 563 624
2 868 811
8 432 435

4 680 262
810 777
5 491 039

وزارة النفط والغاز (قطاع النفط )
وزارة النفط والغاز (قطاع الغاز )
جملة قطاع الطاقة والوقود
 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية:
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية :
 الزراعة الرثوة ال�سمكيةجملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

- 12 -
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3 212 000
-

7 373 571
45 801

3 212 000

7 419 372

4 610 000
909 000

4 955 039
665 043

5 519 000

5 620 082

			
تابع جدول رقم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2011م

56 500 991
387 847
56 453 642
113 342 480

20 702 050
102
8 973 008
153 355
5 519

-

29 834 034

520 788 562
8 884 820

529 673 382
1596 544 133

		

البيـــــــــــــــــــــــان
 -12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت (قطاع النقل )
وزارة النقل واالت�صاالت (قطاع االت�صاالت )
هيئة تنظيم االت�صاالت
هيئة تقنية املعلومات
جملة قطاع النقل واالت�صاالت
� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
وزارة التجارة وال�صناعة
مكتـ ــب م�ست�شــار جــاللــة ال�سلط ــان ل�شـ ـ ـ�ؤون
التخطيط االقت�صادي
وزارة ال�سياحة
موازنة لت�صريف الأعمال ال�ضرورية لوزارة
االقت�صاد الوطني ( امللغاة )
املجل�س الأعلى للتخطيط  -الأمانة العامة
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
� -14أخــــــــرى :
وزارة املالية :
 متويل م�ؤ�س�سات اقرتا�ض �سندات حكومية " فوائد حم�صلة "جملة قطاع الأخرى
احتياطى خم�ص�ص ) �إيراد غري موزع (
الإجمالـــــــــــــــي
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(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
57 171 595
465 405
52 000 000
-

53 733 649
454 879
49 058 502
6 703

103 253 733 109 637 000

18 221 000

19 780 024

8 345 000

8 633 197

27 000
-

66 075
23 362

28 502 658 26 593 000

779 307 541 443 844 000
108 866
12 343 499
-

791 759 906 443 844 000
38 500 000
2033 666 681 1570 000 000

الإيرادات اجلارية عن ال�سنة املالية 2012م
(ح�ســـــــــب البنــــــود)
							
جدول رقم ()2/2
(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
الفعلي
فـي ال�سنة
امليزانية
البيـــــــــــــــــــــــان
الفعـــــلي
املالية 2011م
املعتمدة

281 952 238

�أ � -إيرادات ال�ضرائب والر�سوم :
�ضريبة الدخل (على ال�شركات وعلى امل�ؤ�س�سات) 353 283 878 340 000 000

150 511 694
18 731 471
22 758 138
8 791 166
35 509 527
17 878 091
19 311 826
10 785 781
1 106 996
161 186 035

ر�سوم الرتخي�ص با�ستقدام العمال غري العمانيني 163 656 246 123 000 000
ر�سوم البلدية على الإيجارات
19 613 035 16 000 000
ر�سوم املعامالت العقارية
23 748 615 22 000 000
رخ�ص ممار�سة الأعمال التجارية
9 208 153 6 000 000
رخ�ص و�سائل النقل
39 343 087 35 000 000
ر�سوم فنادق ومرافق �أخرى
19 096 581 18 500 000
ر�سوم امتياز مرافق
18 481 617 20 000 000
ر�سوم حملية خمتلفة
13 411 019 10 000 000
( )
ر�سوم عبور املركبات للخارج من املنافذ الربية *
�ضريبة جمركية
250 082 634 180 000 000

728 522 963

56 017 098
241 459
362 795

جملة (�أ) �إيرادات ال�ضرائب والر�سوم
ب � -إيرادات غري �ضريبية :
�إيرادات بيع املياه
�إيرادات مياه خمتلفة
�إيرادات الربيد

909 924 865 770 500 000

61 000 000

57 561 911

500 000
370 000

247 063
428 879

(*) �صدر قرار نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء رقـم  2011/1املعمــول بــه من  19مــار�س 2011م بوقــف العمل
ب�أحكام القرار الوزاري رقم  2003/32في �ش�أن ر�سوم عبور املركبات وال�سيارات �إىل خارج ال�سلطنة من املنافذ الربية .
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تابع جدول رقم ()2/2
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

31 217 323
297 829
46 146 249
10 279 454
8 509 658

511 999 491
25 204 568
20 973 165
34 382 479
46 656 256
10 091 058
114 899
127 332
309 591
17 748 462
44 705 074
2 636 930

�إيرادات املطارات
�إيرادات املوانئ
�إيرادات خدمات مرفق االت�صاالت
فائ�ض الهيئات العامة
�إيرادات ت�أجري عقارات حكومية
�أرب ـ ــاح اال�ستثمــارات فـ ـ ــي الأ�سه ـ ـ ــم وح�ص ـ ــ�ص
ر�أ�س املال
فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض املدينة
ر�سوم الهجرة واجلوازات
ر�سوم و�أتعاب �إدارية خمتلفة
تعوي�ضات وغرامات وجزاءات
�إيرادات تعدين
مبيعات مواد غذائية
�إيرادات زراعية خمتلفة
�إيرادات الأ�سماك
�إيرادات طبية
�إيرادات متنوعة
�إيرادات نفطية �أخرى

868 021 170

جملة ( ب ) الإيرادات غري ال�ضريبية

-

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

1596 544 133

الإجمايل ( أ�  +ب  +ج )
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(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

36 000 000
350 000
42 000 000
10 000 000
9 500 000

32 160 829
353 042
41 706 952
7 357 575
10 173 817

775 166 610 435 000 000
25 790 160 16 000 000
21 890 502 17 000 000
34 748 814 33 000 000
50 749 416 47 000 000
8 776 410 11 000 000
118 860
160 000
140 367
160 000
460 000
19 634 428 19 000 000
31 747 837 20 000 000
4 988 344 2 500 000
1123 741 816 761 000 000
38 500 000

-

2033 666 681 1570 000 000

الإيرادات الر�أ�سمالية واال�سرتدادات الر�أ�سمالية للوزارات املدنية
عن ال�سنة املالية 2012م (ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية)
(بالريال العماين)
						
جدول رقم ()3
الفعلي
ال�سنة املالية 2012م
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
امليزانية
الفعلي
املالية 2011م
املعتمدة
�إيرادات ر�أ�سمالية :
 -1قطاع اخلدمات العامة :

-

وزارة املالية

-

وزارة اخلارجية ( الديوان العام )
جملة قطاع اخلدمات العامة

200 000

-

-

404 698

200 000

404 698

 - 5قطاع ال�صحة :

906 572

وزارة ال�صحة

-

1 012 547

906 572

جملة قطاع ال�صحة

-

1 012 547

 -7قطاع الإ�سكان :

571 286
11 062 799

611 476
16 097 742

ديوان البالط ال�سلطاين ( بلدية �صحار )
وزارة الإ�سكان

720 000
22 080 000

16 709 218

جملة قطاع الإ�سكان

11 634 085 22 800 000

17 615 790

�إجمايل الإيرادات الر�أ�سمالية

13 051 330 23 000 000

ا�سرتدادات ر�أ�سمالية :
� -14أخرى :

39 273 519

وزارة املالية ( متويل م�ؤ�س�سات )

7 000 000

12 777 681

39 273 519

�إجمايل اال�سرتدادات الر�أ�سمالية

7 000 000

12 777 681
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الإيرادات الر�أ�سمالية واال�سرتدادات الر�أ�سمالية عن ال�سنة املالية 2012م
(ح�ســــب البنــــود)
							
جدول رقم ()1/3
(بالريال العماين)
الفعلي
ال�سنة املالية 2012م
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
امليزانية
الفعلي
املالية 2011م
املعتمدة
�إيرادات ر�أ�سمالية :

1 344 765

�إيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية

1 300 000

1 007 126

15 364 453
906 572

�إيرادات بيع �أرا�ض حكومية

21 700 000
-

11 031 657
1 012 547

حتويالت ر�أ�سمالية حملية

� 17 615 790إجمايل الإيرادات الر�أ�سمالية

13 051 330 23 000 000

ا�سرتدادات ر�أ�سمالية :

7 523 519
7 523 519

ا�سرتداد �أق�ساط القرو�ض :
ا�سرتداد قرو�ض من هيئات وم�ؤ�س�سات عامة وغريها 7 000 000
جملة ا�سرتداد �أق�ساط القرو�ض

7 000 000

8 856 160
8 856 160

بيع ا�ستثمارات :

31 750 000

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

 31 750 000جملة بيع اال�ستثمارات
� 39 273 519إجمايل اال�سرتدادات الر�أ�سمالية
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-

3 921 521

-

3 921 521

7 000 000

12 777 681

امل�صروفات اجلارية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2012م
(بالريال العماين)
					
جدول رقم ()4
الفعلي
ال�سنة املالية 2012م
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
امليزانية
الفعلي
املالية 2011م
املعتمدة

196 721 620 127 691 000
277 953 348 218 569 000

 175 508 360ديوان البالط ال�سلطاين
� 231 416 514ش�ؤون البالط ال�سلطاين

2 473 000

2 418 438

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

11 194
1 363 624
2 396 590
14 614 660
49 492 914
27 583 526
29 714 735
12 162 277
3 244 297

مكتب املمثل اخلا�ص جلاللة ال�سلطان
مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 550 000
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
3 004 000
وزارة املالية
13 247 000
وزارة اخلارجية
48 751 000
وزارة الداخلية
27 244 000
وزارة الإعالم
7 332 000
وزارة التجارة وال�صناعة
13 010 000
وزارة النفط والغاز
3 711 000

3 361 547
2 121 226
3 525 752
10 926 979
55 927 210
31 478 502
8 618 144
14 999 270
3 873 949

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية :

29 943 594 27 502 000
11 324 113 10 013 000
33 844 577 34 784 000
441 700 183 384 901 000

25 937 157
 الرثوة ال�سمكية9 404 261
 37 780 510وزارة العدل
 377 059 433وزارة ال�صحة
 -الزراعة
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تابع جدول رقم ()4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2011م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

 737 284 832وزارة الرتبية والتعليم
866 248 767 838 229 000
 104 197 528وزارة التنمية االجتماعية
149 292 747 120 300 000
وزارة الرتاث والثقافة
8 091 743
9 809 883 8 573 000
 27 584 254وزارة النقل واالت�صاالت
32 324 482 29 192 000
 26 664 026وزارة الإ�سكان
32 210 798 28 198 000
 68 699 399وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
76 993 481 65 195 000
 13 442 399اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
13 573 855
501 000
 61 850 676مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
70 616 222 59 734 000
مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط
2 851 095
3 181 689 3 032 000
جمل�س املناق�صات
1 450 665
1 660 236 1 435 000
220 538
153 164
مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي 226 000
جمل�س ال�شورى
4 404 569
5 836 453 5 874 000
وزارة اخلدمة املدنية
4 752 371
5 366 347 5 158 000
الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط املدن
2 569 851
2 571 268 2 594 000
 155 673 779جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 172 246 597 157 205 000
 18 160 769وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )
14 581 561 14 128 000
 72 380 386موازنات الفائ�ض والدعم
162 155 051 51 245 000
 22 665 757وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
35 021 658 26 848 000
معهد الإدارة العامة
1 022 052
1 542 346
906 000
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تابع جدول رقم ()4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

		

46 721 152

-

ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

47 956 000

وزارة التعليم العايل

ح�ص ــة احلكـ ــومــة في نظـ ــام معـ ــا�ش ــات مـ ــوظفـ ـ ــي
157 872 567
احلكومة العمانيني

5 900 707

(بالريال العماين)

موازنــة لت�صــري ــف الأعم ــال ال�ض ــروري ــة ل ـ ــوزارة
االقت�صاد الوطني ( امللغاة )
املجل�س الأعلى للتخطيط  -الأمانة العامة

64 345 202

200 633 295 191 000 000
6 091 000
-

6 769 857

 15 691 581منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة
12 897 800 15 925 000
 35 550 031وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
46 311 567 31 549 000
جمل�س الدولة
4 809 517
6 501 409 4 521 000
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
6 398 257
11 718 201 7 223 000
 11 456 359االدعاء العام
15 235 628 11 765 000
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
6 480 226
8 174 564 7 172 000
وزارة ال�سياحة
5 898 000
5 864 367 5 793 000
جمل�س البحث العلمي
2 274 246
3 457 176 2 434 000
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
3 627 341
4 309 734 3 158 000
جمل�س التعليم العايل
183 969
254 000
وزارة ال�صحة ( ميزانية الإحالل )
7 840 352
7 511 339
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ( ميزانية الإحالل )
19 836
5 063
 164 945 669وزارة القوى العاملة
122 590 032 100 742 000

-275-

(بالريال العماين)

		

			
تابع جدول رقم ()4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

1 937 778

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

2 409 000

2 806 477

8 445 696

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

8 867 000

10 584 917

15 883 005

تعوي�ضات

-

 146 861 556الهيئة العامة للكهرباء واملياه

1 009 936

146 635 866 101 221 000

� 200 000 000صناديق التقاعد

-

-

2 854 397

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

7 936 000

8 252 522

1 159 288

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

3 500 000

2 777 618

-

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

18 129 000

27 610 255

-

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

-

471 018

-

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

-

2 163 700

-

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء

-

2 944 621

-

احتياطي خم�ص�ص

3186 886 709

555 000 000

الإجمايل

-276-

3503 288 785 3475 000 000

امل�صروفات اجلارية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2012م (ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية )
(بالريال العماين)
							
جدول رقم ()1/4
الفعلي
ال�سنة املالية 2012م
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعلي
املالية 2011م
املعتمدة
 )1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين
68 785 456
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
218 416 514
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
2 418 438
مكتب املمثل اخلا�ص جلاللة ال�سلطان
11 194
مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
1 363 624
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
2 396 590
وزارة املالية
14 614 660
وزارة اخلارجية
49 458 432
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
13 442 399
جمل�س املناق�صات
1 450 665
جمل�س ال�شورى
4 404 569
وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )
18 160 769
جمل�س الدولة
4 809 517
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
6 398 257
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
1 937 778
تعوي�ضات
15 883 005
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
2 854 397
جملة قطاع اخلدمات العامة
426 806 264
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79 961 252 66 863 000
264 948 104 205 569 000
3 361 547 2 473 000
2 121 226 1 550 000
3 525 752 3 004 000
10 926 979 13 247 000
55 898 918 48 699 000
13 573 855
501 000
1 660 236 1 435 000
5 836 453 5 874 000
14 581 561 14 128 000
6 501 409 4 521 000
11 718 201 7 223 000
2 806 477 2 409 000
1 009 936
8 252 522 7 936 000
486 684 429 385 432 000

		

تابع جدول رقم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

3 030 080
27 583 525
37 032 369
2 851 095
11 456 359
-

 -3قطاع الأمن والنظام العام :
ديوان البالط ال�سلطاين
( حمكمة الق�ضاء الإداري )
وزارة الداخلية
وزارة العدل
مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط
االدعاء العام
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء

جملة قطاع الأمن والنظام العام
81 953 428
 -4قطاع التعليم :
ديوان البالط ال�سلطاين
وزارة اخلارجية ( املعهد الدبلوما�سي )
34 481

748 141
12 410 001
735 855 670
155 673 779
1 681 000
1 022 052
46 721 152
2 254 142
105 333

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

2 944 000
27 244 000
33 684 000
3 032 000
11 765 000
-

4 080 358
31 478 502
33 124 381
3 181 689
15 235 628
2 944 621

90 045 178 78 669 000

396 316
28 292
52 000
وزارة العدل ( املعهد العايل للق�ضاء )
720 196 1 100 000
وزارة ال�صحة ( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب ) 14 466 362 13 327 000
وزارة الرتبية والتعليم
864 468 795 836 797 000
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 172 246 597 157 205 000
كلية عمان لل�سياحة
1 681 000 1 681 000
معهد الإدارة العامة
1 542 346
906 000
وزارة التعليم العايل
64 345 202 47 956 000
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ( معهد العلوم ال�شرعية ) 2 762 178 2 148 000
168 242
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية (مراكز تدريب ال�صناعات احلرفية) 234 000
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تابع جدول رقم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

		

2 274 246
3 627 341
3 424
183 969
73 885 078
-

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

جمل�س البحث العلمي
2 434 000
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
3 158 000
وزارة ال�صحة (املديرية العامة للتعليم والتدريب  -موازنة الإحالل)
جمل�س التعليم العايل
254 000
وزارة القوى العاملة (قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 80 476 000
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
-

جملة قطاع التعليم
1036 479 809
 -5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة
364 649 432
وزارة ال�صحة ( ميزانية الإحالل )
7 836 929
 372 486 361جملة قطاع ال�صحة
 -6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
 104 197 528وزارة التنمية االجتماعية
وزارة اخلدمة املدنية
4 752 371
دعم املواطنني وامل�ؤ�س�سات الأخرى
55 288 495

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

1229 968 609 1147 728 000

427 233 821 371 574 000
7 507 278
434 741 099 371 574 000
149 292 747 120 300 000

157 872 567
15 691 581
91 060 592
200 000 000
-

5 366 347 5 158 000
142 350 135 32 000 000
ح�صة احلكومة في نظام معا�شات موظفي احلكومة العمانيني 200 633 295 191 000 000
منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة
12 897 800 15 925 000
وزارة القوى العاملة (قطاع العمل )
23 688 940 20 266 000
�صناديق التقاعد
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
2 163 700
-

628 863 134

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 536 392 965 384 649 000
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تابع جدول رقم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

		

98 438 979
26 664 026
65 514 278
3 185 121
61 850 676
2 569 850
8 445 696
146 861 556

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

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

54 856 000
28 198 000

وزارة الإ�سكان ( قطاع الإ�سكان )
وزارة البلــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال
إقليميـ)ـ ـ ــة ومـ ــوارد امليـ ـ ــاه 62 089 000
(قطاع البلديات الإقليمية
وزارة البلــديـ ـ ـ ـ ــات
املياها )لإقليمي ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ـ ــوارد املي ــاه 3 106 000
(قطاع موارد
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط املدن
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
الهيئة العامة للكهرباء واملياه

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

70 616 222 59 734 000
2 571 268 2 594 000
10 584 917 8 867 000
146 635 866 101 221 000
446 054 129 320 665 000

 413 530 182جملة قطاع الإ�سكان
 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديـ ـ ـ ـ ــوان الب ـ ــالط ال�سلطاين
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية ) 1 670 000
1 613 106

13 000 000
29 714 735
8 091 743
1 429 161
1 351 450
22 665 757

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ( دار الأوبرا ال�سلطانية ) 13 000 000
وزارة الإعالم
7 332 000
وزارة الرتاث والثقافة
8 573 000
وزارة الرتبية والتعليم ( املديرية العامة للك�شافة ) 1 432 000
م�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والن�شر والإعالن 1 545 000
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
26 848 000
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2 346 090
13 005 244
8 618 144
9 809 883
1 779 973
1 650 600
35 021 658

تابع جدول رقم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
33 295 890
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
6 374 893
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
117 536 735
 -9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز
3 244 297
جملة قطاع الطاقة والوقود
3 244 297
 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
3 640 740
ديوان البالط ال�سلطاين ( م�شروع زراعة املليون نخلة )
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية :
25 937 157
 الزراعة الرثوة ال�سمكية9 404 261
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية (ميزانية الإحالل)
19 836

3 711 000

3 873 949

1 358 000

3 496 028

39 001 994

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

27 502 000
10 013 000
-

29 943 594
11 324 113
5 063

44 768 797 38 873 000

-

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

-

 -12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع النقل )
26 850 305
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت )
733 949
هيئة تقنية املعلومات
11 411 198
جملة قطاع النقل واالت�صاالت
38 995 452
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29 401 000
6 938 000
18 129 000

43 549 389
8 006 322
27 610 255

3 711 000

3 873 949

151 397 557 114 868 000

-

85 000

-

85 000

28 396 000
796 000
13 334 000

31 343 065
981 417
13 334 000

45 658 482 42 526 000

تابع جدول رقم (		)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
وزارة التجارة وال�صناعة
13 010 000
م�ك�ت��ب م�ست�شار ج�لال��ة ال���س�ل�ط��ان ل���ش��ؤون
226 000
التخطيط االقت�صادي

153 164

598 595

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي 722 000

736 856

2 049 649

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات 1 963 000

2 317 460

5 900 706

موازنة لت�صريف الأعمال ال�ضرورية لوزارة
االقت�صاد الوطني ( امللغاة )

12 162 277
220 538

-

املجل�س الأعلى للتخطيط  -الأمانة العامة

6 091 000
-

14 999 270

6 769 857

5 898 000

وزارة ال�سياحة

5 793 000

5 864 367

1 159 288

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

3 500 000

2 777 618

27 989 053

جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى

33 618 591 31 305 000

3186 886 709

احتياطي خم�ص�ص
الإجمايل
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555 000 000

-

3503 288 785 3475 000 000

امل�صروفات اجلارية عن ال�سنة املالية 2012م
(ح�ســـــب البنــــــود)
(بالريال العماين)
							
جدول رقم ()2/4
الفعلي
ال�سنة املالية 2012م
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعلي
املالية 2011م
املعتمدة
�أ  -م�صروفات خدمية و�سلعية :
رواتب و�أجور :
رواتب �أ�سا�سية

884 153 475
9 774 536
7 883 712
2 677 232

معا�شات تقاعد الوزراء

904 488 955

جملة الرواتب والأجور

�أجور امل�ؤقتني
تكاليف تعيني اخلريجني

بــدالت :
بدل �سكن

1018 875 556 994 989 226
11 117 876 6 651 095
7 645 130
3 401 199 5 550 600
1041 039 761 1007 190 921

347 183 818
36 653 410
16 248 452
13 953 153
49 581 407
7 795 852
100 965 904
23 536 768
106 910 766

عالوة غالء معي�شة

390 884 442 363 883 634
40 630 868 38 538 196
18 716 272 17 230 086
15 379 601 14 145 752
72 792 603 56 341 431
9 915 019 6 774 840
116 113 758 106 334 963
45 090 049 25 343 991
155 572 570 156 528 871

702 829 530

جملة البدالت

865 095 182 785 121 764

بدل كهرباء
بدل مياه
بدل هاتف
بدل طبيعة عمل
بدل اغرتاب
بدل نقل
بدالت �أخرى
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تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

		

م�ستحقات �أخرى :
تذاكر ال�سفر

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

13 420 821
1 969 347
58 010 554
3 218 407
7 464 241
11 254 741
15 140 244
50 886 806
8 683 902

15 889 177
م�صروفات ال�سفر
1 996 025
مكافـ ـ ـ�آت
27 402 533
تعوي�ض نقدي عن الإجازة
1 854 572
�أجور �إ�ضافية
4 437 671
م�ستحقات نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة غري العمانيني 8 598 429
�إيجارات م�ساكن املوظفني
16 537 315
تكاليف العقود اخلا�صة ل�شغل الوظائف امل�ؤقتة 49 880 045
مكاف�آت املحالني �إىل التقاعد املبكر
15 000
منحة نهاية اخلدمة للموظفني املعينني بغري طريق التعاقد 8 800 000

170 049 063

جملة امل�ستحقات الأخرى

200 621 442 135 410 767

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

200911069 )**(191200637

158079336

(*)

� 1935 446 884أ -جمموع امل�صروفات اخلدمية وال�سلعية

15 186 757
2 209 659
69 250 190
2 844 133
8 327 008
9 986 700
17 857 391
67 589 699
7 369 906

(***)

2307 667 454 2118 924 089

(*) ي�شمل مبلغ  206   769رياال عمانيا ميثل م�ساهمة احلكومة عن املوظفني العاملني في جمل�س البحث العلمي
مببلغ  125 128رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفي االدعاء العام مببلغ  81 641رياال عمانيا .
(** ) ي�شمل مبلغ  200 637رياال عمانيا ميثل م�ساهمة احلكومة عن املوظفني العاملني في جمل�س البحث العلمي .
(***) ي�شمل مبلغ  277 774رياال عمانيا ميثل م�ساهمة احلكومة عن املوظفني العاملني في جمل�س البحث العلمي
مببلغ  192 496رياال عمانيا وعن �أع�ضاء وموظفي االدعاء العام مببلغ  85 278رياال عمانيا .
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تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

		

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

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

78 115 916
4 051 161

لوازم و�إمدادات زراعية

1 485 159

مواد كيماوية ومبيدات ح�شرية

1 082 647

13 766 138

لوازم تعليمية

15 693 055

20 097 718

14 257 595

مواد غذائية

13 602 828

15 801 335

6 790 985

لوازم مكتبية ومطبوعات

5 576 811

7 564 675

3 151 194

لوازم و�إمدادات الطرق واملباين

1 602 984

2 411 547

5 394 821

لوازم و�إمدادات الإذاعة والتلفزيون

3 090 543

9 038 612

5 928 246

لوازم و�إمدادات احلا�سب الآيل

3 285 871

5 418 268

4 603 953

وقود وزيوت للآالت واملعدات

4 249 875

4 966 878

202 142

غاز طبيعي

182 474

196 940

2 933 562

قطع غيار للآالت واملعدات

2 930 238

3 544 905

9 669 074

وقود وزيوت لل�سيارات وو�سائل النقل

7 175 618

10 257 830

4 948 499

قطع غيار �سيارات وو�سائل النقل

3 502 914

4 740 866

9 569 250

م�ستلزمات �سلعية �أخرى

8 399 009

13 041 521

164 867 695

جملة امل�ستلزمات ال�سلعية

179 485 672 132 362 702
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58 532 034
3 455 801

76 570 214
4 219 523
1 614 841

		

تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

250 000
16 664 236
30 635 585
1 482 531
126 338
11 433 936
2 018 198
1 259 065
5 105 337
14 626 437
3 770 809
1 522 892
17 795 983
2 464 860
3 673 556
9 242 107
4 246 882
28 006 191
14 014 967
45 865 130

 -3م�ستلزمات خدمية :
�صيانة طرق
عقود نظافة
�صيانة مبان
�صيانة �أثاث ومعدات مكاتب
�صيانة �أثاث ومعدات م�ساكن
�صيانة �سيارات وو�سائل نقل
�صيانة �آالت
�صيانة �أجهزة احلا�سب الآيل
�صيانة �أخرى
�إيجارات عقارات
ت�أمني على ال�سيارات
ت�أمني على الأمالك واخلزائن احلكومية
م�صروفات �سفر فـي مهام ر�سمية
ا�شرتاكات فـي ال�صحف واملجالت
دعاية و�إعالن و�إقامة معار�ض
تكاليف تدريب
م�صروفات عالج باخلارج
تكاليف خدمات �أخرى
تكاليف االحتفال بالعيد الوطني
تكاليف ا�ستئجار �سيارات وو�سائل نقل
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(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

70 400
21 905 917
27 580 507
1 211 041
183 008
5 310 322
1 505 222
1 475 441
4 187 448
12 561 773
3 547 472
1 345 892
13 392 013
1 796 269
2 636 683
8 057 991
3 232 020
14 584 152
205 414
62 287 397

455 000
22 142 490
36 697 287
1 652 219
105 848
12 595 824
1 712 422
1 854 115
6 644 510
19 723 690
3 962 285
1 630 517
22 949 104
2 179 839
5 908 264
12 011 868
6 369 053
36 295 027
13 651 789
55 636 614

		

تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

1 367
8 175
886 683
10 785 151
19 527 792
27 905
454 279
5 517 908
73 070 174
17 585 797
509 042
355 971

تكاليف تو�صيالت كهربائية خارج حمافظة م�سقط
تكاليف متديدات كهربائية خارج حمافظة م�سقط
عقود خدمات ا�ست�شارية
عقود خدمات ت�شغيلية
عقود خدمات �أخرى
م�صروفات بنكية
خ�سارة تغري �سعر العملة
مردودات من �إيرادات �سنوات �سابقة
م�صروفات غري مبوبة
تكاليف بعثات درا�سية
�صيانة �أثاث ومعدات تعليمية
�صيانة �أثاث ومعدات من�ش�آت �صحية وخمتربات

8 175
565 340
8 266 437
21 644 168
17 153
1 608 568
3 378 835
40 640 548
15 588 452
31 738
206 350

342 935 284

جملة امل�ستلزمات اخلدمية

399 496 613 279 032 146

9 615 823
41 586 573
20 763 180
4 962 217

 - 4م�صروفات خدمات حكومية :
خدمات االت�صاالت ( الربيد والربق والهاتف )
تكاليف ا�ستهالك الكهرباء
تكاليف ا�ستهالك املياه
تكاليف ا�ستئجار خطوط البيانات و�شبكة املعلومات الدولية

جملة م�صروفات اخلدمات احلكومية
76 927 793
 584 730 772ب  -جمموع امل�ستلزمات ال�سلعية واخلدمية
()4+3+1
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-

8 240 779
26 960 021
14 407 167
4 823 575

9 813
662 832
10 794 031
19 997 230
36 018
454 279
511 281
78 514 594
22 901 923
576 462
860 386

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

82 338 583 54 431 542
661 320 868 465 826 390

		

تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

160 530 315
36 864 608
197 394 923

13 027 923
200 000 000
213 027 923

156 165 861
4 630 000
2 169 341
36 109 367
8 643 337

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

 207 717 906جملة امل�ساعدات للمواطنني
 - 4دعم للمواطنني :
دعم احلرف
685 320
خم�ص�صات تنمية ريفية
550 000
خ�سائر بيع الب�سور
274 805
1 510 125

جملة الدعم للمواطنني
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(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

160 568 362 115 193 081
66 660 497 11 181 000
227 228 859 126 374 081

17 793 943
-

24 307 716
-

24 307 716 17 793 943

186 956 026 100 453 840
4 620 800 4 690 670
3 015 794 1 676 015
46 466 176 40 057 847
7 796 273 8 737 106
248 855 069 155 615 478

603 112
600 000
-

663 112
542 500
367 793

1 203 112

1 573 405

		

تابع جدول رقم (		)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

306 239

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

13 602 131

تعوي�ضات �أخرى

13 908 370

جملة تعوي�ضات احلوادث

21 695 263

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

21 695 263

283 577
283 577

5 816 309
1 499 887
3 854 770

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

221 361

1 510
-

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

1 510

23 000 000

17 258 733

282 160

339 402

282 160

339 402

1 733 761
3 558 979

منظمات دولية

239 111

17 258 733 23 000 000

 - 8اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية :
منظمات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 5 686 497
منظمات عربية

17 750

7 108 159
1 594 904
5 795 105

جملة اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية 14 498 169 10 979 237
11 170 966
ج  -جمموع الدعم والتحويالت اجلارية الأخرى
534 300 463 335 249 521
666 709 053
()8+7+6+5+4+3+2+1
555 000 000
د  -احتياطي خم�ص�ص
3186 886 709

الإجمايل ( أ�  +ب  +ج  +د )

-289-

3503 288 785 3475 000 000

امل�صروفات الر�أ�سمالية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2012م
(بالريال العماين)
		
			
جدول رقم ()5
الفعلي
ال�سنة املالية 2012م
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
امليزانية
الفعـــــلي
املالية 2011م
املعتمدة

5 973 869
2 361 203
51 956
50 714
126 057
133 998
687 854
1 305 444
506 571
321 998
46 227

ديوان البالط ال�سلطاين
379 000
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
1 343 000
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
27 000
مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 45 000
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
59 000
وزارة املالية
106 000
وزارة اخلارجية
191 000
وزارة الداخلية
360 000
وزارة الإعالم
62 000
وزارة التجارة وال�صناعة
17 000
وزارة النفط والغاز
26 000

7 459 754
4 709 490
597 100
71 413
137 894
210 479
903 299
944 732
86 893
202 602
19 821

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية :

340 715
276 375
2 335 672
8 430 849
6 502 246
219 295

221 000
61 000
19 000
11 199 000
1 608 000
52 000

 الزراعة الرثوة ال�سمكيةوزارة العدل
وزارة ال�صحة
وزارة الرتبية والتعليم
وزارة التنمية االجتماعية
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1 493 515
192 616
537 962
6 534 767
9 790 216
1 099 435

			
تابع جدول رقم ()5
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2011م

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

248 539

وزارة الرتاث والثقافة

11 000

350 205

1 340 422

وزارة النقل واالت�صاالت

308 000

433 423

966 062

وزارة الإ�سكان

854 000

609 146

1 953 502

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

908 000

2 520 394

6 300

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

-

-

2 196 907

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

783 000

2 778 907

71 806

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

18 000

49 073

27 789

جمل�س املناق�صات

4 000

34 078

20 270

جمل�س ال�شورى

29 000

155 130

134 086

وزارة اخلدمة املدنية

11 000

81 190

34 513

الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط املدن

16 000

2 996

7 587 242

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

2 798 000

5 571 520

2 764 000

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

872 000

1 074 800

255 869

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

27 000

139 622

-

-

معهد الإدارة العامة
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7 000

			
تابع جدول رقم ()5
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2011م

1 344 326
734 665
177 990
423 438
389 884
54 248
254 999
307 445
1 057
2 009 657
169 419
294 884
464 950
53 905 312

وزارة التعليم العايل
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
جمل�س الدولة
االدعاء العام
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
وزارة ال�سياحة
جمل�س البحث العلمي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
جمل�س التعليم العايل
وزارة القوى العاملة
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
الإجمالـــــي
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(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

309 000
503 000
91 000
24 000
104 000
67 000
2 000
1 262 000
42 000
149 000
2 000
31 000
-

1 426 562
1 528 604
160 000
980 859
187 333
132 410
227 314
568 964
2 679 062
272 036
380 714
212 422
344 913
34 618
5 349
215 001

58 155 634 25 000 000

امل�صروفات الر�أ�سمالية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2012م (ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية)
							
جدول رقم ()1/5
(بالريال العماين)
الفعلي
ال�سنة املالية 2012م
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املالية 2011م
املعتمدة

1 642 330
2 361 203
51 956
50 714
126 057
133 998
687 714
6 300
27 788
20 270
2 764 000
177 990
169 419
464 950
8 684 689

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

222 000

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
1 343 000
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
27 000
مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 45 000
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
59 000
وزارة املالية
106 000
وزارة اخلارجية
189 000
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
جمل�س املناق�صات
4 000
جمل�س ال�شورى
29 000
وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )
872 000
جمل�س الدولة
91 000
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
42 000
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
2 000
جملة قطاع اخلدمات العامة
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3 031 000

3 477 349
4 708 690
597 100
71 413
137 894
210 479
900 990
34 078
155 130
1 074 800
160 000
272 036
212 422
12 012 382

تابع جدول رقم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

 - 3قطاع الأمن والنظام العام :
ديوان البالط ال�سلطاين ( حمكمة الق�ضاء الإداري) 6 000
360 000
وزارة الداخلية
وزارة العدل
19 000

48 630
1 305 444
2 226 141
71 806
423 438
-

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

18 000
24 000
-

4 075 459

جملة قطاع الأمن والنظام العام

427 000

140
109 531

 -4قطاع التعليم :
ديوان البالط ال�سلطاين

-

وزارة اخلارجية ( املعهد الدبلوما�سي )

2 000
-

126 200
944 732
493 540
49 073
980 859
215 001
2 809 406

2 000
2 309
44 422

235 960

وزارة العدل (املعهد العايل للق�ضاء )
وزارة ال�صحة
( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب ) 297 000

273 584

6 479 147
7 587 242
1 344 326
49 322

وزارة الرتبية والتعليم
1 583 000
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 2 798 000
معهد الإدارة العامة
وزارة التعليم العايل
309 000
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ( معهد العلوم ال�شرعية ) 43 000

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

14 525

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
(مراكز تدريب ال�صناعات احلرفية)
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12 000

2 500

تابع جدول رقم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

		

254 999
307 445
1 058
725 692
-

1 637 346

3 613 687
966 062
1 888 826
64 677

ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

-

جمل�س البحث العلمي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
جمل�س التعليم العايل
وزارة القوى العاملة
( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني )
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

جملة قطاع التعليم
17 109 387
 -5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة
8 194 889
جملة قطاع ال�صحة
8 194 889
 -6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
219 295
وزارة اخلدمة املدنية
134 086
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
1 283 965

-

(بالريال العماين)

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

2 000
1 028 000
-

1 574 477
34 618

6 074 000

19 701 215

10 902 000

6 261 183

6 261 183 10 902 000

52 000
11 000
234 000
-

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 297 000
 -7قطاع الإ�سكان :
97 000
ديوان البالط ال�سلطاين
وزارة الإ�سكان
854 000
وزارة البلــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الإقليميـ ـ ـ ــة ومـ ــوارد امليـ ـ ــاه
877 000
(قطاع البلديات الإقليمية )
وزارة البلــديـ ـ ـ ـ ــات الإقليمي ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ـ ــوارد املي ــاه
31 000
( قطاع موارد املياه )
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227 314
568 964
-

1 099 435
81 190
1 104 585
5 349
2 290 559

3 663 383
609 146
2 414 743
105 651

تابع جدول رقم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

2 196 907

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

783 000

2 778 907

34 513

الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط املدن

16 000

2 996

294 884

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

149 000

380 714

9 059 556

جملة قطاع الإ�سكان

2 807 000

9 955 540

169 222

 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
54 000
ديـ ـ ـ ـ ــوان الب ـ ــالط ال�سلــطاين
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية )

-

�ش�ؤون الب ـ ــالط ال�سلــطاين

-

506 570

وزارة الإعالم
وزارة الرتبية والتعليم
( املديرية العامة للك�شافة )

62 000

86 893

25 000

7 181

248 539

وزارة الرتاث والثقافة

11 000

350 205

255 869

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

27 000

139 622

685 342

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

460 000

1 345 694

375 359

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

92 000

184 833

-

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

31 000

344 913

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية

762 000

2 564 964

23 099

2 264 000
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104 822
800

تابع جدول رقم (		)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

		

46 227
46 227

500 000

 -9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز
جملة قطاع الطاقة والوقود
 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين

340 715

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية :
 -الزراعة

276 376

 -الرثوة ال�سمكية

1 117 091

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

26 000

19 821

26 000

19 821

221 000
61 000

1 493 515
192 616

282 000

1 772 131

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

1 330 715
9 707

300 000
وزارة النقل واالت�صاالت ( قطاع االت�صاالت ) 8 000

1 340 422

جملة قطاع النقل واالت�صاالت

321 998

� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
وزارة التجارة وال�صناعة

54 248

وزارة ال�سياحة

376 246

جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى

53 905 312

ا لإجمالــــــــــــــــي
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86 000

308 000

424 324
9 098
433 423

17 000
67 000

202 602
132 410

84 000

335 012

58 155 634 25 000 000

امل�صروفات الر�أ�سمالية عن ال�سنة املالية 2012م
(ح�ســـــب البنــــــود)
(بالريال العماين)
							
جدول رقم ()2/5
الفعلي
ال�سنة املالية 2012م
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املالية 2011م
املعتمدة

11 302 829
4 750 052
5 720 903
2 496 207

الأ�صول الثابتة :
�أثاث ومعدات :
�أثاث ومعدات مكاتـب
�أثاث ومعدات م�ساكن
�أثاث ومعدات تعليمية
�أثاث ومعدات من�ش�آت �صحية وخمتربات

جملة الأثاث واملعدات
24 269 991
و�سائل نقل :
� 16 343 128سيارات
و�سائل نقل �أخرى
102 060
جملة و�سائل النقل
16 445 188
�آالت ومعدات :
�آالت
986 603
معدات
9 737 018
جملة الآالت واملعدات
10 723 621

2 466 512

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

2 466 512

جملة الأ�صول الثابتة املتنوعة

53 905 312

الإجمالــــــــي
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4 674 462
3 130 833
1 290 412
6 333 112

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

29 633 142 15 428 819

2 481 745
20 574

13 799 237
75 281

2 502 319

13 874 518

687 525
5 149 700

975 116
7 874 587

5 837 225

8 849 703

1 231 637

5 798 271

1 231 637

5 798 271

58 155 634 25 000 000

امل�صروفات الإمنائية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2012م
			
			
جدول رقم ()6
(بالريال العماين)
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2011م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

 151 398 138ديوان البالط ال�سلطاين

137 290 057 723 307 215

� 189 760 274ش�ؤون البالط ال�سلطاين

153 742 240 578 060 137
7 406 096

145 660

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

142 676

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 127 627

218 374
44 001

1 537 568

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

3 854 982

1 766 799

1 011 724

وزارة املالية

7 897 623

714 698

2 250 171

وزارة اخلارجية

91 030 701

33 946 409

2 789 997

وزارة الداخلية

22 941 858

1 491 197

8 972 304

وزارة الإعالم

61 852 499

26 950

3 166 401

وزارة التجارة وال�صناعة

13 252 530

1 778 576

530 105

وزارة النفط والغاز

4 650 046

776 420

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية :

13 505 816

 -الزراعة

41 223 156

12 179 921

12 022 089

 -الرثوة ال�سمكية

53 112 702

8 640 095

10 148 007

وزارة العدل

46 129 854

8 425 043

38 916 846

وزارة ال�صحة

33 972 837 268 157 582
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تابع جدول رقم ()6
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2011م

46 679 554

وزارة الرتبية والتعليم

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

49 195 987 166 270 659

1 979 118

وزارة التنمية االجتماعية

35 221 737

3 932 955

8 288 624

وزارة الرتاث والثقافة

59 939 050

6 218 380

 814 557 788وزارة النقل واالت�صاالت

684 881 117 3163 725 535

50 354 540

وزارة الإ�سكان

146 627 299 197 371 047

81 522 730

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

41 591 712 194 877 419

-

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

17 977

78 509 105

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

88 239 867

52 416 636

271 277

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

321 406

130 532

جمل�س املناق�صات

445 000

-

49 537

جمل�س ال�شورى

64 218

-

457 977

وزارة اخلدمة املدنية

3 349 266

-

 207 041 018الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط املدن

778 908 015

-

396 412
-

5 860 610

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

45 750 263

6 325 276

624 508

امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية

11 066 750

1 095 356
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تابع جدول رقم ()6
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2011م

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

252 812

هيئة تنظيم االت�صاالت

10 117 404

327 634

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي

24 915 852

342 505

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات 1 048 430

9 972 974

1 006 012
-

هيئة تقنية املعلومات

68 400 415

�سوق م�سقط للأوراق املالية

4 511

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

36 532 321

6 879 843

معهد الإدارة العامة

417 451

105 624

37 122 586

وزارة التعليم العايل

66 885 148 249 859 156

23 421 829

م ــوازن ــة لت�ص ــريف الأعم ــال ال�ض ــروريـ ــة لـ ـ ــوزارة
االقت�صاد الوطني ( امللغاة)

5 411 344
-

4 751 807

املجل�س الأعلى للتخطيط  -الأمانة العامة

26 577 921
-

34 422 409
-

4 230 070

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

56 645 687

6 318 352

جمل�س الدولة

278 000

226 803

13 414 757

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

11 757 475

4 197 000

1 667 286

االدعاء العام

6 394 258

1 156 430

1 847 412

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

6 545 005

1 526 599

12 804 878

وزارة ال�سياحة

13 466 285 100 894 787

-
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تابع جدول رقم ()6
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2011م

3 568 222

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

4 134 703

جمل�س البحث العلمي

32 738 943

-

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

2 884 000

-

-

جمل�س التعليم العايل

680 000

-

20 861 775

وزارة القوى العاملة

84 238 124

25 807 926

313 401

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

1 214 098

321 224

3 267 489

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

13 387 537

4 710 721

-

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

68 639 456 498 310 858

-

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

-

7 129 024

-

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

-

19 059 859

-

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء

-

65 721

-

احتياطي خم�ص�ص

188 066 137

1871 842 873

الإجمايل

-

ال�صرف الفعلي املقدر
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-

1650 270 001 8099 325 675
1400 000 000

-

امل�صروفات الإمنائية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2012م (ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية)
(بالريال العماين)
							
جدول رقم ()1/6
الفعلي
ال�سنة املالية 2012م
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعلي
املالية 2011م
املعتمدة

21 628 925
189 760 274
145 660
142 676
1 537 568
1 011 724
2 250 171
49 537
13 414 757
313 401
230 254 693

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

17 137 390 221 295 561

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
153 742 240 578 060 137
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
218 374 7 406 096
مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 44 001 1 127 627
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
1 766 799 3 854 982
وزارة املالية
714 698 7 897 623
وزارة اخلارجية
33 946 409 91 030 701
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
17 977
جمل�س املناق�صات
445 000
جمل�س ال�شورى
64 218
جمل�س الدولة
226 803
278 000
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
4 197 000 11 757 475
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
321 224 1 214 098
188 066 137
احتياطي خم�ص�ص
جملة قطاع اخلدمات العامة
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212 314 939 1112 515 632

تابع جدول رقم (		)1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

		

 - 3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

2 789 997
10 148 007
271 277
1 667 286
-

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء

22 941 858
46 129 854
321 406
6 394 258
-

14 876 567

جملة قطاع الأمن والنظام العام

11 268 923 75 787 376

وزارة العدل
االدعاء العام

1 491 197
8 425 043
130 532
1 156 430
65 721

 -4قطاع التعليم :
ديوان البالط ال�سلطاين

46 679 554
5 860 610
37 122 586
3 568 222
-

18 234
وزارة الرتبية والتعليم
49 195 987 166 270 659
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 6 325 276 45 750 263
معهد الإدارة العامة
105 624
417 451
وزارة التعليم العايل
66 885 148 249 859 156
جمل�س البحث العلمي
4 134 703 32 738 943
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
2 884 000
جمل�س التعليم العايل
680 000

14 115 900

وزارة القوى العاملة ( قطاع التعليم التقني
والتدريب املهني )

107 346 872

جملة قطاع التعليم

66 310 506

15 247 797

141 912 769 564 910 978
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تابع جدول رقم (		)1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

		

38 916 846
38 916 846

 -5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

33 972 837 268 157 582

جملة قطاع ال�صحة

33 972 837 268 157 582

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

1 979 118
457 978
6 745 876

وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )

9 182 972

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 14 889 495 56 498 621

128 396 570
50 354 540

وزارة اخلدمة املدنية

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

35 221 737
3 349 266
17 927 618

3 932 955
396 412
10 560 129

116 651 854 475 118 947
146 627 299 197 371 047

57 509 165

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

29 040 813 125 285 229

24 013 565

وزارة البلــديـ ـ ـ ـ ــات الإقليمي ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ـ ــوارد املي ــاه
( قطاع موارد املياه )

12 550 899

78 509 105
207 041 018
3 267 489
-

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

549 091 452

جملة قطاع الإ�سكان

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

69 592 190

52 416 636 88 239 867
778 908 015
4 710 721 13 387 537
68 639 456 498 310 858
430 637 677 2246 213 690
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تابع جدول رقم (		)1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2011م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديـ ـ ـ ـ ــوان الب ـ ــالط ال�سلطاين
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية ) 6 214 641

385 884
8 972 304
8 288 624
5 411 344
4 751 806
1 847 412
-

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

61 852 499
59 939 050
36 532 321
56 645 687
6 545 005
-

29 657 374

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية

29 899 161 227 729 203

530 105
530 105

986 759

وزارة الإعالم
وزارة الرتاث والثقافة
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

 -9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز
جملة قطاع الطاقة والوقود
 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية :
 -الزراعة

13 505 816
12 022 089

 -الرثوة ال�سمكية

26 514 664

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية
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1 800 012
26 950
6 218 380
6 879 843
6 318 352
1 526 599
7 129 024

4 650 046

776 420

4 650 046

776 420

20 678 066
41 223 156
53 112 702

1 682 567
12 179 921
8 640 095

22 502 584 115 013 924

تابع جدول رقم (		)1/6
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

		

624 508
624 508

814 531 963
25 825
252 812
9 972 974
824 783 574

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

جملة قطاع النقل واالت�صاالت
� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
3 166 401
وزارة التجارة وال�صناعة
�سوق م�سقط للأوراق املالية
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي
327 633
الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات
342 505
وزارة ال�سياحة
12 804 878
موازنة لت�صريف الأعمال ال�ضرورية لوزارة
23 421 829
االقت�صاد الوطني ( امللغاة )
املجل�س الأعلى للتخطيط  -الأمانة العامة
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
40 063 246
الإجمايل
1871 842 873
ال�صرف الفعلي ( املقدر )
-
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(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

11 066 750

1 095 356

1 095 356 11 066 750

684 868 230 3161 967 669
12 888 1 757 866
10 117 404
26 577 921 68 400 415
711 459 038 3242 243 354
1 778 576 13 252 530
4 511
1 006 012 24 915 852
1 048 430
13 466 285 100 894 787
34 422 409
-

4 230 070
19 059 859

39 540 802 174 538 519

1650 270 001 8099 325 675
1400 000 000
-

امل�صروفات الإمنائية للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة
عن ال�سنة املالية 2012م (ح�سب القطاعات )
(بالريال العماين)
							
جدول رقم ()2/6
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2011م

البيـــــــــــــــــــــــان

 -1قطاع الإنتاج ال�سلعي :

ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

397 189

النفط اخلام

987 347

املعادن واملحاجر

6 934 253

17 110 291

الزراعة

69 731 940

17 090 823

12 957 524

الأ�سماك

53 324 897

9 819 853

2 072 243

ال�صناعة التحويلية

17 599 091

20 313 714

33 524 594

جملة قطاع الإنتاج ال�سلعي

48 510 905 152 057 581

123 566 452

 -2قطاع الإنتاج اخلدمي :
الإ�سكان

4 467 400

691 546
594 969

186 110 608 715 427 465

1 829 428

التجارة

6 950 186

1 663 932

3 536 742

الكهرباء

5 462 838

2 978 660

20 486 721

املياه

89 752 788 549 676 143

205 494

االت�صاالت (الربيد والربق والهاتف)

13 349 256

2 502 829

12 070 929

ال�سياحة

78 197 887

10 307 524

161 695 766

جملة قطاع الإنتاج اخلدمي

293 316 341 1369 063 775
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تابع جدول رقم (		)2/6
الفعلي
فـي ال�سنة
البيـــــــــــــــــــــــان
املالية 2011م

85 008 292
14 987 599

 -3قطاع الهياكل االجتماعية :
التعليم
التدريب املهني

46 183 282
85 360 400
1 714 372
5 457 565

مراكز ال�شباب

238 711 510

جملة قطاع الهياكل االجتماعية

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

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

(بالريال العماين)
ال�سنة املالية 2012م
امليزانية
الفعلي
املعتمدة

121 204 297 451 258 244
13 383 693 56 569 029
43 202 564 332 124 726
48 819 752 378 834 533
6 364 094 43 516 181
7 085 122 47 403 350
240 059 523 1309 706 063

384 929 604
377 914 013
250 483 272
26 604 850
170 968 230
217 397 359
9 613 675
1437 911 003

جملة قطاع الهياكل الأ�سا�سية

1068 383 232 5268 498 256

1871 842 873

الإجمايل () 4 + 3 + 2 + 1

1650 270 001 8099 325 675

ـــ

ال�صرف الفعلي املقدر

1687 207 688
1614 771 899
556 221 249
69 086 210
325 088 635
973 690 565
42 432 010

1400 000 000
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373 344 108
294 482 729
119 256 651
13 133 156
45 451 125
213 879 705
8 835 758

ـــ

قـــرار وزاري
رقـــم 2013/375
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة للقانـون املالـي
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىلالالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2008/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـ ـ ــدل بامللحـ ــق رقـ ــم ( )1املرفــق بالالئحــة التنفيذيـ ــة للقانـ ــون املال ـ ــي امل�شـ ــار �إليهـ ــا
امللحـق املرفق بهذا القرار .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبـ ــدل بعبـ ــارة " دلي ــل الت�صني ــف واحل�سابـ ــات للميزانيـ ــة العام ــة للدولـ ــة " �أينما وردت
فـي الالئحــة التنفيذيــة للقانون املايل امل�شار �إليهــا عبــارة "دليل ت�صنيف امليزانية العامة
للدولة " .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار وامللحق املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به فـي الأول من يناير عام 2014م .
�صـدر فـي 1435/ 2 /21 :هـ
املـوافــــق 2013 / 12 / 24 :م

دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزيـ ـ ـ ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ�ؤول عن ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املالي ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القـرار فـي اجلريــدة الر�سميـة رقم ()1040
ال�صادرة فـي 2013/12/29م
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امللحـــق رقــم ()1
دليل الت�صنيف للميزانية العامة للدولة
الباب الأول
الإيرادات
الإيرادات اجلارية
رقــــم احل�ســــــاب

مادة بند ف�صل
100 00 00
100 10 00
100 11 00
100 11 01

100 11 02
100 11 03

100 11 04
100 12 00
100 12 01
100 12 02

دليـــل احل�ســـــاب

ا�ســم احل�ســـــاب

باب
� 1إيرادات م�صادر الطاقة
الطبيعية
� 1إيرادات النفط
� 1إيرادات نفطية
 1العائد املكمل حل�صة يدرج به املبلغ الذي يلتزم ال�شركاء الأجانب امل�ساهمون فـي
�شركة تنمية نفط عمان ب�أدائه للحكومة طبقا لالتفاقيات
احلكومة
املربمة فـي هذا ال�ش�أن وب�صفة خا�صة االتفاقية املوقعة
بتاري ــخ  19دي�سمبـ ــر 2004م وال�ص ـ ــادر باملوافق ــة عليهـ ــا
املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رق ــم . 2005/2
 1مبيعات مبا�شرة
يدرج به قيمة ح�صيلة بيع ح�صة احلكومة من النفط اخلام
والتي تتوىل وزارة النفط والغاز بيعها �إىل العمالء مبا�شرة .
يدرج به �ضريبة الدخل التي تف ــر�ض على ن�صي ــب ال�شركات
� 1ضريبة الدخل
(على �شركات النفط) املنتجة للنفــط فـي عمان مقابل ح�صتها فـي الإنتاج وحت�سب
علــى �أ�ســا�س ن�سبــة مئويــة م ــن قيم ــة الإنتــاج (�سعـر ال�سوق
املعلن بعد خ�صم تكاليف الإنتاج ) .
 1فروق �أ�سعار مبيعات يخ�صـ�ص للفـرق بني ال�سعر املح�ســوب عـن بي ــع النف ــط �إىل
النفط للم�صفاة
ال ــ�شركة الــعمانية للم�صــافـي والــبرتوكيماوي ــات (�ش0م0م)
وبني الـ�سعر الـفعلي الـذي يعلن بعد البيع .
� 1إيرادات نفطية �أخرى
 1ر�سوم امتياز التنقيب يخ�ص ــ�ص للمبال ــغ التي حت�صــل عليهــا احلكومـ ــة مقابـ ــل
�إ�صدار الرتاخيـ�ص لل�شركات بالتنقيب عن النفط .
عن النفط
 1ر�سوم ميناء نفطية
يخ�صـ ــ�ص للر�س ــوم التي حت�ص ــل م ــن ناقـ ــالت النفــط التي
تر�سو فـي ميناء الفحل ل�شحن النفط امل�صدر للخارج طبقا
ملر�سوم عوائد امليناء ملن�ش�آت الزيوت لعام 1972م .
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رقــــم احل�ســــــاب

مادة بند ف�صل
100 13 00
100 13 01
100 14 00
100 14 01
00
00
01
00
01
00
00
01
02
03
04
05

ا�ســم احل�ســـــاب

باب
 1فائ�ض مبيعات املكثفات
النفطية
 1فائ�ض مبيعات املكثفات
النفطية
� 1إيرادات املكثفات
النفطية
� 1إيرادات املكثفات
النفطية

دليـــل احل�ســـــاب

يدرج به ح�صيلة الفائ�ض املحقق من ح�سابات ال�شـق العلوي
مل�شـ ــروع الغاز الطبيعي امل�سال .
يدرج به ح�صيلـ ــة بيـ ــع املكثفات النفطي ــة التي ت�ستخل ــ�ص
من حقــول الغاز الطبيعي وتعامــل معامل ــة النف ــط اخلـ ــام
مـن حـي ـ ــث القيا�س والت�سعري .

� 1 100 20إيرادات الغاز
� 1 100 21إيرادات الغاز الطبيعي
� 1 100 21إيرادات الغاز الطبيعي يــدرج بــه قيمــة الغ ــاز الطبيعـ ـ ــي الذي تتولــى وزارة النف ــط
والغاز بيعه �إىل بع�ض الوزارات والهيئـات وامل�ؤ�س�سات و�شركات
القطاع اخلا�ص .
� 1 100 22إيرادات الغاز امل�سال
� 1 100 22إيرادات الغاز امل�سال يدرج به ح�صيلة بيع الغـاز لل�شركــات العاملة فـي جم ــال
ت�سييـل الغــاز الطبيعي لأغرا�ض الت�صدير .
 1 100 30حتويل �إىل ال�صناديق
واملخ�ص�صات
 1 100 31حتويل �إىل ال�صناديق
واملخ�ص�صات
 1 100 31حتويل �إىل �صندوق يدرج به املبالغ التي يتـم حتويلها �إلـى �صنـدوق االحتياطي
االحتياطي العام للدولة العام للدولة وفقا لأحكام املرا�سيم ال�سلطانية املعمول بها .
 1 100 31حتويل �إىل �صندوق يدرج بـه ما يجنـب من �إيرادات النفط لتكوين خم�ص ــ�ص
احتياط ــي الط ــوارئ وفق ــا للنظم املعمول بها .
احتياطي الطوارئ
 1 100 31حتويل �إىل �صندوق يدرج به مـا يجن ــب من �إيرادات النف ــط بغ ــر�ض اال�ستخ ــدام
االحتياطي النفطي فـي متويل اال�ستثمار فـي ال�صناعة النفطية .
 1 100 31حتويل �إىل ال�صندوق يدرج به املبالغ التي يتم حتويلها �إىل ال�صندوق العماين
العماين لال�ستثمار لال�ستثمار املن� أش� باملر�سوم ال�سلطاين رقم  , 2006/14وفقا
لأحكام املرا�سيم ال�سلطانية والنظم املعمول بها .
 1 100 31حتويل �إىل خم�ص�ص يدرج بـه ما يجنـ ــب من �إيرادات النفط لتمويل خم�ص�ص
متويل م�شروعات البنية متويل م�شروعات البنية الأ�سا�سي ـ ــة وفقا للقواعد والنظم
املعمول بها .
الأ�سا�سي ـ ــة
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رقــــم احل�ســــــاب

مادة
06

00
00
00
01
02
03
04

00
00
00
01

دليـــل احل�ســـــاب

ا�ســم احل�ســـــاب

بند ف�صل باب
 1 100 31حتويل الفوائ�ض املالية يدرج به املبالغ التي يتم حتويلها من الفوائ�ض املالي ــة
املحققة من �سنوات
املحققـ ــة من الإيــرادات النفطيــة ف ــي ال�سنوات املنق�ضية
لغر�ض ا�ستخدامها ك�إحدى و�سائل التمويل لعجز امليزانية
�سابقة
العامة للدولة .
�إيرادات ال�ضرائب
والر�سوم
� 1 101 00ضريبة الدخل
� 1 101 20ضريبة الدخل
� 1 101 21ضريبة الدخل
ي ــدرج بـ ــه �ضريبـ ــة الدخل التــي حت�صــل مــن امل�ؤ�س�سات
 1 101 21ال�ضريبة على دخل
امل�ؤ�س�سات وال�شركات وال�شركات العمانية طبقا لقانون �ضريبة الدخل ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2009/28
العمانية
ي ــدرج ب ـ ــه �ضريبـ ــة الدخـ ــل الت ــي حت�صـ ـ ــل م ـ ــن ال�شركـ ــات
 1 101 21ال�ضريبة على دخل
العمانية املختلطة طبقا لقانون �ضريبة الدخل .
ال�شركات املختلطة
ي ــدرج بـ ــه �ضريبــة الدخ ــل التــي حت�صــل مـن فروع ال�شركات
 1 101 21ال�ضريبة على دخل
امل�ؤ�س�سات وال�شركات الأجنبية وغريها من املن�ش�آت امل�ستقرة التي متار�س ن�شاطها
فـي عمان طبقا لقانون �ضريبة الدخل .
الأجنبية
ي ـ ــدرج بـ ـ ــه �ضريبــة الدخـ ـ ــل الت ـ ــي حت�ص ــل من ال�شرك ـ ــات
 1 101 21ال�ضريبة على دخل
الأجنبيـ ــة التــي لي�ســت له ــا من�ش ـ�أة مـ�ستق ــرة فـ ـ ــي عم ــان
ال�شركات الأجنبية
التي لي�ست لها من�ش�أة وفقـ ـ ـ ــا للمـ ـ ــواد  36و  40و  52و  53و  123من قانون �ضريبة
الدخل .
م�ستقرة فـي عمان
 1 103 00ر�سوم الرتخي�ص
بالعمل لغري العمانيني
 1 103 10ر�سوم الرتخي�ص
بالعمل لغري العمانيني
 1 103 11ر�سوم الرتخي�ص
با�ستقدام العمال غري
العمانيني
يــدرج ب ــه ر�س ـ ـ ــوم الرتخيـ ـ ــ�ص با�ستق ـ ــدام العمـ ــال غيـ ـ ــر
 1 103 11ر�سوم الرتخي�ص
با�ستقدام العمال غري العمانيـ ــني ملزاول ـ ــة العمـ ــل فـي عم ـ ــان املقررة طبقا لقانون
العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2003/53ويتم
العمانيني
حت�صيل هذه الر�سوم مقدما عند �إ�صدار الرتخي�ص .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب
 1 103 11 02ر�سوم �إ�صدار بطاقات
العمل وجتديدها
 1 103 11 03الغرامـ ـ ـ ـ ــات

ا�ســم احل�ســـــاب

1 103 11 04

1 104 00 00
1 104 10 00
1 104 11 00
1 104 11 01
1 104 40 00
1 104 41 00
1 104 41 01
1 105 00 00
1 105 50 00
1 105 51 00
1 105 51 01

دليـــل احل�ســـــاب
ي ــدرج بــه الر�سـ ــوم املفرو�ض ــة مقابـ ــل �إ�صــدار بطاقات العمل
وجتديدها طبقا لقانون العمل .
يــدرج ب ــه ح�صيل ــة الغرام ــات التـ ــي تف ــر�ض طبقا لقانون
العمل .

امل�ساهمة املالية لأ�صحاب ح�س ـ ــاب م ؤ�قـ ـ ــت خم�صـ ــ�ص للمبال ـ ــغ املت�أخـ ـ ــر حت�صيلهـ ــا
الأعمال فـي م�شروعات مــن م�ساهم ــات التدريب املهنــي التي كان يلتزم بها �أ�صحاب
الأعمال قبل �إلغائها باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 99/11
التدريب املهني
(مت�أخرات  /م�ؤقت)
�ضرائب ور�سوم على
املمتلكات
ر�سوم على الـعقارات
ر�سوم البلدية على
الإيجارات
يدرج به الر�سم الذي يح�صل من م�ؤج ــري امل�ساكــن واملحــال
ر�سوم البلدية على
التجارية وال�صناعية طبقا للمر�سوم ال�سلطاين رقم . 89/6
�إيجارات الـعقارات
ر�سوم على املعامالت
املالية والر�أ�س مالية
ر�سوم املعامالت
العقارية
يخ�ص�ص للر�سم الذي يح�صل مقابل ت�سجيـل الت�صرفات
ر�سوم ت�سجيل
الت�صرفات العقارية الواردة على عقارات كالبيع والرهن والهبة ور�سوم �إ�صدار
�شهادات امللكية .
و�شهادات امللكية
�ضرائب ور�سوم حملية
على ال�سلع واخلدمات
رخ�ص تداول ال�سلع
�أو الت�صريح مبمار�سة
ن�شاط
رخ�ص ممار�سة الأعمال
التجارية
يخ�ص�ص للر�سم الذي يح�صل مقابل الرتخيـ�ص لل�شركــات
ت�سجيل �شركات
مبمار�س ـ ــة الأعمـ ــال التجارية .
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رقــــم احل�ســــــاب

ا�ســم احل�ســـــاب

مادة بند ف�صل باب
 1 105 52 00رخ�ص و�سائل نقل
 1 105 52 01رخ�ص �سيارات

 1 105 52 02رخ�ص دراجات نارية
 1 105 52 03رخ�ص و�سائل نقل
�أخرى

دليـــل احل�ســـــاب
يخ�صــ�ص للر�ســم ال ــذي يح�صــل مقاب ـ ــل �إ�صدار تراخي�ص
ال�سري لل�سيارات .
يخ�صــ�ص للر�ســم ال ــذي يح�ص ــل مقابـ ــل �إ�صدار تراخي ــ�ص
ال�سري للدراجات النارية .
يخ�ص�ص للر�ســم الـذي يح�صل مقابـل �إ�صدار تراخي�ص
ال�سري لو�سائل النقل الأخرى بخالف ال�سيـ ــارات والدراجات
النارية .

 1 105 53 00ر�سوم فنادق ومراكز
ت�سلية و�أماكن �أثرية
وتاريخية
 1 105 53 01ر�سوم فنادق
1 105 53 02
1 105 53 03
1 105 53 04
1 105 53 05
1 105 54 00
1 105 54 01
1 105 54 02
1 105 55 00
1 105 55 01
1 105 55 02

يخ�صـ ــ�ص للر�س ــم ال ـ ــذي يح�صـ ــل م ـ ــن النــزالء بالفنـ ــادق
بواقـ ـ ــع ن�سبـ ــة م ــن قيمـ ــة فواتي ــر الإقامة .
ر�سوم مراكز الت�سلية يخ�صــ�ص للر�س ــم الـ ــذي يح�ص ــل بن�سبــة مــن قيمـ ــة تذاكـ ـ ــر
ودور ال�سينما واملهرجانات دخ ـ ـ ــول دور ال�سينمـ ــا ومراكز الت�سلية واملهرجانات .
يخ�صــ�ص للر�ســم الذي يح�صــل مقابــل ا�ستخــدام الألع ــاب
ر�سوم حدائق
باحلدائق العامة .
ر�سوم خدمات �سياحية يخ�ص ــ�ص للر�سـم الذي يح�صل مقاب ـ ــل �إ�صدار الرتاخي�ص
للمن�ش ـ ـ�آت الفندقيـ ــة وال�سياحية .
ر�سوم زيارة �أماكن �أثرية يخ�صــ�ص للر�ســم ال ــذي يح�صل مقابــل الت�صريــح بزي ـ ــارة
القـ ـ ــالع واحل�صـ ـ ــون واملتاحف وغريها من الأماكن الأثرية
وتاريخية
�أو التاريخية .
ر�سوم امتياز مرافق
ر�سوم امتياز مرافق يخ�صـ ــ�ص للر�ســم الـ ــذي يح�ص ــل مقاب ـ ــل منـ ــح احلكومــة
امتي ــاز للمرافق والت�سهيالت فـي املطارات .
مطارات
ر�سوم امتياز مرافق يخ�صـ ــ�ص للر�ســم الـ ــذي يح�صـ ــل مقاب ـ ــل منـ ــح احلكومــة
امتي ــازا للمرافق والت�سهيــالت فـي املوانئ .
موانئ بحرية
ر�سوم خمتلفة
يخ�ص ـ ــ�ص للر�سـ ـ ــم ال ــذي يح�ص ــل م ــن �شرك ـ ـ ــات الت�أم ــني
ر�سوم �إ�صدار وثائق
العاملة فـي ال�سلطنة علـى مـ ــا ت�صدره من وثائق ت�أمني .
ت�أمني
يخ�ص ــ�ص للر�س ــم ال ــذي يح�صــل نظي ــر ا�ستخـ ــدام �أجهـ ــزة
رخ�ص الرتددات
االت�صال الال�سلكية من قبل اجلمهور .
الال�سلكية
من اجلمهور
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رقــــم احل�ســــــاب

مادة بند ف�صل
105 55 03
105 55 04
105 55 05
105 55 06

ا�ســم احل�ســـــاب

باب
 1رخ�ص الرتددات
الال�سلكية
من الوحدات احلكومية
 1عوائد البلدية على
فواتري الكهرباء
 1رخ�ص ال�صيادين و�سفن
ال�صيد
 1ر�سوم �إعالنات والفتات

 1 105 55 07ر�سوم �إباحة بناء
 1 105 55 08ر�سوم �أخرى
56 00
56 01

60 00
61 00
61 01

00 00
11 00
11 01

دليـــل احل�ســـــاب
يخ�صــ�ص للر�س ــم الـ ــذي يح�صــل نظيــر ا�ستخــدام �أجهـ ــزة
االت�صــال الال�سلك ــي م ــن قبل الوحدات احلكومية .
يــدرج بـ ــه العوائ ــد التي حت�ص ــل حل�س ــاب البلديـ ــة بن�سبــة
مئوية من قيمــة ا�ستهالك الكهرباء .
يخ�ص ــ�ص للر�س ــم ال ــذي يح�ص ــل مقاب ـ ــل �إ�ص ــدار رخ ـ ــ�ص
ال�صيــد لل�صياديـ ــن و�سفـ ــن ال�صيد .
يخ�صـ ــ�ص للر�سـ ـ ــم ال ــذي يح�ص ــل حل�س ــاب البلدي ــة عل ــى
الالفتات والإعالنات .
يخ�ص ـ ــ�ص للر�ســم ال ــذي حت�صلـ ـ ــه البلدي ــة مقابـ ــل �إ�صـدار
�إباحات البناء .
يــدرج ب ــه �أي ر�س ــوم بلدية �أخـرى ل ــم يخ�ص�ص لهــا مـ ــادة
م�ستقلة �ضمن هذا البند (. )55

 1 105تراخي�ص االت�صاالت
 1 105ر�سوم تراخي�ص خدمات يدرج به الر�س ــوم الت ــي حت�ص ـ ــل مقاب ــل تقدمي اخلدمـ ــات
املختلفـ ــة لالت�صـ ــاالت بالتطبيق لأحك ــام قانـ ــون تنظي ــم
االت�صاالت
االت�ص ـ ــاالت ال�صـ ــادر باملر�سـ ــوم ال�سطانـ ــي رقـ ـ ــم 2002/30
واملر�سومني ال�سلطانيــني رقم ــي  2004/20و . 2005/17
 1 105ر�سوم عبور املركبات
 1 105ر�سوم عبور املركبات
للخارج من املنافذ
الربية
 1 105ر�سوم عبور املركبات يـ ــدرج ب ـ ــه ح�صيلـ ــة الـر�س ــوم الـمفرو�ضـ ــة علـى الـمركبات
التـي تـعرب املنافذ الربية �إىل خارج عمان طبقا للقرار
للخارج من املنافذ
الوزاري رقم  2003/32قبل وقف العمل به بالقرار رقم
الربية
 2011/1املعمول به من  19مار�س 2011م .
� 1 106ضرائب و�إيرادات
جمركية
� 1 106ضرائب و�إيرادات
جمركية
تـدرج به ال�ضريبة التي حت�صـ ــل علـ ــى الواردات وال�صادرات
� 1 106ضريبة جمركية
ال�سلعية .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب
 1 106 11 02ر�سوم اخلدمات التي
حت�صلها اجلمارك

ا�ســم احل�ســـــاب

 1 106 11 03غرامات جمركية
1 108 00 00
1 108 10 00
1 108 11 00
1 108 11 01
1 108 11 02
1 108 12 00
1 108 12 01

�إيرادات غري �ضريبية
�إيرادات الأمالك
احلكومية
�إيرادات الوحدات
احلكومية
�إيرادات بيع كهرباء
�إيرادات بيع كهرباء
للجمهور
�إيرادات بيع كهرباء
للوحدات احلكومية
�إيرادات كهرباء خمتلفة
ر�سوم تو�صيل كهرباء
للجمهور

 1 108 12 02ر�سوم تو�صيل كهرباء
للوحدات احلكومية

دليـــل احل�ســـــاب
تدرج به الر�سوم التي تتقا�ضاها الإدارة العامــة للجمــارك
مقابـ ــل م ــا ت�ؤدي ـ ــه من خدمات خا�صة بالتطبيق لقانون
اجلمارك املوحد .
يدرج بــه ح�صيلـة الغـرامـات التي حت�صــل نتيجـة خمالفــة
قانون اجلمارك املوحد .

يخ�ص ـ ــ�ص للمبالغ التي حت�ص ــل مقاب ــل ا�ستهـ ــالك التيـ ـ ــار
الكهربائ ـ ــي مـ ـ ـ ــن قبـ ـ ــل اجلمهور .
يخ�ص�ص للمبالغ التي حت�صل مقابل ا�ستهالك التيـار
الكهربائي من قبـل الوحدات احلكومية .
يخ�صـ�ص للر�سـم الذي يح�صــل نظيـ ــر تو�صي ــل الكهربــاء
مبا�شرة من خط التيار �إلـ ــى الـعقارات غي ـ ــر اململوك ــة
للحكومـ ــة وتركيـ ــب الع ــدادات بهذه الـعقارات .
يخ�ص�ص للر�سم الذي يح�صل نظي ــر تو�صيل الكهرباء
مبا�شرة من خط التيار �إىل الـعقارات اململوك ــة للحكوم ــة
وتركي ــب الع ــدادات به ــذه الـعقارات .
يخ�ص�ص للر�سم املفرو�ض مقابل تكاليف متديد الكوابل
والأعمــدة الكهربائيـ ــة وي�ساهم فيها املنتفع باخلدمة .

 1 108 12 03ر�سوم متديدات
كهربائية خارج
حمافظة م�سقط
 1 108 12 04ر�سوم تو�صيالت
يخ�ص ــ�ص للر�س ـ ــم الــذي يح�صـ ــل مقابـ ــل تو�صي ــل التي ـ ـ ــار
الكهربائ ـ ـ ــي م ـ ـ ــن �أعم ـ ـ ــدة الكهربـ ـ ــاء �إىل املباين .
كهربائية خارج
حمافظة م�سقط
� 1 108 12 05إيرادات كهرباء �أخرى يـدرج بــه �أي ر�ســوم �أو مبالغ �أخ ــرى حت�صــل مقابل توفيـ ــر
خدمـ ــات الكهرباء ولـ ــم يخ�ص ــ�ص له ــا م ــادة م�ستقلة
�ضمـ ــن هذا البند (. )12
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رقــــم احل�ســــــاب

مادة
06

00
01
02
03
04

دليـــل احل�ســـــاب

ا�ســم احل�ســـــاب

بند ف�صل باب
يخ�ص ــ�ص للمبالــغ الت ــي ي�ساهــم بهــا املواطن ــون املنتفع ــون
 1 108 12م�ساهمات تو�صيل
الكهرباء فـي املخططات بالأرا�ضي فـي املخططات احلديثة فـي حمافظة م�سقط �أو
خارجها ملواجهة تكاليف تو�صيـ ــل الكهربـ ــاء �إلـ ــى الأرا�ضـ ـ ــي
احلديثة
املخ�ص�صة لهـم .
� 1 108 13إيرادات بيع مياه
 1 108 13مبيعات مياه بالعدادات يخ�ص�ص للمبالـغ التــي حت�صــل مقابــل بيع املياه للجمهور
عن طريق العدادات .
للجمهور
 1 108 13مبيعات مياه بغري
يخ�ص ــ�ص للمبال ــغ التــي حت�صــل مقابــل بيع املياه للجمهور
عدادات للجمهور
عن طريق الناقالت فـي الأماكن التي تخلو من العدادات .
 1 108 13مبيعات مياه بالعدادات يخ�صــ�ص للمبال ــغ الت ــي حت�ص ــل مقابــل بيع املياه للوحدات
للوحدات احلكومية احلكومية عن طريق العدادات .
يخ�ص ــ�ص للمبال ــغ التــي حت�صـ ــل مقابـل بيع املياه للوحدات
 1 108 13مبيعات مياه بغري
احلكومي ــة ع ــن طري ــق الناقــالت فـي الأماكـ ــن التـ ــي تخل ــو
عدادات للوحدات
من العدادات .
احلكومية

� 1 108 14 00إيرادات مياه خمتلفة
 1 108 14 01ر�سوم تو�صيل مياه
للجمهور
 1 108 14 02ر�سوم تو�صيل مياه
للوحدات احلكومية
� 1 108 14 03إيرادات مياه �أخرى
15 00
15 01
15 02
15 03
15 04

يخ�ص�ص للر�سم الذي يح�ص ــل نظيـ ــر تو�صيــل �أنابيــب امليــاه
�إىل الـعقارات غيــر اململوكة للحكومة وتركيب العدادات
بهذه الـعقارات .
يخ�ص�ص للر�سم الذي يح�صل نظيـ ــر تو�صيل �أنابيــب املياه
�إىل العقــارات اململوكــة للحكومة وتركيــب العــدادات بهــذه
الـعقارات .
يدرج بــه �أي ر�ســوم �أو مبالغ حت�صل مقابــل توفري املياه ومل
يخ�ص�ص لها مادة م�ستقلة �ضم ــن البنديـ ــن  13و  14مـ ــن
ه ـ ــذا الف�صـ ـ ــل (. )108

� 1 108إيرادات الربيد
 1 108مبيعات طوابع بريدية يخ�ص ـ ــ�ص للمبالــغ املح�صل ــة م ــن بي ــع الطوابــع الربيدي ــة
فيما عدا طوابع الهواة .
� 1 108إيجار �صناديق الربيد يخ�ص ــ�ص للمبالغ املح�صلة ك�إيجـ ــار ل�صناديق الربيد .
 1 108مبيعات طوابع الهواة يخ�صــ�ص للمبالغ املح�صلـ ــة مــن بيـ ــع الطوابــع الربيديــة
للهواة .
� 1 108إيرادات الربيد العاجل يخ�ص�ص للمبالـغ املح�صل ــة مقابــل خدمــات الربيد العاجل
الدويل .
الدويل
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رقــــم احل�ســــــاب

مادة
05
06
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
00
01

دليـــل احل�ســـــاب

ا�ســم احل�ســـــاب

بند ف�صل باب
� 1 108 15إيرادات خدمات بريدية ي ــدرج ب ــه �أي ر�س ــوم �أو مبالــغ �أخــرى حت�صــل مقابـ ــل �أداء
خدمات بريدية ومل يخ�ص�ص لها مادة م�ستقلة �ضمن هذا
�أخرى
البند (. )15
� 1 108 15إتاوات من�ش�آت الربيد يخ�ص ــ�ص للمبال ــغ الت ــي حت�ص ــل عليه ــا الوحدات ك�إت ــاوة
بن�سبة معينــة م ــن �إجمـ ــايل الدخ ــل ال�سن ــوي الــذي حتققه
العاجل الدويل
من�ش�آت الربيد العاجل الدويل .
� 1 108 16إيرادات مطارات
ي ــدرج بـه الر�س ــم الــذي يح�صــل مقاب ـ ــل الهبـ ــوط الع ــادي
 1 108 16ر�سوم هبوط
للطائرات املدنية .
يـ ــدرج بـ ــه الر�س ــم الـ ــذي يح�صـل مقابــل �إي ــواء الطائــرات
 1 108 16ر�سوم �إيواء
�سواء باملطار �أو بحظائر الطائرات .
� 1 108 16إيجارات مكاتب وحمال يـدرج بـه املبالـغ التــي حتـ�صل مقابل ت�أجيـر املكاتب واملحال
الكائنة باملطارات �إىل الغري  ,وم ــن ت�أجري الأرا�ضي املخ�ص�صة
جتارية
باملطارات للحكومة (وزارة النقل واالت�صـاالت) �إىل الغري .
� 1 108 16إتاوات مكاتب وحمال ي ــدرج بـ ــه املبالغ التي حت�صل ك�إتاوة من املكاتـ ــب واملحـ ــال
التجاريـ ــة وفقـ ــا للنظ ـ ــم والقواع ــد املعمول بها والعقود
جتارية
املربمة فـي هذا ال�ش�أن .
� 1 108 16إتاوات مبيعات وقود يخ�ص�ص للمبالغ التي حت�صل ك�إتاوة على بيع وقود الطائرات
وفقا للنظم والقواعد املعمول بها .
للطائرات
 1 108 16مبيعات وقود �سيارات يخ�صـ�ص للمبالغ التي حت�صل عليهـا الوحدات احلكـ ــومي ــة
املختلف ــة مقــاب ــل بي ــع الوق ـ ـ ــود لل�سيــارات وو�سائـ ــل النق ــل
وو�سائل نقل
املرخ�ص لها بال�سري فـي �ساحة املطار .
يخ�ص�ص للر�سم الـذي يحــ�صل كر�سوم مغادرة باملطارات .
 1 108 16ر�سوم مغادرة
يدرج به �أي ر�سوم �أو مبالغ حت�صلـها املطارات املدنيــة مقابل
� 1 108 16إيرادات �أخرى
مــا تقدمه من خدمات ولــم يخ�ص�ص لهـا مادة م�ستقلة
للمطارات
�ضمن هذا البند (. )16
 1 108 16ر�سوم مالحة جوية يخ�ص�ص للر�سم الذي يح�صل مقابـل عبور الأجواء العمانية .
 1 108 16ر�سوم خدمات الأر�صاد يخ�ص�ص للر�سم الـ ــذي يح�صل مقابل �أداء خدمات الأر�صاد
اجلوية .
اجلوية
� 1 108 17إيرادات موانئ
يخ�ص ـ ــ�ص للر�س ـ ــم الـ ــذي يح�صـ ــل مقاب ـ ــل ر�سـ ـ ــو ال�سف ـ ــن ،
 1 108 17ر�سوم ميناء
وغري ذلك م ــن �إيرادات املوانئ .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب
 1 108 17 02ر�سوم �شحن وتفريغ

ا�ســم احل�ســـــاب

 1 108 17 03ر�سوم �أر�ضية
 1 108 17 04ر�سوم ميناء �أخرى
18 00
18 01
20 00
21 00
21 01
21 02
30 00
31 00
31 01
31 02
31 03
40 00
41 00

دليـــل احل�ســـــاب
يخ�صـ�ص للر�سـم الــذي يح�صـل مقابــل �شحن �أو تفريغ
ال�سفن باملوانئ .
يخ�ص ــ�ص للر�سـ ــم الـ ــذي يح�صـ ــل مقاب ـ ــل بقاء الب�ضائع
امل�ستوردة �أو امل�صدرة مودعة داخل امليناء مبا يجاوز املدد
املقررة .
يدرج بــه �أي ر�سوم حت�صلها املوانئ مقابل ما تقدمه من
خدمات ومل يخ�ص�ص لها مادة م�ستقلة �ضمن هذا البند
(. )17

� 1 108إيرادات خدمات مرفق
االت�صاالت
 1 108الإتاوة مقابل خدمات يخ�صـ ــ�ص للإت ــاوة التــي حت�صــل عليهــا احلكوم ــة نظي ــر
خدمات االت�صاالت العامة وفقا لقانون تنظيم االت�صاالت
االت�صاالت العامة
واملر�سومني ال�سلطانيني رقمي  2004/20و . 2005/17
 1 108فائ�ض هيئات عامة
 1 108فائ�ض هيئات عامة
 1 108فائ�ض هيئات عامة ي�شم ــل م ــا حتققـ ــه الهيئـ ــات العام ـ ــة (املالي ــة) من فائ�ض
ي�ؤول �إىل احلكومة .
مالية
 1 108فائ�ض هيئات عامة غري ي�شمل ما حتققه الهيئات العامة (غري املالية) من فائ�ض
ي�ؤول �إىل احلكومة .
مالية
� 1 108إيرادات �أمالك �أخرى
� 1 108إيرادات ت�أجري عقارات
حكومية
� 1 108إيجار �أرا�ض حكومية يخ�صــ�ص للمبال ــغ التي حت�صلهـ ــا الوح ـ ــدات احلكوميــة
مقاب ــل ت�أجري الأرا�ضــي اململوك ــة للدولة �إىل الغري .
يخ�صــ�ص للمبال ــغ الت ــي حت�ص ــل مقابـ ــل ت�أجي ــر امل�ساك ــن
� 1 108إيجار م�ساكن
اململوكة للدولة �إىل الغري .
� 1 108إيجارات عقارات �أخرى يـ ــدرج ب ــه �أي مبالـ ــغ حت�صـ ـ ــل مقاب ــل ت�أجي ـ ــر الـعق ـ ــارات
احلكومية الأخرى للغيـر ول ـ ــم يخ�ص�ص له ــا مادة م�ستقلة
�ضمن هذا البند (. )31
� 1 108إيرادات ا�ستثمارات
�أخرى
� 1 108أرباح اال�ستثمار فـي
�أ�سهم وح�ص�ص ر�أ�س
املال
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب
� 1 108 41 01أرباح �أ�سهم حملية

ا�ســم احل�ســـــاب

1 108 41 02

1 108 41 03
1 108 41 04
1 108 42 00
1 108 42 01
1 108 42 02
1 108 42 03
1 108 42 04
1 108 42 05
00
00
00
01

00
10
11
11

109
109
109
109

1
1
1
1

1 109 11 02
1 109 11 03

دليـــل احل�ســـــاب

يخ�ص�ص للمبالغ التي حت�صل نظيـر م�ساهم ــة احلكومة
فـي ر�ؤو�س �أموال ال�شركات العمانية .
�أرباح م�ؤ�س�سات حملية يخ�ص�ص للمبالغ التـي حت�صل عليها احلكومة من �أرباح
املن�ش�آت وامل�شروعات اململوكة لها وال تتمتع ب�شخ�صية
معنوية م�ستقلة �سـ ــواء مت ـ ــت �إدارتهـ ــا من قب ــل احلكوم ــة
مبا�ش ــرة �أو عـ ــن طري ـ ــق الغيــر كالفنادق احلكومية .
�أرباح �أ�سهم خارجية يخ�ص�ص للمبالغ التي حت�صـل نظري م�ساهمـة احلكوم ــة
فـ ــي ر�ؤو�س �أمـ ــوال ال�شرك ـ ــات فـي اخلارج .
�أرباح م�ؤ�س�سات خارجية يخ�ص�ص للمبالغ التي حت�صل عليها احلكومة من �أرباح
املن�ش�آت وامل�شروعات اململوكة لها فـي اخلارج وال تتمتع
ب�شخ�صية معنوية م�ستقلة .
فوائد على ودائع
امل�صارف والقرو�ض
املدينة
يخ�صـ ــ�ص للمبال ــغ التــي حت�ص ــل كفائ ــدة عل ــى الودائـ ــع
فوائد ودائع
احلكومية لدى امل�صارف .
فوائد ح�سابات جارية يخ�ص�ص للمبالغ التي حت�صل كفائدة على احل�سابات
اجلارية للحكومة لدى امل�صارف .
فوائد قرو�ض خارجية يخ�ص�ص للمبالغ التي حت�صل كفائدة على القرو�ض التـي
تقدمهــا احلكومــة �إلــى جهــات فـي اخلارج .
فوائد قرو�ض حملية يخ�ص�ص للمبالغ التي حت�صل كفائدة على الق ــرو�ض الت ــي
تقدمهــا احلكوم ــة �إىل جهـات فـي الداخل .
فرق فوائد و�أرباح
يخ�ص�ص للأرباح املحققة من تبديل القرو�ض اخلارجية
عمليات تبديل القرو�ض �سواء حتقق الربح عند �سداد فوائد القرو�ض �أو �أق�ساطها .
اخلارجية
�إيرادات ر�سوم �إدارية
ر�سوم �إدارية
ر�سوم هجرة وجوازات
ر�سوم �إ�صدار ت�أ�شريات يخ�صـ ــ�ص للر�سـ ــم الـ ــذي يح�ص ــل مقابــل �إ�ص ــدار وجتديــد
ت�أ�شيـ ــرات دخ ـ ــول الأجانــب ور�س ــوم �إ�صدار ت�صاريح املرور .
دخول
ر�سوم �إ�صدار وجتديد يخ�صــ�ص للر�ســم الــذي يح�صل مقاب ـ ــل �إ�صدار وجتديد
جوازات ال�سفر .
جوازات �سفر
ر�سوم �إ�صدار �شهادات يخ�صـ ــ�ص للر�ســم ال ــذي يح�ص ــل مقاب ـ ــل �إ�صــدار �شه ــادات
اجلن�سية .
اجلن�سية
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب
 1 109 11 04ر�سوم �إ�صدار بطاقات
الإقامة
 1 109 11 05ر�سوم �إ�صدار بطاقات
�شخ�صية
 1 109 12 00ر�سوم �إدارية خمتلفة
 1 109 12 01ر�سوم رخ�ص القيادة

ا�ســم احل�ســـــاب

1 109 12 02
1 109 12 03
1 109 12 04
1 109 12 06

1 109 12 07
1 109 12 08
1 109 12 09
1 110 00 00
1 110 10 00
1 110 11 00
1 110 11 01

دليـــل احل�ســـــاب
يخ�صــ�ص للر�ســم الـ ــذي يح�صــل مقاب ـ ــل �إ�صدار بطاق ــات
الإقامة .
يخ�صــ�ص للر�ســم الــذي يح�صــل مقاب ــل �إ�صدار البطاق ــات
ال�شخ�صية للمواطنني .

يخ�ص�ص للر�سم الذي يح�صـل مقاب ـ ــل �إ�صدار وجتديد
رخ�ص قيادة ال�سيارات وغريها من و�سائل النقل .
يخ�صـ ــ�ص للر�سـ ــوم التي حت�ص ــل مقابـ ــل الت�صدي ــق على
ر�سوم ت�صديق على
ال�شهادات ال�صادرة فـي عمان �أو فـي اخلارج .
معامالت
ر�سوم �إ�صدار �صكوك يخ�صـ ــ�ص للر�سـوم الت ــي حت�ص ــل عل ــى �إ�ص ـ ــدار ال�شهـ ـ ــادات
املتعلق ــة بالأحـ ـ ــوال ال�شخ�صـ ـيـ ــة وباملعامالت املدنية .
�شرعية
يخ�ص ــ�ص للر�سـ ــوم التـ ــي حت�صلهـا املحاك ـ ــم نظيــر رفـ ــع
ر�سوم ق�ضائية
الدعـ ــاوى والطع ـ ــون والف�ص ــل فيها .
ر�سوم �إ�صدار وجتديد يخ�صـ�ص للر�سوم البلدية التي حت�صل مقابل �إ�صـدار �أو
رخ�ص وبطاقات �صحية جتديد رخ ــ�ص حمال بيــع امل ــواد الغذائية واملطاعم وغريها
من املحال و�إ�صدار �أو جتـديد الـبطاقات ال�صحـية والرخ�ص
للعمال .
�إيرادات بيع عقود
يخ�ص ــ�ص للمبال ــغ التــي حت�صــل م ـ ــن بي ــع العق ـ ـ ــود و�أي
م�ستندات حكومية �أخرى .
ومناذج م�ستندات
حكومية
يخ�ص ــ�ص لأي مبال ــغ حت�ص ــل كر�س ــوم �إداريــة �أخ ــرى ول ــم
ر�سوم �إدارية �أخرى
يخ�ص�ص لها مـ ــادة م�ستقلــة �ضمن هذا البند (. )12
ر�سوم �شهادات ميالد يخ�ص�ص للر�سوم الـتي حت�صل مقابل ا�ستخراج �شهادات
و�شهادات تقدير ال�سن امليالد الأ�صلية �أو تقدير ال�سن �أو بدل الفاقد �أو التالف .
تعوي�ضات وغرامات
وجزاءات
تعوي�ضات وغرامات
وجزاءات
تعوي�ضات وغرامات
وجزاءات
يخ�ص�ص للمبالغ التي حت�صل عليهـا احلكومـة كتعويــ�ض
تعوي�ض ـ ــات
عــن ال�ضــرر الـ ــذي �أ�صابها نتيج ــة خلط�أ الغري .
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ا�ســم احل�ســـــاب

مادة بند ف�صل باب
 1 110 11 02غرامات وجزاءات
1 112 00 00
1 112 10 00
1 112 11 00
1 112 11 01
00
00
01
02
03
00
01
02
03
04
00
01

�إيرادات �أخرى غري
�ضريبية
تعدي ـ ـ ـ ـ ــن
�إيرادات تعدين
�إيرادات تعدين

دليـــل احل�ســـــاب
يخ�ص�ص للمبالغ التي حت�صل عليها احلكوم ــة كغرامات �أو
جـزاءات نتيجـة خمالف ــة القوانني والنظــم �أو الل ــوائــح �أو
العق ــود الت ــي تكـ ــون احلكومة طرفا فيها .

يخ�ص�ص للمبالغ التي حت�صل من ال�شركات التي تعمل فـي
التعدين وا�ستغالل املحاجر .

� 1 112 20إيرادات �أخرى
 1 112 21مبيعات مواد غذائية
ليـ ــرادات املحققـ ــة مـ ــن بي ــع منتجـ ــات امل ـ ــزارع
 1 112 21مبيعات خ�ضروات وفواكه يخ�صــ�ص ل إ
احلكومية من اخل�ضروات والفواكه �أو من بيع ما ت�ستورده
احلكومة منهما .
 1 112 21مبيعات حلوم ودواجن يخ�ص�ص للإيرادات املحققة من بيـ ــع منتجات املــزارع من
حل ــوم ودواجن �أو مـ ــن بيـ ــع م ــا ت�ستورده احلكومة منهما .
لي ــرادات املحقق ــة م ــن بي ــع منتج ــات املـ ــزارع
 1 112 21مبيعات منتجات �ألبان يخ�ص ــ�ص ل إ
احلكومـ ــية مـ ــن الألب ــان ومنتجاتها �أو من بيع ما ت�ستورده
احلكومة منهما .
� 1 112 22إيرادات زراعية خمتلفة
لي ــرادات املح�صلـ ــة مــن بي ــع منتج ــات امل ــزارع
 1 112 22مبيعات غذاء حيواين يخ�ص ــ�ص ل إ
احلكومية من غذاء حيواين �أو من بيع ما ت�ستورده احلكومة
منه .
يخ�ص�ص للمبالغ التي حت�صلها احلكومة من بيع الأ�سمدة
 1 112 22مبيعات �أ�سمدة
التي ت�ستوردها �إىل املزارعني .
� 1 112 22إيرادات زراعية �أخرى يخ�صـ ــ�ص للإيرادات الناجت ـ ــة من بي ـ ــع �سلع زراعية �أو من
�أي ن�شاط زراعي ومل يخ�صــ�ص لهــا مــادة م�ستقلة �ضمن
هذا البند (. )22
يخ�صـ�ص للأربـ ــاح املحققــة مـن بيع الب�ســور التــي تتولـ ــى
� 1 112 22أرباح بيع الب�سور
وزارة التج ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ــة �شراءه ـ ــا وت�سويقها .
� 1 112 23إيرادات الأ�سماك
يخ�ص�ص للإيرادات املح�صلة من بيع الأ�سماك التــي يتــم
 1 112 23مبيعات �أ�سماك
�صيدهـ ــا عن طريق �سفـ ــن وزارة الزراعة والثــروة ال�سمكي ــة
�أو مــن بيع ن�صيب الوزارة من امل�شاركة فـي �أعمال ال�صيد .
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دليـــل احل�ســـــاب

ا�ســم احل�ســـــاب

مادة بند ف�صل باب
 1 112 23 02مبيعات ثلج
1 112 23 03
1 112 23 04
1 112 24 00
1 112 24 01
1 112 24 02
1 112 24 03
1 112 24 04
1 112 24 05
1 112 24 06
1 112 24 07
1 112 24 08
1 112 24 09
1 112 24 10
1 112 24 11

يخ�ص�ص للإيرادات الناجت ــة مــن بي ـ ــع الثلج ال ــذي تنتج ــه
وزارة الزراعـ ــة والرثوة ال�سمكية �إىل ال�صيادين �أو غريهم .
�إيرادات �سمكية �أخرى يخ�ص�ص لأي �إيرادات �أخرى حت�صل من ن�شاط �صيد وبيع
الأ�سماك ومل يخ�ص�ص لها مادة م�ستقلة �ضمن هذا البند
(. )23
�إتاوات �صيد �أ�سماك يخ�ص�ص للإتاوات التي حت�صل عليها احلكومة مقابل منح
امتياز ل�صيد الأ�سماك فـي املياه العمانية .
�إيرادات طبية
يخ�ص ــ�ص للر�ســم ال ـ ــذي يح�صـل مقاب ـ ــل �إج ــراء الفح ــ�ص
ر�سوم فح�ص طبي
الطبي فـي امل�ست�شفيات احلكومية .
يخ�ص�ص للمبالغ التي حت�صلها امل�ست�شفيات وال�صيدلي ــات
مبيعات �أدوية
احلكوميـ ــة م ــن بيـ ــع الأدويـ ــة والعقاقري .
يخ�ص�ص للمبالغ التي حت�صل مقابل �أداء الفحو�ص املعملية
ر�سوم خمترب
فـي امل�ست�شفيات احلكومية .
ر�سوم عمليات جراحية يخ�ص�ص للمـ ــبال ــغ الت ــي حت ــ�ص ــل مقابـ ــل إ�ج ــراء العمليـات
اجلراحية فـ ــي امل�ست�شفيـ ــات احلكومية .
يخ�ص ــ�ص للمبالـ ــغ التـ ــي حت�ص ــل مقاب ـ ــل الإقام ــة فـي
ر�سوم غرف
امل�ست�شفيات احلكومية .
ر�سوم عيادة خارجية يخ�ص�ص للإيرادات التي حت�صل مـ ــن العي ــادات اخلارجية
بامل�ست�شفيات احلكومية .
ليـ ــرادات الت ــي حت�ص ــل م ــن �أق�س ــام الأ�شع ــة
يخ�ص ــ�ص ل إ
ر�سوم �أ�شعة
بامل�ست�شفيات احلكومية .
يخ�ص�ص للإيرادات التي حت�ص ــل م ـ ــن عيــادات الأ�سنـان
ر�سوم عالج �أ�سنان
بامل�ست�شفيات احلكومية .
يخ�ص�ص لأي مبالغ حت�صل ك�إيرادات طبية من امل�ست�شفي ــات
ر�سوم طبية �أخرى
احلكومي ــة ومل يخ�صــ�ص لها مادة م�ستقلة �ضمن هذا البند
(. )24
يخ�ص�ص للر�سوم التي حت�صل مقابل توقيع الك�شف الطبي
ر�سوم فح�ص طبي
للعمال غري العمانيني على العمال غري العمانيني الوافدين �إىل عمان لغر�ض
العمل .
ر�سوم الت�صديق على يخ�صــ�ص للر�ســوم التــي حت�ص ــل مقابـ ـ ــل الت�صدي ــق علـ ــى
التقارير الطبية ال�صادرة من امل�ؤ�س�سات اخلا�صة داخل �أو
التقارير الطبية
خارج ال�سلطنة طبقا للقرار الوزاري رقم . 2009/55
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مادة بند ف�صل باب
 1 112 24 12ر�سوم اختبارات الأطباء يخ�صــ�ص للر�س ــوم التي حت�ص ــل مقابــل �أداء االختبارات
من قبل الأطباء والهيئة الفنية ب ــوزارة ال�صحـ ــة طبق ــا
والهيئة الفنية
للق ــرارين الوزاريـ ــني  96/54و . 98/92
 1 112 25 00مبيعات �سلع ب�أ�سعار
خمف�ضة
يخ�صــ�ص للإي ــرادات الت ــي حت�صـ ــل من بيــع اللحــوم �إلــى
 1 112 25 02حل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
املواطنــني خــالل �شهــر رم�ضـان ب�أ�سعار خمف�ضة .
يخ�ص�ص للإي ــرادات التــي حت�ص ــل مــن بي ــع �أي �سلــع �أخرى
� 1 112 25 03أخـ ـ ـ ــرى
( بخ ـ ــالف اللح ـ ــوم ) ب�أ�سعـ ــار خمف�ضة .
� 1 112 26 00إيرادات متنوعة
يخ�ص�ص للإيرادات التي حت�صلها الوحدات احلكومية من
� 1 112 26 01إيرادات بيع كتب
بيع الكتب .
� 1 112 26 02إيرادات بيع �سيارات يخ�ص�ص للإيرادات التي حت�صل عليها الوحــدات احلكومية
وو�سائل نقل م�ستعملة من بيــع �أي من ال�سيارات وو�سـائل النقل التي ت�ستخدمها .

ا�ســم احل�ســـــاب

� 1 112 26 03إيرادات بيع �أثاث
ومعدات م�ستعملة
04
05
06
07
08
09

دليـــل احل�ســـــاب

يخ�صـ�ص للإيرادات التي حت�صل عليها الوحدات احلكومي ــة
من بي ـ ــع �أي نوع من الأثاث الذي ت�ستخدمه .

يخ�صـ ــ�ص للإيـ ــرادات املح�صل ــة مـ ــن بيــع ن�ســخ اجلري ـ ــدة
� 1 112 26إيرادات اجلريدة
الر�سمي ــة و�أي �إيرادات �أخرى تتعلق بها .
الر�سمية
� 1 112 26إيرادات بيع �سلع �أخرى يخ�صــ�ص للإيرادات الناجتــة من بيــع �أي �سلع �أو مواد �أخرى
ومل يخ�ص�ص لها مادة م�ستقلة �ضمن هذا البند (. )26
� 1 112 26إيرادات الزكاة وبيت يخ�صــ�ص لإي ــرادات ب ــيت امل ــال وللزكــاة التـي حت�صلها وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية .
املال
يخ�ص�ص للر�سوم التــي حت�صل مقابل فحــ�ص العينات فـي
� 1 112 26إيرادات خمتربات
املختربات احلكومية .
يخ�ص�ص للمبالغ التي حت�صل مقابل الإعالن فـي التلفزيون
� 1 112 26إيرادات �إعالنات
وغريه من و�سائل الإعالم .
� 1 112 26أرباح تغيري �سعر �صرف يخ�صــ�ص للأرب ــاح املحقق ــة مــن التغي ــر فـي �سع ــر �صرف
الريـ ــال العمان ــي مقاب ـ ــل العم ـ ــالت الأجنبي ــة الت ــي يت ــم
العملة
التعامل به ــا مـ ــن قب ـ ــل احلكومة .
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رقــــم احل�ســــــاب

مادة
10

11
12
14
15
16

دليـــل احل�ســـــاب

ا�ســم احل�ســـــاب

بند ف�صل باب
 1 112 26فائ�ض مكاف�آت ممثلي يخ�ص�ص للمبالغ املح�صلة من املوظفني املمثلني حل�ص ــة
احلكومة فـي جمال�س احلكوم ــة فـي ع�ضوي ــة جمالـ ـ ــ�س �إدارة الهيئ ــات العامـ ــة
وال�شركات ال�سرتداد ما �صرف مــن مكافـ ـ�آت الع�ضويـ ــة مبا
الإدارة
يجـ ــاوز احلـ ــدود الق�صوى املقررة .
يخ�ص�ص للر�سم البلدي الذي يح�صل مقابل �شفط مياه
 1 112 26ر�سوم �سحب مياه
ال�ص ــرف ال�صح ــي من املبانـ ـ ــي ال�سكنيـ ــة �أو التجاري ـ ــة �أو
ال�صرف ال�صحي
ال�صناعية .
تـدرج بـه �أي إ�يـرادات أ�خـرى مل تخ�صـ�ص لهـا مادة م�ستقلة
� 1 112 26إيرادات �أخرى
�ضمن هذا البند (. )26
يخ�ص�ص للر�سم البلدي الــذي يح�ص ــل مقابل ذبــح و�سلــخ
� 1 112 26إيرادات امل�سالخ
املوا�شــي مب�سالـ ــخ البلدي ــة �أو �أي �إيرادات �أخرى تتعلق بها .
� 1 112 26إيرادات مرادم البلدية يخ�ص�ص للر�سم البلدي الــذي يح�صل من ال�شركات امل�ستفيدة
من مرادم البلدية �أو �أي �إيرادات �أخرى تتعلق بها .
� 1 112 26إيرادات املواقف العامة يخ�صــ�ص للر�س ــم البلدي الـ ــذي يح�ص ــل مقاب ــل ا�ستخــدام
املواقف العامة للمركبات .
للمركبات

� 1 112 26 17إيرادات ال�صرف
ال�صحي
1 190 00 00
1 190 10 00
1 190 11 00
1 190 11 01

احتياطي الإيرادات
اجلارية
احتياطي الإيرادات
اجلارية
احتياطي الإيرادات
اجلارية
احتياطي الإيرادات
اجلارية

يخ�صــ�ص للر�ســم ال ــذي يح�صــل من املنتفع ــني بخدمـ ــات
ال�صرف ال�صحي وي�شمل ب�صفة �أ�سا�سية ر�سوم التو�صيل
ور�سوم الت�شغي ـ ــل وال�صيان ـ ـ ــة والر�س ـ ــم ال�شهـ ــري لالنتفـ ــاع
مبرافق ال�صرف ال�صحي .

يخ�ص�ص لتقــديرات الإيرادات مبيزانية "احتياطي خم�ص�ص "
رقم ( . ) 190 00
ويتم توزيع تقديرات الإيرادات بامليزانية امل�شار �إليها على
ميزانيات بع�ض الوحدات احلكومية وفقا ملا تقرره وزارة
املالية فـي هذا ال�ش�أن .
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الإيرادات الر�أ�س مالية
رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب

1 213 00 00
1 213 10 00
1 213 11 00
1 213 11 01
1 213 11 02

دليـــــل احل�ســـــــاب

ا�ســـم احل�ســـــــــاب

مبيعات �أ�صول ثابتة
مبيعات مبان
�إيرادات بيع م�ساكن
اجتماعية ومبان حكومية
�أق�ساط حم�صلة من بيع يخ�ص�ص للمبالغ التي حت�صل �شهريا من بيع امل�ساكن
االجتماعية .
م�ساكن اجتماعية
�إيرادات بيع مبان حكومية يخ�ص�ص للمبالغ التي حت�صل من بي ــع املباين احلكومية .

 1 213 11 03املح�صل من قرو�ض
الإ�سكان املي�سرة لذوي
الدخل املحدود
00
00
00
01

00
10
11
11

215
215
215
215

1
1
1
1

1 216 00 00
1 216 10 00
1 216 11 00
1 216 11 01
1 216 11 02

يخ�صـ�ص لأق�ساط القــرو�ض املح�صل ــة من ذوي الدخل
املحدود احلا�صلني على قرو�ض الإ�سكان املي�سرة (ب ــدون
فوائ ــد) بالتطبيق للمر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/24
واللوائح ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن .

مبيعات �أرا�ض
مبيعات �أرا�ض
�إيرادات بيع �أرا�ض حكومية
يخ�ص�ص للمبالغ املح�صلة مـ ــن بيع الأرا�ضي احلكومية .
�إيرادات بيع �أرا�ض
حكومية
حتويالت ر�أ�س مالية من
م�صادر غري حكومية
حتويالت حملية
وخارجية
حتويالت ر�أ�س مالية
حملية وخارجية من
م�صادر غري حكومية
حتويالت ر�أ�س مالية
حملية
حتويالت ر�أ�س مالية
خارجية

يخ�ص ــ�ص للمبال ـ ــغ الت ـ ــي حت�صـ ــل عليهـ ــا احلكومة
كتربعات من الأفراد �أو املن�ش�آت �أو ال�شركات اخلا�صة
�أو اجلمعيات التي ال تهدف �إىل حتقيق الربح �سواء
فـي الداخل �أو اخلارج وذلك بهدف متويل امل�شروعات
احلكومية كبناء م�ست�شفـى �أو مدر�سة .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب

1 317 00 00
1 317 10 00
1 317 11 00
1 317 11 01
1 317 11 02

ا�ســـم احل�ســـــــــاب

دليـــــل احل�ســـــــاب

معون ـ ـ ــات
معونات خارجية
جاري ــة
معونات جارية من
منظمات وجهات �أخرى
معونات جارية من
منظمات جمل�س التعاون
معونات جارية
من منظمات عربية

يخ�ص�ص للمعونات اجلارية التي تقدم من منظمـ ــات
جملـ ــ�س التع ــاون لـ ــدول اخللي ـ ــج العربية .
يخ�صـ ــ�ص للمعونـ ــات اجلاري ـ ــة التـ ــي تقـ ــدم من املنظمات
العربية .

يخ�ص�ص للمعونات اجلارية التي تقدم من املنظمات
 1 317 11 03معونات جارية
من منظمات دولية
الدولية وما يتبعها من وكاالت متخ�ص�صة .
يخ�ص�ص للمعونات اجلارية التــي تقــدم مــن �أي جهة
 1 317 11 04معونات جارية
من جهات �أخرى خارجية خارجية �أخرى بخالف املنظمات امل�شار �إليها .
 1 317 20 00ر�أ�س مالي ــة
 1 317 21 00معونات ر�أ�س مالي ــة من
منظمات وجهات �أخرى
 1 317 21 01معونات ر�أ�س مالي ــة من يخ�صــ�ص للمعون ــات الــر�أ�س ماليــة التــي تقــدم م ــن
منظمات جمل�س التعاون منظمـات مـجل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
 1 317 21 02معونات ر�أ�س مالية
من منظمات عربية

يخ�ص ــ�ص للمعون ــات الــر�أ�س ماليــة التــي تقــدم مــن
املنظمات العربية .

يخ�صــ�ص للمعونـ ــات الر�أ�س مالية التــي تقـ ــدم مـ ــن
 1 317 21 03معونات ر�أ�س مالية
املنظمات الدولية ومــا يتبعها م ــن وكاالت متخ�ص�صة .
من منظمات دولية
يخ�ص�ص للمعونات الر�أ�س مالية التي تقدم مـ ــن �أي
 1 317 21 04معونات ر�أ�س مالية
من جهات �أخرى خارجية جهة خارجية أ�خـرى بخ ـ ــالف املنظمات امل�شار �إليها .
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اال�ستــردادات الــر�أ�س ماليــة
رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب
 1 430 00 00ا�سرتداد �أق�سـ ــاط
قرو�ض
 1 430 10 00ا�سرتداد �أق�سـ ــاط
قرو�ض
 1 430 11 00ا�سرتداد قرو�ض من
هيئات وم�ؤ�س�سات
عامة وغريها
 1 430 11 01ا�سرتداد قرو�ض من
هيئات وم�ؤ�س�سات
عامة مالية
 1 430 11 02ا�سرتداد قرو�ض من
هيئات وم�ؤ�س�سات
عامـة غري مالية
 1 430 11 03ا�سرتداد قرو�ض
من جهات �أخرى
 1 431 00 00بيع ا�ستثمارات
� 1 431 10 00إيرادات بيع
ا�ستثمارات
 1 431 11 00بيع ا�ستثمارات فـي
هيئات وم�ؤ�س�سات
عامة وخا�صة
 1 431 11 01بيع ا�ستثمارات فـي
هيئات وم�ؤ�س�سات
عامة مالية
 1 431 11 02بيع ا�ستثمارات فـي
هيئات وم�ؤ�س�سات
عامة غري مالية
 1 431 11 03بيع ا�ستثمارات فـي
م�ؤ�س�سات خا�صة
 1 431 11 04بيع ا�ستثمارات
خمططة

دليـــــل احل�ســـــــاب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

يخ�صــ�ص للق ــرو�ض التــي ت�سدده ــا امل�ؤ�س�س ــات العامــة
(املالية) .
يخ�ص�ص للقرو�ض الت ــي ت�سددهـ ــا الهيئـ ـ ــات وامل�ؤ�س�سات
العامة (غري املالية) .
يخ�ص�ص للقرو�ض التي ت�سددها �أي جهات �أخ ــرى ول ــم
يخ�ص�ص لها مـادة م�ستقل ــة �ضمن هذا البند (. )11

يخ�ص�ص للمبالغ املح�صلة من بيـع ا�ستثمارات احلكومـ ــة
فـي ر�ؤو�س �أم ــوال امل�ؤ�س�س ـ ــات العامـ ـ ــة (املالية ) .
يخ�ص�ص للمبالغ املح�صلة من بيــع ا�ستثمــارات احلكومة
فـي ر�ؤو�س �أمـ ــوال الهيئـ ــات العامــة وكذلك امل�ؤ�سـ�س ــات
العامة ( غري املالية ) .
يخ�ص�ص للمبالغ املح�صلة من بيع ح�صة احلكومـ ــة فـي
ر�ؤو�س �أم ـ ــوال امل�ؤ�ســ�سـ ــات اخلا�صة .
يخ�ص�ص للمبالغ املح�صلة من بيع ح�صة احلكومة فـي
ر�ؤو�س �أمــوال بع ــ�ض ال�شركات املختلط ــة والتــي يتقــرر
بيعها وفقا خلطة حمددة .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب

دليـــــل احل�ســـــــاب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

432 00 00

� 1أرباح م�ضافـة �إلـى
اال�ستثمارات
� 1أرباح م�ضافة �إىل
اال�ستثمارات
� 1أرباح م�ضافـة �إىل
اال�ستثمارات
فـي ر�ؤو�س الأموال

432 11 01

� 1أرباح ا�ستثمار فـي
هيئات وم�ؤ�س�سات
عامة مالية

يخ�صــ�ص مل ــا ي�ستح ـ ــق للحكومــة م ــن �أربـ ــاح مقابـ ــل
م�ساهمته ـ ــا فـي امل�ؤ�س�ســات العامــة (املاليـة) فـي احلــاالت
الت ــي ت�ضاف فيهــا الأرباح �إىل ر�أ�س املال مبا�شرة عند
التوزيع .

432 11 02

� 1أرباح ا�ستثمار فـي
هيئات وم�ؤ�س�سات
عامة غري مالية

يخ�ص�ص ملا ي�ستحق للحكومــة من فائ�ض لدى الهيئــات
العام ــة وامل�ؤ�س�ســات العام ــة (غري املاليــة) فـي احل ــاالت
التي ي�ضــاف فيها الفائ�ض �إىل ر�أ�س املال مبا�شرة عند
التوزيع .

432 11 03

� 1أرباح ا�ستثمار فـي
م�ؤ�س�سات خا�صة

يخ�صـ ـ ــ�ص مل ــا ي�ستحـ ـ ــق للحكوم ــة من �أربـ ــاح مقابـ ـ ــل
م�ساهمته ــا فـي ر�ؤو�س أ�م ـ ــوال امل�ؤ�س�ســات اخلا�ص ــة فـي
احل ــاالت التي ت�ضــاف فيهــا الأرباح �إىل ر�أ�س املال مبا�شرة
عند التوزيع .

432 10 00
432 11 00

يخ�ص�ص ملا ي�ستحق للحكومة من توزيعات ف ــي �أربـ ــاح
الهيئ ــات وامل�ؤ�س�ســات وال�شرك ــات التـي ت�ساهــم فيهــا فـي
الــحاالت التي يتم فيها التوزيع بالإ�ضافة �إىل ر�أ�س املال .
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الباب الثاين
امل�صروفــــــــــــات
امل�صروفات اجلارية
( الف�صول الأول والثاين والثالث )
رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب
 2 101 00 00م�صروفات خدمية

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

و�سلعية
 2 101 10 00رواتب و�أجور ومعا�شات
 2 101 11 00رواتب و�أجور ومعا�شات

 2 101 11 01رواتب �أ�سا�سية

دليـــــل احل�ســـــــاب

يخ�صـ�ص للرواتب الأ�سا�سية املقررة للموظفني �شاغلي
الوظائ ــف الدائمـ ــة املحـ ــدد له ــا درج ـ ــات باجل ــداول
املرافقة لقوان ــني ونظم اخلدمة املدنية املعمول بها
�شاملة للعالوات الدورية والت�شجيعية وفقــا مل ــا تن�ص
علي ــه تلك القوانــني وهــذه النظ ــم  ،وكذلك فروق
الرتقية .

� 2 101 11 02أجور امل�ؤقتني

يدرج به قيمة الرواتب التي يتقا�ضاها �شاغلو الوظائف
امل�ؤقتة املحدد لها فرتة زمنية �أو مو�سم معني طبقا
لقوانـ ــني ونظ ـ ــم اخلدم ــة املدني ــة املعمول بهـ ــا  ،وال
يـ ــدرج بــه قيمـ ــة م ـ ــا يتقا�ضـ ــاه العاملــون التابــعون
للمقاولني املتعاقدين مع احلكـومة لـتنفيذ �أعمال �أو
�أداء خدمات حل�سابها .

 2 101 11 03تكاليف تعيني
اخلريجني

يخ�ص ــ�ص للرواتـ ـ ــب املق ـ ــررة للموظف ـ ــني العمانيني
احلا�صلـني علــى �شهــادات جامعية �أو من املعاهــد �أو
املدار�س الذين يتم تعيينهم للحلول حمل املوظفني
غري العمانيني  .وي�ستمر اخل�صم على هذا احل�ساب
حلــني تعي ــني املوظــف العمانــي حم ــل املوظـ ــف غي ــر
العماين الذي انتهت خدمته .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب
101 11 04
101 12 00
101 12 01
101 12 02

دليـــــل احل�ســـــــاب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

 2معا�شات تقاعد الوزراء يــدرج به قيمـ ــة ما ي�ص ــرف م ــن معا�شــات للمتقاعدين
من الوزراء .
 2ب ـ ـ ـ ــدالت
 2بدل �سك ـ ــن
يخ�صـ ـ ــ�ص لب ـ ـ ـ ــدل ال�سك ـ ــن ال ـ ـ ــذي مين ـ ــح للموظفـني
وفق ــا لقانون اخلدمــة املدنيــة امل�شار �إليه .
يخ�صـ ــ�ص لبـ ـ ــدل الكهرب ــاء الـ ــذي مينـ ــح للموظفــني
 2بـ ـ ــدل كهربـ ـ ــاء
وفقا لقانون اخلدمة املدنيــة امل�شار �إليه .

 2 101 12 03بـ ـ ـ ــدل م ـ ـ ــاء

يخ�ص�ص لبدل املاء الذي مينح للموظفني وفقا لقانون
اخلدمة املدنية امل�شار �إليه .

 2 101 12 04ب ـ ــدل هات ـ ــف

يخ�ص�ص لبدل الهاتف الذي مينح للموظفني ب�صفة
دورية وفقا لقانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليه .
وتــدرج امل�صروفــات التي تتحمله ـ ــا الدول ــة لرتكيب
الهوات ــف فـي من ــازل املوظفني طبق ــا للقان ــون امل�ش ــار
�إليــه �ضمــن تكاليـ ــف خدمـ ــات أ�خ ـ ــرى بامل�ستلزمـ ـ ــات
اخلدميـ ـ ــة ح�سـ ـ ــاب (. )2/101/33/30

 2 101 12 05بدل طبيعة عمل

يخ�صــ�ص لبــدل طبيعة العمل الذي مينح للموظفـني
وفقــا لقانــون اخلدمــة املدنيــة امل�شار �إليه .

 2 101 12 06بدل اغرتاب

يخ�ص ــ�ص لبـ ــدل االغت ـ ــراب ال ـ ــذي مين ـ ــح للموظف
العماين مقابل عمله خارج عمان طبقا للنظم املعمول
بها .

 2 101 12 07بدل انتقال

يخ�صـ ـ ــ�ص للب ــدل الـ ـ ــذي مين ــح للموظفـ ـ ــني غي ـ ــر
املخ�صـ ــ�ص له ــم �أو لنقله ــم �سي ــارات حكومي ــة وفق ــا
لقان ــون اخلدم ــة املدني ــة امل�شار �إليه .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب

دليـــــل احل�ســـــــاب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

 2 101 12 08بدالت �أخرى

يخ�ص ـ ــ�ص لأي بــدالت أ�خــرى مقــررة وفق ــا لقوانـ ــني
ونظم اخلدمة املدنية املعمول بها ومل يخ�ص�ص لهــا
مــادة م�ستقلة �ضمن هذا البند (. )12

 2 101 12 09عالوة غالء معي�شة

يخ�ص�ص لعالوة غالء املعي�شة التي ت�صرف وفقا
للقواعد التي تقررت فـي هذا ال�ش�أن .

 2 101 13 00م�ستحقات �أخرى

 2 101 13 01تذاكر ال�سفر

 2 101 13 02م�صروفات �سفر

يخ�ص�ص ملا ي�أتـ ــي :
 - 1قيمة تذاكر ال�سفر التي متنح للموظفني املعينني
بطري ــق التعاقــد عند االلتح ــاق باخلدمــة وعنــد
انتهائه ــا طبقـ ــا للقواعـ ــد والنظــم املعمــول به ــا
والعقود املربمة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 2قيم ــة التعويــ�ض النقدي عن تذاكر ال�سفر الـ ـ ـ ــذي
ي�صـ ــرف للموظف ـ ــني املعينـ ـ ــني بطريق التعاقد
عنـ ــد القي ــام با إلج ـ ــازات االعتياديــة �سنويا طبقا
للقواعد والنظم املعمــول بهــا والعق ـ ــود املربم ــة
فـي هـذا ال�ش�أن .
 - 3قيمة تذاكر ال�سفر التي متنح للموظفني غري
املعينــني بطريق التعاقد عن ــد ال�سفر من حمافظـة
ظفار �أو �إليها طبقا لقانون اخلدمة املدنية امل�شار
�إليه .
 - 4قيم ــة تذاكر ال�سفــر التي متنح لأع�ضاء البع ــثات
الدبلوما�سي ـ ــة العمانيـ ــة فـ ـ ـ ــي اخلارج وعائالتهم
عند القيام بالإجازات طبقا لقانون تنظيم وزارة
اخلارجية امل�شار �إلي ـ ــه والق ــرارات ال�صادرة تنفيذا
له .
يخ�ص�ص للمبالغ التي ت�صرف للموظفني املعي ــنني
بطري ــق التعاقـ ــد عنـ ــد االلتحـ ــاق باخلدم ـ ــة وعنـ ــد
انتهائها وعند القيـام بالإجازات االعتيادية ال�سنوية .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب

دليـــــل احل�ســـــــاب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

101 13 03

 2مكاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�آت

101 13 04

 2تعوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض نق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي يخ�ص�ص هذا احل�ساب ملا ي�أتــي :
 - 1البـ ــدل النقـ ـ ــدي الذي مين ـ ـ ــح للموظ ـ ـ ـ ــف �إذا اقت�ض ـ ـ ــت
عن الإجازة
م�صلح ــة العمـ ــل ع ــدم متتعه بالإجازة الأ�سبوعية �أو
�إجــازات الأعياد �أو املنا�سب ــات الر�سمي ــة طبق ــا لقانــون
اخلدمة املدنية امل�شار �إليه .
 - 2الب ـ ـ ـ ـ ــدل النق ـ ـ ــدي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي مينـ ـ ــح طبق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لعقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
ا�ستخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام املوظفـ ـي ــن املحلي ـيـ ـ ـ ــن فـ ــي البعث ـ ـ ـ ــات
الدبلوما�سي ـ ــة العماني ــة باخلارج .
 - 3الب ــدل النق ــدي الذي ي�ص ـ ـ ــرف للموظـ ـ ــف عند انتهاء
خدمته عن ر�صيـد �إجازات ــه االعتيادية امل�ستحقة
حتى تاريخ انتهاء اخلدمــة طبق ــا لقانـون اخلدمــة
املدني ــة امل�شار �إليه  ،ويخ�صم بقيمة هـ ــذا الب ــدل علــى
االعتمـ ــادات املدرجة له ـ ـ ـ ــذا الغـر�ض مبيزانية الوحـدة
احلكوميـة الت ـ ــي يعمـل بها املوظ ـ ــف �ســواء كـ ــان عماني ــا
�أو غيــر عماين .

يخ�ص ــ�ص للمكاف ـ ـ ـ�آت الت�شجيعيـ ــة الت ــي متنحه ــا الوح ـ ــدات
احلكومية ملوظفيها طبقا لقانون اخلدمة املدنية امل�شار
�إليه  ،وكذلك مكاف�آت �أع�ضاء اللجان من املوظفني الذين
ميثلون احلكومة �أو املحافظات .
وال يخ�صم على هذا احل�ساب بقيمة املبالغ التي متنحها
الوحدات احلكومية كمكاف�آت عــن خدمــات م ـ ـ�ؤداة من
غري موظفيه ـ ــا �سواء كان امل�ستفيد من موظفـي الوحدات
احلكومية الأخرى �أو من موظفي الهيئات العامة .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب

دليـــــل احل�ســـــــاب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

101 13 05

� 2أجور �إ�ضافية

101 13 06

 2م�ستحق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات نهايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يخ�ص ــ�ص لقيم ــة منح ــة نهاي ــة اخلدم ــة التي ت�ستحق
اخلدم ـ ـ ـ ـ ــة للموظفي ـ ـ ــن للموظفني املعينني بطريق التعاقد عند انتهاء اخلدمة وفقا
املعينني بطريق التعاقد
للعقود املربمــة فـي ه ــذا ال�شـ ـ�أن  ،ويت ــم اخل�ص ــم بقيمتها
على االعتمادات املدرجة مبيزانية الوحدة احلكومية التي
يعمل بها املوظف .

101 13 07

� 2إيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات م�ساك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يخ�ص ــ�ص لقيم ــة املبال ــغ الت ــي تتحملهـ ــا الوحدة احلكومية
موظفني
كمقابل لأجرة الـعقارات املخ�ص�ص ـ ـ ـ ـ ــة ل�سكنـ ـ ـ ـ ــى املوظفي ـ ـ ــن
ويطب ـ ـ ـ ــق ب�ش�أنه ـ ــا الأحك ـ ــام الـ ــواردة بقان ـ ــون اخلدمــة
املدنيـ ــة امل�شــار �إليـ ــه  ،وكذلك �أجرة الـعقارات املخ�ص�ص ـ ـ ـ ـ ــة
ل�سكنـ ـ ـ ـ ــى �أع�ضـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال�سلكـ ـ ـ ــني الدبلوما�س ــي والقن�صـ ـل ــي
باخل ـ ــارج طبقـ ـ ـ ـ ــا لقانون تنظيم وزارة اخلارجية امل�شار �إليه
والقرارات ال�صادرة تنفيذا له .

101 13 08

 2تكالي ــف عقـ ـ ـ ــود العم ـ ــل يخ�صـ�ص مل ــا تتحمل ــه الوح ـ ــدة احلكوميـ ـ ــة مـ ـ ــن �أعب ــاء
اخلا�صة
مقاب ـ ــل إ�ب ـ ــرام عق ـ ــود ل�شـغـ ـ ــل وظائف م�ؤقتة وت�شمل
الرواتب الأ�سا�سية والبدالت واالمتيازات ا ألخـرى التي
ت�ستحق للموظ ــف دون �أن يخ�صـ ــ�ص لهـ ــا ح�ساب م�ستقل
فـي دليل ت�صنيف امليزانية العامة .

يخ�ص�ص للأجر الذي ي�صرف للموظف فـي حال ــة العم ــل
الإ�ضافـي الـ ــذي يكلـ ــف بت�أديته بعد �ساعات العمل الر�سمية
طبقا لقانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليه  ،وكذلك مكافـ ـ�أة
العمــل الإ�ضاف ــي الثابتــة ل�شاغلــي وظائف ال�سائقني .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

دليـــــل احل�ســـــــاب

101 13 09

 2مكاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�آت املحاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يخ�صـ ــ�ص للمبال ــغ الت ــي ت�صرفهـ ـ ــا وزارة املاليـ ــة كمكاف ـ ـ�أة
نهاي ــة خدمــة للموظفــني العمانيي ــن عنــد الإحال ــة �إىل
�إىل التقاعد املبكر
التقاعــد املبكــر  -ب�صفـ ـ ــة ا�ستثنائي ــة  -وفـقـ ـ ــا للقواع ـ ـ ـ ــد
املقـ ــررة فـي هذا ال�ش ـ ـ�أن  .ويتــم ال�ص ـ ــرف خ�صما على
االعتمادات املدرجة بامليزانية العامة لهذا الغر�ض .

101 13 10

 2تعويــ�ض فوائ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ــنك يخ�ص�ص للمبالغ التي تدفعها وزارة املالية �إىل بنك
الإ�سكان العماين فـي حالة �إقامة املوظفني املقرت�ضني من
الإ�سكان العماين
البنك فـي امل�ساكن احلكومية مع �إيقاف �صرف بدل ال�سكن
املقرر لهم  ،وبحيث تتحمل احلكومة فائدة القرو�ض
نيابة عن ه�ؤالء املوظفني طوال املدة التي يكون فيها بدل
ال�سكن موقوفا �صرفه طبقا لقانون اخلدمة املدنية امل�شار
�إليه .

101 13 11

 2منح ـ ــة نهايـ ــة اخلدمـ ـ ــة يخ�ص�ص لقيمة منحة نهاية اخلدمة التي ت�ستح ــق
للموظفي ـ ـ ــن املعينيـ ـ ـ ــن للموظف ـي ــن املعينـي ــن بغــري طري ــق التعاق ــد عند انته ــاء
اخلدم ــة وفقــا للمادة ( )151من قانون اخلدمة املدنية
بغري طريق التعاقد
امل�شار �إليه .

101 20 00

 2امل�ساهمـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي نظـ ـ ــام
معا�شات موظفـي احلكومة
العمانيني
 2امل�ساهم ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي نظ ـ ـ ـ ـ ــام
معا�شات موظفـي احلكومة
العمانيني
 2امل�ساهم ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي نظ ـ ـ ـ ـ ــام يخ�ص�ص للمبالغ التي تتحملها احلكومة كم�ساهمة
معا�شات موظفـي احلكومة لتمويل نظام معا�شات موظفـي احلكومــة العمانيــني طبقا
لأحكـ ــام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي
العمانيني
احلكومـ ــة العمانيـ ـ ــني ال�ص ـ ــادر باملر�س ـ ـ ــوم ال�سلطاين رقم
 86/26وغريه من قوانني ونظم مـعا�شـات ومـكافـ�آت ما
بعد اخلدمة املعمول بها .

101 21 00
101 21 01
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب

دليـــــل احل�ســـــــاب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

101 30 00

 2م�ستلزمات �سلعية
وخدمية �أخرى :
 2م�ستلزمات �سلعية

101 31 01

 2لوازم و�إمدادات طبية

يخ�صــ�ص ملا ي ــدف ــع كتكاليـ ـ ــف للح�ص ــول على املواد الطبية
والعقاقري والكيماويات الالزمــة للم�ست�شفي ــات احلكوميـة
والعيادات ومراكـز اخلدمة ال�صحيــة ومراكـز الإ�سعاف ،
وكذلك العي ــادات البيطري ــة  ،واجلهــات الأخـرى بوزارة
البلديات الإقليمية وموارد املياه .

101 31 02

 2لوازم و�إمدادات زراعية

يخ�صـ ــ�ص مل ـ ــا يدفـ ــع كتكاليـ ــف للح�ص ــول على ل ــوازم
الت�شغيـ ــل الزراعي ــة كالبـ ــذور والأ�سمـدة والكيماويات
الالزمـ ــة للزراع ــة و�أعالف احليوان ــات والدواج ــن
والطيور والأدوات الزراعيـ ــة ال�صغي ــرة وغي ــر ذلك من
الإمدادات الزراعية .

101 31 03

 2مـواد كيماوي ــة ومبيـ ــدات يخ�ص�ص ملـا يدفـع كتكاليـف للح�صول على املواد الكيماوية
ح�شرية
وغريها من املبيدات احل�شرية .
 2ل ـ ـ ـ ــوازم تعليمي ـ ــة
يخ�ص�ص مل ــا يدفع كتكالي ــف للح�صول على املواد واملهمات
الالزمة للعملية التعليمية خالل ال�سنة الدرا�سية
والالزمة للمدار�س مب ــا ف ـ ــي ذلك الأن�شطـ ـ ــة الفني ــة
واملهني ــة والريا�ضية .

101 31 05

 2م ـ ـ ـ ـ ـ ــواد غذائي ـ ـ ـ ــة

يخ�صـ ــ�ص مل ـ ــا يدفـ ــع كتكاليـ ــف للح�ص ــول علـى املــواد
الغذائية كالوجبـات التي تقدم للط ــالب ف ـ ــي املعاهد
التعليميـ ـ ـ ــة وامل ـ ـ ـ ــدار�س �أو للمر�ضـ ـ ـ ــى وللموظفي ـ ــن فـي
امل�ست�شفيات احلكومية �أو فـي بيوت ال�ضيافة  ،كما ي�شمل
تكاليف ما تتحمله الوحدات احلكومية فـي �سبيــل تقدي ــم
م�شروبــات ال�ش ــاي والقه ــوة �إىل موظفيها .

101 31 06

 2لوازم مكتبية
ومطبوعات وكتب

يخ�ص�ص ملا يدفع كتكاليف للح�صول على اللــوازم والأدوات
املكتبيـ ـ ــة كالكت ـ ـ ـ ـ ــب واملجل ـ ــدات واملطبوع ـ ـ ــات وا ألخ ـت ـ ـ ــام
الر�سمي ـ ــة والأق ـ ــالم وغريها .

101 31 00

101 31 04
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب
 2 101 31 07لوازم و�إمدادات الطرق يخ�ص�ص ملا يدفع كتكاليف للح�صول على امل ـ ــواد الالزم ـ ــة
واملباين
�س ـ ــواء ل�صيان ـ ــة و�إ�صـ ــالح الـعقـ ــارات املبنيـ ــة والت ـ ـ ــي
ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

دليـــــل احل�ســـــــاب

ال ميكـ ــن اعتبارهـ ـ ــا مــن امل�صروف ــات الر�أ�س مالي ـ ـ ــة
(الإن�شائي ــة) كالأدوات الكهربائيـ ــة �أو ل�صيان ـ ــة و�إ�صـ ــالح
الطرق والتي ال ت�ستهلك ع ــادة خ ــالل �أكثــر من �سنة مالية
واحدة .
 2 101 31 08لوازم و�إمدادات الإذاعة يخ�ص�ص ملا يدفع كتكاليف للح�صول على املـواد واملهمـ ـ ــات
والتلفزيون
الالزم ـ ـ ـ ــة لأغ ـ ـ ــرا�ض الإذاع ـ ـ ــة والتلفزيـ ـ ـ ــون كالأفـ ـ ـ ــالم
و�أ�شرطـ ـ ــة الت�سجيــل ولوازم الديكور ومواد �إنتاج الربامج .

 2 101 31 09لوازم و�إمدادات
احلا�سب الآيل

يخ�ص�ص ملـ ــا يدفع كتكاليف للح�صول على امل�ستلزمـ ـ ـ ــات
ال�سلعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الالزمـ ـ ـ ــة لت�شغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل احلا�سب ـ ـ ـ ــات الآلي ـ ـ ـ ــة
والتـي ال ت�ستهلك خـ ــالل �أكثـ ـ ــر من �سن ـ ــة مالي ـ ــة واحـ ــدة
كالأقـ ـ ــرا�ص املعدني ـ ـ ـ ــة و�أوراق ومـ ـ ــواد الطباعـ ـ ـ ـ ــة وقطـ ــع
الغيار وغريها .

 2 101 31 10وق ـ ـ ــود وزي ـ ـ ـ ــوت للآالت يخ�ص ـ ـ ــ�ص ملـ ـ ـ ــا يدف ـ ـ ـ ــع كتكاليـ ـ ـ ـ ــف مقاب ـ ـ ـ ــل ا�ستهالك
واملعدات
الوقــود والزي ـ ــوت ومــواد الت�شحي ــم �سـ ــواء للآالت �أو
ملع ــدات امل�صانـ ــع �أو املعــدات الزراعي ـ ـ ــة �أو مع ـ ـ ـ ــدات الطـ ـ ــرق
�أو معـ ـ ـ ــدات املكاتـ ـ ـ ــب �أو امل�ساك ـ ـ ــن �أو غريهـ ـ ـ ــا �أو الالزمـ ــة
ملحط ـ ــات توليـ ـ ــد الطاقـ ــة وحمطـات �إنت ـ ـ ــاج وحتلية املياه .

 2 101 31 11غاز طبيع ـ ـ ـ ـ ـ ــي

يخ�ص�ص ملا يدفع كتكاليف ا�ستهالك الغـاز الطبيعي الالزم
للوحدات احلكومية .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب
 2 101 31 12قطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع غي ـ ـ ــار للآالت يخ�ص�ص ملا يدفع كتكاليف مقابل احل�صول على قطــع
الغيــار الالزمة �ســواء ل�صيانـ ــة الآالت مبـ ــا ف ـ ــي ذلـك
واملعدات
ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

دليـــــل احل�ســـــــاب

املول ـ ــدات الكهربائية �أو معـ ــدات املــ�صانـ ــع �أو حمطــات
توليـ ــد الكهرباء �أو حتلية املياه �أو معدات الطرق �أو املعدات
الزراعية �أو غريها .
وال يدرج بهذا احل�ساب قيمة قطع الغيار التـي توردهـ ــا
الور�ش التي يت ــم التعاق ــد معه ــا على التوري ــد والرتكيــب
�أو التوريــد والإ�صالح .

 2 101 31 13وق ــود وزيوت لل�سيــارات يخ�ص ــ�ص ملـ ــا يدف ـ ــع كتكاليـف مقاب ـ ـ ــل ا�ستهــالك الوقــود
والزيوت ومواد الت�شحيم الالزمة لل�سيارات وو�سائل النقل
وو�سائل النقل
احلكومية .
 2 101 31 14قطـ ـ ـ ــع غي ـ ـ ــار �سيــارات يخ�ص�ص ملا يدفع كتكاليف مقابل احل�صول على قطع
الغيار و�إطارات ال�سيارات وو�سائل النقل احلكومية الالزمة
وو�سائل نقل
للمحافظة على ت�شغيله ــا ومبراعـ ــاة الأحك ــام ال ـ ــواردة فـي
املادة رقم ( )12من هذا البند .

 2 101 31 15م�ستلزمات �سلعية
�أخرى

يخ�ص�ص ملا يدفع كتكاليف للح�صول على �أي م�ستلزمات
�سلعية �أخرى مل تخ�ص�ص لها مادة م�ستقلة �ضمن هذا
البند (. )31

 2 101 32 00م�شرتيات للبيع ب�أ�سعار يخ�ص�ص ملا يدفع كتكاليف للح�صول على ال�سلع التي
تتوىل احلكومة �شراءها بق�صد بيعها ب�أ�سعار تقل عن �أ�سعار
مدعمة
ال�شراء .
يخ�ص�ص ملا يدفع من تكاليف للح�صول على اللحوم التي
 2 101 32 02حلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
تتوىل احلكومة �شراءها بق�صد بيعها ب�أ�سعار تقل عن �أ�سعار
ال�شراء .
يخ�ص�ص ملا يدفع من تكاليف للح�صول علـ ــى �أي �سلـ ــع
� 2 101 32 03أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
�أخ ـ ــرى (بخالف اللحوم) تتول ــى احلكوم ــة �شراءها
بق�ص ــد بيعهــا ب�أ�سعار تقل عن �سعر ال�شراء .

 2 101 33 00م�ستلزمات خدمية

يخ�ص�ص ملا يدفع من تكاليف اخلدمات التي ي�ؤديها الغري
حل�ساب احلكومة .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

دليـــــل احل�ســـــــاب

� 2 101 33 01صيانة طـ ـ ـ ـ ــرق

يخ�ص�ص ملا يدفع للغري من تكاليف مقابل مــا ي�ؤدي ــه من
خدم ــات �إ�صــالح و�صيان ــة الطرق التي ال تعترب من قبيل
امل�صـروفات الر�أ�س مالي ــة �أو امل�شروعات .

 2 101 33 02عق ـ ـ ــود نظاف ـ ـ ـ ــة

يخ�ص�ص ملا يدفع للغري من تكاليف مقابل م ــا ي�ؤديـ ـ ــه
من �أعمـ ـ ــال النظافـ ـ ــة للمبان ــي �أو لغريهـا من املرافق
احلكومية .

� 2 101 33 03صيان ـ ـ ـ ـ ــة مبـ ـ ـ ــان

يخ�ص�ص ملا يدفع للغري من تكاليف مقابل مـ ــا ي�ؤديـ ـ ـ ــه
مـ ـ ــن �أعمـ ـ ــال ل�صيان ـ ـ ـ ـ ــة املبان ـ ـ ــي احلكومي ـ ــة مبا فـي ذلك
الرتمي ـ ــم و�إ�صـ ــالح و�صيان ـ ـ ـ ــة امل�صاعـ ـ ـ ــد الكهربائي ـ ـ ـ ـ ــة
و�أجه ـ ـ ـ ــزة التكييـ ــف املركـ ـ ـ ـ ـ ــزي اخلا�ص ــة باملبنــى و�شبك ــة
الهات ـ ــف الداخلـ ــي وو�سائـ ـ ــل الأم ــن و�شبك ـ ــة ال�ص ـ ــرف
ال�صحـ ـ ــي  ،وبحي ـ ــث ال يرتتـ ــب على تلك الأعمال �إجـراء
�أي �إ�ضافـ ــات �أو حت�سينات فـي املباين احلكومية وال تعترب
من قـبيل امل�صــروفات الر�أ�س مالية �أو امل�شروعات .

� 2 101 33 04صيان ــة �أثـ ــاث ومعدات يخ�ص�ص ملا يدفع للغري من تكاليف مقابل م ــا ي�ؤدي ــه من
مكاتب
�أعمـ ــال ل�صيان ــة و�إ�صالح الأثاث واملع ــدات املكتبيـ ــة كالآالت
الكاتبة واحلا�سبـ ـ ــة و�آالت الت�صوي ـ ـ ــر واخلزانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
واخلزائـ ـ ــن و�أجهـزة التكييــف (غي ـ ـ ـ ــر املرك ـ ــزي) و�أجه ــزة
الهاتف وغريها .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب

دليـــــل احل�ســـــــاب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

� 2 101 33 05صيانة �أثاث ومعدات يخ�ص�ص ملا يدفع للغري من تكاليف مقابل ما ي�ؤديه
م�ساكن
من �أعمال ل�صيانة �أثاث ومعدات امل�ساكــن احلكومي ــة
كاملفرو�شــات و�أجهــزة التكييف و�أجهزة التهوية و�أجهزة
التربيد وغريها من املعدات .
� 2 101 33 06صيانة �سيارات وو�سائل يخ�ص�ص ملا يدفع للغري من تكاليف مقابل مـا ي�ؤدي ــه
نقل
من �أعمـ ــال لإ�صالح �أو �صيان ــة ال�سيارات وو�سائل النقل
احلكومية .
� 2 101 33 07صيانـ ــة �آالت

يخ�ص�ص ملا يدفع للغري من تكاليف مقابل م ــا ي�ؤدي ــه
من �أعم ــال ل�صيانـ ــة و�إ�ص ــالح الآالت واملعدات والأجهزة
وب�صفة خا�صة :
� - 1آالت ومع ـ ـ ـ ــدات الـ ـ ــور�ش ال�صناعي ـ ـ ــة �سـ ـ ـ ــواء كان ــت
ميكانيكية �أو كهربائية �أو جنارة �أو حدادة �أو خياطة
�أو تعبئة �أو طباعة وكذلك املولدات الكهربائية .
� - 2آالت ومعدات تنظيف و�صيانة اخلط ـ ــوط الكهربائي ــة
و�أجهزة التربيد فـي حمطات التوزيـ ـ ــع وم�ضخـ ـ ــات
ميـ ـ ــاه ال�صـ ـ ــرف ال�صحـي ومياه النافورات .
 - 3املع ــدات الزراعي ــة م ـ ــن حراث ـ ـ ـ ــات ومعــدات متهي ـ ــد
وت�سوي ــة وطلمبــات �ض ــخ امليــاه وغريها .
 - 4مع ـ ـ ــدات خدمـ ــات الط ــرق مـ ــن حفـ ـ ــارات وك�س ـ ــارات
وخالطات وغريها من املعدات املتحركة .
� - 5أجهزة الال�سلكي .

� 2 101 33 08صيانة �أجهزة احلا�سب يخ�ص�ص ملا يدفع للغري من تكاليف مقابل ما ي�ؤديه من
الآيل
�أعمال ل�صيانة و�إ�صالح �أجهزة و�شا�شـات احلا�سب الآيل .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

دليـــــل احل�ســـــــاب

101 33 09

� 2صيانـ ـ ــة �أخـ ـ ــرى

يخ�ص�ص ملا يدفع للغري من تكاليف مقابل م ــا ي�ؤدي ــه مــن
�أعمــال �صيانــة �أخـرى لــم يخ�صـ�ص لهــا مــادة م�ستقل ــة
�ضمــن ه ــذا البند (. )33

101 33 10

� 2إيج ـ ـ ــارات عقـ ــارات

يخ�ص�ص ملا يدفع مقابل تكاليف ا�ستئجار الوحـ ــدات
احلكومي ـ ـ ـ ــة للعق ـ ـ ــارات مــن الغي ــر ألغ ــرا�ض اال�ستعمـ ـ ــال
املكتبي �أو ال�ضيافة �أو اال�سرتاحات احلكومية �أو امل�ستودع ــات
�أو �أماك ـ ــن إلي ــواء ال�سي ـ ــارات وو�سائــل النقـ ـ ــل �أو غريها .

101 33 11

 2ت�أمني على ال�سيارات

يخ�صــ�ص للمبالــغ املدفوع ــة إلب ــرام وثائ ــق للت�أمني على
خمتلف �أنواع ال�سيارات .

101 33 12

 2الت�أمي ـ ـ ــن عل ــى ا ألمـالك يخ�صـ�ص للمبالــغ املدفوعــة لإبرام وثائــق الت أ�مــني علــى
واخلزائن احلكومية
املبان ـ ــي والآالت واخل ـ ــزائن احلكومية وفق ــا للقواعد
التـ ــي تتقرر فـي هذا ال�ش�أن .

101 33 13

 2م�صروف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال�سفـ ـ ـ ـ ــر يخ�صــ�ص ملــا يدفــع كمقابـل لتذاكر وبدالت ال�سفر التي
تتحملها الوحدات احلكومية فـي حالة �إيفاد املوظفني فـي
فـي املهام الر�سمية
املهام الر�سمية الداخلية �أو اخلارجية طبقا لقانون اخلدمة
املدنية امل�شار �إليه .

101 33 14

 2ا�شرتاكـ ـ ـ ــات فـي ال�صح ــف يخ�ص�ص ملا يدفع كمقابل ال�شرتاك الوحدات احلكومــية
واملجالت
فـي ال�صحف واملجـ ــالت ب�صف ــة دورية وفـي وكاالت الأنباء .

101 33 15

 2دعايــة و�إعـ ـ ــالن و�إقام ـ ــة يخ�ص ــ�ص مل ــا يدفــع مــن تكاليــف الدعايــة والإعالن التي
معار�ض
تتحملها احلكومة  ،وكذلك تكاليـ ــف �إقام ـ ــة املعـ ــار�ض
والإع ـ ــالن عنه ــا �سواء فـي الداخل �أو اخلارج .
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 2 101 33 16تكاليف تدريب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

دليـــــل احل�ســـــــاب
يخ�صــ�ص مل ــا يدفــع من تكاليــف تتحملهــا الوح ــدات
احلكوميـ ــة ملـ ــن توفدهـ ــم م ــن موظفيها للتدريب فـي
الداخل �أو اخلارج طبقا لقانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليه .

 2 101 33 17م�صروفـ ـ ــات عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالج يخ�ص�ص ملا يـ ــدفع مـ ــن تكالي ــف فـي �سبيل ما ي�أت ــي :
باخلارج
 - 1عـ ـ ـ ــالج املــواطن ـ ـ ـي ــن ومــوظفـ ـ ـ ـ ــي الدولـ ـ ـ ـ ــة العمانيي ــن
فـي اخلــارج وفقـ ـ ــا للقواعـ ـ ــد املعـ ـمـ ــول به ـ ــا مب ـ ــا فـ ــي
ذلك تكاليــف �سفـ ــر املر�ض ــى ومرافقيه ــم مــن حمـال
�إقامتهم مبختلف الواليات إ�ل ــى م�سقط �سواء عند
ال�سفر �أو العودة .
 - 2الت ـ�أميــن ال�ص ـحـ ــي علـ ــى الدبلوما�سيي ـ ــن واملوظف ـ ـيـ ــن
املحليـ ــني غيـ ــر العماني ــني فـي البعثات الدبلوما�سية
العمانية فـي اخلارج .
 2 101 33 18تكاليف خدمات �أخرى يخ�ص�ص ملا يدفع للغري من مبالغ مقابل ما ي�ؤديه من
خدمات �أخرى مل تخ�ص�ص لها مادة م�ستقلة �ضمن هذا
البند (. )33
 2 101 33 19تكاليـ ـ ــف االحتف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال يخ�ص ـ ـ ـ ــ�ص مل�صروف ـ ـ ـ ــات االحتفـ ـ ـ ـ ــال بالعي ـ ـ ـ ـ ـ ــد الوطني
بالعيد الوطني
�سنويا .
 2 101 33 20تكالي ـ ـ ـ ـ ـ ــف ا�ستئجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار يخ�ص�ص ملا يدفع مقابل تكالي ــف ا�ستئجار الوح ـ ـ ــدات
�سيارات وو�سائل نقل احلكوميـ ـ ـ ــة لل�سيـ ـ ـ ــارات وو�سائـ ـ ــل النقل من الغري .
 2 101 33 21تكاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف تو�صيـ ـ ــالت يخ�ص ـ ــ�ص مل ــا يدف ـ ــع من تكاليـ ــف لتو�صيـ ــل خطـ ـ ـ ــوط
التي ـ ـ ـ ــار الكهربائ ـ ـ ــي مـ ــن �أعم ـ ـ ـ ـ ــدة الكهرباء �إىل الـعقارات
كهربائية خارج
املبنية وفقا للقواعد املعمول بها .
حمافظة م�سقط
 2 101 33 22تكاليـ ـ ـ ــف متدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات يخ�صــ�ص مل ــا يدفـ ـ ــع م ـ ـ ــن تكاليـ ـ ـ ـ ـ ــف لتو�صيـل �أ�س ــالك
كهربائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج و�أعمـدة الكهربـ ـ ــاء وتركي ــب املحوالت ()existing line
�إل ـ ــى نقطـ ـ ـ ــة التو�صـ ــيل الفرعي وفقا للقواعد املعمول بها .
حمافظة م�سقط
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101 33 23

 2عقود خدمات ا�ست�شارية يخ�صــ�ص مل ــا تتحمل ــه الوحــدة احلكوميــة من تكاليف
و�أتعاب مقابل اخلدمات التي ي�ؤديهــا �أ�صحــاب املهن احلــرة
واملهن غري التجارية كاملحا�سبني واملحامني والأطباء
واملهند�سني واخلرباء .

101 33 24

 2عقود خدمات ت�شغيلية

يخ�صــ�ص مل ــا تتحملــه الوحـ ــدة احلكومي ــة من تكالي ــف
و�أتع ــاب مقاب ــل مــا ي�ؤديــه الغي ــر من خدمات تدخل فـي
نطاق اخت�صا�صها كت�شغي ــل حمط ــات الكهربــاء �أو املطــارات
�أو غريها مبا ف ــي ذلك �أعمال ال�صيانــة وتدريب املوظفني .

101 33 25

 2عقود خدمات �أخرى

يخ�ص�ص ملا تتحمله الوحدة احلكومية من تكاليف و�أتعاب
مقابل العقود التي تربمها لأداء اخلدمات الأخرى بخالف
اخلدمات اال�ست�شارية والت�شغيلية .

101 33 26

 2م�صروفات بنكية

يخ�صــ�ص مل ــا تتحملــه الوحــدة احلكوميــة من م�صروفات
وعمولة يتقا�ضاها امل�صرف الــذي تتعام ــل معــه مقاب ــل مــا
ي�ؤدي ــه من خدمات .

101 33 27

 2خ�سارة تغيري �سعر �صرف يخ�صــ�ص ملــا تتحمل ــه احلكومة من خ�سائر نتيجـ ـ ــة
التغيي ــر ف ــي �سعـ ـ ــر �ص ـ ـ ــرف الريـ ـ ــال العمان ــي مقاب ــل
العملة
العمــالت الأجنبيــة التي يتم التعامل بها من قبل احلكومة .

101 33 28

 2مردودات مـ ــن �إيـ ـ ــرادات يدرج بهذا احل�ساب ما ي أ�ت ــي :
�سنوات �سابقة
 - 1املبالــغ التـ ــي �سب ـ ــق حت�صيله ـ ــا بغي ـ ــر حق و�إ�ضافتها
للإيرادات ومت ردها لأ�صحاب احل ــق فيها خـ ــالل
�سن ــة مالي ــة الحقة  ،وتقيــد خ�صما على م�صروف ـ ــات
ال�سن ــة املالية التي مت الرد خاللها .
 - 2املبالــغ التي �سب ــق ت�سويتها باال�ستبعاد م ــن �إيرادات
ح�صلـ ــت خ ـ ــالل �سنـ ــة مالية منق�ضية  ،ويتـ ــم اخل�صم
على م�صروفات ال�سنة املالية التي �أجريت فيها
الت�سوية .
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101 33 29

 2م�صروفات غري مبوبة

يخ�صـ ــ�ص للمبالـ ــغ التي تقـ ـ ــرر وزارة املاليـ ــة خ�صمه ـ ـ ـ ــا
علــى هـ ـ ـ ــذا احل�سـ ـ ــاب لغ ـ ــر�ض معـيـ ــن يتـ ـ ـ ـ ـ ــم حتدي ـ ـ ــده
بالتن�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ــع الوح ـ ـ ــدة احلكومية املعنية .

101 33 30

 2تكاليف بعثات درا�سية

يخ�صــ�ص ملـ ــا يدفـ ــع كتكاليـف لإيفــاد الطالب واملبعوثي ــن
واملوظفيــن فـي البعثــات الدرا�سيــة بالتطبيق لأحك ــام
القوانني املعمول بها .

101 33 31

� 2صيانـ ــة �أث ـ ـ ــاث ومع ـ ــدات يخ�صـ ـ ـ ـ ــ�ص ملـ ـ ــا يدف ـ ـ ــع للغيـ ـ ـ ـ ــر م ــن تكالي ـ ـ ــف مقابل ما
ي�ؤديه من �أعمال ل�صيانة الأثاث واملعدات التعليمية وفقا
تعليمية
لتحديدها الوارد فـي املادة ( )03مـن البنـد ( )31من
الف�صل ( )204من هذا الباب .

101 33 32

� 2صيانـة �أثـ ـ ـ ــاث ومعـ ـ ــدات يخ�صــ�ص ملـ ــا يدفــع للغـ ــري م ــن تكاليـ ــف مقابــل مــا ي�ؤدي ــه
م ــن �أعم ــال ل�صيان ــة �أثـ ــاث امل�ست�شفيـ ـ ــات احلكوميـ ـ ـ ـ ــة �أو
من�ش�آت �صحية
أ�ث ـ ـ ــاث ومعـ ـ ــدات املن�ش ـ ـ ـ ـ ـ�آت ال�صحي ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملختبـ ـ ـ ـ ــرات
وخمتربات
وفق ـ ـ ـ ــا لتحديدها الــوارد فـ ــي املـ ــادة ( )4م ـ ـ ــن البنــد ()31
من الف�صل ( )204من هذا الباب .

101 33 33

2

101 33 34

2

101 34 00

2

101 34 01

2

تكالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف التدريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب يخ�صــ�ص ملــا يدفــع من تكاليــف تتحملها ميزانيــة وزارة
على �أعمال الت�أمني
التجــارة وال�صناعة (قبل �صدور املر�سوم ال�سلطاين رقم
 )2004/90لتدري ـ ـ ـ ــب موظفـ ـ ـ ـ ــي احلكومـ ـ ـ ــة العماني ـ ـيـ ـ ــن
�أو العاملني العمانيني بالقطاع اخلا�ص �أو غريه ــم من
املواطن ــني العمانيـ ــني علـ ــى �أعمال الت�أمني .
تكاليف �إقامة املهرجانات يخ�ص ــ�ص للمبالـ ـ ــغ التي تتحمله ـ ــا الوحـ ــدة احلكومـية
كتكاليف مقابـل �إقامــة املهرجان ــات فـي ال�سلطنة .
م�صروفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات خدم ـ ـ ـ ــات
حكومية
خدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يخ�صــ�ص للمبالـ ــغ التــي تتحمله ــا الوح ــدة احلكوميـة
واالت�صاالت
كتكاليــف مقابــل ما حت�صـل عليه من خدمات الربيد
واالت�صاالت ب�صفة عامة كالإيجـ ـ ــارات وتكاليـف الإر�سـ ــال
واال�ستقبـ ــال وغريها .
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ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

دليـــــل احل�ســـــــاب

تكاليف ا�ستهالك كهرباء يخ�ص ـ ــ�ص للمبال ــغ التـ ــي تتحمله ـ ــا الوح ــدة احلكومية
كتكاليـف مقابل ا�ستهالك الكهرباء والقوى املحركة .
تكاليف ا�ستهالك مياه يخ�صــ�ص للمبال ــغ التــي تتحمله ــا الوحــدة احلكومية
كتكاليف مقابل ا�ستهالك املياه .
تكاليف ا�ستئجار خطوط يخ�ص ــ�ص للمبال ـ ــغ التـ ــي تتحمله ـ ــا الوحـ ــدة احلكومية
البيانات و�شبكة املعلومات كتكاليـف مقابـل ا�ستئــجار خطوط البيانات و�شبكة املعلومات
الدولية .
الدولية
م�صروفـ ـ ـ ـ ـ ــات البح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث
والتطوير العلمي
م�صروفـ ـ ـ ـ ـ ــات البح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث يخ�ص�ص ملا يتحمله لغر�ض البحث العلمي كل من جمل�س
البحث العلمي �أو جامعة ال�سلط ـ ــان قابـ ــو�س  -ف ـ ــي
والتطوير العلمي
جمـ ــال الب ـ ـ ـ ــحث العلمــي � -أو امل�ؤ�س�سات الأخرى ذات
الطابع العلمي � ،أو الوزارات والوحدات احلكومية التي
تبا�شــر اخت�صا�صــات ف ــي هذا املجال وفق ـ ـ ــا للمرا�سيـ ـ ـ ــم
ال�سلطانيـ ـ ـ ــة املعم ـ ـ ــول به ــا  ،على �أن يراع ـ ــى فـي حالة
ح�صول تلك اجلهــات علــى م�ساهمــات �أو تربع ــات لأغرا�ض
البحث العلمي توريدها حل�ساب ا إليــرادات العامــة قبل
ال�صــرف ليت�ســنى �إعادة اعتمادها فـي احل�ساب .
فوائـ ــد علـ ـ ـ ــى القـ ـ ـ ــرو�ض
فوائد حملية
فوائـ ــد حملي ــة خمتلفـ ــة
فوائ ـ ـ ــد �سنـ ـ ــدات خزينـ ـ ــة ي�شمـ ـ ـ ــل أ�ع ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاء الفوائ ـ ـ ـ ــد التي تتحمله ـ ـ ــا احلكوم ــة
على ما ت�ص ــدره من �سنــدات خزانـ ــة ق�صي ـ ـ ـ ــرة الأج ـ ـ ــل
يـكتتـ ـ ــب فيهــا م ـ ــن قبـ ــل امل�صارف املحلية .
فوائد �سندات حكومية يخ�ص�ص ملبالغ الفوائد التي تدفعها احلكومة على ما ت�صدره
من �سندات التنمية طويلة الأجل التي تطرح لالكتتاب
العام من قبل اجلمهور .
فوائ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو�ض من يخ�ص ــ�ص ملبالـ ــغ الفوائ ــد الت ـ ــي تتحمله ـ ــا احلكومة علـى
م�صارف حملية
مـ ـ ــا تعقـ ــده من قرو�ض م ــع امل�صارف املحلية .
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102 21 04

 2فوائد قرو�ض من جهات يخ�صـ ــ�ص ملبال ـ ـ ـ ــغ الفوائـ ـ ـ ــد الت ــي تتحمله ــا احلكومـ ــة
على مــا تعق ـ ــده مــن قـرو�ض مــع الهيئات وامل�ؤ�س�سات
�أخرى
العامة املحلية �أو �أي جهـات أ�خـ ــرى بخــالف امل�صـ ــارف ،
وكذلك مبالـ ـ ـ ـ ـ ــغ الفوائ ـ ـ ــد التـ ـ ــي تتحمله ـ ــا احلكوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
نتيجـ ـ ـ ــة مديونيتها للغري لأي �سبب .

102 21 05

 2فوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب يخ�ص ـ ـ ــ�ص ملبالـ ـ ــغ الفوائ ـ ــد التـ ـ ــي تدفعه ـ ـ ــا احلكومة
عل ـ ـ ـ ـ ــى املك�شوف (حملي) فـي حالة ال�سحب على املك�شوف م ـ ــن امل�صـ ـ ــارف املحلي ــة
املفت ـ ــوح لديه ـ ــا ح�ساباتها .

102 30 00
102 31 00
102 31 01

 2فوائد خارجية
 2فوائد خارجية خمتلفة
 2فوائ ـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو�ض من يخ�ص ـ ـ ــ�ص ملبال ـ ــغ الفوائـ ـ ــد الت ـ ــي تدفعه ـ ــا احلكوم ــة
م�ؤ�س�سات التنمية العاملية علـ ـ ــى م ــا تعق ـ ــده من ق ـ ــرو�ض مع م�ؤ�س�سات التنمية
العاملية .

102 31 02

 2فوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو�ض يخ�ص ـ ــ�ص ملبال ـ ــغ الفوائـ ـ ــد الت ـ ــي تدفعه ــا احلكومـ ـ ــة علــى
من حكومات �أجنبية
م ـ ــا تعقـ ــده م ــن قـ ــرو�ض مـ ــع احلكومات الأجنبية .

102 31 03

 2فوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو�ض يخ�صــ�ص ملبال ــغ الفوائــد الت ــي تتحملهـ ــا احلكومــة علــى
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اعتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات م ــا تعقده من ق ــرو�ض م ــع هيئــات �ضمــان ال�صــادرات ،
والتـ ــي ت�ضم ـ ــن فيه ــا �سـ ــداد القر�ض �إذا مل تقم احلكومة
�ضمانات الت�صدير
بال�سداد فـي املواعيد املحددة ب�شرط �أن ي�ستخدم مبلغ
القر�ض فـي �شراء �سلع من دول معينة حتددها الهيئات
ال�ضامنة .

102 31 04

 2فوائد قرو�ض جتارية

يخ�صــ�ص ملبالــغ الفوائــد التــي تتحملهــا احلكوم ـ ــة على
م ـ ـ ـ ــا تعقـ ــده من قـ ــرو�ض مع امل�ص ــارف التجاريـ ــة ملواجه ــة
�أي غـ ـ ــر�ض ومبعدالت مرتفعة ن�سبيا .

102 31 05

 2فوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو�ض يخ�ص ـ ــ�ص ملبال ــغ الفوائـ ـ ـ ــد الت ــي تتحملهـ ـ ـ ــا احلكوم ـ ــة
من م�صارف خارجية عل ـ ــى م ـ ــا تعقـ ــده من قـ ــرو�ض مـ ــع امل�صارف اخلارجية .
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102 31 06

 2فوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
على املك�شوف (خارجي)

102 31 07

 2فوائـ ــد �أخرى

102 31 08

 2ف ــرق فوائ ـ ـ ـ ـ ــد وخ�سائـ ــر
عمليات تبديل القرو�ض

103 00 00

2

103 10 00
103 11 00

2
2

103 11 01

2

103 11 02

2

103 12 00

2

103 12 01

2

دليـــــل احل�ســـــــاب
يخ�صـ ـ ـ ــ�ص ملبالـ ـ ـ ـ ــغ الفوائـ ــد التـ ــي تدفعه ـ ــا احلكومة
فـي حالة ال�سحب على املك�شوف م ــن امل�ص ــارف اخلارجي ــة
املفت ــوح لديها ح�ساباتها .
يخ�ص ــ�ص ملــا تتحمل ـ ــه احلكومـ ـ ــة من فوائــد خارجيـ ــة ل ـ ـ ــم
يخ�ص ـ ـ ــ�ص له ــا مـ ــادة م�ستقل ــة �ضمن هذا البند (. )31
يخ�صـ�ص ملــا تتحمل ــه احلكومــة م ــن خ�سائـ ــر تتحق ــق
نتيج ــة تبديـ ــل الق ــرو�ض اخلارجيــة �سـ ــواء حتققـ ــت
اخل�س ــارة عن ــد �س ــداد فوائــد القرو�ض �أو �أق�ساطها .

دعم وحتويالت جارية
�أخرى
دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
دعم هيئات وم�ؤ�س�سات
غري مالية
دعم هيئات عامــة

يخ�ص�ص ملا تدفعه احلكومة من مبالغ �إىل الهيئات العامة
كدعم �سواء لتمويل العجز اجلاري الذي حتقق لديها
طبقا للقواعد املعمول بها �أو ك�إعانة لتمويل �إنفاق جار
حمدد لدى الهيئة .
دعم �شركات وم�ؤ�س�سات يخ�ص�ص ملا تدفعه احلكومة من مبالغ �إىل امل�ؤ�س�سات
العامة �أو ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة كدعم �سواء لتمويل
العجز اجلاري الذي حتقق لديها بغر�ض م�ساعدتها على
اال�ستمرار فـي مبا�شرة ن�شاطها وذلك طبقا للقواعــد
املعمـول به ــا �أو ك�إعانة لتمويــل �إنفاق جار حمدد لدى
امل�ؤ�س�سة العامة �أو ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة اخلا�صة طبقا
للقواعد التي حتددها احلكومة فـي هذا ال�ش�أن .
دع ــم هيئ ــات وم�ؤ�س�سات
مالية
دعم هيئ ـ ــات وم�ؤ�س�س ــات يخ�ص�ص ملا تدفعه احلكومة من مبالغ �إىل امل�ؤ�س�سات املالية
مالية
(العامة �أو اخلا�صة) كدعم �سواء لتمويل العجز اجلاري
الذي حتقق لديها بغر�ض م�ساعدتها على اال�ستمرار فـي
مبا�شرة ن�شاطها وذلك طبقا للقواعد املعمول بها �أو ك�إعانة
لتمويل �إنفاق جار حم ــدد لدى امل�ؤ�س�س ــة املاليـ ـ ــة (العامة
�أو اخلا�صة) طبق ــا للقواع ــد التــي حتدده ــا احلكومة فـي
هذا ال�ش�أن .
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 2 103 13 00دعـ ـ ــم من�ش ـ ـ�آت النفـ ـ ــط
والغــاز
 2 103 13 01دع ـ ـ ــم من�ش ـ ـ ـ�آت توزي ـ ـ ــع يخ�صــ�ص مل ــا تدفع ــه احلكوم ــة من مبالــغ �إل ـ ــى ال�شركـ ـ ـ ـ ـ ــة
املنتجات النفطية
العماني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للم�صافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي والبرتوكيمـ ــاويـ ـ ـ ـ ـ ــات (�ش0م0م)
كدعـ ــم ملن�ش�آت توزي ـ ــع املنتجـ ـ ــات النفطيـ ـ ــة مقاب ـ ــل مـ ــا
تتحمل ــه من فروق فـي �أ�سعار بيع الديزل ووقود الطائرات
وغريها نتيجة تخفي�ض احلكومة لهذه الأ�سعار فـي بع�ض
املناطق .
� 2 103 13 02ضريبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جمركيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يخ�ص�ص لل�ضريبة اجلمركية التي يقع عبئها على املن�ش�آت
تتحمله ــا احلكومـ ــة عن النفطية ولكن تتحملها احلكومـ ــة بالتطبيـ ــق لأحكـ ـ ــام
املن�شـ ـ�آت املعفـ ـ ـ ــاة طبقــا االتفاقيـ ــات املعمول بها .
لالتفاقيات
 2 103 30 00حتوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت لهيئ ـ ـ ـ ـ ــات
وم�ؤ�س�ســات غري مالي ـ ـ ــة
 2 103 31 00حتويـ ـ ـ ـ ـ ــالت لهيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ال ته ـ ـ ــدف �إلــى الك�س ـ ــب
 2 103 31 01حتوي ـ ـ ـ ـ ـ ــالت للأنديـ ـ ـ ـ ـ ــة يخ�ص ــ�ص ملا تدفعه احلكوم ــة �إىل احتادات اللعب ــات
واالحتادات الريا�ضية الريا�ضيــة والأندية ك�إعانة �سواء لتموي ــل العجــز فـي
�إيراداته ــا اجلاري ــة �أو لتمويل م�صروف جار حمدد  ،وذلك
وفقا للقواعد التي تتقرر فـي هذا ال�ش�أن .
 2 103 31 02حتوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت لهيئ ـ ـ ـ ـ ـ ــات يخ�ص�ص ملا تدفعه احلكومة �إىل امل�ؤ�س�سات والهيئات
وم�ؤ�س�سات �أخرى
اخلا�صة التي ال تهدف �إىل الك�سب و إ�منـ ـ ــا لتحقي ـ ـ ــق
أ�غ ــرا�ض اجتماعيـ ـ ــة �أو تعليمية �أو غريها من الأغرا�ض
ذات النفع العام  ،وذلك لتمويل م�صروفاتها اجلارية وفقا
للقواعد التي تتقرر فـي هذا ال�ش�أن .
 2 103 40 00م�ساع ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
وتعوي�ضـ ـ ــات للمواطنيــن
 2 103 41 00م�ساع ـ ـ ـ ــدات للمواطنيـ ــن
 2 103 41 01من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح وم�ساع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات يدرج به املبالغ التي تدفع كمنح �أو م�ساعدات �إىل بع�ض
اجتماعية
الأفراد �أو الهيئات ب�صفة دورية �أو فـي حاالت الكوارث
العامة .
يـدرج بــه املبال ــغ الت ــي تدف ــع �إىل ال�شيــوخ والقبائل طبقا
 2 103 41 02خم�ص�صات ال�شيوخ
للتوجيهات ال�سامية التي ت�صدر فـي هذا ال�ش�أن .
والقبائل
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ي ــدرج ب ـ ــه املبال ــغ الت ــي تدفــع كمن ــح �أو م�س ــاع ــدات طارئ ــة
�إىل بع ــ�ض ا ألف ــراد �أو اجلهات .

103 41 03

 2منح وم�ساعدات طارئة

103 41 04

 2خم�ص�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات �إعا�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــة يخ�ص ــ�ص للمبال ــغ الت ــي تدف ــع للطلب ــة املوفدين فـي
للطلبة
بعثات باخلارج طبقا للقوانني واللوائح املعمول بها فـي هذا
ال�ش�أن .

103 41 05

 2م�ساعدات خمتلفة

103 42 00
103 42 01

 2دعم للمواطنني
 2دعم املزارعني

103 42 02

 2دعم �صائدي الأ�سماك

يخ�صــ�ص مل ــا تتحمل ــه احلكومــة مــن دعــم تقدم ــه �إىل
�صائ ــدي الأ�سم ــاك للم�ساع ــدة فـي مزاولة ن�شاطهم .

103 42 03

 2دعم احلرف

يخ�صــ�ص مل ــا تتحملــه احلكومــة م ــن دعــم تقدم ـ ــه إ�لـ ــى
�أ�صحـ ـ ــاب احل ـ ــرف الب�سيط ـ ـ ــة للم�ساع ـ ـ ــدة فـي مزاولـ ـ ـ ـ ــة
حرفهم .

103 42 04

2

103 42 05

2

103 42 06

2

103 43 00
103 43 01

2
2

يخ�ص�ص للمبالغ التي تدفع كم�ساعدات للمواطنني ومل
يخ�ص�ص لها مادة م�ستقلة �ضمن هذا البند (. )41
يخ�صــ�ص ملـا تتحملــه احلكومــة مــن دعــم تقدمــه �إىل
املزارعني ملزاولة ن�شاطهم .

خم�ص�صات تنمية ريفية يخ�صـ ـ ــ�ص ملــا تدفع ـ ــه احلكومـ ــة مــن مبال ـ ــغ لت�شجي ـ ــع
ال�صناعـ ـ ـ ـ ـ ــات الريفي ـ ـ ــة وم�ساع ـ ـ ــدة القائميـ ـ ــن بهـ ــا عل ــى
اال�ستمرار ف ــي مزاول ــة ن�شاطهم .
دعم الب�سور
يدرج به قيمة الدعم املايل الذي ي�صرف ملنتج ــي الب�سـ ــور
وفقـ ــا لأحكـ ـ ــام املر�س ــوم ال�سلطاين رقم . 77/56
يــدرج ب ــه قيم ــة ما تتحمله احلكوم ــة من خ�سائر نتيجة
خ�سائر بيع الب�سور
بيع وزارة التجارة وال�صناعة للب�سور التي تتولـ ــى �شراءها
وت�سويقها .
تعوي�ض ـ ـ ـ ـ ــات
تعوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض ال�ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرر يخ�ص�ص للمبالغ التي تتحملها احلكومة مقابــل تعوي ــ�ض
الغري عمـ ــا �أ�صابه ــم من �أ�ضرار ب�سبب ح ــوادث تكون
عن حوادث
م�س�ؤولة عنها .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

دليـــــل احل�ســـــــاب
يخ�ص�ص للمبالغ التي تتحملها احلكومة مقابل تعوي�ض
الغري عما �أ�صابهم من �أ�ضرار لأي �سبب تكـون احلكومة
م�س�ؤولة عنه فيما عدا احلوادث .

103 43 02

 2تعوي�ضات �أخرى

103 44 00
103 44 01

 2حتويالت داخلية
 2م�ساعـ ـ ـ ـ ـ ــدات ومعون ـ ـ ـ ــات يخ�صـ ــ�ص ملبال ــغ املعون ــات وامل�ساع ــدات التــي ت�ص ــرف من
احل�ساب اخلا�ص .
داخليـ ـ ــة

103 50 00

 2حتويالت ل�شركــة تنمي ــة
نفـ ــط عم ـ ـ ـ ـ ــان و�شرك ـ ـ ـ ــة
( )GISCOللغاز

103 51 00
103 51 01

2
2

103 52 00

2

103 52 01

2

103 53 00
103 53 01

 2م�صروفات �إنتاج الغاز
 2م�صروفات �إنتاج الغاز

حتوي ـ ـ ــالت جاريــة
حتويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت مقاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
م�صروف ـ ـ ـ ـ ــات الت�شغي ـ ـ ـ ــل
ل�شركة تنمية نفط عمان
حوافز زيادة االحتياطي
النفطي
حوافز زيادة االحتياطي
النفطي

يخ�ص�ص ملا تتحمله احلكومة من ن�صيب فـي م�صروفات
ت�شغيل �شركة تنمية نفط عمان وذلك مبا يعادل ح�صة
احلكومة فـي ر�أ�س مال ال�شركة .
يخ�ص�ص للمبالغ التي تدفع �إىل ال�شركاء الأجانـ ــب
امل�ساهم ــني فـ ــي �شركـ ــة تنميـ ــة نفط عمان مقابل ما يتقرر
من زيادة فـي االحتياطي النفطي .
يخ�ص ــ�ص للم�صروفـ ــات اجلاري ــة املتعلق ــة بال�ش ــق العل ــوي
مــن م�شــروع الغاز امل�ســال وم�شروعات تطوير حقول الغاز .

� 02 103 54 00إدارة وت�شغي ـ ـ ـ ـ ــل ال�شـ ـ ـ ـ ـ ــق
العل ـ ـ ــوي مل ـ ـ ـ ــ�شروع الغـ ــاز
امل�سال
� 02 103 54 01أتع ـ ـ ـ ــاب �إدارة وت�شغيـ ـ ـ ـ ـ ــل يخ�صــ�ص للمبالــغ الت ــي ت�ص ــرف مقابـ ــل �أتع ــاب الإدارة
ال�ش ـ ــق العلـ ـ ــوي مل�ش ـ ــروع والت�شغيــل لل�ش ــق العل ــوي مل�شروع الغاز الطبيعي امل�سال ،
وذلك وفقا لالتفاقيات املربمة فـي هذا ال�ش�أن .
الغاز امل�سال
103 55 00
103 55 01

 2تكلفة نقل الغاز
 2تكلفة نقل الغاز

يخ�ص�ص للمبالغ التي تلتزم وزارة النفط والغــاز ب�أدائه ــا
�إىل �شركــة الغاز العمانية لنق ـ ــل الغ ـ ــاز مـ ــن م�ص ـ ــادر
الإنتـ ـ ــاج �إل ــى امل�ستهلك ــني طبقا للعق ــود املربمة فـي هذا
ال�ش�أن .

-351-

رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

دليـــــل احل�ســـــــاب

103 56 00
103 56 01

 2تكلفة �شراء الغاز
 2تكلفة �شراء الغاز

103 60 00
103 61 00

2
2

103 61 01

2

103 62 00

2

103 62 01

2

103 62 02

2

103 62 03

 2منظمات دولية

121 00 00

 2احتياطي امليزانية اجلارية

121 10 00

 2احتياطي امليزانية اجلارية

121 11 00

 2احتياطي امليزانية اجلارية

121 11 01

 2احتياطي امليزانية اجلارية ميثـل االعتماد الإجمايل (غيــر املوزع) الذي يــدرج ملواجهـ ــة
�أي نقــ�ص فـي بنــود امليزانية العامــة وفقـا للقواعد التي
تتقرر فـي هذا ال�ش�أن .

يــدرج بــه امل�صروف ــات املتعلقــة ب�شراء الغاز الطبيعـ ـ ــي مـ ــن
ال�شركـ ــات املنتجـ ـ ــة و�أي ـ ــة م�صروفــات أ�خ ــرى متعلق ــة
بال�شــراء يتــم تكبدها فـي الداخل واخلارج .

حتويالت خارجية
م�ساع ـ ـ ـ ــدات ومعون ـ ـ ـ ـ ــات
خارجية
م�ساع ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ومعونـ ـ ـ ــات يخ�ص�ص ملا تتحمله احلكومة من مبالغ لتقدمي امل�ساعدات
خارجية
�أو املعونات �إىل اجلهات اخلارجية .
ا�شرتاكات فـي منظمات
غري مالية
منظمات جمل�س التعاون يخ�صــ�ص ملا تتحمل ــه احلكوم ــة من مبالغ نتيجـ ــة
الع�ضويـ ــة فـي منظم ــات جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية (غري املالية) �سواء كانت ر�سوم قيد �أو ا�شرتاكات
دورية .
يخ�ص�ص ملا تتحمله احلكومة من مبالغ نتيجـ ــة الع�ضوي ـ ــة
منظمات عربية
فـي املنظم ــات العربيـ ــة (غري املالية) �س ــواء كان ــت ر�س ــوم
قي ــد �أو ا�شرتاكات دورية .
يخ�ص�ص ملا تتحمله احلكومة من مبالغ نتيجــة الع�ضوي ــة
ف ــي املنظم ــات الدولي ــة (غيــر املالي ــة) �سـ ـ ــواء كان ـ ــت ر�ســوم
قيـ ــد �أو ا�شرتاكات دورية .
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امل�صروفات الر�أ�س ماليـــة
( الف�صالن الرابع وال�سابع )
رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب
2 204 00 00
2 204 00 00

دليـــــل احل�ســـــــاب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب
اقتناء الأ�صول الثابتة
تكاليف �إن�شاء وجتهيز
امل�شروعات
ح�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة احلكومـ ـ ــة
فـي امل�صروفات الـ ــر�أ�س
مالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل�شرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
تنمي ـ ـ ـ ـ ـ ــة نفـ ـ ــط عمـان
م�صروفات التنقيب
عن الغاز الطبيعي

ي ــدرج بــه املبال ــغ التــي تدفعه ــا احلكومــة لل�شركـ ــات
لتنفيــذ م�ش ــروع التنقي ــب عن الغاز الطبيعي 0

 2 204 00 00م�صروفات ر�أ�س مالية
لإنتاج الغاز

يدرج به امل�صروفات الر�أ�س مالي ــة املتعلقة بال�شــق العل ــوي
مــن م�شــروع الغـاز امل�سال وم�شروعات تطوير حقول الغاز .

 2 204 00 00برنامج تنمي ــة املـ ــوارد
الب�شرية

يدرج به امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية والإمنائية
املتعلقة بربنامج تنمية املوارد الب�شرية �سواء فيما يتعلق
بتطوير التعليم العـام �أو كليات الرتبية �أو معاهد العلوم
ال�صحية � ،أو ما يتعلق بالتو�سع فـي مباين اجلام ــعة �أو
ت�أهيـ ــل وتدريـ ــب املواطن ـ ــني لإحلاقهم بالعمل فـي القطاع
اخلا�ص .

2 204 00 00

2 204 00 00

 2 204 30 00م�صروفات غري مرتبطة
بامل�شروعات(*)
� 2 204 31 00أثاث ومعدات
� 2 204 31 01أثاث ومعدات مكاتب

يدرج به ما تتحمله احلكومة من ن�صيب فـي امل�صروفات
الر�أ�س مالي ــة ل�شركة تنمية نفط عمان .

يخ�ص�ص ملا تتحمله احلكومة من تكاليف القتناء الأثاث
املكتبي كاخلزانات واملكاتب وال�سجاد وال�ستائر و�أجهزة
التكييف(غري املركزي) واخلزائن وال�ساعات والآالت الكاتبة
واحلا�سبـ ـ ــة و�آالت الت�صويـ ـ ــر والرتكيبـ ـ ــات الكهربائي ـ ـ ــة
والتليفونـ ـ ـ ـ ـ ــات و�أجهـ ـ ـ ــزة الفاك ـ ـ ــ�س والتلكـ ـ ـ ـ ــ�س و�أجه ـ ـ ــزة
التليفزي ــون والفيديــو وكاميــرات الت�صويــر والثالج ـ ــات
و�أدوات املطبخ امل�ستخدمة فـي املكاتب .

(*) يراعى  -فيما يتعلق بامل�شروعات اال�ستثمارية  -ما ي�أتي :
 حتل ال�سنة التي بد أ� فيها امل�شروع حمل خانة البند برقم احل�ساب . -يحل رقم امل�شروع حمل خانة املادة برقم احل�ساب .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب

دليـــــل احل�ســـــــاب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

� 2 204 31 02أثاث ومعدات م�ساكن

يخ�ص�ص ملا تتحمله احلكومة من تكاليف لت�أثي ـ ــث
امل�ساكـ ـ ــن احلكوميـ ــة كامل�ساك ـ ـ ــن املخ�ص�صة ل�سكنى
املوظفني طبقا لقانون اخلدم ــة املدني ــة امل�شـ ــار �إليه ،
وامل�ساك ـ ــن املخ�ص�صة للبعثات الدبلوما�سية العمانية
فـي اخلارج  ،وامل�ساكن املخ�ص�صة كا�سرتاحات حكومية .

� 2 204 31 03أثاث ومعدات تعليمية

يخ�ص�ص ملا تتحمله احلكومة من تكاليف للـ ــوازم
التعليـ ــم املختلفـ ــة الت ــي ت�ستنف ــد بطبيعتها خالل مدة
جتاوز ال�سنة املالية كالأجهــزة ال�سمعي ــة والب�صري ــة
و�أجهــزة املختب ــرات واملع ــدات  ،ومع ــدات الأن�شط ـ ــة
الرتبوية والتدبري املنزيل امل�ستخدمة فـي املعاهد
التعليمية واملدار�س .

� 2 204 31 04أثاث ومعدات من�ش�آت
�صحية وخمتربات

يخ�ص�ص ملا تتحمله احلكومة من تكاليف القتناء
الأثاث الالزم للم�ست�شفيات واملراكز ال�صحية والعيادات
واملختربات احلكومية  ،وكذلك املعدات والأجهزة
الطبية اخلا�صة بالفحــ�ص والأ�شعة والعمليات
واملختربات على اختالف �أنواعها .

 2 204 32 00و�سائل نقـ ـ ـ ـ ــل
� 2 204 32 01سي ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
 2 204 32 02و�سائل نقل �أخرى
� 2 204 33 00آالت ومعدات
� 2 204 33 01آالت

يخ�ص�ص ملا تتحمله احلكومة من تكاليف القتناء
�سيارات الرك ــوب و�سي ــارات النقل وغريها من �أنواع
ال�سيارات الأخرى .
يخ�ص�ص ملا تتحمله احلكومة من تكاليف القتنــاء
و�سائ ــل النقـ ــل ا ألخ ــرى بخــالف ال�سيارات .
يخ�ص�ص ملا تتحمله احلكومة من تكاليف القتناء
الآالت التي ت�ستخدم فـي الور�ش ال�صناعية �سواء كانت
ميكانيكية �أو كهربائية �أو جنارة �أو حدادة �أو خياطة �أو
تعبئة �أو طباع ــة وغريه ــا  ،وكذلـ ــك جميـ ــع أ�نـ ـ ــواع
املولدات الكهربائية .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

 2 204 33 02مع ـ ـ ـ ـ ــدات

� 2 204 34 00أ�صول ثابتة متنوعة
� 2 204 34 01أ�صول ثابتة �أخرى

2 207 00 00
2 207 10 00
2 207 11 00
2 207 11 01

حتويالت ر�أ�س مالي ــة
حتويالت حملية
حتوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت حمليـ ـ ـ ــة
لوحدات القطاع العام
حتويالت للوحدات
اخلدمية

 2 207 11 02حتوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت للهيئ ـ ــات
والوحدات غري املالية
 2 207 11 03حتويالت للم�ؤ�س�سات
املالية
 2 207 12 00حتويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت حملي ـ ـ ــة
للقطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع اخلـ ـ ـ ـ ــا�ص
وجلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات �أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
 2 207 12 01حتوي ـ ـ ـ ـ ـ ــالت للقط ـ ـ ـ ــاع
اخلا�ص

دليـــــل احل�ســـــــاب
يخ�ص�ص ملا تتحمله احلكومة من تكاليف القتنـ ــاء املعـ ــدات
علـ ــى اخت ـ ــالف �أنواعهـ ــا �سواء كانت بالور�ش ال�صناعية �أو
املعدات الزراعي ــة �أو املع ـ ــدات اخلا�ص ـ ــة بخدمـ ـ ــات الطرق ،
وكذلك �أجهزة و�شا�شــات احلا�سب الآيل وغريها .
يخ�صـ ــ�ص ملـ ــا تتحمل ــه احلكومــة مــن تكلفة القتناء �أي
�أ�صول ثابتة �أخرى بخالف ما ورد �ضمن البنود ، 32 ، 31
 33م ــن ه ــذا الف�صل (. )204

يخ�ص�ص ملا تدفعه احلكومة من مبالغ �إىل الوحدات
اخلدمية بالقطاع العام لتمويل التكاليف الالزمة القتناء
الأ�صول الثابتة وغريها من امل�صروفات الر�أ�س مالي ــة .
يخ�ص�ص ملا تدفعه احلكومة من مبالغ �إىل الهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة (غري املالية) لتمويل التكاليف الالزمة
القتناء الأ�صول الثابت ـ ــة وغريهـ ــا من امل�صروف ــات الـ ــر�أ�س
مالي ــة .
يخ�ص ــ�ص ملـ ــا تدفع ــه احلكوم ــة مــن مبال ــغ �إلــى امل�ؤ�س�س ــات
العام ــة (املاليـ ــة) لتمويــل التكاليف الالزمة القتناء
الأ�صول الثابتة �أو غريها من امل�صروفات الر�أ�س مالي ــة .

يخ�ص ــ�ص مل ــا تدفع ــه احلكومــة م ــن مبالغ لأ�شخ ـ ـ ــا�ص
القط ـ ـ ــاع اخل ـ ـ ــا�ص لتموي ـ ـ ــل التكاليف الالزمة القتناء
الأ�صول الثابتة وغريها من امل�صروفات الر�أ�س مالي ــة
وفقا للقواعد املعمول بها .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

 2 207 12 02حتوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت حمليـ ـ ـ ـ ــة
جلهات �أخرى

 2 207 20 00حتويـ ـ ـ ـ ــالت خارجي ـ ـ ـ ـ ــة
 2 207 21 00حتويـ ـ ـ ــالت خارجيـ ـ ـ ـ ـ ــة
للمنظمـ ـ ــات
 2 207 21 01حتويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت ملنظم ـ ـ ــات
جمل�س التعاون

دليـــــل احل�ســـــــاب
يخ�ص ــ�ص مل ــا تدفعــه احلكومــة م ــن مبالــغ لأ�شخا�ص فـي
الداخل  -بخالف املن�صو�ص عليهم فـي البندين  11و 12
من هذا الف�صل ( )207لتمويل التكاليف الالزمة القتناء
الأ�ص ــول الثابت ــة وغريه ــا مــن امل�صروفات الر�أ�س مالي ــة
 -وفقا للقواعد املعمول بها .

يخ�صـ ــ�ص ملا تتحملــه احلكومـ ـ ــة مــن مبالـ ــغ ملنظم ـ ــات
جمل ــ�س التعاون ل ــدول اخلليــج العربي ــة لتموي ــل اقتناء
الأ�ص ــول الثابت ــة وامل�صروفات الر�أ�س مالي ــة .

 2 207 21 02حتويـ ـ ـ ـ ـ ــالت ملنظمـ ـ ــات
عربية

يخ�صــ�ص مل ــا تتحمل ــه احلكومـة من مبالغ للمنظمات
العربيـ ــة لتمويـ ــل اقتنــاء الأ�صـ ــول الثابت ـ ــة وامل�صروف ـ ــات
الر�أ�س مالي ــة .

 2 207 21 03حتويـ ـ ـ ـ ـ ــالت ملنظمـ ـ ــات
دولية

يخ�ص ــ�ص ملا تتحمل ــه احلكومـ ــة من مبالــغ للمنظمـ ــات
الدوليـة لتمويـ ــل اقتنـ ــاء الأ�صـ ـ ـ ــول الثابت ــة وامل�صروفـ ــات
الر�أ�س مالي ــة .

 2 207 22 00حتويـ ـ ـ ـ ــالت خارجيـ ـ ـ ـ ــة
للحكومـ ـ ـ ــات وجله ـ ـ ــات
�أخرى
 2 207 22 01حتوي ـ ــالت للحكوم ـ ــات

 2 207 22 02حتوي ـ ـ ـ ــالت خارجيـ ـ ـ ـ ـ ــة
جلهات �أخرى

يخ�صـ ــ�ص ملا تتحملـ ــه احلكوم ـ ــة من مبالـ ــغ للحكومـ ــات
الأخ ــرى لتمويـ ــل اقتنـ ــاء الأ�صـ ـ ــول الثابت ـ ــة وامل�صروفـ ــات
الر�أ�س مالي ــة .
يخ�ص ـ ـ ــ�ص ل ـمـا تتحمل ـ ـ ـ ــه احلكوم ــة من مبالــغ للجه ــات
الأخـ ـ ـ ــرى اخلارجي ــة لتموي ــل اقتنـ ــاء الأ�صـ ــول الثابتـ ـ ــة
وامل�صروفات الر�أ�س مالي ــة .
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الإقـرا�ض وامل�ساهمـات
( الف�صالن الثامن والتا�سع )
رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب
2 308 00 00
2 308 10 00
2 308 11 00
2 308 11 01

ا�ســـــم احل�ســـــــــاب

دليـــــل احل�ســـــــاب

�إقـ ـ ـ ــرا�ض وم�ساهمـ ـ ـ ــات
حملية
�إقرا�ض حملي
�إقرا�ض حملي للهيئــات
وامل�ؤ�س�س ـ ـ ــات واجلهـ ـ ــات
الأخرى
�إقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا�ض للهيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات يخ�ص�ص للمبالغ التي تقدمها احلكومة �إلــى امل�ؤ�س�س ــات
العامــة (املالية) كق ــرو�ض واجبة الرد وفقا للقواعد
وامل�ؤ�س�سات املالية
والنظم املعمول بها .

� 2 308 11 02إق ـ ـ ـ ـ ـ ــرا�ض للهيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات يخ�ص�ص للمبالغ التي تقدمهــا احلكومة �إلـ ــى الهيئـ ــات
وامل�ؤ�س�سات غري املالية العامـ ــة وكذلك امل�ؤ�س�ســات العامة (غري املالية) كقرو�ض
واجبة الرد وفقا للقواعد والنظم املعمول بها .
� 2 308 11 03إقـرا�ض حملـ ــي جله ـ ــات يخ�صــ�ص للمبالـغ التي تقدمـها احلكومة إ�ل ــى جهـ ــات
�أخرى فـي الداخ ـ ــل  -بخ ــالف الهيئـات العامــة وامل�ؤ�س�سات
�أخرى
العامة (املالية وغري املالية)  -كقرو�ض واجبــة الــرد وفقــا
للقواعد والنظم املعمول بها .
2 308 11 04

2 308 20 00
2 308 21 00
2 308 21 01

م�صروفـ ـ ـ ـ ــات مرتبط ـ ــة يخ�ص�ص للمبالغ التي تتحملها احلكومة لدعم فوائد ما
تقدم ــه من قرو�ض ودعم برنامج �ضمان متويل ال�صادرات
بالإقرا�ض والدعم
الذي يتواله بنك التنمي ــة العمان ــي  ،ودع ــم الإعـ ــالن
ال�صناعي  ،ودع ــم املنتجات ال�صناعيـ ــة  ،ودع ـ ــم القطاع ــات ،
وكذلك امل�صروفـ ـ ـ ـ ــات الأخـ ـ ــرى التـ ــي تق ـ ــرر وزارة املالي ـ ـ ـ ــة
خ�صمها على االعتمادات املدرجة بهذا احل�ساب .
م�ساهمــات حمليـ ــة
م�ساهم ـ ـ ـ ــات حمليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فـي الهيئات وامل�ؤ�س�سات
م�ساهـمات فـي الهيئـ ـ ــات يخ�ص�ص ملا تتحمل ــه احلكومـ ــة م ـ ــن مبال ــغ للم�ساهمـ ــة فـي
وامل�ؤ�س�سات املالية
ر�ؤو�س �أم ــوال امل�ؤ�س�س ــات العامة وال�ش ــركات (املالية) وفقا
للقواعد املعمول بها .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب
2 308 21 02
2 309 00 00
2 309 10 00
2 309 11 00
2 309 11 01

2 309 11 02
2 309 11 03
2 309 12 00
2 309 12 01
2 309 12 02

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

دليـــــل احل�ســـــــاب

م�ساهمات فـي الهيئات يخ�صــ�ص ملا تتحملــه احلكومــة من مبالــغ للم�ساهمة فـي
وامل�ؤ�س�سات غري املالية ر�ؤو�س �أموال الهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة (غري
املالية) وال�شركات (غري املالية) وفقا للقواعد املعمول بها .
�إق ـ ــرا�ض وم�ساهم ـ ـ ـ ــات
خارجية
�إقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا�ض خارجي
�إق ـ ـ ـ ـ ـ ــرا�ض خارجـ ـ ـ ـ ـ ــي
للمنظمات
�إقرا�ض ملنظمات جمل�س يخ�ص�ص للمبالغ التــي تقدمه ــا احلكومة �إىل املنظم ـ ــات
والهيئـ ــات التابعـ ــة ملجلـ ــ�س التع ــاون لــدول اخلليــج العربيــة
التعاون
كقرو�ض واجبة الرد .
�إقرا�ض ملنظمات عربية يخ�ص�ص للمبالغ الت ــي تقدمه ــا احلكومة �إىل املنظمات
التابعة جلامعة الدول العربية وغريهـ ــا م ــن املنظمــات
العربيــة كق ــرو�ض واجبة الرد .
�إقرا�ض ملنظمات دولية يخ�ص�ص للمبالــغ التـي تقدمهـ ــا احلكومة �إىل املنظمات
والوكاالت املتخ�ص�صة التابعة للأمم املتحدة وغريها من
املنظمات الدولية كقرو�ض واجبة الرد .
�إق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا�ض خارجـ ـ ـ ـ ـ ــي
للحكومـ ـ ـ ــات واجله ـ ــات
الأخرى
يخ�صـ�ص للمبالــغ التــي تقدمه ــا احلكومة �إىل احلكومات
�إقرا�ض للحكومات
الأجنبية فـي اخلارج كقرو�ض واجبة الرد .
�إقرا�ض جلهات �أخرى يخــ�ص�ص للمبال ــغ التي تقدمها احلكومة �إىل جهات فـي
اخلارج  -بخالف احلكومات  -كقرو�ض واجبة الرد .
خارجية

 2 309 20 00م�ساهمات خارجية
 2 309 21 00م�ساهمـ ـ ـ ــات خارجيـ ـ ــة
فـي املنظمات واجلهات
الأخرى
 2 309 21 01م�ساهمــات فـي منظمــات يخ�ص ــ�ص مل ــا تتحمله احلكوم ــة مــن مبالغ للم�ساهمــة فـي
املنظمات والهيئات التابعة ملجل�س التعاون لدول اخلليج
جمل�س التعاون
العربية وفقا للقوانني والنظ ــم الأ�سا�سيـ ــة واالتفاقي ــات
اخلا�صة بهذه املنظمات والهيئات .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب

دليـــــل احل�ســـــــاب

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب

 2 309 21 02م�ساهمات فـي منظمات يخ�ص�ص مل ــا تتحمل ــه احلكوم ــة مــن مبال ــغ للم�ساهمة
فـي املنظمات والهيئات والوكاالت التابعة جلامعة الدول
عربية
العربية وغريها من املنظمات العربية وفقا للقوانني
والنظم الأ�سا�سيـ ــة واالتفاقي ـ ــات اخلا�ص ـ ــة بهـ ـ ــذه املنظمات
والهيئات والوكاالت .
 2 309 21 03م�ساهمات فـي منظمات يخ�ص�ص ملا تتحمله احلكومة للم�ساهمة فـ ـ ــي املنظم ـ ـ ـ ــات
والهيئ ـ ـ ـ ـ ــات والوك ـ ـ ــاالت املتخ�ص�صة التابعة للأمم املتحدة
دولية
وغريها مــن املنظم ـ ــات الدوليــة وفقـ ـ ــا للقـ ــوانني والنظم
الأ�سا�سية واملعاهدات اخلا�صة بهذه املنظمات والهيئات
والوكاالت املتخ�ص�صة .
 2 309 21 04م�ساهمات فـي جهات
�أخرى خارجية

2 310 00 00
2 310 10 00
2 310 11 00
2 310 11 01

يخ�ص�ص ملا تتحمله احلكومـ ــة مــن مبالغ للم�ساهمــة
فـي �أي جهـ ــات �أخرى خارجية بخالف املنظمات الدولية
والعربية واملنظمات التابعـة ملجلــ�س التع ـ ـ ــاون لــدول
اخللي ــج العربيـ ـ ــة وفق ــا للمعاه ـ ــدات واالتفاقي ــات التي
تكـ ــون مربم ــة فـي هذا ال�ش�أن .

الدعم احلكومي
الدعم احلكومي
الدعم احلكومي لقطاع
الكهرباء
دعم �شركات الكهرباء يخ�ص�ص مل ــا تتحمل ــه احلكومــة من مبالغ لدع ــم �شرك ـ ـ ــات
الكهرب ــاء وفق ــا لقان ـ ــون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء
وامليـ ـ ــاه املرتبطـ ــة ب ــه ال�صـ ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطان ــي رقم
 2004/78واملر�س ــوم ال�سلطان ــي رقم . 2007/92

 2 310 12 00الدعم احلكومي
للمنتجات النفطية
 2 310 12 01دعم املنتجات النفطية يخ�صـ�ص ملــا تتحمل ــه احلكومة من مبالغ لدعم امل�شتقات
النفطية فـي ال�سوق املحلية و�أي م�صروف ــات �أخــرى
تتحمله ــا لدع ــم امل�ستهلك املحلي من الوقود طبقا للقواعد
التي حتددها احلكومة فـي هذا ال�ش�أن .
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رقــــم احل�ســــــاب
مادة بند ف�صل باب
00
00
00
01

00
10
11
11

380
380
380
380

2
2
2
2

2 390 00 00
2 390 10 00
2 390 11 00
2 390 11 01

ا�ســـــم احل�ســــــــــــاب
م�صاريف خدمات
م�صاريف خدمات
م�صاريف خدمات
م�صاريف خدمات

دليـــــل احل�ســـــــاب

يخ�ص�ص ملا يدفع من مبالغ نظري اخلدمات اال�ست�شارية
كدرا�سات اجلدوى االقت�صادية للم�شروعات وت�أ�سي�س
ال�شركات اجلديدة و�إعادة هيكلة �أو ت�صفية ال�شركات
�أو بيع ح�صة احلكومة �أو جزء منها فـي اجلهات التي
ت�ساهم فيها الدولة وما يتبعها من م�صروف ــات �أخــرى
متعلقـ ــة بها ال تعتبــر م�ساهمــة فـي ر�أ�س م ــال ال�شركـ ـ ــة
وال دعما مقدما لها .

احتياطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي دعـ ـ ـ ـ ـ ــم
الإقرا�ض وامل�ساهمات
احتياطـ ـ ـ ـ ــي دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الإقرا�ض وامل�ساهمات
احتياط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الإقرا�ض
احتياطـ ـ ـ ـ ـ ــي دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي�شمل االعتماد املدرج با�سم " احتياطي " فـي ق�سم
الإق ـ ـ ــرا�ض للقطـ ـ ــاع "امل�ساهمات ودعم القطاع اخلا�ص " بهدف ال�سحب
منه لدعم عوائد القرو�ض املي�سرة التي متنح للقطاع
اخلا�ص
اخلا�ص طبقا للقانون .

 2 901 00 00ح�سابات م�ؤقتة
 2 901 10 00ح�سابات م�ؤقتة
 2 901 11 00ح�سابات م�ؤقتة

 2 901 11 01وفور متوقعة

ت�شمــل ح�سابــات نظامية ال جتــرى ب�ش�أنهــا �أي قيود
حما�سبية  ،و�إمنا يتم االحتفاظ بها لأغرا�ض احلا�سب
الآيل .
يخ�صـ�ص مل ــا يتوقــع حتقيقه من وف ــور فـي امل�صروفات .
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من�شـــور مالــي
رقم 2013/1
بتعديل دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة
ال�صادر باملن�شور املايل رقم 87/8
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/111
و�إىل املر�ســوم ال�سلطان ــي رقــم  2013/1بالت�صدي ــق على امليزاني ــة العامـة للدولــة لل�سنــة
املالية ، 2013
و�إىل دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة ال�صادر باملن�شور املايل رقم ، 87/8
و�إىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل القرار الوزاري رقم  2011/408بتعديل تاريخ العمل بامللحق رقم ( )1املرفق بالالئحة
التنفيذية للقانون املايل ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
ي�ضاف �إىل البند رقم  ( 31حتويل �إىل ال�صناديق واملخ�ص�صات ) من الف�صل رقم 100
(�إيرادات م�صادر الطاقة الطبيعية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل ت�صنيف امليزانية
العامة للدولة امل�شار �إليه مادة جديدة بعنوان " حتويل الفوائ�ض املالية املحققة من �سنوات
�سابقة" وذلك على النحو الآتي :
رقم احل�ســــــاب
بند ف�صل باب
مادة
حتويل الفوائ�ض املالية املحققة
1
100
31
06
من �سنوات �سابقة
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املـــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا املن�شور .
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املن�شور فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي 1434 / 3 /21 :هـ
املـوافــــق 2013 / 2 / 2 :م
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزيـ ـ ــر الم�سـ ـ ـ�ؤول عن ال�ش ـ ـ�ؤون المالي ـ ــة

�شــرح احل�ســـاب
رقم 11003106
حتويل الفوائ�ض املالية املحققة
من �سنوات �سابقة
يخ�ص�ص هذا احل�ساب لتحويل الفوائ�ض املالية املحققة من الإيرادات النفطية فـي �سنوات
�سابقة ال�ستخدامه ك�إحدى و�سائل التمويل لتغطية عجز املوازنة العامة للدولة .

ن�شر هذا املن�شور فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1003
ال�صادرة فـي 2013/3/2م
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من�شـــور مالــي
رقم 2013/2
بتعديل دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة
ال�صادر باملن�شور املايل رقم 87/8
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/111
و�إىل املر�ســوم ال�سلطان ــي رقــم  2013/1بالت�صدي ــق على امليزاني ــة العامـة للدولــة لل�سنــة
املالية 2013م ،
و�إىل دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة ال�صادر باملن�شور املايل رقم ، 87/8
و�إىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل القرار الوزاري رقم  2011/408بتعديل تاريخ العمل بامللحق رقم ( )1املرفق بالالئحة
التنفيذية للقانون املايل ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
ي�ضاف �إىل البند رقم  ( 33م�ستلزمات خدمية ) من الف�صل رقم ( 101م�صروفات خدمية
و�سلعية) من الباب الثاين (امل�صروفات) من دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة امل�شار
�إليه مادة جديدة بعنوان " تكاليف �إقامة املهرجانات " وذلك على النحو الآتي :
مادة
34

رقم احل�ســــــاب
ف�صل
بند
33

101

باب
2
-363-

تكاليف �إقامة املهرجانات

املـــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا املن�شور .
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املن�شور فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي 1434 / 7 /12 :هـ
املـوافــــق 2013 / 5 / 22 :م
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزيـ ـ ــر الم�سـ ـ ـ�ؤول عن ال�ش ـ ـ�ؤون المالي ـ ــة

�شــرح احل�ســـاب
رقم 21013334
تكاليـف �إقامـة املهـرجانات
يخ�ص�ص مل�صروفات �إقامة املهرجانات التي تقام بال�سلطنة .

ن�شـر هـذا املن�شـور فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1015
ال�صادرة فـي 2013/6/2م
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وزارة النقــل واالت�صــاالت
قــرار وزاري
رقم 2013/223
بتطبيق الئحة ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن ذات احلموالت
ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية
فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إىل قان ــون تنظيـ ــم املالح ــة البحريـ ـ ــة فـي امليـ ــاه الإقليمي ــة العمانيــة ال�صادر باملر�سـوم
ال�سلطاين رقم ، 81/98
و�إىل القرار الوزاري رقم  98/197بتطبيق ال�شروط املوحدة ل�سالمة ال�سفن التي ال تخ�ضع
للمعاه ــدات البحرية الدولية بدول جملـ�س التع ــاون ل ــدول اخللي ــج العربي ــة ،
و�إىل قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر فـي دورته رقم ()32
املنعقدة يومي  20 - 19من دي�سمرب 2011م ب�ش�أن اعتماد الئحة ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن
ذات احلمــوالت ال�صغي ــرة التــي ال ت�شمله ــا املعاه ــدات البحريـ ــة الدوليــة فـي دول جملــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تطب ـ ـ ــق الالئحـ ــة امل�ش ـ ـ ــار �إليهــا وفق ـ ـ ــا لل�صيغـ ــة املرفقـ ـ ــة .
املــادة الثانيــــة
يلغ ــى القرار الوزاري رقم  98/197امل�شار �إليه  ،كما يلغــى كل ما يخالف الالئحة املرفقة
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  17 :من �شـــــــــوال 1434هـ
املوافـــــق  25 :من �أغ�سطــ�س 2013م د� .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ــر الـ ـنـ ـقــل واالتـ ــ�صـ ــاالت
ن�شــر هـذا الق ــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1028
ال�صادرة فـي 2013/9/29م
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مقـــدمـــة
 - 1الئح ــة ال�سالمـ ــة ل�سف ــن الب�ضائ ــع و�سفــن الرك ــاب ال�صغيــرة غيــر امل�شمول ــة ب�أحك ــام
االتفاقيات البحرية الدولية  ،و�ضعت احلد الأدنى ملعايري ال�سالمة لل�سفن اجلديدة
التي تبحر فـي منطقة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
 - 2مت �إعداد الالئحة احلالية مع الأخذ فـي االعتبار الأحكام املطبقة لالتفاقيات الدولية
التالية وبروتوكوالتها :
 - 2٫1االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م  ،واملعدلة بربوتوكول
عام 1988م .
 - 2٫2االتفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام 1966م  ،واملعدلة بربوتوكول عام 1988م .
 - 2٫٣االتفاقية الدولية ملعاييــر التدريــب وا إلجــازة واملراقبة للمالحني لعام 1978م ،
كما مت تعديلها فـي عام 1995م وعام 2010م .
 - 2٫٤االتفاقي ــة الدولي ــة ملنــع التلــوث من ال�سف ــن لعــام 1973م  ،واملعدل ــة بربوتوكـ ــول
عام 1978م .
 - 2٫٥اتفاقية اللوائح الدولية ملنع الت�صادم فـي البحر لعام 1972م .
 - 3يتم حتديث هذه الالئحة بانتظام فـي �ضوء التطورات واملمار�سات ملعايري ال�سالمة
البحرية مبوجب االتفاقيات الدولية التي �ستدخل حيز التنفيذ م�ستقبال .
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الئحة ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن ذات احلموالت ال�صغرية
التـي ال ت�شملهـا املعاهــدات البحريـــة الدوليـة
فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
الباب الأول
الأحكـــام العـــامة
التطبيـــــق
املــادة ( ) 1
 - 1تطب ــق ه ــذه الالئح ــة علــى �سفــن الب�ضائــع وال�صيـد  ،مبا فـي ذلك ال�صن ــادل  ،العامل ــة
فـي املالحة البحرية والتي يكون طولها الكلي ( )12اثنى ع�شر مرتا �أو �أكرث  ،والتي
ال تطبق عليها �أحكام االتفاقيات الواردة فـي الفقرة التالية ما مل ين�ص �صراحة على
خالف ذلك  .وتطبـق هذه اللوائـح �أي�ضــا على �سفــن الركــاب التي يبلــغ طولهــا الكلــي
( )12اثنى ع�شر مرتا �أو �أكرث ولكن يقل عن (� )24أربعــة وع�شريــن مت ــرا وحتمـ ــل �أق ــل
من ( )200مائتي راكب فـي املياه الإقليمية للدولة �أو القيام برحالت بني دول املجل�س ،
وكذلك تطبــق على ال�سف ــن ال�شراعيــة املحلية املوجــودة  ،وتلك املبنية حديثا امل�ستعملــة
�أو جرى حتويلها �إىل �سفن ركاب  .وما مل يذكر عك�س ذلك ف�إن �أحكام هذه اللوائح
املطبقة على �سفن الب�ضائع تطبق على �سفن الركاب تلك .
 - 2يجوز ل�سلطة امليناء �أن ت�شرتط االلتزام ب�أي تدابري �أو متطلبات عالوة على مقت�ضى
االتفاقيات املو�ضحة �أعاله .
 - 3يجــب علــى مالك ال�سفينة �أو ربانه ــا �أو وكيله ــا املالحي كما يتعني على مالك الب�ضائــع
�أو املركب ــات �أو و�سي ــط �شحنهـ ــا �إ�ضافـ ــة �إلـ ــى م�شغ ــل املين ــاء � -أن يطل ــع عل ــى التدابي ـ ــر
�أو املتطلبات الت ــي يج ــوز ل�سلطـ ــة امليناء �أن تطل ــب االلتزام بهــا فيم ــا يتعلق بال�سف ــن
والب�ضائ ــع واملركبات  ،عالوة على مقت�ضى االتفاقيات املو�ضحة .
 - 4يجب على كل �سفينة تدخل �إىل موانئ جمل�س التعاون اخلليجي  ،والتي تخ�ضع لهذه
القواعد والتعليمات �أن حتمل على متنها ن�سخة من االتفاقيات املو�ضحة فـي البند ()2
�أعاله  ،بالإ�ضافة �إىل ن�سخة من هذه القواعد  ،والتعليمات  ,و�أية تعديالت الحقة لها .
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 - 5يجوز لأي دولة ع�ضو مبجل�س التعاون �أن تتقدم بطلب تعديل هذه الالئحة مبوجب
�أحكام الباب الثامن ع�شر املــادة (. )133
املــادة ( ) 2
يج ــوز للإدارة �أن ت�ستمــر فـي ترخي�ص ت�شغيل �سفينة موجودة م�صممة وفقا ملعايري �أدنــى
مــن تلك التــي ت�ضمنتهــا الالئح ــة احلالي ــة  .ومهمـ ــا ي ـ ـكــن  ,ف�إنه يتوجب �أن تلت ــزم ه ــذه
ال�سف ــن ب�أن تفـي على الأقل بالأحكام التي تراها الإدارة �ضرورية لتحقيق �سالمة ال�سفينة
وطاقمها خالل الرحل ــة �أو الرحالت التي من املتوقع �أن تقوم بها ال�سفينة .
املــادة ( ) 3
ميك ــن للإدارة فيما يتعل ـ ــق ب�سفن الركـ ــاب التـي يقــل طولهــا ع ــن (� )24أربعة وع�شرين
متــرا وحتم ــل أ�قـ ــل من ( )200مائتي راكب فـي رحالت دولية بني موانئ دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية والدول املجاورة التي تطبق اللوائح � ،أن ت�صدر لهذه ال�سفن
�شهادة �سالمة �سفينة ركاب وفقا لأحكام االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار مع
تزويد املنظمة البحرية الدولية بن�سخة من �إ�شعار التكاف�ؤ .
التعـــاريف
املــادة ( ) 4
يق�صد بالعبارات املبينة �أدناه املعاين الواردة قرين كل منها ما مل يق�ض �سياق الن�ص خالف
ذلك :
 - 1دول جمل�س التعاون :
تعنــي الــدول الأع�ضــاء ف ــي جملــ�س التعاون ل ــدول اخلليـ ــج العربية .
 - 2املجل�س الأعلى :
تعني املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
 - 3الإدارة :
تعن ــي ال�سلطة احلكومية املخت�صة بال�ش ـ ـ�ؤون البحرية لدولة "العلم"  ،التي تقوم
ب�إ�صــدار جميــع �شه ــادات ال�سفينـ ــة بع ــد معاينته ــا والت�أك ــد من �صالحيته ــا طبقــا
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للمعايري الدولية  ،وو�ضع اال�ستثناءات والإعفاءات والبدائل لل�سفن طبقا لنوع
ال�شحنـ ــة وطبيعـ ــة الرحل ــة البحري ــة  ،كذلك هي اجله ــة الت ــي تفــو�ض وتعتـ ــمد
من ينوب عنها من هيئات الت�صنيف الدولية فـي الإ�شراف واملعاينة على ال�سفن .
� - 4سفينة ب�ضاعة :
�أية �سفينة خالف �سفينة ركاب .
� - 5سفينة الركاب :
هي �سفينة حتمل بدءا من اثني ع�شر راكبا ف�أكرث .
� - 6سفينة ركاب �صغرية :
هي �سفينة الركـاب التي يزيد طولهــا الكلي على ( )12اثني ع�شر متــرا �أو �أكرث ،
ولكن �أقل من (� )24أربعة وع�شرين مرتا وحتمل �أقل من ( )200مائتي راكب .
� - 7سفينة ال�صيد :
هي �سفينة ت�ستخدم ل�صيد �أو جني �أو زرع املوارد البحرية احلية .
 - 8ال�صندل :
يعني �سفينة ب�ضائع دون و�سائل الدفع اخلا�صة بها .
 - 9ال�سفن التقليدية(داو) :
هـي �سفين ــة تقليدية ت�ستعمل فـي ن�شاطات ال�صيد ونقـل الب�ضائع  ،ولي�ســت �سفين ــة
ركاب .
 - 10قارب النزهة :
هو القارب امل�ستخدم ا�ستخداما غري جتاري .
 - 11ال�سفينة اجلديدة :
هي ال�سفين ــة املمـ ــدود �صالبه ـ ــا � ،أو الت ــي تكـ ــون فـي مرحلـ ــة مماثل ــة من البنـ ــاء ،
فـي تاريخ نفاذ هذه اللوائح �أو بعد ذلك .
 - 12زورق الإنقاذ :
هو زورق م�صمم لإنقاذ املنكوبني وجتميع زوارق النجاة �أو الرماثات .
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� - 13سفينة ذات غر�ض خا�ص :
هي ال�سفينــة التــي تعمــل ذاتيا بقــوة ميكانيكية والتي حتمــل  ،ب�سب ــب وظيفتهـ ــا ،
�أكرث من ( )12اثنى ع�شر م�ستخدما خا�صا  ،مبا فـي ذلك الركاب � .إن ال�سفن ذات
الغر�ض اخلا�ص التي تطبق عليها هذه املدونة تت�ضمن الأنواع الآتية :
 - 14٫1ال�سفن املرتبطة بالأبحاث  ،والبعثات اال�ستك�شافية واملعاينة .
� - 14٫2سفن تدريب امل�ستخدمني البحريني .
� - 14٫٣سفن ت�صنيع احليتان وال�سمك  ،غري تلك املرتبطة بال�صيد .
� - 14٫٤سفن معاجلة امل�صادر احلية الأخرى فـي البحر  ،غري املرتبطة بال�صيد .
 - 14٫٥ال�سفن الأخرى ذات موا�صفات فـي الت�صميم وطرق فـي العمل تت�شابه مع
ال�سفن املذكورة فـي (� )1إىل (� )4أعاله  ،والتي ترى الإدارة ت�صنيفها �ضمن
هذه املجموعة .
 - 14الناقلة :
هي �سفينة ب�ضائع مبنية �أو معدلة لنقل ب�ضائع �سائلة �أو �صلبة �سائبة .
� - 15أماكن املعي�شة :
تعن ــي الأماكـ ــن العامـ ــة  ،والأروق ــة واملراحيـ ــ�ض  ،والقمــرات واملكات ــب واحلجـ ــرات
املطبخية التي ال حتتوي على �أدوات الطبخ والأماكن املماثلة  .وت�ضم �أماكن
املعي�شة كذلك ال�سالمل واملهاوي واملخارج التي تخدم تلك الأماكن .
 - 16و�سط ال�سفينة :
تعني و�سط امل�سافة بني املتعامدين فـي ال�سفينة .
 - 17تـاريخ ذكرى �سنوية :
يعني اليـوم وال�شهــر من ك ــل �سن ــة اللذين ي�صادفــان تاريخ انق�ضاء ال�شه ــادة ذات
العالقة .
 - 18كو�سبا�س � -سار�سات :
تعني املنظمة التي �أن�ش�أتها االتفاقية الدولية (رو�سيا والواليات املتحدة الأمريكية)
بتاريخ  1يوليو (متوز) 1988م لت�شغيل �شبكة ا�ستغاثة تابعية .
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 - 19العر�ض (: )B
يعني �أكرب عر�ض م�شكل لل�سفينة على م�ستوى �أعمق خط حتميل للتق�سيم الداخلي
�أو دونه .
� - 20سطح الفوا�صل الإن�شائية :
يعني �أعلى �سطح ت�صل �إليه الفوا�صل الإن�شائية العر�ضية العازلة .
� - 21أماكن الب�ضائع :
تعني جميع الأماكن امل�ستخدمة للب�ضائع (مبا فـي ذلك �صهاريج الب�ضائع الزيتية) ,
واملهاوي امل�ؤدية �إليها .
 - 22الأماكن املغلقة لب�ضائع الدحرجة :
تعنــي �أماكــن ب�ضائــع الدحرجــة التــي ال تنــدرج فـي فئــة �أماكـن ب�ضائع الدحرجــة
املفتوحة  ،وال فـي فئة ال�سطوح املك�شوفة .
 - 23املراقبة امل�ستمرة :
تعني �أن اخلفارة الال�سلكية املعنية لن تتوقف �إال لفرتات ق�صرية عند تعر�ض
طاقة اال�ستقبال فـي ال�سفينة خللل �أو ان�سدادها بفعل ات�صاالتها الذاتية �أو عند
�إخ�ضاع املرافق لعمليات ال�صيانة �أو الفحو�ص الدورية  ،وبقدر تعلق الأمر بت�سلم
ر�سائل نظام ا�ستقبال النداء اجلماعي املعزز ف�إن مراقبة اال�ستقبال �ستكون ()%98
علــى الأقل وفق ــا لتعريفه ــا الـ ــوارد فـي "دليــل �شبك ــة ال�سالم ــة الدولي ــة" ال�صــادر
عن املنظمة البحرية الدولية .
 - 24حمطــات التحكم :
تعني الأماك ــن التي توجـد فيهــا مع ــدات االت�صــال الال�سلكــي � ،أو معدات املالحة
الرئي�سية � ،أو م�صادر الطاقة الكهربائية فـي حاالت الطوارئ  ،واملعدات املركزية
للك�شف عن احلرائق �أو مكافحتها .
 - 25احلمولة ال�ساكنة :
تعني الفرق  ،بالأطنان  ،بني �إزاحة ال�سفينة فـي مياه ذات كثافة نوعية تبلغ ()1٫025
عند خط املاء التحميلي الذي يتما�شى مع غاط�س ال�سفينة ال�صيفـي املحدد  ،ووزن
ال�سفينة فارغة .
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 - 26منارة ال�سلكي �سطح ال�سفينة :
تعني منارة ال�سلكية لتحدي ــد املوقع فـي ح ــاالت الط ــوارئ تعمــل علــى ت ــردد ()406
ميغاهريتز فـي نظام (كو�سبا�س � -سار�سات) �أو بوا�سطة �أي قمر �صناعي �آخر ،
وميكنها الطفو  ،ومزودة بنظام �ضغط هيدرو�ستاتي  ،وميكن تفعيل الإر�سال فيها
يدويا �أو �أوتوماتيكيا عند �إطالق املنارة الال�سلكية .
 - 27النداء االنتقائي الرقمي :
يعني التقنية التي ت�ستخدم رموزا تتيح ات�صال حمطة ال�سلكيـة مـا مبحطـة �أخـرى
�أو مبجموعــة من املحطــات ونقــل املعلومــات �إليهــا  ،واملتما�شية مع التو�صيات ذات
ال�صلة للجنة اال�ست�شارية الدولية للموا�صالت الال�سلكية .
 - 28الإبـراق ذو الطبــع املبا�شــــر :
يعنــي التقني ــات التلغرافيـ ــة الأوتوماتيكي ــة املتما�شي ــة مع التو�صيات ذات ال�صلة
للجنة اال�ست�شارية الدولية للموا�صالت الال�سلكية .
 - 29الغاط�س :
يعنـي امل�سافة الر�أ�سية من اخلــط القاعــدي امل�شــكل فـي منت�صـف الطـول �إىل خط
املاء املعني .
 - 30م�صدر الطوارئ للطاقة الكهربائية :
يعني م�صدر للطاقة الكهربائية يقوم بتغذية لوحة مفاتيح الطوارئ عند حدوث
خلل فـي التغذية من امل�صدر الرئي�سي للطاقة الكهربائية .
� - 31إنزال التعومي الطليق :
يعني طريقة لإنزال رماثات النجاة  ،يطلق هذا الرماث �أوتوماتيكيا من ال�سفينة
الغارقة  ،ويكون جاهزا لال�ستعمال .
 - 32العائم :
يعنــي امل�ساف ــة املقا�سة عموديــا  ،وباجتــاه الأ�سفــل عنــد منت�ص ــف ال�سفين ــة واملمت ــدة
من احلافة العليا خلط ال�سطح �إىل احلافة العليا خلط التحميل املعني .
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 - 33ال�سطح الرئي�سي لل�سفينة : Main Deck -
يعني ال�سطح العلوي الأق�صى الكامل املعـر�ض لعوام ــل املن ــاخ والبحر  ،واملجهـ ــز
بو�سائ ــل دائمــة إلغ ــالق جميع الفتح ــات فـي اجلزء املك�شوف منه  .والذي زودت
كل الفتحات فـي جوانب ال�سفينة �أ�سفله بو�سائل �إغالق دائمة عازلة  ,وفـي �سفينة
ذات �سطح عائم متقطع  ،ف�إن اخلط الأ�سفل لل�سطح املك�شوف وتتمة ذلك اخلط
املوازية للجزء العلوي من ال�سطح ي�شكالن �سطحا عائما .
 - 34االت�صاالت الال�سلكية العامة :
تعني املرا�سالت الت�شغيلية والعامة  ،غري ر�سائل اال�ستغاثة واال�ستعجال وال�سالمة ،
اجلارية ب�أجهزة الال�سلكي .
 - 35احلمولة الإجمالية :
تعني �أبعاد احلجم الكلي لل�سفينة وفقا لأحكام االتفاقية الدولية لقيا�س حمولة
ال�سفن  ،لعام 1969م .
 - 36الرماث :
يعنــي جهــاز يعتــمد طف ــوه عل ــى حجي ــرات لدن ــة مملوءة بالغاز  ،ويحفــظ جاهـ ــزا
لال�ستعمال فـي جميع الأوقات .
 - 37خدمــــة نافتكـــ�س الدوليــة :
تعني البث املن�سق والإر�سال واال�ستقبال الأتوماتيكي على الرتدد ( )518خم�سمائة
وثمانية ع�شر كيلوهريتز  ،ملعلومات ال�سالمة البحرية وذلك بوا�سطة �إبراق ذي
طبع مبا�شر �ضيق النطاق ي�ستخدم اللغة الإجنليزية (جتب الإ�شارة �إىل دليل
نافتك�س املعتمد من املنظمة البحرية الدولية) .
� - 38شبكة خدمة ال�سالمة الدولية :
تعني تن�سيق الإر�سال و�أتوماتيكية اال�ستقبال ملعلومات ال�سالمة البحرية بو�سائل
نظام ا�ستقبال النداء اجلماعي املعزز اخلا�ص بـ(�إمنار�سات) .
 - 39الرحلة الدولية :
تعني الرحلة بني موانئ فـي دولتني خمتلفتني .
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 - 40الطـــول :
ويع ــادل (� )٪96ستة وت�سعني فـي املائة من �إجمايل طـول خ ــط املـاء عن ــد ()٪85
خم�سة وثمانني ف ــي املائ ــة من العمق امل�شكــل الأدن ــى املقــا�س مـ ــن قم ــة الع ــار�ض ،
�أو للم�سافة القائمة بني اجلانب الأمامي من مقدمة ال�سفينة وحمور الدفة على
خط املاء املذكور � ،إذا كان ــت ه ــذه امل�سافة �أكبــر  .وفـي ال�سفــن امل�صممة مبيل فــي
ال�صالــب فمــن الواجــب �أن يكون خط املاء الذي يقا�س عليه هذا الطول موازيا
خلط املاء الت�صميمي .
 - 41الطول بالكامل (درجة مئوية) :
يعني طوال كامال بدن ال�سفينة  ،وفـي حالة وجود " "Satoو�إ�ضافة خلفية  ،ي�ستثنى
هذان امللحقان .
 - 42احلمولة ال�صافية :
يعني �إزاحة ال�سفينة بالأطنان دون الب�ضاعة  ،والوقود  ،وزيــت التزليـ ــق  ،وميـ ـ ــاه
ال�صابـورة  ،وامليـاه العذبة ومي ـ ــاه تغذي ــة املراج ـ ــل املخزونــة فـي ال�صهاريج وامل�ؤن
اال�ستهالكية  ،والركاب  ،والطاقم و�أمتعتهم .
 - 43البحث والإنقاذ :
يعني العثور على ال�سفن �أو الطائرات �أو الوحدات �أو الأ�شخا�ص املنكوبني .
 - 44ذو انت�شار لهبي �ضيق :
يعني �أن ال�سطح الذي يجري و�صفه على هذا النحو يحد ب�صورة كافية من انت�شار
اللهب  ،وهو ما تقره الإدارة بناء على �إجراءات اختبارية معتمدة .
� - 45إمنار�سات :
تعنــي املنظمــة املن�ش ـ�أة باتفاقية املنظم ــة الدولي ــة للتواب ــع البحري ــة (�إمنار�س ــات)
املعتمدة فـي � 3سبتمرب (�أيلول ) 1976م .
� - 46أماكن الآالت :
تعني جميع �أماكن الآالت من الفئة ( )Aوكل الأماكن الأخرى التي حتتوي على
�آالت دفع  ،ومراجل  ،ووحدات وقود نفطي  ،وحمركات بخارية  ،وحمركات احرتاق
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داخلي  ،ومولدات و�آالت كهربائية رئي�سية  ،وحمطات للتزويد بالوقـ ــود  ،و�آالت
للتربيـ ــد والت ــوازن  ،والتهويـ ــة وتكيي ــف الهــواء  ،وما �شاب ــه ذلك من الأماكن ،
واملهاوي امل�ؤدية �إليها .
� - 47أماكن الآالت من ال�صنف (: )A
تعني الأماكن واملهاوي امل�ؤدية �إليها التي حتتوي على :
� - 47٫1آالت االحرتاق الداخلي امل�ستخدمة فـي �أغرا�ض الدفع الرئي�سي .
� - 47٫2آالت االحتـ ــراق الداخل ـ ــي امل�ستخدم ـ ــة لأغـ ــرا�ض �أخـ ــرى بخـ ــالف الدفـ ــع
الرئي�سي على �أال يقل ناجت طاقتها الإجمايل عن ( )375ثالثمائة وخم�سة
و�سبعني كيلو واط .
� - 47٫٣أي مرجل نفطي �أو وحدة وقود زيتي .
 - 48امل�صدر الرئي�سي للطاقة الكهربائيــة :
يعن ــي امل�ص ــدر ال ــذي يقوم بتوفي ــر الطاق ــة الكهربائية �إىل لوحة املفاتيح الرئي�سية
لتوزيعها على كل اخلدمات الالزمة للإبقاء على ال�سفينة فـي حالة الت�شغيل
والإقامة العادية .
 - 49معدات التوجيه الرئي�سية :
تعني الآالت وم�شغالت الدفة ووحدات طاقة معدات التوجيه � ،إن وجدت  ،واملعدات
الإ�ضافيـة وو�سائل تو�صيل العزم الالزم لتحريــك الدف ــة لتوجيـه ال�سفينـة (مثل
ذراع حتريك الدفة �أو الربعية) فـي ظروف اخلدمة العادية .
 - 50لوحة املفاتيح الرئي�سية :
تعني لوحة املفاتيح التي تتغذى مبا�شرة من امل�صدر الرئي�سي للطاقة الكهربائية ،
وتقوم بتوزيع هذه الطاقة على مرافق ال�سفينة .
 - 51خط حــد الغمــر :
يعنــي اخلط املر�سوم مبا ال يقل عن (� )76ستة و�سبعني ملمرتا حتت جانب �سطح
ال�سفينة العلوي .
 - 52معلومــات ال�سالمــة البحريــة :
تعنــي التحذي ــرات املالحي ــة والطق�سيـ ــة  ،والتنب ـ�ؤات اجلوي ــة ور�سائـ ــل ال�سالم ـ ــة
الأخرى املوجهة �إىل ال�سفن .
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� - 53أق�صى �سرعة خدمة �إىل الأمام :
تعني �أق�صى �سرعة �صممت ال�سفينة لل�سري بها فـي �أثناء خدمتها فـي البحر عند
�أعمق غاط�س .
� - 54أق�صــى �سرعــــة للخلـــف :
تعن ــي ال�سرعـ ــة املق ــدرة لل�سفين ــة عنــد ا�ستخـ ــدام الطاق ـ ــة الت�صميمية الق�صوى
لل�سري �إىل اخللف عند �أعمق غاط�س .
 - 55املادة غري القابلة لالحرتاق :
تعنــي املـ ــادة التــي ال حتت ـ ــرق وال تطل ــق �أبخــرة قابلــة لالحت ــراق بكمي ــات ت�سم ــح
با�شتعالهــا ذاتي ــا �إذا ارتفعــت درجــة حرارتهــا �إىل (� )750سبعمائــة وخم�ســني درج ــة
مئوية  ،على �أن تقر الإدارة ذلك با�ستخدام �إجراءات �إخبارية معتمدة  .وتعترب �أية
مواد �أخرى بخالف ذلك قابلة لال�شتعال .
� - 56أماكــــن ب�ضائــع الدحرجـــــة املفتوحــــة :
تعني �أماكـ ــن ب�ضائع الدحرج ــة املفتوحـ ــة �إما من نهايتيها � ،أو مفتوحة من نهاية
واحـدة وم ــزودة بتهوية طبيعي ــة مالئمــة فعالــة على طولهــا بالكام ــل من خ ــالل
فتحات دائمة فـي الت�صفيح اجلانبي �أو �سقف ال�سطح وفقا لقناعة ال�سلطة املخت�صة .
 - 57الراكب :
يعني كل �شخ�ص فيما عدا :
 - 57٫1ربان و�أفراد الطاقم �أو الأ�شخا�ص الآخرين العاملني �أو امل�ستخدمني ب�أية
�صفة كانت لأداء عمل على ظهر �سفينة .
� - 57٫2أو الأطفال الذين تقل �أعمارهم عن عام واحد .
 - 58املتعامدان :
يعني قيا�س املتعامدان الأمامي واخللفـي عند الطرفني الأمامي واخللفـي للطول
( . )Lويجب �أن يتطابق املتعامدان الأمامي مع اجلانب الأمامي ملقدم ال�سفينة
على خط املاء الذي يقا�س عليه الطول .
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 - 59خدمة التوابع ذات املدار القطبي :
تعني خدمة ترتكز على التوابع ذات املدار القطبي (كو�سبا�س � -سار�سات) والتي
تتلقى وترحل �إنذارات اال�ستغاثة من املنائر الال�سلكية التوابعية لتحديد املوقع
فـي حاالت الطوارئ كما حتدد مواقع هذه املنائر .
 - 60الأماكن العامة :
تعن ــي تلك الأج ــزاء من �أماكــن املعي�شــة وامل�ستخدمــة كقاع ــات  ،وغ ــرف طع ـ ــام
وا�سرتاحات  ،وما �شابه ذلك من الأماكن املحوطة ب�صورة دائمة .
 - 61خدمة االت�صاالت الال�سلكيـة :
تعني كل من خدمات االت�صاالت الال�سلكية الف�ضائية الآتية :
 - 62٫1خدمة ات�صاالت ال�سلكية ت�ستخدم التوابع املتزامنة فـي اخلدمة التوابعية
البحرية املتنقلة .
 - 62٫2خدمة ات�صاالت ال�سلكية ت�ستخدم التوابع ذات املدار القطبي فـي اخلدمة
التوابعية البحرية املتنقلة .
 - 62٫٣اخلدم ــة البحري ــة املتنقلــة فـي النطـ ــاق بـ ــني ( )156ميغاهريت ــز  ،و()174
ميغاهريتز .
 - 62٫٤اخلدم ـ ـ ــة البحري ـ ـ ــة املتنقلـ ـ ــة فـ ـ ــي النط ـ ـ ــاق بــني ( )4000كيلوهريتز ،
و( )27٫500كيلوهريتز .
 - 62٫٥اخلدم ـ ــة البحريـ ــة املتنقل ـ ــة فـي النطـ ــاق ب ــني ( )1٫605كيلوهريت ـ ــز ،
و( )4000كيلوهريتز وبني ( )415كيلوهريتز  ،و( )526٫5كيلوهريتز .
 - 62اللوائح الال�سلكية :
تعنــي اللوائــح الال�سلكي ــة امللحق ــة �أو التــي تع ــد ملحقــة ب أ�حــدث اتفاقيــة دوليـ ــة
لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية �سارية املفعول فـي فرتة ما .
 - 63مادة االرتداد العك�سي :
تعني املادة التي تعك�س حزمة من ال�ضوء �سلطت عليها .
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� - 64أماكن ب�ضائـــع الدحرجــــة :
تعني الأماك ــن الت ــي ال تقط ــع عـ ــادة ب ـ�أي ح ــال  ،ومتتـ ــد �إما على طول كبري و�إما
على طول ال�سفين ــة التي ت�شح ــن عليه ــا الب�ضائع وتفـ ــرغ منها عـ ــادة بو�ضعيـ ــة
�أفقي ــة (فـي عبوات �أو �سائبة)  ،فـي �أو على ق�ضبان �أو مركبات طريق �أو �سيارات
(مبا فـي ذلك ال�صهاريج على الطرق �أو الق�ضبان  ،وال�شاحن ــات  ،و�ألواح ال�شحــن ،
�أو اخلزان ــات املفتوحة � ،أو فـي �أو على وحدات تخزين م�شابهة �أو �أوعية �أخرى) .
 - 65املنطقة البحرية (: )A1
تعني منطقة تقع �ضمن التغطية الهاتفية الال�سلكية ملحطة �ساحلية واحدة على
الأقل ذات تردد عال جدا  ،وتتاح فيها خدمات متوا�صلة للإنذار بالنداء االنتقائي
الرقمي  ،ح�سب التعريف الذي قد ت�ضعه احلكومة املتعاقدة .
 - 66املنطقة البحرية (: )A2
تعنــي تلك املنطق ــة  ،با�ستثنـ ــاء املنطق ــة البحري ــة ( ، )A1التي تقـ ــع �ضم ــن نط ــاق
التغطي ــة الهاتفية الال�سلكية ملحطة �ساحليـ ــة واحـ ــدة ذات ت ـ ــردد متو�سط  .وتتاح
فيها خدمات متوا�صلة للإنذار بالنداء االنتقائي الرقمي  ،ح�سب التعريف الذي
قد ت�ضعه حكومة متعاقدة .
 - 67املنطقة البحرية (: )A3
تعني تلك املنطقة  ،با�ستثناء املنطقتني البحريتني ( )A2و ( ، )A1التي تقع �ضمن
نطاق تغطية تابع متزامن من توابع (�إمنار�ســات)  ،وتتوافر فيها خدم ــات متوا�صــلة
للإنذار .
 - 68املنطقة البحرية (: )A4
تعني املنطقة التي تقع خارج املناطق البحرية ( )A1و ( )A2و (. )A3
� - 69أماكن اخلدمة :
تعني تلك الأماكن امل�ستخدمة كمطابخ واحلجرات املطبخية املحتوية على �أدوات
للطبخ  ،واخلزائن  ،وغرف التربيد والأ�شياء الثمينة  ،واملخازن والور�ش بخالف
تلك التي ت�شكل جزءا من �أماكن الآالت  ،وما �شابه ذلك من �أماكن وكذلك املداخل
امل�ؤدية �إليها .
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 - 70امل�ستخدمون اخلا�صون :
تعني كل الأ�شخا�ص ممن لي�سوا ركابا �أو �أفرادا فـي الطاقم �أو الأطفال ممن يقل
�سنهم عن عام واحد املحمولني على منت ال�سفينة مبا له عالقة بالهدف اخلا�ص
لتلك ال�سفينة �أو ب�سبب العمل اخلا�ص الذي يتم على منت تلك ال�سفينة .
 - 71الإن�شـــاء العلــــوي :
هو هيكل فوقي على �سطح العائ ــم  ،وميت ــد من جان ــب �إىل �آخر فـي ال�سفينة  ،وفـي
حال ال�صفائح اجلانبية ف�إن هذا الإن�شاء ال يبعد جوانيا عن جدران الغالف لأكرث
من (� )%4أربعة فـي املائة من العر�ض ( . )Bويعترب املركز اخللفـي املرفوع �إن�شاء
علويا .
 - 72عالمة منارة اال�ستغاثة (: )EPIRB
هي منارة ا�ستدالل ال�سلكية توابعية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ فـي النطاق
( )406ميغاهريتز فـي نظام (كو�سبا�س � -سار�سات) �أو فـي نظام �أي قمر �صناعي
�آخر  .وتقع فـي داخل ال�سفينة �أو قارب النجاة .
 - 73حمطة �ساحلية :
تعني حمطة تقوم بخدمة حركة ال�سفن � ،أو التجهيزات �أو املن�ش�آت املقامة على
ال�شاطـئ وامل�س�ؤول ــة عــن نظ ــام الإبــالغ الإجبــاري املعتمـ ـ ــد م ــن املنظم ــة البحريــة
الدولية � ،أو جهة م�س�ؤولة عن تن�سيق عمليات البحث والإنقاذ �أو عمليات مكافحة
ومعاجلة التلوث فـي البحار  ،والتي حتدد موقعها الدولة الع�ضو طبقا لأحكام
هذه الالئحة والتعليمات .
 - 74الطاقم :
يعني �أي �شخــ�ص موظــف فعليا للقيام مبهــام على ظهر ال�سفينــة خ ــالل رحلة
لغر�ض القيام ب�أعمال �أو خدمات لل�سفينة وبحيث يكون مدرجا فـي قائمة �أفراد
الطاقم .
 - 75الب�ضائـع اخلطــرة :
تعني �أي ب�ضائــع تكـ ــون معر�ضــة ب�صــورة فردية �أو جماعيــة  ،لأ�سباب تعود لطبيعة
تلك الب�ضائع �أو كميته ــا �أو طريقـة ت�ستيفها  ،لإحلاق اخلطر بالركاب �أو الطاقــم
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�أو تهدد ال�سفينة  ،وت�شمل جميع املواد املحددة من قبل املنظمة البحري ــة الدولي ـ ــة
كب�ضائ ـ ــع خط ـ ــرة �ضم ـ ــن مدونـ ــة الب�ضائع اخلط ــرة ال�صـ ــادرة عن املنظمة .
 - 76مدونة �إدارة ال�سالمة الدولية (: )ISM Code
تعني املدونة الدولية لإدارة �سالمة عمليات ال�سفن ومنع التلوث  ،التي �أقرتها
املنظمـ ــة البحري ــة الدوليــة من خ ــالل ق ــرار اجلمعيــة العامـ ــة رقـ ــم (A . 741 (18
ال�صادر فـي  4نوفمرب 1993م .
 - 77املدونة الدولية لأمن ال�سفن واملرافق املينائية (: )ISPS Code
تعني املدونة الدولية لأمن ال�سفن واملرافق املينائية ال�صادرة من قبل املنظمة
البحرية الدولية  ،مبا فـي ذلك كافة ما يطر�أ عليها من تعديالت .
 - 78اتفاقية ماربول ( : ) 78/73
تعني االتفاقية الدولية ملنع التلوث من ال�سفن  ،ل�سنة 1973م وبروتوكول االتفاقية
ل�سنة 1978م .
 - 79ب�ضائع م�سببة للتلوث :
تعني الزيوت وفق التعريف الوارد فـي امللحق ( )1من اتفاقية ماربول (، )78/73
واملواد ال�سائلة ال�ضارة بال�صحة وفق التعريف الوارد فـي امللحق( )2من اتفاقية
ماربول (. )78/73
 - 80اتفاقية ال�سالمة :
تعني االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار  ،ل�سنة 1974م  ،واملوقعة فـي لنـدن
ف ــي  1نوفمبـ ـ ــر 1974م  ،وبروتوكـ ـ ـ ــول االتفاقيـ ــة ل�سن ـ ـ ــة 1978م املوق ـ ــع فـ ــي لنـ ــدن
فـي  17فرباير 1978م  ،و�أي تعديالت تطر�أ على ملحق االتفاقية .
 - 81خط التحميل :
يعني خط ي�ستعمل لقيا�س كمية احلمولة الإجمالية التي ميكن ل�سفينة ما �أن
حتملها وتبحر بها ب�أمان  ،وتقا�س هذه احلمولة عادة بالأطنان .
 - 82امل�ستوى احلر (: )Freeboard
يعنــي امل�ساف ــة املقا�س ــة عمودي ــا عند منت�صــف ال�سفينـة وباجتـاه الأ�سفـل واملمتــدة
من احلافة العليا خلط �سطح ال�سفينة �إىل احلافة العليا خلط التحميل املعني .
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� - 83سطـــح امل�ستـــوى احلــــر (: )Freeboard Deck
يعنــي �أعل ــى �سط ــح كامل ال�سفين ــة واملعر�ض للطق�س والبحر والتي لها �إمكانيات
دائمة لإغالق الفتحات املعر�ضة للطق�س والتي �أ�سفلها تكون كل الفتحات على
جانبي ال�سفينة مزودة ب�إمكانيات دائمة لإغالقها ب�شكل عازل للماء  .وفـي ال�سفينة
التي يكون �سطح امل�ستوى احلر فيها غري متوا�صــل ي�ؤخذ �أدنى خط مل�ستوى ال�سطح
املعر�ض وامتدادا لهذا اخلط ب�شكل متواز جلزء ال�سطح العلوي ك�سطح امل�ستوى
احلر .
 - 84العمق الغاط�س :
يعنــي امل�ساف ــة العمودي ــة عنـ ــد منت�صـ ــف ال�سفي ـن ـ ــة م ــن خ ــط الع ــار�ض لل�سفين ــة
�إىل اجلانب الطويل ل�سطح ال�سفينة الرئي�سي .
 - 85النفايات الناجتة عــن ال�سفينـة :
تعني جميع النفايات بـما فـي ذلك املجاري والف�ضـالت  ،عدا ف�ضالت الب�ضائع ،
والتي تنتج فـي �أثناء قيام ال�سفينـة باخلدمة وتنــدرج �ضمن نطــاق املالحــق ()1
و( )4و ( )5من اتفاقية ماربول ( )78/73والب�ضائع املرتبطة بالنفاي ــات وفقـ ــا
للتحديــد الــوارد فـ ــي التوجيهات الإر�شادية املتعلقة بتنفيذ امللحق ( )5من اتفاقية
ماربول (. )78/73
 - 86خملفات الب�ضائع :
وتعني املخلفات املتبقية من مواد الب�ضائع على �سطح ال�سفينة فـي عنابر �أو خزانات
الب�ضائع  ،والتي تتخل ــف بعد االنته ــاء من تفريـغ الب�ضائــع وعملي ــات النظاف ــة ،
وت�شمل الفوائ�ض والبقايا الناجتة عن التحميل /التفريغ .
اال�ستثنــــاءات
املــادة ( ) 5
ال تطبق هذه اللوائح على :
� - 1سف ــن الب�ضائــع وال�صن ــادل املوج ــودة والت ــي يكـ ــون طوله ــا الكلـ ــي �أق ـ ــل م ــن ()12
اثنى ع�شر متــرا  ،عدا ما ين�ص عليه �صراحة امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
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� - 2سف ــن تعــود للدولــة وت�ستعمــل لأغــرا�ض غري جتاريــة  ،وال�سفـن احلربيـة وناقــالت
اجلنود .
� - 3سفــن الركـ ــاب التــي يزي ــد طولهــا على (� )24أربعة وع�شري ــن مت ـ ــرا �أو التـ ــي تنقـ ــل
ما يزيد على ( )200مائتي راكب .
 - 4يخوت النزهة التي ال تقوم ب�أي ن�شاط جتاري .
 - 5ال�سفن ال�شراعية املحلية واملبنية حديثا امل�ستخدمة �أو التي �ست�ستخدم فـي ال�صيد
�أو فـي ن�شاطات نقل الب�ضائع  ،ودون تعديل رئي�سي فيها .
الإعفـــاءات
املــادة ( ) 6
�	- 1إذا تقرر من قبل الإدارة �أن طبيعة و�شروط رحلة معينة �ستجعل من تطبيق حكم
واحد �أو �أكرث من �أحكام هذه الالئحة غري معقول �أو غري �ضروري  ،ف�إنه ميكن �إعفاء
ال�سفين ــة التــي تقــوم بالرحلــة من تلك الأحكــام  ،ب�شـرط امتثالهــا ملتطلبـات ال�سالم ــة
التي تعتربها الإدارة كافية للرحلة املزمعة .
 - 2يجــوز للإدارة �إعف ــاء �أي �سفينــة ذات �سمـات جديدة من �أي مــن �أحكــام هــذه الالئــحة
والتي قد يعوق تطبيقها �إعاقة �شديدة ا�ستمرار الأبحاث لتطوير مثل هذه ال�سمات
وا�ستخدامها فـي ال�سفن � .إال �أن مثل هذه ال�سفينة ينبغي �أن متتثل ملتطلبات ال�سالمة
امل�ستهدفة لها والكفيلة ب�ضمان �سالمتها العامة .
 - 3تر�سل الإدارة التي متنح مثل هذه الإعفــاءات �إ�شعــارات كتابيــة بتفا�صيل هذه الإعفاءات
و�أ�سبابها �إىل الإدارات الأخرى التي وافقت على تطبيق هذه الالئحة على �أ�سا�س �إقليمي .
البـــدائـــل
املــادة ( ) 7
 - 1عندما تتطلب هذه الالئحة �أن تركب �أو تنقل على ظهر ال�سفن �أنواع معينة من الرتكيبات
�أو املواد � ،أو الأدوات � ،أو الأجهزة � ،أو �أطراز حمددة منها � ،أو اتخاذ �إجراءات خا�صـ ــة ،
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يحق للإدارة �أن جتيز تركيب �أو نقل �أنواع �أخرى من الرتكيبات � ،أو املـواد � ،أو الأدوات ،
�أو الأجهزة � ،أو �أية �أطراز منها �أو اتخاذ �إجراءات �أخرى � ،إذا ثبت لها بالتجربة �أو بغري
ذلك �أن تلك الرتكيبات � ،أو املواد � ،أو الأدوات � ،أو الأجهزة � ،أو �أية �أطراز منها � ،أو تلك
الإجراءات تتمتع بفعالية متاثل  ،على الأقل  ،ما هو مطلوب فـي هذه الالئحة .
 - 2ينبغــي على �أيــة �إدارة ت�سمح مبثل هذه البدائل ب�إ�شعــار الإدارات ا ألخــرى التــي وافقــت
على تطبيق هذه الالئحة على �أ�سا�س �إقليمي بالتفا�صيل املتعلقة بذلك و�أ�سبابها .
املعـــاييـــر
املــادة ( ) 8
 - 1يجب �أن ميتثل البناء  ،الت�صميم  ،واملتانة الإن�شائية  ،والتجهيزات واملواد واملعدات ،
والأجهزة اخلا�صة للمقايي�س املقبولة  ،با�ستثناء ما مت و�صفه �صراحة �أو الإ�شارة �إليه
فـي هذه الالئحة .
 - 2بالإ�ضافة �إىل املعايري التي ت�شري �إليها هذه الالئحة ف�إنه ميكن �أي�ضا تطبيق اللوائح
واملعايري املو�صى بها من قبل املنظمة البحرية الدولية .
 - 3متتثل �سفينة الركاب ملتطلبات الت�صميم الإن�شائي وفق مقايي�س �إحدى املنظمات املعرتف
بها ملواد وبناء ال�سفينة .
الإ�صالحات  ،والتغييـرات  ،والتعديالت ذات الطابع الرئي�سي
املــادة ( ) 9
 - 1ينبغــي �أن تلبي الإ�صالحات  ،والتغيريات  ،والتعديالت ذات الطاب ــع الرئي�ســي وتركي ــب
�أية معدات مرتبطة بها فـي �سفينة موجودة املتطلبات املطبقة على ال�سفن اجلديدة
وفـقا ملا تـ ــراه الإدارة معق ــوال وممكن ــا  .ويلتزم مالك ال�سفينة ب�إبالغ الإدارة بالتغيــريات
�أو التعديالت املطلوبة قبل تنفيذها .
	- 2لأغرا�ض هذه الالئحة تعترب الإ�صالحات �أو التغيريات �أو التعديالت ذات طابع رئي�سي :
 - 2٫1حينما تبدل التغيريات ب�شكل �أ�سا�سي �أبعاد ال�سفينة �أو �سعتها للب�ضائع .
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 - 2٫2حينما تكون التغيريات �أ�سا�سية بحيث تزيد فـي عمر ال�سفينة .
� - 2٫٣أو حينما تبدل التحويالت وظيفة ال�سفينة .
نقـــل الب�ضـــائع
املــادة ( ) 10
 - 1تطبق على ال�سفن وال�صنادل الناقلة للب�ضائع املدونة �أدناه �أحكام الف�صلني ( )6و()7
من االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار  ،واملالحق ( )1و( )2و( )3من االتفاقية
الدولية ملنع التلوث من ال�سفن واملدونات ذات العالقة :
 - 1٫1احلبوب ال�سائبة .
 - 1٫2الب�ضائع اخلطرة املعب�أة �أو ال�سائبة .
 - 1٫٣الكيمياويات ال�سائبة ال�سائلة .
 - 1٫٤الغازات امل�سيلة ال�سائبة .
 - 1٫٥الب�ضائع الأخرى ال�سائبة .
 - 2بقدر عدم تعار�ضها مع �أحكام هذه الالئحة  ،تطبق على ال�سفن امل�شمولة بهذه اللوائح
واملع ــدة لنق ــل الب�ضائــع نف�سه ــا  ،متطلب ــات الناق ــالت وال�سف ــن التــي تبل ــغ حمولتهـ ـ ــا
الإجمالــية ( )150مائة وخم�سني طن ــا �أو �أكثـر واملعــدة لنقــل املواد الهيدروكاربونيــة
ال�سائلــة بدرجــة احلرارة ال�سائدة ووفقا لل�ضغط اجلوي املحيط .
 - 3يجوز للإدارة ال�سماح بالإعفاءات �إذا ر�أت �أن املتطلبات غري معقولة �أو غري �ضرورية
بعد �أن ت�أخذ فـي اعتبارها ال�سفينة والرحلة املطلوبة  .وتقوم الإدارة التي جتيز مثل
هذا الإعفاء بالتبليغ عن تفا�صيله و�أ�سبابه املوجبة �إىل الإدارة الأخرى التي وافقت
على تطبيق هذه الالئحة على �أ�سا�س �إقليمي .
خمططـات ال�سفينة ووثائقهـــا
املــادة ( ) 11
تلتزم �أي �سفينة �أن حتتفظ على متنها باملخططات والوثائق ال�ضرورية املنا�سبة لت�شغيلها
ول�سالمة الأرواح فـي البحار  ،وباللغة التي ي�ستخدمها �أفراد الطاقم فـي عملهم .
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القـــوة القـــاهـــرة
املــادة ( ) 12
ال تخ�ض ــع ال�سفينـ ــة  ،التي ال تنطب ــق عليه ـ ــا �أحكام ه ــذه اللوائــح فـي وقـ ــت مغادرتهـ ــا
فـي �أي رحلة  ،لأحكام هذه الالئحة ب�سبب �أي انحراف عن الرحلة املق�صودة ب�سبب وط�أة
الظروف اجلوية �أو �أي �سبب �آخر ناجم عن القوة القاهرة .
احلـوادث والكـوارث البحريـة
املــادة ( ) 13
 - 1يجب على ربان ال�سفينة �أو مالكها �إبالغ الإدارة وكذلك �أقرب دولة �ساحلية فورا عند
وقوع حادث ي�شمل ال�سفينة وي�ؤدي �إىل خ�سارة فـي الأرواح �أو �ضرر فـي البيئة �أو �أ�ضرار
مادية فـي ال�سفينة �أو غرقها �أو التخلي عنها �أو فقدانها .
 - 2تقوم الإدارة بالتحقيق فـي �أي حادث لأي من �سفنها وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،حينما
ترى �أن مثل هذا التحقيق ميكن �أن ي�ساعد فـي حتديد �أي تغيريات قد يكون من املفيد
�إجرا ؤ�ه ــا  .وتلت ــزم الإدارة ب�إب ــالغ الإدارة الأخ ــرى الت ــي قبل ــت بتطبيق هذه اللوائ ــح
على �أ�سا�س �إقليمي بنتائج التحقيق � .إذا تعلق الأمر بعدة بلدان  ،ف�إن على الإدارة �أن
تتخذ التدابيـ ــر ذات العالقة لل�سمـ ــاح بتحقيق م�شت ــرك يتم القي ــام به مع الإدارات
ا ألخ ــرى التي وافقت على تطبيق هذه اللوائح على �أ�سا�س �إقليمي .
الباب الثاين
معـــاينات ال�سفينــة و�شهـادات ال�ســـالمـة
التفتيـــ�ش واملعـــاينـــة
املــادة ( ) 14
 - 1يتوىل موظفو الإدارة �إجراء عمليات تفتي�ش ال�سفن ومعاينتها ومنح الإعفاءات منها ،
غري �أنه مبقدور الإدارة �أن تعهد مبثل هذه العمليات �إىل خرباء معاينة معينني لهذا
الغر�ض �أو �إىل هيئات �إ�شراف حتظى باعرتافها .
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 - 2ينبغي لأية �إدارة تعني خرباء معاينة �أو جهات فنية معرتفا بها لإجراء عمليات تفتي�ش
ومعاينات � ،أن متنح ه�ؤالء اخلرباء املعينني �أو اجلهات الفنية املعرتف من قبلها �صالحية
القيام مبا ي�أتي كحد �أدنى :
 - 2٫1املطالبة ب�إ�صالح ال�سفينة .
 - 2٫2تنفيذ عملي ــات التفتــي�ش واملعاين ــات �إذا طلب ــت ذلك ال�سلط ــات املخت�صـ ــة لدولـ ــة
امليناء .
 - 2٫٣عندم ــا يق ــرر خبي ــر معاينة معني �أو جهة فنية معرتف بــها �أن حالـ ــة ال�سفينــة
�أو معداتها ال تتما�شى �إىل حد كبري مع التفا�صيل الـواردة فـي ال�شهادة � ،أو ب�أن هذه
احلالة ال تكفل �إبحار ال�سفينة دون تعري�ضها �أو تعري�ض البيئة �أو الأ�شخا�ص
املوجودين على ظهرها للخطر  ،فـ�إن على هذا اخلبري �أو اجلهة الفنية اتخاذ
ما ي�أتي :
 - 2٫٣٫1الطلب من م�شغل ال�سفينة اتخاذ �إجراء ت�صحيحي فوري .
� - 2٫٣٫2إخطار الإدارة بذلك فورا .
 - 2٫٤عند عدم اتخاذ م�شغل ال�سفينــة الإجراء الت�صحيحـي ينبغــي للإدارة �أن تقـوم
بالآتي :
 - 2٫٤٫1تعليق �أو �سحب ال�شهادة املعنية فورا .
 - 2٫٤٫2منع ال�سفينة من الإبحار  ,و�إخطار اجلهات املعنية بذلك .
�	- 2٫٤٫٣إذا كانت ال�سفينة فـي ميناء دولة خليجية  ،فينبغي �إبالغ ال�سلطات
املخت�صة لدولة امليناء �أي�ضا على الفور  .وعندما يخطرموظف الإدارة ،
�أو خبيـ ــر املعاينـ ــة املع ـ ــني �أو اجله ـ ــة الفنية لل�سلطات املخت�صة لدولة
املينـ ــاء  ،ف ـ ـ ـ�إن عل ـ ــى حكومـ ــة دول ـ ــة املين ـ ــاء املعني ـ ــة �أن تقــدم للموظـ ـ ــف
�أو خبري املعاينة �أو اجلهة الفنية امل�ساعدة ال�ضرورية لتنفيذ التزاماتهم
مبقت�ضى هذه الالئحة  .وحينما تدعو ال�ضرورة ف�إن على حكومة دولة
امليناء املعنية �أن ت�ضمن عدم �إبحار ال�سفينة �إال �إذا �أثبت امل�شغل للإدارة
�أن مبقدورها الإبحار  ,وترك امليناء للتوجه �إىل حو�ض �إ�صالح منا�سب ،
دون تعر�ضها �أو الأ�شخا�ص املوجودين على ظهرها للخطر .
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 - 2٫٥عند تكليف الإدارة للجهات الفنية املعتمدة لديها  ,والتي تقوم بعمليات التفتي�ش
واملعاينة لإ�صدار ال�شهادات الإلزامية نيابة عنها  ،يجب �أن تخ�ضع هذه اجلهات
الفنية املعرتف بها ( )ROsللتدقيق الدوري من الإدارة البحرية  ،وفـي كل
الأحوال تتعهد الإدارة باتخاذ كافة الرتتيبات ال�ضرورية كمـا تكفل فعالية
التفتي�ش واملعاينة للإيفاء بهذا االلتزام .
�أنـــواع املعـــاينـــات
املــادة ( ) 15
تخ�ضع جميع ال�سفن التي تطبق عليها هذه الالئحة للمعاينات الآتية :
 - 1املعاينة الأولية  ،مبا فـي ذلك قاع ال�سفينة من اخلارج  ،قبل و�ضع ال�سفينة فـي
اخلدمة .
 - 2معاين ـ ـ ــة جتديديـ ـ ــة لل�شه ـ ــادات عل ـ ــى فتـ ــرات تعينهـ ـ ــا الإدارة  ،عل ـ ــى �أال تزي ـ ــد
على ( )5خم�س �سنوات .
 - 3معاينـ ــة دوري ـ ــة  /بيني ـ ــة خ ــالل ( )3ثالثة �أ�شهر قبل �أو بعد تاريخ الذكرى ال�سنوية
الثاني ــة �أو الثالث ــة لل�شهـ ــادة  .وحتــل هـ ــذه املعاينة حمــل املعاين ــة ال�سنوي ــة ال ــواردة
فـي الفقرة (د) من هذه املادة �أدناه .
 - 4معاينة �سنوية خالل ( )3ثالثة �أ�شهر قبل �أو بعد تاريخ الذكرى ال�سنوية لل�شهادة .
 - 5معاينات �إ�ضافية  ،عند قيام �سبب لذلك .
 - 6معاينة لبدن ال�سفينة  ،مبا فـي ذلك قعر ال�سفينة من اخلارج  ،ت�شمل تفتي�شني
خالل مدة ( )5خم�س �سنوات .
املعاينة الأولية
املــادة ( ) 16
من الواجب �أن ت�ضمن املعاينة الأولية �أن الرتكيبات واملعدات والأنظمة املو�صوفة �أدناه
تتما�شى ب�شكل تام مع هذه اللوائح  ,و�أنها فـي و�ضع ت�شغيلي جيد من جميع اجلوانب :
 - 1ترتيبات ومواد و�أبعاد هيكل ال�سفينة .
 - 2قناين و�أوعية ال�ضغط الأخرى .
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 - 3الآالت الرئي�سية وامل�ساعدة مبا فـي ذلك جهاز التوجيه و�أنظمة التحكم امللحقة .
 - 4نظ ـ ــام الوقاي ـ ــة وال�سالم ــة مــن احلرائـ ــق  ،و�أجهـ ــزة ترتيب ــات الإنق ــاذ  ،واملعـ ــدات
املالحية  ،املطبوعات املالحية  ،وو�سائل �صعود املر�شدين �إىل ال�سفينة .
 - 5املن�ش�آت الال�سلكية مبا فـي ذلك املن�ش�آت امل�ستخدمة فـي �أجهزة الإنقاذ .
�	- 6أنظمة التحكم فـي ت�صريف الزيت وترتيبات االحتفاظ به على ظهر ال�سفينة .
 - 7نظام التحكم فـي ال�صرف ال�صحي لل�سفن لالحتفاظ بها على ظهر ال�سفينة .
 - 8حتديد مواقع الأ�ضواء  ،والأ�شكال  ،وو�سائل �إطالق الإ�شارات ال�صوتية و�إ�شارات
اال�ستغاثة مبا يتما�شى مع االتفاقية الدولية ملنع الت�صادم فـي البحر .
 - 9ترتيبات ومواد و�أبعاد هيكل ال�سفينة الواردة فـي الف�صل الثالث من �شروط حتديد
العائم وخطوط التحميل .
معاينة جتديد ال�شهادة
املــادة ( ) 17
ينبغي �أن تت�ضمن معاينة جتديد ال�شهادة تفتي�ش املعدات امل�شار �إليها فـي املــادة (  )16للت�أكد
من �صيانتها وفقا لهذه الالئحة واالتفاقية الدولية ملنع الت�صادم فـي البحر .
املعاينة البينية
املــادة ( ) 18
من الواجب �أن ت�شمل املعاينة البينية تفتي�شا للنقاط الواردة فـي الباب الرابع �إىل الباب
الثامن والباب الثالث ع�شر من هذه الالئحة للت�أكد من �أن ال�سفينة فـي حالة جيدة
ومر�ضية للخدمة التي �أعدت لها  ،وخالل تفتي�ش بدن ال�سفينة و�آالتها  ،ف�إنه ينبغي
الرجوع �إىل الفحو�ص املف�صلة التي �أجريت عليها وفق نظام املراقبة امل�ستمرة  ،حيثما
يكون هذا النظام مو�ضع التطبيق .
املعاينة الدورية
املــادة ( ) 19
يجـ ــب �أن تت�ضمـ ــن املعاينـ ــة الدوريـ ــة تفتي ــ�ش املعـ ــدات  ،مــع اختبارهــا عنــد ال�ضــرورة ،
للت�أكـ ــد مــن امتثاله ــا للأحكـ ــام ذات العالقة ب�أجهزة �إنقاذ الأرواح  ،والوقاية وال�سالم ــة
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من احلريق  ،وو�سائل الإ�شارات ال�صوتية وال�ضوئية  ،و�أنها فـي حالة مر�ضية ومنا�سبة
للخدمــة التــي �أع ــدت لهــا ال�سفينــة  .وتفحــ�ص كل ال�شهادات وال�سجالت وكتيبات تعليمـات
الت�شغيل والتعليمات الأخرى والوثائق ذات ال�صفة امللزمة .
املعاينة ال�سنوية
املــادة ( ) 20
يجب �أن تت�ضمن املعاينة ال�سنوية �أي تفتي�ش مطلوب للت�أكد من �أن :
 - 1املع ــدات املذك ــورة فـي املادتــني ال�سابقتني ق ــد متــت معاينتهــا ب�شكــل م ــر�ض  ،و�أنهــا
منا�سبة للخدمة التي �أعدت لها ال�سفينة .
 - 2مل تدخـ ــل �أي تغييـ ــرات علـ ــى بـ ــدن ال�سفينة �أو على الإن�شاءات العلوية فيهــا ميك ــن
�أن ي�ؤثر على احل�سابات التي حتدد خط التحميل .
 - 3الرتتيبـ ــات والأجه ــزة والأنظم ــة حلماي ــة الفتح ــات  ،وق�ضب ــان التحـ ــرز  ،ومناف ـ ــذ
الت�صريف  ،و�سبل الو�صول �إىل �أماكن �إقامة الطاقم م�صونة فـي حالة فعالة .
معاينات �إ�ضافية
املــادة ( ) 21
ينبغي �إجراء معاينة عامة �أو جزئية  ،حينما تدعو �إىل ذلك  ،ويتم القيام بها بعد �أي ت�صليح
ناجم عن حادث �أو �ضرر ي�ؤثر على �سالمة ال�سفينة  .ويكون من مقت�ضى املعاينة الت�أكد
من �أن الإ�صالحات واال�ستبداالت قد مت القيام بها بطريقة مالئمة .
معاينة لبدن ال�سفينة
املــادة ( ) 22
يجب �أن يتم تفتي�شان على الأقل للجزء اخلارجي من قاع ال�سفينة والقيام بهما خالل مدة
�أي ( )5خم�س �سنوات  ،با�ستثناء ما تفو�ض به الإدارة خالفا لذلك  .وكلما كان ذلك ممكنا
ف�إن الفرتة بني كل تفتي�شني ينبغي �أال تزيد على (� )36ستة وثالثني �شهرا � .إن الغر�ض
من فح�ص اجلزء اخلارجي من قاع ال�سفينة ومعاينة الأجزاء الأخرى ذات العالقة فـي
الوقت نف�سه هو الت�أكد من �أنها فـي حالة جيدة ومر�ضية للخدمة التي �أعدت لها ال�سفينة .
ومن املف�ضل �أن يرتافق �أحد هذين التفتي�شني مع معاينة �صحة �شهادة ال�سفينة .
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ت�صديق املعاينات
املــادة ( ) 23
يجب ت�صديق املعاينات الدورية واملتو�سطة وال�سنوية املذكورة فـي هذه الالئحة على �شهادة
ال�سفينة .
احلفاظ على حـالة ال�سفينــة بعــد املعــاينة
املــادة ( ) 24
 - 1م ــن الواجب �صيان ــة ال�سفينـ ــة ومعداتها مبا ي�ضمن بقاء ال�سفيــنة �صالــحة للإبح ــار
من كافة الوجوه دون تعر�ضها �أو تعر�ض البيئة �أو الأ�شخا�ص املوجودين على متنها
للخطر .
 - 2عقب االنتهاء من �أي معاينة لل�سفينة  ،ال يجوز �إجراء �أي تغيريعلى الرتتيبات الهيكلية
�أو الآالت �أو املعدات �أو �أي بند �شملته املعاينة  ،دون موافقة الإدارة .
 - 3عندما تقع حادثة ل�سفينة �أو يكت�شف عيب فيها بحيث ي�ؤثر �أي منهما على �سالمة
ال�سفينة �أو على كفاءة �أجهزة الإنقاذ �أو املعدات الأخرى �أو كمالها  -يتم فورا �إخطار
الإدارة التي �أ�صدرت ال�شهادة بذلك بغية القيام مبعاينة ال�سفينة ب�أ�سرع ما ميكن وفقا
ملا ورد فـي الف�صل ( )2من هذا الباب .
�إ�صـــدار ال�شهـــادات
املــادة ( ) 25
 - 1ت�صدر لل�سفينة املمتثلة بتطبيق �أحكام هذه اللوائح �شهادة ت�سمى "�شهادة ال�سالمة
ل�سفن الب�ضائع غري امل�شمولة باالتفاقيات الدولية" � ،أو "�شهادة ال�سالمة ل�سفن الركاب
ال�صغرية"  ،والتي يطلق عليها فيما بعد "ال�شهادة"  ،ذلك بعد املعاينة الأولية �أو معاينة
�صحـ ــة ال�شهـ ــادة  ،وفقا ملا ورد فـي الف�ص ــل ( . )2وعلــى الإدارة الت�أكـ ــد من �أن املعاينــة
التي مت القيام بها كانت كافية وكاملة قبل �إ�صدار ال�شهادة .
 - 2يرفق بال�شهادة ال�صادرة مبقت�ضى �أحكام الفقرة (� )1سجل باملعدات .
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 - 3ت�صدر �شهادة ت�سمى "�شهادة ال�سالمة ل�سفينة الأغرا�ض اخلا�صة"  ،بعد املعاينة الأولية
�أو معاينة متديد ال�شهادة لأي �سفينة تلتزم بتطبيق �أحكام الباب الثاين ع�شر من هذه
الالئحة املتعلق بـ "�سالمة ال�سفن ذات الأغرا�ض اخلا�صة" .
 - 4ت�صدر �شهادة ت�سمى "�شهادة االمتثال لل�سفن ال�شاطئية امل�ساندة" ل�سفن من ذلك النوع
وفقــا لقــرار املنظم ــة البحريــة الدولي ــة "( "A .673 (16اخلــا�ص باخلطـوط الإر�شادي ــة
لنقل ومناولة كميات حمدودة من املواد اخلطرة وال�ضارة ال�سائبة بوا�سطة ال�سفن
ال�شاطئية امل�ساندة .
 - 5عند منح �إعفاء ال�سفينة مبوجب ووفقا لهذه الالئحة  ،ت�صدر �شهادة ت�سمى "�شهادة
الإعفاء" بالإ�ضافة �إىل ال�شهادة املبينة فـي هذه الالئحة  .وترفق "�شهادة الإعفاء" بهذه
ال�شهادة .
 - 6ت�صدر ال�شهادة �أو تعتمد �إما من قبـل الإدارة و�إما من قبــل �أي �شخ�ص و�إما من منظمـة
مفو�ضة بذلك من قبلها .
�إ�صـدار �أو اعتماد �صالحية ال�شهادة مـــن قبل حكومة �أخرى
املــادة ( ) 26
يجوز للإدارة التي تطبق هذه الالئحة  ،بناء على طلب من �إدارة �أخرى تطبق هذه الالئحة
�أي�ضـ ــا �أن تخ�ضع للمعاين ـ ــة �سفين ـ ــة ترفع علم الدول ـ ــة التــي تعود له ــا الإدارة الأخرى � .إذا
اقتنعت الدولة الأخرية بامتثالها ملتطلبات هذه الالئحة  ،ف�إنها ت�صدر �أو تفو�ض ب�إ�صدار
ال�شهادة �أو حيثما يكون ذلك منا�سبا � ،أن تعتمد �أو تفو�ض باعتماد ال�شهادة وفقا لأحكام
هذه الالئحة  .ويجب �أن تت�ضمن �أي �شهادة ت�صدر بهذه الطريقة على ت�صريح مفاده �إنها
�صدرت بناء على طلب حكومة دولة العلم .
مـــدة ال�شهـــادة و�صالحيتها
املــادة ( ) 27
 - 1ت�صدر "�شه ـ ــادة ال�سالمـ ـ ــة ل�سفـ ـ ــن الب�ضائـ ــع غيـ ــر امل�شمولـ ــة باالتفاقيـ ــات الدوليـ ـ ـ ــة"
�أو "�شهادة ال�سالمـ ــة ل�سفـ ــن الركاب ال�صغرية" �أو "�شهـ ــادة ال�سالمـ ــة ل�سفينة ا ألغ ــرا�ض
اخلا�ص ـ ــة" ملدة ال تزيد على ( )5خم�س �سنوات .
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 - 2ال تكون "�شهادة الإعفاء" ب�أي حال نافذة ملدة �أطول من مدة "�شهادة ال�سالمة ل�سفن
الب�ضائع غي ــر امل�شمول ــة باالتفاقي ــات الدولية" �أو "�شهـ ــادة ال�سالم ــة ل�سفـ ــن الركـ ــاب
ال�صغرية" �أو "�شهادة ال�سالمة ل�سفينة الأغرا�ض اخلا�صة" .
 - 3بغ�ض النظر عن متطلبات الفقرة ( ، )1ف�إنه فـي حال �إمتام املعاينة التجديدية خالل
فرتة الأ�شهر الثالثة ال�سابقة النتهاء ال�شهادة احلالية ف�إن ال�شهادة اجلديدة � ،ستكون
�صاحل ــة اعتبـ ــارا من تاريـ ــخ ذلك الإتـم ـ ــام �إىل موعـ ــد ال يتجـ ــاوز فت ــرة ( )5خمــ�س
�سنـ ــوات من تاريخ انق�ضاء ال�شهادة احلالية .
 - 4عند �إمتام املعاينة التجديدية بعد تاريخ انق�ضاء ال�شهادة احلالية ف�إن ال�شهادة اجلديدة
�ستكون �صاحلة اعتبارا من تاريخ �إمتام املعاينة التجديدية و�إىل موعد ال يتجاوز ()5
خم�س �سنوات من تاريخ انق�ضاء ال�شهادة احلالية .
 - 5ع ــند إ�مت ــام املعاينة التجديدية بعد مرور ( )3ثالثة �أ�شه ــر من تاريخ انق�ض ــاء ال�شه ــادة
احلالي ــة  ،ف�إن ال�شهــادة اجلديدة �ستكون �صاحلة من تاريخ �إمتام املعاينة التجديديــة
�إىل موعد ال يتجاوز فرتة ( )5خم�س �سنوات من تاريخ �إمتام املعاينة التجديدية .
وفـي حال �إ�صدار �شهـادة ملدة تقل عن ( )5خمـ�س �سنوات  ،ف�إنه يجوز للإدارة متديــد
�صالحيتها �إىل ما بعد تاريخ االنق�ضاء ولغاية ( )5خم�س �سنوات �شريطة �إجراء املعاينات
ال�سنوية امل�شار �إليها فـي الف�صل ( . )2و�إذا تعذر بعد �إمتام املعاينة التجديدية �إ�صدار
�شهادة جديدة لل�سفينة قبل انق�ضاء مدة ال�شهادة احلالية  ،ف�إنه يجوز للقائم على
تنفيذ املعاينة � ،سواء �أكان �شخ�صا �أم منظمة � ،أن ميدد �صالحية ال�شهادة احلالية لفرتة
ال تزيد على ( )5خم�سة �أ�شهر  ،ومن الواجب ت�صديق هذا التمديد على ال�شهادة .
�	- 6إذا مل تكن ال�سفينة  ،وقت انق�ضاء مدة ال�شهادة فـي ميناء يتوجب �أن تعاين فيه  ،ف�إنه
يجوز للإدارة �أن متدد فرتة �صالحية ال�شهادة  ،وذلك فقط لل�سماح لل�سفينة با�ستكمال
رحلتها �إىل امليناء الذي �ستخ�ضع فيه للمعاينة  ،على �أن يقت�صر ذلك فقط على احلاالت
التي يبدو فيها هذا منا�سبا ومعقوال  .وال يجوز متديد فرتة �شهادة لأكرث من ( )3ثالثة
�أ�شهر  ،وال يحق ل�سفينة منحت متديدا �أن تقوم عند و�صولها �إىل امليناء الذي �ستعاين
فيه مبغ ـ ــادرة هذا املينـ ــاء ا�ستن ــادا �إل ــى ذلك التمديد املذك ـ ـ ــور دون احل�ص ـ ــول على
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�شهادة جديدة  .عند �إمتام املعاينة التجديدية  ،ف�إن ال�شهادة اجلديدة �ستكون �صاحلة
لفرتة ال تزيد على ( )5خم�س �سنوات اعتبارا من تاريخ انق�ضاء ال�شهادة احلالية قبل
منح التمديد .
 - 7فـي ظل ظروف خا�صة  ،حتددها الإدارة  ،ف�إنه ال حاجة لت�أريخ �شهادة جديدة اعتبارا
من تاريخ انق�ضاء مدة ال�شهادة احلالية ح�سبما تتطلب الفقرات ( )3و( . )6وفـي مثل
هــذه الظــروف اخلا�ص ــة  ،ف�إن ال�شه ــادة اجلديدة �ستكون �صاحلة �إىل موعـد ال يتجـاوز
( )5خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء املعاينة التجديدية .
 - 8فـي حال �إمتام معاينة �سنوية �أو بينية قبل الفرتة املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب الثاين
من الالئحة يجب �أن :
 - 8٫1يعدل تاريخ الذكرى ال�سنوية املدرج فـي ال�شهادة  ،بالت�صديق �إىل موعد ال يزيد
على ( )3ثالثة �أ�شهر بعد تاريخ �إمتام املعاينة .
�	- 8٫2إمتام املعاينات ال�سنوية الالحقة  ،وذلك على فرتات حمت�سبة با�ستخدام تاريخ
الذكرى ال�سنوية .
 - 8٫٣ويج ــوز �إبقـ ــاء تاريخ االنق�ضاء عل ــى حال ـ ــه � ،شريط ـ ـ ــة �إجراء معاينـ ـ ــة �سنويـ ــة
�أو بينية �أو �أكرث مبا يكفل عدم جتاوز الفرتات الفا�صلة الق�صوى بني املعاينات
واملن�صو�ص عليها فـي هذا الباب من الالئحة .
 - 9تفقد ال�شهادة �صالحيتها �إذا ما ن�ش�أت �أي من الظروف الآتية :
 - 9٫1عدم تنفيذ املعاينة والتفتي�ش املطلوب خالل الفرتات الواردة فـي هذا الباب .
 - 9٫2عدم الت�صديق على ال�شهادة مبا يو�ضح �أن ال�سفينة خ�ضعت للمعاينة .
 - 9٫٣عند تغيري علم ال�سفينة .
� - 9٫٤صدور تغيريات رئي�سية على هيكل ال�سفينة �أو �آالتها �أو معداتها �أو بقية �أجزائها
املذكورة فـي هذه اللوائح .
 - 9٫٥فـي حال تغيري العلم بني دولتني وافقتا على تطبيق هذه الالئحة على �أ�سا�س
�إقليمي  ،تر�سل الإدارة فـي الدولة التي ترفع ال�سفينة علمها قبل التغيري ،
وب�أ�سرع ما ميكن  ،ن�سخا من ال�شهادات ال�صادرة لل�سفينة قبل التغيري � ،إىل �إدارة
دولة العلم اجلديد  ،ون�سخا من تقارير املعاينات ذات العالقة فـي حال توفرها .
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مناذج ال�شهـــادات
املــادة ( ) 28
 - 1يجب �أن يكون �شكل �شهادة ال�سالمة ل�سفن الب�ضائع غري امل�شمولة باالتفاقيات الدولية
�أو "�شهــادة ال�سالم ــة ل�سفـ ــن الركاب ال�صغي ــرة" وكذلك "�شهـ ــادة الإعف ــاء" � ،إن وج ــدت ،
مطابقا للنماذج الواردة فـي ملحق هذه الالئحة .
 - 2ت�صمـم ال�شهــادات الإ�ضافيــة لتطبيــق هذه الالئحــة و�أحكــام املنظمـة البحريــة الدوليـة
التي ت�شري �إليها بال�شكل الوارد فـي املدونات واملبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية
الدولــية  .وي�صــاغ الن�ص باللغة العربية  ،وتت�ضمــن ال�شهــادات ال�صادرة ل�سف ــن ب�ضائـ ــع
تقوم برحالت خارج املنطقة التي تطبق فيها هذه الالئحة ترجمة �إىل اللغة الإجنليزية
�أو اللغة الأ�سبانية �أو اللغة الفرن�سية .
عـــر�ض ال�شهـــادات
املــادة ( ) 29
يجب �أن تعر�ض ال�شهادات ال�صادرة مبقت�ضى هذه الالئحة فـي مكان بارز ي�سهل الو�صول
�إليه فـي ال�سفينة لفح�صها .
الـــرقـــابـــة
املــادة ( ) 30
 - 1تخ�ضع جميع ال�سفن التي ترفع �أعالما �أجنبية للرقابة من قبل موظفني خمولني
ر�سميا من قبل الإدارة  .وتخ�ضع �أي �سفينة تنطبق عليها �أحكام هذه الالئحة عند
وجودها فـي ميناء �إحدى الدول التي وافقت على تنفيذها على �أ�سا�س �إقليمي �إىل الرقابة
من قبل موظفني خمولني ر�سميا من قبل الإدارة عندما تكون الرقابة موجهة نحو
التحقق من �صالحية ال�شهادة ال�صادرة وفقا لهذه الالئحة .
 - 2تقبل مثل هذه ال�شهادة � ،إذا كانت �صاحلة  ،ما مل تكن هناك �أ�سباب جلية تدعو لالعتقاد
ب�أن ال�سفينة �أو معداتها ال تتما�شى �إىل حد كبري مع البيانات الواردة فـي ال�شهادة .
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 - 3فـي حالة الظروف املذكورة فـي الفقرة ( )2من هذه املادة �أعاله �أو عند انق�ضاء مدة
ال�شهادة �أو فقدان �صالحيتها  ،يتخذ املوظف القائم بالرقابة خطوات ل�ضمان عدم
�إبحار ال�سفينة �إال بعد �أن تغدو قادرة على اخلروج �إىل البحر �أو مغادرة امليناء للتوجه
�إىل حو�ض �إ�صالح منا�سب دون تعر�ضها �أو الأ�شخا�ص املوجودين على متنها للخطر .
 - 4فـي احلاالت التي ت�ؤدي فـي عملية الرقابة �إىل التدخل ب�أية �صورة ف�إنه يجب �إبالغ
املمث ــل الدبلوما�س ــي للدول ــة التي يح ــق لل�سفينة رفع علمه ــا وخرباء املعاينة املعينني
�أو املنظمات املعرتف بها امل�س�ؤولة عن �إ�صدار ال�شهادة .
 - 5عنـ ــد ممار�سـ ــة الرقابـ ــة مبقتـ ــ�ضى هذه الالئحـ ــة تبذل كافــة اجلهود املمكنة لتجنــب
�أي حجز �أو ت�أخري ال داعي له لل�سفينة � .إذا مت حجز ال�سفينة �أو ت�أخريها دون �سبب ،
ف�إنها تغدو متمتعة بحق احل�صول على تعوي�ض عن �أي خ�سارة �أو �ضرر يلحق بها .
 - 6ت�شارك الدول التي وافقت على تنفيذ هذه الالئحة على �أ�سا�س �إقليمي فـي نظام تبادل
للمعلومات ب�ش�أن ممار�سة �أعمال الرقابة من قبل دولة امليناء مبا له عالقة بال�سفن
اخلا�ضعة لهذه الالئحة  ،ومبا يتوافق مع الرتتيبات الواردة فـي مذكرة تفاهم الريا�ض
للتفتي�ش والرقابة على ال�سفن .
الباب الثالث
خطـــوط الـــتحميـــل
�أحكام عامة
املــادة ( ) 31
 - 1فـي ه ــذا الف�صـ ــل  ،ي�سم ـ ــى امللح ــق ( )1م ـ ــن املعاه ـ ـ ــدة الدولي ـ ـ ـ ــة خلط ــوط التحميـ ــل
لعام 1966م  ،املعدلة  ،بـ " املعاهدة " .
 - 2مت تعريف عالمة خط التحميل فـي املــادة (  )5من املعاهدة .
 - 3يحدد خط التحميل جلميع ال�سفن امل�شمولة بهذه الالئحة  ،مبا فـي ذلك ال�صنادل .
 - 4ما مل ين�ص على خالف ذلك  ،تخ�ضع ال�سفن امل�شمولة بهذه الالئحة لأحكام املعاهدة .
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�شهادة خط التحميل
املــادة ( ) 32
 - 1يجب �أن تكون جلميع ال�سفن اخلا�ضعة لهذه الالئحة �شهادة خط حتميل .
 - 2ت�صدر �شهادة خط التحميل وفقا للوائح املعاهدة واملتطلبات ذات العالقة فـي هذا الباب .
 - 3ت�صدر عند كل جتديد � ،شهادة خط حتميل جديدة للت�أكد من �أن هيكل ال�سفينة ،
وحالة بدنها واملن�ش�آت العلوية على متنها والفوا�صل الإن�شائية الكامتة للماء  ،واملعدات ،
والرتتيبات  ،واملواد  ،والعوار�ض بقيت مالئمة خلطوط التحميل .
 - 4يتم توفري �شهادة خط التحميل ون�سخة من تقرير املعاينة لأغرا�ض التفتي�ش خالل
املعاينات ال�سنوية �أو معاينات التجديد .
 - 5تزود ال�سلطة امل�س�ؤولة عن �إ�صدار �شهادة خط التحميل مالك ال�سفينة بتقرير معاينة
التحميل يو�ضح البيانات الآتية :
 - 5٫1كل النقاط التي مت �أخذها بعني االعتبار عند جتديد �شهادة خط التحميل .
 - 5٫2كل ال�شروط التي مت قبولها لتحديد خط التحميل .
 - 6ي�ستخدم منوذج �شهادة خط التحميل الوارد فـي ملحق هذه الالئحة لل�سفن التي تطبق
عليها هذه الالئحة .
�إ�صدار �شهادات خط التحميل
املــادة ( ) 33
ت�صدر �شهادة خط التحميل من قبل الإدارة �أو �أي منظمة مفو�ضة بذلك  .وت�صدر �شهادة
خط التحميل ل�سفن الركاب من قبل منظمة معرتف بها نيابة عن الإدارة .
عالمة خط التحميل
املــادة ( ) 34
 - 1ت�ضع ال�سفــن اخلا�ضعــة لهــذه الالئحــة ف ــي منت�صــف بدنها وعل ــى ك ــل م ــن اجلانبــني
بعالمة تظهر احلد الأعل ــى املغم ــور منها الناجــم عن تطبيق ــات متطلب ــات ه ــذا الب ــاب
على العوار�ض والتق�سيمات واالتزان .
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 - 2ت�ضع عالمة خ ــط التحمي ــل حتت �إ�شراف ال�سلطــة امل�س�ؤول ــة عن �إ�ص ــدار �شه ــادة خـ ــط
التحميل .
املعاينات والتفتي�شات
املــادة ( ) 35
 - 1يتم �إجراء معاينة �سنوية خالل ( )3ثالثة �أ�شهر قبل �أو بعد الذكرى ال�سنوية لإ�صدار
�شهادة خط التحميل � .إذا مل يتم �إجراء التفتي�ش  ،تفقد �شهادة خط التحميل �صالحيتها .
 - 2عنـ ــد �إجراء املعاين ــة والتفتي ــ�ش �سيك ــون من الـ ــالزم على ال�سلط ــة امل�س�ؤول ـ ــة التحقـ ـ ــق
من الآتي :
�	- 2٫1إن حالة ال�سفن والظروف التي تعمل تلك ال�سفن مبوجبها مل يتم تغيريها
ب�شكل ي�ؤثر على ح�سابات حتديد موقع خط التحميل .
�	- 2٫2إن الأج ــزاء العازل ــة للمــاء  ،وواق ــيات الفتح ــات  ،وق�ضبــان التح ــرز  ،ومنافـ ــذ
الت�صريف  ،و�سبل الو�صول �إىل �أماكن �إقامة الطاقم م�صانة ب�صورة فعالة .
 - 2٫٣بعد �إمتام املعاينة  ،ف�إنه �إما �أن ت�صدق �شهادة خط التحميل من قبل ال�سلطة
امل�س�ؤولة عن جتديدها  ،و�إما �أن ت�سحب ب�سبب ت�أثري التغيريات التي �أجريت
على ح�سابات حتديد موقع خط التحميل �أو حني تكون الرتكيبات والأجهزة
�صيانتها ب�شكل فعال يوفر ال�سالمة لتلك الرتكيبات والأجهزة عند �إ�صدار
�شهادة خط التحميل .
 - 2٫٤معاين ــة اجل ــزء اخلارجي من قاع ال�سفين ــة  :خالل التفتيــ�ش  ،وا�ستن ــادا �إىل
املــادة ( )22من الباب الثاين من هذه الالئحة  ،تخ�ضع املداخل والدفة وفتحات
عمود الدفع و�سال�سل املر�ساة �إىل فح�ص خا�ص .
عالمات ومقايي�س الغاط�س
املــادة ( ) 36
على جميع ال�سفن �أن تظهر فـي مقدمتها وفـي م�ؤخرتها على اجلانبني باحلفر �أو باللحام
على ال�سفـ ــن الفوالذي ـ ــة � ،أو باحلف ــر على الأل ــواح لعمـ ــق ال ي ـق ــل ع ــن ( )3ثالثـ ــة مل ــم فـي
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ال�سف ــن اخل�شبيـ ــة � ،أو بطريق ــة م�ساوي ــة فـي الهياك ــل امل�صنوعـ ــة مــن م ــواد غيـ ــر فوالذي ــة
�أو خ�شبية  ،مطليـ ــة باللـ ــون الأ�سود على خلفيـ ــة فاحتــة �أو بال ــلون الأبيـ ــ�ض �أو الأ�صـ ــفر
على خلفيـ ــة داكنة  ،مقيا�س الغاط�س وترك فراغات مب�سافة ( )10ع�شرة �سنتمرتات  ،مع
�أرقام بارتفاع يظهر �أن انغمارها الكامل يعني زيادة الغاط�س مبقدار ( )10ع�شرة �سنتمرتات .
هيـــكل وعـــوار�ض ال�سفينـــة
املــادة ( ) 37
 - 1يت ــم التحقـ ــق من متانة الهيكل  ،املع ــرف علــى �أ�س ــا�س املعاييـ ــر الـ ــواردة فـي املــادة ()8
من الباب الأول من هذه الالئحة  ،ك�أحد �شروط قيا�س ال�سطح احلر  ،من قبل الإدارة
�أو منظمة مفو�ضة ر�سميا من قبل الإدارة لإ�صدار �شهادات خط التحميل � .إن مثل هذا
التحقق يتعلق بخطط البناء والتوافق بني مثل هذه اخلطط وبناء حو�ض �إ�صالح
ال�سفن ونوعية اللحام  ،كلما كان ذلك منا�سبا .
�	- 2إن قوة الهيكل العام  ،والعوار�ض وبناء العنا�صر الرئي�سية فـي بدن ال�سفينة (القاع ،
واجلوانب  ،والأ�سطح  ،والفوا�صل الإن�شائية والأطر لكل من الأمام واخللف واملقدمة
وامل�ؤخرة) يجب �أن يتم بنا�ؤها بعد الأخذ فـي احل�سبان الآتي :
 - 2٫1طبيعة وخ�صائ�ص املواد امل�ستعملة  ،وا�ستخدامها وطريقة تركيبها .
 - 2٫2ن ــوع ال�سفينـ ــة  ،و�أبعاده ــا  ،وترتيباتها الداخليــة  ،واحل ــد الأعلــى امل�سمـ ــوح ب ــه
للغاط�س الت�شغيلي .
 - 2٫٣ال�شروط التي يتم ت�شغيل ال�سفينة مبوجبها و�أي توزيع معني للوزن على
�سطحها والفئة املالحية .
 - 3يبقى احلد الأعلى امل�سموح به للغاط�س متوافقا مع ال�سطح احلر(. )Free Board
 - 4يج ــب �أن تك ــون املواد امل�ستعملـ ــة جيـ ــدة النوعي ــة وت�ستعمـ ــل وفقـ ــا للطـ ــرق املالئمـ ــة
فـي اال�ستخدام والرتكيب  ،بحيث ي�ضمن الهيكل الكلي املتانة الكافية للخدمة املطلوبة .
 - 5تطبــق ب�شك ــل خ ــا�ص �أحك ــام الفقــرة ( )2مــن هــذه املادة �أع ــاله على ع ــوار�ض الهيكـ ــل
الرئي�سي لل�سفينة  ،وعلى �أبنية الإن�شاءات العلوية وعلى و�سائل غلق الفتحات فيها ،
وعلى ترتيبات وبناء الفتحات فـي �أ�سطح العائم  ،وفـي �أبنية الإن�شاءات العلوية وو�سائل
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غلقها خا�صة الأماكن املحيطة بالآالت و�أغطية املنافذ العنربية والبوابات  ،وفتحات
التهوية والفتحات فـي جانبي ال�سفينة .
 - 6عندما تكون مكونات كتيمة للماء وبنا�ؤها الهيكل الداخلي لل�سفينة مثل الفوا�صل
الإن�شائية �أو الأ�سطح جزءا من تق�سيم ال�سفينة ف�إن بناءها يجب �أن ميتثل ملتطلبات
هذه املادة  ،بعد الأخذ فـي احل�سبان مقاومتها للجهد املو�ضعي ودورها فـي املتانة الكلية
لل�سفينة .
�شـــروط حتـــديد خطـــوط التحميـــل
املــادة ( ) 38
 - 1الأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب :
 - 1٫1ينبغـ ــي تثبي ــت �أبواب الدخ ــول �ضمــن الإن�شــاءات العلوية املغلق ــة  ،وتلك التـ ــي
حتمي  ،مبا�شرة �أو غري ذلك  ،الدخول �إىل �أماكن �أ�سفل ال�سطح احلر تثبيتا
دائما وقويا بالفا�صل الإن�شائي  ،ويجب �أن تكون م�صنوعة من الفوالذ �أو �أية
مادة مكافئة �أخرى  ،مع نظام عازل للمناخ يحميها  -ملنع نفاذ املياه �إزاء الأحوال
اجلوية  ، -وتفتح �إىل اخلارج  ،وترتب الأبواب على نحو يتيح ت�شغيلها من كال
جانبي الفا�صل الإن�شائي .
 - 1٫2ينبغي �أن يكون بناء الأبواب وتقويتها وتركيبها بحيث يتمتع الهيكل ب�أكمله
مبتانة مكافئة ملا حتظى به الفوا�صل الإن�شائية غري املخروقة .
 - 1٫٣يجب �أن ترتفع حافات الأبواب وفقا ملوا�صفات الفقرة (� )1٫1أعاله مبا ال يقل
ع ـ ــن (� )600ستمائ ــة ملمتـ ـ ــر عــن ال�سطـ ــح احلر  .وميكن حتديد هـ ــذا االرت ــفاع
بـ ( )380ثالثمائـ ــة وثمان ــني ملمتـ ــرا عن ــدما تك ــون الأبـ ــواب فـي مك ـ ــان حمم ــي
من �شدة ظروف البحر  ،وذلك بعد موافقة ال�سلطة املخت�صة .
 - 1٫٤يجــب �أن يك ــون ارتفـ ــاع العتبات املذكورة �أعاله لل�سف ــن التي تبحــر مل�ساف ــة �أقل
من ( )12اثني ع�شر ميال من امللج أ�  )380( ،ثالثمائـ ــة وثمان ــني ملمرتا على
الأقل فوق ال�سطح احلر .
 - 2الأغطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :
 - 2٫1ال ي�سمح �أن تكون �أغطية منافذ العنابر م�صنوعة من اخل�شب .
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 - 2٫2ينبغي �أن تتوفر فـي الأغطية امل�ستخدمة لغلق منافذ العنابر على ال�سطح احلر
و�أ�سطح الإن�شاءات العلوية  ،املتانة  ،وال�صالبة  ،وب�أنها عازلة للمناخ  ،وفقا
ملا ترت�ضيه ال�سلطة املخت�صة  .وتعترب هذه املعايري قد ا�ستوفيت عندما يكون
تركيب هذه الأغطية متفقا مع لوائح منظمة ت�صنيف معرتف بها .
 - 3حجاب العنرب( : )Coaming
م ــن الواج ــب �أن يك ــون حجــاب مناف ــذ العنابــر ذات بنيان متني  ،و�أال يقــل ارتفاعها
عن ال�سطح عن (� )450أربعمائة وخم�سني ملمرتا  .يخف�ض هذا االرتفاع �إىل ما ال
يقل عن ( )300ثالثمائـ ــة ملمرت فـي حجــاب فتحـات منافــذ العنابــر فــي �أ�سطــح
ال�سفينــة التي تكون �سق ــف الإن�ش ــاءات العلوية  ،ومع ذلك  ،ف�إن ارتفاع حجاب العنرب
ميكن تخفي�ضه �أو اال�ستغناء عنه � ،شريطة �أن تكون الإدارة واثقة من �أن ذلك لن يخل
ب�سالمة ال�سفينة فـي �أي و�ضع من �أو�ضاع البحر .
 - 4م�س ــاقـط الته ــوية و�أن ــابي ــب اله ــواء :
 - 4٫1جتهز م�ساقط التهوية التي تخدم الأماكن حتت �سطوح العائم �أو �سطوح الإن�شاءات
العلوية املحوطة بحتارات م�صنوعة من الفوالذ �أو من مادة مكافئة �أخرى ،
على �أن تكون متينة البنيان وذات ات�صال فعال بال�سطح .
 - 4٫2حينما متتد �أنابيب الهواء املتجهة �إىل �صهاريج مياه التوازن وغريها من
ال�صهاريج فوق �سطوح العائم �أو الإن�شاءات العلوية  ،ف�إن من الواجب �أن تكون
الأجزاء املك�شوفة منها ذات بنيان متني  .ومن الواجب توفري و�سائل مر�ضية
دائمة التثبيت لإغالق فتحات �أنابيب الهواء .
 - 4٫٣توفر حلجاب م�ساقط التهوية �أجهزة غلق حمكمة عازلة للمناخ  ،مرفقة بها
على الدوام .
 - 4٫٤ينبغي �أن ال يقل ارتفاع حجاب م�ساقط التهوية وموا�سري الهواء امل�شار �إليها عن :
� )760( - 4٫٤٫1سبعمائة و�ستني ملمرتا على �سطح العائم .
� )450( - 4٫٤٫2أربعمائة وخم�سني ملمرتا فوق �سطوح الإن�شاءات العلوية املحيطة .
 - 4٫٥يجوز للإدارة طلب زيادة ارتفاع حجاب م�ساقط التهوية فـي املواقع املعر�ضة .
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 - 5فتحات منافذ التهوية لغرف الإعا�شة  -املخازن  -املطابخ  -املاكينات :
يجب �أن تكون فتحات منافذ التهوية اجلانبية ذات بنيان متني  .ويجوز �أن حتتوي
منافذ التهوية على فتحات ميكن غلقها ب�أغطية عازلة للمناخ  ،مرفقة بها دائما ،
عندما يكون اجلزء الأدنى من تلك الفتحات (� ) 450أربعمائة وخم�سني ملمرتا فوق
�سطح ال�سفينة على الأقل  .وكبديل عن ذلك  ،ميكن �أن تكون على �شكل فتحات فـي
جانب ال�سفينة مزودة بزجاج �سميك للإ�ضاءة .
 - 6من ــاف ــذ الت�ص ــريـ ــف :
 - 6٫1بالن�سبـة لل�سفــن التــي يقــل طوله ــا عـن (� )24أربــعة وع�شريــن مرتا ف�إن م�ساح ــة
منافذ الت�صريف الدنيا على كل من جانبي �سطح العائم ينبغي �أن حتت�سب وفقا
للمعادلة الآتية :
امل�ساحة =  + 0٫7 ( 0٫75طـ  ) 0٫035مرت مربع
حينما ميثل الرمز (طـ) طول امللطم فـي البئر �أو طول من�ش�آتها العلوية .
 - 6٫2قد ترى الإدارة �ضرورة زيادة م�ساحة منافذ الت�صريف لأي �سفينة عند عدم كفاية
امليل .
 - 6٫٣يجب �أن تكون احلواف الدنيا ملنافذ الت�صريف على م�ستوى ال�سطح �أو فـي �أقرب
نقطة ممكنة �إىل ال�سطح .
 - 6٫٤تركب ملنافذ الت�صريف التي يزيد ارتفاعها على ( )300ثالثمائة ملمرت ق�ضبان
تبعد عن بع�ضها بع�ضا ( )230مائتني وثالثني ملمرتا � ،أو �أي �أجهزة واقية �أخرى
منا�سبة .
�	- 6٫٥إذا جهزت منافذ الت�صريف مب�صاريع  ،فمن الواجب توفري خلو�ص وافر ملنع
اال�ستع�صاء  .ويجب �أن جتهز املفا�صل مب�سامري �أو حامل م�صنوع من مادة غري
قابلة للت�آكل  ،وال تركب على امل�صاريع �أية و�سائل �إغالق .
قيا�س ال�سطح احلر ()Free Board
املــادة ( ) 39
 - 1يتم قيا�س ال�سطح احلر لل�سفن ال�سطحية طبقا ملا ن�صت عليه املعاهدة الدولية .
وت�ستكمل جداول ال�سطح احلر على �أ�سا�س تعيني ( )200مائتي ملمرت لل�سفن التي
يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا .
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 - 2ال يطلب �أن يكون موقع ال�سفينة على ارتفاع فوق خط املاء م�ساويا لل�سطح احلر املحدد
ل�سفن يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا .
 - 3تنطبق املــادة (  )29من املعاهدة الدولية والتي ت�صحح ال�سطح احلر على ال�سفينة التي
يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا .
 - 4حينما ال ي�ستطيع مالك ال�سفينة تزويد الإدارة �أو �أي منظمة مفو�ضة بذلك باملعلومات
املطلوبة لتحديــد ال�سطح احلــر ال�صيفي  ،ف�إنــه يت ــم احت�ســاب ذلك على �أ�سا�س ع�شــر
العر�ض الأق�صى لل�سفينة .
�ســـعـة �سفينـــة الركـــاب
املــادة ( ) 40
 - 1يكون العدد الأق�صى للركاب امل�سموح بهم فـي �أي �سفينة ركاب هو العدد الأكرب امل�سموح
به وفقا لأي من املعايري الآتية �أو برتكيبة من هذه املعايري :
 - 1٫1طول احلاجز  :يجوز ال�سماح براكب واحد لكل (� )760سبعمائة و�ستني ملمرتا
من مكان احلاجز املتوفر للركاب من حميط ال�سطح  ،وال يت�ضمن ذلك فراغ
احلاجز فـي الأماكن املكتظة  ،وعلى ال�سالمل  ،وحيثما يكون الأ�شخا�ص
الواقفون فـي املكان يحجبون الر�ؤيا على م�شغلي ال�سفينة .
 - 1٫2منطقة ال�سطح  :يجوز ال�سماح براكب واحد لكل مرت مربع من املنطقة احلرة
على ال�سطح املتوفرة ال�ستعمال الركاب  .وال ت�شمل املنطقة احلرة على ال�سطح
الأماكن الآتية :
 - 1٫2٫1الأك�شاك  ،املنا�ضد الثابتة  ،ومعدات غرف الإعا�شة الثابتة والت�أثيث
امل�شابهة .
 - 1٫2٫2دورات املياه واملغا�سل .
� - 1٫2٫٣سالمل ال�سفينة وال�سالمل امل�ؤدية �إىل احلجرات .
 - 1٫2٫٤الأماكن امل�شغولة وال�ضرورية ال�ستعمال معدات �إنقاذ الأرواح �أو �أجهزة
مد احلبال �أو �أعمدة مد الأ�شرعة �أو احلبال �أو ال�صواري امل�صاحبة .
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 - 1٫2٫٥الأماكن حتت ال�سطح وغري املالئمة للركاب �أو التي ال ميكن للركاب
ا�ستعمالها عادة .
 - 1٫2.6املمـ ــرات الداخليـ ــة التــي يقـ ــل عر�ضهـ ــا عـ ــن (� )760سبعمائـ ــة و�ست ـ ــني
ملمرتا � ،أو املمرات على ال�سطح املك�شوف لل�سفينة والتي يقل عر�ضها
عن (� )460أربعمائة و�ستني ملمرتا .
 - 1٫2.7من�صة مقدمة ال�سفينة � ،أحوا�ض ال�سباحة واملناطق التي ال يوجد
فيها �سطح �صلب  .ومثال ذلك �صنع ال�شباك على �سفينة مركبة البدن .
 - 1٫2.8مناطق ال�سطح امل�شغولة بعجالت التجذيف .
 - 1٫2.9املما�شي .
 - 1٫٣اجللو�س الثابت  :ي�سمح لكـ ــل م�سافــر واح ــد م�ساحـة عر�ضهــا (� )460أربعمائة
و�ستني ملمرتا من املقاعد الثابتة املتوفرة .
 - 2يجوز ا�ستعمال معايري خمتلفة الحت�ساب ا�ستيعاب ال�سفينة من الركاب لكل �سطح من
�أ�سطح ال�سفينة وجتمع مع بع�ضها لتقرير احلد الأق�صى من عدد الركاب املنقولني
على ال�سفينة  .فـي احلاالت التي تتوفر فيها مقاعد على جزء من ال�سطح  ،وال تتوفر
على اجلزء الآخر  ،ف�إن عدد الركاب امل�سموح بهم على ال�سفينة �سيكون جمموع العدد
امل�سموح به وفقا ملعيار اجللو�س فـي املكان املحتوي على مقاعد والعدد امل�سموح به وفقا
ملعيار م�ساحة ال�سطح ملكـ ــان ال يحتــوي على مقاع ــد  .وميكن عدم جمع معيار طول
احلاجز مع �أي من معيار م�ساحة ال�سطح �أو معيار اجللو�س الثابت لتقرير العدد
الأق�صى من الركاب امل�سموح لهم باجللو�س على �سطح منفرد .
 - 3ميكن للإدارة �أن ت�ضع اعتبارات خا�صة لزيادة ما هو م�سموح به للركاب فـي ال�سفينة
العاملة على الرحالت الق�صرية وفـي مياه حممية ومثالها العبارات .
�أماكـــن �إعا�شـــة الركـــاب
املــادة ( ) 41
 - 1يتم ترتيب �إ�سكان الركاب وتزويدهم باملعدات لتوفري ال�سالمة لهم  ،مع الأخذ بعني
االعتبار م�سار رحلة ال�سفينة وطرق الت�شغيل و�سرعة ال�سفينة .
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 - 2يجب �أال يقل ارتفاع �سقف ال�سطح فـي مكان �إ�سكان الركاب عن ( )1٫9مرت  ،ولكن من
املمكن تخفي�ضه على جوانب ذلك املكان لل�سماح بانحناء ظهر ال�سفينة  ،ومد الأ�سالك
وقنوات التهوية واملوا�سري  .وتتم �صيانة املكان لتقليل �أخطار احلريق وتوفري ال�سالمة
واحلفاظ على الظروف ال�صحية  .ويتم الإبقاء على املمرات خالية من العوائق .
 - 3يتـ ــم توفري م�ضجع فـي ال�سفينة خالل الليل لكـ ــل راكـ ــب مبــا ترت�ضي ــه الإدارة  ،وذلك
فـي �أماكن الإ�سكان فـي ال�سفينة .
 - 4يتم توفري مقعد لكل راكب م�سموح له فـي املكان الذي يطبق عليه معيار اجللو�س
الثابت الوارد فـي الفقرة ( )1٫٣من املــادة ( )40من هذه الالئحة لتقرير عدد امل�سافرين
امل�سموح لهم  .ويتم ت�صميم املقعد لتقليل احتماالت الإ�صابة ولتجنب انحبا�س الراكب
فيه  .ويتم تركيب املقاعد لتوفري فرار �سريع  .يتم ترتيب املقاعد  ،مبا فـي ذلك الثابتة ،
�أو امل�ؤقتة �أو تلك القابلة للطي كما ي�أتي :
 - 4٫1ترك ممر بينها ال يزيد طوله الكلي على ( )3٫8مرت  ،وال يقل عر�ضه عن ()610
�ستمائة وع�شرة ملمرتات .
 - 4٫2ترك ممر بينها يزيد طوله الكلي علـ ــى ( )3٫8مت ـ ــر وال يقـ ــل عر�ضـه عــن ()760
�سبعمائة و�ستني ملمرتا .
 - 4٫٣عندم ــا تكون املقاعد فـي �صفوف  ،ف�إن امل�سافة بني مقدمة مقعد و�آخر يجب �أن
ال تقل عن (� )760سبعمائــة و�ستـ ــني ملمت ــرا علــى �أن تثبت املقاعــد علــى ال�سطـح
�أو على فا�صل �إن�شائي .
 - 4٫٤تثبت املقاعد املخ�ص�صة للحد الأق�صى من عدد الركاب امل�سموح به على �سطح
�أو على فا�صل �إن�شائي � ،أو على جانب ال�سفينة املمتد فوق �سطحها العلوي ،
بوا�سطة و�سائل �آمنة دائمة �أو م�ؤقتة .
العوازل املـــائية
املــادة ( ) 42
 - 1يتم التحقق من العوازل املائية للهيكل والفوا�صل الإن�شائية مبا له عالقة ب�إ�صدار
�شهادة خط التحميل لل�سفن اخلا�ضعة لهذه الالئحة .
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 - 2الفتح ــات فـي ج ــدار ال�سفين ــة :
 - 2٫1يج ــب �أن تكـ ــون ترتيبـ ــات وكفـ ــاءة الو�سائـ ــل امل�ستخدمــة فـي �إغ ــالق �أي فتح ــات
فـي جوانب ال�سفينة  ،من�سجمة مع الغر�ض املعد له واملو�ضع الذي ركبت فيه .
 - 2٫2ينبغي �أن يكون عدد فتحات ت�صريف املياه من ال�سفينة  ،وغريها من الفتحات
فـي جوانب ال�سفينة فـي حدها الأدنى � ،إما با�ستعمال كل فتحة ت�صريف لأكرب
عدد ممكن من املجارير �أو غريها من الأنابيب  ،و�إما ب�أي و�سائل �أخرى توافق
عليها الإدارة �أو منظمة معرتف بها .
 - 2٫٣متنع �أبواب املعابر  ،ومنافذ التحميل التزود بالوقود التي يكون م�ستواها دون
خط التحميل املائي .
 - 2٫٤تزود فتحات منافذ التهوية اجلانبية لأماكن تقع حتت �سطح الفوا�صل الإن�شائية
�أو لأماكن �ضمن املن�ش�آت العلوية املحوطة  ،وفقا لتعريفها فـي املعاهدة الدولية ،
ب�أغطية فوالذية ذات م�صاريع تعمل بكفاءة  ،ومت�صلة ب�شكل دائم ومرتبة ب�شكل
ميكن معه �إغالقها و�ضمان كتامتها للماء  .يتم قبل الإبحار غلق فتحات منافذ
التهوية اجلانبية و�سداداتها التي ال ميكن الدخول �إليها فـي �أثناء الرحلة
وختمها ب�إحكام .
 - 2٫٥يتم تثبيت فتحات منافذ التهوية اجلانبية املركبة �أ�سفل �سطح العائم  ،وتكون
حافت ــها ال�سفلي ــة مبا ال يق ــل ع ــن ( )500خم�سمائة ملمرت فوق حتميــل �سط ــح
العائم .
 - 2.6ال يجوز تركيب فتحات منافذ التهوية جانبية فـي �أماكن ت�ستعمل ح�صريا لنقل
الب�ضائع .
 - 2.7يجب تركيب كل املنافذ البحرية واملخارج  ،وامل�صارف ال�صحية بحيث ال ت�سبب
فـي �إدخال املاء ب�شكل عر�ضي �إىل ال�سفينة .
 - 2.8يركب على مداخل الآالت قواطع وم�صفاة ميكن ف�صلها  ،وتركب على اجلانب ،
ليمكن قدر الإمكان منع دخول �أي ج�سم �أجنبي ميكنه �أن ي�ؤدي �إىل �إعاقة عمل
القواطع  .وتثبت امل�صفاة بحيث ميكن ف�صلها �أمام جهاز القواطع .
-405-

 - 2.9تزود �أماكن منافذ مكائن الت�صريف بباب �أو ب�صمام ال رجعي ميكن �إغالقه
يدويا  .وتلحق هذه الأجهزة مبا�شرة مع املنافذ اجلانبية �أو منافذ املياه �أو مع
بطانة املخارج �أو ال�صناديق .
 - 2٫10تزود جميع ال�صمامات مب�ؤ�شرات تو�ضح ما �إذا كان ال�صمام مفتوحا �أو مغلقا .
ويجب �أن تكون ال�صمامات واملنافذ وامل�صارف فـي مكان ي�سهل الو�صول �إليها .
 - 2٫11فـي ال�سفــن ذات الأ�سط ــح  ،يتــم التحك ــم فـي �أجهــزة القطــع ومداخ ــل البح ـ ــر
وامل�صارف حتت �سطح العائم فـي �أماكن الآالت  ،من نقطة فوق ال�سطح عدا
احلالة التي تكون فيها غرفة الدفة فـي ال�سفينة مزودة بجهاز يك�شف وجود املاء
فـي هذه الأماكن  ،وفـي هذه احلالة  ،ف�إن �أجهزة القطع ينبغي �أن تكون قابلة
للدخول �إليها بحرية فوق ال�سطح .
 - 2٫12يزود كل م�صرف �صحي منف�صل مير من خالل اجلانب � ،إما قادما من �أماكن
حتــت �سطــح العائم  ،و�إما من �أماك ــن فـي املن�شـ ـ�آت العلويــة �أو من�ش ـ�آت ال�سط ــح
من �سطح العائم ومغلق ب�أبواب فوالذية عازلة للماء بو�سائل ي�سهل الو�صول
�إليها وكف�ؤة ملنع املاء من الدخول �إىل داخل ال�سفينة  ،ويجب �أن تتما�شى هذه
الو�سائل مع متطلبات االتفاقية الدولية على تلك ال�سفن التي تنطبق عليها
تلك االتفاقية .
 - 2٫13فـي ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا  ،يركب على كل
م�صرف �صحي �صمام �أوتوماتيكي ال رجعي  ،والذي ميكن ت�شغيله مبا�شرة من
مكان ميكن الو�صول �إليه  .ومع ذلك  ،قد ال يطلب هذا ال�صمام �إذا ر�أت الإدارة
�أو املنظمة املفو�ضة بذلك والتي تفح�ص ال�سفينة �أن مرور املاء داخل ال�سفينة
من خالل فتحة الت�صريف فـي جانبيها ال يحتمل �أن يت�سبب فـي انغمار خطر
�أو �إذا مت تركيب جهاز الإنذارعن االنغمار .
 - 2٫14تو�ضع فتحات ت�صريف املياه بال�سفينة فـي املن�ش�آت العلوية غري املحوطة من
ال�سفينة على �سطحها  .فـي حني تزود م�صارف املياه املو�ضوعة فـي �أي م�ستوى
وامل�ؤدية �إىل جدار ال�سفينة � ،إما على انخفا�ض يزيد على (� )450أربعمائة
وخم�سني ملمرتا حتت ال�سطح  ،و�إما �أقل من (� )600ستمائة ملمرت فوق خط
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حتميل املاء  ،ب�صمام ال رجعي على جدارها  ،وي�ستغنى عن هذا ال�صمام �إذا قررت
ال�سلطة املخت�صة �أن �سماكة الأنابيب تربر ذلك  .وال تنطبق هذه الفقرة على
ال�سفن التي ال توجد فيها �أ�سطح .
 - 2٫15ي�سمح لفتحات ت�صريف املياه بال�سفينة �أن تخرتق جدار ال�سفينة والتي تو�صل
من املن�ش�آت العلوية املحوطة امل�ستخدمة فـي نقل الب�ضائع  ،فقط عندما ال
تكون حافة �سطح العائم مغمورة بزاوية قدرها ( )5خم�س درجات من م�ؤخرة
ال�سفينة من جانب �إىل �آخر  .وفـي احلاالت الأخرى  ،ف�إنه ي�صار �إىل ت�صريف
�أماكن الب�ضائع املغلقة على �سطح العائم داخليا �أو �إىل واحد �أو �أكرث من الأماكن
التي تتوفر فيها الطاقة الكافية مع �إنذار �صوتي حينما ي�صل املاء �إىل م�ستوى
عال  ،ومزود ب�أجهزة منا�سبة للت�صريف �إىل البحر .
 - 2٫16يجب �أن تكون جميع ال�صمامات وتركيبات اجلدار املطلوبة لاللتزام مبا ورد
�أعاله م�صنوعة من الفوالذ �أو الربونز �أو �أي مادة �أخرى مقاومة لل�صدمات .
 - 2٫17يجب �أن حتتوي �أجزاء املداخل من البحر و�إليه �أو �أنابيب الت�صريف التي
تخرتق جدار ال�سفينة حتت �سطح العائم على ق�سم مرفقي �أو جهاز ي�ساوي
ذلك  ،م�صنوع ب�شكل جيد  ،ولكن مرن مبا فيه الكفاية لتحمل �صدمات ال�سفينة
مع ر�صيف امليناء �أو عند جنوحها  .يو�ضع ق�سم املرفق بني تثبيت الأنبوب �إىل
اجلدار �أو املنافذ من البحر �أو �إليه � ،أو خمارج امليناء وبني �أول نقطة تثبيت
�أو �سطح �أو فا�صل �إن�شائي �أو جهاز �أو جامع يت�صل به الأنبوب  .ويجب حماية
�أق�سام الأنابيب هذه  ،و�أية تق�سيمات فيها ب�صورة مالئمة �ضد ال�صدمات .
 - 3اختبارات منع نفاذ امل ــاء فـي ال�سف ــن :
 - 3٫1يتم فح�ص الأ�سطح والفوا�صل الإن�شائية العازلة للمياه واجلذوع والأنفاق
والأبواب العازلة للماء ملعرفة مدى مقاومتها لت�سرب املياه با�ستخدام اختبار
اخلراطيم وبدرجة �ضغط ال تقل عن / N ٫2لكل ملمرت مربع واحد .
 - 3٫2تخ�ضع �أعلى املقدمة وامل�ؤخرة من ال�سفينة و�أجزاء القاع املزدوج �إىل فح�ص
ومبوجبه يتم مل�ؤها باملاء �إىل امل�ستوى امل�ساوي �إىل عالمة خط التحميل �أو �إىل
االرتفاع الوارد �أدناه �إذا كان �أكرث من ذلك .
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� - 3٫٣إذا كانت تلك الأجزاء معدة لتحتوي على �سوائل  ،ف�إنه ي�صار �إىل فح�صها
ب�ضغط ماء �إىل �أعلى م�ستوى ميكن �أن ي�صله ال�سائل عمليا فـي �أنبوب االنغمار
مبا ال يقل عن ( )900ت�سعمائة ملمرت حتت ال�سقف  .وعلى �أية حال  ،وفـي حالة
ال�سوائـل القابلــة لال�شتعــال  ،ف�إن احل ــد الأدنى الرتفاع املاء �سيزيد �إلــى ()2٫40
مرت للم ــواد امل�شتعلــة بنقطــة وميـ�ض ت�ســاوي �أو تزيد علــى (� )60ستــني درجـ ــة
مئوية  ،و�إىل ( )3٫60مرت فـي حالة املواد امل�شتعلة بنقطة ومي�ض تقل عن ()60
�ستني درجة مئوية ولكن �أكرث من ( )43ثالثة و�أربعني درجة مئوية .
	- 3٫٤ال يعترب االختبار الوارد فـي الفقرة (� )3٫٣أعاله �إلزاميا فـي الأجزاء الرئي�سية
الأخرى .
 - 3٫٥تخ�ضع كل الأجزاء املعدة مللئها من خالل ات�صالها �إىل اختبار �إغراق على عمق
ماء حمدد باحلد الأعلى للخط املائي للتحميل .
و�ســـائل وتـــرتيبـــات الهــــروب خـــارج ال�سفينـــة
املــادة ( ) 43
 - 1يتم توفري ال�سالمل والأدراج من جميع �أمكنة �سكن الطاقم والأماكن الأخرى غري
�أماكن الآالت واملحاور حيث ي�ستخدم الطاقم عادة  ،وذلك لل�سماح بو�سائل �سريعة
للهروب من كل تلك الأماكن �إىل الأماكن املك�شوفة .
 - 2ينبغــي �أن تتوفــر فـي ك ــل مك ــان يزيــد طولــه علـى ( )3.7مت ــر ( )12اثن ــي ع�ش ــر
قدمـ ــا ميكـ ــن للركاب الو�صول �إليــه �أو ي�ستخــدم من قبل الطاقم عل ــى �أ�سـا�س منتظـ ــم
و�سيلتـ ــان للهروب على الأقل � ،شريطة �أال تكون �إحداهما بابا عازال للماء .
 - 3ينبغي �أن تكون كلتا و�سيلتي الهروب متباعدتني عن بع�ضهما  ،وعند الإمكان �أن تكونا
على نهايتني �أو جانبني متعاك�سني من املكان لتقليل �إمكانية �أن ي�ؤدي حادث واحد
�إىل �إغالق كال منفذي الهروب  .وميكن لو�سائل الهروب �أن تت�ضمن املخارج العادية
واملخارج اال�ضطرارية وامل�سالك وال�سالمل والأدراج وفتحات منافذ التهوية فـي �سطح
ال�سفينــة والنواف ــذ  .يجب �أن يكــون ع ــدد و�أبعــاد و�سائــل الهــروب من كــل مك ــان كافيـ ــا
لإخالء �سريع فـي حاالت الطوارئ لعدد كبري من الأ�شخا�ص من املحتمل �أن يكونوا
�شاغلني لذلك املكان فـي الظروف الت�شغيلية  .وينبغي �أن يكون حجم و�سائل الهروب
مر�ضيا للإدارة فـي �سفن الركاب  ،كما ينبغي �أال يقل عر�ض جميع الأبواب واملمرات
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امل�ستعملة كو�سائل هروب من مكان ما عن ( )8.4ملمرت (� 0٫333إن�شا) م�ضروبا فـي
عدد الركاب الذي �صمم له املكان مع م�ساحة حرة ال تقل عن ( )810ثمامنائة وع�شرة
ملمرتات (� 32إن�شا)  .وفـي جميع ال�سفن  ،تكون للأبواب وامل�سالك (املمرات) التي
ت�ستعمل من قبل �أفراد الطاقم فقط م�ساحة حرة ال تقل عن (� )710سبعمائة وع�شرة
ملمرتات (� 28إن�شا) .
 - 4عندما ت�ستخدم فتحات منافذ التهوية فـي �سطح ال�سفينة كو�سائل للهروب  ،ف�إن قطرها
يجب �أن ال يقل عن (� )455أربعمائة وخم�سة وخم�سني ملمرتا (� 18إن�شا) ويجب �أن
تزود بجهاز فتح �سريع ومكبح لإبقاء الكوة فـي و�ضع مفتوح .
 - 5يجب �أن يزود جزء ال�سفينة الذي يحتوي على مكائن الدفع بو�سائل رئي�سية للهروب
وخمرج ا�ضطراري  .ويجب و�ضع هاتني الو�سيلتني للهروب متباعدتني عن بع�ضهما
ق ــدر الإمكـ ــان  ،وفق ــا ملا ير�ض ــي الإدارة �أو املنظمــة املخول ــة بفحــ�ص ال�سفينــة  ،وعل ــى
�أية حال � ،إذا كان طول ذلك اجلزء من ال�سفينة يقل عن (� )6ستة �أمتار  ،ف�إن خمرج
الطوارئ غري مطلوب .
 - 6يجـ ــب �أن تكــون ال�سالمل والأدراج من جزء ال�سفينة ال ــذي يحت ــوي على مكائــن الدفع
من الفوالذ �أو مادة م�ساوية .
 - 7تزود ال�سفينة بفوا�صل �إن�شائية و�أ�سيجة وحبال جناة ومنافذ جانبية و�سالمل  .وترتب
بحيث ت�سهل عمل ال�سفينة فـي الوقت الذي ت�ضمن فيه �سالمة ركابها ومتتثل ملتطلبات
اللوائح مبقت�ضى املعاهدة الدولية واملــادة (  )38من هذه الالئحة .
�أنـــابيب قيا�س الأعمـــاق والتهــــوية
املـــادة() 44
 - 1تتخذ الرتتيبات لل�سماح بقيا�س العمق فـي الأماكن التي حتتوي على ال�سوائل  ،و�أية
�أماكن ال ميكن الو�صول �إليها ب�سهولة فـي جميع الأوقات .
 - 2كقاعدة عامة  ،متد �أنابيب قيا�س الأعماق فوق �سطح العائم �إىل الأماكن التي ميكن
الو�صول �إليها ب�سهولة  ،والتي ينبغي �أن تتوفر فيها و�سائل �إغالق حمكمة � .أما �أنابيب
قيا�س الأعماق التي ال متتد فوق ال�سطح ف�إنه يجب تزويدها ب�أجهزة �إغالق �أتوماتيكية .
وعلى �أية حال  ،وفـي �أماكن الآالت والأنفاق  ،حيث ال ميكن تنفيذ هذا املطلب  ،ف�إنه
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ميكن مد �أنابيب �سرب الأعماق فوق تك�سية ال�سطح �إىل الأماكن التي ميكن الو�صول
�إليها ب�سهولة  .وعندما تكون تلك الأنابيب مو�صولة ب�صهاريج حتتوي على الوقود
�أو زيت التزليق  ،ف�إنه ينبغي �أال متتد بالقرب من مراجل �أو مولدات �أو حمركات
كهربائية �أو لوحات مفاتيح كهربائية  ،وتزود ب�أجهزة �إغالق �أتوماتيكية  .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك  ،يرك ــب �صنبــور حتك ــم قيـ ــا�س ب�إغالق �أتوماتيكي حت ــت جهــاز غلــق الأنب ــوب
فـي �صهاريج الوقود ذات القاع املزدوج .
 - 3فـي الأماكن املعدة لكي حتتوي على �سوائل  ،ميكن ا�ستبدال �أنابيب قيا�س الأعماق
بنظام م�ؤ�شر قيا�س ي�سمح بقيا�س امل�ستوى فـي جميع الأوقات .
 - 4فـي الأماكن ذات القاع املزدوج  ،يجب �أي�ضا توفري مراوح تهوية لتعمل كمنافذ للمياه
الفائ�ضة متتد فوق ال�سطح � ،شريطة �أال يقل م�ستواها من متطلبات اللوائح مبوجب
املعاهدة الدولية .
 - 5يتم ترتيب تق�سيم الأنابيب الهوائية وعددها وموا�ضعها بحيث يتم جتنب �إقفال الهواء
وال�ضغط الزائد خالل عمليات التعبئة قدر الإمكان  .و�أكرث من هذا  ،يجب �أن يتم
حترير الهواء لتجنب �أي دخول عر�ضي للماء �إىل �صهريج الوقود  ،ويطبق الأمر ذاته
على الأجزاء خارج القاع املزدوج �إذا كان من املمكن مل�ؤها بوا�سطة نظام ال�ضخ .
 - 6يجب حماية �أنابيب قيا�س الأعماق التي تكون دارتها مبا�شرة قدر الإمكان بطريقة
مالئمة حلمايتها من الأ�ضرار وال�صدمات املفاجئة � .أما تلك الأنابيب التي متر عرب
�أماكن مربدة ف�إنه يجب تغليفها ب�شكل منا�سب  .وتتخذ االحتياطات الالزمة للت�أكد
من �أن تعدد وجود �أنابيب قيا�س الأعماق ال ت�ؤدي �إىل تدهور مو�ضعي �سريع فـي �ألواح
غالف ال�سفينة .
الباب الرابع
البنـــاء  ،والتق�ســـيمات واملعـــدات
�أحكام عامة
املــادة ( ) 45
يجــب �أن يــكون ت�صمي ــم وتركيــب املكائ ــن والإن�ش ــاءات الكهربائيــة  ،واملعـ ـ ــدات امليكانيكي ــة
والكهربائيــة  ،واملراج ــل و�أوعية ال�ضغـ ــط الأخرى  ،والأنابي ــب  ،والكابـ ــالت والرتكيبـ ـ ــات
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امل�ساع ـ ــدة الأخـ ــرى مالئ ــما للخدمــة املعدة لهـ ــا  .ويجب �أن ترك ــب ويتــم حمايتهـ ــا بحي ـ ــث
يخف�ض �إىل احلد الأدنى �أي خطر للأ�شخا�ص على منت ال�سفينة وللبيئة  ،مع االهتمام
ب�شكل خا�ص بالأجزاء املتحركة والأ�سطح ال�ساخنة والأخطار الأخرى  .ويجب �أن ي�أخذ
الت�صميم فـي االعتبار املـ ــواد امل�ستخدم ــة فـي الرتكي ــب  ،والغر�ض الذي �أع ــدت له املعدات
وظروف العمل والبيئة التي �ست�ستخدم فيها .
البنـــاء
املــادة ( ) 46
 - 1يجب �أن متكن قوة وطريقة بناء جدار ال�سفينة  ،والإن�شاءات العلوية عليها  ،والأبنية
على �سطحها  ،وركائز الآالت  ،والأبواب والهياكل الأخرى وكذلك املعدات  ،ال�سفينة
من ال�صمود �أمام �أي من الظروف املتوقعة فـي �أثناء اخلدمة املعدة لها  ،ومبا يعترب
مر�ضيا للإدارة � .إن ال�سفينة التي مت بنا�ؤها و�صيانتها مبا يتفق واملعايري املعرتف بها
من قبل الإدارة ميكن اعتبارها متما�شية مع متطلبات هذه الالئحة .
 - 2يجب �أن حتتوي ال�سفن التي ت�سري بقوة حمركها على حاجز ت�صادم ي�ستجيب ملتطلبات
املــادة (  )47من هذا الباب ويكون مكان الآالت حموطا بفوا�صل �إن�شائية عازلة للماء .
ويجب �أن تكون هذه الفوا�صل العازلة ممتدة �إىل ال�سطح احلر  .وتزود ال�سفن اخل�شبية
كذلك مبثل هذه الفوا�صل  ،والتي ينبغي �أن تكون قدر الإمكان عازلة للماء � .أما �سفن
الركاب ف�إن �أق�صى م�سافة بني الفوا�صل الإن�شائية العازلة املتجاورة الرئي�سية ينبغي
�أال تتجاوز ثلث طول ال�سطح احلر لل�سفينة  .وعند احلاجة تتم �إ�ضافة فوا�صل �إ�ضافية
�إىل حاجز الت�صادم و�إىل الفوا�صل الإن�شائية ب�أماكن الآالت .
 - 3ال يجوز و�ضع حماور الدفع والأنابيب والتحميالت و�أنابيب م�ؤخرة ال�سفينة فـي �أي
مكان �آخر غري حيز املكائن املحتوي و�سائل الدفع  ،ما مل تكن تلك حموطة فـي مواقع
�أو �أماكن مقاومة للماء مبا ير�ضي الإدارة  .ويجوز للإدارة �أن تعفـي من متطلبات هذه
الفقرة ال�سفن التي تعاين من �ضيق املكان �أو التي تكون رحالتها فـي مياه حممية ،
�شريطة الإثبات �أن بداية انغمار الأماكن ذات العالقة ميكن ال�سيطرة عليه ب�سهولة ،
و�أن �سالمة ال�سفينة غري مهددة .
 - 4تو�ض ــع �صنادي ــق التغلي ــف فـي �أماك ــن ميكـ ــن الو�ص ـ ــول �إلي ـ ــها ب�سهــولة فـ ــي �أي وق ــت
من الأوقات لأغرا�ض الفح�ص وال�صيانة .
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حـــواجـــز الت�صــــادم
املــادة ( ) 47
 - 1لأغرا�ض هذه الالئحة  ،فـ ـ�إن تعبيــر �سطــح امل�ستــوى احلــر لل�سفينــة  ،طول ال�سفينة ،
واملتعام ــدان (الأمامي واخللفــي)  ،حتم ــل املعانــي الـ ــواردة فـي تعريفهـ ــا فـي املــادة ( )4
من الباب الأول من هذه الالئحة .
 - 2جتهـ ــز �سفينة الب�ضائع بحواجـ ــز ت�ص ــادم عازلة للمـاء حت ــى �سط ــح امل�ستـ ــوى احل ـ ــر
لل�سفينة  .يكون مو�ضع احلواجز  ،قدر الإمكان  ،على م�سافة من العمود الأمامي ال
تقل عن ( )%5خم�سة فـي املائة من طـ ــول ال�سفينة  ،ولكن ال تزيد على ( )%8ثماني ــة
فـي املائة من طول ال�سفينة � .إذا مت الإي�ضاح مبا ير�ضي الإدارة �أنه لي�س بالإمكان و�ضع
حاج ــز الت�صــادم علــى م�سافة من العمود الأمامي بــما ي�ساوي ( )%8ثمانية فـي املائــة
من طول ال�سفينة  ،ف�إنه يجوز للإدارة �أن ت�سمح مب�سافة �أكرب � ،شريطة �أال تتجاوز
خط املاء خطا مر�سوما على غالف ال�سفينة مبقدار (� )76ستة و�سبعني ملمرتا �أ�سفل
احلافة العليا من ال�سطح العازل للماء � ،إذا كانت كتلة مقدمة احلاجز نافذة عندما
تكون ال�سفينة كاملة التحميل .
 - 3ميكن حلاجز الت�صادم �أن تكون له درجات �أو فجوات �شريطة �أن تكون هذه �ضمن
احلدود الواردة فـي الفقرة (� )2أعاله  .وينبغي �أن يكون عدد الأنابيب التي تخرتق
حاجز الت�صادم على �أقل ما ميكن  ،و�أن جتهز هذه الأنابيب ب�صمامات قابلة للت�شغيل
من فوق �سطح العائم  ،على �أن يثبت �صندوق ال�صمامات ب�إحكام �إىل حاجز الت�صادم
داخل املخزن �صهريج املقدمة  .وميكن للإدارة �أن ت�سمح برتكيب هذه ال�صمامات على
اجلانب اخللفـي من حاجز الت�صادم �شريطة �إمكانية الو�صول �إىل تلك ال�صمامات
ب�سهولة فـي �أي وقت حتت جميع ظروف اخلدمة و�أال يكون املكان الذي و�ضعت فيه
تلك ال�صمامات مكانا للب�ضاعة  .يجب �أن تكون جميع ال�صمامات م�صنوعة من مادة
وافقت عليها الإدارة .
 - 4عند تركيب من�ش�أة علوية طويلة  ،ينبغي مد حاجز الت�صادم بحيث يكون عازال للمناخ
حتى نقطة تعلو مبا�شرة �سطح العائم  .ووفقا للأحكام الواردة فـي الفقرة (� )3أعاله ،
ف�إن االمتداد ينبغي �أن يقع �ضمن احلدود املبينة فـي الفقرة (� )2أعاله .
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 - 5عند وجود �أبواب مركبة فـي مقدمة ال�سفينة  ،وت�شكل من�صة التحميل املنحدرة منها
جزءا من امتداد حاجز الت�صادم فوق �سطح امل�ستوى احلر لل�سفينة  ،ف�إن ذلك اجلزء
من املن�صة املنحدرة التي يزيد طولها على ( )2٫3مرت � ،أو �أي طول �آخر تقرره الإدارة ،
فوق �سطح امل�ستوى احلر لل�سفينة ال ميكن مده لأكرث من ( )1مرت واحد �إىل الأمام
عن احلد الوارد فـي الفقرة (� )2أعاله  .ويجب �أن تكون املن�صة املنحدرة عازلة للمناخ
على طول امتدادها .
 - 6حتدد عدد الفتحات فـي متديد حواجز الت�صادم فوق �سطح امل�ستوى احلر لل�سفينة
�إىل احلد الأدنى الذي يتفق مع ت�صميم ال�سفينة وت�شغيلها العادي  .وتكون كل هذه
الفتحات قابلة للإغالق العازل للعوامل اجلوية .
	- 7ال يرخــ�ص ب�أي فتحة جمار � ،أو باب � ،أو فتحات دخول مف�ضيــة �إىل عنابــر �أو �صهاريــج
�أو قنوات تهوية �أو �أي فتحات �أخرى فـي حاجز الت�صادم حتت �سطح العائم  .عند وجود
قفــل ب�سل�سلة فـي م�ؤخ ــرة حاجز الت�ص ــادم �أو ميت ــد �إىل مقدمـ ــة ال�سفينـ ــة ف�إن ــه يجب
�أن يكون عازال للماء  ،ومزودا بو�سائل فعالة لل�ضخ والتجفيف .
 - 8يج ــب �أال ي�ستعمـ ــل القفل ب�سل�سل ــة لأي غـ ــر�ض �آخ ــر غي ــر تخزي ــن �سال�سـ ــل املر�ساة
(جنزير املخطاف) .
الفــوا�صل الإن�شــائية  ،ال�سطـوح  ،الأبــواب  ،والفــراغـات العـازلة للمـاء
املــادة ( ) 48
 - 1تطبق �أحكام هذه املادة على ال�سفن الآلية اجلديدة  ،وال تطبق على ال�سفن ذات البدن
اخل�شبي .
 - 2كل تق�سيم ثانوي للحاجز �سواء كان عر�ضيا �أو طوليا  ،يجب �إن�شا�ؤه بطريقة بحيث
يكون قادرا على الدعم  ،وبهام�ش مالئم من املقاومة  ،لل�ضغط الناجم عن قوة اندفاع
املاء الذي ينبغي حتمله فـي حالة ت�ضرر ال�سفينة ولكن ب�أقل �ضغط ناجم عن عمود
للماء ي�صل �إىل خط حد الغمر  .يتم �إن�شاء هذا احلاجز من مواد وافقت عليها الإدارة .
 - 3ينبغي فـي الدرجات والتجاويف فـي احلواجز �أن تكون عازلة للماء ومبتانة الفا�صل
الإن�شائي فـي املواقع التي تقام فيها .
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 - 4عندما تكون الأطر والعوار�ض متر من خالل �سطح �أو فا�صل �إن�شائي عازل  ،ف�إن مثل
هذا الفا�صل �أوال�سطح ينبغي �أن ين�ش�أ عازال للماء .
 - 5ينبغي تقليل عدد الفتحات فـي الفوا�صل الإن�شائية العازلة للماء �إىل احلد الأدنى
الذي يتفق مع ت�صميم ال�سفينة وت�شغيلها العادي  .ويتم توفريالو�سائل لإغالق هذه
الفتحات وفقا ملا ير�ضي الإدارة  .وينبغي فـي الأبواب العازلة للماء �أن تكون مبتانة
الفا�صل الإن�شائي املجاور اخلايل من الفتحات .
 - 6ينبغي فـي الأ�سطح واملمرات والأنفاق وقنوات التهوية �أن تكون ذات نوعية م�ساوية
للحواجز العازلة للماء املوجودة على نف�س امل�ستوى  .ويجب �أن تكون طريقة البناء
امل�ستعملة ت�ضمن �أن هذه العنا�صر عازلة للماء  ،و�أن الرتتيبات املعتمدة لإغالق جميع
الفتحات  ،وفقا ملا ترت�ضيه الإدارة  .ويجب �أن متتد قنوات التهوية واملمرات العازلة
للماء �إىل �سطح الفوا�صل الإن�شائية على الأقل .
	- 7ال يعترب اختبار ملء الأجزاء الرئي�سية من ال�سفينة �إلزاميا  .وحني ال يتم اختبار امللء
باملاء ف�إن �إجراء االختبار اخلرطومي يعترب �إلزاميا  .ويجري هذا االختبار فـي �آخر
مرحلــة من مراح ــل بناء ال�سفينــة  .وفـي جميع الأحــوال يتم �إجراء فح�ص تف�صيلــي
للفا�صل الإن�شائي للتحقق من عزله للماء .
 - 8يجري اختبار املقدمة  ،والقاع املزدوج (مبا فـي ذلك ال�صوالب ال�صندوقية) والبدن
املزدوج من خالل �إخ�ضاعها ل�ضغط عمود ماء يتفق ومتطلبات الفقرة (� )2أعاله
من هذه املادة .
 - 9يتم اختبار ال�صهاريج املخ�ص�صة حلمل �سوائل  ،والتي ت�شكل جزءا من التق�سيم الداخلي
لل�سفينة للتحقق من مناعتها لنفاذ املياه حتت عمود ماء م�ساو لـثلثي ( )2/3احليز
املقا�س من قمة �صالب ال�سفينة �إىل حافة خط الغمر من خالل ال�صهريج  .وعلى �أية
حال  ،ف�إن ارتفاع عمود املاء فوق �أعلى ال�صهريج ينبغي �أال يقل عن ( )0٫9مرت .
 - 10تهدف االختبارات امل�شار �إليها فـي الفقرتني ( )8و(� )9أعاله �إىل �ضمان �أن تكون
الفوا�صل الإن�شائية عازلة للماء هيكليا  ،وال ينبغي اعتبارها فـي �أي حال لأغرا�ض
خا�صة �أخرى قد تتطلب اختبارا ل�صالحية �أي من �أجهزة التخزين ل�سوائل قابلة
لال�شتعال  ،مع الأخذ فـي االعتبار االرتفاع الذي ميكن �أن ي�صله ال�سائل فـي ال�صهريج
ذي العالقة �أو فـي و�صالته .
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�أجهـــزة الـــربط
املــادة ( ) 49
 - 1جتهز كل �سفينة بجنزيرين للر�سو  ،ما مل تفو�ض الإدارة بغري ذلك اعتمادا على الرحلة
املق�صودة .
 - 2يو�ضع على ال�سفن التي يبلغ طولها ( )35خم�سة وثالثني مرتا �أو �أكرث  ،جنزرا الر�سو
فـي و�ضع تكون خمطافيها جاهزتني للهبوط  ،مع الو�سائل املالئمة لوزنهما وكبحهما .
 - 3ينبغي فـي ال�سفن التي يقل طولها عن ( )35خم�سة وثالثني مرتا �أن يكون لأحد
اجلنزيرين خمطاف فـي و�ضع تكون جاهزة للهبوط مع الو�سائل املالئمة لكبحها ،
ويكون هذا اجلنزير على �شكل �سل�سلة لل�سفن التي يكون طولها (� )24أربعة وع�شرين
مرتا �أو �أكرث � .أما ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا  ،ف�إن اجلنزير
ميكن �أن يحتوي على �سل�سلة ال يقل طولها عن ( )20ع�شرين مرتا وحبل غليظ ال يقل
طوله عن ( )100مائة مرت  .ويحتوي جنزير الر�سو الثاين على �سل�سلة ال يقل طولها
عن ( )20ع�شرين مرتا وحبل غليظ .
 - 4ينبغي �أن يكون وزن املخطافني وقطرهما و�صالبة ال�سال�سل واحلبال واملحاكيم على
هذه الأجهزة  ،اعتمادا على نوع ال�سفينة وحجمها  ،مبا يتفق ور�ضا الإدارة .
 - 5يجب �أن تكون رافعات املخطاف ومرابط احلبال ودعامات الر�سو والو�سائل الأخرى
ال�ضرورية لر�سو ال�سفينة و�إلقاء املر�سى وقطرها �أو رفع ال�سفينة كما ي�أتي :
 - 5٫1م�صممة ملواجهة متطلبات الت�شغيل والظروف التي ميكن �أن تتعر�ض لها .
 - 5٫2جمهزة ب�شكل مالئم .
 - 5٫٣مثبتة �إىل جزء من الهيكل ب�إحكام كاف .
الأحكـــام اخلـــا�صة املطبقـــة علـــى القطـــر والدفـــع
املــادة ( ) 50
 - 1يج ــب �أن يحت ــوي اخلط ــاف املعد لقطر ال�سفن على جهاز كفء ي�سمح فـي �أي وقت � ،إذا
كان حبل القطر م�شدودا � ،أن يحرره حاال ومو�ضعيا من غرفة القيادة ب�صرف النظر
عن م�ؤخرة ال�سفينة .
-415-

 - 2يجــب �أن يكون خطاف القطر فـي ال�سفن املعدة لتدوير ال�سفـ ــن فـي من ــاورة فـي البحر
�أو فـي امليناء ذي نوعية معتمدة  ،و�أن يفـي بال�شروط الثالثة الآتية :
�	- 2٫1أن تكون حممولة ب�إحكام وفق نظام دوار حلزوين ب�شكل ي�ؤدي �إىل التقليل من
احتمــال االنقــالب  ،عندما تقطر القاطرة بزاوية  ،وب�شكـ ــل تكون في ــه ق ــوة
ال�سحـ ــب فـي االجتاه الطويل فـي جميع الأوقات على �أقل م�سافة ممكنة فوق
مركز ثقل (جاذبية) ( )Gالقاطرة .
 - 2٫2مزودة بو�سيلة �أمان لتحرير خطاف القطر دون ا�ستعمال القوة الزائدة عندما
متيل القاطرة ب�أكرث من ( )30ثالثني درجة عن الأفق .
 - 2٫٣التحكم عن بعد بنظام حترير اخلطاف من غرفة القيادة  ،وعلى قدر الإمكان
كذلك من كابينة ال�سطح  ،وذلك بغية جتنب تعري�ض الطاقم خلطر جدي .
 - 3يجب �أن يكون جلميع القاطرات خطاف قطر ثان جاهز لال�ستعمال �إذا ت�ضرر اخلطاف
الأول � ،أو �أي جهاز �آخر م�شابه للخطاف قادر على القيام بالقطر .
 - 4ينبغي تزويد ال�سفن الدافعة بنظام حتكم عن بعد ذي كفاءة لتحرير نظام الربط �إىل
ال�سفينة املدفوعة  ،مما ي�سمح لتلك ال�سفن فـي حالة اخلطر من حترير نف�سها حاال .
 - 5تزود القاطرات وال�سفن الدافعة على كل من جانبيها بف�أ�س بحجم كاف لقطع حبل
القطر وحبال الر�سو عند ال�ضرورة .
�أجهـــزة القطـــر والـــر�ســـو علـــى ال�صنـــادل
املــادة ( ) 51
 - 1يك ـ ــون من مقت�ض ـ ــى �أجه ــزة القطر والر�س ــو عل ــى ال�صن ــادل التقليـ ــل ق ــدر الإمك ــان
من �أي خطر على الأفراد خالل عمليات القطر والر�سو  .وينبغي �أن تكون هذه الأجهزة
مالئمــة لكــل �صندل ومتينــة مبــا فيه الكفاي ــة  .ويكون ت�صميمــها وتركيبها موافقا
ملتطلبات الإدارة  ،وت�أخذ فـي االعتبار حاالت الطوارئ التي قد حتدث .
 - 2يجــب توفيــر الأجزاء االحتياطي ــة التي ت�سمح  ،عند ال�ض ــرورة  ،باال�ستب ــدال الكامـ ــل
لأجهزة القطر والر�سو على منت القاطرة �أو ال�صندل .
 - 3يجب توفري �أجهزة قطر الطوارئ كذلك على منت ال�صندل بحيث ميكن للقاطرة
احل�صول عليها ب�سرعة �إذا انقطع حبل القطر �أو تعر�ضت املعدات امل�ساندة للعطب .
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 - 4بالإ�ضافة �إىل هذه الالئحة  ،تلتزم القاطرات وال�صنادل بتطبيق الأحكام املطبقة
واملو�صى بها من قبل املنظمة البحرية الدولية ل�سالمة ال�سفن والقوارب العائمة
الأخرى املقطورة .
�أجهـــزة ومعـــدات احلمـــايـــة
املــادة ( ) 52
 - 1تزود الأغطية املف�صلية على فتحات ت�صريف املياه  ،وفتحات املجاري وغريها من
الفتحات ب�أجهزة متنع ان�سدادها عر�ضيا  ،وب�صورة خا�صة تركب على الأغطية الثقيلة
املو�ضوعة على فتحات ت�صريف املياه والتي هي خمارج للهرب ب�أثقال موازنة بحيث
ميكن فتحها من كال اجلانبني للوحة .
 - 2تكون �أبعاد فتحات ت�صريف املياه بحيث ميكن ل�شخ�ص �أن يهرب ب�سرعة وب�سهولة �إىل
مكان �آمن عند حدوث طارئ  .وحيثما كان ذلك ممكنا ف�إنه يجب �أن تكون �أبعاد فتحات
ت�صريف املياه فـي �أماكن الب�ضاعة والآالت بحيث ت�سهل عمليات الهرب .
 - 3تكون اجلوانب العلوية لل�سفينة وت�سيـيـجها وحبال النجاة بحجم ومتانة كافية وفقا
ملتطلبات الإدارة  ،لتوفري حماية للأ�شخا�ص عندما تتمايل ال�سفينة وتت�أرجح ب�شكل
عنيف .
 - 4تزود املناور فـي �سطــح ال�سفينــة وغريهـا من الفتحات امل�شابــهة بق�ضبـان حماية ال تبعد
ع ـ ــن بع�ضهـ ــا ب�أكث ــر من ( )350ثالثمائ ــة وخم�س ــني ملمتـ ــرا  .وميك ــن للإدارة �أن
تعفـ ــي الفتحات ال�صغرية من هذا املتطلب .
الباب اخلام�س
ترتيبـــات االتزان و�ضـــخ ميـــاه الروا�سب
االتـــزان الآمن ل�سفن الب�ضائع غري �سفن امل�ساندة البحرية
املــادة ( ) 53
 - 1تقوم الإدارة �أو املنظمة املفو�ضة ب�إ�صدار �شهادات خط التحميل بتظهري كتيب االتزان
الآمن لتلك ال�سفينة .
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 - 2مع االلتزام ب�أحكام الفقرة (� )3أدناه  ،عند انطباقها  ،ف�إن االتزان الآمن لل�سفن يجب
�أن ميتثل لأحكام ال�سفن الواردة فـي مدونة االتزان الآمن املعتمدة من قبل املنظمة
البحرية الدولية بقرارها رقم ( )18 A. 749واملعدل بالقرار رقم ( . )69 MSC 75
 - 3عندما يكون من ر�أي الإدارة �أن موا�صفات ال�سفينة ال ت�سمح لأ�سباب عملية بتطبيق
�أحكام الفقرة (� )2أعاله ف�إنه ميكن تطبيق معيار االتزان الوارد فـي الفقرة ()2٫٥٫2
من قرار املنظمة البحرية الدولية رقم ( )12 A. 469ب�ش�أن املبادئ الإر�شادية وبناء
�سفن امل�ساعدة البحرية .
 - 4يقت�ضي االتزان الآمن لل�صنادل التي تنقل الب�ضائع على �سطحها  ،دون �أن يكون فيها
فتحات �أو فتحات عنابر على ال�سطح  ،با�ستثناء املجارير ال�صغرية املغطاة ب�أغطية  ،دون
وجود الآالت � ،أو �أماكن لل�سكن �أو اخلدمات فيها  ،االلتزام ب�أحكام الفقرة ( )4٫7من
املدونة امل�شار �إليها فـي الفقرة (� )2أعاله  .يقرر معيار االتزان الآمن لل�صنادل التي
تنقل ب�ضائع حتت �سطحها �أو توجد فيها �آالت � ،أو �أماكن لل�سكن �أو اخلدمات  ،من قبل
الإدارة �أو املنظمة املفو�ضة بذلك  ،مع الأخذ بعني االعتبار الت�صميم وترتيبات �أماكن
الب�ضاعة  ،والآالت  ،واملعدات  ،وال�سكن والإن�شاءات العلوية عليها .
اختبار االتزان وكتيب االتزان
املــادة ( ) 54
 - 1يتم �إبالغ الإدارة مبخطط يو�ضح غاط�س ال�سفينة �أو موقع خطوط التحميل وفقا ملا
هو مطلوب فـي الف�صل ( )1من الباب الثاين من هذه الالئحة  ،ومن ثم حتفظ فـي
كتيب ال�سفينة .
 - 2يت ــم الت�صدي ــق على االحت�ســاب من قبــل الإدارة �أو �أي منظمــة مفو�ض ــة بذلك تقــوم
ب�إ�صدار �شهادة خطوط التحميل لل�سفن  ،مبينة مو�ضع اخلط الأ�سا�سي  ،والتفا�صيل
الهيدرو�ستاتيكية واالتزان الآمن  .وت�ضمن هذه الوثائق فـي كتيب ال�سفينة .
 - 3تخ�ضع ال�سفــن امل�ستكملــة  ،قــدر الإمكــان بعد ذلك و�أجهــزة الإنقــاذ فيهــا � ،إىل اختبــار
اتزان لتقرير الإزاحة الفعلية لل�سفينة فارغة و�إحداثيات مركز اجلاذبية فيها .
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 - 4يتم القيام باختبار االتزان وتقيم نتائجه من قبل �شخ�ص م�ؤهل يعني خ�صي�صا من
قبل امل�سفن �أو مالك ال�سفينة .
 - 5يتم القيام باختبار االتزان مع �أخذ االحتياطات االعتيادية وذلك للح�صول على �أدق
النتائج املمكنة  .وتتعلق هذه االحتياطات ب�شكل خا�ص بالظروف اجلوية فـي وقت �إجراء
االختبار  ،وو�ضع ال�سفينة  ،ور�سوها  ،وموا�ضع وتوزيع الأوزان التي �ستزال �أو ت�ضاف ،
وتركيب �أجهزة الإنقاذ فيها  .وب�صورة خا�صة  ،يجب جتنب وجود �سائل ال�صابورة  ،و�إذا
مل يكن ذلك ممكنا ت�صحح النتائج وفقا لذلك  .ويتم وزن الأوزان املتحركة بعناية  ،ويتم
عزل �صهاريج الوقود �أو املاء ملنع حركة ال�سائل من جانب �إىل �آخر عند ميلها  ،ويجب
توفري عناية خا�صة فـي و�ضع معدات القيا�س  .وفـي حالة البندول ف�إن طوله يجب
�أال يقل عن ( )3ثالثة �أمتار  ،و�أال يركب قدر الإمكان داخل ال�سفينة  ،كما يجب عدم
ا�ستعمال الأ�سالك ال�صلبة جدا فـي نواب�ض التعليق  .ويتم احل�صول على القيا�سات
و�إزاحة الأوزان وقراءة معدات القيا�س �أو متديد البندول �أو طوله  ,مواقع الأوزان التي
�ستزال �أو ت�ضاف �إىل �سطح ال�سفينة  ،بوجود ممثل الإدارة �أو املنظمة املفو�ضة بذلك .
ويطبق الأمر نف�سه على قيا�سات الغمر من ال�سفينة لأجل وزنها .
 - 6يتم القيام ب�أربعة اختبارات �إمالة لل�سفينة  ،مبيلها �إىل زاوية ( )2درجتني على الأقل
وال تزيد على ( )3ثالث درجات  .وال ينبغي �إمالة ال�سفينة من خالل نقل ال�سوائل
فيها  .وميكن للإدارة القبول باختبار اتزان ال�سفينة عندما تكون ال�سفينة قد مالت
مرت ــني فقـ ــط حينم ــا مل ت�سب ــب الظ ــروف اجلوي ــة والقيا�س ــات ال ــواردة فـي الفقــرة
(� )5أعاله �أية مالحظات .
� - 7إن من مقت�ضى هذا االختبار تقرير �إزاحة ال�سفينة ومركز اجلاذبية فيها وفقا لو�ضعها
فـي وقــت �إجراء االختبار  .تتقرر الإزاحـ ــة  ،ومركـ ــز اجلاذبية ومـ ــدى االتزان ا�ستنـ ــادا
�إىل النتائ ــج املتح�صلة من االختبار من خ ــالل �إزالـ ــة الأوزان امل�ضافـ ــة و�إ�ضافـ ـ ــة
الأوزان املفقودة  .وحتت�سب كمية تلك الأوزان وموا�ضعها بدقة قدر الإمكان فـي وقت
�إجراء االختبار .
 - 8يقــوم اخلبيــر بتقييم نتائـج اختبــار التــوازن وتقدمي تقريــر بذلك مبينــا النتائــج
واحل�سابات ذات العالقة  .وير�سل هذا التقرير �إىل الإدارة .
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 - 9يجب �أن تتوافق النتائج املتح�صلة  ،بدرجة مقبولة مع املعلومات  ،والإزاحة وموقع
مركز اجلاذبية  ،وفقا لتقييمها فـي كتيب االتزان امل�ؤقت بحيث ميكن اعتباره كتيبا
نهائيا � .إن عدم حتقيق ذلك  ،وب�صورة خا�صة عندما يكون مركز الطفو الت�شغيلي
الأدنى الذي متت مالحظته من االختبار �أقل من مركز الطفو الت�شغيلي امل�ؤقت
بن�سبة ( )%10ع�شرة فـي املائة �أو عندما تكون الزيادة فـي الإزاحة �أكرث من ()%10
ع�شرة فـي املائة  ،ف�إنه يتم تعديل كتيب االتزان ا�ستنادا �إىل التفا�صيل والإزاحة
ومركز اجلاذبيــة الت ــي مت ــت مالحظتهـ ــا من االختب ــار  ،وللإدارة �أن ت�صـ ــادق عل ـ ــى
الكتيب امل�ؤقت � ،إن كان ذلك مالئما � ،أو الكتيب اجلديد املحت�سب بعد االختبار  .وتعترب
هذه الوثيقة كتيب االتزان النهائي لل�سفينة .
�	- 10إذا خ�ضعت ال�سفينة لتغيريات كان من �ش�أنها تغيري جوانب فـي اتزانها بحيث يتم
نق�ص ــان مركـ ــز الثق ــل الر�أ�سي الأق�صى امل�سمـ ــوح بـ ــه اجلديـ ــد بن�سب ــة ( )%10ع�شرة
فـي املائة �أو زيادة الإزاحة اجلديدة بن�سة ( )%10ع�شرة فـي املائة  ،ف�إن املطلوب �إجراء
اختبار اتزان جديد  ،وحيثما يكن ذلك مالئما يقدم كتيب جديد بذلك �إىل الإدارة .
 - 11تتم امل�صادقة على الكتيب وعلى االختبارات املذكورة فـي هذه الالئحة واخلا�صة
ب�سفن الركاب من قبل منظمة معرتف بها .
تـــرتيبـــات �ضـــخ ميـــاه الروا�سب
املــادة ( ) 55
� - 1أحكـ ـ ـ ــام عام ـ ـ ـ ـ ـ ــة :
 - 1٫1تزود جميع ال�سفن ب�أجهزة �أو و�سائل لت�صريف املاء والروا�سب من جميع �أق�سام
ال�سفينة .
 - 1٫2تتخ ـ ــذ الرتتيبـ ــات التـ ــي م ــن �ش�أنه ـ ــا ان�سيـ ــاب املي ــاه مــن تلك الأق�سـام بحري ــة
�إىل خمرج �أو خمارج ال�شفط .
 - 2م�ضخ ــات مي ــاه الروا�سب :
 - 2٫1تركب فـي ال�سفن م�ضختان على الأقل ملياه الروا�سب  ،تزود كل منهما مب�صدر
طاقة ميكانيكية خمتلف عن الآخر  ،ويتم ت�شغيل �إحداهما بقوة دفع ميكانيكي .
تتخذ جميع اخلطوات ال�ضرورية ل�ضمان �أن املياه فـي واحدة على الأقل من
امل�ضختني  ،ميكن ا�ستخدامها ب�صورة اعتيادية �إذا انغمرت تلك احلجرية فـي
�أي حال .
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 - 2٫2يتم ربط امل�ضخات ب�صهريج ملياه التوازن .
 - 2٫٣عندما ال ت�ضخ امل�ضخات من الأعلى �أو من بيت اجلنزير �أو �أي �أق�سام �أخرى
�صغرية  ،ف�إنه يتم ال�ضخ بوا�سطة م�ضخات يدوية  ،يتم ت�شغيلها من نقطة
يكون موقعها فـي �أعلى �سطح امل�ستوى احلر .
 - 2٫٤تو�ضع كل م�ضخة ملياه الروا�سب خلف حاجز الت�صادم بحيث ت�ضخ املياه من �أي
جزء با�ستثناء ما ورد فـي الفقرة (� )2٫٣أعاله  .ويتم تركيب �أجهزة خا�صة عند
ال�ضرورة لت�شغيل امل�ضخات .
 - 2٫٥تدار كل م�ضخة مبحرك قادر على �ضخ املياه �إىل �أنبوب مياه الروا�سب الرئي�سية
املركبة  .وب�سرعة ال تقل عن  2م /ثانية  ،وعلى �أية حال  ،ف�إنه ميكن تخفي�ض
هذه ال�سرعة �إىل  1٫2م /ثانية فـي ال�سفن التي ال يزيد طولها على ( )35خم�سة
وثالثني مرتا .
 - 2٫6ميكن اعتبــار م�ضخات ال�ضــخ ال�صحـي وم�ضخات اخلدمــات العامـة وم�ضخ ــات
احلريق كم�ضخات ملياه الروا�سب � ،إذا ما ربطت �إىل نظام �ضخ مياه الروا�سب
و�إذا كان ت�صريفها يتما�شى والفقرة (� )2٫٥أعاله .
� - 3أنابيب مياه الروا�سب :
 - 3٫1يجب �أن ترتب �شبكة ت�صريف مياه الروا�سب ومياه التوازن بحيث حتول دون
انتقال املاء من البحر �إىل الأجزاء املختلفة من ال�سفينة �أو من جزء من ال�سفينة
�إىل �آخر .
 - 3٫2يجب �أن تكون �أنابيب مياه الروا�سب وملحقاتها فـي �أماكن الآالت م�صنوعة
من الفوالذ �أو النحا�س �أو �أي مادة تكون خوا�صها مقبولة كمكافئ فـي التطبيق
املطلوب  .وت�ستعمل و�صالت الربط املرنة فقط وفقا لل�شروط الواردة فـي املــادة
(  )40من هذه الالئحة .
 - 3٫٣تركب الأجزاء املختلفة من �شبكة ال�ضخ ب�شكل منا�سب على هيكل ال�سفينة وتتم
حمايتها بكفاءة من ال�صدمات العر�ضية عند مرورها مبناطق مك�شوفة مع
�إمكانية الو�صول �إليها ب�شكل كاف لأغرا�ض ال�صيانة  .يتم توفري متديدات
النفخ �أو �أي �أجهزة �أخرى �إن كان ذلك مالئما  ،مع الأخذ بعني االعتبار �أبعاد
ال�سفينة و�شبكة الأنابيب ذات العالقة .
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 - 3٫٤ينبغي �أن تكون الأنابيب التي تخدم �شبكة ال�ضخ فـي �أماكن الآالت �أو فـي عنابر
الب�ضائع منف�صلة ب�شكل كامل حتى م�ستوى منافذ االمت�صا�ص من الأنابيب
الت ــي ت�ستعم ــل عادة مللء �أو تفريــغ �أق�س ـ ــام ال�سفينـ ــة املعـ ــدة لتحت ــوي على املي ــاه
�أو الوقود ال�سائل .
 - 3٫٥يكون قطر �أنبوب مياه الروا�سب الأ�سا�سية �أقرب ما يكون لأنبوب ي�ستخدم عادة
لأقرب قطر يحت�سب وفقا للمعادلة التالية :
ق = ( + 25م +ع) * ط * 1٫68
حيث (ق) هو القطر الداخلي لأنبوب مياه الروا�سب الأ�سا�سية (بامللمرتات)  ،وحيث (ط) ,
(ع) و(م) معربا عنها بالأمتار تعني الطول والعر�ض والعمق تباعا لل�سفينة .
 - 4ال�شفط املب ــا�شر بامل�ضخ ــات :
 - 4٫1فـي اجلزء اخلا�ص بالآالت يتم تو�صيل قناة �شفط واحدة على الأقل �إىل م�ضخة
مياه الروا�سب .
 - 4٫2يكون قطر هذه القناة م�ساويا على الأقل لأنبوب مياه الروا�سب الأ�سا�سية .
 - 4٫٣ميكن �أن يكون هذا ال�شفط املبا�شر عرب �أنبوب ثابت �أو خرطوم مرن مقوى .
وحينما يكون ال�شفط خالل �أنبوب ثابت  ،ف�إنها تو�ضع فـي �أدنى مكان ممكن ،
وميكن الدخول �إليها للتنظيف  ,ويتم تزويدها ب�صمام غري رجعي .
 - 5تـ ــواب ــع دارة مياه الروا�سب :
 - 5٫1تو�ضع قنوات ال�شفط  ،قدر الإمكان  ،فـي �أدنى نقاط فـي الأجزاء املتماثلة من
ال�سفينة  ،ويتم تزويدها بحواجز ذات ق�ضبان م�صنوعة ب�شكل حمكم ومو�ضوعة
بحيـث ميكــن ر�ؤيتهــا وتنظيفهــا دون احلاجة �إىل تفكي ــك و�صــالت الرب ــط فـي
جماري ال�شفط .
 - 5٫2ينبغـي �أال يزيد قطر الثقوب فـي احلاجــز علــى ( )10ع�شـرة ملمتـ ــرات  ،و�أال يقـل
جمموع �صافـي القطر عن �ضعف قطر قناة ال�شفط .
 - 6خط ــة �ش ــبكة �ض ــخ مياه الروا�سب وت�صريف املي ــاه :
 - 6٫1تعر�ض ب�شكل وا�ضح على منت كل �سفينة  ،وفـي مكان ميكن لأفراد الطاقم
امل�ؤهلني للرجوع �إليها  ،خطة تف�صيلية لنظام �ضخ مياه الروا�سب  ،و�أن تتوافق
الرموز امل�ستعملة فيها مع املقايي�س املطبقة  ،ما مل تكن معاين تلك الرموز
امل�ستعملة مذكورة بو�ضوح .
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 - 6٫2يتـ ــم توفي ــر م�صارف ميــاه �أو ترتيبات مالئمة فـي �أجزاء ال�سفينة الت ــي ميكـ ــن
�أن يتجمع املاء فيها ب�شكل خطر خالل عمليات مكافحة احلريق .
الباب ال�ساد�س
تركيبـــات الآالت
�أحكام عامة
املــادة ( ) 56
 - 1ال تطب ــق �أحكام هذا الف�صل عل ــى ال�صن ــادل غي ــر املطقم ــة .
 - 2تخ�ضع كــل املراجــل و�أجــزاء الآالت  ،وال�شبكــات البخاريــة والهيدروليكيــة والهوائيــة
وغريها من ال�شبكات وما يت�صل بها من جتهيزات تتعر�ض ل�ضغط داخلي  ،لالختبارات
املنا�سبة مبا فيها اختبار ال�ضغط قبل �أن تو�ضع فـي اخلدمة للمرة الأوىل .
 - 3توفر الو�سائل ل�ضمان �إمكان ت�شغيل الآالت فـي حالة توقف ال�سفينة متاما دون م�ساعدة
خارجية .
 - 4تتخذ االحتياطات لت�سهيل تنظيف �آالت الدفع الرئي�سية والآالت امل�ساعدة مبا فيها
املراجل و�أوعية ال�ضغط والتفتي�ش عليها و�صيانتها .
 - 5حيثما توجد خماطر لتجاوز ال�سرعة فـي الآالت  ،تتخذ التدابري ل�ضمان عدم جتاوز
ال�سرعة الآمنة .
 - 6حيثما تتعر�ض الآالت الرئي�سية �أو امل�ساعدة  ،مبا فيها �أوعية ال�ضغط �أو �أي �أجزاء من
مثل هذه الآالت ل�ضغط داخلي � ،أو رمبا ل�ضغط زائد خطر  ،توفر الو�سائل العملية
حلمايتها من مثل هذا ال�ضغط املرتفع .
 - 7ت�صمم كل �أداة للتوجيه وعمود �إدارة وو�صلة ت�ستخدم فـي نقل الطاقة للآالت الأ�سا�سية
واملحافظة على �سالمة ال�سفينة �أو �سالمة الأ�شخا�ص على ظهرها  ،وتبنى بحيث ت�ستطيع
حتمل �أق�صى �إجهادات الت�شغيل التي قد تتعر�ض لها فـي كل ظروف اخلدمة  .ويعطى
االعتبار الواجب لنوع الآالت التي حتركها �أو التي ت�شكل هي جزءا منها .
 - 8تزود �آالت الدفع الرئي�سية وامل�ساعدة برتتيبات �إغالق �أتوماتيكي فـي حاالت اخللل
التي ميكن �أن ت�ؤدي ب�سرعة �إىل العطل الكامل �أو التلف اخلطري �أو االنفجار  .ويجوز
للإدارة �أن ت�سمح باتخاذ ترتيبات ت�ضمن التحكم فـي �أجهزة الإغالق الأوتوماتيكي .
-423-

 - 9تزود كل �آلة احرتاق داخلي يبلغ قطر �إ�سطوانتها( )200مائتي ملمرت �أو ذات علبة
مرافق حجمها ( )0٫6مرت مكعب ف�أكرث ب�صمامات منا�سبة لت�صريف االنفجارات فـي
علبة املرافق على �أن تتمتع مبجال ت�صريف كاف  .وترتب �صمامات الت�صريف �أو تزود
بو�سائل تكفل توجيه ت�صريفها مبا يكفل التخفي�ض �إىل �أدنى حد من احتماالت �إ�صابة
العاملني .
التحكم بالآالت
املــادة ( ) 57
 - 1تــزود الآالت الرئي�سيــة وامل�ساع ــدة الالزمـة للدفـع و�سالم ــة ال�سفينة بو�سائـل فعالـ ــة
لت�شغيلها والتحكم فيها .
 - 2توفر الو�سائل التي ميكن بوا�سطتها دعم الت�شغيل االعتيادي لآالت الدفع �أو �إعادته
حتــى لو كانــت �إحــدى الآالت االحتياطيــة الأ�سا�سي ــة ال تعمــل  .ويعط ــى اهتمـ ــام خـ ــا�ص
فـي حاالت عطب �إىل ما ي�أتي :
 - 2٫1جهاز التوليد الذي يعمل كم�صدر رئي�سي للطاقة الكهربائية .
 - 2٫2م�صادر �ضغط زيت التزليق .
�	- 2٫٣أنظمة تزويد الآالت بالوقود .
 - 2٫٤م�صادر �ضغط املاء .
� - 2٫٥ضاغطة وم�ستقبلة الهواء لأغرا�ض بدء الت�شغيل .
 - 2.6الو�سائل الهيدروليكية �أو الهوائية �أو الكهربائية للتحكم فـي �آالت الدفع الأ�سا�سية
مبا فـي ذلك مراوح الرفا�ص القابلة للتحكم .
� - 2.7أنظمة املراجل وو�سائل تغذيتها �إن وجدت .
وعلى �أية حال  ،و�إذ تراعي الإدارة اعتبارات ال�سالمة ب�شكل عام  ،ف�إنه يجوز لها
�أن تقبل تخفي�ضا جزئيا من قدرة الدفع فـي الت�شغيل العادي .
 - 3يجب �أن يراعى ب�شكل خا�ص ت�صميم وبناء وتركيب �أنظمة �آالت الدفع بحيث ال ت�سبب
اهتزازاتها �أي جهد لهذه الآالت فـي نطاق الت�شغيل العادية .
التحـــكم عـــن بعـــد فـي �آالت الـــدفع
املــادة ( ) 58
عندما ت�ستخدم �أجهزة للتحكم عن بعد فـي �آالت الدفع انطالقا من غرفة القيادة  ،ويعتزم
تطقيم غرفة الآالت  ،تطبق ال�شروط الآتية :
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 - 1تكون ال�سرعة  ،واجتاه الدفع  ،وخطوة املروحة (الرفا�ص) � ،إن انطبق ذلك  ،قابلة
للتحكم متاما من غرفة القيادة فـي ظروف الإبحار العادية  ،مبا فـي ذلك املناورة .
 - 2يتم التحكم عن بعد بالن�سبة لكل مروحة م�ستقلة  ،بوا�سطة جهاز ي�صمم  ،ويبنى بحيث
ال يتطلب ت�شغيله اهتماما خا�صا بتفا�صيل ت�شغيل الآالت  ،وعندما تكون عدة مراوح
م�صممة لكي تعمل معا  ،يجوز التحكم فيها بجهاز حتكم واحد .
 - 3جتهز �آالت الدفع الرئي�سية بجهاز للتوقف الطارئ من غرفة القيادة  ،على �أن يكون
هذا اجلهاز م�ستقال عن نظام التحكم املوجود فـي غرفة القيادة .
 - 4ينبغي �أن تتوفر م�ؤ�شرات تو�ضح طبيعة الأوامر ال�صادرة لآالت الدفع فـي غرفة التحكم
فـي الآالت الرئي�سية �أو فـي �أجناب غرفة القيادة � ،أيهما �أن�سب .
 - 5ينبغي �أال يكون التحكم عن بعد فـي �آالت الدفع ممكنا �إال من مو�ضع واحد فـي كل مرة
وي�سمح مبراكز مرتابطة للتحكم فـي الآالت  .ويجهز كل مركز منها مب�ؤ�شر يبني املركز
الذي يتحكم فـي �آالت الدفع  .ومن الواجب �أن يكون من امل�ستحيل حتويل التحكم
فـي ما بني غرفة القيادة ومكان الآالت الرئي�سية �إال من مكان الآالت الرئي�سية �أو من
غرفة التحكم فـي الآالت الرئي�سية  .وينبغي �أن ي�شمل هذا النظام و�سائل متنع حدوث
�أي تغيري كبري فـي دفع (الرفا�ص) عند حتويل التحكم من مو�ضع �إىل �آخر .
 - 6ينبغي �أن يكون بامل�ستطاع التحكم فـي �آالت الدفع فـي موا�ضعها حتى عند حدوث خلل
فـي �أي جزء من �أجزاء التحكم عن بعد .
 - 7ي�صمم نظام التحكم عن بعد بحيث ي�صدر �إنذارا عند وقوع خلل فيه  .ومن الواجب �أن
يحافظ اجلهاز على ال�سرعة املحددة قبل حدوث اخللل  ،وعلى اجتاه دفع (الرفا�ص)
�إىل حني ت�شغيل التحكم املو�ضعي ما مل تر الإدارة �أن ذلك متعذرا .
 - 8تركب م�ؤ�شرات فـي غرفة القيادة تبني :
� - 8٫1سرعة املروحة (عدد لف ــات الرفا�ص) واجتــاه الدوران فـي حالة املراوح ثابتة
اخلطوة .
�	- 8٫2أو �سرعة (عم ــود الرفا�ص) وو�ضع اخلطــوة فـي حال ــة (الرف ــا�ص) ذي اخلط ــوة
املتغرية .
-425-

 - 9يركــب جه ــاز �إن ــذار فـي غرف ــة القــيادة وفـي مكــان الآالت يبني انخفــا�ض �ضغ ــط هواء
ا إلق ــالع الالزم لبدء احلركــة  ،وي�ضبــط عند م�ست ــوى ي�سمــح ملزيــد من عملــيات ب ــدء
حركة الآالت الرئي�سية  ،و�إذا �صمم جهاز التحكم عن بعد فـي �آالت الدفع بحيث يقلع
(يبد أ� حركة الآالت) �أتوماتيكيا  ،ف�إن من ال�ضروري تقييد عدد املحاوالت الأوتوماتيكية
املتعاقبة التي تعجز عن بدء الت�شغيل وذلك للإبقاء على �ضغط هواء كاف للإقالع
لبدء احلركة مو�ضعيا .
�	- 10إذا زودت �آالت الدفع الرئي�سية والآالت املرتبطة بها  ،مبا فـي ذلك م�صادر التغذية
الكهربائي ــة الرئي�سي ـ ـ ــة بدرج ـ ــات خمتلف ـ ــة م ــن التحكـ ــم الأوتوماتيكـ ـ ــي �أو التحكـ ـ ــم
عن بعد  ،وكان ــت حتــت الإ�شــراف اليــدوي امل�ستمــر من غرفة حتكم  ،فمـن الواجب
�أن ت�صمم الرتكيبات و�أدوات التحكم وجتهز وتركب بحيث يكون ت�شغيل الآالت على
درجة من ال�سالمة والفعالية متاثل ما يتوافر عند خ�ضوعها للإ�شراف املبا�شر .
ويوىل اعتبار خا�ص حلماية هذه الأماكن من احلريق والغمر .
 - 11وب�شكل عام  ،ينبغي �أن ت�شمل الأجهزة الأوتوماتيكية للإقالع لبدء احلركة والت�شغيل
والتحكم جتهيزات لقطع التحكم الأوتوماتيكي يدويا  .ومن الواجب �أن ال يحول
خلل �أي جزء من هذه الأجهزة دون ا�ستخدام القاطع اليدوي .
�أمـــاكن الآالت اخلـــا�ضعـــة التي ال تخ�ضع لإ�شـــراف دائـــم
املــادة ( ) 59
 - 1بقدر ما تعتربه الإدارة معقوال عمليا  ،تلتزم ال�سفن التي تتوفر فيها �آالت مكائن تعمل
دون �إ�شراف دوري عليه ــا �أن تطبــق �أحكـ ــام املعاهــدة الدولي ــة لإنقــاذ الأرواح فـي البحــر
على هذه الأماكن .
 - 2عند تبني حلول خمتلفة ف�إن على الإدارة �أن ت�ضمن :
� - 2٫1أن �سالمة ال�سفن فـي جميع ظروف الإبحار  ،مبا فـي ذلك املناورة  ،م�ساوية
لتلك التي فـي �سفينة تكون فيها �أماكن الآالت مطقمة .
 - 2٫2توفري وثائق منا�سبة ت�شري �إىل �أن احلل يفـي مبتطلبات ال�سالمة تلك .
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�شـــبكـــات �ضغـــط الهــــواء
املـــادة ( ) 60
 - 1جتهز كل �سفينة بو�سائل ملنع ال�ضغط الزائد فـي �أي جزء من �شبكات الهواء امل�ضغوط .
وحيثمــا ميكــن �أن تتعر�ض الأغلفة املائية �أو �أغطية ال�ضاغطات ومربدات اله ــواء ل�ضغط
زائد خطر نتيجة حدوث ت�سرب �إليها من �أجزاء �ضغط الهواء  ،وجتهز كل ال�شبكات
بالرتتيبات املنا�سبة لت�صريف ال�ضغط .
 - 2تتم بعناية حماية ترتيبات بدء احلركة فـي حمركات الدفع الرئي�سية ذات االحرتاق
الداخلي �ضد ت�أثريات احرتاق �سابق لأوانه وحدوث انفجار داخلي فـي �أنابيب هواء
بدء احلركة .
 - 3ينبغي �أن تت�صل كل �أنابيب ال�صرف من �ضاغطات هواء بدء احلركة مبا�شرة
مب�ستقبالت هواء بدء احلركة  ،و�أن تكون جميع �أنابيب الإقالع من م�ستقبالت الهواء
حتى الآالت الرئي�سية �أو امل�ساعدة منف�صلة متاما عن �شبكة �أنابيب �صرف ال�ضاغط .
 - 4تتخذ االحتياطات لتقليل دخول الزيت �إىل �شبكات الهواء امل�ضغوط �إىل �أدنى حد ،
ول�صرف هذه ال�شبكات .
�شـــبكـــات التهـــوية فـي �أمـــاكن الآالت
املـــادة ( ) 61
 - 1تهوى �أماكن الآالت من الفئة ( )Aتهوية منا�سبة ل�ضمان تزودها ب�إمدادات من الهواء
تكفل �سالمة وراحة العاملني وت�شغيل الآالت  ،وذلك حني تعمل الآالت واملراجل
املوجودة فيها بكل طاقتها  ،وفـي ظل جميع ظروف املناخ حتى فـي حالة ا�ضطراب
اجلو  .وتهوى �أماكن الآالت الأخرى تهوية كافية تتنا�سب مع الغر�ض منها .
 - 2وبالإ�ضافة �إىل ذلك  ،ينبغي �أن تكون تهوية �أماكن الآالت منا�سبة فـي ظل الظروف
العادية ملنع تراكم الأبخرة الهيدروكربونية .
احلمـــايـــة مـــن ال�ضـــو�ضـــاء
املـــادة ( ) 62
تتخذ التدابري لتقليل �ضو�ضاء الآالت فـي �أماكن الآالت حتى م�ستويات مقبولة حتددها
الإدارة  .ف�إذا مل يكن بامل�ستطاع تخفي�ض ال�ضو�ضاء بالقدر الكافـي  ،ف�إن من الواجب �أن
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يعزل م�صدر ال�ضو�ضاء الزائدة ب�شكل منا�سب �أو يف�صل � ،أو يوفر ملج�أ من ال�ضو�ضاء �إذا
�أريد تطقيم املكان  .ويزود العاملون املطلوب منهم دخول هذه الأماكن  ،مبعدات حماية
الآذان  ،عند ال�ضرورة .
و�ســـائـــل الرجوع �إلـــى اخلــــلف
املـــادة ( ) 63
 - 1ينبغي توفري الطاقة الكافية لتنفيذ عمليات الرجوع �إىل اخللف ل�ضمان �سالمة
التحكم فـي ال�سفينة فـي جميع الظروف العادية .
 - 2من الواجب اختبار وت�سجيل قدرة الآالت على عك�س اجتاه دفع املروحة (الرفا�ص)
فـي وقــت كــاف  ،و�إيقاف ال�سفينــة بعد م�سافــة معقولـ ــة فـي �أثناء �إبحارها بال�سرعة
الق�صوى �إىل الأمام وت�سجيل نتائج هذه االختبارات .
 - 3يجب �أن تتاح على ظهر ال�سفينة بيانات �أوقات التوقف واجتاهات الإبحار وامل�سافات
امل�سجلة فـي االختبارات  ،وكذلك نتائج اختبارات حتديد قدرة ال�سفن ذات (الرفا�ص
ذي الري�ش املتحركة) على املالحة واملناورة عند عطل (�إحدى الري�ش) �أو �أكرث  ،كي
ي�ستفيد منها الربان �أو العاملون املعنيون لهذا الغر�ض .
� - 4إذا كانت ال�سفينة جمهزة بو�سائل �إ�ضافية للمناورة � ،أو التوقف  ،فمن الواجب التثبت
من فعالية هذه الو�سائل وت�سجيل النتائج على النحو امل�شار �إليه فـي الفقرتني ()2
و(� )3أعاله .
معـــدات التـــوجيـــه
املـــادة ( ) 64
 - 1جتهز ال�سفن مبعدات توجيه رئي�سية ومعدات توجيه م�ساعدة تقبلها الإدارة  .وترتب
معدات التوجيه الرئي�سية وامل�ساعدة بحيث ال ي�ؤدي خلل �أي منها �إىل احليلولة دون
ت�شغيل الأخرى .
 - 2حيث تت�ضمن معدات التوجيه الرئي�سية وحدتي طاقة متطابقتني �أو �أكرث  ،يغدو
من غري ال�ضروري تركيب معدات توجيه م�ساعدة �شريطة �أن تكون معدات التوجيه
الرئي�سية قادرة على ت�شغيل الدفة بالطريقة امل�شار �إليها فـي الفقرة (� )10أدناه �إذا
تعطلت �أي وحدة من وحدات الطاقة  .ويتم التحكم بكل وحدة طاقة بنظام م�ستقل .
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 - 3تكون زاوية الدفة مبينة مب�ؤ�شر فـي غرفة القيادة �إذا كانت معدات التوجيه الرئي�سية
�آلية  ،ويكون م�ؤ�شر زاوية الدفة م�ستقال عن �شبكة التحكم مبعدات التوجيه  ،ومن
املمكن االطالع عليها من ق�سم معدات التوجيه .
 - 4يجب �أن يطلق �إنذار من غرفة القيادة �إذا �أدى خلل فـي �إمدادات الطاقة �إىل انقطاع
الطاقة عن وحدات الطاقة .
 - 5تركب فـي غرفة القيادة و�سائل تبني ما �إذا كانت حمركات معدات التوجيه الكهربائية
والهيدروكهربائية قيد العمل  .وتزود هذه الدارات (الدوائر) واملحركات باحلماية
من املا�س الكهربائي وبجهاز �إنذار للوقاية من زيادة التحميل  .وينبغي �أن تقلل
احلماية من التيار الزائد  ،عند توفريها  ،عن �ضعف تيار ال�شحن الكامل للمحرك
�أو الدارة (الدائرة) املحمية على هذا النحو  ،و�أن ترتب بحيث ت�سمح مبرور تيارات
الإقالع املنا�سبة .
 - 6يجب �أن تكون معدات التوجيه الرئي�سية ذات متانة كافية وقادرة على توجيه ال�سفينة
بال�سرعة الق�صوى للخدمة  .وت�صمم معدات التوجيه الرئي�سية وحمور الدفة بحيث
ال ت�صاب بخلل عند �أق�صى �سرعة دوران �إىل اخللف �أو خالل املناورة .
 - 7يجب �أن تكون معدات التوجيه الرئي�سية وحمور الدفة قادرة على حتريك الدفة من
( )35خم�س وثالثني درجة من جانب ال�سفينة �إىل ( )35خم�س وثالثني درجة على
اجلانب الآخر حيث تكون ال�سفينة عند �أعمق غاط�س بحري وت�سري ب�أق�صى �سرعة
خدمة �إىل الأمام  ،وقادرة فـي الظروف ذاتها على �أن حتركها من ( )35درجة �إىل ()35
درجة فـي �أي من اجلانبني مبا ال يزيد على �أكرث من ( )28ثمان وع�شرين ثانية حتت
الظروف نف�سها ويجب ت�شغيل معدات التوجيه الرئي�سية مب�صدر طاقة يلبي  -عند
ال�ضرورة  -هذه املتطلبات .
 - 8تكــون وحــدة الطاقــة فـي معـدات التوجيه الرئي�سية مرتبة بحيث تبد أ� احلركة من
جديد �إما �أوتوماتيكيا و�إما يدويا من موقع فـي غرفة القيادة بعد انقطاع م�صدر
الطاقة .
 - 9تكون �أجهزة التوجيه امل�ساعدة ذات متانة كافية وقادرة على توجيه ال�سفينة بال�سرعة
ال�صاحلة للمالحة وقابلة للت�شغيل ب�سرعة فـي حالة الطوارئ .
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 - 10يج ــب �أن تكون مع ــدات التوجي ــه امل�ساع ــدة وحمــور الدفة قادرة على حتريك الدفة
من ( )15خم�س ع�شرة درجة على جانب من ال�سفينة �إىل ( )15خم�س ع�شرة درجة
على اجلانب الآخر  ،حيث تكون ال�سفينة فـي �أعمق غاط�س بحري وت�سري باحلد
الأدنى من �سرعة اخلدمة الق�صوى �أو (� )7سبع عقد  .ويجب ت�شغيل معدات التوجيه
امل�ساعدة مب�صدر طاقة يلبي  -عند ال�ضرورة  -هذه املتطلبات .
� - 11إذا كانت و�سائل الت�شغيل غري الدفة  ،ف�إن حتريك كامل ذراع الدفة من جانب �إىل �آخر
ينبغي �أن يتم فـي وقت اليتجاوز ( )30ثالثني ثانية .
 - 12يجب تزويد معدات التوجيه بو�سيلة فعالة ت�شل ذراع الدفة عند احلركة ب�سرعة فـي
حاالت الطوارئ  ،وب�صورة خا�صة عند �إعادة ت�شغيل معدات التوجيه امل�ساعدة  ،و�إذا مت
ت�شغيل معدات التوجيه بالطاقة الإلكرتوهيدروليكية  ،ف�إنه ميكن �إيقافها ب�إغالق
ال�صمامات فـي ا�سطوانات ال�ضغط حيثما ركبت .
 - 13يجب �أن يو�ضع فـي مكان بارز ومرئي من ق�سم معدات التوجيه �أو بقرب مقب�ض
الدفة �إعالن يو�ضح فيه �إجراء مناورات لبدء ت�شغيل معدات التوجيه امل�ساعدة
و�إيقاف الدفة  .ويتم ت�أ�شري �أجهزة التحكم فـي معدات التوجيه بو�ضوح .
االت�صـــاالت بيـــن غرفة القيادة و�أمـــاكن الآالت
املـــادة ( ) 65
 - 1توفر و�سيلتان م�ستقلتان على الأقل لنقل الأوامر من غرفة القيادة �إىل موقع �أماكن
الآالت �أو فـي غرفة التحكم  ،ويتم منه عادة التحكم فـي الآالت  .وتكون �إحدى هذه
الو�سائل �آلة� إبراق فـي غرفة املحركات  .ويتم تركيب هذه الو�سائل وفقا ملا ير�ضي
الإدارة .
 - 2يجوز �إعفاء ال�سفينة من تركيب الآلة املربقة فـي غرفة املحركات وفقا ملا ورد فـي
الفقرة (� )1أعاله �إذا كان التحكم فـي الو�سائل الرئي�سية فـي الدفع يتم مبا�شرة من
غرفة القيادة فـي ظروف اخلدمة العادية .
 - 3يجوز لأي �سفينة بطول يقل عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا  ،بدال من االلتزام ب�أحكام
الفقرة (� )1أعاله �أن تزود بو�سيلة واحدة من الو�سائل الواردة فـي الفقرة (� )1إذا
اقتنعت الإدارة �أن وجود و�سيلتني لالت�صاالت غري �ضروري  ،بعد الأخذ فـي االعتبار
قرب برج املالحة من موقع غرفة التحكم لآالت الدفع الرئي�سية .
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 - 4يتم توفري و�سائل ات�صاالت مالئمة لأي مواقع �أخرى  ،غري غرفة القيادة  ،والتي
ميكن منها التحكم فـي الآالت  .و�شبيه بذلك  ،ميكن توفري و�سائل ات�صاالت مالئمة
بني غرفة القيادة وموقع ذراع الدفة .
�إنـــذار املهنـــد�ســـني
املـــادة ( ) 66
يوفر جهاز لإنذار املهند�سني ميكن ت�شغيله من غرفة التحكم فـي الآالت �أو من غرفة
القي ــادة ح�سبم ــا هو منا�س ــب  ،على �أن يكون م�سموعــا بو�ضوح فـي مكان معي�شة املهند�سني .
وميكن للإدارة �أن تعفـي ال�سفينة من هذا املتطلب �إذا قدرت �أن مثل هذا اجلهاز غري
�ضروري نظرا لوجود العاملني فـي ق�سم املحركات �أو القرب املبا�شر لغرفة التحكم فـي
الآالت من �أماكن معي�شة املهند�سني .
الباب ال�سابع
املن�شـــ�آت الكهـــربائيـــة
�أحكام عامة
املـــادة ( ) 67
 - 1مع مراعاة �أحكام املادة ( ، )71تخ�ضع املن�ش�آت الكهربائية لل�سفن وال�صنادل املطقمة
للأحكام الواردة فـي هذا الباب .
 - 2يجب �أن تكون املن�ش�آت الكهربائية على نحو يكفل ما ي�أتي :
 - 2.1توفري جميع اخلدمات الكهربائية امل�ساندة الالزمة للإبقاء على ال�سفينة فـي
حالة ت�شغيل عادي وظروف �صاحلة للإقامة  ،دون اللجوء �إىل م�صادر الطاقة
الكهربائية املخ�ص�صة للطوارئ .
 - 2.2توفري اخلدمات الكهربائية الأ�سا�سية لل�سالمة فـي خمتلف الظروف الطارئة .
 - 2.3و�سالمة الركاب والأطقم من املخاطرالكهربائية .
احتياطـــات ال�ســـالمـــة
املـــادة ( ) 68
 - 1ينبغي ت�أري�ض جميع الأجزاء املعدنية املك�شوفة من الآالت واملعدات الكهربائية التي ال
يق�صد �أن تكون م�شحونة  ،و�إمنا ميكن �أن ت�صبح كذلك فـي ظروف اخللل  ،ما مل تكن
الآالت �أو املعدات :
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 - 1.1تغذى بفولطية ال تتجاوز ( )55خم�سة وخم�سني فولطا من التيار امل�ستمر �أو
بفولطية ذات قيمة فعالة قدرها ( )55خم�سة وخم�سون فولطا بني املو�صالت ،
على �أال ت�ستخدم املحوالت الذاتية لبلوغ هذه الفولطية .
� - 1.2أو تغذى بفولطية ال تتجاوز ( )250مائتني وخم�سني فولطا عن طريق حموالت
�أمان عازلة تغذي جهازا م�ستهلكا واحدا فح�سب .
� - 1.3أو �أن تكون مبنية وفقا ملبد أ� العزل املزدوج .
 - 2يجوز �أن ت�شرتط الإدارة �إجراءات وقاية �إ�ضافية للمعدات الكهربائية املنقولة املخ�ص�صة
لال�ستخدام فـي الأماكن املح�صورة �أو �شديدة الرطوبة حيث قد تن�ش�أ �أخطار خا�صة
نتيجة الناقلية الكهربائية .
 - 3ينبغي �أن تبنى كل الأجهزة الكهربائية  ،وتركب بحيث ال ت�سبب �أي �أذى عند مناولتها
�أو مل�سها بطريقة عادية .
 - 4ترتب لوحات املفاتيح الكهربائية الرئي�سية ولوحات مفاتيح الطوارئ بحيث تي�سر
الو�صول  ،ح�سبما تدعو احلاجة �إىل الأجهزة واملعدات دون خطر على العاملني  .ومن
الواجب حماية جوانب لوحات املفاتيح الكهربائية وم�ؤخرتها  ،وعند ال�ضرورة حماية
منا�سبة ملقدمتها  .وال يجوز �أن تركب فـي مقدمة لوحات املفاتيح �أي �أجزاء مك�شوفة
م�شحونة ذات فولطية �إىل بدن ال�سفينة تتجاوز ( )55خم�سة وخم�سني فولطا  .وتركب
عنـ ــد ال�ض ــرورة �سوات ــر �أو �أغطي ــة غري مو�صل ــة كهربائيــا فـي مقدمــة لوح ــات املفاتيح
الكهربائية وم�ؤخرتها .
 - 5ال يج ــوز ا�ستخ ــدام نظ ــام توزي ــع العودة �إىل البدن لأي غر�ض فـي ناقالت النفط �أو
�صندل ينقل �سوائل �سائبة قابلة لال�شتعال .
 - 6ال ي�ستبعد املتطلب الوارد فـي الفقرة (� )5أعاله فـي ظل ظروف تقرها الإدارة  ،ا�ستخدام
�أي من الآتي :
� - 6.1شبكات الوقاية الكاثودية ذات التيار امل�سلط .
 - 6.2ال�شبكات املحدودة وامل�ؤر�ضة مو�ضعيا .
� - 6.3شبكات لوحات دوائر التو�صيل املوقعية واملحدودة � .إذا �أقرت الإدارة �أن ت�ساوي
اجلهد فـي ال�شبكة حممي ب�شكل مالئم  ،ف�إنه ميكن ا�ستخدام نظام توزيع العودة
�إىل البدن دون اخل�ضوع للتحديد املفرو�ض فـي الفقرة (. )5
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� - 6.4أجهزة ر�صد م�ستوى العزل ب�شرط �أال تتجاوز �شدة التيار ال�ساري ( )30ثالثني
ملي �أمبري فـي �أ�سو أ� الظروف .
 - 7عند ا�ستخدام نظام تو�صيالت العودة �إىل البدن  ،ينبغي �أن تكون كل الدارات الفرعية ،
�أي كل الدارات املركبة بعد �آخر جهاز وقاية  ،ذات �سلكني  ،و�أن تتخذ احتياطات خا�صة
تر�ضى عنها الإدارة .
 - 8ال يجوز ا�ستخدام نظم التوزيع امل�ؤر�ضة فـي �أي ناقلة نفط �أو �صندل يحمل �سوائل
�سائبة قابلة لال�شتعال  .غري �أن مبقدور الإدارة �أن ت�سمح با�ستخدام الأنظمة امل�ؤر�ضة
الآتية :
 - 8.1دارات حتكم ودارات �آلية مزودة بالطاقة عندما حتول �أ�سباب فنية �أو �أ�سباب
تتعلق بال�سالمة دون ا�ستخدام نظام غري م�ؤر�ض � ،شريطة �أن يكون التيار فـي
بدن ال�سفينة حمددا مبا ال يزيد على  A5فـي كل من الأحوال العادية وظروف
اخللل .
� - 8.2أنظمة حمدودة ومو�صولة موقعيا � ،شريطة �أال يت�سرب �أي تيار حمتمل ينجم
عن ذلك مبا�شرة �إىل �أي من الأماكن اخلطرة .
� - 8.3أو �شبكات التيار املتناوب (املرتدد) التي ت�صل فولطيتها �إىل (� )1000ألف فولط
�أو �أكرث (بني اخلط واخلط) � ،شريطة �أال يتدفق مبا�شرة التيار الذي قد ينجم
عن ذلك عرب �أي من الأماكن اخلطرة .
 - 9عن ــد ا�ستخ ـ ــدام �شبك ـ ــة توزيـ ــع  ،غري جمهـ ـ ــزة بو�صلـ ـ ــة ت�أري ـ ــ�ض  ،للطاق ـ ــة �أو التدفئـة
�أو الإ�ضاءة  ،و�سواء كانت هذه ال�شبكة رئي�سية �أو ثانوية  ،ف�إن من الواجب تركيب
جهاز قادر على الر�صد املتوا�صل مل�ستوى العزل بالن�سبة �إىل البدن و�إعطاء م�ؤ�شر
م�سموع �أو مرئي عند انخفا�ض قيمة العزل �إىل حد غري عادي .
 -10ينبغي �أن تكون كل الأغلفة والدروع املعدنية للكوابل مو�صلة للكهرباء  ،و�أن ت�ؤر�ض
�إال �إذا �سمحت الإدارة بغري ذلك فـي �أحوال ا�ستثنائية .
 - 11من الواجب �أن تك ــون كل الكواب ــل والأ�س ــالك الكهربائي ــة خ ــارج املع ــدات من الن ــوع
الذي يعيق انت�شار اللهب على الأقل  ،و�أن تركب بطريقة ال ت�ضرب موا�صفاتها
الأ�صلية املعيقة للهب  .ويجوز �أن ت�سمح الإدارة  ،عندما يكون ذلك �ضروريا  ،لبع�ض
اال�ستخدامات با�ستعمال �أنواع خا�صة من الكوابل ال ت�ستوفـي ال�شرط ال�سابق مثل
كوابل الرتددات الال�سلكية .
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 - 12يتم متديد الكوابل والأ�سالك التي تخدم الطاقة الكهربائية الأ�سا�سية �أو اخلا�صة
بالطوارئ � ،أو الإ�ضاءة � ،أو االت�صاالت الداخلية �أو الإ�شارات  ،كلما كان ذلك عمليا ،
بعيدا بقدر الإمكان عن املطابخ وامل�صابغ  ،و�أماكن الآالت من الفئة (  ) Aو�أغلفتها
والأماكن املعر�ضة ب�شدة لأخطار احلرائق  .وتكون الكوابل التي تربط م�ضخات
الإطفاء بلوحة مفاتيح الطوارئ من نوع مقاوم للحريق حيثما مرت عرب املناطق
املعر�ضة ب�شدة لأخطار احلرائق  .ومتد كل هذه الكوابل حيثما �أمكن ذلك  ،بطريقة
ت�ستبعد �إمكانية تعطلها نتيجة ما يرتتب على حريق فـي مكان جماور من ارتفاع
حلرارة الفوا�صل الإن�شائية .
 - 13تتخذ �إجراءات وقائية خا�صة تقرها الإدارة حيثما ميكن �أن ي�ؤدي مد الكوابل فـي
مناطق خطرة �إىل خلق احتمال ن�شوب حريق �أو وقوع انفجار عند حدوث خلل
كهربائي فـي هذه املناطق .
 - 14تركب الكوابل والأ�سالك وتدعم بطريقة جتنبها التلف �أو �أي �ضرر �آخر .
 - 15ت�ضع النهايات والو�صالت فـي كل املو�صالت بحيث حتتفظ مبا يتمتع به الكابل من
موا�صفات �أ�صلية كهربائية وميكانيكية ومعيقة النت�شار اللهب وكذلك موا�صفات
مقاومة احلرائق عند ال�ضرورة .
 - 16حتمى كل دارة منف�صلة من املا�س الكهربائي وزيادة التحميل با�ستثناء الدارة
الكهربائية اخلا�صة مبعدات التوجيه وحيثما ت�سمح الإدارة بذلك ا�ستثناء  .وينبغي
بيان ال�ضبط املقدر �أو املنا�سب جلهاز الوقاية من التحميل الزائد من كل دارة على
الدوام  ،فـي موقع جهاز احلماية .
 - 17ترتب جتهيزات الإ�ضاءة ب�صورة تكفل تالفـي ارتفاع درجة احلرارة �إىل م�ستوى قد
يتلف الكوابل والأ�سالك  ،كما وحتول دون �أن ت�سخن املواد املحيطة �أكرث مما يجب .
 - 18تزود كل دارات الإ�ضاءة والطاقة التي تنتهي فـي خمزن �أو مكان للب�ضاعة بقاطع
متعدد الأقطاب خارج هذا املكان قادر على ف�صلها .
 - 19تو�ضع بطاريات التخزين فـي �أماكن منا�سبة  .وتبنى الأق�سام التي ت�ستخدم �أ�سا�سا
الحتوائها  ،على النحو ال�سليم  ،وتهوى بكفاءة .
 - 20ال ي�سمح فـي هذه الأق�سام بوجود املعدات الكهربائية �أو غري الكهربائية التي قد ت�شكل
منبعا ال�شتعال الأبخرة قابلة لال�شتعال  ،با�ستثناء ما هو م�سموح به فـي الفقرة ()22
من هذه املادة .
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 - 21ال يجوز تركيب بطاريات التخزين فـي املهاجع  ،با�ستثناء البطاريات امل�ستعملة فـي
وحدة �إ�ضاءة جرت تهيئتها خ�صي�صا .
 - 22ال يجوز تركيب �أي معدات كهربائية فـي �أي مكان ميكن �أن تتجمع فيه مواد قابلة
لال�شتعال  ،مبا فـي ذلك ما هو قائم منها على ظهرالناقالت �أو ال�صنادل التي تنقل
ال�سوائل القابلة لال�شتعال �سائبة كانت �أو فـي الأق�سام املخ�ص�صة �أ�سا�سا لبطاريات
التخزين � ،أو فـي �صناديق الطالء � ،أو فـي خمازن الأ�سيتلني �أو الأماكن املماثلة  ،ما
مل تر الإدارة �أن مثل هذه املعدات :
� - 22.1أ�سا�سية لأغرا�ض الت�شغيل .
 - 22.2من نوع ال ي�ؤدي �إىل ا�شتعال املواد قابلة لال�شتعال .
 - 22.3تتنا�سب مع املكان املعني .
 - 22.4مزودة ب�شهادة منا�سبة ت�ؤيد �سالمة ا�ستعمالها و�سط الأبخرة �أو الغازات التي
ميكن �أن تتعر�ض لها .
 - 23تركب مو�صالت ال�صواعق على �صوار ور�ؤو�س �صوار م�صنوعة من مواد غري مو�صلة .
و�إذا كان ــت ال�سفين ــة م�صنوعــة من مواد غري مو�صلة  ،يتم ربط مو�صالت ال�صواعق
ب�صفائح نحا�سية يتم تثبيتها على بدن ال�سفينة ومتتد حتت خط املاء ب�شكل كاف .
امل�صـــدر الرئي�ســـي للطـــاقة الكهـــربائيـــة
املـــادة ( ) 69
 - 1جتهز ال�سفينة مب�صدر رئي�سي للطاقة الكهربائية ذي �سعة تكفـي لتغذية كل اخلدمات
املذكورة فـي الفقرة ( )2.1من املادة ( )67بالطاقة  .وينبغي �أن يكون م�صدر الطاقة
الكهربائية الرئي�سي هذا من جمموعتي توليد على الأقل (ويكون �أحدهما على
الأقل قابال للربط مع املحرك الرئي�سي)  ،و�أن يلبي املتطلبات التالية :
� - 1.1أن تكون �سعة هاتني املجموعتني املولدتني كافية لتغذية اخلدمات ال�ضرورية
لتوفري ظروف الت�شغيل العادية للدفع وال�سالمة حتى عند توقف �أحدهما عن
العمل .
 - 1.2تكون ترتيبات امل�صدر الرئي�سي للطاقة الكهربائية فـي ال�سفينة بحيث ميكن
توفري اخلدمات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )2.1من املادة (� ، )67أيا كانت �سرعة
واجتاه دوران �آالت الدفع �أو �أعمدة الإدارة .
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 - 1.3عالوة على ذلك  ،يجب �أن تكفل جمموعات التوليد �أنه فـي حالة حدوث خلل فـي
�أحد املولدات �أو فـي م�صدرها من الطاقة الكهربائية  ،ف�إن املجموعات املتبقية
�ستكون قادرة على تقدمي اخلدمات الكهربائية الالزمة لبدء احلركة معدات
الدفع الرئي�سية فـي ظل ظرف ال�سفينة اخلامدة  .ويجوز �أن ي�ستخدم م�صدر
الطوارئ للطاقة الكهربائية لأغرا�ض بدء احلركة من حالة ال�سفينة اخلامدة
�إذا كانت قدرته وحدة كافية لأن تغذي فـي الوقت نف�سه اخلدمات املطلوب
تقدميها وفقا للفقرة ( )5من املادة ( )70من هذه الالئحة .
 - 2يغذي امل�صدر الرئي�سي للطاقة الكهربائية �شبكة �إ�ضاءة كهربائية رئي�سية تنري كل
�أجزاء ال�سفينة التي ي�صل �إليها عادة �أفراد الطاقم والركاب .
 - 3ترتب �شبكة الإ�ضاءة الكهربائية الرئي�سية فـي ال�سفينة بحيث ال ي�ؤدي ن�شوب حريق
�أو وقوع حادث �آخر فـي الأماكن التي حتوي امل�صدر الرئي�سي للطاقة الكهربائية �أو
معدات التحويل املت�صلة به � ،إن وجدت  ،ولوحة املفاتيح الرئي�سية  ،ولوحة مفاتيح
الإ�ضاءة الرئي�سية � ،إىل تعطل �شبكة �إ�ضاءة الطوارئ الكهربائية التي تتطلبها الفقرة
( )5من املادة ( )70من هذه الالئحة .
 - 4ترتب �شبكة �إ�ضاءة الطوارئ الكهربائية فـي ال�سفينة بحيث ال ي�ؤدي ن�شوب حريق
�أو وقوع حادث �آخر فـي الأماكن التي حتوي م�صدر الطوارئ للطاقة الكهربائية
ومعدات التحويل املت�صلة به � ،إن وجدت  ،ولوحة مفاتيح الطوارئ  ،ولوحة مفاتيح
�إ�ضاءة الطوارئ � ،إىل تعطيل �شبكة الإ�ضاءة الرئي�سية التي تتطلبها هذه املادة .
م�صـــدر الطـــوارئ للطـــاقة الكهـــربائيـــة
املـــادة ( ) 70
 - 1يركب فـي كل �سفينة م�صدر طوارئ قائم بذاته للطاقة الكهربائية .
 - 2يتم تركيب م�صدر طوارئ الطاقة الكهربائية  ،ومعدات التحويل املت�صلة به � ،إن
وجدت  ،ولوحة مفاتيح الطوارئ فوق �أعلى �سطح مت�صل  ،وعلى �أن يتي�سر الدخول
�إليه من ال�سطح املك�شوف  .وال يجوز تركيبها �أمام حاجز الت�صادم  ،با�ستثناء تفوي�ض
من الإدارة فـي ظروف ا�ستثنائية .
 - 3يكون موقع م�صدر الطوارئ للطاقة الكهربائية  ،ومعدات التحويل املت�صلة به � ،إن
وجدت  ،ولوحة مفاتيح الطوارئ بالن�سبة للم�صدر الرئي�سي للطاقة الكهربائية ،
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ومعدات التحويل املت�صلة به � ،إن وجدت  ،ولوحة املفاتيح الرئي�سية يكفل �إىل احلد
الذي تر�ضى عنه الإدارة �أن �أي حريق �أو حادث �آخر فـي الأماكن التي حتوي امل�صدر
الرئي�سي للطاقة الكهربائية ومعدات التحويل املت�صلة به � ،إن وجدت  ،ولوحة املفاتيح
الرئي�سية � ،أو فـي �أي مكان للآالت من الفئة " "Aلن يعرقل �إمدادات طاقة الطوارئ
الكهربائية والتحكم بها وتوزيعها .
 - 4يجوز �أن ي�ستخدم مولد الطوارئ ا�ستثناء  ،ولفرتات ق�صرية  ،فـي تغذية دارات �أخرى
غري دارات الطوارئ  ،ب�شرط اتخاذ التدابري املنا�سبة ل�ضمان الت�شغيل امل�ستقل خلدمات
الطوارئ فـي كل الظروف .
 - 5تكون الطاقة الكهربائية املتاحة كافية لتقدمي كل اخلدمات ال�ضرورية لل�سالمة فـي
حالة الطوارئ  ،مع املراعاة الواجبة للخدمات التي قد تدعو احلاجة �إىل ت�شغيلها فـي
�آن واحد  .ويكون م�صدر طوارئ الطاقة الكهربائية قادرا  ،مع مراعاة تيارات الإقالع
والطبيعة امل�ؤقتة لبع�ض الأحمال  ،على �أن يغذي فـي وقت واحد اخلدمات التالية على
الأقل طيلة املدد املحددة �أمامها � ،إذا كان ت�شغيلها يعتمد على م�صدر كهربائي :
 - 5.1ملدة ( )3ثالث �ساعات بالن�سبة لإ�ضاءة الطوارئ عند كل حمطة جتمع و�صعود
وفوق اجلانبني وفقا ملتطلبات �أحكام الف�صل (. )10
 - 5.2ملدة ( )12اثنتي ع�شرة �ساعة بالن�سبة لإ�ضاءة الطوارئ فـي الأماكن الآتية :
 - 5.2.1فـي كل املمرات ومداخل وخمارج اخلدمة والإقامة وم�صاعد العاملني .
 - 5.2.2فـي �أماكن الآالت وحمطات التوليد الرئي�سية مبا فـي ذلك موا�ضع
التحكم فيها .
 - 5.2.3فـي كل حمطات التحكم  ،وغرف التحكم فـي الآالت  ،وعند كل لوحة
مفاتيح رئي�سية �أو للطوارئ .
 - 5.2.4فـي كل مواقع ت�ستيف فيها معدات رجال الإطفاء .
 - 5.2.5فـي �أماكن معدات التوجيه .
 - 5.2.6عند م�ضخة الإطفاء وفـي �أماكن �إقالع حمركاتها .
 - 5.3ملدة ( )12اثنتي ع�شرة �ساعة بالن�سبة للأ�ضواء املالحية وغريها من الأ�ضواء
الأخرى وفقا ملتطلبات املعاهدة الدولية ملنع الت�صادم فـي البحار .
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 - 5.4ملدة ( )12اثنتي ع�شرة �ساعة للمعدات والأجهزة الآتية :
 - 5.4.1كل معدات االت�صال لإر�سال ر�سائل اال�ستغاثة وال�سالمة  ،مبا فـي
ذلك ا�ستخدام �صفارة ال�سفينة والإ�شارات الداخلية املطلوبة فـي حالة
الطوارئ .
� - 5.4.2شبكة الك�شف عن احلرائق والإنذار باندالعها .
 - 5.4.3وم�ضخات الإطفاء �إن كانت تعمل كهربائيا .
 - 5.5يجوز �أن تقبل الإدارة  ،فـي ال�سفن التي تعمل بانتظام فـي رحالت ق�صرية ،
مددا تقــل ع ــن ( )12اثنتــي ع�شــرة �ساع ــة �إذا اقتنع ــت �أن �سالمة ال�سفينــة لــن
تتعــر�ض للخطر  .وال ينبغي لهذه املدة �أن تقل عن ( )3ثالث �ساعات .
 - 5.6يجوز �أن يكون م�صدر الطوارئ للطاقة الكهربائية كالآتي :
 - 5.6.1بطارية تخزين قادرة على نقل �شحنة الطوارئ الكهربائية دون �إعادة
�شحن .
� - 5.6.2أو مولدا كهربائيا حمرك مزود ب�إمداد م�ستقل من الوقود وبطريقة
ت�شغيل تر�ضي الإدارة .
 - 5.7حينما يكون م�صدر الطوارئ للطاقة الكهربائية بطارية مكثفة  ،ينبغي �أن يكون
هذا امل�صدر قادرا على �أن يت�صل �أوتوماتيكيا بلوحة مفاتيح الطوارئ عند توقف
امل�صدر الرئي�سي للطاقة الكهربائية  .وعند تعذر االت�صال الأوتوماتيكي بلوحة
مفاتيح الطوارئ  ،يجوز الربط يدويا  ،مبا ير�ضي الإدارة .
 - 5.8حينما يكون م�صدر الطوارئ للطاقة الكهربائية مولدا  ،ف�إنه ينبغي �أن ميكن
بدء ت�شغيل �أوتوماتيكيا ويت�صل �أوتوماتيكيا بلوحة مفاتيح الطوارئ خالل
مدة ( )45خم�س و�أربعني ثانية التالية لتوقف الإمداد الكهربائي من امل�صدر
الرئي�سي للطاقة الكهربائية  .ويحركه حمرك مزود ب�إمداد م�ستقل من الوقود
ال تقل درجة اتقاده عن ( )43ثالث و�أربعني درجة مئوية  .وال يعترب الت�شغيل
الأوتوماتيكي ملولد الطوارئ مطلوبا عند وجود م�صدر طوارئ م�ؤقت للطاقة
الكهربائية  ،مبا ير�ضي الإدارة .
�أحكـــام خـــا�صـــة
املـــادة ( ) 71
يجوز للإدارة �أن تعفـي �أي �سفينة يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا وال تبحر
مل�سافة تزيد على ( )12اثني ع�شر ميال بحريا من ال�شاطئ من �أي من متطلبات هذا الباب
تعتربها �أمرا غري �ضروري �أو غري منطقي .
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الباب الثامن
الــــوقـايـــة مـــن احلـــريـــق
التطبيق علـــى ال�ســـفن املـــوجـــودة
املـــادة ( ) 72
تطبق �أحكام هذا الباب على ال�سفن املوجودة  ،خالل مدة ال تزيد على ( )3ثالث �سنوات
من تاريخ �إنفاذ هذه الالئحة  ،حيثما تعتربها الإدارة �ضرورية ومعقولة .
�أحكام عامة
املـــادة ( ) 73
 - 1ما مل ين�ص على خالف ذلك فـي هذا الباب  ،ف�إنه يجب �أن تتما�شى الأحكام اخلا�صة
بالوقاية من احلريق الواردة فـي هذا الباب مع مدونة نظام ال�سالمة من احلريق
املعدلة  ،واملعتمدة من قبل جلنة ال�سالمة البحرية فـي املنظمة البحرية الدولية
بقرارها (. )73 MSC 98
 - 2عندما تكون طبيعة وظروف الرحلة بحيث جتعل من تطبيق هذه الالئحة �أمرا غري
�ضروري �أو غري معقول  ،ف�إن للإدارة �أن تتبنى ترتيبات بديلة �إذا ر�أت �أن هذه البدائل
�ستكون فعالة كالتدابري الواردة فـي هذا الباب .
�أنـواع الـفوا�صـــل الإن�شــــائيـــة
املـــادة ( ) 74
 - 1عند ورود عبارة "الفوالذ �أو املواد الأخرى املماثلة"  ،ف�إن تعبري "مادة مماثلة" يعني �أية
مادة غري قابلة لالحرتاق تكون لها بحد ذاتها �أو بف�ضل طبيعة عزلها خوا�ص هيكلية
وخوا�ص �صناعية مماثلة تكافئ ما يت�سم به الفوالذ عند نهاية تعر�ضه لالختبار
القيا�سي للحريق (مثال �سبائك الأملنيوم املعزولة عزال مالئما) .
� - 2إن القواطع من الفئة " "A30هي القواطع التي ت�شكلها الفوا�صل الإن�شائية والأ�سطح
امل�ستوفية لل�شروط الآتية :
� - 2.1أن تكون م�صنوعة من الفوالذ �أو من مادة �أخرى م�شابهة .
� - 2.2أن تكون مقواة على نحو مالئم .
� - 2.3أن تكون متينة ب�شكل يتيح لها منع ت�سرب الدخان واللهب حتى نهاية االختبار
القيا�سي للحريق الذي ي�ستغرق �ساعة واحدة .
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� - 2.4أن تكون معزولة مبواد معتمدة غري قابلة لالحرتاق بحيث ال يرتفع متو�سط
معدل درجة حرارة ال�سطح غري املعر�ض منها عن ( )139مائة وت�سع وثالثني
درجة مئوية فوق درجة احلرارة الأ�صلية  ،وال ترتفع احلرارة فـي �أي نقطة من
النقاط مبا فـي ذلك الو�صالت  ،عن ( )180مائة وثمانني درجة مئوية فوق
درجة احلرارة الأ�صلية  ،خالل مدة ( )30ثالثني دقيقة .
� - 3إن القواطع من الفئة " "Fهي تلك القواطع التي ت�شكلها الفوا�صل الإن�شائية والأ�سطح ،
وال�سقوف والألواح امل�ستوفية لل�شروط الآتية :
� - 3.1أن تكون مبنية على نحو يتيح لها منع ت�سرب اللهب حتى نهاية ن�صف ال�ساعة
الأوىل من االختبار القيا�سي للحريق .
� - 3.2أن تت�سم بقدرة عزل حتول دون ارتفاع درجة حرارة ال�سطح غري املعر�ض عن
( )139مائة وت�سع وثالثني درجة مئوية فوق درجة احلرارة الأ�صلية  ،ودون
ارتفاع درجة احلرارة فـي �أية نقطة  ،مبا فـي ذلك الو�صالت  ،عن ( )225مائتني
وخم�س وع�شرين درجة مئوية فوق درجة احلرارة الأ�صلية  ،حتى نهاية ن�صف
ال�ساعة الأوىل من االختبار القيا�سي للحريق .
منـــع احلـــريـــق
املـــادة ( ) 75
 - 1ينبغي عدم ا�ستعمال الطالء � ،أو الورني�ش � ،أو املواد الأخرى املحتوية على النايرتو�سيللوز
�أو قاعدة �سمية � ،أو املنتجات عالية اال�شتعال .
 - 2تتخذ االحتياطات لتجنب املواد القابلة لال�شتعال �أو الأبخرة التي تالم�س �أجزاء
ترتفع درجة حرارتها  ،وب�شكل خا�ص الآتي :
 - 2.1تتخذ الرتتيبات ل�ضمان عدم �إخرتاق ال�شرر �أو اللهب من قنوات الدخان اخلا�صة
ب�أجهزة الطبخ �أو التدفئة لقنوات التهوية .
 - 2.2تزويد �أماكن الب�ضاعة  ،وخزانات الوقود  ،وحمطات التحكم  ،ومناطق ال�سكن
واخلدمات بعزل حراري للجدران التي ترتفع فيها درجة احلرارة بها كاملراجل ،
�أو قنوات الدخان � ،أو قنوات اال�ستخال�ص � ،أو مداخن مطبخ ال�سفينة .
 - 2.3متنع الأجهزة التي ت�ستعمل اللهب املجرد � ،أو مقاومات الإ�ضاءة �أو التدفئة غري
املحمية فـي �أماكن ال�سكن .
 - 2.4متتثل امل�شعات الكهربائية ملتطلبات الباب ال�سابع من هذه الالئحة .
-440-

 - 3ينبغي �أن تتم املوافقة على مواد العزل من قبل ال�سلطة املخت�صة .
 - 4مينــع تركيــب الأج ــزاء القابـلـ ــة لالحتــراق على بع ــد يقـ ـ ــل ع ــن (� )60ست ــني �سنتمتـ ــرا
من �أجهزة كالأفران وامل�صاهر  ،ما مل تتخذ االحتياطات اخلا�صة لعزلها .
 - 5ال ت�ستعمل املواد غري �صاحلة ب�سبب تعر�ضها للحرارة فـي ت�صريف جمارير �سطح
ال�سفينة �أو امل�صارف القريبة من خط املاء �أو مرافقها التي ي�ؤدي ت�ضررها ب�سبب
احلريق �إىل خطر االنغمار .
 - 6تكون �أنابيب الزيت �أو الوقود الزيتي من الفوالذ �أو مواد �أخرى م�سموح بها بعد الأخذ
بعني االعتبار خطر احلريق .
 - 7ينبغي جتهيز قنوات ا�ستخال�ص الهواء من م�ستودعات ال�سفينة و�صهاريجها واملحتوية
على �سوائل قابلة لالحرتاق ب�ستارة حريق واقية ميكن تنظيفها ب�سهولة  ،والتي ال
تقلل ب�شكل كبري من تدفق قناة الهواء  ،ومتتثل �إىل �أحكام الفقرة ( )6من هذه املادة
�أعاله .
 - 8ينبغي �أن يكون فـي الإمكان �إيقاف التهوية امليكانيكية فـي �أماكن نقل ب�ضائع الدحرجة
املقفلة والتي تنقل �سيارات يوجد وقود فـي خزاناتها من �أجل ت�سيريها و�أماكن الآالت ،
�إن وج ــدت  ،وذلك من نقط ــة ميك ــن الو�ص ــول �إليها والتع ــرف عليهـا ب�سهول ــة ويكـ ــون
موقعها خارج تلك الأماكن .
 - 9يتم تزويد قنوات تهوية �أماكن الب�ضاعة و�أماكن ب�ضائع الدحرجة املغلقة و�أماكن
الآالت فـي جزئها الأعلى بو�سائل �إغالق غري قابلة لالحرتاق .
 -10يج ــب �أن تك ــون الفتح ــات الأخ ــرى فـي �أماك ــن الآالت قابل ــة للإغ ــالق من خ ــارج تلــك
الأماكن .
 -11التق�سيمات :
 -11.1تكون التق�سيمات (الفوا�صل الإن�شائية والأ�سطح) التي تف�صل �أماكن الآالت
فـي الفئة ( )Aعند �أماكن الب�ضاعة  ،وال�سكن  ،ومنطقة اخلدمة  ،وحمطات
التحكم على ال�سفن التي طولها (� )24أربعة وع�شرين مرتا� أو �أكرث كما ي�أتي :
 -11.1.1من ال�صنف ( )A30لل�سفن املبنية من الفوالذ �أو مادة مكافئة مبا فـي
ذلك �أخالط الأملنيوم .
 -11.1.2من ال�صنف ( )Fلل�سفن املبنية من مواد قابلة لالحرتاق .
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 -11.2يجوز �أن يكون التق�سيم �إىل الثانوي مقبوال كمكافئ لل�صنف (� )Aإذا �أحتوى على :
 -11.2.1لوح فوالذي مطلي بطبقة من ال�صوف املعدين �سمكها ( )50خم�سون
ملمرتا .
� -11.2.2أو لوح �أملنيوم مطلي بطبقة من ال�صوف املعدين �سمكها ( )80ثمانون
ملمرتا �أو بطبقتني منف�صلتني �سمك كل منهما (� )40أربعون ملمرتا .
 -11.3يجوز �أن يكون التق�سيم الثانوي مقبوال كمكافئ لل�صنف (� )Fإذا احتوى على
جدار قابل لالحرتاق مطلي بطبقة من ال�صوف املعدين �سمكها ( )100مائة
ملمرتا �أو بطبقتني منف�صلتني �سمك كل منهما ( )50خم�سون ملمرتا ،
ويجب �أن يحتوي ال�صوف املعدين على كتلة حجمية ال تقل عن ()Kh 96
للمرت املكعب  .يجب �أن يحمي ال�سطح اخلارجي لل�صوف املعدين ب�شكل مالئم
�ضد تطاير رذاذ الزيت وال�سوائل الأخرى القابلة للهوبة .
 -11.4يجب �أن ميتد العزل من �سطح ال�سفينة و�إىل الأ�سفل وعلى بدنها و�إىل عمق
( )500خم�سمائة ملمرت ل�سفينة مبنية من الفوالذ  ،و�إىل خط املاء ل�سفينة
خفيفة مبنية من مادة �أخرى  ،ويتم تغليف ممرات ال�سالمل التي تخدم عدة
�أ�سطح بفوا�صل �إن�شائية من الفوالذ �أو املواد املكافئة �أو من مواد ال�صنف (. )F
 -11.5فـي حالة الف�صل الإن�شائي من ال�صنف ( ، )Fف�إن الف�صل حول �أماكن الآالت
فـي الفئة ( )Aيجب �أن مينع مرور الدخان .
 -11.6يجب �أن يتوفر فـي الف�صل الإن�شائي خوا�ص ال�صنف � A.30أو الف�صل الإن�شائي
اخلا�ص بال�صنف ( ، )Fوفقا ملا هو مالئم حلاالت حريق ي�شب فـي �أماكن
الآالت .
 -11.7تكون الأبواب وفتحات العنابر فـي ال�سفينة والفتحات الأخرى فـي الفوا�صل
الإن�شائية م�صنوعة بحيث حتافظ على �سالمة الفوا�صل الإن�شائية التي تقع
فيها .
 -11.8تكون الفوا�صل الإن�شائية حول مطابخ ال�سفينة م�صنوعة من الفوالذ �أو مادة
مكافئة �أو الفوا�صل الإن�شائية اخلا�صة بال�صنف (. )F
 -11.9تكون لل�سالمل و�سالمل الهروب التي ت�صل �سطح ال�سفينة باحلجرات � ،إطارات
فوالذية و�إذا كانت تخدم �أ�سطحا متعددة ف�إنه يجب حمايتها بتغليفها بالفوالذ
�أو مادة مكافئة �أو مادة من ال�صنف ( . )Fويكون لها على الأقل �إغالق واحد
كما هو مطلوب فـي الفقرة ( )11.7من هذه املادة �أعاله ملنع النار من االنت�شار
من �سطح �إىل �آخر .
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 -11.10ينبغي �أال تقلل الأنابيب والقنوات ال�صمامات التي متر من خالل الفا�صل
الإن�شائي املقاوم للحريق من مقاومته للحريق .
 -11.11يجوز لل�سلطة املخت�صة �إعفاء ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة
وع�شرين مرتا والتي ال تبحر مل�سافة تزيد على ( )12اثني ع�شر ميال من �أقرب
�أر�ض للبلدان التي تطبق هذه الالئحة  ،من بع�ض متطلبات هذه الالئحة ،
�إذا اعتربت �أن مثل تلك املتطلبات غري معقولة ولي�ست �ضرورية �آخذة فـي
احل�سبان املالحة التي ترتبط بها ال�سفينة .
ترتيبات الوقود القابل لالحرتاق ،
زيت الت�شحيم والزيوت الأخرى القابلة لال�شتعال
املـــادة ( ) 76
 - 1ال يجوز ا�ستخدام �أي �سائل قابل لالحرتاق كوقود تقل نقطة ا�شتعاله  ،واملقررة ا�ستنادا
�إىل اختبار معتمد  ،عن (� )60ستني درجة مئوية (اختبار الأوعية املغلقة)  ،با�ستثناء
مولدات الطوارئ  ،وفـي هذه احلالة يجب �أال تقل نقطة ا�شتعاله عن ( )43ثالث
و�أربعني درجة مئوية .
 - 2ينبغي توفري و�سائل �آمنة وفعالة للتحقق من كمية الوقود الزيتي فـي �أي �صهريج من
�صهاريجه  .و�إذا ت�ضمنت تلك الو�سائل ا�ستخدام �أنابيب قيا�س م�ستوى �سطح ال�سائل ،
ف إ�نــه ينبغــي �أن تق ــع نهاياتهــا العليــا فـي مواقع �آمنة ومزودة ب�سدادات �إغالق مالئمة ،
و�إذا ا�ستخدم مقيا�س لقي ــا�س م�ست ــوى الزي ــت  ،ف�إنه ينبغ ــي جتهي ــزه ب�س ــدادات ذاتي ــة
الإغالق ومبحاب�س حتكم ذاتية الإغالق فـي كل من نهايتيه  ،وينبغي تثبيت جميع
املحاب�س على جدران ال�صهريج مبا�شرة � ،إال �أنه مينع ا�ستعمال املواد البال�ستيكية
ملقايي�س م�ستوى الزيت  ،كما ي�سمح با�ستعمال مقايي�س م�ستوى الزيت ذات الزجاج
االنك�ساري � ،شريطة تركيب حمايته من ال�صدمات  .وتركب الرباطات ملنع انف�صال
مقايي�س م�ستوى الزيت .
 - 3تتخذ الإجراءات الالزمة لتجنب ال�ضغط املفرط فـي �أي من �صهاريج الزيت �أو فـي
�أي جزء من �شبكة الوقود الزيتي  ،مبا فـي ذلك �أنابيب امللء  .وينبغي تفريغ �صمامات
الت�صريف �أو �أنابيب الهواء �أو الزيت الفائ�ض فـي موقع �آمن بحيث ال ينجم عنه خطر .
 - 4ينبغي جتهيز كل من �أنابيب الوقود الزيتي التي ميكن �أن ي�ؤدي حتطمها �إىل ت�سرب
الزيت من �صهاريج التخزين �أو اخلدمة اليومية املركبة فوق القاع املزدوج  ،مبحب�س
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�أو �صمام يثبت فوق ال�صهريج مبا�شرة وميكن �إغالقه من موقع �آمن خارج املكان املعني
فـي حالة اندالع حريق فـي املكان املحتوي على مثل هذه ال�صهاريج  .وفـي احلالة
اخلا�صة التي تكون فيها ال�صهاريج العميقة مركبة فـي نفق من �أنفاق �أعمدة الإدارة
وبامل�ستطاع التحكم بها  ،فـي حالة اندالع حريق  ،بوا�سطة �صمام �إ�ضافـي مركب على
الأنبوب �أو الأنابيب خارج النفق �أو ما �شابه ذلك من �أماكن  .و�إذا ما ركب �صمام �إ�ضافـي
كهذا فـي مكان الآالت  ،فمن الواجب �أن يكون ت�شغيله من موقع خارج ذلك املكان .
وذلك بعد موافقة ال�سلطة املخت�صة .
 - 5تف�صل امل�ضخات  ،والتي تعترب جزءا من خطوط زيت الوقود  ،عن �أية خطوط �أخرى ،
وفـي حالــة تغييــر ال�ضــخ عك�سيا فيها ف�إنه يجب تزويدها بدوائر مغلقة و�صمامات
خروج فعالة .
 - 6ال يو�ضع �صهريج لزيت الوقود حيث ميكن �أن ي�شكل ت�سرب الزيت منه �أو ن�ضوحه
خطرا عند �سقوطه على �سطوح �ساخنة  .وينبغي اتخاذ االحتياطات ملنع �أي زيت حتت
ال�ضغط من التما�س مع �سطوح �ساخنة عند هربه من �أية م�ضخة �أو مر�شحة �أو مدف�أة .
 - 7يجب �أن تكون �أنابيب الوقود الزيتي و�صماماتها وتركيباتها من الفوالذ �أو من مواد
�أخرى معتمدة  ،على �أنه ميكن ال�سماح با�ستخدام حمدود للأنابيب املرنة فـي املواقع
التي ترى الإدارة �أن احلاجة تدعو �إليها فيها  .ويتعني �أن تكون مثل هذه الأنابيب
املرنة وامللحقات املثبتة فـي �أطرافها من مواد معتمدة مقاومة للحريق �أو مطلية
بطالء مقاوم للحريق على نحو تقره الإدارة .
 - 8يتم عند ال�ضرورة �سرت خطوط زيت الوقود  ،ويعك�س ذلك حمايتها ب�شكل منا�سب
لتجنب �سقوط رذاذ الزيت �أو ت�سرب الزيت �إىل �سطوح �ساخنة �أو �إىل فتحات الهواء فـي
الآالت  ،كلما كان ذلك عمليا  ،ويجب �إبقاء عدد املفا�صل فـي نظام الأنابيب هذا فـي
حده الأدنى .
 - 9تكون �صهاريج الوقود الزيتي  ،قدر الإمكان  ،جزءا من هيكل ال�سفينة  ،وتركب خارج
�أماكن الآالت من الفئة ( )Aوعندما تكون �صهاريج الوقود الزيتي  ،با�ستثناء ال�صهاريج
ذات الق ــاع امل ــزدوج  ،مركبــة  ،بحك ــم ال�ض ــرورة  ،بالق ــرب من �أماكن الآالت من الفئة
(� )Aأو بداخلها  ،ينبغي �أن يكون �أحد جوانبها الر�أ�سية على الأقل فـي متا�س مع حدود
�أماكن الآالت  ،وي�ستح�سن �أن تكون لها حدود م�شرتكة مع ال�صهاريج ذات القاع املزدوج ،

-444-

و�أن تخفـ ـ ــ�ض �إىل �أق�ص ـ ــى ق ـ ــدر م�ساح ـ ــة ح ـ ــدود ال�صهاري ـ ـ ــج امل�شرتك ـ ـ ــة مع �أماكـ ـ ــن
الآالت  .وعندمـا تكون مثل هذه ال�صهاريج �ضمن حدود �أماكن الآالت من الفئة ()A
ال يجوز �أن حتتوي على وقود زيتي تقل نقطة ومي�ضه عن (� )60ستني درجة مئوية .
وينبغي عموما جتنب ا�ستخدام �صهاريج الوقود الزيتي غري املثبتة فـي املواقع التي
تتعر�ض خلطر احلريق وب�شكل خا�ص فـي �أماكن الآالت من الفئة ( )Aوعند ال�سماح
با�ستعمال هذه ال�صهاريج يجب و�ضعها فـي �أوعية ا�ستقبال وا�سعة عازلة وجمهزة
ب�أنبوب �صرف مالئم ي�ؤدي �إىل �صهريج ذي حجم منا�سب للزيت املن�سكب .
 -10ينبغي �أن تكون ترتيبات تخزين الزيت امل�ستخدم فـي �شبكات الت�شحيم بال�ضغط ،
وتوزيعه  ،وا�ستخدامه وفق ما ير�ضي ال�سلطة املخت�صة  .وينبغي ملثل هذه الرتتيبات
فـي �أماكن الآالت من الفئة ( )Aوكذلك  ،فـي �أماكن الآالت الأخرى  ،حيثما �أمكن ،
�أن تتما�شى مع �أحكام الفقرات ( )1و( )3و( )6و( ، )7وحيثما تعتربه ال�سلطة املخت�صة
�ضروريا  ،مع �أحكام الفقرتني ( )2و( . )4وي�سمح با�ستخدام �أنابيب التدفق الزجاجية
فـي �شبكات الت�شحيم � ،شريطة �أن يت�ضح باالختبار �أنها تت�سم بقدرة مالئمة على
مقاومة النريان .
 -11يجب �أن تكون ترتيبات تخزين وتوزيع وا�ستخدام الزيوت القابلة لال�شتعال غري تلك
الواردة فـي الفقرة ( )10والتي ت�ستعمل حتت ال�ضغط فـي �شبكات نقل الطاقة  ،وفـي
�شبكات التحكم  ،والتحفيز والت�سخني على نحو ير�ضي ال�سلطة املخت�صة  .وفـي املواقع
التي توجد فيها و�سائل ا�شعال  ،ينبغي فـي مثل هذه الرتتيبات �أن تتوافق على الأقل
مع �أحكام الفقرتني ( )2و( )6وكذلك مع �أحكام الفقرتني ( )3و( )7من حيث املتانة
والبناء .
 -12ال يجوز نقل الوقود الزيتي  ،وزيوت الت�شحيم  ،وغري ذلك من الزيوت القابلة
لال�شتعال فـي �صهاريج مقدمة ال�سفينة  .وعالوة على ذلك  ،ال يخزن الوقود الزيتي
�أمام حواجز الت�صادم �أو امتدادها .
تخـــزين وا�ستعمال الوقـــود الزيتي
املـــادة ( ) 77
 - 1يجب �أن تنتهي �أنابيب خمارج الهواء فـي الأجزاء املحتوية على الوقود الزيتي وال�صهاريج
بانحناء على �شكل احلرف ( )Sوقلن�سوة �شبكية معدنية وجهاز �إغالق قابل للف�صل
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عن بقية الأجزاء  .ويفتح ثقب بقطر ( )6 - 5ملمرتات فـي جهاز الإغالق  .وميكن
ا�ستبدال جهاز الإغالق بنظام �صمام كروي �أوتوماتيكي �إذا وفر �سالمة مكافئة .
 - 2تعزل الأجزاء املعدة الحتواء الوقود الزيتي الذي تقل نقطة ومي�ضه عن (� )60ستني
درجة مئوية ولكنها ال تقل عن ( )43ثالث و�أربعني درجة مئوية عن الأق�سام الأخرى
املت�صلة واملعدة لتحتوي على �سوائل �أو وقود زيتي بنقاط ومي�ض خمتلفة بحيز فا�صل
مع موا�سري هواء و�أنابيب قيا�س العمق .
 - 3ميكن ا�ستعمال الوقود الزيتي الذي تقل نقطة ومي�ضه عن (� )60ستني درجة مئوية
ولكنها ال تقل عن ( )43ثالث و�أربعني درجة مئوية �شريطة موافقة الإدارة على توفري
حمركات م�ضخات حريق الطوارئ واملحركات الثانوية والتي ال توجد فـي �أماكن
الآالت من ال�صنف (. )A
�شـــبكات �إخمـــاد احلـــرائق باملاء امل�ضغوط
املـــادة ( ) 78
 - 1ينبغ ــي �أن تت�ضم ــن �أي �شبك ــة لإطف ــاء احلرائ ــق بامل ــاء امل�ضغوط  ،على �أنابيب جتري
تغذيتها مب�ضخة �أو �أكرث  ،وحماب�س وخراطيم .
 - 2م�ضخ ــات الإطف ــاء :
 - 2.1با�ستثناء ما ين�ص على خالفه فـي هذا الباب  ،يجب ت�شغيل م�ضخات احلريق
�أوتوماتيكيا ب�آالت م�ستقلة عن �آالت الدفع .
 - 2.2ميكن قبول م�ضخات املرافق ال�صحية وال�صابورة والروا�سب  ،وكذلك م�ضخات
اخلدمات العامة كم�ضخات �إطفاء � ،شريطة �أال ي�ستخدم ب�صورة عادية فـي �ضخ
زيت الوقود .
 - 2.3تركب على م�ضخات احلريق �صمامات �أمان �إذا كانت قابلة للعمل فـي �ضغط
يتجاوز ذلك الذي احت�سبت واختربت له الأنابيب وملحقاتها .
 - 2.4يجب فـي كل م�ضخة تعمل ميكانيكيا  ،والتي يلزم تركيبها وفقا لأحكام هذا
الباب � ،أن تكون قادرة على توليد كمية من املياه لأغرا�ض مكافحة احلريق ،
ووفقا لل�ضغط املذكور فـي الفقرة ( )3.2من هذه املادة  ،ال تقل عن ثلثي الكمية
املطلوب التعامل معها من م�ضخة مياه الروا�سب مبوجب �أحكام املادة ( )55من
هذه الالئحة .
-446-

� - 3أن ــابي ــب الإطف ــاء الرئي�سـي ــة :
 - 3.1يجب �أن يكون قطر الأنبوب الرئي�سي كافيا للتوزيع الفعال لأق�صى ت�صريف
مل�ضخة حريق واحدة .
 - 3.2عند توليد م�ضخة الإطفاء كمية املياه الواردة فـي الفقرة  3 - 1من خالل �أية
حماب�س جماورة  ،وجب احلفاظ على �إدامة �ضغط ال يقل عن N / mm2 0.2
فـي جميع املحاب�س التي تت�أثر بذلك .
 - 3.3تقت�ضي ترتيبات �أنبوب الإطفاء الرئي�سي القدرة على توليد املياه ب�سرعة  .و�أن
يكون من ال�سهل ت�شغيل ال�صمامات و�سرعة الو�صول �إليها .
 - 4الأن ــابي ــب واملح ــاب ــ�س :
 - 4.1يجب �أن يكون عدد املحاب�س ومواقعها على نحو يتيح �أن تتدفق املياه من حمب�س
على الأقل ميكن �أن ي�صل �إىل �أي جزء فـي ال�سفينة ميكن �أن ي�صل �إليه الطاقم
فـي �أثناء الإبحار  ،و�إىل �أي جزء من �أجزاء �أماكن الب�ضاعة �أو الب�ضاعة املدحرجة
عندما تكون فارغة .
 - 4.2ينبغي �أن تكون الأنابيب واملحاب�س مو�ضوعة بحيث ميكن ربط خراطيم الإطفاء
�إليها ب�سهول ــة  .وفـي ال�سفين ــة التي ي�سم ــح فيها بنق ــل الب�ضائـع على ال�سط ــح ،
ترك ــب املحاب ــ�س فـي مواق ــع قريب ــة املن ــال على ال ــدوام  ،وتركب الأنابي ــب ب�شك ــل
يحول  ،قدر الإمكان  ،دون ت�ضررها نتيجة ارتطام الب�ضائع بها .
 - 4.3ينبغي تركيب ال�صنابري وال�صمامات على الأنابيب بحيث ميكن �إغالق �أي من
ال�صنابري عندما تكون امل�ضخات عاملة  ،وت�ستمر فـي تزويد اخلراطيم الأخرى
املربوطة �إىل فوهات �أخرى .
 - 4.4ال ت�ستعمل خراطيم احلريق امل�صنوعة من مواد تت�أثر باحلرارة ب�سرعة ما مل
تكن حممية بطريقة مالئمة .
 - 5اخل ــراطي ــم والف ــوه ــات :
 - 5.1ينبغي �أن ت�صنع خراطيم الإطفاء من مواد معتمدة  ،وينبغي �أال يزيد طول
اخلرطوم على ( )20ع�شرين مرتا  .وبالإ�ضافة �إىل ذلك  ،يجب �أال يزيد طولها
على ن�صف طول ال�سفينة  ،با�ستثناء احلالة التي ال يطلب فيها �أن يقل طولها عن
( )10ع�شرة �أمتار  .وتزود اخلراطيم بو�صالت الرتكيب وامللحقات ال�ضرورية .
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 - 5.2فـي �أماكن ال�سكن واخلدمات والآالت فـي ال�سفن يكون اخلرطوم بطول ()24
�أربعة وع�شرين مرتا �أو �أكرث  ،ويوفر خرطوم �إطفاء لكل فوهة حريق مت تركيبها
وفقا ملتطلبات هذا الف�صل  ،و�أن يتم ربطه ب�شكل دائم  .وفـي الأ�سطح املك�شوفة ال
يتطلب خرطوم لكل فوهة حريق  ،ولكن يجب �أن يكون عدد اخلراطيم املركبة
كافيا فـي املنطقة ذات العالقة بحيث ميكن �إي�صال تدفق املياه املطلوب مبقت�ضى
�أحكام هذا الف�صل فـي جميع الظروف .
 - 5.3تتم املحافظة على خراطيم الإطفاء وملحقاتها فـي حالة �صاحلة للخدمة دائما .
 - 5.4يجب �أال يقل قطر فوهة احلريق (بتدفق) عن ( )12اثني ع�شر ملمرتا فـي
ال�سفن التي يبلغ طولها (� )24أربعة وع�شرين مرتا �أو �أكرث  ،وال يقل القطر عن
( )10ع�شرة ملمرتات فـي ال�سفن الأخرى .
 - 5.5تزود جميع فوهات احلريق بجهاز �إغالق  ،بالإ�ضافة �إىل مر�شات تدفق على �سفن
الركاب .
 - 5.6ينبغي �أن تكون �صنابري احلريق واخلراطيم والفوهات والرباطات ومر�شات
التدفق من نوعية تعتمدها الإدارة .
ال�شـــبكات الغـــازية لإخمـــاد احلــــرائق
املـــادة ( ) 79
 - 1يجوز ا�ستخدام مواد الإخماد التي ترى الإدارة �أنه ال يتولد عنها فـي الظروف املتوقعة
للت�شغيل غازات �سامة بكميات تكفـي لتعري�ض الأ�شخا�ص على ظهر ال�سفينة للخطر ،
ويتم ت�شغيل �شبكات �إخماد احلرائق بو�سائل يدوية مدرو�سة .
 - 2ينبغي �أن تزود الأنابيب الالزمة لإي�صال مادة الإخماد �إىل الأماكن املحمية ب�صمامات
حتكم بحيث :
 - 2.1تو�سم بعالمات تو�ضح الأماكن التي ت�صل �إليها بالأنابيب .
 - 2.2ميكن فح�ص ال�صمامات ب�سرعة للت�أكد من و�ضع الفتح �أو الإغالق فيها .
 - 2.3ال ميكن ت�شغيلها �إال مو�ضعيا (ولي�س عن طريق التحكم عن بعد) .
 - 3و�سائل تفعيل حجرات التحكم يدويا بالنقر  :فـي مثل هذه احلالة  ،يتم التحكم من
الأماكن التي تكون مادة الإخماد مو�ضوعة فيها  ،با�ستثناء احلاالت التي يكون فيها
مو�ضوعا فـي �أماكن حممية .
 - 4ينبغي �أن يكون و�ضع �شبكة الأنابيب بحيث حتقق توزيعا كفئا للغاز  .ويتم اختبارها
وفقا لقواعد هيئة ت�صنيف معتمدة .
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 - 5يتم توفري الو�سائل الالزمة ل�سد جميع الفتحات التي قد ت�سمح بنفاذ الهواء �إىل
املناطق املحمية �أو ت�سرب الغاز منها  .ويتم �إغالق منافذ فتحات الأماكن املحمية
�أوتوماتيكيا قبل �إطالق مواد الإخماد  .وفـي ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة
وع�شرين مرتا يجوز �أن يكون �إغالق فتحات التهوية يدويا .
 - 6التح ــقق :
 - 6.1يتم فح�ص عمل �أجهزة النقر و�صمامات الت�شغيل دوريا  ،بالإ�ضافة �إىل كمية
الغاز املتوفرة واحلالة العامة للنظام .
 - 6.2يتم توفري الو�سائل للت�صريف الآمن للأنابيب املتجهة من �صمامات التحكم
واحدا بعد الآخر .
 - 6.3يتم توفري الو�سائل للطاقم ليفح�صوا ب�أمان كمية الغاز فـي احلجرات .
 - 7كمي ــة الغ ــاز :
لتقرير كمية الغاز  ،فـي احلاالت التي تكون فيها �صمامات الأمان �أو �أجهزة الأمان
الأخرى املركبة على حجرات الهواء لبدء ت�شغيل حمركات ال�صرف �ضمن �أماكن
املكائن  ،ف�إنه يتم زيادة �إجمايل احلجم الذي ي�ؤخذ فـي االعتبار فـي احت�ساب احلد
الأدنى لرتكيز الغاز وفقا حلجم الهواء الطليق فـي تلك احلجرات .
 - 8الإن ــذار :
 - 8.1تنذر �إ�شارة �صوتية �ضوئية عن �إطالق مواد الإخماد �إىل �أي مكان ي�شتغل فيه
العاملون فـي العادة �أو ي�ستطيعون الو�صول �إليه .
 - 8.2يزود ه�ؤالء العاملون مب�صدر طاقة الطوارئ لإطالق الإنذار الذي ينبغي متييزه
عن �أي �إنذار �آخر .
 - 8.3يكون الوقت بني �إطالق الإنذار وو�صول الغاز �إىل املكان املحمي بحيث ي�سمح
للطاقم بالهروب من ذلك املكان  .وينبغي فح�ص النظام دوريا للت�أكد من �أنه
فـي و�ضع ت�شغيلي جيد  .وفـي ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين
مرتا  ،ف�إنه ال حاجة ال�ستخدام و�سيلة �إنذار مرئية .
 - 9يجب �أن يكون الو�صول �إىل �أجهزة التحكم فـي �أي �شبكة غازية ثابتة من �شبكات مكافحة
احلرائق �سهال  ,و�أن يكون ت�شغيلها ب�سيطا  ،و�أن يتم جتميعها معا فـي �أقل عدد ممكن
من املواقع التي ي�ستبعد �أن يغدو الو�صول �إليها م�ستحيال عند اندالع حريق فـي مكان
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حممي  ،على �أن تتوفر فـي كل موقع من هذه املواقع تعليمات وا�ضحة ب�ش�أن كيفية
ت�شغيل الأجهزة ب�صورة تراعي �سالمة العاملني فـي كل موقع من هذه املواقع .
 -10عند حماية مواقع متعددة بنف�س ال�شبكة  ،ينبغي �أن تكون كمية الغاز كافية لأكرب تلك
املواقع  .وتعترب املواقع املتعددة غري املف�صولة عن بع�ضها متاما مبثابة موقع منفرد .
 -11تعتمد ا�سطوانات الغاز امل�ضغوط لإخماد احلرائق من قبل ال�سلطة املخت�صة ويتم
فح�صها كل ( )10ع�شر �سنوات .
 -12ال تو�ضع حاويات الغاز امل�ضغوط لإخماد احلرائق فـي مقدمة حاجز الت�صادم  ،وتو�ضع
هذه احلاويات فـي مواقع حتجز خ�صي�صا لذلك الغر�ض  ،فـي موقع �آمن ي�سهل
الو�صول �إليه ومزود بو�سيلة تهوية فعالة  .وي�ستح�سن �أن يكون �سبيل الدخول �إىل
هذه املواقع من ال�سطح املفتوح  .و�أن يكون  ،على �أي حال  ،م�ستقال عن املكان املحمي .
ويجب �أن يكون اجتاه فتح �أبواب املنافذ نحو اخلارج  ،و�أن تكون الفوا�صل الإن�شائية
والأ�سطح مبا فـي ذلك الأبواب وغري ذلك من و�سائل �إغالق الفتحات فيها والتي
ت�شكل احلدود القائمة بني مثل هذه الأماكن والأماكن املغلقة املجاورة لها م�صنوعة
من الفوالذ �أو �أي مادة مكافئة �أو من ال�صنف ( )Fبا�ستثناء تلك التي على ظهر �سفن
يقل طولها عن ( )35خم�سة وثالثني مرتا  ،حينما تو�ضع تلك اال�سطوانات فوق �سطح
الفا�صل الإن�شائي  ،وحتمــل جميــع �أبــواب الدخــول �إىل مواقــع احلاويــات عالمة ت�شري
بو�ضوح �إىل نوعية مواد �إخماد احلرائق و�إ�شارة "خطر" عليها .
 -13يتم بعد �إخماد احلريق تغيري الهواء فـي املكان املحمي وذلك خالل مدة تتفق و�سالمة
ال�سفينة .
� -14ش ــبك ــات ث ــاين �أوك�س ــيد الكرب ــون :
 -14.1يجب �أن تكون الكمية املتاحة من ثاين �أوك�سيد الكربون الذي يطلق خالل
�شبكة الأنابيب �إىل �أماكن الآالت كافية لتوفري حجم �أدنى من الغاز احلر م�ساو
على الأقل لـ ( )٪30ثالثني فـي املائة من احلجم الإجمايل لأكرب �أماكن الآالت
املحمية بهذه الطريقة مبا فـي ذلك(فراغات الأجناب) ويتم احت�ساب حجم ثاين
�أوك�سيد الكربون احلر على �أ�سا�س  0.56مرتا مكعبا لكل كيلو غرام  .وبالن�سبة
لأماكن الآالت ينبغي �أن تكون �شبكة الأنابيب الثابتة على نحو يتيح ت�صريف
( )٪85خم�س وثمانني فـي املائة من الغاز �إىل املكان خالل دقيقتني .
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 -14.2يجب �أن تكون كمية ثاين �أوك�سيد الكربون الذي يطلق خالل �شبكة الأنابيب
فـي �أماكن ب�ضائع الدحرجة املغلقة ملركبات النقل التي حتتوي على الوقود فـي
خزاناتهــا لدفعه ــا الذات ــي كافي ــة لتوفيــر احلجــم الأدنــى من الغــاز احلــر م�س ــاو
لـ ( )٪45خم�س و�أربعني فـي املائة من احلجم الإجمايل لأكرب مكان للب�ضائع
من ذلك النوع القابل ليكون عازال للغاز  ،وتكون الرتتيبات على نحو يتيح
و�صول ثلثي الغاز املطلوب �إىل املوقع ذي العالقة خالل ( )10ع�شر دقائق .
ال�شبكات الثابتة لإخماد احلرائق
فـي �أماكن الآالت بالرغوة وا�سعة االنت�شار
املـــادة ( ) 80
 - 1يجب �أن تكون �أي �شبكات ثابتة مطلوبة لإخماد احلرائق بالرغوة وا�سعة االنت�شار
فـي �أماكن الآالت قادرة على �إطالق كمية من الرغوة من منافذ �إطالق ثابتة ب�سرعة
وبكميات كافية مللء �أكرب م�ساحة يراد حمايتها مبعدل ال يقل عن مرت واحد فـي
الدقيقة  ،بعد خ�صم �أحجام الآالت واملعدات �أو بعمق  1.5مرتا �إذا مل تخ�صم تلك
الأحجام  ،كما ينبغي �أن تكون الكمية املتوافرة من ال�سائل الذي يطلق الرغوة كافية
لإنتاج حجم من الرغوة يعادل خم�سة �أ�ضعاف حجم �أكرب الأماكن التي تراد وقايتها .
ويجب �أن تتجاوز ن�سبة انت�شار الرغوة � 1000إىل  ، 1ويجوز للإدارة �أن ت�سمح بتجهيزات
ومعدالت �إطالق بديلة �شريطة �أن تكون واثقة من حتقيق قدر معادل من الوقاية .
 - 2يجب �أن يكون �صهريج �إمداد الرغوة وكذلك املداخل الهوائية �إىل مولدها و�أعداد
الوحدات املنتجة كافية لإنتاج الرغوة وتوزيعها ب�صورة كفئة  ،ويجب �أن تكون وحدات
�إنتاج الرغوة معتمدة .
 - 3ينبغي ترتيب �صهريج الإطالق فـي مولد الرغوة ب�صورة تكفل عدم ت�أثر معدات
التوليد ب�أي حريق قد ين�شب فـي املكان املحمي .
 - 4ينبغي �أن يكون مولد الرغوة  ،وم�صدر طاقته  ،وال�سائل املولد للرغوة  ،وو�سائل
التحكم بال�شبكة قريبة التناول و�سهلة الت�شغيل  ،و�أن جتمع فـي �أقل عدد ممكن من
املواقع وفـي موا�ضع ي�ستبعد �أن يغدو الو�صول �إليها م�ستحيال �إذا ما �شب حريق فـي
املكان املحمي .
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ال�شبكات الثابتة لإخماد احلرائق
بر�ش املاء امل�ضغوط فـي �أماكن الآالت
املـــادة ( ) 81
� - 1أم ــاكن الآالت :
 - 1.1تزود �أية �شبكة ثابتة مطلوبة لإخماد احلرائق فـي �أماكن الآالت باملاء املندفع
حتت ال�ضغط بفوهات ر�ش من نوع معتمد .
 - 1.2يخ�ضع عدد نفاثات �أو املر�شات وترتيبها ملوافقة الإدارة  ،وتكون على نحو ي�ضمن
توزيعا و�سطيا فعاال للماء فـي الأماكن املحمية مبعدل  5لرتات  /مرت مربع فـي
الدقيقة على الأقل  .وميكن تخفي�ض هذا التوزيع �إىل  3.5لرتا  /مرت مربع
فـي الدقيقة عندما يقل ارتفاع �سقف املكان الذي يراد حمايته عن  2.5مرتا .
 - 1.3ميكن تق�سيم ال�شبكة �إىل �أق�سام  ،على �أن يكون بامل�ستطاع ت�شغيل �صمامات
التوزيع فـي كل منها من مواقع خارج الأماكن التي يراد حمايتها  ،وتت�سم
ب�سهولة الو�صول �إليها وب�صعوبة عزلها �إذا ما �شب حريق فـي املكان املحمي .
 - 1.4يجب �أن تكون امل�ضخة قادرة على تزويد جميع �أجزاء ال�شبكة فـي �آن معا بال�ضغط
الالزم فـي �أي ق�سم يراد حمايته  .وتركب امل�ضخة وجميع �أجهزة التحكم بها
خارج املكان �أو الأماكن التي يراد حمايتها  .ويجب �أال ي�ؤدي �أي حريق ين�شب فـي
املكان �أو الأماكن املحمية ب�شبكة الر�ش املائي �إىل تعطيل هذه ال�شبكة .
 - 1.5يجوز �أن تدار امل�ضخة ب�آلة م�ستقلة داخلية االحرتاق  .ولكن �إذا كانت هذه امل�ضخة
تعتمد على طاقة يوفرها مولد الطوارئ قد ركب وفقا لأحكام الباب ال�سابع من
هذه الالئحة  ،فمن الواجب �أن يكون امل�صدر مما ميكن الو�صول �إليه ب�سرعة
وميكن ت�شغيله ب�سهولة عند انقطاع التيار الرئي�سي  .و�إذا كانت امل�ضخة تعمل
بوا�سطة �آلة م�ستقلة داخلية االحرتاق  ،ف�إنه يجب و�ضعها بحيث ال ي�ؤثر ن�شوب
حريق فـي املكان املحمي على �إمداداتها من الهواء .
 - 1.6يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لتالفـي �إن�سداد نفاثات املر�شات ب�سبب �شوائب
املياه �أو ب�سبب ت�آكل الأنابيب والفوهات وال�صمامات وامل�ضخة .
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� - 2أماكن ب�ضائع الدحرجة املغلقة التي تنقل مركبات حتمل وقودا فـي خزاناتها من �أجل
ت�سيريها :
يجب �أن تتما�شى هذه الأماكن مع الأحكام الآتية :
 - 2.1يجب �أن تكون نفاثات املر�شات ذات ثقب منفرد من نوعية معتمدة  ،ويتم تركيبها
بحيث حتقق توزيعا فعاال للمياه فـي الأماكن التي يراد حمايتها  .ولهذا الغر�ض ،
تكـون ال�شبك ــة ق ــادرة على تو�صي ــل ما ال يق ــل عن  3.5لت ــرا من املي ــاه فـي املرت
املربع الواحد خالل دقيقة واحدة فـي الأماكن التي يبلغ ارتفاع �سقفها  2.5مرتا
�أو �أقل  ،و( )5خم�سة لرتات من املياه فـي املرت املربع الواحد خالل دقيقة واحدة
فـي الأماكن ذات االرتفاع الأكرب .
 - 2.2يجب �أن تكون مواقع �أق�سام ال�شبكة فـي مو�ضع ميكن الو�صول �إليه ب�سهولة
جماور للمكان الذي يراد حمايته ولكن خارج ذلك املكان  ،والذي لي�س من
املتوقع �أن يعزل ب�سرعة ب�سبب ن�شوب حريق فـي املكان املحمي .
 - 2.3يتم تزويد ال�شبكة باملاء من الأنبوب الرئي�سي ملياه مكافحة احلريق .
 - 2.4ينبغي �أن يكون مردود ال�ضغط الناجت من كل م�ضخة مياه معتمدة ملكافحة
احلريق كافيا لتزويد جميع املر�شات الن�ضحية فـي ال�شبكة وخرطوم املياه مع
فوهته بال�ضغط املطلوب  ،وعندما يتم ت�شغيل م�ضخات احلريق الرئي�سية
بالتحكم عن بعد (والذي يكون يدويا) فـي غري مو�ضع �صمامات ذلك اجلزء .
الوقـــاية مـــن احلـــريق
املـــادة ( ) 82
� - 1شبك ــات مك ــافحة احل ــريق بامل ــاء امل�ضغ ــوط :
 - 1.1يجب توفري �أنبوب رئي�سي ملكافحة احلريق مبا يتما�شى  ،ومتطلبات املادة ()78
من هذه الالئحة .
 - 1.2يتم تزويد �شبكة مكافحة احلريق مب�ضخة رئي�سية تو�ضع فـي مكان �آالت الدفع ،
ومب�ضخـ ــة طـ ــوارئ م�ستقلة  .ويجب �أن تتما�شى هذه امل�ضخات ملتطلبات املادة
( )78من هذه الالئحة .
 - 1.3فـي ال�سفن التي يقل طولها عن ( )35خم�سة وثالثني مرتا  ،تربط امل�ضخة
الرئي�سية �إىل �آالت الدفع  ،وفـي هذه احلالة يكون لها ميكانيكية لل�سيطرة .
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 - 1.4فـي حالة ال�سفن متعددة البدن ومكانني م�ستقلني للدفع ميكن ا�ستبدال امل�ضخة
الرئي�سية وم�ضخة الطوارئ امل�شار �إليهما فـي الفقرة (� )1.2أعاله مب�ضختي
حريق مع ميكانيكية لل�سيطرة مربوطتني �إىل كل حمرك دفع  ،وتقومان بتجهيز
الأنبوب الرئي�سي ملكافحة احلريق .
 - 1.5بالإ�ضافة �إىل اخلرطوم وفوهته امل�شار �إليهما فـي الفقرة (� )1.6أدناه  ،يتم توفري
ما ي�أتي :
 - 1.5.1فـي ال�سفن التي يبلغ طولها (� )24أربعة وع�شرين مرتا �أو �أكرث  ،وعلى
�سفن الركاب يتم توفري ( )3ثالثة خراطيم مع فوهاتها .
 - 1.5.2فـي ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا  ،يتم توفري
( )2خرطومني مع فوهتيهما .
 - 1.6يتم تركيب ما ي�أتي فـي مكان الدفع :
� - 1.6.1صنبور مربوط ب�شكل دائم �إىل خرطوم بفوهة .
 - 1.6.2وعاء يحتوي على مادة م�سحوق ناعم كالرمل �أو ن�شارة اخل�شب م�شربة
بال�صـ ــودا الكاوي ــة وجمرفـ ــة  .وكبديـ ــل لذل ــك ميك ــن ا�ستخدام مطف ـ�أة
حريق متنقلة .
� - 2أم ــاكن الآالت :
بالإ�ضافة �إىل �أحك ــام الفق ــرة ( )1من هذه امل ــادة  ،تزود �أماك ــن الآالت التي حتتوي على
الوقود املحرتق بالزيت ووحدات الوقود الزيتي و�آالت االحرتاق الداخلي لأغرا�ض
الدفع فـي ال�سفن التي يزيد طولها على (� )24أربعة وع�شرين مرتا و�سفن الركاب ،
ومبا ير�ضي الإدارة  ،ب�أي واحد من �شبكات مكافحة احلريق الثابتة الآتية :
� - 2.1شبكة غازية متتثل لأحكام املادة ( )79من هذه الالئحة .
� - 2.2شبكة رغوة عالية التمدد تتفق و�أحكام املادة ( )80من هذه الالئحة .
� - 2.3شبكة ر�ش املاء امل�ضغوط تتفق و�أحكام الفقرة ( )1من املادة ( )81من هذه
الالئحة .
� - 3أماكن ب�ضائع الدحرجة املغلقة التي تنقل مركبات حتمل وقودا فـي خزاناتها من �أجل
ت�سيريها :
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بالإ�ضافة �إىل �أحكام الفقرة (� )1أعاله  ،يجب تزويد �أماكن ب�ضائع الدحرجة املغلقة والتي
تنقل مركبات حتمل وقودا فـي خزاناتها لغر�ض ت�سيريها  ،ومبا ير�ضي ال�سلطة املخت�صة ،
ب�أي من �شبكات مكافحة احلريق الثابتة الآتية :
� - 3.1شبكة غازية تتما�شى و�أحكام الفقرة ( )14.2من املادة (. )79
� - 3.2أو �شبكة ر�ش املاء امل�ضغوط تتما�شى و�أحكام الفقرة ( )1من املادة ( )81من هذه
الالئحة .
معـــاييـــر الوقـــاية املطبقـــة علـــى النـــاقالت
املـــادة ( ) 83
فـي حالة الناقالت التي تخ�ضع لأحكام هذه الالئحة  ،تطبق الأحكام اخلا�صة ذات العالقة
فـي املعاهدة الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م  ،واملعدلة بربوتوكول عام 1988م ،
بالوقاية من احلريق على منت الناقالت ذات احلمولة الإجمالية البالغة ( )500خم�سمائة
طن �أو �أكرث .
�أنظمــة ك�شـــف احلريق والإنـــذار الثـــابتة
فـي �أمـــاكن الآالت ذات الـــدفع
املـــادة ( ) 84
 - 1يجب تركيب نظام ثابت بنوعية معتمدة للك�شف عن احلريق فـي الأماكن املحتوية على
�آالت االحرتاق الداخلي امل�ستخدمة فـي الدفع الرئي�سي لل�سفن التي يزيد طولها على
(� )24أربعة وع�شرين مرتا .
 - 2يتم ت�شغيل �أجهزة الك�شف بوا�سطة الدخان �أو منتجات االحرتاق الأخرى و�إحداث
�إنذار مرئي وم�سموع  ،يتميز عن غريه من الأجهزة التي ال ت�ؤ�شر بوجود حريق فـي
غرفة القيادة .
 - 3يتم اختبار النظام  ،مبا يتالءم ور�ضا الإدارة .
�أجهزة �إطفاء احلـــريـــق
املـــادة ( ) 85
 - 1يجب �أن تكون جميع �أجهزة �إطفاء احلريق من نوع وت�صميم معتمدين .
 - 2تتكون الوحدة الرغوية النقالة من فوهات هوائية  -رغوية من النوع احلثي ميكن
و�صلها ب�أنبوب الإطفاء الرئي�سي بوا�سطة خرطوم �إطفاء � ،إىل جانب �صهريج متنقل
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يحتوي على ( )20ع�شرين لرتا على الأقل من �سائل مولد للرغوة و�صهريج احتياطي .
وينبغ ــي �أن تك ــون الفوه ــة ق ــادرة على �إنت ــاج رغــوة فعالة �صاحلة لإخماد حريق زيتي
مبعدل  1.5مرت مكعب فـي الدقيقة على الأقل .
 - 3تو�ضع �أحد �أجهزة �إطفاء احلريق املتنقلة املخ�ص�صة لال�ستخدام فـي مكان ما من
الأماكن بالقرب من مدخل ذلك املكان  ،وي�ستح�سن �أن تكون خارجه .
 - 4تقرر الإدارة عدد العبوات االحتياطية  ،و�إىل احلد الذي ال ي�ؤثر على �إعادة �شحن عبوات
�أجهزة الإطفاء امل�ستعملة .
 - 5تطبق على عدد وتوزيع �أجهزة الإطفاء املتنقلة املتطلبات الآتية :
 - 5.1فـي ال�سفن التي تبحر مل�سافة تزيد على ( )12اثني ع�شر ميال بحريا من �أقرب
ياب�سة :
 - 5.1.1تزود كل �أماكن الآالت من الفئة ( ، )Aمبا ال يقل عن مطف�أتي حريق
متنقلتني قادرتني على �إخماد حريق نفطي  .وعندما حتتوي هذه
الأماكن على �آالت ال تقل طاقتها عن ( )250مائتني وخم�سني كيلو واط
�أو مراجل نفطية ت�ضاف �إما مطف�أة حريق �أخرى و�إما مطف�أة رغوة
متنقلة وفقا ملا ورد فـي الفقرة (� )2أعاله .
 - 5.1.2تزود جميع حمطات التحكم و�أماكن ال�سكن واخلدمات بعدد من �أجهزة
الإطفاء املتنقلة بحيث جتهز لال�ستعمال مطف�أة واحدة على الأقل ومن
نوع مالئم فـي �أي جزء من تلك الأماكن  .على �أن يتم توفري ما ال يقل
عن ( )3ثالثة من �أجهزة الإطفاء .
 - 5.2ال�سفن التي تبحر مل�سافة ال تزيد على ( )12اثني ع�شر ميال بحريا من �أقرب
ياب�سة يجب تزويدها بعدد مالئم من �أجهزة �إطفاء احلريق املتنقلة  ،وتكون
�أحدها على الأقل مالئمة لإخماد حريق نفطي  .على �أن يتم توفري ما ال يقل
عن ( )3ثالثة من �أجهزة الإطفاء املتنقلة .
عـــدة الإطفـــائي
املـــادة ( ) 86
 - 1تو�ضع على منت ال�سفن التي يبلغ طولها ( )35خم�سة وثالثني مرتا �أو �أكرث جتهيزات
لرجلي مكافحة احلريق امتثاال ملتطلبات الفقرة (� )2أدناه .
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 - 2تتكون جتهيزات رجل �إطفاء احلريق مما ي�أتي :
 - 2.1معدات فردية من نوعية معتمدة مكونة من :
 - 2.1.1مالب�س واقية م�صنوعة من مادة تقي اجللد من احلرارة املنبعثة من
احلريق  ،ومن احلروق والت�سلخات الناجمة عن البخار  .ومن الواجب
�أن يكون ال�سطح اخلارجي لهذه املالب�س مقاوما للماء .
� - 2.1.2أحذية وقفازات م�صنوعة من املطاط �أو من مواد �أخرى غري مو�صلة
للكهرباء .
 - 2.1.3خوذة �صلبة توفر حماية فعالة من ال�صدمات .
 - 2.1.4م�صباح �أمان كهربائي (ك�شاف يدوي) من نوع معتمد ال تقل مدة �إنارته
عن ( )3ثالث �ساعات .
 - 2.1.5ف�أ�س من نوع تقره الإدارة .
 - 2.2جهاز تنف�س من نوع معتمد والذي ميكن �أن يكون جهاز تنف�س قائم بذاته  ،ويعمل
بالهــواء امل�ضغوط وال يقل حجم ما حتتويــه ا�سطوانــته مـن ه ــواء عن ()1.200
لرتا � ،أو جهاز تنف�س قائم بذاته من نوع �آخر قادر على العمل ملدة ال تقل عن
( )30ثالثني دقيقة  ،وتوفر على ظهر ال�سفينة عبوات احتياطية �صاحلة للجهاز
امل�ستخدم  ،وذلك ح�سبما تقره الإدارة  ،وت�سمح العبوات االحتياطية مبدة عمل
لثالث �ساعات  .و�إذا وجدت على ظهر ال�سفينة جتهيزات لإعادة �شحن ا�سطوانات
الهواء امل�ضغوط  ،ف�إنه ميكن تخفي�ض هذه املدة �إىل �ساعتني .
 - 3يوفر لكل جهاز تنف�س حبل �أمان �صامد للنريان بطول ومتانة كافيني وي�صلح لو�صله
بحزام اجلهاز � ،أو بحزام منف�صل بوا�سطة خطاف ذاتي الإطباق  ،وذلك للحيلولة دون
انف�صال جهاز التنف�س عند ا�ستخدام حبل الأمان .
 - 4تخزن عدة رجال املطافئ �أو معداتهم الفردية فـي �أماكن ي�سهل الو�صول �إليها وب�صورة
تتيح ا�ستعمالها على الفور  .وعندما تتوافر على ظهر ال�سفينة �أكرث من عدة لرجال
الإطفاء �أو �أكرث من جمموعة واحدة من املعدات الفردية  ،فمن الواجب �أن تخزن فـي
�أماكن متباعدة .
 - 5يتم توفري املعدات الآتية على ال�سفن التي يرتاوح طولها بني (� )24أربعة وع�شرين
و( )35خم�سة وثالثني مرتا :
 - 5.1جهاز تنف�س من نوع خرطومي بفتحة ا�ستن�شاق هواء خارجية  ،على ال�سطح ،
ومزود ب�أنبوب مقاوم للحريق وبطول كاف .
 - 5.2م�صباح كهربائي �آمن .
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 - 5.3زوج من القفازات املطاطية من مادة مقاومة للحريق .
 - 5.4حبل رجل الإطفاء .
 - 5.5معول .
 - 5.6خوذة �سالمة .
قـــوائـــم التجمع عند ن�شوب احلريق ،
ودوريـــات وتدريبات مكافحـــة احلـــريق
املـــادة ( ) 87
 - 1يجب �أن يكون على ال�سفن التي يبلغ طولها (� )24أربعة وع�شرين مرتا �أو �أكرث وعلى
�سفن الركاب جدول ب�أ�سماء طاقم الإطفاء مرتب وحمدث قبل الإبحار  ،كما يجب
�أن تت�ضمن قوائم التجمع عند احلريق كافة املهام املحددة  .وبالأخ�ص �إي�ضاح �إ�شارات
النداء ونقطة التجمع التي ي�سجل كل رجل وجوده فيها واملهام املكلف ب�أدائها فـي حالة
ن�شوب احلريق .
ويعر�ض اجلدول فـي �أجزاء متعددة من ال�سفن  ،وب�صورة خا�صة فـي الأماكن التي
ي�ستعملها الطاقم .
 - 2يتم و�ضع نظام حمكم لدوريات الإطفاء  ،مبا فـي ذلك �أماكن ب�ضائع الدحرجة � ،سواء
فـي البحر �أو فـي امليناء  ،بحيث يتم �ضمان اكت�شاف خطر احلريق ب�سرعة .
 - 3يتم �إجراء تدريبات الإطفاء حتت الظروف نف�سها كتلك التي تتطلبها املادة ( )99من
هذه الالئحة من �أجل فح�ص حالة معدات مكافحة احلريق وتدريب الطاقم على
ا�ستعمالها .
خمططـــات مكـــافحـــة احلـــريق
املـــادة ( ) 88
تعلق فـي ال�سفن التي يبلغ طولها (� )24أربعة وع�شرين مرتا �أو �أكرث  ،وفـي �سفن الركاب ،
وعلى نحو دائم ،
خمططات ملكافحة احلريق  ،مبا ير�ضي الإدارة .
جاهزية معدات �إخماد احلرائق
املـــادة ( ) 89
 - 1ينبغي االحتفاظ مبعدات �إخماد احلرائق بحالة جيدة ومتاحة لال�ستعمال الفوري فـي
جميع الأوقات .
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 - 2تكون املعدات وال�شبكات معر�ضة الختبارات دورية ل�ضمان كونها فـي حالة ت�شغيلية
جيدة � ،أو لفحو�صات خا�صة اعتمادا على طبيعتها ومرة فـي ال�سنة على الأقل  .ي�سجل
تاريخ هذه الفحو�صات والغر�ض منها فـي �سجل ال�صيانة واالختبارات  ،ويدون فـي
�سجل ال�سفينة .
البـــدائـــل
املـــادة ( ) 90
يج ــوز ا�ستخ ــدام مع ــدات  ،و�أجه ــزة  ،ومواد �إخماد  ،وترتيب ــات مــن غيـر التـي ينـ�ص عليهــا
فـي هذا الباب � ،شريطة �أن تكون الإدارة مقتنعة ب�أنها ال تقل فعالية عنها .
نقـــل الب�ضـــائع اخلطــــرة
املـــادة ( ) 91
تطبق �أحكام الف�صل ال�سابع من املعاهدة الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار على نقل
الب�ضائع اخلطرة فـي حاويات � ،أو ال�سائبة فـي حالة الب�ضائع ال�صلبة .
الباب التا�سع
�أجـهـــزة �إنقـــاذ الأرواح وترتيباتـــه
التطبيـــق
املـــادة ( ) 92
 - 1ينطبق هذا الباب على �سفن الركاب و�سفن الب�ضائع والناقالت  ،ما مل ين�ص �صراحة
على خالف ذلك .
 - 2ينبغي �أن تكون �أجهزة وترتيبات الإنقاذ على ظهر ال�سفن املوجودة مطابقة للمقايي�س
املعرتف بها  .وينبغي �أن تكون للأدوات احلالية وترتيبات الإنزال �إىل املاء ال�سعة
الكافي ــة لل�سم ــاح جلمي ــع الأ�شخ ــا�ص على ظهــر ال�سفينــة لإخالئهــا من هــذا اجلانـب
�أو ذاك .
 - 3تلتزم ال�سفن وال�صنادل املوجودة باالمتثال لأحكام هذا الف�صل خالل عامني من تاريخ
تنفيذ هذه الالئحة  ،فيما يتعلق بالأدوات الآتية :
� - 3.1سرتة النجاة .
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 - 3.2عوامات النجاة .
� - 3.3أطواف النجاة ووحدات التحرير الهيدرو�ستاتيكية .
 - 3.4تدريبات �إخالء ال�سفينة .
 - 3.5و�سائ ــل حتدي ــد املوق ــع تتطاب ــق والنظ ــام التابــع العامل ــي لال�ستغاثة وال�سالم ــة
البحرية (. )GMDSS
�أحكام عامة
املـــادة ( ) 93
 - 1تلتزم الأحكام اخلا�صة بالإنقاذ والأجهزة والرتتيبات مبوجب هذا الباب االمتثال
للمدونة الدولية لأدوات �إنقاذ الأرواح ( )LSAواملعتمدة من قبل جلنة ل�سالمة
البحرية فـي املنظمة البحرية الدولية بقرارها (. )66 MSC 48
 - 2يجوز للإدارة � ،إذا ر�أت �أن طبيعة وظروف الرحلة جتعل من تطبيق هذه الالئحة �أمرا
غري �ضروري �أو غري معقول � ،أن تتبنى ترتيبات بديلة �إذا اقتنعت ب�أن تلك الرتتيبات
�ستكون بفاعلية املقايي�س الواردة فـي هذا الباب .
 - 3يجوز للإدارة �أن تعفي من �أي متطلب وارد فـي هذا الف�صل تعتربه غري �ضروري� ،أو ال
ينطبق على �أي �سفينة ال تبتعد �أكرث من ( )12اثني ع�شر ميال بحريا عن ال�ساحل .
املوافقـــة على �أجهزة �إنقاذ الأرواح والرتتيبات واملعدات التابعة لهم
املـــادة ( ) 94
 - 1ينبغي �أن تتم املوافقة على �أجهزة �إنقاذ الأرواح والرتتيبات واملعدات التابعة لهم التي
يتطلبها هذا الباب من قبل الإدارة  .وقبل منح املوافقة تلتزم الإدارة بالتحقق من �أن
�أجهزة �إنقاذ الأرواح والرتتيبات واملعدات التابعة لهم متما�شية مع متطلبات تو�صيات
املنظمة البحرية الدولية .
 - 2قبل منح املوافقة على �أجهزة �إنقاذ �أرواح جديدة والرتتيبات واملعدات التابعة لهم  ،تلتزم
الإدارة بالتحقق من توفر نف�س درجة ال�سالمة فيها والتي توفرها املعايري احلالية .
ولهذا الغر�ض يجب �أن تكون �أجهزة �إنقاذ الأرواح والرتتيبات واملعدات التابعة لهم قد
خ�ضعت الختبارات وفقا لتو�صيات املنظمة البحرية الدولية .
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االت�صاالت
املـــادة ( ) 95
ب�صرف النظر عن و�سائل الإنذار واالت�صاالت الواردة فـي البابني العا�شر واحلادي ع�شر
من هذه الالئحة  ،يجب �أن يكون على ظهر �أي �سفينة �أو �صندل مطقم :
 - 1و�سائل طوارئ ت�شتمل على معدات ثابتة �أو متنقلة �أو على كلتيهما لالت�صاالت فـي
االجتاهيــن بيــن حمط ــات حتك ــم الط ــوارئ  ،وحمط ــات التجم ــع والنــزول واملواقــع
اال�سرتاتيجية على ظهر ال�سفينة .
 - 2نظام �إنذار طوارئ عام قادر على �إعطاء الإ�شارة بالذهاب �إىل حمطات التجمع ،
ويت�ضمن ذلك �إطالق �سبع نفخات ق�صرية �أو �أكرث تتبعها نفخة طويلة من �صفارة
�إنذار ال�سفينة � ،أو ب�صافرة يوفرها م�صدر الطاقة الرئي�سي وم�صدر طاقة الطوارئ
فـي ال�سفينة  .ويكون التحكم بالنظام من غرفة القيادة  ،ويكون م�سموعا فـي كل
�أماكن الأعا�شة والأماكن امل�ستعملة من قبل الطاقم .
�أدوات رمـــي احلبـــال
املـــادة ( ) 96
 - 1تلتزم ال�سفن العاملة فـي املالحة مل�سافة تزيد على ( )12اثني ع�شر ميال بحريا من
ال�ساحل �أن تكون لديها �أدوات رمي حبال معتمدة من الإدارة .
 - 2يجب �أن يحفظ ال�صاروخ  ،فـي حالة ال�صاروخ الذي يطلق مب�سد�س � ،أو اجلهاز بكامله ،
فـي حالة اندماج ال�صاروخ واحلبل معا  ،داخل غالف عازل للماء  .و�إ�ضافة �إىل ذلك  ،ف�إن
من الواجب  ،عند ا�ستخدام ال�صاروخ امل�سد�سي  ،تخزين احلبل وال�صواريخ �إىل جانب
و�سيلة الإ�شعال فـي حاوية توفر احلماية من العوامل اجلوية .
�أ�شـــرطة العـــاك�س ال�ضوئي لأجهزة �إنقـــاذ الأرواح
املـــادة ( ) 97
يجب تزويد جميع زوارق الإنقاذ  ،وقوارب النجاة �أو �أطواف النجاة  ،وبدالت الغط�س و�سرت
النجاة وعوامات النجاة ب�أ�شرطة االنعكا�س ال�ضوئي بطريقة مر�ضية لل�سلطة املخت�صة ،
ويطبق قرار املنظمة البحرية الدولية ( )16 A. 658اخلا�ص با�ستعمال وتركيب املواد
العاك�سة على �أجهزة �إنقاذ الأرواح .
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�أجهـــزة �إنقـــاذ الأوراح ال�شخ�صية
املـــادة ( ) 98

 - 1عوامات النجاة :
 - 1.1تركب عوامات النجاة على ظهر ال�سفينة فـي مواقع ميكن الو�صول �إليها ب�سرعة
جلميع الأ�شخا�ص على ظهر ال�سفينة  ،مبا يتيح �إلقاءها ب�سرعة ومن الواجب
�أال تكون مثبتة تثبيتا دائما ب�أي �شكل من الأ�شكال .
 - 1.2جتهز ال�سفن التي طولها (� )24أربعة وع�شرون مرتا �أو �أكرث بعدد (� )4أربع
عوامات جناة على الأقل  ،جتهز اثنتان منها ب�إ�ضاءة ذاتية  ،وجتهز العوامة
الأخرى ب�إ�شارات دخان ذاتية  .وجتهز عوامتان  ،واحدة على كل جانب  ،بحبل
جناة عائم طوله ( )20ع�شرون مرتا .
 - 1.3عند وجود ال�سفينة فـي امليناء �أو فـي املر�سى  ،تو�ضع �إحدى العوامتني املزودتني
بحبل جناة  ،فـي منفذ ال�سفينة اجلانبي ب�شكل دائم .
 - 1.4يكون على ظهر ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا عوامتي
جناة على الأقل  ،جتهز كل منها ب�إ�ضاءة ذاتية و�إ�شارات دخان ذاتية .
 - 1.5تو�سم كل عوامة من عوامات النجاة با�سم ال�سفينة املعينة وميناء ت�سجيلها ،
وذلك ب�أحرف عربية والتينية بارزة .
� - 2سرتة النجاة :
يو�ضع على ظهر �أي �سفينة �أو �صندل مطقم عدد كاف من �سرتات النجاة لكل �شخ�ص على
ظهر ال�سفينة  .وبالإ�ضافة �إىل ذلك  ،يتم توفريعدد كاف من �سرتات النجاة للقائمني
ب�أعمال املراقبة  .وتزود كل �سرتة ب�صفارة وم�صباح امتثاال ملتطلبات املدونة الدولية لأدوات
�إنقاذ الأرواح  .وبالإ�ضافة �إىل ذلك  ،يو�ضع على �سفن الركاب عدد من �سرتات النجاة
للأطفال م�ساو ملا ال يقل عن ( )%10ع�شرة باملائة من املجموع الكلي للأ�شخا�ص املحمولني
عليها �أو عدد �أكرب من ذلك �إذا تطلب الأمر ذلك لتوفري �سرتة جناة لكل طفل .
تـــدريبـــات ومتـــارين �إخالء ال�سفينـــة
املـــادة ( ) 99
 - 1ينبغي تدريب كل فرد فـي الطاقم على كيفية �إنزال �أجهزة �إنقاذ الأرواح .
 - 2يجب عر�ض طريقة وتعليمات وترتيبات كيفية ا�ستخدام �أجهزة �إنقاذ الأرواح فـي مراكز
التجمع وفـي الأماكن العامة التي يرتادها �أفراد الطاقم .
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 - 3ينبغي �أن حتظى مراكز التجمع وحمطات الركوب �إىل قوارب النجاة ب�إنارة منا�سبة من
امل�صدر االحتياطي للطاقة الكهربائية .
 - 4ي�شارك كل فرد من �أفراد الطاقم بتمرين واحد على الأقل لإخالء ال�سفينة  ,وبتمرين
واحد ملكافحة احلريق كل �شهر  .يكون كل مترين منا�سبا لدورة تدريب على ا�ستخدام
الأجهزة املقابلة لذلك .
 - 5يتم ت�سجيل الأداء خالل هذه التمارين والتدريبات املقابلة لذلك فـي �سجل تعينه
الإدارة .
قوارب النجاة
املـــادة ( ) 100
 - 1متتثل �سفن الب�ضائع  ،با�ستثناء ناقالت الزيت  ،وناقالت الكيمياويات  ،وناقالت الغاز ،
وال�صنادل املطقمة  ،للمتطلبات الآتية :
 - 1.1يجب �أن حتمل ال�سفينة على كل من جانبيها  ،واحدا �أو �أكرث من قوارب النجاة
مبا يتفق مع املدونة الدولية ملعدات �إنقاذ الأرواح  ،وبطاقة ا�ستيعابية �إجمالية
كافية لنقل جميع الأ�شخا�ص املتواجدين على ظهر ال�سفينة .
 - 1.2با�ستثناء �إمكانية نقل قارب النجاة الذي تتطلبه الفقرة (� )1.1أعاله من �أحد
جوانب ال�سفينة �إىل اجلنب الآخر للإنزال الفوري  ،فمن الواجب توفري قارب
جناة �إ�ضافـي بحيث ت�صبح ال�سعة الإجمالية املتاحة عند كل جانب قادرة على
ا�ستيعاب (  )%125مائة وخم�س وع�شرين باملائة من العدد الإجمايل للأ�شخا�ص
املوجودين على ظهر ال�سفينة .
 - 2يجب �أن حتمل �سفينة الركاب واحدا �أو �أكرث من قوارب النجاة ميا يتفق مع املدونة
الدولية لأجهزة �إنقاذ الأرواح  ،وبـطاقة ا�ستيعابية �إجمالية كافية لنقل جميع
الأ�شخا�ص على ظهر ال�سفينة  ،وفـي احلاالت التي ال ميكن الو�صول فيها �إىل قوارب
النجاة ومعدات الإنزال فيها  ،من كال جانبي ال�سفينة  ،يتم تركيب جتهيزات �إنقاذ
�إ�ضافية وفقا ملا تتطلبه الإدارة .
 - 3بالإ�ضافة �إىل امتثالها �إىل متطلبات الفقرة (� )1أعاله  ،على �أي ناقلة حتمل زيتا �أو
منتجات نفطية ذات نقطة ومي�ض تقل عن (� )60ستني درجة مئوية  ،و�أي ناقلة حتمل
منتجات كيمياوية و�أي ناقلة غاز � ،أن حتمل زورق �إنقاذ �صلبا واحدا على الأقل يدار
�آليا ما مل :
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 - 3.1حتتو على قوارب النجاة املطلوبة .
� - 3.2أو �أن يكون واحدا على الأقل من قوارب النجاة هو زورق �إنقاذ وفقا لتعريفه
الوارد فـي املدونة الدولية لأجهزة �إنقاذ الأرواح .
 - 4ينبغي �أن تكون جتهيزات قوارب النجاة وفقا ملا ترت�ضيه الإدارة  ،والأخذ فـي احل�سبان
الآتي :
 - 4.1منطقة الإبحار .
 - 4.2امل�سافة من �أقرب مالذ �آمن .
 - 4.3وخدمات البحث والإنقاذ املتوفرة فـي املنطقة .
تخزين و�إنـــزال وا�ســـرتداد قوارب النجاة
املـــادة ( ) 101
 - 1يتم تخزين قارب النجاة بحيث :
 - 1.1ال يعرقل قارب النجاة �أو �أدوات �إنزالها ت�شغيل قوارب النجاة الأخرى �أو زوارق
الإنقاذ فـي �أي من مراكز الإنزال الباقية .
� - 1.2أن يكون قريبا من �سطح املاء �إىل �أق�صى ما هو م�أمون وعملي .
� - 1.3أن يكون فـي حالة ا�ستعداد دائمة بحيث ميكن الثنني من البحارة القيام بعمليات
الإعداد للركوب والإنزال فـي �أقل من ( )5خم�س دقائق .
 - 1.4تكون ترتيبات ا�سرتداد قارب النجاة وفقا لر�ضا الإدارة .
 - 2يتم تخزين قوارب النجاة التي ال ميكن تخزينها على ذراع املطارح �أو الأنظمة املكافئة
لذلك  ،بحيث تربط �إىل ال�سفينة بوا�سطة وحدات �إعتاق هايدرو�ستاتيكية .
و�ســـم قارب النجاة
املـــادة ( ) 102
تو�سم جميع قوارب النجاة بحروف كبرية باللغة العربية والالتينية مبا ي�أتي :
 - 1ا�سم ال�سفينة وميناء ت�سجيلها .
 - 2ا�سم ال�سلطة التي اعتمدت املركب .
 - 3احلد الأق�صى لعدد الأ�شخا�ص الذين اعتمد القارب حلملهم .
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اجلـــاهزية الت�شـــغيلية  ،وال�صيانة وعمليـــات التـــفـتـيـــ�ش
املـــادة ( ) 103
 - 1اجلاهزية الت�شغيلية :
ينبغي �أن تكون جميع �أجهزة الإنقاذ �صاحلة للعمل  ،وجاهزة لال�ستخدام الفوري ،
وذلك قبل �أن تغادر ال�سفينة امليناء وفـي جميع الأوقات خالل الرحلة  ،وفـي حالة
ال�صنادل  ،فـي �أي وقت تكون فيه مطقمة .
 - 2ال�صيانة :
ينبغي توفري تعليمات ال�صيانة على ظهر قوارب النجاة ال�صلبة  ،وتتم �إجراءات
ال�صيانة وفقا لتلك التعليمات .
 - 3التفتي�ش الأ�سبوعي :
ينبغي تنفيذ عمليات االختبار والتفتي�ش الآتية �أ�سبوعيا :
 - 3.1التفتي�ش املبا�شر جلميع مراكب اخلال�ص قوارب النجاة و�أجهزة الإنزال للت�أكد
من �أنها جاهزة لال�ستعمال .
 - 3.2اختبار �شبكة الإنذار العام امل�ستخدمة فـي حاالت الطوارئ .
 - 4عمليات التفتي�ش ال�شهري :
ينبغي التفتي�ش على �أجهزة الإنقاذ  ،مبا فـي ذلك معدات قوارب النجاة �شهريا ،
با�ستخدام قائمة تدقيق  ،وذلك للت�أكد من �أنها كاملة و�صاحلة للعمل  .ويدرج تقرير
عن عملية التفتي�ش هذه فـي ال�سجل املالحي .
 - 5جتديد و�صيانة �أطواف النجاة الهوائية وزوارق الإنقاذ املطاطية :
تقدم خدمة جتديد و�صيانة �أطواف النجاة الهوائية وزوارق الإنقاذ املطاطية على
فرتات ال تتجاوز ( )12اثني ع�شر �شهرا فـي حمطة خدمة معتمدة من الإدارة  .ويجوز
للإدارة فـي حالة �صعوبة ذلك � ،أن متد هذه الفرتة �إىل (� )17سبعة ع�شر �شهرا .
�أنظمـــة املخـــاطبـــة العـــامة
املـــادة ( ) 104
 - 1با�ستثناء ما ذكر فـي الفقرة ( )5من هذه املادة �أدناه  ،تزود كل �سفينة ركاب بنظام
خماطبة عامة .
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 - 2يجب �أن يكون نظام املخاطبة العامة على ال�سفن التي يبلغ طولها ( )20ع�شرون مرتا
( )65خم�س و�ستون قدما �أو �أكرث  ،ثابتا وم�سموعا خالل ظروف الت�شغيل العادية فـي
�أماكن ال�سكن وجميع الأماكن الأخرى التي عادة ما تكون م�أهولة ب�أفراد الطاقم .
 - 3ينبغي �أن يكون لل�سفينة التي فيها �أكرث من �سطح ركاب واحد  ،و�أي�ضا لل�سفينة ذات
الإ�سكان الليلي  ،نظام خماطبة عامة ي�شغل من حمطة عاملة .
 - 4ميكن ا�ستخدام بوق يعمل ببطارية على ال�سفن التي يقل طولها عن ( )20ع�شرين
مرتا ( )65خم�س و�ستني قدما كنظام خماطبة عامة  ،حيث ميكن �إثبات �سماعه
فـي �أرجاء �أماكن ال�سكن فـي ال�سفينة خالل ظروف الت�شغيل العادية  .وتتم �صيانة
بطاريات البوق با�ستمرار ب�شحنها بالكامل با�ستعمال �شاحن بطاريات �أو �أية و�سائل
�أخرى مقبولة للإدارة .
 - 5ال يـتـطلب نظام خماطبة عامة على ال�سفن التي يبلغ طولها ( )20ع�شرين مرتا ()65
خم�سا و�ستني قدما وحتمل �أقل من ( )50خم�سني راكبا  ،عندما تكون الإدارة مقتنعة
�أن �إعالنا عاما قد مت �إعالنه من حمطة عاملة دون تكبري فـي ال�صوت ميكن �سماعه
فـي �أرجاء �أماكن ال�سكن فـي ال�سفينة خالل ظروف الت�شغيل العادية .
�ســـجل الـــركـــاب
املـــادة ( ) 105
يلتزم ربان ال�سفينة التي تقوم برحلة فـي مياه مك�شوفة �أو مياه �ساحلية �أن يحتفظ بقائمة
دقيقة ب�أ�سماء الأ�شخا�ص الذين ي�صعدون �إىل ال�سفينة �أو ينزلون منها  ،ويجوز للإدارة �أن
تطلب فـي الرحالت الق�صرية واملتكررة ت�سجيل عدد امل�سافرين على منت ال�سفينة  ،وتودع
قائمة بامل�سافرين �أو عددهم على ال�ساحل فـي موقع معلوم جيدا .
�ســـالمـــة الـــركـــاب
املـــادة ( ) 106
 - 1قبل الإبحار فـي رحلة ينقل فيها ركاب  ،ي�ضمن ربان ال�سفينة توجيه �إعالنات عامة يتم
فيها �إبالغ جميع الركاب مبا ي�أتي  ،بقدر انطباق ذلك على عمليات ال�سفينة وترتيباتها :
 - 1.1تو�ضيح عام ب�إجراءات الطوارئ .
 - 1.2موقع خمارج الطوارئ ومناطق ال�صعود �إىل قوارب النجاة .
 - 1.3موقع حفظ �سرتات النجاة .
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 - 1.4الطريقة ال�سليمة الرتداء و�ضبط �سرتة النجاة ذات النوعية املوجودة على ظهر
ال�سفينة مبا فـي ذلك ارتداء �سرتة النجاة على �سبيل التجربة .
 - 1.5موقع الإعالن عن التعليمات اخلا�صة عن �سرتة النجاة والو�سائل الأخرى لإنقاذ
الأرواح .
 - 1.6يطلب من كل الركاب ارتداء �سرتة النجاة عند احتمال وجود ظروف ذات خطورة ،
وفقا لتوجيهات الربان .
 - 2كبديل عن الإعالن الذي يتما�شى ومتطلبات الفقرة (� )1أعاله  ،يجوز للربان �أو لأي
�شخ�ص معني �آخر :
� - 2.1أن ي�سلم لكل م�سافر قبل الإبحار � ،أو �إذا كانت ال�سفينة ال تنقل مركبات وعليها
مقاعد لكل م�سافر � ،أن ي�ضع قرب كل مقعد بطاقة �أو كرا�سا فيه املعلومات
املذكورة فـي الفقرة (� )1.1أعاله .
 - 2.2والإعالن ب�إيجاز مت�ضمنا ما ي�أتي :
 - 2.2.1ت�صريحا ب�أن يطبق امل�سافرون تعليمات الطاقم عند الطوارئ .
 - 2.2.2موقع �سرتة النجاة .
� - 2.2.3أي معلومات �أخرى تتعلق ب�إجراءات الطوارئ مبا فـي ذلك ارتداء �سرتة
النجاة  ،ومواقع معدات الطوارئ الأخرى  ،و�إجراءات �إخالء الطوارئ
قد مت تثبيتها على البطاقة �أو الكرا�س املعطى لكل م�سافر �أو املوجود
قرب كل مقعد .
 - 3ميكن للعبارات التي تعمل على م�سافات ق�صرية ال تتجاوز ( )15خم�س ع�شرة دقيقة �أن
ت�ستبدل �إعالنات الفوا�صل الإن�شائية �أو الإ�شارات للإعالنات املطلوبة فـي الفقرتني
( )1و(� )2أعاله حيثما تقرر الإدارة �أن الإعالنات غري عملية ب�سبب الت�شغيل اخلا�ص
لل�سفينة .
الباب العا�شر
االت�صـــاالت الال�ســـلكيـــة
التطـــبيـــق
املـــادة ( ) 107
 - 1يطبق املبد أ� العام اخلا�ص بال�شبكة العاملية لال�ستغاثة وال�سالمة البحرية الوارد فـي
الف�صل الرابع من املعاهدة الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار ( ، )SOLASعلى
ال�سفن والناقالت اخلا�ضعة لهذه الالئحة و�أية �صنادل مطقمة والتي يوجد عليها
تركيبات ال�سلكية مذكورة فـي هذا الباب .
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 - 2ينبغي �أن تتما�شى ال�سفن والناقالت املوجودة مع �أحكام هذا الباب فـي وقت ال يتجاوز
ال�سنتني من تاريخ تنفيذ هذه الالئحة .
 - 3ال مينع �أي حكم فـي هذا الباب من ا�ستعمال �أي �سفينة � ،أو قوارب النجاة �أو �شخ�ص
فـي حالة ا�ستغاثة لأية و�سائل حتت ت�صرفهم جلذب االنتباه واالطالع على موقعهم
واحل�صول على امل�ساعدة .
 - 4تخ�ضع ال�صنادل املقطورة بقاطرة �أو �سفينة �شاطئية م�ساندة �إىل اللوائح اخلا�صة
التي و�ضعتها الإدارة �آخذة فـي احل�سبان و�سائل االت�صال املتوفرة بني ال�سفينتني .
وميتثل ه�ؤالء للأحكام اخلا�صة بالرتدد العايل جدا  ،واملر�سل املجيب الراداري واملنارة
الال�سلكية التابعة لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ .
الإعفـــاءات
املـــادة ( ) 108
� - 1أخذا فـي االعتبار � ،ضمن �سياق النظام العاملي لال�ستغاثة وال�سالمة البحرية � ،أنه
من املحبذ جدا عدم االنحراف عن متطلبات هذا الباب  ،ف�إنه يجوز للإدارة �أن متنح
لل�سفن �إعفاءات جزئية �أو م�شروطة من متطلبات املادة (� )113إىل املادة ( )115ب�شكل
فردي � ،شريطة �أن :
 - 1.1تتما�شى هذه ال�سفن مع املتطلبات الت�شغيلية للمادة (� )109أدناه .
 - 1.2تكون الإدارة قد �أخذت فـي اعتبارها �أثر مثل هذه الإعفاءات على الكفاءة العامة
للخدمة بالن�سبة ل�سالمة جميع ال�سفن .
 - 2يجوز منح �إعفاء مبقت�ضى الفقرة (� )1أعاله وذلك ح�سب الآتي :
� - 2.1إذا كانت الظروف امل�ؤثرة على ال�سالمة على نحو يجعل تطبيق املادة (� )113إىل
املادة (� )115أمرا غري معقول �أو غري �ضروري .
 - 2.2فـي احلاالت اال�ستثنائية  ،وذلك لرحلة واحدة خارج املنطقة البحرية �أو املناطق
البحرية التي جهزت لها ال�سفينة .
املتـطــــلبات الـت�شـــغيليـــة
املـــادة ( ) 109
 - 1جتهز كل �سفينة �أو ناقلة �أو �صندل مطقم  ،عندما تكون فـي البحر  ،ب�أجهزة ال�سلكية
ميكنها من �أداء الوظائف الواردة فـي هذه اللوائح خالل مدة الرحلة املطلوبة  ،ب�صرف
النظر عن املنطقة البحرية �أو املناطق البحرية التي تعربها ال�سفينة �أو ال�صندل .
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 - 2ينبغي �أن تكون كل �سفينة �أو ناقلة �أو �صندل مطقم  ،فـي �أثناء �إبحارها  ،قادرة على ما ي�أتي :
 - 2.1بث إ�ن ــذارات اال�ستغاث ــة ال�شاطئي ـ ــة وا�ستغاثـ ــة ال�سف ـ ــن بو�سيلتيـ ــن م�ستقلتيـ ــن
منف�صلتني على الأقل  ،ت�ستخدم كل منهما خدمة ات�صاالت ال�سلكية خمتلفة .
 - 2.2ا�ستقبال �إنذارات اال�ستغاثة ال�شاطئية  -وا�ستغاثة ال�سفن .
 - 2.3بث وا�ستقبال �إنذارات ال�سفن .
 - 2.4بث وا�ستقبال ات�صاالت تن�سيق عمليات البحث والإنقاذ .
 - 2.5بث وا�ستقبال االت�صاالت امليدانية .
 - 2.6بث �إ�شارات اال�ستدالل  ،كذلك ا�ستقبالها عند انطباقها  ،لتحديد املوقع .
 - 2.7بث وا�ستقبال معلومات ال�سالمة البحرية .
 - 2.8بث وا�ستقبال االت�صاالت العامة من و�إىل ال�شبكات الال�سلكية ال�شاطئية .
 - 2.9بث وا�ستقبال االت�صاالت الربجية .
متطلبات ال�سفينة
املـــادة ( ) 110
 - 1على كل من�ش�أة ال�سلكية �أن تكون :
 - 1.1ذات مو�ضع يكفل عدم تعر�ض ا�ستخدامها ال�سليم واملعدات الأخرى لتداخل
م�ؤذ ذي م�صدر ميكانيكي �أو كهربائي �أو غري ذلك  ،وي�ضمن كذلك توافقية
كهرومغناطي�سية وتفاديا للتفاعل مع املعدات والنظم الأخرى .
 - 1.2ذات مو�ضع يكفل �أق�صى درجات ال�سالمة والإتاحة الت�شغيلية .
 - 1.3حممية من الت�أثريات امل�ؤذية للمياه  ،ودرجات احلرارة الق�صوى العليا والدنيا ،
والظروف البيئية ال�ضارة الأخرى .
 - 1.4مزودة ب�إ�ضاءة كهربائية موثوقة وكفئة ودائمة الرتتيب .
 - 1.5مو�سومة و�سما وا�ضحا ب�إ�شارة النداء  ،وهوية حمطة ال�سفينة  ،والرموز الأخرى
بقدر انطباقها .
 - 2ينبغي �أن تكون خمارج القنوات الهاتفية الال�سلكية ذات الرتدد العايل جدا واملطلوب
لأغرا�ض ال�سالمة املالحية متاحة على الفور فـي غرفة القيادة .
الـمــراقــبـة
املـــادة ( ) 111
 - 1ينبغي �أن حتافظ كل �سفينة  ،فـي �أثناء �إبحارها  ،على خفارة م�ستمرة  ،وذلك على
ترددات اال�ستغاثة فـي املنطقة البحرية التي تبحر فيها .
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 - 2ينبغي �أن حتافظ كل �سفينة  ،فـي �أثناء �إبحارها  ،على خفارة ال�سلكية لن�شرات معلومات
ال�سالمة البحرية  ،وذلك على تردد منا�سب �أو ترددات منا�سبة تذاع عليها مثل هذه
املعلومات للمنطقة البحرية التي تبحر فيها .
متطـــلبـــات ال�صيـــانـــة
املـــادة ( ) 112
 - 1ينبغي �أن تكفل الإدارة �أن املعدات الال�سلكية التي يتطلبها هذا الباب تخ�ضع لل�صيانة
ب�صورة ت�ضمن �إتاحة املتطلبات الت�شغيلية  ،وتلبية معايري الأداء امل�ستحدثة لتلك
املعدات .
 - 2ينبغي توفري معلومات وافية لإتاحة ت�شغيل املعدات و�صيانتها ب�صورة �سليمة .
 - 3يتم �ضمان �إتاحة املعدات الال�سلكية با�ستعمال �أحد الطرق الآتية :
 - 3.1ازدواجية املعدات (توافر �أكرث من معدة واحدة ) .
 - 3.2ال�صيانة ال�شاطئية .
� - 3.3أو ال�صيانة الإلكرتونية فـي �أثناء الإبحار .
املعـــدات الـال�ســـلكيـــة
�أحكــــــام عامـــــــة
املـــادة ( ) 113
 - 1ينبغي �أن جتهز كل �سفينة مبا ي�أتي :
 - 1.1من�ش�أة ال�سلكية ذات تردد عال جدا  ،قادر على بث وا�ستقبال :
 - 1.1.1النداء االنتقائي الرقمي على الرتدد  156.525ميغاهريتز (القناة )70
و�إدامة املراقبة امل�ستمرة على هذه القناة  .ومن الواجب �أن يكون
بامل�ستطاع ال�شروع فـي بث �إنذارات اال�ستغاثة على (القناة  )70من غرفة
القيادة  .وميكن �إعفاء ال�سفن املبحرة فـي املنطقة البحرية ( )A2ب�شكل
خا�ص من هذا املطلب �إذا حافظت على مراقبة م�ستمرة على الرتدد
الال�سلكي العايل جدا على القناة ( )16من غرفة القيادة .
 - 1.1.2املهاتفة الال�سلكية على الرتددات  156.300ميغاهريتز (القناة ، )6
و 156.560ميغاهريتز (القناة  ، )13و 156.800ميغاهريتز (القناة . )16
 - 1.2مر�سل جميب راداري قادر على العمل فـي النطاق ( )9غيغاهريتز  ،يو�ضع قرب
غرفة القيادة بحيث ميكن ا�ستعماله  ،و�إمكانية نقله ب�سرعة �إىل �أي قارب جناة .
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 - 1.3مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )3من املادة (� )114أدناه  ،منارة ال�سلكية توابعية
لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ على �أن تكون :
 - 1.3.1قادرة على بث �إنذار ا�ستغاثة عرب خدمة التوابع ذات املدار القطبي
العاملة على النطاق  406ميغاهريتز �أو عرب خدمة �إمنار�سات للتوابع
املتزامنة العاملة على النطاق  1.6غيغاهريتز .
 - 1.3.2من�صوبة فـي موقع ي�سهل الو�صول �إليه .
 - 1.3.3جاهزة للإعتاق اليدوي وقابلة للحمل �إىل قارب جناة من جانب �شخ�ص
واحد .
 - 1.3.4قابلة  ،فـي حال غرق ال�سفينة  ،للطفو الطليق والتن�شيط الأوتوماتيكي
عندما تكون طافية .
 - 1.3.5قابلة للتن�شيط اليدوي .
 - 1.4جهاز ا�ستقبال قادر على تلقي ن�شرات خدمة نافتك�س الدولية � ،إذا كانت ال�سفينة
تعمل فـي رحالت فـي �أي منطقة تتوافر فيها اخلدمة املذكورة .
 - 1.5مرفق ال�سلكي لال�ستقبال � ،إذا مل تتوفر خدمة نافتك�س :
 - 1.5.1ال�ستقبال معلومات ال�سالمة البحرية ال�صادرة عن نظام �إمنار�سات
للنداء اجلماعي املعزز .
� - 1.5.2أو ال�ستقبال معلومات ال�سالمة البحرية القائمة على الإبراق ذي الطبع
املبا�شر  ،والرتدد العايل .
 - 2يجوز للإدارة �إعفاء ال�سفن التي ال تزيد رحالتها عادة عن ( )12اثنتى ع�شرة �ساعة من
االلتزام باالحتفاظ باملراقبة على خدمة نافتك�س �شريطة �أن تكون قادرة على ا�ستقبال
معلومات ال�سالمة البحرية تت�ضمن التنب�ؤات اجلوية قبل الإبحار .
املعـــدات الـال�ســـلكيـــة  :املنطقـــة البحـــرية () A1
املـــادة ( ) 114
� - 1إ�ضافة �إىل تلبية متطلبات املادة (� )113أعاله  ،جتهز كل �سفينة تعمل ح�صرا داخل
املنطقة البحرية ( ، )A1مبن�ش�أة ال�سلكية قادرة على ال�شروع فـي بث �إنذارات ا�ستغاثة
ال�سفينة ال�شاطئية من غرفة قيادة ال�سفينة عادة  ،وتعمل :
 - 1.1على الرتدد العايل جدا با�ستخدام النداء االنتقائي الرقمي  ،ويجوز تلبية هذا
املتطلب بتوفري املنارة الال�سلكية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ املن�صو�ص
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عليه ــا فـي الفق ــرة (� )3أدنـ ــاه � ،أما بن�صبه ــا قريبــا من غرفة قيادة ال�سفينة عادة
�أو بت�شغيلها عن بعد انطالقا منه .
� - 1.2أو عرب خدمة التوابع ذات املدار القطبي على الرتدد  406ميغاهريتز  ،وميكن
حتقيق هذا املتطلب بتوفري املنارة الال�سلكية التوابعية لتحديد املوقع فـي حاالت
الطوارئ التي تتطلبها الفقرة ( )1.3من املادة (� )113أعاله  ،وذلك بن�صبها
قريبا من املوقع الذي تقاد منه ال�سفينة عادة �أو ت�شغيلها عن بعد انطالقـا منه .
� - 1.3أو على الرتدد املتو�سط با�ستخدام النداء االنتقائي الرقمي �إذا كانت ال�سفينة
تعمل �ضمن تغطية املحطات ال�ساحلية ذات الرتدد املتو�سط املجهزة بالنداء
االنتقائي الرقمي .
� - 1.4أو على الرتدد العايل با�ستخدام النداء االنتقائي الرقمي .
� - 1.5أو عرب خدمة �إمنار�سات للتوابع املتزامنة  ،ويتحقق هذا املطلب من خالل :
 - 1.5.1حمطة �سفينية �أر�ضية من حمطات �إمنار�سات .
� - 1.5.2أو املنارة الال�سلكية التوابعية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ التي
تتطلبها الفقرة ( )1.3من املادة (� )113أعاله وذلك بن�صبها بالقرب
من املوقع الذي تقاد منه ال�سفينة عادة �أو بت�شغيله عن بعد انطالقا منه .
 - 2ينبغي �أن تكون املن�ش�أة الال�سلكية ذات الرتدد العايل جدا  ،التي تتطلبها الفقرة ()1.1
من املادة (� )113أعاله قادرة �أي�ضا على بث وا�ستقبال االت�صاالت الال�سلكية العامة
با�ستخدام الهاتف الال�سلكي .
 - 3يجوز لل�سفن العاملة ح�صرا برحالت فـي املنطقة البحرية (� )A1أن حتمل  ،عو�ضا عن
املنارة الال�سلكية التوابعية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ التي تتطلبها الفقرة
( )1.3من املادة (� )113أعاله  ،منارة ال�سلكية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ تكون :
 - 3.1قادرة على بث �إ�شارة ا�ستغاثة على القناة ( )70ذات الرتدد العايل جدا با�ستخدام
النداء االنتقائي الرقمي  ،وتتيح اال�ستدالل ب�إر�سال مر�سل جميب راداري يعمل
على النطاق ( )9غيغاهريتز .
 - 3.2من�صوبة فـي موقع ي�سهل الو�صول �إليه .
 - 3.3جاهزة للإعتاق اليدوي وقابلة للحمل �إىل قارب جناة من قبل �شخ�ص واحد .
 - 3.4قابلة  ،فـي حال غرق ال�سفينة  ،للطفو الطليق والتن�شيط اليدوي عندما تكون
طافية .
 - 3.5قابل للتن�شيط اليدوي .
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املعـــدات الال�ســـلكيـــة  :املنطقـــة البحـــرية () A2
املـــادة ( ) 115
� - 1إ�ضافة �إىل تلبية متطلبات املادة (� )113أعاله  ،يجب جتهيز كل �سفينة تعمل فـي
رحالت تتجاوز املنطقة البحرية ( ، )A1ولكنها تبقى �ضمن املنطقة البحرية (، )A2
مبا ي�أتي :
 - 1.1من�ش�أة ال�سلكية ذات تردد متو�سط قادرة على البث واال�ستقبال  ،لأغرا�ض
اال�ستغاثة وال�سالمة  ،على الرتددات الآتية :
 2187.5 - 1.1.1كيلوهريتز با�ستخدام النداء االنتقائي الرقمي .
 - 1.1.2و 2182كيلوهريتز با�ستخدام الهاتف الال�سلكي .
 - 1.2من�ش�أة ال�سلكية قادرة على املحافظة على مراقبة م�ستمرة للنداء االنتقائي
الرقمي  ،على الرتدد  2187.5كيلوهريتز  ،منف�صلة عن املن�ش�أة التي تتطلبها
الفقرة (� )1.1أعاله �أو مرتبطة بها .
 - 1.3وو�سائل لل�شروع فـي بث �إنذارات اال�ستغاثة من ال�سفينة �إىل ال�شاطئ  ،وذلك
بخدمة ال�سلكية غري الرتدد املتو�سط وتعمل �إما :
 - 1.3.1عرب خدمة توابع ذات مدار قطبي على الرتدد  406ميغاهريتز  ،وميكن
حتقيق هذا املتطلب بتوفري املنارة الال�سلكية التوابعية لتحديد املوقع
فـي حاالت الطوارئ التي تتطلبها الفقرة ( )1.3من املادة (� )113أعاله ،
وذلك �إما بن�صبها بالقرب من و�إما بت�شغيلها عن بعد من املوقع الذي
تقاد منه ال�سفينة عادة .
� - 1.3.2أو على الرتدد العايل جدا با�ستخدام النداء االنتقائي الرقمي .
� -1.3.3أو عب ــر خدم ــة �إمنار�س ــات للتواب ــع املتزامن ــة  ،ويتحقـق هذا املتطلب من
خالل :
 - 1.3.3.1املعدات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة (� )3.2أدناه .
� - 1.3.3.2أو املنارة الال�سلكية التابعة لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ
املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )1.3من املادة (� )113أعاله ،
وذلك �إما بن�صبها بالقرب من � ،أو بت�شغيلها عن بعد من ،
املوقع الذي تقاد منه ال�سفينة عادة .
 - 2ينبغي �أن يكون بامل�ستطاع ال�شروع فـي بث �إنذارات اال�ستغاثة من قبل املن�ش�آت الال�سلكية
املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )1.1والفقرة ( )1.3من هذه املادة من املوقع الذي تقاد
منه ال�سفينة عادة .
-473-

 - 3يجب �أن تكون ال�سفينة  ،بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،قادرة على بث وا�ستقبال االت�صاالت
الال�سلكية با�ستخدام املهاتفة الال�سلكية �أو الإبراق ذي الطبع املبا�شر  ،وذلك عرب :
 - 3.1من�ش�أة ال�سلكية ت�شتغل على الرتددات العاملة فـي النطاق بني  1.605كيلوهرتز
و 4.000كيلوهرتز � ،أو بني  4.000كيلوهرتز و 27.500كيلوهرتز  .ويجوز تلبية
هذا املتطلب ب�إ�ضافة هذه القدرة �إىل املعدات التي تن�ص عليها الفقرة ( )1.1من
هذه املادة .
� - 3.2أو حمطة �أر�ضية �سفينية من حمطات �إمنار�سات .
 - 4يجوز للإدارة �إعفاء ال�سفن املبنية قبل  1فرباير �/شباط 1997م  ،العاملة ح�صرا فـي
رحالت �ضمن املنطقة البحرية ( ، )A2من متطلبات الفقرتني ( )1.1.1و( )1.2من
املادة ( )113من هذه الالئحة �شريطة �أن حتافظ هذه ال�سفن  ،قدر الإمكان على
مراقبة م�ستمرة على القناة ( )16ذات الرتدد العايل جدا  .ومن الواجب القيام بهذه
املراقبة من املوقع الذي تقاد منه ال�سفينة عادة .
م�صـــادر الطـــاقـــة
املـــادة ( ) 116
 - 1يجب �أن تتاح على الدوام  ،فـي �أثناء �إبحار ال�سفينة  ،تغذية كهربائية كافية لت�شغيل
املن�ش�آت الال�سلكية و�شحن �أية بطاريات ت�شكل جزءا من م�صدر �أو م�صادر الطاقة
االحتياطية املخ�ص�صة للمن�ش�آت الال�سلكية تلبية ملتطلب الفقرة ( )5.4من املادة ()70
من هذه الالئحة .
 - 2جتهز كل �سفينة  ،مب�صدر �أو م�صادر طاقة احتياطية  ،لإمداد املن�ش�آت الال�سلكية
بغية �إجراء ات�صاالت اال�ستغاثة وال�سالمة  ،فـي حالة تعطل م�صادر الطاقة الكهربائية
الرئي�سية وم�صادر الطوارئ عن توفري الطاقة الكهربائية .
عمـــال الـال�ســـلكي
املـــادة ( ) 117
 - 1ينبغي �أن حتمل كل �سفينة عماال م�ؤهلني لأغرا�ض االت�صاالت الال�سلكية لال�ستغاثة
وال�سالمة وذلك مبا ير�ضي الإدارة  .ومن الواجب �أن يكون ه�ؤالء العمال من حملة
الإجازات املن�صو�ص عليها فـي اللوائح الال�سلكية ح�سب االقت�ضاء  ،و�أن تلقى على
عاتق �أحدهم امل�س�ؤولية الرئي�سية لالت�صاالت العامة فـي �أثناء حوادث اال�ستغاثة .
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 - 2على كل �سفينة تبحر فـي املنطقة البحرية (� )A1أن حتمل على ظهرها �شخ�صا واحدا
يحمل �إجازة م�شغل ال�سلكي حمددة .
 - 3على كل �سفينة تبحر فـي املنطقة البحرية (� )A2أن حتمل على ظهرها �شخ�صا واحدا
على الأقل يحمل �إجازة م�شغل ال�سلكي عامة .
ال�سجـــالت الال�ســــلكيـــة
املـــادة ( ) 118
ينبغي حفظ �سجل جلميع احلوادث املرتبطة بخدمة االت�صاالت الال�سلكية التي تبدو
مهمة ل�سالمة الأرواح فـي البحار  ،وذلك على نحو ير�ضي الإدارة ويتما�شى مع اللوائح
الال�سلكية .
الباب احلادي ع�شر
�ســـالمـــة املـــالحـــة
�أحكام عامة
املـــادة ( ) 119
تنطبق �أحكام الف�صل ( )5من املعاهدة الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار ()SOLAS
على �سالمة املالحة  ،والأحكام الآتية على ال�سفن التي تغطيها هذه الالئحة .
املعــــدات املـــالحيـــة لل�سفن
املـــادة ( ) 120
 - 1جتهز ال�سفن اخلا�ضعة لهذه الالئحة املعدات والأجهزة والوثائق البحرية الواردة فـي
اجلداول ( )1و ( )2و(  )3و ( )4و (� )5أدناه.
 - 2يجوز للإدارة �إعفاء ال�سفن من املعدات والأجهزة والوثائق البحرية امل�ؤ�شرة بـالرمز
(*) فـي اجلداول املذكورة فـي الفقرة (� )1أعاله �إذا اقتنعت �أنها �إما غري معقولة و�إما
غري �ضرورية ل�سالمة ال�سفينة .
 - 3تقرر املعدات لل�سفن التي يقت�صر �إبحارها فـي املوانئ �أو فـي املرا�سي املك�شوفة �أو فـي
اخللجان املحمية من قبل الإدارة خالل الفح�ص قبل دخول اخلدمة .
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 - 1الأدوات املالحية     
البـــنــــــــــد

املــــالحـــظــــــــات

 2منقلة مالحية (و�سيلة لتحديد
ال�سموت على قو�س الأفق)

�أو جهاز �شبيه .

 2فرجار تق�سيم (مق�سم)
� 2ساعة بو�صلة

أو نظام ساعة مركزية
 1باروميتر         

 2ثرموميرت *
 1زوج منظار مكرب مزدوج

 1فـي غرفة القيادة  ،مع م�ؤ�شر لفرتات ال�صمت ،
و  1فـي غرفة الآالت
تدعو احلاجة �إىل باروميرت ثان على ال�سفن التي
تبحر مل�سافة تزيد على ( )200مائتي ميل من ميناء ،
ويكون �أحدهما باروميرتا م�سجال .
التدعو احلاجة �إىل باروميرت فـي ال�سفن املرتبطة
برحالت فـي مياه حممية .
يعلق �أحدهما فـي غرفة الآالت
 50 x 7تدعو احلاجة �إىل زوج �إ�ضافـي من املناظري
على ال�سفن التي تبحر مل�سافة تزيد على ()200
مائتي ميل من امليناء .

بيت �إ�ضافــي للبو�صلة املالحية مع
حماور* ارتكاز وعدة مغناطي�سية
 1قر�ص ر�صد االجتاهات *
يعيــن ال�صان ــع موا�صفـ ــات البو�صل ــة عن ــد تزويـ ـ ــد
 1طقم احتياطي و�إدامة
ال�سفينة بالبو�صلة اجلريو�سكوبية .
للبو�صلة اجلريو�سكوبية

�أو �أي و�سيلة م�شابهة .
� 1سجل *
 1جهاز (قيا�س الأعماق)          ال يقل طوله عن ( )50خم�سني مرتا .
يدوي
يكون لهذه الآلـة مقيا�س ال يق ــل ع ــن ( )0إ�لـ ــى ()300
ثالثمائة مرت  .وال تكون �إلزامية فـي ال�سفن التي
 1نبيطة �سرب ال�صدى *
يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا .
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 - 2معدات متنوعة    
البـــنــــــــــد

املــــالحـــظــــــــات

� 6إ�شارات ا�ستغاثة
ذات نوعية معتمدة .

تكون هذه الإ�شارات من نوع املظلة  .وتخزن فـي
حاويات �صامدة للرطوبة  .وقريبة من غرفة
القيادة �أو �ضمنها .

� 2إ�شارات دخانية طوافة
ذات نوعية معتمدة *

تبعث دخانا ملدة ال تقل عن ( )3ثالث دقائق .

تلتزم ال�سفن  ،التي ال تبحر مل�سافة تزيد على ()12
 1جمموعة كاملة من الأعالم
اثنـي ع�شــر ميــال من ال�ساحــل واملعفــاة من حمــل
والرايات البحرية املثلثة ال�شكل وفق
جمموعة كاملة من الإ�شارات الطوافة � ،أن حتمل
املدونة الدولية للإ�شارات
* العلمني  Nو  Cوفق املدونة الدولية للإ�شارات .
 1جدول بالأعالم والرايات البحرية
املثلثة ال�شكل

يتم عر�ض هذا اجلدول .

� 1إ�شارة مميزة ( �أعالم )
 1علم وطني                 
 2بكرة لرفع �أو خف�ض الأعالم
والرايات *

 1م�صباح �إ�شارة نهاري *

لل�سفن التي حتمل امل�صباح املطلوب وفق الالئحة
 19.2.2.2من الف�صل ( )5فـي اتفاقية (�سوال�س) .
تلتزم ال�سفن التي ال تبحر لأكرث من ( )12اثني ع�شر
ميال من �أقرب �ساحل �أن حتمل مثل هذا امل�صباح
�أو حتمل م�صباحا كهربائيا ي�سمح ب�إر�سال �إ�شارات
مور�س .
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 - 3املطبوعات والوثائق املالحية
( يتم توفري املطبوعات والوثائق لل�ضابط املخت�ص )
البـــنــــــــــد

املــــالحـــظــــــــات

 1جمموعة من اخلرائط املالحية ،
والأدوات املالحيـ ـ ـ ـ ــة  ،وكت ـ ــب عـ ـ ــن
الأ�ضـ ــواء وخرائـ ــط نظـ ــام ف�ص ـ ـ ــل
الطرقـات املالحية للرحلة املق�صودة .

يتم ت�ضمني هذه الوثائق فـي قائمة اخلرائط
البحري ــة والكتـب املالحي ـ ـ ــة  ،ويتـم حتديثها من
خالل املعلومات التي توفرها خدمة هيدروغرافية
معرتف بها .
وتخ�ض ــع هذه القائم ــة للتفتي ـ ــ�ش قب ــل دخوله ــا
اخلدمة .

 1ن�سخة من �إر�شادات الإنقاذ *
 1ن�سخ ـ ــة من القواني ــن واللوائ ــح
احلالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال�ساريـ ــة املفع ــول ب�شـ ـ�أن
�سالمة املالحة البحرية*
 1االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح
فـي البحار  ،ال�سارية املفعول .
 1املدونة البحرية الدولية للب�ضائع
اخلطرة .
 1كتيب املنظمة البحرية الدولية
اخلا�ص بالبحث والإنقاذ الدوليني
فـي اجلو والبحر  ،املجلد . 3
 1املعجم الدويل البحري فرن�سي /
�إجنليزي .
 1ن�سخة من جداول العزمية .

يتم عر�ض جدول موجز .

 1املدونة الدولية للإ�شارات
 1قائمة باملحطات ال�ساحلية � ،أو قائمة
باملحطات ال�ساحلية التي من املحتمل
�أن يكون لل�سفينة ات�صاالت بها .
1
خريطة .مناطق تطبيق خطوط ملزمة على ظهر ال�سفن التي تغري مناطقها .
التحميل
 1ن�سخة من لوائح منع الت�صادم فـي تعر�ض ال�سفن جدوال �إي�ضاحيا يوجز الأ�ضواء
والإ�شارات التي حتملها ال�سفن ملنع الت�صادم فـي
البحر النافذة املفعول .
البحر .

ملزمة على ظهر ال�سفن املرتبطة مبالحة دولية ،
وذلك الطالع الربان على التزاماته .
لل�سفن �أو الرحالت ذات العالقة .
لل�سفــن التي تبحــر �أكرث مـن ( )12اثنــي ع�شــر
ميــال من �أقرب �أر�ض .
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 - 4خمـــزونات ال�ســـفينـــة  
البـــنــــــــــد

املــــالحـــظــــــــات

اخلطوط  ،والكوابل ،
وحبال الربط .

تق ــرر الإدارة ع ــدد و�أحج ــام ومتانـ ــة ه ــذه امل ـ ــواد
وفح�صها  ،وفقا لنوع ال�سفينة وحجمها .

العوار�ض والألواح اخل�شبية .

بكمية كافية لل�سفينة ذات العالقة .

�أدوات النجارة واجللفطة

مع �ضفائرالقنب والزفت واملا�ستيكة

غراء �سريع التثبيت
ال�سدادات اخل�شبية و�أغطية التهوية طقم كامل  .ويتم و�سم هذه ال�سدادات والأغطية
بح�شايا القنب �أو �أية و�سائل �أخرى وخزنهـ ــا فـ ــي مك ــان معــروف وميكــن الو�صــول �إليه
ل�سد فتحات التهوية املعر�ضة للبحر  .ب�سرعة من قبل العاملني .

�سلم املعرب �أو املنافذ .

خالل املكوث فـي ميناء �أو فـي مر�سى مك�شوف يتم
تثبيت و�سائل الدخول �إىل ال�سفينة .
عند وجود خطر ال�سقوط يحمى املدخل ب�شبكة ،
�إذا كان هذا الرتتيب فعاال .
يتم توفري �إ�ضاءة فعالة فـي الليل .
حيث ميكن �أن ي�سقط رجل بني ال�سفينة والر�صيف ،
ويتم تثبيت �سياج حاجز ب�سمك كاف  .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك تو�ضع عالمة �إنقاذ وحبل �إنقاذ على
مقربة من املكان لال�ستعمال .

 1بكرة وعدة رفع لت�شغيل الدفة  .طقم واحد .
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 - 5الأدوات االحتياطية � -سطح ال�سفينة   
املــــالحـــظــــــــات

البـــنــــــــــد

�أقفال جمموعة �سل�سلة اخلطاف  .واحد لكل �سل�سلة .
قفل قارنة اخلطاف .

واحد لكل خطاف .

واحد لكل غطاء  ،عند انطباقه ،
قما�ش �أغطية م�شمع احتياطي .
(بالإ�ضافة �إىل غطاءين وفقا للوائح )
�أغطية خ�شبية متنقلة .

واحد من كل نوع من الأغطية لكل عنرب .

�ضفائ ــر قن ــب  ،مفا�ص ــل مطاطيـ ــة  ،حتميـ ــالت ،
�أدوات احتياطية للأغطية املعدنية � .أوتاد � ...إلخ
�أ�سافني العنرب .

(� %)15أكرث من العدد املطلوب لإغالق العنابر .

كابل فوالذي لربط ال�سفينة .
عمال قوارب لربط القوارب  ،ولقارب واحد على
حبال وكوابل خمتلفة للمناورات ،
الأقل .
والربط العادية .
ت�شكيلـ ــة من احلب ــال والكوابـ ــل بقطـر متن ـ ــوع م ــع
البكرات والأقفال والزانقات .
بكرات ال�صاري *

 2بكرة لكل �صار عند ال�ضرورة .
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الـبـــو�صلـــة املغنــــاطي�سيـــة
املـــادة ()121
 - 1ينبغي ت�صحيح كل بو�صلة مغناطي�سية مطلوبة مبقت�ضى الالئحة ( )12من الف�صل
( )5من معاهدة ( ، )SOLASب�شكل مالئم  ،ويتم توفـري جدولها �أو منحنى ت�صحيح
�أخطاء انحرافاتها فـي جميع الأوقات .
 - 2يجوز للإدارة  ،عندما ترى ذلك �ضروريا � ،أن تطلب تقومي البو�صلة املغناطي�سية امل�شار
�إليها فـي الفقرة(� )1أعاله بفح�صها من قبل اخت�صا�صي م�ؤهل .
و�ســـائـــل الإ�شــــارة ملنـــع الت�صــــادم فـي البحـــر
املـــادة ()122
 - 1تزود ال�سفن مب�صابيح �إ�شارة وو�سائل �إ�شارة �أخرى مرئية وم�سموعة مطلوبة مبقت�ضى
اللوائح النافذة ملنع الت�صادم فـي البحر  ،وفقا لنوع تلك ال�سفن و�أحجامها  ،ويجب �أن
تكون جميع م�صابيح الإ�شارة وو�سائل الإ�شارة امل�سموعة ذات نوعية معتمدة  .وتتما�شى
مواقعها على ظهر ال�سفـينة متطلبات لوائح منع الت�صادم فـي البحر .
 - 2عند عدم تزويد م�صابيح الإ�شارة الكهربائية امل�شار �إليها �أعاله مب�صدرين للإ�ضاءة ،
يتم توفـري م�صابيح طوارئ كهربائية  .وتكون و�سائل الطوارئ هذه مطلوبة لر�أ�س
ال�صاري وال�ضو�أين اجلانبيني وم�ؤخرة ال�سفـينة .
 - 3يتم توفـري امل�صابيح الكهربائية امتثاال لأحكام الباب ال�سابع من هذه الالئحة .
 - 4يتم التحكم بامل�صابيح من الئحة مفاتيح الإ�ضاءة فـي برج املالحة �أو �أي موقع حتكم
�آخر مزود بلوحة مفاتيح وم�ؤ�شر �إ�ضاءة .
 - 5يجب تزويد ال�صفارة املطلوبة مبقت�ضى اللوائح النافذة ملنع الت�صادم فـي البحر
بالطاقـ ــة من م�صدري ــن  .ويجب �أال يتدخ ــل �أي عائ ــق مينع من �إطالق �صوت ال�صف ــارة ،
و�إذا كان ــت هناك و�سيلة �أوتوماتيكية لتفعيل ال�صفارة  ،ف�إنه من املمكن �أن حتل حمل
التحكم الأوتوماتيكي فـي ال�صفارة .
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خمـــطـطـــات وم�سـتنـــدات ال�سفـينــة
املـــادة ()123
 - 1حتمل ال�سفـينة املخططات وامل�ستندات الآتية :
 -1.1املخطط الإجمايل لل�سفـينة .
 -1.2خمطط �أو ر�سم بياين لل�سعات .
 -1.3جدول التحميل .
 -1.4موا�صفات امليل واالتزان .
 -1.5خمطط غرفة الآالت .
 -1.6خمطط �أو ر�سم بياين ل�شبكات �ضخ اجلمة .
 -1.7خمطط �أو ر�سم بياين لأنابيب البخار والوقود .
 -1.8خمطط �أو ر�سم بياين للمن�ش�آت الكهربائية .
 -1.9خمطط �أو ر�سم بياين لأنظمة ال�سالمة من احلريق .
 - 2يجب �أن تتطابق الرموز البيانية امل�ستعملة مع املقايي�س النافذة ما مل يكن املعنى
الوارد فـي الرم ـ ــز امل�ستعم ــل وا�ضحا متامـ ــا  ،وميكن دمـج املعلومـ ــات املطلوبــة فـي
مو�ضوعي ــن �أو �أكرث من املوا�ضيع �أعاله فـي وثيقة واحدة � ،شريطة عدم الإخالل
بو�ضوحها وقراءتها  .ويجب �أن تت�ضمن املخططات والوثائق �إ�شارة �إىل م�صدرها
وتاريخ �إ�صدارها .
 - 3تقرر الإدارة قائمة املخططات والوثائق املطلوبة على منت ال�سفن التي ال تبحر لأكرث
من ( )12اثني ع�شر ميال بحريا من �أقرب �أر�ض .
�سجـــل ال�سفـينـــة
املـــادة ()124
 - 1حتتفظ كل �سفـينة ب�سجل لها  ،وترقم �صفحاته وتدون فـيه جميع القيود باحلرب ،
ويوقع يوميا من قبل ربان ال�سفـينة  .ويعترب �سجل مالحة ال�سفـينة و�سجل غرفة
الآالت فـيها و�سجل الال�سلكي مبثابة �سجل ال�سفـينة .
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 - 2يتم تدوين جميع الأمور املتعلقة ب�سالمة ال�سفـينة  ،فـي جميع الظروف وفقا لت�سل�سلها
الزمني فـي �سجل املالحة  ،وكذلك الظروف املناخية و�أية �أحداث تتعلق ب�سالمة الأرواح
فـي البحر .
 -2.1يتم تدوين املعلومات اخلا�صة مبالحة ال�سفـينة واملوقع التقديري لها با�ستمرار
ومبنتهى الدقة والتف�صيل .
 -2.2يلتزم ربان ال�سفـينة بتدوين �أوامره فـي ا�ستخدام �ضباط املالحة فـي املراقبة .
 - 3يكون كبري املهند�سني م�س ـ�ؤوال عن م�سـ ــك �سجل غرف ــة الآالت  ،وت�سجــل فـيه جميــع
الأمور املتعلقة بت�شغيل و�صيانة مكائن الدفع واملكائن امل�ساعدة  .وال يطلب من ال�سفن
التي تتوفر فـيها �أجهزة ت�سمح بت�ضمني الت�سجيل الأوتوماتيكي للمعلومات فـي �سجل
غرفة الآالت �أن ت�ستن�سخ هذه املعلومات فـي �سجل غرفة الآالت  .وعندما تكون قوة
املحرك فـي �أثناء الت�شغيل الدائم �أقل من ( )300ثالثمائة كيلوفولط  ،فال يطلب
�سجل لذلك املحرك  ،ولكن على ربان ال�سفـينة فـي هذه احلالة �أن ي�سجل فـي �سجل
املالحة �أية �أمور مهمة تتعلق بعمل املحرك مبوجب تقرير يقدمه �إليه كبري املهند�سني .
 - 4تت�ضمن ال�سجالت كذلك قيودا باملعلومات والأمور الأخرى املطلوبة مبقت�ضى لوائح
ال�سالمة والعمل  ،واالن�ضباط على ظهر ال�سفـينة .
 -5ميكن �أن ي�ستعا�ض عن �سجل غرفة القيادة و�سجل غرفة املحركات و�سجل الال�سلكي
فـي ال�سف ــن التي يق ــل طوله ــا عن (� )24أربع ــة وع�شري ــن مت ـ ــرا والتي ال تبح ــر لأكثـ ــر
من ( )12اثني ع�شر ميال بحريا من �أقرب �أر�ض  ،ب�سجل �سفـينة واحد تدون فـيه
الأحداث الرئي�سية املتعلقة بالرحلة و�سالمة الأرواح فـي البحر .
خمـــزونـــات ال�سفـينـــة والأدوات االحتياطية
املـــادة ()125
 - 1تزود كل �سفـينة ب�أجزاء كالدعامات والكتل اخل�شبية  ،وتزود باحلبال والكوابل ال�سميكة
وحبال القطر مما ي�سمح لها بتلقي امل�ساعدة  ،عند ال�ضرورة .
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 - 2تلتزم ال�سفن التي حتمل �أخ�شابا �أو �صناديق خ�شبية خمتلفة على �سطحها � ،أو مركبات
ذات دواليب على ال�سطح �أو ال�سطح الأ�سفل  ،و�أية حموالت مماثلة � ،أن تتوفر فـيها
معدات تثبيت ومعدات ميكانيكية كافـية لتثبيتها بفاعلية  ،و�أن تقدم امل�ستندات الالزمة
التي تو�ضح تثبيت الب�ضائع  ،وفقا لقناعة الإدارة .
 - 3تقرر الإدارة �أو هيئة الت�صنيف املفو�ضة بذلك الأدوات االحتياطية للمحرك الرئي�سي
واملحرك ــات امل�ساع ــدة  ،وجه ــاز �آلي ــة التوجي ــه  ،وجهــاز املناورة  ،خالل الفحــ�ص وقبل
دخولها اخلدمة .
الباب الثاين ع�شر
�ســـالمة ال�ســـفن ذات الأغـــرا�ض اخلـــا�صة
انطباق مـدونة ال�سالمة على ال�سفـن ذات الأغرا�ض اخلا�صة
املـــادة ()126
تطبـ ـ ـ ـ ــق عل ـ ــى ال�سفـ ـ ـ ـ ـ ــن ذات الأغـ ـ ـ ــرا�ض اخلا�ص ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــي تخ�ض ـ ـ ـ ــع له ـ ـ ــذه الالئحـ ـ ـ ـ ــة
�أحكـ ـ ـ ـ ـ ــام مدونـ ـ ـ ـ ــة ال�سالم ـ ـ ـ ـ ــة لل�سفـ ـ ـ ــن ذات الأغـ ـ ــرا�ض اخلا�صـ ـ ـ ــة مبوج ـ ـ ـ ـ ـ ــب الق ـ ـ ـ ــرار
) ، 2008 SPS Code ، MSC.266(84املعدل للقرار ).A.534(13
الإعفـــاءات
املـــادة ()127
يجوز للإدارة �أن تعفـي �سفـينة من تطبيق املتطلبات املذكورة �أعاله �إذا اعترب �أن تطبيقها
لي�س �ضروريا وال معقوال .
الباب الثالث ع�شر
منـــع التـــلـــوث
تطـــبيق اتفـــاقيـــة مـــاربـــول ()78 / 73
املـــادة ()128
تلتزم ال�سفن اخلا�ضعة لهذه الالئحة للأحكام ذات العالقة فـي االتفاقيات الدولية ملنع
التلوث من ال�سفن لعام 1973م  ،املعدل بالربوتوكول لعام 1978م .
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الباب الرابع ع�شر
ال�ســـالمة فـي العمل وال�صحة والإعا�شة ومنـــع احلـــوادث
املـــادة ( )129
على الإدارة التحقق من تنفـيذ ن�صو�ص املواد القابلة للتطبيق على ال�سالمة فـي العمل ،
وال�صحة  ،والإعا�شة  ،ومنع احلوادث وللإدارة �أن تقرر �أي�ضا تطبيق املقايي�س والتو�صيات
العاملية ذات ال�صلة مبعاهدة العمل املوحدة الدولية لعام 2006م .
الباب اخلام�س ع�شر
املـــدونـــة الــــدوليـــة لإدارة ال�ســـالمة
املـــادة ()130
تطبق �أحكام املدونة الدولية للإدارة لأجل الت�شغيل الآمن لل�سفن ومنع التلوث (املدونة
الدولية لإدارة ال�سالمة) ) ، (ISM Codeواملعتمدة من املنظمة البحرية الدولية بالقرار
] ) A.741 (18كما مت تعديله  ،على �سفن الركاب  .ويجوز تطبيقها طوعيا على �سفن
الب�ضائع والناقالت امل�شمولة بهذه الالئحة .
الباب ال�ساد�س ع�شر
املدونة الـدولية لأمـــن ال�سفـــن واملرافق املينائية
املـــادة ()131
يجوز تطبيق �أحكام املدونة الدولية لأمن ال�سفن واملرافق املينائية  ،واملعتمدة من املنظمة
البحرية الدولية بالقرار [) A. 924 (22املعدل  ،طوعيا على ال�سفن امل�شمولة بهذه
الالئحة وفقا للجزء (�أ) الق�سم ( )19من الالئحة امل�شار �إليها �أعاله .
الباب ال�سابع ع�شر
قواعد وتعليمات خا�صة ب�ش�أن �سفن الركاب
املـــادة ()132
على كل �سفـينة ركاب �أن حتمل على ظهرها عند دخولها مليناء يخ�ضع لهذه القواعد
واللوائح ن�سخة �سارية مما ي�أتي :
� - 1شهادة ت�سجيل ال�سفـينة .
]

]
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� - 2شهادة �صالحية املالحة  ،وتو�ضح احلمولة الإجمالية واحلمولة ال�صافـية لل�سفـينة .
� - 3شهـ ــادة احلمول ــة خل ــط ال�شح ــن  ،لكل �سفـينــة مت ــت معاينتهـ ــا وفح�صها طبقا لأحكام
املعاهدة الدولية خلط ال�شحن ل�سنة 1966م � ،أو للمعاهدة املعدلة مبوجب بروتوكول
االتفاقية ل�سنة 1988م  ،ح�سبما يكون منا�سبا .
 - 4كتيب ح�صر العطب  ،يعر�ض املخططات التي تبني بو�ضوح لكل �سطح ولكل عنرب حدود
الأق�سام والأجنحة غري املنفذة للماء وفتحاتها وو�سائل �إغالقها وموقع �أي �أدوات حتكم
بها والرتتيبات املتعلقة بت�صحيح �أي ميل جانبي لل�سفـينة ب�سبب تدفق املاء .
 - 5وثيق ــة حد التطقي ــم الآمن  ،ت�صدر عن الإدارة املخت�صـة للبلد الــذي ترفــع ال�سفـينـ ــة
علمها ك�إثبات للحد الأدنى الآمن لعدد العاملني بال�سفـينة .
� - 6شهــادات ت�صديــق للربابن ــة وال�ضباط �أو الكوادر  ،ت�صدرها الإدارة املخت�صــة للربابنة
و�أفراد طاقم ال�سفـينة ت�صادق فـيها على ا�ستيفائهم ملتطلبات اخلدمة من حيث العمر
واللياقة الطبية والتدريب وامل�ؤهالت واالختبارات وفقا لأحكام مدونة معايري التدريب
و�إ�صــدار ال�شه ــادات ومراقب ــة العامليــن بالبح ــار امللحقــة باملعاهــدة الدوليــة اخلا�صـة
مبعايري التدريب و�إ�صدار ال�شهادات ومراقبة العاملني بالبحار  ،ل�سنة 1978م  ،وذلك
وفقا للنموذج املحدد فـي الق�سم أ�  2/1 -من املدونة  .ويجب االحتفاظ بالن�سخ الأ�صلية
لل�شهادات على منت ال�سفن التي يخدم عليها حامل ال�شهادة  ،وي�ستثنى من ذلك ال�سفن
التي تقل حمولتها عن ( )300ثالثمائة طن من احلمولة الكلية .
 - 7ال�شهادة اخلا�صة ملنع التلوث البحري بالزيت  ،وت�صدر بعد فح�ص ومعاينة ال�سفـينة
طبقا للفقرة  4من امللحق  1من اتفاقية ماربول  78/73وذلك لكل �سفـينة ركاب تبلغ
حمولتها الإجمالية ( )300ثالثمائة طن ف�أكرث  .ويجب �أن ت�ستكمل ال�شهادة ب�سجل
البناء واملعدات لل�سفن الأخرى غري الناقالت (النموذج �أ) .
� - 8شهادة اخللو من القوار�ض .
� - 9شهادة الت�صنيف ل�سفن الركاب التي تبلغ حمولتها الإجمالية ( )300ثالثمائة طن ف�أكرث .
 -10ترخي�ص املحطة الال�سلكية لل�سفـينة .
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الباب الثامن ع�شر
�أحكـــام ختاميــــة
حـــق التعديـــل
املـــادة ( ) 133
 - 1لأي دولة ع�ضو طلب تعديل هذه الالئحة .
 - 2يقدم طلب التعديل �إىل الأمانة العامة التي تتوىل �إحالته للدول الأع�ضاء  ،وذلك قبل
عر�ضه على اللجنة املخت�صة .
 - 3ي�صبح التعديل نافذا بعد �إقراره من املجل�س الأعلى .
املـــادة ()134
تدخل هذه الالئحة حيز التنفيذ من تاريخ �إقرارها من املجل�س الأعلى .
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منـــاذج �شـــهـــادات
( ا�ســـم الـــبلـــد )
( الإدارة البحرية )
(ال�ش�ؤون البحرية)
�شهـادة �سالمة ل�سفينة ب�ضائع غري م�شمـولة ب�أحكام االتفاقيات البحرية الـدولية
تكم ــل هـ ــذه ال�ش ــهادة ب�س ــجل للمع ــدات
�صادرة مبوجب �أحكام الئحة ال�سالمة ل�سفن الب�ضائع و�سفن الركاب ال�صغرية غري
امل�شمولــة ب�أحكــام االتفاقيات البحريــة الدوليــة ال�صادرة فـي دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية .
من قبل ........................................................................................
الرقم املميز
ا�سم ال�سفينة
�أو الأحرف املميزة

ميناء الت�سجيل الطـــول( )2النـــوع

رقم املنظمة البحرية الدولية (عند انطباقه) .............................................
احلمولة الإجمالية   :
وطنيا  ............................................................مبقت�ضى االتفاقية الدولية
لقيا�س حمولة ال�سفن لعام 1969م .....................................
قوة حمرك الدفع الرئي�سي (كيلوفولط) ...................................................
احلمولة ال�ساكنة لل�سفينة (بالأطنان املرتية) ...............................
املناطق التي �أجيز لل�سفينة العمل فيها (مبقت�ضى �أحكام النظام العاملي لال�ستغاثة
وال�سالمة البحرية) ...........................................................................
ا�سم وعنوان ال�شركة  /املالك  /امل�شغل ...................................................
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تاريخ مد �صالب (ارينه) ال�سفـينة �أو بلوغها مرحلة مماثلة من البناء � ،أو عند انطباقه ،
تاريخ بدء ..................................................................................
تاريخ بدء العمل فـي حتويل �أو تغيري �أو تعديل ذي �صفة رئي�سية .............................
ا�سم ال�سفـينة  ............................... :رقم الت�سجيل ........................... :
ن�شهد بهذا ...................................................................................
 - 3وفقا ملا هو مالئم حلجم ال�سفـينة .
� - 3.1أن ال�سفـينـ ــة قـ ــد مت ـ ــت معاينته ــا وفق ـ ــا ملتطلبــات الفقـ ــرة ( )2من الب ــاب الثان ــي
من الالئحة .
 - 3.2و�أنه قد تبني من املعاينة ما ي�أتي :
� - 3.2.1أن حالة الهيكل  ،الآالت  ،واملعدات كانت مر�ضية  ،وامتثلت ال�سفـينة
مع املتطلبات ذات العالقة الواردة فـي هذه اللوائح (غري تلك املتعلقة
ب�أنظمة و�أجهزة ال�سالمة من احلرائق  ،وخطط مكافحة احلرائق) .
� - 3.2.2أن التفتي�شني الأخريين لقاع ال�سفـينة من اخلارج قد مت �إجرا�ؤهما
بتاريخ  .......................و ( .....................ويذكر التاريخني) .
� - 3.2.3أن ال�سفـينة تلبي متطلبات اللوائح فـيما يتعلق ب�أنظمة و�أجهزة ال�سالمة
من احلرائق  ،وخطط مكافحة احلرائق .
� - 3.2.4أن �أجهزة ومعدات الإنقاذ فـي قوارب و�أطواف النجاة  ،وزوارق الإنقاذ قد
وفرت وفقا ملتطلبات الالئحة .
� - 3.2.5أن ال�سفـينة تلبي متطلبات الالئحة فـيما يتعلق باملن�ش�آت الال�سلكية .
� - 3.2.6أن ال�سفـينة تلبي متطلبات الالئحة فـيما يتعلق باملعدات املالحية
لل�سفـينة وو�سائل �صعود املر�شدين واملطبوعات البحرية .
� - 3.2.7أن ال�سفـينــة مــزودة بالأ�ض ــواء  ،والأ�شك ــال  ،وو�سائــل �إط ــالق الإ�ش ــارات
ال�صوتية  ،و�إ�شارات اال�ستغاثة  ،وفقا ملتطلبات الالئحة واللوائح الدولية
النافذة ملنع الت�صادم فـي البحار .
� - 3.2.8أن ال�سفـينة تتما�شى  ،من جميع الوجوه الأخرى  ،مع املتطلبات ذات
ال�صلة فـي الالئحة .
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� - 3.3أن ال�سفينـ ــة املو�صوف ــة فـي هــذه الوثيق ــة تعتبــر مــزودة بالأ�شخــا�ص املنا�سبني
لأغرا�ض ال�سالمة وفقا ملتطلبات الالئحة ( )14من الف�صل ( )5من املعاهدة
الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار ( )1974 SOLASالتي يكون على متنها ،
عند بدئها الرحلة  ،عدد من الأ�شخا�ص من ذوي الرت ــب وامل�ؤه ــالت الـ ــواردة فـي
اجلدول (اجلداول) �أدناه :
      الرتبة  /الأهلية ال�شهادة لوائح ()STCW

عدد الأ�شخا�ص

ا�سم ال�سفـينة  .................................رقم الت�سجيل ................................
� - 3.4أن ال�سفـينة يتم ت�شغيلها �ضمن حدود منطقة ت�شغيلها .
� -3.5أن �شه ـ ــادة �إعفاء ق ـ ــد منحـ ــت  /مل متن ــح  .وعدد الإعفاءات مذكورة فـي امللحق
رقم (. )1
� - 3.6أن ال�شهادات الإ�ضافـية املذكورة �أدناه قد �صدرت و�أرفقت بهذه ال�شهادة :
� - 3.6.1شهادة االمتثال للأحكام اخلا�صة بال�سفن التي تنقل ب�ضائع خطرة .
� - 3.6.2شهادة املالءمة  /ال�شهادة الدولية للمالءم ــة لنقل الكيمياويات اخلطرة
ال�سائبة .
� - 3.6.3شهـ ــادة املالءم ــة  /ال�شهـ ــادة الدوليـ ــة للمالءم ــة لنقـل الغــازات ال�سائلـة
ال�سائبة .
� -3.6.4شهادة املالءمة لنقل الب�ضائع .
� - 3.7أن ال�سفـينة قد خ�ضعت للتدقيق الطوعي ( ....................تاريخ) و�أنها تلبي
متطلبـ ــات املدونـ ــة الدولي ـ ــة للإدارة الآمن ــة لل�سفــن ومنــع التل ــوث بعد الت�أكـ ــد
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�أن �شهـ ـ ــادة االنطب ــاق اخلا�صــة بال�شركــة تنطبــق على هـذا الن ــوع مــن ال�سف ــن ،
�أو على �أ�سا�س م�ؤقت .
� - 3.8أن ال�سفـينـة قد خ�ضع ــت للمعاين ــة الطوعيــة ( .....................تاريخ) و�أنها
تلبي متطلبات املدونة الدولية لأمن ال�سفن واملرافق املينائية .
هذه ال�شهادة �صاحلة حتى � ...............................شريطة خ�ضوع ال�سفـينة للمعاينات
والتفتي�شات ال�سنوية  ،والبينية والدورية خلارج قاع ال�سفـينة وفقا لالئحة .
�صدرت فـي (   .............................................مكان �إ�صدار ال�شهادة)
(تاريخ �إ�صدار ال�شهادة)                                       توقيع امل�س�ؤول املفو�ض ب�إ�صدار
   
( �شعار �أو خامت الهيئة امل�صدرة لل�شهادة  ،ح�سب االقت�ضاء )
مدد نفاذ �صحة هذه ال�شهادة حتى  .................................حيثما تنطبق وفق الباب
الثاين من الالئحة .
�صدرت فـي  ( ........................مكان �إ�صدار ال�شهادة)........................
(   تاريخ �إ�صدار ال�شهادة)(                                             توقيع امل�س�ؤول املفو�ض)
( �شعار �أو خامت ال�سلطة امل�صدرة لل�شهادة  ،ح�سب االقت�ضاء)
ا�سم ال�سفـينة ..............................رقم الت�سجيل ................................
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  ..............املر�ضية فـي      .................
بتاريخ ..........
(        التوقيع واخلتم الر�سمي)
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مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  * .................................املر�ضية
فـي         .................................بتاريخ .......................................
                                                      
(                                                            التوقيع واخلتم الر�سمي)
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  * .................................املر�ضية
فـي         .................................بتاريخ .......................................
(                                                            التوقيع واخلتم الر�سمي)
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  * .................................املر�ضية
فـي         .................................بتاريخ .......................................
 (                                                          التوقيع واخلتم الر�سمي )                
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  * .................................املر�ضية
فـي         .................................بتاريخ .......................................
                                                        
( التوقيع واخلتم الر�سمي )
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  * .................................املر�ضية
فـي         .................................بتاريخ                 .......................................
 (                                                         التوقيع واخلتم الر�سمي )
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  * .................................املر�ضية
فـي         .................................بتاريخ .......................................
 (                                                            التوقيع واخلتم الر�سمي )
* ال�سنوية � ،أو الدورية � ،أو البينية � ،أو الإ�ضافـية � ،أو خلارج قعر (قاع) ال�سفـينة  ،وفقا للباب الثاين
من الالئحة .
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ا�سم ال�سفـينة  . .....................رقم الت�سجيل ...............................
�سجـــل ملعـــدات التـــابع ل�شـــهادة �ســـالمة �ســـفن الب�ضـــائع
(يــرفق ه ــذا ال�س ــجل ب�ص ــورة دائم ــة ب�شـ ــهادة �س ــالمة �ســفن الب ــ�ضائع ال�ص ــادرة)
     
                 فـي  ......................بتاريخ ...............................
 - 1تف ــا�صيل ال�سفـين ــة
    ا�سم ال�سفـينة ...............................................
   
    رقم املنظمة البحرية الدولية (......................................حيثما انطبق)
     رقم الت�سجيل �أو الأحرف املميزة ........................................
 - 2مع ــلومات مف�ص ــلة ع ــن مع ــدات الإنق ــاذ
 - 1العدد الإجمايل للأ�شخا�ص الذي تتوفر لهم معدات الإنقاذ .....................
                                                                             على امليمنة      على املي�سرة
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 - 3معلومات مف�صلة عن املرافق الال�سلكية
البـــنـــــــــــــد
 - 1النظم الأ�سا�سية :
 - 2من�ش�أة ال�سلكية ذات تردد عال جدا :
 جهاز ترميز للنداء االنتقائي الرقمي . م�ستقبل خفارة النداء االنتقائي الرقمي . جهاز هاتف ال�سلكي . من�ش�أة ال�سلكية ذات تردد متو�سط : جهاز ترميز للنداء االنتقائي الرقمي . م�ستقبل خفارة النداء االنتقائي الرقمي . جهاز هاتف ال�سلكي . من�ش�أة ال�سلكية ذات تردد متو�سط  /تردد عال : جهاز ترميز للنداء االنتقائي الرقمي . م�ستقبل خفارة النداء االنتقائي الرقمي . جهاز هاتف ال�سلكي . جهاز الإبراق ذو الطبع املبا�شر . حمطة �أر�ضية �سفينية ثابت لإمنار�سات . - 2و�سائل الإنذار الثانوية .
 - 3مرافق ا�ستقبال معلومات ال�سالمة البحرية :
 جهاز ا�ستقبال نافتك�س . جهاز ا�ستقبال النداء اجلماعي املعزز . جهاز ا�ستقبال �إبراق ذو الطبع املبا�شر على الرتدد العايل . - 4منارة ال�سلكية توابعية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ :
 نظام البحث والإنقاذ بوا�سطة التتبع (كو�سبا�س � -سار�سات) . �إمنار�سات . - 5منارة ال�سلكية توابعية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ على
الرتدد العايل جدا .
 - 6مر�سل جميب راداري �سفيني .
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املتوفرة
فعـــال

ا�سم ال�سفـينة  . .....................رقم الت�سجيل ...............................
 - 4الطرق امل�ستخدمة ل�ضمان توافر املرافق الال�سلكية
 4-1تثنية املعدات ...............................................................
 4-2ال�صيانة ال�شاطئية .........................................................
 4-3قدرات ال�صيانة البحرية ..................................................
 - 5الوثائق الأخرى ذات العالقة :
كتيب االتزان .
بيان الب�ضائع اخلطرة .
دليل ربط الب�ضائع .
كتيب ناقالت ال�سوائب .
وثيقة تفوي�ض لنقل احلبوب .
ن�شهد بهذا �أن هذا ال�سجل �صحيح من جميع اجلوانب
�صدر فـي ...........................................................................
(مكان �إ�صدار ال�سجل)         ....................................
(تاريخ الإ�صدار)(                 توقيع امل�س�ؤول املفو�ض ب�إ�صدار ال�سجل )
(�شعار �أو خامت الهيئة امل�صدرة لل�سجل  ،ح�سب االقت�ضاء)
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( ا�ســـم الـــبلـــد )
( الإدارة البحرية )
(ال�ش�ؤون البحرية)
�شهادة �إعفاء �سفن الب�ضائع غري امل�شمولـة ب�أحكام االتفـاقيات الدولية
�صـ ــدرت مبقت ــ�ض ــى �أحك ـ ــام الئحـ ــة ال�سالم ـ ــة ل�سفـ ــن الب�ضائــع و�سفن الركـ ــاب ال�صغي ــرة
غري امل�شمولة ب�أحكام االتفاقيات البحرية الدولية فـي منطقة دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية .
من قبل ........................................................................................
الرقم املميز
ا�سم ال�سفينة
�أو الأحرف املميزة

ميناء الت�سجيل

الطـــول

النـــوع

رقم املنظمة البحرية الدولية (عند انطباقه) .............................................
ن�شهد بهذا :
�أن هذه ال�سفـين ــة  ،ووفقا لل�سلطة املمنوحة مبقت�ضى امل ــادة ( )6من الالئحــة  ،قد �أعفـيت
من متطلبات :
...................................................................................................
...................................................................................................
 ...................................................من الالئحة .
ال�شروط � ،إن وجدت  ،التي مت مبوجبها منح �شهادة الإعفاء ...............................
هذه ال�شهادة �صاحلة حتى � ..........شريطة بقاء �صالحية �شهادة ال�سالمة ل�سفن الب�ضائع
غري امل�شمولة ب�أحكام اتفاقيات املنظمة البحرية الدولية  ،والتي ترفق بها هذه ال�شهادة .
�صدرت فـي ...............................................................
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(                                       مكان �إ�صدار ال�شهادة)
(        تاريخ �إ�صدار ال�شهادة)(                         توقيع امل�س�ؤول املفو�ض)
(�شعار�أوخامت الهيئة امل�صدرة لل�شهادة  ،ح�سب االقت�ضاء)
ا�سم ال�سفـينة    ......................رقم الت�سجيل .................................
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة حتى .............................................
حيث تنطبق �أحكام الباب ( )3من هذه الالئحة
�صدرت فـي .............................................................................
(                              مكان �إ�صدار ال�شهادة)
(          تاريخ �إ�صدار ال�شهادة)(                        توقيع امل�س�ؤول املفو�ض)
(�شعار �أو خامت الهيئة امل�صدرة لل�شهادة ح�سب االقت�ضاء)
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�ضية .
فـي  .........................................بتاريخ 200 .................................
التوقيع واخلامت الر�سمي
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�ضية .
فـي  ........................................بتاريخ 200 ................................
التوقيع واخلامت الر�سمي
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�ضية .
فـي  ........................................بتاريخ 200 ................................
التوقيع واخلامت الر�سمي
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( ا�ســـم الـــبلـــد )
( الإدارة البحرية )
(ال�ش�ؤون البحرية)
�شـــهادة ال�ســـالمة ل�ســـفن الـــركاب ال�صغـــرية
�صـ ــدرت مبقت�ضــى �أحكــام الئحـ ــة ال�سالم ــة ل�سفــن الب�ضائ ــع و�سفـ ـ ــن الرك ـ ــاب ال�صغيـ ــرة
غري امل�شمولة ب�أحكام االتفاقيات البحرية الدولية فـي منطقة دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية .
من قبل ........................................................................................
الرقم املميز
ا�سم ال�سفينة
�أو الأحرف املميزة

ميناء الت�سجيل

الطـــول

النـــوع

رقم املنظمة البحرية الدولية (عند انطباقه) .............................................
عدد الركاب املرخ�ص  بنقلهم ...............................................................
احلمولة الإجمالية :
وطنيا � ..........................................................................أو
مبقت�ضى االتفاقية الدولية لقيا�س حمولة ال�سفن  ،لعام 1969م ........................
قوة حمرك الدفع الرئي�س(كيلوفولط) ....................................................
( )3وفقا ملا يالئم حجم ال�سفـينة
احلمولة ال�ساكنة لل�سفـينة (بالأطنان املرتية) ...........................................
املناطق البحرية التي �أجيز لل�سفـينة العمل فـيها (مبقت�ضى قواعد النظام العاملي لال�ستغاثة
وال�سالمة البحرية .............................................................................
...................................................................................................
ا�سم وعنوان ال�شركة  /املالك  /امل�شغل ......................................................
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تاريخ مد �صالب ال�سفـينة � ،أو بلوغها مرحلة مماثلة من البناء  ،حيثما ينطبق  ،تاريخ بدء
العمل فـي حتويل �أو تغيري �أو تعديل رئي�سي ...............................................
ن�شهد بهذا :
ا�سم ال�سفـينة  ...................رقم الت�سجيل ....................................
� - 4أن ال�سفـينة قد متت معاينتها وفقا ملتطلبات الباب الثاين من الالئحة .
� - 5أن املعاينة قد �أظهرت :
� -5.1أن حالة البناء  ،الآالت  ،واملعدات كانت مر�ضية  ،وامتثلت ال�سفـينة للمتطلبات
ذات العالقة الواردة فـي الالئحة (غري تلك املتعلقة ب�أنظمة و�أجهزة ال�سالمة
من احلرائق  ،وخطط مكافحة احلرائق) .
� -5.2أن التفتي�شني الأخريين لقاع ال�سفـينة من اخلارج قد مت �إجرا�ؤهما بتاريخ ...........
و ( ....................يذكر التاريخني ) .
� -5.3أن ال�سفـينة امتثلت ملتطلبات الالئحة فـيما يتعلق ب�أنظمة و�أجهزة ال�سالمة من
احلرائق  ،وخطط مكافحة احلرائق .
�-5.4أن �أجهزة ومعدات الإنقاذ فـي قوارب و�أطواف النجاة وزوارق الإنقاذ قد وفرت
وفقا ملتطلبات الالئحة .
� -5.5أن ال�سفـينة امتثلت ملتطلبات الالئحة فـيما يتعلق باملن�ش�آت الال�سلكية .
� -5.6أن ال�سفـينة امتثلت ملتطلبات الالئحة فـيما يتعلق باملعدات املالحية لل�سفن ،
وو�سائل �صعود املر�شدين  ،واملطبوعات املالحية .
� -5.7أن ال�سفـينة مزودة بالأ�ضواء  ،والأ�شكال  ،وو�سائل �إطالق الإ�شارات ال�صوتية ،
و�إ�ش ــارات اال�ستغاثـ ــة  ،وفقا ملتطلبــات الالئحــة واللوائ ــح الدوليـ ــة ال�ساري ــة ملنع
الت�صادم فـي البحار .
� -5.8أن ال�سفـين ــة تتما�شــى  ،من جميــع الوجوه الأخــرى  ،مع املتطلبــات ذات العالقة
فـي الالئحة .
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� - 6أن ال�سفـينة املو�صوفة فـي هذه الوثيقة تعترب مزودة بالأ�شخا�ص املنا�سبني لأغرا�ض
ال�سالمــة وفق ــا ملتطلب ــات الالئحـ ــة  V/ 14من االتفاقيـ ــة الدولي ــة ل�سالم ــة الأرواح
ف ــي البحـ ـ ــار (�سـ ــوال�س  )1974التــي يك ـ ــون عل ــى متنه ــا  ،عن ــد بدئه ــا الرحل ـ ــة  ،عـ ـ ــدد
من الأ�شخا�ص ذوي الرتب وامل�ؤهالت الواردة فـي اجلدول (اجلداول) �أدناه .
      الرتبة  /الأهلية ال�شهادة لوائح ()STCW

عدد الأ�شخا�ص

       ا�سم ال�سفينة  .................... :رقم الت�سجيل ............................. :
� - 7أن ال�سفينة يتم ت�شغيلها �ضمن حدود منطقة ت�شغيلها .
� - 8أن �شهادة الإعفاء قد منحت  /مل متنح  .وعدد الإعفاءات مذكورة فـي امللحق رقم ( . ) 1
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� - 9أن ال�شهادات الإ�ضافـية املذكورة �أدناه قد �صدرت و�أرفقت بهذه ال�شهادة :
� -9.1شهادة االمتثال للأحكام اخلا�صة بال�سفن التي تنقل ب�ضائع خطرة .
� -9.2شهادة  /ال�شهادة الدولية املالئمة لنقل الكيمياويات اخلطرة ال�سائبة .
� -9.3شهادة املالءمة  /ال�شهادة الدولية املالئمة لنقل الغازات ال�سائلة ال�سائبة .
� -9.4شهادة املالءمة لنقل الب�ضائع (. )INF
� -9.5أن ال�سفـينة قد خ�ضعت للتدقيق الطوعي (........................تاريخ) و�أنها
تلبي متطلبات املدونة الدولية للإدارة الآمنة لل�سفن ومنع التلوث  ،بعد الت�أكد
�أن �شهادة االنطباق اخلا�صة بال�شركة تنطبق على هذا النوع من ال�سفن � ،أو  ،على
�أ�سا�س م�ؤقت .
� -9.6أن ال�سفـينة قد خ�ضعت للمعاينة الطوعية (..............................تاريخ)
و�أنها تلبي متطلبات املدونة الدولية لأمن ال�سفن ومرافق املوانئ .
هذه ال�شهادة �صاحلة حتى � ......................................شريطة خ�ضوع ال�سفـينة
للمعاينات والتفتي�شات ال�سنوية  ،والو�سطية والدورية خلارج قاع ال�سفـينة وفقا لالئحة .
�صدرت فـي .............................................
(   مكان �إ�صدار ال�شهادة)
                    
.......................................................                              
(        تاريخ �إ�صدار ال�شهادة) (           توقيع امل�س�ؤول املفو�ض ب�إ�صدار ال�شهادة)
�(                                  شعار �أو خامت الهيئة لل�شهادة  ،ح�سب االقت�ضاء)
م ـ ـ ــدد نفـ ـ ــاذ �صح ـ ـ ـ ــة هـذه ال�شه ـ ــادة حتى  ..............................حيثمـ ــا تنطب ـ ــق
الف�صول � 6-6أو � 6-7أو  6-8من الباب (  ) 2من هذه الالئحة .
�صدرت فـي ..........................................
(       مكان �إ�صدار ال�شهادة)
            
.........................................................                               
(     تاريخ الإ�صدار)(                      توقيع امل�س�ؤول املفو�ض ب�إ�صدار ال�شهادة)
( �شعار �أو خامت ال�سلطة امل�صدرة لل�شهادة  ،ح�سب االقت�ضاء )
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ا�سم ال�سفـينة  .....................رقم الت�سجيل ...............................
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة *..................................

فـي  ............................بتاريخ .............................................
                                

      التوقيع وال�شعار الر�سمي

مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة *..................................

فـي  ............................بتاريخ .............................................
                                                         

         التوقيع وال�شعار الر�سمي

مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  *..................................املر�ضية
فـي  ............................بتاريخ .............................................
                                                           

     التوقيع وال�شعار الر�سمي

مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  *..................................املر�ضية
فـي  ............................بتاريخ .............................................
                                                                            التوقيع وال�شعار الر�سمي
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  *.................................املر�ضية
فـي  ............................بتاريخ .............................................
                                                                             التوقيع وال�شعار الر�سمي
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مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  *..................................املر�ضية
فـي  ............................بتاريخ .............................................
                                

      التوقيع وال�شعار الر�سمي

مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  *.................................املر�ضية
فـي  ............................بتاريخ .............................................
                                

      التوقيع وال�شعار الر�سمي

مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  *.................................املر�ضية
فـي  ............................بتاريخ .............................................
                                

      التوقيع وال�شعار الر�سمي

ا�سم ال�سفـينة  .....................رقم الت�سجيل ................................

* ال�سنويـ ــة � ،أو الدوريـ ــة � ،أو الو�سطي ـ ــة � ،أو الإ�ضافـيـ ــة � ،أو خل ــارج قع ــر ال�سفـين ــة  ،وفقا لالئح ــة ( ) 1
من الف�صل (  ) 2من اللوائح .
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�ســـجل املعـــدات التـــابع ل�شـــهادة �ســـالمة الركـــاب ال�صغــــرية
(ي ــرفق ه ــذا ال�س ــجل ب�ص ــورة دائمـ ــة ب�شه ــادة �س ــالمة �س ــفن ال ــركاب ال�صغ ــرية)
ال�ص ــادرة
فـي ............................بتاريخ ......................................
 - 10تفا�صيل ال�سفينة
ا�سم ال�سفينة ................................................
رقم املنظمة البحرية الدولية (..............................حيثما انطبق)
رقم الت�سجيل �أو الأحرف املميزة ............................................
 - 11معلومات مف�صلة عن معدات الإنقاذ
11.1
العدد الإجمايل للأ�شخا�ص
الذين تتوافر لهم معدات الإنقاذ

على
امليمنة
 11.2العدد الإجمايل لقوارب النجاة ......................................
 -11.2.1الع ــدد الإجمال ــي للأ�شخ ــا�ص الذي ــن ميكـ ــن �أن ت�ستوعبه ــم هـ ـ ـ ــذه
القوارب ................
 -11.2.2عدد قوارب النجاة املحوطة جزئيا وذاتية التقومي .....................
 -11.2.3عدد قوارب النجاة املحوطة كليا .........................................
 -11.2.4عدد قوارب النجاة املدعومة بنظام التزود بالهواء ذاتيا ...............
 -11.2.5عدد قوارب النجاة املحمية من احلرائق .................................
 -11.2.6قوارب جناة �أخرى
 -11.2.6.1العدد :
 -11.2.6.2النوع :
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على
املي�سرة

 -11.2.7عدد قوارب النجاة ذات ال�سقوط احلر
 -11.2.7.1املحوطة بالكامل
 -11.2.7.2املحتوية على نظام ذاتي ......................................
 -11.2.7.3املحمية من احلرائق ..........................................
 -11.3عدد قوارب النجاة مبحرك املدرجة فـي جمموع قوارب النجاة الواردة �أعاله .........
 -11.3.1عدد قوارب النجاة املزودة ب�أنوار كا�شفة ...............................
 -11.4عدد زوارق الإنقاذ ..........................................
 -11.4.1عدد زوارق الإنقاذ املدرجة فـي جمموع قوارب النجاة الوارد �أعاله ........
� -11.5أطواف (رماثات) النجاة
� -11.5.1أطواف (رماثات) النجاة التي تتطلب �أجهزة �إنزال معتمدة .
-11.5.2عدد �أطواف (رماثات) النجاة ............................
 -11.5.3عدد الأ�شخا�ص الذي ميكن �أن ت�ستوعبهم �أطواف (رماثات) النجاة هذه
.....................
� -11.5.4أطواف (رماثات) النجاة التي ال تتطلب �أجهزة �إنزال معتمدة :
 -11.5.5عدد �أطواف (رماثات) النجاة .................................
 -11.5.6عدد الأ�شخا�ص الذي ميكن �أن ت�ستوعبهم �أطواف (رماثات) النجاة هذه ......
 -11.6عدد عوامات النجاة ..........................................
 -11.7عدد �سرتات النجاة .
 -11.8بدالت الغط�س :
 -11.8.1العدد الإجمايل .......................................
 -11.8.2عدد البدالت التي متتثل �إىل متطلبات �سرت النجاة .....................
 -11.9عدد الدثر احلرارية الواقية .........................................................
 -11.10املن�ش�آت الال�سلكية امل�ستخدمة فـي �أجهزة الإنقاذ ...................................
 -11.10.1عدد املر�سالت املجيبة الرادارية ...........................................
 -11.10.2عدد �أجهزة الهاتف الال�سلكية لالت�صال املتبادل ذات الرتدد العايل جدا
.............
-505-

 - 12معلومات مف�صلة عن املرافق الال�سلكية
البـــنـــــــــــــد
 - 13النظم الأ�سا�سية
 -13.1من�ش�أة ال�سلكية ذات تردد عال جدا :
 -13.1.1جهاز ترميز للنداء االنتقائي الرقمي
 -13.1.2م�ستقبل خفارة النداء االنتقائي الرقمي
 -13.1.3جهاز هاتف ال�سلكي
 -13.2من�ش�أة ال�سلكية ذات تردد متو�سط :
 -13.2.1جهاز ترميز للنداء االنتقائي الرقمي
 -13.2.2م�ستقبل خفارة النداء االنتقائي الرقمي
 -13.2.3جهاز هاتف ال�سلكي
 -13.3من�ش�أة ال�سلكية ذات تردد متو�سط/تردد عال
 -13.3.1جهاز ترميز للنداء االنتقائي الرقمي
 -13.3.2م�ستقبل خفارة النداء االنتقائي الرقمي
 -13.3.3جهاز هاتف ال�سلكي
 -13.3.4جهاز �إبراق ال�سلكي ذو الطبع املبا�شر
 -13.4حمطة �أر�ضية �سفينية تابعة لإمنار�سات
 - 7و�سائل الإنذار الثانوية
 - 8مرافق ا�ستقبال معلومات ال�سالمة البحرية :
 -13.5جهاز ا�ستقبال نافتك�س
-13.6جهاز ا�ستقبال النداء اجلماعي املعزز
 -13.7جهــاز ا�ستقبــال �إبراق ال�سلكي ذي الطب ــع املبا�ش ــر على التــردد
العايل
 -9منارة ال�سلكية توابعية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ :
 -13.8نظام البحث والإنقاذ بوا�سطة التتبع كو�سبا�س � -سارت
� -13.9إمنار�سات
 - 10منارة ال�سلكية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ على الرتدد العايل .
 - 11مر�سل جميب راداري �سفيني
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املتوفرة
فعـــال

ا�سم ال�سفـينة  . .....................رقم الت�سجيل ...............................
 - 4الطرق امل�ستخدمة ل�ضمان توافر املرافق الال�سلكية
 4-1تثنية املعدات ...............................................................
 4-2ال�صيانة ال�شاطئية .........................................................
 4-3قدرات ال�صيانة البحرية ..................................................
 - 5الوثائق الأخرى ذات العالقة :
كتيب االتزان .
بيان الب�ضائع اخلطرة .
دليل ربط الب�ضائع .
كتيب ناقالت ال�سوائب .
وثيقة تفوي�ض لنقل احلبوب .
ن�شهد بهذا �أن هذا ال�سجل �صحيح من جميع اجلوانب
�صدر فـي ...........................................................................
(مكان �إ�صدار ال�سجل)   
..............................................
...................
(تاريخ الإ�صدار)(                 توقيع امل�س�ؤول املفو�ض ب�إ�صدار ال�سجل )
(�شعار �أو خامت الهيئة امل�صدرة لل�سجل  ،ح�سب االقت�ضاء)
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ا�ســـم الـــبلـــد
وزارة البحـــرية التجـــارية
�شـــهادة �إعفـــاء �ســـفن الــــركـــاب ال�صغـــــرية
�صدرت مبقت�ضــى �أحك ـ ــام لوائــح ال�سالم ــة ل�سفـ ـ ــن الب�ضائـ ــع و�سفـ ـ ــن الركـ ــاب ال�صغي ـ ــرة
غري امل�شمولة ب�أحكام االتفاقيات البحرية الدولية فـي منطقة دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية  ،جيبوتي  ،واليمن .
من قبل ........................................................................................
الرقم املميز
املميزة ميناء الت�سجيل
ا�سم ال�سفينة �أو الأحرف

الطـــول

النـــوع

رقم املنظمة البحرية الدولية (عند انطباقه) .............................................
ن�شهد بهذا :
�أن ه ــذه ال�سفـينـ ـ ــة  ،ووفق ــا لل�سلط ـ ــة املمنوحة مبقت�ض ــى الالئحـ ــة ( )4من الف�ص ـ ــل ()1
من هذه اللوائح قد �أعفيت من متطلبات :
...................................................................................................
...................................................................................................
 ...................................................من الالئحة .
ال�شروط � ،إن وجدت  ،التي مت مبوجبها منح �شهادة الإعفاء ...............................
هذه ال�شهادة �صاحلة حتى � ..........شريطة بقاء �صالحية �شهادة ال�سالمة ل�سفن الركاب
ال�صغرية غري امل�شمولة ب�أحكام اتفاقيات املنظمة البحرية الدولية  ،والتي ترفق بها هذه
ال�شهادة .
�صدرت فـي ...............................................................
(مكان الإ�صدار)
................................                        .........................
(تاريخ الإ�صدار)(                       توقيع امل�س�ؤول املفو�ض ب�إ�صدار ال�شهادة)
(�شعار �أو خامت الهيئة امل�صدرة لل�شهادة  ،ح�سب االقت�ضاء)
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( ا�ســـم الـــبلـــد )
( الإدارة البحرية )
(ال�ش�ؤون البحرية)
�شــــهادة خطـــوط التحميــــل
�صدرت مبقت�ضـى �أحك ــام الئح ــة ال�سالم ــة ل�سف ــن الب�ضائ ــع و�سفن الرك ــاب ال�صغيـرة غري
امل�شمولة ب�أحكام االتفاقيات الدولية فـي منطقة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
من قبل ........................................................................................
الرقم املميز
املميزة ميناء الت�سجيل
ا�سم ال�سفينة �أو الأحرف

الطـــول

النـــوع

�سـ ــطح العائ ــم (ال�سطح الرئي�سي                ) Main Deck -خ ــط التحميل
ا�ستوائي ........................ملم ( ..............                        ) Tملم فوق ( ) S
�صيف..........................   ملم (  ........      ) Sاحلافة العليا للخط من خالل مركز
�شتاء.........................     ملم (............                  )Wملم حتت ( ) S
�شتاء �شمال الأطل�سي............ملم (............         )WNAملم حتت ( ) S
م ــالحظ ــة  :احلدود احلرة وخطوط التحميل التي ال تنطبق يجب �إبرازها فـي ال�شهادة .
امل�سموح به فـي املياه العذبة جلميع احلدود احلرة .....................................ملم .
احلافة العليا لعالمة خط ال�سطح التي تقا�س منها اخلطوط احلرة  ...............ملم
من ال�سطح على اجلانب الأي�سر ...............................
تاريخ املعاينة  .....................هذه ال�شهادة �صاحلة حتى ................................
�صادرة فـي .............................بتاريخ .......................................
اال�سم  ،التوقيع  ،واخلامت الر�سمي
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م ــالحظ ــات :

حيثما تغادر ال�سفـينة من ميناء يقع على نهر �أو مياه داخلية ي�سمح بتحميل �أعمق يتطابق مع وزن
الوقود وكل املواد الأخرى املطلوبة لال�ستهالك بني نقطة املغادرة والبحر .

 - 2عندما تكون ال�سفـينة فـي مياه عذبة بكثافة وحدة واحدة ف�إن خط التحميل
املعني ميكن �أن يغمر بكمية من املياه العذبة وفق ال�سماح الوارد �أعاله  .وعندما
تكون الكثافة غري الوحدة  ،ف�إن ال�سماح �سيكون بن�سبة الفرق بني  1.025والكثافة
الفعلية .
ا�سم ال�سفـينة  ...........................رقم الت�سجيل ..................................
مددت �صحة هذه ال�شهادة حتى .....................................................
حيث تنطبق �أحكام الف�صل (  ) 3من هذه اللوائح
�صدرت فـي ...............................................................
(                         مكان �إ�صدار ال�شهادة)
............................................................                  
(تاريخ الإ�صدار)(                      توقيع امل�س�ؤول املفو�ض ب�إ�صدار ال�شهادة)
(�شعار �أو خامت الهيئة امل�صدرة لل�شهادة  ،ح�سب االقت�ضاء)
مددت لتثبيت �صحة ال�شهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�ضية
فـي  ..............................بتاريخ ....................................
التوقيع وال�شعار الر�سمي
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�ضية
فـي  ..............................بتاريخ ....................................
التوقيع وال�شعار الر�سمي
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�ضية
فـي  ..............................بتاريخ ....................................
التوقيع وال�شعار الر�سمي
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ملحق رقم ()1
الئحة ال�سالمة لل�سفن ذات احلموالت ال�صغرية
التي ال ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية
اخلا�صة بدول جمل�س التعاون
�سفن ال�صيد ال�صغرية و�سفن النقل اخل�شبية التقليدية و�سفن النزهة
املحتويات
الق�سم الأول
تعاريف وم�صطلحات
� - 1سفـينة ال�صيد ال�صغرية .
� - 2سفـينة نقل خ�شبية تقليدية .
� - 3سفـينة نزهة (يخت) غري جتاري .
 - 4ال�سلطة املخت�صة .
 - 5رخ�صة عمل ال�سفـينة .
� - 6سند امللكية .
� - 7شهادة البناء .
 - 8طاقم ال�سفـينة .
الق�سم الثاين
ال�سالمة والبيئة
 - 1جمال التطبيق .
 - 2معدات ال�سالمة .
 - 3النطاق اجلغرافـي لعمل ال�سفـينة .
 - 4م�ؤهالت قائد ال�سفـينة .
 - 5امل�ستندات وال�شهادات لل�سفـينة .
الق�سم الثالث
�إجراءات التعديل .
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الق�سم الأول
تعاريف وم�صطلحات
� - 1سفـينة ال�صيد ال�صغرية :
هي الوا�سطة البحرية العائمة التي ت�ستخدم بغر�ض �صيد الأحياء البحرية امل�صرح
ب�صيدهــا ب�شــرط �أال تزي ــد حمولته ــا الكليـة على ( )30ثالثي ــن طن ــا  ،وال يزيـ ــد
طوله ــا على ( )20ع�شرين مرتا  ،وما زاد على ذلك يخ�ضع لنظام ت�سجيل ال�سفن .
� - 2سفـينة نقل خ�شبية تقليدية :
هي ال�سفـينة اخل�شبية امل�صنعة تقليديا من اخل�شب  ،وقد ت�ستعمل لل�صيد �أو النقل
املحلي �أو النقل اخلارجي للب�ضائع فقط (�سفار) .
� - 3سفـينة نزهة (يخت) غري جتاري :
هي الوا�سطة البحرية التي ت�ستخدم لغر�ض النزهة فقط .
 - 4ال�سلطة املخت�صة :
هي ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة التي تقوم بت�سجيل ال�سفن بعد �إمتام عمليات الفح�ص
والرتخي�ص والرتقيم والت�سمية .
 - 5رخ�صة عمل ال�سفـينة :
هي وثيقة ت�صدرها ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة تفـيد �صالحيتها للإبحار من حيث
ال�سالمة وحماية البيئة ونطاق �إبحارها .
� - 6سند امللكية :
�سنـ ــد ي�صـدر من ال�سلط ـ ــة املخت�ص ــة لإثبــات ا�س ــم وجن�سي ــة وعنوان امل ــالك  ،و�أو�صـ ــاف
ال�سفـينة وتاريخ بنائها  ،وكل ما يتعلق بقانونية عملها .
� - 7شهادة البناء :
هي ال�شهادة التي ت�صدر من اجلهة امل�صنعة لل�سفـينة  ،وتعتمد من قبل ال�سلطة املخت�صة .
 - 8طاقم ال�سفـينة :
الربان والبحارة ح�سب الت�أهيل الالزم .
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الق�سم الثاين
ال�سالمة والبيئة
 - 1يجـب �أن تكــون حال ــة بدن ال�سفـين ــة وحمركاته ــا و�آالتهــا ومعداتهــا و�أجهزته ــا �صاحلـة
للقيام مبهام الإبحار واملالحة وحماية البيئة .
 - 2ال ي�سمح للمالك �أو ربان ال�سفـينة ب�إجراء �أية تعديالت �أو �إ�ضافات على بدن �أو حمركات
ال�سفـينة �أو معداتها �إال بعد احل�صول على املوافقة اخلطية من ال�سلطة املخت�صة
و�إثبات �صالحية ال�سفـينة للإبحار .
 - 3جمال التطبيق  :تطبق هذه ال�شروط على ال�سفن التي ترفع �أعالم دول جمل�س
التعاون وعلى نف�س ال�سفن الأجنبية التي تعمل فـي املياه الإقليمية لدول املجل�س
مبوجب الرتخي�ص ال�صادر من ال�سلطة املخت�صة .
 - 4معدات ال�سالمة :
� - 4.1سرتات النجاة بعدد الأفراد امل�صرح بحملهم مزودة ب�صفارة  ،ويطبع عليها ا�سم
ورقم ال�سفـينة مع �إ�ضافة ( )%10ع�شرة فـي املائة من عدد �سرتات النجاة املقررة ،
ويجب الأخذ بعني االعتبار حجم �سرتات النجاة اخلا�صة مبا ينا�سب حجم
الأطفال .
� - 4.2أطواق النجاة :
 - 4.2.1الوحدات التي يقل طولها عن ( )12اثني ع�شر مرتا  :طوق جناة واحد
لكل �أربعـ ــة �أ�شخ ــا�ص مزودا بحبل ال يقـ ــل طوله عن ( )10ع�شــرة �أمتــار
على �أال يكون مثبتا ب�شكل دائم على بدن ال�سفـينة .
 - 4.2.2الوح ــدات الت ــي يزيـ ــد طولهـ ــا على ( )12اثنــي ع�ش ــر متـ ــرا  :بالإ�ضافـ ـ ــة
�إىل م ــا ورد ف ــي (� )2.2.1أعاله تكون اثنتان منها على الأقل مزودة
ب�إ�ضاءة ذاتية عند مالم�سة املاء .
 - 4.3ق ــوارب الإنقاذ ورماثـ ــات النجاة  :جميع الوحـ ــدات يجب �أن تزود بق ــارب جنـ ــاة
�أو رماث جناة كافـية ال�ستيعاب جميع الأ�شخا�ص امل�صرح بحملهم .
 - 4.4و�سيلة �إبحار احتياطية منا�سبة (حمرك احتياطي �أو جمداف �أو �شراع) .
 - 4.5م�ضخة �سحب مياه يدوية �أو ميكانيكية .
 - 4.6دلو بحبل بطول منا�سب .
 - 4.7عدد اليقل عن ( )2م�صباحني يدويني مقاومني للماء .
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 - 4.8حقيبة عدة �صيانة .
� - 4.9صندوق �إ�سعافات �أولية .
 - 4.10مياه �صاحلة لل�شرب تكفـي جلميع الأ�شخا�ص .
� - 4.11صفارة ومر�آة عاك�سة .
 - 4.12بو�صلة مغناطي�سية .
 - 4.13خمطاف احتياطي يتنا�سب مع حجم وطول ال�سفـينة .
 - 4.14وعاء جتميع النفايات .
 - 4.15يجرى فحــ�ص وم�س ــح �سن ــوي على ال�سفـين ـ ــة لتجدي ـ ــد كل ال�شه ــادات بوا�سط ــة
م�ساحني ومفت�شني م�ؤهلني من قبل ال�سلطة املخت�صة .
 - 4.16معدات مكافحة احلريق :
 - 4.16.1طفاية حريق ثاين �أك�سيد الكربون .
 -4.16.2طفاية حريق بودرة .
 - 4.16.3طفاية حريق رغوة .
 - 4.16.4دلو حريق بحبل .
 - 4.16.5م�ضخة مكافحة احلريق ثابتة ومتنقلة .
 -4.16.6فـي حالة وجود �أماكن مغلقة فـي بع�ض ال�سفن مثل  -غرف الآالت
وغريها يجب توفـري نظام �إطفاء خارجي .
تقوم الإدارة املخت�صـة عند إ�جــراء املعاينـة الت�أكــد مـن توفـي ــر مع ــدات مكافح ــة
احلريق املنا�سبة وفقا حلجم ونوع ا�ستخدام ال�سفـينة .
 - 4.17الأنوار املالحية :
� - 4.17.1أنوار مالحية  ،اجلانب الأمين �أخ�ضر والأي�سر �أحمر .
 -4.17.2نور �أبي�ض على �أعلى �سارية .
 -4.17.3نور �أبي�ض فـي م�ؤخرة ال�سفـينة .
الأنوار املالحية املذكورة يجب �أن تكون مطابقة ملا ورد باتفاقية منع الت�صادم
فـي البحار لعام 1972م .
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 - 4.18متطلبات �أخرى يجب توفرها على ال�سفـينة :
 - 4.18.1جميـع الوحدات التي يزيــد طوله ــا على ( )12اثنــي ع�ش ــر مرتا يج ــب
�أن تزود بو�سيلة ات�صال ال�سلكية منا�سبة وما يقل طولها عن ذلك
يخ�ضع لرغبة املالك .
 - 4.18.2و�ضع حواجز جانبية منا�سبة حلماية الأفراد من ال�سقوط .
 - 4.18.3و�سيلة �آمنة لل�صعود والنزول .
 - 4.18.4العزل اجليد جلميع الأ�سالك الكهربائية .
 - 4.18.5نظام حتديد املوقع (. ) GPS
 - 5النطاق اجلغرافـي لعمل ال�سفـينة :
ينح�صر النطاق اجلغرافـي لعمل ال�سفـينة فـي املياه الداخلية واملياه الإقليمية واملناطق
اخلا�صة لدول جمل�س التعاون وعدا ذلك يجب �أن يكون مزودا بكل ما حتتاج �إليه
الرحلة و�أن يبلغ ال�سلطات التي يتبعها كتابيا عن موعد ال�سفر وامليناء املق�صود
واحلمولة واملوعد املتوقع لو�صوله .
 - 6م�ؤهالت قائد ال�سفـينة :
يجب �أن يحمل قائد ال�سفـينة �شهادة من �إحدى الكليات البحرية املعرتف بها و�إن مل
يوجد يجب �أن تقوم ال�سلطة املخت�صة باختباره للت�أكد من �إملامه باحلد الأدنى بالآتي :
 -6.1قوانني منع الت�صادم ب�شكل عام .
 - 6.2معرفة با�ستعمال البو�صلة واخلرائط البحرية والقيا�سات .
 - 6.3معرفة الأنوار املالحية .
 -6.4معرف ــة الدالئ ــل املالحي ــة و أ�لــوان العوامات على القنوات وال�سواحل ومداخل
املوانئ .
 - 6.5معرف ـ ــة الأماكـ ــن املحظ ــورة كالقواعد البحرية و�أماكن التدريب على الرماية
وم�ضخات البرتول وحتميل ناقالت النفط والغاز واملرا�سي اخلا�صة .
� - 6.6إثبات اللياقة البدنية  :فح�ص النظر وال�صحة العامة .
 -6.7معرفة و�سائل وطرق مكافحة احلرائق ب�أنواعها �إ�ضافة �إىل �إملامه بالإ�سعافات
الأولية .
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 -6.8معرفة مبادئ االتزان .
 -6.9معرفة و�سائل االت�صال .
 -6.10يجب �أال يقل عمر قائد ال�سفـينة �أو م�شغل ال�سفـينة عن الثامنة ع�شرة �سنة .
 -6.11يكون ربان ال�سفـينة املمثل ال�شرعي ملالك ال�سفـينة فـي حالة غياب املالك كما
يكون امل�س�ؤول الأول عن �سالمة ال�سفـينة والأرواح طيلة مدة توليه القيادة .
 - 7امل�ستندات وال�شهادات لل�سفـينة :
يجب �أن حتمل كل �سفـينة �ضمن م�ستنداتها ما ي�أتي :
� - 7.1شهادة ت�سجيل من ال�سلطة املخت�صة .
 - 7.2ترخي�صا مالحيا .
� - 7.3شهادة البناء .
 - 7.4ترخي�ص قائد ال�سفـينة ال�صادر من ال�سلطة البحرية املخت�صة .
 - 7.5بطاقات �إثبات �شخ�صية �أو جوازات �سفر لأفراد الطاقم .
� - 7.6شهادة �صالحية معدات الإنقاذ ومكافحة احلريق .
الق�سم الثالث
�إجراءات التعديل
لكل دولة نظامها اخلا�ص من حيث متطلبات جن�سية املالك وخمالفة اللوائح والعقوبات
واجلزاءات وما فـي حكمها  ،و�أية مقرتحات لتعديل هذه اللوائح يتم رفعها لأ�صحاب ال�سمو
واملعايل وزراء النقل واملوا�صالت بدول املجل�س .
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جهـاز الرقابــة املاليــة والإداريــة للدولــة
قــــــــرار
رقـــم 2013/13
ب�إ�صـــدار الالئحـــة التنفـيذيـــة
لقانـون الرقابـة املاليـة والإداريـة للدولـة
ا�ستنـادا �إىل قان ـ ــون الرقاب ـ ــة املالي ـ ــة والإداري ـ ــة للدول ـ ـ ــة ال�صـ ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي
رق ــم ، 2011/111
وبنـ ــاء عل ــى م ــا تقت�ضـيه امل�صلحـة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الرقابة املالية والإدارية للدولة املرفقة .
املــادة الثانيـــة
تلغى الالئحة التنفـيذية لقانون الرقابة املالية للدولة ال�صادرة بالقرار رقم ، 2003/10
كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلـريدة الر�ســمية  ،ويعمل به مـ ــن اليــوم التايل لتاريخ ن�شـ ــره .
�صدر فـي  22 :من جمادى الأوىل 1434هـ
املوافــــق  3 :من ابريــــــــــــــــــــل 2013م
نا�صـــر بـن هــــالل بــن نا�صـــر املعولـــــي
رئي�س جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1008
ال�صادرة فـي 2013/4/13م
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الالئحة التنفـيذية
لقانون الرقابة املالية والإدارية للدولة
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكـام عامــة
املـــادة ( ) 1
يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة فـي هــذه الالئحــة ذات املعنــى املبيــن فـي قانـون الرقابــة
املاليــة والإداريــة للدولــة امل�شـار �إليــه  ،كما يكــون للكلمـات والعبـارات التاليـة املعنـى املو�ضــح
قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
القــانـــون  :قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة .
الوثـائــق  :املحررات وامل�ستندات وم�سوداتها �سواء املكتوبة �أو املطبوعة �أواملختزلة �أو �أي
�أ�شرطة ت�سجيل �أو �أجهزة حا�سب �آيل �أو �أقرا�ص رقمية �أو �أفالم �أو خمططات
�أو ر�سوم �أو خرائط �أو �أي مواد �أخرى ميكن اال�ستعانة بها فـي تدوين �أو نقل
املعلومات �أو البيانات .
املـــادة ( ) 2
ميار�س اجلهاز اخت�صا�صاته بطريقة العينة �أو الفح�ص ال�شامل وفقا الحتياجات العمل ،
وفــي �ضـوء مــا ي�سفـر عنه فح ــ�ص الأنظمـ ــة و�إجــراءات الرقاب ـ ــة الداخلي ــة حمـ ــل الفح ــ�ص
من نتائج  ،وللجهاز اال�ستعانة بجهات االخت�صا�ص فـي �ضبط وتوثيق الأدلة والتحفظ
عليها و�ضبط املتهمني  ،وكذا اال�ستعانة باجلهات الر�سمية الأخرى �إذا تطلب الأمر الوقوف
على بع�ض امل�سائل الفنية �أو التخ�ص�صية .
املـــادة ( ) 3
يبا�شــر اجلهاز الرقابة الوقائية خالل قيام اجلهات اخلا�ضعة لرقابته بالأداء  ،ويتدخل
فـي التوقيت املنا�سب لت�صويب امل�سار وتفادي الأخطاء والتجاوزات قبل وقوعها .
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املـــادة ( ) 4
يعتمــد الرئيــ�س خطــة الفحــ�ص ال�سنويــة للجهـاز قبـل بداية ال�سنة املالية  ،ويجوز تنفـيذ
�أي مهام �أو �أعمال �أخرى خارج نطاق اخلطة كلما اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك  ،وي�صدر
نائب الرئي�س املخت�ص �أو من يفو�ضه �أمر تكليف مبهام الفح�ص .
املـــادة ( ) 5
على اجلهــات اخلا�ضعــة لرقابــة اجلهــاز موافاته ب�أوامر وتوجيهات جاللة ال�سلطان فور
�صدوره ــا والإجــراءات التـي اتخذته ــا ب�ش�أنهــا  ،ويقــوم اجلهــاز مبراجعــة هــذه الإجــراءات
ومتابعة التنفـيذ .
املـــادة ( ) 6
على اجلهـات اخلا�ضع ــة لرقاب ــة اجلهــاز تخ�صيــ�ص الأماك ــن والتجهيــزات املكتبيــة الالزم ــة
والربط الآيل ب�أنظمتها وتذليل كافة ال�صعوبات لأع�ضاء اجلهاز لت�أدية مهامهم .
املـــادة ( ) 7
لع�ض ــو اجلهــاز �أن يدعــم مالحظاتــه ب�أدلــة الإثبــات املختلفــة  ،كالو�سائــل املرئيــة والتقني ــة
والأقرا�ص املمغنطة والت�صوير املرئي وال�ضوئي وغريها من الو�سائل املتاحة .
املـــادة ( ) 8
للجهاز اال�ستعانة باخلرباء والفنيني ومراقبي احل�سابات لأداء �أعمال حمددة  ،عن طريق
التعاقد املبا�شر مع املكاتب وال�شركات املتخ�ص�صة وامل�ؤ�س�سات الأكادميية وبيوت اخلربة
وغريها  ،كما يجوز للجهاز اال�ستعانة ب�أي فرد لأداء هذه الأعمال وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن يكون حممود ال�سرية  ،ح�سن ال�سمعة وال�سلوك .
� - 2أال يكون قد �صدر �ضده حكم نهائي بال�سجن فـي جناية �أو بعقوبة فـي جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ولو كان قد رد �إليه اعتباره .
� - 3أن يكون حا�صال على م�ؤهل وخربة تتنا�سب مع طبيعة العمل .
ويتم حتديد الأتعاب وفقا للعقود التي تربم معهم .
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املـــادة ( ) 9
يلتزم اخلرباء والفنيون ومراقبو احل�سابات والأفراد امل�شار �إليهم فـي املادة ( )8من هذه
الالئحة قبل مبا�شرتهم للأعمال املوكلة �إليهم بالآتي :
� - 1أداء اليمني التالية �أمام الرئي�س " �أق�سم باللـه العظيم �أن �أ�ؤدي عملي بال�صدق
وال�شرف والأمانة  ،و�أن �أحافظ على �سرية الأعمال " .
 - 2الإف�ص ــاح عـن �أي م�صل ـحـة تتعل ــق به ــم �أو ب�أزواجه ــم �أو ب�أقاربه ــم حتى الدرج ــة
الرابعة فـي الأعمال املوكلة �إليهم .
املـــادة ( ) 10
تك ــون املعلومـ ــات والبيان ـ ــات التـي يح�صــل عليهــا اخلب ــراء والفنيـ ــون ومراقب ــو احل�ساب ــات
والأفراد امل�شـار �إليهــم فـي امل ــادة ( )8من هذه الالئحــة ملك ــا للجهــاز  ،ويحظــر عليهــم
ا�ستغاللها �أو �إف�شاء �سريتها حتى بعد انتهاء العالقة التعاقدية  ،وكل من يخالف ذلك
يتعر�ض للم�ساءلة القانونية .
الف�صل الثاين
االخت�صــا�صــــات
املـــادة ( ) 11
ميــار�س اجله ــاز اخت�صا�صات ــه املن�ص ــو�ص عليه ــا فـ ــي القان ـ ــون وفـ ـ ــق مقت�ضيـ ــات العم ــل ،
وله فـي �سبيل ذلك :
�أ  -التحقق من مدى مطابقة �إجراءات اخل�صخ�صة و�إعادة الهيكلة للقوانني ذات
العالقة على النحو الآتي :
 - 1مراجعة الدرا�سات املتعلقة بتقييم امل�شاريع املراد خ�صخ�صتها .
 - 2درا�سة م�شروعات العقود �أو االتفاقيات املقرر �إبرامها بخ�صخ�صة تلك امل�شاريع .
 - 3التحقق من مدى االلتزام بالربنامج الزمني لعملية اخل�صخ�صة .
 - 4متابعة مراحل اخل�صخ�صة وتقييم نتائجها .
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ب  -مراجعــة ح�ساب ــات الأمان ــات والعه ــد واحل�سابــات البنكي ــة وال�ضمان ــات والتثبـ ــت
من �صحة العمليات اخلا�صة بها .
ج  -متابعة تنفـيذ اخلطط التنمويــة وتقييــم �أداء اجله ــات اخلا�ضعــة لرقابــة اجلهــاز
وتقييم �أداء امل�شروعات بالتكاليف املقدرة لها طبقا للتوقيت الزمني املحدد  ،وتتبع
النتائج وتقييمها والتحقق من �أن املوارد يتم ا�ستخدامها بطريقة اقت�صادية
وبكفاءة وفاعلية  ،وذلك من خالل ما ي�أتي :
 - 1مراجعة تنفـيذ اخلطة التنموية ومدى حتقيق الأهداف .
 - 2متابعة تنفــيذ امل�شروعــات الإمنائيــة والتحقــق من االلتــزام بالتكاليــف املقدرة
لها طبقا للتوقيت الزمني املحدد .
 - 3مراجعة القدرة الإنتاجية وحتديد الطاقات غري امل�ستغلة لتلك امل�شروعات .
 - 4مراجعة تنمية املوارد وتر�شيد النفقات .
 - 5متابعة التغري فـي اال�ستهالك واالدخار والدخل القومي .
 - 6متابعة مدى جنــاح اخلط ــة فـي حتقيــق التــوازن االقت�صــادي بيــن القطاعــات
املختلفة  ،وحتديد مواطن الق�صور التي حتول دون تنفـيذ اخلطة وحتقيق
الأهداف واقرتاح احللول املنا�سبة .
 - 7متابعـ ـ ــة وتقيي ـ ــم القـرو�ض املحل ـيـ ـ ــة واخلارجيـ ـ ــة والت�سه ـ ـيـ ــالت االئتمانيـ ــة
واملنح املربمة بني احلكومة وحكومات الدول واملنظمات الدولية والإقليمية
والبنوك املحلية واخلارجية وغريها من اجلهات .
 - 8الت أ�كــد من مدى اقت�صادي ــة وكفــاءة وفعالـيــة اخلدمــات املقدمــة من اجله ــات
اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز .
 - 9تقييــم ومتابعــة �أداء ا�ستثم ــارات اجله ــات اخلا�ضعـة لرقابــة اجلهـ ــاز املحلي ــة
واخلارجية وتتبع نتائجها وقيا�س مدى حتقيقها للأهداف املر�سومة لها .
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د  -التحق ــق من �أن القيــود املحا�سبيــة والقوائــم املالي ــة تت�ضمــن كل ما تنــ�ص علي ــه
القوانني واللوائح والأنظمة واملعايري الدولية  ،والتحقق من �أن امليزانية تعرب
بو�ضــوح عن املركــز املالـي فـي ختــام ال�سنة املاليــة  ،والتحقــق من �أن احل�ساب ــات
اخلتامية تعرب  -على الوجه ال�صحيح  -عن الإيرادات وامل�صروفات عن تلك املدة .
هـ  -التحقق من مدى مالءمة النظام املحا�سبي و�سالمة توجيه العمليات والقيود
املحا�سبية بالدفاتر  ،و�سالمة الت�صرفات و�صحة الإيرادات وامل�صروفات و�إثبات
الأ�صول بالدفاتر وال�سجالت وحقيقة قيمتها و�إهالكها والوقوف على �صحة
االلتزامات الواردة بالدفاتر وفقا للنظم املعمول بها .
و  -القيام باجلرد الفجائي للخزائن واملخازن وال�سلف والعهد جزئيا �أو كليا بح�سب
الأحوال ومتطلبات الفح�ص .
ز  -حتديد ما وقع فـي �أثناء ال�سنة املالية من خمالفات لأحكام القوانني والأنظمة
واللوائح والقرارات على الوجه الذي ي�ؤثر على ن�شاط اجلهة �أو على مركزها
املايل �أو �أرباحها مع بيان ما اتخذ فـي �ش�أنها من �إجراءات .
ح  -الك�شف عن حاالت �سوء ا�ستعمال ال�سلطة وت�ضارب امل�صالح واملحاباة واملخالفات
املالية والإدارية وطلب حتديد امل�س�ؤولية واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها .
ط  -متابعة املعامالت الإدارية للجهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز والتحقق من �صحة
�سري العمل وفق اخلطط والربامج ب�شكل تكاملي مبا يحقق الأهداف املرجوة .
ي  -الك�شف عن حاالت عدم امل�ساواة فـي تقدمي اخلدمات احلكومية وحتديد امل�س�ؤولية
ب�ش�أنها .
ك  -التحقق من �أن جرد وتقييم الأ�صول مت وفقا للأ�صول والإجراءات املعمول بها ،
والوقوف على �أي تغيري يطر أ� على �أ�س�س وطرق اجلرد �أو التقييم  ،ودرا�سة مربرات
ذلك .
ل  -فحــ�ص الإق ــرارات وامللف ــات ال�ضريبيــة  ،وا�ستيفــاء ما يلزم ب�ش�أنه ــا من وثائق ،
وعلى اجلهة اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز طلب تلك الوثائق من اجلهات اخلا�ضعة
لل�ضريبة فـي حال عدم توفرها بامللف ال�ضريبي متى ما ر�أى اجلهاز ذلك .
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م  -فح�ص تقارير مراقبي احل�سابات وبحث حتفظاتهم  ،ورد اجلهات عليها ومتابعة
ما يجب اتخاذه حيالها .
ن  -متابعة تنفـيذ اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز للقرارات التي ي�صدرها جمل�س
الوزراء .
�ص  -متابعـ ــة تنف ــيذ اجلهــات اخلا�ضعــة لرقاب ــة اجلهــاز لقــرارات وتو�صــيات امل�ؤمتــرات
والندوات التي تنظمها .
الف�صل الثالث
قواعد و�إجراءات ال�ضبطية الق�ضائية
املـــادة ( ) 12
يبا�شر �أع�ضاء اجلهاز كافة ال�صالحيات املخولة مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي وفقا لأحكام
قانون الإجراءات اجلزائية  ،ولهم فـي �سبيل ذلك :
أ�  -الدخول  -ودون �إخطار م�سبق � -إىل �أي موقع من املواقع التابعة للجهات اخلا�ضعة
لرقابة اجلهاز � ،أو تلك التي لها �صلة مبو�ضوع ال�ضبطية  ،ودون التقيد ب�ساعات
العمل الر�سمية .
ب  -االطالع على كافة الوثائق باجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز مهما كان ت�صنيفها ،
واحل�صول على �صورة منها  ،والتحفظ على امللفات وم�صادر املعلومات الأخرى
ك�أجهزة احلا�سب الآيل وو�سائط التخزين وغريها .
ج  -تكليـف من يرى �سمــاع �أقوالهــم باحلــ�ضور فـي املك ــان والزم ــان املحدديــن ب أ�مـ ــر
التكليــف  ،ف�إذا تخلــف عن احل�ضــور بدون ع ــذر وج ــب خماطبــة االدع ــاء الع ــام
ال�ست�صدار �أمر ب�ضبطه و�إح�ضاره ل�سماع �أقواله من قبل ع�ضو اجلهاز .
د  -حترير حم�ضر �س�ؤال لإثبات �أقوال املكلف باحل�ضور .
هـ  -إ�جــراء التحريــات الالزمــة للك�شــف عن املالحظ ــات واملخالفــات املالي ــة والإداري ــة
وطلب حتديد امل�س�ؤولني عنها .
و  -جمع اال�ستدالالت عن اجلرائم الواقعة على املال العام و�ضبط املتهمني و�إحالتهم
�إىل االدعاء العام .
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ز  -اتخــاذ الإج ــراءات التحفظيــة على املكاتـب واملخــازن واخلزائــن و�أجهــزة ومعدات
احلا�سب الآيل و�أي �أ�صول �أو ممتلكات �أخرى مبا فـي ذلك ت�شميعها �إىل �أن يتم
فتحها وجردها مبعرفة ع�ضو اجلهاز واملعنيني باجلهة حمل الفح�ص  ،و�إثبات
ذلك فـي حم�ضر ال�ضبط .
ويجوز لأي ع�ضو ا�ستكمال �أي �إجراءات قام بها ع�ضو �آخر مبوجب �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية .
املـــادة ( ) 13
يحرر الع�ضو  -عند مبا�شرته مهام ال�ضبطية الق�ضائية  -حم�ضر �ضبط يثبت فـيه تاريخ
و�ساعة ومكان فتح املح�ضر  ،والبيانات املتوفرة عن الواقعة حمل ال�ضبط واملعلومات التي
تو�صل �إليها والإجراءات التي اتخذها و�سماع �أقوال املت�سببني وال�شهود �إذا تطلب الأمر
وتوقيعهم على �أقوالهم  ،وتدوين و�إرفاق كافة الوثائق  ،و�إقفال املح�ضر والتوقيع عليه .
املـــادة ( ) 14
�إذا ر�أى الع�ض ــو  -عنـد مبا�شرتـ ــه مه ــام ال�ضبطي ــة الق�ضائي ــة � -أن هن ــاك �ضــرورة لإجــراء
تفتي�ش م�سكن �أو �شخ�ص معني للح�صول على دليل �إثبات  ،يتعني عليه �أن يقوم با�ست�صدار
�إذن تفتـيــ�ش مـن االدعـ ــاء العـ ــام املختـ ــ�ص  ،على �أن يتـ ــم تنفـيـ ــذه خ ـ ــالل (� )7سبعـ ــة �أي ـ ــام
من تاريخ �صدوره  ،و�أن يقت�صر التفتي�ش على الآثار والوثائق والأ�شياء التي �صدر ب�ش�أنها
�إذن التفتي�ش .
الف�صل الرابع
قواعد و�إجراءات بحث ال�شكاوى والبالغات
املـــادة ( ) 15
يبا�شــر اجلهــاز بحــث ودرا�ســة ال�شكــاوى والبالغ ــات املتعلق ــة مبخالف ــة اجلهــات اخلا�ضع ــة
لرقابته للقوانني والأنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها �أو الإهمال �أو التق�صري فـي
�أداء واجبات الوظيفة العامة �أو امل�سا�س باملال العام  ،مبا ال يتعار�ض مع اخت�صا�ص اجلهات
الق�ضائية وغريها من اجلهات الأخرى ذات العالقة .
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املـــادة ( ) 16
يتلقـى اجله ــاز ال�شكـ ــاوى والبالغـ ــات عن طري ـ ــق الت�سليـ ـ ــم املبا�شـ ـ ــر �أو الربي ـ ــد الع ـ ــادي
�أو الإلكرتوين �أو عن طريق نافذة البالغات �أو �أي و�سيلة �أخرى  ،مع مراعاة الآتي :
أ�  -فرز وقيد ال�شكاوى والبالغات فـي ال�سجل املخ�ص�ص لهذا الغر�ض .
ب  -بحث ودرا�سة ال�شكاوى والبالغات ولو كانت جمهولة امل�صدر ب�شرط توفر الوثائق .
ج  -بحــث ودرا�س ــة ما يت ــم ن�ش ــره فـي و�سائ ــل الإع ــالم املختلف ــة و�شبك ــات التوا�ص ــل
االجتماعي  ،من �شكاوى �أو حتقيقات �صحفـية �أو مقاالت تتناول نواحي الإهمال
�أو التق�صري �أو ا�ستغالل الوظيفة العامة �أو امل�سا�س باملال العام .
املـــادة ( ) 17
يتوىل اجلهاز فح�ص ال�شكاوى والبالغات الواردة �إليه بح�سب الأهمية املو�ضوعية وطبقا
للأولوية التي يقدرها  ،ووفقا خلطة الفح�ص املعتمدة .
املـــادة ( ) 18
للجهاز �إحالة بع�ض ال�شكاوى والبالغات الواردة �إليه �إىل اجلهات املعنية لبحثها ودرا�ستها ،
وتلتزم تلك اجلهات بالرد خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الإحالة .
املـــادة ( ) 19
للجهاز الرد على مقدم ال�شكوى �أو املبلغ بالطرق التي يراها مالئمة متى ما تعلقت بحق
من حقوقه .
املـــادة ( ) 20
للجهاز �أن يبلغ نتيجة فح�ص ال�شكاوى والبالغات الواردة �إليه للمخت�صني باجلهات حمل
ال�شكوى �أو البالغ ويتابع تنفـيذ تو�صياته طبقا للآلية املتبعة  ،وال يجوز �إطالع غري ذوي
االخت�صا�ص على هذه النتائج والتو�صيات  ،كما ال يجوز الإف�صاح عن ا�سم مقدم ال�شكوى
�أو املبلغ �إال �إذا كانت ال�شكوى �أو البالغ يتعلق بحق من حقوقه .
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املـــادة ( ) 21
على اجلهاز حفظ ال�شكوى �أو البالغ فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1سبق فح�صها من قبل اجلهاز .
� - 2سبق الف�صل فـيها من قبل الق�ضاء .
� - 3إذا كانت منظورة �أمام الق�ضاء .
 - 4لعدم �صحتها �أو لعدم الأهمية �أو لعدم وجود وقائع حمددة .
وللجهاز حفظ ال�شكوى �أو البالغ لأي �سبب �آخر ح�سبما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ويجوز للجهاز ت�أجيل النظر فـي ال�شكوى �أو البالغ ح�سب مقت�ضيات العمل .
الف�صل اخلام�س
�صالحيات وواجبات الأع�ضاء
املـــادة ( ) 22
يح ــق للأع�ض ــاء احل�ص ــول على كاف ــة الوثائ ــق واملعلوم ــات الالزم ــة لقيامهــم ب�أعمالهم
على الوجه الأكمل  ،ولهم فـي �سبيل ذلك :
أ�  -الدخول �إىل جميع املكاتب واملباين  ،واملخازن وامل�صانع وكافة املن�ش�آت والفروع
التابع ـ ــة للجه ــات اخلا�ضعـ ــة لرقاب ـ ــة اجله ـ ــاز مبج ــرد �إب ـ ــراز البطاقـ ـ ــة ال ـ ــدالة
على ع�ضويتهم .
ب  -االت�صال املبا�شر بجميع املخت�صني من موظفـي اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز
وتوجيه اال�ستف�سارات ال�شفوية �أو الكتابية وتلقي الإجابات .
ج  -االط ــالع على �أي وثائ ـ ــق �أو حما�ض ــر �أو �أدوات �أو �أ�ص ــول وغريهـ ــا مـن الأ�شيـ ــاء
التي يرون لزوم االطالع عليها وفح�صها ون�سخها كلما تطلب الأمر ذلك .
د  -الوقوف على �أي خمالفة �أو جتاوز �أو �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة واتخاذ الإجراءات
الالزمة ب�ش�أنها .
هـ  -إ�جــراء املراجع ــة امليدانيــة للك�شــف عن �أوجــه اخللل والق�صــور فـي �أنظمــة الرقابــة
الداخلي ـ ــة والإج ـ ــراءات و�أ�ساليـ ــب العم ـ ــل املتبعـ ـ ــة وامل�ؤث ـ ــرة علــى �سالمـ ـ ــة الأداء
وبيئة العمل والتو�صية بو�سائل تالفـيها .
-526-

و  -القيام بالزيارات امليدانية ملواقع ت�أدية اخلدمات وتنفـيذ امل�شاريع وغريها .
ز  -الدخول �إىل �أجهزة و�أنظمة اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز .
املـــادة ( ) 23
يقوم اجلهاز بفح�ص اجلهات اخلا�ضعة لرقابته من خالل جمموعات فح�ص  ،يرت�أ�س كل
منها رئي�س جمموعة يقوم مبتابعة �أعمالها و�إنتاج الأع�ضاء الكمي والنوعي  ،كما يقوم
بالفح�ص امليداين .
ويجوز تكليف رئي�س املجموعة مبتابعة �أكرث من جمموعة فح�ص �إذا اقت�ضت م�صلحة
العمل ذلك .
املـــادة ( ) 24
يقوم الأع�ضاء بالفح�ص وفقا للقوانني واللوائح والأنظمة املطبقة و�أدلة املراجعة  ،وعليهم
درا�سة �أنظمة الرقابة الداخلية للجهة حمل الفح�ص لبيان مدى �سالمتها وتغطية كافة
جماالت العمل الرقابي .
املـــادة ( ) 25
يلـتزم الأع�ضـاء ببــذل العناي ــة املهني ــة الالزم ــة وفقــا للمعاييــر املهنيــة الدوليــة للمراجع ــة
واملحا�سبــة  ،ومنهــا الك�ش ــف عن الوقائـع التي يعلمون بها فـي �أثناء ت�أديــة مهــام الفحــ�ص
متى كان الك�شف عنها �ضروريا  ،وعن النق�ص �أو التحريف بها � ،أو �أي وقائع �أخرى يكون
من �ش�أنها امل�سا�س باملال العام �أو الوظيفة العامة .
الف�صل ال�ساد�س
التقاريـــر
املـــادة ( ) 26
يتم إ�ع ــداد التقاريــر الرقابيــة وفقا للمعاييــر الدولي ــة والإر�شــادات ال�صــادرة عن املنظمــات
الدولية ذات العالقة مبا ال يتعار�ض مع القوانني واللوائح والأنظمة ال�سارية .
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املـــادة ( ) 27
يقوم اجلهاز ب�إعداد التقارير الآتية :
أ�  -التقرير بنتيجة الفح�ص :
التقرير الذي يحتوي على ما تو�صل �إليه اجلهاز خالل فح�صه لأعمال اجلهة
اخلا�ضعة لرقابته .
ويجب �أن ي�شتمل التقرير على مالحظات اجلهاز التي مت اكت�شافها نتيجة
مراجعة الأعمال املالية والإدارية املتعلقة بهذه اجلهة  ،والتو�صيات الالزمة
ب�ش�أن هذه املالحظات  ،وير�سل التقرير �إىل امل�س�ؤول املخت�ص فـي اجلهة حمل
الفح�ص كما ير�سل ن�سخا منه �إىل اجلهات ذات ال�صلة �إذا ارت�أى اجلهاز �ضرورة
لذلك  ،وتلت ــزم اجله ـ ــة بال ــرد على التقري ــر امل�ش ـ ــار �إلي ــه خ ـ ــالل الأج ــل املح ــدد
فـي القانون .
ب  -التقارير اخلا�صة وت�شمل :
 - 1التقاريــر التي يرفعهــا الرئيــ�س �إىل جاللــة ال�سلطـان باملو�ضوعات والأمور
ذات الأهمية اخلا�صة  ،والتي مل ت�ستجب �إىل تنفـيذها اجلهات اخلا�ضعة
لرقابة اجلهاز وال�صعوبات التي يواجهها اجلهاز فـي �أداء مهامه .
 - 2التقارير بنتيجة فح�ص املهام اخلا�صة  ،بناء على طلب من بع�ض اجلهات
غري اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز .
ج  -التقرير ال�سنوي :
التقرير املجمع بنتائج �أعمال اجلهاز خالل ال�سنة املالية  ،ويتم رفعه �إىل جاللة
ال�سلطان  ،ون�سخا منه �إىل جمل�س الوزراء وجمل�سي ال�شورى والدولة قبل نهاية
ال�سنة املالية التالية .
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مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
�أمـــر حملـــي
رقـــم 2013/1
ب�شـ�أن تنظيـم ممار�سـة ن�شـاط
جمع وتداول اخلردة فـي حمافظة ظفار
ا�ستنادا �إىل الئحة بلدية ظفار ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 86/18
و�إىل الأمر املحلي رقم  2010/3ب�ش�أن وقاية ال�صحة العامة ومراقبة الأن�شطة التجارية
واملهنية وال�صناعية مبحافظة ظفار ،
و�إىل موافقة وزارة املالية مبوجب اخلطاب رقم مالية  -ت ( / )9616م  .ت  .د 2012/3/6/
بتاريخ 2012/11/18م ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــى
يعمـ ــل فــي �ش ـ ـ�أن تنظي ــم ممار�س ــة ن�ش ــاط جمـ ــع وت ــداول اخل ــردة ف ــي حمافظ ــة ظف ــار
بالأحكام املرفقة .
املــادة الثانيـــة
ي�صدر رئي�س البلدية القرارات الالزمة لتنفيذ هذا الأمر .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا الأمر والأحكام املرفقة �أو يتعار�ض معهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا الأمر فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 21 :من ربيع الثاني 1434هـ
الموافــق  4 :من مــــــــــار�س 2013م
ن�شر هذا الأمـ ــر فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1005
ال�صادرة فـي 2013/3/16م

حممد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وحمافـ ـ ـ ـ ـ ــظ ظفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
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الأحكـام املنظمـة ملمار�سـة ن�شـاط
جمع وتداول اخلردة فـي حمافظة ظفار
الف�صل الأول
التعاريف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا الأمر يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�ضح قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
البــــلديــــــــــــــــــة  :بلدية ظفار .
اجلهات املخت�صـة  :بلدي ــة ظف ـ ــار  ،وزارة التج ــارة وال�صناع ــة  ،وزارة البيئــة وال�شـ ـ�ؤون
املناخية � ،شرطة عمان ال�سلطانية .
الــخــــــــــــــــــــردة � :أي قطع معدنية ي�ستخل�ص منها مادة احلديد �أو النحا�س �أو غريها .
الرتخيـــــــــــــــ�ص  :املوافقـة الكتابيــة التـي ت�صدرهـا اجلهـات املخت�صـة جلمع وتداول
اخلردة .
الف�صـل الثانـي
�أحكام عامــــة
املــادة ( ) 2
يحظ ــر ممار�سة ن�شــاط جمــع وتداول اخلـردة �إال بعد احل�صـ ــول علــى الرتخي�ص .
املــادة ( ) 3
ال يجــوز الرتخي�ص مبزاولــة الن�شــاط امل�شار �إليه فـي املادة ( )2من هذه الأحكام �أو �إقام ــة
خمازن للخردة �إال فـي املناطق ال�صناعية املعتمدة .
املــادة ( ) 4
ال يجوز نقل الرتخي�ص من �شخ�ص لآخر �أو من موقع لآخــر �إال بعد موافقـة البلدية .
املــادة ( ) 5
يح�صل ر�سم �سنوي عن الرتخي�ص قدره ( )50خم�سون رياال عمانيا .
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الف�صـــل الثالـــث
ا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة العامة
املــادة ( ) 6
يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
أ�  -التخل�ص من املخلفات ال�صلبة وال�سائلة طبقا للوائح والقرارات املعمول بها .
ب  -اتخاذ التدابيــر الالزم ــة ل�ضمــان �ســالمة العمـ ــال مع مراع ــاة ا�شرتاطـات الأمــن
وال�سالمة التي ت�ضعها الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
ج  -مزاولــة الن�شــاط فـي حــدود نطاق املحل  ،ويحظ ــر علي ــه ا�ستغـ ــالل �أي جـ ــزء من
املوقع املخ�ص�ص لال�ستخدام ال�سكني .
د � -إقامـة املبنى من املــواد الثابتة و�أن تتوفر به و�ســائل التهويــة والإ�ض ــاءة الكافي ــة
ويجب تغطية الأر�ضية بالبالط �أو الإ�سمنت .
هـ  -و�ضــع حاجــز من مــادة غيـ ــر قاب ـلــة لال�شتعــال وبارتف ــاع منــا�ســب لف�ص ـ ــل مكــان
املراجعني عن مكان التخزين .
و  -عمل مظالت من مواد غري قابلة لال�شتعال مبواقع جتميع اخلردة ومكوناتها .
ز  -جتميــع املخلف ـ ــات الكيميائي ـ ــة اخلط ــرة كالأحم ــا�ض وغريه ــا � -إن وج ــدت فـ ــي
موقـع عمله  -فـي حاوية م�ستقلــة ونقلهــا للموقــع الذي حتــدده البلديــة وفقــا
للإجراءات املعمول بها لدى اجلهات املخت�صة .
ح � -صبــغ جميــع املركبــات التــي ت�ستخدم فـي جتميــع ونقـ ــل اخلـردة باللــون الف�ض ــي
مع كتابــة البيانــات اخلا�صــة بالن�شــاط على الأبواب وي�ستثنى من ذلك القاطــرات
وال�شاحنات التي تقوم بالت�صدير عرب احلدود .
ط  -التقي ــد بالأحك ــام ال ــواردة بلوائــح التحك ــم فـي التل ــوث وال�ضو�ضـ ـ ــاء ف ـ ــي البيئــة
املعمول بها .
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املــادة ( ) 7
يجب على املرخ�ص له التقيد بن�سب التعمني املقررة .
املــادة ( ) 8
يحظر جتوال �سيارات جمع وتـداول اخلــردة بعد ال�ســاعة التا�سعة ليــال وحتى اخلام�سـة
�صباحا .
الف�صل الرابع
ال�ضوابــط الأمنيــة
املــادة ( ) 9
يجـب �أن يكـون ال�شخـ�ص القائـم بعمليـة �ش ــراء اخل ــردة عمان ــي اجلن�س ـيــة وحا�صـ ــال على
الرباءة الأمنية من اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 10
يلتـ ــزم املرخــ�ص له مبــزاول ــة ن�شـ ــاط جمع وتداول اخل ــردة بتدويــن البيانـ ــات اخلا�صــة
بالأ�ش ـخــا�ص الذيــن يبيع ـ ــون اخلـ ــردة وفق ـ ــا لال�ســتم ــارة املعتم ـ ــدة من �شــرطــة عمـ ـ ـ ــان
ال�سلطاني ــة وتقـدميهــا ب�شــكل �أ�س ــبوعي إ�لــى اجلهــة املخت�ص ــة ب�ش ــرطة عم ــان ال�سلطانية .
املــادة ( ) 11
يحظر بيع و�شراء وت�صدير الأ�صناف املبينة بامللحق املرفق �إال بعد احل�صول على خطاب
عدم ممانعة من اجلهة املالكة لها حتدد فيه �أو�صاف و�أ�صناف وكميات اخلردة واعتمادها
من �شرطة عمان ال�سلطانية .
املــادة ( ) 12
تلتزم ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة املرخ�ص لها عند رغبتها فـي ت�صدير اخلــردة باحل�صول على
ترخيــ�ص ملمار�سـ ــة ذلك الن�شـ ــاط �ضمــن ال�سـ ـج ــل التجـ ــاري ال�ص ـ ــادر من وزارة التجـ ــارة
وال�صناعــة علــى �أن تقــوم ب�إبالغ الإدارة العامــة للجمارك ب�شــرطة عمــان ال�سلطانيـ ــة قب ـ ــل
حتمي ـ ــل املـ ــواد الراغبـ ــة ف ــي ت�صديرهـ ــا بال�شاحنـ ــات �أو املقطـ ــورات (الرتيـ ــالت) للتـ أ�ك ـ ــد
من حمولتها قبل ال�شحن .
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املــادة ( ) 13
يحظر �شراء �أي خردة جمهولة امل�صدر وعلى كـل حمــل يتلقــى مثل هذه النوعيــة �إبالغ
�أقرب مركز لل�شرطة على الفور .
الف�صل اخلام�س
العقوبـــات
املــادة ( ) 14
مع عدم الإخــالل ب�أي عقوبــة �أ�شــد ين�ص عليها �أي قانــون �آخــر معمول به فـي هذا ال�شـ ـ�أن :
أ�  -يعاقب كــل من يخالف �أحكــام هذا الأمــر بغرامــة ال تزيد علــى ( )100مائــة ريــال
عماين عن املخالفتني الأولــى والثاني ــة وبغرامــة ال تزيــد علــى ( )300ثالثمائ ــة
ريــال عماين �أو بال�ســجن مدة ال تزيد على �ســتة �أ�شــهر �أو بالعقوبتني معــا عن كــل
خمالفة تالية .
ب  -كــل من ي�ســتمر فـي ارتكـ ــاب خمالفــة لأحكـ ــام هذا الأمــر �أو الق ــرارات والإجــراءات
املنفذة له  ،بعد ا�ستالمه �إخطارا من البلديــة باملخالفــة ومل يقم ب�إزالتها  ،يعاقب
بغرامــة ال تزيد على ( )50خم�سني رياال عمانيا عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة
على �أال تزيد الغرامــة فـي جمموعهــا على (� )1000ألف ريال عماين .
كما يلغى الرتخي�ص ويوقف املحل عن ممار�سة الن�شاط نهائيا فـي حالة قيام املرخ�ص
له عمدا �شراء �أو حيازة خردة تثبت �أنها م�سروقة �أو غري م�شروعة امل�صدر .
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ملحـــق
 �أنابيب النفط والغاز . املعدات اخلا�صة با�ستخراج النفط . الكابيالت الكهربائية الكبرية واملتنوعة . الكابيالت اخلا�صة بالأرت (الأملنيوم املتنوعة للأعمدة الكهربائية ) . كابيالت الهواتف . املحوالت الكهربائية . لوحات املركبات القدمية واجلديدة . ال�شواخ�ص واللوائح املرورية املختلفة . اللوائح الإر�شادية الدالة على الوزارات واملباين وغريها . الأظرف الفارغة للطلقات . �أغطية فتحات ال�صرف ال�صحي . الواقي احلديدي للنوافذ . امل�سامري احلديدية التي ت�ستخدم لتثبيت �أعمدة كهرباء ال�ضغط العايل . �أ�سطوانات الغاز . ال�سياج بكافة �أنواعه . املقتنيات الأثرية . املدافع الأثرية . التحف ب�أنواعها . حاويات القمامة . �أعمدة الإنارة . �أغطية ال�صرف .-534-

�أمـــر حملـــي
رقـــم 2013/2
ب�شــ�أن تنظيــم تـــداول
وتخزين ونقل والتخل�ص من الإطارات فـي حمافظة ظفار
ا�ستنادا �إىل الئحة بلدية ظفار ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 86/18
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/46فـي �ش�أن قيام ال�شركة العمانية القاب�ضة خلدمات
البيئة (�ش.م.ع.م ) ب�إدارة وت�شغيل قطاع النفايات ،
و�إىل الأمر املحلي رقم  2010/3ب�ش�أن وقاية ال�صحة العامة ومراقبة الأن�شطة التجارية
واملهنية وال�صناعية مبحافظة ظفار ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم تداول وتخزين ونقل والتخل�ص من الإطارات فـي حمافظة ظفار
بالأحكام املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س البلدية القرارات الالزمة لتنفـيذ هذا الأمر .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف الأحكام املرفقة �أو يتعار�ض معها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا الأمر فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  30 :من �شعبـــــــــان 1434هـ
املـوافـــــق  9 :من يوليـــــــــــو 2013م

ن�شــر ه ــذا الأم ــر فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1022
ال�صادرة فـي 2013/7/28م

حممد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وحمافـ ـ ـ ـ ــظ ظف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
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الأحكام املنظمة لتداول وتخزين ونقل
والتخل�ص من الإطارات فـي حمافظة ظفار
املــادة ( ) 1
فــي تطبيــق �أحكــام هــذا ا ألمــر يكــون للكلمــات وامل�صطلحات التاليـة املعنى املو�ضـح قرين
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـبلديــــــــــــــــــــــــة  :بلدية ظفار .
ال�سلطات املخت�صـة  :الأجهزة الفنية والإدارية املخت�صة ببلدية ظفار .
ال�شركـــــــــــــــــــــــــة  :ال�شركة العمانية القاب�ضة خلدمات البيئــة (�ش.م.ع.م) .
املــادة ( ) 2
يكون تخزين الإطارات التالفة ونقلها والتخل�ص منها وفقا لال�شرتاطات التي حتددها
ال�سلطات املخت�صة  ،ويجوز للبلدية �إ�ضافة �أي �شروط �أخرى كلما اقت�ضى الأمر ذلك .
املــادة ( ) 3
يحظر تخزين الإطارات التالفة فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك  ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،
املبانــي واملن ــازل والأماك ــن القريبـ ــة من الأحيـ ــاء ال�سكنيـ ــة �أو التجاريـة �أو م�صادر امليـ ــاه
�أو الأرا�ضي الف�ضاء .
املــادة ( ) 4
حتـ ـ ـ ــدد ال�سلطـ ـ ــات املخت�ص ـ ــة بالتن�سي ـ ــق م ــع ال�شركـ ـ ــة الأماك ـ ـ ــن املح ـ ـ ـ ــددة للتخل ـ ـ ــ�ص
من الإطارات التالفة .
املــادة ( ) 5
يحظر بيع الإطارات غري املطابقة للموا�صفات التي حتددها اجلهات ذات العالقة .
املــادة ( ) 6
يلتزم كل من ميار�س ن�شاط ا�ستبدال و�إ�صالح الإطارات بالآتي :
 - 1نقل الإطارات التالفة �إىل الأماكن املحددة للتخل�ص منها �أوال ب�أول  ،وال يجوز
االحتفـاظ �إال بالكمي ــة التـي حتددهـا ال�سلط ــات املخت�ص ــة بعد توافــر ا�شرتاط ــات
ال�سالمة من اجلهات املخت�صة .
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 - 2عدم التخل�ص من الإطارات التالفة فـي مواقع الطمر التابعة للبلدية .
 - 3تدوين البيانات اخلا�صة بكميات الإطارات التالفة و�أ�ساليب التخل�ص منها وفقا
للنموذج املعد لهذا الغر�ض من قبل ال�سلطات املخت�صة .
 - 4و�ضع خطة الطوارئ بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة .
املــادة ( ) 7
مع عــدم الإخالل بالعقوبــات الواردة فـي هذه الأحكام  ،يجوز لل�سلطات املخت�صة �إغالق
�أي من�ش�أة خمالفة لهذه الأحكام �إىل �أن يتم �إزالة �أ�سباب املخالفة  ،وفـي حال كانت املخالفة
متثل خطورة ال ميكن تداركها �أو ت�ؤثر على حياة الإن�سان يتم �إغالق املن�ش�أة  ،و�سحب
الرتخي�ص مبا�شرة .
املــادة ( ) 8
يكون ملوظفـي البلدية الذين يحملون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية �سلطة مراقبة تطبيق
هذه الأحكام .
املــادة ( ) 9
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر معمول به فـي هذا ال�ش�أن ،
يعاقــب كل من يخالـ ــف هذه الأحكـ ــام بغرامة ال تزيد عل ــى ( )100مائ ــة ريـ ــال عمانـ ــي
عن املخالفتي ــن الأولــى والثانيـ ـ ــة  ،وبغرامة ال تزي ـ ــد عل ـ ــى ( )300ثالثمائة ريال عماين ،
�أو بال�سجن م ــدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر �أو بالعقوبتني معا عن كل خمالفة تالية .
املــادة ()10
يعاقب كل من ي�ستمر فـي خمالفة هذه الأحكام �أو القرارات والإجراءات املنفذة لها بعد
ت�سلمه �إخطارا من البلدية باملخالفة ومل يقم ب�إزالتها بغرامة ال تزيد على ( )50خم�سني
رياال عمانيـ ــا عن كل ي ـ ــوم ت�ستمــر فـيه املخالفة  ،على �أال تزيد الغرام ــة ف ــي جمموعهــا
على (� )1000ألف ريال عماين .
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�شرطـة عمـان ال�سلطانيـة
قــــرار
رقم 2013/99
بفـر�ض ر�سـم تخليـ�ص جمركـي
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل قرار جمل�س الوزراء فـي جل�سته رقـم  2013/8بتاريـخ  22من جمـادى الأولــى 1434هـ
املوافق  3من ابريل 2013م ،
و�إل ــى موافقـ ـ ــة وزارة املاليـ ـ ــة بكتابهـ ـ ــا رقـ ـ ــم  :ماليـ ـ ـ ــة  -ت (/)3607م.ت.د2013/3/6/م
املـ�ؤرخ 1434/5/21هـ املوافق 2013/4/2م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يفـر�ض ر�سـ ــم تخلي�ص جمركـي علـى ال�شاحن ــات املحملـ ــة مبنتج ــات الك�ســارات واملحاجــر
التي تعرب املنافذ احلدودية الربية لل�سلطنة مقداره ( )15خم�سة ع�شر رياال عمانيا .
املــادة الثانيــــة
يتم حت�صيـل الر�سـم امل�شار �إليـه فـي املادة الأولـى من هذا القــرار من قبل الإدارة العامة
للجمارك .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من  15ابريل 2013م .
�صـــدر فـي  27 :من جمادى الأوىل 1434هـ
املوافــــــــق  8 :من ابريــــــــــــــــــــل 2013م
ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1008
ال�صادرة فـي 2013/4/13م
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الفريق ح�سن بن مـح�سن ال�شريقـي
املفتـ ــ�ش العـ ـ ــام لل�شرطـ ـ ـ ـ ــة واجلمـ ـ ــارك

جملــ�س اخلدمــة املدنيــة
قــــــرار
رقــــم 2013/2
بتعديـــل بعــــ�ض �أحكـــام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنيـة
ا�ستنادا �إىل قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
و إ�لــى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2010/9
و�إلــى قرار جملــ�س اخلدمــة املدنيــة ال�صادر بجل�سته رقم  2012/4املنعقدة بتاريخ 2012/12/2م ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يلغ ــى البن ــد رقـ ــم ( )3من املـ ــادة ( )81من الالئحـ ــة التنفيذي ــة لقان ــون اخلدم ــة املدني ــة
امل�شــار �إليهــا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  9 :من جمادى الثانية 1434هـ
املـوافـــــق  20 :من ابريــــــــــــــــــــل 2013م
خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1010
ال�صادرة فـي 2013/4/27م

رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ــ�س اخلدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املدني ـ ـ ـ ـ ــة
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قـــرار
رقم 2013/3
بتعديل القرار رقم  2011/8بتحديد الوظائف
ذات الطبيعة اخلا�صة امل�ستثناة من �شرط الإعالن عند التعيني
ا�ستنادا �إىل قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
و�إىل قــرار رئيـ�س جملــ�س اخلدم ــة املدنيــة رقــم  2011/8بتحديــد الوظائــف ذات الطبيع ــة
اخلا�صة امل�ستثناة من �شرط الإعالن عند التعيني ،
و�إىل قرار رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية رقم  2012/2بتعديل القرار رقم  2011/8بتحديد
الوظائف ذات الطبيعة اخلا�صة امل�ستثناة من �شرط الإعالن عند التعيني ،
و�إىل موافقة جمل�س اخلدمة املدنية فـي اجتماعه رقم  2013/1املنعقد بتاريخ 2013/2/24م ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف فقرة جديدة لن�ص املادة الأوىل من القرار رقم  2011/8امل�شار �إليه يكون ترتيبها
تاليا لوظيفة رئي�س مكتب الوزير ن�صها الآتي " مدير عام م�ساعد ".
املــادة الثانيــــة
يلغــى القــرار رق ــم  2012/2امل�شار �إليـه  ،كمــا يلغى ك ــل م ــا يخال ــف ه ــذا الق ــرار �أو يتع ــار�ض
مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  17 :من رجــــــب 1434هـ
املـوافــــق  27 :من مايــــــــو 2013م
ن�شر هذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1015
ال�صادرة فـي 2013/6/2م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ــ�س اخلدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املدني ـ ـ ـ ـ ــة
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هيئــة تنظيــم االت�صـــاالت
قـــــــرار
رقـــم 2013/70
ب�ش�أن قواعد التنظيم الالحق لل�سوق
( الت�صرفات املنافية للمناف�سة )
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة فـي اجتماعه رقم  2012/3امل�ؤرخ 2012/5/6م ،
و�إىل موافقة وزير النقل واالت�صاالت بكتابه رقم و ن ت 1220/22/1/امل�ؤرخ 2012/9/24م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــــــــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن التنظيم الالحق لل�سوق (الت�صرفات املنافية للمناف�سة) بالقواعد املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  23 :من رم�ضــــان 1434هـ
املوافــــق  1 :من �أغ�سط�س 2013م
حممــد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
ن�شــر ه ــذا القــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1024
ال�صادرة فـي 2013/8/18م
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قواعد التنظيم الالحق لل�سوق
( الت�صرفات املنافية للمناف�سة )
املــادة ( ) 1
االتفاقـات واملمار�سـات املنافيـة للمناف�سـة
دون الإخ ـ ــالل ب�أحكــام قانــون تنظيــم االت�صــاالت والئحتــه التنفيذيــة  ،تعتب ــر االتفاق ـ ــات
واملمار�سات التالية منافية للمناف�سة :
 - 1االتفـاقات واملمار�سات التي تثبت ب�صورة مبا�شـرة �أو غري مبا�شرة �أ�سعار البيع
�أو ال�ش ــراء �أو �أي �ش ــروط �أخــرى  ،ومنهــا مــا يع ــرف بتثبيــت الأ�سعـ ــار (Price
 ، )fixingواملمار�سة املعروفة بـاملحافظة على �أ�سعار �إعادة البيع (Resale Price
. )Maintenance
 - 2االتفاقات التي حتد من املناف�سة فـي الأ�سواق �أو ت�سيطر عليها � ،أو حتد من التطور
التقن ـ ـ ــي �أو اال�ستثمـ ـ ــار  ،ومنه ـ ـ ــا التواطـ ـ ـ ـ ؤ� (� )Collusionأو اتفاقـ ـ ـ ــات التواطـ ـ ـ ـ�ؤ
( . )Collusive Agreements
 - 3االتفاقات التي تق�سم �أو تخ�ص�ص الأ�سواق مبا فيها الو�سائل �أو الطرق التي يتم
بهـ ــا توريـ ــد اخلدمات لتلك الأ�سـ ــواق  ،ومنه ــا تثبيـت الأ�ســواق ()Market Fixing
�أو الت�سويق املنظم (. )Marketing Orderly
 - 4االتفاقات التي تتطلب قبول املنتفع بخدمات تزيد على ما يرغب فـي احل�صول
علي ـ ـ ــه  ،ومنـهـ ـ ــا اتفاقـ ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ــر�ض �ش ـ ـ ــراء املجموعـ ـ ـ ــة الكـ ــامل ـ ــة م ـ ــن اخلدمـ ـ ــات
( )Full Line Forcing Agreementsوكذلك االتفاقات التي ت�ستمر لفرتة
طويلة دون مربر .
 - 5االتفاقات التي تطبق �شروطا غري مت�شابهة على املعامالت املتكافئة التي تتم مع
�أطراف جتارية �أخرى  ،وت�ضع بذلك �أحد هذه الأطراف �أو بع�ضا منها فـي و�ضع
تناف�سي غري مالئم  ،ومنها املمار�سات التمييزية .
 - 6االتفاقات املعلق �إبرامها على �شرط �أو التزام ال عالقة له مبو�ضوع تلك االتفاقات ،
ومنها (. )Second line forcing and/or third line forcing
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 - 7املمار�سات التي ت�شكل �إ�ساءة ا�ستغالل مركز مهيمن .
� - 8أي ممار�سات �أو اتفاقات �أخرى �أو امتناع عن �أعمال يكون من �ش�أنها منع املناف�سة
�أو احلد منها فـي ال�سوق .
املــادة ( ) 2
اال�ستثنـــــاءات
للهيئة من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب مقدم من ذوي ال�ش�أن  ،ا�ستثناء �أي اتفاق �أو ممار�سة
من �أحكام االتفاقات واملمار�سات املنافية للمناف�سة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )1من هذه
القواعد � ،أو املن�صو�ص عليها فـي الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت � ،إذا ارت�أت
الهيئة �أن تلك االتفاقات واملمار�سات :
أ�  -لها م�ساهمة �إيجابية نحو الأ�سواق واملنتفعني تفوق �آثارها املنافية للمناف�سة .
ب  -لي�ســت مب�ستــوى الأهميــة التي ت�ستـدعي خ�ضــوعها لأحك ــام املـ ــادة ( )1م ــن ه ــذه
القواعد �أو غريها من القرارات ال�صادرة عن الهيئة .
املــادة ( ) 3
مراقبـــة ال�ســــوق
 - 1تتوىل الهيئة مراقبة الت�صرفات التي قد حتول دون املناف�سة �أو حتد منها  ،والتي تتعلق
ب�أي ن�شاط يرتبط باالت�صاالت مبا فـي ذلك �إ�ساءة ا�ستغالل مركز مهيمن  ،والدخول
فـي اتفاقات منافية للمناف�سة  ،وتوفري ت�سهيالت ت�سمح بالت�صرفات املنافية للمناف�سة .
 - 2تقـ ــوم الهيئ ــة باتخ ـ ــاذ ا إلج ــراءات القانونيــة ال�ضروريـ ــة حلمايـ ــة املناف�س ــة  ،و�ضمـ ــان
ا�ستدامتها بال�سوق .
املــادة ( ) 4
ال�شكـــاوى واملنازعـــات
 - 1للهيئة من تلقاء نف�سها �أو بناء على �شكوى مقدمة من ذوي ال�ش�أن مبا�شرة التحقيق
للت�أكد من �أن ت�صرفات �أو �أن�شطة املرخ�ص له متنع �أو حتد من املناف�سة  ،مبا فـي ذلك
�إ�ســاءة ا�ستغ ــالل مركــز مهيمــن �أو الدخول فـي اتفاقات �أو تقديــم ت�سهيـ ــالت منافي ــة
للمناف�سة .
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 - 2مع عدم الإخالل ب�أحكام هذه القواعد  ،تبت الهيئة فـي املنازعات املعرو�ضة عليها ب�ش�أن
الت�صرفات املنافية للمناف�سة وفقا لأحكام نظام الف�صل فـي املنازعات ال�صادر بالقرار
رقم . 2010/44
املــادة ( ) 5
الإر�شـــادات والن�شـــر
 - 1تقوم الهيئة ب�إ�صدار �إر�شادات  ،وحتديثها من وقت لآخر  ،تت�ضمن املبادئ التي �ستتبناها
عند حتديد طبيعة الت�صرفات التي ميكن �أن متنع �أو حتد من املناف�سة .
 - 2تن�شــر الهيئــة على موقعه ــا الإلكرتون ــي الإر�ش ــادات التي ت�صدرها وفقا لأحك ــام ه ـ ــذه
القواعد .
املــادة ( ) 6
اجلـــــــــزاءات
مع عدم الإخالل بحقها فـي توقيع �أي من اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم
االت�صاالت والئحته التنفيذية والقــرارات ال�صــادرة تنفيــذا له  -للهيئة  -فــي حال خمالفة
املرخ�ص له لأحكام هذه القواعد  ،اتخاذ �أي من الإجراءات الآتية :
أ�  -مطالبــة املرخــ�ص لــه املخالــف والأ�شخــا�ص املت�ضرريــن باالجتمـاع مع ــا للتو�صل
�إىل الإجراءات الكفيلة لوقف املخالفة �أو منع تكرارها .
ب �	-إلزام املرخ�ص له املخالف بن�شر �إقرار �أو اعتذار �أو كليهما معا  ،عن هذه الت�صرفات
�أو الأن�شطــة �أو املمار�ســات فــي �صحيفــة �أو �أكثــر من ال�صحــف املحليــة اليوميــة
على النحو والتوقيت الذي حتدده الهيئة فـي قرارها .
ج �	-إلزام املرخ�ص له املخالف برفع تقارير دورية �إىل الهيئة  ،حتى تتمكن من معرفة
ما �إذا كانت الت�صرفات �أو الأن�شطة املنافية �أو التي حتد من املناف�سة م�ستمرة ،
وحتديد �أثرها على �أ�سواق االت�صاالت واملتناف�سني واملنتفعني .
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قـــــرار
رقـم 2013/80
ب�إ�صدار الئحة تنظيم تقدمي خدمة النظام الآيل لإدارة املركبات
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحـ ــة التنفيذيـة لقانون تنظي ـ ــم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل الق ــرار رق ــم  2012/116ب�إعفــاء بعــ�ض خدمــات االت�صــاالت من �أحك ــام الرتاخي ــ�ص
املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة فـي اجتماعه رقم  2013/1بتاريخ 2013/2/11م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تقدمي خدمة النظام الآيل لإدارة املركبات بالالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جميع املخاطبني ب�أحكام الالئحة املرفقة توفيق �أو�ضاعهم وفقا لأحكامها خالل مدة
ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  20 :من ذي القعدة 1434هـ
املوافــــق  26 :من �سبتمبــــــــر 2013م
ن�شــر هـذا القــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1029
ال�صادرة فـي 2013/10/6م
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حمـمد بن حمد الرحمي
رئيـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

الئحة تنظيم تقدمي خدمة النظام الآيل لإدارة املركبات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يق�صد بخدمة النظام الآيل لإدارة املركبات  ،خدمة �إدارة
�أو مراقبة �أو ر�صد مواقع املركبات والأج�سام املتنقلة �أو املنقولة مثل احلاويات واملعدات
با�ستخدام تكنولوجيا �أنظمة حتديد املواقع (مثل نظام  ، )GPSعرب �أنظمة �أو �شبكات
االت�صاالت املرخ�صة �أو امل�صرح بها من قبل الهيئة لال�ستخدام فـي ال�سلطنة  ،ما عدا �أنظمة
االت�صاالت عرب الأقمار ال�صناعية .
املــادة ( ) 2
ال يجوز تقدمي خدمة النظام الآيل لإدارة املركبات �إال بعد احل�صول على ت�صريح بذلك
من الهيئة .
املــادة ( ) 3
يق ــدم طل ــب الت�صريــح �إىل الدائــرة املخت�صــة بالهيئــة  ،علـى النم ــوذج املعــد لهذا الغــر�ض ،
مرفقا به ن�سخة من امل�ستندات الآتية :
 - 1البطاقة ال�شخ�صية �سارية املفعول � ،أو جواز ال�سفر للمفو�ض بالتوقيع .
� - 2شهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول .
� - 3شهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�صناعة عمان �سارية املفعول .
�	- 4أ�سماء املخولني بالتوقيع مع مناذج التوقيع .
 - 5و�صــف فنـي يو�ضح بنيــة النظــام امل�ستخــدم فـي تقديــم اخلدمــة  ،م ــع الر�س ـ ــوم
التو�ضيحية  ،و�أي معلومات فنية �أخرى تطلبها الهيئة .
 - 6خطة �آلية تنفيذ االلتزامات الواردة فـي هذا القرار .
�	- 7إي�صال �سداد ر�سـم درا�سة الطلب  ،ومقداره ( )30ثالثون رياال عمانيا .
املــادة ( ) 4
أ�  -على الدائــرة املخت�صــة بالهيئة درا�سة الطلب خــالل ( )30ثالثني يومــا م ــن تاري ــخ
ا�ستيفاء كافة امل�ستندات املطلوبة  ،ويجب �أن يكون القرار بالرف�ض م�سببا .
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ولذوي ال�ش�أن التظلم �إىل الرئي�س التنفيذي من قرار رف�ض الطلب خالل (� )60ستني
يوما من تاريخ العلم به  ،ويجب البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه .
ب  -فـي حال ا�ستيفاء الطلب امل�ستندات املطلوبة  ،ت�صدر الدائرة املخت�صة بالهيئة موافقة
مبدئيــة لتمكــني مقـدم الطلــب من �إن�شــاء النظام اخلا�ص بتقديــم اخلدمــة وجتهيــز
اخلوادم اخلا�صــة بحفــظ البيانــات وذلك خالل ( )90ت�سعني يوما من تاريخ هذه
املوافقة  ،ويجب على مقدم الطلب �إخطار هذه الدائرة كتابة عند انتهائه من ذلك
�شريطة �أال يتجاوز هذه املدة .
ج  -على الدائرة املخت�صة بالهيئة  ،بعد ت�سلم الإخطار امل�شار �إليه فـي (ب) من هذه املــادة
�إ�شعار مقدم الطلب بدفع ر�سوم املعاينة ومقدارها ( )80ثمانون رياال عمانيا ثم معاينة
النظام بعد الت�أكد من �سداد الر�سم .
د  -فـي حال موافقة الهيئة على النظام اخلا�ص بتقدمي اخلدمة يتم �إ�شعار مقدم الطلب
ب�ســداد ر�س ــوم �إ�صدار الت�صريــح ومقداره ــا ( )50خم�س ــون ري ــاال عمانيــا خ ــالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ الإ�شعار  ،وت�صدر الدائرة املخت�صة الت�صريح بعد تقدمي مقدم
الطلب ما يفيد �سداد هذه الر�سوم .
هـ  -فـ ــي جمي ــع ا ألحــوال يعتب ــر الطلــب ملغ ــى �إذا ف�ش ــل مق ــدم الطلب  -فـي �أي مرحل ــة
من مراحل نظر الطلب  -فـي االلتزام ب�أي من الإج ــراءات �أو امل ــدد املن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي هذه املــادة .
و  -للدائرة املعنية  -بناء على التما�س مقدم الطلب  -عدم التقيد باملدد املن�صو�ص عليها
فـي هذه املــادة �إذا كانت هناك �أ�سباب مو�ضوعية تربر ذلك .
املــادة ( ) 5
أ�  -تكون مدة الت�صريح ( )3ثالث �سنوات تتجدد تلقائيا ملدة �أو مدد مماثلة بذات ر�سوم
الإ�ص ــدار  ،ما ل ــم يتق ــدم امل�ص ــرح لــه بطلــب �إلغــاء الت�صريــح قبــل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ انتهائه .
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ب  -يجب على امل�صرح له �أن يدفع ر�سوم التجديد خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
التجديد  ،ويلتزم امل�صرح له فـي حالة الت�أخر عن هذا امليعاد بدفع غرامة مقدارها
( )10ع�ش ــرة رياالت عماني ــة عن ك ــل ( )30ثالثني يـ ــوم ت�أخري  ،وفـي حال ــة الت�أخي ــر
عن دفع ر�سوم جتديد الت�صريح �أكرث من ( )90ت�سعني يوما يعترب الت�صريح ملغى .
املــادة ( ) 6
حت�صل الهيئة ر�سوما مقدارها ( )10ع�شرة رياالت عمانية لإعادة �إ�صدار الت�صريح عند
فقده �أو فـي حال طلب �إجراء تعديالت عليه � ،أو فـي حال التنازل عنه للغري وفقا لأحكام
هذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
على امل�صرح له االلتزام بالآتي :
�	- 1أن تكون مراكز الر�سائل الق�صرية ( )SMSCومراكز الدعم الهاتفـي للعمالء
واملعدات والأجهزة امل�ستخدمة فـي �إدارة النظام وحفظ بيانات املنتفعني  ،وبيانات
�إدارة وحركة املركبات داخل ال�سلطنة  ،ويحظر على امل�صرح له نقل هذه البيانات
�إىل خارج ال�سلطنة .
 - 2عدم تقدمي اخلدمة لأغرا�ض تتبع ومراقبة مركبات الأفراد .
 - 3احل�صول على املوافقات الالزمة من �أي جهة �أخرى ذات �صلة .
 - 4و�ضع مل�صقات على املركبات التي يتم تتبعها �أو االتفاق مع الهيئة على �آلية �أخرى
تفيد ب�أن املركبة خا�ضعة للنظام الآيل لإدارة املركبات .
 - 5احلفاظ على �سرية بيانات �إدارة وحركة املركبات واالحتفاظ بهذه البيانات ملدة
( )90ت�سعني يوما على الأقل  ،مع �إتاحة االطالع عليها للجهات املخت�صة عند
الطلب .
 - 6احل�صول على الرتاخي�ص الراديوية �إذا لزم الأمر .
 - 7عدم تغيري الأنظمة امل�ستخدمة فـي تقدمي اخلدمة �أو مواقع حفظ بيانات �إدارة
وحركة املركبات �إال بعد احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة .
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 - 8اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان �سالمة م�شغلي وم�ستخدمي النظام على مدار
ال�ساعة .
 - 9اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان �إ�صالح الأعطال التي يكون من �ش�أنها الت�أثري
عل ــى �سالم ــة �أو كفــاءة نظــم و�أجهزة االت�صــاالت امل�ستخدمــة فـي تقديــم اخلدمــة
على الفور .
 - 10االحتفاظ بجميع البيانات واملخططات الفنيـة للأنظمــة امل�ستخدمــة فـي تقدمي
اخلدمــة و�سج ــل املنتفــعني من اخلدم ــة وتقدميه ــا للهيئ ــة �أو للجه ــات املخت�صــة
فـي حال الطلب .
املــادة ( ) 8
ال يج ــوز للم�ص ــرح لــه التنازل للغيــر عن الت�صريح �إال بعــد احل�صــول على موافقــة كتابي ــة
من الهيئة  ،وعلى املتنازل له تقدمي كافة امل�ستندات املحددة فـي املــادة ( )3من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 9
ينتهي الت�صريــح �إذا انحلــت ال�شخ�صية القانونيــة للم�صــرح له � ،أو دخ ــل 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 ( ) 10
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أو جزاء من�صو�ص عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت واللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفيذا له � ،أو فـي �أي قانون �آخر  ،يجوز للهيئة فـي حالة خمالفة �أحكام
هذه الالئحة  ،اتخاذ �أي من الإجراءات الآتية :
 - 1حت�صيل غرامة مالية ال تتجاوز (� )1000ألف ريال عماين عن كل خمالفة .
� - 2إلغاء الت�صريح .
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قــــرار
رقم 2013/81
بتعديل الرتخي�ص من الفئة الأوىل
لل�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت (�ش .م .ع .م)
لإن�شـاء وت�شغيــل نظــام خدمــات ات�صـاالت عامــة ثابتــة
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي رقم  2009/34ب�إ�صـ ــدار ترخيـ ــ�ص من الفئ ــة الأولــى لل�شركـ ــة
العمانيــة القطري ــة لالت�صـ ــاالت (�ش .م .ع .م) لإن�شــاء وت�شغيــل نظــام خدم ــات ات�صـ ــاالت
عامة ثابتة ،
و إ�ل ــى موافقـ ـ ــة جملـ ـ ــ�س �إدارة الهيئ ــة بتاري ــخ � 29شعب ـ ــان 1434هـ املوافـ ــق  8يوليـ ـ ــو 2013م
علــى طلـ ــب ال�شركـ ــة العمانيـ ــة القطري ــة لالت�صــاالت (�ش .م .ع .م) بتعدي ــل الرتخيـ ــ�ص
ال�صادر لها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل باجلدول رقم ( )1الوارد فـي البند (" )1تو�سعة البنية التحتية الرئي�سية لل�شبكة
الوطنية" من امللحق (ب) من ترخي�ص الفئة الأوىل لل�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت
امل�شار �إليه  ،اجلدول الآتي :
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�إجمايل طول امل�سارات للبنية التحتية
بالكيلو مرت *
عدد املحافظات التي لديها على الأقل
نقطة وجود واحدة
)Point of presence (POP
�إجمايل عدد الواليات التي لديها على الأقل
نقطة وجود واحدة ()POP

التاريخ الفعلي التاريخ الفعلي
ل�سريان الرتخي�ص ل�سريان الرتخي�ص
� 84 +شهرا
� 12 +شهرا
2027

5305

9

9

61

61

اجلدول ( : )1التزامات تو�سعة البنية التحتية الرئي�سية لل�شبكة الوطنية
* مالحظات :
 - 1طــول امل�ساف ــة للم�س ــارات تقدر بالكيلو مــرت للبنيــة التحتي ــة للم�ساف ــات البعي ـ ــدة
من خالل بنية حتتية يقوم ب�إن�شائها املرخ�ص له .
 - 2على املرخ�ص له �أن يقدم خطة التنفيذ كل �ستة �أ�شهر مقدما .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بن�ص البند ( )1من البند (" )4الغرامات" من امللحق (ب) من ترخي�ص الفئة الأوىل
لل�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
" - 1مبلغ ( )100.000مائة �ألف ريال عماين عن كل �شهر ت�أخري �أو جزء منه فـي تنفيذ
التزامات تو�سعة البنية التحتية الرئي�سية لل�شبكة الوطنية" .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  20 :من ذي القعدة 1434هـ
املوافــــق  26 :من �سبتمبــــــــر 2013م
ن�شــر هـذا القــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1029
ال�صادرة فـي 2013/10/6م
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قـــــرار
رقم 2013/83
بتعديل الرتخي�ص من الفئة الأوىل
ل�شركــة �سمـــا لالت�صـــاالت (�ش .م .م)
لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقديـم خدمات ات�صـاالت عامة دولية
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقم  2011/20ب�إ�صـدار ترخيـ�ص من الفئــة الأولــى ل�شركــة �سمــا
لالت�صاالت (�ش .م .م) لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل قرار جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت بجل�سته رقم  2013/3بتاريخ 2013/3/13م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص البنـد ( )13من امل ــادة ( ، )1وال�شـرط ( )1-1من الرتخيـ�ص امل�شار �إليـه ،
الن�صان الآتيان :
املــادة (  ) 1بنــد ( ) 13
خدمات االت�صاالت الدولية :
خدمات االت�ص ــاالت املقدمــة للعموم بني ال�سلطن ــة وال ــدول الأخرى .
ال�شـــرط ( ) 1-1
يخول املرخ�ص له تقدمي خدمات االت�صاالت الدولية فـي ال�سلطنة على �أ�سا�س غري ح�صري
بوا�سطة �أنظمة االت�صاالت املرخ�صة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  19 :من ذي احلجة 1434هـ
املوافــــق  24 :من �أكتـوبــــــــر 2013م
ن�شـر هـذا القـرار فـي اجلريدة الر�سمية رقـم ()1032
ال�صادرة فـي 2013/11/3م
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قـــــرار
رقم 2013/88
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة
لتقنيـة النطـاق فائـق االت�سـاع ()UWB
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القرار رقم  2008/133ب�إ�صدار الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة
الراديوية وحتديد �أ�سعارها ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة فـي اجتماعه رقم  2013/1بتاريخ 2013/2/11م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم تقنية النطاق فائق االت�ساع ( )UWBبالالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  10 :من حمـــــــــــرم  1435هـ
املوافـــــق  14 :من نوفمبــــــــر 2013م

ن�شـر هــذا القــرار فـي اجلريدة الر�سميـة رقم ()1035
ال�صادرة فـي 2013/11/24م
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الالئحـة التنظيميـة
لتقنيـة النطـاق فائـق االت�سـاع ()UWB
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املن�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفيذية  ،ويكون للكلمات والعبارات التالية
املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1تقنية النطاق فائق االت�ساع (: )UWB
تقنية لالت�صاالت الال�سلكية ق�صرية املدى  ،تقوم بتوليد و�إر�سال طاقة ترددات
ال�سلكية تنت�شر فـي جمال ترددي وا�سع جدا قد يرتاكب مع عدة نطاقات ترددية
موزعة خلدمات االت�صاالت الراديوية  ،ومن تطبيقاتها الأجهزة الآتية :
�أ  -رادار االخرتاق الأر�ض ــي ( : )GPRجه ـ ــاز ت�صويــر بالــرادار  ،ي�ستخــدم للك�ش ــف
�أو ر�سم خرائط لأج�سام تقع حتت �أي مادة عازلة �أو �سطح الأر�ض  ،ويعمل عادة
عندما يكون مالم�سا للأر�ض �أو قريبا منها .
ب  -رادار اخرتاق اجلدار ( : )WPRجهاز ت�صوير بالرادار ي�ستخدم لفح�ص وحتديد
الأجزاء الداخلية للجدران امل�صنعة من هيكل خر�ساين �أو مواد �سميكة و�صلبة
م�شابهة تعمل على امت�صا�ص الكثري من طاقة املوجات الال�سلكية التي تالم�س
اجلدار .
ج  -رادار الت�صوير عرب اجلدار  :جهاز ت�صوير بالرادار ي�ستخدم لنقل الطاقة عرب
هياكل معتمة مثل اجلــدران والأ�سقــف  ،وذلك للك�شــف عــن حرك ــة �أو موقــع
الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء التي تقع على اجلانب الآخر .
د  -جه ــاز املراقب ــة الراديوي ــة  :جهاز ت�صويــر بالــرادار يهــدف �إىل حتقيــق أ�غ ــرا�ض
�أمنية  ،كالك�شف عن ت�سلل الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء .
هـ  -جهاز الت�صوير الطبي  :جهاز ت�صوير بالرادار ي�ستخدم للك�شف عن موقع الأ�شياء
�أو حركتها داخل ج�سم الإن�سان �أو احليوان .
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و  -جهاز ا�ست�شعار املواد  :جهاز ت�صوير بالرادار ي�ستخدم تطبيق اال�ستدالل الراديوي
للك�شف عن موقع الأ�شياء داخل هيكل معني �أو لتحديد اخل�صائ�ص الفيزيائية
للمواد .
ز  -جهاز حتليل مواد البناء ( : )BMAجهاز ت�صوير بالرادار يعمل على ا�ست�شعار
املواد للك�شف عن مكان الأ�شياء داخل هيكل مبني �أو لتحديد اخل�صائ�ص
الفيزيائية ملادة ت�ستخدم فـي البناء .
ح  -جهاز ت�صنيف ومتييز الأ�شياء ( : )ODCجهاز ت�صوير بالرادار  ،ي�ستخدم
ال�ست�شع ــار املــواد والأج�ســام  ،والتحذيــر من خطــر حمتمــل يقــع فـي مــدى
(�صفر� )40-سنتيميرت منها  ،وعادة ما يكون هذا اجلهاز جزءا فـي جهاز �آخر .
 - 2حيز النطاق فائق االت�ساع :
النطاق الرتددي املح�صور بني نقطتي الـ ( )10دي�سبل حتت �أعلى م�ستوى لالنبعاثات
ا�ستنادا على نظام البث بالكامل مبا فـي ذلك الهوائي  ،ويرمز للحد الأعلى حليز
النطاق فائق االت�ساع بالرمز ( ، )f Hبينما يرمز للحد الأدنى منه بالرمز (، )f L
�أما الرتدد الذي يحدث فيه �أعلى حد لالنبعاثات امل�شعة فريمز له بالرمز (. )f M
 - 3التداخل ال�ضار :
تداخل يعر�ض للخطر ا�شتغال خدمة مالحة راديوية �أو غريها من خدمات
ال�سالمة � ،أو يحط حطا �شديدا من خدمة ات�صاالت راديوية م�ستعملة وفقا للوائح
الراديو � ،أو يقطعها قطعا متكررا � ،أو مينع ا�شتغالها .
 - 4تقنية الدورة الت�شغيلية املنخف�ضة (: )LDC
تقنية لتخفيف التداخل ال�ضار تقوم بتقليل متو�سط التداخل على الأنظمة
الراديوية القائمة عن طريق خف�ض فرتات التكرار النب�ضي ()pulse repetition
�أو تقليل وقت �إ�شغال النب�ض ( )pulse occupation timeوفقا للمتطلبات
الفنية الواردة فـي امللحق (ب) املرفق بهذه الالئحة .
 - 5تقنية الك�شف والتجنب (: )DAA
تقنية لتخفيف التداخل ال�ضار تقوم بالك�شف عـ ــن وج ــود �إ�شـارات من الأنظمــة
الراديوية الأخــرى واحلــد من قوتها �إىل م�ستـوى ال ت�ؤدي فيه �إىل حدوث تداخل
على الأنظمة الراديوية الأخرى .
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 - 6االنبعاثات غري املرغوب فيها :
انبعاثات ت�شع من �أجهزة رادارات اخرتاق الأر�ض واجلدران ( )GPR/WPRفـي
كل االجتاهات فوق �سطح الأر�ض  ،مبا فـي ذلك االنبعاث ــات املبا�شــرة من هيكـ ـ ــل /
بي ــت ال ـ ــرادارات الــذي تو�ضع فيـ ــه  ،بالإ�ضافـ ــة �إىل االنبعاثات املنعك�سة �أو املارة من
الو�سط الذي يتم فح�صه .
 - 7تقنية التحكم فـي قدرة الإر�سال :
تقنية لتخفيف التداخل ال�ضار تعمل على التحكم فـي قدرة الإر�سال ب�شكل �آيل
للحد من قدرة الإر�سال �إىل م�ستوى ال ت�ؤدي فيه �إىل حدوث تداخل على الأنظمة
الراديوية الأخرى .
 - 8تقنية اال�ستماع قبل التحدث (: )LBT
تقني ــة لتخفي ــف التداخـ ـ ــل ال�ض ــار  ،تعم ــل على ا�ست�شعار تـ ــرددات طيـ ــف ت ــرددي
حمدد قبل ا�ستخدامه للت�أكد من �إمكانية ا�ستخدامه من عدمه .
 - 9احلد الأويل الأدنى لوقت التحقق من التوافر للقناة
(: ) Minimum initial channel availability check time
احلد الأدنى للوقت الذي يق�ضيه اجلهاز فائق االت�ساع فـي البحث عن الإ�شارات
التي قد تت�أثر بعد ت�شغيل اجلهاز .
 - 10احليـز االفرتا�ضـي املتجنـب (: )Default Avoidance bandwidth
اجلزء الأ�صغر من حيز اخلدمة املعر�ضة للتداخل الذي يتطلب احلماية .
 - 11عتبة الك�شف عن الإ�شـارة ( /)Signal detection thresholdحـدود
�شـــدة املجال :
قوة الإ�شارة املعر�ضة للتداخل التي يت�سلمها جهاز النطاق فائق االت�ساع التي حتدد
عملية االنتقال بني مناطق احلماية املجاورة .
 - 12التحديـــد الراديـــوي (: )Radiolocation
ا�ستخدام خدمة اال�ستدالل الراديوي لغايات حتديد املوقع .
 - 13النفاذ الال�سلكي عري�ض النطاق (: )BWA
تقنية ات�صاالت راديوية يفوق فيها معدل �إر�سال البيانات ( )2048كيلو بت لكل ثانية .
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املــادة ( ) 2
ي�شرتط فـي الأجهزة التي ت�ستخدم تقنية النطاق فائق االت�ساع ( )UWBالآتي :
�	- 1أال تت�سبــب فـ ــي ح ــدوث تداخ ــالت علــى �أجه ــزة االت�ص ــاالت الراديويـ ــة ا ألخـ ــرى
املرخ�صة  ،و�أال تطلب حماية من �أي تداخالت تت�سبب فيها خدمات االت�صاالت
الراديوية الأخرى .
�	- 2أن تكون قادرة على تطبيق تقنيات تخفيف التداخالت امل�شار �إليها فـي امللحق (ب)
املرفق بهذه الالئحة  ،لتوفري حماية �إ�ضافية خلدمات االت�صاالت الال�سلكية
وفقا للمتطلبات الواردة فـي امللحق (�أ) املرفق بهذه الالئحة .
� - 3أن تكون غري قابلة للتزويد مبعدات �ضبط خارجية ت�سمح بتعديل عمل هذه
الأجهزة على نحو يتعار�ض مع هذه الالئحة .
�	- 4أن يو�ضع عليه ــا عالمـ ــات ت�شيـ ـ ــر �إل ــى ا�س ــم �أو عالم ــة التع ــرف اخلا�ص ــة باملـورد
�أو ال�شركة امل�صنعة وط ــراز املورد �أو ال�شرك ــة امل�صنعـ ــة �أو مرجـ ــع النوعيـ ــة  ،ويجــب
�أن تكون العالمات مقروءة ووا�ضحة  ،وال ميكن �إزالتها ب�سهولة .
�	- 5أن ت�ستوفـي املتطلبات الفنية الواردة فـي امللحق (�أ) املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
يحظر ت�صنيع �أو توريد �أو بيع �أجهزة تقنية النطاق فائق االت�ساع �إال بعد احل�صول على
موافقة الهيئة على نوعية تلك الأجهزة  ،وعلى كافة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املتعاملة فـي هذه
الأجه ــزة الت�سجي ــل لدى الهيئــة قبل ت�صنيعها �أو توريدها �أو بيعها  ،ما مل يكن الت�صنيع
�أو التوريد لال�ستخدام اخلا�ص .
املــادة ( ) 4
ال يجوز ا�ستخدام رادار االختـراق الأر�ضـ ــي ( ، )GPRورادار الت�صوي ــر عب ــر اجل ــدار ،
ورادار اخرتاق اجلدار ( ، )WPRوجهاز الت�صوير الطبي  ،وجهاز املراقبة الراديوية �إال
بعد احل�صول على الرتخي�ص الراديوي املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )30من قانون تنظيم
االت�صاالت  ،ويلتزم املرخ�ص له ب�أي قيد تفر�ضه الهيئة على ا�ستخدام اجلهاز  ،ويعفى من
-557-

احل�صول على هذا الرتخي�ص �أجهزة حتليل مواد البناء ( ، )BMAو�أجهزة ت�صنيف ومتييز
الأ�شياء ( ، )ODCو�أجهزة ا�ست�شعار املواد  ،و�أجهزة النطاق فائق االت�ساع امل�ستخدم ــة
لأغ ــرا�ض االت�صــاالت ق�صرية املدى التي ت�ستوفـ ــي املتطلب ــات الفنيــة الــواردة فـي امللحق
(�أ) املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 5
يقدم طلب احل�صول على ترخي�ص ا�ستخدام �أجهزة النطاق فائق االت�ساع وفقا للنموذج
الذي تعده الهيئة لهذا الغر�ض  ،مرفقا به الآتي :
أ�  -معلومات وافية حول موقع ت�شغيل اجلهاز  ،وجميع الأ�سماء الأخرى للجهاز ،
ومنطق ــة الت�شغي ــل اجلغرافي ـ ــة املطلوبـ ــة  ،وا�ســم امل�ستخــدم  ،وعنوانــه  ،ومعلوم ــات
االت�صال الأخرى ذات ال�صلة .
ب  -ن�سخ ــة من �إي�ص ــال �س ــداد الر�سم املن�ص ــو�ص عليه فـي امل ـ ــادة ( )2من الئحة تنظيم
ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها ،
وذلك لكل نطاق  /نطاقات الرتددات العاملة فيها .
على �أن تبت الهيئة فـي الطلب خالل مدة ال جتاوز �شهرين من تاريخ تقدميه م�ستوفيا
كافة الإجراءات وامل�ستندات � ،أو خالل مدة ال جتاوز �أربعة �أ�شهر من تاريخ تقدميه ،
وفـي حالة رف�ض الطلب يجب �إخطار مقدمه ب�أ�سباب الرف�ض .
املــادة ( ) 6
ال يجوز نقل �أجهزة النطاق فائق االت�ساع املرخ�صة �إىل م�ستخدم �آخر م�ؤهل �أو موقع
خمتلف �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة .
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امللحق (�أ)
املتطلبات الفنية ملختلف �أجهزة النطاق فائق االت�ساع
�أجهزة النطاق فائق االت�ساع امل�ستخدم
نوع التطبيق
لأغرا�ض االت�صاالت ق�صرية املدى )(SRD
تعمل فـي جميع �أو �أي من �أجزاء النطاقات الآتية :
  3.1جيجاهريتز  4.8 -جيجاهريتز.نطاق الرتددات  6.0 -جيجاهريتز  9.0 -جيجاهريتز.
 ميكن �أن تعمل �أي�ضا خارج هذه النطاقات الرتددية �شريطة االلتزام باحلدودالآتية :
�أجهزة بدون تقنيات �إ�ضافية
لتخفيف التداخالت

�أجهزة حتتوي على تقنيات �إ�ضافية
لتخفيف التداخالت
(مثال DDAو) LDC

الرتدد
(جيجاهريتز) القيمة الق�صوى احلد الأق�صى
احلد الأق�صى
القيمة الق�صوى
ملتو�سط كثافة لذروة القدرة
لذروة القدرة
ملتو�سط كثافة
مقا�س
القدرة الطيفية (dBm
القدرة الطيفية ( dBmمقا�س فـي
ميجا
فـي 50
(dBm/
) 50 (dBm/MHzميجا هريتز)
هريتز)
)MHz

حدود االنبعاثات
امل�شعة

�أقل من 1.6
2.7 - 1.6
3.1 - 2.7

908570-

504536-

3.4 - 3.1

70-

36-

3.8 - 3.4

80-

40-

4.8 - 3.8

70-

30-

6 - 4.8

70-

30-

8.5 - 6

41.3-

�صفر

9 - 8.5

65-

25-

10.6 - 9
�أعلى من
10.6

6585-

2545-
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90857041.3املالحظات
(  1و  2و )3
41.3املالحظات
(  1و  2و )3
41.3املالحظات
(  1و  2و )3
7041.3املالحظة ()4
41.3املالحظتني
(  5و )6
6585-

504536�صفر
املالحظات
( 1و  2و )3
�صفر
املالحظات
( 1و  2و )3
�صفر
املالحظات
(  1و  2و )3
30�صفر
املالحظة ()4
�صفر
املالحظتني
( 5و)6
2545-

املالحظة (: )1تتطلب تقنية الدورة الت�شغيلية املنخف�ضة (� )LDCأو تقنية الك�شف
والتجنب ( )DAAامل�شار �إليها فـي امللحق ( ب) .
املالحظة (: )2عندما يتم تطبيق تقنية الك�شف والتجنب ( ، )DAAيجب على
الأجه ـ ــزة �أن تطب ـ ــق هـ ــذه التقني ــة علــى كام ــل النطـ ــاق الت ـ ــرددي
( )4٫8 - 3٫1جيجاهريتز  ،وعلى الأجهزة الال�سلكية �أن تكون قادرة
على اختيار قناة الت�شغيل فـي �أي مكان �ضمن النطاق ()4٫8 - 3٫1
جيجاهريتز .
املالحظة (: )3عنــد تثبي ــت أ�جـ ــهزة النطاق فائق االت�ساع فـي املركب ــات وفـي عربـ ــات
القطارات  ،ف�إن الت�شغيل يخ�ضع لتطبيق تقنية الدورة الت�شغيلية
املنخف�ض ـ ــة (� )LDCأو اجلمـ ــع بني تقنيـ ــة الك�ش ـ ــف والتجنـ ــب
( )DAAوتقنية التحكم فـي قدرة الإر�سال ( ، )TPCويجب �أن
يكون لتقنية التحكم فـي قدرة الإر�سال نطاق حتكم يبلغ ()dB 12
فيما يتعلق باحلد الأق�صى للقدرة امل�شعة امل�سموح به � .أما فـي حالة
تطبيق تقنية الك�شف والتجنب ( )DAAفقط فيجب تطبيق احلد
الأق�صى ملتو�سط الكثافة الطيفية للقدرة امل�شعة املكافئة املتناحية
( )EIRPالبالغ ( )MHz/dBm 53٫3-واحلد الأق�صى لذروة
القدرة امل�شعة املكافئة املتناحية ( )EIRPالبالغ ( )dB 12مقا�س
فـي ( )50ميجا هريتز .
املالحظة (: )4عند تثبيت �أجهزة النطاق فائق االت�ساع فـي املركبات وفـي عربات
القطارات  ،ف�إن الت�شغيل يخ�ضع لتطبيق تقنية الدورة الت�شغيلية
املنخف�ضة (� )LDCأو تقنية التحكم فـي قدرة الإر�سال (، )TPC
ويجب �أن يكون لتقنية التحكم فـي قدرة الإر�سال نطاق حتكم يبلغ
( )dB 12فيما يتعلق باحلد الأق�صى للقدرة امل�شعة امل�سموح به � .أما
فـي حالة عدم تطبيق تقنية الدورة الت�شغيلية املنخف�ضة ()LDC
�أو تقنية التحكم فـي قدرة الإر�سال ( ، )TPCفيجب تطبيـق احلد
الأق�صـى ملتو�سـط الكثافـة الطيفيـة للقدرة امل�شعة املكـافئة املتناحية
( )EIRPالبالغ ( )MHz/dBm 53٫3-واحلد الأق�صى لذروة
القدرة امل�شعة املكافئة املتناحية ( )EIRPالبالغ ( )dB 12-مقا�س
فـي ( )50ميجاهريتز .
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املالحظة ( : )5تتطلب تقنية الك�شف والتجنب (. )DAA
املالحظة (: )6عند تثبيت �أجهزة النطاق فائق االت�ساع فـي املركبات وفـي عربات
القطارات  ،ف�إن الت�شغيل يخ�ضع لتطبيق تقنية الك�شف والتجنب
( )DAAوتقنية التحكم فـي قدرة الإر�سال ( ، )TPCويجب �أن
يكون لتقنية التحكم فـي قدرة الإر�سال نطاق حتكم يبلغ ()dB 12
فيما يتعلق بالقيمة الق�صوى ملتو�سط كثافة القدرة الطيفية � .أما
فـي حالة تطبيق تقنية الك�شف والتجنب ( )DAAفقط  ،فيجب
تطبيق احلد الأق�صى ملتو�سط الكثافة الطيفية للقدرة امل�شعة
املكافئة املتناحية ( )EIRPالبالغ ()MHz/dBm 53٫3-
واحلد الأق�صى لذروة القدرة امل�شعة املكافئة املتناحية () EIRP
البالغ ( )dB 12-مقا�س فـي ( )50ميجا هريتز .

اال�ستخدام

مفتوح .

متطلبات
الرتخي�ص

معفى من احل�صول على الرتاخي�ص الراديوية .

املتطلبات
الأخرى

 - 1يجب �أن تكون �أجهزة النطاق فائق االت�ساع مزودة بهوائي تكاملي �أو بو�صلة
خروج يتم ربطها بهوائي خم�ص�ص للجهاز .
 - 2ال ي�سمح لأجهزة النطاق فائق االت�ساع التي ت�ستوفـي املتطلبات برتكيبها فـي
مكان ثابت خارج املباين �أو تو�صيلها بهوائي خارجي ثابت �أو ا�ستخدامها فـي
مناذج الطريان والطائرات وغريها من �أ�شكال الطريان .
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رادارات اخرتاق الأر�ض واجلدران (. )GPR and WPR
نوع التطبيق
نطاق الرتددات يجب �أال يتجاوز حدود النطاق الرتددي ( )30ميجاهريتز ) 12٫4 ( -جيجاهريتز

حدود
االنبعاثات
امل�شعة

اال�ستخدام

املتطلبات
الأخرى

النطاق الرتددي
(ميجاهريتز)

احلد الأق�صى ملتو�سط
الكثافة الطيفية
للقدرة امل�شعة املكافئة
املتناحية ()EIRP
لأي انبعاثات غري
مرغوب فيها
)(dBm/MHz

النطاق الرتددي
(ميجاهريتز)

>230

65-

230-30

1000-230

60-

<1000-230

1600-1000

65مالحظة ()1
51٫341٫351٫365-

<18000-1000

3400-1600
5000-3400
6000-5000
<6000

احلد الأق�صى لذروة
القدرة لأي انبعاثات
غري مرغوب فيها
()ERP

120/dBm 44٫5كيلوهرتز
120/dBm 37٫5كيلوهرتز
/dBm 30ميجاهرتز

املالحظة (: )1بالإ�ضافة �إىل احلد الأق�صى ملتو�سط الكثافة الطيفية للقدرة
امل�شعة املكافئة املتناحية ( )EIRPامل�شار �إليها  ،يطبق احلد
الأق�صى ملتو�سط الكثافة الطيفية للقدرة امل�شعة املكافئة املتناحية
( )EIRPالبالغ ( )dBm/MHz 75-فـي نطاقات خدمة
املالحة الراديوية ال�ساتلية ( )1215-1164 ( )RNSSميجاهريتز
و(  ) 1610-1559ميجاهريتز فـي حالة اخلطوط الطيفية فـي هذه
النطاقات .
يقت�صر لأغرا�ض تتعلق بتطبيق القانون ومكافحة احلرائق والإنقاذ فـي حاالت
الطوارئ والبحث العلمي والتعدين التجاري والبناء .
 - 1يجب ت�صميم �أجهزة رادارات اخرتاق الأر�ض واجلدران بحيث تقوم بالعمل عندما
تكون مالم�سة �أو قريبة من الأر�ض �أو اجلدار  ،وتكون موجاتها موجهه �إىل الأر�ض
�أو اجلدار .
 - 2يجب �أن حتتوي �أجهزة رادارات اخرتاق الأر�ض واجلدران على �آلية لإيقاف عمل
اجلهاز  ،وهي وظيفة لإبطال مفعول اجلهاز عندما يتوقف اال�ستعمال العادي .
وتنطبق هذه املتطلبات على الأجهزة التي ت�ستخدم ر�ؤو�س (هوائيات) ت�صوير خمتلفة
مع مو�صل هوائي  ،وذلك لتمكني اجلهاز من العمل على ترددات خمتلفة .
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نوع التطبيق
حيز النطاق
الرتددي فائق
االت�ساع

حدود االنبعاثات
امل�شعة

رادار الت�صويــر عبــر اجلـــدار

�أقل من  960ميجاهريتز

حدود االنبعاثات امل�شعة حليز ا�ستبانة
()resolution bandwidth
( )1ميجا هريتز
القدرة امل�شعة املكافئة
الرتدد
املتناحية ()EIRP
(ميجاهرتز)
()dBm
65.31610 – 960
53.31990 - 1610
�أعلى من 1990
51.3حدود االنبعاثات امل�شعة حليز ا�ستبانة
()resolution bandwidth
لأعلى من ( )1كيلوهريتز
القدرة امل�شعة املكافئة
الرتدد
املتناحية()EIRP
(ميجاهرتز)
()dBm
75.31240 - 116
75.31610 - 1559

اال�ستخدام

 10600 - 1990ميجاهريتز

حدود االنبعاثات امل�شعــة حليز ا�ستبانة
()resolution bandwidth
( )1ميجاهريتز
القدرة امل�شعة املكافئة
الرتدد
املتناحية ()EIRP
(ميجاهرتز)
()dBm
46.31610 – 960
41.310600 – 1610
�أعلى من10600
51.3حدود االنبعاثات امل�شعة حليز ا�ستبانة
()resolution bandwidth
�أعلى من ( )1كيلوهريتز
القدرة امل�شعة املكافئة
الرتدد
املتناحية()EIRP
(ميجاهرتز)
()dBm
56.31240 - 116
56.31610 – 1559

يقت�ص ــر اال�ستخدام عل ــى جهـ ــات تطبي ــق يقت�ص ــر اال�ستخ ــدام علــى جه ــات تطبيـ ــق
القانون واجلهات املعنية بالإنقاذ فـي حاالت القانون واجلهات املعنية بالإنقاذ فـي حاالت
الط ــوارئ ومكافحـ ــة احلرائق واجلهات
الطوارئ ومكافحة احلرائق .
التي يتم التعاقد معها لتطبيق القانون
وتقدمي خدمات الطوارئ وتوفري عمليات
التدريب الالزمة .
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 - 1يجب �أال تتجاوز االنبعاثات امل�شعة عند  - 1يج ــب �أال تتجـ ــاوز االنبعاث ــات امل�شعـ ــة
الرتدد  960ميجاهرتز �أو �أقل  ،م�ستويات عند الرتدد  960ميجاهرتز �أو �أقل ،
االنبعاثات الآتية :
م�ستويات االنبعاثات الآتية :
قوة املجال
الرتدد
(ميجاهريتز) ()μV/m
0.490-0.009
1.705-0.490
30-1.705
88-30
216-88
960-216

F/2400
كيلوهرتز
F/24000
كيلوهرتز
30
100
150
200

م�سافة
القيا�س
(مرت)

قوة املجال
الرتدد
(ميجاهريتز) ()μV/m

300

0.490-0.009

30

1.705-0.490

30
3
3
3

30-1.705
88-30
� 216-88س
960-216

 - 2يجب �أن يحتوى اجلهاز على مفتاح
املتطلبات الأخرى حتكم يدوي يعمل على وقف الت�شغيل
فـي غ�ضون ( )10ثوان من ال�ضغط
عليه من قبل امل�شغل  ،وعو�ضا عن وجود
مفتـ ــاح التحكـ ــم فــي جهـ ـ ــاز الت�صويـ ـ ــر
نف�سه  ،ي�سمح بت�شغيل اجلهاز با�ستخدام
تقنيــة التحك ــم عــن بعــد �شريط ــة �أن
يتوقف نظام الت�صوي ــر ع ــن الإر�س ــال
خالل ( )10ثوان من ال�ضغط على زر
التحكم عن بعد بوا�سطة امل�شغل .
 - 3يجب قيا�س الإنبعاثات امل�شعة با�ستخدام
�أجهزة الك�شف (CISPR quasi-
 ، )peakوت�ستن ـ ــد حـ ــدود االنبعاث ـ ــات
للنطاقـ ـ ـ ـ ــات (  )90-9كي ـ ــلوهيـ ـ ــرت ـ ـ ـ ـ ــز
و( )490-110كيلوهريتز على قيا�سات
ت�ستخدم كا�شف متو�سط لالنبعاثات .
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F/2400
كيلوهرتز
F/24000
كيلوهرتز
30
100
150
200

م�سافة
القيا�س
(مرت)
300
30
30
3
3
3

 - 2هناك حد مل�ستوى ذروة االنبعاثات
املت�ضمنة فـي حيز ( )50ميجا هريتز
والذي يتو�سطه الرتدد الذي تظهر
في ـ ـ ـ ــه �أعلـ ـ ـ ـ ــى االنبعاث ـ ـ ــات امل�شعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
( ، )fMوهو قوة م�شعة مكافئة
متناحية ( )EIRPمقدارها (�صفر
. )dBm
 - 3يجب قيا�س االنبعاثات امل�شعة ب�إ�ستخدام
�أجهزة الك�شف (CISPR quasi-
 ، )peakوت�ستـ ــند ح ــدود االنبعاثـ ـ ــات
للنطاق ـ ـ ـ ـ ــات ( )90-9كي ـ ــلوهي ـ ـ ــرتـ ـ ــز
و( ) 490-110كيلوهريتز على قيا�سات
ت�ستخدم كا�شف متو�سط لالنبعاثات .

نوع التطبيق

�أجهزة املراقبة الراديوية

�أجهزة الت�صوير الطبي

حيز النطاق
الرتددي فائق
الإت�ساع

 10600 - 1990ميجاهريتز

 10600- 3100ميجاهريتز

حدود االنبعاثات امل�شعة حليز ا�ستبانة
()resolution bandwidth
( )1ميجا هريتز

حدود االنبعاثات امل�شعة حليز ا�ستبانة
()resolution bandwidth
( )1ميجا هريتز
القدرة امل�شعة املكافئة
الرتدد
املتناحية ()EIRP
(ميجاهرتز)
()dBm

حدود االنبعاثات
امل�شعة

الرتدد
(ميجاهرتز)

القدرة امل�شعة املكافئة
املتناحية ()EIRP
()dBm

1610 – 960

53.3-

1990 - 1610
10600 - 1990
�أعلى من 10600

51.341.351.3-

حدود االنبعاثات امل�شعة حليز ا�ستبانة
()resolution bandwidth
ملا ال يقل عن ( )1كيلوهريتز
القدرة امل�شعة املكافئة
الرتدد
املتناحية()EIRP
(ميجاهرتز)
()dBm
63.31240 - 1164
63.31610 - 1559

الإ�ستخدام

1610 – 960
1990 – 1610
3100-1990
10600-3100
�أعلى من 10600

65.353.351.341.351.3-

حدود االنبعاثات امل�شعة حليز ا�ستبانة
()resolution bandwidth
ملا ال يقل عن ( )1كيلوهريتز
القدرة امل�شعة املكافئة
الرتدد
املتناحية()EIRP
(ميجاهرتز)
()dBm
75.31240 - 1164
75.31610 - 1559

يقت�صــر اال�ستخـ ـ ــدام علـ ـ ــى �أجهـ ـ ــزة املراقب ــة يقت�صر اال�ستخدام على �أجهزة الت�صوير
الثابتة التي يتم ت�شغيلها من قبل جهات الطبي بتوجيه �أو ب�إ�شراف من طبيب
تطبيق القانون واجلهات املعنية بالإنقاذ فـي مرخ�ص فـي جمال الرعاية الطبية .
حاالت الطوارئ ومكافحة احلرائق �أو من
قبـ ــل املرخ�صـ ــني بوا�سطة ال�شركـ ــة امل�صنعـ ــة
�أو مــن قبـ ــل املرخ�صـ ــني فـي حقـ ـ ــول النف ـ ـ ــط
�أو املرخ�صني مل�شاريع الطاقة .
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 - 1يجب �أال تتجاوز االنبعاثات امل�شعة  - 1يجب �أال تتجاوز االنبعاثات امل�شعة
عند الرتدد ( )960ميجاهرتز �أو �أقل  ،عند الرتدد ( )960ميجاهرتز �أو �أقل ،
م�ستويات االنبعاثات الآتية :
م�ستويات االنبعاثات الآتية :
الرتدد
(ميجاهريتز)
0.490-0.009
1.705-0.490
30-1.705
88-30
216-88
960-216

قوة املجال
()μV/m
F/2400
كيلوهرتز
F/24000
كيلوهرتز
30
100
150
200

م�سافة القيا�س
(مرت)

الرتدد
(ميجاهريتز)

300

0.490-0.009

30

1.705-0.490

30
3
3
3

30-1.705
88-30
216-88

قوة املجال
()μV/m
F/2400
كيلوهرتز
F/24000
كيلوهرتز
30
100
150

30
3
3

960-216

200

3

 - 2هناك حد مل�ستوى ذروة االنبعاثات
املت�ضمنة فـي حيز ( )50ميجا هريتز
والذي يتو�سطه الرتدد الذي تظهر
املتطلبات الأخرى فيـ ـ ـ ـ ــه �أعلـ ـ ــى االنبعاث ـ ـ ـ ــات امل�شع ـ ـ ـ ـ ــة
( ، )fMوهـ ــو قـ ــوة م�شعـ ــة مكافئـ ـ ــة
متناحية ( )EIRPمقدارها (�صفر
. )dBm
 - 3يج ـ ــب قيـ ـ ــا�س االنبعاثـ ـ ــات امل�شع ـ ـ ــة
با�ستخدام �أجهزة الك�شف (CISPR
 ، )quasi-peakوت�ستـ ـ ـ ــند حدود
االنبعاثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات للنطاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ()90-9
كيلوهريتز و( )490-110كيلوهريتز
على قيا�سات ت�ستخدم كا�شف متو�سط
لالنبعاثات .
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م�سافة القيا�س
(مرت)
300
30

 - 2يجب �أن يحتوى اجلهاز على مفتاح
حتكم يدوي يعمل على وقف الت�شغيل
فـي غ�ضون ( )10ع�شر ثوان من
ال�ضغط عليه من قبل امل�شغل  .وعو�ضا
عن وجود مفتاح التحكم فـي جهاز
الت�صوي ـ ــر نف�س ـ ـ ــه  ،ي�سمـ ــح بت�شغيـ ـ ــل
اجلهاز ب�إ�ستخدام تقنية التحكم عن
بعد �شريطة �أن يتوقف نظام الت�صوير
عن الإر�سال خالل ( )10ع�شر ثوان
من ال�ضغط على زر التحكم عن بعد
بوا�سطة امل�شغل .
 - 3هن ــاك حـد مل�س ــتوى ذروة االنبعاثـ ــات
املت�ضمنة فـي حيز ( )50ميجا هريتز
والذي يتو�سطه الرتدد الذي تظهر فيه
�أعلى االنبعاثات امل�شعة ( ، )fMوهو
قوة م�شعة مكافئة متناحية ()EIRP
مقدارها (�صفر . )dBm
 - 4يجب قيا�س االنبعاثات امل�شعة با�ستخدام
�أجهزة الك�شف (CISPR quasi-
 . )peakوت�ستند حدود االنبعاثات
للنطاقات (  ) 90-9كيلو هريتز و(-110
 )490كيلو هريتز على قيا�سات ت�ستخدم
كا�شف متو�سط لالنبعاثات .

�أجهزة ت�صنيف ومتييز الأ�شياء ). (ODC

نوع التطبيق

نطاق الرتددات تعمل فـي جميع �أو جزء من النطاق الرتددي (  ) 8٫5 - 2.2جيجاهريتز .

النطاق الرتددي
(جيجاهري)

حدود
االنبعاثات
امل�شعة

جتهيزات ثابتة (التطبيق �أ)
جتهيزات غري ثابتة
احلد الأق�صى ملتو�سط
(التطبيق ب)
احلد الأق�صى ملتو�سط الكثافةالطيفية
املكافئة
الكثافة الطيفية للقدرة امل�شعة
احلد الأق�صى ملتو�سط
()EIRP
للقدرة امل�شعة املكافئة املتناحية
الكثافة الطيفية
املتناحية( )EIRPفـي امل�ستوى الأفقي للقدرة امل�شعة املكافئة
)( (dBm/MHzارتفاع � 20-إىل  30املتناحية ()EIRP
درجة)
)(dBm/MHz
)(dBm/MHz

85-

�أقل من 1.73
2.2-1.73
2.5-2.2

65-

2.69-2.5

65املالحظة ()1

70-

2.7-2.69

55-

75-

2.9-2.7

50-

70-

3.4-2.9

50-

70-

3.8-3.4

50-

70-

50-

4.8-3.8
5-4.8
5.25-5
5.35-5.25
5.6-5.35
5.65-5.6
5.725-5.65
8.5-5.725
10.6-8.5
�أعلى من 10.6

70-

5075-

5550-

60-

5050-

6560-

5050506585-
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85705065املالحظتان (  1و )2
70املالحظة ()3
7070املالحظة ( )1
50املالحظتان (  2و )3
5055املالحظتان (  2و )3
5060506560506585-

املالحظة ( : )1ي�سمح للأجهزة التي ت�ستخدم تقنية اال�ستماع قبل التحدث ()LBT
كما هو مو�ضح فـي معيار املواءمة ( ،)EN 302 49802والتي تلبي
املتطلبات الفنية لتقنية اال�ستماع قبل التحدث اخلا�صة ب�أجهزة
ا�ست�شعار املواد  ،بالعمل فـي النطاقات الرتددية (  ) 2.69-2.5جيجا
هريتز و(  ) 3.4-2.9جيجا هريتز مع حد �أق�صى ملتو�سط الكثافة
الطيفيـ ـ ـ ــة للق ـ ــدرة امل�شعـ ـ ـ ــة املكافئ ـ ـ ــة املتناحيـ ـ ــة ( )EIRPيبلـ ـ ـ ــغ
(.)MHz/dBm 50-
املالحظة ( : )2لغر�ض حماية اخلدمات الراديوية  ،يجب على تطبيقات الرتكيب
غري الثابت (التطبيق ب) ا�ستيفاء املتطلبات الآتية للمجموع الكلي
للقدرة امل�شعة:
أ�  -فـي النطاقات الرتددية (  ) 2.69-2.5جيجاهريتز و( ) 5-4.8
جيجاهريتز ،يجب �أن تكون الكثافة الطيفية للمجموع الكلي
للقدرة امل�شعة �أقل من احلد الأق�صى للكثافة الطيفية للقدرة
امل�شعة املكافئة املتناحية ( )EIRPمبقدار (.)dB 10
ب  -فـي النطاق الرتددي ( ) 3.8- 3.4جيجاهريتز ،يجب �أن تكون
الكثافة الطيفية للمجموع الكلي للقدرة امل�شعة �أقل من احلد
الأق�صى للكثافة الطيفية للقدرة امل�شعة املكافئة املتناحية
( )EIRPمبقدار (.)dB 5
املالحظة ( : )3حد الدورة الت�شغيلية املنخف�ضة ( )LDCيبلغ  %10فـي الثانية.
الإ�ستخدام

ي�شمل العمال املهرة واخلرباء وم�ؤرخي الفنون واملهند�سني املعماريني واملخططني
ودعاة حماية البيئة واملهند�سني املدنيني  ،بالإ�ضافة �إىل امل�ستخدمني العاديني الذين
يقومون بالأعمال ب�أنف�سهم .

متطلبات
الرتخي�ص

معفى من احل�صول على الرتاخي�ص الراديوية

املتطلبات
الأخرى

�أ  -الفئة ( أ� ) (التجهيزات الثابتة)  .يجب حتقيق املتطلبات الآتية :
� - 1إيقاف جهاز الإر�سال �إذا كان اجلهاز ال يعمل (جهاز ا�ست�شعار الت�شغيل) .
 - 2على جهاز الإر�سال تطبيق تقنية التحكم فـي قدرة االر�سال ( )TPCمبجال
ديناميك يبلغ (. )dB 10
 - 3يجب تثبيت جهاز الإر�سال فـي جتهيزات ثابتة .
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ب  -الفئة (ب) (التجهيزات غريالثابتة)  .يجب حتقيق املتطلبات الآتية :
� - 1أن يكون جهاز الإر�سال فـي و�ضع الت�شغيل فقط �إذا كان الت�شغيل يتم يدويا ،
ويكون اجلهاز مزودا مبفتاح حتكم غري مقفل (مثال  :ميكن ا�ستخدام تقنية
ا�ست�شعار عن وجود يد ال�شخ�ص الذي يقوم بالت�شغيل) .
 - 2مالم�سة املواد التي يتم فح�صها �أو التواجد فـي مكان قريب جدا منها  ،ويتم
توجيه االنبعاثات فـي اجت ــاه املـ ــواد املراد فح�صه ــا ( .يتم القيا�س بوا�سطة
جهاز ا�ست�شعار قريب �أو يتم فر�ضها من خالل الت�صميم امليكانيكي) .
� - 3إيقاف جهاز الإر�سال �إذا كان اجلهاز ال يعمل ( جهاز ا�ست�شعار الت�شغيل) .
يتعني ت�صميم الأجهزة بحيث ال ت�شع فـي اجتاه الف�ضاء احلر  ،و�أن تكون
م�صممة للعمل فقط عند و�ضعها فـي موقع ي�سمح لها ب�أن تر�سل مبا�شرة �إىل :
أ�  -الف�ضاء احلر ( �أجهزة الفئة ( �أ)) .
ب  -املواد التي متت�ص تلك املوجات كاجلدران ومواد البناء الأخرى التي
متت�ص االنبعاثات للفئة (ب) .
يجب �أال يقل تردد تكرار النب�ضة ( )PRFلأجهزة النطاق فائق االت�ساع النب�ضية عن
( )5ميجاهريتز .
يجب �أن تكون ذروة القدرة امل�شعة املكافئة املتناحية ( )EIRPاملقا�سة فـي حيز ()50
ميجاهريتز �أقل من احلد الذي يتم احل�صول عليه من خالل �إ�ضافة عامل التحويل
(� )dB 25إىل احلد الأق�صى ملتو�سط الكثافة الطيفية للقدرة امل�شعة املكافئة املتناحية
(. )EIRP
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�أجهزة حتليل مواد البناء ()BMA
نوع التطبيق
نطاق الرتددات تعمل فـي جميع �أو جزء من النطاقات الرتددية ( )8.5 -2.2جيجاهريتز
احلد الأق�صى ملتو�سط الكثافة الطيفية للقدرة
امل�شعة املكافئة املتناحية ()EIRP
)(dBm/MHz

النطاق الرتددي
()GHz

85املالحظة ()1
655065املالحظة ()1
55املالحظة ( )2
70املالحظة ( )1
5055املالحظة ()2
5085-

�أقل من 1.73
2.2-1.73
2.5-2.2
2.69-2.5
2.7-2.69
3.4-2.7
4.8-3.4

حدود االنبعاثات
امل�شعة

5-4.8
8.5-5
�أعلى من 8.5

املالحظة (: )1ي�سمح للأجهزة التي ت�ستخدم تقنية اال�ستماع قبل التحدث ()LBT
كما هو مو�ضح فـي معيار املواءمة ( ، )EN 302 435والتي تلبي
املتطلبات الفنية لتقنية اال�ستماع قبل التحدث اخلا�صة ب�أجهزة
حتليل مواد البناء  ،بالعمل فـي النطاق الرتددي ( ) 1.73-1.215
جيجا هرتز مع حد �أق�صى ملتو�سط الكثافة الطيفية للقدرة امل�شعة
املكافئة املتناحية ( )EIRPيبلغ ( )MHz/dBm 70-وفـي
النطاقات الرتددية (  ) 2.69-2.5جيجا هريتز و (  ) 3.4-2.7جيجا
هريتز مع حد �أق�صى ملتو�سط الكثافة الطيفية للقدرة امل�شعة املكافئة
املتناحية ( )EIRPيبلغ (. )MHz/dBm 50-
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املالحظة (: )2لغـ ــر�ض حماي ــة خدمـ ــة الفل ــك الرادي ــوي ( )RASفـي النطاقات
( ) 2.7-2.69جيجا هريتز و( ) 5 - 4.8جيجا هريتز  ،يجب �أن تكون
الكثافـ ـ ــة الطيفي ـ ــة للمجم ـ ــوع الكلـ ــي للقـ ــدرة امل�شع ـ ــة أ�ق ـ ــل مـ ــن
(. )MHz/dBm 65-

اال�ستخدام
متطلبات
الرتخي�ص

ي�شمل العمال املهرة واخلرباء وم�ؤرخي الفنون واملهند�سني املعماريني واملخططني
ودعاة حماية البيئة واملهند�سني املدنيني  ،بالإ�ضافة �إىل امل�ستخدمني العاديني الذين
يقومون بالأعمال ب�أنف�سهم .
معفى من احل�صول على الرتاخي�ص الراديوية .
 - 1يتعني ت�صميم الأجهزة بحيث ال ت�شع فـي اجتاه الف�ضاء احلر  ،و�أن تقوم بالعمل
فقط عند و�ضعها فـي موقع ي�سمح لها ب�أن تر�سل موجات مبا�شرة �إىل املواد التي
متت�ص تلك املوجات كاجلدران ومواد البناء الأخرى التي متت�ص االنبعاثات .

املتطلبات
الأخرى

 - 2يجب �أال يقل تردد تكرار النب�ضة ( )PRFلأجهزة النطاق فائق االت�ساع النب�ضية
عن ( )5ميجاهريتز .
 - 3يجب �أن تكون ذروة القدرة امل�شعة املكافئة املتناحية ( )EIRPاملقا�سة فـي حيز
( )50ميجاهريتز �أقل من احلد الذي يتم احل�صول عليه من خالل �إ�ضافة عامل
التحويل (� )dB 40إىل احلد الأق�صى ملتو�سط الكثافة الطيفية للقدرة امل�شعة
املكافئة املتناحية (. )EIRP
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امللحق (ب)
تقنيات تخفيف التداخل الالزمة لأجهزة النطاق فائق االت�ساع
تتطلب النطاقات الرتددية ( )4.8 - 3.1جيجا هريتز و( )9 - 8.5جيجا هريتز تقنيات
تخفيف التداخل كتقنية الك�شف والتجنب ( )DAAوتقنية الدورة الت�شغيلية املنخف�ضة
( )LDCمن �أجل �ضمان حماية الأجهزة الطرفية خلدمة النفاذ الال�سلكي عري�ض
النطاق ( )BWAوتطبيقات التحديد الراديوي ( ، )Radiolocationمما ي�سمح
لأجهزة النطاق فائق االت�ساع فـي هذين النطاقني بحد �أق�صى ملتو�سط الكثافة الطيفية
للقدرة امل�شعة املكافئة املتناحية ( )EIRPيبلغ ( . )MHz/dBm 41٫3-واملتطلبات
الفنية لتقنيات تخفيف التداخل هي كالآتي :
 - 1املتطلبات الفنية لتقنية الدورة الت�شغيلية املنخف�ضة (: )LDC
�أ � -أق�صى  5 =)Ton max )Tonملي ثانية .
ب  -متو�سط  38 ≥ )Toff mean )Toffملي ثانية (مبعدل متو�سط خالل
ثانية واحدة) .
ج  -جمموع  950 > )∑Toff )Toffملي ثانية لكل ثانية .
د  -جمموع  18 <)∑Ton )Tonثانية لكل �ساعة .
ويعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف :
 ( )Tonب�أنه الفرتة الزمنية للدفعة ( )burstبغ�ض النظر عن عدد النب�ضاتاملت�ضمنة .
 و( )Toffب�أنه الفا�صل الزمني بني نب�ضتني متتابعتني عندما تكون انبعاثاتالنطاق فائق االت�ساع فـي و�ضع اخلمول .
ويتم حتديد متو�سط الكثافة الطيفية للقدرة امل�شعة املكافئة املتناحية ()EIRP
وحدود ذروة القدرة امل�شعة املكافئة املتناحية خالل (. )Ton
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 - 2املتطلبات الفنية لتقنية الك�شف والتجنب (: )DAA
أ�  -يجب على جهاز النطاق فائق االت�ساع �أن يكون قادرا على �إجراء ر�صد لبيئة
الرتددات الال�سلكية خالل فرتة احلد الأدنى املن�صو�ص عليها فـي جدول
املتطلبات الفنية لتقنية الك�شف والتجنب ( ، )DAAاملدرج �أدناه  ،قبل
ال�شروع فـي ات�صال عرب �أحد �أجهزة النطاق فائق االت�ساع وذلك للك�شف عن
�أي �إ�شارة قيد الت�شغيل قد تت�أثر �سلبا  ،وحتديد املنطقة التي �سيعمل فيها .
ب  -يجب على �أجهزة النطاق فائق االت�ساع �أن تكون قادرة ب�شكل م�ستمر على
الك�شف عن �أي تغيري فـي �إعدادات الرتددات الال�سلكية والتحول �إىل م�ستوى
االنبعاثات املقابلة خالل الفرتة الزمنية الق�صوى للك�شف والتجنب  ،وذلك
وفقـ ــا للخدم ـ ــة املت�أث ـ ــرة �سلبـ ــا  ،كمــا هـ ــو مطلوب ف ــي املعي ـ ــار الأوروب ـ ــي
(. )ETSI EN 302 065
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املتطلبات الفنية لتقنية الك�شف والتجنب ()DAA

نطاق الرتددات

احلد الأدنى لوقت
التحقق من التوافر
الأويل للقناة
احلد الأق�صى
املنطقة ( )1ملتو�سط الكثافة
مل�ستويات الطيفية للقدرة
امل�شعة املكافئة
ك�شف
الإ�شارة املتناحية ()EIRP
 S>Aاحليز الإفرتا�ضي

3٫4 - 3٫1
9 - 8٫5 4٫8 - 3٫8 3٫8 - 3٫4
جيجاهرتز
جيجاهرتز جيجاهرتز جيجاهرتز
املالحظة ()1
املالحظة ( )1املالحظة (( )1حتديد
(حتديد
( )BWA( )BWAراديوي)
راديوي)
 14ثانية

70MHz/
dBm

 5٫1ثانية

80MHz/
dBm

70MHz/
dBm

 14ثانية

65MHz/
dBm

 300ميجاهرتز

 200ميجاهرتز

500
ميجاهرتز

عتبة الك�شف عن الإ�شارة A
املالحظة ( )2

dBm 38-

dBm 38-

dBm 61-

املنطقة ( )2احلد الأق�صى
مل�ستويات ملتو�سط الكثافة
الطيفية للقدرة
ك�شف
الإ�شارة
امل�شعة املكافئة
 A>S>Bاملتناحية ()EIRP

41٫3MHz/
dBm

املتجنب
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65MHz/
dBm

41٫3MHz/
dBm

نطاق الرتددات

احليز االفرتا�ضي
املتجنب

3٫4 - 3٫1
9 - 8٫5 4٫8 - 3٫8 3٫8 - 3٫4
جيجاهرتز
جيجاهرتز جيجاهرتز جيجاهرتز
املالحظة ()1
املالحظة ( )1املالحظة (( )1حتديد
(حتديد
( )BWA( )BWAراديوي)
راديوي)
 200ميجاهرتز

-

عتبة الك�شف عن الإ�شارة B

dBm 61-

املنطقة ( )3احلد الأق�صى
مل�ستويات ملتو�سط الكثافة
ك�شف
الطيفية للقدرة
الإ�شارة
امل�شعة املكافئة
 S<Bاملتناحية ()EIRP

MHz/dBm 41٫3-

-

-

-

املالحظة ( : )1يجب �أن تكون �أجهزة النطاق فائق االت�ساع ذات تقنية الك�شف والتجنب ()DAA
قادرة على اختيار قناة الت�شغيل فـي �أي مكان داخل النطاق ( )4٫8 - 3٫1جيجاهرتز .
املالحظة ( : )2يتم حتديد هذا امل�ستوى فـي مو�صل هوائي ذي ك�سب هوائي يبلغ ( )0 dBiلكل عملية
ك�شف  ،وقد تكون م�ستندة على م�ستويات متعددة .
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قـــــرار
رقـــم 2013/89
ب�إ�صــدار الالئحــة التنفيذيــة
لقانــون تنظيــم اخلدمــات الربيديــة
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم اخلدمات الربيدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2012/71
و�إىل موافقة جمل�س الإدارة فـي اجتماعه رقم  2013/5بتاريخ 2013/9/25م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اخلدمات الربيدية املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام الالئحة املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  14 :من حمـــــــــرم 1435هـ
املوافــــق  18 :من نوفمبـــــر 2013م

ن�شـر هــذا القــرار فـي اجلريدة الر�سميـة رقم ()1035
ال�صادرة فـي 2013/11/24م
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حمـمد بن حمد الرحمي
رئيـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم اخلدمات الربيدية
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املن�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم اخلدمات الربيدية  ،كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى
املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1القانون  :قانون تنظيم اخلدمات الربيدية .
 - 2الرئي�س التنفـيذي  :الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
 - 3اللجنة  :جلنة الف�صل فـي املنازعات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )66من الالئحة .
 - 4موقع النفاذ الربيدي  :املكــان الذي يحــدده مقــدم اخلدمــات الربيدية  -من غري
مكاتب الربيد  -وميار�س فـيه تقدمي اخلدمة ب�صفة �أ�صلية
�أو فرعية � ،سواء كان هذا املكان عقارا �أو منقوال .
 - 5وحدة حقوق ال�سحب اخلا�صة  :وحدة املحا�سبة الدولية بني �أع�ضاء احتاد الربيد
العاملي والتي حتدد من قبل البنك الدويل .
املــادة ( ) 2
يجب على مر�سل البعيثة الربيدية مراعاة الآتي :
أ�  -تغليف البعيثة الربيدية جيدا على نحو يتنا�سب مع حمتوياتها وامل�سافات التي
تقطعها مبا ي�صون ما فـيها  ،وال ي�ضر بالبعائث الأخرى �أو ب�صحة و�سالمة
العاملني بالربيد .
ب  -كتابة ا�سم مر�سل �إليه واحد  ،وعنوان واحد على البعيثة الربيدية .
ج  -االلتزام بالأوزان والأبعاد املقررة من الهيئة .
د � -أال حتتوي البعيثة الربيديــة على �أي م ــواد ممن ــوع تداولها وفقـا للقواني ــن
واللوائ ــح واالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة املعمول بها فـي ال�سلطنة .
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املــادة ( ) 3
يجوز �أن حتتوي البعيثة الربيدية امل�ؤمن عليها على �أ�شياء ثمينة ال تتجاوز قيمتها ()1000
�ألف ريــال عمان ــي �شريط ــة الإف�صــاح عن حمتوياتهــا ملقدم اخلدمات الربيدية والت�أمني
عليها مببلغ يعادل قيمتها .
املــادة ( ) 4
يتم ت�سليم البعيثة الربيدية �إىل �شخ�ص املر�سل �إليه �أو تابعه �أو �أي �شخ�ص �آخر ممن ميكن
ت�سليمها �إليه وفقا للمجرى العادي للأمور  ،وتعترب البعيثة قد �سلمت �إىل املر�سل �إليه
مبجرد و�ضعها فـي �صندوق الربيد املبني رقمه عليها .
املــادة ( ) 5
�إذا رف�ض املر�سل �إليه ت�سلم البعيثة الربيدية  ،يتم �إخطار املر�سل بذلك لت�سلمها خالل
�شهر على الأكرث  ،ف�إذا رف�ض ت�سلمها �أو مل يح�ضر خالل الأجل امل�شار �إليه  ،يتم قيدها
فـي �سجل خا�ص بذلك  ،ويتم فتحها والت�صرف فـيها على النحو املقرر للبعائث املهملة .
املــادة ( ) 6
تكون �أوزان و�أبعاد البعائث الربيدية على النحو املبني بامللحق رقم ( )1املرفق بالالئحة .
املــادة ( ) 7
تعف ــى خمطوطـات املكفوفـي ــن من تعرف ــة اخلدم ــات الربيديــة فـيما ع ــدا الأجور اجلويــة
الإ�ضافـية  ،و ذلك فـي احلدود املن�صو�ص عليها فـي االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة .
املــادة ( ) 8
يجــوز للهيئــة ا�ستيفــاء امل�ستنــدات والبيانــات الالزمــة للتحقــق من التــزام مقـدم اخلدمــات
الربيدية ب�أحكام القانون والالئحة و�شروط الرتخي�ص .
الف�صـــل الثــاين
الرتاخي�ص
املــادة ( ) 9
ي�شرتط فـي طالب الرتخي�ص ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون عمانيا .
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ب � -أن يكون ممتهنا للعمل التجاري وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة .
ج � -إذا كان وكيال �أو كفـيال ل�شركة �أجنبية فـيجب �أن تكون تلك ال�شركة م�سجلة لدى
اجلهات املخت�صة فـي الدولة طبقا لقوانينها .
املــادة ( ) 10
يقدم طلب ترخي�ص تقدمي اخلدمات الربيدية من طالب الرتخي�ص �أو وكيله  ،مرفقا به
امل�ستندات الآتية :
أ� � -صورة من البطاقة ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر لطالب الرتخي�ص .
ب � -صورة من ال�سجل التجاري للمن�ش�أة .
ج � -شهادة ت�سجيل العالمة التجارية �أو ما يثبت احلق فـي ا�ستغاللها .
د  -منوذج با�سم املفو�ض بالتوقيع معتمد من وزارة التجارة وال�صناعة .
هـ  -ك�شف باملحافظات والواليات التي �سيتم تقدمي اخلدمات الربيدية فـيها والفروع
املزم ــع �إن�شا�ؤها .
ف�إذا كان طالب الرتخي�ص يقدم اخلدمات الربيدية بالفعل وقت تقدمي الطلب فـيجب
عليه تقدمي البيانات وامل�ستندات الآتية :
أ�  -بيان بفروع املن�ش�أة .
ب  -بيان بو�سائل النقل لدى املن�ش�أة .
ج  -عدد العاملني باملن�ش�أة .
د  -ن�سخة من احل�سابات اخلتامية للمن�ش�أة عن ال�سنتني الأخريتني .
هـ � -إقرار من طالب الرتخي�ص باالطالع على القانون والالئحة وااللتزام ب�أحكامهما
وبكافة التعليمات ال�صادرة عن الهيئة .
و  -ما يفـيد �سداد الر�سم املقرر .
ز � -ضمان بنكي بالقيمة ووفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة .
وفـي جميع الأحوال ي�شرتط للرتخي�ص بتقدمي خدمات ال�شحن ال�سريع املحلي والدويل
للطرود �أال يتجاوز وزن الطرد ( )25خم�سة وع�شرين كيلو جرام .
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املــادة ( ) 11
مع عدم الإخالل بحكم املادتني ( 9و )10من الالئحة  ،يكون الرتخي�ص بتقدمي اخلدمات
املرتبطة بناء على طلب يقدم �إىل الهيئة من ال�شركة �أو املرخ�ص له  ،مرفقا به امل�ستندات
الآتية :
أ�  -ر�سالة موجهة �إىل الهيئة مو�ضحا بها رغبة اجلهة املعنية فـي قيام ال�شركة �أو املرخ�ص
له بتقدمي اخلدمة نيابة عنها .
ب  -مذكرة تف�صيلية بالن�شاط �أو اخلدمة املطلوب تقدميها .
ج  -ن�سخة من م�شروع العقد املزمع �إبرامه بني ال�شركة �أو املرخ�ص له وبني اجلهة املعنية
مو�ضحا به كافة اجلوانب القانونية التي تكفل حقوق جميع الأطراف وب�صفة خا�صة
املنتفع من اخلدمة  ،وبيان حدود امل�س�ؤولية وقيمة التعوي�ضات امل�ستحقة فـي حالة
الإخالل ب�أحكام العقد .
د  -ن�سخة من موافقة اجلهات الأخرى ذات ال�صلة مبو�ضوع الن�شاط �أو اخلدمة املزمع
تقدميها .
هـ  -ما يفـيد �سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 12
مع عدم الإخالل باملادة ( )10من الالئحة  ،يجوز للهيئة ا�ستيفاء �أي بيانات �أو م�ستندات
تراها �ضرورية للبت فـي طلب الرتخي�ص .
املــادة ( ) 13
مع عدم الإخــالل بحكــم املــادة ( )18من القانــون تتولــى الهيئة فح�ص طلب الرتخي�ص ،
وذلك بعد ا�ستيفــاء البيان ــات وامل�ستنـ ــدات الالزمـ ــة  ،ويتم �إع ـ ــداد تقري ـ ــر ب�ش�أنــه  ،ورفعــه
�إىل الرئي�س التنفـيذي لإ�صدار القرار .
املــادة ( ) 14
فـي حالة �صدور قرار ب�إلغاء �أو وقف الرتخي�ص ال�صادر لأحد مقدمي اخلدمات الربيدية ،
تتوىل الهيئة �إخطاره بالقرار  ،وحتدد له �أجال لت�صفـية �أعماله املتعلقة بالن�شاط الذي
تقرر �إلغا�ؤه �أو وقف الرتخي�ص ال�صادر به  ،كما تتوىل �إخطار اجلهات ذات ال�صلة بالقرار
امل�شار �إليه .
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املــادة ( ) 15
فـي حالة �صدور قرار ب�إلغاء �أو وقف الرتخي�ص  ،يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية بن�شر
قرار الوقف على نفقته اخلا�صة فـي جريدتني يوميتني وا�سعتي االنت�شار  ،وذلك بعد
التن�سيق مع الهيئة .
املــادة ( ) 16
ت�ضمن الهيئة توفـري اخلدمات الربيدية حمل الرتخي�ص امللغى �أو املوقوف  ،وذلك من
خالل مقدم خدمات بريدية �آخر يتم تكليفه بذلك بعد اختياره من بني عر�ضني على الأقل
من بني مقدمي اخلدمات الربيدية  ،وحتدد م�ستحقاته باالتفاق مع الهيئة  ،وتخ�صم
تكاليف ما تقدم من ال�ضمان البنكي املقدم من �صاحب الرتخي�ص امللغى �أو املوقوف .
الف�صل الثالث
واجبات مقدم اخلدمات الربيدية
املــادة ( ) 17
يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية بكافة الواجبات املن�صو�ص عليها فـي القانون والالئحة ،
وغريها من القرارات ال�صادرة من الهيئة  ،و�شروط الرتخي�ص ال�صادر له .
املــادة ( ) 18
يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية بتقدمي اخلدمات املرخ�ص له بها للمنتفعني وفقا للتعرفة
املقررة ومتطلبات اجلودة التي حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 19
يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية بن�شر معلومات تف�صيلية عن اخلدمات الربيدية واخلدمات
املرتبطة املرخ�ص له بتقدميها  ،وم�ستويات جودتها  ،والتعرفة املقررة لها  ،والإجراءات
الواجب اتباعها للح�صول عليها  ،وحتديث تلك املعلومات دوريا وب�صورة منتظمة  ،وذلك
بالو�سائل املتاحة واملمكنة  ،وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -و�ضعها فـي مكان بارز فـي �صالة ا�ستقبال املنتفعني مبكاتب الربيد ومواقع النفاذ
الربيـدي .
ب  -ن�شرها على املوقع الإلكرتوين ملقدم اخلدمات الربيدية .
ج  -توفـري ن�سخ ورقية منها فـي مكاتب الربيد ومواقع النفاذ الربيدي .
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املــادة ( ) 20
يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية باحل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهات املخت�صة ،
كما يلتزم ب�سداد الر�سوم وال�ضرائب املقررة وفقا للقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 21
يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية ب�إم�ساك ال�سجالت الالزمة ملمار�سة الن�شاط املرخ�ص له
به  ،وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -ال�سجالت املالية الالزمة .
ب � -سجل املهمالت .
ج � -سجل �إح�صاء املواد الربيدية ال�صادر والوارد .
د � -سجل �إح�صاء اخلدمات املرتبطة .
هـ � -سجل �شكاوى املنتفعني .
و � -سجل قيد املنازعات التي تقدم �إىل اللجنة .
املــادة ( ) 22
يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية بحفظ امل�ستندات التالية للمدة املبينة قرين كل منها :
أ�  -امل�ستندات املالية  :خم�س �سنوات من تاريخ حتريرها .
ب  -امل�ستندات غري املالية � :سنة واحدة من تاريخ حتريرها .
ج  -امل�ستندات املرتبطــة بوقائـــع يتم التحقيــق فـيها جزائيا �أو �إداريا :
يتــم حفظهـ ــا حلي ــن انتهـاء �إجراءات التحقيق والت�صرف فـيه  ،و�صدور �أحكام
نهائية �أو قرارات ب�ش�أنه .
املــادة ( ) 23
يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية ب�إجراء ال�صيانة الدورية الالزمة ملا ي�أتي :
أ�  -ال�صناديق الربيدية .
ب  -و�سائل النقل اخلا�صة بالربيد .
ج  -املقرات والأجهزة واملعدات والأنظمة امل�ستخدمة فـي تقدمي اخلدمات الربيدية .
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املــادة ( ) 24
يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية ب�إبراز الرتخي�ص ال�صادر له من الهيئة  ،وو�ضعه فـي مكان
ظاهر مبقر عمله ي�سهل معه على املنتفعني االطالع عليه والتحقق منه .
املــادة ( ) 25
يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية ب�إخطار الهيئة فورا ب�أي تعديالت تطر�أ على بياناته
اخلا�صة بالرتخي�ص ال�صادر له � ،أو مقرات عمله � ،أو فروعه .
املــادة ( ) 26
يلتزم مقدم اخلدمــات الربيدي ــة با�ستخــدام العالم ــة التجاري ــة اخلا�ص ــة به فـي جمي ــع
معامالته ومرا�سالته  ،ويحظر عليه ا�ستعمال �أي ا�سم �أو عالمة جتارية غري مرخ�ص له
با�ستغاللها  ،كما يحظر عليه ا�ستعمال �أي �شعار من �ش�أنه ت�ضليل املنتفعني .
املــادة ( ) 27
يلت ــزم مق ــدم اخلدمــات الربيديــة بتوفـيــر زي موح ــد للعاملي ــن لديه  ،و�إخطـار الهيئ ــة
مبوا�صفاته  ،والإعالن عنه مبقرات عمله .
املــادة ( ) 28
يلتزم مقدم اخلدمـات الربيدي ــة ب�إعــداد عقــد لتنظيــم قواعد و إ�جــراءات ا�ستخ ــدام �آالت
التخلي�ص الربيدي وعر�ضه على الهيئة لإقراره خالل مدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ
�صدور الرتخي�ص .
املــادة ( ) 29
يلتــزم مقــدم اخلدمــات الربيدي ــة بتوفـي ــر موظفـيــن مدربيــن فـي مكات ــب الربي ــد لتلقي
اال�ستف�سارات والرد عليها  ،وحل �شكاوى املنتفعني .
املــادة ( ) 30
يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية بتوفـري نظام لتقفـي �أثر البعائث خالل مدة ال تتجاوز
�سنة من تاريخ �صدور الرتخي�ص .
املــادة ( ) 31
يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية بتحرير �إي�صــال ت�سل ــم �أو �شه ــادة �إي ــداع للبعائث امل�سجلة
والطرود والربيد املمتاز وال�شحن ال�سريع واحلقائب الربيدية واخلدمات املرتبطة .
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ويجــب �أن يبي ــن فـي الإي�صــال �أو ال�شه ــادة تعرف ــة اخلدم ــة الربيدي ــة وح ــدود امل�س�ؤوليــة
والتعوي�ض امل�ستحق فـي حالة التلف �أو الفقد �أو الت�أخري .
املــادة ( ) 32
يلتزم مقدم اخلدمات الربيدي ــة بتوفـريموقــف واحد على الأق ــل لل�سيــارات  ،وممر خــا�ص
لذوي االحتياجات اخلا�صة ( املعاقني ) فـي كل مكتب بريد .
املــادة ( ) 33
ال يج ــوز ملقـ ـ ــدم اخلدمــات الربيدي ـ ــة التوق ــف عن تقديــم اخلدمـ ــة املرخ ــ�ص له بها  ،كما
ال يجوز له نقل �أو �إغالق موقع النفاذ الربيدي �أو�صندوق الربيد �أو �إلغاء اال�شرتاك فـيه
�إال مبوافقة كتابية من الهيئة وبعد انق�ضاء الأجل الذي حتدده .
املــادة ( ) 34
يلتزم مقــدم اخلدم ــات الربيدي ــة بالتعــاون مع موظفـي الهيئ ــة من ذوي �صفــة ال�ضبطيــة
الق�ضائية ومتكينهم من ممار�سة اخت�صا�صاتهم املقررة قانونا والعمل على ت�سهيل �أدائهم
لأعمالهم .
املــادة ( ) 35
يلت ــزم مق ــدم اخلدم ــات الربيدية باحل�ص ــول على موافقــة كتابية من الهيئة قبل �إجراء
�أي تعديل فـي ملكية املن�ش�أة يتجاوز (  ) %20ع�شرين باملائة من قيمة ر�أ�س مالها .
املــادة ( ) 36
ال يجوز ملقــدم اخلدمــات الربيديـة تعديل ال�شكل القانوين للمن�ش�أة �إال مبوافقة كتابيـة
من الهيئة .
املــادة ( ) 37
ال يجوز ملقـدم اخلدمــات الربيديـة التنــازل عن الرتخي ــ�ص بتقديــم اخلدمــات الربيدي ــة
�أو املرتبطة للغري �إال مبوافقة كتابية من الهيئة .
املــادة ( ) 38
يلتزم مقدم اخلدمات الربيديــة  -خــالل �أربعة �أ�شهــر من نهايــة ال�سنــة املاليــة  -مبوافــاة
الهيئــة بن�سخة من ح�ساباتــه املالي ــة ال�سنويــة املدقق ــة وفق ــا للمبــادئ املحا�سبيــة الدولي ــة
املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،مرفقا بها تقرير من مدقق ح�سابات م�ستقل .
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املــادة ( ) 39
يحظر على مقدم اخلدمات الربيدية بنف�سه �أو باالتفاق مع الغري  ،القيام بعمل �أو االمتناع
عن عمل بق�صد احتكار خدمة معينة � ،أو تثبيت �أو زيادة قيمة التعرفة � ،أو توزيع �أو تق�سيم
املنتفعني � ،أو فر�ض �أي قيود تتنافـى مع قواعد املناف�سة امل�شروعة .
املــادة ( ) 40
يلتزم مقدم اخلدمات الربيدية با�ستئناف ت�صدير البعيثة الربيدية �إىل اجلهة املر�سلة
�إليها فـي احلاالت الآتية :
أ� � -إذا وردت �إليه بطريق اخلط أ� .
ب � -إذا طلب املر�ســل تعدي ــل عن ــوان البعيثة قبل ت�سليمهــا للمر�س ــل �إليه  ،وذلك دون
الإخالل بحكم املادة (  ) 43من الالئحة .
ج � -إذا طلب املر�سل �إليه توجيه البعيثة املر�سلة �إليه على حمل �إقامته اجلديد  ،وذلك
دون الإخالل بحكم املادة (  ) 43من الالئحة .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز ا�ستئناف ت�صدير البعائث املحجوزة .
املــادة ( ) 41
�إذا ثبت ملقدم اخلدمات الربيدية � ،أو توافرت لديه دالئل كافـية تبعث على االعتقاد ب�أن
البعيثة الربيدية حتتوي على �إحدى املواد املمنوع تداولها قانونا  ،يحرر حم�ضرا بالواقعة
ويحيله �إىل اجلهة املخت�صة التخاذ الالزم ب�ش�أنه قانونا  ،ويجب عليه �إخطار الهيئة بذلك
خالل ( )3ثالثة �أيام عمل .
املــادة ( ) 42
يلتــزم مقدم اخلدم ــات الربيدي ــة بتمكني موظفـي الهيئة من �إجراء الزيارات امليدانية
للمكاتـب الربيدي ــة ومواق ــع النفــاذ الربي ــدي والقي ــام باالختب ــارات الالزم ــة للوق ــوف
على مدى االلتزام مبعايري اجلودة .
ويك ــون ملوظفـ ــي الهيئ ــة ممن لهــم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية حق دخــول مكاتب الربيد
ومواقع النفاذ الربيدي  ،وغريها من الأماكن ذات ال�صلة  ،واالطالع على كافة امل�ستندات
وال�سجالت والأنظمة التي ت�ساعدهم فـي �أداء �أعمالهم .
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الف�صل الرابع
اخلدمات اخلا�صة للمر�سل واملر�سل �إليه
املــادة ( ) 43
يجوز للمر�سل �أن يطلب من مقدم اخلدمات الربيدية تعديل عنوان البعيثة الربيدية
فـي �أي وقت قبل ت�سليمها للمر�سل �إليه  ،كما يجوز للمر�سل �إليه �أن يطلب تعديل عنوان
البعيثة املر�سلة �إليه فـي �أي وقت قبل ت�سليمها �إليه  ،ويكون طلب التعديل فـي احلالتني
جمانا ما مل يرتتب عليه زيادة فـي قيمة التعرفة امل�ستحقة على اخلدمة الربيدية .
املــادة ( ) 44
يجوز للمر�سل �أن ي�ستعلم جمانا عن م�صري البعيثة الربيدية التي �أر�سلها فـي حالة ت�أخر
و�صولها عن امليعاد املقرر لها وفقا للمجرى العادي للأمور  ،وفـي هذه احلالة يجب على
مقدم اخلدمات الربيدية �إفادة املر�سل عن البعيثة و�أ�سباب ت�أخر و�صولها .
املــادة ( ) 45
يجوز للمر�سل �أن يطلب ا�سرتداد البعيثة الربيدية فـي �أي وقت قبل ت�سليمها للمر�سل �إليه ،
وفـي هذه احلالة يجب على مقدم اخلدمات الربيدية رد البعيثة �إليه  ،وذلك بعد �سداد
قيمة التعرفة املقررة عن اجلهة التي �أعيدت منها البعيثة �إىل املكتب الذي مت ت�صديرها
منه �أو املكتب الذي مت حتديده لإعادة البعيثة �إليه .
املــادة ( ) 46
للمر�ســل احلق فـي احل�صول جمانا على ب ــدل فاقد عن �إي�صال الت�سلم �أو �شهادة الإيداع
فـي حالة فقد �أي منهما .
الف�صل اخلام�س
امل�س�ؤولية عن البعائث الربيدية
املــادة ( ) 47
تبد أ� م�س�ؤولية مقدم اخلدمات الربيدية عن البعائث الربيدية من تاريخ ت�سليمها �إليه
فـي مكتب الربيـ ــد �أو �إيداعها فـي �صندوق الربيـ ــد  ،وتنتهي م�س�ؤوليته مبجرد ت�سليمه ــا
�إىل املر�سل �إليه �أو الت�صرف فـيها على النحو املقرر قانونا .
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املــادة ( ) 48
يك ــون مقدم اخلدمات الربيدية م�س�ؤوال مدنيا فـي حاالت فقد �أو تلف البعائث الربيدية
�أو ت�أخر ت�سليمها للمر�سل �إليه  ،وتنتفـي م�س�ؤوليته �إذا كان ما تقدم راجعا �إىل خط�أ املر�سل
�أو �إهماله �أو طبيعة املادة املر�سلة .
املــادة ( ) 49
يلت ــزم مقدم اخلدم ــات الربيدي ــة بتعوي ــ�ض املر�س ــل �أو املر�ســل �إلي ــه بح�سـ ــب الأح ــوال
عن الأ�ضرار التي حلقت به فـي احلاالت امل�شار �إليها فـي املادة ( )48من الالئحة  ،وذلك
فـي احلدود املن�صو�ص عليها فـي االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة املعمول بها فـي ال�سلطنة ،
وعلى النحو املبني فـي امللحق رقم (  ) 2من الالئحة .
الف�صل ال�ساد�س
حفظ املهمالت والبعائث الربيدية املحجوزة والت�صرف فـيها
املــادة ( ) 50
يتوىل مقدم اخلدمات الربيدية �إن�شاء �سجل خا�ص للمهمالت يثبت فـيه بيانات البعائث
املهملة  ،ويوقع من املوظف امل�س�ؤول عن هذا ال�سجل .
املــادة ( ) 51
حتفظ املهمالت فـي �أماكن خا�صة بعيدة عن كل ما يعر�ضها للتلف �أو العبث مبحتوياتها ،
وذلك ملدة (� )60ستني يوما تبد أ� من اليوم التايل لتاريخ ورودها ملكتب الربيد .
املــادة ( ) 52
تفتح املهملة بعد انتهاء املدة املقررة حلفظها مبعرفة جلنة ت�سمى (جلنة البعائث املهملة)
ي�صدر بت�شكيلها قرار من مقدم اخلدمات الربيدية ويخطر به الهيئة  ،ويكون املوظف
امل�سـ ـ�ؤول عن �سجــل املهمالت مق ــررا لهذه اللجنة  ،ويتم �إثبات حمتويات البعائث املهملة
فـي ال�سجل امل�شار �إليه  ،ويوقع من �أع�ضاء هذه اللجنة .
املــادة ( ) 53
يتم الت�صرف فـي حمتويات البعائث املهملة على النحو الآتي :
أ�  -تعدم املحتويات �إذا كانت غري ذات قيمة .
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ب  -حتفظ النقــود وغريهــا من امل�ستنــدات والأوراق ذات القيم ــة فـي خزنــة حديديــة
حتت طلب �أ�صحابها ملدة خم�س �سنوات تبد�أ من تاريخ �إثباتها فـي �سجل املهمالت ،
ف�إذا مل يتم املطالبة بها من �أ�صحابها خالل هذه املدة  ،ي�سقط حقهم فـيها ويتم
توريدها �إىل الهيئة بعد خ�صم ن�سبة منها يتم االتفاق عليها مع الهيئة وذلك
مقابل ما تكبده مقدم اخلدمات الربيدية من م�صروفات فـي احلفاظ عليها .
املــادة ( ) 54
تقوم جلنة البعائث املهملة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )52من الالئحة بتحرير حم�ضر
تثبــت فـيه ما قام ــت به من �إجـ ــراءات ويوقـ ــع من �أع�ضائه ــا  ،وي�ؤ�شـر بنتيجــة الت�ص ــرف
فـي �سجل املهمالت  ،ويجب �إخطار الهيئة بن�سخة من حم�ضر هذه اللجنة خالل �أ�سبوع
من تاريخ حتريره .
املــادة ( ) 55
يتوىل مقدم اخلدمات الربيدية �إن�شاء �سجل خا�ص للبعائث الربيدية املحجوزة وفقا
للقانون  ،يثبت فـيه بيانات البعائث املحجوزة و�أ�سباب حجزها  ،وحتفظ البعائث الربيدية
املحجوزة فـي �أماكن خا�صة بعيدة عن كل ما يعر�ضها للتلف �أو العبث مبحتوياتها حلني
�صدور قرار ق�ضائي ب�ش�أنها  .ويتم الت�صرف فـيها على النحو الذي يحدده القرار الق�ضائي .
الف�صل ال�سابع
�ضوابط و�أ�س�س تعديل تعرفة اخلدمات الربيدية
املــادة ( ) 56
يجب مراعاة ال�ضوابط والأ�س�س التالية  ،عند مراجعة �أو تعديل تعرفة اخلدمات الربيدية :
أ� � -إذا كان التعديل املقرتح قائما على �أ�سا�س التكلفة  ،فـيجب بيان تفا�صيل جميع
بنود التكلفة بدقة .
ب � -إذا كان التعديل املقت ــرح قائم ــا على �أ�سـ ــا�س الأ�سع ـ ــار ال�سائــدة فـي ال�سوق فـيجــب
مقارنـ ـ ــة التعرفـ ــة املقرتح تعديله ـ ــا بغريه ــا من التعرف ــات ال�سائــدة للخدمات
املت�شابهة .
ج � -إذا كان التعدي ــل املقت ــرح قائم ــا عل ــى �أ�س ــا�س املقارنــة بني قيمـ ــة التعرفـ ـ ــة على
ال�صعيدين الإقليمي والدويل  ،فـيجب حتديد الدول املقارن بها  ،وقيمة التعرفة
املقررة فـيها  ،ومربرات اختيار هذه الدول دون غريها .
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د  -حتديـ ــد مراج ـ ــع البيانــات امل�ستخدمـ ـ ــة فـي املقتــرح كالإح�صائي ــات والر�سومــات
البيانية واجلداول .
هـ  -بيان االفرتا�ضات الأ�سا�سية امل�ستخدمة فـي ا�شتقاق �أي قيم تقديرية .
و � -إذا كان التعديل املقرتح بناء على طلب من مقدم اخلدمات الربيدية  ،فـيجب �أن
يرفق بالطلب ن�سخة من درا�سة اجلدوى �أو حتليل ال�سوق املعتمد عليه فـي طلب
التعديل ون�سخة �إلكرتونية من امل�ستندات املقدمة .
املــادة ( ) 57
يجب على مقدم اخلدمات الربيدية مراعاة ما ي�أتي عند طلب حتديد تعرفة اخلدمات
الربيدية فـي �أثناء العرو�ض الرتويجية :
أ�  -تقدمي بيان تف�صيلي ملحتويات العر�ض والتقنية امل�ستخدمة فـيه .
ب  -حتديد فرتة �سريان العر�ض  ،ونطاقه املكاين .
ج  -احل�صول على املوافقات الالزمة قانونا من اجلهات ذات ال�صلة .
د  -بيان تف�صيلي عن مكونات التعرفة املقرتحة فـي �أثناء العر�ض الرتويجي .
هـ  -بيـان الأ�س ـ ــ�س وال�ضوابط التي تــم اال�ستن ــاد �إليهـا فـي حتديد التعرفــة املقرتحــة
وامل�شار �إليها فـي املادة ( )56من الالئحة .
املــادة ( ) 58
يراعى عند مراجعة �أو تعديل تعرفــة نقــل البعائث الربيدية  ،ذات ال�ضوابط والأ�س�س
املعم ــول بها عند مراجع ــة �أو تعدي ـ ــل تعرفـ ـ ــة اخلدم ـ ــات الربيدي ـ ــة املن�صــو�ص عليهـ ـ ـ ـ ــا
فـي املادة ( )56من الالئحة .
الف�صل الثامن
اخلدمات الربيدية احل�صرية
املــادة ( ) 59
تتوىل ال�شركة  -وحدها دون غريها  -تقدمي اخلدمات الربيدية احل�صرية التالية خالل
املدة املحددة قرين كل منها  ،ووفقا ل�شروط الرتخي�ص ال�صادر لها :
أ� � -إ�صدار وت�سويق الطوابع الربيدية  :خم�س �سنوات تبد�أ من 2014/1/1م  ،وتنتهي
فـي 2018/12/31م .
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ب  -ت�سلم وتخليــ�ص وفرز وتوزي ــع وت�سلي ــم الر�سائل التي ال يزيــد وزنها على ()250
مائتيـ ــن وخم�سيـ ــن جرامـ ـ ـ ــا بالطـ ــرق املنا�سبـ ـ ــة واملمكنـ ـ ــة � :سن ـ ـ ــة واحـ ـ ـ ــدة تبـد�أ
من 2014/1/1م  ،وتنتهي فـي 2014/12/31م .
ج  -ت�سل ــم وتخليــ�ص وفرز وتوزيع وت�سلي ــم الطرود الربيديـ ـ ــة التي ال يزيـ ــد وزنهـ ــا
على ( )5خم�سة كليوجرامـ ــات بالطـ ـ ــرق املنا�سب ــة واملمكنــة � :سنــة واحـ ــدة تبـ ــد�أ
من 2014/1/1م  ،وتنت ــهي فـي 2014/12/31م .
د  -تركي ــب �صنادي ــق بريـ ــد ملختلـ ــف اال�ستخدامات الربيدية  :ثــالث �سنــوات تبــد�أ
من 2014/1/1م  ،وتنتهي فـي 2016/12/31م .
املــادة ( ) 60
يجوز للهيئة جتديد مدة تـقــدمي اخلدمات الربيدية احل�صرية لل�شركة املن�صــو�ص عليها
فـي امل ــادة ( )59من الالئحة ملدة �أو ملدد �أخرى بقرار من الرئي�س التنفـيذي �إذا اقت�ضت
امل�صلحة العامة ذلك .
الف�صل التا�سع
ال�شكاوى واملنازعات
املــادة ( ) 61
ي�ضــع مقــدم اخلدم ــات الربيديــة الئحــة �شكــاوى املنتفعني  ،ويجب اعتمادها من الهيئة
خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ الرتخي�ص ال�صادر له .
املــادة ( ) 62
يجب �أن تت�ضمــن الئحة �شكاوى املنتفعني بيان كافة القواعد والإجراءات الالزمة للبت
فـي �شكاوى املنتفعني  ،وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -منوذج تقدمي ال�شكوى .
ب  -تزويد املنتفع ب�إي�صال ت�سلم ال�شكوى .
ج  -املدة املحددة للرد على ال�شكوى .
د  -و�سيلة الرد على ال�شكوى .
هـ  -بي ـ ــان حـ ــق املنتفـ ــع فـي ال�شك ـ ــوى �إىل الهيئ ــة فـي حالـ ــة ع ــدم الب ـ ــت ف ــي ال�شك ــوى
خالل املدة املقررة � ،أو عدم موافقته على احلل الذي انتهى �إليه مقدم اخلدمات
الربيدية .
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املــادة ( ) 63
يجب على مقدم اخلدمات الربيدية ن�شر الئحة �شكاوى املنتفعني والإعالن عنها بالو�سائل
الآتية :
أ�  -و�ضعها فـي مكان بارز فـي �صالة ا�ستقبال املنتفعني مبكاتب الربيد ومواقع النفاذ
الربيدي .
ب  -ن�شرها مع نظام تقفـي �أثر البعائث على املوقع الإلكرتوين ملقدم اخلدمة الربيدية .
ج  -توفـري ن�سخ منها فـي مكاتب الربيد ومواقع النفاذ الربيدي .
املــادة ( ) 64
يتوىل مقدم اخلدمات الربيدية �إعداد �سجل خا�ص لقيد �شكاوى املنتفعني و�إجراءات البت
فـيها .
املــادة ( ) 65
يجوز للمنتفع تقدمي �شكوى �إىل الهيئة فـي حالة عدم البت فـي �شكواه خالل املدة املحددة
من مقدم اخلدمات الربيدية � ،أو عدم موافقته على احلل الذي انتهى �إليه .
وتتوىل الهيئة التحقيق فـي ال�شكوى والبت فـيها بقرار �إداري نهائي خالل ( )30ثالثني
يوم عمل من تاريخ تقدميها  ،ويتم �إخطار ال�شاكي ومقدم اخلدمات الربيدية بالقرار
ال�صادر ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 66
ت�شكل اللجنة بقرار من الرئي�س التنفـيذي برئا�سة �أحد موظفـي الهيئة ال يقل م�ستواه
الوظيفـي عن مدير �أول وع�ضوية اثنني من موظفـي الهيئة ال يقل امل�ستوى الوظيفـي لكل
منهما عن مدير  ،ويكون املوظف امل�س�ؤول عن �سجل قيد املنازعات مقررا للجنة .
وتخت�ص اللجنة بالف�صل فـي املنازعات التي تن�ش�أ بني مقدمي اخلدمات الربيدية �أو بينهم
وبني املنتفعني  ،والتي تتعلق بتطبيق �أحكام القانون والالئحة .
املــادة ( ) 67
تعقد اللجنة جل�ساتها كلما اقت�ضى الأمر ذلك للف�صل فـيما يعر�ض عليها من منازعات ،
وت�صدر قراراتها ب�أغلبية عدد الأ�صوات  ،وفـي حالة الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه
رئي�سها .
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املــادة ( ) 68
يقدم النزاع �إىل اللجنة بطلب من ذوي ال�ش�أن مو�ضحا به بيانات طرفـي النزاع ومو�ضوعه
والطلبات والأ�سباب التي ي�ستند �إليها تف�صيال  ،وبعد �سماع �أقوال طرفـي النزاع واالطالع
على ما يقدم �إليها من م�ستندات  ،ت�صدر اللجنة قرارها خالل �أجل ال يتجاوز ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقدمي الطلب .
املــادة ( ) 69
تتولــى الهيئــة �إعــداد �سجــل خا�ص لقيـد املنازعات التي تقدم �إىل اللجنة و�إثبات ما مت فـيها
من �إجراءات وما �صدر ب�ش�أنها من قرارات .
املــادة ( ) 70
يجوز لكل ذي �ش�أن �أن يتظلم من القرارات الإدارية النهائية ال�صادرة من الهيئة مبوجب
طلب يقدم �إىل الرئي�س التنفـيذي مو�ضحا به �أ�سباب التظلم  ،ومرفقا به �صورة من القرار
املتظلم منه .
املــادة ( ) 71
يقدم التظلم من القرارات الإدارية النهائية خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطار
�صاحب ال�ش�أن بالقرار �أو علمه به علما يقينيا  ،ويجب البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي الثالثني يوما املذكورة دون البت فـيه مبثابة رف�ضه .
املــادة ( ) 72
فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا الف�صل  ،ت�سري على املنازعات امل�شار �إليها فـي املادة
( )66من الالئحة �أحكام قرار رئي�س هيئة تنظيم االت�صاالت رقم  2010/44ب�إ�صدار نظام
الف�صل فـي املنازعات  ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون والالئحة .
الف�صل العا�شر
عقد الربط البيني ل�شبكات اخلدمات الربيدية
املــادة ( ) 73
عقد الربط البيني ل�شبكات اخلدمات الربيدية هو اتفاق بني مقدمي اخلدمات الربيدية ،
يلتزم مبقت�ضاه الطرفان بتقدمي خدمات بريدية م�شرتكة � ،أو يلتزم فـيه �أحدهما بتقدمي
اخلدمات الربيدية بالنيابة عن الآخر .
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املــادة ( ) 74
يجوز ملقدمي اخلدمات الربيدية �إبرام عقود الربط البيني ل�شبكات اخلدمات الربيدية
وفقا لأحكام القانون والالئحة  ،وذلك بعد موافقة الهيئة .
املــادة ( ) 75
تتوىل الهيئة مراجعة عقود الربط البيني ل�شبكات اخلدمات الربيدية قبل املوافقة عليها
للتحقق من عدم خمالفتها لأحكام القانون والالئحة والتعليمات ال�صادرة عنها  ،وب�صفة
خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -عدم الإ�ضرار بالأ�شخا�ص واملمتلكات .
ب  -تقدمي اخلدمات الربيدية ب�شفافـية ومو�ضوعية .
ج  -عدم التمييز بني املنتفعني .
د  -االلتزام مب�ستويات اجلودة املعتمدة من الهيئة .
هـ  -املالءمة الفنية واجلدوى العملية .
املــادة ( ) 76
ال يج ــوز تعديــل عقــود الربــط البين ــي ل�شبكــات اخلدمــات الربيدي ــة �إال بعد احل�صــول
على موافقة كتابية من الهيئة .
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امللحق رقم ( ) 1
�أوزان و�أبعاد البعائث الربيدية

�أوال  :الر�سائل
أ�  -الـ ــوزن  2 :كيلوجرام كحد �أق�صى .
ب  -الأبعاد  :يجب �أال تقل �أبعاد وجه الر�سالة عن  90ملم × 140ملـم  ،و�أال يزيــد
جمموع الطول والعر�ض وال�سمك على � 90سم �شريطة �أال يزيد
�أطول بعد على � 60سم .
ثانيــــا  :املطبوعات
أ�  -الـ ـ ـ ــوزن  2 :كيلوجرام  ،و  5كيلوجرام للكتب كحد �أق�صى .
ب  -الأبعاد  :هي ذات �أبعاد الر�سائل .
ثالثــــا  :البطاقات
الأبعاد  :يجب �أال تقل عن  90ملم ×140ملم  ،وال تزيد على 105ملم × 148ملم .
رابعــــا  :الـــــرزم
أ�  -الـ ـ ــوزن  2 :كيلو جرام كحد �أق�صى .
ب  -الأبعاد  :هي ذات �أبعاد الر�سائل .
خام�سا  :خمطوطات املكفوفـني
أ�  -الـ ـ ــوزن  7 :كيلو جرام كحد �أق�صى .
ب  -الأبعاد  :هي ذات �أبعاد الر�سائل .
�ساد�سا  :امللفات ( الر�سائل اال�سطوانية )
الأبعـ ـ ـ ـ ـ ــاد  :يجب �أال يزيد الطول � +ضعف القطر على  1040ملم  ،و�شريطة
�أال يزيد الطول على  900ملم .
�سابعــا  :الر�سائل اجلوية املظروفة
الأبعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد  :يجب �أال تقـ ــل عن  90ملــم ×  140ملم  ،وال تزي ــد على  110ملم
×  220ملم � ،أو �أن يكون الطول م�ساويا للعر�ض م�ضروبا فـي 2
على الأقل .
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امللحــق رقــم ( ) 2
حدود التعوي�ض عن البعائث الربيدية
�أوال  :التعوي�ض عن البعائث امل�سجلة :
 - 1فـي حالة الفقد �أو العبث �أو التلف الكلي للبعيثة امل�سجلة  ،تقدر قيمة التعوي�ض
مبا يعـ ــادل القيمـ ــة املقررة فـي اتفاقيـ ــة الربيـ ـ ــد لالحتـ ـ ــاد الربيــدي العاملي
( 30وحدة من حقوق ال�سحب اخلا�صة) �أو املبلغ املطالب به �أيهما �أقل  ،وعالوة
على ما تقدم يحق للمر�سل ا�سرتداد قيمة التعرفة املدفوعة  ،وذلك فـيما عدا
�أجرة الت�سجيل .
وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على البعائث امل�سجلة التي يرف�ض املر�سل �إليه
ت�سلمها ل�سوء حالتها ب�سبب يرجع �إىل مقدم اخلدمات الربيدية .
ف ـ ـ�إذا كــان الفق ــد �أو العب ــث �أو التلـف الكلي ناجتا عـن القــوة القــاهرة  ،فـيقت�صر
حــق املر�ســل على ا�سرتداد قيمة التعرفة املدفوعة فقط .
 - 2فـي حالة العبث �أو التلف اجلزئي للبعيثة امل�سجلة  ،يكون للمر�سل احلق فـي
تعوي�ض يعادل القيمة الفعلية ملقدار العبث �أو التلف  ،وذلك مبا ال يتجاوز
مقدار التعوي�ض املقرر فـي البند ال�سابق .
ويراع ــى عند تقدي ــر قيم ــة التعوي�ض فـي الــحاالت ال�سابقــة  ،عــدم االعتداد
باخل�سائر غري املبا�شرة �أو الأرباح التي مل تتحقق .
ثانيا  :التعوي�ض عن البعائث امل�ؤمن عليها :
 - 1فـي حالة الفقد �أو العبث �أو التلف الكلي للبعيثــة امل�ؤمــن عليها  ،تقدر قيمــة
التعوي�ض مبا يعادل القيمة امل�ؤمن بها  ،وعالوة على ما تقدم يحق للمر�سل
ا�سرتداد قيمة التعرفة املدفوعة  ،وذلك فـيما عدا �أجرة الت�أمني .
وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على البعائث التي يرف�ض املر�سل �إليه ت�سلمها
ل�سوء حالتها ب�سبب يرجع �إىل مقدم اخلدمات الربيدية .
ف�إذا كان الفقد �أو العبث �أو التلف الكلي ناجتا عن القوة القاهرة  ،يقت�صر حق
املر�سل على ا�سرتداد قيمة التعرفة املدفوعة فقط .
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 - 2فـي حالة العبث �أو التلف اجلزئي للبعيثة امل�ؤمن عليها  ،يكون للمر�سل احلق
فـي تعوي�ض يعادل القيمة الفعلية للخ�سائر  ،وذلك مبا ال يتجاوز القيمة
امل�ؤمن بها �أو املبلغ الذي يطلبه �أيهما �أقل .
ويراعى عند تقدير قيمة التعوي�ض فـي احلاالت ال�سابقة  ،عدم االعتداد
باخل�سائر غري املبا�شرة �أو الأرباح التي مل تتحقق .
ثالثا  :التعوي�ض عن الطرود العادية :
 - 1فـي حالة الفقد �أو العبث �أو التلف الكلي للطرد العادي  ،يكون للمر�سل احلق
فـي تعوي�ض يعادل قيمة التعوي�ض املقرر فـي اتفاقية الربيد لالحتاد الربيدي
العاملي (نظام الطرود)  ،وعالوة على ما تقدم يحق للمر�سل ا�سرتداد قيمة
التعرفة املدفوعة .
وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على الطرود التي يرف�ض املر�سل �إليه ت�سلمها
ل�سوء حالتها ب�سبب يرجع �إىل مقدم اخلدمات الربيدية .
ف�إذا كان الفقد �أو العبث �أو التلف الكلي ناجتا عن القوة القاهرة  ،فـيقت�صر
حق املر�سل على ا�سرتداد قيمة التعرفة املدفوعة فقط .
 - 2فـي حال ــة العبث �أو التل ــف اجلزئ ــي للطرد العـ ــادي  ،يكـ ــون للمر�س ــل احلـ ــق
فـي تعوي�ض يعادل القيمة الفعلية للعبث �أو التلف  ،وذلك مبا ال يتجاوز
مقدار التعوي�ض املقرر فـي البند ال�سابق .
رابعا :التعوي�ض عن مواد الربيد املمتاز وال�شحن ال�سريع :
أ�  -بالن�سبة ل�سائر الدول فـيما عدا الدول التي تربطها بال�سلطنة اتفاقيات ثنائية :
 - 1فـي حالة الفقد �أو التلف الكلي للبعيثة  ،ي�ستحق املر�سل ما يعادل ()30
ثالثني وحدة من حقوق ال�سحب اخلا�صة �إذا كانت البعيثة حتتوي على
م�ستنــدات �أو وثائـ ــق  ،و ( )130مائ ــة وثالثني وحدة من حقوق ال�سحب
اخلا�صة �إذا كانت حتتوي على مواد �أخرى  ،وعالوة على ما تقدم يكون
للمر�سل احلق فـي ا�سرتداد قيمة التعرفة املدفوعة .
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 - 2فـي حالة الفقد �أو التلف اجلزئي للبعيثة  ،يقت�صر التعوي�ض على القيمة
الفعلية لل�شيء املفقود �أو التالف  ،وذلك مبا ال يتجاوز قيمة التعوي�ض
املقرر فـي البند ال�سابق .
 - 3فـي حالة الت�أخري فـي الت�سليم  ،يقت�صر احلق فـي التعوي�ض على قيمة
التعرفة املدفوعة .
ب  -بالن�سبة للدول التي تربطها بال�سلطنة اتفاقيات ثنائية :
يقدر التعوي�ض وفقا للأحكام التي تت�ضمنها االتفاقية الثنائية .
خام�سا  :التعوي�ض عن احلقائب الربيدية :
تق ــدر قيمـ ــة التعويـ ــ�ض مبا يعادل التعوي ــ�ض امل�ستح ــق عن البعائــث امل�سجل ــة
املن�صو�ص عليها فـي �أوال من هذا امللحق .
�ساد�سا  :ا�سرتداد التعوي�ض :
فـي حالــة العثور على البعيثة املفقودة �أو جزء منها  ،بعد دفع التعوي�ض املقرر
للمر�سل �أو املر�سل �إليه بح�سب الأحوال  ،يتم �إخطار من �صرف له التعوي�ض
باحل�ضور خالل ثالثة �أ�شهر على الأكرث لت�سلم البعيثة املفقودة ورد التعوي�ض ،
ف�إذا تنازل عن البعيثة �أو مل يح�ضر لت�سلمها خالل الأجل امل�شار �إليه  ،ت�صبح
البعيثة ملكا ملقدم اخلدمات الربيدية .
و�إذا تبني �أن القيمة الفعلية ملحتويات البعيثة امل�ؤمن عليها �أقل من املبلغ امل�ؤمن
به والذي �صرف على �أ�سا�سه مبلغ التعوي�ض  ،يجب على من �صرف له التعوي�ض
رد قيمته وا�سرتداد البعيثة �أو رد الفارق بني قيمة التعوي�ض املن�صرف والقيمة
احلقيقية ملحتويات البعيثة  ،وفـي حالة الرف�ض يتم اتخاذ الإجراءات القانونية
�ضــده ملطالبتــه بـ ــرد ما �صــرف لــه بدون وجـ ــه ح ــق  ،وم ــا يك ــون قد �أثــرى به
على ح�ساب الغري .
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قـــــرار
رقم 2013/90
بتـحديد ر�سوم تقدمي اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم اخلدمات الربيدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2012/71
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اخلدمات الربيدية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2013/89
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتـدد ر�سـوم تقديـم اخلدمـات الربيديـة واخلدمـات املرتبطـة علـى النحـو املبـني باجلـدول
املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  9 :من �صفــــــــــر  1435هـ
املوافـــــق  12 :من دي�سمبـــر 2013م

ن�شر هذا الق ــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1038
ال�صادرة فـي 2013/12/15م
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حمـمد بن حمد الرحمي
رئيـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

جــدول ر�ســــوم
تقدمي اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة
م

قيمـة الر�سـم
بالريـــال العمانــــي

اخلدمـــــــــة

درا�سة طلب احل�صول على ترخي�ص
تقدمي اخلدمات الربيدية
1
واخلدمات املرتبطة .

( )500خم�سمائة
 (� )7500سبعـ ـ ــة �آالف وخم�سمائـ ــة يت ـ ــمحت�صيلها عند الرتخي�ص والتجديد .

2

الرتخي�ص بتقدمي اخلدمات
الربيدية واخلدمات املرتبطة .

 ( )% 10ع�شرة باملائة من �إجمايل الإيراداتال�سنويـ ــة ملقـ ــدم اخلدم ـ ــات الربيدي ـ ــة
وبحد �أدنى ( )5000خم�سة �آالف  ،وذلك
با�ستثنـاء �إيـرادات الربيـد الدول ــي الـوارد
لل�سلطنـة  ،يتـم �سداده قبل نهايــة �شهــر
ينايــر مـن ال�سنــة التاليـة  ،على �أن يتــم
ت�سويـة الر�سـم النهائـي امل�ستحــق �سنويـا
من واقع احل�سابات املدققة  ،وذلك قبل
نهاية �شهر �إبريل من كل �سنة .
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الهيئة العامة ل�سوق املال
قــــرار
رقـم 2013/1
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية
ا�ستنادا �إىل قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و إ�لـى املر�ســوم ال�سلطان ــي رقــم  98/82بت�أ�سيـ�س �شركــة م�سقــط للإيـداع وت�سجيـل الأوراق
املالية ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادرة بالقرار رقم ، 2009/1
و�إىل الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2011/5
و�إىل قرار جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ  12دي�سمرب 2012م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  5 :من ربيع الثاين 1434هـ
املـوافــــق  16 :من فربايــــــــــر 2013م
يحيـى بن �سعيـد بن عبداللــه اجلابـري
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
ن�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1002
ال�صادرة فـي 2013/2/23م
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تعديل بع�ض �أحكام الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية
�أوال  :ي�ستبدل بن�ص املادة ( )18من الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية امل�شار �إليها  ،الن�ص
الآتي :
تتقا�ضى ال�شركة من الع�ضو املت�سبب فـي تعليق ال�صفقة مبلغا ومقداره ()5
خم�سة رياالت عمانية للورقة املالية الواحدة وبحد �أق�صى ( )500خم�سمائة ريال
عماين عن كل �صفقة معلقة وذلك عن كل يوم اعتبارا من يوم التداول ( ) T
وحتى تاريخ ت�صحيح �أ�سباب تعليق ال�صفقة .
ثانيـا  :ي�ستبـدل بنـ�ص البـند ( )2من املـ ــادة ( ، )42البنـ ــد ( )2من امل ـ ــادة ( ، )43البن ــد ()2
من املـ ــادة ( ، )45البندين (1و )2من املـ ــادة ( ، )46البند ( )2من املــادة ( ، )49البند
( )2من املادة ( ، )50البند ( )2من املادة ( )53من الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية
امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
البند ( )2من املادة ()42
ت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهي ن�سبة ( )0.0001واحد من
ع�شرة �آالف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية  ،على �أن ال تقل عن ()2
ريالني عمانيني وبحد �أق�صى ( )50خم�سون رياال عمانيا عن كل عملية .
البند ( )2من املادة ()43
ت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهي ن�سبة ( )0.0003ثالثة
من ع�شرة �آالف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية  ،على �أن ال تقل عن ()2
ريالني عمانيني وبحد �أق�صى ( )50خم�سون رياال عمانيا عن كل عملية .
البند ( )2من املادة ()45
ت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهي ن�سبة ( )0.00025اثنان
ون�صف من ع�شرة �آالف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية وت�ؤخذ من مقدم
الطلب وعلى �أن ال تقل عن ( )10ع�شرة رياالت عمانية وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال
عماين عن كل عملية .
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البندان (1و )2من املادة ()46
 - 1تنح�صــر هذه التحويــالت فـي حتويــل ملكيــة الأوراق املاليــة ما بيــن ح�سابــات امل�ساه ــم
امل�سجلــة حتت ح�سـاب احلافــظ الأميـن وا�سمــه ال�شخ�صـي والتحويــالت التي تتم بني
�أمناء احلفظ �شريطة �أن يكون احلافظ الأمني مرخ�صا من الهيئة .
 - 2ت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهي ن�سبة ( )0.0001واحد
من ع�شرة �آالف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية وت�ؤخذ من مقدم
الطلـب وعلـى �أن ال تقـل عـن ( )10ع�شــرة ريــاالت عماني ــة وبحـد �أق�صـى ( )50خم�ســون
رياال عمانيا عن كل عملية .
البند ( )2من املادة ()49
ت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهي ن�سبة ( )0.0003ثالثة
من ع�شرة �آالف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية وت�ؤخذ من مقدم الطلب
وعلى �أن ال تقل عن ( )2ريالني عمانيني وبحد �أق�صى ( )50خم�سون رياال عمانيا عن كل
عملية .
البند ( )2من املادة ()50
ت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة بن�سبة ( )0.0001واحد من
ع�شرة �آالف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية وت�ؤخذ من مقدم الطلب على
�أن ال تقل عن ( )10ع�شرة رياالت عمانية وبحد �أق�صى ( )50خم�سون رياال عمانيا عن كل
عملية .
البند ( )2من املادة ()53
ت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهي ن�سبة ( )0.0001واحد من
ع�شرة �آالف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية بحد �أدنى ( )10ع�شرة رياالت
عمانية وبحد �أق�صى ( )50خم�سون رياال عمانيا عن كل عملية .
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ثالثـــا  :ي�ستبدل بعبارة " ( )20ع�شرين رياال " الواردة فـي املادة ( )11عبارة " ( )10ع�شرة

رياالت "  ،و بعبارة " ( )0.0005خم�سة من ع�شرة �آالف " الواردة فـي البند ()2

من املادة ( )41عبارة " ( )0.0003ثالثة من ع�شرة �آالف "  ،من الئحة تنظيم
املقا�صة والت�سوية امل�شار �إليها .
رابعـــا  :ي�ضـاف بندان جديدان قبـل الفقرة الأخيــرة من املــادة ( )38من الئحة تنظيم
املقا�صة والت�سوية امل�شار �إليها  ،يكون ن�صاهما الآتي :
 - 16التحويالت املرتتبة على �أخطاء دمج ح�سابات امل�ساهمني .
 - 17التحويالت املرتتبة على ت�صحيح ك�سور الأوراق املالية .
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قـــــرار
رقـم خ2013/2/
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون �سـوق ر�أ�س املـال
ا�ستنادا �إىل قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98 / 80
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  98/82بت�أ�سي�س �شركة م�سقط للإيداع وت�سجيل الأوراق املالية ،
و�إىل املر�س ــوم ال�سلطانــي رقم  2010/72بتعدي ــل ا�س ــم �شركـ ــة م�سق ــط للإي ــداع وت�سجيـ ــل
الأوراق املالية ،
و�إىل قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74 /4
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادرة بالقرار رقم ، 2009 /1
و�إىل قرار جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ  31مار�س 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بن�صــي املادتيــن ( )301 ، 1/156من الالئحــة التنفيذيــة لقانــون �ســوق ر�أ�س امل ــال
امل�شار �إليها  ،الن�صان الآتيان :
املـــادة ()1/156
�أن يجري التداول عن طريق �شركته التي يعمل بها  ،وعليه الإف�صاح عن هذا احل�ساب
ل�شركته .
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املـــادة ()301
يحظر على ال�شخ�ص املطلع التعامل فـي الأوراق املالية للجهة امل�صدرة بناء على معلومات
جوهرية غري مف�صح عنها  .كما يحظر على ال�شخ�ص املطلع �أن ي�سهل ح�صول �أي �شخ�ص
�آخر على معلومات جوهرية قبل الإف�صاح عنها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  17 :من جمادى الثانية 1434هـ
املـوافـــــق  28 :من ابريــــــــــــــــــــل 2013م
يحيـى بـن �سعيـد بـن عبداللـه اجلابـري
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال

ن�شـر هــذا القــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1011
ال�صادرة فـي 2013/5/5م
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قرار
رقم خ2013/53/
ب�إ�صدار الئحة تنظيم �أعمال �سما�سرة الت�أمني
ا�ستنادا �إىل قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/12
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/90بنقل اخت�صا�صات الت�أمني من وزارة التجارة وال�صناعة
�إىل الهيئة العامة ل�سوق املال ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 80/5
و�إىل �ضوابط تنظيم مزاولة مهنة �سما�سرة الت�أمني ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 90/101
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بجل�سته املنعقدة بتاريخ  10يونيو 2012م ،
و�إىل موافقة وزارة املالية مبوجب ر�سالتها رقم م.ت.د 1/5/بتاريخ  12فرباير 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم �أعمال �سما�سرة الت�أمني ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على �سما�سرة الت�أمني املرخ�صني فـي تاريخ العمل بالالئحة املرفقة توفيق �أو�ضاعهم وفق
�أحكامها فـي مدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها  ،وللرئي�س التنفيذي للهيئة
العامة ل�سوق املال للأ�سباب التي يقدرها جتديد املدة مبا ال يجاوز �ستة �أ�شهر �أخرى .
املــادة الثالثــــة
يلــغى القــرار ال ــوزاري رقــم  90/101امل�شــار �إليـه  ،كمــا يلغـى كــل مـا يخالف الالئحـة املرفقــة
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  9 :من �شعبان 1434هـ
املوافــــق  18 :من يونيــو 2013م

عبداللـه بن �سالـم بن عبداللـه ال�ساملـي
الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال

ن�شــر ه ــذا القــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1018
ال�صادرة فـي 2013/6/23م
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الئحة تنظيم �أعمال �سما�سرة الت�أمني
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�ضح قرين كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئـــــــــــــــــــــــــــة  :الهيئة العامة ل�سوق املال .
 - 2الرئي�س التنفيذي  :الرئي�س التنفيذي للهيئة .
 - 3ال�سم�ســـــــــــــــــــــــار  :ال�شخ�ص املرخ�ص له من قبل الهيئة ملمار�سة �أعمال ال�سم�سرة
فـي الت�أمني وذلك من خالل التو�سط فـي عمليات الت�أمني
ب�شكل م�ستقل بني طالب الت�أمني و�شركة الت�أمني  ،ويتقا�ضى
مقابل �أتعابه عمولة من �شركة الت�أمني .
 - 4الرتخيــــــــــــــــــ�ص  :القـرار ال�صـادر مــن الهيئــة باملوافقــة النهائيـ ــة ملزاولـ ــة ن�ش ــاط
�سم�سرة الت�أمني .
املــادة ( ) 2
ال يجوز ممار�سة ن�شاط �سم�سرة الت�أمني �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص .
املــادة ( ) 3
ي�شرتط للح�صول على الرتخي�ص التقدم بطلب على اال�ستمارة التي تعدها الهيئة لذلك
مرفقا بها امل�ستندات والبيانات الآتية :
 - 1ا�سم �سم�سار الت�أمني  ،و�شكله القانوين وعنوانه .
� - 2أ�سماء امل�ؤ�س�سني وجن�سياتهم .
� - 3أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة (�إن وجدوا) وجن�سياتهم .
� - 4إي�صال �سداد ر�سم درا�سة الطلب .
� - 5أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى حتددها الهيئة فـي اال�ستمارة امل�شار �إليها .
ويجب �أن يقت�صر ن�شاط مقدم الطلب على �سم�سرة الت�أمني فقط .
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املــادة ( ) 4
ت�صدر الهيئة موافقتها املبدئية على الطلب  ،وعلى طالب الرتخي�ص ا�ستكمال كافة الإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة فـي مدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ املوافقة .
املــادة ( ) 5
علــى مق ــدم الطلــب بع ــد احل�صــول علــى املوافق ــة املبدئية  ،تعبئــة اال�ستمــارة املعدة لــذلك
مع �إرفاق امل�ستندات الآتية :
 - 1ما يفيد عدم �صدور �أحكام ب�إ�شهار الإفال�س �أو بعقوبة فـي جناية �أو جنحة خملة
بال�شرف �أو الأمانة �أو بعقوبة فـي �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي قوانني
ال�شركات التجارية �أو التجارة �أو �سوق ر�أ�س املال �أو الت�أمني على �أي من امل�ؤ�س�سني
و الإدارة التنفيذيــة العليــا خــالل ال�سنوات اخلمــ�س ال�سابقــة على تقدي ــم الطلـ ــب
ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
 - 2ن�سخة من �شهادة القيد فـي ال�سجل التجاري مبمار�سة ن�شاط �سم�سرة الت�أمني ،
ون�سخة من �شهادة االنت�ساب �إىل غرفة جتارة و�صناعة عمان .
 - 3ن�سخة من منوذج املفو�ضني بالتوقيع .
 - 4ما يفيد تعيني مدير متفرغ للإ�شراف على �أعمال ال�سم�سرة .
 - 5بيان مف�صل عن موظفيه مت�ضمنا خطة تدريبهم وت�أهيلهم فـي جمال �سم�سرة
الت�أمني .
 - 6تقدمي درا�سة جدوى اقت�صادية .
 - 7ن�سخة من وثيقة ت�أمني لتغطية �أخطائه املهنية جتاه الغري على النحو وبال�شروط
التي تعتمدها الهيئة  ،على �أن تكون قيمتها بحد �أدنى ثالثة �أ�ضعاف �إجمايل دخله
ال�سنوي عن ال�سنة املالية املنق�ضية �أو ( )100000مائة �ألف ريال عماين � ،أيهما
�أعلى  ،و يتم جتديدها �سنويا طوال مدة �سريان الرتخي�ص .
 - 8تقدمي �ضمان م�صرفـي قدره ( )50000خم�سون �ألف ريال عماين يكون �ساريا
طوال مــدة الرتخيــ�ص ل�ضمــان كافــة حقــوق الغيـر قبــل ال�سم�ســار النا�شئــة عــن
�أعم ــال ال�سم�سرة .
-608-

 - 9ما يفيد توفري مكان خا�ص به ملمار�سة ن�شاط ال�سم�سرة .
� - 10إي�صال �سداد الر�سوم املقررة .
� - 11أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى حتددها الهيئة فـي اال�ستمارة امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 6
يجب �أن تتوافر فـي املدير الذي يتم تعيينه لإدارة �أعمال �سم�سرة الت�أمني ما ي�أتي :
� - 1أن يكون حا�صال على �أحد امل�ؤهالت الآتية :
أ�  -درجة زميل (� )Fellowأو درجة رفيق ( )Associateمن هيئة ت�أمني �أو من
معهد ت�أمني �أو من �أي جهة متخ�ص�صة فـي الت�أمني توافق عليها الهيئة ،
ع ــالوة على خب ــرة فني ــة فـي �أعمال الت�أمني ملدة ال تق ــل عن خمــ�س �سن ــوات
فـي جمال االكتتاب الت�أميني �أو �إدارة �شركات الت�أمني �أو �سم�سرة الت�أمني .
ب  -ماج�ستري فـي الت�أمني �أو فـي �أحد العلوم املالية �أو االقت�صادية  ،عالوة على
خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات فـي جمال
االكتتاب الت�أميني �أو �إدارة �شركات الت�أمني �أو �سم�سرة الت�أمني .
ج  -بكالوريــو�س فـي الت�أمــني �أو فــي أ�ح ــد العلــوم املاليـة �أو االقت�صاديــة  ،ع ــالوة
على خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ملدة ال تقل عن �سبع �سنوات فـي جمال
االكتتاب الت�أميني �أو �إدارة �شركات الت�أمني �أو �سم�سرة الت�أمني .
د  -دبلوم فـي الت�أمني �أو فـي �أحد العلوم املالية �أو االقت�صادية  ،عالوة على خربة
فنية فـي �أعمال الت�أمني ملدة ال تقل عن ع�شر �سنوات فـي جمال االكتتاب
الت�أميني �أو �إدارة �شركات الت�أمني �أو �سم�سرة الت�أمني .
�	- 2أن يجتاز االختبار الذي ت�ضعه الهيئة ب�شكل مبا�شر � ،أو عن طريق تكليف جهة
�أخرى .
�	- 3أال يكون �سبق ف�صله ت�أديبيا من �إحدى �شركات الت�أمني التي عمل لديها �سابقا .
املــادة ( ) 7
ي�صدر الرئي�س التنفيذي قرارا بالرتخي�ص خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفاء
ال�شروط وامل�ستندات املطلوبة  ،ويعترب فوات هذه املدة دون �إ�صدار القرار مبثابة رف�ض
�ضمني لطلب الرتخي�ص .
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املــادة ( ) 8
يتم قيد �سم�سار الت�أمني فـي �سجل �سما�سرة الت�أمني  ،ويعطى �شهادة معتمدة تثبت قيده
فـي ال�سجل ورقمه  ،ويلتزم ال�سم�سار ب�أن ي�شري فـي جميع الأوراق التي ت�صدر عنه �إىل رقم
ت�سجيل ــه  ،ويج ــب على ال�سم�س ــار �أن يخطــر الهيئة ب�أي تعديل يطر أ� ف ــي البيان ــات املقيـ ــدة
فـي ال�سجل �أو امل�ستندات املرفقة به .
املــادة ( ) 9
ي�سري الرتخي�ص ملدة خم�س �سنوات  ،ويجوز جتديده بناء على طلب يقدمه ال�سم�سار
خالل �شهرين قبل انتهائه  ،على �أن ي�ستوفـي عند التجديد جميع امل�ستندات املن�صو�ص
عليها فـي املــادة ( )5من هذه الالئحة ما عدا البند ( )6من ذات املادة .
املــادة ( ) 10
يجب على ال�سم�سار احلا�صل على ترخي�ص من الهيئة �أن يبد أ� فـي مزاولة �أعماله خالل
( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ �صدور الرتخي�ص .
املــادة ( ) 11
يتوىل ال�سم�سار القيام باملهام الآتية :
�	- 1إعداد م�ستندات وكرا�سة �شروط الت�أمني متى تطلب الأمر ذلك .
 - 2ال�سعي �إىل �إيجاد �أف�ضل عرو�ض ت�أمني وفق طلب العميل وب�أف�ضل االمتيازات .
 - 3تقديــم الن�صـح وامل�شــورة الفنية للعميـل مبا ي�ضمـن ح�صولـه علـى �أف�ضـل ال�شـروط
الفنية والأ�سعار املالئمة .
 - 4تقدمي امل�ساعدة للم�ؤمن له �أو للم�ستفيد عند ت�سوية املطالبات مع ال�شركة .
�	- 5إبـرام اتفاقيـة مـع كـل �شركـة ت�أمـني يتعامل معها تنظم الأحكام وال�شـروط املتفق
عليها  ،و�أي �أحكام �أخرى تقررها الهيئة  ،على �أن تكون هذه االتفاقية �سارية طوال
فرتة تعامله مع تلك ال�شركة  ،ويجب �أن يتم �إيداع ن�سخة من تلك االتفاقية لدى
الهيئة .
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 - 6تقديــم املعلومــات الالزمــة ل�شركــة الت�أمـني التـي يتعامـل معهـا مبعرفـة العميـل
وموافقته لتمكينها من تقييم اخلطر املطلوب ت�أمينه �أو جتديد ت�أمينه .
 - 7حتويل �أق�ساط الت�أمني مبا�شرة �إىل ح�ساب �شركة الت�أمني عند �إ�صدار الوثيقة
خالل املدة املتفق عليها على �أال تزيد على ( )90ت�سعني يوما  ،والتحويل املبا�شر
ملبالغ املطالبات التي تدفعها ال�شركة ل�صالح العميل �أو امل�ستفيد �إىل م�ستحقيها .
املــادة ( ) 12
بالإ�ضافة �إىل ما ن�صت عليه املــادة ( )11من هذه الالئحة  ،يتوىل ال�سم�سار الذي يقوم
بعمليات ال�سم�سرة فـي عقود �إعادة الت�أمني املهام الآتية :
 - 1معاونة �شركة الت�أمني فـي اختيار �شركات �إعادة الت�أمني من ذوات املراكز املالية
القوية  ،و�إجراء متابعة م�ستمرة للمراكز التي مت �إ�سناد عمليات �إليها  ،و�إبالغ
�شركات الت�أمني ب�أي خطر قد يهدد مركزها املايل .
� - 2أن يو�ضح ل�شركة الت�أمني جميع �شركات �إعادة الت�أمني التي مت �إ�سناد عمليات �إليها .
�	- 3إبرام اتفاقية مع كل �شركة �إعادة ت�أمني التي يتعامل معها تنظم الأحكام وال�شروط
املتفق عليها  ،و�أي �أحكام �أخرى تقررها الهيئة  ،على �أن تكون هذه االتفاقية �سارية
طوال فرتة تعامله مع تلك ال�شركة  ،ويجب �أن يتم �إيداع ن�سخة من تلك االتفاقية
لدى الهيئة .
�	- 4إبالغ �شركات �إعادة الت�أمني ب�أي �أخطار �أو خ�سائر ج�سيمة متوقعة ميكن �أن ت�ؤثر
على التزاماتها بتعوي�ض الأخطار امل�سندة �إليها .
�	- 5أن يحول �أق�ساط الت�أمني �إىل �شركات �إعادة الت�أمني مبجرد حت�صيلها .
 - 6حت�صيل قيمة التعوي�ضات فـي حالة حتقق اخلطر امل�ؤمن منه من �شركات �إعادة
الت�أمني  ،وحتويلها مبا�شرة �إىل ال�شركات امل�ستحقة .
املــادة ( ) 13
يجب على ال�سم�سار العمل على ف�صل �أموال عمالئه وفق القواعد الآتية :
� - 1إيـ ــداع كـ ــل الأم ــوال اخلا�ص ــة بالعم ــالء فـي حــ�ساب م�صرفـ ــي �أو �أكثـ ــر منف ــ�صل
عن ح�سابات ال�سم�سار ي�سمى "ح�ساب �سم�سرة الت�أمني" .
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 - 2يتم ا�ستخدام الأموال املوجودة فـي ح�ساب �سم�سرة الت�أمني فـي الأوجه الآتية :
أ� � -سداد املبلغ امل�ستحق للم�ؤمن مبوجب عقد الت�أمني .
ب � -سداد املبلغ امل�ستحق للم�ؤمن عليه مبوجب عقد الت�أمني .
ج � -أي �أموال تدفع خط�أ فـي احل�ساب .
د � -أي حاالت �أخرى حتددها الهيئة تتعلق بن�شاط �سم�سرة الت�أمني .
وال تدخــل الأمــوال املوج ــودة فـي ح�س ــاب �سم�س ــرة الت�أمـ ــني �ضمـ ــن احل�ساب ـ ــات الفعلي ـ ـ ــة
لل�سم�ســار  ،كمــا ال تدخـل الإيـرادات املتحققـة منهـا �ضمـن ح�ساباتـه  ،وال تلحقها الت�صفي ــة
فـي حالة �إفال�سه  ،وال يجوز حتميلها ب�أي رهون �أو التزامات بغري موافقة كتابية من الهيئة .
املــادة ( ) 14
يجـب �أال تقـل جملـة �أ�صـول ال�سم�سار عـن جملـة التزاماتـه مـن �إجمالـي دخلـه فـي �أي وقـت
عن ( ) 50000خم�سني �ألف ريال عماين �إذا كان ميار�س عمليات ال�سم�سرة فـي عقود الت�أمني
املبا�شر  ،وعن ( )75000خم�سة و�سبعني �ألف ريال عماين �إذا كان ميار�س عمليات ال�سم�سرة
فـي عقود �إعادة الت�أمني و عقود الت�أمني املبا�شر .
ويجب �أن يراعى عند احت�ساب جملة �أ�صول ال�سم�سار عن جملة التزاماته �أن يتم احت�ساب
( )%60فقط من �إجمايل الذمم املدينــة التي تزيد على ( )90ت�سعني يومـا  ،على �أن ي�ستثنــى
من ذلك الذمم املدينة للجهات احلكومية .
ويجب �أال ت�شمل الأ�صول قيمة خطاب ال�ضمان امل�صرفـي املن�صو�ص عليه فـي هذه الالئحة
والأ�صول غري امللمو�سة .
كما يجب �أال ت�شمل اخل�صوم ر�أ�س املال والأرباح القابلة للتوزيع واالحتياطيات االختيارية .
املــادة ( ) 15
يلتزم ال�سم�سار بالآتي :
� - 1أن تكون لديه �أنظمة ولوائح داخلية .
� - 2أن ي�ضع الرتخي�ص فـي مكان ظاهر مبقر عمله .
� - 3أن يكون املوظفون الذين يعملون لديه حا�صلني على امل�ؤهالت الالزمة للعمل .
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� - 4أن يوفر للموظفني الذين يعملون لديه التدريب املهني املنا�سب .
 - 5عــدم �إ�سنــاد الأعمــال املرخــ�ص لــه بهــا �إىل �أ�شخـا�ص �آخريـن مرخ�صــني مبزاولـ ــة
الن�شاط �إال مبوافقة كتابية من العميل .
 - 6التقي ــد بتعليم ــات غ�سـ ــل الأمـ ــوال ومكافحة متويل الإرهاب ال�ص ــادرة عن الهيئة
�أو من اجلهات الر�سمية الأخرى .
املــادة ( ) 16
على ال�سم�سار تعيني مراقب ح�سابات من بني مكاتب التدقيق املعتمدة لدى الهيئة للقيام
باملهام الآتية :
 - 1الت�أكد من مدى مالءمة وفاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها .
 - 2الت�أكد من و�ضع الأنظمة واللوائح الداخلية ومدى مالءمتها لو�ضع ال�سم�سار ،
ومدى االلتزام بتطبيقها .
 - 3الت�أكد من التزام ال�سم�سار بقانون �شركات الت�أمني واللوائح والقرارات ال�صادرة
تنفيذا له .
� - 4إبالغ الهيئة عن املخالفات املكت�شفة �أو امل�شكوك فيها .
 - 5املهام الأخرى املقررة عليه قانونا .
املــادة ( ) 17
عل ــى ال�سم�س ــار �أن يقــدم للهيئة ميزانيتــه ال�سنويــة املدققة واحل�ساب ــات املرفقــة بهــا خالل
مدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء �سنته املالية .
املــادة ( ) 18
يجــب على ال�سم�ســار االحتفــاظ بدفاتـر و�سجالت ح�سب الأ�صــول املقــررة  ،وذلك لتدوي ــن
وحفظ البيانات واملعلومات والأوراق اخلا�صة بالأعمال التي ميار�سها  ،وت�شمل على وجه
اخل�صو�ص الآتي :
 - 1ن�سخ من االتفاقيات املربمة بينه وبني �شركات الت�أمني .
 - 2املذكرات واملرا�سالت اخلا�صة ب�أعماله .
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� - 3صورة من وثائق الت�أمني التي يربمها العميل مع �شركة الت�أمني .
 - 4ن�سخ من م�ستندات القب�ض وال�صرف والقيد والت�سويات وغري ذلك من املعامالت
املالية اخلا�صة ب�أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني التي ميار�سها .
 - 5احل�سابات البنكية اخلا�صة ب�أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني التي ميار�سها .
املــادة ( ) 19
يلتزم ال�سم�سار بقواعد ممار�سة املهنة و�آدابها  ،وب�صورة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1النزاهة واال�ستقامة فـي جميع �أعماله وت�صرفاته .
 - 2التعامـل ب�سرية مع جميع البيانات واملعلومات والوثائق وامل�ستندات التي يح�صل
عليهـ ــا �أو يحوزهـ ـ ــا مبنا�سبـ ـ ــة عملــه  ،واتخ ـ ــاذ الإج ـ ــراءات املنا�سب ـ ــة للمحافظـ ــة
على �سريتها .
 - 3التحقق من تلبية وثيقة الت�أمني ال�صادرة عن ال�شركة ملتطلبات العميل .
�	- 4أن يكون لديه �آلية منا�سبة لتلقي ال�شكاوى واملالحظات من العميل ومتابعتها .
� - 5أن يقوم بتقدمي �إي�ضاح كامل جلميع �شروط عقد الت�أمني الذي يربمه مع العميل .
�	- 6أن يبني للعميل �أهمية الإف�صاح عن املعلومات الأ�سا�سية عند تقدمي طلب الت�أمني
والنتائ ــج املرتتبة على �إخفاء �أو عدم دقة �أي بيانات يذكرها فـي ذلك الطلب  ،و�أن
يو�ضح للعميل م�س�ؤوليته عن جميع البيانات واملعلومات الواردة فـي طلب الت�أمني .
�	- 7أن ي�شرح للعميل �سبب اختياره لوثيقة الت�أمني التي يعر�ضها عليه وما حتتويه
من �شـ ــروط ومناف ــع وا�ستثن ــاءات  ،و�أن يق ــدم لـ ــه مقارنـ ــة بني ال�سع ــر والتغطي ـ ــة
التي تقدمها وثيقة الت�أمني املقرتحة وبني غريها من وثائق الت�أمني التي تقدمها
�شركات ت�أمني �أخرى .
 - 8الإف�صاح للعميل عن العمولة التي يتقا�ضاها من �شركة الت�أمني �إذا تطلب الأمر
ذلك .
�	- 9أن يبني للعميل الإجراءات التي يتوجب عليه القيام بها فـي حالة وقوع اخلطر
امل�ؤمن عليه .
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�	- 10أن يبــني للعميل �ضرورة الإف�صاح عن �أي تغيريات فـي طبيعة اخلطر امل�ؤمن منه
عند جتديد وثيقة الت�أمني .
�	- 11أن يبلغ العميل دون ت�أخري بقرار ال�شركة ب�ش�أن مطالبته لها بعد وقوع اخلطر
امل�ؤمن عليه  ،وتقدمي امل�ساعدة املنا�سبة للعميل فـي موا�صلة �إجراءات هذه املطالبة .
�	- 12أن يبني للعميل �ضرورة الإف�صاح الكامل والعادل بخ�صو�ص املطالبة التي قدمها
لل�شركة بعد وقوع اخلطر امل�ؤمن عليه .
�	- 13أال يقدم للعميل معلومات �أو انتقادات غري �صحيحة �أو غري عادلة عن �أي �شركة
�أخــرى بغيــة حث العميــل على �إلغاء وثيقة ت�أمــني �ساريــة املفــعول ل�شراء وثيقة
جديدة عن طريقه � ،أو الت�أثري على العر�ض املقدم للعميل من جهة �أخرى .
املــادة ( ) 20
يحظر على ال�سم�سار الآتي :
 - 1العمــل كوكيــل ت أ�مـني بال�سلطنــة �أو وكي ــل مفـو�ض ل�شركة ت�أمــني �أجنبية تع ــمل
بال�سلطنة .
�	- 2أن يتملك ح�صة فـي �سم�سار ت�أمني �آخر .
�	- 3أن ميلك ح�صة فـي �شركة ت�أمني تزيد على ( )%10من ر�أ�سمالها .
�	- 4أن يكون القائمون على �إدارة ال�سم�سار �أو موظفوه من العاملني لإحدى �شركات
الت�أمني املرخ�صة بال�سلطنة .
 - 5اجلمع ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر بني عمليات ال�سم�سرة فـي الت�أمني وعمليات
ال�سم�سرة فـي عقود �إعادة الت�أمني لذات امل�شروع .
� - 6إ�صدار وثائق ت�أمني �أو القيام بت�سوية �أي تعوي�ضات .
� - 7إج ــراء �أي تعدي ــل فـي طل ــب الت�أمــني �أو فـي الوثيقة ال�صـادرة من �شركــة الت�أمــني
�أو التوقيع نيابة عن العميل .
 - 8االعتماد على �شركة ت�أمني واحدة فـي ممار�سة ن�شاطه  ،وعليه �أن يقدم �إىل الهيئة
خالل ( )90ت�سعني يوما من نهاية كل �سنة مالية بيانا معتمدا من قبل مراقب
احل�سابات اخلارجي يو�ضح الآتي :
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�أ  -ع ــدد و�أ�سمـ ــاء �شركـ ــات الت�أم ــني الت ــي تعامــل معهــا خــالل ال�سن ــة املاليـ ــة
املنق�ضية  ،و�إذا قل عدد ال�شركات املتعامل معها عن ثالث �شركات كان عليه
تقدمي الأ�سباب املربرة لذلك .
ب  -مقدار العموالت الكلية التي ا�ستحقت له من كل �شركة على حدة عن ال�سنة
املالي ـ ــة املنق�ضيـ ـ ــة  ،و�إذا زادت ن�سبـ ـ ــة عمول ــة �أي مـ ــن ال�شرك ــات ع ــلى ()%35
م ــن �إجمايل عموالت ال�شركات الأخرية وجب عليه تقدمي الأ�سباب املربرة
لذلك .
املــادة ( ) 21
للهيئة املوافقة على �إ�ضافة فرع �أو �أكرث لل�سم�سار بناء على طلبه  ،وت�سري على الفرع الأحكام
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 22
يج ــوز للهيئ ــة تفتي ــ�ش دفاتــر وح�سابــات ومعامالت ال�سم�س ــار و إ�جــراء التحقيقــات
الالزمة فـي املخالفات املرتكبة  ،وتوقيع اجلزاءات املنا�سبة  ،كما يجوز لها تعيني جهة
خارجية للتدقيـق علــى دفاتر ال�سم�ســار و�سجالتــه  ،وعلى ال�سمــ�سار التعــاون معها وتوفري
جميع املعلومـ ــات والبيانـ ــات ال�ضروريـ ــة لهـ ــا  ،وتعام ــل تلك البيانـ ــات واملعلوم ــات ب�سريـ ــة
تامة  ،وال يجوز �إف�شا�ؤها �أو ن�شرها  .ويجوز للهيئة ا�سرتجاع م�صاريف التدقيق من قبل
ال�سم�سار �إذا ما ارت�أت ذلك .
املــادة ( ) 23
يلغى الرتخي�ص املمنوح لل�سم�سار فـي احلاالت الآتية :
�	- 1إذا فقد �شرطا من �شروط الرتخي�ص .
�	- 2إذا مل يبد أ� فـي مزاولة �أعماله خالل ( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ �صدور
الرتخي�ص .
�	- 3إذا �صدر قرار نهائي ب�شطب القيد .
�	- 4إذا تخلف عن تقدمي طلب التجديد خالل املدة املحددة .
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�	- 5إذا �أخـل بـ�أي من الواجبـات �أو االلتزامات الواردة بالقوانني واللوائح والقرارات
املنظمة لعمله .
�	- 6إذا تخلف عن جتديد خطاب ال�ضمان امل�صرفـي .
 - 7نق�ص وثيقة الت�أمني �ضد الأخطاء املهنية عن احلد املقرر  ،وعدم تكملة النق�ص
خالل املدة التي يحددها جمل�س �إدارة الهيئة � ،أو �إذا تخلف عن جتديدها .
املــادة ( ) 24
ت�ستوفـي الهيئة الر�سوم الآتية :
 - 1ر�سم درا�سة الطلب
 - 2ر�سم منح الرتخي�ص
 - 3ر�سم جتديد الرتخي�ص
 - 4ر�سم فتح فرع
 - 5ر�سم تعديل البيانات
 - 6ر�سم طلب االطالع على الأوراق وال�سجالت
 - 7ر�سم طلب �صور �أو م�ستخرجات
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(� )1000ألف ريال عماين .
(� )2500ألفان وخم�سمائة ريال عماين .
(� )2500ألفان وخم�سمائة ريال عماين .
( )250مائتــان وخم�ســون ريـاال عمانــيا .
( )20ع�شرون رياال عمانيا .
( )5خم�سة رياالت عمانية .
( )5خم�سة رياالت عمانية .

قـرار �إداري
رقم د2013/7/
بتعديل الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العامة ل�سوق املال
ا�ستنادا �إىل قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إىل الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العامة ل�سوق املال ال�صادرة بالقرار رقم ، 2000/8
و�إىل قرار جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ال�صادر بتاريخ  15يوليو 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )23من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العامة ل�سوق املال امل�شار �إليها
الن�ص الآتي :
" ي�ستحق املوظـف عنـد بدايــة التعيني بدايــة املربــوط املقــرر لدرجــة وظيفته طبقــا
للملحق رقــم ( )2املرفــق بهــذه الالئحة  ،ويجــوز منحـه راتبــا يزيد علــى بداي ــة املربوط
�إذا زادت مدة خربته العملية على املدة املطلوب توافرها ل�شغل الوظيفة وذلك ب�إ�ضافة
عالوة من عالوات الدرجة عن كل �سنة من �سنوات اخلربة الزائدة .
كما يجوز منح املوظف املعني راتبا يزيد على الراتب املقرر للدرجة الوظيفية املعني
عليها  ،وذلك فـي احلاالت اال�ستثنائية التي يقدرها املجل�س بناء على تو�صية الرئي�س
التنفيذي .
وي�ستحق املوظف راتبه من تاريخ ا�ستالمه العمل " .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  30 :من ذي احلجة 1434هـ
املوافــــــق  4 :من نوفمبــــــــر 2013م

ن�شـر هــذا القــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1033
ال�صادرة فـي 2013/11/10م

يحيـى بن �سعيـد بن عبداللــه اجلابــري
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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قــــــرار
رقم 2013/8
ب�ش�أن تعديل الالئحة الداخلية للهيئة العامـة ل�سوق املـال
ا�ستنادا �إىل قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إىل الالئحة الداخلية للهيئة العامة ل�سوق املال ال�صادرة بالقرار رقم ، 2000/8
و�إىل قـ ــرار جملــ�س �إدارة الهيئ ـ ــة العامـ ــة ل�س ــوق املـ ـ ــال ال�ص ــادر فـ ــي اجتماع ــه املنعق ـ ــد
بتاريـخ � 10أكتوبر 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )15من الالئحة الداخلية للهيئة العامة ل�سوق املال امل�شار �إليها ،
الن�ص الآتي :
" يجـ ـ ـ ـ ــوز للمجل ـ ــ�س �أن يتخ ـ ـ ــذ قراراتـ ـ ـ ــه بالتمريـ ـ ــر مت ــى دع ـ ــت احلاج ـ ــة �إل ــى ذلك
وفـي هـذه احلالــة يكــون القـرار �صــادرا ب�أغلبيـ ــة �أ�ص ــوات الأع�ض ــاء " .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـ ــي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  22 :من حمـــــرم 1435هـ
املوافــــق  26 :من نوفمبــر 2013م

يحيــى بن �سعيــد بن عبداللـــه اجلابــري
رئيـ�س جملـ�س �إدارة الهيئـة العامـة ل�سوق املال

ن�شر هذا الق ــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1038
ال�صادرة فـي 2013/12/15م
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الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية
قــــــــرار
رقم 2013/16
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
مل�سابقة ال�سلطان قابو�س للإجادة احلرفـية
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/24ب�إن�شاء الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية ،
و�إىل املر�سـ ـ ـ ــوم ال�سلطاين رقم  2003/53ب�إ�صدار نظام الهيئة العــامة لل�صناعات احلرفـية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الأوامر ال�سامية بالإعالن عن م�سابقة ال�سلطان قابو�س للإجادة احلرفـية ،
وبنـ ــاء عل ــى م ــا تقت�ضـيه امل�صلحـة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــى
يعمل ب�أحكام الالئحــة التنظيمية مل�سابقة ال�سلطان قابو�س للإجادة احلرفـية املرفقــة .
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخـال ــف الالئحــة املرفقة �أو يتعار�ض مــع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلـريدة الر�ســمية  ،ويعمل به مـ ــن اليــوم التايل لتاريخ ن�شـ ــره .
�صدر فـي  6 :من جمادى الأوىل 1434هـ
املوافــــق  18 :من مـــــــــــــــــــار�س 2013م

ن�شـر هـذا القــرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقم ()1007
ال�صادرة فـي 2013/4/6م

عائ�شة بنت خلفان بن جمـ ّيل ال�سيابية
رئي�ســة الهيئ ــة العام ــة لل�صناعـ ــات احلرفـيـة
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الالئحــة التنظيميــة
لجادة احلرفـية
مل�سابقة ال�سلطان قابو�س ل إ
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات التالية املعنى املو�ضح قرين كل منها ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الهيئــــــة  :الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية .
ب  -الرئيــ�س  :رئي�س الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية .
ج  -النائـــــب  :نائب رئي�س الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية .
د  -امل�سابقــة  :م�سابقة ال�سلطان قابو�س للإجادة احلرفـية .
هـ  -اللجنــــة  :اللجن ــة الرئي�سي ــة للم�سابقــة امل�شكلة مبوج ــب امل ــادة ( )6م ــن ه ـ ــذه
الالئحة .
و  -املجـــــــال � :أحد جماالت فروع امل�سابقة التي حتددها اللجنة .
املـــادة ( ) 2
تهدف امل�سابقة �إىل الآتي :
 املحافظة على املوروثات احل�ضارية لل�صناعات احلرفية العمانية . زيادة الوعي ب�أهمية العمل احلرفـي و�إجادة الإنتاج وتطويره واالرتقاء به  ،و�إبرازروح التناف�س بني احلرفيني .
 ت�شجيع احلرفيني و�أ�صحاب امل�شاريع احلرفية فـي جمال العمل احلرفـي والتعريفب�إجنازاتهم وم�شاريعهم احلرفية .
 تعزيز االهتمام بالإبداع فـي جمال ال�صناعات احلرفية . دعم وت�شجيع البحوث والدرا�سات العلمية الهادفة �إىل تنمية وتطوير ال�صناعاتاحلرفية .
املـــادة ( ) 3
متنح جوائز للم�سابقة كل عامني فـي احتفال تنظمه الهيئة لهذا الغر�ض  ،وحتدد اللجنة
الكيفية والرتتيبات الالزمة ملنحها  ،وعلى الأخ�ص ت�سمية راعي احلفل وحتديد مكان
االحتفال وزمانه .
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املـــادة ( ) 4
يكون للم�سابقة �شعار ر�سمــي يعرب عن م�ضمونهـا يحــدد من قبــل اللجنــة ويو�ضع على
مرا�سالتها والوثائق والنماذج التي يتم العمل بها فـي �إدارة امل�سابقة .
املـــادة ( ) 5
تتكون جوائز امل�سابقة من الآتي :
 ك�أ�س امل�سابقة . جائزة مالية ترتاوح من خم�سة �آالف ريال عماين �إىل خم�سة ع�شر �ألف ريال عماينوفقا ملجال امل�سابقة لأ�صحاب املراكز الأوىل ومن ثالثة �آالف ريال عماين �إىل ع�شرة
�آالف ريــال عمانــي لأ�صحــاب املراك ــز الثاني ــة وم ــن �أل ــف وخم�سمائ ــة ريــال عمانـ ــي
�إىل خم�سة الآف ريال عماين لأ�صحاب املراكز الثالثة .
 �شهادة تقدير بتوقيع الرئي�س .املـــادة ( ) 6
ت�شكل اللجنة بقرار من الرئي�س وبرئا�سته وع�ضوية كل من :
نائبا لرئي�س اللجنة
 نائب الرئي�سع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 رئي�س مكتب رئي�س الهيئة ممثل لوزارة التجارة وال�صناعة ال تقل درجته عن مدير عامع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 ممثل ملجل�س البحث العلمي ال تقل درجته عن ا�ستاذ جامعي ممثل جلامعة ال�سلطان قابو�س ال تقل درجته عن ا�ستاذ جامعي ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع�ضوا ومقررا
 مدير عام رعاية ال�صناعات احلرفيةاملـــادة ( ) 7
تكون للجنة كافة ال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهداف امل�سابقة ولها ب�صفة خا�صة الآتي :
 اعتماد �أنظمة امل�سابقة ومعايري تقييمها وخططها ودرا�سة مقرتحات تطويرها .	�إ�صدار قرارات منح جوائز امل�سابقة .	�إقرار جماالت منح جوائز امل�سابقة كل �سنتني .-622-

	�إقرار واعتماد م�شروع ميزانية امل�سابقة . اعتماد ال�ضوابط امل�ؤهلة للرت�شيح ومعايري تقييم الطلبات . ت�شكيل اللجان وفرق العمل واعتماد مهامها . الإ�شراف على كافة �أعمال امل�سابقة . مراجعة واعتماد التقرير اخلتامي للم�سابقة .املـــادة ( ) 8
يجوز للجنة ا�ستبدال �أع�ضاء اللجان فـي احلاالت الآتية :
 الت�أثيــر فـي �سيـ ــر عملي ــات الفـ ــرز �أو التحكي ــم �أو االختي ــار مبــا قد يـ ـ�ؤدي �إلــى خللفـي عملية الفرز .
 الت�أخيـ ــر غري املب ــرر فـي �إجن ــاز العم ــل املحــدد مبا قــد يـ ـ�ؤدي �إىل حــدوث �أو تعطيــلفـي اجلدول الزمني املحدد للم�سابقة .
	�إف�شاء الأ�سرار املتعلقة بالعمــل . التغيب بدون عذر لأكرث من اجتماع عادي �أو طارئ لكل دورة .املـــادة ( ) 9
ت�شكل جلنة التن�سيق واملتابعة بقرار من الرئي�س بعد موافقة اللجنة وتخت�ص بالآتي :
 متابعة ت�سجيل املتقدمني للم�سابقة . التن�سيق امل�ستمر بني كافة اللجان . �إن�شــاء نظــام ( �آيل ) معلومات ــي يه ــدف �إلــى متابعــة الإج ــراءات والتقييــم ال ــدوريللأعمال املتعلقة بامل�سابقة .
 الإعــداد والتنظيــم واملتابعــة لأعـمــال اللج ــان والف ــرق ورفع التقاري ــر بالإجن ــازاتالتي متت .
 متابعة تنفـيذ تو�صيات اللجان والفرق .	�إعداد ورفع تقرير احل�ساب اخلتامي �إىل اللجنة .	�أي �أعمال �أخرى تكلف بها من قبل اللجنة .-623-

املـــادة ( )10
ت�شكـل جلنـة التوعيـة والإعـالم بقـرار مـن الرئيـ�س بعـد موافقـة اللجنـة وتختـ�ص بالآتـي :
 و�ضـع خطـة �إعالميـة �شاملـة ومف�صلـة وتتولـى تنفيذهـا بعـد �إقرارهـا مـن اللجنـة . التن�سيق مع اللجان الأخرى للم�سابقة ملعرفة متطلباتها من اجلوانب الإعالميةاملختلفة .
 الإعداد والتنظيم حلفل توزيع جوائز امل�سابقة . التغطية الإعالمية ال�شاملة وامل�ستمرة لأن�شطة وفعاليات جلان امل�سابقة . �إعداد الكتيبات والأدلة التعريفية للم�سابقة . متابعة اال�ستف�سارات الواردة ب�ش�أن امل�سابقة و�إعداد الردود املنا�سبة لها . الرتويج الإعالمي للم�سابقة . �أي �أعمال �أخرى تكلف بها من قبل اللجنة .املـــادة ( )11
تتوىل جلنة التوعية والإعالم بالتن�سيق مع الدائرة املخت�صة �إ�صدار جملد �سنوي ي�شمل
�أعمال الرت�شيح والفوز و�إعالن النتائج ومرا�سم الت�سليم و�صور الفائزين وكافة الأن�شطة
امل�صاحبة للم�سابقة و�أهدافها  ،وتوزع ن�سخة من �أعمال التوثيق لدى اجلهات ذات ال�صلة
بامل�سابقة وتن�شر فـي و�سائل الإعالم املختلفة .
املـــادة ( )12
يجــوز لأ�صح ــاب امل�شاري ــع احلرفيــة واحلرفي ــني العمانيــني الرت�ش ــح للم�سابقـ ــة �شريطـ ــة
�أن ال يكون امل�شروع �سبق له الفوز بجائزة حملية �أو دولية � ،إال �إذا مر على فوزه دورتان
وقدم نتاجا جديدا .
ويتم الرت�شح للم�سابقة من خالل تعبئة منوذج ا�ستمارة الرت�شح املعدة من قبل اجلهة
املخت�صة بالهيئة واملعتمدة من اللجنة  ،على �أن يرفق باال�ستمارة كاف ـ ــة الوثائق وامل�ستندات ،
وال تقبل طلبات الرت�شح فـي املجاالت التي تخرج عن جماالت امل�سابقة  ،وكذلك الأعمال
غري امل�ستوفاة لل�شروط .
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املـــادة ( )13
تر�سل ا�ستمارات الرت�شح با�سم امل�سابقة وت�سلم �إىل مقر اللجنة بالهيئة �أو �إحدى دوائر
الهيئــة باملحافظــات وال يجــوز تعديــل اال�ستمــارة �أو مرفقاتهــا �أو ا�ستب ــدال �أي منه ــا بع ــد
ت�سليمها للجهة املخت�صة لأي �سبب من الأ�سباب .
املـــادة ()14
يجوز التقدم للرت�شح من اثنني �أو �أكرث م�شرتكني بعمل واحد فـي جمال امل�شاريع احلرفية .
املـــادة ( ) 15
ال يجوز قبول �أكرث من ا�ستمارة تر�شح با�سم مر�شح واحد عن عمل �أو �أكرث �سواء كان ذلك
فـي نف�س املجال �أو فـي عدة جماالت من جماالت امل�سابقة .
املـــادة ( ) 16
ال يجوز لأع�ضاء اللجنة و�أع�ضاء اللجان الأخرى وفرق العمل واملوظفني بالهيئة الرت�شح
لأي جمال من جماالت امل�سابقة .
املـــادة ( ) 17
ال تقبل طلبات الرت�شح من ورثة عن م�شاريع توفـي �أ�صحابها قبل تقدمي الطلب .
املـــادة ()18
ال يجوز تعديل معايري املفا�ضلة والتحكيم بعد حلول موعد ا�ستالم الرت�شيحات لكل دورة ،
ويجوز النظر فـي تعديلها واعتمادها من اللجنة للعمل بها فـي دورة الحقة .
املـــادة ( )19
ت�شكل جلنة التقييم املبدئي بقرار من الرئي�س بعد موافقة اللجنة وتخت�ص بالآتي :
 تقييم الأعمال امل�شاركة على م�ستوى املحافظات  ،وذلك دون �أن يكون خللفياتاملر�شح �أي �أف�ضلية عند التقييم .
 اختيار �أف�ضل خم�سة �أعمال من كل جمال من جماالت امل�سابقة . رفع تقرير �سري �إىل جلنة التحكيم النهائي بنتائج التقييم الأويل . القيام بزيارات ميدانية لأ�صحاب امل�شاريع احلرفية .	�أي �أعمال �أخرى تكلف بها من قبل اللجنة .-625-

املـــادة () 20
ت�شكل جلنة التحكيم النهائي بقرار من الرئي�س وموافقة اللجنة من �أ�صحاب اخلربة
العمليـة والعلميـة واحلرفيـة املتخ�ص�صـة بقطـاع ال�صناعـات احلرفية والفنـون التقليديـة
على النحو الآتي :
 نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئةرئي�س ـ ـ ــا .
ع�ضـ ـ ــوا .
 ممثل من وزارة التجارة وال�صناعة ال تقل وظيفته عن مدير عام ممثل من جمل�س �إدارة الهيئةع�ض ـ ــوا .
ع�ض ـ ــوا .
 ممثل من جمل�س احلرف العامليع�ض ـ ــوا .
 ممثل من املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الوايبو) ممثل من املنظمة العامة للرتبية والثقافة والعلوم (اليون�سكو)ع�ضـ ـ ــوا .
مقـ ـ ــررا .
 مدير الدائرة القانونيةوللجنة التحكيم اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا بعد موافقة اللجنة .
وتخت�ص بالآتي :
 و�ضع املعاييــر العلمي ــة والفنيــة للتحكيم مبراعــاة القواع ــد املنظمــة حلمايـة امللكيـةالفكرية .
 حتديــث وتطويــر �آليــات و�إجــراءات ا�ستــالم الأعمال املقدمـة للم�سابقــة وتقييمهــاوالتحكيم فيما بينها .
 القيام بالزيارات امليدانية للم�سابقة و�إجراء املقابالت مع �أ�صحاب امل�شاريع احلرفيةاملت�أهلة للم�سابقة .
 اختيار �أف�ضل ثالثة �أعمال حا�صلة على املراكز الأوىل فـي كل جمال من جماالتامل�سابقة و�إ�صدار قرار التحكيم فـي ذلك .
 رفع تقرير نهائي �سري بعد االنتهاء من عمليات التحكيم �إىل اللجنة .وللجنة التحكيم حق دعوة املر�شح للمقابلة �أو معاينة امل�شروع �أو الوقوف على نتائجه
املعتمـ ــدة �أو طل ــب خلفي ــات ب�ش�أن ــه �أثنـ ــاء عملي ــات الرت�شـ ــح �أو التحكي ــم �أو عنـ ــد الف�ص ـ ــل
فـي االعرتا�ضات .
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املـــادة ( )21
يجرى تقييم املجاالت املتقدمة للم�سابقة ويتم اختيار �أف�ضل الأعمال وتعلن النتائج خالل
املوعد املحدد لثالثة من احلا�صلني على املراكز الأوىل .
املـــادة ( )22
لذوي ال�ش�أن التظلم كتابة من القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذه الالئحة  ،وذلك
خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ علمه بالقرار علما يقينيا �أمام جلنة التظلمات والتي
ي�صدر بت�شكيلها قرار من الرئي�س  ،وعلى اللجنة البت فـي التظلم خالل خم�سة ع�شر يوما
من تاريخ ا�ستالم خطاب التظلم  ،ويعترب عدم الرد خالل املدة امل�شار �إليها مبثابة الرف�ض ،
ويكون قرار جلنة التظلمات نهائيا .
املـــادة ( )23
ي�صدر الرئي�س قــرارا باجلــدول الزمنـي ال�سنــوي ملراحــل امل�سابقة والتقديــم والرت�شـ ــح
والتحكيم وفرتة التظلمات واجلهة التي يقدم لها التظلم و�إعالن الفوز وت�سليم جوائز
امل�سابقة .
املـــادة ( )24
تتكفل ميزانية امل�سابقة مب�صروفات انتقال و�إقامة �أع�ضاء اللجان ومن يتم اال�ستعانة بهم
فـي �أعمال امل�سابقة  ،كما تتكفل مب�صروفات انتقال و�إقامة املر�شحني �أو من ترى جلنتا
التقييم املبدئي والتحكيم مقابلتهم �أو الفائزين القاطنني فـي املحافظات عند دعوتهم
حل�ضور حفل ت�سليم جوائز امل�سابقة .
املـــادة()25
تعتبـ ــر امل�ستن ــدات والوثائ ــق وغريهــا مما ق ــدم �إلــى اللجنــة الرئي�سيــة �أو اللجان الأخــرى
ملكا للم�سابقة  ،وال يجوز للمرت�شح املطالبة بها .
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بلديـــة م�سقــــط
قــــرار �إداري
رقــــم 2013/162
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الإداري رقم 2011/168
ب�إ�صــــدار لوائـــح اال�شرتاطــــات ال�صحيــــة اخلا�صــــة
بالأن�شطــــة ذات ال�صلــــة بال�صحـــــة العـامــــــة
ا�ستنادا �إىل قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 92/8
و�إىل الأمر املحلي رقم  2006/1ب�ش�أن وقاية ال�صحة العامة ،
و إ�لــى القـرار الإداري رقـ ــم  2011/168ب�إ�ص ـ ــدار لوائ ـ ــح اال�شرتاط ــات ال�صحيـ ــة اخلا�صـ ــة
بالأن�شط ــة ذات ال�صلة بال�صحة العامة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضاف �إىل البند (�أ) من املادة ( )2من الف�صل الثاين ع�شر من الباب الثاين من لوائح
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة املرفقـ ــة بالقـ ــرار
رقم  2011/168امل�شار �إليه فقرة ثانية  ،ن�صها الآتي :
" ويجوز بالن�سبة ملوقع املقهى القريب من احلي ال�سكني عدم التقيد باحلد الأدنى
للم�سافة امل�شار �إليه فـي حالة وجود مانع طبيعي كاجلبل �أو جمرى وادي �أو �شارع
رئي�سي بني املقهى و�أقرب حي �سكني �شريطة ا�ستيفاء �شرط امل�سافة بالن�سبة لباقي
اجلهات الأخرى " .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1434 /10/ 26 :هـ
املوافـــــق 2013 / 9 / 3 :م

املهند�س� /سلطان بن حمدون احلارثي
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س بلدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط

ن�شــر ه ــذا القــرار فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1027
ال�صادرة فـي 2013/9/22م

-628-

البنـك املركـزي العمانـي
قــــــــرار
ب�إ�صدار الالئحة رقـم ب م 2013/12/54/
ب�إن�شاء وتنظيم الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية بالبنك املركزي العماين
ا�ستنادا �إىل القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
و إ�لـى موافقــة جمـلــ�س حمافظــي البنـك املركـزي العمانـي بجل�ستـه رقــم  :م م/2541/
بالتمرير 1/13/9/بتاريخ  15من �سبتمرب 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تن� أش� بالبنك املركزي العماين هيئة ت�سمى "الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية بالبنك املركزي
العماين " ،ويعمل فـي �ش�أنها ب�أحكام الالئحة املرفقة.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  15 :من �صفـــــــــر 1435هـ
املـوافـــــق  18 :من دي�سمبـــر 2013م

د  .علــي بن حممــد بن مو�ســـى
نائب رئي�س جمل�س املحافظني

ن�شـر هـذا القـرار فـي اجلريــدة الر�سميـة رقم ()1040
ال�صادرة فـي 2013/12/29م
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الالئحة التنظيمية
للهيئة العليا للرقابة ال�شرعية بالبنك املركزي العماين
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات وامل�صطلحات التالية املعنى املبني قرين كل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
البنــك املركــــــزي :البنك املركزي العماين .
جمل�س املحافظني  :جمل�س حمافظي البنك املركزي .
الهيئـــــــــــــــــــــــــة  :الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية بالبنك املركزي .
الرئيــــــــــــــــــــــ�س  :رئي�س الهيئة .
نائـــب الرئيــــــ�س  :نائب رئي�س الهيئة .
امل�صـرف املرخــ�ص� :أي م�صرف حملي �أو �أجنبي �أو �أي م�ؤ�س�سة مالية �أخرى رخ�ص لها
م ـ ــن البن ـ ــك املرك ـ ــزي مبمار�س ـ ــة الأعمـ ــال امل�صرفـي ـ ــة الإ�سالميـ ــة
فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 2
ت�شكل الهيئة بقرار من جمل�س املحافظني من ( )5خم�سة �أع�ضاء من بينهم الرئي�س ونائبه ،
على �أن تتوفر فـي ثالثة �أع�ضاء ال�شروط الآتية :
أ� � -أن يكــون حا�صــال علــى درجــة البكالوريــو�س ف ــي جمــال ال�شريعــة الإ�سالميــة
على الأقل .
ب � -أن يكون ملما بالتمويل والأعمال امل�صرفية .
ج � -أن تكون لديه خربة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات فـي فقه املعامالت .
وي�شتــرط فــي الع�ضويــن الآخــرين �أن يكونا من ذوي اخلربة الوا�سعة التي ال تقل عن ()10
ع�شر �سنوات فـي جماالت االقت�صاد �أو القانون �أو الأعمال امل�صرفية �أو التمويل �أو غريها .
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املــادة ( ) 3
يجوز للهيئة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا حل�ضور اجتماعاتها ممن تتوفر لديهم معرفة
بالتمويل الإ�سالمي والقانون واالقت�صاد الإ�سالمي وغريهم �أو �أي من موظفي البنك
املركزي  ،كلما ر�أت �ضرورة لذلك  ،على �أال يكون له �صوت معدود .
املــادة ( ) 4
تكون مدة ع�ضوية الهيئة (� )4أربع �سنوات قابلة للتجديد مبوافقة جمل�س املحافظني .
املــادة ( ) 5
يكون للهيئة مقرر يعني وحتدد اخت�صا�صاته بقرارمن جمل�س املحافظني  ،ويتوىل �إخطار
�أع�ضاء الهيئة بجدول الأعمال واملو�ضوعات املطروحة عليها قبل تاريخ االجتماع بوقت
كاف .
املــادة ( ) 6
تختار الهيئة فـي �أول اجتماع لها من بني �أع�ضائها الرئي�س ونائب الرئي�س  ،ويحل نائب
الرئي�س حمل الرئي�س عند غيابه �أو عند وجود مانع يحول دون ح�ضوره اجتماعات الهيئة .
املــادة ( ) 7
جتتمع الهيئة بدعوة من جمل�س املحافظني �أو الرئي�س �أو نائبه �أو ع�ضوين من �أع�ضائها ،
مرتني فـي ال�سنة على الأقل � ،أو كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،وال يكون اجتماعها �صحيحا
�إال بح�ضور( )3ثالثة �أع�ضاء على الأقل من بينهم الرئي�س �أو نائبه .
وتتخــذ الهيئــة قراراتهــا بالأغلبيــة املطلقــة لأ�صــوات الأع�ضــاء احلا�ضريـن  ،ف�إذا ت�ســاوت
الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
وعلى الرئي�س ح�ضور �أي اجتماع من اجتماعات جمل�س املحافظني �إذا طلب منه ذلك .
املــادة ( ) 8
يتحمل البنك املركزي مكاف�آت �أع�ضاء الهيئة واملقرر واملخ�ص�صات املالية الالزمة ملمار�سة
الهيئة الخت�صا�صاتها  ،وذلك على النحو الذي يحدده جمل�س املحافظني .
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املــادة ( ) 9
تخت�ص الهيئة مبمار�سة االخت�صا�صات التالية  ،وتتمتع باال�ستقالل التام فـي ممار�سة هذه
االخت�صا�صات :
�أ � -إبــداء ال ــر�أي وتقديــم امل�ش ــورة للبنــك املركــزي ف ــي اجلوانــب ال�شرعيــة املتعلقــة
بالأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية .
ب � -إبداء الر�أي للبنك املركزي حول �شرعية املعامالت التي تتم بينه وامل�صارف
املرخ�صة  ،مبا فـي ذلك فتح احل�سابات ومنح التمويل وبيع و�شراء و�إ�صدار
الأدوات املالية وغريها .
ج  -البت فـي امل�سائل التي ترفع �إليها من خالل البنك املركزي  ،والتي تكون مو�ضع
خالف فقهي فيما بني جلان الرقابة ال�شرعية فـي امل�صارف املرخ�صة  ،ويكون
قرارها ملزما للم�صرف املرخ�ص .
د  -رفع تقرير ن�صف �سنوي عن �أعمالها �إىل جمل�س املحافظني .
هـ � -أي �أعمال �أخرى يكلفها بها جمل�س املحافظني .
املــادة ( ) 10
تتولــى الهيئــة التن�سيــق مــع اجلهــات احلكوميــة ذات العالقــة  ،وامل�صــارف املرخ�صــة حول
املنتجات واخلدمات املقدمة منها  ،كلما تطلب الأمر ذلك .
املــادة ( ) 11
يحق لأع�ضاء الهيئة �إجراء املعامالت املعتادة مع امل�صارف املرخ�صة  ،ومبا ال يتعار�ض مع
مقت�ضيات ع�ضويتهم للهيئة  ،ويقوم البنك املركزي بفح�ص الن�شاط التجاري واملايل لهم ،
والتحقق من ذلك ب�صفة منتظمة .
املــادة ( ) 12
يجب على �أع�ضاء الهيئة االلتزام بالآتي:
أ�  -الإف�صــاح ب�شكــل منتظــم ملجلــ�س املحافظيــن عــن كافــة معامالتهــم مـع امل�صــارف
املرخ�صة .
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ب  -احلفاظ على �سرية العمل وا�ستقاللية قراراتهم .
ج  -عدم اجلمع بني ع�ضوية الهيئة وع�ضوية جلان الرقابة ال�شرعية فـي امل�صارف
املرخ�صة .
املــادة ( ) 13
يجـ ـ ــوز لأي ع�ضـ ـ ــو مـ ـ ــن �أع�ضـ ـ ــاء الهيئـ ــة �أن يقـ ــدم ا�ستقالتـ ــه كتاب ــة إ�لــى جملــ�س املحافظيـن ،
وتكون اال�ستقالة نافذة من تاريخ قبولها �أو بعد انق�ضاء ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميها دون رد .
املــادة ( ) 14
يجب على جمل�س املحافظني �إنهاء ع�ضوية �أي ع�ضو من �أع�ضاء الهيئة فـي �أي من الأحوال
الآتية :
أ� � -إذا فقد �أهليته � ،أو �أ�شهر �إفال�سه � ،أو توقف عن �سداد ديونه �أو مت ت�صنيفها .
ب � -إذا �ص ــدر �ضـ ــده حك ــم نهائــي بعقوبـ ــة جنايـ ــة � ،أو فـي جرمي ــة خمل ــة بال�ش ــرف
�أو الأمانة .
ج � -إذا تغيب عن ح�ضور اجتماعات الهيئة مرتني متتاليتني � ،أو ثالث مرات متفرقة
خالل ال�سنة  ،دون تقدمي عذر مقبول .
د � -إذا �أخل ب�أي من االلتزامات الواردة فـي املادة ( )12من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 15
فـي حالة ا�ستقالة �أحد �أع�ضاء الهيئة �أو �إنهاء ع�ضويته لأي �سبب من الأ�سباب يعني جمل�س
املحافظني من يحل حمله بذات الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 16
يتولـى الرئيـ�س التنفـيـذي للبنـك املركـزي �إ�صـدار التعليمــات الالزمــة لتنفـيذ �أحكـام هـذه
الالئحة .
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