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مـــــرا�ســـيـــــم �ســلــطانيـــــــة
مر�س ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ــم  2019/1بالت�صدي ـ ـ ــق عل ــى امليزانيـ ـ ـ ـ ــة العامـ ـ ــة للدول ـ ـ ــة
11
لل�سن ــة املالي ـ ــة 2019م .
مر�س ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ــم  2019/2ب�إ�ص ــدار تعديـ ــالت عل ــى بع ــ�ض �أحكـ ــام قان ــون
37
ال�سج ــون .
مر�س ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ــم  2019/3بالت�صدي ــق علــى تعدي ــل اتفاقيــة الق�ضــاء على
جميـع �أ�شكال التمييز �ضد املــر�أة و�سحــب بع�ض
39
حتفظات ال�سلطنة عليها .
مر�س ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ــم  2019/4بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تكملة اجلزء
املتبقي من م�سار �شارع اجلائز (�شارع النخيل)
47
مبنطقة غيل ال�شبول بوالية �صحار .
مر�س ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ــم  2019/5باملوافقـ ـ ــة علـ ــى ان�ضمـ ــام �سلطنـ ــة عم ــان �إلـ ـ ــى
االتفاقية الدولية ب�ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية
املقاومة اللت�صاق ال�شوائـب وذات الآثار امل�ؤذية
51
لعام . 2001
مر�س ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ــم  2019/6بالت�صديــق عــلى اتفاقــية بني حكومــة �سلطنــة
عمان وحكومة جمهورية ليتوانيا حــول التعاون
82
االقت�صادي .
مر�س ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ــم  2019/7بالت�صديـق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان ،
وحكومــة جمهوري ــة �سريالنكــا الدميوقراطي ــة
اال�شرتاكي ــة لتجنـ ــب االزدواج ال�ضريب ــي ومنـ ــع
91
التهرب املايل بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل .
مر�س ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ــم  2019/8بالت�صديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة
عمان وحكومة رومانيا حول الإعفاء املتبادل مـن
الت�أ�شيـرة حلاملـي جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة
واخلا�صـة واخلدمـة .
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مر�س ــوم �سـلطانـي رقــم 2019/11
مر�س ــوم �سـلطانـي رقــم 2019/12

مر�س ــوم �سـلطانـي رقــم 2019/13

مر�س ــوم �سـلطانـي رقــم 2019/14

ب�إجـ ــازة تن ـ ــازل �شركـ ـ ــة �إينــي عم ـ ــان بـ ــي  .فـ ـ ــي .
ع ــن جزء من حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية
النفطية املوقعة بتاريخ  14مــن نوفمرب 2017م
للمنطقة رقــم (� )52إلــى �شركــة قطــر للبرتول
الدولية لال�ستك�شاف والإنتاج .
ب�إ�صــدار ترخي ــ�ص م ــن الفئ ــة الأول ــى لل�شركـ ــة
العماني ــة للنطــاق العريــ�ض (�ش.م.ع.م) لإن�شاء
وت�شغيـ ــل و�صيان ــة البني ــة الأ�سا�سي ــة للنط ــاق
العري�ض وتقدمي خدمات النطاق العري�ض .
بتعيني �سفـري غري مقيم .
ب�إجـازة تنـازل �شركة ميدكو اريبيـ ــا ال تــي دي عن
الثل ــث مـن حقوقهـا  ،والتزاماتهـا فـي االتفاقي ــة
النفطيـ ــة املوقعـ ــة بتاريـ ــخ  20نوفمرب 2014م
للمنطقـة رقـم (� )56إلى �شركـة بيـاق خلدمـات
حقـول النفـط �ش.م.م .
ب�إجـازة تنازل �شركة النفط العمانيـة لال�ستك�شـاف
والإنتـاج �ش.م.م عـن  %50من حقوقها والتزاماتـها
فـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ � 11أكتوبـر
2011م للمنطق ـ ــة رق ـ ـ ــم (� )42إلـ ـ ــى �شرك ـ ــة �شـ ـ ــل
العمانيـة لال�ستك�شـاف والإنتـاج بـي فـي .
ب�إجـازة تنـازل �شركـة �أاليـد برتوليـوم اك�سبلوري�شـن
�أي �أن �س ــي عـ ــن كام ــل حقوقها والتزاماتها ف ـ ــي
االتفاقـيـة النفطيـة املوقعة بتاري ـ ــخ � 10أغ�سطـ�س
2011م للمنطقـة رقـم (� )36إلـى �شركـة �أي بـي �إي
�أكـ�س عمـان (بلـوك � )36أي �أن �سـي .
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مر�س ــوم �سـلطانـي رقــم 2019/26
مر�س ــوم �سـلطانـي رقــم 2019/27
مر�س ــوم �سـلطانـي رقــم 2019/28
مر�س ــوم �سـلطانـي رقــم 2019/29
مر�س ــوم �سـلطانـي رقــم 2019/30
مر�س ــوم �سـلطانـي رقــم 2019/31
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بتجديــد ترخي ــ�ص م ــن الفئ ــة الأول ــى لل�شركـ ــة
العمانية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع) لتقديــم خدمات
االت�صــاالت العامــة املتنقلــة الأ�سا�سيــة .
بتعيني �سفـري غري مقيم .
بتعيني قا�ضيني فـي املحكمة العليا .
ب�إ�صــدار قان ــون ال�شرك ــات التجاريــة .
ب�إ�صــدار قانــون الثــروة املعدنيــة .
ب�إ�صدار قانون الرثوة املائية احلية .
بتعدي ـ ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام املر�سـ ـ ـ ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ـ ــي
رقــم  93/2ب�إن�شــاء اجلمعيـة ال�سلطانية العمانية
لهواة الال�سلكي .
ب�إن�شاء املركز الوطني للت�شغيـل و�إ�صـدار نظامه .
ب�إ�صدار قانون ال�ضريبة االنتقائية .
ب�إن�شـ ــاء مرك ـ ــز �سالمـ ــة وج ــودة الغـ ــذاء بـ ــوزارة
البلديـات الإقليمية ومــوارد املياه .
بتعيــني �سفيــر غيــر مقيــم .
ب�إ�صـ ــدار تعدي ـ ـ ــالت علـى بعـ ــ�ض �أحكـ ــام قــانون
ت�صنيـف وثائـق الدولة وتنظيم الأماكن املحميـة .
ب�شـ ـ�أن املناط ــق العلمي ــة وغريهــا مــن املناط ــق
التخ�ص�صي ــة .
بالت�صديــق علــى اتفــاق باريــ�س .
بتعيني �أع�ضاء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان .
بتعيــني �سفيــر غيــر مقيــم .
ب�إن�شــاء محكمــة ابتدائيـة فـي واليــة العامــرات .
بتعييــن وزيــر للزراعــة والثــروة ال�سمكيــة .
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بتعييـن وكيل فـي وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 425 .
بتعييـن نائـب لرئي�سـة الهيئـة العامـة لل�صناعـات
426
احلرفيـة .
427
ب�إ�صدار قـانون الرتاث الثقافـي .
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام قانـون �سـوق ر�أ�س املـال 449 .
بنقل اخت�صا�ص احلفاظ على الرتاث اجليولوجي
450
�إلى وزارة الرتاث والثقافة .
ب�إن�شاء مركز عمان للمعلومات االئتمانية واملالية
451
و�إ�صدار نظامه .
ب�إ�صدار نظام تنفـيذ اتفاقيــة حظــر ا�ستح ــداث
و�إنتاج وتخزين وا�ستعمــال الأ�سلحة الكيميائية
461
وتدمري تلك الأ�سلحة .
ب�إن�شــاء محمية احلجر الغربــي لأ�ضــواء النجــوم
469
فـي محافظة الداخلية .
ب�إن�ش ـ ــاء محميـ ــة الر�ستـ ـ ــاق للحي ـ ــاة الربيـ ــة فـي
472
محافظة جنوب الباطنة .
بالت�صديــق على اتفاقيــة الدفــاع امل�شتــرك بي ــن
475
�سلطنـة عمـان واململكــة املتحـدة .
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بتعييــن �أميــن عــام لــوزارة املـاليــة .
بتعيني وكيل لوزارة اخلارجية لل�ش�ؤون الدبلوما�سية 477 .
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ب�إج ــازة االتفاقي ــة النفطية بني حكومة �سلطنة
عمـ ــان و�شرك ـ ــة اوك�سيدنتـ ــال عم ـ ــان بلـ ــوك 65
�ش.م.م و�شرك ـ ــة النفـ ــط العماني ــة لال�ستك�ش ــاف
والإنتـاج �ش.م.م للمنطقـة رقـم (. )65
ب�إجـازة االتفاقية النفطية بني حكومـة �سلطنة
عمـ ـ ــان و�شرك ـ ـ ــة �أوك�سيدنتــال عمـ ـ ــان بل ـ ــوك 72
�ش.م.م للمنطق ــة رقـم (. )72
ب�إ�صــدار قانــون ا�ستثمــار ر�أ�س املــال الأجنبـي .
ب�إ�صــدار قان ــون التخ�صي ــ�ص .
ب�إ�ص ــدار قانـ ــون ال�شراكـ ــة بـني القطاع ــني الع ــام
واخلــا�ص .
ب�إ�صــدار قانــون الإفــال�س .
ب�إن�شـ ــاء الهي ــئة العامـ ــة للتخ�صي ــ�ص وال�شراك ــة
و�إ�صدار نظامها .
ب�إ�صـدار قانـون الإح�صــاء واملعلومــات .
ب�إجــراء بعــ�ض التعديــالت علــى قان ــون معا�شــات
ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفــي ديــوان البـالط
ال�سلطاين العمانيني .
بتعيــني ق�ضــاة فـي املحكمــة العليــا .
بتعيــني �سفيــر غيــر مقيــم .
بالت�صديـ ــق علــى االتفاقي ــة ال�شامل ــة لل�صداقـ ــة
الرا�سخة والتعاون الثنائي بيـ ــن حكوم ــة �سلطن ــة
عمان وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
و�أيرلندا ال�شمالية .
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مر�س ــوم �سـلطانــي رق ــم 2019/73
مر�س ــوم �سـلطانــي رقــم 2019/74
مر�س ــوم �سـلطانــي رق ــم 2019/75
مر�س ــوم �سـلطانــي رق ــم 2019/76
مر�س ــوم �سـلطانــي رق ــم 2019/77
مر�س ــوم �سـلطانــي رق ــم 2019/78

بالت�صدي ــق علـ ــى اتفاقي ــة بني حكوم ــة �سلطنـ ــة
عمـ ــان وحكومـ ــة املجـر حول الإعفـاء املتبــادل مـن
الت�أ�شيـرة حلاملـي جوازات ال�سفر الدبلوما�سيـة
واخلا�صـة واخلدمـة .
بتعي ــني ق ــا�ض فـي املحكم ــة العليـ ــا .
مبن ــح اجلن�سيـ ــة العمانيـ ــة .
ب�إن�شــاء وزارة التقنيـة واالت�صــاالت .
بتعديـل ا�سـم وزارة النقـل واالت�صـاالت .
ب�إن�ش ــاء وزارة �شـ ـ�ؤون الفن ــون .
ب�إن�ش ــاء جه ــاز ال�ضرائ ــب .
با�ستحداث من�صب وزير الدولة ومحافظ م�سندم
وتعدي ــل املر�ســوم ال�سلطان ــي رقـ ــم 2011/114
باعتمـاد التق�سيـم الإداري لل�سلطنة وتنظيم عمل
املحافظني .
ب�إجــراء تعديــل فـي الت�شكيــل الــوزاري .
بتعيـني م�ست�شـار فـي ديـوان البـالط ال�سلطانـي .
بتعييـن رئيــ�س جلهــاز ال�ضرائــب .
بتعيـ ــني رئي ــ�س لبلديـ ــة م�سقــط .
بالتعيـ ـ ــني فـ ـ ــي بع ـ ـ ـ ــ�ض املنا�صـ ـ ـ ــب .
بتعييـن م�ست�شـار فـي وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة .
بتعي ــني م ــدع ع ــام .
ب�إ�ص ــدار قانـ ــون تنظيـ ــم مزاول ــة مهن ــة الطـ ــب
واملهـن الطبيـة امل�ساعـدة .
ب�إ�صـدار قانـون الطيـران املدنـي .
بتعيــني �أع�ضــاء جملــ�س الدولــة .
بتعيــني �أمــني عــام ملجلــ�س ال�شــورى .

رقم
ال�صفحة

638
650
651
653
655
656
658

660
662
663
664
665
666
667
668
669
686
706
713
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/1
بالت�صديـق علـى امليزانية العامــة للدولـة لل�سنـة املالية 2019م
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم ، 96/101
وعلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم ، 98/47
وبعد العر�ض على مجل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على امليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية 2019م ح�سـب اجلداول املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
علــى جمي ــع الــوزارات والوحــدات الحكومي ــة تنفـيــذ �أحكــام هـ ــذا املر�سـ ــوم  ,ك ـ ــل فـي ح ــدود
اخت�صا�ص ــه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي الجريدة الر�سمية  ،ويعمـل بـه من �أول يناي ــر 2019م .
�صـدر فـي  24 :من ربيــع الثانــي �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  1 :من ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1275
ال�صادرة فـي 2019/1/6م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

جــدول رقـــم ()1
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2019م
(مليون ريال عماين)
تقديرات امليزانية

البيـــــــــــــــــان
�أوال  :الإيرادات :
(� )1صافـي �إيرادات النفط
(� )2إيرادات الغ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز
(� )3إيــرادات جاريـ ـ ـ ــة
(� )4إيرادات ر�أ�س ماليــة
( )5ا�سرتدادات ر�أ�س ماليـة

5 465
1 980
جــدول رق ــم (2 350 )2
جــدول رق ــم (165 )3
جــدول رق ــم (140 )3

ثانيا  :الإنفــاق العـــام :
امل�صروفــات اجلاريـــة :
( )6م�صروفات الدفـاع والأمن
( )7م�صروفـ ــات الـوزارات املدنيــة
( )8م�صروفات �إنتاج النفط
( )9م�صروفات �إنتاج الغ ـ ــاز
( )10م�صروفات �شراء الغ ـ ــاز
( )11خدمة الدي ــن الع ــام

3 450
جــدول رق ــم (4 490 )4
360
190
380
630

�إجمـــالـــي الإيرادات

10 100

جملة امل�صروفات اجلارية

9 500

امل�صروفـــات اال�ستثماريــــة :
( )12امل�صروفـات الإمنائيـة
( )13امل�صروفـات اال�ستثمارية لل�شركات احلكومية
( )14م�صروفات �إنتاج النفط
( )15م�صروفـات �إنتـاج الغـاز
جملة امل�صروفات اال�ستثمارية
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1 200
125
800
500

2 625

تابع جــدول رقـــم ()1
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنة املالية 2019م
(مليون ريال عماين)
تقديرات امليزانية

البيـــــــــــــــــان
امل�ساهمــات ونفقــات �أخــرى :
( )16م�ساهمات فـي م�ؤ�س�سات حملية و�إقليمية ودولية
( )17دعم قطاع الكهرباء
( )18الدعم الت�شغيلي لل�شركات احلكومية
( )19دعم فوائد القرو�ض التنموية والإ�سكانية
( )20دعم املنتجات النفطية

30
485
190
30
40
775

جملـة امل�ساهمـات والنفقـات الأخـرى
�إجمايل الإنفــاق العــام

12 900

ثالثا  :العجـــز ( �أوال  -ثانيا )

)(2800

رابعا  :و�سائــل التمويـــل :

2 000

(� )21صافـي االقرتا�ض اخلارجي :
 -القرو�ض املتوقع ا�ستالمها

2 172
)(172

 -القرو�ض املتوقع �سدادها

400

(� )22صافـي االقرتا�ض املحلي :
 -القرو�ض املتوقع ا�ستالمها

600
)(200

 القرو�ض املتوقع �سدادها( )23متويل من االحتياطيات

400

جملــة و�سائــل التمويــل

2 800

-13-

جــدول رقـــم ()2
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان

رقم امليزانية
10100

ديوان البـالط ال�سلطانـي

15300

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

10200

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

10400

وزارة ال�ش�ؤون القانونيـة

10500

وزارة املالي ــة

10600

وزارة اخلارجيــة

10700

وزارة الداخليــة

10800

وزارة الإع ـ ـ ــالم

10900

وزارة التجارة وال�صناعة

11000

وزارة النفـط والغــاز

11100

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

11200

وزارة العـ ـ ــدل

11300

وزارة ال�صح ـ ــة

11400

وزارة الرتبية والتعليم

11500

وزارة التنمية االجتماعية

11600

وزارة الرتاث والثقافـة

11700

وزارة النق ــل واالت�صاالت

11900

وزارة الإ�سك ـ ـ ـ ـ ــان

12100

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
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الإيرادات املقدرة

14 000
3
5
635
625 255
6 900
200
650
22 000
11 025
8 000
2 430
30 150
2 000
1 115
700
22 100
72 000
25 400

تابع جــدول رقـــم ()2
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان
رقم امليزانية
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
12200
مكتب وزير الدولة وحمافـظ ظفار
12300
حمافظة م�سقط
12400
جملـ ــ�س املناق�ص ــات
12700
جملـ�س ال�شــورى
13000
وزارة اخلدمة املدنية
13100
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى اجلامعي
13700
وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)
14000
موازنات الفائ�ض والدعم
14200
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
15000
معهد الإدارة العامة
15200
وزارة التعليم العايل
15500

الإيرادات املقدرة

2
22 000
7
800
6
7
6 700
50
165 466
600
100
1 000
40
400
10
20
6 900
195

15700
15900

املجل�س الأعلى للتخطيط
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

16000

جمل�س الدولة

16100
16200

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
االدعاء العام

16500

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

16700

وزارة ال�سياحة

13 220

16800

جمل�س البحث العلمي

1
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تابع جــدول رقـــم ()2
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان
رقم امليزانية
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
16900
وزارة القوى العاملة
17600
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
17700
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
17800
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
18300
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
18400
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
18500
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
18900
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
19200
(املحاكم والأمانة العامة للمجل�س)

الإيرادات املقدرة

700
290 000
55
2 900
335
455
265
1
7 000
89 900

19400

الهيئة العامة للطريان املدين

19500
19600
19700
19900
80500
20400
20600
40500
19000

حمكمة الق�ضاء الإداري
الهيئة العامة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
الهيئة العامة للتعدين
املتح ــف الوطن ــي
بلدية م�سقط
وزارة الدفـ ـ ــاع
�شرطة عمان ال�سلطانية
وزارة املالية (متويل م�ؤ�س�سات �أخرى)
احتياطـ ــي خم�صـ ــ�ص

200
130
34 400
300
93 567
200
490 000
227 500
50 000

الإجمالـــــــــــــي

2 350 000
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جــدول رقـــم ()1/2
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان

رقم امليزانية

الإيرادات املقدرة

( )1قطاع اخلدمات العامة :

15300

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

10200
10400
10500
10600
12200
12700
13000
14000
16000
16100
17700
18300

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

3
5
635
625 255
6 900
2
800
6
50
10
20
55
335

جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

634 076

وزارة ال�ش�ؤون القانونية
وزارة املاليـ ـ ــة
وزارة اخلارجي ـ ــة
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
جملـ ــ�س املناق�صـ ـ ــات
جملـ�س ال�ش ــورى
وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)
جملــ�س الدول ــة
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
( )2قطــاع الدفــاع :

20400

200

وزارة الدفـ ـ ــاع
جملــة قطـاع الدفـاع

200
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تابع جــدول رقـــم ()1/2
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
رقم امليزانية
10700
11200
12400
16200
19200
19500
20600

11300
11400
13700
15200
15500
16800
16900
17600
18500

البيـــــــــــــــــان
( )3قطـاع الأمـن والنظـام العـام :
وزارة الداخليـة
وزارة العـ ـ ــدل
حمافظة م�سقط
االدعاء العــام
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
(املحاكم والأمانة العامة للمجل�س)
حمكمة الق�ضاء الإداري
�شرطــة عمـان ال�سلطانيـة
جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام
( )4قطـــاع التعليــــم :
وزارة ال�صح ــة
( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب )
وزارة الرتبية والتعليم
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى اجلامعي
معهد الإدارة العامة
وزارة التعليـم العايل
جمل�س البحث العلمي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
وزارة القوى العاملة
( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني )
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
جملــة قطــاع التعليــم
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الإيرادات املقدرة

200
2 430
7
6 900
7 000
200
490 000

506 737

13
2 000
6 700
100
1 000
1
700
1 800
265
12 579

تابع جــدول رقـــم ()1/2
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان
رقم امليزانية
( )5قطاع ال�صحة :
11300
وزارة ال�صح ــة
جملـة قطـاع ال�صحـة
( )6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
11500
13100
وزارة اخلدمة املدنية
17600
وزارة القوى العاملة (قطاع العمل)
18900
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية
( )7قطاع الإ�سكــان :
ديوان البالط ال�سلطاين (بلدية �صحار)
10107
وزارة الإ�س ــكان
11900
من 12101
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
�إلى 12104
( قط ـ ــاع البلدي ـ ــات الإقليمي ـ ــة )
من 12301
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
�إلى 12306
و 12308
12307
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار (بلدية ظفار)
14225
الهيئة العامة للمياه
17800
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
80500
بلدية م�سقط
جملــة قطــاع الإ�سكــان
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الإيرادات املقدرة

30 137
30 137
1 115
7
288 200
1
289 323

14 000
72 000
25 400
10 560
11 440
67 466
2 900
93 567
297 333

تابع جــدول رقـــم ()1/2
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
رقم امليزانية
10800
11600
15000
15900
16500
18400
19900

11000

11100

 11703و 11705
و 11711
11712

البيـــــــــــــــــان
( )8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
وزارة الإعـ ـ ـ ــالم
وزارة الرتاث والثقافـة
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
املتحــف الوطن ــي
جملـة قطـاع الثقافـة وال�شـ�ؤون الدينيـة
( )9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز
جملـة قطـاع الطاقـة والوقـود
( )10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية
( )12قطاع النقل واالت�صاالت :

الإيرادات املقدرة

650
700
600
400
195
455
300
3 300

11 025
11 025

8 000
8 000

وزارة النقل واالت�صاالت

(قطاع النقل)

22 000

وزارة النقل واالت�صاالت

(قطـ ــاع االت�صـاالت)

100
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تابع جــدول رقـــم ()1/2
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان

رقم امليزانية

الإيرادات املقدرة

14222

هيئة تنظيم االت�صاالت

98 000

19400

الهيئة العامة للطريان املدين

89 900

جملـة قطـاع النقـل واالت�صـاالت

210 000

10900

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

15700

املجل�س الأعلى للتخطيط

40

16700

وزارة ال�سياحة

13 220

19600

الهيئة العامة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

130

19700

الهيئة العامة للتعدين

34 400

جملـة �شـ�ؤون اقت�صاديـة �أخـرى

69 790

40500
19000

( )14الأخــــــرى :
وزارة املالية (متويل م�ؤ�س�سات)

22 000

227 500

جملــة قطــاع الأخـرى

227 500

احتياطـــي خم�صــــــ�ص

50 000

الإجـمـــــالـــــــــــي

2 350 000
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جــدول رقـــم ()2/2
تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة لل�سنة املالية 2019م (ح�ســب البنــود)
(�ألف ريال عماين)
رقم احل�ساب
بند ف�صل باب
21
10
11
11
41
51

101
101
103
104
104
105

1
1
1
1
1
1

52

105

1

البيـــــــــــــــــان

الإيرادات املقدرة

�أ � -إيرادات ال�ضرائب والر�سوم :
�ضريبة الدخل (على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات)

500 000
�ضرائب ور�سوم حملية
100 000
ر�سـوم الرتخي�ص با�ستقدام العمال غري العمانيني 287 000
ر�سوم البلدية على الإيجارات
57 420
ر�سـوم املعامالت العقاري ــة
64 650
رخ�ص ممار�سة الأعمال التجارية
19 870
رخـ�ص و�سائـ ــل النق ـ ـ ــل
60 000

53

105

1

ر�سوم فنادق ومرافق �أخرى

42 485

54

105

1

ر�ســوم امتياز مرافق

32 800

55

105

1

ر�سوم حملية خمتلفة

35 200

62
11

105
106

1
1

ر�سوم دخول املركبات الأجنبية الفارغة
�ضريبة جمركيـ ـ ــة
جملة �إيرادات ال�ضرائب والر�سوم

170
250 000
1 449 595

13
14

108
108

1
1

�إيرادات ميـاه خمتلفـة

16

108

1

�إيرادات املطـ ــارات

75 000

17

108

1

�إيرادات املوانـ ــئ

950

ب � -إيرادات غري �ضريبية :
�إيرادات بيـع امليــاه
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83 927
2 320

تابع جــدول رقـــم ()2/2
تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة لل�سنة املالية 2019م (ح�ســب البنــود)
(�ألف ريال عماين)
رقم احل�ساب
بند ف�صل باب
1 108 18
21

108

1

31

108

1

41

108

1

42

108

1

11

109

1

12

109

1

11

110

1

11

112

1

21

112

1

22

112

1

24

112

1

26

112

1

12

100

1

البيـــــــــــــــــان

الإيرادات املقدرة

�إيرادات خدمات مرفق االت�صاالت
85 000
فائ�ض الهيئات العامة
13 000
�إيرادات ت�أجري عقارات حكومية
18 507
�أربـاح اال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�ص�ص ر�أ�س املال 220 000
فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض املدينة
22 215
ر�ســوم الهجرة واجلــوازات
62 030
ر�سوم و�أتعاب �إداريـة خمتلفـة
63 915
تعوي�ضات وغرامات وجزاءات
114 127
�إيرادات تعدي ـ ــن
20 000
مبيعات مواد غذائيــة
195
�إيرادات زراعية خمتلفة
415
�إيرادات طبيـ ـ ــة
25 910
�إيرادات متنوعـة
35 894
�إيرادات نفطية �أخرى
7 000
جملــة الإيــرادات غيــر ال�ضريبيــة

850 405

ج  -احتياطـي خم�صـ�ص ( �إيـراد غيـر مـوزع ) 50 000
الإجمالـــــــــي ( أ�  +ب  +ج )
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2 350 000

جــدول رقـــم ()3
تقديرات الإيرادات الر�أ�س مالية واال�سرتدادات الر�أ�س مالية
ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية للوزارات املدنية لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان

رقم امليزانية

الإيرادات املقدرة

�إيرادات ر�أ�س مالية :
قطـــاع اخلدمـــات العامــة :
10500

145 500

وزارة املاليـ ـ ـ ـ ــة
جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

145 500

قطـــاع الإ�سكــان :
10107

ديوان البالط ال�سلطاين (بلدي ــة �صحــار)

11900

وزارة الإ�سك ـ ـ ــان
جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان
�إجمايل تقديرات الإيرادات الر�أ�س مالية

700
18 800
19 500
165 000

ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
الأخـــرى :
40500

وزارة املاليـ ـ ــة  /متوي ــل م�ؤ�س�س ــات

140 000

جملــة قطـــاع الأخـــرى

140 000

�إجمايل تقديرات اال�سرتدادات الر�أ�س مالية

140 000
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جــدول رقـــم ()1/3
تقديــرات الإيــرادات الــر�أ�س ماليـــة
واال�سرتدادات الر�أ�س مالية لل�سنة املالية 2019م (ح�ســب البنــود)
(�ألف ريال عماين)
رقم احل�ساب
بند ف�صل باب
11
11
11

213
215
217

1
1
1

11

430

1

11

431

1

البيـــــــــــــــــان
�إيرادات ر�أ�س مالية :
�إيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية
�إيرادات بيع �أرا�ض حكومية
�إيرادات �أخرى

الإيرادات املقدرة

4 000
16 000
145 000

�إجمايل تقديرات الإيرادات الر�أ�س مالية 165 000
ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
ا�سرتدادات قرو�ض من هيئات وم�ؤ�س�سات عامة
وغريها
بيع ا�ستثمارات فـي هيئات وم�ؤ�س�سات عامة

20 000
120 000

�إجمايل تقديرات اال�سرتدادات الر�أ�س مالية 140 000
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جــدول رقـــم ()4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

امل�صروفـــــات
جملة
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

البيـــــــــــــــــان

10100

دي ــوان الب ــالط ال�سلطانـ ــي

139 739

425

140 164

16600

�شـ ـ�ؤون البــالط ال�سلطانـ ــي

289 022

942

289 964

10200

الأمانة العامة ملجل�س الــوزراء

5 174

48

5 222

15300

مكتب نائب رئيـ�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 528

10

1 538

10400

وزارة ال�ش�ؤون القانونيـ ـ ــة

4 331

34

4 365

10500

وزارة املاليـ ـ ـ ــة

17 406

423

17 829

10600

وزارة اخلارجيـ ـ ــة

65 724

136

65 860

10700

وزارة الداخليـ ـ ـ ــة

35 703

52

35 755

10800

وزارة الإع ـ ـ ــالم

9 800

18

9 818

10900

وزارة التجــارة وال�صناع ــة

16 000

19

16 019

11000

وزارة النفـ ــط والغ ـ ـ ـ ـ ــاز

4 541

1

4 542

11100

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

53 246

16

53 262

11200

وزارة العـ ـ ـ ـ ــدل

18 263

24

18 287

11300

وزارة ال�صحـ ـ ـ ــة

681 322

3 000

684 322

11400

وزارة الرتبيـة والتعليــم

1 879 1 170 198

11500

وزارة التنمية االجتماعيـة

143 975
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128

1 172 077
144 103

تابع جــدول رقـــم ()4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
امل�صروفـــــات
جملة
رقم
البيـــــــــــــــــان
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات
امليزانية
11600

وزارة الرتاث والثقاف ــة

10 558

3

10 561

11700

وزارة النق ـ ـ ـ ــل واالت�صاالت

15 580

74

15 654

11900

وزارة الإ�سكـ ـ ــان

41 431

17

41 448

12100

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

98 559

12200

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني 679

98 559
679

12300

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظف ــار

96 182

27

96 209

12400

حمافظة م�سـقط

4 092

4

4 096

12700

جمل ـ ـ ــ�س املناق�صـ ــات

2 710

15

2 725

13000

جمل ـ ـ ــ�س ال�ش ـ ـ ــورى

7 389

4

7 393

13100

وزارة اخلدم ـ ــة املدنيـ ـ ــة

6 503

13700

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى اجلامعي 207 601

6 503
1 540

209 141

14000

وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)

18 680

222

18 902

14200

موازنات الفائ�ض والدعم

186 239

63

186 302

15000

وزارة ال�شـ�ؤون الريا�ضيـة

29 866

25

29 891

15200

معهـ ـ ــد الإدارة العامـ ــة

1 127

-27-

1 127

تابع جــدول رقـــم ()4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

امل�صروفـــــات
جملة
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

البيـــــــــــــــــان

15500

وزارة التعليم العايل

15600

ح�صة احلكومة فـي معا�شات موظفـي احلكومة العمانيني 243 622

59 182

379

59 561
243 622

15700

املجل�س الأعلى للتخطيط

10 878

10 878

15800

منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة

13 958

13 958

15900

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

85 333

189

85 522

16000

جمل ـ ـ ــ�س الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

9 255

20

9 275

16100

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

18 958

18 958

16200

االدعـ ـ ــاء العـ ـ ـ ــام

19 984

11

19 995

16500

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

10 620

55

10 675

16700

وزارة ال�سياحة

12 046

9

12 055

16800

جمل�س البحث العلمي

5 853

43

5 896

16900

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

8 957

163

9 120

17600

وزارة الق ـ ـ ــوى العاملـ ـ ــة

157 190

344

157 534

17700

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

5 082

31

5 113

17800

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

14 708

13

14 721
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تابع جــدول رقـــم ()4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
امل�صروفـــــات
جملة
رقم
البيـــــــــــــــــان
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات
امليزانية
18300

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

12 801

3

12 804

18400

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

40 723

79

40 802

18500

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
945
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 10 586
الهيئة العامـة ل�سجـل القوى العاملــة
4 137

16

19200

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

100

19300

م�شروع جامعة عمان (امل�صروفات الت�أ�سي�سية) 1 663
الهيئة العامة للطريان املدين
22 533
حمكمة الق�ضاء الإداري
4 229
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 3 067
الهيئة العامة للتعدين
2 873

18600
18900

19400
19500
19600
19700

46 043

19900

املتحف الوطني

1 487

80100

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار
وتنمية ال�صادرات

4 697

80500

بلدية م�سقط

85 510

 19000احتياطــــي خم�صــــــــــ�ص
الإجمالــــــــــــــي
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11
12
24

945
10 586
4 153
46 143
1 663
22 544
4 241
3 091
2 873
1 487
4 697

931

86 441

178 330

178 330

11 582 4 478 418

4 490 000

جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

امل�صروفـــــات
جملة
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

البيـــــــــــــــــان

10100

( )1قطاع اخلدمات العامة:
ديوان البالط ال�سلطاين

16600

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

10200

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

15300

مكتـب نائب رئيــ�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل ــ�س الوزراء 1 528
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
4 331
وزارة املالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
17 406
وزارة اخلارجي ـ ــة
65 593
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيـد الوطني 679

12700

جملــ�س املناق�ص ــات

13000

جمل ــ�س ال�شـ ــورى

14000

وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)

10400
10500
10600
12200

103 540

306

103 846

278 391
5 174

883
48

279 274
5 222

10
34
423
134

1 538
4 365
17 829
65 727
679

15
4
222
20

2 725
7 393
18 902
7 272
18 958
5 113

16000

جمل ـ ــ�س الدول ـ ـ ــة

16100

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

2 710
7 389
18 680
7 252
18 958

17700

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

5 082

31

18300

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

12 801

3

12 804

جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

549 514

2 133

551 647
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تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

امل�صروفـــــات
جملة
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

البيـــــــــــــــــان
( )3قطاع الأمن والنظام العام:
حمكمة الق�ضاء الإداري

4 229

12

4 241

10700

وزارة الداخلية

35 703

52

35 755

11200

وزارة الع ـ ــدل

16 988

23

17 011

12400

حمافظة م�سقط

4 092

4

4 096

16200

االدع ـ ـ ــاء العـ ــام

19 984

11

19 995

19200

19500

10119

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

46 043

100

46 143

جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام

127 039

202

127 241

( )4قطـــاع التعليـــــم :
ديوان البالط ال�سلطاين (جملـ�س التعليم) 2 983

2

2 985

10690

وزارة اخلارجية (املعهد الدبلوما�سي)

131

2

133

11205

وزارة العدل (املعهد العايل للق�ضاء)

1 275

1

1 276

11300

وزارة ال�صحـة
(املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب) 18 342

11400

وزارة الرتبية والتعليم

13700

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفـى اجلامعي 207 601

1 166 975
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50

18 392

1 879

1 168 854

1 540

209 141

تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

امل�صروفـــــات
جملة
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

البيـــــــــــــــــان

15200

معهد الإدارة العامــة

1 127

15500

وزارة التعليم العالــي

59 182

15902

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
( كليـ ـ ــة العل ـ ـ ـ ــوم ال�شرعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة )

4 169

16502

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية
( مراكز تدريب ال�صناعات احلرفـية ) 995

1 127
379
11

59 561
4 180

14

1 009

16800

جمل�س البحث العلمي

5 853

43

5 896

16900

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

8 957

163

9 120

17600

وزارة القوى العاملة
( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 117 817

18500

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

19300

212

945

118 029
945

م�شـ ــروع جامع ـ ــة عم ـ ـ ــان
( امل�صروفات الت�أ�سي�سية )

1 663

1 663

جملــة قطـــاع التعليــم

4 296 1 598 015

1 602 311

( )5قطـــاع ال�صحـــة :
11300

وزارة ال�صحـ ـ ــة

662 980

2 950

665 930

جملــة قطــاع ال�صحــة

662 980

2 950

665 930
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تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية
11500
13100

امل�صروفـــــات
جملة
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

البيـــــــــــــــــان

( )6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
143 975
وزارة اخلدمة املدنية
6 503

15 842

14214

م�ؤ�س�س ـ ــات �أخـ ـ ــرى

15600

ح�صة احلكومة فـي معا�شات موظفـي
احلكومة العمانيني

15800
17600
18900

10100
10105

128

144 103
6 503
15 842

243 622
منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة 13 958
وزارة القوى العاملة (قطاع العمل) 39 373
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة 4 137

132
16

243 622
13 958
39 505
4 153

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 467 410

276

467 686

( )7قطـــاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين وي�شمل :
 -مكتب حفظ البيئة

5 801
18 485

10107

 -بلدي ــة �صحـ ـ ــار

10111

 مكت ــب م�ست�شار جاللة ال�سلطانلل�شـ ـ ـ�ؤون البيئي ـ ـ ــة

297

11900

وزارة الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ــان

41 431
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29
51

5 830
18 536
297

17

41 448

تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية
من 12101
�إلى 12104
12107
من 12301
�إلى 12306
و 12308
12307
14225
17800
80500

10115
16604
10800
11403
11600

امل�صروفـــــات
جملة
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

البيـــــــــــــــــان

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
93 732
( قطاع البلديات الإقليمية )
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
4 827
( قطاع موارد املياه )
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
( بلدي ـ ــة ظف ـ ـ ـ ــار )
الهيئة العامة للمياه
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
بلدية م�سقط
جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان
( )8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان
لل�ش�ؤون الثقافـية )
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
وزارة الإعالم
وزارة الرتبي ـ ــة والتعلي ـ ـ ــم
( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات )
وزارة الرتاث والثقافة
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93 732
4 827

64 684
31 498
143 893
14 708
85 510
504 866

64 684
27
13
931
1 068

10 631
9 800

6
59
18

3 223
10 558

3

1 946

31 525
143 893
14 721
86 441
505 934

1 952
10 690
9 818
3 223
10 561

تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية
14204
15000
15901

امل�صروفـــــات
جملة
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

البيـــــــــــــــــان

م�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والن�شر والإعالن 2 762
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
29 866
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
81 164

16003

جملـ ــ�س الدول ـ ـ ـ ــة
(اللجنة الوطنية لل�شباب)

2 003

25
178

2 762
29 891
81 342
2 003

16501

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

9 625

41

9 666

18400

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

40 723

79

40 802

19900

املتح ـ ــف الوطن ـ ــي

1 487

11000

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية 203 788

409

( )9قطاع الطاقة والوقود:
وزارة النفط والغاز

4 541

1

4 542

4 541

1

4 542

( )10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين
(م�شروع زراعة املليون نخلة)
3 280
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
53 246

14
16

3 294
53 262

30

56 556

جملة قطاع الطاقة والوقود
10118
11100

1 487

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية 56 526
-35-

204 197

تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
(�ألف ريال عماين)
امل�صروفـــــات
جملة
رقم
البيـــــــــــــــــان
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات
امليزانية
( )12قطاع النقل واالت�صاالت :
14 853
69
وزارة النقل واالت�صاالت (قطاع النقل) 14 784
11700
11700
801
5
وزارة النقل واالت�صاالت (قطاع االت�صاالت) 796
هيئة تقنية املعلومات
14224
18 217
18 217
الهيئة العامة للطريان املدين
19400
22 544
11
22 533
56 415
جملـة قطـاع النقـل واالت�صـاالت 85 56 330
(� )13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
ديوان البالط ال�سلطاين وي�شمل :
10120
 مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطانل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي
264
1
263
 وحدة دعم التنفيذ واملتابعة10121
3 160
16
3 144
وزارة التجارة وال�صناعة
10900
16 019
19
16 000
14202
1 579
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي 1 579
املجل�س الأعلى للتخطيط
15700
10 878
10 878
وزارة ال�سياح ـ ـ ــة
16700
12 055
9
12 046
18600
10 586
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 10 586
�صنـ ـ ــدوق الرفـ ـ ـ ـ ــد
14226
4 009
63
3 946
الهيئ ــة العامــة لتنميـة امل�ؤ�س�سـ ــات
19600
3 091
24
3 067
ال�صغرية واملتو�سطة
الهيئة العامة للتعدين
19700
2 873
2 873
80101
4 697
الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات 4 697
69 211
جملـة �شـ�ؤون اقت�صاديـة �أخـرى 132 69 079
احتياطـــي خم�صـــ�ص
19000
178 330
178 330
الإجمالـــــــــي
4 490 000 11 582 4 478 418
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/2
ب�إ�صدار تعديالت على بع�ض �أحكام قانون ال�سجون
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�سجون ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 98/48
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون ال�سجون امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .

�صـدر فـي  30 :من ربيــع الثانــي �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  7 :من ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1276
ال�صادرة فـي 2019/1/13م
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تعديـــالت
علـى بعـ�ض �أحكـام قانـون ال�سجـون
ي�ضاف �إلى الف�صل الأول من قانون ال�سجون امل�شار �إليه  ،مادة جديدة برقم ( 10مكررا) ،
يكون ن�صها الآتي :
املــادة (  10مكررا )
" ال تختــ�ص املحاكم بالنظــر فــي م�سائــل تنظيــم ال�سجون و�إدارتها واملنازعات املتعلقة
بذلك " .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/3
بالت�صديق على تعديل اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة و�سحب بع�ض تحفظات ال�سلطنة عليها
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة املعتمدة بقرار اجلمعية العامة
للأمم املتحدة رقم  180/24امل�ؤرخ فـي  18دي�سمرب 1979م ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/42باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،
وعلى قرار الدول الأطراف فـي اتفاقية الق�ضــاء علــى جميــع �أ�شك ــال التميي ــز �ضــد املــر�أة
فـي اجتماعه ــا الثام ــن املنعــقد بتاريخ  22من مايو 1995م ب�ش�أن تعديل الفقرة  1من املادة 20
من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،
وعلى قرار اجلمعية العامة للأمم املتحــدة فــي جل�ستــها العامــة رق ــم  99املنعقــدة بتاري ــخ
 22م ــن دي�سمرب 1995م باملوافقة علـى تعديـ ــل الفق ــرة  1م ــن املــادة  20مــن اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على تعديل الفقرة ( )1من املادة ( )20من االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لل�صيغة
الواردة فـي قرار الدول الأطراف  ،املرفق .
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املــادة الثانيــــة
ي�سحب حتفظ ال�سلطنة على الفقرة ( )4من املادة ( )15من االتفاقية امل�شار �إليها .
املــادة الثالـثــــة
على جهات االخت�صا�ص اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفـيذ حكم املادتني ال�سابقتني .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .

�صـدر فـي  30 :من ربيــع الثانــي �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  7 :من ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1276
ال�صادرة فـي 2019/1/13م
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اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
اجتماع الدول الأطراف فـي اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة االجتماع
الثامن .
نيويورك � 22 ،أيار  /مايو 1995م
تقرير الدول الأطراف
 - 1افتتح الأمني العام للم�ؤمتر العاملي الرابع املعني باملر�أة االجتماع الثامن للدول
الأطـ ــراف املعقـ ــود ف ــي � 22أيــار  /مايـ ــو 1995م  .وانتخ ــب االجتمــاع ال�سي ـ ــد �إبراهي ـ ــم
�أ .غمباري (نيجرييا ) رئي�سا لالجتماع  ،وانتخب كذلك �أربعة نواب للرئي�س (�سور ينام ،
وكندا  ،وليتوانيا  ،واليابان )  .و�أقر االجتماع جدول الأعمال امل�ؤقت الوارد فـي الوثيقة
. CEDAW/SP/1995/1
 - 2وناقـ ــ�ش االجتمــاع مق ــرر اجلمعي ــة العامــة  448/49امل ـ�ؤرخ  23كانــون الأول/دي�سمبــر
1994م واملعنون " النظر فـي تنقيح الفقرة ( )1من املــادة ( )20مـن اتفاقيـة الق�ضـاء
علـى جميـع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة "  ،والذي قامت فيه اجلمعيـة العامة مبـا يلـي :
"  ...بنـاء علــى تو�صيــة اللجنــة الثالثــة (� ، )1إن حكومــات اي�سلنــدا والدمن ــارك وال�سويــد
وفنلندا قد قدمت طلبا مكتوبا( )2لتنقيح الفقرة ( )1من املــادة ( )20من اتفاقية
الق�ضـ ــاء علــى جمـي ــع �أ�شكـ ــال التمييـ ــز �ضـ ــد املـ ــر�أة( ،)3باال�ستعا�ض ــة ع ــن عبـ ــارة
" جتتمــع اللجن ــة ف ــي العــادة لفتــرة ال تزيــد علــى �أ�سبوع ــني �سنوي ــا لـ  " ...عب ــارة
" جتتمع اللجن ــة �سنوي ــا الفت ــرة الالزم ــة "  .وقـ ـ ــد الحظـ ـ ــت �أن املــادة ( )26م ــن
االتفاقيـ ــة جتيــز للجمعيـة العامة �أن تقرر ما يتخذ من خطوات � ،إن لزم ــت ،
فيم ــا يتعل ــق بذلك الطلب  ،قررت :
" �أ -دعـ ـ ــوة ال ـ ــدول الأطـ ـ ــراف ف ـ ــي االتفاقي ـ ـ ــة �إل ــى النظ ــر ف ــي طلـ ـ ــب تنقي ـ ــح
الفقرة ( )1من املــادة ( )20فـي اجتماع يعقد فـي عـام 1995م .
ب  -ودعـ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـ ـ ــدول الأطـ ـ ـ ـ ــراف �إل ـ ــى ق�صـ ـ ـ ــر نطـ ـ ــاق �أي تنقيـ ـ ــح لالتفاقي ـ ـ ــة
علـ ــى الفقـ ــرة ( )1مــن املــادة ( )20منهـ ــا " .
 - 3وا�ستجابة للتو�صية العامة ( ، )22التي اعتمدتها اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز
�ضــد املــر�أة فــي دورتهــا الرابعــة ع�شــرة  ،والتي �أو�صــت فيهــا ب�أن يتلقى اجتماع الدول
الأطــراف تقريــرا �شفويــا من رئي�ســة اللجنـة ب�ش ـ�أن ال�صعوبات التي ت�صادفها اللجنة
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فـي �أداء مهامها  ،ا�ستمع االجتماع  ،على �أ�سا�س ا�ستثنائي � ،إلى بيان �أدلت به رئي�سة
اللجنة ال�سيدة ايفانكا كورتي ( �إيطاليا ) .
 - 4وعر�ضت فنلندا م�شروع قــرار ب�شـ ـ�أن " التعدي ـ ــل املقت ــرح للفق ــرة ( )1مـ ــن املــادة ()20
من اتفاقيــة الق�ضــاء علـى جميـ ــع �أ�شكـ ــال التميي ــز �ضــد امل ــر�أة " ال ــوارد فـ ــي الوثيق ــة
 CEDAW/SP/1995/L.1نيابـة ع ــن  :ا�سرتاليا � ,أملاني ــا  ,ا�سبانيـا � ,إ�سرائيل  ,ايرلندا ,
اي�سلندا � ,إيطاليـ ـ ــا  ,الربتغ ــال  ,بولن ـ ــدا  ,تركي ــا  ,جمهوري ــة كوري ــا  ,جمهوري ــة تنزانيـا
املتحدة  ,الدمنـارك  ,رومانيا  ،زامبي ـ ــا � ,سلوفينيــا  ,ال�سوي ــد  ,غان ــا  ,فرن�س ــا  ,فنلنــدا  ,كن ــدا ,
كو�ستاريك ـ ــا  ,التفيـا  ,مالطة  ,ناميبيا  ,الرنوي ــج  ،نيكــاراغـوا  ,هولندا  ,وان�ضم �إليهــا فيما
بعد �أثيوبيا � ,أرمينيا  ,ا�ستوني ــا  ،بلغاريـا  ,بنغالدي ــ�ش  ,بوركينا فا�سو  ,تون�س  ,اجلمهورية
الدومينيكيـة  ,زمبابوي � ,ساموا  ,ال�سنغـال  ,الفلبني  ,الكامي ـ ــرون  ,كولومبي ـ ــا  ,كينيا ,
ليتوانيا  ,مدغ�شقر  ,نيجريي ــا  ,نيوزيلن ــدا  ,هنغاريا  ,الياب ــان  .وفيما يلي ن�ص م�شروع
القرار :
" �إن الدول الأطراف فـي اتفاقية الق�ضاء عـلى جميـع �أ�شكــال التمييــز �ضــد املــر�أة ،
�إذ ت�شري �إلى قرار اجلمعية العامة  164/49امل�ؤرخ  23كانون الأول /دي�سمرب
1994م  ,املتعلق باتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،
و�إذ حتيط علما باقرتاح تنقيح الفقرة ( )1من املــادة ( )20مــن االتفاقي ــة
باال�ستعا�ضــة عــن عــبارة " جتتمــع اللجنــة فــي العـ ــادة لفت ــرة ال تزيــد على
�أ�سبوعــني �سنويــا" عبــارة " جتتمع اللجنة �سنويا الفرتة الالزمــة " املقــدم من
حكومات الدمنارك وال�سويد وفنلندا والرنويج  ,وفقا للمادة ( )26من االتفاقية ،
و�إذ حتيــط علما �أي�ضــا مبقــرر اجلمعية العامــة  488/49امل ـ�ؤرخ  23كان ــون
الأول/دي�سمرب 1994م الذي طلـبت فيــه اجلمعية العامة  ,وفقا للمادة ()26
من االتفاقية  ,من الــدول الأطــراف �أن تنظر خالل االجتم ــاع اجلــاري ف ــي
التعديـ ــل املقتـ ــرح  ،و�أن تق�صر نطاق �أي تنقيح لالتفاقية على الفقرة ( )1من
املــادة (، )20
و�إذ ت ؤ�كـ ــد مـ ــن جديـ ــد �أهمي ـ ــة االتفاقي ــة  ،وكذلك �إ�سهـ ــام اللجن ــة املعنيـ ــة
بالق�ضـ ــاء على التمييز �ضد املر�أة فـي اجلهود التي تبذلها الأمم املتحدة للق�ضاء
على التمييز �ضد املر�أة ،
-42-

و�إذ تالحظ تزايد عبء عمل اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة
ب�سبب ازدياد عدد الدول الأطراف فـي االتفاقية  ،و�أن الدورة ال�سنوية التي
تعقدها اللجنة هي �أق�صر دورة �سنوية تعقدها �أي هيئة تعاهدية تعنى بحقوق
الإن�سان ،
و�إذ ت�شي ــر إ�لـ ــى التو�صي ـ ــة ( )22الت ــي اعتمدته ــا اللجن ــة املعنيـ ــة بالق�ضـ ــاء على
التمييز �ضد املر�أة فـي دورتها الرابعة ع�شرة ب�ش�أن مدة اجتماع اللجنة ،
واقتناعـا منها باحلاجـة �إلى اتخاذ تدابري متكن اللجنة من النظـر فـي التقاريــر
التي تقدمهـا الدول الأط ــراف والوفـ ـ ــاء بجمي ــع م�س�ؤولياتهـ ـ ــا مبوجب املعاهـ ــدة
بدقـ ـ ــة وفـي الآجال املحددة ،
واقتناعا منها �أي�ضا ب�أن �إتاحة الوقت الكافـي الجتماعات اللجنة املعنية بالق�ضاء
علـى التمييـز �ضد املــر�أة عامـل حيــوي ف ــي كفالــة ا�ستمــرار فعالية �أعم ــال اللجنــة
فـي ال�سنوات املقبلة ،
 - 1تق ــرر اال�ستعا�ض ــة فـ ــي الفقــرة ( )1مــن امل ــادة ( )20مــن اتفاقي ــة الق�ض ــاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة عن عبارة "جتتمع اللجنة فـي العادة
لفرتة ال تزيد على �أ�سبوعني �سنويا " عبارة "جتتمع اللجنة �سنويا" ،
 - 2تو�صــي ب ـ�أن تعتمــد اجلمعية العامــة هــذا التعديل فـي دورتها اخلم�سني ،
 - 3تق ــرر �أن يب ــد أ� نف ــاذ التعدي ــل عندم ــا توافـ ــق عليـ ـ ــه اجلمعي ـ ــة العامـ ــة
ويقبلــه ثلثا الدول الأطراف ب�إ�شعار الأمني العام وديع االتفاقية" .
 - 5و�أبلــغ ممث ــل فنلن ــدا الـ ـ ــدول الأطـ ـ ــراف بع ــد ذلــك �أن ال ـ ــدول امل�شارك ـ ــة فـي تقديــم
م�شروع الق ــرار م�ستع ــدة  ،انطالق ــا من الرغــبة فــي �إيج ــاد ح ــل و�ســط ومــن أ�جــل
التو�صل �إلى توافق فـي الآراء  ,للموافقة على تعديل مقدم من اليابان على الفقرة ()1
مــن منطــوق م�ش ــروع القـ ــرار ( , )CEDAW/SP/1995/L.1/Add.1تع ــدل مبوجبـ ــه
الفقــرة ( )1من املـادة ( )20كما يلي :
" جتتمع اللجنة عادة �سنويا للنظر فـي التقارير املقدمة وفقا للمادة ( )18من هذه
االتفاقيــة  ،وحتــدد مــدة اجتمــاعات اللجنــة فـي اجتماع للدول الأطراف فـي هذه
االتفاقية  ،رهنا مبوافقة اجلمعية العامة ".
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 - 6واقرتح ممثل فنلندا �أي�ضا �أن ت�ضاف فـي الفقرة ال�سابعة من ديباجة م�شروع القرار
العبارة التالية " وفقا لواليتها " بعد لفظة "اللجنة ".
 - 7وبعد �إجراء مزيد من النقا�ش  ,تقــرر تعديــل الفقرتــني (2و )3م ــن منط ــوق م�ش ــروع
القرار بحيث ي�صبح ن�صهما كما يلي :
"  - 2تو�صـي ب�أن حتي ــط اجلمعية العامة علما  ,فـي دورتها اخلم�سني  ,بهذا التعديل
مع املوافقة عليه ,
 - 3تقرر �أن يبد أ� نفاذ التعديل بعد �أن تنظر فيه اجلمعية العامة ويقبله ثلثا الدول
الأطراف ب�إ�شعار الأمني العام  ,وديع االتفاقية ".
 - 8واعتمد االجتماع م�شروع القــرار الـ ــوارد فـ ــي الوثيقتــني CEDAW/SP/1995/L.1
و  CEDAW/SP/1995/L.1/Add.1ب�صيغته املنقحة �شفويا (انظر املرفق) .
 - 9و�أدلى ممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية ببيان بعد اعتماد
م�شروع القرار .
 - 10واعتمد االجتماع هذا التقرير .
احلوا�شــي
 , A/49/607 - 1الفقرة . 38
. A / C.3/49 /26 - 2
 - 3قرار اجلمعية العامة  , 180/34املرفق .

-44-

املرفـــق
التعديل املقرتح للفقـــرة ( )1من املــادة ()20
من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
�إن الــدول الأطـ ــراف ف ــي اتفاقية الق�ضاء على جميـع �أ�شكـال التميي ــز �ض ــد امل ــر�أة ,
 �إذ ت�شري �إلى قرار اجلمعية العامة  164/49امل�ؤرخ  23كانون الأول/دي�سمرب 1994م ،واملتعلق باتفاقية الق�ضــاء علـى جميــع �أ�شكال التمييز �ضــد املــر�أة ،
 و�إذ حتيــط علمــا باقتــراح تنقيــح الفقرة ( )1مــن املــادة ( )20مــن االتفاقيــةباال�ستعا�ضة عـ ــن عبـ ــارة "جتتمع اللجن ــة ف ــي العــادة لفتــرة ال تزيــد على
�أ�سبوعني �سنويا" عبارة "جتتمع اللجنــة �سنوي ــا الفت ــرة الالزمــة" املق ــدم من
حكومات الدمنارك وال�سويد وفنلندا والرنويج  ،وفقا للمادة ( )26من االتفاقية ،
 و�إذ حتيط علما �أي�ضا مبقرر اجلمعية العامة  488/49امل�ؤرخ  23كانون الأول/دي�سمرب 1994م ال ــذي طلبت في ــه اجلمعيـة العامة  ،وفقا للمادة ( )26من االتفاقية ،
من الدول الأطــراف �أن تنظـ ــر خـ ـ ــالل االجتمـ ــاع اجلـ ــاري فـي التعدي ـ ــل املقتــرح ،
و�أن تق�صــر نط ــاق �أي تنقيـ ــح لالتفاقية على الفقرة ( )1من املــادة (، )20
 و�إذ ت�ؤكد من جديد �أهمية االتفاقية  ،وكذلك �إ�سهام اللجنة املعنية بالق�ضاء علىالتمييز �ضد املر�أة فـي اجلهود التي تبذلها الأمم املتحدة للق�ضاء على التمييز
�ضد املر�أة ،
 و�إذ تالحظ تزايد عبء عمل اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ب�سببازدياد عدد الدول الأطراف فـي االتفاقية  ،و�أن الدورة ال�سنوية التي تعقدها
اللجنة هي �أق�صر دورة �سنوية تعقدها �أي هيئة تعاهدية تعنى بحقوق الإن�سان ،
 و�إذ ت�شري �إلى التو�صية ( )22التي اعتمدتها اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز�ضد املر�أة فـي دورتها الرابعة ع�شرة  ،ب�ش�أن مدة اجتماع اللجنة ،
 واقتناعـ ــا منه ــا باحلاجــة �إل ــى اتخ ــاذ تدابيــر متك ــن اللجنـ ــة  ،وفق ــا لواليته ــا ،مــن النظر فـي التقارير التي تقدمها الدول الأطراف والوفاء بجميع م�س�ؤولياتها
مبوجب املعاهدة بدقة وفـي الآجال املحددة ،
 واقتناع ــا منه ــا �أيــ�ضا بـ ـ�أن �إتاح ــة الوق ــت الكافـ ــي الجتماعـ ــات اللجنــة املعني ــةبالق�ض ــاء على التمييز �ضد املر�أة عامل حيوي فـي كفالة ا�ستمــرار فعالية �أعمال
اللجنة فـي ال�سنوات املقبلة ،
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 - 1تقرر اال�ستعا�ضة عن الفقرة ( )1من املــادة ( )20من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة بالن�ص التايل :
"جتتمع اللجنة عادة �سنويا للنظر فـي التقارير املقدمة وفقا للمادة ( )18من هذه
االتفاقية  .وحتدد مدة اجتماعات اللجنة فـي اجتماع للدول الأطراف فـي هذه
االتفاقية  ،رهنا مبوافقة اجلمعية العامة"،
 - 2تو�صي ب�أن تعتمد اجلمعية العامة  ،فـي دورتها اخلم�سني  ،هذا التعديل ،
 - 3تقرر ب�أن يبد أ� نفاذ التعديل عندما توافق عليه اجلمعية العامة ويقبله ثلثا الدول
الأطراف ب�إ�شعار الأمني العام وديع االتفاقية .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/4
بتقرير �صفة المنفعة العامة لم�شروع تكملة الجزء المتبقي
من م�سار �شارع الجائز (�شارع النخيل) بمنطقة غيل ال�شبول بوالية �صحار
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعترب م�شروع تكملة اجلزء املتبقي من م�سار �شارع اجلائز (�شارع النخيل) مبنطقة غيل
ال�شبول بوالية �صحار من نهاية اجلزء القائم من ال�شارع وحتى دوار غيل ال�شبول  -املحدد
فـي املذكرة والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني  -من م�شاريع املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجه ــات املخت�ص ــة اال�ستي ــالء بطريق التنفـيذ املبا�شر على العقارات والأرا�ضي الالزمة
للم�ش ــروع  ،ومــا عليه ــا م ــن من�شـ ـ�آت طبقـ ــا لأحكـام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ،
امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  30 :من ربيــع الثانــي �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  7 :من ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1276
ال�صادرة فـي 2019/1/13م

-47-

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مذكــــرة
ب�ش�أن تقرير �صفة املنفعة العامة
مل�شروع تكملة اجلزء املتبقي من م�سار �شارع اجلائز (�شارع النخيل)
مبنطقة غيل ال�شبول بوالية �صحار من نهاية اجلزء القائم وحتى دوار غيل ال�شبول
من منطلق الأوامر ال�سامية ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم  -حفظه اللـه ورعاه  -ب�إن�شاء �شبكة من الطرق وال�شوارع احلديثة خلدمة جميع
�أوجه الن�شاط فـي ال�سلطنة  ،وملا كان �شارع اجلائز � -ش ــارع النخي ــل  -من ال�شوارع التي
ت�شكل �شريانا حيويا لربط املناطق ال�سكنية والزراعية مع بع�ضها  ،ونقطة ات�صال مهمة ،
�إذ يربط مناطق ال�صبارة والهمبار وغيل ال�شبول  ،والذي ميتد بطول ( )2.5كيلو مرتين
ون�صف تقريبا من دوار ال�صبارة  ،وحتى دوار غيل ال�شبول بوالية �صحار .
ونظرا للنمو العمراين الذي �شهدته والية �صحار خالل العقد املا�ضي وزيادة احلركة املرورية
ب�شكل ملحوظ بالوالية  ،والذي �أدى �إلى ازدحام مروري مب�سارات الطرق االلتفافـية
البديلة  ،الأمر الذي قامت من خالله بلدية �صحار فـي عام 2011م باقرتاح تنفـيذ م�شروع
�شارع اجلائز (�شارع النخيل) بطول �إجمايل بلغ ( )2.5كيلو مرتين ون�صف تقريبا � ،إال �أنه
قد نتج عن ذلك ت�أثر عدد من ممتلكات املواطنني التي اعرت�ضت امل�سار املقرتح  ،وبعر�ض
( )13ثالثة ع�شر مرتا  ،بالإ�ضافة �إلى ( )1مرت واحد من كل جانب ك�إحرامات  ،مما يتطلب
نزع امللكية للمنفعة العامة .
ويحقق هذا امل�شروع الأهداف الآتيــة :
 تكملة اجلزء املتبقي من امل�شروع . توفـيـ ــر بدي ــل منا�س ــب لت�سهيــل حركــة املــرور باملنطقــة امل�ستهدفة  ،وربط الطرقالقائمة مع بع�ضها بع�ضا عن طريق ا�ستكمال هذا ال�شارع  ،وذلك بني �شارع ال�شاطئ ،
و�شارع الب�ستان .
 �إيجـاد مداخل منا�سبة للنطاقات الزراعية التــي ت ــم تغييــر ا�ستعمالها لنطاقاتح�ضرية  ،والواقعــة عل ــى جانبي هذا ال�شــارع  ،وربطهــا باملخططات والتجمعات
ال�سكانية القائمة ( مناطق الهمبار  ،غيل ال�شبول  ،ال�صويحرة ) .
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كما يت�ضمن امل�شروع  -الذي �صمم على �أحدث الأ�ساليــب العلميــة  ،واملوا�صفــات الفنيــة
املعمول بها فـي �إن�شاء الطرق احلديثة بال�سلطنة  -الآتي :
 �إن�شاء عبارات �صندوقية ت�ستوعب ت�صريف مياه الأمطار . تزويد الطريق بالإنارة وكافة متطلبات ال�سالمة املرورية عليه  ،ومن ذلك احلواجزاملعدنية  ،واللوائح الإر�شادية  ،والتحذيرية  ،والدهانات  ،بالإ�ضافة �إلى �إن�شاء نظام
ت�صريف �سطحي للطريق مع قنوات لت�صريف مياه الأمطار .
 �إن�شاء م�سار فردي بعــر�ض ( )9ت�سعــة �أمتــار  ،وعلى جانبيه م�سار ملمار�سة ريا�ضةامل�شي بعر�ض ( )2مرتين  ،و�آخر ملمار�سة ريا�ضة ركوب الدراجات الهوائية بعر�ض
( )2مرتين  ،بالإ�ضافة �إلى ( )2مرتين ك�إحرامات لل�شارع بواقع ( )1مرت واحد
من كل جانب .
وحيث �إن تنفـيذ هــذا امل�شــروع يتطلـب نـزع ملكية العقارات والأرا�ضي املت�أثرة به  ،وتعوي�ض
�أ�صحابها وفقا لقانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
ف�إن الأمر يتطلب ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا امل�شروع .
وزير ديوان البالط ال�سلطاين
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/5
بالموافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان
�إلى االتفاقية الدولية ب�ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية المقاومة
اللت�صاق ال�شوائب وذات الآثار الم�ؤذية لعام 2001
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية الدولي ــة ب�شـ ـ�أن �ضب ــط النظ ــم ال�سفـين ــية املقاوم ــة اللت ــ�صاق ال�شوائ ــب
وذات الآثار امل�ؤذية لعام , 2001
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
المــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاقية الدولية ب�ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية
املقاومة اللت�صاق ال�شوائب وذات الآثار امل�ؤذية لعام  ، 2001وفقا لل�صيغة املرفقة .
المــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لأحكامها .
المــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :من جمادى الأولى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  17 :من ينايــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1277
ال�صادرة فـي 2019/1/20م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

االتفاقيةالدولية
ب�ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية املقاومة
اللت�صاق ال�شوائب وذات الآثار امل�ؤذية لعام 2001
�إن الأطراف فـي هذه االتفاقية ،
�إذ حتيط علما ب�أن الدرا�سات واال�ستق�صاءات العلمية التي �أجرتها احلكومات واملنظمات
الدولية املخت�صة قد بينت �أن بع�ض النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدمة على
ال�سفن ت�شكل خطرا كبريا على كائنات ع�ضوية بحرية هامة من الناحيتني الإيكولوجية
واالقت�صادية  ،وذلك بحكم �سميتها وبحكم �آثارها املزمنة الأخرى  ،وب�أن هذه النظم قد
تلحق ال�ضرر �أي�ضا ب�صحة الإن�سان �إذا تناول �أغذية بحرية ملوثة بها ،
و�إذ حتيط علما على وجه اخل�صو�ص بالقلق احلقيقي الذي تثريه النظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائ ــب الت ــي ت�ستخــدم مركــبات ع�ضويــة ق�صديرية كمبيدات حيوية  ،واقتناعا منها
بوجوب االمتناع تدريجيا عن �إدخال هذه املركبات �إلى البيئة البحرية ،
و�إذ ت�ستذكر �أن الف�صل  17من جدول �أعمال القرن  ، 21الذي اعتمده م�ؤمتر الأمم املتحدة
املعني بالبيئة والتنمية لعام  ، 1992يطالب الدول باتخاذ تدابري للحد من التلوث الناجم
عن املركبات الع�ضوية الق�صديرية امل�ستخدمة فـي النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب ،
و�إذ ت�ستذكر �أي�ضا �أن القرار ( ، A.895 )21الذي اعتمدته جمعية املنظمة البحرية الدولية
فـي  25ت�شرين الثاين  /نوفمرب  ، 1999يحث جلنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة
على �أن تبادر على وجه ال�سرعة �إلى �صياغة �صك عاملي ملزم قانونا يعالج على �سبيل
اال�ستعجال الآثار امل�ؤذية للنظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب ،
و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها النهج التحوطي املن�صو�ص عليه فـي املبد�أ  15من �إعالن ريو ب�ش�أن
البيئة والتنمية  ،وامل�شار �إليه فـي القرار ( MEPC.67 )37ال ــذي اعتمدت ــه جلــنة حماية
البيئة البحرية فـي � 15أيلول � /سبتمرب ، 1995
و�إذ تعرتف ب�أهمية حماية البيئة البحرية من الآثار ال�ضارة للنظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب ،
و�إذ تعرتف �أي�ضا ب�أن ا�ستخدام النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب جتنبا لرتاكم الكائنات
الع�ضوية على �سطح ال�سفن يت�سم ب�أهمية حا�سمة لكفاءة التجارة والنقل البحري  ،ولتجنب
انت�شار الكائنات الع�ضوية والكائنات املمر�ضة املائية امل�ؤذية ،
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و�إذ تعرتف كذلك ب�ضرورة امل�ضي فـي ا�ستحداث نظم مقاومة اللت�صاق ال�شوائب تت�سم
بالفعالية وتكون �آمنة من الناحية البيئية  ،والت�شجيع على اال�ستعا�ضة عن النظم امل�ؤذية
بنظم �أقل �إيذاء �أو  ،كخيار �أف�ضل  ،اال�ستعا�ضة عنها بنظم غري م�ؤذية ،
قد اتفقت على ما يلي :
املــادة ( ) 1
التزامـــات عامــــة
 - 1يتعهد كل طرف فـي هذه االتفاقية ب�أن ي�ضع �أحكام هذه االتفاقية مو�ضع النفاذ التام
والكامل من �أجل تقليل �أو �إزالة ما للنظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب من �آثار �ضارة
على البيئة البحرية و�صحة الإن�سان .
 - 2ت�شكل املرافق جزءا ال يتجز أ� من هذه االتفاقية  .و�أي �إ�شارة �إلى هذه االتفاقية ت�شكل
فـي الوقت نف�سه �إ�شارة �إلى مرافقها  ،ما مل ين�ص �صراحة على غري ذلك .
 - 3يجب �أال يف�سر �أي حكم من �أحكام هذه االتفاقية على �أنه مينع �أي دولة من �أن تتخذ  ،منفردة
�أو باال�شرتاك مع غريها  ،ومبا يتفق مع القانون الدويل  ،تدابري �أكرث �صرامة من
�أجل تقليل �أو �إزالة ما للنظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب من �آثار �ضارة على البيئة .
 - 4ت�سعى الأطراف �إلى التعاون على تنفـيذ هذه االتفاقية واالمتثال لها و�إنقاذها ب�صورة
فعالة .
 - 5تتعهد الأطراف ب�أن ت�شجع على امل�ضي فـي ا�ستحداث نظم مقاومة اللت�صاق ال�شوائب
تت�سم بالفاعلية وتكون �آمنة من الناحية البيئية .
املــادة ( ) 2
تعاريــــف
لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،وما مل ين�ص �صراحة على غري ذلك  ،ف�إن :
 " - 1الإدارة " هي حكومة الدولة التي تخ�ضع ال�سفـينة ل�سلطتها  ،وفـيما يتعلق ب�سفـينة
يحق لها �أن ترفع علم �إحدى الدول  ،تكون الإدارة هي حكومة تلك الدولة  .وفـيما
يتعلق باملن�صات الثابتة �أو الطافـية امل�ستخدمة فـي ا�ستك�شاف وا�ستغالل قاع البحر
وباطن تربته املتاخمني لل�ساحل الذي متار�س عليه الدولة ال�ساحلية حقوق ال�سيادة
لأغرا�ض ا�ستك�شاف وا�ستغالل مواردها الطبيعية  ،تكون الإدارة هي حكومة الدولة
ال�ساحلية املعنية .
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 - 2و " النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب " هو �أي ك�سوة � ،أو طالء � ،أو معاجلة �سطح خارجي ،
�أو �سطح خارجي � ،أو و�سيلة ت�ستخدم على ال�سفنية للحد من الت�صاق الكائنات الع�ضوية
غري املرغوب فـيها �أو ملنع الت�صاقها .
 - 3و " اللجنة " هي جلنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة .
 - 4و " احلمولة الإجمالية " هي احلمولة الإجمالية املح�سوبة وفقا للوائح قيا�س احلمولة
ال ــواردة فـ ــي املرف ــق ( )1م ــن االتفاقي ــة الدوليــة لقيا�س حمولة ال�سفن لعام 1969م ،
�أو فـي �أي اتفاقية حتل حملها .
 - 5و " الرحلة الدولية " هي �أي رحلة ل�سفـينة يحق لها �أن ترفع علم �إحدى الدول من �أو
�إلى ميناء خا�ضع � ،أو فر�ضة بحرية خا�ضعة  ،لوالية دولة �أخرى .
 - 6و " الطول " هو الطول وفقا لتعريفه الوارد فـي االتفاقية الدولية خلطوط التحميل
لعام 1966م ب�صيغتها املعدلة بربوتوكول عام 1988م املتعلق بها � ،أو فـي �أي اتفاقية حتل
حملها .
 - 7و " املنظمة " هي املنظمة البحرية الدولية .
 - 8و " الأمني العام " هو الأمني العام للمنظمة .
 - 9و " ال�سفـينة " هي مركب من �أي نوع كان يعمل فـي البيئة البحرية  ،وت�شمل القوارب
الزالقة  ،واملركب ــات ذات الو�سائ ــد الهوائي ــة  ،والغوا�صــات  ،والطافـيات  ،واملن�صـ ــات
الثابتة �أو الطافـية  ،ووحدات التخزين الطافـية  ،ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ
الطافـية .
 - 10و " الفريق التقني " هو هيئة م�ؤلفة من ممثلي الأطراف  ،و�أع�ضاء املنظمة  ،والأمم
املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة  ،واملنظمات احلكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع
املنظمة  ،واملنظمات غري احلكومية التي لها �صفة ا�ست�شارية لدى املنظمة  ،ويف�ضل
�أن ي�ضم ممثلني عن امل�ؤ�س�سات واملختربات التي تقوم بتحليل النظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب  ،ويجب �أن يتمتع ه�ؤالء املمثلون باخلربة فـي جماالت امل�صري البيئي
والآثار البيئية  ،والآثار ال�سمية  ،والبيولوجيا البحرية  ،و�صحة الإن�سان  ،والتحليل
االقت�صادي  ،و�إدارة املخاطر  ،والنقل البحري الدويل  ،وتكنولوجيا التك�سية بالنظم
املقاومــة اللت�صــاق ال�شوائــب � ،أو ف ــي جمــاالت خربة �أخرى �ضرورية لال�ستعرا�ض
املو�ضوعي للمزايا التقنية لأي اقرتاح مف�صل .
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املــادة ( ) 3
التطبيـــــق
 - 1ما مل ين�ص �صراحة على غري ذلك  ،تنطبق هذه االتفاقية على ما يلي :
أ�  -ال�سفن التي يحق لها �أن ترفع علم �أحد الأطراف .
ب  -ال�سفن التي ال يحق لها �أن ترفع علم �أحد الأطراف ولكنها ت�شغــل حتــت �سلط ــة
�أحد الأطراف  ،و
ج  -ال�سفن التي تدخل ميناء تابعا � ،أو تر�سانة بناء �سفن �أو فر�ضة بحرية تابعة  ،لأحد
الأطراف  ،ولكنها ال تندرج فـي عداد ال�سفن امل�شار �إليها فـي الفقرة الفرعية ( �أ)
�أو (ب) �أعاله .
 - 2ال تنطبق هذه االتفاقية على ال�سفن احلربية � ،أو ال�سفن احلربية امل�ساعدة � ،أو ال�سفن
الأخرى التي ميلكها �أو ي�شغلها �أحد الأطراف وال ت�ستخدم  ،فـي الوقت احلا�ضر � ،إال
فـي خدمة حكومية غري جتارية  ،غري �أن على كل طرف �أن ي�ضمن  ،باعتماده تدابري
مالئمة ال تعوق عمليات مثل هذه ال�سفن التي ميلكها �أو ي�شغلها وال تعوق قدراتها
الت�شغيلية � ،أن تت�صرف هذه ال�سفن بطريقة تتفق  ،بالقدر املعقول والعملي  ،مع هذه
االتفافـية .
 - 3وفـيما يتعلق ب�سفن الدول غري الأطراف فـي هذه االتفاقية  ،تطبق الأطراف متطلبات
االتفاقية احلالية على نحو يكفل عدم حماباة هذه ال�سفن فـي املعاملة .
املــادة ( ) 4
تدابري �ضبط النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب
 - 1وفقا للمتطلبات املبينة فـي املرفق (  ، ) 1على كل طرف �أن يحظر و�/أو يقيد :
�أ  -و�ضع � ،أو �إعادة و�ضع � ،أو تثبيت � ،أو ا�ستخدام نظم مقاومة اللت�صاق ال�شوائب على
ال�سفن امل�شار �إليها فـي الفقرتني الفرعيتني (�أ) �أو (ب) من الفقرة ( ) 1من املادة
(،)3و
ب  -و�ضع � ،أو �إعادة و�ضع � ،أو تثبيت � ،أو ا�ستخدام هذه النظم على ال�سفن امل�شار �إليها
فـي الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ( )1من املادة ( )3عند وجودها فـي ميناء تابع ،
�أو فـي تر�سانة بناء �سفن �أو فر�ضة بحرية تابعة  ،لأحد الأطراف ،
وعليه �أن يتخذ تدابري فعالة ت�ضمن امتثال هذه ال�سفن لتلك املتطلبات .
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 - 2يجوز لل�سفن املزودة بنظام مقاوم اللت�صاق ال�شوائب  ،خ�ضع لل�ضبط عن طريق تعديل
�أدخل على املرفق ( )1بعد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ � ،أن حتتفظ بذلك النظام
حتى التاريخ املقبل الذي يعتزم جتديده فـيه  ،على �أال يتجاوز ذلك (� )60ستني �شهرا
بعد و�ضع النظام املذكور � ،إال �إذا قررت اللجنة وجود ظروف ا�ستثنائية ت�سوغ تنفـيذ
ال�ضبط فـي وقت �أ�سبق .
املــادة ( ) 5
تدابري �ضبط النفايات التي يغطيها املرفق ()1
يجب على الطرف �أن يتخذ فـي �أرا�ضيه  ،وا�ضعا فـي ح�سبانه القواعد واملعايري واملتطلبات
الدولية  ،تدابري مالئمة ت�ستوجب �أن يتم جمع ومناولة ومعاجلة النفايات الناجتة عن
و�ضع �أو �إزالة نظام مقاومة الت�صاق ال�شوائب اخلا�ضع لل�ضبط مبوجب املرفق ( )1و�أن يتم
التخل�ص منها بطريقة �آمنة و�سليمة بيئيا من �أجل حماية �صحة الإن�سان والبيئة .
املــادة ( ) 6
الإجراء الذي يتعني اتباعه
القرتاح تعديالت على تدابري �ضبط النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب
 - 1يجوز لأي طرف �أن يقرتح تعديال على املرفق ( ، )1وفقا لهذه املادة .
 - 2يجب �أن يت�ضمن االقرتاح الأويل املعلومات املطلوبة فـي املرفق ( ، )2و�أن يقدم �إلى
املنظمة  ،وعندما تتلقى املنظمة اقرتاحا عليها �أن ت�سرتعــي �إليــه انتباه الأطراف ،
والدول الأع�ضاء فـي املنظمة  ،والأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة  ،واملنظمات
احلكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع املنظمة  ،واملنظمات غري احلكومية التي
لها �صفة ا�ست�شارية لدى املنظمة  ،و�أن تزودها بن�ص االقرتاح .
 - 3على اللجنة �أن تقرر ما �إذا كان نظام مقاومة الت�صاق ال�شوائب حمل النظر ي�ستحق
ا�ستعرا�ضا �أكرث تعمقا ا�ستنادا �إلى ما جاء فـي االقرتاح الأويل  .و�إذا قررت اللجنة �أن
الأمر ي�ستحق �إجراء ا�ستعرا�ض �إ�ضافـي  ،تطلب من الطرف �صاحب االقرتاح �أن يقدم
�إليها اقرتاحا مف�صال يت�ضمن املعلومات املطلوبة فـي املرفق (� ، )3إال �إذا كانت كل
هذه املعلومات قد وردت بالفعل فـي االقرتاح الأويل و�إذا ر�أت اللجنة �أن هناك تهديدا
خطريا �أو تهديدا يتعذر �إ�صالح عواقبه  ،ف�إن عدم توافر اليقني العلمــي الكامــل يجب
�أال يتخذ �سببا لعدم امل�ضي فـي تقييم االقرتاح  .وتن�شئ اللجنة فريقا تقنيا وفقا
للمادة (. )7
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 - 4على الفريق التقني �أن ي�ستعر�ض االقرتاح املف�صل �إلى جانب �أي بيانات �إ�ضافـية يقدمها
�أي طرف مهتم  ،و�أن يقيم ما �إذا كان االقرتاح قد برهن على �أن هناك احتماال غري
مقبول ب�أن تتعر�ض الكائنات غري امل�ستهدفة �أو �صحة الإن�سان لآثار �ضارة مبا ي�سوغ
�إدخال تعديل على املرفق ( ، )1و�أن يوافـي اللجنة بتقرير عما انتهى �إليه وفـي هذا
ال�صدد :
أ�  -يجب �أن يت�ألف ا�ستعرا�ض الفريق التقني مما يلي :
i iتقييم العالقة بني النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب املعني والآثار ال�ضارة ذات
ال�صلة التي لوحظت �سواء فـي البيـئة �أو على �صحة الإن�سان عن طريق �سبل
�شتى  ،منها على �سبيل املثال ال احل�صر  ،ا�ستهالك الأغذية البحرية � ،أو التي
لوحظت فـي �إطار درا�سات خا�ضعة لل�ضوابط ت�ستند �إلى البيانات الواردة فـي
املرفق ( )3و�إلى �أي بيانات �أخرى ذات �صلة تظهر للعيان .
i iiتقييــم مــدى �إ�سه ــام تداب ــري ال�ضب ــط املقرتح ــة  ،و�أي تداب ــري �ض ــبط أ�خ ــرى
قد يدر�سها الفريق التقني  ،فـي احلد من اخلطر املحتمل ،
iiiiتدار�س املعلومات املتاحة ب�شـ�أن �إمكانية تطبيق تدابري ال�ضبط من الناحية
التقنية  ،وب�ش�أن اجلدوى االقت�صادية لالقرتاح ،
iivتدار�س املعلومات املتاحة عما لتطبيق تدابري ال�ضبط هذه من �آثار �أخرى على
ما يلي :
 البيئة ( وي�شمل ذلك علـى �سبيل املثال ال احل�صر تكلفة عدم اتخاذ �أيتدابري  ،والت�أثري على نوعية الهواء ) ،
 ال�شواغل املتعلقة بال�صحة وال�سالمة فـي تر�سانات بناء ال�سفن ( الآثار علىالعاملني فـي تر�سانات بناء ال�سفن ) ،
 التكلفة التي �سيتحملها قطاع النقل البحري الدويل والقطاعات الأخرىذات ال�صلة  ،و
v vتدار�س مدى توافر بدائل منا�سبة  ،وي�شمل ذلك تدار�س املخاطر املحتملة
للبدائل .
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ب  -يجب �أن يقدم تقرير الفريق التقني كتابة و�أن ي�أخذ فـي اعتباره كل تقييم وكل
تدار�س �أ�شري �إليه فـي الفقرة الفرعية (�أ )  ،ولكن يجوز للفريق التقني �أن يقرر
عدم امل�ضي فـي �إجراء التقييمات املبينة فـي الفقرات الفرعية (�أ ) (� )iiإلى ( �أ )
(� )Vإذا ر�أى بعد �إجراء التقييم املذكور فـي الفقرة الفرعية (�أ) ( )iعدم وجود ما
ي�سوغ موا�صلة بحث االقرتاح .
ج  -يجب �أن يت�ضمن تقرير الفريق التقني � ،ضمن ما يت�ضمنه  ،تو�صية ب�ش�أن ما
�إذا كانت تدابري ال�ضبط الدولية املقررة عمال بهذه االتفاقية م�سوغة �إزاء نظام
مقاومة الت�صاق ال�شوائب املعني � ،أو ب�ش�أن مدى مالئمة تدابري ال�ضبط النوعية
املقرتحة فـي االقرتاح املف�صل � ،أو ب�ش�أن �أي تدابري �ضبط �أخرى يعتقد الفريق
�أنها �أكرث مالءمة .
 - 5يجب �أن يعمم تقرير الفريق التقني على الأطراف  ،و�أع�ضاء املنظمة  ،والأمم
املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة  ،واملنظمات احلكومية الدولية التي عقدت
اتفاقات مع املنظمة  ،واملنظمات غري احلكومية التي لها �صفة ا�ست�شارية لدى
املنظمة  ،قبل �أن تتدار�سه اللجنة  .وتقرر اللجنة ما �إذا كان يتعني املوافقة على
االقرتاح الداعي �إلى تعديل املرفق (� )1أو تنقيح هذا االقرتاح �إذا اقت�ضى الأمر ،
�آخذة فـي ح�سبانها تقرير الفريق التقني  .و�إذا وجد التقرير �أن هناك تهديدا
خطريا �أو تهديدا يتعذر �إ�صالح عواقب ــه  ،فـ ـ�إن عــدم توافر اليقني العلمي
الكامل يجب �أال يتخذ  ،فـي حد ذاته � ،سببا لعدم �إدراج نظام مقاومة الت�صاق
ال�شوائب املعني فـي املرفق ( . )1و�إذا وافقت اللجنة على التعديالت املقرتحة
على املرفق ( ، )1يجب �أن تعمم هذه التعديالت وفقا للفقرة الفرعية (�أ)
من الفقرة ( )2من املادة ( . )16ويجب �أال ي�ستبعد قرار بعدم املوافقة على
االقرتاح تقدمي اقرتاح جديد فـي امل�ستقبل ب�ش�أن نظام معني ملقاومة اللت�صاق
ال�شوائب � ،إذا ظهرت للعيان معلومات جديدة .
 - 6الأطراف هي وحدها التي يجوز لها �أن ت�شارك فـي اتخاذ قرارات اللجنة املبينة
فـي الفقرتني ( ) 3و ( ) 5من هذه املادة .
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املــادة ( ) 7
الفقــرة التقنيــة
 - 1تن�شئ اللجنة  ،عمال باملادة ( ، ) 6فريقا تقنيا عند تلقي اقرتاح مف�صل  .واذا وردت عدة
اقرتاحات معا فـي وقت واحد �أو ورد �أحدها فـي �إثر الآخر  ،جاز للجنة ان تن�شئ فريقا
تقنيا واحد �أو �أكرث ح�سب اللزوم .
 - 2يجوز لأي طرف �أن ي�شارك فـي مداوالت الفرق التقني  .وينبغي له �أن ي�ستعني مب�صادر
اخلربة ذات ال�صلة املتوافرة له .
 - 3تقرر اللجنة اخت�صا�صات الفرق التقنية وتنظيمها و�سري عملها  ،ويجب �أن تن�ص
هذه االخت�صا�صات على حماية �أي معلومات �سرية قد يجري تقدميها .ويجوز للفرق
التقنية �أن جتتمع متى ر�أت ذلك �ضروريا  ،ولكن عليها �أن ت�سعى �إلى �إجناز عملها من
خالل املرا�سالت املكتوبة �أو الإلكرتونية �أو �أي و�سائل مالئمة �أخرى .
 - 4ممثلو الأطراف هم وحدهم الذين يجوز لهم �أن ي�شاركوا فـي �صياغة �أي تو�صية تقدم
�إلى اللجنة عمال باملادة ( . )6وي�سعى الفريق التقني �إلى حتقيق الإجماع بني ممثلي
الأطراف  ،ف�إن تعذر حتقيق هذا الإجماع وجب على الفريق التقني �أن يذكر �آراء
الأقلية .
املــادة ( ) 8
البحوث العلمية والتقنية و�أعمال الر�صد
 - 1تتخذ الأطراف التدابري املالئمة الكفـيلة بت�شجيع وتي�سري البحوث العلمية والتقنية
املتعلقة ب�آثار النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب وبر�صد هذه الآثار  .وينبغي �أن ت�شمل
هذه البحوث  ،على وجه اخل�صو�ص  ،مالحظة �آثار النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب ،
وقيا�سها  ،و�أخذ عينات لها  ،وتقييمها  ،وحتليلها .
 - 2وعمال على تعزيز �أهداف هذه االتفاقية  ،ي�سهل كل طرف ح�صول الأطراف الأخرى
التي تطلب ذلك على املعلومات ذات ال�صلة ب�ش�أن :
�أ  -الأن�شطة العلمية والتقنية املنفذة وفقا لهذه االتفاقية .
ب  -الربامج العلمية والتكنولوجية املتعلقة بالبيئة البحرية و�أهداف هذه الربامج و
ج  -الآثار التي لوحظت فـي �إطار �أي برامج لر�صد وتقييم النظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب .
-59-

املــادة ( ) 9
�إبـــالغ املعلومـــات وتبادلهـــا
 - 1يتعهد كل طرف ب�إبالغ املنظمة مبا يلي :
أ�  -قائمة خرباء املعاينة املعينني �أو املنظمات املعرتف بها املرخ�ص لهم ب�أن يعملوا
بالنيابة عن ذلك الطرف فـي �إدارة امل�سائل املتعلقة ب�ضبط النظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب وفقا لأحكام هذه االتفاقية  ،وذلك لتعميمها على الأطراف كي تعلم
بهــا موظفـيه ــا املعني ــني  .وعلــى الإدارة �أن تخطر املنظمة  ،من ثم  ،بامل�س�ؤوليات
وال�شروط املحددة لل�صالحية املفو�ضة �إلى خرباء املعاينة املعينني �أو للمنظمات
املعرتف بها .
ب  -املعلومات املتعلقة ب�أي نظم ملقاومة الت�صاق ال�شوائب وافق عليها � ،أو قيدها � ،أو
حظرها مبوجب قانونه الداخلي  ،وذلك ب�صفة �سنوية .
 - 2توفر املنظمة  ،من خالل �أي و�سيلة منا�سبة  ،املعلومات التي تبلغ �إليها مبوجب الفقرة
( )1من هذه املادة .
� - 3إذا وافق �أي طرف على نظم ملقاومة الت�صاق ال�شوائب �أو �سجلها �أو رخ�صها  ،عليه �أن
يزود الأطراف التي تطلب ذلك � ،أو �أن يلزم منتجي هذه النظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب ب�أن يزودوا الأطراف املذكورة  ،باملعلومات ذات ال�صلة التي ا�ستند �إليها فـي
اتخاذ قراره  ،مبا فـي ذلك املعلومات املن�صو�ص عليها فـي املرفق (� ، )3أو �أي معلومات
�أخرى منا�سبة لإجراء تقييم مالئم للنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب  ،وال تقدم �أي
معلومات يحميها القانون .
املــادة ( ) 10
املعاينات و�إ�صدار ال�شهادات
يكفل الطرف معاينة ال�سفن التي يحق لها �أن ترفع علمه �أو �أن ت�شغل حتت �سلطته و�إ�صدار
ال�شهادات لها  ،وفقا للوائح الواردة فـي املرفق(. )4
املــادة ( ) 11
التفتي�ش على ال�سفن والك�شف عن االنتهاكات
 - 1يجوز �أن تخ�ضع �أي �سفـينة تنطبق عليها هذه االتفاقية  ،فـي �أي ميناء �أو تر�سانة بناء
�سفن �أو فر�ضة بحرية لطرف من الأطراف  ،للتفتي�ش عليها من جانب موظفـني
يرخ�ص لهم بذلك من �أجل حتديد ما �إذا كانت ال�سفـينة متتثل للأحكام واجبة
االنطباق من هذه االتفاقية  .وما مل تتوافر �أ�سباب وا�ضحة ت�سوغ االعتقاد ب�أن
ال�سفـينة تنتهك هذه االتفاقية  ،ف�إن هذا التفتي�ش يقت�صر على ما يلي :
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أ�  -التحقق من �أن ال�سفـينة حتمل على متنها ال�شهادة الدولية لنظام مقاومة الت�صاق
ال�شوائب �أو الإقرار املتعلق بنظام مقاومة ال�شوائب � ،ساري ال�صالحية و�/أو
ب  -الأخ ــذ الوجي ــز لعين ــة م ــن نظ ــام مقاومــة الت�صــاق ال�شوائ ــب اخل ــا�ص بال�سفـين ــة
ال ت�ؤثر على منعة هذا النظام �أو هيكله �أو ت�شغيله  ،مع مراعاة اخلطوط التوجيهية
املو�ضوعة من جانب املنظمة* .غري �أن الوقت الالزم ملعاجلة نتائج هذه العينة
يجب �أال يتخذ �أ�سا�سا ملنع حترك ال�سفـينة ورحيلها .
� - 2إذا توافرت �أ�سباب وا�ضحة ت�سوغ االعتقاد ب�أن ال�سفـينة تنتهك الأحكام واجبة االنطباق
من هذه االتفاقية  ،جاز �إجراء تفتي�ش معمق مع مراعاة اخلطوط التوجيهية املو�ضوعة
من جانب املنظمة .
� - 3إذا تبني �أن ال�سفـينة تنتهك هذه االتفاقية  ،جاز للطرف القائم بالتفتي�ش �أن يتخذ
خطوات لتحذير ال�سفـينة � ،أو احتجازهــا � ،أو �صرفهــا من موانئــه � ،أو عدم ا�ستقبالها
فـيه ــا  .وعل ــى الط ــرف الــذي يتخذ هــذا الإج ــراء �ضــد ال�سفـينة ب�سبب عدم امتثالها
لأحكام هذه االتفاقية � ،أن يبلغ على الفور �إدارة ال�سفـينة املعنية .
 - 4تتعاون الأطراف على اكت�شاف �أي انتهاكات لهذه االتفاقية وعلى �إنفاذها  .كما يجوز
لطرف من الأطراف �أن يفت�ش على �سفـينة عند دخولها �إلى املوانئ �أو تر�سانات بناء
ال�سفن �أو الفر�ض البحرية اخلا�ضعة لواليته � ،إذا تلقى من طرف �آخر طلبا ب�إجراء
ا�ستق�صاء م�شفوعا ب�أدلة كافـية على �أن ال�سفـينة ت�شغل �أو كانت ت�شغل على نحو ي�شكل
انتهاكا لهذه االتفاقية  .وير�سل التقرير عن هذا اال�ستق�صاء �إلى الطرف الذي طلب
�إجراءه و�إلى ال�سلطة املخت�صة للإدارة التي تتبعها ال�سفـينة املعنية كي يت�سنى اتخاذ
الإجراء املالئم مبوجب هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 12
االنتهاكــــات
 - 1يحظر اقرتاف �أي انتهاك ملتطلبات هذه االتفاقية  ،وتوقع عقوبات على هذا االنتهاك
مبوجب قانون الإدارة التي تخ�ضع لها ال�سفـينة املعنية � ،أينما وقع هذا االنتهاك  .و�إذا
�أبلغت الإدارة بحدوث انتهاك من هذا النوع  ،وجب عليها �أن حتقق فـي امل�س�ألة  ،ويجوز
لها �أن تطلب من الطرف الذي �أبلغها بذلك �أن يقدم �أدلة �إ�ضافـية عن االنتهاك املدعى
به  .و�إذا اقتنـ ــعت الإدارة بتواف ــر �أدل ــة تكف ــي التخاذ �إجراءات ق�ضائية �إزاء االنتهاك
املدعى به  .وجب عليها �أن تتخذ هذه الإجراءات فـي �أقرب وقت ممكن وفقا لقوانينها .
* ما زال من املتعني و�ضع هذه اخلطوط التوجيهية
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وتخطر الإدارة على جناح ال�سرعة الطرف الذي �أبلغها باالنتهاك املدعى به  ،بالإ�ضافة
�إلى املنظمة  ،ب�أي �إجراء مت اتخاذه  .و�إذا مل تتخذ الإدارة �أي �إجراء فـي غ�ضون �سنة بعد
تلقيها املعلومات  ،عليها �أن تخطر بذلك الطرف الذي �أبلغها باالنتهاك املدعى به .
 - 2يحظر اقرتاف �أي انتهاك لهذه االتفاقية داخل الوالية الق�ضائية لأي طرف  ،وتوقع
عقوبات على هذا االنتهاك مبوجب قانون ذلك الطرف  .ومتى حدث هذا االنتهاك
وجب على ذلك الطرف القيام مبا يلي :
أ�  -اتخاذ �إجراءات ق�ضائية وفقا لقانونه � ،أو
ب  -تزويد �إدارة ال�سفـينة املعنية مبا قد يكون لديه من معلومات و�أدل ــة عــن حــدوث
االنتهاك .
 - 3يجب �أن تكون العقوبات املن�صو�ص عليها فـي قوانني �أي طرف عمال بهذه املادة �صارمة
بقدر يكفـي لردع انتهاكات هذه االتفاقية �أينما حدثت تلك االنتهاكات .
املــادة ( ) 13
ت�أخري ال�سفن �أو احتجازها بال م�سوغ
 - 1يجب بذل ق�صــارى اجله ــد تالفـي ــا لأن ت ـ ـ�ؤدي التداب ــري املتخ ــذة مبوج ــب املادة ()11
�أو (� )12إلى احتجاز ال�سفـينة �أو ت�أخريها بال م�سوغ .
 - 2ال�سفـينة التي يتم احتجازها �أو ت�أخريها بال م�سوغ  ،مبوجب املادة (� )11أو ( )12يحق
لها احل�صول على تعوي�ض عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار تكون قد تعر�ضت لها .
املــادة ( ) 14
ت�سويــة املنازعــات
ت�سوي الأطراف �أي منازعة تن�ش�أ بينها ب�ش�أن تف�سري االتفاقية �أو تطبيقــها عــن طري ــق
التفاو�ض �أو اال�ستق�صاء �أو التوفيق �أو التحكيم �أو الت�سوية الق�ضائية �أو اللجوء �إلى وكاالت
�أو ترتيبات �إقليمية � ،أو ب�أي و�سيلة �سلمية �أخرى تختارها .
املــادة ( ) 15
�صلة االتفاقية بقانون البحار الدويل
لي�س فـي هذه االتفاقية ما يخل بحقوق والتزامات �أي دولة مبوجب القانون الدويل
العرفـي كما يتجلى فـي اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار .
-62-

املــادة ( ) 16
التعديـــالت
 - 1يجوز تعديل هذه االتفاقية ب�أي �إجراء من الإجراءات املحددة فـي الفقرات التالية .
 - 2التعديالت بعد التدار�س داخل املنظمة :
�أ  -يجوز لأي طرف �أن يقرتح تعديال على هذه االتفاقية  .ويقدم التعديل املقرتح �إلى
الأمني العام الذي يعممه عندئذ على الأطراف وعلى �أع�ضاء املنظمة قبل تدار�سه
بـ ـ (� )6ستــة �أ�شهــر على الأقل � .أم ــا االقت ــراح املتعل ــق بتعدي ــل املرفق فـيعالج وفقا
للمادة ( )6قبل تدار�سه مبوجب هذه املادة .
ب  -يحال التعديل املقرتح واملعمم على النحو املبني �أعاله �إلى اللجنة لتدار�سه  .ويحق
للأطراف �سواء �أكانت �أع�ضاء فـي املنظمة �أم مل تكن � ،أن ت�شارك فـي مداوالت
اللجنة املتعلقة بتدار�س التعديل واعتماده .
ج  -وتعتمد التعديالت ب�أغلبية ثلثي الأطراف احلا�ضرين وامل�صوتني فـي اللجنة ،
وذلك ب�شرط ح�ضور ثلث الأطراف على الأقل وقت الت�صويت .
د  -ير�سل الأمني العام التعديالت املعتمدة وفقا للفقرة الفرعية (ج) �إلى الأطراف
لقبولها .
هـ  -يعترب التعديل مقبوال فـي الظروف التالية :
i iيعترب تعديل ملادة من هذه االتفاقية مقبوال فـي التاريخ الذي يخطر فـيه ثلثا
الأطراف الأمني العام بقبولهم له .
i iiيعترب تعديل ملرفق من املرفقات مقبوال بعد انق�ضاء ( )12اثني ع�شر �شهرا
بعد تاريخ اعتماده �أو بعد �أي تاريخ �آخر حتدده اللجنة  ،ولكن �إذا كان ثلثا
الأطراف قد �أخطروا  ،بحلول ذلك التاريخ  ،الأمني العام باعرتا�ضهم على
التعديل  ،وال يعترب هذا التعديل مقبوال .
و  -يدخل التعديل حيز النفاذ فـي الظروف التالية :
i iيدخل تعديل ملادة من هذه االتفاقية حيز النفاذ �إزاء الأطراف التي �أعلنت
قبولها له بعد (� )6ستة �أ�شهر من التاريخ الذي اعترب مقبوال فيه وفقا للفقرة
الفرعية (هـ) ( . ) i
i iiيدخل تعديل للمرفـ ــق ( )1حيز النفـ ــاذ �إزاء جميع الأط ــراف بعد (� )٦ستة
�أ�شهر من التاريخ الذي اعترب مقبوال فيه  ،با�ستثناء �أي طرف :
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� - 1أخطر باعرتا�ضه على التعديل وفقا للفقرة الفرعية (هـ) ( )iiومل ي�سحب
اعرتا�ضه هذا .
� - 2أخطر الأمني العام  ،قبل دخول هذا التعديل حيز النفاذ  ،ب�أن التعديل لن
يدخل �إزاء حيز النفاذ �إال بعد �إخطار الحق بقبوله � ،أو
� - 3أ�صدر وقت �إيداعه �صك ت�صديقه على االتفاقية �أو موافقته عليها �أو ان�ضمامه
�إليها � ،إعالنا يفـيد �أن التعديالت على املرفق ( )1لن تدخل �إزاءه حيز النفاذ
�إال بعد �إخطار الأمني العام بقبوله لتلك التعديالت .
i iiiيدخل التعدي ــل على مرفق �آخر غري املرفق ( )1حيز النفاذ �إزاء جمي ــع
الأط ــراف بعد (� )٦ستة �أ�شهر من التاريخ الذي يعترب مقبوال فـيه  ،با�ستثناء
الأطراف التي �أخطرت باعرتا�ضها على هذا التعديل وفقا للفقرة الفرعية
(هـ) ( )iiومل ت�سحب اعرتا�ضها هذا .
ز  i -يجوز لأي طرف �أخطر باعرتا�ض مبوجب الفقرة الفرعية (و) (� )1( )iiأو
(� )iiiأن يخطر فـي وقت الحق الأمني العام بقبوله للتعديل  .ويدخل هذا
التعديل حيز النفاذ �إزاء ذلك الطرف بعد (� )٦ستة �أ�شهر من تاريخ الإخطار
بقبوله �أو التاريخ الذي يدخل فـيه التعديل حيز النفاذ � ،أيهما حل الحقا .
�	iiإذا قام طرف �أر�سل �إخطارا �أو �أ�صدر �إعالنا م�شارا �إليه فـي الفقرة الفرعية
(و) (� )2( )iiأو ( )3على التوايل ب�إخطار الأمني العام بقبوله لتعديل ما ،
يدخل هذا التعديل حيز النفاذ �إزاء ذلك الطرف بعد (� )٦ستة �أ�شهر من تاريخ
الإخطار بقبوله �أو من التاريخ الذي يدخل فـيه التعديل حيز النفاذ �أيهما حل
الحقا .
 - 3التعديل عن طريق م�ؤمتر :
أ�  -بناء على طلب من �أحد الأطراف  ،يحظى بت�أييد ثلث الأطراف على الأقل  ،تعقد
املنظمة م�ؤمترا للأطراف للنظر فـي �إدخال تعديالت على هذه االتفاقية .
ب  -ير�سل الأمني العام �أي تعديل يعتمده هذا امل�ؤمتر ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين
وامل�صوتني �إلى جميع الأطراف بقبوله .
ج  -ما مل يقرر امل�ؤمتر خالف ذلك  ،يعترب التعديل مقبوال ويدخل حيز النفاذ وفقا
للإجراءات املحددة فـي الفقرتني (( )2هـ) و (و) على التوايل من هذه املادة .
� - 4أي طرف مل يقبل تعديال على مرفق من املرفقات  ،يعامل بو�صفه من غري الأطراف
لأغرا�ض تطبيق ذلك التعديل فح�سب .
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 - 5تقرتح وتعتمد �إ�ضافة مرفق جديد وتدخل حيز النفاذ وفقا للإجراء املطبق على
تعديل ملادة من مواد هذه االتفاقية .
� - 6أي �إخطار �أو �إعالن ي�صدر مبوجب هذه املادة يوجه �إلى الأمني العام كتابة .
 - 7يبلغ الأمني العام الأطراف والأع�ضاء فـي املنظمة مبا يلي :
�أ � -أي تعديل يدخل حيز النفاذ وتاريخ دخوله حيز النفاذ بوجه عام و�إزاء كل طرف  ،و
ب � -أي �إخطار �أو �إعالن ي�صدر مبوجب هذه املادة .
املــادة ( ) 17
التوقيع والت�صديق والقبول واملوافقة واالن�ضمام
 - 1يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية �أمام �أي دولة  ،فـي مقر املنظمة  ،فـي الفرتة من
� 1شباط/فرباير � 2002إلى  31كانون الأول/دي�سمرب 2002م ويبقى م�شرعا بعد ذلك
الن�ضمام �أي دولة .
 - 2يجوز للدول �أن ت�صبح �أطرافا فـي هذه االتفاقية عن طريق ما يلي :
أ�  -التوقيع غري املرتهن بالت�صديق �أو القبول �أو االن�ضمام �أو
ب  -التوقيع املرتهن بالت�صديق �أو القبول �أو املوافقة واملتربع بالت�صديق �أو القبول �أو
املوافقة �أو
ج  -االن�ضمام .
 - 3يكون الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام ب�إيداع �صك بهذا املعنى لدى الأمني
العام .
� - 4إذا ت�ألفت �إحدى الدول من وحدتني �إقليميتني �أو �أكرث  ،تطبق فـيها نظم قانونية
خمتلفة ب�ش�أن امل�سائل التي تتناولها هذه االتفاقية  ،جاز لها وقت التوقيع على هذه
االتفاقية �أو الت�صديق عليها �أو قبولها �أو املوافقة عليها �أو االن�ضمام �إليها � ،أن تعلن
�أن هذه االتفاقية تنطبق على جميع وحداتها الإقليمية �أو على وحدة واحدة �أو �أكرث
فح�سب منها  ،وجاز لها �أن تعدل هذا الإعالن فـي �أي وقت بتقدمي �إعالن �آخر .
 - 5يجب �أن يخطر الوديع ب�أي �إعالن من هذا النوع  ،ويجب �أن يذكر هذا الإعالن �صراحة
الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها هذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 18
دخول االتفاقية حيز النفاذ
 - 1تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد ( )12اثني ع�شر �شهرا من التاريخ الذي تقوم
فـيه ( )5خم�س وع�شرون دولة على الأقل  ،ت�شكل �أ�ساطيلها التجارية جمتمعة ما ال
يقل عن ( )25خم�سة وع�شرين فـي املائة من احلمولة الإجمالية للأ�سطول التجاري
العاملي بالتوقيع عليها دون حتفظ �إزاء الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة � ،أو ب�إيداع �صك
الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام املطلوب وفقا للمادة (. )17
 - 2فـيما يتعلق بالدول التي �أودعت �صك ت�صديق على هذه االتفاقية �أو قبول لها �أو
موافقة عليها �أو ان�ضمام �إليها بعد ا�ستيفاء متطلبات دخولها حيز النفاذ  ،ولكن قبل
حلول تاريخ دخولها حيز النفاذ  ،يبد�أ �سريان مفعول الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو
االن�ضمام فـي تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ �أو بعد ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ
�إيداع ال�صك �أيهما حل الحقا .
� - 3أي �صك بالت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام يودع بعد التاريخ الذي تدخل
فـيه هذه االتفاقية حيز النفاذ  ،يبد أ� �سريان مفعوله بعد ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ
الإيداع .
� - 4أي �صك بالت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام يودع بعد التاريخ الذي يعترب
فـيـه تعديــل على هذه االتفاقيــة مقبــوال مبوجــب امل ــادة ( )16ينطبق على االتفاقية
ب�صيغتها املعدلة .
املــادة ( ) 19
االن�سحــــاب
 - 1يجوز لأي طرف �أن ين�سحب من هذه االتفاقية فـي �أي وقت بعد مرور (� )2سنتني على
تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ �إزاء ذلك الطرف .
 - 2يكون االن�سحاب ب�إر�سال �إخطار كتابي �إلى الأمني العام  ،وي�سري مفعول االن�سحاب بعد
(� )1سنة واحدة من تلقي هذا الإخطار �أو بعد �أي فرتة �أطول �أجال حتدد فـيه .
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املــادة ( ) 20
الوديــــع
 - 1تودع هذه االتفاقية لدى الأمني العام  ،الذي ير�سل ن�سخا �صادقة م�صدقة منها �إلى
جميع الدول التي وقعت عليها �أو ان�ضمت �إليها .
 - 2وبالإ�ضاف ــة إ�ل ــى املهام املبينة فـي مواد �أخرى من ه ــذه االتفاقيــة  ،يقوم الأمني العام
مبا يلي :
أ� � -إبالغ جميع الدول التي وقعت على هذه االتفاقية �أو ان�ضمت �إليها مبا يلي :
i iكـ ــل توقي ــع جديد �أو �إيداع جديـ ــد ل�صـ ــك بالت�صدي ـ ــق �أو القب ـ ــول �أو املوافقـ ــة
�أو االن�ضمام  ،وتاريخ ذلك .
i iiتاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ .
�i iiiإيداع �أي �صك لالن�سحاب من هذه االتفاقية  ،وتاريخ تلقي هذا ال�صك  ،وتاريخ
�سريان مفعول هذا االن�سحاب .
ب � -إر�سال ن�ص هذه االتفاقية  ،مبجرد دخولها حيز النفاذ � ،إلى الأمانة العامة للأمم
املتحدة لت�سجيلها ون�شرها وفقا للمادة ( )102من ميثاق الأمم املتحدة .
املــادة ( ) 21
اللغــــــات
حـررت هذه االتفاقية فـي ن�سخ ــة �أ�صليــة واحدة باللغات  :اال�سبانيــة  ،والإجنليزيــة ،
والرو�سيــة  ،وال�صينيــة  ،والعربيــة  ،والفرن�سية  ،وتعترب الن�صو�ص املحررة بهذه اللغات
مت�ساوية فـي احلجية .
و�إ�شهادا على ذلك  ،مت التوقيع على هذه االتفاقية من قبل من دونوا توقيعاتهم �أدناه
املفو�ضني بهذا ح�سب الأ�صول من حكومة كل منهم .
حررت فـي لندن فـي هذا اليوم اخلام�س من ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،عام �ألفـني وواحد .
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املرفـــق ( ) 1
تدابري �ضبط النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب
نظام مقاومة
الت�صاق ال�شوائب

تدابري ال�ضبط

املركبات الع�ضوية
الق�صديرية التي
تعمل كمبيدات
حيوية فـي النظم
املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب

يجب �أال ت�ستخدم
ال�سفن هذه املركبات
�أو تعيد ا�ستخدامها

املركبات الع�ضوية
الق�صديرية التي
تعمل كمبيدات
حيوية فـي النظم
املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب

يجب على ال�سفن :
� - 1إما �أال ت�ستخدم
هذه املركبات على
�أبدانها �أو �أجزائها �أو
�سطوحها اخلارجية � ،أو
� - 2أن تزود بك�سوة
حتول دون ت�سرب
هذه املركبات من
نظم مقاومة الت�صاق
ال�شوائب التي ال
متتثل لهذه االتفاقية
واملوجودة �أ�سفل هذه
الك�سوة

التطبيق

جميع ال�سفن

تاريخ نفاذ مفعول
التدابري

 1كانون الثاين /
يناير 2003

جميع ال�سفن
( با�ستثناء املن�صات
الثابتة والطافـية ،
ووحدات التخزين
الطافـية  ،ووحدات
الإنتاج والتخزين
والتفريغ الطافـية  1كانون الثاين /
التي بنيت قبل 1
يناير 2008
كانون الثاين /
يناير  2003والتي مل
تو�ضع فـي احلو�ض
اجلاف فـي  1كانون
الثاين/يناير 2003
�أو بعد ذلك )
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املرفـــق ( ) 2
العنا�صر املطلوب توافرها فـي �أي اقرتاح �أويل
 - 1يجب �أن ي�شتمل �أي اقرتاح �أويل على وثائق كافـية تت�ضمن املعلومات التالية على الأقل :
�أ  -تعريف النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب الذي يتناوله االقرتاح  :ا�سم النظام املقاوم
اللت�صاق ال�شوائب  ،وا�سم املواد الفعالة  ،ورقم �سجل خدمات املخل�صات الكيميائية
( )CAS Numberح�سب مقت�ضى احلال � ،أو مكونات النظام التي ي�شتبه فـي �أنها
ت�سبب الآثار ال�ضارة الداعية �إلى القلق ،
ب  -معلومات حمددة تدل على �أن النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب �أو املنتجات النا�شئة
عن انحالله ميكنها �أن ت�شكل خطرا على �صحة الإن�سان �أو �أنها قد تنطوي على
�آثار �ضارة بالكائنات الع�ضوية غري امل�ستهدفة عند وجودها برتكيزات ميكن
مالحظتها فـي البيئة (مثل نتائج الدرا�سات املت�صلة بال�سمية فـي �أنواع حية متثيلية ،

والبيانات املتعلقة بالرتاكم احليوي ) .
ج  -مواد ت�ؤيد �أن العنا�صر ال�سامة فـي النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب �أو املنتجات
النا�شئة عن انحالله ميكن �أن تظهر فـي البيئة برتكيزات قد تلحق �آثارا �ضارة
بالكائنات الع�ضوية غري امل�ستهدفة �أو ب�صحة الإن�سان � ،أو بنوعية املياه (مثل
البيانات املتعلقة بثبات هذه العنا�صر �أو املنتجات فـي عمود املاء والروا�سب والكائنات
احليوانية والنباتية ومعدل �إطالق العنا�صر ال�سامة من الأ�سطح املعاجلة املقي�س
فـي �إطار درا�سات منفذة فـي هذا املجال �أو فـي �إطار ظروف اال�ستخدام الفعلي �أو
البيانات امل�ستقاة من خالل برامج للر�صد �إن توافرت .
د  -حتليل العالقة بني النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب والآثار ال�ضارة ذات ال�صلة
والرتكيزات البيئية املالحظة �أو املتوقعة  ،و
هـ  -تو�صية �أولية ب�ش�أن نوع التقييدات التي ميكن �أن تكون فعالة فـي احلد من املخاطر
املرتبطة بالنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب املعني .
 - 2يجب �أن يقدم �أي اقرتاح �أويل وفقا للقواعد والإجراءات املحددة من جانب املنظمة .
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املرفـــق ( ) 3
العنا�صر التي يتعني توافرها فـي �أي اقرتاح مف�صل
 - 1يجب �أن ي�شتمل �أي اقرتاح مف�صل على وثائق كافـية تت�ضمن املعلومات التالية :
�أ � -أي تطورات ا�ستجدت على البيانات الواردة فـي االقرتاح الأويل ،
ب  -اال�ستنتاجات امل�ستخل�صة مـن فئ ــات البيان ــات املبينــة ف ــي الفقــرات الفرع ــية �( 3أ)
و (ب) و(ج)  ،ح�سب احلالة  ،تبعا ملو�ضوع االقرتاح وحتديد �أو و�صف املنهجيات
التي اتبعت فـي ا�ستخال�ص البيانات ،
ج  -موجز نتائج الدرا�سات املنفذة ب�ش�أن الآثار ال�ضارة الناجمة عن النظام املقاوم
اللت�صاق ال�شوائب ،
د  -فـي حالة �إجراء �أي عمليات ر�صد  ،موجز لنتائج هذا الر�صد  ،مبا فـي ذلك
معلومات عن حركة مرور ال�سفن وو�صف عام للمنطقة التي خ�ضعت للر�صد ،
هـ  -موجز للبيانات املتوافرة عن التعر�ض البيئي �أو االيكولوجي و�أي تقديرات
للرتكيزات البيئية ا�ستنبطت من خالل تطبيق مناذج ريا�ضية  ،با�ستخدام
جميع البارملرتات املتعلقة بامل�صري البيئي  ،ويف�ضل ا�ستخدام البارملرتات التي مت
حتديدها على �أ�سا�س جتريبي � ،إلى جانب حتديد �أو و�صف املنهجيات التي اتبعت
فـي و�ضع النماذج ،
و  -تقييم العالقة بني النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب املعني  ،والآثار ال�ضارة ذات
ال�صلة  ،والرتكيزات البيئية � ،سواء املالحظة �أو املتوقعة ،
ز  -تقدير كيفـي مل�ستوى عدم التيقن فـي التقييم امل�شار �إليه فـي الفقرة الفرعية (و)
�أعاله ،
ح  -تو�صية بتدابري �ضبط حمددة ت�ستهدف تقليل املخاطر املرتبطة بالنظام املقاوم
اللت�صاق ال�شوائب  ،و
ط  -موجز نتائج �أي درا�سات متوافرة عن الآثار املحتملة لتدابري ال�ضبط املو�صى
بها على نوعية الهواء  ،والظروف ال�سائدة فـي تر�سانات بناء ال�سفن  ،والنقل
البحري الدويل  ،والقطاعات الأخرى ذات ال�صلة  ،بالإ�ضافة �إلى مدى توافر
بدائل منا�سبة .
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 - 2كما يجب �أن يت�ضمن االقرتاح معلومات عن كل خا�صــية من اخلــوا�ص الف ــيزيائية
والكيميائية التالية للمكون املعني � ،أو للمكونات املعنية ح�سب احلالة :
 نقطة االن�صهار ، نقطة الغليان ، الكثافة ( الكثافة الن�سبية ) ، �ضغط البخار ، الذوبانية فـي املاء  /الرقم الهيدروجيني  / PHثابت التفكك ( ، ) PKa �إمكانات الأك�سدة  /االختزال ، الكتلة اجلزيئية ، البنية اجلزيئية  ،و �أي خوا�ص فـيزيائية وكيميائية �أخرى حددت فـي االقرتاح الأويل . - 3ولأغرا�ض الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (� )1أعاله تتمثل فئات البيانات فيما يلي :
أ�  -بيانات عن امل�صري والأثر البيئيني (مثل التحليل املائ ــي  /االنح ــالل ال�ضوئــي /
االنحالل احليوي) :
 �أمنــاط االنحــالل  /التبـ ــدد (مث ــل التحليـ ــل املائـ ــي  /االنحـ ــالل ال�ضوئـ ــي /االنحالل احليوي) ,
 الثبــات ف ــي الأو�س ــاط ذات ال�صل ــة (مثــل عم ــود املي ــاه  /الروا�سـ ــب  /الكائـ ــناتاحليوانية والنباتية) ،
 توزيع الروا�سب  /املاء ، معدالت ن�ض املبيدات احليوية �أو العنا�صر الفعالة ، التوازن الكتلي ، الرتاكم احليوي  ،معامل التوزيع  ،معامل الأوكتانول  /املاء  ،و �أي تفاع ــالت جدي ــدة ناجمـ ــة عـ ــن �إطالق العنا�صــر املعنية  ،و�أي �آثار تفاعليةمعروفة .
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ب  -بيان ــات عن الآثار غري املق�صودة فـي النباتات املائية � ،أو الالفقاريات � ،أو الأ�سماك ،
�أو الطيور البحريــة � ،أو الثدييات البحرية � ،أو الأنواع احلية املهددة باالنقرا�ض ،
�أو نوعي ــة امل ــاء � ،أو ق ــاع البحـ ــر � ،أو موائ ــل الكائ ــنات الع�ضوي ــة غي ــر امل�ستهدف ــة ،
مبا فـي ذلك الكائنات الع�ضوية احل�سا�سة والتمثيلية :
 ال�سمية احلادة ، ال�سمية املزمنة ، ال�سمية على �صعيدي التطور والتنا�سل ، ا�ضطرابات الغدد ال�صماء ، ال�سمية فـي الروا�سب ، التوافر احليوي  /الت�ضخم احليوي  /الرتكز احليوي ، الآثار على ال�شبكة الغذائية  /ال�سكان ، الآثار ال�ضارة املالحظــة فـي املي ــدان  /الأ�سم ــاك النافق ــة  /ح ــاالت اجلـ ــنوح /حتليل الأن�سجة ،
 املخلفات فـي الأغذية البحرية .ويجــب �أن تتعل ــق ه ــذه البيانات بنوع واحد �أو �أكرث من الكائنات الع�ضويــة غــري
امل�ستهدفة مثل النباتات املائية  ،والالفقاريات  ،والأ�سماك  ،والطيور  ،والثدييات ،
والأنواع املهددة باالنقرا�ض .
ج  -بيانات عن الآثار املحتملة على �صحة الإن�سان (ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر
الآثار فـي حالة ا�ستهالك الأغذية البحرية امللوثة) .
 - 4ويجب �أن يت�ضمن االقرتاح املف�صل و�صفا للمنهجيات املتبعة  ،وكذلك �أي تدابري ذات
�صلـ ــة اتخـ ــذت ل�ضمـ ــان اجلــودة  ،و�أي ا�ستع ــرا�ضات ق ــام نظ ــراء ب�إجرائها للدرا�سات
املنفذة .
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املرفـــق ( ) 4
متطلبات املعاينات و�إ�صدار ال�شهادات املتعلقة بالنظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب
الالئحــــة ( ) 1
املعاينــات
 - 1تخ�ض ــع ال�سف ــن التــي تبلــغ حمولتهــا الإجمالية ( )400طن ف�أكرث  ،ووحدات التخزين
الطافـية ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ الطافـية امل�شار �إليها فـي املادة �( )1( 3أ)
والتي تقوم برحالت دولية  ،للمعاينات املبينة �أدناه :
أ�  -معاينـ ــة �أولي ــة قب ــل و�ض ــع ال�سفـين ــة قــيد اخلدمة �أو قبل �إ�صدار ال�شهادة الدولية
للنظ ــام املق ــاوم اللت�ص ــاق ال�شوائ ــب (ال�شه ــادة) التــي ت�ستوجب ــها الالئح ـ ــة ()2
�أو ( )3لأول مرة  ،و
ب  -معاينة عند تغيري �أو �إحالل النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب  .ويجب ت�سجيل
هذه املعاينات على ال�شهادة الدولية ال�صادرة مبوجب الالئحة (� )2أو (. )3
 - 2يجب �أن تنفذ املعاينة على نحو يكفل امتثال النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب امتثاال
كامال لهذه االتفاقية .
 - 3حتدد الإدارة التدابري املالئمة فـيما يخ�ص ال�سفن التي ال تخ�ضع لأحكام الفقرة ()1
من هذه الالئحة �ضمانا المتثالها لهذه االتفاقية .
 - 4أ�  -جترى معاينات ال�سفن  ،فـيما يتعلق ب�إنفاذ هذه االتفاقية  ،من جانب موظفـني
مفو�ضني ح�سب الأ�صول من الإدارة � ،أو جترى وفقا ملا ن�صت عليه الالئحة ، )1( 3
ا�ستن ــادا إ�ل ــى اخلطوط التوجيهية املو�ضوعة من جانب املنظمة ب�شـ ـ�أن املعاين ــات .
*ولكـ ــن يجـ ــوز للإدارة  ،كخيـ ــار بديـ ــل � ،أن ت�سنـ ــد املعاين ــات التــي ت�ستوجبها هذه
االتفاقية �إما �إلى خرباء معاينة تعينهم لهذا الغر�ض و�إما �إلى منظمات تعرتف بها .
ب  -على الإدارة الت ــي تع ــني خب ــراء معاينـ ــة �أو تعتـ ــرف مبنظم ــات ** لإجــراء املعاينات
�أن تفـو�ض �أي خبري معاينة معني �أو �أي منظمة معرتف بها فـي القيام  ،على الأقل ،
مبا يلي :
* ما زال من املتعني و�ضع هذه اخلطوط التوجيهية .
**يرجى الرجوع �إلى اخلطوط التوجيهية التي و�ضعتها املنظمة مبوجب القرار ( , A 739 )18كما قد تعدل من
جانب املنظمة  ،و�إلى املوا�صفات التي اعتمدتها املنظمة مبوجب القرار ( ، A 789 )19كما قد تعدل من جانب املنظمة .
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(� - )iإلزام ال�سفـينة اخلا�ضعة للمعاينة باالمتثال لأحكام املرفق ( ، )1و
(� - )iiإجـ ــراء عمليـ ــات املعاين ــة �إذا طلبت ذلك ال�سلطات املخت�صة فـي دولة ميناء
تكون طرفا فـي هذه االتفاقية .
ج  -متى قررت الإدارة � ،أو خبري معاينة معني � ،أو منظمة معرتف بها � ،أن النظام
املقاوم اللت�صاق ال�شوائب ال يتفق �سواء مع التفا�صيل املبينة فـي ال�شهادة التي
ت�ستوجبها الالئحة (� )2أو (� )3أو مع متطلبات هذه االتفاقية  ،تبادر هذه الإدارة
�أو هذا اخلبري �أو هذه املنظمة على الفور �إلى �ضمان اتخاذ الإجراء الت�صحيحي
الكفـيل بجعل ال�سفـينة متتثل للأحكـام ذات ال�صل ــة  .كم ــا يخط ــر خبي ــر املعاين ــة
�أو املنظمة الإدارة فـي الوقت املنا�سب ب�أي قرار من هذا النوع  .و�إذا لــم يتخــذ
الإج ــراء الت�صحيح ــي املطل ــوب  ،يج ــب �إخطار الإدارة على الفور  ،وعلــى الإدارة
�أن ت�ضمن عدم �إ�صدار ال�شهادة �أو �سحبها  ،ح�سب مقت�ضى احلال .
د  -وفـي احلالة املو�صوفة فـي الفقرة الفرعية (ج) � ،إذا كانت ال�سفـينة فـي ميناء ط ــرف
�آخـ ــر  ،وج ــب �إخطار ال�سلطات املخت�صة فـي دولة امليناء على الف ــور  .ومتـ ــى ق ــام
موظف الإدارة � ،أو خبري معاينة معني � ،أو منظمة معرتف بها ب�إخطار ال�سلطات
املخت�صة فـي دولة امليناء  ،على حكومة دولة امليناء املعنية �أن تقدم �إلى هذه
الإدارة �أو هذا اخلبري �أو هذه املنظمة �أي م�ساعدة �ضرورية لتمكينهم من الوفاء
بااللتزامات التي ت�سندها �إليهم هذه املادة  ،مبا فـي ذلك �أي �إجراء مبني فـي املادة
(� )11أو (. )12
الالئحــــة ( ) 2
�إ�صدار ال�شهادة الدولية للنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب �أو امل�صادقة عليها
 - 1ت�ستوج ــب الإدارة �أن ت�ص ــدر �شهادة لأي �سفـينة تنطبق عليها الالئحة ( )1وذلك بعد
الإمتام الناجح للمعاينة التي ت�ستوجبها الالئحة ( . )1وال�شهادة ال�صادرة فـي �إطار
�سلطة �أحد الأطراف تقبلها �سائر الأطراف وتنظ ــر �إليه ــا علــى �أنها تتمتع  ،جلميع
الأغرا�ض التي تغطيها هذه االتفاقية  ،بنف�س �صالحية ال�شهادة ال�صادرة منها .
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 - 2ت�ص ــدر ال�شه ــادات �أو ي�صادق عليها �إما من جانب الإدارة و�إما من جانب �أي �شخ�ص �أو
منظمة فو�ضته ــما فــي ذلك  ،ح�سب الأ�صول  .وتتحمل الإدارة  ،فـي جميع الأحوال ،
امل�س�ؤولية الكاملة عن ال�شهادة .
 - 3فـيما يتعلق بال�سفن املزودة بنظام مقاوم اللت�صاق ال�شوائب خا�ضع لتدبري من تدابري
ال�ضبط مبوجب املرفق ( )1ومت ا�ستخدامه قبل دخول التدبري املعني حيز النفاذ �إزاء
هذا النظام  ،ت�صدر الإدارة ال�شهادة وفقا للفقرتني ( )2و( )3من هذه الالئحة فـي
موعد ال يتجاوز �سنتني من تاريخ دخول ذلك التدبري حيز النفاذ  .وال ت�ؤثر هذه
الفقرة على التزام ال�سفـينة باالمتثال للمرفق (. )1
 - 4تو�ضع ال�شهادة على ن�سق النموذج الوارد فـي التذييل ( )1لهذا املرفق وحترر بالإجنليزية
�أو الفرن�سية �أو الإ�سبانية على الأقل  .و�إذا حررت ال�شهادة �أي�ضا بلغة ر�سمية للدولة
امل�صدرة لها  ،ف�إن الن�ص املحرر بهذه اللغة هو الذي يعتد به فـي حالة حدوث منازعة
�أو اختالف .
الالئحــــة ( ) 3
�إ�صدار ال�شهادة الدولية للنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب
�أو امل�صادقــة عليهــا مــن جانــب طــرف �آخــر
 - 1بنـ ــاء عل ــى طل ــب الإدارة  ،يجوز لأي طرف �آخر �أن يخ�ضع �إحدى ال�سفن للمعاينة ،
ويجب عليه � ،إذا اقتنع بامتثالها لأحكام االتفاقية � ،أن ي�صدر لها � ،أو �أن يرخ�ص ب�أن
ت�صــدر لها � ،شهادة  ،وعليه �إذا اقت�ضى الأمر �أن ي�صادق � ،أو �أن يرخ�ص بامل�صادقة  ،على
ال�شهادة املذكورة  ،وفقا لأحكام هذه االتفاقية .
 - 2تر�سل ن�سخة من ال�شهادة ون�سخ ــة مـ ــن تقريـ ــر املعاينـ ــة �إلـ ــى الإدارة التـ ــي طلبتهم ــا
فـي �أقرب وقت ممكن .
 - 3يجب �أن تت�ضمن ال�شهادة ال�صادرة على هذا النحو بيانا يفـيد �أنها �صدرت بناء على
طلب الإدارة امل�شار �إليها فـي الفقرة ( ، )1و�أنها تتمتع بنف�س مفعول ال�شهادة ال�صادرة
من الإدارة وحتظى بنف�س القدر من االعرتاف .
 - 4ال ت�صدر �أي �شهادة ل�سفـينة يحق لها �أن ترفع علم دولة غري طرف .
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الالئحــــة ( ) 4
�صالحية ال�شهادة الدولية للنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب
 - 1تبطل �صالحية ال�شهادة ال�صادرة مبوجب الالئحة (� )2أو ( )3فـي �أي من احلالتني التاليتني :
أ� � -إذا مت تغيري �أو �إحالل النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب  ،ومل ي�سجل ذلك فـي
ال�شهادة  ،وفقا لهذه االتفاقية  ،و
ب � -إذا انتقلت ال�سفـينة �إلى علم دولة �أخرى  .وال ت�صدر �شهادة جديدة �إال عندما
يقتنع الطرف امل�صدر لل�شهادة اجلديدة اقتناعا تاما ب�أن ال�سفـينة متتثل لهذه
االتفاقية  .و�إذا انتقلت ال�سفـينة �إلى علم دولة طرف �آخر  ،وجب على الطرف
الذي كان يحق لل�سفـينة �أن ترفع علمه � ،إذا طلب منه ذلك فـي غ�ضون ثالثة
�أ�شهر بعد �إمتام عملية النقل � ،أن ير�سل فـي �أقرب وقت ممكن �إلى الإدارة ن�سخا
من ال�شهادات التي كانت ال�سفـينة حتملها قبل عملية النقل ون�سخا من �أي تقارير
معاينة ذات �صلة � ،إن توافرت .
 - 2يجوز لأي طرف �أن ي�صدر �شهادة جديدة ل�سفـينة انتقلت �إليه من طرف �آخر ا�ستنادا
�إلى معاينة جديدة �أو �إلى �شهادة �صادرة من الطرف الذي كان يحق لل�سفـينة فـيما
م�ضى �أن ترفع علمه .
الالئحــــة ( ) 5
الإقـرار املتعلـق بالنظـام املقـاوم اللت�صـاق ال�شوائـب
 - 1على الإدارة �أن تلزم ال�سفـينة التي يبلغ طولها ( )24مرتا ف�أكرث  ،ولكن تقل حمولتها
الإجمالية عن ( )400طــن وتق ــوم برح ــالت دوليـ ــة وتنطبـ ــق عليه ــا املـ ــادة �( )1( 3أ)
(با�ستثناء املن�صات الثابتة �أو الطافـية  ،ووحدات التخزين الطافـية ووحدات الإنتاج
والتخزين والتفريغ الطافـية) بحمل �إقرار موقع عليه من املالك �أو من وكيله املرخ�ص
له  .ويجب �أن ي�شفع هذا الإقرار بالوثائق املالئمة (مثل �إي�صال الدهان �أو فاتورة
املقاول) �أو �أن يت�ضمن م�صادقة مالئمة .
 - 2يجب �أن يو�ضع الإقرار على ن�سق النموذج الوارد فـي التذييل ( )2لهذا املرفق و�أن يحرر
بالإجنليزية �أو الفرن�سية �أو الإ�سبانية على الأقل  .و�إذا حرر الإقرار �أي�ضا بلغة ر�سمية
للدولة التي يحق لل�سفـينة �أن ترفع علمها  ،ف�إن الن�ص املحرر بهــذه اللغ ــة ه ــو ال ــذي
يعتد به فـي حالة ن�شوء منازعة �أو اختالف .
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التذييل (  ) 1للمرفق ( ) 4
منوذج ال�شهادة الدولية للنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب
ال�شهادة الدولية للنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب
(ت�ستكمل هذه ال�شهادة ب�سجل للنظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب)
(الدولة)

(ال�شعار الر�سمي)

�صادرة مبوجب �أحكام
االتفاقية الدولية ب�ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية املقاومة اللت�صاق ال�شوائب وذات الآثار امل�ؤذية
وبتخويل من حكومة
...........................
(ا�سم الدولة)
من قبل
...........................
(ال�شخ�ص املفو�ض �أو املنظمة املفو�ضة)

�إذا كـ ــان قـ ـ ــد �سب ـ ـ ــق �إ�صـ ـ ــدار �شهـ ـ ــادة للنظ ـ ــام  ،حت ـ ــل هـ ــذه ال�شهـ ــادة م ـ ـحــل ال�شه ــادة
امل�ؤرخـ ــة ف ــي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
تفا�صيل ال�سفـينة
ا�سم ال�سفـينة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
الرقم املميز �أو الأحرف املميزة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . :
ميناء الت�سجيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . :
احلمولة الإجمالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
رقم املنظمة البحرية الدولية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 2
 - 1ميكن  ،كخيار بديل � ،إدراج تفا�صيل ال�سفينة داخل �أطر �أفقية .
 - 2وفقا خلطة املنظمة البحرية الدولية ب�ش�أن رقم تعري ــف ال�سفين ــة  ،الت ــي اعتمدتهـ ــا املنظمة بالقرار (. A 600 )15
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و�ضع نظام مقاوم اللت�صاق ال�شوائب خا�ضع لتدبري من تدابري ال�ضبط مبوجب املرفق ()1
�أثناء بناء ال�سفـينة �أو بعد بنائهــا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�سبق و�ضع نظام مقاوم اللت�صاق ال�شوائب خا�ضع لتدبري من تدابري ال�ضبط مبوجب
املرف ـ ـ ــق ( ، )1ولكنـ ــه �أزيـ ــل م ـ ــن جان ـ ـ ــب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(يرج ــى �إدراج ا�سـ ـ ــم املن�شـ ـ ـ�أة) ف ـ ــي ( . . . . . . . . . . . .الت ــاري ـ ـ ــخ) . . . . . . . . . . . . .
�سبق و�ضع نظام مقاوم اللت�صاق ال�شوائب خا�ضع لتدبري من تدابري ال�ضبط مبوجب
املرفق ( ، )1ولكنه غطي بك�سوة عازلة و�ضعت من جانب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(يرجى �إدراج ا�سم املن�ش�أة) فـي (. . . . . . . . . . . . . . . .التاريخ) . . . . . . . . . . . . . .
�سب ــق و�ض ــع نظـ ــام مقـ ــاوم اللت�صـ ــاق ال�شوائـ ــب خا�ض ــع لتدبي ــر م ــن تدابي ــر ال�ضب ــط
مبوج ــب املرفـ ـ ــق ( ، )1قبـ ــل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(التاريخ) ، 3ولكن يجب �إزالته �أو تغطيته بك�سوة عازلة قبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(التاريخ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ن�شهد :
� - 1أن ال�سفـينة قد متت معاينتها وفقا لالئحة ( )1من املرفق ( ، )4و
� - 2أنه تبني من املعاينة �أن النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدم على ال�سفـينة ميتثل
للمتطلبات واجبة االنطباق من املرفق ( )1لالتفاقية .
�صدرت فـي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(مكان �إ�صدار ال�شهادة)
...............
(تاريخ �إ�صدار ال�شهادة)

.....................................
(توقيع امل�س�ؤول املفو�ض ح�سب الأ�صول ب�إ�صدار ال�شهادة)

تاريخ �إمتام املعاينة التي �صدرت على �إثرها هذه ال�شهادة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
 - 3تاريخ دخول تدبري ال�ضبط املعني حيز النفاذ .
 - 4تاريخ انق�ضاء �أي فرتة تنفيذ حددت فـي املادة � )2( 4أو فـي املرفق (. )1
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منوذج �سجل النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب
�سجل النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب
يرفق هذا ال�سجل على نحو م�ستدمي بال�شهادة الدولية للنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب
تفا�صي ــل ال�سفـينـ ــة
ا�سم ال�سفـينة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
الرقم املميز �أو الأحرف املميزة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
رقم املنظمة البحرية الدولية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
تفا�صــيل النظــام املقــاوم (النظــم املقاوم ــة) اللت�ص ــاق ال�شوائ ــب امل�ستخ ــدم (امل�ستخدم ــة)
نــوع (�أن ـ ــواع) النظ ــام املقــاوم (النظم املقاومة) اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدم (امل�ستخدمة)
..........................................................
تاريخ (تواريخ) و�ضع النظام املقاوم (النظم املقاومة) اللت�صاق ال�شوائب . . . . . . . . . . .
ا�سم (�أ�سماء) ال�شركة (ال�شركات) واملن�ش�أة (املن�ش�آت) التي و�ضعت النظام (النظم) /مكان
(�أماكن) و�ضع النظام (النظم) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ا�سـ ــم (�أ�سـ ــماء) منتـ ــج (منتج ـ ــي) النظـ ــام املقـ ــاوم (النظـ ــم املقاوم ــة) اللت�صـ ــاق ال�شوائ ــب
...........................................................
ا�سـ ـ ــم (�أ�سمـ ـ ــاء) ولـ ــون (�أل ــوان) النظ ــام املقـ ــاوم (النظـ ــم املقاوم ـ ــة) اللت�صـ ــاق ال�شوائـ ـ ــب
...........................................................
العنـ ــ�صر الفعـ ــال (العنا�صر الفعالة) ورقم (�أرقام) �سجل خدمات امللخ�صات الكيميائية
( )CASاخلا�ص به (اخلا�صة بها) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نـ ــوع (�أن ــواع) الك�س ــوة العازل ــة � ،إن مت و�ضعها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ا�سم (�أ�سماء) ولون (�ألوان) الك�سوة العازلة امل�ستخدمة � ،إن مت و�ضعها . . . . . . . . . . . .
...........................................................
تاريخ و�ضع الك�سوة العازلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ن�شهد ب�أن هذا ال�سجل �صحيح من جميع النواحي .
�صدر فـي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(مكان �إ�صدار ال�سجل)
..............................
...................
(توقيع املوظف املرخ�ص له ب�إ�صدار ال�سجل)
(تاريخ الإ�صدار)
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امل�صادقــة علــى ال�سجــالت ]5
ن�شهـ ــد �أن ــه تب ــني مــن املعاينة التي ت�ستوجبها الالئحة ( )1( 1ب) من املرفق ( )4لالتفاقية
�أن ال�سفـينة متتثل لالتفاقية
تفا�صيــل النظـ ــام املق ــاوم (النظ ــم املقاوم ــة) اللت�ص ــاق ال�شوائ ــب امل�ستخ ــدم (امل�ستخدمــة)
نـ ــوع (�أنـ ــواع) النظ ــام املقاوم (النظم املقاومة) اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدم (امل�ستخدمة)
. ..........................................................
تاريخ (تواريخ) و �ضع النظام املقاوم (النظم املقاومة) اللت�صاق ال�شوائب . . . . . . . . . . .
ا�سم (�أ�سماء) ال�شركة (ال�شركات) و املن�ش�أة (املن�ش�آت) التي و�ضعت النظام (النظم)  /مكان
(�أماكن) و�ضع النظام (النظم) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ا�سـ ــم (�أ�سمـ ــاء) منت ــج (منتجـ ــي) النظـ ــام املقـ ــاوم (النظـ ــم املقاومـ ــة) اللت�ص ـ ــاق ال�شوائ ــب
..........................................................
ا�س ـ ــم (�أ�سمـ ــاء) و لـ ــون (�ألـ ــوان) النظـ ــام املقـ ــاوم (النظـ ــم املقاومـ ــة) اللت�صـ ــاق ال�شوائـ ــب
. .........................................................
العن�صر الفعال (العنا�صر الفعالة) ورقـ ــم (�أرقـ ــام) �سج ــل خدمــات امللخ�صات الكيميائية
( )CASاخلا�ص به (اخلا�صة بها) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نوع (�أنواع) الك�سوة العازلة � ،إن مت و�ضعها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ا�سم (�أ�سماء) و لون (�ألوان) الك�سوة العازلة امل�ستخدمة � ،إن مت و�ضعها . . . . . . . . . . . .
......................................................... .
تاريخ و�ضع الك�سوة العازلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التوقيـ ــع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
(توقيع املوظف املرخ�ص له ب�إ�صدار ال�سجل)
املكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
التاريــخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 6
(�شعار �أو خامت ال�سلطة)
 - 5ت�ستن�سخ هذه ال�صفحة وت�ضاف �إلى ال�سجل �إذا ر�أت الإدارة �ضرورة لذلك .
 - 6تاريخ �إمتام املعاينة التي متت على �إثرها امل�صادقة .
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التذييل (  ) 2للمرفق ( ) 4
منوذج الإقرار املتعلق بالنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب
�إقرار متعلق بالنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب
و�ضع مبوجب االتفاقية الدولية ل�ضبط النظم ال�سفـينية املقاومة اللت�صاق ال�شوائب
ا�سم ال�سفـينة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
الرقم املميز �أو الأحرف املميزة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ميناء الت�سجيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
الطول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
احلمولة الإجمالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
رقم املنظمة البحرية الدولية ح�سب االقت�ضـ ــاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
�أقر �أن النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدم على هذه ال�سفـينة ميتثل للمرفق ( )1من االتفاقية .
............................
..................
(توقيع املالك �أو وكيله املرخ�ص له)
(التاريخ)
امل�صادقة على النظام املقاوم (النظم املقاومـة) اللت�صـاق ال�شوائـب امل�ستخـدم (امل�ستخدمـة)
نوع (�أنواع) النظام املقاوم (النظم املقاومة) اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدم (امل�ستخدمة)
وتاريخ (تواريخ) و�ضعه (و�ضعها) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................
..................
(توقيع املالك �أو وكيله املرخ�ص له)
(التاريخ)
نوع (�أنواع) النظام املقاوم (النظم املقاومة) اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدم (امل�ستخدمة)
وتاريخ (تواريخ) و�ضعه (و�ضعها) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................
..................
(التاريخ)
(توقيع املالك �أو وكيله املرخ�ص له)
نوع (�أنواع) النظام املقاوم (النظم املقاومة) اللت�صاق ال�شوائ ــب امل�ستخ ــدم (امل�ستخدمـ ــة)
وتاريخ (تواريخ) و�ضعه (و�ضعها) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................
...................
(توقيع املالك �أو وكيله املرخ�ص له)
(التاريخ)
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/6
بالت�صديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان
وحكومـــة جمهوريـــة ليتوانيا حــول التعاون االقت�صادي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلـى االتفاقيــة بــني حكومــة �سلطن ــة عمان وحكومة جمهوري ــة ليتوان ــيا ح ــول التع ــاون
االقت�صادي  ،املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ  25من يونيو 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
المــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
المــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :من جمادى الأولى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  17 :من ينايــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1277
ال�صادرة فـي 2019/1/20م
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اتفـاقيــة
بني حكومــة �سلطنـة عمـان وحكومــة جمهوريــة ليتوانيــا
حـول التعــاون االقت�صـادي
انطالقا من العالقات املتمـيزة بني حكومــة �سلطنة عمــان  ،وحكومة جمهورية ليتوانيا
(وامل�شار �إليهما فـيما بعد بـ " الطرفـني ") ،
ورغبة من البلدين فـي تقوية وتطوير العالقات االقت�صادية بينهما على �أ�سا�س امل�ساواة
واملنفعة املتبادلة ،
و�إدراكا منهما ب ـ�أن هــذه االتفاقيــة �ست ـ�ؤدي �إلى ت�سهيــل خمتلــف �أ�شكــال التع ــاون بينهمــا ،
وخ�صو�صا فـي املجال االقت�صادي ،
وا�ستنادا على مبادئ القانون الدويل املقرة عامليا ،
فقد اتفق الطرفان على ما ي�أتي :
املــادة ( ) 1
 - 1يجوز للطرفـني  -وفقا للقوانني والت�شريعات النافذة فـي �إقليميهما  -ال�سعي لتطوير
وتقوية وتنويع التعاون االقت�صادي النافع وامل�شرتك بينهما فـي املجـاالت ذات االهتمام
امل�شرتك  ،وخ�صو�صا فـي املجاالت الآتية :
 -ال�صناعة .
 -الطاقة .
 -النقل .
 -العلوم والتقنيات واالبتكارات .
 -تقنية املعلومات واالت�صاالت وتطوير املجتمع التقني .
 �-صناعة مواد البناء والت�شييد .
 -حماية البيئة .
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 -الزراعة .
 -ال�سياحة .
 -التعليم .
 -اخلدمات ال�صحية .
 - 2على الطرفـ ــني الت�ش ــاور بينهم ــا م ــن �أج ــل حتدي ــد �أولويــات جماالت التعــاون الــواردة
فـي هذه املــادة .
املــادة ( ) 2
1 -1ي�سعى الطرفان �إلى ت�أ�سي�س وتطوير عالقات اقت�صادية طويل ــة املــدى بني الكيانات
االقت�صادية وم�ؤ�س�ساتها التمثيلية بكال البلدين .
2 -2ي�شجــع الطرفــان التعـاون والتطوي ــر االقت ــ�صادي بني الكيان ــات االقت�صادي ــة ببلـ ــدي
الطرفـني على �أ�سا�س التعاقد  ،وذلك وفقا للت�شريعات النافذة فـي كل من البلدين ،
وخا�صة عرب الآتي :
 -خلق مناخ ا�ستثماري مالئم .
 -ت�سهيل تبادل املعلومات ذات العالقة .
 -ت�سهيل تكوين عالقات بني الكيانات االقت�صادية  ،مبا فـي ذلك امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة  ،كذلك امل�ؤ�س�سات التمثيلية ببلديهما .
 -ت�سهيل تنظيم املعار�ض والندوات فـي �إقليم الطرفـني املتعاقدين  ،وت�شجيع م�شاركة
الكيانات االقت�صادية ببلدي الطرفـني بها .
املــادة ( ) 3
ت�سعى امل�ؤ�س�سات ذات العالقة ببلدي الطرفـني ل�ضمان تبادل املعلومات الآتية  ،وذلك وفقا
للت�شريعات النافذة فـي بلديهما :
�أ  -القوان ــني والت�شريع ــات املنظم ــة للأن�شط ــة االقت�صاديـ ــة والإح�صائيـ ــات وغريهـ ــا
من املعلومات ذات العالقة .
ب  -امل�شاركة فـي امل�ؤ�س�سات االقت�صادية العاملية واجلهات التكاملية .
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ج  -الإجراءات التي ت�شجع عملية حركة ال�سلع واخلدمات  ،والتي تهدف �إلى حت�سني
التعاون بني ال�شركاء التجاريني املحتملني ببلدي الطرفـني  ،وكذلك املعلومات
حول �أي من احلوافز املطبقة فـي بلدي الطرفـني .
د  -املعار�ض ومهمات العمل حول �أنظمة املعلومات االقت�صادية .
املــادة ( ) 4
1 -1ت�شكل جلنة لتنفـيذ �أحكام هذه االتفاقية (وي�شار �إليها فـيما بعد بـ " اللجنة ")  ،وتتكون
من ممثلني من ذوي العالقة من امل�ؤ�س�سات واملنظمات ببلدي الطرفـني  ،كما يجوز
دعوة ممثلني من القطاع اخلا�ص  ،و�شركات الأعمال للم�شاركة فـي اجتماعات اللجنة .
2 -2تتولى اللجنـة املهام الآتية :
 -الإ�شراف على املوا�ضيع املتعلقة بتنفـيذ هذه االتفاقية .
 -درا�سـ ــة �إمكاني ــات تطويــر التعــاون ب ــني امل�ؤ�س�س ــات ال�صغيــرة واملتو�سطــة فـي بل ــدي
الطرفـني  ،وت�شجيع تنفـيذ برامج دعم لها .
 -ت�شجيع وتطوير التعاون بني املنظمات التجارية وال�صناعية فـي كال البلدين .
 -متابعة تطور التعاون الثنائي االقت�صادي  ،وتبادل املعلومات حول التطور االقت�صادي
وبرامج اال�ستثمار فـي كال البلدين .
3 -3يجب على كل من الطرفـني تعيني ممثل كرئي�س  ،وممثلني �آخرين فـي ت�شكيل اللجنة ،
ويكون التوا�صل من خالل القنوات الدبلوما�سية لإر�سال الأ�سماء وامل�سميات الوظيفـية
لهم .
4 -4جتتمـع اللجنــة  -كلـما دعــت ال�ضــرورة �إلــى ذلك  -بدع ــوة من �أح ــد الطرف ــني  ،ويتـ ــم
ترتيب عقد االجتماعات بالتناوب فـي كال البلدين عرب القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 5
يجوز تعديل هذه االتفاقية باالتفاق املتبادل بني الطرفـني من خالل تبادل املخاطبات
عرب القنوات الدبلوما�سية  ،وتدخل هذه التعديالت حيز التنفـيذ بالإجراءات ذاتها امل�شار
�إليها فـي املــادة ( )7الفقرة ( )1من هذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 6
تتــم ت�سويــة �أي خالف ين� أش� عن تف�سـيــر �أو تنفـيــذ �أحك ــام هــذه االتفاقيــة ودي ــا مــن خـ ــالل
امل�شـاورات بني الطرفـني عرب القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 7
1-1ت�صبح هذه االتفاقية �سارية املفعول من تاريخ ت�سلم �آخر �إخطار كتابي عرب القنوات
الدبلوما�سية  ،والذي يخطر به الطرفان بع�ضهما بع�ضا با�ستكمال جميع الإجراءات
الداخلية الالزمة .
2-2ت�سري هذه االتفاقية ملدة ( )5خم�س �سنوات  ،وتتجدد تلقائيا ملدة �أخرى مماثلة  ،ما مل
يخطر �أحد الطرفـني الطرف الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية برغبته فـي �إنهاء
العمل بها قبل (� )6ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ �إنهائها .
وقعــت هـ ــذه االتفاقي ــة فـي م�سقـ ــط بتـاري ــخ � 11شـ ـ ــوال 1439هـ  ،املواف ــق  25يونيـ ــو 2018م
من ن�سختني �أ�صليتني باللغات  :الليتوانية  ،والعربية  ،والإجنليزية  ،لكل منها ذات احلجية
القانونية  ،وفـي حالة االختالف فـي التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي .
عـن حكـومــة �سـلطنــة عمـــان

عـن حكومــة جمهـوريـــة ليتوانيــا
		
جـــريمــــانـــــــا�س
نــــــري�س
					
نائــب وزيــر اخلارجيـة

املهنـد�س� /أحمـد بن ح�سـن الـذيـب
وكيـل وزارة التجـارة وال�صناعـة
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AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
ON ECONOMIC COOPERTATION
Stemming from the distinguished relations between the government of
the Sultanate of Oman and the government of the Republic of Lithuania
(hereinafter referred to as the “Parties”),
And the desire of both countries to strengthen and develop economic
relations between them on the basis of equality and reciprocal benefit,
And both being conscious that this Agreement will facilitate various forms
of cooperation between them, particularly in the field of economy,
And based on the principles of international law recognized globally,
The Parties have agreed to the following:
Article ( 1 )
1 - The Parties shall, pursuant to the applicable laws in their States,
endeavor to develop, strengthen and diversify mutually beneficial
economic cooperation in the fields of mutual interest, and specifically
in the following fields:
- Industry.
- Energy.
- Transport.
- Science, technology and innovation.
- Information technology, telecommunications and information society
development.
- Construction and building material industry.
- Environmental protection.
- Agriculture.
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- Tourism.

- Education.

- Health services.
2 - The Parties shall consult with each other in order to identify the priority
cooperation fields in this Article.
Article ( 2 )
1 - The Parties shall promote the establishment and development of longstanding economic relations between economic entities and their
representative associations in both States.
2 - The Parties shall encourage economic cooperation and development
between the economic entities of the Parties by mean of contracting
in accordance with applicable laws in both States, particularly by the
following:
- Creation of a favorable investment climate,

- Facilitating the exchange of relevant information,

- Facilitating the establishment of relations between the economic
entities, including small and medium-sized enterprises, as well as the
representative associations of the States,
- Facilitating the organization of exhibitions, fairs and symposiums in
the territories of the Parties, and encouraging the participation of the
economic entities of the other State.
Article ( 3 )
The relevant institutions of both States shall endeavor to ensure the exchange
of information on the following, in accordance with the applicable laws in
their States:
a - Applicable Laws regulating economic activities, as well as statistical
and other relevant information;
b - Participation in international economic organizations and integration
bodies;
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c - Measures promoting movement of goods and services that aim to
enhance cooperation between potential business partners of both
States, as well as information on any applicable incentive in both
States;
d - Exhibitions and business missions on economic information systems.
Article ( 4 )
1 - A commission is hereby established for the purpose of implementing this
Agreement (hereinafter referred to as the “Commission”), which shall
consist of representatives of responsible institutions and organizations
of both States. The representatives of private businesses and business
associations may be invited to take part in the Commission’s meetings.
2 - The Commission shall be responsible for the following duties:
- Supervision of issues related to the implementation of this Agreement.
- Studying the possibilities of the development of cooperation between
small and medium-sized enterprises in both States, and promoting
support programs for them.
- Promoting cooperation between industrial and business organizations.
- Following the development of the bilateral economic cooperation,
and exchanging information on the economic development and
investment programs of both States.
3 - Each Party shall designate its respective Chairman and other
representatives to the composition of the Commission. The Parties shall
communicate to each other, through diplomatic channels, the names
and positions of the designated members of the Commission.
4 - The Commission shall meet whenever necessary at the request of one
of the parties. Meetings shall be held alternately in both States and shall
be arranged through diplomatic channels.
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Article ( 5 )
This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties by an
exchange of notes through diplomatic channels, and such amendments
shall enter into force in accordance with the procedures in Paragraph (1) of
Article (7) of this Agreement.
Article ( 6 )
Any dispute arising out of the interpretation or implementation of the
provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultations
between the Parties through diplomatic channels.
Article ( 7 )
1 - This agreement shall enter into force on the day of the receipt of the last
writing notification whereby the parties inform each other through
diplomatic channels of the completion of all necessary internal
procedures.
2 - This Agreement shall remain valid for a period of five (5) years, and shall
be renewed automatically for another similar period, unless either Party
notifies the other in writing, through diplomatic channels, of its desire
to terminate it at least six (6) months prior to the date of termination.
This Agreement was signed in Muscat on 11 Shawwal 1439 AH corresponding
to 25th Jun 2018 in two originals in the Arabic, Lithuanian, and English
languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence
in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of
The Republic of Lithuania

For the Government of
The Sultanate of Oman

Neris Germanas
Eng. Ahmed Bin Hassan Al-Dheeb
Undersecretary of the Ministry of Vice Minister of Foreign Affairs
Commerce and Industry
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/7
بالت�صديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان ،
وحكومـــة جمهوريــة �سريالنكــا الديموقراطيـــة اال�شتراكــية
لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب المالي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة جمهورية �سريالنكا الدميوقراطية
اال�شرتاكية لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب املايل بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل ،
املوقعة فـي مدينة كوملبو بتاريخ  4من ذي احلجة 1439هـ  ،املوافق  15من �أغ�سط�س 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
المــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
المــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :من جمادى الأولى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  17 :من ينايــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1277
ال�صادرة فـي 2019/1/20م
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اتفاقيـــة
بيـن حكومة �سلطنة عمان
وحكومة جمهورية �سرييالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية
لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب املايل بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل
�إن حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة جمهورية �سرييالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية  ،رغبة
منهما فـي �إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج ال�ضريبي  ،ومنع التهرب املايل بالن�سبة لل�ضرائب
على الدخل  ،قد اتفقتا على ما ي�أتي :
املــادة ( ) 1
النطــاق ال�شخ�صــي
تطب ــق ه ــذه االتفاقيـ ــة علـ ــى الأ�شخ ــا�ص املقيم ــني ف ــي �إح ــدى الدولت ــني املتعاقدتيـ ــن ،
�أو فـي كلتيهما .
املــادة ( ) 2
ال�ضرائب التي تتناولها االتفاقية
 - 1ت�سري هذه االتفاقية على ال�ضرائب على الدخل التي تفر�ض نيابة عن دولة متعاقدة ،
�أيا كانت طريقة فر�ض هذه ال�ضرائب .
 - 2تعترب من قبيل ال�ضرائب على الدخل  ،جميع ال�ضرائب املفرو�ضة على �إجمايل الدخل ،
�أو على عنا�صر من الدخل مبا فـي ذلك ال�ضرائب على الأرباح النا�شئة من الت�صرف
فـي الأموال املنقولة � ،أو الثابتة  ،وال�ضرائب على �إجمايل املبالغ للأجور �أو الرواتب
املدفوعة من قبل امل�شروعات  ،وكذلك ال�ضرائب على الزيادة فـي قيمة ر�أ�س املال .
 - 3ت�شمل ال�ضرائب املفرو�ضة حاليا  ،والتي ت�سري عليها االتفاقية ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -بالن�سبة ل�سرييالنكا :
�ضريبة الدخل مبا فـي ذلك �ضريبة الدخل امل�ستندة �إلى عائدات م�شروعات �أبرمت
اتفاقيات مع جمل�س اال�ستثمار .
( وي�شار �إليها فـيما بعد بـ  " :ال�ضريبة ال�سرييالنكية " ) .
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ب  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
�ضريبة الدخل .
( وي�شار �إليها فـيما بعد بــ" ال�ضريبة العمانية " ) .
 - 4ت�سري هذه االتفاقية �أي�ضا على �أي �ضرائب مماثلة �أو م�شابهة ب�صفــة جوهري ــة لتلك
ال�ضرائب على الدخل  ،التي يتم فر�ضها بعد تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية  ،بالإ�ضافة
�أو بالإحالل لل�ضرائب احلالية  .وتقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني
ب�إخطار بع�ضهما بع�ضا ب�أي تعديالت مهمة فـي قوانني ال�ضرائب اخلا�صة بهما .
املــادة ( ) 3
تعريفــات عامــة
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،وما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك :
أ�  -يق�صـ ــد مب�صطل ــح " �سرييالنك ــا " �إقلي ــم جمهوريـة �سرييالنكـا الدميقراطيــة
اال�شرتاكية كما هو حمدد فـي الد�ستور  ،مبا فـي ذلك �أر�ضها الإقليمية  ،ومياهها
الداخلية  ،وبحرها الإقليمي  ،والفــ�ضاء اجل ــوي ال ــذي يعلوه ــا بالإ�ضاف ــة �إلى
املنطقة االقت�صادية احل�صرية واجلرف القاري التي متار�س �أو يجوز جلمهورية
�سرييالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية �أن متار�س عليهما من الآن ف�صاعدا حقوقها
ال�سيادية والق�ضائية وفقا للقانون الدويل  ،ووفقا لت�شريعاتها الوطنية .
ب  -يق�صد مب�صطلح "�سلطنة عمان " �إقليم �سلطنة عمان واجلزر التابعة لها  ،وي�شمل
ذلك املياه الإقليمية و�أي منطقة خارج املياه الإقليمية يجوز ل�سلطنة عمان �أن
متار�س عليها  ،وفقا للقانون الدويل  ،وقوانني �سلطنة عمان  ،حقوق ال�سيادة
فـيما يتعلق با�ستك�شاف وا�ستغالل املوارد الطبيعية فـي قاع البحر وباطن �أر�ضــه ،
وفـي املياه التي تعلوه .
ج  -يق�صد مب�صطلحي "دولة متعاقدة " و " الدولة املتعاقدة الأخرى " �سلطنة عمان
�أو �سرييالنكا  ،ح�سبما يقت�ضيه ال�سياق .
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د  -ي�شمل م�صطلح " �شخ�ص " �أي فرد �أو �أي �شركة �أو �أي جمموعة �أخرى من الأ�شخا�ص .
هـ  -يق�صد مب�صطلح " ال�شركة " �أي �شخ�ص اعتباري � ،أو �أي كيان يعامل ك�شخ�ص اعتباري
لأغرا�ض ال�ضريبة .
و  -يق�صد مب�صطلحي " م�شروع دولة متعاقدة " و " م�ش ــروع ال ــدولة املتعاقدة الأخرى"
على التوايل م�شروع يديره مقيم فـي دولــة متعاق ــدة  ،وم�ش ــروع يدي ــره مقي ــم
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ز  -يق�صد مب�صطلح " نقل دويل " �أي نقل ب�سفـينة �أو طائرة يتولى ت�شغيلها م�شروع
تابع لدولة متعاقدة  ،ما عدا احلاالت التي يتم فـيها ت�شغيل ال�سفـينة �أو الطائرة
فقط بني �أماكن تقع داخل الدولة املتعاقدة الأخرى .
ح  -يق�صد مب�صطلح " مواطن " :
� - 1أي فرد يتمتع بجن�سية دولة متعاقدة .
� - 2أي �شخ�ص اعتباري �أو �شراكة �أو احتاد ي�ستمد و�ضعه من القوانني املعمول
بها فـي دولة متعاقدة .
ط  -يق�صد مب�صطلح " ال�سلطة املخت�صة " :
 - 1بالن�سبـ ـ ــة ل�سرييالنك ـ ــا  :املفو�ض الــعام ل إ
ليــرادات الداخلية �أو ممثل قانوين
للمفو�ض العام .
 - 2بالن�سبة ل�سلطنة عمان  :وزارة املالية �أو من ينوب عنها قانونا .
ي  -يق�ص ــد مب�صطل ــح " �ضريب ــة " ال�ضريبة ال�سرييالنكية �أو ال�ضريبة العمانيــة ،
كمــا يقت�ضــي ال�سياق  ،ولكنها لن ت�شمـل �أي مبل ــغ م�ست ـحــق فـيمــا يتعلـ ــق بـ ـ�أي
�إخف ــاق �أو �إهمال يرتبط بال�ضرائب التي ت�سري عليها هذه االتفاقية �أو ما ميثل
عقوبات �أو غرامات مفرو�ضة متعلقة بهذه ال�ضرائب .
 - 2فـيما يتعلق بتطبيق هذه االتفاقية فـي �أي وقت من قبل دولة متعاقدة  ،ف�إن �أي م�صطلح
مل يرد تعريفه فـيها يجب  -ما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك � -أن يكون له املعنى ال�سائد
فـي ذلك الوقت  ،وفقا لقانون هذه الدولة املتعاقدة اخلا�ص بال�ضرائب التي تتناولها
االتفاقية  ،ويعتد بامل�ضمون الوارد فـي القوانني ال�ضريبية لهذه الدولة املتعاقدة دون
امل�ضمون الوارد فـي القوانني الأخرى املطبقة فـي تلك الدولة املتعاقدة .
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املــادة ( ) 4
املقيـــــم
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد مب�صطلح " مقيم فـي دولة متعاقدة " �أي �شخ�ص يكون
خا�ضعا لل�ضريبة مبقت�ضى قوانني هذه الدولة املتعاقدة  ،ب�سبب �سكنه �أو �إقامته �أو مكان
�إدارته �أو ت�أ�سي�سه �أو ت�سجيله �أو طبقا لأي معيار �آخر ذي طبيعة مماثلة  ،كما ي�شمل �أي�ضا
هذه الدولة املتعاقدة �أو �أ�شخا�صها االعتبارية  .ولكن ال ي�شمل هذا امل�صطلح �أي �شخ�ص
خا�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فـيما يتعلق فقط بدخل من م�صادر فـي تلك
الدولة املتعاقدة .
� - 2إذا اعترب �أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة ( )1مقيما فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني  ،ف�إن
و�ضعه يحدد وفقا ملا ي�أتي :
�أ  -يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون له فـيها �سكن دائم حتت ت�صرفه  ،ف�إذا
كان له �سكن دائم حتت ت�صرفه فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني  ،فـيعترب مقيما
فقط فـي الدولة املتعاقدة التي ترتبط م�صاحله ال�شخ�صية واالقت�صادية فـيها
بدرجة �أقرب (مركز م�صاحله احليوية) .
ب � -إذا مل ميكن حتديد الدولة املتعاقدة التي يوجد فـيها مركز م�صاحله احليوية ،
�أو �إذا ل ــم يك ــن ل ــه �سك ــن دائ ــم حتت ت�صرفه فـي �أي من الدولتني املتعاقدتني ،
فـيعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون له فـيها �سكن معتاد .
ج � -إذا كان له �سكن معتاد فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني � ،أو مل يكن له �سكن معتاد
فـي �أي منهما  ،فـيعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون مواطنا بها .
د � -إذا لــم مي ــكن حتدي ــد و�ض ــع املقيـ ــم طبق ــا للفق ــرات الفرعي ــة م ــن (�أ) �إل ــى (ج)
عل ــى التوال ــي  ،تتول ــى ال�سلطتــان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني ت�سوية
امل�س�ألة باتفاق م�شرتك بينهما .
� - 3إذا اعترب �أي �شخ�ص �آخر من غري الأفراد بالتطبيق لأحكام الفقرة ( )1مقيما فـي كلتا
الدولتني املتعاقدتني  ،ف�إنه يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يوجد فـيها
مكان �إدارته الفعلي .
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املــادة ( ) 5
املن�شـــ�أة امل�ستقــرة
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد مب�صطلح " من�ش�أة م�ستقرة " املقر الثابت للن�شاط
الذي يبا�شر امل�شروع كال �أو جزءا من ن�شاطه فـيه .
 - 2ت�شمل عبارة " من�ش�أة م�ستقرة " ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�أ  -مكانا للإدارة .
ب  -فـرعا .
ج  -مكتـبا .
د  -م�صنـعا .
هـ  -ور�شـة .
و  -ومنجما � ،أو بئـر نفـط �أو غـاز � ،أو حمجرا � ،أو �أي مك ــان �آخــر ال�ستخــراج املــوارد
الطبيعية .
 - 3ت�شمل عبارة " من�ش�أة م�ستقرة " كذلك :
أ�  -موق ــع البن ــاء � ،أو م�ش ــروع الت�شيــيد �أو التجميع �أو الرتكي ــب � ،أو مع ــدات حف ــر
�أو �سفـينة ت�ستخدم ال�ستك�شاف �أو تنمية املوارد الطبيعية  ،مبا فـي ذلك الأن�شطة
الإ�شرافـية املرتبطة بها  ،فقط �إذا ا�ستمر مثل هذا املوقع � ،أو امل�شروع � ،أو الأن�شطة
ملدة تزيد على ( )183مائة وثالثة وثمانني يوما فـي �أي فرتة ( )12اثني ع�شر
�شهرا .
ب  -تقدمي اخلدمات مبا فـي ذلك اخلدمات اال�ست�شارية عن طريق م�شروع من خالل
موظفـني � ،أو عاملني �آخرين يوظفهم امل�شروع ملثل هذا الغر�ض  ،ولكن فقط �إذا
ا�ستمر هذا النوع من الأن�شطة (للم�شروع ذاته �أو مل�شروع يرتبط به) فـي دولة
متعاقدة لفرتة �أو لفرتات تزيد فـي جمموعها على ( )183مائة وثالثة وثمانني
يوما فـي �أي فرتة ( )12اثني ع�شر �شهرا .
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 - 4علــى الـرغــم مــن الأحكــام ال�سابقة من هذه املادة  ،ال يعترب م�صطلح " من�ش�أة م�ستقرة "
ي�شمل الآتي :
أ�  -ا�ستخدام املرافق فقط لغر�ض تخزين �أو ع ــر�ض الب�ضائ ــع �أو ال�سل ــع اخلا�ص ــة
بامل�شروع .
ب  -االحتفاظ مبخزون من الب�ضائع �أو ال�سلع اخلا�صة بامل�شروع فقط لغر�ض التخزين
�أو العر�ض .
ج  -االحتفاظ مبخزون من الب�ضائع �أو ال�سلع اخلا�صة بامل�شروع فقط لغر�ض
معاجلتها بوا�سطة م�شروع �آخر .
د  -االحت ــفاظ مبق ــر ثاب ــت للن�ش ــاط خم�ص ــ�ص فق ــط لغ ــر�ض �شـراء ب�ضائع �أو �سلع
�أو جمع معلومات للم�شروع .
هـ  -االحتفاظ مبقر ثابت للن�شاط فقط لغر�ض القيام ب�أي ن�شاط �آخر للم�شــروع لــه
طبيعة حت�ضريية �أو تكميلية .
و  -االحتفاظ مبقر ثابت للن�شاط فقط لأي جمموعــة م ــن الأن�شط ــة امل�ش ــار �إليه ــا
فـي الفقرات الفرعية من (�أ) �إلى (هـ) ال�سابقة ب�شرط �أن يكون للن�شاط الكلي
للمقر الثابت والناجت من هذا التجميع طبيعة حت�ضريية �أو تكميلية .
 - 5على الرغم من الأحكــام الــواردة ف ــي الفقرت ــني ( )1و (� )2إذا ق ــام �شخ ــ�ص  -بخ ــالف
وك ــيل ذي و�ضعية م�ستقلة ينطبق عليه حكم الفقرة ( - )7بالت�صرف فـي دولة متعاقدة
نيابــة عــن م�ش ــروع فــي الدولــة املتعاقــدة الأخرى  ،ففـي هذه احلالة يعترب �أن لهذا
امل�شروع من�ش�أة م�ستقرة فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال فـيما يتعلق ب�أي �أن�شطة
يتوالها هذا ال�شخ�ص للم�شروع � ،إذا كان هذا ال�شخ�ص :
أ�  -مي ــار�س ب�صف ــة معتــادة فـ ــي ه ــذه الدول ــة املتعاقــدة �سلطة �إبرام العقود با�سم
امل�شروع  ،ما مل تكن �أن�شطة هذا ال�شخ�ص تقت�صر على الأن�شطة املن�صو�ص عليها
فـ ــي الفقـ ــرة ( ، )4والت ــي � -إذا مت ــت ممار�سته ــا من خـالل مق ــر ثابــت للن�شــاط -
ال ت ـ�ؤدي �إلى اعتبار هذا املقر الثابت من�ش�أة م�ستقرة مبوجب �أحكام تلك الفقرة .
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ب � -أو ال ميتلك هذه ال�سلط ــة  ،لكنـه يحتفظ ب�صفة معتادة فـي الدولة امل�شار �إليها
�أوال مبخزون من الب�ضائع �أو ال�سلع ي�سلم منه ب�ضائع �أو �سلع نيابة عن امل�شروع
م�ستمر .
 - 6ع ــلى الرغ ــم مــن الأحك ــام ال�سابقة ف ــي هذه املــادة  ،يعتبــر م�شــروع الت�أمــني فـي دولة
متعاقدة � -إال فـيما يتعلق ب�إعادة الت�أمني  -من�ش�أة م�ستقرة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
�إذا كان يتح�صل �أق�ساط ت�أمني فـي �إقليم تلك الدولة املتعاقدة الأخرى � ،أو ي�ؤمن على
املخاطر الكائنة فـيها عن طريق �شخ�ص �آخر  ،بخالف الوكيل امل�ستقل  ،الذي تنطبق
عليه الفقـرة (. )7
 - 7ال يعترب م�شروع دولة متعاقدة ما من�ش�أة م�ستقرة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ملجرد
ممار�سته فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق و�سيط �أو وكيل عام بالعمولة
�أو �أي وكيل �آخر ذي و�ضعية م�ستقلة ب�شرط �أن ميار�س ه�ؤالء الأ�شخا�ص عملهم فـي
�إطار ن�شاطهم املعتاد � ،إال �أنه فـي حالة كون �أن�شطة هذا الوكيل مكر�سة ب�صفة مطلقة
�أو تكاد تكون مطلقة نيابة عن هذا امل�شروع  ،ف�إنه لن يعترب وكيال ذا و�ضعية م�ستقلة
باملعنى املق�صود فـي هذه الفقرة .
 - 8كون �شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة ت�سيطر على � ،أو ت�سيطر عليها �شركة مقيمة فـي
الدولة املتعاقدة الأخرى � ،أو متار�س الن�شاط فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى (�سواء
عن طريق من�ش�أة م�ستقرة � ،أو غري ذلك) ف�إن ذلك ال ي�ؤدي فـي حد ذاته �إلى اعتبار �أي
من ال�شركتني مبثابة من�ش�أة م�ستقرة لل�شركة الأخرى .
املــادة ( ) 6
الدخـل مـن الأمـوال الثابتـة
 - 1الدخل الذي يح�صل عليه مقيم فـي دولة متعاقدة من �أموال ثابتة (بــما ف ــي ذلك
الدخل الناجت من الزراعة �أو الغابات) كائنة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن
يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
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 - 2يق�صد مب�صطلح " الأموال الثابتة " املعنى املحدد فـي قانون الدولة املتعاقدة الكائنة
فـيها هذه الأموال  ،وي�شمل هذا امل�صطلح فـي كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة ،
واملا�شي ــة  ،واملع ــدات امل�ستخدم ــة ف ــي الزراعــة ( مبا ي�شمل تربية وزراعة الأ�سماك )
والغابات واحلقوق التي ت�سري عليها �أحكام القانون العام املتعلقة بامللكية العقارية ،
واحلق فـي االنتفاع بالأموال الثابتة  ،واحلق فـي اقت�ضاء مدفوعات متغرية �أو ثابتة
مقابل ا�ستغالل � ،أو احلق فـي ا�ستغالل مناطق التعدين وامل�صادر واملوارد الطبيعية
الأخرى  ،وال تعترب ال�سفن والقوارب والطائرات �أمواال ثابتة .
 - 3تطبق �أحكام الفقرة ( )1على الدخل النا�شئ من اال�ستغالل املبا�شر �أو ت�أجري �أو ا�ستخدام
الأموال الثابتة ب�أي �شكل �آخر .
 - 4تطب ــق �أحك ــام الفقرتيــن ( )1و (� )3أي�ضــا علــى الدخل من الأموال الثابتة لأي م�شروع ،
وعلى الدخل من الأموال الثابتة امل�ستخدمة فـي �أداء خدمات �شخ�صية م�ستقلة .
املــادة ( ) 7
�أربــاح امل�شروعــات
 - 1تخ�ضع �أرباح م�شروع دولة متعاقدة لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط ما مل يكن
امل�شروع يبا�شر الن�شاط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة
فـيها  .ف�إذا با�شر امل�شروع ن�شاطه على النحو ال�سابق ذكره  ،ف�إنه يجوز فر�ض ال�ضريبة
على �أرباح امل�شروع فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،ولكن فقط فـي حدود ما ين�سب منها
�إلى :
أ�  -هذه املن�ش�أة امل�ستقرة .
ب  -املبيعات فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى من ذات ال�سلع �أو الب�ضائع �أو ما مياثل
تلك التي تباع عن طريق تلك املن�ش�أة امل�ستقرة .
ج � -أو �أن�شطة جتارية �أخرى تتم مزاولتها فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى م�شابهة
�أو مماثلة لتلك التي متار�سها تلك املن�ش�أة امل�ستقرة .
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 - 2مع مراعاة �أحكام الفقرة (� ، )3إذا قام م�شروع دولة متعاقدة مببا�شرة الن�شاط فـي
الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائـنة فـيهــا  ،فـ ـ�إن مـا ين�س ــب �إلى
املن�ش�أة امل�ستقرة فـي كل دولة متعاقدة هي الأرباح التي يتوقع حتقيقها بافرتا�ض �أنها
م�شروع م�ستقل ومنف�صل يبا�شر الأن�شطة ذاتهــا �أو �أن�شط ــة مماثل ــة لهــا فـي الظروف
ذاتها �أو فـي ظروف مماثلة لها  ،ويتعامل با�ستقالل تام مع امل�شروع الذي يكون مبثابة
من�ش�أة م�ستقرة له .
 - 3على الرغم من �أحكام املادة ( ، )24عند حتديد �أرباح من�ش�أة م�ستــقرة ي�سمــح بخ�صــم
امل�صروفات التي تتكبدها لأغرا�ض ن�شاط املن�ش�أة امل�ستقرة  ،مبا فـي ذلك امل�صروفات
التنفـيذية والإدارية العامة بالقدر الذي تكبدته �سواء كان ذلك فـي الدولة املتعاقدة
الكائنة فـيها املن�ش�أة امل�ستقرة �أو فـي �أي مكان �آخر � ،شريطة �أن تكون هذه اخل�صومات
وفقا للأحكام والقيود املفرو�ضة فـي القوانني ال�ضريبية لتلك الدولة املتعاقدة .
ومع ذلك  ،ال ي�سمح بهذا اخل�صم فـيما يتعلق باملبالغ � -إن وجدت  -املدفوعة من قبل
املن�ش�أة امل�ستقرة للمكتب الرئي�سي للم�شروع �أو لأي من مكاتبه الأخرى (بخالف املبالغ
املدفوعة مقابل امل�صروفات الفعلية)  ،وذلك على �سبيل الأتاوى �أو الر�سوم �أو املدفوعات
الأخرى املماثلة مقابل ا�ستخدام براءات االخرتاع �أو احلقوق الأخرى � ،أو على �سبيل
العمولة املدفوعة مقابل ت�أدية خدمات حمددة �أو مقابل الإدارة � ،أو على �سبيل الفائدة
على الأموال التي يتم �إقرا�ضها للمن�ش�أة امل�ستقرة  ،وذلك با�ستثناء امل�شروعات امل�صرفـية .
وكذلـك ال ت ؤ�خ ــذ فـ ــي احل�سب ــان  -ع ــند حتدي ــد �أرب ــاح من�ش ـ�أة م�ستقــرة  -تلك املبالغ
التي تقوم املن�ش�أة امل�ستقرة بتحميلها على املركز الرئي�سي للم�شروع � ،أو �أي من مراكزه
الأخ ــرى (بخالف املبالغ املدفوعة مقابل امل�صروفات الفعلية)  ،وذلك على �سبيل
الأتــاوى �أو الأتعاب �أو املدفوعات الأخرى املماثلة مقابل ا�ستخــدام ب ــراءات االخ ــرتاع
�أو احلقوق الأخرى �أو علــى �سبي ــل العمول ــة املدفوع ــة مقاب ــل ت�أديــة خدمــات حمــددة
�أو مقابل الإدارة �أو على �سبيل الفائدة على الأموال التي يتم �إقرا�ضها للمركز الرئي�سي
للم�شروع �أو �أي من مكاتبه با�ستثناء امل�شروعات امل�صرفـية .
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 - 4وفقا ملا جرت به العادة فـي دولة متعاقدة عند حتديد الأرباح التي تن�سب �إلى املن�ش�أة
امل�ستقرة على �أ�سا�س توزيع الأرباح الكلية للم�شروع على �أجزائه املختلفة  ،ال حتول
�أحكام الفقرة ( )2دون حتديد هذه الدولة املتعاقدة للأرباح التي تخ�ضع لل�ضريبة
على الأ�سا�س املعتاد للتوزيع  .ومع ذلك  ،يجب �أن تكون النتيجة التي ت�سفر عنها
طريقة التوزيع املتبعة متفقة مع املبادئ املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة .
 - 5لأغرا�ض الفقرات ال�سابقة  ،حتدد الأرباح التي تن�سب �إلى املن�ش�أة امل�ستقرة بالطريقة
ذاتها املتبعة �سنة بعد �سنة  ،ما مل يوجد �سبب جيد وكاف يربر ما يخالف ذلك .
� - 6إذا ت�ضمنت الأرباح عنا�صر للدخل مت الن�ص عليها ب�صفة م�ستقــلة فـ ــي مــواد أ�خ ــرى
من هذه االتفاقية  ،ف�إن �أحكام تلك املواد ال تت�أثر ب�أحكام هذه املادة .
املــادة ( ) 8
النقــل البحــري واجلــوي
 - 1الأرب ــاح النا�شئ ــة ف ــي دولــة متعاقدة من قبل م�شروع تابع للدولة املتعاقدة الأخرى
من ت�شغيل ال�سفن فـي النقــل الدويل يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة
امل�شار �إليها �أوال  ،لكن يتم تخفـي�ض ال�ضريبة املفرو�ضة على هذا النحو بن�سبة ()%50
خم�سني باملائة من قيمتها .
 - 2الأرباح التي يح�صل عليها م�شروع دولـة متعاقــدة من ت�شغي ــل الطائ ــرات فـ ــي النقــل
الدويل تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي هذه الدولة املتعاقدة .
 - 3لغر�ض هذه املادة  ،ت�شمل الأرباح الناجتة من " ت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل
الدويل " من قبل م�شروع :
�أ  -ت�أجري �أو ا�ستئجار ال�سفن �أو الطائرات وفقا لنظام الت�أجري بدون طاقم القيادة �إذا
كان هذا الت�أجري �أو اال�ستئجار ي�شكل ن�شاطا عار�ضا لت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات
فـي النقل الدويل .
ب  -ا�ستخــدام �أو �صيان ــة �أو ت�أجي ــر احلاوي ــات �إذا ك ــان ه ــذا اال�ستخ ــدام �أو ال�صيان ــة
�أو الت�أجري ي�شكل ن�شاطا عار�ضا لت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل .
 - 4ت�سري �أحكام الفقرة ( )1و (� )2أي�ضا على الأرباح الناجتة من امل�شاركة فـي جمموعة
(� )poolأو ن�شاط م�شرتك �أو توكيل ت�شغيل عاملي .
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 - 5فـيما يتعلق بالأرباح التي يح�صل عليها م�شروع دولة متعاقدة من ت�شغيل الطائرات
فـي النقل الدويل  ،ف�إنه �سيتوقف �سريان �أحكام االتفاقية املربمة بني حكومة �سلطنة
عم ــان  ،وحكوم ــة جمهوريــة �سرييالنكا الدميقراطيــة اال�شرتاكيــة لتجن ــب االزدواج
ال�ضريب ــي على الدخل النا�شئ من النقل اجلوي الدويل واملوقعة فـي  26من يوليو 1994م .
املــادة ( ) 9
امل�شروعــات امل�شرتكــة
 -1فـي حالــة :
�أ  -م�شاركة م�شروع دولة متعاقدة بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي �إدارة �أو رقابة
ر�أ�س مال م�شروع للدولة املتعاقدة الأخرى .
ب � -أو م�شاركة الأ�شخا�ص ذاتهم بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شــرة ف ــي �إدارة �أو رقابــة
�أو فـي ر�أ�س مال م�شروع فـي دولة متعاقدة وم�شروع فـي دولة متعاقدة �أخرى .
و�إذا و�ضعت �أو فر�ضت  -فـي �أي من احلالتني � -شروط بني امل�شروعني فـي عالقتيهما
التجارية �أو املالية تختلف عن ال�شروط التي ميكن و�ضعها بني امل�شروعات امل�ستقلـة ،
ف�إن �أي �أرباح ميكن �أن ت�ستحق لأي من امل�شروعني نتيجة لهذه ال�شروط ولكنها
مل ت�ستحق فعال ب�سبب هذه ال�شروط  ،يجوز �إدراجها �ضمن �أرباح ذلك امل�شروع
و�إخ�ضاعها لل�ضريبة تبعا لـذلك .
� - 2إذا �أدرج ــت دولـ ــة متعاقـ ــدة وفقـا لأحكام الفقرة (� )1ضمن �أرباح �أي من م�شروعاتهـا -
و�أخ�ضعت لل�ضريبة تبعا لذلك � -أرباح م�شروع للدولة املتعاقدة الأخرى فر�ضت عليها
ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وكانت الأرباح املدرجة على هذا النحو من
قبيل الأرباح التي ميكن �أن تتحقق مل�شروع الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال �إذا كانت
ال�شروط املتفق عليها بني امل�شروعني هي ال�شروط ذاتها التي ميكن االتفاق عليها بني
م�شروعني م�ستقلني  ،ف�إن هذه الدولة املتعاقدة الأخرى تقوم ب�إجراء ت�سوية منا�سبة
لل�ضريبة املفرو�ضة فـيها على هذه الأرباح فـي حال اعتبارها لتلك الت�سوية مربرة .
عند �إجراء هذه الت�سوية بالأحكام الأخرى لالتفاقية  ،ويجوز الت�شاور بني ال�سلطتني
املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني �إذا تطلب الأمر ذلك .
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 - 3ال ت�سري �أحكام الفقرة (� )2إذا �أدت �إجراءات ق�ضائية �أو �إدارية �أو غريها من الإجراءات
القانوني ــة �إل ــى حكــم نهائــي ب�ش�أن الإجراءات التي �أدت �إلى ت�سوية فـي الأرباح وفقا
للفقرة ( ، )1يق�ضي باعتبار أ�ح ــد امل�شروع ــني ع ــر�ض للعقوب ــة فـيم ــا يتعل ــق باالحــتيال
�أو الإهمال اجل�سيم �أو التق�صري املتعمد .
املــادة ( ) 10
�أرباح الأ�سهم
� - 1أرباح الأ�سهم التي تدفعها �أي �شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة �إلى مقيم فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2ومع ذلك يجوز فر�ض ال�ضريبة �أي�ضا على �أرباح هذه الأ�سهم فـي الدولة املتعاقدة التي
تقيم فـيها ال�شركة التي دفعت �أرباح الأ�سهم وذلك وفقا لقوانني تلك الدولة املتعاقدة ،
ولكن �إذا كان املالك امل�ستفـيد من �أرباح الأ�سهم مقيما فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
فـيجب �أال تزيد ال�ضريبة املفرو�ضة على هذا النحو على الن�سب الآتية :
�أ � )%7.5( -سبعـ ــة ون�صــف باملائ ــة من �إجمايل مبلغ �أرباح الأ�سهم �إذا كان املالك
امل�ستفـيد �شركة (بخالف �شركات الت�ضامن) متلك ب�صفة مبا�شرة ن�سبة ()%10
ع�شرة باملائة على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة التي تدفع �أرباح الأ�سهم ،
ب  )%10( -ع�شرة باملائة من �إجمايل مبلغ �أرباح الأ�سهم فـي جميع احلاالت الأخرى .
ال ت�ؤث ــر �أحكــام ه ــذه الفقــرة فــي فـر�ض ال�ضريبـة على ال�شركة فـيما يتعلق بالأرباح
التي تدفع منها �أرباح الأ�سهم .
 - 3يق�ص ــد مب�صط ــلح " �أرباح الأ�سهم " امل�ستخدم ــة ف ــي ه ــذه امل ــادة الدخ ــل من الأ�سهم �أو
احلقوق الأخرى التي ال تعترب من قبيل الديون وامل�شاركة فـي الأرباح  ،وكذلك الدخل
من احلقوق الأخرى لل�شركات  ،والتي تخ�ضع للمعاملة ال�ضريبية ذاتها كالدخل من
الأ�سهم وفقا لقوانني الدولة املتعاقدة التي تقيم فـيها ال�شركة التي تقوم بالتوزيع .
 - 4ال ت�س ــري �أحكام الفقرتــني ( )1و (� )2إذا كان املالك امل�ستفـيد من �أرباح الأ�سهم  -ب�صفته
مقيما بدولة متعاقدة  -يبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي تقيم فـيها ال�شركة
التي تدفع �أرباح الأ�سهم ن�شاطا عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة بها �أو ي�ؤدي فـي هذه
-103-

الدولة املتعاقدة الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكانت
ملكية الأ�سهم التي تدفع عنها �أرباح الأ�سهم ترتبط ب�صفة فعلية بتلك املن�ش�أة امل�ستقرة
�أو ذلك املقر الثابت  ،وتطبق فـي هذه احلالة �أحكام املادة (� )7أو املادة ( )14وفقا للحالة .
� - 5إذا حققت �شركة مقيمة بدولة متعاقدة �أرباحا �أو دخال من الدولة املتعاقدة الأخرى ،
فال يجوز لهذه الدولة املتعاقدة الأخرى �أن تفر�ض �أي �ضريبة على �أرباح الأ�سهم التي
تدفعها ال�شركة �إال بالقدر الذي تكون هذه الأرباح قد دفعت �إلى مقيم فـي هذه الدولة
املتعاقدة الأخرى � ،أو بالقدر الذي تكون ملكية الأ�سهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط
ب�صفة فعلية مبن�ش�أة م�ستقرة �أو مبقر ثابت كائن فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى ،
وال يجوز كذلك �أن تفر�ض على �أرباح ال�شركة غري املوزعة لل�ضريبة التي ت�سري على
�أرباح ال�شركة غري املوزعة حتى لو كانت �أرباح الأ�سهم املدفوعة �أو الأرباح غري املوزعة
تتكون كليا �أو جزئيا من �أرباح �أو دخل ن�ش�أ فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 6ال ت�سري �أحكام هذه املادة �إذا كان الغر�ض الرئي�سي �أو �أحد الأغرا�ض الرئي�سية لأي
�شخ�ص ب�إن�شاء �أو حوالة الأ�سهم �أو احلقوق الأخرى التي دفعت عنها �أرباح هو اال�ستفادة
من هذه املادة عن طريق الإن�شاء �أو احلوالة .
املــادة ( ) 11
فوائـــد الديـــون
 - 1الفائدة التي تن� أش� فـي دولة متعاقدة ومدفوعة �إلى مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2ومع ذلك يجوز �أي�ضا فر�ض ال�ضريبة على هذه الفائدة فـي الدولة املتعاقدة التي
ن�ش�أت فـيها  ،وذلك وفقا لقوانني هذه الدولة املتعاقدة  ،ولكن �إذا كان املالك امل�ستفـيد
من فوائد الديون مقيما فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،فـيجب �أال تزيد ال�ضريبة
املفرو�ضة على هذا النحو على ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من �إجمايل مبلغ الفائدة .
 - 3على الرغم من �أحكام الفقرة ( )2ف�إن الفائدة التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقـدة وتدفــع �إلى
حكومة الدولة املتعاقدة الأخرى تعفى من ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقـدة امل�شار �إليها
�أوال .
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 - 4لأغرا�ض الفقرة ( )3ت�شمل كلمة " احلكومة " :
أ�  -بالن�سبة ل�سرييالنكا :
 - 1البنك املركزي ال�سريالنكي ،
� - 2أي م�ؤ�س�سة مالية �أخرى �أو �أحد �أ�شخا�ص القانون يكون ر�أ�س مالها مملوكا
بالكامل �أو ب�صفة رئي�سية حلكومة �سرييالنكا  ،ح�سب ــما يت ــم االتف ــاق علـ ــيه
من وقت لآخر فـيما بني ال�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني .
ب  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
 - 1البنك املركزي العماين ،
� - 2صندوق االحتياطي العام للدولة ،
� - 3صندوق اال�ستثمار العماين  ،و
� - 4أي �شخــ�ص مـن �أ�شخــا�ص القانـون العــام متلكــه بالكامــل حكومــة �سلطنــة
عمان بح�سبما يتم االتفاق عليــه مــن وقـت لآخـر بني ال�سلطتني املخت�صتني
بالدولتني املتعاقدتني .
 - 5يق�صد مب�صطلح " الفائدة " الوارد فـي هذه املادة الدخل من مطالبات الديون بجميع
�أنواعها � ،سواء �أكانت م�ضمونة �أم غيـر م�ضمونـة برهــن � ،أو كانت تت�ضمن � ،أو ال تت�ضمن
حق امل�شاركة فـي �أرباح املدين  ،وت�شمل  -على وجه اخل ــ�صو�ص  -الدخ ــل م ــن ال�ضمانات
احلكومية والدخل من ال�صكوك �أو ال�سندات مبا فـي ذلك املكاف�آت واجلوائز املتعلقة
بهذه ال�ضمانات �أو ال�صكوك �أو ال�سندات  .وال تعترب العقوبات املفرو�ضة ب�سبب الت�أخري
فـي ال�سداد من قبيل الفوائد لغر�ض هذه املادة .
 - 6ال ت�سري �أحكام الفقرتني ( )1و (� )2إذا كان املالك امل�ستفـيد من الفائدة ب�صفته مقيما
فـي دولة متعاقدة يبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،التي ن�ش�أت فـيها الفائدة ن�شاطا
عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى
خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكان الدين الذي تدفع عنه
الفائدة يرتبط ب�صفة فعلية بـ :
(�أ) تلك املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت � ،أو بـ :
(ب) �أن�شطة الأعمال امل�شار �إليها فـي البند (ج) من الفقرة ( )1من املادة (. )7
وتطبق فـي هذه احلالة �أحكام املادة (� ، )7أو املادة ( ، )14وفقا للحالة .
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 - 7تعترب الفائدة قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا �سددها مقيم بهذه الدولة املتعاقدة  ،ومع
ذلك �إذا كان لدى ال�شخ�ص الذي �سدد الفائدة � -سواء �أكان مقيما فـي دولة متعاقدة �أم
غري مقيم فـيها  -من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة مرتبطة باملديونية
التي ا�ستحقت عنها الفائدة املدفوعة  ،وكانت هذه الفائدة قد حتملتها تلك املن�ش�أة
امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت  ،ف�إن الفائدة تعترب �أنها ن�ش�أت فـي الدولة املتعاقدة الكائنة
فـيها هذه املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت .
� - 8إذا �أدى وجود عالقة خا�صة  -بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ستفـيد منها � ،أو بينهما
وبيـن �شخ�ص �آخر� -إلى زيادة مبلغ الفائدة املتعلق مبطالبة الدين الذي دفعت عنه
هذه الفائدة  ،عـن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع الفائدة واملالك
امل�ستفـيد منها فـي حالة عدم وجود تلك العالقة  ،فتطبق �أحكام هذه املادة على املبلغ
امل�شار �إليه �أخريا فقط  ،وفـي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد من املدفوعات خا�ضعا
لل�ضريبة  ،وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة  ،ومبراعاة الأحكام الأخرى لهذه االتفاقية .
 - 9ال ت�سري �أحكام هذه املادة �إذا كان الغر�ض الرئي�سي �أو �أحد الأغرا�ض الرئي�سية لأي
�شخ�ص ب�إن�شاء �أو حوالة مطالبة الدين التي دفعت عنها الفائدة هو اال�ستفادة من
هذه املادة عن طريق الإن�شاء �أو احلوالة .
املــادة ( ) 12
الأتــاوى ور�ســوم اخلدمــات الفنيــة
 - 1الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات الفنية التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقدة  ،وتدفع إ�لــى مقي ــم فـي
الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة
الأخرى .
 - 2ومع ذلك يجوز �أن تفر�ض �أي�ضا على مثل هذه الأتاوى �أو ر�ســوم اخلدم ــات الفنــية
ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة التي ن�ش�أت فـيها  ،ومبقت�ضى قوانيــن تل ــك الدول ــة
املتعاقدة  ،ولكن �إذا كان املالك امل�ستفـيد من الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات الفنية مقيما
بالدولة املتعاقدة الأخرى  ،ف�إن ال�ضريبة املفرو�ضة على هــذا النحو يج ــب �أال تزي ــد
على ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من �إجمايل مبلغ الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات الفنية .
-106-

 - 3أ�  -يق�صد مب�صطلح " الأتاوى " الوارد فـي هذه املادة املدفوعات من �أي نوع  ،والتي يتم
ت�سلمهــا مقابــل ا�ستخـدام � ،أو حق ا�ستخدام �أي حقوق للم�ؤلف فـي ع ــمل �أدبـ ــي �أو فن ـ ــي
�أو علمــي بــما ف ــي ذلــك الأفالم ال�سينمائية  ،والأفالم �أو ال�شرائط امل�ستخدم ــة ف ــي
الإذاعـة ال�صوتيـة �أو املرئيـة  ،و�أي ب ــراءات اخرتاع � ،أو عالمات تـجاريــة � ،أو ت�صميــم ،
�أو طـراز � ،أو برامــج احلا�ســب الآيل � ،أو خطــة �أو تركيــبة � ،أو عمليــة إ�نـت ــاج �سري ـ ــة ،
�أو ال�ستخ ـ ــدام � ،أو حـ ــق ا�ستخ ـ ــدام املعـ ـ ــدات ال�صناعي ـ ــة �أو التجاري ــة �أو العلميـ ــة ،
�أو للمعلومات املتعلقة باخلربة ال�صناعية �أو التجارية �أو العلمية .
ب  -يق�صد مب�صطلح " ر�سوم اخلدمات الفنية " الوارد فـي هذه املادة املدفوعات من �أي
نوع بخـالف تل ــك املذك ــورة ف ــي املــادة ( )15م ــن ه ــذه االتفاقي ــة مقاب ــل اخلدم ــات
الإداري ــة �أو الفني ـ ــة �أو اال�ست�شاريـ ــة  ،مب ــا فـيهــا توفـي ــر خدمــات العمال ــة الفني ــة
�أو غريها .
 - 4ال ت�سري �أحكام الفقرتني ( )1و (� )2إذا كان املالك امل�ستفـيد من الأتاوى �أو ر�سوم
اخلدمات الفنية ب�صفته مقيما فـي دولة متعاقدة يبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
التي تن� أش� فـيها الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات الفنية ن�شاطا عن طريق من�ش�أة م�ستقرة
كائنة فـيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة
مــن مق ــر ثاب ــت كائن فـيها  ،وكان احلق �أو امللكية التي تدفع عنها الأتاوى �أو ر�سوم
اخلدمات الفنية ترتبط ب�صفـة فعليـة بـ :
(�أ) ت ــلك املن�شـ ـ�أة امل�ستقــرة �أو املق ــر الثابــت � ،أو بـ :
(ب) �أن�شطة الأعمال امل�شار �إليها فـي البند (ج) من الفقرة ( )1من املادة (. )7
وتطبق فـي هذه احلالة �أحكام املادة (� )7أو املادة ( )14بح�سب احلالة .
 - 5تعترب الأتاوى ور�سوم اخلدمات الفنية قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا كان من يدفعها
مقيما فـي هذه الدولة املتعاقدة  ،ومع ذلك �إذا كان لدى ال�شخ�ص الذي يدفع الأتاوى
�أو ر�سوم اخلدمات الفنية � -سواء �أكان مقيما فـي دولة متعاقدة �أم غري مقيم فـيها -
من�شـ ـ�أة م�ستــقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة يرتبط باحلق الذي ا�ستحقت عنه
الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات الفنية  ،وكانت هذه الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات الفنية قد
حتملتها هذه املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت  ،ف�إن هذه الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات
الفنية تعترب ك�أنها ن�ش�أت فـي الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت .
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� - 6إذا �أدى وجود عالقة خا�صة  -بني من يقوم بالدفع واملالك امل�ستفـيد منها � ،أو بينهما
وبني �شخ�ص �آخر� -إلى زيادة فـي مبلغ الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات الفنية فـيما يتعلق
باال�ستخدام �أو احلق �أو املعلومات التي دفعت عنها  ،عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق
عليه بني من يقوم بالدفع  ،واملالك امل�ستفـيد فـي حالة غياب تلك العالقة  ،فتطبق
�أحكام هذه املادة على املبلغ امل�شار �إليه �أخريا فقط  ،وفـي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد
من املدفوعات خا�ضعا لل�ضريبة  ،وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة  ،ومبراعاة الأحكام
الأخرى لهذه االتفاقية .
 - 7ال ت�سري �أحكام هذه املادة �إذا كان الغر�ض الرئي�سي �أو �أحد الأغرا�ض الرئي�سية لأي
�شخ�ص ب�إن�شاء �أو حوالة احلقوق التي دفعت عنها الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات الفنية هو
اال�ستفادة من هذه املادة عن طريق الإن�شاء �أو احلوالة .
املــادة ( ) 13
الأربــاح الــر�أ�س ماليــة
 - 1الأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي الأموال الثابتة
امل�شار �إليها فـي املادة ( ، )6والكائنة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن تفر�ض
عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أموال منقولة متثل جزءا من الأموال املخ�ص�صة
ملبا�شرة ن�شاط من�ش�أة م�ستقرة ميلكها م�شروع دولة متعاقدة كائن فـي الدولة املتعاقدة
ا ألخـرى � ،أو فـي �أموال منقولة تخ�ص مقرا ثابتا ملقيم فـي دولة متعاقدة وكائنا فـي
الدولة املتعاقدة الأخرى لغر�ض �أداء خدمات �شخ�صية م�ستقلة  ،مبا فـي ذلك الأرباح
الناجتة من الت�صرف فـي هذه املن�ش�أة امل�ستقرة (�سواء مبفردها �أو مع امل�شروع ب�أكمله)
�أو فـي هذا املقر الثابت  ،يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 3الأربــاح الت ــي يح�ص ــل عليه ــا م�ش ــروع فـي دولــة متعاقــدة مــن الت�صــرف ف ــي ال�سفــن
�أو الطائرات التي تعمل فـي النقل الدويل �أو فـي الأموال املنقولة املتعلقة بت�شغيل مثل
هذه ال�سفن �أو الطائرات  ،تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي هذه الدولة املتعاقدة .
 - 4الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أ�سهم من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة تتكون �أ�صولها ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر من �أكرث من ( )%75خم�سة و�سبعني باملائة من الأموال الثابتة
الكائنة فـي الدولة املتعاقدة  ،يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة .
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 - 5الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أي �أموال �أخرى  ،بخالف تلك امل�ش ــار �إلي ـهــا ف ــي
الفقرات ( )1و ( )2و ( )3و ( )4تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيــم
فـيهــا املت�صرف فـي هذه الأموال .
املــادة ( ) 14
اخلدمـات ال�شخ�صيـة امل�ستقلـة
 - 1الدخ ــل الــذي يح ــ�صل عل ــيه مقي ــم ف ــي دولة متعاقدة فـيما يتعلق باخلدمات املهنية ،
�أو الأن�شطة الأخرى التي لها طاب ــع اال�ست ــقالل  ،يخ ــ�ضع لل�ضريب ــة فقــط فـ ــي هــذه
الدولة املتعاقدة  ،با�ستثناء الأحوال الآتية التي يجوز فـيها فر�ض ال�ضريبة على هذا
الدخل فـي الدولة املتعاقدة الأخرى �أي�ضا  ،وهي :
�أ � -إذا ك ــان مي ــلك ب�صــفة منتظ ــمة مقرا ثابتا فـي الدولة املتعاقدة الأخرى لغر�ض
ت�أدية �أن�شطته  ،ففـ ــي ه ــذه احلالة يجوز فر�ض ال�ضريبة على هذا الدخل فـي
الدولة املتعاقدة الأخرى  ،ولكن فقط بالقدر الذي ين�سب �إلى هذا املقر الثابت .
ب � -أو �إذا كانــت �إقامت ــه فـ ــي الدولة املتعاقدة الأخرى لفرتة �أو فرتات تبلغ فـي
جمموعه ــا �أو تزي ــد علــى ( )183مائة وثالثة وثمانني يوما فـي �أي فرتة ()12
اثني ع�شـر �شهرا  ،تبد أ� �أو تنتهي فـي ال�سنة املالية املعنية  ،ففـي تلك احلالة يجوز
فر�ض ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى فقط على القدر من الدخل الذي
يح�صل عليه من �أن�شطته امل�ؤداة فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2ي�شمل م�صطلح " اخلدمات املهنية " على وجه اخل�صو�ص الأن�شطة امل�ستقلة العلمية
�أو الأدبية �أو الفنية � ،أو التعليمية �أو التدري�سية  ،وكذلك الأن�شطة امل�ستقلة للأطباء ،
واملحامني  ،واملهند�سني  ،واملعماريني  ،و�أطباء الأ�سنان  ،واملحا�سبني .
املــادة ( ) 15
اخلدمات ال�شخ�صية غري امل�ستقلة
 - 1مع مراعاة �أحكام املواد ( )16و ( )18و ( ، )19ف�إن الرواتب والأجور واملكاف�آت الأخرى
املماثلة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة مقابل �أداء وظيفة تخ�ضع لل�ضريبة
فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط  ،ما مل ت�ؤد الوظيفة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
ف�إذا مت ــت ت�أدي ــة الوظي ــفة كذلك  ،ف ـ�إن املكاف ـ�أة التي يح�صل عليها منها يجوز فر�ض
ال�ضريبة عليها فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى .
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 - 2على الرغم من �أحكام الفقرة ( ، )1ف�إن املكاف�أة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة
متعاقــدة مقاب ــل �أداء وظيف ــة ف ــي الدولــة املتعاقـدة الأخرى تخ�ضع لل�ضريبة فقط
فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال فـي حالة :
أ� � -أن يكون امل�ستلم موجودا فـي الدولة املتعاقدة الأخرى لفرتة �أو فرتات ال تتجاوز
فـي جمموعها ( )183مائة وثالثة وثمانني يوما خالل �أي فرتة ( )12اثني
ع�شر �شهرا  ،تبد أ� �أو تنتهي فـي ال�سنة املالية املعنية .
ب  -و�أن تكون املكاف�أة قد دفعت بوا�سط ــة � /أو نياب ــة ع ــن �صاح ــب عمــل غي ــر مقي ــم
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ج � -أال تكون املكاف�أة قد حتملتها من�ش�أة م�ستقرة � ،أو مقر ثابت ل�صاحب عمل كائن
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 3على الرغم من الفقرات ال�سابقة من هذه املادة  ،ف�إن املكاف�أة التي يح�صل عليها موظف
فـي م�شروع لدولة متعاقدة مقابل وظيفة متت ت�أديتها على ظهر �سفـينة �أو فـي طائرة
يتم ت�شغيلها فـي النقل الدويل  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة .
املــادة ( ) 16
�أتعــاب املديريــن
�أتعاب املديرين واملدفوعات الأخرى املماثلة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة
ب�صفته ع�ضوا فـي جمل�س الإدارة �أو �أي جهاز مماثل �آخر ل�شركة مقيمة فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
املــادة ( ) 17
الفنانـــون والريا�ضيــون
 - 1علـى الرغـ ــم مــن �أح ــكام املادتــني ( )14و ( ، )15ف�إن الدخل الذي يح�صل علــيه مقي ـ ــم
ف ــي دول ــة متعاق ـ ــدة ب�صفـ ـت ــه فنانـا ف ــي جم ــاالت مث ــل امل�س ــرح � ،أو ال�ص ــور املتحركــة ،
�أو الإذاع ــة �أو التلفزي ــون � ،أو مو�سيق ــيا �أو ب�صفتــه مــن الريا�ضي ــني  ،وذلك مقاب ــل
�أن�شطتـ ــه ال�شخ�صيــة التــي يبا�شرهــا بهــذه ال�صفة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز
�أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
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� - 2إذا كـان الدخـل الـذي يتعلق ب�أن�شطة �شخ�صيــة يبا�شرهــا فنان �أو ريا�ض ــي ب�صفت ــه ه ــذه
ال ي�ستحق للفنان �أو الريا�ضي نف�سه  ،ولكن ل�شخ�ص �آخر  ،ف�إن هــذا الدخــل  -علــى الرغـ ــم
من �أحكــام املواد ( )7و( )14و( - )15يجوز �أن تفر�ض عليه ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة
التي يبا�شر فـيها الفنان �أو الريا�ضي �أن�شطته .
 - 3على الرغم من �أحكام الفقرتني ( )1و( ، )2ف�إن الدخل الذي يح�صل عليه من الأن�شطة
امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1والتي يتم �أدا�ؤها مبوجب اتفاقية ثقافـية �أو برتتيب بني
الدولتني املتعاقدتني يعفى من ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة التي متت ت�أدية الأن�شطة
بها � ،إذا كانت الزيارة لهذه الدولة املتعاقدة مدعومة بالكامل �أو ب�صفة �أ�سا�سية من
الأموال العامة لأي دولة متعاقدة �أو من �سلطة حملية بهما �أو �أحد �أ�شخا�صهما
القانونية .
املــادة ( ) 18
املعا�شات ومدفوعات ال�ضمان االجتماعي
 - 1مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من املادة ( ، )19ف�إن املعا�ش ــات �أو املكافـ ـ�آت الأخرى املماثلة
التي دفعت ملقيم فـي دولة متعاقدة مقابل وظيفة �أو خدمات �أديــت ف ــي املا�ضــي  ،و�أي
مدفوعات �ضمان اجتماعي تدفع لهذا املقيم يجوز �أن تخ�ضع لل�ضري ــبة ف ــي تلك
الدولة املتعاقدة .
 - 2يق�صد مب�صطلح " مدفوعات �ضمان اجتماعي " قيمة حمددة تدفع ب�صف ــة دوريــة فـي
�أوقات حمددة فـي �أثناء احلياة �أو فـي �أثناء فرتة حمددة �أو قابلة للتحقق منها مبوجب
التزام بدفع املبالغ فـي مقابل اعتبار كاف وكامل للمال �أو لقيمته .
 - 3على الرغم من �أحكام الفقرة ( ، )1ف�إن املعا�شات واملدفوعات الأخرى التي تدفع وفقا
خلطة عامة تكون جزءا من نظام �ضمان اجتماعي لدولة متعاقدة تخ�ضع لل�ضريبة
فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
املــادة ( ) 19
اخلدمــة احلكوميــة
 - 1أ�  -الرواتب والأجور واملكاف�آت الأخرى املماثلة بخالف املعا�ش التــي تدفعه ــا دول ــة
متعاقدة �أو �سلطة حملية �أو �شخــ�ص مـن �أ�شخا�ص القانون العام فـيها �إلى �أي فرد
مقابل ما �أداه من خدمات لتلك الدولــة املتعاقدة �أو ال�سلطة �أو �شخ�ص القانون
العام  ،تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
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ب  -ومع ذلك ف�إن هذه الرواتب والأجور واملكاف�آت الأخرى املماثلة تخ�ضع لل�ضريبة
فـي الدولة املتعاقـدة الأخرى فقط �إذا كانـت اخلدمات قد متت ت�أديتها فـي تلك
الدولة املتعاقدة  ،وكان الفرد مقيما فـي تلك الدولة املتعاقدة  ،ويعترب �إما :
 - 1من مواطني هذه الدولة املتعاقدة .
 - 2و�إما ممن مل ي�صبح مقيما فـي هذه الدولــة املتعاقــدة لغــر�ض �أداء ه ــذه
اخلدمات فقط .
� - 2أي معا�ش تدفعه �أو يقدم من �أموال دولة متعاق ــدة �أو �سلط ــة حمليــة �أو �شخ ــ�ص من
�أ�شخا�ص القانون العام لفرد مقابل �أداء خدمات له ــذه الدول ــة املتعاق ــدة �أو ال�سلـ ـطــة
�أو �شخ ــ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
 - 3تطب ــق �أحك ــام امل ــواد ( )15و( )16و( )18علـى الرواتـب والأجــور واملكاف�آت الأخ ــرى
املماثل ــة واملعا�شات التي ترتبــط بنــ�شاط تبا�ش ــره دول ــة متعاق ــدة �أو �سلط ــة حملية �أو
�أي �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام فـي هذه الدولة املتعاقدة .
املــادة ( ) 20
املعلمــون والباحثــون
 - 1الفرد الذي يعد مقيما فـي دولة متعاقدة مبا�شرة قبل زيارته للدولة املتعاقدة الأخرى ،
ويقوم بزيارة للدولة املتعاقدة الأخرى بدعوة من جامعة �أو كلية �أو مدر�سة �أو �أي
م�ؤ�س�سة تعليمية �أو م�ؤ�س�سة بحث علمي مماثلة معتمدة لفرتة ال تتجاوز (� )2سنتني
من تاريخ و�صوله الأول �إلى الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وذلك فقط لغر�ض التدري�س
�أو �إجراء �أبحاث �أو كليهما فـي هذه امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو البحثية  ،يعفى من ال�ضريبة
فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى على ما يح�صل عليه من مكاف�أة عن هذا التدري�س
�أو البحث .
 - 2يق�صد مب�صطلح " معتمدة " فـي الفقرة ( )1االعتماد الذي متنحه الدولة املتعاقدة
التي تقع فـيها اجلامعة �أو الكلية �أو املدر�سة �أو �أي م�ؤ�س�سة تعليمية �أو م�ؤ�س�سة بحث
علمي مماثلة .
 - 3ال ت�سري هذه املادة على املكاف�أة التي يح�صل عليها �أ�ستاذ �أو مدر�س لقيامه ب�أبحاث
�أجريت ب�صفة رئي�سية للم�صلحة اخلا�صة ل�شخ�ص �أو �أ�شخا�ص حمددين .
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املــادة ( ) 21
الطلبــة واملتدربــون
� - 1إن املدفوعات التي يح�صل عليها طالـب �أو مت ــدرب عل ــى حرف ــة �أو ن�ش ــاط وهــو يقيــم
�أو كان يقيم  -مبا�شرة قبل زيارة دولة متعاقدة  -فـي الدولة املتعاقدة الأخرى والذي
يوجد فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال لغر�ض تعليمه �أو تدريبه وذلك لتغطية
م�صاريف �إعا�شته �أو تعليمه �أو تدريبه  ،لن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة ،
ب�شرط �أن تكون هذه املدفوعات قد ن�ش�أت من م�صادر خارج هذه الدولة املتعاقدة .
 - 2الفرد الذي يعد مقيما فـي �إحدى الدولتني املتعاقدتني فـي وقت تواجده ب�صورة م�ؤقتة
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،والذي يوجد فـيها كموظف ملقيم فـي الدولة املتعاقدة
امل�شار �إليها �أوال � ،أو مبوجب عقد معه � ،أو كم�شارك فـي برنامج متوله حكومة الدولة
املتعاقدة الأخرى �أو �أي منظمة دولية بغر�ض �أ�سا�سي هو :
أ�  -احل�صول على خربة فنية �أو مهنية �أو جتارية من �شخـ�ص �آخــر غيــر ذلك املقيــم
فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال � ،أو من �شخـ�ص �آخـر ليـ�س له عالقة بهذا
املقيم .
ب � -أو الدرا�ســة ف ــي جامـعة �أو فـي �أي م�ؤ�س�سة تعليمية �أخرى معرتف بها فـي هذه
الدولة املتعاقدة الأخرى .
يعفى من ال�ضريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى لفرتة ال تتجاوز (� )2سنتني فـيما
يتعلق بدخله من اخلدمات ال�شخ�صية .
املــادة ( ) 22
�أنـواع الدخـل الأخـرى
 - 1عنا�صر الدخل ملقيم فـي دولة متعاقدة  ،حيثما كان من�ش�ؤها  ،والتي مل يتم تناولها فـي
املواد ال�سابقة من هذه االتفاقية تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
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 - 2ال ت�سري �أحكام الفقــرة ( )1علــى الدخــل  -بخالف الدخل من الأمــوال الثابتــة وفــقا
لتعريفها الوارد فـي الفقرة ( )2من املادة (� - )6إذا كان من ت�سلم هذا الدخل مقيما
فـي دولة متعاقدة  ،ويبا�ش ــر فـ ــي الدول ــة املتعاقدة الأخرى ن�شاطا عن طريق من�ش�أة
م�ستقــرة كائن ــة فـيه ــا � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى خدمة �شخ�صية
م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وك ــان احل ــق �أو امللكيــة الت ــي يدفــع عنها الدخل
ترتبط ب�صفة فعلية بتلك املن�ش�أة امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت  ،ففـي هذه احلالة تطبق
�أحكام املادة (� )7أو املادة ( )15بح�سب احلالة .
 - 3على الرغم من �أحكام الفقرتني ( )1و( ، )2ف�إن عنا�صر دخل املقيم فـي دولة متعاقدة
والتي مل يتم تناولها فـي املواد ال�سابقة من هذه االتفاقية والتي تن�ش�أ فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها �أي�ضا فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
املــادة ( ) 23
�إزالـة االزدواج ال�ضريبـي
� - 1إذا ح�صل مقيم فـي دولة متعاقدة على دخل يجوز �أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى بالتطبيق لأحكام هذه االتفاقية  ،ف�إن على الدولة املتعاقدة امل�شار
�إليها �أوال �أن ت�سمح بخ�صم مبلغ من ال�ضريبة املفرو�ضة على دخل هذا املقيم مببلغ
يعادل �ضريبة الدخل املدفوعة فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى  .ب�شرط �أال يزيد هذا
اخل�صم على ذلك اجلزء من �ضريبة الدخل (املح�سوب قبل �إجراء اخل�صم) واملن�سوب
�إلى الدخل الذي يجوز �إخ�ضاعه لل�ضريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى .
� - 2إذا كان الدخل الذي يح�صل عليه مقيم فـي دولة متعاقدة معفى من ال�ضريبة فـي
هذه الدولة املتعاقدة فـي تطبيق �أي من �أحكام هذه االتفاقية ف�إنه يجوز لهذه الدولة
املتعاقدة مع ذلك مراعاة الدخل املعفى عند ح�ساب مبلغ ال�ضريبة على الدخل املتبقي
لهذا املقيم .
املــادة ( ) 24
عـــدم التمييــز
 - 1ال يجوز �إخ�ضاع مواطني دولة متعاقــدة ف ــي الدول ــة املتعاق ــدة الأخ ــرى لأي �ضرائ ــب
�أو متطلبات تت�صل بها تكون خمتلفة �أو �أكرث عبئا من ال�ضرائب �أو املتطلبات ذات
ال�صلة التي يخ�ضع لها �أو يجوز �أن يخ�ضع لها مواطنو هذه الدولة املتعاقدة الأخرى
ممن هم فـي الظروف ذاتها  ،وب�صفة خا�صة ما يتعلق بالإقامة .
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 - 2ال تخ�ضع �أي من�ش�أة م�ستقرة مل�شروع دولة متعاقدة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ل�ضرائب
تفر�ض عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى تقل فـي مزاياها عن ال�ضرائب التي
تفر�ض على م�شروعات هذه الدولة املتعاقدة الأخرى متار�س الأن�شطة ذاتها  .وال يجوز
تف�سري هذا الن�ص على �أنه يلزم �أي دولــة متعاقدة مبنح املقيمني فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى �أي بدالت �أو �إعفاءات �أو تخفـي�ضات �شخ�صية لأغرا�ض ال�ضرائب تبعا للحالة
املدنية �أو الأعباء العائلية  ،والتي متنحها للمقيمني فـيها .
 - 3با�ستثناء احلاالت التي ت�سري عليها �أحكام الفقرة ( )1من املادة (� ، )9أو الفقرة ( )8من
املادة (� )11أو الفقرة ( )6من املادة ( ، )12ف�إن فوائد الديون والأتاوى ور�سوم اخلدمات
الفنية والنفقات الأخرى التي يدفعها م�شروع دولة متعاقدة �إلى مقيم فـي الدولة
املتعاقــدة ا ألخــرى  ،يت ــم خ�صمهــا لغــر�ض حتديد الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة لهذا
امل�شروع  ،وفقا لل�شروط ذاتها كما لو كانــت قد دفعت �إلى مقيم فـي الدولة املتعاقدة
امل�شار �إليها �أوال .
 - 4م�شروعات �أي دولة متعاقدة والتي ميلك �أو ي�سيطر على ر�ؤو�س �أموالها كليا �أو جزئيا
بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مقيم �أو �أكرث فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،لن
تخ�ضع فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال لأي �ضرائب �أو التزامات تتعلق بها تكون
خمتلفة �أو �أكرث عبئا من ال�ضرائب وااللتزامات املتعلقة بها التي تخ�ضع لها �أو قد
تخ�ضع لها امل�شروعات الأخرى املماثلة فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .
 - 5تطبق �أحكام هذه املادة فقط على ال�ضرائب التي تتناولها هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 25
�إجراءات االتفاق املتبادل
� - 1إذا تبني ل�شخ�ص �أن الإجراءات التي اتخذتها �إحدى الدولتني املتعاقدتني �أو كلتاهما
�أدت �أو ت�ؤدي �إلى فر�ض �ضريبة عليه مبا يخالف �أحكام هذه االتفاقية  ،يجوز له  -بغ�ض
النظر عن احللول التي تن�ص عليها القوانني الداخلية لهاتني الدولتني املتعاقدتني -
�أن يعر�ض ق�ضيته على ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها �أو على
ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة التي يتمتع بجن�سيتها �إذا كانت حالته تخ�ضع
لأحكام الفقرة ( )1من املادة ( ، )24ويجب عر�ض الق�ضية خالل فرتة ( )3ثالث
�سنوات من الإخطار الأول بالإجراء الذي �أدى �إلى �إخ�ضاعه ل�ضريبة على خمالفة
لأحكام هذه االتفاقية .
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� - 2إذا تبني لل�سلطة املخت�صة �أن املعار�ضة لها ما يربرها  ،و�إذا مل تكن قادرة بذاتها على
التو�صل �إلى حل منا�سب لذلك  ،ف�إنها ت�سعى �إلى حل الق�ضية عن طريق االتفاق
املتبادل مع ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وذلك بق�صد جتنب فر�ض
ال�ضريبة التي ال تتفق مع هذه االتفاقية  .ويطبق �أي اتفاق يتم التو�صل �إليه بغ�ض
النظر عن مدد التقادم املحددة فـي القوانني الداخلية للدولتني املتعاقدتني .
 - 3ت�سعى ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني �إلى التو�صل عن طريق االتفاق
املتبادل حلل �أي �صعوبات �أو �شكوك تن�ش�أ فـيما يتعلق بتف�سري �أو تطبيق هذه االتفاقية .
كم ــا يج ــوز لهمــا الت�ش ــاور مع ــا لتجنب االزدواج ال�ضريبي فـي احلاالت التي مل تن�ص
عليها االتفاقية .
 - 4يجوز لل�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني التوا�صل مبا�شرة فـيما بينهما
بغر�ض التو�صل �إلى اتفاق وفقا ملفهوم الفقرات ال�سابقة .
املــادة ( ) 26
تبــادل املعلومــات
 - 1تقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني بتبادل املعلومات املحتمل �أن تكون
لها عالقة فـي املدى املنظور بتنفـيذ �أحكام هذه االتفاقية �أو لإدارة �أو تنفـيذ القوانني
الداخلية املتعلقة بال�ضرائب بكل �أنواعها وتو�صيفاتها التي يتــم فر�ضهــا نيابــة عن
الدولتني املتعاقدتني �أو تق�سيماتهما ال�سيا�سية �أو �سلطاتهما املحلية فـي احلدود التي
ال تكون فـيها هذه ال�ضرائب خمالفة لأحكام االتفاقية  .يتـم تبــادل املعلومــات دون
التقيد ب�أحكام املادتني ( )1و(. )2
 - 2تعامل �أي معلومات حت�صل عليها �أي دولة متعاقدة مبوجب الفقرة ( )1كمعلومات �سرية
�أ�سوة باملعلومات التي يتم احل�صول عليها وفقا للقوانني الداخلية لهذه الدولة املتعاقدة ،
ويف ــ�ضى به ــا فق ــط للأ�شخـ ــا�ص �أو ال�سلط ــات (مب ــا فـيــها املحاكم واجلهات الإدارية)
املخت�صة بالربط �أو التح�صيل �أو التنفـيذ �أو الف�صل فـي �أو حتديد اال�ستئنافات املتعلقـة
بال�ضرائب امل�شار �إليها فـي الفقرة (� )1أو باملراقبة على مــا ورد �أع ــاله  .وعل ــى �أولئك
الأ�شخا�ص �أو هذه ال�سلطات ا�ستخدام املعلومات لهذه الأغرا�ض فقــط  ،ويج ــوز لهم
ك�شف هذه املعلومات فـي مداوالت حمكمة عامة �أو فـي القرارات الق�ضائية .
-116-

 - 3ال يجوز  -ب�أي حال من الأحوال � -أن تف�سر �أحكام الفقرتني ( )1و( )2على �أنها تفر�ض
التزاما على الدولة املتعاقدة :
أ�  -اتخاذ �إجراءات �إدارية مبا يخالف القوانني واملمار�سات الإدارية لتلك �أو الدولة
املتعاقدة الأخرى .
ب  -تقدمي معلومات ال ميكن احل�صول عليها طبقا للقوانني �أو الإجراءات املعتادة
للإدارة لتلك � ،أو الدولة املتعاقدة الأخرى .
ج  -تقديـ ــم معلوم ــات ت ـ�ؤدي �إلى �إف�شـاء �أي �سر حرفـي �أو �سر ن�شاط جتاري �أو �سر
�صناعي �أو �س ــر جت ــاري �أو �س ــر مهن ــي �أو عملي ــة �أو معلوم ــة جتارية يكون �إف�شاء
�سرية �أي منها متعار�ضا مع النظام العام .
 - 4فـي حالة طلب �أي دولة متعاقدة ملعلومات وفقا لهذه املـادة  ،تقـوم الدولــة املتعاقــدة
الأخرى با�ستخدام �إجراءاتها فـي جمع املعلومات للح�صول على املعلومــات املطلوبــة
حتى �إذا كانت هذه الدولة املتعاقدة الأخرى لي�ست فـي حاجة �إلى هذه املعلومات
لأغرا�ضها ال�ضريبية  .ويخ�ضع االلتزام الوارد فـي اجلملة ال�سابقة للقيود املبينة فـي
الفقرة ( )3ولكن لن تف�سر هذه القيود ب�أي حال من الأحوال على �أنها ت�سمح لأي دولة
متعاقدة باالمتناع عن تقدمي املعلومات فقط ب�سبب �أنها لي�س لها م�صلحة داخلية فـي
هذه املعلومات .
 - 5ال يج ــوز  -ب ـ�أي حــال مــن ا ألحــوال  -تف�سري �أحكام الفقرة ( )3ب�أن ت�سمح لأي دولة
متعاقدة باالمتناع عن تقدمي املعلومات ملجرد �أن هذه املعلومات يحتفظ بها م�صرف
�أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى �أو ممثل �أو �شخــ�ص يت�صــرف وفــق وكال ــة �أو قــدرة ائتمانيــة ،
�أو لأنها تتعلق بحقوق ملكية �شخ�ص ما .
املــادة ( ) 27
التعاون على حت�صيل ال�ضرائب
 - 1تلتزم الدولتان املتعاقدتان بتقدمي العون لبع�ضهما بع�ضا فـي حت�صيل ال�ضرائب التي
تتناولها هذه االتفاقية  ،مع الفوائد  ،والعقوبات الإدارية  ،والغرامات ذات الطبيعة
غري اجلزائية .
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 - 2ت�شمل طلبات العون من دولة متعاقدة لتح�صيل هذه ال�ضرائب تقدمي �شهادة من
ال�سلطة املخت�صة فـي هذه الدولة املتعاقدة ب�أن ال�ضرائب املذكورة قد تقررت ب�صفة
نهائية وفقا لقوانني هذه الدولة املتعاقدة  ،ولأغرا�ض هذه املادة  ،تعترب �أي �ضريبة
ب�أنها تقررت ب�صفة نهائية عندما يكون لأي دولة متعاقدة احلق فـي حت�صيل ال�ضريبة
وفقا لقانونها الداخلي و�أن لي�س للخا�ضع لهذه ال�ضريبة �أي حق بعد ذلك فـي �إيقاف
حت�صيلها .
 - 3يتم ت�أييد الطلبات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )2بن�سخة ر�سمية من امل�ستند الذي ي�أذن
بالتنفـيذ مرفقا به ن�سخة ر�سمية من �أي قرار �إداري �أو ق�ضائي نهائي �أينما كان ذلك
منا�سبا .
 - 4الطلب الذي تقدمه دولة متعاقدة  ،والذي مت قبوله للتح�صيل من الدولة املتعاقدة
الأخرى يتم تنفـيذه من قبل هذه الدولة املتعاقدة الأخرى ك�أن كان هذا الطلب يتعلق
بال�ضريبة اخلا�صة بها .
 - 5فـيما يتعلق باملطالبات ال�ضريبية املطروحة لال�ستئناف  ،يجوز لل�سلطة املخت�صة فـي
الدولة املتعاقدة  -لغر�ض املحافظة على حقوقها � -أن تطلب من ال�سلطة املخت�صة فـي
الدولة املتعاقدة الأخرى اتخاذ �إجراءات وقائية  ،ويتم تنفـيذ طلب الدولة املتعاقدة
الذي يتم قبوله من الدولة املتعاقدة الأخرى ك�أن كان هذا الطلب يتعلق بال�ضريبة
اخلا�صة بها .
 - 6يتم ت�سليم املبالغ التي تقوم بتح�صيلها ال�سلطة املخت�صة لدولة متعاقدة وفقا لهذه
املادة �إلى ال�سلطة املخت�صة للدولة املتعاقدة الأخرى  .وما مل تتفق ال�سلطات املخت�صة
فـي الدولة املتعاقدة على غري ذلك  ،تتحمل الدولة املتعاقدة التي مت تقدمي الطلب
�إليها امل�صروفات العادية التي يتم تكبدها فـي تقدمي العون فـي حت�صيل ال�ضريبة .
 - 7لن تف�سر �أحكام هذه املادة على �أنها تفر�ض التزاما على الدولة املتعاقدة �سواء :
أ�  -التخاذ �إجراءات �إدارية مبا يخالف القوانني وا إلجـراءات الإداري ــة له ــذه الدول ــة
�أو للدولة املتعاقدة الأخرى .
ب  -التخاذ �إجراءات خمالفة للنظام العام .
ج  -لتقدي ــم الع ــون �إذا لــم تتخــذ الدولة املتعاقدة الأخرى كل الإجراءات املعقولة
للتح�صيل مبوجب قوانينها وممار�ساتها الإدارية .
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د  -لتقديــم العــون فـي تلك احلاالت التي يكون فـيها العبء الإداري لهذه الدولة
املتعاقدة ال يتنا�سب بو�ضوح مع املنفعة التي �ستح�صل عليها الدولة املتعاقدة
الأخرى .
املــادة ( ) 28
�أع�ضاء البعثات الدبلوما�سية وامل�س�ؤولون القن�صليون
ال يرد فـي هذه االتفاقية ما ي�ؤثر على االمتيازات املالــية لأعــ�ضاء البع ــثات الدبلوما�س ــية
�أو الوظائف القن�صلية مبوجب القواعد العامة للقانون الدويل �أو مبوجب �أحكام اتفاقيات
خا�صة .
املــادة ( ) 29
دخــول حيــز التنفـيــذ
 - 1تخطر كل من الدولتني املتعاقدتني الأخرى كتابة من خالل القنوات الدبلوما�سية
با�ستكمال الإجراءات املتطلبة وفقا لقوانينها لدخول هذه االتفاقية حيز التنفـيذ .
تدخل االتفاقية حيز التنفـيذ اعتبارا من تاريخ ت�سلم �آخر �إخطار .
 - 2تكون �أحكام االتفاقية نافذة :
أ�  -فـيما يتعلق بال�ضرائب املخ�صومة من املنبع على املبالغ املدفوعة �أو املقيدة فـي
احل�ساب من �أو بعد اليوم الأول من يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي دخول
االتفاقية حيز التنفـيذ .
ب  -فـيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى عن �أي �سنة �ضريبية تبد�أ فـي �أو بعد اليوم الأول
من يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي دخول االتفاقية حيز التنفـيذ .
املــادة ( ) 30
الإنهـــاء
تظل هذه االتفاقية �سارية حلني �إنهائها من قبل �إحدى الدولتني املتعاقدتني  ،ويجوز لأي
من الدولتني املتعاقدتني �إنهاء االتفاقية من خالل القنوات الدبلوما�سية مبوجب �إخطار
�إنهاء كتابي يوجه قبل (� )6ستة �أ�شهر على الأقل من نهاية �أي �سنة ميالدية بعد انق�ضاء
فرتة ( )5خم�س �سنوات من تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفـيذ  ،وفـي هذه احلالة يوقف
�سريان هذه االتفاقية فـي كال البلدين كالآتي :
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أ�  -فـيما يتعلق بال�ضرائب املخ�صومة من املنبع  ،علــى املبالــغ املدفوعــة �أو املقي ــدة فـي
احل�ساب من �أو بعد اليوم الأول من يناير من ال�سنة امليالدية الت ــي تلي توجيه
الإخطار .
ب  -وفـيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى  ،عن �أي �سنة �ضريبية تبد�أ من �أو بــعد الــيوم
الأول من يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي توجيه الإخطار .
�إثباتا ملا تقدم قام املوقعان �أدناه مبوجب ال�سلطة املخولة لهما من قبل حكومتيهما
بالتوقيع على هذه االتفاقية .
حررت فـي مدينة كولومبو فـي هذا اليوم 2018/8/15م  ،املوافق 1439/12/4هـ من ن�سختني
�أ�صليتــني باللغــات العربي ــة  ،ال�سنهالية  ،والإجنليزية  ،وتكون كل الن�صو�ص ذات حجية
مت�ساوية  ،وفـي حالة االختالف بني الن�صو�ص  ،يعتد بالن�ص الإجنليزي .

عـن حكومــــة
�سلطنــــــة عمــــــــان

عـن حكومــــة
جمهورية �سرييالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية
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THE GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF
THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA, DESIRING TO
CONCLUDE AN AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON
INCOME, HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1
PERSONS COVERED
This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting
States.

Article 2
TAXES COVERED
1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a
Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or
on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable
or immovable property, taxes on the total amount of wages or salaries paid by
enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
(a)

in the case of Sri Lanka:
-

the income tax, including the income tax based on the turnover of
enterprises entered into agreements with the Board of Investment;

(hereinafter referred to as “Sri Lanka tax”);

2
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/8
بالت�صديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان
وحكومة رومانيا حول الإعفاء المتبادل مـن الت�أ�شيـرة
لحاملـي جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة والخا�صـة والخدمـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة رومانيا حول الإعفاء املتبادل من الت�أ�شرية
حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة  ،املوقعة فـ ــي مدين ــة م�سقــط
بتاريخ  5من نوفمرب 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
المــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
المــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :من جمادى الأولى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  17 :من ينايــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1277
ال�صادرة فـي 2019/1/20م
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اتفاقيـــة
بيـن حكومة �سلطنة عمان
وحكومة رومانياحول الإعفاء املتبادل
من الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة
�إن حكومة �سلطنة عمان وحكومة رومانيا  ,وامل�شار �إليهما فـيما بعد بـ "الطرفـني" ,
�إذ ترغبــان ف ــي تقويــة عالق ــات ال�صداق ـ ــة القائمــة بيــن البلديـ ــن  ,وذلك عل ـ ــى �أ�س ـ ــا�س
متب ــادل عن طريق ت�سهيل �سفر مواطني دولتي الطرفـني ممن يحملون جوازات ال�سفر
الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة �إلى بلديهما ,
قد اتفقتا على ما ي�أتي :
املــادة ( ) 1
 - 1يج ــوز ملواطن ــي �أي من دولتــي الطرف ــني ممــن يحملون جوازات ال�سفــر الدبلوما�سي ــة
واخلا�صة واخلدمة �سارية املفعول  ,الدخول والعبور والإقامة فـي �إقليم دولة الطرف
الآخر بدون ت�أ�شرية لفرتة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما خالل ( )180مائة وثمانني
يوما .
 - 2بدءا من اليوم الــذي تطبــق فـيه رومانيا تطبيقا كامال اتفاقية �شنجن  ,لغر�ض ح�ساب
فرتة الإقامة فـي �إقليم رومانيا امل�ستحقة بالن�سبة ملواطني �سلطنة عمان  ,وفقا للفقرة
ال�سابقة  ,يجب �أن ي�ؤخذ فـي االعتبار  -ب�شكل �إجمالــي  -فرتة �إقامتهم فـي �إقليم
رومانيا  ,و�إقليم �أي من الدول التي تطبق تطبيقا كامال اتفاقية �شنجن .
املــادة ( ) 2
يعفى �أع�ضاء البعثات الدبلوما�سية واملهمات القن�صلية من دولتـي ك ــال الطرفـي ــن ممن
يحملون جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة �سارية املفعول فـي �إقليم دولة
الطرف الآخر  ،و�أفراد عوائلهم الذين يقيمون معهم ويحملون جوازات ال�سفر الدبلوما�سية
واخلا�صة واخلدمة �سارية املفعول  ،من الت�أ�شرية طوال مدة �أدائهم ملهمتهم ب�شرط �أن يتم
�إخطار الطرف الآخر كتابيا  ،عرب القنوات الدبلوما�سية  ,عن هذه املهمة الر�سمية قبل
( )30ثالثني يوما من اليوم املقرر لبدئها .
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املــادة ( ) 3
يجوز ملواطني دولتي الطرفـني ممن يحملون جوازات �سفر دبلوما�سية وخا�صة وخدمة
�سارية املفعول  ,الدخول �إلى واملغادرة من �إقليم دولة الطرف الآخر عرب �أي نقطة عبور
حدودية مفتوحة حلركة املرور الدولية للم�سافرين .
املــادة ( ) 4
يجب �أن تكون اجلوازات الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة التابعة ملواطني دولة كل طرف
�صادرة خالل ( )10الع ــ�شر ال�سن ــوات املا�ضي ــة  ,و�ساري ــة املفع ــول مل ــدة ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر
على الأقل بعد التاريخ املق�صود فـيه مغادرة �إقليم دولة الطرف الآخر .
املــادة ( ) 5
 - 1ال تعفـي هذه االتفاقية مواطني �أي من دولتي الطرفـني من االلتزام بقوانني ولوائح
دولة الطرف الآخر التي تتعلق بدخول و�إقامة ومغادرة الأجانب .
 - 2يحتفظ الطرفان باحلق فـي رف�ض دخول �أو تق�صري مدة �إقامة الأ�شخا�ص الذين
يعتب ـ ــرون غي ـ ــر مرغ ــوب فـيه ــم � ,أو يحتم ــل �أن ي�شك ــلوا خط ــرا عل ــى النظـ ــام الـ ـعــام ,
�أو ال�صحة العامة � ,أو الأمن القومي .
املــادة ( ) 6
 - 1يتبادل الطرفان مناذج من جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صــة واخلدمــة  ,عبــر
القنوات الدبلوما�سية  ,فـي �أقرب فر�صة ممكنـة  ,علـى �أال تتجـاوز ( )30ثالثني يومــا
من دخول هذه االتفاقية حيز التنفـيذ .
 - 2فـي حالة ا�ستحداث جوازات �سفر دبلوما�سيــة �أو خا�صــة �أو خدمــة جدي ــدة �أو تعديــل
احلالي ــة  ,يت ــبادل الطرفــان  ،عرب القنوات الدبلوما�سية  ,مناذج من هذه اجلوازات
خالل فرتة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما قبل تاريخ العمل بهذه اجلوازات اجلديدة
�أو التعديالت .
 - 3يخطر كل طرف الطرف الآخر عن �أي تعديل فـي القوانني واللوائح الوطنية املتعلقة
ب�إ�صدار جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة .
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املــادة ( ) 7
يجب على مواطني دولتي كل طرف الذيــن تعــر�ض جواز �سفرهم الدبلوما�سي �أو اخلــا�ص
�أو اخلدمة �ساري املفعول للفقدان �أو التلف �أو ال�سرقة خالل �إقامتهم فـي �إقليم دولة
الطرف الآخر �إبالغ ال�سلطات املخت�صة فـي البلد امل�ضيف  ,ويجوز لهم مغادرة ذلك الإقليم
على �أ�سا�س وثيقة �سفر ر�سمية �صادرة من بعثة دبلوما�سية �أو قن�صلية تتبع دولتهم �أو تقوم
بتمثيلها  ,وذلك بدون �أي ترخي�ص �إ�ضافـي .
املــادة ( ) 8
يجوز للطرفـني تعديل هذه االتفاقية كتابيا باالتفاق امل�شتــرك  ,ويدخــل ه ــذا التعدي ــل
حيز التنفـيذ وفق الفقرة ( )2من املادة ( )11من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 9
 - 1يجوز لأي من الطرفـني تعليق العمل بهذه االتفاقية م�ؤقتا ب�شكل كلي �أو جزئي لأ�سباب
تتعلق بحماية النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الأمن القومي .
 - 2يت ــم �إخطــار الطرف الآخر عن قرار التعليق عرب القنوات الدبلوما�سية خالل ()48
ثمان و�أربعني �ساعة من اتخاذه  ,ويقوم الطرف الذي قام بتعليق تطبيق االتفاقية
ب�إخطار الطرف الآخر فورا مبجرد زوال �أ�سباب التعليق  ,وي�ست�أنف العمل باالتفاقية
بعد ت�سلم هذا الإخطار .
املــادة ( ) 10
 - 1يجوز لكل من الطرفـني �إنهاء العمل بهذه االتفاقية  ,وذلك ب�إخطار الطرف الآخر
كتابي ــا ع ــرب الق ــنوات الدبلوما�سي ــة  ,ويتــم �إنهاء العمل بها خالل ( )90ت�سعني يوما
من ت�سلم هذا الإخطار من قبل الطرف الآخر .
 - 2تت ــم ت�سويـ ــة �أي خ ــالف �أو نزاع ينتج عن تف�سري �أو تنفـيذ �أحكام هذه االتفاقي ــة وديا
عن طريق امل�شاورات �أو املفاو�ضات بني الطرفـني .
املــادة ( ) 11
 - 1تبقى هذه االتفاقية �سارية املفعول ملدة غري حمددة .
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 - 2تدخل هذه االتفاقية حيز التنفـيذ بعد ( )30ثالثني يوما من اليوم الذي مت فـيه ت�سلم
�آخر �إخطار كتابي بني الطرفـني يفـيد با�ستكمال املتطلبات الالزمة لدخول االتفاقية
حيز التنفـيذ وفق القوانني الوطنية املعمول بها لدى الطرفـني  ,وذلك عرب القنوات
الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 12
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على االلتزامات الأخرى للطرفـني النا�شئة مبوجب االتفاقيات
الدولي ــة  ,وخا�ص ــة االلتزامات النا�شئة مبوجب معاهــدة فـيينــا للعالقــات الدبلوما�سي ــة
امل�ؤرخة فـي  18ابريل 1961م  ,ومعاهدة فـيينا للعالقات القن�صلية امل�ؤرخة فـي  24ابريل
1963م .
حررت فـي م�سقط بتاريخ  5من نوفمرب 2018م  ,من ن�سختني �أ�صليتني باللغات  :العربية
والرومانية والإجنليزية  ,وتتمتع كافة الن�صو�ص بنف�س احلجية القانوني ــة  ,وف ــي حــال
االختالف فـي التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي .

عن حكومة
رومانيـــــــــــــــــــــا

عن حكومة
�سلطنــــة عمــــان
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AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE
GOVERNMENT OF ROMANIA ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR
HOLDERS OF DIPLOMATIC, SPECIAL AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of
Romania, hereinafter referred to as “the Parties”,
Desiring to further strengthen the friendly relations between the two
countries, on a reciprocal basis, by facilitating the travel of the citizens
of the States of the Parties, holders of diplomatic, special and service
passports into their respective countries;
Have agreed as follows:
Article 1
1. The citizens of the State of each Party, holders of valid diplomatic,
special and service passports, may enter, transit or stay without a
visa in the territory of the State of the other Party for a period not
exceeding (90) ninety days within any (180) one hundred and
eighty days.
2. Starting on the day of the full implementation of the Schengen
acquis by Romania, for the purpose of calculating the period of
stay in the territory of Romania for which the citizens of the
Sultanate of Oman are entitled, according to the previous
paragraph, account shall be taken, cumulatively, of the period of
stay in the territory of Romania and in the territory of any other
State applying in full the Schengen acquis.
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Article 2
Members of the diplomatic missions and consular posts of the State of
each Party in the territory of the State of the other Party, holders of valid
diplomatic, special and service passports, as well as their family
members who share the same household with them, themselves holders
of valid diplomatic, special and service passports, shall be exempt from
visa for the entire duration of the titular’s mission, under the condition
that their assignment is notified in writing to the other Party, through
diplomatic channels, (30) thirty days prior to the intended
commencement of their official mission.

Article 3
The citizens of the States of the Parties, holders of valid diplomatic,
special and service passports may enter into and depart from the territory
of the State of the other Party at any border crossing point opened for
international passengers’ traffic.
Article 4
The diplomatic, special and service passports belonging to the citizens of
the State of each Party must have been issued within the previous (10)
ten years and valid at least for a period of (3) three months after the
intended date of departure from the territory of the State of the other
Party.
Article 5
1. This Agreement does not exempt citizens of the State of either
Party from the obligation to comply with the laws and regulations
of the State of the other Party concerning the entry, stay and exit of
foreigners.
2
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2. The Parties reserve the right to refuse the entry into or shorten the
stay of persons considered undesirable or likely to endanger the
public order, the public health or the national security.
Article 6
1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels,
specimens of their respective diplomatic, special and service
passports as soon as possible but not later than (30) thirty days
from the entry into force of this Agreement.
2. In case of the introduction of a new diplomatic, special or service
passport or modification of the existing one, the Parties shall
exchange, through diplomatic channels, specimens of these
passports, no later than (30) thirty days before the date on which
the new passports or modifications enter into force.
3. The Parties shall duly inform each other about any modification of
their respective national laws and regulations related to the
issuance of the diplomatic, special and service passports.
Article 7
The citizens of the States of each Party whose valid diplomatic, special
and service passports have been lost, damaged or stolen while staying in
the territory of the State of the other Party shall inform the competent
authorities of that Party. They may leave that territory on the basis of an
official travel document issued by a diplomatic mission or consular post
of their State or representing their State, without any additional
authorization.

-1633

Article 8
This Agreement may be amended by the Parties by mutual consent
expressed in written form. The amendments shall enter into force in
accordance with Article 11, paragraph 2 of this Agreement.
Article 9
1. Either Party may temporarily suspend the application of this
Agreement, either in whole or in part, for reasons of the protection
of public order, public health or national security.
2. The decision on suspension shall be notified to the other Party
through diplomatic channels, no later than (48) forty-eight hours
after it has been taken. The Party that has suspended the
application of this Agreement shall immediately inform the other
Party once the reasons for the suspension no longer exist. After the
receipt of this notification the Agreement will be resumed.
Article 10
1. Each Party may terminate the application of this Agreement by
giving written notice to the other Party, through diplomatic
channels. This Agreement shall terminate within (90) ninety days
from the receipt of such notice by the other Party.
2. Any difference or dispute arising out of the interpretation or
implementation of the provisions of this Agreement shall be settled
amicably by consultation or negotiation between the Parties.
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Article 11
1. This Agreement shall remain valid for an indefinite period of time.
2. This Agreement shall enter into force after (30) thirty days from
the day of receipt, in writing, of the last notification by which the
Parties have informed each other through diplomatic channels, that
all requirements for the entry into force of this Agreement as
stipulated by their respective national legislations have been met.
Article 12
This Agreement shall not affect other obligations of the Parties arising
under international agreements, in particular obligations arising from
Vienna Convention on Diplomatic Relations dated on 18 April 1961 and
Vienna Convention on Consular Relations dated on 24 April 1963.
DONE at Muscat on 5 November 2018, in two originals, each in the
Arabic, Romanian and English languages, all texts being equally
authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall
prevail.

For
the Government of
the Sultanate of Oman

For
the Government of
Romania
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/9
ب�إجازة تنازل �شركة �إيني عمان بي  .فـي  .عن جزء من حقوقها والتزاماتها
فـي االتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ  14من نوفمبر 2017م للمنطقة
رقم (� )52إلى �شركة قطر للبترول الدولية لال�ستك�شاف والإنتاج
�سلطـان عمـان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/50ب�إجــازة االتفاقي ــة النفط ــية املوقعة بني حكومة
�سلطنة عمان  ،و�شركة �إيني عمان بي .فـي  ،و�شركة النفط العمانية لال�ستك�شاف والإنتاج
�ش .م .م للمنطقة رقم (، )52
وعلى جمموعة الوثائق التي قامت مبوجبها �شركة �إيني عمان بي.فـي .بالتنــازل ع ــن جزء
من حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية املوقع ــة بتاري ــخ  14م ــن نوفم ــرب 2017م
للمنطقة رقم (� )52إلى �شركة قطر للبرتول الدولية لال�ستك�شاف والإنتاج القابلة لذلك
التنازل ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
المــادة الأولـــــى
�إجازة تنازل �شركة �إيني عمان بي.فـي .ع ــن ج ــزء م ــن حقوقهــا والتزاماتها فـي االتفاقية
النفطية املوقعة بتاريخ  14من نوفمرب 2017م للمنطقة رقم (� )52إلى �شركة قطر للبرتول
الدولية لال�ستك�شاف والإنتــاج  ،ب ــحيث ت�ص ــبح احل�ص ــ�ص النهائي ــة لأط ــراف االتفاقي ــة
على النحو الآتي :
� %55شركة �إيني عمان بي.فـي.
� %30شركة قطر للبرتول الدولية لال�ستك�شاف والإنتاج
� %15شركة النفط العمانية لال�ستك�شاف والإنتاج �ش.م.م
المــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :من جمادى الأولى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  17 :من ينايــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1277
ال�صادرة فـي 2019/1/20م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/10
ب�إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة العمانية
للنطاق العري�ض (�ش.م.ع.م) لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة البنية الأ�سا�سية
للنطاق العري�ض وتقديم خدمات النطاق العري�ض
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إ�صــدار ترخي ــ�ص من الفئ ــة الأولى لل�شركة العمانية للنطاق العري�ض (�ش.م .ع .م) لإن�شاء
وت�شغيـل و�صيانـة البنية الأ�سا�سيــة للنط ــاق العري ــ�ض  ،وتقدمي خدمات النطاق العريــ�ض
ملدة ( )25خم�س وع�شرين �سنة  ،وذلك بال�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :مـن جمـادى الأولـى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  17 :مـن ينايـــــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1277
ال�صادرة فـي 2019/1/20م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ترخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة العمانية
للنطاق العري�ض (�ش.م.ع.م( لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة البنية الأ�سا�سية
للنطاق العري�ض وتقدمي خدمات النطاق العري�ض
املحتويـــات
اجلــزء الأول
تعريفـــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة (  : ) 1تعريفـات .
املــادة (  : ) 2املجـال .
املــادة (  : ) 3الربـط .
املــادة (  : ) 4الإتاوة ور�سـوم الرتخي�ص .
املــادة (  : ) 5املدة .
املــادة (  : ) 6التعديل .
املــادة (  : ) 7الإلغاء .
املــادة (  : ) 8االنتهاء .
املــادة (  : ) 9االلتزام .
املــادة (  : ) 10الإخطارات .
اجلـــزء الثانــي
ال�شــروط واملالحـــق
�أوال  :ال�شروط :
1-1اخلدمات املرخ�صة .
2-2التزامات اال�ستثمارات الر�أ�س مالية .
3-3التزامات تو�سعة ال�شبكـة .
4-4متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامــة .
5-5التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني .
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6-6متطلبات جودة اخلدمة .
7-7خدمات ال�صيانة .
8-8قطع اخلدمات املرخ�صة .
9-9االلتزام باحل�صول على موافقة الهيئة عن اخلدمات اجلديدة .
1010تقدمي خدمات النفاذ .
1111خدمة الطرف الثالث .
1212الربط البيني .
1313التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنيـ ــة .
1414ربط الأجهزة الطرفـية .
1515تخ�صي�ص الرتددات لالت�صاالت الراديوية .
1616التزامات املرخ�ص له فـي جمال التوظيف .
1717التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية .
1818حظر الدعم غري العادل  ،املتبادل � ،أو من جانب واحد .
1919حظر التمييز غري امل�شروع  ،واملمار�سات املنافـية للمناف�سـة .
2020متطلبـات املحا�سبـة .
2121االلتزام بتوفـري املعلومـات .
2222التغييـر فـي ملكية الأ�سهم .
2323ر�سوم الرتخيـ�ص .
2424حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ص فـي املمتلكـات العامة واخلا�صة .
2525حوالة الرتخي�ص وانتقاله .
2626النزاعـات .
2727الغرامات .
ثانيا  :املالح ـ ــق :
امللحــق (�أ)  -التزامات تو�سعة ال�شبكة  ،والتزامات اال�ستثمارات الر�أ�س مالية .
امللحق (ب)  -التعمني .
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اجلــزء الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
تعريفـــات
فـي تطبيق �أحكام هذا الرتخي�ص ومالحقه يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني
قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
 - 1الهيئــــة :
هيئة تنظيم االت�صاالت املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 2التابـــع :
�أي �شخ ــ�ص طبيع ــي �أو معن ــوي واق ــع حتــت حتك ــم � ،أو �سيطـ ــرة �شخ ــ�ص �آخ ــر طبيعـ ــي
�أو معنوي  ،ب�شكل مبا�شر � ،أو غري مبا�شر .
 - 3حتكــم �أو �سيطــرة :
ال�سلطـة املبا�شرة �أو غري املبا�شرة لتوجيه �شخ�ص طبيعي � ،أو معـنوي و�إدارته � ،سواء
م ــن خ ــالل حق امللكية حل�ص�ص �أو �أ�سهم �أو حق الت�صويــت �أو ملكية �سندات �أو �شراكة
�أو ملكية �أي م�صلحة �أخرى �أيا كان م�صدر هذه احلقوق .
 - 4التاريـخ الفعلـي ل�سريـان الرتخيـ�ص :
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين ب�إ�صدار هذا الرتخي�ص .
 - 5النطــاق العريــ�ض :
خدمـ ـ ــة ات�صـ ــاالت توفـ ــر �سرع ــة تنزي ــل عل ــى الإنرتن ـ ــت للم�ستخـ ــدم النهائ ــي تزيـ ـ ــد
على ( )256كيلو بايت/الثانية  ،وتتوفر ب�شكل دائم .
 - 6خدمــات النفــاذ :
نف ــاذ املرخــ�ص ل ــه �إلى �شبكات مرخ�ص له �آخر  ،بغر�ض التمك ــن من تقديــم خدمــات
االت�صاالت  ،مبا فـي ذلك ربط �أجهزة االت�صاالت با�ستخدام و�سائل �سلكية �أو راديوية
والنفـ ــاذ لأي بنيــة �أ�سا�سي ــة وت�شمل املباين والأبراج والأنابي ــب اخلا�صـ ــة بالأ�سـ ــالك
والكابالت .
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 - 7منطقـة الرتخيــ�ص :
كامل املنطقة اجلغرافـية لل�سلطنة .
 - 8امل�شغــل املرخــ�ص :
�أي �شخــ�ص طبيعــي �أو معنــوي مرخــ�ص لــه بت�شغيل بنية �أ�سا�سيـة لنظـام ات�صــاالت
عامـة � ،أو تقديـم خدمــات االت�صاالت العامة التي تعتمد على ا�ستغالل �سعــة ل�شبكات
ات�صاالت عامة من الفئة الأولى  ،وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 9موفــر خدمــة :
�أي �شخــ�ص طبيع ــي �أو معنـ ــوي  ،مرخ ــ�ص ل ــه بتقدي ــم خدم ــات االت�ص ــاالت العام ـ ــة
الإ�ضافـية  ،وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
� - 10إجمالـي الإيـرادات ال�سنويـة للمرخـ�ص لـه :
جميع الإيرادات التي يحققها املرخ�ص له خالل �سنة نتيجة بيع �أو ت�أجري اخلدمات
املرخ�صة  ،وي�شمل ذلك جميع الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخ�صة �أو الدفعات
التي يحققها من املرخ�صني الآخرين بعد خ�صم تكلفة �إنهاء املكاملات املرتتبة على
الربــط البينــي واملدفوعة للمرخ�صني الآخرين  ،فـيم ــا عــدا بي ــع وت�أج ــري الأجهـ ــزة
الطرفـية .
 - 11الأجهـزة الطرفـية :
�أجهــزة االت�صــاالت اخلا�صة باملنتفــع الت ــي متكنـ ــه مــن االت�صــال مــن خ ــالل �شبكـ ــة
ات�صاالت عامة �أو خا�صة .
� - 12ساتــل :
جهاز ات�صاالت فـي مدار حول الأر�ض .
 - 13القــوة القاهــرة :
كل ما هو خارج عن �إرادة املرخ�ص له  ،وي�ستحيل توقعه كما ي�ستحيل دفعه .
 - 14منطقــة اخلدمــة :
املنطقة الكائنة مبنطقة الرتخي�ص  ،والتي ين�شئ فـيها املرخ�ص له نظام االت�صاالت ،
والتــي يكون فـيه ــا قادرا ب�شك ــل عـ ــام علــى توفـري خدمـ ــات االت�صـ ــاالت لأي �شخ ــ�ص
يطلبها .
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املــادة ( ) 2
املجـــال
يرخــ�ص لل�شركــة العمانيــة للنط ــاق العريــ�ض (�ش.م.ع.م) ب�إن�شــاء وت�شغيل و�صيانــة البنيــة
الأ�سا�سية للنطاق العري�ض وتقدمي خدمات النطاق العري�ض طبقا للأحكام وال�شروط
املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص ومالحقه .
املــادة ( ) 3
الربـــط
يخول املرخ�ص له ربط الأنظمة املرخ�صة بـالآتي :
� - 1أي نظام ات�صاالت مرخ�ص مبوجب املــادة ( )21من قانون تنظيم االت�صاالت .
� - 2أي نظام ات�صاالت خارج ال�سلطنة .
� - 3أي �ساتل وفقا للمتطلبات والقواعد ال�سارية .
� - 4أي جهاز ات�صاالت متت املوافقة عليه للربط البيني  ،وفقا لأحكام قانون تنظيم
االت�ص ــاالت والئحتـ ــه التنفـيذيـ ــة �أو القـ ــرارات ال�ساريــة �أو املوا�صفــات الفنيــة التي
حتددها � ،أو توافق عليها الهيئة .
املــادة ( ) 4
الإتــاوة ور�ســوم الرتخيـــ�ص
 - 1يدفع املرخ�ص له حلكومة ال�سلطنة الإتاوة ال�سنوية املقررة من قبلها عن كل �سنة من
�سنوات الرتخي�ص  ،وحت�سب بناء على �إجمايل الإيرادات املحققة حتى  31من دي�سمرب
من ال�سنة  ،بحيث ال ت�شتمل الإيرادات املحققة من ا�ستغالل البنية الأ�سا�سية غري
الن�شطة  .وتدفع قبل  30من يناير من ال�سنة التالية  ،على �أن تكون هذه الإتاوة بن�سبة
املدة من ال�سنة الأولى لهذا الرتخي�ص .
 - 2يدفع املرخ�ص له للهيئة ر�سوم الرتخي�ص التي تقررها وفقا لل�شرط ( )23من اجلزء
الثاين من هذا الرتخي�ص .
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املــادة ( ) 5
املـــدة
مــدة هــذا الرتخيــ�ص ( )25خمـ�س وع�شرون �سن ــة  ،قابل ــة للتجديــد  ،وفق ــا لأحكــام قانـ ــون
تنظيم االت�صاالت .
املــادة ( ) 6
التعديـــــل
1-1للهيئة واملرخ�ص له االتفاق معا كتابة على تعديل الرتخي�ص .
2-2يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص  ،وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
املــادة ( ) 7
الإلغــــاء
1-1للهيئة بقرار م�سبب �إلغاء الرتخي�ص �أو �أي من احلقوق املمنوحة مبوجبه فـيما يتعلق
بخدمات معينة وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
2-2للهيئة احلق فـي �إلغاء الرتخي�ص فـي حالة عدم تقدمي املرخ�ص له خلدماته خالل
( )12اثني ع�شر �شهرا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
املــادة ( ) 8
االنتهـاء
1-1ينتهي الرتخي�ص بانتهاء مدته  ،ما مل يجدد وفق ما ين�ص عليه قانون تنظيم االت�صاالت .
2-2كما ينتهــي �إذا انحلت ال�شخ�صية القانوني ــة للمــرخ�ص لــه �أو دخـل مرحلـة الت�صفـية
�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 .
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املــادة ( ) 9
االلتـــــزام
1-1يلتزم املرخ�ص له � -إ�ضافة �إلى الأحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص -
ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والالئحة التنفـيذية  ،وبكل القوانني واللوائح املعمول
بها  ،والقرارات ذات ال�صلة  ،واللوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات التي ت�صدرها
الهيئة من وقت �إلى �آخر .
2-2يلتزم املرخ�ص له  -بعد موافقة احلكومة  -بدرا�سة طرح ما يراه منا�سبا من �أ�سهمه
فـي �أ�صول ال�شركة املرخ�صة بهذا الرتخي�ص لالكتتاب العام فـي �سوق م�سقط للأوراق
املالية خالل ( )5خم�س �سنوات من تاريخ �سريان الرتخي�ص .
3-3مع عدم الإخالل بالتزام الرئي�س التنفـيذي للمرخ�ص له بتنفـيذ �أحكام و�شروط هذا
الرتخي�ص  ،يحدد املرخ�ص له  -ف ــي احلاالت التي ت�ستدعي ذلك � -أحد كبار مديريه ،
ال تقل درجته عن درجة مدير تنفـيذي بالهيئــة  ،تكون مهمته االت�صال به ــا  ،ومتابعة
تنفـيذ قراراتها على الوجه الأكمل .
املــادة ( ) 10
الإخطــــارات
جميع الإخطارات واملالحظات التي ت�صدرها الهيئة للمرخ�ص له تر�سل بالربيد على عنوانه
امل�سجل ر�سميا � ،أو بت�سليمها باليد ملن يحدده مقابل توقيع بالت�سليم .
اجلــزء الثانـــي
�أوال  :ال�شــــروط
 - 1اخلدمات املرخ�صة :
 - 1-1يخول املرخ�ص له تقدمي خدمات االت�صاالت التالية فـي منطقة الرتخي�ص على
�أ�س ــا�س غي ــر ح�صري بوا�سطــة �أنظمـة االت�صـاالت املرخ�صــة وتو�صيالت ال�شبكة
على �أن ي�شمل ذلك �إن�شاء البنية الأ�سا�سية للنطاق العري�ض و�/أو تقدمي خدمات
النطاق العري�ض لتحقيق �أهداف اال�سرتاتيجية الوطنية للنطاق العري�ض ،
والتي ت�شتمل على :
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و�صـــف خمتـــ�صر
ا�ســــم اخلدمــــة
الفئة  : 1خدمـات البنيـة الأ�سا�سيـة غيـر الن�شطـة
عبارة عن :
1-1خدمة ات�صاالت ت�ستخدم للنفاذ �إلى �شبكة الألياف الب�صرية
من نقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له �إلى نقطة نهاية الألياف
( )FTPفـي املباين ال�سكنية (�سواء كانت وحدة �سكنية واحدة
�أو عدة وحدات �سكنية) .
2-2خدمة النفاذ من نقطة �إلى عدة نقاط  ،فت�ستخدم موزعات
غري ن�شطة فـي �شبكة توزيع الألياف للو�صول �إلى امل�ستخدمني
النهائيني .
و ت�شمل اخلدمة ما يلي :
النفاذ �إلى �شبكة الألياف
-  GPONاال�شرتاك فـي �سلك �ألياف واحد جمدول من �إطار التوزيع
الب�صرية غري الن�شطة
الب�صري ( )ODFلنقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له �إلى املوزع
املخ�ص�ص .
 �-سلك �ألياف واحد خم�ص�ص من املوزع �إلى نقطة نهاية
الألياف ( )FTPفـي املباين ال�سكنية والتجارية .
 -خدمة ربط واحدة فـي �إطار التوزيع الب�صري ()ODF
لنقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له .
 -خدمة ربط واحدة فـي غرفة االت�صاالت اخلا�صة باملبن ــى
(حيثما ينطبق ذلك)  ،ميك ــن توفـري حمطـ ــة خط ب�صري
( )OLTعند احلاجة .
 -خدمة ات�صاالت من نقطة �إلى نقطة ( )P2Pت�ستخدم فـي �شبكة
الألياف الب�صرية غري الن�شطة من �إطار التوزيع الب�صري
( )ODFلنقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له �إلى نقطة نهاية
الألياف ( )FTPفـي مباين امل�ستخدمني النهائيني .
ت�شمل اخلدمة ما ي�أتي :
 �-سلك �ألياف واحد جمدول وخم�ص�ص من نقطة تواجد تابعة
النفاذ الب�صري
من نقطة �إلى نقطة ()P2P
للمرخ�ص له �إلى مباين امل�ستخدمني النهائيني .
 -خدمة ربط واحدة فـي �إطار التوزيع الب�صري ()ODF
لنقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له .
 -خدمة ربط واحدة فـي غرفة االت�صاالت اخلا�صة باملبنى
(�إن �أمكن ذلك) .
 -ميكن توفـري حمطة خط ب�صري ( )OLTعند احلاجة .

-175-

و�صـــف خمتـــ�صر
ا�ســــم اخلدمــــة
تابع الفئة  : 1خدمات البنية الأ�سا�سية غري الن�شطة
خدمة ات�صال من نقطة �إلى نقطة ( )P2Pت�ستخدم فـي �شبكة الألياف
الب�صرية غري الن�شطة من املوقع املتنقل للمرخ�ص له �أو موقع متنقل
مل�شغل �أو نقطة تواجد مل�ستخدم �إلى �إطار التوزيع الب�صري ( )ODFفـي
نقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له � ،أو �أي نقطة تواجد �أخرى مل�ستخدم .
ت�شمل اخلدمة ما ي�أتي :
 �-سـ ــلك �ألي ــاف واحد جمدول وخم�ص�ص من موقع متنقـ ــل
نواقل الألياف الب�صرية
�إلى نقطة تواجد �أو من نقطة تواجد �إلى �أخرى .
 -خدمة ربط واحدة فـي املوقع املتنقل �أو نقطة التواجد .
 -خدمة ربط واحدة فـي �إطار التوزيع الب�صري ()ODF
لنقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له (�إن �أمكن ذلك) .
 -ميكـ ــن ا�ستخ ــدام أ�ج ــهزة ات�ص ــاالت ن�شط ــة عن ــد احلاج ـ ــة
كالو�صالت الراديوية و�أجهزة الإر�سال .
�أن يقوم م�شغل خدمات ات�صاالت راديوية برتكيب الأجهزة �أو
املعدات اخلا�صة به فـي الربج التابع للمرخ�ص له وفق مبد أ�
امل�شاركة فـي املواقع  ،حيث يقوم امل�شغل با�ستئجار م�ساحة �أر�ضية
امل�شاركة فـي الأبراج
فـي املنطقة املتاحة للإيجار التابعة للمرخ�ص له وا�ستئجار
�أو احل�صول على ت�صريح با�ستخدام م�ساحة فـي الربج لرتكيب
الهوائيات والكابالت املحورية اخلا�صة به .
خدمـ ـ ــات تقـ ــدم ملوفـ ـ ــري اخلدمات من أ�ج ــل ا�ست�ضاف ــة مع ـ ــدات
�أو �أجه ــزة �أو خوادم ال�شبكـ ــة الن�شطة التابعــة لهــم �أو �أي �أجه ــزة
�أخرى ت�ستخدم فـي الربــط البين ــي (�أجهزة امل�شاركة فـي املواقع)
لغر�ض ربطها مع �شبكة املرخ�ص له .
وت�شمل توفـري امل�ساحة املطلوبة للم�ست�أجر لو�ضع معدات و�أجهزة
وخوادم ال�شبكة الن�شطة التابعة له �أو �أي �أجهزة �أخرى ت�ستخدم
فـي الرب ــط البينـ ــي  ،وتوفـري الت�سهي ـ ـ ــالت الأ�سا�سيـ ــة التالي ـ ــة
خدمات امل�شاركة فـي املواقع فـي امل�ساحة املطلوبة كجزء من خدمات امل�شاركة فـي املواقع
(حيثما ينطبق ذلك ) :
 -نظام تكييف الهواء .
 -تيار كهربائي مرتدد .
 -كابل تو�صيل الإر�سال .
 -نظام �إطفاء احلرائق .
 -نقاط ت�أري�ض .
 -نظام الدخول بالبطاقة .
 -عازل �ضد املاء والغبار .
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و�صـــف خمتـــ�صر

ا�ســــم اخلدمــــة

الفئة  : 2خدمات النفاذ فـي املناطق البعيدة ونقاط النفاذ خارج املباين
خدمة النفاذ عرب الأقمار ال�صناعية للمرخ�ص له �سوف ت�ستخدم
�أنظمــة عري�ضة النطــاق عبــر ال�ساتل لتقديـ ــم خدم ــات ات�ص ــاالت
ب�سرعات عالية فـي املناطق البعيدة والريفـية  ،و�ست�شمل هذه
اخلدمة ثالث فئات :
 - 1التو�صيــل املبا�شر �إلى املنازل ( )DTHخلدمــة املنتفعني
النفاذ باجلملة
الأفراد .
عن طريق ال�سواتل
 - 2ال�شبكات املغلقة  ،وت�شمل  -على �سبيل املثال ال احل�صر -
املدار�س واملراكز ال�صحية ومراكز ال�شرطة وغريها .
 - 3البنى الأ�سا�سية الرئي�سية ل�شبكات االت�صاالت املتنقلة
والراديوية الثابتة وغريها من ال�شبكات املماثلة .
ات�صال ن�شط بني جهاز طرفـي لل�شبكة الب�صرية فـي نقطة النفاذ
خ ــارج املبانــي وبــني املرخ ــ�ص ل ــه  ،ويتوفر مب�ستوي ــات خمتلفـ ــة
االت�صال عرب نقاط
من عر�ض النطاق الرتددي وخيارات متعددة جلودة اخلدمة ،
النفاذ خارج املباين
وي�ستخدم لربط حمطات احلافالت وجتهيزات الطرق وتقاطعات
الطرق واللوحات الإعالنية الرقمية وغريها .
الفئــة  : 3اخلدمـــات املــــدارة لل�شبكــــة
تقدمي خدم ــة �إدارة و�صيانة ال�شبكة للمرافق وامل�ؤ�س�سات احلكومية
لتحقيق الإدارة الفعالة لل�شبكات امل�شرتك ـ ـ ـ ــة وتخفـي�ض النفقات
خدمات
الت�شغيلية للمرافق .
الت�شغيل وال�صيانة لل�شبكة
اخلدمـ ـ ــة قائمة على توفـري احللول ويكون تقدميها على �أ�سا�س
كل حالة على حدة فـي حال ت�ضافر اجلهود .
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 -2-1للمرخ ــ�ص ل ــه  -بعد موافق ــة كتابي ــة م�سبقة من الهيئة  -تقديـ ــم اخلدم ــات
املرخ�صة  ،كلها �أو بع�ضها  ،بوا�سطة تابع �أو فرع منف�صل �أو مقاول من الباطن ،
وفـي �أي من هذه احلاالت ال يجوز للمرخ�ص له تقدمي تلك اخلدمات بنف�سه .
2-2التزامات اال�ستثمارات الر�أ�س مالية :
 1-2على املرخ�ص له تنفـيذ اخلطة اال�ستثمارية الر�أ�س مالية املتفق عليها مع الهيئة
وفقا للملحق (�أ) من هذا الرتخي�ص  ،وفـي حالة �أي تغيري فـي هذه اخلطة  ،يجب
على املرخ�ص له احل�صول على املوافقة امل�سبقة من الهيئة .
 2-2مع عدم الإخالل بال�شرط ( )21من هذا الرتخي�ص يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ
ب�سجـ ــالت للمعلومـ ــات فـي �إطــار يتفق عليــه مــع الهيئــة خــالل ( )3ثالثة �أ�شهر
من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي ــ�ص  ،وذلك للت�أكد �أنه ملتزم مبوجب اخلطة
اال�ستثمارية الر�أ�س مالية املعتمدة  .كما يلتزم املرخ�ص له بالوفاء ب�أي متطلبات
تتعلـ ــق بـ ـ�أي �إف�ص ـ ــاح خ ــا�ص عــن املعلومــات �أو متطلب ــات الإخط ــار وفق ــا للقان ــون
�أو الرتخي�ص �أو اللوائح ال�سارية �أو توجيهات الهيئة .
 3-2يلت ــزم املرخ ــ�ص لـ ــه مبوافـ ــاة الهيئ ــة ب�شكـ ـ ــل دوري (ن�ص ــف �سنـ ــوي) حـ ــول التطـ ــور
فـي تنفـيذ اخلطة اال�ستثمارية  ،وكذلك حجم الإيرادات .
3-3التزامات تو�سعة ال�شبكة :
يلتزم املرخ�ص له بخطة تو�سعة ال�شبكة املو�ضحة فـي امللحق (�أ) من هذا الرتخي�ص .
4-4متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة :
 1-4يلتزم املرخ�ص له �أن يوفر على نفقته اخلا�صة جميع الإمكانيات الفنية من �أجهزة
ومعدات ونظم وبرامج ات�صاالت داخل �شبكة االت�صاالت املرخ�ص له بها  ،والتي تتيح
للجهات الأمنية الدخول على �شبكته حتقيقا ملتطلبات الأمن الوطني  ،على �أن
يتزامن تقدمي اخلدمة مع توفـري الإمكانيات الفنية املطلوبة مبراعاة التقدم
الفني  ،ويتحمل املرخ�ص له فـي حالة تغيري �أنظمة �شبكته تكاليف حتديث الأجهزة
التي ت�ستخدمها اجلهات الأمنية التي ت�أثرت بالتغيري  ،وذلك وفقا ملا تن�ص عليه
القرارات التي ت�صدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانني املعمول بها .
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 2-4فـي حالة حدوث كارثة طبيعية � ،أو وقوع حوادث ا�ستثنائية عامة طارئة  ،فللوزير
�أن ي�ستدعي  -لغر�ض مواجهة هذه الكوارث �أو احلوادث  -جميع خدمات و�شبكات
ات�صاالت املرخ�ص له والعاملني لديه القائمني على ت�شغيل و�صيانة هذه اخلدمات
وال�شبكات  .وعلى املرخ�ص له �أن يقدم للهيئة (خطة الطوارئ) التي ينوي اتباعهـا
خالل ( )12اثني ع�شر �شهرا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص  ،و�أن يقوم
بتطوير وحتديث هذه اخلطة بناء على طلب الهيئة .
�	3-4إذا كانت احلوادث الطارئة �أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني  ،فعلى املرخ�ص له
�أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية التي حتددها الهيئة  ،و�أن ينفذ خطة الطوارئ ،
ويت�صرف وفق تعليمات الهيئة .
 - 5التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني :
 1-5يلتزم املرخ�ص له بتقدمي خدماته املرخ�صة �إلى موفري خدمات االت�صاالت العامة
املرخ�صني  ،وذلك بناء على طلب معقول  ،و�أ�سا�س غري ح�صري .
 2-5يلتزم املرخ�ص له باحل�صول على موافقة الهيئة امل�سبقة فـي حالة رغبته تقدمي
خدماته املرخ�صة �إلى جهات �أخرى .
 3-5يكــون تقديــم خدمــات االتــ�صاالت املرخــ�صة  ،وفقــا للوائــح التنظيمية والقرارات
والإر�شادات واللوائح التي ت�صدرها الهيئة .
 4-5فـي حالة قيام املرخ�ص له بتقدمي خدماته للمنتفعني  ،فعليه االلتزام مبا ي�أتي :
 1-4-5يلت ــزم املرخ ــ�ص ل ــه ب�إخط ـ ــار الهيئـ ــة كتابـ ــة قب ــل ( )12اثنــي ع�ش ــر �شهـ ــرا
فـي احلاالت الآتية :
أ� �	-إنهاء خدمة مرخ�صة قائمة .
ب �	-أي تغيري فـي خدمة مرخ�صة قد يجعل �أجهزة �أي من منتفعيه غري
قابلة لال�ستخدام  ،وكجزء من �إخطاره املكتوب يجب �أن يبني املرخ�ص
له التحول املالئم للخدمة  ،وترتيبات انتقال املنتفع للخدمة اجلديدة .
 2-4-5يجب على املرخ�ص له �أن يقدم للهيئة منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة
ملنتفعيه تت�ضمن �شروط و�أحوال تزويدهــم باخلدم ــات املرخ�ص ــة  ،وذلك
خالل (� )6ستة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
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�	3-4-5إذا مل تعرت�ض الهيئة على منوذج االتفاقية خالل ( )30ثالثني يوما من
تاريخ ت�سليمه لها ي�صبح �ساري املفعول بعد الثالثني يوما املذكورة �أو من
التاريخ الالحق املحدد لتنفـيذه � ،أما �إذا اعرت�ضت الهيئة على النموذج
خالل تلك الفرتة فعليها �أن تبلغ املرخ�ص له كتابة ب�أ�سباب اعرتا�ضها ،
وعليه خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ت�سلمه العرتا�ض الهيئة �أن
يعدل النموذج وفقا له  ،ويقدمه للهيئة  ،وي�سري فـي �ش�أن النموذج املعدل
حكم هذا ال�شرط .
 4-4-5على املرخ�ص له �أن يبلغ جميع منتفعيه بنموذج اتفاقية اخلدمة املوحدة
للمنتفعني وب�أي تعديل له  ،ويلتزم فـيما بعد بتوفـري اخلدمات املرخ�صة
وفقا ملا ورد فـي النموذج .
 - 6متطلبات جودة اخلدمة :
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )51مكررا من قانون تنظيم االت�صاالت يلتزم املرخ�ص
له مبا ي�أتي :
 1-6ال�ضوابط والقواعد التي ت�صدرها الهيئة من وقت لآخر فـي هذا ال�ش�أن .
 2-6مع عدم الإخالل بال�شرط ( ، )21االحتفاظ ب�سجالت للمعلومات فـي �شكل يتفق
عليه مع الهيئة خالل (� )6ستة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص ،
بغر�ض �أن يثبت للهيئة �أنه يلتزم مبتطلبات جودة اخلدمة  ،كما يلتزم بالوفاء
مبتطلبات الإف�صاح عن �أي معلومات �إ�ضافـية تطلبها الهيئة  ،وبن�شر م�ؤ�شرات
�أداء جودة اخلدمة فـي و�سائل الإعالم  ،وذلك مبراعاة ال�شرط ( )21من هذا
الرتخي�ص  .وفـي حالة خمالفة االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى
تطبق الإجراءات الواردة فـي الئحة متطلبات جودة اخلدمة التي يلتزم املرخ�ص
له بتنفـيذها .
 - 7خدمات ال�صيانـة :
 1-7يلتزم املرخ�ص له بتوفـري خدمات ال�صيانة بناء على طلب معقول من �أي منتفع
يوفر له اخلدمة املرخ�صة  ،وذلك فـيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ص  ،و�أجهزة
االت�صاالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ص له  ،والتي هي فـي حيازة ذلك املنتفع .
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 2-7ال ينطبق ال�شرط ( )1 - 7فـي �أي من احلاالت الآتية :
�	1-2-7إذا كان �إ�صالح �أي نظام �أو جهاز غري جمد اقت�صاديا � ،أو �أن قطع الغيار
الالزمة مل تعد متوفرة .
�	2-2-7إذا ر�أت الهيئـ ــة �أن ــه من غي ــر املعقول �أن يطلـ ــب م ــن املرخ�ص لـ ــه تقديـ ــم
اخلدمة املطلوبة بوا�سطة الأنظمــة املرخ�صــة لظــروف معين ــة  ،ومنهــا -
على �سبيل املثال ولي�س احل�صر  -الآتي :
�أ  -ظروف خارجة عن �سيطرة املرخ�ص له .
ب � -إذا كان من �ش�أن تقدمي اخلدمة تعري�ض �صحة �أو �سالمة �أي �شخ�ص
مكلف بتوفـري تلك اخلدمة خلطر غري مربر .
ج � -إذا كانت ال�صيانة املطلوبة غري معقولة من الناحية العملية .
 - 8قطع اخلدمات املرخ�صة :
 1-8ال يجوز للمرخ�ص له قطع عمل الأنظمة املرخ�صة �أو �أي جزء منها ب�شكل متعمد
فـي الأو�ضاع الطبيعية  ،كما ال يجوز له �أن يعلق �أي نوع من اخلدمات املرخ�صة
دون �إ�شعار كتابي م�سبق للهيئة  ،ودون �إنذار زمني معقول للمنتفعني املت�أثرين
بذلك القطع � ،أو هذا التعليق .
 2-8ال ينطبق ال�شرط ( )1 - 8فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
�أ �	-إذا كان القطع �أو التعليق راجعا �إلى حالة طارئة � ،أو لقوة قاهرة .
ب � -إذا ك ــان القطــع �أو التعلي ــق خلدمـ ـ ــة مرخـ ــ�صة يوفره ـ ــا املرخــ�ص ل ــه ملنتف ــع
ما ي�شكل نظام ات�صاالته خطرا على �سالمة الأنظمة املرخ�صة .
 - 9االلتزام باحل�صول على موافقة الهيئة على اخلدمات اجلديدة :
 1-9يلتزم املرخ�ص له باحل�صول على املوافقة الكتابية امل�سبقة من الهيئة قبل تقدمي
�أي خدمات جديدة .
 2-9يلتـ ــزم املرخــ�ص ل ــه بتقديــم كافة اخلدمــات املرخ�صــة وفقــا لبنود هذا الرتخيــ�ص
و�أي لوائح وقرارات و�أوامر و�إر�شادات ت�صدرها الهيئة من حني لآخر .
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 - 10تقدمي خدمات النفاذ :
 1-10مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفـيذية والقرارات
ال�ص ــادرة تنفـيــذا ل ــه  ،يتعني علــى املرخ�ص له �أن يوفر بناء علــى طلب معقول
من �أي موفر خدمة �أو م�شغل مرخ�ص �إمكانية النفاذ �إلى الأنظمة املرخ�صة
على �أ�سا�س غري ح�صري .
 2-10يخ�ضع توفـري خدمات النفاذ للتو�صيات املن�شورة من قبل االحتاد الدويل
لالت�صاالت ال�سارية فـي حينه  ،وتو�صيات و�إر�شادات الهيئات الدولية الأخرى ،
وك ــل اللوائـ ــح التنظيميـ ــة والقـ ــرارات والأوامر والإر�شـ ــادات ال�ساريـ ــة املفع ــول
ال�صادرة عن الهيئة .
 3-10يلتزم املرخ�ص له بالدخول فـي اتفاقيات توفـري النفاذ للم�شغلني املرخ�صني ،
وملوفري خدمات االت�صاالت املرخ�ص ــني  ،خ ــالل ( )3ثالثـ ــة �أ�شهر من ت�سلم
طلب كتابي منهم  ،وفـي حالة عدم تو�صل الطرفـني �إلى اتفاق خالل الفرتة
املذكورة  ،حتال نقاط اخلالف �إلى الهيئة .
 4-10يلتزم املرخـ�ص لــه باحل�صــول على املوافقة الكتابية امل�سبقة م ــن الهيئــة قب ــل
الدخــول فـ ــي � /أو تعديـ ــل �أي اتفاقي ــات مع امل�شغل ــني املرخ�ص ــني � ،أو موف ـ ــري
خدمات االت�صاالت .
 5-10يلتزم املرخ�ص له ب�ضمان �أن تكون اتفاقيات خدمات النفاذ التي يدخل فـيها
املرخ�ص له مع امل�شغلني املرخ�صني  ،ومع موفري خدمات االت�صاالت مبنية
على ال�شفافـية  ،وعدم التمييز  ،و�أن تكون �شروطها معقولة .
 6-10يعفى املرخ�ص له من توفـري خدمات النفاذ �إذا ر�أت الهيئة �أن مثل هذا الطلب
غري معقول  ،خ�صو�صا  -على �سبيل املثال ولي�س احل�صر -فـي احلاالت الآتية :
أ�  -عندما يكون الطلب خارجا عن �سيطرة املرخ�ص له .
ب  -عندمــا تت�ســبب �أنظم ـ ــة طالب النفـ ــاذ � ،أو يحتمــل �أن تت�سبب ف ــي خطــر ،
�أو تلف � ،أو �أذى لأي �شخ�ص � ،أو �أي ممتلكات .
ج �	-إذا كان هناك احتمال فـي �أن تت�سبب �أنظمة طالب النفاذ فـي �إحداث تلف ،
�أو تداخـ ــل فـي عم ـ ــل الأنظمـ ــة املرخ�ص ـ ــة � ،أو تعطيــل خدمــات االت�ص ــاالت
التي تقدمها .
د  -عندما يكون الطلب غري معقول من الناحية العملية .
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 7-10يلتزم املرخ�ص له بتوفـري النفاذ للبنية الأ�سا�سية غري الن�شطة على �أ�سا�س
غري ح�صري  .ويجب �أن تكون االتفاقيات بني املرخ�ص له  ،وامل�شغلني املرخ�ص
لهم الآخرين  ،وموفري اخلدمات غري منافـية لقواعد املناف�سة  ،ويجب على
املرخ�ص له توفـري النفاذ لأي مقدم طلب مرخ�ص له .
 8-10يجب �أن تكون اتفاقيات م�ستوى اخلدمة بني املرخ�ص له وامل�شغلني املرخ�ص
لهم الآخرين  ،وموفري اخلدمات متوافقة مع اللوائح والقرارات التي ت�صدرها
الهيئة فـيما يخ�ص التعرفة وجودة اخلدمة والنفاذ والربط البيني .
 - 11خدمة الطرف الثالث :
 1-11يتعهد املرخ�ص له ب�أن ي�سمح لأي م�شغل مرخ�ص � ،أو موفر خدمة �أن يربط
نظام ات�صاالته املرخ�ص بالأنظمة املرخ�صة  ،لكي يتمكن من توفـري خدمات
االت�صاالت من خاللها .
 2-11ال ينطبق ال�شرط (� )1-11إذا ر�أت الهيئة �أن الطلب غري معقول لأي من
الأ�سباب الآتية  -على �سبيل املثال ولي�س احل�صر � -إذا كان الطلب :
�أ  -خارجا عن �سيطرة املرخ�ص له .
ب  -يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي خطر �أو تلف �أو �أذى لأي �شخ�ص �أو
�أي ممتلكات .
ج  -يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي تلف � ،أو تداخل فـي عمل الأنظمة
املرخ�صة � ،أو تعطيل خدمات االت�صاالت التي يقدمها .
د 	-ال يبدو معقوال من الناحية العملية .
 -12الربــط البينـي :
 1-12يحق للمرخ�ص له احل�صول على خدمات النفاذ والربط البيني من امل�شغلني
املرخ�ص لهم .
 2-12على املرخ�ص له االلتزام بجميع اللوائح التنظيمية والإر�شادات والقرارات
والأوامر التي ت�صدرها الهيئة بخ�صو�ص خدمات النفاذ والربط البيني .
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 - 13التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية :
 1-13يلتزم املرخ�ص له ب�أي لوائح � ،أو موا�صفات فنية � ،أو قواعد � ،أو �إر�شادات ت�صدرها
الهيئة بغر�ض �ضمان التوافق الت�شغيلي للأنظمة واخلدمات املرخ�صة مع
�أنظمة وخدمات االت�صاالت املقدمة من قبل م�شغلني مرخ�صني �آخرين ب�شكل
مالئم فنيا واقت�صاديا .
 2-13على املرخ�ص ل ــه الت�أك ــد مــن �أن ك ــل مكونــات الأنظمة املرخ�صة والأجهــزة
املربوطــة بهــا  ،والتي ت�ستعمل فـي توفـري اخلدمات املرخ�صة  ،موافــق عليها
ومعتمدة وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت �أو اللوائح ال�سارية � ،أو تتوافق
مع موا�صفات فنية حتددها � ،أو توافق عليها الهيئة .
 - 14ربط الأجهزة الطرفـية :
على املرخ�ص له �أن يربط بنظام ات�صاالته املرخ�ص �أو ي�سمح ب�أن يربط به �أي جهاز
طرفـي متت املوافقة عليه وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت �أو اللوائح ال�سارية �أو
تتوفر فـيه موا�صفات فنية معقولة فـي نظر الهيئة  ،ويتبناها املرخ�ص له .
 -15تخ�صي�ص الرتددات لالت�صاالت الراديويـة :
 1- 15للهيئة �أن تخ�ص�ص للمرخ�ص له  ،وفقا لتقديرها من وقت لآخر  ،الرتددات
الراديوية �أو حزم الرتددات ال�ضرورية  ،فـي �إطار ترخي�ص راديوي  ،وفقا ملا
تن�ص عليه خطة الرتددات الوطنية  ،وذلك بالقدر الذي ميكن املرخ�ص له من
ممار�سة حقوقه و�أداء واجباته وفقا لهذا الرتخي�ص � ،شريطة �أن يلتزم بالآتي :
أ�  -التحقق من �أن �أجهزته الراديوية م�صممة ومبنية وم�شغلة وم�صونة بحيث
ال تت�سبب فـي �أي ت�شوي�ش ال داعي له عند ا�ستعمالها .
ب  -عدم ال�سماح لأي �شخ�ص �أن ي�ستعم ــل �أي ــا مـن الأجهـزة الراديوية املكونة
ملحطاته �إال �إذا كان مثل هذا ال�شخ�ص حتت �سيطرة و�إ�شراف املرخ�ص له ،
�أو خموال بذلك .
ج  -الت�أكد من �أن كل الأ�شخا�ص الذين ي�ستعملون الأجهزة الراديوية املكونة
ملحطاته على وعي ومعرفة تامة ب�شروط هذا الرتخي�ص وااللتزام بها .
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د  -ال�سماح لأي �شخ�ص خمول من الهيئة بحرية الو�صول فـي �أي وقت �إلى حمطاته
الراديوية بغر�ض فح�ص مكوناتها �أو عند ظهور حالة طوارئ  ،وذلك من
�أجل التحقق من التزام املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص � ،أو فح�ص م�صادر
الت�شوي�ش على م�شغل �آخر � ،أو جهة �أخرى .
هـ  -تقييد ا�ستعمال حمطاته الراديوية �أو غلقها متاما  ،ووقفها عن العمل فورا ،
بناء على طلب ممن تخوله الهيئة ر�سميا بذلك وفقا لأحكام قانـ ــون تنظيـ ــم
االت�صاالت وللمدة التي يحددها فـي طلبه  ،وذلك فـي حالة �إخالل املرخ�ص
له ب�أي �شرط من �شروط الرتخي�ص الراديوي �أو خمالفة البندين ()5 ، 4
من املادة (� )9أو املادة ( )30من �أحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 16التزامات املرخ�ص له فـي جمال التوظيـف :
 1-16يلتزم املرخ�ص له ب�أن يتخذ كل اخلطوات الالزمة لتدريب املوظفـني العمانيني
ل�شغل الوظائف املتاحة فـي هيكله التنظيمي الفني والإداري وعلى كل امل�ستويات ،
وبتحقيق ن�سب التعمني املو�ضح ــة بامللح ــق (ب) لكــل مرحل ــة  ،وللهيئة توقيــع
الغرامة التي تقدرها فـي حالة عدم التزامه بتلك الن�سب على �أال تقل هذه
الغرامة عن الغرامة املقررة مبعرفة اجلهة املخت�صة .
 2-16للمرخــ�ص ل ــه توظي ــف خب ــراء �أجان ــب لرتكيــب وت�شغــيل و�صيانة وا�ستغالل
�أنظمة االت�صاالت وتقدمي اخلدمات املرخ�صة  ،وذلك وفقا للقوانني واللوائح
والقرارات ذات ال�صلة � ،شريطة تزويد الهيئة بال�سرية الذاتية لكل منهم
للموافقة عليها قبل توظيفهم  ،وعلى املرخ�ص له خف�ض عدد ه�ؤالء اخلرباء
وفقا لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة .
 - 17التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية :
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفـيذية والقوانني ذات
ال�صلة :
 1-17يلت ــزم املرخــ�ص لــه ب ـ�أن يبــذل ك ــل جه ــد ممكن ل�ضمان خ�صو�صيــة و�سريــة
املعلومات  ،و�أ�سرار العمل التي يح�صل عليها � ،أو يكت�سبها خالل عمله من �أي
�شخ�ص يزوده باخلدمات املرخ�صة  ،وذلك عن طريق و�ض ــع الإجراءات املنا�سبة ،
وتطبيقها للحفاظ على �سرية تلك املعلومات اخلا�ضعة حلماية القانون .
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 2-17على املرخ�ص له االحتفاظ مبعلومات كافـية عن �إجراءاته اخلا�صة باملحافظة
عل ــى ال�سري ــة بالقـ ــدر الذي ير�ضي الهيئ ــة  ،بن ــاء على طلبهــا املعقــول  ،وفـ ــاء
مبتطلبات ال�شرط (. )1-17
 3-17يلتزم املرخ�ص له ب�أال ي�ستعمل �أو ي�سمح با�ستعمال �أي جهاز من مكونات
الأنظمة املرخ�صة القادرة على الت�سجيل �أو املراقبة ال�صامتة �أو التن�صت على
مكاملات هاتفـية جارية � ،أو بيانات منقولة بوا�سطة ال�شبكة � ،إال �إذا كان ذلك
فـي احلاالت التي يبينها القانون  ،وبالإجراءات املن�صو�ص عليها فـيه  ،وبعد
احل�صول على موافقة اجلهات الأمنية .
 4-17للمرخ�ص له �أن يطلب من اجلهات الأمنية ت�سجيل املكاملات بناء على طلب
املنتفع لإثبات �أنه هو الذي �أجراها �أو لأ�سباب ت�شغيلية بعد موافقة املنتفع ،
وعلى املرخ�ص له فـي احلالتني �إعالم املنتفع الـ ــذي �ست�سجل مكاملاته  ،و�أن
يحتفظ ب�سجل للو�سائل التي مت بها �إعالم املنتفعني الذين رمبا ت�سجل
مكاملاتهم  ،و�أن يزود الهيئة مبثل هذه املعلومات عند الطلب .
 - 18حظر الدعم غري العادل  ،املتبادل �أو من جانب واحد :
 1-18يحظر على املرخ�ص له �أن يدعم ب�شكل غري عادل  ،متبادل �أو من جانب واحد ،
�أعماله � ،أو �أعمال فروعه لتقدمي اخلدمات املرخ�صة .
 2-18على املرخ�ص له �أن يحتفظ بال�سجالت التي تبني التحويالت املادية بني
الأعمال املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ()1-18
�	3-18إذا ات�ضح للهيئة �أن املرخ�ص له يخالف ال�شرط ( )1-18عليها اتخاذ الإجراءات
التي تراها الزمة ملعاجلة الو�ضع  ،مع الأخذ بعني االعتبار ما �إذا كان املرخ�ص
له قد قام بالدعم بغر�ض الوفاء ب�أي التزام مفرو�ض عليه مبقت�ضى هذا
الرتخي�ص من عدمه .
 - 19حظر التمييز غري امل�شروع واملمار�سات املنافـية للمناف�سة :
 1-19ال يجوز للمرخ�ص له فـيما يتعلق بالأ�سعار �أو ال�شروط املطبقة �أو �سواها
�أن يظهر �أي تف�ضيل غري م�شروع � ،أو �أن ميار�س �أي متييز غري عادل  ،نحو
�أ�شخا�ص معينني �أو �أ�شخا�ص من �أي فئة �أو �صفة  ،فـيما يتعلق بتزويدهم
باخلدمات املرخ�صة  .ويعترب �أن املرخ�ص له مار�س هذا النوع من التمييز
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�إذا ف�ضل �أو �ساند ب�شكل غري عادل ومادي عمال يقوم به فـيما يتعلق بتزويد
اخلدمات املرخ�صة من �أجل �أن ي�ضع الأ�شخا�ص الذين يتناف�سون معه على هذا
العمل فـي ظرف تناف�سي غري منا�سب .
 2-19ال يجوز للمرخ�ص له �أن يبا�شر �أي ممار�سات غري تناف�سية �أخرى  ،وب�صفة
خا�صة ما ي�أتي :
�أ � -إ�ساءة ا�ستخدام �أي مركز مهيمن � ،أو حمتكر فـي �أي �سوق خدمة ات�صاالت .
ب  -الدخول فـي اتفاقات مع �أي م�شغل مرخ�ص �آخر � ،أو موفر خدمة بهدف
تثبيت الأ�سعار � ،أو توزيع املنتفعني � ،أو �أ�سواق خدمة معينة � ،أو فر�ض �أي
�ضوابط �أو قيود �أخرى حتد من املناف�سة .
ج  -ا�ستغالل املعلومات التي ح�صل عليها من مرخ�صني �أو موفري خدمة
�آخرين لأغرا�ض منافـية للمناف�سة .
 3-19للهيئة وحدها ح�سم ما �إذا كان �أي عمل �أو امتناع عن عمل يعد مناق�ضا لهذا
ال�شرط  ،واتخاذ الإجراءات التي تراها الزمة ملعاجلة الو�ضع .
 - 20متطلبات املحا�سبة :
 1-20على املرخ�ص له  ،خالل ( )5خم�سة �أ�شهر من نهاية كل �سنة مالية � ،أن ي�سلم
الهيئة ميزانيته املدققة  ،كما هي فـي نهاية تلك ال�سنة  ،معززة بالبيانات
املتعلقة بالعمليات والأ�سهم والتدفقات النقدية  ،ويتعني �أن تكون م�صحوبة
بتقرير من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني �أن كل تلك البيانات املالية متثل ب�شكل
�صحيح املركز املايل للمرخ�ص له فـي التواريخ املبينة فـيها  ،و�أن هذه البيانات
قد �أعدت وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها  ،واملقبولة فـي ال�سلطنة .
 2-20يلت ــزم املرخــ�ص لــه ب�أن يقدم للهيئة خالل ( )3ثالثــة �أ�شهــر من التاريــخ
الفعلي ل�سريان الرتخي�ص اقرتاحا بالنظام املحا�سبي الذي ي�سمح بت�سجيل
اال�ستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول
بها  ،واملقبولة فـي ال�سلطنة  ،وعلى وجه اخل�صو�ص �أن يكون هذا النظام قادرا
على بيان عنا�صر التكلفة بالتف�صيل الكافـي حتى ميكن و�ضع �أ�سعار الربط
البيني بناء على ح�ساب التكلفة  ،وللهيئة قبول النظام املقرتح �أو رف�ضه خالل
( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ ت�سليمه لها .
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للهيئة فـي حال رف�ضها النظام املحا�سبي املن�صو�ص عليه فـي هذا ال�شرط
�أو �إذا ارت�أت  ،خالل فرتة الرتخي�ص �أن تعديال لهذا النظام �أ�صبح مطلوبا
بدرجة معقولة � ،أن ت�أمر املرخ�ص له �أن يتبنى  -خالل فرتة معقولة  -نظاما
حما�سبيا حمددا .
 3-20للهيئة �أن تطلب من املرخ�ص له �أن يزودها مبعلومات حما�سبية �أخرى من
�أجل مراقبة تطبيق �شروط الرتخي�ص  ،وفر�ضها ب�شكل فعال  ،وعلى املرخ�ص
له تزويد الهيئة بتلك املعلومات  ،خالل مدة معقولة حتددها له .
� 4-20إذا ف�شل املرخ�ص له فـي الوفاء بااللتزامات املنــ�صو�ص عليه ــا فـ ــي ال�ش ــرط
(� ، )2-20أو �إذا كــان النظام املحا�سبي الذي و�ضعه املرخ�ص له قد ف�شل فـي
حتقيق �أهدافه املن�صو�ص عليها فـي هذا ال�شرط  ،ور�أت الهيئة �أنه من ال�ضروري
مراقبة التقيد ب�أحكام ال�شرط ( ، )18فلها �أن تطلب من املرخ�ص له �أن يوفر
بع�ض اخلدمات املرخ�صة من خالل ق�سم � ،أو �أق�سام منف�صلة � ،أو فرع � ،أو فروع
منف�صلة � ،أو تابع � ،أو تابعني منف�صلني .
 - 21االلتزام بتوفـري املعلومـات :
 1-21على املرخ�ص له �أن يحتفظ باملعلومات التي تطلب منه الهيئة االحتفاظ بها
وفقا للطريقة التي حتددها  ،و�أن ي�ضعها فـي متناولها فـي الوقت الذي حتدده ،
وللهيئ ــة �أن تطلـ ــب هـ ــذه املعلومات فـي �شكل تقارير و�إح�صائي ــات دوري ـ ــة و�أي
بيانات �أخرى .
 2-21عند طلب �أي معلومات من املرخ�ص له  ،تت�أكد الهيئة �أن هذا الطلب لن يفر�ض
عليه عبئا باهظا فـي �سبيل احل�صول على املعلومات  ،وتوفـريها للهيئة � ،إال
�إذا ارت�أت الهيئة �أن مثل تلك املعلومات �أ�سا�سية لتمكينها من حتقيق �أهدافها
ومبا�شرة اخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت .
 3-21يتيـ ـ ــح املرخ ـ ــ�ص ل ــه للهيئ ـ ـ ــة � ،أو من تفو�ضه ــم حريـ ــة الو�ص ــول ف ــي �أي وق ـ ــت
�إلى كل �أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�سجالته ذات العالقة بتنفـيذ �شروط
الرتخي�ص .
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 - 22التغييـر فـي ملكية الأ�سهم :
 1-22يلتزم املرخ�ص له ب�أخذ موافقة الهيئة امل�سبقة عند �أي تغيري فـي ملكية �أي
�شخ�ص لأ�سهم ال�شركة ب�أي طريق من طرق اكت�ساب امللكية � ،إذا كان هذا التغيري
�سيجعل عدد الأ�سهم  -التي ميلكها ذلك ال�شخ�ص بالإ�ضافة �إلى الأ�سهم التي
يعرف املرخ�ص له �أن ممثلني له يحملونها � -سوف يتجاوز مبا�شرة بعد التغيري
�أيا من الن�سب الآتية :
�أ %5 -
ب %10 -
ج %20 -
هـ %33.3 -
و %50 -
ز %66.6 -
 2-22يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ الهيئة �سنويا خالل ( )30ثالثني يوما من كل �سنة من
التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص ب�أ�سماء كافة حملة الأ�سهم فـي �أي �شركة
ذات عالقة  ،وجمموع الأ�سهم التي ميلكها كل منهم فـي تاريخ الإبالغ  ،ويق�صد
بال�شركة ذات العالقة املرخ�ص له �أو �أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ميلك �أكرث
من ( )%50خم�سني باملائة من �أ�سهم املرخ�ص له .
 -23ر�سـوم الرتخي�ص :
 1-23يدفع املرخ�ص له للهيئة الر�سوم الآتية :
�أ  -ر�سم �إ�صدار الرتخي�ص  -لأول مرة  -مبلغا  ،قدره ( )35000خم�سة وثالثون
�ألف ريال عماين .
ب  -مبلغ الر�سم ال�سنوي بن�سبة ال تزيد على ( )%1واحد باملائة من �إجمايل
الإيرادات ال�سنوية لتمويل موازنة الهيئة لل�سنة القادمة  ،ويدفع �سنويا
مقدما فـي ميعاد ال يتجاوز �أول يناير من كل عام  ،وفـي حالة الت�أخر عن
دفع �أي مبلغ من الر�سم فـي موعده يتحمل املرخ�ص له ن�سبة مبقدار
الفائدة ال�سنوية على قرو�ض البنوك التجارية التي يتم ن�شرها من وقت
لآخر من قبل البنك املركزي العماين عن كل يوم ت�أخري .
-189-

 -24حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ص فـي املمتلكات العامة واخلا�صة :
للمرخ�ص له حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ص فـي مناطق حق املرور
العام  ،وفـي البنايات واملمتلكات اخلا�صة فـيما يتعلق بالأعمال ال�ضرورية الالزمة
للخدمات املرخ�صة  ،وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفـيذية
والقوانني والقرارات املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
 -25حوالة الرتخي�ص وانتقاله :
 1-25يحظر على املرخ�ص له حوالة �أي من اخلدمات املرخ�صة �إلى �أي �شخ�ص �آخر ،
دون موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
 2-25كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يخلف املرخ�ص له قانونا � ،سواء كان ذلك من
خالل التبعية � ،أو انتقال حقوق الإدارة � ،أو االندماج � ،أو الت�صفـية � ،أو �إعادة
التنظيــم � ،أو غيــر ذلك  ،يتعني علي ــه  -ك�شــرط الكت�ســاب احلقـوق التــي يرتبهــا
هذا الرتخي�ص � -أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة منا�سبة .
 - 26النزاعات :
للهيئة حــق النظر فـي النزاعات التي تن�ش�أ بني املرخ�ص ل ــه  ،واملرخ�صــني � ،أو موفــري
اخلدم ـ ــة الآخري ـ ــن � ،أو املنتفع ـ ــني  ،والف�صل فـيهـ ــا وفقـ ـ ــا لقانــون تنظي ـ ــم االت�صـ ــاالت
واللوائح ال�سارية  ،والقواعد التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن  ،وتكون قراراتها
ملزمة جلميع الأطراف  ،ولها مبوافقة �أطراف النزاع �إحالته �إلى هيئة حتكيم .
 - 27الغرامــات :
مع عدم الإخالل ب�أي جزاءات �أو غرامات من�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص � ،أو �أي
عقوبات من�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت والقوانني الأخرى � ،أو اللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها  ،يطبق الآتي :
 1-27تخط ــر الهيئــة املرخ ــ�ص لـ ــه كتابة بجوانب الإخالل ب�أحكام هذا الرتخي�ص ،
ويعطى مهلة معقولة تقدرها الهيئة مبا ال يقل عن ( )15خم�سة ع�شر يوما
ليقدم خطة عمل لإ�صالح ال�ضرر الناجت عن هذا الإخالل  ،تت�ضمن املدة
الالزمة لتنفـيذها  ،وللهيئة �إقرار اخلطة  ،و�إخطار املرخ�ص له لتنفـيذها .
�	2-27إذا لــم تقــر الهيئــة اخلط ــة � ،أو �إذا ف�شل املرخ�ص له فـي تنفـيذها خــالل امل ــدة
املحددة  ،تفر�ض عليه غرامة ال تتـجاوز �ضعف التكاليف الالزمة لإ�صالح ال�ضرر .
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ثانيا  :املالحــق
امللحـــق (�أ)
التزامات تو�سعة ال�شبكة والتزامات اال�ستثمارات الر�أ�س مالية
التزامات تو�سعة ال�شبكة :
يلتـ ــزم املرخـ ــ�ص ل ــه بتغطي ــة احل ــد الأدنــى الرتاكمي من عـ ــدد املبان ــي (املن ــازل واملن�شـ ـ�آت)
فـي منطقة الرتخي�ص خالل ( )4ال�سنوات الأربع املو�ضحة فـي اجلدول الآتي :
املحافظة
م�سقط
�شمال الباطنة
جنوب الباطنة
م�سندم
الظاهرة
الداخلية
�شمال ال�شرقية
جنوب ال�شرقية
الو�سطى
ظفار
الربميي
الإجمايل فـي كل �سنة

2017م 2018م 2019م 2020م
313563 220653 156733 147383
9125
6825
9425
0
9000
6800
0
5915
3016
1810
905
302
11722
7512
3992
1542
17422
12320
7520
3320
4795
4000
2495
1750
3000
3445
2000
0
2217
1198
434
225
18560
12740
7540
3740
9100
5350
3000
1250
401520 282653 194044 165427

على �أن يتم التن�سيق بني هيئة تنظيم االت�صاالت  ،وال�شركة العمانية للنطاق العري�ض
حول التزامـات تو�سعة ال�شبكة بتغطية احلد الأدنى الرتاكم ــي  ،وذلك فـي �ضــوء اجل ــدوى
وال�ضرورة املتعلقة بذلك .
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التزامات اال�ستثمارات الر�أ�س مالية :
حجم اال�ستثمارات الر�أ�س مالية خالل ( )3ثالث �سنوات يكون ح�سب اجلدول الآتي :
2017م

ال�سنة
امل�صروفات الر�أ�س مالية
24.900.000
27.400.000
19.600.000
(ريال عماين )
�إذا مل يحقـق املرخـ�ص لــه  -فـي �أي �سنــة  -االلتزامات امل�ستهدفة فـيما يتعلــق بالتغطيــة
وباخلطة اال�ستثمارية الر�أ�س ماليـة  ،ف ـ�إن للهيئة طلــب خطــة �إ�صالح من املرخـ�ص لــه
وتنفـيذها فـي مدة زمنية حمددة .
امللحــق ( ب )
التعميـــن
على املرخ�ص له �أن يتعهد بتحقيق �إجمايل الن�سب املئوية للتعمني لكل �سنة كما هو مو�ضح
فـي اجلدول �أدناه :
� 12شهرا � 24شهرا � 36شهرا � 48شهرا � 60شهرا
من التاريخ من التاريخ من التاريخ من التاريخ من التاريخ
الفعلي
الفعلي
الفعلي
الفعلي
الفعلي
امل�ستوى
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص
موظف
%50
%50
%33
%33
%17
تنفيذي
%13
%40
%57
%48

%37
%60
%69
%78

2018م

مــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
رئيــ�س دائرة
رئيــ�س ق�سم
اخت�صا�صي
موظف
%94
%94
%92
%84
%76
م�ساندة
%90
%88
%86
%77
%57
الإجمـ ـ ـ ــايل
فـي حالة عدم حتقيق �أي من ن�سب التعمني فـي كل م�ستوى لكل مرحلة توقع على املرخ�ص
له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا لل�شرط ( )1-16مع مراعاة الإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي ال�شرط ( )27من هذا الرتخي�ص .
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%50
%70
%75
%87

2019م

%50
%70
%77
%90

%50
%70
%87
%91

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/11
بتعيين �سفـير غير مقيم
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
المــادة الأولـــــى
يعني ال�سفـري عبد اللـه بن حممد بن �سليمان العامري �سفـرينا لدى جمهورية ال�سنغال ،
�سفـريا لنا فوق العادة  ،ومفو�ضا غري مقيم لدى كل من  :جمهورية غامبيا  ،وجمهورية
غينيا بي�ساو  ،وجمهورية غينيا  ،وجمهورية الكابوفـريدي (الر�أ�س الأخ�ضر) .
المــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :من جمادى الأولى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  17 :من ينايــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1277
ال�صادرة فـي 2019/1/20م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/12
ب�إجـازة تنـازل �شركـة ميدكـو اريبيـا ال تي دي عـن الثلـث مـن حقوقهـا ،
والتزاماتهـا فـي االتفاقيـة النفطيـة الموقعـة بتاريـخ  20نوفمـبر 2014م
للمنطقـة رقـم (� )56إلى �شركـة بيـاق لخدمـات حقـول النفـط �ش.م.م
�سلطـان عمـان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقم  2014/72ب�إجــازة االتفاقيــة النفطيــة بيــن حكومــة �سلطنــة
عمان  ،و�شركة ميدكو اريبيا ال تي دي و�شركة انتاج ال ال �سي للمنطقة رقم (، )56
وعلى جمموعة الوثائق التي قامت مبوجبها �شركة ميدكو اريبيا ال تي دي بالتنازل عن
الثلث من حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ  20من نوفمرب 2014م
للمنطقة رقم (� )56إلى �شركة بياق خلدمات حقول النفط �ش.م.م القابلة لذلك التنازل ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة تنازل �شركة ميدكو اريبيا ال تي دي عن الثلث من حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية
النفطية املوقعة بتاريخ  20من نوفمرب 2014م للمنطقة رقم (� )56إلى �شركة بياق خلدمات
حقول النفط �ش.م.م  ،بحيث ت�صبح احل�ص�ص النهائية لأطراف االتفاقية على النحو
الآتي :
 � %50شركة ميدكو اريبيا ال تي دي . � %25شركة انتاج ال ال �سي . � %25شركة بياق خلدمات حقول النفط �ش.م.م .املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  16 :مـن جمـادى الأولـى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  23 :مـن ينايـــــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1278
ال�صادرة فـي 2019/1/27م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/13
ب�إجازة تنـازل �شركة النفط العمانية لال�ستك�شاف والإنتاج �ش.م.م عـن %50
مـن حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ � 11أكتوبر 2011م
للمنطقـة رقـم (� )42إلـى �شركـة �شـل العمانيـة لال�ستك�شـاف والإنتـاج بـي فـي
�سلطـان عمـان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2012/18ب�إجــازة االتفاقيــة النفطيـة بيــن حكومــة �سلطنــة
عمان  ،و�شركة النفط العمانية لال�ستك�شاف والإنتاج �ش.م.م املنطقة رقم (، )42
وعلــى جمموعــة الوث ــائق التــي قامــت مبوجبهـ ــا �شركــة النفـ ــط العمانيـ ــة لال�ستك ــ�ش ــاف
والإنتــاج �ش.م.م بالتن ــازل ع ــن  %50من حقوقهــا والتزاماتهــا فـي االتفاقيـ ـ ــة النفطي ـ ــة
املوقع ـ ــة بتاري ــخ  11م ــن �أكتوبــر 2011م للمنطقــة رق ــم (� )42إل ــى �شركـ ــة �شـ ــل العماني ــة
لال�ستك�شــاف والإنتــاج بي فــي القابلـة لذلــك التنــازل ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة تنــازل �شركة النفط العمانية لال�ستك�شاف والإنتاج �ش.م.م عن  %50من حقوقها
والتزاماتهـ ــا فـي االتفاقيـ ــة النفطيــة املوقعـ ــة بتاريـ ــخ  11م ــن �أكتوب ـ ــر 2011م للمنط ـق ــة
رقــم (� )42إلــى �شركــة �شـل العمانيــة لال�ستك�شـاف والإنتــاج بي فـي .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  16 :مـن جمـادى الأولـى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  23 :مـن ينايـــــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1278
ال�صادرة فـي 2019/1/27م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/14
ب�إجـازة تنـازل �شركـة �أاليـد بتروليـوم اك�سبلوري�شـن �أي �أن �سي عـن كامـل
حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ � 10أغ�سطـ�س 2011م
للمنطقـة رقـم (� )36إلـى �شركـة �أي بي �إي �أكـ�س عمان (بلـوك � )36أي �أن �سـي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلـى املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2011/87ب�إجـازة االتفاقيـة النفطيــة بيـن حكومــة �سلطنــة
عمان و�شركة �أاليد برتوليوم اك�سبلوري�شن �أي �أن �سي للمنطقة رقم (، )36
وعلــى املر�ســوم ال�سلطـاين رقــم  2013/51ب�إجازة تنازل �شركة �أاليد برتوليوم اك�سبلوري�شن
�أي �أن �ســي ع ــن  %75من حقوقهـ ــا والتزاماتهــا فـي االتفاقي ــة النفطي ـ ــة املوقعـ ـ ــة بتاري ــخ
� 10أغ�سط�س 2011م للمنطقة رقم (� )36إلى �شركة دي ان او عمان أ� ا�س ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/15ب�إجازة تنازل �شركة دي ان او عمان �أ ا�س عن كامل
حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ � 10أغ�سط�س 2011م للمنطقة
رقم (� )36إلى �شركة �أاليد برتوليوم اك�سبلوري�شن �أي �أن �سي ،
وعل ــى جمموع ـ ــة الوثائ ــق التي قام ــت مبوجبه ــا �شرك ــة �أالي ــد برتولي ــوم اك�سبلوري�ش ــن
�أي �أن �ســي بالتنــازل عن كامل حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ
� 10أغ�سط ــ�س 2011م للمنطق ــة رق ــم (� )36إل ــى �شرك ــة �أي ب ــي �إي �أكــ�س عمــان (بلــوك )36
�أي �أن �سي القابلة لذلك التنـازل ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
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ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة تنازل �شركة �أاليد برتوليوم اك�سبلوري�شن �أي �أن �سي عن كامل حقوقها والتزاماتها
فـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ � 10أغ�سط�س 2011م للمنطقة رقم (� )36إلى �شركة
�أي بي �إي �أك�س عمان (بلوك � )36أي �أن �سي .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  16 :مـن جمـادى الأولـى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  23 :مـن ينايـــــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1278
ال�صادرة فـي 2019/1/27م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/15
بتجديد ترخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة العمانية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع)
لتقديــم خدمــات االت�صــاالت العامــة املتنقلــة الأ�سا�سيــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يجــدد الرتخيــ�ص من الفئ ــة الأولى لل�شركـ ــة العماني ــة لالت�ص ــاالت (�ش.م.ع.ع) لتقدي ـ ــم
خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية  ،وفقا لأحكام الرتخي�ص املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ  11فرباير 2019م .
�صـدر فـي  16 :مـن جمـادى الأولـى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  23 :مـن ينايـــــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1278
ال�صادرة فـي 2019/1/27م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ترخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة العمانية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع)
لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية
املحتويــــات
اجلـــزء الأول
تعريفـــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة (  : ) 1تعريفات .
املــادة (  : ) 2املجال .
املــادة (  : ) 3الربط .
املــادة (  : ) 4الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص .
املــادة (  : ) 5املدة .
املــادة (  : ) 6التعديل .
املــادة (  : ) 7الإلغاء .
املــادة (  : ) 8االنتهاء .
املــادة (  : ) 9التجديد .
املــادة (  : ) 10االلتزام .
املــادة (  : ) 11الإخطارات .
اجلــزء الثانـــي
ال�شـــروط واملالحـــق
�أوال  :ال�شروط :
1 -1اخلدمات املرخ�صة .
2 -2التقنيات واخلدمات اجلديدة .
3 -3التزامات التو�سعة .
4 -4خدمات الطوارئ .
5 -5خدمات دليل املعلومات .
6 -6خدمات معاونة عامل اخلدمة .
7 -7متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة .
8 -8اخلدمات الدولية .
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9 -9التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني .
10 10متطلبات جودة اخلدمة .
11 11خدمات ال�صيانة .
�12 12إنهاء �أو تعليق اخلدمات املرخ�صة .
�13 13أ�سعار التجزئة .
14 14خدمات النفاذ والربط البيني .
15 15التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية .
�16 16إ�صدار الفواتري .
17 17الرتقيم .
18 18االت�صاالت الراديوية وتخ�صي�ص الرتددات .
19 19التزامات املرخ�ص له فـي جمال الت�شغيل والتدريب .
20 20التزامات حتقيق القيمة امل�ضافة داخل ال�سلطنة .
21 21التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية .
22 22حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة .
23 23متطلبات تقارير احل�سابات املالية .
24 24االلتزام بتوفـري املعلومات .
�25 25إ�سناد الأعمال �إلى �شركات خارجية .
26 26الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم .
27 27ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سنوية .
28 28حقوق االرتفاق .
29 29حتويل الرتخي�ص وانتقاله .
30 30النزاعات .
31 31الغرامات .
ثانيا  :املالح ـ ـ ـ ـ ــق :
امللحق (�أ)  :متطلبات تو�سعة نظام االت�صاالت وخدمات االت�صاالت العامة .
امللحق (ب)  :التعمني .
امللحق (ج)  :الطيف الرتددي املخ�ص�ص .
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اجلـــزء الأول
تعريفـــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
تعريفــــــات
يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منهــا  ،مــا ل ــم يقتــ�ض �سيــاق النــ�ص
معنى �آخر :
 - 1القانـــون :
قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 2الهيئـــة :
هيئة تنظيم االت�صاالت .
 - 3املرخـــ�ص لــــه :
ال�شركة العمانية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع) .
 - 4التاريــخ الفعلــي ل�سريــان الرتخيــ�ص :
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين ب�إ�صدار هذا الرتخي�ص .
 - 5منطقـــة الرتخيــ�ص :
�سلطنة عمان .
 - 6التابــــع :
�أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي واقع حتت حتكم �أو �سيطرة �شخ�ص �آخر طبيعي �أو
معنوي  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر � ،سواء من خالل حق امللكية حل�ص�ص �أو �أ�سهم ،
�أو ح ــق الت�صويــت � ،أو ملكيــة �سنــدات �أو �شراكــة �أو ملكيــة �أي م�صلحــة �أخرى �أيا كان
م�صدر هذه احلقوق .
 - 7امل�شغــل املرخــ�ص :
كل من يتم منحه ترخي�صا من الفئة الأولى لإن�شاء �أو ت�شغيل البنية الأ�سا�سية لنظام
عام لالت�صاالت �أو لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة عن طريق ا�ستغالل
�سعة �شبكات االت�صاالت العامة وفقا لأحكام القانون .
 - 8موفـــر اخلدمــة :
كل من يتم منحه ترخي�صا بتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافـية وفقا لأحكام
القانون .
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 - 9م�شغــل ات�صــاالت دوليــة :
�أي م�شغل لنظام ات�صاالت فـي بلد �آخر خمول ت�شغيل نظام ات�صاالت دولية بغر�ض
توفـري خدمات االت�صاالت .
 - 10خدمـات االت�صــاالت العامــة املتنقلــة :
خدمة ات�صاالت عامة ميكن للمنتفعني ا�ستخدامها فـي �أثناء حتركهم  ،ويتم تقدميها
عن طريق بث  ،و�إر�سال �أو ا�ستقبال النب�ضات الإلكرتونية الراديوية فـي عر�ض نطاق
ترددي حمدد لهــذه الغاية  ،وذلك بوا�سط ــة االت�صاالت الراديوية من خالل نظام
ات�صاالت معد لهذه الغاية .
 - 11اتفاقــات املرا�ســل الدوليــة :
�أي اتفاق مكتوب  ،بني املرخ�ص له  ،وبني م�شغل ات�صاالت دولية �آخر لتقدمي خدمات
االت�صاالت الدولية .
� - 12إجمالــي الإيــرادات ال�سنويــة للمرخــ�ص لــه :
ت�شم ــل  ،فـيما عدا بيع وت�أجري الأجهزة الطرفـية  ،جمي ــع الإيـ ــرادات الت ــي يحققهـ ــا
املرخ�ص له خالل �سنة نتيجة بيع �أو ت�أجري اخلدمات املرخ�صة  ،وي�شمل ذلك جميع
الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخ�صة �أو الدفعات التي يت�سلمها من امل�شغلني
املرخ�صني الآخرين � ،أو من موفري اخلدمة مقابل الربط البيني �أو خدمات النفاذ ،
وجميع الإيرادات �أو الدفعات التي يت�سلمهـ ــا من موفري خدم ــة �إعـ ــادة البيـ ــع  ،بعد
خ�صم كلفة الربط البيني التي يدفعها للم�شغلني املرخ�صني الآخرين .
املــادة ( ) 2
املجــــــــال
يرخ�ص لل�شركة العمانية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع) ب�إن�شاء وت�شغيل �شبكة ات�صاالت عامة
وتقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة وفقا لأحكام القانون والقرارات ال�صادرة تنفـيذا
له  ،و�أحكام هذا الرتخي�ص .
املــادة ( ) 3
الربـــــط
يجوز للمرخ�ص له ربط �أنظمته املرخ�صة بـ�أي نظام ات�صاالت مرخ�ص وفقا لأحكام القانون .
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املــادة ( ) 4
الإتــاوة ور�ســوم الرتخيـــ�ص
1 -1يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الإتاوة ال�سنوية التي حتددها احلكومة وفقا لأحكام القانون
على �إجمايل �إيراداته ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�ص  ،وحت�سب الإتاوة بناء
على �إجمايل الإيرادات املحققة حتى ( )31من دي�سمرب من ال�سنة  ،وتدفع قبل ()30
من يناير من ال�سنة التالية  ،على �أن تكون هذه الإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة الأولى ،
وال�سنة الأخرية لهذا الرتخي�ص .
2 -2يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الر�سوم التي تقررها الهيئة وفقا لل�شرط ( )27من اجلزء
الثاين من هذا الرتخي�ص .
املــادة ( ) 5
املــــدة
مدة الرتخي�ص ( )15خم�س ع�شرة �سنة من التاريخ الفعلي ل�سريانه .
املــادة ( ) 6
التعديــــل
1 -1للهيئة واملرخ�ص له االتفاق كتابة على تعديل الرتخي�ص .
2 -2يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص ب�إرادتها املنفردة �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
املــادة ( ) 7
الإلغــاء
يجوز للهيئة بقرار م�سبب �إلغاء الرتخي�ص � ،أو �أي من احلقوق املمنوحة مبوجبه وفقا
لأحكام القانون .
املــادة ( ) 8
االنتهــــاء
ينتهي الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية :
 - 1انتهاء مدته .
� - 2إذا انحلت ال�شخ�صية القانونية للمرخ�ص له � ،أو دخل مرحلــة الت�صفـيــة � ،أو الإفــال�س ،
�أو اتخذت �ضده �أي �إجراءات ق�ضائية ذات �أثر مماثل � ،أو تنـازل عن امللكيـة مل�صلحــة دائنيه .
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املــادة ( ) 9
التجديـــــد
1 -1يجوز جتديد الرتخي�ص عند انتهاء مدته وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات
والإر�شادات التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
2 -2يكون جتديد الرتخي�ص خا�ضعا للأحكام وال�شروط التي تقررها الهيئة فـي موعد
التجديد .
املــادة ( ) 10
االلتــــزام
1 -1يلتزم املرخ�ص له بالأحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص  ،و�أحكام
القانون واللوائح والقرارات والأوامر والتوجيهات والإر�شادات ال�صادرة عن الهيئة ،
كما يلتزم بكل القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها ذات ال�صلة .
2 -2يلتزم املرخ�ص له بال�سماح لأي �شخ�ص خمول من الهيئة بحرية الدخول �إلى �أي موقع
لتدقيق �أو فح�ص �أو اختبار �أي نظام .
املــادة ( ) 11
الإخطــــارات
1 -1جميـ ــع الإخطـ ــارات واملخاطبـ ــات التي ت�صدرها الهيئ ـ ــة للمرخ�ص له تر�سل بالربيد
على عنوانه امل�سجل ر�سميا �أو ت�سلم باليد ملن يحدده مع التوقيع بالت�سلم  ،وميكن
تعديل �آلية ت�سليمها طبقا لأي �آلية ت�سليم تتبناها احلكومة بالن�سبة للوثائق الرقمية .
2 -2للهيئـ ــة �إر�س ــال الإخطارات العاجلـ ــة �إلى املرخ�ص له عن طريق الربيد الإلكرتونـ ــي
على �أن يلي ذلك �إر�سالها مكتوبة  ،وباملحتوى ذاته .
3 -3يحدد املرخ�ص له �أحد مديريه ال تقل درجته عن درجة كبار املديرين فـي الهيئة ،
تكون مهمته االت�صال بالهيئة  ،ومتابعة تنفـيذ جميع قراراتها املتعلقة بهذا الرتخي�ص
و�أي قرارات �أخرى .
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اجلــزء الثانـــي
ال�شــــروط واملالحـــق
�أوال  :ال�ش ـ ــروط :
1 -1اخلدمـ ــات املرخ�صـ ــة :
1111يخول املرخ�ص له تقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة عن طريق
الأنظمة املرخ�صة  ،وخدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافـية التي تعتمد على
خدمات االت�صاالت املتنقلة على �أ�سا�س غري ح�صري فـي منطقة الرتخي�ص .
1111يجوز للمرخ�ص له مبوافقة الهيئة امل�سبقة تقدمي اخلدمات املرخ�صة ،
كلها �أو بع�ضها  ،بوا�سطة تابع �أو فرع منف�صل �أو مقاول من الباطن  ،وفـي
�أي من هذه احلاالت ال يجوز للمرخ�ص له تقدمي تلك اخلدمات بنف�سه .
1111يخول املرخ�ص له بيع �أو ت�أجري �أجهزة االت�صاالت الطرفـية و�صيانتها .
2 -2التقنيات واخلدمات اجلديدة :
 1-2يتعني على املرخ�ص له �أن ي�سعى �إلى ا�ستقطاب التقنيات اجلديدة لتطوير
اخلدمات املقدمة و�ضمان توافقها مع متطلبات القطاعات املختلفة .
 2-2يتعني على املرخ�ص له �أن ي�سعى �إلى ا�ستقطاب �أحدث االبتكارات واملنتجات
واخلدمـات مبـا ي�ضمـن ا�ستــفادة املنتفعــني منهــا  ،ومبــا يحقــق التوافــق
الت�شغيلي الآمن والقابلية لتطوير هذه االبتكارات واملنتجات واخلدمات .
 3-2يجب �أن تت�ضمن اخلطة ال�سنوية للمرخ�ص له برامج ا�ستثمارية ت�شمل
التو�سعة  ،وحتديث ال�شبكات  ،و�أي �إجراءات الزمة لذلك .
3 -3التزام ـ ــات التو�سع ـ ــة :
 1-3يلتزم املرخ�ص له ب�أال تقل تغطيته اجلغرافـية خلدمات االت�صاالت العامة
املتنقلة فـي منطقة الرتخي�ص عن التغطية املوجودة فـي التاريخ الفعلي
ل�سريان الرتخي�ص .
 2-3يلتــزم املرخــ�ص له بتحقيق التزامات تو�سعة نظام االت�صاالت وخدمات
االت�صاالت العامة املن�صو�ص عليها فـي امللحق (�أ) .
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4 -4خدم ـ ــات الطـ ــوارئ :
 1-4يلت ــزم املرخ ــ�ص ل ــه بتقديــم النفــاذ �إلــى خدمــات الطــوارئ ف ــي منطق ــة
الرتخي�ص جمانا للعموم .
 2-4يتعني على املرخ�ص له الت�أكد من �أن خـدمات الطوارئ من خالل الرقم
الذي حتـدده الهيئة لهذا الغـر�ض متوفـرة جمانا ب�شكل دائم وم�ستمـر
دون عوائـق .
 3-4للمرخ�ص له ح�صر خدمات الطوارئ التي يقدمها مبوجب هذا ال�شرط
لأي جهـ ــة ط ــوارئ مكلف ــة بتقديــم خدمــات الأمــن العـ ــام � ،أو الإطفــاء ،
�أو الإ�سعاف � ،أو خدمات خفر ال�سواحل  ،فـي احلدود التي �أقرتها �أو وافقت
عليها اجلهة املعنية  ،وفـي غياب مثل هذا الإقرار � ،أو املوافقة تكون
اخلدمة فـي احلدود التي �أقرتها � ،أو وافقت عليها الهيئة .
 5 -5خدمـ ــات دليـ ــل املعلومـ ــات :
مع عدم الإخالل بطلب املنتفع عدم الإف�صاح عن املعلومات اخلا�صة به  ،يلتزم
املرخ�ص له بالآتي :
 1-5تزوي ــد املنتفع ــني بخدم ــات دليــل املعلومــات بناء على طلبهم  ،مقابل
تعرفة معقولة تقرها الهيئة .
 2-5ال�سم ــاح لأي م�شغــل مرخــ�ص �آخـر بالنفاذ �إلى دليل معلوماته بال�شكل
الذي يقـرره  ،وب�شروط معقولــة وعادلــة تقرهــا الهيئة  ،مبا فـي ذلك
تعوي�ض املرخ�ص له عن النفقات املبا�شرة التي يتحملها نتيجة النفاذ
�إلى دليل معلوماته � ،شريطة �أن يلتزم امل�شغل املرخ�ص الآخر بالآتي :
أ�  -ا�ستعمــال املعلومــات لتقديــم خدمات دليل املعلومات �أو لتوجيه
املكاملات فقط � ،شريطة �أال يزود عمالءه ب�أي معلومات متعلقة
مبنتفع طلب من املرخ�ص له �إبقاء معلوماته �سرية .
ب  -منح املرخ�ص له النفاذ �إلى دليل معلوماته بناء على الأ�س�س ذاتها
املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط (. )2 - 5
ج � -أال يكون تقدميه للمعلومات خمالفا للقوانني ال�سارية .
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 3-5بذل كل اجلهود املمكنة لتزويد املنتفعني بناء على طلبهم مبعلومات
تتعلــق بخدمــات دليــل املعلومات املتوفرة فـي �أي بلد �آخر  ،والتي توفر
للمرخ�ص له خدمات االت�صال معها  ،وذلك مقاب ــل تعرف ــة معقول ــة
تقرها الهيئة .
6 -6خدم ــات معاون ــة عامــل اخلدم ــة :
يلتزم املرخ�ص له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقدمي خدمة املكاملات
الهاتفـية مبعاونة عامل اخلدمة لأي منتفع بناء على طلبه .
 7 -7متطلبــات الأم ــن الوطنــي والط ــوارئ العام ــة :
 1-7يلتزم املرخ�ص له �أن يوفر على نفقته اخلا�صة جميع الإمكانيات الفنية
من �أجهزة ومعدات ونظم وبرامج ات�صاالت داخل �شبكة ات�صاالته  ،والتي
تتيح للأجهزة الأمنيــة الدخ ــول عل ــى �شبكت ــه حتقيق ــا ملتطلب ــات الأمن
الوطني على �أن يتزامن تقدمي اخلدمة مع توفـري الإمكانيات الفنية
املطلوبة مبراعاة التقدم الفني  ،وذلك وفقا ملـا تن�ص عليه القرارات التي
ت�صدر من الهيئة فـي حدود �أحكام القوانني املعمول بها  ،وفـي حالة ت�أثر
الإمكانيات الفنية لدى الأجهزة الأمنية من جراء �أي تغيري فـي �أجهزة
ومعدات ونظم وبرامج ات�صاالت داخل �شبكة ات�صاالت املرخ�ص له  ،فعليه
�أن يتحمل التكاليف التي تتحملها الأجهزة الأمنية فـي توفـري الإمكانيات
الفنية ال�ضرورية .
 2-7يجوز للوزير عند حدوث كارثة طبيعية �أو حوادث ا�ستثنائية عامة طارئة �أن
ي�ستدعي لغر�ض مواجهة هذه الكوارث �أو احلوادث جميع خدمات و�شبكات
ات�صاالت املرخ�ص له والعاملني لديه القائمني على ت�شغيل و�صيانة هذه
اخلدمات وال�شبكات  ،وعلى املرخ�ص له �أن يقوم بتطوير وحتديث خطة
الطوارئ املقدمة �إلى الهيئة من فرتة �إلى �أخرى  ،وبناء على طلب الهيئة .
 3-7يلتزم املرخ�ص له بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي حتددها الهيئة �إذا
كانت احلوادث الطارئة �أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني  ،و�أن ينفذ خطة
الطوارئ  ،ويت�صرف وفق تعليمات الهيئة .
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8 -8اخلدمـ ــات الدوليـ ــة :
 1-8يلتزم املرخ�ص له بتوفـري خدمات االت�صاالت الدولية بوا�سطة الت�سهيالت
واخلدمـ ــات الت ــي ي ــزوده بها م�شغل مرخ�ص �آخر يكون خم ــوال بالدخول
فـي اتفاقات مع م�شغلي ات�صاالت دولية  ،وال يجوز للمرخ�ص له الدخول
فـي اتفاقات املرا�سل الدولية �إال وفقا ل�شروط و�أحكام هذا الرتخي�ص .
 2-8يل ــتزم املرخ ــ�ص ل ــه بتزويد الهيئـ ــة باملعلوم ــات التـ ـ ــي تطلبهـ ــا مل�ساعدته ــا
فـي الوفاء بالتزاماتها جتاه �أي هيئة �أو منظمة ات�صاالت دولية .
 3-8يلتزم املرخ�ص له بالدخول فـي اتفاقات الربط البيني مع املرخــ�ص لهــم
بتقدمي خدمات املنفذ الدويل فـي ال�سلطنة لأغرا�ض نقل حركة االت�صاالت
الدولية .
9 -9التزام ــات املرخ ــ�ص ل ــه جت ــاه املنتفع ــني :
 1-9يلتــزم املرخ ــ�ص ل ــه ب�إن�شاء نظ ــام فعــال خلدمــة املنتفعــني فـيمــا يتعلـ ــق
با�ستف�ساراتهم عن اخلدمات املرخ�صة  ،مبا فـي ذلك خدمات دليل املعلومات .
 2-9يلتزم املرخ�ص له �أن مينح فر�صا مت�ساوية لكل املنتفعني فـي منطقة
الرتخي�ص فـي احل�صول على نوع وجودة اخلدمات املرخ�صة ذاتها وبنف�س
التعرفــة  ،و�أن يحـ ــد  ،وبق ــدر الإمك ــان  ،من التباين فـي التقنيات املتاح ــة
�أو املنا�سبة �أو املطلوبة خلدمة فئة معينة من املنتفعني .
 3-9يلتـ ــزم املرخ ــ�ص لـ ــه ب�إخط ــار الهيئ ــة كتاب ــة قبـ ــل ( )12اثن ــي ع�ش ــر �شه ــرا
فـي احلاالت الآتية :
أ� �	-إنهاء خدمة مرخ�صة قائمة .
ب � 	-أي تغيري فـي خدمة مرخ�صة قد يجعل �أجهزة �أي م�شرتك تالفة ،
�أو يجعل تلك اخلدمة غري قابلة لال�ستعمال  ،ويجب �أن يت�ضمن
الإخطار بيان التحول املالئم للخدمة اجلديدة  ،و�إجراءات انتقال
امل�شرتك �إليها كما يلتزم ب�أي متطلبات قد تفر�ضها الهيئة ل�ضمان
توفر اخلدمات املرخ�صة .
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 4-9يجب �أن يكون لدى املرخ�ص له منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني
تت�ضمن �شروط و�أحوال تزويدهم باخلدمات املرخ�صة  ،ويكون للمرخ�ص
له تعديلها من وقت لآخر �أو بناء على �أوامر الهيئة  ،ويعترب هذا التعديل
�ساري املفعول �إذا مل تعرت�ض الهيئة على منوذج االتفاقية املعدل خالل
( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ ت�سليمه لها �أو من التاريخ الالحق املحدد
لتنفـيذه � ،أما �إذا اعرت�ضت الهيئة على النموذج خالل تلك الفرتة  ،فعليها
�أن تبلغ املرخ�ص له كتابة ب�أ�سباب اعرتا�ضها  ،وعليه خالل ( )15خم�سة
ع�شر يوم عمل من تاريخ ت�سلمه العرتا�ض الهيئة �أن يعدل االتفاقية وفقا
لذلك .
 5-9يلت ــزم املرخــ�ص ل ــه ب�إب ــالغ جميع املنتفعـ ــني باتفاقيـ ــة اخلدم ــة املوح ــدة
للمنتفعني وتعديالتها  ،ويلتزم فـيما بعد بتوفـري اخلدمات املرخ�صة وفقا
ملـا ورد فـي االتفاقية .
 6-9يجب �أن يكون لدى املرخ�ص له الئحة تت�ضمن �إجراءات فعالة لنظر �شكاوى
املنتفعني فـيما يتعلق بتقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلــة  ،وحتدد
الهيئة الطريقة التي تتبع لن�شـ ــر هذه الالئحة �أو االطالع عليهـ ــا  ،ويلتزم
املرخ�ص له بالبت فـي ال�شكاوى املقدمة من املنتفعني حال ت�سلمهـ ـ ــا  ،وفقا
لهذه الالئحة ولوائح وقرارات و�أوامر و�إر�شادات الهيئة .
 7-9يجـ ــب احل�ص ــول على موافق ـ ــة الهيئة عند تعديل الالئح ــة امل�ش ــار �إليها
فـي البند ( ، )6-9وي�صبح التعديل �ساريا �إذا مل تعرت�ض الهيئة عليه خالل
( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ ت�سليمها لها �أو من التاريخ الالحق
املحدد لتنفـيذه � ،أما �إذا اعرت�ضت الهيئة على الالئحة خالل تلك الفرتة
فعليها �أن تبلغ املرخ�ص له كتابة ب�أ�سباب اعرتا�ضها  ،وعليه خالل ()15
خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ت�سلمه العرتا�ض الهيئة �أن يعدل الالئحة
ويقدمها للهيئة .
 8-9يلتزم املرخ�ص له برد املبالغ امل�ستحقة للمنتفعني �أو غريهم خالل الأجل
الذي حتدده الهيئة  ،وذلك فـي حالة �إلغاء �أو انتهاء الرتخي�ص �أو التوقف
عن توفـري �أي خدمة مرخ�صة .
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10 10متطلبات جودة اخلدمة :
 1-10يلتـ ــزم املرخ ــ�ص لـ ــه بتحقيق متطلبـ ــات ج ــودة اخلدمـ ــة وفـ ــقا للوائ ــح
التي ت�صدرها الهيئة من وقت لآخر .
 2-10يلتـ ــزم املرخـ ــ�ص لــه باالحتف ــاظ ب�سج ــالت للمعلومــات تثب ــت التزامـ ــه
مبتطلبات جودة اخلدمــة وذلك عل ــى النح ــو الــذي حتــدده الهيئــة  ،كم ــا
يلتزم بالوفاء مبتطلبات الإف�صاح عن �أي معلومات �إ�ضافـية تطلبها الهيئة ،
وبن�شر م�ؤ�شرات �أداء جودة اخلدمة من خالل و�سائل الإعالم .
11 11خدمات ال�صيانة :
يلتزم املرخ�ص له بتوفـري خدمات ال�صيانة بناء على طلب معقول من �أي منتفع
يوفر له اخلدمة املرخ�صة  ،وذلك فـيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ص  ،و�أجهزة
االت�صاالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ص له .
�12 12إنهاء �أو تعليق اخلدمات املرخ�صة :
 1-12ال يجوز للمرخ�ص له �إنهاء عمل الأنظمة املرخ�صة � ،أو �أي جزء منها ب�شكل
متعمد  ،كما ال يجوز له �أن يعلق �أي نوع من اخلدمات املرخ�صة دون �إخطار
كتابي م�سبق للهيئة  ،و�إخطار م�سبق للمنتفعني املت�أثرين ب�إنهاء اخلدمة
�أو تعليقها وفق �إطار زمني حتدده الهيئة .
 2-12ال ينطبق ال�شرط ( )1- 12فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
�أ � 	-إذا كان الإنهاء �أو التعليق راجعا حلالة طارئة  ،كحالة القوة القاهرة .
ب � -إذا كان الإنهاء �أو التعليق خلدمة مرخ�صة يوفرها املرخ�ص له ملنتفع ما
ي�شكل نظام ات�صاالته خطرا على �سالمة الأنظمة املرخ�صة .
�13 13أ�سعار التجزئة :
يقدم املرخ�ص له ال�شروط والأحكام التي يقرتحها لتقدمي اخلدمات املرخ�صة
ب�أ�سعار التجزئة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات والتوجيهات التي
ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
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14 14خدمات النفاذ والربط البيني :
 1-14يجوز للمرخ�ص له احل�صول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا
للوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات ال�صادرة من الهيئة .
 2-14يلتزم املرخ�ص له بتوفـري خدمات النفاذ والربط البيني لأي مرخ�ص له
م�ستحق يرغب فـي احل�صول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا
للوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات ال�صادرة من الهيئة .
 3-14يجوز للمرخ�ص له طلب النفاذ على �أ�س�س جتارية للبنية الأ�سا�سية التابعة
للمرخ�ص لهم الآخرين التــي ال تخ�ضــع لأحكــام الئحــة النفاذ والربط
البيني .
15 15التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية :
 1-15يلتزم املرخ�ص له ب�أي لوائح �أو معايري فنية �أو قواعد �أو �إر�شادات ت�صدرها
الهيئة بغر�ض �ضمان التوافق الت�شغيلي للأنظمة واخلدمات املرخ�صة مع
�أنظمة وخدمات االت�صاالت املقدمة من قبل م�شغلني مرخ�صني �آخرين
ب�شكل مالئم فنيا  ،واقت�صاديا .
 2-15يلتزم املرخ�ص له الت�أكد من �أن جميع مكونات الأنظمة املرخ�صة  ،والأجهزة
املربوطة بها  ،والتي ت�ستعمل فـي توفـري اخلدمات املرخ�صة  ،موافق عليها ،
ومعتمـ ــدة وفقـ ــا لأحكـ ــام القانـ ــون واللوائح �أو �أي معايري فنية حتددها ،
�أو توافق عليها الهيئة .
�16 16إ�صدار الفواتري :
مع عدم الإخالل مبا تقرره الهيئة ب�ش�أن الفواتري ال�صادرة عن املرخ�ص له ،
يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
 1-16عدم �إ�صدار �أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخ�صة �إال �إذا كان كل مبلغ مدرج
فـيها ميثل القيمة احلقيقية للخدمة املقدمة .
� 2-16أن يكون لديه الئحة �إجراءات منا�سبة ت�ضمن الدقة فـي �إ�صدار الفواتري
وفقا لل�شرط ( ، )1 - 16ويتعني احل�صول على موافقة الهيئة على هذه
الالئحة قبل و�ضعها مو�ضع التطبيق .
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 3-16االحتفاظ بال�سجالت الالزمة للت�أكد من �أن �إجراءات �إ�صدار الفواتري
متوافق ــة م ــع اخل�صائ ــ�ص الواردة فـي الالئحة امل�شار �إليهــا ف ــي ال�شــرط
( ، )2 - 16ويتعني االحتفاظ بهذه ال�سجالت ملدة ال تقل عن (� )2سنتني
من تاريخ �إعدادها .
 4-16تزويد الهيئة من وقت لآخر ب�أي معلومات تطلبها للتحقق من جودة
املعايري املطبقة ب�ش�أن �إ�صدار الفواتري  ،و�أن ي�سمح لأي �شخ�ص تخوله
الهيئة بحرية الدخول �إلى �أي موقع لتدقيق �أو فح�ص �أو اختبار نظام
�إ�صدار الفواتري �أو �أي جزء منه  ،وذلك على نفقته .
 5-16تقدمي معلومات مف�صلة ومبوبة فـي الفواتري لأي منتفع بناء على طلبه ،
فـيما يتعلق ب�أ�سعار �أي خدمات ات�صاالت قدمت له  ،وذلك نظري تعرفة
معقولة تقرها الهيئة .
17 17الرتقي ـ ـ ــم :
 1-17يلتزم املرخ�ص له فـي �ش�أن خطة الرتقيم وتخ�صي�ص �أرقام االت�صاالت ب�أي
لوائـح �أو ق ــرارات �أو �أوامــر �أو �إر�شــادات �أو توجيهــات �صــادرة عــن الهيئــة
فـي هذا ال�ش�أن .
 2-17تبذل الهيئة جهودا معقولة للإخطار م�سبقا عن �أي عملية �إعادة تخ�صي�ص
للأرقـام �أو تغييــر مهـم ف ــي خطــة الرتقي ــم و�إدارتهــا مــع �أحقيــة الهيئــة
فـي تقا�ضي ر�سوم مقابل �إدارتها خطة الرتقيم وفقا لأحكام القانون .
 3-17يلتزم املرخ�ص له بالتعاون مع امل�شغلني املرخ�صني الآخرين ب�ش�أن تو�صيف
وتطوير نظام قابلية الأرقام للنقل والتحويل  ،وذلك لتمكني املنتفعني
من االنتقال مـن م�شغل مرخ�ص �إلى �آخر دون احلاجة لتغيري �أرقامهم .
18 18االت�صاالت الراديوية وتخ�صي�ص الرتددات :
 1-18تخ�صـ ــ�ص الهيئ ــة للمرخ ــ�ص لـ ــه مــن وقــت لآخــر  ،الت ــرددات الراديويـ ــة
�أو حــزم الت ــرددات ال�ضروري ــة  ،فـي إ�ط ــار ترخي ــ�ص رادي ــوي  ،وفق ــا ملـا تن�ص
عليه اخلطة الوطنية لتوزيع الطيف الرتددي  ،وبناء على توفر الرتددات
املطلوبة  ،وذلك بالقدر الذي ميكن املرخ�ص له من ممار�سة حقوقه و�أداء
واجباته وفقا لهذا الرتخي�ص � ،شريطة �أن يلتزم بالآتي :
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أ�  -التحق ــق م ــن �أن �أجهــزة االت�صــاالت الراديويــة املكونــة ملحطاته الراديوية
م�صممة ومبنية وم�ستخدمة وم�صونة بحيث ال تت�سبب فــي �أي تداخ ــل �ضــار
عند ا�ستعمالها  ،و�أنها متوافقة مع جميع اللوائح ذات ال�صلة ال�صادرة من الهيئة .
ب  -عدم ال�سماح لأي �شخ�ص ب�أن ي�ستخدم �أيا من الأجهزة الراديوية املكونة
ملحطاتــه الراديوي ــة �إال �إذا ك ــان ه ــذا ال�شخ ــ�ص حت ــت �إ�ش ــراف املرخــ�ص لــه
�أو خموال بذلك .
ج  -الت�أكد من �أن كل الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الأجهزة الراديوية املكونة
ملحطاته الراديوية على وعي ومعرفة تامة ب�شروط هذا الرتخي�ص ،
وملتزمون بها .
د  -ال�سمـ ــاح لأي �شخـ�ص خم ــول من الهيئة بحري ـ ــة الو�صـ ــول فـ ـ ــي �أي وقـ ــت
�إلى حمطاته الراديوية بغر�ض التفتي�ش �أو الفح�ص  ،وذلك من �أجل التحقق
مــن التــزام املرخ ــ�ص ل ــه ب�شروط الرتخي�ص � ،أو فحــ�ص م�ص ــادر التداخـ ــل
الراديوي .
هـ  -عدم ا�ستعمال حمطات ــه الراديوية �أو غلقها متاما ووقفها عن العمل فورا ،
بناء عل ــى طلب ممن تخوله الهيئة ر�سميـ ــا بذلك وفق ــا لأحك ـ ــام القان ـ ــون
وللمدة التي يحدده ــا فـي طلبه  ،وذلك فـي حال ــة �إخــالل املرخ ــ�ص لـ ــه ب�أي
�شرط من �شروط الرتخي�ص الراديوي � ،أو خمالفة �أحكام القانون .
و  -عدم ت�شغيل �أو ا�ستخدام املحطات الراديوية �أو �أجهزة االت�صاالت الراديوية
فـي �أي غر�ض خالفا للأغرا�ض املحددة فـي الرتخي�ص الراديوي .
ز  -التقيد بجميع االتفاقيات التي مت التوقيع عليها من قبل ال�سلطنة مع الدول
املجاورة من �أجل ال�سيطرة على التغطية املتجاوزة للحدود والتداخل ال�ضار ،
مع وجوب ا�ستخدام الرتددات وفقا للوائح والق ــرارات والتو�صيات ال�صادرة
عــن االحتــاد الدول ــي لالت�ص ــاالت عن ــد ا�ستخدام الرتددات املخ�ص�صـ ــة لـ ــه
فـي املناطق احلدودية وال�ساحلية .
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 2-18يج ـ ــوز للهيئة بق ـ ــرار م�سب ــب  ،وبناء على مقت�ضـ ــيات امل�صلحـ ــة العام ــة ،
�أن تعــدل الرتخي ــ�ص الرادي ــوي �أو تلغيـ ــه بناء عل ــى طل ــب املرخـ ــ�ص لـ ــه ،
�أو ب�سبب �إخالل املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص .
 3-18تبقى ملكية جميع الرتددات التي تخ�ص�صها الهيئة للمرخ�ص له مبا فـي
ذلك التخ�صي�صات الواردة بامللحق (ج) ملكية عامة  ،وال تنتقل ملكيتها
لأي جهة � ،أو فرد عند تخ�صي�صها له  ،وتكفل هذه التخ�صي�صات للمرخ�ص
له احلق فـي ا�ستخدام هذه الرتددات فقط فـي �أثناء فرتة الرتاخي�ص
املرتبطة بها .
19 19التزامات املرخ�ص له فـي جمال الت�شغيل والتدريب :
 1-19يلتــزم املرخ�ص له ب�أن يتخذ كل اخلطوات الالزمة لتدريب العمانيني
ل�شغل املهن املتاحة فــي هيكله التنظيمي الفني والإداري  ،وفـي كل امل�ستويات ،
كمــا يلتــزم بتحقي ــق ن�ســب التعم ــني املن�صــو�ص عليهــا فـ ــي امللحــق (ب) ،
ويجـوز بقـرار مـن الرئيــ�س التنفـي ــذي للهيئــة زي ــادة تلك الن�س ــب وفق ــا
لتوجه احلكومة فـي هذا ال�ش�أن  ،وفـي حالة عدم التزام املرخ�ص له بن�سب
التعمني توقع عليه الهيئة غرامة ال تقل عن الغرامة املقررة مبعرفة
اجله ــة املخت�صـ ــة  ،وذلك دون الإخـ ــالل بالإجـ ــراءات املن�صـ ــو�ص عليه ــا
فـي ال�شرط ( )31من هذا الرتخي�ص .
 2-19يجوز للمرخ�ص له ت�شغيل خرباء غري عمانيني لرتكيب وت�شغيل و�صيانة ،
وا�ستغــالل �أنظم ــة االت�صــاالت وتقديــم اخلدمات املرخ�صة  ،وذلك وفقا
للقوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة � ،شريطـة تزويد الهيئة بال�سرية
الذاتيـة لكل منهم للموافقة عليها قبل ت�شغيل �أي منهم  ،وعلى املرخ�ص له
خفــ�ض عــدد ه ـ�ؤالء اخلبـراء وت�أهيل الكوادر العمانية فـي تلك املجاالت
وفقا لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة .
20 20التزامات حتقيق القيمة امل�ضافة داخل ال�سلطنة :
يلتزم املرخ ــ�ص ل ــه بتعزيز م�شرتياتـ ــه مـ ــن ال�سل ــع واخلدمات املحليـ ــة
�إل ــى �أقـ ــ�صى ح ــد  ،والعم ــل عل ــى حت�ســني �إمكانيــات وقــدرات العمانيــني ،
وال�شركات العمانية بغر�ض حتقيــق فوائ ــد جتاريـ ــة م�ستدامـ ــة لل�سلطن ــة
طبقا للتوجيهات احلكومية التي ت�صدر فـي هذا ال�ش�أن .
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 21 21التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية :
 1-21يلتزم املرخ�ص له ب�أن يبذل كل جهد ممكن ل�ضمان خ�صو�صية و�سرية
املعلومـ ــات و�أ�س ــرار العم ــل الت ــي يح�ص ــل عليهـ ــا �أو يكت�سبها خالل عمله
من �أي �شخـ�ص يــزوده باخلدم ــات املرخ�ص ــة  ،وذلك عن طري ــق و�ض ــع
الإجراءات املنا�سبة وتطبيقها للحفاظ على �سرية تلك املعلومات اخلا�ضعة
حلماية القانون .
 2-21يلتزم املرخ�ص له باالحتفـاظ مبعلومــات كافـي ــة عــن �إجراءاتــه اخلا�صــة
باملحافظة على ال�سرية بالقدر الذي تقبله الهيئة  ،وفاء مبتطلبات ال�شرط
(. )1 - 21
 3-21يلت ـ ـ ــزم املرخـ ـ ــ�ص ل ـ ـ ــه ب ـ ـ�أال ي�ستعم ـ ــل �أو ي�سمـ ـ ــح با�ستعم ـ ـ ــال �أي جهـ ـ ـ ـ ــاز
من مكونات الأنظمة املرخ�صة القادرة على الت�سجيل �أو املراقبة ال�صامتة
�أو التن�ص ــت علــى مكاملـ ــات هاتفـي ــة جاريـ ــة �أو بيانات منقولـ ــة بوا�سطـ ــة
ال�شبكة � ،إال �إذا كان ذلك فـي احلاالت التي يبينها القانون  ،وبالإجراءات
املن�ص ــو�ص عليهـ ـ ــا فـيـ ــه  ،وبعد احل ــ�صول على موافقـ ــة اجلهـ ــات الأمني ـ ــة
�أو ال�سلطة الق�ضائية .
 22 22حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة :
 1-22يحظر على املرخ�ص له �أن يدعم ب�شكل غري عادل  ،متب ــادل �أو من جانــب
واحد � ،أعماله �أو �أعمال فروعه فـيما يتعلق بتوفـري اخلدمات املرخــ�ص له
تقدميها وفقا لل�شرط ( )1من اجلزء الثاين � ،أو �أي خدمات يتم توفـريها
وفقا لأي ترخي�ص �صادر من الهيئة .
 2-22يلتــزم املرخــ�ص ل ــه باالحتفاظ بال�سجالت الت ــي تبني التحويـ ــالت املادي ــة
بني الأعمال املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط (. )1 - 22
 3-22تتخذ الهيئة عند خمالفة املرخ�ص له لل�شرط ( )1 - 22الإجراءات التي
تراها الزمة  ،مع مراعاة ما �إذا كان املرخ�ص له قام بالدعم بغر�ض الوفاء
ب�أي التزام مفرو�ض عليه مبقت�ضى هذا الرتخي�ص من عدمه .
 4-22يلتــزم املرخــ�ص لــه بجميـع اللوائح ال�سارية فـي �ش�أن املمار�سات املنافـية
للمناف�س ـ ــة  ،والهيمن ــة علـ ــى ال�سوق و�إ�ساءة ا�ستخدام املرك ــز املهيمــن  ،وكل
القرارات والأوامر والإر�شادات والتوجيهات ال�صادرة من الهيئة .
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23 23متطلبات تقارير احل�سابات املالية :
 1-23يلتزم املرخ�ص له خالل ( )5خم�سة �أ�شهر من نهاية ال�سنة املالية � ،أن ي�سلم
الهيئة قوائمه املالية املدققة كما هي فـي نهاية تلك ال�سنة  ،ويتعني �أن
تكون م�صحوبة بتقرير من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني �أن هذه القوائم
متثل املركز املايل للمرخ�ص له فـي ال�سنة امل�شار �إليها  ،و�أنها قد �أعدت
وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها  ،واملقبولة فـي ال�سلطنة .
 2-23يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ بنظام حما�سبي ي�سمح بت�سجيل اال�ستثمارات
والنفق ــات والعوائ ــد والإي ــرادات وفقــا للمبــادئ املحا�سبيــة املعمــول بهــا
واملقبولة فـي ال�سلطنة  ،ووفقا لطلب الهيئة لغر�ض ح�ساب الإتاوة ور�سوم
الرتخي�ص وغريها من املدفوعات التي ين�ص عليها القانون .
 3-23يجوز للهيئة �أن تطلب من املرخ�ص له �أن يزودها مبعلومات حما�سبية
�أخرى من �أجل مراقبة تطبيق �شروط الرتخي�ص  ،وفر�ضها ب�شكل فعال ،
وعل ــى املرخ ــ�ص ل ــه تزويــد الهيئــة بت ــلك املعلوم ــات خ ــالل مــدة معقولــة
حتددها له .
� 4-23إذا ف�شل املرخ�ص له فـي الوفاء بااللتزامات املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط
(� )2 - 23أو �إذا كان النظام املحا�سبي الذي و�ضعه املرخ�ص له قد ف�شل فـي
حتقيق �أهدافه املن�صو�ص عليها فـي هذا ال�شرط  ،جاز للهيئة �أن تطلب
من املرخ�ص له �أن يوفر بع�ض اخلدمات املرخ�صة من خالل ق�سم �أو �أق�سام
منف�صلة � ،أو فرع �أو فروع منف�صلة � ،أو تابع �أو تابعني منف�صلني .
 5-23يلتزم املرخ�ص له عند ح�صوله على �أكرث من ترخي�ص  ،بتطبيق ال�شرط
( )1 - 23على كل ترخي�ص ب�شكل منف�صل وباملتطلبات نف�سها .
24 24االلتزام بتوفـري املعلومات :
 1-24يلت ــزم املرخ ــ�ص لـ ــه بحفظ املعلوم ــات التي تطلب من ــه الهيئــة االحتف ــاظ
بها وفقا للطريقة التي حتددها  ،و�أن يقدمها فـي الوقت الذي حتدده ،
وللهيئة �أن تطلب هذه املعلومات ف ــي �شكل تقاريـ ــر و�إح�صائيات دوري ــة ،
و�أي �شكل �آخر .
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 2-24يتيح املرخ�ص له لأي �شخ�ص تخوله الهيئة الو�صول فـي �أي وقت �إلى كل
�أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�سجالته ذات العالقة بتنفـيذ �شروط
الرتخي�ص .
 3-24يجوز للهيئة توقيع الغرامة على املرخ�ص له وفقا لل�شرط ( )31من هذا
الرتخي�ص �إذا مل يلتزم بتقدمي املعلومات � ،أو قدمها بخالف ال�شكل الذي
حددته الهيئة � ،أو فـي غري املوعد املحدد .
�25 25إ�سناد الأعمال �إلى �شركات خارجية :
 1-25يجب �أن يكون �إ�سناد املرخ�ص له لأعمال الأن�شطة الت�شغيلية للأنظمة
املرخ�صة �إلى �شركات غري م�سجلة فـي ال�سلطنة بعد موافقة الهيئة وفقا
للأ�س�س التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س التنفـيذي للهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
 2-25يجوز للهيئة فـي �أي وقت �أن تطلب �أي معلومات تتعلق ب�إ�سناد تلك الأعمال
�إلى �شركات خارجية .
26 26الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم :
 1-26يجب احل�صول على موافقة الهيئة قبل تغيري ملكية �أي �شخ�ص لأ�سهمه
لدى املرخ�ص له يجعل عدد الأ�سهم الرتاكمي التي ميلكها ذلك ال�شخ�ص
ي�صل �إلى �أو يتجاوز ن�سبة ( )%5خم�سة باملائة من �أ�سهم املرخ�ص له .
 2-26يجــب �أن يقــدم طلــب املوافقــة امل�شار �إليه فـي ال�شرط ( )1 - 26قبل ()30
ثالثني يوم عمل من �سريان هذا التغيري �أو اكت�ساب الأ�سهم .
 3-26يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ الهيئة �سنويا خالل ( )30ثالثني يوم عمل من
كل �سنة من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص با�سم �أي �شخ�ص طبيعي
�أو معنوي ميلك �أكرث من ( )%50خم�سني باملائة من �أ�سـهم املرخ�ص له
املبا�شرة �أو غري املبا�شرة  ،وجمموع الأ�سهم التي ميلكها فـي تاريخ الإبالغ .
 4-26يجوز للهيئة �أن تطلب من املرخ�ص له �أي معلومات ذات عالقة ب�أي اندماج
�أو ا�ستحواذ خا�صة به .
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27 27ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سنوية :
 1-27يلتـزم املرخــ�ص ل ــه ب�س ــداد مبل ــغ وق ــدره ( )75.000.000خم�سة و�سبعون
مليون ريال عماين �إلى الهيئة كر�سوم الرتخي�ص واحلقوق املرتبطة به
ال�ستخدام الطيف الرتددي املخ�ص�ص وامل�شار �إليه فـي امللحق (ج) عن فرتة
الرتخي�ص .
 2-27يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الر�سوم ال�سنوية التي حتددها الهيئة مبا ال يجاوز
القدر الالزم لتكاليف الت�شغيل والنفقات املتوقعة لكل �سنة مالية للهيئة
وفقا مليزانيتها التقديرية لل�سنة القادمة وطبقا لأحكام القانون  ،وت�سدد
ح�صة ال�سنة الأولى للهيئة خالل ( )30ثالثني يوما من التاريخ الفعلي
ل�سريان الرتخي�ص  ،وفـيما يلي ت�سدد �سنويا مقدما فـي ميعاد ال يتجاوز
�أول يناير من كل عام .
 3-27يتحمل املرخ�ص له فـي حالة الت�أخر عن دفع الر�سوم امل�شار �إليها فـي
ال�شرط ( )2 - 27فـي ميعادها  ،ن�سبة مبقدار الفائدة ال�سنوية على قرو�ض
البنوك التجارية التي يتم ن�شرها من وقت لآخر من قبل البنك املركزي
العماين عن كل يوم ت�أخري .
 4-27حتت�سب ر�سوم الرتاخي�ص الراديوية � ،شاملة ر�سم تقدمي الطلب والت�سجيل
والر�س ــم ال�سن ــوي  ،وفق ــا لالئح ــة تنظيــم ت�سجــيل وا�ستخدام الرتددات
والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها ال�صادرة من الهيئة .
28 28حقوق االرتفاق :
يجوز للمرخ�ص له تركيب نظام االت�صاالت املرخ�ص فـي الأرا�ضي والعقارات
فـيما يتعلق بالأعمال ال�ضرورية الالزمة لتقدمي اخلدمات املرخ�صة  ،وذلك
وفقا لأحكام القانون و�أي قوانني �أخرى ذات �صلة .
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29 29حتويل الرتخي�ص :
 1-29ال يجوز للمرخ�ص له حتويل هذا الرتخي�ص �إلى �أي �شخ�ص �آخر �إال بعد
احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
 2-29يتعني على كل من يتم حتويل الرتخي�ص �إليه �أن يقدم الوثائق التي تراها
الهيئة منا�سبة ك�شرط الكت�ساب احلقوق التي يرتبها هذا الرتخي�ص .
30 30النزاعات :
تتولى الهيئة النظر فـي النزاعات التي تن�ش ـ�أ بــني املرخ ــ�ص لــه واملرخ ــ�ص له ــم
الآخري ــن �أو املنتفع ــني والف�ص ــل فـيهــا وفقا لأحكام القانون واللوائح ال�صادرة
من الهيئة .
31 31الغرامات :
 1-31تخطر الهيئة املرخ�ص له كتابة عند �إخالله بااللتزامات املفرو�ضة عليه
مبوجب هذا الرتخي�ص  ،ومينح مهلة معقولة تقدرها الهيئة مبا ال يقل
عن ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل ليقدم خطة عمل لإ�صالح الإخالل تت�ضمن
املدة الالزمة لتنفـيذها  ،وذلك فـي احلاالت التي يكون فـيها �إ�صالح
الإخالل ممكنا  ،وللهيئة �إقرار اخلطة  ،و�إخطار املرخ�ص له لتنفـيذها .
 2-31بالإ�ضافة �إلى �أي جزاءات من�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص � ،أو �أي
جزاءات من�صو�ص عليهـا فــي القان ــون  ،والقوان ــني الأخ ــرى �أو اللوائ ــح
�أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا لها  ،تفر�ض الهيئة على املرخ�ص له الغرامة
التي تقدرها بن�سبة مئوية من احل�صة التي يدفعها طبقا لل�شرط ()2 -27
من هذا الرتخي�ص  ،وذلك فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ � 	-إذا مل يقدم املرخ�ص له خطة �إ�صالح خالل املدة املحددة من الهيئة ،
�أو مل تقر الهيئة هذه اخلطة .
ب �	-إذا ف�شل املرخ�ص له فـي تنفـيذ خطة الإ�صالح خالل املدة املحددة له
من الهيئة .
ج �	-إذا مل يلتزم املرخ�ص له ب�أي من �أحكام و�شروط هذا الرتخي�ص .
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ثانيا  :املالحـــق
امللحــــــق ( �أ )
تو�سعة نظام االت�صاالت وخدمات االت�صاالت العامة
يلتزم املرخ�ص له ببناء ( )137مائة و�سب ــع وثالثــني حمطة قاعدي ــة بتقنيــة اجليــل
الثالـ ــث عل ــى الأق ـ ــل خ ـ ــالل ( )3ثـ ــالث �سن ــوات م ــن تاريـ ــخ �سريـ ــان ه ــذا الرتخ ـ ـيــ�ص
فـ ــي املواقـ ــع التي حتددها الهيئة بالتن�سيق مع املرخ�ص له .
امللـحق ( ب )
التـعـمـــني
 - 1يلتزم املرخ�ص له بتحقيق احلد الأدنى لن�سب التعمني املحددة فـي هذا امللحق .
م�ستويات الوظائف

ن�سبة التعمني

موظف تنفـيذي

%50

مدير

%50

رئي�س دائرة

%70

رئي�س ق�سم

%87

مهني

%91

موظف م�ساندة

%94

�إجمايل موظفـي ال�شركة

%90

 - 2فـي حالة عدم حتقيق �أي من ن�سب التعمني لكل م�ستوى  ،توقع الغرامة التي تقدرها
الهيئة وفقا لل�شرط ( . )1 - 19
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امللـحـــق ( ج )
الطيـــف التـــرددي املخ�صــــ�ص
عر�ض احليز
النطاق
حدود احليز الرتددي املخ�ص�ص
الرتددي املخ�ص�ص
الرقم الرتددي
(ميجاهريتز)
(ميجاهريتز)
(ميجاهريتز)
1

800

852- 842 / 811- 801

10 * 2

2

900

947٫5 - 935٫1 / 902٫5 - 890٫1

12٫4 * 2

3

1800

1865٫1 - 1845٫1 / 1770٫1 -1750٫1

20 * 2

4

2100

2140- 2125 / 1950 - 1935

15 * 2

5

2600

2660 - 2640 / 2540 - 2520

20 * 2
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/16
بتعيين �سفـير غير مقيم
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سفـري عماد بن حمود بن �سامل العربي � ،سفـرينا لدى جمهورية الربازيل االحتادية ،
�سفـيــرا لن ــا ف ــوق الع ــادة  ،ومفو�ض ــا غــري مقي ــم ل ــدى ك ــل م ــن  :جمهوريـ ــة الأرجنتي ــن ،
وجمهورية الأورغواي ال�شرقية  ،وجمهورية الباراغواي  ،وجمهورية الإكوادور  ،وجمهورية
البريو  ،وجمهورية بوليفـيا  ،وجمهورية ت�شيلي  ،وجمهورية �سورينام  ،وجمهورية غيانا ،
وجمهورية كولومبيا  ،وجمهورية فنزويال البوليفارية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  16 :من جمادى الأولى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  23 :من ينـايــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1278
ال�صادرة فـي 2019/1/27م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/17
بتعيين قا�ضيين فـي المحكمـة العليـا
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 99/90
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني الوارد ا�سماهما فـي القائمة املرفقة قا�ضيني فـي املحكمة العليا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .

�صـدر فـي  16 :من جمادى الأولى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  23 :من ينـايــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1278
ال�صادرة فـي 2019/1/27م
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قائمــــة
با�سمي القا�ضيين المعينين فـي المحكمة العليا
-

عل ــي حمم ــد �أحم ــد علــي

-

حممد �سمري عبد الظاهر عبد العزيز

-224-

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/18
ب�إ�صــدار قانـــون ال�شركـــات التجاريــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74/4
وعلى قانون �سوق ر�أ�س املــال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون ال�شركات التجارية  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير التجارة وال�صناعة  ،ورئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املــال  ،كل بح�سب
اخت�صا�ص ــه  ،اللوائ ــح تنفـيذا لأحكام هذا القانون  ،خالل م ــدة ال تزيد علـى �سنــة واحــدة
مـ ــن تاري ــخ العمل بـ ــه  ،كمـ ــا ي�ص ــدران الق ــرارات الالزم ــة لتنفـيـ ــذ �أحكــام هــذا القان ــون ،
و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها  ،فـيما ال يتعار�ض مع �أحكـ ــام
هذا القانون .
املــادة الثالثــــة
على ال�شركات التجارية القائمة فـي تاريخ العمل بهذا القانون  ،توفـيق �أو�ضاعها خالل
�سنة واحدة من تاريخ العمل به .
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املــادة الرابعــــة
يلغـ ــى قانـ ــون ال�شرك ــات التجاريـ ــة ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطاين رق ــم  ، 74/4كم ــا يلغ ـ ــى
كل ما يخالف القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الخام�ســة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد (� )60ستني يوما من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  8 :من جمادى الثانيـة �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  13 :من فبرايـــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1281
ال�صادرة فـي 2019/2/17م
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قانـــون ال�شركـــات التجاريـــة
البـــاب الأول
الأحكـــام العامـــة
الف�صـــل الأول
تعريفـــات و�أحكـــام م�شرتكـــة
املــادة ( ) 1
ف ـ ــي تطبيق �أحكام هـذا القان ــون يك ــون للكلمـ ــات والعبــارات الآتي ــة املعان ــي املح ــددة قري ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــــوزارة :
وزارة التجارة وال�صناعة .
 - 2الـــــوزير :
وزير التجارة وال�صناعة .
 - 3الهيئــــة :
الهيئة العامة ل�سوق املــال .
 - 4اجلهـــة املخت�صـــة :
الوزارة �أو الهيئة ح�سب الأحوال .
 - 5امل�سجــــــل :
�أمانة ال�سجل التجاري .
 - 6الإدارة التنفـيذيــــة :
الرئي�س التنفـيذي �أو املدير العام  -بح�سب الأحوال � -أو املدير  ،وكل تنفـيذي يتبع
جملـ�س املديريــن �أو جمل ــ�س �إدارة ال�شرك ــة �أو يتب ــع �أح ــد املذكورين تبعي ــة مبا�شـ ــرة ،
�أو يخول القيام ببع�ض اخت�صا�صات جمل�س املديرين �أو جمل�س الإدارة .
 - 7وثائق الت�أ�سي�س :
عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها الأ�سا�سي .
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 - 8احلوكمـــة :
جمموعة املبادئ واملعايري والإجراءات التي حتقق االن�ضباط امل�ؤ�س�سي فـي �إدارة
ال�شركة وفقا للمعايري والأ�ساليب العاملية  ،وذلك من خالل حتديد م�س�ؤوليات
وواجبات �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفـيذية لل�شركة  ،وت�أخذ فـي االعتبار
حماية حقوق امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح .
 - 9يوم عمــــل :
يوم عمل ر�سمي بالوزارات والهيئات والدوائر احلكومية .
 - 10الالئحــــة :
اللوائح ال�صادرة تنفـيذا لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
ت�سـ ــري �أحك ــام ه ـ ــذا القان ــون عل ـ ــى ال�شركـ ــات التجاريــة الت ــي يكـ ـ ــون مركزه ـ ــا الرئي�س ـ ــي
فـي ال�سلطنة � ،أو التي تزاول فـيها ن�شاطها الرئي�سي .
املــادة ( ) 3
ال�شركـ ــة التجاريـ ــة كي ــان قانون ــي ين�ش ـ أ� مبوجــب عقــد يلتــزم مبقت�ض ــاه �شخ�ص ــان �أو �أكث ــر
ب�أن ي�سهم كل منهم فـي م�شروع ي�ستهدف الربح  ،وذلك بتقدمي ح�صة فـي ر�أ�س املــال تك ــون
�إما حقوقا مادية  ،و�إما معنوية  ،و�إما خدمات �أو عمال  ،القت�سام �أي ربح �أو خ�سارة تنتج
عن امل�شروع .
وا�ستثناء من �أحكام الفقرة ال�سابقة  ،يجوز �أن تتكون ال�شركة من �شخ�ص واحد وفقا لأحكام
هذا القانون .
املــادة ( ) 4
يجب �أن تتخذ ال�شركات التجارية �أحد الأ�شكال الآتية :
� - 1شركة الت�ضامن .
� - 2شركة التو�صية .
� - 3شركة املحا�صة .
� - 4شركة امل�ساهمة (عامة  /مقفلة) .
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 - 5ال�شركة القاب�ضة .
 - 6ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية .
� - 7شركة ال�شخ�ص الواحد .
املــادة ( ) 5
تع ــد باطل ــة  ،كل �شركة متار�س عمال جتاريـا دون �أن تتخـذ �أحد الأ�شكـال املن�صـو�ص عليها
فـ ــي املـ ــادة ( )4مـ ــن ه ــذا القانـ ــون  ،ولكـ ـ ــل ذي م�صلح ـ ـ ــة التم�س ـ ــك ببطالنه ــا  ،وللمحكمـ ــة
�أن تق�ضي بذلك من تلقاء نف�سها .
ويكون الأ�شخا�ص الذين تعاملوا �أو ت�صرفوا با�سم ال�شركة �أو حل�سابها م�س�ؤولني �شخ�صيا ،
وبالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عما قاموا به من �أعمال �أو �أجروه من ت�صرفات .
املــادة ( ) 6
تتولــى الـ ـ ــوزارة الت�سجيـ ــل والرقابـ ــة والإ�شـ ــراف علــى جمي ــع ال�شرك ــات اخلا�ضع ــة لأحكـ ــام
هذا القانون  ،عدا �شركة امل�ساهمة العامة  ،فـينعقد االخت�صا�ص ب�ش�أنها للهيئة .
املــادة ( ) 7
يجوز للجهة املخت�صة �إ�صدار مناذج لوثائق الت�أ�سي�س .
وفـيمـ ــا ع ــدا �شركــة املحا�ص ــة  ،تك ــون وثائ ــق الت�أ�سي ــ�س متاح ــة الط ــالع اجلمه ــور  ،ويج ــب
ت�سجيلها وفقا للقوانني املعمول بها .
املــادة ( ) 8
ال يجوز �أن تت�ضمن وثائق الت�أ�سي�س �أي �شرط يعفـي امل�ؤ�س�سني �أو بع�ضهم من امل�س�ؤولية
الناجمة عن ت�أ�سي�س ال�شركة  ،ويبطل كل �شرط يخالف ذلك .
املــادة ( ) 9
فـيما عدا �شركة املحا�صة  ،يجب �أن تكون وثائــق الت�أ�سـي�س والتعدي ــالت التي تطر�أ عليها
مكتوبـ ـ ــة باللغ ـ ـ ــة العربيـ ـ ــة  ،و�إال كانـ ــت باطلـ ــة  ،ولك ــل ذي م�صلح ـ ـ ــة التم�سـ ــك بالبط ـ ــالن
فـي مواجهة ال�شركاء �أو امل�ساهمني .
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املــادة ( ) 10
يجوز لل�شركاء �أو امل�ساهمني فـي مواجهة بع�ضهم بع�ضا الدفع ببطالن �أي من وثائق
الت�أ�سي ـ ــ�س لعـ ــدم كتابتهـ ــا �أو ع ــدم كتابة تعديلهـ ــا �أو عدم ت�سجيل �أي منها لدى امل�سجل ،
وال يجوز لهم هذا الدفع فـي مواجهة الغري الذي يجوز له التم�سك بوجود ال�شركة .
املــادة ( ) 11
يجـ ــب �أن يكـ ــون غ ــر�ض ال�شركة م�شروع ـ ــا  ،وكـ ــل �شركـ ــة يكون غر�ضها خمالفـ ــا للقان ــون
�أو النظام العام �أو الآداب تعد باطلة  ،ولكل ذي م�صلح ــة التم�س ــك ببطالنها  ،وللمحكم ــة
�أن تق�ضي بذلك من تلقاء نف�سها .
ويكون الأ�شخا�ص الذين تعاملوا �أو ت�صرفوا با�سم ال�شركة �أو حل�سابها م�س�ؤولني بالت�ضامن
عن االلتزامات النا�شئة عما قاموا به من �أعمال �أو �أجروه من ت�صرفات .
املــادة ( ) 12
ك ــل �شرك ــة ت�ؤ�س�س فـي ال�سلطنة تكــون عماني ــة اجلن�سي ــة  ،وتتمت ــع باملـزايـ ــا التـ ــي يقررهـ ــا
هذا القانون .
ويجب �أن تتخذ ال�سلطنة مركزا رئي�سيا لها  ،ولها �أن تتخذ فرعا �أو �أكرث داخل ال�سلطنة
�أو خارجها .
املــادة ( ) 13
يجوز ت�أ�سي�س �شركات مهنية و�شركات مب�ساهمة ر�أ�س مال �أجنبي دون �إخالل بالتزامات
ال�سلطنة باتفاقيات التجارة العاملية  .على �أن يكون املركز الرئي�سي لكل منها فـي ال�سلطنة
ومتار�س فـيها ن�شاطها .
كما يجوز ت�أ�سي�س �شركات تعمل خارج حدود ال�سلطنة (الأوف �شور) فـي املناطــق احلــرة ،
ويقر جمل�س الوزراء �أنظمة هذه ال�شركات والقواعد والإجراءات التي حتكم عملها .
وللجهة املخت�صة ت�سجيل فروع ل�شركات �أجنبية ومكاتب متثيل جتاري داخل ال�سلطنة ،
وفقا لل�شروط التي حتددها .
وال يتب ـ ـ ــع ذلك بال�ض ـ ـ ــرورة متت ـ ــع ال�شركـ ــة باحلقـ ــوق املق�ص ـ ــورة قانون ـ ـ ــا علـ ــى العمانيـ ــني
�إال �إذا كانت مملوكة بالكامل لعمانيني .
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املــادة ( ) 14
فـيمـ ــا ع ــدا �شركة املحا�صة  ،تكت�سب ال�شركة ال�شخ�صية االعتبارية من تاريخ ت�سجيلهــا ،
ومع ذلك يكون لل�شرك ــة قي ــد الت�أ�سي�س �شخ�صية اعتبارية خالل فت ــرة ت�أ�سي�سها بالق ــدر
الالزم لذلك .
ولكل ذي م�صلحة التم�سك بوجود ال�شركة فـي مواجهة امل�ؤ�س�سني رغم عدم انتهاء �إجراءات
ت�أ�سي�سها .
وال يجوز لل�شركاء �أو امل�ساهمني االحتجاج بال�شخ�صية االعتبارية لل�شركة �إال بعد ت�سجيلها .
ويكـ ــون الأ�ش ــخا�ص الذيــن تعامل ــوا �أو ت�صرفـ ــوا با�سـ ــم ال�شركـ ــة �أو حل�سابه ــا خـ ــالل فتـ ــرة
الت�أ�سي�س م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عما قاموا به من �أعمال �أو �أجروه
من ت�صرفات .
املــادة ( ) 15
يجـ ــب عل ــى ال�شركة �أن تـ ــودع لـ ــدى اجلهـ ــة املخت�ص ــة جميع القرارات واملحا�ض ــر وغريهـ ــا
مما يوجب القانون �إيداعه لديها  ،وذلك خالل (� )7سبعة �أيام من اليوم التايل لتاريخ
�صدور القرار � ،أو انعقاد اجلمعية العامة �أو حتقق الواقعة املوجبة للإيداع .
املــادة ( ) 16
فـيما عدا �شركة املحا�صة  ،يجب �أن تت�ضمن الإعالنات والعقود وامل�ستندات والإنذارات
والإي�صاالت وجميع الأوراق واملطبوعات الأخرى التي ت�صدرها ال�شركة  ،ا�سمها و�شكلها
ومركز عملها  ،وغري ذلك من البيانات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 17
يجوز للجهة املخت�صة �أن تطلب من �أي �شركة تقدمي بيانات مالية مدققة �أو �أي بيانات
�أخرى وفقا للقواعد واملواعيد التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 18
ال تقبل الدعوى امل�ؤ�س�سة على الطلبات النا�شئة فـي ظل �أحكام هذا القانون �ضد �أو فـيما
بني ال�شركاء �أو امل�ساهمني فـي ال�شركة ب�ش�أن وثائق ت�أ�سي�س �أو �أعمال ال�شركة  ،كما ال تقبل
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الدع ــوى على مديري ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل ــ�س �إدارتها �أو مراقبي ح�ساباتها �أو م�صفيه ــا
�أو على ورثة �أو خلفاء �أي من املذكورين  ،ب�سبب الأعمال التي قاموا بها فـي �أثناء ممار�ستهم
مهامهم � ،إال �إذا �أقيمت خالل ( )5خم�س �سنوات تبد�أ من �أحدث تاريخ من التواريخ الآتية :
 - 1تاريخ ت�سجيل ال�شركة لدى امل�سجل .
 - 2تاريخ حدوث الفعل �أو التق�صري الذي هو �سبب الدعوى .
 - 3تاريـ ــخ موافقـ ــة ال�شركـ ــاء �أو انعقـ ــاد اجلمعيـ ــة العامة لل�شركة الت ــي قـ ــدم املدي ـ ــر
�أو جمل�س الإدارة ح�سابا عن عمليات ال�شركة عن املدة التي ت�شمل الفعل �أو التق�صري
الذي هو �سبب الدعوى املقامة �ضد املديرين �أو جمل�س الإدارة �أو �أحد �أع�ضائه .
املــادة ( ) 19
يجب ن�شر كل ما يتعني ن�شره وفقا لأحكام هذا القانون �إلكرتونيا على النحو الذي حتدده
اجلهة املخت�صة .
ويجوز للجهة املخت�صة حتديد و�سيلة ن�شر �أخرى بالإ�ضافة �إلى الن�شر الإلكرتوين .
املــادة ( ) 20
على الهيئة و�ضع املبادئ املنظمة للحوكمة  ،تلتزم بها �شركات امل�ساهمة العامة وال�شركات
التــي متتــلك احلكومــة فـيهــا ح�ص�ص ــا  ،وللــوزارة و�ضع املبادئ املنظمــة حلوكم ــة ال�شرك ــات
الأخرى .
الف�صــــل الثانـــي
امل�ساهمــــات فــــي ر�أ�س املــال
املــادة ( ) 21
تك ــون امل�ساهم ــة فـي ر�أ�س مـ ــال ال�شرك ــة نقودا � ،أو ح�ص�صا عينية منقولة �أو غري منقولة ،
�أو حقوقـ ــا معنوية � ،أو خدمات �أو عمـ ــال  ،وذلك مع مراعــاة الأحكام اخلا�صــة الت ــي تنظـ ــم
كل �شكل من �أ�شكال ال�شركات الواردة فـي ن�صو�ص هذا القانون .
وحتدد بالنقود قيمة جميع امل�ساهمات فـي ر�أ�س مال ال�شركة  ،وذلك فـي وثائق ت�أ�سي�سها .
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املــادة ( ) 22
�إذا ق�ضت املحكمة املخت�صة  -بناء على طلب �أحد ال�شركاء �أو امل�ساهمني �أو ورثتهم �أو �أحد
دائن ـ ــي ال�شرك ــة  -بـ ـ�أن م�ساهم ــة �أح ــد ال�شرك ــاء �أو امل�ساهمـ ــني العينية ق ــد ق ــدرت ب�أكث ـ ــر
من قيمتها  ،وجب على ال�شريك �أو امل�ساهم �أن يدفع �إلى ال�شركة نقدا الفرق بني القيمة
املقدرة للأموال التي قدمها  ،وقيمتها احلقيقية فـي تاريخ ح�صول امل�ساهمة .
ويكـ ــون جمي ــع ال�شركـ ــاء �أو امل�ساهم ــني فـي ال�شركة م�س�ؤولـ ــني بالت�ضام ــن جتاه دائنيه ــا
عن �أداء هذا الفرق لل�شركة  ،ويكون لهم حق الرجوع على ال�شريك �أو امل�ساهم الــذي قدرت
م�ساهمته ب�أكرث من قيمتها .
املــادة ( ) 23
تكون امل�ساهمات فـي ر�أ�س مال ال�شركة مت�ساوية القيمة ما مل تت�ضمن وثائق الت�أ�سي�س
خالف ذلك .
املــادة ( ) 24
�إذا تخلف �أحد ال�شركاء �أو امل�ساهمني عن تقدمي م�ساهمته فـي ر�أ�س مال ال�شركة  ،كان لباقي
ال�شركـ ــاء �أو امل�ساهمـ ــني مطالبتـ ــه بتنفـيذ ما التزم به جتاهها �أو �إخراج ــه من ال�شرك ــة ،
م ــع احتفاظه ــم فـي كــل من احلالتني مبا لهم �أو مبا لل�شرك ــة من حـ ــق مطالب ــة ال�شري ــك
�أو امل�ساهم املتخلف بالتعوي�ض عن ال�ضرر املرتتب على ذلك .
املــادة ( ) 25
�إذا كانت امل�ساهمة املقدمة من �أحد ال�شركاء �أو امل�ساهمني عبارة عن حق ملكية �أو �أي حقوق
عينية �أخرى  ،يكون هذا ال�شريك �أو امل�ساهم م�س�ؤوال جتاه ال�شركة عن العيوب اخلفـية
وعيوب امللكية  ،و�ضامنا لها وفقا للقوانني املعمول بها .
املــادة ( ) 26
ال يجـ ــوز للدائن ــني ال�شخ�صيــني لأح ــد ال�شركاء �أو امل�ساهمني �أن يطالبوا بت�سديد دينه ــم
من ح�صة هذا ال�شريك �أو امل�ساهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة  ،ويجــوز ل ــهم عن ــد ح ــل ال�شركــة
�أن يطالبوا بت�سديد دينهم من ح�صة ال�شريك �أو امل�ساهم فـي موجودات ال�شركة املتبقية
بعد ت�سديد ديونها .
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ومــع ذلك  ،يجــوز للدائــنني ال�شخ�صيـني ألحــد ال�شرك ــاء ف ــي �شركــة جتاريــة غيــر �شركــة
امل�ساهمة �أن يطالبوا بت�سديد دينهم من ن�صيب هذا ال�شري ــك فـي �أرباح ال�شركة كمــا ه ــي
حمددة فـي ح�ساب �أرباح وخ�سائر ال�شركة � ،أما بالن�سبة �إلى �شركة امل�ساهمة  ،فـيمكن فقط
املطالبة بالت�سديد من ح�صة امل�ساهم فـي �أن�صبة الأرباح املعتمدة للتوزيع .
ويجوز للدائنني ال�شخ�صيني لأحد امل�ساهمني فـي �شركة امل�ساهمة  -ف�ضال عن احلقوق
املن�صو�ص عليها فـي الفقرتني ال�سابقتني � -أن يطلبوا بيع �أ�سهمه فـي املزاد العلني لي�ستوفوا
حقهم من ح�صيلة البيع  ،مع مراعاة �أحكام القوانني النافذة .
املــادة ( ) 27
يكون توزيع الأرباح واخل�سائر بن�سبة امل�ساهمة فـي ر�أ�س مال ال�شركة ما مل تن�ص وثائق
الت�أ�سي ـ ــ�س على خ ـ ـ ــالف ذلك  ،وكـ ـ ـ ــل نـ ــ�ص يق�ض ــي بحرم ــان �أحـ ــد ال�شركـ ــاء �أو امل�ساهمني
من امل�شاركة فـي الأرباح �أو ب�إعفائ ــه من اخل�سائـ ــر يك ــون باطـ ــال  ،ويحـ ــدد ن�صيـ ــب ال�شري ــك
�أو امل�ساهم من الأرباح �أو اخل�سائر فـي هذه احلالة بن�سبة م�ساهمته فـي ر�أ�س املــال .
املــادة ( ) 28
ال يجوز لأي �شريك �أو م�ساهم �أو مدير �أو جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أي من �أع�ضائه  -دون
موافقة جميع ال�شركاء امل�سبقة �أو اجلمعية العامـة  ،ح�سب الأحوال � -أن ي�ستعمل موجودات
ال�شركة �أو �أموالها مل�صلحته �أو مل�صلحة الغري � ،أو �أن يعقد بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
�أي اتفـ ــاق م ـ ــع ال�شركة حل�ساب ــه �أو حل�ساب �أحد �أقاربه حت ــى الدرجـ ــة الثانيـ ــة  ،وت�ستثن ــى
من ذلك العقود العادية التي تربمها ال�شركة مع زبائنها فـي �سياق ن�شاطها العادي .
وكـ ــل من يخال ـ ــف �أحكام هذه املــادة يكون م�س�ؤوال جتاه ال�شرك ــة عــن الأرباح الت ــي جناهــا
من هذه املخالفة  ،وعن الأ�ضرار الناجمة عنها  ،ويجوز �أن تقام دعوى التعويــ�ض من كل
ذي م�صلحة .
املــادة ( ) 29
ال يجوز لل�شركاء فـي �شركة جتارية دون موافقة جميع ال�شركاء امل�سبقة � ،أن يقوموا حل�سابهم
�أو حل�ساب الغيــر ب�أعمـ ــال �شبيهـ ــة ب�أعمال ال�شركـ ــة  ،وي�ستثنى من هذا القي ـ ــد ال�شرك ـ ــاء
فـي �شركات املحا�صة  ،وامل�ساهمون فـي �شركات امل�ساهمة .
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الف�صـــل الثالـــث
حتــول ال�شركــة واندماجهــا وحلهـــا وت�صفـيتهــا
الفــــرع الأول
حتــــول ال�شركــــة
املــادة ( ) 30
يج ــوز حتـول ال�شرك ــة �إلى �شك ــل �آخ ــر مــن ال�شركات بقرار ي�صـ ــدر وفق ــا للأو�ض ــاع املقـ ــررة
لتعديل وثائق الت�أ�سي�س  ،وبعد ا�ستيفاء �شروط الت�أ�سي�س لل�شكل املقرر الذي تتحول �إليه
ال�شركة  ،ويجب �أن يكون قرار التحول م�صحوبا ببيان ب�أ�صول ال�شركة وخ�صومها والقيمة
التقديرية لهذه الأ�صول واخل�صوم  ،ويجري الت�أ�شري بتحول ال�شركة لدى امل�سجل .
ويجب ن�شر قرار التحول خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �صدوره .
املــادة ( ) 31
ال يرتتب على حتول ال�شركة ن�شوء �شخ�ص اعتباري جديد  ،وتظل ال�شركة حمتفظة بعد
حتولها بحقوقها والتزاماتها ال�سابقة على التحول  ،وال يرتتب على التحول براءة ذمة
ال�شركاء املت�ضامنني من التزامات ال�شركة ال�سابقة على التحول �إال �إذا قبل الدائنون ذلك ،
ويفرت�ض هذا القبول �إذا مل يعرت�ض الدائن على التحول كتابة خــالل ( )30ثالثــني يوما
من تاريخ �إخطاره ر�سميا بقرار التحول �أو ن�شره وفقا للإجراءات التي حتددها الالئحة .
و�إذا اعرت�ض �أي من الدائنني لدى امل�سجل على حتول ال�شركة  ،فال ت�ستكمل الإجراءات
�إال بعد �سداد الدين �أو قبول الدائنني ا�ستمرار ال�ضمانات ال�سابقة املقدمة من ال�شركاء
املت�ضامنني �أو ا�ست�صدار ال�شركة قرارا من املحكمة املخت�صة برف�ض االعرتا�ض .
املــادة ( ) 32
يكون لكــل �شريــك �أو م�ساهــم فـي حالة التحول عدد من احل�ص�ص �أو الأ�سهم فـي ال�شركـ ــة
التي مت التحول �إليها يعادل قيمة احل�ص�ص �أو الأ�سهم التي كانت له فـيها قبل التحول .
و�إذا كان التحول �إلى �شركة حمدودة امل�س�ؤولية وكانت قيمة ح�ص�ص ال�شريك �أقل من احلد
الأدنى لقيمة احل�صة فـي ال�شركة  ،وجب على ال�شريك تكملتها نقدا خالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ �إخطاره  ،و�إال اعترب من�سحبا من ال�شركة  ،ويتم الوفاء بقيمة ح�صته ح�سب
القيمة ال�سوقية فـي تاريخ التحول .
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الفــرع الثانـــي
اندمــاج ال�شركـــة
املــادة ( ) 33
يجــوز ل�شرك ــة �أو �أكثــر  -و�إن كانت قيد الت�صفـية � -أن تندمــج فـي �شركة �أخــرى مــن �شكلهــا
�أو من �شكل �آخر  ،ويكون االندماج ب�إحدى الطريقتني الآتيتني :
 - 1ال�ضم  :وهو حل �شركة �أو �أكرث ونقل �أ�صولها والتزاماتها �إلى �شركة قائمة .
 - 2املـ ـ ـ ــزج  :وهـو حــل �شركتــني �أو �أكثــر وت�أ�سي�س �شركة جدي ــدة تنتق ــل �إليه ــا �أ�ص ــول
والتزامات كل �شركة من ال�شركات املندجمة .
م ــع مراعـ ــاة الأحكام الـ ـ ــواردة فـ ــي املـ ــواد �أرقـ ــام ()39( ، )38( ، )37( ، )36( ، )35( ، )34
من هذا القانون  ،حتدد الالئحة الإجراءات والقـواعد التي يجب على ال�شركات الراغبة
فـي االندماج مراعاتها وكيفـية تقومي �أ�صولها .
املــادة ( ) 34
ي�صدر قرار االندماج باتفاق ال�شركات الراغبة فـي االندماج طبقا لل�شروط والأو�ضاع
املقررة لتعديل وثائق الت�أ�سي�س دون اتباع �إجراءات الت�صفـية  ،ويجب �أن يبني االتفاق �أ�سماء
تلك ال�شركات وبيانات كافـية عنها وا�سم ال�شركة التي �سوف تنتج عن االندماج واملعدالت
التي �سوف يتم على �أ�سا�سها تبادل ملكية احل�ص�ص �أو الأ�سهم و�شروط تخ�صي�صها .
وفـي جميع الأحوال  ،ال ينفذ قرار االندماج �إال بعد احل�صول على موافقة اجلهة املخت�صة ،
وفقا لل�شكل الذي حتولت �إليه ال�شركة وت�سجيله لدى امل�سجل .
املــادة ( ) 35
يتم االندماج بطريق ال�ضم باتباع الإجراءات الآتية :
 - 1ي�صدر قرار من ال�شركة املندجمة بحلها ودجمها فـي ال�شركة الداجمة .
 - 2يق ـ ــوم �صاف ـ ــي �أ�ص ــول ال�شرك ـ ــة املندجمـ ــة طبقـ ــا لآخر بيانات ماليـ ــة مدققـ ــة ،
و�إال اتخذت �إجراءات تقومي الأ�صول وفقا للقواعد املعمول بها قانونا .
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 - 3ت�صدر ال�شركة الداجمة قرارا بزيادة ر�أ�س مالها وفقا لنتيجة تقومي ال�شركة
املندجمة .
 - 4توزع زيادة ر�أ�س املــال على ال�شركاء �أو امل�ساهمني فـي ال�شركة املندجمة بن�سبة
ح�ص�صهم فـيها .
املــادة ( ) 36
يتم االندماج بطريقة املزج باتباع الإجراءات الآتية :
 - 1ت�ص ــدر كــل �شركـ ــة من ال�شركات امل ــراد دجمه ـ ــا ق ــرارا بحلهـ ــا  ،وت�أ�سي ــ�س ال�شركـ ــة
اجلديدة وفقا للقواعد املتطلبة مبوجب هذا القانون .
 - 2يتـ ــم تقوي ــم �أ�ص ــول والتزام ــات ال�شرك ـ ــات املراد دجمهـ ــا وفقا للقواعـ ــد املعمـ ــول
بها قانونا  ،ويتم حتويلها �إلى ال�شركة اجلديدة .
 - 3ت�ؤ�س�س ال�شركة اجلديدة بر�أ�س مال ال يقل عن �صافـي قـيمة �أ�صـول ال�شركات
اجلاري حلها  ،ويخ�ص�ص لكل �شركة مندجمة عدد من احل�ص�ص �أو الأ�سهم يعادل
ح�صته ـ ــا �أو �أ�سهمهـ ــا فـي ر�أ�س مال ال�شركـ ــة اجلدي ــدة  ،وت ـ ــوزع هـ ـ ــذه احل�صـ ـ ــ�ص
�أو الأ�سهـ ــم بني ال�شركـ ــاء �أو امل�ساهم ــني فـي كل �شركة مندجمة بن�سب ــة ح�ص�صهــم
�أو �أ�سهمهم فـيها .
املــادة ( ) 37
يجـ ــب ن�شر قــرار االندماج خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �صــدوره  ،و�إال اعتبــر
ك�أن مل يكن .
ولدائني ال�شركة �أن يعرت�ضوا على قرار االندماج لــدى امل�سجــل خــالل ( )30ثالثــني يوم ــا
م ــن تاري ــخ �إخطارهــم ر�سميــا بالقــرار �أو ن�شــره �إذا كــان فـي االندم ــاج م�س ــا�س بحقوقه ــم ،
ويجب عليهم �أن يودعوا ن�سخة من االعرتا�ض لدى اجلهة املخت�صة .
و�إذا مل تقم ال�شركة بت�سوية االعرتا�ض كان للمعرت�ض �إقامة دعوى ب�إبطال هذا القرار
�أمام املحكمة املخت�صة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدمي االعرتا�ض  ،ويرتتب
عل ــى االعتـ ــرا�ض لدى امل�سجل وقف �إجراءات االندم ــاج حلني قيام ال�شرك ــة بت�سويــة الأمر
مع الدائـن املعتــر�ض �أو ا�ست�صــدار أ�مــر مــن املحكم ــة املخت�صــة باال�ستمـ ــرار ف ــي إ�جـ ــراءات
االندماج �أو تنق�ضي املدة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة دون �إقامتها .
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املــادة ( ) 38
�إذا مل تقدم �أي اعرتا�ضات خالل فرتة الإعالن اعترب قرار االندماج نهائيا  ،وحتل ال�شركـ ــة
الداجمـ ــة �أو ال�شركـ ــة اجلديـ ــدة  -ح�سب الأح ــوال  -حم ــل ال�شركات املندجمــة فـ ــي جميــع
حقوقهــا والتزاماته ــا اعتب ــارا م ــن تاريخ ت�سجي ــل بيان ــات ال�شركــات ف ــي �سج ــالت ال�شرك ــة
الداجمة فـي حال االندماج بطريقة ال�ضم � ،أو اعتبارا من ت�سجيل ال�شركة اجلديدة لدى
امل�سجل فـي حالة االندماج بطريقة املزج  ،وذلك فـي حدود ما اتفق عليه فـي عقد االندماج
مع عدم الإخالل بحقوق الدائنني .
املــادة ( ) 39
ت�ستمر �إدارة ال�شركة التي قررت االندماج قائمة �إلى �أن ي�صبح االندماج نافذا .
الفـــرع الثالــــث
حـــل ال�شركـــة وت�صفـيتهـــا
�أوال  :احلـــل و�إجـــراءات الت�صفـيـــة
املــادة ( ) 40
مع مراعاة الأحكــام اخلا�صة بحل كـ ــل �شك ــل مــن �أ�شك ــال ال�شرك ــات  ،حتل ال�شركــة للأ�سب ــاب
التي تن�ص عليها وثائق الت�أ�سي�س  ،كما حتل للأ�سباب الآتية :
 - 1ع ــدم مزاولة ال�شركة ن�شاطها م ــن تاريخ ت�أ�سي�سها �أو توقفها عن مزاولته لأكرث
من (� )2سنتني .
 - 2حلول الأجل املحدد لل�شركة .
 - 3انتهاء الغر�ض الذي �أ�س�ست ال�شركة من �أجله �أو ا�ستحالة حتققه .
 - 4انتقال احل�ص�ص �أو الأ�سهم �إلى عدد من ال�شرك ــاء �أو امل�ساهمني يقل عــن احل ــد
املقرر قانونا .
�	- 5إذا انخف�ض ر�أ�س املــال عن احلد الأدنى الواجب توافره دون التمكن من زيادته
خالل الأجل املحدد لذلك .
 - 6إ	�ف ــال�س ال�شركـ ــة �أو خ�سارة كامــل ر�أ�س ماله ــا �أو معظمه �إذا حالــت هــذه اخل�س ــارة
دون ا�ستعمال ما تبقى من ر�أ�س املــال ا�ستعماال جمديا .
 - 7اتفاق ال�شركاء على حل ال�شركة .
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ويجوز حل ال�شركة بحكم ق�ضائي بناء على طلب ذوي ال�ش�أن �أو اجلهة املخت�صة .
وفـ ــي جمي ــع الأحوال  ،يجب اتخاذ �إجراءات الت�صفـية مبجرد حتقق �أي �سبب من �أ�سباب
حل ال�شركة  ،و�إذا مل تقم ال�شركة بهذه الإجراءات وجب �إجرا�ؤها مبوجب قرار ق�ضائي
بناء على طلب ذوي ال�ش�أن �أو اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 41
تعترب ال�شركة منحلة بحكم القانون من تاريخ اتفاق ال�شركاء �أو �صدور قرار اجلمعية
العامة غري العادية �أو �صدور حكم ق�ضائي نهائي  -ح�سب الأحوال  -وفق الأ�سباب املن�صو�ص
عليها فـي املــادة ( )40من هذا القانون .
وتدخل ال�شركة مبجرد حلها فـي طور الت�صفـية  ،وحتتفظ بال�شخ�صية االعتبارية بالقدر
الالزم لأعمال الت�صفـية  ،وت�ضاف �إلى ا�سمها خالل مدة الت�صفـية عبارة " قيد الت�صفـية " .
املــادة ( ) 42
تنتهي �سلطات جميع املخولني ب�إدارة ال�شركة من تاريخ حلها  ،ويكون كل من يجري عمال
�أو ت�صرفا با�سم ال�شركة منذ هذا التاريخ م�س�ؤوال عن الآثار وااللتزامات التي يرتبها
العمل �أو الت�صرف فـي ماله اخلا�ص  ،و�إذا �أجرى العمل �أو الت�صرف �أكرث من �شخ�ص كانوا
م�س�ؤولني بالت�ضامن عن ذلك .
ومع ذلك  ،ي�ستمـ ــر املديـ ــرون �أو جم ــل�س الإدارة فـي عمله ــم  ،وتكــون م�س�ؤوليتهــم ك�أمنـ ــاء
على موجودات ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني م�صف لها  ،ويت�سلم مهامه .
املــادة ( ) 43
يجب �أن يت�ضمن اتفاق ال�شركاء �أو قرار اجلمعية العامة غري العادية �إذا كانت الت�صفـية
اختيـ ــارا � ،أو احلكم �إذا كانت جربا  ،تعيني م�صف �أو �أكرث وحتديد �أتعابه واملدة التي يجب
�أن تنتهي خاللها الت�صفـية  ،على �أن يكون امل�صفـي من املرخ�ص لهم مبزاولة مهنة املحا�سبة
واملراجعة واملعتمدين لدى اجلهة املخت�صة .
ويجـ ــب �أال تتجـ ــاوز مـ ــدة الت�صفـيـ ــة االختياري ــة ( )3ثـ ــالث �سنـ ــوات  ،وال يجـ ـ ــوز متديده ـ ــا
�إال مــن اجله ــة املخت�صــة .
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املــادة ( ) 44
يجب �أن ي ــودع املديرون �أو جمل�س �إدارة ال�شرك ــة لدى امل�سجل ن�سخ ــة من قرار الت�صفـيـ ــة
�أو من احلكم خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأكرث من تاريخ �ص ــدوره  ،علـى �أن ين�شــر
الق ــرار �أو منط ــوق احلك ــم  -ح�ســب الأح ــوال  -خــالل (� )7سبعــة �أيــام م ــن تاريــخ الإي ــداع
لدى امل�سجل .
املــادة ( ) 45
يكـ ــون عزل امل�صف ــي مبوجب اتفاق ال�شركاء � ،أو بقرار م ــن اجلمعي ــة العام ــة غي ــر العاديــة
�إذا كان معينا من قبلهم � ،أو مبوجب �أمر على عري�ضة من رئي�س املحكمة التي �أ�صدرت
حكم الت�صفـيــة املت�ضم ــن تعيني امل�ص ــفي  ،ويجب �أن يت�ضمـ ــن االتفاق �أو القـ ــرار �أو الأم ـ ــر
 ح�سب الأحوال  -تعيني من يحل حمل امل�صفي الذي مت عزله .املــادة ( ) 46
جتـ ــري الت�صفـية وفقا ملا ين�ص عليه القرار �أو احلكـ ــم ال�صادر ب�إجرائها  ،و�إذا لـ ــم يت�ضم ــن
كل منهما ذلك  ،اتبعت اخلطوات الآتية :
 - 1يخطر امل�صفـي جميع الدائنني بخطابــات م�سجلة بعلم الو�صول على عناوينهم
املدونة لدى ال�شرك ــة بافتتاح الت�صفـية مع دعوتهــم لتـقدي ــم مطالباتهــم �ضــد
ال�شركة  ،و�إذا كانت عناوين الدائنني غري معلومة يتم �إعالنهم ودعوتهم لتقدمي
مطالباتهم عن طريق الن�شر وفقا لأحكام هذا القانون  ،وفـي جميع الأحوال ،
مينح الإعالن للدائنني مهلة ( )180مائة وثمانني يوما من تاريخ الن�شر لتقدمي
مطالباتهم .
ويجـ ــب �أن يق ــوم امل�صفـ ــي ب�إج ــراء الإع ــالن خ ـ ــالل (� )7سبع ــة أ�ي ــام م ــن تاري ـ ـ ــخ
�إيداع القرار �أو احلكم ال�صادر بالت�صفـية لدى امل�سجل .
 - 2ت�سوية جميع االدعاءات ال�صحيحة املقدمة �ضــد ال�شركــة علــى �أن تراع ــى مراتــب
الديون عند الوفاء بها  ،وذلك بعد ا�ستيفاء نفقات الت�صفـية و�أتعاب امل�صفـي .
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 - 3توزيع املوجــودات املتبقيــة بني ال�شركـ ــاء �أو امل�ساهمـ ــني وفق ــا لوثائ ــق الت�أ�سي ــ�س ،
و�إذا مل تت�ضم ــن هـ ــذه الوثائـ ــق ن�صـ ــا ب ـ ــذلك  ،وجـ ــب توزيعه ـ ــا بن�سبـ ــة م�ساهم ــة
كــل منهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة .
و�إذا مل يكن �صافـي املوجودات كافـيا لتغطية القيمة الكاملة للح�ص�ص �أو الأ�سهم  -كما هي
حمددة فـي وثائق الت�أ�سي�س  -وجب توزيع العجز بني ال�شركاء �أو امل�ساهمني بذات ن�سبة
حتمل اخل�سائر .
ثانيـــا � :صالحيــات امل�صفـــي والتزاماتـــه
املــادة ( ) 47
على امل�صفي �أن ي�سجل القرار ال�صادر بتعيينه والقيود املفرو�ضة على �سلطاته واتفاق
ال�شركاء �أو قرار اجلمعية العامة غري العادية �أو احلكم ال�صادر بذلك بطريقة الت�سجيل
املقررة لتعديل وثائق الت�أ�سي�س  ،وال يحتج قبل الغري بتعيني امل�صفـي �أو بطريقة الت�صفـية
�إال من تاريخ الت�سجيل .
املــادة ( ) 48
يقوم امل�صفـي فور ت�سلمه مهامه باال�شرتاك مع مراقب ح�سابات ال�شركة �أو مديريها � -إن
وجدوا  -بجرد �أ�صول ال�شركة وخ�صومها  ،ويجب �أن حترر قائمة مف�صلة بذلك  ،و�أن تعد
بيانات مالية لل�شركة  ،يوقع كل منها من امل�صفـي واملديرين � ،أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،
ومراقب احل�سابات .
املــادة ( ) 49
يت�سلم امل�صفي �أموال ال�شركــة ودفاترهــا وموجوداتها ووثائقها  ،ويجب �أن مي�ســك دفت ــرا
لقيــد الأعمــال املتعلقــة بالت�صفـي ــة  ،و�أن يتبــع فـي �إم�ساك ه ــذا الدفت ــر قواعــد املحا�سب ــة
املتعارف عليها .
وعلى امل�صفـي �أن ميكن ال�شركاء وامل�ساهمني والدائنني من االطالع على الدفرت اخلا�ص
بقيد الأعمال املتعلقة بالت�صفـية .
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املــادة ( ) 50
يجـ ــب �أن تت�ضمن جميع العقـ ــود والإي�صـ ــاالت والإنـ ــذارات و�أي م�ستندات �أخـ ــرى ت�صـ ــدر
عن ال�شركة عبارة �صريحة ب�أنها (قيد الت�صفـية) .
املــادة ( ) 51
مع مراعاة �أي قيد ين�ص عليه القرار �أو احلكم ال�صادر بالت�صفـية يكون للم�صفـي مطلق
ال�صالحية فـي �إدارة �أعمال ال�شركة واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على �أموالها
وا�ستيفاء حقوقها و�إجناز �أعمالها العالقة  ،واتخاذ جميع ما يلزم لت�صفـية موجوداتها
والوفاء بديونها  ،كما يكون له ب�صفة خا�صة متثيل ال�شركة �أمام الغري و�أمام الق�ضاء فـيما
يقام منها �أو عليها  ،وغري ذلك من ال�صالحيات التي تبينها الالئحة .
و�إذا ت�ضمـ ــن الق ــرار �أو احلك ــم ال�ص ــادر بالت�صفـية تعيني �أكثــر من م�صـ ــف  ،وجـ ــب عليه ــم
�أن يعملوا جمتمعني ما مل يخولهم القرار �أو احلكم حق العمل بانفراد  ،ويكونون م�س�ؤولني
بالت�ضامن عن تعوي�ض ال�ضرر الذي يلحق بال�شركة وال�شركاء �أو امل�ساهمني والغري نتيجة
جتاوزهم حدود �سلطاتهم �أو نتيجة الأخطاء التي قد يرتكبونها فـي �أداء �أعمالهم .
املــادة ( ) 52
يجب على امل�صـفـي اتخاذ الإجراءات الالزمة ال�ستـيفاء ما لل�شركة من حـقوق لدى الغري ،
و�أن يودع فـي ح�ساب ال�شركة قيد الت�صفـية املبالغ التي يتقا�ضاها با�سمها فـي �أحد امل�صارف ،
وذلك خالل يوم عمل على الأكرث من وقت قب�ضها .
وال يجوز للم�صفي �أن يتخلى عن �أي ت�أمني �أو �ضمان � ،أو �أن يقبل �أي ت�أمني لل�شركة ب�أقل
من قيمته احلالية .
كم ـ ــا ال يجـ ــوز للم�صفـي �أن يبيـع موجــودات ال�شرك ــة وم�شاريعه ــا جملة �إال بع ــد احل�ص ــول
عل ــى موافقــة ال�شرك ــاء �أو امل�ساهمــني �إذا كان ــت الت�صفـي ــة اختياري ــة � ،أو موافقـ ــة املحكمـ ــة
املخت�صة �إذا كانت الت�صفـية �إجبارية ما مل ين�ص القرار �أو احلكم ال�صادر بتعيني امل�صفـي
على جواز بيعها جملة .
املــادة ( ) 53
ال يجـ ــوز للم�صفـ ــي �أن يبـ ــد�أ �أعمـ ــاال جديدة �إال �إذا كانــت الزم ـ ــة لإمتـ ــام �أعمـ ــال �سابق ــة ،
و�إذا ق ــام امل�صف ـ ــي ب�أعمال جديدة ال تقت�ضيها الت�صفـي ــة كـ ــان م�س�ؤوال ف ـ ــي جمي ــع �أموال ـ ــه
عن هذه الأعمال  ،ف�إذا تعدد امل�صفون كانوا م�س�ؤولني بالت�ضامن .
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ثالثا  :انتهــاء �أعمـــال الت�صفـيــة
املــادة ( ) 54
على امل�صفـي �إنهاء الت�صفـية فـي املدة املحددة لذلك بالقرار �أو احلكم ال�صادر بالت�صفـية .
ومع مراعاة ن�ص املــادة ( )43من هذا القانون  ،يجوز للأ�سباب التي يبينها امل�صفـي متديد
املدة املحددة للت�صفـية بقرار من ال�شركاء �أو من اجلمعية العامة غري العادية �إذا كانت
الت�صفـية اختيارية � ،أو مبوجب �أمر على عري�ضة من رئي�س املحكمة املخت�صة �إذا كانت
الت�صفـية �إجبارية .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب على امل�صفـي �إذا امتدت �أعمال الت�صفـية لأكرث من �سنة �أن يدعو
ال�شركاء �أو امل�ساهمني فـي نهاية كل �سنة متتد �إليها �أعمال الت�صفـية وفق �إجراءات دعوة
ال�شركـ ــاء �أو اجلمعي ــة العامـ ــة غيــر العادي ــة  ،ليعر�ض عليهم تقري ــرا عن �أعمــال الت�صفـيـ ــة
فـ ــي ال�سنة املنتهيـ ــة  ،والبيانـ ــات املــالي ــة عــن ه ــذه ال�سن ــة  ،ويجـ ــب �أن يك ـ ــون ذلك خـ ــالل
( )30ثالثني يوما على الأكرث من انتهاء ال�سنة .
املــادة ( ) 55
تلتزم ال�شركة بالأعمال والت�صرفات التي يجريها امل�صفـي با�سمها � ،إذا كانت مما تقت�ضيه
الت�صفـية .
ويكون امل�صفـي م�س�ؤوال جتاه ال�شركة وال�شركاء �أو امل�ساهمني والغري عن الأ�ضرار الناجمة
عن �أعماله �أو ت�صرفاته املخالفة للقانون  ،وعن �أعماله التي تتجاوز حدود �صالحياته ،
وعن �أي غ�ش �أو تزوير �أو �إهمال فـي �أداء مهامه  ،وكذلك عن عدم ت�صرفه ت�صرف ال�شخ�ص
احلري�ص  ،و�إذا تعدد امل�صفون كانوا م�س�ؤولني بالت�ضامن ما مل يكن لكل منهم حق العمل
بانفراد وفقا للقرار �أو احلكم ال�صادر بتعيينهم  ،وال ت�سمع الدعوى �ضد امل�صفـي ب�سبب
�أعمال الت�صفـية بعد انق�ضاء ( )5خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء �أعمال الت�صفـية .
املــادة ( ) 56
يقدم امل�صفـي عند انتهــاء الت�صفـيــة تقريرا نهائيا  ،وح�سابــا ختامي ــا مدققـ ــا مــن مراقـ ــب
ح�سابات ال�شركة عن �أعمال الت�صفـية �إلى ال�شركاء �أو امل�ساهمني والدائنني خالل ()30
ثالثني يوما من انتهاء هذه الأعمال للموافقة عليها .
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املــادة ( ) 57
تنتهي �أعمال الت�صفـية مبوافقة ال�شركاء �أو امل�ساهمني على التقرير النهائي واحل�ساب
اخلتامي  ،ويجب �أن يودع امل�صفـي ن�سخة من موافقتهم على انتهاء الت�صفـية لدى امل�سجل
خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ �صدورها  ،ويجب على امل�سجل �إلغاء ت�سجيل ال�شركة اعتبارا
من تاريخ �إيداعها .
وعل ــى امل�صفـ ــي �أن يقـ ــوم بن�ش ــر موافق ــة ال�شركاء �أو امل�ساهمني بانتهـ ــاء الت�صفـي ــة خـ ــالل
( )2يومني من تاريخ �إيداعها لدى امل�سجل .
املــادة ( ) 58
�إذا مل تتم املوافقة على التقرير النهائي واحل�ساب اخلتامي  ،كان للم�صفـي عر�ض �أوجه
اخلالف على املحكمة املخت�صة  ،وطلب بطالن قرار الرف�ض .
وعلـ ــى امل�صف ـ ــي �أن يـ ــودع ن�سخـ ــة مـ ــن احلك ــم الـ ــذي ي�ص ــدر فـي الدع ــوى لـ ــدى امل�سج ـ ــل
خــالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �صدوره .
و�إذا �صدر احلكم ببطالن قرار ال�شركاء �أو امل�ساهمني وانتهاء الت�صفـية  ،وجب ن�شره وفقا
للفقرة الثانية من املــادة ( )57من هذا القانون  ،ووجب على امل�سجل �إلغاء ت�سجيل ال�شركة
اعتبارا من تاريخ �إيداع احلكم .
و�إذا �ص ــدر احلكـ ــم بت�أيي ــد قـ ــرار ال�شركــاء �أو امل�ساهم ــني  ،ج ــاز عــزل امل�صف ــي وتعي ــني �آخـ ــر
ال�ستكمال �أعمال الت�صفـية .
املــادة ( ) 59
على امل�صفـي �أن يودع ناجت الت�صفـية التي مل يت�سلمها م�ستحقوها بال�صندوق الذي قد ين�ش�أ
لهذا الغر�ض بقرار من اجلهة املخت�صة  ،على �أن يبني هذا القرار املدة التي يجب �أن تودع
هذه الأموال خاللها و�إجراءات ذلك وامل�صروفات التي ت�ستلزمها �إدارة هذه الأموال خ�صما
من قيمتها �إلى �أن يتم �صرفها مل�ستحقيها .
وي�سري على املبالغ امل�شار �إليها حكم املــادة ( )135من هذا القانون .
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البـــاب الثانـــي
�شركـــات الت�ضامــن والتو�صيـــة واملحا�صــة
الف�صـــل الأول
�شركـــة الت�ضامـــــن
املــادة ( ) 60
�شركـة الت�ضامــن هــي �شرك ــة تت�ألف من �شخ�ص ــني �أو �أكثــر مــن الأ�شخــا�ص الطبيعيـني ،
يكونون م�س�ؤولني بالت�ضامن فـي جميع �أموالهم عن التزامات ال�شركة  ،وتنتقل امل�س�ؤولية
عند وفاة �أي منهم �إلى تركته فـيما مل يوف به من التزامات .
املــادة ( ) 61
يتكون ا�سم �شركة الت�ضامن من �أ�سماء جميع ال�شركاء ويجوز �أن يقت�صر على ا�سم �شريك
�أو �أكثـ ــر مـ ــع �إ�ضافة كلمـ ــة "و�شركا�ؤه"  ،ويجب �أن يكون ا�سم ال�شركة مطابقا للحقيقــة ،
ف�إذا ا�شتمل على ا�سم �شخ�ص غري �شريك مبوافقته  ،كان هذا ال�شخ�ص م�س�ؤوال بالت�ضامن
عن ديون ال�شركة .
ويجوز �أن يكون لل�شركة ا�سم جتاري خا�ص � ،شريطــة �أن يقرتن مبا يدل علــى �أنهــا �شركــة
ت�ضامـ ــن .
املــادة ( ) 62
يجـ ــب علــى ال�شرك ــاء �أن يتقدمـ ــوا بطل ــب لت�سجيـ ــل �شركـ ــة الت�ضامـ ـ ـ ــن ووثائـ ــق ت�أ�سي�سهـ ــا
لــدى امل�سجــل  ،وذلك خ ــالل ( )30ثالثني يوم ــا م ــن تاريخ توقيع وثائــق الت�أ�سي ــ�س وفق ــا
لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 63
كـ ــل �شري ــك فـي �شركـ ــة ت�ضامـ ــن يكت�سب �صف ــة التاج ــر  ،ويعتب ــر قائم ـ ـ ــا ب�أعمال جتاري ـ ــة
حتت ا�سم ال�شركة  ،ويرتتب على �إفال�س ال�شركة �إفال�س جميع ال�شركاء فـيها .
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املــادة ( ) 64
يجوز لل�شركة �أن تبقي فـي ا�سمها ا�سم �شريك ان�سحب منها �أو توفـي �إذا قبل ذلك ال�شريك
املن�سحب � ،أو الورثة .
وال ي�س�أل ال�شريك املن�سحب عن االلتزامات التي ترتتب على ال�شركة بعد تاريخ ت�سجيل
ان�سحابه منها �إال �إذا وافق على �أن ي�ستمر ا�سمه �ضمن �أ�سماء ال�شركاء الآخرين  ،وفـي هذه
احلالة يظل ال�شريك املن�سحب م�س�ؤوال بالت�ضامن جتاه �أي �شخ�ص تعامل مع ال�شركة
بح�سن نية على �أن ين�شر هذا االن�سحاب فـي حمل الن�شر الذي حتدده الالئحة .
ويكون الورثة م�س�ؤولني بالت�ضامن فـي جميع �أموالهم جتاه �أي �شخ�ص تعامل مع ال�شركة
بح�سن نية �إذا وافقوا على ا�ستمرار ا�سم مورثهم �ضمن ا�سم ال�شركة .
املــادة ( ) 65
ال يجوز �أن تكون ح�ص�ص ال�شركاء فـي �شركة الت�ضامن ممثلة ب�أوراق قابلة للتداول .
املــادة ( ) 66
ال يجوز التنازل عن احل�ص�ص فـي �شركة الت�ضامن �إال مبوافقة جميع ال�شركاء ومبراعاة
القيود الواردة فـي وثائق الت�أ�سي�س  ،وكل اتفاق يق�ضي بجواز التنازل دون قيد يعترب باطال .
وم ـ ــع ذلك  ،يجوز لل�شريـ ــك �أن يتنازل للغري عن احلق ــوق املت�صل ــة بح�صت ــه فـي ال�شركة ،
وال يكون لهذا االتفاق �أثر �إال فـيما بني طرفـيه .
املــادة ( ) 67
لدائني ال�شركة حق الرجوع عليها فـي �أموالها  ،ولهم �أي�ضا حق الرجوع على �أي �شريك
فـي �أموالـ ــه اخلا�صــة  ،ويكون جميع ال�شركاء ملتزمني بالت�ضامن جتاه دائني ال�شرك ــة ،
وال يجوز التنفـيذ على �أموال ال�شريك ب�سبب التزامات ال�شركة �إال بعد احل�صول على حكم
نهائي فـي مواجهة ال�شركة و�إنذارها وامتناعها عن الوفاء فـي وقت منا�سب .
ويكـ ــون احلكم ال�صادر على ال�شرك ــة حج ــة عل ــى ال�شري ــك  ،و�إذا وفى �أحد ال�شركاء بدي ــن
على ال�شركة  ،جاز له �أن يرجع مبا وفاه على ال�شركة  ،وجاز له �أي�ضا �أن يرجع على ال�شركاء
الباقني  ،كل بقدر ح�صته فـي الدين  ،ف�إذا كان �أحد ال�شركاء مع�سرا حتمل تبعة هذا الإع�سار
ال�شريك الذي وفى بالدين وبقية ال�شركاء املو�سرين كل بقدر ح�صته .
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املــادة ( ) 68
يعد جميع ال�شركاء فـي �شركة الت�ضامن مديرين لل�شركة � ،إال �أنه يجوز �أن ين�ص فـي وثائق
الت�أ�سي�س على �أن تناط الإدارة ملدير واحد �أو �أكرث من الأ�شخا�ص الطبيعيني من ال�شركاء
�أو من غريهم .
و�إذا تع ــدد املديـ ـ ــرون وح ـ ــدد لك ـ ـ ــل منه ـ ــم اخت�صــا�ص معي ــن فـ ـ ــال ي�سـ ـ ـ�أل املدي ـ ــر الواح ـ ـ ــد
�إال عن الأعمال الواقعة فـي دائرة اخت�صا�صه .
ف�إذا ا�شرتط �أن يقوموا بالإدارة جمتمعني فال تكون القرارات �صحيحة �إال �إذا �صدرت
بالإجماع �أو بالأغلبية املن�صو�ص عليها فـي وثائق الت�أ�سي�س  ،ومع ذلك يجوز لكل مدير
القيام بالأعمال العاجلة التي يرتتب على تفويتها خ�سارة لل�شركة �أو �ضياع ربح عليها .
املــادة ( ) 69
يجوز لأي �شريك لي�س مديرا �أن يطلب  ،فـي �أي وقت � ،أي معلومات عن ال�شركة  ،و�أن يطلع
ويفح�ص بنف�سه � ،أو من ينوب عنه  ،دفاترهـا و�سجالتها وح�ساباتها و�أوراقهـا الأخرى  ،وله
�أي�ضا �أن يطعن �أمام املحكمة املخت�صة فـي �أي قرار ي�صدر عن املديرين يرى �أنه خمالف
للقانون �أو لوثائــق الت�أ�سي�س  ،ويقع باطال �أي اتفاق يحرم هذا ال�شري ــك �أي ــا م ــن هـ ــذه
احلقوق .
املــادة ( ) 70
�إذا ك ــان املديــر �شريك ــا ومعينـا فـي عقــد ال�شرك ــة  ،ف ــال يج ــوز عزله �إال ب�إجم ــاع ال�شركـ ــاء ،
�أو بحكم مــن املحكمــة بنــاء على طلب �أغلبيــة ال�شركــاء  ،ويرتتــب على عــزل املديــر فـي �أي
من هاتني احلالتني حل ال�شركة ما مل تن�ص وثائق الت�أ�سي�س على خالف ذلك .
و�إذا كان املدير �شريكا ومعينا فـي عقد م�ستقل عن وثائق الت�أ�سي�س �أو كان من غري ال�شركاء ،
جاز عزله ب�أغلبية ال�شركاء  ،وال يرتتب على هذا العزل حل ال�شركة .
املــادة ( ) 71
للمدير �أن يبا�شر جميع �أعمال الإدارة العادية التي تتفق وغر�ض ال�شركة  ،ما مل تن�ص
وثائق ت�أ�سي�سها على تقييد �سلطته فـي هذا اخل�صو�ص  ،وتلتزم ال�شركة بكل عمل يجريه
املدير با�سمها فـي حدود �سلطته .
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املــادة ( ) 72
ال يجوز للمدير القيام بالت�صرفات التي جتاوز الإدارة العادية �إال مبوافقة جميع ال�شركاء
�أو بن�ص �صريح فـي وثائق الت�أ�سـي�س  ،وي�ســري هذا احلظر ب�صف ــة خا�ص ــة عل ــى الت�صرفات
الآتية :
 - 1تقديــم التربعــات  ،مــا عــدا التربعات التي تتطلبها م�صلحـ ــة العمــل متـ ــى كانــت
�ضئيلة القيمة وعادية .
 - 2بيع جميع موجودات ال�شركة � ،أو جزء مهم منها .
� - 3إجـراء الرهــن �أو الت�أم ــني على موجودات ال�شرك ــة �إال ل�ضم ــان ديونه ــا املرتتبــة
فـي �سياق �أعمالها االعتيادية .
 - 4كفالة ديون الغري  ،ما عدا الكفاالت املعقودة فـي �سياق العمل االعتيادي من �أجل
حتقيق غايات ال�شركة .
املــادة ( ) 73
مع مراعاة الأحكام املنـ�صو�ص عليها فـي هـذا القانون  ،حتل �شركة الت�ضامن بوفاة �أحد
ال�شركاء �أو ان�سحابه من ال�شركة � ،أو �إذا تقرر فقدانه الأهلية � ،أو �أ�شهر �إفال�سه ما مل تن�ص
وثائق الت�أ�سي�س على خالف ذلك .
ومع ذلك � ،إذا تبق ـ ــى بال�شركـ ــة �شريكــان �أو �أكثـ ـ ــر جاز له ــم �أن يق ـ ــرروا ا�ستم ــرار ال�شركـ ـ ــة
فـيما بينهم على �أن ي�سجلوا ذلك القرار لدى امل�سجل .
املــادة ( ) 74
يجوز للمحكمــة �أن تق�ضي  -بناء على طلب �أحد ال�شركاء  -بحل �شرك ــة الت�ضــامن ب�سب ــب
تق�صري �شريك �أو �أكرث فـي القيام بالتزاماته � ،أو لأي �سبب �آخر ي�ستوجب احلل .
وم ــع ذلك  ،يج ــوز لل�شرك ـ ــاء �أن يطلبـ ـ ـ ــوا من املحكمـ ــة الق�ضـاء ب�إخ ــراج ال�شريــك املق�ص ـ ــر
من ال�شركة �إذا اعترب تق�صريه �سببا كافـيا حلل ال�شركة .
املــادة ( ) 75
فـي حالـ ــة ا�ستمرار ال�شركـ ــة بعد ان�سحــاب ال�شريـ ــك �أو �إخراج ــه منه ــا �أو فقدانـ ــه �أهليتـ ــه
�أو �إفال�سه �أو وفاته ت�ؤول �إليه � ،أو �إلى ممثليه ال�شرعيني � ،أو ورثته  ،وفقا ملا يقت�ضيه احلال
قيمة ح�صته فـي ال�شركة مقدرة مبوجب قائمة جرد خا�صة منظمة بتاريخ ح�صول الواقعة
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التي �أدت �إلى ذلك  ،وفـي حال اخلالف على قيمة هذه احل�صة  ،يتم تقدير قيمتها بناء
على طلب ذوي ال�ش�أن من قبل املحكمة املخت�صة باال�ستناد �إلى تقرير خبري �أو �أكرث تعينهم
املحكمـ ــة  ،م ــا لــم يتفــق الأطــراف علــى طريقــة �أخ ــرى للتقدي ــر  ،وتدفــع قيم ــة احل�ص ــة
�إلى م�ستحقيها نقدا �أو عينا  ،وال يكون مل�ستحقيها �أي ن�صيب فـي عائدات ال�شركة الالحقة .
املــادة ( ) 76
ت�صف ــى ال�شرك ــة بعد حلها وفقا لأحكام هذا القانون ووثائق ت�أ�سي�سها � ،شريطــة �أال تخالــف
�أي �أحكام قانونية لها �صفة �إلزامية .
ويحــق جلميــع ال�شركــاء  -مبــن فـيهــم الذيــن ليــ�س لهــم حــق �إدارة ال�شرك ــة � -أن ي�شرتكــوا
ب�صورة عملية فـي القرارات التي لها ت�أثري على ت�صفـية ال�شركة .
الف�صــــل الثانــــي
�شركـــــة التو�صيــــة
املــادة ( ) 77
�شركة التو�صية هي �شركة تتكون من فئتني من ال�شركاء :
� - 1شريـ ــك مت�ضامن �أو �أكث ــر يكونـ ــون م�س�ؤولني بالت�ضام ــن فـ ــي جميـ ــع �أمواله ــم
عن التزامات ال�شركة .
� - 2شريك مو�ص �أو �أكرث تكون م�س�ؤوليتهم عن التزامات ال�شركة بقدر م�شاركتهم
فـي ر�أ�س املــال  ،على �أن يحدد مقدار تلك امل�شاركة فـي وثائق الت�أ�سي�س .
املــادة ( ) 78
يتكون ا�سـم �شركــة التو�صية من ا�ســم �شريــك مت�ضام ــن واحد �أو �أكرث مع �إ�ضافة م ــا يـ ــدل
على وجود �شركاء  ،كما يجب �أن يتبع ا�سم ال�شركة �أينما ظهر  ،بعبارة "�شركة تو�صية" .
و�إذا وافق �شريك مو�ص على �إدراج ا�سمه فـي ا�سم ال�شركة ي�صبح كال�شريك املت�ضامن
م�سـ ـ�ؤوال عـ ــن التزامات ال�شرك ــة جت ــاه �أي �شخ ــ�ص ثالــث تعام ــل بح�سـن نيــة مــع ال�شركـ ــة
على �أنه �شريك مت�ضامن .
ويجوز �أن يكون لل�شركة ا�سـم جتاري خا�ص � ،شريطــة �أن يقرتن مبا يــدل على �أنهــا �شركــة
تو�صية .
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املــادة ( ) 79
يجب على ال�شريك �أو ال�شركاء املت�ضامنني �أن يتقدموا بطلب لت�سجيل �شركة التو�صية
ووثائق ت�أ�سي�سها لدى امل�سجل خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ توقيع وثائق الت�أ�سي�س
وفقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 80
ال يجوز لل�شريك املو�صي �أن يتولى �إدارة ال�شركة �أو �أن ي�شارك فـيها  ،وال �أن يلزمها بت�صرفاته ،
ومع ذلك يج ــوز ل ــه بنف�سه �أو مبن ينوب عنـ ــه  ،وفـي �أي وقت � ،أن يفح�ص دفاتـ ــر ال�شرك ــة
و�سجالتها وح�ساباتها و�أوراقها الأخرى للوقوف على �سري �أعمالها وفر�صها امل�ستقبلية ،
وله �أن يت�شاور مع ال�شركــاء الآخرين حول ذلك  ،وال يعد مبمار�ست ـ ــه هذه ال�صالحيـ ــات
م�شاركا فـي �إدارة ال�شركة .
و�إذا ا�ضطلع ال�شريك املو�صي ب�أي دور فـي �إدارة ال�شركة ي�صبح م�س�ؤوال بالت�ضامن عـن �أي
التزامات تن�ش�أ فـي مواجهة ال�شركة فـي �أثناء ا�ضطالعه بذلك الدور .
املــادة ( ) 81
ال يعـ ــد ال�شري ــك املو�صي قائما ب�أعمال جتارية با�سم ال�شركة  ،وال يكت�ســب �صفــة التاجــر ،
وال ي�ؤدي �إفال�س ال�شركة �إلى �إفال�سه .
املــادة ( ) 82
ال ت�ؤدي وفاة �أحد ال�شركاء املو�صني �أو �إعــالن فقدانــه الأهليــة �أو �إ�شهــار �إفال�ســه �إل ــى حــل
�شركة التو�صية  ،ما مل تقرر املحكمة املخت�صة خالف ذلك  ،ويتولى ال�شركاء املت�ضامنون
ت�صفـية ال�شركة عند حلها .
املــادة ( ) 83
يرتتب على احلكم ب�إ�شهار �إفال�س �شركة التو�صية �إفال�س ال�شركاء املت�ضامنني فقط .
املــادة ( ) 84
تخ�ضع �شركة التو�صية جلميع الأحكام ذات ال�صلة املنظمة ل�شركة الت�ضامن فـيما مل يرد
ب�ش�أنه ن�ص فـي هذا القانون .
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الف�صـــل الثالــــث
�شركــــة املحا�صـــة
املــادة ( ) 85
�شرك ـ ــة املحا�ص ــة هــي �شرك ــة تت�أل ــف م ــن �شخــ�صني �أو �أكث ـ ــر م ــن الأ�شخ ـ ــا�ص الطبيعي ــني
�أو االعتباريني  ،وهي �شركة م�سترتة ال يحتج بها فـي مواجهة الغري  ،وال تتمتع بال�شخ�صية
االعتبارية  ،كما ال تخ�ضع لأي من �إجراءات الت�سجيل لدى امل�سجل  ،ويجوز �إثبات عقد
�شركة املحا�صة بكافة طرق الإثبات  ،غري �أنه �إذا ك�شف �أي من ال�شركاء عن وجود �شركة
املحا�صة إ�لـى الغيـر وتعامــل معــه بهذه ال�صفة  ،تطبــق عل ــى ه ــذا العقــد الأحك ــام املنظم ــة
ل�شركة الت�ضامن وال�شريك املت�ضامن فـيها .
املــادة ( ) 86
يحدد عقد �شركة املحا�صة غر�ضها  ،وحقوق ال�شركاء والتزاماتهم وكيفـية توزيع الأرباح
واخل�سائر وطريقة �إدارة ال�شركة  ،وغري ذلك من العنا�صر الأ�سا�سية .
املــادة ( ) 87
ال يعد ال�شريك املحا�ص تاجرا  ،ما مل يقم بالعمليات التجارية بنف�سه .
البــــاب الثالـــث
�شركـــة امل�ساهمـــة
الف�صـــل الأول
الت�أ�سيـــــ�س
الفـــرع الأول الأحكـــام العامــــة
املــادة ( ) 88
�شركة امل�ساهمة هي �شركة ينق�سم ر�أ�س مالها �إلى �أ�سهــم يتم تداولها على النح ــو املقـ ــرر
قانونا .
وال ي�س�أل امل�ساهم �إال بقدر م�ساهمته فـي ر�أ�س املــال .
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املــادة ( ) 89
تت�ألـ ــف �شركة امل�ساهمة من ( )3ثالثـ ــة �أ�شخا�ص على الأق ـ ــل من الأ�شخـ ــا�ص الطبيعي ــني
�أو االعتباري ــني  ،وي�ستثنى من ذلك ال�شركات التي تن�شئها الدولة مبفردها �أو باال�شتــراك
مع �آخر .
املــادة ( ) 90
يكون لل�شركة ا�سم جتاري  ،وال يجوز �أن يكون ا�سما ل�شخ�ص طبيعي � ،إال �إذا كان غر�ض
ال�شركة ا�ستغالل براءة اختـراع م�سجلة قانونا با�سم ذلك ال�شخ�ص �أو فـي حالـ ــة التحــول
�إلى �شركة م�ساهمة  ،ويجب �أال يكون ا�سم ال�شركة م�ضلال لغاياتها �أو هويتها �أو هوية
�أع�ضائهـ ــا  ،و�أن يتب ــع ا�س ــم ال�شركـ ــة �أينمـ ــا ظهر بعب ـ ــارة "�شركة م�ساهم ــة عمانيـ ــة عامــة "
�أو امل�صطـلح (�ش.م.ع.ع) � ،أو "�شركة م�ساهمة عمانية مقفلة" �أو امل�صطلح (�ش.م.ع.م) .
و�إذا ترتــب على خمالفــة الفقــرة ال�سابق ــة وق ــوع الغي ــر ح�س ــن الني ــة فـي خط ـ�أ  ،فـيعتب ــر
الأ�شخـ ــا�ص املخالف ــون م�س�ؤولـ ــني �شخ�صي ــا جت ــاه ه ــذا الغي ــر عن الأ�ضرار التــي تلحــق به
من جراء ذلك .
املــادة ( ) 91
ال يجـ ــوز �أن يق ــل ر�أ�س املــال امل�صدر ل�شركـ ــة امل�ساهم ــة العام ــة عـ ــن ( )2000000مليونـ ــي
ريال عماين  ،و�شركة امل�ساهمة املقفلة عن ( ) 500000خم�سمائة �ألف ريال عماين .
وا�ستثنــاء مـن ذلك  ،يجــوز �أن يكـ ــون احلد الأدنـى لــر�أ�س م ــال ال�شرك ــة امل�ساهم ــة العام ــة
( )1000000مليون ريال عماين �إذا كانت نا�شئة عن طريق التحول من �شكل قانوين �آخر .
الفــــرع الثانــــي
امل�ؤ�س�ســــون
املــادة ( ) 92
يعد م�ؤ�س�سا ل�شركة امل�ساهمة كل من ا�شرتك فعليا فـي �إجراءات ت�أ�سي�سها بنية حتمل
امل�س�ؤولية النا�شئة عن ذلك .
ويعــد م�ؤ�س�س ــا ب�صفة خا�صة كل من وقع وثائق الت�أ�سي�س � ،أو قدم ح�صة نقديــة �أو عينيــة
عند ت�أ�سي�سها .
وال يعترب م�ؤ�س�سا من يقوم من غري امل�ساهمني ب�إعداد �أو مراجعة وثائق الت�أ�سي�س .
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املــادة ( ) 93
على امل�ؤ�س�س �أن يبذل فـي تعامالته مع ال�شركة قيد الت�أ�سي�س �أو حل�سابها عناية ال�شخ�ص
احلري�ص  ،ويكون امل�ؤ�س�سون م�س�ؤولني بالت�ضامن عن �أي �أ�ضرار قد تلحق ال�شركة �أو الغري
من جراء تق�صريهم .
و�إذا تلق ــى امل�ؤ�س ــ�س �أي معلومـ ــات �أو �أم ــوال تخ ـ ــ�ص ال�شرك ــة قيــد الت�أ�سيــ�س  ،وج ـ ــب عليـ ــه
�أن يحيط ال�شركة بهذه املعلومات  ،و�أن يرد �إليها تلك الأموال  ،و�أي �أرباح يكون قد ح�صل
عليها نتيجة ما تلقاه .
املــادة ( ) 94
ي�سري فـي حق ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها كل ت�صرف يجريه امل�ؤ�س�سون مع الغري با�سم ال�شركة
قيد الت�أ�سي�س �إذا كان �ضروريا لت�أ�سي�سها  ،ويجب �أن ت�صدق تلك الت�صرفات من اجلمعية
العامة الت�أ�سي�سية .
املــادة ( ) 95
يجب قبل امل�صادقة على �أي ت�صرف من الت�صرفات امل�شار �إليها فـي املــادة ( )94مــن ه ــذا
القانـ ــون �إحاط ــة اجلمعي ــة العامة الت�أ�سي�سية باحلقائ ــق املت�صلة بالت�صرف  ،ويك ــون كـ ــل
م ــن يخال ــف هذا االلت ــزام م�س�ؤوال فـي ماله اخلا�ص عما ق ــد يلح ــق ال�شرك ــة مــن �ض ــرر
من ج ــراء الت�صرف الـ ــذي مت ــت امل�صادقة عليــه  ،وتكــون امل�س�ؤولية على �سبيــل الت�ضام ــن
عند تعدد امل�س�ؤولني عن ذلك .
و�إذا ل ــم تتــم امل�صادقــة عل ــى �أي من الت�صرفـ ــات امل�ش ــار �إليهــا  ،ك ــان امل�ؤ�س�س ــون م�س�ؤولـ ــني
بالت�ضامن عن الآثار وااللتزامات النا�شئة عن الت�صرف .
املــادة ( ) 96
على امل�ؤ�س�سني �أن يختاروا من بينهم جلنة ال يقــل عــدد �أع�ضائهــا عــن ( )3ثالثــة �أع�ضاء ،
تتولى اتخاذ �إجراءات الت�أ�سي�س .
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املــادة ( ) 97
يجب �أن ت�شتمل وثائق الت�أ�سي�س ب�صفة خا�صة على البيانات الآتية :
 - 1ا�سم ال�شركة ومركز عملها الرئي�سي .
� - 2أغرا�ض ال�شركة .
 - 3مقدار ر�أ�س مال ال�شركة وعدد الأ�سهم التي ينق�سم �إليها وقيمة ال�سهم ونوعه .
� - 4أ�سم ـ ـ ــاء امل�ؤ�س�س ـ ــني وجن�سياته ــم وحمــال �إقامتهـ ـ ــم وعناوينهـ ــم وعـ ـ ــدد الأ�سه ــم
التـي ت ــم االكتتــاب بهــا مـن كــل واحـد منهـم .
 - 5عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة .
 - 6مدة ال�شركة �إن كانت حمددة املدة  ،وتاريخ بدئها  ،وتاريخ نهايتها .
املــادة ( ) 98
يك ــون ت�أ�سي�س �شركــة امل�ساهمـ ــة بتقدي ــم طلـ ــب الت�أ�سي ــ�س �إل ــى اجله ــة املخت�صـ ــة  ،موقعـ ــا
من ( )3ثالثة من امل�ؤ�س�سني على الأقل  ،ومرفقا به قائمة ب�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة الت�أ�سي�سية .
املــادة ( ) 99
علــى اللجن ــة الت�أ�سي�سيــة �أن ترف ــق بطلـ ــب الت�أ�سي�س ن�سخ ــة من وثائ ــق الت�أ�س ــي�س موقع ــة
من جميع امل�ؤ�س�سني  ،و�أي بيان ــات �أو وثائق �أخرى حتدده ــا الالئح ــة  ،كما ترفـ ــق �شهــادة
م�صرفـية  ،تفـيد �سداد امل�ؤ�س�سني لقيمة الأ�سهم بالن�سبة ل�شركة امل�ساهمة املقفلة .
ويجب �أن يبت فـي طلب الت�أ�سي�س خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدمي الطلب
م�ستوفـيا كافة الأوراق املطلوبة  ،و�إذا رف�ض الطلب �أو انق�ضت املهلة املحددة دون �أن يبت
فـيه  ،يحق لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم من ذلك وفق الإجراءات التي تبينها الالئحة .
املــادة ( ) 100
على امل�ؤ�س�ســني فـي �شرك ــة امل�ساهمة العام ــة �أن يكتتبوا بن�سبة ال تق ــل ع ــن ( )%30ثالث ــني
فـي املائة  ،وال تزيــد علــى (� )%60ستني فـي املائـ ــة م ــن ر�أ�س املــال  ،ويطرح الباقــي لالكتت ــاب
العام � ،إال فـي حالة التحول �إلى �شركة م�ساهمة عامة  ،ف�إنه يجوز للم�ساهمني �أو ال�شركاء
فـي ال�شركة قبل التحول �أن يحتفظوا بن�سبة ( )%75خم�سة و�سبعني فـي املائة من ر�أ�س املــال .
وللهيئة ال�سماح للم�ؤ�س�سني فـي ال�شركة املتحولة �إلى �شركة م�ساهمة عامة متلك ن�سبة
�أعلى من الن�سبة املحددة فـي الفقرة ال�سابقة .
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وال يجوز للم�ؤ�س�س الواحد �أن يغطي �أكرث من ( )%20ع�شرين فـي املائة من ر�أ�س املــال
�ســواء با�سم ــه �أو ب�أ�سمـ ــاء �أبنائـه الق�صــر الذيـن تقـل �أعمارهم ع ــن ( )18ثمانـ ــي ع�شـ ــرة �سنة ،
�إال فـي حالـ ــة التحـ ــول  ،فـيج ــوز للم�ؤ�س�سني فـي ه ـ ــذه احلالـ ــة االحتفـ ــاظ بح�صتهم فـيمــا
لو زادت على الن�سبة املقررة لكل م�ؤ�س�س  ،كما ت�ستثنى ال�شركات اململوكة بالكامل للدولة
وال�شركات القاب�ضة من الن�سب املقررة .
وعلى امل�ؤ�س�سني تقدمي ما يفـيد االكتتاب بالن�سبة املحددة لهم للهيئة قبل اعتماد �إجراءات
االكتتاب العام .
وال يجوز للم�ؤ�س�سني �أن يكتتبوا بعد ذلك فـي الأ�سهم املطروحة لالكتتاب العام .
املــادة ( ) 101
حتدد الالئحة البيانات التي يجب �أن يت�ضمنها �إعالن الإ�صدار  ،واجلهات التي تتولى
تلقي طلبات االكتتاب وعددها وم�س�ؤوليتها  ،وقواعد و�إجراءات التعامل مع املبالغ املودعة .
املــادة ( ) 102
على اللجنة الت�أ�سي�سية ن�شر �إعالن الإ�صدار بعد اعتماد ن�شرة الإ�صدار  ،وذلك وفق القواعد
واملواعيد التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 103
يحرر طلب االكتتاب  -الذي يجوز �أن يكون �إلكرتونيا  -ح�سب النموذج الذي تعده الهيئة .
املــادة ( ) 104
على اللجنة الت�أ�سي�سية تعيني �إحدى ال�شركات املرخ�ص لها من قبل الهيئة كمتعهد بتغطية
الإ�صـ ــدار  ،والإف�صاح عــن التكاليــف املبا�شرة وغري املبا�شرة املتعلقة بالتغطيــة  ،ويتعــني
على ال�شركة املتعهدة بالتغطية تقدمي �شهادة ت�ؤكد �أنها اطلعت على درا�سة اجلدوى املعدة
للم�شروع .
املــادة ( ) 105
للهيئة حتديد �إجراءات و�شروط االكتتاب  ،وحتديد احلدين الأدنى والأعلى لعدد الأ�سهم
الواجــب االكتت ــاب بهــا  ،واحلــاالت التي يقبــل فـي ــها طلــب االكتت ــاب  ،وح ــاالت الرف ــ�ض ،
والطريقة املقرتحة لتوزيع الأ�سهم بني املكتتبني  ،والفرتة الزمنية املحددة لإعادة املبالغ
الفائ�ضة �إليهم .
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املــادة ( ) 106
�إذا وجهت الدعوة �إلى اجلمهور لالكتتاب فـي �أ�سهم �إحدى ال�شركات تعني على امل�ؤ�س�سني
الذين ي�سهمون بتقدمي ح�ص�ص عينية �أن ي�صفوها فـي وثيقة االكتتاب  ،وحتدد الالئحة
الإجراءات الواجب اتباعها لتقومي تلك احل�ص�ص .
املــادة ( ) 107
علـ ــى امل�ؤ�س�سني �أن يوجهوا الدعوة للجمه ــور لالكتت ــاب خ ــالل م ــدة ( )30ثالث ــني يومـ ــا
من تاريخ �صدور القرار بت�أ�سي�س ال�شركة .
ويبقـ ــى االكتت ــاب مفتوحـ ــا وف ــق املـ ــدة املحـ ــددة فـ ــي ن�شـ ــرة الإ�ص ــدار مبـ ــا ال يج ـ ــاوز ()15
خم�سة ع�شر يوما  ،وللهيئة عند االقت�ضاء ال�سماح بتمديدها ملدة مماثلة .
املــادة ( ) 108
علــى اللجنــة الت�أ�سي�سية دع ــوة اجلمعي ــة العامــة الت�أ�سي�سية لالجتم ــاع ف ــي املك ــان واملوع ــد
الذي حتدده ن�شرة الإ�صدار  ،ويجب �إخطار اجلهة املخت�صة مبوعد انعقاد هذه اجلمعية ،
وللجهة املخت�صة �إيفاد مراقب حل�ضور االجتماع .
املــادة ( ) 109
ير�أ�س اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية �أحد �أع�ضاء اللجنة الت�أ�سي�سية  ،وال يكون انعقاد اجلمعية
�صحيحا �إال �إذا ح�ضر االجتماع � ،شخ�صيا �أو بالإنابة  ،م�ساهمون ميثلون ( )%65خم�سة
و�ستني فـي املائة من ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل  ،و�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب تتم الدعوة
�إلى جمعية ثانيـة ملناق�شة جدول الأعمال ذاته  ،وي�شت ــرط ل�صح ــة الإناب ــة �أن تك ــون ثابت ــة
بتفوي�ض كتابي .
تكون قرارات اجلمعية الثانية �صحيحة مهما كان عدد الأ�سهم املمثلة � ،شــرط �أن تعق ــد
هذه اجلمعية خالل (� )14أربعة ع�شر يوما من تاريخ اجلمعية الأولى  ،وذلك بالن�شر وفقا
لأحكام هذا القانون قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية الثانية ب ـ (� )7سبعة �أيام على الأقل ،
وتتخذ اجلمعية قراراتها بالأغلبية املطلقة للأ�صوات التي اقرتعت .
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املــادة ( ) 110
على اللجنة الت�أ�سي�سية �أن تقدم �إلى اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية تقريرا يت�ضمن املعلومات
الوافـية عن الإجــراءات التي اتخ ــذت  ،واملبال ــغ التي �أنفقت فـي �سبيــل ت�أ�سيــ�س ال�شركـ ــة
والت�صرفات التي �أجريت نيابة عن ال�شركة قيد الت�أ�سي�س .
املــادة ( ) 111
تخت�ص اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية مبا ي�أتي :
 - 1التحقق من مراعاة ال�شروط الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركة .
 - 2املوافقة على �إجراء تعديالت على النظام الأ�سا�سي لل�شركة �إذا اقت�ضى الأمر ذلك .
 - 3امل�صادقة على الإجراءات والنفقات والت�صرفات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ()110
من هذا القانون .
 - 4انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة الأول .
 - 5تعيني مراقب �أو مراقبي احل�سابات .
� - 6أي اخت�صا�صات �أخرى يت�ضمنها النظام الأ�سا�سي لل�شركة .
املــادة ( ) 112
يجب على ال�شركات التي تزاول �أعمالها وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية التقيد فـيما
جتريه من ت�صرفات ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية  ،وتتولى اجلهة املخت�صة �إ�صدار الئحة
خا�صة تت�ضمن ت�شكيل جلنة �شرعية ونظامها واخت�صا�صاتها .
املــادة ( ) 113
دون الإخالل باحلق فـي طلب احلكم ببطالن ال�شركة �إذا وقع عيب فـي �إجراءات ت�أ�سي�سها ،
يكــون لكــل ذي م�صلحــة خ ــالل ( )3ث ــالث �سن ــوات من تاري ــخ الت�أ�سيــ�س �أن ينـ ــذر ال�شرك ــة
بت�صحيح العيب  ،ف�إذا مل تبادر �إلى الت�صحيح خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الإنذار
كان له طلب احلكم بحلها  ،وللمحكمة املخت�صة �أن حتدد مهلة ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر
لت�صحيح البطالن �إن كان ممكنا  ،ف�إذا تعذر ذلك  ،تق�ضي املحكمة بحل ال�شركة  ،ويجب
ت�صفـيتها باعتبارها �شركة واقعية  ،وذلك دون الإخالل بحق الغري فـي التعوي�ض عن ذلك
�إن كان له مقت�ض .
-257-

املــادة ( ) 114
ال يجوز لل�شركة االحتجاج ببطالنها لعيب فـي �إجراءات الت�أ�سي�س  ،ويكون م�ؤ�س�سو ال�شركة
م�س�ؤولني بالت�ضامن عن الأ�ضرار الناجمة عن حل ال�شركة ب�سبب التق�صري فـي �إجراءات
ت�أ�سي�سها .
املــادة ( ) 115
يجب على �أول جمل�س �إدارة ت�سجيل ال�شركة لدى امل�سجل خ ــالل ( )15خم�سة ع ــ�شر يوما
من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية  ،ويكون �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�س�ؤولني
بالت�ضامن عن الأ�ضرار الناجتة عن عدم �إجراء هذا الت�سجيل .
املــادة ( ) 116
على ال�شركـة �أن متكــن اجلمهور مـن االطــالع علــى نظامه ــا الأ�سا�ســي فـي مرك ــز عمله ــا
الرئي�سـ ــي  ،وفـي موقعهـ ــا على �شبكة املعلومات العاملية  ،ويح ــق لكل �شخ�ص �أن يح�صــل
على ن�سخة مطابقة للأ�صل مقابل مبلغ يحدده جمل�س �إدارة ال�شركة بعد موافقة اجلهة
املخت�صة .
املــادة ( ) 117
يجب على جملــ�س الإدارة و�ضع لوائــح داخليــة لتنظيم �إدارة ال�شركــة و�أعمالها و�ش�ؤون
العاملني بها خالل �سنة من تاريخ ت�سجيل ال�شركة لدى امل�سجل  ،وذلك وفق ال�ضوابط
التي حتددها الالئحة .
الف�صـــل الثانـــي
ر�أ�س مــــال ال�شركـــة
الفـــرع الأول
الأ�سهــــــــم
املــادة ( ) 118
يكون لل�شركة ر�أ�س مال م�صدر  ،ويجوز �أن يحدد نظامها الأ�سا�سي ر�أ�س مال مرخ�صا به
يجاوز ر�أ�س مالها امل�صدر .
ويكون ر�أ�س مال ال�شركة ممثال ب�أ�سهم قابلة للتداول على النحو املقرر قانونا .
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ويحظر على ال�شركة �إ�صدار " �أ�سهــم ت�أ�سيــ�س " � ،أو " �سن ــدات متتــع " � ،أو �أي �ســندات �أخ ــرى
متنح امل�ؤ�س�سني � ،أو �أي �شخــ�ص �آخــر حقــا فــي جــزء من مدخول ال�شركة �أو �أرباح ــها ب ــدون
م�ساهمة مالئمة م�سبقة فـي ر�أ�س املــال .
املــادة ( ) 119
ال يجوز �أن تكون ملكية ال�سهم لأكرث من �شخ�ص �إال فـي حالة املرياث  ،على �أن ميثل
الورثة ممثل واحد يختارونه من بينهم  ،و�إال مثلهم من يرد ا�سمه �أوال فـي �سجل م�ساهمي
ال�شركة .
ويكون الورثة م�س�ؤولني بالتـ�ضامن فـيما بينهم عن االلتزامات التي ترتبها هـذه امللكية ،
وال يجوز الت�صرف فـي ال�سهم اململوك للورثة �إال مبوافقـتهم جميعا �أو وكيلهم القانوين .
املــادة ( ) 120
يجوز تخفـي�ض قيمة ال�سهم عن طريق جتزئته  ،كما يجوز زيادة قيمتــه بطريــق دمــج
الأ�سهم فـي بع�ضها  ،وذلك بقرار من جمل�س �إدارة ال�شركة .
املــادة ( ) 121
تتمتع الأ�سهم بحقوق مت�ساوية ومالزمة مللكيتها  ،وتتمثل �أهم هذه احلقوق فـي قب�ض
�أن�صبة الأرباح املعلن عنها فـي اجلمعية العامة  ،و�أف�ضلية االكتتاب فـي الأ�سهم اجلديدة ،
والت�صرف فـي الأ�سهم  ،واحل�صول على ن�سخة من البيانات املــالية  ،واالطالع على �سجل
امل�ساهمني  ،وح�ضور اجلمعيات العامة  ،والت�صويت على ما يعر�ض فـيها من مو�ضوعات
واالطالع على حما�ضرها  ،وطلب وقف �أو �إبطال �أي قرار ت�صدره اجلمعيات العامة
�أو جمل�س الإدارة باملخالفة للقانون �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو لوائحها الداخلية ،
ومقا�ض ـ ــاة �أع�ضـ ــاء جملـ ـ ــ�س الإدارة ومراقـ ــب احل�سابـ ــات  ،وذلك بالأ�صال ـ ـ ــة �أو بالإنابـ ـ ــة
عن امل�ساهمني �أو عن ال�شركة  ،وحق اال�شرتاك فـي توزيع موجودات ال�شركة عند الت�صفـية .
املــادة ( ) 122
يجـ ــوز �أن ين�ص النظــام الأ�سا�ســي لل�شركــة علــى تقريــر بعـ ــ�ض االمتي ــازات لبع ــ�ض الأ�سه ــم
فـي الت�صويت �أو الأرباح �أو ناجت الت�صفـية �أو غري ذلك من احلقوق  ،على �أن تت�ساوى الأ�سهم
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من ذات النوع فـي احلقوق �أو االمتيازات �أو القيود  ،وال يجوز تعديل احلقوق �أو االمتيازات
�أو القيود املتعلقة بنوع من الأ�سهم �إال بقرار من اجلمعية العامة غري العادية  ،ومبوافقة
ثلثي امل�ساهمني مالكي هذا النوع من الأ�سهم .
املــادة ( ) 123
يجوز �إ�صدار �أ�سهم متتع بالن�سبة �إلى ال�شركات التي ين�ص نظامها الأ�سا�سي على ا�ستهالك
�أ�سهمه ــا قب ـ ــل انق�ضاء �أجل ال�شرك ــة  ،ب�سبــب تعلق ن�شاط ال�شركة بالتزام ا�ستغــالل مــورد
من موارد الرثوة الطبيعية � ،أو مرفق من املرافق العامة ممنوح لها ملدة حمددة � ،أو بوجه
من �أوجه اال�ستغالل مما ي�ستهلك باال�ستعمال � ،أو ينفد بعد مدة معينة  ،وت�صدر ال�شركة
�أ�سهم التمتع وفق ال�ضوابط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 124
يجوز لل�شركة حتويل بع�ض �أ�سهمها �إلى �شهادات �إيداع قابلة للتداول فـي الأ�سواق العاملية ،
وذلك بال�ش ــروط التي حتددهـ ــا الالئحـ ــة  ،وت�ص ــدر هذه ال�شهادات من بنك �إيـ ــداع دولـ ــي
دون �أن يرتتب على ذلك انتقال ملكية الأ�سهم �إليه .
ويجب على ال�شركة وبنك الإيداع الدويل ووكيله "بنك احلفظ الدويل" اتخاذ الإجراءات
التي تبينها الالئحة لتحويل الأ�سهم �إلى �شهادات �إيداع .
املــادة ( ) 125
يك ــون طرح الأ�سه ــم وغريه ــا م ــن الأوراق املــاليـ ــة التي ت�صدرهــا �شركــة امل�ساهمــة العام ــة
فـي اكتتاب عام �أو خا�ص وفقا للأحكام املقررة قانونا .
ويج ــوز ل�شرك ــة امل�ساهمة املقفل ـ ـ ــة طرح �أوراقه ــا املــالي ــة عـ ــدا الأ�سـهــم فـي اكتت ــاب عـ ــام ،
وذلك على النحو املقرر قانونا .
املــادة ( ) 126
يجوز �إ�ضافة ( )%2اثنني فـي املائة على الأكرث �إلى قيمة ال�سهم لتغطية م�صاريف الإ�صدار ،
و�إذا زاد املبلــغ بعـ ــد تغطي ــة امل�صاري ــف  ،يت ــم حتويلـ ــه �إلى ح�سـ ــاب االحتياط ـ ــي القانونـ ــي
�أو �إلى �أي احتياطي �آخر ين�ش�أ وفقا لأحكام هذا القانون .
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املــادة ( ) 127
ال يجوز للم�ؤ�س�سني فـي �شركة امل�ساهمــة العامــة الت�صرف فـي �أ�سهمهم قبل قيام ال�شركة
بن�شــر ميزانيتـني ع ــن (� )2سنتني ماليتني متتاليتني اعتبارا من تاريخ ت�سجيلهـ ــا  ،ويج ــوز
مد فرتة منع الت�صرف ملدة �سنة �أخرى بقرار من الهيئة على �أال يخل ذلك بحق امل�ؤ�س�سني
فـي �إجراء رهن من الدرجة الثانية على تلك الأ�سهم .
وي�ستثنى من ذلك حـ ــاالت التنـازل عن الأ�سهم اململوكـ ــة للدولـ ــة � ،أو التن ــازل عن الأ�سه ــم
بني امل�ؤ�س�سني �أنف�سهم  ،وحاالت الإرث  ،وكذلك �شركة امل�ساهمة العامة التي تن�ش�أ عن طريق
حتول �شركة قائمة � ،شريطة �أن تكون قد �أكملت (� )2سنتني على الأق ــل قبل تاريخ التحول .
املــادة ( ) 128
يكون انتقال ملكية �أ�سهم ال�شركة ب�إثباته فـي �سجل امل�ساهمني  ،وال تعتد ال�شركة مبلكية
�أي م�ساهم لأي �سهم ما مل ت�سجل ب�سجل امل�ساهمني اخلا�ص بها .
الفـــرع الثانـــي
توزيـــع الأربــــاح واخل�سائـــر
املــادة ( ) 129
يكون توزيع الأرباح ال�سنوية �أو املرحلية بقرار من اجلمعية العامة العادية بناء على �أحدث
البيانات املــالية املدققة .
ويجــوز مبوافقــة اجلمعي ــة العامة العادية حتويــل جــزء من الأرب ــاح ال�صافـيــة �إلــى �أ�سهــم
تخ�ص�ص للم�ساهمني  ،ويرتتب على ذلك زيادة ر�أ�س املــال امل�صدر بقيمة هذه الأ�سهم .
املــادة ( ) 130
ال يجوز توزيع �أرباح على امل�ساهمني فـي احلاالت الآتية :
�	- 1إذا ترتب على التوزيع امل�سا�س بقدرة ال�شركة على �أداء ديونها والتزاماتها املــالية
فـي مواعيدها .
�	- 2إذا كان التوزيع ناجتا عن �أرباح �صورية .
� - 3إذا حلقت بال�شركة خ�سارة  ،ومل تتم تغطيتها بالكامل .
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ولدائني ال�شركة �أن يطلبوا من املحكمة املخت�صة �إبطال �أي توزيع يتم باملخالفة لذلك ،
ويكون �أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين اقرتحوا التوزيع �أو وافقوا عليه م�س�ؤولني بالت�ضامن
قبل الدائنني فـي حدود ما يحكم ببطالن توزيعه من الأرباح .
املــادة ( ) 131
ال يجوز �إجراء �أي توزيع �إال من الأرباح ال�صافـية بعد خ�صم جميع التكاليف الالزمة
وجتنيـ ــب اال�ستهالك ــات واملخ�ص�ص ــات واالحتياطي ــات الت ــي يج ــب جتنيبهــا مبــا ف ــي ذلك
ما تخ�ص�صه ال�شركة من الأرباح لزيادة ر�أ�س مالها .
املــادة ( ) 132
على جمل�س �إدارة ال�شركة �أن يقتطع من الأرباح ال�صافـية لكل �سنة مالية  -بعد خ�صم
ال�ضرائب  -ن�سبة ( )%10ع�شرة فـي املائة لتكوين احتياطي قانوين �إلى �أن يبلغ ثلث ر�أ�س
م ــال ال�شركة على ا ألق ــل  ،ويجوز ا�ستخدام ه ــذا االحتياطــي فـي تغطية خ�سائر ال�شرك ــة ،
وف ـ ــي زيادة ر�أ�س ماله ــا عـ ــن طريـ ــق �إ�ص ـ ــدار �أ�سهـ ــم  ،وال يج ــوز توزيع ـ ــه ك�أن�صب ـ ــة �أرب ـ ــاح
على امل�ساهمني �إال فـي حالة قيام ال�شركة بتخفـي�ض ر�أ�س مالها على �أال يقل االحتياطي
القانوين عن ثلث ر�أ�س املــال بعد التخفـي�ض .
املــادة ( ) 133
لل�شركة تكوين ح�سابات احتياطية اختيارية ال جتاوز ( )%20ع�شرين فـي املائة من الأرباح
ال�صافـي ــة لك ــل �سنة مالي ــة بعد خ�ص ــم ال�ضرائ ــب واالحتياطــي القانونــي  ،ويجــوز بقــرار
من اجلمعية العامة العادية توزيع �أن�صبة الأرباح من هذا االحتياطي .
املــادة ( ) 134
على ال�شركة �أن تودع �أن�صبة الأرباح التي مل يت�سلمها م�ستحقوها فـي ال�صندوق الذي ين�ش�أ
بقرار من اجلهة املخت�صة لهذا الغر�ض  ،على �أن يبني هذا القرار املدة التي يجب �أن تودع
هذه الأموال خاللها و�إجراءات ذلك وامل�صروفات التي ت�ستلزمها �إدارة هذه الأموال خ�صما
من قيمتها �إلى �أن يتم �صرفها مل�ستحقيها .
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املــادة ( ) 135
ت�ؤول ملكية الأموال املودعة بال�صندوق  -امل�شار �إليه فـي املــادة ( )134من هذا القانون -
�إلى اجلهة املخت�صة بعد انق�ضاء مدة ( )15خم�س ع�شرة �سنة من تاريخ الإيداع � ،إذا مل يتم
ت�سلمه ــا من م�ستحقيه ــا بع ــد �إخطارهــم ر�سميا والن�شر فـي �صحيفتني يوميتــني ملرتــني
قبل انق�ضاء املدة امل�شار �إليها ب�سنة واحدة على الأقل  ،وتخ�ص�ص للأعمال اخلريية .
الفــــرع الثالـــــث
تغييــــر ر�أ�س املــال
�أوال  :زيــــادة ر�أ�س املــال
املــادة ( ) 136
يجـ ــوز بقـ ــرار من اجلمعيـ ــة العام ــة غي ــر العادي ــة زي ـ ــادة ر�أ�س مال ال�شرك ــة املرخ ــ�ص بـه ،
�أو ر�أ�س مالها امل�صدر �إذا مل يكن لها ر�أ�س مال مرخ�ص به .
ويجـ ــوز بقـ ــرار من جملــ�س الإدارة زيـ ــادة ر�أ�س املــال امل�صـ ــدر �إن كـ ــان لل�شركـ ــة ر�أ�س مـ ــال
مرخ�ص به  ،ب�شرط �أن تكون الزيادة فـي حدود ر�أ�س املــال املرخ�ص به .
املــادة ( ) 137
يجوز �أن تكون زيادة ر�أ�س املــال امل�صدر عن طريق امل�ساهمة بح�صة عينية �أو حتويل ديون
ال�شركة �إلى �أ�سهم .
املــادة ( ) 138
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية تخـ�صي�ص بع�ض �أ�سهم الزيادة فـي ر�أ�س املــال
امل�صدر للعاملني بال�شركة  ،وذلك مبا ال يجاوز ( )%5خم�سة فـي املائة من هذه الأ�سهم وفق
القواعد وال�شروط التي تبينها الالئحة .
املــادة ( ) 139
يجــوز بقــرار من اجلمعيــة العامــة غيــر العادي ــة تخ�صي ــ�ص �أ�سه ــم الزي ــادة فـي ر�أ�س املــال
مل�صلحة �شخ�ص معني �أو �أكرث  ،وذلك وفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة .
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املــادة ( ) 140
لك ــل م�ساهـ ــم فـي حالة طرح �أ�سهم الزيـ ـ ــادة ف ـ ــي ر�أ�س املــال ح ـ ـ ــق الأف�ضليـ ــة فـي االكتتـ ــاب
فـي هذه الأ�سهم � ،أو التنازل عن حقه هذا وفقا للإجراءات وال�ضوابط التي حتددها الالئحة .
و�إذا مل يتم االكتتاب فـي �أ�سهم الزيادة �أو بع�ضها من قبل امل�ساهمني خالل املدة املحددة ،
وجب على جمل�س �إدارة ال�شركة �أن يقوم بطرحهـ ــا لالكتتاب وفقا لأحكـ ــام قانـ ــون �س ــوق
ر�أ�س املــال � ،أو تخفـي�ض قيمة الزيادة فـي ر�أ�س املــال مبا يعادل قيمة الأ�سهم التي مل يتم
االكتتاب فـيها .
وللجمعيـة العام ــة غي ــر العاديــة �أن تقرر عر�ض �أ�سهم الزيـ ـ ــادة لالكتت ــاب الع ــام مبا�ش ــرة
دون عر�ضها م�سبقا على م�ساهمي ال�شركة .
ثانيــا  :تخفيــ�ض ر�أ�س املــال
املــادة ( ) 141
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية تخفـي�ض ر�أ�س املــال امل�صدر �إذا كان يفوق
حاجـ ــة ال�شركة ب�شرط �أال يرتتب على ذلك انخفا�ض ر�أ�س املــال عن احلــد الأدن ــى املق ــرر
فـي هذا القانون .
كما يجوز بقرار من هذه اجلمعية تخفـي�ض ر�أ�س املــال امل�صدر �إذا تكبدت ال�شركة خ�سائر
وقامـ ــت ب�شطبهـ ــا  ،و�إذا ترتـ ــب على ذلك انخف ــا�ض ر�أ�س املـ ــال عــن احل ــد الأدن ــى  ،وجـ ــب
على ال�شركة �أن تتخذ �إجراءات زيادته �إلى ذلك احلد خالل �سنة من تاريخ ال�شطب .
املــادة ( ) 142
على ال�شركة � -إذا قامت بتخفـي�ض ر�أ�س املــال وفقا حلكم الفقرة الأولى من املــادة ()141
من هذا القانون � -أن تن�شر قرار التخفـي�ض خالل (� )7سبعة �أيام على الأكرث من تاريخ
�صدوره  ،مع دعوة الدائنني لتقدمي اعرتا�ضاتهم .
وللدائنني االعرتا�ض على هذا القرار لدى اجلهة املخت�صة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما
من تاريخ الن�شر .
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وللمعرت�ض �إقامة دعوى ب�إبطال قرار اجلمعية بالتخفـي�ض لدى املحكمة املخت�صة خالل
( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ االعرتا�ض .
ويرتتـ ــب علـ ــى االعرتا�ض وقف قرار تخفـي�ض ر�أ�س املــال حتى يتم الف�ص ــل فـي الدعوى ،
�أو تنق�ضي املدة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة دون �إقامتها .
ثالثـــا � :شـــراء ال�شركـــة لأ�سهمهــا
املــادة ( ) 143
يجــوز لل�شركــة �أن ت�شتــري بعــ�ض �أ�سهمه ــا بقرار من جملــ�س الإدارة فـي احلــاالت ووفقــا
لل�ضواب ــط التــي حتدده ــا الالئحة  ،ب�شرط �أال يرتتب على ال�شــراء انخفــا�ض ر�أ�س مالهــا
عن احلد الأدنى املقرر قانونا �أو ت�أثر قدرتها على الوفاء بديونها .
املــادة ( ) 144
ال يجوز لل�شركة دفع قيمة �شراء �أ�سهمها �إال من الأرباح ال�صافـيــة  ،وا�ستثنــاء مــن ذلك ،
يجوز دفع قيمــة �شراء الأ�سهــم من م�صــدر مالــي �آخ ــر � ،شريطة �أال ي�ؤثر ذلك على ق ــدرة
ال�شركة خالل ال�سنة املــالية التالية لتاريخ ال�شراء على الوفاء بديونها � ،أو على ا�ستمرار
ن�شاطها .
املــادة ( ) 145
يجب �أن ي�صدر جمل�س �إدارة ال�شركة بيانا يت�ضمن �شروط ال�شراء وحتديد امل�صادر املــالية
املتاحة للوفاء بديون ال�شركة وا�ستمرار ن�شاطها .
املــادة ( ) 146
يجب �أن يتم �شراء الأ�سهم خالل ( )180مائة وثمانني يوما من تاريخ �صدور قرار ال�شراء ،
و�إال اعترب القرار ك�أن مل يكن  ،ويجوز تعديل قرار �شراء الأ�سهم �أو �إلغا�ؤه خالل هذا الأجل
بالطريقة التي �صدر بها  ،وال يرتتب على تعديل القرار متديد مدة ال�شراء امل�شار �إليها .
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الفــــرع الرابــــع
احلفــــاظ علــى ر�أ�س املــال
املــادة ( ) 147
يجب �أن يتخذ جمل�س �إدارة ال�شركة كافة الإجراءات التي تكفل احلفاظ على ر�أ�س مالها ،
وعلى املجل�س فـي حالة خ�سارة ال�شركة ( )%25خم�سة وع�شرين فـي املائة من ر�أ�س مالها ،
�أن يتخذ ما يلزم من �إجراءات ملعاجلة الأ�سباب التي �أدت �إلى هذه اخل�سائر و�إعادة ال�شركة
�إلى الربحية  ،وعليه �أن يدعو اجلمعية العامة غري العادية لالنعقاد فـي حالة خ�سارة
ال�شركة ( )%50خم�سني فـي املائة من ر�أ�س مالها التخاذ ما يلزم من قرارات فـي هذا ال�ش�أن ،
على �أن تنعقد اجلمعية خالل ( )30ثالث ــني يومـ ــا على الأكرث من تاري ــخ حتقـ ــق املجل ــ�س
من ن�سبة اخل�سارة امل�شار �إليها .
وللجهة املخت�صة دعوة اجلمعية لالنعقاد من تلقاء نف�سها � ،أو بناء على طلب من ذوي
امل�صلحة .
ويكون �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات  -فـي جميع الأحوال  -م�س�ؤولني بالت�ضامن
عن �أي �أ�ضرار تن� أش� عن تق�صريهم فـي عدم اتخاذ ما يلزم للحفاظ على ر�أ�س مال ال�شركة .
املــادة ( ) 148
للجهة املخت�صة � -إذا ارتكبت ال�شركة ما ي�ضر مب�صالح امل�ساهمني فـيها �أو املتعاملني معها
�أو دائنيـ ــها � ،أو �إذا قـ ــام خطر يهـ ــدد ا�ستقرار �س ـ ــوق ر�أ�س املـ ـ ــال � -أن تتخـ ــذ واح ــدا �أو �أكث ـ ــر
من التدابري الآتية :
 - 1توجيه تنبيه �إلى ال�شركة يت�ضمن �أ�سباب اخلطر �أو ال�ضرر  ،والعمل على �إزالتها .
 - 2تعيني ع�ضو مراقب فـي جمل�س �إدارة ال�شركة للمدة التي حتددها اجلهة املخت�صة ،
ويكون لهذا الع�ض ــو امل�شاركة ف ــي مناق�شـ ـ ــات املجل�س  ،وت�سجيل ر�أيه فـيم ــا يتخ ــذ
من قرارات دون �أن يكون له �صوت معدود .
� - 3إلزام رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة بدعوة اجلمعية العامة �أو املجل�س �إلى االنعقاد
التخاذ ما يلزم نحو �إزالة �أ�سباب اخلطر � ،أو ال�ضرر فـي املـ ــدة التي حت ــدد لإزالتهـ ــا
من قبل اجلهة املخت�صة .
ويح�ضر اجتماع اجلمعية العامة �أو جمل�س الإدارة ممثل �أو �أكرث عن اجلهة املخت�صة
دون �أن يكون له �صوت معدود .
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 - 4حل جمل�س الإدارة وتعيني جمل�س �إدارة م�ؤقت لإزالة �أ�سباب اخلطر � ،أو ال�ضرر ،
وت�سيري �أعمال ال�شركة حلني اختيار جمل�س �إدارة جديد .
 - 5منع ال�شركة من مزاولة بع�ض �أغرا�ضها حتى زوال �أ�سباب اخلطر �أو ال�ضرر .
 - 6من ــع ال�شرك ــة من مزاولة كل �أغرا�ضها ملدة حمددة يجوز متديدها حل ــني زوال
�أ�سباب اخلطر �أو ال�ضرر .
ويكون التـظلم من القرارات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن وفق الإجراءات التي تبينها الالئحة .
الف�صــل الثالـــث
ال�سنـــدات وال�صكـــوك
املــادة ( ) 149
يجوز لل�شركة �أن ت�صدر  -مقابل املبالغ التي تقرت�ضها � -سندات �أو �صكوكا قابلة للتداول
وفقا لأحكام قانون �سوق ر�أ�س املــال  ،ووفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة .
ويجــوز �أن ينـ ــ�ص النظـ ــام الأ�سا�سي لل�شركة على حظر �إ�صــدار �سنـدات �أو �صك ــوك �أو احل ــد
من �سلطة ال�شركة فـي �إ�صدارها .
املــادة ( ) 150
على ال�شركة مراعاة الأحكام اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املــال عند �إ�صدار �سندات �أو �صكوك
تتحول تلقائيا عند حلول موعدها �إلى �أ�سهم � ،أو قابلة للتحويل .
املــادة ( ) 151
�إذا ت�ضمنت �شروط الإ�صدار قابلية ال�سندات �أو ال�صكوك للتحويل �إلى �أ�سهم  ،فال يجوز
حتويلها قبل انق�ضاء (� )2سنتني على الأقل من تاريخ �إ�صدارها  ،ويكون حلملة ال�سندات
�أو مالك ال�صكوك بعد انق�ضاء هذه املدة اخليار بني قبول حتويلها �إلى �أ�سهم �أو ا�سرتداد
قيمتها .
وحلملـ ــة ال�سن ــدات �أو م ــالك ال�صكـ ــوك ا�سرتداد قيمته ــا قب ــل حل ــول تاري ــخ ا�ستحقاقه ــا
فـي حالة حل ال�شركة .
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املــادة ( ) 152
تكون ال�سندات �أو ال�صكوك ا�سمية  ،ويجب �أن تدفع قيمتها بالكامل عند االكتتاب فـيها ،
ويجب �أن تكون جميع �سندات �أو �صكوك الإ�صدار الواحد بقيمة واحدة  ،وبذات اال�ستحقاق ،
ومدته .
املــادة ( ) 153
ال يجـ ــوز جتزئ ــة ال�سنـ ــد �أو ال�ص ــك � ،أو �أن تكـ ــون ملكيت ــه م�شرتك ــة بني �أكث ــر م ــن �شخـ ــ�ص
�إال فـي حالة املرياث  ،على �أن ميثل الورثة ممثل واحد يختارونه من بينهم  ،و�إال مثلهم
من يرد ا�سمــه �أوال فـي �سجــل حمل ــة ال�سن ــدات �أو م ــالك ال�صك ــوك  ،وال يج ــوز الت ــ�صرف
فـي ال�سند �أو ال�صك اململوك للورثة �إال مبوافقتهم جميعا �أو مبوافقة وكيلهم القانوين .
املــادة ( ) 154
ت�شكل بحكم القانون جمعية عامة حلملة �سندات �أو مالك �صكوك الإ�صدار الواحد يكون
غر�ضها حماية م�صاحلهم امل�شرتكة  ،وحتدد الالئحة اخت�صا�صات هذه اجلمعية وكيفـية
الدعوة �إليها ومواعيد انعقادها  ،وتتحمل ال�شركة امل�صاريف اخلا�صة بذلك .
املــادة ( ) 155
ال يجـ ــوز لل�شرك ــة تغييـ ــر �ش ـ ــروط الإ�ص ــدار �أو احلقـ ـ ــوق املالزمـ ــة لل�سنـ ــدات �أو ال�صكـ ـ ــوك
�إال �إذا وافقت على ذلك اجلمعية العامة حلملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك .
وللمكتتبني احلـق فـي �إلغاء اكتتابـاتهم  ،وا�سـرتداد قيـمتها �إذا مل تتقيد ال�شـركة ب�شروط
الإ�صدار .
املــادة ( ) 156
تتمتع ال�سندات �أو ال�صكوك للإ�صدار الواحد بحقوق مت�ساوية ومالزمة لها وفق ما ين�ص
عليه النظام الأ�سا�سي لل�شركة وما يت�ضمنه قرار اجلمعية العامة لل�شركة �أو جمل�س الإدارة
ب�إ�صدار ال�سندات �أو ال�صكوك  ،وتتمثل �أهم هذه احلقوق فـي احلق فـي ا�سرتداد قيمتها
من �أموال ال�شركة  ،وحق ح�ضور اجلمعية العامة حلملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك ،
واالطالع على البيانات املــالية واحل�صول على ن�سخة منها  ،واحلق فـي عقد جمعية عامة
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حلملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك ب�صفة خا�صة بناء على طلب ( )%10ع�شرة فـي املائة
من حاملي ال�سندات �أو مالك ال�صكوك للنظر فـي البيانات وامل�سائل املــالية  ،وحق االطالع
على حما�ضر اجلمعيات العامة لل�شركة .
املــادة ( ) 157
على جمل�س �إدارة ال�شركة �إدراج الإ�صدار لدى �سوق م�سقط للأوراق املــالية خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ انتهاء االكتتاب .
وعلى ال�شركة �أن حتتفظ ب�سجل حلملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك  ،و�أن تدرج فـي هذا
ال�سجل بيانات حملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك واملبالغ املقرت�ضة منهم  ،ويجب �أن يكون
ال�سجل متاحا لالطالع من قبل حملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك ومن قبل امل�ساهمني .
املــادة ( ) 158
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة حلملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك �صحيحا �إال �إذا ح�ضره
بالأ�صالة �أو الإنابة عدد من حملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك ميثل على الأقل ثلثي
�سندات �أو �صكوك الإ�صدار  ،و�إذا مل يكتمل هذا الن�صاب وجب دعوة اجلمعية �إلى اجتماع
�آخر  ،ويكون هذا االجتماع �صحيحا �إذا ح�ضره عدد ميثل ثلث ال�سندات �أو ال�صكوك ،
ب�شرط �أن يتم االجتماع خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ االجتماع الأول .
وي�شرتط ل�صحة الإنابة فـي ح�ضور اجتماعات هذه اجلمعية �أن تكون ثابتة بتفوي�ض
كتابي .
وال تكون قرارات اجلمعية العامة حلملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك باملوافقة على متديد
مهلة الوفاء بال�سندات �أو ال�صكوك �أو تخفـي�ض ال�ضمانات �صحيحا �إال �إذا ح�ضر اجلمعية
من ميثل ثلثي ال�سندات �أو ال�صكوك على الأقل .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن ت�صدر قرارات اجلمعية العامة حلملة ال�سندات �أو مالك
ال�صكوك ب�أغلبية ثلثي حملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك احلا�ضرين .
املــادة ( ) 159
يكون للجمعية العامة حلملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك وكيل تعينه ال�شركة م�صدرة
ال�سندات �أو ال�صكوك  ،وفق ال�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من اجلهة املخت�صة .
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الف�صــــل الرابـــع
�إدارة ال�شركــــة
الفـــرع الأول
�أحكــــام عامــــة
املــادة ( ) 160
يكون لكل من اجلمعية العامة العادية وغري العادية وجمل�س الإدارة والإدارة التنفـيذية ،
كل فـي جمال اخت�صا�صه  ،حق القي ــام بالأعمــال �أو �إجراء الت�صرفــات القانونيــة املتعلقــة
بن�شاط ال�شركة  ،وذلك فـي حدود �أحكام هذا القانون ون�صو�ص وثائق الت�أ�سي�س ولوائحها
الداخلية .
املــادة ( ) 161
يعد ملزما لل�شركة كل عمل �أو ت�صرف ي�صدر من اجلمعية العامة العادية وغري العادية ،
�أو جمل�س الإدارة � ،أو �إح ــدى جلان ــه � ،أو الإدارة التنفـيذية فـي �أثنـ ــاء ممار�سته ــم الأعمـ ــال
املعتادة .
وفـ ــي جميـ ــع الأح ـ ــوال  ،ال يحـ ــول التـ ــزام ال�شركـ ــة بالأعم ــال والت�صرف ــات امل�ش ـ ــار �إليه ــا
دون م�س�ؤولية من قام بها .
املــادة ( ) 162
للغري ح�سن النية �أن يحتج بالعمل �أو الت�صرف فـي مواجهة ال�شركة ولو كان �صادرا بالتجاوز
ل�سلطات م�صدره �أو دون �أن تتبع ب�ش�أنه الإجراءات املقررة قانونا  ،ويكون من حقه �أن يحتج
بالعمـ ــل �أو الت�صــرف  ،ولو كـ ــان من ق ــام به نيابة عن ال�شرك ــة قد مت اختيـ ــاره �أو تعيينـ ــه
على وجه غري �صحيح .
وال يعترب الغري ح�سن النية �إذا ك ــان يعل ــم � ،أو ك ــان فـي مقدوره �أن يعلـ ــم ب�أوج ــه النق ــ�ص
�أو العيب امل�شار �إليه فـي الفقرة ال�سابقة .
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املــادة ( ) 163
ال يلزم ال�شخ�ص عند تعامله م ــع ال�شركة بالوق ــوف عل ــى اخت�صا�صات من يتعامـ ــل مع ــه
�أو بالتحري عما �إذا كان العمل �أو الت�صرف م�سموحا به وفقا لنظم ال�شركة طاملا �أنه يدخل
فـي نطاق ن�شاطها الذي تقوم به  ،ويعد ال�شخ�ص عاملا مبحتويات �أي وثيقة �أو عقد خا�ص
بال�شركة �أو بتعامالتها مبجرد ت�سجيلها �أو ن�شرها وفقا لأحكام هذا القانون .
الفـــرع الثانـــي
اجلمعيــــة العامــــة
املــادة ( ) 164
تخت�ص اجلمعية العامة بالبت فـي جميع الأمور التي ال تكون وفقا لأحكام هذا القانون
والنظام الأ�سا�سي لل�شركة من اخت�صا�ص جمل�س الإدارة .
وتنعق ــد اجلمعي ــة العامـ ــة بدعوة من جمل ــ�س �إدارة ال�شرك ـ ــة  ،ويجــب دعوتهــا لالنعقـ ــاد
كلما �أوجب القانون �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة ذلك .
كم ــا يج ــب دعـ ــوة اجلمعية العامة عندما تدع ــو ال�ضــرورة �إلى ذلك �أو �إذا طل ــب انعقادهـ ــا
من ميثل ( )%10ع�شرة فـي املائة من ر�أ�س املــال على الأقل  ،على �أن تنعقد اجلمعية خالل
( )30ثالثني يوما على الأكرث من تاريخ قيام حالة ال�ضرورة �أو تقدمي الطلب .
و�إذا تخلـ ــف املجل ــ�س ع ــن دعـ ــوة اجلمعية لالنعقــاد خ ـ ــالل الأجـ ــل املح ــدد لـ ـ ــذلك  ،وجــب
عل ــى مراقــب احل�سابــات �إجــراء ذلك فـيم ــا ال يجــاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ انق�ضاء
الأجل امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 165
على جمل�س �إدارة ال�شركة �إعداد جدول �أعمال اجلمعية العامة  ،ويجب �أن يدرج فـي اجلدول
�أي اقتـ ــراح يقدم ــه من ميث ــل �أكرث م ــن ( )%5خم�س ــة فـ ــي املائ ــة من ر�أ�س املــال � ،شريط ــة
�أن يكون االقرتاح قد طلب �إدراجه قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية ب ـ ( )20ع�شرين يوما
على الأقل .
وعلى مراقب احل�سابات �إعداد جدول �أعمال اجلمعية فـي حالة قيامه بدعوتها �إلى االنعقاد .
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املــادة ( ) 166
ال يجـ ــوز للجمعيـ ــة العامـ ــة �أن تنظ ــر فـي غيــر املو�ضوع ــات املدرجــة فـي جــدول الأعمــال ،
ومع ذلك يكون لها النظر فـيما يطر�أ فـي �أثناء االجتماع من مو�ضوعات عاجلة متى قررت
الأغلبية املطلقة لأ�صوات احلا�ضرين نظرها .
وتكون القرارات ال�صادرة من اجلمعية ملزمة لل�شركة  ،وجلميع امل�ساهمني فـيها .
املــادة ( ) 167
ال تكون دعوة اجلمعية العامة �إلى االنعقاد �صحيحة ما مل تت�ضمن جدول الأعمال  ،ويجب
ن�شر �إعالن الدعوة وفقا لأحكام هذا القانون  ،وذلك بعد اعتماده من اجلهة املخت�صة ،
و�أن تر�سل الدعوة �إلى كل م�ساهم على عنوانه امل�سجل فـي �سجل امل�ساهمني على �أن يكون
ن�شر الإعالن والدعوة قبل املوعد املحدد لالجتماع ب ـ ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل ،
وللجهة املخت�صة �إيفاد مراقب حل�ضور االجتماع .
وعلى جمل�س الإدارة �إيداع حم�ضر االجتماع لدى اجلهة املخت�صة خالل (� )7سبعة �أيام
حت�سب من اليوم التايل لتاريخ انعقاد اجلمعية  ،على �أن يوقع املح�ضر من �أمني ال�سر ،
ومراقب احل�سابات  ،وامل�ست�شار القانوين لل�شركة  ،ويعتمد من رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 168
لكل م�ساهم احلق فـي ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة بالأ�صالة �أو الإنابة  ،ويك ــون لـ ــه
�صوت واحد مقابل كل �سهم ميلكه  ،وي�شرتط ل�صحة الإنابة �أن تكون ثابتة بتفوي�ض كتابي .
ويجـ ــوز �أن يكـ ــون النائب من بني امل�ساهمــني �أو من غريه ــم  ،كما يجوز �أن تك ــون الإناب ــة
عن م�ساهم �أو �أكرث  ،ف�إذا كانت عن �أكرث من م�ساهم وجب �أال تكون عما يجاوز ن�سبة ()%5
خم�سة فـي املائة من �أ�سهم ال�شركة  ،و�إال كانت باطلة .
وي�ستثنى من تلك الن�سبة الأ�سهم اململوكة للم�ساهم و�أبنائه الق�صر .
املــادة ( ) 169
ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينوب عن �أحد امل�ساهمني  ،و�إال كانت الإنابة باطلة .
ويجب ح�ضور كل �أع�ضاء جمل�س الإدارة اجتماعات اجلمعية العامة  ،وللجمعية توجيه
اللوم ملن مل يح�ضر من �أع�ضاء املجل�س بغري عذر مقبول .
وال ي�ؤثر تغيبهم �أو تغيب بع�ض منهــم على �صحــة انعقــاد اجلمعيــة العامة طاملــا ا�ستوفــت
ن�صاب انعقادها القانوين .
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املــادة ( ) 170
للم�ساهم ــني الذيـ ــن ميثل ــون جمي ــع �أ�سهـ ــم ر�أ�س امل ـ ــال �أن يعقـ ــدوا جمعيـ ــة عامـ ــة للنظ ـ ــر
فـي �أي من ا ألمــور التــي يكـ ــون اتخـ ــاذ الق ــرار ب�ش�أنه ــا م ــن �صالحيـ ـ ــة اجلمعيـ ـ ــة العامـ ــة
دون التقيد بالإجراءات واملواعيد املنظمة لها فـيما عدا �إخطار اجلهة املخت�صة مبوعد
انعقاد اجلمعية العامة .
املــادة ( ) 171
ير�أ�س اجتماعات اجلمعية العامة رئي�س جمل�س �إدارة الـ�شركة � ،أو نائبه �إذا تعذر ح�ضوره ،
ويتولى رئا�ستها فـي حالة تعذر ح�ضور كل منهما من يعينه جمل�س الإدارة � ،أو من يعينه
مراقب احل�سابات  ،فـي حالة تخلف املجل�س عن تعيني رئي�س لها .
ويق ــوم بتحري ــر حما�ضر االجتماع ــات �أمــني ال�سـ ــر ال ــذي تعينه اجلمعية العامـ ــة  ،ويجب
�أن تت�ضمن هذه املحا�ضر عدد ون�سبة الأ�سهم احلا�ضرة من ر�أ�س املــال ومداوالت اجلمعية
والقرارات التي تتخذها وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها  ،وكل ما يطلب امل�ساهمون
�إثباته فـي هذه املحا�ضر .
املــادة ( ) 172
يجـ ــب �أن تعق ــد اجلمعية العامة العادية ال�سنوية خ ــالل ( )90ت�سع ــني يوم ــا عل ــى الأكثـ ــر
من تاريخ انتهاء ال�سنة املــالية لل�شركة .
وتخت�ص اجلمعية العامة العادية ال�سنوية على الأخ�ص مبا ي�أتي :
 - 1درا�سة تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املــايل خالل ال�سنة املــالية
املنتهية  ،واملوافقة عليه .
 - 2درا�سة تقرير جمل�س الإدارة عن تنظيم و�إدارة ال�شركة خالل ال�سنة املــالية املنتهية ،
واملوافقة عليه .
 - 3درا�سة تقرير مراقب احل�سابات عن البيانات املــالية املدققة لل�شركة عن ال�سنة
املــالية املنتهية واملوافقة عليه .
 - 4انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،وعزلهم .
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 - 5درا�سة مقرتح توزيع �أن�صبة الأرباح على امل�ساهمني  ،واملوافقة عليه .
 - 6املوافقة على مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،وبدل ح�ضور اجلل�سات .
 - 7تعيني مراقب احل�سابات لل�سنة املــالية اجلديدة  ،وحتديد �أتعابه .
املــادة ( ) 173
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �صحيحا �إال �إذا ح�ضره بالأ�صالة �أو الإنابة من ميثل
ن�صف �أ�سهم ر�أ�س املــال على الأقل  ،وي�شرتط ل�صحة الإنابة �أن تكون ثابتة بتفوي�ض كتابي ،
و�إذا ل ــم يكتم ــل هذا الن�ص ــاب وج ــب انعقاد اجلمعـ ــية خ ــالل (� )7سبعـ ــة �أي ــام على الأكث ــر
من التاريخ املحدد لالجتماع الأول  ،ويكون االجتماع الثاين �صحيحا �أيا كان عدد الأ�سهم ،
ويحدد تاريخ االجتماع الثاين فـي الدعوة املوجهة فـي االجتماع الأول .
وت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية  -فـي جميع الأحوال  -بالأغلبية املطلقة للأ�سهم
املمثلة فـي االجتماع .
املــادة ( ) 174
للجهة املخت�صة  -بناء على طلب امل�ساهمني الذين ميلكون ن�سبة ال تقل عن ( )%5خم�سة
فـي املائة من �أ�سهم ال�شركة � -إ�صدار قرار بوقف قرارات اجلمعية العامة لل�شركة ال�صادرة
�إ�ضرارا بهم � ،أو ال�صادرة ل�صالح فئة معينة من امل�ساهمني � ،أو جللب نفع خا�ص لأع�ضاء
جمل�س الإدارة �أو غريهم  ،متى ثبت لها جدية �أ�سباب الطلب .
وال يقب ــل طل ــب �إيقاف تنفـي ــذ ق ــرارات اجلمعية العام ــة بعــد م�ضــي ( )5خم�ســة �أي ــام عمــل
من تاريخ �صدور تلك القرارات .
وعلى كل ذي م�صلحة �إقامة الدعوى لطلب �إبطال القرارات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة
الأولى من هذه املــادة �أمام املحكمة املخت�صة و�إخطار اجلهة املخت�صة بن�سخة منها خالل
( )5خم�ســة �أي ــام عمــل مــن تاريخ �صـ ــدور ق ــرار �إيقــاف تنفـي ــذ ق ــرارات اجلمعيــة العامــة ،
و�إال اعترب الوقف ك�أن مل يكن .
وتنظر املحكمة دعوى بطالن قرارات اجلمعية العامة  ،ولها �أن ت�أمر على وجه اال�ستعجال
بوقف تنفـيذ قرار اجلهة املخت�صة بناء على طلب اخل�صم حلني البت فـي مو�ضوع الدعوى .
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املــادة ( ) 175
على ال�شركة متكني امل�ساهمني  ،وحملة ال�سندات ومالك ال�صكوك من االطالع على البيانات
املــالية  ،وتقارير جمل�س الإدارة  ،ومراقب احل�سابات  ،املتعلقة بال�سنة املــالية املنتهية  ،وذلك
قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة ال�سنوية ب ـ ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل .
مع مراعاة �أحكام قانون �سوق ر�أ�س املــال  ،على جمل�س �إدارة ال�شركة فـي حالة �إجراء تعديل
فـي البيانات املــالية من قبل هذه اجلمعية �أن ين�شر البيانات املــالية املعدلة  ،وموجزا
لتقرير جمل�س الإدارة فـي �إحدى ال�صحف اليومية خالل (� )7سبعة �أيام من م�صادقة
اجلمعية عليها .
املــادة ( ) 176
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بالآتي :
 - 1تعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة .
وال يكون تعديل النظام الأ�سا�سي نافذا �إال �إذا متت املوافقة عليه من قبل اجلهة
املخت�صة وفقا للإجراءات التي حتددها الالئح ـ ــة  ،وعلى ال�شركة �أن تودع ن�سخة
من النظام املعدل لدى امل�سجل خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ موافقة
اجلهة املخت�صة عليه .
 - 2الت�صرف فـي موجودات ال�شركة الثابتة � ،أو فـي جزء منها ت�شكل قيمته ()%25
خم�سة وع�شرين فـي املائة ف�أكرث من �صافـي قيمة �أ�صول ال�شركة .
 - 3حتول ال�شركة �أو اندماجها �أو حلها وت�صفـيتها .
املــادة ( ) 177
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيحــا �إال �إذا ح�ض ــره بالأ�صالة �أو الإناب ــة
من ميث ــل ( )%75خم�سة و�سبعي ــن فـي املائـ ــة على الأق ــل من �أ�سه ــم ر�أ�س املــال  ،وي�شرتط
ل�صحة الإنابة �أن تكون ثابتة بتفوي�ض كتابي  ،و�إذا مل يكتمل هذا الن�صاب وجب انعقاد
اجلمعية فـي اجتماع ثان فـي التاريخ الذي يحدد لذلك فـي الدعوة املوجهة �إلى االجتماع
الأول  ،ويكـ ــون االجتمـ ــاع الثان ــي �صحيح ـ ــا �إذا ح�ضـ ــره من ميث ــل �أكثـ ــر مـ ــن ن�ص ــف �أ�سه ــم
ر�أ�س املــال ب�شرط �أن يتم االجتماع خالل (� )7سبعة �أيام على الأكرث من التاريخ املحدد
لالجتماع الأول .
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وت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية  -فـي جميع الأحوال  -ب�أغلبية ثالثة �أرباع
الأ�سهم املمثلة فـي االجتماع ب�شرط �أن تزيد هذه الأغلبية فـي الوقت ذاته على ن�صف
ممثلي جميع �أ�سهم ر�أ�س املــال .
املــادة ( ) 178
�إذا ان�سح ـ ــب �أي مـ ــن امل�ساهمـ ــني �أو من ممثليه ــم مــن اجتمـ ــاع اجلمعي ــة العام ــة العادي ـ ــة
وغري العادية بعد �إعالن ن�صـ ــاب انعقادهــا  ،ف�إن ذلك االن�سحاب ال ي�ؤثر على �صحة انعقاد
اجلمعية وقراراتها .
الفــــرع الثالـــــث
جملــــ�س الإدارة
املــادة ( ) 179
يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة يحدد النظام الأ�سا�سي عدد �أع�ضائه على �أن يكون ت�شكيله
فرديا  ،وال يجوز �أن يقل عدد �أع�ضاء املجل�س عن ( )5خم�سة �أع�ضاء بالن�سبة ل�شركة
امل�ساهم ــة العامــة  ،وعن ( )3ثالثة �أع�ضاء بالن�سبة ل�شركة امل�ساهمة املقفلــة  ،كمــا ال يجــوز
�أن يزيد عدد الأع�ضاء فـي �أي منهما على (� )11أحد ع�شر ع�ضوا .
املــادة ( ) 180
يكون اختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة من بني امل�ساهمني � ،أو من غريهم بطريق االنتخاب
ال�سري املبا�شر من قبل اجلمعية العامة العادية .
وحتدد الالئحة قواعد و�إجراءات و�شروط االنتخاب .
املــادة ( ) 181
يكون لكل م�ساهم عدد من الأ�صوات م�ساو لعدد ما ميلكه من �أ�سهم  ،ويجوز له توزيع
الأ�صوات التي لديه لأكرث من مر�شح  ،وال يجوز �إعطاء ال�صوت الواحد لأكرث من مر�شح .
وتك ــون م ــدة الع�ضوي ــة فـ ــي جمل ــ�س الإدارة ( )3ثــالث �سنوات من تاريخ انعقاد اجلمعي ــة
التي �أجري فـيها االنتخاب �إلى تاريخ انعقـاد اجلمعيـ ــة العامة ال�سنوية الثالثــة التي تليهـا ،
و�إذا جاوز تاريخ انعقاد هذه اجلمعية مدة ال�سنوات ( )3الثالث امل�شار �إليها  ،مدت الع�ضوية
بحكم القانون �إلى تاريخ انعقادها على �أال يجاوز ذلك نهاية املدة املحددة النعقاد اجلمعية
العامة ال�سنوية .
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املــادة ( ) 182
على جمل�س الإدارة  -فور انتخابه � -أن ينتخب من بني �أع�ضائه رئي�سا ونائبا ل ــه  ،و�أن يعني
�أمـ ــني �س ــر للمجل ــ�س  ،على �أن ي ــودع ن�سخ ــة من ق ــرار الت�شكيــل وحم�ضــر اجتم ــاع املجل ــ�س
لدى امل�سجل خالل (� )7سبعة �أيام على الأكرث من تاريخ �صدور القرار .
املــادة ( ) 183
ملجل�س الإدارة  -فـي حدود ما ين�ص عليه هذا القانون والنظام الأ�سا�سي لل�شركة  -كافة
ال�صالحيات الالزمة لت�صريف �ش ـ ـ�ؤون ال�شرك ــة  ،وعلى املجل�س تنفـيذ قرارات اجلمعية
العامة  ،واتخاذ ما يلزم لذلك من �إجراءات .
ويجوز للمجل�س �أن يفو�ض رئي�سه �أو جلنة �أو �أكرث  ،ي�ؤلفها من بني �أع�ضائه للقيام ببع�ض
اخت�صا�صاته  ،ما مل ين�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة على خالف ذلك .
املــادة ( ) 184
ملجلـ ــ�س الإدارة فـي �سبيـ ــل ت�صري ــف �ش ـ ـ�ؤون ال�شركـ ــة اتخـ ــاذ م ــا يل ـ ــزم لتحقيـ ــق غر�ضه ـ ــا
وعلــى الأخــ�ص مــا ي ـ�أتي :
 - 1اعتماد ال�سيا�سات التجارية واملــالية واملوازنة التقديرية لل�شركة مبا يحقق �أهدافها ،
ومبا يكفل املحافظة على حقوق م�ساهميها وتنميتها .
 - 2و�ضع اخلطط الالزمة لتحقيق �أهداف ال�شركة والقيام ب�أن�شطتها فـي �ضوء الغر�ض
من ت�أ�سي�سها  ،ومراقبة هذه اخلطط وحتديثها من فرتة لأخرى .
 - 3اتخاذ �إجراءات الإف�صاح اخلا�صة بال�شركة  ،ومتابعة تطبيقها وفقا لقواعد و�شروط
الإف�صاح التي ت�صدرها اجلهة املخت�صة .
 - 4مراقبة �أداء الإدارة التنفـيذية والت�أكد من ح�سن �سري العمل مبا يحقق �أهداف
ال�شركة فـي �ضوء الغر�ض من ت�أ�سي�سها .
 - 5اعتم ـ ــاد البيانـ ــات املــالية املتعلقة بن�ش ــاط ال�شركـ ــة ونتائج �أعمالها التــي تقــدم �إليــه
من الإدارة التنفـيذية مبا يف�صح عن املركز املــايل احلقيقي لل�شركة .
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املــادة ( ) 185
يحظر على جمل�س الإدارة القيام بالأعمال الآتية ما مل يرخ�ص له �صراحة مبوجب النظام
الأ�سا�سي لل�شركة �أو بقرار من اجلمعية العامـة العادية :
 - 1تقدمي التربعات  ،ما عدا التربعات التي تتطلبها م�صلحة العمل متى كانت �ضئيلة
القيمة وعادية .
� - 2إجراء الرهن على موجودات ال�شركة �أو الت�أمني عليها �إال ل�ضمان ديونها املرتتبة
فـي �سياق �أعمالها االعتيادية .
 - 3كفالة ديون الغري  ،ما عدا الكفاالت املعقودة فـي �سياق العمل االعتيادي من �أجل
حتقيق �أغرا�ض ال�شركة .
املــادة ( ) 186
رئي�س جمل�س الإدارة هو ممثل ال�شركة لدى الغري و�أمام الق�ضاء  ،وعليه تنفـيذ قرارات
املجل ــ�س  ،ولـ ــه تفوي�ض بعـ�ض اخت�صا�صاتــه لغي ــره من الأع�ض ــاء  ،ويح ــل نائـ ــب الرئيـ ــ�س
حمل الرئي�س عند غيابه .
املــادة ( ) 187
تبطل ع�ضوية من يتم انتخابه باملخالفة للأحكام املنظمة لع�ضوية جمل�س الإدارة وذلك
اعتب ــارا م ــن تاري ــخ انتخاب ــه  ،ويكـ ــون ال�شخ ــ�ص م�س ـ�ؤوال عمــا حلــق بال�شركــة مــن �أ�ضــرار
من جراء ذلك .
وتبطل القرارات التي �شارك الع�ضو فـي الت�صويت عليها بعد انتخابه باملخالفة للأحكام
املنظمة لذلك � ،إال �إذا كانت حائزة على ن�سبة الت�صويت املطلوبة ل�صحتها بدون احت�ساب
�صوت هذا الع�ضو .
املــادة ( ) 188
ت�سقط الع�ضوية بحكم القانون �إذا فقد ع�ضو جمل�س الإدارة �أحد ال�شروط الالزمة
للع�ضوية  ،وعلى الع�ضو �أن يبلغ املجل�س على الفور بذلك  ،وتبطل القرارات التي �شارك
فـي الت�صويت عليها بعد �سقوط الع�ضوية � ،إال �إذا كانت حائزة على ن�سبة الت�صويت املطلوبة
ل�صحتها بدون احت�ساب �صوت هذا الع�ضو .
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املــادة ( ) 189
على جمل�س الإدارة  -بناء على دعوة من رئي�سه � -أن يعقد ما ال يقل عن (� )4أربعة اجتماعات
فـي ال�سنة  ،على �أال تزيد املدة بني كل اجتماعني على ( )120مائة وع�شرين يوما  ،ولرئي�س
املجل�س دعوته كلما دعت احلاجة �إلى ذلك .
املــادة ( ) 190
علـ ــى رئي�س جمل�س الإدارة دعوته لالنعقاد بنـ ــاء على طلب ع�ض ــو �أو �أكرث م ــن الأع�ضاء ،
ف�إذا مل يقم بذلك خالل ( )3ثالثة �أيام عمل على الأكرث ينعقد املجل�س مبوج ــب �إخط ــار
يوجه من الأع�ضاء طالبي الدعوة .
املــادة ( ) 191
يجوز ب�إجماع الأع�ضاء �أن يعقد جمل�س الإدارة اجتماعاته با�ستخدام و�سائل االت�صال
املنا�سب ــة الت ــي تتي ــح االت�صال ال�شفهي واملرئي املتزامن بيـن الأع�ضــاء  -دون ح�ضوره ــم
فـي مكان واحد  -وب�شرط �أن يتمكن �أمني �سر املجل�س من التعرف عليهم وتدوين ما يتم
مناق�شته .
املــادة ( ) 192
ال يكون انعقاد جمل�س الإدارة �صحيحا �إال �إذا ح�ضر االجتماع ثلثا الأع�ضاء � ،أو من ينوب
عنهـ ــم  ،وت�ص ــدر الق ــرارات بالأغلبي ــة املطلق ـ ــة  ،م ــا ل ــم ين ـ ــ�ص النظ ــام الأ�سا�س ــي لل�شرك ــة
على ن�سبة �أعلى من ذلك .
املــادة ( ) 193
ملجل�س الإدارة �أن ي�صدر فـي احلاالت وبال�ضوابط التي حتددها الالئحة �أيا من قراراته
عن طريق حم�ضر بالتمرير .
وفـي هذه احلالة  ،يجب على �أمني �سر املجل�س �إدراج القرارات التي مت اعتمادها بالتمرير
فـي حم�ضر اجتماع جمل�س الإدارة التايل على اعتمادها .
املــادة ( ) 194
يعد �أمني �سر جمل�س الإدارة حما�ضر االجتماعات  ،ويوقع عليها الأع�ضاء الذين ح�ضروا
االجتماع و�أمني ال�سر  ،وللع�ضو الذي مل يوافق على قرار اتخذه املجل�س �أن يثبت اعرتا�ضه
فـي حم�ضر االجتماع  ،ويكون املوقعون على هذه املحا�ضر م�س�ؤولني عن �صحة البيانات
الواردة فـيه .
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املــادة ( ) 195
لع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينيب عنه كتابة ع�ضوا �آخر حل�ضور اجتماع �أو �أكرث للمجل�س ،
وال يجوز للع�ضو الواحد �أن يكون نائبا عن �أكرث من ع�ضو � ،أو �أن ينيب عنه ع�ضوا �آخر
لتمثيله �أكرث من ( )2مرتني متتاليتني .
ويع ــد الع�ض ــو م�ستقي ـ ــال بحك ــم القانـ ــون �إذا ل ـ ــم يح ــ�ضر اجتماع ـ ــات املجلـ ـ ــ�س ب�شخــ�صـ ــه
( )3ثالث مرات متتالية دون عذر يقبله املجل�س .
املــادة ( ) 196
على ال�شركة ت�شكيل جلنة للتدقيق من بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،وتعيني م�ست�شار قانوين ،
ومراقب داخلي وفقا لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 197
حتدد اجلمعية العامة مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،وبدل ح�ضور اجلل�سات وفقا للقواعد
التي تبينها الالئحة .
وعلى ال�شركة الإف�صاح عما يح�صل عليه الأع�ضاء من ميزات �سواء بهذه ال�صفة �أو ب�أي
�صفة كانت  ،و�أن تت�ضمن البيانات املــالية جميع ما تقا�ضاه كل ع�ضو خالل ال�سنة املــالية
ب�أي �صفة .
املــادة ( ) 198
يجوز بقرار من اجلمعية العامة العادية عزل �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو بع�ضهم  ،وال يعتد
ب�أي ن�ص يرد فـي النظام الأ�سا�سي لل�شركة بخالف ذلك  ،ويكون العزل مبوجب اقرتاح
مثبت فـي جدول الأعمال .
وتزول الع�ضوية من تاريخ �صدور قرار العزل .
وال يج ـ ــوز �إعادة انتخاب من ت ــم عزل ــه من �أع�ض ــاء املجل�س عنـ ــد �شغ ــل الأماك ــن ال�شاغ ــرة
فـي املجل�س � ،أو عند ت�شكيل �أول جمل�س �إدارة جديد .
املــادة ( ) 199
مع مراعاة �أحكام املــادة ( )198من هذا القانون  ،على اجلمعية العامة العادية التي �أقرت
العزل �أن تنتخب  -فـي االجتماع ذاته  -جمل�س �إدارة جديدا � ،أو من يحل حمل الع�ضو
املعزول بح�سب الأحوال .
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املــادة ( ) 200
يج ــوز للع�ض ــو �أن ي�ستقيــل من ع�ضويــة جملــ�س الإدارة مبوجــب �إخط ــار مكت ــوب يوج ــه
�إلى رئي�س املجل�س  ،و�إذا كانت اال�ستقالة من رئي�س املجل�س وجب توجيه الإخطار �إلى �أمني
�سر املجل�س  ،وتزول الع�ضوية من التاريخ املحدد فـي الإخطار .
ويجوز ملجل�س الإدارة �أن ي�ستقيل ب�أكمله  ،وذلك مبوجب �إخطار مكتوب يوجه �إلى اجلمعية
العامة العادية  ،وتزول الع�ضوية فـي هذه احلالة عند انتخاب جمل�س �إدارة جديد .
املــادة ( ) 201
�إذا �شغـ ــر  -لأي �سبـ ــب من الأ�سبــاب  -مركز ع�ضو من �أع�ضاء جملــ�س الإدارة ف ــي الفتــرة
التي تقع بني جمعيتني عامتني عاديتني  ،يكون للمجل ــ�س �أن يتخــذ الآتـي  ،مــا لــم ينــ�ص
النظام الأ�سا�سي لل�شركة على خالف ذلك :
� - 1أن ميلأ املركز ال�شاغر من قائمة املر�شحني الذين مل يدخلوا املجل�س وفق �آخر
انتخابات جرت �أمام اجلمعية العامة العادية لل�شركة  ،ووفق ترتيب �أعلى الأ�صوات
التي نالها كل منهم  ،و�إذا ت�ساوى مر�شحان فـي عدد الأ�صوات  ،يتم اختيار واحد
منهم من قبل جمل�س الإدارة .
و�إذا لـ ــم تتوفـ ــر �أ�سماء فـي قائم ــة املر�شحني  ،فـيعــود للمجلــ�س اختيــار مــن ي�شغــل
ذلك املقعد حلني انعقاد �أقرب جمعية عادية .
� - 2إذا بلغت املراكز ال�شاغرة �أو عدد الأع�ضاء املعينني من قبل جمل�س الإدارة طبقا
لأحكـام البنـد ال�سابــق ن�صــف عــدد �أع�ضــاء املجل�س املنتخبني  ،وج ــب عل ــى املجل ــ�س
�أن يدعو اجلمعية العامة العادية النتخاب �أع�ضاء جدد خالل مدة (� )60ستني يوما
من تاريخ �شغور �آخر مركز  ،وذلك ل�شغل املراكز ال�شاغرة .
وفـي جميع الأحوال  ،يكمل الأع�ضاء الذين مت اختيارهم ل�شغل املراكز ال�شاغرة مدة �أ�سالفهم
املتبقية .
املــادة ( ) 202
ال يجوز لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الإدارة التنفـيذية ا�ستغالل مركزه لتحقيق
مكا�سب ل�شخ�صه �أو لأي �شخ�ص �آخر  ،ومن يخالف ذلك يكون م�س�ؤوال جتاه ال�شركة
وامل�ساهمني والغري عن الأ�ضرار الناجتة عن ا�ستغالل مركزه  ،ويلتزم ب�أن يرد �إلى ال�شركة
ما حت�صل عليه من مكا�سب جراء ذلك  ،ولو مل يلحق ال�شركة �ضرر .
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املــادة ( ) 203
ال يجوز لع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة �أن ي�شارك فـي �إدارة �شركة �أخرى متار�س �أعماال
م�شابهة .
وال يجـ ــوز لأع�ضــاء جملـ ــ�س الإدارة والإدارة التنفـيذي ــة فـي ال�شركـ ــة �أن يقوموا حل�سابهـ ــم
�أو حل ــ�ساب الغري ب�أعم ــال م�شابهة لأعم ــال ال�شرك ــة  ،وال �أن ي�ستعملوا موج ــودات ال�شرك ــة
�أو �أموالها مل�صلحتهـم �أو مل�صلحة الغري دون موافقة م�سبقة من اجلمعي ــة العامة العادي ــة ،
وكل من يخالف �أحكام هذه املــادة يكون م�س�ؤوال جتاه ال�شركة عما يلحقها من �أ�ضرار .
املــادة ( ) 204
ال يجوز �أن يكون لع�ضو جمل�س الإدارة �أو غريه من الأطراف ذوي العالقة بال�شركة
م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شـرة فـيمــا جتريه من �صفق ــات �أو عقود حل�سابه ــا  ،وا�ستثنــاء
من ذلك يجوز �إجراء بع�ض ال�صفقات والعقود معهم على �أن يكون ذلك وفــق ال�ضوابــط
التي ت�صدرها اجلهة املخت�صة  ،وتبني الالئحة املق�صود بالأطراف ذوي العالقة و�ضوابط
التعامالت وقواعد الإف�صاح عن هذه ال�صفقات والعقود .
وعلى ال�شركة �أن حتتفظ ب�سجل تدون فـيه �أ�سماء ذوي امل�صالح من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
والإدارة التنفـيذية  ،وطبيعة هذه امل�صالح  ،وما �صدر ب�ش�أنها من موافقات �أو قرارات .
املــادة ( ) 205
على ع�ضو جمل�س الإدارة والإدارة التنفـيذية �أن يخطر ال�شركة كتابة مبا تربطه بال�شركة
من م�صالح ومبا ميلكه فـيها من �أوراق مالية  ،وذلك خالل ( )5خم�س ــة �أي ــام على الأكث ــر
من تاريخ اكت�سابه الع�ضوية �أو التعيني  ،وعليه �إبالغها ب�أي تغيري فـي ذلك .
املــادة ( ) 206
�أع�ضاء جمل�س الإدارة م�س�ؤولون بالتـ�ضامن جتاه ال�شـركة وامل�ساهمني والغري عـن الأ�ضرار
الناجتــة ع ــن �أعماله ــم امل�شرتك ــة املخالفـ ــة للقانون � ،أو التــي تتجـ ـ ــاوز حـ ــدود �صالحياته ــم
وعن �أي غ�ش �أو تزوير �أو خط�أ يرتـكبونه فـي �أثناء �أداء مهامهم  ،وكذلك عـن عدم ت�صرفهم
ت�صرف ال�شخ�ص احلري�ص فـي ظروف معينة .
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املــادة ( ) 207
�إذا ر�أى م�ساهم واحد �أو �أكرث ميلكون على الأقل ( )%5خم�سة فـي املائة من �أ�سهم ال�شركة ،
�أن ت�صري ــف �شـ ـ�ؤون ال�شركة قـ ــد مت �أو يتم بطريقة �ضارة مب�صالح م�ساهميها �أو بع�ضه ــم ،
�أو �أن ال�شركة تعتزم القيام بت�صرف �أو متتنع عن القيام بت�صــرف من �ش�أن ــه الإ�ض ــرار بـ ــه ،
فله احلق �أن يقدم طلبا �إلى اجلهة املخت�صة مدعوما بامل�ستندات الثبوتية لإ�صدار ما تراه
من قرارات فـي هذا ال�ش�أن .
و�إذا رف�ضت اجلـهة املخت�ص ــة الطلب �أو مل تب ــت فـيه خ ــالل ( )30ثالث ــني يوم ــا  ،فللم�ساه ــم
�أو امل�ساهم ــني الــحق فـ ــي اللجـ ــوء �إلى املحكم ــة املخت�ص ــة  ،وذلك خـ ــالل ( )10ع�ش ــرة �أيـ ــام
من تاريخ رف�ض الطلب �أو فوات تلك املدة  ،بح�سب الأحوال .
وللجهــة املخت�صــة احلــق فـي اللج ــوء �إلى املحكمــة املخت�صــة �إذا قــدرت �أن ت�صري ــف �شـ ـ�ؤون
ال�شركة قد مت �أو يتم بطريقة �ضارة مب�صالح م�ساهميها �أو بع�ضهم � ،أو �أن ال�شركة تعتزم
القيام بت�صرف �أو متتنع عن القيام بت�صرف من �ش�أنه الإ�ضرار بهم .
وتنظـ ــر املحكمـ ــة املخت�صـ ــة فـي الدعـ ــوى املقامـ ـ ـ ــة مـ ــن امل�ساهـ ـ ــم �أو من اجله ـ ـ ــة املخت�صـ ــة
على وجه اال�ستعجال فـي احلالتني الواردتني فـي الفقرتني الثانية والثالثة م ــن هذه املــادة ،
وللمحكمة �أن ت�صدر حكما ببطالن الت�صرف �أو باالمتناع عن القيام بالت�صرف مو�ضـ ــوع
الطلب �أو اال�ستمرار فـي القيام بت�صرف امتنعت عن القيام به .
املــادة ( ) 208
ملجلــ�س الإدارة �أو اجلمع ــية العامــة العادي ــة اتخـ ــاذ ق ــرار ب�إقام ــة الدعـ ــوى علـ ــى �أي ع�ض ــو
من �أع�ضاء جمل�س الإدارة يعترب م�س�ؤوال عن الأ�ضرار التي حلق ــت ال�شرك ــة  ،عمــال ب�أحكام
املــادة ( )206من هذا القان ــون � ،أما �إذا كانت ال�شركة قيد الت�صفـية  ،فـيكون مل�صف ــي ال�شركـ ــة
احلق فـي �إقامة الدعوى .
ولكل م�ساهم �أن يقرتح مقا�ضاة �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،و�إذا مل تتنب اجلمعية العامة
العادية اقرتاحه  ،يحق له �أن يقيم الدعوى نيابـة عن ال�شركة  ،ف�إذا ق�ضــي ل�صاحلــه  ،ح ــق
له الرجوع على ال�شركة بكافة ما حتمله من نفقات .
وفـي جميع الأحوال  ،ت�سقط دعوى امل�س�ؤولية مب�ضي ( )5خم�س �سنوات من تاريخ اجتماع
جمل�س الإدارة .
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الف�صــــل اخلامـــــ�س
احل�سابــــــات
الفـــــرع الأول
ال�سـجــالت والبيانـــــات املــاليـــة
املــادة ( ) 209
على ال�شركة �أن حتتفظ ب�سجالت مالية تو�ضح معامالتها ومركزها املــايل  ،على �أن يكون
إ�عـداد البيانات املــاليــة ح�ســب معاييــر التقارير املــالية الدولية وتدقيقه ــا ح�ســب معاييــر
التدقيق الدولية  ،وللجهة املخت�صة �أن ت�ضيف �أي معايري �أخرى مبا ال يتعار�ض مع تلك
املعايري .
املــادة ( ) 210
ت�شمــل البيان ــات املــالية امليزاني ــة  ،وح�ســاب الأربــاح واخل�سائ ــر  ،وبي ــان التدفـ ــق النق ــدي ،
والتغريات فـي حقوق امللكية  ،والإي�ضاحات املرافقة لذلك .
وعلى ال�شركة فـي نهايــة كــل �سنــة ماليــة � ،إعداد البيانات املــالية مبا يعك�س حقيقة و�ضع
ال�شركة وحقيقة الأرباح واخل�سائر على وجه اخل�صو�ص .
املــادة ( ) 211
يحدد النظام الأ�سا�سي لل�شركــة بــدء ال�سنة املــالية ونهايتها على �أنه �إذا ت�أ�س ــ�ست ال�شرك ـ ــة
خــالل الن�صــف الأول من ال�سن ــة امليالدي ــة  ،ف�إن �سنتها املــالية تنتهي بانتهاء هــذه ال�سن ــة ،
�أما �إذا ت�أ�س�ست ال�شركة خالل الن�صف الثاين من ال�سنة امليالدية  ،ف�إن �سنتها املــالية تنتهي
بنهاية ال�سنة التالية .
املــادة ( ) 212
على ال�شركة و�ضع ال�سجالت املــالية حتت ت�صرف مراقب احل�سابات مبا ميكنه من �أداء
مهامه وفقا للقانون .
وللم�ساهمني االطالع على هذه ال�سجالت بعد تقدمي طلب بذلك �إلى الإدارة التنفـيذية ،
ف�إذا رف�ض هذا الطلب  ،وجب �أن يكون الرف�ض م�سببا .
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املــادة ( ) 213
على ال�شركة �أن حتتفظ ب�سجالتها املــالية ملدة ( )10ع�شر �سنوات تبد�أ بعد انتهاء ال�سنة
املــالية  ،وحتدد الالئحة كيفـية حفظ هذه ال�سجالت .
املــادة ( ) 214
على جمل�س �إدارة ال�شركة �أن يعد تقريرا خالل (� )60ستني يوما من انتهاء ال�سنة املــالية
عن و�ضع ال�شركة  ،و�أدائها  ،يت�ضمن على وجه اخل�صو�ص املركز املــايل لل�شركة وال�شركات
التابعة � -إن وجدت  ، -والأرباح ال�صافـية املقرتح توزيعها على امل�ساهمني  ،و�أي تغيريات
فـي ن�شاط ال�شركة �أو ال�شركات التابعة  ،وما يكون قد �أثر على و�ضع ال�شركة  ،وم�سوغات
مقدرتهـ ــا علـ ــى اال�ستمـ ــرار فـ ــي ممار�س ــة جمي ـ ــع �أن�شطتهـ ــا وحتقي ــق �أهدافه ــا  ،وغـ ـيـ ــر
ذلك من البيانات التي حتددها الالئح ــة  ،بالإ�ضافة �إلى تقرير عن مـ ــدى التزام ال�شركة
مبتطلبات احلوكمـ ــة واال�ستدامة  ،ويج ــب �أن يوق ــع ه ــذا التقري ــر من رئي ــ�س املجلـ ـ ــ�س ،
�أو نائب ــه  ،ومن ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،والرئي�س التنفـيذي �أو املدير العام .
املــادة ( ) 215
يجب �إعداد تقرير من مراقب احل�سابات طبقا ملعايري التقارير املــالية الدولية يو�ضح
حقيقـ ــة و�ض ــع ال�شركــة املــايل  ،ويت�ضم ــن  -ف�ضـال عــن البيانـات التي حتددهـا الالئحة -
ما �إذا كانت البيانات املــالية تعك�س الو�ضع املــايل احلقيقي لل�شركة .
املــادة ( ) 216
يجب �أن تعر�ض البيانات املــالية والتقارير املن�صو�ص عليها فـي املواد ال�سابقة من هذا الفرع
على اجلمعيــة العام ــة العاديـ ــة ال�سنويـ ــة  ،و�أن تر�س ــل ن�سخ ــة منه ــا �إلى اجله ــة املخت�ص ــة
قبل اعتماد جدول �أعمال اجلمعية .
و�إذا مل تعر�ض البيانات املــالية والتقارير امل�شار �إليها على اجلمعية  ،كان قرارها بالت�صديق
على احل�سابات املعرو�ضة عليها باطال .
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املــادة ( ) 217
على جمل�س الإدارة �أن ير�سل �إلى كل من امل�ساهمني ومن لهم حق ح�ضور اجلمعية العامة
العاديـ ــة ال�سنوي ــة  ،رف ــق دع ــوة احل�ض ــور موج ــزا ع ــن البيانـ ــات املــاليـ ــة املدقق ــة  ،ون�سخ ـ ــا
من تقريــري املجلــ�س  ،ومراق ــب احل�ساب ــات ب�ش�أنها  ،وذلك قب ــل اجتم ــاع اجلمعي ــة ب ــ()15
خم�سة ع�شر يوما على الأقل  .ويجب �أن تودع ن�سخ من البيانات والتقارير امل�شار �إليها
وقرار اجلمعية ب�ش�أنها لدى امل�سجل خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ انعقاد اجلمعية .
املــادة ( ) 218
�إذا تبني ملجلــ�س الإدارة وج ــود �أخط ــاء فـي البيانات املــالية قبل انعقاد اجلمعي ــة العام ــة
ال�سنوية وجب عليه �أن ي�صحح الأخطاء  ،و�أن ير�سل ما يفـيد ذلك �إلى كل من امل�ساهمني ،
ومن لهم حق ح�ضور اجلمعية قبل انعقاده ــا  ،ف�إذا مل يتمكن من �إجراء الت�صحيـ ــح قب ـ ــل
انعق ـ ــاد اجلمعي ــة  ،وج ــب عل ــى اجلمعي ــة �أن ت�ؤج ــل النظـ ــر ف ـ ــي التقريـ ــر �إلى اجتماع آ�خــر
ما مل يكن اخلط�أ ماديا .
وعلى املجل�س موافاة اجلهة املخت�صة بن�سخة من التقرير بعد ت�صويبه  ،و�إيداع ن�سخة منه
لدى امل�سجل خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ �إر�ساله �إلى اجلهة املخت�صة .
الفــــرع الثانــــي
مراقــــب احل�سابــــات
املــادة ( ) 219
يك ــون لل�شرك ــة مراق ــب ح�سابــات � -أو �أكرث  -من املرخ�ص لهــم مبزاول ــة مهن ــة املحا�سب ــة
واملراجع ــة املعتمديــن ل ــدى اجله ــة املخت�صــة  ،ي�ص ــدر بتعيين ــه وحتديـ ــد مكاف آ�ت ـ ــه ق ـ ــرار
من اجلمعية العامة العاديــة ال�سنويــة  ،ويبا�ش ــر مهام ــه مــن تاري ــخ تعيينه حتــى انعقـ ــاد
اجلمعية العامة العادية ال�سنوية التالية  ،ويجوز �إعادة تعيينه �سنويا  ،على �أن تراعى
�شروط و�ضوابط تعيني مراقبي احل�سابات .
املــادة ( ) 220
حت ــدد الالئحـ ــة �ش ـ ــروط و�ضوابــط تعي ــني مراقبـ ــي احل�ساب ـ ــات وم�ؤهالته ــم وحقوقه ـ ــم
وواجباتهم  ،واملنافع التي يح�صلون عليها من ال�شركة ب�أي �صفة .
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املــادة ( ) 221
للجهـ ــة املخت�ص ــة  -فـي جمي ــع الأح ــوال  -االعتـ ــرا�ض علــى مـ ــن تعين ــه اجلمعي ــة العام ــة
من مراقبي احل�سابات بقرار م�سبب خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إيداع حم�ضر
اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سنوية الذي مت تعيني مراقب احل�سابات فـيه لــدى هــذه
اجلهة  ،وعلى ال�شركة الدعوة لعقد جمعية عامة لتعيني مراقب ح�سابات �آخر .
املــادة ( ) 222
لل�شركة عزل مراقب احل�سابات مبوجب قرار من اجلمعية العامة العادية  ،ويجب �أن تعني
اجلمعيــة مراقب ــا �آخــر فـ ــي االجتماع نف�س ــه  ،وتبني الالئحة �أحك ــام �إنه ــاء عالق ــة مـ ــراقب
احل�سابات بال�شركة .
املــادة ( ) 223
ال يجوز �أن يكون مراقب احل�سابات من امل�ؤ�س�سني � ،أو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة � ،أو الإدارة
التنفـيذية � ،أو من موظفـي ال�شركة �أو ال�شركات التابعة لها .
وال يجــوز ملراقــب احل�ساب ــات �أن يقــدم �إلى ال�شركة �أو ال�شرك ــات التابع ــة لهــا خدمات فني ــة
�أو �إدارية �أو ا�ست�شارية فـيما عدا ما حتدده اجلهة املخت�صة من خدمات .
املــادة ( ) 224
على مراقب ح�سابات ال�شركة �أن يقوم مبهامه املهنية والفنية  ،و�أن يحافظ على �أ�سرار
ال�شركة  ،وفـي جميع الأحوال  ،يكون مراقب احل�سابات م�س�ؤوال جتاه ال�شركة وامل�ساهمني
والغري عن الأ�ضرار الناجتة عن �أي غ�ش �أو تزوير �أو خط�أ يرتكبه فـي �أثناء �أداء مهامه .
املــادة ( ) 225
على مراقب احل�سابات فح�ص دفاتر ال�شركة  ،والتحقق من �أنها معدة طبقا ملعايري التقارير
املــالية الدولية  ،و�أن البيانات املــالية مطابقة لهذه الدفاتر  ،وله احل�صول على املعلومات
التي يراها �ضرورية لتنفـيذ مهامه  ،وعلى جمل�س �إدارة ال�شركة متكينه من ذلك .
ويجب �أن يح�ض ــر مراق ــب احل�سابـ ــات اجتماعات اجلمعية العامة  ،و�أن يدل ــي بر أ�ي ــه فـيما
يت�صل مبهامه .
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املــادة ( ) 226
على مراقب احل�سابات �أن يراعي  -عند �إعداد التقارير املوكلة �إليه  -كل ما يطر أ� من تغيريات
علـ ــى معاييـ ــر التقاريـ ــر املــاليـ ــة الدوليـ ــة الواجـ ــب اتباعها فـي �إع ـ ــداد البيانـ ــات املــالي ـ ــة ،
ومبا ال يخالف القوانني واللوائح املعتمدة من اجلهة املخت�صة .
و�إذا �أعد التقرير باملخالفة ملا تفر�ضه تلك القوانني واللوائح  ،كان قرار اجلمعية العامة
العادية ال�سنوية بالت�صديق عليه باطال .
و�إذا عني �أكرث من مراقب للح�سابات بال�شركة  ،كانوا م�س�ؤولني بالت�ضامن عن الأ�ضرار
الناجمة عن املخالفات التي يرتكبونها .
الف�صــــل ال�ســـاد�س
ال�شركـــة القاب�ضــة وال�شركـــة التابعــة
املــادة ( ) 227
ال�شركة القاب�ضة هي �شركة م�ساهمة تقوم بال�سيطرة املــالية والإدارية على �شركة �أو �أكرث
م�ساهمـ ــة كانــت �أو حمــدودة امل�س�ؤولية ت�صبح تابع ــة له ــا  ،وذلك من خ ــالل متـ ــلك ()%51
واحد وخم�سني فـي املائة على الأقل من �أ�سهم �أو ح�ص�ص كل �شركة من تلك ال�شركات .
وتتولى ال�شركة القاب�ضة ا�ستثمار �أموالها من خالل ال�شركات التابعة لها .
وال يجــوز لل�شركــة القاب�ضــة متلك ح�ص�ص فـي �شرك ــات الت�ضام ــن �أو التو�صي ــة � ،أو مت ــلك
�أي �أ�سهم فـي ال�شركات القاب�ضة الأخرى .
وت�سري فـي �ش�أن ال�شركة القاب�ضة الأحكام اخلا�صة ب�شركة امل�ساهمة  ،وذلك فـيما ال يتعار�ض
مع �أحكام هذا الف�صل .
املــادة ( ) 228
تتمثل �أغرا�ض ال�شركة القاب�ضة فـيما ي�أتي :
� - 1إدارة ال�شركات التابعة لها �أو امل�شاركة فـي �إدارة ال�شركات الأخرى التي ت�ساهم فـيها .
 - 2امل�شاركة فـي ت�أ�سي�س �شركات م�ساهمة � ،أو حمدودة امل�س�ؤولية .
 - 3تقدمي ال�ضمانات والقرو�ض والتمويل لل�شركات التابعة لها .
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 - 4ا�ستثمار �أموالها فـي الأ�سهم وال�سندات والأوراق املــالية الأخرى .
 - 5متـ ـ ــلك املنقـ ــوالت والعقـ ــارات الالزم ــة ملبا�شـ ــرة ن�شاطهـ ــا فـ ــي احل ــدود املرخ ـ ــ�ص
بها قانونا .
 - 6متلك براءات االخرتاع والعالمات التجارية واالمتيازات وغريها من احلقوق
املعنوية  ،وا�ستغاللها وت�أجريها لل�شركات التابعة لها ولغريها .
املــادة ( ) 229
ت�ؤ�س�س ال�شركة القاب�ضة ب�إحدى الطرق الآتية :
 - 1ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة تتحدد �أغرا�ضها بواحد �أو �أكرث من الأغرا�ض املن�صو�ص
عليها فـي املــادة ( )228من هذا القانون .
 - 2تعديل غر�ض �شركة م�ساهمة �إلى غر�ض �شركة قاب�ضة .
 - 3حتويل �شركة حمدودة امل�س�ؤولية �إلى �شركة قاب�ضة .
املــادة ( ) 230
تتخ ـ ــذ ال�شركة القاب�ضـ ــة ا�سم ــا جتاري ــا علــى �أن ت�ض ــاف عب ــارة "�شركة قاب�ضة" إ�لــى جان ــب
هذا اال�سم .
ويجب �أال يقل ر�أ�س مالها امل�صدر عن ( )2000000مليوين ريال عماين .
املــادة ( ) 231
ال�شركة التابعة هي �شركة م�ساهمة �أو حمدودة امل�س�ؤولية  ،تخ�ضع ل�سيطرة �شركة �أخرى
متلك ( )%51واحدا وخم�سني فـي املائة على الأقل من هذه الأ�سهم .
وتتمت ــع كــل من ال�شركة القاب�ضة وال�شركة التابعة لها بال�شخ�صية االعتباريــة امل�ستقلـة ،
وال ت�س�أل ال�شركة القاب�ضة عن ديون ال�شركة التابعة .
املــادة ( ) 232
ال يجوز لل�شركة التابعة لأي من ال�شركات القاب�ضة � ،أن تتملك �أ�سهما فـيها  ،و�إذا كانت
متتلك �أ�سهما فـيها قبل تاريخ حتقق تبعيتها لها  ،وجب على ال�شركة التابعة �أن تت�صرف
فـي هذه الأ�سهم خالل مدة ال جتاوز �سنة من تاريخ حتقق التبعية  ،وال يكون لهذه الأ�سهم
حق الت�صويت خالل هذه الفرتة .
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املــادة ( ) 233
يجوز ملجل�س �إدارة ال�شركة القاب�ضة دعوة رئي�س جمل�س �إدارة �أي �شركة تابعة لها حل�ضور
اجتماعــات جمل�س �إدارة ال�شركــة القاب�ضــة وذلك عند نظر مو�ضوعـ ــات متعلقــة بال�شرك ــة
التابعة ليبدي ما يراه من مالحظات �أو �آراء �أو يقدم ما يطلب منه من �إي�ضاحات �أو بيانات ،
وله اال�شرتاك فـي املناق�شة دون �أن يكون له �صوت معدود فـي الت�صويت على القرارات .
البـــاب الرابـــع
ال�شركـــة حمــدودة امل�س�ؤوليــة
الف�صـــل الأول
�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 234
تت�أل ــف ال�شركـ ــة حمدودة امل�س�ؤولية م ــن ع ــدد م ــن الأ�شخ ــا�ص الطبيعيــني �أو االعتباري ــني
ال يقل عددهم عن ( )2اثنني  ،وال يزيد على ( )50خم�سني �شخ�صا  ،وتقت�صر م�س�ؤوليتهم
عن التزامات ال�شركة بقدر ح�صتهم فـي ر�أ�س املــال .
ويق�سم ر�أ�س مال ال�شركة �إلى ح�ص�ص مت�ساوية القيمة  ،وحمررة عند الت�سجيل .
ويجوز بقرار من الوزير  -مراع ــاة للم�صلحة العامة والعتب ــارات يقدرها  -زي ــادة ع ــدد
ال�شركاء فـي بع�ض ال�شركات على احلد الأق�صى امل�شار �إليه فـي الفقرة ال�سابقة .
وي�ستثنى من حكم هذه املــادة ال�شركات التي تن�شئها الدولة مبفردها .
املــادة ( ) 235
مــع مراع ــاة حكـ ــم املــادة ( )256من هـ ــذا القان ــون  ،عل ــى ال ــوزارة � -إذا زاد عـ ـ ــدد ال�شرك ــاء
فـي �أي وقت بعد الت�أ�سي�س على احلد الأق�صى املقرر فـي املــادة ( )234من هذا القانون � -إنذار
ال�شركة لت�صحيح و�ضعها خالل ( )180املائة والثمانني يوما التي تلي تاريخ الإنذار  ،ف�إذا
مل تلتزم ال�شركة بذلك اعتربت منحلة  ،ويكون ال�شركاء فـيها م�س�ؤولني ب�صفة �شخ�صية
وعلى وجه الت�ضامن فـيما بينهم عن التزاماتها املرتتبة على الزيادة من تاريخ حدوثها .
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املــادة ( ) 236
يت�ألف ا�سم ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية من ا�سم �شريك �أو �أكرث � ،أو من �أي كلمة � ،أو عبارة ،
�شريطة �أال يكون اال�سم م�ضلال لغر�ضها � ،أو هويتها � ،أو هوية ال�شركاء بها .
ويج ــب �أن يتبع ا�سم ال�ش ــركة �أينما ظهر بعــبارة "�شركة مــحدودة امل�س�ؤولية" � ،أو امل�ص ــطلح
(�ش.م.م ) .
و�إذا ترتب على خمالفة �أحكام الفقرة ال�سابقة وقوع الغري ح�سن النية فـي خط�أ ما ب�ش�أن
حدود م�س�ؤولية ال�شركاء  ،كان ال�شخ�ص الذي ارتكب تلك املخالفة م�س�ؤوال فـي �أمواله
اخلا�صة جتاه الغري عن الأ�ضرار التي �سببتها له تلك املخالفة .
املــادة ( ) 237
تكـون ح�صـ�ص ال�شرك ــاء فـي ر�أ�س مــال ال�شركــة حم ــدودة امل�س�ؤوليـ ــة غري قابلـ ــة للتــداول ،
وال يجوز �أن تلج أ� ال�شركة �إلى االكتتاب جلمع ر�أ�س مالها �أو لزيادته .
املــادة ( ) 238
ت�ؤ�س�س ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية بر�أ�س مال يحدد فـي وثائق ت�أ�سي�سها  ،ويق�سم �إلى ح�ص�ص
ذات قيمة ا�سمية موحدة .
املــادة ( ) 239
تكـ ــون احل�صـ ــ�ص فـي ر�أ�س مـ ــال ال�شركـ ــة حم ــدودة امل�س�ؤوليـ ــة نقدي ــة �أو عينية  ،وال يجـوز
�أن تت�ألف من خدمات �أو عمل  ،وت�ستثنى �شركة ال�شخ�ص الواحد التي ت�ؤ�س�س لغر�ض
لج ــراءات والقواعـ ــد
�إ�صـ ــدار ال�صكـ ــوك �أو ال�سن ــدات نيابة عن ال�شركة امل�ساهمة  ،وفقا ل إ
التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 240
ت�ؤ�س�س ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية مبوجب عقد يوقعه جميع ال�شركاء  ،ويجب �أن ي�شتمل
على البيانات التي حتددها الوزارة  ،وبالأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1ا�سم ال�شركة  ،ومركز عملها الرئي�سي .
 - 2مقدار ر�أ�س مالها  ،وبيان احل�ص�ص النقدية �أو العينية وقيمتها .
� - 3أ�سماء ال�شركاء  ،وجن�سياتهم  ،وعناوينهم  ،ومقدار ح�ص�صهم .
 - 4غر�ض ال�شركة .
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 - 5تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة  ،ومدتها .
 - 6ا�سم مدير ال�شركة  ،وبياناته ال�شخ�صية  ،و�صالحياته .
 - 7بداية ونهاية ال�سنة املــالية لل�شركة  ،وتاريخ �سنتها املــالية الأولى .
 - 8جهات حل اخلالف بني ال�شركاء .
 - 9ن�سبة مقررات جمعية ال�شركاء فـي كل اجتماع يعقد با�ستثناء املقررات التي ن�ص
القانون على ن�سبة لها .
املــادة ( ) 241
يجب �أن يفتح ح�ساب لل�شركة (قيد الت�أ�سي�س) فـي م�صرف مرخ�ص له بالعمل فـي ال�سلطنة
تودع فـيه قيمة ح�ص�ص ال�شركاء التي اكتتبوا فـيها على �أن يودع كل �شريك  -نقدا  -كامل
قيمة ح�ص�صه فـي ر�أ�س املــال .
وال يجوز للم�صرف �أن يتخلى عن الوديعة لأي �شخ�ص كان  ،ما مل يقدم ال�شركاء �شهادة
تفـيد بت�سجيل ال�شركة لدى امل�سجل � ،أو �أن يعدل ال�شركاء بقرار منهم عن ت�أ�سي�س ال�شركة .
املــادة ( ) 242
�إذا عر�ض �شريك �أو �أكرث ح�ص�صا عينية فعليه بيان نوعها  ،ومكانها  ،وقيمتها فـي تقرير
يعده مكتب تثمني � ،أو مراقب ح�سابات مرخ�ص له بالعمل فـي ال�سلطنة .
ويجوز للوزارة القيام بتقومي تلك احل�صة بذاتها �أو عن طريق �إحالتها �إلى خبري �أو �أكرث .
ف�إذا ثبت �أن احل�صة مقدرة بطريقة غري �صحيحة  ،يكون مقدم احل�صة واملثمن ومراقب
احل�سابات  -ح�سب مقت�ضى احلال  -م�س�ؤولني جتاه الوزارة والغري عن �صحة تقدير قيمة
احل�صة � ،أما �إذا ثبت �أن احل�صة قدرت ب�أكرث من قيمتها احلقيقية  ،وجب على مقدم
احل�صة �سداد الفرق نقدا لل�شركة  ،ويكون م�س�ؤوال فـي �أمواله اخلا�صة عن �أداء الفرق .
املــادة ( ) 243
�إذا مل يتم ت�سجيل ال�شركة لدى امل�سجل خالل مدة ( )180مائة وثمانني يوما من تاريخ
�إيداع �أول ح�ص�ص فـيها  ،يحق لأي من ال�شركاء الذين �أودعوا قيمة ح�ص�صهم  ،اعتبار
وثائق الت�أ�سي�س ملغية  ،وذلك مبوجب �إ�شعار كتابي ير�سله �إلى ال�شركاء الآخرين وامل�صرف
املعني  ،وعندها يحق له  ،ولأي �شريك �آخر ا�سرتداد قيمة احل�ص�ص امل�ساهم بها فـي ر�أ�س
مال ال�شركة التي �سبق تقدميها .
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املــادة ( ) 244
ال تكون احل�ص�ص فـي ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية قابلة للتجزئة �إال �أنه ميكن �أن تعود
ملكية احل�صة �إلى �أكرث من �شخ�ص � ،شريطة �أن ميثل املالك املتعددون بواحد يختارونه
منهم  ،تعتربه ال�شركة مالكا للح�صة امل�شرتكة  ،ويكون ممثل املالك املتعددين هو ال�شخ�ص
الذي يرد ا�سمه فـي �سجل مالكي احل�ص�ص .
ويجوز لل�شركة �أن حتدد ملالكي احل�صة امل�شرتكة ميعادا لإجراء االختيار  ،ويكون من حقها
بعد انق�ضاء امليعاد بيع احل�صة حل�ساب مالكيها  ،وفـي هذه احلالة يكون لل�شركاء الأولوية
فـي �شرائها .
وفـي جميع الأحوال  ،يلزم للت�صرف فـي احل�صة امل�شرتكة من قبل مالكيها تقدمي حمرر
ر�سمي بذلك .
املــادة ( ) 245
يكون مالك احل�صة امل�شرتكة م�س�ؤولني بالت�ضامن عن �أي التزامات ناجتة عن تلك امللكية
كما يعتربون �شخ�صا واحدا عند حتديد عدد ال�شركاء فـي ال�شركة .
املــادة ( ) 246
على ال�شركاء �أو املدير املعني من قبلهم مبوجب وثائق الت�أ�سي�س  -ح�سب الأحوال  -تقدمي
طلب للم�سجل لت�سجيل ال�شركة مرفق به �أ�صول ون�سخ من م�ستندات ت�أ�سي�س ال�شركة
وغريها من امل�ستندات التي حتددها الالئحة  ،وذلك خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالثون
يوما من تاريخ انتهاء �إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركة .
كما يجب ت�سجيل �أي تعديل على وثائق الت�أ�سي�س بذات الكيفـية وخالل املدة املن�صو�ص
عليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،وذلك من تاريخ �إجراء التعديل .
املــادة ( ) 247
تعد ال�شركة �سجال لل�شركاء فـيها  ،يدرج فـيه ا�سم كل �شريك  ،وجن�سيته  ،وحمل �إقامته
املختار وعنوانه  ،وعمره  ،وعدد وقيمة احل�ص�ص التي ميلكها  ،و�أي ت�صرف قانوين يجرى
على تلك احل�ص�ص  ،وال يعتد مبلكية �أي �شريك لأي ح�صة ما مل ت�سجل فـي �سجل ال�شركاء .
ويكون مديرو ال�شركة م�س�ؤولني بالت�ضامن عن هذا ال�سجل  ،و�صحة بياناته  ،ولل�شركاء
ولكل ذي م�صلحة حق االطالع على هذا ال�سجل .
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الف�صـــل الثانـــي
الت�صــرف فـــي احل�صـــ�ص
املــادة ( ) 248
مع مراعاة القيود املقررة قانونا والأحكام الواردة فـي وثائق الت�أ�سي�س يحق لكل �شريك
فـي ال�شركة الت�صرف بعو�ض �أو بغري عو�ض فـي ح�صته لأي �شريك فـي ال�شركة �أو للغري ،
وذلك مبوجب حمرر ر�سمي .
وال يعتد بهذا الت�صرف فـي مواجهة ال�شركة �أو الغري �إال من تاريخ ت�سجيله لدى امل�سجل ،
وبعد ن�شره وفقا لأحكام هذا القانون .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أال يرتتب على الت�صرف زيـادة فـي احلد الأق�صى لعدد ال�شركاء .
املــادة ( ) 249
�إذا رغب �أحد ال�شركاء فـي الت�صرف فـي جميع �أو بع�ض ح�ص�صه �إلى �شخ�ص غري �شريك ،
وجــب علي ــه �أن ير�س ــل �إ�شعــارا كتابي ــا �إلى مدي ــر ال�شرك ــة مع عدد من الن�سخ م�ساو لع ــدد
ال�شركاء فـي ال�شركة  ،يبني فـيه عدد احل�صــ�ص التي يرغــب فـي الت�صرف فـيهــا  ،وا�ســم
وجن�سية وعنوان ال�شخ�ص الذي يرغب فـي الت�صرف �إليه  ،و�شروط الت�صرف .
املــادة ( ) 250
يجب على مدير ال�شركة �أن ي�ؤكد لل�شريك الراغب فـي الت�صرف فـي ح�ص�صه ت�سلمه
للإ�شعـار وتاري ــخ الت�سل ــم ف ــور وروده  ،و�أن ير�س ــل علــى الف ــور ن�سخ ــة منــه �إلى كــل �شري ــك
فـي ال�شركة على عنوانه املدرج فـي �سجل ال�شركاء  ،ويعلمه كتابة بحقه فـي �شراء احل�ص�ص
املعرو�ضة للت�صرف بالأف�ضلية على غري ال�شركاء  ،وبال�شروط الواردة فـي الإ�شعار .
املــادة ( ) 251
على كل �شريك يرغب فـي ال�شراء �أن يبلغ كتابة من �أر�سل له الإ�شعار من مديري ال�شركة
برغبته فـي �شراء احل�ص�ص املعرو�ضة �أو �أي عدد منها  ،وبجميع ال�شروط املبينة فـي الإ�شعار ،
و�أن يودع كامل ثمن احل�ص�ص التي يرغب فـي �شرائها  ،وذلك خالل ( )45خم�سة و�أربعني
يوما من تاريخ �إبالغ مدير ال�شركة بالرغبة فـي الت�صرف فـي احل�ص�ص .
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و�إذا انق�ضت املدة املذكورة فـي الفقرة ال�سابقة  ،ومل يت�سلم مدير ال�شركة �إ�شعارا من �أي
من ال�شركاء برغبته فـي ممار�سة حق الأف�ضلية فـي �شراء احل�ص�ص  ،كان لل�شريك مالك
احل�ص�ص املعرو�ضة احلرية فـي الت�صرف فـي ح�ص�صه لل�شخ�ص املق�صود فـي الإ�شعار .
املــادة ( ) 252
�إذا وردت خـ ـ ـ ــالل املـ ــدة املحددة فـي املـ ـ ــادة ( )251م ــن ه ـ ـ ــذا القانـ ــون �إ�شعـ ــارات بالرغب ـ ــة
فـي �شراء احل�ص�ص من �أكرث من �شريك  ،وكانت م�ستوفـية لل�شروط  ،وكان العدد الإجمايل
للح�ص�ص املرغوب فـي �شرائها يفوق العدد املعرو�ض للبيع  ،يراعى الآتي :
 - 1توزع احل�ص�ص املعرو�ضة للبي ــع على ال�شرك ــاء بن�ســب ح�ص�صه ــم فـي ر�أ�س م ــال
ال�شركة  ،ويعتد فـي حال وجود ك�سور بالعدد ال�صحيح الأقرب �إلى الك�سور .
�	- 2إذا طلب أ�حــد ال�شركاء �أن ي�شت ــري �أقل من ن�سبة احل�ص�ص الـم�ستحقـة لــه  ،وج ــب
�أن يخ�صـ ــ�ص لــه ع ــدد احل�ص�ص الت ــي طلــب �شراءه ــا  ،ثم تـ ــوزع باقـ ــي احل�ص ــ�ص
بني ال�شركاء الآخرين وفقا لأحكام البند ال�سابق .
املــادة ( ) 253
�إذا مل يرد �إ�شع ـ ــار ب�إب ــداء الرغبـ ــة فـي �ش ــراء احل�ص�ص م�ستـوف لل�شروط من �أي �شري ــك ،
�أو كان ــت الإ�شع ــارات الواردة م�ستوفـيـ ــة لل�ش ــروط �إال �أنه ــا فـي جمموعها تق ـ ــل عـ ــن عـ ــدد
احل�ص�ص املعرو�ضة للبيع كان ملدير ال�شركة �شرا�ؤها با�س ــم ال�شركة بال�ش ــروط الـ ــواردة
فـي �إ�شعار الرغبة فـي الت�صرف ما مل حتظر عليه ذلك وثائق الت�أ�سي�س � ،أو �أي قرار �صادر
من جمعية ال�شركاء  ،على �أال يدفع ثمن ال�شراء من ر�أ�س مال ال�شركة � ،أو من احتياطيها
القانوين .
املــادة ( ) 254
تكون احل�ص�ص امل�شرتاة با�سم ال�شركة وفقا للمادة ( )253من هذا القانون ملكا م�شرتكا
جلميع ال�شركاء بن�سبة عدد احل�ص�ص التي ميتلكها كل منهم  ،وال تدخل هذه احل�ص�ص
فـ ـ ــي ح�س ـ ــاب الن�صاب القانون ـ ــي الـ ــالزم النعق ــاد جمعيـ ــة ال�شركـ ــاء �أو لإ�ص ــدار قراراته ــا ،
كما ال تدخل فـي توزيع �أن�صبة الأرباح �أو موجودات ال�شركة  ،و�إذا بيعت تدفع ح�صيلة بيعها
�إلى ال�شركة  ،وت�ضاف �إلى احتياطيها .
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املــادة ( ) 255
�إذا قرر ال�شركاء �أو ال�شركة �شراء احل�ص�ص املعرو�ضة  ،وجب على مدير ال�شركة �أن ير�سل
�إ�شعارا مكتوبا �إلى ال�شريك البائع بالرغبة فـي ال�شراء  ،وممار�سة حق الأف�ضلية  ،م�صحوبا
بالثمن كما هو حمدد فـي �إ�شعار الت�صرف .
و�إذا مل يت�سلم ال�شريك البائع الإ�شعار املذكور وثمن ال�شراء خالل مدة ( )50خم�سني يوما
من تاريخ �إبالغه به من مدير ال�شركة يكون حرا فـي الت�صرف فـي ح�ص�صه على �أن يجرى
الت�صرف خالل ( )30الثالثني يوما التالية النتهاء مدة ( )50اخلم�سني يوما امل�شار �إليها ،
ووفقا لل�شروط املحددة فـي �إ�شعار الت�صرف .
املــادة ( ) 256
ال يطبق حق الأف�ضلية فـي �شراء احل�ص�ص التي تنتقل بالإرث �أو بالو�صية  ،و�إذا انتقلت
احل�ص�ص بالإرث �أو الو�صية �إلى �أكرث من �شخ�ص  ،و�أدى ذلك �إلى زيادة عدد ال�شركاء
على احلد الأق�صى املن�صو�ص عليه فـي املــادة ( )234من هذا القانون  ،وجب احل�صول
على موافقة الوزير على ذلك  ،و�إال اعتربت ح�ص�ص جميع الورثة �أو املو�صى لهم ملكية
م�شرتكة ما مل يتفقوا على نقل تلك احل�ص�ص �إلى عدد منهم بحيث يبقى عدد ال�شركاء
�ضمن احلد الأق�صى املقرر .
الف�صــــل الثالـــــث
زيــــادة وتخفـيــ�ض ر�أ�س مــال ال�شركـــة
املــادة ( ) 257
تكون زيادة �أو تخفـي�ض ر�أ�س مال ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية بقرار ت�صدره جمعية ال�شركاء
بالإجماع .
املــادة ( ) 258
لكل �شريك عند زيادة ر�أ�س املــال �أن يكتتب بعدد من احل�ص�ص اجلديدة يتنا�سب مع عدد
احل�ص�ص التي ميلكها  ،و�إذا اكتتب �شريك ب�أقل من الن�سبة التي يحق له االكتتاب بها ،
جاز لل�شركاء الآخرين �أن يكتتبوا باحل�ص�ص الباقية بن�سبة عدد احل�ص�ص التي ميلكونها .
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املــادة ( ) 259
تودع مبالغ الزي ــادة فـي ر�أ�س املــال فـي �أحد امل�ص ــارف املرخ�ص لها بالعم ــل فـي ال�سلطن ــة ،
وال يجوز �سحبها �إال بعد حترير كامل احل�ص�ص  ،وت�سجيل زيادة ر�أ�س املــال لدى امل�سجل
مع ن�شرها وفقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 260
�إذا مت ـ ــت زيـ ــادة ر�أ�س املـ ـ ــال بح�صـ ــ�ص عيني ـ ــة فـيت ـ ــم تقوميهـ ــا طبق ــا لأحك ــام امل ـ ـ ــادة ()242
من هذا القانون .
املــادة ( ) 261
مع مراع ـ ــاة نـ ــ�ص املــادة (  ) 238من هـ ــذا القانـ ــون  ،يجـ ــوز تخفـيـ ــ�ض ر�أ�س م ـ ــال ال�شركـ ــة
�إذا كان يزيد على احلاجة �أو �إذا تكبدت ال�شركة �أي خ�سائر .
املــادة ( ) 262
يجب �أن ين�شر قرار تخفـي�ض ر�أ�س مال ال�شركة وفقا لأحكام هذا القانون  ،مقرتنا بدعوة
جميع الدائنني لتقدمي اعرتا�ضاتهم خالل مدة ( )30ثالثني يوما من تاريخ الن�شر .
وال ي�صبح قرار التخفـي�ض نافذا �إال بعد انق�ضاء تلك املدة دون اعرتا�ض � ،أو بعد �أن يكون
قد مت تقدمي خمال�صة من الدائنني املعرت�ضني � ،إما بت�سديد ديونهم  ،و�إما ب�إعطـائهم
�ضمانات مالئمة .
الف�صـــل الرابــــع
�إدارة ال�شركـــة حمـــدودة امل�س�ؤوليــــة
املــادة ( ) 263
يتولـ ــى �إدارة ال�شركـ ــة حم ــدودة امل�س�ؤولية مديــر �أو �أكثـ ــر مـ ــن ال�شركـ ــاء � ،أو مــن غريه ـ ــم
من الأ�شخا�ص الطبيعيني يتم تعيينهم ملدة حمددة �أو غري حمددة مبوجب وثائق الت�أ�سي�س
�أو مبوجب قرار جمعية ال�شركاء .
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املــادة ( ) 264
ملديري ال�شركة القيام بجميع الأعمال الالزمة لتحقيق غايات ال�شركة  ،ويتمتعون بجميع
ال�سلطات الالزمة لت�سيري �أعمالها ت�سيـريا منتظما  ،ما مل يرد ن�ص يخالف ذلك فـي وثائق
الت�أ�سي�س .
وكل قرار ي�صدر من ال�شركة بتقييد �سلطات املديرين �أو بتغيريهم يجب �أن ي�سجل لدى
امل�سجل  ،و�أن ين�شر وفقا لأحكام هذا القانون  ،وال يكون نافذا فـي حق الغري �إال من تاريخ
ت�سجيله .
املــادة ( ) 265
يخ�ضــع مديــرو ال�شركــة مــن حيث امل�س�ؤوليــة مل ــا يخ�ضــع ل ــه �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركــة
امل�ساهمة من �أحكام  ،ويبطل كل ن�ص يرد فـي وثائق الت�أ�سي�س �أو اتفاق الحق يق�ضي بغري
ذلك .
املــادة ( ) 266
على مديري ال�شركة �إبالغ جمعية ال�شركاء عن كل تعار�ض بني م�صلحتهم وم�صلحة
ال�شركة فـي �أي من العمليات التي يزمع �إجرا�ؤها .
املــادة ( ) 267
يحظـ ــر على مدي ــري ال�شركة القي ــام بالأعمــال الآتي ــة ما مل يرخ�ص لهــم �صراح ــة القي ــام
بها مبوجب وثائق الت�أ�سي�س �أو بقرار �صادر بالإجماع من جميع ال�شركاء :
 - 1تقدمي التربع ــات  ،مــا عـ ــدا التربعات التي تتـطلبه ــا م�صلح ــة العم ــل مت ــى كانـ ــت
�ضئيلة القيمة وعادية .
 - 2بيع جميع موجودات ال�شركة �أو ق�سم مهم منها .
�	- 3إج ــراء الرهــن �أو الت�أمـ ــني عل ــى موج ــودات ال�شرك ــة �إال ل�ضمان ديونه ــا املرتتبــة
فـي �سياق �أعمال ال�شركة االعتيادية .
 - 4كفالة ديون الغري ما عدا الكفاالت املعقودة فـي �سياق العمل االعتيادي من �أجل
حتقيق غايات ال�شركة .
�	- 5إبراء ذمـم مدينــي ال�شرك ــة من التزاماته ــم � ،أو �إجراء ال�صلح � ،أو االتف ــاق معه ــم
على التحكيم .
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املــادة ( ) 268
تلتزم ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية بجميع الت�صرفات والأعمال التي يقوم بها املديرون
با�سمها  ،ويحق للغري ح�سن النية �أن يفرت�ض �أن �أي ت�صرف �أو عمل يقوم به مديرو ال�شركة
فـي �سياق مزاولتها لأعمالها هو �ضمن ال�صالحيات املخولة �إلى املديرين  ،ويلزم ال�شركة
ما مل يكن احلد من تلك ال�صالحيات م�سجال لدى امل�سجل .
املــادة ( ) 269
املديرون م�س�ؤولون ب�صفة منفردة �أو بالت�ضامن  -ح�سب الأحوال � -إزاء ال�شركة والغري
عن خمالفتهم لأحكام هذا القانون و�أحكام وثائق الت�أ�سي�س وعن �أخطائهم فـي الإدارة .
و�إذا ا�شت ــرك �أكث ــر من مديـ ــر فـي ذات الأفعال التي تعر�ضهـ ــم للم�س�ؤولي ــة  ،فتحــدد ن�سبــة
ما يتحمله كل منهم من التعوي�ضات عن ال�ضرر ح�سب ما تق�ضي به املحكمة املخت�صة .
املــادة ( ) 270
يجوز لأي �شريك لي�س مديرا �أن يطلب  ،فـي �أي وقت � ،أي معلومات عن ال�شركة  ،و�أن يفح�ص
بنف�سـ ــه � ،أو ع ـ ــن طري ــق خبي ــر خمت ــ�ص يعين ــه  ،دفاترها و�سجالتها وح�ساباته ـ ــا و�أوراقهـ ــا
الأخرى .
ولل�شرك ــاء �أو لأحده ــم حـ ــق �إقام ــة الدعوى بامل�س�ؤولــية �ض ــد املديريـ ــن مل�صلح ــة ال�شركـ ــة
واملطالبة بالتعوي�ض الكامل عن الأ�ضرار التي حلقت بها  ،ويبطل كل ن�ص يرد فـي وثائق
الت�أ�سي�س �أو فـي اتفاق الحق يخالف ذلك احلق .
املــادة ( ) 271
مع مراعاة ن�ص املــادة ( )18من هذا القانون تقام دعوى امل�س�ؤولية طبقا لن�صي املادتني
( )269و( )270من هذا القانون خالل ( )5خمــ�س �سن ــوات من تاري ــخ العل ــم بالت�صرفـ ــات
�أو الأعمال ال�ضارة .
املــادة ( ) 272
يحظــر على املديرين وال�شركـ ــاء احل�صـ ــول من ال�شرك ــة على ق ــرو�ض �أو كفاالت لأنف�سه ــم
�أو لأزواجهم �أو لأقاربهم حتى الدرجة الثالثة  ،ويقع باطال كل ت�صرف يخالف ذلك .
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املــادة ( ) 273
يجوز عزل املدير �أو املديرين بقرار ي�صدر من جمعية ال�شركاء مبوافقة الأغلبية العددية
لل�شركاء احلائزة لثالثة �أرباع ر�أ�س املــال  ،على �أن يعني القرار مديرا �أو مديرين خلفا
ملن مت عزلهم  ،و�إذا كان املدير �شريكا فـي ال�شركة  ،فال ي�شرتك فـي الت�صويت على القرار
املتعلق بعزله  ،كما يجوز ل�شريك �أو �أكرث �أن يطلب من املحكمة عزل املدير � ،أو املديرين
وين�شر قرار العزل وفقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 274
عل ــى مديـ ــر �أو مديري ال�شركة اقتط ــاع ( )%10ع�شرة فـي املائة من �صافـ ــي �أرب ــاح ال�شرك ــة
عن كل �سنة مالية كاحتياطي قانوين بعد خ�صم ال�ضرائب �إلى �أن يبلغ االحتياطي القانوين
ثلث ر�أ�س مال ال�شركة .
وال يجوز توزيع االحتياطــي القانون ــي على ال�شركاء ك�أن�صــبة �أربـ ــاح  ،ويجـ ــوز ا�ستخدام ــه
فـي تغطية اخل�سائر املرتاكمة .
ويج ــوز ملدي ــر �أو ملديـ ــري ال�شرك ــة اقتط ــاع ن�سبــة ال تزي ــد علــى ( )%20ع�شريــن فـي املائـ ــة
من الأرباح ال�سنوية ال�صافـية لل�شركة حل�ساب االحتياطي االختياري .
املــادة ( ) 275
على املدير �أو املديرين فـي نهاية كل �سنة مالية  ،وخالل ( )90ت�سعني يوما من انتهائها ،
�إعداد البيانات املــالية وتـقرير عن ن�شـ ــاط ال�شركة ومركزها املــايل واقـرتاحاتهـ ــم ب�ش ـ ـ�أن
توزيع الأرباح  ،على �أن ي�ضعوا تـقريرهم حتت تـ�صرف مراقب ح�سابات ال�شركة �إن وجد .
وعل ــى مراق ــب احل�سابات �إعداد تقريره ورفعه �إلى جمعية ال�شركــاء  ،وتقديــم ن�سخــة منــه
�إلى املدير �أو املديرين خالل (� )60ستني يوما من تاريخ تلقيه امل�ستندات امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 276
عل ـ ــى املدير �أو املديريـ ــن  ،وخالل ( )180مائ ـ ــة وثمانني يوما من انته ــاء ال�سنــة املــاليـة ،
�أن ير�سلــوا �إلــى ك ــل �شري ــك فـي ال�شرك ــة ن�سخ ــة من البيانات املــالية  ،وتقري ــر املديري ــن ،
ومراقب احل�سابات تتعلق بال�سنة املــالية املنتهية مع دعوة لعقد جمعية ال�شركاء للموافـقة
عليها .
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املــادة ( ) 277
يجب �إيداع كافة �أ�صول الوثائق املبينة باملــادة ( )276من هذا القانون فـي مركز ال�شركة
الرئي�سي قبل امليعاد املحدد النعقاد جمعية ال�شركاء مبدة ال تقل عن (� )14أربعة ع�شر يوما ،
ويحق لكل �شريك االطالع على تلك الوثائق .
ولكل �شريــك �أن يطل ــب  -مت ــى �ش ــاء  -االطــالع على القيــود وامل�ستندات املتعلقــة ب�أعم ــال
ال�سنوات ( )10الع�شر ال�سابقة  ،ويبطل كل ن�ص يخالف �أحكام هذه املــادة يرد فـي وثائق
الت�أ�سي�س �أو فـي اتفاق الحق .
الف�صــــل اخلامــــ�س
مراقــب ح�سابــــات ال�شركــة
املــادة ( ) 278
يج ــب �أن يك ــون لل�شرك ــة حم ــدودة امل�س�ؤولي ــة مراق ــب ح�ساب ــات تعينــه جمعي ــة ال�شركـ ــاء
ل�سنة مالية واحدة فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا زاد عدد ال�شركاء فـي ال�شركة على (� )7سبعة �أ�شخا�ص .
� - 2إذا زاد ر�أ�س مال ال�شركة على ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين .
� - 3إذا ن�صت وثائق الت�أ�سي�س على تعيني مراقب ح�سابات .
� - 4إذا طالب �شريك �أو �أكرث ميثلون خم�س ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل بتعيني
مراقب ح�سابات .
املــادة ( ) 279
ال يجوز �أن يكون مراقبا حل�سابات ال�شركة من كان مديرا لها قبل انق�ضاء ( )5خم�س
�سنوات من انتهاء مهام عمله فـي ال�شركة  ،كما ال يجوز �أي�ضا �أن يكون مديرا لل�شركة
من كان مراقب ح�سابات لها قبل انق�ضاء ( )5خم�س �سنوات من �آخر تعيني له كمراقب
ح�سابات .
املــادة ( ) 280
مع مراعاة �أحكام املادتني ( )278و( )279من هذا القانون ي�سري فـي �ش�أن تعيني مراقبي
ح�سابات ال�شركة  ،وحتديد مدد عملهم وحقوقهم وواجباتهم و�سلطاتهم وم�س�ؤولياتهم
ذات ال�شروط والقواعد املقررة فـي �ش�أن تعيني مراقبي احل�سابات فـي �شركة امل�ساهمة .
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الف�صـــل ال�ســـاد�س
جمعيـــة ال�شركــــاء
املــادة ( ) 281
تكون لل�شركة حمدودة امل�س�ؤولية جمعية �شركاء تنعقد مرة واحدة على الأقل فـي ال�سنة
خالل ( )180مائــة وثمانني يومــا مـن انته ــاء ال�سنة املــالي ــة  ،وذلك ف ــي الزم ــان واملكـ ــان
املحددين فـي وثائق الت�أ�سي�س �أو اللذين يحددهما مدير ال�شركة .
وفـي غري حاالت توزيع الأرباح واملوافقة على امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقارير
املديرين ومـراقب احل�سابات  ،يجوز  -بناء على ن�ص فـي وثائق الت�أ�سي�س �أو اتفاق الحق
م�سجل لدى امل�سجل � -أن تنعقد جمعية ال�شركاء وتتخذ قراراتها عن طريق االجتماع
با�ستخدام و�سائل االت�صال املنا�سبة التي تتيح االت�صال ال�شفهي واملرئي املتزامن بيـن
الأع�ضـ ــاء  -دون ح�ضورهـ ــم فـي مكـ ــان واح ــد � ، -أو ع ــن طري ــق حم�ضــر بالتمري ــر يوقـ ــع
من جميع ال�شركاء .
املــادة ( ) 282
ملدي ــري ال�شركــة دعــوة جمعي ــة ال�شرك ــاء لالنعق ــاد فـي �أي وقت  ،وعليهــم دع ــوة اجلمعي ــة
لالنعقاد عندما يوجب القانون �أو وثائق الت�أ�سي�س ذلك � ،أو بناء على طلب �شريك �أو �أكرث
ميثلون خمـ�س ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل  ،مع ن�شر الدعوة وفقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 283
�إذا تخلـ ــف املديـ ــرون ع ــن دع ــوة جمعي ــة ال�شرك ــاء لالنعقاد يح ــق لأي �شريـ ــك �أن يطلـ ــب
من املحكمة املخت�صة تعيني �شخ�ص يتولى دعوة جمعية ال�شركاء و�إعداد جدول �أعمالها .
ويعد باطال كل ن�ص يرد فـي وثائق الت�أ�سي�س �أو اتفاق الحق يخالف ذلك .
املــادة ( ) 284
يجـ ــب �أن تر�ســل الدع ــوة حل�ض ــور جمعيـ ــة ال�شرك ــاء �إلــى كــل �شري ــك علــى عنوانــه امل�سج ــل
لدى ال�شركة قبل التاريخ املحدد النعقادها بـ ـ ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل .
وال تكون الدعوة �صحيحة ما مل تت�ضمن جدول الأعمال  ،وزمان االجتماع ومكانه .
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املــادة ( ) 285
ال يجوز جلمـعية ال�شركــاء �أن تنظـر فـي غري املو�ضوعات املدرجــة ف ــي جــدول �أعمالهــا ،
ويجـ ــوز لها  -فـي حــاالت ا�ستثنائيــة � -أن تنظـ ــر فـي مو�ض ــوع عاجـ ــل وغري متوق ــع يط ــر�أ
فـي �أثناء االجتماع .
املــادة ( ) 286
لكـ ــل �شـريك �أن يح�ضر جمعية ال�شركاء  ،ويك ــون له �صوت واحد عــن كل ح�ص ــة ميلكهـ ــا ،
�أو ميثلها .
ويجوز لكل �شريك �أن ينيب عنه خطيا �أحد ال�شركاء فـي ح�ضور اجتماع اجلمعية والت�صويت
علــى مقرراتهــا مــا لــم تنــ�ص وثائ ــق الت�أ�سيــ�س � ،أو اتفاق موقع من جميــع ال�شركــاء يكــون
م�سجال لدى امل�سجل على خالف ذلك .
وال يجوز لل�شريك �أن ينوب فـي االجتماع الواحد عن �أكرث من �شريك .
املــادة ( ) 287
لل�شركاء ومن ينوب عنهم الذين ميثلون جميع ح�ص�ص ال�شركة �أن يعقدوا جمعية ال�شركاء
دون مراعاة الأ�صول املقررة لدعوتها  ،ويكون لتلك اجلمعية التداول فـي جميع املو�ضوعات
التي يكون تقريرها من �صالحية جمعية ال�شركاء .
املــادة ( ) 288
ال يكون اجتماع جمعية ال�شركاء �صحيحا �إال �إذا ح�ضره �شخ�صيا �أو بالإنابة عدد من ال�شركاء
ميثلــون ن�صــف ر�أ�س مــال ال�شركة على الأق ــل  ،وي�شت ــرط ل�صحــة الإنابــة �أن تكــون ثابت ــة
بتفوي�ض كتابي  ،و�إذا مل يتوافر هذا الن�صاب تتم الدعوة �إلى جمعية ثانية ملناق�شة جدول
الأعمال ذات ــه  ،ويبلغ ال�شركاء بالدعوة �إلى اجلمعية الثانية قب ــل املوعد املحدد النعقاده ــا
ب ـ (� )7سبعة �أيام على الأقل .
وتك ـ ــون قـ ــرارات اجلمعي ــة الثانية �صحيحـ ــة مهمـ ــا ك ــان مق ــدار ر�أ�س املــال املمثـ ــل فـيـ ــه ،
على �أن تنعقد اجلمعية الثانية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انعقاد اجلمعية الأولى .
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املــادة ( ) 289
تتخذ جمعية ال�شركاء قراراتها بالأغلبية املطلقة للأ�صوات التي اقرتعت ب�ش�أن قرار معني ،
ما مل تن�ص وثائق الت�أ�سي�س على �أغلبية �أعلى .
املــادة ( ) 290
ال يجوز حتويل ال�شركة �إلى �شركة ت�ضامن �أو تو�صية �إال مبوجب قرار يتخذه ال�شركاء
بالإجماع �إال �أنه يجوز حتويل ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة �أو تعديل �أي بند من بنود وثائق
الت�أ�سي�س مبوجب قرار يتخذ مبوافقة �أكرثية ال�شركاء متثل ( )3ثالثــة �أربــاع ر�أ�س م ــال
ال�شركة على الأقل .
الف�صــــل ال�سابـــع
�شركـــة ال�شخــ�ص الواحـــد
املــادة ( ) 291
�شركة ال�شخ�ص الواحد �شركة حمدودة امل�س�ؤولية ميتلك ر�أ�س مالها بالكامل �شخ�ص واحد
طبيعي �أو اعتباري .
وال يجوز لل�شخ�ص الطبيعي �أن ي�ؤ�س�س �أكرث من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة من �شخ�ص
واحد  ،وال يجوز لل�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة امل�ؤ�س�سة من �شخ�ص واحد ( ذي �صفة
طبيعية �أو اعتبارية) �أن ت�ؤ�س�س �شركة �أخرى ذات م�س�ؤولية حمدودة من �شخ�ص واحد .
املــادة ( ) 292
يتم ت�أ�سي�س �شركة ال�شخ�ص الواحد وفق الإجراءات والقواعد التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 293
ال ي�س�أل مالك ال�شركة عن التزاماتها �إال مبقدار ر�أ�س املــال املخ�ص�ص لها .
املــادة ( ) 294
يدير ال�شركة مالك ر�أ�س املــال  ،ويجوز �أن يعني لها مديرا �أو �أكرث ميثلها لدى الق�ضاء
والغري  ،ويكون م�س�ؤوال عن �إدارتها �أمام املــالك .
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املــادة ( ) 295
تنق�ضي ال�شركة بوفاة مالك ر�أ�س املــال � ،إال �إذا اجتمعت ح�ص�ص الورثة فـي �شخ�ص واحد
�أو اختار الورثة ا�ستمرارها ب�شكل قانوين �آخر  ،وذلك كله خالل ( )180مائة وثمانني يوما
على الأكرث من تاريخ الوفاة .
كما تنق�ضي ال�شركة بانق�ضاء ال�شخ�ص االعتباري مالك ر�أ�س املال .
املــادة ( ) 296
�إذا قام مالك ال�شركة ب�سوء نية بت�صفـيتها �أو �أوقف ن�شاطها قبل انتهاء مدتها �أو قبل حتقق
الغـ ــر�ض م ــن �إن�شائه ــا � ،أو ل ــم يف�ص ــل ب ــني �أعم ــال ال�شرك ــة و�أعمالـ ــه اخلا�صــة الأخ ــرى ،
كان م�س�ؤوال عن التزاماتها فـي �أمواله اخلا�صة .
املــادة ( ) 297
فـيما عدا �أحكام املواد ال�سابقة  ،ت�سري فـي �ش�أن �شركة ال�شخ�ص الواحد الأحكام املنظمة
لل�شركة حمدودة امل�س�ؤولية فـيما ال يتعار�ض مع طبيعتها .
البـــاب اخلامـــ�س
التفتيـــ�ش والعقوبـــات والأحكـــام اخلتاميـــة
الف�صــــل الأول
التفتيـــ�ش
املــادة ( ) 298
للجهة املخت�صة �أن جتري التفتي�ش على ال�شركة وال�شركات التابعة لها فـي �أي وقت ملراقبة
مدى التزامها ب�أحكام القانون .
وملوظفـي اجلهة املخت�صة  -الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق
مع رئي�س اجلهة املخت�صة � -صفة ال�ضبطية الق�ضائية بالن�سبة �إلى اجلرائم التي تقع
باملخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له .
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املــادة ( ) 299
ملوظفـي اجلهة املخت�صة املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية كافة ال�صالحيات التي تخولهم
القيام باملهام املنوطة بهم مبا فـي ذلك الدخول �إلى مقر ال�شركة وفروعها  ،واالطالع ،
واحل�صول على ن�سخ من كافة ال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات والبيانات وغريها  ،ولهم
حق فح�صها فـي مقر ال�شركة �أو فـي غريه  ،ولهم حق التحفظ عليها � ،إن لزم الأمر .
وعلى م�س�ؤويل ال�شركة ومراقب احل�سابات متكينهم من �أداء مهامهم .
املــادة ( ) 300
لل�شركاء �أو امل�ساهمني احلائزين على ن�سبة ( )%20ع�شرين فـي املائة من ر�أ�س مال ال�شركة
�أن يتقدمـ ــوا بطل ــب �إلى اجله ــة املخت�صة للقي ــام بالتفتي ــ�ش عل ــى ال�شرك ــة فـيمـ ــا ين�س ــب
إ�ل ـ ــى املديريـ ـ ــن � ،أو �أع�ضـ ـ ــاء جمل ـ ـ ــ�س الإدارة �أو الإدارة التنفـيذيـ ــة �أو مراقـ ـ ــب احل�سابـ ـ ــات
من خمالفات ج�سيمة فـي �أداء واجباتهم .
كمـ ــا يج ــوز للجه ــة املخت�ص ــة �أن جتـ ــري التفتي ــ�ش مـ ــن تلق ــاء نف�سهـ ــا � ،أو بن ــاء عل ــى طلـب
من ذوي امل�صلحة .
املــادة ( ) 301
يجب �أن يكون الطلب املن�صو�ص عليه فـي املــادة ( )300من هذا القانون م�شتمال على �أدلة
جدية بوجود املخالفات مما يربر اتخاذ هذا الإجراء .
وحتيل اجلهة املخت�صة الطلب �إلى من تعينه ل�سماع �أقوال طالبي التفتي�ش وم�س�ؤويل
ال�شركة ومراقب احل�سابات  ،ومن يرى لزوم �سماع �أقوالهم  ،على �أن يعد تقريرا بنتيجة
�أعماله مت�ضمنا ر�أيه  ،ويعر�ضه على رئي�س اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 302
لرئي�س اجلهة املخت�صة �أو من يفو�ضه �أن يعني على نفقة طالبي التفتي�ش مراقب ح�سابات
من بني امل�سجلني لإجراء التفتي�ش على �أعمال ال�شركة ودفاترها  ،وعلى م�س�ؤويل ال�شركة
متكـ ــني املراقـ ــب من االطالع عل ــى الدفاتـ ــر والوثائـ ــق والأوراق التي يقومـ ــون بحفظه ــا ،
�أو يكون لهم حق احل�صول عليها وكافة ما يكون متعلقا ب�ش�ؤون ال�شركة .
ويجب على املراقب رفع تقرير مف�صل عن مهمته �إلى رئي�س اجلهة املخت�صة خالل الأجل
املحدد فـي قرار التعيني .
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املــادة ( ) 303
�إذا تبني لرئي�س اجلهة املخت�صة �أن ما ن�سب �إلى م�س�ؤويل ال�شركة من واقع تقرير مراقب
احل�سابــات غيــر �صحيــح  ،جــاز ل ــه �أن ي�أمــر بن�شر التقريــر كل ــه �أو بع�ضــه �أو نتيجت ــه وفق ــا
لأحكام هذا القانون  ،ويلزم طالب ــي التفتيــ�ش بنفقات الن�شر دون الإخ ــالل مب�س�ؤوليتهـ ــم
عن التعوي�ض � ،إن كان له مقت�ضى .
ويجب على رئي�س اجلهة املخت�صة �إذا تبني له �صحة املخالفات اتخاذ التدابري الالزمة ،
ودعوة اجلمعية العامة لالنعقاد ملناق�شة املخالفات واتخاذ قرار فـيها  ،وحتديد من ير�أ�س
اجتماعها فـي هذه احلالة .
املــادة ( ) 304
للجمعي ــة العامــة العادية عزل �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات �أو �إنهاء خدمة
�أي من موظفـي الإدارة التنفـيذية � ،إذا ثبت ارتكاب �أي منهم للمخالفات التي تناولها تقرير
التفتي�ش  ،وذلك دون الإخالل بامل�س�ؤولية املرتتبة على �أي منهم .
وال يجوز �إعـادة انتخــاب من تــم عزلــه وفقــا لهذه املــادة قبـ ــل انق�ض ــاء ( )5خمــ�س �سن ــوات
من تاريخ العزل .
الف�صــل الثانـــي
العقوبـــــات
املــادة ( ) 305
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب على اجلرائم
املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املــادة ( ) 306
يعاقـ ــب بال�سج ــن مدة ال تقل عن �سنة واحدة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سن ــوات  ،وبغرامـ ــة
ال تقـ ــل عـ ــن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال
عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني :
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 - 1كل �شخ�ص �أدرج عن ق�صد بيانات �أو معلومات غري �صحيحة فـي وثائق الت�أ�سي�س ،
�أو فـي طلب احل�صول على الرتخي�ص بت�أ�سي�سها �أو فـي م�ستند �ضروري للح�صول
علـ ــى الرتخي ــ�ص �أو ت�سجيلها لـ ــدى امل�سجل � ،أو �أغفل عن عمــد واقعــة جوهريــة
فـي �أي مما ذكر  ،وكان من �ش�أن �إدراج البيانات �أو املعلومات �أو �إغفال الواقعة خداع
الغري و�إحلاق ال�ضرر به .
 - 2ك ــل �شخ�ص ا�ستعم ــل طرق ــا احتيالية حلم ــل �شخــ�ص �آخــر علـى امل�ساهمة �أو امل�شاركـة
فـي �إحدى ال�شركات .
 - 3كل �شخ�ص من م�ؤ�س�سي ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو مراقبي احل�سابات
�أ�صدر عن عمد دعوة لالكتتاب فـي �أ�سهم ال�شركة �أو �سنداتها �أو غريها من الأوراق
املــالية باملخالفة لأحكام القانون  ،وكــل �شخــ�ص يعر�ض هذه الأ�سه ــم �أو ال�سن ــدات
�أو الأوراق املــالية الأخرى لالكتتاب مع علمه بذلك .
 - 4كل �شخ�ص قدر  -بنية الغ�ش  -قيمة ح�صة عيني ــة فـي ر�أ�س مـ ــال ال�شركـ ــة ب�أكث ــر
من قيمتها احلقيقية .
 - 5كل من قام عمدا بتوزيع �أرباح بناء على بيانات مالية غري �صحيحة �أو دون بيانات
مالية .
 - 6كـ ــل مدي ــر �أو ع�ضـ ــو من �أع�ض ــاء جمـ ـلــ�س �إدارة ال�شرك ـ ــة �أو مـ ــن الإدارة التنفـيذي ـ ـ ــة
�أو مراقــب ح�سابـ ــات �أو م�صـ ــف �أو �شخ�ص مك ــلف ب�إدارة ال�شركة �أدرج ق�صدا بيانــات
�أو معلوم ــات غي ــر �صحيح ــة فـي ميزاني ــة ال�شرك ــة �أو ح�س ــاب الأربـ ــاح واخل�سائ ــر
�أو فـي تقرير معد للجمعية العامة العادية �أو غري العادية � ،أو �أخفى عن عمد
واقعة جوهرية فـي �أي مما ذكر  ،وكان من �ش�أن ذلك �إخفاء احلالة املــالية احلقيقية
لل�شركة عن امل�ساهمني �أو الدائنني والغري .
 - 7كل من زور فـي �سجالت ال�شركة �أو �أثبت فـيها وقائع غري �صحيحة  ،وكل من �أعد
�أو عر�ض على اجلمعية العامة العادية �أو غري العادية تقارير ت�ضمنت بيانات غري
�صحيحة كان من �ش�أنها الت�أثري على قرارات اجلمعية .

-308-

 - 8ك ــل مـن قـام عــن عمــد مـن مديــري ال�شركــة �أو �أع�ض ــاء جمل ــ�س �إدارتهــا �أو الإدارة
التنفـيذيـ ــة با�ستغـ ـ ــالل �أموال ال�شركـ ــة مل�صلحته ــم ال�شخ�صي ــة �أو مل�صلح ــة �شركـ ــة
�أو م�ؤ�س�سة �أخرى لهم فـيها م�صلحة .
 - 9كـ ــل م�صــف ق ــام با�ستغ ــالل �أم ــوال ال�شرك ــة مل�صلحت ــه ال�شخ�صي ــة �أو تخلى عم ــدا
عن �أموال ال�شركة باملخالفة لأحكام القانون .
املــادة ( ) 307
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقــل ع ـ ــن ( )3000ثالث ــة �آالف ري ـ ــال عمانـ ــي  ،وال تزي ـ ــد علـ ــى ( )20000ع�شريـ ــن أ�ل ــف
ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني :
 - 1كل �شخ�ص �أدرج �أو �أغفل عن �إهمال بيانات �أو معلومات غري �صحيحة فـي وثائق
الت�أ�سي�س �أو فـي طلب ت�أ�سي�سها �أو فـي م�ستند �ضروري للت�أ�سي�س �أو ت�سجيلها لدى
امل�سجل  ،وكان من �ش�أن �إدراج البيانات �أو املعلومات خداع الغري و�إحلاق ال�ضرر بهم .
 - 2ك ـ ــل مديـ ــر �أو ع�ضــو من �أع�ض ــاء جمل ــ�س الإدارة �أو م ـ ــن الإدارة التنفـيذيـ ــة مين ــع
�أو يعوق مراقبي احل�سابات عن �أداء مهامهم .
 - 3ك ــل خبيــر ق ــدر ب�إهمـ ــال قيم ــة ح�ص ــة عيني ــة فـي ر�أ�س مـ ــال ال�شركـ ــة مبـ ــا يزي ـ ــد
علــى ( )%25خم�س وع�شرين فـي املائة من قيمتها احلقيقية .
 - 4ك ـ ــل من تعمد من �أع�ض ــاء جمل ــ�س �إدارة ال�شركـ ـ ــة الأول عـ ـ ــدم ت�سجيـ ــل ال�شـركـ ــة
لدى امل�سجل .
املــادة ( ) 308
يعاقـ ــب بغرامـ ــة ال تقل عن ( )5000خم�ســة �آالف ريــال عمان ــي  ،وال تزي ــد عل ــى ()10000
ع�شرة �آالف ريال عماين :
 - 1كل من تخلف من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو مراقبي احل�سابات �أو امل�صفني
عن دعوة اجلمعيــة العامــة ال�سنويـة �أو عن دعوة اجلمعية العامة العادية �أو غري
العادية لالنعقاد كلما �أوجب القانون ذلك .
 - 2ك ــل من توافر فـي �ش�أنـ ــه �سبب من �أ�سبــاب �سق ــوط الع�ضوية  ،ول ــم يبل ــغ ال�شركـ ــة
فور حتقق ال�سبب .
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 - 3كل من ت�سبب بخطئه فـي رف�ض ت�سجيل ال�شركة لدى امل�سجل .
 - 4كل من تقدم بطلب ت�سجيل بيانات �أو معلومات �أو قرارات �أو م�ستندات باملخالفة
لأحكام القانون .
 - 5كل من �أحجم عن �إطالع امل�ساهمني �أو غريهم ممن لهم حق االطالع على دفاتر
ال�شركة �أو غريها من الوثائق .
املــادة ( ) 309
يعاقب كل من يخالف حكما من �أحكام هذا القانون �أو الالئحة مل حتدد له عقوبة فـيهما
بغرامـ ـ ــة ال تق ـ ـ ــل ع ـ ـ ــن ( )100مائـ ــة ريال عمانـ ــي  ،وال تزي ـ ـ ــد علـ ــى ( )3000ثالث ـ ـ ــة �آالف
ريال عماين .
املــادة ( ) 310
يجوز للجهة املخت�صة الت�صالح فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو الالئحة ،
وذلك فـي �أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل �صدور حكم فـيها  ،مقابل دفع
مبلغ مايل ال يقل عن �ضعف احلد الأدنى للغرامة املقررة لهذه اجلرمية  ،وال يزيد على �ضعف
احلد الأق�صى لها  ،ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى العمومية فـي اجلرمية .
املــادة ( ) 311
تخ�صم الغرامات التي تكون قد وقعت على ال�شركة ب�سبب خمالفات جمل�س الإدارة للقانون
�أو للنظـ ــام الأ�سا�سـ ــي لل�شرك ـ ــة خ ــالل ال�سنــة املــالية املنتهي ــة مـ ــن مكاف ـ ـ�آت جمل ـ ــ�س الإدارة
�أو م ــن مكاف ـ�أة العــ�ضو الــذي ت�سبــب فـي املخالف ــة  ،ويجــوز للجمعيـ ــة العامة عــدم خ�ص ــم
تلك الغرامات �إذا تبني لها �أن تلك الغرامات لي�ست ناجتة عن تق�صري �أو خط أ� من جمل ــ�س
الإدارة .
املــادة ( ) 312
يك ــون ك ــل من يخالـ ــف هذا القانون �أو الالئحة م�س ـ�ؤوال عن تعوي ــ�ض ال�ضرر ال ــذي يلح ــق
ب�أي �شخ�ص من جراء خمالفته .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/19
ب�إ�صــدار قانــون الثــروة املعدنيــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وعلى قانون حماية الرتاث القومي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/6
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/15حــول البــحر الإقليمــي واجلــرف الق ــاري واملنطق ــة
االقت�صادية اخلال�صة ،
وعلى قانون تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 86/77
وعلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
وعلى قانون حماية الرثوة املائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/29
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
وعلــى قانــون املحم ــيات الطبيعيــة و�صــون الأحيــاء الفطريــة ال�صــادر باملر�سـوم ال�سلطـاين
رقم ، 2003/6
وعلى قانون التعدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/27
وعلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/79ب�إ�صدار نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون الرثوة املعدنية املرفق .
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املــادة الثانيــــة
ي�صــدر جمل ــ�س �إدارة الهيئــة العامــة للتعديــن الالئح ــة التنفيذي ــة لهذا القان ــون فــي مــدة
�أق�صاها (� )1سنة مــن تاريخ �إ�صداره  ،والقرارات الالزم ــة لتنفي ــذ �أحكامــه  ،و�إلى �أن ت�صدر
ي�ستمــر العمل باللوائح والقرارات القائمة مبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ي�ستمر العمـل باتفاقيــات اال�ستغــالل املربمــة  ،وبالرتاخيــ�ص ال�صــادرة قبــل العمــل بهــذا
القانون  ،على �أن يكون جتديدهما وفق الأحكام املقررة فيه .
ويكــون البت ف ــي طلب ــات الرتخيــ�ص املقدمــة قــبل العم ــل بهذا القانون وفق الإجراءات
وال�ضوابط املن�صو�ص عليها فيه .
املــادة الرابعــة
يلغى قانون التعدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2003/27كما يلغى كل ما يخالف
هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الخام�سـة
ين�شــر هــذا املر�ســوم فـي اجلري ــدة الر�سميــة  ،ويعمل بــه مــن اليــوم التالــي النق�ض ــاء ()30
ثالثني يوما من تاريخ ن�شره .

�صـدر فـي  8 :مـن جمــادى الثانيـــة �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  13 :مـن فبرايـــــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1281
ال�صادرة فـي 2019/2/17م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانــون الثــروة املعدنيــة
البــاب الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
الف�صــل الأول
تعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات وامل�صطلحات الآتية املعنى املبني قرين كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــة
الهيئة العامة للتعدين .
املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيــــ�س :
الرئي�س التنفيذي للهيئة .
اجلهــات املخت�صــة :
الوحدات احلكومية الأخرى غري الهيئة التي يتعني الرجوع �إليها فـي حدود اخت�صا�صاتها
طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها .
اخلامـــات :
خامات املناجم �أو خامات املحاجر �أو خامات املالحات .
املناجــم :
املواقع التي ت�ستخرج منها خامات املناجم من باطن الأر�ض � ،أو على �سطحها .
املحاجـــر :
املواقع التي ت�ستخرج منها خامات املحاجر من باطن الأر�ض � ،أو على �سطحها .
املالحـــات :
املواقع التي ت�ستخرج منها الأمالح .
خامــات املناجــم :
املعــادن وخاماتهــا  ،وال�صخور والطبقــات والروا�سـب املعدنــية والكيميائيــة  ،والأحج ــار
الكرمية وما فـي حكمها  ،واملياه املعدنية امل�ستخرجة من باطن الأر�ض �إذا مت ا�ستغاللها
ال�ستخال�ص مواد معدنية منها .
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خامات املحاجــر :
احلجارة  ،واحل�صى  ،والرمــال  ،وال�صل�صــال  ،والرمــاد الربكانــي  ،والرخــام واجلرانيـت ،
وغريها من املواد التي ت�ستخدم فـي البناء  ،وت�شييد الطرق  ،ور�صفها.
املعـــادن :
كل مادة �صلبة متجان�سة طبيعيا بفعل عوامل غري ع�ضوية  ،لها تركيب كيميائي محدد .
املعــادن الثمينــة :
معادن لها تركيب كيميائي  ،وذات قيمة اقت�صادية  ،تتكون ب�صورة طبيعية  ،مثل الذهب ،
والف�ضة  ،والبالتني .
الأحجــار الكرميــة :
�أي معــدن � ،أو �صخــر ذي قيمــة وجمــال و�شفافيــة وملعــان  ،ال تقــل �صالبتــه عــن (� )7سبعــة
فـي �سلم موهز الع�شري  ،وميكن ا�ستخدامه فـي �أغرا�ض الزينة  ،و�صناعة املجوهرات .
اال�ستك�شــاف :
الفح�ص الأويل ل�سطح الأر�ض �أو باطنها للك�شف عن وجود خامات املناجم وخامات املحاجر
وخامات املالحات فيها .
التنقيـــب :
البحث التف�صيلي عن خامات املناجم وخامات املحاجر وخامات املالحات  ،وت�شمل عمليات
اختبار خ�صائ�ص محتوى اخلامات لتعيني وحتديد حجم و�شكل وو�ضع ودرجة جودتها ،
وتقدير مدى جدوى ا�ستغاللها اقت�صاديا .
اال�ستغــالل :
عملية ا�ستخراج خامات املناجم وخامات املحاجر وخامات املالحات بغر�ض معاجلتها لتكون
�صاحلة لال�ستعمال .
الرتخيــ�ص :
الإذن الكتابي ال�صادر عن الهيئة للمرخ�ص له ملزاولة ن�شاط �أو �أكرث من الأن�شطة اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون .
املرخــ�ص لــه :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري ال�صادر له الرتخي�ص .
�صاحــب االمتيــاز :
ال�شخ�ص االعتباري املربمة معه اتفاقية االمتياز .
الالئحـــة :
الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
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الف�صل الثاين
�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 2
تكون خامات املناجم وخامات املحاجر وخامات املالحات الواقعة فـي �أرا�ضي ال�سلطنة  ،وما
يوجد منها فـي املياه الداخلية والإقليمية ومياه املنطقة االقت�صادية اخلال�صة ومناطق
اجلرف القاري  ،ملكا للدولة تقوم على حفظها وح�سن ا�ستغاللها  ،وال يجوز ل�شخ�ص
متلكها �أو حيازتها �أو ا�ستغاللها �أو الت�صرف فيها �إال وفق �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 3
مع مراعاة �أحكام نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،تتولى الهيئة  -دون غريها � -إبرام
اتفاقيات االمتياز  ،و�إ�صدار الرتاخي�ص املتعلقة ب�أعمال اال�ستك�شاف والتنقيب واال�ستغالل
للخامات � ،أو مزاولة �أي ن�شاط يتعلق بها  ،وذلك كله طبقا لل�شروط وال�ضوابط املن�صو�ص
عليها فـي هذا القانون .
كما تتولى الهيئة تنظيم عمليات الك�شف والتنقيب عن اخلامات وا�ستغاللها  ،والإ�شراف ،
والرقابــة علــى كــل مــا يتعلــق بهــا مب ــا يكف ــل املحافظ ــة عليه ــا وح�س ــن ا�ستغالله ــا  ،وذلك
على الوجه الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 4
ال يجــوز منــح ترخيــ�ص ال�ستغالل اخلامات ملنطقة تزيد م�ساحتها على ( )5خم�سة كيلو
مرتات مربعة � ،أو للتنقيب �أو اال�ستغالل للمعادن الثمينة والأحجار الكرمية  ،و�إمنا يكون
ذلك مبوجب اتفاقية امتياز على الوجه املبني فـي هذا القانون .
املــادة ( ) 5
يجوز للمرخ�ص له باال�ستغالل �أو �صاحــب االمتيــاز �أن ي�ستخــرج مــواد البنــاء الالزمــة
لأعمال اال�ستغــالل فقــط  ،واملوجـ ــودة فـي امل�ساحــة مح ــل الرتخيــ�ص � ،أو محــل اتفاقية
االمتي ــاز بح�ســب الأحوال دون �أن ي�ؤدي �إتاوة عنها  ،على �أن يلتزم ب�إبالغ الهيئة بالكميات
امل�ستخرجة  ،و�أوجه ا�ستخدامها .
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املــادة ( ) 6
يجب على الهيئة القيام ب�إعداد اخلرائط والدرا�سات والبحوث اجليولوجية والتعدينية
لأغ ــرا�ض اال�ستك�شـ ــاف والتنقيـ ــب عل ــى الث ــروات املعدني ــة  ،ويج ــوز له ــا  -بع ــد التن�سي ــق
مـع اجلهــات املخت�صــة � -أن تطــلب تخ�صيــ�ص امل�ساحة التي تكون محال لهذه الأعمال ،
واعتبارها منطقة ذات جدوى اقت�صادية  ،على �أن ي�صدر بالتخ�صي�ص قرار من جمل�س
الوزراء .
املــادة ( ) 7
يجب على اجلهات املخت�صة تزويد الهيئة  -متى طلبت ذلك  -مبا لديها من خرائط
للمواقع التي قد تت�أثر بالأن�شطة اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون  ،وكذلك التن�سيق معها
فيما يخ�ص توفري املرافق والبنية الأ�سا�سية للمناطق التعدينية وتطويرها  ،دون �أن يخل
ذلك ب�أحكام القوانني والأنظمة املعمول بها .
املــادة ( ) 8
يجوز للهيئة طرح بع�ض املواقع للك�شف والتنقيــب واال�ستغ ــالل للمناف�س ــة وفقا ملبادئ
العالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة وحرية التناف�س  ،ويكون ذلك وفق الئحة خا�صة
ي�صدرها املجل�س  ،تت�ضمن تنظيم طرق و�إجراءات التعاقد والطرح والرت�سية و�ضوابط
املفا�ضلة بني مقدمي العطاءات  ،وذلك دون التقيد ب�أحكام قانون املناق�صات .
املــادة ( ) 9
يجب على الهيئة التن�سيق مع اجلهات املخت�صة ب�ش�أن املواقع التي من املحتمل وجود
اخلامــات فيــها  ،وعلى الأخــ�ص ف ــي املناط ــق احلدودي ــة التي تبعــد عــن خ ـطـ احلــدود
مب�سافــة تقــل ع ــن (� )6ست ــة كي ــلو متــرات � ،أو التــي تقع بالقرب من املواقع الع�سكرية
�أو الأمنية �أو احلكومية �أو الأثرية �أو املحميات الطبيعية  ،وكذلك املواقع التي يوجد بها
ال�سدود �أو اخلزانات �أو الأفالج �أو خطوط �أنابيب البرتول والغاز �أو �شبكات الكهرباء
واالت�صاالت �أو املناطق ال�سكنية .
وفـي جميع الأحوال تراعي الهيئة متطلبات املحافظة على البيئة وال�سالمة وال�صحة
العامة .
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املــادة ( ) 10
يجوز للهيئة  -طبقا لل�ضوابط وال�شروط التي حتددها الالئحة � -أن ت�أذن للجامعات
واملعاهد واملراكز البحثي ــة املتخ�ص�ص ــة �إجــراء بحوث علمية تتعلق بالأن�شطة اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون لفرتات محددة ب�إذن كتابي خا�ص غري قابل للتنازل للغري  ،وال مينح
هذا الإذن �إال بعد التحقق من توفر الكفاءة العلمية والفنية واملالءة املالية للجهة طالبة
الإذن  ،على �أن تتم موافاة الهيئة بن�سخة من هذه البحوث فور االنتهاء من �إعدادها ،
ويحظر ا�ستخدام تلك البحوث على �أي وجه مبا فـي ذلك الن�شر الكامل لها �أو جلزء منها
�أو ملخ�ص عنها �أو نتائجها فـي �أي و�سيلة �إال بعد موافقة كتابية من الهيئة .
املــادة ( ) 11
يجوز نزع ملكية العقارات اململوكة للأ�شخا�ص لأهميتها التعدينية التي تقدرها الهيئة ،
كما يجوز اال�ستيالء عليها م�ؤقتا �إلى �أن تتم �إجراءات نزع امللكية  ،وذلك كله طبقا للأو�ضاع
املقررة فـي قانون نزع امللكية للمنفعة العامة  ،على �أال يدخل فـي تقدير التعوي�ض احتمال
وجود خامات معدنية فـي العقار املنزوعة ملكيته .
املــادة ( ) 12
مع مراعاة �أحكام القوانني املعمول بها  ،ال يجوز ت�صدير �أي خامات خا�ضعة لأحكام هذا
القانون �إال بعد احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة  ،ويكون للهيئة  -بقرار منها -
حتديد اخلامات التي يحظر ت�صديرها متى اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،على �أن يحدد
هذا القرار مدة احلظر والقواعد التي تكفل اال�ستغالل الأمثل لها داخل ال�سوق املحلي .
املــادة ( ) 13
يعــد ف ــي الهيئــة �سجل تعديني تقيد فيه جميع طلبات الرتاخي�ص  ،واتفاقيات االمتياز
املربمــة  ،والرتاخيـ ــ�ص ال�ص ــادرة تطبيق ـ ــا لأحك ـ ــام ه ـ ــذا القان ــون  ،و�أ�سم ــاء ال�شرك ــات
العامل ــة فـي قطــاع التعدي ــن  ،وجمي ــع املعلومــات والبيانــات اجليولوجية والتعدينية ،
ويجوز للأ�شخا�ص ذوي ال�صلة بقطاع التعدين االطالع على هذا ال�سجل وفق ال�ضوابط
والإجراءات التي حتددها الالئحة .
كما تقيد فـي هذا ال�سجل م�ساحات املناطق ذات اجلدوى االقت�صادية امل�شار �إليها فـي املادة
( )6من هذا القانون  ،وامل�ساحات املميزة التي تتوفر فيها اخلامات بكميات جتارية  ،على �أن
يتم طرحهما وفق �أحكام الالئحة امل�شار �إليها فـي املادة ( )8من هذا القانون .
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البــاب الثانــي
الرتاخيـــ�ص
الف�صــل الأول
�أحكـــام م�شرتكـــة
املــادة ( ) 14
ال يجوز ل�شخ�ص القيام بعمليات اال�ستك�شاف �أو التنقيب �أو اال�ستغالل للخامات �أو مزاولة
�أي ن�شاط يتعلق بها  ،ما مل يكن مرخ�صا له بذلك من الهيئة .
وال مينــح الرتخي ــ�ص �إال بع ــد التحقــق من توفر الكفاءة الفنية واملالءة املالية لطالب
الرتخي�ص  ،وتقدمي درا�سة معتمدة من الهيئة بتكلفة امل�شروع  ،وحتدد الالئحة �أنواع
الرتاخي�ص  ،و�شروطها  ،و�إجراءات و�ضوابط �إ�صدارها  ،ومدتها  ،و�إجراءات جتديدها ،
ومنوذج تقدمي طلب الرتخي�ص وبياناته وامل�ستندات املرافقة له  ،ومقدار الر�سوم الواجب
�سدادها .
املــادة ( ) 15
ي�ؤدي طالب الرتخي�ص للهيئة  ،وقبل �إ�صدار الرتخي�ص � ،ضمانا ماليا ال يقل عن ()%1
واحد باملائة من قيمة تكلفة امل�شروع املعتمدة من الهيئة  ،ويكون هذا ال�ضمان �ساريا طوال
املدة التي حتددها الهيئة ل�ضمان ح�سن تنفيذ �شروط الرتخي�ص والوفاء بااللتزامات
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،وف ــي حالــة الإخ ــالل به ــذه ال�ش ــروط �أو االلتزام ــات
تتم م�صادرة ال�ضمان املايل دون �أن يخل ذلك بحق الهيئة فـي توقيع اجلزاءات الإدارية
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون والالئحة .
املــادة ( ) 16
يلتزم املرخ�ص له ب�أن ي�ؤدي �سنويا للهيئة عن امل�ساحة محل الرتخي�ص قيمة �إيجارية
و�إتاوة  ،وت�ؤول ح�صيلتهما �إلى الهيئة  ،وتورد �إلى اخلزانة العامة للدولة .
وحتدد الالئحة القيمة الإيجارية امل�ستحقة �سنويا  ،على �أن يقوم املرخ�ص له ب�سدادها
مقدما  ،وال يجوز �أن تقل قيمة الإتاوة عن ( )%5خم�سة باملائة من �إجمايل الإنتاج ال�سنوي
للخام الذي ي�ستغله  ،وطبقا ملا حتدده الالئحة بالن�سبة لكل خام .
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كمــا ي ـ�ؤدي املرخــ�ص لــه للجهة التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�س الوزراء ن�سبة
ال تقل عن ( )%1واحد باملائة من �إجمايل الإنتاج ال�سنوي للخام الذي ي�ستغله تخ�ص�ص
للم�ساهمة فـي تنمية املجتمع املحلي فـي الوالية الواقعة بها م�ساحة اال�ستغالل  ،وذلك
طبقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 17
يجب على الهيئة  -لأغرا�ض املوافقة املبدئية على طلب الرتخي�ص � -أخذ ر�أي اجلهات
املخت�صة  ،ومراعاة ما تقرره فـي هذا ال�ش�أن من �شروط و�ضوابط يتطلبها التخطيط
العمراين والإ�سكان  ،و�ش�ؤون البيئة وال�سالمة وال�صحة العامة والأمن والدفاع عن الدولة ،
ويتعني على تلك اجلهات الرد على الهيئة خالل ( )60ال�ستني يوما التالية لإر�سال طلب
الر�أي .
وفـي حالة عدم الرد �أو اعرتا�ض �أو رف�ض �إحدى اجلهات امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،يكون
للهيئة عر�ض املو�ضوع على جمل�س الوزراء التخاذ قرار بهذا ال�ش�أن  ،متى ر�أت �ضرورة
لذلك .
املــادة ( ) 18
ال يجوز ملالك الأر�ض اال�ستك�شاف �أو التنقيب عن اخلامات املوجودة فـي باطنها� أو على �سطحها ،
وال يحق له ا�ستغاللها �أو الت�صرف فيها �إال برتخي�ص من الهيئة  ،وذلك وفق الإجراءات
وال�ضوابط وال�شروط التي حتددها الالئحة  ،مبا فـي ذلك توفر الكفاءة الفنية واملالءة
املالية  ،ويعفى مالك الأر�ض من القيمة الإيجارية املقررة على �أن يلتزم ب�سداد قيمة الإتاوة
كاملة .
وا�ستثناء مما تقدم  ،يجوز ملالك الأر�ض �أن ي�ستخرج خامات املحاجر الواقعة فـي هذه
الأر�ض لإقامة املباين وت�شييد الطرق داخل حدودها � ،شريطة �أال يلحق ذلك �ضررا بالغري .
املــادة ( ) 19
يحظر على املرخ�ص له العمل خارج امل�ساحة املرخ�ص بها � ،أو اال�ستمرار فـي العمل بعد
انتهاء مدة الرتخي�ص دون جتديده � ،أو جتاوز حدود ونطاق الرتخي�ص ال�صادر له .
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املــادة ( ) 20
يحظر على املرخ�ص له الت�أجري من الباطن للم�ساحة املرخ�ص بها � ،أو التنازل عن الرتخي�ص
ال�صادر له طبقا لأحكام هذا القانون �إلى الغري �أو التنازل عن احلقوق وااللتزامات النا�شئة
عنه دون موافقة كتابية من الهيئة و�سداد الر�سوم املقررة  ،وحتدد الالئحة الإجراءات
وال�ضوابط الواجب اتباعها فـي هذه احلالة  ،والآثار املرتتبة على ذلك .
املــادة ( ) 21
يجب على املرخ�ص له �إخطار الهيئة فـي حالة تعديل ال�شكل القانوين له �أو بيع الأ�سهم
�أو تعدي ــل ح�صــ�ص ال�شرك ــاء �أو االندماج �أو التق�سيم �أو اال�ستحواذ �أو دخول �شركاء جدد
�أو نقل امللكية بالتنازل �أو البيع  ،ويكون للهيئة اتخاذ ما تراه منا�سبا فـي هذه احلالة  ،مبا
فـي ذلك �إلغاء الرتخي�ص .
املــادة ( ) 22
مــع مراعــاة �أحكــام امل ــادة ( )4من هذا القانــون  ،يجـ ــوز للهيئ ــة تعدي ــل امل�ساح ــة املرخــ�ص
بها بالزيادة بناء على طلب املرخ�ص له � ،أو بالنق�صان عن طريــق ا�ستبعــاد �أي جــزء منهــا
متى اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،وذلك كله وفق الإجراءات وال�ضوابط التي حتددها
الالئحة  ،وبالتن�سيق مع اجلهات املخت�صــة .
املــادة ( ) 23
يجــوز للمرخــ�ص له القي ــام بجميــع الأعمــال الالزمة ملزاولة الن�شاط املرخ�ص به داخل
املنطقة محل الرتخي�ص مبا فـي ذلك �إقامة املباين  ،واملن�ش�آت  ،و�شق الطرق  ،وا�ستخراج
عينات اخلام  ،وذلك على الوجه الذي حتدده الالئحة  ،وب�شرط احل�صول على موافقة
الهيئة واجلهات املخت�صة قبل القيام بهذه الأعمال .
املــادة ( ) 24
يلتــزم املرخــ�ص لــه باملحافظــة على عينات اخلامات بحالة جيدة فـي املنطقة املرخ�ص بها ،
و�أن يبني فيها تاريخ وموقع ا�ستخراجها  ،على �أن يبذل فـي �سبيل حتقيق ذلك عناية
الرجل احلري�ص  ،ويجب �أن تكون هذه العينات متاحة للفح�ص من قبل الهيئة متى طلبت
ذلك  ،وت�ؤول �إليها عند �إلغاء الرتخي�ص � ،أو انق�ضائه .
-320-

املــادة ( ) 25
يحق للمرخ�ص له  -وبعد موافقة كتابية من الهيئــة � -إر�س ــال عين ــات من اخلام محل
الرتخي�ص �إلى خارج الدولة لإجراء جميع االختبارات الالزمة لها بغر�ض البحث والدرا�سة
�أو لتحديد محتواها وقيمتها االقت�صادية  ،وفـي كل الأحوال يجب موافاة الهيئة بنتائج
تلك االختبارات .
املــادة ( ) 26
يجب على املرخ�ص له اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الت�أكد من االلتزام التام بالقوانني
والأنظمة املعمول بها فـي الدولة  ،وعلى الأخ�ص ما يتعلق بتوظيف القوى العاملة الوطنية ،
وب�شروط ال�سالمة وال�صحة العامة  ،ومبتطلبات حماية البيئة .
املــادة ( ) 27
يلتزم املرخ�ص له فـي حالة العثور على �أحجار النيازك �أو �أحافري �أو �آثار تاريخية �أو ظواهر
جيولوجية نادرة �أو اكت�شافه موارد طبيعية غري خا�ضعة لأحكام هذا القانون  ،ب�إيقاف
الأعمال و�إبالغ الهيئة فورا التخاذ الالزم  ،وحتدد الالئحة الإجراءات الواجب اتباعها
فـي هذه احلاالت .
املــادة ( ) 28
يكــون للهيئــة زيــارة املنطقــة املرخــ�ص بهـا  ،والتفتي�ش عليها فـي �أي وقت  ،و�أخذ عينات
من اخلامات امل�ستخرجة  ،واختبارها  ،وفح�ص جميع املرافق واملعدات والأدوات التي يتم
ا�ستخدامها  ،وذلك كله على الوجه الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 29
على املرخ�ص له �أن يقدم �إلى الهيئة كل ما تطلبه من الأوراق �أو املعلومات �أو البيانات
املتعلقة بالن�شاط املرخ�ص به  ،و�أن ي�سمح ملوظفيها املخولني �صفة م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي بالدخول �إلى �أماكن العمل ومقابلة العاملني لديه ومناق�شتهم  ،وفح�ص الدفاتر
وال�سجالت امل�شار �إليها فـي املادة ( )41من هذا القانون وجميع الأوراق املتعلقة بها .
ويحظر على املرخ�ص له و�أي �شخ�ص �آخر �أن مينع �أو يحاول منع �أحد املخولني �صفة
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي من القيام باملهام وال�صالحيات املنوطة به طبقا لأحكــام هــذا
القانون .
-321-

املــادة ( ) 30
يكون املرخ�ص له م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة عن الأ�ضــرار الت ــي يلحقه ــا ن�شاط ــه بالغي ــر
حتى لو وقع ال�ضرر خارج املنطقة املرخ�ص بها  ،ما دام وقوعه كان نتيجة مزاولته الن�شاط
املرخ�ص به .
املــادة ( ) 31
مع عدم الإخالل مبا يفر�ضه هذا القانون �أو �أي قانون �آخر من عقوبات  ،يجوز للهيئة
�إلغاء الرتخي�ص فـي �إحدى احلاالت الآتية :
 - 1عدم بدء الأعمال محل الرتخي�ص دون �إذن �أو عذر مقبول ملدة �أق�صاها (� )4أربعة
�أ�شهر من تاريخ ت�سلم املرخ�ص له امل�ساحة � ،أو التوقف عن العمل بدون �إذن كتابي
من الهيئ ــة مل ــدة ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر مت�صل ــة � ،أو ثب ــوت ع ــدم جدي ــة املرخــ�ص ل ــه
فـي مزاولة الأعمال املرخ�ص بها .
 - 2ت�أخر املرخ�ص له عن �أداء الإتاوة �أو القيمة الإيجارية �أو �أي التزام مايل �آخر
للهيئة خالل (� )60ستني يوما من تاريخ اال�ستحقاق .
 - 3الت�أجري من الباطن للم�ساحة املرخ�ص بها � ،أو التنازل عن الرتخي�ص �إلى الغري -
كليا �أو جزئيا  -دون اتباع ال�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ()20
من هذا القانون .
 - 4عدم موافاة الهيئة بالتقارير امل�شار �إليها فـي املادة ( )37من هذا القانون  ،وكذلك
بالك�شوف والتقارير امل�شار �إليها فـي املادة ( )42منه .
� -5إذا تبني من واقع تقارير التفتي�ش �أن املرخ�ص له قد تعمد �إعاقة موظفـي الهيئة
املخولني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي عن القيام مبهامهم املن�صو�ص عليها
فـي هذا القانون .
 - 6مخالفة �شروط الرتخي�ص � ،أو الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون والالئحة ،
�أو القوانني والأنظمة املعمول بها فـي الدولة .
 - 7مزاولة ن�شاط مل يرخ�ص به � ،أو جماوزة حدود �أو نطاق الرتخي�ص .
 - 8عدم �إم�ساك الدفاتر وال�سجالت امل�شار �إليها فـي املادة ( )41من هذا القانون .
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املــادة ( ) 32
يجوز للهيئة بدال من �إلغاء الرتخي�ص �أن تتخذ حيال املرخ�ص له املخالف ما ي�أتي :
� - 1إنذاره ب�إزالة �أ�سباب املخالفة خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالثون يوما من تاريخ
الإنذار .
 - 2وقف الرتخي�ص ملدة ال جتاوز ( )30ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدة �أو ملدد �أخرى
مماثلة ال يتجاوز جمموعها �أ�صال وجتديدا عن (� )6ستة �أ�شهر .
املــادة ( ) 33
ينق�ضي الرتخي�ص فـي �إحدى احلاالت الآتية :
 - 1انتهاء املدة املحددة له دون طلب جتديده .
 - 2رف�ض الهيئة جتديد الرتخي�ص  ،على �أن يكون قرارها م�سببا .
� - 3إع�سار املرخ�ص له �أو �صدور حكم واجب النفاذ ب�إ�شهار �إفال�س ال�شخ�ص االعتباري
املرخ�ص له .
 - 4ت�صفية ال�شخ�ص االعتباري املرخ�ص له �أو حله �أو انتهاء مدته .
 - 5زوال الغر�ض الذي �صدر من �أجله الرتخي�ص .
� - 6إذا ثبــت ح�صـ ــول املرخ ـ ــ�ص لــه عـلــى الرتخيــ�ص عــن طريــق الغــ�ش �أو التدلي ــ�س
�أو التزوير �أو تقدمي بيانات �أو معلومات غري �صحيحة .
� - 7إذا توفـي املرخ�ص له  ،وكان الرتخي�ص �ساريا  ،ومل يطلب ورثته �أو �أحدهم احللول
محله خالل مدة ال جتاوز (� )60ستني يوما من تاريخ الوفاة � ،أو طلبوا احللول
ومل تتوفر فيهم ال�شروط املطلوبة وفق �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 34
يجـب علــى املرخـ ــ�ص له عن ــد انق�ضاء الرتخي�ص �أو �إلغائه �إعادة ت أ�هــيل املنطــقة مح ــل
الرتخي�ص و�إزالة املخلفات وامل�شوهات على نفقته  ،ومبا يتف ــق مــع متطلب ــات املحافظ ــة
على البيئة  ،وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة  ،وحتدد هذه الالئحة �ضمانات االلتزام
بذلك .
وي�ستثنى من ذلك ما ترى الهيئة �إبقاءه  ،وعدم �إزالته العتبارات تتعلق بامل�صلحة العامة .
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املــادة ( ) 35
ت�ؤول �إلى الهيئة اخلامات  ،ومخلفات اخلامات التي ترى االحتفاظ بها  ،وجميع اخلرائط
والبيانات املتعلقة بالرتخي�ص  ،وذلك فـي حالة انق�ضاء الرتخي�ص �أو �إلغائه .
الف�صل الثاين
�أحكـام خا�صـة برتاخيـ�ص الك�شـف والتنقيـب واال�ستغـالل
املــادة ( ) 36
تكون مدة ترخي�ص اال�ستك�شاف وترخي�ص التنقيب (� )1سنة  ،قابلة للتجديد ملدة �أو مدد
�أخــرى مماثل ــة ال يزيــد جمموعهــا �أ�صال وجتديدا على ( )3ثالث �سنوات ب�شرط وفاء
املرخ�ص له بجميع التزاماته  ،وي�صدر الرتخي�ص وفق الإجراءات وال�ضوابط املن�صو�ص
عليها فـي هذا القانون والالئحة .
املــادة ( ) 37
على املرخ�ص له باال�ستك�شاف �أو بالتنقيب �أن يقدم �إلى الهيئة تقريرا فنيا ربع �سنوي
ي�شتمل على عمليات اال�ستك�شاف �أو التنقيب التي قام بها  ،ويقدم تقريرا نهائيا عند انتهاء
الرتخيــ�ص يت�ضمــن تقديرات للخامات التي مت اكت�شافها وجودتها وكمياتها التجارية
�أو اجلدوى االقت�صادية ال�ستغاللها وغريها من البيانات �أو املعلومات التي حتددها الالئحة ،
ويك ــون للهيئــة �أن تقبــل هــذه التقارير �أو ترف�ضها بقرار م�سبب  ،ولها �أن حتيل التقرير
النهائــي �إلى أ�حــد املكاتــب اال�ست�شارية امل�شهود له بالكفاءة واخلربة فـي قطاع التعدين
للمراجعة والتدقيق  ،على �أن يتحمل املرخ�ص له �أتعاب املكتب وكافة امل�صاريف .
وفـي جميع الأحوال يلتزم كل من يطلع  -بحكم عمله على هذه البيانات واملعلومات -
بال�سرية التامة  ،وعدم الإف�صاح عنها � ،أو �إطالع الغري عليها �إال ب�إذن كتابي من الرئي�س .
املــادة ( ) 38
 - 1يكــون للمرخ�ص له باال�ستك�شـاف الأولوي ــة فـ ــي احل�ص ــول عل ــى ترخي ــ�ص التنقي ــب
عن امل�ساحة ذاتها �أو عن جزء منها  ،على �أن يقدم طلبا بذلك خالل ( )3ثالثة �أ�شهر
م ــن تاريـ ــخ �إخط ــاره باعتمــاد الهيئ ـ ــة للتقري ــر النهائ ــي امل�ش ــار �إليــه فـي املـادة ()37
من هذا القانون  ،و�إال �سقط حقه فـي ذلك .
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 - 2فـي حالة ما �إذا ثبت �صحة التقديرات الواردة فـي التقرير النهائي وفق �أحكام املــادة
( )37مــن هـذا القانون من حيث وجود اخلامات املعدنية بكميات جتارية فـي امل�ساحة
املرخ�ص بها  ،فيكون للمرخ�ص له بالتنقيب الأولوية فـي احل�صول على ترخي�ص
اال�ستغالل عن امل�ساحة ذاتها �أو عن جزء منها  ،على �أن يقدم طلبا بذلك خالل ()3
ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إخطاره باعتماد الهيئة لهذا التقرير  ،و�إال �سقط حقه فـي ذلك .
املــادة ( ) 39
تكون مدة ترخي�ص اال�ستغالل ( )5خم�س �سنوات قابلة للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة
ب�شرط وفاء املرخ�ص له بجميع التزاماته  ،وي�صدر الرتخي�ص وفق الإجراءات وال�ضوابط
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون والالئحة .
املــادة ( ) 40
ال يجوز �إ�صدار ترخي�ص اال�ستغالل خلام معدين �إال �إذا �سبقه ترخي�ص التنقيب عن هذا
اخلام فـي امل�ساحة ذاتها  ،ويجوز �أن يكون ذلك عن كل م�ساحة التنقيب � ،أو عن جزء منها .
وت�ستعيــن الهيئة ف ــي �إ�صــدار ترخيـ�ص اال�ستغالل مبا �أثبته التقرير النهائي امل�شار �إليه
فـي املادة ( )37من هذا القانون من وجود اخلام املعدين بكميات جتارية  ،على �أن ي�ضع
املرخ�ص له بالتنقيب خطة وبرنامج اال�ستغالل وال�ضمانات الالزمة لتنفيذها .
وفـي حالة رف�ض املرخ�ص له بالتنقيب ا�ستغالل اخلام املعدين الذي ثبت وجوده بكميات
جتارية � ،أو فوات املدة امل�شار �إليها فـي املادة ( )38من هذا القانون دون �أن يقدم طلبا بذلك ،
�أو انق�ضاء الرتخي�ص �أو �إلغائه  ،فيكون للهيئة احلق فـي ا�ستغالل هذا اخلام على الوجه
املبني فـي املادة ( )8من هذا القانون .
وا�ستثناء مما تقدم  ،يجوز للهيئة �أن ت�صدر ترخي�ص اال�ستغالل دون �أن ي�سبقه ترخي�ص
التنقيب بالن�سبة خلامات املحاجر التي ال ت�ستدعي بطبيعتها عمليات التنقيب  ،وم�ساحات
املناطق ذات اجلدوى االقت�صادية امل�شار �إليها فـي املادة ( )6من هذا القانون .
املــادة ( ) 41
يلتزم املرخ�ص له باال�ستغالل ب�إم�ساك دفاتر و�سجالت منتظمة يدون فيها جميع البيانات
املتعلقة بعدد العاملني وكميات اخلام امل�ستخرج ونوعه ونتائج حتليله واملنقول منه واملخزون
واملبيع ومتو�سط الأ�سعار  ،وغري ذلك من البيانات واملعلومات التي حتددها الالئحة .
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املــادة ( ) 42
يجب على املرخ�ص له باال�ستغالل �أن يقدم �إلى الهيئة ك�شوفا �شهرية عن اخلام امل�ستخرج
وكمياتــه ونتائـج حتليلــه واملنقــول منــه واملخزون واملبيع ومتو�سط الأ�سعار واملتفجرات
امل�ستخدمة وكمياتها واملتبقي منها  ،وتقاريــر رب ــع �سنوية ت�شتمـ ــل عل ــى بيانات العاملني
لديه و�أعمال التجهيز والتطوير والت�شغيل واال�ستغالل الذي يقوم به تنفيذا للرتخي�ص
ال�صادر له  ،وغري ذلك من البيانات واملعلومات التي حتددها الالئحة .
وتكون هذه البيانات واملعلومات �سرية  ،وال يجوز الإف�صاح عنها � ،أو االطالع عليها �إال ب�إذن
من الرئي�س .
املــادة ( ) 43
فـي حالة تعذر املرخ�ص له باال�ستغالل ا�ستخراج اخلام محل الرتخي�ص ب�سبب اختالطه
بخام �آخر يخ�ضع لأحكام هذا القانون  ،فيكون له ا�ستخراج اخلام املختلط على �أن يخطر
الهيئة خالل مدة �أق�صاها ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ اكت�شافه له .
ويجب على املرخ�ص له �إ�ضافة اخلام املختلط �إلى ترخي�ص اال�ستغالل ال�صادر له حتى
يجوز له ا�ستغالله مع االلتزام ب�سداد الإتاوة املقررة على الإنتاج ال�سنوي لهذا اخلام وفقا
ملــا حتدده الالئحة .
البــاب الثالــث
اتفاقيـة االمتيـاز
املــادة ( ) 44
يجوز منح امتياز ال�ستغالل اخلامات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون  ،ومبراعاة القواعد
والإجراءات التي حتددها الالئحة  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
أ� � -أال تقل مدة االمتياز عن ( )20ع�شرين �سنة  ،وال تزيد على ( )30ثالثني �سنة .
ب � -أال تقل م�ساحة املنطقة محل االمتياز عن ( )5خم�سة كيلو مرتات مربعة .
ج � -أن يكون لدى طالب االمتياز الكفاءة الفنية  ،واملالءة املالية .
د  -الت�أكد من اجلدوى االقت�صادية للمنطقة محل االمتياز  ،و�ضمان م�ستوى الإنتاج .
هـ � -أن حتــدد و�سائل الإ�شراف واملتابعة الفنية واملالية التي تكفل ح�سن �سري العمل
فـي املنطقة محل االمتياز .
و  -تقدي ــم درا�س ــة ع ــن الو�ضع البيئــي الراهن للمنطقة محل االمتياز  ،واملناطق
املحيطة بها  ،واملخاط ــر املحتملــة مــن جراء ن�شاطه التعديني وطرق معاجلتها
وخطة �إعادة الت�أهيل .
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وال يجوز منح االمتياز �إال بعد �أخذ موافقة املجل�س  ،و�إجراء مزايدة �أو ممار�سة ب�ش�أنه ،
وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة امل�شار �إليها فـي املادة ( )8من هذا القانون .
املــادة ( ) 45
ال ت�سري اتفاقية االمتياز املربمة طبقا لأحكام هذا القانون �إال بعد �صدور مر�سوم �سلطاين
ب�إجازتها .
املــادة ( ) 46
مــع مراعــاة ال�صالحيــات املقــررة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون  ،وما قد يكون للبائع
من حـ ــق امتيـ ــاز على املنق ــول املبيــع  ،ال يجـ ــوز احلجـ ــز علــى الأجهــزة �أو الأدوات �أو الآالت
�أو املعدات �أو و�سائل النقل �أو اجلر �أو غريها مما يكون م�ستخدما فـي تنفيذ اتفاقية االمتياز ،
ويقع باطال كل �إجراء يتم على خالف ذلك .
املــادة ( ) 47
ي�ؤدي طالــب االمتيــاز  -قبل منح االمتيــاز � -ضمانــا ماليــا ال يقــل ع ــن ( )%1واحد باملائة
من قيمــة تكلفة امل�شروع املعتمدة من الهيئة  ،ويكون �ساريا طوال مدة االمتياز ل�ضمان
قيام �صاحــب االمتيــاز بتنفيــذ جميع التزاماتــه  ،ويحــق للهيئــة اخل�صــم مــن ال�ضمــان
املايل فـي احلــاالت  ،وبال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون والالئحة امل�شار �إليها
فـي املادة ( )8منه .
وفـي حالة اخل�صم من هذا ال�ضمان يجب على �صاحب االمتياز ا�ستكمال قيمة ال�ضمان
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره بذلك كتابة .
املــادة ( ) 48
ي�ؤدي �صاحب االمتياز �سنويا للهيئة عن م�ساحة املنطقة محل االمتياز قيمة �إيجارية
و�إتاوة  ،وت�ؤول ح�صيلتهما �إلى اخلزانة العامة للدولة .
ويجب الن�ص فـي �شروط املمار�سة �أو املزايدة على القيمة الإيجارية واحلد الأدنى للإتاوة
الذي ال يجوز �أن يقل عن ( )%5خم�سة باملائة من �إجمايل الإنتاج ال�سنوي للخام محل
اتفاقية االمتياز  ،وحتدد هذه االتفاقية مواعيد دفع القيمة الإيجارية والإتاوة  ،وطرق
ت�سويتهمــا  ،والإجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن الهيــئة ف ــي حالــة ت�أخــر �صاحب االمتياز
فـي �أدائهما .

-327-

كما ي�ؤدي �صاحب االمتياز ن�سبة ال تقل عن ( )%1واحد باملائة من �إجمايل الإنتاج ال�سنوي
للخام محل اتفاقية االمتياز تخ�ص�ص للم�ساهمة فـي تنمية املجتمع املحلي فـي الوالية
الواقعة بها م�ساحة املنطقة محل اتفاقية االمتياز  ،وذلك طبقا للإجراءات وال�ضوابط
التي حتددها اتفاقية االمتياز .
املــادة ( ) 49
ال يج ــوز ل�صاح ــب االمتي ــاز بيـع الأمـوال والأ�صــول اخلا�ص ــة بامل�ش ــروع مح ــل االمتيــاز ،
�أو الت�صرف فيها ب�أي طريقة �إال لغر�ض تنفيذ برنامج الإحالل والتجديد املن�صو�ص عليه
فـي اتفاقية االمتياز  ،وبعد احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة .
املــادة ( ) 50
ال يجوز ل�صاحب االمتياز �أن يتنازل عن �أي حق �أو التزام يكون نا�شئا عن اتفاقية االمتياز ،
و�أال يحــل غي ــره محل ــه فـي ذل ــك  ،و�أال يرتب �أي حق عيني عليها  ،ويقع باطال كل �إجراء
�أو ت�صرف يتم باملخالفة لذلك .
مع ذلك يجوز ل�صاحب االمتياز �أن يتنازل عن بع�ض حقوقه املالية النا�شئة عن اتفاقية
االمتياز �أو ترتيب حق عيني عليها  ،وذلك كله مبوافقة كتابية م�سبقة من الهيئة  ،وب�شرط
�أال يرتتب على ذلك �أي م�سا�س بح�سن تنفيذ اتفاقية االمتياز .
املــادة ( ) 51
يلتزم �صاحب االمتياز بكافة القوانني والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة مبا فـي ذلك
القواعد املتعلقة بتوظيف القوى العاملة الوطنية  ،و�شروط ال�سالمة وال�صحة العامة ،
ومبتطلبات حماية البيئة .
وعلى �صاحب االمتياز �أن يح�صل على جميع الرتاخي�ص واملوافقات التي ت�صدرها الهيئة
واجل ــهات املخت�ص ــة  ،وال يج ــوز ل ــه التعاق ــد مــن الباطن مع �أي �شخ�ص ب�ش�أن تنفيذ �أي
من �أحكام هذه االتفاقية �إال بعد احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة  ،وحتدد الالئحة
�شروط و�ضوابط ذلك  ،وااللتزامات املفرو�ضة على املتعاقد من الباطن .
املــادة ( ) 52
يلتزم �صاحب االمتياز بالتوقف عن �أي عمليات تعدينية فـي منطقة االمتياز فـي حالة
اكت�شافــه �أي م ــورد طبيع ــي غيــر م�شمول باتفاقية االمتياز � ،أو �أي �آثار تاريخية �أو نيازك
�أو �أحافري �أو ظواهر جيولوجية نادرة  ،وعليه �أن يبلغ الهيئة بذلك فورا التخاذ الإجراءات
الالزمة التي من �ش�أنها حتقيق م�صلحة الدولة من الرثوة الوطنية ح�سب الإجراءات
وال�ضوابط التي حتددها الالئحة .
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املــادة ( ) 53
يلتزم �صاحب االمتياز بالت�أمني �ضد املخاطر بجميع �أنواعها  ،وذلك بالن�سبة للأ�صول
الثابتة واملنقولة امل�ستخدمة فـي امل�شروع محل االمتياز .
كما يلتزم بالت�أمني على العاملني لديه  ،وعن الأ�ضرار التي تلحق الأ�شخا�ص �أو املمتلكات
�أو ال�سالمة وال�صحة العامة �أو البيئة من جراء العمل �أو ب�سببه �أو ما ينتج عنها ب�سبب
الإهمال  ،و�إذا حدث فـي �أثناء �سريان اتفاقية االمتياز وقوع �أي �أ�ضرار جاز للهيئة �أن تتخذ
من الإجراءات ما تراه الزما مبا فـي ذلك �إ�صالح الأ�ضرار على ح�ساب �صاحب االمتياز
خ�صما من قيمة ال�ضمان املايل امل�شار �إليه فـي املادة ( )47من هذا القانون .
املــادة ( ) 54
يجب على �صاحب االمتياز �أن مي�سك دفاتر ح�سابية منتظمة جلميع الإيرادات وامل�صروفات
اخلا�صة باالمتياز املمنوح له  ،و�أن ي�ضعها فـي املكان الذي حتدده الهيئة  ،و�أن يحتفظ
ب�سجالت يدون فيها جميع البيانات واملعلومات املتعلقة بعدد العاملني واخلام امل�ستخرج
واملتفجرات امل�ستخدمة وكمياتها واملتبقي منها  ،وغري ذلك من البيانات واملعلومات التي
حتددها الالئحة .
ويجب على �صاحب االمتياز �أن ي�ضع هذه الدفاتر وال�سجالت حتت ت�صرف الهيئة  ،وعليه
�أن يقدمهــا لها ف ــي �أي وقــت متــى طلبــت منه ذلك  ،مع ما ي�ؤيدها من م�ستندات  ،و�أن
ميكنهــا مــن االطــالع على جميع الأوراق والبيانات واملعلومات الفنية �أو الإدارية �أو املالية
�أو احل�سابية  ،والتحقق من �صحتها ون�سخ �صور منها .
ويكــون للهيئــة �إ�سناد مراجعة ح�سابات �صاحب االمتياز �إلى مراق ــب ح�ساب ــات مرخ ــ�ص
له وفقا لقانون تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة  ،وامل�شهود له بالكفاءة واخلربة وح�سن
ال�سمعة  ،على �أن يتحمل �صاحب االمتياز كافة م�صاريف و�أتعاب هذا املراقب .
املــادة ( ) 55
يحق للهيئة الدخول �إلى �أي مكان فـي املنطقة محل االمتياز واالطالع على �سري العمل
وكفاءته وتقييم الإجراءات املتخذة ل�ضمان �صحة و�سالمة العاملني بها والغري  ،وعدم
وجود �آثار �سلبية على البيئة �أو ت�سبب �أ�ضرارا للممتلكات العامة �أو اخلا�صة و�إ�صدار الأوامر
والتعليمات فـي هذا ال�ش�أن  ،و�إجراء التفتي�ش الالزم على كل الأعمال محل االمتياز  ،وذلك
كله على الوجه املبني فـي الالئحة  ،وبالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة �إذا لزم الأمر .
ويحظر على �صاحب االمتياز �أو �أي �شخ�ص �آخر �أن مينع �أو يحاول منع �أحد املخولني �صفة
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي من القيام باملهام وال�صالحيات املنوطة به طبقا لأحكام هذا
القانون .
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املــادة ( ) 56
تنق�ضي اتفاقية االمتياز بانق�ضاء مدتها دون جتديدها � ،أو فـي حالة �شهر �إفال�س �صاحب
االمتياز �أو حله �أو ت�صفيته �أو انتهاء مدته  ،وت�ؤول �إلى الهيئة دون اتخاذ �أي �إجراء ق�ضائي
�أو دفع �أي مقابل �أو تعوي�ض اخلامات  ،ومخلفات اخلامات التي ترى الهيئة االحتفاظ
بها  ،واملباين  ،واملن�ش�آت  ،والأجهزة  ،والأدوات  ،والآالت  ،واملعدات  ،وو�سائل النقل واجلر ،
وغريها مما كان مخ�ص�صا ملزاولة الن�شاط محل اتفاقية االمتياز  ،وي�صبح ال�ضمان املايل
املودع من �صاحب االمتياز حقا للهيئة .
املــادة ( ) 57
يجوز للهيئة  -بعد �إعذار �صاحب االمتياز � -إنهاء اتفاقية االمتياز �إذا تكرر ت�أخر �صاحب
االمتياز عن �أداء الإتاوة �أو القيمة الإيجارية �أو �أي التزام مايل �آخر فـي امليعاد املحدد دون
عذر مقبول � ،أو �إذا ثبت عدم جديته فـي مزاولة الأعمال محل اتفاقية االمتياز � ،أو �إذا
خالف �أحكام املواد ( 49و  50و  51و  52و  54و  55الفقرة الثانية) من هذا القانون .
ويجوز للهيئة �إنهاء اتفاقية االمتياز دون �إعذار �إذا ح�صل �صاحب االمتياز على اتفاقية
االمتياز عن طريق الغ�ش �أو التدلي�س �أو التزوير �أو قدم بيانات �أو معلومات جوهرية غري
�صحيحة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن ي�صدر مر�سوم �سلطاين بالإنهاء  ،وال ي�ستحق �صاحب االمتياز
�أي تعوي�ض عن ذلك  ،وت�ؤول �إلى الهيئة اخلامات  ،ومخلفات اخلامات التي ترى الهيئة
االحتفاظ بهـا  ،واملن�شـ ـ�آت  ،واملبان ــي  ،والأدوات  ،وغيـ ــرها م ــن الأ�شياء املنــ�صو�ص عليه ــا
فـي املادة ( )56من هذا القانون  ،وي�صبح ال�ضمان املايل املودع من �صاحب االمتياز حقا لها .
املــادة ( ) 58
يلتزم �صاحب االمتياز ب�إعادة ت�أهيل املنطقة محل االمتياز و�إزال ــة املخلف ــات وامل�شوه ــات
على نفقته بعد انتهاء اتفاقية االمتياز لأي �سبب من الأ�سباب  ،مبا يتفق مع متطلبات
املحافظة على البيئة  ،وذلك على الوجه الذي حتدده الالئحة  ،ووفقا ملا تق�ضي به اتفاقية
االمتياز  ،وي�ستثنى من ذلك ما ترى الهيئة عدم �إزالته .
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البــاب الرابــع
العقوبــات
املــادة ( ) 59
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب على اجلرائم
املبينة فـي املواد التالية بالعقوبات املقررة فيها .
املــادة ( ) 60
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )1سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )20000ع�شرين �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )100000مائة �ألف ريال عماين
كل من ا�ستخرج خاما من اخلامات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون دون ترخي�ص �أو �إبرام
اتفاقية امتياز .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن (� )1سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )150000مائة وخم�سني
�ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا كان اجلاين مرخ�صا له �أو مربما معه
اتفاقية امتياز  ،وقام عمدا با�ستخراج اخلام خارج حدود الرتخي�ص �أو االتفاقية .
وفـي جميع الأحوال يحكم مب�صادرة اخلام امل�ضبوط وجميع املعدات والأجهزة والأدوات
والآالت واملركبات امل�ستخدمة فـي ارتكاب اجلرمية  ،ورد مثلي قيمــة م ــا ت ــم ا�ستخراجـ ــه
من خامات  ،وذلك كله ل�صالح الهيئة .
املــادة ( ) 61
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )1سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين
كل مــن ارتكــب غ�شــا �أو تدليــ�سا فـي احل�ساب ــات �أو ال�سج ــالت اخلا�صــة بالن�شــاط املرخــ�ص
به �أو املربم ب�ش�أنه اتفاقية امتياز �أو قام ب�إتالف �أي منها �أو تزويرها .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قدم بيانات �أو �إفادات �أو وثائق �أو �أوراقا �أو معلومات ذات
�صلة بتطبيق �أحكام هذا القانون على غري احلقيقة مع علمه بذلك .
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املــادة ( ) 62
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )1سنة  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )20000ع�شرين �ألف ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من قام ب�أحد الأفعال الآتية :
أ�  -امتنــع عن تقدي ــم الأوراق �أو البيان ــات �أو املعلوم ــات امل�ش ــار �إليها فـي املادة ()29
من هذا القانون .
ب  -عرقــل �أو منــع أ�ح ــد املخولي ــن �صف ــة ال�ضبطي ــة الق�ضائيــة مــن القــيام بامله ــام
وال�صالحي ــات املنوط ــة ب ــه طب ــقا لأحك ــام هــذا القانون �أو حاول �أو �شرع فـي منعه
من �أداء عمله �سواء بالقوة �أو بالعنف �أو بالتهديد با�ستعمال �أي منهما .
ج  -عدم �إم�ساك الدفاتر احل�سابية وال�سجالت امل�شار �إليهما فـي املادة ( )41من هذا
القانون �أو امتنع عن تقدميها ملن لهم حق االطالع عليها .
املــادة ( ) 63
يعاق ــب بغرام ــة ال تق ــل ع ــن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ()20000
ع�شرين �ألف ريال عماين كل من خالف االلتزام املن�صو�ص عليه فـي املواد ( 19و  34و  37و )42
من هذا القانون .
وفـي حالة العود ت�ضاعف العقوبة فـي حديها الأدنى  ،والأق�صى .
املــادة ( ) 64
ي�س�أل ال�شخ�ص االعتباري جنائيا  ،ويعاقب بغرامة ال تقل عن ( )100000مائة �ألف ريال
عماين  ،وال تزيد على ( )200000مائتي �ألف ريال عماين �إذا ارتكبت �أي من اجلرائم
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون با�سمه �أو حل�سابه �أو با�ستعمال �إحدى و�سائله  ،وكان ذلك
نتيجة ت�صرف �أو �إهمال ج�سيم �أو موافقة �أو ت�سرت من رئي�س �أو �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارته
�أو مدير �أو �أي م�س�ؤول �آخر  -فـي ذلك ال�شخ�ص االعتباري � -أو ممن يت�صرف بهذه ال�صفة ،
وال يخل ذلك بامل�س�ؤولية اجلنائية للأ�شخا�ص الطبيعيني طبقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 65
�إذا حتقق للجاين �أي عوائد مالية من �إحدى اجلرائم املرتكبة  -فـي نطاق تطبيق �أحكام
هذا القانون  -ف�إنها ت�ؤول �إلى الهيئة  ،وتورد �إلى اخلزانة العامة للدولة .
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املــادة ( ) 66
يج ــوز للرئي ــ�س �أو مــن يفو�ضــه الت�صال ــح ف ــي اجلرائ ــم املن�صــو�ص عليهــا فـي املواد
( 60الفقرة الثانية و  62و  63و  )64من هذا القانون فـي �أي حالة كانت عليها الدعوى
العمومية  ،وقبل �صدور حكم نهائي فيها  ،مقابل دفع مبلغ مايل ال يقل عن �ضعف احلد
الأدنى للغرامة  ،وال يزيد على �ضعف احلد الأق�صى للغرامة املقررة لهــذه اجلرمي ــة ،
وال يجوز الت�صالح فـي حالة تكرار املخالفة .
ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى العمومية فـي اجلرمية .
املــادة ( ) 67
فـي حالة �إخالل �صاحب االمتياز ب�أحد االلتزامات املفرو�ضة عليه مبقت�ضى هذا القانون
�أو الالئحة �أو مل ينفذ الأوامر ال�صادرة له من الهيئة  ،يلتزم بدفع غرامة مالية قدرها
( )5000خم�سة �آالف ريال عماين عن كل مخالفة  ،وعن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة .
وال يخل توقيع هذا اجلزاء بتوقيع العقوبات واجلزاءات الأخرى املقررة طبقا لأحكام هذا
القانون �أو الالئحة .
املــادة ( ) 68
حتدد الالئحة الإجراءات التي يجوز للهيئة اتخاذها فـي حالة ثبوت مخالفة �أحكام هذا
القانون  ،وكذلك اجلزاءات الإدارية التي يجوز لها توقيعها على املخالف مبا فـي ذلك
الغرامات الإدارية  ،على �أال تتجاوز قيمة الغرامة الإدارية مبلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال
عماين .
البــاب اخلامــ�س
�أحكـــام ختاميــة
املــادة ( ) 69
ت�ؤول �إلى الهيئة مبالغ الغرامات املحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون  ،وتورد �إلى اخلزانة
العامة للدولة  ،كما يتم تخ�صي�ص ن�سبة ( )%20ع�شرين باملائة من الإتاوة للهيئة .
املــادة ( ) 70
يكون ملوظفـي الهيئة الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق مع الهيئة
�صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي بالن�سبة �إلى اجلرائم التي تقع باملخالفة لأحكام هذا
القانون  ،وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/20
ب�إ�صدار قانون الثروة المائية الحية
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/15حول البحر الإقليمي واجلرف القاري واملنطقة
االقت�صادية اخلال�صة ,
وعلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 81/35
وعلى قانـ ــون ال�صيـد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 81/53
وعلى قانون تنظيم املالحـة البحرية فـي امليـاه الإقليميــة ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم , 81/98
وعلى قانون حمـ ــاية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقــم , 2001/114
وعلـى قانــون املحميــات الطبيعي ــة و�صــون الأحياء الفطرية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 2003/6
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون الرثوة املائية احلية  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية الالئحة التنفـيذية لأحكام هذا القانون خالل مدة
ال تزيد على �سنة واحدة من تاريخ �صدوره  ،كما ي�صدر القرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام
هذا القانون  ،و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل بالالئحة والقرارات املعمول بها  ،فـيما ال يتعار�ض
مع �أحكام هذا القانون .
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املــادة الثالثــــة
يلغى قانـ ــون ال�صيـد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقم  ، 81/53كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )90ت�سعني يوما من تاريخ ن�شره .

�صـدر فـي  8 :مـن جمـادى الثانية �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  13 :مـن فبرايـــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

                       

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1281
ال�صادرة فـي 2019/2/17م
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قانـون الثــروة املائيــة احليــة
الف�صـــل الأول
تعـريـفـات و�أحكــام عــامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــــوزارة :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
الوزيــــــر :
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية .
جهــات االخت�صــا�ص :
الوحدات احلكومية التي يتعني الرجوع �إليها فـي حدود اخت�صا�صاتهــا طبقــا للقوانــني
التي تنفذها .
الالئحــة :
الالئحة التنفـيذية لأحكام هذا القانون .
�سلطــة الرقابـة :
املوظفون املخولون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتنفـيذ �أحكام هذا القانون والالئحة .
ميــــاه ال�صيـــد :
املنطقة البحرية املمتدة فـي اجتاه البحر �إلى م�سافة ( )200مائتــي مي ــل بح ــري ابت ــداء
من خطوط الأ�سا�س التي يقا�س منها عر�ض البحر الإقليمي  ،وت�شمل املياه الداخلية
واملنطقة االقت�صادية اخلال�صة  ،مع مراعاة القوانني العمانية واالتفاقيات واملعاهدات
التي تكون ال�سلطنة قد ان�ضمت �إليها �أو �صادقت عليها .
امليــاه الداخليــة :
املياه الواقعة على اجلانب املواجه للرب من خطوط الأ�ســا�س التــي يقــا�س منهــا البحــر
الإقليمي باجتاه الياب�سة .
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قـــاع البحــــــر :
الأرا�ضي التي تغمرها مياه ال�صيد  ،وي�شمل ذلك الرتبة التحتية واجلرف القاري .
مناطق ال�صيد املحظورة :
املواقع التي يحظر ال�صيد فـيها ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة داخل مياه ال�صيد �أو قاع البحر .
الرثوة املائية احليــة :
جميع الكائنات املائية احلية املقيمة واملهاجرة التي تعي�ش فـي مياه ال�صيد �أو قاع البحر ،
وما تنتجه هذه الكائنات احلية وما حتجر منها  ،وت�شمل الطيور البحرية والأحياء املائية
امل�ستزرعة .
ا�ستزراع الأحياء املائية :
تربيــة و�إكثــار الأحي ــاء املائي ــة فـي حي ــز مائــي حمــدد ميـ ـك ــن التح ـ ـك ــم فـيه �س ـ ــواء أ�ك ــان
فـي البحر �أم فـي الياب�سة .
ال�صيــــد :
كـ ــل فــعل يـ ـ�ؤدي �إلــى ا�ستخراج وح ــيازة الثـ ــروة املائية ال ـحــية م ــن م ــياه ال�صـ ــيد �أو قـ ــاع
البحر .
ال�صيــد ال�ســاحلــي :
كـ ــل عملية �صيد متار�سها �س ــفن �صـ ــيد مرخ ـ ــ�ص لها بال�صيد ال�ساحلي .
ال�صيـــد التجـاري :
�ص ـ ــيد حــ�صة �سن ـ ــوية من الثـ ــروة املائيـة احلي ــة عن طــريــق ال�شـركات وامل�ؤ�س�سـات العمــانيـة
املرخـ ــ�ص لهـ ــا بال�ص ـ ــيد التجاري .
ال�صيـــاد احلرفـي :
كـل عمـاين يتخذ ال�صيد حرفة له طبقا لأحكام هذا القانون .
ال�صيـــد احلرفـي :
كل عملية �صيد ميار�سها ال�صياد احلرفـي .
ال�صيد الريا�ضي/الهواة :
كل عملية �صيد بغر�ض الريا�ضة �أو الهواية  ،ولي�س بغر�ض االحرتاف �أو التجارة .
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العائمـــة :
كل وحدة بحرية يرخ�ص لها مبزاولة ال�صيد والأن�شطة املرتبطة بالرثوة املائية احلية ،
وت�شمل (القارب  ،ال�سفـينة  ،امل�صنع العائم) .
قارب �أو �سفـينة ال�صـيد احلرفـي :
كل عائمة ت�ستخدم فـي ال�صيد �أيا كان نوعها ومادتها وو�سيلة �إبحارها ويرخ�ص لها بال�صيد
احلرفـي .
�سفـينة ال�صيد ال�ساحلي :
كل عائمة تنطبق عليها �شروط وموا�صفات �سفن ال�صيد ال�ساحلي  ،ويرخ�ص لها بال�صيد
ال�ساحلي .
�سفـينة ال�صيد التجاري :
كل عائمة تنطبق عليها �شروط وموا�صفات �سفن ال�صيد التجاري  ،ويرخ�ص لها بال�صيد
التجاري .
�سفـينـــة نقـــل :
كل عائمة يرخ�ص لها بتجميع ونقل و�إن ـ ــزال الثـروة املائية احلية .
و�سـيلـة الـنـقــل :
كل مركبة يرخ�ص لها بنقل وت�سويق الرثوة املائية احلية .
م�صنـــع :
كل من�ش�أة تقوم بتحويل الرثوة املائية احلية �إلى منتجات كاملة ال�صنع مبا فـي ذلك
التجهيز والتربيد والتجميد والتخزين  ،بهدف حت�سني جودتها  ،وتوفـري القيمة امل�ضافة
عليها .
امل�صنـــع العائـم :
كل عائمة يرخ�ص لها بت�صنيع �أو جتهيز �أو تربيد �أو جتميد �أو تخزين الرثوة املائية احلية .
الربـــان :
ال�شخــ�ص املكل ــف بقي ــادة �سفـين ــة ال�صي ــد احلرفـي �أو ال�ساحلي �أو التجاري �أو �سفـينة النقل
�أو امل�صنع العائم �أو تولى قيادتها بالفعل لأ�سباب تربر ذلك .
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املــادة ( ) 2
الرثوة املائية احلية  ،مورد وطني متتلك ــه الدولة  ،وتعمل على حمايته وتنميته وتعزيز
الرقابة عليه  ،وعلى الأن�شطة املرتبطة به  ،وتت ــولى الـ ــوزارة �إدارة ا�سـ ــتغالل ــه وا�س ـتــثمـ ــاره
والإ�شراف عليه طـ ــبقا لأحـ ـ ـك ــام ه ــذا الق ــانـ ــون والالئحة  ،وال يجوز الت�صريح �أو الرتخي�ص
ب�أي ن�شاط مرتبط بالرثوة املائية احلية �إال بعد التن�سيق مع الوزارة  ،ووفقا ملا حتدده
الالئحة .
املــادة ( ) 3
تتولى الوزارة التعاون مع اجلهات املعنية فـي الدول املجاورة واملنظمات الدولية التي تكون
ال�سلطنة ع�ضوا فـيها لو�ضع خطة م�شرتكة لال�ستغالل الأمثل للرثوة املائية احلية ،
والتدابري الر�شيدة لإدارة امل�صايد فـي املياه املتال�صقة واملتقابلة و�أعايل البحار .
املــادة ( ) 4
ت�شجع الوزارة اجلهات واملراكز العلمية والباحثني على القيام بالبحوث العلمية املتعلقة
بالرثوة املائية احلية  ،و�إجرائها فـي مياه ال�صيد  ،وذلك طبقا لأحكام االتفاقيات الدولية
والإقليمية والثنائية التي تكون ال�سلطنة قد ان�ضمت �أو �صادقت عليها  ،كما تعمل على
تطوير التعاون الدويل فـي جمال البحث العلمي بالتن�سيق مع اجلهات ذات ال�صلة .
املــادة ( ) 5
تقدم الوزارة الدعـ ــم املايل والفني لقطاع الث ـ ــروة املائية احلية به ـ ــدف تطوي ــره وزيادة
عائداته  ،وذلــك فـي حدود املخ�ص�صات املالية املعتمدة  ،وطبقا للإجراءات التي حتددها
الالئحة .
املــادة ( ) 6
تتولى الوزارة �إن�شاء و�إدارة موانئ ال�صيد البحري وو�ضع ال�شروط وال�ضوابط التي
تنظمها  ،وي�صدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات وال�شروط وال�ضوابط التي تنظم �إيجار
الأرا�ضي واملباين واملن�ش�آت املوجودة بها  ،وحتديد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها هذه املوانئ
بعد التن�سيق مع وزارة املالية .
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املــادة ( ) 7
تعد الوزارة �سجال خا�صا تقيد فـيه قوارب و�سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي والتجاري
التي يرخ�ص لها بال�صيد وا�سم مالك كل منها ومنطقة ال�صيد امل�صرح بال�صيد فـيها
ومعدات و�أدوات وطرق ال�صيد وعدد ال�صيادين والعاملني امل�صرح لهم بالعمل على القارب
�أو ال�سفـينة وتاريخ وبلد ال�صنع واملوا�صفات الفنية كالطول واحلمول ــة وق ــوة املحــرك ،
و�أي بيانات �أخرى حتددها الوزارة .
املــادة ( ) 8
تتولى الوزارة حتديد مناطق ال�صيد املحظورة  ،وال يجوز لأي جهة حظر ال�صيد فـي �أي منطقة
من مناطق ال�صيد �إال بعد التن�سيق مع الوزارة .
املــادة ( ) 9
ال يجوز القيام مبمار�سة ال�صيد �أو الأن�شطة املرتبطة بالثــروة املائي ــة احل ــية �أو البحــوث
والدرا�سـ ــات العلمية والتجارب العملية �أو ال�صيـ ــد التجـ ــريبي فـي مـ ـ ــياه ال�صيد �أو قاع البحر ،
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة .
كما ال يجوز التنازل عن الرتاخي�ص ال�صادرة وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة .
املــادة ( ) 10
يحظر ا�ستخدام طرق �صيد �ضارة بالبيئة البحرية � ،أو ت�ؤثر ب�أي �شكل من الأ�شكال على التوازن
النباتي والبيئي فـي البحر  ،وكذلك يحظر ا�ستخدام طرق ال�صيد وال�شباك واملعدات والأدوات
التي مينع ال�صيد بهـا �أو حيازته ــا  ،كم ــا يحظ ــر حي ــازة �أو ا�ستخ ــدام �أو ت ــداول ق ــوارب �أو �سف ــن
�أو معدات �أو �أدوات �أو طرق ال�صيد املقيد ا�ستخدامها برتخي�ص �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص
الالزم من الوزارة وفقا للإجراءات وال�شروط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 11
يحظر �صيد ال�سالحف وجمع بي�ضها و�صيد احليتان والدالفـني والثدييات والطيور
البحرية �إال وفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة .
كما يحظر العبث ب�أماكن تواجد وتكاثر ال�سالحف .
-340-

املــادة ( ) 12
يحظر تلويث �أو تدمري البيئة البحرية � ،أو �إلقاء ف�ضالت املعامل �أو املختربات �أو امل�صانع
�أو املياه غري املعاجلة �أو املواد الكيماوية والبرتولية �أو زيوت ال�سفن و�أي �سوائل وحماليل
�أخرى ت�ؤدي �إلى ال�ضرر بالرثوة املائية احلية  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام القوانني النافذة
فـي ال�سلطنة ب�ش�أن حماية البيئة ومكافحة التلوث .
املــادة ( ) 13
يحظر ا�ستخدام املواد ال�سام ــة �أو املتفج ــرات �أو امل ــواد الكيميائي ــة �أو الط ــرق الكهربائيــة
�أو الأ�سلحة فـي ال�صيد .
املــادة ( ) 14
يحظر القيام ب�أي مما ي�أتي فـي مياه ال�صيد وقاع البحر �إال وفقا للإجراءات وال�ضوابط
التي حتددها الالئحة :
أ�  -ردم �أو حت ــريك �أو نقل ال�صخور التي تعتمد عليها الرثوة املائية احلية .
ب  -ن ـ ــزع �أو ق ـ ــطع �أو تخـ ــريب ال�شعـ ــاب املرجـ ــانية الطبيعية �أو ال�صناعيـة (ال�شدود)
وغريها من الأع�شاب والنباتات البحرية الأخرى التي تعتمد �أو تعي�ش عليها
الرثوة املائية احلية .
ج  -ا�ستخدام طريقة ال�صيد بال�سكار �أو العوار�ض فـي الأخوار .
د  -ال�ص ــيد فـي موانئ ال�صيد ومداخلها و�أي مواقع �أخرى حتددها جهات االخت�صا�ص
بالتن�سيق مع الوزارة .
املــادة ( ) 15
يحظر ممار�سة ال�صيد �أو �أي ن�شاط مرخ�ص به وفقا لأحكام هذا القانون �أو الالئحة بعد
انتهــاء مدة الرتخي�ص .
املــادة ( ) 16
ال يجوز ا�ستخدام قوارب �أو �سفن ال�صيد احلرفـي �أو ال�ساحلي فـي نقل الب�ضائع �أو الأ�شخــا�ص
�أو لأغرا�ض النزهة �أو ال�سياحة �أو لأي غر�ض جتاري �آخر �إال بال�شروط التي حتددها جهات
االخت�صا�ص بالتن�سيق مع الوزارة .
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املــادة ( ) 17
يجب على �أ�صحاب قوارب و�سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي والتجاري الت�أمني على قواربهم
و�سفنهم وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها .
املــادة ( ) 18
يجب �أن تت�ضمن الالئحة  -على وجه اخل�صو�ص  -الآتي :
أ� � -ش ــروط و إ�ج ــراءات منــح وجتديــد ونقل تراخي�ص ال�صيد وتراخي�ص الأن�شطة
املرتبطة بالرثوة املائية احلية والبحوث والدرا�سـ ــات والتجارب العلمية ومددها
واحلاالت التي يجوز فـيها وقف �أو �سحب �أو �إلغاء الرتاخي�ص �إداريا .
ب  -ال�شــروط واملـ ــوا�صـ ــفات الالزم توفـرها فـي ق ـ ـ ــوارب و�سفـ ــن ال�ص ـ ــيد احلرفـي
ومعدات و�أدوات ال�صيد امل�صرح با�ستخدامها وعدد العاملــني عليه ــا  ،وحتدي ــد
معدات ال�سالمة البحرية بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص .
ج  -ال�ش ــروط واملوا�ص ـ ــفات الالزم توف ـ ــرها فـي �سفن ال�صيــد ال�ساحلـ ــي والتج ــاري
و�أنواع ومعدات و�أدوات وطرق ال�صيد والآالت امل�صرح لهذه ال�سفن با�ستخدامها
وعدد البحارة والفنيني عليها  ،بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص .
د  -ال�شــروط واملوا�صفات الالزم توفرها فـي �سفن النقل وامل�صانع وامل�صانع العائمة
وغريها من و�سائل النقل التي تعمل فـي الأن�شطة املرتبطة بالرثوة املائية احلية ،
وذلك بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص .
هـ  -من ــاطـق ومـواق ــع ال�ص ـيــد الـ�سـاحـلي وال�صي ــد التجــاري وهواة ال�صيد (ال�ص ـيــد
الريا�ضي /الهواة) والغو�ص لغر�ض ال�صيد .
و  -موا�سم ومناطق ال�صيد املحظورة  ،و�ضوابط الت�صرف فـي الرثوة املائية احلية
التي يتم �صيدها خالل مدة احلظر .
ز � -أنواع وكميات الرثوة املائية احلية ومنتجاتها التي يجوز ا�ستريادها �أو ت�صديرها ،
وفقا لالتفاقيات والقوانني املنظمة لعمليات اال�سترياد والت�صدير .
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ح � -أنـواع و�أحجـام و أ�ع ـمـار ال ــرثوة املائية احلية التي ال يجـوز �صيدها  ،وطرق الت�صرف
فـيها عند وق ـ ــوع ــها فـي معــدات ال�صيـد دون ق�صـد والر�سـم امل�ستحق عليها .
ط  -أ�نــواع وكميات الرثوة املائية احلية التي ي�صرح ب�صيدها فـي موا�سم معينة ومواقع
بحرية حمددة .
ي � -شــروط �ضبط جودة الرثوة املائية احلية التي يتم �صيدها �أو ا�ستزراعها ومنتجـ ــاتها
امل�ص ـ ــدرة �أو امل�ست ـ ــوردة  ،و�ضواب ـ ــط ت�صنيعها ونقـ ــلها وتداولها وت�سويقها و�إ�صدار
�شهادات �ضبط اجلودة .
ك  -إ�جــراءات التفتي�ش واحلجز على قوارب و�سفن ومعدات و�أدوات ال�صيد وو�سائل
النق ـ ــل وامل�صـ ــانع والعائمات واملخـ ـ ــازن  ،و�إج ـ ــراءات بيـ ــع املحجـ ــوزات ط ــبقا
لأحـكام هذا القانون والالئحة .
ل  -البيــان ـ ــات واملعلومات التي يجب على ال�صيادين والربابنة وال�شركـ ــات وامل�ؤ�س�سات
العاملة فـي قطاع الرثوة املائية احلية توفـريها  ،و�إجراءات ومواعيد تقدميها .
م  -املنــاطق واملواقع ال�صاحلة لإقامة مزارع تربية الأحياء املائية و�أنواعها وو�سائل
دعم البحوث والدرا�سات والتجارب العلمية اخلا�صة بها .
ن � -شروط و�إجراءات تراخي�ص �إن�شاء مزارع تربية الأحياء املائية وتراخي�ص ا�سترياد
وا�ستزراع الأحياء املائية .
�س � -ضوابــط و�إج ــراءات بي ــع الث ــروة املائي ــة احليــة التي يتم �ضبطها فـي املخالفات
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون والالئحة .
ع � -إجراءات �إعدام �شباك و�أدوات ال�صيد املحظور ا�ستخدامها .
ف  -معــدات و�أدوات وطرق ال�صيد التي يجب ا�ستخدامها فـي �صيد بع�ض �أنواع الرثوة
املائية احلية .
�ص  -التـ ــدابري والو�سائل الالزمة حلماية الرثوة املائية احلية املحظور �صيدها .
ق  -ر�س ــوم �إ�ص ــدار وجتديـ ــد تراخي ــ�ص ال�ص ــيد والأن�شطة املــرتبــطة بالث ــروة املائية
احلية  ،وحاالت الإعفاء منها  ،وذلك بعد التن�سيق مع وزارة املالية .
-343-

ر � -شــروط و�إجراءات ت�سجيل ملكية قوارب ال�صيد بالوزارة ونقل ملكيتها وا�ستبدالها
ورهنها .
�ش  -املبـالغ امل�ستحقة للدولة على ح�ص�ص ال�صيد التجاري وال�ساحلي  ،وذلك بعد التن�سيق
مع وزارة املالية .
ت  -ال�شـروط وال�ضوابط املنظمة لإن�شاء ال�شعاب ال�صناعية (ال�شدود) .
ث � -شروط و�ضـوابط و�إجراءات البحوث والدرا�سات والتجارب العلمية .
خ � -ضواب ــط و إ�جــراءات تنظيم عمل �سفن امل�سح واال�ستك�شاف بالتن�سيق مع جهات
االخت�صا�ص .
ذ  -ت�ش ــكيل جلان �سنن البحر بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص  ،وحتديد اخت�صا�صاتها
واملكاف�آت التي ت�صرف لأع�ضائها .
�ض � -شــروط ال�صيد الريا�ضي /الهواة .
غ � -شــروط و�ضوابــط تنظيــم عمــل �سفن ال�صيد التي ترفع العلم العمانـي فـي امليــاه
الدولية (�أعايل البحار)  ،مع مراعاة االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تكون
ال�سلطنة قد ان�ضمت �أو �صادقت عليها .
ظ  -حتديد طرق ومعدات و�أدوات وو�سائل ال�صيد املمنوع ا�ستخدامها .
�أ أ�  -حتديد املواد التي يحظر �إلقا�ؤها ب�شكل قطعي فـي مياه ال�صــيد وامليــاه الداخليـ ــة
�أو فـي قاع البحر وتربته التحتية  ،وحتديد الرتكيز امل�سموح به لبع�ض هذه املواد
�أو كلها بحيث ال ي�ضر بالرثوة املائية احلية وال بال�صحة الب�شرية عن طريق
الرثوة املائية احلية ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
ب ب � -إن�شاء وتنظيم الأ�سواق ال�سمكية والرقابة عليها بالتن�سي ــق م ــع جه ــات االخت�صــا�ص ،
وو�ضــع ال�شـ ــروط وال�ضواب ــط املنظمـ ــة لبيـ ــع وت�سوي ــق وتـ ــداول الثـ ــروة املائي ــة
احلية .
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الف�صــل الثانـــي
ال�صيــد احلرفـي
املــادة ( ) 19
تعمل الوزارة على ت�شجيع وتطوير ال�صيد احلرفـي وتدريب ال�صيادين احلرفـيني و�إر�شادهم ،
وخلق فر�ص عمل للكوادر العمانية فـي مهنة ال�صيد والأن�شطة املرتبطة بالرثوة املائية
احلية .
املــادة ( ) 20
ال يجوز مزاولة ال�صيد احلرفـي �أو �إن�شاء ال�شعاب ال�صناعية (ال�شدود) �إال بعد احل�صول
على ترخي�ص بذلك من الوزارة .
املــادة ( ) 21
مع مراعاة الأحكام اخلا�صة باعتماد التق�سيم الإداري لل�سلطنة وتنظيم عمل املحافظني ،
حتدد مناطق ال�صيد احلرفـي على النحو الآتي :
 حمافظة م ـ ـ ــ�سقط  :وت�ضم الواليات ال�ساحلية التابعة لها . حمافظة ظف ـ ـ ـ ـ ـ ــار  :وت�ضم الواليات ال�ساحلية التابعة لها . حمافظة مــ�سنـ ــدم  :وت�ضم الواليات ال�ساحلية التابعة لها . حمافظة الو�سطى  :وت�ضم الواليات ال�ساحلية التابعة لها . حمافظة جنوب ال�شرقية  :وت�ضم الواليات ال�ساحلية التابعة لها . حمافظة �شمال الباطنة  ،وحمافظة جنوب الباطنة  :وت�ضم الواليات ال�ساحليةالتابعة لهاتني املحافظتني .
املــادة ( ) 22
يلتزم ال�صياد احلرفـي وربان �سفـينة ال�صيد احلرفـي بالآتي :
�أ  -حم ــل ترخيــ�ص ال�صيد وترخي�ص القارب �أو �سفـينة ال�صيد احلرفـي وغريهما
من الرتاخي�ص والوثائق التي حتددها الالئحة �أو ن�سخ منها �أثناء ال�صيـ ــد ،
وتقديـ ــمها �إلى �سلطة الرقابة �أو جهات االخت�صا�ص عند طلبها .
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ب  -إ�نـزال الرثوة املائيـ ــة احلـ ــية التي يت ــم �صيدها فـي موانئ ال�صيد �أو مواقع الإنزال
التي حتددها الوزارة .
ج  -مراعاة �سنن وعادات البحر ال�سائــدة ف ــي الوالي ــات ال�ساحلي ــة الت ــي ال تتع ــار�ض
مع �أحكام هذا القانون والالئحة .
د  -تقدمي امل�ساعدة املتاحة ملن يحتاج �إليها �أثناء وجوده فـي عر�ض البحر .
هـ  -توفـري معدات ال�سالمة البحرية ال�صاحلة وم�ستلزمات رحلة ال�صيد على قاربه
�أو �سفـينته قبل بداية الرحلة وخالل الإبحار وال�صيد .
و  -تقدمي بيانات الإنتاج و�أي معلومات �أخرى تطلبها الوزارة .
ز  -و�ض ـ ــع اللوحة الرقـ ــمية للرتخي ــ�ص فـي مكان بارز على جانبي القارب �أو ال�سفـينة .
ح  -االلتزام بالنظام الرقابي الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 23
يحظر على ال�صياد احلرفـي وربان �سفـينة ال�صيد احلرفـي القيام ب�أي مما ي�أتي :
�أ  -ال�صيد فـي غري منطقة ال�صيد احلرفـي املرخ�ص له بال�صيد فـيهـا  ،ما مل ت�صرح له
الوزارة بالعمل على قوارب �أو �سفن ال�صيد احلرفـي فـي منطقة �أخرى وبال�شروط
التي حتددها .
ب  -الدخ ــول بق ـ ــاربه �أو �سفـينته فـي غـ ــري منطقة ال�صيد املرخ�ص له ال�صيد فـيها .
ج  -تغيي ــر �أو تعدي ــل �أو �إخفاء البيانات �أو العالمات املميزة لأي قارب �أو �سفـينة �صيد
حرفـي �أو الت�أخري فـي �إ�صالح ما يتلف منها .
د � -إحلاق ال�ضرر بقوارب �أو �سفن �أو معدات ال�صيادين الآخرين .
هـ  -ممار�سة ال�صيد بقارب �أو �سفـينة �صيد غري مرخ ـ ــ�ص لهما �أو انتهت مدة ترخي�صهما .
و  -التنازل عن ترخي�ص قارب �أو �سفـينة ال�صيد احلرفـي �أو ملكية �أي منهما �إال بع ــد
مــوافـ ــقة الوزارة وجهات االخت�صا�ص بح ـ ــ�سب الأحوال .
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املــادة ( ) 24
يتم ت�سجيل قوارب ال�صيد احلرفـي غري امل�سجلة لدى وزارة النقل واالت�صاالت بالوزارة ،
وتعد الوزارة �سجال خا�صا تقيد فـيه كافة البيانات املتعلقة بكل قارب وعلى وجه اخل�صو�ص :
" ا�سم املالك  ،الطول  ،احلمولة  ،تاريخ وبلد ال�صنع  ،نوع وقوة املحرك " .
الف�صـــل الثالــث
ال�صيــد ال�ساحلــي
املــادة ( ) 25
تعمل الوزارة على ت�شجيع وتطوير مهنة ال�صيد ال�ساحلي وت�شرف على ت�أ�سي�س �أ�سطول
�صيد عماين متطور .
املــادة ( ) 26
ال يجوز ممار�سة ال�صيد ال�ساحلي �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الوزارة وفقا لل�شروط
التي حتددها الالئحة وعلى وجه اخل�صو�ص ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون طالب الرتخي�ص �شركة �أو م�ؤ�س�سة عمانية م�سجلة لدى جهات االخت�صا�ص ،
غر�ضها الرئي�سي ممار�سة ن�شاط ال�صيد  ،ور�أ�س مال ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة مملوكا
بالكامل لعمانيني .
ب � -أن تتـ ــوفر لل�شركة �أو امل�ؤ�س�سة الإمكـانيات الفنية واملالية الالزمة .
املــادة ( ) 27
حتدد الوزارة ح�ص�صا �سنوية من الرثوة املائية احلية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات فـي �ضوء
الكميات القابلة لال�ستغالل عرب ال�صيد ال�ساحلي  ،ومبا ي�ضمن ا�ستدامة هذه الرثوة ،
وللوزارة �إعادة حتديد احل�ص�ص ال�سنوية بناء على الكميات القابلة لال�ستغالل .
املــادة ( ) 28
ال يجوز لل�شركات وامل�ؤ�س�سات احلا�صلة على ترخي�ص ال�صيد ال�ساحلي جتاوز احل�صة
ال�سنوية امل�صرح ب�صيدها �أو بيعها �أو التنازل عنها �أو ت�أجريها لطرف �آخر  ،كما ال يجوز لها
الت�صرف فـي ترخي�ص ال�صيد ال�ساحلي ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفــات �إال بع ــد احل�ص ــول
على موافقة كتابية من الوزارة  ،وال يجوز ملن ت�صرف �أو تنازل عن ترخي ــ�ص ال�صــيد
ال�ساحلي احل�صول على ترخي�ص جديد �إال بعد م�ضي ( )5خم�س �سنوات .
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املــادة ( ) 29
تلتزم ال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلا�صلة على ترخي�ص ال�صيد ال�ساحلـ ـ ـ ــي مبا ي�أتي :
�أ  -ال�صيد فـي املواقع املحددة فـي ترخي�ص ال�سفـينة .
ب  -ا�ســتخدام معدات و�أدوات وطرق ال�صيد امل�صرح بها وفقا ملا حتدده الالئحة .
ج � -صــيد �أنواع الرثوة املائية احلية امل�صرح بها من الوزارة .
د  -ا�ستخدام النظام الرقابي بال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الوزارة .
هـ  -تقـدمي تقارير �إنتاج بكميات و�أنواع الرثوة املائية احلية التي يتم �صيدها فـي كــل
رحلة �صيد على النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغر�ض .
و  -إ�نــزال ك ــميات الرثوة املائية احلية التي يتم �صيدها  ،فـي موانئ ال�صيد � ،أو مــواقع
الإنزال التي حتددها الوزارة .
ز  -تقـديــم املعلومــات والبيان ــات الت ــي تطلب ــها الــوزارة وفقا للإجراءات واملواعيد
التي حتددها .
ح � -سداد الر�سوم بالفئات وفـي املواعيد التي حتددها الالئحة .
ط � -أي �شروط �أخرى حتددها الالئحة .
الف�صــل الرابــع
ال�صيـد التجــاري
املــادة ( ) 30
ال يجــوز لل�شركــات وامل�ؤ�س�ســات و�سفن ال�صيد التجاري ممار�سة ال�صيد �إال بعد احل�صول
على ترخي�ص بذلك من الوزارة .
املــادة ( ) 31
ي�شرتط ملنح ترخي�ص ال�صيد التجاري ما ي�أتي :
�أ � -أن يكـ ــون طال ــب الرتخيـ ــ�ص �شرك ــة �أو م�ؤ�س�س ــة عمانــية م�سجلــة لــدى جهــات
االخت�صا�ص غر�ضها الرئي�سي ممار�سة ن�شاط ال�صيد  ،وتنظم الالئحة ال�شروط
وال�ضوابط املقررة ملنح الرتخي�ص .
ب � -أن تتوفر لل�شركة �أو امل�ؤ�س�سة املالءة املالية والكفاءة الفنية والإمكانيات الالزمة
لنوع ال�صيد املطلوب .
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ج � -أن تكون �سفن ال�صيد التي متتلكها ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �أو التي ت�ست�أجرها مطابقة
لل�شــروط واملوا�صفــات الفنيــة لنــوع ال�صيــد  ،وموا�صفات �ضبط جودة الأ�سماك
العمانية وم�سجلة لدى جهات االخت�صا�ص .
د � -أن تتعهد ال�شـركة �أو امل�ؤ�س�سة بااللتزام بالنظام الرقابي الذي تفر�ضه الوزارة على
�سفن ال�صيد مبا فـي ذلك وجود مراقب وباحث �أو �أكرث على كل �سفـينة وتوفـري
�إقامة لهم طوال رحلة ال�صيد وتقدمي الت�سهيالت الالزمة ال�ستخدام الأجهزة
املالحية املتوفرة .
هـ � -أي �شروط �أخرى حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 32
تعــد الوزارة �سـجــال خا�صــا تقيــد فـيــه �أ�سمــاء ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها بال�صيد
التجاري وعناوينها واملمـثل القانون ــي لك ــل منه ــا  ،و�أن ــواع ال�صي ــد املرخ ــ�ص ب ــه لل�شرك ــة
�أو امل�ؤ�س�سة و�أي بيانات �أخرى حتددها الالئحة  ،كما تقيد فـي هذا ال�سجل ال�سفن العمانية
التي متار�س ال�صيد فـي املياه الدولية (�أعايل البحار) والبيانات اخلا�صة بها .
املــادة ( ) 33
حتدد الوزارة كميات الرثوة املائية احلية القابلة لال�ستغالل التجاري فـي �ضوء الكميات
املتاحة  ،ومبا ي�ضمن ا�ستدامة الرثوة املائية احلية التي يتم مبوجبها حتديد ح�ص�ص
ال�صيد ال�سنوية املخ�ص�صة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�صة  ،ويجوز للوزارة �إعادة حتديد
احل�ص�ص ال�سنوية بناء على الكميات القابلة لال�ستغالل  ،ومبا يتنا�سب مع �أداء ال�شركة
�أو امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 34
يجب على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات عند ح�صولها على ح�صة �صيد جتاري �سداد الر�سوم بالفئات
املقررة وفـي املواعيد التي حتددها الالئحة  ،وتقدمي �ضمان م�صرفـي غري م�شروط �صادر
من �أحد امل�صارف املعتمدة فـي ال�سلطنة ل�صالح الوزارة بقيمة (� )% 40أربعــني فـ ــي املائ ــة
من املبالغ امل�ستحقة للوزارة عن احل�صة ال�سنوية لل�صيد املخ�ص�ص لل�شركة �أو امل�ؤ�س�سة
و�ساري املفعول ملدة (� )14أربعة ع�شر �شهرا وفقا لل�شروط التي حتددها الالئحة .
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املــادة ( ) 35
ال يجوز لل�شركات وامل�ؤ�س�سات الت�صرف فـي ح�صــة ال�صيد املخ�ص�صـة لها �أو �أي جزء منها
عن طريق البيع �أو املقاي�ضة �أو التنازل للغري �أو ت�أجريها لطرف �آخر �إال بعــد احل�ص ــول
على املوافقة الكتابية من الوزارة وبال�شروط والإجراءات التي حتددها الالئحة  ،كما ال يجوز
لها جتاوز احل�صة ال�سنوية امل�صرح ب�صيدها .
املــادة ( ) 36
تكون ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي تخ�صــ�ص لهــا الــوزارة ح�صـ ــة �سنوي ــة لل�صي ــد م�س�ؤول ــة
بالت�ضامن مع الربان عن الآتي :
أ�  -التـعوي�ض عن الأ�ضرار التي تت�سبب فـيها ال�سفـينة و�أداء غرامات خمالفات ال�صيد
امل�ستحقة  ،وتنفـيذ �أحكام امل�صادرة .
ب  -تـقدمي تقارير �إنتاج عن كميات و�أنواع الرثوة املائي ــة احلي ــة التــي يت ــم �صيدهــا
من احل�صة ال�سنوية املخ�ص�صة لها على النماذج املعدة لذلك  ،و�إنزال هذه الكمية
�أو �أي جزء منها حتدده الوزارة فـي املوانئ العمانيـة .
لج ــراءات واملواع ــيد
ج  -تقـدمي املعلومات والبيانات التي تطلبه ــا ال ــوزارة وفق ــا ل إ
التي حتددها .
د � -إبالغ الوزارة  ،ووزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية فـي حال وقوع �أي تلوث للبيئة
البحرية  ،وعلى الأخ�ص ت�سرب زيتي من �سفن ال�صيد التجاري فـي البيئة البحرية ،
وحتدد الالئحة ال�ضوابط التي تنظم كيفـية معاجلة الآثار الناجتة عن تلوث
البيئة البحرية بالت�سرب الزيتي  ،وذلك بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص طبــقا
لأحكام القوانني النافذة فـي ال�سلطنة ب�ش�أن حماية البيئة ومكافحة التلوث .
املــادة ( ) 37
يحظر على �سفن ال�صـ ــيد التجاري والربابنة القيام ب�أي مما ي�أتي :
�أ  -ال�صيــد ف ــي املناطــق واملواقع غري امل�صرح لها بال�صيد فـيها  ،ومناطق ال�صيد
املحظورة .
ب  -تفريغ �أو �شحن الرثوة املائية احلية من �سفـينة لأخرى بدون ت�صريح من الوزارة .
ج  -إ�ع ــادة الث ــروة املائيــة احلية التي مت �صيدها �إلى البحر  ،ما عدا الأنواع امل�سموح
ب�إعادتها وفقا ملا حتدده الالئحة .
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املــادة ( ) 38
يجوز لل ــوزارة  -فـي حـ ــال عدم وجود �سفن �صيد جتارية عمانية �صاحلة وكافـية ل�صيد
احل�صـ ــة ال�سنــوية املرخ�صة  -الت�صريح لل�شركات وامل�ؤ�س�سات العمانية ا�ستخدام �سفن �صيد
�أجنبية ل�صي ــد تلك احلـ ــ�صة �أو �أي جزء منها بال�شروط الآتية :
�أ  -ح�صول ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة على املوافقة املبدئية من الوزارة قبل ا�ستقدام ال�سفـينة .
ب  -مطابقة �سفـينة ال�صيد الأجنبية للموا�صفات الفنية العمانية و�شروط �ضبط
اجلودة الالزمة لنوع ال�صيد واحل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من جهات
االخت�صا�ص .
ج  -توقيع عقد �إيجار ال�سفـينة الأجنبية بني ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة ومالك �سفـينة ال�صيد
�أو وكيلها املعتمد  ،طبقا لل�شروط التي حتددها الالئحة .
د  -حـ�ص ــول ك ــل م ــن الرب ــان وبحارته ــا والفني ــني العامل ــني عليه ــا م ــن الأجانـ ــب
على موافقة جهات االخت�صا�ص .
هـ � -ضمان عدم مغادرة ال�سفـينة مياه ال�ص ــيد دون احل ــ�صول عل ــى الت�صري ــح الالزم
من الوزارة .
و � -أن تتعهد ال�شـركة �أو امل�ؤ�س�سة بااللتزام بالنظام الرقاب ــي ال ــذي تفر�ض ــه ال ــوزارة
على �سفن ال�صيد مبا فـي ذلك وجود مراقب وباحث �أو �أكرث على كل �سفـينة
وتوفـري �إقامة لهم طوال رحلة ال�صيد وتقدمي الت�سهيالت الالزمة ال�ستخدام
الأجهزة املالحية املتوفرة .
ز  -ت�شغي ــل الق ــوى العامل ــة الوطني ــة طبق ــا للمه ــن والن�س ــب التي حتددها جهات
االخت�صا�ص بالتن�سيق مع الوزارة .
املــادة ( ) 39
ال يجوز لل�سفن الأجنبية ال�صيد فـي مياه ال�صيد �أو قاع البحر �إال بعد احل�صول على ترخي�ص
بذلك من الوزارة  ،كما يحظر عليها بيع �أو �شراء �أو �إنزال الرثوة املائية احلية فـي مياه
ال�صيد �أو املوانئ العمانية �إال بعد احل�صول على ت�صريح بذلك من الوزارة .
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الف�صــل اخلامــ�س
ا�ستزراع الأحياء املائية
املــادة ( ) 40
تعمل الوزارة على ت�شجيع وترويج �إن�شاء مزارع تربية الأحياء املائية والإ�شراف عليها
وتقدمي امل�ساعــدة الفني ــة له ــا وحتدي ــد املواق ــع واملناط ــق املالئم ــة لإن�شائهـ ــا بالتن�سيـ ــق
مع جهات االخت�صا�ص .
ويخت�ص الوزير �أو من يفو�ضه بتوقيع اتفاقيات حقوق االنتفاع بالأرا�ضي واملواقع البحرية
ال�صاحلة لرتبية الأحياء املائية مع امل�ستثمرين بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص .
املــادة ( ) 41
ال يجـ ــوز �إن�شـ ــاء مـ ــزارع تربيـ ــة الأحياء املائي ــة �إال بع ــد احل�ص ــول عل ــى ترخي ــ�ص بذلك
من الوزارة  ،بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص .
املــادة ( ) 42
ال يجوز ا�ستزراع الأحياء املائية غيـر املوج ــودة فـ ــي البيئ ــة العماني ــة �إال بع ــد احل�ص ــول
على ترخي�ص بذلك من الوزارة  ،بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص .
املــادة ( ) 43
ال يجوز ا�سترياد �أي نوع من الأحياء املائية بغر�ض اال�ستزراع �إال بعد احل�صول على ترخي�ص
من الوزارة .
الف�صــل ال�ســاد�س
الأن�شطة املرتبطة بالرثوة املائية احلية
املــادة ( ) 44
تعترب الأن�شطة الآتية مرتبطة بالرثوة املائية احلية :
أ�  -جتهيز وت�صنيع وجتفـيف وتدخني الرثوة املائية احلية .
ب  -نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية .
ج  -تربيد وجتميد وتخزين الرثوة املائية احلية .
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د  -ت�صدير وا�سترياد الرثوة املائية احلية ومنتجاتها .
هـ  -ا�ستزراع الأحياء املائية .
و � -أي ن�شاط �آخر حتدده الالئحة  ،ويكون مرتبطا بالرثوة املائية احلية .
املــادة ( ) 45
ال يجــوز مزاولة �أي ن�شاط من الأن�شطة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )44من هذا القانون
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة  ،وي�شرتط ملنح الرتخي�ص الآتي :
�أ � -أن يك ــون الن�ش ــاط املطلوب الرتخي�ص به مقيدا فـي ال�سجل التج ــاري  ،على �أن
يحدد الرتخي�ص نوع الن�شاط امل�صرح به  ،وتنظم الالئحة �شروط و�ضوابط منح
الرتخي�ص .
ب � -أن تتوفر لدى طالب الرتخي�ص املالءة املالية والكفاءة الفنية والإمكانيات
الالزمة ملمار�سة الن�شاط .
ج � -أن يتعهد طالب الرتخي�ص بااللتزام بالنظام الرقابي املحدد للن�شاط وتقدمي
املعلومات والبيانات ذات العالقة للوزارة عند طلبها .
د � -أي �شروط �أخرى حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 46
تخ�ضـع الرثوة املائية احلية امل�صدرة وامل�ستوردة والعابرة ومنتجاتها لإجراءات احلجر
البيطري املعمول بها قانونا .
الف�صــل ال�سابــع
الرقابة و�ضبط املخالفـات
املــادة ( ) 47
يجوز للوزارة اال�ستعانة باجلهات املخت�صة فـي �شـ�أن الرقابة على مياه ال�صيد وقاع البحر
و�ضبط �أي خمالفة لهذا القانون �أو الالئحة  ،و�ضبط �سفن ال�صيد التي ترفع العلم
العماين و�سفن ال�صيد الأجنبية � -إذا ثبت ارتكابها خمالفة خارج مياه ال�صيد ودخلت �إليها -
تنفـيــذا اللتزام ــات ال�سلطن ــة املن�ص ــو�ص علي ــها فـ ــي االتفاقيات واملعاهــدات الدولية الت ــي
ان�ضم ــت �أو �صادقت عليها .
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املــادة ( ) 48
يكون ل�سلطة الرقابة بالن�سبة للمخالفات التي تقع فـي نطاق اخت�صا�صها وتكون متعلقة
ب�أحكام هذا القانون �أو الالئحة ال�صالحيات الآتية :
أ�  -مراقبة وتفتي�ش قوارب و�سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي والتجاري والت�أكد من
التزامها بال�شــروط واملوا�صفات و�أنها حتمل الوثائق والرتاخي�ص املقررة قانونا .
ب  -مراقبة وتفتي�ش �سفن النقل وو�سائل نقل الرثوة املائية احلية وامل�صانع والعائمات
والأماكن واملحالت التي متار�س فـيها الأن�شطة املرتبطة بالرثوة املائية احلية
والت�أكد من التزامها بتطبيق �أحكام هذا القانون والالئحة .
ج  -مراقب ــة الث ــروة املائي ــة احليــة امل�صدرة وامل�ستوردة والعابرة فـي املطارات واملوانئ
واملنافذ الربية .
د  -حتريـر حما�ضر املخالفات واحلجز على قوارب �أو �سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي
والتجاري و�سفن النقل وامل�صانع والعائمات ومعدات و�أدوات ال�صيد وو�سائل النقل
والرثوة املائية احلية مو�ضوع املخالفة على نفقة املخالف  ،والأمر ببيع الرثوة
املائية احلية امل�ضبوطة طبقا للقواعد التي حتددها الالئحة  ،وحفظ ثمنها حلني
�صدور حكم نهائي فـي املخالفة .
هـ  -مراقبة مواقع �إنزال وت�سويق الرثوة املائية احلية .
و  -مراقبـ ــة وتفتي�ش م ـ ــزارع ترب ـ ــية الأحيـ ــاء امل ـ ــائية واملراف ـ ــق املرتبطة بها .
ز  -مراقبة وتفتي�ش من�ش�آت ومرافق موانئ ال�صيد البحري .
ح � -إتالف �شباك ومعدات و�أدوات ال�صيد املمنوعة بالتن�سيق مع االدعاء العام وجهات
االخت�صا�ص .
ط  -اتخاذ الإجراءات الالزمة ملنع املخالفة �أو منع ا�ستمرارها على نفقة املخالف .
املــادة ( ) 49
يجب على الوزارة  -فـي حال احلجز على قــارب �أو �سفـينـ ــة ال�ص ــيد احلرف ـ ــي �أو ال�ساحل ــي
�أو التجـ ــاري �أو �سفـينـ ــة النق ــل �أو و�سيلة النقل �أو امل�صنع �أو امل�صنع العائــم � -إخط ــار املالك
�أو ال�شـركة �أو امل�ؤ�س�سة التي تعمل هذه املحجوزات حل�سابها �أو دولة العلم  -بح�سب الأحوال -
باحلج ــز و�أ�سباب ــه خـالل مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ احلجز  ،ويجوز
الإفراج عنها مقابل �ضمان مايل حتدده الوزارة .
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الف�صــل الثامــن
العقوبـــات
املــادة ( ) 50
مـع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب على اجلرائم املبينة فـي هذا
القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املــادة ( ) 51
يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد ( )22 ، 20 ، 16 ، 15 ، 9من هذا القانون  ،بال�سجن مدة
ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على �شهر  ،وبغرامة ال تقل عن ( )200مائتي ريال
عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،وت�شدد
العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدها الأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة .
املــادة ( ) 52
يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد ( )45 ، 29 ، 28 ، 26 ، 23 ، 14 ، 11 ، 10من هذا القانون ،
بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على (� )2شهريــن  ،وبغرام ــة ال تق ــل
عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني  ،وت�شدد العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدها الأق�صى فـي حالة تكرار
املخالفة .
املــادة ( ) 53
يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد ( )43 ، 42 ، 41من هذا القانون  ،بال�سجن مدة ال تقل
عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على (� )2شهرين  ،وبغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،
وت�شدد العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدها الأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة .
املــادة ( ) 54
يعاقب كل من يخـالف �أحكام املـ ــواد ( )38 ، 37 ، 35 ، 30مــن هــذا القانــون  ،بال�سجــن مــدة
ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على (� )2شهرين  ،وبغرامة ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال
عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريــال عمانــي � ،أو ب�إح ــدى هاتني العقوبتيـن ،
وفـ ــي حال ــة تك ــرار املخالفـ ــة يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عــن (� )2شهرين  ،وال تزيــد
على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة ال تقل عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد
على ( )25000خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
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املــادة ( ) 55
يعاقب كل من يخـالف �أحكام امل ــادة ( )36من هذا القانون  ،بغرامة ال تقل عن ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وفـي حالة
تكرار املخالفة يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )10000ع�شرة �آالف ريــال عمان ــي  ،وال تزي ــد
على ( )25000خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 56
يعاقب كل من يخالف �أحكام املادة ( )39من هذا القانــون بغرامــة ال تقــل ع ــن ()50000
خم�سني �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500000خم�سمائة �ألف ريال عماين  ،وت�شدد
العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدها الأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة .
املــادة ( ) 57
مــع مراعـ ــاة الإج ــراءات املن�ص ــو�ص عليه ــا فـ ــي املادت ــني ( )48و ( )49م ــن ه ــذا القان ــون
فـي مواجهة �سفن ال�صيد التي متار�س ال�صيد غري امل�شروع  ،يعاقب كل من ي�ضبط مبوجب
حكم املادة ( )47من هذا القانون بالعقوبات الآتية :
أ�  -ال�سجن ملدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )100000مائة �ألف ريال
عماين � ،أو ب إ�ح ــدى هات ــني العقوبتني  ،وت�شدد العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدها
الأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة بالن�سبة ل�سفن ال�صيد التي ترفع العلم العماين ،
مع جواز احلكم مب�صادرة ال�سفـينة و�شباك ومعدات و�أدوات ال�صيد التي ا�ستعملت
فـي ارتكاب املخالفة  ،وفـي جميع الأحوال يحكم مب�صادرة الرثوة املائية احلية
امل�ضبوطة �أو قيمتها .
ب  -بغرامة ال تقل عن ( )100000مائة �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ()500000
خم�سمائة �ألف ريال عماين  ،وت�شدد العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدهــا الأق�صــى
فـي حالة تكرار املخالفة بالن�سبة ل�سفن ال�صيد الأجنبية  ،مع جواز احلكم مب�صادرة
ال�سفـينة و�شباك ومعدات و�أدوات ال�صيد التي ا�ستعملت ف ــي ارتك ــاب املخالف ــة ،
وفـي جميع الأحوال يحكم مب�صادرة الرثوة املائية احلية امل�ضبوطة �أو قيمتها .
-356-

ج  -للوزارة �أن ت�أمر بحجز �سفـينة ال�صيد الأجنبية املخالفة وطاقمها و�شباك ومعدات
و�أدوات ال�صيد التي ا�ستعملت فـي ارتكاب املخالفة  ،وبيع الرثوات املائية احلية
امل�ضبوطة وحفظ ثمنها �إلى حني �صدور حكم نهائي فـي املخالفة  ،ويتم الإفراج
عــن ال�سفـينـ ــة وطاقم ــها مقابــل تقديــم كفالــة �أو �ضمــان مالــي حتــدده الــوزارة
بـما يتنا�ســب مــع حجــم العقوبــات املالية املحددة للمخالفة و�أي التزامات �أخرى
مرتتبة على ال�سفـينة .
املــادة ( ) 58
يعاقب كل من يخالف �أحكام الالئحة بالعقوبات الآتية :
أ�  -غرامة ال تقل عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال
عماين � ،أو بال�سجن مدة ال تزيد على �شهر � ،أو بالعقوبتني معا  ،بالن�سبة ملخالفات
ال�صيد احلرفـي  ،وت�شدد العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدها الأق�صى فـي حالة
تكرار املخالفة .
ب  -غرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال
عماين � ،أو بال�سجن مدة ال تزيد على (� )2شهرين � ،أو بالعقوبتني معا  ،بالن�سبة
ملخالفات ال�صيد ال�ساحلي  ،وت�شدد العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدهــا الأق�ص ــى
فـي حالة تكرار املخالفة .
ج  -غرامة ال تقل عن (� )2000ألفـي ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف
ريال عماين �أو بال�سجن مدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر � ،أو بالعقوبتني معا ،
بالن�سب ــة ملخالف ــات ال�صيــد التجاري  ،وت�شدد العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدها
الأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة .
د  -غرامة ال تقل عن ( )300ثالثمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة
�آالف ريال عماين � ،أو بال�سجن مدة ال تزيد على (� )2شهرين � ،أو بالعقوبتني معا ،
بالن�سبــة ملخالف ــات الأن�شطـ ــة املرتبط ــة بالثــروة املائي ــة احليـ ــة  ،وت�شــدد العقوبــة
مبا ال يجاوز �ضعف حدها الأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة .
هـ  -غرام ــة ال تق ــل ع ــن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة
ريال عماين � ،أو بال�سجن مدة ال تزيد على ( )10ع�شرة �أيام � ،أو بالعقوبتني معا ،
بالن�سبة لأي خمالفة �أخرى لأحكام الالئحة  ،وت�شدد العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف
حدها الأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة .
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املــادة ( ) 59
يعاقب على ال�شروع فـي ارتكاب اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون بن�صف العقوبة
املقررة للجرمية التامة .
املــادة ( ) 60
يجوز للمحكمة املخت�صة  ،فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون ف�ضال عن احلكم بعقوبتي
ال�سجن �أو الغرامة � ،أن تق�ضي مب�صادرة القارب �أو ال�سفـينة �أو امل�صنع العائم �أو معدات
و�أدوات ال�صيد �أو اال�ستزراع حمل املخالفة  ،وو�سيلة النقل  ،و�إلغاء الرتاخي�ص ذات العالقة ،
وفـي جميع الأحوال يحكم مب�صادرة الرثوة املائية احلية امل�ضبوطة �أو قيمتها .
املــادة ( ) 61
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )59من هذا القانون يجوز للوزير �أو من يفو�ضه عدم
ال�سري فـي �إجراءات الدعوى العمومية فـي املخالفات املن�صو�ص عليها فـي هــذا القان ــون
�أو الالئحة والت�صالح فـيها فـي �أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل �صدور حكم
نهائي فـيها  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
أ� � -أن يطلب املخالف ذلك كتابة .
ب � -أن يدفع املخالف املبلغ الذي يق ــرره الوزي ــر �أو من يفو�ض ــه  ،على �أال يقل هذا
املبلغ ع ــن ن�ص ــف احل ــد الأق�صــى للغرامة املق ــرر للمخالفــة  ،و�أال يزيد على احلد
الأق�صى لها .
ج � -أن يقوم املخالف ب�إزالة �أ�سباب املخالفة على نفقته خالل امليعاد الذي حتدده
الوزارة .
وفـي حال تقرر عدم ال�سري فـي �إجراءات الدعوى العمومية والت�صالح وفقا لأحكام هذه
املادة ت�ؤول الرثوة املائية احلية امل�ضبوطة �أو ثمنها �إلى الدولة  ،وتقوم الوزارة ب�إعدام
معدات و�أدوات ال�صيد املمنوع ا�ستخدامها التي يتم �ضبطها وذلك على نفقة املخالف .
ويرتتب على عدم ال�سري فـي �إجراءات الدعوى العمومية والت�صالح انق�ضاء الدعوى
العمومية فـي مواجهة املخالف .
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املــادة ( ) 62
ال يجوز تطبيق ن�ص املادة ( )61من هذا القانون فـي �أي من احلاالت الآتية :
أ� � -إذا �شكلت الواقعة خمالفة لقانون �آخر .
ب � -إذا �شكلت الواقعة خمالفة ل�صيد ثروة مائية حية حمظور �صيدها وتداولها فـي
موا�سم حمددة من�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو الالئحة .
ج � -إذا مل يتم �سداد التعوي�ضات امل�ستحقة عن الأ�ضرار الناجمة عن املخالفة .
د  -عند تكرار املخالفة .
املــادة ( ) 63
يجوز للوزارة التحفظ على الرثوة املائية احلية وقوارب و�سفن ومعدات و�أدوات ال�صيد
وو�سائل النقل امل�ضبوطة فـي حال فرار املخالفـني �أو عدم اال�ستدالل عليهم وبيعها طبقا
للإجراءات التي حتددها الالئحة  ،وت�ؤول ح�صيلة البيع �إلى الدولة �إذا م�ضت �سنة على
تاريخ البيع دون �ضبط املخالفـني  ،ف�إذا �ضبطوا �أو قدموا للمحاكمة خالل هذه املدة ،
وحكم مب�صادرة امل�ضبوطات �سرى حكم امل�صادرة على مبلغ ح�صيلة البيع � ،أما �إذا حكم
برباءة املخالفـني مما ن�سب �إليهم دفع لهم ثمن امل�ضبوطات التي مت بيعها بعد اقتطاع �أي
�ضرائب �أو ر�سوم �أو نفقات  ،تكون م�ستحقة عليهم .
املــادة ( ) 64
يجوز للمحكمة بناء على طلب الوزارة �أن ت�أمر املخالف ب�إيداع �ضمان مايل لدى املحكمة
يعادل قيمة القارب �أو ال�سفـينة �أو معدات و�أدوات ال�صيد امل�ضبوطة �إلى حني �صدور احلكم
النهائي فـي حالة تعذر التحفظ عليها .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/21
بتعديل بع�ض �أحكام المر�سوم ال�سلطاني رقم 93/2
ب�إن�شاء الجمعية ال�سلطانية العمانية لهواة الال�سلكي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  93/2ب�إن�شاء اجلمعية ال�سلطانية العمانية لهواة الال�سلكي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )6من املر�سوم ال�سلطاين رقم  93/2امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
" ي�صدر وزير النقل واالت�صاالت النظام الأ�سا�سي للجمعية ال�سلطانيــة العمانيــة لهــواة
الال�سلكي والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا املر�سوم  ،و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل
بالنظم والقرارات املعمول بها  ،فيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم " .
املــادة الثانيــــة
يلغى ن�ص املادة ( )4من املر�سوم ال�سلطاين رقم  93/2امل�شار �إليه  ،وكذلك النظام الأ�سا�سي
للجمعي ــة ال�سلطاني ــة العماني ــة له ــواة الال�سلك ــي املرف ــق باملر�س ــوم ال�سلطانــي رقــم 93/2
امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  8 :من جمادى الثانية �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  13 :من فبرايــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1281
ال�صادرة فـي 2019/2/17م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/22
ب�إن�شــاء املركـــز الوطنــي للت�شغيــل و�إ�صــدار نظامـــه
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/116
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة  ،واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2011/98ب�إن�ش ــاء الهيئــة العامــة ل�سجــل القــوى العاملة ،
و�إ�صـدار نظامهـا ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ين�ش ـ ـ�أ مركـ ــز ي�سمـ ــى " املركز الوطني للت�شغيل " يتبع جملــ�س الــوزراء  ،ويعم ــل فـي �ش�أن ــه
ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
يتمتع املركز الوطني للت�شغيل بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري .
املــادة الثالثــــة
ت�ؤول �إلى املركز الوطني للت�شغيل االخت�صا�صات واملخ�ص�صات واملوجودات اخلا�صة بالهيئة
العام ـ ــة ل�سج ـ ــل الق ــوى العاملـ ــة  ،كما ي ـ ـ ـ�ؤول �إليـ ــه كـ ــل مـ ــا يتعلـ ــق باخت�صا�ص ــات املركـ ـ ــز
من وزارة القــوى العاملــة .
املــادة الرابعـــة
ينقل �إلى املرك ــز الوطن ــي للت�شغيــل موظف ــو الهيئــة العام ــة ل�سج ــل القوى العامل ــة ب ــذات
�أو�ضاعهم الوظيفـية .
ويجوز نقل �أي من موظفـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية  ،والع�سكرية  ،والأمنية)
�إلــى املرك ــز ب ــذات و�ضع ــه الوظيفـ ــي وفق ــا الحتياجـ ــات وطبيعة عمـ ــل املرك ــز  ،بالتن�سيـ ــق
مع اجلهات ذات العالقة .
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املــادة اخلام�ســة
تلتــزم جميــع وحــدات اجلهــاز الإداري للدولة (املدني ــة  ،والع�سكري ــة  ،والأمني ــة) ومن�ش�آت
القطاع اخلا�ص مبوافاة املركز الوطني للت�شغيل بال�شواغر والوظائف واملهن املراد �شغلها
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
املــادة ال�ساد�ســة
يكــون تعديــل نظــام املركــز الوطن ــي للت�شغيل املرف ــق م ــن قبــل رئيــ�س جملــ�س �إدارة املركـ ــز
الوطني للت�شغيل بعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ال�سابعــة
ي�صدر رئي�س جملـ�س �إدارة املرك ــز الوطن ــي للت�شغيل اللوائح والقـ ــرارات الالزم ــة لتنفـي ــذ
�أحكام النظام املرفق  ،و�إلى �أن ت�صدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانني والأنظمة
املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا املر�سوم ،
والنظام املرفق  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثامنــة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/98امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ،
والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة التا�سعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يناير 2020م .
�صـدر فـي  23 :من جمادى الثانية �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  28 :من فبرايــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1283
ال�صادرة فـي 2019/3/3م

-362-

نظـــام املركــز الوطنــي للت�شغيــل
الف�صـــل الأول
تعاريــف و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( )1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
املركــــــــــــــــــــــــــــز  :املركز الوطـني للت�شغيــل .
املجلـــــــــــــــــــــــــ�س  :جملــ�س �إدارة امل ـ ـ ــرك ــز .
الرئيـــــــــــــــــــــــ�س  :رئي�س املجل�س .
الرئي�س التنفـيذي  :الرئي�س التنفـيذي للمركز .
املــادة ( )2
يكون مقر املركز حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع له فـي املحافظات بقرار من املجل�س .
الف�صـــل الثانـــي
�أهـــداف املركـــز واخت�صا�صاتـــه
املــادة ( ) 3
يهدف املركز �إلى توجيه و�إعداد وت�شغيل الباحثني عن عمل وا�ستقرارهم و�إن�شاء قاعدة
بيانات عن القوى العاملة فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 4
يكون للمركز فـي �سبيل حتقيق �أهدافه مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
1 -1ت�سجيـ ــل الباحث ــني عن عم ــل و�إن�شاء قاعــدة بيانات متكاملـ ــة تت�ضم ــن بياناته ــم
ال�شخ�صي ــة  ،وم�ؤهالته ــم العلمي ــة  ،وخرباتهم العمليــة وغيــر ذلك من البيان ــات
ذات ال�صلة .
2 -2توفـري البيانات املتعلقة بالقوى العاملة الوطنية فـي �سوق العمل مبا فـي ذلك
الربط الإلكرتوين مع كافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية  ،والع�سكرية ،
والأمنية)  ،ومن�ش�آت القطاع اخلا�ص وغريها .
-363-

3 -3تر�شيح الباحثني عن عمل الذين تتوافر فـيهم �شروط �شغل الوظائف واملهن املراد
�شغلها فـي كل من وحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية  ،والع�سكرية  ،والأمنية)
ومن�ش�آت القطاع اخلا�ص  ،على �أن تتولى �إجراءات التعيني اجلهات املخت�صة وفقا
للأنظمة املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
4 -4توجيه و�إر�شاد الباحثني عن عمل لال�ستفادة من فر�ص العمل املتاحة مبا يتنا�سب
وم�ؤهالتهم العلمية وخبـراتهم العملية  ،وكذلك ت�شجيعهم على االلتحاق ببـرامج
التدريب لإك�سابهم املهارات املهنية وفقا الحتياجات �سوق العمل .
5 -5متابعة ال�سيا�سات والربامج اخلا�صة بت�شغيل الباحثني عن عمل فـي القطاعني
العام واخلا�ص  ،ورفع تقارير ب�ش�أنها �إلى جمل�س الوزراء .
6 -6التن�سيق مع اجلهات املعنية لتحديد �أولويات التعليم والتدريب واحتياجات �سوق
العمـ ــل مب ــا ي�شم ــل دعـ ــم القطاع ـ ــات اال�سرتاتيجي ـ ـ ــة وامل�شروع ـ ـ ــات التنمويـ ـ ـ ــة
من الكفاءات واملهارات الوطنية .
7 -7درا�س ــة وحتليـ ـ ــل االحتياجـ ـ ــات الوظيفـي ـ ـ ــة للقطاعـ ــات االقت�صاديـ ــة والتنمويـ ـ ــة
واخلدمية  ،واقرتاح الربامج وخطط العمل لتمكني الكوادر الوطنية من �شغل
الوظائف واملهن املختلفة .
�8 -8إجراء البحــوث والدرا�سات بال�شراكــة مــع خمتل ــف اجلهات التعليمية والتدريبية
والت�شغيلية لدعم ت�شغيل القوى العاملة الوطنية .
9 -9توفـري املعـلومات الالزمة عن حركة التوظيف والت�شغيل فـي ال�سلطنة لتمكني
اجلهات املعنية بالتخطيط من �صياغة �سيا�سات التوظيف والت�شغيل وتوجيه
ال�سيا�سات التعليمية والتدريبية نحو املواءمة بني املخرجات من خمتلف
التخ�ص�صات العلمية والتقنية وم�ستويات املهارة املهنية مع االحتياجات الفعلية
فـي �سوق العمل .
�10 10إعداد اخلطط الالزمة لت�شغيل القوى العاملة الوطنية التي �أنهيت عقود عملها
م ـ ــن من�ش ـ ـ�آت القط ـ ــاع اخل ـ ــا�ص  ،وذلك فـي امل�شاري ـ ــع والعقـ ــود احلكومي ــة  ،وتــلك
التي ت�ساهم فـيها احلكومة .
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�11 11إعداد الربامج ال�ستيعاب القوى العاملة الوطنية غري امل�ستقرة فـي من�ش�آت القطاع
اخلا�ص .
12 12متثيـل ال�سلطنة ف ــي االجتماع ــات الإقليميــة والدولي ــة ذات ال�صل ــة باخت�صا�صـ ــات
املركز بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة .
�13 13أي اخت�صا�صات �أخرى يقرها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء .
الف�صـــل الثالـــث
جملــ�س الإدارة واخت�صا�صاتــه
املــادة ( ) 5
يتولــى �إدارة املركــز وتنظيم �ش�ؤون ــه جمل ــ�س �إدارة ميث ــل القطاعني احلكوم ــي واخل ــا�ص ،
وتتولى غرفة جتارة و�صناعة عمان اقرتاح �أ�سماء مر�شحي القطاع اخلا�ص فـي ع�ضوية
املجل�س  ،وي�صدر بتعيني �أع�ضاء املجل�س وحتديد مدة ع�ضويتهم قرار من جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 6
يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س �أو من يحل حمله � )4( ،أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ،
ويج ــوز دعوتـ ــه لالنعقاد كلمـ ــا اقت�ض ــت احلاج ــة �إلى ذلك  ،وال يكـ ــون االجتم ــاع �صحيحـ ــا
�إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه  ،وت�صدر القرارات
ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
وللمجل�س �أن يدعو حل�ضور اجتماعاته من يرى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة والكفاءة ،
ويكون للمدعوين اال�شرتاك فـي املناق�شات  ،دون �أن يكون لهم حق الت�صويت .
املــادة ( ) 7
يعني املجل�س فـي �أول اجتماع له نائبا للرئي�س من بني �أع�ضائه يحل حمل الرئي�س عند
غيابه � ،أو وجود مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 8
يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة ملمار�سة املركز اخت�صا�صاته وحتقيق �أهدافه ،
وب�صفة خــا�صة مـا ي�أتي :
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1 -1و�ضع خطة ت�شغيل القوى العاملة الوطنية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،ورفعها
�إلى جمل�س الوزراء العتمادها .
2 -2اعتم ــاد الهيك ــل التنظيمــي للمركـ ــز والتق�سيمات الإدارية الفرعية به ــا  ،وحتديـ ــد
اخت�صا�صاتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
�3 -3إبرام مذكرات التفاهم ذات ال�صلة باخت�صا�صات املركز .
 4 -4إ�قـ ــرار م�ش ــروع امليزانيــة ال�سنوية للمركــز بعد التن�سيق مع وزارة املاليــة  ،ورفعهــا
�إلى جمل�س الوزراء لالعتماد .
5 -5اعتماد احل�س ـ ــاب اخلتــامـي للمركـز قبل رفعــه �إلـى وزارة املالي ــة .
�6 -6إعداد تقرير ن�صف �سنوي عن ن�شاط املركز  ،ورفعه إ�لـى جمل�س الوزراء .
7 -7اعتماد خطة تنظيــم العم ــل فـي املركز .
�8 -8إ�صــدار اللوائــح بقواعــد و�إجراءات منح ت�صاريح مكاتب ت�شغي ــل الق ــوى العاملـ ــة
الوطنية اخلا�صة .
9 -9تفـويــ�ض الـرئي�س التنفـيذي فـي �أي من اخت�صــا�صــاتــه .
الف�صـــل الرابـــع
الرئيــ�س التنفـيــذي واخت�صا�صاتــه
املــادة ( ) 9
يكون للمركز رئي�س تنفـيذي ي�صدر بتعيينه قرار من املجل�س بطريق التعاقد بعد موافقة
جمل ــ�س الــوزراء  ،ويكــون ملجلــ�س الإدارة ال�صالحيـ ـ ــة الكاملـ ــة ف ــي حتدي ــد االمتي ـ ــازات
واملخ�ص�صات املالية للرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 10
ميثل الرئي�س التنفـيذي املركز فـي �صالته بالغري  ،و�أمام الق�ضاء .
املــادة ( ) 11
يكون للرئي�س التنفـيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول
بها فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
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1 -1ت�سيري جميع �ش�ؤون املركز الإدارية  ،واملالية  ،والوظيفـية .
2 -2تنفـيذ خطة ت�شغيل القوى العاملة الوطنية .
�3 -3إعداد الهيكل التنظيمي للمركز والتق�سيمات الإدارية الفرعية واخت�صا�صاتها ،
ورفعـها إ�ل ــى املجلــ�س .
�4 -4إعداد م�شروعات مذكرات التفاهم  ،وعر�ضها على املجل�س .
�5 -5إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للمركز  ،ورفعهما �إلى املجل�س .
�6 -6إعداد خطة تنظيم العمل فـي املركز  ،ورفعها �إلى املجل�س .
�7 -7إعداد تقارير دورية عن �أعمال املركز  ،وعر�ضها على املجلـ�س .
 8 -8إ�ع ــداد خطـ ــط التدري ــب والت�أهي ــل ملوظف ــي املرك ــز لالرتق ــاء بقدراته ــم العلمي ـ ــة
والعمليـة .
�9 -9أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها املجل�س .
الف�صــل اخلامـــ�س
ماليــــة املركـــز
املــادة ( ) 12
تكون للمركز ميزانية �سنوية م�ستقلة يتم �إقرارها من قبل املجلــ�س  ،وتبــد أ� ال�سنــة املالي ــة
للمرك ـ ــز فـي الأول من �شهـ ــر ينايـ ــر  ،وتنتهـ ــي ف ــي احلـ ــادي والثالث ــني مــن �شه ــر دي�سمب ــر
من كل عام  ،وتبد أ� ال�سنة املالية الأولى من تاريخ العمــل بهذا النظــام  ،وتنتهــي فـي احلــادي
والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته .
املــادة ( ) 13
تتك ــون م ــوارد املرك ــز مـ ــن االعتم ــادات الت ــي تخ�ص�صه ــا الدول ــة لـ ــه � ،إل ــى جان ــب ح�صيل ـ ــة
ما يتقا�ضاه املركز مقابل ما ي�ؤديه من خدمات .
املــادة ( ) 14
تودع �أموال املركز فـي ح�ساب خا�ص لدى �أحد امل�صارف املحلية املعتمدة فـي ال�سلطنة .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/23
ب�إ�صدار قانون ال�ضريبة االنتقائية
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2000/114
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ,
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون ال�ضريبة االنتقائية  ,املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صــدر الوزيــر امل�س ـ�ؤول عــن ال�شـ�ؤون املالية الالئحة التنفـيذية للقانون املرفق خالل مدة
ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف القانون املرفق � ,أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل النق�ضاء ( )90ت�سعني
يوما من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  6 :مـن رجــــــــــب �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  13 :مـن مـــــــــار�س �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1285
ال�صادرة فـي 2019/3/17م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون ال�ضريبة االنتقائية
الف�صــل الأول
تعريفــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ,يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ,
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الوزيــر :
الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية .
الأمني العام :
الأمني العام لل�ضرائب فـي وزارة املالية .
الأمانة العامة :
الأمانة العامة لل�ضرائب فـي وزارة املالية .
الإدارة العامة للجمارك :
الإدارة العامة للجمارك فـي �شرطة عمان ال�سلطانية .
اللجنــة :
جلنة التظلمات ال�ضريبية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )45من هذا القانون .
املجلــ�س :
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
قانون اجلمارك املوحد :
قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
ال�سلع االنتقائية :
ال�سلع ال�ضارة ب�صحة الإن�سان � ,أو بالبيئة � ,أو ال�سلع الكمالية � ,سواء �أكانت هذه ال�سلع
منتجة حمليا �أم م�ستوردة  ,وخا�ضعة لل�ضريبة طبقا لأحكام هذا القانون .
ال�ضريبــة :
ال�ضريبة التي تفر�ض على ال�سلع االنتقائية طبقا لأحكام هذا القانون .
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قيمة ال�سلعة االنتقائية :
القيمة التي حت�سب على �أ�سا�سها ال�ضريبة وفقا لأحكام هذا القانون .
ال�شخ�ص :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري  ,وي�شمل �شركة املحا�صة  ,واتفاقات امل�شاركة التي تعقد
خارج ال�سلطنة  ,وال تتخذ �شكل �شركة .
ال�شخ�ص امل�س�ؤول :
�أي �شخ�ص يرتبط بامللتزم بال�ضريبة ب�أي عالقة  ,ويحل حمله ف ــي تنفـيــذ التزامات ــه
املفرو�ضة عليه مبقت�ضى �أحكام هذا القانون .
املن�ش�أة امل�ستقرة :
املق ــر الثاب ــت للن�شـ ــاط ال ــذي مي ــار�س فـي ــه �أي �شخ ــ�ص �أجنب ــي الن�ش ــاط كليــا �أو جزئي ــا
فـي ال�سلطنة �سواء بطريق مبا�شر � ,أو عن طريق وكيل يكون تابعا له .
امل�سجل :
ال�شخ�ص الذي مت ت�سجيله لدى الأمانة العامة وفق �أحكام هذا القانون .
امللتزم بال�ضريبة :
امل�سجل  ,و�أي �شخ�ص �آخر يكون مكلفا ب�أداء ال�ضريبة .
ال�سنة ال�ضريبية :
( )12اثنا ع�شر �شهرا تبد�أ من �أول يناير  ,وتنتهي فـي �آخر دي�سمرب من كل عام ميالدي .
الفرتة ال�ضريبية :
فرتة ( )3ثالثة �أ�شهر ميالدية خالل ال�سنة ال�ضريبية  ,على �أن تبد�أ الفرتة ال�ضريبية
الأولى من تاريخ الت�سجيل  ,وتبد أ� كل فرتة �ضريبية تالية من اليوم التايل النتهاء الفرتة
ال�ضريبية املنق�ضية .
ال�ضريبة الإ�ضافـية :
�ضريبة تفر�ض بواقع ( )%1واحد باملائة من قيمة ال�ضريبة غري امل�سددة  ,وذلك عن كل �شهر
ت�أخري �أو جزء منه اعتبارا من نهاية الفرتة املحددة لل�سداد حتى تاريخ ال�سداد .
ا�سترياد ال�سلع االنتقائية :
ا�سترياد ال�سلع االنتقائية من خارج �إقليم دول املجل�س وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد .
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الو�ضع املعلق لل�ضريبة :
الو�ضع الذي يعلق فـيه ا�ستحقاق ال�ضريبة على ال�سلع االنتقائية املنتجة حمليا �أو امل�ستوردة
وفقا لأحكام هذا القانون .
امل�ستودع ال�ضريبي :
املك ـ ــان الـ ــذي ي�سمـح فـيــه للمرخـ�ص لـه ب�إنتاج � ,أو حتويـل � ,أو حيازة � ,أو تخزين � ,أو نقل ,
�أو تلقــي �أي مـن ال�سلـع االنتقائيــة ف ــي و�ضــع معلــق لل�ضريبة طبقا لأحكام هذا القانون .
املرخ�ص له :
ال�شخ�ص ال�صادر له الرتخي�ص من الأمانة العامة لإقامة م�ستودع �ضريبي .
الالئحــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
الف�صــل الثانــي
�أحكــام عامـــة
املــادة ( ) 2
يحدد ال�شخ�ص امل�س�ؤول على النحو الآتي :
 - 1فـيما يتعلق بامل�ؤ�س�سة الفردية  :املالك �أو املدير امل�س�ؤول  ,وفـي حالة فر�ض احلرا�سة
الق�ضائية �أو �شهر الإفال�س يكون احلار�س الق�ضائي �أو مدير التفلي�سة  -بح�سب
الأحوال  -هو ال�شخ�ص امل�س�ؤول .
 - 2فـيما يتعلق بال�شركة العمانية :
�أ � -شركة ال�شخ�ص الواحد  :املالك �أو املدير امل�س�ؤول .
ب � -شركة الت�ضامن �أو التو�صية  :ال�شريك فـي ال�شركة �أو مديرها .
ج � -شركة املحا�صــة  :املدي ــر ال ــذي يتف ــق ال�شرك ــاء عل ــى تولي ــه �أعم ــال الإدارة
فـي ال�شركة �سواء �أكان من ال�شركاء �أم الغري .
د � -شـركـة امل�ساهمـة  :رئي�س جمل�س الإدارة �أو املـديـر املفو�ض مـن قبــل جمل�س
الإدارة .
هـ  -ال�شركـة حمدودة امل�س�ؤولية  :مدير ال�شركة �أو ال�شخ�ص امل�س�ؤول عـن الإدارة .
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وفـي حالة فر�ض احلرا�سة الق�ضائية �أو �شهر الإفال�س �أو الت�صفـية يكون احلار�س
الق�ضائي �أو مدير التفلي�سة �أو امل�صفـي  -بح�سب الأحوال  -هو ال�شخ�ص امل�س�ؤول .
 - 3فـيما يتعلق باملن�ش�أة امل�ستقرة :
�أ  -املالك �أو املدير .
ب  -وك ــيل م ــالك املن ــ�ش�أة امل�ستق ــرة فــي حالـ ــة ممار�سـ ــة ن�شاطه ــا فـي ال�سلطنـة
عن طريق وكيل .
ج  -الــحار�س الق�ضائ ــي �أو مدير التفلي�سة فـي حالة فر�ض احلرا�سة الق�ضائية
�أو �شهر الإفال�س .
املــادة ( ) 3
يجب على امل�سجل تعيني ال�شخ�ص امل�س�ؤول  ,و�إخطار الأمانة العامة بذلك وفق الإجراءات
التي حتددها الالئحة .
وفـي حالــة ع ــدم قي ــام امل�سج ــل بتعي ــني ال�شخ ــ�ص امل�سـ ـ�ؤول  ,يك ــون للأم ــني الع ــام احلــق
فـي تعيينه  ,على �أن يخطر امل�سجل بذلك .
املــادة ( ) 4
ال يجوز لل�شخ�ص امل�س�ؤول البقاء خارج ال�سلطنة مدة تزيد على ( )90ت�سعني يوما خالل
ال�سنــة ال�ضريبي ــة �إال بع ــد �إخ ــطار الأمان ــة العام ــة بذلك  ,واحلـ ــ�صول عل ــى موافقته ــا
على تعيني �شخ�ص م�س�ؤول �آخر يحل حمله طوال مدة غيابه .
املــادة ( ) 5
يجب على وحدات اجلهاز الإداري للدولة موافاة الأمانة العامة بالبيانات واملعلومات ذات
ال�صلة بتطبيق �أحكام هذا القانون متى طلبت منها ذلك .
كما يجب على وحدات اجلهاز الإداري للدولة التي ت�صدر تراخي�ص ملزاولة �أن�شطة تتعلق
بال�سلع االنتقائية موافاة الأمانة العامة كل (� )6ستة �أ�شهر ببيان ي�شتمل على الرتاخي�ص
التي �أ�صدرتها � ,أو قامت بتجديدها � ,أو �إلغائها � ,أو التي انتهت مدتها  ,وذلك على النحو
املبني فـي الالئحة .
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املــادة ( ) 6
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ,تقوم �أمانة �سر املحكمة املخت�صة بناء على طلب الأمانة
العامة مبوافاتها مبا ي�أتي :
 - 1حما�ض ــر حج ــز املنق ــوالت والتواري ــخ املح ــددة للبيــع  ,وذلك فور �إ�صدار قا�ضي
التنفـيذ الأمر بالبيع .
 - 2الإقرارات مبا فـي الذمة التي يودعها املحجوز لديهم  ,وذلك فور تقدمي الإقرار
منهم .
 - 3التنبيهات التي ت�صدر للتنفـيذ على العقار بعد ت�سجيلها مبا�شرة لدى �أمانة
ال�سجل العقاري املخت�صة .
املــادة ( ) 7
يجب على كل �شخ�ص يبا�شر �إجراءات البيع بطريق املزاد العلني للمنقوالت �أو العقارات
اخلا�ص ــة بامل�سج ــل �أن يخ ــطر الأمانة العامة بامليعاد املحدد للبيع قبل ( )10ع�شرة �أيام
على الأقل من تاريخ حلوله .
املــادة ( ) 8
على الأمانة العامة فـي حال طلب معلومات تتعلق بامللتزم بال�ضريبة مـن م�صــرف مرخــ�ص
 طبقا لأحكام القانون امل�صرفـي امل�شار �إليه  -لغر�ض تطبيق �أحكام هذا القانون �أن توجهالطلب �إلى البنك املركزي لإحالته �إلى امل�صرف املرخ�ص  ,وعلى امل�صرف املرخ�ص �إخطار
الأمانة العامة مبا�شرة خالل املدة التي حتددها باملعلومات املتعلقة بامللتـزم بال�ضريبــة ,
مع �إخطار عميله امللتزم بال�ضريبة فورا بذلك .
املــادة ( ) 9
يجــب على امللتزم بال�ضريبة �أن يقوم بت�سليم الإقرارات ال�ضريبية واحل�سابات والقوائم
املاليـ ــة وقوائ ـ ــم الدخ ـ ــل وال�سجـ ــالت والوثائ ــق وغي ــر ذلك �إل ــى الأمان ــة العام ــة بالـ ـيــد ,
�أو عن طريق الربيد امل�سجل � ,أو ب�أي و�سيلة �إلكرتونية  ,وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
املــادة ( ) 10
يكون �إعالن امللتزم بال�ضريبة بالإخطارات والقرارات التي ت�صدرهـا الأمانــة العامــة بالــيد ,
�أو عن طريق الربيد امل�سجل � ,أو ب�أي و�سيلة �إلكرتونية  ,وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
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الفــ�صل الثالــث
نطــاق �سريــان ال�ضريبــة
املــادة ( ) 11
يكون حتديد �أو تعديل قيمة و�أنواع ال�سلع االنتقائية مبا فـي ذلك التبغ و�أنواعه  ,وفئة
ال�ضريبة املفرو�ضة على كل منها بقرار من الوزير  ,بعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 12
تتولى الإدارة العامة للجمارك حت�صيل ال�ضريبة على ال�سلع االنتقائية امل�ستوردة بتطبيق
الفئة والقيمة املقررة  ,و�إيداعه ــا فـ ــي ح�ســاب خــا�ص يفتح لهــذا الغــر�ض وفــقا للقواعــد
التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 13
يلتزم امل�ستورد ل�سلع انتقائية ب�إخطار الأمانة العامة ب�أنواع ال�سلع االنتقائية امل�ستوردة ,
وكميتها  ,وقيمتها  ,وقيمة ال�ضريبة امل�سددة �إلى الإدارة العامة للجمارك  ,وذلك على الوجه
املبني فـي الالئحة .
املــادة ( ) 14
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك املوحد  ,يلتزم امل�ستورد ل�سلعة انتقائية فـي حالة
تعليق �أداء ال�ضريبة اجلمركية ب�أن يقدم �إلى الإدارة العامة للجمارك �ضمانا م�صرفـيا
يعادل قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة  ,على �أن يكون هذا ال�ضمان �ساريا طوال املدة التي يعلق
فـيها �أداء ال�ضريبة .
وال يج ــوز الإف ــراج عــن ال�ضمـان امل�صرفـي قبـل �سداد ال�ضريبة امل�ستحقة على ال�سلعة
االنتقائية .
املــادة ( ) 15
فـي حالة خ�ضوع �سلعة انتقائية لل�ضريبة �أو زيادة فئة ال�ضريبة املحددة لـها  ,يلتزم كل
من يزاول ن�شاطا يتعلق بهذه ال�سلعة كاال�سترياد �أو الإنتاج �أو االجتار �أو التوزيع ب�إخطار
الأمانة العامة بالر�صيد املوجود لديه منها قبل خ�ضوعها لل�ضريبة �أو الزيادة فـي فئتها ,
وذلك خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ اخل�ضوع �أو الزيادة .
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الف�صــل الرابــع
الت�سجيـــل
املــادة ( ) 16
يجب على كل من يقوم ب�إنتاج �أو ا�سترياد �سلع انتقائية �أو يطرحها لال�ستهالك � ,أو يكون
حائزا لها ومل ي�سدد عنها ال�ضريبة � ,أو املرخ�ص له � ,أن يتقدم �إلى الأمانة العامة بطلب
لت�سجيل نف�سه وفق ال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة .
وال يخ�ضــع للت�سجيــل ال�شخــ�ص الــذي ي�ست ــورد �سلع ــا انتقائي ــة ب�صف ــة غيــر منتظمــة ,
وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
املــادة ( ) 17
تعد الأمانة العامة �سجال تقيد فـيه طلبات الت�سجيل وبياناتها بعد مراجعتها والتحقق
من �صحتها  ,وت�سلم امل�سجل �شهادة بالت�سجيل .
وحتدد الالئحة القواعد والإجراءات اخلا�صة ب�شهــادة الت�ســجيل  ,والبيانــات التــي يجــب
�أن تت�ضمنها .
املــادة ( ) 18
يلتزم امل�سجل ب�إخطار الأمانة العامة كتابة ب�أي تغييــرات تط ــر�أ ع ــلى البي ــانات ال�ساب ــق
تقدميها بطلب الت�سجيل  ,وذلك خالل ( )30ثالثني يوما من حدوث التغيريات .
وت�صدر الأمانة العامة �شهادة الت�سجيل مت�ضم ــنة البيان ــات اجلدي ــدة وفق ــا للقواع ــد
والإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 19
يلتزم امل�سجل ب�إخطار الأمانة العامة على الفور �إذا توقف  -كليا �أو جزئيا  -ع ــن مزاولــة
الن�شاط املتعلق بال�سلعة االنتقائية  ,وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 20
يجوز للأمني العام �أو من يفو�ضه �أن يلغي الت�سجيل فـي احلاالت وبال�شروط والأو�ضاع
التي حتددها الالئحة .
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الف�صــل اخلامــ�س
ا�ستحقاق ال�ضريبة وتعليق �أدائها والإعفاء منها
املــادة ( ) 21
ت�ستحق ال�ضريبة فـي التاريخ الذي تطرح فـيه ال�سلعة االنتقائية لال�ستهالك  ,وحتدد
الالئحة احلاالت التي تكون فـيها ال�سلع االنتقائية مطروحة لال�ستهالك  ,وال�شروط
والإجراءات واجبة االتباع فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 22
ت�ستحق ال�ضريبة فـي حالة تهريب ال�سلعة االنتقائية بالفئة املقررة وقت ارتكاب التهريب ,
�أو فـي تاريخ اكت�شاف واقعة التهريب �إذا تعذر حتديد الوقت الذي ارتكبت فـيه .
املــادة ( ) 23
ال ت�ستحق ال�ضريبة داخل املناطق احلرة �أو املناطق االقت�صادي ــة اخلا�ص ــة علــى ال�ســلع
االنتقائية �إال فـي حالة طرحها لال�ستـهالك ال�شخ�ص ــي الذي ال يتعــلق مببا�ش ــرة العم ــل
�أو الن�شاط .
املــادة ( ) 24
يكون حتديد حاالت وقواعد و�إجراءات تعليق �أداء ال�ضريبة على النحو املبني فـي الالئحة ,
ويكون انتقال ال�سلع االنتقائية حتت و�ضع معلق لل�ضريبة فـيما بني دول املجل�س  ,بقرار
ي�صدر من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 25
فـي حالة تعليق �أداء ال�ضريبة يجب على امللتزم بال�ضريبة �أن يقدم �إلى الأمانة العامة
�ضمانا م�صرفـيا بقيمة ال�ضريبة امل�ستحقة  ,على �أن يكون هذا ال�ضمان �ساريا طوال املدة
التي يعلق فـيها �أداء ال�ضريبة .
وال يجوز الإفراج عن ال�ضمان امل�صرفـي قبل �سداد ال�ضريبة امل�ستحقة .
وحتدد الالئحة القواعد والإجراءات املتعلقة بتقدمي ال�ضمان امل�صرفـي  ,واحلاالت التي
يجوز فـيها للأمني العام الإعفاء من تقدميه .
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املــادة ( ) 26
ال يجوز �إقامة امل�ستودع ال�ضريبي �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الأمانة العامة
وفق ال�شروط والإجراءات التي حتددها الالئحة .
ويلتزم املرخ�ص له ب�إخطار الأمانة العامة كتابة ب�أي تغيريات تطر أ� على البيانات ال�سابق
تقدميها بطلب الرتخي�ص  ,وذلك خالل املدة  ,وباتباع الإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 27
تعفى من ال�ضريبة ال�سلع الآتية :
 - 1ال�سلـ ــع االنتقائي ــة الت ــي ترد �إلى الهيئات الدبلوما�سية والقن�صلية واملنظمات
الدوليــة  ,و إ�ل ــى ر�ؤ�س ــاء و�أع�ض ــاء ال�سلك ــني الدبلوما�ســي  ,والقن�صلــي املعتمديــن
لدى ال�سلطنة  ,ب�شرط املعاملة باملثل .
 - 2ال�سلع االنتقائية التي ترد ب�صحبة امل�سافرين القادمني �إلى ال�سلطنة  ,على �أن ت�ستوفـي
ال�شــروط وال�ضوابــط املن�صــو�ص عليهــا فـي قانــون اجل ــمارك املوحــد  ,و�أال تكــون
ذات �صفة جتارية .
املــادة ( ) 28
يكون الت�صرف فـي ال�سلع االنتقائية املعفاة طبقا للبند ( )1من املادة ( )27من هذا القانون
�أو التنـ ــازل عنه ــا وف ــق ال�شـ ــروط والإجـ ــراءات التـ ــي حتددهـ ــا الالئحـ ــة  ,و�إال فر�ض ــت
عليهـا ال�ضريبة .
الف�صــل ال�ســاد�س
الإقــرار ال�ضريبــي وال�سجـالت
املــادة ( ) 29
يجب على امل�سجل �أن يقدم �إلى الأمانة العامة �إقرارا �ضريبيا خالل ( )30الثالثني يوما
التالية النتهاء الفرتة ال�ضريبية  ,وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة  ,على �أن يت�ضمن
هذا الإقرار على الأخ�ص ما ي�أتي :
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 - 1أ�ن ــواع ال�سل ــع االنتقائي ــة  ,و�أع ــداد �أو كم ــيات ما ت ــم �إنتاجه �أو ا�سترياده �أو حيازته
�أو حتوي ــله �أو طرح ــه لال�سته ــالك منه ــا  ,ومــا ت ــم الإف ــراج عنـه �أو نقله �أو فقده
�أو تلفه �أو هالكه خالل الفرتة ال�ضريبية املعد عنها الإقرار .
 - 2قيمة ال�سلع االنتقائية .
 - 3قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة خالل الفرتة ال�ضريبية املعد عنها الإقرار .
و�إذا مل يقدم الإقرار فـي امليعاد املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة  ,يكون للأمانة العامة
احلق فـي تقدير ال�ضريبة عن الفرتة ال�ضريبية  ,وتخطر امل�سجل بالتقدير مع بيان
الأ�س�س التي ا�ستندت �إليها .
وفـي جميع الأحوال  ,ال يجوز تقدير ال�ضريبة بعد انق�ضاء ( )5خم�س �سنوات من تاريخ
انتهاء الفرتة ال�ضريبية الواجب تقدمي الإقرار ال�ضريبي عنها .
وي�ستثنى امل�ستوردون من تقدمي الإقرار ال�ضريبي  ,وفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 30
يلتزم امل�سجل بتقدمي �إقرار �ضريبي معدل �إذا تبني له �أن الإقرار املقدم منه قد انطوى
على خط�أ �أو �إغفال  ,على �أن يقدم الإقرار املعدل خالل ( )30الثالثني يوما التالية لتاريخ
اكت�شاف اخلط�أ �أو الإغفال .
ويعد الإقرار املعدل الذي يقدم فـي امليعاد املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة فـي حكم
الإقرار الأ�صلي .
وال يجوز تعديل الإقرار ال�ضريبي بعد انق�ضاء ( )3ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ تقدميه .
املــادة ( ) 31
يجب على الأمانة العامة تعديل الإقرار ال�ضريبي الذي يقدمه امل�سجل �إذا تبني لها
انطوا�ؤه على خط أ� �أو �إغفال  ,على �أن تخطر امل�سجل بالتعديل  ,و�أ�سبابه  ,والأ�س�س التي
ا�ستندت �إليها  ,وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
وال يجوز تعديل الإقرار ال�ضريبي بعد انق�ضاء ( )3ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ تقدميه .
املــادة ( ) 32
تخ�صم من الإقرار ال�ضريبي قيمة ال�ضريبة امل�سددة للإدارة العامة للجمارك عن ال�سلع
االنتقائية امل�ستوردة تطبيقا حلكم املادة ( )12من هذا القانون خالل الفرتة ال�ضريبية
املعد عنها الإقرار .
-378-

املــادة ( ) 33
يلتزم امل�سجل ب�إم�ساك �سجالت ودفاتر حما�سبية منتظمة يقيد فـيها �أوال ب�أول العمليات
املتعلقة بال�سلع االنتقائية  ,ويجب �أن يحتفظ بهذه ال�سجالت والدفاتر طبقا لو�سائل �آمنة
وم�ضمونة  ,وملدة ( )5خم�س �سنوات تالية النتهاء ال�سنة ال�ضريبية املقدم خاللها الإقرار .
وحتدد الالئحة ال�سجالت والدفاتر التي يلتزم امل�سجل ب�إم�ساكها  ,والقواعد والإجراءات
املتعلقة بها  ,والبيانات التي يتعني قيدها فـيها  ,وامل�ستندات التي يجب االحتفاظ بها .
وال يجوز للم�سجل �أن مي�سك �أي �سجالت �أو دفاتر حما�سبية بعملة �أجنبية �إال بعد احل�صول
على موافقة كتابية من الأمانة العامة .
الف�صــل ال�سابــع
حت�صيــل ال�ضريبــة وردهــا
املــادة ( ) 34
تكون ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع الإقرار ال�ضريبي واجبة ال�سداد �إلـى الأمان ــة العامــة
فـي املوعد املحدد لتقدمي الإقرار .
وتكون ال�ضريبة واجبة ال�سداد من واقع التقدير �أو التعديل الذي �أجرته الأمانة العامة
فـي املوعــد املحــدد فـ ــي الإخط ــار املر�ســل منهــا �إلى امللت ــزم بال�ضريب ــة  ,عل ــى �أال يج ــاوز
( )30ثالثني يوما من تاريخ الإخطار .
وفـي حالة عدم �أداء ال�ضريبة فـي املوعد املحدد ت�ستحق ال�ضريبة الإ�ضافـية  ,ويجوز للأمني
العام الإعفاء من كامل قيمة ال�ضريبة الإ�ضافـية �أو جزء منها  ,وذلك وف ــق القواعــد التي
حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 35
للم�سج ــل ح ــق ت�سويــة ال�ضريب ــة ال�سابق �سدادها على ال�سلع االنتقائية التي ا�ستخدمت فـي �إنتاج
ال�سلعة االنتقائية امل�ستحقة عليها ال�ضريبة وفقا ملا هو ثابت فـي ال�سجالت امل�شــار �إليهــا
فـي املادة ( )33من هذا القانون  ,وذلك وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 36
ال يجوز للملتزم بال�ضريبة االتفاق على نقل عبئها �إلى الغري  ,ويقع باطال كل اتفاق
يق�ضي بذلك .
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املــادة ( ) 37
ترد ال�ضريبة طبقا لل�شروط والإجراءات التي حتددها الالئحة  ,وذلك فـي احلاالت الآتية :
 - 1ال�ضريب ــة املدفوعة من الهيئات الدبلوما�سية والقن�صلية واملنظمات الدولية ,
ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء ال�سلكني الدبلوما�ســي والقن�صلــي املعتمدي ــن ل ــدى ال�سلطن ــة ,
وب�شرط املعاملة باملثل .
 - 2نقل ال�سلعة االنتقائية التي طرحت لال�ستهالك �إلى �إحدى دول املجل�س .
 - 3احلــاالت التــي ي�صــدر بتحديدها قــرار م ــن الوزي ــر  ,وتك ــون متعلق ــة بالأحــوال
التي ال يتم فـيها ا�ستهالك ال�سلع االنتقائية داخل ال�سلطنة .
 - 4ال�ضريبة املدفوعة زيادة عن ال�ضريبة امل�ستحقة .
الف�صــل الثامــن
الرقابــة
املــادة ( ) 38
يكون ملوظفـي الأمانة العامة الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق
مـع الوزي ــر �صف ــة م�أمــوري ال�ضبــط الق�ضائي فـيما يتعلق بتطبيــق أ�ح ــكام ه ــذا القانــون
والقرارات املنفذة له .
ويكون لهم  -على الأخ�ص  -القيام بالآتي :
 - 1معاينة امل�ستودعات وغريها من املن�ش�آت التي تزاول فـيها �أن�شطة تتعلق بال�سلع
االنتقائية .
� - 2أخذ عينات من ال�سلع االنتقائية للفح�ص �أو التحليل .
 - 3معاينة العمليات التي جتري على ال�سلع االنتقائية  ,مبا فـي ذلك عمليات الإنتاج
والتحويل فـي امل�ستودع ال�ضريبي �أو غريه .
املــادة ( ) 39
حتدد الالئحة قواعد ونظم الرقابة الالزمة على ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية وامل�ستندات
و�أنظمة احلا�سب الآيل وغري ذلك مما ي�ستخدمه امل�سجل فـي مزاولة ن�شاطه املتعلق بال�سلع
االنتقائية .
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ويكون ملوظفـي الأمانة العامة ممن لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية احلق فـي دخول مقر
امل�سجل الــذي يزاول فـيه الن�شاط  ,واالطالع على ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية  ,والقوائم
املالية  ,وقوائم الدخل  ,وامل�ستندات  ,والبيانات  ,والوثائق وغريها مما يتعلق بتطبيق
�أحكام هذا القانون  ,واحل�صول على ن�سخ منها .
وال يجوز للم�سجل �أن مينع �أو يحاول �أن مينع �أحد موظفـي الأمانة العامة من القيام
باملهام وال�صالحيات املنوطة به طبقا لأحكام ه ــذا القان ــون  ,كم ــا ال يج ــوز ل ــه االمتنــاع
عن تقدمي �أي بيانات �أو معلومات �أو م�ستندات �أو وثائق وغريها متى طلبت منه الأمانة
العامة ذلك .
املــادة ( ) 40
يجوز للأمانة العامة اال�ستعانة ب�أ�شخا�ص من ذوي اخلربة والكفاءة لفح�ص �أو جرد كميات
ال�سلع االنتقائية التي مت تلقيها �أو حيازتهـا �أو �إنتاج ــها �أو حتويله ــا �أو تخزينه ــا �أو نقلــها
�أو �سحبها �أو ا�ستريادها �أو ت�صديرها �أو الإفراج عنها �أو فقدها �أو تلفها �أو هالكها  ,وغري
ذلك من امل�سائل ذات ال�صلة بتطبيق �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 41
يكـ ــون للأمانـ ــة العامـ ــة احل ــق ف ــي إ�ل ــزام �أي �شخ ـ ــ�ص بتقدي ـ ــم �أي م�ستن ـ ــدات �أو بيان ـ ــات
�أو �سجالت �أو دفاتر حما�سبية تكون حتت يده وتتعلق بااللتزام ال�ضريبي للم�سجل .
املــادة ( ) 42
تتمتـ ــع املعلومـ ــات والبيانـ ــات اخلا�صـ ــة بامل�سج ــل بال�سريـ ــة التام ــة  ,وال يج ــوز �إف�شا�ؤهـ ــا
�إال فـي الأحوال امل�صرح بها قانونا � ,أو مبوافقة امل�سجل ال�صريحة على ذلك � ,أو تنفـيذا
حلكم �أو قرار �صادر من املحكمة � ,أو تنفـيذا لقرار اللجنة .
املــادة ( ) 43
ال يجوز بغري ت�صريح كتابي من الأمني العام � ,أو من يفو�ضه  ,القيام بالآتي :
 - 1ف�ض �أو نزع الأختام �أو العالمـات املميــزة الت ــي �سب ــق للأمان ــة العام ــة و�ضعه ــا
على الأجهزة �أو املعدات �أو املعامل �أو غريها مما ي�ستخدم فـي امل�ستودعات واملخازن
واملن�ش�آت الأخرى التي تبا�شر �أن�شطة متعلقة بال�سلع االنتقائية .
 - 2حتويل �أي من ال�سلع االنتقائية �إلى �سلع انتقائية �أخرى .
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الف�صــل التا�ســع
التظلمــات والطعــن ال�ضريبــي
املــادة ( ) 44
يكون للم�سجل احلق فـي التظلم من تقدير ال�ضريبة �أو تعديل الإقرار ال�ضريبي من قبل
الأمانة العامة خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ علمه بالتقدير �أو التعديل ,
وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة .
ويعترب تقدير ال�ضريبة �أو تعديل الإقرار ال�ضريبي من قبل الأمانة العامة نهائيا �إذا مل
يقدم التظلم خالل امليعاد امل�شار �إليه  ,وال مينع تقدمي التظلم من حت�صيل ال�ضريبة .
املــادة ( ) 45
ت�شكل اللجنة بقرار من الوزير من رئي�س ونائب للرئي�س  ,و( )3ثالثة �أع�ضاء من غري
موظفـي وزارة املالية �أو اجلهات التابعة لها �أو اخلا�ضعة لإ�شرافها  ,على �أن يكون من بني
الأع�ضاء �أحد �شاغلي الوظائف الفنية بوزارة ال�ش�ؤون القانونية .
ويكون للوزير تعيني �أع�ضاء احتياطيني  ,وال يكون انعقاد اللجنة �صحيحا �إال �إذا ح�ضرها
رئي�سها �أو نائبه فـي حالة غيابه �أو وجود مانع لديه  ,و( )2اثنان من �أع�ضائها على الأقل ,
ويكون للجنة �أمني �سر  ,وخبري فني �أو �أكرث  ,وي�صدر بتحديدهم قرار من الوزير .
ويكون لأع�ضاء اللجنة احلق فـي اقت�ضاء بدل ح�ضور جل�سات وفقا للقواعد التي يحددها
الوزير .
املــادة ( ) 46
تخت�ص اللجنة بالف�صل فـي التظلمات التـي يقدمهـ ــا امل�سج ــل فـ ــي الأح ــوال امل�ش ــار �إليه ــا
فـي املادة ( )44من هذا القانون  ,وحتدد الالئحة القواعد املنظمة لعمل اللجنة  ,وال�سجالت
الواجب �إم�ساكها  ,و�إجراءات عقد جل�ساتها  ,و�أحكام ومواعيد تقدمي التظلم  ,و�إجراءات
نظره  ,وطرق وو�سائل �إعالن القرارات ال�صادرة عنها .
وفـي جميع الأحوال  ,يجب على اللجنة �أن تراعــي الأ�صــول واملبــادئ العامــة لإجـراءات
التقا�ضي  ,ومن ذلك احرتام مبد�أي املواجهة  ,وحق الدفاع  ,وت�سبيب القرارات  ,وااللتزام
بطرق الإعالن  ,واملواعيد املحددة قانونا .
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املــادة ( ) 47
ت�صدر اللجنة قرارها فـي التظلم فـي حدود تقدير الأمانة العامة وطلبات املتظلم  ,وذلك
بت�أييد هذا التقدير �أو تعديله �أو �إلغائه  ,ويتم حت�صيل ال�ضريبة وفقا لقرار اللجنة �إذا مل
يكن قد مت حت�صيلها .
وتكون جل�سات اللجنة �سرية  ,وت�صدر قرارها م�سببا ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ,
وفــي حال ــة ت�س ــاوي الأ�صــوات يرجـ ــح اجلان ــب الـذي من ــه الرئي ــ�س  ,ويوق ــع عل ــى الق ــرار
كل من رئي�س اجلل�سة  ,و�أمني ال�سر خالل (� )7سبعة �أيام على الأكرث من تاريخ �صدوره .
ويتولى �أمني ال�سر �إعالن املتظلم والأمانة العامة بقرار اللجنة خالل (� )7سبعة �أيام على
الأكرث من تاريخ التوقيع عليه .
املــادة ( ) 48
يجوز للمتظلم �أن يطلب ت�أجيل �سداد ال�ضريبــة كلي ــا �أو جزئي ــا  ,عل ــى �أن ي ــقدم الطل ــب
إ�ل ــى رئيــ�س اللجن ــة م�شتمــال علــى �أ�سبابــه  ,ومقدار ال�ضريبة املطلوب ت�أجيل �سدادها ,
وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
وي�شرتط لقبول طلب ت�أجيل �سداد جزء من ال�ضريبة �أن ي�سدد املتظلم باقي قيمة ال�ضريبة
التي مل ي�شملها الطلب .
املــادة ( ) 49
يجوز للأمانة العامة  -خالل ( )30ثالثني يوما مـن تاري ــخ �إعالنه ــا بق ــرار اللجن ــة -
�أن تطلب ت�صحيح القرار �أو تعديله �إذا كان منطويا على خط�أ فـي تطبيق القانون ما مل
يطعن فـيه �أمام الق�ضاء  ,وفـي جميع الأحوال يتعني �إخطار امل�سجل بطلب الأمانة العامة
وبقرار اللجنة ال�صادر فـي �ش�أنه .
املــادة ( ) 50
يجوز للم�سجل الطعن فـي قرارات اللجن ــة �أم ــام املحكم ــة االبتدائ ــية املخت�ص ــة امل�شكل ــة
من ( )3ثالثة ق�ضاة  ,وذلك خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ الإع ــالن بالق ــرار ,
وال مينع الطعن فـي قرار اللجنة من حت�صيل ال�ضريبة .
وال يجوز ال�صلح فـي املنازعات ال�ضريبية .
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املــادة ( ) 51
يجوز للمحكمة امل�شار �إليها فـي املادة ( )50من هذا القانون �أن تنظر الدعوى ال�ضريبية
فـي جل�سة �سرية  ,وفـي جميع الأحوال يكون احلكم فـيها على وجه ال�سرعة .
املــادة ( ) 52
تنوب دائرة الق�ضايا ال�ضريبية  -التابعة للأمني العام  -دون غريها عن الأمانة العامة
فـيما يرفع منها �أو عليها من دعاوى � ,أو طعون �ضريبية لدى املحاكم على اختالف �أنواعها
ودرجاتها  ,ولدى اللجنة �أو غريها من اللجان الإدارية �أو التي يخولها القانون اخت�صا�صا
ق�ضائيا .
وت�سلم �إلى الدائرة امل�شار �إليها �صور الإعالنات اخلا�صــة ب�صح ــف الدع ــاوى والطعــون
ال�ضريبي ــة  ,وكذلك الأح ــكام وغريه ــا م ــن الأوراق املتعلق ــة بتلك الدعــاوى والطعون ,
وبالتظلمات .
الف�صــل العا�شـــر
العقوبـــات
املــادة ( ) 53
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ,يعاقب على اجلرائم
املبينة فـي املواد الآتية بالعقوبات املقررة فـيها .
املــادة ( ) 54
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )2شهرين  ,وال تزيد على (� )1سن ــة واح ــدة  ,وبغرام ــة
ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين  ,وال تزيـد على ( )10000ع�شــرة �آالف ري ــال عمانـي ,
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ,فـي احلاالت الآتية :
 - 1امتناع امل�سجل عمدا عن حتديد ال�شخ�ص امل�س�ؤول .
 - 2امتناع ال�شخ�ص امل�س�ؤول عمدا عن �إخطار الأمانة العامة واحل�صول على موافقتها
على تعيني �شخ�ص م�س�ؤول �آخر خالل مدة تغيبه ملدة تزيد على ( )90ت�سعني يوما .
 - 3امتناع ال�شخ�ص امل�س�ؤول عمدا عن احل�ضور بناء على طلب الأمانة العامة .
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 - 4الإفراج عن ال�سلعة االنتقائية من امل�ستودع ال�ضريبي دون �سداد ال�ضريبة امل�ستحقة .
 - 5امتناع املرخ�ص له عمدا عن فح�ص ال�سلع االنتقائية عند تلقيها  ,وقبل �إيداعها
�أو تخزينها بامل�ستودع ال�ضريبي �أو عن املحافظة عليها .
 - 6عدم �إم�ساك امل�سجل �سجالت ودفاتر حما�سبية منتظمة وف ــق �أحك ــام املادة ()33
من هذا القانون .
 - 7القيام ب�أي ت�صرف �أو عمل �أو �إجراء �أو امتناع يكون من �ش�أنه عرقلة موظفـي
الأمانة العامة �أو من ت�ستعـني به ــم عــن القيــام باالخت�صا�ص ــات وامله ــام املق ــررة
لهم مبوجب هذا القانون .
 - 8االمتناع عمدا عن تقدمي الإقرار ال�ضريبي تطبيقا حلكـم املادة ( )29م ــن هــذا
القانون عن �أي فرتة �ضريبية .
 - 9ف�ض �أو نزع الأختام �أو العالمات املميزة باملخالفة حلكم البند ( )1من املادة ()43
من هذا القانون .
وفـي حالة العود يج ــوز للمحكم ــة م�ضاعفــة الغرامــة  ,وزي ــادة احلد الأق�صى املقرر قانونا
لعقوب ــة ال�سجن مبا ال يجاوز ن�صف هذا احلد .
املــادة ( ) 55
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )1سنة واحدة  ,وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ,وبغرامة
ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ,وال تزيد على ( )20000ع�شرين �ألف ريال
عماين � ,أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ,كل من ارتكب �أحد الأفعال الآتية :
 - 1عدم االلتزام بحكم املادة ( )15من هذا القانون .
 - 2االمتناع عمدا عن الت�سجيل لدى الأمانة العامة .
 - 3االمتنــاع عم ــدا عــن ت�ضمني الإقرار ال�ضريبــي البيانات احلقيقية لأنواع ال�سلع
االنتقائية �أو كمياتها �أو قيمتها �أو ال�ضريبة امل�ستحقة عليها .
 - 4تقدمي �إقرارات �ضريبية �أو م�ستندات �أو �سجالت مزورة للتهرب من �سداد ال�ضريبة
كلها �أو جزء منها .
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 - 5تعمد �إتالف �أو �إخفاء �أو التخل�ص من �أي م�ستندات �أو �سجالت �أو ح�سابات �أو قوائم
�أو غريها تطالب الأمانة العامة بتقدميها بالتطبيق لأحكام هذا القانون �إذا مت
الإتالف �أو الإخفاء �أو التخل�ص منها خالل (� )1سنة من تاريــخ ت�سلــم الإخطــار
من الأمانة العامة .
وفـي حالة العود ج ــاز للمحكم ــة م�ضاعفــة الغرامــة  ,وزي ــادة احلد الأق�صى املقرر قانونا
لعقوب ــة ال�سجن مبا ال يجاوز ن�صف هذا احلد .
املــادة ( ) 56
ال يجوز رفع الدعوى العمومية �أو اتخاذ �أي �إجراءات فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا
القانون �إال بناء على طلب من الأمني العام .
ويجوز للأمني العام الت�صالح فــي اجلرائ ــم امل�ش ــار �إليه ــا  ,وذلك قبل �صــدور حكــم بــات
فـي الدعوى �شريطة �سداد مبلغ ال يقل عن �ضعف احلد الأدنى  ,وال يزيد على �ضعف احلد
الأق�صى للغرامة املقررة للجرمية .
ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى العمومية  ,و�إلغاء ما يرتتب على قيامها من �آثار
مبا فـي ذلك العقوبة املحكوم بها .
املــادة ( ) 57
حتدد الالئحة اجلزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على املخالف مبا فـي ذلك �إجراءات
التظلم منها  ,ومقدار الغرامة الإدارية اجلائز توقيعها  ,على �أال تتجاوز قيمتها مبلغ
( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين .

-386-

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/24
ب�إن�شـاء مركــز �سالمــة وجــودة الغــذاء
بـــوزارة البلديـــات الإقليميــة ومــوارد امليــاه
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 75/26
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/55بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة البلديــات الإقليمي ــة
والبيئة وموارد املياه  ،واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/93بتعديل �أ�سماء بع�ض الوزارات ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ين�شـ ـ ـ�أ ب ـ ــوزارة البلدي ـ ــات الإقليمي ــة وم ــوارد امليـ ــاه مرك ـ ــز مب�ستـ ــوى مديري ــة عامــة ي�سمـ ـ ــى
"مركز �سالمة وجودة الغذاء " حتدد اخت�صا�صاته وتبعيته بقرار من وزير البلديات الإقليمية
وموارد املياه .
املــادة الثانيــــة
ت�ؤول االخت�صا�صات املت�صلة ب�سالمة وجودة الغذاء الواردة فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية
واللوائح ال�سارية �إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه .
ويتولى وزير البلديات الإقليمية وموارد املياه االخت�صا�صات املقررة لر�ؤ�ساء اجلهات املخت�صة
فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح املت�صلة ب�سالمة وجودة الغذاء .
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املــادة الثالثـــة
ينق ــل �إلى وزارة البلدي ــات الإقليمية وم ــوارد املي ــاه طبقا الحتياجاته ــا املوظفــون الذي ــن
يت�ص ــل عملهـم ب�سالمة وجودة الغذاء من اجلهات املخت�صة بـذات �أو�ضاعهم الوظيفـيــة ،
كما تنقل �إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه من اجلهات املخت�صة كافة املخ�ص�صات
واملوجودات واحلقوق وااللتزامات ذات ال�صلة ب�سالمة وجودة الغذاء  ،على �أن يتم حتديد
�آلية النقل بالتن�سيق بني وزير البلديات الإقليمية وموارد املياه  ،ور�ؤ�ساء اجلهات املخت�صة ،
وذلك خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور هذا املر�سوم .
املــادة الرابعــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الخام�ســة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :مـن رجــــــــــب �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  13 :مـن مـــــــــار�س �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1285
ال�صادرة فـي 2019/3/17م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/25
بتعيــني �سفيــر غيــر مقيــم
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سفري علي بن عبداللـه بن �سامل املحروقي � ،سفرينــا لدى جمهورية تنزانيا املتحدة ،
�سفريا لن ــا ف ــوق الع ــادة  ،ومفو�ضا غي ــر مقيـ ــم لدى كـ ــل م ــن  :جمهوري ــة القمر املتحدة ،
وجمهورية زامبيا  ،وجمهورية بوروندي .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :مـن رجــــــــــب �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  13 :مـن مـــــــــار�س �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1285
ال�صادرة فـي 2019/3/17م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/26
ب�إ�صـدار تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
قانـون ت�صنيـف وثائـق الدولـة وتنظيـم الأماكـن املحميـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانــون ت�صنيــف وثائـق الدولة وتنظيـم الأماكـن املحميـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي
رقــم ، 2011/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
جتــرى التعدي ــالت املرفقــة علــى قانــون ت�صنيــف وثائــق الدولــة وتنظيــم الأماكــن املحميــة
امل�ش ــار �إليــه .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  18 :مـن �شعبــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  24 :مـن ابريـــــــل �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1290
ال�صادرة فـي 2019/4/28م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
قانـون ت�صنيـف وثائـق الدولـة وتنظيـم الأماكـن املحميـة
املــادة ( ) 1
ي�ضاف �إلى املادة ( )20من قانون ت�صنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2011/118بند جديد  ،ن�صه الآتي :
د  -حــاز بالــذات �أو بالوا�سطــة � ،أو أ�ح ــرز حمــررات � ،أو مطبوعــات � ،أو �أ�شرطــة ت�سجيــل ،
�أو �أقرا�صا رقمية � ،أو �أفالما � ،أو �صورا ملقتنيات � ،أو �أدوات � ،أو �أجهزة � ،أيا كان نوعها ،
موجــودة فــي املكان املحمي � ،أو �إذا قــام بن�شرهـا � ،أو توزيعـها � ،أو �أعـدها للتوزيـع ،
�أو �سمـح لغيـره بن�شرهــا � ،أو إ�عــادة ن�شرهـا �أو توزيعهــا ب ـ�أي و�سيل ــة م ــن الو�سائ ــل ،
من دون احل�صول على �إذن كتابي من اجلهة املخت�صة .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/27
ب�شـ�أن المناطـق العلمية وغيرهـا مـن المناطـق التخ�ص�صيـة
�سلطـان عمـان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة ،
وعلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/102
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،
وعلى قانون جمل�س البحث العلمي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2010/30
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/18
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش�أ املناطق العلميـة التابعة ملجل�س البحــث العلم ــي  ،و�أي منطقـ ــة علمــية � ،أو تخ�ص�صي ــة
�أخرى  ،بعد موافقة جمل�س الوزراء  ،وتتمتع امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي هذه املناطق
بالإعفاءات واحلوافز والت�سهيالت املن�صو�ص عليها فـي امللحق املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم  ،وامللحق املرفق به � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  18 :مـن �شعبــــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  24 :مـن ابريــــــــل �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1290
ال�صادرة فـي 2019/4/28م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ملحـــــق
بالإعفـاءات والحوافـز والت�سهيـالت المقـررة للم�ؤ�س�سـات
وال�شركـات العاملـة فـي المناطـق العلميـة وغيرهـا من المناطـق التخ�ص�صيـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحكــام هـذا امللحق يق�صد باملناطق  :املنطق ــة العلميـ ــة التابعــة ملجل ــ�س البحـ ــث
العلمي  ،و�أي منطقة علمية � ،أو تخ�ص�صية �أخرى يحددها جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 2
ي�شرتط لتمتع امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي املناطق بالإعفاءات واحلوافز والت�سهيالت
املن�صو�ص عليها فـي هذا امللحق  ،الآتي :
� - 1أن تكون م�سجلة فـي املنطقة .
� - 2أن يكون مرخ�صا لها مبزاولة �أحد الأن�شطة املعتمدة فـي املنطقة .
� - 3أن تتقيد مبزاولة الأن�شطة املرخ�ص بها داخل حدود املنطقة .
وفـي ح ــال تع ــدد �أن�شطة امل�ؤ�س�س ــة �أو ال�شرك ــة  ،تقت�صــر الإعفــاءات واحلواف ــز والت�سهيــالت
على الأن�شطة امل�سجلة واملرخ�ص بها فـي املنطقة فقط .
املــادة ( ) 3
تعف ــى امل�ؤ�س�س ـ ــات وال�شركات العاملة فـي املناطق من ال�ضرائب مل ـ ــدة ( )5خمـ ــ�س �سنـ ــوات
م ــن تاريخ بـ ــدء الن�شاط فـي املنطقــة  ،ويجوز متديد الإعفــاء ملدتني مماثلتني تكون مدة
كل منهما ( )5خم�س �سنوات  ،على �أال جتاوز مدة الإعفاء ( )15خم�س ع�شرة �سنة .
املــادة ( ) 4
يكون انتفاع امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي املناطق بالأرا�ضي ملدة ( )25خم�س وع�شرين
�سنة قابلة للتجديد ملدة � ،أو مدد مماثلة  ،وذلك من تاريخ الت�سجيل فـي املنطقة  ،وال يجوز
للم�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي تلك املناطق الت�صرف ب�أي نوع من الت�صرفات فـي حقوق
االنتفاع املقررة لها �إال مل�ؤ�س�سات و�شركات �أخرى مماثلة .
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املــادة ( ) 5
تعفى امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي املناطق من طرح احلد الأدنى لر�أ�س مال امل�ستثمر
املن�ص ــو�ص علي ــه ف ــي قانـ ــون ال�شركات التجاريـ ــة امل�شار �إليــه  ،ومـن احلــد الأدنــى حل�ص ــة
العمانيني من ر�أ�س املال املن�صو�ص عليه فـي قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 6
يجوز للم�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي املناطق ا�سترياد كافة �أنواع الب�ضائع الالزمة
لعملها فـيها  ،فـيما عدا الب�ضائع املحظور ا�ستريادها قانونا  ،وتعفى من ال�ضريبة اجلمركية
الب�ضائع التي يتم ا�ستريادها من خارج ال�سلطنة �إلى امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي تلك
املناطـ ــق  ،والب�ضائـ ــع التي يتـ ــم ت�صديرهـ ــا منها �إلى خ ــارج ال�سلطن ــة  ،وتعامـ ــل الب�ضائ ــع
التي تخرج من هذه املناطق �إلى داخل ال�سلطنة معاملة الب�ضائع الأجنبية  ،وذلك دون
الإخالل بقانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 7
يحظـر متتــع امل�ؤ�سـ�سات وال�شركات العامل ــة فـي املنطقــة العلمي ــة  ،التي ال يتوافق ن�شاطهــا
مع هدف �إن�شاء املنطقــة  ،كامل�صـارف وامل�ؤ�س�س ــات املاليــة و�شركــات الت أ�مـني و�إعـادة الت�أمـني
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات التي تعمل فـي جمال تقدمي خدمات االت�صاالت �أو النقل الربي ،
بالإعفاءات واحلوافز والت�سهيالت املن�صو�ص عليها فـي هذا امللحق .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/28
بالت�صديــق علــى اتفــاق باريــ�س
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقم  94/119باملوافقــة علــى ان�ضم ــام �سلطنــة عمــان إ�لــى بعــ�ض
االتفاقيات الدولية  ،وعلى اتفاق باري�س املحرر فـي باري�س بتاريخ  12من دي�سمرب 2015م ،
والذي وقعت عليه ال�سلطنة بتاريخ  22من ابريل 2016م ،
وبعد العر�ض على جمل�س ال�شورى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاق امل�شار �إليه وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة الت�صديق على االتفاق امل�شار �إليه وفقا لأحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  18 :مـن �شعبــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  24 :مـن ابريـــــــل �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1290
ال�صادرة فـي 2019/4/28م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

اتفاق باري�س
�إن الأطراف فـي هذا االتفاق ،
باعتبارها �أطرافا فـي اتفاقيــة ا ألمـم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ  ،امل�شار �إليها فـيما
يلي  :بـ " االتفاقية " ،
و�إذ تعمل مبقت�ضى منهاج ديربان للعمل املعزز املن�ش�أ مبوجب املقرر (/1م أ�  )17 -ال�صادر
عن م�ؤمتر الأطراف فـي االتفاقية فـي دورته ال�سابعة ع�شرة ،
و�سعيا منها �إلى حتقيق هدف االتفاقية وا�سرت�شادا مببادئها  ،مبا فـي ذلك مبد�أ الإن�صاف
وامل�س�ؤوليــات امل�شرتك ــة و�إن كان ــت متباينة ومراعاة قدرات كل طرف  ،فـي �ضوء الظروف
الوطنية املختلفة ،
و�إذ تدرك احلاجة �إلى ت�صد فعال وتدريجي للتهديد امللح الذي ي�شكله تغري املناخ  ،ا�ستنادا
�إلى �أف�ضل املعارف العلمية املتاحة ،
و�إذ تدرك �أي�ضا االحتياجات املحددة والظروف اخلا�صة للبلدان النامية الأطراف  ،ال �سيما
تلك القابلة للت�أثر بوجه خا�ص بالآثار ال�ضارة لتغري املناخ  ،وفق ما تن�ص عليه االتفاقية ،
و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها على نحو كامل االحتياجات املحددة والأو�ضاع اخلا�صة لأقل البلدان
منوا فـيما يت�صل بتمويل التكنولوجيا ونقلها ،
و�إذ تدرك �أن الأطراف قد ال تت�أثر بتغري املناخ فح�سب  ،بل �أي�ضا ب�آثــار التدابيــر املتخــذة
للت�صدي له ،
و�إذ ت�ؤكد ما للإجراءات املتعلقة بتغري املناخ وعمليات الت�صدي له و�آثاره من عالقة وثيقة
بالو�صول املن�صف �إلى التنمية امل�ستدامة والق�ضاء على الفقر ،
و�إذ ت ــدرك الأولوي ــة الأ�سا�سي ــة املتمثلة فـي �ضمان الأمن الغذائي والق�ضاء على اجلوع ،
وب�أوجه قابلية ت�أثر نظم الإنتاج الغذائي ب�صفة خا�صة بالآثار ال�ضارة لتغري املناخ ،
و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها �ضرورة حتقيق التحول العادل للقوى العاملة و�إيجاد العمل الكرمي
والوظائف الالئقة  ،وفقا للأولويات الإمنائية املحددة وطنيا ،
لطــراف  ،عن ــد
و�إذ تق ــر ب�أن تغي ــر املن ــاخ ي�شكل �شاغال م�شرتكا للب�شرية  ،و�أنه ينبغي ل أ
اتخاذ الإجراءات للت�صدي لتغري املناخ � ،أن حترتم وتعزز وتراعــي مــا يقــع عل ــى كــل منهــا
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من التزامات متعلقة بحقوق الإن�سان  ،واحلق فـي ال�صحــة  ،وحقوق ال�شعوب الأ�صلية
واملجتمعات املحلية واملهاجرين والأطفال والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والأ�شخا�ص الذين
يعي�شون �أو�ضاعا ه�شة واحلق فـي التنمية  ،ف�ضال عن امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة
والإن�صاف بني الأجيال ،
و�إذ تقر ب�أهمية �أن حتفظ وتعزز  ،ح�سب االقت�ضاء  ،بواليع وخزانات غازات الدفـيئة امل�شار
�إليها فـي االتفاقية ،
و�إذ تالحظ �أهمية كفالة �سالمة جميع النظم الإيكولوجية  ،مبا فـيها املحيطات  ،وحماية
التن ــوع البيولوج ــي  ،وه ــو م ــا تعب ــر عن ــه بع ــ�ض الثقاف ــات بـ " �أمنا الأر�ض "  ،و�إذ ت�شري
�إلى �أهمية مفهوم " العدالة املناخية " لدى البع�ض  ،وذلك عند اتخاذ �إجراءات للت�صدي
لتغري املناخ ،
و�إذ ت�ؤكد �أهمية التعليم والتدريب والتوعية العامة وم�شاركة اجلمهور وو�صوله �إلى املعلومات
والتعاون على جميع امل�ستويات فـي امل�سائل التي يتناولها هذا االتفاق ،
و�إذ تدرك �أهمية م�شاركة جميع م�ستويات احلكم ومختلف اجلهات الفاعلة  ،وفقا للت�شريعات
الوطنية لكل من الأطراف  ،فـي الت�صدي لتغري املناخ ،
و�إذ تدرك �أي�ضا �أن �أمناط العي�ش امل�ستدامة و�أمناط اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامة  ،التي
ت�ضطلع فـيها البلدان املتقدمة الأطراف بدور ريادي  ،ت�ؤدي دورا هاما فـي الت�صدي لتغري
املناخ  ،قد اتفقت علـى ما يلي :
املــادة ( ) 1
لأغرا�ض هذا االتفاق  ،تنطبق التعاريف الواردة فـي املادة ( )1من االتفاقية  ،وبالإ�ضافة
�إلى ذلك :
أ�  -يق�صد مب�صطلح " االتفاقية " اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ  ،التي
اعتمدت فـي نيويورك فـي � 9أيار  /مايو 1992م ،
ب  -يق�صد مب�صطلح " م�ؤمتر الأطراف " م�ؤمتر الأطراف فـي االتفاقية ،
ج  -يق�صد مب�صطلح " الطرف " الطرف فـي هذا االتفاق .
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املــادة ( ) 2
 - 1يرم ــي ه ــذا االتف ــاق  ،م ــن خ ــالل حت�س ــني تنفـيذ االتفاقي ــة  ،وب ــما ي�شم ــل هدفه ــا ،
�إلى توطيد اال�ستجابة العاملية للتهديد الذي ي�شكله تغري املناخ  ،فـي �سياق التنمية
امل�ستدامة وجهود الق�ضاء على الفقر  ،بو�سائل منها :
�أ  -الإبقاء على ارتفاع متو�سط درجة احلرارة العاملية فـي حدود �أقل بكثري من درجتني
مئويتني فوق م�ستويات ما قبل احلقبة ال�صناعيـة وموا�صل ــة اجل ــهود الرامي ــة
�إلــى حــ�صر ارتفاع درجة احلرارة فـي حد ال يتجاوز ( )1٫5درج ــة مئوي ــة فــوق
م�ستويات ما قبل احلقبة ال�صناعية  ،ت�سليما ب�أن ذلك �سوف يقل�ص ب�صورة كبرية
مخاطر تغري املناخ و�آثاره ،
ب  -وتعزيز القدرة على التكيف مــع ا آلث ــار ال�ض ــارة لتغي ــر املن ــاخ وتعزي ــز الق ــدرة
علــى حتمـل تغري املناخ وتوطيد التنمية اخلفـي�ضة انبعاثات غازات الدفـيئة  ،على
نحو ال يهدد �إنتاج الأغذية ،
ج  -وجعل التدفقات املالية متما�شية مع م�سار ي�ؤدي �إلى تنمية خفـي�ضة انبعاثات
غازات الدفـيئة وقادرة على حتمل تغري املناخ .
� - 2سينفذ هذا االتفاق على نحو يج�سد الإن�صاف ومبد�أ امل�س�ؤوليات امل�شرتكة و�إن كانت
متباينة وقدرات كل طرف  ،فـي �ضوء الظروف الوطنية املختلفة .
املــادة ( ) 3
علــى جميـع الأطـراف �أن ت�ضطل ــع باجلهـود الطموحــة املحــددة ف ــي املـ ـ ــواد ( )4و ( )7و ()9
و( )10و ( )11و ( )13و�أن تبلغ عنها  ،باعتبارها م�ساهمات محددة وطنيا ت�صب فـي الت�صدي
العاملي لتغري املناخ  ،من �أجل حتقيق غر�ض هذا االتفاق املن�صو�ص عليه فـي املادة (. )2
و�ستمثل جهود جميع الأطراف تقدما يحرز على مر الزمن  ،على �أن تراعى فـيها احلاجة
�إلى دعم البلدان النامية الأطراف فـي التنفـيذ الفعال لهذا االتفاق .
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املــادة ( ) 4
 - 1من �أجل حتقيق هدف درجة احلرارة الطويل الأجل املحدد فـي املادة ( ، )2تهدف
الأطراف �إلى حتقيق وقف عاملي الرتفاع انبعاثات غازات الدفـيئة فـي �أق ــرب وق ــت
ممكن  ،م�سلمة ب�أن وقف ارتفاع االنبعاثات �سيتطلب وقتا �أطول من البلدان النامية
الأطراف  ،و�إلى اال�ضطالع بتخفـي�ضات �سريعة بعد ذلك وفقا لأف�ضل املعارف العلمية
املتاحة  ،من �أجل حتقيق توازن بني االنبعاثات الب�شرية املن�ش�أ من امل�صادر وعمليات
�إزالته ــا بوا�سط ــة البوالي ــع ف ــي الن�صــف الثاين مــن الق ــرن  ،عل ــى �أ�س ــا�س الإن�ص ــاف
وفـي �سياق التنمية امل�ستدامة واجلهود الرامية �إلى الق�ضاء على الفقر .
 - 2يعد كل طرف ويبلغ م�ساهمات متتالية محددة وطنيا يعتزم حتقيقها ويتعهدها  .وت�سعى
الأطراف �إلى اتخاذ تدابري تخفـيف محلية بهدف حتقيق �أهداف تلك امل�ساهمات .
� - 3ستمثل امل�ساهمة التالية املحددة وطنيا لكل ط ــرف تقدمــا يتجاوز م�ساهمته الراهنة
املحددة وطنيا و�ستج�سد �أعلى طموح ممكن له  ،مبا يراع ــي م�س�ؤوليات ــه امل�شرتك ــة و�إن
كانت متباينة وقدراته  ،فـي �ضوء الظروف الوطنية املختلفة .
 - 4ينبغي �أن توا�صل البلدان املتقدمة الأطراف �أداء دورها الريادي عن طريق اعتماد
�أه ــداف مطلق ــة خلف ــ�ض االنبعاث ــات عل ــى نطــاق االقت�صــاد  .وينبغي للبلدان النامية
الأطراف �أن توا�صل حت�سني جهودها املتعلقة بالتخفـيف  ،وت�شجع على التحول مع
مرور الزمن �صوب �أهداف خلف�ض االنبعاثات �أو حتديدها عل ــى نط ــاق االقت�ص ــاد ،
فـي �ضوء الظروف الوطنية املختلفة .
 - 5يقدم الدعم �إلى البلدان النامية الأطراف من �أجل تنفـيذ هذه املادة  ،وفقا للمواد ()9
و ( )10و ( ، )11ت�سليما ب�أن تعزيز الدعم املقدم �إلى البلدان النامية الأطراف �سي�سمح
ببلوغ م�ستوى �أعلى من الطموح فـي �إجراءاتها .
 - 6ميكن لأقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية �أن تعد ا�سرتاتيجيات
وخططا و�إجراءات للتنمــية اخلفـي�ضة انبعاث ــات غ ــازات الدفـيئ ــة و�أن تبل ــغ عنه ــا ،
مبا يراعي ظروفها اخلا�صة .
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 - 7ميكن ملنافع التخفـيف امل�شرتكة الناجتة عما تتخذه الأطراف من �إجراءات للتكيف
و�/أو ما ت�ضعه من خطط للتنويع االقت�صادي �أن ت�سهم فـي نتائج التخفـيف مبوجب
هذه املادة .
 - 8تقدم جميع الأطراف  ،عند الإبالغ عن م�ساهماتها املحددة وطنيا  ،املعلومات الالزمة
للو�ضوح وال�شفافـية والفهم وفقا للمقرر (/1م �أ  )21 -و�أي مقررات ذات �صلة مل�ؤمتر
الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق .
 - 9يبلغ كل طرف عن م�ساهمة محددة وطنيا كل ( )5خم�س �سنوات وفقا للمقرر (/1م �أ  )21 -و�أي
مقررات ذات �صلة مل�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق ،
مراعيا فـي ذلك نتائج عملية ا�ستخال�ص احل�صيلة العاملية امل�شار �إليها فـي املادة (. )14
 - 10ينظر م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق فـي الأطر
الزمنية امل�شرتكة للم�ساهمات املحددة وطنيا فـي دورته الأولى .
 - 11يجوز لطرف �أن يعدل فـي �أي وقت م�ساهمته القائمة املحددة وطنيا بهدف رفع
م�ستوى الطموح فـيها  ،وفقا للإر�شادات املعتمدة من م�ؤمتر الأطراف العامل
بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق .
 - 12ت�سجل امل�ساهمات املحددة وطنيا التي تبلغ عنها ا ألط ــراف فـي �سجل عام تتعهده
الأمانة .
 - 13حتت�س ــب الأط ــراف م�ساهماته ــا املح ــددة وطنيــا  .وفـي �سياق احت�ساب ما يرتبط
مب�ساهماتها املحددة وطنيا من انبعاثات ب�شرية املن�ش�أ وعمليات �إزالة لها  ،تعزز
الأطراف ال�سالمة البيئية وال�شفافـية والدقة واالكتمال وقابلية املقارنة واالت�ساق ،
وتكف ــل جتن ــب احل�س ــاب امل ـ ــزدوج  ،وفق ــا للإر�ش ــادات املعتمــدة من م�ؤمتر الأطراف
العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق .
 - 14ينبغي للأطراف  ،فـي �سياق م�ساهماتها املحددة وطنيا � ،أن تراعي  ،عند �إقرار وتنفـيذ
�إجراءات التخفـيف املت�صلة باالنبعاثات الب�شرية املن�ش�أ وعمليات �إزالتها  ،ح�سب
االقت�ضاء  ،الأ�ساليب والإر�شادات القائمة مبوجب االتفاقية فـي �ضوء �أحكام الفقرة
( )13من هذه املادة .
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 - 15تراعي الأطراف فـي تنفـيذ هذا االتفاق �شواغل الأطراف التي تكون اقت�صاداتها
الأكرث تعر�ضا لت�أثريات تدابري الت�صدي  ،ال�سيما البلدان النامية الأطراف .
 - 16تخطر الأطراف  -مبا فـيها منظمات التكامل االقت�صادي الإقليمي ودولها الأع�ضاء -
التي تو�صلت �إلى اتفاق يق�ضي بالت�صرف جمتمعة مبوجب الفقرة ( )2من هذه
املادة  ،الأمان ــة ب�أحكام ذلك االتفاق  ،مبا فـي ذلك م�ستوى االنبعاثات املخ�ص�ص لكل
طرف فـي الفرتة الزمنية ذات ال�صلة  ،عند �إبالغها عن م�ساهماتها املحددة وطنيا .
وتبلغ الأمانة بدورها �أطراف االتفاقية واملوقعني عليها ب�أحكام ذلك االتفاق .
 - 17يكون كل طرف فـي ذلك االتفاق م�س�ؤوال عن م�ستوى انبعاثاته املحدد فـي االتفاق
وامل�شار �إليه فـي الفقرة ( )16م ــن ه ــذه املــادة وفقا للفقرتني ( )13و ( )14من هذه
املادة وللمادتني ( )13و (. )15
� - 18إذا ت�صرفت الأطراف جمتمعة فـي �إطار منظمة للتكامل االقت�صادي الإقليمي هي
نف�سها طرف فـي هذا االتفاق  ،وبالت�ضامن معها  ،ف�إن كل دولة ع�ضو فـي منظمة
التكامل االقت�صادي الإقليمي تلك تكون م�س�ؤولة مبفردها وبالت�ضامن مع منظمة
التكامل االقت�صادي الإقليمي عن م�ستوى انبعاثاتها املن�صو�ص عليــه ف ــي االتف ــاق
املبلغ عنه مبوجب الفقرة ( )16من هذه املادة وفقا للفقرتني ( )13و ( )14من هذه
املادة وللمادتني ( )13و (. )15
 - 19ينبغي �أن ت�سعى جميع الأطراف �إلى و�ضع ا�سرتاتيجيات �إمنائية خفـي�ضة انبعاثات
غ ــازات الدفـيئ ــة وطويل ــة الأج ــل والإبالغ عن ـهــا  ،وا�ضع ــة فـ ــي اعتباره ــا املادة ()2
ومراعية م�س�ؤولياتها امل�شرتكة و�إن كانت متباين ــة وق ــدرات ك ــل منه ــا  ،فـي �ض ــوء
الظ ــروف الوطنية املختلفة .
املــادة ( ) 5
 - 1ينبغي �أن تتخذ الأطراف �إجراءات ترمي  ،ح�سب االقت�ضاء � ،إلى �صون وتعزيز بواليع
وخزانات غازات الدفـيئة وفق ما ي�شار �إليه فـي الفقرة ( 1د) من املادة ( )4من االتفاقية
ومبا ي�شمل الغابات .
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 - 2ت�شجع الأطراف على اتخاذ �إجراءات ترمي بو�سائل من بينها املدفوعات القائمة على
النتائج � ،إلى تنفـيذ ودعم الإطار القائم املن�صو�ص عليه فـي الإر�شادات واملقررات
ذات ال�صلة التي �سبــق االتف ــاق عليها مبوجب االتفاقية ب�ش�أن  :النهج ال�سيا�ساتية
واملحفزات الإيجابية للأن�شطة املتعلقة بخف�ض االنبعاثات الناجمة عن �إزالة الغابات
وتدهوره ــا  ،ودور حف ــظ الغاب ــات و�إدارتهــا امل�ستدامة وتعزيز املخزونات الكربونية
للغابات فـي البلدان النامية  ،والنهج ال�سيا�ساتية البديلة من قبيل نهج التخفـيف
والتكيف امل�شرتكة للإدارة ال�سليمة وامل�ستدامة للغابات  ،مع �إعادة ت�أكيد �أهمية حتفـيز
املنافع غري الكربونية املرتبطة بهذه النهج  ،ح�سب االقت�ضاء .
املــادة ( ) 6
 - 1ت�سلم الأطراف ب�أن تختار بع�ض الأطراف ال�سعي �إل ــى تع ــاون طوع ــي ف ـ ــي تنفـ ــيذ
م�ساهماتها املحددة وطنيا لإتاحة م�ستوى �أعلى من الطموح فـي �إجراءاتها املتعلقة
بالتخفـيف والتكيف وتعزيز التنمية امل�ستدامة وال�سالمة البيئية .
 - 2تعزز الأطراف عند امل�شاركة على �أ�سا�س طوعي فـي نهج تعاونية تنطوي على ا�ستخدام
نتائج تخفـيف منقولة دوليا فـي الوفاء مب�ساهماتها املحددة وطنيا  ،التنمية امل�ستدامة
وتكفل ال�سالمة البيئية وال�شفافـية  ،مبا فـي ذلك على �صعيد احلكم  ،وتطبق محا�سبة
محكمة لكفالة جملة �أمور منها جتنب احل�ساب املزدوج  ،متا�شيا مع الإر�شادات املعتمدة
فـي م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق باري�س .
 - 3يك ــون ا�ستخ ــدام نتائ ــج التخفـيف املنقولة دوليا فـي حتقيق امل�ساهمات املحددة وطنيا
مبوجب هذا االتفاق طوعيا ومرخ�صا به من الأطراف امل�شاركة .
 - 4تن� أش� مبوجب هذا االتفاق �آلية للم�ساهمة فـي تخفـيف انبعاثات غازات الدفـيئة ودعم
التنمية امل�ستدامة تخ�ضع ل�سلطة وتوجيه م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع
الأطراف فـي هذا االتفاق  ،لت�ستخدمها الأطراف على �أ�سا�س طوعي  ،وت�شرف عليها
هيئ ــة يعينه ــا م ؤ�مت ــر ا ألط ــراف العامــل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق ،
وتهدف �إلى ما يلي :
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أ�  -تعزيــز التخفـيف م ــن انبعاثـ ــات غـ ــازات الدفـيئـ ــة وتوطي ــد التنمي ــة امل�ستدام ــة
فـي الوقت ذاته ،
ب  -وحتفـيز وتي�س ــري م�شارك ــة الكيانــات العامــة واخلا�صة املرخ�ص لها من جانب
الأطراف فـي التخفـيف من انبعاثات غازات الدفـيئة ،
ج  -وامل�ساهمة فـي خف�ض م�ستويات انبعاثات الطرف امل�ضيف  ،الذي �سي�ستفـيد من
�أن�شطة تخفـيف تنتج عنها تخفي�ضات لالنبعاثات ميكن �أن ي�ستخدمها طرف �آخر
للوفاء مب�ساهمته املحددة وطنيا ،
د  -وحتقيق تخفـيف عام لالنبعاثات العاملية .
 - 5ال ت�ستخ ــدم تخفـي ــ�ضات االنبعاثــات الناجتة عن الآلية امل�شــار �إليه ــا فـي الفق ــرة ()4
م ــن ه ــذه املادة فـ ــي �إثب ــات حتقي ـ ــق الط ــرف امل�ضي ــف م�ساهم ــته املح ــددة وطني ــا �إذا
ما ا�ستخدمها طرف �آخر فـي �إثبات حتقيق م�ساهمته املحددة وطنيا .
 - 6يكفل م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق �أن ي�ستخدم
ن�صي ــبا م ــن العوائ ــد املت أ�ت ــية مــن الأن�شطة امل�ضطلع بها فـي �إطار الآلية امل�شار �إليها
فـي الفقرة ( )4من هذه املادة لتغطية النفقـات الإدارية ومل�ساعــدة البلــدان الناميــة
الأطراف القابلة للت�أثر بوجه خا�ص بالآثار ال�ضارة لتغري املناخ على الوفاء بتكاليف
التكيف .
 - 7يعتم ــد م�ؤمت ــر الأط ــراف العام ــل بو�صفــه اجتمــاع الأطراف فـي هذا االتفاق قواعد
وطرائق و�إجراءات الآلية امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )4من هذه املادة فـي دورته الأولى .
 - 8تقر الأطراف ب�أهمية �إتاحة نهج غري �سوقية متكاملة و�شمولية ومتوازنة للأطراف
مل�ساعدتها فـي تنفـيذ م�ساهماتها املحددة وطنيا  ،فـي �سياق التنمية امل�ستدامة والق�ضاء
على الفقر  ،على نحو من�سق وفعال  ،مبا ي�شمل فـي جملة �أمور التخفـيف والتكيف
والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات  ،ح�سب االقت�ضاء  .وتهدف ه ــذه النه ــج
إ�ل ــى ما يلي :
أ�  -تعزيز م�ستوى الطموح فـي جمايل التخفـيف والتكيف ،
ب  -وتعزيز م�شاركة القطاعني العام واخلا�ص فـي تنفـيذ امل�ساهمات املحددة وطنيا ،
ج  -و�إتاحة فر�ص للتن�سيق بني مختلف الأدوات والرتتيبات امل�ؤ�س�سية ذات ال�صلة .
-403-

 - 9يحدد مبوجب هذا االتفاق �إطار للنهج غري ال�سوقية �إزاء التنمية امل�ستدامة من �أجل
تعزيز النهج غري ال�سوقية امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )8من هذه املادة .
املــادة ( ) 7
 - 1ت�ضع الأطراف مبوجب هذا االتفاق الهدف العاملي املتعلق بالتكيف واملتمثل فـي تعزيز
القدرة على التكيف وتوطيد القدرة على التحمل واحلد من قابلية الت�أثر بتغري املناخ ،
بغي ـ ــة امل�ساهم ــة فـ ــي التنمي ــة امل�ستدام ــة وكفال ـ ــة ا�ستجاب ـ ــة مالئم ــة ب�ش ـ�أن التكيــف
فـي �سياق هدف درجة احلرارة امل�شار �إليه فـي املادة (. )2
 - 2تقر الأطراف ب�أن التكيف ي�شكل حتديا عامليا يواجهه اجلميع وله �أبعاد محلية ودون
وطنية ووطنية و�إقليمية ودولية  ،و�أنه عن�صر �أ�سا�سي فـي اال�ستجابة العاملية الطويلة
الأج ــل لتغي ــر املن ــاخ وم�ساهمــة رئي�سيــة فـيها حلماية الب�شر و�سبل العي�ش والنظم
الإيكولوجية �آخذة فـي اعتبارها االحتياجات امللحة والفورية للبلدان النامية الأطراف
القابلة للت�أثر بوجه خا�ص بالآثار ال�ضارة لتغري املناخ .
 - 3يعرتف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية الأطــراف وفقــا للطرائــق التي
يعتمدها م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق فـي دورته
الأولى .
 - 4تقر الأطراف ب�أن هناك حاليا حاجة ما�سة �إلى التكيف وب�أن من �ش�أن بلوغ م�ستويات
�أعلى من التخفـيف �أن يقل�ص احلاجة �إلى جهود تكيف �إ�ضافـية و�أن تزايد احتياجات
التكيف ميكن �أن ينطوي على تزايد تكاليف التكيف .
 - 5ت�سلم الأطراف ب�أن �إجراءات التكيف ينبغي �أن تتبع نهجا قطري التوجيه يراعي
الق�ضايا اجلن�سانية ويقوم على امل�شاركة ويت�سم بال�شفافـية الكاملة  ،ويراعي الفئات
واملجتمعات املحلية والنظم الإيكولوجية القابلة للت�أثر  ،وينبغي �أن ي�ستند �إلى �أف�ضل
النتائج العلمية املتاحة وعند االقت�ضــاء �إلــى املعــارف التقليدي ــة ومع ــارف ال�شع ــوب
الأ�صلية والنظم املعرفـية املحلية و�أن ي�سرت�شد بها بغية �إدماج التكيف فـي ال�سيا�سات
والإجراءات االجتماعية  -االقت�صادية والبيئية  -ح�سب االقت�ضاء .
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 - 6تقر الأطراف ب�أهمية دعم جهود التكيف والتعاون الدويل املتعلق بها وب�أهمية مراعاة
احتياجات البلدان النامية الأطراف  ،ال�سيما تلك القابلة للت�أثر بوجه خا�ص بالآثار
ال�ضارة لتغري املناخ .
 - 7ينبغي �أن تعزز الأطراف تعاونها من �أجل تدعيم �إجراءات التكيف  ،على نحو يراعي
�إطار كانكون للتكيف  ،مبا ي�شمل ما يلي :
أ�  -تبادل املعلومات واملمار�سات اجليدة والتجارب والدرو�س امل�ستفادة  ،مبا ي�شمل ،
ح�ســب االقت�ضاء  ،اجلوانب املت�صلة بالعلم والتخطيط وال�سيا�سات والتنفـيذ فـي
�إجراءات التكيف ،
ب  -وتعزيز الرتتيبات امل�ؤ�س�سية  ،مبا فـيها ترتيبات االتفاقية التي تخدم هذا االتفاق ،
لدعم توليف املعلومات واملعارف ذات ال�صلة  ،وتقدمي الدعم والإر�شادات التقنية
للأطراف ،
ج  -وتعزيز املعارف العلمية املتعلقة باملناخ  ،مبا ي�شمل البحوث واملراقبة املنهجية
للنظام املناخي ونظم الإنذار املبكر  ،على نحو ي�سرت�شد به فـي اخلدمات املناخية
وفـي اتخاذ القرار ،
د  -وم�ساعدة البلدان النامية الأطراف فـي حتديد ممار�سـ ــات التكي ــف الفعالـ ــة ،
واحتياجات التكيف  ،والأولويات وما يقدم ويتلقى من دعم لإجراءات وجهود
التكيف  ،وكذلك التحديات والثغرات بطريقة تت�سق وت�شجيع املمار�سات اجليدة ،
هـ  -وحت�سني فعالية �إجراءات التكيف ودميومتها .
 - 8ت�شجع املنظمات والوكاالت املتخ�ص�صة للأمم املتحدة على دعم جهود الأطراف لتنفـيذ
الإجراءات امل�شار �إليها فـي الفقرة ()7من هذه املادة � ،آخذة فـي اعتبارها �أحكام الفقرة
( )5من هذه املادة .
 - 9ي�شارك كل طرف  ،ح�سب االقت�ضاء  ،فـي عمليات تخطيط التكيف وتنفـيذ الإجراءات ،
مبا فـي ذلك و�ضع �أو تعزيز اخلطط و�/أو ال�سيا�سات و�/أو امل�ساهمات ذات ال�صلة  ،التي
قد ت�شمل ما يلي :
أ�  -تنفـيذ الإجراءات و�/أو التعهدات و�/أو اجلهود فـي جمال التكيف ،
ب  -وعملية �صياغة وتنفـيذ خطط التكيف الوطنية ،
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ج  -وتقييم �آثار تغري املناخ وقابلية الت�أثر به بغية و�ضع �إجراءات ذات �أولوية محددة
وطنيا  ،مع مراعاة الفئات والأماكن والنظم الإيكولوجية القابلة للت�أثر ،
د  -ور�صد خطط و�سيا�سات وبرامج و�إجراءات التكيف وتقييمها والتعلم منها ،
هـ  -وبناء قدرة النظم االجتماعية االقت�صادية والنظم الإيكولوجية على التحمل ،
بو�سائل ت�شمل التنويع االقت�صادي والإدارة امل�ستدامة للموارد الطبيعية .
 - 10ينبغي لكل طرف  ،ح�سب االقت�ضاء � ،أن يقدم بالغا عن التكيف ويحدثه دوريا ،
وميكن �أن ي�شمل هذا البالغ �أولوياته واحتياجاته فـي جمال التنفـيذ والدعم وخططه
و�إجراءاته  ،دون الت�سبب فـي �أي عبء �إ�ضافـي يقع على البلدان النامية الأطراف .
 - 11يقدم البالغ املتعلق بالتكيف امل�شار �إليه فـي الفقرة ( )10من هذه املادة ويحدث دوريا ،
كعن�صر من بالغات �أو وثائق �أخرى �أو مقرتنا بها  ،ح�سب االقت�ضاء  ،مبا ي�شمل
خطة تكيف وطنية و�/أو م�ساهمة محددة وطنيا وفق ما هو م�شار �إليه فـي الفقرة
( )2من املادة ( ، )4و�/أو بالغا وطنيا .
 - 12ي�سجل البالغ املتعلق بالتكيف  ،امل�شار �إليه فـي الفقرة ( )10من هذه املادة  ،فـي �سجل
عام تتعهده الأمانة .
 - 13يقدم �إلى البلدان النامية الأطراف دعم دويل متوا�صل ومعزز لتنفـيذ الفق ــرات ()7
و ( )9و ( )10و ( )11من هذه املادة  ،وفقا لأحكام املواد ( )9و ( )10و (. )11
 - 14ترمي عملية ا�ستخال�ص احل�صيلة العاملية امل�شار �إليها فـي املادة (� )14إلى جملة �أمور ،
منها ما يلي :
أ� � -إقرار جهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية الأطراف ،
ب  -وحت�سني تنفـيذ �إجراءات التكيف مع مراعاة البالغ املتعلق بالتكيــف امل ــ�شار �إليــه
فـي الفقرة ( )10من هذه املادة .
ج  -وا�ستعرا�ض مالءمة وفعالية التكيف والدعم املقدم من �أجل التكيف ،
د  -وا�ستعرا�ض التقدم العام املحرز فـي حتقيق الهدف العاملي فـي جمال التكيف امل�شار
�إليه فـي الفقرة ( )1من هذه املادة .
-406-

املــادة ( ) 8
 - 1تعرتف الأطراف ب�أهمية جتنب اخل�سائر والأ�ضرار املرتبطة بالآثار ال�ضارة لتغرياملناخ
وتقليلها والت�صدي لها  ،مبا فـي ذلك الظواهر اجلوية الق�صوى والظواهر البطيئة
احلدوث  ،ودور التنمية امل�ستدامة فـي احلد من مخاطر اخل�سائر والأ�ضرار .
 - 2تخ�ضع �آلية وار�سو الدولية املعنية باخل�سائر والأ�ضرار املرتبطة بت�أثريات تغري املناخ
ل�سلطة م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق وتوجيهه
ويجوز تعزيزها وتوطيدها وفقا ملا يقرره م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع
الأطراف فـي هذا االتفاق .
 - 3ينبغي للأطراف �أن تعزز الفهم والإجراءات والدعم  ،بو�سائل منها �آلية وار�سو الدولية ،
ح�سـ ــب االقت�ضــاء  ،علــى �أ�ســا�س تعاونــي وتي�سيــري فـيم ــا يتع ــلق باخل�سائ ــر والأ�ض ــرار
املرتبطة بالآثار ال�ضارة لتغري املناخ .
 - 4وتبعا لذلك  ،ميكن �أن ي�شمل التعاون والتي�سري من �أجل تعزيز الفهم والإجراءات
والدعم املجاالت التالية :
أ�  -نظم الإنذار املبكر ،
ب  -واال�ستعداد للطوارئ ،
ج  -والظواهر البطيئة احلدوث ،
د  -واحلوادث التي قد تنطوي على خ�سائر و�أ�ضرار دائمة وال رجعة فـيها ،
هـ  -وتقييم املخاطر و�إدارتها على نحو �شامل ،
و  -وت�سهيالت الت�أمني �ضد املخاطر  ،وجتميع املخاطر املناخية  ،وغري ذلك من حلول
الت�أمني ،
ز  -واخل�سائر غري االقت�صادية ،
ح  -وقدرة املجتمعات املحلية و�سبل العي�ش والنظم الإيكولوجية على التحمل .
 - 5تتعاون �آلية وار�سو الدولية مع الهيئات وفــرق اخلبــراء القائمة مبوجب االتفاق ،
وكذلك مع املنظمات وهيئات اخلرباء ذات ال�صلة خارج االتفاق .
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املــادة ( ) 9
 - 1تقدم البلدان املتقدمة الأطراف موارد مالية مل�ساعدة البلدان النامية الأطراف فـي كل
من التخفـيف والتكيف موا�صلة اللتزاماتها القائمة مبوجب االتفاقية .
 - 2ت�شجع الأطراف الأخرى على تقدمي �أو موا�صلة تقدمي هذا الدعم طوعيا .
 - 3فـي �إطار جهود عاملية  ،ينبغي �أن توا�صل البلدان املتقدمة الأطراف ريادتها لتعبئة
التمويل املناخي من طائفة وا�سعة من امل�صادر والأدوات والقنوات  ،مع الإ�شارة �إلى
الدور الهام للأموال العامة  ،من خالل جمموعة مختلفة من الإجراءات  ،منها دعم
اال�سرتاتيجيات القطرية التوجيه  ،ومراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف
و�أولوياتها  .وينبغي �أن ت�شكل هذه التعبئة للتمويل املناخي تقدما يتجاوز اجلهود
املبذولة �سابقا .
 - 4ينبغي �أن تهدف �إتاحة موارد مالية مزيدة �إلى حتقيق توازن بني التكيف والتخفـيف ،
مع مراعاة اال�سرتاتيجيات القطرية التوجيه  ،و�أولويات واحتياجات البلدان النامية
الأطراف  ،ال�سيما تلك القابلة للت�أثر بوجه خا�ص بالآثار ال�ضارة لتغري املناخ  ،وتعاين
من قيود كبرية فـي القدرات  ،من قبيل �أقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�صغرية
النامية  ،مع احلاجة �إلى موارد عامة وموارد مقدمة فـي �شكل منح من �أجل التكيف .
 - 5تقدم البلدان املتقدمة الأطراف كل (� )2سنتني معلومات �إر�شادية كمية ونوعية تتعلق
بالفقرتني ( )1و ( )3من هذه املادة  ،ح�سب االقت�ضاء  ،مبا فـي ذلك  ،ح�سب ما هو متاح ،
م�ستوي ــات امل ــوارد املالي ــة العام ــة املتوقع ــة التــي يلــزم تقدميها �إلى البلدان النامية
الأطراف  .وت�شجع الأطراف الأخرى التي تقدم املوارد على تقدمي هذه املعلومات كل
(� )2سنتني على �أ�سا�س طوعي .
 - 6ت�أخذ عملية ا�ستخال�ص احل�صيلة العاملية امل�شار �إليها فـي املادة ( )14فـي االعتبار
املعلومات ذات ال�صلة التي تقدمها البلدان املتقدمة الأطراف و�/أو هيئات االتفاق
ب�ش�أن اجلهود املت�صلة بالتمويل املناخي .
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 - 7تقدم البلدان املتقدمة الأطراف كل (� )2سنتني معلومات �شفافة ومت�سقة ب�ش�أن الدعم
املقدم �إلى البلدان النامية الأطراف واملعب أ� عن طريق تدخالت عامة وفقا للطرائق
والإجراءات واملبادئ التوجيهية التي �سيعتمدها م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه
اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق  ،فـي دورته الأولى  ،وفق ما تن�ص عليه الفقرة ()13
من املادة ( . )13وت�شجع الأطراف الأخرى على فعل ذلك .
 - 8تكون الآلية املالية لالتفاقية  ،مبا فـي ذلك كياناتها الت�شغيلية  ،مبثابة الآلية املالية
لهذا االتفاق .
 - 9تهدف امل�ؤ�س�سات التي تخدم هذا االتفاق  ،مبا فـيها الكيانات الت�شغيلية للآلية املالية
لالتفاقية �إلى �ضمان فعالية احل�صول على املوارد املالية من خالل �إجراءات موافقة
مب�سطة وتعزيز دعم ا�ستعداد البلدان النامية الأطراف  ،ال�سيما �أقل البلدان منوا
والدول اجلزرية ال�صغرية النامية  ،فـي �سياق ا�سرتاتيجياتها وخططها املناخية
الوطنية .
املــادة ( ) 10
 - 1تتقا�سم الأطراف ر�ؤية طويلة الأجل ب�ش�أن �أهمية حتقيق هدف تطوير التكنولوجيا
ونقلها حتقيقا تاما لتح�سني القدرة على حتمل تغري املناخ وخف�ض انبعاثات غازات
الدفـيئة .
 - 2تعمل الأطراف � ،إدراكا منها لأهمية التكنولوجيا فـي تنفـيذ �إجراءات التخفـيف والتكيف
فـي �إطار هذا االتفاق  ،واعرتافا منها باجلهود املبذولة لن�شر التكنولوجيا وتعميمها ،
على تعزيز العمل التعاوين املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها .
 - 3تخدم �آلية التكنولوجيا املن�ش�أة مبوجب االتفاقية هذا االتفاق .
 - 4ين� أش� مبوجب هذا االتفاق �إطار للتكنولوجيا من �أجل تقدمي �إر�شادات �شاملة لعمل �آلية
التكنولوجيا فـيما يت�صل بتعزيز وتي�سري العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا
ونقلها لدعم تنفـيذ هذا االتفاق � ،سعيا �إلى حتقيق الر�ؤية الطويلة الأجل امل�شار �إليها
فـي الفقرة ( )1من هذه املادة .
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 - 5يكت�سي ت�سريع االبتكار وت�شجيعه و�إتاحته �أهمية حا�سمة فـي الت�صدي العاملي الفعال
والطويل الأجل لتغري املناخ وتعزيز النمو االقت�صادي والتنمية امل�ستدامة  .ويدعم
هذا اجلهد  ،ح�سب االقت�ضاء  ،من جهات من بينها �آلية التكنولوجيا وبو�سائل مالية
من جانب الآلية املالية لالتفاقية  ،فـيما يت�صل بالنهج التعاونية للبحث والتطوير ،
وتي�سري و�صول البلدان النامية الأطراف �إلى التكنولوجيا  ،ال�سيما فـي املراحل الأولى
للدورة التكنولوجية .
 - 6يقدم الدعم �إلى البلدان النامية الأطراف  ،مبا فـي ذلك الدعم املايل  ،من �أجل تنفـيذ
هذه املادة  ،مبا فـي ذلك لتعزيز العمل التعاوين املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها
فـي مختلف مراحل الدورة التكنولوجية  ،بهدف حتقيق التوازن بني دعم التخفـيف
والتكيــف  .وت أ�خــذ عمليــة ا�ستخال�ص احل�صيلة العاملية امل�شار �إليهــا فـ ــي امل ــادة ()14
فـي االعتبار املعلومات املتاحة ب�ش�أن اجلهود املت�صلة بالدعم املقدم �إلى البلدان النامية
الأطراف فـي جمال تطوير التكنولوجيا ونقلها .
املــادة ( ) 11
 - 1ينبغي �أن يعزز بناء القدرات مبوجب هذا االتفاق كفاءات وقدرات البلدان النامية
الأطراف  ،ال �سيما البلدان الأقل قدرة  ،من قبيل �أقل البلدان منوا والدول القابلة
للت�أثر بوجه خا�ص بالآثار ال�ضارة لتغري املناخ  ،مثل الدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،
من �أجل اتخاذ �إجراءات فعالة �إزاء تغري املناخ ت�شمل  ،فـي جملة �أمور  ،تنفـيذ �إجراءات
التكيف والتخفـيف  ،وينبغي �أن يي�سر تطوير التكنولوجيا وتعميمها ون�شرها  ،والو�ص ــول
إ�ل ــى التموي ــل املناخ ــي  ،وجوانـب التعليم والتدريب والتوعية العامة ذات ال�صلة ،
وتقدمي املعلومات ب�صورة �شفافة ومنا�سبة ودقيقة من حيث التوقيت .
 - 2ينبغي �أن يكون بناء القدرات قطري التوجيه  ،وم�ستندا �إلى االحتياجات الوطنية
وملبيا لها  ،و�أن يعزز التحكم القطري للأطراف خا�صة بالن�سبة للبلدان النامية
الأطراف  ،مبا ي�شمل امل�ستوى الوطني ودون الوطني واملحلي  .وينبغي �أن ي�سرت�شد
بناء القدرات بالدرو�س امل�ستفادة  ،مبا فـي ذلك الدرو�س امل�ستخل�صة من �أن�شطة بناء
القــدرات فـ ــي إ�ط ــار االتفاقي ــة  ،وينبغ ــي �أن تك ــون عمليــة فعالـ ــة وتكراري ــة قائمــة
على امل�شاركة و�شاملة لعدة قطاعات ومراعية للمنظور اجلن�ساين .
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 - 3ينبغي �أن تتعاون جميع الأطراف لتعزيز قدرة البلدان النامية الأطراف على تنفـيذ
هذا االتفاق  .وينبغي �أن تعزز البلدان املتقدمة الأطراف دعمها لإجراءات بناء القدرات
فـي البلدان النامية الأطراف .
 - 4تبلغ جميع الأطراف التي تعزز قدرة البلدان النامية الأطراف على تنفـيذ هذا االتفاق ،
مب ــا فـ ــي ذلك م ــن خ ــالل نه ــج �إقليمي ــة وثنائية ومتعددة الأطراف  ،ب�صورة منتظمة
عن هذه الإجراءات �أو التدابري املتعلقة ببناء القدرات  .وينبغي �أن تبلغ البلدان النامية
الأطراف ب�صورة منتظمة عن التقدم املحرز فـي تنفـيذ خطط �أو �سيا�سات �أو �إجراءات
�أو تدابري بناء القدرات تنفـيذا لهذا االتفاق .
 - 5تعزز �أن�شطة بناء القدرات عن طريق ترتيبات م�ؤ�س�سية منا�سبة لدعم تنفـيذ هذا
االتفاق  ،مبا ي�شمل الرتتيبات امل�ؤ�س�سية املنا�سبة املتخذة مبوجب االتفاقية خدمة
لهذا االتفاق  .وينظر م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا
االتفاق فـي مقرر ب�ش�أن الرتتيبات امل�ؤ�س�سية الأولية اخلا�صة ببناء القدرات ويعتمده
فـي دورته الأولى .
املــادة ( ) 12
تتعاون الأطراف فـي اتخاذ التدابري الالزمة  ،ح�سب االقت�ضاء  ،لتعزيز التعليم والتدريب
والتوعية العامة وامل�شاركة العامة وو�صول اجلمهور �إلى املعلومات فـي جمال تغري املناخ ،
م�سلمة ب�أهمية هذه اخلطوات فـيما يتعلق بتعزيز الإجراءات املتخذة فـي �إطار هذا االتفاق .
املــادة ( ) 13
 - 1لبن ــاء الثق ــة واالئتمان املتبادلني وتعزيز فعالية التنفـيذ  ،ين�ش�أ مبوجب هذا االتفاق
�إطار �شفافـية معزز للإجراءات والدعم يت�سم مبرونة ذاتية ت�أخذ فـي االعتبار اختالف
قدرات الأطراف وي�ستند �إلى التجربة اجلماعية .
 - 2يتيح �إطار ال�شفافـية املرونة فـي تنفـيذ �أحكام هذه املادة للبلدان النامية الأطراف التي
حتتاج �إليها فـي �ضوء قدراتها  .وتتج�سد هذه املرونة فـي الطرائق والإجراءات واملبادئ
التوجيهية امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )13من هذه املادة .
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 - 3ي�ستند �إطار ال�شفافـية �إلى ترتيبات ال�شفافـية التي تن�ص عليها االتفاقية ويعززها ،
معرتفا بالظروف اخلا�صة لأقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،
وينفــذ عل ــى نحـو تي�سريي وغري تدخلي وغري عقابي  ،ويحرتم ال�سيادة الوطنية ،
ويتجنب �إلقاء عبء ال لزوم له على الأطراف .
 - 4ت�شكل ترتيبات ال�شفافـية التي تن�ص عليها االتفاقية  ،مبا فـيها البالغات الوطنية ،
وتقاري ــر فتـرة ال�سنتني والتقارير املحدثة لفرتة ال�سنتني  ،والتقييم واال�ستعرا�ض
الدوليان  ،والت�شاور والتحليل الدوليان جزءا من التجربة امل�ستند �إليها لو�ضع الطرائق
والإجراءات واملبادئ التوجيهية املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )13من هذه املادة .
 - 5الغر�ض من �إطار �شفافـية الإجراءات هو �إتاحة فهم وا�ضح للإجراءات املتعلقة بتغري
املناخ فـي �ضوء هدف االتفاقية املحدد فـي املادة ( )2منها  ،مبا فـي ذلك و�ضوح وتتبع
التقدم املحرز نحو حتقيق امل�ساهمات املحددة وطنيا لفرادى الأطراف مبوجب املادة ()4
و�إجراءات التكيف التي تتخذها الأطراف مبوجب املادة ( ، )7مبا ي�شمل املمار�سات
اجليدة والأولويات واالحتياجات والثغرات  ،لال�سرت�شاد بها فـي ا�ستخال�ص احل�صيلة
العاملية مبوجب املادة (. )14
 - 6الغر�ض من �إطار �شفافـية الدعم هو �إتاحة الو�ضوح ب�ش�أن الدعم املقدم واملتلقى من
فرادى الأطراف ذات ال�صلة فـي �سياق الإجراءات املتعلقة بتغري املناخ املتخذة مبوجب
املواد ( )4و ( )7و ( )9و ( )10و ( )11وقدر الإمكان �إتاحة �صورة عامة كاملة عن الدعم
املايل الإجمايل املقدم  ،لال�سرت�شاد بها فـي ا�ستخال�ص احل�صيلة العاملية مبوجب
املادة (. )14
 - 7يقدم كل طرف بانتظام املعلومات التالية :
�أ  -تقرير جرد وطني النبعاثات غازات الدفـيئة الب�شرية املن� أش� من امل�صادر وعمليات
�إزالتها بوا�سطة البواليع  ،يعد با�ستعمال منهجيات املمار�سات اجليدة املقبولة لدى
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واملوافق عليها من م�ؤمتر الأطراف
العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق ،
ب  -املعلوم ــات الالزم ــة لتتبع التقدم املحرز فـي تنفـيذ وحتقيق م�ساهمتها املحددة
وطنيا مبوجب املادة (. )4
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 - 8ينبغي �أن يقدم كل طرف �أي�ضا معلومات تتعلق بت�أثريات تغري املناخ وبالتكيف مبوجب
املادة ( ، )7ح�سب االقت�ضاء .
 - 9تقدم البلدان املتقدمة الأطراف معلومات عن الدعم املقدم �إلى البلدان النامية
الأطراف فـي جمال التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات مبوجب املواد ( )9و ()10
و ( ، )11وينبغي للأطراف الأخرى التي تقدم الدعم �أن تقدم هذه املعلومات .
 - 10ينبغي للبلدان النامية الأطراف �أن تقدم معلومات عن الدعم الالزم واملتلقى فـي
جمال التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات مبوجب املواد ( )9و ( )10و (. )11
 - 11تخ�ضع املعلوم ــات املقدم ــة مــن ك ــل طــرف مبوجب الفقرتني ( )7و ( )9من هذه املادة
ال�ستعرا�ض خرباء تقني وفقا للمقرر (/1م أ�  . )21 -وت�شمل عملية اال�ستعرا�ض �أي�ضا
بالن�سب ــة للبل ــدان النامي ــة الأطــراف املحتاجة �إلى ذلك فـي �ضوء قدراتها  ،امل�ساع ــدة
فـ ــي حتديد االحتياجات فـي جمال بناء القدرات  .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ي�شارك كل
طرف فـي النظر بطريقة تي�سريية ومتعددة الأطراف فـي التقدم املحرز فـيما يخ�ص
اجلهود املبذولة مبوجب املادة ( ، )9وفـي تنفـي ــذ ك ــل طرف مل�ساهمته املحددة وطنيا
وحتقيقه لها .
 - 12ين ــطوي ا�ستع ــرا�ض اخلبــراء التقنـ ــي مبوجب هذه الفقرة على النظر فـي الدعم
املقدم من الطرف ح�سب احلال وتنفـيذه وحتقيقه مل�ساهمته املحددة وطنيا  .ويحدد
اال�ستعرا�ض �أي�ضا جماالت على الطرف �أن يح�سنها  ،وي�شتمل على ا�ستعرا�ض الت�ساق
املعلومات مع الطرائق والإجراءات واملبادئ التوجيهية امل�شار �إليها فـي الفقرة ()13
من هذه املادة  ،مع مراعاة املرونة املمنوحة للطرف مبوجب الفقرة ( )2من هذه املادة .
ويويل اال�ستعرا�ض �أهمية خا�صة للقــدرات الوطني ــة والظ ــروف اخلا�ص ــة بك ــل بل ــد
من البلدان النامية الأطراف .
 - 13يعتــمد م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق  ،فـي دورته
الأولى  ،باال�ستناد �إلى اخلربة امل�ستمدة من الرتتيبات املت�صلة بال�شفافـية مبوجب
االتفاقية وبلورة �أحكام هذه املادة  ،طرائق و�إجراءات ومبادئ توجيهية م�شرتكة ،
ح�سب االقت�ضاء  ،حر�صا على �شفافـية الإجراءات والدعم .
 - 14يقدم الدعم �إلى البلدان النامية من �أجل تنفـيذ هذه املادة .
 - 15يقدم الدعم �أي�ضا لبناء القدرات املت�صلة بال�شفافـية للبلدان النامية الأطراف على
�أ�سا�س متوا�صل .
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املــادة ( ) 14
 - 1ي�ضطلع م ؤ�متـر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق دوريا بعملية
ال�ستخال�ص ح�صيلة تنفـيذ هذا االتفاق لتقييم التقدم اجلماعي املحرز نحو حتقيق
غر�ض هذا االتفاق و�أهدافه الطويلة الأجل( امل�شار �إليها بعبارة " عملية ا�ستخال�ص
احل�صيلة العاملية " ) .
ويقوم بذلك بطريقة �شاملة وتي�سريية  ،مع مراعاة م�سائل التخفـيف والتكيف وو�سائل
التنفـيذ والدعم  ،وفـي �ضوء الإن�صاف و�أف�ضل املعارف العلمية املتاحة .
 - 2ي�ضطلع م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق ب�أول عملية
له ال�ستخال�ص احل�صيلة العاملية فـي عام 2023م ثم كل ( )5خم�س �سنوات بعد ذلك
ما مل يقرر م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق خالف ذلك .
 - 3ت�سرت�شد الأطراف بنتائج عملية ا�ستخال�ص احل�صيلة العاملية فـي حتديث وتعزيز
�إجراءاتها ودعمها على نحو محدد وطنيا  ،وفقا للأحكام ذات ال�صلة من هذا االتفاق ،
وكذلك فـي تعزيز التعاون الدويل املتعلق بالإجراءات املناخية .
املــادة ( ) 15
 - 1تن� أش� مبوجب هذا االتفاق �آلية لتي�سري تنفـيذ �أحكام هذا االتفاق وتعزيز االمتثال له .
 - 2تت�ألف الآلية امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املادة من جلنة ت�ضم خرباء  ،وتكون
ذات طبيعة تي�سريية وتعمل بطريقة �شفافة وغري اتهاميــة وغي ــر عقابي ــة  .وتويل
اللجنة اهتماما خا�صا للقدرات الوطنية لكل طرف ولظروفه .
 - 3تعمل اللجنة مبوجب الطرائق والإجراءات التي يعتمدها م�ؤمتر الأطراف العامل
بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق فـي دورته الأولى وتقدم �إليه تقارير �سنوية .
املــادة ( ) 16
 - 1يعمل م�ؤمتر الأطراف  ،وهو الهيئة العليا لالتفاقية  ،بو�صفه اجتماع الأطراف فـي
هذا االتفاق .
لط ــراف فـي االتفاقية غري ا ألط ــراف ف ــي هذا االتفاق �أن ي�شاركوا ب�صفة
 - 2يج ــوز ل أ
مراقبني فـ ــي �أعمال �أي دورة م ــن دورات م ؤ�مت ــر الأطــراف العامــل بو�صف ــه اجتماع
الأطراف فـي هذا االتفاق  .وعندما يعمل م�ؤمتر الأطراف بو�صفــه اجتم ــاع الأطراف
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فـي هذا االتفاق  ،يكون اتخاذ القرارات مبوجب هذا االتفاق وقفا على �أع�ضائه الذين
هم �أطراف فـي هذا االتفاق .
 - 3عندما يعمل م�ؤمتر الأطراف بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق  ،ي�ستعا�ض عن
�أن ع�ضوا من �أع�ضاء مكتب م�ؤمتر الأطراف ميثل طرفا فـي االتفاقية ال يكون فـي
ذلك الوقت طرفا فـي هذا االتفاق بع�ضو �إ�ضافـي تنتخبه الأطراف فـي هذا االتفاق
من بينها .
 - 4يبقي م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق تنفـيذ هذا
االتفاق قيد اال�ستعرا�ض املنتظم ويتخذ  ،فـي حدود واليته  ،القرارات الالزمة لتعزيز
تنفـيذه تنفـيذا فعليا  .وي�ؤدي املهام امل�سندة �إليه مبوجب هذا االتفاق فـيقوم مبا يلي :
أ� � -إن�شاء ما يعترب �ضروريا من الهيئات الفرعية لتنفـيذ هذا االتفاق ،
ب  -وممار�سة ما قد يقت�ضيه تنفـيذ هذا االتفاق من مهام �أخرى .
 - 5تطبق �أحكام النظام الداخلي مل�ؤمتر الأطراف والإجراءات املالية املنطبقة مبوجب
االتفاقية  ،مع تعديل ما يلزم تعديله فـي �إطار هذا االتفاق  ،با�ستثناء ما يخالف
ذلك من الأمور التي يقررها بتوافق الآراء م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع
الأطراف فـي هذا االتفاق .
 - 6تدعو الأمانة �إلى عقد الدورة الأولى مل�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف
فـي هذا االتفاق باالقرتان مع الدورة الأولى مل�ؤمتر الأطراف املقرر عقدها بعد تاريخ
بدء نفاذ هذا االتفاق  .وتعقد الدورات العادية الالحقة مل�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه
اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق باالقرتان مع الدورات العادية مل�ؤمتــر الأط ــراف ،
ما مل يقرر م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق خالف
ذلك .
 - 7تعقد دورات ا�ستثنائية مل�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا
االتفاق فـي الأوقات التي يعتربها م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف
فـي هذا االتفاق �ضرورية � ،أو بناء على طلب مكتوب من �أي طرف � ،شريطة �أن يحظى
هذا الطلب بت�أييد ال يقل عن ثلث الأطراف فـي غ�ضون (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
�إر�سال الأمانة هــذا الطلب �إلى الأطراف .
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 - 8ميكن للأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  ،ف�ضال
عن �أي دولة ع�ضو فـيها �أو املراقبني لديها غري الأطراف فـي االتفاقية � ،أن يكونوا
ممثلني ب�صفة مراقب فـي دورات م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف
فـي هذا االتفاق  .ويجوز قبول ح�ضور �أي هيئة �أو وكالة � ،سواء كانت وطنية �أو دولية ،
حكومي ــة �أو غري حكومية  ،ذات اخت�صا�ص فـي امل�سائل امل�شمولة باالتفاق  ،وتكون قد
�أبلغت الأمانة برغبتها فـي �أن تكون ممثلة ب�صفة مراقب فـي دورة مل�ؤمتر الأطراف
العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق  ،ما مل يعرت�ض على ذلك ثلث
الأطراف احلا�ضرة على الأقل  .ويخ�ضع قبول املراقبني وم�شاركتهم لأحكام النظام
الداخلي امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )5من هذه املادة .
املــادة ( ) 17
 - 1تعمل الأمانة املن�ش�أة مبوجب املادة ( )8من االتفاقية ب�صفتها �أمانة هذا االتفاق .
 - 2تطبق على هذا االتفاق  ،مع تعديل ما يلزم تعديله � ،أحكام الفقرة ( )2من املادة ()8
من االتفاقية ب�ش�أن وظائف الأمانة  ،و�أحكام الفقرة ( )3من املادة ( ) 8من االتفاقية
ب�ش�أن الرتتيبات املو�ضوعة لأداء الأمانة مهامها  .ومتار�س الأمانة بالإ�ضافة �إلى ذلك
املهام امل�سندة �إليها مبوجب هذا االتفاق واملهام التي ي�سندها �إليها م�ؤمتر الأطراف
العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق .
املــادة ( ) 18
 - 1تعمل الهيئة الفرعية للم�شورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفـيذ
املن�ش�أتان مبوجب املادتني ( )9و ( )10من االتفاقية ب�صفتهما  ،على التوايل  ،الهيئة
الفرعية للم�شورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفـيذ اخلا�صتني بهذا
االتفــاق  .وتطبــق �أحكـام االتفاقية املتعلقة ب�أداء هاتني الهيئتني على هذا االتفاق ،
مع تعديل ما يلزم تعديلــه  .وتعقد دورات اجتماعات الهيئة الفرعية للم�شورة العلمية
والتكنولوجي ــة والهيئ ــة الفرعي ــة للتنف ــيذ اخلا�صتني بهذا االتفاق باالقرتان مع
اجتماعات الهيئة الفرعية للم�شورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفـيذ
اخلا�صتني باالتفاقية على التوايل .
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 - 2يجوز للأطراف فـي االتفاقية التي لي�ست �أطرافا فـي هذا االتفاق �أن ت�شارك ب�صفة
مراقب فـي �أعمال �أي دورة من دورات الهيئتني الفرعيتني  .وعندما تعمل الهيئتان
الفرعيتان ب�صفتهما الهيئتني الفرعيتني اخلا�صتني بهذا االتفاق  ،يك ــون اتخ ــاذ
القرارات مبوجب هذا االتفاق وقفا على �أطرافه .
 - 3عندما متار�س الهيئتان الفرعيتان املن�ش�أتان مبوجب املادتني ( )9و ( )10من االتفاقية
مهامهما بخ�صو�ص امل�سائل املتعلقة بهذا االتفاق  ،ي�ستعا�ض عن �أي ع�ضو من �أع�ضاء
مكتبي هاتني الهيئتني الفرعيتني ميثل طرفا فـي االتفاقية ال يكون فـي ذلك الوقت
طرفا فـي هذا االتفاق بع�ضو �إ�ضافـي تنتخبه الأطراف فـي هذا االتفاق من بينها .
املــادة ( ) 19
 - 1يخدم هذا االتفاق الهيئات الفرعية �أو غريها من الرتتيبات امل�ؤ�س�سية املن�ش�أة مبوجب
االتفاقية �أو فـي �إطارها  ،بخالف تلك امل�شار �إليها فـي هذا االتفاق بناء على قرار يتخذه
م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق  .ويحدد م�ؤمتر
الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق املهام التي �ست�ضطلع بها
هذه الهيئات الفرعية �أو الرتتيبات .
 - 2يجوز مل�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق �أن يقدم مزيدا
من الإر�شادات لهذه الهيئات الفرعية والرتتيبات امل�ؤ�س�سية .
املــادة ( ) 20
 - 1يفتح باب توقيع هذا االتفاق ويخ�ضع لت�صديق �أو قبول �أو موافقة الدول ومنظمات
التكامل االقت�صادي الإقليمي الأطراف فـي االتفاقية  .ويفتح باب توقيع االتفاق فـي
مقر الأمم املتحدة بنيويورك فـي الفرتة من  22ني�سان  /ابريل 2016م �إلى  21ني�سان /
ابريل 2017م  .ويفتح بعد ذلك باب االن�ضمام �إلى هذا االتفاق اعتبارا من اليوم التايل
لتاريخ �إقفال باب توقيعه  .وتودع �صكوك الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام
لدى الوديع .
� - 2أي منظمة تكامل اقت�صادي �إقليمي ت�صبح طرفا فـي هذا االتفاق دون �أن يكون �أي من
الدول الأع�ضاء فـيها طرفا فـيه تتقيد بكل االلتزامات املرتتبة على هذا االتفاق .
وفـي حالة منظمات التكامل االقت�صادي الإقليمي التي يكون ع�ضو واحد �أو �أكرث من
دولها الأع�ضاء طرفا فـي هذا االتفاق  ،تقرر املنظمة ودولها الأع�ضاء م�س�ؤوليات كل
منها عن �أداء التزاماتها مبوجب هذا االتفاق  .وفـي هذه احلاالت  ،ال يحق للمنظمة
والدول الأع�ضاء �أن متار�س فـي وقت واحد حقوقا مبوجب هذا االتفاق .
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 - 3تعلن منظمات التكامل االقت�صادي الإقليمي  ،فـي �صكوك ت�صديقها �أو قبولها �أو
موافقتها �أو ان�ضمامها  ،مدى اخت�صا�صها فـيما يتعلق بامل�سائل التي يحكمها هذا
االتفاق  .وتخطر هذه املنظمات �أي�ضا الوديع  ،الذي يخطر بدوره الأطراف  ،ب�أي
تعديل جوهري ملدى اخت�صا�صها .
املــادة ( ) 21
 - 1يبد أ� نفاذ هذا االتفاق فـي اليوم ( )30الثالثني من تاريخ قيام ما ال يقل عن ()55
خم�سة وخم�سني طرفا مـن الأط ــراف فـ ــي االتفاقي ــة  ،يع ــزى �إليه ــا ف ــي املجمــوع مــا
ال يقل عن ( )٪55خم�سة وخم�سني فـي املائة من �إجمايل االنبعاثات العاملية من غازات
الدفـيئة  ،ب�إيداع �صكوك ت�صديقها �أو قبولها �أو موافقتها �أو ان�ضمامها .
 - 2للأغرا�ض املحدودة للفقرة ( )1من هذه املادة فقط  ،يعني م�صطلح " �إجمايل االنبعاثات
العاملية من غازات الدفـيئة " �أحدث الكميات املبلغة فـي تاريخ اعتماد هذا االتفاق من
جانب الأطراف فـي االتفاقية �أو قبل هذا التاريخ .
 - 3يبد أ� نفاذ االتفاق  ،بالن�سبة لكل دولة �أو منظمة تكامل اقت�صادي �إقليمي ت�صدق على
هذا االتفاق �أو تقبله �أو توافق عليه �أو تن�ضم �إليه بعد الوفاء ب�شروط بدء النفاذ
املحددة فـي الفقرة ( )1من هذه املادة  ،فـي اليوم ( )30الثالثني من تاريخ �إيداع هذه
الدولــة �أو منظــمة التكام ــل االقت ــ�صادي الإقليم ــي ه ــذه ل�ص ــك ت�ص ــديقها �أو قبولها
�أو موافقتها �أو ان�ضمامها .
 - 4لأغرا�ض الفقرة ( )1من هذه املادة  ،ال يعد �أي �صك تودعه منظمة تكامل اقت�صادي
�إقليمي �إ�ضافة لل�صكوك املودعة من جانب دولها الأع�ضاء .
املــادة ( ) 22
تطبــق علـى ه ــذا االتف ــاق �أحك ــام امل ــادة ( )15م ــن االتفاقي ــة ب�شـ ـ�أن اعتمـ ــاد التعديـ ــالت
على االتفاقية مع تعديل ما يلزم تعديله .
املــادة ( ) 23
 - 1تطبق على هذا االتفاق  ،مع تعديل ما يلزم تعديله � ،أحكام املادة ( )16من االتفاقية
املتعلقة باعتماد مرفقات االتفاقية وتعديلها .
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 - 2ت�شكل مرفقات هذا االتفاق جزءا ال يتجز أ� منه  ،وت�شكل �أي �إ�شارة �إلى هذا االتفاق �إ�شارة
فـي ذات الوقت �إلى �أي من مرفقاته  ،ما مل ين�ص �صراحة على غري ذلك  .وتقت�صر
هذه املرفقات على القوائم واال�ستمارات و�أي مادة �أخرى ذات طابع و�صفـي لها �صبغة
علمية �أو تقنية �أو �إجرائية �أو �إدارية .
املــادة ( ) 24
تطبق على هذا االتفاق  ،مع تعديل ما يلزم تعديله � ،أحكام املادة ( )14من االتفاقية ب�ش�أن
ت�سوية املنازعات .
املــادة ( ) 25
 - 1يكون لكل طرف �صوت واحد  ،با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه فـي الفقرة ( )2من هذه املادة .
 - 2متار�س منظمات التكامل االقت�صادي الإقليمي  ،فـي امل�سائل الداخلة فـي اخت�صا�صها ،
حقها فـي الت�صويت بعدد من الأ�صوات م�ساو لعدد دولها الأع�ضاء التي هي �أطراف
فـي هذا االتفاق  .وال متار�س هذه املنظمة حقها فـي الت�صويت �إذا مار�ست �أي دولة من
دولها الأع�ضاء حقها  ،والعك�س بالعك�س .
املــادة ( ) 26
يكون الأمني العام للأمم املتحدة وديع هذا االتفاق .
املــادة ( ) 27
ال يجوز �إبداء حتفظات على هذا االتفاق .
املــادة ( ) 28
 - 1يجوز لأي طرف �أن ين�سحب من هذا االتفاق فـي �أي وقت بعد م�ضي ( )3ثالث �سنوات
من تاريخ بدء نفاذ االتفاق بالن�سبة �إلى ذلك الطرف ب�إر�سال �إخطار كتابي �إلى الوديع .
 - 2يبد�أ نفاذ �أي ان�سحاب من هذا القبيل عند انق�ضاء �سنة واحدة من تاريخ تلقي الوديع
للإخطار باالن�سحاب �أو فـي �أي تاريخ الحق يحدد فـي الإخطار باالن�سحاب .
� - 3أي طرف ين�سحب من االتفاقية يعترب من�سحبا �أي�ضا من هذا االتفاق .
املــادة ( ) 29
يودع �أ�صل هذا االتفاق  ،الذي تت�ساوى فـي احلجية ن�صو�صه الإ�سبانية والإنكليزية
والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية  ،لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
حرر فـي باري�س فـي اليوم الثاين ع�شر من كانون الأول  /دي�سمرب من �سنة �ألفـني وخم�سة ع�شر .
و�إثباتا ملا تقدم قام املوقعون �أدناه  ،املفو�ضون طبقا للأ�صول  ،بتوقيع هذا االتفاق .
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بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008 /124ب�إن�شاء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان وحتديد
اخت�صا�صاتها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعيـ ــن الآتي ــة �أ�سما�ؤهم  ،ب�صفتهم ممثلي ــن ع ــن الجهات المن�صو�ص عليهــا فـي املــادة ()1
من الملحق المرفق بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  2008 /124الم�شار �إليه � ،أع�ضاء فـي اللجنة
العمانية لحقوق الإن�سان  ،وذلك على النحو الآتي :
 -المكرم ال�شيخ  /عبداللـه بن �شوين بن عامر الحو�سني

رئي�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

 -الدكت ـ ــور� /سليم ـ ـ ـ ــان بـ ـ ــن حمـ ـ ـ ــد بن �سي ـ ـ ـ ــف العلـ ـ ـ ـ ــوي

نائبا للرئي�س

 خال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن يحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ــن محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الفرع ـ ـ ـ ـ ـ ــي الدكـتور ال�شي ــخ � /شهــاب بن �أحمـ ــد ب ــن عل ــي الجابـري �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ــن ال�شيـ ـ ـ ــن النعمانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ــن �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ــن محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الرواحـ ـ ـ ـ ـ ــي-420-

 �سليمـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ــن عب ـ ـ ــداللـ ـ ـ ـ ــه ب ـ ــن �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الوهيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لبيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنت محم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ــن حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المعولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن عبدالل ـ ـ ـ ـ ـ ــه ب ـ ــن محـ ـ ـ ـ ـ ــ�سن ال�شنفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري عايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بن ــت �شام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س بـ ـ ــن زايـ ـ ـ ـ ـ ــد الها�شمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ميمونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنت �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن را�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال�سليمانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ــن �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ــن حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان الذهل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل ب ـ ـ ـ ــن �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــن حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال�شيذان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود بن �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ــن عبدالـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال�سنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدياملــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  18 :مـن �شعبــــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  24 :مـن ابريــــــــل �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1290
ال�صادرة فـي 2019/4/28م

-421-

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/30
بتعيــني �سفيــر غيــر مقيــم
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سفري ال�شيخ الدكتــور غــازي بـن �سعيــد بــن عبـداللـه البحــر الــروا�س � ،سفرين ــا لـدى
جمهورية فرن�سا  ،ليكــون �سفيـرا لن ــا ف ــوق العــادة  ،ومفو�ضا غري مقيــم لــدى جمهوريــة
الربتغــال .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  18 :مـن �شعبــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  24 :مـن ابريـــــــل �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1290
ال�صادرة فـي 2019/4/28م

-422-

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/31
ب�إن�شــاء حمكمــة ابتدائيـة فـي واليــة العامــرات
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� حمكمة ابتدائية فـي والية العامرات .
ويحدد مقر ونطاق اخت�صا�ص املحكمة بقرار من رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به فـي الأول من �شهر �أكتوبر 2018م .
�صـدر فـي  18 :مـن �شعبــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  24 :مـن ابريـــــــل �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1290
ال�صادرة فـي 2019/4/28م

-423-

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/32
بتعييــن وزيــر للزراعــة والثــروة ال�سمكيــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعي ــن الدكت ــور حمــد ب ــن �سعي ــد ب ــن �سليم ــان العوفـ ــي وزي ــرا للزراع ــة والث ــروة ال�سمكي ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :مـن �شعبــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  28 :مـن ابريـــــــل �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1291
ال�صادرة فـي 2019/5/5م

-424-

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/33
بتعييـن وكيــل فـي وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/68بتحديد اخت�صا�صات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني الدكتور �سعود بن حمود بن �أحمــد احلب�ســي وكيــال لــوزارة الزراعـة والثــروة ال�سمكيــة
للرثوة ال�سمكية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :مـن �شعبــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  28 :مـن ابريـــــــل �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1291
ال�صادرة فـي 2019/5/5م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/34
بتعييـن نائـب لرئي�سـة الهيئـة العامـة لل�صناعـات احلرفيـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/24ب�إن�شاء الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/53ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلـى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2010/33ب�سري ــان بع ــ�ض القواني ــن عل ــى الهيئ ــة العام ــة
لل�صناع ــات احلرفيــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني عبدالوهاب بن نا�صر بن را�شد املنذري نائبا لرئي�سة الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
بالدرجة اخلا�صة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :مـن �شعبــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  28 :مـن ابريـــــــل �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1291
ال�صادرة فـي 2019/5/5م

-426-

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/35
ب�إ�صدار قـانون التراث الثقافـي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون حماية الرتاث القومي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/6
وعلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2016/40بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة الت ــراث والثقاف ــة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون الرتاث الثقافـي  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير الرتاث والثقافة الالئحة التنفـيذية لهذا القانون خالل �سنة واحدة من تاريخ
العمل بـه  ،كمــا ي�صــدر القرارات الالزمة لتنفـيــذ �أحكام ــه  ،و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمــر العم ــل
باللوائح والقرارات املعمول بها  ،مبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
يلغ ــى قانون حماية الرتاث القومــي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطان ــي رق ــم  ، 80/6كم ــا يلغ ــى
كل ما يخالف �أحكام هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :مـن �شعبــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  2 :مـن مايـــــــــــو �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1291
ال�صادرة فـي 2019/5/5م

-427-

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانــون التـــراث الثقافــــي
الف�صـــل الأول
تعاريــف و�أحكـــام عامــة
املــادة () 1
يكون للكلمات والعبارات الآتية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الــــوزارة :
وزارة التــراث والثقافــة .
ب  -الــــوزير :
وزيــر التــراث والثقافــة .
ج  -الــــوكيل :
وكيــل الــوزارة املخت ــ�ص .
د  -اللجنـــة :
اللجنـ ـ ـ ــة امل�شكل ـ ـ ــة بقـ ـ ــرار م ـ ـ ــن الوزيـ ـ ـ ــر  ،املحـ ـ ـ ــددة اخت�صا�صاتهـ ــا فـ ــي املـ ـ ــادة ()45
م ــن هـ ــذا القان ـ ــون .
هـ  -ال�شخــ�ص :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري .
و  -الأهميـة الرتاثيـة الثقافـيـة :
كل قيمة معنوية ا�ستثنائية من وجهة النظر الفنية �أو العلمية �أو الأدبية �أو اجلمالية
�أو الثقافـية �أو الأثرية �أو ال�سياحية �أو املرتبطة بالتاريخ  ،مبا فـي ذلك تاريخ العلوم
التقنيـ ــة والتاري ـ ـ ــخ احلربـ ــي والتاريـ ـ ــخ االجتماع ــي وحيـ ــاة ال�شخ�صي ـ ــات الوطنيـ ــة
من ال�سيا�سيني واملفكرين والأدباء والعلماء والفنانني والأحداث املهمة التي مرت بها
ال�سلطنة .
ز  -التــراث الثقافــي :
كل ما له �أهمية تراثية ثقافـية  ،ماديا كان �أو غري مادي  ،مبا فـي ذلك الآثـار واملـدن
التاريخية والقـرى التقليدية واحلارات القدمية والآداب واللغات .
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ح  -التـراث الثقافــي العـام :
الرتاث الثقافـي اململوك للدولة .
ط  -التـراث الثقافــي اخلـا�ص :
الرتاث الثقافـي اململوك للأ�شخا�ص .
ي  -التـراث الثقافــي املــادي :
الرتاث الثقافـي امللمو�س  ،الثابت �أو املنقول .
ك  -التـراث الثقافــي الثابـت :
كل تراث ثقافـي مادي م�ستقر فـي حيـزه  ،ثابــت فـيــه  ،يتعذر نقله دون تلف �أو تغيري
فـي هيئته � ،سواء �أكان على �سطح الأر�ض �أم فـي باطنها .
ل  -التـراث الثقافــي املنقـول :
كل تراث ثقافـي مادي ميكن نقله من مكان لآخر .
م  -التـراث الثقافــي املغمـور بامليـاه :
التــراث الثقافـي املادي املتكون من نتاج فعل الإن�سان  ،وبق ــي مغم ــورا بامليــاه  ،جزئيــا
�أو كليا  ،ب�صورة دورية �أو متوا�صلة  ،لفرتة ال تقل عن ( )100مائة عام .
ن  -التـراث الثقافــي غيـر املـادي :
الرتاث الثقافـي غري امللمو�س  ،وي�شمل املمار�سات �أو العادات �أو التقاليد �أو �أ�شكال
التعبي ــر �أو املعـ ــارف �أو املهـ ــارات  ،وم ــا يرتبــط بها من �آالت �أو قط ــع �أو م�صنوع ــات
�أو ف�ضاءات ثقافـيــة  ،املتوارث جيـال عــن جي ــل  ،وتبتدع ــه اجلماع ــات �أو املجموع ــات
�أو الأفراد .
�س  -التـراث الثقافــي العمانـي العاملـي :
الرتاث الثقافـي العماين املدرج على قائمة الرتاث العاملي �أو القائمة التمهيدية وفق
اتفاقية منظمة اليون�سكو حلماية الرتاث العاملي الثقافـي والطبيعي لعام 1972م ،
�أو القائمة التمثيلية للرتاث غري املادي للب�شرية �أو قائمة ال�صون العاجــل �أو قائمة
�أف�ضل املمار�سات وفق اتفاقية منظمة اليون�سكو ل�صون الرتاث الثقافـي غري املادي
لعام 2003م .
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ع  -القائمــة :
قائم ـ ـ ــة �أو �أكثـ ـ ــر حل�ص ــر الت ـ ــراث الثقافـ ــي العمان ــي غي ــر املـ ــادي املن�صـ ــو�ص عليه ـ ـ ــا
فـي املــادة ( )32من هذا القانون .
ف  -ال�سجــــل :
ال�سجل الذي يقيد فـيه الرتاث الثقافـي العماين الـمادي �سواء كان ورقيا �أو �إلكرتونيا ،
املن�صو�ص عليه فـي املــادة ( )33من هذا القانون .
�ص  -الأث ـ ــر :
كل ما له �أهمية تراثية ثقافـية � ،سواء �أكان من نتاج فعل الإن�سان �أم الطبيعة  ،ويرجع
تاريخ وجوده �إلى ما قبل ( )100مائة عام .
ق  -املبنـى الرتاثــي :
البناء ذو الأهمي ــة الرتاثية الثقافـية �س ــواء �أكان مكتمال �أم غري مكتمل  ،والذي يرجع
تاريخ ت�شييده �إلى ما قبل ( )100مائة عام .
ر  -املجمعــات الرتاثيـة الثقافـيـة :
املبانـ ــي ذات الأهميـ ــة الرتاثي ـ ــة الثقافـيـ ــة  ،نظ ـ ــرا لت�صميمهـ ــا املعمـ ـ ــاري �أو لتجان�سهـ ــا
�أو ملكانها فـي امل�شهد الثقافـي الطبيعي � ،سواء �أكانت منف�صلة �أم مت�صلة بع�ضها ببع�ض .
�ش  -موقــع التــراث الثقافـــي :
املكان الذي يوجد فـيه الرتاث الثقافـي املادي من غري املباين الرتاثية  ،وينح�صر مـا بـني
�أبع ـ ـ ــد نقطتـ ـ ــني مـ ــن ه ـ ـ ــذا الت ــراث عل ــى �شكـ ـ ـ ــل دائـ ــرة يتكـ ــون قطره ـ ــا مـ ــن امل�سافـ ــة
بني هاتني النقطتني  ،ويكون الرتاث داخل هذه الدائرة .
ت  -الإحرامــــــات :
املنطقة املحيطة مبوقع الرتاث الثقافـي � ،أو املجمعات الرتاثية الثقافـية � ،أو املبنى
الرتاثي الثقافـي  ،وذلك وفق ما حتدده الالئحة .
ث  -الأعمــال الإن�شائيــة :
�أي �أعمـال حفـر �أو متديـ ــد �أو ردم �أو جتري ــف �أو ت�سوي ــة �أو ري �أو �إن�شاء بناء �أو هدمه ،
ولو كان بغر�ض �إعادة بنائه .
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خ  -امل�ســح والتنقيــب عـن الآثــار :
عمل ميداين منظم  ،له �أهداف علمية حمددة  ،ت�شمل القيام ب�أعمال امل�سح واحلفر
وال�سرب والتحري على �سطح الأر�ض �أو فـي باطنها �أو فـي املياه الإقليمية الكت�شاف
الآثار وفح�ص وت�سجيل وتف�سري البيئة الأثرية �أو فهم الأهمية الرتاثية الثقافـية .
ذ  -ترميــم التــراث الثقافـــي املـــادي :
�إ�صالحه � ،أو �صيانته � ،أو ت�أهيله  ،وفقا للمعايري والأ�ساليب واملوا�صفات واملواد املتعارف
عليها حمليا � ،أو املعتمدة دوليا .
�ض  -الالئحــــــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
ي�سري هذا القانون على كل من الرتاث الثقافـي العماين  ،والرتاث الثقافـي غري العماين
املوجود على �أرا�ضي ال�سلطنة فـي احلدود املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
وال ي�سري على املخطوطات امل�شمولة بقانون حماية املخطوطات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم . 77/70
املــادة ( ) 3
تخت�ص الوزارة  -وحدها دون غريها  -بكافة �ش�ؤون الرتاث الثقافـي على نحو يكفل جمعه ،
وتوثيقه  ،وح�سن �إدارته  ،وحمايته  ،ونقله �إلى الأجيال القادمة .
املــادة ( ) 4
تتولـى ال ــوزارة التعريــف بالت ــراث الثقافـ ــي العماين  ،والتوعيــة ب�أهميتــه والرتويــج لـه ،
والتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 5
تتولى الوزارة الإ�شراف العام على �ش�ؤون الرتاث الثقافـي العاملي لل�سلطنة والتن�سيق مع
املنظمات والهيئات الدولية ذات ال�صلة  ،كما تتولى التن�سيق مع اجلهات املخت�صة بالإدارة
املبا�شرة للمواقع والعنا�صر املدرجة على قائمة الرتاث العاملي  ،وذلك لتحقيق احلماية
الالزمة لهذه املواقع والعنا�صر ومتابعة تنفـيذ القرارات واملبادئ التوجيهية التفاقية
حماية الرتاث العاملي الثقافـي والطبيعي ذات ال�صلة .
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املــادة ( ) 6
يتولى مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافـية �إدارة وتطوير املواقع وامل�شروعات
الأثرية والتاريخية والثقافـية التي ي�شرف عليها .
املــادة ( ) 7
يعد جزءا من الرتاث الثقافـي العماين ما ي�أتي :
أ�  -كل تراث ثقافـي موجود على �أرا�ضي ال�سلطنة  ،ما مل تثبت ملكيته لدولة �أخرى .
ب  -الرتاث الثقافـي الذي يبتدعه العمانيون خارج �أرا�ضي ال�سلطنة .
ج  -الرتاث الثقافـي الذي يبتدعه غري العمانيني املقيمون فـي ال�سلطنة �إقامة دائمة ،
وفق ما يقرر الوزير �أهميته لل�سلطنة .
د  -الرتاث الثقافـي املنقول الذي يكت�شف فـي ال�سلطنة  ،ويتم نقله �إلى اخلارج .
هـ  -كل ما يقرر الوزير اعتباره تراثا ثقافـيا ذا �أهمية لل�سلطنة .
املــادة ( ) 8
يعد تراثا ثقافـيا منقوال كل ما له �أهمية تراثية ثقافـية مما ي�أتي :
أ�  -املجموعــات والنم ــاذج الن ــادرة من مملكت ــي احليــوان والنبــات  ،ومن املع ــادن �أو عل ــم
الت�شريح  ،والقطع املهمة ل�صلتها بعلم احلفريات .
ب  -القطع التي كانت ت�شكل جزءا من �أثر �أو من مواقع �أثرية .
ج  -ال�صور واللوحات والزخارف والر�سوم امل�صنوعة �أو املنقو�شة �أو املطبوعة � ،أيا كانت
الأ�شياء التي ر�سمت �أو نق�شت �أو طبعت عليها �أو ا�ستخدمت فـي ذلك  ،والتماثيل
واملنحوتات الأ�صلية � ،أيا كانت املواد التي ا�ستخدمت فـي تكوينها .
د  -طوابـع الربيــد ومــا مياثلهــا  ،وقطــع الأثــاث وامل�سكوكات النقديـة والفخاريـات ،
والأ�سلحة التقليدية  ،واللبا�س  ،واخلزف املطلي  ،واملجوهرات  ،والآالت املو�سيقية .
هـ �	-أي جزء �أو قطعة من نيزك .
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املــادة ( ) 9
يعد تراثا ثقافـيا مغمورا باملياه كل ما له �أهمية تراثية ثقافـية مما ي�أتي :
�أ  -املواقـ ــع والهياكـ ــل واملبان ــي وامل�صنوعـ ــات والرفـ ــات الب�شري ــة م ــع �سياقـه ــا الأثـ ـ ــري
والطبيعي .
ب  -ال�سفن والقوارب والطائرات وغريها من و�سائل النقل �أو �أي جزء منها �أو حمولتها
�أو �أي من حمتوياتها مع �سياقها الأثري والطبيعي .
وال يعد تراثا ثقافـيا مغمورا باملياه كل من املن�ش�آت والأ�سالك وخطوط الأنابيب والكابالت
املمتدة فـي قاع البحار التي ال تزال م�ستخدمة حتى الآن .
املــادة ( ) 10
ال يعد تراثا ثقافـيا غري مادي كل من الآالت والقطع وامل�صنوعات والف�ضاءات الثقافـية
غي ــر املرتبط ــة باملمار�س ــات �أو �أ�شك ــال التعبري �أو املعارف �أو املهارات ممــا تعـد تراثــا ثقافـيـا
غري م ــادي  ،كم ــا ال تعــد من قبيل الرتاث الثقافـي املادي ما مل تتوافر لها الأهمية
الرتاثية وفق �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 11
يكون الرتاث الثقافـي العماين ملكا عاما للدولة  ،ما مل تثبت ملكيته ل�شخ�ص �آخر .
وفـي جميــع الأحـ ــوال يك ــون الرتاث الثقافـي املغمور بامليــاه والتــراث الثقاف ــي غيـر امل ــادي
املوجود فـي الدولة ملكا عاما لها  ،وال يقبل االدعاء بغري ذلك .
املــادة ( ) 12
يكـ ــون التـ ــراث الثقاف ـ ــي الثابـ ــت املوج ـ ــود علـ ــى �سط ـ ـ ــح الأر�ض ملكـ ــا ل�ص ــاحب الأر�ض ،
على �أن تكون الأر�ض مقيدة با�سمه فـي ال�سجل العقاري .
ويكون الرتاث الثقافـي املنقول املوجود على �سطح الأر�ض ملكا عاما للدولة  ،ما مل تثبت
ملكيته ل�شخ�ص �آخر .
ويكون الرتاث الثقافـي املادي املوجود فـي باطن الأر�ض ملكا عاما للدولة .
املــادة ( ) 13
ال يجوز �إقرار م�شاريع التنمية �أو امل�شاريع اخلا�صة بتخطيط املدن �إال بعد التن�سيق مع الوزارة .
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املــادة ( ) 14
ال يرتتب على �أي �إجراء �أو ت�صرف يتعلق بالرتاث الثقافـي �أثر قانوين ما مل يكن مكتوبا .
املــادة ( ) 15
يج ــوز للوزارة تقدمي حوافــز مادي ــة ومعنويــة لكــل من ي�سهــم بعمــل مــن � أش�ن ــه املحافظـ ــة
على الرتاث الثقافـي على النحو الذي حتدده الالئحة .
الف�صـــل الثانـــي
التـــراث الثقافــــي
املــادة ( ) 16
ال يجوز ممار�سة �أي من الأن�شطة الآتية �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة :
أ�  -بيع �أو �شراء الرتاث الثقافـي �أو ت�صديره �أو ا�سترياده .
ب  -ن�سخ الرتاث الثقافـي �أو تقليده �أو �صيانته .
ج � -إقامة املتاحف �أو بيوت الرتاث اخلا�صة .
املــادة ( ) 17
يلتزم املرخ�ص له مبمار�سة الأن�شطة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )16من هذا القانون
بال�ضوابط والإجراءات  ،وم�سك ال�سجالت التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 18
تتولى الوزارة جتميع الرتاث الثقافـي العام املنقول وت�صنيفه  ،ويجوز لها عر�ضه للجمهور
فـي املتاحف �أو املعار�ض �أو بيوت الرتاث .
املــادة ( ) 19
يجوز للوزير �أن يرخ�ص بت�شغيل �أو ا�ستثمار الرتاث الثقافـي العام مبوجب اتفاقية تت�ضمن
�شروط و�ضوابط الت�شغيل �أو اال�ستثمار  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 20
يتول ــى م ــالك الرتاث الثقافـي اخلـ ــا�ص �إدارته حتت �إ�شـ ــراف ال ــوزارة  ،ويجــوز لــه ت�شغيلــه
�أو ا�ستثماره بعد احل�صول على موافقة الوزارة .
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املــادة ( ) 21
مـ ــع عـ ــدم الإخالل بحك ــم املـ ــادتني ( )19و ( )20من ه ــذا القانـ ــون يكـ ــون للـ ــوزارة احلـ ــق
فـي الإ�شراف على عمل املرخ�ص له بت�شغيل �أو ا�ستثمار الرتاث الثقافـي  ،ومتابعته وتوجيهه ،
وعلى املرخ�ص له االلتزام مبا ت�صدره الوزارة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 22
ال يجـ ــوز �إعـ ــارة التـ ــراث الثقافـ ــي العـ ــام �إل ــى �أي جه ـ ــة خـ ــارج ال�سلطن ـ ــة �إال بق ــرار م�سبـ ــب
من الوزير  ،بناء على تو�صية من اللجنة .
املــادة ( ) 23
يجوز ملالك الرتاث الثقافـي اخلا�ص �أو حائزه �إعارته خارج ال�سلطنة لأي غر�ض من �أغرا�ض
الدرا�ســة �أو البح ــث العلمي �أو الرتميم �أو العر�ض فـي املتاحف �أو املعار�ض  ،وذلك بعد
احل�صول على ترخي�ص من الوزارة على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 24
ال يجوز ا�ستعارة الرتاث الثقافـي غري العماين لعر�ضه داخل ال�سلطنة �إال بعد احل�صول
على ترخي�ص بذلك من الوزارة  ،وفقا لل�شروط والإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 25
يجوز للوزارة ا�ستعارة الرتاث الثقافـي اخلا�ص املنقول من مالكه �أو حائزه مقابل �أجر
لدرا�سته �أو ت�صويره �أو عمل قوالب له �أو عر�ضه فـي املعار�ض على �أن تعيده للمعري باحلالة
التي كان عليها عند اال�ستعارة  ،وفقا للقواعد التي تنظمها الالئحة .
املــادة ( ) 26
يجوز ملالك الرتاث الثقافـي اخلا�ص  -من غري الدرجة الأولى  -مبادلته بغريه من خارج
ال�سلطنــة متى �أثبت عــدم ندرته  ،ومبوافقـ ــة كتابي ــة م�سببة من الوزير  ،بنــاء عل ــى تو�صيــة
من اللجنة .
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املــادة ( ) 27
يجـ ــوز ت�صدي ــر التـ ــراث الثقافـي غي ــر العماين �إلى خ ــارج ال�سلطنــة  ،وذلك بعــد التحق ــق
م ــن كون ــه تراثا ثقافـيا غيــر عمانــي  ،والت�أكد من م�شروعية حيازتــه  ،وذلك علــى النحــو
الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 28
يجـ ــوز لل ــوزارة الرتخي ــ�ص با�ستي ــراد الت ــراث الثقافـ ــي  ،وفق ــا لل�ضوابـ ــط والإج ـ ــراءات
التـي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 29
يجــوز للقادم ــني إ�لــى ال�سلطن ــة ا�ست�صح ــاب الرتاث الثقافـي �شريطة ا�ستيفــاء ال�شــروط
والإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 30
يجوز للوزارة �أن تطلب من مالك الرتاث الثقافـي �أو حائزه ما تراه �ضروريا من معلومات
�أو بيانـ ــات �أو م�ستنـ ــدات  ،وعلــى املــالك �أو احلائز اال�ستجاب ــة لطلــب الــوزارة خــالل امليعــاد
الذي حتدده .
املــادة ( ) 31
جتري الوزارة م�سحا عاما للرتاث الثقافـي العماين غري املادي فـي ال�سلطنة وجمع املعلومات
والبيانات اخلا�صة به  ،وتنقيحه  ،وح�صره  ،وتوثيقه  ،ون�شره وفقا للمعايري واملجاالت
التي حتددها  ،وبالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املختلفة  ،وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -العادات والتقاليد والأعراف و�أ�شكال التعبري ال�شفوي .
ب  -الفنون املو�سيقية والفنون ال�شعبية .
ج  -املمار�سات االجتماعية والطقو�س ال�شعبية فـي الأفـراح والأحزان واملنا�سبات
الأخرى .
د  -املهارات املرتبطة باحلرف اليدوية .
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هـ  -املعــارف واملمار�ســات التي توارثتها الأجيال حول مفهومها عن الطبيعة والكون ،
ومعاجل ــة الأم ــرا�ض با�ستخدام الأع�شاب الطبية  ،وكيفـية احل�صول على املياه ،
وكيفـيــة العيـ�ش فـي ظروف بيئية فريدة  ،وتوثي ــق املعرفـ ــة املتوارثـ ــة عن البحــر
والياب�سة .
املــادة ( ) 32
تن�شئ الوزارة قائمة حل�صر الرتاث الثقافـي العماين غري املادي الذي تتوفر فـيه املعايري
املن�صـ ـ ــو�ص عليه ــا ف ـ ــي املـ ـ ــادة ( )31من هذا القانـ ــون  ،وذلك بامل�شاركـ ــة مـ ــع ذوي ال�ش ـ ـ�أن
من الأفــراد واجلماع ــات واملمار�سني واملهتمني بالرتاث الثقافـي غري امل ــادي  ،عل ــى النح ــو
الذي حتدده الالئحة .
الف�صـــل الثالـــــث
ال�سجــــــل
املــادة ( ) 33
تن�شئ الوزارة �سجال ي�سمى �سجل الرتاث الثقافـي العماين  ،يق�سم �إلى عام  ،وخا�ص  ،يقيد
فـيه كل تراث ثقافـي تتوفر فـيه املعايري املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )34من هذا القانون ،
وذلك وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 34
تتولــى الــوزارة تقدي ــر قيمــة الت ــراث الثقافـي  ،وقيــده فـي ال�سجل  ،متى تواف ــر فـيـ ــه أ�ح ــد
املعايري الآتية :
�أ  -الت ــراث الثقافـ ــي ذو القيمة التاريخية  ،من بقاي ــا تركته ــا ح�ض ــارات �أم ــم �سابقــة
فـي �شكل �آثار منقولة �أو ثابتة �أو منقو�شات �أو منحوتات �أو ر�سومات �أو حروف .
ب  -الرتاث الثقافـي ذو القيمة اجلمالية املميزة من نتـ ــاج عمــل الإن�ســان �أو الطبيعــة
�أو كليهما .
ج  -الرتاث الثقافـي ذو القيمة العلمية الذي ي�شري �إلى �إجناز علمي �أو تقني �أو فني
مميز .
د  -الرتاث الثقافـي ذو القيمة االجتماعية .
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هـ  -الرتاث الثقافـ ــي ذو القيمــة النــادرة  ،املعــر�ض ملخاط ــر االنقرا�ض التي حتيط به
�أو �شواه ــد التـ ــراث املنقـ ــر�ض � ،ســواء كـ ــان من النبات ــات �أو احليوانـ ــات القدمي ـ ــة
�أو امل�ستحاثـ ــات �أو الأحافـيـ ــر � ،أو النيـ ــازك � ،أو م�شاهـ ــد تراثي ــة قليل ـ ــة م ــن نوعه ــا
فـي العامل .
و  -التـ ــراث الثقاف ـ ــي ذو القيمـ ـ ــة الرمزي ــة ال ــذي ارتبــط ب�أح ــداث �أو �أم ــاكن معينـ ــة
لها قيمة معنوية لل�سلطنة � ،أو �شارك فـي �صنعها .
ز  -الت ــراث الثقافـ ــي ذو القيم ـ ــة التمثيلي ــة  ،الـ ــذي ل ــه دالل ــة بتمثيــل ط ــرق احلي ــاة
لدى �شعوب عا�شت فـي حقب تاريخية عرب احل�ضارة الإن�سانية منذ القدم .
ح  -الرتاث الثقافـي ذو القيمة املعلوماتية � ،أو ال�صناعية .
املــادة ( ) 35
يق�سم الرتاث الثقافـي امل�سجل �إلى الدرجات  :الأولى  ،والثانية  ،والثالثة  ،وذلك على النحو
الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 36
يجــب على ك ــل �شخ�ص ميلك �أو يح ــوز تراث ــا ثقافـيا �أن يتق ــدم �إلى ال ــوزارة بطلــب لقي ــده
فـي ال�سجل على النموذج املعد لذلك فـي املوعد الذي حتدده عند العمل ب�أحكام هذا القانون
�أو خالل ( )120مائة وع�شرين يوما من حيازته امل�شروعة له بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 37
يجوز للوزارة تعديل �أو �إلغاء قيد الرتاث الثقافـي من ال�سجل من تلقاء نف�سها � ،أو بناء
على طلب من مالك الرتاث الثقافـي  ،ويكون التعديل �أو الإلغاء بقرار م�سبب من الوزير ،
بناء على تو�صية من اللجنة  ،ويجــوز ل ــذوي ال�ش�أن التظلم من هذا القـرار وفقا للمواعيد
والإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 38
ال يجوز �إجراء �أي ت�صرف على الرتاث الثقافـي امل�سجل �إال مبوافقة الوزارة .
وفـي جميع الأحوال يجب الت�أ�شري بهذا الت�صرف فـي ال�سجل .
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الف�صــل الرابـــع
امل�ســح والتنقيــب عــن الآثــار
املــادة ( ) 39
للوزارة  -وحدها دون غريها احلق  -فـي امل�سح والتنقيب عن الآثار فـي ال�سلطنة  ،وال يجوز
لأي �شخ ــ�ص م ــن داخ ــل ال�سلطن ــة �أو خارجها �إج ــراء �أي عمــل من �أعمال امل�ســح والتنقيـب
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الوزارة على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 40
للوزارة احلق فـي �إجراء �أعمال امل�سح والتنقيب عن الآثار فـي الأرا�ضي اململوكة للأ�شخا�ص
ملكية خا�صة  ،بعد �إخطار املالك بذلك .
وفـي جميع الأحوال للوزارة احلق فـي اال�ستيالء م�ؤقتا على الأرا�ضي اململوكة للأ�شخا�ص
لغر�ض امل�سح والتنقيب عن الآثار املنقولة  ،على �أن تلتزم ب�إعادة الأر�ض �إلى حالتها الأ�صلية
عند اال�ستيالء  ،ويتعني على الوزارة تعوي�ض �صاحب ال�ش�أن عن مدة حرمانه من االنتفاع
بالأر�ض .
املــادة ( ) 41
للوزارة احلـق فـي نزع ملكية �أي ت ــراث ثقاف ـ ــي ثابت �أو �أر�ض حتتوي على ت ــراث ثقاف ـ ــي
للمنفعة العامة مقابل تعوي�ض عادل  ،ما مل يتم االتفاق مع املالك على غري ذلك .
املــادة ( ) 42
يك ــون ن ــزع ملكية الرتاث الثقافـي الثاب ــت �أو الأرا�ضي املنــ�صو�ص عليهــا فـي املــادة ()41
من هذا القانون �أو اال�ستيالء امل�ؤقت عليها  ،والتعوي�ض عنها وفقا للقواعد والإجراءات
املن�ص ــو�ص عليهــا ف ــي قان ــون ن ــزع امللكي ــة للمنفع ــة العام ــة ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم  ، 78/64وذلك مع مراعاة القيمة الثقافـية .
املــادة ( ) 43
للوزارة احلق فـي نزع ملكية �أي تراث ثقافـي منقول للمنفعة العامة مقابل تعوي�ض عادل
طبقا لأحكام هذا القانون  ،ما مل يتم االتفاق مع املالك على غري ذلك .
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املــادة ( ) 44
يكون تقرير نزع ملكية الرتاث الثقافـي املنقول للمنفعة العامة بقرار ي�صدر من الوزير ،
مرفق به مذكرة ت�شتمل على بيان واف عن الرتاث الثقافـي املنقول والغر�ض منه  ،على �أن
ين�شر القرار فـي اجلريدة الر�سمية .
املــادة ( ) 45
تخت�ص اللجنة مبا ي�أتي :
أ�  -ح�صر الرتاث الثقافـي املنقول الذي ي�شمله نزع امللكية وتثمينه وتقدير التعوي�ض
امل�ستحق لذوي ال�ش�أن مع مراعاة قيمته الثقافـية .
ب  -التو�صية بتعديل قيد الرتاث الثقافـي �أو �إلغائه من ال�سجل .
ج  -التو�صية ب�إعارة الرتاث الثقافـي العام �إلى خارج ال�سلطنة .
د  -التو�صية مببادلة الرتاث الثقافـي اخلا�ص بغريه من خارج ال�سلطنة .
وحتدد الالئحة �أ�س�س تثمني الرتاث الثقافـي املنقول املنزوعة ملكيته .
املــادة ( ) 46
تعد البيانات اخلا�صة بالرتاث الثقافـي املنقول  ،واحلقوق املدرجة عليه نهائية  ،وال يجوز
املنازعة فـيها واالدعاء فـي �ش�أنها ب�أي حق  ،ويكون �أداء مبلغ التعوي�ض امل�ستحق لذوي ال�ش�أن
مربئا لذمة الوزارة فـي مواجهة الكافة .
املــادة ( ) 47
ملالك التـ ــراث الثقاف ـ ــي املنقـ ــول التظل ــم �إل ــى الوزي ــر مــن القــرار املقرر للمنفعة العامة ،
ومن قرار اللجنة فـي تقدير التعوي�ض امل�ستحق خالل (� )60ستني يوما من تاريخ الن�شر
فـي اجلريدة الر�سمية �أو من تاريخ الإخطار بح�سب الأحوال .
وفـي حالة رف�ض التظلم  ،يجب �أن يكون القرار م�سببا  ،على �أن يخطر املالك بهذا القرار
خالل ( )30ثالثني يوما .
املــادة ( ) 48
يجوز للوزير فـي الأحوال الطارئة وامل�ستعجلة �إ�صدار قرار باال�ستيالء امل�ؤقت على الرتاث
الثقافـي املنقول للمنفعة العامة  ،وفـي هذه احلالة يتعني على الوزارة تعوي�ض �صاحب
ال�ش�أن عن مدة حرمانه من االنتفاع بالرتاث الثقافـي املنقول  ،وذلك من تاريخ اال�ستيالء
عليه �إلى حني رده �إليه بعد زوال �سبب اال�ستيالء �أو ا�ست�صدار قرار نزع امللكية نهائيا .
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وال يجوز �أن تزيد مدة اال�ستيالء امل�ؤقت دون موافقة �صاحب ال�ش�أن على ( )3ثالث �سنوات
من تاريخ اال�ستيالء على الرتاث الثقافـي املنقول  ،ويجب �إعادته �إلى احلالة التي ك ــان
عليه ــا وق ــت اال�ستي ــالء مـ ــع التعويـ ــ�ض ع ــن ك ــل تل ــف �أو نق ــ�ص ف ــي قيمتـه  .وت�ســري علــى
اال�ستيالء امل�ؤق ــت باق ــي �أحك ــام ه ــذا القان ــون فـي �ش�أن امللكيـة وتقديــر التعوي�ض امل�ستحق
و�إخطار ذوي ال�ش�أن بكافة �إجراءات اال�ستيالء .
املــادة ( ) 49
يحظر على املالك واحلائزين و�أ�صحاب احلقوق �إجراء �أي �إ�ضافات �أو تعديالت على الرتاث
الثقافـي املنقول املنزوعة ملكيته من تاريخ ن�شر قرار نزع امللكية .
وفـي حالة املخالفة ال يعتد بالإ�ضافة �أو التعديل فـي تقدير التعوي�ض امل�ستحق  ،كما يجوز
�إلزام املخالف ب�إعادة الرتاث الثقافـي املنقول �إلى �أ�صله وعلى نفقته .
وف ــي جميـ ــع ا ألح ــوال تكون العب ــرة فـي تقدير التعوي�ض بقيمة الرتاث الثقاف ــي املنقــول
فـي تاريخ ن�شر القرار امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 50
دعاوى الف�سخ ودعاوى اال�ستحقاق و�سائر الدعاوى الأخرى ال توقف �إجراءات نزع امللكية ،
وينتقل حق الطالبني �إلى التعوي�ض .
املــادة ( ) 51
تنتق ــل ملكي ــة الت ــراث الثقافـ ــي املنقول املنزوعة ملكيتــه التــي مل تقدم فـي �ش�أنهــا تظلمـات
�إلى الوزارة مبقت�ضى وثيقة يوقعها املالك  ،وفـي حالة التظلم �أو االمتناع عن توقيع
الوثيقة يقوم قرار الوزارة مقام الوثيقة الناقلة للملكية .
املــادة ( ) 52
�إذا انق�ضى على ن�شر قرار نزع ملكية الرتاث الثقافـي املنقول للمنفعة العامة �سنة واحدة
دون �أن تتخذ الوزارة �إجراءات نزع امللكية املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون � ،سقط مفعول
هذا القرار .
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الف�صــل اخلامــ�س
حمايــة التــراث الثقافـــي
املــادة ( ) 53
يحظر على الكافة ما ي�أتي :
أ�  -الإ�ضــرار  -ب ـ�أي �صورة من ال�صور  -ب�أي تراث ثقافـي �أو االعتداء عليه �أو على موقعه
�أو الإحرامات اخلا�صة به .
ب  -اقرتاف �أي فعل �أو قول ينال من احرتام الرتاث الثقافـي العماين .
ج  -ت�شويه الرتاث الثقافـي غري املادي �أو اال�ستهزاء به �أو الإ�ساءة �إليه �أو ا�ستخدامه
�أو ا�ستغالله بطريقة غري م�شروعة � ،سواء كان ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
د  -احلجز على الرتاث الثقافـي اخلا�ص امل�سجل .
هـ � -إجراء �أي تعديالت على الرتاث الثقافـي الثابت بنزع �أي جزء منه �أو الإ�ضافة �إليه .
و  -البيع �أو ال�شراء �أو �إجراء �أي ت�صرف على �أي مواد �أو �أجزاء مت نزعها من الرتاث
الثقافـي .
ز  -تخريب �أو �إتالف �أو �سرقة �أو تهريب �أي مواد �أو �أجزاء من الرتاث الثقافـي .
ح � -إج ــراء �أي تعدي ــالت عل ــى مواق ــع الرتاث الثقافـي �أو املبانــي الرتاثية  ،وي�ستثنــى
من ذلك �أعمال الرتميم املرخ�ص بها من الوزارة .
ط � -إلقاء الأنقا�ض �أو النفايات �أو املخلفات �أو الأتربة �أو الرمال �أو احليوانات النافقة
�أو دفنها فـي املواقع الرتاثية الثقافـية �أو الإحرامات .
املــادة ( ) 54
ال يجوز القيام ب�أي عمل من الأعمال الآتية �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الوزارة :
�أ  -عر�ض الإعالنات �أو رفع الالفتات �أو تركيب الهوائيات �أو الأنابيب �أو ل�صق الإ�شارات
�أو زراعة الأ�شجار �أو قطعها فـي مواقع الرتاث الثقافـي �أو فـي الإحرامات .
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ب  -ترتيب �أي حق من حقوق االرتفاق على موقع الرتاث الثقافـي .
ج  -ا�ستعمــال املــواد الأثري ــة من �أنقا�ض �أو حجــارة �أو �أتربة �أو غريها � ،أو نقلها خارج
موقع الرتاث الثقافـي .
د  -القيام بالأعمال الإن�شائية فـي مواقع الرتاث الثقافـي �أو الإحرامات  ،وال يجوز
للجهة املعنية بالرتخي�ص بالأعمال الإن�شائية �إ�صدار الرتخي�ص �إال بعد احل�صول
على موافقة الوزارة .
هـ  -البنـ ــاء علـ ــى الأرا�ضـ ــي التي حتت ــوي على تراث ثقاف ــي � ،أو �إحراماته ــا � ،أو حرثهــا
�أو زراعتها �أو �إجراء �أي عمل �أو ت�صرف عليها .
املــادة ( ) 55
يجـ ــب عل ــى �أي �شخ ــ�ص يق ــوم ب ـ ـ�أي �أعمال �إن�شائي ــة ف ــي حالــة العثــور على �آثــار �أو دالئـ ــل
على وجود تراث ثقافـي �أن يتوقف فورا عن الأعمال  ،و�أن يخطر الوزارة بذلك خالل مدة
�أق�صاها ( )48ثمان و�أربعون �ساعة  ،وفـي هذه احلالة يجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات
الالزمة للحفاظ على هذا الرتاث الثقافـي  ،وذلك خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
�إخطاره ــا  ،فـ ـ�إذا انق�ضت هذه املدة دون �أن تتدخل الوزارة جاز ل�صاحب ال�ش�أن اال�ستمرار
فـي الأعمال الإن�شائية  ،مع تعوي�ضه عن الأ�ضرار �إن كان له مقت�ض .
املــادة ( ) 56
مع مراعاة �أحكام املــادة ( )57من هذا القانون  ،يجب على مالكي املباين الرتاثية وحائزيها
القيام بالأعمال الالزمة ل�صيانتها واحلفاظ عليها  ،وذلك دون تغيري معاملها على النحو
الذي حتدده الوزارة .
املــادة ( ) 57
تتحمل الوزارة تكاليف ترميم الرتاث الثقافـي املادي كليا �أو جزئيا وفقا لتقديرها � ،أو بناء
على طلب مالكه �أو حائزه .
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املــادة ( ) 58
م ــع عــدم الإخالل بن�ص املــادة ( )57مــن هذا القانون يجب علــى مـ ــالك التـ ــراث الثقاف ـ ــي
�أو حائزه حفظه وا�ستعماله وترميمه وفق القواعد التي حتددها الوزارة .
املــادة ( ) 59
يتعني على الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات  ،مبا فـيها القانونية الالزمة ال�سرتداد الرتاث
الثقافـي العام متى ثبت خروجه من ال�سلطنة بطريقة غري م�شروعة .
كم ــا يج ــب عليه ــا تقدمي كافة امل�ساع ــدات املمكنة ملــالك التـ ــراث الثقافـ ــي العمانـي اخلـا�ص
�أو حائزه فـي �سبيل ا�سرتداد ملكيته �أو حيازته .
املــادة ( ) 60
يج ــب علــى مــالك �أو حائز الرتاث الثقافـي املنقول �إخطار الوزارة فـي حالة فقــده �أو تلفــه
�أو �سرقته خالل ( )48ثمان و�أربعني �ساعة من اكت�شافه ذلك .
املــادة ( ) 61
للوزارة احلق فـي اتخاذ كافة الإجراءات والتدابري الالزمة حلماية و�صون الرتاث الثقافـي
العماين  ،ومواقع الرتاث الثقافـي  ،واملجمعات الرتاثية الثقافـية  ،واملباين الرتاثية ،
والإحرامات  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 62
لل ــوزارة احل ــق فـي �إ�صــدار ق ــرارات بوق ــف �أو �إزالة �أي اعتداء يقــع عل ــى التـ ــراث الثقافـ ــي
�أو مواقع الرتاث الثقافـي �أو املجمعات الرتاثية الثقافـية �أو املبان ــي الرتاثية �أو الإحرامــات ،
ويجوز لها اال�ستعانة باجلهات املخت�صة فـي تنفـيذ قراراتها .
املــادة ( ) 63
ال تخ�ضع املطالبة با�سرتداد الرتاث الثقافـي العام �إلى �أحكام التقادم  ،ويجوز املطالبة
با�سرتداده فـي �أي وقت .
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الف�صـــل ال�ســاد�س
�ضبــط املخالفــات واجلــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 64
يك ــون للموظف ـ ــني  -الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صــة قانونــا باالتف ــاق
مــع الوزي ــر � -صفــة ال�ضبطيــة الق�ضائيــة فـي نطاق تطبيــق �أحكــام ه ــذا القان ــون والالئحــة
والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لهما .
املــادة ( ) 65
يجوز ملوظفـي الوزارة من ذوي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية دخول املباين الرتاثية �أو مواقع
الرتاث الثقافـي وذلك بعد احل�صول على �إذن بتفتي�شها من اجلهة املخت�صة  ،ويجب
على املالك �أو احلائز للرتاث الثقافـي متكني موظفـي الوزارة من ذوي �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية من ممار�سة اخت�صا�صاتهم .
املــادة ( ) 66
يتـ ــم �ضبـ ــط املخالفـ ــات وحتقيقها والت�ص ــرف فـيه ــا �إداري ــا �أو ق�ضائي ــا بح�س ــب الأح ـ ــوال
على النحو الذي حتدده الالئحة  ،وطبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها .
املــادة ( ) 67
�إذا منا �إلى علم الوزارة وجود تراث ثقافـي فـي حيازة �شخ�ص ما بطريقة غري م�شروعة
تعني عليها بعد احل�صول على �إذن من اجلهة املخت�صة قانونا �ضبطه  ،والتحفظ عليه ،
واتخاذ الإجراءات املقررة قانونا ب�ش�أنه .
وفـي حالة �ضبط هذا الرتاث الثقافـي من قبل جهة �أخرى غري الوزارة  ،فـيجب على تلك
اجلهة التحفظ عليه  ،وت�سليمه فورا �إلى الوزارة .
املــادة ( ) 68
مع عدم الإخالل ب�أي م�س�ؤولية جزائية �أو مدنية قد تن� أش� وفقا لأحكام القوانني املعمول بها ،
يجوز للوزارة اتخاذ واحد �أو �أكرث من التدابري �أو اجلزاءات الآتية �إذا �أخل املرخ�ص له ب�أي
من التزاماته املقررة مبوجب �أحكام هذا القانون والالئحة والقرارات املنفذة لأحكامهما :
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�أ �	-إنذار املخالف ب�ضرورة �إزالة �أ�سباب املخالفة خالل الأجل الذي حتدده الوزارة .
ب  -توقي ــع غرامـ ــة �إدارية بواقـ ــع ( )100مائ ــة ريـال عمانـ ــي يومي ــا علـ ــى �أال تتج ـ ــاوز
فـي جمموعها ( )5000خم�سة �آالف ريـال عماين .
ج �	-إزالة املخالفة مبا�شرة على نفقة املخالف .
د  -وقف الرتخي�ص م�ؤقتا ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر .
هـ � -إلغاء الرتخي�ص .
ويتعني على الوزارة فـي احلالتني املن�صو�ص عليهما فـي البندين (د  ،هـ) من هذه املــادة ،
�إنذار املخالف ب�ضرورة �إزالة �أ�سباب املخالفة خالل الأجل الذي حتدده قبل وقف �أو �إلغاء
الرتخي�ص .
الف�صـــل ال�سابــــع
العقوبــــــات
املــادة ( ) 69
مـ ــع ع ــدم الإخـ ــالل ب ـ ـ�أي عقوبـ ــة �أ�ش ــد فـ ــي قان ــون اجل ـ ــزاء � ،أو �أي قان ـ ــون �آخـ ــر  ،يعاق ـ ــب
على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املــادة ( ) 70
يعاق ــب ك ــل م ــن يخالــف حك ــم �أي من املادتني ( )16و ( )24من هذا القانون بال�سجن ملــدة
ال تقل عن (� )7سبعة �أيام  ،وال تزيد على (� )14أربعة ع�شر يوما  ،وبغرامة ال تقل عن ()100
مائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املــادة ( ) 71
يعاق ــب ك ــل من يخال ــف حكم �أي من املادتني ( )22و ( )23من هذا القانون بال�سجن ملــدة
ال تقل عن ( )15خم�سة ع�شر يوما  ،وال تزيد على �شهر واحد  ،وبغرامة ال تقل عن ()500
خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني .
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املــادة ( ) 72
يعاقب كل من يخالف حكم املــادة ( )39من هذا القانون بال�سجن ملدة ال تقل عن �سنة
واحدة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين ،
وال تزيد على ( )30000ثالثني �ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املــادة ( ) 73
يعاقــب ك ــل من يخالــف حكم �أي من املادتني ( )53و( )54من ه ــذا القانون بال�سجن ملدة
ال تقل عن �شهر واحد  ،وال تزيد على �سنة واحدة  ،وبغرامة ال تقل عن (� )1000ألف ريال
عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املــادة ( ) 74
يعاقب كل من ي�ضبط فـي حيازته تراث ثقافـي بطريقة غري م�شروعة بال�سجن ملدة ال تقل
عن �شهر واحد  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال
عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املــادة ( ) 75
يعاقب كل من ميتنع عن تنفـيذ قرار نهائي بنزع ملكية التـراث الثقافـي املنقول �أو قرار
اال�ستيالء امل�ؤقت عليه �أو يت�سبب فـي تعطيل تنفـيذه باملخالفة لأحكام هذا القانون بال�سجن
ملدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على �سنة واحدة  ،وبغرامة ال تقل عن ()1000
�ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني .
املــادة ( ) 76
يعاقـب كــل مـن يخالف حكم �أي من املواد ( )61 ، 56 ، 17من هذا القانون بغرامـة ال تقـل
عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 77
يعاقب كل من يخالف حكم املــادة ( )21من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وال تزيد على ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين .
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املــادة ( ) 78
يعاقب كل من يخالف حكم املــادة ( )55من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ( )5000خم�سة
�آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 79
يعاقب كل من يخالف حكم املــادة ( )65من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 80
يجوز للمحكمة املخت�صة فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون ف�ضال عن احلكم بعقوبتي
ال�سجــن �أو الغرامــة � ،أن تق�ضــي ف ــي جمي ــع الأحوال مب�صــادرة مقتنيـات الرتاث الثقافـي
حمل اجلرمية  ،و�إغالق املحل الذي وقعت فـيه .
املــادة ( ) 81
ت�ؤول ح�صيلة الغرامات املقررة وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة �إلى اخلزانة العامة ،
كما ت�ؤول مقتنيات الرتاث الثقافـي املحكوم مب�صادرتها مبوجب حكم نهائي �إلى الوزارة .
املــادة ( ) 82
يجــوز للوزيــر �أو مــن يفو�ضــه الت�صال ــح فـي اجلرائ ــم املن�صو�ص عليها فـي ه ــذا القان ــون
�أو الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا لها  ،وذلك فـي �أي حالة تكون عليها الدعوى
العمومية وقبل �صدور حكم فـيها  ،مقابل دفع مبلغ مايل ال يقل عن �ضعف احلد الأدنى
للغرامـ ـ ــة املقـ ــررة لهذه اجلرمي ــة  ،وال يزي ــد عل ــى �ضع ـ ــف احلـ ــد الأق�ص ــى لهــا  ،ويرتت ــب
على الت�صالح انق�ضاء الدعوى العمومية فـي اجلرمية .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/36
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام قانـون �سـوق ر�أ�س المـال
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )52من قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
الن�ص الآتي :
" ي�شكل جمل�س �إدارة الهيئة بقرار من جمل�س الوزراء  ،بناء على اقرتاح الوزير  ،وتكون
مدة ع�ضوية املجل�س (� )4أربع �سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة � ،أو مدد مماثلة " .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :مـن �شعبـــــــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  2 :مـن مايـــــــــــــــو �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1291
ال�صادرة فـي 2019/5/5م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/37
بنقل اخت�صا�ص الحفاظ على التراث الجيولوجي �إلى وزارة التراث والثقافة
�سلطـان عمـان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/49ب�إن�شاء الهيئة العامة للتعدين  ،و�إ�صدار نظامها ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2016/40بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة الـتــراث والثقاف ــة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تتولى وزارة الرتاث والثقافة اخت�صا�ص احلفاظ على الرتاث اجليولوجي  ،وو�ضع ال�ضوابط
الالزمة حلمايته  ،وذلك نقال من الهيئة العامة للتعدين .
املــادة الثانيــــة
تنقل ال�سجالت وااللتزامات واملوجودات املتعلقة بالرتاث اجليولوجي من الهيئة العامة
للتعدين �إلى وزارة الرتاث والثقافة .
املــادة الثالثــــة
ي�صدر وزير الرتاث والثقافة والرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتعدين القرارات الالزمة
لتنفيذ هذا املر�سوم .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :مـن �شعبـــــــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  2 :مـن مايـــــــــــــــو �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1291
ال�صادرة فـي 2019/5/5م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/38
ب�إن�شاء مركز عمان للمعلومات االئتمانية والمالية و�إ�صدار نظامه
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، ٢٠٠٠/١١٤
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ين�ش�أ مركز ي�سمى "مركز عمان للمعلومات االئتمانية واملالية" يتبع البنك املركزي العماين ،
ويعمل فـي �ش�أنه ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
يتمتع مركز عمان للمعلومات االئتمانية واملالية بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل
والإداري فـي القيام ب�أعماله .
املــادة الثالثـــة
ت�ؤول �إلى مركز عمان للمعلومات االئتمانية واملالية كافة الأ�صول والبيانات و�أنظمتها
بدائرة �إح�صاء البيانات لالئتمان امل�صرفـي فـي البنك املركزي العماين .
املــادة الرابعـــة
ي�صدر جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام
هذا املر�سوم  ،والنظام املرفق  ،و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها
فـي البنك املركزي العماين فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا املر�سوم والنظام املرفق ،
ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامهما .
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املــادة الخام�ســـة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم  ،والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة ال�ساد�ســـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  2 :مـن رم�ضـــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  8 :مـن مايــــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1292
ال�صادرة فـي 2019/5/12م
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نظـام مركـز عمـان للمعلومـات االئتمانيـة والماليـة
الف�صــل الأول
تعاريـف و�أحكــام عامـة
املــادة ( ) ١
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
البنــك املركــزي :
البنك املركزي العماين .
املجلــ�س :
جمل�س حمافظي البنك املركزي .
املركــز :
مركز عمان للمعلومات االئتمانية واملالية .
املعلومــات االئتمانيــة واملاليــة :
املعلومات والبيانات املتعلقة بااللتزامات املالية لأي عميل  ،وي�شمل ذلك معلومات الأ�سماء
والعناوين والهوية والبيانات املتعلقة بجميع مديونياته  ،ومبا فـي ذمته من �ضمانات ،
والت�سهيالت االئتمانية املمنوحة له  ،والبيوع بالأجل املربمة معه  ،والبيع بالتق�سيط ،
وال�شيكات املرجتعة  ،والت�أمني  ،و�أي م�ستحقات �أخرى عليه  ،وال�شروط وال�ضمانات املتعلقة
بها و�آلية ت�سديدها ومدى التزامه بها  ،وكذلك املعلومات والبيانات اخلا�صة بالأحكام
والقرارات الق�ضائية ال�صادرة بحقه فـيما يتعلق بااللتزامات املالية  ،وم�ستحقات اجلهات
احلكومية عليه من �ضرائب ور�سوم و�إتاوات وغرامات  ،و�أي مطالبات �أخرى � ،إ�ضافة �إلى
املعلومات املتعلقة بودائعه و�أر�صدته وجميع م�صادر دخله  ،مبا فـي ذلك معلومات الراتب
والوظيفة �أو املعا�ش التقاعدي  ،واملعلومات املتعلقة مب�ساهماته فـي م�ؤ�س�سات �أو �شركات
جتارية .
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خدمـات املعلومـات االئتمانيـة واملاليـة :
حفــظ وحتليــل وتنظي ــم املعلومــات االئتمانيــة واملاليــة وتقيي ــم جــدارة العمــالء االئتمانيــة
واملالية و�إعداد تقارير االئتمان بناء عليها  ،وتزويدها للأع�ضاء �أو العميل �صاحب ال�ش�أن .
املديـــر العــــام :
املدير العام للمركز .
الع�ضــــو :
الع�ضـو امل�شرتك فـي املركــز الذي يقوم بتزويده مبــا لديــه من معلومات ائتمانيــة وماليــة
عن العمالء  ،و احل�صول من املركز على خدمات املعلومات االئتمانية واملالية .
ال�شخـــ�ص :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري بح�سب الأحوال .
العميـــــل :
كل من تتعلق به املعلومات االئتمانية واملالية .
مـــزود املعلومــــات :
�أي جهة تقت�ضي طبيعة عملها تقدمي اخلدمات املالية �أو منح االئتمان �أو تن� أش� لديها
املعلومات املتعلقة باحلالة االئتمانية واملالية للعمالء  ،مبا فـي ذلك اجلهات احلكومية .
املــادة ( ) ٢
يك ــون مقـ ــر املركز فـي حمافظة م�سق ــط  ،ويجــوز �إن�ش ــاء ف ــروع لــه فـي املحافظــات بق ــرار
من املجل�س .
املــادة ( ) 3
ال يعد تزويد املركز باملعلومات االئتمانية واملالية املتوفرة لدى مزودي املعلومات �أو ح�صول
الأع�ضاء على التقارير االئتمانية واملالية من املركز وفقا لأحكام هذا النظام �إخالال ب�أي
من قواعد ال�سرية املن�صو�ص عليها فـي القانون امل�صرفـي � ،أو فـي �أي قانون �آخر .
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املــادة ( ) 4
ال يكون املركز �أو �أي من موظفـيه م�س�ؤوال جتاه �أي �شخ�ص عن دقة املعلومات االئتمانية
واملالية التي يتم تزويد املركز بها وفقا لأحكام هذا النظام � ،أو عن التقارير االئتمانية
واملالية التي يعدها بناء على هذه املعلومات  ،ويوفرها للأع�ضاء وفقا لأحكام هذا النظام ،
�أو ع ــن �أي �إجـ ــراء �أو فع ــل �أو امتنـ ــاع �أحلـ ــق �ض ــررا بالغي ــر � ،شريط ــة �أال يك ــون ذلك ناتـ ــجا
عن �إهمــال ج�سيــم � ،أو �ســوء نيــة  ،ويتحمل م ــزود املعلومات للمركز امل�س�ؤولية عـ ــن �صحـ ــة
و�سالمة هذه املعلومات .
الف�صــل الثانـــي
�أهـــداف واخت�صا�صـــات املركـــز
املــادة ( ) 5
يهدف املركز �إلى حتقيق الآتي :
� - 1إن�شاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات االئتمانية واملالية على امل�ستوى الوطني ،
وتوفـريها للأع�ضـاء التخاذ القرارات االئتمانية  ،وتقييم املالءة املالية ال�سليمة
للعمالء املتعاملني معه ــم  ،مبــا ي�ؤدي �إلى جـ ــودة القـ ــرو�ض  ،وتقلي ــل املخاط ــر
االئتمانية واملالية  ،ون�سبة التعرث .
 - 2تطوير �أنظمة التقارير االئتمانية واملالية وفقا للمعايري املعتمدة دوليا .
املــادة ( ) 6
يبا�شر املركز فـي �سبيل حتقيق �أهدافه  ،االخت�صا�صات الآتية :
 -1جمع املعلومات االئتمانية واملالية من مزودي املعلومات .
 - 2تقدمي خدمات املعلومات االئتمانية واملالية للأع�ضاء  ،ولأي جهة يوافق عليها
البنك املركزي .
�	- 3إن�شاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات االئتمانية واملالية .
�	- 4إعداد الت�صنيف االئتماين للعمالء  ،وقيا�س اجلدارة االئتمانية وتقدير احتماالت
التعرث فـي ال�سداد  ،وحجم االنك�شاف واخل�سارة فـي حالة التعرث .
 -5و�ضــع قواعــد و إ�جــراءات تقديــم املركــز خلدمــات املعلومات االئتمانية واملالية
للأع�ضاء  ،وذلك بعد موافقة البنك املركزي .
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 -6تبادل املعلومات االئتمانية واملالية مع �أي �شخ�ص مرخ�ص له القيام بهذا الن�شاط
داخل ال�سلطنة  ،والدخول فـي اتفاقيات لتبادل املعلومات االئتمانية واملالية مع
جهات �أجنبية نظرية  ،وذلك بعد احل�صول على موافقة البنك املركزي  ،وطبقا
لل�شروط وال�ضوابط التي يحددها .
 -7عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم داخليا �أو خارجيا فـي جمال اخت�صا�صه وفقا
للإجراءات املعمول بها .
� -8أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 7
يتولى املركز تلقي املعلومات االئتمانية واملالية عن العمالء وتقدمي خدمات املعلومات
االئتمانية واملالية للأع�ضاء لغر�ض اتخاذ قرار ب�ش�أن منح االئتمان � ،أو تقييم احلالة
االئتمانية واملالءة املالية للعميل .
املــادة ( ) 8
ين�ش ــئ املركــز تق�سيم ــا تنظيمي ــا معنيا بال�شكـ ــاوى  ،يتولــى تلقي ال�شك ــاوى م ــن العم ــالء
والأ�شخا�ص ذوي امل�صلحة ب�ش�أن املعلومات االئتمانية واملالية  ،والتحقيق فـيها  ،واتخاذ
القرار املنا�سب ب�ش�أنه وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي يحددها املركز بعد موافقة املجل�س .
الف�صــل الثالــــث
الع�ضويــــة فـي املركــز
املــادة ( ) 9
تكون الع�ضوية فـي املركز �إلزامية على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات والأ�شخا�ص الذين يزاولون ن�شاطا يتعلق بالتمويل و�شركات التمويل والت�أجري
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�ضعة لإ�شراف ورقابة وزارة التجارة وال�صناعة والهيئة العامة
ل�سوق املال  ،وم�ؤ�س�سات و�شركات اخلدمات العامة للكهرباء واملياه و�شركات االت�صاالت ،
وغريها من اجلهات التي تن� أش� لديها املعلومات االئتمانية واملالية املتعلقة بالعمالء .
ويج ــوز للمركـ ــز قبول ع�ضوي ــة �أي �شخــ�ص للح�صول على اخلدمات التي يقدمها املركز ،
�أو بناء على توجيهات البنك املركزي .
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املــادة ( ) 10
تكون الع�ضوية فـي املركز وفقا لل�ضوابط التي يحددها البنك املركزي  ،وعلى املركز �إبرام
اتفاقية بينه وبني الع�ضو وفقا لل�شروط املحددة بها  ،على �أن تت�ضمن احلقوق وااللتزامات
بني الأطراف و�آلية تقدمي وطلب املعلومات االئتمانية واملالية  ،والغر�ض منها وا�ستخدامها
وحمايتها و�ضمان �سريتها  ،والر�سم الواجب �سداده نظري ما يقدم مبوجبها من خدمات
املعلومات االئتمانية واملالية .
املــادة ( ) 11
ال يجــوز للع�ضــو ا�ستخــدام املعلوم ــات االئتمانيــة واملاليــة التــي حتــ�صل عليهــا م ــن املركــز
�إال للغر�ض الذي طلبت من �أجله .
الف�صـــل الرابــــع
�إدارة املركـــــز
املــادة ( ) 12
يكون للمركز مدير عام ي�صدر بتعيينه قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 13
ميثل املدير العام املركز فـي �صالته بالغري  ،و�أمام الق�ضاء .
املــادة ( ) 14
يتولى املدير العام الآتي :
1 -1القيام باملهام املنوطة باملركز  ،وتنفـيذ قرارات البنك املركزي .
�2 -2إدارة املركز وت�سيري كافة �ش�ؤونه الفنية والإدارية واملالية وفقا للوائح  ،ونظم
العمل املقررة .
�3 -3إ�صدار القرارات املنظمة لعمل املركز  ،وهيكله التنظيمي والإداري بعد موافقة
املجل�س .
4 -4حتديد الر�سوم واملبالغ التي يتقا�ضاها املركز مقابل ما يقدمه من خدمات  ،وذلك
بعد موافقة البنك املركزي وفقا للقواعد املتبعة فـي هذا ال�ش�أن .
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 5 -5إ�بـ ــرام االتفاقيـ ــات ومذكرات التفاهم داخلي ــا  ،وخارجيــا فـي جمــال اخت�صــا�ص
املركز  ،وذلك بعد موافقة املجل�س .
�6 -6إعداد خطط وبرامج العمل باملركز  ،وخطط التدريب والت�أهيل ملوظفـي املركز ،
وذلك بعد موافقة نائب رئي�س املجل�س .
�7 -7إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للمركز وح�سابه اخلتامي  ،ورفعهما �إلى املجل�س .
�8 -8إعداد تقرير �سنوي يت�ضمن جميع الأن�شطة والإجنازات التي مت حتقيقها خالل
العام  ،وعر�ضه على املجل�س .
9 -9متثيل املركز فـي امل�ؤمترات والندوات والأن�شطة املحلية والدولية � ،أو تفوي�ض
غريه فـي ذلك .
�10 10أي �صالحيات �أو اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 15
ت�سري على موظفـي املركز النظم واللوائح املعمول بها فـي البنك املركزي .
الف�صــل اخلامـــ�س
التزامـــات مـــزود املعلومـــات
املــادة ( ) 16
يجب على مزود املعلومات �إذا كان جهة حكومية كوزارة الإ�سكان  ،و�شرطة عمان ال�سلطانية ،
والأمانة العامة لل�ضرائ ــب  ،واملحاك ــم تقدي ــم كل ما يطلبه املركز من معلومات �أو بيانات
تتعلق باحلالة االئتمانية واملالءة املالية للعميل � ،أو �إح�صائيات �أو غري ذلك مما يدخل فـي
اخت�صا�صه .
املــادة ( ) 17
يجوز للبنك املركزي �إلزام مزود املعلومات من غري اجلهات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ()9
من هذا النظام بتزويد املركز مبا لديه من معلومات تتعلق باحلالة االئتمانية واملالءة
املالية للعميل الذي تتعلق به املعلومات املطلوبة .
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املــادة ( ) 18
يلتزم مزود املعلومات ب�أن تكون املعلومات االئتمانية واملالية التي يقدمها للمركز كاملة
ودقيقة وم�ؤيدة بامل�ستندات عن العمالء  ،و�أن يحدث هذه املعلومات ب�صفة دورية  ،وي�صحح
�أي خط أ� يرد عليها  ،وذلك بالو�سائط الإلكرتونية �أو غريها  ،وعلى النماذج التي يحددها
املركز .
املــادة ( ) 19
دون الإخالل بتبادل املعلومات االئتمانية واملالية وفقا لأحكام هذا النظام  ،تتمتع املعلومات
االئتمانية واملالية بال�سرية  ،وال يجوز للمركز � ،أو لأي ع�ضو � ،أو املوظفـني والعاملني
لديهما � ،أو لأي �شخ�ص يح�صل على هذه املعلومات الإف�ص ــاح عن ــها للغي ــر � ،أو لأي جهــة
�إال بناء على موافقة م�سبقة من العميل � ،أو �إذا كان هذا الإف�صاح مطلوبا مبوجب قانون �آخر ،
�أو تنفـيذا لقرار ق�ضائي �صادر من حمكمة خمت�صة � ،أو بناء على �إذن من البنك املركزي .
الف�صــل ال�ســـاد�س
ماليــــة املركـــــز
املــادة ( ) 20
يكون للمركز ميزانية م�ستقلة  ،وتبد�أ ال�سنة املالية فـي اليوم الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي
فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من كل عام  ،على �أن تبد أ� ال�سنة املالية الأولى من
تاريخ العمل بهذا النظام  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام ذاته .
املــادة ( ) 21
تتكون املوارد املالية للمركز من الآتي :
1 -1االعتمادات التي تخ�ص�ص للمركز من ميزانية البنك املركزي  ،وي�صدر ب�ضوابط
و�شروط هذا التخ�صي�ص قرار من املجل�س .
2 -2ح�صيلة الر�سوم واملبالغ التي يتقا�ضاها املركز مقابل ما ي�ؤديه من خدمات .
�3 -3أي موارد مالية �أخرى يوافق عليها املجل�س .
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املــادة ( ) 22
تـ ــودع �أم ــوال املركـ ــز فـ ــي ح�سـ ــاب خـ ــا�ص لدى م�صرف �أو �أكث ـ ــر م ــن امل�صـ ــارف املرخ�ص ــة
فـي ال�سلطنة  ،ويتم ال�صرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي حتددها
الالئحة املالية للمركز .
املــادة ( ) 23
تكون للمركز �أهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة و�إدارتها وا�ستثمارها والت�صرف فـيها ،
وتعترب �أموال املركز �أمواال عامة .
املــادة ( ) 24
تخ�ضـ ــع ح�سابـ ــات املركـ ــز إ�ل ــى التدقيـ ــق الداخلي مـن قبــل مدققي املركـ ــز  ،كم ــا تخ�ض ـ ــع
�إلى مدقق ح�سابات خارجي ي�صدر بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 25
يعفى املركز من جميع ال�ضرائب والر�سوم  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك
املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
الف�صـــل ال�سابـــع
الإ�شـــراف والرقابـــة
املــادة ( ) 26
يتولى البنك املركزي الإ�شراف والرقابة على �أعمال و�أن�شطة املركز  ،وله فـي �سبيل ذلك
االط ــالع ع ــلى جمــيع املعلومات والبيانات وال�سجالت والدفاتــر  ،كمــا لــه طلــب احل�ص ــول
على �أي معلومات �أو بيانات من املركز �أو �أي ع�ضو  ،وا�ستخدامها للأغرا�ض الإح�صائية ،
�أو لأي �أغرا�ض تتفق مع �صالحياته .
املــادة ( ) 27
يرفع املجل�س �إلى جاللة ال�سلطان �ضمن تقريره ال�سنوي املن�صو�ص عليه فـي البند (ب)
من املــادة ( )17من القانون امل�صرفـي بيانا �إح�صائيا و تف�صيليا عن �أعمال و�إجنازات املركز ،
وما ي�صادف عمله من عقبات وحتديات  ،والتو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/39
ب�إ�صدار نظام تنفـيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث
و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�سلحة
�سلطـان عمـان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية وتدمري تلك
الأ�سلحة  ،املوقعة فـي مقر الأمم املتحدة بتاريخ  2من فرباير 1993م ,
وعل ــى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقــم  94/122بالت�صديق على اتفاقي ــة حظ ــر ا�ستح ــداث و�إن ــتاج
وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�سلحة ,
وعلى نظام تنفـيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية
وتدمري تلك الأ�سلحة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 97/21
وعلى قانون اجلزاء ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2018/7
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنفـيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية
وتدمري تلك الأ�سلحة امل�شار �إليها  ،ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية القرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام النظام املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  97/21امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف النظام املرف ــق ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعم ــل ب ــه بع ــد انق�ض ــاء ( )90ت�سع ــني يومــا
من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  2 :مـن رم�ضـــــــــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  8 :مـن مايــــــــــــــــــو �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1292
ال�صادرة فـي 2019/5/12م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

نظام تنفـيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث
و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�سلحة
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيه املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي االتفاقية  ،ويكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
�أ  -االتفاقيــة :
اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائي ــة وتدم ــري
تلك الأ�سلحة  ،املوقعة فـي مقر الأمم املتحدة بتاريخ  2من فرباير 1993م .
ب  -املنظمــة :
منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية املن�ش�أة تطبيقا لأحكام املادة ( )8من االتفاقية .
ج  -النظــام :
نظام تنفـيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية
وتدمري تلك الأ�سلحة .
د  -الــوزارة :
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
هـ  -ال�سلطة الوطنية :
ال�سلطة امل�شكلة طبقا لأحكام املادة ( )2من هذا النظام .
و  -جلنة املتابعة :
اللجنة امل�شكلة طبقا لأحكام املادة ( )4من هذا النظام .
ز  -الفريق الوطني :
الفريق امل�شكل طبقا لأحكام املادة ( )6من هذا النظام .
ح  -ال�شخــ�ص :
�أي �شخ�ص طبيعي � ،أو اعتباري .
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املــادة ( ) 2
ت�شكل ال�سلطة الوطنية بقرار من الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية  ،برئا�سة وزارة
اخلارجية  ،وع�ضوية كل من وزارة الدفاع  ،ووزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية  ،و�شرطة عمان
ال�سلطانية  ،والهيئة العامة للدفاع املدين  ،والإ�سعاف .
ويحدد القرار نظام عمل ال�سلطة الوطنية .
املــادة ( ) 3
تخت�ص ال�سلطة الوطنية بالآتي :
أ�  -الإ�شراف على تنفـيذ �أحكام االتفاقية .
ب  -الإ�شراف على و�ضع القواعد والتدابري الت�شريعية الالزمة لتنفـيذ االتفاقية .
ج  -الإ�شراف على الأعمال التي تقوم بها جلنة املتابعة والفريق الوطني .
د  -توفـري املعلومات والبيانات الالزمة للمنظمة والدول الأطراف الأخرى .
هـ  -تي�سري عمليات التفتي�ش .
و � -إبداء الر�أي ب�ش�أن م�شروعات االتفاقات الثنائية بني ال�سلطنة  ،واملنظمة .
ز  -متثيل ال�سلطنة لدى املنظمة .
ولل�سلطة الوطنية �أن تطلب من �أي �شخ�ص تزويدها باملعلومات ذات ال�صلة بالأن�شطة
ال�صناعية الكيميائية � ،أو ا�سترياد املواد الكيميائية � ،أو ت�صديرها  ،ح�سبما يقت�ضيه تنفـيذ
االتفاقية .
املــادة ( ) 4
ت�شكل جلنة املتابعة بقرار من وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية  ،برئا�سة الوزارة  ،وع�ضوية
كل من وزارة الدفاع  ،ووزارة اخلارجية  ،ووزارة النفط والغاز  ،ووزارة التجارة وال�صناعة ،
ووزارة ال�صحة  ،ووزارة ال�ش�ؤون القانونية  ،و�شرط ــة عمــان ال�سلطاني ــة  ،والهيئ ــة العامــة
للدفاع املدين  ،والإ�سعاف .
ويحدد القرار نظام عمل جلنة املتابعة .
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املــادة ( ) 5
تخت�ص جلنة املتابعة بالآتي :
أ�  -تنفـيذ �أحكام االتفاقية .
ب  -التن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية ب�ش�أن تنفـيذ ملحق التحقق على املرافق ،
املرفق باالتفاقية .
ج �	-إعداد م�شروعات القرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام االتفاقية  ،ورفعها �إلى ال�سلطة
الوطنية لالعتماد .
د  -الإ�شراف على �أعمال الفريق الوطني  ،وتوجيهه .
املــادة ( ) 6
ي�شكل الفريق الوطني بقرار من وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية  ،برئا�سة الوزارة  ،وع�ضوية
كل من وزارة الدفاع  ،ووزارة اخلارجي ــة  ،ووزارة التج ــارة وال�صناعة  ،و�شرطـ ــة عمـ ــان
ال�سلطانية  ،والهيئة العامة للدفاع املدين  ،والإ�سعاف .
ويجوز لوزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية �إ�ضافة �أي جهة حكومية �أخرى فـي ع�ضوية الفريق .
ويحدد القرار نظام عمل الفريق الوطني .
املــادة ( ) 7
يخت�ص الفريق الوطني بالآتي :
أ�  -زيارة املرافق اخلا�ضعة للتفتي�ش .
ب  -االجتماع مع املفت�شني الدوليني .
ج  -معاينة املعدات اخلا�صة بالتفتي�ش .
د  -مرافقة املفت�شني الدوليني .
هـ  -مراجعة وتوقيع التقارير التي يعدها املفت�شون الدوليون فـي نهاية زيارتهم .
املــادة ( ) 8
يكون للموظفـني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق مع وزير
البيئة وال�ش�ؤون املناخية �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا النظام .
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الف�صــل الثانـــي
املحظــورات
املــادة ( ) 9
ال يجوز لأي �شخ�ص �إنتاج �أو ا�ستخدام � ،أو ا�ستحداث � ،أو حيازة � ،أو تخزين � ،أو االحتفاظ
باملواد املدرجة فـي اجلدول رقم ( )1م ــن ج ــداول امل ــواد الكيميائي ــة املرفق ــة باالتفاقي ــة ،
�أو نقله ــا ل أ
لغ ــرا�ض البحثي ــة والطب ــية وال�صيدالنية والوقائية � ،إال بعد احل�صول على
ترخي�ص بذلك من الوزارة  ،وموافقة �شرطة عمان ال�سلطانية  ،ووفقا لأحكام اجلزء
(ال�ساد�س) من ملحق التحقق املرفق باالتفاقية .
املــادة ( ) 10
يحظر على �أي �شخ�ص ما ي�أتي :
أ�  -ا�ستحداث � ،أو �إنتاج � ،أو ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية .
ب  -حيازة � ،أو تخزين � ،أو االحتفاظ بالأ�سلحة الكيميائية .
ج  -نقل الأ�سلحة الكيميائية بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
د  -القيام ب�أي ا�ستعدادات ع�سكرية ال�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية .
هـ �	-إنتاج �أو حيازة � ،أو االحتفاظ باملواد املدرجة فـي اجلدول رقم ( )1من جداول
املواد الكيميائية املرفقة باالتفاقية � ،أو ا�ستخدامها خارج �أرا�ضي الدول الأطراف
فـي االتفاقية � ،أو نقلها لدولة لي�ست طرفا فـي االتفاقية .
و �	-إعادة نقل املواد املدرجة فـي اجلدول رقم ( )1من جداول املواد الكيميائية املرفقة
باالتفاقية  -التي �سبق نقلها �إلى ال�سلطنة � -إلى دولة �أخرى .
ز  -نقل �أو تلقي �أي من املواد املدرجة فـي اجلدول رقم ( )2من جداول املواد الكيميائية
املرفقة باالتفاقية �إلى� /أو من �أي �شخ�ص فـي دولة لي�ست طرفا فـي االتفاقية .
ح  -نقل �أي من املواد املدرجة فـي اجلدول رقم ( )3من جداول املواد الكيميائية املرفقة
باالتفاقية �إلى �أي �شخ�ص فـي دولة لي�ست طرفا فـي االتفاقية � ،إال وفقا لأحكام
البند (ج) من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق .
ط � -إف�شاء �أو الك�شف  -ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  -عن �أي معلومات يتم احل�صول
عليها من خالل �أحكام هذا النظام �أو االتفاقية �إال لأ�صحاب العالقة املخول لهم ،
وذلك بقدر ما يكون �ضروريا ال�ستخدامها فـيما يتعلق بتنفـيذ التزامات ال�سلطنة
طبقا لالتفاقية �أو لهذا النظام �أو ملعاجلة حالة طارئة تت�صل بال�سالمة العامة .
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الف�صــل الثالــث
الإعالنــات والوثائــق
املــادة ( ) 11
يجب على كل �شخ�ص يتعامل مع الأن�شطة التي ينطبق عليها �أي حكم من �أحكام الأجزاء :
(ال�ساد�س  ،وال�سابع  ،والثامن) من ملح ــق التحقـ ــق املرفق باالتفاقية � ،أو ينتج ()200
مائتي طن � ،أو �أكرث من �إجمايل املادة الواحدة من املواد الكيميائية الع�ضوية املميزة
غري املدرجة فـي جداول املواد الكيميائية املرفقة باالتفاقية خالل العام � ،أو ينتج ()30
ثالثني طنا � ،أو �أكرث من �أي مادة كيميائية ع�ضوية مميزة غري مدرجة فـي جداول املواد
الكيميائية املرفقة باالتفاقية  ،وحتتوي على عنا�صر الف�سفور �أو الكربيت �أو الفلور  ،خالل
العام  ،والتي ينطبق عليها �أي حكم من �أحكام اجلزء التا�سع من ملحق التحقق املرفق
باالتفاقية  ،القيام مبا ي�أتي :
�أ � -إبالغ الوزارة بالأن�شطة املتعلقة باملواد الكيميائية املدرجة  ،مبا فـي ذلك الإنتاج ،
واال�سترياد  ،والت�صدير  ،وذلك من خالل تعبئة ا�ستمارة الإعالنات املعدة لهذا
الغر�ض .
ب � -إب ــالغ الـ ــوزارة بالأن�شط ــة املتعلق ــة باملرافــق املنتجة للمواد الكيميائية الع�ضوية
املميزة  ،وذلك من خالل تعبئة ا�ستمارة الإعالنات املعدة لهذا الغر�ض .
ج �	-إر�س ــال ا�ستم ــارات الإعالنــات امل�شار �إليها فـي البندين �( :أ) و(ب) من هذه املادة
�إلى الوزارة قبل نهاية �شهر يناير من كل عام  ،ما مل حتدد الوزارة تاريخا �آخر .
د  -توث ــيق الأن�شطـ ــة املن�ص ــو�ص علي ــها فـ ــي البنديـ ــن �( :أ) و(ب) م ــن هـ ــذه املـ ــادة
فـي �سجالت خا�صة  ،واالحتفاظ بتلك ال�سجالت ملدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات
من تاريخ ممار�سة الن�شاط .
هـ  -ت ــزويد الوزارة بـ ـ�أي معلوم ــات تطلبه ــا تك ــون ذات �صلـ ــة بالإعالنـ ــات املطلوب ــة
من ال�سلطنة � ،أو ت�ساعد فـي تنفـيذ االتفاقية � ،أو هذا النظام .
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الف�صـــل الرابـــع
التفتيــ�ش
املــادة ( ) 12
يخ�ضع للتفتي�ش كل من ي�ستخدم � ،أو يتعامل مع املواد الكيميائية املدرجة فـي جداول
املواد الكيميائية املرفقة باالتفاقية  ،كما تخ�ضع للتفتي�ش مرافق �إنتاج املواد الكيميائية
الع�ضوية املميزة  ،وفقا ملا يق�ضي به ملحق التحقق املرفق باالتفاقية .
املــادة ( ) 13
يجب على �أي �شخ�ص م�س�ؤول عن �أي مرفق من املرافق اخلا�ضعة للتفتي�ش القيام مبا ي�أتي :
�أ  -ت�سهيل دخول املفت�شني الدوليني  ،والفريق الوطني  ،و�أي مراقب فـي حالة التفتي�ش
بالتحدي � ،إلى موقـ ــع التفتيــ�ش .
ب  -ت�سهيل ح�صول املفت�شني الدوليني  ،والفريق الوطني على ال�سجالت ذات العالقة
باملرفق .
ج  -تزويد املفت�شني الدوليني والفريق الوطني بجميع البيانات واملعلومات ذات العالقة
باملرفق .
د  -ال�سماح ب�أخذ العينات وحتليلها والتقاط ال�صور طبقا لأحكام االتفاقية  ،وهذا
النظام  ،والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لأحكامه .
هـ  -ال�س ــماح برتكي ــب وا�ستخ ــدام �أدوات و�أنظمة الر�صد امل�ستمر والت�شميع  ،و�إخطار
الفريق الوطني فورا فـي حالة حدوث �أي �ضرر � ،أو احتمالية حدوثه  ،مع �إمكانية
ت�أثريه على �أنظمة الر�صد .
املــادة ( ) 14
يتمتع املفت�شــون الدوليون باالمتيــازات واحل�صانات املو�ضحــة وفقا لأحكام ملحق التحقق
املرفق باالتفاقية  ،وفـي حالة جتاوز حدود �سلطاتهم يحق لل�سلطنة اتخاذ الإجراءات
الالزمة لإ�سقاط تلك احل�صانة واالمتيازات وفقا لتلك الأحكام .
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الف�صــل الخامــ�س
العقوبـات
املــادة ( ) 15
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،ي�سري فـي �ش�أن
اجلرائم املرتكبة باملخالفة لأحكام هذا النظام  ،العقوبات املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل .
املــادة ( ) 16
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات  ،وال تزيد على ( )20ع�شرين �سنة ،
وبغرامة ال تقل عن ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )100000مائة �ألف
ريال عماين  ،كل من خالف �أحكام البنود �( :أ  ،ب  ،ج  ،د) من املادة ( )10من هذا النظام  ،وفـي
جميع الأحوال يجب احلكم مب�صادرة الأ�سلحة الكيميائية .
املــادة ( ) 17
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات ،
وبغرامة ال تقل عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني
�أل ــف ريــال عمانـ ــي  ،كل من خالف �أحكام البندين ( :هـ  ،و ) من املادة ( ، )10واملادة ()11
من هذا النظام .
املــادة ( ) 18
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال
عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من خالف حكم البند (ز) من املادة ( )10من هذا
النظام .
املــادة ( ) 19
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر واحد  ،وال تزيد على (� )2سنتني  ،وبغرامة ال تقل
عن (� )2000ألفـي ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني  ،كل من خالف حكم البندين ( :ح  ،ط) من املادة ( )10من هذا النظام .
املــادة ( ) 20
يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ()50000
خم�سني �ألف ريال عماين  ،كل من خالف حكم املادة ( )13من هذا النظام .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/40
ب�إن�شاء محمية الحجر الغربي لأ�ضواء النجوم فـي محافظة الداخلية
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانــون املحميات الطبيعية و�صون الأحي ــاء الفطريــة ال�صـادر باملر�ســوم ال�سلطانـي
رقم ، 2003/6
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش�أ حممية طبيعية با�سم (حممية احلجر الغربي لأ�ضواء النجوم فـي حمافظة الداخلية) ،
وتخ�ص�ص لها املنطقة املحددة �أبعادها فـي امللحق  ،واخلريطة املرفقني .
املــادة الثانيــــة
ي�صــدر وزي ــر البيئ ــة وال�ش ـ�ؤون املناخيــة اللوائح والقرارات املنفذة لهذا املر�س ــوم بالتن�سيـ ــق
مع الوزارات واجلهات املعنية  ،على �أن تت�ضمن طريقة �إدارة املحمي ــة  ،والقواعــد املنظمــة
لدخ ــول اجلمه ــور  ،والر�ســوم املقررة ل ــذلك  ،و�أوق ــات وجودهم فـيهــا  ،والأن�شط ــة امل�سم ــوح
لهم مبمار�ستها  ،وتلك املحظورة عليهم  ،واجلزاءات الإدارية املنا�سبة فـي كل حالة .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  2 :مـن رم�ضـــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  8 :مـن مايــــــــــو �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1292
ال�صادرة فـي 2019/5/12م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ملحـــــق
بتحديد �أبعاد حممية احلجر الغربي
لأ�ضـــواء النجــــوم فــي حمافظــــة الداخليــــة
حتدد �أبعاد حممية احلجر الغربي لأ�ضواء النجوم فـي حمافظة الداخلية وفق الإحداثيات
الآتية :
م

الإحداثيـــات
�شــــرق

�شمـــال

1

506000

2592000

2

510000

2588000

3

520000

2583000

4

529000

2575000

5

530000

2568000

6

530000

2563000

7

524000

2563000

8

520000

2570000

9

513000

2570000

10

505000

2573000

11

504000

2580000

12

505000

2585000

13

506000

2592000
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/41
ب�إن�شاء محمية الر�ستاق للحياة البرية فـي محافظة جنوب الباطنة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى قانـ ــون املحميات الطبيعية و�صـون الأحياء الفطرية ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2003/6
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش�أ حممية طبيعية با�سم (حممية الر�ستاق للحياة الربية فـي حمافظة جنوب الباطنة) ،
وتخ�ص�ص لها املنطقة املحددة �أبعادها فـي امللحق  ،واخلريطة املرفقني .
املــادة الثانيــــة
ي�صـدر وزيـر البيئــة وال�ش�ؤون املناخية اللوائــح والق ــرارات املنفذة له ــذا املر�سوم بالتن�سيق
مع الوزارات واجلهات املعنية  ،على �أن تت�ضمن طريقة �إدارة املحمية  ،والقواعد املنظمة
لدخول اجلمهور  ،والر�سوم املقررة لذلك  ،و�أوقات وجودهم فـيها  ،والأن�شطة امل�سموح لهم
مبمار�ستها  ،وتلك املحظورة عليهم  ،واجلزاءات الإدارية املنا�سبة فـي كل حالة .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  2 :مـن رم�ضـــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  8 :مـن مايــــــــــو �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1292
ال�صادرة فـي 2019/5/12م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ملحـــق بتحديد �أبعاد
محمية الر�ستاق للحياة البرية فـي محافظة جنوب الباطنة
حتدد �أبعاد حممية الر�ستاق للحياة الربية فـي حمافظة جنوب الباطنة وفق الإحداثيات
الآتية :
الإحداثيـــات
م
�شمـــال
�شــــرق
2585544
531351
1
2586658
535983
2
2586941
540690
3
2585855
542895
4
2585518
544817
5
2585826
545033
6
2585816
545620
7
2584876
545950
8
2584572
546150
9
2584154
546704
10
2582061
546877
11
2580441
549751
12
2577975
552236
13
2576527
554094
14
2572099
552120
15
2567141
551154
16
2568714
544510
17
2571907
543245
18
2573091
542574
19
2575330
536227
20
2579616
532436
21
2582486
532081
22
2583872
531961
23
2585544
531351
24
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/42
بالت�صديق على اتفاقية الدفاع الم�شترك
بيـــن �سلطنـــة عمـــــان والمملكـــــة المتحــــدة
�سلطـان عمـان

		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى اتفاقية الدفاع امل�شرتك بني �سلطنة عمان  ،واململكة املتحدة  ،املوقعة فـي م�سقط
بتاريخ  21من فرباير 2019م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  2 :مـن رم�ضـــــــــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  8 :مـن مايـــــــــــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1292
ال�صادرة فـي 2019/5/12م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/43
بتعييــن �أميــن عــام لــوزارة املـاليــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني نا�صر بن خمي�س بن علي اجل�شمي �أمينا عاما لوزارة املالية مبرتبة وزير .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :مـن رم�ضـــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  20 :مـن مايــــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1294
ال�صادرة فـي 2019/5/26م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/44
بتعييـن وكيـل لـوزارة الخارجيـة لل�شـ�ؤون الدبلوما�سيـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعي ــن ال�شــيخ خليفــة ب ــن عل ــي بــن عي�ســى احلارثــي وكي ــال ل ــوزارة اخلارجيـ ــة لل�شـ ـ�ؤون
الدبلوما�سي ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :مـن رم�ضـــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  20 :مـن مايــــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1294
ال�صادرة فـي 2019/5/26م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/45
بتعييــن نائــب لمحافــظ ظفــار
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�شيخ مهنا بن �سيف بن �سامل اللمكي نائبا ملحافظ ظفار .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :مـن رم�ضـــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  20 :مـن مايــــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1294
ال�صادرة فـي 2019/5/26م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/46
بتعييـن منـدوب دائـم لل�سلطنـة لـدى منظمة الأمـم المتحـدة في نيويـورك
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سفري الدكتور حممد بن عو�ض احل�سان مندوبا دائما لل�سلطنة لدى منظمة الأمم
املتحدة فـي نيويورك .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :مـن رم�ضـــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  20 :مـن مايــــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1294
ال�صادرة فـي 2019/5/26م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/47
ب�إجـازة االتفاقيـة النفطيـة بين حكومـة �سلطنـة عمـان
و�شركـة اوك�سيدنتـال عـمان بلـوك � 51ش.م.م للمنطقـة رقـم ()51
�سلطـان عمـان

		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان  ،و�شركة اوك�سيدنتال عمان بلوك 51
�ش.م.م للمنطقة رقم ( ، )51املوقعة بتاريخ  16من دي�سمرب 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة االتفاقية النفطية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  16 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  20 :مـن يونيــــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1298
ال�صادرة فـي 2019/6/23م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/48
ب�إجـــازة االتفاقيـــة النفطية
بين حكومة �سلطنة عمان و�شركة اوك�سيدنتال عمان بلوك � 65ش.م.م
و�شركـة النفـط العمانيـة لال�ستك�شـاف والإنتـاج �ش.م.م للمنطقـة رقـم ()65
�سلطـان عمـان

		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان  ،و�شركة اوك�سيدنتال عمان بلوك 65
�ش.م.م  ،و�شركـ ــة النفـ ــط العمانية لال�ستك�شاف والإنتـ ـ ــاج �ش.م.م للمنطق ـ ــة رق ـ ــم (، )65
املوقعة بتاريخ  16من دي�سمرب 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة االتفاقية النفطية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  16 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  20 :مـن يونيــــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1298
ال�صادرة فـي 2019/6/23م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/49
ب�إجـازة االتفاقية النفطية بين حكومة �سلطنة عمان
و�شركـة �أوك�سيدنتــال عمــان بلــوك � 72ش.م.م للمنطقـــة رقـم ()72
�سلطـان عمـان

		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان  ،و�شركة �أوك�سيدنتال عمان بلوك 72
�ش.م.م للمنطقة رقم ( )72املوقعة بتاريخ  28من فرباير 2019م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة االتفاقية النفطية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  16 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  20 :مـن يونيــــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1298
ال�صادرة فـي 2019/6/23م
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/50
ب�إ�صــدار قانــون ا�ستثمــار ر�أ�س املــال الأجنبـي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون الوكاالت التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 77/26
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وعلى قانون تنظيم وت�شجيع ال�صناعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/1
وعلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة ،
وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  93/57ب�إ�صدار الأحكام املنظمة لال�ستثمار اخلليجي ،
وعلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املــال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/102
وعلى القانون املــايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67بتطبيـ ــق قان ــون اجل ــمارك املوحــد لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،
وعلى قانون (نظام) التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/61
وعلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/28
وعلى نظام الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 2012/35
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/11بتحديـ ــد اخت�صا�ص ــات وزارة التجــارة وال�صناعة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/18
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
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ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون ا�ستثمار ر�أ�س املــال الأجنبي  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�ص ــدر وزي ــر التجارة وال�صناعة الالئحة التنفـيذية للقانون املرف ــق خــالل م ــدة ال تزي ــد
على (� )6ستــة �أ�شهر من تاريخ العمل ب ــه  ،كما ي�صدر القرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام ــه ،
و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل بالقرارات املعمول بها  ،فـيما ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ت�ستمر املزايا واحلوافز وال�ضمانات املمنوحة للم�شروعات اال�ستثمارية القائمة وقت العمل
بالقانون املرفق �إلى �أن تنتهي املدد اخلا�صة بها  ،وذلك وفقا للقوانني واالتفاقيات امل�ستمدة
منها .
املــادة الرابعــة
يلغــى قانــون ا�ستثمـ ــار ر�أ�س املــال الأجنبـ ــي ال�صـ ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ـ ــم ، 94/102
كما يلغى كل ما يخالف القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�سـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد انق�ضاء (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافـــــق  1 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1300
ال�صادرة فـي 2019/7/7م
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قانون ا�ستثمار ر�أ�س املــال الأجنبي
الـــفـــ�صــل الأول
تعـريـفات و�أحكام عــامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الــــــوزارة :
وزارة التجارة وال�صناعة .
ب  -الوزيــــر :
وزير التجارة وال�صناعة .
ج  -الهيئــــة :
الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات .
د  -املركــــــز :
مركز خدمات اال�ستثمار فـي الوزارة .
هـ  -اجلهــات املخت�صــة :
اجلهات احلكومية املخت�صة ب�إ�صدار املوافقات �أو الت�صاريح �أو الرتاخي�ص .
و  -اال�ستثمـار الأجنبـي :
ا�ستخدام ر�أ�س املــال الأجنبــي املبا�شــر امل�ستثمر لإن�ش ــاء م�شــروع ا�ستثــماري �أو تو�سيع ــه
�أو تطويره �أو متويله �أو �إدارته �أو متلكه .
ز  -امل�شـروع اال�ستثمـاري :
�أي ن�ش ــاط اقت�صـ ــادي يقيم ــه امل�ستثم ــر الأجنب ــي مبف ــرده � ،أو مب�شاركة �أجنبــي �آخـر ،
�أو عماين فـي ال�سلطنة .
ح  -امل�ستثمــر الأجنبـــي :
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري غري عماين ي�ؤ�س�س م�شروعا ا�ستثماريا فـي ال�سلطنة .
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ط  -ر�أ�س املــال الأجنبي امل�ستثمر :
جميع �أنواع الأ�صول التي تدخل فـي امل�شروع اال�ستثمــاري �أيا كان نوعها  ،وتكون لها
قيمة مادية � ،سواء �أكانت نقدية �أم عينية �أم معنوية .
ي  -الالئحـــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
ال تخل �أحكام هذا القانون ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين اخلا�ص بالأحكام املنظمة لال�ستثمار
اخلليجي  ،وباملرا�سيم ال�سلطانية املتعلقة باملنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،وامل�ؤ�س�سة
العامة للمناطق ال�صناعية  ،واملناطق احلرة .
املــادة ( ) 3
يحظر على الأجنبي � ،سواء �أكان �شخ�صا طبيعيا �أم اعتباريا مزاولة �أي ن�شاط ا�ستثماري
داخل ال�سلطنة �إال وفقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 4
ت�شمل الأ�صول التي تدخل فـي امل�شروع اال�ستثماري ب�صفة خا�صة الآتي :
أ�  -النقود والأوراق املــالية والتجارية .
ب  -الآالت واملعدات والتجهيزات وقطع الغيار وو�سائل النقل واملواد الأولية وم�ستلزمات
الإنتاج ذات ال�صلة باال�ستثمار .
ج  -حق ــوق امللكي ــة الفكري ــة �أو ال�صناعية والعالمات والأ�سماء التجارية  ،وبراءات
االخرتاع  ،وال�شهرة والأ�سرار التجارية والعمليات التقنية والت�صاميم الهند�سية
والتكنولوجية .
د �	-أرباح اال�ستثمار الأجنبي �إذا مت ا�ستخدامها فـي زيادة ر�أ�س املــال �أو تو�سعة م�شاريع
قائمة � ،أو �إقامة م�شروعات جديدة .
املــادة ( ) 5
يتولـ ــى املركـ ــز ت�سجي ـ ــل امل�ستثمر الأجنبــي  ،وتي�سي ــر وتب�سيط إ�ج ــراءات ا�ستخ ــراج جمي ــع
املوافقات والت�صاريح والرتاخي�ص الالزمة مل�شروعه اال�ستثماري .
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وفـي جميع الأحوال يلتزم املركز واجلهات املخت�صة بالإجراءات واملواعيد املقررة لإ�صدار
تلك املوافقات � ،أو الت�صاريح � ،أو الرتاخي�ص  ،وفـي حالة عدم احل�صول على رد خالل املدد
القانونية املقررة فـي الالئحة يعد الطلب مقبوال .
املــادة ( ) 6
يجب �أن يجرى اال�ستثمار الأجنبي بوا�سطة م�ؤ�س�سة �أو �شركة فـي �أحد الأن�شطة امل�سموح
بها من خالل متلك ر�أ�س املــال الأجنبي امل�ستثمر بالكامل �أو امل�ساهمة فـيه  ،وي�صدر بذلك
ترخي�ص من املركز .
املــادة ( ) 7
يلتزم امل�ستثمر الأجنبي باجلدول الزمني املقدم منه لتنفـيذ امل�شروع اال�ستثماري واملعتمد
وفق درا�سة اجلدوى االقت�صادية  ،وال يجوز له �إدخال �أي تعديالت جوهرية على امل�شروع
اال�ستثماري �إال بعد موافقة الوزارة .
املــادة ( ) 8
يلتزم امل�شروع اال�ستثماري بالعمل على حماية البيئة  ،وامل�سائل املتعلقة ب�أخالقيات العمل ،
واملحافظة على ال�صحة وال�سالمة العامة  ،وفق القوانني واللوائح املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 9
مع مراعاة االتفاقيات الدولية النافذة فـي ال�سلطنة املتعلقة باال�ستثمار وجتنب االزدواج
ال�ضريبي  ،يخ�ضع امل�شروع اال�ستثماري جلميع القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة فـيما مل
يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا القانون .
املــادة ( ) 10
يجوز بقرار من جمل�س الوزراء  -بناء على تو�صية الوزير  -منح امل�شروع اال�ستثماري
الذي ي�ؤ�س�س لإقامة م�شروعات ا�سرتاتيجية ت�سهم فـي حتقيق التنمية فـي �أن�شطة املرافق
العامة والبنية الأ�سا�سية �أو الطاقة اجلديدة �أو املتجددة �أو الطرق �أو املوا�صالت �أو املوانئ
موافقة واحدة على �إقامة امل�شروع اال�ستثماري وت�شغيله و�إدارته مبا فـي ذلك تراخي�ص
البناء والقوى العاملة  ،وتكون هذه املوافقة نافذة بذاتها دون حاجة �إلى اتخاذ �أي �إجراء
�آخر ب�ش�أنها .
وتبني الالئحة �شروط و�إجراءات ا�ستخراج هذه املوافقة .
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وال تخل هذه املوافقة مبا للجهات املخت�صة من حق الإ�شراف واملتابعة للت�أكد من التزام
امل�شروع اال�ستثماري بالقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 11
يحظ ــر علـ ــى امل�شروع اال�ستثمـ ــاري القيام ب�أي �أن�شطة لتحقيق �أغ ــرا�ض �سيا�سية �أو دينية ،
�أو تنطوي على متيي ــز بـ ــني املواطنـ ــني �أو املقيمـ ــني � ،أو من �ش�أنه ــا امل�ســا�س بالنظ ــام الـعـ ــام
�أو الآداب العامة .
املــادة ( ) 12
تكون للموظفـني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق مع الوزير ،
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون .
ويكون لهم احلق فـي دخول املواقع �أو املن�ش�آت �أو مقار امل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات  ،و�سلطة
الرقابة والتفتي�ش عليها  ،واالطالع على �سجالتها وم�ستنداتها ونظم العمل بها  ،للت�أكد
من مطابقتها لأحكام القوانني واللوائح املنفذة لها  ،كما يجب على املــالكيــن والقائم ــني
على �ش�ؤون تلك امل�ؤ�س�سات وال�شركات تقدمي الت�سهيالت الالزمة لهم من �أجل �أداء �أعمالهم .
املــادة ( ) 13
يحظر �إف�شاء �أي معلومات تكون قد و�صلت �إلى علم املوظف ب�سبب �أعمال وظيفته تتعلق
بالفر�صة اال�ستثمارية �أو باجلوانب الفنية �أو االقت�صادية �أو املــالية مل�شروع ا�ستثماري .
املــادة ( ) 14
ت�صدر بقرار من الوزير قائمة بالأن�شطة املحظور مزاولة اال�ستثمار الأجنبي فـيها .
املــادة ( ) 15
حتدد الالئحة  -بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة � -شروط و�ضوابط و�إجراءات ومواعيد
�إ�صدار املوافقات والت�صاريح والرتاخي�ص املتعلقة بامل�شاريع اال�ستثمارية اخلا�ضعة لأحكام
هذا القانون .
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املــادة ( ) 16
تتولى الهيئة اخت�صا�صات الوزارة  ،ويتولى رئي�س جمل�س �إدارتها االخت�صا�صات املعقودة
للوزير  ،واملن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،بالن�سبة �إلى امل�شاريع اال�ستثمارية التي تتعامل
معها الهيئة .
املــادة ( ) 17
تخت�ص املحاكم العمانية بنظر �أي نزاع ين� أش� بني امل�شروع اال�ستثماري والغري  ،وتكون
لق�ضايا امل�شروعات اال�ستثمارية �صفة اال�ستعجال عند نظرها �أمام هذه املحاكم  ،ويجوز
ت�سوية اخلالفات واملنازعات عن طريق التحكيم .
الف�صـل الثانــي
حوافــز اال�ستثمــار الأجنبــي
املــادة ( ) 18
يتمتع امل�شروع اال�ستثماري بجميع املزايا واحلوافز وال�ضمانات التي يتمتع بها امل�شروع
الوطني وفقا للقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،ويجوز بقرار من جمل�س الوزراء بناء
على تو�صية الوزير تقرير معاملة تف�ضيلية للم�ستثمر الأجنبي تطبيقا ملبد أ� املعاملة باملثل .
كما يجوز بقرار من جمل�س الوزراء منح جمموعة مزايا �إ�ضافـية مل�شاريع اال�ستثمار
الأجنبي التي ت�ؤ�س�س فـي املناطق الأقل منوا فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 19
يجوز تخ�صي�ص الأرا�ضي والعقارات الالزمة للم�شروع اال�ستثماري  ،بطريق الإيجار ملدة
طويلة � ،أو مبنح حق االنتفاع بها  ،دون التقيد ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين اخلا�ص بتنظيم
االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة وقانون الأرا�ضي  ،وذلك وفق القواعد والأحكام التي حتددها
الالئحة بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
وتقوم الهيئة بالتن�سيق مع الوزارات واجلهات املعنية بتحديد املواقع التي تخ�ص�ص فـي كل
حمافظة لإقامة امل�شاريع اال�ستثمارية بحق االنتفاع وفقا لهذا القانون .
كما تقوم بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة بتوفـري اخلدمات العامة من مياه وكهرباء وغاز
و�صرف �صحي وطرق عامة وات�صاالت وغريها �إلى حدود امل�شروع .
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املــادة ( ) 20
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،
حت ــدد الالئح ــة امل�شروعات اال�ستثماريـ ــة التي يجوز �إعفا�ؤهـ ــا م ــن ال�ضرائـ ــب  ،والر�سـ ــوم
اجلمركية  ،وغي ــر اجلمركي ــة  ،ومدتها اعتبـ ــارا من تاريخ بدء امل�شروع بتقدي ــم اخلدم ــات
�أو تاريخ الإنتاج الفعلي  ،كما حتدد  -بعد موافقة جمل�س الوزراء  -املزايا الأخرى التي
ميكن منحها للم�شروعات اال�ستثمارية ومدتها وقواعد و�ضوابط منحها  ،مبا فـي ذلك
ال�ضريبة اجلمركية على الآالت والأجهزة واملعدات والآليات واملكائن ومدخالت الإنتاج
امل�ستوردة للم�شروع � ،أو تو�سعته �أو تطويره  ،و�أي ر�سوم �أخرى تكون م�ستحقة على الواردات
الالزمة لأغرا�ض امل�شروع اال�ستثماري امل�شار �إليها فـي املــادة ( )21من هذا القانون .
املــادة ( ) 21
يجوز للم�شروع اال�ستثماري �أن ي�ستورد بذاته �أو عن طريق الغري ما يحتاج �إليه فـي �إن�شائه
�أو التو�سع فـيه �أو ت�شغيله من م�ستلزمات الإنتاج واملواد والآالت وقطع الغيار وو�سائل النقل
املنا�سبة لطبيعة ن�شاطه دون حاجة �إلى قيده فـي �سجل امل�ستوردين .
وحتدد الوزارة �أو اجلهات املخت�صة احتياجات امل�شروع اال�ستثماري من املواد امل�شار �إليها
بناء على طلب امل�ستثمر الأجنبي .
املــادة ( ) 22
يكون �إعفاء امل�شروع اال�ستثماري من ال�ضرائب وفقا لأحكام قانون �ضريبة الدخل .
الف�صـــل الثالـــث
�ضمانـــات اال�ستثمـــار الأجنبـــي
املــادة ( ) 23
ال يجوز م�صادرة �أي م�شروع ا�ستثماري �إال بحكم ق�ضائي  ،وال احلجز على �أمواله �أو جتميدها
�أو التحفظ �أو فر�ض احلرا�سة عليها �إال بحكم ق�ضائي .
وي�ستثنى من ذلك الديون ال�ضريبية امل�ستحقة للدولة .
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املــادة ( ) 24
ال يجوز نزع ملكية امل�شروع اال�ستثماري �إال للمنفعة العامة طبقا لقانون نزع امللكية للمنفعة
العامة  ،ومقابل تعوي�ض عادل يقدر وقت نزع امللكية  ،ويجب دفع التعوي�ض امل�ستحق
دون ت�أخري  ،كما ال يجوز �إنهاء عقدي االنتفاع �أو الإيجار فـي حالة تخ�صي�ص الأرا�ضي
والعقارات �إال وفقا للحاالت املقررة قانونا � ،أو بحكم ق�ضائي .
املــادة ( ) 25
ال يجوز للجهات املخت�صة �إلغاء املوافقة �أو الرتخي�ص �أو الت�صريح ال�صادر للم�شروع
اال�ستثماري �إال بقرار م�سبب بعد �إنذار امل�ستثمر الأجنبي كتابة باملخالفة املن�سوبة �إليه ،
و�سماع وجهة نظره  ،و�إعطائه مهلة ال تزيد على ( )30ثالثني يومـ ــا من تاريخ إ�ن ــذاره ،
لإزالـة �أ�سبــاب املخالفة  ،وفـي جميع الأح ــوال يج ــب �أخذ ر�أي الوزارة قبل �إلغ ــاء املوافق ــة ،
�أو الرتخي�ص � ،أو الت�صريح .
املــادة ( ) 26
مع مراعاة القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،للم�ستثمر الأجنبي حرية القيام بجميع
التحويالت اخلا�صة بامل�شروع اال�ستثماري من /و�إلى خارج ال�سلطنة فـي �أي وقت  ،وت�شمل
التحويالت الآتي :
أ�  -عائدات اال�ستثمار الأجنبي .
ب  -ح�صيلة بيع �أو ت�صفـية كل �أو بع�ض امل�شروع اال�ستثماري .
ج  -ح�صيلة املبالغ الناجتة عن ت�سوية منازعات امل�شروع اال�ستثماري .
د  -التعوي�ض احلا�صل عليه نتيجة نزع ملكية امل�شروع اال�ستثماري للمنفعة العامة .
هـ  -قيمة �أق�ســاط الق ــرو�ض �أو التمويـ ــل الت ــي حت�ص ــل عليهـ ــا امل�شـ ــروع اال�ستثم ــاري
من اخلارج .
و � -أي حتويالت لال�سترياد والت�صدير مرتبطة بن�شاط امل�شروع اال�ستثماري .
ز �	-أي م�ستحقات خارجية لإيجار �آليات �أو عقود تقدمي خدمات فـي �إطار عمل امل�شروع .
املــادة ( ) 27
يجوز للم�ستثمر الأجنبي  -وفقا للقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة  -نقل ملكية امل�شروع
اال�ستثماري كليا �أو جزئيا �إلى م�ستثمر �أجنبي �آخر � ،أو عماين � ،أو التنازل عنه ل�شريكه
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فـي حالـة امل�شاركــة � ،أو االندمــاج � ،أو اال�ستحــواذ � ،أو تغيري ال�شكل القانونــي  ،وفــي هــذه
احلاالت ت�ستمر معاملة امل�شروع اال�ستثماري طبقا لأحكام هذا القانون  ،علــى �أن يوا�صـل
امل�ستثمر اجلديد العمل فـي امل�شروع اال�ستثماري  ،ويحل حمل امل�ستثمر ال�سابق فـي احلقوق
وااللتزامات .
الف�صــل الرابــــع
اجلــــزاءات الإداريــــة
املــادة ( ) 28
تقوم الوزارة ب�إخطار امل�ستثمر الأجنبي كتابة عند خمالفته لأي حكم من �أحكام هذا
القانون �أو الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له لت�صحيح املخالفة خالل مدة ال تتجاوز
( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سلم الإخطار  ،ويجوز متديد املدة امل�شار �إليها ملدة مماثلة
�إذا وجدت �أ�سباب لذلك .
املــادة ( ) 29
فـي حالة عدم التزام امل�ستثمر الأجنبي بت�صحيح املخالفة فـي املدة امل�شار �إليها فـي املــادة ()28
من هذا القانون  ،توقع عليه �أحد اجلزاءات الآتية بح�سب ج�سامة املخالفة :
أ�  -احلرمان من كل احلوافز واملزايا �أو بع�ضها املقررة فـي هذا القانون .
ب  -وقف الن�شاط ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر .
ج �	-إلغ ــاء الرتخي ــ�ص نهائيا فـي حال ــة تكرار املخالفة  ،مع مراع ــاة �أحكام املــادة ()25
من هذا القانون .
وحتدد الالئحة �شروط و�إجراءات توقيع �أي من تلك اجلزاءات .
املــادة ( ) 30
تن�ش ـ أ� فـي الــوزارة جلنــة �أو �أكثــر لنظــر التظلمـات التي يقدمها ذوو ال�ش ـ�أن مــن الق ــرارات
ال�صادرة من الوزارة �أو اجلهات املخت�صة .
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وت�شكل اللجنة برئا�س ــة م�ست�شار من حمكم ــة الق ــ�ضاء الإداري ير�شح ــه رئي�س املحكمة ،
وع�ضوية قا�ضي حمكمة ابتدائية �أول ير�شحه رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء ،
وواحد من ذوي اخلربة تر�شحه غرفة جتارة و�صناعة عمان  ،ويتولى �أمانة �سر اللجنة
�أحد موظفـي الوزارة .
وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء اللجنة  ،ونظام عملها  ،والإجراءات املتبعة �أمامها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 31
تقدم التظلمات �إلى اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )30من هذا القانون خالل ()60
�ستني يوما من تاريخ �إخطار �صاحب ال�ش�أن بالقرار املتظلم منه �أو علمه به علما يقينيا ،
ويك ــون للجن ــة االت�ص ــال بال ــوزارة واجلهات املخت�صة لطلب تقدمي الإي�ضاحات والرد على
اال�ستف�سارات التي تراها الزمة للبت فـي التظلم  ،كما يكون لها اال�ستعانة بر�أي من تراه
من �أ�صحاب اخلربات والتخ�ص�صات املختلفة فـي الوزارة واجلهات املخت�صة .
وتف�صل اللجنة فـي التظلم بقرار م�سبب خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،
ويجوز متديد هذه املدة ملدة �أخرى مماثلة وملرة واحدة �إذا كان التظلم غري �صالح للبت
فـيه  ،ويكون قرار اللجنة نهائيا وملزما للوزارة واجلهات املخت�صة .
ويجوز للمتظلم اللجوء �إلى املحكمة املخت�صة للطعن على القرار .
الف�صــــل اخلامــــ�س
العقوبـــــات
املــادة ( ) 32
مـع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب على اجلرائم
املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املــادة ( ) 33
يعاقب كل �أجنبي يزاول �أي ن�شاط ا�ستثماري باملخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة ال تقل
عن ( )20000ع�شرين �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )150000مائة وخم�سني �ألف ريال
عماين  ،كما يعاقب كل عماين ي�شرتك مع �أجنبي فـي م�شروع ا�ستثماري باملخالفة لأحكام
هذا القانون بالعقوبة ذاتها .
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املــادة ( ) 34
يعاقب كل من يحول دون ت�أدية املوظفـني املن�صو�ص عليهم فـي املــادة ( )12من هذا القانون
لأعمالهـ ـ ــم  ،بغرامـ ــة ال تقـ ـ ــل ع ــن (� )1000ألـ ــف ريـ ــال عمانـ ـ ــي  ،وال تزيـ ــد علـ ـ ــى ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 35
يعاقب كل من �أف�شى �أي معلومات تكون قد و�صلت �إلى علمه ب�سبب �أعمال وظيفته تتعلق
بالفر�صة اال�ستثمارية �أو باجلوانب الفنية �أو االقت�صادية �أو املــالية مل�شروع ا�ستثماري
ت�ؤدي إ�ل ــى تفويــت تلك الفر�ص ــة � ،أو ت ؤ�ثـ ــر ت�أثيــرا مبا�ش ــرا عل ــى امل�شـ ــروع اال�ستثم ــاري
بال�سج ــن ملدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين ،
�أو ب إ�ح ــدى هات ــني العقوبتــني  ،وذلك فـيما عدا الأحوال التي ي�سمح فـيها القانون بذلك ،
�أو تنفـيذا حلكم �أو �أمر ق�ضائي .
املــادة ( ) 36
فـيما عدا اجلرمية املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )35من هذا القانون  ،يجوز للوزير �أو من
يفو�ضه الت�صالح فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،وذلك فـي �أي حالة تكون
عليها الدعوى العمومية  ،وقبل �صدور حكم فـيها مقابل دفع مبلغ مايل ال يقل عن �ضعف
احلد الأدنى للغرامة املقررة لهذه اجلرميـ ــة  ،وال يزي ــد على �ضع ــف احل ــد الأق�صــى له ــا ،
ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى العمومية فـي اجلرمية .

-494-

مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/51
ب�إ�صــدار قانـــون التخ�صيـــ�ص
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/77
وعلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون التخ�صي�ص  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جملـ�س �إدارة الهيئــة العام ــة للتخ�صي ــ�ص وال�شراك ــة الالئح ــة التنفـيذي ــة
للقانون املرفق خالل مدة ال تزيد على (� )1سنة من تاريخ العمل به  ،كما ي�صدر القرارات
الالزمة لتنفـيذ �أحكامه  ،و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها ،
مبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
يلغ ــى قان ــون التخ�صيــ�ص ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رق ــم  ، 2004/77كمـ ــا يلغ ــى كـ ــل
ما يخالف القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  1 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1300
ال�صادرة فـي 2019/7/7م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

قانــون التخ�صيــ�ص
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنـى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــة :
الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة .
املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
اجلهـــة املخت�صــة :
الوزارات  ،والهيئات العامة  ،وامل�ؤ�س�سات العامة  ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
املعنية مب�شروع التخ�صي�ص .
برنامــج التخ�صيــ�ص :
اخلطة التي تعدها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون  ،والتي تو�ضح ال�سيا�سات والأغرا�ض
اخلا�صة مب�شاريع التخ�صي�ص وطرق تنفـيذها واملدد الزمنية املتعلقة بها .
امل�شــروع العـــام :
املرافق واملن�ش�آت احلكومية .
م�شــروع التخ�صيـــ�ص :
امل�شروع العام �أو ال�شركات اململوكة للحكومة كليا �أو جزئيا  ،التي يقرر جمل�س الوزراء نقل
ملكيتها �أو �إدارتها  -بح�سب الأحوال  -ل�شخ�ص خا�ص .
م�شاريــع التحويــل �إلــى �شركــات :
امل�شروع العام الذي يقرر جمل�س الوزراء حتويله �إلى �شركة م�ساهمة تكون مملوكة بالكامل
للحكومة .
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�شركــة امل�شـــروع :
ال�شركتان املن�صو�ص عليهما فـي املادتني ( 10و  )11من هذا القانون .
الالئحـــــــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على م�شاريع التخ�صي�ص وم�شاريع التحويل �إلى �شركات وعقود
اال�ست�شارات التي تربم ب�ش�أنهما  ،وال ت�سري عليها �أحكام قانون املناق�صات .
املــادة ( ) 3
تتمتع البيانات واملعلومات ذات ال�صلة مب�شروع �أو بربنامج التخ�صي�ص  ،ومب�شاريع التحويل
�إلى �شركات بال�سرية التامة  ،ويحظر على كل من يطلع عليهما بحكم وظيفته الإف�صاح
عنهما �أو �إف�شا�ؤهما .
املــادة ( ) 4
ال يتم تخ�صي�ص امل�شروع العام �أو ال�شركات اململوكة للحكومة كليا �أو جزئيا �إال بالكيفـية
وفـي احلدود املبينة فـي هذا القانون  ،ويجب �أن يكون تخ�صي�ص امل�شروع العام �أو ال�شركات
جزءا من برنامج التخ�صي�ص .
وبالن�سبة مل�شروعات التخ�صي�ص غري الواردة �ضمن برنامج التخ�صي�ص  ،يجب قبل طرحها
والإعــالن عنه ــا �إحالته ــا �إلى جمل ــ�س الوزراء  ،العتمادها بعد �إجراء التقييم املبدئــي لهــا
من الهيئة .
الف�صـــل الثانـــي
�إجــراءات الطـــرح والرت�سيـــة
املــادة ( ) 5
يجب �أن يخ�ضع م�شروع التخ�صي�ص ملبادئ ال�شفافـية والعالنية وتكاف ؤ� الفر�ص وامل�ساواة
وحرية املناف�سة  ،وحتدد الالئحة القواعد والإجراءات املتعلقة بالطرح والرت�سية  ،وتقدمي
العطاءات وفتح املظاريف  ،والوثائق والبيانات التي يجب �أن يت�ضمنها كل مظروف ،
وال�ضمانات املــالية  ،واملدد القانونية للرد على �أ�صحاب العطاءات  ،وغري ذلك .
وتتول ــى الهيئ ــة الإع ــالن والإعداد للمناف�سة على م�شروع التخ�صي�ص علــى الوجـه املبني
فـي الالئحة .
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املــادة ( ) 6
يكون تقييم م�شروع التخ�صي�ص وم�شاريع التحويل �إلى �شركات بوا�سطة ا�ست�شاريني م�ستقلني
ممن تتوفر فـيهم �شروط الكفاءة الفنية وح�سن ال�سمعة واخلربة العاملية تختارهم الهيئة
من خالل �إجراءات يراعى فـيها مبادئ ال�شفافـية والعالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة
وحرية املناف�سة .
وحتدد الالئحة �أ�س�س ومعايري التقييم والإجراءات التي يلتزم اال�ست�شاريون باتباعها ،
ويعتمد التقييم من الهيئة .
املــادة ( ) 7
يكون للهيئة �أن تدعو �إلى عقد اجتماعات مع �صاحب العطاء الفائز للتفاو�ض معه ب�ش�أن
بع�ض الأمور اخلا�صة باال�شرتاطات الفنية واملــالية  ،وال يجوز �أن يتناول التفاو�ض �أي
�أمور اعتربتها دعوة تقدمي العطاءات �أنها غري قابلة للتفاو�ض � ،أو مل يبد �صاحب العطاء
الفائز �أي حتفظات عليها فـي العطاء املقدم منه  ،كما ال يجوز �إجراء �أي تعديل فـي ال�شروط
الفنية واملــالية التي مت تقييم العطاء على �أ�سا�سها .
وفـي حالة ف�شل املفاو�ضات مع �صاحب العطاء الفائز  ،يحق للهيئة التفاو�ض مع مقدمي
العطاءات الأخرى بح�سب ترتيبهم بالأ�س�س ذاتها امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة حتى يتم
الو�صول �إلى اتفاق نهائي مع �أحدهم  ،و�إال رف�ضتهم جميعا .
وفـي جميع الأحوال  ،يحظر على الهيئة �أن تعاود �إجراء مفاو�ضات مع مقدم عطاء ف�شلت
املفاو�ضات معه طبقا حلكم هذه املــادة .
املــادة ( ) 8
يجب ا�ستبعاد العطاءات غري املطابقة لل�شروط واملوا�صفات التي حتددها الهيئة لكل
م�شروع تخ�صي�ص  ،ويتم �إر�ساء م�شروع التخ�صي�ص على �صاحب العطاء الأجدى اقت�صاديا ،
وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
املــادة ( ) 9
تلغى �إجراءات طرح م�شروع التخ�صي�ص فـي �أي من احلاالت الآتية :
�	- 1إذا تقدم عطاء وحيد �أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد .
�	- 2إذا اقرتنت العطاءات كلها �أو �أغلبها بتحفظات جوهرية ال تتوافق مع ال�شروط
واملوا�صفات اخلا�صة بامل�شروع �أو يتعذر تقييمها فنيا وماليا .
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 - 3ف�شل التفاو�ض مع مقدمي العطاءات �إعماال حلكم املــادة ( )7من هذا القانون .
�	- 4إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
وفـي جميع الأحوال  ،ي�صدر بالإلغاء قرار من الهيئة  ،ويجب �أن يكون م�سببا  ،وال يجوز
لأي من مقدمي العطاءات املطالبة ب�أي تعوي�ض عن هذا القرار .
وا�ستثناء مما تقدم  ،يجوز قبول العطاء الوحيد فـي احلاالت واحلدود التي تبينها الالئحة .
املــادة ( ) 10
يجب على �صاحب العطاء الفائز بتخ�صي�ص امل�شروع العام ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة عمانية
ت�ؤول �إليها جميع الأ�صول املادية واملعنوية واخل�صوم اخلا�صة بهذا امل�شروع  ،كمـا حتل
حمل ــه فـي تنفـيــذ �أغرا�ضــه  ،وفـيما له من حقوق وما عليــه مـن التزامـات  ،ويتـم حتديـد
ر�أ�س مال ال�شركة وتق�سيمه �إلى �أ�سهم وطرحها لالكتتاب على الوجه املبني فـي الالئحة .
املــادة ( ) 11
يجوز للمجل�س بناء على طلب اجلهة املخت�صة �أو من تلقاء نف�سه بالتن�سيق مع اجلهة
املخت�ص ــة  ،وبعد التن�سي ــق مع وزارة املــالي ــة  ،وموافقة جمل�س الوزراء  ،حتويل م�شروع عام
�أو جزء منه �إلى �شركة م�ساهمة تكون مملوكة بالكامل للحكومة بغر�ض رفع م�ستوى كفاءة
�إدارة وت�شغيل امل�شروع العام � ،أو متهيدا لتخ�صي�صه  ،وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة .
وحتل هذه ال�شركة حمل امل�شروع العام فـيما له من حقوق وما عليه من التزامات .
ويتولى املجل�س اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س هذه ال�شركة  ،ويتم تعيني �أع�ضاء
جمل�س الإدارة من ذوي الكفاءة واخلربة وفقا للآلية التي يحددها جمل�س الوزراء .
ويقدم جمل�س �إدارة ال�شركة �إلى املجل�س تقارير ن�صف �سنوية ت�شتمل على بيان تف�صيلي
مبا قام به من �أعمال وما اتخذه من �إجراءات فـي �سبيل تهيئة ال�شركة للتخ�صي�ص  ،على �أن
يلتزم مبا ي�صدره املجل�س فـي هذا ال�ش�أن من قرارات تكون الزمة لإمتام عملية التخ�صي�ص .
املــادة ( ) 12
يجوز �أن ت�صل ن�سبة امل�ساهمة الأجنبية فـي ال�شركة امل�شار �إليها فـي املــادة ( )10من هذا
القانون �إلى ( )%100مائة باملائة من ر�أ�س مالها  ،وال يقيد امل�ؤ�س�س الواحد بن�سبة معينة
من امل�ساهمة فـي هذه ال�شركة .
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املــادة ( ) 13
ت�ؤول ح�صيلة بيع الأ�سهم �أو الأ�صول اخلا�صة ب�شركة امل�شروع �إلى اجلهة التي يحددها
جمل�س الوزراء  ،وذلك بعد خ�صم جميع امل�صروفات والتكاليف التي �أنفقت فـي �سبيل �إمتام
عملية التخ�صي�ص  ،مبا فـي ذلك �أتعاب اال�ست�شاريني امل�شار �إليهم فـي املــادة ( )6من هذا
القانون .
وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على ح�صيلة بيع م�ساهمات احلكومة فـي ال�شركات اململوكة
لها كليا �أو جزئيا .
املــادة ( ) 14
يحدد عقد التخ�صي�ص حقوق الأطراف املتعاقدة والتزاماتها  ،ويجب �أن يت�ضمن البيانات
وال�شروط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 15
يخت ــ�ص املجل ــ�س بنظر التظلمات التي يقدمها ذوو ال�ش ـ ـ�أن بخ�صو�ص �أي ق ــرار �أو إ�ج ــراء
يرتبط بعمليات طرح �أو �إبرام �أو تنفـيذ عقد التخ�صي�ص  ،على �أن يقدم التظلم خالل ()60
�ستني يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار �أو الإجراء  ،ويبت املجل�س فـي التظلم خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
وحتدد الالئحة �إجراءات تقدي ــم التظلم ونظره والبت فـيه  ،ويكون قرار املجل ــ�س بالبــت
فـي التظلم نهائيا .
الف�صـــل الثالـــث
ت�سويـــة �أو�ضـــاع املوظفـني
املــادة ( ) 16
تطبق الأ�س�س وال�ضوابط الواردة فـي هذا الف�صل على املوظفـني العمانيني الذين يخ�ضعون
لقوانـ ــني و�أنظم ــة الدولـ ــة  ،وت�أث ــروا من تخ�صي�ص امل�ش ــروع العـ ــام �أو م�شاريــع التحوي ــل
�إلى �شركات .
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املــادة ( ) 17
تقوم اجلهة املخت�صة بتوفـري البيانات اخلا�صة بعدد املوظفـني امل�شار �إليهم فـي املــادة ()16
من هذا القانون  ،وبيان م�س�ؤولياتهم  ،وخرباتهم  ،وعدد �سنوات خدمتهم  ،والأجور واملزايا
املــالية املمنوحة لهم .
املــادة ( ) 18
يجب على ال�شركة امل�شار �إليها فـي املــادة ( )11من هذا القانون بعد اطالعها على البيانات
املتوفرة عن املوظفـني �أن حتدد املوظفـني الذين �سيتم ا�ستيعابهم فـيها  ،وعددهم ،
والوظائف التي �سي�شغلونها .
وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على كل من يتقدم مل�شروع تخ�صي�ص امل�شروع العام  ،على �أن
يلتزم بتحديد املوظفـني  ،وعددهم  ،والوظائف التي �سي�شغلونها فـي العطاء املقدم منه .
املــادة ( ) 19
تلتزم �شركة امل�شروع بنقل املوظفـني امل�شار �إليهم فـي املــادة ( )18من هذا القانون �إليها
و�إبرام عقد عمل مع كل منهم يو�ضح فـيه اخت�صا�صـات و�صالحيات الوظيفة ومزايا
وحقوق �شاغلها  ،ويجب �أال تقل الأجور واملزايا املــالية الأخرى التي �ستمنح لهم عما كانوا
يح�صلون عليه قبل نقلهم �إليها .
كما تلتزم تلك ال�شركة بعدم اال�ستغناء عن املوظفـني املنقولني �إليها ملدة ( )5خم�س �سنوات
من تاريخ نقلهم  ،ب�شرط التزام ه�ؤالء املوظفـني بنظم و�ضوابط العمل .
املــادة ( ) 20
يلتزم املوظفون العمانيون املنقولون �إلى �شركة امل�شروع ب�سداد اال�شرتاكات ل�صندوق
التقاعد الذي �سيخ�ضعون له بعد نقلهم  ،كما تلتزم ال�شركة ب�سداد م�ساهماتها فـي هذا
ال�صندوق  ،وذلك وفقا للقواعد املقررة قانونا .
املــادة ( ) 21
تتم ت�سوية �أو�ضاع املوظفـني الذين ال يتم ا�ستيعابهم فـي �شركة امل�شروع  ،وفقا للقواعد
التي يقررها جمل�س الوزراء فـي هذا ال�ش�أن .
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مر�ســـوم �سلطانــــي
رقـــم 2019/52
ب�إ�صـدار قانــون ال�شراكــة بـني القطاعــني العــام واخلــا�ص
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
وعلى قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/51
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صــدر رئيــ�س جمل ــ�س �إدارة الهيئ ــة العام ــة للتخ�صي�ص وال�شراكـ ــة الالئحـ ــة التنفـيذيـ ــة
للقانون املرفــق خالل مدة ال تزيد على (� )1سنــة من تاريخ العمل به  ،كما ي�صدر القرارات
الالزمة لتنفـيذ �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافـــــق  1 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1300
ال�صادرة فـي 2019/7/7م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

قانــون ال�شراكــة بــني القطاعــني العــام واخلـــا�ص
الف�صـــل الأول
تعريـفات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــة :
الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة .
املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
اجلهـــة املخت�صــة :
الوزارات  ،والهيئات العامة  ،وامل�ؤ�س�سات العامة  ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
املعنية مب�شروع ال�شراكة .
م�شــروع ال�شراكـــة :
م�شــروع يكــون الغ ــر�ض منه القيــام ب�أعمـ ــال �أو تقدمي خدمات عامـ ــة لها �أهمية اقت�صادي ــة
�أو اجتماعي ــة تتوافـ ــق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطنـ ــة  ،وخطته ـ ــا التنموي ــة � ،أو إ�ج ــراء حت�س ــني
�أو تطوير خلدمة عامة قائمة � ،أو رفع كفاءتها  ،يتم طرحه وفقا لأحكام هذا القانون .
م�شروعات ال�شراكة ذات الطبيعة اخلا�صة :
م�شروعات يتعذر على الهيئة حتديد عنا�صرها الفنيــة واملــالي ــة والقانونيـ ــة وغريها ب�شكل
دقيق و�شامـ ــل منذ البداي ــة  ،وميكن تنفـيذه ــا من خالل اللجوء �إلى حلول خمتلفة .
عقــد ال�شراكـــة :
عقد تربمه اجلهة املخت�صة مع �شركة امل�شروع تعهد مبقت�ضاه �إليها خالل مدة حمددة
متويل و�إن�شاء وجتهيز م�شروعات البنية الأ�سا�سية واملرافق العامة و�إدارتها وت�شغيلها
وا�ستغاللها و�صيانتها  ،وت�أدية خدماتها وامل�ساهمة فـي �أداء وظيفتها  ،وذلك نظري ح�صول
�شركة امل�شروع على املقابل املتفق عليه فـي العقد � ،أو طبقا للأ�س�س والقواعد التي يحددها .
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�شركــة امل�شــروع :
ال�شرك ــة الت ــي ي�ؤ�س�سه ــا �صاحــب العطاء الفائز مب�شروع ال�شراكة وفقــا للقوانني املعمــول
بها فـي ال�سلطنة  ،بغر�ض تنفـيذ هذا امل�شروع .
القطـــاع اخلـــا�ص :
ال�شخ�ص االعتباري �أو التحالف الذي ي�شكل بني اثنني �أو �أكرث من الأ�شخا�ص االعتبارية ،
ال ــذي ميتلكـ ــه الأفـ ـ ــراد بالكامل �أو تك ــون ن�سبة م�ساهم ــة احلكوم ـ ــة فـي ر�أ�س مال ـ ــه تقـ ــل
عن (� )%40أربعني باملائة .
ال�شريــــك :
القطاع اخلا�ص الذي يدخل فـي تناف�س مــع غيـ ــره للفوز ب�أحد م�شروعات ال�شراكـ ــة وفقــا
لأحكام هذا القانون .
الالئحـــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على عقود ال�شراكة  ،وعقود اال�ست�شارات املتعلقة بها امل�شار �إليها
فـي املــادة ( )6من هذا القانون  ،وال ت�سري على هذه العقود �أحكام كل من قانون املناق�صات ،
وقانون التخ�صي�ص .
املــادة ( ) 3
ال يرتتب على �سريان �أحكام هذا القانون الإخالل مبا ورد من �أحكام فـي قوانني �أخرى
تتعلق ب�إدارة �أو ت�أجري �أو ترخي�ص �أو انتفاع �أو امتياز �أي من املرافق العامة  ،حيث ت�سري
عليها �أحكام القوانني ال�صادرة ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 4
ال يجوز للجهة املخت�صة �أن تربم عقود �شراكة تطبيقا لأحكام هذا القانون �إال �إذا كان
م�شروع ال�شراكة له مردود اقت�صادي �أو اجتماعي  ،ويتوافق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطنة
وخطتها التنموية .
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الف�صـــل الثانـــي
طـــرح وتر�سيــة م�شــروع ال�شراكـــة
املــادة ( ) 5
يجب �أن يتم اختيار ال�شريك وفقا ملبادئ ال�شفافـية والعالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة
وحرية املناف�سة  ،وحتدد الالئحة القواعد اخلا�صة بطرح وتر�سية م�شروع ال�شراكة  ،وعلى
الأخ�ص �إجراءات الإعالن عنه  ،والبيانات التي يجب �أن يت�ضمنها الإعالن  ،ومواعيد
تقدمي طلبات الت�أهيل �أو العطاءات  ،ومعايري و�إجراءات الت�أهيل امل�سبق للمرت�شحني ،
وامل�ستندات والوثائق التي يجب على ال�شريك تقدميها  ،وعنا�صر و�إجراءات الرت�سية ،
و�ضوابط و�أ�س�س املفا�ضلة بني مقدمي العطاءات .
وا�ستثناء من ذلك  ،يجوز  -بعد موافقة جمل�س الوزراء  -التعاقد بالإ�سناد املبا�شر لتنفـيذ
م�شروع ال�شراكة .
املــادة ( ) 6
للهيئة التعاقد مع �أ�شخا�ص ممن تتوفر فـيهم �شروط الكفاءة الفنية وح�سن ال�سمعة
واخلب ــرة العاملــية فـي جمــال عق ــود ال�شراكـ ــة لتقديـ ــم ا�ست�ش ــارات تتعل ــق بدرا�س ــة وط ــرح
م�شروعات ال�شراكة  ،وحتدد الالئحة قواعد و�إجراءات اختيارهم .
املــادة ( ) 7
يجوز لأي �شخ�ص �أن يتقدم �إلى الهيئة �أو اجلهة املخت�صة بفكرة م�شروع �شراكة فـي �صورة
درا�سة جدوى مبدئية  ،تتفق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطنة وخطتها التنموية  ،ويكون لها
مردود اقت�صادي �أو اجتماعي  ،وللهيئة قبول الفكرة �أو رف�ضها  ،على �أنه فـي حالة الرف�ض
يجب �أن يكون القرار م�سببا .
وفـي حالة قبول فكرة م�شروع ال�شراكة  ،يجب على �صاحبها تقدمي درا�سة جدوى متكاملة
للم�شروع .
وحتدد الالئحة قواعد و�إجراءات تقدمي طلب فكرة م�شروع ال�شراكة والبت فـيها وحقوق
والتزامات �صاحب الفكرة .
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املــادة ( ) 8
يجب على الهيئة قبل طرح م�شروع ال�شراكة �أو الإعالن عنه التن�سيق مع اجلهة املخت�صة ،
و�أخذ موافقة وزارة املــالية  ،و�إجراء التقييم الالزم مل�شروع ال�شراكة  ،وذلك على النحو
الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 9
تعد الهيئة  -بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة  -كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات اخلا�صة مب�شروع
ال�شراكة وفق القواعد والإجراءات التي حتددها الالئحة  ،على �أن تت�ضمن على الأخ�ص
ما ي�أتي :
 - 1املعلومات الأ�سا�سية مل�شروع ال�شراكة التي تكون الزمة لإعداد العطاء وتقدميه ،
و�أ�سلوب ال�شراكة .
 - 2املوا�صفات اخلا�صة مب�شروع ال�شراكة  ،وال�شروط الفنية واملــالية الالزم توفرها
فـي العطاء .
 - 3قيمة الت�أمني امل�ؤقت  ،و�أ�س�س احت�ساب قيمة الت�أمني النهائي .
 - 4الوثائق وامل�ستندات الواجب تقدميها  ،واملواعيد والإجراءات التي يجب مراعاتها
وااللتزام بها .
 - 5الأ�س�س الفنية واملــالية والقانونية الت ــي يت ــم بن ــاء عليهــا تقيي ــم العطــاء والب ــت
فـي ــه  ،على �أن تعـ ـ ــد ه ــذه الأ�س ــ�س وفـ ــق قواعـ ــد مو�ضوعية ت�ضم ــن ع ــدم التمييـ ــز
بني املرت�شحني امل�ؤهلني .
 - 6ال�شـ ــروط الأ�سا�سي ــة لعق ــد ال�شراكــة  ،مــع بيـ ــان ال�شروط الت ــي ال يجــوز التفـاو�ض
ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 10
يج ــوز �أن يتقــدم بالعط ــاء حتالــف مك ــون من �أكرث من مرت�شح م�ؤهــل  ،ويقــدم العط ــاء
با�سم هذا التحالف  ،ما مل يتم الن�ص فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات على وجوب تقدم
املرت�شحني امل�ؤهلني بالعطاءات ب�صورة منفردة .
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وفـي حالــة تقدمي العطاء من حتال ــف  ،يحظــر على �أي مرت�شح م�ؤهل ع�ضــو ف ــي ه ــذا
التحالف �أن يتقدم بعطاء �آخر � ،سواء ب�صورة منفردة �أو بوا�سطة حتالف �آخر � ،أو من خالل
�شرك ــة مي ــلك �أغلبيــة ر�أ�س ماله ــا � ،أو يكــون ل ــه ال�سيطــرة عل ــى �إدارتها على النحــو املبني
فـي الالئحة  ،وذلك ما مل يتم الن�ص فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات على خالف ذلك ،
ويقع باطال كل عطاء يقدم على خالف حكم هذه الفقرة .
املــادة ( ) 11
تتولى الهيئة  -بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة  -درا�سة العطاءات املقدمة ومطابقتها
لل�شروط واملوا�صفات املعلن عنهما  ،وحتديد امل�ستبعد منها غري املطابق لهذه ال�شروط
واملوا�صفات  ،وتقييم املطابق وفق الأ�س�س الفنية واملــالية والقانونية املبينة فـي كرا�سة
ال�شروط واملوا�صفات  ،وفـي الالئحة .
ويتم �إر�ساء م�شروع ال�شراكة على �صاحب العطاء الذي يثبت �أف�ضليته بعد �إعمال الأ�س�س
امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 12
يج ــوز للهيئـ ــة �إجراء مفاو�ضات مع �صاحــب العط ــاء الفائز  ،وفقا للقواع ــد والإج ــراءات
التي حتددها الالئحة  ،ويكون للهيئة فـي حالة ف�شل املفاو�ضات مع �صاحب العطاء الفائز
�إج ــراء مفاو�ضــات مع مقدم ــي العط ــاءات الأخرى بح�سب ترتيبه ــم  ،حتــى يتم الو�ص ــول
�إلى اتفاق نهائي مع �أحدهم  ،و�إال رف�ضتهم جميعا .
وفـي جميع الأحوال  ،يحظر على الهيئة �أن تعاود �إجراء مفاو�ضات مع مقدم عطاء ف�شلت
املفاو�ضات معه طبقا حلكم هذه املــادة .
املــادة ( ) 13
يجوز بالن�سبة مل�شروعات ال�شراكة ذات الطبيعة اخلا�صة تقدمي عرو�ض فنية ومالية مبدئية
غري ملزمة حتوي العنا�صر الأ�سا�سية للعطاءات النهائية  ،على �أن يعقب ذلك �إجراء حوار
تناف�سي مع املرت�شحني امل�ؤهلني بغر�ض احل�صول على �إي�ضاحات ب�ش�أن العنا�صر الفنية
واملــالي ــة ال ــواردة فـي ه ــذه العـ ــرو�ض  ،ثم يلي ذلك تقدمي العط ــاءات النهائي ــة التــي يتـ ــم
على �أ�سا�سها التقييم النهائي .
وحتـ ــدد الالئح ــة قواع ــد و�إجـ ــراءات تقدي ــم الع ــرو�ض املبدئيــة  ،والعط ــاءات النهائي ــة ،
وقواعد و�إجراءات احلوار التناف�سي .
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املــادة ( ) 14
تلغى �إجراءات طرح م�شروع ال�شراكة �إذا مت اال�ستغناء نهائيا عن امل�شروع � ،أو �إذا اقت�ضت
امل�صلحة العامة ذلك  ،ويجوز �إلغا�ؤها بناء على تو�صية اجلهة املخت�صة فـي �أي من احلاالت
الآتية :
�	- 1إذا تقدم عطاء وحيد � ،أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد .
�	- 2إذا اقرتن ــت العطاءات كلها �أو �أغلبه ــا بتحفظات جوهرية ال تتواف ــق مــع كرا�سـ ــة
ال�شروط واملوا�صفات � ،أو يتعذر تقييمها فنيا وماليا .
�	- 3إذا كانـ ــت قيم ــة العط ــاء الأق ــل تزي ــد دون مب ــرر عل ــى التكلف ــة املقارنـ ــة املعتم ـ ــدة
مــن الهيئ ــة .
 - 4ف�شل املفاو�ضات مع مقدمي العطاءات �إعماال حلكم املــادة ( )12من هذا القانون .
وفـي جميع الأحوال  ،ي�صدر بالإلغاء قرار من الهيئة  ،ويجب �أن يكون م�سببا  ،وال يجوز
لأي من مقدمي العطاءات املطالبة ب�أي تعوي�ض عن هذا القرار .
وا�ستثناء مما تقدم  ،يجوز قبول العطاء الوحيد �أو العطاء الذي تزيد قيمته على التكلفة
املقارنة  ،وذلك فـي احلاالت واحلدود التي تبينها الالئحة .
املــادة ( ) 15
يجب على �صاحب العطاء الفائز ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع يكون غر�ضها الوحيد تنفـيذ
م�شروع ال�شراكة املعلن عنه  ،ويجوز �أن ميتلكها بالكامل �أ�شخا�ص غري عمانيني  ،وحتدد
الالئحة �شكل ال�شركة  ،وقيمة ر�أ�س مالها  ،وكافة الأحكام املتعلقة بها مبا فـي ذلك احلاالت
التـ ــي ي�سم ــح لهــا فـيه ــا بتنفـيذ عقـ ــود �شراكة �أخرى بعد احل�ص ــول عل ــى موافق ــة كتابيـ ــة
من الهيئة .
ويجوز للمجل�س املوافقة على قيام اجلهة املخت�صة بامل�ساهمة فـي ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع
بعد احل�صول على موافقة وزارة املــالية  ،على �أن ت�أخذ ال�شركة فـي هذه احلالة �شكل �شركة
م�ساهم ــة � ،أو �شركة حمدودة امل�س�ؤولية  ،وذلك علــى الوجــه املبــني فـي الالئحــة  ،علـ ــى �أن
يقت�صـ ــر االكتت ــاب فـي �أ�سه ــم اجله ــة املخت�صــة فـي حالة طرحها على الأفراد العمانيني ،
ما مل يقرر املجل�س خالف ذلك .

-508-

وفـي جميع الأحوال  ،يحظر تداول �أ�سهم �شركة امل�شروع قبل اكتمال �أعمال البناء والتجهيز
�أو التطوي ـ ـ ــر والبـ ــدء فـي ت�شغي ـ ـ ــل م�ش ــروع ال�شراك ــة �أو ا�ستغاللـ ــه � ،إال �إذا تـم احل�صـ ـ ــول
على موافقة كتابية بذلك من الهيئة .
املــادة ( ) 16
يحظ ــر �إج ــراء �أي تعدي ــل على ال�ش ــكل القانون ــي ل�شركــة امل�شروع �أو تخفـي�ض ر�أ�س مالها ،
�أو بيع الأ�سهم �أو رهنها � ،أو تعديل ح�ص�ص ال�شركاء � ،أو االندماج � ،أو التق�سيم � ،أو اال�ستحواذ ،
�أو دخول �شركاء جدد � ،أو نقـ ــل امللكي ــة بالتنازل �أو البيع � ،إال بعـ ــد احل�ص ــول عل ــى موافـق ــة
كتابية من الهيئة .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز رهن �أ�سهم �شركة امل�شروع لغري �أغرا�ض التمويل .
ويقع باطال كل �إجراء �أو ت�صرف يتم باملخالفة لأحكام هذه املــادة .
الف�صـــل الثالــــث
الأحكــام اخلا�صــة بعقــد ال�شراكــة
املــادة ( ) 17
يحدد عقد ال�شراكة حقوق الأطراف املتعاقدة والتزاماتها  ،ويجب �أن يت�ضمن على وجه
اخل�صو�ص ما ي�أتي :
 - 1حتديد �أطراف العقد وبياناتهم التف�صيلية .
 - 2طبيعة ونطاق الأعمال �أو اخلدمات الواجب �أدا�ؤها من قبل �شركة امل�شروع و�شروط
تنفـيذها .
 - 3ملكية �أموال و�أ�صول م�شروع ال�شراكة واحلقوق املرتبطة به  ،والتزامات الأطراف
املتعلقة بت�سليم وت�سلم امل�شروع  ،والأحكام املنظمة لقواعد ا�سرتداده ونقل ملكيته
عند انتهاء العقد لأي �سبب من الأ�سباب .
�	- 4أنواع ومبالغ الت�أم ــني علــى م�شــروع ال�شراك ــة  ،واملخاطـ ــر الناجمـ ــة ع ــن ت�شغيلـ ــه
�أو ا�ستغالله  ،و�ضمانات التنفـيذ ال�صادرة ل�صالح اجلهة املخت�صة  ،والقواعد
والإجراءات املتعلقة با�سرتدادها .
 - 5االلتزامات املــالية املتبادلة بني �أطراف العقد  ،وطرق التمويل .
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 - 6م�س�ؤوليــة احل�صــول على الرتاخي�ص والت�صاريح واملوافقات ذات ال�صل ــة بتنفـيـ ــذ
م�شروع ال�شراكة .
 - 7مقابل �أداء اخلدمة �أو �سعر بيع املنتج  ،و�أ�س�س وقواعد احت�سابهما وتعديلهما .
 - 8تقا�سم املخاطر فـي حاالت اختالل توازن العقد ب�سبب تعديل القوانني �أو ب�سبب
حادث مفاجئ �أو قوة قاهرة  ،و�أ�س�س حتديد التعوي�ضات بح�سب الأحوال .
 - 9حتديد و�سائل الإ�شراف واملتابعة الفنية واملــالية والإدارية التي تكفل ح�سن ت�شغيل
م�شروع ال�شراكة وا�ستغالله و�صيانته  ،وم�ستوى الأداء .
 - 10حـ ــق اجله ــة املخت�ص ــة فـي تعديـ ــل نط ــاق وحج ــم اخلدم ــات �أو الأعمــال وغي ـ ــرها
من التزامات �شركة امل�شروع  ،وحتديد �أ�س�س وقواعد تقدير التعوي�ض فـي هذه احلالة .
 - 11التزام �شركة امل�شروع ب�شروط ال�صحة وال�سالمة  ،ومبتطلبات حماية البيئة .
 - 12اجلزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على �شركة امل�شروع .
 - 13م ـ ــدة العق ــد بحي ــث ال تزي ـ ــد ف ـ ــي جميـ ــع الأحـ ــوال ع ـل ــى ( )50خم�س ـ ــني عام ـ ــا ،
وحـ ــاالت الإنهاء املبك ــر ل ــه .
 - 14احل ـ ــاالت التــي يح ــق فـيه ــا للجه ــة املخت�ص ــة �إنه ــاء العق ـ ــد ب�إرادتهـ ــا املنف ـ ــردة ،
والآثــار املرتتبــة علــى ذلك .
 - 15طرق ت�سوية املنازعات .
املــادة ( ) 18
مـع مراعــاة حكــم املــادة ( )19مــن هــذا القان ــون  ،ال يج ــوز �إجراء �أي تعديل على ال�شــروط
الواردة فـي عقد ال�شراكة �إال طبقا للأ�س�س واحلدود املن�صو�ص عليها فـيه � ،أو مبوافقة
�أطرافه  ،وبعد موافقة كتابية من الهيئة  -فـي جميع الأحوال  -على التعديل .
املــادة ( ) 19
يكون للجهة املخت�صة  -وبعد موافقة كتابية من الهيئة  -حق تعديل �أي من ال�شروط
ال ــواردة فـ ــي عق ــد ال�شراك ــة والقواع ــد املتعلق ــة بت�شغ ــيل م�شروع ال�شراكـ ــة �أو ا�ستغاللـ ــه
بـما فـي ذلك �أ�سع ــار بيع املنتج ــات �أو مقابل اخلدمات  ،دون �إخـ ــالل بح ــق �شرك ــة امل�ش ــروع
فـي التعوي�ض طبقا للأ�س�س واحلدود املبينة فـي عقد ال�شراكة .
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املــادة ( ) 20
يكون للجهة املخت�صة  -بعد موافقة كتابية من الهيئة  -حق احللول حمل �شركة امل�شروع
فـي تنفـيذ عقد ال�شراكة � ،أو �أن حتل غريها فـي ذلك فـي حالة ارتكابها �أخطاء ج�سيمة
ت�ؤثر فـي �سري م�شروع ال�شراكة � ،أو �إذا �أخلت �إخالال جوهريا ب�أحد التزاماتها املن�صو�ص
عليها فـي عقد ال�شراكة � ،أو فـي هذا القانون � ،أو فـي حتقيق م�ستويات جودة املنتجات ،
�أو اخلدمات التي تقدمها  ،ومل يتم معاجلة اخلط أ� �أو اخللل  ،ومل تتدخل جهة التمويل
لإ�صالحهما خالل الأجل املحدد فـي عقد ال�شراكة من تاريخ �إخطارها بذلك  ،دون الإخالل
بحق اجلهة املخت�صة فـي اقت�ضاء التعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقت بها .
املــادة ( ) 21
ال يجوز احلجز على املن�ش�آت �أو الأجهزة �أو الأدوات �أو الآالت �أو املعدات �أو غريها مما يك ــون
م�ستخدم ــا فـي ت�شغيل م�ش ــروع ال�شراك ــة �أو ا�ستغالل ــه  ،ويقــع باطال كــل �إجــراء يتــم علــى
خالف ذلك .
املــادة ( ) 22
ينق�ضي عقد ال�شراكة بانق�ضاء مدته  ،ويجوز �إنها�ؤه قبل انق�ضاء هذه املدة فـي احلاالت
املن�صو�ص عليها فـيه � ،أو فـي حالة اتفاق طرفـيه على ذلك  ،وبعد موافقة كتابية من الهيئة
 فـي جميع الأحوال  -على �إنهائه .املــادة ( ) 23
فـي حالة انق�ضاء مدة عقد ال�شراكة � ،أو �إنهائه قبل انق�ضاء مدته لأي �سبب من الأ�سباب ،
ت�ؤول �إلى الدولة دون اتخاذ �أي �إجراء ق�ضائي � ،أو دفع �أي مقابل � ،أو تعوي�ض ملكية جميع
�أ�صول م�شروع ال�شراكة وما يعد من م�ستلزماته  ،وذلك بعد ا�ستبعاد الأ�صول التي قد يتفق
فـي العقد على �أنها ال ت�ؤول �إلى الدولة � ،أو ت�ؤول �إليها مبقابل �أو تعوي�ض  ،ويقع باطال كل
�إجراء �أو ت�صرف يتم على خالف ذلك .
ويج ــوز �إع ــادة طرح م�شروعات ال�شراكة التي �آلت �إلى الدولة وف ــق �أحكـام هـذا القانون ،
وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة .
املــادة ( ) 24
يخ�ضع عقد ال�شراكة لأحكام القانون العماين  ،ويقع باطال كل اتفاق يق�ضي بغري ذلك ،
ويجوز االتفاق على ت�سوية املنازعات النا�شئة عنه بطريق التحكيم � ،أو غريه من الطرق
الودية لت�سوية املنازعات  ،وذلك طبقا ملا يتم االتفاق عليه فـي عقد ال�شراكة .
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الف�صــل الرابـــع
التزامـــات �شركـــة امل�شـــروع
املــادة ( ) 25
ال يجوز ل�شركة امل�شروع تقا�ضي �أي مقابل مايل نظري بيع املنتجات �أو �أداء اخلدمات حمل
عقد ال�شراكة � ،إال بعد قيام اجلهة املخت�صة ب�إ�صدار �شهادة بقبول م�ستوى جودة املنتجات
�أو اخلدمات وفقا مل�ستوى الأداء املن�صو�ص عليه فـي عقد ال�شراكة .
املــادة ( ) 26
ال يجوز ل�شركة امل�شروع بيع �أو رهن الأر�ض املقام عليها م�شروع ال�شراكة  ،كما ال يجوز لها
�أن تتنازل عن �أي حق �أو التزام يكون نا�شئا عن عقد ال�شراكة �أو �أن حتل غريها فـي تنفـيذه ،
�أو �أن ترتب رهنا و�أي حق عيني لغر�ض �آخر غري التمويل � ،إال بعد احل�صول على موافقة
كتابية من الهيئة  ،ووفقا للإجراءات وال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة  ،ويقع
باطال كل �إجراء �أو ت�صرف يتم باملخالفة لذلك .
املــادة ( ) 27
تلتزم �شركة امل�شروع بكافة القوانني والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة مبا فـي ذلك
القواعد املتعلقة بتوظيف القوى العاملة  ،و�شروط ال�صحة وال�سالمة  ،ومبتطلبات حماية
البيئة .
كما تلتزم بنقل اخلربة والتكنولوجيا واملعرفة �إلى اجلهة املخت�صة  ،وتدريب وت�أهيل
موظفـي هذه اجلهة على �إدارة وت�شغيل م�شروع ال�شراكة  ،وذلك وفق الأحكام وال�شروط
املتفق عليها فـي عقد ال�شراكة .
املــادة ( ) 28
تكفل �شركة امل�شروع امل�ساواة التامة بني املنتفعني باملنتجات �أو اخلدمات التي يتيحها
م�شروع ال�شراكة  ،ومع ذلك يجوز لها �أن تقرر معاملة خا�صة لبع�ض الفئات من املنتفعني
الذين تت�ساوى مراكزهم القانونية متى اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك � ،شريطة احل�صول
على موافقة كتابية من الهيئة  ،و�أن يكون ذلك وفق قواعد عامة مقررة م�سبقا  ،ومعتمدة
من اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 29
تلتزم �شركة امل�شروع با�ستخدام الأ�صول اخلا�صة مب�شروع ال�شراكة فـي الغر�ض الذي �أعدت
من �أجله  ،ويجب عليها اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�صيانتها واملحافظة عليها .
وال يجوز له ــا بيع الأ�صــول اخلا�صــة مب�ش ــروع ال�شراك ــة � ،أو الت�ص ــرف فـيها ب�أي طريق ــة
�إال لغـر�ض تنفـيــذ برنام ــج الإحالل والتجديد املن�صو�ص علي ــه ف ــي عق ــد ال�شراك ــة  ،وبعد
احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة .
املــادة ( ) 30
يجب على �شركة امل�شروع �أن تقدم �إلى اجلهة املخت�صة تقارير دورية عن جميع الأعمال
املتعلقة بتنفـيذ عقد ال�شراكة ك�أعمال البناء والتجهيز وال�صيانة والت�شغيل واال�ستغالل ،
وعل ــى اجلهة املخت�ص ــة موافاة الهيئة بن�سخة من تلك التقارير  ،وذلك علــى النحــو ال ــذي
حتدده الالئحة .
الف�صــل اخلامـــ�س
الرقابــــة والإ�شــــراف
املــادة ( ) 31
للجهة املخت�صة كل �سلطات الإ�شراف والرقابة على املرافق واخلدمات حمل عقد ال�شراكة ،
واملتابعة ملراحل �إن�شاء م�شروع ال�شراكة وجتهيزه  ،والتحقق من م�ستويات جودة املنتجات
�أو اخلدمات التي تقدمها �شركة امل�شروع  ،ولها فـي �سبيل ذلك تعيني مندوبني لها ملراقبة
تنفـيذ امل�شروع  ،وذلك وفقا لل�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها فـي عقد ال�شراكة .
املــادة ( ) 32
ملوظفـي اجلهة املخت�صة حق دخول موقع م�شروع ال�شراكة و�أي مكان ذي �صلة به فـي �أي
وقت  ،للتفتي�ش والرقابة  ،ولهم على الأخ�ص االطالع على �سري العمل وكفاءته  ،وفح�ص
كل ما يتعلق بالنواحي الفنية واملــالية والإدارية للم�شروع  ،وتقييم الإجراءات املتخذة
لتحقيق �شروط ال�صحة وال�سالمة  ،وعدم وجود �آثار �سلبية على البيئة �أو ت�سبب �أ�ضرارا
للممتلكات العامة �أو اخلا�صة  ،وعلى �شركة امل�شروع �أن تقدم كل ما ميكنهم من �أداء عملهم .
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املــادة ( ) 33
يجب على �شركة امل�شروع �أن تقدم �إلى اجلهة املخت�صة كل ما تطلبه من املعلومات والبيانات
وامل�ستندات وغريها من الأوراق ذات ال�صلة بتنفـيذ م�شروع ال�شراكة  ،وللجهة املخت�صة
حق ا�ستخدام �أي منها فـي �أغرا�ض تتفق مع �صالحياتها ووظائفها الإ�شرافـية والرقابية
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو فـي �أي قانون �آخر .
املــادة ( ) 34
للجهة املخت�صة �إ�صدار الأوامر والتعليمات كتابة �إلى �شركة امل�شروع لتنفـيذ القوانني
والأنظمة املعمول بها � ،أو التي ترى �أنها �ضرورية والزمة حل�سن �سري العمل وكفاءته ،
�أو بق�صد تفادي وقوع �ضرر �أو �إزالته  ،ويجب على ال�شركة االمتثال التام لهذه الأوامر
والتعليمات  ،وتنفـيذها فور علمها بها .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
الأحكــــام اخلتاميـــة
املــادة ( ) 35
يختـ�ص املجل�س بنظر التظلمات التي يقدمها ال�شري ــك �أو �شرك ــة امل�شــروع ب�شـ ـ�أن �أي ق ــرار
�أو �إجراء يرتبط بعمليات طرح �أو �إبرام �أو تنفـيذ عقد ال�شراكة  ،على �أن يقدم التظلم خالل
(� )60ستني يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار �أو الإجراء  ،ويبت املجل�س فـي التظلم
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
وحت ــدد الالئحــة �إجراءات تقدمي التظلم ونظره والبت فـيه  ،ويكون ق ــرار املجل�س بالبت
فـي التظلم نهائيا .
املــادة ( ) 36
تلتزم الهيئة ب�إعداد تقرير �سنوي يحال �إلى جمل�س الوزراء  ،ي�شتمل على جميع البيانات
اخلا�صة باخلطط املعتمدة  ،وبعقود ال�شراكة املربمة تطبيقا لأحكام هذا القانون  ،وامل�شاريع
التي خطط لتنفـيذها ومل تنفذ  ،مع بيان �أ�سباب عدم التنفـيذ  ،وذلك على الوجه املبني
فـي الالئحة .
وعلــى اجله ــة املخت�صة تزويد الهيئة بكل ما حتتاج �إليه من معلومات �أو بيانـ ــات �أو وثائ ــق
�أو م�ستندات تتعلق بعقود ال�شراكة املربمة معها .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/53
ب�إ�صــدار قانــون الإفــال�س
�سلطـان عمـان

		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�سجل التجاري رقم ، 74/3
وعلى قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/12
وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  98/2ب�إ�صدار نظام ال�سجل العقاري ،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/97
وعلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
وعلى قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/29
وعلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
وعلى قانون الإثبات فـي املعامـالت املدنيـة والتجارية ال�صـادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/68
وعلى قانون املعامالت املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/29
وعلى قانون اجلزاء ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2018/7
وعلى قانون نظم املدفوعات الوطنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2018/8
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/18
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون الإفال�س  ،املرفق .
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املــادة الثانيــــة
ي�صـدر وزيــر التجارة وال�صنــاعة بالتن�سيــق مع اجلهـات املخت�صة اللوائح والقرارات الالزمة
لتنفـيذ �أحكام القانون املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلغى الكتاب اخلام�س من قانون التجارة  ،كما يلغى كل ما يخالف � ،أو يتعار�ض مع �أحكام
القانون املرفق .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد انق�ضاء �سنة من تاريخ ن�شره .

�صـدر فـي  27 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافـــــق  1 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1300
ال�صادرة فـي 2019/7/7م
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قانــون الإفــال�س
البــاب التمهيــدي
تعريفات و�أحكــام عامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذا القان ــون  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبــني قريــن كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الــوزارة :
وزارة التجارة وال�صناعة .
ب  -الوزيــر :
وزير التجارة وال�صناعة .
ج  -الدائـرة املخت�صـة :
دائرة التدقيق والرقابة على املن�ش�آت التجارية فـي الوزارة .
د  -ال�سجــل :
ال�سجل التجاري .
هـ � -أمــني ال�سجــل :
�أمني ال�سجل التجاري .
و  -اجلــدول :
جدول خرباء الإفال�س املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )5من هذا القانون .
ز  -املحكمـة :
املحكمة املخت�صة بنظر الدعاوى واملنازعات النا�شئة عن تطبيق �أحكام هذا القانون ،
وفقا للمادة ( )4منه .
ح  -التدابري التحفظية :
التدابي ــر ال�ضروري ــة التــي تتخذها املحكمة � ،أو يتخذها قا�ضي ال�صلح �أو قا�ضي
التفلي�س ــة وفقا لأحكام هذا القانون بهــدف حفــظ �أو �إدارة �أ�ص ــول التاج ــر املدي ــن
على نحو �آمـن � ،أو منع املدين املفل�س من الهرب � ،أو �إخفاء �أمواله .
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ط � -إعادة الهيكلة :
الإجراءات التي من �ش�أنها م�ساعدة التاجر املدين على خروجه من مرحلة اال�ضطراب
املايل والإداري ل�سداد ديونه  ،وفق خطة �إعادة الهيكلة .
ي  -جلنة �إعادة الهيكلة :
اللجنة امل�شكلة من اخلرباء املقيدين فـي اجلدول لإع ــداد خطة �إعادة الهيكلة .
ك  -املعـــاون :
ال�شخ�ص امل�سـ ـ�ؤول عن م�ساعدة التاجر املدين على تقومي و�ضع ــه املايل والإداري ،
ومتابعة تنفـيذ خطة �إعادة الهيكلة .
ل  -ال�صلــح الواقــي :
الت�سوية التي يقوم بها قا�ضي ال�صلح بني التاجر املدين والدائنني لتجنب �إ�شهار
�إفال�سه بناء على طلب يقدم من التاجر املدين .
م  -قا�ضــي ال�صلــح :
القا�ضي املعني للإ�شراف على �إجراءات ال�صلح الواقي .
ن � -أمــني ال�صلــح :
ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن مبا�شرة إ�جـراءات ال�صلح بني طالب ال�صلح الواقي  ،والدائنني ،
ومتابعتها .
�س  -الرقيـــب :
ال�شخ�ص املعني ملراقبة تنفـيذ عقد ال�صلح الواقي .
ع  -التفلي�ســة :
جميع �أموال املدين املفل�س الذي غلت يده عنها مبوجب حكم �إ�شهار الإفال�س .
ف  -قا�ضــي التفلي�ســة :
القا�ضي املعني للإ�شراف على �إجراءات التفلي�سة .
�ص  -مديـر التفلي�ســة :
املمثل القانوين للتفلي�سة الذي تعينه املحكمة لإدارة �أعمال التفلي�سة .
ق  -املديــن املفلــ�س :
التاجر الذي �صدر حكم ق�ضائي ب�إ�شهار �إفال�سه .
ر  -املراقــب :
ال�شخ�ص الذي يعينه قا�ضي التفلي�سة من بني الدائنني ملـراقبة �أعمال التفلي�سة .
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�ش  -احتــاد الدائنــني :
االحت ــاد الـ ــذي يقـ ــوم بـ ــني الدائنــني بتحق ــق �إح ــدى احلـ ــاالت املن�صـ ــو�ص عليه ــا
فـي املـادة ( )181من هذا القانون .
ت � -أمني احتاد الدائنني :
ممثل التفلي�ســة الذي يتم اختياره من قبل الدائنيـن عند قيام حالة احتاد بينهم .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على التاجر وفقا للتعريف الوارد فـي قانون التجارة .
وي�ستثنى من �أحكامه امل�ؤ�س�سات املرخ�صة من قبل البنك املركزي العماين وفقا لأحكام القانون
امل�صرفـي � ،أو لأي قانون �آخر  ،و�شركات الت�أمني املرخ�صة وفقا لأحكام قانون �شركات الت�أمني .
وال يخل تطبيق �أحكام هذا القانون باال�ستثناء الوارد فـي ن�ص املادة ( )44من قانون نظم
املدفوعات الوطنية .
املــادة ( ) 3
ت�ســري �أحكــام قانـون التجـارة  ،وقانون املعامالت املدنية  ،وقانون الإثبات فـي املعامالت
املدنية والتجارية  ،وقانون الإجراءات املدنية والتجارية فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذا
القانون .
املــادة ( ) 4
تخت�ص املحكمة التي يقع فـي دائرتها املركز الرئي�سي للتاجر املديــن بنظر الدع ــاوى الت ــي
تن� أش� عن تطبيق �أحكام هذا القانون  ،و�إذا كان املركز الرئي�سي له خارج ال�سلطنة اخت�صت
املحكمة التي يقع فـي دائرتها املركز املحلي (فرع) التاجر املدين فـي ال�سلطنة .
ومع عدم الإخالل باالتفاقيات الدولية النافذة فـي ال�سلطنة  ،يجوز �إ�شهار �إفال�س التاجر
الأجنبي الذي يكون له فـي ال�سلطنة فرع �أو وكالة  ،ولو مل ي�صدر حكــم ب�إ�شه ــار �إفال�س ــه
فـي دولة �أجنبية  ،وفـي هذه احلالة تكون املحكمة املخت�صة ب�إ�شهار الإفال�س فـي ال�سلطنة
هي التي يقع فـي دائرتها الفرع �أو الوكالة .
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املــادة ( ) 5
ين� أش� جدول للخرباء ي�سمى (جدول خرباء الإفال�س)  ،يقيد به عدد كاف من الأ�شخا�ص
واملكات ــب وال�شركـ ــات املتخ�ص�ص ــة فـي جمال �إعادة الهيكل ــة و�إدارة الأ�صــول والإفال�س ،
ومديري التفلي�سة  ،واخلرباء املثمنني  ،وغريهم عند االقت�ضاء .
وي�صدر وزير العدل بالتن�سيق مع الوزير الالئحة املنظمة للقيد فـي اجلدول  ،و�ضوابط
اختيار اخلرباء  ،وكيفـية مبا�شرتهم لعملهم  ،وم�ساءلتهم  ،ومعايري حتديد �أتعابهم .
البــاب الأول
�إعادة الهيكلــة وال�صلــح الواقي
الف�صـــل الأول
�إعـادة الهيكلـــة
الفــرع الأول
طلـــب �إعـادة الهيكلـــة
املــادة ( ) 6
للتاجر املدين الذي مل يرتكب غ�شا �أن يطلب �إعادة الهيكلة � ،شريطة �أن يكـ ــون ق ــد زاول
التج ــارة ب�صف ــة م�ستمــرة خــالل ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي الطل ــب  ،ويجوز لورثة
التاجر املدين خالل ال�سنة التالية لوفاته طلب �إعادة هيكلة ن�شاطه مبوافقة جميع الورثة .
وال جتوز �إعادة هيكلة ال�شركة  ،وهي فـي طور الت�صفـية .
املــادة ( ) 7
ال يجوز التقدم بطلب �إعادة الهيكلة فـي حالة �صدور حكم نهائي ب�إ�شهار �إفــال�س التاجــر
املدين � ،أو احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي .
ويرتتب على تقدمي طلب �إعادة الهيكلة وقف طلبي �إ�شهار الإفال�س  ،وال�صلـ ــح الواق ــي
�إلى حني انتهاء البت فـي طلب �إعادة الهيكلة .
وال يجوز تقدمي طلب �آخر ب�إعادة الهيكلة �إال بعد مرور ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ رف�ض
�أو حفظ الطلب ال�سابق .
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املــادة ( ) 8
يجب �أن يت�ضمن طلب �إعادة الهيكلة �أ�سباب اال�ضطراب املالــي والإداري وتاريــخ ن�ش�أت ــه
وما اتخ ــذ فـي �ش�أنــه من �إجراءات لتجنب حدوثه �أو معاجلة �آثاره وما يراه التاجر املدين
من �إجراءات الزمة للخروج منه  ،ويجب �أن يقدم الطلب خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
ا�ضطراب �أعمال التاجر املدين  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
أ�  -الوثائق امل�ؤيدة للبيانات املذكورة فـيه .
ب � -شهــادة من أ�مــني ال�سجل تثبت قيام التاجر املدين مبا تفر�ضه الأحكــام اخلا�صــة
فـي ال�سجل عن ال�سنتني ال�سابقتني على طلب �إعادة الهيكلة .
ج � -شهادة من غرفة جتارة و�صناعة عمان تفـيد انت�سابه �إلى الغرفة عن ال�سنتني
ال�سابقتني على طلب �إعادة الهيكلة .
د � -صورة من القوائم املالية املدققة عن ال�سنتني ال�سابقتني على طلب �إعادة الهيكلة .
هـ  -بيـ ــان ب�إجمـ ــايل امل�صروف ــات ال�شخ�صية املرتبطة بح�سابات التاجر املدين �أو ذات
العالقة به عن ال�سنتني ال�سـ ــابقتني على طلب �إعادة الهــيكلة .
و  -بيان تف�صيلي بالأموال املنقولة والعقارات للتاجر املدين  ،وقيمتهـا التقريبي ــة
عند طلب �إعادة الهيكلة .
ز  -بيان ب�أ�سماء الدائنني واملدينني وعناوينهم ومقدار حقوقهم �أو ديونهم والت�أمينات
ال�ضامنة لها .
ح � -شهادة من الوزارة تفـيد بعدم �سبق التقدم بطلب �إعادة الهيكلة � ،أو التقدم بطلب
�سبق حفظه  ،وانق�ضت ( )3ثالثة �أ�شهر على ذلك .
ط � -شهــادة م ــن �أم ــني ال�سجل تفـيد بعدم �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين � ،أو عقد �صلح
واق منه .
ي  -ما يفـيد �سداد الر�سم املقرر للطلب .
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و�إذا كان الطلب خا�صا ب�شركة  ،وجب �أن يرفق به  -ف�ضال عن الوثائق املذكورة فـي البنود
ال�سابقة � -صورة من عقد ال�شركة ونظامها م�صدقا عليها من �أمني ال�سجل  ،والوثائق
املثبتة ل�صفة التاجر املدين وقرار �أغلبية ال�شركــاء �أو جمعي ــة ال�شرك ــاء �أو م ــالك ال�شرك ــة
�أو اجلمعية العامة غري العادية بح�سب الأحوال بطلب �إعادة الهيكلة  ،وبيان ب�أ�سماء
ال�شركاء املت�ضامنني وعناوينهم وجن�سياتهم .
ويجب �أن تكون تلك الوثائق م�ؤرخة وموقعة من التاجر املدين  ،و�إذا تعذر تقدمي بع�ضها
�أو ا�ستيفاء بياناتها  ،وجب �أن يت�ضمن الطلب �أ�سباب ذلك .
املــادة ( ) 9
تق ــدم طلبــات �إعــادة الهيكلــة إ�لــى الدائــرة املخت�صـة  ،ويتم قيدها فـي ال�سجل املعد لذلك ،
ويجب على الدائرة املخت�صة احلفاظ على �سرية املعلومات املتعلقة بطلبات خطة �إعادة
الهيكلة  ،ما مل يكن �إف�شا�ؤها الزما مبقت�ضى القانون � ،أو لأغرا�ض �إنفاذ الت�سوية .
الفــرع الثانــي
فحـ�ص طلبات �إعادة الهيكلة والت�سوية
املــادة ( ) 10
تتولى الدائرة املخت�صة فح�ص طلبات �إعادة الهيكلة  ،وا�ستيفــاء م�ستن ــدات الطلب ــات ،
وحت�ضريها و�إعداد مذكرة بطلبات اخل�صوم و�أ�سانيدهم  ،وذلك خالل مدة ال جتاوز ()60
�ستني يوما من تاريخ قيد الطلب .
املــادة ( ) 11
تقوم الدائرة املخت�صة بعقد جل�سات الو�ساطة فـي طلبات �إعادة الهيكلة بح�ضور �أطراف
النزاع � ،أو وكــيل مف ــو�ض عنهـ ــم بت�سوي ــة الن ــزاع  ،و�إذا تخلـ ــف �صاح ــب ال�شـ ـ�أن �أو وكيل ــه
عن ح�ضور جل�ستني متتاليتني يتم حفظ الطلب .
ويجوز للدائرة املخت�صة االجتماع مع �أطراف النزاع �أو وكالئهم �أو االنفراد بكــل ط ــرف
على حدة  ،واتخاذ ما تراه منا�سبا لتقريب وجهات النظر بهدف الو�صول �إلى اتفاق ت�سوية
ملزم للطرفـني  ،ولها اال�ستعانة بخبري �أو �أكرث من اخلرباء املقيدين فـي اجلــدول مــع
تكليــف �أي من طرفـي النزاع ب�سداد �أتعابه .
-522-

املــادة ( ) 12
�إذا مت التو�صل �إلى ت�سوية النزاع  ،يحرر اتفاق ت�سوية يوقع عليه كافة الأطراف  ،ويبني
فـيه تفا�صيل االتفاق  ،وما مت من �إجراءات الو�ساطة .
وتثبت الدائرة املخت�صة قبول الت�سوية  ،وحتيل امللف �إلى املحكمة العتمادها .
املــادة ( ) 13
�إذا مل يتم التو�صل �إلى الت�سوية  ،يعترب الطلب مرفو�ضا  ،ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن الطعن
على هذا القرار �أمام املحكمة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إبالغه برف�ض
الطلب على عنوانه املثبت فـي الطلب  ،على �أن تف�صل فـيه املحكمة خالل (� )7سبعة �أيام
من تاريخ الإحالة  ،ويكون القرار ال�صادر فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .
الفــرع الثالــث
خـطـة �إعـادة الهيكـلـة
املــادة ( ) 14
للدائرة املخت�صة فـي مرحلة الو�ساطة من �أجل الت�سوية فـي طلبات �إعـ ــادة الهيكلـ ــة ،
وللمحكمة  -فـي جميع الأحوال  -فـي �أي مرحلة يكون عليها النزاع ت�شكيل جلنة ت�سمى
(جلنة �إعادة الهيكلة) من اخلرباء املقيدين فـي اجلدول  ،وتخت�ص هذه اللجنة بو�ضع
خطة �إعادة هيكلــة و�إدارة �أ�صــول التاجــر املدين وتقييمه ــا  ،بالإ�ضاف ــة �إل ــى مــا تكل ــف
ب ــه مـن �أعمال �أخرى  ،وتتولى الدائرة املخت�صة �أو املحكمة بح�سب الأحوال تقدير �أتعاب
اللجنة .
املــادة ( ) 15
ترفع جلنة �إعادة الهيكلة تقريرا �إلى الدائرة املخت�صة �أو املحكمة بح�سب الأحوال  ،خالل
( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ التكليف  ،مت�ضمنا ر�أيها عن �سبب ا�ضطراب �أعمال التاجر
املدين  ،وجدوى �إعادة الهيكلة  ،واخلطة املقرتحة لذلك  ،على �أن يتم تنفـيذ خطة �إعادة
الهيكلة فـي مدة ال تزيد على ( )5خم�س �سنوات .
املــادة ( ) 16
حتيل الدائرة املخت�صة خطة �إعادة الهـيكلة الت ــي ترفع ــها جلن ــة �إع ــادة الهيك ــلة  -بنـ ــاء
على موافقة الأطراف املوقعني عليها � -إلى املحكمة لالعتماد  ،وفـي حالة املوافقة تكون
هذه اخلطة ملزمة لأطرافها .
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وللمحكمة �أن تعني معاونا للتاجر املدين �إذا ر�أت موجبا لذلك  ،من بني اخلرباء املقيدين
فـي اجلدول �أو غريهم ممن يختاره الأطراف  ،على �أن حتدد �أتعاب املعاون وفقا ملا يتفق
عليه بينهم  ،وفـي حالة تعذر ذلك تتولى املحكمة حتديد �أتعابه  ،وللمحكمة  -من تلقاء
نف�سها �أو بناء على طلب مربر لأي من �أطراف خطة �إعادة الهيكلة  -ا�ستبدال املعاون .
املــادة ( ) 17
يتولى املعاون القيام بالآتي :
أ�  -م�ساعدة التاجر املدين على تقومي و�ضعه املايل والإداري .
ب  -تقدمي امل�شورة والدعم الفني للتاجر املدين .
ج  -و�ضع �آلية تنفـيذ �إجراءات خطة �إعادة الهيكلة .
د  -م�ساعدة التاجر املدين فـي تنفـيذ خطة �إعادة الهيكلة بالتعاون مع دائنيه .
هـ  -إ�عـ ــداد تقريـ ــر ك ــل ( )3ثالثة �أ�شهـر ب�ش�أن تطبيق خطة �إعادة الهيكلة  ،وعر�ضه
على الدائرة املخت�صــة و�أطراف اخلطة لإطالعهم على �سري �إجراءاتها  ،ومدى
التزام التاجر املدين بها .
املــادة ( ) 18
ي�ستمر التاجر املدين فـي �إدارة �أمواله فـي مرحلة تنفـيذ خطة �إعادة الهيكل ــة  ،ويظ ــل
م�س�ؤوال عما ين�ش�أ عنها من التزامات �أو تعاقدات �سابقة �أو الحقة لتاريخ اعتماد خطة �إعادة
الهيكلة  ،ومبا ال يخالف هذه اخلطة .
املــادة ( ) 19
ال يجوز للتاجر املدين القيام ب ـ�أي مــن الت�صرف ــات الت ــي ت�ؤث ــر عل ــى م�صال ــح الدائن ــني ،
مب ــا ف ــي ذلك البي ـ ــع ال ــذي ال عالقـ ــة ل ــه مبمار�س ـ ــة �أعمالــه التجارية املعتادة  ،والتربع
والهبة واالقرتا�ض �أو الإقرا�ض � ،أو �أي من �أعمال التربع والكفاالت والرهن � ،أو �أي عمل من
الأعمال املماثلة  ،مبا يخالف خطة �إعادة الهيكلة .
املــادة ( ) 20
يجوز لكل ذي م�صلحة اللجوء �إلى املحكمة ب�ش�أن �أي �إجراء يتعلق بخطة �إعادة الهيكلة
خالل مدة تنفـيذها .
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املــادة ( ) 21
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )7من هذا القانون  ،يتعني على الدائرة املخت�صــة حفــظ
طلب �إعادة الهيكلة فـي احلاالت الآتية :
أ� � -إذا تعذر االتفاق على خطة �إعادة الهيكلة مع الدائنني .
ب � -إذا لــم يرفــق التاجـر املدين بطلبـه املعلومـات �أو امل�ستندات املبينـ ــة فـي امل ــادة ()8
من هذا القانون � ،أو التي كلف بتقدميها خالل الأجل الذي حدد لذلك .
ج � -إذا مل يقم التاجر املدين بالوفاء بالتكاليف وامل�صروفات الالزمة لإجراءات �إعادة
الهيكلة  ،ومن بينها �أتعاب املعاون � ،أو �إذا تبني �أن موجوداته ال تكفـي للوفاء بها .
د  -زوال الأ�سباب التي دعت التاجر املدين �إلى التقدم بطلب �إعادة الهيكلة .
هـ � -إذا كانت �إجراءات �إعادة الهيكلة غري مالئم ــة للتاجر املدين ا�ستنــادا �إلى البيانات
وامل�ستنــدات املقدمة مع الطلب � ،أو ا�ستنــادا �إلى التقرير الذي تعده جلنة �إعــادة
الهيكلة .
املــادة ( ) 22
يحظر بعد اعتماد خطة �إعادة الهيكلة رفع �أي دعوى بني التاجر املدين  ،والأطراف املوقعني
على اخلطة �إذا كانت متعلقة ب�إجراءات اخلطة �أو ال�سري فـيها  ،وتوقف مدد التقادم املتعلقة
بالدعاوى واملطالبات والديون اخلا�صة بهم حلني انتهاء تنفـيذ خطة �إعادة الهيكلة .
ويدخل فـي احلظر املن�صو�ص علــيه فـي الفقرة ال�سابقة �أي دعوى �أو �أمــر ق�ضائــي يطل ــب
من قبل الأطراف املوقعني على اخلطة  ،ويكون من �ش�أنه �إعاقة تنفـيذها .
املــادة ( ) 23
تنتهي خطة �إعادة الهيكلة بانتهاء تنفـيذها  ،ويجوز �إنها�ؤها قبل ذلك �إذا حت�سنت �أو�ضاع
التاجر املدين املالية والإدارية وقام بالوفاء بديونه � ،أو تعــذر تنفـيذ اخلطــة �أو مت الإخ ــالل
بها لأي �سبب  ،وذلك بناء على طلب يقدم من الأطراف املوقعني على اخلطة  ،وي�صدر
بالإنهاء قرار من املحكمة .
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الف�صــل الثانــي
ال�صـلــــح الواقــــي
الفــرع الأول
�إجـراءات طلـب ال�صــلح الـواقي
املــادة ( ) 24
يج ــوز للتاج ــر املديــن �أن يطـلب ال�صلح الواقي �إذا ا�ضطربـ ــت �أعمالـ ــه املاليـ ــة ا�ضطراب ــا
مــن �ش�أنـ ــه �أن ي ـ ـ�ؤدي �إلى توقف ــه عن دفع ديونه  ،ومل يكن مرتكبا غ�شا �أو خط�أ ال ي�صدر
عن التاجر املدين العادي � ،شريطة �أن يكون قد زاول التجارة خالل ال�سنتني ال�سابقتني
على تقدمي الطلب .
املــادة ( ) 25
يجوز ملن �آل �إليهم املتجر بطريق الإرث �أو الو�صية �أن يطلبوا ال�صلح الواقي �إذا قرروا
اال�ستمرار فـي التجارة  ،وكان التاجر املدين قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب ال�صلح  ،وفقا
لأحكام املادة ( )24من هذا القانون  ،وذلك خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ الوفاة .
و�إذا مل يتفق الورثة �أو املو�صى لهم جميعا على طلب ال�صلح الواقي  ،وجب على املحكمة
�أن ت�سمع �أقوال من عار�ض منهم فـي الطلب  ،ثم تف�صل فـيه وفقا مل�صلحة ذوي ال�ش�أن .
املــادة ( ) 26
فـيما عدا �شركات املحا�صة  ،يجوز لكل �شركة جتارية طل ــب ال�صل ــح الواقــي �إذا تواف ــرت
فـيها ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )24من هذا القانون وبعد احل�صول على �إذن
بذلك من �أغلبية ال�شركاء فـي �شركات الت�ضامن والتو�صية  ،ومن اجلمعية العامة غري العادية
فـي �شركات امل�ساهمة وجمعية ال�شركاء فـي ال�شركات املحدودة امل�س�ؤولية  ،ومالك �شركة
ال�شخ�ص الواحد  ،ومع ذلك ال يجوز طلب ال�صلح لل�شركة وهي فـي طور الت�صفـية .
ويجوز طلب ال�صلح الواقي من ال�شركة الواقعية .
املــادة ( ) 27
ال يجوز للتاجر املدين �أثناء تنفـيذ ال�صلح الواقي �أن يطلب �صلحا �آخر .
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املــادة ( ) 28
يقدم طلب ال�صلح الواقي �إلى املحكمة مبينا فـيه �أ�سباب ا�ضطراب الأعمال املالية ومقرتحات
ال�صلح و�ضمانات تنفـيذها  ،ويجب �أن يرفق بالطلب امل�ستندات الآتية :
أ�  -الوثائق امل�ؤيدة للبيانات املذكورة فـيه .
ب � -شهادة م ــن �أمي ــن ال�سجــل تثبت قيام التاجر املدين مبا تفر�ضه الأحكام اخلا�صة
فـي ال�سجل عن ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي الطلب .
ج � -شهادة من غرفة جتارة و�صناعة عمان تفـيد انت�سابه �إلى الغرفة عن ال�سنتني
ال�سابقتني على تقدمي الطلب .
د � -صورة من القوائم املالية املدققة للتاجر املدين عن ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي
الطلب .
هـ  -بي ــان ب�إجمال ــي امل�ص ــروفات ال�شخ�صية املرتبطة بح�سابات التاجر املدين �أو ذات
العالقة به عن ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي الطلب .
و  -بي ــان تف�صيل ــي بالأمــوال املنقولة والعقارات للتاجر املدين  ،وقيمتها التقريبية
عند تقدمي الطلب .
ز  -بيان ب�أ�ســماء الدائنني واملدينيـن وعناوينهم ومقـدار حقوقهم �أو ديونهم والت�أمينات
ال�ضامنة لها .
ح � -شهادة من الوزارة تفـيد بعدم �سبق التقدم بطلب �إعادة الهيكلة � ،أو التقدم بطلب
�سبق حفظه  ،وانق�ضت ( )3ثالثة �أ�شهر على ذلك .
ط � -شهــادة مــن �أمني ال�سجل تفيد بعــدم �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين �أو عقد �صــلح
واق منه .
ي  -ما يفـيد �سداد الر�سم املقرر للطلب .
و�إذا كان الطلب خا�صا ب�شركة وجب �أن يرفق به  ،ف�ضال عن الوثائق املذكورة فـي البنود
ال�سابقة � ،صورة من عقد ال�شركة ونظامها  ،م�صدقا عليها من �أمني ال�سجل  ،والوثائق
املثبتة ل�صفة التاجر املدين وقرار �أغلبية ال�شركــاء �أو جمعيــة ال�شرك ــاء �أو مـ ــالك ال�شركـ ــة
�أو اجلمعي ــة العامــة غيــر العاديــة بح�سب الأحوال بطلب ال�صلح الواقي  ،وبيان ب�أ�سماء
ال�شركاء املت�ضامنني وعناوينهم وجن�سياتهم .
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ويجب �أن تكون تلك الوثائق م�ؤرخة وموقعة من مقدم طلب ال�صلح الواقي  ،و�إذا تعذر
تقدمي بع�ضها �أو ا�ستيفاء بياناتها وجب �أن يت�ضمن الطلب �أ�سباب ذلك  ،وحترر �أمانة �سر
املحكمة حم�ضرا بت�سلم هذه الوثائق .
وللقا�ض ــي �إل ــزام التاج ــر املدي ــن خ ــالل املـ ــدة التـ ــي يح ــددها �أن يقدم م�ستندات �إ�ضافـية
�أو معلومات حول و�ضعه املايل .
املــادة ( ) 29
�إذا قدم طلب �إلى املحكمة لإ�شهار �إفال�س التاجر املدين  ،وطل ــب �آخ ــر بال�ص ــلح الواقـ ــي ،
فال يجوز الف�صل فـي طلب �إ�شهار الإفال�س �إال بعد الف�صل فـي طلب ال�صلح .
الفــرع الثانــي
البت فـي طلـب ال�صلح الـواقي
املــادة ( ) 30
للمحكمة التي تنظر فـي طل ــب ال�صل ــح الواق ــي �أن ت�أم ــر باتخ ــاذ التداب ــري التحفظيـ ــة
على �أموال التاجر املدين �إلى حني الف�صل فـي الطلب  ،ويجوز لها �أن تتخذ من الإجراءات
ما ميكنها من الإحاطة بحالة التاجر املدين املالية  ،و�أ�سباب ا�ضطرابها .
وتنظ ــر املحكمـ ــة فـي طلــب ال�صلح الواقي فـي جل�سة غري علنية  ،وعلى وجه اال�ستعجال ،
وتف�صل فـي الطلب بحكم نهائي .
املــادة ( ) 31
تق�ضي املحكمة برف�ض طلب ال�صلح الواقي فـي الأحوال الآتية :
أ� � -إذا مل يقدم طالب ال�صلح الواقي الوثائق والبيانات املن�صو�ص عليها فـي املادة ()28
من هذا القانون � ،أو قدمها ناق�صة دون م�سوغ .
ب � -إذا �سبق احلكم على التاجر املدين بالإدانة فـي �إحدى جرائم الإفال�س �أو فـي جرمية
التزوير �أو ال�سرقة �أو االحتيال �أو �إ�ســاءة الأمان ــة �أو اختـ ــال�س الأمـ ــوال العام ــة ،
ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
ج � -إذا اعتزل التجارة �أو �أغلق متجره �أو جل�أ �إلى الفرار .
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املــادة ( ) 32
�إذا ق�ضت املحكمة برف�ض طلب ال�صلح الواقي  ،فلها �أن حتكم على التاجر املدين بغرامة
ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين �إذا تبني
لها �أنه تعمد �إيهام املحكمة با�ضطراب ن�شاطه � ،أو تعمد �إحداث اال�ضطراب فـيه .
املــادة ( ) 33
�إذا ق�ضت املحكمة بقبول ال�صلح الواقي  ،وجب �أن ت�أمر بافتتاح �إجــراءات ال�صلـ ــح  ،ويجب
�أن يت�ضمن احلكم ما ي�أتي :
أ�  -ندب �أحد الق�ضاة فـي املحكمة للإ�شراف على �إجراءات ال�صلح الواقي .
ب  -تعيني �أمني لل�صلح �أو �أكرث ملبا�شرة �إجراءات ال�صلح الواقي ومتابعتها .
وللمحكمة �أن ت�أمر فـي حكم افتتاح �إجراءات ال�صلح الواقـ ــي بـ ـ�أن ي ــودع التاجـ ــر املدي ــن
فـي �أمانة �سر املحكمة مبلغا نقديا حتدده املحكمة ملواجهة م�صاريف الإجراءات  ،ويجوز
�أن تق�ضي املحكمة ب�إلغاء �إجراءات ال�صلح �أو بوقفها �إذا مل يودع التاجر املدين املبلغ املذكور
فـي امليعاد املحدد .
املــادة ( ) 34
يعني �أمني ال�صلح من اخلرباء املقيدين فـي اجلدول  ،ويجب عليه �أن يدون ب�شكل يومي
جميع الأعمال املتعلقة بال�صلح الواقي فـي دفرت خا�ص ترقم �صفحاته  ،وي�ضع عليها قا�ضي
ال�صلح توقيعه �أو ختمه  ،وي�ؤ�شر فـي الدفرت مبا يفـيد انتهاء �أعمال ال�صلح  ،وللمحكمة
وقا�ضي ال�صلح و�أطرافه االطالع عليه .
الفــرع الثالــث
الطعـن على قرارات قا�ضـي ال�صـلح
املــادة ( ) 35
مع مراعاة حكم املادة ( )30من هذا القانون  ،يجوز الطعن على قرارات قا�ضي ال�صلح ،
ويقدم الطعن خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إيداع القرار  ،ب�صحيفة تودع �أمانة �سر
املحكمة  ،وتعلن لذوي ال�ش�أن  ،وتنظر املحكمة الطعن فـي �أول جل�سة دون �إ�شراك قا�ضي
ال�صلح فـي نظره .
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املــادة ( ) 36
يرتتب على الطعن وقف تنفـيذ قــرار قا�ض ــي ال�صل ــح حت ــى تف�ص ــل املحكم ــة فـ ــي � أش�ن ــه ،
ما مل ت�أمر با�ستمرار تنفـيذه .
وللمحكمة فـي حال رف�ض الطعن �أن حتكم على الطاعن بغرامة ال تزيد على (� )1000ألف
ريال عماين � ،إذا تبني لها �أنه تعمد تعطيل تنفـيذ قرار قا�ضي ال�صلح .
الفــرع الرابــع
افتتــاح �إجــراءات ال�صـلــح الواقــي
املــادة ( ) 37
تخطر �أمانة �سر املحكمة �أمني ال�صلح بالقرار ال�صادر بتعيينه فور �صدوره  ،ويقوم �أمني
ال�صلح خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ الإخطار بقيد احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح
الواقي فـي ال�سجل ون�شر ملخ�صه م�صحوبا بدعوة الدائنني �إلى االجتماع فـي �صحيفة
يومية �أو �أي و�سيلة �أخرى للن�شر وا�سعة االنت�شار يحددها قا�ضي ال�صلـح  ،وعل ــى �أم ــني
ال�صلح �أن ير�سل فـي امليعاد املذكور الدعوة �إلى االجتمــاع مرف ــقا بها مقرتح ــات ال�صل ــح
�إلى الدائنني املثبتة عناوينهم .
املــادة ( ) 38
يقوم قا�ضي ال�صلح فور �صدور احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي باعتماد القوائم
املالية للتاجر املدين فـي تاريخ التكليف  ،وو�ضع توقيعه عليها  ،ويبا�شر �أمني ال�صلح خالل
(� )24أربع وع�شرين �ساعة من وقت �إخطاره ب�صدور احلكم �إجراءات جرد �أموال التاجر
املدين بح�ضوره �أو من ميثله .
املــادة ( ) 39
ي�ستمر التاجر املدين بعد �صدور احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي فـي �إدارة �أمواله
ب�إ�شــراف �أمــني ال�صلــح  ،وله �أن يقوم بجميع الت�صرفات العادية التي تقت�ضيها �أعماله
التجارية  ،وال يجوز له �إجراء �أي من التربعات بعد �صدور احلكم املذكور  ،وال تعد تلك
التربعات نافذة فـي حق الدائنني .
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وال يجوز للتاجر املدين بعد �صدور احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي �أن يعقد �صلحا
�أو رهنا من �أي نوع � ،أو �أن يجري ت�صرفا ناقال للملكية ال ت�ستلزمه �أعماله التجارية
العادية �إال بعد احل�صول على �إذن من قا�ضي ال�صلح  ،ومع عدم الإخالل بحقوق املت�صرف
�إليه ح�سن النية  ،ال يحتج على الدائنني ب�أي ت�صرف يتم على خالف ذلك .
املــادة ( ) 40
توقف جميع الدعاوى و�إجراءات التنفـيذ فـي مواجهة التاجر املدين مبجرد احلكم بافتتاح
�إجراءات ال�صلح الواقي � ،أما الدعاوى املرفوعة من التاجر املديــن و�إج ــراءات التنفـ ــيذ
التي با�شرها فتبقى �سارية مع �إدخال �أمني ال�صلح فـيها .
وال يجوز بعد �صدور احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي التم�سك بقيد الرهون وحقوق
االمتياز املقررة على �أموال التاجر املدين فـي مواجهة الدائنني .
املــادة ( ) 41
ال يرتتب على �صدور احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي حلول �آجال الديون امل�ستحقة
على التاجر املدين � ،أو وقف �سريان عوائدها .
املــادة ( ) 42
�إذا �أخف ــى التاجـ ــر املدي ــن ب ــعد تقدي ــم طل ــب ال�صل ــح الواق ــي جزءا من �أمـ ــواله �أو �أتلفه ــا
�أو �أج ــرى ب�سوء ني ــة ت�صرف ــات �ضارة بالدائنني � ،أو ت�صرفات خمالفة لأحكام املادة ()39
من هذا القانون  ،تق�ضي املحكمة من تلقاء نف�سها ب�إلغاء �إجراءات ال�صلح .
املــادة ( ) 43
على جميع الدائنني  ،ولو كانت ديونهم غيــر حالـة الأداء �أو م�ضمونة بت�أمينات خا�ص ــة
�أو ثابتة ب�أحكام نهائية � ،أن ي�سلموا �أمني ال�صلح خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
ن�شر ملخ�ص احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي طبقا للمادة ( )37من هذا القانون ،
�أ�صول م�ستندات ديونهم م�صحوبة ببيان هذه الديون وت�أميناتها � -إن وجدت  -ومقدارها
بالريال العماين � ،أما بالن�سبة �إلى الدائنني املقيمني خارج ال�سلطنة  ،فعليهم �إر�سال البيان
وامل�ستندات �إلى �أمـني ال�صل ــح  ،ويك ــون ميع ــاد تقدي ــم �أ�ص ــول امل�ستنـ ــدات وبي ــان الدي ــون
�أو ت�أميناتها ( )30ثالثني يوما من تاريخ ن�شر ملخ�ص احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح .
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الفــرع اخلامــ�س
قائمــة الديون وحتقيقــها
املــادة ( ) 44
ي�ضع �أمني ال�صلح بعد انتهاء امليعاد املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )43من هذا القانون قائمة
ت�سمى بـ " قائمة الديون " تت�ضمن �أ�سماء الدائنني الذين طلبوا اال�شرتاك فـي �إجراءات
ال�صلح الواقي  ،وبيانا مبقدار كل دين على حدة  ،وامل�ستندات التي ت�ؤيده والت�أمينات التي
ت�ضمنه � -إن وجدت  -وما يراه ب�ش�أن قبوله �أو رف�ضه  ،وله �أن يطلب من �أي من الدائنني
تقدمي �إي�ضاحات عن الدين �أو ا�ستيفاء م�ستنداته �أو تعديل مقداره �أو �صفاته .
املــادة ( ) 45
لكل دائن عادي حق الت�صويت على ال�صلح الواقي  ،ولو قب�ض جزءا من دينه من �أحد
امللتزمني مع التاجر املدين �أو من كفالئه .
املــادة ( ) 46
على �أمني ال�صلح �إيداع قائمة الديون �أمانة �سر املحكمة خالل (� )40أربعني يوما من تاريخ
�صدور حكم افتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي  ،ويجوز عند االقت�ضاء مد هذا امليعاد بق ــرار
من قا�ضي ال�صلح .
ويقوم �أمني ال�صلح خالل ( )3ثالثة �أيام عمل من تاري ــخ الإي ــداع بن�ش ــر بي ــان بالإي ــداع
فـي �صحيفتني يوميتني وا�سعتي االنت�شار يحددهما قا�ضي ال�صلح .
ولكل ذي م�صلحة االطالع على قائمة الديون املودعة �أمانة �سر املحكمة .
املــادة ( ) 47
للتاجر املدين ولكل دائن ورد ا�سمه فـي قائمة الديون �أن ينازع فـي الديون املدرجة بها
خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ ن�شر بيان �إيداع القائمة فـي ال�صحف  ،وتقدم املنازع ــة
�إلى �أمانة �سر املحكمة .
املــادة ( ) 48
ال يجوز �أن ي�شرتك فـي �إجراءات ال�صلح الواقي الدائنون الذين مل يقدموا �أ�صول م�ستندات
ديونه ــم فـي امليع ــاد املن�ص ــو�ص عل ــيه فـي املــادة ( )43من هذا القانون  ،وال الدائنون الذين
مل تقبل ديونهم نهائيا �أو م�ؤقتا .
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املــادة ( ) 49
يحدد قا�ضي ال�صلح بعد االنتهاء من حتقيق الديون ميعادا الجتماع الدائنني للمداولة
فـي مقرتحات ال�صلح الواقي  ،وتر�سل الدعوة �إلى ح�ضور هذا االجتماع �إلى كل دائن قبل
دينه نهائيا �أو م�ؤقتا  ،ويجوز لقا�ضي ال�صلح �أن ي�أمر بن�شر الدعوة فـي �صحيفة يومية
وا�سعة االنت�شار .
املــادة ( ) 50
ي�ضع قا�ضي ال�صلح بعد انق�ضاء امليعاد املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )47من هذا القانون
قائمة نهائية بالديون غري املتنازع عليها  ،وي�ؤ�شر على البيان اخلا�ص بالدين مبا يفـيد
قبول ــه �أو مق ــدار املقبول منه  ،ويجوز لقا�ضي ال�صلح اعتبار الدين متنازعا عليه  ،ولو مل
تقدم ب�ش�أنه �أي منازعة .
ويف�صل قا�ضي ال�صلح فـي الديون املتنازع عليها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انق�ضاء
ميعاد املنازعة  ،وتلتزم �أمانة �سر املحكمة ب�إخطار ذوي ال�ش�أن مبيعاد اجلل�سة قبل انعقادها
بـ ( )3ثالثة �أيام على الأقل  ،كما تبلغهم بالقرار ال�صادر فـي املنازعة فور �صدوره .
املــادة ( ) 51
يجوز الطعن �أمام املحكمة فـي القرار ال�صادر من قا�ضي ال�صلح بقبول الدين �أو رف�ضه
خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إيداع القرار �أو الإخطار به  ،وال يرتتب على الطعن وقف
�إجراءات ال�صلح الواقي �إال �إذا �أمرت املحكمة بذلك .
ويجوز للمحكمة قبل الف�صل فـي الطعن �أن ت�أمر بقبول الدين م�ؤقتا مببلغ تقدره  ،ما مل
يكن قد �أقيمت ب�ش�أنه دعوى جزائية .
و�إذا كانت املنازعة على الدين متعلقة بت�أميناته  ،وجب قبوله م�ؤقتا بو�صفه دينا عاديا .
املــادة ( ) 52
يودع �أمني ال�صلح �أمانة �سر املحكمة قبل امليعاد املحدد الجتماع الدائنني بـ ( )5خم�سة
�أيام على الأقل  ،تقريرا عن حالة التاجر املدين املالية و�أ�سباب ا�ضطرابها  ،وبيانا ب�أ�سماء
الدائنني الذين لهم احلق فـي اال�شرتاك فـي �إجراءات ال�صلح الواقي  ،ويجب �أن يت�ضمن
التقرير ر�أي �أمني ال�صلح فـي ال�شروط التي اقرتحها التاجر املدين لل�صلح .
ويجوز لكل ذي م�صلحة �أن يطلب من قا�ضي ال�صلح الإذن له باالطالع على التقرير
املذكور .
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املــادة ( ) 53
يتولى قا�ضي ال�صلح رئا�سة اجتماع الدائنني  ،ويجـب �أن يح ــ�ضر التاج ــر املديــن بنف�س ــه
�أو ممثل ال�شركة املدينة بح�سب الأحوال  ،وال يجوز �أن يقيم عنه وكيال فـي احل�ضور بدال
عنه �إال مبوجب وكالة خا�صة .
وال جتوز املداولة فـي �شروط ال�صلح الواقي �إال بعد قراءة تقرير �أمني ال�صلح امل�شار �إليه
فـي املادة ( )52من هــذا القانــون  ،ويجوز للتــاجر املدي ــن طل ــب تعدي ــل �ش ــروطه لل�صل ــح
�أثناء املداولة .
الفــرع ال�ســاد�س
�إيقــاع ال�صــلح الـواقــي
املــادة ( ) 54
ال يقع ال�صلح الواقي �إال مبوافقة �أغلبية الدائنني الذين قبلت ديونهم نهائيا �أو م�ؤقتا
ب�شرط �أن يكونوا حائزين لثلثي قيمة هذه الديون  ،وال يح�سـب فـي هاتــني الأغلبيتني
الدائنون الذين مل ي�شرتكوا فـي الت�صويت  ،كما ال حت�سب ديونهم .
و�إذا كان ال�صلح الواقي خا�صا ب�شركة �أ�صدرت �سندات �أو �صكوكا جتاوز قيمتها ثلث جمموع
ديونها  ،فال يجوز �إجراء ال�صلح �إال �إذا وافقت على ذلك اجلمعية العامة جلماعة مالكي
هذه ال�سندات �أو ال�صكوك .
املــادة ( ) 55
ال يجوز لزوج طالب ال�صلح الواقي �أو لأقاربه و�أ�صهاره �إلى الدرجة الرابعة  ،اال�شرتاك
فـي مداوالت ال�صلح �أو الت�صويت على �شروطه .
و�إذا تنازل �أحد الدائنني املقبولة ديونهم نهائيا �أو م�ؤقتا عن دينه �إلى الغري بعد �صدور
احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي فال يجوز للمتنازل �إليه اال�شرتاك فـي مداوالت
ال�صلح �أو الت�صويت عليه .
املــادة ( ) 56
ال يجوز للدائنني � -أ�صحاب الت�أمينات العينية �أو املنقولة املقررة على �أموال طالب ال�صلح ،
�سواء �أكانت هذه الت�أمينـات واردة على منقول �أم علـ ــى ع ــقار  -اال�ش ــرتاك فـي الت�صويـ ــت
على ال�صلح الواقي بديونهم امل�ضمونة بالت�أمينات املذكورة �إال �إذا تنازلوا عن هذه الت�أمينات
مقدما  ،ويجوز �أن يكون التنازل مق�صورا على جزء من الت�أمني ب�شرط �أال يقل عما يقابل
ثلث الدين  ،ويتم �إثبات التنازل فـي حم�ضر جل�سة ال�صلح .
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و�إذا ا�شرتك �أحد الدائنني املذكورين فـي الفقرة ال�سابقة فـي الت�صويت على ال�صلح دون �أن
ي�صرح بالتنازل عن ت�أمينه كله �أو بع�ضه اعترب ذلك تنازال عن الت�أمني ب�أجمعه .
وفـي جميع الأحوال ال يكــون التن ــازل ع ــن الت�أم ــني نهائ ــيا �إال �إذا تــم ال�صل ــح و�صدق ــت
عليه املحكمة  ،و�إذا �أبطل ال�صلح عاد الت�أمني الذي �شمله التنازل .
املــادة ( ) 57
يوقع ال�صلح الواقي فـي اجلل�سة التي مت فـيها الت�صويت عليه  ،و�إال كان باطال  ،و�إذا مل
تتحقق �إحدى الأغلبيتني املن�صو�ص عليهما فـي املادة ( )54من هذا القانون  ،ت�ؤجل املداولة
ملدة ( )10ع�شرة �أيام .
ويجوز للدائنني الذين ح�ضروا االجتماع الأول �أو كانوا ممثلني فـيه  ،ووقعوا حم�ضر
ال�صلح �أال يح�ضروا االجتماع الثاين  ،وفـي ه ــذه احلالـ ــة تبق ــى موافقت ــهم على ال�صلح
الواقي فـي االجتماع الأول قائمة ونافذة فـي االجتماع الثاين �إال �إذا ح�ضروا هذا االجتماع ،
وعدلوا عن موافقتهم ال�سابقة � ،أو عدلوها � ،أو �إذا �أدخل التاجر املدين تعديال جوهري ــا
فـي مقرتحاته ب�ش�أن ال�صلح فـي فرتة ما بني االجتماعني .
املــادة ( ) 58
يحرر حم�ضر مبا مت فـي جل�سة ال�صلح الواقي يوقعه قا�ضي ال�صلح و�أمني ال�صلح والتاجر
املدين والدائنون احلا�ضرون .
ويجوز لكل دائن له حق اال�شرتاك فـي مداوالت ال�صلح الواقي �أن يبلغ قا�ضي ال�صلح
كتابة مبا لديه من اعرتا�ض على ال�صلح و�أ�سبابه  ،وذلك خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ
التوقيع على حم�ضر ال�صلح .
وعلى قا�ضي ال�صلح خالل (� )7سبعة �أيام من انق�ضاء امليعاد املن�صو�ص عليه فـي الفقرة
ال�سابقة �أن ير�سل حم�ضر ال�صلح الواقي �إلى املحكمة التي �أ�صدرت الأمر بافتتاح �إجراءات
ال�صلح للت�صديق عليه  ،ويرفق به تقرير من قا�ضي ال�صلح عن حالة التاجر املدين املالية
و�أ�سباب ا�ضطراب �أعماله و�شروط ال�صلح وبيان باالعرتا�ضات التي قدمت على ال�صلح
و�أ�سبابها .
املــادة ( ) 59
لكل دائن مل يوافق على ال�صلح الواقي حق ح�ضور جل�سة الت�صديق عليه و�إثبات اعرتا�ضه ،
وتق�ض ــي املحكم ــة بع ــد �سم ــاع �أق ــوال التاج ــر املدي ــن والدائنــني احلا�ضرين بالت�صديق
على ال�صلح � ،أو برف�ض الت�صديق عليه .
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وال يجوز الطعن فـي الأحكام ال�صادرة بالت�صديق على ال�صلح الواقي  ،ويجوز للتاجر
املدين �أن يلتم�س �إعادة النظر فـي احلكم ال�صادر برف�ض الت�صديق على ال�صلح خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �صدوره �أو تبليغه �إليه بح�سب الأحوال .
و�إذا رف�ضت املحكمة االعرتا�ض على ال�صلح الواقي جاز لها احلكم على املعرت�ض بغرامة
ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين �إذا تبني
�أنه تعمد �إعاقة ال�صلح .
املــادة ( ) 60
يجوز �أن يت�ضمن ال�صلح الواقي منح التاجر املديــن �آج ــاال للوفـ ــاء بديونـ ــه  ،كمـ ــا يج ــوز
�أن يت�ضمن �إبراء التاجر املدين من جزء من الدين .
ويجوز �أن يعقد ال�صلح الواقي ب�شرط الوفاء �إذا �أي�سر التاجر املديــن خ ـ ــالل مدة حت ــدد
ف ــي �شروط ال�صلح  ،على �أال جتاوز ( )5خم�س �سنوات من تاريخ الت�صدي ــق عل ــى ال�صل ــح ،
وال يعترب التاجر املديــن ق ــد �أي�س ــر �إال �إذا زادت موجودات ــه عل ــى الدي ــون املرتتبــة علي ــه
بــما يعادل ( )%10ع�شرة فـي املائة على الأقل .
الفــرع ال�سابــع
الت�صـديق علـى ال�صـلـح الواقــي
املــادة ( ) 61
على �أمني ال�صلح �أن ين�شر ملخ�ص احلكم ال�صادر بالت�صديق على ال�صلح الواقي فـي اجلريدة
الر�سمية خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �صدوره  ،ويجب �أن ي�شتمل ملخ�ص
احلك ــم عل ــى ا�سـم التاجر املدين وموطنه ورقم قيده فـي ال�سجل واملحكمة التي �صدقت
على ال�صلح وتاريخ حكم الت�صديق .
املــادة ( ) 62
ي�سري ال�صلح الواقي مبجرد �صدور احلكم بالت�صديق عليه على جميع الدائنني الذين
تعترب ديونهم عادية غري م�ضمونة بامتياز �أو رهن  ،ولو مل ي�شرتكوا فـي �إجراءاته � ،أو مل
يوافقوا على �شروطه .
وال يفـيد من ال�صلح الواقي املدينون املت�ضامنون مع التاجر املدين �أو كفال�ؤه فـي الدين  ،ومع
ذلك �إذا وقع ال�صلح مع �شركة ا�ستفاد من �شروطه ال�شركاء امل�س�ؤولون فـي جميع �أموالهم
عن ديون ال�شركة �إال �إذا ن�ص فـي عقد ال�صلح على غري ذلك .
وال ي�سري ال�صلح الواقي على دين النفقة  ،وال على الديون التي ن�ش�أت بعد �صدور احلكم
بافتتاح �إجراءات ال�صلح .
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املــادة ( ) 63
يجوز للمحكمة التي �صدقت على ال�صلح الواقي �أن متنح التاجر املدين  -بناء على طلبه -
وب ــعد �سماع �أقوال الدائنني �آجاال للوفاء بالديون التي ال ي�سري عليها ال�صلح  ،وتكون قد
ن�ش�أت قبل �صدور احلكم بافتتاح الإجراءات ب�شرط �أال جتاوز الآجال التي متنحها املحكمة
الأجل املقرر فـي ال�صلح  ،وال ي�سري هذا احلكم على ديون النفقة .
وال يرتتب على الت�صديق على ال�صلح الواقي حرمان التاجر املدين من الآجال التي تكون
�أبعد مدى من الأجل املقرر فـي عقد ال�صلح .
املــادة ( ) 64
ت�أمر املحكمة فـي حكم الت�صديق على ال�صلح الواقي  -بناء على تقرير من قا�ضي ال�صلح -
با�ستبق ــاء �أمــني ال�صلح �أو بتعيني رقيب من بني الدائنني �أو من غريهم ملراقبة تنفـيذ
�شروط ال�صلح و�إبالغ املحكمة مبا يقع من خمالفات لهذه ال�شروط .
وي�ؤ�شر �أمني ال�صلح �أو الرقيب بح�سب الأحوال على �سند الدين باملبالغ املدفوعة للدائنني ،
ويجب �أن ي�سلم الدائن �إي�ص ــاال للتاج ــر املدي ــن مب ــا ت ــم قب�ض ــه يوق ــع م ــن �أمني ال�صل ــح
�أو الرقيب بح�سب الأحوال  ،حتت �إ�شراف قا�ضي ال�صلح .
ويطلب �أمني ال�صلح �أو الرقيب من املحكمة التي �صدقت على ال�صلح الواقي خالل ()10
ع�شرة �أيام من االنتهاء من تنفـيذ �شروط ال�صلح  ،احلكم ب�إنهاء الإجراءات  ،وين�شر هذا
الطلب وفقا حلكم املادة ( )61من هذا القانون .
وي�صدر احلكم ب�إنهاء الإجراءات خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الن�شر  ،ويقيد ملخ�صه
فـي ال�سجل .
املــادة ( ) 65
للمحكمة  -بناء على طلب �أي دائن ت�سري عليه �شروط ال�صلح الواقي � -أن تق�ضي بف�سخه
فـي الأحوال الآتية :
�أ � -إذا مل ينفذ التاجر املدين �شروط ال�صلح الواقي كما اتفق عليها .
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ب � -إذا ت�صرف التاجر املدين بعد الت�صديق على ال�صلح الواقي ت�صرفا ناقال مللكية
متجره �أو �أي من �أمالكه الأخرى دون م�سوغ مقبول .
ج � -إذا توفـي التاجر املدين  ،وتبني �أنه ال يرجى تنفـيذ ال�صلح الواقي �أو �إمتام تنفـيذه .
وال يلزم الدائنون برد ما قب�ضوه من ديونهم قــبل احلكـ ــم بف�سـ ــخ ال�صـ ــلح الواق ــي  ،كما
ال يرتتب على ف�سخ ال�صلح براءة ذمة الكفـيل الذي ي�ضمن تنفـيذ �شروط ال�صلح  ،ويجب
تكليف الكفـيل بح�ضور اجلل�سة التي ينظر فـيها طلب ف�سخ ال�صلح .
املــادة ( ) 66
يبطل ال�صلح الواقي �إذا ظهر بعد الت�صديق عليه تدلي�س من جانب التاجر املدين  ،ويعترب
تدلي�سا على وجه اخل�صو�ص �إخفاء الأموال �أو �إخفاء الديون �أو ا�صطناعها �أو تعمد املبالغة
فـي تقديرها .
ولكل ذي م�صلحة طلب �إبطال ال�صلح الواقي خالل (� )6ستة �أ�شهر من اليوم الذي يظهر
فـيه التدلي�س  ،و�إال عد الطلب غري مقبول  ،وفـي جميع الأحوال ال يكون الطلـب مقبــوال
�إذا قدم بعد انق�ضاء �سنة من تاريخ �صدور احلكم بالت�صديق على ال�صلح  ،وال يلزم الدائنون
برد ما قب�ضوه من ديونهم قبل احلكم ب�إبطال ال�صلح  ،وترب�أ ذمة التاجر املدين بقدر ما مت
�سداده  ،ويرتتب على �إبطال ال�صلح براءة ذمة الكفـيل الذي ي�ضمن تنفـيذ �شروط ال�صلح .
وتخت�ص املحكمة التي �أ�صدرت احلكم بالت�صديق على ال�صلح الواقي بنظر دعوى �إبطال
ال�صلح .
املــادة ( ) 67
يقدر قا�ضي ال�صلح �أتعاب كل من �أمني ال�صلح  ،والرقيب �إذا كان من غري الدائنني  ،ويودع
قرار القا�ضي فـي هذا ال�ش�أن �أمانة �سر املحكمة فـي اليوم التايل ل�صدوره  ،ويجوز لكل
ذي م�صلحة االعرتا�ض على القرار �أمام املحكمة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
علمه به  ،ويكون احلكم ال�صادر فـي االعرتا�ض نهائيا .
املــادة ( ) 68
يجوز للمحكمة  -من تلقاء نف�س ــها �أو بن ــاء عل ــى تقريـ ــر م ــن قا�ض ــي ال�صل ــح � -أن ت أ�م ــر
فـي احلكم ب�إنهاء �إجراءات ال�صلح الواقي ب�صرف مكاف�أة للرقيب �إذا كان من الدائنني ،
وتبني �أنه بذل فـي عمله جهدا غري عادي  ،وكانت حالة التاجر املدين املالية ت�سمح بذلك .
-538-

البـــاب الثانـــي
الإفــال�س
الف�صـــل الأول
�إ�شهـــار الإفـــال�س
الفـــرع الأول
طلب �إ�شهــار الإفال�س
املــادة ( ) 69
كل تاج ــر توقــف عــن �سداد ديونه التجارية �إثر ا�ضطراب �أعمالــه التجاري ــة يجــوز طلــب
�إ�شهار �إفال�سه  ،ويعترب التوقف عن �سداد الدين دليال على ا�ضطراب الأعمال ما مل يثبت
خالف ذلك  ،وال تن�شـ ـ أ� حال ــة الإف ــال�س �إال بحكم ي�صدر ب�إ�شهار الإفال�س وبدون هذا احلكم
ال يرتتب على التوقف عن �سداد الديون �أي �أثر ما مل ين�ص القانون على غري ذلك .
املــادة ( ) 70
ي�شهر �إفال�س التاجر املدين بحكم ي�صدر بناء على طلبه �أو طلب �أحد الدائنني  ،ويجوز
للمحكمة �أن تق�ضي ب�إ�شهار الإفال�س من تلقاء نف�سها .
كما يجوز �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين بعد وفاته �أو اعتزاله التجارة �إذا توفـي �أو اعتزل
التجارة  ،وهو فـي حالة توقف عن ال�سداد  ،ويجب تقدمي طلب �إ�شهار الإفال�س خالل
ال�سنة التالية للوفاة �أو اعتزال التجارة  ،وال ي�سري هذا امليعاد فـي حالة اعــتزال التج ــارة
�إال من تاريخ �شطب ا�سم التاجر املدين من ال�سجل .
ويجوز لورثة التاجر املدين طلب �إ�شهار �إفال�سه بــعد وفات ــه م ــع مراع ــاة امليعـ ــاد املذكـ ــور
فـي الفقرة ال�سابقة  ،ف�إذا اعرت�ض بع�ض الورثة على �إ�شهار الإفال�س وجب �أن ت�سمع
املحكمة �أقوالهم  ،ثم تف�صل فـي الطلب وفقا مل�صلحة ذوي ال�ش�أن .
وتعلن �صحيفة دعوى �إ�شهار الإفال�س فـي حالة وفاة التاجر املدين �إلــى الورثــة فـي �آخر
موطن للمتوفى  ،وال تقبل دعوى الدائن ب�إ�شهار إ�ف ــال�س التاج ــر املديــن مبوجب دين
م�ضمون بالكامل ما مل تكن قيمة الدين تزيد على قيمة ال�ضمان .
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املــادة ( ) 71
يجوز للتاجر املدين �أن يطلب �إ�شهار �إفال�سه خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
توقفه عن ال�سداد  ،وذلك بطلب يقدم �إلى �أمانة �سر املحكمة يذكر فـيه �أ�سب ــاب التوق ــف
عن ال�سداد  ،وترفق به الوثائق الآتية :
أ� � -أ�صول الدفاتر التجارية .
ب � -صورة من �آخر ميزانية مدققة وح�ساب الأرباح واخل�سائر .
ج  -بيــان ب�إجمال ــي امل�صروف ــات ال�شخ�صيــة املرتبطة بح�سابات التاجر املديـ ــن �أو ذات
العالقة به عن ال�سن ــتني ال�سابقت ــني على تقدمي طلب �إ�شهار الإفال�س �أو عن مدة
ا�شتغاله بالتجارة �إذا كانت �أقل من ذلك .
د  -بيان تف�صيلي بالأموال املنقولــة والعقــارات للتاجــر املديــن  ،وقيمتها التقريبية
فـي تاريخ التوقف عن ال�سداد  ،وكذلك املبالغ النقدية املودعة با�سمه لدى امل�صارف
�سواء فـي ال�سلطنة �أو خارجها .
هـ  -بيان ب�أ�سماء الدائنني واملدينني وعناوينهم ومقدار حقوقهم �أو ديونهم والت�أمينات
ال�ضامنة لها �إن وجدت .
و  -بيان باحتجاجات عدم الوفاء املتعلقة بالأوراق التجارية التي حررت �ضد التاجر
املدين خالل ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي طلب �إ�شهار الإفال�س .
ز � -شهــادة م ــن ال�سج ــل تفي ــد بع ــدم �ص ــدور حك ــم بافتتــاح إ�جـراءات ال�صلــح الواقــي ،
وما يفـيد عدم تقدمه بطلب �إعادة الهيكلة .
ويجب �أن تكون الوثائق امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة م�ؤرخة وموقعة من التاجر املدين ،
و�إذا تعذر تقدمي بع�ض هذه الوثائق �أو ا�ستيفاء بياناتها وجب على التاجر املدين �إي�ضاح
�أ�سباب ذلك  ،وحترر �أمانة �سر املحكمة حم�ضرا بت�سلم هذه الوثائق .
وللمحكم ــة �إلـ ــزام التاجـ ــر املدي ــن خـ ــالل امل ــدة الت ــي حتـددها بتقدمي م�ستندات �إ�ضافـية
�أو معلومات حول و�ضعه املايل .
املــادة ( ) 72
لكل دائن بدين جتاري حال الأداء وخال من النزاع � ،أن يطلب احلكم ب�إ�شهار �إفال�س التاجر
املدين �إذا توقف عن �سداد الدين  ،ويكون للدائن بدين مدنــي ح ــال ه ــذا احل ــق �إذا �أثب ــت
�أن التاجر املدين قد توقف عن �سداد ديونه التجارية احلالة  ،ف�ضال عن دينه املدين .
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ويكون للدائن بدين جتاري �آجل احلق فـي طلب �إ�شهار الإفال�س �إذا مل يكن للتاجر املدين
موطن معروف داخل ال�سلطنة � ،أو �إذا جل أ� �إلى الف ــرار �أو �أغـ ــلق متج ــره �أو �ش ــرع فـ ــي
ت�صفـيت ــه � ،أو �أجرى ت�صرفات �ضارة بدائنيه ب�شرط �أن يقدم الدائن ما يثبت �أن التاجر
املدين توقف عن �سداد ديونه التجارية احلالة .
ويطلب الدائن �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين بطلب يقدم �إلى �أمانة �سر املحكمة التخاذ
التدابري التحفظية على التاجر املدين  ،وبيان الظروف التي ي�ستدل منها على توقف
التاجر املدين عن �سداد ديونه .
ويجب �أن يرفق بالطلب ما يفـيد �إيداع مبلغ  ،مقداره ( )200مائتا ريال عماين �أمانة �سر
املحكمة ل�سداد م�صروفات ن�شر احلكم ال�صادر ب�إ�شهار الإفال�س فـي اجلريدة الر�سمية .
املــادة ( ) 73
ال يقبل طلب �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين ب�سبب توقفه عن �سداد ما ي�ستحق عليه من غرامات
�أو �ضرائب �أو ر�سوم �أو ت�أمينات اجتماعية .
الفــرع الثانــي
احلـكم ب�إ�شهــار الإفــال�س
املــادة ( ) 74
�إذا ر�أت املحكمة �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين من تلقاء نف�سها وفقا للفقرة الأولى من املادة ()70
من هذا القانون  ،وجب على �أمانة �سر املحكمة �أن تعلنه بيوم اجلل�سة  ،وال يحول عدم
ح�ضوره �أو عدم �إبداء ر�أيه دون احلكم فـي دعوى �إ�شهار الإفال�س .
املــادة ( ) 75
تنظر دعاوى الإفال�س على وجه ال�سرعة  ،وتكون الأحكام ال�صادرة فـيها واجبة النفاذ
املعجل بدون كفالة  ،ما مل ين�ص على خالف ذلك .
املــادة ( ) 76
يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى الإفال�س �أن ت�أمر باتخاذ التدابري التحفظية على �أموال
التاجر املدين �أو �إدارتها ملدة ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر جت ــدد مل ــدد �أخـ ــرى �إل ــى �أن يتـ ــم الف�صـ ــل
فـي الدعوى  ،كما يجوز �أن تتخذ من الإجراءات ما ميكنها من الإحاطة بحالة التاجر
املدين املالية  ،و�أ�سباب توقفه عن ال�سداد .
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املــادة ( ) 77
تخت�ص املحكمة بنظر جميع الدعاوى النا�شئة عن التفلي�سة والدعاوى التي للتفلي�سة
على الغري �أو للغري عليها .
وتعت ــرب الدع ــوى نا�شئ ــة ع ــن التفلي�س ــة علـى وج ــه اخل�صــو�ص �إذا كانت متعلقة ب�أموالها
�أو ب�إدارتها �أو مبوجوداتها � ،أو كان الف�صل فـيها يقت�ضي تطبيق �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 78
حتدد املحكمة فـي حكم �إ�شهار الإفال�س تاريخا م�ؤقتا للتوقف عن ال�سداد  ،وتعني مديرا
للتفلي�سة  ،وتندب �أحد ق�ضاة املحكمة ليكون قا�ضيا للتفلي�سة  ،وت�أمر بو�ضع الأختام على
متجر التاجر املدين حلني االنتهاء من جرد �أمواله  ،وتر�سل ن�سخة من احلكم �إلى االدعاء
العام .
املــادة ( ) 79
للمحكمة �أن ت�ستعني فـي حتديد تاريخ التوقف عن ال�سداد بكل فعل �أو قول �أو ت�صرف
ي�صدر من التاجر املدين  ،ويك�شف عن ا�ضطراب �أعماله �أو �سعيه �إلى اال�ستمرار فـي ن�شاطه
التجاري بو�سائل غري م�شروعة �أو �ضارة بدائنيه  ،ويدخل فـي ذلك على وجه اخل�صو�ص
�شروع التاجر املدين فـي الفرار � ،أو �إخفاء �أمواله �أو بيعها بخ�سارة �أو عقد قرو�ض ب�شروط
باهظة �أو الدخول فـي م�ضاربات غري م�س�ؤولة .
و�إذا مل يحدد فـي حكم �إ�شهار الإفال�س التاريخ الذي توقف فـيه التاجر املدين عن ال�سداد
اعترب تاريخ �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س تاريخا م�ؤقتا للتوقف عن ال�سداد .
و�إذا �صدر حكم �إ�شهار الإفال�س بعد وفاة التاجر املدين �أو بعد اعتزاله التجارة  ،ومل يعني
فـيه تاريخ التوقف عن ال�سداد اعترب تاريخ الوفاة �أو اعتزال التجارة تاريخا م�ؤقتا للتوقف
عن ال�سداد .
املــادة ( ) 80
يجوز للمحكمة من تلقاء نف�سها � ،أو بناء على طلب التاجر املدين �أو �أحد الدائنني �أو مدير
التفلي�سة �أو غريهم من ذوي امل�صلحة  ،تعديل التاريخ امل�ؤقت للتوقف عن ال�سداد  ،وذلك
حتى تاريخ �إيداع قائمة الديون النهائية �أمانة �سر املحكمة  ،وبعد انق�ضاء هذا امليعاد يعد
التاريخ املعني للتوقف عن ال�سداد نهائيا .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز �إرجاع تاريخ التوقف عن ال�سداد �إلى �أكرث من (� )2سنتني
�سابقتني على تاريخ �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س  ،ويتولى مدير التفلي�سة قيد احلكم
بتعديل تاريخ التوقف عن ال�سداد فـي ال�سجل .
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املــادة ( ) 81
تقوم �أمانة �سر املحكمة التي �أ�صدرت احلكم ب�إ�شهار الإفال�س ب�إخطار مدير التفلي�سة فور
�صدور احلكم ملبا�شرة �أعمال التفلي�سة  ،وعلى مدير التفلي�سة قيد احلكم فـي ال�سجل .
ويتولى مدير التفلي�سة ن�شر ملخ�ص احلكم فـي اجلريدة الر�سمية خالل (� )2أ�سبوعني
من تاريخ �صدوره  ،وي�شتمل امللخ�ص علــى ا�سـ ــم املدين املفل ــ�س  ،وموط ــنه  ،ورق ــم قي ــده
فـي ال�سجل  ،واملحكمة التي �أ�صدرت احلكم  ،وتاريخ �صدوره  ،والتاري ــخ امل�ؤقـ ــت للتوقــف
عن ال�سداد  ،وا�سم قا�ضي التفلي�سة  ،وا�سم مدير التفلي�سة  ،وعنوانه  ،كما يت�ضمن الن�شر
دعوة الدائنني لتقدمي ديونهم فـي التفلي�سة .
وفـي حالة تعديل تاريخ التوقف عن ال�سداد يجب �أن ي�شتمل الن�شر ف�ضال عن البيانات
املذكورة على التاريخ اجلديد الذي حددته املحكمة .
كما يتولى مدير التفلي�سة قيد امللخ�ص با�سم جماعة الدائنني فـي ال�سجل العقاري خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ �صدور احلكم  ،وال يرتب على هذا القيد تقرير رهن �أو �أي
ت�أمني �آخر جلماعة الدائنني .
املــادة ( ) 82
يجوز لكل ذي م�صلحة من غري اخل�صوم �أن يعرت�ض على حكم �إ�شهار الإفال�س �أمام
املحكمة التي �أ�صدرته خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ــا م ــن تاري ــخ ن�ش ــر ملخ ــ�ص احلك ــم
فـي اجلريدة الر�سمية .
املــادة ( ) 83
�إذا طلب التاجر املدين �إ�شهار �إفال�سه وق�ضت املحكمة برف�ض الطلب  ،جاز لها �أن حتكم
عليه بغرامة ال تقل عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال
عمانـ ــي � ،إذا تب ــني لـ ــها �أنه تعمـ ــد ا�صطناع الإفال�س  ،وين�شر ملخ�ص احلكم على نفقته
فـي اجلريدة الر�سمية .
و�إذا طلب �أحد الدائنني �إ�شهار الإفال�س  ،وق�ضت املحكمة برف�ض الطلب يحكم على الدائن
بالغرامة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،وين�شر احلكم على نفقته فـي اجلريدة
الر�سمية � ،إذا تبني لها �أنه تعمد الإ�ساءة �إلى �سمعة التاجر املدين التجارية  ،وذلك مع عدم
الإخالل بحق التاجر املدين فـي طلب التعوي�ض .
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املــادة ( ) 84
�إذا مل توجد فـي التفلي�سة  -وقت �صدور حكم �إ�شهــار الإفـ ــال�س  -نقود حا�ضرة ملواجهة
م�صروفـ ــات احلك ــم �أو قيــده �أو ن�شره �أو و�ضع الأختام على متجر املدين املفل�س �أو احلجز
على ممتلكاته �أو رفع احلجز عنها  ،وجب �سداد هذه امل�صروفات من اخلزانة العامة بناء
على �أمر املحكمة  ،وت�سرتد اخلزانة العامة املبالغ التي �سددتها باالمتياز على جميع
الدائنني من �أول نقود تدخل التفلي�سة .
املــادة ( ) 85
�إذا �أوفى املدين املفل�س بجميع ديونه التجارية قبل �أن يحوز حكم �إ�شهــار الإف ــال�س ق ــوة
ال�شيء املق�ضي به  ،وجب على املحكمة �أن تق�ضي ب�إلغاء حكم �إ�شهار الإفال�س  ،على �أن يتحمل
املدين املفل�س جميع م�صاريف الدعوى .
الفــرع الثالـــث
مديــر التفلي�ســة
املــادة ( ) 86
تعني املحكمة فـي حكم �إ�شهار الإفال�س ممثال قانونـيا لإدارة التفلي�سـ ــة ي�سم ــى (مدير
التفلي�سة) من اخلرباء املقيدين فـي اجلدول �أو غريهم بح�سب الأحوال .
ولقا�ض ــي التفلي�س ــة م ــن تلــقاء نف�سه � ،أو بناء على طلب املدين املفل�س � ،أو املراقب  ،الأمر
ب�إ�ضافة مدير �آخر للتفلي�سة �أو �أكرث .
املــادة ( ) 87
ال يجوز �أن يعني مديرا للتفلي�سة من كان زوجا للمدين املفل�س �أو قريبا له حتى الدرجة
الرابعة � ،أو من كان خالل ال�سنتني ال�سابقتني على �إ�شهار الإفال�س �شريكا له �أو م�ستخدما
عنده �أو حما�سبا له �أو وكيال عنه  ،وكذلك من �سبق احلـكم ب�إدانت ــه فـي جرائ ــم الإفال�س
�أو ال�سرق ــة �أو اختال�س الأموال العامة �أو �إ�ساءة الأمانة �أو االحتيــال �أو التزوي ــر �أو الر�شــوة ،
�أو �شه ــادة ال ــزور � ،أو �أي جرمي ــة �أخ ــرى ما�سـ ــة باالقت�ص ــاد الوطن ــي � ،أو �إحدى اجلرائم
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
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املــادة ( ) 88
يقوم مدير التفلي�سة ب�إدارة �أموال التفلي�سة واملحافظة عليها  ،وينوب عــن املدي ــن املفلـ ــ�س
فـي جميع الدعاوى والأعمال التي تقت�ضيها هذه الإدارة .
ويدون مدير التفلي�سة ب�شكل يومي جميع الأعمال املتعلقة ب�إدارة التفلي�سة فـي دفرت خا�ص
ترقم �صفحاته  ،وي�ضع عليها قا�ضي التفلي�سة توقيعه �أو ختمه  ،وي�ؤ�شر فـي نهاية الدفرت
مبا يفـيد انتهاءه .
وللمحكمة ولقا�ضي التفلي�سة وللمراقب االطالع على هذا الدفرت فـي كل وقت  ،كما يحق
للمدين املفل�س االطالع عليه ب�إذن من قا�ضي التفلي�سة .
املــادة ( ) 89
�إذا تعدد مديرو التفلي�سة وجب �أن يعملوا جمتمعني  ،وي�س�ألون بالت�ضامن عن �إدارتهم ،
ويجـ ــوز لقا�ضـ ــي التفلي�ســة �أن يق�سم العمل بينهم � ،أو �أن يعهد �إلى �أحدهم بعمل معني ،
وفـي هذه احلالة ال يكون مدير التفلي�سة م�س�ؤوال �إال عن العمل الذي يكلف به .
ويجوز ملديري التفلي�سة �أن ينيبوا بع�ضهم فـي القيام بالأعمال املعهود بها �إليهم  ،وال يجوز
لهم �إنابة الغري .
املــادة ( ) 90
يجوز للمدين املفل�س �أو املراقب االعرتا�ض لدى قا�ضي التفلي�سة على �أعم ــال مدي ــر
التفلي�سة قبل �إمتامها  ،ويرتتب علــى االعت ــرا�ض وق ــف تنفـ ــيذ ه ــذه الأعم ــال  ،ويج ــب
�أن يف�صل قا�ضي التفلي�سة فـي االعرتا�ض خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ تقدميه  ،ويكون
قرار قا�ضي التفلي�سة نهائيا .
املــادة ( ) 91
يجوز للمحكمة  ،من تلقاء نف�سها �أو بناء عـلى طل ــب قا�ضــي التفلي�س ــة �أو املدي ــن املفل ــ�س
�أو املراقب � ،أن ت�أمر بعزل مدير التفلي�سة لأ�سباب تربر ذلك  ،وتعيني غريه � ،أو ب�إنقا�ص
عدد املديرين �إذا تعددوا .
املــادة ( ) 92
تقدر �أتعاب وم�صاريف مدير التفلي�سة بقرار من قا�ضي التفلي�سة بعد �أن يقدم املدير
تقريرا عن انتهاء �إدارته  ،ويجوز لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أمر ب�صرف مبالغ ملدير التفلي�سة
قبل تقدمي التقرير املذكور خ�صما من �أتعابه .
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الفــرع الرابــع
قا�ضــي التفلي�ســة
املــادة ( ) 93
يتولى قا�ضي التفلي�سة بالإ�ضافة �إلى ال�سلطات املقررة له مبوجب �أحكام هذا القانون  ،ما ي�أتي :
�أ  -مراقبة �إدارة التفلي�سة ومالحظة �سري �إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابري الالزمة
للمحافظة على �أموالها  ،مبا فــي ذلك تكلي ــف مديـ ــر التفلي�س ــة ب�إقام ــة دع ــاوى
�أو مبا�شرة �إجراءات �أخرى تتطلبها �إدارة التفلي�سة .
ب  -دعوة الدائنني �إلى االجتماع فـي الأحوال املبينة فـي القانون  ،ويتولى رئا�سة هذه
االجتماعات .
ج  -تقدمي تقرير للمحكمة عن حالة التفلي�سة كل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وتقرير �آخر عن كل
نزاع يتعلق بالتفلي�سة  ،ويكون من اخت�صا�ص املحكمة الف�صل فـيه .
د  -ا�ستدعاء املدين املفل�س �أو ورثته �أو وكالئه �أو م�ستخدميه �أو �أي �شخ�ص �آخر ل�سماع
�أقوالهم فـي �ش�ؤون التفلي�سة .
املــادة ( ) 94
تودع قرارات قا�ضي التفلي�سة �أمانة �سر املحكمة فـي اليوم التايل ل�صدورها  ،وله �أن ي�أمر
�أمانة �سر املحكمة ب�إخطار كل ذي م�صلحة بهذه القرارات بالو�سيلة التي يقدرها .
املــادة ( ) 95
ال يجوز الطعن فـي قرارات قا�ضي التفلي�سة ما مل ين�ص القانون على جواز ذلك � ،أو كان
القرار مما يجاوز اخت�صا�صه  ،ويقدم الطعن خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إيداع القرار
ب�صحيفة تودع �أمانة �سر املحكمة وتعلن لذوي ال�ش�أن  ،وتنظره املحكمة فـي �أول جل�سة
تالية لتقدمي الطعن  ،دون �إ�شراك قا�ضي التفلي�سة فـي نظر هذا الطعن  ،ويوقف الطعن
تنفـيذ القرار حتى تف�صل املحكمة فـي �ش�أنه  ،ما مل ت�أمر املحكمة بخالف ذلك .
و�إذا رف�ضت املحكمة الطعن جاز لها �أن حتكم على الطاعن بغرامة ال تقل عن ( )100مائة
ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين � ،إذا تبني لها �أنه تعمد تعطيل
تنفـيذ قرار قا�ضي التفلي�سة .
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املــادة ( ) 96
للمحكمة �أن ت�ستبدل بقا�ضي التفلي�سة غريه من ق�ضاة املحكمة  ،ولها �أن تندب قا�ضيا �آخر
فـي حالة غيابه � ،أو قيام مانع يحول دون مبا�شرة مهامه � ،أو �إذا ثبت �أن ا�ستمرار تعيينه
ي�ضر مب�صالح الدائنني .
الفــرع اخلامـــ�س
املراقــب
املــادة ( ) 97
يعني قا�ضي التفلي�سة مراقبا �أو �أكرث من بني الدائنني الذين ير�شحون �أنف�سهم لذلك ،
ويجوز للمدين املفل�س ولكل دائن االعرتا�ض على قرار قا�ضي التفلي�سة اخلا�ص بتعيني
املراقب دون �أن يرتتب على االعرتا�ض وقف تنفـيذ القرار  ،ويقدم االعرتا�ض �إلى قا�ضي
التفلي�سة  ،ويجب �أن يف�صل فـيه خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ تقدميه .
املــادة ( ) 98
ال يجوز �أن يكون املراقب زوجا للمدين املفل�س � ،أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة .
املــادة ( ) 99
يقوم املراقب  ،بالإ�ضافة �إلى ال�صالحيات املقررة له قانونا  ،بفح�ص امليزانية والتقرير
املقدمني من التاجر املدين وباملهام التي يكلفه بها قا�ضي التفلي�س ــة فـ ــي �شـ ـ�أن الرقاب ــة
عل ــى �أعم ــال مدي ــر التفلي�سة  ،ومعاونة قا�ضي التفلي�سة فـي ذلك  ،وللمراقب �أن يطلب
من مدير التفلي�سة �إي�ضاحات عن �سري �إجراءاتها و�إيراداتها وم�صروفاتها وحالة الدعاوى
املتعلقة بها .
املــادة ( ) 100
ال يتقا�ضى املراقب �أجرا نظري عمله  ،ومع ذلك يجوز للمحكمة �أن تقرر له مكاف�أة �إجمالية
عن عمله �إذا بذل جهدا غري عادي  ،وكانت احلالة املالية للتفلي�سة ت�سمح بذلك .
ويجوز عزل املراقب بقرار من قا�ضي التفلي�سة  ،وال ي�س�أل املراقب �إال عن خطئه اجل�سيم .
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الفــرع ال�ســاد�س
حتقيــق ديــون التفلي�ســة
املــادة ( ) 101
يحقق مدير التفلي�سة ديونها مبعاونة املراقب  ،وبح�ضور املدين املفل�س � ،أو بعد �إخطاره
باحل�ضور .
و�إذا نازع مدير التفلي�سة �أو املراقب �أو املدين املفل�س فـي �صحة �أحد الديون �أو فـي مقداره
�أو فـي �ضماناته  ،وجب على مدير التفلي�سة �إخطار الدائن فورا بذلك  ،وللدائن تقدمي
�إي�ضاحات كتابية �أو �شفوية خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ ت�سلم الإخطار .
وال تخـ�ضع الدي ــون واجب ــة ال�س ــداد امل�ستحقـ ــة للحكوم ــة ب�سب ــب الر�س ــوم وال�ضرائـ ــب
على اختالف �أنواعها لإجراءات التحقيق .
املــادة ( ) 102
يودع مدير التفلي�سة �أمانة �سر املحكمة  -بعد االنتهاء من حتقيق الديون  -قائمة ت�شتمل
على بيان مب�ستنداتها  ،و�أ�سباب املنازعة فـيها � ،إن وجدت  ،وما يراه ب�ش�أن قبولها �أو رف�ضها ،
كما يودع ك�شفا ب�أ�سماء الدائنني الذين يدعون �أن لهم ت�أمينات خا�صة على �أموال املدين
املفل�س مبينا مقدار ديونهم ونوع ت�أميناتهم والأموال املقررة عليها .
ويجب �أن يتم هذا الإيداع خالل (� )60ستني يوما على الأكرث من تاريخ الن�شر الثاين وفقا
حلكم املادة ( )107من هذا القانون لدعوة الدائنني للتقدم بديونهم  ،وعلى مدير التفلي�سة
خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ الإيداع �أن ين�شر فـي �صحيفة يومية بيانا بح�صوله .
ولكل ذي م�صلحة االطالع على قائمة الديون والك�شف املودعني ب�أمانة �سر املحكمة  ،وتقوم
�أمانة �سر املحكمة بن�شر القائمة والك�شف فـي �أول عدد من اجلريدة الر�سمية ي�صدر بعد
انق�ضاء الأيام اخلم�سة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،كما تر�سل ن�سخة منها �إلى قا�ضي
التفلي�سة .
املــادة ( ) 103
للمدين املفل�س ولكل دائن ورد ا�سمه بقائمة الديون �أن ينازع فـي الديون املدرجة بها خالل
( )10ع�شرة �أيام من تاريخ ن�شر القائمة فـي اجلريدة الر�سمية  ،وت�سلم املنازعة �إلى �أمانة
�سر املحكمة  ،وعلى �أمانة �سر املحكمة عر�ضها فورا على قا�ضي التفلي�سة .
-548-

املــادة ( ) 104
ي�ضع قا�ضي التفلي�سة بعد انق�ضاء امليعاد املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )103من هذا القانون
قائمة نهائية بالديون غري املتنازع فـيها خالل (� )14أربعة ع�شر يوما على الأكرث  ،وي�ؤ�شر
مدير التفلي�سة على البيان الذي يرفق به م�ستندات هذه الديون مبا يفـيد قبولها ومقدار
ما قبل من كل دين منها  ،ويجوز لقا�ضي التفلي�سة اعتبار الدين متنازعا فـيه  ،ولو مل تقدم
ب�ش�أنه �أي منازعة .
ويف�صل قا�ضي التفلي�سة فـي الديون املتنازع فـيها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
انق�ضاء ميعاد املنازعة  ،وتخطر �أمانة �سر املحكمة ذوي ال�ش�أن مبيعاد اجلل�سة قبل انعقادها
بـ (� )7سبعة �أيام على الأقل  ،كما ي�صري الدائنون فـي حالة احتاد بحكم القانون بعد �إيداع
القائمة النهائية للديون غري املتنازع فـيها .
املــادة ( ) 105
يجوز الطعن �أمام املحكمة فـي القرار ال�صادر من قا�ضي التفلي�سة بقبول الدين �أو رف�ضه  ،وذلك
خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �صدور القرار  ،وال يرتتب على الطعن وقف �إجراءات
التفلي�سة �إال �إذا �أمرت املحكمة بوقفها  ،ويجوز للمحكمة قبل الف�صل فـي الطعن �أن تق�ضي
بقبول الدين م�ؤقتا مببلغ تقدره  ،وال يجوز الطعن فـي حكم املحكمة برف�ض الدين نهائيا
�أو بقبوله  ،و�إذا كان الطعن فـي الدين متعلقا بت�أميناته وجب قبوله م�ؤقتا بو�صفه دينا
عاديا  ،وال ي�شرتك الدائن الذي مل يقبل دينه نهائيا �أو م�ؤقتا فـي �إجراءات التفلي�سة .
املــادة ( ) 106
على جميع الدائنني  ،ولو كانت ديونهم م�صحوبة بت�أمينات خا�صة �أو كانت ثابتة ب�أحكام
نهائية � ،أن ي�سلموا مدير التفلي�سة عقب �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س �أ�صول م�ستندات
ديونهم  ،م�صحوبة ببيان بهذه الديون وت�أميناتها � -إن وجدت  -ومقدارها مقومة بالريال
العماين  ،ويحرر مدير التفلي�سة �إي�صاال بت�سلم البيان  ،وم�ستندات الدين .
ويجب �أن يت�ضمن البيان تعيني حمل خمتار ملدير التفلي�سة فـي دائرة املحكمة  ،ويكون
مدير التفلي�سة م�س�ؤوال عن �إعادة امل�ستندات �إلى الدائنني بعد �إقفال التفلي�سة  ،ويكون
م�س�ؤوال عنها ملدة �سنة من تاريخ انتهاء التفلي�سة .
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املــادة ( ) 107
�إذا مل يقدم جميع الدائنني املقيدة �أ�سما�ؤهم فـي امليزانية �أ�صول م�ستن ــدات ديونه ــم
م�صحوبة بالبيان امل�شار �إليه فـي املادة ( )106من هذا القانون خالل ( )30الثالثني يوما
التالية لن�شر احلكم ب�إ�شهار الإفال�س  ،ودعوة الدائنني للتقدم بديونهم  ،وجب على مدير
التفلي�سة �إعادة الن�شر فورا فـي اجلريدة الر�سمية  ،وللقا�ضي حتديد و�سيلة ن�شر �أخرى ،
بالإ�ضافة �إلى الن�شر فـي اجلريدة الر�سمية .
وعلى الدائنني تقدمي �أ�صول م�ستندات ديونهم م�صحوبة بالبيان امل�شار �إليه خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ الن�شر الثاين فـي اجلريدة الر�سمية  ،و�إال �سقط حقهم فـي الدخول
فـي التفلي�سة .
الف�صــل الثانــي
�آثار احلكــم ب�إ�شهار الإفال�س
الفــرع الأول
�آثار احلكـم ب�إ�شهار الإفـال�س على املـدين املفل�س
املــادة ( ) 108
ت�سقط حقوق املدين املفل�س املدنية ب�إ�شهار �إفال�سه  ،وال يجوز له �أن يقوم بوظيفة �أو مهمة
عامة  ،وال �أن يكون مديرا �أو ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة �أي �شركة � ،إلى �أن يرد �إليه اعتباره
وفقا للقانون .
وال يجوز ملن �أ�شهر �إفال�سه �أن ينوب عن غريه فـي �إدارة �أمواله �أو الت�صرف فـيها  ،ومع
ذلك يجوز للمحكمة �أن تق�ضي بناء على طلب من قا�ضي التفلي�سة بحلول مدير التفلي�سة
�أو �أمني احتاد الدائنني بح�سب الأحوال حمل املدين املفل�س فـي تنفـيذ هذه الإنابة ب�صفة
دائمة �أو م�ؤقتة  ،وللمحكمة �أن ت�أذن للمدين املفل�س فـي �إدارة �أموال الق�صر  -ممن جتب
عليه �إدارة �أموالهم � -إذا مل يرتتب على ذلك �ضرر بهم .
املــادة ( ) 109
تغل يد املدين املفل�س مبجرد �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س عن �إدارة �أمواله والت�صرف
فـيها  ،وتعترب الت�صرفات التي يجريها املدين املفل�س فـي يوم �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س
حا�صلة بعد �صدوره .
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و�إذا كان الت�صرف مما ال يحتج به على الغري �إال بالقيد �أو الت�سجيل �أو غري ذلك من الإجراءات
فال ي�سري على جماعة الدائنني �إال �إذا كان الت�صرف ثابت التاريخ قبل تاريخ التوقف عن
ال�سداد .
وال يحول غل يد املدين املفل�س عن �إدارة �أمواله والت�صرف فـيها دون قيامه بالإجراءات
الالزمة للمحافظة على حقوقه .
املــادة ( ) 110
ي�شمل غل يد املدين املفل�س جميع الأموال التي تكون ملكا له فـي يوم �صدور حكم �إ�شهار
الإفال�س والأموال التي ت�ؤول �إليه ملكيتها  ،وهو فـي حالة �إفال�س  ،ومع ذلك ال ي�شمل غل
اليد ما ي�أتي :
أ�  -الأموال التي ال يجوز احلجز عليها قانونا  ،والنفقة التي تقرر للمدين املفل�س .
ب  -الأموال اململوكة لغري املدين املفل�س .
ج  -احلقوق املت�صلة ب�شخ�ص املدين املفل�س �أو ب�أحواله ال�شخ�صية .
د  -التعوي�ضات التي ت�ستحق للم�ستفـيد فـي عقد ت�أمني �صحيح �أبرمه املدين املفل�س
قبل �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س  ،ومع ذلك يلتزم امل�ستفـيد ب�أن يرد �إلى التفلي�سة
جميع �أق�ساط الت�أمني التي �سددها املدين املفل�س ابتداء من التاريخ الذي حددته
املحكمة للتوقف عن ال�سداد ما مل ين�ص القانون على غري ذلك .
املــادة ( ) 111
ال يجـ ــوز للمدي ــن املفل ــ�س بع ــد �ص ــدور حك ــم �إ�شهــار الإفــال�س الوفاء مبا عليه من ديون
�أو ا�ستيفاء ما له من حقوق .
و�إذا كان املدين املفل�س حامال لورقة جتارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد
ا�ستحقاقها � ،إال �إذا عار�ض مدير التفلي�سة فـي هذا الوفاء وفقا للأحكام الواردة فـي قانون
التجارة  ،ويتم �إيداع قيمة الورقة التجارية فـي ح�ساب التفلي�سة .
املــادة ( ) 112
ال تقع املقا�صة بعد �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س بني ما للمدين املفل�س من حقوق وما عليه
من التزامات � ،إال �إذا وجد ارتباط بينهما  ،ويوجد االرتباط على وجه اخل�صو�ص �إذا ن�ش�أت
احلقوق وااللتزامات عن �سبب واحد �أو �شملها ح�ساب جار يكون املدين املفل�س طرفا فيه .
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املــادة ( ) 113
�إذا �آلت �إلى املدين املفل�س تركة  ،فال يكون لدائنيه حق على �أموالها �إال بعد �أن ي�ستوفـي دائنو
املورث حقوقهم من هذه الأموال  ،وال يكون لدائني املورث �أي حق على �أموال التفلي�سة .
املــادة ( ) 114
ال يجوز بعد �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س رفع دعوى من املدين املفل�س �أو عليه �أو ال�سري
فـيها فـيما عدا الدعاوى الآتية :
أ�  -الدعاوى املتعلقة بالأموال والت�صرفات التي ال ي�شملها غل يد املدين املفل�س .
ب  -الدعاوى املتعلقة ب�أعمال التفلي�سة التي يجيز القانون للمدين املفل�س القيام بها .
ج  -الدعاوى اجلزائية .
ويجوز للمحكمة �أن ت�أذن ب�إدخال املدين املفل�س فـي الدعاوى املتعلقة بالتفلي�سة  ،كما يجوز
لها �أن ت�أذن ب�إدخال الدائن فـي هذه الدعاوى �إذا كانت له م�صلحة خا�صة فـيها .
و�إذا رفع املدين املفل�س �أو رفعت عليه دعوى جزائية �أو دعوى متعلقة ب�شخ�صه �أو ب�أحواله
ال�شخ�صية وجب �إدخال مدير التفلي�سة فـيها �إذا ا�شتملت على مطالبات مالية .
املــادة ( ) 115
�إذا حكم على املدين املفل�س بعد �إ�شهار �إفال�سه بالتعوي�ض عن �ضرر �أحدثــه للغي ــر ق ــبل
تقدمي طلب �إ�شهار الإفال�س  ،جاز للمحكوم له الدخول فـي التفلي�سة بالتعوي�ض املق�ضي
به ما مل يثبت تواط�ؤه مع املدين املفل�س .
املــادة ( ) 116
لقا�ضي التفلي�سة  -بعد �سماع �أقوال مديرها � -أن يقرر نفقة للمدين املفل�س وملن يعولهم
من �أموال التفلي�سة بناء على طلبه �أو طلب من يعولهم  ،ولقا�ضي التفلي�سة فـي �أي وقت
بناء على طلب مديرها �أن ينق�ص مقدار النفقة .
املــادة ( ) 117
مع مراعاة �أحكام املادة ( )108من هذا القانون  ،يجوز للمدين املفل�س بعد �إذن قا�ضي
التفلي�سة �أن ميار�س جتارة جديدة بغري �أموال التفلي�سة  ،ويكون للدائنني الذين تن�ش�أ
ديونهم مبنا�سبة هذه التجارة الأولوية فـي ا�ستيفاء حقوقهم من �أموالها .
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املــادة ( ) 118
ال يجوز للمدين املفل�س �أن يتغيب عن موطنه دون �أن يخطر مدير التفلي�سة كتابة مبحل
وجوده  ،وال يجوز له �أن يغري موطنه �إال ب�إذن من قا�ضي التفلي�سة .
املــادة ( ) 119
للمحكمة  -بناء على طلب قا�ضي التفلي�سة � -أن ت�أمر عند االقت�ضاء مبنع املدين املفل�س
من مغادرة ال�سلطنة ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر قابلة للتجديد �إذا قام بعمل من �ش�أنه الإ�ضرار
بحقوق الدائنني .
وللمدين املفل�س �أن يتظلم من هذا الأمر �أمام املحكمة دون �أن يرتتب على التظلم وقف
تنفـيذه  ،وللمحكمة �أن تقرر فـي �أي وقت �إلغاء �أمر املنع من مغادرة ال�سلطنة .
الفــرع الثانــي
�آثار احلكم ب�إ�شهار الإفال�س على الدائنني
املــادة ( ) 120
تن� أش� بقوة القانون مبجرد �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س جماعة للدائنني من الذين ن�ش�أت
حقوقهم فـي مواجهة املدين املفل�س ب�سبب �صحيح قبل �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س ،
وتتمتع هذه اجلماعة بال�شخ�صية القانونية  ،وميثلها مدير التفلي�سة  ،وال يعترب �ضمن
جماعة الدائنني �أ�صحاب الديون امل�ضمونة برهن �أو امتياز خا�ص  ،وذلك با�ستثناء احلاالت
التي يدخلون فـيها التفلي�سة باعتبارهم دائنني عاديني .
املــادة ( ) 121
دون الإخالل ب�أحكام املادة ( )115من هذا القانون  ،ال يجوز التم�سك فـي مواجهة جماعة
الدائنني بالديون املق�ضي بها مبوجب �أحكام �صدرت بعد �إ�شهار الإفال�س  ،كما ال يجوز
التم�س ــك فـ ــي مواجهتهم بالت�صرفات الآتية �إذا قام بها املدين املفل�س بعد تاريخ التوقف
عن ال�سداد  ،وقبل احلكم ب�إ�شهار الإفال�س :
أ�  -منح التربعات �أيا كان نوعها  ،ما عدا الهدايا ال�صغرية التي جرى بها العرف .
ب  -وفاء الديون قبل حلول الأجل �أيا كانت كيفـية الوفاء  ،ويعترب �إن�شاء مقابل وفاء
ورقة جتارية مل يحل ميعاد ا�ستحقاقها فـي حكم الوفاء بالدين قبل حلول الأجل .
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ج  -وف ــاء الدي ــون احلــالة بغري ال�شيء املتفق عليه  ،ويعترب الوفاء بطريق الأوراق
التجارية �أو النقل امل�صرفـي فـي حكم الوفاء بالنقود .
د  -كل ما يتقرر على �أموال املدين املفل�س �ضمانا لدين �سابق على �إ�شهار الإفال�س .
ويجوز احلكم بعدم نفاذ �أي ت�صرف �آخر غري ما ذكر فـي مواجهة جماعة الدائنني �إذا كان
�ضارا بهم  ،وكان املت�صرف �إليه يعلم وقت وقوع الت�صرف بتوقف املدين املفل�س عن ال�سداد .
و�إذا �سددت قيمة ورقة جتارية بعد تاريخ التوقف عن ال�سداد وقبل احلكم ب�إ�شهار الإفال�س
فال يجوز �أن ي�سرتد من حامل الورقة التجارية ما �سدد له  ،و�إمنا يلزم ال�ساحب �أو من �سحبت
الورقة التجارية حل�سابه برد القيمة املدفوعة �إذا كان يعلم وقت �إن�شاء الورقة التجارية
بتوقف املدين املفل�س عن ال�سداد  ،ويقع االلتزام بالرد فـي حالة ال�سند لأمر على املظهر
الأول �إذا كان يعلم وقت ح�صوله على ال�سند بتوقف املدين املفل�س عن ال�سداد .
املــادة ( ) 122
يجوز احلكم بعدم نفاذ حقوق الرهن �أو االمتياز على �أموال املدين املفل�س فـي مواجهة
جماعة الدائنني � ،إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن ال�سداد  ،وبعد انق�ضاء ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقرير الرهن �أو االمتياز  ،وي�أخذ الدائن �صاحب الرهن �أو االمتياز التايل
للرهن �أو االمتياز الذي حكم بعدم نفاذه فـي مواجهة جماعة الدائنني مرتبة هذا الت�أمني ،
ومع ذلك ال يعطى الدائن املذكور من الثمن الناتــج مــن بيــع امل ــال املقــرر عليــه الت�أمــني
�إال ما كان يح�صل عليه بفر�ض نفاذ الرهن �أو االمتياز ال�سابق  ،وي�ؤول الفرق �إلى جماعة
الدائنني .
املــادة ( ) 123
ملدير التفلي�سة من تلقاء نف�سه � ،أو بناء على طلب قا�ضي التفلي�سة � ،أن يطلب عدم نفاذ
ت�صرفات املدين املفل�س فـي حق جماعة الدائنني �إذا وقع الت�صرف قبل �صدور حكم �إ�شهار
الإفال�س  ،وي�سري احلكم ال�صادر بعدم نفاذ الت�صرف فـي حق جميع الدائنني �سواء ن�ش�أت
حقوقهم قبل ح�صول الت�صرف �أو بعد ح�صوله .
املــادة ( ) 124
�إذا حكم بعدم نفاذ �أي ت�صرف فـي حق جماعة الدائ ــنني الت ــزم املت�ص ــرف �إلي ــه بـ ـ�أن ي ــرد
�إلى التفلي�سة ما ح�صل عليه من املدين املفل�س مبقت�ضى هذا الت�صرف �أو قيمة ال�شيء وقت
قب�ضه  ،كما يلزم ب�سداد عوائد ما قب�ضه �أو ثماره من تاريخ القب�ض .
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ويكون للمت�صرف �إليه احلق فـي ا�سرتداد العو�ض الذي قدمه للمدين املفل�س �إذا وجد هذا
العو�ض بعينه فـي التفلي�سة  ،ف�إذا مل يوجد كان من حق املت�صرف �إليه �أن يطالب جماعة
الدائنني باملنفعة التي عادت عليهم من الت�صرف  ،و�أن ي�شرتك فـي التفلي�سة بو�صفه دائنا
عاديا مبا يزيد على قيمة هذه املنفعة .
املــادة ( ) 125
ت�سق ــط الدعـ ــاوى النا�شئ ــة ع ــن تطب ــيق الأح ــكام املن�صو�ص عليها فـي املواد من ()120
�إلى ( )124من هذا القانون مب�ضي (� )2سنتني من تاريخ �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س .
املــادة ( ) 126
ال يجوز للدائنني العاديني �أو الدائنني �أ�صحاب حقوق االمتياز العامة بعد �صــدور حكم
�إ�شهار الإفال�س �إقامة دعاوى فردية على التفلي�سة �أو اتخاذ �أي �إجراءات ق�ضائية �أخرى
�ضدها .
ويرتتب على �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س وقف الدعاوى الفردية املقامة من الدائنني
املذكورين فـي الفقرة ال�سابقة  ،ووقف �إجراءات التنفـيذ التي بد�أها ه�ؤالء الدائنون قبل
�صدور حكم �إ�شهار الإفال�س  ،ومع ذلك �إذا حتدد يوم لبيع عقار املدين املفل�س جاز اال�ستمرار
فـي �إجراءات التنفـيذ ب�إذن من قا�ضي التفلي�سة .
و�أما الدائنون املرتهنون و�أ�صح ــاب حقــوق االمتيــاز اخلا�صــة علــى �أموال املدي ــن املفلـ ــ�س
فـيجوز لهم �إقامة الدعاوى الفردية �أو اال�ستمرار فـيها فـي مواجهة مدير التفلي�سة  ،كما
يجوز لهم التنفـيذ �أو اال�ستمرار فـيه على الأموال التي تقع عليها ت�أميناتهم ب�شرط �إخطار
قا�ضي التفلي�سة بالتنفـيذ  ،ويكون التنفـيذ فـي مواجهة مدير التفلي�سة .
املــادة ( ) 127
ي�سقط احلكم ب�إ�شهار الإفال�س �آجال جميع الديون النقدية امل�ستحقة على املدين املفل�س
�سواء �أكانت عادية �أم م�ضمونة بامتياز عام �أو خا�ص .
املــادة ( ) 128
لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�ستنزل من الدين الآجل الذي مل ي�شرتط فـيه عوائد مبلغا يعادل
العائد امل�ستحق عن املدة من تاريخ احلكم ب�إ�شهار الإفال�س �إلى تاريخ ا�ستحقاق الدين .
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املــادة ( ) 129
يوقف احلكم ب�إ�شهار الإفال�س �سريان عوائد الديون العادية بالن�سبة �إلى جماعة الدائنني
فح�سب  ،وال جتوز املطالبة بعوائد الديون امل�ضمونة برهن �أو امتياز �إال من املبالغ الناجتة
من بيع الأموال ال�ضامنة لهذه الديون  ،وي�ستنزل �أ�صل الدين �أوال ثم العوائد امل�ستحقة
قبل �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س ثم العوائد امل�ستحقة بعد �صدوره .
املــادة ( ) 130
ت�شرتك فـي التفلي�سة الديون املعلقة على �شرط فا�سخ  ،مع تقدمي كفـيل � ،أما الديون
املعلقة على �شرط واقف فـيجنب ن�صيبها فـي التوزيعات �إلى �أن تتبني نتيجة ال�شرط .
املــادة ( ) 131
�إذا وجد جملة ملتزمني بدين واحد �أ�شهر �إفال�س �أحدهم فال يرتتب على هذا الإفال�س
�أثر بالن�سبة �إلى امللتزمني الآخرين ما مل ين�ص على غري ذلك  ،و�إذا مت ال�صلح مع امللتزم
الذي �أفل�س فال ت�سري �شروطه على امللتزمني الآخرين .
املــادة ( ) 132
�إذا ا�ستوفى الدائن من �أحد امللتزمني بدين واحد جزءا من الدين  ،ثم �أفل�س باقي امللتزمني
�أو �أفل�س �أحدهم  ،فال يجوز للدائن �أن ي�شرتك فـي التفلي�سات �إال بالباقي من دينه  ،ويبقى
حمتفظا بحقه فـي مطالبة امللتزم غري املدين املفل�س بهذا الباقي  ،ويج ــوز له ــذا امللت ــزم
�أن ي�شرتك فـي كل تفلي�سة مبا وفاه عنها .
املــادة ( ) 133
�إذا �أفل�س جميع امللتزمني بدين واحد دفعة واحدة  ،جاز للدائن �أن ي�شرتك فـي كل تفلي�سة
بكل دينه �إلى �أن ي�ستوفـيه بتمامه  ،من �أ�صل وعوائد وم�صاريف  ،وال يجوز لتفلي�سة
الرجوع على تفلي�سة �أخرى مبا �أوفته عنها .
و�إذا كان جمموع ما ح�صل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة �إلى تفلي�سة
من يكون مكفوال من الآخرين بح�سب ترتيب التزاماتهم فـي الدين  ،ف�إذا مل يوجد هذا
الرتتيب عادت الزيادة �إلى التفلي�سات التي �سددت �أكرث من ح�صتها فـي الدين .
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املــادة ( ) 134
ال تدرج �أ�سماء دائني املدين املفل�س احلائزين على رهن �أو امتياز خا�ص على منقول �أو عقار
فـي جماعة الدائنني �إال على �سبيل البيان .
ويجوز ملدير التفلي�سة بعد �إذن من قا�ضي التفلي�سة � ،سداد الدين امل�ضمون برهن وا�سرتداد
الأ�شياء املرهونة حل�ساب جماعة الدائنني .
املــادة ( ) 135
على مدير التفلي�سة بعد �إذن قا�ضي التفلي�سة �أن ي�سدد خالل ( )10الأيام الع�شرة التالية
ل�صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س مما يكون حتت يده من نقود التفلي�سة  ،وبالرغم من وجود
�أي دين �آخر  ،الأجور والرواتب واملبالغ امل�ستحقة قبل �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س عن مدة
( )30ثالثني يوما للعاملني لدى املدين املفل�س  ،ف�إذا مل يكن لدى مدير التفلي�سة النقود
الالزمة لوفاء هذه الديون  ،وجب الوفاء بها من �أول نقود تدخل التفلي�سة  ،ولو وجدت
ديون �أخرى ت�سبقها فـي مرتبة االمتياز .
املــادة ( ) 136
دون الإخالل بحكم املادة ( )140من هذا القانون  ،يكون للم�ؤجر  -فـي حالة �إنهاء �إيجار
العقار الذي ميار�س فـيه املدين املفل�س التجارة  -امتياز ل�ضمان الأجرة امل�ستحقة له عن
ال�سنة ال�سابقة على �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س وعن ال�سنة اجلارية  ،و�إذا بيعت املنقوالت
املوجودة فـي العني امل�ؤجرة �أو نقلت  ،ظل امل�ؤجر حمتفظا بحقه فـي االمتياز � ،سواء كان
عقد الإيجار ثابت التاريخ �أو غري ثابت التاريخ .
املــادة ( ) 137
ال ي�شمل االمتياز املقرر للحكومة عن الديون النا�شئة ب�سبب ال�ضرائب على اختالف
�أنواعها  ،با�ستثناء دين ال�ضريبة امل�ستحقة على املدين املفل�س عن ال�سنتني ال�سابقتني
على �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س  ،وتدخل ال�ضرائب الأخرى امل�ستحقة فـي التوزيعات
بو�صفها ديونا عادية .
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املــادة ( ) 138
لقا�ضي التفلي�سة  -بناء على اقرتاح مدير التفلي�سة � -أن ي�أمر عند االقت�ضاء با�ستخدام
�أول نقود تدخل التفلي�سة فـي الوفاء بحقوق الدائنني الذين لهم امتياز على منقوالت
املديــن املفلـ ــ�س  ،ب�شـ ــرط �أن تكـ ــون �أ�سما�ؤه ــم ق ــد وردت ف ــي القائم ــة النهائي ــة للديــون
غري املتنازع عليها  ،وامل�شار �إليها فـي الفقرة الأولى من حكم املادة ( )104من هذا القانون ،
و�إذا ح�صلت منازعة فـي االمتياز فال يجوز الوفاء �إال بعد الف�صل فـيها بحكم نهائي .
الفــرع الثالــث
�آثار احلكم ب�إ�شهار الإفال�س على الغري
املــادة ( ) 139
ال يرتتب على احلكم ب�إ�شهار الإفال�س ف�سخ العقود امللزمة للجانبني التي يكون املدين
املفل�س طرفا فـيها �إال �إذا كانت قائمة على اعتبارات �شخ�صية .
و�إذا مل ينفذ مدير التفلي�سة العقد �أو مل ي�ستمر فـي تنفـيذه  ،جاز للطرف الآخر �أن يطلب
الف�سخ  ،وكل قرار يتخذه مدير التفلي�سة ب�ش�أن العقد يجب �أن يعر�ض على قا�ضي التفلي�سة
لي�أذن به  ،ويجوز للطرف الآخر �أن يحدد ملدير التفلي�سة مهلة منا�سبة لإي�ضاح موقفه من العقد .
وللمتعاقد اال�شرتاك فـي التفلي�سة كدائن عادي بالتعوي�ض املرتتب على الف�سخ �إال �إذا ن�ص
على احتفاظ التعوي�ض باالمتياز املقرر له قانونا .
املــادة ( ) 140
�إذا كان املدين املفل�س م�ست�أجرا للعقار الذي يزاول فـيه التجارة  ،فال يرتتب على �صدور
احلكم ب�إ�شهار الإفال�س �إنهاء عقد الإيجار �أو حلول الأجرة عن املدة املتبقية النق�ضائها ،
وكل �شرط على خالف ذلك يعترب ك�أن مل يكن .
و�إذا كان امل�ؤجر قد بد أ� فـي التنفـيذ على املنقوالت املوجودة فـي العقار ولـم يك ــن التنفـيــذ
قد مت عند �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س  ،وجب التنفـيذ خالل مدة ( )90ت�سعني يوما
من تاريخ هذا احلكم مع عدم الإخالل بحق امل�ؤجر ف ــي اتخ ــاذ الإج ــراءات التحفظي ــة ,
وفـي طلب �إخالء العقار وفقا للقواعد العامة .
ويجوز لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أمر بوقف التنفـيذ ملدة ( )30ثالثني يوما قابلة للتجديد ملرة
واحدة �إذا ر�أى �ضرورة لذلك  ،وعلى مدير التفلي�سة �إخطار م�ؤجر العقار خالل مدة وقف
التنفـيذ برغبته فـي �إنهاء عقد الإيجار � ،أو اال�ستمرار فـيه .
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املــادة ( ) 141
�إذا قرر مدير التفلي�سة اال�ستمرار فـي عقد الإيجار للعقار الذي ا�ست�أجره املدين املفل�س ،
وجب �أن ي�سدد الأجرة املت�أخرة  ،و�أن يقدم �ضمانا كافـيا للوفاء بالأجرة امل�ستقبلية .
ويجوز للم�ؤجر �أن يطلب من قا�ضي التفلي�سة �إنهاء عقد الإيجار �إذا كان ال�ضمان غري كـ ــاف ،
وذلك خـ ــالل ( )15خم�س ـ ــة ع�ش ــر يوم ــا م ــن تاريـ ــخ �إخطـ ــاره برغبـ ــة مديـ ــر التفلي�س ــة
فـي اال�ستمرار فـي عقد الإيجار .
وملدير التفلي�سة  -بعد احل�صول على �إذن من قا�ضي التفلي�سة وبعــد موافق ــة امل�ؤج ــر -
ت�أجري العقار من الباطن �أو التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام املنظمة للعالقة بني املالك
وامل�ست�أجر .
املــادة ( ) 142
�إذا كان عقد العمل الذي �أبرمه املدين املفل�س ب�صفته �صاحب عمل غري حمدد املدة جاز
للعامل وملدير التفلي�سة �إنهاء العقد  ،مع مراعاة الأحكام املن�صو�ص عليها فـي قانون العمل ،
وال يجوز للعامل فـي هذه احلالة املطالبة بالتعوي�ض �إال �إذا كان الإنهاء تع�سفـيا � ،أو بغري
مراعاة مواعيد الإخطار .
و�إذا كان عقد العمل حمدد املدة  ،فال يجوز �إنها�ؤه �إال �إذا تقرر عدم اال�ستمرار فـي التجارة ،
ويجوز للعامل فـي هذه احلالة املطالبة بالتعوي�ض  ،ويكون للتعوي�ض امل�ستحق للعامل
وفقا لهذه املادة االمتياز املقرر له قانونا .
الف�صــل الثالــث
اال�ستـــرداد و�إدارة التفلي�ســة
الفــرع الأول
حــق اال�ستـــرداد
املــادة ( ) 143
لكل �شخ�ص �أن ي�سرتد من التفلي�سة الأ�شياء التي تثبت له ملكيتها �أو حق ا�سرتدادها وقت
�إ�شهار الإفال�س .
ويكون ملدير التفلي�سة  ،بعد احل�صول على �إذن من قا�ضي التفلي�سة رد ال�شيء �إلى مالكه
�أو �صاحب احلق فـي ا�سرتداده  ،و�إذا رف�ض طلب اال�سرتداد جاز لطالبه عر�ض النزاع على
املحكمة .
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املــادة ( ) 144
يجوز ا�سرتداد الأ�شياء املوجودة فـي حيازة املدين املفل�س  ،على �سبيل الوديعة �أو لأجل
بيعها حل�ساب مالكها �أو لأجل ت�سليمها �إليه  ،ب�شرط �أن توجد فـي التفلي�سة عينا .
كما يجوز ا�سرتداد ثمن الب�ضائع �إذا مل يكن قــد ت ــم الوف ــاء ب ــه نق ــدا �أو بورق ــة جتاري ــة
�أو بطريق قيده فـي ح�ساب جار بني املدين املفل�س وامل�شرتي  ،وعلى امل�سرتد �أن ي�سدد ملدير
التفلي�سة احلقوق امل�ستحقة للمدين املفل�س .
و�إذا كان املدين املفل�س قد �أودع الب�ضائع لدى الغري جاز ا�سرتدادها منه  ،و�إذا اقرت�ض 
املدين املفل�س برهن الب�ضائع وكان الدائن املرتهن ال يعلم وقت �إن�شاء الرهن بعدم ملكية
املدين املفل�س لها  ،فال يجوز ا�سرتدادها �إال بعد وفاء الدين امل�ضمون بالرهن .
املــادة ( ) 145
يجوز ا�سرتداد الأوراق التجارية وغريها من الأوراق ذات القيمة  ،امل�سلمة �إلى املدين
املفل�س لتح�صيلها �أو لتخ�صي�صها لوفاء معني � ،إذا وجدت عــينا ف ــي التفلي�سة ومل تكن
قيمتها قد �سددت  ،وال يجوز ا�سرتداد �أوراق النقد املودعة لدى املدين املفل�س �إال �إذا �أثبت
طالب اال�سرتداد تخ�صي�صها للوفاء بحقه .
املــادة ( ) 146
�إذا مت ف�سخ عقد البيع بحكم �أو مبقت�ضى �شرط فـي العقد قبل �صدور احلكم ب�إ�شهار �إفال�س
امل�شرتي  ،جاز للبائع ا�سرتداد الب�ضائع كلها �أو بع�ضها من التفلي�سة ب�شرط �أن توجد عينا .
ويجوز اال�سرتداد ولو وقع الف�سخ بعد �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س  ،ب�شرط �أن تكون دعوى
اال�سرتداد �أو دعوى الف�سخ قد مت رفعها قبل �صدور هذا احلكم .
املــادة ( ) 147
�إذا �أفل�س امل�شرتي قبل �سداد الثمن  ،وكانت الب�ضائع ال تزال لدى البائع  ،جاز له حب�سها ،
و�إذا �أفل�س امل�شرتي بعد �إر�سال الب�ضائع �إليه وقبل دخولها خمازنه �أو خمزن وكيله املكلف
ببيعها  ،جاز للبائع ا�سرتداد حيازتها  ،ومع ذلك ال يجوز اال�سرتداد �إذا فقدت الب�ضائع
ذاتيتها بعد ت�سليمها �إلى املدين املفل�س � ،أو ت�صرف فـيها املدين املفل�س قبل و�صولها بغري
تدلي�س  ،مبوجب وثائق امللكية �أو النقل .
وفـي جميع الأحوال يجوز ملدير التفلي�سة بعد موافقة قا�ضي التفلي�سة � ،أن يطلب ت�سليم
الب�ضائع ب�شرط �أن ي�سدد للبائع الثمن املتفق عليه  ،ف�إذا مل يطلب مدير التفلي�سة ذلك
جاز للبائع �أن يتم�سك بحقه فـي الف�سخ وطلب التعوي�ض واال�شرتاك به فـي التفلي�سة .
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املــادة ( ) 148
�إذا �أفل�س امل�شرتي قبل �سداد الثمن وبعد دخول الب�ضائع خمازنه �أو خمازن وكيله املكلف
ببيعها  ،فال يجوز للبائع �أن يطلب ف�سخ البيع �أو ا�سرتداد الب�ضائع  ،كما ي�سق ــط حق ــه
فـي االمتياز  ،وكل �شرط يكون من �ش�أنه متكني البائع من ا�سرتداد الب�ضائع �أو االحتفاظ
بامتيازه عليها ال يحتج به على جماعة الدائنني .
املــادة ( ) 149
يجوز لكل من الزوجني �أن ي�سرتد من تفلي�سة الآخر �أمواله املنقولة والعقارية �إذا �أثبت
ملكيته لها  ،وتبقى هذه الأموال حمملة باحلقوق التي ك�سبها عليها الغري بوجه �شرعي .
املــادة ( ) 150
تعترب الأموال التي ي�شرتيها زوج املدين املفل ــ�س � ،أو الت ــي ت�شتـ ــرى حل�س ــاب ه ــذا ال ــزوج
�أو حل�ساب الق�صر امل�شمولني بوالية املدين املفل�س من تاريخ احرتافه التجارة قد ا�شرتيت
بنقود املدين املفل�س  ،وتدخل فـي �أ�صول تفلي�سته ما مل يثبت العك�س  ،وكل ما يوفـيه �أحد
الزوجني من ديون على زوجه الذي �أفل�س يعترب حا�صال بنقود الزوج املدين املفل�س ما مل
يثبت غري ذلك .
املــادة ( ) 151
تتقادم دعاوى اال�سرتداد التي توجه �إلى مدير التفلي�سة مب�ضي �سنة من تاريخ ن�شر حكم
�إ�شهار الإفال�س .
الفــرع الثانــي
و�ضع الأختام وجرد �أموال املدين املفل�س
املــادة ( ) 152
على املحكمة �أن ت�أمر فـي حكمها ب�إ�شهار الإفال�س بو�ضع الأختام على متاجر املدين املفل�س
ومكاتبه وخزائنه ودفاتره و�أوراقه ومنقوالته  ،ويقوم قا�ضي التفلي�سة بو�ضع الأختام فور
�صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س  ،وله �أن يندب �أحد �أمناء ال�سر باملحكمة لذلك  ،و�إذا تبني
لقا�ضي التفلي�سة �إمكانية جرد �أموال وممتلكات املدين املفل�س فـي يوم واحد جاز له �أو ملن
يندبه البدء فـي اجلرد فورا دون حاجة �إلى و�ضع الأختام  ،ويحرر حم�ضر بو�ضع الأختام
�أو باجلرد يوقعه من قام بهذا الإجراء  ،وي�سلم املح�ضر لقا�ضي التفلي�سة .
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املــادة ( ) 153
ال يجوز و�ضع الأختام على املالب�س واملنقوالت ال�ضرورية للمدين املفل�س وملن يعولهم ،
ويعني قا�ضي التفلي�سة هذه الأ�شياء  ،وت�سلم �إلى املدين املفل�س بقائمة يوقعها كل من قا�ضي
التفلي�سة  ،واملدين املفل�س .
ويجوز لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أمر  ،من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب مدير التفلي�سة  ،بعدم
و�ضع الأختام � ،أو برفعها عن الأ�شياء الآتية :
أ�  -الدفاتر التجارية .
ب  -الأوراق التجارية وغريها من الأوراق التي ت�ستحق الوفاء فـي ميعاد قريب �أو التي
حتتاج �إلى �إجراءات للمحافظة على احلقوق الثابتة فـيها .
ج  -النقود الالزمة لل�صرف على ال�ش�ؤون العاجلة للتفلي�سة .
د  -الأ�شياء القابلة لتلف �سريع �أو لنق�ص عاجل فـي القيمة � ،أو التي تقت�ضي �صيانتها
م�صاريف باهظة .
هـ  -الأ�شياء الالزمة لت�شغيل املتجر �إذا تقرر اال�ستمرار فـي ت�شغيله .
وجترد الأ�شياء املذكورة فـي الفقرة ال�سابقة بح�ضور قا�ضي التفلي�سة �أو من يندبه لذلك ،
وت�سلم ملدير التفلي�سة بقائمة يوقعها .
املــادة ( ) 154
ي�أمر قا�ضي التفلي�سة  ،بناء على طلب مدير التفلي�سة  ،برفع الأختام للبدء فـي جرد
�أموال املدين املفل�س  ،ويجب �أن يبد�أ رفع الأختام واجلرد خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ
�صدور حكم �إ�شهار الإفال�س  ،ويتم اجلرد بح�ضور قا�ضي التفلي�سة �أو من يندبه لذلك
ومدير التفلي�سة و�أحد �أمناء �سر املحكمة  ،ويجب �أن يخطر به املدين املفل�س ويجوز له
احل�ضور  ،وحترر قائمة جرد من ن�سختني يوقعهما قا�ضي التفلي�سة �أو من ندبه لذلك
ومدير التفلي�سة  ،و�أمني �سر املحكمة الذي ح�ضر اجلرد وتودع �إحداهما �أمانة �سر املحكمة ،
وتبقى الأخرى لدى مدير التفلي�سة  ،وتذكر فـي القائمة الأموال التي مل تو�ضع عليها
الأختام �أو التي رفعت عنها  ،ويجوز اال�ستعانة بخبري من خرباء اجلدول �أو من غريهم
عند االقت�ضاء فـي �إجراء اجلرد وتقييم الأموال .
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املــادة ( ) 155
�إذا مت �إ�شهـار الإف ــال�س بعد وفاة التاج ــر املدين  ،ومل حترر قائمة جرد مبنا�سبة الوفاة ،
�أو �إذا توفـي التاجر املدين بعد �إ�شهار �إفال�سه  ،وقبل البدء فـي حترير قائمة اجلرد �أو قبل
�إمتامها  ،وجب حترير القائمة فورا �أو اال�ستمرار فـي حتريرها بالكيفـية املبينة فـي املادة ()154
م ــن ه ــذا القانـ ــون  ،ويجب �أن يخطــر ب ــه الورث ــة ويج ــوز له ــم ح�ضــور إ�ج ــراءات اجلــرد ،
وفـي حالة وفاة املدين املفل�س بعد �إ�شهار �إفال�سه و�إمتام قائمة اجلرد  ،يقوم ورثته مقامه
فـي إ�ج ــراءات الإفـ ــال�س �أو من ينوب عنهم و�إال اختار قا�ض ــي التفلي�ســة م ــن ين ــوب عنه ــم
فـي ذلك .
املــادة ( ) 156
يت�سلم مدير التفلي�سة  ،بعد اجلرد � ،أموال املدي ــن املفلـ ــ�س  ،ودفات ــره و�أوراقـ ــه  ،ويوق ــع
فـي نهاية قائمة اجلرد مبا يفـيد ذلك  ،و�إذا مل يكن املدين املفل�س قد قدم امليزانية  ،وجب
على مدير التفلي�سة �أن يقوم ب�إعدادها فورا  ،و�إيداعها �أمانة �سر املحكمة .
ويت�سلم مدير التفلي�سة الر�سائل الواردة با�سم املدين املفل�س واملتعلقة ب�أعماله  ،وملدير
التفلي�سة ف�ضها واالحتفاظ بها  ،وللمدين املفل�س االطالع عليها .
املــادة ( ) 157
ال يجوز ت�سليم الدفاتر التجارية �إلى مدير التفلي�سة �إال بعد �أن يقوم قا�ضي التفلي�سة
ب�إقفالها  ،ويدعى املدين املفل�س �إلى ح�ضور جل�سة �إقفال الدفاتر التجارية  ،وله �أن ينيب
عنه غريه حل�ضور تلك اجلل�سة  ،ف�إذا مل يح�ضر هو �أو وكيله �أقفلت الدفاتر التجارية بغري
ح�ضورهم  ،وال يجوز للمدين املفل�س �أن ينيب عنه غريه حل�ضــور جل�ســة �إقفـ ــال الدفات ــر
�إال لأ�سباب يقبلها قا�ضي التفلي�سة .
الفــرع الثالــث
�إدارة موجـــودات التفلي�سة
املــادة ( ) 158
يقوم مدير التفلي�سة بجميع الأعمال الالزمة للمحافظة على حقوق املدين املفل�س لدى
الغري  ،ويطالب بهذه احلقوق وي�ستوفـيها  ،وعليه �أن يقيد ما للمدين املفل�س من حقوق
عينية على عقارات مدينه � ،إذا مل يكن املدين املفل�س قد �أجرى القيد .
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ويجوز لقا�ضي التفلي�سة  ،بعد �أخذ ر�أي املراقب و�سماع �أقوال املدين املفلـ ــ�س �أو �إخط ــاره ،
�أن ي�أذن ملدير التفلي�سة بال�صلح �أو بقبول التحكيم فـي كل نزاع يتعلق بالتفلي�سة .
ف�إذا كان النزاع غري حمدد القيمة � ،أو كانت قيمته تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال
عماين  ،فال يكون ال�صلح �أو قبول التحكيم ناف ــذا �إال ب ــعد ت�صدي ــق قا�ض ــي التفلي�سـ ــة
على �شروطه  ،ويدعى املدين املفل�س �إلى احل�ضور عند الت�صديق  ،وي�سمع قا�ضي التفلي�سة
�أقواله �إذا ح�ضر  ،وال يكون العرتا�ضه �أي �أثر  ،ويجوز الطعن �أمام املحكمة فـي قرار قا�ضي
التفلي�سة �إذا �صدر برف�ض الت�صديق على �شروط ال�صلح �أو التحكيم .
وال يجوز ملدير التفلي�سة التنازل عن حق للمدين املفل�س � ،أو الإقرار بحق للغري عليه فـيما
يخ�ص الإجراءات املبينة فـي هذه املادة �إال وفقا لأحكامها .
املــادة ( ) 159
لقا�ضي التفلي�سة  ،بناء على طلب مديرها �أو طلب املدين املفل�س  ،وبعد �أخذ ر�أي املراقب ،
�أن ي�أذن فـي اال�ستمرار فـي ت�شغيل املتجر � ،إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة �أو م�صلحة التاجر
املدين �أو م�صلحة الدائنني ذلك  ،وبعد اال�ستعانة بخطة لإعادة هيكلة ن�ش ــاط التاج ــر
املدين على النحو املن�صو�ص عليه فـي هذا القانون  ،ويعني قا�ضي التفلي�سة  ،بناء على طلب
مديرهــا  ،مــن يتولــى �إدارة املتج ــر بناء على خطة �إعادة الهيكلة  ،ويحدد �أجره  ،ويجوز
تعيني املدين املفل�س للإدارة  ،ويعترب الأجر الذي يح�صل عليه �ضمن النفقة املقررة له ،
وي�شرف مدير التفلي�سة على من يعني للإدارة  ،وعليه �أن يقدم تقريرا �شهريا �إلى قا�ضي
التفلي�سة عن حالة التجارة .
وللمدين املفل�س ومدير التفلي�سة و�أي من الدائنني الطعن �أمام املحكمة فـي قرارات قا�ضي
التفلي�سة وفقا للفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 160
على مدير التفلي�سة �أن يقدم �إلى قا�ضي التفلي�سة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
�إخطاره بالتعيني  ،تقريرا عن �أ�سباب الإفال�س وحالة التفلي�سة الظاهرة وظروفها  ،ويجوز
لقا�ضي التفلي�سة مد امليعاد املحدد لتقدمي هذا التقرير ملدة مماثلة  ،وعلى القا�ضي �إحالة
التقرير مع مالحظاته �إلى االدعاء العام � ،إذا تبني من خالل ظروف ومالب�سات الإفال�س
وجود �شبهة جزائية .
كما يجب على مدير التفلي�سة �أن يقدم �إلى قا�ضي التفلي�سة تقارير عن حالة التفلي�س ــة
فـي مواعيد دورية يحددها القا�ضي .
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الفــرع الرابــع
�إقفــال التفلي�ســة وانتها�ؤهــا
املــادة ( ) 161
�إذا توقفت �أعمال التفلي�سة لعدم كفاية الأموال الالزمة لإدارتها ومواجهة �أعمالها  ،جاز
لقا�ضي التفلي�سة من تلقاء نف�سه � ،أو بناء على تقرير من مدير التفلي�سة � ،أو �أمني احتاد
الدائنني بح�سب الأحوال � ،أن ي�أمر ب�إقفالها بقرار م�سبب .
وللمدين املفل�س ولكل ذي م�صلحة وملدير التفلي�سة �أن يطلبوا من قا�ضي التفلي�سة �إلغاء
قرار الإقفال خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �صدوره � ،إذا �أثبت وجود مال كاف ملواجهة
م�صاريف ا�ستكمال �أعمال التفلي�سة �أو �إذا �أودع مبلغا كافـيا لذلك يقدره قا�ضي التفلي�سة .
ف�إذا انق�ضت املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة دون �أن يتقدم �أحد بطلب لقا�ضي
التفلي�سة لإلغاء قرار الإقفال اعترب القرار نهائيا .
املــادة ( ) 162
يجوز التظلم من قرار رف�ض �إلغاء �إقفال التفلي�سة خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ
�صـ ــدوره علـ ــى �أال يرتتـ ــب علـ ــى التظلـ ــم وق ــف تنفـي ــذ القـ ــرار �أو قطــع املــدة امل�شــار �إليهــا
ف ــي املادة ( )161من هذا القانون .
املــادة ( ) 163
يرتتب على القرار النهائي لإقفال التفلي�سة لعدم كفاية �أموالها �أن يعود �إلى كل دائن
احلق فـي اتخاذ الإجراءات ومبا�شرة الدعاوى الفردية �ضد املدين املفل�س .
و�إذا كان الدين قد ثبت نهائيا فـي التفلي�سة جاز للدائن التنفـيذ على �أموال املدين املفل�س
بناء على �أمر من قا�ضي التفلي�سة مبقدار دينه  ،ويعترب مبثابة حكم نهائي فـيما يتعلق
بهذا التنفـيذ  ،وي�ؤ�شر على �سند الدين مبا يفـيد ت�سلم الدائن لهذا الأمر .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن ت�سدد بالأولوية امل�صاريف التي �أنفقت على �أعمال التفلي�سة .
املــادة ( ) 164
ي�صدر قا�ضي التفلي�سة قرارا بانتهاء التفلي�سة فـي احلاالت الآتية :
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�أ � -إذا مت حتقيق الديون  ،و�أ�سفرت عن عدم وجود ديون مقبولة فـي التفلي�سة � ،أو كانت
الديون حم�صورة فـي غرامات جزائية �أو �ضرائب ور�سوم على اختالف �أنواعها �أو
ت�أمينات اجتماعية � ،أو لوجود دائن واحد فقط � ،أو اجتمعت الديون فـي يد دائن واحد .
ب � -سداد جميع الديون املقبولة فـي التفلي�سة .
ج  -ال�صلح مع املدين املفل�س .
د  -عدم وجود �أموال للمدين املفل�س �صاحلة للتنفـيذ عليها .
هـ  -ت�صفـية جميع �أموال املدين املفل�س والت�صديق على احل�ساب اخلتامي للتفلي�سة .
املــادة ( ) 165
ال يجوز لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أمر ب�إنهاء التفلي�سة �إال بعد االطالع على تقرير من مدير
التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني بح�سب الأحوال يبني فـيه حتقق �إحدى احلاالت امل�شار
�إليها فـي املادة ( )164من هذا القانون .
وتنتهي التفلي�سة مبجرد �صدور قرار قا�ضي التفلي�سة ب�إنهائها  ،وي�ستعيد املدين املفل�س
جميع حقوقه .
الف�صــل الرابــع
ال�صــلــح الق�ضــائــي
املــادة ( ) 166
لقا�ضي التفلي�سة  -بناء على طلب كل ذي م�صلحة  ،وفـي �أي مرحلة كانت عليها الإجراءات -
�أن يبا�شر �إجراءات الو�ساطة للو�صول �إلى ال�صلح الق�ضائي  ،وله فـي �سبيل ذلك �أن ي�أمر
�أمانة �سر املحكمة بدعوة الدائنني الذين قبلت ديونهم نهائيا �أو م�ؤقتا حل�ضور املداولة
فـي طلب ال�صلح .
ويقدم مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني بح�سب الأحوال تقريرا �إلى جماعة الدائنني
م�شتمال على حالة التفلي�سة  ،وما مت ب�ش�أنها من �إجراءات  ،ومرئياته ب�ش�أن مقرتحات
املدين املفل�س فـي ال�صلح .
وال يجوز للدائنني �أ�صحاب الت�أمينات العينية املقررة على �أموال املدين املفل�س اال�شرتاك
فـي الت�صويت على ال�صلح الق�ضائي بديونهم امل�ضمونة بالت�أمينات املذكورة � ،إال �إذا نزلوا
عن هذه الت�أمينات مقدما .
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املــادة ( ) 167
ال يقع ال�صلح الق�ضائي �إال مبوافقة �أغلبية الدائنني الذين قبلت ديونهم نهائيا �أو م�ؤقتا
وب�شرط �أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون  ،وت�ستنزل عند ح�ساب الأغلبيتني املذكورتني
ديون الدائنني الذين مل ي�شرتكوا فـي الت�صويت  ،و�إذا مل يتوافر �أي من الن�صابني امل�شار
�إليهما ت�أجلت املداولة �إلى ( )10ع�شرة �أيام ال مهلة بعدها .
ويجوز للدائنني الذين ح�ضروا االجتماع الأول �أو كانوا ممثلني فـيه متثيال �صحيحا
ووقعوا حم�ضر اجلل�سة � ،أال يح�ضروا االجتماع الثاين  ،وتبقى قراراتهم التي اتخذوها
فـي االجتماع الأول قائمة �إال �إذا ح�ضروا وعدلوها �أو عدل التاجر املدين مقرتحاته ب�ش�أن
ال�صلح فـي الفرتة بني االجتماعني .
املــادة ( ) 168
يوقـع حم�ضـر ال�صلـح الق�ضائــي من قبــل املديــن املفل�س والدائنــني فـي اجلل�ســة الت ــي ت ــم
الت�صويت فـيها على ال�صلح  ،ويقوم القا�ضي بالت�صديق عليه  ،ويتم ن�شر ملخ�ص ال�صلح
فـي و�سيلة الن�شر التي حتددها املحكمة .
املــادة ( ) 169
ال يجوز عقد ال�صلح الق�ضائي مع مدين مفل�س حكم عليه بعقوبة الإفال�س بالتدلي�س ،
و�إذا بد أ� التحقيق مع املدين املفل�س فـي جرمية الإفال�س بالتدلي�س  ،وجب ت�أجيــل النظــر
فـي ال�صلح .
املــادة ( ) 170
ال يحول احلكم على املدين املفل�س بعقوبة الإفال�س بالتق�صري دون ال�صلح الق�ضائي معه ،
و�إذا بد أ� التحقيق مع املديـن املفلــ�س ف ــي هـذه اجلرمية كان للدائنني اخليــار بني اال�ستمرار
فـي م ــداوالت ال�صل ــح �أو ت�أجيلها .
املــادة ( ) 171
تزول جميع �آثار الإفال�س ب�صدور حكم بالت�صديق على ال�صلح الق�ضائي مبا فـي ذلك �أي
نفقة قررت على �أموال التفلي�سة  ،وعلى مدير التفلي�سة �أن يقدم �إلى املدين املفل�س ح�ساب ــا
ختام ــيا  ،ويناق�ش احل�ساب فـي ح�ضور قا�ضي التفلي�سة .
وتنتهي مهمة مدير التفلي�سة  ،ويت�سلم املدين املفل�س �أمواله ودفاتره و�أوراقه منه مبوجب
�إي�صال يثبت ذلك  ،وال يكون مدير التفلي�سة م�س�ؤوال عن هذه الأ�شياء �إذا مل يت�سلمها
املدي ــن املفلــ�س خــالل �سنــة من تاريخ �إقرار احل�ساب اخلتامي  ،ويحرر قا�ضي التفلي�سة
حم�ضرا بجميع ما تقدم .
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املــادة ( ) 172
يبطل ال�صلح الق�ضائي �إذا �صدر بعد الت�صديق عليه حكم ب�إدانة املدين املفل�س فـي �إحدى
جرائم الإفال�س بالتدلي�س  ،كما يبطل ال�صلح �إذا ظهر بعد الت�صديق عليه تدلي�س نا�شئ
عن �إخفاء موجودات املدين املفل�س �أو املبالغة فـي ديونه  ،ويجب �أن يقدم طلب �إبطال
ال�صلح خالل (� )6ستة �أ�شهر من اليوم الذي يظهر فـيه التدلي�س  ،و�إال كان الطلب غري
مقبول  ،وفـي جميع الأحوال ال يكون طلب �إبطال ال�صلح مقبوال �إذا قدم بعد انق�ضاء ()2
�سنتني من تاريخ الت�صديق على ال�صلح .
ويرتتب على �إبطال ال�صلح براءة ذمة الكفـيل الذي ي�ضمن تنفـيذ �شروطه  ،وتخت�ص
املحكمة التي �أ�صدرت حكم �إ�شهار الإفال�س بنظر دعوى �إبطال ال�صلح الق�ضائي .
املــادة ( ) 173
�إذا بد أ� التحقيق مع املدين املفل�س فـي جرمية الإفال�س بالتدلي�س بعد الت�صديق على
ال�صلح الق�ضائي � ،أو �إذا �أقيمت عليه الدعوى اجلزائية فـي هذه اجلرمية بعد الت�صديق
علــى ال�صلــح  ،جاز للمحكمة التي �أ�صدرت حك ــم �إ�شه ــار الإفال�س  ،بنــاء على طلــب املراقــب
�أو كل ذي م�صلحة � ،أن ت�أمر باتخاذ ما تراه من تدابري حتفظية على �أموال املدين املفلــ�س ،
وتلغى هذه التدابري بحكم القانون �إذا تقرر حفظ التحقيق �أو �صدور قرار ب�أنه ال وجه لإقامة
الدعوى �أو حكم برباءة املدين املفل�س .
املــادة ( ) 174
�إذا مل يقم املدين املفل�س بتنفـيذ �شروط ال�صلح الق�ضائي جاز طلب ف�سخه من املحكمة
التي �أ�صدرت حكم �إ�شهار الإفال�س .
وال يرتتب على ف�سخ ال�صلح براءة ذمة الكفـيل الذي ي�ضمن تنفـيذ �شروطه  ،ويجب تكليف
هذا الكفـيل بح�ضور اجلل�سة التي ينظر فـيها طلب ف�سخ ال�صلح .
وعلـ ــى مدير التفلي�س ــة خ ــالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ �صــدور احلكــم ببطــالن ال�صلــح
�أو ف�سخه � ،أن ين�شر ملخ�ص هذا احلكم فـي جريدة يومية  ،وفـي اجلريدة الر�سمية بعد
انق�ضاء هذا امليعاد  ،ويقوم مدير التفلي�سة بح�ضور قا�ضي التفلي�سة �أو من يندبه لذلك
بجرد لأموال املدين املفل�س و�إعداد قائمة بها .
املــادة ( ) 175
تعني املحكمة فـي احلكم ال�صادر ببطالن ال�صلح الق�ضائي �أو ف�سخه مديرا للتفلي�سة وفقا
لأحكام هذا القانون  ،ولها �أن ت�أمر بو�ضع الأختام على �أموال املدين املفل�س .
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املــادة ( ) 176
يدعو مدير التفلي�سة الدائنني اجلدد � -إن وجدوا  -لتقدي ــم م�ستنــدات ديونهم وفقا
لإجراءات حتقيق الديون  ،وحتقق الديون اجلديدة دون �إبطاء  ،ودون �أن يعاد حتقيق
الديون التي �سبق قبولها  ،على �أن ت�ستبعد الديون التي �سددت كاملة  ،وتخف�ض بقية
الديون بالقدر الذي مت الوفاء به .
املــادة ( ) 177
تكون الت�صرفات احلا�صلة من املدين املفل�س بعد الت�صديق على ال�صلح الق�ضائي وقبل
�إبطاله �أو ف�سخه نافذة فـي حق الدائنني  ،وال يجوز لهم طلب عدم نفاذها �إال بدعوى عدم
نفاذ الت�صرف وفقا لأحكام قانون املعامالت املدنية .
وت�سقط الدعوى امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة مب�ضي �سنة من تاري ــخ �إبط ــال ال�صل ــح
�أو ف�سخه .
املــادة ( ) 178
تعود �إلى الدائنني بعد �إبطال ال�صلح الق�ضائي �أو ف�سخه ديونهم كاملة  ،وذلك بالن�سبة �إلى
املدين املفل�س فح�سب  ،وي�شرتك ه�ؤالء الدائنون فـي جماعة الدائنني بديونهم الأ�صلية
كاملة � ،إذا مل يكونوا قد قب�ضوا �شيئا من القدر الذي تقرر لهم فـي ال�صلح  ،و�إال وجب
تخفـي�ض ديونهم الأ�صلية بن�سبة ما ح�صلوا عليه من القدر املذكور .
وت�سري هذه الأحكام فـي حالة �إ�شهار �إفال�س املدين املفل�س قبل �إمتام تنفـيذ �شروط ال�صلح .
الفـ�صــل اخلامــ�س
ال�صلــح مــع التخلــي عــن الأمــوال
املــادة ( ) 179
يجوز �أن يعقد ال�صلح بني املدين املفل�س والدائنني  ،على �أن يتخلى املدين املفل�س عن �أمواله
كلها �أو بع�ضها لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنني  ،وت�سري على هذا ال�صلح �أحكام ال�صلح
الق�ضائي  ،ويظل املدين املفل�س ممنوعا من الت�صرف والإدارة فـي الأموال التي تخلى عنها .
املــادة ( ) 180
تباع الأموال التي يتخلى عنها املدين املفل�س  ،ويوزع ثمنها طبقا للقواعد املقررة لبيع
وتوزيع �أموال املدين املفل�س فـي حالة احتاد الدائنني .
و�إذا كان الثمن الناجت عن بيع الأموال التي تخلى عنها املدين املفل�س يجاوز الديون
املطلوبة منه  ،وجب رد املقدار الزائد �إليه .
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الف�صــل ال�ســاد�س
احتــــاد الدائنيــن
املــادة ( ) 181
يعترب الدائنون فـي حالة احتاد بحكم القانون فـي الأحوال الآتية :
�أ � -إذا مل يطلب التاجر املدين ال�صلح .
ب � -إذا طلب التاجر املدين ال�صلح  ،ورف�ضه الدائنون .
ج � -إذا ح�صل التاجر املدين على ال�صلح  ،ثم �أبطل �أو ف�سخ .
املــادة ( ) 182
يدعو قا�ضي التفلي�سة الدائنني �إثر قيام حالة احتاد الدائنني للمداولة فـي �ش�ؤون التفلي�سة
والنظر فـي �إبقاء مدير التفلي�سة �أو تغيريه  ،وي�سمى فـي هذه املرحلة �أمني احتاد الدائنني ،
وللدائني ــن �أ�صح ــاب الت�أمي ــنات العيني ــة املقــررة علــى أ�م ــوال املدي ــن املفل ــ�س اال�شرتاك
فـي هذه املداوالت والت�صويت دون �أن يرتتب على ذلك �سقوط ت�أميناتهم  ،و�إذا قررت �أغلبية
الدائنني احلا�ضرين تغيري مدير التفلي�سة وجب على قا�ضي التفلي�سة تعيني غريه فورا .
وعلى مدير التفلي�سة ال�سابق �أن يقدم �إلى �أمني احتاد الدائنني فـي امليعاد الذي يحدده
قا�ضي التفلي�سة  ،وبح�ضوره ح�سابا عن �إدارته  ،ويخطر املدين مبيعاد تقدمي احل�ساب .
ويجوز للمحكمة  -بناء على طلب قا�ضي التفلي�سة  -تغيري �أمني احتاد الدائنني �إذا �أخل
بواجباته .
املــادة ( ) 183
ال يجوز لأمني احتاد الدائنني اال�ستمرار فـي جتارة املدين املفل�س �إال ب�إذن من قا�ضي
التفلي�سة  ،وبعد احل�صول على تفوي�ض من �أغلبية متثل ثالثة �أرباع الدائنني عددا ومبلغا ،
ويجوز لقا�ضي التفلي�سة اال�ستعانة بخطة لإعادة هيكلة ن�شاط التاجر املدين املن�صو�ص
عليها فـي �أحكام الف�صل الأول من الباب الأول من هذا القانون .
و�إذا ن�ش�أت عن تنفـيذ خطة �إعادة الهيكلة التزامات تزيد على �أموال احتاد الدائنني اعترب
الدائنون الذين وافقوا على اال�ستمرار فـي التجارة م�س�ؤولني فـي �أموالهم اخلا�صة  ،ودون
ت�ضامن بينهم عن الزيادة  ،ب�شرط �أن تكون نا�شئة عن �أعمال تدخل فـي حدود التفوي�ض
ال�صادر منهم  ،وتكون م�س�ؤولية كل دائن بن�سبة دينه .
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املــادة ( ) 184
يودع �أمني احتاد الدائنني املبالغ الناجتة عن بيع �أموال املديـ ــن املفل ــ�س خزان ــة املحك ــمة
�أو م�صرفا يحدده قا�ضي التفلي�سة  ،وذلك فـي اليوم التايل للتح�صيل  ،ويقدم �أمني احتاد
الدائنني �إلى قا�ضي التفلي�سة بيانا �شهريا عن حالة التفلي�سة  ،وم ــقدار املبال ــغ املودع ــة ،
وال يجوز �سحب املبالغ املودعة �إال ب�أمر من قا�ضي التفلي�سة �أو ب�شيك يوقعه كل من القا�ضي ،
و�أمني احتاد الدائنني .
املــادة ( ) 185
ت�ستنزل من املبالغ الناجتة عن بيع �أموال املدين املفل�س الر�سوم وم�صروفات �إدارة التفلي�سة
والنفقة املقررة للمدين املفل�س وملن يعولهم  ،واملبالغ امل�ستحقة للدائنني املمتازين  ،ويوزع
الباقي بني الدائنني بن�سبة ديونهم املحققة  ،وجتنب ح�صة الديون املتنازع عليها  ،وحتفظ
حتى ي�صدر حكم نهائي بقبولها .
املــادة ( ) 186
يعود �إلى كل دائن بعد انتهاء حالة احتاد الدائنني احلق فـي التنفـيذ على املدين املفل�س
للح�صول على الباقي من دينه بناء على �أمر من قا�ضي التفلي�سة باملتبقي من دينه  ،ويعترب
قبول الدين فـي التفلي�سة مبثابة حكم نهائي فـيما يتعلق بهذا التنفـيذ  ،على �أن ي�ؤ�شر على
�سند الدين مبا يفـيد ت�سلم الدائن للأمر .
الف�صــل ال�سابــع
�إفــال�س ال�شــــركات والتفلي�ســات ال�صغيــرة
املــادة ( ) 187
ت�سري على �إفال�س ال�شركات الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،وب�صفة خا�صة
املواد الواردة فـي هذا الف�صل .
املــادة ( ) 188
فـيما عدا �شركات املحا�صة  ،يجوز احلكم ب�إ�شهار �إفال�س �أي �شركة جتارية �إذا ا�ضطربت
�أعمالها املالية فتوقفت عن �سداد ديونها  ،ويجوز �إ�شهار �إفال�س ال�شركة  ،ولو كانت فـي طور
الت�صفـية  ،وبعد انتهاء الت�صفـية يجوز لكل دائن مل ي�ستوف دينه �أن يطلب �إ�شهار �إفال�س
ال�شركة خالل ( )2ال�سنتني التاليتني ل�شطبها من ال�سجل .
كما يجوز �إ�شهار �إفال�س ال�شركة الواقعية .
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املــادة ( ) 189
ال يجوز ملدير ال�شركة �أو للم�صفي �أن يطلب �إ�شهار �إفال�س ال�شركة �إال بعد احل�صول على
موافقة �أغلبية ال�شركاء فـي �شركات الت�ضامن و�شركات التو�صية  ،ومن اجلمعية العامة
غري العادية فـي �شركات امل�ساهمة وجمعية ال�شركاء فـي ال�شركات املحدودة امل�س�ؤولية ،
واملالك ل�شركة ال�شخ�ص الواحد .
ويجب �أن ي�شتمل طلب �إ�شهار �إفال�س �شركات الت�ضامن �أو التو�صية على �أ�سماء ال�شركاء
املت�ضامنني احلاليني  ،والذين خرجوا من ال�شركة بعد توقفها عن ال�سداد  ،مع بيان
موطن كل �شريك مت�ضامن  ،وجن�سيته  ،وتاريخ خروجه من ال�شركة .
املــادة ( ) 190
يجوز ملدير ال�شركة �أو لأح ــد دائني ــها طل ــب �إ�شه ــار �إفال�سه ــا  ،ولو كـ ــان �شريكـ ــا فـيه ــا ،
�أما ال�شركاء غري الدائنني فال يجوز لهم ب�صفتهم الفردية طلب �إ�شهار �إفال�س ال�شركة .
و�إذا طلب الدائن �إ�شهار �إفال�س ال�شركة  ،وجب اخت�صام كافة ال�شركاء املت�ضامنني .
املــادة ( ) 191
للمحكمة  -من تلقاء نف�سها � ،أو بناء على طلب ال�شركة � -أن ت�ؤجل النظر فـ ــي �إ�ش ــهار
�إفال�سها ملدة ال جتاوز ( )3ثالثة �أ�شهر �إذا كان من املحتمل دعم مركزها املال ــي � ،أو �إذا
اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،وللمحكمة �أن ت�أمر باتخاذ ما تراه من تدابري حتفظيـ ــة
على موجودات ال�شركة .
املــادة ( ) 192
�إذا مت �إ�شهار �إفال�س ال�شركة وجب �إ�شهار �إفال�س جميع ال�شركاء املت�ضامنني فـيها  ،وي�شمل
�إ�شهار الإفال�س ال�شريك املت�ضامن الذي خرج من ال�شركة بعد توقفها عن ال�سداد �إذا طلب
�إ�شهار �إفال�س ال�شركة قبل انق�ضاء �سنة من تاريخ قيد خروج ال�شريك فـي ال�سجل .
وتق�ضي املحكمة بحكم واحد ب�إ�شهار �إفال�س ال�شركة وال�شركاء املت�ضامنني  ،ولو مل تكن
خمت�صة ب�إ�شهار �إفال�س ه�ؤالء ال�شركاء .
وتعني املحكمة لتفلي�سة ال�شركة وتفلي�سات ال�شركاء املت�ضامنني قا�ضيا واحدا  ،ومديرا
واحدا � ،أو �أكرث  ،ومع ذلك تكون كل تفلي�سة م�ستقلة عن غريها من التفلي�سات من حيث
موجوداتها وخ�صومها و�إدارتها وحتقيق ديونها وكيفـية انتهائها .
وتت�ألف �أ�صول تفلي�سة ال�شركة من موجوداتها مبا فـيها ح�ص�ص ال�شركاء  ،وال ت�شمل
خ�صومها �إال حقوق دائنيها � ،أما تفلي�سة ال�شريك املت�ضامن فتت�ألف �أ�صولها من �أمواله
اخلا�صة  ،وت�شمل خ�صومها حقوق دائنيه ودائني ال�شركة .
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املــادة ( ) 193
للمحكمة  -من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب قا�ضي التفلي�سة � -أن تق�ضي ب�إ�سقاط
احلقوق املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )108من هذا القانون عن �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
�أو مديريها الذين ارتكبوا �أخطاء ج�سيمة �أدت �إلى ا�ضطراب �أعمال ال�شركة  ،وتوقفها عن
ال�سداد .
و�إذا طلب �إ�شهار �إفال�س ال�شركة جاز للمحكمة �أن تق�ضي ب�إ�شهار �إفال�س كل �شخ�ص قام
حتت �ستار هذه ال�شركة ب�أعمال جتارية حل�سابه اخلا�ص وت�صرف فـي �أموال ال�شركة كما لو
كانت �أمواله اخلا�صة  ،وذلك دون الإخالل ب�أي عقوبة من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر .
و�إذا تبني �أن موجودات ال�شركة ال تكفـي لوفاء ( )%20ع�شرين فـي املائة على الأقل من ديونها ،
جاز للمحكمة  -بناء على طلب مدير التفلي�سة �أو قا�ضي التفلي�سة � -أن تق�ضي ب�إلزام �أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أو املديرين كلهم �أو بع�ضهم بالت�ضامن بينهم �أو بغري ت�ضامن ب�سداد ديون
ال�شركة كلها �أو بع�ضها �إال �إذا �أثبتوا �أنهم بذلوا فـي تدبري �ش�ؤون ال�شركة العناية الواجبة .
املــادة ( ) 194
يقوم املمثل القانوين لل�شركة التي �أ�شهر �إفال�سها مقامها فـي كل �أمر ي�ستلزم فـيه القانون
�أخذ ر�أي املدين املفل�س �أو ح�ضوره  ،وعليه احل�ضور �أمام قا�ضي التفلي�سة �أو مديرها متى
طلب منه ذلك  ،والإدالء مبا يطلب من معلومات �أو �إي�ضاحات .
املــادة ( ) 195
يجوز ملدير التفلي�سة بعد ا�ستئذان قا�ضي التفلي�سة �أن يطالب ال�شركاء �أو امل�ساهمني ب�سداد
الباقي من ح�ص�صهم �أو باقي قيمة �أ�سهمهم فـي ر�أ�س املال  ،ولو مل يحل ميعاد ا�ستحقاقه ،
ولقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أمر بق�صر هذه املطالبة على القدر الالزم لوفاء ديون ال�شركة .
املــادة ( ) 196
ال تخ�ضع �سندات القر�ض التي �أ�صدرتها ال�شركة لإجراءات حتقيق الديون  ،وتقبل هذه
ال�سندات بقيمتها اال�سمية بعد ا�ستنزال ما تكون ال�شركة قد �سددته منها .
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املــادة ( ) 197
ال يجوز �أن تنتهي تفلي�سة ال�شركة بال�صلح �إذا كانت فـي طور الت�صفـية  ،و�إذا طلبت ال�شركة
التي لي�ست فـي طور الت�صفـية ال�صلح  ،يجب و�ضع مقرتحاته مبوافـ ــقة �أغلبيـ ــة ال�شركـ ــاء
فـي �شركات الت�ضامن و�شركات التو�صية  ،ومبوافقة اجلمعية العامة غري العادية فـي ال�شركات
امل�ساهمة وجمعية ال�شركاء فـي ال�شركات املحدودة امل�س�ؤولية ومالك �شركة ال�شخ�ص الواحد ،
ويتولى املمثل القانوين عن ال�شركة تقدمي مقرتحات ال�صلح فـي ح�ضور جماعة الدائنني .
املــادة ( ) 198
�إذا انتهت تفلي�سة ال�شركة باحتاد الدائنني  ،ومت ال�صلح مع واحد �أو �أكرث من ال�شركاء
املت�ضامنني  ،فال يجوز تخ�صي�ص �أموال ال�شركة للوفاء ب�شروط هذا ال�صلح �أو ل�ضمان
تنفـيذها  ،وترب�أ ذمة ال�شريك الذي ح�صل على ال�صلح من الت�ضامن .
و�إذا مت ال�صلح مع ال�شركة  ،وانتهت تفلي�سات ال�شركاء املت�ضامنني باالحتاد  ،ا�ستمرت
ال�شركة قائمة �إال �إذا كان مو�ضوع ال�صلح هو التخلي عن جميع �أموالها .
و�إذا انتهت تفلي�سة ال�شركة وتفلي�سات ال�شركاء بال�صلح  ،اعترب كل �صلح م�ستقال عن غريه ،
وال ت�سري �شروطه �إال على دائني التفلي�سة اخلا�صة به .
املــادة ( ) 199
ال حتل ال�شركة بانتهاء تفلي�ستها باحتاد الدائنني  ،ومع ذلك يجوز حل هذه ال�شركة �إذا
تبني �أن ما بقي من موجوداتها بعد الت�صفـية ال يكفـي ملتابعة �أعمالها على وجه جمد .
املــادة ( ) 200
�إذا انق�ضت (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ قيام حالة احتاد الدائنني دون �إجناز الت�صفـية  ،وجب
على �أمني احتاد الدائنني �أن يقدم �إلى قا�ضي التفلي�سة تقريرا عن حالة الت�صفـية و�أ�سباب
الت�أخري فـي �إجنازها  ،وير�سل القا�ضي هذا التقرير �إلى الدائنني مع دعوتهم لالجتماع
ملناق�شته  ،ويتخذ الإجراء ذاته كلما انق�ضت (� )6ستة �أ�شهر دون �أن ينجز �أمني احتاد
الدائنني �أعمال الت�صفـية .
املــادة ( ) 201
يقدم �أمني احتاد الدائنني بعد االنتهاء من �أعمال الت�صفـية ح�سابا ختاميا �إلى قا�ضي
التفلي�سة  ،وير�سل القا�ضي هذا احل�ساب �إلى الدائنني مع دعوتهم لالجتماع ملناق�شته ،
ويخطر املدين املفل�س بهذا االجتماع  ،وله ح�ضوره .
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وينحل احتاد الدائنني  ،وتعترب التفلي�سة منتهية بحكم القانون بعد امل�صادقة على احل�ساب
من قبل قا�ضي التفلي�سة .
ويكون �أمني احتاد الدائنني م�س�ؤوال ملدة �سنة من تاريخ انتهاء التفلي�سة عن الدفاتر
وامل�ستندات والأوراق امل�سلمة �إليه .
املــادة ( ) 202
�إذا تبني بعد جرد �أموال املديـن املفل ــ�س فـ ــي التفلي�س ــات ال�صغيـ ــرة �أن قيمتهـ ــا ال تزيـ ــد
علـ ــى ( )100000مائ ــة أ�ل ــف ريــال عماين  ،جاز لقا�ضي التفلي�سة من تلقاء نف�سه � ،أو بناء
على طلب من مدير التفلي�سة �أو �أحد الدائنني � ،أن ي�أمر بال�سري فـي �إجراءات التفلي�سة
وفقا للأحكام الآتية :
أ�  -تخف�ض �إلى الن�صف تلك املواعيد املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى من املادة ()103
واملادة ( )105والفقرة الثانية من املادة ( )161والفقرة الثانية من املادة ()162
واملادة ( )163والفقرة الثالثة من املادة ( )164من هذا القانون .
ب  -تكون جميع قرارات قا�ضي التفلي�سة غري قابلة للطعن فـيها  ،ما مل ين�ص القانون
على خالف ذلك � ،أو كان القرار مما يجاوز اخت�صا�صه .
ج  -ال يعني مراقب للتفلي�سة .
د  -ال يغري مدير التفلي�سة عند قيام احتاد الدائنني .
هـ  -ال يجرى �إال توزيع واحد على الدائنني بعد االنتهاء من بيع �أموال التفلي�سة .
البــاب الثالــث
�شروط و�إجـــراءات بيع وتوزيع موجودات التفلي�سة
الف�صـــل الأول
البيـــع
الفـــرع الأول
�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 203
تطبق �أحكام هذا الفرع فـيما يخ�ص �إجراءات بيع موجودات التفلي�سة  ،وفـيما مل يــرد بـه
ن�ص خا�ص تطبق �أحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية .
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املــادة ( ) 204
ال يجوز بيع موجودات التفلي�سة خالل فرتة الإجراءات التمهيدية التي يجرى فـيها و�ضع
الأخت ــام والن�شـ ــر ورفـ ــع الأختـ ــام واجل ــرد  ،وم ــع ذلك يج ــوز لقا�ض ــي التفلي�س ــة  -بنـ ــاء
على طلب مدير التفلي�سة � -أن ي�أذن ببيع الأ�شياء القابلة للتلف �أو نق�ص عاجل فـي القيمــة ،
�أو التي تقت�ضي �صيانتها م�صاريف باهظة  ،كم ــا يج ــوز الإذن ببيــع موج ــودات التفلي�س ــة
�إذا كان البيع الزما للح�صول على نقود لل�صرف على �ش�ؤونها � ،أو كان البيع يحقق نفعا
م ؤ�كــدا للدائنــني �أو للمديــن املفلــ�س  ،وال يجــوز الإذن بالبيع فـي احلالة الأخرية �إال بعد
�إخطار املدين املفل�س بالبيع و�سماع �أقواله � ،أو �إبالغه بالبيع  ،ويتم البيع بالكيفـية التي
يحددها قا�ضي التفلي�سة .
املــادة ( ) 205
يجوز الطعن فـي القرار ال�صادر من قا�ضي التفلي�سة ببيع موجودات التفلي�سة �أثناء فرتة
الإجــراءات التمهيديــة خــالل ( )10ع�شــرة أ�ي ــام من تاريــخ �صــدور قرار البــدء ف ــي اتخ ــاذ
�إجراءات البيع .
املــادة ( ) 206
يجب على الدائنني املرتهنني اتخاذ �إجراءات بيع املنقوالت �أو العقارات التي يقع عليها
رهنهم وفقا للطريقة املحددة بعقود ال�ضمان وا�ستيفاء حقوقهم امل�ضمونة بهذه املنقوالت
�أو العقارات  ،وذلك خالل عام على الأكرث من تاريخ �إ�شهار الإفال�س  ،على �أن يتم ذلك
البيع فـي مواجهة مدير التفلي�سة  ،و�إال كان ملدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني -
بح�سب الأحوال دون غريه بعد �إخطار الدائن  -حق التنفـيذ عليها وفقا للأحكام الواردة
فـي هذا القانون .
وفـي حال بيع املنقوالت �أو العقارات املرهونة بناء على طلب الدائن املرتهن بثمن يجاوز
الدين  ،وجب على مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني قب�ض املقدار الزائد حل�ساب
جماعة الدائنني  ،و�إيداعه ح�ساب التفلي�سة .
ولأمني احتاد الدائنني بيع املنقوالت �أو العقارات املرهونة بعد احل�صول على موافقة
الدائن املرتهن بالبيع قبل انق�ضاء املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه املادة .
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املــادة ( ) 207
يتم بيع موجودات التفلي�سة بقرار من قا�ضي التفلي�سة بطريق املزاد العلني بناء على قائمة
�شروط البيع التي يودعها مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني �أمانة �سر املحكمة وفقا
للمادة ( )209من هذا القانون بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 208
فـي حالة بيع موجودات التفلي�سة من العقارات  ،يقوم مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد
الدائنني  -بح�سب الأحوال  -ب�إعالن القرار ال�صادر من قا�ضي التفلي�سة باتخاذ �إجراءات
البيع �إلى �أمانة ال�سجل العقاري للت�أ�شري به بغري ر�سوم خالل مدة ال جتاوز ( )5خم�سة
�أيام من تاريخ الإعالن  ،وكذلك �إعالن جميع الدائنني املقيدة حقوقهم على العقار وحائزه
الفعلي .
الفــرع الثانــي
�شـــروط البيــع
املــادة ( ) 209
ي�ضع مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني  ،بح�سب الأحوال  ،قائمة �شروط البيع باملزاد
العلني  ،ويقوم ب�إيداعها �أمانة �سر املحكمة بعد اعتمادها من قا�ضي التفلي�سة خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ �صدور قرار قا�ضي التفلي�سة مببا�شرة �إجراءات البيع  ،على �أن
تت�ضمن ما ي�أتي :
أ�  -تعيني ال�شيء املبيع مع حتديد البيانات التي تفـيد فـي بيان �أو�صافه  ،وحتديد
م�ساحته  ،وموقعه  ،وحدوده فـي حالة بيع العقار .
ب  -تاريخ قرار قا�ضي التفلي�سة مببا�شرة �إجراءات البيع .
ج  -تاريخ و�ساعة ومكان �إجراءات البيع .
د � -شروط البيع والثمن الأ�سا�سي لبدء املزاد العلني .
هـ  -جتزئة املبيع �إلى �صفقات � ،إن اقت�ضى الأمر ذلك  ،مع ذكر الثمن الأ�سا�سي لكل �صفقة .
و  -مبلغ الت�أمني لال�شرتاك فــي املـ ــزاد العلنـ ــي  ،بحي ــث ال يق ــل ع ــن ( )%5خم�سـ ــة
فـي املائة من الثمن الأ�سا�سي للمبيع .
ز  -التكاليـ ــف التقديريـ ــة لإجـ ــراءات البيـ ــع  ،وم ــا يتحم ــل بـ ــه الرا�س ــي عليـه املزاد
من م�صروفات ور�سوم .
-577-

املــادة ( ) 210
يعني قا�ضي التفلي�سة خبريا من اخلرباء املقيدة �أ�سما�ؤهم فـي اجلدول  ،وله عند االقت�ضاء
تعيني خبري �آخر  ،وذلك لتقييم العقار وفقا للمعايري الآتية :
أ�  -قيمة العقار عند �شرائه .
ب  -التعديالت التي طر�أت على العقار .
ج � -أثر معدالت الت�ضخم على العقار .
د  -القيمة ال�سوقية وقت التقييم .
هـ  -القيمة الإيجارية للعقار وقت التقييم .
ويجوز لقا�ضي التفلي�سة �أن يتبع الإجراءات ذاتها فـي بيع املنقوالت فـي احلاالت التي يقدرها .
الفـــرع الثالـــث
�إجـــراءات البيـــع
املــادة ( ) 211
تعتمد القائمة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )209من هذا القانون من قا�ضي التفلي�سة ،
وله تخفـي�ض مبلغ الت�أمني املن�صو�ص عليه فـي البند (و) من املادة ذاتها فـي الأحوال التي
يقدرها .
ويقوم مدير التفلي�سة �أو �أمني احتـاد الدائنــني  -بح�ســب الأح ــوال  -بالن�ش ــر ع ــن �إي ــداع
قائمة �شروط البيع لدى �أمانة �سر املحكمة  ،وذلك فـي �إحدى ال�صحف اليومية وا�سعة
االنت�شار � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى يحددها قا�ضي التفلي�سة  ،وفـي حالة بيع عق ــار املدي ــن املف ــل�س
يتم  -ف�ضال عن الإجراءات ال�سابقة  -ل�صق �إعالن البيع على العقار .
املــادة ( ) 212
يتولـى مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائـنني  -بح�ســب الأح ــوال  -ف ــي ح�ض ــور قا�ض ــي
التفلي�سة � ،إجراء املزاد العلني فـي اليوم املحدد للبيع .
ويبد أ� املزاد العلني بالنداء على الثمن الأ�سا�سي  ،وينتهي باعتماد قا�ضي التفلي�سة البيع
على من تقدم ب�أكرب عر�ض  ،ويعترب العطاء الذي تتم املزايدة عليه خالل ( )5خم�س
دقائق منهيا للمزاد العلني .
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املــادة ( ) 213
�إذا كان العر�ض املقدم �أقل من الثمن الأ�سا�سي �أو مل يتقدم �أحد الدائنني �أو املتزايدين
للمزاد العلني  ،جاز لقا�ضي التفلي�سة ت�أجيل املزاد العلني �إلى يوم �آخر خالل الـ (� )60ستني
يوما التالية  ،وله �أن ينق�ص ع�شر الثمن الأ�سا�سي مرة بعد مرة  ،كلما اقت�ضى احلال ذلك ،
مبا ال يجاوز مرتني  ،ويقوم بعدها قا�ضي التفلي�سة ب�إيقاف �إجراءات البيع حلني ت�سويق
املبيع بالكيفـية التي يحددها  ،وعر�ض الأمر على جماعة الدائنني .
وعلى مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني  -بح�سب الأحوال  -الإعــالن عــن اجللــ�سة
امل�ؤجل لها املزاد العلني بالإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )208من هذا القانون .
املــادة ( ) 214
يجب على من يعتمد قا�ضي التفلي�سة عطاءه �أن يودع  ،حال انعقاد جل�سة املزاد العلني ،
كامـ ــل الثمـ ــن ال ــذي اعتمـ ــد وامل�صاري ــف والر�س ــوم الواردة فـي القائمة املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )209من هذا القانون .
ولقا�ض ــي التفلي�س ــة �إعط ــا�ؤه مهل ــة ال�ستكم ــال ال�س ــداد بع ــد ا�ستقطاع مبلغ الت�أمني مبا
ال يجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ جل�سة املزاد العلني  ،ف�إذا مل يودع الرا�سي عليه
املزاد الثمن كامال خالل املدة املحددة  ،ي�سقط حقه فـي ا�سرتداد مبلغ الت�أمني  ،وتعاد
�إجراءات املزاد العلني بال�شروط ال�سابقة وفقا لآخر ثمن حمدد .
املــادة ( ) 215
�إذا كان املتزايد الرا�سي عليه املزاد دائنا  ،وكان مقدار دينه ومرتبته يعادالن ما تبقى من
الثمن  ،ي�أمر القا�ضي با�ستنزال تلك القيمة من مقدار دينه املقبول عند �إجراء التوزيعات .
املــادة ( ) 216
ي�صدر قا�ضي التفلي�سة قرارا بت�سليم املنقوالت املبيعة للرا�سي عليه املزاد  ،بعد �سداد كامل
الثمن  ،و�سداد ما عليه من م�صروفات ور�سوم .
وي�صدر قا�ضي التفلي�سة قرارا ب�إر�ساء البيع فـي العقارات بناء على ما مت من �إجراءات  ،وبعد
�سداد كامل الثمن  ،على �أن يت�ضمن القرار قائمة �شروط البيع  ،وما اتبع من �إجراءات يوم
البيع  ،ويجب �أن يت�ضمن القرار الأمر بت�سليم العقار ملن تقرر �إر�ساء البيع عليه  ،وذلك
بعد تقدميه ما يفـيد �سداد امل�صروفات  ،والر�سوم .
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املــادة ( ) 217
ال يجوز الطعن فـي قرار �إر�ساء البيع �إال لعيب فـي �إجراءات املزاد العلني � ،أو فـي �شكل
القرار  ،ويقدم الطعن للمحكمة املخت�صة بالإجراءات املعتادة خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ �صدور القرار .
املــادة ( ) 218
يحق ملن اعتمد قا�ضي التفلي�سة �إر�ساء البيع عليه �أن ي�سجل القرار لدى �أمانة ال�سجل
العقاري ما مل يتم الطعن عليه  ،على �أن يتحمل م�صاريف الت�سجيل  ،ويرتتب على هذا
الت�سجيل تطهري العقار من حقوق االمتياز والرهون الت�أمينية واحليازية املرتتبة عليه .
ويكون القرار امل�سجل �سندا بانتقال ملكية العقار ملن �أوقع البيع عليه .
املــادة ( ) 219
يتحمل مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني  -بح�سب الأحــوال  -امل�صاري ــف الناجم ــة
عن �إعادة �إجراءات املزاد العلني �إذا كان ذلك راجعا �إلى خطئه � ،أو ملخالفته لأحكام املواد
الواردة فـي هذا الفرع  ،وال يجوز الطعن على قرار قا�ضي التفلي�سة ال�صادر فـي هذا ال�ش�أن .
الف�صــل الثانــي
التوزيعــات
املــادة ( ) 220
ي�أمر قا�ضي التفلي�سة ب�إجراء التوزيعات بني الدائنني  ،ويعني مقدار املبلغ الذي يوزع ،
وعلى �أمني احتاد الدائنني �إخطار الدائنني بذلك .
املــادة ( ) 221
ال يجوز لأمني احتاد الدائنني الوفاء بح�صة الدائن فـي التوزيعات �إال �إذا قدم �سند الدين
م�ؤ�شرا عليه بتحقيقه وقبوله  ،وي�ؤ�شر على �سند الديـ ــن باملبـ ــالغ املدفوع ــة  ،و�إذا تعـ ــذر
على الدائن تقدمي �سند الدين  ،جاز لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أذن فـي �سداد دينه بعد التحقق
من قبوله .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن يعطي الدائن خمال�صة على قائمة التوزيع .
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املــادة ( ) 222
�إذا ح�صل توزيع ثمن العقارات �أو املنقوالت  ،كان للدائنني املرتهنني �أو املمتازين  -الذين
مل ي�ستوفوا حقوقهم كلها �أو بع�ضها من ثمن العقارات واملنقوالت املحملة بالت�أمني � -أن
ي�شرتكوا فـي الق�سمة بالباقي لهم مع الدائنني العاديني فـي توزيع الأموال التي يتعلق
بها حق جماعة الدائنني  ،ب�شرط �أن تكون ديونهم قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون ،
و�إذا تبني عند الت�سوية النهائية �أن ما ح�صل عليه �أحدهم يزيد على مقدار دينه  ،وجب
ا�ستنزال اجلزء الزائد  ،ورده �إلى جماعة الدائنني .
املــادة ( ) 223
ال ي�شرتك الدائنون الذين مل يقدموا طلباتهم فـي املواعيد املقررة فـي التوزيعات اجلارية ،
و�إمنا جتوز لهم املعار�ضة �إلى �أن تنتهي التوزيعات  ،ويتحملوا م�صروفات املعار�ضة  ،وال يرتتب
على املعار�ضة وقف تنفـيذ التوزيعات التي �أمر بها قا�ضي التفلي�سة .
ومع ذلك  ،يجوز للدائنني املذكورين اال�شتــراك فـي التوزيعات اجلديدة باملبالغ التي
تق ــدرها املحكمــة تقديرا م�ؤقتا  ،وحتفــظ له ــم ح�صته ــم إ�ل ــى ح ــني احلك ــم فـ ــي املعار�ض ــة ،
و�إذا ثبت ــت ديونه ــم بع ــد ذلك فال جتــوز لهم املطالبـة بح�صة فـي التوزيعــات التـي �أمر بها
قا�ضي التفلي�سة  ،و�إمنا يجوز لهم �أن ي�أخذوا من املبالغ الباقية دون توزيع �أن�صبة ديونهم
التي كانت �ست�ؤول �إليهم لو �أنهم ا�شرتكوا فـي التوزيعات ال�سابقة .
البـــاب الرابــع
الأحكــام اخلتاميــة ورد االعتبار والعقــوبات
الفــ�صل الأول
الأحكـــام اخلتاميــة
املــادة ( ) 224
ال يرتتــب علــى رفــع الدع ــوى اجلزائي ــة بالإف ــال�س � -س ــواء �أكـ ــان بالتدليــ�س (االحتيــال)
�أم بالتق�صري � -أي تعديل فـي �إجراءات التفلي�سة  ،ما مل ت�أمر املحكمة بخالف ذلك .
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املــادة ( ) 225
فـي حالة �إقامة الدعوى اجلزائية على املدين املفل�س  ،يجب على مدير التفلي�سة �أن يقدم
لالدعاء العام �أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق �أو م�ستندات �أو معلومات �أو �إي�ضاحات
تتعلق بالتفلي�سة  ،وتبقى الوثائق وامل�ستندات املذكورة �أثناء التحقيق �أو املحاكمة لدى
االدعاء العام �أو املحكمة  ،وتـرد بع ــد انته ــاء التحقي ــق �أو املحاكمـ ــة �إلـ ــى مديـ ــر التفلي�س ــة
�أو �إلى املدين املفل�س �أو ورثته على ح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 226
�إذا كانت اجلرمية تتعلق باتفاق عقده املدين املفل�س �أو �أي �شخ�ص مع �أحد الدائنني ملنح
هذا الدائن مزايا خا�صة مقابل الت�صويت على ال�صلح  ،جاز للمحكمة �أن تق�ضي من تلقاء
نف�سها ب�إبطال هذا االتفاق  ،وب�إلزام الدائن برد ما ا�ستولى عليه مبقت�ضاه  ،ولو �صدر
احلكم فـي اجلرمية بالرباءة .
وللمحكمة �أن تق�ضي  ،ف�ضال عما تقدم  ،بناء على طلب ذوي ال�ش�أن  ،بالتعوي�ض عند االقت�ضاء .
الف�صل الثاين
رد اعتبـــار املدين املفلــ�س
املــادة ( ) 227
ال يجوز رد االعتبار �إلى املدين املفل�س الذي �صدر عليه حكم فـي �إحدى جرائم الإفال�س
بالتدلي�س (االحتيال) �أو الإفال�س بالتق�صري � ،إال طبقا لأحكام قانون الإجراءات اجلزائية .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب لرد اعتبار املدين املفل�س �أن يكون قد وفـى بكل املطلوب منه من
�أ�صل الديون وملحقاتها وامل�صروفات .
املــادة ( ) 228
ترد بحكم القانون جميع احلقوق التي �سقطت عن املدين املفل�س بعد انق�ضاء ( )3ثالث
�سنوات من تاريخ انتهاء التفلي�سة .
و�إذا وف ــى املدي ــن املفل ــ�س بجمـيع ديونه ال�سابقة على �إ�شهار �إفال�سه من �أ�صل وملحقات
وم�صروفات  ،تعود �إليه جميع حقوقه  ،ويرد �إليه اعتباره  ،ولو مل تنق�ض املدة املن�صو�ص
عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
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املــادة ( ) 229
�إذا كان املدين املفل�س �شريكا مت�ضامنا فـي �شركة حكم ب�إ�شهار �إفال�سها  ،فال يرد �إليه
اعتباره �إال بعد وفاء جميع ديون ال�شركة من �أ�صل وملحقات وم�صروفات وعوائد عن مدة
ال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،ولو ح�صل ال�شريك املذكور من دائنيه على �صلح خا�ص به ،
و�إذا امتنع �أحد الدائنني عن قب�ض دينه �أو كان غائبا �أو تعذرت معرفة موطنه  ،جاز �إيداع
الدين خزانة املحكمة  ،وتقوم �شهادة الإيداع مقام التخال�ص .
املــادة ( ) 230
يج ــوز احلك ــم بـرد االعتبـار إ�لـى املديـن املفل�س  ،ولو مل ينق�ض امليعاد املن�صو�ص عليه فـي
املادة ( )228من هذا القانون فـي احلالتني الآتيتني :
أ� � -إذا ح�صــل املدين املفلــ�س على �صــلح من دائنيه  ،ونفذ �شروطـه  ،وي�ســري هذا احلكم
على ال�شريك املت�ضامن فـي �شركة حكم ب�إ�شهار �إفال�سها �إذا ح�صــل هذا ال�شريك
على �صلح خا�ص به  ،ونفذ �شروطه .
ب � -إذا �أثبت املدين املفل�س �أن الدائنني قد �أبر�ؤوا ذمته من جميع الديون � ،أو �أنهم
�أجمعوا على املوافقة على رد اعتباره .
املــادة ( ) 231
يرد االعتبار �إلى املدين املفل�س بعد وفاته بناء على طلب �أحد الورثة  ،وذلك طبقا للأحكام
املن�صو�ص عليها فـي املواد ال�سابقة .
املــادة ( ) 232
يقدم طلب رد االعتبار مرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له �إلى �أمانة �سر املحكمة  ،وتر�سل �صورة
من الطلب فورا �إلى االدعاء العام  ،و�إلى ال�سجل .
وتتولى املحكمة �إخطار الدائنني الذين قبلت ديونهم فـي التفلي�سة بطلب رد االعتبار
والتنبيه عليهم بتقدمي اعرتا�ضاتهم �إن كان لها مقت�ض  ،وين�شر ملخ�ص الطلب فـي
اجلريدة الر�سمية على نفقة املدين املفل�س  ،ويجب �أن ي�شتمل هذا امللخ�ص على ا�سم
التاجر املدين وتاريخ �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س وكيفـية انتهاء التفلي�سة .
املــادة ( ) 233
يودع االدعاء العام �أمانة �سر املحكمة �صورة طلب رد االعتبار خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ ت�سلمها  ،كما يودع تقريرا ي�شتمل على بيانات عن نوع الإفال�س والأحكام التي
�صدرت على املدين املفل�س فـي جرائم الإفال�س �أو املحاكمات �أو التحقيقات اجلارية معه
فـي هذا ال�ش�أن  ،ور�أي االدعاء العام فـي قبول الطلب � ،أو رف�ضه .
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املــادة ( ) 234
لكل دائن مل ي�ستوف حقه �أن يقدم اعرتا�ضا على طلب رد االعتبار خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ ن�شر ملخ�ص الطلب فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويكون االعرتا�ض بتقرير
كتابي يقدم �إلى �أمانة �سر املحكمة مرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له .
املــادة ( ) 235
تقوم �أمانة �سر املحكمة بعد انق�ضاء امليعاد املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )234من هذا القانون ،
ب�إخطار الدائنني الذين قدموا اعرتا�ضات على طلب رد االعتبار بتاريخ اجلل�سة املحددة
لنظر الطلب  ،ويكون الإخطار بالطريقة التي حتددها املحكمة .
املــادة ( ) 236
تف�صل املحكمة فـي طلب رد االعتبار بحكم نهائي  ،و�إذا ق�ضــت املحكمــة برف ــ�ض الطل ــب ،
فال يجوز تقدميه من جديد �إال بعد انق�ضاء (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور احلكم .
املــادة ( ) 237
�إذا �أجري ــت قب ــل الف�صــل فـي طلب رد االعتبار حتقيقات مع املدين املفل�س ب�ش�أن �إحدى
جرائم الإفال�س �أو �أقيمــت عليه دعوى جزائيـة بذلك  ،وجب على االدعاء العام �إخطار
املحكمة فورا .
ويجب على املحكمة �أن توقف الف�صل فـي طلب رد االعتبار حتى انتهاء التحقيقات �أو �صدور
احلكم النهائي فـي الدعوى اجلزائية .
املــادة ( ) 238
فـي حال �إدانة املدين املفلـ�س ب�إح ــدى جرائ ــم الإف ــال�س بعــد �صــدور احلكم برد االعتبار ،
اعترب هذا احلكم ك�أن مل يكن .
الف�صـــل الثالـــث
العقـــوبات
املــادة ( ) 239
فـيما عدا اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،ت�سري على جرائم الإفال�س الأحكام
املن�صو�ص عليها فـي قانون اجلزاء .
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املــادة ( ) 240
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب التاجر
املدين بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريـ ــال عمانـ ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني فـي الأحوال الآتية :
أ� � -إذا �أخفى ب�سوء نية كل �أمواله �أو بع�ضها �أو بالغ فـي تقديرها بق�صد التو�صل �إلى
�إعادة الهيكلة �أو ال�صلح الواقي .
ب � -إذا �أ�شرك دائنا فـي �إجراءات �إعادة الهيكلة �أو ال�صلح الواقي دون وجه حق � ،أو مكنه
من ذلك .
ج � -إذا �أغفل ب�سوء نية ذكر دائن فـي قائمة الدائنني .
املــادة ( ) 241
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب الدائن
بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )2سنتني  ،وبغرامة ال تقل عن
( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين �إذا ا�شرتك ب�سوء
نية فـي مداوالت ال�صلح والت�صويت عليه دون �أن يكون له حق فـي ذلك � ،أو قرر له التاجر
املدين �أو �أي �شخ�ص �آخر مزايا خا�صة مقابل ت�صويته مع ال�صلح .
كما يعاقب �أمني ال�صلح بالعقوبة ذاتها �إذا قدم �أو �أقر ب�سوء نية ببيانات غري �صحيحة عن
حالة التاجر املدين .
املــادة ( ) 242
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجن مدة
ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل
مراقب �أو رقيب تعمد �إعطاء بيانات غري �صحيحة عن حالة التاجر املدين املالية � ،أو �أيد
هذه البيانات � ،أو �أقدم عن ق�صد على الإ�ضرار بالتفلي�سة � ،أو ب�أحد الدائنني .
املــادة ( ) 243
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجن
مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن
(� )2000ألفـي ريال عماين  ،وال تزيد على ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين  ،كل خبري تعينه
املحكمة وفق �أحكام هذا القانون �إذا قدم عمدا معلومات غري �صحيحة تتعلق بالإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون � ،أو تواط أ� مع املدين املفل�س � ،أو مع �أي من الدائنني .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/54
ب�إن�شاء الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة و�إ�صدار نظامها
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 91/116
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/9ب�إن�شاء الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية
و�إ�صدار نظامها ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� هيئة عامة ت�سمى " الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة " تتبع جمل�س الوزراء ويعمل
فـي �ش�أنها ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
تكون للهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة ال�شخ�صية االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقالل
املايل والإداري .
املــادة الثالثــــة
ت�ؤول �إلى الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة الأ�صول واملخ�ص ــ�صات بك ــل م ــن الهيئ ــة
العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية  ،ودائرة التخ�صي�ص باملديرية العامة لال�ستثمارات
بوزارة املالية  ،كما ينقل �إليها بذات درجاتهم وخم�ص�صاتهم املالية جميع موظفـي اجلهتني
املذكورتني .
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املــادة الرابعـــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة اللوائح والقرارات الالزمة
لتنفـيذ �أحكام النظام املرفق .
املــادة الخام�ســة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/9ب�إن�شاء الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية
و�إ�صدار نظامها  ،كما يلغى كل ما يخالف ه ــذا املر�س ــوم  ،والنظ ــام املرف ــق � ،أو يتع ــار�ض
مع �أحكامهما .
املــادة ال�ساد�ســة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .

�صـدر فـي  27 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافـــــق  1 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1300
ال�صادرة فـي 2019/7/7م
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نظام الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــة :
الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة .
املجلــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئي�س :
رئي�س املجل�س .
الرئي�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
اجلهـة املخت�صـة :
الوزارات  ،والهيئات العامة  ،وامل�ؤ�س�سات العامة  ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
املعنية مب�شروع التخ�صي�ص �أو م�شروع ال�شراكة .
الإطار اال�سرتاتيجي :
اخلطة املتو�سطة �أو الطويلة املدى التي تقوم الهيئة ب�إعدادها  ،وحتدد �أغرا�ض وطرق
تنفـيذ م�شاريع ال�شراكة و�أولويتها .
امل�شـروع العــام :
املرافق واملن�ش�آت احلكومية .
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م�شروع التخ�صي�ص :
امل�شروع العام �أو ال�شركات اململوكة للحكومة كليا �أو جزئيا التي يقرر جمل�س الوزراء نقل
ملكيتها �أو �إدارتها بح�سب الأحوال ل�شخ�ص خا�ص .
برنامج التخ�صي�ص :
اخلطة التي تعدها الهيئة طبقا لأحكام القانون  ،والتي تو�ضــح ال�سيا�س ــات والأغــرا�ض
اخلا�صة مب�شاريع التخ�صي�ص وطرق تنفـيذها واملدد الزمنية املتعلقة بها .
م�شــروع ال�شراكــة :
م�شروع يكون الغ ــر�ض مــنه القيــام ب�أعمال �أو تقدمي خدمات عامة لها �أهميــة اقت�صادي ــة
�أو اجتماعيــة تتوافــق مع ا�سرتاتيجي ــة ال�سلطن ــة وخطتهــا التنموي ــة � ،أو �إج ــراء حت�ســني
�أو تطوير خلدمة عامة قائمة �أو رفع كفاءتها  ،يتم طرحه وفقا لأحكام القانون .
برنــامج تــوازن :
نهج تعاوين يقوم على �أ�سا�س مكاف�أة الإجن ــازات املتوقع ــة  ،يت ــم تطبيق ــه ب ــني الأط ــراف
فـي إ�طـ ــار التعاقدات امل�شار �إليها فـي املادة ( )3من هذا النظام .
م�شاريع التحويل �إلى �شركات :
امل�شروع العام الذي يقرر جمل�س الوزراء حتويله �إلى �شركة م�ساهمة عمانية تكون مملوكة
بالكامل للحكومة .
م�شاريــع الهيئــة :
م�شروع التخ�صي�ص  ،وم�شروع ال�شراكة  ،وم�شاريع التحويل �إلى �شركات  ،وبرنامج توازن .
القانــون :
قانون التخ�صي�ص �أو قانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص  ،بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 2
يكـ ــون مق ــر الهيئ ــة حمافظ ــة م�سق ــط  ،ويج ــوز �إن�ش ــاء ف ــروع لهــا ف ــي املحافظــات بقــرار
من املجل�س .
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املــادة ( ) 3
يجب على وحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية والع�سكرية والأمنية ) وال�شركات التي
ت�ساهم فـيها احلكومة بن�سبة تزيد على ( )%50خم�سني باملائة االلتزام بت�ضمني عقود
م�شاريع البنية الأ�سا�سية التي يحددها املجل�س  ،وعقـ ـ ــود توري ـ ــدات الأ�سلحـ ــة واملعـ ــدات
الع�سكريـ ـ ــة والأمني ـ ـ ــة  ،الت ــي تزيـ ـ ـ ــد قيمتها على ( )5000000خم�سة ماليني ريال عماين ،
بندا ين�ص على التزام الأطراف مبيزة التعامل بربنامج توازن  ،وذلك مبراعاة ال�ضوابط
واملعايري امل�شار �إليها فـي البند ( )3من املادة ( )10من هذا النظام .
وت�ستثنى من تطبيق �أحكام هذه املادة م�شاريع التخ�صي�ص  ،وم�شاريع ال�شراكة  ،وم�شاريع
التحويل �إلى �شركات .
املــادة ( ) 4
ت�ستثنى من �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/48ب�ش�أن توقيع املعامالت املالية اخلارجية
والداخلية  ،التعاقدات التي تربمها الهيئة فـي �إطار تنفـيذ برنامج توازن .
الف�صـــل الثانــي
�أهـداف واخت�صا�صـات الهيئـة
املــادة ( ) 5
تهدف الهيئة �إلى حتقيق الآتي :
 - 1ت�شجيع ال�شراكة بني القطاعني العام واخل ــا�ص وتو�س ــيع دور القط ــاع اخل ــا�ص
فـي اال�ستثمار فـي م�شاريع الهيئة .
 - 2امل�ساهمة فـي تنمية االقت�صاد الوطني  ،وتعزيز القيمة املحلية امل�ضافة  ،وتنويع
م�صادر الدخل .
 - 3امل�ساهمة فـي بناء قدرات املواطنني  ،وزيادة فر�ص العمل لهم .
 - 4امل�ساهمة فـي زيادة القوة ال�سوقية والتناف�سية  ،وتنمية �سوق ر�أ�س املال .
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املــادة ( ) 6
للهيئة فـي �سبيل حتقيق �أهدافها ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
�أوال  :اخت�صا�صات عامة :
 - 1تنفـيذ �سيا�سات احلكومة الرامية �إلى االرتقاء باالقت�صاد الوطنــي عــن طريــق
تنفـيذ م�شاريع الهيئة .
 - 2مراجع ــة وتقيي ــم م�شاري ــع الهيئ ــة ب�صـورة دورية  ،مبا ي�ضمن ا�ستمراريتها
واملحافظة عليها وزيادة قيمتها و�ضمان توافقها مع ال�سيا�سة العامة للدولة .
 - 3التوعية ب�أهمية م�شاريع الهيئة  ،ورفع م�ستوى املوارد الب�شرية وزيادة كفاءتها
لالرتقاء بهذه امل�شاريع .
� - 4إجراء البحوث والدرا�سات فـي القطاعات واملجاالت التي يتم فـي �إطارها تنفـيذ
م�شاريع الهيئة .
 - 5متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات والندوات وامللتقيات الإقليمية والدوليــة ذات
ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة .
ثانيا  :فـي جمال م�شاريع التخ�صي�ص  ،وم�شاريع ال�شراكة  ،وم�شاريع التحويل �إلى �شركات :
 - 1و�ضــع الإطــار اال�سرتاتيجــي  ،و�إعداد اخلطط والإجراءات الالزمة الختيار
وتنفـ ــيذ م�شاريـ ــع التخ�صيـ ــ�ص  ،وم�شاري ــع ال�شراك ــة  ،وم�شاري ــع التحوي ــل
�إلى �شركات مبا يتنا�سب مع �أولويات االقت�صاد الوطني .
 - 2رفــع كف ــاءة ا�ستغ ــالل و�إدارة امل ــوارد االقت�صادي ــة واملرافــق العامة  ،وتو�سيع
القاعدة الإنتاجية لل�سلطنة .
 - 3تقليل الأعباء املالية على امليزانية العامة للدولة فـي متويل م�شاريع البنية
الأ�سا�سية واملرافق العامة وتطويرها ورفع كفاءتها .
 - 4تقديــم الدعم الفني للجهة املخت�صة فـي �أثناء تنفـيذ عقد التخ�صي�ص � ،أو عقد
ال�شراكة .
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 - 5التحقق من �أداء م�شاريع التخ�صي�ص وم�شاريع ال�شراكة  ،وم�شاريع التحويل
�إلى �شركات  ،ومدى حتقيقها للأهداف املو�ضوعة لها  ،واجلدول الزمني املحدد
لها  ،وحتديد النواحي التي يتعني حت�سينها بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة .
 - 6تقييم الآثار املرتتبة على قيام احلكومة بحوالة �أو نقل �أي �أ�صول �أو �أموال
مملوكة لها � ،أو ب�أي �أعمال �أو �أن�شطة تكـون ذات �صل ــة مب�شاري ــع التخ�صي ــ�ص
�أو م�شاريع ال�شراكة �أو م�شاريع التحويل �إلى �شركات .
ثالثا  :فـي جمال برنامج توازن :
 - 1العمل على نقل املهارات واخلربات و�أف�ضل املمار�سات الدولية فـي كافة املجاالت
لوحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية والع�سكرية والأمنية) وال�شركات
والأفراد .
 - 2دعم قدرة اجلهات الع�سكرية والأمنية على الإنتاج  ،وتعزيز املعرفة لديها ونقل
التقنيات احلديثة �إليها .
 - 3دعم قطاعات اقت�صادية يحددها املجل�س كقطاعات ا�سرتاتيجية من خالل
العمل على دمج التقنيات احلديثة فـيها  ،وتعديل التقنيات امل�ستخدمة بها .
 - 4دعم وت�شجيع تدريب وت�أهيل الكوادر العمانية فـي جميع القطاعات املدنية
والع�سكرية والأمنية .
 - 5تعزي ــز القيم ــة املحليـ ــة امل�ضافة الناجتة عن العقود فـي �إطار تنفـيذ برنامج
توازن .
� - 6إدارة املفاو�ضات اخلا�صة بتطبيق برنامج توازن مع ال�شركات املتعاقد معها
بالتزامن مع املفاو�ضات اخلا�صة بال�شروط واملوا�صفات الفنية والأ�سعار التي
ت�ستقل بها اجلهات املعنية (املدنية والع�سكرية والأمنية) بالتن�سيق مع تلك
اجلهات  ،وذلك وفق ال�ضوابط التي يحددها املجل�س .
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الف�صــل الثالــث
جمل�س الإدارة واخت�صا�صاته
املــادة ( ) 7
يتولى �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها جمل�س �إدارة ي�شكل من (� )7سبعة �أع�ضاء مبن فـيهم
الرئي�س  ،ي�صدر بتعيينهم قرار من جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 8
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه (� )4أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة  ،ويجوز دعوته
لالنعقاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية
�أع�ضائه  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س .
وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب
الذي منه رئي�س االجتماع .
وللمجل�س �أن يدعو من يرى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة من ممثلي اجلهات املخت�صة
�أو من غريهم حل�ضور اجتماعاته دون �أن يكون لهم حق الت�صويت .
املــادة ( ) 9
يعني املجل�س فـي �أول اجتماع له من بني �أع�ضائه نائبا للرئي�س يحــل حم ــل الرئي ــ�س عــند
غيابه � ،أو قيام مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 10
يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة ملمار�سة الهيئة اخت�صا�صاتها  ،وحتقيق �أهدافها ،
وله ب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1و�ضع ال�سيا�سة العامة التي ت�سري عليها الهيئة فـي ممار�سة اخت�صا�صاتها  ،وحتقيق
�أهدافها  ،ومتابعة تنفـيذها .
 - 2اعتماد الإطار اال�سرتاتيجي الالزم لتنفـيذ م�شاريع ال�شراكة .
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 - 3و�ضع �ضوابط ومعايري تطبيق برنامج توازن  ،واال�ستثناء منه  ،وي�صدر باال�ستثناء
قرار من املجل�س لكل حالة على حدة .
 - 4اعتماد املعايري والإجراءات الالزمة للموافقة على م�شاريع ال�شراكة .
� - 5إع ــداد برنام ــج التخ�صي ــ�ص ودرا�س ــة م�شاري ــع التحوي ــل �إل ــى �شركات بالتن�سيق
مع وزارة املالية  ،ورفعها �إلى جمل�س الوزراء لالعتماد .
 - 6املوافقة على طرح م�شروع ال�شراكة والإعالن عنه .
 - 7اعتماد الوثائق اخلا�صة بطرح م�شروع ال�شراكة  ،واختيار املر�شح الفائز .
 - 8إ�ع ــداد الدع ــوات لتقدي ــم الع ــطاءات اخلا�ص ــة مب�شاريع التخ�صي�ص وم�شاريع
ال�شراكة  ،ومبا�شرة �إجراءات طرح املناق ــ�صات  ،واملفاو�ضات  ،و�إجراء التقييمات
اخلا�ص ــة مب�شاري ــع التخ�صيــ�ص وم�شاريع ال�شراكة  ،والإ�شراف عليها بالتن�سيق
مع اجلهة املخت�صة .
 - 9اختيار مقدم العطاء الأف�ضل لتنفـيذ م�شاريع التخ�صي�ص  ،وم�شاريع ال�شراكة .
 - 10اعتماد عقود ال�شراكة  ،واملوافقة على تعديلها و�إنهائها .
� - 11إبرام عقود التخ�صي�ص بعد موافقة جمل�س الوزراء .
 - 12املوافقة على الأفكار املقدمة من الأ�شخا�ص ب�ش�أن م�شاريع ال�شراكة .
 - 13اعتماد اللوائح الإدارية واملالية و�سيا�سات احلوكمة اخلا�صة بالهيئة .
 - 14اعتماد ون�شر ال�سيا�سات الإر�شادية اخلا�صة بتنفـيذ م�شاريع ال�شراكة  ،مبا فـي ذلك
الدليل الإر�شادي اخلا�ص بهذه امل�شاريع .
 - 15التعاقد مــع ا�ست�شاريي ــن لتقدي ــم اال�ست�ش ــارات املتعلق ــة مب�شاري ــع التخ�صي ــ�ص ،
وم�شاريع ال�شراكة  ،وم�شاريع التحويل �إلى �شركات .
 - 16املوافقة على قبول املنح وامل�ساعدات الفنية  ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 17حتديد الر�سوم التي تتقا�ضاها الهيئة نظري ما تقدمه من خدمات  ،وذلك بعد
موافقة وزارة املالية .
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 - 18تعيني �أمني �سر املجل�س  ،وحتديد اخت�صا�صاته .
 - 19اعتماد امليزانية ال�سنوية  ،واحل�ساب اخلتامي للهيئة  ،ورفعهما �إلى وزارة املالية
العتمادهما .
 - 20ت�شكيل جلان متخ�ص�صة من بني �أع�ضاء املجل�س �أو غريهم وحتديد اخت�صا�صاتها
ونظام عملها  ،وال تكون تو�صيات هذه اللجان �أو قراراتها نافذة �إال بعد اعتمادها
من املجل�س .
 - 21اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة و�إن�شاء التق�سيمات التنظيمية الفرعية وحتديد
اخت�صا�صاتها .
 - 22إ�ب ــرام االتفاقي ــات ومذك ــرات التفاه ــم ذات ال�صـ ــلة باخت�صا�ص ــات الهيئ ــة  ،وذلك
مبراعاة القوانني والنظم النافذة فـي ال�سلطنة .
 - 23اعتماد التقرير ال�سنوي عن �أن�شطة الهيئة  ،ورفعه �إلى جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 11
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح  ،يتعني على الرئي�س
وع�ضو املجل�س �إذا كانت له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي العقود �أو االتفاقيات التي
تربمها الهيئة �إخطار املجل�س بذلك  ،والتنحي عن نظر املو�ضوع املعرو�ض ب�ش�أن ذلك
العقد � ،أو تلك االتفاقية .
وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة �إذا كان الع�ضو �أو زوجه �أو �أي من �أقاربه حتى الدرجة الثالثة
ميلك ح�صة فـي ال�شركة التي تتعاقد معها الهيئة � ،أو كان ع�ضوا فـي جمل�س �إدارتها .
ويرتتـ ــب علـ ــى خمالف ــة �أح ــكام الفقرتـ ــني الأول ــى والثان ــية من هذه املادة بطالن العقد
�أو االتفاقية  ،وذلك دون الإخالل مب�ساءلة املخالف .
كما يحظر على الرئي�س وع�ضو املجل�س وموظفـي الهيئة  ،احل�صول على �أي منفعة �شخ�صية
�أو مالية �أو مادية �أو غريها تت�صل مب�شاريع الهيئ ــة � ،س ــواء �أكانت تلك املنفعة مبا�شـ ـ ـ ـ ــرة
�أم غري مبا�شرة .
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املــادة ( ) 12
يلتزم الرئي�س وع�ضو املجل�س وموظفو الهيئة بعدم �إف�شـاء �سريـة املعلومات التي يطلــعون
عليهــا � ،إذا كانت �سرية بطبيعتها � ،أو مبقت�ضى تعليمات ت�صدر بذلك  ،وي�ستمر هذا احلظر
قائما بعد زوال الع�ضوية � ،أو انتهاء العالقة الوظيفـية .
الف�صــل الرابــع
الرئيـ�س التنفـيـذي واخت�صا�صاتـه
املــادة ( ) 13
يكون للهيئة رئي�س تنفـيذي  ،ي�صدر بتعيينه قرار من املجل�س بطريق التعاقد .
املــادة ( ) 14
ميثل الرئي�س التنفـيذي الهيئة فـي �صالتها بالغري  ،و�أمام الق�ضاء .
املــادة ( ) 15
تكون للرئي�س التنفـيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول
بها فـي اجلهاز الإداري للدولة  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للهيئة  ،وقرارات املجل�س .
� - 2إدارة الهيئة  ،والإ�شراف على موظفـيها .
 - 3إ�ع ــداد الهيك ــل التنظيم ــي للهي ــئة  ،والتق�سـي ــمات التنظيم ــية الفرعيــة وحتديد
اخت�صا�صاتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،وعر�ضـهما على املجل�س .
� - 4إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية  ،واحل�ساب اخلتامي للهيئة  ،وعر�ضهما على املجل�س .
� - 5إعداد خطط وبرامج العمل فـي الهيئة  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 6إعداد تقارير دورية  ،وتقرير �سنوي عن �أن�شطة الهيئة  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 7إعداد م�شروعات االتفاقيات  ،ومذكرات التفاهم  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 8أي اخت�صا�صات �أخرى ي�صدر بها قرار من املجل�س .
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الف�صــل اخلامــ�س
ماليــة الهيئــة
املــادة ( ) 16
تكون للهيئة ميزانية م�ستقلة تلتزم برفعها �إلى وزارة املالية لالعتماد  ،وتبد�أ ال�سنة املالية
للهيئة فـي الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام ،
وذلك فـيما عدا ال�سنة املالية الأولى  ،فتبد أ� من تاريخ العمل بهذا النظام �إذا كان الحقا
على التاريخ امل�شار �إليه  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته .
املــادة ( ) 17
تتكون موارد الهيئة من الآتي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�ص للهيئة فـي امليزانية العامة للدولة .
 - 2ح�صيلة املبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
 - 3عوائد ا�ستثمار �أموال الهيئة فـي الودائع امل�صرفـية وغريها من املجاالت التي يتم
االتفاق عليها مع وزارة املالية .
 - 4ما يحدده املجل�س من موارد �أخرى بعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 18
تودع �أموال الهيئة فـي ح�ساب م�صرفـي �أو �أكرث ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة ،
وي�صدر بفتح تلك احل�سابات قرار من الرئي�س التنفـيذي بعد التن�سيق مع وزارة املالية ،
وي�صدر بقواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 19
تعفى الهيئة من جميع ال�ضرائب والر�سوم  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك
املوحد بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
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املــادة ( ) 20
يكون للهيئة �أهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة و�إدارتها والت�صرف فـيــها  ،وتعترب
�أموالها �أمواال عامة  ،وتتمتع مبزايا وحقوق �أموال اخلزانة العامة وامتيازاتها على �أموال
املدينني  ،وللهيئة حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي نظام
حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة .
املــادة ( ) 21
يكون للهيئة مراقب ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنــة املحا�سب ــة واملراجعـ ــة  ،ي�صـ ــدر
بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س  ،وت�ستثنى �أعمال الهيئة املت�صلة باجلهات الأمنية
والع�سكرية من رقابة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/55
ب�إ�صـدار قانـون الإح�صــاء واملعلومــات
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى القانون الإح�صائي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/29
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/31ب�إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،
وعلى نظام املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/40
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون الإح�صاء واملعلومات  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات الالئحة التنفـيذية والقرارات
الالزمــة لتنفـيذ �أحك ــام القانون املرفــق بع ــد موافقة جمل ــ�س �إدارة املرك ــز  ،كمــا ي�صـ ــدر
ا�سرتاتيجية البيانات الوطنية بعد موافقة كل من جمل�س �إدارة املركز وجمل�س الوزراء ،
و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل بالالئحة والقرارات املعمول بها  ،فـيما ال يتعار�ض مع �أحكام
القانون املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلغى القانون الإح�صائي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2001/29كما يلغى كل ما يخالف
القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  28 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  2 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1300
ال�صادرة فـي 2019/7/7م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

قانــون الإح�صــاء واملعلومـــات
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــــام عامــــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
املركـــــز :
املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات .
الرئيـ�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للمركز .
الالئحـــــة :
الالئحة التنفـيذية لقانون الإح�صاء واملعلومات .
البيـــــانات :
جمموعة من الــحروف �أو الكلم ــات �أو الأرقام �أو الرموز �أو ال�صور �أو الإ�شـ ــارات املتعلقـ ــة
باملتغريات داخل املجتمع .
املعلــــومات :
جمموعة من البيانات التي متت معاجلتها  ،وترتبط باجلوانب االقت�صادية وال�سكانية
واالجتماعية والدميوغرافـية واجلغرافـية والتقنية والثقافـية والبيئية وغريها .
البيانات الفردية :
البيانات التي حتدد هوية ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري  ،ويقدمها بناء على طلب .
الإح�صـــاء :
عملية جمع ومعاجلة البيانات بال�شكل الذي ي�سهل حتليلها وتف�سريها .
�إتاحة البيانات واملعلومات :
تزويد امل�ستفـيدين بالبيانات واملعلومات والإح�صاءات بالو�سائل املنا�سبة .
الإح�صـاء الر�سمـي :
الإح�صاء ال�صادر عن املركز � ،أو �أي جهة حكومية �أخرى .
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الأن�شطـة الإح�صائيـة :
التدابري والو�سائل والإجراءات امل�ؤدية �إلى توفـري و�إتاحة البيانات واملعلومات .
القائـم بالأن�شطـة الإح�صائيـة :
املركز � ،أو �أي جهة حكومية �أخرى .
املكلـف بالأن�شطـة الإح�صائيـة :
كل �شخ�ص طبيعي � ،أو اعتباري يقوم بالأن�شطة الإح�صائية .
املجتمـــــع :
جمموعة من الأفراد �أو املفردات ذات خ�صائ�ص م�شرتكة تكون حمل الدرا�سة .
التعـــــداد :
ح�صر جميع الوحدات املت�ضمنة ملجتمع معني فـي توقيت زمني حمدد .
امل�ســـــــــــح :
جمع بيانات عينة من جمتمع معني لتقدير خ�صائ�ص هذا املجتمع فـي توقيت زمني حمدد .
اال�ستطــالع :
ا�ستقراء اجتاهات و�آراء جمتمع ما  ،جتاه مو�ضوع معني  ،فـي توقيت زمني حمدد .
امل�ستجيــب :
�أي جهة حكومية �أو غري حكومية  ،ربحية �أو غري ربحية � ،أو فرد �أو جمتمع  ،مت اختياره
لإجراء الدرا�سة .
ال�سجـالت الإداريـة :
ال�سجالت الورقية �أو الإلكرتونية التي تدون فـيها البيانات واملعلومات التي تقوم بجمعها
اجلهات احلكومية �أو غري احلكومية لأغرا�ض �إدارية خمتلفة .
املن�شـــــــ�أة :
كل مبنى ثابت �أو جزء منه يزاول فـيه ن�شاط اقت�صادي �أو غري اقت�صادي � ،أو �أعد لذلك .
ا�سرتاتيجيـة البيانــات :
�إطار عمل متكامل لتنظيم و�إدارة البيانات التي تنتجها اجلهات احلكومية وغري احلكومية ،
وتت�ضمن اخليارات والقرارات التي تتخذ لنقل وتكامل البيانات بني اجلهات .
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املــادة ( ) 2
تهدف الأن�شطة الإح�صائية �إلى حتقيق الآتي :
�أ  -توفـي ــر البيان ــات واملعلوم ــات الدقيق ــة واملحدث ــة ملختل ــف اجلوانـ ــب االقت�صاديـ ــة
وال�سكانية واالجتماعية والدميوغرافـية والتقنية والثقافـية والبيئية وغريها .
ب  -دعم وتطوير البحوث العلمية والتقنية .
ج  -توعية الأفراد واجلهات احلكومية وغري احلكومية ب�أهمية الإح�صاء واملعلومات .
املــادة ( ) 3
جترى الأن�شطة الإح�صائية وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد والإجراءات وال�ضوابط
التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 4
تتولى الالئحة ت�صنيف الإح�صاءات الر�سمية .
املــادة ( ) 5
يقوم املركز ب�إعداد ا�سرتاتيجية البيانات الوطنية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 6
ت�شمل ا�سرتاتيجية البيانات ب�صفة خا�صة الآتي :
�أ  -تعريف البيانات التي تنتجها اجلهات  ،و�أ�سباب و�أهداف جمعها .
ب  -حتديد م�صدر وملكية البيانات .
ج � -آليات تبادل وتكامل البيانات و�إتاحتها للجهات احلكومية وغري احلكومية .
د � -آليات �إن�شاء وا�ستخدام وتخزين والتحكم فـي البيانات واختيار التقنيات املنا�سبة
لها و�آليات الرقابة على �أدائها .
هـ  -طــرق معاجلــة البيانــات  ،كحوكمتهــا  ،وتخزينهــا  ،و�ضمــان جودته ــا  ،وت�صنيــف
�سريتها  ،ومدة �صالحيتها .
و  -معايري و�آليات �إتالف البيانات .
ز � -آليات �ضمان جودة البيانات .
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املــادة ( ) 7
يتعني على �شرطة عمان ال�سلطانية م�ساعدة القائمني بالأن�شطة الإح�صائي ــة فـي ت�أديــة
مهامهم .
املــادة ( ) 8
يتعني علـى جميع اجلهات احلكومية  ،وغيـر احلكوميــة  -كل فـي جمــال اخت�صا�صـه ، -
والأفراد  ،التعاون مع املركز فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،وت�ستثنى اجلهات الع�سكرية
والأمنية من تقدمي املعلومات الإح�صائية التي يرى جمل�س الأمن الوطني �أنها �سرية .
املــادة ( ) 9
تلتزم اجلهات احلكومية ب�إخطار املركز والتن�سيق معه قبل �إن�شاء �أو تعديل �أي نظام ملعاجلة
ال�سجالت الإدارية  ،وذلك التخاذ التدابري الالزمة التي تخدم الإح�صاء الر�سمي .
املــادة ( ) 10
تلتزم اجلهات احلكومية عند جمع البيانات واملعلومات بالآتي :
�أ � -إدراج الرقم املدين للأفراد �أو رقم ال�سجل التجاري للم�ؤ�س�سات وال�شركات التجارية
وغريها فـي �سجالتها الإدارية  ،وا�ستخدامهما فـي عمليات التوا�صل بني اجلهات
احلكومية .
ب � -إدراج العنــوان والرمز الإحداثــي اخلــا�ص مبوقع �إقامة �أو عمــل الفــرد �أو املن�شـ�أة ،
فـي �سجالتها الإدارية .
ج � -أي �ضوابط �أخرى حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 11
تعــد جميع البيانات الفردية وفقــا لأحكــام هذا القانون  ،والتي تتعلق ب�أي �إح�صاء �سرية ،
وال يجوز ن�شرها �إال ب�صورة جتميعي ــة  ،ويحظر اطالع �أي فرد �أو جهة حكومي ــة �أو غي ــر
حكومية عليها  ،كما ال يجوز ا�ستخدامها لغري الأغرا�ض الإح�صائية .
وال يجوز ا�ستخدام �أي بيان فردي مت احل�صول عليه لرتتيب �أي عبء مايل  ،كما ال يجوز
اتخاذه دليال على جرمية � ،أو �أ�سا�سا لأي �إجراء �أو ت�صرف قانوين  ،وميكن ا�ستخدامه
كبينة �ضد من قدم بيانا �أو معلومة غري �صحيحة .
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املــادة ( ) 12
يحظــر ن�شر البيان ــات واملعلوم ــات املتح�صل ــة عن الإح�صــاءات الر�سميــة � ،أو الك�شــف عنه ــا
ب�أي و�سيلة ت�شري �إلى �شخ�ص امل�ستجيب � ،أو التعريف به .
املــادة ( ) 13
تن�ش ـ�أ جلن ــة دائم ــة للإح�ص ــاء ي�صدر بت�شكيلهــا ونظــام عملهــا قرار من الرئيــ�س التنفـيــذي
بعد موافقة جمل�س �إدارة املركز .
املــادة ( ) 14
تخت�ص اللجنة الدائمة للإح�صاء بالآتي :
�أ  -تن�سيق �أعمال وبرامج الأن�شطة الإح�صائية .
ب  -حتديد �أولوية وبرامج الأن�شطة الإح�صائية طبقا الحتياجات اجلهات احلكومية
ومتابعة تنفـيذ الربامج وامل�شاريع ال�سنوية .
ج  -توحيـ ـ ــد املفاهيـ ــم والتعاريـ ـ ــف والت�صانيـ ــف واملقايي ــ�س واملنهجيـ ــات امل�ستخدمـ ــة
فـي العمل الإح�صائي .
د  -دعم وت�شجيع الدرا�سات والبحوث الإح�صائية .
املــادة ( ) 15
تن� أش� جلنة ا�ست�شارية للإح�صاء تهدف �إلى تقدمي امل�شورة للمركز ب�صفة عامة وللرئي�س
التنفـيــذي ب�صفــة خا�صــة حــول �أف�ضل ال�سبل والتج ــارب واملمار�س ــات الدوليــة ف ــي جم ــال
الإح�صاء واملعلومات  ،وتتكون من ممثلني عن اجلهات احلكومية وغري احلكومية  ،على �أن
يكون من بينهم �أكادمييون  ،وي�صدر بت�شكيل اللجنة وحتديد اخت�صا�صاتها ونظام عملها
قرار من الرئي�س التنفـيذي .
الف�صـــل الثانـــي
املركــــز
املــادة ( ) 16
يكون املركز م�س�ؤوال عن الأن�شطة الإح�صائية  ،والإح�صاء الر�سمي لل�سلطنة .
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املــادة ( ) 17
يتولى املركز دعم الأن�شطة الإح�صائية من خالل الآتي :
�أ  -بناء قدرات املوارد الب�شرية العاملة فـي الأن�شطة الإح�صائية  ،وتنمية مهاراتهم
وفق الإمكانيات املتاحة .
ب  -تطوير الإح�صاء الر�سمي .
ج  -تطوير وحتديث الو�سائل التقنية التي تدعم الأن�شطة الإح�صائية .
د  -توحيد مبادئ ومفاهيم الإح�صاء الر�سمي لدى القائمني بالأن�شطة الإح�صائية .
هـ  -تطوير نظم ن�شر و�إتاحة البيانات واملعلومات الإح�صائية .
و  -الإ�سهام فـي توعية الأفراد واجلهات احلكومية وغري احلكومية ب�أهمية الأن�شطة
الإح�صائية .
ز  -الإ�شراف على القائمني بالأن�شطة الإح�صائية .
املــادة ( ) 18
يجوز للمركز القيام بالأن�شطة الإح�صائية التي تطلبها اجلهات احلكومية  ،كما يجوز له
القيام بتلك الأن�شطة �إذا طلبتها اجلهات غري احلكومية مبقابل مايل .
املــادة ( ) 19
للمركز فـي �سبيل حتقيق �أهدافه طلب ما يراه الزما من بيانات ومعلومات و�سجالت �إدارية
من الأفراد واجلهات احلكومية وغري احلكومية  ،وبدون ر�سوم  ،وعلى الأفراد واجلهات
امل�شار �إليها موافاة املركز بها  ،وذلك دون الإخالل مبا يفر�ضه القانون من قواعد تكفل
�سرية وخ�صو�صية بيانات الأفراد .
املــادة ( ) 20
يجوز للمركز �أن يرخ�ص للجهات احلكومية وغري احلكومية والأفراد �إجراء امل�سوحات
واال�ستطالعات وفقا لأحكام هذا القانون وال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 21
يخت�ص املركز بتوفـري الإح�صاءات الر�سمية التي تطلب من ال�سلطنة من قبل املنظمات
الإقليمية والدولية  ،ويجوز �أن تتولى اجلهة احلكومية املعنية توفـري هذه الإح�صاءات
لتلك املنظمات  ،بعد التن�سيق مع املركز .
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الف�صــل الثالـــث
و�سائــل جمــع البيانــات واملعلومـــات
املــادة ( ) 22
يكون جمع البيانات واملعلومات بالو�سائل الآتية :
�أ 	-التعداد .
ب 	-امل�سح .
ج 	-اال�ستطالع .
د 	-ال�سجالت الإدارية .
هـ � -أي و�سيلة �أخرى يحددها املركز .
املــادة ( ) 23
للمركز وفقا لأحكام هذا القانون حرية ا�ستخدام البيانات واملعلومات املن�شورة واملتاحة
التي يح�صل عليها من الأفراد واجلهات احلكومية  ،وغري احلكومية  ،وذلك وفقا ملا يحقق
�أغرا�ض الإح�صاء الر�سمي .
املــادة ( ) 24
يجوز لأي فرد م�صرح له بجمع البيانات واملعلومات الدخول �إلى املباين واملن�ش�آت بعد
موافقة مالكها �أو امل�س�ؤول عنها  ،ووفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة  ،ويجب على
مالك املبنى �أو املن�ش�أة �أو امل�س�ؤول عنها التعاون التام فـي �سبيل جمع البيانات واملعلومات
املطلوبة .
الف�صــل الرابـــع
التزامــات القائــم واملكلــف بالأن�شطــة الإح�صائيـة
املــادة ( ) 25
ي�ؤدي القائمون واملكلفون بالإح�صاء الر�سمي  -قبل مبا�شرة مهامهم  -اليمني الآتية :
" �أق�سم باللـه العظيم �أن �أ�ؤدي واجباتي ب�إخال�ص و�أمانة  ،و�أال �أف�ضي ب�أي معلومة حت�صلت
عليها من عملي لأي فرد �أو جهة باملخالفة لأحكام هذا القانون " .
وي�ؤدي القائمون اليمني �أمام ر�ؤ�سائهم املبا�شرين على �أن حتدد الالئحة كيفـية �أداء املكلفـني
لليمني  ،ومن ميثل القائمني واملكلفـني فـي �أدائها �إذا كانوا �أ�شخا�صا اعتبارية .
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املــادة ( ) 26
يحظر على القائمني واملكلفـني بالأن�شطة الإح�صائية ال�سماح لغري امل�صرح لهم باحل�صول
�أو النفاذ �إلى املعلومات التي ح�صلوا عليها .
املــادة ( ) 27
يلتزم القائم �أو املكلف بالأن�شطة الإح�صائية بالآتي :
�أ � -أن يقوم بنف�سه بالعمل املنوط به ب�أمانة و�إتقان .
ب � -أن يعامل امل�ستجيب معاملة الئقة .
ج � -أن يحرتم �أحكام القوانني واللوائح والقرارات املنظمة للعمل .
د � -أن يحافظ على ممتلكات الدولة  ،و�أن يتقيد فـي �إنفاق �أموالها مبا تفر�ضه الأمانة
واحلر�ص عليها .
هـ � -أن يحافظ على كرامة العمل  ،و�أن ي�سلك فـي ت�صرفاته م�سلكا يتفق واالحرتام
الواجب .
و � -أال ي�سعى للح�صول على معلوم ــات ال ترتبــط ب�أداء واجباته � ،أو غيــر م�صــرح ل ــه
االطالع عليها .
الف�صــل اخلامـــ�س
�إتاحــة البيانـــات واملعلومـــات
املــادة ( ) 28
يكون املركز م�س�ؤوال عن �إتاحة البيانات واملعلومات الإح�صائية  ،وذلك وفق خطة عمل �سنوية .
املــادة ( ) 29
دون الإخالل بن�ص املــادة ( )28من هذا القانون  ،يلتزم القائمون واملكلفون بالأن�شطة
الإح�صائيـ ــة بتحلي ــل ون�ش ــر و�إتاح ــة البيان ــات واملعلوم ــات الإح�صائيــة اخلا�صــة بعملهــم ،
وفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 30
ا�ستثناء من حكم املادتني ( )11و ( )12من هذا القانون  ،للرئي�س التنفـيذي �أن يرخ�ص
كتابيا بالإف�صاح عن البيانات واملعلومات الآتية التي تتح�صل من الإح�صاءات الر�سمية :
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أ�  -البيانات واملعلومــات املتعلقة بالأف ــراد واجلهـ ــات  ،وذلك بع ــد املوافق ــة الكتابي ــة
على الإف�صاح عنها بوا�سطة الفرد �أو اجلهة .
ب  -البيانـ ــات واملعلوم ـ ــات املتخذة �شكـ ــل الفه ــر�س �أو القائم ــة للجه ـ ـ ــات �أو امل�ؤ�س�سـ ــات
�أو ال�شركات التجارية  ،واملو�ضحة لأي من العنا�صر الآتية :
1 -1اال�سم �أو العنوان .
2 -2نوع اجلهة �أو امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة ون�شاطها .
�3 -3أرقام الهواتف وعناوين الربيد الإلكرتوين .
4 -4املنتجات التي تدخل فـي نطاق ن�شاطها .
ج  -البيانات واملعلومات التي تتخذ �شكل ال�سجالت الإح�صائية الفردية وغريها من
البيانـات واملعلومــات املتعلقـة بالأن�شطـ ــة االقت�صادي ــة � ،شريطة �إزالة كــل مـا ي�ؤدي
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إلى التعريف ب�صاحبها .
الف�صــل ال�ســـاد�س
العقوبـــــات
املــادة ( ) 31
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب على اجلرائم
املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املــادة ( ) 32
تعاقب كل جهة غري حكومية متتنع عن الإدالء بالبيانات واملعلومات املطلوبة وفقا لأحكام
هذا القانون التي يطلبها القائمون �أو املكلفون بالأن�شطة الإح�صائية الر�سمية � ،أو متتنع
عن تعبئة النماذج الالزمة للإح�صاء الر�سمي  ،بغرامة عن كل يوم امتناع ال تقل عن
( )100مائة ريال عماين  ،على �أال يزيد جمموعها على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين .
فـي حكم املمتنع من ال يقدم البيانـ ــات املطلوب ــة خالل املوعد املعني ل ــذلك  ،مــا ل ــم يثب ــت
�أن الت�أخري كان بعذر مقبول .
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املــادة ( ) 33
يعاقب بال�سجن ملدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة
ال تقـ ــل عــن ( )500خم�سمائ ــة ري ــال عمان ــي  ،وال تزيــد عل ــى (� )1000ألـ ــف ريـ ــال عمانـ ــي ،
�أو ب إ�حــدى هات ـ ــني العقوبت ـ ــني  ،كـ ــل م ــن ح ــال بغي ــر عـ ــذر مقب ــول دون متك ــني القائمـ ــني
�أو املكلفـني بالأن�شطة الإح�صائية الر�سمية من مبا�شرة مهامهم � ،أو تعمد تقدمي بيانات
غري �صحيحة بق�صد ت�ضليلهم .
املــادة ( ) 34
يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال
عماين كل مكلف بخدمة للمركز � ،أو جلهة قائمة بالإح�صاء الر�سمي ارتكب �أيا من الأفعال
الآتية :
�أ  -تعمد التمييز بني الأفراد امل�ستجيبني على نحو �أ�ضر بهم .
ب � -أهمل فـي حماية البيانات املتح�صلة عن الإح�صاء املكلف به .
املــادة ( ) 35
يعاقب بال�سجن ملدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )1سنة كل قائم ومكلف
بخدمة للمركز �أو جلهة قائمة بالإح�صاء الر�سمي �أف�شى عمدا �أيا من البيانات التي حت�صل
عليها املركز �أو اجلهة بق�صد الإ�ضرار بالآخرين �أو حتقيق منافع �شخ�صية  ،كما يعاقب
بالعقوبة ذاتها كل من ح�صل بطريق الغ�ش �أو التهديد على بيانات �أو معلومات �إح�صائية
تتمتع بال�سرية وفق �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 36
يعاقب بال�سجن ملدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )1سنة  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من انتحل �صفة قائم �أو مكلف بالإح�صاء الر�سمي لغر�ض احل�صول
على بيانات �أو معلومات من �أي �شخ�ص �آخر .
املــادة ( ) 37
يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )50خم�سني رياال عمانيا  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف
ريال عماين  ،كل من يخالف �أحكام هذا القانون فـيما مل يرد به ن�ص  ،والالئحة  ،والقرارات
املنفذة له .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/56
ب�إجراء بع�ض التعديالت على قانون معا�شات ومكاف�آت
ما بعد الخدمة لموظفـي ديوان البالط ال�سلطاني العمانيين
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/86
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
جت ــرى التعديـ ــالت املرفق ــة عل ــى قان ــون معا�ش ــات ومكافـ ـ�آت مــا بع ــد اخلدمــة ملوظف ــي
ديــوان البالط ال�سلطاين العمانيني امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  28 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافـــــق  2 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
ن�شـر هـذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1300
ال�صادرة فـي 2019/7/7م
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تعديالت على بع�ض �أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت
ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام (, )14( , )12( , )11( , )9( , )8( , )4( , )3( , )2( , )1
()56( , )31( , )30( , )29( , )27 ( , )26( , )25( , )23( , )22( , )20( , )18( , )17( , )15
من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني
امل�شار �إليه  ,الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 1
فـ ــي تطبيـ ــق �أحكـ ــام هـ ــذا القانـ ــون  ,تكــون للكلمــات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين
كل منها  ,ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الديــــوان :
ديوان البالط ال�سلطاين .
الوزيــــــر :
وزير ديوان البالط ال�سلطاين .
الوزير املخت�ص :
الوزير �أو رئي�س الوحدة الإدارية امل�ستقلة اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون .
ال�صنــدوق :
�صندوق تقاعد موظفـي الديوان .
جمل�س الإدارة :
جمل�س �إدارة ال�صندوق .
املوظــف :
كل �شخ ــ�ص عمان ــي ي�شغ ــل وظيفــة دائمة بدرجة مالية فـي الديوان �أو فـي الوحدات
اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون .
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الراتب ال�شهري :
الراتب الأ�سا�سي ال�شهري �شامال البدالت املقررة لل�سكن والكهرباء واملاء  ,و�أي بدالت
�أخرى تدخل فـي ح�ساب املعا�ش التقاعدي مبوجب مر�سوم �سلطاين �أو �أوامر �سامية .
الراتب الإجمايل :
الراتب ال�شهري م�ضافا �إليه كافة البدالت امل�ستحقة للدرجة املالية .
مدة اخلدمة الفعلية :
املدة التي ق�ضاها املوظف فـي الديوان �أو فـي الوحدات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون .
مدة اخلدمة املعا�شية :
مدة اخلدمة الفعلية م�ضافا �إليها �أي مدد خدمة �أخرى يتقرر ح�سابها وفقا لأحكام هذا
القانون .
�ســن التقاعــد :
ال�سن التي يبلغ فـيها املوظف (� )60ستني �سنة ميالدية .
املوظف املتقاعد :
املوظف الذي انتهت خدمته لأي �سبب من الأ�سباب .
املعـــا�ش :
املبلغ امل�ستحق �صرفه �شهريا مبوجب هذا القانون ل�صاحب املعا�ش �أو للم�ستحقني عنه .
�صاحــب املعــا�ش :
املوظف املتقاعد الذي ي�ستحق معا�شا مبوجب هذا القانون �أو �أي قانون �أو نظام �آخر .
امل�ستحق للمعا�ش :
كل �شخ�ص ي�ستحق معا�شا ب�سبب وفاة املوظف �أو �صاحب املعا�ش .
مكاف�أة نهاية اخلدمة :
املبلغ امل�ستحق �صرفه مرة واحدة فـي نهاية خدمة املوظف .
منحة التقاعد :
املبلغ امل�ستحق �صرفه مرة واحدة عن مدة اخلدمة املعا�شي ـ ــة ل�صاحب املعا�ش .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على الآتي :
�أ  -املوظفـني العمانيني املدنيني العاملني فـي الديوان �أو فـ ــي الوحــدات اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون .
ب � -أ�صحاب املعا�شات وامل�ستحقني للمعا�ش  ,وذلك فـيما يتعلق ب�إعادة �صرف �أو �إيقاف
املعا�شات �أو �إعادة توزيع الأن�صبة .
ج � -أع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري  ,والع�سكريني العاملني فـي الوحدات اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون  ,فـيما مل يرد به ن�ص خا�ص فـي القواعد املنظمة ل�ش�ؤونهم .
املــادة ( ) 3
يحال املوظف �إلى التقاعد متى بلغ �سن التقاعد  ,وي�ستثنى من ذلك املوظفـون �شاغلــو
وظائف الهيئات التدري�سية والوظائف املرتبطة بها فـي املدار�س واملعاهد � ,إذا بلغ �أحدهم
�ســن التقاعــد فــي �أثنــاء العام الدرا�سي اعترب تاريخ التقاعد بالن�سبة �إليه هو �أول ال�شهر
التايل النتهاء ذلك العام الدرا�سي  ,وحت�سب م�ستحقاته التقاعدية على هذا الأ�سا�س .
املــادة ( ) 4
يجوز بقرار من الوزير املخت�ص ولأ�سباب تتعلق بامل�صلحة العامة مد خدمة املوظف
الذي يبلغ �سن التقاعد ملدة �سنة �أو �أكرث قابلة للتجديد بـحد �أق�صى ( )5خم�س �سنوات .
كما يجوز له مد خدمة بع�ض املوظفـني ملدة �أطول من املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة
ال�سابقة �إذا تطلب ذلك خ�صو�صية الأعمال التي ي�ؤدونها  ,وفـي جميع الأحوال يحت�سب
املعا�ش ومنحة التقاعد على �أ�سا�س الراتب ال�شهري عند بلوغ �سن التقاعد .
املــادة ( ) 8
ال ي ــجوز التن ــازل عـ ــن �أو احلج ــز علــى املعا�ش �أو مكاف�أة نهاية اخلدمة �أو منحة التقاعد
�إال لتنفـيذ حكم ق�ضائي بنفقة �شرعية �أو للوفاء بدين ثابت للحكومة  ,وذلك فـي حدود
الربع  ,وعند التزاحم يقدم دين النفقة  ,ويجوز بناء على طلب �صاحب املعا�ش جتاوز
هذا احلد .
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املــادة ( ) 9
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )24من هذا القانون ال يجوز حرمان املوظف املتقاعد
من حقه فـي مكاف�أة نهاية اخلدمة �أو منحة التقاعد �إال فـي احلاالت وفـي احلدود التي
يقررها جمل�س امل�ساءلة املخت�ص .
املــادة ( ) 11
يدخل فـي ح�ساب مدة اخلدمة املعا�شية مدد البعثات الدرا�سية والدورات التدريبية
والإعـ ــارات والإج ــازات مبختل ــف �أنواعه ــا  ,ويلتــزم املوظــف بدفع ا�شرتاكه وم�ساهمة
احلكومة فـي املعا�ش عن مدد الإعارات والإجازات بدون راتب �إجمايل خالل (� )6ستة
�أ�شهر من تاريخ مبا�شرته للعمل بعد انق�ضاء مدة الإعارة �أو الإجازة .
املــادة ( ) 12
ال يدخل فـي ح�ساب مـدة اخلدم ــة املعا�شي ــة م ــدد الغي ــاب �أو الإيق ــاف ع ــن الع ــمل ب ــدون
�أو بن�صف راتب �إجمايل �أو مدة العقوبة التي يق�ضيها املوظف تنفـيذا حلكم ق�ضائي نهائي ,
وال تدفع ا�شرتاكات عن هذه املدد .
املــادة ( ) 14
�إذا �أعيد �إلى اخلدمة �صاحب املعا�ش مبكاف�أة مقطوعة  ,ومل يبلغ �س ــن التقاع ــد  ,وكان
يعمــل فـي الدي ــوان �أو فـ ــي الوح ــدات اخلا�ضع ــة لأحك ــام هذا القانون �أو فـ ــي �أي وح ــدة
م ــن وح ــدات اجلهاز الإداري للدولــة مبــا فـيها اجلهات الع�سكرية والأمنية �أو القطاع
اخلا�ص  ,ف�إنه ال يجوز له طلب �ضم مدة خدمته ال�سابقة .
املــادة ( ) 15
�إذا �أعيد �إلى اخلدمة موظف متقاعد مل ي�ستحق معا�شا  ,ومل يكن قد بلغ �سن التقاعد ,
وكان يعمل فـي الديوان �أو فـي الوحدات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون �أو فـي �أي وحدة
من وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا فـيها اجلهات الع�سكرية والأمنية �أو القطاع
اخلا�ص  ,يجوز له �أن يطلب �ضم مدة خدمته ال�سابقة �إلى خدمته اجلديدة �إذا ا�ستوفى
ال�شروط الآتية :
أ� � -أن يقدم املوظف طلبا بذلك خالل �سنة من تاريخ �إعادته للخدمة .
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ب � -أن يرفق بطلبه امل�ستندات الدالة وامل�ؤيدة لتلك اخلدمة .
ج � -أال تقل املدة املطلوب �ضمها عن �سنة كاملة .
د � -أال يكون انتهاء اخلدمة املطلوب �ضمها قد مت بقرار يق�ضي باحلرمان من املعا�ش
�أو مكاف�أة نهاية اخلدمة .
هـ � -أن يرد مكاف�أة نهاية اخلدمة التي �صرفت له عن املدة املراد �ضمها خالل �سنة
م ــن تاري ــخ �ض ــم اخلدمة  ,وفـي حالة عدم �صرف املكاف�أة تلتزم اجلهة القائمة
على تطبيق نظام املعا�شات الذي كان يخ�ضع له املوظف ب�أن حتيل �إلى ال�صندوق
اال�شرتاكات وم�ساهمة احلكومة التي �سبق حت�صيلها  ,و�أي مبالغ مرتبطة بها .
املــادة ( ) 17
�إذا نقل �أحد املوظفـني من �أي وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا فـيها اجلهات
الع�سكرية والأمنية اخلا�ضعة لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي احلكومة
العمانيني �أو �أي نظم معا�شات �أخرى �إلى الديوان �أو �إلى �أي وحدة من الوحدات اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون  ,تعترب خدمته املعا�شية مت�صلة �شريطة �أن يرد �إلى ال�صندوق مكاف�أة
نهاية اخلدمة التي �صرفت له خالل �سنة من تاريخ النقل  ,وفـي حالة عدم �صرف املكاف�أة
تلتزم اجلهة القائمة على تطبيق نظام املعا�شات الذي كان يخ�ضع له املوظف املنقول ب�أن
حتيل �إلى ال�صندوق اال�شرتاكات وم�ساهمة احلكومة التي �سبق حت�صيلها  ,و�أي مبالغ
�أخرى مرتبطة بها .
املــادة ( ) 18
�إذا نقل �أحد املوظفـني من الديوان �أو من �أي وحدة من الوحدات اخلا�ضعة لأحكام هذا
القانون �إلى �أي وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا فـيها اجلهات الع�سكرية
والأمنية  ,يلتزم ال�صندوق بتحويل اال�شرتاكات وم�ساهمة احلكومة التي �سبق حت�صيلها
�إلى اجلهة القائمة على تطبيق نظام املعا�شات الذي �سيخ�ضع له املوظف املنقول .
املــادة ( ) 20
ا�ستثناء من حكم املادة ( )19من هذا القانون  ,يجوز للموظف الذي يكت�سب اجلن�سية
العمانية  ,ومل يبلغ �سن التقاعد �أن يطلب �ضم مــدة خدمتـ ــه ال�سابقـ ــة علـ ــى ح�صولـ ــه
على اجلن�سية العمانية �إلى مدة خدمته املعا�شية  ,وفقا لل�شروط الآتية :
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�أ � -أن يقدم طلبا بذلك خالل �سنة من تاريخ اكت�سابه اجلن�سية العمانية .
ب � -أال تقل املدة املطلوب �ضمها عن �سنة كاملة .
ج � -أن يقوم برد مكاف�أة نهاية اخلدمة �إذا �صرفت له عن مدة اخلدمة املراد �ضمها
خالل �سنة من �إعادة تعيينه كعماين  ,وفـي حالة عدم �صرفها تلتزم اجلهة التابع
لها املوظف بتحويل قيمتها �إلى ال�صندوق .
د � -أن يدفع لل�صندوق ا�شرتاك عن مدة اخلدمة املراد �ضمها خالل �سنة من تاريخ
تعيينه كعماين  ,بواقع ( )%5خم�سة باملائة من راتبه الأ�سا�سي مقابل كل �شهر
للمدة املطلوب �ضمها قبل 1994/8/1م  ,و(� )%6ستة باملائة من راتــبه الأ�سا�س ــي
عن كل �شهر من الفرتة التالية لهذا التاريخ حتى 1996/11/1م  ,و(� )%6ستــة
باملائة من الراتب ال�شهري عن كل �شهر اعتبارا من 1996/11/2م  ,و(� )%7سبــعة
باملائة من الراتب ال�شهري اعتبارا من تاريخ العمل بهذه الن�سبة  ,وحت�سب هذه
الن�سب على �أ�سا�س راتب ال�شهر الذي ح�صل فـيه على اجلن�سية العمانية .
املــادة ( ) 22
يجرب ك�سر ال�سنة �إذا كان (� )6ستة �أ�شهر ف�أكرث �إلى �سنة كاملة �إذا ك ــان م ــن �شـ ـ�أن ذلك
ا�ستحق ــاق املع ــا�ش  ,عـ ــلى �أن ي�سـ ــدد املوظـ ــف املتقاعـ ــد ا�شرتاكـ ــه  ,وم�ساهم ــة احلكومــة
عن تلك املدة .
املــادة ( ) 23
ي�ستحق املوظف معا�شا �إذا انتهت خدمته ب�أحد الأ�سباب وال�شروط الآتية :
أ�  -بلوغ �سن التقاعد ب�شرط �أال تقل مدة اخلدمة املعا�شية عن ( )15خم�س ع�شرة �سنة .
ب  -الوف ــاة �أو ع ــدم اللياقة ال�صحية بقرار من اللجنة الطبية املخت�صة فـي الديوان
�أيا كانت مدة اخلدمة .
ج  -اال�ستقالة  ,وحاالت انتهاء اخلدمة الأخرى �إذا كانت مدة اخلدمة املعا�شية ال تقل
عن ( )20ع�شرين �سنة  ,ب�شرط �أن يكون قد �أم�ضى منها ( )10ع�شر �سنوات خدمة
فعلية فـي الديوان �أو فـي الوحدات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون .
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املــادة ( ) 25
يتم ح�ساب املعا�ش وفقا للقواعد الآتية :
أ�  -بواقع (� )%4أربعة باملائة من الراتب ال�شهري الأخري م�ضروبا فـي عدد �سنوات
اخلدمة املح�سوبة فـي املعا�ش بـحد �أق�صى ( )%80ثمانني باملائة من ذلك الراتب
عند �إكمال ( )20ع�شرين �سنة خدمة معا�شية  ,و�إذا جتاوزت مدة هذه اخلدمة �أكرث
من ( )20ع�شرين �سنة ي�ضاف ( )%1واحد باملائة للمعا�ش عن كل �سنة كاملة  ,وبـحد
�أق�صى ( )%90ت�سعني باملائة من ذلك الراتب .
ب  -بواق ــع ( )%50خم�سني باملائة من الراتب ال�شهري الأخري �إذا كان انتهاء اخلدمة
ب�سبب الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية بقرار من اللجنة الطبية املخت�صة بالديوان ,
وبواق ــع ( )%80ثمانني باملائة من الراتب ال�شهري الأخري �إذا كانت الوفاة �أو عدم
اللياقة ال�صحية ناجتتني عن �إ�صابة عمل بقرار من اجلهة املخت�صة  ,وفـي كلتا
احلالتني يحت�سب املعا�ش وفقا لهذه الفقرة � ,أو الفقرة (�أ) � ,أيهما �أكرب .
وفـي جمي ــع الأح ــوال ال يجوز �أن يقل املعا�ش عن ( )203مائتني وثالثة رياالت عمانية
�شهريا .
املــادة ( ) 26
حتدد �أن�صبة امل�ستحقني للمعا�ش عند وفاة املوظف �أو �صاحب املعا�ش على النحو الآتي :
�أ  -املجموعة الأولـ ــى ( :الأبنـ ــاء والبـ ــنات) يكــون ن�صيبهم ن�صف املعا�ش امل�ستحق ,
ويق�سم بينهم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد .
ب  -املجموع ــة الثاني ــة  :الأرملة �أو الأرامل (�أو الزوج �إذا كان �صاحب املعا�ش امر�أة)
يك ــون ن�صيبه ــم ربع املع ــا�ش امل�ستحق  ,ويق�ســم بني الأرامل
بالت�ساوي �إذا كن �أكرث من واحدة .
ج  -املجموعة الثالثة ( :الأب والأم والإخوة والأخوات) يكون ن�صيبهم ربع املعا�ش
امل�ستحق  ,ويق�سم بينهم بالت�ساوي �إذا كانوا �أكرث من واحد .
املــادة ( ) 27
م ــع ع ــدم الإخ ــالل ب�أحك ــام املـ ــادة ( )7م ــن ه ــذا القانــون  ,ي�شتــرط ال�ستحقاق املعا�ش
وفقا لأحكام املادة ( )26من هذا القانون ما ي�أتي :
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أ�  -الأرملـة  :ع ــدم الزواج �أو العمل  ,وي�سقط حقها فـي املعا�ش �إذا تزوجت � ,أو التحقت
بعمل  ,ويعود لها هذا احلق �إذا فقدت العمل  ,ويكون اال�ستحقاق اعتبارا
من تاريخ تقدمي الطلب .
ب  -االب ـ ـ ـ ــن �	:أال يكون قد جتاوز عمره ( )22الثانية والع�شرين وي�ستثنى من ذلك :
 - 1من يثبت عجزه عن الك�سب بتقرير من اللجنة الطبية املخت�صة
فـي الديوان  ,ويكون التحقق م ــن ذلك كل (� )2سنتني �إال �إذا قررت
اللجن ــة الطبي ــة ع ــدم احتمال �شفائه .
 - 2الطالب فـي �إحدى مراحل التعليم التي ال جتاوز مرحلة التعليم
اجلامعي وب�شرط �أال يزيد عمره على ( )26ال�ساد�سة والع�شرين .
ج  -البنـ ـ ــت  :ع ــدم الزواج �أو العمل  ,وي�سقط حقها فـي املعا�ش �إذا تزوجت � ,أو التحقت
بعم ـ ــل  ,ويع ــود لها هذا احلـق �إذا فقــدت العمــل � ,أو طلقت � ,أو ترمل ــت ,
مــا لـم تكن م�ستحقة ملع ــا�ش م ــن زوجهــا الأخي ــر  ,ويك ــون اال�ستحقـ ــاق
اعتبارا من تاريخ تقدمي الطلب .
د  -الأخ �	:أن يكـ ــون معتمـ ــدا فـ ـ ــي معي�شتـ ــه على �صاح ـ ــب املع ــا�ش اعتم ــادا كلي ــا ,
وال يتقا�ضـى �أي مع ــا�ش  ,ولــي�س ل ــه دخل  ,ويثبــت ذلك مبوج ــب بحـ ــث
اجتماعي �صادر من اجلهة املخت�صة  ,وت�سري فـي �ش�أنه �أحكام الفقرة
(ب) من هذه املادة .
هـ  -الأخ ـ ــت  :عدم الزواج �أو العمــل  ,و�أن تك ــون معتم ــدة فـي معي�شته ــا عل ــى �صاح ــب
املعا�ش اعتمادا كليا  ,وال تتقا�ضى �أي معا�ش  ,ولي�س لها دخل  ,ويثبت
ذلك مبوجب بحـث اجتماعي �صادر من اجلهة املخت�صة  ,وي�سقط حقها
فـي املعـا�ش �إذا تزوجت �أو التحقت بعمل  ,ويع ــود لها هذا احلق مبوجب
بح ــث اجتماعـ ــي �إذا فق ــدت العم ــل � ,أو طلقت � ,أو ترمل ــت  ,مـا ل ــم تك ــن
م�ستحق ــة ملعـ ــا�ش من زوجهـ ــا الأخيـ ــر  ,ويك ـ ــون اال�ستحق ــاق اعتبـ ــارا
من تاريخ تقدمي الطلب .
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و  -الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوج �	:أن يكون م�صابا بعجز مينعه عن العمل �أو الك�سب بتقرير من اللجنة
الطبية املخت�صة فـي الديوان  ,ويكون التحقق من ذلك كل (� )2سنتني
�إال �إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال �شفائه .
ز  -الأب والأم �	:أن يكون اعتمادهما فـي معي�شتهما على �صاحب املعا�ش  ,ويثبت ذلك
مبوجب بحث اجتماعي �صادر من اجلهة املخت�صة  ,وي�سقط حقهما
فـي املعا�ش بزوال �سبب ا�ستحقاقهما  ,ويعود لهما هذا احلق �إذا توافر
�سبب اال�ستحقاق مرة �أخرى .
املــادة ( ) 29
�إذا مل توجد جمموعة م�ستحقة للمعا�ش �أو �أحد �أفرادها �أو �سقط حق �أي منهم طبقا
لأحكام املادتني ( )26و ( )27من هذا القانون  ,يكون توزيع املعا�ش �أو بع�ضه وفقا ملا ي�أتي :
أ�  -ن�صيب �أي فرد من �أفراد املجموعة الواحدة ي�ؤول �إلى باقي �أفراد املجموعة ذاتها ,
ويق�سم بينهم بالت�ساوي .
ب  -ن�صيب �أي جمموعة فـي حالة عدم وجودها بالكامل ي�ؤول �إلى �أفراد املجموعتني
الأخريني  ,ويق�سم بينهم بالت�ساوي .
ج  -فـي حالة وجود جمموعة واحدة م�ستحقة ي�ؤول املعا�ش كامال �إلى هذه املجموعة ,
ويق�سم بني �أفرادها بالت�ساوي .
د  -ي�ؤول املعا�ش �إلى ال�صندوق فـي حالة عدم وجود من ي�ستحقه اعتبارا من ال�شهر
التايل ل�سقوط احلق فـي املعا�ش .
املــادة ( ) 30
يح�سب املعا�ش ابتداء من اليوم التايل النتهاء اخلدمة  ,وي�صرف ف ــي نهايـ ــة كـ ــل �شه ــر ,
كما يوزع املعا�ش للم�ستحقني من ال�شهر التايل لوفاة �صاحب املعا�ش .
املــادة ( ) 31
املوظف الذي ال ي�ستحق معا�شا عند تركه اخلدمة طبقا لأحكام هذا القانون ي�ستحق
مكاف�أة نهاية اخلدمة عن مدة خدمته املعا�شية � ,شريطة �أال تقل عن �سنة كاملة  ,ويجرب
ك�سر ال�شهر �إذا كان ( )15خم�سة ع�شر يوما ف�أكرث �إلى �شهر كامل �إذا كان من �ش�أن ذلك
ا�ستحقاق مكاف�أة نهاية اخلدمة  ,وت�صرف هذه املكاف�أة من ال�صندوق ما مل يت�ضمن قرار
�إنهاء اخلدمة حرمان املوظف منها .
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املــادة ( ) 56
تتكون �أموال ال�صندوق من املوارد الآتية :
أ�  -اال�شرتاكات بن�سبة (� )%7سبعة باملائة ت�ستقطع من الراتب ال�شهري للموظف .
ب  -م�ساهمة احلكومة بن�سبة ( )%17٫7من الراتب ال�شهري للموظف .
ج  -املبالغ التي تخ�ص�صها احلكومة فـي املوازنة العامة لهذا الغر�ض .
د  -ح�صيلة ا�ستثمارات �أموال ال�صندوق .
هـ � -أي مبالغ �أخرى يوافق عليها الوزير .
ويحظر ا�ستخدام املوارد املذكورة �إال فـي الغر�ض املن�ش�أ من �أجله ال�صندوق .
املــادة ( ) 2
ت�ضاف �إلى قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديــوان البــالط ال�سلطان ــي
العمانيني امل�شار �إليه  ,مادتان جديدتان على النحو الآتي :
املــادة (  ) 17مكــررا
يلتزم املوظف املنقول �أو املعاد تعيينه فـي الديوان �أو فـي �أي وحدة من الوحدات اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون بدفع �أي فروقات فـي اال�شرتاكات خالل �سنة من تاريخ نقله �أو �إعادة
تعيينه وفقا للن�سبة الواردة باملادة ( )56من هذا القانون  ,وحتت�سب على �أ�سا�س الراتب
ال�شهري بعد النقل � ,أو �إعادة التعيني .
املــادة (  ) 36مكــررا
ت�صرف منحة التقاعد لأ�صحـ ــاب املعا�ش ــات املدنيــني ومكاف�أة نهاية اخلدمة بالن�سبة
لأ�صحاب املعا�شات الع�سكريني من جهة عمل املوظف .
املــادة ( ) 3
تلغى املواد �أرقام ( )42 , 41 , 37 , 34 , 13 , 10 , 6 , 5من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني امل�شار �إليه .
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/57
بتعيــني ق�ضــاة فـي املحكمــة العليــا
�سلطـان عمـان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني الآتية �أ�سما�ؤهم ق�ضاة فـي املحكمة العليا :
 - 1طال ـ ـ ـ ـ ـ ــب بـ ــن خليفـ ـ ـ ـ ــة ب ــن زايـ ـ ــد املعمـ ـ ــري .
� - 2سعي ـ ـ ــد بن �سال ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ــن �أحم ـ ـ ـ ــد اجلاب ـ ــري .
 - 3املختـ ــار بن عبدالل ــه بن عي�سـ ـ ـ ـ ــى احلارثـ ـ ــي .
 - 4الدكتور الف�ضل بن غ�صن بن �سنان الهنائي .
� - 5إبراهي ـ ـ ــم بن عبداللـه بن حمد البو�سعيــدي .
 - 6حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بــن �سليـ ـ ــم بن �ضحـ ـ ــي الريامـ ـ ـ ـ ــي .
 - 7الدكتور حمد بن خمي�س بن �سامل اجلهوري .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  4 :مـن �صفـــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  3 :مـن �أكتوبـــــــر �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1312
ال�صادرة فـي 2019/10/6م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/58
بتعيــني �سفيــر غيــر مقيــم
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سفري يو�سف بن �أحمد بن حمد اجلابري � ,سفرينا لدى جمهورية النم�سا  ,ليكون
�سفريا لنا فوق العادة  ,ومفو�ضا غري مقيم لدى كل من  :املجر  ,واجلمهورية الت�شيكية ,
وجمهورية �سلوفاكيا  ,وجمهوريــة �سلوفينيا  ,وجمهورية كرواتيا  ,وجمهورية بلغاريا ,
وجمهورية �صربيا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  4 :مـن �صفـــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  3 :مـن �أكتوبـــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1312
ال�صادرة فـي 2019/10/6م
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/59
بالت�صديق على االتفاقية ال�شاملة لل�صداقة الرا�سخة
والتعــاون الثنائــي بـــني حكومـــة �سلطنـــة عمـــان
وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�أيرلندا ال�شمالية
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية ال�شاملة لل�صداقة الرا�سخة  ،والتعاون الثنائي بني حكومة �سلطنة عمان ،
وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  ،و�أيرلندا ال�شمالية  ،املوقعة فـي مدينة لندن
بتاريخ  22من مايو 2019م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  4 :مـن �صفـــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  3 :مـن �أكتوبـــــــر �سنــة 2019م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1312
ال�صادرة فـي 2019/10/6م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

االتفاقيــة ال�شاملــة لل�صداقــة الرا�سخـة
والتعـــاون الثنائـي بـني حكومـــة �سلطنـــة عمـــان
وحكومـة اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و�أيرلنـــدا ال�شماليـــة
�إن حكومـ ـ ــة �سلطنـ ــة عم ـ ــان (عمـ ـ ــان) وحكومـ ـ ـ ــة اململكـ ــة املتح ـ ـ ــدة لربيطاني ــا العظمـ ـ ــى
و�أيرلنـ ــدا ال�شماليـ ــة (اململكة املتحدة) ،
�إدراكــا منهمـا بالعالقـ ــات التاريخيـ ــة بينهمــا  ،ورغبتهمـ ــا فـي تطويـ ــر الروابـ ــط العميق ـ ــة
والتاريخية لل�صداقة املتبادلة والر�ؤية امل�شرتكة ،
وت�أكيدا على التزامهما الدائم بال�صداقة والعالقات الثنائية من خالل التعاون ال�شامل ،
و�إقـرارا منهمــا باالهتمـ ــام امل�شتـ ــرك لدعم ال�س ــالم والأم ــن واال�ستقـ ــرار عل ــى ال�صعيدي ـ ــن
الإقليمي والدويل من خالل التم�سك مببادئ القانون الدويل وحقوق الإن�سان العاملية ،
و�إذ ي�شيــران �إلــى التزامهمــا بالأم ــن املتبـ ــادل مبوج ــب اتفاقيـ ــة الدفـ ــاع امل�شتـ ــرك املوقع ــة
فـي  21فرباي ــر 2019م ،
و�إذ يلتزمان بتطوير التعاون بينهما وتعزيزه فـي كافة املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك ،
قررت الدولتان ب�شكل م�شرتك ما يلي :
اجلـــزء الأول
الغــــــر�ض
�سيت ــم تعريـ ــف هذه االتفاقية  ،والتي ت�أتي فـي �أعق ــاب الإع ــالن امل�شرتك ال�صــادر عنهمــا
فـي الأول من مار�س 2019م  ،باالتفاقية ال�شاملة لل�صداقة الرا�سخة والتعاون الثنائي .
وتقر  ،ك�أ�سا�س لهذا التعاون  ،بااللتزام املتبادل الدائم بني الدولتني والذي مت حتقيقه
بني البلدين على مدى قرون  .وحتتفـي مبا مت �إجنازه بينهما وتهدف �إلى تعزيز ال�صداقة
والتفاهم والتعاون بني الأجيال املقبلة فـي جميع القطاعات .
ويتـ ــم حتقي ــق ذلك وفق ــا للقوانـ ــني واللوائح والأعـ ــراف ذات ال�صل ـ ــة ف ـ ــي البلديـ ــن بن ـ ــاء
على مبد�أ املنفعة والرخاء املتبادلني .
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اجلـــزء الثانـــــي
جمـــاالت التعــــاون
يتعاون البلدان فـي املجاالت التالية :
العالقات الثنائية والدولية :
يوا�صل البلدان �ضمان احلوار على جميع امل�ستويات احلكومية املنا�سبة لتحديد جماالت
التعاون الوثيق والتفاهم املتبادل لتعزيز العالقات الثنائية العريقة فـي جميع املجاالت .
ويتم حتقيق ذلك من خالل ما يلي :
تو�سي ــع احل ــوارات اال�سرتاتيجي ــة الثنائي ــة امل�شرتك ــة القائم ــة بني خمتلـ ــف اجلهــاتوتعميقها  ،لت�شمل تبــادل الزيارات املنتظمة ب ــني الوزراء وكب ــار امل�س�ؤول ــني  ،والت ــي قد
تت�ضم ــن جميع الإدارات احلكومي ــة ذات ال�صل ــة فـي ك ــال البلدي ــن  ،والت ــي �ستناق ــ�ش
الق�ضاي ــا الإقليمية والدولية الرئي�سة واملو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك  ،وتت�ضمن
�أن يعمل البلدان معا من �أجل دعم قواعد النظام الدويل وااللتزام به .
تعميق الروابط امل�ؤ�س�سية بني الإدارات احلكومية املعنية من خالل حتديد جماالتالتعاون الوثيق  ،والنظر فـي تبادل الزيارات بني امل�س�ؤولني واخلرباء غري احلكوميني ،
وتبادل التدريب ذي ال�صلة وموا�صلة العمل نحو �إجراء ترتيبات متبادلة ملجاالتها
مثل القواعد املنظمة لها والتدابري اخلا�صة مب�س�ؤويل البلدين فـي اخلارج .
العمل معـا من خالل م�ؤ�س�سات الأم ــم املتحدة لتح�سني �أدائه ــا  ،ال �سيمــا دع ــم التنفـيذال�سريع والفعال لأجندة تطوير الأمم املتحدة بهدف حتقيق ال�سالم والأمن العامليني
واحلفاظ عليهما .
الدفــــــــــاع :
يعمل البلدان من �أجل تعزيز العالقات القائمة والتاريخيــة فـي جمال الدفــاع من خــالل
التعاون الأو�سع والأعمق لتقدمي الدعم املتبادل مبا يتوافق مع اتفاقية الدفــاع امل�شتــرك
املوقعة بتاريخ  21فرباير 2019م .
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ويتم حتقيق ذلك من خالل ما يلي :
دعم التنفـيذ الكامل للخبـرات الع�سكري ــة واملدنيــة املكت�سبــة من متــارين ال�شمــوخ 2وال�سيف ال�سريع  3فـي عام 2018م  .وما قد يعقبها من متارين وبرامج م�شرتكة .
�سعي البلدين لتحقيق التجان�س بني هذه االتفاقية واتفاقية الدفاع امل�شرتك والذييتطلب تنفـيذه تعاون خمتلف اجلهات احلكومية .
الأمــــــــن :
مع مراعاة متطلبات التزاماتهما القانونية الداخلية والدولية  ،يوا�صل البلدان تبادل
املعلومات  ،لدعم ال�سالم واال�ستقرار الدوليني والإقليميني والق�ضاء على التهديدات
الأمنية .ويتبادل البلدان اخلربات لتعزيز قوة و�أمن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .
ويعمالن معا من �أجل تطوير امل�ؤ�س�سات والأطر الأمنية وفقا لأف�ضل املمار�سات والأعراف
الدولية .
ويتم حتقيق ذلك من خالل ما يلي :
تقدي ــم امل�ساعــدة وتب ــادل اخلبـ ــرات فـي املجــال ال�شرط ـ ــي بغي ـ ــة الت�صـ ــدي للإرهـ ــابواجلرمية املنظمة اخلطرية  ،مبا فـي ذلك املخدرات  ،واالجتار بالب�شر  ،وكذلك دعم
املمار�سات الق�ضائية والقانونية لالدعاء العام والق�ضاء والوزارات املعنية ل�ضمان
�صون واحرتام �سيادة القانون وحقوق الإن�سان .
تو�سيع التعاون بني اجلهات الأمنية فـي البلدين فـي جمال حتديد املخاطر والتخفـيفمن �آثارها .
تبادل �أف�ضل املمار�سات وتقدمي الدعم فـي التخطيط للطوارئ املدنية دعما لنهجاحلكومة ال�شاملة .
موا�صلة الدعم لتطوير االت�صاالت اال�سرتاتيجية لدى خمتلف اجلهات احلكومية .تعميق التعاون فـي جمال الأمن ال�سيرباين وتبادل اخلربات فـي جمال تطوير �إدارةاملعلومات وتكنولوجيا االت�صاالت الآمنة واملرنة .
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مع مراعاة االلتزامات القانونية املحلية والدولية � ،سي�سعى البلدان لتبادل �أف�ضلاملمار�ســات وتعزيــز التعــاون الفني فـي جم ــاالت الف�ضـ ــاء والطيـ ــران (مبا فـ ــي ذلك
الطائرات بدون طيار) والأمن البحري و�أمن احلدود .
تعزيز القدرات من �أجل الت�صدي للتهديدات العابرة للحدود التي ت�ؤثر علــى الأمنالوطني لكال البلدين  ،مبا فـي ذلك من خالل �إنفاذ القانون والتن�سيق فـي مكافحة
الإرهاب .
موا�صلــة تب ــادل املعلومــات وفق ــا لاللتزام ــات القانونيــة لدع ــم ال�س ــالم واال�ستق ــرارالدوليني والق�ضاء على التهديدات الأمنية  ،وتبادل اخلربات لتعزيز القدرات و�أمن
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .
النمـــو االقت�صـــادي واالزدهـــار :
ا�ستمــرار البلديــن فـي دعــم من ــو اقت�صاد م�ستدام وديناميك ــي مــن خ ــالل تطوي ــر �شراكـ ــة
اقت�صادية قوية من �أجل املنفعة املتبادلة من خ ــالل اال�ستثم ــار والتجارة البينيــة  ،ودعــم
الر�ؤية االقت�صادية طويلة الأمد لكال الطرفـني خللق بيئة اقت�صادية مفتوحة وتناف�سية
وقوى عاملة ماهرة ومتنوعة لت�سهيل منو بيئة جيدة للتجارة واال�ستثمار مبا فـي ذلك
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة  .كما يعمل البلدان معا لت�شجيع الو�صول �إلى الأ�سواق (بني
البلدين وعلى امل�ستوى الداخلي) والتعاون فـي اخلدمات امل�صرفـية واملالية والرتتيبات
التجارية بني القطاعني العام واخلا�ص .
ويتم حتقيق ذلك من خالل ما يلي :
تبادل املعلومات و�أف�ضل املمار�سات ب�ش�أن �إن�شاء هياكل وم�ؤ�س�سات اقت�صادية فعالةومرنــة  ،وو�ضــع خط ــة توظيف لإ�ش ــراك اخلب ــراء فـي امل�ؤ�س�س ــات ذات ال�صلــة لدع ــم
وتطوير التنمية االقت�صادية امل�ستدامة .
�إقامة تعاون بني اخلرباء وامل�ؤ�س�سات فـي ق�ضايا مثل احلوكمة الفعالة  ،والعمليةالت�شريعية  ،وحل النزاعات  ،وقانون املناف�سة � ،إدارة الديون � ،إدارة امليزانية واملالية
العامة والتطوير والتح�سني لدعم القطاع اخلا�ص .
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العمل معا مع امل�ؤ�س�سات املالية الدولية عند االقت�ضاء .العمل مع ال�شركاء فـي القطاع اخلا�ص  ،مبا فـي ذلك امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،لت�شجيع ريادة الأعم ــال وحتدي ـ ــد الفـ ــر�ص التجاري ــة فـي كـ ــال البلدين بغي ــة تعزي ــز
التجارة الثنائية واال�ستثمار  ،وزيادة فر�ص العمل .
العمل بن�شاط على ت�شجيع التعاون فـي برنامج ال�شراكة من �أجل التنمية "الأوف�ست"مع ال�شركات الربيطانية الرئي�سة بغية تطوير اال�ستثمارات امل�ستدامة فـي ال�صناعات
ور�أ�س املال الب�شري ومبا يعك�س الر�ؤى اال�سرتاتيجية لكال البلدين .
 حتديد القطاعات الرئي�سية للتعاون التقني الثنائي من �أجل البناء على ركائز ر�ؤيةعمان  ، 2040مبا فـي ذلك قطاعات الرثوة ال�سمكية وال�صناعات التحويلية والتعدين
وال�سياحة .
العمــل �سويــا من �أجــل اال�ستف ــادة بفعالية �أكرب مــن جتــارب وخبــرات جمعي ــات رج ــالالأعمال فـي عمان واململكة املتحدة فـي حتقيق ر�ؤية عمان . 2040
تطوير املزيد من ال�شراكات فـي جمال الطاقة  ،مبا فـي ذلك قطاع النفط والغازوم�صادر الطاقة املتجددة .
تطوير املزيد من التعاون فـي جمال ال�صحة  ،مبا فـي ذلك �إن�شاء م�ست�شفـيات وخدماتمتخ�ص�صة وتقدمي امل�شورة ب�ش�أن تطوير خدمات �أكرث كفاءة وفعالية .
زيادة فر�ص الو�صول �إلى امل�ؤ�س�سات التعليمية  ،وحتديد برامج التدريب املنا�سبة ودعمتطوير التعليم وحتديث املناهج الدرا�سية لبناء قوة عاملة فاعلة ومتنوعة وماهرة .
الرتويج للجامعات وبرامج التعليم العايل الربيطانية والنظر فـي مناذج االعرتافبامل�ؤهالت القابلة للتحويل .
تطوير املزيد من التعاون فـي جمال البحث العلمي واالبتكار والتكنولوجيا من �أجلت�شجيع نقل املعرفة .
العمل �سويا ب�ش�أن و�ضع قواعد لتح�سني الأطر التنظيمية  ،مبا فـي ذلك  ،على �سبيلاملث ــال ال احل�صـ ــر � ،أف�ضل املمار�سات للو�صول �إلى الأ�سواق  ،و�سيا�سات التوظيف وحل
النزاعـ ــات به ــدف ت�شجي ــع التج ــارة وحركة العمالة املاهـ ــرة فـ ـ ــي االجتاهـ ــني وكـ ــذلك
فـي نطاق االقت�صادات الداخلية للبلدين .
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دعم وم�ساعدة تطوير عمان كمركز لوج�ستي �إقليمي وذلك من خالل حت�سني البنيةالأ�سا�سيـ ــة مبـ ــا فـي ذلك النقـ ــل احل�ضـ ــري  ،وحتدي ــد فــر�ص الرتتيب ــات التجاريـ ــة
بني القطاعني العام واخلا�ص .
تبادل التجارب واخلربات ب�ش�أن تطويراجلهاز الإداري بالقطاع العام .الثقافـة والتبـادل بني الأفــراد :
يعمل الب ــلدان �سويا من �أجل دعم التفاه ــم الثنائــي بني �شعبيهما مع الرتكيز على الأجيال
القادمة .
ويتم حتقيق ذلك من خالل ما يلي :
الرتويج لعمان واململكة املتح ــدة كوجه ــات مف�ضلة للأعمال واال�ستثمـ ــار واالبتكـ ــاروالتعلم والتعليم  ،ودعم التعاون بني اجلامعات وتعزيز �شبكات اخلريجني .
العمل �سويا لتعزيز تنمية اجلمعيات املهنية والريا�ضة وال�سياحة والفنون واملو�سيقىودعم التعاون الثقافـي من خالل تبادل الزيارات بني ال�شباب .
ت�شجيع ودعم عمل اجلمعية العمانية الربيطانية (التي حتظى بالرعاية ال�ساميةحل�ضــرة �صاحــب اجلاللــة ال�سلط ــان املعظ ــم  -حفظــه اللـه ورع ــاه  ، )-مبــا فـ ــي ذلك
جمموعة اجليل اجلديد  ،بالإ�ضافة �إلى املجل�س الثقافـي الربيطاين فـي عمان ،
وجمعية ال�صداقة العمانية الربيطانية  ،وجمعية املحامني العمانية الربيطانية .
ت�شجيع عمل م�ؤ�س�س ــة �أوتورد باوند عمان من خالل دعـ ــم برام ــج التوا�صـ ــل الثقاف ـ ــيالتي تقدمها لل�شباب فـي كل �أنحاء العامل .
تطوير التعاون بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية وال�صحفـيني .تطوي ـ ــر املناق�ش ـ ــات املنتظم ـ ــة بـ ــني خمتلـ ــف هيئ ـ ــات الدول ـ ــة علـ ــى كاف ــة امل�ستويــات ،مبا فـي ذلك م�شاريع ال�شباب والإدارة املحلية وامل�ؤ�س�سات الربملانية .
العمل معا لتعزيز رفاهية مواطني البلدين عند �سفرهم بني عمان واململكة املتحدة ،مبا فـي ذلك تعمي ــق التعـ ــاون فـي تقديـ ــم اخلدم ــات القن�صليـ ــة  ،وتي�سيـ ــر الو�صـ ــول
�إلى اخلدمات القن�صلية  ،وت�سهيل �إ�صدار الت�أ�شريات .
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اجلـــزء الثالــــث
تنفـيـــذ االتفاقيـــة وبنودهـــا
يتم تنفـيذ هذه االتفاقية عرب جمموعة العمل امل�شرتكة التي ير�أ�سها على امل�ستوى الوزاري
ك ــل مــن وزارة اخلارجيـ ــة العمانيـ ــة ووزارة اخلارجيـ ــة والكومنويل ـ ــث الربيطاني ــة  .ويجوز
ت�شكيل جلان فرعية لهذا الغر�ض عند احلاجة وو�ضع �آليات تنفـيذ وا�ضحة .
تنفـيذ هذه االتفاقية لن ي�ؤثر على �أي اتفاقيات �أخرى قائمة لأي من الدولتني .
حترتم كل من عمان واململكة املتحدة قوانني ولوائح وعادات وتقاليد بع�ضهما البع�ض .
اجلـــزء الرابــــع
ت�سويــة االلتبـــا�س فــي الفهـــم
تتم ت�سوية �أي التبا�س فـي الفهم ين� أش� بني البلدين عن تف�سري هذه االتفاقية �أو تنفـيذها
بالطرق الودية من خالل امل�شاورات الثنائية ولن تتم �إحالته �إلى �أي حتكيم وطني �أو دويل
�أو �أي طرف ثالث .
اجلــــزء اخلامــــ�س
مــدة االتفاقيـــة وتعديلهـــا
�ستدخ ــل ه ــذه االتفاقية حيز التنفـيذ الفوري مبوجب التوقيع عليهــا  .و�ستتــم مراجعتها
كل ع�شرة �أعوام  ،وتتجدد تلقائيا �إال فـي حال طلب �أحد الطرفـني �إنهاءها كتابيا .
ميكن تعديل هذه االتفاقية مبوافقة كتابية متبادلة بني البلدين .
مت التوقيع على هذه االتفاقية بتاريخ  22مايو 2019م من ن�سختني �أ�صليتني باللغتني
العربية والإجنليزية .
عـــن
حكومــة �سلطنــة عمــان
يو�سف بن علوي بن عبدالـله
الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية

عـــن
حكومـة اململكــة املتحــدة
لربيطانيـا العظمـى و�أيرلندا ال�شمالية
جريم ـ ــي هان ـ ــت
وزي ـ ـ ـ ــر اخلارجي ـ ـ ـ ـ ــة
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COMPREHENSIVE AGREEMENT ON ENDURING FRIENDSHIP
AND BILATERAL COOPERATION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF
OMAN AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM
OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

The Government of the Sultanate of Oman (Oman) and the Government of
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK)
Recognising the historic relationship between them, and their wishes to
continue and develop these deep and historic ties of reciprocal friendship
and shared vision,
Reaffirming the enduring commitment of friendship and bilateral relations
through comprehensive cooperation, and acknowledging their shared
interest in supporting regional and global peace, security and stability, by
upholding the principles of international law and universal human rights,
Noting the Joint Defence Agreement signed on 21 February 2019 and our
commitment to mutual security,
Committing to the further development and enhancement of cooperation
between them, in all areas of mutual interest,
Both countries have jointly decided the following:

SECTION ( 1 )
PURPOSE
This Agreement, which follows our Joint Declaration of 1 March 2019,
will be known as the Comprehensive Agreement on Enduring Friendship
and Bilateral Cooperation.
It acknowledges, as the foundation of this cooperation, the enduring
commitment between the two countries that has underpinned our
cooperation for centuries. It celebrates what has been jointly achieved and
aims to nurture friendship, understanding and cooperation between future
generations across all sectors.
This will be accomplished in accordance with relevant laws, regulations
and customs of the two countries and will be based on the principle of
mutual benefit and prosperity.
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SECTION ( 2 )
AREAS OF COOPERATION
Both countries will cooperate in the following areas:
Bilateral and International Relations: The two countries will continue to
ensure dialogue at all appropriate levels of Government to identify areas
for closer cooperation and mutual understanding to elevate longstanding
bilateral relations in all fields.
This will be achieved by:
•   Widening and deepening existing inter-agency bilateral strategic dialogues,
to include regular exchanges of visits by Ministers and senior officials,
which may include all relevant Government departments of both countries,
which will address key regional and international issues and topics of
mutual interest, and which will involve both countries working together to
support and uphold the rules-based international system.
•   Deepening institutional links between respective Government departments
by identifying areas for closer collaboration, exploring exchanges of visits
by officials and non-Government experts, sharing relevant training and
continuing to work towards reciprocal arrangements in areas such as
protocol and provisions for officials overseas.
•   Working together through the institutions of the United Nations to
optimise its performance, particularly supporting the swift and effective
implementation of the reform agenda with the ultimate goal of achieving
and maintaining global peace and security.

Defence: The two countries will enhance historic and existing defence ties
through broader and deeper defence cooperation to provide mutual support
and security in accordance with the Joint Defence Agreement of 21
February 2019.
This will be achieved by:
•   Supporting the full implementation of civilian military learning
experiences gained from Shumoukh 2 and Saif Sareea 3 (SS3) in
2018, as well as all future joint programmes and exercises.
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•   The countries will seek coherence between this Agreement and the
Joint Defence Agreement which requires cross Government working
on implementation.
Security: The countries will continue to share information, subject to the
requirements of both countries’ domestic and international legal
obligations, to support international and regional peace and stability and to
eliminate security threats. They will share expertise to enhance the
resilience and security of information and communication technologies.
They will work together to develop institutions and security frameworks in
accordance with best international practices and norms.
This will be achieved by:
•   Assisting and sharing expertise on policing to tackle terrorism and
serious organised crime, including narcotics and human trafficking;
as well as supporting the judicial and legal practices of the Public
Prosecution, Judiciary and relevant Ministries to ensure the
protection of, and respect for, the rule of law and human rights.
•   Expanding the relationship between the Security Agencies in both
countries on risk identification and mitigation.
•   Sharing best practice and offering support in civil contingency
planning, in support of cross Government approaches.
•   Maintaining support for the development of cross Government
strategic communications.
•   Deepening cooperation on cyber security and sharing expertise in
developing secure and resilient information management and
communications technology.
•   With due consideration to domestic and international legal
obligations, seeking to share best practice and technical cooperation
in space and aviation (including Unmanned Aerial Vehicles),
maritime and border security.
•   Enhancing capabilities to address cross-border threats that affect
both countries’ national security, including through law enforcement
and coordination on counter-terrorism.
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•   Continuing to share information in accordance with legal obligations
to support international peace and stability and sharing expertise to
enhance the resilience and security of information.
Economy, Growth and Prosperity: The two countries will support the
development of resilient, sustainable and dynamic economies through a
strong partnership designed to achieve mutual benefits through increased
investment and bilateral trade. They will support each other’s long term
economic visions to create open and competitive economies and effective,
skilled and diverse workforces in order to facilitate the development of
favourable conditions for trade and investment, including small and
medium sized enterprises (SMEs). They will work together to encourage
market access (between the two countries and domestically), cooperation
in banking and financial services and public-private commercial
arrangements.
This will be achieved by:
•   Sharing information and best practice on the creation of effective and
resilient economic structures and institutions; establishing a
placement scheme to embed experts in relevant institutions to
support sustainable economic development and reforms.
•   Establishing cooperation between experts and institutions on issues
such as effective governance, legislative process, dispute resolution,
competition law, debt management, budget management and public
finance, and reforms to boost the private sector.
•   Working together with international financial institutions as and
when appropriate.
•   Working with private sector partners, including SMEs, to encourage
entrepreneurship and identify commercial opportunities in both
countries to support an increase in bilateral trade and investment, and
the expansion of employment opportunities.
•   Actively encouraging offset collaboration with key UK companies to
develop sustainable investments in industries and human capital
reflecting the strategic visions of both countries.
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•   Identifying key sectors for collaboration in order to build on the
fundamentals of Oman’s Vision 2040, including fisheries,
manufacturing, mining and tourism.
•   Working together to draw more effectively on the experience and
expertise of existing Omani and UK business associations in
delivering Vision 2040.
•   Developing further partnerships in the field of energy, including the
oil and gas sector and renewable sources of energy.
•   Developing further cooperation in the field of health, including the
creation of specialist hospitals and services, and advice on
developing agile and efficient services.
•   Establishing greater access to educational institutions, identifying
suitable training programmes and supporting education reforms and
curricular modernisation to build towards an effective, diverse and
skilled workforce.
•   Promoting the UK's university and higher education offering and
exploring models for the recognition of transferable qualifications.
•   Developing further cooperation in the field of scientific research,
innovation and technology and to encourage knowledge transfer.
•   Working together on protocols to improve regulatory frameworks,
including but not limited to best practices for market access, and
dispute resolution for the encouragement of trade, investment and the
movement of skilled workers in both directions as well as within
their respective domestic economies.
•   Supporting and assisting Oman's development as a regional logistics
hub through the improvement of infrastructure, including urban
transport, and identifying opportunities for public-private
commercial arrangements.
•   Exchanging experience and expertise on public sector reform.
Culture and People-to -People Exchanges: The two countries will work
together to promote mutual understanding between our people with a focus
on future generations.
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This will be achieved by:
•   Promoting Oman and the UK as destinations of choice for business,
investment, innovation, learning and education; supporting interuniversity engagement and reinforcing alumni networks.
•   Working together to promote the development of professional
associations, sport, tourism, art, and music, and supporting cultural
engagement through exchange visits by young people.
•   Promoting and supporting the work of the Anglo Omani Society
(patron His Majesty the Sultan), including the New Generation
Group; as well as, the British Council in Oman, the Oman British
Friendship Association and the Omani British Lawyers Association.
•   Encouraging the work of Outward Bound Oman by supporting the
cultural connectivity programmes it offers for young people
throughout the world.
•   Developing cooperation between media organisations and journalism
professionals.
•   Developing regular discussions between State bodies at all levels,
including youth projects, local administration and parliamentary
institutions.
•   Working together to promote the wellbeing and welfare of nationals
of both countries when they travel between Oman and the UK,
including deepening cooperation in the provision of consular
services, facilitating consular access, and facilitating the issue of
visas.
SECTION ( 3 )
IMPLEMENTATION AND TERMS OF THE AGREEMENT
This Agreement will be implemented by the Joint Working Group, chaired
at Ministerial level by The Ministry of Foreign Affairs and the Foreign and
Commonwealth Office and, as necessary, subcommittees may be
established for this purpose as well as the clear implementation
mechanisms.
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The implementation of this Agreement will not have an impact on any
other existing Agreements either country has.
Oman and the UK will respect one another's laws, regulations, customs and
traditions.

SECTION ( 4 )
SETTLEMENT OF MISUNDERSTANDINGS
Any misunderstanding between the two countries arising from the
interpretation or implementation of this Agreement will be settled
amicably through mutual consultations and will not be referred to any
national or international tribunal or third party.

SECTION ( 5 )
VALIDITY AND AMENDMENTS
Upon signature, this Agreement will come into effect immediately. It will
be reviewed every 10 years and, unless terminated in writing by either side,
will be renewed automatically.
This Agreement can be amended subject to mutually written agreement by
both countries.
This Agreement is signed on the 22nd of May 2019 in two original copies
(Arabic and English).

For the Government of
the Sultanate of Oman
His Excellency Yousuf bin Alawi
bin Abdullah
Minister Responsible for Foreign
Affairs

For the Government of the United
Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
The Rt. Honourable Jeremy Hunt MP
Secretary of State for Foreign and
Commonwealth Affairs
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/60
بالت�صديـــق علـــى اتفاقيــة
بني حكومـة �سلطنـة عمـان وحكومـة املجـر حول الإعفـاء املتبـادل
مـن الت�أ�شيـرة حلاملـي جوازات ال�سفر الدبلوما�سيـة واخلا�صـة واخلدمـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى االتفاقي ــة ب ــني حكومـ ــة �سلط ــنة عم ــان  ،وحكومة املجـ ــر ح ـ ــول الإعف ــاء املتبـ ــادل
من الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمــة  ،املوقعة فـي مدينــة
م�سقــط بتاريخ  25من �أبريل 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  4 :مـن �صفــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  3 :مـن �أكتوبــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1312
ال�صادرة فـي 2019/10/6م
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اتفاقيــة بين حكومة �سلطنة عمان
وحكومة المجر حول الإعفاء المتبادل من الت�أ�شيرة
لحاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية والخا�صة والخدمة
�إن حكومة �سلطنة عمان وحكومة املجر  ،وامل�شار �إليهمــا �أدنــاه بـ"الطرف" �أو بـ"الطرفني" ،
�إذ حتدوهما الرغبــة فـي ت�سهيــل �سفــر مواطنيهمـا  ،حاملـي جــوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة
واخلا�صة واخلدمة فـي �إقليم دولة الطرف الآخر ،
ورغبة منهما فـي تقوية عالقات ال�صداقة بني البلدين ،
قد اتفقتا على ما ي�أتي :
املـادة ( ) 1
تطبق �أحكام هذه االتفاقية على حاملي �أي من جوازات ال�سفر الآتية :
 - 1جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة �أو اخلدمة �سارية املفعول التابعة حلكومة
�سلطنة عمان .
 - 2جوازات ال�سفــر الدبلوما�سيــة �أو اخلدم ــة اخلارجي ــة �أو اخلدم ــة ( ي�شـار لـه �أدنـاه
باخلدمـة ) �ساريــة املفعــول التابعــة حلكومــة املجــر .
املـادة ( ) 2
يجوز ملواطني �أي من الطرفني حاملي �أي من اجلوازات امل�شار �إليها فـي املــادة ( )1الدخول
�إلى �أو اخلروج من �أو املرور عرب �إقليم الطرف الآخر دون �شرط احل�صول على الت�أ�شرية ،
والإقامـة بـدون ترخيــ�ص �إقامـة ملــدة ال تتجــاوز ( )90ت�سعيـن يومـا  ،وخــالل مــدة ()180
مائة وثمانني يوما من تاريخ دخولهم لأول مرة  ،وي�ستلزم الأخذ فـي االعتبار مدة ()180
الـمائة والثمانني يوما ال�سابقة لكل يوم �إقامة .
املـادة ( ) 3
يجب على مواطني �أي من الطرفني حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ()1
عـ ــدم القيــام بـ ـ�أي �أن�شطــة مدفوعـ ــة الأجـ ــر التــي تتطلــب ت�صريـح عمل فـي �أثناء بقائهم
فـي �إقليـم الطــرف الآخــر .
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املـادة ( ) 4
يجب على مواطني �أي من الطرفني حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املــادة ()1
االلتزام بالقوانني والأنظمة ال�سارية فـي �أثناء بقائهم فـي �إقليم الطرف الآخر .
املـادة ( ) 5
يجب �أن تكون جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املــادة ( )1واخلا�صة مبواطني �أي من الطرفني
�صاحلة ملــدة (� )6ستة �أ�شهر على الأقل عند دخولهم �إلى �إقليم الطرف الآخر .
املـادة ( ) 6
يجب على مواطني �أي من الطرفني حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املــادة ()1
الدخول �إلى  ،والبقاء فــي  ،واخلــروج مـن  ،واملرور عبـر �إقليــم الطــرف الآخــر من خــالل
نقاط عبور احلدود املخ�ص�صة لهذا الغر�ض من �سلطات الهجرة املخت�صة  ،ودون �أي قيود ،
وذلك با�ستثناء قيود الدخول املتعلقة بالأمن والهجرة وال�صحة � ،أو �أي �أحكام �أخرى تطبق
قانونيا على حاملي هذه اجلوازات .
املـادة ( ) 7
 -1يج ـ ــوز ملواطن ـ ــي �أي مـ ــن الطرفيـ ــن حاملــي �أي مــن ج ـ ــوازات ال�سفـ ــر امل�شـ ــار �إليهـ ــا
فــي املـادة ( ، )1والذيــن يتــم تعيينهــم ف ــي بعثــة دبلوما�سيــة �أو قن�صليــة �أو ف ــي منظمــة
دولية فـي �إقليم الطرف الآخر  ،و�أفراد �أ�سرهم الذين يقطنون معهم فـي املنزل نف�سه ،
الدخول �إلى �إقليم الطرف الآخر من دون ت�أ�شرية والإقامة فيــه ملــدة ال تتجــاوز تلــك
املذكورة فـي املـادة ( ، )2وفـي حال جتاوز مدة �إقامتهم للمدة املذكورة فـي املادة (، )2
ف�إنه يتعني ح�صولهم على ت�أ�شرية دخول منا�سبة قبل دخولهم �إقليم الطرف الآخر .
 - 2على الطرفني �إخطار بع�ضهم بع�ضا بو�صول املواطنني املذكورين �أعاله من خالل
القنوات الدبلوما�سية .
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املـادة ( ) 8
 - 1ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على حق ال�سلطات املخت�صة لأي من الطرفني فـي رف�ض دخول
مواطنــي الط ــرف الآخ ــر حامل ــي �أي مــن ج ــوازات ال�سفــر امل�ش ــار �إليـها فــي املــادة ()1
�إلى �إقليم كل منهما �أو تق�صري مدة �إقامتهم �أو �إنهائها  ،وذلك فـي حالة اعتبار املواطنني
املعنيني غيـر مرغــوب فيهــم �أو فـي حالــة متثيلهــم خلطــر على الأمن الوطني �أو النظام
العام �أو ال�صحة العامة �أو عندما يكون وجودهم فـي الإقليم املعني غري قانوين .
 - 2فـي حالة ت�أثر مواطن الطرف الآخر مبوجب �أحكام هذه املــادة  ،فيتوجب على الطرف
امل�س�ؤول عن الإجراء �آنف الذكر �إخطار الطرف الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية
دون ت�أخري .
املـادة ( ) 9
 - 1فـي حالة فقدان �أو �سرقة �أو تلف �أو بطالن �صالحية �أي من جوازات ال�سفر امل�شار
�إليها فـي املــادة ( )1ملواطن �أي من الطرفني فـي �إقليم الطرف الآخر  ،تقدم البعثة
الدبلوما�سية �أو القن�صلية  ،التي ينتمي �إليها �صاحب اجلواز املعني  ،الوثائق التي
متكنه من العودة �إلى �إقليم الطرف الذي ينتمي �إليه .
 - 2يجب على البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية �آنفة الذكر �إبالغ اجلهات املخت�صة لدى
الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه احلوادث عرب القنوات الدبلوما�سية .
املـادة ( ) 10
 - 1يتبادل الطرفان مناذج م�شخ�صة من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( )1عرب
القنوات الدبلوما�سية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية .
 - 2فـي حالة ا�ستحداث �أي من الطرفني جوازات �سفر دبلوما�سية �أو خا�صة �أو خدمة
جديدة  ،ف�إنه يتعني �إر�سال النماذج امل�شخ�صة لتلك اجلوازات �إلى الطرف الآخر عرب
القنوات الدبلوما�سية قبل ( )30ثالثني يوما على الأقل من تاريخ بدء العمل بها .
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املـادة ( ) 11
يجوز للطرفني تعديل �أحكام هذه االتفاقية مبوافقتهما كتابة  ،ويتم �إجراء �أي تعديل
مبوجــب بروتوكــول ي�شكــل جــزءا ال يتجــز�أ من هــذه االتفاقيــة  .وتدخل التعديــالت حيز
التنفيذ وفقا لأحكام الفقرة ( )1من املادة ( )16من هذه االتفاقية .
املـادة ( ) 12
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على االلتزامات الأخرى املرتتبة على الطرفني مبوجب االتفاقيات
الدولية � ،أو �أي اتفاقيات ثنائية مربمة بني البلدين .
املـادة ( ) 13
يعمل الطرفان بهذه االتفاقية طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي كل من البلدين .
املـادة ( ) 14
ي�ســوي الطرف ــان �أي خالفــات تن�ش ـ أ� عــن تطبي ــق �أو تف�سيــر �أحكــام هــذه االتفاقيــة ودي ــا
من خــالل امل�شــاورات عبـر القنــوات الدبلوما�سيــة .
املـادة ( ) 15
 - 1يجوز لأي من الطرفني تعليق العمل بهــذه االتفاقيــة م�ؤقـتا  ،ب�شكــل جزئــي �أو كلـي
لأ�سبــاب تتعلــق بالأمن الوطنــي �أو النظــام العــام �أو ال�صحــة العامــة � ،أو �إذا تبني �سوء
ا�ستخدام احلقوق املن�صو�ص عليها فـي هذه االتفاقية .
 - 2يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه االتفاقية �إخطار الطرف الآخر
عن التعلي ــق مــع بيان �أ�سباب ــه كتاب ــة عبــر القنــوات الدبلوما�سية قبل (� )7سبعــة �أيــام
على الأقـل مـن دخول هـذا التعليق حيز التنفيذ  ،كما �أن عليه �إخطـار الطـرف الآخر
بانتهــاء هــذا التعليــق كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية قبل (� )7سبعة �أيام على الأقل
من �إنهاء هذا التعليق .
 - 3ال ي�ؤثر تعليق العمل بهذه االتفاقية على الو�ضع القانوين ملواطني �أي من الطرفني
حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املــادة ( )1املوجودين فـي �إقليم الطرف
الآخر .
-642-

املـادة ( ) 16
 - 1تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ فـي اليوم ( )30الثالثني من تاريخ تلقي �إخطار
كتابي عرب القنوات الدبلوما�سية  ،والذي ي�ؤكد مبوجبه الطرفان ا�ستكمال الإجراءات
الداخلية الالزمة لدخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ .
 - 2ت�سري هذه االتفاقية ملدة غري حمددة ما مل يخطر �أحد الطرفني الطرف الآخر كتابة
برغبته فـي �إنهاء االتفاقية وفقا للمادة (. )17
املـادة ( ) 17
يجوز لأي من الطرفني وفـي �أي وقت �إنهاء هذه االتفاقية  ،وذلك ب�إخطار الطرف الآخر
عــن قــراره بالإنهــاء كتابة وعرب القنوات الدبلوما�سية قبل ( )90ت�سعني يومــا على الأقــل
من تطبيق هذا الإنهاء .
ح ــررت ه ــذه االتفاقيــة ف ــي م�سق ــط بتاري ــخ  25ابريـ ــل 2018م  ،من ن�سختيــن �أ�صليتيــن ،
باللغات  :العربية  ،والهنجارية والإجنليزية  ،لكل منها ذات احلجية القانونية  ،وفـي حالة
االختالف فـي التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي .

عــــن حكومــــة املجـــــر

عــن حكومــــة �سلطنــة عمــــان
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AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND THE GOVERNMENT OF HUNGARY
ON THE MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF
DIPLOMATIC, SPECIAL AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of Hungary,
hereinafter referred to as ‘’Party’’ or the “Parties”;
Wishing to facilitate the travel of their nationals, holders of diplomatic,
special and service passports in the territory of the other Party,
Desiring to strengthen the friendly relations between both countries,
Have agreed to the following:
Article ( 1 )
The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following
passports:
1 - Valid diplomatic, special or service passports of the Government of
the Sultanate of Oman.
2 - Valid diplomatic or foreign service and service (hereinafter: service)
passports of the Government of Hungary.
Article ( 2 )
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in
Article (1), may enter into, exit from, or transit through the territory of the
other Party without a visa requirement and stay there without a residence
permit for a period not exceeding ninety (90) days in any one hundred and
eighty (180) day period, which entails considering the one hundred and
eighty (180) day period preceding each day of stay.
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Article ( 3 )
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in
Article (1), must not undertake any paid activity that requires a work permit
during their stay in the territory of the other Party.
Article ( 4 )
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in
Article (1), shall abide by the laws and regulations in force during their
stay in the territory of the other Party.
Article ( 5 )
The passports mentioned in Article (1), belonging to nationals of either
Party, shall be valid for a period of at least six (6) months on their entry
into the territory of the other Party.
Article ( 6 )
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in
Article (1), shall enter, stay, exit, and transit through the territory of the
other Party through the border-crossing points assigned for this purpose by
the competent immigration authorities and without any restriction, except
for entry restrictions relating to security, immigration, customs, and health,
or any other provisions legally applicable to the holders of these passports.
Article ( 7 )
1 - Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in
Article (1), who are appointed to a diplomatic or consular mission or
international organization in the territory of the other Party, and their
family members forming part of their household may also enter without
a visa into territory of the other Party and stay there for a period not
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exceeding the one described in Article (2), if their period of stay exceeds
the length described in Article (2),they shall be required to obtain an
appropriate entry visa prior to their entry.
2- The Parties shall notify each other of the arrival of their above mentioned
nationals through diplomatic channels.
Article ( 8 )
1- This Agreement does not affect the right of the competent authorities of
either Party to refuse entry of the nationals of the other Party, holders
of any of the passports mentioned in Article (1), into their respective
territories, reduce their period of stay or terminate it, where the nationals
in question are considered non grata or where they may present a risk
to the national security, public order or public health, or where their
presence within the respective territory is illegal.
2- Where a national of the other Party has been affected by the provisions
of this Article, the Party responsible for the aforementioned action shall
notify the other Party in writing through diplomatic channels without
delay.

Article ( 9 )

1- In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports
mentioned in Article (1) by a national of either Party in the territory
of the other Party, the diplomatic or consular mission, to which the
holder of the passport in question belongs to, shall provide him with
the documents that enable him to return to the territory of the Party of
which he is national of.
2- The aforementioned diplomatic or consular mission shall promptly
notify the competent authorities of the other Party of such incidents
through diplomatic channels.
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Article ( 10 )
1- The Parties shall exchange personalized specimens of the passports
mentioned in Article (1), through diplomatic channels, within thirty
(30) days from the date of signature of this Agreement.
2- In case one of the Parties introduces a new diplomatic, special or
service passport, the personalized specimens of the said passport shall
be transmitted to the other Party through diplomatic channels at least
thirty (30) days prior to the date of their introduction.
Article ( 11 )
The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual
written consent. Any amendment shall be made in form of a protocol and
constituting an integral part of the Agreement. The amendments shall enter
into force in accordance with the provisions of paragraph (1) of Article
(16) of this Agreement.
Article ( 12 )
This Agreement shall not prejudice other obligations of the Parties arising
under international agreements, or any bilateral agreements concluded
between the two countries.
Article ( 13 )
The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws
and regulations in force in both countries.
Article ( 14 )
The Parties shall amicably settle any disputes arising out of the
implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by
consultation through diplomatic channels.
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Article ( 15 )
1- Either Party may temporarily suspend the application of this Agreement,
completely or partially, for reasons relating to national security, public
order or public health, or if it is evident that there is an abuse of the
rights provided under this Agreement.
2- The Party, who wishes to suspend the application of this Agreement,
shall notify the other Party of the suspension and specify the reasons
thereof in writing, through diplomatic channels, at least seven (7) days
before the entry of this suspension into force, and shall also inform the
other Party of the end of this suspension in writing through diplomatic
channels, at least seven (7) days before the end of this suspension.
3- The suspension of the application of this Agreement does not affect
the legal status of the nationals of either Party, holders of any of the
passports mentioned in Article (1), that are located in the territory of
the other Party.
Article ( 16 )
1- This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day after
receiving the last written notification through diplomatic channels
by which the Parties have confirmed that their respective internal
procedures required for the entry into force of this Agreement have
been completed.
2- This Agreement shall be valid for an indefinite period of time, unless one
of the Parties notifies the other in writing of its intention to terminate
the Agreement in accordance with Article (17).
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Article ( 17 )
Either Party may terminate this Agreement at any time by notifying the other
Party in writing, through diplomatic channels, of its decision to terminate
at least ninety (90) days before the application of this termination.
Done at Muscat on 25 April 2018 in two originals, each in the Arabic,
Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case
of discrepancy in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government

For the Government

of the Sultanate of Oman

of Hungary

-649-

مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/61
بتعيـــني قـــا�ض فـي املحكمـــة العليــــا
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ح�سام الدين عبد الر�شيد عبد العزيز �سامل قا�ضيا فـي املحكمة العليا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  4 :مـن �صفــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  3 :مـن �أكتوبــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1312
ال�صادرة فـي 2019/10/6م
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/62
مبنـــح اجلن�سيــــة العمانيــــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمــة املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  4 :مـن �صفــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  3 :مـن �أكتوبــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1312
ال�صادرة فـي 2019/10/6م
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قائمــة ب�أ�سمــاء من منحـــوا اجلن�سيــــة العمانيـــة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

اال�ســــــــــــــــــــــــــــــم
الـين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فاي ـ ـ ـ ـ ـ ــق حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ــولت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
�أنـوار بيجـ ـ ــم ن ـ ـ ــور حممـ ـ ــد عزيـ ـ ــز رحي ـ ـ ــم
بــدر حبي ـ ــب عبدالق ـ ــادر �أبوبكـ ــر العيــدرو�س
بــلقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �إبراهـ ـي ـ ـ ـ ـ ــم ب ــاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
ج ـ ـ ـ ـ ــل ن�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء حــاج ـ ـ ــي �شمبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ــراد
حبيـب عبدالق ـ ــادر �أبوبكـر عمـر العيــدرو�س
خالـ ـ ــد حبيــب عبدالقـادر �أبوبك ــر العيــدرو�س
زي ـ ـ ـ ــب ن�سـ ـ ـ ــاء �سي ـ ـ ــد �أحمــد �سي ـ ـ ــد �شيـ ـ ـ ــده
�سمي ـ ـ ــر مهين ـ ـ ـ ــدرا كي�شـافجـ ـ ـ ــي �ســامبـ ـ ـ ــات
�سميـ ـ ـ ــرة حبيــب حمم ـ ــد �أحم ــد اجلنيـ ـ ــدي
عبيـ ـ ــر حبيـب عبدالقــادر �أبوبكـ ــر العيــدرو�س
فـي�صل حبيـب عبدالقـادر �أبوبكـر العيــدرو�س
كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان �أني ـ ـ ـ ـ ـ ــل مت ـ ـ ـ ـ ـ ــردا�س كيـ ــمجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
حممـد حبيب عبدالقادر �أبوبكـر العيــدرو�س
حمم ـ ـ ــد �شري ـ ـ ــف كنحمي ــد بولـ ـ ـ ــور مي ـ ـ ـ ــدو
مري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
مهـ ـ ـ ــا ديفـ ـ ـ ـ ــن رام�سوامـ ـ ـ ــي مه ـ ـ ـ ــا ديف ـ ـ ـ ـ ــن
ن�ســريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حم�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ــن علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
يو�ســف حبيب عب ــدالقادر �أبوبكــر العيــدرو�س
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/63
ب�إن�شــاء وزارة التقنيـة واالت�صــاالت
�سلطـان عمـان

		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/52ب�إن�شاء هيئ ـ ـ ــة تقنية املعلومات ،
وعلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2008/19بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة النقــل واالت�صــاالت
واعتمـاد هيكلهــا التنظيمـي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/69باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة اخلارجية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� وزارة با�سم " وزارة التقنية واالت�صــاالت "  ،ي�ص ــدر بتحدي ــد اخت�صا�صاته ــا واعت ــماد
هيكلها التنظيمي مر�سوم �سلطاين .
املــادة الثانيــــة
ت�ؤول �إلى وزارة التقنية واالت�صاالت جميع االخت�صا�صات واملخ�ص�صات واملوجودات اخلا�صة
بهيئة تقنية املعلومات  ،وت�ؤول �إليها من وزارة النقل واالت�صاالت االخت�صا�صات ذات ال�صلة
بال�سيا�سات والت�شريعات املتعلقة بقطاع االت�صاالت  ،وكذا اخت�صا�صات ومخ�ص�صات برامج
التقنية التابعة للجنة الفنية لتوطني تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة فـي وزارة اخلارجية .
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املــادة الثالـثــــة
ينقل �إلى وزارة التقنية واالت�صاالت موظفو هيئة تقنية املعلومات بــذات �أو�ضاعهم الوظيفية
ومخ�ص�صاتهم املاليــة  ،ويكــون نقـل موظفي وزارتي اخلارجية والنقــل واالت�صــاالت �إليهــا
وفقــا للقواعــد التي ي�صـدر بها قــرار من وزيــر التقنـية واالت�صــاالت باالتفــاق مـع الوزير
امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية  ،ووزير النقل واالت�صاالت  ،كل فيما يخ�صه .
املــادة الرابعــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�سـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :مـن �صفـــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  14 :مـن �أكتوبـــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1314
ال�صادرة فـي 2019/10/20م
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/64
بتعديـل ا�سـم وزارة النقـل واالت�صـاالت
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقـ ــم  2008/19بتحدي ــد اخت�صا�صات وزارة النقل واالت�صاالت
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/63ب�إن�شاء وزارة التقنية واالت�صاالت ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعــدل ا�ســم " وزارة النقل واالت�صاالت " �إلى " وزارة النقــل " .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامــه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :مـن �صفـــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  14 :مـن �أكتوبـــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1314
ال�صادرة فـي 2019/10/20م
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/65
ب�إن�شـــاء وزارة �شـــ�ؤون الفنـــون
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  91/128ب�إ�صدار القانـ ــون اخل ــا�ص بالنظ ــام املال ــي لديوان
البالط ال�سلطاين ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  97/97ب�إ�صدار القانون اخلا�ص بنظــام املوظف ــني بديوان
البالط ال�سلطاين ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/52ب�إن�شاء مركز ال�سلطــان قاب ــو�س العال ــي للثقاف ــة
والعلوم و�إ�صدار نظامه ،
وعلى املر�سوم ال�سلطانـ ــي رق ــم  2016/40بتحديـ ــد اخت�صا�صـ ــات وزارة الت ــراث والثقافة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� وزارة با�سم " وزارة �شـ ـ�ؤون الفن ــون"  ،ي�صدر بتحديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها
التنظيمي مر�سوم �سلطاين .
املــادة الثانيــــة
ت�ؤول �إلى وزارة �ش�ؤون الفنون اخت�صا�صات وخم�ص�صات املديرية العامة للفنون فـي وزارة
الت ــراث والثقاف ــة  ،وك ــذا اخت�صا�ص ــات وخم�ص�صات اجلمعية العمانية للفنون الت�شكيلية
واجلمعية العمانية لهواة العود  ،واجلمعية العمانية للت�صوير ال�ضوئي التابـ ــعة ملركـ ــز
ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم .
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املــادة الثالثــــة
ينقل �إلى وزارة �ش�ؤون الفنون موظفو كل من  :املديرية العامة للفنون فـي وزارة الرتاث
والثقافة  ،واجلمعية العمانية للفنون الت�شكيلي ــة  ،واجلمعي ــة العمانيـ ــة له ــواة الع ــود ،
واجلمعية العمانية للت�صوير ال�ضوئي بذات �أو�ضاعهم الوظيفية ومخ�ص�صاتهم املالية .
املــادة الرابعــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�ســــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :مـن �صفـــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  14 :مـن �أكتوبـــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1314
ال�صادرة فـي 2019/10/20م

-657-

مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/66
ب�إن�شـــاء جهـــاز ال�ضرائـــب
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  96/39بتحديد اخت�صا�صات وزارة املالية واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  96/60ب�إن�شاء جمل�س ال�ش�ؤون املالية وموارد الطاقة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/60ب�إعادة ت�شكيل جمل�س ال�ش�ؤون املالية وموارد الطاقة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ين�ش�أ جهاز ي�سمى " جهــاز ال�ضرائــب " تكون له ال�شخ�صية االعتبارية  ،ويتمتع باال�ستقالل
املايل والإداري  ،ويتبع جمل�س الوزراء .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر بنظام جهاز ال�ضرائب  ،واعتماد هيكله التنظيمي مر�سوم �سلطاين .
املــادة الثالثــــة
ت�ؤول �إلى جهاز ال�ضرائب اخت�صا�صات وخم�ص�صات وموجودات الأمانة العامة لل�ضرائب
فـي وزارة املالية .
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املــادة الرابعــــة
ينقل �إلى جهاز ال�ضرائب موظفو الأمانة العامة لل�ضرائب فـي وزارة املالية بذات �أو�ضاعهم
الوظيفية ومخ�ص�صاتهم املالية .
املــادة اخلام�ســــة
يكون رئي�س جهاز ال�ضرائب ع�ضوا فـي جمل�س ال�ش�ؤون املالية وموارد الطاقة .
املــادة ال�ساد�ســــة
ت�ستب ــدل بعبارت ــي " الأمان ــة العامـ ــة لل�ضرائــب " و " �أمــني ع ــام ال�ضرائــب " �أين ــما وردتــا
فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية النافذة  ،عبارتا " جهاز ال�ضرائب " و " رئي�س جهاز ال�ضرائب " .
املــادة ال�سابعــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثامنــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :مـن �صفـــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  14 :مـن �أكتوبـــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1314
ال�صادرة فـي 2019/10/20م

-659-

مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/67
با�ستحداث من�صب وزير الدولة وحمافظ م�سندم وتعديل املر�سوم ال�سلطاين
رقم  2011/114باعتماد التق�سيم الإداري لل�سلطنة وتنظيم عمل املحافظني
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلـ ــى املر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رقـ ــم  2011/114باعتم ــاد التق�سيــم الإداري لل�سلطنة وتنظيم
عمل املحافظني ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستحدث من�صب با�سم " وزيـ ــر الدولـ ــة وحمافـ ــظ م�سن ــدم " .
املــادة الثانيــــة
ين�ش�أ مكتب لوزير الدولة وحمافظ م�سندم  ،وي�صدر بتحديد اخت�صا�صاته  ،واعتماد هيكله
التنظيمي مر�سوم �سلطاين .
املــادة الثالثــــة
ي�ستبدل بن�صي املادتني الثانية والثالثة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/114امل�شار �إليه ،
الن�صان الآتيان :
املــادة الثانيـ ــة
ي�صدر بتعيني املحافظ مر�سوم �سلطاين  ،ويخ�ضع فـي ممار�سة اخت�صا�صاته لإ�شراف
وزير الداخلية فيما عدا حمافظي م�سقط وظفار وم�سندم .

-660-

املــادة الثالثـ ــة
فيما عدا محافظي م�سقط وظفار وم�سندم  ،حتدد اخت�صا�صات املحافظ وفقا للملحق
رقم ( )2املرفق .
املــادة الرابعــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�ســــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :مـن �صفـــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  14 :مـن �أكتوبـــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1314
ال�صادرة فـي 2019/10/20م
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/68
ب�إجــراء تعديــل فـي الت�شكيــل الــوزاري
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني الدكتور �أحمد بن محمد بن �سامل الفطي�سي وزيرا للنقل .
املــادة الثانيــــة
تعني املهند�سة عزة بنت �سليمان بن �سعيد الإ�سماعيلية وزيرة للتقنية واالت�صاالت .
املــادة الثالـثــــة
تعني الدكتورة �سعاد بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة ل�ش�ؤون الفنون .
املــادة الرابعــة
يعني ال�سيد �إبراهيم بن �سعيد بن �إبراهيم البو�سعيدي وزيرا للدولة ومحافظا مل�سندم .
املــادة اخلام�ســة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :مـن �صفـــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  14 :مـن �أكتوبـــــــر �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1314
ال�صادرة فـي 2019/10/20م

-662-

قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/69
بتعيـني م�ست�شـار فـي ديـوان البـالط ال�سلطانـي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلــى القان ــون اخلــا�ص بنظ ــام املوظفني بديــوان البــالط ال�سلطانــي ال�صــادر باملر�س ــوم
ال�سلطاين رقم ، 97/97
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعيـن املهند�س مح�ســن بن محمــد بن علي ال�شيــخ م�ست�شارا فـي ديوان البالط ال�سلطاين
بذات مرتبته ومخ�ص�صاته املالية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :مـن �صفـــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  14 :مـن �أكتوبـــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1314
ال�صادرة فـي 2019/10/20م

-663-

مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/70
بتعييـن رئيــ�س جلهــاز ال�ضرائــب
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/66ب�إن�شاء جهاز ال�ضرائب ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني �سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي  -نائب رئي�س جمل�س محافظي البنك املركزي
العماين  -رئي�سا جلهاز ال�ضرائب بذات مرتبته ومخ�ص�صاته املالية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :مـن �صفـــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  14 :مـن �أكتوبـــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1314
ال�صادرة فـي 2019/10/20م

-664-

مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/71
بتعيــني رئيــ�س لبلديــة م�سقـــط
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
وعلى القانــون اخلــا�ص بنظــام املوظفيــن بديوان البــالط ال�سلطانــي ال�صــادر باملر�ســوم
ال�سلطاين رقم ، 97/97
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني املهند�س ع�صام بن �سعود بن حارب الزدجايل رئي�سا لبلدية م�سقط مبرتبة وزير .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :مـن �صفـــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  14 :مـن �أكتوبـــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1314
ال�صادرة فـي 2019/10/20م
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/72
بالتعيــني فــي بعــ�ض املنا�صــب
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/114باعتماد التق�سيم الإداري لل�سلطنة وتنظيم عمل
املحافظني ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سي ــد خليفــة بن املردا�س بن �أحمد البو�سعي ــدي محافــظا للربميــي بذات درجته
ومخ�ص�صاته املالية .
املــادة الثانيــــة
يعني الدكتور �أحمد بن مح�سن بن محمد الغ�ساين رئي�سا لبلدية ظفار بالدرجة اخلا�صة .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :مـن �صفـــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  14 :مـن �أكتوبـــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1314
ال�صادرة فـي 2019/10/20م

-666-

مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/73
بتعييـن م�ست�شـار فـي وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ح�سني بن علي بــن زاهــر الهاللـي م�ست�ش ــارا فـي وزارة ال�ش ـ�ؤون القانونيــة بالدرج ــة
اخلا�صة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  1 :مـن ربيــع الأول �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  29 :مـن �أكتوبــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1316
ال�صادرة فـي 2019/11/3م
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/74
بتعيـــني مـــدع عـــام
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
وعلى قانون االدعاء العام ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/92
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/4بتعديـل جـدول رواتـب وعـالوات وبدالت الق�ضاة
و�أع�ضاء محكمة الق�ضاء الإداري و�أع�ضاء االدعاء العام ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ن�صر بن خمي�س بن محمد ال�صواعي مدعيا عاما .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  1 :مـن ربيــع الأول �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  29 :مـن �أكتوبــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1316
ال�صادرة فـي 2019/11/3م

-668-

مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/75
ب�إ�صـدار قانـون تنظيـم مزاولـة مهنـة الطـب واملهـن الطبيـة امل�ساعـدة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد
�سلطـان عمـان
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلـى قانــون مزاولــة مهنــة الطـب الب�شــري وطــب الأ�سنــان ال�صــادر باملر�سـوم ال�سلطانــي
رقم ، 96/22
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمــل بقانــون تنظيــم مــزاولة مهــنة الطـب واملهــن الطبيــة امل�ساعــدة  ،املرفــق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير ال�صحة الالئحة التنفيذية للقانون املرفق خالل مدة ال تزيد على �سنة واحدة
من تاريخ �صدوره  ،كما ي�صدر القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكامه  ،و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر
العمل باللوائح والقرارات القائمة  ،مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلــغى قانــون مزاولــة مهنــة الطــب الب�شــري وطـب الأ�ســنان ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقم  ، 96/22كما يلغى كل ما يخالف القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  9 :مـن ربيــع الأول �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  6 :مـن نوفمبــــــــــر �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1317
ال�صادرة فـي 2019/11/11م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

قانـون تنظيـم مزاولـة مهنـة الطـب واملهـن الطبيـة امل�ساعـدة
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـوزارة :
وزارة ال�صحة .
الوزيـــر :
وزير ال�صحة .
الالئحـــة :
الالئحــة التنفيذيــة لهـذا القانـون .
امل�ؤ�س�ســة ال�صحيــة :
�أي م�ؤ�س�سة �صحية تـعنى بتقدمي خدمة وقائية �أو ت�شخي�صية �أو عالجية �أو ت�أهيلية .
مهنــة الطــب :
مهنـة الطـب الب�شـري  ،وطـب الأ�سنـان .
املهـن الطبيـة امل�ساعـدة :
املهـن املرتبطـة مبهـنة الطـب مثـل  :التمريـ�ض  ،والقبالـة  ،والت�صويـر بالأ�شعة  ،والعالج
الطبيـعي والت�أهيلـي  ،ومهنـة فنـي مختبـر  ،ومهنـة فنـي �أ�سنـان  ،وغريهـا مـن املهـن التـي
ي�صـدر بتحديدهـا قـرار مـن الوزيـر .
مزاولـة مهنـة الطـب :
�أي �إجراء وقائــي �أو ت�شخي�صــي �أو عالج ــي �أو ت�أهيلي ك�إبداء امل�شورة الطبية � ،أو الك�شف
على املريــ�ض � ،أو أ�خ ــذ عينــة من ج�سمــه بغ ـ ــر�ض إ�جــراء فحو�صــات للت�شخي ــ�ص الطب ــي
املعملي � ،أو و�صف �أدوية � ،أو �إجراء عملية جراحية � ،أو و�صف �أي �أجهزة تعوي�ضية � ،أو ت�شريح
اجلثة  ،ونحوها مما له عالقة بها .
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الرتخيــ�ص :
املوافقة الكتابية ال�صادرة من الوزارة على مزاولة مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة .
مـزاول مهنـة الطـب واملهـن الطبيـة امل�ساعـدة :
كـل �شخـ�ص م�سجـل  ،ومرخـ�ص لـه من الـوزارة مبزاولـة مهنـة الطـب � ،أو املهـن الطبيـة
امل�ساعــدة .
الأ�صـول العلمية والفنيـة :
القواعد والأعراف املتفق عليها  ،واملتوافقة مع املعايري العلمية املقررة فـي جمال مزاولة
مهنة الطب � ،أو املهن الطبية امل�ساعدة .
امل�ضاعفات الطبية :
تفاقـم حالـة املريـ�ض بالرغـم من االحتياطـات التي يتخذهـا مزاولـو مهنـة الطـب � ،أو املهن
الطبيـة امل�ساعـدة .
اخلطــ�أ الطبــي :
�أي �إجراء طبي  ،بالفعل � ،أو بالرتك ال يتفق مع الأ�صول العلمية والفنية  ،ويحدث �ضررا
باملري�ض  ،وال عالقة له بامل�ضاعفات الطبية .
اللجنـة الفنيـة:
اللجنة امل�شكلة وفقا حلكم املــادة (  )4من هذا القانون .
اللجنة الطبية العليا:
اللجنة امل�شكلة وفقا حلكم املــادة (  )46من هذا القانون .
املــادة ( ) 2
يكون تنظيـم امل�ؤ�س�سـات ال�صحيـة اخلا�صة  ،وحتديد �شروط  ،و�إجراءات ترخي�صها على
النحو الذي تبينه الالئحة .
ويجـوز للـوزارة �أن ت�ستعـني مب�ؤ�س�سـة متخ�ص�صـة �أو �أكرث فـي جمــال التقييــم واالعتمــاد ،
تتولى تقييم امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة  ،والتحقق من توفر كافة ال�شروط املقررة قانونا .
املــادة ( ) 3
حتدد ر�سوم اخلدمات التـي تقدمهـا الـوزارة وفقـا لأحكـام هـذا القانـون بقـرار من الوزيـر ،
بعد موافقة وزارة املاليـة .
-671-

املــادة ( ) 4
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة فنية �أو �أكرث تهدف �إلى احلفاظ على م�ستوى مهنة الطب ،
واملهن الطبية امل�ساعدة  ،وااللتزام مببادئها  ،والنظر فـي املخالفات التي تقع من امل�ؤ�س�سات
ال�صحيــة  ،ومزاولـي مهنـة الطـب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة لأحكام هذا القانون والالئحة
والقـرارات ال�صـادرة تنفيــذا لــه .
املــادة ( ) 5
يكــون ملوظفـي الــوزارة الذيــن ي�صــدر بتحديدهــم قــرار من ال�سلطــة املخت�ص ــة باالتف ــاق
مع الوزيــر �صفــة ال�ضبطيــة الق�ضائيــة فـي تطبيــق �أحكام هذا القانون والالئحة والقرارات
ال�صادرة تنفيذا له .
الف�صل الثاين
تنظيم مزاولة مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة
املــادة ( ) 6
ين� أش� فـي الوزارة �سجل لقيد مزاويل مهنة الطب  ،و�آخر لقيد مزاويل املهن الطبية امل�ساعدة ،
ويت�ضمن كل �سجل اال�سم  ،وبيان ال�شهادات العلمية احلا�صل عليها  ،وتاريخها  ،واجلهة
ال�صادرة عنها  ،ورقم وتاريخ القيد فـي ال�سجل  ،ومقر الإقامة  ،ومحل العمل .
املــادة ( ) 7
ال يجوز لأي �شخ�ص مزاولة مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة �إال بعد احل�صول على
ترخي�ص بذلك من الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون  ،و�أن يكون م�سددا ال�شرتاكه ال�سنوي
فـي �صندوق التعوي�ضات عن الأخطاء الطبية �إذا كان يعمل فـي �إحدى امل�ؤ�س�سات ال�صحية
احلكومية (املدنية والع�سكرية) � ،أو م�ؤمنا عليه ل�صالح الغري لدى �شركات الت�أمني فـي
ال�سلطنـة �ضـد امل�س�ؤوليـة الناجمـة عن عملــه �إذا كــان يعمــل فـي �إحـدى امل�ؤ�س�سات ال�صحية
اخلا�صة .
املــادة ( ) 8
تنظم الالئحة مدة الرتخي�ص  ،وال�شروط والإجراءات الالزمة للح�صول عليه  ،و�شروط
و�إجــراءات جتديــده  ،والبيانــات الأ�سا�سيــة الواجــب ت�ضمينهــا فـي الرتخيــ�ص  ،وقواعــد
و�شروط ا�ستقدام مزاويل مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة الزائرين  ،وت�سجيلهم
والرتخي�ص لهم .
املــادة ( ) 9
ال يجوز مزاولة مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة خارج امل�ؤ�س�سات ال�صحية  ،وت�ستثنى
من ذلك احلاالت التي حتددها الالئحة .
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الف�صل الثالث
واجبات وحقوق مزاويل مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة
املــادة ( ) 10
يجب على مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة االلتزام بالآتي :
 - 1ت�أدية واجبات عملهم مبا تقت�ضيه املهنة من الدقة والأمانة  ،ووفقا للأ�صول
العلمية والفنية .
 - 2معاجلة مر�ضاهم بروح �إن�سانية  ،ب�صرف النظر عن �أحوالهم املادية � ،أو االجتماعية ،
�أو جن�سياتهم � ،أو معتقداتهم � ،أو �أجنا�سهم .
 - 3التقيد بالقواعــد واللوائح والنظم والإجــراءات اخلا�صــة مبمار�سة مهنــة الطـب ،
واملهن الطبية امل�ساعدة .
 - 4التقيد ب�آداب و�أخالقيات املهنة فـي عالقتهم باملر�ضـى  ،ومزاويل مهنة الطب ،
واملهن الطبية امل�ساعدة  ،وغريهم .
 - 5توثيق احلالة ال�صحية للمري�ض  ،والت�شخي�ص  ،والعالج املقرر له فـي ال�سجل
املخ�ص�ص لذلك .
 - 6و�صــف العــالج  ،وحتديــد كميتــه  ،ومدتــه  ،وطريقة اال�ستعمـال كتابـة وبو�ضـوح ،
مع بيان اال�سم  ،والتوقيع  ،والتاريخ فـي الو�صفة الطبية .
 - 7تنبيه املري�ض �أو مرافقه  -بح�سب الأحوال � -إلى �ضرورة التقيد ب�أ�سلوب العالج ،
والآثار اجلانبية اخلطرية  ،واملتوقعة منه .
 - 8التعاون مع مزاويل مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة الآخرين الذين لهم
�صلة بعالج املري�ض  ،واال�ستفادة مما لديهم من معلومات عن حالته ال�صحية ،
وطريقة عالجه �إذا اقت�ضت م�صلحة املري�ض ذلك .
 - 9ر�صـد امل�ضاعفــات الطبيــة الناجمــة عــن العــالج الطبـي عنـد ظهورهــا  ،واملبــادرة
�إلـى عالجهـا .
 - 10التقيد بقواعد و�إجراءات مكافحة العدوى املعتمدة من اجلهات املعنية .
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املــادة ( ) 11
يلتزم مزاول مهنة الطب بالت�صريح بخروج املري�ض الذي يعاجله من امل�ؤ�س�سة ال�صحية
متى �سمحت حالته ال�صحية بذلك � ،أو بناء على رغبة املري�ض � ،أو �أحد �أقاربه حتى الدرجة
الثانية �إن كان فاقد الأهلية � ،أو ناق�صها  ،بعد تب�صريه بعواقب اخلروج � -إن اقت�ضى الأمر ، -
على �أن ي�ؤخذ �إقرار كتابي من طالب اخلروج  ،ويثبت ذلك فـي ال�سجل الطبي للمري�ض .
املــادة ( ) 12
يجب على مزاول مهنة الطب �إبالغ املري�ض بطبيعة مر�ضه  ،ودرجة خطورته بالقدر الذي
يتنا�سب مع حالته ال�صحية  ،ما مل تقت�ض م�صلحته غري ذلك  ،ويتعني �إبالغ �أحد �أقاربه
حتى الدرجة الثانية فـي احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا كان املري�ض فاقد الأهلية � ،أو ناق�صها .
� - 2إذا كانت حالة املري�ض ال�صحية ال ت�سمح ب�إبالغه �شخ�صيا  ،وفـي جميع الأحوال
يتعني توثيق ذلك فـي ال�سجل الطبي للمري�ض .
املــادة ( ) 13
يحظر على مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة ا�ستغالل حاجة املري�ض لتحقيق
منفعة لنف�سه �أو لغريه .
املــادة ( ) 14
يحظر على مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة اجلمع بني املهنة �أو �أي مهنة طبية
�أخرى تتعار�ض معها �إال بقرار من الوزير .
املــادة ( ) 15
يحظر على مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة الإ�ضراب �أو االمتناع عن مزاولة
العمل ب�أي �شكل � ،أو التجمهر فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي يعملون بها .
املــادة ( ) 16
يحظر على مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة االمتناع عن عالج املري�ض ما مل
تكن حالته خارجة عن اخت�صا�ص �أي منهما  ،وفـي هذه احلالة يجب عليه �إجراء ما يلزم له
من الإ�سعافات الأولية  ،و�إحالته �إلى �أقرب م�ؤ�س�سة �صحية  ،مرفقا معه تقرير عن النتائج
الأولية للفح�ص والإ�سعاف  ،والعالج الذي ح�صل عليه املري�ض قبل �إحالته .
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املــادة ( )17
يحظ ــر على مــزاول مه ـنــة الطــب  ،واملهـ ــن الطبيـ ــة امل�ساع ــدة ا�ستعمــال و�سائــل �أو طــرق
غري مرخ�ص بها فـي ت�شخي�ص �أو عالج �أو ت�أهيل املري�ض .
املــادة ( ) 18
يحظر على مـزاول مهنــة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة و�صف �أي عالج قبل �إجراء الك�شف
على املري�ض  ،وت�ستثنى من ذلك حالة ال�ضرورة .
املــادة ( ) 19
يحظر على مزاول مهنة الطب �إ�صدار تقارير �أو �شهادات طبية مغايرة للحقيقة � ،أو منح
�إجازات مر�ضية فـي غري احلاالت التي تقت�ضي ذلك .
املــادة ( ) 20
يحــظر علــى مــزاول مهنــة الطــب  ،واملهــن الطبي ــة امل�ساعـ ــدة الدعايـ ــة لنف�س ــه �أو لغيــره
مبا يخالف اال�شرتاطات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 21
يحظــر على مــزاول مهــنة الطـب  ،واملهـن الطبيـة امل�ساعدة الرتويـج ملنتجات �أو م�ؤ�س�سات
�صحية حمددة بدافع حتقيق م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة � ،أو غري مبا�شرة .
املــادة ( ) 22
يحظــر على م ــزاول مهنــة الطــب  ،واملهــن الطبيــة امل�ساعــدة �إجــراء الأبح ــاث �أو التجــارب
�أو التطبيقات �أو العمليات بق�صد ا�ستن�ساخ الكائن الب�شري � ،أو �أع�ضائه و�أن�سجته التنا�سلية ،
كما يحظر عليه كل ما ي�ؤدي �إلى ذلك .
املــادة ( ) 23
يحظر على مزاول مهنة الطـب  ،واملهـن الطبيــة امل�ساعــدة التـ�صرف فـي اجلينـات الب�شريـة
مبقابل � ،أو بدون مقابل .
املــادة ( ) 24
يحظر على مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة القيام بفعل � ،أو االمتناع عن فعل
ب�شكل يخالف الأ�صول العلمية والفنية املتعارف عليها فـي املهن الطبية املرخ�ص بها  ،يكون
من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى �إنهاء حياة املري�ض .
كمــا يح ـظــر �إنهـاء حيــاة املري ــ�ض �أي ــا كـ ــان ال�سبــب  ،ولو بنـاء علـى طلبـه � ،أو طلـب وليـه ،
�أو الو�صي عليه .
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املــادة ( ) 25
يجب على مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة اتخاذ جميع التدابري والإجراءات
الالزمة فـي �ش�أن �إنعا�ش املر�ضى وفقا للقواعد وال�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من الوزير ،
ومبا ال يتعار�ض مع الأ�صول ال�شرعية املتعارف عليها .
املــادة ( ) 26
ال يجــوز ملــزاول مهنــة الطــب  ،واملهــن الطبيــة امل�ساعــدة معاجلــة املريــ�ض دون موافقتـه ،
�أو موافقة مرافقه �إذا كان املري�ض فاقد الأهلية � ،أو ناق�صها  ،وت�ستثنى من ذلك ما ي�أتي :
 -1احلاالت التي تتطلب تدخال طبيا طارئا  ،ويتعذر فيها احل�صول على موافقته
امل�سبقة لأي �سبب من الأ�سباب .
 -2حاالت الإ�صابة مبر�ض معد �أو مهدد لل�صحة � ،أو ال�سالمة العامة .
املــادة ( ) 27
ال يجــوز ملــزاول مهــنة الطــب � ،أو املهــن الطبيــة امل�ساعــدة �إجراء عمليــات نقــل الأع�ضــاء
والأن�سجة الب�شرية وزراعتها باملخالفة لل�ضوابط التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 28
ال يجــوز ملــزاول مهنــة الطــب  ،واملهــن الطبية امل�ساعــدة إ�جــراء �أبحــاث �أو جتــارب طبيــة
على الإن�ســان �إال بعــد احل�صــول على موافقتــه الكتابية  ،ووفقا لل�شروط وال�ضوابـط التي
ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 29
ال يجوز ملزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة �إجراء �أي تقنيات ت�ساعد على الإجناب ،
�إال بني الزوجني  ،وبعد موافقتهما على ذلك كتابـة  ،و�شريطـة �أن يكون الــزواج مـا يـزال
قائما �شرعا  ،ووفقا لل�شروط وال�ضوابط التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 30
ال يجـوز ملزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة القيام ب�أي عمل بق�صد تنظيم التنا�سل
�إال بناء على موافقة من �صاحب ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 31
ال يجوز ملزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة القيام ب�أي عمل بق�صد قطع التنا�سل
للمر�أة �إال بناء على ر�أي جلنة طبية تتكون من ( )3ثالثة �أطباء متخ�ص�صني  ،يفيد ب�أن
فـي احلمل �أو الوالدة خطرا محققا على حياة الأم  ،وبعد موافقة كتابية منها � ،أو قريب لها
من الدرجة الأولى �إذا تعذر احل�صول على موافقتها  ،وت�شرتط املوافقة الكتابية من الزوج
والزوجة فـي حالة ما �إذا ر�أت اللجنة الطبية �أن احلمل �أو الوالدة �سبب محقق لأمرا�ض
وراثية خطرية ت�صيب الن�سل ال يرجى بر�ؤها  ،ما مل تقت�ض حالة ال�ضرورة الق�صوى ذلك ،
وحتدد الالئحة ال�شروط وال�ضوابط املتعلقة بذلك .
املــادة ( ) 32
ال يجــوز ملــزاول مهنــة الطــب  ،واملهـن الطبـية امل�ساعـدة �إجـراء �أي عمـل ي�ؤدي �إلى حتويل
الذكـر �إلى �أنثـى � ،أو العكـ�س  ،مع اكتمال �أع�ضاء الذكورة �أو الأنوثة .
وت�ستثنى من ذلك احلاالت التي ي�صدر بها قرار من جلنة ت�شكل لهذا الغر�ض من قبل
الوزير  ،مكونة من ( )3ثالثة �أطباء  ،على �أن يكون �أحدهم متخ�ص�صا فـي �أمرا�ض الغدد
ال�صماء .
املــادة ( ) 33
ال يجــوز ملــزاول مهنــة الطــب  ،واملهــن الطبــية امل�ساعدة �إف�شــاء �أ�سرار املري�ض التي ت�صل
�إلى علمه عن طريق مزاولة مهنة الطب � ،أو ب�سببها بدون موافقته الكتابية على ذلك ،
وي�ستثنى من ذلك الإف�صاح عن احلالة ال�صحية للمري�ض فـي احلاالت الآتية :
 - 1للجهات املخت�صة بهدف منع حدوث جرمية � ،أو الك�شف عنها .
 - 2للجهات املخت�صة ولأقارب املري�ض وملرافقيه فـي حالة �إ�صابته ب�أحد الأمرا�ض
املهددة لل�سالمة وال�صحة العامة .
 - 3للجهات املخت�صة ولأقارب املري�ض من الدرجة الأولى فـي حالة �إ�صابته ب�أحد
الأمرا�ض الوراثية .
� - 4إذا كان الإف�صاح مل�صلحة الزوج �أو الزوجة على �أن يكون الإبالغ �شخ�صيا لأي
منهما .
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� - 5إذا كان الطبيب مكلفا من قبل �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة حتقيق ر�سمية فـي الدولة
بو�صفه خبريا � ،أو مت ا�ستدعا�ؤه ك�شاهد فـي حتقيق �أو دعوى جزائية .
� - 6إذا كــان الطبيـب مكلفــا ب إ�جــراء الك�شــف الطـبي من قبل �إحدى �شركات الت�أمني ،
�أو من �أي جهة �أخرى حتدد بقرار من الوزير  ،ومبا ال يجاوز الغر�ض من التكليف .
 - 7لغـر�ض دفــاع الطبيــب عن نف�ســه �أمــام جهــة حتقيــق �أوليــة �أو �أي جهة ق�ضائية ،
وبح�سب ما تقت�ضيه حاجة الدفاع .
املــادة ( ) 34
ال يجوز ملزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة الك�شف على املري�ض بدون ح�ضور
�شخ�ص ثالث �إذا كان الطبيب ذكرا  ،واملري�ضة �أنثى � ،أو العك�س  ،وت�ستثنى من ذلك حاالت
ال�ضرورة .
املــادة ( ) 35
ال يجوز ملزاول مهنة الطــب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة �إجــراء الفحــ�ص اخلــا�ص بالب�صمة
الوراثيــة �إال بطلـب مـن املحكمــة املخت�صــة  ،ووفقــا للقواعــد والإجــراءات التي حتددها
الالئحة .
املــادة ( ) 36
ال يجــوز مل ــزاول مهنــة الطــب  ،واملهــن الطبيــة امل�ساعدة القيام بكل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
�إلى �إجها�ض امر�أة حامل  ،وت�ستثنى من ذلك احلالتان الآتيتان :
� - 1إذا كان فـي ا�ستمرار احلــمل خطر ج�سيــم يهــدد حيــاة الأم � ،أو ي�صيبــها مب�شقــة
مر�ضية بالغة ال تقدر على حتملها  ،وذلك بال�شروط وال�ضوابط الآتية :
�أ � -أن يحـرر مح�ضــر مو�ضــح بــه مربرات الإجها�ض مبعرفة جلنة طبية تتكون
من ( )3ثالثــة �أطبــاء متخ�ص�صــني  )2( ،اثنــان منهــم فـي تخ�صــ�ص أ�مــرا�ض
الن�ساء والوالدة  ،والثالث فـي تخ�ص�ص طب �أطفال .
ب  -موافقة احلامل �أو وليها  -فـي حال تعذر احل�صول على موافقتها  -والزوج
كتابــة على ذلــك  ،وت�ستثنى من ذلك احلاالت الطارئــة التـي تتطلــب تدخــال
جراحيــا فوريــا .
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� -2إذا ثبت ت�شوه اجلنني ت�شوها خطريا غري قابل للعالج بناء على تقرير من جلنة
طبية تتكون من ( )3ثالثة �أطباء متخ�ص�صني  )2( ،اثنان منهم فـي تخ�ص�ص
�أمــرا�ض الن�ســاء والـ ــوالدة  ،والثالــث فـي تخ�صـ ــ�ص طــب �أطف ــال  ،وذلـ ــك بتواف ـ ــر
ال�شرطيــن الآتييــن :
�أ � -أن يكون الإجها�ض قبل �إكمال ( )120مائة وع�شرين يوما من بداية احلمل .
ب � -أن يكون الإجها�ض بناء على طلب كتابي من الزوجني بعد تب�صريهما بنتائج
تقرير اللجنة الطبية .
املــادة ( ) 37
ال يجوز ملزاول مهنة الطب �إجراء العمليات اجلراحية �إال مبراعاة ال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون م�ؤهال لإجرائها بح�سب تخ�ص�صه العلمي  ،وبح�سب االمتيازات ال�سريرية
املمنوحة له من قبل اجلهة املعنية .
� - 2أن جتــرى العمليــة اجلراحيــة فـي م�ؤ�س�ســة �صحية م�ؤهلــة ومرخــ�صة لإجــراء
اجلراحة املق�صودة .
 - 3التحقق من �أن الك�شف ال�سريري والفحو�صات والتحاليل املختربية ت�ؤكد �ضرورة
التدخل اجلراحي  ،و�أن احلالة ال�صحية للمري�ض ت�سمح ب�إجرائها .
 - 4تو�ضيح مخاطر العملية اجلراحية وم�ضاعفاتها للمري�ض �أو زوجه �أو �أحد �أقاربه
حتى الدرجة الثانية �إن كان فاقد الأهلية �أو ناق�صها �أو تعذر تو�ضيح ذلك له .
 - 5احل�صول على موافقة كتابية من املري�ض � ،أو من زوجه �أو من �أحد �أقاربه حتى
الدرجة الثانية �إن كان فاقد الأهلية � ،أو ناق�صها � ،أو تعذر احل�صول على موافقته ،
وذلك وفق النمــوذج الــذي تعده الــوزارة لهــذا الغر�ض  ،على �أن يت�ضمــن مخاطــر
العملية اجلراحية وم�ضاعفاتها .
وت�ستثنى من ذلك احلاالت الطارئة التي ت�ستلزم التدخل اجلراحي الفوري لإنقاذ حياة
املري�ض � ،أو اجلنني .
املــادة ( ) 38
تلتزم امل�ؤ�س�سة ال�صحية بالت�أمني على مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة �ضد
املخاطر الناجمة عن مزاولته للمهنة � ،أو ب�سببها  ،والتي ال ت�شملها �أحكام �إ�صابات العمل
الواردة فـي النظم الوظيفية اخلا�ضع لها  ،وذلك على نفقتها اخلا�صة .
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املــادة ( ) 39
ا�ستثناء من قانون الإجراءات اجلزائية  ،ال يجــوز التحقيــق �أو القبــ�ض علــى مــزاول مهنــة
الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة � ،أو حب�سه احتياطيا نتيجة �شكوى �ضده فـي الوقائع املتعلقة
بالأخطاء الطبية �إال بناء على �أمر من املدعي العام  ،وذلك بعد ت�سلمه التقرير النهائي
من اللجنة الطبية العليا بثبوت اخلط أ� الطبي  ،ويتم �إبالغ الوزارة  ،وجهة عمله بذلك .
املــادة ( ) 40
يكــون إ�عــالن مــزاول مهنــة الطــب  ،واملهــن الطبيــة امل�ساعــدة باحل�ضــور للتحقيــق معــه
فـي الوقائع املت�صلة بعمله من قبل �شرطة عمان ال�سلطانية � ،أو االدعاء العام � ،أو املحكمة
املخت�صة  ،فـي جهة عمله .
املــادة ( ) 41
يجوز للم�ؤ�س�سات ال�صحية تفوي�ض القانونيني العاملني لديها � ،أو �أي من املحامني  ،حل�ضور
جل�سات التحقيق واملحاكمة عن مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة والدفاع عنه ،
دون احلاجة �إلى �سند وكالة خا�ص لذلك .
الف�صل الرابع
امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية واملخالفات املهنية
املــادة ( ) 42
ي�س�أل مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة عن الأخطاء الطبية التي تقع منه ،
وت�سبب �ضررا للمري�ض .
املــادة ( ) 43
ال تقــوم امل�س�ؤوليــة عــن الأخطــاء الطبيــة ملزاول مهنــة الطــب  ،واملهــن الطبيــة امل�ساعــدة
فـي احلاالت الآتيـة :
� - 1إذا بــذل العنايــة الالزمـة  ،وا�ستخدم جميع الو�سائــل املهي ـ�أة لــه لت�شخيــ�ص حالــة
املري�ض وحتديد العالج املنا�سب .
� - 2إذا وقع ال�ضرر ب�سبب يرجع �إلى املري�ض � ،أو ب�سبب خارجي .
� - 3إذا اتبع الأ�صول العلمية والفنية .
� - 4إذا وقع ال�ضرر ب�سبب حدوث م�ضاعفات طبية للمري�ض .
� - 5إذا وقع ال�ضرر بق�صد تالفـي �ضرر �أ�شد محقق الوقوع .
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املــادة ( ) 44
مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية والت�أديبية  ،يكون التعوي�ض عن الأخطاء الطبية
الثابتة فـي حاالت الوفاة  ،والعجز الكلي الدائم  ،والعجز اجلزئي  ،واجلروح  ،والإ�صابات ،
وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين ب�ش�أن تقدير الديات والأرو�ش .
وفـي جميع الأحوال ال يخل ذلك بحق امل�ضرور فـي اقت�ضاء التعوي�ض عن ال�ضرر املعنوي
�إن كان لذلك مقت�ض .
املــادة ( ) 45
تلتزم امل�ؤ�س�سة ال�صحية التي ت�ستقبل مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة الزائر
بالت�أمني �ضد امل�س�ؤولية الطبية التي ي�س�أل عنها .
املــادة ( ) 46
ت�شكل بقرار من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء جلنة طبية عليا ت�ضم فـي ع�ضويتها
ممثلني عن امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية (املدنية والع�سكرية) واخلا�صة  ،ال تقل وظيفة
�أي منهم عن م�ستوى ا�ست�شاري .
وي�صدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير .
املــادة ( ) 47
تخت�ص اللجنة الطبية العليا بتقرير ثبوت اخلط�أ الطبي من عدمه فـي احلاالت التي
تعر�ض عليها من االدعاء العام � ،أو املحكمة املخت�صة � ،أو الوزير .
كما يجوز للجنة �أن ت�شكل جلانا فرعية تخ�ص�صية من بني �أع�ضائها ومن غريهم  ،لإبداء
الر�أي الفني فـي م�سائل معينة .
املــادة ( ) 48
يجوز للجنة الطبية العليا �أن تو�صي ب�إيقاف من �شارك فـي عالج احلالة املعرو�ضة عليها
من مزاولــي مهنــة الطــب �أو املهن الطبية امل�ساعــدة  ،عن ممار�سة املهنــة م�ؤقتا  ،مع بيان
�أ�سباب ذلك .
املــادة ( )49
يجوز للجنــة الطبـية العليــا �أن تدعــو للح�ضــور من تــرى �ضرورة مناق�شتــه فـي مو�ضــوع
احلالة املعرو�ضة عليها  ،ولها تكليف من يلزم ب�أن يقدم �إليها ما ترى �ضرورة االطالع عليه
من الوثائق وامل�ستندات .
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املــادة ( ) 50
يجب على ع�ضو اللجنة الطبية العليا التنحي عن اال�شرتاك فـي نظر احلالة املعرو�ضة
عليـه �إذا كــان قد �شـارك فـي عالجهــا � ،أو كــان زوجــا لأي من ذوي ال�ش�أن � ،أو قريبا حتى
الدرجة الثانية .
املــادة ( ) 51
ترفع اللجنة الطبية العليا تقريرها عن احلالة املعرو�ضة عليها �إلى اجلهة التي عر�ضتها
خالل ( )90ت�سعني يوما من تاريخ الإحالة  ،ويجوز لها متديد امليعاد امل�شار �إليه ملرتني
بقرار م�سبب من رئي�سها فـي احلاالت التي ت�ستدعي ذلك .
املــادة ( ) 52
يجب على اللجنة الفنية  -عند نظر املخالفات التي تقع من مزاول مهنة الطب �أو املهن
الطبيــة امل�ساعــدة �أو مــن امل�ؤ�س�ســات ال�صحيــة اخلا�صــة لأحكــام هــذا القانــون �أو الالئح ــة
�أو القرارات ال�صادرة تنفيذا له � -إعالن املخالف للح�ضور �أمام اللجنة  ،ومواجهته باملخالفات ،
و�سماع �أقواله ب�ش�أنها  ،وحتقيق دفاعه .
وعلى اللجنة فـي حال ثبوت املخالفة توقيع �أحد اجلزاءات الآتية :
�أوال :املرخ�ص له مبزاولة مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة :
 - 1الإنذار .
 - 2غرامة �إدارية ال تقل عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على ()500
خم�سمائة ريال عماين .
 - 3الإيقاف عن مزاولة املهنة مدة ال تتجاوز �سنة واحدة .
� - 4إلغاء الرتخي�ص .
ثانيا :امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة :
 - 1الإنذار .
 - 2غرامــة �إدارية ال تقــل عــن ( )500خم�سمائــة ريــال عمانــي  ،وال تزيــد علــى
( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
� - 3إغالق امل�ؤ�س�سة ال�صحية التي وقعت فيها املخالفة ملدة ال تتجاوز �سنة واحدة .
� - 4إلغاء الرتخي�ص .
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وفـي جميع الأحوال  ،يجوز ملن �صدر �ضده قرار ب�إلغاء الرتخي�ص �أن يتقدم بطلب ترخي�ص
جديــد ملزاولــة مهنــة الطـب واملهن الطبية امل�ساعدة �أو فتح امل�ؤ�س�سة ال�صحية بعد م�ضي
(� )2سنتني من �صدور هذا القرار .
وفـي حال تكرار املخالفة يلغى الرتخي�ص نهائيا .
املــادة ( ) 53
يتم �إعالن املخالف بقرار اللجنة الفنية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �صدوره ،
ويجوز له التظلم من القرار للوزير خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إعالنه  ،ويجب البت
فـي التظلــم خالل ( )30ثالثيــن يومـا من تاريــخ تقديـمه  ،ويعتــرب م�ضــي ( )30الثالثني
يوما املذكورة دون البت فيه مبثابة قرار بالرف�ض .
ويتــم ن�شــر الق ــرار النهائــي بالإيقــاف عن مزاول ــة مهنــة الطـب واملهن الطبيــة امل�ساعــدة ،
�أو ب�إلغــاء الرتخيــ�ص فـي �صحيفت ــني يوميتيــن وا�سعت ــي االنت�ش ــار علــى نفق ــة املخال ــف ،
وفـي املوقع الإلكرتوين الر�سمي للوزارة .
املــادة ( ) 54
مع مراعاة �أحكام املــادة ( )52من هذا القانون  ،يلغى ترخي�ص امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة
بقرار من اللجنة الفنية  ،فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا لــم يتـم ت�شغــيل امل�ؤ�س�ســة ال�صحيــة خالل �سنــة واحدة من �صدور الرتخي�ص ،
دون عذر تقبله اللجنة .
 - 2نقل ملكية امل�ؤ�س�سة ال�صحية � ،أو نقل مقرها � ،أو التنازل عن الرتخي�ص للغري ،
دون احل�صول على موافقة الوزارة .
 - 3غلق امل�ؤ�س�سة ال�صحية بدون عذر تقبله اللجنة ملدة (� )6ستة �أ�شهر مت�صلة � ،أو ()9
ت�سعة �أ�شهر غري مت�صلة خالل عام واحد .
 - 4ا�ستغالل �أو ا�ستخدام امل�ؤ�س�سة ال�صحية فـي غري الغر�ض املرخ�ص من �أجله .
� - 5إذا �صدر حكم ب�إدانة مالك امل�ؤ�س�سة ال�صحية �أو امل�س�ؤول عن �إدارتها با�ستعمال املواد
املخدرة �أو امل�ؤثرات العقلية باملخالفة لأحكام قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات
العقلي ــة  ،وقان ــون تنظي ــم مزاول ــة مهن ــة ال�صيدلـ ــة  ،وامل�ؤ�س�ســات ال�صيدالني ــة ،
�أو �إ�ساءة الت�صرف فيها باملخالفة لأحكام هذا القانون .
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املــادة ( ) 55
يجوز ملزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة الذي كان يعمل فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية
اخلا�صة  ،التي �صدر قرار ب�إلغاء ترخي�صها  ،نقل ترخي�ص عمله �إلى م�ؤ�س�سة �صحية �أخرى
خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �صدور قرار الإلغاء .
الف�صــل اخلامــ�س
العقوبــات
املــادة ( ) 56
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد فـي قانون اجلزاء �أو �أي قانون �آخر  ،يعاقب على اجلرائم
املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فيه .
املــادة ( ) 57
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقــل عــن ( )1000أ�لــف ريــال عمانــي  ،وال تزيــد علــى ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من :
 -1تعامل ب�أدوية �أو مواد �أو م�ستح�ضرات �صيدالنية غري م�سجلة فـي الوزارة  ،ما مل
يكن حا�صال على ترخي�ص بذلك من الوزارة .
 -2قدم بيانات �أو م�ستندات غري �صحيحة � ،أو ا�ستخدم طرقا غري م�شروعة للح�صول
على ترخي�ص مزاولة مهنة الطب �أو �أي من املهن الطبية امل�ساعدة � ،أو غريها من
الرتاخي�ص املن�صو�ص عليها فـي هـذا القانــون �أو الالئحــة �أو القـرارات ال�صـادرة
تنفيذا له .
املــادة ( ) 58
يعاقب كل من خالف �أحكام املواد �أرقام ، )26( )19( ، )17( ، )16( ، )15( ، )14( ، )13( ، )7( :
( )37( ، )33( ، )30من هذا القانون بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر واحد  ،وال تزيد على
�سنة واحدة  ،وبغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف
ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
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املــادة ( ) 59
يعاقب كل من خالف �أحكام املــواد �أرقــام ، )29( ، )28( ، )27( ، )25( ، )24( ، )23( ، )22( :
( )36( ، )35( ، )32( ، )31من هذا القانون بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة واحدة  ،وال تزيد
على ( )5خم�س �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد
على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املــادة ( ) 60
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادتني رقمي  )52( :و( )54من هذا القانون  ،يجوز للمحكمة
املخت�صة �أن حتكم ب�إلغاء الرتخي�ص مبزاولة مهنة الطب � ،أو املهن الطبية امل�ساعدة لفرتة
م�ؤقتة �أو نهائية  ،كما يجوز لها الأمر ب�إغالق امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة التي وقعت فيها
املخالفة  ،وم�صادرة املواد مو�ضوع املخالفة  ،ون�شر ملخ�ص احلكم فـي �صحيفتني يوميتني
وا�سعتي االنت�شار  ،على نفقة املحكوم عليه .
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/76
ب�إ�صـدار قانـون الطيـران املدنـي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/93
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن الطريان املدين ب�أحكام القانون املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صــدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للطريان املدين الالئحة التنفـيذية والقرارات
الالزمة لتنفـيذ �أحكام القانون املرف ــق  ،و�إلى ح ــني �صدوره ــا ي�ستم ــر العم ــل باللوائ ــح
والقرارات ال�سارية مبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
يلغ ــى قان ــون الطي ــران املدن ــي ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رق ــم  2004/93امل�شار �إليه ،
كما يلغى كل ما يخالف القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  9 :مـن ربيــع الأول �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  6 :مـن نوفمبــــــــــر �سنــة 2019م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1317
ال�صادرة فـي 2019/11/11م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

قانــون الطيــران املدنــي
الف�صــل الأول
التعاريــف والأحكــام العامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ال�سلطنــة :
�سلطنة عمان .
� - 2إقليم ال�سلطنة :
امل�ساحات الأر�ضية ومياهها الإقليمية اخلا�ضعة ل�سيادتها  ،واملجال اجلوي الذي
يعلوهما .
 - 3ال�سلطة املخت�صة :
الهيئة العامة للطريان املدين � ،أو �أي جه ــة يعه ــد �إليه ــا مبمار�ســة اخت�صا�صاتهــا
�أو �سلطاتها .
 - 4النظـــم :
القواع ــد والتعامي ــم والتعليم ــات والتوجيهــات واملتطلبــات وال�سيا�ســات والأوامــر
التي ت�صدر من رئي�س ال�سلطة املخت�صة � ،أو من يفو�ضه .
 - 5املوافقــة :
كل مــا ي�ص ــدر من ال�سلط ــة املخت�ص ــة مـن تراخيــ�ص و�شهادات وت�صاريح و�إجازات
وغريها مما يتعلق ب�ش�ؤون الطريان املدين .
 - 6املطـــار :
م�ساحة حمددة على �سطح الأر�ض �أو املاء مبا عليها من مبان �أو من�شـ ـ�آت �أو معــدات
خم�ص�صة كليا �أو جزئيا لو�صول الطائرة ومغادرتها وحركتها على ال�سطح .
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 - 7الطائــرة :
مركبة هوائية �أثقل من الهواء تعمل بقوى حمركة  ،وت�ستمد قوة رفعها للطريان
�أ�سا�سا من ردود فعل حركة الهواء على �أ�سطح تظل ثابتة فـي ظروف طريان معينة .
 - 8قائد الطائرة :
الطيار امل�س�ؤول عن ت�شغيل و�سالمة الطائرة .
 - 9ع�ضو الطاقم :
�شخ�ص مكلف من قبل امل�شغل اجلوي بواجبات على الطائرة .
 - 10طائرة فـي حالة الطريان :
الفرتة الواقعة بني اللحظة التي يتم فـيها �إغالق جميع �أبواب الطائرة اخلارجية
بعد �صعود الركاب �إليها حتى يتم فتح �أي من تلك الأبواب من �أجل نزول الركاب منها .
 -11طائرة فـي اخلدمة :
الفرتة الواقعة منذ بدء �إعداد الطائرة للطريان بوا�سط ــة الفن ــيني املخت�ص ــني
�أو بوا�سط ــة طاق ــم الطائ ــرة للقيام برحلة معينة حتى م�ضي (� )24أربع وع�شرين
�ساعة على �آخر هبوط للطائرة  .ومتتد فرتة اخلدمة طوال املدة التي تعترب فـيها
الطائرة فـي حالة طريان .
 - 12احلــادث :
واقعة تتعلق بت�شغيل طائرة حتدث فـي حالة الطائرة التي يقودها طيار  ،فـي �أي
وقت منذ �صعود �أي �شخ�ص للطائرة بق�صد الطريان حتى النزول من الطائرة ،
�أو فـي حالة طائرة تطري بدون طيار  ،فـي �أي وقت تكون فـيه الطائرة م�ستعدة
للتحرك بغر�ض الطريان حتى التوقف فـي نهاية الرحلة  ،ويكون النظام الأ�سا�سي
للدفع مغلقا  ،وما قد ينتج عن ذلك من �إ�صابات و�أ�ضرار ح�سب ما هو مو�ضح فـي
النظم واملالحق الدولية .
 - 13واقعة طريان :
كل واقعة ال ينطبق عليها تعريف احلادث  ،وترتبط بت�شغيل الطائرة وت�ؤثر �أو ميكن
�أن ت�ؤثر على �سالمة الت�شغيل .
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 - 14البحث والإنقاذ :
كل معونة تقدم لطائرة تتعر�ض حلادث � ،أو يهددها خطر �أو �صعوبات � ،أو يكون
هناك �شك �أو خوف على �سالمتها وركابها وطاقمها .
 - 15الطريان العام :
الطائرات املدنية املخ�ص�صة لغري �أغرا�ض النقل اجلوي التجاري .
 - 16النقل اجلوي التجاري :
رحالت جوية تقوم بنقل ركاب وب�ضائع وبريد �أو �أي منهم  ،مقابل �أجر .
 - 17امل�شغل اجلوي :
كل من�ش�أة تتولى ت�شغيل عمليات داخلية �أو دولية للنقل اجلوي التجاري �سواء ب�شكل
مبا�شر � ،أو غري مبا�شر .
 - 18خدمات املالحة اجلوية :
اخلدمات التي تقدمها ال�سلطنة فـي جمالها اجلوي �أو �أي جمال جوي �آخر تكون
ال�سلطنة م�س�ؤولة عنه .
 - 19دليل معلومات الطريان :
ن�شرة حتتوي على معلومات الطريان ذات ال�صفة امل�ستدمية  ،والالزمة للمالحة
اجلوية .
 - 20معاهدة �شيكاغو :
معاه ــدة الطي ــران املدن ــي الدولـ ــي املوقع ــة ف ــي �شيكاغ ــو فـ ــي  7دي�سمبـ ــر 1944م ،
مبا فـيها مالحقها وتعديالتها  ،امل�صادق عليها من ال�سلطنة .
 - 21املنظمــة :
منظمة الطريان املدين الدويل (الإيكاو) .
 - 22الالئحــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على :
أ�  -الطائ ــرات املدني ــة امل�سجل ــة ف ــي ال�سلطنــة �أينما وجدت مبا ال يتعار�ض مع �أحكام
قوانني الدول الأخرى التي تعمل فـيها الطائرة .
ب  -املطارات املدنية وجتهيزاتها املوجودة فـي �إقليم ال�سلطنة .
ج  -النقل اجلوي التجاري والطريان العام .
د  -خدمات املالحة اجلوية .
هـ � -أي �أن�شطة �أخرى ذات �صلة بالطريان املدين فـي �إقليم ال�سلطنة .
املــادة ( ) 3
تعتبـ ــر معاهـ ــدة �شيكاغـ ــو  ،واالتفاقي ــات ذات ال�صل ــة به ــذا ال�شـ ـ�أن املن�ضم ــة �إليها ال�سلطنة
�أو امل�صادق عليها جزءا ال يتجز أ� من هذا القانون  ،و�إذا حدث تعار�ض بينها ت�سري �أحكام
تلك االتفاقيات .
الف�صــل الثانــي
ال�سلطــة املخت�صــة
املــادة ( ) 4
يجب �أن تتمتع ال�سلطة املخت�صة بال�شخ�صية االعتباريــة  ،وباال�ستق ــالل املال ــي والإداري ،
ويكون رئي�س ال�سلطة املخت�صة م�س�ؤوال عن �ضمان تنفـيذ متطلبات الرقابة ال�شاملة على �سالمة
و�أمن الطريان املدين .
املــادة ( ) 5
يجوز لل�سلطة املخت�صة �أن تعهد �إلى منظمة دولية �أو �إقليمية �أو من تراه منا�سبا من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص للقيام ب�أي من مهامها على النحو الذي حتدده الالئحة والنظم .
املــادة ( ) 6
يكون لل�سلطة املخت�صة حق طلب نزع ملكية العقارات الالزمة لتنفـيذ م�شروعات الطريان
املدين وفقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة .
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املــادة ( ) 7
تت ــولــى ال�سلطة املخت�صة م�س�ؤولية تطبيق �أحكام هذا القانون  ،مبا فـي ذلك ال�صالحيات
واالخت�صا�صات الآتية :
أ�  -تنظيم �إن�شاء وت�شغيل املطارات واملهابط املدنية والعمودية ومرافقها والإ�شراف
والرقابة عليها .
ب  -تنظيم ومراقبة �سالمة و�أمن الطريان املدين وت�سهيالت النقل اجلوي التجاري
والطريان العام وامل�شغلني اجلويني وخدمات املالحة اجلوية والأر�صاد وكافة
�أن�شطة الطريان املدين الأخرى .
ج � -إ�صدار ون�شر النظم والربنامج الوطني لأمن الطريان املدين والربنامج الوطني
لت�سهيالت النقل اجلوي وبرنامج الدولة لل�سالمة  ،و�أي برامج وطنية �أخرى
ومتابعة تنفـيذها .
د  -تنظيـ ــم �إن�شـ ــاء وت�شغيـ ــل و�إدارة امل�ساع ــدات املالحي ــة وخدمات الأر�صاد واحلركة
اجلوية بال�سلطنة .
هـ  -تنظيم �إن�شاء وت�شغيل و�صيانة وحتديث حمطات الر�صد اجلوي خلدمة و�سالمة
املالحة اجلوية .
و  -تفتي�ش الطائرات وحجز الوثائق ذات ال�صلة ومنع الطائرات املخالفة من الطريان .
ز � -إ�صدار القواعد الكفـيلة للف�صل بني املهام التنظيمية  ،واملهام الت�شغيلية اخلا�صة
ب�أن�شطة الطريان املدين  ،وكافة خدمات املالحة اجلوية والأر�صاد .
ح  -غلق املجال اجلوي العماين بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،والإعالن عن ذلك .
ط � -إ�صـ ــدار التنبيه ــات والتحذي ــرات املتعل ــقة بالأنواء املناخية التي قد ت�شكل خطــرا
على �سالمة الأفراد واملمتلكات والطائرات ومن�ش�آت الطريان املدين .
ي � -إجراء التحقيق فـي املخالفات املتعلقة ب�أحكام هذا القانون .
ك  -حظـ ــر �أو تقيي ــد �أي ن�شاط من �ش�أنه الت�أثري على �سالمة و�أمن الطريان املدين
واملالحة اجلوية .
ل  -فر�ض وحت�صيل الر�سوم اخلا�صة باخلدمات التي تقدمها ال�سلطة املخت�صة ،
بالتن�سيق مع وزارة املالية واجلهات املعنية .
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م � -إ�صدار النظم اخلا�صة بحماية البيئة من الت�أثريات املتعلقة بعمليات الطريان
املدين  ،وذلك وفقا للمعايري الدولية والت�شريعات ال�سارية فـي ال�سلطنة بالتن�سيق
مع اجلهات املعنية .
ن � -إ�ص ــدار النظ ــم اخلا�ص ــة ب�إن�شاء كافة �شركات النقل اجلوي التجاري  ،والطريان
العام .
املــادة ( ) 8
يكون ملوظفـي ومفت�شي ال�سلطة املخت�صة الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من اجلهة املخت�صة
باالتفاق مع رئي�س ال�سلطة املخت�صة �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي فـيما يتعلق بتطبيق
�أحكام هذا القانون �أو �أي من اللوائح والنظم �أو القرارات املنفذة له .
ويكون لهم ممار�سة ال�صالحيات املحددة فـي دليل �إجراءات العمل  ،ولهم فـي �سبيل ذلك
احلق فـي الآتي :
أ�  -الدخول غري املقيد للتفتي�ش على الطائرات واملطارات وخدمات املالحة اجلوية
ومرافق وم�ؤ�س�سات الطريان املدين الأخرى .
ب  -تفتي�ش الوثائق وال�سجالت ذات ال�صلة �إذا كان لذلك مقت�ضى .
ج  -التحقق من تنفـيذ �إجراءات وتدابري ال�سالمة والأمن الت�شغيلية جلميع مرافق
الطريان املدين والقائمني عليها .
د  -تفتي�ش واختبار فعالية التدابري والإجراءات الأمنية املتبعة واملعدات والأجهزة
الأمنية امل�ستخدمة .
هـ  -حجز الطائرة ومنعها من الطريان فـي حالة وجود مربر لذلك .
و  -وقف املوافقات ال�صادرة �إلى �أفراد وم�ؤ�س�سات الطريان املدين .
الف�صــل الثالــث
قواعــد اجلــو
املــادة ( ) 9
يكون لل�سلطنة ال�سيادة املطلقة على املجال اجلوي الذي يعلو �إقليمها  ،ويجوز لها اعرتا�ض
الطائرات غري املعروفة �أو غري امل�صرح لها عند دخولها املجال اجلوي العماين  ،و�إجبارها
على الهبوط .
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املــادة ( ) 10
ت�ض ــع ال�سلط ــة املخت�ص ــة النظــم اخلا�صة بقواعد اجلو وا�ستعمال جمالها اجلوي طبقا
للقواعد والأنظمة الدولية املقررة فـي هذا ال�ش�أن بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 11
يجب على كل طائرة م�سجلة فـي ال�سلطنة التقي ـ ــد بالقواعد والأنظمة املعمول بها واملتعلقة
بالرحلة �أينما وجدت .
املــادة ( ) 12
حتدد ال�سلطة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية :
أ�  -الطرق واملمرات اجلوية التي يجب �أن ت�سلكها الطائرات فـي �إقليم ال�سلطنة .
ب  -املناطق اخلطرة واملقيدة واملحظورة  ،والإعالن عنها .
الف�صــل الرابــع
املطــارات وحقــوق االرتفــاق اجلويــة
املــادة ( ) 13
يحظر �إن�شاء �أو ت�شغيل �أي مطار � ،أو �أرا�ضي النزول �أو املهابط � ،أو من�ش�آت املالحة اجلوية
والأر�صاد � ،إال مبوافقة ال�سلطة املخت�صة  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة والنظم .
املــادة ( ) 14
يحظر على الطائــرة اله ــبوط ف ــي املطارات غي ــر املعل ــن عنهــا �إال فـ ــي احلــاالت الطارئ ــة
�أو مبوافقة ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 15
تفر�ض ال�سلطة املخت�صة حقوق ارتفاق جوية  ،وحتدد نطاق ومدى هذه احلقوق مبا يكفل
�سالمة املالحة اجلوية وحماية الأ�شخا�ص واملمتلكات  ،وذلك طبقا للقواعد والأنظمة
الدولية املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 16
يكون لل�سلطة املخت�صة احلق فـي منع �إقامة املنارات ال�ضوئية واملباين واملن�ش�آت والأجهزة
�أو كل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على �سالمة املالحــة اجلوي ــة  ،والأم ــر ب�إزالتـ ــها �أو تعديلهـ ــا
فـي حالة �إن�شائها بدون موافقة  ،و�إلزام املخالف بتحمل كافة النفقات املرتتبة على ذلك .
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املــادة ( ) 17
حت ــدد اجلهات املعنية طريقة ا�ستخدامها للأرا�ضي وفقا حلقوق االرتفاق اجلوية وخطة
املناط ــق املحمي ــة املج ــاورة للمطارات بعد �أخذ موافقة ال�سلطة املخت�صة  ،وال يجوز منح
املوافقة للمبانــي �أو املن�ش�آت �أو ا�ستخدام الأرا�ضي على نحو يخالف �أحكام خطة املناطق
املحمية املجاورة للمطارات �أو ال�شروط املو�ضوعة حلقوق االرتفاق اجلوية .
املــادة ( ) 18
يكون تنظيم واعتماد ومراقبة كافة خدمات املالحة اجلوية  ،على النحو الذي حتدده النظم .
املــادة ( ) 19
يكون ل�شرطة عمان ال�سلطانية واجلهات الأمنية الأخرى واحلجر ال�صحي والزراعي والبيطري
وغريها من اجلهات املعنية احلق فـي ممار�سة االخت�صا�صات املخولة لها قانونا  ،وذلك
بالتن�سيق مع ال�سلطة املخت�صة  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
الف�صــل اخلامــ�س
العمليــات اجلويــة
املــادة ( ) 20
تن�شئ ال�سلطة املخت�صة �سجال وطنيا لت�سجيل الطائرات املدنية وفقا لل�شروط والإجراءات
التي حتددها الالئحة والنظم .
ويحظر الت�صــرف ف ــي �أي طائ ــرة م�سجل ــة فـ ــي ال�سج ــل الوطن ــي �س ــواء بالب ــيع �أو الره ــن
�أو الإيجار �أو �أي ت�صرف �آخر �إال مبوافقة ال�سلطة املخت�صة  ،وذلك على النحو الذي حتدده
الالئحة والنظم .
وفـي جميع الأحوال يحظر ت�شغيل �أي طائرة مدنية ما مل تكــن م�سجل ــة فـ ــي ال�سلطنــة ،
�أو فـي �أي دولة �أخرى .
املــادة ( ) 21
يكون ت�شغيل و�صيانة الطائرات امل�سجلة فـي ال�سلطنة  ،على النحو الذي حتدده الالئحة والنظم .
-694-

املــادة ( ) 22
يحظر على امل�شغل اجلوي �أن يعمل فـي �إقليم ال�سلطنة �إال مبوافقة ال�سلط ــة املخت�ص ــة ،
وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة والنظم .
املــادة ( ) 23
يكون لقائد الطائرة اتخاذ �أي �إجراءات �أو تدابري الزمة لت�أمني �سالم ــة الطائـ ــرة  ،وما حتمله
من �أ�شخا�ص �أو ممتلكات وحفظ النظام و�إقرار االن�ضباط على متنها .
املــادة ( ) 24
يحظر على قائد الطائرة  ،و�أع�ضاء طاقمها القيام بالواجبات امل�سندة �إليهم  ،وهم حتت
ت�أثري الكحول � ،أو �أي من املواد املخدرة .
املــادة ( ) 25
يلتزم امل�شغل اجلوي �أو قائد الطائرة عند القيام ب�أي من عمليات الطريان ب�أحكام هذا
القانون والالئحة والنظم  ،ويجب عليه االحتفاظ بالوثائق وال�سجالت اخلا�صة بالطائرة ،
و�أن يقدمها �إلى ال�سلطة املخت�صة عند طلبها .
املــادة ( ) 26
عند ت�شغيل طائرة م�سجلة فـي ال�سلطنة �أو �أي دولة �أخرى طرف فـي املنظمة  ،مبوجب �أي
اتفاق بوا�سطة م�شغل جوي يكون مركز �أعماله الرئي�سي �أو حمل �إقامته الدائمة فـي دولة
طرف فـي املنظمة  ،يجوز لل�سلطنة باالتفاق مع هذه الدولة �أن تنقل منــها �أو �إليه ــا ك ــل
�أو بع�ض مهامها �أو واجباتها كدولة ت�سجيل لتلك الطائرة وفقا لأحكام معاهدة �شيكاغو ،
وتعفى دولة الت�سجيل من امل�س�ؤولية فـيما يتعلق باملهام والواجبات املنقولة .
املــادة ( ) 27
يحظر حمل �أو نقل الأ�سلحة �أو الذخائر �أو املتفجرات �أو �أي مواد خطرة �أو قابلة لال�شتعال
على منت الطائرات املدنية دون موافقة ال�سلطة املخت�صة  ،وت�ضع ال�سلطة املخت�صة النظم
اخلا�صة بنقل وحيازة هذه املواد على منت الطائرات فـي �إقليم ال�سلطنة .
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املــادة ( ) 28
يحظر القيام ب�أي من الأن�شطة الآتية :
أ�  -ا�ستخدام طائرات التحكم عن بعد  ،والطائرات بدون طيار  ،و�أي ج�سم طائر �آخر
فـي �إقليم ال�سلطنة دون احل�صول على موافقة من ال�سلطة املخت�صة .
ب  -توجيه �أ�شعة الليزر �أو �أي �ضوء �أو �أ�شع ــة �أخ ــرى نح ــو الطائ ــرات بطريقـ ــة تـ ـ�ؤدي
�إلى تعر�ضها للخطر � ،أو ت�ؤثر على �سالمة املالحة اجلوية .
ج � -أي فع ــل �أو ن�ش ــاط ي ؤ�ث ــر على �سالمة و�أمن املالحة اجلوية �أو الطائرة �أو الطاقم
�أو الركاب .
املــادة ( ) 29
يحظر جتهيز الطائرات املدنية التي تعمل فـي �إقليم ال�سلطنة ب�أي �أجهزة �أو �آالت ما مل تكن
مرخ�صة وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة والأنظمة الدولية  ،كما يحظر
ا�ستخدام تلك الأجهزة فـي غري الأغرا�ض اخلا�صة باملالحة اجلوية .
الف�صـل ال�سـاد�س
املوافقــات
املــادة ( ) 30
يحظر ممار�سة �أن�شطة الطريان املدين  ،وخدمات املالحة اجلوية والأر�صاد �إال مبوافقة
ال�سلطة املخت�صة وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
املــادة ( ) 31
تعتمد ال�سلطة املخت�صة املوافقات ال�صادرة من بلد �أجنبي  ،اخلا�صة باملالحني وغريهم
من العاملني فـي �أن�شطة الطريان املدين .
املــادة ( ) 32
تعتمد ال�سلطة املخت�صة م�ؤ�س�سات التدريب على �أن�شطة الطريان املدين املختلفة على النحو
الذي حتدده الالئحة والنظم  ،ويحظر مزاولة التدريب على هذه الأن�شطة �إال مبوافقتها .
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الف�صــل ال�سابــع
تنظيـم النقـل اجلـوي التجـاري
املــادة ( ) 33
تعترب حقوق النقل اجلوي التجاري من احلقوق ال�سيادية  ،ويج ــوز لل�سلط ــة املخت�صة
التفاو�ض مع الدول الأخرى ب�ش�أنها  ،ومنح املوافقة با�ستثمارها .
املــادة ( ) 34
ت�ص ــدر ال�سلط ــة املخت�ص ــة قواع ــد التنظي ــم االقت�صادي املتعلقة بالنقل اجلوي التجاري
والطريان العام  ،وقواعد حماية حقوق امل�سافرين .
املــادة ( ) 35
يلتزم امل�شغل اجلوي وجميع م�ؤ�س�سات الطي ــران العاملة فـ ــي ال�سلطنــة بتزويد ال�سلطة
املخت�صة بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات و�إح�صائيات الطريان .
املــادة ( ) 36
مع مراعاة �أحكام قانون ال�شركات التجارية ال يجوز ت�أ�سي�س �شركة ملمار�سة ن�شاط النقل
اجلوي التجاري �أو الطريان العام داخل ال�سلطنة � ،إال مبوافقة ال�سلطة املخت�صة  ،واجلهات
املعنية  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
الف�صــل الثامــن
ر�ســوم الطيــران املدنــي
املــادة ( ) 37
تتولى ال�سلطة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية الآتي :
أ�  -حتديد ر�سوم الطريان املدين واملالحة اجلوية و�آلية حت�صيلها .
ب  -اعتماد ر�سوم مقدمي خدمات املطارات املفتوحة لال�ستعمال العام واملالحة اجلوية
والأر�صاد و�أي خدمات �أخرى .
ج  -حتديد املبالغ مقابل ا�ستعمال وا�ستثمار كل �أو جزء من املطارات املفتوحة لال�ستعمال
العام � ،أو من �أرا�ضي وممتلكات ال�سلطة املخت�صة .
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املــادة ( ) 38
يجوز لل�سلطة املخت�صة �إعفاء بع�ض الطائرات من الر�سوم املقررة �إذا اقت�ضت امل�صلحة
العامة ذلك على النحو الذي حتدده الالئحة والنظم  ،ويتم ن�شر قائمة مبالكي وم�شغلي
الطائرات املعفـيني من الر�سوم فـي دليل معلومات الطريان .
الف�صــل التا�ســع
البحــث والإنقـــاذ
املــادة ( ) 39
يكون تقدمي خدمات البحث والإنقاذ وفقا للنظم  ،ومبا يتفق مع الأنظمة الدولية املعمول
بها فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 40
حتدد ال�سلطة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية مناطق البحث والإنقاذ امل�س�ؤولة عنها ،
وتعني مراكز لتن�سيق �أعمال البحث والإنقاذ .
املــادة ( ) 41
تتخذ ال�سلطة املخت�صة الإجراءات الالزمة للتن�سيق والتعاون مع الدول املجاورة فـيما
يتعلق بالبحث والإنقاذ .
املــادة ( ) 42
تقوم اجلهات امل�س�ؤولة عن البحث والإنقاذ ب�إعداد اخلطة اخلا�صة بذلك وفقا للنظم .
املــادة ( ) 43
يجب على ال�سلطة املخت�صة اتخاذ التدابري الالزمة مل�ساعدة الطائرات التي تكون فـي حالة
خطر فـي �إقليم ال�سلطنة  ،وال يجوز لأي جهة �أو �شخ�ص االمتناع عن تقدمي �أي معونة فـي
عمليات البحث والإنقاذ يكون فـي مقدوره القيام بها متى طلب منه ذلك � ،أو كانت طبيعة
عمله تفر�ض عليه تقدميها .
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املــادة ( ) 44
تخت�ص حمكمة حمل وقوع احلادث بالدعاوى النا�شئة عن البحث والإنقاذ  ،كما تخت�ص
حماكم ال�سلطنة فـي حالة وقوع احلادث ف ــي مكان غــري خا�ضــع ل�سي ــادة �أي دول ــة  ،وذلك
فـي احلاالت الآتية :
�أ � -إذا كانت الطائرة التي يتم البحث عنها �أو �إنقاذها م�سجلة فـي ال�سلطنة .
ب � -إذا كان املدعي عمانيا .
ج � -إذا كانت الطائرة التي مت البحث عنها قد عرث عليها فـي �إقليم ال�سلطنة .
املــادة ( ) 45
تنق�ض ــي الدع ــاوى النا�شئ ــة ع ــن البحــث والإنقاذ مب�ضي (� )2سنتني من تاريخ االنتهاء
من عملية البحث والإنقاذ  ،وفـي حالة وقف التقادم �أو انقطاعه ال تقبل هذه الدعاوى بعد
انق�ضاء ( )3ثالث �سنوات على تاريخ االنتهاء من البحث والإنقاذ .
الف�صــل العا�شــر
التحقيــق فـي حــوادث ووقائــع الطيــران
املــادة ( ) 46
تن� أش� بقرار من وزير النقل وحدة �إدارية م�ستقلة للتحقيق فـي حوادث ووقائع الطريان ،
بهدف رفع م�ستوى �سالمة الطريان  ،ومنع وقوع احلوادث والوقائع  ،وتخت�ص بالآتي :
أ�  -التحقيق فـي حوادث ووقائع الطريان التي تقع فـي �إقليم ال�سلطنة .
ب  -التحق ــيق فـ ــي حــوادث ووقائع الطريان التي تقع فـي �أعايل البحار � ،أو فـي �إقليم
غري تابع لإحدى الدول بالن�سبة للطائرات امل�سجلة فـي ال�سلطنة .
ج  -امل�شاركة فـي التحقيق فـي حوادث ووقائع الطريان التي تقع خارج �إقليم ال�سلطنة
للطائرات امل�سجلة فـيها .
ويجوز لها اال�ستعانة ب�أي جهة متخ�ص�صة للقيام بالتحقيق املطلوب � ،أو امل�شاركة فـيه .
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املــادة ( ) 47
تتولى وحدة التحقيق فـي حوادث ووقائع الطريان و�ضع دليل �إجراءات التحقيق وفقا
للنظم ال�صادرة طبقا للملحق ( )13الثالث ع�شر من مالحق معاهدة �شيكاغو .
املــادة ( ) 48
تخطر ال�سلطة املخت�صة �أو اجلهات املعنية وحدة التحقيق فـي حوادث ووقائع الطريان
بوقوع احلادث �أو واقعة الطريان  ،وتكــون ملحققــي وحــدة التحقيق فـي حوادث ووقائع
الطريان ال�صالحيات الآتية :
أ�  -الدخول غري املقيد �إلى موقع احلادث واملواقع الأخرى التي يقت�ضي التحقيق دخولها .
ب  -فح�ص امل�ستندات وال�سجالت  ،والتحفظ على ما يهم التحقيق منها .
ج  -ا�ستدعاء الأ�شخا�ص  ،وا�ستجوابهم .
د  -اتخاذ الإجراءات الالزمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها و�أجزائها ونقلها كلها
�أو بع�ضها لإجراء االختبارات الالزمة عليها .
املــادة ( ) 49
يجب على اجلهات املعنية حتريز وحرا�سة موقع احلادث والطائرة وحمتوياتها وحطامها ،
ومنع دخول الأ�شخا�ص غري امل�صرح لهم  ،وعدم حتريك الطائرة �أو �أي جزء منها �إال لغر�ض
�إنقاذ الأرواح وحماية املمتلكات  ،ومتطلبات �سالمة الت�شغيل  ،وذلك �إلى حني و�صول فريق
وحدة التحقيق فـي حوادث ووقائع الطريان وت�سلم املوقع .
املــادة ( ) 50
يجب على وحدة التحقيق فـي حوادث ووقائع الطريان �إذا تبني لها من التحقيق �أن احلادث
�أو واقعة الطريان ي�شكل جرمية �أو ا�شتباها فـي جرمية � ،إحالة الأمر �إلى اجلهة املخت�صة
فـي ال�سلطنة التخاذ الإجراءات القانونية الالزمة فـي هذا ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 51
يجب �أن يكون التحقــيق ال ــذي جتري ــه وح ــدة التحقي ــق فـ ــي ح ــوادث ووقائ ــع الطي ــران
فـي احلادث � ،أو واقعة الطريان م�ستقال عن التحقيقات التي تقوم بها اجلهات الأخرى .
املــادة ( ) 52
يجوز لوحدة التحقيق فـي حوادث ووقائع الطريان �إعادة التحقيق فـي حوادث ووقائع
الطريان بقرار م�سبب �إذا ظهرت �أدلة جديدة ت�ؤثر فـي النتيجة التي انتهى �إليها التحقيق .
املــادة ( ) 53
ي�شكل فـي حالة وقوع حادث �أو واقعة طريان فـي �إقليم ال�سلطنة بني طائرة مدنية و�أخرى
ع�سكريــة فريــق م�شتــرك مــن وحــدة التحقيــق فـي حوادث ووقائع الطريان وال�سلطات
الع�سكرية برئا�سة ممثل عن الوحدة  ،وي�ضم عددا مت�ساويا من الأع�ضاء .
املــادة ( ) 54
ال يجوز �إخفاء �أو �إزالة �أي جزء �أو حمتوى من الطائرة و�سجالته ــا  ،و�أجه ــزة الت�سجي ــل
على متنها  ،والت�سجيالت الأر�ضية املتعلقة بها ما مل ي�صرح بذلك من قبل وحدة التحقيق
فـي حوادث ووقائع الطريان .
كما ال يجوز الإف�صاح لغري غر�ض التحقيق عن �سجالت التحقيق وحمتوى الت�سجيالت
ال�صوتية ملق�صورة القيادة بالإ�ضافة �إلى املحتوى املرئي لأي ت�سجيالت على منت الطائرة
والت�سجيالت الأر�ضية املتعلقة بالرحلة �أو بعد وقوع احلادث .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
امل�س�ؤوليـة املدنيـة للم�شغـل اجلـوي
املــادة ( ) 55
تطبق �أحكام اتفاقيـة توح ــيد بع ــ�ض قواع ــد النق ــل اجل ــوي الدول ــي (مونرتيال )1999
على جميع عقود النقل اجلوي للركاب والأمتعة والب�ضائع .
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املــادة ( ) 56
يكون امل�شغل اجلوي م�س�ؤوال عن الأ�ضرار التي تلحق بالآخرين على �سطح الأر�ض �أو املاء
متى كانت ناجتة عن طائرة فـي حالة طريان .
املــادة ( ) 57
يتحم ــل امل�شغ ــل اجل ــوي نفق ــات البح ــث والإنقـ ــاذ والتعوي�ضــات عن الأ�ضرار التي وقعت
فـي �أثناء عمليات البحث والإنقاذ للطائرة �أو ب�سببها .
املــادة ( ) 58
يعف ــى امل�شغ ــل اجل ــوي من امل�س�ؤولية �إذا قام قائد الطائرة ب�إنزال �أي راكب �أخل بالنظام ،
�أو �شكل خطرا على �سالمة الطائرة �أو ركابها .
الف�صـل الثانـي ع�شـر
اجلرائم التي ترتكب �ضد �سالمة و�أمن الطريان املدين
املــادة ( ) 59
يعد مرتكبا جلرمية اعتداء على �سالمة و�أمن الطريان املدين كل �شخ�ص ي�شرع �أو يرتكب
�أو ي�شارك فـي ارتكاب فعل من الأفعال الآتية :
أ�  -احتجاز رهائن على منت الطائرة � ،أو داخل حرم املطار .
ب  -اال�ستيالء على طائرة فـي اخلدمة � ،أو ا�ستخدامها بغر�ض القيام ب�أعمال �إرهابية .
ج  -تدمري �أو �إتالف ج�سيم لتجهيزات املالحة اجلوية � ،أو �أي مرافق تخدم الطريان
املدين � ،أو طائرات لي�ست فـي اخلدمة تكون موجودة فـي املطار .
د � -إعاقة اخلدمات فـي املطار على نحو يعر�ض �سالمة الطريان املدين للخطر .
هـ  -القيـ ــام بعم ــل م ــن �أعم ــال العنــف �ضد �شخ�ص فـي مطار يخدم الطريان املدين ،
�أو على منت الطائرة  ،وهي فـي حالة طريان .
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و  -القيام بو�ضع مادة �أو جهاز فـي طائرة فـي اخلدمة يحتمل �أن يدمرها � ،أو يحدث
بها تلفا يجعلها غري قادرة على الطريان � ،أو يعر�ض �سالمتها للخطر .
ز  -الإبالغ عن معلومات يعلم �أنها كاذبة  ،معر�ضا بذلك �سالمة الطائرة وطاقمها
وركابها �أو عمال اخلدمات الأر�ضية �أو اجلمهور  ،فـي املطار �أو فـي مباين �أو من�ش�آت
الطريان املدين للخطر .
ح � -إدخال �أ�سلحة �أو ذخائر �أو متفجرات �أو �أجهزة �أو مواد خطرة �إلى طائرة � ،أو مطار .
املــادة ( ) 60
يعد مرتكبا جلرمية كل من ي�شرع �أو يرتكب �أو ي�شارك فـي ارتكاب فعل من الأفعال الآتية
على منت طائرة  ،وهي فـي حالة طريان :
�أ  -االعتداء على �أحد �أع�ضاء الطاقم .
ب  -رف�ض اتباع التعليمات ال�صادرة من قائد الطائرة �أو �أحد �أع�ضاء الطاقم نيابة
عنه لغر�ض ت�أمني �سالمة الطائرة والأ�شخا�ص واملمتلكات واحلفاظ على النظام
واالن�ضباط على متنها .
املــادة ( ) 61
تخت�ص حماكم ال�سلطنة بالف�صل فـي اجلرائم التي تقع باملخالفة لأحكام هــذا القان ــون
فـي احلاالت الآتية :
أ� � -إذا ارتكبت اجلرمية فـي �إقليم ال�سلطنة � ،أو على منت طائرة م�سجلة فـي ال�سلطنة .
ب � -إذا هبطت الطائرة التي ارتكبت على متنها اجلرمية فـي �إقليم ال�سلطنة  ،وال يزال
املتهم على متنها .
ج � -إذا ارتكبت اجلرمية على منت طائرة م�ؤجرة �إلى م�ست�أجر يكون املركز الرئي�سي
لأعماله فـي ال�سلطنة � ،أو يكون له �إقامة دائمة فـيها .
د � -إذا وجد املتهم فـي �إقليم ال�سلطنة .
هـ � -أي حالة �أخرى تبا�شر فـيها حماكم ال�سلطنة اخت�صا�صاتها اجلنائية مبقت�ضى القوانني .
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الف�صــل الثالــث ع�شــر
العقوبــات
املــادة ( ) 62
يجوز لل�سلطة املخت�صة �أن تفر�ض على كل من يخــالف �أحك ــام ه ــذا القان ــون �أو الالئح ــة
�أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا له �أو النظم  ،جزاء �أو �أكرث  ،من اجلزاءات الآتية :
�أ  -توجيه الإنذارات � ،أو وقف الإعفاءات واملوافقات م�ؤقتا �أو �إلغا�ؤها .
ب  -املنع �أو احلد من ممار�سة االمتيازات الت�شغيلية م�ؤقتا �أو ب�صفة نهائية .
ج � -إيقاف �أو تقييد �أي رحلة �أو خط جوي يقوم امل�شغل اجلوي بت�شغيله .
د  -غرامة �إدارية ال تزيد على ( )30000ثالثني �ألف ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة
فـي حال تكرار املخالفة .
املــادة ( ) 63
يعاقب كل من يخالف حكم �أي من املواد ()54 ، 32 ، 30 ، 29 ، 27 ، 25 ، 24 ، 22 ، 21 ، 14 ، 13
من هذا القانون  ،بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة واحدة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف
ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املــادة ( ) 64
يعاقب كل من يخالف حكم �أي من املواد ( )36 ، 28 ، 17 ، 16من هذا القانون بال�سجن
مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على �سنة واحدة  ،وبغرامة ال تقل عن ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني .
املــادة ( ) 65
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة ،
وبغرامة ال تقل عن ( )30000ثالثني �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على (� )60000ستني �ألف
ريال عماين كل من �شرع �أو ارتكب �أو �شارك فـي ارتكاب �أحد الأفعال املن�صو�ص عليها فـي
املادة ( )59من هذا القانون .
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املــادة ( ) 66
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على �سنة واحدة  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من �شرع �أو ارتكب �أو �شارك فـي ارتكاب �أحد الأفعال املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )60من هذا القانون .
املــادة ( ) 67
يجوز ملحاكم ال�سلطنة احلكم مب�صادرة الطائرة فـي احلاالت الآتية :
�أ  -عدم و�ضع عالمة ت�سجيل � ،أو ا�ستخدام عالمة ت�سجيل غري �صحيحة .
ب  -تركيب �أجهزة وا�ستخدام �آالت ت�صوير جوي دون موافقة م�سبقة من ال�سلطة املخت�صة .
ج  -نقــل امل�شغل اجلوي لأ�سلحة �أو ذخائر حربية �أو متفجرات �أو مفرقعات �أو غري ذلك
من املواد اخلطرة  ،بق�صد التهريب �أو ارتكاب جرمية .
املــادة ( ) 68
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها هذا القانون �أو �أي قانون �آخر  ،يعاقب كل من
يخالف �أحكام هذا القانون �أو الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا له �أو النظم  ،بال�سجن
مدة ال تقل عن �شهر واحد  ،وال تزيد على �سنة واحدة  ،وبغرامة ال تقل عن ()2000
�ألفـي ريال عماين  ،وال تزيد على ( )20000ع�شرين �ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني .
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/77
بتعيــني �أع�ضــاء جملــ�س الدولــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  97/86فـي �ش�أن جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمة املرفقة �أع�ضاء فـي جمل�س الدولة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :مـن ربيــع الأول �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  7 :مـن نوفمبــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1317
ال�صادرة فـي 2019/11/11م
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قائمــة ب�أ�سمــاء �أع�ضــاء مجلــ�س الدولــة
م

اال�ســـــــــــــم

1

حممـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ــن علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ــن نا�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر العلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي

2

ال�شيخ عبدالل ـ ـ ــه بن �شوين بن عامر احلو�سن ـ ـ ــي

3

ال�شيخ الدكتور اخلطاب بن غالب بن علي الهنائي

4

زاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بن عبداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

5

ال�سيد الدكتور �سعيد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي

6

الدكتور ح�س ـ ـ ــن بن عل ـ ـ ــي بن حمم ـ ـ ــد املدحان ـ ـ ــي

7

�سال ـ ـ ــم بن حمـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد بن م�سعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود الريامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

8

الدكت ـ ـ ــورة من ـ ـ ــى بنت �أحمد بن عل ــي ال�سع ـ ـ ــدون

9

الدكتورة بدرية بنت �إبراهيم بن خلفان ال�شحي ــة

10

الدكتور �سعيد بن م ـ ـ ــبارك بن �سعي ـ ـ ــد املحرم ـ ـ ــي

11

الدكتورة عائ�شة بنت �أحمد بن يو�سف الو�شاحي ـ ـ ــة

12

الدكتور حم ـ ـ ــد بن �سليم ـ ـ ــان بن �سال ـ ـ ــم ال�سامل ـ ـ ــي

13

الدكتور �إ�سماعيل بن �صالح بن حمدان الأغربي

14

مري ـ ـ ــم بنت عي�س ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ـ ــن حم ـ ـ ـ ـ ــمد الزدجالي ـ ـ ــة
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15

جلينة بنت حم�سن بن حيدر دروي�ش الزعابية

16

�صال ـ ـ ـ ــح ب ـ ــن حمم ـ ـ ـ ــد بن طالـ ـ ــب الزكوان ـ ـ ـ ــي

17

ال�شيخ حممد بن عبدالل ـ ــه بن علي اخلليل ـ ـ ـ ــي

18

ال�شيخ �سامل بن عبداللـه بن �سامل بن ديني الكعب ــي

19

ال�شيخ �أحمد بن حممد بـن �ساملني ال�شام�سـ ــي

20

�صب ـ ـ ـ ــاح بنت حمم ـ ـ ـ ــد بن حمود البهالني ـ ـ ـ ــة

21

حات ـ ـ ـ ــم بن حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن عي�س ـ ـ ـ ــى الطائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

22

ال�شي ـ ـ ـ ــخ حم ـ ـ ـ ــمد بن نا�صر �آل فنة العرمي ـ ـ ـ ــي

23

الدكتورة ريا بنت �سال ـ ـ ـ ــم بن �سعيد املنذري ـ ـ ـ ــة

24

ال�شيخ حمـ ــمد بن عبدالل ــه بن حمد احلارثي

25

خال ـ ـ ـ ــد بن حم ـ ـ ـ ــد بن �سي ـ ـ ـ ــف البو�سعي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي

26

الدكتور عبداللـه بن مبارك بن �سامل ال�شنفري

27

�أحمد بن عبداللـ ـ ـ ـ ــه بن حمم ـ ـ ـ ــد احل�سن ـ ـ ـ ــي

28

ال�سي ـ ـ ـ ــد نوح بن حممد بن �أحمد البو�سعيدي

29

الدكت ــور را�شد بن �سالـ ـ ــم بن را�شـ ـ ــد البـ ـ ــادي

30

املهند�س عادل بن �أحمد بن عبد املح�سن اللواتي
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31

علـ ـ ـ ـ ـ ــي بن �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن �صالـ ـ ـ ـ ـ ــح احلارثـ ـ ـ ـ ـ ــي

32

ولـ ـ ـ ـ ـ ــي بن نا�صـ ـ ـ ـ ـ ــر بن عامـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�شكيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

33

�سالـ ـ ـ ـ ـ ــم بن ناجـ ـ ـ ـ ـ ــم بن �سعيـ ـ ـ ـ ـ ــد الغيالنـ ـ ـ ـ ـ ــي

34

علـ ـ ـ ـ ـ ــي بن حممـ ـ ـ ـ ـ ــد بن �سالـ ـ ـ ـ ـ ــم ال�سعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي

35

حممـ ـ ــد بن �سامل بن علـ ـ ـ ـ ـ ــي قهـ ـ ـ ـ ـ ــور املهـ ـ ـ ـ ـ ــري

36

عـ ـ ـ ـ ـ ــو�ض بن حممـ ـ ـ ـ ـ ــد بن �سعيـ ـ ـ ـ ـ ــد امل�شيخـ ـ ـ ـ ـ ــي

37

املهند�س حممد بن �أحمد بن حممد بن نا�صر اللمكي

38

�سالـ ـ ـ ـ ـ ــم بن خويطـ ـ ـ ـ ـ ــر بن نا�صـ ـ ـ ـ ـ ــر املقبالـ ـ ـ ـ ـ ــي

39

مكتـ ـ ـ ـ ـ ــوم بن �سالـ ـ ـ ـ ـ ــم بن مكتـ ـ ـ ـ ـ ــوم املزروعـ ـ ـ ـ ـ ــي

40

�سالـ ـ ـ ـ ـ ــم بن خلفـ ـ ـ ـ ـ ــان بن حم ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ــد الرحبـ ـ ـ ـ ـ ــي

41

ر�شيـ ـ ـ ـ ـ ــد بن تـ ـ ـ ـ ـ ــاج حممد بن �صالح الرئي�سـ ـ ـ ـ ـ ــي

42

يعقـ ـ ــوب بن يو�سـ ـ ــف بن عبد اللـ ـ ــه الكم�شكـ ـ ــي

43

ال�شيخ الدكتور طالب بن هالل بن �سلطان احلو�سني

44

الدكتـ ـ ــور ع�صـ ـ ــام بن علـ ـ ــي بن �أحمـ ـ ــد الـ ـ ــروا�س

45

الدكتور حمـ ـ ــاد بن حمـ ـ ــد بن عابـ ـ ــد الغافـ ـ ــري

46

ال�شيـ ـ ــخ من�صور بن حارث بن من�صور العامري
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47

الدكتور �أحمد بن علي بن عبداللـه احلب�ش ـ ـ ـ ــي العمري

48

حممـ ـ ـ ـ ـ ــد بن حمـ ـ ـ ـ ـ ــدان بن �سليمـ ـ ـ ـ ـ ــان التوبـ ـ ــي

49

ال�شيـ ـ ــخ �سعيـ ـ ــد بن حممـ ـ ــد بن علـ ـ ــي الربيكـ ـ ــي

50

ال�شيـ ـ ــخ علـ ـ ــي بن نا�صـ ـ ــر بن حمـ ـ ــد املحروقـ ـ ـ ـ ـ ــي

51
52
53

�سعـ ـ ـ ـ ـ ــود ب ـ ــن �سالـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ــن علـ ـ ـ ـ ـ ــي البلو�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بــن �سليمـ ـ ـ ـ ـ ــان بــن حمـ ـ ـ ـ ـ ــد الغريبـ ـ ـ ـ ـ ــي
حممـ ـ ـ ـ ـ ــد بن يو�سـ ـ ـ ـ ـ ــف بن قا�سـ ـ ـ ـ ـ ــم الزرافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

54

الدكتـ ـ ـ ـ ـ ــور دروي�ش بن �سيف بن �سعيد املحاربـ ـ ـ ـ ـ ــي

55

ال�شيـ ـ ــخ عبداللـ ـ ــه بن م�ستهيل بن �سامل �شمـ ـ ـ ـ ـ ــا�س

56

ال�شيـ ـ ـ ـ ـ ــخ يحيـ ـ ـ ـ ـ ــى بن حمـ ـ ـ ـ ـ ــود بن حمد املعمـ ـ ــري

57

ال�شيـ ـ ــخ حمود بن نا�صر بن حمـ ـ ـ ـ ـ ــود الها�شمـ ـ ـ ـ ـ ــي

58

م�سلـ ـ ـ ـ ـ ــم بن حممـ ـ ـ ـ ـ ــد بن حمـ ـ ـ ـ ـ ــد الوح�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

59

الدكتـ ـ ـ ـ ـ ــور علـ ـ ــي بن �أحمـ ـ ــد بن حارب العي�سائـ ـ ــي

60

ليوثـ ـ ـ ـ ـ ــا بنت �سلطـ ـ ــان بن �أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد املغرييـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

61

الدكتـ ـ ــور عبداللـ ـ ــه بن را�شد بن عزيز ال�سيابـ ـ ـ ـ ـ ــي

62

الدكتور عبداللـه بن عبد القادر بن عبد الرحمن الكمايل
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63

ال�شيخ كهالن بن حمري بن �سليمان بن حمري النبهاين

64
65
66

م�صطف ـ ـ ـ ــى بن عبد القادر بن �سال ـ ـ ـ ــم الغ�سان ـ ـ ـ ــي
عبداللـ ـ ــه بن �إبراهي ـ ـ ـ ــم بن �سلط ـ ـ ـ ــان ال�شح ـ ـ ـ ــي
ال�شي ـ ـ ـ ــخ غريب بن �سع ـ ـ ـ ــد بن م�سلم اجلني ـ ـ ـ ــبي

67

الدكتورة عائ�شـ ــة بنت حمـ ــد بن �سعيد الدرمكية

68

الدكتورة مرمي بنت عبدالل ــه بن رجب العواديــة

69

�شيخة بنت علي بن �سعي ـ ـ ـ ــد بن عل ـ ـ ـ ــي النعيميـ ـ ـ ــة

70

املهند�س ـ ـ ـ ــة نهل ـ ـ ـ ــة بنت عبد الوه ـ ـ ـ ــاب احلمدي ــة

71

ال�شيخ عبداللـه بن �سامل بن خمي ـ ـ ـ ــ�س ال�سني ـ ـ ـ ــدي

72

الدكت ـ ـ ـ ــور حممد بن حمد بن �سليمان ال�شعيل ـ ـ ـ ــي

73

ال�شي ـ ـ ـ ــخ ح ـ ـ ـ ــمد بن مطر بن حمم ـ ـ ـ ــد الدرع ـ ـ ـ ــي

74

ال�شيخ عبد املح�سن بن �صقر بن �سلطان النعيمي

75

الدكتور حممود بن عبداللـ ــه بن �سيف الكن ـ ـ ـ ــدي

76

الدكتور عبد العزيز بن عامر بن حمد ال�صواعي

77

لبن ـ ـ ـ ــى بنت حمم ـ ـ ـ ــد بن �سم ـ ـ ـ ــري اخلرو�صي ـ ـ ـ ــة

78

الدكت ـ ـ ـ ــور داود بن �سال ـ ـ ـ ــم بن عبدالـله احلمداين
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79

يو�س ـ ـ ــف بن �صال ـ ـ ـ ـ ـ ــح بن عبداللـه الفار�س ـ ـ ــي

80

�سريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنت خلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بن عام ـ ـ ــر الهاديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

81

الدكتور جمعة بن خليفة بن من�صور البو�سعيدي

82

الدكتور عبدالل ـ ـ ــه بن �سعيد بن حمود احلجري

83

الدكتورة عائ�شة بنت �سعيد بن حممد الغاب�شية

84

الدك ـ ـ ــتور فهيم بن عبداللـه بن علي املرهوب ـ ـ ــي

85

املهند�س �سعيد بن حممد بن �سامل ال�صقالوي
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/78
بتعيــني �أمــني عــام ملجلــ�س ال�شــورى
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2004/120
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  97/86فـي �ش�أن جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�شيخ �أحمد بن محمد بن نا�صر الندابي �أمينا عاما ملجل�س ال�شورى .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :مـن ربيــع الأول �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  7 :مـن نوفمبــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1317
ال�صادرة فـي 2019/11/11م
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