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املحتـــــــــويــات
ديــوان البــالط ال�سلطانــي
�صـادر فــي  2020/2/16بتحدي ــد ثمـ ــن بيـ ــع كت ــاب
" منتزه ح�صن �سلوت الأثري" لعام 2019م .
�صادر فـ ــي  2020/3/5بتحدي ــد ثم ــن بيـ ـ ــع كت ـ ـ ــاب
" تاريخ عمان عرب الزمان " .
�ص ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2020/4/7بتحدي ـ ــد ثمـ ـ ــن بي ـ ـ ــع
اللوح ــات الفني ــة امللحق ــة مبو�سوع ـ ــة " تاري ـ ـ ــخ
عم ــان ع ــرب الزم ــان " .
وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
�ص ــادر فـ ــي  2020/11/17بتعـدي ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ــام
الئحة تنظيم �أعمال اخلربة �أمام املحاكم .
وزارة المالـيــــــــــــة
�صـادر فــي  2020/10/5بن�شـر احل�سـاب اخلتامـي
للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2019م .
�صـادر فــي  2020/11/19بتعديـ ــل دلي ــل ت�صني ــف
امليزاني ـ ــة العامـ ــة للدولـ ــة (امللحــق رقم  )1املرفـ ــق
بالالئحة التنفيذية للقانون املايل .
وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة
�صادر فـي  2020/8/13ب�إ�صدار الالئحة التنظيميـة
ل�ش ـ�ؤون احلــج .
وزارة الإ�سكـــــــــــان
�صــادر ف ــي  2020/5/4بتعديـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الئحـة القيـم والر�سـوم والأثمـان التـي حت�صلهـا
وزارة الإ�سكان .
�صــادر ف ــي  2020/5/11بتعدي ــل بع ــ�ض �أحك ــام
الالئحة التنفيذية لقانون الإ�سكان االجتماعي .
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�صادر فــي  2020/6/4ب�إ�صــدار الالئح ــة التنفـيذي ــة
لقانــون حظــر متلك غي ــر العمانيني للأرا�ضــي
والعقارات فـي بع�ض الأماكن .
�صادر فـي  2020/6/10بتعديل بعـ�ض �أحكام الئحة
القيــم والر�ســوم والأثمـان التي حت�صلهــا وزارة
الإ�سكــان .
وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراني
�ص ــادر فــي  2020/10/15ب�ش ـ ـ ـ�أن �ض ــوابـط بيـ ــع
الوحـدات العقاريـة ال�سكنيـة بنظام حق االنتفاع
لغري العمانيني فـي البنايات ال�سكنية التجارية
متعددة الطوابق .
�صـ ــادر ف ـ ــي  2020/11/5بتعــدي ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الئح ــة القيم والر�سوم والأثمان الت ــي حت�صله ــا
وزارة الإ�سك ــان والتخطي ــط العمران ــي .
وزارة الإعـــالم
�صـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2020/12/7بتعدي ـ ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الالئحة التنفيذية لقانون املطبوعات والن�شر .
�ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2020/12/7بتعديـ ــل بعـ ـ ــ�ض �أحك ــام
الالئحـ ــة التنفيذيـ ــة لقان ـ ــون املن�ش ـ�آت اخلا�صـ ـ ــة
للإذاعــة والتلفزيــون .
وزارة البلديـات الإقليميـة ومـوارد امليـاه
�صادر فــي  2020/7/16ب�ش�أن �ضوابط حجز احليوانات
ال�سائبة �أو املهملة .
وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2020/3/9بـ�ش ـ ـ�أن حـظ ـ ــر ا�ستخ ـ ـ ــدام
�أكيا�س الت�سوق البال�ستيكية �أحادية اال�ستهالك .
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وزارة التجـــــارة وال�صناعــــة
�صــادر ف ــي  2020/1/19باعتبار موا�صفات قيا�سية
دولية موا�صفات قيا�سية عمانية ملزمة .
�صادر فــي  2020/3/2باعتبار موا�صفة قيا�سية
دولية موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة .
�صــادر ف ـ ــي  2020/4/2ب�ش ـ ـ�أن ال�سم ـ ــاح امل�ؤقـ ــت
با�ستيــراد املنتجــات الغذائي ــة والب�ضائــع واملواد
ال�صحية .
�صادر فــي  2020/5/20بتحديد ر�سـم طلب بيانـات
عبــر النظام الإلكرتون ــي ( ا�ستثمـ ــر ب�سهولة ) .
�صادر فـي  2020/6/14ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية
لقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي .
�ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/15باعتب ـ ـ ــار موا�صف ـ ــات
قيا�سية دوليــة و�أجنبي ــة وخليجي ــة موا�صفـ ــات
قيا�سية عمانية ملزمة .
�ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/15بتعديــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
الق ــرار ال ــوزاري رقم  2001/74بتحدي ــد ر�سـ ــوم
الرتاخيـ�ص ال�صناعيـة والتجاريــة .
�ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/21ب�ش�أن ت�سمية �أع�ضاء جلنة
التظلمات .
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�صــادر فــي  2020/10/21بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام
الئحة تنظيم العرو�ض الرتويجية .
�صـ ــادر فـ ــي  2020/10/21بتعديــل بعــ�ض �أحك ــام
الالئحة التنظيمية للبيع بالأ�سعار املخف�ضة .
�صــادر ف ــي  2020/12/8بتحدي ـ ــد قائم ــة الأن�شطـ ــة
املحظور مزاولة اال�ستثمار الأجنبي فـيها .
�صــادر فـ ــي  2020/12/8بتحدي ـ ـ ــد العائ ــد مقابـ ـ ــل
احل�صول على قر�ض �أو دين جتاري .
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وزارة الرتبيــة والتعليــم
�ص ــادر فـ ـ ــي  2020/2/20بتعدي ـ ـ ــل الئح ـ ـ ــة تنظيـ ـ ــم
الطابــور املدر�ســي .
�صــادر ف ـ ــي  2020/2/23ب�ش ـ ـ�أن اعتم ـ ــاد امل�ؤهـ ـ ــالت
الدرا�سيـة ملـن اجتـاز ال�صـف الثانـي ع�شـر .
�صادر فـي  2020/2/25ب�إ�صدار الئحة تنظيم و�سائل
النقل املدر�سية .
�صــادر فـ ـ ــي  2020/11/11بتعــديـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الئح ــة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية .
�ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2020/11/12بتعدي ــل بع ـ ــ�ض �أحك ــام
الئحة جمال�س �أولياء الأمور .
وزارة التعلـيــــــم العــالــــي
�صــادر ف ـ ــي  2020/3/24بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام
الالئحـة التنظيمية للملحقيات الثقافية .
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
�صـ ــادر فـ ــي  2020/12/17بتعدي ـ ـ ــل بع ــ�ض �أحك ـ ـ ــام
الئحــة االعتــراف مب�ؤ�س�سات التعليم العايل غري
العمانية ومعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية التي متنحها .
وزارة الزراعــــة والثــــروة ال�سمكيــــة
�صادر فــي  2020/2/11مبنع دخول وخروج الإر�ساليات
ال�سمكية عرب منفذ خطمة مالحة الربي .
�صــادر ف ـ ــي  2020/3/19ب�شـ ـ�أن حتديـ ــد �أط ــوال
بع�ض الرثوات املائية احلية امل�سموح ب�صيدها .
�صادر ف ــي  2020/3/23ب�إ�ص ــدار الئحـ ــة تنظي ــم
ا�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية القاعية .
�صــادر ف ــي  2020/4/9بحظر وتقييد ا�سترياد
وتداول وا�ستخدام بع�ض امل�ستح�ضرات البيطرية .
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�صــادر ف ــي  2020/4/13بتعدي ـ ــل بعـ ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الئحـ ـ ــة تنظي ـ ـ ــم ا�ستخـ ـ ــدام �شب ـ ــاك التحوي ـ ــط
(التدوير /احلوي) لل�صيد .
�ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2020/4/16ب�إ�ص ــدار الئح ــة تنظيــم
ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية .
�ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2020/4/16بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام
الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة .
�صــادر ف ــي  2020/4/26ب�إ�صـ ــدار الئحـ ـ ــة حمايـ ــة
�أ�شجـ ــار نخيل التمــور والنارجيل والزينة و�أ�شباه
النخيل وف�سائلها و�أجزائها اخل�ضرية .
�صــادر ف ــي  2020/5/13بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
القرار الوزاري رقم  2009/31ب�إعالن مناطق
حجر زراعية .
�صـ ــادر فـ ـ ــي  2020/6/1بحظ ـ ــر ت�صدي ـ ــر بعـ ــ�ض
ال�سالالت العمانية من املاعز وال�ض�أن �إلى خارج
ال�سلطنة .
�ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/13بتعديل بع ــ�ض �أحك ــام
الق ــرار الوزاري رقم  2009/31ب�إعـ ـ ــالن مناطـ ـ ــق
حجر زراعية .
وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
�صـادر فــي  2020/11/2ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية
لقانون الرفق باحليوان .
�صـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2020/12/1بتعديـ ـ ـ ــل بعـ ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الق ــرار الـ ــوزاري رقـ ــم  2009/31ب�إعـ ــالن مناطــق
حجر زراعية .
�صـ ــادر فــي  2020/12/1ب�إ�ص ـ ــدار الئح ـ ــة ال�شـروط
واملوا�صفـ ـ ــات املنظم ـ ـ ــة مل�صان ـ ــع وور�ش �صيان ـ ــة
قـ ــوارب و�سف ــن ال�صي ـ ــد امل�صنع ـ ــة م ـ ــن الألي ـ ــاف
الزجاجيـة املقـواة .
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ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2020/84
ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ــم 2020/113
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قـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2020/184
ق ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2020/185

وزارة ال�شــ�ؤون الريا�ضيــة
�ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/16ب�إ�شهار االحتاد العماين
لكرة الطاولة واعتماد نظامه الأ�سا�سي .
�ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/16ب�إ�شهار االحتاد العماين
للدراجات الهوائية واعتماد نظامه الأ�سا�سي .
وزارة ال�صحـــــــــــــة
�صــادر ف ــي  2020/1/8بتعدي ــل بعــ�ض اجلــداول
امللحق ــة بقانــون مكافحـ ــة املخـ ــدرات وامل�ؤثـ ــرات
العقليــة .
�صــادر ف ــي  2020/4/15بتعديل بع�ض �أحكام الئحة
�ضوابط الت�صريح للأطبـاء العاملني بامل�ؤ�س�سـات
الطبيـة احلكوميـة املدنيـة للعمل فـي امل�ؤ�س�سات
الطبية اخلا�صة فـي غري �أوقات العمل الر�سمية .
�صــادر ف ـ ـ ــي  2020/6/4ب�إ�ص ـ ــدار الئح ـ ـ ــة �ضواب ـ ـ ــط
�إنعا�ش املر�ضى .
�ص ــادر ف ـ ــي  2020/6/8ب�إ�ص ـ ــدار الئح ــة العـ ــالج
فـي اخلارج وفـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة .
�ص ـ ــادر ف ـ ـ ـ ــي  2020/8/11ب�إ�صـ ـ ــدار الالئحـ ــة
التنفـيذيــة لقانـ ـ ــون تنظيـ ـ ـ ــم مزاول ـ ـ ــة مهنـ ـ ـ ــة
ال�صيدل ـ ـ ــة وامل�ؤ�س�ســات ال�صيدالني ــة .
�صـادر فــي  2020/9/28بتعديــل بعــ�ض اجلــداول
امللحقــة بقان ــون مكافح ــة املخدرات وامل�ؤثرات العقلي ــة .
�صــادر فــي  2020/12/14بتحديـ ــد مواعي ـ ــد العمــل
فـي ال�صيدليات العامة واملناوبات بها .
�ص ــادر فــي  2020/12/14ب�شـ ـ�أن �ضوابط االحتفاظ
بالأدوية فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة .
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ق ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2020/182
ق ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2020/186

ق ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ــم 2020/255

وزارة القـــوى العـــاملــــة
�صادر فـي  2020/1/29بتنظيم مــزاولة بع�ض املهن .
�صــادر ف ــي  2020/3/12بتنظيم ا�ستقدام القوى
العامل ــة غي ــر العمانيـ ــة ف ـ ــي من�ش ـ ـ�آت القطـ ــاع
اخلا�ص العاملة فـي �أعمال النظافة .
�صادر فــي  2020/3/30بتنظي ــم ا�ستقــدام الق ــوى
العاملــة غي ــر العمانية ف ــي �أعم ــال الإن�شـ ــاءات
وم�صانـ ــع الطاب ــوق .
�صادر فـي  2020/6/18ب�ش ـ�أن �ضوابط التعامل مع
املخالفـني لقــرارات اللجن ــة العلي ــا املعنيـ ــة ببحـ ــث
�آليـة التعام ــل م ــع التط ــورات الناجت ــة ع ــن انت�شــار
فـريو�س كورونا ( كوفـيد . )19
�صادر فـي  2020/6/22بتحديــد ن�سبـ ــة الق ــوى
العاملـة الوطنيـة فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص
العاملة بقطاع الرثوة ال�سمكية .
�صادر فـي  2020/6/22بتحديـ ــد ن�سبـ ــة القـ ـ ــوى
العامل ـ ــة الوطنيـ ــة فـ ــي من�شـ ـ�آت القطاع اخلا�ص
العاملة بقطاع التعدين .
�ص ــادر فـ ــي  2020/6/25بتنظيم مزاولــة بع�ض
املهــن .
�ص ــادر فـ ــي  2020/6/25بتعديـ ــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
�ضوابــط التعامـل مع من�شـ�آت القطــاع اخلــا�ص
املخالفــة لقــرارات اللجنــة العلـيا املعنيــة ببحــث
�آليــة التعامــل مـع التطورات الناجتة عن انت�شار
فـريو�س كورونا ( كوفـيد . )19
�صـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2020/8/11بتنظي ـ ــم ا�ستقـ ـ ـ ــدام
القـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ــة غي ــر العماني ـ ــة فـ ــي من�شـ ـ�آت
القطاع اخلا�ص للعمل فـي �أن�شطة ور�ش النجارة
واحلدادة والأملنيوم .
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قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/51

وزارة العمـــــل
�صـادر فـ ــي  2020/11/9بت�شكيـ ــل املجلـ ــ�س املرك ـ ــزي
للم�ساءلة الإدارية وحتديد نظام عمله .
�صـ ـ ــادر فــي  2020/12/6بتعديـ ـ ـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ـ ـ ــام
الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية .
وزارة النقـــــل
�صـادر فــي  2020/3/11ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
لتزويد ال�سفن بالوقود فـي املوانئ العمانية .
�صادر ف ــي  2020/3/17ب�إ�صــدار الئحــة تنظيــم
الوحدات البحرية ال�سياحية والرتفـيهية .
وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
�صـ ــادر فــي  2020/9/27ب�إ�ص ــدار الئحـ ــة التحقيــق
فـي احلوادث البحرية .
�صـ ــادر فــي  2020/10/7بتعديـ ـ ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي .
�صــادر فــي  2020/10/25ب�إ�صـ ـ ــدار الئحـ ـ ــة تنظي ـ ــم
عمل وكالء ال�سفن ووكالء احلمولة .
�ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2020/12/15ب�إ�صـ ــدار الئح ــة �ضب ـ ــط
النظم ال�سفـينية املقاومة اللت�صاق ال�شوائب وذات
الآثار امل�ؤذية .
جهــاز ال�ضرائـب
�صادر ف ــي  2020/5/18ب�ش�أن العمل بنظام البطاقة
ال�ضريبية ور�سوم �إ�صدارها .
�صادر فـي  2020/6/16بتعديـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ــام
القـرار رقـم  2019/112ب�ش�أن حتديد قيمة و�أنواع
ال�سلـ ــع االنتقائي ــة وفئـ ـ ــة ال�ضريبـ ـ ــة املفرو�ضـ ــة
على كل منها .
�صادر فــي  2020/7/13ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذيـة
لقانـون ال�ضريبـة االنتقائيـة .
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رقم
ال�صفحة
�صادر فـي  2020/9/17فـي �شـ�أن قواعـد التبـادل
التلقائـي ملعلومـات احل�سابـات املاليـة .
510
�صادر فـي  2020/9/17فــي �شـ�أن قواعـد التقاريـر
517
لكـل دولـة علـى حـدة .
�صـادر فــي  2020/11/24بت�شكيــل جلنــة التظلمــات
524
ال�ضريبيــة .
�شرطـــة عمـــان ال�سلطانيــة
�ص ــادر فـ ـ ــي � 2020/5/21ضواب ـ ــط التعامـ ــل مـ ــع
املخالفـني لقرارات اللجنة العليا املعنية ببحث �آلية
التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فـريو�س
525
كورونا (كوفـيد . )19
�صادر ف ــي  2020/5/31بتعدي ـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام
529
الالئحـة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب .
�صادر ف ــي  2020/6/4بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة
530
التنفيذية لقانون الأحوال املدنية .
�صادر ف ــي  2020/6/7بتحديد ر�سوم الرتاخي�ص
وال�شهادات التي ت�صدرها الهيئة العامة للدفاع
531
املدين والإ�سعاف .
�صادر ف ــي  2020/7/19بتعديـ ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ــام
الق ــرار رقـ ــم  2020/151ب�ش�أن �ضوابط التعامل مع
املخالفني لقرارات اللجنة العليا املعنية ببحث �آلية
التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س
536
كورونا (كوفيد . )19
�ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2020/9/9ب�إ�ص ـ ــدار نظ ـ ــام عمـ ــل
537
املركـز الوطنـي للمعلومـات املاليـة .
�ص ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2020/11/23ب�ش ـ ـ�أن �ضـ ــوابط �إي ـ ــداع
ال�ضمان امل�ستندي (اخلطي) لل�ضريبة اجلمركية 546 .
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الهيئــة العامــة ل�ســوق المــال
�ص ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2020/7/19ب�إ�صدار الئحة تنظيم
مزاولة ن�شاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي .
�ص ــادر ف ــي  2020/10/6بتعديل بع�ض �أحكام الئحة
�ش�ؤون املوظفني بالهيئة العامة ل�سوق املال .
�صادر فــي  2020/11/29ب�إ�صـدار الئحـة ا�ستثمـار
�أ�صـول �شركـات الت�أميـن والت�أميـن التكافلـي .
�ص ــادر ف ـ ــي  2020/11/30بتعديـ ــل بع ـ ــ�ض �أحكـ ــام
الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية .
�ص ــادر ف ـ ــي  2020/12/23بتعديـ ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الئحـة تنظيـم �أعمـال �سما�سـرة الت�أمـني .
الهيئـة العامــة للميـاه
�صادر ف ــي  2020/3/26بتعدي ــل بع ــ�ض �أحك ــام
الالئحـة املاليـة للهيئـة العامـة للميـاه .
الهيئـة العامـــة حلمايــة امل�ستهـــلك
�صادر ف ــي  2020/3/18ب�شـ�أن تنظيـم تـداول بعـ�ض
منتجـات التجميـل .
الهيئـة العامـة للتخ�صيـ�ص وال�شراكـة
�صادر ف ــي  2020/4/22ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية
لقانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص .
�صادر ف ــي  2020/4/22ب�إ�صـدار الالئحـة التنفـيذيـة
لقانـون التخ�صيـ�ص .
�صادر فـي  2020/6/17بتحديد الر�سوم والأثمان
التـ ـ ــي حت�صله ـ ـ ــا الهيئـ ـ ــة العامـ ـ ــة للتخ�صيـ ـ ــ�ص
وال�شراكـ ــة .
الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكاديمــي
�ص ــادر ف ـ ــي  2020/1/21بتعديـ ـ ــل بع ـ ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام
الئح ـ ـ ــة �شـ ـ ـ ـ�ؤون املوظف ـ ــني بالهيئـ ـ ــة العماني ـ ـ ــة
لالعتمــاد الأكادميــي .
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ال�صفحة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/417
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/669
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/59
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/66
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/91
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/4
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/5
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/6
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/7
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/22

هيئـــة الطيـــران المدنـــي
�ص ـ ـ ــادر فـ ـ ـ ــي  2020/7/16ب�إ�صدار الئحة تنظيم
ممار�س ــة ن�ش ــاط الطي ــران والأعمــال اجلويــة
بوا�سطــة طائــرة بــدون طيــار .
�صــادر فــي  2020/10/15بتعديـل بعـ�ض �أحكـام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون الطيـران املدنـي .
هيئــــة تنظـيــم االت�صــــاالت
�صـ ـ ــادر فـ ــي  2020/7/16بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
الق ـ ــرار رقـ ـ ــم  2013/70ب�ش ـ ـ�أن قواعـ ـ ــد التنظي ـ ــم
الالحق لل�سوق (الت�صرفات املنافـية للمناف�سة) .
�صـ ــادر فـ ـ ــي  2020/7/29بتعديـ ــل بع ــ�ض �أحـ ــكام
الئحـ ــة تنظي ـ ــم ت�سجيـ ـ ــل وا�ستخـ ــدام الت ــرددات
والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها .
�ص ـ ــادر فـ ــي  2020/12/2بتحدي ــد ر�س ــوم تقدمي
اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة .
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
�ص ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2020/7/23ب�إ�صدار الئحة رعاية
م�صالح م�شرتكي خدمة التزويد بالكهرباء .
هيئـة تنظيـم اخلدمات العامـة
�ص ــادر فــي  2020/12/16ب�إ�ص ـ ــدار الئحـ ــة التعرفــة
املنعك�سة عن التكلفة .
�صـ ـ ــادر ف ـ ــي  2020/12/16ب�إ�صدار الئحة التعرفـ ــة
املعتمدة لتو�صيل الكهرباء والتزويد بها .
�صـ ـ ــادر فــي  2020/12/16بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب .
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
�صـ ــادر فـ ـ ــي  2020/2/10بتعديل بع�ض �أحكام
الئح ــة تنظي ــم التخطي ــط العمرانــي وتراخي�ص
البناء فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
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قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ر2020/10/
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ر2020/11/
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/31

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/259

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/22
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/168
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/169

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/29

الهيئــة العامــة للت�أمينــات االجتماعيــة
�ص ـ ــادر ف ـ ــي  2020/10/28فـ ــي �شـ ـ�أن �إنهاء خدمة
امل�ؤمن عليهم �إنهاء جماعيا .
�صــادر فــي  2020/10/28فـي �ش�أن �ضوابط و�شروط
القدرة على العمل واجلدية فـي البحث عنه .
الهيئــة العامـــة للتعديــــن
�صـ ـ ــادر فـ ـ ـ ــي  2020/2/10بتحديـ ـ ـ ــد ثمـ ـ ــن بيـ ـ ــع
كرا�س ــة ال�شــروط واملوا�صف ــات للمزاي ــدة عل ــى
املواقع التعدينية ور�سوم الت�سجيــل والتجدي ــد
للم�ؤ�س�سـ ــات وال�شركـ ــات لــدى الهيئ ــة العام ــة
للتعديــن .
الهيئــة العامة للدفــاع املدين والإ�سعاف
�ص ــادر فــي  2020/10/28باعتم ــاد اجل ــزء الرابـع
من اال�شرتاطات الوقائية للمواد اخلطرة بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليـج العربية .
غرفـة جتـارة و�صناعـة عمـان
�صـ ـ ــادر فــي  2020/12/14بتعديـ ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري .
امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية
�صـ ــادر فـ ـ ــي  2020/5/5بتعديـ ــل بع ــ�ض �أحك ـ ـ ــام
الئح ــة املناق�ص ــات للم�ؤ�س�ســة العامــة للمناطـ ــق
ال�صناعية .
�ص ــادر فـ ــي  2020/5/5بتعديـ ـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ـ ــام
الئحـة اال�ستثمـار فـي املناطـق التابعـة للم�ؤ�س�سـة
العامـة للمناطـق ال�صناعيـة .
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
�صـادر فــي  2020/8/30بتعدي ــل بع�ض �أحكــام الئحة
التدري ــب فـي املجلــ�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية .
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قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/3

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/4

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/76
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/77
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/367
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/8
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2020/1

مجلــ�س الخدمـــة المدنـيـــة
�صـ ــادر فـ ـ ــي  2020/5/12ف ـ ـ ــي �شـ ـ ـ�أن حتدي ـ ــد
الدرجـات املاليـة للم�ؤهلـني املخاطبـ ــني ب�أحك ــام
جدول الدرجــات والروات ــب املوح ــد للموظفـني
العمانيني املدنيني بالدولة .
�صادر فـي  2020/6/24بتعدي ـ ــل بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام
القـ ـ ــرار رقـ ـ ــم  2011/8بتحدي ــد الوظائف ذات
الطبيعة اخلا�صة امل�ستثناة من �شــرط الإع ــالن
عند التعيني .
جملــ�س ال�شــ�ؤون الإداريــة للق�ضــاء
�صـ ــادر فـ ـ ـ ــي  2020/3/15بتخ�صي ـ ــ�ص دائـ ـ ــرة فـي
املحكمـة االبتدائيـة فـي واليـة العامرات للنظـر فـي
اجلنـح واملخالفـات التـي يرتكبـها الأحـداث .
�صـ ــادر فـ ـ ـ ــي  2020/3/15بتخ�صيـ ـ ــ�ص دائ ـ ـ ــرة فـي
املحكمـة االبتدائيـة فـي واليـة الدقـم للنظـر فـي
اجلنـح واملخالفـات التـي يرتكبـها الأحـداث .
�صـ ــادر فـ ـ ـ ــي  2020/10/5بتحديد ر�سوم اخلدمات
التي يقدمها جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء .
مركـز عمـان للتحكيـم التجـاري
�صـ ــادر فــي  2020/11/24ب�إ�صـدار قواعد التحكيم
ملركز عمان للتحكيم التجاري .
مكتـب وزيـر الدولـة وحمافـظ ظفـار
�صـادر فــي  2020/11/18ب�إ�صدار الئحة اال�شرتاطــات
اخلا�صـة برتاخيـ�ص ن�شــاط املقهـى املتنقـل و�أن�شطـة
الباعـة املتجوليـن .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة

ديـوان البـالط ال�سلطانـي
قــــرار ديوانــي
رقــــم 2020/4
بتحديد ثمن بيع كتاب "منتزه ح�صن �سلوت الأثري" لعام 2019م
ا�ستنادا �إلى القانون اخلـا�ص بالنظـام املالـي لديـوان البــالط ال�سلطاين ال�صــادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ، 91/128
و�إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى موافقة وزارة املالية بتاريخ 2020/1/5م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحدد ثمن بيع كتاب "منتزه ح�صن �سلوت الأثري" لعام 2019م مببلغ وقدره ( )2رياالن
عمانيان للن�سخة الواحدة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  22 :من جمادى الثانية 1441هـ
املـوافـــــق  16 :من فربايــــــــــــــــــــر 2020م
خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ديـ ـ ـ ــوان الب ـ ـ ـ ــالط ال�سلطان ـ ـ ـ ـ ــي
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1330
ال�صادرة فـي 2020/2/23م
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قــــرار ديوانــي
رقــــم 2020/8
بتحديد ثمن بيع كتاب " تاريخ عمان عرب الزمان "
ا�ستنادا �إلى القانون اخلــا�ص بالنظام املالــي لديــوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ، 91/128
و�إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى موافقة وزارة املالية بتاريخ 2020/2/19م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحدد ثمن بيع كتاب " تاريخ عمان عرب الزمان " مببلغ وقدره ( 100ر.ع) مائة ريال عماين
للن�سخة الواحدة كاملة  ،ومبلغ قدره ( 10ر.ع) ع�شرة رياالت عمانية للوحدة التخزينية
الإلكرتونية الواحدة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  10 :من رجـــــــــب 1441هـ
املـوافـــــق  5 :من مـــــــــار�س 2020م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1333
ال�صادرة فـي 2020/3/15م
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خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ديـ ـ ـ ــوان الب ـ ـ ـ ــالط ال�سلطان ـ ـ ـ ـ ــي

قـرار ديوانـي
رقــــم 2020/10
بتحديد ثمن بيع اللوحات الفنية امللحقة مبو�سوعة " تاريخ عمان عرب الزمان "
ا�ستنادا �إلى القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 91/128
و�إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى القرار الديواين رقم  2020/8بتحديد ثمن بيع كتاب " تاريخ عمان عرب الزمان " ،
و�إلى موافقة وزارة املالية بتاريخ 2020/3/1م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحدد ثمن بيع اللوحات الفنية امللحقة مبو�سوعــة " تاريـ ــخ عم ــان ع ــرب الزم ــان " مببلــغ
قدره ( 10ر.ع) ع�شرة رياالت عمانية للمجموعة الواحدة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  13 :من �شعبــــــــان 1441هـ
املـوافـــــق  7 :من ابريــــــــل 2020م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1337
ال�صادرة فـي 2020/4/12م

-21-

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ديـ ـ ـ ــوان الب ـ ـ ـ ــالط ال�سلطان ـ ـ ـ ـ ــي

وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
قـــرار وزاري
رقــم 2020/18
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة تنظيم �أعمال اخلربة �أمام املحاكم
ا�ستنادا �إلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
و�إلى قانون الإثبات فـي املعامالت املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/68
و�إلى الئحة تنظيم �أعمال اخلربة �أمام املحاكم ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2002/77
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام ( )28و ( )42و ( )46من الئحة تنظيم �أعمال اخلربة �أمام
املحاكم امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 28
" تن� أش� فـي الوزارة جلنة ل�ش�ؤون اخلرباء ت�شكل برئا�سة وكيل الوزارة  ،وع�ضوية كل من :
نائب ـ ـ ـ ــا للرئي ـ ـ ـ ــ�س .
أ�  -املدير العام لل�ش�ؤون العدلية
ب  -رئي�س الإدارة العامة للمحاكم فـي جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء .
ع�ضـ ـ ــوا ومقـ ـ ـ ــررا .
ج  -مدير دائرة �ش�ؤون اخلرباء
وترفع اللجنة تو�صياتها �إلى الوزير " .
املــادة ( ) 42
" على كل من يرغب فـي قيد ا�سمه فـي جدول اخلرباء  ،ممن تتوفر فـيهم ال�شروط املقررة
�أن يتقدم بطلبه �إلى الدائرة على النموذج املعد لذلك  ،وعلى الدائرة عر�ض الطلبات
على جلنة �ش�ؤون اخلرباء بعد قيدها ب�أرقام م�سل�سلة فـي �سجل يعد لهذا الغر�ض " .
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املــادة ( ) 46
يـ ـ�ؤدي اخلبي ــر ال ــذي مت قيده فـي جدول اخلرباء اليمني الآتية  ،وذلك �أمام �إحدى
الدوائر املدنية فـي حماكم اال�ستئناف :
" �أق�سم باهلل العظيم �أن �أ�ؤدي مهام اخلربة التي �أكلف بها ب�أمانة  ،و�إخال�ص ونزاهة ،
و�أن أ�ب ــدي ر أ�يــي بكــل جتــرد  ،وا�ستقالل  ،و�أن �أحافظ على �أ�سرار املهنة  ،و�أن �أحرتم
القوانني " .
املــادة الثانيـــــة
تلغى املادة ( )41من الئحة تنظيم �أعمال اخلبــرة �أمــام املحاك ــم امل�ش ــار �إليه ــا  ،كم ــا يلغ ــى
كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  1 :من ربيع الثاين 1442هـ
املـوافــــق  17 :من نوفمبـــــــر 2020م
د  .عـبد اللـه بن حممد بن �سعيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ـ ـ ــدل وال�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون القانونيـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1367
ال�صادرة فـي 2020/11/22م
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وزارة املاليـــة
قـــرار وزاري
رقـــم 2020/164
بن�شـر احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2019م
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و إ�لـ ــى املر�س ـ ـ ــوم ال�سلطاين رق ـ ــم  2019/1بالت�صديـ ـ ــق علـ ــى امليزاني ـ ــة العامـ ـ ــة للـدولـ ـ ـ ــة
لل�سن ـ ـ ــة املالي ـ ـ ــة 2019م ,
وبعد العر�ض على جاللــة ال�سلطــان ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
مـــــادة وحيـــدة
ين�شـ ــر فـي اجلريـ ــدة الر�سميـ ــة احل�س ـ ــاب اخلتامـ ــي للدول ـ ـ ــة عـ ــن ال�سن ـ ــة املاليـة 2019م ,
طبقــا للجــداول التف�صيليــة املرفقــة .
�صـدر فـي 1442 / 2 / 17 :هـ
املـوافــــق 2020/ 10 / 5 :م
�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1363
ال�صادرة فـي 2020/10/25م
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احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2019م
			
جـدول رقـم ( )1
( مليون ريال عماين )
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

ال�سنة املاليـة 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانيــــة
املعتمــــدة

�أوال  :الإيرادات :
� -1صافـي الإيرادات النفطية

الفعـــــلي

5465.0

6098.5

2030.8

� -2إيرادات الغاز

1980.0

1900.5

2233.3

� -3إيرادات جارية

(جدول 2350.0 )2

2331.5

133.4

� -4إيرادات ر�أ�س مالية (جدول 165.0 )3

70.9

15.7

 -5ا�سرتدادات ر�أ�س مالية (جدول 140.0 )3

187.3

6536.4

10949.6

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

3878.5

10588.7

10100

3450.0

3358.5

4373.7

 -7م�صروفات الوزارات املدنية (جدول 4490.0 )4

4486.8

377.1

 -8م�صروفات �إنتاج النفط

360.0

407.2

525.6

 -9م�صروفات �شراء و�إنتاج الغاز

570.0

570.2

618.3

 -10خدمة الدين العام

630.0

683.6

9773.2

جملة امل�صروفات اجلارية
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9500

9506.3

تابـع جـدول رقـم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

( مليون ريال عماين )
ال�سنة املاليـة 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانيــــة
املعتمــــدة

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

1199.9
152.1

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

11.2

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

الفعـــــلي

1324.9

125.0

83.1

0

9.4

921.3

 -14م�صروفات �إنتاج النفط

800

885.5

755.7

 -15م�صروفات �إنتاج الغاز

500

454.1

3040.2

115.7

جملة امل�صروفات اال�ستثمارية

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

2757.0

2625

30

78.1

476.6

 - 17دعم قطاع الكهرباء

485.0

600.0

142.8

 - 18الدعم الت�شغيلي لل�شركات احلكومية

190.0

190.1

25.9

 - 19دع ـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ــوائ ـ ــد ال ـ ـقـ ــرو�ض
التنمويــة والإ�سكانيــة

30.0

36.9

20.0

 - 20دعم املنتجات النفطية

40.0

39.9

4.8

 - 21دعم ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية

0.0

785.8

و�إقليمية ودولية

جملـة امل�ساهمات والنفقات الأخرى
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2.9
775.0

947.9

تابـع جـدول رقـم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م
13599.2

البيـــــــــــــــــــــــان

( مليون ريال عماين )
ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانيــــة
املعتمــــدة

�إجمايل الإنفاق العام

( )2.649.6ثالثا:العجز ( �أوال  -ثانيا )

12900

13211.2

()2.800.0

()2.622.5

رابعا :و�سائل التمويل :
� -22صافـي االقرتا�ض اخلارجي :
2172
 القرو�ض املتوقع ت�سلمها()172
 -القرو�ض املتوقع �سدادها

3200.6
()259.5
2941.1

400.0
300.0

 -24متويل من االحتياطيات

()991.5

� - 25صافـ ــي حركـ ـ ــة احل�سابـ ـ ــات
احلكومي ــة

2649.6

1808.3
()127.3
2000

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

500.0
()100.0

الفعـــــلي

جملــة و�سائــل التمويــل
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600
()200

1681.0
400.0
()200.0

400

200.0

400

400.0

-

()0.2

2800

2280.8

الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكومـية والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2019م
					
جـدول رقـم ()2

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

12 038 806

ديوان البالط ال�سلطاين

90

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 3 000

10 756

4 834

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

5 000

14 879

1 232 739

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

635 000

818 109

491 625 962

وزارة املالية

625 255 000

696 142 729

8 129 512

وزارة اخلارجية

6 900 000

7 175 244

179 084

وزارة الداخلية

200 000

176 388

631 479

وزارة الإعالم

650 000

503 651

18 526 587

وزارة التجارة وال�صناعة

22 000 000

19 193 873

12 333 253

وزارة النفط والغاز

11 025 000

37 914 243

7 721 262

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

8 000 000

6 750 042

2 425 488

وزارة العدل

2 430 000

2 642 189

27 707 457

وزارة ال�صحة

30 150 000

44 746 952

14 000 000
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9 311 285

تابـع جـدول رقـم (		)2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2019م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

2 090 285

وزارة الرتبية والتعليم

2 000 000

5 931 553

1 217 239

وزارة التنمية االجتماعية

1 115 000

1 161 274

655 446

وزارة الرتاث والثقافة

700 000

672 503

19 105 962

وزارة النقل واالت�صاالت

22 100 000

17 646 660

79 516 553

وزارة الإ�سكـ ـ ــان

72 000 000

66 407 344

24 091 289

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

25 400 000

21 659 095

895

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

2 000

16 327 441

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

22 000 000

14 945 160

8 986

حمافظة م�سقط

7 000

9 448

766 607

جمل�س املناق�صات

800 000

1 200 848

3 836

جمل�س ال�شورى

6 000

4 606

وزارة اخلدمة املدنية

7 000

4 592

508 707

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

6 700 000

1 933 767

8 400

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

50 000

30 648

15 911 223

موازنات الفائ�ض والدعم

165 466 000

163 909 912

552 244

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

600 000

511 971

23 965

معهد الإدارة العامة

100 000

31 988
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0

0

تابـع جـدول رقـم (		)2

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2019م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

913 591

وزارة التعليم العايل

1 000 000

3 262 964

124 200

املجل�س الأعلى للتخطيط

40 000

233 028

219 301

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

400 000

342 839

11 268

جمل�س الدولة

10 000

8 565

20 076

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

20 000

25 591

5 550 684

االدعاء العام

6 900 000

4 316 231

193 720

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

195 000

181 553

10 877 553

وزارة ال�سياحة

13 220 000

12 168 173

جمل�س البحث العلمي

1 000

858

3 149

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

700 000

810 995

261 452 966

وزارة القوى العاملة

290 000 000

244 232 343

21

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

55 000

3 390 421

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

2 900 000

41 445 951

الهيئة العامة للمياه

19

0
2 547 107

0

0

412 390

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

335 000

337 559

14 133

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

455 000

20 528

387 559

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

265 000

399 526
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تابـع جـدول رقـم (		)2

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2019م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

1 024

املركز الوطني للت�شغيل

1 000

8 278 781

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء

7 000 000

9 380

م�شروع جامعة عمان

الفعـــــلي
750

-

9 054 209
9 234

78 041 139

الهيئة العامة للطريان املدين

89 900 000

86 757 832

181 600

حمكمة الق�ضاء الإداري

200 000

178 867

107 563

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 130 000

114 742

23 058 687

الهيئة العامة للتعدين

34 400 000

19 069 931

186 863

املتحف الوطني

300 000

221 052

571 927

وزارة الدفاع

200 000

365 384

758
520 120 297

وزارة املالية ( احل�ساب اخلا�ص )
�شرطة عمان ال�سلطانية

35 423

وزارة النفط والغاز ( قطاع الغاز )

457 407 443

وزارة املاليــــة :
 -متويل م�ؤ�س�سات �أخرى

0
76 934 229
2233 302 353

490 000 000
227 500 000
0

 -اقرتا�ض

93 567 000

بلدية م�سقط
احتياطي خم�ص�ص ( �إيراد غري موزع )
الإجمالــــــــــــي
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50 000 000

798
481 424 462
3 974
263 850 625
6 333 429
73 756 899
-

2331 479 122 2350 000 000

الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2019م (ح�سـب التخ�صـ�صات الوظيفـية )
						
جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م
90
4 834
1 232 739
491 625 961
8 129 512
895
766 607
3 836
8 400
5 859
20 076
412 390
20
502 211 219
571 927
571 927

البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

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

10 756
3 000
14 879
5 000
818 109
635 000
696 142 729 625 255 000
7 175 243 6 900 000
2 000
1 200 843
800 000
0
6 000
30 648
50 000
2 668
10 000
25 591
20 000
337 559
335 000
0
55 000
50 000 000

جملـة قطـاع اخلدمــات العامــة

705 750 996 684 076 000

 - 2قطاع الدفاع :
وزارة الدفـ ـ ــاع
جملـة قطــاع الدفــاع
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200 000

365 385

200 000

365 385

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

		

البيـــــــــــــــــــــــان
 - 3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
200 000

176 388

2 423 687

وزارة العدل

2 430 000

2 641 358

8 986

حمافظة م�سقط

7 000

9 449

5 550 684

االدعاء العام

6 900 000

4 316 231

8 278 781

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء

7 000 000

9 054 209

181 600

حمكمة الق�ضاء الإداري

200 000

178 867

758

وزارة املالية ( احل�ساب اخلا�ص )

520 120 298

�شرطة عمان ال�سلطانية

481 424 462 490 000 000

536 743 878

جملة قطاع الأمن والنظام العام

497 801 762 506 737 000

179 084

-

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

1 800

-

15 509

وزارة ال�صحة ( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب ) 13 000

798

831
18 676

2 089 140

وزارة الرتبية والتعليم

2 000 000

5 929 389

508 707

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

6 700 000

1 933 767

23 965

معهد الإدارة العامة

100 000

31 988

913 592

وزارة التعليم العايل

1 000 000

3 262 965

19

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
جمل�س البحث العلمي

1 000
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36 989
858

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

3 149
387 559
1 148 293
9 381
5 101 114
27 691 948
27 691 948
1 217 239
4 606
260 304 673
1 024
261 527 542
12 038 806
79 516 553
23 752 694
338 595
16 327 441

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2019م
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
810 995
700 000
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
399 526
265 000
وزارة القوى العاملة ( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 1 019 470 1 800 000
م�شروع جامعة عمان
9 234
جملة قطاع التعليم
 - 5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة

13 454 688 12 579 000
44 728 276 30 137 000

جملة قطاع ال�صحة
 - 6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة اخلدمة املدنية
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
املركز الوطني للت�شغيل

44 728 276 30 137 000
1 161 274 1 115 000
4 592
7 000
243 212 874 288 200 000
750
1 000

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 244 379 490 289 323 000
 -7قطاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين ( بلدية �صحار )
وزارة الإ�سك ـ ــان
وزارة البلــديـ ــات الإقليم ـي ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ــوارد امليــاه
( قطاع البلديات الإقليمية )
وزارة البلـ ــديـ ــات الإقليمــية وم ـ ـ ـ ــوارد امليـ ـ ــاه
( قطــاع مــوارد امليــاه )
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
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9 311 284 14 000 000
66 407 344 72 000 000
21 659 095 25 400 000
0

0

14 945 160 22 000 000

		

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م
3 390 421
41 445 950
76 934 228

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
الهيئة العامة للمياه
بلدية م�سقط

253 744 688

جملة قطاع الإ�سكـــــان

631 479
1 145
655 446
552 244
219 301
5 409

البيـــــــــــــــــــــــان

 - 8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
وزارة الإعالم
وزارة الرتبية والتعليم ( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات )
وزارة الرتاث والثقافة
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
جمل�س الدولة ( اللجنة الوطنية لل�شباب )

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
2 547 107 2 900 000
40 000 000 67 466 000
73 756 899 93 567 000
228 626 889 297 333 000
650 000
700 000
600 000
400 000
-

503 651
2 164
672 503
511 971
305 851
5 897

193 720
14 133
186 863

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
املتحف الوطني

195 000
455 000
300 000

181 553
20 528
221 052

2 459 740

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية

2 425 170 3 300 000

12 333 253
35 423
12 368 676
7 721 262
7 721 262

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

37 914 243 11 025 000
3 974
-

جملة قطاع الطاقة والوقود

37 918 217 11 025 000

 - 10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

-35-

6 750 042 8 000 000
6 750 042 8 000 000

			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م
19 105 962
15 883 146
78 041 139
113 030 247
18 526 587
28 077
124 201
10 877 553
107 564
23 058 687
52 722 669
457 407 443
457 407 443
2233 302 353

		

البيـــــــــــــــــــــــان
 - 12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت
هيئة تنظيم االت�صاالت
الهيئة العامة للطريان املدين
جملة قطاع النقل واالت�صاالت
� - 13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
وزارة التجارة وال�صناعة
موازنات الفائ�ض والدعم
املجل�س الأعلى للتخطيط
وزارة ال�سياحة
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
الهيئة العامة للتعدين
جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
� - 14أخــــــــرى :
وزارة املالية :
 متويل م�ؤ�س�سات �أخرى -اقرتا�ض

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
17 646 660 22 100 000
123 896 307 98 000 000
86 757 833 89 900 000
228 300 800 210 000 000
19 193 873 22 000 000
13 605
233 028
40 000
12 168 173 13 220 000
114 742
130 000
19 069 931 34 400 000
50 793 352 69 790 000
263 850 625 227 500 000
0

6 333 430

270 184 055 227 500 000

جملة الأخرى
احتياطي خم�ص�ص ) �إيراد غري موزع (

الإجمالـــــــــــــــي

0

-

2331 479 122 2350 000 000
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الإيـرادات اجلاريـة عـن ال�سنـة املاليـة 2019م
( ح�ســـــــــب البنــــــود )
							
جـدول رقـم ()2/2
(بالريال العماين)
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

463 112 782

�أ � -إيرادات ال�ضرائب والر�سوم :
�ضريبة الدخل (على ال�شركات وعلى امل�ؤ�س�سات ) 600 000 000

624 837 881

258 530 122

ر�سوم الرتاخي�ص با�ستقدام العمال غري العمانيني 287 000 000

242 451 036

46 845 173
58 735 550
15 764 960
64 165 145
30 266 309
23 956 436
24 565 645
444 444
194 220
277 294 968

ر�سوم البلدية على الإيجارات
ر�سوم املعامالت العقارية
ال�ضريبة االنتقائية
رخ�ص ممار�سة الأعمال التجارية
رخ�ص و�سائل النقل
ر�سوم فنادق ومرافق �أخرى
ر�سوم امتياز مرافق
ر�سوم حملية خمتلفة
ر�سوم تراخي�ص خدمات االت�صاالت
ر�سوم دخول املركبات الأجنبية الفارغة
�ضريبة جمركية

57 420 000
64 650 000
0
20 368 500
60 000 000
42 485 000
32 800 000
35 200 000
170 000
250 000 000

43 836 297
55 495 790
38 651 255
16 422 857
65 703 928
31 797 035
28 041 576
23 362 675
37 500 000
201 030
234 448 334

1263 875 754

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

1442 749 694 1450 093 500

53 831 512
148 087
68 837 804

ب � -إيرادات غري �ضريبية :
�إيرادات بيع املياه
�إيرادات مياه خمتلفة
�إيرادات املطارات
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83 927 000
2 320 000
75 000 000

50 184 467
126 965
71 553 004

			
تابـع جـدول رقـم ()2/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

		

البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

934 166

�إيرادات املوانئ

950 000

866 232

188 643

�إيرادات خدمات مرفق االت�صاالت

85 000 000

75 679 632

15 250 059

فائ�ض الهيئات العامة

13 000 000

10 716 675

19 307 591

�إيرادات ت�أجري عقارات حكومية

18 510 158

20 970 699

428 389 773

�أرباح اال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�ص�ص ر�أ�س املال 220 000 000

260 585 878

49 081 229

فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض املدينة

22 208 769

20 704 619

62 742 361

ر�سوم الهجرة واجلوازات

62 030 000

52 319 081

75 826 541

ر�سوم و�أتعاب �إدارية خمتلفة

63 461 076

55 923 342

103 908 498

تعوي�ضات وغرامات وجزاءات

114 127 037

125 026 239

13 418 520

�إيرادات تعدين

20 000 000

10 806 754

144 870

مبيعات مواد غذائية

195 000

116 436

297 607

�إيرادات زراعية خمتلفة

379 000

334 481

21 731 510

�إيرادات طبية

28 126 000

37 685 073

47 454 034

�إيرادات متنوعة ( �أخرى )

40 672 460

60 176 277

7 933 794

�إيرادات نفطية �أخرى

969 426 599
2233 302 353

0

جملة ( ب ) الإيرادات غري ال�ضريبية
ج ـ احتياطي خم�ص�ص ( �إيراد غري موزع )
الإجمالــــي ( أ�  +ب  +ج )
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34 953 574

888 729 428 849 906 500
50 000 000

-

2331 479 122 2350 000 000

الإيـرادات الـر�أ�س ماليـة واال�ستـردادات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2019م ( ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة )
(بالريال العماين)
						
جـدول رقـم ()3
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م
66 451
66 451

222 194
17 510 113
17 732 307

115 608 214
115 608 214
133 406 972
15 646 690
15 646 690

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

�إيرادات ر�أ�س مالية :
 -1قطاع اخلدمات العامة :
500 000
وزارة املالية
جملة قطاع اخلدمات العامة
500 000
 - 1قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة
جملة قطاع ال�صحة
 -7قطاع الإ�سكان :
265 373
ديوان البالط ال�سلطاين ( بلدية �صحار ) 700 000
15 895 239
18 800 000
وزارة الإ�سكان
16 160 612 19 500 000
جملة قطاع الإ�سكان
 - 9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز ( قطاع الغاز )
جملة قطاع الطاقة والوقود
 - 10قطاع املعونات :
54 737 880 145 000 000
املعونات
54 737 880 145 000 000
جملة قطاع املعونات
70 898 492 165 000 000
�إجمايل الإيرادات الر�أ�س مالية
ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
� -14أخرى :
187 305 761 140 000 000
وزارة املالية ( متويل م�ؤ�س�سات �أخرى )
187 305 761 140 000 000
�إجمايل اال�سرتدادات الر�أ�س مالية

-39-

الإيـرادات الـر�أ�س ماليـة واال�ستـردادات الـر�أ�س ماليـة عـن ال�سنـة املاليـة 2019م
( ح�ســــب البنــــود )
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()1/3
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

ال�سنة املاليـة 2019م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

66 451

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

250 000

13 786 230

�إيرادات بيع �أرا�ض حكومية

11 950 000

3 946 077

املح�صل من قرو�ض الإ�سكان املح�صلة لذوي الدخل املحدود 7 800 000

115 608 214

-

حتويالت ر�أ�س مالية حملية
معونات من منظمات جمل�س التعاون

� 133 406 972إجمايل الإيرادات الر�أ�س مالية

7 130 343
7 130 343

8 516 347
8 516 347

145 000 000

11 790 937
4 369 675
54 737 880

70 898 492 165 000 000

ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
ا�سرتداد �أق�ساط القرو�ض :
ا�سرتداد قرو�ض من هيئات وم�ؤ�س�سات عامة وغريها 20 000 000
جملة ا�سرتداد �أق�ساط القرو�ض

الفعـــــلي

20 000 000

20 429 317
20 429 317

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

120 000 000

166 876 444

جملة بيع اال�ستثمارات

120 000 000

166 876 444

� 15 646 690إجمايل اال�سرتدادات الر�أ�س مالية

-40-

187 305 761 140 000 000

امل�صروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2019م
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

141 610 719

ديوان البالط ال�سلطاين

139 405 418 139 739 000

303 962 167

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

326 561 057 289 022 000

5 043 776

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

5 174 000

5 158 535

2 053 120

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

1 528 000

1 477 275

3 748 257

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

4 331 000

3 889 549

18 522 223

وزارة املالية

17 406 000

19 125 358

59 552 793

وزارة اخلارجية

65 724 000

63 755 628

35 516 390

وزارة الداخلية

35 703 000

39 285 046

10 221 515

وزارة الإعالم

9 800 000

9 689 927

16 115 377

وزارة التجارة وال�صناعة

16 000 000

16 571 754

4 528 045

وزارة النفط والغاز

4 541 000

5 114 764

53 028 095

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

53 246 000

53 966 316

17 215 308

وزارة العدل

18 263 000

17 577 489

678 306 879

وزارة ال�صحة

728 840 888 681 322 000
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تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 1155 195 921وزارة الرتبية والتعليم
145 014 705

وزارة التنمية االجتماعية

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1269 649 409 1170 198 000
144 505 121 143 975 000

11 489 541

وزارة الرتاث والثقافة

10 558 000

11 356 918

15 040 623

وزارة النقل واالت�صاالت

15 580 000

15 888 374

41 061 670

وزارة الإ�سكان

41 431 000

41 357 217

97 517 830

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

98 559 000

96 399 062

1 126 891

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

679 000

930 133

97 010 483

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

96 182 000

97 816 588

4 041 482

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

4 092 000

4 103 690

2 641 895

جمل�س املناق�صات

2 710 000

2 723 494

260 500

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

0

0

6 967 969

جمل�س ال�شورى

7 389 000

7 386 999

6 299 540

وزارة اخلدمة املدنية

6 503 000

6 523 255

213 554 615

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

218 705 468 207 601 000

18 263 710

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

18 680 000

34 041 334

موازنات الفائ�ض والدعم

165 405 064 186 239 000

20 292 113

30 202 161

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

29 866 000

31 831 267

1 061 819

معهد الإدارة العامة

1 127 000

1 082 624
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تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
59 294 906

58 352 081

وزارة التعليم العايل

59 182 000

243 622 000

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

243 622 000 243 622 000

12 623 501

املجل�س الأعلى للتخطيط

10 878 000

9 758 988

29 567 136

منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة

13 958 000

22 492

89 343 099

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

85 333 000

85 534 804

9 201 843

جمل�س الدولة

9 255 000

9 108 318

19 123 750

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

18 958 000

18 944 050

19 759 827

االدعاء العام

19 984 000

20 770 331

10 965 042

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

10 620 000

10 947 895

10 628 643

وزارة ال�سياحة

12 046 000

10 890 685

5 702 773

جمل�س البحث العلمي

5 853 000

5 547 957

6 936 889

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

8 957 000

7 053 523

156 114 959

وزارة القوى العاملة

168 186 110 157 190 000

4 978 419

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

5 082 000

4 880 635

14 528 884

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

14 708 000

14 820 341

143 550 000

الهيئة العامة للمياه

12 690 285

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

0
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12 801 000

0
12 814 277

تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

(بالريال العماين)

		
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

41 011 289

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

40 723 000

40 803 881

1 197 771

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

945 000

1 276 988

9 521 000

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

10 586 000

10 586 000

3 207 394

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

4 137 000

3 125 555

وزارة املالية  -اعتماد �إجمايل غري موزع

178 330 000

45 421 893

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

46 043 000

46 408 959

599 624

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

1 663 000

549 157

25 764 375

الهيئة العامة للطريان املدين

22 533 000

25 881 247

4 141 000

حمكمة الق�ضاء الإداري

4 229 000

4 293 800

2 618 994

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 3 067 000

3 132 621

2 821 146

الهيئة العامة للتعدين

2 873 000

3 139 693

1 637 273

املتحف الوطني

1 487 000

1 769 801

4 526 590

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات

4 697 000

3 730 598

76 432 178

احتياطي خم�ص�ص

76 909 026

بلدية م�سقط

4373 716 037

0
85 510 000
الإجمالــــي
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18 725 044
74 756 899

4486 753 355 4478 418 000

امل�صروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2019م ( ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفـيـة )
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين
106 065 902

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
108 074 206 103 540 000

290 361 367
5 043 776
2 053 120
3 748 257
18 522 223
59 543 201

5 174 000

5 158 535

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 528 000

1 477 274

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

4 331 000

3 889 550

وزارة املالية

17 406 000

19 125 358

وزارة اخلارجية

65 593 000

63 727 828

1 126 890

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

679 000

930 133

2 641 895

جمل�س املناق�صات

2 710 000

2 723 494

6 967 969
18 263 710
7 445 676
19 123 750
4 978 419
12 690 285

جمل�س ال�شورى

7 389 000

7 386 999

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

18 680 000

20 292 113

جمل�س الدولة

7 252 000

7 170 280

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

18 958 000

18 944 050

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

5 082 000

4 880 635

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

12 801 000

12 814 278

558 576 440

312 269 098 278 391 000

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

جملة قطاع اخلدمات العامة
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588 863 831 549 514 000

تابـع جـدول رقـم ()1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م
35 516 390

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 -3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
35 703 000

39 285 046

16 110 057

وزارة العدل

16 988 000

16 377 881

4 041 482
19 759 827

حمافظة م�سقط

4 092 000

4 103 690

االدعاء العام

19 984 000

20 770 331

45 421 893

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

46 043 000

46 408 959

4 141 000

حمكمة الق�ضاء الإداري

4 229 000

4 293 800

124 990 649

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

131 239 707 127 039 000
2 983 000
131 000

3 002 320
27 800

2 963 824
9 592

وزارة اخلارجية ( املعهد الدبلوما�سي )

1 275 000

1 199 608

1 105 252

وزارة العدل ( املعهد العايل للق�ضاء )

17 495 330

وزارة ال�صحة ( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب ) 18 342 000

17 736 398

1152 953 112

وزارة الرتبية والتعليم

1267 413 765 1166 975 000

213 554 614

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

218 705 468 207 601 000

1 061 819

معهد الإدارة العامة

1 127 000

1 082 624

58 352 081

وزارة التعليم العايل

59 182 000

59 294 906

4 014 860

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ( كلية العلوم ال�شرعية ) 4 169 000

4 262 354

1 075 513

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية (مراكز تدريب ال�صناعات احلرفـية) 995 000

1 013 246
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تابـع جـدول رقـم ()1/4

(بالريال العماين)

		

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م
5 702 773

جمل�س البحث العلمي

6 936 889

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

117 733 496

وزارة القوى العاملة (قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 117 554 204 117 817 000

1 197 771

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

599 624

م�شروع جامعة عمان ( امل�صروفات الت�أ�سي�سية ) 1 663 000

1584 756 550
660 811 549
660 811 549
145 014 705

البيـــــــــــــــــــــــان

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

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
5 547 957 5 853 000
8 957 000
945 000

7 053 523
1 276 988
549 157

1705 720 318 1598 015 000
711 104 490 662 980 000

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

711 104 490 662 980 000
144 505 121 143 975 000

6 299 541

وزارة اخلدمة املدنية

6 503 000

6 523 254

5 549 384

م�ؤ�س�سات �أخرى

15 842 000

3 439 664

243 622 000

ح�صة احلكومة فـي معا�شات موظفـي احلكومة العمانيني 243 622 000 243 622 000

29 567 136

منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة

13 958 000

22 492

38 381 463

وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )

39 373 000

50 631 906

3 207 394

املركز الوطني للت�شغيل

4 137 000

3 125 555

471 641 623

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية

451 869 992 467 410 000
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تابـع جـدول رقـم ()1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م
24 350 573

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

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
24 583 000

19 521 946

41 061 670

وزارة الإ�سكان

41 431 000

41 357 217

97 517 830

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
( قطاع البلديات الإقليمية )

98 559 000

96 399 062

97 010 483

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

96 182 000

97 816 588

14 528 884

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

14 708 000

14 820 341

143 550 000

الهيئة العامة للمياه

133 503 700 143 893 000

76 909 026

بلدية م�سقط

494 928 466

85 510 000

جملة قطاع الإ�سكان

74 756 899

478 175 753 504 866 000

 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
دي ـ ـ ــوان الب ـ ــالط ال�سلطانـ ـ ـ ــي
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافـية ) 1 946 000

1 946 000

10 221 515

وزارة الإعالم

9 800 000

9 689 928

2 242 809

وزارة الرتبية والتعليم ( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات ) 3 223 000

2 235 644

1 930 344

11 489 541

وزارة الرتاث والثقافة

10 558 000

11 356 918

4 941 844

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

2 762 000

3 490 642

30 202 161

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

29 866 000

31 831 267
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تابـع جـدول رقـم ()1/4

		

(بالريال العماين)

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م
85 328 239

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

1 756 167

جمل�س الدولة ( اللجنة الوطنية لل�شباب )

9 889 529
13 600 800
41 011 289
1 637 273
4 526 590

9 625 000
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ( دار الأوبرا ال�سلطانية ) 10 631 000
40 723 000
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
1 487 000
املتحف الوطني
الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات 4 697 000

218 778 101
4 528 045
4 528 045
3 155 776

البيـــــــــــــــــــــــان

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
 -9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز
جملة قطاع الطاقة والوقود

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
81 272 449 81 164 000
2 003 000

1 938 038
9 934 649
14 291 959
40 803 881
1 769 800
3 730 598

214 291 773 208 485 000
4 541 000

5 114 764

5 114 764 4 541 000

 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين ( م�شروع زراعة املليون نخلة ) 3 280 000

3 285 538

53 028 096

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

53 246 000

56 183 872

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

57 251 854 56 526 000

15 040 623
18 226 505
25 764 374
59 031 502

 -12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل االت�صاالت
هيئة تقنية املعلومات
الهيئة العامة للطريان املدين
جملة قطاع النقل واالت�صاالت
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15 580 000
18 217 000
22 533 000

53 966 316

15 888 374
19 439 827
25 881 248

61 209 449 56 330 000

تابـع جـدول رقـم ()1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

260 500

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
ديوان البالط ال�سلطاين
( مكتـب م�ست�ش ــار جاللـ ـ ــة ال�سلطـ ـ ـ ــان ل�شـ�ؤون 3 407 000
التخطيـ ــط االقت�ص ـ ــادي )

3 144 300

وحدة دعم التنفيذ واملتابعة

0

3 575 408
0

16 115 377

وزارة التجارة وال�صناعة

16 000 000

16 571 754

1 545 000

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي

5 525 000

5 531 231

3 778 601

�صندوق الرفد

0

0

12 623 501

املجل�س الأعلى للتخطيط

10 878 000

9 758 988

10 628 643

وزارة ال�سياحة

12 046 000

10 890 685

9 521 000

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

10 586 000

10 586 000

2 618 994

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 3 067 000

3 132 622

2 821 146

2 873 000

3 139 693

الهيئة العامة للتعدين

63 057 062

جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى

63 186 381 64 382 000

76 432 178

معونات مدفوعة

0

18 725 044

0

احتياطـــي خم�صـــ�ص

178 330 000

-

4373 716 037

الإجمالــــــــــي
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4486 753 356 4478 418 000

امل�صروفـات اجلاريـة عـن ال�سنـة املاليـة 2019م
( ح�ســـــب البنــــــود )
							
جـدول رقـم ()2/4
(بالريال العماين)
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م
1565 907 214
19 893 554
1 777 500
1587 578 268
549 735 711
70 517 110
44 619 844
40 250 383
108 067 197
9 856 357
180 051 261
33 770 926
171 458 953
1208 327 742
14 376 584
2 616 793

البيـــــــــــــــــــــــان
�أ  -م�صروفات خدمية و�سلعية :
رواتب و�أجور :
رواتب �أ�سا�سية
�أجور امل�ؤقتني
تكاليف تعيني اخلريجني
جملــة الـرواتب والأجــور
بــدالت :
بدل �سكن
بدل كهرباء
بدل مياه
بدل هاتف
بدل طبيعة عمل
بدل اغرتاب
بدل نقل
بدالت �أخرى
عالوة غالء معي�شة

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1644 404 529 1643 414 711
20 317 185 15 674 165
1 955 250
0
1666 676 964 1659 088 876
556 998 458
72 224 128
45 670 590
41 284 353
109 305 360
9 678 941
182 728 217
34 754 731
172 727 501

جملــــة البـــدالت
م�ستحقات �أخرى :
تذاكر ال�سفر
م�صروفات ال�سفر

1264 030 130 1225 372 279
15 846 095
2 632 586
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576 861 263
76 075 577
47 163 447
42 871 998
113 128 540
9 537 863
189 656 162
34 595 352
174 139 928

14 802 259
2 615 460

تابـع جـدول رقـم ()2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

22 415 094

مكاف�آت

22 551 570

22 041 035

3 785 784

تعوي�ض نقدي عن الإجازة

3 658 739

4 735 458

1 345 328
14 372 528
16 098 940
67 350 244

�أجور �إ�ضافـية
1 394 054
م�ستحقات نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة غري العمانيني 10 703 715
17 203 525
�إيجارات م�ساكن املوظفـني
تكاليف العقود اخلا�صة ل�شغل الوظائف امل�ؤقتة 68 679 412

112 000

تعوي�ض فوائد بنك الإ�سكان العماين

24 666 904

منحة نهاية اخلدمة للموظفـني املعينني بغري طريق التعاقد 12 703 479

167 140 199

جملة امل�ستحقات الأخرى

112 000

1 394 872
18 212 134
15 592 313
79 872 572
112 000
16 728 064

176 106 167 155 485 175

5 913 000

رواتب و�أجور وبدالت

245 479 153

ح�صة احلكومة فـي نظام معا�شات موظفـي 245 498 961 245 533 768
احلكومة العمانيني

3214 438 362

5 977 656

�أ -جمموع امل�صروفات اخلدمية وال�سلعية

5 977 656

3358 289 878 3291 457 754

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

80 430 023

128 275 251

3 206 943

لوازم و�إمدادات زراعية

3 451 937

3 615 518

1 242 397

مواد كيماوية ومبيدات ح�شرية

1 615 779

810 354

95 419 596
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تابـع جـدول رقـم ()2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م
17 131 835

لوازم تعليمية

البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
15 048 690 16 339 339

20 751 925

مواد غذائية

19 300 470

12 561 713

3 906 085

لوازم مكتبية ومطبوعات

3 961 681

4 068 017

3 178 469

لوازم و�إمدادات الطرق واملباين

3 512 038

5 251 044

7 434 795

لوازم و�إمدادات الإذاعة والتلفزيون

6 273 556

7 558 682

6 103 192

لوازم و�إمدادات احلا�سب الآيل

5 980 540

5 111 979

2 581 079

وقود وزيوت للآالت واملعدات

2 512 951

2 554 803

172 096

غاز طبيعي

196 096

169 304

3 526 857

قطع غيار للآالت واملعدات

3 733 208

3 649 134

11 428 590

وقود وزيوت لل�سيارات وو�سائل النقل

9 615 285

9 672 663

3 425 606

قطع غيار �سيارات وو�سائل النقل

4 045 440

3 873 309

9 679 755

م�ستلزمات �سلعية �أخرى

9 075 394

10 122 025

189 189 220
1 364 245

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

212 342 486 170 043 737
1 195 377

2 018 233

35 931 197

عقود نظافة

34 800 475

29 211 313

28 295 750

�صيانة مبان

29 563 383

26 920 072
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تابـع جـدول رقـم ()2/4

		

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م
1 509 962

�صيانة �أثاث ومعدات مكاتب

البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1 393 492 1 403 544

78 107
5 455 004
1 143 011
912 441
6 587 236
22 396 620
1 645 953
1 991 132
11 330 363
1 662 528
3 513 151
9 195 732
6 523 605
37 284 576
962 517

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

91 792
5 462 278
1 327 779
1 184 908
6 282 684
21 158 017
1 842 028
1 892 034
9 539 104
1 361 950
3 271 538
8 861 499
6 318 755
31 982 364
216 418

60 743
14 157 030
1 462 825
1 065 453
6 494 109
21 031 205
1 772 629
2 504 790
11 619 862
1 609 219
3 976 827
8 453 570
9 577 676
40 094 210
787 695

81 878 473

تكاليف ا�ستئجار �سيارات وو�سائل نقل

84 177 584

82 549 421

30 840

تكاليف متديدات كهربائية خارج م�سقط

30 846

186 265

2 979 089

عقود خدمات ا�ست�شارية

2 236 883

2 607 021

10 908 072

عقود خدمات ت�شغيلية

11 637 978

9 804 489
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تابـع جـدول رقـم ()2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م
38 146 640
71 178
2 305
4 491 985
68 053 980
17 206 943
693 682
2 238 344
7 677 461
675 129
230 336
872 574
413 940 161
12 627 263
59 682 025
28 651 651
8 175 223

		

(بالريال العماين)

ال�سنة املاليـة 2019م
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
48 602 679 40 331 029
عقود خدمات �أخرى
138 739
56 918
م�صروفات بنكية
3 512
328 803
خ�سارة تغري �سعر العملة
4 663 847 2 681 291
مردودات من �إيرادات �سنوات �سابقة
64 477 492 58 745 564
م�صروفات غري مبوبة
18 017 650 15 407 776
تكاليف بعثات درا�سية
632 181
46 421
�صيانة �أثاث ومعدات تعليمية
�صيانة �أثاث ومعدات من�ش�آت �صحية وخمتربات 3 476 698 2 239 960
6 555 113 7 003 300
تكاليف �إقامة املهرجانات
770 253
727 580
تذاكر ال�سفر فـي املهام الر�سمية
211 871
250 486
تذاكر ال�سفر للتدريب
756 102
641 764
م�صروفات الأن�شطة الطالبية
جملة امل�ستلزمات اخلدمية
 - 4م�صروفات خدمات حكومية :
خدمات االت�صاالت ( الربيد والربق والهاتف )
تكاليف ا�ستهالك الكهرباء
تكاليف ا�ستهالك املياه
تكاليف ا�ستئجار خطوط البيانات و�شبكة املعلومات الدولية

109 136 162

جملة م�صروفات اخلدمات احلكومية

2 742
3 608 000

م�صروفات البحث والتطوير العلمي
م�صروفات ت�شغيلية جارية
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427 664 286 394 300 110
9 952 482
31 290 696
18 606 160
8 084 264

12 532 880
50 985 796
32 913 272
9 212 362

105 644 310 67 933 602
8 148
4 608 344

10 686
4 608 344

تابـع جـدول رقـم ()2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 715 873 543ب  -جمموع امل�ستلزمات ال�سلعية واخلدمية
()4+3+1

150 036 844
1 220 087
151 256 931
14 823 637
14 823 637

113 978 425
1 782 889
54 809 060
9 188 415
179 758 789
830 593
150 291
980 884

ج  -دعم وحتويالت جارية �أخرى :
 - 1الدعم :
الهيئات وامل�ؤ�س�سات ( غري املالية ) :
الهيئات العامة
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
جملة الدعـــــــــــــــم

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
750 270 112 636 893 941

138 573 342 148 234 000
5 794 848

141 072 571 154 028 848

 - 2حتويالت للهيئات وامل�ؤ�س�سات التي ال تهدف للك�سب :
14 645 294
حتويالت للأندية واالحتادات الريا�ضية
جملة التحويالت للهيئات
وامل�ؤ�س�سات التي ال تهدف للك�سب

 - 4دعم للمواطنني :
دعم احلرف
خم�ص�صات تنمية ريفـية
جملة الدعم للمواطنني
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17 220 336

17 220 336 14 645 294

م�ساعدات ودعم وتعوي�ضات للمواطنني :
 - 3م�ساعدات للمواطنني :
منح وم�ساعدات اجتماعية
114 395 398
1 982 264
منح وم�ساعدات طارئة
51 822 143
خم�ص�صات الإعا�شة للطلبة
11 514 258
م�ساعدات خمتلفة
جملة امل�ساعدات للمواطنني

2 499 229

114 041 048
1 780 577
53 712 703
9 554 405

179 088 733 179 714 063
742 445
240 822

785 267
442 500

983 267

1 227 767

تابـع جـدول رقـم ()2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م
371 648
142 217
513 865
4 409 720
4 409 720
12 301
12 301
9 633 807

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

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

286 092
106 216
392 308

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

7 209 411

جملة امل�ساعدات واملعونات الداخلية

292 809
40 419
333 228
1 000 000

1 000 000 7 209 411

 - 7م�ساعدات ومعونات خارجية :
0
م�ساعدات ومعونات خارجية
0
جملة امل�ساعدات واملعونات اخلارجية
 - 8اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية :
منظمات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 9 224 645

0
0
11 419 476

1 627 491

منظمات عربية

1 679 071

1 742 966

3 751 787

منظمات دولية

3 659 398

6 163 244

 15 013 085جملة اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية 19 325 686 14 563 114
200 000
200 000
م�ساعدات ومعونات داخلية وخارجية
200 000
 200 000جملة امل�ساعدات واملعونات الداخلية واخلارجية 200 000 200 000
ج  -جمموع الدعم والتحويالت اجلارية الأخرى
359 468 321 371 736 305
366 969 212
()8+7+6+5+4+3+2+1
18 725 044
0
معونات خارجية
76 432 178
178 330 000
د  -احتياطـــي خم�صـــ�ص
4373 716 037

الإجمالـــــــي ( أ�  +ب  +ج  +د )
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4486 753 355 4478 418 000

امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة
والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة عـن ال�سنـة املاليـة 2019م
(بالريال العماين)
		
			
جـدول رقـم ()3/4
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2018م
ديوان البالط ال�سلطاين
424 777

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
374 000
425 000

937 180

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

942 000

976 210

44 654

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

48 000

39 203

73 271

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 10 000

20 036

26 907

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

34 000

22 225

413 709

وزارة املالية

423 000

65 192

646 826

وزارة اخلارجية

136 000

1 349 500

55 166

وزارة الداخلية

52 000

73 496

18 141

وزارة الإعالم

18 000

35 146

45 425

وزارة التجارة وال�صناعة

19 000

54 099

وزارة النفط والغاز

1 000

70 784

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

16 000

54 535

42 604

وزارة العدل

24 000

41 087

3 811 077

وزارة ال�صحة

3 000 000

2 061 727

1 644 785

وزارة الرتبية والتعليم

1 879 000

1 293 471

370 768

وزارة التنمية االجتماعية

128 000

127 077

-
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-

(بالريال العماين)

		
تابـع جـدول رقـم ()3/4
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2018م
وزارة الرتاث والثقافة
73 599

وزارة النقل االت�صاالت

9 906

وزارة الإ�سكان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
3 000
74 000
17 000

125 419
10 014

27 090

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

27 000

117 394

3 081

حمافظة م�سقط

4 000

6 579

15 559

جمل�س املناق�صات

15 000

10 619

جمل�س ال�شورى

4 000

-

وزارة اخلدمة املدنية

2 000
0

17 629

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

1 540 000

690 549

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

222 000

370 987

64 180

موازنات الفائ�ض والدعم ( �صندوق الرفد )

63 000

221

13 003

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

25 000

21 397

287 895

وزارة التعليم العايل

379 000

257 929

202 370

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

189 000

166 033

10 271

جمل�س الدولة

20 000

10 271

10 888

االدعاء العام

11 000

150 991

47 707

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

55 000

20 000

1 055 362
-
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(بالريال العماين)

		
تابـع جـدول رقـم ()3/4
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2018م
وزارة ال�سياحة
9 237

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
13 226
9 000

42 157

جمل�س البحث العلمي

43 000

42 454

5 428

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

163 000

12 064

345 409

وزارة القوى العاملة

344 000

337 301

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

31 000

41 960

11 595

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

13 000

9 225

17 165

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

3 000

20 863

45 972

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

79 000

82 447

10 425

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

-

0

1 375

11 199

املركز الوطني للت�شغيل

16 000

3 180

130 830

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

100 000

107 076

م�شـروع جامعــة عمــان

0

5 398

17 092

الهيئة العامة للطريان املدين

11 000

84 467

12 000

حمكمة الق�ضاء الإداري

12 000

12 000

22 410

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 24 000

46 361

75 203
11 203 107

931 000

بلدية م�سقط

الإجمالـــــي
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0

9 384 433 11 582 000

امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2019م ( ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة )
					
جـدول رقـم ()4/4
(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

306 000

306 000

887 319

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

883 000

917 210

44 654

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

48 000

39 203

73 271

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 10 000

20 036

26 907

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

34 000

22 226

413 709

وزارة املالية

423 000

65 191

646 826

وزارة اخلارجية

134 000

1 349 500

15 559

جمل�س املناق�صات

15 000

10 619

-

جمل�س ال�شورى

4 000

2 000

-

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

222 000

370 987

جمل�س الدولة

20 000

10 271

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

31 000

41 960

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

3 000

20 863

306 238

10 271
17 165
2 441 919

جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة
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3 176 066 2 133 000

تابـع جـدول رقـم ()4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2018م
55 166
42 604
3 081
10 888
130 830
12 000
254 569
2 000
54 969
1 644 785
1 055 362
287 895
30 783
14 000
42 158

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2019م
البيـــــــــــــــــــــــان
 -3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية
وزارة العدل
حمافظة م�سقط
االدعاء العام
جملــ�س ال�ش ـ�ؤون الإداريــة للق�ضــاء
( املحاكــم والأمانــة العامــة للمجلــ�س )
حمكمة الق�ضاء الإداري
جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام
 -4قطاع التعليم :
ديوان البالط ال�سلطاين ( جمل�س التعليم )
وزارة اخلارجية ( املعهد الدبلوما�سي )
وزارة الع ـ ــدل ( املعهد العايل للق�ضاء )
وزارة ال�صحة
( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب )
وزارة الرتبية والتعليم
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى اجلامعي
وزارة التعليم العايل
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ( كلية العلوم ال�شرعية )
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
( مراكز تدريب ال�صناعات احلرفية )
جمل�س البحث العلمي

-62-

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

52 000
23 000
4 000
11 000

73 496
41 087
6 579
150 991

100 000

107 075

12 000

12 000

202 000

391 228

2 000
2 000
1 000

2 000
-

50 000

60 319

1 879 000
1 540 000
379 000
11 000

1 293 471
690 549
257 929
5 620

14 000

0

43 000

42 453

تابـع جـدول رقـم ()4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2018م
5 428
208 093
10 425
3 355 898
3 756 107
3 756 107
370 768

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2019م
البيـــــــــــــــــــــــان
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
وزارة القوى العاملة
( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني )
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
م�شروع جامعة عمان
جملــة قطــاع التعليــم
 -5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة
جملــة قطــاع ال�صحــة
 -6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة اخلدمة املدنية
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
املركز الوطني للت�شغيل
جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية
 -7قطاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين
وزارة الإ�سكان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

163 000

12 064

212 000

165 164

1 375
0
5 398
0
2 536 342 4 296 000
2 001 408 2 950 000
2 001 408 2 950 000

132 000
16 000
276 000

127 077
17 628
172 138
3 180
320 023

80 000
17 000

29 000
10 014

27 090

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

27 000

117 394

11 595

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

13 000

9 226

75 203

بلدية م�سقط

931 000

137 316
11 199
519 283
79 785
9 906

203 579

جملــة قطــاع الإ�سكــان

-63-

128 000
0

0

165 634 1 068 000

تابـع جـدول رقـم ()4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2018م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2019م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية ) 6 000

6 054

الفعـــــلي

6 000

وزارة الإعالم

18 000

وزارة الرتاث والثقافة

3 000

13 003

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

25 000

21 397

171 587

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

178 000

160 413

33 707

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

41 000

20 000

49 861

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ( دار الأوبرا ال�سلطانية ) 59 000

59 000

45 973

79 000

82 447

18 141
-

338 326

0
0

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
 -9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز
جملة قطاع الطاقة والوقود

-64-

409 000

1 000
1 000

35 146
-

384 403

0

تابـع جـدول رقـم ()4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2018م

14 200
70 784
84 984
73 599
17 091
90 690
500

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2019م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

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

14 000

14 000

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

16 000

54 535

30 000

68 535

جملـة قطـاع الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
 -12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت

74 000

125 419

الهيئة العامة للطريان املدين

11 000

84 467

85 000

209 886

جملـة قطـاع النقـل واالت�صـاالت
� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
دي ــوان البـ ــالط ال�سلطانــي
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي )

17 000

17 000

16 000

وحدة دعم التنفيذ واملتابعة

45 425

وزارة التجارة وال�صناعة

19 000

64 180

�صندوق الرفد

63 000

221

9 237

وزارة ال�سياحة

9 000

13 226

22 410

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 24 000

157 752
11 203 107

جملـة ال�شـ�ؤون االقت�صاديـة الأخـرى
الإجمالـــــــــــي
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0

0
54 100

132 000

46 361
130 908

9 384 433 11 582 000

امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة عـن ال�سنـة املاليـة 2019م
( ح�ســـــب البنــــــود )
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()5/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

2 571 485
837 984
1 569 242
1 969 641
6 948 352
961 548
64
961 612
325 628
2 608 773
2 934 401
358 743
358 743
11 203 108

ال�سنة املاليـة 2019م
البيـــــــــــــــــــــــان
الأ�صول الثابتة :
�أثاث ومعدات :
�أثاث ومعدات مكاتـب

امليزانية
املعتمدة

2 711 656

�أثاث ومعدات م�ساكن
�أثاث ومعدات تعليمية
�أثاث ومعدات من�ش�آت �صحية وخمتربات
جملــة الأثــاث واملعــدات
و�سائل نقل :
�سيارات
و�سائل نقل �أخرى
جملــة و�سائــل النقــل
�آالت ومعدات :
�آالت
معدات
جملــة الآالت واملعــدات
�أ�صـول ثابتـة متنوعـة :
�أ�صول ثابتة �أخرى
جملـة الأ�صـول الثابتـة املتنوعـة
الإجمالــــــــــــي

-66-

الفعـــــلي

2 918 225

975 967
977 577
1 342 391 2 100 604
1 080 428 1 404 351
6 317 011 7 194 188
426 403
64
426 467

1 056 215
585
1 056 800

297 235
344 649
1 347 615 3 105 267
1 644 850 3 449 916
511 429
511 429

365 772
365 772

9 384 433 11 582 000

امل�صروفـات الإمنائيـة (للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة
والهيئـات وامل�ؤ�س�سـات العامـة ) عــن ال�سنــة املاليـة 2019م
(بالريال العماين)
			 			
جـدول رقـم ()5
ال�سنة املاليـة 2019م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

103 044 038

ديوان البالط ال�سلطاين

436 828 550

108 441 547

69 999 856

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

324 023 302

99 999 416

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

6 783 462

2 383 399

1 607 047
127 843

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 659 223

91 295

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

476 467

2 546 744

وزارة املالية

3 349 256

1 353 780

3 999 857

وزارة اخلارجية

70 076 340

15 243 623

1 615 229

وزارة الداخلية

10 584 595

1 116 098

101 402

وزارة الإعالم

10 654 554

99 744

667 577

وزارة التجارة وال�صناعة

2 953 490

689 181

129 991

وزارة النفط والغاز

4 535 541

64 677

20 027 342

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

111 521 489

8 860 511

1 999 821

وزارة العدل

7 645 356

1 410 251

25 526 022

وزارة ال�صحة

377 627 292

21 643 566

-

-67-

-

تابـع جـدول رقـم (		)5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

39 995 677

وزارة الرتبية والتعليم

106 292 794

23 367 725

1 417 684

وزارة التنمية االجتماعية

31 727 177

1 498 740

2 199 958

وزارة الرتاث والثقافة

108 649 983

2 371 954

373 833 712

وزارة النقل واالت�صاالت

440 943 848 1981 084 541

121 244 849

وزارة الإ�سكان

267 990 264

93 856 361

48 492 621

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

205 439 329

26 456 666

-

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني 1 501

-

33 450 010

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

86 856 461

24 128 840

128 201

حمافظة م�سقط

156 455

28 080

-

جمل�س املناق�صات

319 155

-

-

جمل�س ال�شورى

182 918

-

243 334

وزارة اخلدمة املدنية

2 669 387

7 055 022

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى اجلامعي 53 396 295

66 014

امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية
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0

225 600
3 896 246
0

تابـع جـدول رقـم (		)5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

5 823 950

هيئة تنظيم االت�صاالت

0

0

495 074

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي

0

0

23 011

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات

0

0

15 208 687

هيئة تقنية املعلومات

97 153 090

23 229 247

8 261 227

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

39 237 520

5 999 989

معهد الإدارة العامة

753 120

129 146 411

وزارة التعليم العايل

254 208 488

131 307 133

13 251 890

املجل�س الأعلى للتخطيط

46 519 050

12 416 285

3 600 121

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

30 690 000

4 416 479

جمل�س الدولة

38 198

400 000

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

2 807 789

2 459 751

290 217

االدعاء العام

15 183 426

399 554

872 820

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

3 984 337

326 112

10 126 397

وزارة ال�سياحة

68 347 312

10 073 885

6 301 181

جمل�س البحث العلمي

41 486 866

7 227 914

-

-

-69-

-

-

تابـع جـدول رقـم (		)5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

93 750
9 099 283
754 056
499 990
79 289 529
3 690 990
22 288
40 000 000

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
21 158 971
وزارة القوى العاملة
51 582 545
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
6 624 395
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
14 084 586
الهيئة العامة للمياه
531 193 004
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
367 000
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
17 948 884
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
48 954
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 616 548 171
وزارة املالية  -اعتماد �إجمايل غري موزع 59 015 916

الفعـــــلي

0
2 120 695
1 523 096
1 000 000
64 994 530
3 207 265
22 079
150 401 337

وزارة املالية  -م�صروفات م�شروعات م�ؤجلة -5033 442 902
800 000
729 646
986 180
395 516
3 499 930
6 691 995

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
( املحاكم والأمانة العامة للمجل�س )
م�شروع جامعة عمان
الهيئة العامة للطريان املدين
الهيئة العامة للتعدين

30 835 473

1 000 000

2 526 699
11 071 934
226 625
3 152 367

0
999 704
166 358
3 498 931

ال�صندوق الوطني للتدريب

22 605 600

11 993 864

م�شاريع برنامج تنفيذ

30 557 405

7 923 528

املتحف الوطني

1199 873 990

الإجمالـــــي

-

ال�صرف الفعلي املقدر
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1324 878 884 1200 000 000
1200 000 000

-

امل�صروفـات الإمنائيـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2019م (ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة)
							
جـدول رقـم ()1/5
(بالريال العماين)
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

ال�سنة املاليـة 2019م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

39 814 153

 -1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

39 189 588 149 266 082

69 999 856

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

99 999 416 324 023 302

1 607 047

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

127 843
2 546 744
3 999 857
400 000
754 056

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 659 223
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
476 467
وزارة املالية
3 349 256
وزارة اخلارجية
70 076 340
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني 1 501
جمل�س املناق�صات
319 155
جمل�س ال�شورى
182 918
جمل�س الدولة
38 198
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
2 807 789
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
6 624 395

119 249 556

6 783 462

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

367 000

وزارة املالية ( اعتماد غري موزع )

59 015 916

جملة قطاع اخلدمات العامة
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2 383 399
91 296
1 353 780
15 243 623
2 459 751
1 523 096

162 243 949 624 991 004

تابـع جـدول رقـم ()1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

1 615 229
1 999 821
128 201
290 217
800 000
4 833 468
39 995 677
7 055 022
129 146 411
6 301 181
93 750
7 559 069
22 288
729 646

190 903 044

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان
 -3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية
وزارة العدل
حمافظة م�سقط
االدعاء العام
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
( املحاكم والأمانة العامة للمجل�س )
جملة قطاع الأمن والنظام العام
 -4قطاع التعليم :
ديوان البالط ال�سلطاين

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

10 584 595

1 116 098

7 645 356
156 455
15 183 426

1 410 251
28 080
399 554

1 000 000 30 835 473
3 953 983 64 405 305

2 581 766
وزارة الرتبية والتعليم
23 367 725 106 292 794
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى اجلامعي 3 896 246 53 396 295
معهد الإدارة العامة
753 120
وزارة التعليم العايل
131 307 133 254 208 488
جمل�س البحث العلمي
7 227 914 41 486 866
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
0
21 158 971
وزارة القوى العاملة
( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني )
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
م�شروع جامعة عمان
ال�صندوق الوطني للتدريب
م�شاريع برنامج تنفيذ
جملة قطاع التعليم

-72-

2 007 279
22 079
0
11 993 864

48 099 121
48 954
2 526 699
22 605 600
438 405
179 822 240 553 597 079

تابـع جـدول رقـم ()1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

25 526 022
25 526 022

		

ال�سنة املاليـة 2019م
البيـــــــــــــــــــــــان
 - 5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صحة
جملة قطاع ال�صحة

1 417 684
243 334
1 540 214
180 092
3 381 324

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

121 244 850
48 492 621
33 450 009
499 990
79 289 529

الهيئة العامة للمياه

39 109

م�شاريع برنامج تنفيذ

338 012 420

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

21 643 566 377 627 292

 -6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة اخلدمة املدنية
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
م�شاريع برنامج تنفيذ

54 996 312

(بالريال العماين)

وزارة الإ�سكان
وزارة البلــديـ ـ ــات الإقليمي ــة ومـ ــوارد امليـ ــاه
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

21 643 566 377 627 292
31 727 177
2 669 387
3 483 424
9 195 902

2 794 981 47 075 890
57 725 759 272 540 878
93 856 361 267 990 264
26 456 666 205 439 329
24 128 841 86 856 461
1 000 000 14 084 586
64 994 530 531 193 004
750 891

جملة قطاع الإ�سكان
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1 498 740
225 600
113 417
957 224

145 197

268 307 354 1378 855 413

تابـع جـدول رقـم ()1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

3 233 574
101 402
2 199 958
8 261 227
3 600 121
872 820
3 690 990
3 499 930

		

ال�سنة املاليـة 2019م
البيـــــــــــــــــــــــان

4 999 999
20 027 342

وزارة الإعالم
وزارة الرتاث والثقافة
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
املتحف الوطني

جملة قطاع الطاقة والوقود
 -10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( م�شروع زراعة املليون نخلة )
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

2 514 927
99 743 10 654 554
2 371 954 108 649 983
5 999 989 39 237 520
4 416 479 30 690 000
326 112 3 984 337
3 207 265 17 948 884
3 498 931 3 152 367
22 435 400 221 528 523
64 677 4 535 541
99 152
0
163 829 4 535 541

5 228 946

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية
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9 011 272

8 860 511 111 521 489
1 000 000

م�شاريع برنامج تنفيذ

25 027 341

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

 -8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية ) 7 210 878

 25 460 022جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
 -9قطاع الطاقة والوقود :
129 991
وزارة النفط والغاز
م�شاريع برنامج تنفيذ

129 991

(بالريال العماين)

120 865

17 992 648 117 750 435

تابـع جـدول رقـم ()1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

 -11قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء :
امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية
66 014
جملة قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء
66 014
 -12قطاع النقل واالت�صاالت :
373 833 712
وزارة النقل واالت�صاالت
هيئة تنظيم االت�صاالت
5 823 950
هيئة تقنية املعلومات
15 208 687
الهيئة العامة للطريان املدين
986 181
م�شاريع برنامج تنفيذ
31 234
جملة قطاع النقل واالت�صاالت
395 883 764
� -13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
667 577
وزارة التجارة وال�صناعة
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي
495 074
الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات
23 010
املجل�س الأعلى للتخطيط
13 251 890
وزارة ال�سياحة
10 126 397
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
40 000 000
الهيئــة العام ــة للتعديــن
395 516
م�شاريع برنامج تنفيذ
6 441 560
جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
71 401 024
� -13أخرى :
م�صروفات م�شروعات م�ؤجلة
جملة �أخرى
الإجمالـــــــــي
1199 873 990
ال�صرف الفعلي ( املقدر )
-
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امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

5 058 826 24 558 329
5 058 826 24 558 329
440 943 848 1981 084 541
0
0
17 290 416 50 370 757
999 704 11 071 934
196 115 3 976 766
459 430 083 2046 503 998
689 181 2 953 490
795 928 22 224 004
84 076
0
12 416 285 46 519 050
10 073 885 68 347 312
150 401 337 616 548 171
166 358
226 625
6 404 975 15 195 441
181 032 025 772 014 093
-5033 442 902
-5033 442 902

0

1324 878 884 1200 000 000
1200 000 000

امل�صروفــات الإمنائيــة للــــوزارات املدنيــة
عـن ال�سنــة املاليـة 2019م (ح�ســـب القطاعـــات )
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()2/5
ال�سنة املاليـة 2019م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

0

البيـــــــــــــــــــــــان
 -1قطاع الإنتاج ال�سلعي :
النفط اخلام

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

4 362 255

0

97 206

املعادن واملحاجر

2 532 836

563 427

14 656 093

الزراعة

32 557 616

14 011 423

13 467 031

الأ�سماك

87 944 955

5 069 382

5 649 961

ال�صناعة التحويلية

35 224 990

10 937 753

33 870 291

جملة قطاع الإنتاج ال�سلعي

 -2قطاع الإنتاج اخلدمي :
الإ�سكان
125 873 843

30 581 985 162 622 652
113 439 621 293 068 944

1 455 417

التجارة

6 168 688

1 068 567

145 931

الكهرباء

5 608 971

99 152

81 660 441

املياه

67 633 247 538 414 546

6 050 312

االت�صاالت ( الربيد والربق والهاتف )

9 440 796

398 185

7 814 469

ال�سياحة

77 435 883

11 112 509

223 000 413

جملة قطاع الإنتاج اخلدمي
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193 751 281 930 137 828

		

تابـع جـدول رقـم ()2/5

ال�سنة املاليـة 2019م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

 -3قطاع الهياكل االجتماعية :
التعليم
180 459 435
التدريب املهني
6 287 339

42 065 584
24 470 374
3 225 647
9 475 445
265 983 824

ال�صحة
الإعالم والثقافة وال�ش�ؤون الدينية
املراكز االجتماعية
مراكز ال�شباب
جملة قطاع الهياكل االجتماعية

 -4قطاع الهياكل الأ�سا�سية :
الطرق
342 112 285
املطارات
121 759 952

49 777 080
11 750 425
58 924 102
92 024 878
670 740
677 019 462
1199 873 990
-

(بالريال العماين)

املوانئ
الري وموارد املياه
تخطيط املدن وخدمات البلديات
الإدارة احلكومية
البيئة ومكافحة التلوث
جملة قطاع الهياكل الأ�سا�سية
الإجمايل () 4 + 3 + 2 + 1
ال�صرف الفعلي املقدر
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امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

163 309 109 458 709 465
15 124 410 65 738 361
36 881 402 469 405 406
67 764 437 312 541 786
2 235 902 39 453 597
6 490 006 42 937 368
291 805 266 1388 785 983
1971 611 015
271 086 714
590 609 829
68 783 449
239 958 704
585 664 194
24 182 534
3751 896 439
6233 442 902
1200 000 000

417 182 081
112 725 159
98 962 161
12 329 438
79 929 411
86 726 293
885 809
808 740 352
1324 878 884
-

قــــرار وزاري
رقــم 2020/174
بتعديل دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة
(امللحق رقم  )1املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون املايل
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ض ــاف إ�ل ــى البن ــد رقم (( )13م�ستحقــات �أخــرى) من الف�صل رقم (( )101م�صروفات
خدمية و�سلعية) من الباب الثاين (امل�صروفات) من دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة
امللحــق رق ــم ( )1املرف ــق بالالئح ــة التنفيذي ــة للقانــون املايل امل�شار �إليها  ،مادة جديدة
برقم ( )12بعنوان " �أجور تدري�سية مقطوعة"  ،وذلك على النحو الآتي :
رقم احل�ساب
مادة بند ف�صل باب ا�سم احل�ساب
دليل احل�ساب
يخ�ص�ص ل�صرف امل�ستحقات املالية
ك أ�ج ــر مقط ــوع للهيئات التدري�سية
�أجور تدري�سية والوظائ ــف امل�ساع ـ ـ ــدة بامل�ؤ�س�س ـ ـ ــات
2 101 13 12
التعليمية احلكومية عند اال�ستعانة
مقطوعة
بهم �أو التعاقد معهم ب�صفة م�ؤقتة
ف ــي الف�ص ـ ــول الدرا�سيـ ــة املعتم ــدة
والإ�ضافي ــة
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1442 / 4 / 3 :هـ
املـوافــــق 2020/11 / 19 :م
�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1368
ال�صادرة فـي 2020/11/29م
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وزارة الأوقـاف وال�شـ�ؤون الدينيـة
قــرار وزاري
رقم 2020/557
ب�إ�صــدار الالئحــة التنظيميـة ل�شــ�ؤون احلــج
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  99 /6بتحديد اخت�صا�صات وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2003 /206ب�إ�صدار الئحة تنظيم حمالت احلج ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية ل�ش�ؤون احلج املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ال تخل �أحكام الالئحة املرفقة باتفاقيات ترتيبات و�أ�س�س �ش�ؤون احلج بني �سلطنة عمان ،
واململكة العربية ال�سعودية .
املــادة الثالثــــة
يلغ ــى الق ــرار ال ــوزاري رقــم  2003 /206امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة
املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441 / 12 / 23 :هـ
املـوافــــق 2020 / 8 / 13 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�ساملي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الأوقـ ـ ـ ـ ـ ــاف وال�شـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون الديـني ـ ـ ــة
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الالئحــة التنظيميــة ل�شــ�ؤون احلــج
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــوزارة :
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية .
الوزيـــر :
وزيـر الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية .
الوكـيـل :
وكيل الوزارة .
املديرية :
املديرية العامة للوعظ والإر�شاد .
الدائــرة :
دائرة �ش�ؤون احلج .
البعثــة :
بعثة احلج العمانية .
اللجنــة :
اللجنة الدائمة للحج املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )6من هذه الالئحة .
النظام الإلكرتوين :
الربنامج املعتمد من قبل الوزارة لإدارة �ش�ؤون احلج  ،والذي يت�ضمن طلبات الت�سجيل ،
وف ــرز اال�ستحقـ ــاق  ،وا�ستكمال متطلبات الت�صريح باحلج  ،و�إبرام التعاقدات مع �شركات
احلج املرخ�صة فـي هذا النظام .
الرتخي�ص :
املوافقة ال�صادرة من الوزارة لل�شركة بنقل وخدمة احلجاج .
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ال�شركــة :
�شركة احلج املرخ�ص لها من الوزارة بنقل وخدمة احلجاج .
كرا�سة اخلدمات :
ملف فـي النظام الإلكرتوين يت�ضمن جمموعة اخلدمات املعرو�ضة من ال�شركة  ،وتفا�صيل
الرحلة  ،مقرونة باخلدمات  ،والأ�سعار  ،واال�شرتاطات .
املنظـم التابـع :
مدير ال�شركة املرخ�ص لها بنقل وخدمة احلجاج .
امل�صـرح له :
العماين وغري العماين امل�صرح له ب�أداء منا�سك احلج خالل مو�سم احلج .
الت�صريــح :
املوافقة ال�صادرة للعماين � ،أو غري العماين من الوزارة لأداء منا�سك احلج خالل مو�سم احلج .
الـعـقـــد :
االتفاق املربم بني �صاحب الت�صريح  ،وال�شركة املت�ضمن اخلدمات  ،وم�ستوياتها  ،و�أ�سعارها .
املو�ســـم :
وقت �أداء �شعرية احلج من كل عام هجري .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�شركة  ،وامل�صرح له خالل املو�سم  ،وال يجوز �أن يت�ضمن
العقد املربم بينهما ما يخالف �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
تعترب �أحكام هذه الالئحة جزءا ال يتجز أ� من العقد الذي تربمه ال�شركة مع امل�صرح له ،
ويجب �أن يت�ضمن العقد الن�ص على ذلك .
املــادة ( ) 4
يحظر ممار�سة ن�شاط نقل وخدمة احلجاج  ،والإعالن عن ذلك �إال من خالل ال�شركة ،
ويحظر على هذه ال�شركة نقل الأفراد غري امل�صرح لهم ب�أداء منا�سك احلج .
املــادة ( ) 5
يحظر على الأفراد ممار�سة ن�شاط نقل وخدمة احلجاج  ،والدعاية �إلى ذلك .
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الف�صــل الثانــي
ت�شكيــل اللجنــة واخت�صا�صاتهــا
املــادة ( ) 6
ت�شكل جلنة دائمة للحج فـي الوزارة برئا�سة الوكيل  ،وع�ضوية كل من :
 - 1رئي�س بعثة احلج فـي املو�سم .
 - 2نائب رئي�س بعثة احلج فـي املو�سم .
 - 3املدير العام للوعظ والإر�شاد .
 - 4م�ست�شار �ش�ؤون احلـج .
 - 5خبيـ ــر �شـ ـ ـ�ؤون احل ــج .
 - 6ملحق �ش�ؤون احلج والأوقاف .
 - 7مدير دائرة �ش�ؤون احلج .
ويحل م�ساعد املدير العام للوعظ والإر�شاد حمل املدير العام للوعظ والإر�شاد عند تعذر
ح�ضوره  ،وكذلك يحل م�ساعد مدير دائرة �ش�ؤون احلج حمل مدير دائرة �ش�ؤون احلج عند
تعذر ح�ضوره  ،وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا  ،دون �أن يكون له �صوت معدود .
ويكون مدير دائرة �ش�ؤون احلج �أو م�ساعده مقررا للجنة .
املــادة ( ) 7
تخت�ص اللجنة بو�ضع ال�سيا�سة العامة ل�ش�ؤون احلج  ،ودرا�سة متطلبات �إدارة املو�سم وفق
ما ي�ستجد من �إجراءات  ،و�إعداد املقرتحات والرتتيبات الالزمة التفاقيات احلج ال�سنوية ،
بالتن�سيق مع اجلهة املعنية ب�ش�ؤون احلج فـي اململكة العربية ال�سعودية .
املــادة ( ) 8
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�سها  ،ويعترب اجتماع اللجنة �صحيحا بح�ضور
ثلثي الأع�ضاء  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س  ،وتتخذ قرارات اللجنة ب�أغلبية الأ�صوات ،
فـ ـ�إن ت�س ــاوت يرج ــح اجلانـ ــب الذي منه الرئي�س  ،وتعد اللجنة حم�ضرا لكل اجتماع يوقع
من الرئي�س  ،ثم يرفع �إلى الوزير لالعتماد .
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الف�صــل الثالــث
الت�صريــح
املــادة ( ) 9
يتم التقدم للح�صول على الت�صريح وفق �إعالن �سنوي من الوزارة خالل �شهري جمادى
الأولى  ،وجمادى الآخرة من كل عام هجري  ،ويكون الت�سجيل للح�صول عليه عرب النظام
الإلكرتوين .
املــادة ( ) 10
تكون الت�صاريح فـي حدود العدد الذي يتم االتفاق عليه �سنويا مع اجلهة املعنية ب�ش�ؤون
احلج فـي اململكة العربية ال�سعودية  ،ووفقا لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها الوزارة ،
على �أن تكون الأولوية فـيها ملن مل ي�سبق له احلج .
املــادة ( ) 11
يتم الإعالن عن امل�ستحقني للت�صريح خالل مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من
نهاية الت�سجيل ال�ستكمال باقي الإجراءات .
املــادة ( ) 12
يجب على امل�صرح له التعاقد مع �إحدى ال�شركات عرب النظام الإلكرتوين وفقا لأحكام
هذه الالئحة .
الف�صـــل الرابــع
الرتخيـــ�ص
املــادة ( ) 13
ال يجوز ممار�سة ن�شاط نقل وخدمة احلجاج �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص  ،ويتعني على
الوزارة الإعالن عن ال�ضوابط واال�شرتاطات و�آلية الت�سجيل للح�صول على الرتخي�ص
فـي و�سائل الإعالم املختلفة .
املــادة ( ) 14
يجب على املمثل القانوين لل�شركة الراغبة فـي ممار�سة ن�شاط نقل وخدمة احلجاج التقدم
بطلب بذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض �إلى املديرية  ،على �أن تتوفر فـيه ال�شروط الآتية :
-83-

� - 1أن يكون عمانيا مقيما فـي ال�سلطنة  ،وم�سلما  ،وملما مبنا�سك احلج و�أنظمته ،
والئقا �صحيا لأداء مهامه .
� - 2أن يجتاز املقابلة ال�شخ�صية التي جتريها الوزارة .
� - 3أال يقل عمره عن ( )30ثالثني عاما  ،وال يزيد على (� )60ستني عاما .
� - 4أال يقل م�ؤهله الدرا�سي عن دبلوم التعليم العام " الثانوية العامة " �أو ما يعادله .
� - 5أن يك ــون ح�ســن ال�سي ــرة وال�سلـ ــوك  ،و�أال يك ــون ق ــد �ص ــدر �ضــده حكم فـي جناية
�أو جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
� - 6أال يك ــون ق ــد ثبت ــت ف ــي �ش�أنــه خمالفة نقل حجاج من ال�سلطنة بدون ترخي�ص
من الوزارة .
� - 7أال يكون من موظفـي الوزارة � ،أو �أحد �أزواجهم و�أقاربهم حتى الدرجة الثانية .
� - 8أن يكون لديه ب�صفته املالءة املالية الالزمة ملزاولة ن�شاط نقل وخدمة احلجاج
وفقا ملا تقدره الوزارة .
املــادة ( ) 15
تتولى املديرية درا�سة طلبات الرتخي�ص والتحقق من توافقها مع ال�ضوابط وال�شروط
املحددة  ،وو�ضع تقييم للطلب من ( )100مائة درجة على النموذج املعد لذلك .
ويرتب طالبو الرتخي�ص ح�سب متو�سط جمموع درجات كل طلب على �ضوء نتائج املقابالت
ال�شخ�صية  ،وعند الت�ساوي تكون الأولوية للحا�صلني على �أعلى الدرجات فـي عن�صر الإملام
مبنا�سك احلج  ،و�أنظمته  ،ثم مب�ستوى امل�ؤهل العلمي .
املــادة ( ) 16
يجب على ال�شركة �أن تتخذ مقرا دائما لها  ،على �أن يكون مرخ�صا من اجلهــات املعني ــة ،
و�أن يكون عنوانها م�سجال فـي النظام الإلكرتوين .
املــادة ( ) 17
يحظر التنازل عن الرتخي�ص �أو بيعه �أو ت�أجريه �أو �إدخال �شركاء غري معتمدين من الوزارة ،
�أو متكني الغري من ا�ستخدامه �إال مبوافقة كتابية م�سبقة من الوزارة .
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املــادة ( ) 18
تتولى املديرية درا�سة طلبات التنازل عن الرتخي�ص وغري ذلك من الطلبات ذات ال�صلة
بنقل وخدمة احلجاج  ،والإجراءات الالزمة لتوفـيق �أو�ضاع ال�شركات ح�سبما تقت�ضيه
متطلبات �ش�ؤون احلج �أو م�ستجداته ال�صادرة عن جهات االخت�صا�ص فـي اململكة العربية
ال�سعودية  ،ثم تقوم بعر�ضها على اللجنة للبت فـيها  ،وتتولى املديرية �أو الدائرة بح�سب
الأحوال تنفـيذ القرارات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن .
الف�صــل اخلامــ�س
التزامــات ال�شركــة
املــادة ( ) 19
تلتزم ال�شركة ب�أحكام هذه الالئحة  ،ومبا ي�صدر عن الوزارة من �أنظمة متعلقة ب�ش�ؤون
احلج  ،ومبا ت�صدره البعثة من تعليمات  ،وباللوائح والأنظمة ال�سارية فـي اململكة العربية
ال�سعودية خالل املو�سم  ،كما تلتزم ب�أحكام العقد املربم بينها  ،وبني امل�صرح له .
املــادة ( ) 20
تلتزم ال�شركة بالإعالن عن كافة اخلدمات التي �ستقدمها للم�صرح لهم من خدمات النقل
والإعا�شة وال�سكن والإ�شراف والإدارة والتوعية  ،وذلك عرب النظام الإلكرتوين خالل املدة
املحددة فـي هذا النظام  ،على �أن يت�ضمن هذا الإعالن كحد �أدنى الآتي :
� - 1إعداد كرا�سة اخلدمات بتفا�صيلها وفقا ملا حتدده الدائرة  ،مقرونة بال�سعر
الإجمايل لتكلفة رحلة احلج  ،وحتديد م�سار الرحلة ومدتها وطريقة ال�سفر .
� - 2أال يقل عدد موظفـي خدمات الإ�شراف والإدارة عن ( )%5خم�سة باملائة من عدد
حجاج ال�شركة .
 - 3تقدمي �ضمان بنكي قيمته ( )75خم�سة و�سبعون رياال عمانيا عن كل حاج يكون
�ساريا حتى نهاية �شهر ربيع الأول من العام الهجري التايل للمو�سم  .ويرد
ال�ضمان البنكي �إلى ال�شركة بعد عودة جميع حجاجها  ،ووفائها بجميع التزاماتها ،
�أو م ــا يتبق ــى من ــه ب ــعد خ�ص ــم قيم ــة ما �أخل به من االلتزامات جتاه امل�صرح لهم ،
�أو املتعاقد معهم فـي اململكة العربية ال�سعودية .
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 - 4خدمة امل�صرح لهم ب�أمانة و�إخال�ص  ،وااللتزام التام باملنا�سك ال�شرعية  ،ومواقيتها
الزمانية واملكانية .
 - 5حتديد م�سار رحلة احلج وتاريخها وفقا للأفواج التي حتددها الوزارة  ،والإ�شراف
على �سريها  ،وت�أمني �سالمة امل�صرح لهم و�أمتعتهم خالل رحلتي الذهاب والعودة .
وال يج ــوز لل�شركــة �أن تنيب غريها فـي تنفـيذ هذا االلتزام �إال فـي حالة ال�ضرورة ،
وبعد موافقة رئي�س البعثة .
 - 6توفـري و�سيلة املوا�صالت الالزمة برا �أو جـ ــوا  -ح�سـ ــب االتف ــاق  -لنقل امل�صرح
لهم من ال�سلطنة  ،وفـي �أثناء �أدائهم املنا�سك  ،وحتى عودتهم  ،ونقل �أمتعتهم ،
واملحافظ ــة عليه ــا  ،م ــع االلت ــزام بالفتــرة الزمنية املحددة من اململكة العربية
ال�سعودية لدخول امل�صرح لهم وخروجهم .
 - 7توفـري حافالت نقل امل�صرح لهم وفقا ملوا�صفات الأمن وال�سالمة املن�صو�ص عليها
فـي القوانني ال�سارية فـي ال�سلطنة � ،شريطة �أال يزيد عدد الركاب فـي احلافلة عن
ال�سعة املحددة لها قانونا مع التقيد بال�ضوابط التي تقررها البعثة �أو الدائرة ،
وااللت ــزام باال�شرتاطــات واملتطلبات اخلا�صة بحافالت نقل امل�صرح لهم ال�صادرة
من اململكة العربية ال�سعودية  ،وتثبيت مل�صق تعريفـي على كل حافلة مت�ضمنا
بيانات ال�شركة .
 - 8ت�سليم امل�صرح لهم الت�صاريح مع الت�أكيد عليهم ب�ضرورة املحافظة عليها  ،وحملها
ب�صفة دائمة فـي فرتة �أداء املنا�سك .
 - 9توفـري �سكن يتنا�سب مع عدد حجاجها  ،على �أن يكون فـي الأماكن التي مت
حتديدها فـي م�سار الرحلة مبا يتوافق و�ضوابط ولوائح الإ�سكان التي تقررها
الوزارة  ،والتعليمات املنظمة ل�ش�ؤون احلج املعتمدة من اململكة العربية ال�سعودية ،
وعليه ــا �أن تلت ــزم ب إ�متــام عقود الإ�سكان خالل الفرتة الزمنية املحددة لكل مو�سم
عرب بوابة احلج التابعة للمملكة العربية ال�سعودية  .ودون الإخالل مبا تقرره
البعثة �أو الدائرة فـي هذا ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 21
تلت ــزم ال�شرك ــة بالآت ــي :
 - 1الت�أكيد على امل�صرح لهم بوجوب احرتام قد�سية امل�شاعر املقد�سة  ،وااللتزام بعدم
امل�شاركة فـي اللقاءات وامل�سريات والهتافات اجلماعية .
� - 2إخطار البعثة بو�صول امل�صرح لهم �إلى كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة ،
وعناوين �إقامتهم التي �سبق �إبالغ الدائرة بها خالل مدة ال تزيد على (� )24أربع
وع�شرين �ساعة من وقت الو�صول .
� - 3إخطار البعثة بحاالت الإ�صابة �أو املر�ض �أو الوفاة �أو الفقد فـي �أثناء رحلتي
الذهاب والعودة  ،وخالل الإقامة فـي الديار املقد�سة .
 - 4ت�سلم اخليام املخ�ص�صة حلجاجها فـي منى عن طريق البعثة  ،بعد �سداد الر�سوم
املقررة للجهات املخت�صة فـي اململكة العربية ال�سعودية  ،مع حتملها �أي تكاليف
�أخرى تقررها ال�سلطات ال�سعودية  ،و�إعادة اخليام بحالتها �إلى البعثة  ،وتلتزم
ال�شركة بدفع قيمة ما حلق باخليام من �أ�ضرار  ،وللبعثة خ�صم هذه القيمة من
مبلغ ال�ضمان البنكي فـي حالة �إخالل ال�شركة بذلك .
 - 5متابعة ت�سلم العهدة من املتعهد باخلدمة فـي امل�شاعر املقد�سة بح�سب املتفق عليه ،
وتوفـري اخلدمات الإ�ضافـية املتفق عليها مع امل�صرح لهم .
� - 6إعادة كافة حجاج ال�شركة �إلى ال�سلطنة بعد ت�أديتهم جميع املنا�سك .
� - 7إعادة حجاج ال�شركة من ذوي الأعذار واملر�ضى واملتوفـني �إلى ال�سلطنة مبا�شرة
متى اقت�ضت الظروف ذلك .
 - 8ا�ستخدام لوحة تعريفـية فـي مقر �سكن امل�صرح لهم فـي مكة املكرمة  ،واملدينة
املنورة وم�شعري منى  ،وعرفات  ،وذلك ح�سب املوا�صفات املقررة من البعثة .
املــادة ( ) 22
يتعني �أن تتوافر فـي ال�سكن الذي توفره ال�شركة للم�صرح له اال�شرتاطات الآتية :
� - 1أن يكون مطابقا للموا�صفات الواردة فـي كرا�سة اخلدمات .
� - 2أن يكون قريبا من احلرمني ال�شريفـني قدر الإمكان  ،فـي موقع ي�سهل الو�صول
�إليه  ،وفـي حالة زيادة عدد طوابق املبنى على ( )3ثالثة طوابق يجب �أن يتوفر
فـيه م�صاعد كهربائية  ،على �أن تخ�ص�ص الأدوار الأولى لكبار ال�سن .
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 - 3الف�صل بني الن�ساء والرجال من غري املحارم .
 - 4توفـري العمالة الالزمة لنظافة الغرف واملرافق اخلدمية فـي املبنى ب�صفة م�ستمرة .
� - 5أال يزيد عدد ال�سكان فـي املبنى على الطاقة اال�ستيعابية املقررة من اجلهات
املعنية فـي اململكة العربية ال�سعودية .
� - 6أن يكون مزودا باملياه ال�صاحلة لل�شرب والكهرباء  ،ودورات مياه تتنا�سب مع عدد
القاطنني فـيها  ،و�أن يكون مزودا بتكييف الهواء .
 - 7توفـري الأ�صناف اجليدة واملنا�سبة من الوجبات الغذائية التي تتوفر فـيها ال�شروط
ال�صحية  ،ومراقبة جودة �إعداد الطعام  ،ونظافته  ،وتقدمي قوائم الوجبات وفق
الوارد فـي كرا�سة اخلدمات .
 - 8االلتزام مبا تقرره الدائـرة �أو البعثة من تعليمات وا�شرتاطات �إ�ضافـية فـيما يتعلق
بالإ�سكان �أو النقل �أو الإعا�شة وفقا للم�ستجدات � ،أو �أي متطلبات �إدارية �أو مالية
�أو �إجرائية ت�صدرها البعثة � ،أو اجلهات املخت�صة فـي اململكة العربية ال�سعودية .
املــادة ( ) 23
للحاج �أن يتقدم ب�شكوى �إلى البعثة خالل فرتة وجودها فـي الديار املقد�سة � ،أو �إلى الدائرة
بعد عودة البعثة تتعلق ب�إخالل ال�شركة ب�أي من التزاماتها الــواردة فـ ــي ه ــذه الالئـح ــة ،
�أو العقد .
وفـي جميع الأحوال ال تقبل ال�شكوى بعد نهاية �شهر حمرم التايل للمو�سم .
املــادة ( ) 24
ي�صدر الوزير قرارا �سنويا فـي �شهر �صفر من كل عام بت�شكيل جلنة للتحقيق فـي املخالفات
املن�سوبة لل�شركات  ،وتقوم اللجنة ب�إجراء حتقيق فـي تلك املخالفات خالل ( )30ثالثني
يوما من اليوم التايل لتاريخ �صدور قرار الت�شكيل  ،ومتكن ال�شركة من �إبداء دفاعها .
وترفع اللجنة تو�صياتها �إلى الوزير خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهاء التحقيق ،
وال تعد تو�صياتها نافذة �إال بعد اعتمادها من قبل الوزير .
ويحق لل�شركة التظلم من القرار خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطارها به � ،أو علمها
به علما يقينيا  ،ويعترب م�ضي ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه دون رد مبثابة رف�ضه .
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الف�صـــل ال�ســـاد�س
اجلـــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 25
يفر�ض على ال�شركة التي تخل ب�أي من التزاماتها الواردة فـي هذه الالئحة �أحد اجلزاءات
الآتية :
 - 1الإنذار .
 - 2تخفـي�ض عدد حجاج ال�شركة بالن�سبة للمو�سم التايل بن�سبة ال تزيد على ()%50
خم�سني باملائة من �إجمايل حجاجها فـي املو�سم الذي ارتكبت فـيه املخالفة .
 - 3وقـ ــف الرتخي ــ�ص مب ــا ال يزي ــد عل ــى ( )3ثالثـ ــة موا�سـ ــم  ،علــى �أال يقل الوقف
عن مو�سم واحد فـي حال عدم ت�سليم ال�ضمان البنكي � ،أو عند تكرار املخالفة .
� - 4إلغاء الرتخي�ص .
املــادة ( ) 26
مع عدم الإخالل باجلزاءات الإدارية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )25من هذه الالئحة ،
يفر�ض على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة الغرامات الإدارية الآتية :
 - 1غرام ــة �إداري ــة ال تق ــل ع ــن ( )1000أ�ل ــف ريــال عماين  ،وال تزيد على ()2000
�ألفـي ريال عماين عن كل حاج غري م�صرح له باحلج مت نقله لأداء منا�سك احلج .
 - 2غرامة �إدارية ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ()1000
�ألف ريال عماين عن كل دعاية �إعالنية بنقل امل�صرح لهم بغري ترخي�ص .
املــادة ( ) 27
يوقف ترخي�ص ال�شركة التي �أحيل ممثلها �إلى اجلهات الق�ضائية املخت�صة ل�شبهة ارتكابه
جرمية عقوبتها جناية �أو جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة � ،أو كانت اجلرمية امل�شتبه
بارتكابها تتعلق بن�شاط نقل وخدمة احلجاج .
ويلغى الرتخي�ص املمنوح لل�شركة فـي حالة �صدور حكم ب�إدانته .
وف ــي جمي ــع الأح ــوال  ،ت�ستم ــر التزام ــات ال�شرك ــة جت ــاه امل�صــرح لهم �إلى حني عودتهم
�إلى ال�سلطنة .
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وزارة الإ�سكـان
قــرار وزاري
رقـــم 2020/19
بتعديــل بعــ�ض �أحكـام
الئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان
ا�ستنادا �إلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إلى قان ــون تنظي ــم �أعمال الو�ساطـ ــة فـي املجـ ــاالت العقاري ــة ال�صادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 86/78
و�إلى نظام ح�ســاب ال�ضمــان مل�شروع ــات التطوي ــر العق ــاري ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2018/30
و�إلى القرار الوزاري رقم  2016/92ب�إ�صدار الئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها
وزارة الإ�سكان ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ض ــاف �إلى الئحة القي ــم والر�س ــوم والأثم ــان التي حت�صلهــا وزارة الإ�سكــان امل�شار �إليها ،
مادة جديدة برقم (  10مكررا )  ،ن�صها الآتي :
امل ــادة (  10مكررا )
حتدد ر�سوم اخلدمات املقدمة عرب النظام الإلكرتوين خلدمات التطوير العقاري ،
وفقا للملحق رقم ( )12املرفق بهذه الالئحة .
املــادة الثانيــــة
ي�ضاف �إلى الئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان امل�شار �إليها ،
ملحق جديد برقم ( )12على النحو املرفق .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )٣٠ثالثني يوما من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  10 :من رم�ضــان 1441هـ
املـوافــــق  4 :من مايـــــــو 2020م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1342
ال�صادرة فـي 2020/5/17م
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�سيف بن محمد بن �سيف ال�شبيبي
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

امللحق رقم ()12
ر�سوم اخلدمات املقدمة عرب النظام الإلكرتوين خلدمات التطوير العقاري
البيــــــــــــــــان
ترخي�ص ممار�سة
التطوير العقاري
ترخي�ص م�شروع
تطوير عقاري
ت�صريح عر�ض عقارات
محلية داخل ال�سلطنة
لكل م�شروع

الر�سم بالريال العماين
(� )750سبعمائة وخم�سون
رياال عمانيا
( )%0.1فا�صلة واحد فـي املائة
من التكلفة التقديرية للم�شروع

مالحظــــــــــات

جتــديد كل ثالث �سنوات
بحــد �أق�صى ()10.000
ريال عماين
ملدة ثالثة �أ�شهر
()500
( �أك�شاك /معار�ض /مكاتب و�ساطة/
خم�سمائة ريال عماين
�شركات ت�سويق /م�ؤمترات )
ملــدة ثالثة �أ�شهر
ت�صريح عر�ض عقارات
( �أك�شاك /معار�ض/مكاتب و�ساطة/
()10.000
دولية داخل ال�سلطنة
ع�شرة �آالف ريال عماين �شركات ت�سويق /م�ؤمترات /و�سائل
لكل م�شروع
التوا�صل االجتماعي )
ملــدة ثالثة �أ�شهر
ت�صريح الإعالن
()200
( �أك�شاك� /صحف� /إعالم /و�سائل
عن عقارات محلية
عماين
ريال
مائتا
التوا�صل االجتماعي� /أخرى )
داخل ال�سلطنة
ملــدة ثالثة �أ�شهر
()300
ت�صريح ترويج عقارات
ثالثمائة ريال عماين ( ي�شمل جميع و�سائل الإعالن والعر�ض )
محلية خارج ال�سلطنة
ر�سوم عر�ض وحدة عقارية ( )1ريال عماين واحد
ملــدة �سنة
لكل مرت مربع
على اخلارطة
ر�سوم عر�ض وحدة عقارية
()2
عمانيان
رياالن
على اخلارطة املعرو�ضة
ملــدة �سنة
لكل مرت مربع
لغري العمانيني
( )%2اثنان فـي املائة
حت�صل عن كل عقد مربم
من العقد املربم بني �صاحب
مزادات العقارات
العقار وامل�ستفيد منها
ت�سجيل البنوك
()1.000
ملــدة �سنة
وامل�ؤ�س�سات التمويلية
�ألف ريال عماين
ت�سجيل ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات ( مكاتب
()500
ا�ست�شارية � ،شركات مقاوالت ،
جتــديد كل (� )2سنتني
خم�سمائة ريال عماين
�شركات تثمني � ،شركات
تدقيق ح�سابات )
ملــدة �سنة
ت�سجيل م�ستخدم فـي الربنامج ( )100مائة ريال عماين
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قــرار وزاري
رقــم 2020/20
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الإ�سكان االجتماعي
ا�ستنادا �إلى قانون الإ�سكان االجتماعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , ٢٠١٠/٣٧
و إ�لــى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  ٢٠١٤/64بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة الإ�سك ــان واعتماد
هيكلها التنظيمي ,
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون الإ�سكان االجتماعي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , ٢٠١١/٦
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )١٨من الالئحة التنفيذية لقانون الإ�سكان االجتماعي امل�شار �إليها ,
الن�ص الآتي :
" حتدد قيمة امل�ساعدة ال�سكنية وفقا للآتي :
 - ١مبلغ ال يتجاوز ( )20.000ع�شرين �ألف ريال عماين للأ�سرة املكونة من (� 2أو )3
اثنني �أو ثالثة �أفراد لبناء م�سكن �أو �إعادة بنائه � ,شريطة �أال تقل م�ساحة البناء
عـ ــن (١٤٠م )٢مائ ــة و�أربعــني متــرا مربع ــا  ,وف ــي حال ــة م�ساهم ــة املنتفــع يجــب
�أال تزيد م�ساحة البناء على (٢٥٠م )٢مائتني وخم�سني مرتا مربعا .
 - ٢مبل ــغ ال يتجـ ــاوز ( )25٫000خم�س ــة وع�شريــن �ألــف ريال عماين للأ�سرة املكونة
من (� )4أربعة �أفراد ف�أكرث لبناء م�سكن �أو �إعادة بنائه � ,شريطة �أال تقل م�ساحة
البناء عن (190م )٢مائة وت�سعني مرتا مربعا  ,وفـي حالة م�ساهمة املنتفع يجب
�أال تزيد م�ساحة البناء على (300م )٢ثالثمائة مرت مربع .
 - ٣مبلغ ال يتجاوز ( )20.000ع�شرين �ألف ريال عمانـي لرتميــم امل�سك ــن �أو �إجراء
�إ�ضافات عليه .
وفـي جميع الأحوال  ,ال يجوز للمنتفع فـي حالة رغبته فـي زيادة م�ساحة البناء امل�ساهمة
بن�سبة تزيد على ( )%50خم�سني باملائة من �إجمايل قيمة امل�ساعدة ال�سكنية " .
-92-

املــادة الثانيــــة
ت�ضاف �إلى الالئحة التنفيذية لقانون الإ�سكان االجتماعــي امل�شــار �إليه ــا  ,م ــادة جدي ــدة
برقم ( 18مكررا)  ,ن�صها الآتي :
" يلتزم طالب امل�ساعدة ال�سكنية بعد ا�ستالم املوافقة املبدئية بتقدمي الآتي :
 - 1ن�سخة من �سند امللكية والر�سم امل�ساحي وخرائط حديثة للم�سكن م�صادق عليها
من اجلهات املخت�صة � ,شريطة موافقة الوزارة عليها .
� - 2إباحــة البن ــاء �ساري ــة املفع ــول للم�سكن املطلوب بنا�ؤه �أو �إعادة بنائه � ,أو ترميمه
�أو �إجراء �إ�ضافات عليه � ,إن لزم .
 - 3عر�ض �سعر مقدم من مقاول مرخ�ص من قبل وزارة التجارة وال�صناعة .
 - 4ر�سالة من ا�ست�شاري يحدد فيها �أتعابه نظری �إ�شرافه على تنفيذ امل�سكن  ,على �أن
يتم خ�صم هذه الأتعاب من قيمة امل�ساعدة ال�سكنية � ,أو �أن يقوم املنتفع ب�سداد
هذه الأتعاب .
� - 5شهادة �إمتام بناء معتمدة من البلدية املخت�صة  ,وذلك فـي حالة �شراء م�سكن جاهز .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ,أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  17 :من رم�ضـــــــــــــــان 1441هـ
املـوافــــق  11 :من مايــــــــــــــــــــو 2020م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1342
ال�صادرة فـي 2020/5/17م
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قــرار وزاري
رقــم 2020/292
ب�إ�صـــدار الالئحـــة التنفـيذيــــة
لقانون حظر متلك غري العمانيني للأرا�ضي والعقارات فـي بع�ض الأماكن
ا�ستنادا �إلى قانــون حظــر متلك غــري العمانيني للأرا�ضــي والعقارات ف ــي بعــ�ض الأماكــن
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2018/29
و�إلى موافقة اجلهات املخت�صة ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون حظر متلك غري العمانيني للأرا�ضي والعقارات
فـي بع�ض الأماكن  ,املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  12 :من �شــــــــــوال 1441هـ
املـوافــــق  4 :من يونيــــــــــو 2020م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1344
ال�صادرة فـي 2020/6/7م
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�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ــان

الالئحة التنفـيذية لقانون حظر متلك غري العمانيني
للأرا�ضــي والعقــارات فــي بعــ�ض الأماكــن
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ,
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الوزارة :
وزارة الإ�سكـان .
 - 2الوزيـــر :
وزيـر الإ�سكـان .
 - 3القانـــون :
قانون حظر متلك غري العمانيني للأرا�ضي والعقارات فـي بع�ض الأماكن امل�شار �إليه .
 - 4غيــر العمانــي :
كل �شخ�ص ال يحمل اجلن�سية العمانية � ,أو فقد اجلن�سية العمانية �أو �أ�سقطت عنه
�أو �سحبت منه وفقا لأحكام قانون اجلن�سية العمانية .
� - 5أماكــن احلظــر :
املحافظات والواليات واجلبال واجلزر  ,و�إحرامات الق�صور ومقار اجلهات الأمنية
والع�سكرية  ,املحددة وفقا حلكم املادة ( )1من القانون واملادتني ( )3( , )2من هذه
الالئحة  ,وكذلك احلارات الأثرية والقدمية املحددة من وزارة الرتاث والثقافة ,
املحظـ ــور فـي ــها عل ــى غـ ــري العماني ــني مت ــلك الأرا�ض ــي والعقارات املبنية بجميع
ا�ستعماالتها .
املــادة ( ) 2
حتدد م�سافة (1000م) �ألف مرت حرما �آمنا من جميع االجتاهات املحيطة بالق�صور
ال�سلطانية و(500م) خم�سمائة مرت ملقار اجلهات الأمنية والع�سكرية وغريها من الوحدات
النظامية ذات الطابع الأمني �أو الع�سكري .
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املــادة ( ) 3
حتدد الأرا�ضي والعقارات املبنية املحظور على غري العمانيني متلكها و�أماكنها فـي ال�سلطنة ,
اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون على النحو الآتي :
 - 1الأرا�ضي الزراعية فـي جميع املحافظات .
 - 2الأرا�ضي الأخرى والعقارات املبنية بجميع ا�ستعماالتها فـي املحافظات والواليات
واجلبال املحددة فـي املادة ( )1من القانون  ,وكذلك الكائنة فـي جميع اجلزر
بال�سلطنة  ,وفـي �إحرامات الق�صور ومقار اجلهات الأمنية والع�سكرية املحددة
مبوجب ن�ص املادة ( )2من هذه الالئحة  ,وفـي احلارات الأثرية والقدمية
املحددة من وزارة الرتاث والثقافة  ,وال ي�شمل ذلك الأرا�ضي والعقارات الكائنة
فـي املجمعات ال�سياحية املتكاملة .
املــادة ( ) 4
على �أمانة ال�سج ــل العق ــاري فـ ــي ال ــوزارة  -بالتن�سيـ ــق م ــع املديريـ ــات العامـ ــة للإ�سك ــان
فـي املحافظات � -إعداد �سج ــل خ ــا�ص للأرا�ض ــي والعقارات املبنية بجميع ا�ستعماالتها
اململوكة لغري عمانيني فـي تاريخ العمل بالقانون  ,يت�ضمن الآتي :
� - 1أ�سماء املالك  ,وبياناتهم ال�شخ�صية الأخرى ال�سيما جن�سياتهم احلالية .
 - 2بيان ــات قطعـ ــة الأر�ض �أو العقار املبني  ,وب�صفة خا�صة رقم القطعة  ,وامل�ساحة ,
واملربع  ,والوالية  ,ونوع اال�ستعمال .
 - 3طبيعة العقار من حيث كونه �أر�ضا زراعية � ,أو �أر�ضا ف�ضاء � ,أو عقارا مبنيا .
� - 4سبب امللك  ,وما �إذا كان ال�شراء �أو املنح �أو الهبة �أو املرياث �أو الو�صية � ,أو غري ذلك
من �أ�سباب ك�سب امللكية .
 - 5بيان موقع قطعة الأر�ض �أو العقار املبني وما �إذا كان كائنا فـي �أماكن احلظر من عدمه .
� - 6أي بيانات �أخرى ترى الوزارة �أهمية لها فـي �إطار عملية التنظيم .
املــادة ( ) 5
على املديرية العامة لتخطيط املدن وامل�ساحة فـي الوزارة  -بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة -
�إعداد خرائط م�ساحية لأماكن احلظر فـي جميع �أنحاء ال�سلطنة .
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املــادة ( ) 6
تقوم الوزارة بالتن�سيق مع وزارة الداخلية ملوافاتها بقوائم �أ�سماء كل من فقد اجلن�سية
العمانية � ،أو �أ�سقطت عنه � ،أو �سحبت منه  ،مبينا فيها الرقم املدين ال�سابق  ،واجلن�سية
احلالية  ،وتاريخ فقد اجلن�سية �أو �إ�سقاطها �أو �سحبها .
املــادة ( ) 7
على �أمانة ال�سجل العقاري فـي الوزارة وفروعها االمتناع عن ت�سجيل الت�صرفات التي
يجريها غري العمانيني على الأرا�ضي والعقارات املبنية بجميع ا�ستعماالتها الكائنة فـي
�أماكن احلظر  ,وذلك اعتب ــارا م ــن تاريخ العمل بالقانون  ,متى كان مو�ضوعها حق امللكية
�أو غي ــره مـ ــن احلق ــوق العينية الأ�صلية �أو التبعية وكان الت�صرف فـيها لغري العمانيني ,
وال ي�شمل ذلك الأيلولة بطريق املرياث �أو الت�صرف بطريق الو�صية �أو الهبة .
وال ي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على ت�سجيل الأحكام الق�ضائية وقرارات جلان �إثبات
وت�سجيل امللك التي يكون مو�ضوعها �أيا من احلقوق امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 8
على �أمانة ال�سجل العقاري وفروعها  ,فـي حال �أيلولة ملكية �أر�ض �أو عقار مبن ــي كائـ ــن
فـي �أماكن احلظر بعد تاريخ العمل بالقانون عن طريق الإرث �أو الو�صية �أو الهبة �إلى غري
العمانيني  ,و�إ�صدار �سند ملكية جديد لهم بناء على ذلك  ,االلت ــزام ب�إ�ضاف ــة مالحظ ــة
فـي هذا ال�سند تفـيد التزامهم بالت�صرف فـي الأر�ض �أو العق ــار املب ــني خالل (� )2سنتني
من تاريخ انتقال امللكية �إليهم .
املــادة ( ) 9
على املديريات العامة للإ�سكان فـي املحافظات االمتناع عن قبول طلبات جديدة من ذوي
ال�ش�أن �أو اتخاذ �إجراءات من �ش�أنها �إحداث تغيري فـي طبيعة الأرا�ضي �أو العقارات اململوكة
لغري العمانيني فـي �أماكن احلظر  ,كاالمتداد �أو التق�سي ــم والف ــرز � ,أو تغيي ــر اال�ستع ــمال
�أو تعديل فـي �شكل القطعة �أو ارتفاعها  ,كما تلتزم بوقف �أي �إجراءات تكون بد�أت قبل
العمل بالقانون ومل تنته بعد  ,وذلك متى كان من �ش�أنها �أو الغر�ض منها �إحداث �شيء مما
�سبق ذكره .
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املــادة ( ) 10
يكون متديد املهلة املحددة قانونا للت�صرف فـي الأرا�ضي والعقارات املبنية الكائنة فـي
�أماكن احلظر اململوكة لغري العمانيني  ,بطلب يقدم من ذوي ال�ش�أن �أو وكالئهم �إلى الوزير
قبل ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل من التاريخ املحدد النتهاء تلك املهلة على النموذج الذي
تعده الوزارة لهذا الغر�ض مرفقا به الآتي :
� - 1صورة �ضوئية من جواز ال�سفر .
� - 2صورة �ضوئية من البطاقة ال�شخ�صية .
� - 3صورة �ضوئية من �سند امللكية .
� - 4صورة �ضوئية من الر�سم امل�ساحي .
 - 5ما يفـيد �سداد ر�سم ومقداره ( )100مائة ريال عماين .
املــادة ( ) 11
على الوزارة البت فـي طلب التمديد املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )10من هذه الالئحة
باملوافقة �أو الرف�ض  ,وذلك خالل (� )60ستني يوما من تاريخ تقدميه بعد التن�سيق مع
اجلهات املخت�صة  ,ويعترب م�ضي هذه املدة دون البت فـي الطلب قرارا بالرف�ض  ,وفـي
حال املوافقة على التمديد حت�سب مدته اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ انتهاء مهلة ()2
ال�سنتني املحددة قانونا .
املــادة ( ) 12
على غري العمانيني املخاطبني ب�أحكام القانون وهذه الالئحة موافاة الوزارة مبا يفـيد
الت�صرف فـي الأرا�ضي والعقارات املبنية اململوكة لهم والكائنة فـي �أماكن احلظر  ,ت�صرفا
ناقال للملكية لعمانيني  ,فـي موعد غايته �أ�سبوع من تاريخ �إبرام الت�صرف  ,وذلك خالل
عامني من تاريخ �صدور القانون �أو من تاريخ حتقق الواقعة الناقلة للملكية بالن�سبة حلق
املرياث .
وعلى �أمانة ال�سجل العقاري فـي الوزارة التن�سيق مع مديريات الإ�سكان فـي املحافظات
ملتابعة حالة املذكورين فـي الفقرة ال�سابقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال املخالفـني
حلكمها ببيع الأرا�ضي والعقارات املبنية امل�شار �إليها جربا عن �أ�صحابها من خالل املحكمة
املخت�صة وفقا لأحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية  ,وذلك بناء على طلب الوزير .
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املــادة ( ) 13
يحظر على غري العمانيني اعتبارا من تاريخ العمل بهذه الالئحة االنتفاع بالأرا�ضي
والعقارات املبنية بجميع ا�ستعماالتها الكائنة فـي �أماكن احلظر .
املــادة ( ) 14
على غري العمانيني �أ�صحاب حق االنتفاع بالأرا�ضي والعقارات املبنية الكائنة فـي �أماكن
احلظر فـي تاريخ العمل بالقانون  ,الت�صرف فـي هذا احلق لعمانيني خالل عامني من
تاريخ العمل بهذه الالئحة قابلة للتمديد لعام واحد  ,وي�سري على هذا الت�صرف �أحكام
املواد ( )11 , 10 , 7من هذه الالئحة واملادة ( 12منها عدا الفقرة الثانية) مبا ال يتعار�ض
مع طبيعة حق االنتفاع .
وفـي حال عدم قيام املذكورين ب�إجراء هذا الت�صرف خالل الفرتة املحددة  ,تتولى الوزارة
�إجراءه نياب ــة عنه ــم وي ـ ـ�ؤول ثمـ ــن الت�صـرف �إليهم  ,وت�سري على العالقة فـيما بينهما -
فـي هذا اخل�صو�ص � -أحكام عقد الوكالة  ,وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 15
دون الإخالل بحكم الفقرة الأولى من املادة ( )14من ه ــذه الالئحـ ــة  ,يكـ ــون الت�ص ــرف
فـي حق االنتفاع بالأرا�ضي احلكومية وفقا لل�شروط الآتية :
 - 1موافقة الوزارة .
� - 2أال يكون املت�صرف �إليه قد �سبق له االنتفاع ب�أرا�ض حكومية خم�ص�صة لال�ستعمال
ذاته �أو ا�ستئجارها .
� - 3إذا كانت الأر�ض م�شغولة  ,فـيجب �أن يكون امل�شروع قائما  ,وفـي تلك احلالة ي�سري
على الت�صرف حكم الفقرة الثانية من املادة ( )14من هذه الالئحة � ,أما �إذا كانت
تلك الأر�ض ف�ضاء فتقوم الوزارة با�سرتدادها وت�سوية م�ستحقات �صاحب ال�ش�أن .
املــادة ( ) 16
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )19من هذه الالئحة  ,ف�إنه ا�ستثناء من حكم املادة ()13
منها  ,يجوز لل�شركات التي ميلك العمانيون ن�سبة ال تقل عن (� )٪٦٠ستني باملائة من ر�أ�س
مالها  ,االنتفاع بالأرا�ضي والعقارات املبنية بجميع ا�ستعماالتها  ,عدا الأرا�ضي الزراعية ,
وفقا لل�شروط الآتية :
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� - 1أن يكون امل�شروع املراد �إقامته على الأر�ض �أو فـي العقار املبني من امل�شاريع التي
تخدم �أغرا�ض التنمية فـي ال�سلطنة  ,وفقا ملا تقدره اجلهات املخت�صة .
 - 2موافقة اجلهات املعنية على امل�شروع .
� - 3أال تقل مدة عقد االنتفاع عن �سنة واحدة  ,وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات .
ويكون التعاقد بعد موافقة الوزير بناء على طلب يقدم من �صاحب ال�ش�أن على النموذج
الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ض  ,ويتعني على الوزارة البت فـيه خالل (� )60ستني يوما
من تاريخ تقدميه بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة  ,ويعترب م�ضي هذه املدة دون البت
فـي الطلب قرارا بالقبول  ,وفـي حالة �صدور قرار بالرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 17
يكون جتديد عقود االنتفاع بالأرا�ضي والعقارات املبنية بجميع ا�ستعماالتها املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )16من هذه الالئحة فـي حدود اجلزء امل�ستغل من الأر�ض �أو العقار املبني
ملدد مماثلة  ,بذات الإجراءات ووفقا لل�شروط والإجراءات الآتية :
� - 1أن يكون امل�شروع قائما وم�ستغال من قبل املنتفع  ,وغري م�ؤجر للغري .
� - 2أن يكون عقد االنتفاع م�سجال فـي ال�سجل العقاري .
املــادة ( ) 18
يجوز لغري العمانيني ا�ستئجار العقارات املبنية املخ�ص ــ�صة لال�ستعمـ ــاالت ال�سكنيـ ــة ,
�أو التجارية �أو ال�سكنية التجارية �أو ال�صناعية الكائنة فـي �أماكن احلظر  ,وذلك وفقا
لل�شروط الآتية :
� - 1أن يكون املبنى قائما .
� - 2أن يكون الغر�ض من اال�ستئجار ال�سكن � ,أو ممار�سة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية
فقط .
� - 3أن تكون مدة عقد الإيجار �سنة واحدة .
� - 4إخطار الوزارة قبل �إبرام العقد  ,مع �إرفاق امل�ستندات الدالة على ا�ستيفاء تلك
ال�شروط  ,وال يجوز ت�سجيل عقد الإيجار �إال بعد تقدمي �شهادة للجهة املخت�صة
�صادرة من الوزارة بعدم املمانعة .
 - 5ت�سجيل عقد الإيجار لدى البلدية املخت�صة .
ويجوز جتديد عقد الإيجار ملدد مماثلة بذات ال�شروط .
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املــادة ( ) 19
ا�ستثناء من حكم املادة ( )13من هذه الالئحة  ,يجوز لغري العمانيني االنتفاع بالأرا�ضي
الزراعي ــة فـ ــي جمي ــع املحافظ ــات �أو ا�ستئجارها لغر�ض �إقامة م�شروعات تخدم التنمية
فـي ال�سلطنة  ,وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن يكون املنتفع �أو امل�ست�أجر �شركة �أو م�ؤ�س�سة ميلك العمانيون فـيها ن�سبة ال تقل
عن (� )%٦٠ستني باملائة من ر�أ�س مالها .
� - 2أال تقل مدة االنتفاع �أو الإيجار عن �سنة واحدة  ,وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات
قابلة للتجديد ح�سب طبيعة امل�شروع .
ويكون التعاقد بعد موافقة الوزير  ,بناء على طلب يقدم من ذي ال�ش�أن على النموذج الذي
تعده الوزارة لهذا الغر�ض مرفقا به املوافقات املبدئية للجهات املعنية على �إقامة امل�شروع ,
ودرا�س ــة جــدوى اقت�صادية للم�شروع  ,ويجب على الوزارة البت فـي الطلب خالل ()60
�ستني يوما من تاريخ تقدميه  -بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة  -ويعترب م�ضي هذه
املدة دون البت فـيه قرارا بالرف�ض .
ويكون جتديد عقد االنتفاع �أو الإيجار بالأر�ض الزراعية ملدد مماثلة بذات ال�شروط
والإجراءات عدا تقدمي درا�سة اجلدوى االقت�صادية .
املــادة ( ) 20
على �أطراف عقود االنتفاع والإيجار املربمة قبل العمل بالقانون وال تزال �سارية  ,والتي
يكون مو�ضوعها �أرا�ضي �أو عقارات مبنية كائنة فـي �أماكن احلظر  ,توفـيق �أو�ضاعهم وفقا
لأحكام هذه الالئحة وذلك خالل (� )2سنتني من تاريخ العمل بالقانون  ,وبانتهاء تلك
الفرتة دون توفـيق �أو�ضاعهم  ,تعترب تلك العقود منتهية وال يعتد بها �أمام الدولة ممثلة
فـي وحدات اجلهاز الإداري  ,وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة  ,و�أمام الغري ,
وذلك دون الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية لأطرافها وفقا للقانون .
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قرار وزاري
رقـــم 2020/293
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة القيم
والر�سوم والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان
ا�ستنادا �إلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة ،
و�إلى نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/81
و�إلى القرار الوزاري رقم  2016/92ب�إ�صدار الئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها
وزارة الإ�سكــان ،
و�إلى موافقـة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف �إلى الئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان امل�شار �إليها  ،مادة
جديدة برقم (  10مكررا  ، ) 1ن�صها الآتي :
املادة (  10مكررا ) 1
حتــدد ر�سوم درا�ســة الطلبات املتعلقة ب�ش�أن �إقامة حمطات تعبئة الوقود  ،وفقا
للملحق رقم ( )13املرفق بهذه الالئحة .
املــادة الثانيــــة
ي�ضاف �إلى الئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان امل�شار �إليها  ،ملحق
جديد برقم ( )13على النحو املرفق .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  18 :من �شـــــــــوال 1441هـ
املـوافــــق  10 :من يونيـــــــــو 2020م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1345
ال�صادرة فـي 2020/6/14م
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�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ــان

امللحق رقم ()13
ر�سوم درا�سة الطلبات املتعلقة ب�ش�أن �إقامة حمطات تعبئة الوقود
م

البيــــــــــــــــــــــان

الر�ســــم
بالريال العماين

1

درا�سة طلب احل�صول على قطعة �أر�ض بحق االنتفاع
()300
ثالثمائة ريال عماين
لإقامة حمطة تعبئة الوقود .

2

درا�سة طلب �إقامة حمطة تعبئة الوقود فـي الأرا�ضي
()300
اململوكة لأ�صحاب ال�ش�أن مبوجب �سندات ملكية  .ثالثمائة ريال عماين

3

ا�ستمارة التظلم من القرار الإداري برف�ض
الطلب الوارد فـي البندين ال�سابقني .
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()100
مائة ريال عماين

وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين
قــرار وزاري
رقـــم 2020/357
ب�شـ�أن �ضوابـط بيـع الوحـدات العقاريـة ال�سكنيـة
بنظام حق االنتفاع لغري العمانيني فـي البنايات ال�سكنية التجارية متعددة الطوابق
ا�ستنادا �إلى نظام متليك ال�شقق والطبقات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 89/48
و�إلى نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/2
و�إلى قانون حظر متلك غري العمانيني للأرا�ضي والعقــارات فــي بعــ�ض الأماكــن الــ�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2018/29
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/93بتعديل م�سمى وزارة الإ�سكان �إلى وزارة الإ�سكان
والتخطيط العمراين  ،وحتديد اخت�صا�صاتها  ،واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلـ ــى موافق ـ ـ ــة وزارة املالي ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن بيــع الوح ــدات العقاريـ ــة ال�سكني ــة بنظ ــام ح ــق االنتف ــاع لغي ــر العماني ــني
فـي البنايات ال�سكنية التجارية املتعددة الطوابق  ،بال�ضوابط املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يحدد وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين مواقع بيع الوحدات العقارية ال�سكنية بنظام
حق االنتفاع لغري العمانيني وفق املعايري التخطيطية املعتمدة .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :من �صفــــــــــر 1442هـ
املـوافــــق  15 :من �أكتوبــــــر 2020م

د  .خلفــان بن �سعيد بن مبارك ال�شعيلي
وزي ـ ـ ـ ــر الإ�سكـ ــان والتخطي ـ ــط العمرانـي

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1362
ال�صادرة فـي 2020/10/18م
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�ضوابط بيع الوحدات العقارية ال�سكنية
بنظام حق االنتفاع لغري العمانيني فـي البنايات ال�سكنية التجارية املتعددة الطوابق
املــادة ( ) 1
يجوز ملالك البنايات ال�سكنية التجارية املتعددة الطوابق بيع الوحدات العقارية ال�سكنية
بنظام حق االنتفاع لغري العمانيني بغر�ض الإقامة فـيها وفقا لل�ضوابط الآتية :
� - 1أال يقل �سن طالب ال�شراء بنظام حق االنتفاع عن ( )23ثالث وع�شرين �سنة .
� - 2أن يكون لطالب ال�شراء بنظام حق االنتفاع �إقامة فــي ال�سلطن ــة ال تق ــل مدتهـ ــا
عن (� )2سنتني عند تقدمي الطلب .
� - 3أن يكون ال�شراء بنظام حق االنتفاع بواقع وحدة عقارية �سكنية واحدة فقط �سواء
للمنتفع ب�شخ�صه � ،أو باال�شرتاك مع �آخرين من �أقاربه من الدرجة الأولى .
� - 4أال جت ــاوز م ــدة ح ــق االنتفاع ( )50خم�سني �سنة  ،ويجوز جتديد مدة االنتفاع ،
على �أال يزيد �إجمايل املدة على ( )99ت�سع وت�سعني �سنة .
 - 5احل�صول على ترخي�ص من وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين بعد �إكمال
م�شروع البناء  ،وتق�سيمه .
� - 6أن يكون ال�شراء بنظام حق االنتفاع فـي البنايات ال�سكنية التجارية املتعددة
الطوابق مبا ال تزيد ن�سبته على (� )%40أربعني باملائة من عدد الوحدات العقارية
ال�سكني ــة  ،فـي املناط ــق املح ــددة من قبل وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين ،
و�أال جتاوز ( )%20ع�شرين باملائة للجن�سية الواحدة من الن�سبة املخ�ص�صة .
� - 7أال يتجاوز عمر املبنى عند الرتخي�ص بالبيع بنظام حق االنتفاع (� )4أربع �سنوات
من تاريخ �إ�صدار �شهادة �إمتام البناء � ،شريطة موافقة جمعية املالك فـي حالة
تعدد مالك املبنى .
� - 8أال يق ــل ع ــدد طبق ــات املبن ــى ع ــن (� )4أربعة �أدوار �سكنية  ،و�أال يقل عدد الغرف
فـي الوحدة ال�سكنية عن ( )2غرفتني  ،بالإ�ضافة �إلى املرافق .
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� - 9أال يقل �سعر الوحدة العقارية ال�سكنية فـي محافظة م�سقط عن ( )45000خم�سة
و�أربعني �ألف ريال عماين  ،وال يقل �سعرها عن ( )35000خم�سة وثالثني �ألف ريال
عماين فـي باقي املحافظات  ،على �أن تخ�ضع هذه الأ�سعار للتقييم الدوري من قبل
وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين  ،ويجوز تعديلها بقرار من وزير الإ�سكان
والتخطيط العمراين  ،وموافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 2
يحظر على مالك البنايات ال�سكنية التجارية املتعددة الطوابق بيع الوحدات العقارية
ال�سكنية بنظام حق االنتفاع �إال بعد �إمتام �أعمال البناء وفق ال�شهادة ال�صادرة من البلدية
املخت�صة  ،وال حت�سب الطوابق امل�ضافة الحقا من الن�سبة املحددة فـي البند ( )6من املادة ()1
امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 3
ال يكت�سب حق االنتفاع �إال بالت�سجيل فـي �أمانة ال�سجل العقاري فـي وزارة الإ�سكان
والتخطيط العمراين  ،وال يعتد ب�أي ت�صرف يجريه املنتفع فـي �ش�أن هذا احلق �إال بالت�سجيل .
املــادة ( ) 4
يجب على بائع الوحدة العقارية بنظام حق االنتفاع �سداد ر�سم بن�سبة ( )% 3ثالثة باملائة
من قيمة الوحدة العقارية ال�سكنية عند طلب ت�سجيل حق االنتفاع فـي �أمانة ال�سجل العقاري .
املــادة ( ) 5
حت�صل ر�سوم بن�سبة ( )%5خم�سة باملائة من قيمة الوحدة العقارية ال�سكنية عند قيام
املنتفع بت�سجيل حق االنتفاع فـي �أمانة ال�سجل العقاري .
املــادة ( ) 6
يخول حق االنتفاع للمنتفع ا�ستعمال الوحدة العقارية ال�سكنية  ،وله حق الت�صرف فـيها
بعد م�ضي (� )4أربع �سنوات من تاريخ الت�سجيل � ،سواء بالتنازل عنه للغري � ،أو غري ذلك من
الت�صرفات التي تتفق وطبيعة هذا احلق  ،على �أال يجاوز املدة املحددة فـي عقد حق االنتفاع
املربم بينه وبني مالك الوحدة العقارية ال�سكنية  ،كما يجوز لوزير الإ�سكان والتخطيط
العمراين ا�ستثناء املنتفع فـي الت�صرف قبل م�ضي (� )4أربع �سنوات � ،إذا ما انتهت مدة
�إقامته � ،أو لغر�ض �شراء وحدة عقارية بديلة .
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املــادة ( ) 7
يجوز للمنتفع رهن الوحدة العقارية ال�سكنية لغر�ض متويل العقار ذاته .
املــادة ( ) 8
للمنتفع احلق فـي االنتفاع بالوحدة العقارية ال�سكنية بكامل مرافقها  ،والأجزاء املعدة
لال�ستعمال امل�شرتك من البناء  ،وله حق الت�صــرف فـي ه ــذا احل ــق  ،دون امل�سا�س مبلكية
الرقبة  ،وينتقل بوفاته �إلى ورثته ال�شرعيني  ،محملة مبا عليها من حقوق انتفاع  ،ويجوز
ملالك الوحدة العقارية ال�سكنية الت�صرف فـيها دون امل�سا�س بهذا احلق .
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قــرار وزاري
رقـــم 2020/370
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة القيم والر�سوم والأثمان
التـــي حت�صلهـــا وزارة الإ�سكـــان والتخطيـــط العمرانـــي
ا�ستنادا �إلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 80/5
و�إلى القرار الوزاري رقم  2016/92ب�إ�صدار الئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها
وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص البند ( )1من امللحق رقم ( )6من الئحة القيم والر�سوم والأثمان التي
حت�صلها وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
م

الر�سم بالريال العماين

البيــــــــــــــــان

ر�سوم ت�سجيل عقود البيع والهبة
 1من الغري ومن الأقارب من غري الدرجة الأولى ( )%3ثالثة فـي املائة من القيمة

املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ 2020/11/3م .
�صـدر فـي  19 :من ربيع الأول 1442هـ
املـوافــــق  5 :من نوفمبـــــــــر 2020م
د  .خلفان بن �سعيد بن مبارك ال�شعيلي
وزيـ ـ ــر الإ�سكـ ـ ــان والتخطيط العم ــرانـي
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1365
ال�صادرة فـي 2020/11/8م
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وزارة الإعـــالم
قــــرار وزاري
رقــم 2020/341
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون املطبوعات والن�شر
ا�ستنادا �إلى قانون املطبوعات والن�شر ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/49
و�إلى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ـ ــم  2020/95بتحديـ ــد اخت�صا�ص ــات وزارة الإع ــالم واعتم ــاد
هيكلها التنظيمي ،
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون املطبوعات والن�شر ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 84/25
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون املطبوعات والن�شر  ،امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يجب على املطابـع واملطبوعات الإلكرتونية  ،ومزاولـي مهنة ا�سترياد �أو بيع �أو ن�شـر املطبوعات
الإلكرتونيـ ــة  ،ووكاالت الأنب ــاء الإلكرتونية  ،وال�صح ــف الإلكرتوني ــة  ،ومهن ــة ال�صحاف ــة
الإلكرتونية  ،والعاملني كمرا�سلني لوكالة الأنباء الإلكرتونية القائمة بتاريخ العمل بهذا
القرار توفيق �أو�ضاعهم وفقا لأحكامه خالل ( )3ثالثة �أ�شهر .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1442 / 4 /21 :هـ
املـوافــــق 2020/12 / 7 :م

د .عبداللـه بن نا�صر بن خليفة احلرا�صي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الإعـ ـ ـ ـ ــالم

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1370
ال�صادرة فـي 2020/12/13م

-109-

تعديـــالت علـــى بعـــ�ض �أحكـــام
الالئحــة التنفيذيـة لقانــون املطبوعـات والن�شــر
املــادة ( ) 1
ت�ضـاف �إلى الالئحة التنفيذيـة لقانون املطبوعات والن�شر امل�شار �إليها  ،مواد �أرقامهــا :
( )10مكررا  )16( ،مكررا ( )35( ، )2مكررا  )39( ،مكررا  )45( ،مكررا  ،ن�صو�صها الآتية :
امل ــادة ( )10مك ـ ــررا
" ت�سري �أحكام هذا الف�صل على الرتخي�ص باملطابع واملطبوعات الإلكرتونية  ،ويجوز
بقرار من الوزير اال�ستثناء من بع�ض �أحكامه " .
امل ــادة ( )16مكـ ـ ــررا ()2
" ت�سـ ــري �أحك ـ ــام هذا الف�صــل على مزاول ــة مهن ــة ا�ستيـ ــراد �أو بي ــع �أو ن�شـ ــر املطبوع ـ ــات
الإلكرتونية  ،ويجوز بقرار من الوزير اال�ستثناء من بع�ض �أحكامه " .
امل ــادة ( )35مكـ ـ ــررا
" يقدم طلب الرتخي�ص بوكالة �أنباء �إلكرتونية وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة " .
امل ــادة ( )39مك ـ ـ ــررا
" ت�س ــري �أحكــام هذا الف�صــل على ال�صحيف ــة الإلكرتونيــة  ،ويجــوز بق ــرار م ــن الوزي ــر
اال�ستثناء من بع�ض �أحكامه " .
امل ــادة ( )45مك ـ ــررا
" ت�سري �أحكام هذا الف�صل على مهنة ال�صحافة الإلكرتونية  ،والعمل كمرا�سل لوكالة
الأنباء الإلكرتونية " .
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قــــرار وزاري
رقــم 2020/342
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية
لقانــون املن�شــ�آت اخلا�صــة للإذاعــة والتلفزيــون
ا�ستن ــادا �إلى قان ــون املن�ش ـ�آت اخلا�صــة للإذاعـ ــة والتلفزيــون ال�صادر باملر�س ــوم ال�سلطان ـ ــي
رقم ، 2004/95
و�إلى املر�س ــوم ال�سلطاين رقـ ــم  2020/95بتحديـ ــد اخت�صا�ص ــات وزارة الإع ــالم واعتم ــاد
هيكلها التنظيمي ،
و�إلى الالئحـة التنفيذية لقانون املن�شـ ـ�آت اخلا�صــة للإذاعــة والتلفزيــون ال�صادرة بالق ــرار
الوزاري رقم ، 2005/39
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ــدل بن ــ�ص امل ــادة ( )11من الالئح ــة التنفيذيـ ــة لقان ــون املن�ش�آت اخلا�ص ــة للإذاعـ ــة
والتلفزيون امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" مع عدم الإخالل بقانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/18
ت�سري �أحكام هذا الف�صل على طالب الرتخي�ص باملن�ش�أة  ،مبا فـي ذلك املن�ش�أة الإذاعية
�أو التلفزيونية الإلكرتونية " .
املــادة الثانيــــة
يجب على املن�ش�آت الإذاعية �أو التلفزيونية الإلكرتونية القائمة توفيق �أو�ضاعها خالل ()3
ثالثة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1442 / 4 /21 :هـ
املـوافــــق 2020/12 / 7 :م

د .عبداللـه بن نا�صر بن خليفة احلرا�صي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الإعـ ـ ـ ـ ــالم

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1370
ال�صادرة فـي 2020/12/13م
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وزارة البلديـات الإقليميـة ومـوارد الميـاه
قــرار وزاري
رقم 2020/485
ب�ش�أن �ضوابط حجز الحيوانات ال�سائبة �أو المهملة
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2000/96
و�إلى القرار الوزاري رقم  95/117بتنظيم حفظ احليوانات ال�سائبة �أو املهملة ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن حجز احليوانات ال�سائبة واملهملة بال�ضوابط املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  95/117امل�شار �إلي ــه  ،كم ــا يلغ ــى ك ــل م ــا يخال ــف ه ــذا الق ــرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :ذو القعـدة 1441هـ
املـوافــــق  16 :يوليــــــــــــــو 2020م

�أحـمـد بـن عبد اللـه بن حممد ال�شحي
وزي ــر البلدي ــات الإقليميـ ــة ومـ ـ ــوارد املي ـ ــاه

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1351
ال�صادرة فـي 2020/7/26م
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�ضوابـط حجـز احليوانـات ال�سائبـة �أو املهملـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القرار يق�صد باحليوانات ال�سائبة �أو املهملة اجلمال  ،والأح�صنة ،
والأبقار  ،واملاعز  ،وال�ض�أن  ،وكل دابة تركها مالكها �أو القائم عليها تذهب حيث ت�شاء دون رقابة .
املــادة ( ) 2
يحظر ترك احليوانات �سائبة �أو مهملة � ،أو ال�سماح لها بالرعي فـي املدن والقرى ال�سكنية
�أو على م�سافة تقل عن كيلو مرت واحد من الطرق العامة  ،والرئي�سية � ،أو عن ن�صف كيلو مرت
من الطرق الفرعية .
املــادة ( ) 3
يجب على البلدية املخت�صة �إقامة حظائر حلجز احليوانات ال�سائبة �أو املهملة  ،وتقدمي
الغذاء  ،واملاء  ،وبذل العناية الالزمة لأي حيوان مت احلجز عليه  ،وعزل احليوان امل�صاب ،
وتقدمي العالج الالزم بناء على توجيه الطبيب البيطري .
املــادة ( ) 4
يج ــوز لأي �شخـ ــ�ص يج ــد حيوانـ ــا �سائب ــا � ،أو مهمـ ــال فـ ــي بيت ــه � ،أو مزرعت ــه � ،أو متجــره ،
�أو من�ش�أته � ،أو �أر�ضه � ،أو �سبب له �أ�ضرارا فـي ممتلكاته � ،أن يقوم بنف�سه بت�سليمه �إلى حار�س
حظرية حجز احليوانات ال�سائبة � ،أو املهملة .
املــادة ( ) 5
ين� أش� فـي كل بلدية خمت�صة �سجل يثبت فـيه بيانات ال�شخ�ص الذي �سلم احليوان ال�سائب ،
�أو املهمل  ،واملت�سلم للحيوان  ،وتاريخ ت�سليمه  ،ونوعه  ،وو�صفه فـي �أثناء ت�سلمه .
املــادة ( ) 6
حت�ص ــل البلدي ــة املخت�ص ــة مــن �صاحب احليوان ال�سائب �أو املهمل عند ا�ستالمه له  ،مقابل
ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية :
 ( )150مائة وخم�سون رياال عمانيا يوميا عن كل ر�أ�س جمل � ،أو ح�صان . ( )50خم�سون رياال عمانيا يوميا عن كل ر�أ�س بقر . ( )10ع�شرة رياالت عمانية يوميا عن كل ر�أ�س ماعز �أو �ض�أن � ،أو �أي دابة �أخرى .-113-

املــادة ( ) 7
يجب على البلدية املخت�صة ت�سليم احليوان ال�سائب � ،أو املهمل �إلى �صاحبه بعد الت�أكد من
�شخ�صيته  ،و�إثبات ا�سمه  ،وتاريخ الت�سلم  ،وال�شهود � -إن وجدوا  ، -فـي ال�سجل  ،وبعد �سداد
كافة الر�سوم  ،والغرامات الإدارية املن�صو�ص عليها فـي هذا القرار .
املــادة ( ) 8
تتول ــى البلدي ــة املخت�ص ــة ع ــن طري ــق امل ــزاد العلنــي بيع احليوان ال�سائب � ،أو املهمل الذي
ال يتقدم �أحد ال�سرتداده خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ دخوله احلظرية  ،ويتم
توريد ح�صيلة البيع خلزينة البلدية .
املــادة ( ) 9
تفر�ض غرامة �إدارية على مالك احليوان ال�سائب � ،أو املهمل عند ت�سلمه من قبل البلدية
املخت�صة  ،وذلك على النحو الآتي :
 ( )100مائة ريال عماين يوميا عن كل ر�أ�س جمل �أو ح�صان . ( )50خم�سون رياال عمانيا يوميا عن كل ر�أ�س بقر . ( )30ثالثون رياال عمانيا يوميا عن كل ر�أ�س ماعز � ،أو �ض�أن � ،أو �أي دابة �أخرى .وت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة خالل ال�سنة الواحدة .
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وزارة البيـئـة وال�شـ�ؤون املنـاخـيـة
قــــرار وزاري
رقـــم 2020/23
بـ�شـ�أن حـظـر ا�ستخدام �أكيا�س الت�سوق البال�ستيكية �أحادية اال�ستهالك
ا�سـتـنــادا إ�لـى قانـون حمايـة البيئـة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم ، 2001/114
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٠٨/١٨بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبنـاء علـى مـا تقت�ضيـه امل�صلحـة العامـة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ا�ستخدام �أكيا�س الت�سوق البال�ستيكية �أحادية اال�ستهالك
التي ت�ستخدم مرة واحدة حفاظا على البيئة العمانية .
املــادة الثانيــــة
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانـون حمايـة البيئـة ومكافحة التلوث امل�شار �إليه ،
تفر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيـد على (� )2000ألفي
ريـال عمانـي على كل من يخالف �أحكام هذا القرار  ،وت�ضاعف فـي حالـة تكـرار ارتـكاب
املخالفـة .
املــادة الثالثــــة
على اجلهات املخت�صة تنفيذ هذا القرار  ،كل فـي جمال اخت�صا�صه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة  ،ويعمل بـه من �أول يناير 2021م .
�صـدر فـي  14 :من رجـــــــــــــــب 1441هـ
املـوافــــق  9 :من مـــــــــــــــار�س 2020م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1333
ال�صادرة فـي 2020/3/15م
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حممد بن �سالـم بن �سعـيد التـوبي
وزيـ ـ ــر البيـئ ـ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ ـ�ؤون املنـاخـي ـ ــة

وزارة التجـارة وال�صناعـة
قــرار وزاري
رقم 2020/11
باعتبار موا�صفات قيا�سية دولية موا�صفات قيا�سية عمانية ملزمة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/11بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامـة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعترب املوا�صفات القيا�سية الدولية الآتية اخلا�صة مب�صابيح الإنارة الفلور�سنت موا�صفات
قيا�سية عمانية ملزمة :
” 1 - IEC 61195 “Double - capped fluorescent lamp- Safety specifications

” 2 - IEC 61199 “Single - capped fluorescent lamp- Safety specifications
”3 - IEC 62532 “Fluorescent induction lamps - Safety specifications

”4 - IEC 60968 “Self- ballasted fluorescent lamps for general lighting services-Safety requirements

املــادة الثانيــــة
متنح امل�ؤ�س�سات وال�شركات مهلة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار ال�ستنفاد
خمزونها من م�صابيح الإنارة الفلور�سنت غري املطابقة للموا�صفات القيا�سية املن�صو�ص
عليها فـي املـادة الأولى من هذا القرار .
املــادة الثالثــــة
تفر�ض غرامة �إدارية ال تتجاوز (� )1000ألف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام هذا
القرار  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هـذا القـرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  23 :من جمادى الأولى 1441هـ
املـوافــــق  19 :من ينايــــــــــــــــــــر 2020م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1327
ال�صادرة فـي 2020/1/26م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قــرار وزاري
رقـــم 2020/35
باعتبار موا�صفة قيا�سية دولية موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/11بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعترب املوا�صفة القيا�سية الدولية الآتية اخلا�صة باملنتجات الأ�سمنتية  ،موا�صفة قيا�سية
عمانية ملزمة :
BS EN 197-1: 2011 Cement. Composition٫ specifications٫ and conformity criteria
for common cements

املــادة الثانيــــة
تفر�ض غرامة �إدارية ال تتجاوز (� )1000ألف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام هذا
القرار  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  7 :من رجـــــــــــــــــب 1441هـ
املـوافــــق  2 :من مــــــــــــــــار�س 2020م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ـ ـ ــر التجارة وال�صناع ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1334
ال�صادرة فـي 2020/3/23م

-117-

قــــرار وزاري
رقـــــم 2020/57
ب�ش�أن ال�سماح امل�ؤقت با�سترياد املنتجات الغذائية والب�ضائع واملواد ال�صحية
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/11بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  84/53بحظر ا�سترياد املنتجات والب�ضائع التي تخالف املوا�صفات
القيا�سية ،
و�إلى القرار الوزاري رقم ، 86/68
و�إلى القرار الوزاري رقم ، 93/172
و�إلى القرار الوزاري رقم  2000/74ب�ش�أن البيانات الإي�ضاحية و�سالمة الأغذية ،
و�إلى الإجراءات االحرتازية املتخذة للحد من انت�شار فـريو�س كورونا (كوفيد ، )19 -
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يجوز ال�سماح م�ؤقتا با�سترياد املنتجات الغذائيــة والب�ضائ ــع واملــواد ال�صحي ــة دون كتاب ــة
البيانات الإي�ضاحية عليها باللغة العربية مع مراعاة كتابة جميع البيانات باللغة الإجنليزية
وميكن �إ�ضافة لغة �أخرى .
املــادة الثانيــــة
يحظر ا�سترياد كافة املنتجات الغذائية والب�ضائع واملواد ال�صحية املخالفة للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة .
املــادة الثالثــــة
تفر�ض غرامة �إدارية ال تتجاوز (� )1000ألف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام هذا القرار ،
وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  8 :من �شعبـــــــــــــــان 1441هـ
املـوافــــق  2 :من ابريـــــــــــــــــل 2020م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1336
ال�صادرة فـي 2020/4/5م
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د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ــر الـتج ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ــة

قــرار وزاري
رقـــم 2020/67
بتحديد ر�سم طلب بيانات عرب النظام الإلكرتوين (ا�ستثمر ب�سهولة)
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/11بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحدد ر�سم طلب بيانات عرب النظام الإلكرتوين ( ا�ستثمر ب�سهولة ) وفقا للجدول الآتي :
الفئـــة

نوعية
عدد الطلبات البيانات

مدة ال�صالحية

( ) 120٫000
مائة وع�شرون �ألف ريال عماين

٦٠٫٠٠٠
الباقة الذهبية �ستون �ألف طلب
٤٠٫٠٠٠
الباقة الف�ضية �أربعون �ألف طلب
بيانات
٢٥٫٠٠٠
الباقة الربونزية خم�سة وع�شرون ال�سجل
التجاري
�ألف طلب
١٠٫٠٠٠
الباقة العادية ع�شرة �آالف طلب
مفردة

طلب واحد

الر�سم بالريال العماين

()2
�سنتان

مرة واحدة

( ) 80٫000
ثمانون �ألف ريال عماين
( ) 50٫000
خم�سون �ألف ريال عماين
( ) 20٫000
ع�شرون �ألف ريال عماين
()5
خم�سة رياالت عمانية

املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :من رم�ضــان 1441هـ
املـوافــــق  20 :من مايـــــــو 2020م
الدكتور /علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ــر التجـ ــارة وال�صناع ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي ملحق اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1342
ال�صادر فـي 2020/5/21م
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قــرار وزاري
رقـــم 2020/72
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي
ا�ستنادا �إلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2019/50
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي  ,املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  22 :من �شـــــوال 1441هـ
املـوافــــق  14 :من يونيـــــو 2020م
الدكتور /علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ــر التجـ ــارة وال�صناع ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1346
ال�صادرة فـي 2020/6/21م
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»ÑæLC’G ∫ÉŸG ¢SCGQ QÉªãà°SG ¿ƒfÉ≤d ájò«`ØæàdG áëFÓdG
∫hC’G π``°üØdG
á``eÉY ΩÉ``µMCGh äÉ``Øjô©J
( 1 ) IOÉ``ŸG
¢Uƒ°üæŸG ¬JGP ≈æ©ŸG É¡H IOQGƒdG äGQÉÑ©dGh äÉª∏µ∏d ¿ƒµj áëFÓdG √òg ΩÉµMCG ≥«Ñ£J »`a
á«JB’G äGQÉÑ©dGh äÉª∏µ∏d ¿ƒµj Éªc , ¬«dEG QÉ°ûŸG »ÑæLC’G ∫ÉŸG ¢SCGQ QÉªãà°SG ¿ƒfÉb »`a ¬«∏Y
: ôNBG ≈æ©e ¢üædG ¥É«°S ¢†à≤j ⁄ Ée , É¡æe πc øjôb ÚÑŸG ≈æ©ŸG
: ¿ƒ``fÉ≤dG
. »ÑæLC’G ∫ÉŸG ¢SCGQ QÉªãà°SG ¿ƒfÉb
: á°üàîŸG á£∏°ùdG
. ∫GƒMC’G Ö°ùëH áÄ«¡dG hCG IQGRƒdG
: …QÉªãà°S’G ¢ü«NÎdG
. …QÉªãà°S’G ´hô°ûŸG áeÉbE’ »ÑæLC’G ôªãà°ùª∏d á°üàîŸG á£∏°ùdG øe IQOÉ°üdG á≤aGƒŸG
: …QÉªãà°S’G ´hô°ûª∏d »∏©ØdG π«¨°ûàdG
. äÉeóÿG Ëó≤J hCG êÉàfE’G hCG •É°ûædG ádhGõ``e »`a …QÉ`` `ªãà°S’G ´hô``°ûŸG Aó``H
( 2 ) IOÉ``ŸG
äÉ≤aGƒŸGh , É¡d ¢üNôŸG ájQÉªãà°S’G ™jQÉ°ûŸG ™«ªL ¬«`a ó«≤J Óé°S á°üàîŸG á£∏°ùdG ó©J
∞`«dÉµàdGh , º`` ¡JÉ«°ùæLh ø`` jôªãà°ùŸG AÉ``ª°SCGh , É¡d IQOÉ°üdG ¢ü«NGÎdGh íjQÉ°üàdGh
äGAGõ÷Gh , É`` `¡H ™àªàj »àdG õaGƒ◊Gh ÉjGõŸGh , ¬``∏jƒ“ QOÉ°üeh , ´hô`°ûª∏d á`jQÉªãà°S’G
≈∏Yh , …QÉªãà°S’G ´hô°ûŸÉH á∏°üdG äGP äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG øe ∂dP ÒZh , ¬«∏Y á©bƒŸG
IóMGh Iôe ≈fOCG óëHh ∂dP ≈dEG áLÉ◊G âYO ≈àe πé°ùdG Gòg åjó– á°üàîŸG á£∏°ùdG
. áæ°S πc
( 3 ) IOÉ``ŸG
äÉeóN øe ¬jODƒJ Ée πHÉ≤e ÉgÉ°VÉ≤àJ »àdG Ωƒ°SôdG á°üàîŸG á£∏°ùdG øe QGô≤H Oó–
. á«dÉŸG IQGRh á≤aGƒe ó©H , áëFÓdG √ògh ¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMC’ É≤«Ñ£J
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( 4 ) IOÉ``ŸG
áµÑ°T ÈY ÉMÉàe ¿ƒµj ÊhÎµdEG ΩÉ¶f ∫ÓN øe ¬JÉeóN ™«ªL Ëó≤àH õcôŸG Ωƒ≤j
ÊhÎµdEG ≥«Ñ£J ∫ÓN øe ΩÉ¶ædG Gò``g á``MÉJEG Rƒ`` Œh , (âfÎfE’G) á«ŸÉ©dG äÉeƒ∏©ŸG
. ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dG Iõ¡LCÉH ¢UÉN
, ÊhÎµdE’G õcôŸG ΩÉ¶æH ¬£HQh øeBG ÊhÎµdEG ΩÉ¶f π«©ØJ á°üàîŸG äÉ¡÷G ≈∏Y Öéjh
á°UÉÿG ¢ü«NGÎdGh íjQÉ°üàdGh äÉ≤aGƒŸGh äGóæà°ùŸGh äÉfÉ«ÑdGh äÉÑ∏£dG ∫OÉÑàd ∂dPh
. IQô≤ŸG Ωƒ°Sô∏d ÊhÎµdE’G OGó°ùdG øª°†j ÉÃh , …QÉªãà°S’G ´hô°ûŸÉH
äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d É¡jód Ióªà©ŸG êPÉªædÉH õcôŸG IÉaGƒe äÉ¡÷G √òg ≈∏Y Öéj Éªc
áª«bh , ÉgQGó°UE’ IOóëŸG äÉfÉ«ÑdGh äGóæà°ùŸG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH , ¢ü«NGÎdG hCG íjQÉ°üàdG hCG
. IQô≤ŸG Ωƒ°SôdG
( 5 ) IOÉ``ŸG
õcôŸG ΩÉ¶f ≈dEG ∫ƒNódG øe áÄ«¡dG »`a Ú°üàîŸG Ú`ØXƒŸG Úµ“ õcôŸG ≈`` ∏Y Ö`` éj
, áÄ«¡dG É¡H ¢üàîJ »àdG ájQÉªãà°S’G ™jQÉ°ûŸÉH á≤∏©àŸG äÉ`` Ñ∏£dG RÉ`` ‚E’ ÊhÎµdE’G
. ™jQÉ°ûŸG √ò¡d õcôŸG äÉeóN ™«ªL Ëó≤Jh
»``fÉãdG π``°üØdG
ájQÉªãà°S’G ¢ü«NGÎdG äGAGôLEGh •hô°T
( 6 ) IOÉ``ŸG
. …QÉªãà°S’G ¢ü«NÎdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG …QÉªãà°SG ´hô°ûe áeÉbEG »ÑæLC’G ôªãà°ùª∏d RƒŒ ’
( 7 ) IOÉ``ŸG
É¡d ¢üNôŸG ÖJÉµŸG hCG , ±QÉ°üŸG óMCG ≈dEG ó¡©j ¿CG ¬æY Üƒæj øe hCG »ÑæLC’G ôªãà°ùª∏d Rƒéj
¢ü«NÎdG Ö∏W ¢üëa , á«dÉŸGh ájQGOE’Gh á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµªc , áæ£∏°ùdG »`a
áeÉbE’ áeRÓdG ¢ü«NGÎdG hCG íjQÉ°üàdG hCG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G äÉÑ∏Wh , …QÉªãà°S’G
ÉfƒfÉb IQô≤ŸG äÉÑ∏£àŸGh •hô°ûdG ™«ªL É¡FÉØ«à°SG ióe ¿É`` «Ñd , …QÉ`` `ªãà°S’G ´hô°ûŸG
øe ô¡°TCG áà°S (6) IóŸ á◊É°U ¿ƒµJh , ÖàµŸG øe ∂dòH IOÉ¡°T QGó°UEG º`` àjh , É`` gQGó°UE’
, IOÉ¡°ûdG √òg »`a OQh Ée ≈∏Y ¢VGÎY’G á°üàîŸG á£∏°ù∏d ≥ëj ¬fCG ≈∏Y , ÉgQGó°UEG ïjQÉJ
. ÉÑÑ°ùe ¢VGÎY’G ¿ƒµj ¿CG Öéjh , É¡Áó≤J ïjQÉJ øe ΩÉjCG Iô°ûY (10) ∫ÓN ∂dPh
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, ôªãà°ùŸG øY áHÉ«f á°üàîŸG á£∏°ùdG ≈dEG É¡«dEG QÉ°ûŸG äÉÑ∏£dG Ëó≤J ÖJÉµŸG √ò¡d ¿ƒµjh
. É¡FÉ¡fEG á©HÉàeh
ó©H ÖJÉµŸG √ò¡d á«`aÉµdG äÉfÉ«ÑdGh AÉª°SC’G ¬«`a ó«≤J Óé°S á°üàîŸG á£∏°ùdG ó©Jh
. ¿CÉ°ûdG Gòg »`a É¡©°†J »àdG §HGƒ°†dGh •hô°ûdG ≥ah É¡jód ÉgOÉªàYG
, É¡«dEG QÉ°ûŸG äÉÑ∏£dÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG ájô°S ≈∏Y á¶aÉëŸG ÖJÉµŸG ∂∏J ≈∏Y Öéjh
. á°üàîŸG á£∏°ùdG ÉgOó– »àdG äÉeGõàd’G øe ∂dP ÒZh , äGóæà°ùe øe É¡H ≥aQCG Éeh
( 8 ) IOÉ``ŸG
ó©ŸG êPƒªæ∏d É≤ah á°üàîŸG á£∏°ùdG ≈dEG …QÉªãà°S’G ¢ü«NÎdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Ö∏W Ωó≤j
: á«JB’G äGóæà°ùŸGh äÉfÉ«ÑdG ¬H É≤aôe , ¢Vô¨dG Gò¡d
- ±ô°üŸG º°SG) á«`aô°üŸG ¬JÉfÉ«Hh ¬àeÉbEG ¿Éµeh ¬à«°ùæLh »ÑæLC’G ôªãà°ùŸG º°SG - 1
. ¬àdhGõe »`a ÖZôj …òdG •É°ûædG ´ƒfh , (ÜÉ°ù◊G ºbQ
. äóLh ¿EG , »ÑæLC’G ôªãà°ùª∏d á≤HÉ°ùdG äGÈÿG - 2
. …QÉªãà°S’G ´hô°ûŸG »`a º¡∏«¨°ûJ ™bƒàŸG ∫Éª©dG OóY - 3
. π«¨°ûàdG AóH ïjQÉJh , …QÉªãà°S’G ´hô°ûŸG ò«`Øæàd »æeõdG ∫hó÷G - 4
. …QÉªãà°S’G ´hô°ûª∏d ájOÉ°üàb’G ihó÷G á°SGQO - 5
√òg øe (7) IOÉŸG »`a É¡«dEG QÉ°ûŸG ÖJÉµŸG óMCG øe IQOÉ``°üdG OÉ`` ªàY’G IOÉ`` ¡°T - 6
. äóLh ¿EG , áëFÓdG
. á°üàîŸG á£∏°ùdG ÉgOó– iôNCG äGóæà°ùe hCG äÉfÉ«H …CG - 7
( 9 ) IOÉ``ŸG
¢ü«NGÎdGh íjQÉ°üàdGh äÉ≤aGƒŸG QGó°UEG ó«YGƒeh äGAGôLEGh §HGƒ°Vh •hô°T ¿ƒµJ
QGôb ¬H Qó°üj …òdG QÉªãà°S’G π«dO »`a OóëŸG ƒëædG ≈∏Y ájQÉªãà°S’G ™jQÉ°ûŸÉH á≤∏©àŸG
. á°üàîŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdG ó©H , ôjRƒdG øe
( 10 ) IOÉ``ŸG
∫ƒ°üë∏d …QÉªãà°S’G ¢ü«NÎdG Ö∏£H á°üàîŸG äÉ¡÷G IÉaGƒÃ á°üàîŸG á£∏°ùdG Ωƒ≤J
. …QÉªãà°S’G ´hô°ûª∏d áeRÓdG ¢ü«NGÎdG hCG íjQÉ°üàdG hCG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y
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املــادة ( ) 11
تتولى اجلهات املخت�صة درا�سة طلبات احل�صول على املوافقات �أو الت�صاريح �أو الرتاخي�ص
الالزمة للم�شروع اال�ستثماري والبت فـيها خالل (� )14أربعة ع�شر ي ــوم عمل مــن تاريخ
تقدميها م�ستوفـية كافة البيانات وامل�ستندات املطلوبة  ,ويعد م�ضي هذه املدة دون رد
مبثابة قبول للطلب  ,وفـي حال رف�ض الطلب يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سببا .
املــادة ( ) 12
ت�صدر ال�سلطة املخت�صة الرتخي�ص اال�ستثماري خالل ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ
ا�ستيفاء جميع املوافقات �أو الت�صاريح �أو الرتاخي�ص الالزمة للم�شروع اال�ستثماري .
املــادة ( ) 13
متنح املوافقة الواحدة لإقامة امل�شروع اال�ستثماري وت�شغيله و�إدارته املن�صو�ص عليها فـي
املادة ( )10من القانون للم�شروع الذي ال تقل تكلفته عن ( )10000000ع�شرة ماليني ريال
عماين � ,شريطة حتقق �إحدى احلاالت الآتية :
� - 1أن ي�ساهم امل�شروع اال�ستثماري فـي نقل املعرفة والتقنية احلديثة �أو �أن ي�ستخدم
تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة .
 - 2االلتزام ب�إ�سناد ما ن�سبته ( )%10ع�شرة باملائة من الأعمال املتعلقة بامل�شروع
اال�ستثماري �إلى امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة .
 - 3االلتزام ب�أال تقل املنتجات العمانية الالزمة لأعمال امل�شروع اال�ستثماري � -إن وجدت -
عن ( )%10ع�شرة باملائة .
املــادة ( ) 14
يقدم امل�ستثمر الأجنبي طلب احل�صول على املوافقة الواحدة �إلى ال�سلطة املخت�صة على
النموذج املعد لذلك  ,وتتولى ال�سلطة املخت�صة درا�سة الطلب والتحقق من ا�ستيفاء
اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )13من هذه الالئحة .
ويقوم الوزير �أو رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة بح�سب الأحوال بعر�ض طلب املوافقة الواحدة
على جمل�س الوزراء للبت فـيه .
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å``dÉãdG π``°üØdG
õ```aGƒ◊Gh É```jGõŸG
( 15 ) IOÉ``ŸG
áeÉbE’ áeRÓdG ¢ü«NGÎdGh , íjQÉ°üàdGh , äÉ≤aGƒŸG AÉØ«à°SG á°üàîŸG á£∏°ù∏d ¿ƒµj
á°UôØc ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG ≈∏Y É¡MôWh É¡æY ¿ÓYE’G πÑb ájQÉªãà°S’G äÉYhô°ûŸG
, íjQÉ°üàdGh , äÉ≤aGƒŸG ∂∏àH á°üàîŸG á£∏°ùdG IÉaGƒe á°üàîŸG äÉ¡÷G ≈∏Yh , ájQÉªãà°SG
OôdG ΩóY ádÉM »`ah AÉØ«à°S’G Ö∏W ïjQÉJ øe πªY Ωƒj ÚKÓK (30) ∫ÓN ¢ü«NGÎdGh
. ’ƒÑ≤e Ö∏£dG ó©j IóŸG √òg ∫ÓN
, äÉ≤aGƒŸG ™«ª÷ IÉaƒà°ùŸG ájQÉªãà°S’G äÉYhô°ûŸG øY ¿ÓYE’ÉH á°üàîŸG á£∏°ùdG Ωƒ≤Jh
Ωƒ°SQ OGó°S ºàj ¿CG ≈∏Y , ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG ≈∏Y É¡`` MôWh ¢ü`` «NGÎdGh , í`` jQÉ°üàdGh
ôªãà°ùŸG πÑb øe á°üàîŸG äÉ¡÷G ídÉ°üd ¢ü«NGÎdGh , íjQÉ°üàdGh , äÉ≤aGƒŸG √òg QGó°UEG
. …QÉªãà°S’G ¢ü«NÎdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Ö∏W Ëó≤J óæY »ÑæLC’G
iôŒ ìhô£ŸG …QÉªãà°S’G ´hô°ûŸG ≈∏Y ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG ÚH ºMGõàdG ∫ÉM »`ah
øe ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y á°üàîŸG á£∏°ùdG ÉgOó– »àdG ÒjÉ©ŸG ≥ah º¡Ñ«JôJh º¡æ«H á∏°VÉØŸG
IÈÿGh , áeóîà°ùŸG á«æ≤àdGh á«æØdG äÉØ°UGƒŸGh , ´hô°ûª∏d ájQÉªãà°S’G ∞«dÉµàdG É¡æ«H
. ´hô°ûª∏d áeRÓdG ádÉª©dG ºéMh , á≤HÉ°ùdG
( 16 ) IOÉ``ŸG
(18) IOÉŸG »`a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG á«∏«°†ØàdG á∏eÉ©ŸÉH ™àªàdG ≥M »ÑæLC’G ôªãà°ùª∏d ¿ƒµj
Gò¡d ó©ŸG êPƒªædG ≈∏Y á°üàîŸG á£∏°ùdG ≈dEG ∂dòH ÉÑ∏W Ωó≤j ¿CG ≈∏Y , ¿ƒfÉ≤dG øe
á∏eÉ©ŸG •ô°T ó«`Øj Ée ∂dP »`a ÉÃ IOóëŸG äGóæà°ùŸGh äÉfÉ«ÑdG áaÉc ¬H É≤aôe ¢Vô¨dG
. É¡H ÖdÉ£j »àdG á«∏«°†ØàdG á∏eÉ©ŸÉH …QÉªãà°S’G ´hô°ûŸG ™àªàH »°†≤j πãŸÉH
( 17 ) IOÉ``ŸG
πbC’G ≥WÉæŸG »`a ¢ù°SDƒj …òdG …QÉªãà°S’G ´hô°ûŸG íæe AGQRƒdG ¢ù∏› øe QGô≤H Rƒéj
: á«JB’G ÉjGõŸG , áæ£∏°ùdG »`a Gƒ‰
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áeRÓdG äGQÉ≤©dGh »°VGQC’ÉH ´ÉØàf’G ≥M πHÉ≤e hCG ájQÉéjE’G áª«≤dG øe AÉØYE’G - 1
π«¨°ûàdG ïjQÉJ øe äGƒæ°S ¢ùªN (5) ≈∏Y ójõJ ’ IóŸ …QÉªãà°S’G ´hô°ûª∏d
. ´hô°ûª∏d »∏©ØdG
»∏©ØdG π«¨°ûàdG ïjQÉJ øe Úàæ°S (2) IóŸ IOóëŸG Úª©àdG Ö°ùf øe AÉæãà°S’G - 2
. ´hô°ûª∏d
. É¡°†©H hCG Ωƒ°SôdG ™«ªL øe AÉØYE’G - 3
. AGQRƒdG ¢ù∏› ÉgQô≤j iôNCG ÉjGõe …CG - 4
QÉ°ûŸG ÉjGõŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Ö∏W Ëó≤J »ÑæLC’G ôªãà°ùŸG ≈∏Y Öéj , ∫GƒMC’G ™«ªL »`ah
. ∂dòd ó©ŸG êPƒªæ∏d É≤ah á°üàîŸG á£∏°ùdG ≈dEG É¡«dEG
( 18 ) IOÉ``ŸG
√òg øe (17) IOÉŸG »`a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ÉjGõŸG øe ÉjCG …QÉªãà°S’G ´hô°ûŸG íæŸ •Î°ûj
»Ñ`` ` ` æLC’G ó`` ` `≤ædG ≈∏Y ¬∏jƒ`` ` ` `“ »`a ó`` ` ` ` ªà©j ¿CGh , É`` ` ` «∏©a ¬∏«¨°ûJ ” ób ¿ƒµj ¿CG áëFÓdG
á£∏°ùdG ™e ≥«°ùæàdÉH ÊÉª©dG …õcôŸG ∂æÑdG ÉgOóëj »àdG óYGƒ≤dG ≥ah êQÉÿG øe ∫ƒëŸG
: á«JB’G •hô°ûdG óMCG ôaƒJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH , á°üàîŸG
- äóLh ¿EG - ´hô°ûŸG äÉéàæe øe πbC’G ≈∏Y áFÉŸÉH Ú©HQCG (%40) áÑ°ùf ¿ƒµJ ¿CG - 1
. á«fÉªY
êQÉN ≈dEG ¬LÉàfEG øe áFÉŸÉH ÚKÓK (%30) øY π≤j ’ Ée ôjó°üàH ´hô°ûŸG ΩÉ«b - 2
. áæ£∏°ùdG
. áæ£∏°ùdG ≈dEG áaô©ŸGh áãjó◊G É«LƒdƒæµàdGh IÈÿG π≤f »`a ´hô°ûŸG º¡°ùj ¿CG - 3
( 19 ) IOÉ``ŸG
è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód óMƒŸG ∑QÉª÷G ¿ƒfÉb ΩÉµMCÉH ∫ÓNE’G ΩóY ™e
, á«côª÷G Ωƒ°SôdGh , ÖFGô°†dG øe á«JB’G ájQÉªãà°S’G äÉYhô°ûŸG AÉØYEG Rƒéj , á«Hô©dG
: ´hô°ûª∏d »∏©ØdG π«¨°ûàdG ïjQÉJ øe AÉØYE’G ¿Éjô°S CGóÑj ¿CG ≈∏Y , á«côª÷G ÒZh
. á∏eÉµàŸG á«MÉ«°ùdG äÉYhô°ûŸG - 1
. ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµàH á≤∏©àŸG äÉYhô°ûŸG - 2
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 - 3امل�شروعـ ــات ال�صناعيـ ــة التـ ــي تزيـ ــد تكلفتهـ ــا عل ــى ( )10000000ع�شرة ماليني
ريال عماين .
 - 4امل�شروعات اخلا�صة بقطاع النقل واملوانئ البحرية (اللوج�ستيات) .
 - 5امل�شروع ــات اال�سرتاتيجي ــة التي ي�صدر بتحديدها قرار من ال�سلطة املخت�صة بعد
موافقة جمل�س الوزراء .
 - 6امل�شروعات التي ال يقل عدد القوى العاملة الوطنية فـيها عن ( )200مائتي عامل
وفق الثابت فـي �سجالت املركز الوطني للت�شغيل � ,أو التي تزيد ن�سبة التعمني فـيها
على ( )% 25خم�سة وع�شرين باملائة من ن�سب التعمني املقررة � ،شريطة �أن ت�ستخدم
و�سائل التقنية والتكنولوجيا احلديثة فـي الإنتاج �أو تقدمي اخلدمات .
 - 7امل�شروعات ال�صناعية التي ت�ستخدم مواد خام من داخل ال�سلطنة .
� - 8أي م�شروعات �أخرى حتددها ال�سلطة املخت�صة بعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 20
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ,
ي�شرتط لتمتع امل�شروع اال�ستثماري بالإعفاء من ال�ضريبة اجلمركية �أن يتم اال�سترياد
با�سم �أو ل�صالح امل�شروع  ,و�أن تكون الآالت �أو الأجهزة �أو املعدات �أو املكائن �أو مدخالت
الإنتاج �أو غري ذلك من املواد امل�ستوردة الزمة لأغرا�ض امل�شروع ومتفقة مع طبيعته .
املــادة ( ) 21
فـي حالة مزاولة امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة التي ي�ؤ�س�سها امل�ستثمر الأجنبي لأكرث من ن�شاط
يخ�ضـع لأحكـام القانـون  ,حت�سب مدة الإعفاء من ال�ضرائب  ,والر�سوم اجلمركية  ,وغري اجلمركية
لكل ن�شاط على حدة من تاريخ بدء امل�شروع اال�ستثماري فـي الإنتاج �أو تقدمي اخلدمات .
املــادة ( ) 22
يجب على امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة التي ي�ؤ�س�سها امل�ستثمر الأجنبي  ,ال�صادر لها قرار ب�إعفائها
من �ضريبة الدخل �أو �أي �ضريبة �أخرى � ,أن تقدم الإقرارات ال�ضريبية وفق املواعيد
والإجراءات املن�صو�ص عليها قانونا .
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( 23 ) IOÉ``ŸG
≈∏Y äÓjó©J AGôLEG »ÑæLC’G ôªãà°ùª∏d ≥ëj , É¡H ∫ƒª©ŸG ÚfGƒ≤dG ΩÉµMCG IÉYGôe ™e
∫ƒ°ü◊G á£jô°T ¬ªéM IOÉjR hCG ¬LÉàfEG Ò«¨J hCG √ôjƒ£J hCG ¬©«°SƒàH …QÉªãà°S’G ´hô°ûŸG
. êQÉÿG øe ´hô°ûŸG πjƒ“ »ÑæLC’G ôªãà°ùª∏d Rƒéj Éªc , á°üàîŸG á£∏°ùdG á≤aGƒe ≈∏Y
™``HGôdG π```°üØdG
ájQÉªãà°S’G äÉYhô°ûª∏d äGQÉ≤©dGh »°VGQC’G ¢ü«°üîJ
( 24 ) IOÉ``ŸG
»°VGQCÓd §FGôN øe É¡jód ÉÃ - ∂dP âÑ∏W ≈àe - áÄ«¡dG ójhõàH á°üàîŸG äÉ¡÷G Ωƒ≤J
™jQÉ°ûŸG áeÉbE’ á«æ©ŸG äÉ¡÷Gh äGQGRƒdG ™e ≥«°ùæàdÉH áÄ«¡dG ÉgOó– »àdG äGQÉ≤©dGh
πªà°ûj ¿É«H ≈dEG áaÉ°VE’ÉH , ´ÉØàf’G ≥M íæÃ hCG á∏jƒW IóŸ QÉéjE’G ≥jô£H ájQÉªãà°S’G
. AÉæÑdG •hô°Th , áMÉ°ùŸGh , »∏«°üØàdG ™bƒŸG ≈∏Y
( 25 ) IOÉ``ŸG
ájQÉªãà°S’G ™jQÉ°ûŸG áeÉbE’ Ió©ŸG äGQÉ≤©dGh »°VGQC’G ¬«`a ó«≤J πé°S áÄ«¡dG »`a ó©j
ájQÉéjE’G áª«≤dGh , É¡©bƒeh , É¡àMÉ°ùeh , ´ÉØàf’G ≥M íæÃ hCG á∏jƒW IóŸ QÉéjE’G ≥jô£H
Öéjh , á«æ©ŸG äÉ¡÷Gh äGQGRƒdG ™e ≥«°ùæàdÉH ∂dPh , É¡d OóëŸG ´ÉØàf’G ≥M πHÉ≤e hCG
çÓK (3) πc IóMGh Iôe ≈fOCG óëH πé°ùdG Gòg »`a IOQGƒdG äÉfÉ«ÑdG åjó– áÄ«¡dG ≈∏Y
. ∂dP ≈dEG áLÉ◊G âYO ≈àe hCG , äGƒæ°S
( 26 ) IOÉ``ŸG
IóŸ QÉéjE’G ≥jô£H …QÉªãà°S’G ´hô°ûª∏d áeRÓdG äGQÉ≤©dGh »°VGQC’G ¢ü«°üîJ ¿ƒµj
, áëFÓdG √òg »`a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äGAGôLE’Gh ΩÉµMC’G ≥ah ´ÉØàf’G ≥M íæÃ hCG á∏jƒW
. ¬d ájQÉªãà°S’G ∞«dÉµàdGh , ¬WÉ°ûf á©«ÑWh , ´hô°ûŸG ºéM IÉYGôÃh
≈∏Y Óªà°ûe ∂dòd ó©ŸG êPƒªædG ≈∏Y á°üàîŸG á£∏°ùdG ≈dEG ¢ü«°üîàdG Ö∏W Ωó≤jh
¢VQC’G ∫Éª©à°SG øe ¢Vô¨dG Ö∏£dG »`a ÚÑj ¿CG ≈∏Y , ¬«`a IOóëŸG äÉ`` fÉ«ÑdGh äGó`` æà°ùŸG
Ö`` ∏£dG Gò`` g º`` jó≤J ≈∏``Y Ö`` JÎj ’h , ìô`` à≤ŸG ™`` bƒŸGh , á`` `Hƒ∏£ŸG á`` ` MÉ°ùŸGh , QÉ`` ≤©dG hCG
´hô°ûª∏d á«fƒfÉb ¥ƒ≤M …CG ¢ü«°üîàdG QGôb ≥Ñ°ùJ »àdG ájó«¡ªàdG äGAGôLE’G øe √ÒZ hCG
. …QÉªãà°S’G
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املــادة ( ) 27
تقوم اجلهة املخت�صة بالت�أجري �أو مبنح حق االنتفاع بدرا�سة طلب التخ�صي�ص  ,والبت فـيه
خالل مدة ال تتجاوز ( )20ع�شرين يوم عمل من تاريخ تقدميه  ,ويعد م�ضي هذه املدة دون
البت فـي الطلب رف�ضا له  .وفـي جميع الأحوال يجب فـي حــال رفــ�ض الطلــب � ,أن يكون
القرار م�سببا .
املــادة ( ) 28
فـي حالة تقدمي �أكرث من طلب تخ�صي�ص لإحدى الأرا�ضي �أو العقارات الالزمة للم�شروع
اال�ستثماري من عدة م�ستثمرين �أجانب  ,جترى املفا�ضلة بينهم وترتيبهم وفق املعايري
التي حتددها ال�سلطة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة  ,على �أن يكون من بني
هذه املعايري التكاليف اال�ستثمارية للم�شروع  ,واملوا�صفات الفنية والتقنية امل�ستخدمة ,
واخلربة ال�سابقة  ,ون�سبة املكون املحلي مــن اخلامــات  ,وم�ستلزمــات الإنت ــاج الت ــي تدخ ــل
فـي منتجات امل�شروع اال�ستثماري  ,وحجم العمالة الالزمة للم�شروع .
املــادة ( ) 29
يجب على امل�ستثمر الأجنبي عند �إعفائه من القيمة الإيجارية �أو مقابل حق االنتفاع وفقا
حلكم البند ( )1من املادة ( )17من هذه الالئحة �أن يقدم خطاب �ضمان م�صرفـي غري
م�شروط ل�صالح اجلهة املخت�صة بالت�أجري �أو مبنح حق االنتفاع يوازي القيمــة الإيجاري ــة
�أو مقابل حق االنتفاع الذي مت الإعفاء منه  ,ويكون �ساريا طوال مدة الإعفاء  ,على �أن
ي�سرتد هذا ال�ضمان بعد انق�ضاء مدة الإعفاء .
ويجوز للجهة املخت�صة بالت�أجري �أو مبنح حق االنتفاع م�صادرة هذا ال�ضمان فـي حالة عدم
ا�ستمرار امل�شروع اال�ستثماري فـي مزاولة ن�شاطه خالل �سريان مدة الإعفاء ل�سبب يرجع
�إلى امل�ستثمر الأجنبي .
املــادة ( ) 30
تكون مدة الإيجار �أو االنتفاع بالأرا�ضي �أو العقارات املخ�ص�صة للم�شروع اال�ستثماري ()50
خم�سني عاما  ,قابلة للتجديد مبوافقة اجلهة املخت�صة بالت�أجري �أو مبنح حق االنتفاع ,
وبال�شروط املتفـق عليـها  ,على �أن ي�ستمر امل�ستثمر الأجنبي فـي مزاولة ن�شاطه  ,وفـي جميع
الأحوال يجوز للجهة املخت�صة زيادة القيمة الإيجارية �أو مقابل حق االنتفاع عند التجديد .
-129-

( 31 ) IOÉ``ŸG
¬d ¢ü°üîŸG QÉ≤©dG hCG ¢VQC’G º∏°ùJ OÉ©«Ã »ÑæLC’G ôªãà°ùŸG á°üàîŸG á£∏°ùdG ô£îJ
áeRÓdG äGAGôLE’G ™«ªL PÉîJÉH »ÑæLC’G ôªãà°ùŸG Ωõà∏jh , º∏°ùàdG ô°†fi ≈∏Y ™«bƒàdGh
¢VQC’G º∏°ùJ ïjQÉJ øe ΩÉY ∫ÓN …QÉªãà°S’G ´hô°ûª∏d »∏©ØdG π«¨°ûàdG hCG áeÉbEG »`a AóÑ∏d
QGô≤H Rƒéjh , É«¨∏e …QÉªãà°S’G ¢ü«NÎdG ÈàYG ’EGh , Éª¡d áeRÓdG ¢ü«NGÎdGh QÉ≤©dG hCG
≈°†àbG GPEG á∏KÉ‡ IóŸ IÎØdG √òg óe á°üàîŸG á¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH á°üàîŸG á£∏°ùdG øe
. ∂dP ôeC’G
QÉ`` ≤©dG hCG ¢VQC’G Oô``H »ÑæLC’G ôªãà°ùŸG Ωõà∏j , …QÉªãà°S’G ¢ü``«NÎdG AÉ¨dEG ∫É`` M »`ah
. ¬d ¢ü°üîŸG
( 32 ) IOÉ``ŸG
…QÉªãà°S’G ´hô°ûª∏d Ú°ü°üîŸG QÉ≤©dG hCG ¢VQC’G ΩGóîà°SG »ÑæLC’G ôªãà°ùª∏d Rƒéj ’
Ò«¨J ¬d Rƒéjh , ¬∏LCG øe ¢ü«°üîàdG ” …òdG ¢Vô¨dG ÒZ »`a Éª¡«`a ±ô°üàdG hCG
QÉ≤©dG hCG ¢VQC’G á©«ÑW âfÉc GPEG ´ÉØàf’G hCG QÉéjE’G …ó≤Y »`a ¬«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ¢Vô¨dG
á°üàîŸG á£∏°ùdG øe πc á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G á£jô°T , Ò«¨àdG Gò¡H íª°ùJ ¬©bƒeh
. ´ÉØàf’G ≥M íæÃ hCG ÒLCÉàdÉH á°üàîŸG á¡÷Gh
( 33 ) IOÉ``ŸG
´ÉØàf’G hCG QÉéjE’G …ó≤Y AÉ¡fEG ´ÉØàf’G ≥M íæÃ hCG ÒLCÉàdÉH á°üàîŸG á¡é∏d Rƒéj ’
≥≤–h á°üàîŸG á£∏°ùdG á≤aGƒe ó©H ’EG …QÉªãà°S’G ´hô°ûª∏d ¢ü°üîŸG QÉ≤©dG hCG ¢VQC’ÉH
: á«JB’G ä’É◊G ióMEG
ïjQÉJ øe Éeƒj ÚKÓK (30) ∫ÓN QÉ≤©dG hCG ¢VQC’G º∏°ùJ øY »ÑæLC’G ôªãà°ùŸG ´ÉæàeG - 1
. ∂dòH √QÉ£NEG
ïjQÉJ øe ΩÉY ∫ÓN É«∏©a ¬∏«¨°ûJ hCG …QÉªãà°S’G ´hô°ûŸG áeÉbEG »`a AóÑdG ΩóY - 2
. Éª¡d áeRÓdG ¢ü«NGÎdGh QÉ≤©dG hCG ¢VQC’G º∏°ùJ
á£∏°ùdG á≤aGƒe ¿hO QÉ≤©dG hCG ¢VQC’G ¢ü«°üîJ ” ¬∏LCG øe …òdG ¢Vô¨dG Ò«¨J - 3
. ´ÉØàf’G ≥M íæÃ hCG ÒLCÉàdÉH á°üàîŸG á¡÷G hCG á°üàîŸG
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. IQô≤ŸG ó«YGƒŸG »`a ´ÉØàf’G ≥M πHÉ≤e hCG ájQÉéjE’G áª«≤dG OGó°S øY ´Éæàe’G - 4
QÉ£NEG ó©H áØdÉîŸG ÜÉÑ°SCG ádGREG ΩóYh , ´ÉØàf’G hCG QÉéjE’G …ó≤Y •hô°T áØdÉfl - 5
. ∂dòH »ÑæLC’G ôªãà°ùŸG
ô`` ªãà°ùŸG QÉ``£NEG ºàj ¿CG ≈∏Y , ÉÑÑ°ùe AÉ¡fE’G QGôb ¿ƒµj ¿CG Öéj , ∫GƒMC’G ™«ªL »`ah
. √Qhó°U ïjQÉJ øe Éeƒj ô°ûY á°ùªN (15) ≈∏Y ójõJ ’ Ióe ∫ÓN ¬H »ÑæLC’G
( 34 ) IOÉ``ŸG
¿ƒfÉbh , á`` æ£∏°ùdG »`` °VGQCÉH ´É`` Øàf’G º«¶æàH ¢UÉÿG ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸG ΩÉµMCG …ô°ùJ
. π°üØdG Gòg »`a ¢UÉN ¢üf ¬fCÉ°ûH Oôj ⁄ Éª«`a »°VGQC’G
¢ù``eÉÿG π```°üØdG
á```HÉbôdGh ¢û```«àØàdG
( 35 ) IOÉ``ŸG
≈dEG ∂dòH ôjô≤J ™aQh , …QÉªãà°S’G ´hô°ûŸG AGOCG á©HÉàe á°üàîŸG á£∏°ùdG ƒØXƒe ≈dƒàj
πªà°ûj ¿CG ≈∏Y , ô¡°TCG áà°S (6) πc ∫GƒMC’G Ö°ùM áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ hCG ôjRƒdG
…QÉªãà°S’G ¢ü«NÎdG •hô°ûH »ÑæLC’G ôªãà°ùŸG ΩGõàdG ióe á°UÉN áØ°üH ôjô≤àdG Gòg
á°SGQO ≥ah óªà©ŸGh …QÉªãà°S’G ´hô°ûŸG ò«`Øæàd ¬æe Ωó≤ŸG »æeõdG ∫hó÷Gh , ¬d QOÉ°üdG
á¶aÉëŸGh , πª©dG äÉ«bÓNCG IÉYGôeh , áÄ«ÑdG ájÉªM äÉÑ∏£àeh , ájOÉ°üàb’G ihó÷G
. áeÉ©dG áeÓ°ùdGh áë°üdG ≈∏Y
( 36 ) IOÉ``ŸG
ô≤e ∫ƒNO ≥M á«FÉ°†≤dG á«£Ñ°†dG áØ°U ÚdƒîŸG á°üàîŸG á£∏°ùdG »`ØXƒŸ ¿ƒµj
º¡dh , áHÉbôdGh ¢û«àØà∏d ¬d á©HÉàdG äBÉ°ûæŸG hCG ¬JÉ≤ë∏e øe …CGh , …QÉªãà°S’G ´hô°ûŸG
ï°ùfh , ‹B’G Ö°SÉ◊G áª¶fCGh äGóæà°ùŸGh ôJÉaódGh äÓé°ùdG ≈∏Y ´ÓW’G ¢üNC’G ≈∏Y
. áëFÓdG √ògh ¿ƒfÉ≤dG ¢VGôZCG ≥«≤ëàd áeR’ Èà©J äGAGôLEG …CG PÉîJGh , É¡æe Qƒ°U
á«£Ñ°†dG áØ°U ÚdƒîŸG Ú`ØXƒŸG ™æe hCG á∏bôY hCG ábÉYEG »ÑæLC’G ôªãà°ùŸG ≈∏Y ô¶ëjh
. º¡H áWƒæŸG äÉ«MÓ°üdGh ΩÉ¡ŸÉH ΩÉ«≤dG øe á«FÉ°†≤dG
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املــادة ( ) 37
يجب على امل�ستثمر الأجنبي �أن يقدم �إلى ال�سلطة املخت�صة كل ما تطلبه من معلومات
وبيانات وغريها من الأوراق املتعلقة بامل�شروع اال�ستثماري  ,ويكون لل�سلطة املخت�صة حق
ا�ستخدام �أي منها لأغرا�ض �إح�صائية �أو �أي �أغرا�ض �أخرى تتفق و�صالحياتها الرقابية .
املــادة ( ) 38
يلتزم امل�ستثمر الأجنبي مبوافاة ال�سلطة املخت�صة بتقرير �سنوي خالل ( )60ال�ستني يوما
التالية النق�ضاء ال�سنة املالية  ,ي�شتمل على الآتي :
 - 1ن�سخة من البيانات املالية املدققة عن ال�سنة املالية املنتهية  ,وتقرير مراقب
احل�سابات ب�ش�أنها .
 - 2بيان بالإجراءات التي متت لتنفـيذ امل�شروع اال�ستثماري وفقا للجدول الزمني
املقرر له .
 - 3التو�سعات �أو التطويرات التي طر�أت على امل�شروع اال�ستثماري خالل ال�سنة املالية
املنتهية � -إن وجدت .
 - 4بيان عن عدد العاملني بامل�شروع اال�ستثماري ووظائفهم وجن�سياتهم .
� - 5أي بيانات �أو معلومات �أخرى حتددها ال�سلطة املخت�صة .
الف�صل ال�ساد�س
اجلزاءات الإدارية
املــادة ( ) 39
يجب على ال�سلطة املخت�صة فـي حالة خمالفة امل�ستثمر الأجنبي �أحكام القانون �أو هذه
الالئحة � ,إخطاره كتابة باملخالفة لت�صحيحها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره
بذلك  ,ويجوز لل�سلطة املخت�صة متديد هذه الفرتة ملدة مماثلة .
وفـي حال عدم ت�صحيح املخالفة خالل املدة امل�شار �إليها  ,يكون لل�سلطة املخت�صة وقف
ن�شاط امل�ستثمر الأجنبي ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر  ,و�إذا انق�ضت هذه املدة دون
ت�صحيح املخالفة يكون لل�سلطة املخت�صة �إلغاء الرتخي�ص اال�ستثماري .
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( 40 ) IOÉ``ŸG
øe áæ°S (1) ∫ÓN iôNCG áØdÉfl …CG hCG áØdÉîŸG äGP »ÑæLC’G ôªãà°ùŸG ÜÉµJQG ádÉM »`a
ÉjGõŸG hCG õaGƒ◊G πc øe ¬fÉeôM á°üàîŸG á£∏°ù∏d ¿ƒµj , ≈dhC’G áØdÉîŸÉH √QÉ£NEG ïjQÉJ
. É¡°†©H hCG ÉfƒfÉb IQô≤ŸG
( 41 ) IOÉ``ŸG
: á«JB’G ä’É◊G øe …CG »`a …QÉªãà°S’G ¢ü«NÎdG ≈¨∏j
. …QÉªãà°S’G ´hô°ûŸÉH Ωƒ≤J »àdG ácô°ûdG hCG á°ù°SDƒª∏d ÊƒfÉ≤dG ¿É«µdG ∫GhR - 1
¢ù«°SCÉJ ïjQÉJ øe Úàæ°S (2) ∫ÓN •É°ûædG ádhGõÃ »ÑæLC’G ôªãà°ùŸG ΩÉ«b ΩóY - 2
. ácô°ûdG hCG á°ù°SDƒŸG
( 42 ) IOÉ``ŸG
»ÑæLC’G ôªãà°ùŸG ≈∏Y ÉfƒfÉb IQô≤ŸG äGAGõ÷G øe …CG ™«bƒàH QOÉ°üdG QGô≤dG ¿ƒµj ¿CG Öéj
ôjRƒdG á≤aGƒe ó©Hh , AGõ÷G ™«bƒJ ≈`` ∏Y á`` ≤HÉ°ùdG äGAGô`` `LE’G ≈`` ∏Y Ó`` ªà°ûeh , É`` ÑÑ°ùe
. ∫GƒMC’G Ö°ùëH áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ hCG
¢ù∏› ¢ù«FQ hCG ôjRƒdG øe QGôb …QÉªãà°S’G ¢ü«NÎdG AÉ¨dEÉH Qó°üj ∫GƒMC’G ™«ªL »`ah
. ∫GƒMC’G Ö°ùM áÄ«¡dG IQGOEG
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…QGRh QGô``b
2020/84 º```bQ
áeõ∏e á«fÉªY á«°SÉ«b äÉØ°UGƒe á«é«∏Nh á«ÑæLCGh á«dhO á«°SÉ«b äÉØ°UGƒe QÉÑàYÉH
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh äÉ°UÉ°üàNG ójóëàH 2017/11 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸG ≈dEG GOÉæà°SG
, »ª«¶æàdG É¡∏µ«g OÉªàYGh
, á«ÑæLCG hCG á«dhO á«°SÉ«b äÉØ°UGƒÃ πª©dÉH 2005/41 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ≈dEGh
á«°SÉ«b äÉØ°UGƒªc á«dhO á«°SÉ«b äÉØ°UGƒe OÉªàYÉH 2013/12 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ≈dEGh
, áeõ∏e á«fÉªY
áØ°UGƒe IóMƒe á«é«∏N á«°SÉ«b áØ°UGƒe QÉÑàYÉH 2016/213 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ≈dEGh
, áeõ∏e á«fÉªY á«°SÉ«b
. áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J Ée ≈∏Y AÉæHh
Qô```≤`J
≈`````dhC’G IOÉ``ŸG
: áeõ∏e á«fÉªY á«°SÉ«b äÉØ°UGƒe , áeÓ°ùdG ájòMCÉH á°UÉÿG á«JB’G á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG Èà©J
- á«°üî°ûdG ájÉª◊G äGó©Ã á``°UÉÿG ISO 20345 º`` bQ á`` `«dhódG á`` Ø°UGƒŸG - 1
. á`` eÓ°ùdG á`` jòMCG
AGOC’G äÉ`` ` `Ñ∏£àÃ á`` ` `°UÉÿG ASTM F 2413 º`` ` ` bQ á`` ` ` «µjôeC’G á`` ` ` Ø°UGƒŸG - 2
. á`eÓ°ùdG á`` jòMC’
á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
, ácô◊G AóÑd á«°†ª◊G ¢UÉ°UôdG äÉjQÉ£ÑH á°UÉÿG á«JB’G á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG Èà©J
: áeõ∏e á«fÉªY á«°SÉ«b äÉØ°UGƒe
á«°†ª◊G ¢UÉ°UôdG äÉjQÉ£ÑH á°UÉÿG IEC 60095-1 ºbQ á«dhódG áØ°UGƒŸG - 1
. QÉÑàNG ¥ôWh áeÉY äÉÑ∏£àe : 1 ºbQ Aõ÷G - ácô◊G AóÑd
á`` «°†ª◊G ¢UÉ`` `°UôdG äÉ`` `jQÉ£ÑH á`` `°UÉÿG GSO 34 ºbQ á«é«∏ÿG áØ°UGƒŸG - 2
. »∏NGódG ¥GÎM’G äGP äÉcôëŸG ácôM AóÑd äGQÉ«°ùdG »`a á∏ª©à°ùŸG
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á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
á«°SÉ«b äÉØ°UGƒe , áfÉ°SôÿG í«∏°ùàd Ö∏°üdÉH á°UÉÿG á«JB’G á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG Èà©J
: áeõ∏e á«fÉªY
- á`` fÉ°SôÿG í``«∏°ùàd Ö``∏°üdÉH á``°UÉÿG ISO 6935-1 º`` `bQ á`` `«dhódG á`` ` Ø°UGƒŸG - 1
. AÉ``°ù∏ŸG ¿É``Ñ°†≤dG : ∫hC’G Aõ÷G
- á`` fÉ°SôÿG í``«∏°ùàd Ö`` ∏°üdÉH á`` `°UÉÿG ISO 6935-2 º`` `bQ á`` `«dhódG á`` `Ø°UGƒŸG - 2
. äGAƒàædG äGP ¿ÉÑ°†≤dG : ÊÉãdG Aõ÷G
- á`` fÉ°SôÿG í``«∏°ùàd Ö`` ∏°üdÉH á`` `°UÉÿG ISO 6935-3 º`` bQ á`` `«dhódG á`` `Ø°UGƒŸG - 3
. Ωƒë∏ŸG ∂Ñ°ûdG : ådÉãdG Aõ÷G
- á``fÉ°SôÿG í``«∏°ùàd Ö``∏°üdÉH á`` °UÉÿG BS 4449 º`` `bQ á`` `«fÉ£jÈdG á`` `Ø°UGƒŸG - 4
. ¢üFÉ°üÿG - áaƒØ∏ŸG ÒZ äÉéàæŸGh , ∞FÉØ∏dG , ¿ÉÑ°†≤dG , ΩÉë∏d πHÉ≤dG í«∏°ùàdG ójóM
á````©HGôdG IOÉ``ŸG
Gòg ΩÉµMCG ∞dÉîj øe πc ≈∏Y ÊÉªY ∫ÉjQ ∞dCG (1000) RhÉéàJ ’ ájQGOEG áeGôZ ¢VôØJ
. áØdÉîŸG QGôµJ ∫ÉM »`a áeGô¨dG ∞YÉ°†Jh , QGô≤dG
á``°ùeÉÿG IOÉ``ŸG
∞dÉîj Ée πc ≈¨∏j Éªc , Éª¡«dEG QÉ°ûŸG 2016/213 h 2013/12 ÉªbQ ¿ÉjQGRƒdG ¿GQGô≤dG ≈¨∏j
. ¬eÉµMCG ™e ¢VQÉ©àj hCG , QGô≤dG Gòg
á```°SOÉ°ùdG IOÉ``ŸG
. √ô°ûf ïjQÉàd ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe ¬H πª©jh , á«ª°SôdG Iójô÷G »`a QGô≤dG Gòg ô°ûæj
`g1441 Ió©≤dG …P øe 23 : »`a Qó`°U
Ω2020 ƒ````````````«dƒj øe 15 : ≥````aGƒ`ŸG
…ó«æ°ùdG »∏Y øH Oƒ©°ùe øH »∏Y /QƒàcódG
á`` YÉæ°üdGh IQÉ`` `éàdG ô`` `jRh
(1350) º`bQ á`«ª°SôdG Ió`jô÷G »`a QGô≤dG Gò`g ô`°ûf
Ω2020/7/19 »`a IQOÉ°üdG
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قــرار وزاري
رقـــم 2020/85
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم 2001 /74
بتحديـــد ر�ســــوم الرتاخيــــ�ص ال�صناعيـــــة والتجاريــــة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017 /11بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2001 /74بتحديد ر�سوم الرتاخي�ص ال�صناعية والتجارية ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضاف �إلى الفقرة " ب � -أمانة ال�سجل التجاري " من " ثالثا  :املديرية العامة للتجارة "
من قائمة الر�سوم املرفقة بالقرار الوزاري رقم  2001 /74امل�شار �إلي ــه  ،بن ــد جديـ ــد برق ــم
( 5مكررا) وذلك على النحو الآتي :
البيـــان

املبلــــغ ر.ع

املـــدة

 - 5مكررا  -ت�سجيل امل�ؤ�س�سات
وال�شركات اخلا�ضعة لقانون
ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي

()3000
ثالثة �آالف

()3
ثالث �سنوات

املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  23 :من ذي القعدة 1441هـ
املـوافــــق  15 :من يوليــــــــــــو 2020م
الدكتور /علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ــر التجـ ــارة وال�صناع ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1350
ال�صادرة فـي 2020/7/19م
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قــرار وزاري
رقـــم 2020/90
ب�ش�أن ت�سمية �أع�ضاء جلنة التظلمات
ا�ستنادا �إلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/50
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تكــون جلنــة التظلمــات املن�صــو�ص عليهــا ف ــي املادة ( )30من قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي
امل�شــار �إليــه  ،برئا�ســة ف�ضيل ــة الدكت ــور  /جابر بن خلفان بن �سامل الهطايل امل�ست�شار فـي حمكمة
الق�ضاء الإداري  ،وع�ضوية كل من :
ف�ضيلة الدكتور  /يو�سف بن �سامل بن حمود الفليتي  -قا�ضي �أول فـي املحكمة االبتدائية
فـي م�سقط .
						
 مدي ــر دائ ــرة ال�ش ـ�ؤون القـانوني ـ ــةالفا�ضل  /علي بن �سامل بن حمد الكا�سبي
فـي غرفة جتارة و�صناعة عمان .
							
 رئيـ�س ق�سـم الق�ضايـا والدرا�ســاتالفا�ضل  /حممد بن را�شد بن حممد البادي
الق ـ ــانوني ـ ـ ــة ف ــي وزارة التجـ ـ ـ ــارة
					
وال�صناعة (�أمني �سر اللجنة) .
							
املــادة الثانيــــة
تخت�ص اللجنة بالنظر فـي التظلمات التي يقدمها ذوي ال�ش�أن من القرارات ال�صادرة من
الوزارة �أو اجلهات املخت�صة تطبيقا لأحكام قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اليوم التايل من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  29 :ذو القعدة 1441هـ
املـوافــــق  21 :يـــوليــــو 2020م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ـ ـ ــر التجارة وال�صناع ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1351
ال�صادرة فـي 2020/7/26م
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
قــرار وزاري
رقـــم 2020/184
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة تنظيم العرو�ض الرتويجية
ا�ستنادا �إلى قانون ال�سجل التجاري رقم ، 74/3
و�إلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
و�إلى الئحة تنظيم العرو�ض الرتويجية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2013/239
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف �إلى الئحة تنظيم العرو�ض الرتويجية امل�شار �إليها  ،مادة جديدة برقم ( 6مكررا) ،
ن�صها الآتي :
املــادة ( 6مكررا)  :يجوز للمراكز التجارية �إقامة عرو�ض ترويجية جماعية للمحالت
التجارية الكائنة بها  ،وذلك ملدة ( )3ثالثة �أيام  ،وملرة واحدة فـي ال�سنة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  4 :مــن ربيــع الأول 1442هـ
املـوافــــق  21 :مــن �أكتوبــــــــــــر 2020م

قيــ�س بـن محمـد بـن مو�سـى اليو�ســف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1363
ال�صادرة فـي 2020/10/25م
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قــرار وزاري
رقـــم 2020/185
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنظيمية للبيع بالأ�سعار املخف�ضة
ا�ستنادا �إلى قانون ال�سجل التجاري رقم ، 74/3
و�إلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
و�إلى الالئحة التنظيمية للبيع بالأ�سعار املخف�ضة ال�صادرة بالقرار رقم ، 2015/129
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف �إلى املادة ( )3من الالئحة التنظيمية للبيع بالأ�سعار املخف�ضة امل�شار �إليها  ،فقرة
جديدة  ،ن�صها الآتي :
"ويجوز تقدمي طلب الرتخي�ص من �إدارة املن�ش�أة التجاريــة بهــدف �إقامة تخفيــ�ضات
جماعية للمحالت التجارية الكائنة بها  ،وذلك ملدة ( )3ثالثة �أيام  ،وملرة واحدة  ،على
�أال تقل ن�سبة التخفي�ضات عن ( )%30ثالثني باملائة".
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  4 :مــن ربيــع الأول 1442هـ
املـوافــــق  21 :مــن �أكتوبــــــــــــر 2020م

قيــ�س بـن محمـد بـن مو�سـى اليو�ســف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1363
ال�صادرة فـي 2020/10/25م
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قــــرار وزاري
رقــم 2020/209
بتحديد قائمة الأن�شطة املحظور مزاولة اال�ستثمار الأجنبي فـيها
ا�ستنادا �إلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2019/50
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد الأن�شطة املحظور مزاولة اال�ستثمار الأجنبي فـيها  ,وفقا للقائمة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ت�ستثنى من تطبيق �أحكام هذا القرار  ,امل�شروعات اال�ستثمارية القائمة وقت العمل به ,
ويحظر التنازل عنها �إلى الغري دون موافقة كتابية من وزير التجارة وال�صناعة وترويج
اال�ستثمار �أو من يفو�ضه .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ,أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  22 :من ربيــع الثانـي 1442هـ
املـوافــــق  8 :من دي�سمبـــــــــــر 2020م

قـيـ�س بـن مـحمـد بـن مـو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1370
ال�صادرة فـي 2020/12/13م
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قائمة الأن�شطة املحظور مزاولة اال�ستثمار الأجنبي فـيها
ت

نــوع الن�شــاط

الرمــز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

�صنع احللوى العمانية
تف�صيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية العربية
تف�صيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية غري العربية
تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية
تف�صيل وخياطة املالب�س الريا�ضية
تف�صيل وخياطة املالب�س الع�سكرية
�صنع وتف�صيل الكمة العمانية
تف�صيل وخياطة العبايات الن�سائية
�صناعة اخلناجر العمانية
نقل وبيع مياه ال�شرب
�إ�صالح كهرباء املركبات و�شحن البطاريات
�إ�صالح راديرت املركبات وتنظيفها
�إ�صالح الإطارات والعجالت املعدنية
�إ�صالح ميزان املركبات
حمطات غ�سيل وت�شحيم املركبات
تبديل زيوت املركبات
�إ�صالح مكيفات ال�سيارات
�إ�صالح عادم ال�صوت لل�سيارات واملركبات
تنظيف وتلميع ال�سيارات
البيع باجلملة للفواكه واخل�ضراوات

107305
141004
141005
141006
141007
141008
141010
141011
259311
360003
452003
452004
452005
452006
452007
452008
452009
452010
452011
463001
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تابـــع  :قائمة الأن�شطة املحظور مزاولة اال�ستثمار الأجنبي فـيها
ت

نــوع الن�شــاط

الرمــز

21
22

البيع باجلملة لغاز الطبخ
حمطات تعبئة غاز البرتول امل�سال
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للفواكه
واخل�ضراوات الطازجة والتمور
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للع�سل
حمطات بيع وقود املركبات
حمطات تعبئة وقود الديزل
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للهواتف ولوازمها
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
للهواتف النقالة وم�ستلزماتها
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
للتذكاريات والتحف واللوحات
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
للزهور والنباتات الطبيعية
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للفخاريات
وامل�شغوالت اليدوية
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لبيع غاز الطبخ
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للف�ضيات والهدايا
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لبطاقات خدمات
االت�صاالت املرخ�صة فـي ال�سلطنة
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأ�سلحة التقليدية
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأعالف احليوانية

466103
466104

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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472101
472108
473001
473005
474101
474106
477304
477305
477312
477313
477323
477324
477327
477334

تابـــع  :قائمة الأن�شطة املحظور مزاولة اال�ستثمار الأجنبي فـيها
ت

نــوع الن�شــاط

الرمــز

37
38
39
40

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأكيا�س
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة مل�ستلزمات الأفراح
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للألعاب النارية
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للخناجر العمانية
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
لأ�سطوانات الغاز الفارغة
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لبطاقات الأفراح
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمنتجات احلرفـية
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للوازم املناحل
نقل احلجاج واملعتمرين
النقل الربي بال�شاحنات لأ�سطوانات غاز الطبخ
�شحن وتفريغ ال�سلع
مكاتب التخلي�ص اجلمركي
تثمني املركبات امللغاة
وكيل ت�أمني بالعمولة
الو�ساطة العقارية (مكاتب الداللني)
مكاتب العمالة (اال�ستقدام)
مكاتب التوظيف
التنظيف العام للمباين
خدمات الن�سخ وطباعة الوثائق وامل�ستندات

477337
477340
477347
477348

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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477351
477353
477355
477356
492203
492306
522401
522901
662102
662901
682001
781001
781002
812100
821902

تابـــع  :قائمة الأن�شطة املحظور مزاولة اال�ستثمار الأجنبي فـيها
ت

نــوع الن�شــاط

الرمــز

56
57
58
59
60
61
62
63
64

مكاتب تعقيب املعامالت
تركيب وجتميع لوحات النيون
�إدارة وت�شغيل حمطات تعبئة الوقود
تعليم قيادة ال�سيارات
مراكز ت�أهيل متخ�ص�صة
دور �إيواء كبار ال�سن
دور �إيواء الأيتام
دور �إعادة الت�أهيل
�أن�شطة �أخرى خا�صة باملكتبات واملحفوظات
غ�سيل جميع �أنواع املالب�س واملن�سوجات
فـيما عدا ما يقام منها فـي املن�ش�آت ال�سياحية
كي املالب�س فـيما عدا ما يقام منها فـي املن�ش�آت ال�سياحية
غ�سيل املالب�س وكيها بالبخار(الغ�سيل اجلاف)
فـيما عدا ما يقام منها فـي املن�ش�آت ال�سياحية
ق�ص وت�صفـيف ال�شعر واحلالقة للرجال
فـيما عدا ما يقام منها فـي املن�ش�آت ال�سياحية
ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء
ق�ص وت�صفـيف ال�شعر واحلالقة للأطفال
فـيما عدا ما يقام منها فـي املن�ش�آت ال�سياحية

829902
829906
841304
854903
872001
873002
879001
879003
910199

65
66
67
68
69
70
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960101
960103
960104
960201
960202
960203

قــــرار وزاري
رقــم 2020/210
بتحديد العائد مقابل احل�صول على قر�ض �أو دين جتاري
ا�ستنادا �إلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
و�إلى خطاب غرفة جتارة و�صناعة عمان فـي �ش�أن حتديد قيمة العائد وفقا لن�ص املادة ()80
من قانون التجارة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحدد العائد مقابل احل�صول على قر�ض �أو دين جتاري بن�سبة (� )%6ستة باملائة  ،ما مل
يتفق على �أقل من ذلك  ،ويجوز للوزير  -فـي كل حالة على حدة  -االتفاق مع غرفة جتارة
و�صناعة عمان على جتاوز هذه الن�سبة  ،فـي حال ما �إذا كانت مدة القر�ض طويلة � ،أو كان
غر�ضه متعلقا مب�شروعات ت�سهم فـي حتقيق التنمية االقت�صادية � ،أو كانت درجة املخاطرة عالية .
املــادة الثانيــــة
ال ي�سري حكم املادة ال�سابقة على القرو�ض املقدمة من قبل امل�صارف  ،و�شركات التمويل ،
وت�أجري الأ�صول املرخ�صة من قبل البنك املركزي العماين .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به ملدة عام من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  22 :من ربيــع الثانـــي 1442هـ
املـوافــــق  8 :من دي�سمبــــــــــــر 2020م
قـيـ�س بـن مـحمـد بـن مـو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1370
ال�صادرة فـي 2020/12/13م
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وزارة الرتبيـــة والتعلــيـم
قـــرار وزاري
رقـــم 2020/48
بتعديــل الئحــة تنظيــم الطابــور املدر�ســي
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/37بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى الئحة تنظيم الطابور املدر�سي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2018/20
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص البند ( )3من املادة ( )8من الئحة تنظيم الطابور املدر�سي امل�شار �إليها البند الآتي :
 - 3الهت ـ ــاف م ـ ــن قبـ ــل الطلب ـ ــة برتدي ـ ــد العبارتـ ــني الآتيت ـ ــني ( )3ثـ ــالث مـ ـ ــرات :
" حتي ــا �سلطنــة عمــان حــرة "  " ،يعيــ�ش جاللة ال�سلطان هيثم املعظم " بعد �أداء
الن�شيد الوطني .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سميـة  ،ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شــره .
�صدر فـي 1441 / 6 / 26 :هـ
املوافــــق 2020 / 2 / 20 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1330
ال�صادرة فـي 2020/2/23م
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د  .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الرتبي ـ ـ ـ ـ ــة والتعل ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــم

قــــرار وزاري
رقـــــم 2020/49
ب�شـ�أن اعتمـاد امل�ؤهـالت الدرا�سيـة ملـن اجتـاز ال�صـف الثانـي ع�شـر
ا�ستنادا �إلـى املـر�ســوم ال�سلط ــانــي رق ــم  2008/37بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2009/189ب�ش�أن اعتماد �شهادات دبلوم التعليم العام ،
وبنـاء على مـا تقت�ضيه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعتم ــد وزارة الرتبي ــة والتعليـ ــم امل ؤ�هـ ــالت الدرا�سيـ ــة مل ــن اجت ــاز ال�ص ــف الثان ــي ع�ش ــر ،
وذلك على النحو الآتي :
 - 1دبلوم التعليم العام .
 - 2دبلوم التعليم العام (تعليم الكبار) .
 - 3دبلوم التعليم العام للمدار�س اخلا�صة (ثنائية اللغة) .
 - 4دبلوم التعليم العام والعلوم الإ�سالمية .
 - 5دبلوم التعليم العام التقني لكلية احلر�س ال�سلطاين العماين التقنية (ثنائية اللغة) .
 - 6دبلــوم التعلي ــم الع ــام ملدر�س ــة الأورك�ست ــرا ال�سيمفونية ال�سلطانية العمانية ،
ومدر�سـ ــة �أورك�ست ــرا م�سقـ ــط الفلهارمونيـ ــة ف ـ ــي احلـ ــر�س ال�سلطانـ ــي العمانـ ــي
(درا�سات مو�سيقية  -ثنائية اللغة) .
 - 7دبلوم التعليم العام (تربية خا�صة) .
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املــادة الثانيــــة
متنح وزارة الرتبية والتعليم �شهادة �إمتام درا�سة ال�صف الثاين ع�شر لطلبة الرتبية اخلا�صة ،
ملن مل ي�ستوف متطلبات دبلوم التعليم العام  ،وال تعد هذه ال�شهادة معادلة لدبلوم التعليم
العام (تربية خا�صة) .
املــادة الثالثــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2009/189امل�ش ــار �إليــه  ،ك ــما يلغ ــى كـ ــل ما يخالف هــذا القــرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هـذا القرار فــي اجلــريدة الر�سمية  ،ويعمل بــه من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441/ 6 / 29 :هـ
املـوافــــق 2020/ 2 / 23 :م

د  .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزيـ ـ ـ ـ ــرة الرتبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والتعلي ـ ـ ـ ـ ـ ــم

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1336
ال�صادرة فـي 2020/4/5م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2020/58
ب�إ�صدار الئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/37بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم
واعتماد هيكلها التنظيمي ,
و�إلى القرار الوزاري رقم  2008/323ب�ش�أن نظام نقل الطالب وا�ستئجار و�سائل النقل املدر�سية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم و�سائل النقل املدر�سية ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2008/323امل�شار �إليه  ,كما يلغى كل م ــا يخال ــف الالئحة املرفقة ,
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هـذا القرار فـي اجلــريدة الر�سمية  ,ويعمل بــه من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1441 / 7 / 1 :هـ
املوافــــق 2020 / 2 / 25 :م

د  .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الرتبي ـ ـ ـ ـ ــة والتعل ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــم

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1332
ال�صادرة فـي 2020/3/8م
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الئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــوزارة :
وزارة الرتبية والتعليم .
املديرية :
املديريات العامة للرتبية والتعليم فـي املحافظات .
املدر�ســة :
املدار�س احلكومية .
�إدارة املدر�سة :
مدير املدر�سة وم�ساعدوه والكادر الإداري .
اللجنة فـي املديرية :
جلنة ا�ستئجار و�سائل النقل املدر�سية .
اللجنة فـي املدر�سة :
جلنة متابعة و�سائل النقل املدر�سية .
و�سائل النقل املدر�سية :
املركبات والقوارب املخ�ص�صة لنقل الطلبة من و�إلى املدر�سة .
قائد و�سيلة النقل املدر�سية :
كل �شخ�ص يتولى �سياقة و�سيلة من و�سائل النقل املدر�سية .
املــــالك :
ال�شخ�ص الذي ميتلك و�سيلة النقل املدر�سية .
رخ�صة ال�سياقة الوقائية :
الوثيقة ال�صادرة من قبل �شرطة عمان ال�سلطانية � ،أو �إحدى ال�شركات املعتمدة التي تبني
اجتياز قائد و�سيلة النقل املدر�سية للدورة التدريبية لل�سياقة الآمنة .
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النظــام الآيل :
نظام ملتابعة حركة و�سيلة النقل املدر�سية وحركة الطالب فـي �أثناء الدخول �إلى و�سيلة
النقل املدر�سية  ،واخلروج منها .
روافد املدر�سة :
الطلبة القاطنون فـي حدود املناطق التي تخدمها املدر�سة .
نقطة التجمع :
املكان الذي يجتمع فـيه الطلبة النتظار و�سيلة النقل املدر�سية .
العام الدرا�سي :
الفرتة الزمنية املحددة للدرا�سة وفقا للقرار ال�صادر من الوزارة .
املــادة ( ) 2
تقوم املديرية با�ستئجار و�سيلة النقل املدر�سية من املالك  ،بعد موافقة الوزارة  ،وفقا لنموذج
العقد الوارد فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
يكون توفـري و�سائل النقل املدر�سية وفقا لإمكانيات الوزارة املتاحة  ،على �أن يكون احلد الأدنى
للم�سافة التي تتطلب توفـري و�سائل النقل املدر�سية بني املنزل واملدر�سة ( )2كيلو مرتين اثنني ،
وا�ستثن ــاء مـن ذل ــك  ،يج ــوز فـي بع�ض احل ـ ــاالت  -بعد موافقـ ــة ال ــوزارة بن ـ ــاء علـى طل ــب
املديريـ ــة � -أن تكون امل�سافة �أقل من ( )2كيلو مرتين اثنني .
املــادة ( ) 4
ال يجوز التعاقد مع املالك �إال بعد ا�ستيفاء ال�شروط  ،و�إرفاق البيانات وامل�ستندات املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 5
حتدد �إدارة املدر�سة نقطة التجمع .
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املــادة ( ) 6
ي�شرتط فـي و�سيلة النقل املدر�سية الآتي :
أ� � -أن تكون رخ�صة ت�سيريها (امللكية) �سارية املفعول .
ب � -أن تكون لها بطاقة للت�شغيل �صادرة من وزارة النقل .
ج � -أن يكون ت�أمينها �ساري املفعول  ،و�شامال الركاب .
د � -أن تكون �سعتها مالئمة لعدد الطلبة .
هـ � -أال يكون قد م�ضى على �سنة �صنعها �أكرث من ( )12اثني ع�شر عاما .
و � -أن تتوفر فـيها �شروط الأمن وال�سالمة اخلا�صة بالطلبة  ،واملحددة من الوزارة .
املــادة ( ) 7
ي�شرتط فـي املالك  ،الآتي :
أ� � -أن يكون عماين اجلن�سية .
ب � -أال يكون من موظفـي الوزارة .
ج � -أن تكون لديه �شهادة من ال�سجل التجاري �سارية املفعول فـي حالة التعاقد معه
ب�أكرث من و�سيلة نقل مدر�سية .
املــادة ( ) 8
يلتزم املالك  ،بالآتي :
أ�  -توفـري و�سيلة نقل مدر�سية مطابقة لل�شروط من التاريخ املحدد فـي العقد .
ب -قيادة و�سيلة النقل املدر�سية بنف�سه � ،أو التعاقد مع �شخ�ص �آخر ملدة ال تقل عن عام
درا�سي واحد مع تقدمي ن�سخة من العقد �إلى اللجنة فـي املديرية .
ج  -احل�صول على رخ�صة ت�سيري و�سيلة النقل املدر�سية .
د  -الت�أمني على و�سيلة النقل املدر�سية �شامال الركاب .
هـ  -تنفـيذ التعليمات ال�صادرة من املدر�سة � ،أو املديرية .
و  -القيام مبا يكلف به من �أعمال مماثلة من قبل املديرية � ،أو �إدارة املدر�سة خالل
�ساعات العمل الر�سمي وفـي حدود املحافظة  ،ويجوز تكليفه ب�أعمال �إ�ضافـية خارج
�أوقات العمل الر�سمي �أو خارج حدود املحافظة مقابل �أجر �إ�ضافـي يتم االتفاق عليه .
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ز  -االلتزام مبواعيد العمل التي حتددها املدر�سة  ،وو�ضع و�سيلة النقل املدر�سية فـي
خدمة املدر�سة من بداية وقت نقل الطلبة �إلى نهاية الوقت املحدد لعودتهم �إلى
نقطة التجمع مع �إلزام قائد و�سيلة النقل املدر�سية بعدم مغادرة املدر�سة �إال بعد
موافقة �إدارة املدر�سة على ذلك  ،و�إثبات ح�ضوره فـي �سجل و�سائل النقل املدر�سية .
ح  -احلفاظ على و�سيلة النقل املدر�سية فـي حالة جيدة لال�ستعمال يوميا  ،والعمل على
�صيانتها والت�أكد من �سالمة الإطارات  ،وفـي حالة عدم �صالحيتها للعمل �أو تعطلها
يقوم بتوفـري و�سيلة نقل مدر�سية بديلة مماثلة للو�سيلة حمل التعاقد  ،و�إذا مل يلتزم
بذلك يحق للمدر�سة بالتن�سيق مع املديرية ا�ستئجار و�سيلة نقل مدر�سية بديلة  ،على
�أن يخ�صم ذلك من م�ستحقاته لدى الوزارة دون قبول �أي اعرتا�ض منه .
ط  -ع ــدم ا�ستب ــدال قــائد و�سي ــلة النق ــل املدر�سية بقـائد �آخر �إال بعد موافقة مدير املدر�سة
واجلهة املخت�صة فـي املديرية كتابيا .
ي  -ا�ستبدال قائد و�سيلة النقل املدر�سية الذي ثبت عدم التزامه ب�أحكام املــادة ()10
من هذه الالئحة  ،وذلك خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ �إبالغه كتابيا بذلك من
قبل مدير املدر�سة �أو اجلهة املخت�صة فـي املديرية .
ك  -عـ ــدم املطالب ــة بزي ــادة قيمــة العقد فـي حالة قيام �إدارة املدر�سة بزيادة عدد مرات
النقل �أو �أعداد الطلبة املنقولني فـي كل و�سيلة نقل مدر�سية فـي حدود حمولتها
�أو بتعديل خط �سري و�سيلة النقل املدر�سية والروافد التي تخدمها .
ل  -ع ــدم التنـ ــازل عن و�سي ــلة النقـ ــل املدر�سي ــة حمل العقد �أو ا�ستب ــدالها بو�سيــلة نقل
�أخرى بدال من الو�سيلة امل�ست�أجرة دون موافقة املديرية كتابيا على ذلك .
م  -توظيف قائدات �إناث لو�سائل النقل املدر�سية لنقل الطلبة فـي مدار�س ال�صفوف
من ( ، )4 - 1ومدار�س الإناث متى ما �أمكن ذلك .
ن  -ا�ستب ــدال مركب ــات (البيك �أب) ومركبـ ــات الدفع الرباعي بح ــافالت �صغي ــرة فـي
حالة �إن�شاء طرق ممهدة .
�س  -عــدم تعتيـ ــم الن ــوافذ �أو عمــل �ستــائر �أو مل�صقــات حتجب الر�ؤيــة بالنــوافذ  ،وع ــدم
و�ضع �أي �إ�ضافات �إلى و�سيلة النقل املدر�سية دون موافقة اللجنة فـي املديرية .
ع  -تركيب النظام الآيل فـي و�سيلة النقل املدر�سية �إذا طلبت املديرية منه ذلك  ،وعدم
العبث به �أو تعطيله �أو نقله من املكان املخ�ص�ص له  ،وتزويد و�سيلة النقل املدر�سية
بلوحة �إلكرتونية خا�صة ببيانات املدر�سة  ،ورقم هاتف التوا�صل .
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املــادة ( ) 9
ي�شرتط فـي قائد و�سيلة النقل املدر�سية الآتي :
أ� � -أن يكون عماين اجلن�سية .
ب � -أال يكون �شاغال لإحدى الوظائف احلكومية � ،أو فـي القطاع اخلا�ص .
ج � -أن تكون لديه رخ�صة �سياقة �سارية املفعول  ،وخربة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات
فـي ال�سياقة من تاريخ احل�صول على الرخ�صة .
د � -أال يقل عمره عن ( )23ثالثة وع�شرين عاما  ،وال يزيد على (� )60ستني عاما .
هـ � -أن يكون الئقا طبيا  ،مع �إح�ضار ما يثبت ذلك من م�ؤ�س�سة �صحية معتمدة .
و � -أال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة فـي جناية �أو جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة
ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
ز � -أن يكون حا�صال على رخ�صة ال�سياقة الوقائية .
املــادة ( ) 10
يلتزم قائد و�سيلة النقل املدر�سية بالآتي :
أ�  -املحافظة على �سالمة الطلبة  ،ومراعاة حالتهم ال�صحية .
ب  -القيادة الآمنة  ،وعدم التهور .
ج  -التقيد بال�سعة املحددة لو�سيلة النقل املدر�سية .
د  -عدم التدخني فـي �أثناء القيادة �أو تناول املخدرات �أو امل�ؤثرات العقلية �أو القيادة
حتت ت�أثريها �أو الرتويج لها .
هـ  -عدم ا�ستخدام الهاتف النقال فـي �أثناء القيادة �أو ت�شغيل ال�صوتيات التي تتنافى
والأخالق الإ�سالمية وقيم املجتمع وعاداته .
و  -الوقوف فـي الأماكن الآمنة  ،واملتفق عليها مع �إدارة املدر�سة فـي نقل الطلبة .
ز  -الوقوف فـي اجلهة املوازية ملنزل الطالب � ،أو نقطة التجمع .
ح  -احلفاظ على و�سيلة النقل املدر�سية  ،ومظهرها من الداخل واخلارج  ،ومتابعة نظافتها ،
و�سالمتها  ،و�صالحيتها لنقل الطلبة  ،و�سالمة الأمن وال�سالمة بداخلها .
ط  -تنفـيذ عدد مرات نقل الطلبة التي حتددها �إدارة املدر�سة .
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ي  -التقيد بالتوقيت الذي حتدده �إدارة املدر�سة لنقل الطلبة من و�إلى املدر�سة .
ك  -ارتداء الزي الر�سمي (الد�شدا�شة وامل�صر �أو الكمة) فـي �أثناء نقل الطلبة  ،وفـي
�أثناء وجوده فـي املدر�سة .
ل  -االلتزام بال�سرعة القانونية املحددة لو�سيلة النقل املدر�سية وفق الأنظمة املرورية .
م  -الت�أكد من عدم بقاء �أي طالب فـي و�سيلة النقل املدر�سية قبل النزول منها  ،و�إبقاء
جزء من نوافذ و�سيلة النقل املدر�سية مفتوحة .
ن  -عدم ترك و�سيلة النقل املدر�سية فـي و�ضع الت�شغيل عند نزوله منها .
�س � -إخطار �إدارة املدر�سة باملخالفات التي ت�صدر عن الطلبة فـي �أثناء وجودهم فـي
و�سيلة النقل املدر�سية �أو فـي �أثناء ال�صعود �إليها � ،أو النزول منها .
ع  -االلتزام بح�ضور الربامج التدريبية ذات ال�صلة بو�سائل النقل املدر�سية التي
تنظمها الوزارة .
ف  -التـ ـ�أكد من قي ــام الطالب بعملية التعريف الآيل بوا�سطة البط ــاقة املمغنطة على
جهاز القارئ حال وجوده فـي و�سيلة النقل املدر�سية .
�ص  -القيــام ب�أعمال املناوبة اليوميـ ــة التي حتدد لق ــائد و�سي ــلة النق ــل املدر�سيـ ــة من
قبل �إدارة املدر�سة خالل �ساعات العمل الر�سمي  ،وفـي حدود املحافظة  ،ووفقا
لال�ستمارة الواردة فـي �سجل و�سائل النقل املدر�سية .
املــادة ( ) 11
ت�شكل بقرار من املدير العام جلنة فـي املديرية برئا�سة �أحد م�ساعديه  ،وع�ضوية كل من :
أ�  -مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية �أو مدير مكتب الإ�شراف الرتبوي .
ب  -مدير دائرة تخطيط االحتياجات التعليمية و�ضبط اجلودة فـي املديرية .
ج  -مدير م�ساعد مكتب الإ�شراف الرتبوي لل�ش�ؤون الإدارية واملالية .
د  -رئي�س ق�سم و�سائل نقل الطلبة .
هـ  -باحث �ش�ؤون قانونية .
و  -مراقب و�سائل النقل املدر�سية فـي املديرية (مقررا) .
وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من ذوي اخلربة والكفاءة لإجناز مهامها  ،دون �أن
يكون لهم حق الت�صويت .
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املــادة ( ) 12
تخت�ص اللجنة فـي املديرية باملهام الآتية :
�أ � -إعداد تقرير �شامل عن احتياجات مدار�س املديرية ورفعه �إلى املدير العام لرفعه
�إلى الوزارة .
ب  -ت�شكيل فرق لفح�ص و�سائل النقل املدر�سية للت�أكد من االلتزام ب�ضوابط الأمن
وال�سالمة .
ج  -النظر فـي جتديد العقود القائمة  ،ورفع التو�صية ب�ش�أنها �إلى املدير العام التخاذ
ما يراه منا�سبا ب�ش�أنها  ،وذلك فـي موعد �أق�صاه �شهر ابريل من كل عام .
د  -الإعالن عن مناق�صة حملية ال�ستئجار و�سائل النقل املدر�سية فـي نهاية �شهر
يونيو من كل عام .
هـ  -بيع �شروط املناق�صة املحلية ملن يرغب فـي التقدم �إليها .
و  -النظر فـي طلبات تعديل قيمة العقد بالن�سبة لو�سيلة النقل املدر�سية خالل العام
الدرا�سي فـي �ضوء تعديل روافد املدر�سة .
ز  -درا�سة �إمكانية تكليف و�سائل النقل املدر�سية املتعاقد معها لنقل طلبة مدار�س
الفرتة ال�صباحية بنقل طلبة مدار�س الفرتة امل�سائية  ،بزيادة فـي الأجر ال تتجاوز
ن�صف قيمة الأجر املتفق عليه فـي مدر�سة الفرتة ال�صباحية  ،ورفع الأمر �إلى
املدير العام التخاذ ما يراه منا�سبا فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 13
يلتزم مراقب و�سائل النقل املدر�سية فـي املديرية بالواجبات وامل�س�ؤوليات الآتية :
أ�  -زيارة املدار�س ب�شكل دوري ملتابعة و�سائل النقل املدر�سية  ،والت�أكد من التزام �إدارة
املدر�سة واملالك وقائد و�سيلة النقل املدر�سية ب�أحكام هذه الالئحة  ،وبنود العقد
و�شروطه  ،والإبالغ عن �أي خمالفات .
ب  -فح�ص و�سائل النقل املدر�سية للت�أكد من توفر موا�صفات الأمن وال�سالمة بالعقد
من خالل :
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 - 1مراقبة كثافة �أعداد الطلبة فـي و�سيلة النقل املدر�سية وفقا للعدد املحدد فـي ملكية
و�سيلة النقل املدر�سية  ،وفـي كل نقلة من و�إلى املدر�سة .
 - 2مراقبة و�سيلة النقل املدر�سية فـي �أثناء �سريها  ،ومدى التزام قائدها ب�أنظمة املرور .
املــادة ( ) 14
ت�شكل بقرار من مدير املدر�سة جلنة ملتابعة و�سائل النقل املدر�سية برئا�سته  ،وع�ضوية كل من :
�أ � -أحد م�ساعدي املدير (نائبا للرئي�س) .
ب  -الأخ�صائي االجتماعي  /النف�سي .
ج � -أخ�صائي قواعد البيانات .
د � -أخ�صائي �أن�شطة مدر�سية .
هـ � -أخ�صائي �ش�ؤون �إدارية ومالية (مقررا) .
وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من ذوي اخلربة والكفاءة لإجناز مهامها .
املــادة ( ) 15
تخت�ص اللجنة فـي املدر�سة باملهام الآتية :
أ�  -حتديد خطوط �سري و�سائل النقل املدر�سية  ،وتوزيعها على روافد املدر�سة .
ب  -متابعة التزام و�سائل النقل املدر�سية بعدد النقالت املحددة .
ج  -حتديد زمن الو�صول واملغادرة لو�سائل النقل املدر�سية .
د  -حتديد �أماكن وقوف مركبات موظفـي املدر�سة  ،و�أماكن وقوف الزوار  ،و�أماكن
وقوف و�سائل النقل املدر�سية .
هـ  -حتديد نقاط التجمع و�أماكن وقوف و�سائل النقل املدر�سية �أمام املدر�سة  ،وفـي
الأحياء ال�سكنية  ،مع مراعاة �أال يقل عدد الطلبة فـي نقطة التجمع الأولى عند
احل�ضور  ،وفـي نقطة التجمع الأخرية عند االن�صراف عن ( )3ثالثة طالب .
و  -حتديد م�شرف فـي كل و�سيلة نقل مدر�سية من �أع�ضاء جماعة الإدارة الطالبية
الذاتية فـي املدر�سة  ،يتولى متابعة ركوب الطلبة �إلى و�سيلة النقل املدر�سية ،
ونزولهم منها  ،و�إبالغ �إدارة املدر�سة عن �أي خمالفات � ،أو م�شاكل .
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ز  -متابعة ح�ضور قائد و�سيلة النقل املدر�سية وان�صرافه  ،وقيامه بالتوقيع فـي �سجل
و�سائل النقل املدر�سية املخ�ص�ص لذلك .
ح  -القيام بتعبئة بطاقة دوام و�سائل النقل املدر�سية العاملة فـي املدر�سة فـي نهاية كل
�شهر لإر�سالها �إلى املديرية مع �ضرورة تفعيل الربنامج الإلكرتوين (نظام و�سائل
نقل الطلبة) فـي البوابة التعليمية .
ط  -تنفـيذ برامج توعوية ملالكي و�سائل النقل املدر�سية وقائديها بالتن�سيق مع �شرطة
عمان ال�سلطانية فـي املوا�ضيع التالية � :إ�شارات املرور  ،وعالمات الطريق  ،وقواعد
و�سلوك ا�ستخدام الطريق  ،وال�سياقة على الطريق  ،والعوامل الإن�سانية فـي حركة
املرور  ،و�أهمية معرفة الأجزاء امليكانيكية فـي املركبة  ،لتفادي املخاطر التي حتدث
فـي �أثناء ال�سياقة  ،و�أحزمة الأمان  ،وال�سرعة  ،وجماالت ال�سياقة الوقائية .
ي  -توعية الطلبة وتوجيههم فـي ا�ستخدام و�سائل النقل املدر�سية .
ك  -ر�صد املخالفات التي يرتكبها قائد و�سيلة النقل املدر�سية  ،و�إخطار املالك بهذه
املخالفات  ،و�إنذاره بعدم جتديد العقد حال تكرارها  ،والطلب منه �إذا اقت�ضى
الأمر با�ستبداله .
ل � -إ�صدار ت�صريح لقائدي و�سائل النقل املدر�سية طبقا للنموذج املعد لذلك  ،وو�ضع
ن�سخة منه خلف مقعد ال�سائق .
م  -متابعة نظافة و�سيلة النقل املدر�سية  ،والت�أكد من خلوها من �أي مواد �ضارة بالطلبة .
ن � -إعداد قاعدة بيانات ب�أ�سماء مالكي وقائدي و�سائل النقل املدر�سية و�أرقام هواتفهم .
�س  -ترقيم و�سائل النقل املدر�سية  ،والت�أكد من تثبيت هذه الأرقام على واجهة و�سيلة
النقل املدر�سية .
ع  -الت ـ�أكد من تطــابق موا�صفــات و�سي ــلة النقــل املدر�سيــة مع املوا�صف ــات املبينـ ــة فـي
ن�سخة العقد .
ف  -موافاة ق�سم و�سائل النقل املدر�سية بتقرير عن التزام مالكي و�سائل النقل املدر�سية
ب�أحكام هذه الالئحة  ،والعقد املربم معهم  ،وذلك فـي نهاية العام الدرا�سي .
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ملحق رقم ( ) 1
عقد ا�ستئجار و�سيلة النقل املدر�سية
�إنه فـي يوم  ............املوافق 20 / /م  ،مت االتفاق بني كل من :
 - 1وزارة الرتبية والتعليم
وميثلها فـي التوقيع  ،مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم ملحافظة /
(طرف �أول)
�صندوق الربيد  .......... :والرمز الربيدي .......... :
الفاك�س ........... :
 - 2املــــالك /
الرقم املدين :
(طرف ثان)
رق ــم الهاتف :
�سجل جتاري رقم :
وقد اتفق الطرفان على الآتي :
البند الأول :
تعد الئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية  ،وا�شرتاطات الأمن وال�سالمة فـي و�سائل نقل
الطلبة  ،و�أي قرارات ت�صدرها الوزارة من وقت لآخر فـي �ش�أن مو�ضوع العقد جزءا ال يتجز�أ
من العقد .
البند الثاين :
يلتزم الطرف الثاين بتوفـري (حافلة  /مركبة  /قارب) رقم (  ، ) /ونوعها ( ) مع �سائق
مقابل مبلغ قدره ( .....ر.ع)  .......ريال عماين  ،يدفعها الطرف الأول فـي نهاية كل �شهر
ميالدي وملدة ( )10ع�شرة �أ�شهر خالل العام الدرا�سي الواحد .
البند الثالث :
ي�سري هذا العقد ملدة ( )10ع�شرة �أ�شهر  ،تبد�أ من 20 / /م  ،وتنتهي فـي 20 / /م .
ويجوز لكل من الطرفـني �إنهاء العقد قبل نهايته � ،شريطة �إخطار الطرف الآخر كتابة
قبل تاريخ �إنهائه مبدة ال تقل عن (� )2شهرين على الأقل .

-159-

البند الرابع :
يلتزم الطرف الثاين ب�أن تكون و�سيلة النقل املدر�سية و�سائقها مو�ضوع العقد  ،فـي خدمة
مدر�سة  ، .........مدة مت�صلة من ال�ساعة  ......وحتى ال�ساعة  .......يوميا  ،ما عدا �أيام
العطالت الأ�سبوعية  ،والأعياد  ،واملنا�سبات الر�سمية .
البند اخلام�س :
يحق للطرف الأول تغيري اجتاه �سري و�سيلة النقل املدر�سية �إلى مدر�سة �أخرى غري املكلف
بالعمل بها ح�سبما تقت�ضيه م�صلحة العمل  ،وذلك داخل حدود املديرية  ،ومقدار امل�سافة
التي كان يقطعها .
البند ال�ساد�س :
يلتزم الطرف الثاين بتنفـيذ كل ما يكلف به من �أعمال من قبل املديرية �أو املدر�سة  ،طاملا
كان ذلك خالل �ساعات العمل الر�سمية وفـي حدود املديرية التي يعمل بها  ،ويحق للطرف
الأول تكليفه فـي غري �ساعات العمل الر�سمية �أو خارج املديرية التي يعمل بها مقابل �أجر
يومي يحدد باتفاق الطرفـني .
البند ال�سابع :
فـي حال تخلف الطرف الثاين عن نقل الطلبة  ،يحق للطرف الأول ا�ستئجار و�سيلة نقل
مدر�سية �أخرى على ح�ساب الطرف الثاين على �أن تخ�صم قيمة اال�ستئجار من م�ستحقاته
لدى الطرف الأول  ،وفـي حالة عدم اال�ستئجار �أو عدم الإ�شعار ف�إنه �سيتم خ�صم مقدار
القيمة الإيجارية عن اليوم الذي تخلف فـيه عن نقل الطلبة .
البند الثامن :
فـي حال خمالفة الطرف الثاين لأي بند من بنود العقد � ،أو عدم تقيده بالتعليمات املوجهة
�إليه  ،ف�إنه يحق للطرف الأول توقيع غرامة مالية بواقع ( )% 5خم�سة فـي املائة من قيمة
الأجر ال�شهري املحددة فـي البند الثاين من العقد  ،وذلك عن كل خمالفة مثبتة  ،وفـي
حال تكرار املخالفة يحق للطرف الأول �إنهاء العقد .
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البند التا�سع :
يجوز للطرف الأول �إنهاء العقد دون �أي �إخطار فـي احلاالت الآتية :
 - 1قيام الطرف الثاين ب�إيقاف و�سيلة النقل املدر�سية خالل الأيام الفعلية ب�سبب
مطالبته برفع القيمة الإيجارية .
� - 2إخالل الطرف الثاين �أو �أي من تابعيه لأي من التزاماته املن�صو�ص عليها فـي
العقد �إخالال ج�سيما .
 - 3ا�ستخدام و�سيلة نقل مدر�سية �أخرى بخالف و�سيلة النقل املدر�سية املتفق عليها
دون موافقة الطرف الأول .
البند العا�شر :
يخ�ضع هذا العقد لكافة القوانني والأنظمة واللوائح املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،وفـي حالة
حدوث خالف بني الطرفـني حول تف�سري �أو تنفـيذ �أي بند من بنود العقد ومل يتم حله
بالطرق الودية  ،يحال �إلى حمكمة الق�ضاء الإداري للف�صل فـيه .
البند احلادي ع�شر :
ح ــرر هذا العقد باللغ ــة العربي ــة من ( )5خم�س ن�ســخ � )4( ،أربــع للطرف الأول  ،وواح ــدة
للطرف الثاين  ،للعمل مبوجبها .
الطـــرف الثاين
املـــــالك..... /

الطـــرف الأول
وزارة الرتبية والتعليم

مرفق:
 ن�سخة من العقد ونظام نقل الطلبة �إلى الطرف الثاين (املالك). -ن�سخة من العقد �إلى ق�سم احلافالت و�إدارة املدر�سة .
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قــرار وزاري
رقـــم 2020/199
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/79بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2018/34بتحديد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة الرتبية
والتعليم ،
و�إلى الئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2020/58
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بامللحق رقم ( )1املرفق بالئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية امل�شار �إليها  ،امللحق
املرفق بهذا القرار .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1442 / 3 /25 :هـ
املـوافــــق 2020/11 / 11 :م
د  .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الرتبيـ ـ ـ ـ ـ ــة والتعلي ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1366
ال�صادرة فـي 2020/11/15م
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ملحق رقم ()1
عقد ا�ستئجار و�سيلة النقل املدر�سية
�إنه فـي يوم

املوافق 20 / /م  ،مت االتفاق بني كل من :

 - 1وزارة الرتبية والتعليم
وميثلها فـي التوقيع مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة /
�صندوق الربيد  ...... :والرمز الربيدي ........ :

(طرف �أول)

الفاك�س .........:
 - 2املالـــك/
الرقم املدين :
(طرف ثان)

رقم الهاتف :
�سجل جتاري رقم :
وقد اتفق الطرفان على الآتي :
البند الأول :

تعد الئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية  ،وا�شرتاطات الأمن وال�سالمة فـي و�سائل نقل
الطل ــبة  ،و�أي ق ــرارات ت�صدره ــا ال ــوزارة مــن وقــت لآخر ف ــي �ش ـ�أن مو�ضــوع العقــد جــزءا
ال يتجز�أ من العقد .
البند الثاين :
)
يلتــزم الطرف الثاين بتوفيــر (حافلـة /مركبة /قارب) رقم (  ، ) /ونوعها (
مع �سائق مقابل مبلغ قدره ( ....ر.ع)  .....ريال عماين  ،يدفعها الطرف الأول فـي نهاية
كل �شهر ميالدي وملدة ( )10ع�شرة �أ�شهر خالل العام الدرا�سي الواحد .
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البند الثالث :
ي�سري هذا العقد ملدة ( )10ع�شرة �أ�شهر  ،تبد أ� من 20 / /م  ،وتنتهي فـي 20 / /م  ،ويجوز
لأي من الطرفني �إنهاء العقد قبل نهايته � ،شريطة �إخطار الطرف الآخر كتابة قبل تاريخ
�إنهائه مبدة ال تقل عن (� )2شهرين على الأقل .
البند الرابع :
يلتزم الطرف الثاين ب�أن تكون و�سيلة النقل املدر�سية و�سائقها مو�ضوع العقد فـي خدمة
مدر�سة  ، ...................مدة مت�صلة من ال�ساعة  ، ....حتى ال�ساعة  ....يوميا  ،ما عدا
�أيام العطالت الأ�سبوعية  ،والأعياد  ،واملنا�سبات الر�سمية .
البند اخلام�س :
يحق للطرف الأول �أن يطلب من الطرف الثاين كتابيا خالل فرتة امتحانات ال�صفوف
من  12 - 5بف�صليه  :الأول والثاين  ،والدور الثاين توجيه خدمة و�سيلة النقل املدر�سية
�إلى مدر�سة �أخرى غري املن�صو�ص عليها فـي العقد  ،على �أن تكون داخل حدود املديرية .
البند ال�ساد�س :
يلتزم الطرف الثاين بتنفيذ كل ما يكلف به من �أعمال من قبل املديرية �أو املدر�سة  ،طاملا
كان ذلك خالل �ساعات العمل الر�سمية  ،وفـي حدود املديرية التي يعمل بها  ،ويحق للطرف
الأول تكليفه فـي غري �ساعات العمل الر�سمية �أو خارج املديرية التي يعمل بها مقابل �أجر
يومي يحدد باتفاق الطرفني .
البند ال�سابع :
يحق للطرف الأول �أن ي�ستقطع من الطرف الثاين ر�سم جتديد عقد و�سيلة النقل املدر�سية
املن�صو�ص عليها فـي امل�سل�سل رقم ( )4من اجلدول املرفق بالقرار الوزاري رقم 2018/34
بتحديد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم  ،وذلك من قيمة الأجر
ال�شهري لل�شهر الأول املحددة فـي البند الثاين من العقد .
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البند الثامن :
فـي حال تخلف الطرف الثاين عن نقل الطلبة  ،ف�إنه يحق للطرف الأول ا�ستئجار و�سيلة
نقل مدر�سية �أخرى على ح�ساب الطرف الثاين  ،على �أن تخ�صم قيمة اال�ستئجار من
م�ستحقاته لدى الطرف الأول  ،وفـي حالة عدم اال�ستئجار  ،ف�إنه �سيتم خ�صم مقدار
القيمة الإيجارية عن اليوم الذي تخلف فيه عن نقل الطلبة .
البند التا�سع :
فـي حال خمالفة الطرف الثاين لأي بند من بنود العقد � ،أو عدم تقيده بالتعليمات املوجهة
�إليه  ،ف�إنه يحق للطرف الأول توقيع غرامة مالية بواقع ( )%5خم�سة فـي املائة من قيمة
الأجر ال�شهري املحددة فـي البند الثاين من العقد  ،وذلك عن كل خمالفة مثبتة  ،وفـي
حال تكرار املخالفة يحق للطرف الأول �إنهاء العقد .
البند العا�شر :
فـي حال قيام الطرف الأول ب�إغالق املدر�سة لأي ظرف فـي غري الأوقات املحددة للإجازات
الر�سمية  ،ملدة تزيد على ( )30ثالثني يوما مت�صلة تت�ضمن الإجازات الر�سمية خالل مدة
�سريان العقد  ،فيجوز للطرف الأول �أن يدفع للطرف الثاين ن�سبة (� )%60ستني فـي املائة
من قيمة الأجر ال�شهري املحددة فـي البند الثاين من العقد عن فرتة التوقف الفعلية .
البند احلادي ع�شر :
يجوز للطرف الأول �إنهاء العقد دون �أي �إخطار فـي احلاالت الآتية :
 - 1قيام الطرف الثاين ب�إيقاف و�سيلة النقل املدر�سية خالل الأيام الفعلية ب�سبب
مطالبته برفع القيمة الإيجارية .
� - 2إخالل الطرف الثاين �أو �أي من تابعيه ب�أي من التزاماته املن�صو�ص عليها فـي
العقد �إخالال ج�سيما .
 - 3ا�ستخدام و�سيلة نقل مدر�سية �أخرى بخالف و�سيلة النقل املدر�سية املتفق عليها
دون موافقة الطرف الأول .
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البند الثاين ع�شر :
يخ�ضع هذا العقد لكافة القوانني والأنظمة واللوائح املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،وفـي حالة
حدوث خالف بني الطرفني حول تف�سري �أو تنفيذ �أي بند من بنود العقد  ،ومل يتم حله
بالطرق الودية  ،يحال �إلى حمكمة الق�ضاء الإداري للف�صل فيه .
البند الثالث ع�شر :
حرر هذا العقد باللغة العربية من ( )5خم�س ن�سخ � )4( ،أربع منها للطرف الأول  ،وواحدة
للطرف الثاين  ،للعمل مبوجبها .

الطرف الأول
				
وزارة الرتبية والتعليم

الطرف الثاين
املال ـ ــك /

مرف ــق :
 ن�سخة من العقد ونظام نقل الطلبة �إلى الطرف الثاين (املــالك) . -ن�سخة من العقد �إلى ق�سم احلافالت و�إدارة املدر�سة .

-166-

قــرار وزاري
رقـــم 2020/200
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة جمال�س �أولياء الأمور
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/79بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى الئحة جمال�س �أولياء الأمور ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2019/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )19من الئحة جمال�س �أولياء الأمور امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
"ي�شكل جمل�س الوالية برئا�سة وايل الوالية �أو من ينوب عنه فـي حالة غيابــه ،
وع�ضوية كل من :
 - 1ع�ضو املجل�س البلدي  ،تختاره اجلمعية العمومية ملجل�س الوالية  ،ويكون نائبا
للرئي�س .
� )4( - 2أربعة من ر�ؤ�ساء ومديري اجلهات (احلكومية) �إذا كان عدد مدار�س الوالية
يزيد على ( )10ع�شر مدار�س  ،و ( )2اثنني �إذا كان عدد املدار�س يقل عن ()10
ع�شر مدار�س  ،تختارهم اجلمعية العمومية ملجل�س الوالية .
 )2( - 3ممثلني على الأقل  ،و (� )4أربعة على الأكرث من ر�ؤ�ساء ومديري م�ؤ�س�سات
و�شركات القطاع اخلا�ص  ،تختارهم اجلمعية العمومية ملجل�س الوالية .
 )3( - 4ثالثــة مــن ر�ؤ�سـاء جمال�س املـدار�س فـي الوالية  ،تنتخبهــم اجلمعية العموميـة
ملجل�س الوالية .
 )2( - 5اثنــني م ــن مديـري املدار�س  ،و( )2اثنتني م ــن مديرات املدار�س  ،تنتخبهـم
اجلمعية العمومية ملجل�س الوالية .
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 )2( - 6اثنـني مـن م�شرفـي املادة/املجـال الذيـن ي�شرفــون علــى مـدار�س الواليــة  ،يتــم
تر�شيحهم من قبل املدير العام .
�	- 7أحد م�شرفـي الإدارة املدر�سية فـي الوالية � ،أو �أحد مديـري املدار�س  ،يتــم تر�شيحــه
من قبل املدير العام  ،ويكون ع�ضوا  ،ومقررا .
وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء جمل�س الوالية  ،ومقرره قرار من وكيل الوزارة للتعليم".
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بن�ص البند ( )14من املادة ( )20من الئحة جمال�س �أولياء الأمور امل�شار �إليها ،
الن�ص الآتي :
" - 14رفع تقرير فـي نهاية العام الدرا�سي عن �أن�شطة  ،ومنجزات جمل�س الوالية �إلى
املحافظ  ،ووكيل الوزارة للتعليم  ،وفق النموذج املعد لذلك".
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1442 / 3 /26 :هـ
املـوافــــق 2020/11 / 12 :م
د  .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الرتبيـ ـ ـ ـ ـ ــة والتعلي ـ ـ ـ ـ ـ ــم

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1367
ال�صادرة فـي 2020/11/22م
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وزارة التعليم العايل
قـرار وزاري
رقـــم 2020/24
بتعديــل بعـ�ض �أحكام الالئحـة التنظيمية للملحقيات الثقافية
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليم العايل ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى الالئحة التنظيمية للملحقيات الثقافية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2015/22
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنظيمية للملحقيات الثقافية  ،امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  29 :مـن رجــــب 1441هـ
املـوافــــق  24 :مـن مــــار�س 2020م

د .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزيـ ـ ــرة التعليـ ــم العال ـ ــي

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1337
ال�صادرة فـي 2020/4/12م
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تعديالت على بعـ�ض �أحكام الالئحـة التنظيمية للملحقيات الثقافية
املــادة ( ) 1
ي�ستبــدل بن�صــو�ص املـ ــواد ( )26( ، )23( ، )7( ، )3من الالئحــة التنظيميــة للملحقي ــات
الثقافية امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 3
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على امللحقيات الثقافية والأق�سام الثقافية  ،وعلى املوظفني
املحليني فـي هذه امللحقيات والأق�سام الثقافية  ،واملوظفني املحليني فـي القن�صلية
العامة ب�أ�سرتاليا واملعنيني بالإ�شراف على الطلبة العمانيني الدار�سني فـي امل�ؤ�س�سات
التعليمية فـي �أ�سرتاليا .
املــادة ( ) 7
يكون �شغل وظيفة امللحق الثقافـي �أو م�ساعد امللحق الثقافـي ملدة (� )4أربع �سنوات ،
قابلة للتمديد ملدة �سنة �أو �أكرث  ،ويجوز للوزير �إعفا�ؤهما من من�صبهما قبل انق�ضاء
املدة املحددة لهما وفقا ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
املــادة ( ) 23
ي�شتــرط ملنح بدل ال�سف ــر � -إذا كانـت املهمــة الر�سميــة داخــل دول ــة املق ــر � -أال تقل
امل�سافـة بني مقر العمــل  ،ومكــان �أداء املهمــة الر�سميـة عن ( )250مائتيــن وخم�سيــن
كيلو مرتا .
املــادة ( ) 26
مينح املوظف املحلي بدل ال�سفر بن�سبة ( )%100مائة باملائة عند الإيفاد فـي مهمة
ر�سمية داخل دولة املقر �أو خارجها  ،على �أن ي�صرف البدل عن كل يوم �إذا كان الإيفاد
خارج دولة املقر  ،وعن كل ليلة �إذا كان الإيفاد داخل دول املقر .
ويخف�ض البدل بن�سبة ( )%75خم�سة و�سبعني باملائة من البدل املقرر عند الإيفاد فـي
مهمة ر�سمية خارج دولة املقر  ،وبن�سبة ( )%50خم�سني باملائة عند الإيفاد فـي مهمة
ر�سمية داخل دولة املقر  ،وذلك �إذا تكفلت جهة خارجية �أو داخلية بال�سكن .
املــادة ( ) 2
ي�ضاف تعريف " الق�سم الثقافـي " �إلى التعريفات الواردة فـي املادة ( )1من الالئحة
التنظيمية للملحقيات الثقافية  ،امل�شار �إليها  ،ن�صه الآتي :
"  5مكررا  -الق�سم الثقافـي :
التق�سيم الإداري الذي يتبع الوزارة  ،ويتولى القيام بعمل امللحقية الثقافية فـي حالة
عدم وجودها " .
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
قـــرار وزاري
رقـم 2020/71
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام الئحــة االعتــراف
مب�ؤ�س�سات التعليم العايل غري العمانية ومعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية التي متنحها
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/98بتعديل م�سمــى وزارة التعلي ــم العال ــي �إلى
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/83
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم ، 2003/8
و�إلى الئحة االعرتاف مب�ؤ�س�سات التعليم العايل غري العمانية ومعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية
التي متنحها ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2015/21
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على بع�ض �أحكام الئحة االعرتاف مب�ؤ�س�سات التعليم العايل
غري العمانية ومعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية التي متنحها امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  2 :من جمادى الأولى 1442هـ
املـوافــــق  17 :من دي�سمبـــــــــــــــر 2020م
د  .رحمــــة بنــت �إبراهيــــم املحروقيــــة
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1372
ال�صادرة فـي 2020/12/27م
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تعديالت على بع�ض �أحكام الئحة االعرتاف
مب�ؤ�س�سات التعليم العايل غري العمانية ومعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية التي متنحها
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بتعريف كل من ( الوزارة والوزير والوكيل ) الوارد فـي املادة ( )1من الئحة االعرتاف
مب�ؤ�س�ســات التعلي ــم العالــي غي ــر العماني ــة ومعادل ــة امل�ؤه ــالت الدرا�سي ــة الت ــي متنحه ــا
امل�شار �إليها  ،التعريفات الآتية :
 الــوزارة :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار .
 الوزيــر :وزير التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار .
 الوكيــل :وكيل الوزارة للتعليم العايل .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )3من الئحة االعرتاف مب�ؤ�س�سات التعليم العايل غري العمانية
ومعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية التي متنحها امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" ت�شكل اللجنة بقرار من الوزير برئا�سة الوكيل  ،ويكون مدير الدائرة املخت�صة ع�ضوا
ومقررا " .
املــادة ( ) 3
ي�ستبدل بن�صي البندين (ب) و (و) من املادة ( )5من الئحة االعرتاف مب�ؤ�س�سات التعليم
العايل غري العمانية ومعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية التي متنحها امل�شار �إليها  ،الن�صان الآتيان :
" ب  -البت فـي طلبات معادلة امل�ؤهالت الدرا�سية التي متنحها م�ؤ�س�سات التعليم العايل
التي حتال �إليها من الدائرة املخت�صة .
و  -بحث ودرا�سة �أي مو�ضوعات �أخرى حتال �إليها تتعلق باالعرتاف �أو املعادلة " .
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املــادة ( ) 4
ي�ضاف �إلى نهاية املادة ( )5من الئحة االعرتاف مب�ؤ�س�سات التعليم العايل غري العمانية
ومعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية التي متنحها امل�شار �إليها  ،بند جديد ن�صه الآتي :
" ز  -حتديد م�سار التخ�ص�صات التي ميكن موا�صلة الدرا�سة بها من عدمه " .
املــادة ( ) 5
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )12من الئحة االعرتاف مب�ؤ�س�سات التعليم العايل غري العمانية
ومعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية التي متنحها امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" تتولى الدائرة املخت�صة معادلة امل�ؤهالت الدرا�سية التي تنطبق عليها �ضوابط و�شروط
املعادلة الواردة فـي �أحكام هذه الالئحة  ،ولها �أن حتيل بع�ض الطلبات �إلى اللجنة
للبت فـيها " .
املــادة ( ) 6
تلغى املادة ( )13من الئحة االعرتاف مب�ؤ�س�سات التعليم العايل غري العمانية ومعادلة
امل�ؤهالت الدرا�سية التي متنحها امل�شار �إليها .
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وزارة الزراعـــة والثـروة ال�سمكيــة
قـــرار وزاري
رقـــم 2020/44
مبنع دخول وخروج الإر�ساليات ال�سمكية عرب منفذ خطمة مالحة الربي
ا�ستنادا �إلى قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/45
و�إلى قانون الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/20
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائيــة احلي ــة ال�صــادرة
بالقرار الوزاري رقم , 94/4
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/107
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولــى
مينع دخول وخروج الإر�ساليات ال�سمكية عرب منفــذ خطم ــة مالح ــة الب ــري  ،وي�ستثن ــى
من ذلك دخول الإر�ساليات ال�سمكية الواردة من حمافظة م�سندم �إلى حمافظات ال�سلطنة .
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441/ 6 / 17 :هـ
املوافـــــق 2020 / 2 / 11 :م
د .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
وزي ـ ــر الزراعـ ـ ــة والثـ ـ ـ ــروة ال�سمكي ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1329
ال�صادرة فـي 2020/2/16م
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قــــرار وزاري
رقـــــم 2020/67
ب�ش�أن حتديد �أطوال بع�ض الرثوات املائية احلية امل�سموح ب�صيدها
ا�ستنادا �إلى قانون الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/20
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر �صيد الرثوات املائية احلية الواردة فـي اجلدول املرفق بهذا القرار  ،والتي يقل
طولها الكلي عن الطــول الكلــي املو�ضـح قري ــن كل منهـا  ،وي�شمـل ذلك حيازتها �أو ت�سويقهـا
�أو بيعها �أو ت�صديرها .
ويقا�س الطول الكلي لتلك الرثوات املائية احلية ابتداء من امل�سافة الفا�صلة بني �أق�صى
نقطة فـي مقدمة الر�أ�س �إلى نهاية الزعنفة الذيلية .
املــادة الثانيــــة
يج ــب علـ ــى كافـ ــة ال�صيادي ــن وربابن ــة �سف ـ ــن ال�صي ـ ــد إ�ع ــادة الث ــروات املائي ــة احلي ـ ــة
املن�صو�ص عليها فـي املادة الأولى من هذا القرار  ،والتي يتم �صيدها عر�ضا دون ق�صد ،
فورا �إلى البحر .
وا�ستثناء من ذلك  ،يجوز االحتفاظ بتلك الرثوات املائية احلية �إذا مل تتجاوز ()%10
ع�شرة باملائة من �إجمايل كمية الرثوات املائية احلية امل�صيدة فـي كل عملية �صيد .
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املــادة الثالثــــة
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون الرثوة املائية احلية  ،والالئحة
التنفـيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية امل�شار �إليهما  ،يجوز لوزارة
الزراعــة وال ــرثوة ال�سمكي ــة ف ــي حال خمالفـ ــة �أي حك ــم م ــن �أحـ ـكــام ه ــذا القـ ــرار توقي ــع
�أي مناجلزاءات الإدارية الآتية :
 - 1فر�ض غرامة مالية ال تقل عن ( )50خم�سني رياال عمانيا  ،وال تزيد على ()500
خم�سمائة ريالعماين .
� - 2سحب الرتخي�ص ب�صفة م�ؤقتة ملدة ال تزيد على ( )90ت�سعني يوما .
- 3�إلغاء الرتخي�ص .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441/ 7 / 24 :هـ
املـوافــــق 2020/ 3 / 19 :م

د  .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
وزي ـ ــر الزراع ـ ـ ـ ــة والث ـ ـ ــروة ال�سمكي ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1335
ال�صادرة فـي 2020/3/29م
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) 1 ( مرفــق
جدول بالطول الكلي الأدنى
لبع�ض �أنواع الرثوات املائية احلية امل�سموح ب�صيدها
الطول الكلي
الأدنى
امل�سموح ب�صيده
)(�سم

اال�سم الإجنليزي

اال�سم العلمي

النوع

26

Kingsoldier bream

Argyrops spinifer

الكوفر

40

Smallspotted grunter

Pomadasys
commersonnii

النجرور

1- Carangoides

40

1 - Longnose trevally

chrysophrys

2 - costal trevally

2 - Carangoides

ال�صال

ceoruleopinnatus

30

Spangled emperor

Lethrinus nebulosus

ال�شعري

33

Dentex nufar

Cheimerius nufar

ال�سية
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قــــرار وزاري
رقـــــم 2020/71
ب�إ�صدار الئحة تنظيم ا�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية القاعية
ا�ستنادا �إلى قانون الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019 /20
و�إلى الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون ال�صيــد البحــري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إلى القرار الوزاري رقم  2013/368بتحديد مواقع ال�صيد ل�سفن ال�صيد احلرفـي و�سفن
ال�صيد ال�ساحلي وتركيب �أجهزة التتبع على �سفن ال�صيد ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم ا�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية القاعية ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يجب على �أ�صحاب قوارب ال�صيد  ،و�سفن ال�صيد احلرف ــي  ،و�سف ــن ال�صي ــد ال�ساحلي ،
توفـيق �أو�ضاعهم وفقا لأحكام هذه الالئحة خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441/ 7 / 28 :هـ
املـوافــــق 2020/ 3 / 23 :م

د  .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
وزي ـ ــر الزراع ـ ـ ـ ــة والث ـ ـ ــروة ال�سمكي ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1335
ال�صادرة فـي 2020/3/29م
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الئحة تنظيم ا�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية القاعية
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون الرثوة املائية احلية امل�شار �إليه  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى
املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ال�سلطة املخت�صة :
املديرية العامة لتنمية املوارد ال�سمكية فـي الوزارة والتق�سيمات الإدارية التابعة لها
فـي املحافظات .
 - 2ال�شباك اخلي�شومية القاعية :
�شباك من�صوبة ومثبتة فـي قاع البحر ب�أثقال خمتلفة الأنواع  ،مكون ــة م ــن ع ــدة
قطـ ــع من ال�شباك  ،حممولة بحبل �أفقي علوي عليه عوام ــات  ،وبه ــا حبــل �سفلي
�أفق ــي يحم ــل الأثقال ل�ضمان تعليقها ومدها عموديا  ،وتتكون ال�شبكة من خيوط
متعددة الفتالت مغزولة ومن�سوجة بطريقة ينتج عنها عيون ذات فتحات مبختلف
القيا�سات ح�س ــب ن ــوع كــل �شبكــة و�أ�صناف الأ�سماك امل�ستهدف �صيدها  ،وت�ستخدم
ل�صيد الأ�سماك القاعية من خيا�شيمها .
 - 3الأ�سماك القاعية :
�أ�سم ــاك تعيــ�ش ف ــي قاع البحــر �أو بالقرب منه  ،ومنها �أ�سماك ال�شعري  ،الهامور ،
الكوفر  ،العندق  ،النجرور  ،وغريها .
 - 4قــوارب ال�صيــد :
قوارب ال�صيد احلرفـي وقوارب ال�صيد املتطورة .
 - 5جلنـة �سنن البحـر :
اللجنة امل�شكلة بقرار من الوزير  ،على م�ستوى الواليات فـي املحافظات ال�ساحلية .
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 - 6الرتخيــ�ص :
املوافقة الكتابية ال�صادرة من ال�سلطة املخت�صة ال�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية
القاعية فـي ال�صيد  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 7املرخــ�ص له :
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري مرخ�ص له با�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية القاعية
فـي ال�صيد وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
ال يجوز ال�صيد با�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية القاعية �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص
الالزم وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
ال يجوز احل�صول على �أكرث من ترخي�ص واحد لكل من قارب ال�صيد � ،أو �سفـينة ال�صيد
احلرفـي � ،أو �سفـينة ال�صيد ال�ساحلي .
املــادة ( ) 4
يجب على مالك قارب ال�صيد �أو من يقوده � ،أو قبطان �سفـينة ال�صيد احلرفـي و�سفـينة
ال�صيد ال�ساحلي االلتزام ب�أحكام هذه الالئحة .
الف�صــل الثانــي
�شــروط و�إجــراءات الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 5
ي�شرتط للح�صول على ترخي�ص ا�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية القاعية لقوارب ال�صيد الآتي :
� - 1أن يكون طالب الرتخي�ص �صيادا حرفـيا عمانيا حا�صال على ترخي�ص مزاولة
مهنة ال�صيد البحري �ساري املفع ــول  ،وم�ضــى عل ــى الرتخي ــ�ص ال�ص ــادر له م ــدة
ال تقل عن ثالث �سنوات  ،وي�ستثنى من �شرط املدة �أ�صحاب قوارب ال�صيد املتطورة .
� - 2أن يكون طالب الرتخي�ص متفرغا للعمل فـي مهنة ال�صيد البحري .
� - 3أن يكون طالب الرتخي�ص مالكا لقارب �صيد مرخ�ص و�ساري املفعول  ،وفـي حالة
بيع القارب �أو التنازل عنه بدون وجود قارب بديل يتم �إلغاء الرتخي�ص .
� - 4سداد الر�سوم املقررة .
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املــادة ( ) 6
ي�شرتط للح�صول على ترخي�ص ا�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية القاعية ل�سفن ال�صيد
احلرفـي و�سفن ال�صيد ال�ساحلي الآتي :
� - 1أن يكون طالب الرتخي�ص مالكا ل�سفـينة �صيد حرفـي �أو �سفـينة �صيد �ساحلي
حا�صلة على ترخي�ص �ساري املفعول .
� - 2سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 7
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إلى ال�سلطة املخت�صة وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض ،
م�شفوعــا بتو�صيــة جلنــة �ســنن البحــر ف ــي الواليــة املعنيــة بالن�سبــة لقــوارب ال�صيد و�سفن
ال�صيد احلرفـي  ،وعلى ال�سلطة املخت�صة درا�سة الطلب  ،والبت فـيه فـي �ضوء ظروف
وواقع الرثوة ال�سمكية  ،وحالة املخزون ال�سمكي خالل (� )60ستني يوما من تاريخ تقدميه ،
ويعترب م�ضي هذه املدة دون البت فـي الطلب مبثابة رف�ض له .
املــادة ( ) 8
تكون مدة الرتخي�ص �سنة واحدة  ،ويجوز جتديده ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة بال�شروط
والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ،على �أن يقدم طلب التجديد خالل ()30
ثالثني يوما قبل انق�ضاء مدة �سريانه  ،على �أن يتم ذلك بعد �سداد الر�سم املقرر  ،ويعد
الرتخي�ص ملغى بعد انق�ضاء الفرتة املحددة للتجديد دون جتديده  ،ما مل يقدم املرخ�ص
له عذرا تقبله ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 9
حتدد ال�سلطة املخت�صة منطقة ال�صيد امل�صرح بها ال�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية القاعية
فـي الوالية املعنية بناء على تو�صية جلنة �سنة البحر فـي تلك الوالية .
املــادة ( ) 10
يجوز لل�سلطة املخت�صة حتديد �إجمايل عدد الرتاخي�ص التي متنح لل�صيادين فـي كل والية ،
كما يجوز لها عدم جتديد الرتاخي�ص  ،وذلك وفقا حلالة املخزون ال�سمكي وعدد ال�صيادين ،
وعــدد قوارب ال�صيــد  ،و�سفن ال�صيد احلرفـي  ،و�سفن ال�صيد ال�ساحلي  ،وطول ال�ساحل ،
�أو �أي �أ�سباب �أو معايري �أخرى حتددها ال�سلطة املخت�صة .
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املــادة ( ) 11
ت�ستوفـي ال�سلطة املخت�صة ر�سما على �إ�صدار وجتديد الرتخي�ص  ،وذلك على النحو الآتي :
 )10( - 1ع�شرة رياالت عمانية مقابل �إ�صدار � ،أو جتديد ترخي�ص ا�ستخدام ال�شباك
اخلي�شومية القاعية لقوارب ال�صيد .
 )50( - 2خم�سون رياال عمانيا مقابل �إ�صدار � ،أو جتديد ترخي�ص ا�ستخدام ال�شباك
اخلي�شومية القاعية ل�سفن ال�صيد احلرفـي .
 )75( - 3خم�سة و�سبعون رياال عمانيا مقابل �إ�صدار � ،أو جتديد ترخي�ص ا�ستخدام
ال�شباك اخلي�شومية القاعية ل�سفن ال�صيد ال�ساحلي .
 )2( - 4رياالن عماني ــان مقابــل ا�ستخ ــراج بــدل فاقــد �أو تالــف لرتخي�ص ا�ستخدام
ال�شباك اخلي�شومية القاعية لقوارب ال�صيد  ،و�سفن ال�صيد احلرفـي  ،و�سفن
ال�صيد ال�ساحلي .
الف�صـــل الثالــث
التزامــات املرخــ�ص لـه
املــادة ( ) 12
يلتزم املرخ�ص له با�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية القاعية بال�شروط واملوا�صفات الآتية :
� - 1أال يزيد الطول الإجمايل لل�شبكة على ( )1كيلو مرت واحد جلميع قطع ال�شباك
امل�ستخدمة بوا�سطة قوارب ال�صيد  ،وعلى ( )2.5اثنني ون�صف كيلو مرت جلميع
قطع ال�شباك امل�ستخدمة بوا�سطة �سفن ال�صيد احلرفـي و�سفن ال�صيد ال�ساحلي .
� - 2أال يزيد الطول الإجمايل جلميع قطع ال�شباك املحملة على ظهر القارب �أو ال�سفـينة
على الطول الإجمايل امل�صرح به .
� - 3أال يزيد ارتفاع ال�شبكة امل�ستخدمة بوا�سطة قوارب ال�صيد  ،و�سفن ال�صيد احلرفـي ،
و�سفن ال�صيد ال�ساحلي على ( )20ع�شرين مرتا .
� - 4أال يقل قيا�س فتحة عني ال�شبكة عن ( )90ت�سعني مليمرتا لل�شباك امل�ستخدمة
بوا�سطة قوارب ال�صيد  ،و�سفن ال�صيد احلرفـي و�سفن ال�صيد ال�ساحلي .
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املــادة ( ) 13
يجب على املرخ�ص له االلتزام بو�ضع عالمات مميزة فـي ال�شباك اخلي�شومية القاعية
وفقا ملا حتدده ال�سلطة املخت�صة  ،مبينا بها رقم القارب  /ال�سفـينة  ،ورقم الرتخي�ص .
املــادة ( ) 14
يجب على املرخ�ص له تفادي وقوع ال�سالحف والثدييات البحرية و�أي �أنواع بحرية محظور
�صيده ــا ف ــي ال�شبــاك اخلي�شومية القاعية  ،وعليه اتخاذ الالزم لإعادتها فورا �إلى البحر
فـي حال وقوعها عر�ضا فـي ال�شباك .
املــادة ( ) 15
يجب على املرخ�ص له االلتزام بال�صيد فـي املواقع املرخ�ص بها واملحددة فـي الرتخي�ص ،
وذلك على النحو الآتي :
 - 1علــى م�ساف ــة ال تـق ــل ع ــن ( )3ثالث ــة �أمي ــال بحري ــة م ــن ال�شاط ــئ  ،وعلــى عمق
ال يقل عن ( )50خم�سني مرتا �أيهما �أبعد  ،بالن�سبة لقوارب ال�صيد .
 - 2عل ــى م�سافـ ــة ال تق ــل عـ ــن (� )7سب ــعة �أميــال بحريــة مــن ال�شاطــئ  ،وعلـ ــى عم ــق
ال يقل عن ( )50خم�سني مرتا �أيهما �أبعد  ،بالن�سبة ل�سفن ال�صيد احلرفـي .
 - 3علــى م�سافــة ال تقــل ع ــن ( )12اثنــي ع�شــر ميال بحريا من ال�شاطئ  ،وعلى عمق
ال يقل عن ( )50خم�سني مرتا �أيهما �أبعد  ،بالن�سبة ل�سفن ال�صيد ال�ساحلي .
وحتدد مواقع ال�صيد املرخ�ص بها با�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية القاعية بالن�سبة لقوارب
ال�صيد  ،و�سفن ال�صيد احلرفـي فـي محافظة م�سندم من قبل �إدارة الرثوة ال�سمكية
مبحافظة م�سندم .
املــادة ( ) 16
يجب �أال تتجاوز ن�سبة الأ�سماك الأخرى غري امل�ستهدف �صيدها بال�شباك اخلي�شومية
القاعية والتي يتم �صيدهــا عر�ضــا دون ق�صـ ــد ( )%5خم�ســة باملائ ــة مــن �إجمال ــي كمي ــة
الأ�سماك امل�صيدة فـي كل عملية �صيد  ،ويو�ضح ذلك فـي الرتخي�ص .
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املــادة ( ) 17
يجب على املرخ�ص له ممن ي�ستخدم �سفــن ال�صي ــد احلرفـ ــي إ�ن ــزال الأ�سم ــاك امل�ص ــادة
فـي مواقع الإنزال املعتمدة من الوزارة  ،والإف�صاح عن كمية ونوع تلك الأ�سماك  ،ومواقع
�صيدها  ،و�أي بيانات �أخرى تطلبها ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 18
يج ــب علــى املرخ�ص له و�ضع ال�شباك اخلي�شومية القاعية التالفة �أو منتهية ال�صالحية
فـي املكان املخ�ص�ص لها داخل حرم امليناء للتخل�ص منها بالطرق املنا�سبة بيئيا .
الف�صــل الرابــع
املمار�ســات املحظــورة
املــادة ( ) 19
يحظر على املرخ�ص له ا�ستخدام �أو حيازة ال�شباك اخلي�شومية القاعية املخالفة للموا�صفات
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )12من هذه الالئحة  ،كما يحظر حيازة وا�ستخدام ال�شباك
اخلي�شومية القاعية قبل احل�صول على الرتخي�ص .
املــادة ( ) 20
يحظر ا�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية القاعية بوا�سطة �سفن ال�صيد ال�ساحلي فـي حمافظة م�سندم .
املــادة ( ) 21
يحظر على قوارب ال�صيد ا�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية القاعية فـي كل من حمافظة
جنوب ال�شرقية  ،والو�سطى  ،وظفار  ،وذلك خالل مو�سم �صيد ال�شارخة املن�صو�ص عليه
فـي الالئحة التنفـيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 22
يحظر على �سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي ا�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية القاعية خالل
�شهر �أغ�سط�س من كل عام .
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املــادة ( ) 23
يحظر ا�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية القاعية بالقرب من مواقع اجلبال وال�شعاب ال�صناعية
(ال�شدود) وال�شعاب املرجانية واجلزر على م�سافة ال تقل عن ( )2ميلني بحريني من نهاية
�آخر نقطة من قطع ال�شباك اخلي�شومية القاعية .
املــادة ( ) 24
يحظر ا�ستخدام �أو حيازة �شباك ال�صيد اخلي�شومية القاعية املعروفة حمليا ب�شباك (الدقة) .
املــادة ( ) 25
يحظر على �سفن ال�صيد التجاري ا�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية القاعية �أو حيازتها .
املــادة ( ) 26
يحظر ا�ستخدام ال�شباك اخلي�شومية القاعية ل�صيد الق�شريات كالروبيان وال�شارخة و�سرطان
البحر  ،والرخويات كاحلبار والأخطبوط .
املــادة ( ) 27
يحظر على �أي �شخ�ص منع �أو اعرتا�ض �أو عرقلة �أي من ذوي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
من التحقق من تطبيق �أحكام هذه الالئحة .
الف�صـــل اخلامــ�س
�ضبــط املخالفــات واجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 28
يحق للموظفـني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تنفـيذ �أحكام قانون الرثوة
الـمائية احلية والالئحة التنفـيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية
امل�شـار �إليهما � ،ض ـبـط الـمـخـالفات  ،والـتـحفظ على املعدات و�شباك ال�صيد املـخـالـفة لأحكـام
هذه الالئـحـة  ،واتـخـاذ الإجراءات القانونية الالزمة .
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املــادة ( ) 29
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون الرثوة املائية احلية  ،والالئحة
التنفـيذي ــة لقانون ال�صيــد البحري وحماية الرثوة املائية احلية امل�شار �إليهما  ،يفر�ض
على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة �أي من اجلزاءات الإدارية الآتية :
 - 1غرامة �إدارية مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا فـي حالة خمالفات قوارب
ال�صيد  ،و( )100مائة ريال عماين فـي حالة خمالفة �سفن ال�صيد احلرفـي
وال�ساحلي لأحكام املواد ( )22 ، 21 ، 17 ، 16 ، 15 ، 11من هذه الالئحة .
 - 2غرامة �إدارية مقدارها ( )100مائة ريال عماين لقوارب ال�صيد  ،و( )200مائتا
ريال عماين ل�سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي ملخالفة �أحكام املواد (، 14 ، 13 ، 2
 )25 ، 24 ، 23 ، 18من هذه الالئحة .
 - 3غرامة �إدارية مقدارها ( )100مائة ريال عماين لقوارب ال�صيد  ،و( )300ثالثمائة
ريال عماين ل�سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي ملخالفة �أحكام املواد ()26 ، 20 ، 19 ، 12
من هذه الالئحة .
� - 4سحب الرتخي�ص ب�صفة م�ؤقتة �أو نهائية .
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قــرار وزاري
رقـــم 2020/81
بحظر وتقييد ا�سترياد وتداول وا�ستخدام بع�ض امل�ستح�ضرات البيطرية
ا�ستنادا �إلى قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2004/45
و�إلى قانون مزاولة املهن الطبية البيطرية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2017/22
و�إلى قانون امل�ستح�ضرات البيطرية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2017/34
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2008/107
و�إلى تو�صية املديرية العامة للرثوة احليوانية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر ا�سترياد وتداول وا�ستخدام امل�ستح�ضرات البيطرية املحددة بامللحق رقم ( )1املرفق .
املــادة الثانيــــة
يقيـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ــداول وا�ستخـ ـ ــدام امل�ستح�ضـ ــرات البيطريـ ـ ــة على النحـ ــو ال ـ ــوارد ف ـ ــي امللح ـ ــق
رقم ( )2املرفق .
املــادة الثالـثــــة
على اجلهات املخت�صة تنفيذ هذا القرار  ،كل فـي جمال اخت�صا�صه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441/ 8 /15 :هـ
املـوافــــق 2020/ 4 / 9 :م

د .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
وزي ـ ـ ــر الزراع ـ ـ ــة والثـ ـ ــروة ال�سمكيـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1338
ال�صادرة فـي 2020/4/19م
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امللحق رقم ()1
قائمة امل�ستح�ضرات البيطرية املحظور ا�ستريادها وتداولها وا�ستخدامها
الرقم

ا�سم امل�ستح�ضر البيطري
�أو جمموعة امل�ستح�ضرات البيطرية

1

الكول�ستني

2

الديلكوفيناك

( ) Colistin
( ) Diclofenac

امل�ضادات احليوية وم�ضادات البكرتيا املحفزة للنمو
3

4

Anti-infectious gents/Antibiotics growth promotors :

Bacitracin, Carbodox, Olaquindox, Tylosin,
Virginiamycin, Avilamycin, Flavophospholipol

داي ايثانوالمني

( ) Diethanolamine
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امللحق رقم ()2
قائمة امل�ستح�ضرات البيطرية املقيد تداولها وا�ستخدامها

الرقم

ا�سم امل�ستح�ضر البيطري
�أو جمموعة امل�ستح�ضرات البيطرية

التقييــــد

الأدوية املخدرة املدرجة بجداول الأدوية املخدرة
1
 يجـ ـ ــب عل ـ ــى طال ـ ـ ـ ـ ــب ترخيـ ـ ـ ــ�صال�صادرة من الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء .
اال�ستيـراد �إرفـ ـ ــاق موافق ـ ــة وزارة
DEA Schedule ( Drugs ) - FDA
الهرمونات الإبتنائية الإ�ستريودية املدرجة بجداول ال�صحة مع الطلب .
 ال ي�ستخدم وال يتداول �إال بو�صفة DEA – FDAالأمريكيتني .
Anabolic Steroids :
طبي ـ ـ ــة معتمـ ـ ـ ــدة م ــن طبي ـ ـ ــب
2
Boldenone Undecyclenate, Nandrolone
بيطـ ـ ـ ـ ــري مرخ ـ ـ ـ ـ ــ�ص مبوجب
Decanoate, Nandrolone
 Penylpropionate, Ethylestrenol, Methandriolقانـ ــون مزاول ــة املهـ ــن الطبيـ ــة
Dipopionatek, Stanozolol, Testosterone,
البيطرية .
Trenbolone Acetate.

هيدروكلوريد كلينبرتول
 ال ي�ستخدم وال يتداول �إال بو�صفةClenbuterol hydrochloride :
طبي ـ ـ ــة معتمـ ـ ـ ــدة م ــن طبي ـ ـ ــب
بيطـ ـ ـ ـ ــري مرخ ـ ـ ـ ـ ــ�ص مبوجب
�أو �أي منتجات حتتوي عليه ب�أ�سماء مختلفة :
3
 Dilateerol, Ventiulmin, Venti plus, Spiropent,قانـ ــون مزاول ــة املهـ ــن الطبيـ ــة
 Equi Plus, Equipulmin, Broncopulmin….etالبيطرية .
 محظـ ــور ا�ستخدام ــه فـ ــي �أن ــواعاحليوانات املنتجة للغذاء .
جمموعة النرتوفيوران �أو �أي منتجات حتتوي عليها  -ال ي�ستخدم وال يتداول �إال بو�صفة
ب�أ�سماء جتارية مختلفة .
طبي ـ ـ ــة معتمـ ـ ـ ــدة م ــن طبي ـ ـ ــب
4
بيطـ ـ ـ ـ ــري مرخ ـ ـ ـ ـ ــ�ص مبوجب
Nitrofurans
قانـ ــون مزاول ــة املهـ ــن الطبيـ ــة
البيطرية .
 محظ ــور ا�ستخدامـ ــه ف ــي �أنـ ــواعاحليوانات املنتجة للغذاء .
الكلورامفيينكول �أو �أي منتجات حتتوي عليها
 ال ي�ستخدم وال يتداول �إال بو�صفةطبي ـ ـ ــة معتمـ ـ ـ ــدة م ــن طبي ـ ـ ــب
5
ب�أ�سماء جتارية مختلفة .
بيطـ ـ ـ ـ ــري مرخ ـ ـ ـ ـ ــ�ص مبوجب
Chloramphenicol .
قانـ ــون مزاول ــة املهـ ــن الطبيـ ــة
البيطرية .
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قــــرار وزاري
رقـــــم 2020/82
بتعديـــل بعــــ�ض �أحكـــــام
الئحة تنظيم ا�ستخدام �شباك التحويط (التدوير /احلوي) لل�صيد
ا�ستنادا �إلى قانون الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/20
و إ�لـى الالئحـة التنفيذيـة لقانـون ال�صيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة ال�صـادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إلى الئحة تنظيم ا�ستخدام �شباك التحويط (التدوير /احلوي) لل�صيد ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ، 2016/183
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )13من الئحة تنظيم ا�ستخدام �شباك التحويط (التدوير /احلوي)
لل�صيد امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" يلتزم املرخ�ص له با�ستخدام النوع الأول من الرتاخي�ص بال�شروط واملوا�صفات الآتية :
� - 1أال يقــل طــول القــارب املرخــ�ص له با�ستخدامــه ف ــي ال�صيــد عن (� )7.5سبعة �أمتار
ون�صف املرت .
� - 2أال تقل م�سافة ال�صيد من ال�شاطئ عن (� )6ستة �أميال بحرية  ،و�أال يقل العمق
عن ( )35خم�سة وثالثني مرتا من �سطح البحر .
� - 3أال يزيد ارتفاع �شباك التحويــط عل ــى ( )30ثالثني مت ــرا  ،و�أال يزي ــد طولهــا
الإجمايل على (� )400أربعمائة مرت .
� - 4أال يقل قيا�س فتحة عني �شبكة التحويط عن ( )25خم�سة وع�شرين مليمرتا .
 - 5ا�ستخدام �شباك التحويط خالل الفرتة من بعد �شروق ال�شم�س  ،وحتى قبل غروبها .
 - 6تركيب جهاز التتبع فـي القارب املرخ�ص له با�ستخدامه فـي ال�صيد  ،وفقا لل�شروط
واملوا�صفات التي حتددها ال�سلطة املخت�صة " .
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املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441/ 8 / 19 :هـ
املـوافــــق 2020/ 4 / 13 :م
د  .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
وزي ـ ــر الزراع ـ ـ ـ ــة والث ـ ـ ــروة ال�سمكي ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1338
ال�صادرة فـي 2020/4/19م
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قــــرار وزاري
رقـــــم 2020/84
ب�إ�صدار الئحة تنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية
ا�ستنادا �إلى نظام الزراعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2006/48
و�إلى قانون املعامالت املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2013/29
و�إلى قانون تنظيم وحماية مواقع الأفالج املدرجة بقائمة الرتاث العاملي ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم , 2017/39
و�إلى الالئحة التنفـيذية لنظام الزراعة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2010/41
و�إلى الئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�ضبط جودتها ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2012/177
و�إلى الئحة تنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2017/10
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيـــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2017/10امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحــة املرفق ــة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثـــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441/ 8 / 23 :هـ
املـوافــــق 2020/ 4 / 16 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1339
ال�صادرة فـي 2020/4/26م

د  .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
وزي ـ ــر الزراع ـ ـ ـ ــة والث ـ ـ ــروة ال�سمكي ـ ـ ــة
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الئحـة تنظيـم ا�ستخـدام الأرا�ضـي الزراعيـة
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـوزارة :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكيـة .
 - 2الوزيــر :
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكيـة .
 - 3اجلهة املعنية :
املجل�س الأعلى للتخطيط  ،ووزارة الإ�سكان  ،ووزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه ،
ووزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية  ،ووزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية  ،ووزارة الرتاث
والثقافة  ،ووزارة التنمية االجتماعية  ،ووزارة ال�سياحة  ،ووزارة النفط والغاز ،
وبلدية م�سقط  ،وبلدية ظفار  ،وبلدية �صحار  ،واملديرية العامة للرثوة احليوانية
واملديرية العامة لتنمية املوارد ال�سمكية فـي الوزارة  ،بح�سب الأحوال � ،أو �أي جهة
�أخرى ذات عالقة .
 - 4اجلهة املخت�صة :
املديريات والإدارات والدوائر ومراكز التنمية الزراعية املعنية فـي الوزارة .
 - 5اللجنة الفنية :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )57من هذه الالئحة .
 - 6النزل اخل�ضراء :
كل مبنى م�شيد على الأر�ض الزراعية مبواد ثابتة �أو غري ثابتة بهدف اال�ستجمام
واال�سرتخاء والرتفـيه �أو ا�ستغالله فـي �أحد امل�شروعات ال�سياحية .
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 - 7املن�شـ�أة القائمــة :
كل مبنى قائم بذاته مبواد ثابتة علــى الأر�ض الزراعي ــة ي�ستخ ــدم ملزاولـ ــة ن�ش ــاط
غري زراعي  ،وغري �سكني .
 - 8ف�صل املن�ش�أة القائمة :
ف�صل ملكية املن�ش�أة القائمة عن ملكية الأر�ض الزراعية املبنية عليها .
 -9املن�ش�أة اخلدمـيـة :
كل مبنى م�شيد مبواد ثابتة �أو غري ثابتة على الأر�ض الزراعية  ،وي�ستخدم فـي مزاولة
ن�شاط زراعي �أو �سمكي خدمي مرتبط به .
 -10املـنزل الـقـائــــم :
كل مبنى �سكني قائم بذاته مبواد ثابتة على الأر�ض الزراعية .
 -11ف�صل املنزل القائم :
ف�صل ملكية املنزل القائم عن ملكية الأر�ض الزراعية املبني عليها .
 -12القطعـة الـ�سـكنية :
قطعة الأر�ض التي حتددها الوزارة لتنفـيذ مبنى �سكني فـي جزء من الأر�ض الزراعية .
 -13الفـــدان :
وحدة قيا�س مل�ساحة الأر�ض الزراعية ي�ساوي (4200م� )2أربعة �آالف ومائتي مرت مربع .
 -14امل�ستجمعات املـائـيـة :
كميات املياه املوجودة على �سطح الأر�ض �أو فـي باطنها وتختلف فـي �أبعادها ونوعياتها .
 -15املقومات الــزراعيــة :
�صالحية الرتبة للزراعة وتوفر م�صدر ري �أو �إمكانية و�صول مياه غري تقليدية ،
كميـ ــاه ال�ص ــرف ال�صحــي املعاجلة ثالثيا �أو مياه التحلية �أو املياه امل�صاحبة للنفط
�أو املياه ال�ضاربة (العميقة) .
 -16املخططات الزراعيـة :
الأرا�ضي املعتمدة من قبل وزارة الإ�سكان لال�ستغالل الزراعي .
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 -17املخططات ال�سـكـنية :
املخطط ال�سكني املعتمد من قبل وزارة الإ�سكان .
 -18التجمعات ال�سـكـنية :
جمموعة من املنازل خارج احليازة الزراعية .
 -19درجة امللوحة (: )EC
تركيز الأمالح الذائبة فـي املاء بامليكروموز � /سنتيمرت .
 -20جتريف الرتبة :
�إزالة الطبقة ال�سطحية اله�شة �أو املفتتة التي تغطي �سطح الأر�ض  ،ونقلها مما ينتج
عنه فقدانها خل�صوبتها .
 -21الأر�ض الزراعية املروية بالآبار :
الأر�ض الزراعية التي يكون م�صدر ريها بئرا � ،أو لي�س لها م�صدر للري  ،وتقع �ضمن
الأرا�ضي املروية بالآبار .
 -22الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون :
الأر�ض الـزراعيـ ـ ــة التي يكـون م�صـدر ريهـا فـلـجا �أو عـيـنا � ،أو لي�س لها ح�صة مائية
ولكنها واقعة �ضمن الأرا�ضي التي تروى بالفلج �أو العني .
 -23ال�شريعــة :
�أول مكان لظهور املياه على �سطح الأر�ض �أو بالقرب منه بالن�سبة للفلج الداوودي ،
�أو مكان و�صول املاء �إلى منطقـ ـ ــة االحتياج �أو القرية امل�ستفـيدة بالن�سبة للأفالج
العينية والغيلية .
 -24الفلـــج :
قناة حمفورة فـي باطن الأر�ض �أو على �سطحها �سواء �أكانت مغطاة �أم مك�شوفة
لتجمي ــع امليـ ــاه اجلوفـيـ ــة �أو مي ــاه العيـ ــون والينابيـع الطبيعية �أو املياه ال�سطحية
�أو العرتا�ض وجتميع مياه ال�سيول بحيث يتم انتقال املياه املتجمعة من مواردها
فـي قناة الفلج طبيعيا بوا�سطة قوة اجلاذبية الأر�ضية فقط فـي اجتاه ال�شريعة دون
ا�ستعمال الآالت لرفعها .
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 -25العيـــون :
امليـ ــاه الت ــي تتدف ــق م ــن فتح ــات طبيعيــة من الأر�ض  ،وتن�ساب فـي قنوات مائية
على �سطح الأر�ض التي ت�ستغل فـي الزراعة .
 -26فلــج حــي :
فلج ت�صل مياهه �إلى ال�شريعة  ،ويروي زراعات قائمة تعتمد عليه مبا فـي ذلــك
الأف ــالج التـ ــي تنقطع مياههـ ــا فجـ�أة عن اجلريان  ،وال ت�صل املياه �إلى ال�شريعة
ب�سبب انهيار الفلج �أو ان�سداد قناته لفرتة م�ؤقتة .
 -27الفلــج املندثــر :
الفلج الذي اندثرت �آثاره و�أرا�ضيه الزراعية حلقبة طويلة من الزمن ومل يعد
يروي هذه الأرا�ضي الزراعية منذ زمن طويل  ،وذلك بت�أكيد من اجلهة املعنية .
 -28اال�ستزراع التكاملي :
ا�ستزراع الأحياء املائية التي تقام بالتكامل مع املحا�صيل الزراعية فـي ذات املوقع .
 -29النطاق الزراعي :
النطاق املعتمد من املجل�س الأعلى للتخطيط لال�ستخدام الزراعي .
 -30الـطـريــق :
�أي �شارع مبني على املخطط الهيكلي للمدينة من �أجل م�سار ال�سيارات وامل�شاة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع الأرا�ضي الزراعية فـي ال�سلطنة  ،وذلك دون الإخالل
بال�ضوابط التي يقرها املجل�س الأعلى للتخطيط على الأرا�ضي الزراعية .
املــادة ( ) 3
يحظر نقل الرتبة من الأر�ض الزراعية � ،أو جتريفها � ،أو ردمها برتبة غري �صاحلة للزراعة .
املــادة ( ) 4
يحظر �إزالة �أ�شجار النخيل  ،والفاكهة القائمة فـي الأر�ض الزراعية لغر�ض جتريف تربة
الأر�ض الزراعية وتغيري معاملها .
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املــادة ( ) 5
يحظـ ــر ا�ستخـ ــدام الآب ــار  ،والأفالج املخ�ص�صة لري املزروعات واملنازل القائمة والنزل
اخل�ضراء واملن�ش�آت اخلدمية داخل الأر�ض الزراعية فـي �أي غر�ض �آخر .
املــادة ( ) 6
ملوظفـي الوزارة املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية حق دخول الأر�ض الزراعية من �شروق
ال�شم�س حتى غروبها ل�ضبط املخالفات التي تقع باملخالفة لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
ا�ستثناء من حاالت التغيري الكلي واجلزئي للأر�ض الزراعية املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئح ــة يجــوز املوافق ــة املبدئيــة على تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية
�إلى غر�ض غري زراعي �إذا كان التغيري لإقامة امل�شروعات اال�ستثمارية ذات القيمة امل�ضافة ،
ومن ذلك الآتي :
 - 1املدر�سة اخلا�صة �أو العاملية .
 - 2اجلامعات �أو الكليات املتخ�ص�صة .
 - 3املجمع التجاري املغلق .
 - 4امل�ست�شفى �أو املراكز الطبية املتخ�ص�صة .
 - 5الفندق �أو املنتجع ال�سياحي .
 - 6امل�شاريع ذات اجلدوى االقت�صادية املرتبطة بالأن�شطة الزراعية واحليوانية وال�سمكية .
املــادة ( ) 8
ي�شرتط ملنح املوافقة املبدئية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )7من هذه الالئحة الآتي :
� - 1أال تقع الأر�ض الزراعية �ضمن النطاق الزراعي .
� - 2أال تقل م�ساحة الأر�ض الزراعية الكلية عن (10000م )2ع�شرة �آالف مرت مربع .
� - 3أن تقت�صر املوافقة على م�شروع واحد من امل�شاريع املن�صو�ص عليها فـي املادة ()7
من هذه الالئحة .
� - 4أن تقع الأر�ض الزراعية على طريق ميكن من خالله الدخول واخلروج من و�إلى امل�شروع .
� - 5أال ي�ؤثر امل�شروع على املياه اجلوفـية كما ونوعا و�أال ي�ؤدي �إلى تلوث الأرا�ضي
الزراعية املجاورة .
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� - 6أال يتم ا�ستغالل مياه البئر ل�صالح امل�شروع .
 - 7التزام مالك الأر�ض الزراعية بردم البئر  ،وذلك فـي حالة التغيري الكلي ال�ستخدام
الأر�ض الزراعية .
 - 8تعهد �صاحب امل�شروع كتابة بعدم املطالبة ب�إغالق �أو نقل م�شاريع زراعية (نباتية -
حيوانية) �أو �سمكية قائمة فـي الأرا�ضي الزراعية املجاورة للأر�ض التي �سيقام
عليها امل�شروع اال�ستثماري .
ويلتزم مقدم الطلب ب�إرفاق امل�ستندات الآتية :
 - 1خمطط امل�شروع بالألوان بقيا�س ورق  A3ونظام  3Dمو�ضحا به التفا�صيل اخلا�صة
بامل�شروع اال�ستثماري من مداخل وخمارج وطوابق والطرق امل�ؤدية للم�شروع .
 - 2خارطة تبني �شكل الواجهة الأمامية للم�شروع اال�ستثماري .
 - 3و�صف تعريفـي للم�شروع اال�ستثماري  ،ومكوناته  ،والهدف من �إقامته .
 - 4درا�سة اجلدوى للم�شروع اال�ستثماري .
وت�صدر املوافقة املبدئية بعد درا�سة امل�شروع اال�ستثماري من قبل املخت�صني فـي املديرية
العامة للتنمية الزراعية و�أخذ موافقة الوزير  ،وتعترب املوافق ــة الغي ــة �إذا ل ــم ت�ستكم ــل
الإجراءات خالل ( )2عامني من تاريخ �صدورها .
وت�ص ــدر املوافق ــة النهائي ــة بع ــد تقدي ــم م ــا ي�ؤكــد جاهزيــة امل�شــروع اال�ستثماري للتنفـيذ ،
واحل�صول على موافقات اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 9
يلتزم �أ�صحاب الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون التي ي�سري عليها قانون تنظيم
وحماية مواقع الأفالج املدرجة بقائمة الرتاث العاملي امل�شار �إليه � ،أو التي ت�سري عليها
الت�شريعات املنظمة لأي موقع تراثي كقلعة بهالء  ،ب�أخذ موافقة اجلهة املعنية قبل تقدمي
طلباتهم �إلى الوزارة .
املــادة ( ) 10
تكون املوافقة التي ت�صدر مبوجب �أحكام هذه الالئحة �صاحلة ملدة ( )2عامني من تاريخ
�صدورها  ،ف�إذا انق�ضت هذه املـدة دون ال�سري فـي ا�ستكمال بقية الإجراءات اعتربت املوافقة ملغـاة .
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الف�صــل الثانــي
تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية املروية بالآبار
املــادة ( ) 11
يجوز منح املوافقة بتغيري ا�ستخدام الأر�ض الزراعية املروية بالآبار �إلى غر�ض غري زراعي
تغيريا كليا �أو جزئيا بعد احل�صول على موافقة كتابية من الوزارة فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا زادت درجة ملوحة مياه الري على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز � /سنتيمرت
فـي الأر�ض ذاتها �أو فـي الأرا�ضي الزراعية املجاورة لها .
� - 2إذا كانت الأر�ض الزراعية حماطة بتجمعات �سكنية �أو جتارية �أو �صناعية �أو موانع
طبيعية (جبل �أو وادي) من ( )3ثالث جهات على الأقل .
� - 3إذا كانت الأر�ض الزراعية حماطة بتجمعات �سكنية �أو جتارية �أو �صناعية من جهتني
ويغلب على املنطقة الطابع غري الزراعي  ،وال يوجد لها م�صدر للري .
وي�ستثنى من ذلك تغيري ا�ستخدام الأر�ض الزراعية �إلى غر�ض غري زراعي تغيريا جزئيا
�إذا كان ــت واقعــة على جانب الطريق  ،وكان هذا اجلانب معتمدا ك�شريط جتاري �أو �سكني
�أو �صناعي من قبل اجلهة املعنية  ،وذلك بعمق ال يتجاوز ( )45خم�سة و�أربعني مرتا .
املــادة ( ) 12
ي�شرتط للح�صول على املوافقة الكتابية من الوزارة بتغيري ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية
املروية بالآبار املن�صو�ص عليها فـي امل ـ ــادة ( )11من هذه الالئحة  ،ال�شروط الآتية :
� - 1أن تكون الأر�ض خارج النطاق الزراعي .
 - 2عدم املطالبة ب�إغالق �أو نقل م�شاريع زراعية (نباتية  -حيوانية) �أو �سمكية قائمة
جماورة للم�ساحة املراد تغيريها  ،بالن�سبة للتغيري اجلزئي .
� - 3أن يكون التغيري ملرة واحدة فقط بالن�سبة للتغيري اجلزئي .
املــادة ( ) 13
يجب على ال�شخ�ص املوافق له بتغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية �إلى غر�ض
غي ــر زراع ـ ــي تغيي ـ ـ ـ ــرا كلي ــا �أو جزئـي ـ ــا  ،ردم البئـ ــر �أو الآبــار  ،وتقـ ــدمي �شهادة تفـيد بذلك
من وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه  ،وذلك قبل ت�سلمه املوافقة  ،وي�ستثنى من ذلك
احلاالت الآتية :
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� - 1إذا كان التغيري جزئيا و�أراد ال�شخ�ص املوافق له ا�ستبدال موقع البئر للجزء الباقي
من الأر�ض الزراعية �شريطة تقدمي ما يثبت موافقة اجلهة املعنية على ذلك .
� - 2إذا كان البئر م�شرتكا ويروي �أكرث من �أر�ض زراعية  ،وكان التغي ــري الكل ــي يق ــع
فـي ن�صيب �أحد ال�شركاء � ،أو كان التغيري جزئيا  ،ويقع البئر فـي ذلك اجلزء ،
فعلى مقدم الطلب تقدمي ما يثبت ت�سوية مو�ضوع البئر مع بقية ال�شركاء .
الف�صـــل الثالـــث
ت�أجري الأر�ض الزراعية املروية بالآبار
املــادة ( ) 14
مــع م ــراعاة �أحك ــام �إيج ــار الأرا�ض ــي الزراعية و�أحكام املزارعة وامل�ساقاة املن�صو�ص عليها
ف ــي قان ــون املعامــالت املدنية امل�شار �إليه  ،ال يجوز ت�أجري الأر�ض الزراعية لغر�ض زراعي
�إال وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن يكون امل�ؤجر مالكا للأر�ض الزراعية .
� - 2أال تقل مدة الت�أجري عن (� )1سنة ميالدية .
� - 3أن يقدم �صورة من �سند احليازة  ،والبطاقة ال�شخ�صية .
� - 4أن يكون عقد الإيجار وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة  ،و�أن يتم توقيعه �أمام
موظف الوزارة املخت�ص  ،وبح�ضور امل�ؤجر وامل�ست�أجر  ،وقيده فـي ال�سجل املعد
لذلك فـي الوزارة .
 - 5التن�سيق مع اجلهة املخت�صة فـي حالة الت�أجري لإقامة م�شاريع للرثوة احليوانية .
املــادة ( ) 15
يجوز ت�أجري الأر�ض الزراعية كليا �أو جزئيا لغر�ض غري زراعي بعد احل�صول على موافقة
الوزارة الكتابية  ،وموافقة اجلهات املعنية  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا زادت درجة ملوحة مياه الري فـي ذات الأر�ض �أو الأرا�ضي الزراعية املجاورة
على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز � /سنتيمرت .
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� - 2إذا كانت خارج نطاق املخططات الزراعية  ،وحتيط بها جتمعات جتارية �أو �صناعية
من جهتني ومن اجلهة الثالثة موانع طبيعية (جبل �أو وادي �أو �صحراء) .
� - 3إذا كانت خارج نطاقات امل�ستجمعات املائية  ،وال يوجد بها م�صدر ري .
� - 4إذا كانت من الأرا�ضي الزراعية التي مل ي�سبق زراعتها  ،وال يوجد بها م�صدر للري ،
وال يجاورها مزارع �أو م�شاريع ثـروة حيوانيـة قائمة  ،وغيــر واقعة �ضمـن نط ــاق
خمططات الأرا�ضي الزراعية .
املــادة ( ) 16
ي�شرتط للح�صول على املوافقة الكتابية من الوزارة لت�أجري الأر�ض الزراعية كليا �أو جزئيا
لغر�ض غري زراعي املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )15من هذه الالئحة ال�شروط الآتية :
 - 1احل�صول على موافقة اجلهة املعنية .
 - 2احلفاظ على امل�ساحات املزروعة  ،وم�صادر الري فـي حالة توفرها .
 - 3عدم ا�ستغالل املياه ب�شكل ي�ؤثر على نوعيتها وكميتها .
 - 4عدم ا�ستغالل املياه ب�شكل ي�ؤثر على الرتبة واملحا�صيل الزراعية فـي حالة توفرها .
 - 5عدم ا�ستخدام الأ�سفــلت �أو الأ�سمنت فـي الطـ ــرق الداخلية  ،ومواق ــف ال�سيــارات
فـي الأر�ض الزراعية .
 - 6عدم �إقامة م�صانع بيع وتعبئة مياه ال�شرب �أو ور�ش النجارة .
 - 7عدم �إقامة من�ش�آت ثابتة فـي الأر�ض الزراعية .
 - 8عدم ا�ستخدام املياه لغري الأغرا�ض الزراعية  ،وي�ستثنى من ذلك اال�ستخدامات
املنزلية �أو ال�ضرورية فقط .
املــادة ( ) 17
يجوز الت�أجري اجلزئي للأر�ض الزراعية دون التقيد بال�شروط وال�ضوابط املن�صو�ص
عليها فـي املادتني ( )15و ( )16من هذه الالئحة فـي احلاالت الآتية :
� - 1إقامة حمطات �أر�ضية لتقوية الإر�سال � ،أو �إقامة املجمعات الكهربائية � ،أو غريها
من البنى الأ�سا�سية التي تخدم امل�صلحة العامة  ،ويتم حتديد امل�ساحة بالتن�سيق
مع اجلهة املعنية .
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� - 2إقامة موقع يقدم خدمة مل�شاريع ذات م�صلحة عامة وفقا لل�شروط الآتية :
أ�  -تقدمي ما يثبت �أن امل�شروع يخدم امل�صلحة العامة .
ب  -موافقة اجلهة املعنية  ،ويتم حتديد امل�ساحة بالتن�سيق معها .
ج � -أال تتجاوز مدة الت�أجري فرتة �إقامة امل�شروع .
د  -موافقة الوزير .
الف�صـــل الرابــع
�إقامة وحدات �سكنية على الأر�ض الزراعية املروية بالآبار
املــادة ( ) 18
ال يجوز �إقامة وحدات �سكنية ثابتة على الأر�ض الزراعية املروية بالآبار � ،أو تعديل القائم
منها �إال مبوافقة من الوزارة .
املــادة ( ) 19
يجوز املوافقة على بناء وحدة �سكنية �أو �أكرث لكل ( )5خم�سة �أفدنة  -لغر�ض ال�سكن -
ل�صاحب الأر�ض �أو �أقاربه من الدرجة الأولى والثانية فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار ،
وف ــي جميــع الأح ــوال يجـ ــب �أال تزي ــد �إجمالـ ــي م�ساح ــة البنـ ــاء للطاب ــق الأر�ضـ ــي للمن ــزل
�أو املنازل جمتمعة على (600م� )2ستمائة مرت مربع .
وحت�سب امل�ساحة امل�سموح ببنائها على النحو الآتي :
 - 1الأر�ض الزراعية التي ال تزيد م�ساحتها الكلية على (2000م� )2ألفـي مرت مربع ،
تكون امل�ساحة امل�سموح بالبناء عليها (300م )2ثالثمائة مرت مربع كحد �أق�صى .
 - 2الأر�ض الزراعية التي تزيد م�ساحتها على (2000م� )2ألفـي مرت مربع  ،وال تزيد
على ( )5خم�سة �أفدنة (21000م )2واحد وع�شرين �ألف مرت مربع فتبد�أ امل�ساحة
امل�سموح بالبناء عليها من (300م )2ثالثمائة مرت مربع  ،وي�ضاف �إليها (60م)2
�ستون مرتا مربع ــا لك ــل ف ــدان وبح ــد �أق�ص ــى (600م� )2ستمائة مرت مربع للخم�سة
( )5الأفدنة الأولى .
 - 3الأر�ض الزراعية التي تبلغ م�ساحتها �أكرث من خم�سة (� )5أفدنة فتبد�أ امل�ساحـ ــة
امل�سموح بالبن ـ ــاء عليه ـ ـ ــا من (600م� )2ستمائة مرت مربع  ،وي�ضاف �إليها (120م)2
مائة وع�شرون مرتا مربعا لكل فدان يزيد على ( )5اخلم�سة الأفدنة الأولى وبحد
�أق�صى (1800م� )2ألف وثمامنائة مرت مربع .
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وفـي حال رغبة �صاحب الوحدة ال�سكنية فـي بناء �سور  ،ي�ضاف �إلى امل�ساحة املن�صو�ص
عليها فـي هذه املادة وجود ارتدادات بني الوحدة وال�سور ترتاوح بني ( )3ثالثة �أمتار ميني
الوحدة ومثلها ي�سارها  ،بالإ�ضافة �إلى ( )3ثالثة �أمتار خلفها  ،و( )5خم�سة �أمتار �أمامها ،
على �أن يكون للوحدات جمتمعة �سور واحد .
وفـي حالة وجود وحدة �سكنية �أو �أكرث تقل م�ساحتها عن امل�ساحات امل�سموح بها وفقا لهذه
املادة  ،يجوز الت�صريح بالبناء على امل�ساحة املكملة .
املــادة ( ) 20
يلتزم كل من يح�صل على املوافقة ب�إقامة وحدة �سكنية على الأر�ض الزراعية املروية بالآبار بالآتي :
 - 1عدم ت�أجري الوحدة ال�سكنية �أو الوحدات للغري .
 - 2التعهد كتابيا بزراعة م�ساحة مماثلة فـي بقية الأر�ض ب�أ�شجار مثمرة � ،أو حما�صيل
زراعية اقت�صادية .
� - 3أن تقام الوحدة ال�سكنية فـي �أطراف الأر�ض الزراعية وفقا ملا حتدده الوزارة .
� - 4أن يكون للوحدة ال�سكنية مدخل من خارج الأر�ض الزراعية .
� - 5أن تكون الوحدة ال�سكنية فـي اجلزء اخلايل من املزروعات � ،أو فـي اجلزء الأقل خ�صوبة .
� - 6أال ي�ؤثر بناء الوحدة ال�سكنية على م�صدر الري .
� - 7أال تقام الوحدة ال�سكنية فـي املوقع امل�شــغول مبن�شـ ـ�آت خدمية .
املــادة ( ) 21
يجوز املوافقة على هدم  ،و�إعادة بناء املنزل القائم فـي املوقع نف�سه فـي الأر�ض الزراعية
املروية بالآبار بامل�ساحة ال�سابقة نف�سها � ،أو وفق ن�سب البناء املن�صو�ص عليها فـي املادة ()19
من هذه الالئحة  ،ويجوز املوافقة ل�صاحب ال�ش�أن ب�إعادة البناء على م�ساحة مماثلة ملنزله
القائ ــم فـ ــي موقــع �آخر داخل الأر�ض � ،شريطة االلتزام بال�شروط الواردة فـي املادة ()20
من هذه الالئحة و�إزالة املنزل القدمي .
الف�صـــل اخلامـــ�س
�إقامة من�ش�آت خدمية فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار
املــادة ( ) 22
ال يجوز �إقامة من�ش�آت خدمية فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار �إال مبوافقة من الوزارة ،
وذلك وفق احلاالت الآتية :
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� - 1إقامـ ــة خم ــزن �أو �أكثـ ــر خلدمـ ــة الأر�ض الزراعي ــة لتخزين الأعالف واملنتجات
الزراعي ــة مب�ساحـ ــة �إجماليــة (50م )2خم�سني مرتا مربعا لكل فدان  ،ومب�ساحة
ال تزيد على (300م )2ثالثمائة مرت مربع للأر�ض الزراعية التي تزيد م�ساحتها
على (� )6ستة �أفدنة .
� - 2إقامة ور�شة لعمليات ما بعد احل�صاد خلدمة الأر�ض الزراعية مب�ساحة ال تزيد
على (100م )2مائة مرت مربع للأر�ض الزراعية التي تبلغ م�ساحتها ( )3ثالثة
�أفـدنة فـ�أكرث .
وفـ ــي جمي ـ ــع الأحـ ــوال ي�شت ــرط �أن تكـ ــون الأر�ض الزراعيـ ــة مزروعـ ــة بالأعـ ــالف
�أو الأ�شج ــار املثم ــرة �أو املحا�صيل الزراعية االقت�صادية الأخرى مب�ساحة ال تقل
عن ( )%50خم�سني باملائة من �إجمايل امل�ساحة الكلية .
� - 3إقامة �سكن للعاملني بالأر�ض الزراعية �إذا توافرت �إحدى احلالتني الآتيتني :
�أ � -إذا كانت ن�سبة امل�ساحة املزروعة فـي الأر�ض الزراعية ال تقل عن ()%50
خم�سني باملائة من امل�ساحة الكلية للأر�ض الزراعية .
وي�ستثن ــى م ــن ه ــذا ال�ش ــرط �إذا كانــت م�ساح ــة ال�سك ــن ( )30ثالثني مرتا ،
وكانت الأر�ض تزرع للمرة الأولى .
ب � -إذا كانت مقامة عليها حظائر للموا�شي �أو الدواجن  ،وتكون م�ساحة �سكن
العاملني على النحو الآتي :
م�ساحة الأر�ض الزراعية
الإجمايل
�أقل من فدان
من ( )1فدان �إلى ( )5خم�سة �أفدنة
�أكرث من ( )5خم�سة �أفدنة
�إلى ( )10ع�شرة �أفدنة
لكل( )10ع�شرة �أفدنة �إ�ضافية

-204-

م�ساحة �سكن العاملني
باملرت املربع
( )50خم�سون
( )75خم�سة و�سبعون
( )150مائة وخم�سون
( )150مائة وخم�سون
وبحد �أق�صى (� )600ستمائة
عدا امل�شاريع اال�ستثمارية
املتخ�ص�صة فتكون امل�ساحة
وفــق مـا حتدده اجلهة املخت�صة

� - 4إقامة حظائر للموا�شي والدواجن وم�سالخ الدواجن وم�ستلزماتها  ،ويتم حتديد
م�ساحتها وفقا للطاقة الإنتاجية املعتمدة .
� - 5إقامة �إ�سطبالت للخيول  ،ويتم حتديد م�ساحتها وفقا لتو�صية اجلهة املخت�صة .
� - 6إقامة م�شاريع اال�ستزراع التكاملي  ،ويتم حتديد امل�ساحة الالزمة لذلك بالتن�سيق
مع اجلهة املعنية  ،على �أال تزيد على ( )%10ع�شرة باملائة من امل�ساحة الكلية
للأرا�ضي الزراعية البالغ م�ساحتها ( )3ثالثة �أفدنة (12600م )2اثني ع�شر �ألفا
و�ستمائة مرت مربع ف�أكرث .
� - 7إقامة م�شاريع اال�ستزراع التجاري ومرافقها (خمازن الغذاء واملعدات  ،خمتربات ،
�أنظمة �ضخ وفلرتة املياه  ،ومبان �إدارية  ،و�سكنات العمال وغريها) فـي الأرا�ضي
الزراعية غري ال�صاحلة للزراعة وفقا للأ�سباب التي حتددها اجلهة املخت�صة ،
وميكن ا�ستغالل كامل م�ساحة الأر�ض الزراعية فـي هذه احلالة مل�شروع اال�ستزراع
التجاري مع عدم تغيري ا�ستخدام الأر�ض �إلى غر�ض غري زراعي .
� - 8إقامة منفذ لبيع منتجات املزرعة فقط مب�ساحة ال تتجاوز (50م )2خم�سني مرتا
مربعا  ،ويحدد املوقع وفق ما تراه اللجنة الفنية  ،ومبوافقة اجلهات املعنية مع
التعهد بعدم املطالبة بف�صل املنفذ م�ستقبال وفقا لل�شروط الآتية :
�أ � -أال تقل م�ساحة املزرعة عن ( )5خم�سة �أفدنة .
ب � -أال تقل ن�سبة زراعة املحا�صيل االقت�صادية بها عن ( )%50خم�سني باملائة .
وي�ستثنـ ــى م ــن �ش ــرط امل�ساح ــة وجـ ــود زراع ــات مكثفـ ــة (وح ــدات حممية)
�أو منتجات الرثوة احليوانية ب�شرط �أال تقل امل�ساحة عن ( )2فدانني اثنني .
� - 9إقامة غرف لإدخال التيار الكهربائي مب�ساحة (6م� )2ستة �أمتار مربعة �إلى الأر�ض
الزراعية فـي حالة وجود من�ش�آت خدمية متــت املوافق ــة عليه ــا م ــن قب ــل ال ــوزارة
�أو م�شاريع زراعية �أو �سمكية .
� - 10إقامة غرفة للم�ضخات مب�ساحة ال تتجاوز (12م )2اثني ع�شر مرتا مربعا فـي حال
وجود بئر م�سجلة داخل الأر�ض الزراعية .
 - 11هدم و�إعادة بناء املن�ش�آت اخلدمية بامل�ساحة ال�سابقة نف�سها ووفق امل�ساحات املن�صو�ص
عليها فـي هذه املادة  ،وفـي نف�س املوقع �أو �أي موقع �آخر منا�سب تراه اللجنة الفنية .
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املــادة ( ) 23
يلتزم كل من يح�صل على موافقة لإقامة من�ش�آت خدمية فـي الأر�ض الزراعية وفقا لأحكام
املادة ( )22من هذه الالئحة بال�شروط الآتية :
� - 1أن تقام املن�ش�أة فـي اجلزء اخلايل من املزروعات �أو اجلزء الأقل خ�صوبة �أو غري القابل
للزراعة فـيه .
� - 2أن تقام بعيدا عن م�صادر مياه الري .
 - 3التقيد بال�شروط واملوا�صفات الفنية التي حتددها الوزارة  ،واجلهة املعنية .
الف�صــل ال�ســاد�س
ف�صــل املنــازل واملن�شــ�آت اخلدميــة
واملن�ش�آت القائمة فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار
املــادة ( ) 24
ال يجوز ف�صل �أي منزل قائم �أو قطعة �سكنية عن الأر�ض الزراعية  ،وي�ستثنى من ذلك
الطلب ــات املقدمة من مالـ ــك الأر�ض الزراعية  -للغر�ض ال�سكني فقط  -لـه �أو لأحد �أقاربه
مـ ــن الدرج ــة الأولى �أو الثانية � ،أو الزوج �أو الزوجة � ،أو زوج �أحد �أبنائه  ،واحلا�صل على
موافقة نهائية لقر�ض من اجلهات مثل اجلهات الع�سكرية والأمنية واحلكومية � ،أو بنك
الإ�سكان العماين � ،أو م�ساعدات �سكنية � ،أو قر�ض �إ�سكاين من وزارة الإ�سكان �أو قر�ض
�إ�سكاين من امل�صارف و�شركات التمويل املعتمدة بال�سلطنة وملرة واحدة فقط � ،شريطة
توفر الآتي :
 - 1موافقة مالك الأر�ض .
� - 2أن يقدم تعهدا مكتوبا باملوافقة على و�ضع �إ�شارة فـي �سند امللكية بعدم الت�صرف
فـي املنزل �أو قطعة الأر�ض �إال لأغرا�ض القر�ض ال�سكني  ،وذلك على النموذج
الذي تعده الوزارة فـي هذا ال�ش�أن .
� - 3أال يكون قد �سبق �أن مت ف�صل منزل قائم �أو ف�صل قطعة �سكنية بالأر�ض الزراعية
ذاتها لأي من الفئات امل�شار �إليهم �أو غريهم .
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� - 4أال تزيــد م�ساحــة القطعة علـى (600م� )2ستمائ ــة مت ــر مرب ــع �شريط ــة �أن تك ــون
فـي طرف الأر�ض الزراعية ولها طريق من خارج الأر�ض الزراعية .
� - 5أال تزي ــد م�ساحـ ــة املـنــزل القائـم امل ــراد ف�صل ــه عل ــى (600م� )2ستمائــة مرت مربع
�شامل ــة االرت ــدادات � ،شريط ــة �أن يك ــون فـ ــي ط ــرف الأر�ض الزراعيــة وله طريق
من خارج الأر�ض الزراعية .
املــادة ( ) 25
ال يجـوز ف�صل �أي من�ش�أة خدمية عن الأر�ض الزراعية املروية بالآبار .
املــادة ( ) 26
يج ــوز ف�ص ــل املن�شـ ـ�أة القائم ــة ع ــن الأر�ض الزراعي ــة املرويــة بالآبــار بنــاء على طلب يقدم
من مالك الأر�ض �إلى الوزارة وفق ال�شروط الآتية :
� - 1أال تزيد امل�ساحة الإجماليــة للمن�ش�أة القائمة على (5000م )2خم�سة �آالف مرت
مربع بالن�سبة للأر�ض الزراعية التي ال تزيد م�ساحتها على ( )10ع�شرة �أفدنة ،
وتزيد درجة ملوحة مياه الري فـيها على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز /
�سنتيمرت � ،أو ال يوجد بها م�صدر للري � ،أو م�صدر ري م�شرتك � ،أو ال توجد بها
�أي مقومات زراعية .
� - 2أال تزيد امل�ساحة الإجمالية للمن�ش�أة القائمة على (10000م )2ع�شرة �آالف مرت
مربع بالن�سبة للأر�ض الزراعية التي تزيد م�ساحتها على ( )10ع�شرة �أفدنة ،
وتزيد درجة ملوحة مياه الري فـيها على ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز /
�سنتيمرت � ،أو ال يوجد بها م�صدر للري �أو م�صدر ري م�شرتك � ،أو ال توجد بها �أي
مقومات زراعية .
� - 3أن تكون املن�ش�أة قائمة فعليا .
� - 4أن تكون املن�ش�أة قد مت بنا�ؤها قبل تاريخ العمل بالئحة تنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي
الزراعية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  ، 2014/272وم�صرحا لها من اجلهة املعنية .
� - 5أن تكون املن�ش�أة فـي طرف الأر�ض الزراعية  ،ولها طريق من خارج الأر�ض الزراعية .
 - 6موافقة اجلهة املعنية .
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الف�صــل ال�سابــع
بناء �أو ف�صل م�ساحة لإقامة امل�ساجد
واملدار�س واملجال�س العامة فـي الأرا�ضي املروية بالآبار
املــادة ( ) 27
ا�ستثناء من �أحكام هذه الالئحة  ،يجوز املوافقة على ف�صل �أو بناء م�ساحة لإقامة امل�ساجد
�أو مدار�س القر�آن الكرمي �أو املجال�س العامة من الأر�ض الزراعية املروية بالآبار  ،وفقا
لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
 - 1موافقة اجلهة املعنية .
 - 2عدم املطالبة ب�إغالق �أو نقل م�شاريع زراعية (نباتية  -حيوانية) �أو �سمكية قائمة
جماورة للم�ساحة املراد ف�صلها .
� - 3أال تقــل املـ�سـاحــة الإجمــاليــة للأر�ض الزراعي ــة عـ ــن ( 2000م� )2ألفـي مرت مربع .
� - 4أال تزيد م�ساحة البناء �أو الف�صل على ( )%10ع�شرة باملائة من امل�ساحة الإجمالية
للأر�ض الزراعيـ ــة  ،وبح ــد �أق�ص ــى (5000م )2خم�س ــة �آالف متــر مربع � ،شامال
اخلدمات والإرتدادات .
� - 5أن يك ــون البنــاء �أو الف�صل فـي �أحد �أطراف الأر�ض الزراعية  ،ويتوفر له طريق
من خارج املزرعة .
� - 6أن يك ــون البن ــاء فــي اجلــزء اخلايل من املزروعات � ،أو فـي اجلزء الأقل خ�صوبة ،
�أو غري القابل للزراعة فـيه .
املــادة ( ) 28
يجوز املوافقة على هدم و�إعادة بناء امل�ساجد واملدار�س واملجال�س العامة القائمة فـي املوقع
نف�سه بالأر�ض الزراعية املروية بالآبار بامل�ساحة ال�سابقة نف�سها  ،كما يجوز املوافقة ملالك
الأر�ض على �إعادة البناء على م�ساحة مماثلة فـي موقع �آخر داخل الأر�ض � ،شريطة التزامه
ب�إع ــادة زراع ــة موق ــع املن�ش ـ ـ�أة القدميــة  ،ويجوز زيادة امل�ساحة وفقا ملا هو من�صو�ص عليه
فـي املادة ( )27من هذه الالئحة مبوافقة اجلهة املعنية .
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املــادة ( ) 29
يجوز ف�صل امل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي واملجال�س العامة القائمة فعليا قبل تاريخ
العمل بالئحة تنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2014/272
وم�صرحا لها من اجلهة املعنية  ،عن الأر�ض الزراعية وبامل�ساحة املقامة عليها نف�سها ،
مبوافقة اجلهة املعنية  ،ب�شرط عدم املطالبة ب�إغالق �أو نقل م�شاريع زراعية (نباتية -
حيوانية) �أو �سمكية قائمة جماورة للم�ساحة املراد ف�صلها .
الف�صــل الثامــن
تغيري ا�ستخدام �أو ت�أجري الأرا�ضي الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون
املــادة ( ) 30
يحظر تغيري ا�ستخدام الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون احلية �إلى ا�ستخدام
�آخر غري زراعي  ،ويعترب الفلج املنقطع عن اجلريان  ،ومتوقعا جريانه م�ستقبال فـي حكم
الفلج احلي  ،وفقا ملا حتدده اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 31
ال يجوز تغيري ا�ستخدام الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون املندثرة �إلى ا�ستخدام
�آخر غري زراعي �إال �إذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج �أو العني كليا ،
وعدم وجود �أي مقومات زراعية  ،وبت�أكيد من اجلهة املعنية  ،وموافقة الوزير عليها .
املــادة ( ) 32
ال يجوز ت�أجري الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون احلية لغر�ض غري زراعي .
املــادة ( ) 33
مع مراعاة �أحكام �إيجار الأرا�ضي الزراعية و�أحكام املزارعــة وامل�ساق ــاة املن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي قانون املعامالت املدنية امل�شار �إليه  ،ال يجوز ت�أجري الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج
والعيون لغر�ض زراعي �إال وفقا لل�شروط الآتية :
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� - 1أن يكون امل�ؤجر مالكا للأر�ض الزراعية .
� - 2أال تقل مدة الت�أجري عن (� )1سنة ميالدية .
� - 3أن يقدم �صورة من �سند احليازة  ،والبطاقة ال�شخ�صية .
� - 4أن يكون عقد االيجار وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة  ،و�أن يتم توقيعه �أمام
موظف الوزارة املخت�ص  ،وبح�ضور امل�ؤجر وامل�ست�أجر  ،وقيده فـي ال�سجل املعد
لذلك بالوزارة .
املــادة ( ) 34
يجوز ت�أجري الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون املندثرة لغر�ض غري زراعي �إذا تبني
من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج �أو العني كليا  ،وعدم وجود �أي مقومات زراعية
بعد املوافقة كتابة من الوزارة  ،وموافقة اجلهات املعنية �شريطة �أال ي�ؤثر الت�أجري على امل�شاريع
الزراعية واحليوانية وال�سمكية القائمة واملرخ�صة قبل تقدمي الطلب .
الف�صــل التا�ســع
بناء وحدات �سكنية فـي الأرا�ضي الزراعية املروية بالأفالج والعيون
املــادة ( ) 35
ال يجوز �إقامة وحدة �سكنية ثابتة � ،أو غري ثابتــة فـ ــي الأر�ض الزراعي ــة املروي ــة بالأف ــالج
�أو العيون احلية �إال بعد موافقة الوزارة �شريطة حتقق �أي من احلاالت الآتية :
 - 1هدم و�إعادة بناء املنزل القائم فـي املوقع نف�سه فـي الأر�ض الزراعية وبامل�ساحة
ال�سابقة نف�سها  ،ويجوز املوافقة ملالك الأر�ض على �إعادة البناء على م�ساحة مماثلة
ملنزله القائم فـي موقع �آخر داخل الأر�ض � ،شريطة �أال ي�ؤثر على الزراعات القائمة ،
ويتوفر مدخل خا�ص له  ،و�أن يلتزم كتابيا ب�إعادة زراعة موقع املنزل القدمي ،
ويجوز فـي احلاالت التي تكون فـيها م�ساحة البناء املراد هدمه �صغرية ن�سبيا �أن
ترفع ن�سبة البناء �إلى ما ال يزيد على (150م )2مائة وخم�سني مرتا مربعا وفقا
ملا تقرره اللجنة الفنية .
 - 2بناء منزل مب�ساحة (200م )2مـائتي مرت مربع �أو �أقل فـي �إحدى احلاالت التالية :
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أ� � -إذا كانت الأر�ض الزراعية جماورة ملنازل من جهتني على الأقل ويغلب عليها
الطابع ال�سكني وال ت�صلها مياه الفلج .
ب � -إذا كانت الأر�ض ح�صوية �أو جبلية ومرتفعة عن �ساقية الفلج .
ج � -إذا كانـ ــت الأر�ض الزراعي ــة واقع ــة فـي �أطراف الفلج وليــ�س لها م�صــدر ري ،
وغري مزروعة .
مع التزام ال�شخ�ص املوافق له بالبناء كتابيا بزراعة م�ساحة مماثلة فـي بقية الأر�ض
الزراعية مبحا�صيل مثمرة .
املــادة ( ) 36
يجوز بناء وحدة �سكنية مب�ساحة ال تزيد على (300م )2ثالثمائة مرت مربع فـي الأر�ض
الزراعية املروية بالأفـ ــالج والعيـون املندثرة �إذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار
الفلج �أو العني كليا  ،وذلك بعد احل�صول على موافقة الوزارة  ،واجلهات املعنية  ،مع
التزام ال�شخ�ص املوافق له بالبناء كتابيا بزراعة م�ساحة مماثلة فـي بقية الأر�ض الزراعية
مبحا�صيل مثمرة .
املــادة ( ) 37
يجوز املوافقة على هدم  ،و�إعادة بناء املنزل القائم فـي املوقع نف�سه بالأر�ض الزراعية
املروية بالأفالج �أو العيون املندثرة بامل�ساحة ال�سابقة نف�سها � ،أو وفق امل�ساحة املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )36من هذه الالئحة  ،ويجوز املوافقة ل�صاحب ال�ش�أن ب�إعادة البناء على
م�ساحة مماثلة ملنزله القائم فـي موقع �آخر داخل الأر�ض ويتوفر مدخل خا�ص له على �أن
يلتزم ال�شخ�ص املوافق له بالبناء كتابيا بزراعة م�ساحة مماثلة فـي بقية الأر�ض الزراعية
مبحا�صيل مثمرة .
املــادة ( ) 38
يلتزم ال�شخ�ص املوافق له بالهدم و�إعادة البناء �أو البناء فـي الأرا�ضي الزراعية املروية
بالأفالج � ،أو العيون احلية � ،أو املندثرة وفقا لأحكام هذه الالئحة بعدم ال�شروع فـي البناء
�أو الهدم �إال بعد احل�صول على املوافقات والرتاخي�ص من اجلهة املعنية .
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الف�صــل العا�شــر
�إقامـة من�شـ�آت خدميـة وف�صـل املنـازل
واملن�ش�آت القائمة فـي الأرا�ضي الزراعية املروية بالأفالج والعيون
املــادة ( ) 39
يجوز  -بعد احل�صول على املوافقة الكتابية من الوزارة والتن�سيق مع اجلهات املعنية -
�إقامة املن�ش�آت اخلدمية الآتية فـي الأرا�ضي الزراعية املروية بالأفالج والعيون :
� - 1إقامة حظائر مبواد غري ثابتة للموا�شي �أو الدواجن لال�ستخدام املنزيل فـي الأر�ض
الزراعية املروية بالأفالج �أو العيون احلية  ،ويتم حتديد م�ساحتها وفقا للطاقة
الإنتاجية وح�سب املوا�صفات املعتمدة من الوزارة .
� - 2إقامــة وحـ ــدات تعبئ ــة وتغلي ــف التم ــور فـ ــي الأر�ض الزراعي ــة املروي ــة بالأفـ ــالج
�أو العيون احلية التي ال تقل م�ساحتها عن ( )1فدان واحد .
� - 3إقامــة خمزن خلدمــة الأر�ض الزراع ـي ــة مب�ساح ــة (20م )2ع�شري ــن مرتا مربعا
للأر�ض الزراعية التي ال تقل م�ساحتها الإجمالية عن (2000م� )2ألفـي مرت مربع ،
ب�شرط وجود �أن�شطة زراعية �أو حيوانية .
� - 4إقامة غرفة للم�ضخات الكهربائية مب�ساحة ال تتجاوز (12م )2اثني ع�ش ــر مرتا
مربعا فـي حال وجود بئر م�سجلة داخل الأر�ض الزراعية  ،بعد تقدي ــم م ــا يفـي ــد
من اجلهة املعنية ب�إمكانية تو�صيل الكهرباء .
املــادة ( ) 40
ال يجوز ف�صل �أي منزل � ،أو قطعة �سكنية � ،أو من�ش�أة خدمية عن الأر�ض الزراعية املروية
بالأفالج والعيون احلية .
املــادة ( ) 41
يجوز ف�صل منزل قائم �أو من�ش�أة قائمة بنف�س امل�ساحة عن الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج
�أو العيون املندثرة وملرة واحدة �إذا تبني من خــالل املعاين ــة م ــا ي ــدل عل ــى اندثـ ــار الفلـ ــج
�أو العني كليا  ،وعدم وجود �أي مقومات زراعية  ،وذلك بعد احل�صول على املوافقة الكتابية
من الوزارة واجلهة املعنية  ،وذلك وفق ال�شروط الآتية :
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� - 1أن يكون املنزل �أو املن�ش�أة /قائمة فعليا .
� - 2أن يكون املنزل �أو املن�ش�أة قد مت بنا�ؤه /بنا�ؤها قبل تاريخ العمل بالئحة تنظيم
ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  ، 2014/272وم�صرحا
لها من اجلهة املعنية .
� - 3أن يكون املنزل �أو املن�ش�أة فـي طرف الأر�ض الزراعية  ،وله  /لها طريق من خارج
الأر�ض الزراعية .
 - 4عدم املطالبة ب�إغالق �أو نقل م�شاريع زراعية �أو حيوانية �أو �سمكية قائمة جماورة
للم�ساحة املراد ف�صلها .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
بنــاء �أو ف�صــل م�ساحــة لإقامــة امل�ساجــد
ومدار�س القر�آن الكرمي واملجال�س العامة فـي الأرا�ضي املروية بالأفالج والعيون
املــادة ( ) 42
ا�ستثناء من �أحكام هذه الالئحة  ،يجوز للوزارة املوافقة كتابة على ف�صل م�ساحة لإقامة
امل�ساجد  ،ومدار�س القر�آن الكرمي  ،واملجال�س العامة فـي الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج
والعيون  ،وفقا لل�شروط  ،وال�ضوابط الآتية :
 - 1موافقة اجلهة املعنية .
� - 2أال ي�ؤثر على �أي م�شروع زراعي �أو حيواين �أو �سمكي قائم .
 - 3عدم املطالبة ب�إغالق �أو نقل م�شاريع زراعية �أو حيوانية �أو �سمكية قائمة جماورة
للم�ساحة املراد ف�صلها .
� - 4أال تزيد م�ساحة البناء �أو الف�صل على ( )%10ع�شرة باملائة من امل�ساحة الإجمالية
للأر�ض الزراعية  ،وبحد �أق�صى (600م� )2ستمائة مرت مربع � ،شامال اخلدمات
واالرتدادات .
� - 5أن يكون البناء املراد ف�صله يقع فـي �أطراف الأر�ض الزراعية  ،ويتوفر له مدخل
وخمرج .
� - 6أن يكون البناء �أو الف�صل فـي اجلزء اخلايل من املزروعات � ،أو فـي اجلزء الأقل
خ�صوبة � ،أو غري القابل للزراعة فـيه .
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املــادة ( ) 43
يجوز املوافقة على هدم و�إعادة بناء امل�ساجد � ،أو مدار�س القر�آن الكرمي � ،أو املجال�س العامة
القائمة فـي املوقع نف�سه فـي الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون بامل�ساحة ال�سابقة
نف�سها بعد موافقة اجلهة املعنية  ،كمــا يج ــوز املوافق ــة ملالك الأر�ض عل ــى �إع ــادة البنـ ــاء
على م�ساحة مماثلة فـي موقع �آخر داخل الأر�ض �شريطة التزامه بزراعة املوقع القدمي .
املــادة ( ) 44
يجوز ف�صل امل�ساجد  ،ومدار�س القر�آن الكرمي  ،واملجال�س العامة القائمة فعليــا قب ــل
تاري ــخ العم ــل بالئح ــة تنظي ــم ا�ستخ ــدام الأرا�ض ــي الزراعي ــة ال�ص ــادرة بالق ــرار الــوزاري
رقم  ، 2014/272وم�صرحا لها من اجلهة املعنية  ،وبامل�ساحة ال�سابقة نف�سها وي�شرتط
موافقة اجلهة املعنية وعدم املطالبة ب�إغالق �أو نقل م�شاريع زراعية �أو حيوانية �أو �سمكية
قائمة جماورة للم�ساحة املراد ف�صلها .
الف�صــل الثانــي ع�شــر
�إقامة نزل خ�ضراء فـي الأرا�ضي الزراعية املروية بالآبار والأفالج والعيون
املــادة ( ) 45
ال يجوز �إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار دون احل�صول على موافقة
كتابية من الوزارة  ،ومن اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 46
يحدد عدد النزل اخل�ضراء امل�سموح ب�إقامتها فـي الأر�ض الزراعية فـي كل حمافظة ،
بالتن�سيق مع وزارة ال�سياحة .
املــادة ( ) 47
ال يجوز �إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية التي تروى بالأفالج �أو العيـون احلية ،
ويعترب الفلج املنقطع عن اجلريان ومتوقعا جريانه م�ستقبال فـي حكم الفلج احلي  ،وفقا
ملا حتدده اجلهة املعنية .
املــادة ( ) 48
يجوز املوافقة ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون
املندثرة مب�ساحة ال تزيد على (600م� )2ستمائــة متـ ــر مرب ــع �شامل ــة املرافـ ــق وجمتمع ــة
فـي موقع واحد � ،إذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج �أو العني كليا بعد
موافقة الوزارة  ،واجلهة املعنية .
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وال يجوز للم�صرح له ب�إقامة النزل اخل�ضراء القيام بالآتي :
 - 1املطالبة ببناء وحدة �سكنية فـي الأر�ض الزراعية ذاتها .
 - 2ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض الزراعية بالأ�سفلت .
 - 3ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
� - 4إ�ضافة �أي من�ش�آت �أخرى ت�ؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها .
املــادة ( ) 49
يجوز املوافقة ب�إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار خارج النطاق
الزراعي املعتمد والتي تقل درجة ملوحة مياه الري فـيها وفـي الأرا�ضي الزراعية املجاورة
لها عن ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ميكروموز � /سنتيمرت وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن تكون املزرعة قائمة .
� - 2أن تكــون م�ساحة النزل اخل�ضراء وفقا لأحكام املادة ( )19من هذه الالئحة �شاملة
املرافق وجمتمعة فـي موقع واحد .
 - 3املحافظة على امل�ساحة املزروعة  ،وم�صدر الري .
وال يجوز للم�صرح له ب�إقامة النزل اخل�ضراء القيام بالآتي :
أ�  -املطالبة ببناء وحدة �سكنية فـي الأر�ض الزراعية ذاتها .
ب  -ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
ج  -ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات فـي الأر�ض الزراعية بالأ�سفلت .
د � -إ�ضافة �أي من�ش�آت �أخرى ت�ؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها � ،أو على امل�ساحة املزروعة .
املــادة ( ) 50
يجوز املوافقة على �إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار والتي تزيد
درجة ملوحة مياه الري فـيها وفـي الأرا�ضي الزراعية املجاورة لها على ( )15000خم�سة
ع�شر �ألف ميكروموز�/سنتيمرت  ،وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
� - 1أال تزيد م�ساحة النزل اخل�ضراء على ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من امل�ساحة
الإجمالية للأر�ض الزراعية � ،شاملة املرافق وجمتمعة فـي موقع واحد .
 - 2زراعة م�ساحة مماثلة من الأر�ض الزراعية مبحا�صيل اقت�صادية مع املحافظة
على امل�ساحة املزروعة  ،وم�صدر الري .
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وال يجوز لل�شخ�ص املوافق له ب�إقامة النزل اخل�ضراء القيام بالآتي :
أ�  -ر�صف الطرق الداخلية ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض الزراعية بالأ�سفلت .
ب  -ف�صل النزل اخل�ضراء عن ملكية الأر�ض الزراعية .
ج � -إ�ضافة �أي من�ش�آت �أخرى ت�ؤثر على امل�ساحة امل�سموح بها � ،أو على امل�ساحة املزروعة .
املــادة ( ) 51
يجوز املوافقة على �إقامة النزل اخل�ضراء فـي الأر�ض الزراعية املروية بالآبار والتي تقع
خارج نطاق املخططات الزراعية  ،وال يوجد بها م�صدر للري � ،شريطة �أال تزيد م�ساحة
النزل اخل�ضراء على ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من امل�ساحة الإجمالية للأر�ض الزراعية
�شاملة املرافق وجمتمعة فـي موقع واحد  ،وذلك مع مراعاة ا�ستغالل املياه امل�ستخدمة فـي
النزل (املياه الرمادية �أو مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ثالثيا) فـي الزراعة  ،وذلك بعد
موافقة اجلهة املعنية .
وال يجوز لل�شخ�ص املوافق له ب�إقامة النزل اخل�ضراء القيام بالآتي :
 - 1ر�صف الطرق الداخلية  ،ومواقف ال�سيارات داخل الأر�ض الزراعية بالأ�سفلت .
 - 2ف�صل النزل اخل�ضراء عن الأر�ض الزراعية .
الف�صــل الثالــث ع�شــر
تق�سيــم وت�سويــر الأر�ض الزراعيــة
املــادة ( ) 52
ال يجوز تق�سيم الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون احلية با�ستثناء التق�سيم بني
الورثة � ،شريطة عدم �إقامة �أ�سوار بني الأن�صبة .
املــادة ( ) 53
ال يجوز تق�سيـم الأر�ض الزراعيـة املروية بالآبار بني ال�شركاء � ،إال بال�شروط الآتية :
� - 1أن يبقى م�صدر الري م�شرتكا بني ال�شركاء  ،وعدم ف�صله عن الأر�ض الزراعية .
� - 2أال يقل كل ق�سم من الأر�ض عن ( )3ثالثة �أفدنة با�ستثناء التق�سيم بني الورثة .
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املــادة ( ) 54
يجوز ت�سوير الأر�ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون احلية وفق ال�ضوابط الآتية :
 - 1عدم �إحلاق ال�ضرر بالأر�ض الزراعية املراد ت�سويرها والأرا�ضي املجاورة .
 - 2موافقة اجلريان فـي حالة وجود حقوق ارتفاق للأرا�ضي املجاورة  -وفقا للأعراف
ال�سائدة  -مع �إبراز �أ�سباب مقنعة فـي حالة عدم موافقة اجلريان  ،ويجوز �أن توافق
اللجنة الفنية على الت�سوير �إذا تبني لها �أن �أ�سباب عدم موافقة اجلريان غري مقنعة .
 - 3عدم ت�أثر �سواقي الفلج القائمة .
الف�صــل الرابــع ع�شــر
�إجــراءات تقديــم الطلبــات
املــادة ( ) 55
تقدم الطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة كتابة �إلى مدير دائرة التنمية الزراعية
�أو رئي�س مركز التنمية الزراعية بالوالية مرفقا به امل�ستندات الآتية :
 - 1ا�ستمارة �إجراء تنظيـ ــم ا�ستخدام الأر�ض الزراعية عدا حاالت (الهدم و�إعادة البناء ،
و�إقامة املن�ش�آت اخلدمية  ،و�إقامة منفذ للبيع و�إقامة غرف امل�ضخات الكهربائية
�أو غرف لإدخال التيار الكهربائي � ،أو ت�سوير املزارع  ،وت�أجري الأر�ض الزراعية) .
 - 2ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية .
 - 3ن�سخة من �سند الوكالة فـي حال تقدمي الطلب نيابة عن مالك /مالك الأر�ض
الزراعية .
 - 4ن�سخة من �سند احليازة الزراعية  ،والر�سم امل�ساحي .
 - 5ن�سخة من �شهادة ح�صر بئر  ،فـي حالة وجود بئر .
 - 6ن�سخة من الإعالم ال�شرعي بالن�سبة للطلب املقدم من الورثة .
 - 7موافقة اجلهة املعنية بالن�سبة لإقامة امل�ساجد ومدار�س حتفـيظ القر�آن الكرمي
واملجال�س العامة .
 - 8خمطط للمنزل �أو املن�ش�أة القائمة املراد ف�صله � ،صادر من �أحد املكاتب اال�ست�شارية
املرخ�ص لها بالعمل فـي ال�سلطنة  ،يو�ضح امل�ساحة الفعلية  ،واملداخل  ،والطرق
امل�ؤدية �إليه  ،وذلك بالن�سبة لطلب الف�صل .
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املــادة ( ) 56
يجب على �أ�صحاب الطلبات امل�شار �إليها فـي املادة ( )55من هذه الالئحة تقدمي طلباتهم
خالل الفرتة من الأول من �شهر ابريل حتى نهاية �شهر يونيو من كل عام  ،ولن ينظر فـي
�أي طلب يقدم بعد انق�ضاء هذه املدة  ،وي�ستثنى من ذلك احلا�صلون على موافقات نهائية
لقرو�ض �إ�سكانية �أو م�ساعدات �سكنية من اجلهات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )24من هذه
الالئحة  ،وطلبات الق�سمة بني الورثة .
الف�صــل اخلامـــ�س ع�شــر
اللجـــــان
املــادة ( ) 57
حتال الطلبات امل�شار �إليها فـي املادة ( )55من هذه الالئحة �إلى جلنة فنية ت�شكل بقرار
من وكيل الوزارة للزراعة  ،وتكون برئا�سة مدير دائرة التنمية الزراعية � ،أو رئي�س مركز
التنمية الزراعية  -بح�سب الأحوال  -وتتولى هذه اللجنة درا�سة الطلب  ،ومعاينة الأر�ض
الزراعية  ،و�إعداد تقرير عنها يت�ضمن ب�صفة خا�صة نوع املزروعات  ،والأ�شجار القائمة ،
وم�صدر الري  ،واملن�ش�آت اخلدمية  ،واملن�ش�آت القائمة � -إن وجدت  -و�أخذ عينات من الرتبة
واملياه بالن�سبة لطلبات تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية  ،وت�أجري الأر�ض
الزراعية ال�ستخدام غري زراعي وطلبات النزل اخل�ضراء  ،و�إحالتها �إلى املديرية العامة
للبحوث الزراعية واحليوانية لتحليلها  ،و�إعداد تقرير ب�ش�أنها �إلى املديرية �أو الإدارة
الوارد منها .
كما تخت�ص هذه اللجنة بالبت فـي الطلبات الآتية :
� - 1إقامة من�ش�آت خدمية فـي الأر�ض الزراعية �أو هدمها و�إعادة بنائها .
 - 2هدم و�إعادة بناء املنازل فـي الأر�ض الزراعية .
� - 3إقامة غرف م�ضخات الكهرباء  ،وغرف �إدخال التيار الكهربائي  ،وت�سوير الأر�ض
الزراعية .
� - 4إقامة منفذ للبيع .
 - 5ت�أجري الأرا�ضي الزراعية لغر�ض زراعي .
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املــادة ( ) 58
ت�شكل بقرار من وكيل الوزارة للزراعة جلنة رئي�سية فـي كل من مديريات  ،و�إدارات الزراعة
والرثوة احليوانية فـي املحافظات  ،وتخت�ص بالبت فـي الآتي :
 - 1طلبات تغيري الغر�ض املحدد ال�ستخدام الأر�ض الزراعية كليا �أو جزئيا  ،فـيما عدا
احلاالت املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )7و ( )31من هذه الالئحة .
 - 2طلبات �إقامة وهدم و�إعادة بناء النزل اخل�ضراء .
 - 3طلبات ت�أجري الأر�ض الزراعية �إلى غر�ض غري زراعي .
 - 4طلـ ــبات ت�أجيـ ــر الأر�ض الزراعي ــة ال�ستغاللها كموقع يخدم م�شاريع ذات م�صلحة
عامة  ،فـيما عــدا ما مت الن�ص عليه فـي البند ( )2من املادة ( )17من هذه الالئحة .
 - 5الطلبات املقدمة لبناء املنازل ال�سكنية فـي الأر�ض الزراعية .
 - 6الطلبـ ــات املقدمـ ــة لإقامـ ــة �أي من�ش ـ�آت فـي الأرا�ضي الزراعية املروية بالأفالج
والعيون املندثرة .
 - 7الطلبات املقدمة لف�صل املنازل ال�سكنية � ،أو القطعة ال�سكنية � ،أو املن�ش�آت املقامة
فـي الأر�ض الزراعية .
 - 8طلبات تق�سيم الأر�ض الزراعية لال�ستخدام ذاته .
 - 9طلبات �إقامــة امل�ساجــد  ،ومدار�س حتفـيظ القــر�آن الكري ــم  ،واملجال ــ�س العامــة ،
�أو هدمها و�إعادة بنائها .
 - 10طلبات الت�أجري اجلزئي للأر�ض الزراعية لإقامة م�شاريع البنى الأ�سا�سية والتي
تخدم امل�صلحة العامة  ،ويتم حتديد امل�ساحة بالتن�سيق مع اجلهة املعنية .
 - 11التظلمات املقدمة �ضد قرارات اللجان الفنية  ،ويعترب بتها فـي التظلم قرارا نهائيا .
 - 12كل ما يحال �إليها من الوزير .
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املــادة ( ) 59
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة ت�سمى " جلنة التظلمات "  ،وتخت�ص بالآتي :
 - 1البت فـي التظلمات املقدمة �ضد قرارات اللجان الرئي�سية  ،ما عدا القرارات
ال�صادرة بالبت فـي التظلمات املقدمة �ضد قرارت اللجان الفنية .
 - 2النظر فـي كل ما يحال �إليها من الوزير � ،أو رئي�س جلنة التظلمات  ،وتتخذ
تو�صياتها م�سببة مبا تراه منا�سبا وحمققا للم�صلحة العامة  ،وترفعها للوزير
لالعتماد .
املــادة ( ) 60
يـج ــب الـبـت فـي الـطـلـبـات امل�شــار �إليها فـي الـمــادتني ( )57و ( )58من هذه الالئحة خالل
( )90ت�سعني يوما من تاريخ تقدميها مكتملة  ،وفـي جميع الأحوال  ،ال يعترب الطلب
مقبوال �إذا مل ي�ستوف امل�ستندات وال�شروط املطلوبة  ،ويخطر مقدمه بذلك كتابة  ،ويعترب
م�ض ــي املدة املذك ــورة دون الب ــت فـي الطل ــب مبثابــة رف�ض له  ،وفـي جميع الأحوال  ،يتم
�إخطار ذوي ال�ش�أن بالقرار ال�صادر فـي �ش�أن طلباتهم .
كما يجب على اللجنتني  :الرئي�سية  ،وجلنة التظلمات البت فـي التظلمات املقدمة �إليهما
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميها  ،ويعترب قرار البت فـي التظلم قرارا نهائيا .
الف�صــل ال�ســاد�س ع�شــر
اجلــزاءات والغرامــات الإداريــة
املــادة ( ) 61
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها نظام الزراعة امل�شار �إليه � ،أو �أي قانون �آخر
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة بغرامة �إدارية ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال
عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 62
يجب على املخالف �إزالة املخالفة من الأر�ض الزراعية خالل (� )1أ�سبوع واحد من تاريخ
�إخطاره بذلك  ،ف�إذا انق�ضت هذه املدة دون �إزالتها تولت اجلهة املخت�صة �إزالتها على نفقته
اخلا�صة  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
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قــرار وزاري
رقـــم 2020/85
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة
ا�ستنادا �إلى نظام الزراعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2006/48
و�إلى الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/41
و�إلى الئحة تنظيم ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2020/84
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تلغى املواد �أرقام (  ، ) 2و (  ، ) 3و (  ، ) 4و (  ، ) 5و (  ) 6من الالئحة التنفيذية لنظام
الزراعة امل�شار �إليها  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441/ 8 /23 :هـ
املـوافــــق 2020/ 4 /16 :م

د .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
وزي ـ ـ ــر الزراع ـ ـ ــة والثـ ـ ــروة ال�سمكيـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1339
ال�صادرة فـي 2020/4/26م
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قــرار وزاري
رقـــم 2020/87
ب�إ�صدار الئحة حماية �أ�شجار نخيل التمور والنارجيل والزينة
و�أ�شباه النخيل وف�سائلها و�أجزائها اخل�ضرية
ا�ستنادا �إلى قانون احلجر الزراعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/47
و�إلى نظام الزراعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2006/48
و�إلى قانون البذور والتقاوي وال�شتالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/42
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر الزراعي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2006/32
و�إلى الالئحة التنفـيذية لنظام الزراعة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/41
و�إلى القرار الوزاري رقم  2009/31ب�إعالن مناطق حجر زراعية ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2017/195ب�ش�أن حماية �أ�شجار نخيل التمور والنارجيل والزينة
و�أ�شباه النخيل وف�سائلها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن حماية �أ�شجار نخيل التمور والنارجيل والزينة و�أ�شباه النخيل وف�سائلها
و�أجزائها اخل�ضرية  ،بالالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2017/195امل�شار اليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441/ 9 / 2 :هـ
املـوافــــق 2020/ 4 /26 :م

د  .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
وزي ـ ـ ــر الزراع ـ ـ ــة والثـ ـ ــروة ال�سمكيـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1340
ال�صادرة فـي 2020/5/3م
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الئحة حماية �أ�شجار نخيل التمور والنارجيل والزينة
و�أ�شباه النخيل وف�سائلها و�أجزائها اخل�ضرية
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الــــــــــــــــــوزارة  :وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
 - 2الوزيـــــــــــــــــــــر  :وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية .
 - 3اجلهة املخت�صة  :مديريات و�إدارات الزراعة والرثوة احليوانية فـي املحافظات .
 - 4البـــــــــــــــادرات  :الأع�ضاء اخل�ضرية التي تتكون داخل الأو�ساط الغذائية املغلقة .
املــادة ( ) 2
يحظر ا�سترياد �أ�شجار نخيل التمور والنارجيل والزينة و�أ�شباه النخيل وف�سائلها التقليدية ،
وجميع �أجزائها اخل�ضرية  ،وي�ستثنى من هذا احلظر الآتي :
 - 1اال�ستيــراد لأغرا�ض بحثيــة بعــد موافق ــة الوزيــر  ،بنــاء على تو�صي ــة من املديريــة
العامة للبحوث الزراعية واحليوانية  ،ووفقا لإجراءات و�ضوابط احلجر الزراعي .
 - 2ا�سترياد بادرات �أ�شجار نخيــل التمــور والنارجيــل والزينـة و�أ�شباه النخي ــل املنتجــة
ن�سيجيا بتقنية ت�شكل الأع�ضاء اخل�ضرية (  ) Organogenesisوداخل الأو�ساط
الغذائية املغلقة (  ، ) In Vitroعلى �أن يكون ا�ستريادها وفقا لل�شروط وال�ضوابط
الواردة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
 - 3ا�ستيــراد ف�سائ ــل �أ�شج ــار نخيــل التمــور املنتجــة ن�سيجيــا فـي �أو�ســاط منو �صناعي ــة
معاجل ــة كيميائي ــا �أو حراري ــا  ،والتي ال حتت ــوي على الرم ــل �أو الرتبة الطبيعي ــة �أو
املواد الع�ضوية  ،ومنتجة فـي �إحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،
على �أن يكون ا�سترياده ــا وفق ــا لل�شروط وال�ضوابط الواردة فـي امللحق رق ــم ()2
املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
يحظر ت�صدير �أ�صناف �أ�شجار نخيل التمور وف�سائلها الواردة فـي امللحق رقم ( )3املرفق
بهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 4
مع عدم الإخالل بقانون احلجر الزراعي والئحته التنفـيذية امل�شار �إليهما  ،ال يجوز
ت�صديــر ف�سائ ــل �أ�شج ــار نخيل التم ــور والنارجيـل �إال وفقا لل�شروط وال�ضوابط الواردة
فـي امللحق رقم ( )4املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 5
يحظر نقل �أ�شجار نخيل التمور والنارجيل والزينة و�أ�شباه النخيل وف�سائلها وجميع
�أجزائها اخل�ضرية من املناطق املعلن عنها كمناطق حجر زراعية �إىل خارج هذه املناطق ،
وي�ستثنى من هذا احلظر �إذا كان النقل يتم داخل منطقة احلجر الزراعية ذاتها  ،ووفقا
لل�شروط الآتية :
� - 1أال يتم النقل من املزارع امل�صابة بح�شرة �سو�سة النخيل احلمراء فـي دائرة ن�صف
قطرها ( )10ع�شرة كيلو مرتات �إىل بقية مزارع منطقة احلجر .
� - 2أال يزيد طول الف�سيلة الكلي على ( )2مرتين .
� - 3أن يتم معاملة الف�سائل باملبيدات املو�صى بها عن طريق التغطي�س  ،وحتت �إ�شراف
املخت�صي ــن من دائ ــرة �أو مركـز التنمية الزراعية فـي الوالية  ،على �أن يتحمل
الناقل � ،أو �صاحب ال�شحنة تكاليف هذه الإجراءات .
املــادة ( ) 6
ال يجــوز نقل �أو بي ــع �أ�شجـار نخيل التمـور والنارجيل والزينة و�أ�شبـاه النخيل وف�سائلها
من املناطق غري املعلن عنها كمناطق حجر زراعية �إىل املناطق ذاتها �إال بعد احل�صول على
ت�صريح بذلك من دائرة �أو مركز التنمية الزراعية فـي الوالية .
املــادة ( ) 7
يحظر بيع �أو نقل �أ�شجار نخيل التمور والنارجيل والزينة و�أ�شباه النخيل فـي الأ�سواق
وامل�شاتل التي تقع �ضمن مناطق احلجر الزراعية املعلن عنها  ،وي�ستثنى من هذا احلظر
ف�سائل �أ�شجار نخيل التمور وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن يتم البيع �أو النقل �إىل منطقة احلجر ذاتها املعلن عنها فقط .
� - 2أال يزيد طول الف�سيلة الكلي على ( )2مرتين .
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� - 3أن يتم معاملة الف�سائل باملبيدات املو�صى بها عن طريق التغطي�س  ،وحتت �إ�شراف
املخت�صني من دائرة �أو مركز التنمية الزراعية فـي الوالية  ،على �أن يتحمل الناقل ،
�أو �صاحب ال�شحنة تكاليف هذه الإجراءات .
املــادة ( ) 8
يجب على كل �صاحب حيازة زراعية �أو مزرعة �أو جهة لديها �أ�شجار نخيل التمور والنارجيل
والزينة و�أ�شباه النخيل القيام بالعمليات الزراعية التي تو�صي بها الوزارة  ،ومكافحة
الآف ــات ال�ض ــارة بها  ،والتع ــاون مع موظفـ ــي الــوزارة فـي تنفـيــذ برامــج الوقايـة املعتمدة
من قبل الوزارة .
املــادة ( ) 9
يجب على من يقوم با�سترياد �أ�شجار نخيل التمور والنارجيل والزينة و�أ�شباه النخيل
وف�سائلها دون احل�صول على ت�صريح بذلك �إعادة ت�صديرها خالل ( )72اثنتني و�سبعني
�ساعة من تاريخ �إخطاره بذلك  ،ف�إذا انق�ضت هذه املدة دون �أن يقوم ب�إعادة ت�صديرها توىل
ق�سم احلجر الزراعي املخت�ص �إعدام ال�شحنة على نفقة امل�ستورد .
املــادة ( ) 10
فـي حالة �ضبط نقل �أ�شجار نخيل التمور والنارجيل والزينة و�أ�شباه النخيل وف�سائلها
داخل ال�سلطنة دون احل�صول على ت�صريح بذلك تتوىل اجلهة املخت�صة �إعدام ال�شحنة
على نفقة املخالف .
املــادة ( ) 11
فـي حالــة �ضبط بيع �أ�شج ــار نخيـل التمور والنارجيل والزينة و�أ�شباه النخيل وف�سائلها
فـي الأ�سواق وامل�شاتل �أو �أي مكان يتم فـيه البيع دون احل�صول على ت�صريح بذلك  ،تتوىل
اجلهة املخت�صة �إعدامها على نفقة املخالف .
املــادة ( ) 12
تفر�ض على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة غرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال
عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار
املخالفة .
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امللحــق رقـــم ( ) 1
�شروط و�ضوابط ا�سترياد بادرات �أ�شجار نخيل التمور
والنارجيل والزينة و�أ�شباه النخيل املنتجة ن�سيجيا بتقنية ت�شكل
الأع�ضاء اخل�ضرية (  ، ) Organogenesisوداخل الأو�ساط الغذائية املغلقة ( ) In Vitro
�أوال  :مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون احلجر الزراع ـ ــي  ،وقانون البذور والتقاوي
وال�شت ــالت امل�ش ــار �إليهمــا  ،ي�شت ــرط ال�ستي ــراد بـادرات �أ�شج ــار نخي ــل التم ــور
والنارجيل والزينة و�أ�شباه النخيل املنتجة ن�سيجيا بتقنية ت�شكل الأع�ضاء
اخل�ضري ـ ـ ـ ــة (  ، ) Organogenesisوداخ ـ ـ ـ ـ ــل الأو�س ـ ـ ــاط الغذائي ـ ـ ـ ــة املغلق ـ ـ ـ ـ ــة
(  ) In Vitroالآتي :
� - 1أن يك ــون امل�ستـ ــورد �شركـ ــة �أو م�ؤ�س�س ــة مرخ�ص ــا له ــا بتــداول ال�شت ـ ــالت فـي
ال�سلطنة .
� - 2أن تك ــون الب ــادرات ف ـ ــي مرحل ــة نبات ـ ـ ــات كاملـ ــة داخ ــل الأو�س ــاط الغذائي ـ ــة
املغلقـ ـ ـ ــة (  ، ) In Vitroومنتجـ ـ ــة بتقنيـ ـ ـ ــة ت�شكـ ــل الأع�ضـ ـ ــاء اخل�ضري ـ ـ ــة
(  ) Organogenesisبالن�سبة لأ�شجار نخيل التمور والنارجيل  ،وجاهزة
للنقل  ،والأقلمة فـي البيوت املربدة حتت ظروف حرارة  ،ورطوبة متحكم بها ،
وميك ــن لل�شرك ــات املتخ�ص�صة فـي الإكثار الن�سيجــي ا�ستي ــراد براعم خ�ضرية ،
و�إكثارها ن�سيجيا حتت الظروف املحكمة .
� - 3أن تكـ ــون الب ـ ــادرات من خمتب ــرات �أو �شركــات موثوقـ ــة ومعتم ــدة من قبل
اجلهات الر�سمية ( احلكومية ) فـي بلد املن�ش�أ للقيام ب�إنتاج بادرات �أ�شجار نخيل
التم ــور الن�سيجي ــة وفقا ال�شرتاط ــات �ضب ــط اجل ــودة  ،وم�صحوب ــة ببطاقة
التعريف  ،و�شهادة التحاليل اجلزيئية التي ت�ضمن مطابقة البادرات ملوا�صفات
النخلة الأم  ،وخلوها من الطفرات � ،أو التحوير الوراثي .
� - 4أن تكون البادرات الن�سيجيـة م�صحوبــة ب�شهــادة �صحة نباتية معتمدة تثبت
خلوها من الآفات  ،والأمرا�ض الزراعية .
� - 5أن تكون البادرة من �أ�صناف �أ�شجار نخيل التمور ذات جدوى اقت�صادية  ،ومرغوبة
من قبل املزارعني  ،ومت�أقلمة مع ظروف البيئة املحلية  ،وغري ح�سا�سة لأمرا�ض
معينة فـي املوطن الأم .
 - 6احل�ص ـ ـ ــول على ت�صريـ ـ ــح ا�ستي ــراد من املديري ــة العام ـ ــة للتنمي ـ ــة الزراعيـ ـ ــة
فـي الوزارة .
ثانيا  :يجب على امل�ستفـيد من البادرات االحتف ــاظ ببطاق ــة التعريـف على الف�سائل
الناجتـ ــة مـن الب ــادرات الن�سيجية فـي موق ــع زراعته ــا النهائــي حتــى ت�ص ـ ــل �إىل
مرحلة الإثمار  ،ملتابعتها وفح�صها متى ما دعت احلاجة لذلك .
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امللحق رقم ()2
�شروط و�ضوابط ا�سترياد ف�سائل �أ�شجار نخيل التمور املنتجة ن�سيجيا
فـي �أو�ساط منو �صناعية معاجلة كيميائيا �أو حراريا
�أوال  :مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون احلجر الزراعي  ،وقانون البذور والتقاوي وال�شتالت
امل�شار �إليهما  ،ي�شرتط ال�سترياد ف�سائل �أ�شجار نخيل التمور املنتجة ن�سيجيا فـي
�أو�ساط منو �صناعية معاجلة كيميائيا �أو حراريا  ،وال حتتوي على الرمل �أو الرتبة
الطبيعية �أو املواد الع�ضوية واملنتجة فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،
الآتي :
� - 1أن يكون امل�ستورد مرخ�صا له بتداول ال�شتالت فـي ال�سلطنة  ،وي�ستثنى من ذلك
امل�ؤ�س�سات احلكومية  ،وال�شركات الزراعية التي ترغب فـي زراعة ف�سائل �أ�شجار
النخيل فـي مواقع بهدف الإنتاج  ،واملزارعون احلا�صلون على بطاقة احليازة
الزراعية .
� - 2أن تك ــون الف�سائ ــل الن�سيجيـ ــة امل�ست ــوردة فـي مرحل ــة نباتات كاملــة  ،وفـي عمــر
ال يتجـاوز ( )1عاما واحدا  ،وحتتوي على عدد (� )4أربع �إىل ( )5خم�س �أوراق  ،و�أال
يزيد قطر قاعدتها على (� 6سم) �ستة �سنتيمرتات  ،وجاهزة للزراعة  ،ومزروعة
فـي �أ�ص�ص طويلة (توربيدو) بها �أو�ساط منو �صناعية معاجلة  ،وال حتتوي
على الرمل �أو الرتبة الطبيعية �أو املواد الع�ضوية .
� - 3أن تكون الف�سائل منتجة بتقنية ت�شكل الأع�ضاء اخل�ضرية ( ) Organogenesis
بالن�سبة لأ�شجار نخيل التمور  ،وجاهزة للزراعة فـي الأر�ض امل�ستدمية .
� - 4أن تكون الف�سائل من خمتربات �أو �شركات �أو م�ؤ�س�سات موثوقة ومعتمدة من قبل
اجلهات الر�سمية (احلكومية) فـي بلد املن�ش�أ وفقا ال�شرتاطات �ضبط اجلودة ،
وتوافق عليها املديرية العامة للتنمية الزراعية فـي الوزارة  ،وم�صحوبة ببطاقة
التعريف  ،و�شهادة التحاليل اجلزيئية التي ت�ضمن مطابقة البادرات ملوا�صفات
النخلة الأم  ،وخلوها من الطفرات � ،أو التحوير الوراثي .
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� - 5أن تك ــون الف�سائــل الن�سيجيــة منتجـة من املختبـرات املعتمدة فـي �إحدى دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،وال يجوز ا�سترياد الف�سائل من ال�شركات
�أو امل�ؤ�س�سات التي ت�ستورد الف�سائل من غري هذه الدول  ،وتقوم ب�إعادة ت�صديرها .
� - 6أن تكون الف�سائل الن�سيجية م�صحوبة ب�شهادة �صحة نباتية معتمدة تثبت �أنها
خالية من الآفات  ،والأمرا�ض .
� - 7أن تكون �أ�صناف �أ�شجار نخيل التمور املراد ا�ستريادها ذات جدوى اقت�صادية ،
ومرغوبـ ــة من قب ــل املزارعي ــن  ،ومت�أقلمـ ـ ــة مع ظروف البيئـ ــة املحلي ـ ــة  ،وغ ـي ــر
ح�سا�سة لأمرا�ض معينة فـي املوطن الأم .
� - 8أن يتم حجر الف�سائل ملدة ال تقل عن ( )45خم�سة و�أربعني يوما  ،وال تزيد على
( )90ت�سعني يوما فـي �أماكن مهي�أة يتم االتفاق عليها مع الوزارة ملنع انت�شار
الآفات املحتملة طيلة فرتة احلجر  ،على �أن يتم متابعة تلك الف�سائل �شهريا
من قبل خمت�صي وقاية النبات فـي الوزارة .
� - 9أن يتحمل امل�ست ــورد جميــع تكالي ــف احلج ــر  ،واملتابع ــة  ،دون حتمــل ال ــوزارة �أي
تبعات ترتتب من جراء ذلك .
 - 10احل�صول على ت�صريح ا�سترياد من املديرية العامة للتنمية الزراعية بالوزارة .
ثانيا  :يجب على امل�ستفـيد من الف�سائل االحتفاظ ببطاقة التعريف على الف�سائل الناجتة
من الف�سائل الن�سيجية فـي موقع زراعتها النهائي حتى ت�صل �إىل مرحلة الإثمار ،
ملتابعتها وفح�صها متى ما دعت احلاجة لذلك .
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امللحق رقم ()3
�أ�صناف �أ�شجار نخيل التمور وف�سائلها املحظور ت�صديرها

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ال�صنف
الربين
اخل�شبه
اخل�صاب
الزبد
ال�صالين
الفر�ض
القدمي
اللزاد
املب�سلي
املدلوكي
املزناج
املنحي
النغال
�أبو معان
�أ�صابع العرو�س
بونارجنه
بوهبي�شه
بوخمو�س
ثميد
جما
جوهرة وادي حمرم
حنظل
خال�ص الظاهرة
خال�ص عمان
خمري
خنيزي حالوي

م
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

27

خنيزي عربي

54
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ال�صنف
رملي
قاروت
ق�ش �إزكي  -الأبي�ض
ق�ش ب�سمن
ق�ش بطا�ش
ق�ش بهالين
ق�ش جربين
ق�ش �سمد
ق�ش �سويح
ق�ش �سيما
ق�ش عبيدة
ق�ش غنوي
ق�ش قر
ق�ش قنطرة
ق�ش لزق
ق�ش منزف
ق�ش ورد
لولو
نبتة الوافـي
ن�شو اخلرما
ن�شو الوخرة
ه�صا�ص
هاليل احل�سا
هاليل بو�شر
هاليل عمان
هاليل مكران
فحول ( اجلناديد  -العقيبة  -بهالين
 -خوري  -غريف � -سابقي  -عندام )

امللحق رقم ()4
�شروط و�ضوابط ت�صدير ف�سائل �أ�شجار نخيل التمور والنارجيل
� - 1أن يك ــون مقـ ــدم طل ــب الت�صديـ ــر مالكـ ـ ــا للحيــازة الزراعي ــة � ،أو من �ضمن ال�شرك ــات
�أو امل�ؤ�س�سات الزراعية املرخ�ص لها بذلك .
� - 2أن يقدم طلب ت�صريح الت�صدير �إىل دائرة �أو مركز التنمية الزراعية فـي الوالية التابع
لها  ،على النموذج املعد لهذا الغر�ض .
� - 3أن يحدد فـي الطلب عدد الف�سائل والأ�صناف التي يرغب فـي ت�صديرها  ،واجلهة
امل�صدر �إليها .
� - 4أن يرفق مع الطلب �صورة من البطاقة ال�شخ�صية  ،وبطاقة احليازة الزراعية � ،أو �سند
امللكية � ،أو �صكـا �شرعيا �أو عقد انتفاع للحيازة الزراعية .
� - 5أن يرف ــق مع الطل ــب ت�صري ــح ا�ستي ــراد م�سبــق ي�ؤك ــد موافق ــة الدول ــة امل�صدر �إليهـا على
ا�سترياد ف�سائل النخيل والنارجيل  ،ومو�ضحا فيه عدد الف�سائل امل�سموح با�ستريادها .
� - 6أن تكون الأ�صناف املراد ت�صديرها ف�سائل ال يزيد طولها الكلي على ( )2مرتين .
� -7أال تكــون الف�سائــل من الأ�صناف املحظور ت�صديرها  ،والواردة فـي امللحق رقم ()3
املرفق بهذه الالئحة .
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قــــرار وزاري
رقـــــم 2020/105
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم  2009 /31ب�إعالن مناطق حجر زراعية
ا�ستنادا �إلى قانون احلجر الزراعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2004/47
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2006/32
و�إلى القرار الوزاري رقم  2009/31ب�إعالن مناطق حجر زراعية ،
و�إلى تو�صية املديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة الأولى من القرار الوزاري رقم  2009/31امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
تعلن كل من الواليات الآتية مناطق حجر زراعية حلني زوال �سبب احلجر  ،و�صدور قرار
بهذا ال�ش�أن :
الوالية
املحافظة
خ�صب  ،دبا  ،بخا  ،مدحاء
حمافظة م�سندم
الربميي  ،حم�ضة
حمافظة الربميي
�أدم
حمافظة الداخلية
�صحار � ،شنا�ص  ،لوى � ،صحم  ،اخلابورة  ،ال�سويق
حمافظة �شمال الباطنة
الر�ستاق  ،بركاء
حمافظة جنوب الباطنة
جعالن بني بوح�سن
حمافظة جنوب ال�شرقية
القابل  ،نيابة �سمد ال�ش�أن
حمافظة �شمال ال�شرقية
عربي  ،ينقل � ،ضنك
حمافظة الظاهرة
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441/ 9 / 19 :هـ
املـوافــــق 2020/ 5 / 13 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1342
ال�صادرة فـي 2020/5/17م

د  .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
وزي ـ ــر الزراع ـ ـ ـ ــة والث ـ ـ ــروة ال�سمكي ـ ـ ــة
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قـرار وزاري
رقــم 2020/134
بحظر ت�صدير بع�ض ال�سالالت العمانية من املاعز وال�ض�أن �إلى خارج ال�سلطنة
ا�ستنادا �إلى قانون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/8
و�إلى قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/45
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم ، 2005/12
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/107
و�إلى القرار الوزاري رقم  2000/1بحظر ت�صدير ال�سالالت العمانية من �إناث املاعز وال�ض�أن
�إلى خارج ال�سلطنة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظ ــر ت�صديـ ــر ال�سـ ــالالت العمانيـ ــة م ــن �إنـ ــاث املاعـ ــز وال�ض ـ�أن والذكــور غيــر املخ�صيــة
�إلى خارج ال�سلطنة .
املــادة الثانيــــة
مع عدم الإخالل ب�شروط الت�صدير املن�صو�ص عليها فـي قانون احلجر البيطري  ،والئحته
التنفـيذي ــة امل�ش ــار �إليهم ــا  ،ي�شت ــرط لت�صدي ــر ذكـور املاعز وال�ض�أن من ال�ساللة العمانية
�أن تكون خم�صية  ،و�أال تقل �أعمارها عن (� )6ستة �أ�شهر .
املــادة الثالـثــــة
يلغــى الق ــرار ال ــوزاري رق ــم  2000/1امل�ش ــار �إلي ــه  ،كمــا يلغ ــى كــل مــا يخالف هذا القرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد (� )7سبعة �أيام من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441/ 10 / 9 :هـ
املـوافــــق 2020/ 6 / 1 :م

د  .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
وزي ـ ـ ــر الزراع ـ ـ ــة والثـ ـ ــروة ال�سمكيـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1344
ال�صادرة فـي 2020/6/7م
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قـرار وزاري
رقــم 2020/172
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم  2009/31ب�إعالن مناطق حجر زراعية
ا�ستنادا �إلى قانون احلجر الزراعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/47
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�صادر بالقرار الوزاري رقم ، 2006/32
و�إلى القرار الوزاري رقم  2009/31ب�إعالن مناطق حجر زراعية ،
و�إلى تو�صية املديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال �سبب احلجر الزراعي عن والية القابل ،
وبتحديد والية احلمراء منطقة حجر زراعي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة الأولى من القرار الوزاري رقم  2009/31امل�شار �إليه الن�ص الآتي :
تعلن كل من الواليات الآتية مناطق حجر زراعية حلني زوال �سبب احلجر  ،و�صدور قرار
بهذا ال�ش�أن :
الواليــة
املحافظــة
خ�صب  ،دبا  ،بخا  ،مدحاء
حمافظة م�سندم
الربميي  ،حم�ضة
حمافظة الربميي
�أدم  ،احلمراء
حمافظة الداخلية
حمافظة �شمال الباطنة �صحار � ،شنا�ص  ،لوى � ،صحم  ،اخلابورة  ،ال�سويق
الر�ستاق  ،بركاء
حمافظة جنوب الباطنة
جعالن بني بو ح�سن
حمافظة جنوب ال�شرقية
حمافظة �شمال ال�شرقية
نيابة �سمد ال�ش�أن
عربي  ،ينقل � ،ضنك
حمافظة الظاهرة
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441/11 /21 :هـ
املـوافــــق 2020/ 7 /13 :م
د � .سعـود بن حمود بن �أحمد احلب�سي
وزيـ ـ ـ ــر الزراع ـ ـ ـ ــة والثـ ـ ـ ــروة ال�سمكيـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1350
ال�صادرة فـي 2020/7/19م
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وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
قــرار وزاري
رقـــم 2020/255
ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية لقانون الرفق باحليوان
ا�ستنادا �إلى قانون الرفق باحليوان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2017/21
و�إلى قرار جلنة التعاون الزراعي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية فـي اجتماعها
الثاين والع�شرين فـي يونيو  2011باعتماد الالئحة التنفـيذية لقانون (النظام) املوحد
للرفق باحليوان فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الرفق باحليوان  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1442 / 3 /16 :هـ
املـوافــــق 2020/11 / 2 :م
د � .سعـــــود بن حـمــود بن �أحمـــد احلب�ســي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1365
ال�صادرة فـي 2020/11/8م
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الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون الرفــق باحليــوان
البــاب الأول
تعـــاريف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون الرفق باحليوان  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
القانـــون :
قانــون الرفــق باحليــوان .
الـــوزارة :
وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه .
املــــر�ض :
كل تغيري عن ال�صورة الطبيعية للحيوانات  ،وي�ؤدي �إلى خلل �أو ا�ضطراب فـي �أي من
العمليات احليوية الطبيعية للحيوانات  ،مما ي�ؤثر على �صحتها �أو رعايتها .
�صاحب احليوان :
املالــك �أو مــن ميلــك ال�ســيطرة الفعليــة علــى احليــوان واملتمثلــة فـي الرقابــة والتوجيــه .
مــراقب احليوان :
ال�شخ�ص امل�ؤهل علميا لرعاية احليوانات  ،ويقوم بو�ضع وت�صميــم برامــج الرعايــة باملن�ش ـ�أة
وكتابــة التقاريــر  ،وي�شــرف علــى مالحــظ احليوان .
مـالحظ احليوان :
�شــخ�ص يقــوم بتنفـيذ الربامــج اليوميــة واخلا�صــة برعايــة احليوان .
مركز �إيواء احليوان :
من�ش ـ�أة عامــة �أو خا�ص ـ ــة  ،بهــا حظائــر منا�س ـ ــبة للحيوان ـ ــات  ،وتقوم ال�سلطة املخت�صة
ب�إن�شائها �إذا كانت عامة  ،والعمل على رعاية احليوانات املحتجزة �أو امل�صادرة وتخ�ضع
لإ�شراف الوزارة كما ت�شرف ال�سلطة املخت�صة عليها �إذا كانت خا�صة .
التعـدي اجلن�ســي :
�أي ا�ســتخدام غيــر �شــرعي للحيوانــات مــن قبــل الإن�ســان للأغــرا�ض اجلن�ســية .
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البــاب الثانــي
�شروط ومعايري ممار�سات الرفق باحليوان
املــادة ( ) 2
 - 1على الوزارة �إ�صدار قرارات خا�صة ب�شروط ومعايري املمار�سات العملية للرفق لكافة
�أنواع احليوانات  ،مبا يتنا�سب مع طبيعتها ونوعيتها  ،لتكون جميع الهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة واخلا�صة ملزمة باتباعها .
 - 2تقوم الوزارة مبراقبة تطبيق املعايري القيا�سية على املن�ش ـ�آت واملمار�ســات العمليــة
لربامــج الرعايــة والتدقيــق مبــا يتنا�ســب ونوعيــة احليوانــات املتواجــدة فـي تلــك
املن�ش ـ�آت .
 - 3علــى الوزارة �إ�صــدار دليــل �إر�شــادي خــا�ص بكيفـية التطبيــق العملــي لل�شــروط واملعاييــر
للممار�ســات العمليــة التــي ت�ضعهــا الوزارة لــكل ف�صيلــة حيوانيــة علــى حــدة .
املــادة ( ) 3
مبــا ال يتعــار�ض مــع القوانيــن الأخــرى تعتبــر معاملــة �صاحب احليوان له خمالفة لأحكام
القانون وهذه الالئحة ويقع حتــت طائلــة العقوبــات املن�صــو�ص عليهــا �إذا قــام ب ـ�أي مــن
الأعمــال الآتية :
 - 1تعريــ�ض احليوانــات للإهمــال �أو �ســوء التغذيــة �أو التخلــي عنهــا �أو تركهــا دون توفـري
غ ـ ــذاء وميـ ــاه وبكميــات كافـية و�صاحلــة لال�ستهالك �أو عــدم �إعطائهــا ق�ســطا كافـيا
من الراحة .
 - 2ا�ستخ ــدام الق�ســوة فـي فرتة �إعداد احليوانات للذبح فـي امل�سالخ �أو غريهــا كال�ضــرب
على الــر�أ�س �أو قطــع �أربطــة املفا�صــل �أو فقء العيــون �أو ال�صعــق بالكهربــاء .
� - 3إجهاد احليوانات فـي العمل �أو ال�سباقات �أو خالفه دون مراعاة لعمرهــا �أو حالتهــا
ال�صحيــة .
 - 4ا�ستخدام احليوانات ب�صورة منافـية لطبيعتها فـي �أداء العرو�ض الفنيــة �أو الرتفـيهيــة
كحلبــات امل�صارعــة وال�ســريك .
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� - 5إعطــاء احليوانــات �أي �أدويــة حمفــزة للنمــو � ،أو �أي �أغذيــة �أو �إ�ضافــات علفـية غيــر
م�صــرح بهــا مــن الوزارة � ،أو تعري�ضهــا ل ـلأذى �أو النفــوق مــن خــالل الإهمــال فـي
تخزيــن ال�ســموم �أو املطهــرات واملنظفــات ال�صناعيــة � ،أو �أي مــواد كيميائيــة �أخــرى .
 - 6حجــز احليوانــات �أو نقلهــا بطريقــة �أو بو�ســيلة غيــر مهي ـ�أة �أو خلــط أ�نــواع خمتلفــة
مــن احليوانــات مــع بع�ضهــا بعــ�ضا دون مراعــاة للجنــ�س �أو العمــر �أو الف�صيلــة  ،مــع
عــدم تقديــم مــا يلزمهــا مــن غــذاء �أو مــاء �أو تهويــة جيــدة .
 - 7عر�ض �أو االجتار ب�أي حيوان مري�ض �أو م�صاب .
 - 8رفــع احليوانــات غيــر القــادرة علــى الوقوف �أو �ســحبها بطريقــة م ؤ�ملــة ت�ســبب لهــا
اجلــروح �أو الكدمات �أو الك�سور �أو اخللع .
 - 9ممار�سة �أي �صورة من �صور التعدي مبا فـيها التعدي اجلن�سي علــى احليوانــات .
 - 10التخلــ�ص مــن احليوانــات املري�ضــة بطريقــة غيــر رحيمــة كا�ســتخدام طــرق املــوت
البطــيء � ،أو �أي طريقــة ت�ســبب لهــا رعبا �أو فزعا �أو حتــدث لهــا �أملـا �شــديدا دون �أي
مبــرر � ،أو تقديــم ال�ســم عمــدا لهــا .
البـــاب الثالـــث
واجبــات �صاحــب احليــوان
املــادة ( ) 4
يجب �أن يتحمل �صاحب احليوان امل�س�ؤوليات الآتية :
 - 1توفـري العمالــة امل�ؤهلــة والكافـية لرعايــة احليوانــات وفقا لنوعيتهــا .
 - 2تهيئـ ــة وتوفـي ــر املك ــان املنا�س ــب لإي ــواء احليوانات وفقا لنوعيتها  ،و�أعدادهــا ،
وطبيعتهــا .
 - 3توفـي ــر الرعاي ـ ــة والع ـ ــالج للحيوان ـ ــات ب�صـ ــورة دائمــة  ،وحتـ ــت �إ�شـ ــراف طبيـ ــب
بيطــري .
 - 4توفـري املاء والغذاء للحيوانات وفق احتياجاتها الطبيعية كما ونوعـا  ،ومبــا
يتــالءم وف�صيلــة احليوانــات ومــدى ا�ســتجابتها لــه .
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 - 5توفـري الظروف البيئية املنا�سبة للحيوانات طبقا لف�صيلتها .
 - 6تنظيــف احليوانــات و�أماكــن �إيوائهــا مــع تطهيــر حظائرهــا �أو �أقفا�صهــا ب�صــورة
منتظمــة مــع توفـري فر�شــة نظيفــة  ،ومنا�ســبة .
 - 7االحتفــاظ ب�ســجالت للأ�صــول الوراثيــة للحيوانــات وللتغذيــة وللحالــة ال�صحيــة
والطبيــة والإنتاجيــة  ،ول�صيانــة املن�ش ـ�آت .
املــادة ( ) 5
يجب االلتزام بالأمور الآتية عند حث احليوان على احلركة :
 - 1ي�سمح با�ستخدام الع�صي البال�ستيكية والأعالم وال�سياط الق�صرية (ب�أل�سنة
جلدية �أو قما�شية) دون الت�سبب فـي �إنهاك احليوان .
 - 2مينــع ا�ســتخدام �أدوات احلــث علــى احلركــة خا�صــة الكهربائيــة �إال فـي حاالت
الدفاع عن النف�س (ت�ستخدم لإ�صابة احليوانات املفرت�ســة فـي الأ�ســر بال�شــلل
امل�ؤقـ ــت) كم ـ ــا يحظ ـ ــر ا�ســتخدامــها ف ــي وخ ــز الأماك ــن احل�سا�سـ ــة للحيوانــات ،
وال ي�سمح بتكراره فـي حالة عدم ا�ستجابة احليوان � ،أو التقدم فـي ال�سري .
 - 3مينــع ا�ســتخدام �أي و�ســيلة م�ؤملــة مثــل لــوي الذنــب (الذيــل)  ،وكما�شــة الأنــف ،
�أو ال�ضغــط علــى العينيــن  ،والأذنيــن  ،والأع�ضــاء التنا�ســلية اخلارجيــة .
 - 4مينع ا�ستخدام الع�صا الكبرية  ،وذات الر�أ�س احلاد � ،أو املعدين .
 - 5مينــع ا�ســتخدام ال�صــراخ ال�شــديد � ،أو �إثــارة ال�ضجيــج القــوي لإجبار احليوان
علــى ال�ســري .
املــادة ( ) 6
يجب �أن يتمتع �أ�صحاب احليوانات �أو العاملون القائمون على رعايتها بالكفاءة واخلربة
والدراية فـي التعامل مع احليوانات وفق ف�صائلها طبقا للآتي :
 - 1اخلربة  ،والكفاءة والتدريب فـي الرعاية والعناية باحليوانات .
 - 2القــدرة علــى التعامــل والت�صــرف مــع احليوانــات فـي ا ألحــوال العاديــة والطارئــة .
 - 3تفهــم �ســلوكيات احليوانــات  ،واحتياجاتهــا  ،وخ�صائ�صهــا وفــق الف�صيلــة  ،والعمــر ،
واجلنــ�س  ،وحالــة احليوانــات .
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 - 4معرفة املبادئ ال�صحية العامة للعناية باحليوانات  ،وت�شمل :
أ�  -الأعرا�ض العامة للأمرا�ض .
ب  -بعــ�ض ا إلجــراءات ال�صحيــة مثــل تقليــم الأظافــر واحلوافــر وجز ال�صوف
وق�ص ال�شعر والإ�سعافات الأولية والإجراءات العامــة للوقايــة مــن الأمــرا�ض
مثــل التنظيــف والتطهيــر وااللتــزام بتعليمــات الأمــن احليــوي .
ج  -العالمات الأولية للوالدة  ،والإجها�ض .
 - 5معرفة القوانني واللوائح املتعلقة بالرفق باحليوان .
البـــاب الرابـــع
املن�شـــ�آت احليوانيـــة
املــادة ( ) 7
 - 1على �أ�صحاب احليوانات توفـري املكان املالئم لالحتماء واملبيت املتوافق مع نوعية
وطبيعة هذه احليوانات من حيث امل�ساحة الكافـية وحتت ظروف مناخية مالئمة
ملمار�سة ن�شاطها ب�صورة طبيعية .
 - 2حتدد الوزارة موا�صفات وا�شرتاطات املن�ش�آت احليوانية التجارية التي تربى فـيها
احليوانات .
املــادة ( ) 8
 - 1يحظــر تنظيــم املعــار�ض والأ�ســواق العامــة �أو اخلا�صــة �أو �إقامــة املناف�سات �أو عرو�ض
للحيوانات لأغرا�ض جتارية �أو �أي �أغرا�ض �أخرى �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من
اجلهات املعنية .
 - 2يحظر على �أ�صحاب احليوانات تقدميها للعر�ض �أو االجتار بها فـي حالة ظهور �أي
�أعرا�ض مر�ضية عليها �أو عالمات الإعياء والإجهاد �أو الهزال  ،وفـي حالة املخالفة
يحق للوزارة عزل هذه احليــوانات عنــد �صاحبها �أو نقلهــا �إلــى مــكان �آخــر للعــزل حتــت
�إ�شرافها  ،وعلى نفقته لعمل الفحو�صات الالزمة .
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� - 3أن يتم ت�سجيل احليوانات التي يتم عر�ضها �أو االجتار بها فـي �سجالت خا�صة ملعرفة
العدد والنوع وال�ساللة واجلهة املوردة واحلالة ال�صحية .
 - 4يعطــى �صاحب احليوان ترخي�صا م�ؤقتــا لأن�شــطة املعــار�ض احليوانيــة امل�ؤقتــة ،
ولعــرو�ض احليوانــات الرتفـيهيــة كمــا فـي ال�ســريك .
املــادة ( ) 9
 - 1يجب احل�صول على ترخي�ص من الوزارة قبل �إقامة �أي من�ش�أة حيوانية جتارية .
 - 2يجـ ــب �أن يرف ــق بطل ــب الرتخيـ ــ�ص املق ــدم لعـ ــر�ض احليوان ــات فـي حدائق احليوانات
�أو حدائ ــق الطيـ ــور �أو حدائ ــق الأطـ ــفال �أو �أماك ــن ت�أجيـ ــر احليوانـ ــات �أو ال�سيـ ــرك
�أو مثيالتها خمطط ملوقع املن�ش�أة و�آخر تف�صيلي ملبانيها ومن�ش�آتها املختلفة مع خطة
الت�شغيل مت�ضمنة العمالة .
 - 3على كل من�ش�أة حيوانية جتارية �أن تعني طبيبا بيطريا ب�صفة دائمــة  ،ويتعني �أن يكون
مرخ�صــا له من قبل الوزارة مبزاولــة مهنــة الطــب البيطــري  ،وي�ســتثنى مــن ذلــك
املن�ش ـ ـ�آت التجاري ـ ــة �أو الرتفـيهي ـ ــة امل�ؤقتـ ــة حيـ ــث يكتف ـ ــى ب�إ�شــراف طبيــب بيطــري ،
�أو عيــادة بيطريــة � ،أو م�ست�شــفى بيطــري .
 - 4ت�صدر الوزارة ترخي�ص لكل من مراقب ومالحظ احليوانات ب�أي من�ش�أة حيوانية
جتارية  ،وذلك بعد توافر ال�شروط الآتية :
أ� � -إجراء اختبار كفاءة فـي التعامل مع احليوانات .
ب  -علــى مراقبــي احليوانــات تقديــم ال�شــهادات العلميــة املعادلــة واملوثقــة فـي جمــال
رعايــة احليوانــات .
ج  -ي�شــرتط فـي مراقبــي احليوانــات �أن تكــون لديهــم �شــهادات خربة موثقة ال تقل
عن ( )5خم�س �سنوات فـي املجال ذاته .
د  -يكتفى ب�شهادة خربة موثقة مدتها (� )2سنتان ملالحظي احليوانات .
 - 5ت�صــدر الوزارة ترخي�صـا م�ؤقتا للمن�ش ـ�آت اجلديــدة بال�شــروط الآتيــة :
�أ  -تكون مدة الرتخي�ص ح�سب نوع وحجم املن�ش�أة  ،على �أال تتجاوز مدة �سنة واحدة .
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ب  -يجـ ــدد الرتخيـ ــ�ص  ،وللمــدة نفــ�سها فـي حالــة عــدم اكتمــال املن�ش ـ�آت والهيــكل
الوظيفـي .
ج  -يلغى ترخي�ص املن�ش�أة نهائيا �إذا مل تكتمل مباين املن�ش�أة وهيكلهــا الوظيفـي خــالل
الفتــرة التــي حتددهــا الوزارة .
 - 6حتدد الوزارة مدة الرتخي�ص الدائم للمن�ش�أة .
 - 7ي�س ـحـ ــب الرتخي ـ ــ�ص املمنـ ــوح لت�شــغي ــل املن�ش ـ ـ�أة احليوانيــة �إذا ثبــت انتهاك �صاحب
الرتخي�ص للقانون � ،أو هذه الالئحة � ،أو �إذا �أخل ب�شروط الرتخي�ص .
البـــاب اخلامـــ�س
املوظفون املخولون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املــادة ( ) 10
يحــق للموظفـني املخوليــن �صفة ال�ضبطية الق�ضائية دخــول �أي من�ش ـ�أة �ســواء كانــت عامــة
�أو خا�صة  ،للتفتي�ش والت�أكد من تطبيق �أحكام القانون  ،وهذه الالئحة  ،ووفقا للآتي :
 - 1جواز اال�ستعانة باجلهات املعنية .
 - 2احل�صول على �إذن م�سبق من اجلهة الق�ضائية املعنية �إذا كانت املن�ش�أة منازل �سكنية .
املــادة ( ) 11
� - 1إذا ثبـ ــت للموظفـ ــني املخول ــني �صف ــة ال�ضبطية الق�ضائية �أن احليوانات تتعر�ض
للإهمال فـي الرعايــة �أو خلطــر مــا يتعيــن عليهــم تقديــم امل�شــورة والن�صــح مبتطلبات
الرفق باحليوان فـي �صورة �إر�شادات عامة �إلى �صاحب احليــوان لت�صحيــح الو�ضــع
ول�ضمــان االمتثــال للقانــون � ،أو هذه الالئحة � ،أو القرارات ال�صــادرة مبقت�ضــاه .
 - 2فـي حالة تكرار الإهمال من قبل �صاحب احليوان تتم م�صادرة احليوان نهائيا وفقا
للإجراءات القانونية املعمول بها :
�أ  -حمايــة احليوانــات مــن الأذى واحتجازهــا فـي مــكان �صحــي  ،وت�أميــن متطلبــات
الرفــق بهــا .
ب  -يتحمل �صاحب احليوان تكاليف النقل والرعاية ال�صحية والبيطرية للحيوانات
طوال فرتة التحفظ عليها .
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 - 3فـي حالة عدم ظهور مالكها الأ�صليني � ،أو التعرف عليهم خالل مدة �أق�صاها ()15
خم�سة ع�شر يوما يتم التحفــظ علــى احليوانــات وم�صادرتهــا والت�صــرف فـيهــا بالبيــع
�أو الهبة ملــالك �آخريــن �أو التخلــ�ص منهــا بطريقــة رحيمــة فـي حالة ال�ضرورة  ،وحتت
�إ�شراف بيطري .
البـــاب ال�ســـاد�س
نقــــل احليوانــــات
املــادة ( ) 12
ال يجوز نقل احليوانات �إال فـي و�سائل النقل املرخ�ص لها من الوزارة  ،ووفقـا لل�شــروط
واملعاييــر واملمار�ســات العمليــة القيا�ســية للمنظمــة العامليــة لل�صحــة احليوانيــة .
البـــاب ال�سابــع
ا�ستخدام احليوانات للأغرا�ض العلمية
املــادة ( ) 13
يحظــر ا�ســتخدام احليوانــات لأغــرا�ض التجــارب العلميــة �إال بعــد احل�صول على ترخي�ص
من الوزارة  ،ويعد �ســجل خــا�ص لقيــد الرتاخيــ�ص ال�صــادرة لهــذا الغــر�ض  ،وال يتــم منــح
الرتخيــ�ص �إال بعــد ا�ســتيفاء الآتــي :
 - 1طلب مبني به الأبحاث التي �سيتم �إجرا�ؤها واملربرات العلمية والتــي مــن �أجلهــا
�ســتخ�ضع هــذه احليوانــات للتجــارب .
 - 2خطــة العمــل مت�ضمنــة االحتياطــات املتبعــة  ،و�إجــراءات الأمــن احليــوي والأدوات
واملــواد البيولوجيــة امل�ســتخدمة .
� - 3أ�سماء الباحثني  ،وامل�شاركني  ،وم�ؤهالتهم .
 - 4يجــب �أن تكــون احليوانــات امل�ســتوردة لغــر�ض البحــث العلمــي خا�ضعــة لإ�شــراف
بيطــري ببلــد املن�ش ـ�أ .
 - 5يجــب �أن حت�صــل اجلهــة امل�ســتوردة للحيوانات علــى ترخيــ�ص ا�ســترياد مــن الوزارة .
 - 6ال يجوز ا�ستخدام احليوانات فـي �أكرث من جتربة �إال �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك ،
وبعد �أخذ موافقة كتابية من الوزارة .
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 - 7يجــب علــى جميــع امل�ؤ�س�ســات البحثيــة التــي ت�ســتخدم احليوانــات فـي التجــارب
العلميــة ت�شــكيل جلنــة داخليــة ملراقبــة ا�ســتخدام هذه احليوانات مع توفـري
الرعاية ال�صحية والطبية من قبل طبيــب بيطــري  ،وعمالــة تتمتــع بالكفــاءة
واخلربة والدراية املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )6مــن هــذه الالئحــة .
 - 8املوافقــة علــى قيــام الوزارة بالإ�شــراف علـ ــى خطــوات تنفـي ــذ البحــث  ،ومتابعــة
نتائجــه .
� - 9أن يك ــون �ضم ــن �سيا�س ــة اجلـ ــودة للم�ؤ�س�سـ ــة القائمــة علــى ا�ستخــدام احليوانات
فـي التجارب ال�سيا�سات الآتية :
أ�  -العمل على تخفـي�ض عدد احليوانات امل�ستخدمة .
ب  -حت�سني الأ�ساليب امل�ستخدمة فـي التجارب قدر الإمكان .
ج � -أن يتــم اال�ســتغناء عــن احليوانــات ب�إيجــاد طــرق بديلــة � ،إن �أمكــن .
د  -االلتزام باملتطلبات الأ�سا�سية للرفق باحليوان  ،واملذكورة فـي هذه الالئحة .
هـ  -تعريــف العامليــن فـي امل�ؤ�س�ســة بهــذه ال�سيا�ســات  ،وااللتــزام بهــا من قبلهم
فـي كافة مراحل العمل .
و � -أن يتــم التخلــ�ص مــن جثــث احليوانــات النافقــة وخملفاتهــا �إذا لــزم الأمــر
وفــق القوانيــن املتعلقــة بال�صحــة  ،وال�ســالمة البيئيــة .
البـــاب الثامــن
التخلــ�ص مــن احليوانــات
املــادة ( ) 14
 - 1مينع التخل�ص من احليوانات �إال فـي حاالت ال�ضرورة الق�صوى مثل حدوث وباء
مر�ضي � ،أو �إ�صابة احليوان ب�أي �إعاقة حتول دون ا�ستمرار حياته ب�صورة طبيعية .
� - 2إذا ا�ستدعى الأمر التخل�ص من احليوانات كما فـي حاالت مكافحة الأمرا�ض يراعى
فـي ذلك طريقة الذبح �أو �أي طريقة �أخرى رحيمة  ،كما يجب �أن تتم عملية التخل�ص
حتت �إ�شراف طبيب بيطــري ل�ضمــان فعاليتهــا  ،وااللتــزام ب�شــروط الرفــق باحليوان ،
و�سالمة العاملني  ،وال�سالمة العامة .
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 - 3عنــد التخلــ�ص مــن احليوانــات بالذبــح ف�إنــه يجــب التخل�ص من جثثها وخملفاتها
�إذا لزم الأمر وفــق القوانيــن والت�شــريعات املتعلقــة بال�صحــة احليوانيــة  ،كمــا يجب
توفـري عمالة للتخل�ص من احليوانات وفق مبادئ الرفق باحليوان .
 - 4يجب �إراحة احليوانات  ،وعدم جعلها ترى الو�سيلة امل�ستخدمة للتخل�ص منها �أو الدم
املراق �أو �أي حيوان �آخر يعدم �أو يذبح �أمام عينيها  ،و�أن يتم �سقيها قبل الذبح .
 - 5يجب �أن تكون الإجراءات املطبقة متنا�سبة مع الظروف اخلا�صة املحيطة مبوقع
التخل�ص من احليوانات  ،كما يجب االهتمام ب�سالمة العمال وال�سالمة البيولوجية
والأمور املت�صلة بالبيئة والأمور املتعلقة براحة احليوانات .
 - 6يجــب العمــل علــى التقليــل مــن احتمــال انت�شــار الأمــرا�ض �إلــى �أق�صى درجة ممكنة
على �أن يتم التخل�ص من احليوان فـي املوقــع نف�سه املوبــوء � ،إن �أمكــن .
 - 7يجب توفـري التجهيزات الالزمة لرفع جثث احليوانات  ،وطرحها  ،والتخلــ�ص منهــا .
 - 8يجــب إ�متــام عمليــة التخل�ص من احليوانات فـي �أ�ســرع وقــت ممكــن بعــد تقييــد
حركــتها .
 - 9يجــب االقت�صــار علــى احلــد الأدنــى فـيمــا يتعلــق بالإم�ســاك باحليوانــات  ،ونقلهــا مــن
مــكان لآخــر .
 - 10مينع تقيــيد احليوانــات عنــد الذبــح �أو التخل�ص  ،كمــا مينــع ك�ســر الأرجــل �أو قطــع
الأوتــار �أو تعميــة احليوانــات � ،أو قطــع احلبل ال�شوكي  ،كما مينع تعليقها من الأرجل
�أو الأقدام  ،وذلك ما عــدا الطيــور .
 - 11يجب �أن ت�ستوفـي امل�سالخ املعدة لذبح احليوانات اال�شرتاطات املذكــورة فـي الد�ســتور
الدولــي ال�صــادر مــن املنظمــة العامليــة لل�صحــة احليوانيــة فـي هــذا ال�ش ـ�أن .
 - 12مينــع دفــع احليوانــات املعــدة للذبــح للحركــة ب�ســرعة �أكثــر مــن حركــة �ســريها
الطبيعيــة  ،حتــى ال تتعــر�ض للإ�صابــة .
 - 13يجــب تثبيــت احليوانــات بطريقــة كافـية لت�ســهيل عمليــة التخل�ص مع االلتزام
مببادئ راحة احليوان  ،و�سالمة منفذي العمليــة .
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 - 14يجب �أن ت�ؤدي الو�سيلة امل�ستخدمة للتخل�ص من احليوانات �إلى نفوقها � ،أو فقدانها
الوعي ب�صورة �سريعة (وفـي هذه احلالة يجب �أن ت�ستمر احليوانات دون �إفاقة حتى
املـوت)  ،و�أن تكـ ــون الو�سيلـ ــة امل�ستخدم ــة غي ــر عنيف ــة  ،وال ت�سبـ ــب �أملا للحيوانـ ــات ،
�أو �شــعورها باخلــوف � ،أو املعانــاة قبــل النفــوق .
 - 15فـي حالــة الأمــرا�ض الوبائيــة التــي ت�ســتدعي التخلــ�ص مــن احليوانــات امل�صابــة
يجــب �أن يتــم ذلــك مــن احليوانــات املوبــوءة �أوال  ،تليهــا تلك التــي اختلطــت بهــا  ،ثــم
احليوانــات املتبقيــة  ،وذلــك بعــد أ�خــذ موافقــة الوزارة .
 - 16يجب �أن تتم عملية التخل�ص من احليوانات بعيدا عن التجمهر قدر الإمكان للحــد
مــن ترويــع احليوانــات .
 - 17يتم التقيد بو�سائل التخل�ص من احليوانات وفق املعايري وال�ضوابط الواردة عن
املنظمــة العامليــة لل�صحــة احليوانيــة فـي حالــة عــدم ا�ستخدام طريقة الذبح  ،ووفق
املعايري املذكورة قرين كل و�ســيلة  ،ووفــق التجهيــزات املمكنــة .
 - 18يجــب علــى الطبيــب البيطــري إ�عــداد تقريــر بكافــة تفا�صيــل عمليــة التخلــ�ص من
احليوانات التــي متــت حتــت �إ�شــرافه  ،والأ�ســباب التــي ا�ســتدعت ذلــك عنــد نهايــة
عمليــة التخل�ص ملراجعتــه مــن قبــل الوزارة فـي �أي وقــت تــراه .
البـــاب التا�ســع
�أحكـــام ختاميـــة
املــادة ( ) 15
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر  ،ت�صدر الوزارة الئحة بالتدابري
الإدارية  ،توقع على كل من يخالف �أي حكم من �أحكام القانون  ،وهذه الالئحة .
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قـــرار وزاري
رقـــم 2020/272
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم 2009/31
ب�إعالن مناطق حجر زراعية
ا�ستنادا �إلى قانون احلجر الزراعي ال�صادر باملر�سـ ــوم ال�سلطاين رقم ، 2004/47
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2006/32
و�إلى القرار الوزاري رقم  2009/31ب�إعالن مناطق حجر زراعية ،
و�إلى تو�صية املديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال �سبب احلجــر الزراعي عن والية
جعالن بني بو ح�سن ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة الأولى من القرار الوزاري رقم  2009/31امل�شار �إليه الن�ص الآتي :
تعلن كل من الواليات الآتية مناطق حجر زراعية حلني زوال �سبب احلجر  ،و�صدور
قرار بهذا ال�ش�أن :
الوالية
املحافظة
خ�صب  ،دبا  ،بخا  ،مدحاء
حمافظة م�سنـدم
حمافظة الربميي
الربميي  ،حم�ضة
�أدم  ،احلمراء
حمافظة الداخلية
حمافظة �شمال الباطنة �صحار � ،شنا�ص  ،لوى � ،صحم  ،اخلابورة  ،ال�سويق
حمافظة جنوب الباطنة
الر�ستاق  ،بركاء
حمافظة �شمال ال�شرقية
نيابة �سمد ال�ش�أن
عربي  ،ينقل � ،ضنك
حمافظة الظاهرة
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1442 / 4 /15 :هـ
املـوافــــق 2020/ 12 / 1 :م

د � .سعــود بن حمــود بن �أحمــد احلب�ســي
وزيـر الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1370
ال�صادرة فـي 2020/12/13م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2020/278
ب�إ�صـدار الئحـة ال�شـروط واملوا�صفـات املنظمـة
مل�صانـع وور�ش �صيانـة قـوارب و�سفـن ال�صيـد امل�صنعـة مـن الأليـاف الزجاجيـة املقـواة
ا�ستنادا �إلى نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 95/46
و�إلى قانـون حمايـة البيئة ومكــافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقـ ــم ، 2001/114
و�إلى قانون (نظام) التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/61
و�إلى قانون الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/20
و�إلى املر�ســوم ال�سـ ــلطاين رقــم  2020/92بتعديــل م�سمــى وزارة الزراعــة والثـروة ال�سمكيــة
إ�لــى وزارة الثــروة الزراعيــة وال�سمكيــة ومــوارد امليــاه وحتدي ــد اخت�صا�صاتهــا واعتمـاد
هيكلهـا التنظيمـي ،
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إلى القرار الوزاري رقم  2001/7ب�ش�أن ال�ضوابط املنظمة لت�صنيع وبيع و�شراء وا�سترياد
قوارب و�سفن ال�صيد ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن ال�شروط واملوا�صفات املنظمة مل�صانع وور�ش �صيانة قوارب و�سفن ال�صيد
امل�صنعة من الألياف الزجاجية املقواة ب�أحكام الالئحة املرفقة .
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املــادة الثانيــــة
يجب على امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي جمال ت�صنيع و�صيانة قوارب و�سفن ال�صيد
امل�صنعة من الألياف الزجاجية املقواة توفيق �أو�ضاعها وفقا لأحكام هذه الالئحة خالل
�سنة من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1442 / 4 / 15 :هـ
املـوافــــق 2020/ 12 / 1 :م
د � .سعــود بن حمــود بن �أحمــد احلب�ســي
وزيـر الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1370
ال�صادرة فـي 2020/12/13م
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الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون الرثوة املائية احلية  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح
قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ال�سلطـة املخت�صـة :
املديريــات العامــة للثــروة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه فـي الوزارة واملحافظات ،
كل ح�سب اخت�صا�صه .
 - 2الن�شـــاط :
ت�صنيع قوارب و�سفن ال�صيد امل�صنعة من الألياف الزجاجية املقواة (، )FRB/GRB
وور�ش �صيانتها .
 - 3املوافقـة :
موافقة �صادرة من ال�سلطة املخت�صة قبل احل�صول على ترخي�ص ممار�سة الن�شاط من
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار .
 - 4املن�شـــ�أة :
م�صنع �أو ور�شة �صيانة قوارب و�سفن ال�صيد امل�صنعة من الأليــاف الزجاجيــة املقــواة
(. )FRB/GRB
 - 5الأليـاف الزجاجيـة املقـواة (: )FRB/GRB
مركبات من اللدائن مدعمة ب�ألياف رفيعة جدا من الزجاج .
 - 6ال�شركة امل�صنعة :
كل م�ؤ�س�سة �أو �شركة تقوم بت�صنيع وتوريد املواد اخلام امل�ستخدمة فـي ت�صنيع و�صيانة
قوارب و�سفن ال�صيد امل�صنعة من الألياف الزجاجية املقواة (. )FRB/GRB
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 - 7منطقة الرتقيق :
املنطقة التي يتم فيها جتميع الألياف الزجاجية با�ستعمال البولي�سرت واملحفز
املنا�سب لت�شكيل القوالب .
 - 8منطقة �صب القوالب :
املنطقة التي يتم فيها ت�شكيل الألياف الزجاجية للح�صول على ال�شكل املحدد من
القالب .
 - 9الراتنــج (: )RESIN
مركب كيميائي عازل �شديد االلت�صاق  ،ي�ستخدم فـي عملية ت�صليب الألياف مع
�إ�ضافة محفز لت�سريع هذه العملية .
 - 10املحفـــز :
مادة كيميائية �سائلة يتم �إ�ضافتها �إلى الراتنج ( )RESINلت�سريع عملية ت�شكيله
وجفافه فـي الوقت املحدد .
� - 11أبخــرة ال�ستايريــن (: )STYRENE
الأبخرة الناجتة من الراتنج ( )RESINفـي �أثناء عملية جتميع وتركيب الألياف
الزجاجية .
املــادة ( ) 2
يجب ملمار�سة الن�شاط احل�صول على املوافقة  ،وحتدد ال�سلطة املخت�صة بالتن�سيق مع وزارة
التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار �إجمايل عدد الرتاخي�ص للأن�شطة املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة مبا يتنا�سب وحجم اال�ستثمار فـي هذه الأن�شطة على م�ستوى محافظات
وواليات ال�سلطنة .
املــادة ( ) 3
يحظــر علــى م�صان ــع ق ــوارب و�سف ــن ال�صــيد امل�صنــعة مــن الأليــاف الزجاجــية املــقواة
( )FRB/GRBبيع القوارب �أو ال�سفن �إال بعد احل�صول على ت�صريح من ال�سلطة املخت�صة .
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الف�صـل الثانـي
�شـروط و�إجـراءات املوافقـة
املــادة ( ) 4
ي�شرتط للح�صول على املوافقة الآتي :
� - 1أن يكون مقدم الطلب م�ؤ�س�سة �أو �شركة حا�صلة على �سجل جتاري �ساري املفعول .
 - 2توفر �أر�ض مالئمة �صناعية �أو ا�ستثمارية لإقامة الن�شاط .
� - 3سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 5
يقدم طلب احل�صول على املوافقة �إلى ال�سلطة املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،
مرفقا به الآتي :
 - 1ما يثبت توفر �أر�ض �صناعية �أو ا�ستثمارية لإقامة الن�شاط .
 - 2درا�سة جدوى اقت�صادية للم�صنع .
 - 3مقرتح عمل ور�شة ال�صيانة .
 - 4الت�صاميم اخلا�صة باملن�ش�أة .
 - 5املوافقة البيئية ال�صادرة من هيئة البيئة .
املــادة ( ) 6
تتولى ال�سلطة املخت�صة درا�سة الطلب والبت فيه خالل فرتة ال تتجاوز ( )30ثالثني
يوم عمل من تاريخ تقدمي الطلب م�ستوفيا لل�شروط وامل�ستندات املطلوبة  ،ويعد م�ضي
هذه املدة دون البت فـي الطلب رف�ضا له  ،ويجوز التظلم من قرار الرف�ض �إلى الوزير
خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ �إخطار مقدم الطلب بالرف�ض  ،ويكون قرار الوزير
ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
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املــادة ( ) 7
ت�ستوفـي ال�سلطة املخت�صة الر�سوم الآتية :
 - 1مبلغ  ،وقدره ( )500خم�سمائة ريال عماين للح�صول على املوافقة لإقامة م�صنع
قوارب و�سفن ال�صيد امل�صنعة من الألياف الزجاجية املقواة (. )FRB/GRB
 - 2مبلغ  ،وقدره ( )300ثالثمائة ريال عماين للح�صول على املوافقة لإقامة ور�شة
�صيانة �سفن ال�صيد الكبرية (احلرفـي  ،ال�ساحلي  ،التجاري ) امل�صنعة من الألياف
الزجاجية املقواة (. )FRB/GRB
 - 3مبلغ  ،وقدره ( )150مائة وخم�سون رياال عمانيا للح�صول على املوافقة لإقامة
ور�شة �صيانة قوارب ال�صيد ال�صغرية امل�صنعة من الألياف الزجاجية املقواة
(. )FRB/GRB
الف�صـل الثالـث
ال�شـروط واملوا�صفـات اخلا�صـة باملن�شـ�أة
املــادة ( ) 8
يجب �أن تتوفر فـي املن�ش�أة ال�شروط واملوا�صفات الآتية :
� - 1أن تكون منطقة العمل التي يتم فيها تنفيذ مراحل الت�صنيع �أو ال�صيانة مغطاة ،
وذلك للحماية من �أ�شعة ال�شم�س والرياح والأمطار واحلرارة والرطوبة  ،و�أن
تكون جافة  ،وذات تهوية منا�سبة لإزالة الغبار و�أبخرة ال�ستايرين ()styrene
من القوالب ومنطقة الرتقيق  ،وغريها من العنا�صر التي ت�ؤدي �إلى تلوث
الرقائق  ،وت�ؤثر على عملية الت�صنيع وجودة املنتج .
� - 2أن تكون جميع �أر�ضيات �أماكن العمل من املواد اخلر�سانية .
� - 3أن تتم جميع مراحل الت�صنيع حتت �سقف ثابت على �أن يكون ذلك فـي ور�شة عمل
مغلقة .
� - 4أن تكون درجات احلرارة خالل عملية الرتقيق ما بني ( )25 - 15درجة مئوية
ودرجة الرطوبة �أقل من (. )% 70
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الف�صل الرابع
�شروط وموا�صفات املواد امل�ستخدمة فـي ت�صنيع
قوارب و�سفن ال�صيد امل�صنعة من الألياف الزجاجية املقواة ()FRB/GRB
املــادة ( ) 9
يجب على املن�ش�أة االلتزام باال�شرتاطات واملوا�صفات الآتية فـي املواد امل�ستخدمة فـي ت�صنيع
قوارب و�سفن ال�صيد امل�صنعة من الألياف الزجاجية املقواة (: )FRB/GRB
� - 1أن يكون الراتنج ( )RESINامل�ستخدم للت�صنيع من النوع املخ�ص�ص للأغرا�ض
البحرية  ،واملعتمد من قبل ال�شركة امل�صنعة  ،ويجب �أن يخلط وي�ستخدم وفقا
لتو�صياتها .
� - 2أن يخزن املحفز والراتنج ومعجون احلماية ( )gelcoatفـي مكان بارد وجاف (�أقل
من  25درجة مئوية) .
� - 3أن يخزن الراتنج ( )RESINواملحفز ب�شكل منف�صل .
� - 4أن تكون الألياف الزجاجية املقواة ( )FRB/GRBب�أ�شكالها املختلفة معتمدة
لال�ستخدام فـي الأغرا�ض البحرية من قبل ال�شركة امل�صنعة  ،ويجب �أن تخزن
فـي غرفة جافة ونظيفة وجيدة التهوية  ،وعند ا�ستخدام هذه املواد فـي الت�صنيع
يجب تغطيتها ب�أغلفة بال�ستيكية حلمايتها من الغبار والأمطار .
� - 5إ�ضافة ال�صبغات امللونة بكمية كافية من معجون احلماية للح�صول على اللون
املطلوب  ،و�أن تكون الكمية امل�ستخدمة وفقا لتو�صيات ال�شركة امل�صنعة  ،ومينع
ا�ستعمال هذه ال�صبغات بني �شرائح الراتنج (. )RESIN
� - 6أن تكــون القوالــب امل�ستخدمــة لت�شكي ــل التقويــات مــن مادة �صلبة مثل اخل�شب
�أو املعدن �أو من �أي مادة �أخرى معتمدة للأغرا�ض البحرية  ،وفـي حالة ا�ستخدام
الأخ�شاب يجب �أال يزيد محتوى الرطوبة على (. )% 15
 - 7االلتزام بتو�صيات ال�شركة امل�صنعة فيما يتعلق بتخزين وانتهاء �صالحية املواد
امل�ستخدمة .
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� - 8أن تتوفر بطاقة بيانات �سالمة املواد ( )MSDSامل�ستعملة وفقا لتو�صيات ال�شركات
امل�صنعة للمواد الكيميائية اخلطرة  ،وو�ضع البطاقة فـي �أي منطقة باملن�ش�أة توزع
فيها تلك املواد الكيميائية  ،على �أن تت�ضمن هذه البطاقة قائمة بخ�صائ�ص املواد
الكيميائية وخماطرها  ،والو�سائل املنا�سبة لتداولها  ،والعالج الطبي املنا�سب فـي
حالة التعر�ض لها  ،وطرق تفادي احلرائق واالنفجارات والتفاعالت الكيميائية
اخلطرة واملخاطر ال�صحية  ،و�إجراءات التخل�ص من هذه املواد فـي حالة احلوادث ،
وكيفية جتنب التعر�ض لها  ،وعالمات حتذر من املخاطر املحتملة عند التخل�ص
من هذه املواد  ،وا�سم وعنوان املنتج  ،وامل�ستورد �أو املوزع .
� - 9أن يتم تخزين مواد الألياف الزجاجية املقواة ( )FRB/GRBفـي ظروف باردة
ومعتمة ح�سب موا�صفات املنتج .
 - 10التحكم فـي �إ�ضافة املحفز ملنتجات املحفز/الراتنج ( )RESINلتكون وفق حدود
وموا�صفات املنتج  ،كما يجب توفري جداول �إر�شادية حتدد ن�سبة كميات املحفز/
الراتنج (. )RESIN
الف�صـل اخلامـ�س
التزامـات املن�شـ�أة
املــادة ( ) 10
يجب على املن�ش�أة االلتزام بجميع ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة  ،وعلى الأخ�ص الآتي :
 - 1عدم ا�ستخدام املعدات ذات الأ�سالك الكهربائية التالفة �أو مل�س الأدوات الكهربائية
الرطبة واتخاذ االحتياطات الالزمة لل�سالمة .
 - 2و�ضع العالمات املحددة ملوا�ضع القطع عند ا�ستخدام الآالت اخلا�صة بالقطع .
 - 3و�ضع جميع �أدوات احلماية والدروع الواقية فـي مكانها ال�صحيح حول نقاط
القطع وو�ضع العالمات قبل ا�ستخدام الآالت .
 - 4ارتداء ال�سماعات الواقية للأذن عند ا�ستخدام الآالت �أو املعدات التي ت�سبب
�ضو�ضاء تتجاوز ( )90دي�سيبل لفرتة طويلة .
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 - 5ارتداء نظارات حلماية العيون عند ت�شغيل الآالت �أو املعدات التي تنتج �شظايا
متطايرة .
 - 6ا�ستخدام جميع الأدوات الواقية من ال�شم�س وارتداء النظارات ال�شم�سية لتجنب
الأ�شعة فوق البنف�سجية من النوعني (�أ) و (ب) عند العمل لفرتات طويلة فـي
�أماكن مفتوحة بالقرب من امل�سطحات املائية التي ينعك�س منها الإ�شعاع ال�شم�سي .
 - 7الأخذ بالتدابري االحرتازية للمخاطر اخلا�صة واملرتبطة بالقوارب املتحركة
ب�صواريها على مقربة من خطوط الطاقة الكهربائية العلوية .
 - 8ارتداء �أحذية تغطي كامل القدم وواقية من االنزالقات على الأ�سطح الرطبة
وغري الثابتة .
 - 9جتنب االت�صال املبا�شر مع املذيبات وكافة املواد اخلطرة مثل ال�ستايرين والأ�سيتون ،
وذلك للحفاظ على �سالمة اجللد .
 - 10و�ضع لوائح �إر�شادية فـي حال وجود عمال �آخرين على ظهر ال�سفينة .
 - 11االلتزام با�ستخدام معدات الوقاية ال�شخ�صية املنا�سبة ( )PPEحلماية العاملني
من الإ�صابات والأمرا�ض واملخاطر الأخرى املحتمل حدوثها خالل فرتة العمل
فـي املن�ش�أة .
 - 12منع التعامل باليد مبا�شرة مع الأعمال التي تتطلب ا�ستخدام الآالت .
 - 13توفري معدات و�أجهزة القطع واملنا�شري الكهربائية بحواجز حلماية اليدين .
 - 14ا�ستخدام مراوح �أو مكان�س مو�صلة بخرطوم مرتبط ب�آلة ال�سنفرة مبا�شرة ،
الحتواء الغبار املتطاير من عملية �سنفرة (�صقل) اخل�شب  ،على �أن تتم هذه
العملية فـي غرفة منف�صلة .
 - 15التخل�ص من بقايا الراتنج ( )RESINال�صلب واملواد الكيميائية وفق الإجراءات
املبينة فـي بطاقة ال�سالمة (. )MSDS
 - 16املحافظة على النظافة العامة للمن�ش�أة ل�ضمان �صحة العمال ومنع تلوث الراتنج
( )RESINواملكونات الأخرى الداعمة .
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 - 17توفري �صندوق �إ�سعافات �أولية مو�ضوع فـي مواقع منا�سبة فـي املن�ش�أة وخال من �أي
نوع من الأقرا�ص �أو الأدوية على �أن يحتوي على الآتي :
�أ � -ضمادات ال�صقة معقمة مغلفة ب�شكل فردي .
ب  -قطن معقم لتنظيف العني .
ج � -ضمادات مثلثة مغلفة ب�شكل فردي .
د  -دبابي�س الأمان .
هـ � -ضمادات جروح متو�سطة احلجم .
و � -ضمادات اجلروح الكبرية .
ز  -القفازات ذات اال�ستخدام للمرة الواحدة .
املــادة ( ) 11
يجب على املن�ش�أة االلتزام باملوا�صفات الآتية اخلا�صة مبعدات الرفع :
� - 1أن تكون قوية وثابتة ومنا�سبة لال�ستخدام املو�صى به .
� - 2أن تكون مثبتة ب�إحكام ملنع خطر الإ�صابة .
� - 3أن تكون مزودة مبعلومات �إر�شادية وا�ضحة ال�ستخدامها ب�شكل �آمن .
� - 4أن يتم تخطيط عمليات الرفع والإ�شراف عليها  ،وتنفيذها من قبل �أ�شخا�ص
م�ؤهلني ومدربني .
املــادة ( ) 12
يجب على املن�ش�أة فـي �أثناء العمل على الأر�صفة البحرية االلتزام بالآتي :
� - 1إلزام العاملني بارتداء �سرتة جناة وحمل �صفارة �إنذار  ،وتوفري حبل �إنقاذ و�سلم
م�صنوع من احلبال ي�ستخدم فـي حالة ال�سقوط فـي املاء .
 - 2وجود �شخ�ص م�ساند بالقرب من الر�صيف البحري لتقدمي الدعم فـي حالة
الطوارئ .
 - 3توفري التدريب الأ�سا�سي على الإنقاذ فـي امل�سطحات املائية  ،مبا فـي ذلك �إجراءات
ا�ستعمال ال�صفارة  ،و�إطالق �صفارات الإنذار  ،وا�ستخدام طوق النجاة .

-256-

املــادة ( ) 13
يجب على املن�ش�أة االلتزام بالآتي :
� - 1إزالة النفايات والغبار والرمل وغريها من امللوثات من املن�ش�أة ب�شكل فوري .
 - 2عدم نقل القوالب املجهزة خارج ور�شة العمل �إال بعد م�ضي (� )7سبعة �أيام من بدء
عملية ال�صب  ،وعند نقلها للخارج بعد هذه الفرتة يجب �أن تكون محمية من
الرطوبة والأمطار .
 - 3املحافظة على نظافة منطقة �صب القوالب و�إبقائها خالية من الغبار والنفايات
التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى تلوث القوالب .
 - 4التخل�ص من الغبار و�أبخرة ال�ستايرين ( )styreneالناجتة من منطقة �صب
القوالب با�ستخدام نظم التهوية امليكانيكية .
� - 5إيق ــاف عمليــة �صــب القالــب �إذا كانــت درجــة احلــرارة �أقل من ( )13درجة مئوية
�أو �أكرث من ( )32درجة مئوية �إذا بلغت الرطوبة �أكرث من (. )% 80
الف�صـل ال�سـاد�س
املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
املــادة ( ) 14
يجب على املوظفني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتنفيذ �أحكام قانون الرثوة
الـمائية احلية والئحته التنفيذية امل�شـار �إليهما � ،ض ـبـط الـمـخـالفني  ،والـتـحفظ على
قوارب و�سفن ال�صيد املـخـالـفة لأحكـام هذه الالئـحـة  ،واتـخـاذ الإجراءات القانونية
الالزمة  ،ويعد مخالفة لأحكام هذه الالئحة  ،اعرتا�ض �أو عرقلة عمل �أي من املوظفني
امل�شار �إليهم .
املــادة ( ) 15
يفر�ض على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة اجلزاءات الإدارية الواردة فـي امللحق
املرفق بهذه الالئحة .
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ملحـــق
املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
م

املخالفـــة

مخالفة املواد �أرقام
1
()13 ، 10 ، 3 ، 2

اجلــزاءات الإداريــة
غرامــة ال تتجــاوز ( )300ثالثمائــة ري ــال عمانــي ،
وفـي حال تكرار املخالفة ت�ضاعف الغرامة .

2

مخالفة املادتني
( )9 ، 8

غرامــة مقدارهــا ( )100مائــة ريــال عمان ــي ،
وفـي حال تكرار املخالفة ت�ضاعف الغرامة .

3

مخالفة املادتني
()12 ، 11

غرامة مقدارهــا ( )50خم�سون رياال عمانيا ،
وفـي حال تكرار املخالفة ت�ضاعف الغرامة .
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وزارة ال�شــ�ؤون الريا�ضيــة
قرار وزاري
رقم 2020/146
ب�إ�شهار االتحاد العماني لكرة الطاولة واعتماد نظامه الأ�سا�سي
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/112ب�إن�شاء وزارة لل�ش�ؤون الريا�ضية وحتديد
اخت�صا�صاتها ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/81ب�إ�صدار قانون الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال
الريا�ضي ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/57فـي �ش�أن اللجنة الأوملبية العمانية واحتادات اللعبات
الريا�ضية املنتخبة ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2014/139ب�إ�صدار النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية
املنتخبة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�شهر االحتاد العماين لكرة الطاولة .
املــادة الثانيــــة
يعتمد النظام الأ�سا�سي املرفق لالحتاد العماين لكرة الطاولة .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :من ذي القعـدة 1441هـ
املـوافــــق  16 :من يوليــــــــــــو 2020م

�سعد بن حممد بن �سعيد املر�ضوف ال�سعدي
وزيـ ــر ال�ش ـ ـ�ؤون الريا�ضي ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1351
ال�صادرة فـي 2020/7/26م
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النظام الأ�سا�سي لالحتاد العماين لكرة الطاولة
الف�صــل الأول
تعاريــف و�أحكــام عامــة
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 :
�أ  -الــوزارة :
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية .
ب  -الوزيــــر :
وزير ال�ش�ؤون الريا�ضية .
ج  -القانــون :
قانون الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2007/81واملر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/57فـي �ش�أن اللجنة الأوملبية العمانية
واحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة .
د  -االحتــــاد :
االحتاد العماين لكرة الطاولة .
هـ  -اللعبـــــــة :
كرة الطاولة .
و  -املجـلــــــ�س :
جمل�س �إدارة االحتاد .
ز  -املكتب التنفـيذي :
املكتب التنفـيذي لالحتاد .
ح  -االحتاد الدولـــي :
االحتاد الدويل لكرة الطاولة .
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ط  -املنازعة الريا�ضيــة :
كل منازعة تتعلق بتطبيق �أحكام القانون  ،وهذا النظام  ،واللوائح املنفذة لأحكامه ،
�أو تف�سريها .
ي  -جلنة التحكيم الريا�ضـي :
اللجنة املخت�صة بالف�صل فـي املنازعات الريا�ضية .
املــادة ( ) 2
ت�أ�س�س االحتاد العماين لكرة الطاولة فـي عام 2020م  ،وقد �أ�شهر بتاريخ  16يوليـ ــو 2020م
مبوجب القرار الوزاري رقم . 2020/146
املــادة ( ) 3
االحتاد هيئة خا�صة ذات نفع عام  ،ال تهدف �إلى حتقيق الربح .
املــادة ( ) 4
يتمتع االحتاد بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري فـي حدود �أحكام القانون .
املــادة ( ) 5
يكون املقر الرئي�سي لالحتاد فـي حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع له فـي املحافظات
بقرار من الوزير  ،وي�شكل اجلهاز الإداري والفني لهذه الفروع بقرار من املجل�س  ،ومتار�س
الفروع �أن�شطتها فـي �إطار اخلطط والربامج املعتمدة .
املــادة ( ) 6
ت�سري على االحتاد �أحكام القانون  ،والنظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة
ال�صادر بالقرار الوزاري رقم  2014/139وهذا النظام  ،ولوائــح االحتاد الدويل .
املــادة ( ) 7
يتمتع االحتاد والعاملون فـيه باالمتيازات املن�صو�ص عليها فـي القانون  ،وفـي غريه من القواعد
والنظم التي تقرها الدولة لهم .
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الف�صــل الثانــي
�أهداف االحتاد واخت�صا�صاته
املــادة ( ) 8
يهدف االحتاد �إلى الآتي :
أ�  -تنظيم و�إدارة �ش�ؤون اللعبة من كافة النواحي الإدارية واملالية والفنية والتنظيمية .
ب  -العمل على ن�شر اللعبة فـي كافة �أنحاء ال�سلطنة .
ج  -االرتقاء بامل�ستوى الفني للعبة .
املــادة ( ) 9
لالحتاد فـي �سبيل حتقيق �أهدافه  ،االخت�صا�صات وال�صالحيات الآتية :
أ�  -و�ضع اخلطط والربامج الالزمة لن�شر اللعبة فـي ال�سلطنـ ــة  ،ورف ــع م�ستواه ــا ،
وتطويرها فنيا  ،مبراعاة الأ�س�س العلمية والفنية احلديثة  ،والقواعد الدولية
املعتمدة من االحتاد الدويل .
ب  -و�ضع الأ�س�س وال�ضوابط الفنية عن �ش�ؤون اللعبة فـي ال�سلطنة  ،وفـي حدود القواعد
التي يقررها االحتاد الدويل .
ج  -الإ�ش ــراف على �أع�ضائه وو�ضع خطط وبرامج ا�شرتاكهم فـي فعالياته و�أن�شطته ،
والإ�شراف على تنفـيذ هذه اخلطط  ،وتلك الربامج  ،ومتابعتها .
د  -و�ضع الأ�س�س والقواعد والربامج املنظمة ل�ش�ؤون التدريب  ،وال�شروط الواجب
توافرها فـي املدربني الوطنيني والأجانب لفرق الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة
فـي املجال الريا�ضي الأع�ضاء .
هـ  -رعاية القواعد والنظم واملبادئ الدولية للعبة واملحافظة عليها  ،والعمل على تنفـيذها ،
وتنظيم �ش�ؤون االحرتاف فـي حدود القواعد التي ي�ضعها االحتاد الدويل .
و  -ت�شجيع الهواة على ممار�سة اللعبة .
ز  -تنظيم امل�سابقات والبطوالت واملباريات بني الأع�ضاء  ،والإ�شراف على تنفـيذها ،
وو�ضع الأ�س�س والقواعد وال�شروط الالزمة لذلك  ،ومنح الألقاب ومراكز الفوز
واجلوائز اخلا�صة بها .
ح  -إ�ع ــداد وت�أهي ــل املنتخب ــات الوطنيــة التي متثل ال�سلطنة فـي الدورات والبطوالت
العاملية والأوملبية والقارية والإقليمية وغريها من البطوالت اخلا�صة باللعبة ،
والإ�شراف على تدريبها .
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ط  -الت�صريـ ــح للأع�ضـ ــاء باال�شتـ ــراك مع الفرق الأجنبية فـي املباريات وامل�سابقات
والبطوالت واللقاءات التي تقام داخل ال�سلطنة �أو خارجها  ،مبراعاة �أحكام
القانون .
ي � -إع ــداد البحــوث والدرا�سات املتخ�ص�صة فـي �ش�ؤون اللعبة  ،وتنظيم امل�ؤمترات التي
تعنى بهذا ال�ش�أن  ،وامل�شاركة فـيها  ،و�إن�شاء املراكز املتخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
ك � -إبداء الر�أي وتوجيه الأع�ضاء  ،والعمل على ت�سوية ما قد ين�ش�أ بينهم من خالفات
وفقا للقواعد املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام والقواعد التي ي�ضعها االحتاد
الدويل .
ل  -متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات واالجتماعات الدولية الريا�ضية  ،وما يتم تنظيمه
منها فـي ال�سلطنـة  ،بعد التن�سيق مع الوزارة .
م  -اعتماد قيد وت�سجيل الالعبني فـي الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال
الريا�ضي الأع�ضاء  ،وا�شرتاكهم فـي امل�سابقات املختلفة  ،وفقا للوائح التي ي�صدرها
االحتاد  ،والقواعد الفنية التي يقرها االحتاد الدويل .
ن  -و�ضع القواعد والأ�س�س املنظمة لال�ستغناء عن الالعبني  ،وانتقالهم �إلى �أندية
ريا�ضية �أخرى داخل ال�سلطنة �أو خارجها  ،مبراعاة القواعد التي ي�ضعها االحتاد
الدويل .
�س  -مكافحة تعاطي املن�شطات بالتن�سيق مع اللجنة العمانية ملكافحة تعاطي املن�شطات ،
وتوقيع اجلزاء املنا�سب على املخالفـني وفقا للوائح والقواعد ال�صادرة من الهيئات
الدولية املخت�صة .
ع  -منح املوافقات الالزمة للجهات الراغبة فـي تنظيم بطوالت �أو م�سابقات للعبة
على امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو القاري �أو العاملي بعد التن�سيق مع الوزارة .
الف�صــل الثالــث
ع�ضوية االحتاد وحقوق والتزامات الع�ضوية
املــادة ( ) 10
يتكون االحتاد من الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي التي متار�س �أي
ن�شاط يتعلق باللعبة .
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املــادة ( ) 11
ي�شرتط لع�ضوية االحتاد الآتي :
أ� � -أن يكون النادي �أو الهيئة اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي م�شهرا طبقا للقانون .
ب � -أن ميار�س �أي ن�شاط يتعلق باللعبة .
ج � -سداد النادي الر�سوم املقررة للع�ضوية وفقا لأحكام الالئحة املالية لالحتاد .
املــادة ( ) 12
يقدم طلب ع�ضوية االحتاد �إلى املجل�س من املمثل القانوين لطالب الع�ضوية على النموذج
املعد لذلك مرفقا به ( )3ثالث ن�سخ من امل�ستندات والبيانات الآتية :
أ�  -النظام الأ�سا�سي لطالب الع�ضوية وقرار �شهره .
ب  -بيان مف�صل باملقر واملن�ش�آت واملالعب والأن�شطة .
ج � -أ�سماء �أع�ضاء جمل�س �إدارة النادي  ،ومنا�صبهم احلالية .
د � -أ�سماء وم�ؤهالت وخربات الفنيني وامل�شرفـني على �ش�ؤون اللعبة .
هـ � -آخر تقرير �سنوي معتمد للن�شاط  ،ون�سخة من امليزانية .
و  -موافقة اجلمعية العمومية لطالب الع�ضوية على االن�ضمام لع�ضوية االحتاد .
ز � -إي�صال �سداد ر�سم طلب الع�ضوية .
املــادة ( ) 13
يجب على املجل�س درا�سة طلب الع�ضوية خالل مدة الجتاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه م�ستوفـيا كافة امل�ستندات والبيانات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )12من هذا النظام ،
وفـي حال رف�ض الطلب يجب �أن يكون القرار م�سببا  ،على �أن يتم �إخطار مقدمه بالقرار
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �صدوره  ،ويعترب م�ضي املدة امل�شار �إليها دون البت فـي
الطلب قرارا بالرف�ض .
ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض �أمام جلنة التحكيم الريا�ضي خالل املواعيد
املن�صو�ص عليها فـي الئحة التحكيم الريا�ضي .
املــادة ( ) 14
يتمتع ع�ضو االحتاد باحلقوق الآتية :
أ�  -امل�شاركة فـي امل�سابقات والبطوالت التي ينظمها االحتاد .
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ب  -امل�شاركة فـي اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد .
ج  -التمتع باخلدمات التي يقدمها �أو يتيحها االحتاد لأع�ضائه .
د  -امل�شاركة فـي امل�سابقات والبطوالت الإقليمية والقارية والدولية التي يوافق عليها االحتاد .
املــادة ( ) 15
يلتزم ع�ضو االحتاد بالآتي :
أ�  -احرتام القانون والنظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة ال�صادر
بالقرار الوزاري رقم  2014/139وهذا النظام واللوائح الداخلية لالحتاد  ،واللوائح
والقواعد والتعليمات ذات ال�صلة ال�صادرة من االحتاد الدويل .
ب  -تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية لالحتاد  ،وقرارات جمل�س �إدارته  ،وما ي�صدر
عن جلانه املختلفة .
ج  -احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف العمانية .
د  -امل�شاركة فـي م�سابقات وبطوالت االحتاد مع التحلي بالروح الريا�ضية .
هـ  -ت�سوية املنازعات الريا�ضية من خالل اللجان املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .
و � -سداد اال�شرتاك ال�سنوي لالحتاد وغريه من الر�سوم الأخرى التي يقررها االحتاد
نظري ما يقدمه من خدمات للأع�ضاء .
الف�صــل الرابــع
تعليــق �أو �إ�سقــاط الع�ضويــة
املــادة ( ) 16
يجوز للمجل�س بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين �إ�صدار قــرار بتعلي ــق الع�ضويـ ــة
فـي االحتاد عن �أي من �أع�ضائه لأحد الأ�سباب الآتية :
أ�  -عدم �سداد اال�شرتاك ال�سنوي للع�ضوية ملدة �سنة واحدة .
ب  -خمالفة �أحكام القانون � ،أو النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة
ال�صادر بالقرار الوزاري رقم � 2014/139أو هذا النظام � ،أو اللوائح ال�صادرة تنفـيذا
لأحكامه  ،وعدم ت�صحيح املخالفة خالل املدة التي يحددها املجل�س .
وال يجوز للمجل�س تعليق الع�ضوية ا�ستنادا لأحد ال�سببني املن�صو�ص عليهما فـي البندين
امل�شار �إليهما �أعاله � ،إال بعد التحقق من ثبوت ما ن�سب �إلى الع�ضو من خالل حتقيق
جتريه اجلهات املخت�صة .
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املــادة ( ) 17
يجب على املجل�س دعوة اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد لالنعقاد خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ �صدور قرار تعليق الع�ضوية  ،وذلك للنظر فـي �إ�سقاط الع�ضوية
عن الع�ضو املعلقة ع�ضويته  ،ويرتتب على عدم دعوتها لالنعقاد خالل هذا الأجل اعتبار
قرار املجل�س بتعليق الع�ضوية ملغى .
املــادة ( ) 18
يجوز للجمعية العمومية لالحتاد �إ�صدار قرار ب�إ�سقاط ع�ضوية االحتاد عن �أي من �أع�ضائه
لأحد الأ�سباب الآتية :
أ�  -فقد �أحد �شروط الع�ضوية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )11من هذا النظام .
ب  -عدم �سداد ر�سوم الع�ضوية ملدة ( )3ثالث �سنوات متتالية .
ج � -صدور �سلوك عن الع�ضو مبا ال يتفق وكرامة االحتاد �أو االحرتام الواجب له .
ويرتتب على قرار اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد ب�إ�سقاط الع�ضوية عن الع�ضو
زوال �صفة الع�ضوية عنه من تاريخ قرار املجل�س بتعليق الع�ضوية .
املــادة ( ) 19
ال يجوز النظر فـي طلب االن�ضمام لع�ضوية االحتاد املقدم ممن �أ�سقطت عنه الع�ضوية ،
�إال بعد م�ضي �سنة ميالدية كاملة من تاريخ �صدور قرار اجلمعية العمومية غري العادية
ب�إ�سقاطها .
الف�صــل اخلامــ�س
اجلمعية العمومية لالحتاد
املــادة ( ) 20
تتكون اجلمعية العمومية لالحتاد من �أع�ضاء االحتاد الذين تتوفر فـيهم ال�شروط الآتية :
�أ � -أن يـك ــون ق ــد م ــ�ضى على ع�ضويته �سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد اجلمعية
العمومية .
ب � -أن يكون قد ا�شرتك فـي �إحدى البطوالت �أو امل�سابقات �أو الفعاليات التي نظمها
االحتاد خالل تلك ال�سنة � ،أو نظم بطوالت �أو م�سابقات �أو فعاليات مبوافقة
االحتاد فـي ال�سنة ذاتها .
ج � -أن يكون قد �سدد ا�شرتاكات الع�ضوية .
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املــادة ( ) 21
يكون لكل ع�ضو فـي اجلمعية العمومية لالحتاد مندوب واحد من بني �أع�ضاء جمل�س
�إدارته  ،وال يجوز للمندوب �أن يفو�ض غريه فـي ح�ضور اجتماعاتها �أو فـي الت�صويت على
قرارات اجلمعية العمومية لالحتاد .
واذا كان من بني بنود جدول �أعمال اجلمعية العمومية لالحتاد انتخاب املجل�س �أو �شغل
املراكز ال�شاغرة فـيه  ،فـي�شرتط فـي هذه احلالة �أال يكون املندوب مر�شحا فـي االنتخابات .
ويكون ح�ضور املجل�س وجوبي ــا فـ ــي اجتماع ــات اجلمعي ــة العمومي ــة العاديـ ــة لالحت ــاد ،
وال يكون لأع�ضائه حق الت�صويت على قراراتها .
املــادة ( ) 22
تخت�ص اجلمعية العمومية العادية لالحتاد بالآتي :
أ�  -اعتماد النظام الأ�سا�سي لالحتاد مبا يتفق مع النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات
الريا�ضية املنتخبة ال�صادر بالقرار الوزاري رقم . 2014/139
ب  -الت�صديق على حم�ضر االجتماع ال�سابق .
ج  -املوافقة على تقرير املجل�س عن �أعماله لل�سنة املا�ضية  ،وبرامج الأن�شطة  ،وخطة
العمل لل�سنة املقبلة  ،وتقرير مدقق احل�سابات .
د  -اعتماد م�شروعي امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي لالحتاد عن ال�سنة املالية
املنتهية .
هـ  -انتخاب املجل�س � ،أو بع�ض �أع�ضائه ل�شغل املراكز ال�شاغرة فـيه .
و  -ت�شكيل اللجنة امل�شرفة على االنتخابات من بني ممثلي �أع�ضاء اجلمعية العمومية
غري املر�شحني لع�ضوية املجل�س � ،أو من غريهم من اخلرباء واملتخ�ص�صني فـي
املجال الريا�ضي .
ز  -اختيار مدقق احل�سابات  ،وحتديد مكاف�آته .
ح  -اعتماد احلد الأق�صى لأجر املدير التنفـيذي واملدير املايل .
ط  -درا�س ــة االقرتاح ــات املقدم ــة م ــن ق ــبل الأع ــ�ضاء  ،على �أن تقــدم تلك االقرتاحــات
قبل ( )15خم�سة ع�شر يوما من موعد االجتماع .
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املــادة ( ) 23
جتتمع اجلمعية العمومية العادية لالحتاد مرة واحدة على الأقل فـي ال�سنة  ،على �أن يكون
�أحد اجتماعاتها خالل الأ�شهر الثالثة التالية النتهاء ال�سنة املالية  ،ويكون اجتماعها
بدعوة من رئي�سها بخطاب م�سجل للأع�ضاء العاملني وفق القانون الذين لهم حق
احل�ضور والت�صويت  ،يحدد فـيها موعد ومكان االجتماع  ،ويجب ن�شر تلك الدعوة فـي
�صحيفة يومية وا�سعة االنت�شار  ،وذلك قبل املوعد املحدد لعقدها مبدة ال تقل عن ()30
ثالثني يوما  ،ويرفق بالدعوة ن�سخة من امل�ستندات الآتية :
�أ  -جدول الأعمال .
ب  -احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية معتمدا من مدقق احل�سابات .
ج  -تقريــر املجل ــ�س عــن حالة االحتاد الإدارية واملالية  ،و�أن�شطته املختلفة عن ال�سنة
املنتهية  ،وم�شروع الأن�شطة املختلفة لل�سنة املقبلة .
د  -م�شــروعي اخلطة ال�سنوية وامليزانية التقديرية لل�سنة املالية املقبلة .
هـ  -املقرتحات املقدمة من الأع�ضاء قبل اجتماع اجلمعية العمومية مبدة ( )15خم�سة
ع�شر يوما على الأقل .
املــادة ( ) 24
�إذا ت�ضمن جدول �أعمال اجلمعية العمومية العادية لالحتاد بندا خا�صا بانتخاب املجل�س ،
�أو بع�ض �أع�ضائه ل�شغل املراكز ال�شاغرة فـيه  ،فـيجب توجيه الدعوة للأع�ضاء قبل املوعد
املحدد لالجتماع مبدة ال تقل عن ( )45خم�سة و�أربعني يوما .
وتتلقى اجلمعية العمومية العادية لالحتاد طلبات الرت�شح لع�ضوية املجل�س خالل ()10
ع�شرة �أيام من تاريخ توجيه الدعوة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 25
يتم ت�شكيل جلنة للإ�شراف على االنتخابات بقرار من املجل�س  ،وتخت�ص بت�سلم ودرا�سة
طلبات املرت�شحني والت�أكد من بياناتهم وا�ستيفائهم لل�شروط الواردة فـي هذا النظام ،
ورفعها �إلى املجل�س العتمادها � ،شريطة �أن يكون �أع�ضاء اللجنة من غري املرت�شحني .
املــادة ( ) 26
يتقدم الراغب بالرت�شح لع�ضوية املجل�س بطلب �إلى رئي�س اللجنة امل�شرفة على االنتخابات
وفقا للنموذج املعد لذلك  ،على �أن ي�سلم الطلب خالل مدة فتح باب الرت�شيحات �إلى اللجنة
امل�شرفة على االنتخابات ب�إي�صال ت�سلم يحدد بها تاريخ وتوقيت ت�سلم الطلب وبيانات ،
وعدد الأوراق املرفقة به .
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املــادة ( ) 27
جتتمع اللجنة امل�شرفة على االنتخابات خالل ( )10ع�شرة �أيام بعد غلق باب الرت�شح
للتحقق م ــن تواف ــر ال�ش ــروط الالزم ــة فـي املرت�شحني و�إعالن قائمة �أولية ب�أ�سماء
املرت�شحني فـي مقر االحتاد .
ويجوز لكل ذي م�صلحة االعرتا�ض على الأ�سماء الواردة فـي القائمة الأولية خالل ()3
ثالثة �أيام من تاريخ الإعالن مبينا فـيه �أ�سباب االعرتا�ض .
وت�صدر اللجنة قرارها فـي االعرتا�ض خالل (� )7سبعة �أيام من اليوم التايل النتهاء املدة
املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 28
يجب على املجل�س �أن يعر�ض فـي لوحة الإعالنات مبقره الرئي�سي قبل موعد اجتماع
اجلمعية العمومية العادية ب ( )8ثمانية �أيام على الأقل ك�شفا نهائيا ب�أ�سماء املرت�شحني
لع�ضوية املجل�س  ،وك�شفا ب�أ�سماء مندوبي الأندية الأع�ضاء الذين لهم حق ح�ضور االجتماع ،
على �أن تر�سل ن�سخة من هذه الك�شوفات �إلى كافة �أع�ضاء اجلمعية العمومية .
املــادة ( ) 29
ت�شكل جلنة لفرز �أ�صوات املر�شحني يكون من بني �أع�ضاء اجلمعية العمومية غري
املر�شحني فـي االنتخابات  ،ويجب �أن يكون النداء على كل مندوب باال�سم لت�سليمه بطاقة
الت�صويت  ،وعند الفرز ت�ستبعد البطاقات غري امل�ستوفـية ل�شغل ع�ضوية املجل�س وجميع
املراكز ال�شاغرة فـيه  ،كما ت�ستبعد البطاقات التي بها ك�شط �أو �إتالف متعمد �أو �أي �إ�شارة
تدل على م�صدرها .
املــادة ( ) 30
يتم حتديد الفائز فـي االنتخابات ملن يح�صل على �أكرث عدد من الأ�صوات  ،و�إذا ت�ساوى
مر�شحان �أو �أكرث فـي عدد الأ�صوات �أعيد االنتخاب بينهما  /بينهم  ،ف�إذا �أ�سفرت النتيجة
مرة �أخرى عن ت�ساوي عدد الأ�صوات �أجريت القرعة لتحديد الفائز  ،و�إذا كان العدد
النهائي للمر�شحني م�ساويا للعدد املطلوب انتخابه اعتربوا فائزين بالتزكية  ،ويعلن ذلك
فـي اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد .
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املــادة ( ) 31
يجب على رئي�س املجل�س �إخطار الوزارة كتابة مبوعد ومكان كل اجتماع فـي ذات تاريخ
الإعالن عنه  ،مرفقا به ن�سخة من جدول �أعمالها ومرفقاته  ،وك�شفا ب�أ�سماء املر�شحني
والأع�ضاء الذين يحق لهم احل�ضـ ــور  ،وللوزارة �أن توفـ ــد مندوب ــا عنها من موظفـيها
املخت�صني حل�ضور االجتماع  ،و�إبداء الر�أي فـي امل�سائل املتعلقة بتحديد �أوجه �صرف الدعم
احلكومي دون �أن يكون له حق الت�صويت .
املــادة ( ) 32
يلتزم ع�ضو االحتاد بح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية  ،ويجوز للجمعية العمومية
توقيع غرامة مالية على الع�ضو املتخلف عن احل�ضور بغري �سبب مقبول قدرها ()100
مائة ريال عماين � ،أو حرمانه من امل�شاركة فـي بع�ض �أن�شطته .
املــادة ( ) 33
يحظر على مندوب ع�ضو اجلمعية العمومية لالحتاد ح�ضور اجتماعاتها �إذا كان له �أو لزوجه
�أو لأحد �أقاربه �أو �أ�صهاره حتى الدرجة الرابعة م�صلحة �شخ�صية فـي مو�ضوع مدرج فـي
جدول �أعمال هذا االجتماع  ،ولع�ضو اجلمعية العمومية فـي هذه احلالة �إيفاد مندوب �آخر
حل�ضور هذا االجتماع .
املــادة ( ) 34
مع عدم الإخالل ب�أي حكم خا�ص فـي النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة
ال�صادر بالقرار الوزاري رقم  ، 2014/139ال يكون اجتماع اجلمعية العمومية �صحيحا �إال
بح�ضور الأغلبية املطلقة لأع�ضائها  ،ف�إذا مل تتوافر هذه الأغلبية ي�ؤجل االجتماع �إلى
موعد �آخر فـي اليوم نف�سه �أو فـي املوعد الذي يحدده املجل�س خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما
على الأكرث من تاريخ االجتماع الأول .
ويكون االجتماع الثاين �صحيحا بح�ضور ربع عدد الأع�ضاء على الأقل  ،ف�إذا مل تتوافر
هذه الأغلبية فـي االجتماع الثاين يقوم املجل�س مبمار�سة اخت�صا�صات اجلمعية العمومية
حلني عقد �أول اجتماع لها .
وال ي�ؤثر فـي �صحة االجتماع �أو �صحة ما ي�صدر عنه من قرارات  ،نق�ص عدد الأع�ضاء
احلا�ضرين عن العدد الذي بدء به االجتماع �صحيحا ما مل يقل عدد احل�ضور وقت
الت�صويت عن ربع العدد الذي بد�أ بهم االجتماع .
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املــادة ( ) 35
�إذا انعقـدت اجلمعية العمومية لالحتاد �صحيحة  ،وحالت �أي �أ�سباب دون �إمتام جدول
�أعمالها اعتربت القرارات التي �صدرت عنها �صحيحة  ،ونافذة  ،وي�ؤجل االجتماع جلل�سة
�أخرى حتددها اجلمعية العمومية �أو املجل�س  ،وعلى املجل�س �إخطار الأع�ضاء باملوعد
اجلديد ب�أي و�سيلة من و�سائل الن�شر .
املــادة ( ) 36
ت�صدر اجلمعية العمومية لالحتاد قراراتها بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،
و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يعترب ذلك رف�ضــا للمو�ض ــوع املعــرو�ض عليــها  ،ويج ــوز ع ــر�ض ه ــذا
املو�ضوع فـي اجتماع �آخر .
املــادة ( ) 37
يكـون الت�صــويت فـي اجلمعية العمومية لالحتاد ح�ضوريا وعلنيــا  ،فـيما عدا انتخابات
ع�ضوية املجل�س �أو �شغل املراكز ال�شاغرة فـيه  ،فـيكون �ســريا .
املــادة ( ) 38
�إذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد فـي املوعد املحدد وجب
على املجل�س حتديد موعد �آخر لالجتماع خالل مدة ( )30ثالثني يوما  ،والإعالن عنه
فـي مكان ظاهر مبقر االحتاد والن�شر عنه بالو�سائل املنا�سبة  ،و�إخطار الأع�ضاء والوزارة
بذلك  ،وال يجوز فـي هذه احلالة �إجراء �أي تعديل فـي جدول الأعمال � ،أو �أ�سماء وقوائم
املر�شحني لع�ضوية املجل�س  ،وذلك �إذا كان من بني بنود جدول الأعمال انتخاب املجل�س .
املــادة ( ) 39
جتتمع اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد  ،بدعوة من املجل�س كلما اقت�ضى الأمر
ذلك � ،أو بناء على طلب مكتوب من ربع عدد �أع�ضائها ممن لهم حق احل�ضور  ،ويبني فـيه
�سبب تلك الدعوة .
ف�إذا امتنع املجل�س عن توجيه الدعوة وعقد االجتماع خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ تقدمي الطلب  ،ففـي هذه احلالة يتم توجيه الدعوة من مقدمي الطلب وذلك على
نفقة االحتاد مع مراعاة الإجراءات واملواعيد املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )23من هذا النظام .
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املــادة ( ) 40
تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد بالآتي :
أ�  -البت فـي �سحب الثقة من املجل�س .
ب � -إ�سقاط الع�ضوية عن املجل�س �أو �أحد �أع�ضائه مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
ج  -تعديل �أو �إلغاء قرارات املجل�س مبوافقة الأغلبية املطلقة للحا�ضرين .
د  -تعديل النظام الأ�سا�سي لالحتاد مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
هـ  -البت فـي �إ�سقاط ع�ضوية االحتاد عن الأندية الأع�ضاء به .
و  -اقتــراح ح ــل االحتــاد وت�صفـيته مبوافقة ثلثي �أع�ضاء اجلمعية العمومية الذين
لهم حق احل�ضور  ،وي�شرتط �أن يت�ضمن احلل �إجراءات التنفـيذ .
املــادة ( ) 41
�إذا خلت بع�ض الأماكن فـي املجل�س ب�سبب اال�ستقالة �أو �إ�سقاط الع�ضوية �أو الوفاة �أو
ب�سبب زوال الع�ضوية لأي �سبب من الأ�سباب  ،دون �أن يرتتب على ذلك الإخالل بالن�صاب
القانوين الالزم ل�صحة انعقاد املجل�س  ،وجب على املجلـ�س دعوة اجلمعيـة العموميـة
العادي ــة لالنعقـ ــاد لإجراء االنتخابات ل�شغل الأماكن ال�شاغرة  ،وفقا للإجراءات واملواعيد
املحددة فـي املادة ( )23من هذا النظام  ،وتكون مدة الع�ضو املنتخب هي املدة املكملة ملدة
�سلفه فـي املجل�س .
�أما �إذا ا�ستقال املجل�س �أو عدد من �أع�ضائه على نحو يرتتب عليه الإخالل بالن�صاب
القانوين الالزم ل�صحة انعقاده  ،حل املجل�س بقوة القانون  ،وي�ستمر الأع�ضاء الباقون
�أو املدير التنفـيذي لالحتاد فـي ت�سيري العمل فـي االحتاد  ،ودعوة اجلمعية العمومية
العادية لالنعقاد خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما لت�شكيل اللجنة امل�شرفة على االنتخابات
من غري الراغبني فـي الرت�شح  ،وتقوم اللجنة فور ت�شكيلها باتخاذ الإجراءات املقررة
فـي هذا النظام النعقاد اجلمعية العمومية العادية وانتخاب املجل�س  ،وتكون مدة املجل�س
احلايل املنتخب ا�ستكماال للمدة املتبقية من مدة املجل�س امل�ستقيل .
املــادة ( ) 42
يـر�أ�س اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد رئي�س املجل�س � ،أو نائبه فـي حالة غيابه ،
�أو وجود مانع لديه يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته �أو من تختاره اجلمعية العمومية
لذلك من بني �أع�ضائها فـي حالة غيابهما �أو وجود مانع قانوين لهما  ،ويتولى �أمني ال�سر
�أو املدير التنفـيذي لالحتاد الأعمال الإدارية للجمعية والإ�شراف على حترير حما�ضر
اجتماعاتها  ،وفـي حال غيابه �أو وجود مانع قانوين تختار اجلمعية من يقوم بعمله من
بني �أع�ضائها .
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املــادة ( ) 43
ال يجوز للجمعية العمومية لالحتاد النظر فـي غـري امل�سائل املدرجة فـي جدول �أعمالها ،
كمـ ــا ال يجـ ــوز عقـ ــد جمعية عمومية غري عادية للنظر فـي مو�ضوع �سبق �أن اتخذت فـيه
اجلمعية العمومية بنوعيها قرارا �إال بعد م�ضي �سنة كاملة  ،وذلك ما مل تطر�أ وقائع
جديدة يرى املجل�س معها �إعادة عر�ض املو�ضوع عليها قبل م�ضي املدة امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 44
مع عدم الإخالل ب�أي حكم خا�ص فـي هذا النظام  ،ت�سري على اجلمعية العمومية غري
العادية الإجراءات اخلا�صة باجتماعات ونظام عمل اجلمعية العمومية العادية لالحتاد .
املــادة ( ) 45
�إذا رف�ضت اجلمعية العمومية العادية اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد  ،وجب على
املجل�س دعوة اجلمعية العمومية غري العادية لالنعقاد خالل ( )30ثالثون يوما من تاريخ
اجتماع اجلمعية العمومية العادية  ،وذلك للنظر فـي �سحب الثقة عن املجل�س مبوافقة
ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين  ،ف�إن �صدر قرار ب�سحب الثقة تقوم اجلمعية العمومية فـي ذات
االجتماع بتعيني جلنة م�ؤقتة من ( )5خم�سة �أ�شخا�ص ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر تتولى �إدارة
�ش�ؤون االحتاد  ،والدعوة النتخاب املجل�س قبل نهاية هذه املدة  ،كما تقوم كذلك بت�شكيل
اللجنة امل�شرفة على االنتخابات  ،وفـي حال مل ي�صدر قرار ب�سحب الثقة عن املجل�س اعترب
ذلك قرارا باعتماد احل�ساب اخلتامي .
املــادة ( ) 46
يجب على رئي�س اجلمعية العمومية لالحتاد موافاة الوزارة بن�سخة من حما�ضر اجتماعاتها
فـي مدة ال جتاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ عقد االجتماع .
الف�صــل ال�ســاد�س
املجلــ�س
املــادة ( ) 47
يتولى �إدارة االحتاد جمل�س �إدارة منتخب يتكون من الرئي�س  ،ونائب الرئي�س  ،و�أمني ال�سر
العام  ،و�أمني ال�صندوق  ،و( )5خم�سة �أع�ضاء .
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املــادة ( ) 48
يتم انتخاب �أع�ضاء املجل�س باالقرتاع ال�سري املبا�شر من قبل اجلمعية العمومية العادية
لالحتاد  ،وتكون مدة املجل�س (� )4أربع �سنوات من تاريخ �إعالن نتيجة االنتخاب .
املــادة ( ) 49
يكون الأع�ضاء العمانيون فـي جمال�س �إدارة االحتاد الدويل و�/أو القاري �أع�ضاء فـي جمل�س
�إدارة االحتاد .
املــادة ( ) 50
ي�شرتط فـي املرت�شح لع�ضوية املجل�س الآتي :
�أ � -أن يكون عماين اجلن�سية  ،ومقيما فـي ال�سلطنة .
ب � -أن يكون ع�ضوا فـي النادي �أو الهيئة اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي .
ج � -أال يقل �سنه عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة ميالدية فـي تاريخ تقدمي الطلب ،
ويثب ــت ال�س ــن ب�شهادة امليالد �أو �شهادة تقدير ال�سن املعتمدة من اجلهة الطبية
املخت�صة .
د � -أن يكون حممود ال�سرية  ،ح�سن ال�سمعة .
هـ � -أال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة جناية �أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
و � -أال يكون حمروما من ممار�سة حقوقه املدنية بحكم ق�ضائي .
ز � -أن يكون حا�صال على م�ؤهل ال يقل عن م�ؤهل دبلوم التعليم العام .
ح � -أن يكون من بني الالعبني �أو احلكام �أو املدربني املعتزلني للعبة  ،وم�ضى على
اعتزاله �سنة واحدة على الأقل � ،أو لديه خربة فـي �إدارة �ش�ؤون اللعبة فـي �أحد
الأندية �أو �إحدى الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي الأع�ضاء فـي
االحتاد .
ط � -أال يكون ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة هيئة خا�صة عاملة فـي املجال الريا�ضي مت حلها  ،ما
مل يكن قد م�ضى على قرار احلل فـي تاريخ تقدمي الطلب مدة ( )5خم�س �سنوات .
ي � -أال يكون ع�ضوا فـي �إحدى اللجان ذات االخت�صا�ص الق�ضائي فـي االحتاد � ،أو م�س�ؤوال
عن تدقيق ح�ساباته فـي تاريخ تقدمي الطلب .
ويجوز بقرار من الوزير ا�ستثناء بع�ض الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال
الريا�ضي الأع�ضاء فـي االحتاد التي ي�شرتك فـي ع�ضويتها عمانيون و�أجانب بتقدمي
�أ�سماء مر�شحيها من الأجانب لع�ضوية املجل�س .
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املــادة ( ) 51
تزول �صفة الع�ضوية فـي املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية :
�أ  -انتهاء مدة الع�ضوية .
ب  -الوفاة .
ج  -اال�ستقالـ ــة  ،ويعتبـ ــر فـ ــي حكم اال�ستقالة �إذا تخلف الع�ضو عن ح�ضور ( )3ثالثة
اجتماعات عادية متتالية �أو (� )4أربع اجتماعات متفرقة خالل العام  ،دون عذر كتابي
يقبله املجل�س  ،على �أن ي�صدر قرار من املجل�س باعتباره م�ستقيال .
د  -عدم قيام الع�ضو الفائز بتقدمي ا�ستقالته خطيا من ع�ضوية النادي �أو الهيئة اخلا�صة
العاملة فـي املجال الريا�ضي فور فوزه فـي االنتخابات .
املــادة ( ) 52
ت�سقط ع�ضوية املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية :
�أ � -إذا تخلف فـي الع�ضو �أحد ال�شروط التي انتخب على �أ�سا�سها .
ب � -إذا ثبت ارتكاب الع�ضو  -من واقع حتقيق جنائي جتريه اجلهة املخت�صة �أو حتقيق
�إداري جتريه �إحدى اللجان املخت�صة فـي االحتاد  -ت�صرف �أو عمل �أو امتنع عن عمل
من �ش�أنه امل�سا�س بكرامة االحتاد � ،أو الإ�ضرار ب�أمواله �أو ممتلكاته .
وفـي احلالتني  ،ي�صدر ب�إ�سقاط الع�ضوية قرار من اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد
ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائها احلا�ضرين .
وال يجوز للع�ضو الذي �أ�سقطت ع�ضويته وفقا لأحكام هذه املادة تر�شيح نف�سه مرة �أخرى
لع�ضوية املجل�س ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره � ،أو زالت عنه �أ�سباب الإ�سقاط .
املــادة ( ) 53
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه �أو من نائبه كلما دعت ال�ضرورة �إلى ذلك  ،على �أال يقل
عدد االجتماعات التي يعقدها املجل�س عن (� )6ستة اجتماعات خالل العام .
املــادة ( ) 54
توجه الدعوة حل�ضور اجتماع املجل�س بخطاب من �أمني ال�سر العام �أو املدير التنفـيذي
بح�سب الأحوال  ،وذلك قبل موعد االجتماع ب�أ�سبوعني على الأقل على �أن تت�ضمن الدعوة
حتديد موعد االجتماع  ،ويرفق بها جدول الأعمال واملذكرات اخلا�صة به  ،وذلك فـيما عدا
االجتماعات الطارئة فال تتقيد بهذه الإجراءات .
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وال يكون اجتماع املجل�س �صحيحا �إال بح�ضور الأغلبية املطلقة للأع�ضاء  ،ف�إذا مل يتوافر
هذا الن�صاب ي�ؤجل االجتماع �إلى جل�سة �أخرى تعقد خالل �أ�سبوع من تاريخ االجتماع الأول ،
على �أن يبلغ الأع�ضاء باملوعد اجلديد  ،ويكون االجتماع الثاين �صحيحا بعدد الأع�ضاء
احلا�ضرين  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه .
املــادة ( ) 55
ت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة لأ�صـ ــوات الأع�ضـ ــاء احلا�ض ــرين  ،و�إذا ت�ساوت
الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 56
يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة لإدارة �ش�ؤون االحتاد  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
أ�  -ر�سم ال�سيا�سة العامة التي ي�سري عليها االحتاد فـي �سبيل حتقيق �أهدافه .
ب  -و�ضع الربامج الالزمة للمو�سم الريا�ضي  ،والإ�شراف على تنفـيذها .
ج � -إ�صدار القرارات والقيـ ــام بكافـ ــة الأعم ــال الالزمة لإدارة �ش�ؤون االحتاد الإدارية
واملالية والفنية والتنظيمية .
د � -إ�صدار القرارات الالزمة فـي كل ما يتعلق ب�ش�ؤون العاملني فـي االحتاد .
هـ  -املوافق ــة عل ــى امل�شاركـ ــات اخلارجي ــة للأندي ــة والهيئ ــات اخلا�ص ــة العاملــة فـي املجال
الريا�ضي الأع�ضاء .
و  -اعتماد قرارات وتو�صيات املكتب التنفـيذي .
ز  -ت�شكيـ ــل اللج ــان م ــن بني �أع�ضـ ــاء املجل�س �أو من غريهم  ،لتنظيم �أعماله  ،واعتماد
قراراتها وتو�صياتها .
ح  -اتخاذ الإجراءات و�إ�صدار القرارات الالزمة لتنمية وا�ستثمار فائ�ض �أموال االحتاد ،
وفقا للخطط واملوازنات املعتمدة من الوزارة .
ط  -إ�عـداد جدول �أعمال اجلمعية العمومية ودعوتها لالنعقاد  ،وتنفـيذ قراراتها .
ي  -بح ــث طلبات االن�ضمام لع�ضوية االحتاد  ،وعر�ضها على اجلمعية العمومية للبت
فـيها .
ك  -الب ــت فـ ــي ال�شكاوى التي تقدم �إلى االحتاد من الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة
فـي املجال الريا�ضي الأع�ضاء  ،والعمل على حلها .
ل  -الب ــت فـ ــي طل ــبات ا�ستقال ــة �أع�ضــاء املجل�س  ،وذلك دون الإخالل بن�ص املادة ()41
من هذا النظام .
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م  -عر�ض طلبات �إ�سقاط الع�ضوية على اجلمعية العمومية غري العادية .
ن � -إ�صدار اللوائح الإدارية واملالية والفنية املنظمة لأعمال االحتاد .
�س � -إع ــداد �أ�س ــ�س تنظي ــم �ش�ؤون تدريب الالعبني فـي ال�سلطنة وال�شروط الواجب
توافرها فـي مدربي فرق الأندية واملنتخبات الوطنية .
ع � -إع ــداد م�شروع ــات احل�ساب اخلتامي وامليزانية واخلطة ال�سنوية لالحتاد  ،متهيدا
لإقرارها من الوزارة  ،ثم عر�ضها على اجلمعية العمومية العادية لالحتاد
العتمادها .
ف � -إعداد م�شروع التقرير ال�سنوي عن �أن�شطة االحتاد  ،وعر�ضه على اجلمعية العمومية
للنظر فـيه .
�ص � -أي اخت�صا�صات �أخرى يحددها هذا النظام .
املــادة ( ) 57
يخت�ص رئي�س املجل�س بالآتي :
أ�  -متثيل االحتاد فـي عالقته بالغري  ،و�أمام الق�ضاء .
ب  -رئا�سة جل�سات اجلمعية العمومية  ،واملجل�س .
ج  -توقيع العقود واالتفاقيات التي تربم با�سم االحتاد  ،وذلك بعد موافقة املجل�س
عليها .
د  -التوقيع على ال�شيكات و�أذونات ال�صرف مع املدير املايل �أو من يحل حمله .
املــادة ( ) 58
يلتزم رئي�س املجل�س بالآتي :
�أ  -فتح ح�ساب م�صرفـي واحد با�سم االحتاد ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها فـي ال�سلطنة ،
و إ�ي ــداع �أم ــوال االحت ــاد ب ــه  ،و�إخط ــار ال ــوزارة بذلك  ،وعدم تغيري هذا احل�ساب
�إال مبوافقة الوزارة .
ب  -موافاة الوزارة كتابة بجميع امل�شاركات واالجتماعات واملع�سكرات اخلارجية لالحتاد
قبل القيام بها للتحقق من �أنها مدرجة �ضمن خطته ال�سنوية  ،و�أن املبالغ املر�صودة
لها فـي حدود االعتمادات املالية املدرجة فـي امليزانية ال�سنوية لالحتاد .
ج  -التن�سيق امل�سبق مع الوزارة فـيما يتعلق ب�ش�ؤون العاملني فـي االحتاد  ،الذين تنظم
�ش�ؤونهم الوظيفـية عقود خا�صة .
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د  -مواف ــاة ال ــوزارة بن�سخــة من م�شروعي امليزانية واخلطة ال�سنويني لالحتاد قبل
بداية ال�سنة املالية ب ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل  ،وتزويدها بن�سخة من احل�ساب
اخلتامي لالحتاد خالل �شهر مار�س من العام التايل النتهاء ال�سنة املالية لإقرارها ،
ثم عر�ضها على اجلمعية العمومية لالحتاد لالعتماد .
هـ  -موافـ ــاة ال ــوزارة بن�سخ ــة من حما�ضر اجتماعات املجل�س فـي مدة ال جتاوز ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ االجتماع  ,وذلك للنظر فـيما من �ش�أنه التعديل فـي
�أوجه �صرف الدعم احلكومي �أو فـيما �أقرته الدولة للموظفـني .
املــادة ( ) 59
يحل نائب الرئي�س حمل رئي�س املجل�س فـي كافة اخت�صا�صاته والتزاماته فـي حال غيابه ،
�أو وجود مانع يحول دون ممار�سته الخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 60
يخت�ص �أمني ال�سر العام بالآتي :
�أ � -إعداد خطط وبرامج العمل فـي االحتاد  ،ورفعها �إلى املكتب التنفـيذي .
ب  -الإ�شراف على العاملني  ،وكافة �ش�ؤونهم فـي االحتاد .
ج  -تنفـيذ قرارات املجل�س  ،وقرارات املكتب التنفـيذي .
د  -متابعة �أعمال اللجان املختلفة فـي االحتاد وتنفـيذ قراراتها  ،وله فـي �سبيل ذلك
ح�ضور جل�ساتها دون �أن يكون له �صوت معدود  ،وفـي حال �إذا كان ع�ضوا �أ�سا�سيا
فـي تلك اللجان فله حق الت�صويت .
هـ  -تلقي طلبات الع�ضوية  ،وا�ستيفاء كافة مرفقاتها من ذوي ال�ش�أن  ،و�إعداد تقرير
ب�ش�أنها  ،ورفعها �إلى املكتب التنفـيذي لإبداء مالحظاته ب�ش�أنها متهيدا لعر�ضها
على املجل�س .
و � -إعداد م�شروع جدول �أعمال اجتماعات اجلمعيات العمومية فـي حدود التعليمات
ال�صادرة من املجل�س  ،و�إعداد جدول �أعمال اجتماعات املجل�س فـي �ضوء تو�صيات
املكتب التنفـيذي .
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ز  -الإ�شراف على �إعداد الدعوات اخلا�صة بعقد اجتماعات كل من اجلمعية العمومية ،
واملجل�س  ،واملكتب التنفـيذي واللجان املختلفة و�إر�سالها  ،والإ�شراف واملتابعة على
حترير حما�ضرها  ،وقيدها فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
ح � -إعداد م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بالتن�سيق مع �أمني ال�صندوق  ،ورفعه
�إلى املكتب التنفـيذي .
ط  -امل�ساهم ــة ف ــي �إعداد م�شروع احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية بالتن�سيق
مع �أمني ال�صندوق ورفعه �إلى املكتب التنفـيذي .
ي  -حفظ ال�سلفة امل�ستدمية لالحتاد .
ك  -الإ�ش ــراف على حفظ الوثائق وامل�ستندات وال�سجالت والأختام فـي مقر االحتاد ،
وذلك دون الإخالل باخت�صا�صات �أمني ال�صندوق .
ل  -التوقي ــع عل ــى مكاتب ــات االحتاد عدا املكاتبات التي يرى املجل�س �ضرورة توقيعها
من رئي�س االحتاد .
م  -القيام ب�أعمال الأمانة الفنية للمجل�س  ،واملكتب التنفـيذي .
ن  -رف ــع تقاريـ ــر دوريـ ــة �إلى املكت ــب التنفـيذي عن �سري العمل فـي االحتاد  ،وتقرير
�سنوي �إلى املجل�س فـي ال�ش�أن ذاته .
�س � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 61
يخت�ص �أمني ال�صندوق بالآتي :
�أ  -الإ�شراف على حت�صيل �إيرادات و�أموال االحتاد  ،و�إيداعها فـي امل�صرف .
ب  -تنفـيذ قرارات املجل�س واملكتب التنفـيذي املتعلقة بالأمور املالية بعد التحقق من
مطابقتها لبنود امليزانية واخلطة ال�سنوية املعتمدين  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام
الالئحة املالية لالحتاد .
ج  -التوقيع مع رئي�س املجل�س على �أذونات ال�صرف وال�شيكات .
د � -إعداد م�شروع احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية بالتن�سيق مع �أمني ال�سر
العام .
هـ  -الإ�شراف على ح�سابات االحتاد  ،والقيد فـي ال�سجالت والدفاتر املالية .
-279-

و  -الإ�شراف على حفظ ال�سجالت والدفاتر املالية  ،وم�ستندات الإيرادات وامل�صروفات
والعهد فـي مقر االحتاد .
ز � -إعداد م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بالتن�سيق مع �أمني ال�سر العام  ،ورفعه
�إلى املكتب التنفـيذي  ،ثم �إلى املجل�س .
ح � -إعداد امل�ستخل�صات املالية اخلا�صة بعقود الإن�شاءات .
ط  -الإ�شراف على خزانة االحتاد  ،و�أعمال املخازن .
ي  -اعتم ــاد �ص ــرف الأجـ ــور وفوات ــري امل�شرتيات وا�ستهالك الكهرباء واملياه وال�صيانة
وغريها وفق بنود امليزانية  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام الالئحة املالية لالحتاد .
ك � -إعداد تقرير ربع �سنوي  ،و�آخر �سنوي عن حالة االحتاد املالية ورفعهما �إلى املجل�س .
ل  -موافاة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة والوزارة بكافة البيانات واملعلومات
ون�سخ من الوثائق وامل�ستندات وال�سجالت املالية  ،والرد على ا�ستف�ساراتها  ،و�إزالة
�أ�سباب املخالفة خالل مدة ال تتجاوز (� )2أ�سبوعني من تاريخ �إخطاره بها  ،ويحظر
عليه االمتناع عن ذلك لأي �سبب من الأ�سباب .
م � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
الف�صــل ال�سابــع
املكتــب التنفـيــذي
املــادة ( ) 62
يكون لالحتاد مكتب تنفـيذي  ،برئا�سة نائب رئي�س االحتاد  ،وع�ضوية كل من � :أمني ال�سر
العام  ،و�أمني ال�صندوق  ،واثنني من �أع�ضاء املجل�س يتم اختيارهما من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 63
يتولى املكتب التنفـيذي معاونة املجل�س فـي تنفـيذ اخت�صا�صات ــه  ،ول ــه ف ــي �سبيـل ذلك
ممار�سة الآتي :
أ�  -درا�سة املو�ضوعات التي تعر�ض على املجل�س  ،و�إعداد تقارير ب�ش�أنها  ،ورفعها �إليه .
ب � -إبداء تو�صياته ب�ش�أن م�شروعات اللوائح والقواعد املنظمة ل�ش�ؤون االحتاد  ،ورفعها
�إلى املجل�س .
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ج � -إبداء تو�صياته ب�ش�أن م�شروعات امليزانية واخلطة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي
لالحتاد  ،ورفعها �إلى املجل�س .
د  -اقرتاح تعيني وترقية ونقل العاملني فـي االحتاد  ،و�إبداء الر�أي فـي كل ما يتعلق
ب�ش�ؤونهم الوظيفـية  ،ورفعها �إلى املجل�س .
هـ  -درا�سة املو�ضوعات التي حتال �إليه من املجل�س  ،و�إعداد تقارير ب�ش�أنها  ،ورفعها �إليه .
و  -درا�سة املو�ضوعات العاجلة التي تدخل فـي اخت�صا�ص املجل�س  ،و�إ�صدار ما يراه
منا�سبا فـي �ش�أنها من قرارات  ،واتخاذ ما يراه من �إجراءات وفقا لأحكام هذا
النظام  ،وعر�ضها على املجل�س فـي �أول اجتماع العتمادها .
ز  -متابعة تنفـيذ قرارات املجل�س  ،و�إعداد تقارير دورية فـي هذا اخل�صو�ص  ،ورفعها
�إليه .
ح � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 64
يجتمع املكتب التنفـيذي اجتماعا واحدا كل (� )2أ�سبوعني على الأقل  ،وال يكون االجتماع
�صحيحا �إال بح�ضور ( )3ثالثة من �أع�ضائه على الأقل  ،من بينهم رئي�س املكتب  ،وت�صدر
التو�صيات بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين  ،وفـي حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح
اجلانب الذي منه الرئي�س .
الف�صــل الثامــن
املدير التنفـيذي واملدير املايل
املــادة ( ) 65
يجوز �أن يكون لالحتاد مدير تنفـيذي  ،ومدي ــر مال ــي ي�صدر بتعيينهمـ ــا  ،وحتديـ ــد
اخت�صا�صاتهما قرار من املجل�س بعد اعتماده من الوزارة .
وتبني الئحة �ش�ؤون العاملني فـي االحتاد  ،ال�شروط الواجب توافرها فـي املدير التنفـيذي ،
واملدير املايل لالحتاد .
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الف�صــل التا�ســع
ماليــة االحتــاد
املــادة ( ) 66
تكـون لالحتاد ميزانية �سـنوية  ،وح�ساب ختامي  ،يتم �إعدادهما طبقا للأ�صول املحا�سبية
املعتمدة  ،وتبد�أ ال�سنة املالية لالحتاد فـي الأول من يناير من كل عام  ،وتنتهي فـي احلادي
والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته .
املــادة ( ) 67
تتكون موارد االحتاد من الآتي :
أ�  -الدعم املايل الذي تقدمه الدولة لالحتاد .
ب  -ا�شرتاكات الع�ضوية .
ج � -إيـ ــرادات املباريـ ــات الريا�ضي ــة والأن�شط ــة والدعاية والإعالنات واحلفالت التي
يقيمها االحتاد فـي �إطار ممار�سة �أن�شطته وحتقيق �أهدافه .
د  -عائدات �أموال االحتاد وم�شروعاته اال�ستثمارية مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون .
هـ  -التربعـ ــات واله ــبات والو�صاي ــا التـ ــي يقبلها املجل�س مبا ال يتعار�ض مع القانون
و�أهداف االحتاد .
املــادة ( ) 68
يت�ضمن م�شروع امليزانية ال�سنوية لالحتاد بنودا جارية  ،وذلك لل�صرف منها على �أن�شطة
االحتاد املختلفة وكافة �ش�ؤونه الإدارية وعلى �أعمال ال�صيانة  ،وبنودا ر�أ�سمالية  -كلما
اقت�ضت احلاجة  -لل�صرف منها على �أعمال الإن�شاءات واملرافق بح�سب طبيعة الن�شاط .
ويجب على رئي�س املجل�س موافاة الوزارة بن�سخة من اخلطة  ،وم�شروع امليزانية ال�سنويني
لالحتاد قبل بداية ال�سنة املالية بـ ( )3ثالثة �أ�شه ــر على الأقل لإقرارهما .
وال يجوز لالحتاد بعد اعتماد امليزانية �إجراء �أي تعديل �أو تغيري فـي بنودها املمولة من
الدعم احلكومي خالل ال�سنة املالية �إال مبوافقة كتابية م�سبقة من الوزارة .
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املــادة ( ) 69
�إذا بلغت امليزانية ال�سنوية لالحتاد ( )50.000خم�سني �ألف ريال عماين ف�أكرث  ،وجب
عليه مراجعة وتدقيق ح�سابه اخلتامي مبعرفة مدقق ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة
املحا�سبة واملراجعة  ،يتم تعيينه وحتديد مكاف�أته بقرار من اجلمعية العمومية لالحتاد
ملدة املجل�س ذاتها .
املــادة ( ) 70
يخت�ص مدقق احل�سابات بالآتي :
أ�  -فح�ص امل�ستندات املالية لالحتاد ومراجعة ح�ساباته  ،وفقا لأحكام الالئحة املالية .
ب  -مراجعة �أوجه �صرف بنود امليزانية ال�سنوية لالحتاد وفقا خلطته ال�سنوية املعتمدة .
ج  -مراجعة م�شروعي امليزانية واحل�ساب اخلتامي لالحتاد  ،وتدقيقهما قبل عر�ضهما
على املجل�س .
د  -رفع تقرير �إلى اجلمعية العمومية العادية عن املركز املايل لالحتاد .
هـ � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 71
�إذا خال مكان مدقق احل�سابات لأي �سبب من الأ�سباب � ،أو حال مانع بينه وبني مبا�شرة
اخت�صا�صاته  ،يجب على املجل�س تعيني مكتب مدقق ح�سابات �آخر وحتديد مكاف�أته  ،على
�أن يتم عر�ض الأمر على �أول جمعية عمومية لإقراره �أو اختيار مدقق ح�سابات �آخر .
ويجوز عزل مدقق احل�سابات فـي حال ثبوت خطئه �أو �إهماله اجل�سيم فـي ممار�سة
اخت�صا�صاته بقرار من اجلمعية العمومية بناء على اقرتاح املجل�س .
املــادة ( ) 72
يلتزم رئي�س االحتاد و�أمني ال�صندوق �أو املدير املايل �أو من يحل حملهما ب�إنفاق �أموال
االحتاد فـيما يحقق �أهدافه التي �أن�شئ من �أجلها  ،وللمجل�س �أن ي�ستغل فائ�ض هذه
الأموال فـي �أعمال حمققة الربح ل�ضمان مورد ثابت لالحتاد وفقا لأحكام القانون والنظام
الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة ال�صادر بالقرار الوزاري رقم ، 2014/139
وهذا النظام � ،شريطة �أال ي�ؤثر ذلك بال�سلب على ممار�سة �أن�شطته الأ�سا�سية .
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الف�صــل العا�شــر
املحظــورات
املــادة ( ) 73
ال يجوز لالحتاد �إن�شاء مالعب � ،أو �ص ــاالت �أو قاع ــات � ،أو �أي مبان �أخرى � ،أو ا�ستكمال
�إن�شائها �إال بعد احل�صول على �إذن كتابي من الوزارة .
املــادة ( ) 74
يحظر على االحتاد الدخول فـي مراهنات �أو م�ضاربات مالية  ،كما يحظر عليه ال�سماح
ب�ألعاب القمار �أو تقدمي �أو جلب �أو التعامل فـي اخلمور �أو التهيئة والإعداد لتعاطي اخلمر
وامل�سكرات �أو ممار�سة ن�شاط يتعلق بها داخل مقره .
املــادة ( ) 75
ال يجوز لالحتاد قبول �أي �أموال �أو م�ساعدات من �أ�شخا�ص �أو هيئات يكون مقرها خارج
ال�سلطنة �أو دفــع �شيء من �أمواله لهذه اجلهات �أو الأ�شخا�ص �إال مبوافقة كتابية م�سبقة
من الوزارة  ،وذلك فـيما عدا ما يتلقاه االحتــاد من الهيئات الدوليــة فـيمــا يت�صــل ب�أن�شطت ــه ،
واملبال ـ ــغ اخلا�صـ ــة باال�شرتاكات فـي الهيئات والأن�شطة الدولية اخلارجية وثمن الكتب
والدوريـات واملطبوعات الفنية والعلمية الالزمة له واملت�صلة بن�شاطه .
املــادة ( ) 76
ال يجوز لع�ضو االحتاد �إ�شراك �أي العب فـي �أي ن�شاط ريا�ضي �إال بعد الت�أكد من لياقته
ال�صحية  ،ويجب عليه �إجراء ك�شف طبي دوري على الالعب مرة واحدة على الأقل �سنويا
للتحقق من ا�ستمرار لياقته ال�صحية .
وين�شئ االحتاد ملفا طبيا لكل العب يتم اختياره للم�شاركة فـي املنتخبات الوطنية  ،ي�سجل
فـيه كل ما يتعلق بحالته ال�صحية  ،وما قد يطر أ� عليها من تغيري .
املــادة ( ) 77
ال يجوز لع�ضو املجل�س امل�شاركة فـي مباريات االحتاد �أو م�سابقاته الر�سمية �أو التحكيم فـيها
�أو العمل فـي االحتاد مقابل �أجر �أو مكاف�أة  ،وي�ستثنى من ذلك املحا�ضرات والندوات وور�ش
العمل التي يحا�ضر فـيها الع�ضو ب�صفته خبريا فـي �ش�ؤون اللعبة  ،وذلك وفقا للقواعد
التي ين�ص عليها االحتاد  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون والنظام الأ�سا�سي الحتادات
اللعبات الريا�ضية املنتخبة ال�صادر بالقرار الوزاري رقم  2014/139وهذا النظام  ،وي�ستثنى
من ذلك تعوي�ض ع�ضو املجل�س عن النفقات التي تكبدها نظري ممار�سته لأعماله فـي االحتاد .
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الف�صــل احلــادي ع�شــر
التحكيــم الريا�ضــي
املــادة ( ) 78
تن� أش� فـي االحتاد جلنة �أو �أكرث للتحكيم الريا�ضي  ،ت�شكل من عدد فردي من الأع�ضاء ،
وتخت�ص دون غريها بالف�صل فـي املنازعات الريا�ضية .
وتبني الئحة التحكيم الريا�ضي عدد �أع�ضائها الأ�صليني واالحتياطيني  ،وال�شروط الالزم
توافرها فـيهم  ،وكيفـية تعيينهم و�ضماناتهم وقواعد تنحيهم  ،وردهم وخما�صمتهم  ،ومدة
ع�ضويتهم فـيها  ،و�أ�سباب انتهاء تلك الع�ضوية  ،والقواعد الإجرائية الواجب اتباعها �أمامها ،
ونظ ــام جل�ساته ــا  ،ومكـ ــان انعقاده ــا  ،والقواعـ ــد املو�ضوعية واجبة التطبيق على النزاع ،
وحجيـ ــة القـ ــرارات ال�ص ــادرة عنها  ،وطرق الطعن عليها  ،وكيفـية تنفـيذها  ،والف�صل فـي
�إ�شكاالت التنفـيذ املتفرعة عنها  ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون واللوائح والقواعد
ذات ال�صلة ال�صادرة عن االحتاد الدويل .
ويجوز بقرار من املجل�س  -بعد التن�سيق مع اللجنة الأوملبية العمانية � -إ�سناد الف�صل فـي
املنازعات الريا�ضية املنبثقة عن هذا النظام واللوائح ال�صادرة تنفـيذا لأحكامه �إلى جلنة
التحكيم الريا�ضي فـي اللجنة الأوملبية العمانية .
كما يجوز بقرار من املجل�س ت�شكيل جلان ذات اخت�صا�ص ق�ضائي تخت�ص بالف�صل فـي نوع
حمدد من املنازعات الريا�ضية  ،املتعلقة بالنواحي الفنية للعبة وفقا ملا يحدده هذا النظام .
املــادة ( ) 79
تعد منازعة ريا�ضية كافة املنازعات املتعلقة بتطبيق �أحكام هذا النظام �أو تف�سري ن�صو�صه .
الف�صـل الثانـي ع�شـر
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 80
تنظم �ش�ؤون االحتاد الإدارية واملالية والفنية  ،مبوجب لوائح ي�صدرها املجل�س بعد �إقرارها
من اجلمعية العمومية على �أن يكون من بينها اللوائح الآتية :
أ�  -الالئحة الداخلية .
ب  -الالئحة املالية .
ج  -الئحة �ش�ؤون العاملني .
د  -الئحة امل�سابقات .
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هـ  -الئحة احلكام .
و  -الئحة الالعبني (الت�سجيل واالنتقاالت والإعارة واال�ستغناء) .
ز  -الئحة االحرتاف .
ح  -الئحة املنتخبات .
ط  -الئحة االن�ضباط .
ي  -الئحة ال�شكاوى واالحتجاجات .
ك  -الئحة التحكيم الريا�ضي .
املــادة ( ) 81
تبني الالئحة الداخلية  ،الهيكل التنظيمي لالحتاد وتق�سيماته الفرعية واخت�صا�صاته .
وتبني الئحة �ش�ؤون العاملني  ،كل ما يتعلق بال�ش�ؤون الوظيفـية للعاملني فـي االحتاد من
حيث التعيني والرتقية والنقل والندب والإعارة والتكليف والأجور والعالوات واملكاف�آت
والإجازات والتدريب والبعثات وواجبات العاملني واملحظورات عليهم وقواعد م�ساءلتهم
وانتهاء خدمتهم .
وتبني الالئحة املالية  ،النظام املايل واملحا�سبي لالحتاد مبا يتفق واملعايري الدولية ،
كما تبني �أعمال املناق�صات واملزايدات  ،و�أعمال املخازن  ،وتبني الئحة االن�ضباط  ،قواعد
و�إجراءات و�ضمانات التحقيق فـي املخالفات االن�ضباطية  ،وحتديد القائمني به و�ضماناتهم ،
والعقوبات االن�ضباطية اجلائز توقيعها على �أع�ضاء االحتاد والالعبني واملدربني واحلكام
ووكالئهم مبا يتفق واللوائح ال�صادرة عن االحتاد الدويل  ،ودون الإخالل ب�أحكام القانون ،
والأحكام اخلا�صة بلجنة التحكيم الريا�ضي املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .
وتبني اللوائح الأخرى املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )80من هذا النظام  ،كل فـي نطاقه ،
اخت�صا�صات اللجنة ذات ال�صلة  ،وت�شكيلها ونظام عملها مبا يتفق واللوائح ال�صادرة عن
االحتاد الدويل .
املــادة ( ) 82
يلتزم االحتاد ب�إن�شاء ال�سجالت الآتية :
أ� � -سجل حما�ضر اجتماعات اجلمعية العمومية .
ب � -سجل حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة .
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ج � -سجل حما�ضر اجتماعات املكتب التنفـيذي .
د � -سجل حما�ضر اجتماعات اللجان .
هـ � -سجل الع�ضوية .
و � -سجل قيد الالعبني .
ز � -سجل قيد املدربني .
ح � -سجل نتائج البطوالت وامل�سابقات .
ط � -سجل ال�شكاوي واالحتجاجات .
ي � -سجل حما�ضر جلنة �ش�ؤون العاملني .
املــادة ( ) 83
يكون �أع�ضاء املجل�س م�س�ؤولــني بالت�ضامــن فـيمــا بينه ــم ع ــن ك ــل م ــا ي�ص ــدره املجل ــ�س
من قرارات  ،وما يربمه من ت�صرفات  ،ويكون رئي�س املجل�س ونائبه وكل ع�ضو من �أع�ضاء
املجل�س وجميع العاملني فـي االحتاد كل فـي حدود اخت�صا�صه م�س�ؤوال عن القرارات التي
ي�صدرها  ،والت�صرفات التي يربمها  ،والإجراءات التي يتخذها منفردا  ،وذلك �إذا كان من
�ش�أنها الإ�ضرار مب�صالح االحتاد �أو �أمواله �أو الإ�ساءة �إليه .
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قرار وزاري
رقـــــم 2020/147
ب�إ�شهار االحتاد العماين للدراجات الهوائية واعتماد نظامه الأ�سا�سي
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/112ب�إن�شاء وزارة لل�ش�ؤون الريا�ضية وحتديد
اخت�صا�صاتها ،
و�إل ــى املر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رق ـ ـ ــم  2007/81ب�إ�ص ــدار قان ـ ــون الهيئـ ــات اخلا�صـ ــة العاملـ ـ ــة
فـي املجال الريا�ضي ،
و�إلى املر�س ـ ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2012/57ف ــي �شـ ـ�أن اللجن ــة الأوملبي ــة العمانية واحت ــادات
اللعب ــات الريا�ضية املنتخبة ،
و�إلى الق ـ ــرار الـ ــوزاري رق ـ ــم  2014/139ب�إ�صـ ــدار النظ ــام الأ�سا�سـ ــي الحتـ ــادات اللعب ـ ــات
الريا�ضية املنتخبة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقرر
املــادة الأولـــى
ي�شهر االحتاد العماين للدراجات الهوائية .
املــادة الثانية
يعتمد النظام الأ�سا�سي املرفق لالحتاد العماين للدراجات الهوائية .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :ذو القعدة 1441هـ
املـوافــــق  16 :يوليــــــــــو 2020م
�سعد بن حممد بن �سعيد املر�ضوف ال�سعدي
وزي ـ ـ ــر ال�ش ـ ـ�ؤون الريا�ضي ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1351
ال�صادرة فـي 2020/7/26م
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النظام الأ�سا�سي لالحتاد العماين للدراجات الهوائية
الف�صل الأول
تعاريف و�أحكام عامة
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 :
�أ  -الـــــــــــــــــوزارة :
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية .
ب -الوزيــــــــــــــــــر :
وزير ال�ش�ؤون الريا�ضية .
ج  -القانــــــــــــــــون :
قانون الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2007/81واملر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/57فـي �ش�أن اللجنة الأوملبية العمانية
واحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة .
د  -االحتـــــــــــــــاد :
االحتاد العماين للدراجات الهوائية .
هـ  -اللعبـــــــة :
الدراجات الهوائية .
و  -املجـلـــــــ�س :
جمل�س �إدارة االحتاد .
ز  -املكتـــب التنفـيــذي :
املكتب التنفـيذي لالحتاد .
ح  -االحتــــاد الدولــــي :
االحتاد الدويل للدراجات الهوائية .
ط  -املنازعة الريا�ضيـــــــة :
كل منازعة تتعلق بتطبيق �أحكام القانون  ،وهذا النظام  ،واللوائح املنفذة لأحكامه ،
�أو تف�سريها .
ي  -جلنة التحكيم الريا�ضـي :
اللجنة املخت�صة بالف�صل فـي املنازعات الريا�ضية .
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املــادة ( ) 2
ت�أ�سـ ـ ــ�س االتـ ـحـ ــاد العمان ــي للدراجـ ــات الهوائيـ ــة فـ ــي عـ ــام 2020م  ،وق ـ ــد �أ�شه ـ ـ ــر بتاري ـ ــخ
 16يوليو 2020م مبوجب القرار الوزاري رقم . 2020/ 147
املــادة ( ) 3
االحتاد هيئة خا�صة ذات نفع عام  ،ال تهدف �إلى حتقيق الربح .
املــادة ( ) 4
يتمتع االحتاد بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري فـي حدود �أحكام القانون .
املــادة ( ) 5
يكون املقر الرئي�سي لالحتاد فـي حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع له فـي املحافظات
بقرار من الوزير  ،وي�شكل اجلهاز الإداري والفني لهذه الفروع بقرار من املجل�س  ،ومتار�س
الفروع �أن�شطتها فـي �إطار اخلطط والربامج املعتمدة .
املــادة ( ) 6
ت�سري على االحتاد �أحكام القانون  ،والنظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة
ال�صادر بالقرار الوزاري رقم  2014/139وهذا النظام  ،ولوائــح االحتاد الدويل .
املــادة ( ) 7
يتمتع االحتاد والعاملون فـيه باالمتيازات املن�صو�ص عليها فـي القانون  ،وفـي غريه من
القواعد والنظم التي تقرها الدولة لهم .
الف�صل الثاين
�أهداف االحتاد واخت�صا�صاته
املــادة ( ) 8
يهدف االحتاد �إلى الآتي :
�أ  -تنظيم و�إدارة �ش�ؤون اللعبة من كافة النواحي الإدارية واملالية والفنية والتنظيمية .
ب  -العمل على ن�شر اللعبة فـي كافة �أنحاء ال�سلطنة .
ج  -االرتقاء بامل�ستوى الفني للعبة .
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املــادة ( ) 9
لالحتاد فـي �سبيل حتقيق �أهدافه  ،االخت�صا�صات وال�صالحيات الآتية :
أ�  -و�ضع اخلطط والربامج الالزمة لن�شر اللعبة فـي ال�سلطنة  ،ورفع م�ستواها ،
وتطويرها فنيا  ،مبراعاة الأ�س�س العلمية والفنية احلديثة  ،والقواعد الدولية
املعتمدة من االحتاد الدويل .
ب  -و�ضع الأ�س�س وال�ضوابط الفنية عن �ش�ؤون اللعبة فـي ال�سلطنة  ،وفـي حدود
القواعد التي يقررها االحتاد الدويل .
ج  -الإ�شراف على �أع�ضائه وو�ضع خطط وبرامج ا�شرتاكهم فـي فعالياته و�أن�شطته ،
والإ�شراف على تنفـيذ هذه اخلطط  ،وتلك الربامج  ،ومتابعتها .
د  -و�ضع الأ�س�س والقواعد والربامج املنظمة ل�ش�ؤون التدريب  ،وال�شروط الواجب
توافرها فـي املدربني الوطنيني والأجانب لفرق الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة
فـي املجال الريا�ضي الأع�ضاء .
هـ  -رعاية القواعد والنظم واملبادئ الدولية للعبة واملحافظة عليها  ،والعمل على
تنفـيذه ـ ــا  ،وتنظي ــم �شـ ـ�ؤون االحرتاف فـي حــدود القواع ــد التي ي�ضعه ــا االحتاد
الدويل .
و  -ت�شجيع الهواة على ممار�سة اللعبة .
ز  -تنظيم امل�سابقات والبطوالت واملباريات بني الأع�ضاء  ،والإ�شراف على تنفـيذها ،
وو�ضع الأ�س�س والقواعد وال�شروط الالزمة لذلك  ،ومنح الألقاب ومراكز الفوز
واجلوائز اخلا�صة بها .
ح � -إعداد وت�أهيل املنتخبات الوطنية التي متثل ال�سلطنة فـي الدورات والبطوالت
العاملية و الأوملبية والقارية والإقليمية وغريها من البطوالت اخلا�صة باللعبة ،
والإ�شراف على تدريبها .
ط  -الت�صري ــح للأع�ضـ ــاء باال�شتـ ـ ــراك مع الفرق الأجنبي ــة فـي املباريـ ــات وامل�سابقـ ــات
والبطــوالت واللقاءات التــي تقــام داخ ــل ال�سلطنــة �أو خارجه ــا  ،مبراع ــاة �أحكـ ــام
القانون .
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ي � -إعداد البحوث والدرا�سات املتخ�ص�صة فـي �ش�ؤون اللعبة  ،وتنظيم امل�ؤمترات التي
تعنى بهذا ال�ش�أن  ،وامل�شاركة فـيها  ،و�إن�شاء املراكز املتخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
ك � -إبداء الر�أي وتوجيه الأع�ضاء  ،والعمل على ت�سوية ما قد ين�ش�أ بينهم من خالفات
وفقا للقواعد املن�صو�ص عليها فـي هذا النظــام والقواعــد التي ي�ضعه ــا االحتاد
الدويل .
ل  -متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات واالجتماعات الدولية الريا�ضية  ،وما يتم تنظيمه
منها فـي ال�سلطنـة  ،بعد التن�سيق مع الوزارة .
م  -اعتماد قيد وت�سجيل الالعبني فـي الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال
الريا�ضي الأع�ضاء  ،وا�شرتاكهم فـي امل�سابقات املختلفة  ،وفقا للوائح التي ي�صدرها
االحتاد  ،والقواعد الفنية التي يقرها االحتاد الدويل .
ن  -و�ضع القواعد والأ�سـ�س املنظمة لال�ستغناء عن الالعبني  ،وانتقالهم �إلى �أندية
ريا�ضية �أخرى داخل ال�سلطنة �أو خارجها  ،مبراعاة القواعد التي ي�ضعها االحتاد
الدويل .
�س  -مكافحة تعاطي املن�شطات بالتن�سيق مع اللجنة العمانية ملكافحة تعاطي املن�شطات ،
وتوقيع اجلزاء املنا�سب على املخالفـني وفقا للوائح والقواعد ال�صادرة من الهيئات
الدولية املخت�صة .
ع  -منح املوافقات الالزمة للجهات الراغبة فـي تنظيم بطوالت �أو م�سابقات للعبة على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو القاري �أو العاملي بعد التن�سيق مع الوزارة .
الف�صل الثالث
ع�ضوية االحتاد
وحقوق والتزامات الع�ضوية
املــادة ( ) 10
يتكون االحتاد من الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي التي متار�س �أي
ن�شاط يتعلق باللعبة .
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املــادة ( ) 11
ي�شرتط لع�ضوية االحتاد الآتي :
أ� � -أن يكون النــادي �أو الهيئ ــة اخلا�صــة العاملة فـي املجال الريا�ضــي م�شهرا طبقا
للقانون .
ب � -أن ميار�س �أي ن�شاط يتعلق باللعبة .
ج � -سداد النادي الر�سوم املقررة للع�ضوية وفقا لأحكام الالئحة املالية لالحتاد .
املــادة ( ) 12
يقدم طلب ع�ضوية االحتاد �إلى املجل�س من املمثل القانوين لطالب الع�ضوية على النموذج
املعد لذلك مرفقا به (  ) 3ثالث ن�سخ من امل�ستندات والبيانات الآتية :
أ�  -النظام الأ�سا�سي لطالب الع�ضوية وقرار �شهره .
ب  -بيان مف�صل باملقر واملن�ش�آت واملالعب والأن�شطة .
ج � -أ�سماء �أع�ضاء جمل�س �إدارة النادي  ،ومنا�صبهم احلالية .
د � -أ�سماء وم�ؤهالت وخربات الفنيني وامل�شرفـني على �ش�ؤون اللعبة .
هـ � -آخر تقرير �سنوي معتمد للن�شاط  ،ون�سخة من امليزانية .
و  -موافقة اجلمعية العمومية لطالب الع�ضوية على االن�ضمام لع�ضوية االحتاد .
ز � -إي�صال �سداد ر�سم طلب الع�ضوية .
املــادة ( ) 13
يجب على املجل�س درا�سة طلب الع�ضوية خالل مدة الجتاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه م�ستوفـيا كافة امل�ستندات والبيانات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )12من هذا النظام ،
وفـي حال رف�ض الطلب يجب �أن يكون القرار م�سببا  ،على �أن يتم �إخطار مقدمه بالقرار
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �صدوره  ،ويعترب م�ضي املدة امل�شار �إليها دون البت فـي
الطلب قرارا بالرف�ض .
ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض �أمام جلنة التحكيم الريا�ضي خالل املواعيد
املن�صو�ص عليها فـي الئحة التحكيم الريا�ضي .
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املــادة ( ) 14
يتمتع ع�ضو االحتاد باحلقوق الآتية :
أ�  -امل�شاركة فـي امل�سابقات والبطوالت التي ينظمها االحتاد .
ب  -امل�شاركة فـي اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد .
ج  -التمتع باخلدمات التي يقدمها �أو يتيحها االحتاد لأع�ضائه .
د  -امل�شاركة فـي امل�سابقات والبطوالت الإقليمية والقارية والدولية التي يوافق عليها
االحتاد .
املــادة ( ) 15
يلتزم ع�ضو االحتاد بالآتي :
أ�  -احرتام القانون والنظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة ال�صادر
بالقرار الوزاري رقم  2014/139وهذا النظام واللوائح الداخلية لالحتاد  ،واللوائح
والقواعد والتعليمات ذات ال�صلة ال�صادرة من االحتاد الدويل .
ب  -تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية لالحتاد  ،وقرارات جمل�س �إدارته  ،وما ي�صدر
عن جلانه املختلفة .
ج  -احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف العمانية .
د  -امل�شاركة فـي م�سابقات وبطوالت االحتاد مع التحلي بالروح الريا�ضية .
هـ  -ت�سوية املنازعات الريا�ضية من خالل اللجان املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .
و � -سداد اال�شرتاك ال�سنوي لالحتاد وغريه من الر�سوم الأخرى التي يقررها االحتاد
نظري ما يقدمه من خدمات للأع�ضاء .
الف�صل الرابع
تعليق �أو �إ�سقاط الع�ضوية
املــادة ( ) 16
يجوز للمجل�س بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين �إ�صدار قرار بتعليق الع�ضوية فـي
االحتاد عن �أي من �أع�ضائه لأحد الأ�سباب الآتية :
أ�  -عدم �سداد اال�شرتاك ال�سنوي للع�ضوية ملدة �سنة واحدة .
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ب  -خمالفة �أحكام القانون � ،أو النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة
ال�صادر بالقرار الوزاري رقم � 2014/139أو هذا النظام � ،أو اللوائح ال�صادرة تنفـيذا
لأحكامه  ،وعدم ت�صحيح املخالفة خالل املدة التي يحددها املجل�س .
وال يجوز للمجل�س تعليق الع�ضوية ا�ستنادا لأحد ال�سببني املن�صو�ص عليهما فـي
البندين امل�شار �إليهما �أعاله � ،إال بعد التحقق من ثبوت ما ن�سب �إلى الع�ضو من
خالل حتقيق جتريه اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 17
يجب على املجل�س دعوة اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد لالنعقاد خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ �صدور قرار تعليق الع�ضوية  ،وذلك للنظر فـي �إ�سقاط الع�ضوية
عن الع�ضو املعلقة ع�ضويته  ،ويرتتب على عدم دعوتها لالنعقاد خالل هذا الأجل اعتبار
قرار املجل�س بتعليق الع�ضوية ملغى .
املــادة ( ) 18
يجوز للجمعية العمومية لالحتاد �إ�صدار قرار ب�إ�سقاط ع�ضوية االحتاد عن �أي من
�أع�ضائه لأحد الأ�سباب الآتية :
أ�  -فقد �أحد �شروط الع�ضوية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )11من هذا النظام .
ب  -عدم �سداد ر�سوم الع�ضوية ملدة ( )3ثالث �سنوات متتالية .
ج � -صدور �سلوك عن الع�ضو مبا ال يتفق وكرامة االحتاد �أو االحرتام الواجب له .
ويرتتب على قرار اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد ب�إ�سقاط الع�ضوية
عن الع�ضو زوال �صفة الع�ضوية عنه من تاريخ قرار املجل�س بتعليق الع�ضوية .
املــادة ( ) 19
ال يجوز النظر فـي طلب االن�ضمام لع�ضوية االحتاد املقدم ممن �أ�سقطت عنه الع�ضوية ،
�إال بعد م�ضي �سنة ميالدية كاملة من تاريخ �صدور قرار اجلمعية العمومية غري العادية
ب�إ�سقاطها .
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الف�صل اخلام�س
اجلمعية العمومية لالحتاد
املــادة ( ) 20
تتكون اجلمعية العمومية لالحتاد من �أع�ضاء االحتاد الذين تتوفر فـيهم ال�شروط الآتية :
أ� � -أن يكون قد م�ضى على ع�ضويته �سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد اجلمعية
العمومية .
ب � -أن يكون قد ا�شرتك فـي �إحدى البطوالت �أو امل�سابقات �أو الفعاليات التي نظمها
االحت ــاد خ ــالل تلك ال�سن ــة � ،أو نظم بط ــوالت �أو م�سابق ــات �أو فعاليــات مبوافقــة
االحتاد فـي ال�سنة ذاتها .
ج � -أن يكون قد �سدد ا�شرتاكات الع�ضوية .
املــادة ( ) 21
يكون لكل ع�ضو فـي اجلمعية العمومية لالحتاد مندوب واحد من بني �أع�ضاء جمل�س
�إدارته  ،وال يجوز للمندوب �أن يفو�ض غريه فـي ح�ضور اجتماعاتها �أو فـي الت�صويت على
قرارات اجلمعية العمومية لالحتاد .
واذا كان من بني بنود جدول �أعمال اجلمعية العمومية لالحتاد انتخاب املجل�س �أو �شغل
املراكز ال�شاغرة فـيه  ،فـي�شرتط فـي هذه احلالة �أال يكون املندوب مر�شحا فـي االنتخابات .
ويكـ ــون ح�ضـ ــور املجلـ ــ�س وجوبيـ ــا فـي اجتماعـ ــات اجلمعي ــة العمومية العادية لالحتاد ،
وال يكون لأع�ضائه حق الت�صويت على قراراتها .
املــادة ( ) 22
تخت�ص اجلمعية العمومية العادية لالحتاد بالآتي :
أ�  -اعتماد النظام الأ�سا�سي لالحتاد مبا يتفق مع النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات
الريا�ضية املنتخبة ال�صادر بالقرار الوزاري رقم . 2014/139
ب  -الت�صديق على حم�ضر االجتماع ال�سابق .
ج  -املوافقة على تقرير املجل�س عن �أعماله لل�سنة املا�ضية  ،وبرامج الأن�شطة  ،وخطة
العمل لل�سنة املقبلة  ،وتقرير مدقق احل�سابات .
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د  -اعتماد م�شروعي امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي لالحتاد عن ال�سنة املالية
املنتهية .
هـ  -انتخاب املجل�س � ،أو بع�ض �أع�ضائه ل�شغل املراكز ال�شاغرة فـيه .
و  -ت�شكيل اللجنة امل�شرفة على االنتخابات من بني ممثلي �أع�ضاء اجلمعية العمومية
غري املر�شحني لع�ضوية املجل�س � ،أو من غريهم من اخلرباء واملتخ�ص�صني فـي
املجال الريا�ضي .
ز  -اختيار مدقق احل�سابات  ،وحتديد مكاف�آته .
ح  -اعتماد احلد الأق�صى لأجر املدير التنفـيذي واملدير املايل .
ط  -درا�سـ ــة االقرتاحـ ــات املقدمة من قبل الأع�ض ــاء  ،على �أن تق ــدم تلك االقرتاحـ ــات
قبل ( )15خم�سة ع�شر يوما من موعد االجتماع .
املــادة ( ) 23
جتتمع اجلمعية العمومية العادية لالحتاد مرة واحدة على الأقل فـي ال�سنة  ،على �أن يكون
�أحد اجتماعاتها خالل الأ�شهر الثالثة التالية النتهاء ال�سنة املالية  ،ويكون اجتماعها
بدعوة من رئي�سها بخطاب م�سجل للأع�ضاء العاملني وفق القانون الذين لهم حق
احل�ضور والت�صويت  ،يحدد فـيها موعد ومكان االجتماع  ،ويجب ن�شر تلك الدعوة فـي
�صحيفة يومية وا�سعة االنت�شار  ،وذلك قبل املوعد املحدد لعقدها مبدة ال تقل عن ()30
ثالثني يوما  ،ويرفق بالدعوة ن�سخة من امل�ستندات الآتية :
�أ  -جدول الأعمال .
ب  -احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية معتمدا من مدقق احل�سابات .
ج  -تقرير املجل�س عن حالة االحتاد الإدارية واملالية  ،و�أن�شطته املختلفة عن ال�سنة
املنتهية  ،وم�شروع الأن�شطة املختلفة لل�سنة املقبلة .
د  -م�شروعي اخلطة ال�سنوية وامليزانية التقديرية لل�سنة املالية املقبلة .
هـ  -املقرتحـ ــات املقدمـ ــة من الأع�ض ـ ـ ــاء قبـ ــل اجتم ـ ـ ــاع اجلمعي ـ ـ ــة العمومي ـ ـ ــة مبـ ـ ــدة
( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل .
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املــادة ( ) 24
�إذا ت�ضمن جدول �أعمال اجلمعية العمومية العادية لالحتاد بندا خا�صا بانتخاب املجل�س ،
�أو بع�ض �أع�ضائه ل�شغل املراكز ال�شاغرة فـيه  ،فـيجب توجيه الدعوة للأع�ضاء قبل املوعد
املحدد لالجتماع مبدة ال تقل عن ( )45خم�سة و�أربعني يوما .
وتتلقى اجلمعية العمومية العادية لالحتاد طلبات الرت�شح لع�ضوية املجل�س خالل ()10
ع�شرة �أيام من تاريخ توجيه الدعوة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 25
يتم ت�شكيل جلنة للإ�شراف على االنتخابات بقرار من املجل�س  ،وتخت�ص بت�سلم ودرا�سة
طلبات املرت�شحني والت�أكد من بياناتهم وا�ستيفائهم لل�شروط الواردة فـي هذا النظام ،
ورفعها �إلى املجل�س العتمادها � ،شريطة �أن يكون �أع�ضاء اللجنة من غري املرت�شحني .
املــادة ( ) 26
يتقدم الراغب بالرت�شح لع�ضوية املجل�س بطلب �إلى رئي�س اللجنة امل�شرفة على االنتخابات
وفقا للنموذج املعد لذلك  ،على �أن ي�سلم الطلب خالل مدة فتح باب الرت�شيحات �إلى اللجنة
امل�شرفة على االنتخابات ب�إي�صال ت�سلم يحدد بها تاريخ وتوقيت ت�سلم الطلب وبيانات ،
وعدد الأوراق املرفقة به .
املــادة ( ) 27
جتتمع اللجنة امل�شرفة على االنتخابات خالل ( )10ع�شرة �أيام بعد غلق باب الرت�شح للتحقق
من توافر ال�شروط الالزمة فـي املرت�شحني و�إعالن قائمة �أولية ب�أ�سماء املرت�شحني فـي
مقر االحتاد .
ويجـ ــوز لكل ذي م�صلحـ ــة االعت ــرا�ض على الأ�سمـ ــاء ال ــواردة فـي القائمــة الأوليــة خالل
( )3ثالثة �أيام من تاريخ الإعالن مبينا فـيه �أ�سباب االعرتا�ض .
وت�صدر اللجنة قرارها فـي االعرتا�ض خالل (� )7سبعة �أيام من اليوم التايل النتهاء املدة
املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
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املــادة ( ) 28
يجب على املجل�س �أن يعر�ض فـي لوحة الإعالنات مبقره الرئي�سي قبل موعد اجتماع
اجلمعية العمومية العادية ب ( )8ثمانية �أيام على الأقل ك�شفا نهائيا ب�أ�سماء املرت�شحني
لع�ضوية املجل�س  ،وك�شفا ب�أ�سماء مندوبي الأندية الأع�ضاء الذين لهم حق ح�ضور االجتماع ،
على �أن تر�سل ن�سخة من هذه الك�شوفات �إلى كافة �أع�ضاء اجلمعية العمومية .
املــادة ( ) 29
ت�شك ــل جلنــة لفرز �أ�ص ــوات املر�شحني يكون من بني �أع�ضــاء اجلمعي ــة العمومي ــة غري
املر�شحني فـي االنتخابات  ،ويجب �أن يكون النداء على كل مندوب باال�سم لت�سليمه بطاقة
الت�صويت  ،وعند الفرز ت�ستبعد البطاقات غري امل�ستوفـية ل�شغل ع�ضوية املجل�س وجميع
املراكز ال�شاغرة فـيه  ،كما ت�ستبعد البطاقات التي بها ك�شط �أو �إتالف متعمد �أو �أي �إ�شارة
تدل على م�صدرها .
املــادة ( ) 30
يتم حتديد الفائز فـي االنتخابات ملن يح�صل على �أكرث عدد من الأ�صوات  ،و�إذا ت�ساوى
مر�شحان �أو �أكرث فـي عدد الأ�صوات �أعيد االنتخاب بينهما  /بينهم  ،ف�إذا �أ�سفرت النتيجة
مرة �أخرى عن ت�ساوي عدد الأ�صوات �أجريت القرعة لتحديد الفائز  ،و�إذا كان العدد
النهائي للمر�شحني م�ساويا للعدد املطلوب انتخابه اعتربوا فائزين بالتزكية  ،ويعلن ذلك
فـي اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد .
املــادة ( ) 31
يجب على رئي�س املجل�س �إخطار الوزارة كتابة مبوعد ومكان كل اجتماع فـي ذات تاريخ
الإعالن عنه  ،مرفقا به ن�سخة من جدول �أعمالها ومرفقاته  ،وك�شفا ب�أ�سماء املر�شحني
والأع�ضـ ــاء الذين يح ــق له ــم احل�ض ــور  ،وللوزارة �أن توفد مندوب ــا عنها من موظفـيها
املخت�صني حل�ضور االجتماع  ،و�إبداء الر�أي فـي امل�سائل املتعلقة بتحديد �أوجه �صرف الدعم
احلكومي دون �أن يكون له حق الت�صويت .
املــادة ( ) 32
يلتزم ع�ضو االحتاد بح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية  ،ويجوز للجمعية العمومية
توقيع غرامة مالية على الع�ضو املتخلف عن احل�ضور بغري �سبب مقبول قدرها ()100
مائة ريال عماين � ،أو حرمانه من امل�شاركة فـي بع�ض �أن�شطته .
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املــادة ( ) 33
يحظر على مندوب ع�ضو اجلمعية العمومية لالحتاد ح�ضور اجتماعاتها �إذا كان له �أو
لزوجه �أو لأحد �أقاربه �أو �أ�صهاره حتى الدرجة الرابعة م�صلحة �شخ�صية فـي مو�ضوع
مدرج فـي جدول �أعمال هذا االجتماع  ،ولع�ضو اجلمعية العمومية فـي هذه احلالة �إيفاد
مندوب �آخر حل�ضور هذا االجتماع .
املــادة ( ) 34
مع عدم الإخالل ب�أي حكم خا�ص فـي النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة
ال�صــادر بالقرار ال ــوزاري رقم  ، 2014/139ال يكون اجتماع اجلمعيـة العموميــة �صحيحا
�إال بح�ضور الأغلبية املطلقة لأع�ضائها  ،ف�إذا مل تتوافر هذه الأغلبية ي�ؤجل االجتمــاع �إلى
موعد �آخر فـي اليوم نف�سه �أو فـي املوعد الذي يحدده املجل�س خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما
على الأكرث من تاريخ االجتماع الأول .
ويكون االجتماع الثاين �صحيحا بح�ضور ربع عدد الأع�ضاء على الأقل  ،ف�إذا مل تتوافر
هذه الأغلبية فـي االجتماع الثاين يقوم املجل�س مبمار�سة اخت�صا�صات اجلمعية العمومية
حلني عقد �أول اجتماع لها .
وال ي�ؤثر فـي �صحة االجتماع �أو �صحة ما ي�صدر عنه من قرارات  ،نق�ص عدد الأع�ضاء
احلا�ضرين عن العدد الذي بدء به االجتماع �صحيحا ما مل يقل عدد احل�ضور وقت
الت�صويت عن ربع العدد الذي بد�أ بهم االجتماع .
املــادة ( ) 35
�إذا انعقـدت اجلمعية العمومية لالحتاد �صحيحة  ،وحالت �أي �أ�سباب دون �إمتام جدول
�أعمالها اعتربت القرارات التي �صدرت عنها �صحيحة  ،ونافذة  ،وي�ؤجل االجتماع جلل�سة
�أخرى حتددها اجلمعيــة العموميــة �أو املجلــ�س  ،وعلى املجلــ�س �إخطار الأع�ضاء باملوعد
اجلديد ب�أي و�سيلة من و�سائل الن�شر .
املــادة ( ) 36
ت�صـدر اجلمعيــة العموميــة لالحت ــاد قراراتهــا بالأغلبيــة املطلق ــة لأ�ص ــوات الأع�ض ـ ــاء
احلا�ضرين  ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يعترب ذلك رف�ضا للمو�ضوع املعرو�ض عليها  ،ويجوز
عر�ض هذا املو�ضوع فـي اجتماع �آخر .
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املــادة ( ) 37
يكـون الت�صــويت فـي اجلمعية العمومية لالحتاد ح�ضوريا وعلنيــا  ،فـيما عدا انتخابات
ع�ضوية املجل�س �أو �شغل املراكز ال�شاغرة فـيه  ،فـيكون �ســريا .
املــادة ( ) 38
�إذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد فـي املوعد املحدد وجب
على املجل�س حتديد موعد �آخر لالجتماع خالل مدة ( )30ثالثني يوما  ،والإعالن عنه
فـي مكان ظاهر مبقر االحتاد والن�شر عنه بالو�سائل املنا�سبة  ،و�إخطار الأع�ضاء والوزارة
بذلك  ،وال يجوز فـي هذه احلالة �إجراء �أي تعديل فـي جدول الأعمال � ،أو �أ�سماء وقوائم
املر�شحني لع�ضوية املجل�س  ،وذلك �إذا كان من بني بنود جدول الأعمال انتخاب املجل�س .
املــادة ( ) 39
جتتمع اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد  ،بدعوة من املجل�س كلما اقت�ضى الأمر
ذلك � ،أو بناء على طلب مكتوب من ربع عدد �أع�ضائها ممن لهم حق احل�ضور  ،ويبني فـيه
�سبب تلك الدعوة .
ف�إذا امتنع املجل�س عن توجيه الدعوة وعقد االجتماع خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ تقدمي الطلب  ،ففـي هذه احلالة يتم توجيه الدعوة من مقدمي الطلب وذلك على
نفقة االحتاد مع مراعاة الإجراءات واملواعيد املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )23من هذا
النظام .
املــادة ( ) 40
تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد بالآتي :
أ�  -البت فـي �سحب الثقة من املجل�س .
ب � -إ�سقاط الع�ضوية عن املجل�س �أو �أحد �أع�ضائه مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
ج  -تعديل �أو �إلغاء قرارات املجل�س مبوافقة الأغلبية املطلقة للحا�ضرين .
د  -تعديل النظام الأ�سا�سي لالحتاد مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
هـ  -البت فـي �إ�سقاط ع�ضوية االحتاد عن الأندية الأع�ضاء به .
و  -اقرتاح حل االحتاد وت�صفـيته مبوافقة ثلثي �أع�ضاء اجلمعية العمومية الذين لهم
حق احل�ضور  ،وي�شرتط �أن يت�ضمن احلل �إجراءات التنفـيذ .
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املــادة ( ) 41
�إذا خلت بع�ض الأماكن فـي املجل�س ب�سبب اال�ستقالة �أو �إ�سقاط الع�ضوية �أو الوفاة �أو
ب�سبب زوال الع�ضوية لأي �سبب من الأ�سباب  ،دون �أن يرتتب على ذلك الإخالل بالن�صاب
القانوين الالزم ل�صحة انعقاد املجل�س  ،وجب على املجلـ�س دعوة اجلمعيـة العموميـة
العادي ــة لالنعقـ ــاد لإجراء االنتخابات ل�شغل الأماكن ال�شاغرة  ،وفقا للإجراءات واملواعيد
املحددة فـي املادة (  ) 23من هذا النظام  ،وتكون مدة الع�ضو املنتخب هي املدة املكملة ملدة
�سلفه فـي املجل�س .
�أما �إذا ا�ستقال املجل�س �أو عدد من �أع�ضائه على نحو يرتتب عليه الإخالل بالن�صاب
القانوين الالزم ل�صحة انعقاده  ،حل املجل�س بقوة القانون  ،وي�ستمر الأع�ضاء الباقون
�أو املدير التنفـيذي لالحتاد فـي ت�سيري العمل فـي االحتاد  ،ودعوة اجلمعية العمومية
العادية لالنعقاد خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما لت�شكيل اللجنة امل�شرفة على االنتخابات
من غري الراغبني فـي الرت�شح  ،وتقوم اللجنة فور ت�شكيلها باتخاذ الإجراءات املقررة
فـي هذا النظام النعقاد اجلمعية العمومية العادية وانتخاب املجل�س  ،وتكون مدة املجل�س
احلايل املنتخب ا�ستكماال للمدة املتبقية من مدة املجل�س امل�ستقيل .
املــادة ( ) 42
يـر�أ�س اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد رئي�س املجل�س � ،أو نائبه فـي حالة غيابه ،
�أو وجود مانع لديه يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته �أو من تختاره اجلمعية العمومية
لذلك من بني �أع�ضائها فـي حالة غيابهما �أو وجود مانع قانوين لهما  ،ويتولى �أمني ال�سر
�أو املدير التنفـيذي لالحتاد الأعمال الإدارية للجمعية والإ�شراف على حترير حما�ضر
اجتماعاتها  ،وفـي حال غيابه �أو وجود مانع قانوين تختار اجلمعية من يقوم بعمله من
بني �أع�ضائها .
املــادة ( ) 43
ال يجوز للجمعية العمومية لالحتاد النظر فـي غـري امل�سائل املدرجة فـي جدول �أعمالها  ،كما
ال يجوز عقد جمعية عمومية غري عادية للنظر فـي مو�ضوع �سبق �أن اتخذت فـيه اجلمعية
العمومية بنوعيها قرارا �إال بعد م�ضي �سنة كاملة  ،وذلك ما مل تطر�أ وقائع جديدة يرى
املجل�س معها �إعادة عر�ض املو�ضوع عليها قبل م�ضي املدة امل�شار �إليها .
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املــادة ( ) 44
مع عدم الإخالل ب�أي حكم خا�ص فـي هذا النظام  ،ت�سري على اجلمعية العمومية غري
العادية الإجراءات اخلا�صة باجتماعات ونظام عمل اجلمعية العمومية العادية لالحتاد .
املــادة ( ) 45
�إذا رف�ضت اجلمعية العمومية العادية اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد  ،وجب على
املجل�س دعوة اجلمعية العمومية غري العادية لالنعقاد خالل ( )30ثالثون يوما من تاريخ
اجتماع اجلمعية العمومية العادية  ،وذلك للنظر فـي �سحب الثقة عن املجل�س مبوافقة
ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين  ،ف�إن �صدر قرار ب�سحب الثقة تقوم اجلمعية العمومية فـي ذات
االجتماع بتعيني جلنة م�ؤقتة من ( )5خم�سة �أ�شخا�ص ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر تتولى �إدارة
�ش�ؤون االحتاد  ،والدعوة النتخاب املجل�س قبل نهاية هذه املدة  ،كما تقوم كذلك بت�شكيل
اللجنة امل�شرفة على االنتخابات  ،وفـي حال مل ي�صدر قرار ب�سحب الثقة عن املجل�س اعترب
ذلك قرارا باعتماد احل�ساب اخلتامي .
املــادة ( ) 46
يجب على رئي�س اجلمعية العمومية لالحتاد موافاة الوزارة بن�سخة من حما�ضر
اجتماعاتها فـي مدة ال جتاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ عقد االجتماع .
الف�صل ال�ساد�س
املجلــــ�س
املــادة ( ) 47
يتولى �إدارة االحتاد جمل�س �إدارة منتخب يتكون من الرئي�س  ،ونائب الرئي�س  ،و�أمني ال�سر
العام  ،و�أمني ال�صندوق  ،و( )5خم�سة �أع�ضاء .
املــادة ( ) 48
يتم انتخاب �أع�ضاء املجل�س باالقرتاع ال�سري املبا�شر من قبل اجلمعية العمومية العادية
لالحتاد  ،وتكون مدة املجل�س (� )4أربع �سنوات من تاريخ �إعالن نتيجة االنتخاب .
املــادة ( ) 49
يكون الأع�ضاء العمانيون فـي جمال�س �إدارة االحتاد الدويل و�/أو القاري �أع�ضاء فـي جمل�س
�إدارة االحتاد .
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املــادة ( ) 50
ي�شرتط فـي املرت�شح لع�ضوية املجل�س الآتي :
أ� � -أن يكون عماين اجلن�سية  ،ومقيما فـي ال�سلطنة .
ب � -أن يكون ع�ضوا فـي النادي �أو الهيئة اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي .
ج � -أال يقل �سنه عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة ميالدية فـي تاريخ تقدمي الطلب ،
ويثبت ال�سن ب�شهادة امليالد �أو �شهادة تقدير ال�سن املعتمدة من اجلهة الطبية
املخت�صة فـي ال�سلطنة .
د � -أن يكون حممود ال�سرية  ،ح�سن ال�سمعة .
هـ � -أال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة جناية �أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
و � -أال يكون حمروما من ممار�سة حقوقه املدنية بحكم ق�ضائي .
ز � -أن يكون حا�صال على م�ؤهل ال يقل عن م�ؤهل دبلوم التعليم العام .
ح � -أن يكون من بني الالعبني �أو احلكام �أو املدربني املعتزلني للعبة  ،وم�ضى على
اعتزاله �سنة واحدة على الأقل � ،أو لديه خربة فـي �إدارة �ش�ؤون اللعبة فـي �أحد
الأندية �أو �إحدى الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي الأع�ضاء فـي
االحتاد .
ط � -أال يك ــون ع�ضوا فـي جملـ ـ ــ�س �إدارة هيئ ـ ـ ــة خا�ص ـ ــة عاملـ ـ ــة فـي املج ـ ــال الريا�ض ـ ــي
مت حلها  ،ما مل يكن قد م�ضى على قرار احلل فـي تاريخ تقدمي الطلب مدة ()5
خم�س �سنوات .
ي � -أال يك ــون ع�ض ــوا فـي إ�ح ــدى اللج ــان ذات االخت�صا�ص الق�ضائــي فـي االحتاد � ،أو
م�س�ؤوال عن تدقيق ح�ساباته فـي تاريخ تقدمي الطلب .
ويجوز بقرار من الوزير ا�ستثناء بع�ض الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي
املج ــال الريا�ض ــي الأع�ض ــاء فـي االحتـ ــاد التي ي�شتــرك فـي ع�ضويته ــا عمانيون
و�أجانب بتقدمي �أ�سماء مر�شحيها من الأجانب لع�ضوية املجل�س .
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املــادة ( ) 51
تزول �صفة الع�ضوية فـي املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية :
أ�  -انتهاء مدة الع�ضوية .
ب  -الوفاة .
ج  -اال�ستقالة  ،ويعترب فـي حكم اال�ستقالة �إذا تخلف الع�ضو عن ح�ضور ( )3ثالث
اجتماعات عادية متتالية �أو (� )4أربع اجتماعات متفرقة خالل العام  ،دون عذر
كتابي يقبله املجل�س  ،على �أن ي�صدر قرار من املجل�س باعتباره م�ستقيال .
د  -عدم قيام الع�ضو الفائز بتقدمي ا�ستقالته خطيا من ع�ضوية النادي �أو الهيئة
اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي فور فوزه فـي االنتخابات .
املــادة ( ) 52
ت�سقط ع�ضوية املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية :
أ� � -إذا تخلف فـي الع�ضو �أحد ال�شروط التي انتخب على �أ�سا�سها .
ب � -إذا ثبت ارتكاب الع�ضو  -من واقع حتقيق جنائي جتريه اجلهة املخت�صة �أو حتقيق
�إداري جتريه �إحدى اللجان املخت�صة فـي االحتاد  -ت�صرف �أو عمل �أو امتنع عن
عمل من �ش�أنه امل�سا�س بكرامة االحتاد � ،أو الإ�ضرار ب�أمواله �أو ممتلكاته .
وفـي احلالتي ــن  ،ي�ص ــدر ب�إ�سق ــاط الع�ضويـ ــة ق ـ ــرار م ــن اجلمعي ــة العمومي ــة غري
العادية لالحتاد ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائها احلا�ضرين .
وال يجوز للع�ضو الذي �أ�سقطت ع�ضويته وفقا لأحكام هذه املادة تر�شيح نف�سه
مرة �أخرى لع�ضوية املجل�س ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره � ،أو زالت عنه �أ�سباب
الإ�سقاط .
املــادة ( ) 53
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه �أو من نائبه كلما دعت ال�ضرورة �إلى ذلك  ،على �أال يقل
عدد االجتماعات التي يعقدها املجل�س عن (� )6ستة اجتماعات خالل العام .
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املــادة ( ) 54
توجه الدعوة حل�ضور اجتماع املجل�س بخطاب من �أمني ال�سر العام �أو املدير التنفـيذي
بح�سب الأحوال  ،وذلك قبل موعد االجتماع ب�أ�سبوعني على الأقل على �أن تت�ضمن الدعوة
حتديد موعد االجتماع  ،ويرفق بها جدول الأعمال واملذكرات اخلا�صة به  ،وذلك فـيما عدا
االجتماعات الطارئة فال تتقيد بهذه الإجراءات .
وال يكون اجتماع املجل�س �صحيحا �إال بح�ضور الأغلبية املطلقة للأع�ضاء  ،ف�إذا مل يتوافر
هذا الن�صاب ي�ؤجل االجتماع �إلى جل�سة �أخرى تعقد خالل �أ�سبوع من تاريخ االجتماع
الأول  ،على �أن يبلــغ الأع�ضاء باملوعد اجلديد  ،ويكون االجتماع الثاين �صحيحا بعدد
الأع�ضاء احلا�ضرين  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه .
املــادة ( ) 55
ت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبيــة املطلق ــة لأ�ص ــوات الأع�ضــاء احلا�ضريــن  ،و�إذا ت�ســاوت
الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 56
يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة لإدارة �ش�ؤون االحتاد  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
أ�  -ر�سم ال�سيا�سة العامة التي ي�سري عليها االحتاد فـي �سبيل حتقيق �أهدافه .
ب  -و�ضع الربامج الالزمة للمو�سم الريا�ضي  ،والإ�شراف على تنفـيذها .
ج � -إ�صدار القرارات والقيام بكافة الأعمال الالزمة لإدارة �ش�ؤون االحتاد الإدارية
واملالية والفنية والتنظيمية .
د � -إ�صدار القرارات الالزمة فـي كل ما يتعلق ب�ش�ؤون العاملني فـي االحتاد .
هـ  -املوافقة على امل�شاركات اخلارجية للأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال
الريا�ضي الأع�ضاء .
و  -اعتماد قرارات وتو�صيات املكتب التنفـيذي .
ز  -ت�شكيل اللجان من بني �أع�ضاء املجل�س �أومن غريهم  ،لتنظيم �أعماله  ،واعتماد
قراراتها وتو�صياتها .
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ح  -اتخـاذ الإجــراءات و�إ�صـ ــدار الق ــرارات الالزمـ ــة لتنمي ــة وا�ستثم ــار فائ�ض أ�م ــوال
االحتاد  ،وفقا للخطط واملوازنات املعتمدة من الوزارة .
ط � -إعداد جدول �أعمال اجلمعية العمومية ودعوتها لالنعقاد  ،وتنفـيذ قراراتها .
ي  -بح ــث طلب ــات االن�ضم ــام لع�ضويـ ــة االحت ــاد  ،وعر�ضه ـ ــا علــى اجلمعيـ ــة العمومي ـ ــة
للبت فـيها .
ك  -البت فـي ال�شك ــاوى التي تقدم �إلى االحتاد من الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة
فـي املجال الريا�ضي الأع�ضاء  ،والعمل على حلها .
ل  -البت فـي طلبــات ا�ستقال ــة �أع�ضـاء املجلــ�س  ،وذلك دون الإخالل بن�ص املادة ()41
من هذا النظام .
م  -عر�ض طلبات �إ�سقاط الع�ضوية على اجلمعية العمومية غري العادية .
ن � -إ�صدار اللوائح الإدارية واملالية والفنية املنظمة لأعمال االحتاد .
�س � -إعداد �أ�س�س تنظيم �ش ـ�ؤون تدريب الالعبني فـي ال�سلطنة وال�شروط الواجب
توافرها فـي مدربي فرق الأندية واملنتخبات الوطنية .
ع � -إعداد م�شروعات احل�ساب اخلتامي وامليزانية واخلطة ال�سنوية لالحتاد  ،متهيدا
لإقراره ــا من الـ ــوزارة  ،ثم عر�ضهـ ــا على اجلمعي ــة العموميـ ــة العادية لالحتاد
العتمادها .
ف � -إعداد م�ش ــروع التقري ــر ال�سن ــوي عن �أن�شط ــة االحت ــاد  ،وعر�ضــه علــى اجلمعيـ ــة
العمومية للنظر فـيه .
�ص � -أي اخت�صا�صات �أخرى يحددها هذا النظام .
املــادة ( ) 57
يخت�ص رئي�س املجل�س بالآتي :
أ�  -متثيل االحتاد فـي عالقته بالغري  ،و�أمام الق�ضاء .
ب  -رئا�سة جل�سات اجلمعية العمومية  ،واملجل�س .
ج  -توقيع العقود واالتفاقيات التي تربم با�سم االحتاد  ،وذلك بعد موافقة املجل�س عليها .
د  -التوقيع على ال�شيكات و�أذونات ال�صرف مع املدير املايل �أو من يحل حمله .
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املــادة ( ) 58
يلتزم رئي�س املجل�س بالآتي :
�أ  -فتح ح�ساب م�صرفـي واحد با�سم االحتاد ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها فـي ال�سلطنة ،
و�إيداع �أموال االحتاد به  ،و�إخطار الوزارة بذلك  ،وعدم تغيري هذا احل�ساب �إال
مبوافقة الوزارة .
ب  -موافاة الوزارة كتابة بجميع امل�شاركات واالجتماعات واملع�سكرات اخلارجية لالحتاد
قبل القيام بها للتحقق من �أنها مدرجة �ضمن خطته ال�سنوية  ،و�أن املبالغ املر�صودة
لها فـي حدود االعتمادات املالية املدرجة فـي امليزانية ال�سنوية لالحتاد .
ج  -التن�سيق امل�سبق مع الوزارة فـيما يتعلق ب�ش�ؤون العاملني فـي االحتاد  ،الذين تنظم
�ش�ؤونهم الوظيفـية عقود خا�صة .
د  -موافاة الوزارة بن�سخة من م�شروعي امليزانية واخلطة ال�سنويني لالحتاد قبل
بداية ال�سنة املالية ب ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل  ،وتزويدها بن�سخة من احل�ساب
اخلتامــي لالحت ــاد خالل �شهر مار�س من العــام التال ــي النته ــاء ال�سن ــة املالية
لإقرارها  ،ثم عر�ضها على اجلمعية العمومية لالحتاد لالعتماد .
هـ  -موافاة الوزارة بن�سخة من حما�ضر اجتماعــات املجلـ�س فـي مدة ال جتاوز ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ االجتماع  ،وذلك للنظر فـيما من �ش�أنه التعديل فـي
�أوجه �صرف الدعم احلكومي �أو فـيما �أقرته الدولة للموظفـني .
املــادة ( ) 59
يحل نائب الرئي�س حمل رئي�س املجل�س فـي كافة اخت�صا�صاته والتزاماته فـي حال غيابه ،
�أو وجود مانع يحول دون ممار�سته الخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 60
يخت�ص �أمني ال�سر العام بالآتي :
أ� � -إعداد خطط وبرامج العمل فـي االحتاد  ،ورفعها �إلى املكتب التنفـيذي .
ب  -الإ�شراف على العاملني  ،وكافة �ش�ؤونهم فـي االحتاد .
ج  -تنفـيذ قرارات املجل�س  ،وقرارات املكتب التنفـيذي .
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د  -متابعة �أعمال اللجان املختلفة فـي االحتاد وتنفـيذ قراراتها  ،وله فـي �سبيل ذلك
ح�ضور جل�ساتها دون �أن يكون له �صوت معدود  ،وفـي حال �إذا كان ع�ضوا �أ�سا�سيا
فـي تلك اللجان فله حق الت�صويت .
هـ  -تلقي طلبات الع�ضوية  ،وا�ستيفاء كافة مرفقاتها من ذوي ال�ش�أن  ،و�إعداد تقرير
ب�ش�أنها  ،ورفعها �إلى املكتب التنفـيذي لإبداء مالحظاته ب�ش�أنها متهيدا لعر�ضها
على املجل�س .
و � -إعداد م�شروع جدول �أعمال اجتماعات اجلمعيات العمومية فـي حدود التعليمات
ال�صادرة من املجل�س  ،و�إعداد جدول �أعمال اجتماعات املجل�س فـي �ضوء تو�صيات
املكتب التنفـيذي .
ز  -الإ�شراف على �إعداد الدعوات اخلا�صة بعقد اجتماعات كل من اجلمعية العمومية ،
واملجل�س  ،واملكتب التنفـيذي واللجان املختلفة و�إر�سالها  ،والإ�شراف واملتابعة على
حترير حما�ضرها  ،وقيدها فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
ح � -إعداد م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بالتن�سيق مع �أمني ال�صندوق  ،ورفعه
�إلى املكتب التنفـيذي .
ط  -امل�ساهمة فـي �إعداد م�شروع احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية بالتن�سيق
مع �أمني ال�صندوق ورفعه �إلى املكتب التنفـيذي .
ي  -حفظ ال�سلفة امل�ستدمية لالحتاد .
ك  -الإ�شراف على حفظ الوثائق وامل�ستندات وال�سجالت والأختام فـي مقر االحتاد ،
وذلك دون الإخالل باخت�صا�صات �أمني ال�صندوق .
ل  -التوقيع على مكاتبات االحتاد عدا املكاتبات التي يرى املجل�س �ضرورة توقيعها من
رئي�س االحتاد .
م  -القيام ب�أعمال الأمانة الفنية للمجل�س  ،واملكتب التنفـيذي .
ن  -رفع تقاري ــر دوري ـ ــة �إلى املكت ــب التنفـي ــذي عن �سيــر العمــل فـي االحت ــاد  ،وتقرير
�سنوي �إلى املجل�س فـي ال�ش�أن ذاته .
�س � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
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املــادة ( ) 61
يخت�ص �أمني ال�صندوق بالآتي :
�أ  -الإ�شراف على حت�صيل �إيرادات و�أموال االحتاد  ،و�إيداعها فـي امل�صرف .
ب  -تنفـيذ قرارات املجل�س واملكتب التنفـيذي املتعلقة بالأمور املالية بعد التحقق من
مطابقتها لبنود امليزانية واخلطة ال�سنوية املعتمدين  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام
الالئحة املالية لالحتاد .
ج  -التوقيع مع رئي�س املجل�س على �أذونات ال�صرف وال�شيكات .
د � -إعداد م�شروع احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية بالتن�سيق مع �أمني ال�سر
العام .
هـ  -الإ�شراف على ح�سابات االحتاد  ،والقيد فـي ال�سجالت والدفاتر املالية .
و  -الإ�شراف على حفظ ال�سجالت والدفاتر املالية  ،وم�ستندات الإيرادات وامل�صروفات
والعهد فـي مقر االحتاد .
ز � -إعداد م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بالتن�سيق مع �أمني ال�سر العام  ،ورفعه
�إلى املكتب التنفـيذي  ،ثم �إلى املجل�س .
ح � -إعداد امل�ستخل�صات املالية اخلا�صة بعقود الإن�شاءات .
ط  -الإ�شراف على خزانة االحتاد  ،و�أعمال املخازن .
ي  -اعتماد �صرف الأجور وفواتري امل�شرتيات وا�ستهالك الكهرباء واملياه وال�صيانة
وغريها وفق بنود امليزانية  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام الالئحة املالية لالحتاد .
ك � -إعداد تقرير ربع �سنوي  ،و�آخر �سنوي عن حالة االحتاد املالية ورفعهما �إلى املجل�س .
ل  -موافاة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة والوزارة بكافة البيانات واملعلومات
ون�سخ من الوثائق وامل�ستندات وال�سجالت املالية  ،والرد على ا�ستف�ساراتها  ،و�إزالة
�أ�سباب املخالفة خالل مدة ال تتجاوز (� )2أ�سبوعني من تاريخ �إخطاره بها  ،ويحظر
عليه االمتناع عن ذلك لأي �سبب من الأ�سباب .
م � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
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الف�صل ال�سابع
املكتب التنفـيذي
املــادة ( ) 62
يكون لالحتاد مكتب تنفـيذي  ،برئا�سة نائب رئي�س االحتاد  ،وع�ضوية كل من� :أمني ال�سر
العام  ،و�أمني ال�صندوق  ،واثنني من �أع�ضاء املجل�س يتم اختيارهما من قبل املجل�س .
املــادة () 63
يتول ــى املكت ــب التنفـي ــذي معاون ــة املجل ــ�س فـي تنفـيــذ اخت�صا�صاته  ،وله فـي �سبيل ذلك
ممار�سة الآتي :
أ�  -درا�سة املو�ضوعات التي تعر�ض على املجل�س  ،و�إعداد تقارير ب�ش�أنها  ،ورفعها �إليه .
ب � -إبداء تو�صياته ب�ش�أن م�شروعات اللوائح والقواعد املنظمة ل�ش�ؤون االحتاد  ،ورفعها
�إلى املجل�س .
ج � -إبداء تو�صياته ب�ش�أن م�شروعات امليزانية واخلطة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي
لالحتاد  ،ورفعها �إلى املجل�س .
د  -اقرتاح تعيني وترقية ونقل العاملني فـي االحتاد  ،و�إبداء الر�أي فـي كل ما يتعلق
ب�ش�ؤونهم الوظيفـية  ،ورفعها �إلى املجل�س .
هـ  -درا�سة املو�ضوعات التي حتال �إليه من املجل�س  ،و�إعداد تقارير ب�ش�أنها  ،ورفعها �إليه .
و  -درا�سة املو�ضوعات العاجلة التي تدخل فـي اخت�صا�ص املجل�س  ،و�إ�صدار ما يراه
منا�سبا فـي �ش�أنها من قرارات  ،واتخاذ ما يراه من �إجراءات وفقا لأحكام هذا
النظام  ،وعر�ضها على املجل�س فـي �أول اجتماع العتمادها .
ز  -متابعـ ــة تنفـيـ ــذ ق ــرارات املجـل�س  ،و�إعــداد تقاري ــر دوريــة فــي ه ــذا اخل�صـو�ص ،
ورفعها �إليه .
ح � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
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املــادة ( ) 64
يجتمع املكتب التنفـيذي اجتماعا واحدا كل (� )2أ�سبوعني على الأقل  ،وال يكون االجتماع
�صحيحا �إال بح�ضور ( )3ثالثة من �أع�ضائه على الأقل  ،من بينهم رئي�س املكتب  ،وت�صدر
التو�صيات بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين  ،وفـي حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح
اجلانب الذي منه الرئي�س .
الف�صل الثامن
املدير التنفـيذي واملدير املايل
املــادة ( ) 65
يجـ ــوز �أن يك ـ ــون لالحتـ ــاد مدي ــر تنفـي ــذي  ،ومدي ــر مال ــي ي�صـ ــدر بتعيينهم ــا  ،وحتدي ــد
اخت�صا�صاتهما قرار من املجل�س بعد اعتماده من الوزارة .
وتبني الئحة �ش�ؤون العاملني فـي االحتاد  ،ال�شروط الواجب توافرها فـي املدير التنفـيذي ،
واملدير املايل لالحتاد .
الف�صل التا�سع
مالية االحتاد
املــادة ( ) 66
تكـون لالحتاد ميزانية �سـنوية  ،وح�ساب ختامي  ،يتم �إعدادهما طبقا للأ�صول املحا�سبية
املعتمدة  ،وتبد�أ ال�سنة املالية لالحتاد فـي الأول من يناير من كل عام  ،وتنتهي فـي احلادي
والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته .
املــادة ( ) 67
تتكون موارد االحتاد من الآتي :
أ�  -الدعم املايل الذي تقدمه الدولة لالحتاد .
ب  -ا�شرتاكات الع�ضوية .
ج  -إ�ي ــرادات املباري ــات الريا�ضي ــة والأن�شط ــة والدعاي ــة والإعالنات واحلفالت التي
يقيمها االحتاد فـي �إطار ممار�سة �أن�شطته وحتقيق �أهدافه .
-312-

د  -عائدات �أموال االحتاد وم�شروعاته اال�ستثمارية مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون .
هـ  -التربع ــات والهب ــات والو�صاي ــا التي يقبله ــا املجلــ�س مبا ال يتعار�ض مع القانون
و�أهداف االحتاد .
املــادة ( ) 68
يت�ضمن م�شروع امليزانية ال�سنوية لالحتاد بنودا جارية  ،وذلك لل�صرف منها على �أن�شطة
االحتاد املختلفة وكافة �ش�ؤونه الإدارية وعلى �أعمال ال�صيانة  ،وبنودا ر�أ�سمالية  -كلما
اقت�ضت احلاجة  -لل�صرف منها على �أعمال الإن�شاءات واملرافق بح�سب طبيعة الن�شاط .
ويجب على رئي�س املجل�س موافاة الوزارة بن�سخة من اخلطة  ،وم�شروع امليزانية ال�سنويني
لالحتاد قبل بداية ال�سنة املالية بـ ( )3ثالثة �أ�شه ــر على الأقل لإقرارهما .
وال يجوز لالحتاد بعد اعتماد امليزانية �إجراء �أي تعديل �أو تغيري فـي بنودها املمولة من
الدعم احلكومي خالل ال�سنة املالية �إال مبوافقة كتابية م�سبقة من الوزارة .
املــادة ( ) 69
�إذا بلغت امليزانية ال�سنوية لالحتاد ( )50.000خم�سني �ألف ريال عماين ف�أكرث  ،وجب
عليه مراجعة وتدقيق ح�سابه اخلتامي مبعرفة مدقق ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة
املحا�سبة واملراجعة  ،يتم تعيينه وحتديد مكاف�أته بقرار من اجلمعية العمومية لالحتاد
ملدة املجل�س ذاتها .
املــادة ( ) 70
يخت�ص مدقق احل�سابات بالآتي :
أ�  -فح�ص امل�ستندات املالية لالحتاد ومراجعة ح�ساباته  ،وفقا لأحكام الالئحة املالية .
ب  -مراجعة �أوجه �صرف بنود امليزانية ال�سنوية لالحتاد وفقا خلطته ال�سنوية املعتمدة .
ج  -مراجعة م�شروعي امليزانية واحل�ساب اخلتامي لالحتاد  ،وتدقيقهما قبل عر�ضهما
على املجل�س .
د  -رفع تقرير �إلى اجلمعية العمومية العادية عن املركز املايل لالحتاد .
هـ � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
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املــادة ( ) 71
�إذا خال مكان مدقق احل�سابات لأي �سبب من الأ�سباب � ،أو حال مانع بينه وبني مبا�شرة
اخت�صا�صاته  ،يجب على املجل�س تعيني مكتب مدقق ح�سابات �آخر وحتديد مكاف�أته  ،على
�أن يتم عر�ض الأمر على �أول جمعية عمومية لإقراره �أو اختيار مدقق ح�سابات �آخر .
ويجوز عزل مدقق احل�سابات فـي حال ثبوت خطئه �أو �إهماله اجل�سيم فـي ممار�سة
اخت�صا�صاته بقرار من اجلمعية العمومية بناء على اقرتاح املجل�س .
املــادة ( ) 72
يلتزم رئي�س االحتاد و�أمني ال�صندوق �أو املدير املايل �أو من يحل حملهما ب�إنفاق �أموال
االحتاد فـيما يحقق �أهدافه التي �أن�شئ من �أجلها  ،وللمجل�س �أن ي�ستغل فائ�ض هذه
الأموال فـي �أعمال حمققة الربح ل�ضمان مورد ثابت لالحتاد وفقا لأحكام القانون والنظام
الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة ال�صادر بالقرار الوزاري رقم ، 2014/139
وهذا النظام � ،شريطة �أال ي�ؤثر ذلك بال�سلب على ممار�سة �أن�شطته الأ�سا�سية .
الف�صل العا�شر
املحظــــورات
املــادة ( ) 73
ال يجوز لالحتاد �إن�شاء مالعب � ،أو �صاالت �أو قاعات � ،أو �أي مبان �أخرى � ،أو ا�ستكمال
�إن�شائها �إال بعد احل�صول على �إذن كتابي من الوزارة .
املــادة ( ) 74
يحظر على االحتاد الدخول فـي مراهنات �أو م�ضاربات مالية  ،كما يحظر عليه ال�سماح
ب�ألعاب القمار �أو تقدمي �أو جلب �أو التعامل فـي اخلمور �أو التهيئة والإعداد لتعاطي اخلمر
وامل�سكرات �أو ممار�سة ن�شاط يتعلق بها داخل مقره .
املــادة ( ) 75
ال يجوز لالحتاد قبول �أي �أموال �أو م�ساعدات من �أ�شخا�ص �أو هيئات يكون مقرها خارج
ال�سلطنة �أو دفــع �شيء من �أمواله لهذه اجلهات �أو الأ�شخا�ص �إال مبوافقة كتابية م�سبقة
من الوزارة  ،وذلك فـيما عدا ما يتلقاه االحتــاد من الهيئات الدوليــة فـيما يت�صل ب�أن�شطته ،
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واملبال ـ ــغ اخلا�ص ــة باال�شرتاكات ف ـ ــي الهيئـ ــات والأن�شطــة الدولية اخلارجية وثمن الكتب
والدوريـات واملطبوعات الفنية والعلمية الالزمة له واملت�صلة بن�شاطه .
املــادة ( ) 76
ال يجوز لع�ضو االحتاد �إ�شراك �أي العب فـي �أي ن�شاط ريا�ضي �إال بعد الت�أكد من لياقته
ال�صحية  ،ويجب عليه �إجراء ك�شف طبي دوري على الالعب مرة واحدة على الأقل �سنويا
للتحقق من ا�ستمرار لياقته ال�صحية .
وين�شئ االحتاد ملفا طبيا لكل العب يتم اختياره للم�شاركة فـي املنتخبات الوطنية  ،ي�سجل
فـيه كل ما يتعلق بحالته ال�صحية  ،وما قد يطر�أ عليها من تغيري .
املــادة ( ) 77
ال يجوز لع�ضو املجل�س امل�شاركة فـي مباريات االحتاد �أو م�سابقاته الر�سمية �أو التحكيم
فـيها �أو العمل فـي االحتاد مقابل �أجر �أو مكاف�أة  ،وي�ستثنى من ذلك املحا�ضرات والندوات
وور�ش العمل التي يحا�ضر فـيها الع�ضو ب�صفته خبريا فـي �ش�ؤون اللعبة  ،وذلك وفقا
للقواعد التي ين�ص عليها االحتاد  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون والنظام الأ�سا�سي
الحت ــادات اللعب ــات الريا�ضي ــة املنتخبة ال�صادر بالقرار الوزاري رقم  2014/139وهذا
النظام  ،وي�ستثنى من ذلك تعوي�ض ع�ضو املجل�س عن النفقات التي تكبدها نظري ممار�سته
لأعماله فـي االحتاد .
الف�صل احلادي ع�شر
التحكيم الريا�ضي
املــادة ( ) 78
تن� أش� فـي االحتاد جلنة �أو �أكرث للتحكيم الريا�ضي  ،ت�شكل من عدد فردي من الأع�ضاء ،
وتخت�ص دون غريها بالف�صل فـي املنازعات الريا�ضية .
وتبني الئحة التحكيم الريا�ضي عدد �أع�ضائها الأ�صليني واالحتياطيني  ،وال�شروط الالزم
توافرها فـيهم  ،وكيفـية تعيينهم و�ضماناتهم وقواعد تنحيهم  ،وردهم وخما�صمتهم ،
ومدة ع�ضويتهم فـيها  ،و�أ�سباب انتهاء تلك الع�ضوية  ،والقواعد الإجرائية الواجب اتباعها
�أمامها  ،ونظام جل�ساتها  ،ومكان انعقادها  ،والقواعد املو�ضوعية واجبة التطبيق على
النزاع  ،وحجية القرارات ال�صادرة عنها  ،وطرق الطعن عليها  ،وكيفـية تنفـيذها  ،والف�صل
فـي �إ�شكاالت التنفـيذ املتفرعة عنها  ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون واللوائح
والقواعد ذات ال�صلة ال�صادرة عن االحتاد الدويل .
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ويجوز بقرار من املجل�س  -بعد التن�سيق مع اللجنة الأوملبية العمانية � -إ�سناد الف�صل فـي
املنازعات الريا�ضية املنبثقة عن هذا النظام واللوائح ال�صادرة تنفـيذا لأحكامه �إلى جلنة
التحكيم الريا�ضي فـي اللجنة الأوملبية العمانية .
كما يجوز بقرار من املجل�س ت�شكيل جلان ذات اخت�صا�ص ق�ضائي تخت�ص بالف�صل فـي نوع
حمدد من املنازعات الريا�ضية  ،املتعلقة بالنواحي الفنية للعبة وفقا ملا يحدده هذا النظام .
املــادة ( ) 79
تعد منازعة ريا�ضية كافة املنازعات املتعلقة بتطبيق �أحكام هذا النظام �أو تف�سري ن�صو�صه .
الف�صل الثاين ع�شر
�أحكام ختامية
املــادة ( ) 80
تنظم �ش�ؤون االحتاد الإدارية واملالية والفنية  ،مبوجب لوائح ي�صدرها املجل�س بعد �إقرارها
من اجلمعية العمومية على �أن يكون من بينها اللوائح الآتية :
أ�  -الالئحة الداخلية .
ب  -الالئحة املالية .
ج  -الئحة �ش�ؤون العاملني .
د  -الئحة امل�سابقات .
هـ  -الئحة احلكام .
و  -الئحة الالعبني ( الت�سجيل واالنتقاالت والإعارة واال�ستغناء ) .
ز  -الئحة االحرتاف .
ح  -الئحة املنتخبات .
ط  -الئحة االن�ضباط .
ي  -الئحة ال�شكاوى واالحتجاجات .
ك  -الئحة التحكيم الريا�ضي .
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املــادة ( ) 81
تبني الالئحة الداخلية  ،الهيكل التنظيمي لالحتاد وتق�سيماته الفرعية واخت�صا�صاته .
وتبني الئحة �ش�ؤون العاملني  ،كل ما يتعلق بال�ش�ؤون الوظيفـية للعاملني فـي االحتاد من
حيث التعيني والرتقية والنقل والندب والإعارة والتكليف والأجور والعالوات واملكاف�آت
والإجازات والتدريب والبعثات وواجبات العاملني واملحظورات عليهم وقواعد م�ساءلتهم
وانتهاء خدمتهم .
وتبني الالئحة املالية  ،النظام املايل واملحا�سبي لالحتاد مبا يتفق واملعايري الدولية  ،كما
تبني �أعمال املناق�صات واملزايدات  ،و�أعمال املخازن  ،وتبني الئحة االن�ضباط  ،قواعد
و�إج ــراءات و�ضمان ــات التحقي ــق فـي املخالفات االن�ضباطيـ ــة  ،وحتديـد القائميــن به
و�ضماناتهم  ،والعقوبات االن�ضباطية اجلائز توقيعها على �أع�ضاء االحتاد والالعبني
واملدربني واحلكام ووك ــالئه ـ ــم مبا يتفق واللوائح ال�صادرة عن االحتاد الدويل  ،ودون
الإخالل ب�أحكام القانون  ،والأحكام اخلا�صة بلجنة التحكيم الريا�ضي املن�صو�ص عليها فـي
هذا النظام .
وتبني اللوائح الأخرى املن�صو�ص عليها فـي املادة ( ) 80من هذا النظام  ،كل فـي نطاقه ،
اخت�صا�صات اللجنة ذات ال�صلة  ،وت�شكيلها ونظام عملها مبا يتفق واللوائح ال�صادرة عن
االحتاد الدويل .
املــادة ( ) 82
يلتزم االحتاد ب�إن�شاء ال�سجالت الآتية :
أ� � -سجل حما�ضر اجتماعات اجلمعية العمومية .
ب � -سجل حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة .
ج � -سجل حما�ضر اجتماعات املكتب التنفـيذي .
د � -سجل حما�ضر اجتماعات اللجان .
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هـ � -سجل الع�ضوية .
و � -سجل قيد الالعبني .
ز � -سجل قيد املدربني .
ح � -سجل نتائج البطوالت وامل�سابقات .
ط � -سجل ال�شكاوي واالحتجاجات .
ي � -سجل حما�ضر جلنة �ش�ؤون العاملني .
املــادة ( ) 83
يكون �أع�ضاء املجل�س م�س�ؤولني بالت�ضامن فـيما بينهم عن كل ما ي�صدره املجل�س من
قرارات  ،وما يربمه من ت�صرفات  ،ويكون رئي�س املجل�س ونائبه وكل ع�ضو من �أع�ضاء
املجل�س وجميع العاملني فـي االحتاد كل فـي حدود اخت�صا�صه م�س�ؤوال عن القرارات التي
ي�صدرها  ،والت�صرفات التي يربمها  ،والإجراءات التي يتخذها منفردا  ،وذلك �إذا كان من
�ش�أنها الإ�ضرار مب�صالح االحتاد �أو �أمواله �أو الإ�ساءة �إليه .
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وزارة ال�صحــــة
قــرار وزاري
رقـــم 2020/7
بتعديـــل بعــ�ض اجلــداول امللحقــة
بقانــون مكافحــة املخــدرات وامل�ؤثــرات العقليــة
ا�ستنادا �إلى قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/17
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف �إلى اجلدول رقم ( : )1املواد املخدرة من املجموعة الأولى  ،املرفق بقانون مكافحة املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية امل�شار �إليه  ،املواد املخدرة الآتية :
INTERNATIONAL
NO NON-PROPRIETARY
NAME

اال�ســم
التجـــاري

CHEMICAL NAME

............

N-(4-fluorophenyl)-N-[1(2-phenylethyl)piperidin-4yl]butanamide

p-Fluorobutyrylfentanyl

............

N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2]phenylethyl)piperidin-4-yl
propanamide

Orthofluorofentanyl

112

113

............

2-methoxy-N-phenyl-N-[1]114 Methoxyacetyl fentanyl (2-phenylethyl)piperidin-4-yl
acetamide

............

N-phenyl-N-[1-(2phenylethyl)piperidin-4yl]cyclopropanecarboxamide
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Cyclopropylfentanyl

115

املــادة الثانيــــة
 املرفق بقانون،  امل�ؤثرات العقلية:  املن�شطات من املجموعة الثانية: )2( ت�ضاف �إلى اجلدول رقم
:  املن�شطات الآتية، مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية امل�شار �إليه
INTERNATIONAL OTHER NONPROPRIETARY
NONNO
OR TRIVIAL
PROPRIETARY
NAME
NAME

16

ADB-FUBINACA

اال�سم
التجاري

N- [(2S)-1-amino3,3-dimethyl-1oxobutan-2-yl]-1[(4-fluorophenyl)
methyl]-1Hindazole-3carboxamide

............

methyl(2S)-2-({1[(4-fluorophenyl)
methyl]-1Hindazole-3carbonyl} amino)3-methylbutanoate
1-(4-cyanobutyl)N-(2phenylpropan-2yl)-1H-indazole-3carboxamide

FUB-AMB (MMB17 FUBINACA, AMBFUBINACA)

18

CHEMICAL
NAME

CUMYL-4CNBINACA

............

............

19 ADB-CHMINACA

N-[(2S)-1-amino3,3-dimethyl-1oxobutan-2-yl]-1(cyclohexylmethyl)1H-indazole-3carboxamide

............

N-ethylnorpentylone
20
(Ephylone)

1-(2H-1,3benzodioxol-5yl)-2-(ethylamino)
pentan-1-one

............
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املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1441 / 5 / 12 :هـ
املوافــــق 2020 / 1 / 8 :م
الدكتور� /أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1326
ال�صادرة فـي 2020/1/19م
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قــــرار وزاري
رقـــــم 2020/71
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة �ضوابط الت�صريح
للأطبـاء العاملني بامل�ؤ�س�سـات الطبيـة احلكوميـة املدنيـة
للعمل فـي امل�ؤ�س�سات الطبية اخلا�صة فـي غري �أوقات العمل الر�سمية
ا�ستنـادا �إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 2019/75
و�إلى الئحة �ضوابط الت�صريح للأطباء العاملني بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية املدنية
للعمل فـي امل�ؤ�س�سات الطبية اخلا�صة فـي غري �أوقات العمل الر�سمية ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم ، 2018/29
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ستبدل بعبارة " امل�ؤ�س�سة الطبية احلكومية املدنية " عبارة " امل�ؤ�س�سة الطبية احلكومية "
�أينما وردت فـي القرار الوزاري رقم  2018/29امل�شار �إليه  ،والالئحة املرفقة به .
املــادة الثانيــــة
جترى التعديالت املرفقة على الئحة �ضوابط الت�صريح للأطباء العاملني بامل�ؤ�س�سات
الطبية احلكومية املدنية للعمل فـي امل�ؤ�س�سات الطبية اخلا�صة فـي غري �أوقات العمل
الر�سمية امل�شار �إليها .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها     .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441/ 8 /21 :هـ
املـوافــــق 2020/ 4 /15 :م
   الدكتور � /أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
				
      وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
                                                                     
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1338
ال�صادرة فـي 2020/4/19م
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تعديالت على بع�ض �أحكام الئحة �ضوابط الت�صريح
للأطبــاء العاملــني بامل�ؤ�س�ســات الطبيـــة احلكوميـــة املدنيـــة
للعمل فـي امل�ؤ�س�سات الطبية اخلا�صة فـي غري �أوقات العمل الر�سمية
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد  )3( :البندين ( ، )2 ، 1و( ، )4و( ، )5و( ، )7و( )8البندين ( أ�  ،ب) ،
و( ، )13و( )14م ــن الئح ــة �ضوابـ ــط الت�صريـ ــح للأطبـ ــاء العاملــني بامل�ؤ�س�سات الطبية
احلكومي ــة املدني ــة للعم ــل فـي امل�ؤ�س�سات الطبية اخلا�صة فـي غري �أوقات العمل الر�سمية
امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة (  ) 3البندان ( ) 2 ، 1
� - 1أن يكون طالب الت�صريح طبيبا عمانيا  ،ويعمل فـي �أحد التخ�ص�صات الطبية التي
حتددها اللجنة الفنية  ،و�شاغال لإحدى الوظائف الآتية :
أ�  -طبيب ا�ست�شاري �أول .
ب  -طبيب ا�ست�شاري .
ج  -طبيب اخت�صا�صي �أول � ،شريطة موافقة اللجنة الفنية .
د  -الطبي ــب ال ــذي ا�ستوفى ا�شرتاطات �شغل وظيفة طبيــب اخت�صا�صي �أول
ف�أعلى  ،واجتـ ــاز املقابلـ ــة املق ــررة لذلك � ،شريط ـ ــة موافقـ ــة الوزي ـ ــر بن ــاء
عل ــى تو�صي ــة اللجنة الفنية .
وا�ستثناء من ذلك يجوز الت�صريح للطبيب غري العماين الذي ي�شغل وظيفة طبيب
ا�ست�شاري �أول � ،أو وظيفة طبيب ا�ست�شاري �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك � ،شريطة
موافقة اللجنة الفنية .
� - 2أن يك ــون طال ــب الت�صريـ ــح قـ ــد �أم�ض ــى �سنة واحدة على الأقل فـي خدمة امل�ؤ�س�سة
الطبية احلكومية من تاريخ احل�صول على �آخر م�ؤهل .
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املــادة ( ) 4
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة فنية تخت�ص بالآتي :
 - 1حتديد التخ�ص�صات الطبية التي مينح فـيها الت�صريح .
 - 2املوافقة على الت�صريح للحاالت املن�صو�ص عليها فـي البند (/1ج) من املادة ()3
من هذه الالئحة .
 - 3النظر فـي الت�صريح للحاالت املن�صو�ص عليــها فـ ــي البن ــد (/1د) مــن املادة ()3
من هذه الالئحة  ،ورفع التو�صية ب�ش�أنها �إلى الوزير .
 - 4املوافقة على طلبات الت�صريح للعمل فـي �أكرث من م�ؤ�س�سة طبية خا�صة .
 - 5املوافقة على زيادة عدد �أيام عمل الطبيب امل�صرح له للعمل فـي امل�ؤ�س�سة الطبية
اخلا�صة .
 - 6النظــر ف ــي املخالفــات املرتكبة لأحكام هذه الالئحة  ،وتوقيع اجلزاءات املنا�سبة
على مرتكبيها .
املــادة ( ) 5
يقدم طلب الت�صريح �إلى املديرية على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،ويجب عليها البت
فـيه خالل (� )60ستني يوما من تاريخ تقدميه � ،أو من تاريخ ا�ستيفاء طالب الت�صريح
للبيانات � ،أو امل�ستن ــدات الت ــي تطلبه ــا منــه املديرية  ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون البت
فـي الطلب رف�ضا له .
ويج ــب عل ــى املديرية عر�ض احلاالت املن�صو�ص عليها فـي البند (/1ج  ،د) من املادة ()3
من هذه الالئحة على اللجنة الفنية للبت فـيها  ،كما تعر�ض احلاالت املن�صو�ص عليها
فـي البند (/1د) من املادة ذاتها على الوزير فـي حال ما �إذا �أو�صت اللجنة الفنية بالت�صريح لها .
املــادة ( ) 7
يكون الت�صريح للعمل فـي م�ؤ�س�سة طبية خا�صة واحدة وفقا للأوقات املحددة امل�صرح بها ،
ويجـ ــوز الت�صري ــح للعم ــل فـ ــي �أكرث مــن م�ؤ�س�سة طبية خا�صة � ،شريطة موافقة كل من
اللجنة الفنية  ،وامل�ؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل فـيها الطبيب .
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املــادة (  ) 8البندان ( أ�  ،ب )
أ�  -التقيد ب�أيام و�ساعات العمل امل�صرح له العمل بها  ،وال يجوز تعديلها �إال مبوافقة
امل�ؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل فـيهــا  ،و�إخط ــار املديري ــة بذلك  ،وي�ستثن ــى
من ذلك حاالت اال�ستدعاء الطارئة من قبل امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة  ،ومبراعاة
ظروف العمل فـي جهة عمله .
ب � -أن تكون مواعيد عمله فـي امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة فـي غري �أوقات عمله الر�سمي
فـ ــي امل�ؤ�س�س ــة الطبي ــة احلكومي ــة الت ــي يعم ــل فـيه ــا  ،ومبا ال يتجاوز ( )2يومني
فـي الأ�سبوع  ،ما مل توافق اللجنة الفنية على زيادة �أيام العمل  ،وذلك مبراعاة �أي ــام
و�ساع ــات املناوب ــة املح ــددة له  ،والأوقـ ــات الت ــي ت�ستدعـ ــي ظ ــروف العم ــل وج ــوده
فـي امل�ؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل فـيها .
املــادة ( ) 13
يجب على املديرية فـي حال ثبوت خمالفة الطبيب امل�صرح له لاللتزامات املن�صو�ص
عليها فـي البنود (هـ  ،و  ،ز) من املادة ( )8من هذه الالئحة � ،أو ثبوت خمالفة امل�ؤ�س�سة
الطبية اخلا�صة حلكم البندين (ج  ،د) من املادة ( )9من هذه الالئحة � ،إعالن الطبيب
املخالف � ،أو �صاحب امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة � ،أو من ميثلهما باحل�ضور �أمام اللجنة
الفنية ملواجهتهما باملخالفة  ،و�سماع �أقوالهما  ،وحتقيق دفاعهما ب�ش�أن املخالفة املن�سوبة
لأي منهما  -بح�سب الأحوال . -
وفـيما عدا ذلك  ،تقوم املديرية ب�إخطار الطبيب � ،أو امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة باملخالفة
املن�سوبة �إليهما لت�صحيحها خالل �شهر من تاريخ الإخطار  ،وفـي حال عدم ت�صحيح
املخالفة يكون للجنة الفنية �إيقاع اجلزاء املنا�سب .
املــادة ( ) 14
يجوز للجنة الفنية �أن توقع على الطبيب امل�صرح له �أو امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة �أو كليهما
اجلزاءات الآتية :
أ�  -الإن ـ ـ ــذار .
ب  -غرامة �إدارية مبا ال يزيد على (� )1000ألف ريال عماين .
ج � -إيقاف الت�صريح ملدة ال تزيد على �سنة واحدة .
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قــرار وزاري
رقــــم 2020/83
ب�إ�صدار الئحة �ضوابط �إنعا�ش املر�ضى
ا�ستنـادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/36بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة  ،واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إلى قانـ ــون تنظيـ ــم مزاول ـ ــة مهنــة الطــب  ،واملهن الطبيــة امل�ساعــدة ال�صــادر باملر�س ــوم
ال�سلطاين رقم , 2019/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة �ضوابط �إنعا�ش املر�ضى  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441 /10/12 :هـ
املوافـــــــق 2020/ 6 / 4 :م
الدكتور � /أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ــر الـ�صح ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1345
ال�صادرة فـي 2020/6/14م
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الئحة �ضوابط �إنعا�ش املر�ضى
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات  ،والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الوزير :
وزير ال�صحة .
 - 2الأهلية :
القدرة على فهم  ،و�إدراك  ،وتقدير تبعات �إجراءات الإنعا�ش القلبي الرئوي من عدمه .
 - 3الإنعا�ش القلبي الرئوي :
�إجراء طبي يتم من خالله حماولة ا�ستعادة وظائف القلب  ،والتنف�س فـي حال
توقفهما  ،وذلك بو�سائل تدخل طبي مثل ال�ضغط اليدوي على ال�صدر  ،والتنف�س
اال�صطناعي الذي ي�شمل �إدخال �أنبوب التنف�س فـي الق�صبة الهوائية � ،أو امل�ساعدة على
التنف�س عن طريق جهاز التنف�س اال�صطناعي � ،أو تزويد املري�ض ب�أدوية الإنعا�ش عن
طريق الوريد � ،أو ا�ستخدام ال�صدمات الكهربائية � ،أو فتح ال�صدر وتدليك القلب .
 - 4قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي :
�أمر طبي باالمتناع عن حماولة ا�ستعادة وظائف القلب  ،والتنف�س فـي حال توقفهما
فـي حاالت خم�صو�صة .
 - 5املري�ض املي�ؤو�س من �شفائه :
املري�ض الذي يعاين من �إ�صابات � ،أو �أمرا�ض م�ستع�صية يتعذر عالجها � ،أو �شفا�ؤها
ح�سب الإمكانات الطبية املتوفرة .
 - 6الفريق الطبي :
مزاولــو مهن ــة الط ــب  ،واملهـن الطبيــة امل�ساع ــدة الذيــن يقدمــون الرعايــة الطبيــة
للمري�ض .
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 - 7الطبيب املخت�ص :
الطبيب امل�س�ؤول عن الفريق الطبي القائم على رعاية املري�ض  ،على �أال تقل وظيفته
عن طبيب اخت�صا�صي .
 - 8ذوو املري�ض :
ويل �أمر املري�ض � ،أو و�صيه � ،أو �أحد �أقاربه حتى الدرجة الثانية � ،أو زوجه بح�سب
الأحوال .
 - 9جلنة الأخالقيات الطبية :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )7من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
يحظر على الفريق الطبي القيام بكل ما من �ش�أنه �إنهاء حياة املري�ض بهدف تخفـيف
معاناته � ،أو بناء على طلبه � ،أو طلب ذويه  ،وذلك بخالف ما ن�صت عليه هذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
يجب على الفريق الطبي اتخاذ �إجراءات الإنعا�ش القلبي الرئوي للمري�ض لإبقائه على
قيد احلياة  ،وذلك وفقا ملا تتطلبه حالته ال�صحية ح�سب التقدير الإكلينيكي  ،والإجراءات
املتعارف عليها ح�سب الأ�صول العلمية  ،والفنية .
ويجوز اتخاذ قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي وفقا لل�شروط  ،والإجراءات
الواردة فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
ا�ستثناء من حكم املادة ( )3من هذه الالئحة  ،يجوز للطبيب املخت�ص عدم ال�شروع فـي
�إجراءات الإنعا�ش القلبي الرئوي فـي احلاالت التي يكون فـيها الإنعا�ش القلبي الرئوي
غري فعال فـي املحافظة على وظائف القلب  ،والتنف�س ب�صورة منا�سبة � ،أو ال يحدث تغيريا
�إيجابيا فـي حالة املري�ض �أو م�ستقبل مر�ضه � ،أو يت�سبب فـي �إيذائه  ،ومن تلك احلاالت :
 - 1املراحل الأخرية من ف�شل القلب � ،أو الكبد � ،أو الرئتني مع عدم �إمكانية زراعة
الأع�ضاء .
(Irreversible end-stage cardiac٬ hepatic or pulmonary failure
with no chance for organ transplantation) .
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 - 2متالزمة ف�شل وظائف الأع�ضاء املتعددة فـي احلاالت املر�ضية املي�ؤو�س من �شفائها .
(Multi-organ dysfunction in patients with terminal conditions) .
 - 3ق�صور الدورة الدموية املقاوم للعالج امل�صحوب بف�شل وظائف الأع�ضاء املتعددة .
(Refractory shock with multiorgan dysfunction on maximum
support) .

 - 4الغيبوبة الدائمة الناجتة عن تلف ع�صبي دائم .
(Vegetative state due to permanent neurological damage) .

 - 5مر�ضى املوت الدماغي عدا �أولئك املتربعني ب�أع�ضائهم .
(Patients with documented brain death٬ except potential organs
donors).

 - 6املر�ضى الوا�صلون للم�ؤ�س�سة ال�صحية  ،وهم متوفون  ،وتظهر عليهم عالمات
وا�ضحة للوفاة .
(Patients dead on arrival to Health Care Facility with clear signs
of death) .

املــادة ( ) 5
يجوز للفريق الطبي �إطالع املري�ض املي�ؤو�س من �شفائه مبا يتنا�سب مع حالته ال�صحية
عن عدم جدوى الإنعا�ش القلبي الرئوي  ،وفـي هذه احلالة يجوز للمري�ض ذي الأهلية
التعبري كتابة � ،أو �شفهيا عن رغبته فـي عدم �إجراء الإنعا�ش القلبي الرئوي .
املــادة ( ) 6
ال يجــوز اتخ ــاذ قـ ــرار عــدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي للمر�أة احلامل �إال بقرار
من جلنة الأخالقيات الطبية .
املــادة ( ) 7
يحدد بقرار من الوزير امل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية وامل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة التي
يحق لها �إ�صدار قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي  ،وعلى هذه امل�ؤ�س�سات
ت�شكي ــل جلنة الأخالقيات الطبية من عدد ال يقل عن ( )3ثالثة �أطباء وظيفة كل منهم
ال تقل عن طبيب اخت�صا�صي .
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املــادة ( ) 8
تخت�ص جلنة الأخالقيات الطبية بالآتي :
 - 1اتخاذ قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي للمر�أة احلامل .
 - 2الف�صل فـي اخلالفات املتعلقة ب�صحة قرار عدم الإنعا�ش القلبي الرئوي .
 - 3البــت فـي طلــب الر�أي املقــدم �إليهــا من �أي ع�ضــو من الفريــق الطبـ ــي ف ـ ــي حال ـ ـ ــة
ال�شك فـي �صحة قرار عدم الإنعا�ش القلبي الرئوي .
 - 4الف�صل فـي �أي خالف مل ين�ص عليه فـي هذه الالئحة فـيما يتعلق بعدم ال�شروع
فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي .
وفـي جميع الأحوال تكون قرارات اللجنة نهائية .
الف�صل الثاين
�شروط و�إجراءات قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي
املــادة ( ) 9
يجب عند اتخاذ قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي االلتزام بالآتي :
� - 1أن يكون القرار على �أ�سا�س التقدير الإكلينيكي للحالة ال�صحية للمري�ض من
حيث تطور حالته ال�صحية  ،وقابليتها لل�شفاء .
 - 2تقييم مدى جدوى �إجراء الإنعا�ش القلبي الرئوي للمري�ض  ،وما يرتتب عليه
من معاناة و�آالم .
 - 3املبادئ الأخالقية ملهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة .
 - 4عدم التمييز بني املر�ضى ب�سبب العمر � ،أو العرق � ،أو الدين � ،أو احلالة االجتماعية .
 - 5عدم وجود �أي ت�ضارب م�صالح بني املري�ض  ،والفريق الطبي امل�شارك فـي اتخاذ
القرار .
� - 6إخطار املري�ض و�شرح حالته املر�ضية التي ا�ستدعت اتخاذ القرار له  ،وفـي حال
كان املري�ض فاقدا للأهلية � ،أو ناق�صها � ،أو مل ي�ؤمن ال�ضرر من �إخطاره يتم
�إخطار ذويه بالقرار .
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املــادة ( ) 10
يجب على الطبيب املخت�ص عند اتخاذ قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي التثبت
من الأدلة  ،ونتائج التحاليل املختربية  ،وال�صور الإ�شعاعية  ،وغريها من الفحو�صات
الطبية  ،وتوثيق ذلك فـي ملف املري�ض .
املــادة ( ) 11
يكون اتخاذ قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي من الطبيب املخت�ص  ،والذي
يليه فـي امل�س�ؤولية فـي الفريق الطبي املعالج للمري�ض  ،ويوقع كالهما على القرار .
املــادة ( ) 12
يكون اتخاذ قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي م�ستقال عن �أي قرارات طبية
�أخرى تتطلب م�صلحة املري�ض �إجراءها  ،وال يجوز حرمان املري�ض من التدخالت
العالجية الأخرى �إذا كانت ذات فائدة فـي �إزالة الأمل  ،وتخفـيف معاناة املري�ض .
املــادة ( ) 13
يكون قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي �ساريا من تاريخ حفظه فـي امللف
الطبي للمري�ض  ،ويظل العمل به �ساريا  ،ما مل يتم تعديله � ،أو يحدد الطبيب املخت�ص
فرتة حمددة ل�سريان ذلك القرار .
املــادة ( ) 14
يجب على الفريق الطبي االلتزام بقرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي �إذا كان
�ساري املفعول  ،و�إذا تعذر التيقن من وجود القرار  ،فـيجب ال�شروع فـي �إجراءات الإنعا�ش
القلبي الرئوي .
املــادة ( ) 15
يجوز عند املعاينة لأول مرة للمري�ض الذي �سبق اتخاذ قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش
القلبي الرئوي له فـي م�ؤ�س�سة �صحية �أخرى مراجعة القرار �سواء بتثبيت القرار � ،أو
تعديله � ،أو �إبطاله وفقا للحالة ال�صحية للمري�ض  ،ويتوجب توثيق املربرات  ،والأ�سباب ،
و�إخطار املري�ض � ،أو ذويه بذلك  ،ووفقا لل�شروط  ،والإجراءات الواردة فـي هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 16
يجوز للطبيب الأعلى درجة فـي ق�سم احلوادث  ،والطوارئ اتخاذ قرار عدم ال�شروع فـي
الإنعا�ش القلبي الرئوي للمري�ض � ،إذا ر�أى �أن الإنعا�ش القلبي الرئوي لن يكون فعاال
فـي املحافظة على وظائف القلب  ،والتنف�س ب�صورة منا�سبة � ،أو عندما ال يحدث تغيريا
�إيجابيا فـي حالة املري�ض � ،أو م�ستقبل مر�ضه � ،أو قد يت�سبب فـي �إيذائه  ،وعلى الطبيب
توقيع قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي بعد التثبت  ،وتوثيق الأدلة امل�ساندة
للقرار .
املــادة ( ) 17
يجوز للطبيب املناوب فـي احلالة الطارئة التي يرى عدم جدوى �إجراء الإنعا�ش القلبي
الرئوي للمري�ض اتخاذ قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي بعد الت�شاور مع
الطبيب املخت�ص  ،وتوثيق ما دار بينهما فـي امللف الطبي للمري�ض  ،وفـي هذه احلالة
على الطبيب املخت�ص توقيع قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي بعد التثبت ،
وتوثيق الأدلة امل�ساندة للقرار مع الطبيب املناوب.
املــادة ( ) 18
يجب على الطبيب املخت�ص توثيق قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي فـي امللف
الطبي للمري�ض  ،على �أن يت�ضمن القرار البيانات الآتية :
 - 1ت�شخي�ص املر�ض .
 - 2توقع حالة املري�ض امل�ستقبلية جراء املر�ض .
 - 3تو�صيات الفريق الطبي .
 - 4الأ�سباب التي �أدت �إلى اتخاذ القرار .
 - 5حتديد الإجراءات الطبية التي يت�ضمنها القرار .
- 6التباين فـي الآراء  ،والطرق املتخذة حللها � -إن وجدت . -
� - 7إخطار املري�ض � ،أو ذويه .
� - 8أي بيانات �أخرى لها عالقة باتخاذ القرار .
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املــادة ( ) 19
يجب على الطبيب املخت�ص �إطالع الفريق الطبي على قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش
القلبي الرئوي فور اتخاذه  ،وبعد توثيقه وحفظه فـي امللف الطبي للمري�ض .
الف�صل الثالث
الإنعا�ش القلبي الرئوي للأطفال حديثي الوالدة
املــادة ( ) 20
يجب على الفريق الطبي القيام بالإنعا�ش القلبي الرئوي للطفل حديث الوالدة الذي
كانت مدة احلمل به ( )25خم�سة وع�شرين �أ�سبوعا ف�أكرث  ،ما مل يكن هناك �سبب �آخر
معترب يقدره الطبيب املخت�ص لعدم الإنعا�ش على �أن يتم توثيق ذلك ال�سبب فـي امللف
الطبي للطفل .
املــادة ( ) 21
يجوز للطبيب املخت�ص عدم اتخاذ �إجراءات الإنعا�ش القلبي الرئوي للطفل حديث الوالدة
فـي احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا كانت مدة احلمل به ما بني ( )23ثالثة وع�شرين �أ�سبوعا  ،و (� )24٫6أربعة
وع�شرين �أ�سبوعا و�ستة �أيام � ،أو تعذر تقدير مدة احلمل  ،وفقا للتقييم الطبي
حلالة الطفل .
� - 2إذا كانت مدة احلمل به �أقل من ( )23ثالثة وع�شرين �أ�سبوعا � ،أو كان وزنه �أقل
من ( )550خم�سمائة وخم�سني جراما .
املــادة ( ) 22
يجوز للفريق الطبي عدم اتخاذ �إجراءات الإنعا�ش القلبي الرئوي للأطفال حديثي الوالدة
فـي احلاالت الآتية :
 - 1تثلث �صبغي م�ؤكد لكرومو�سوم (� )13أو (. )18
 - 2ت�شوهات الر�أ�س  ،والدماغ امل�ؤكدة  ،وحاالت الت�شوه اخللقي املوروث التي ت�ستحيل
احلياة معها .
 - 3اعتالالت الكرومو�سومات املميتة امل�ؤكدة  ،والتي ت�ستحيل احلياة معها .
 - 4احلاالت الفردية التي يتم تقييمها بعد التثبت  ،وتوثيق الأدلة امل�ساندة لعدم
جدوى الإنعا�ش القلبي الرئوي لها .
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الف�صل الرابع
واجبات وم�س�ؤوليات الفريق الطبي
املــادة ( ) 23
يجب على الفريق الطبي االلتزام بقرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي  ،ما مل
ي�صدر �أمر بتعديله � ،أو �إبطاله من الطبيب املخت�ص .
املــادة ( ) 24
يجب على مزاول مهنة التمري�ض فـي الفريق الطبي توثيق قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش
القلبي الرئوي فـي �سجل التمري�ض  ،و�إبالغ باقي طاقم التمري�ض بالقرار يوميا فـي �أثناء
كل مناوبة .
املــادة ( ) 25
يجب على الفريق الطبي متابعة املري�ض الذي اتخذ ب�ش�أنه قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش
القلبي الرئوي فـي اجلوالت الطبية كما هو معمول به لكل املر�ضى  ،ومراجعة القرار �إذا
دعت احلاجة �إلى ذلك .
املــادة ( ) 26
يجب على الفريق الطبي �إعادة تقييم حالة املري�ض الذي خرج من امل�ؤ�س�سة الطبية
احلكومية �أو امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة  ،وكان قد �سبق �أن اتخذ ب�ش�أنه قرار بعدم ال�شروع
فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي  ،وذلك عند دخوله �إلى امل�ؤ�س�سة مرة �أخرى  ،ما مل يوثق
الطبيب املخت�ص �سريان القرار فـي كل مرة يدخل فـيها املري�ض �إلى امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 27
يجب على الفريق الطبي �إعادة تقييم قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي �إذا
احت ــاج املري�ض �إلى �إجراء طبـي � ،أو جراحي يتطلب التخدير  ،وذلك بعد �إخطار املري�ض ،
�أو ذويه  ،وفـي هذه احلالة يتم تعديل � ،أو تثبيت � ،أو تعليق القرار خالل فرتة التدخل
الطبي � ،أو اجلراحي  ،ويعاد العمل بالقرار ح�سب ما يراه الطبيب املخت�ص .
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املــادة ( ) 28
يجب على الفريق الطبي �إجراء الإنعا�ش القلبي الرئوي فـي احلاالت الطارئة غري
املرتبطة باحلالة املر�ضية املتخذ ب�ش�أنها قرار بعدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي
مبا�شرة  ،والتي يتوقع للمري�ض التعافـي منها  ،مثل االختناق بالإفرازات � ،أو ان�سداد
جمرى التنف�س � ،أو النزف غري املتوقع  ،ويجب فـي هذه احلالة توثيق الأ�سباب التي دعت
�إلى ذلك الإجراء .
املــادة ( ) 29
يجب على الفريق الطبي املحافظة على �سرية قرار عدم ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي
الرئــوي فـي حال رغب ــة املريـ�ض فـي عـ ــدم �إطــالع ذويه على القرار  ،على �أن يتم توثيق
ذلك فـي امللف الطبي للمري�ض بعد �أخذ توقيعه .
الف�صل اخلام�س
�أحكام ختامية
املــادة ( ) 30
فـي حال وجود خالف بني الطبيب املخت�ص  ،واملري�ض � ،أو ذويه ب�ش�أن �صحة قرار عدم
ال�شروع فـي الإنعا�ش القلبي الرئوي  ،ف�إنه يجب اال�ستعانة بر�أي طبيب �آخر للف�صل فـي
اخلالف  ،وفـي حال وجود خالف بني الطبيب املخت�ص  ،والطبيب الآخر  ،فـيجب �إحالة
اخلالف �إلى جلنة الأخالقيات الطبية للف�صل فـيه .
املــادة ( ) 31
فـي حال وجود خالف بني املري�ض ذي الأهلية الذي �سبق له التعبري كتابة � ،أو �شفهيا عن
عدم رغبته فـي عدم �إجراء الإنعا�ش القلبي الرئوي  ،وذويه  ،فـي هذه احلالة تكون رغبة
املري�ض هي املعتربة  ،واملعتمدة .
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قـرار وزاري
رقــم 2020/84
ب�إ�صدار الئحة العالج فـي اخلارج وفـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/36بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة  ،واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2015/ 135ب�إ�صدار الئحة العالج فـي اخلارج ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة العالج فـي اخلارج وفـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2015/135امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441 /10/16 :هـ
املوافـــــــق 2020/ 6 / 8 :م
الدكتور � /أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ــر الـ�صح ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1345
ال�صادرة فـي 2020/6/14م
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الئحة العالج فـي اخلارج وفـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
الف�صل الأول
تعريفات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الوزارة :
وزارة ال�صحـ ــة .
 - 2الوزيـــــــر :
وزي ـ ــر ال�صحة .
 - 3الدائرة :
دائرة �ش�ؤون العالج فـي اخلارج فـي الوزارة .
 - 4اللجنة الطبية :
جلنة العالج فـي اخلارج فـي الوزارة .
 - 5اللجنة الطبية الفرعية :
جلنة العالج فـي اخلارج فـي املحافظة .
 - 6العالج فـي اخلارج :
ع ــالج املري ــ�ض � ،أو �إجـراء الفحو�صات الطبيـ ــة له خارج ال�سلطنة � ،أو توفـري �أجهزة ،
�أو م�ستلزمات طبية متطلبة لعالجه وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 7املري�ض :
ال�شخ�ص الذي يتقرر �إيفاده للعالج فـي اخلارج .
 - 8املرافق :
ال�شخ�ص الذي يرافق املري�ض .
 - 9املرافق الطبي :
الطبيب � ،أو املمر�ض الذي يرافق املري�ض � ،أو كالهما .
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 - 10امللحق ال�صحي :
ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن متابعة اجلوانب ال�صحية فـي ال�سفارة � ،أو القن�صلية � ،أو البعثة
العمانية فـي الدولة املوفد �إليها املري�ض .
املــادة ( ) 2
يج ــوز عالج املري ــ�ض � ،أو �إج ــراء الفحو�ص ــات الطبي ــة ل ــه فـي �إحــدى امل�ؤ�س�س ــات ال�صحي ــة
اخلا�صة داخل ال�سلطنة فـي حال توفر العالج  ،والأجهزة الالزمة بها .
املــادة ( ) 3
تتكفل الوزارة فـي حالة عالج املري�ض � ،أو �إجراء الفحو�صات الطبية له فـي �إحدى امل�ؤ�س�سات
ال�صحية اخلا�صة داخل ال�سلطنة بنفقات العالج والفحو�صات  ،وتوفـري مكان �إقامة  ،مع
�صرف تذاكر ال�سفر بالدرجة ال�سياحية  :ذهابا و�إيابا للمري�ض  ،ومرافقه من حمافظتي
ظفار  ،وم�سندم .
املــادة ( ) 4
تتكفل الوزارة بتكاليف الأجهزة  ،وامل�ستلزمات الطبية املتطلبة لعالج املري�ض الذي توافق
اللجنة الطبية على توفـريها دون احلاجة �إلى �إيفاده للعالج فـي اخلارج .
الف�صل الثاين
ت�شكيل واخت�صا�صات اللجنة الطبية واللجنة الطبية الفرعية
املــادة ( ) 5
ت�شكل بقرار من الوزير اللجنة الطبية من عدد فردي من الأع�ضاء ال يقل عن ( )5خم�سة
�أع�ضاء من بينهم مدير الدائرة  ،على �أال تقل وظيفة رئي�س اللجنة عن طبيب ا�ست�شاري ،
ويحدد القرار ال�صادر بت�شكيل اللجنة نائبا للرئي�س  ،ويكون مقرر اللجنة من بني العاملني
فـي الدائرة  ،وال يحق له الت�صويت .
املــادة ( ) 6
تخت�ص اللجنة الطبية بالآتي :
 - 1املوافقة على عالج املري�ض فـي اخلارج فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية املعتمدة من الوزارة ،
وحتديد فرتة عالجه .
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 - 2املوافقة على توفـري الأجهزة  ،وامل�ستلزمات الطبية للمري�ض املتطلبة لعالجه فـي
حالة عدم توفرها فـي امل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية دون احلاجة لإيفاده .
 - 3املوافقة على �إيفاد مرافق � ،أو مرافق طبي للمري�ض .
� - 4أي مو�ضوعات تتعلق بالعالج فـي اخلارج يرى الوزير عر�ضها على اللجنة الطبية .
املــادة ( ) 7
جتتمع اللجنة الطبية بناء على دعوة من رئي�سها  ،ويكون انعقاد اللجنة �صحيحا بح�ضور
�أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة � ،أو نائبه  ،وتكون مداوالتها �سرية .
املــادة ( ) 8
ت�صــدر اللجن ــة الطبيــة تو�صياتها ب�أغلبية �أ�صــوات الأع�ض ــاء احلا�ضري ــن  ،ف�إذا ت�ساوت
الأ�صوات رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
ويجوز لرئي�س اللجنة و�أي من �أع�ضائها االمتناع عن الت�صويت  ،ويعترب ذلك رف�ضا
للتو�صية  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أن يكون االمتناع م�سببا  ،وال يجوز لرئي�س اللجنة ،
و�أي من �أع�ضائها ح�ضور مداوالتها  ،والت�صويت �إذا كان املو�ضوع املعرو�ض عليها خا�صا به
�شخ�صيا � ،أو بزوجه � ،أو �أحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة .
املــادة ( ) 9
يجوز للجنة الطبية مد �أو ق�صر �أو وقف مدة الإيفاد للعالج فـي اخلارج بناء على تو�صية
امل�ؤ�س�سة ال�صحية املوفد �إليها � ،أو لأ�سباب �أخرى تقدرها اللجنة .
املــادة ( ) 10
يجوز للجنة الطبية �إعادة النظر فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي يوفد �إليها املر�ضى للعالج
فـي اخلارج وفقا للتقارير التي ترد �إليها عن �سري عالج املر�ضى بها  ،على �أن ترفع تو�صياتها
بذلك �إلى الوزارة .
املــادة ( ) 11
يجوز للمري�ض � ،أو من ميثله قانونا التظلم �إلى الوزير من عدم موافقة اللجنة الطبية
على الإيفاد خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره � ،أو علمه بالرف�ض علما يقينيا ،
ويجب البت فـي التظلم خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي
هذه املدة دون البت فـي التظلم مبثابة رف�ضه .
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املــادة ( ) 12
يجوز بقرار من الوزير ت�شكيل اللجان الطبية الفرعية  ،على �أن تكون من رئي�س  ،وع�ضوية
عدد ال يقل عن (� )4أربعة �أطباء بوظيفة طبيب اخت�صا�صي .
املــادة ( ) 13
تخت�ص اللجان الطبية الفرعية بالآتي :
 - 1درا�سة التقاريــر الطبيــة الواردة �إليها من مدير امل�ؤ�س�سة الطبية ب�ش�أن املر�ضى
املو�صى بعالجهم فـي اخلارج .
� - 2إحالة احلــاالت التي تو�صــي ب�إيفادها للعــالج فـي اخلــارج �إلى الدائــرة  ،لتتولى
عر�ضها على اللجنة الطبية  ،م�شفوعة بالتقارير الطبية عنها .
الف�صل الثالث
�شروط و�إجراءات الإيفاد للعالج فـي اخلارج
املــادة ( ) 14
ي�شرتط للإيفاد للعالج فـي اخلارج الآتي :
 - 1تعذر العالج داخل ال�سلطنة .
 - 2توفر االعتمادات املالية الالزمة للإيفاد .
 - 3موافقة اللجنة الطبية على الإيفاد  ،وامل�ؤ�س�سة العالجية املوفد �إليها .
 - 4وجود خطة للعالج .
املــادة ( ) 15
يقت�صر �إيفاد املري�ض للعالج فـي اخلارج على الفئات الآتية :
 - 1العمانيني .
 - 2الوافدات املتزوجات من العمانيني .
 - 3الوافدين املتزوجني من عمانيات .
� - 4أوالد العمانية من زوج �أجنبي .
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املــادة ( ) 16
يتولى مدير امل�ؤ�س�سة الطبية رفع احلاالت التي يو�صي الطبيب املعالج بتعذر عالجها داخل
ال�سلطنة �إلى الدائرة � ،أو اللجنة الطبية الفرعية بح�سب الأحوال  ،م�شفوعة بالتقارير
الطبية عنها .
املــادة ( ) 17
تتولى الدائرة اتخاذ الإجراءات الآتية فـي �ش�أن احلاالت التي يو�صى بعالجها فـي اخلارج :
 - 1تقييم مدى تعذر عالج احلاالت � ،أو �إجراء الفحو�صات الطبية لها بالتن�سيق مع
امل�ؤ�س�سات الطبية داخل ال�سلطنة .
 - 2اقرتاح امل�ؤ�س�ســات ال�صحي ــة التي ميكن �إيف ــاد املري�ض �إليهــا  ،وذلك فـي حدود
املخ�ص�صات املالية املتوفرة .
 - 3اقرتاح فرتة العالج وفق التو�صيات والتقارير الطبية عن حالة املري�ض  ،ومدها ،
�أو ق�صرها � ،أو وقف العالج .
 - 4عر�ض احل ــاالت على اللجنــة الطبي ــة التخــاذ الق ــرار املنا�سـب ب�ش�أنهــا م�شفوعـ ــة
بالتقارير الطبية عنها  ،وامل�ؤ�س�سات ال�صحية املنا�سبة لعالجها  ،وعرو�ض �أ�سعار
تلك امل�ؤ�س�سات .
 - 5رفع موافقة اللجنة الطبية على �إيفاد املري�ض �إلى الوزير � ،أو من يفو�ضه لالعتماد
خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالثون يوما من تاريخ املوافقة .
املــادة ( ) 18
ت�صدر الدائرة قرارا ب�إيفاد املري�ض للعالج فـي اخلارج  ،وتر�سل ن�سخة منه �إلى امل�ؤ�س�سة
ال�صحية  ،وامللحق ال�صحي فـي الدولة املوفد �إليها  ،ويحدد القرار ال�صادر ا�سم املري�ض ،
وا�سم املرافق  ،ومكان الإيفاد  ،وامل�ؤ�س�سة ال�صحية املوفد �إليها  ،ونوع العالج  ،ومدة الإيفاد .
ويجوز للدائرة فـي احلاالت الطارئة �إ�صدار قرار �إيفاد املري�ض للعالج فـي اخلارج قبل
اعتماد الوزير � ،أو من يفو�ضه ملوافقة اللجنة الطبية .
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املــادة ( ) 19
يجوز للجنة الطبية �إيفاد ( )1مرافق واحد مع املري�ض �إذا كان ذكرا  )2( ،ومرافقني اثنني
فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا كان املري�ض �أنثى .
� - 2إذا كان املري�ض مل يتم ( )15اخلام�سة ع�شرة من العمر .
� - 3إذا كان املري�ض من ذوي الإعاقة .
املــادة ( ) 20
ي�شرتط فـي املرافق الآتي :
� - 1أن يكون من �أقارب املري�ض حتى الدرجة الرابعة � ،أو زوجه .
� - 2أن يكون �أحد املرافقني �أنثى �إذا كان املري�ض �أنثى .
� - 3أن يكون �أحد املرافقني والدي الطفل املري�ض .
� - 4أال تكون املرافق الأنثى حامال فـي الأ�شهر اخلم�سة الأخرية من فرتة احلمل .
املــادة ( ) 21
يجوز �إيفاد مرافق طبي مع املري�ض فـي احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا كانت حالة املري�ض ال�صحية ت�ستدعي ذلك وفقا لتو�صية الطبيب املعالج له .
� - 2إذا ا�ستدعت حالة املري�ض الذي �أوفد للعالج فـي اخلارج بناء على تو�صية من
الطبيب املعالج فـي اخلارج .
املــادة ( ) 22
ا�ستثناء من حكم املادتني ( )21 ، 19من هذه الالئحة يجوز للجنة الطبية املوافقة فـي
حالة �إيفاد مري�ض لزراعة الأع�ضاء  ،والأن�سجة �إ�ضافة مرافق � ،أو مرافق طبي للمتربع .
املــادة ( ) 23
مع مراعاة حكم املادة ( )21من هذه الالئحة  ،حتدد اللجنة الطبية املدة الالزمة التي
يتعني على املرافق الطبي بقا�ؤها مع املري�ض  ،ويجوز متديدها �إذا ا�ستدعت حالة املري�ض
ذلك .
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املــادة ( ) 24
يجب على املري�ض � ،أو من ميثله قانونا �إنهاء �إجراءات �سفره  ،ومرافقيه خالل موعد
�أق�صاه (� )6ستة �أ�سابيع من تاريخ �صدور قرار الإيفاد للعالج فـي اخلارج .
ويجوز مد موعد ال�سفر للعالج فـي اخلارج لفرتة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر لأ�سباب تقدرها
الدائرة  ،و�إال عد قرار الإيفاد ملغيا .
املــادة ( ) 25
يجب علـى املريـ�ض  ،واملرافــق  ،واملرافــق الطبـي االلتــزام بتعليمــات  ،و�ضوابــط امل�ؤ�س�ســة
ال�صحية املوفد �إليها  ،والغر�ض من الإيفاد .
الف�صل الرابع
خم�ص�صات املوفد للعالج فـي اخلارج ومرافقيه
املــادة ( ) 26
تتكفل الوزارة فـي حالة �إيفاد املري�ض للعالج خارج ال�سلطنة بالآتي :
 - 1ر�سم ا�ستخراج ت�أ�شرية ال�سفر .
 - 2تذاكر �سفر املري�ض  ،واملرافق  ،واملرافق الطبي  :ذهابا و�إيابا  ،وذلك بالدرجة
ال�سياحية  ،ما مل تقت�ض احلالة ال�صحية للمري�ض �سفره على درجة �أخرى
لأ�سباب يقدرها الطبيب املعالج .
 - 3تكاليف نقل املري�ض من املطار �إلى امل�ؤ�س�سة ال�صحية � ،أو مكان الإقامة  ،والعك�س
�إذا كانت حالته ت�ستدعي نقله بو�سيلة خا�صة جمهزة لهذا الغر�ض .
 - 4تكاليف العالج فـي اخلارج  ،وي�شمل ذلك تكاليف الإقامة فـي امل�ؤ�س�سة ال�صحية
للمري�ض  ،ومرافقيه �إذا كان نظام امل�ست�شفى ي�سمح بذلك .
 - 5تكاليف الإقامة  ،والنفقات اليومية طوال مدة الإيفاد  ،وذلك وفقا للجدول املرفق
بهذه الالئحة .
 - 6بدالت ال�سفر  ،وغريها من امل�ستحقات املقررة للمرافق الطبي فـي �ش�أن املهمات
الر�سمية .
 - 7نفقات جتهيز  ،ونقل جثمان املري�ض � ،أو املرافق � ،أو املرافق الطبي فـي حالة الوفاة
فـي اخلارج .
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املــادة ( ) 27
ا�ستثناء من حكم البند ( )5من املادة ( )26من هذه الالئحة  ،ت�صرف تكاليف الإقامة
والنفقات اليومية للمري�ض فـي حدود القيمة املقررة لنفقات الإقامة  ،والنفقات اليومية
داخل امل�ؤ�س�سة ال�صحية املحددة بقرار الإيفاد فـي حالة ما �إذا مت توفـري الإقامة  ،والتغذية
من قبل امل�ؤ�س�سة ال�صحية املوفد �إليها .
املــادة ( ) 28
�إذا رغب املري�ض فـي تغيري امل�ؤ�س�سة ال�صحية التي وافقت اللجنة الطبية على �إيفاده �إليها  ،ف�إن
الوزارة تتكفل بتعوي�ضه فـي حدود القيمة املقررة لتكاليف عالجه ح�سب اخلطة العالجية
للم�ؤ�س�سة التي وافقت عليها اللجنة  ،وذلك فـي احلاالت التي يوافق عليها الوزير � ،شريطة
�أال يكون قد با�شر العالج فـي امل�ؤ�س�سة ال�صحية التي وافقت عليها اللجنة الطبية  ،ويتم
ال�صرف بعد تلقي العالج  ،وتقدمي املري�ض التقارير الطبية  ،وفواتري العالج الأ�صلية .
وفـي جميع الأحوال  ،يتحمل املري�ض ما زاد من تكاليف عن حدود القيمة املقررة لنفقات
العالج فـي امل�ؤ�س�سة ال�صحية التي �سبق موافقة اللجنة الطبية �إيفاده �إليها .
املــادة ( ) 29
ت�صرف للمري�ض  ،واملرافق النفقات املن�صو�ص عليها فـي البند ( )5من املادة ( )26من هذه
الالئحة  ،مقدما ملدة ( )5خم�سة �أيام  ،ثم ت�صرف لهم �أ�سبوعيا عن طريق امللحق ال�صحي
فـي الدولة املوفد �إليها .
وفـي جميع الأحوال ال يتم ال�صرف �إال بعد �صدور قرار الإيفاد من قبل الدائرة .
املــادة ( ) 30
تتحمل الوزارة نفقات العالج � ،أو �إجراء الفحو�صات الطبية الطارئة للمرافق � ،أو املرافق
الطبي فـي حالة �إ�صابته � ،أو مر�ضه حال وجوده فـي اخلارج  ،وعلى الدائرة الت�أكد من
�صحة النفقات الفعلية عن طريق امللحق ال�صحي .
املــادة ( ) 31
فـي حاالت الإيفاد �إلى اخلارج لإجراء عمليات نقل الأع�ضاء الب�شرية  ،والأن�سجة  ،وزراعتها
يعامل املتربع �سواء كان عمانيا �أو غري عماين معاملة املتربع له من حيث املخ�ص�صات
املالية  ،واملزايا الأخرى املقررة فـي هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 32
يوقف �صرف النفقات املن�صو�ص عليها فـي البندين ( 4و )5من املادة ( )26من هذه
الالئحة عن املري�ض املوفد للعالج خارج ال�سلطنة  ،وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يقرر
فـيه الطبيب املعالج انتهاء عالجه � ،أو انتهاء مدة �إيفاده ح�سب القرار ال�صادر بذلك  ،ما
مل يثبت �أن الت�أخري فـي العودة كان ب�سبب حجوزات ال�سفر  ،بناء على �إفادة من امللحق
ال�صحي .
املــادة ( ) 33
ت�صرف الأدوية  ،وامل�ستلزمات الطبية للمري�ض التي يقرر الطبيب املعالج �صرفها مبوجب
و�صفة طبية ملدة (� )1شهر واحد  ،وذلك فـي حالة توفرها فـي ال�سلطنة  ،على �أن ت�صرف
له عند عودته من امل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية وفقا للخطة العالجية املقررة له  ،وفـي
حال عدم توفرها فـي ال�سلطنة يتم �شرا�ؤها عن طريق الدائرة  ،و�إ�ضافة قيمتها �ضمن
نفقات عالج املري�ض فـي اخلارج .
املــادة ( ) 34
فـي حال تو�صية الطبيب املعالج فـي اخلارج مراجعة املري�ض له مرة �أخرى  ،يتم �إيفاده
بال�شروط والإجراءات ذاتها الواردة فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 35
فـي حال قيام املري�ض ب�إجراء فحو�صات طبية � ،أو تلقي عالج غري مو�صى له بها وفقا
لقرار الإيفاد  ،يعر�ض الأمر على اللجنة الطبية  ،ف�إذا ارت�أت �أن حالته املر�ضية كانت
ت�ستدعي �إجراء هذه الفحو�صات � ،أو العالج  ،فتتحمل الوزارة النفقات املرتتبة على ذلك
بناء على �إفادة من امللحق ال�صحي  ،و�إذا كانت حالته املر�ضية ال ت�ستدعي ذلك  ،فـيتحمل
املري�ض نفقات ذلك .
ويجب على املري�ض � ،أو من ميثله قانونا موافاة امللحق ال�صحي بكافة التقارير  ،والو�صفات
الطبية  ،وعلى امللحق �إر�سالها �إلى الدائرة لت�سوية املبالغ التي مت �صرفها .
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جـــــدول
نفقات الإقامة والنفقات اليومية
الدولـــــــة

عملة �صرف
العالوة

نفقات الإقامة والنفقات اليومية *

خارج امل�ؤ�س�سة داخل امل�ؤ�س�سة
ال�صحية
ال�صحية

جمهورية م�صر العربية

اجلنيه امل�صري

120

50

الواليات املتحدة الأمريكية

دوالر �أمريكي

90

15

جمهورية �أملانيا االحتادية
والدول الأوروبية وتركيا

يورو

80

15

اململكة املتحدة

اجلنيه اال�سرتليني

60

10

جمهورية الهند

الروبية الهندية

2500

دولة الكويت

دينار كويتي

25

5

اململكة الأردنية الها�شمية
�أ�سرتاليا

دينار �أردين
دوالر �أ�سرتايل

25
85

8
15

اململكة العربية ال�سعودية

ريال �سعودي

250

125

مملكة تايالند

ب ـ ـ ــات

2750

1100

دولة الإمارات العربية
املتحدة

ريال عماين

25

5

**1250

500

* ي�صرف ن�صف العالوة املقررة للمري�ض �إذا كان طفال مل يتم ( )12الثانية ع�شرة من العمر .
* * العالوة امل�ستحقة للمرافق .
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قــرار وزاري
رقم 2020/113
ب�إ�صــدار الالئحــة التنفـيذيــة
لقانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ، 2015/35
و�إلى القرار الوزاري رقم  2000/73ب�شروط و�إجراءات الرتخي�ص مبزاولة مهنة ال�صيدلة
�أو العمل كم�ساعد �صيديل ،
و�إلى الئحة تنظيم امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2000/74
و�إلى القرار الوزاري رقم  2000/84ب�شروط ا�سترياد وت�صدير الأدوية ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2000/86فـي �ش�أن ت�سجيل �شركات الأدوية ومنتجاتها وت�سعري
هذه املنتجات ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2001/2فـي �ش�أن ت�سجيل �شركات الأدوية الع�شبية ومنتجاتها ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2018/239ب�ش�أن حتديد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية ،
املرفقة .
املــادة الثانيــــة
تلغى القرارات الوزارية �أرقام  2001/2 ، 2000/86 ، 2000/84 ، 2000/74 ، 2000/73 :امل�شار
�إليها  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441 / 12 / 21 :هـ
املـوافــــق 2020 / 8 / 11 :م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م

-347-

الالئحــة التنفـيذيــة
لقانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املبني
فـي قانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية  ،كما يكـ ــون للكلم ــات
والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق النـ�ص معـنى �آخــر :
القانــون :
قانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية .
اللجنة الفنية :
اللجنة الفنية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )27من القانون .
�شركة الأدوية :
�شركة مرخ�ص لها بفتح واحد �أو �أكرث من م�صانع الأدوية املرخ�صة فـي الدول التي تعمل
بها � ،أو تلك التي لها حق ت�سويق الدواء .
بلــد املن�شــ�أ :
بلد �شركة الأدوية .
الدواء الع�شبي :
مادة ذات من� أش� نباتي م�صنعة فـي �شكل �صيدالين  ،ت�ستعمل للوقاية من الأمرا�ض �أو العالج
�أو كليهما  ،ويقت�صر ا�ستخدامها على اال�ستعمال املو�ضعي �أو التعاط ــي ع ــن طري ــق الف ــم
�أو امل�ستقيم �أو اال�ستن�شاق .
امل�ستح�ضر البيولوجي :
مادة حيوية ت�شمل م�شتقات الدم  ،والطعوم  ،والأم�صال  ،وكل ما ي�شتق مــن �أ�ص ــل ب ــ�شري
�أو حيواين �أو يحتوي على �أي منهما .
امل�ستح�ضر ال�صحي :
مادة تكون على �شكل �صيدالين قليلة املخاطر  ،تعمل على حت�سني الن�شاط الف�سيولوجي
للج�سم من خالل ت�أثرياتها الفارماكولوجية  ،واملناعية  ،والأي�ضية .
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املــادة ( ) 2
يجب على امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية املرخ�ص لها ببيع الأدوية االلتزام ب�سعر الدواء  ،وطريقة
ال�صرف املحددة فـي �شهادة ت�سجيل الدواء التي ت�صدرها املديرية .
املــادة ( ) 3
ال يجوز تداول الأدوية  ،وامل�ستلزمات الطبية �سواء كانت م�صنعة حمليا �أو م�ستوردة قبل
ت�سجيلها فـي الوزارة .
املــادة ( ) 4
ال يجوز �صرف الأدوية �إال مبوجب و�صفة طبية  ،وي�ستثنى من ذلك الأدوية التي حتدد
بقرار من الوزير .
املــادة ( ) 5
يجب �أن حتتوي الو�صفة الطبية على البيانات الآتية :
 - 1ا�سم امل�ؤ�س�سة ال�صحية .
 - 2بيانات املري�ض (اال�سم  ،والعمر  ،واجلن�س  ،والوزن  ،ورقم الهاتف) .
 - 3اال�سم العلمي للدواء  ،وكميته  ،وطريقة اال�ستعمال .
 - 4تاريخ و�صف الدواء .
 - 5ا�سم وخامت وتوقيع الطبيب املعالج .
� - 6أي بيانات �أخرى حتددها املديرية .
املــادة ( ) 6
يجوز للمديرية �سحب عينات ع�شوائية من الأدوية التي مت تداولها حمليا ب�صفة دورية
لتحليلها  ،والت�أكد من ا�ستمرار مطابقتها للوائح واملوا�صفات الفنية املعتمدة .
املــادة ( ) 7
يجوز التظلم من القرارات ال�صادرة من اللجنة الفنية �إلى الوزير خالل (� )60ستني يوما
من تاريخ الإخطار بالقرار � ،أو بانق�ضاء املدة املحددة للبت فـي الطلب املعرو�ض عليها دون رد ،
ويتم البت فـي التظلم خالل (� )60ستني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي هذه املدة
دون البت فـيه مبثابة رف�ض له .
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الف�صــل الثانــي
تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وعمل م�ساعد ال�صيدالين
املــادة ( ) 8
ميار�س ال�صيدالين مهنته م�ستقال  ،ويلتزم بالآتي :
� - 1أداء واجبات عمله مبا تقت�ضيه املهنة من الدقة والأمانة  ،ووفقا للأ�صول العلمية
والفنية .
 - 2التعامل مع الآخرين مبا يتفق واالحرتام الواجب للمهنة .
 - 3التقيد بالقواعد  ،واللوائح  ،والنظم اخلا�صة مبمار�سة املهنة .
 - 4التعاون مع مزاويل مهنة ال�صيدلة  ،واملهن الطبية والطبية امل�ساعدة  ،واال�ستفادة
مبا لديهم من معلومات عن حالة املري�ض ال�صحية .
 - 5املبادرة بالإبالغ عن امل�ضاعفات الطبية الناجمة عن ا�ستخدام الدواء �أو امل�ستلزم
الطبي .
املــادة ( ) 9
مينح ال�صيدالين ترخي�صا مبزاولة مهنة ال�صيدلة  -بعد قيد ا�سمه فـي �سجل قيد ال�صيادلة -
وفقا لل�شروط والإجراءات الواردة فـي هذه الالئحة  ،ويحظر ا�ستعمال لقب �صيدالين
على غري ه�ؤالء .
املــادة ( ) 10
مينح م�ساعد ال�صيدالين ترخي�صا للعمل كم�ساعد �صيدالين  -بعد قيد ا�سمه فـي �سجل
قيد م�ساعدي ال�صيادلة  -وفقا لل�شروط والإجراءات الواردة فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 11
ي�شرتط فـي مقدم طلب القيد فـي �سجل قيد ال�صيادلة الآتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 2أن يكون حا�صال على �شهادة البكالوريو�س فـي ال�صيدلة �أو ما يعادلها .
� - 3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
ويجوز �أن يقيد فـي �سجل قيد ال�صيادلة غري العماين احلا�صل على امل�ؤهل من داخل ال�سلطنة .
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املــادة ( ) 12
ي�شرتط فـي مقدم طلب القيد فـي �سجل قيد م�ساعدي ال�صيادلة الآتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 2أن يكون حا�صال على �شهادة الدبلوم فـي ال�صيدلة ال تقل مدة الدرا�سة به عن ()2
�سنتني �أو ما يعادلها .
� - 3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
ويج ــوز �أن يقي ــد فـ ــي �سج ــل قيــد م�ساعدي ال�صيادلة غري العماين احلا�صل على امل�ؤهل
من داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 13
يجب على املديرية عند القيد فـي �سجل قيد ال�صيادلة  ،وم�ساعدي ال�صيادلة  ،التحقق من
�صحة ال�شهادة العلمية احلا�صل عليها املتقدم للقيد  ،وما يفـيد معادلتها للم�ؤهل املطلوب
�إذا كانت �صادرة من خارج ال�سلطنة .
املــادة ( ) 14
يقدم طلب القيد فـي �سجل قيد ال�صيادلة  ،وم�ساعدي ال�صيادلة �إلى املديرية  ،بعد �سداد
الر�سم املقرر  ،ويرفق بالطلب امل�ستندات الآتية :
 - 1ن�سخة من �شهادة البكالوريو�س فـي ال�صيدلة بالن�سبة لل�صيدالين � ،أو �شهادة
الدبلوم فـي ال�صيدلة بالن�سب ــة مل�ساع ــد ال�صيدالن ــي � ،أو م ــا يعادلهم ــا �إذا كانتا
�صادرتني من خارج ال�سلطنة .
 - 2ن�سخة من �شهادة عدم املحكومية .
 - 3ن�سخ ــة م ــن البطاق ــة ال�شخ�صيـ ــة للعمان ــي �أو مــن بطاقــة الإقامة لغري العماين
�أو من جواز ال�سفر .
املــادة ( ) 15
ي�شطب من �سجل قيد ال�صيادلة  ،ومن �سجل قيد م�ساعدي ال�صيادلة كل من فقد �شرطا
من �شروط القيد الواردة فـي املادتني  )11( :و ( )12من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 16
يجب للرتخي�ص مبزاولة مهنة ال�صيدلة � ،أو العمل كم�ساعد �صيدالين توافر ال�شروط
الآتية :
� - 1أن يكون مقيدا فـي �سجل قيد ال�صيادلة فـي ال�سلطنة � ،أو مقيدا مبزاولة مهنة
ال�صيدلة فـي بلده �إذا كان غري عماين .
� - 2أن يكون مقيدا فـي �سجل قيد م�ساعدي ال�صيادلة فـي ال�سلطنة  ،بالن�سبة مل�ساعدي
ال�صيادلة .
� - 3أن تكون لديه خربة عملية ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات .
� - 4أال يكون قد انقطع عن مزاولة املهنة ملدة تزيد عن �سنة واحدة عند تقدمي الطلب .
� - 5أال يكون قد �سبق �إلغاء ترخي�صه  ،ما مل مي�ض على الإلغاء ( )3ثالث �سنوات على
الأقل .
� - 6أن يجتاز االختبارات التي جتريها �أو تقرها الوزارة .
� - 7أن ي�سدد الر�سم املقرر .
وي�ستثنى من البندين ( ، )3و( )4العمانيون و�أزواجهم و�أبنا�ؤهم غري العمانيني  ،واحلا�صلون
على م�ؤهل من داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 17
تكـ ــون �إجـ ــراءات الرتخيـ ــ�ص مبزاولـ ــة مهنـ ــة ال�صيدلة � ،أو العمل كم�ساعد �صيدالين ،
على النحو الآتي :
 - 1يقدم طلب الرتخي�ص �إلى املديرية على النموذج املعد لذلك  ،مرفقا به امل�ستندات
الالزمة لإثبات توافر ال�شروط املطلوبة مع �صورة �شخ�صية حديثة لطالب
الرتخي�ص .
 - 2ي�سجل طلب الرتخي�ص فـي �سجل يعد لهذا الغر�ض فـي املديرية .
 - 3يعر�ض الطلب على اللجنة الفنية خالل ( )15خم�سة ع�شـر يوما من تاريخ
ا�ستيفائه ال�شروط  ،وتبت اللجنة فـي الطلب خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
عر�ضه عليها  ،ويعترب انق�ضاء هذا امليعاد دون بت مبثابة رف�ض له  ،وال مينع
رف�ض الطلب من تقدمي طلب جديد .
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املــادة ( ) 18
يجب على املديرية قيد تراخي�ص مزاولة مهنة ال�صيدلة � ،أو العمل كم�ساعــد �صيدالنــي
فـي �سجل خم�ص�ص لذلك .
املــادة ( ) 19
ال يجوز للمرخ�ص له مبزاولة مهنة ال�صيدلة �أو العمل كم�ساعد �صيدالين تغيري مكان
العمل �إال بعد احل�صول على موافقة املديرية .
الف�صـــل الثالـــث
تنظيم امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية و�إجراءات تراخي�صها
�أوال  :الأحكام العامة
املــادة ( ) 20
تكون �إجراءات طلب الرتخي�ص بفتح م�ؤ�س�سة �صيدالنية  ،على النحو الآتي :
 - 1يقدم طلب الرتخي�ص �إلى املديرية على النموذج املعد لذلك  ،ويت�ضمن الطلب
حتديد نوع امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية  ،ومقرها  ،وا�سم مالك امل�ؤ�س�سة  ،ويرفق بالطلب
امل�ستندات الالزمة لإثبات توافر ال�شـروط املقررة فـي القانون  ،وفـي الف�صل
الثالث من هذه الالئحة  ،و�إي�صال ب�سداد الر�سم املقرر .
 - 2ي�سجل طلب الرتخي�ص فـي �سجل يعد لهذا الغر�ض .
 - 3يعر�ض الطلب على اللجنـة الفنيـة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفائه
ال�شروط  ،وتبت اللجنة فـي الطلب خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ عر�ضه
عليهـا  ،ويعترب انق�ضاء هذا امليعاد دون بت مبثابة رف�ض له  ،وال مينع رف�ض
الطلب من تقدمي طلب جديد .
 - 4فـيما عدا م�صانع الأدوية  ،مينح مقدم الطلب موافقة مبدئية ملدة (� )6ستة �أ�شهر ،
وذلك ال�ستكمال �إجراءات الرتخي�ص للم�ؤ�س�سة ال�صيدالنية  ،ويجوز مدها ملدة
مماثلة لأ�سباب تقدرها املديرية .
املــادة ( ) 21
يجب على املديرية قيد تراخي�ص امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية فـي �سجل خم�ص�ص لذلك  ،وفقا
لنوع امل�ؤ�س�سة املرخ�ص بها .
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املــادة ( ) 22
ال يجوز نقل امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية �أو �إحداث �أي تغيري بها � ،إال بعد احل�صول على املوافقة
من املديرية .
املــادة ( ) 23
يجب على املرخ�ص له بفتح ال�صيدلية �أو م�ستودع الأدوية اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة
حلفــظ الأدوي ــة ح�س ــب درج ــات احل ــرارة املدون ــة عليهــا ف ــي حال الغلق امل�ؤقت لل�صيدلية
�أو م�ستودع الأدوية  ،مع التزامه ب�إخطار املديرية عند �إعادة الفتح .
املــادة ( ) 24
يجب على ال�صيدالين امل�س�ؤول عن �إدارة امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية فـي حالة غيابه � ،أن ي�سلم
ما فـي عهدته من املواد املخدرة  ،وامل�ؤثرات العقلية �إلى من يحل حمله فـي تويل م�س�ؤولية
�إدارة امل�ؤ�س�سة  ،و�أن يحرر بذلك حم�ضرا موقعا من كليهما يحفظ فـي امل�ؤ�س�سة  ،وتر�سل
�صورة منه �إلى املديرية .
املــادة ( ) 25
ي�شرتط لبدء ت�صفـية ال�صيدلية �أو م�ستودع الأدوية الآتي :
 - 1موافاة املديرية بقوائم الأدوية املوجودة  ،ونوعها .
 - 2ا�سم اجلهة �أو امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية التي �ست�ؤول �إليها الأدوية .
وفـي جميع الأحوال  ،يتم ت�سليم الأدوية �إلى اجلهة �أو امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية التي �ست�ؤول
�إليها ب�إ�شراف املديرية .
املــادة ( ) 26
ال يجوز ا�ستخدام امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية فـي غري الغر�ض املرخ�ص به .
ثانيــا  :ال�صيدليــات
املــادة ( ) 27
تكون ال�صيدليات �إما عامة و�إما خا�صة  ،وتكون عامة �إذا رخ�ص لها ببيع الأدوية وامل�ستلزمات
الطبية للجمهور ب�صفة عامـة  ،وتكون خا�صة �إذا رخ�ص لها بالبيع للمر�ضى املتعاملني مع
امل�ست�شفـيات اخلا�صة .
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املــادة ( ) 28
يجب للرتخي�ص بفتح �صيدلية  ،توافر ال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون البناء  ،وال�سقف من اخلر�سانة امل�سلحة �أو من مادة مماثلة غري قابلة
لالحرتاق ح�سب �شروط الأمن وال�سالمة املقررة من الهيئة العامة للدفاع املدين
والإ�سعاف .
� - 2أن تغطى الأر�ضية بنوع جيد ملحوم الفوا�صل � ،سواء من البالط �أو الرخام
الطبيعي �أو ال�صناعي .
� - 3أن تدهن اجلدران والأ�سقف من الداخل بطالء �سهل التنظيف  ،على �أن يعاد
الدهان كلما دعت ال�ضرورة �إلى ذلك .
� - 4أن يتنا�سب التكييف مع م�ساحة ال�صيدلية بحيث ال يقل عن عدد ( )2اثنني من
املكيفات مع مراعاة منا�سبة كفاءتها مع م�ساحة ال�صيدلية  ،وعلى �أال تزيد درجة
احلرارة فـي الداخل على (� )24أربع وع�شرين درجة مئوية  ،مع �ضرورة وجود عدد
منا�سب من �أجهزة قيا�س درجة احلرارة .
� - 5أن تكون مزودة بو�سائل الأمن وال�سالمة (الإ�سعافات الأولية  ،ولوازم �إطفاء
احلريق) ح�سب ا�شرتاطات الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
� - 6أال تت�صل من الداخل مع �سكن �أو حمل �آخر .
� - 7أن يتوفر بها ثالجة منا�سبة حلفظ الأدوية التي حتتاج �إلى تربيد ( 8 - 2درجة
مئوية)  ،وثالجـة �أخرى للتربيد ال�شديد (الأقل من درجة ال�صفر املئوي) فـي
حالة وجود �أدوية حتتاج �إلى تربيد �شديد االنخفا�ض  ،على �أن يزود كل منهما
مبنظم للحرارة  ،وم�ؤ�شر للت�شغيل مزودة مبقيا�س درجة احلرارة  ،و�سجل قيد
درجات احلرارة اليومي .
� - 8أن يتوفر بها خزائن حلفظ الأدوية  ،وواجهات زجاجية لعر�ضها وفقا لد�ساتري
الأدوية العاملية املعرتف بها .
� - 9أن يخ�ص�ص خزانة حمكمة الإغالق حلفظ الأدوية املراقبة .
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� - 10أن يتوفر فـي ال�صيدلية هاتف  ،وحا�سب �آيل  ،وخدمة الإنرتنت .
� - 11أن يكون املكان بحالة جيدة من النظافة .
� - 12أن يتوفر وعاء منا�سب مغلق خا�ص باملخلفات .
� - 13أن تكون الإ�ضاءة والتهوية بحالة جيدة .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب على ال�صيدلية التي يوجد بها معمل لتجهيز الأدوية االلتزام
باال�شرتاطات التي حتددها املديرية .
املــادة ( ) 29
مع مراعاة ال�شروط الواردة فـي املادة ( )28من هذه الالئحة  ،يجب للرتخي�ص ب�صيدلية
عامة توافر ال�شروط الآتية :
�- 1أال تقل امل�سافة بني ال�صيدلية املراد الرتخي�ص بها  ،وبني �أقرب م�ؤ�س�سة �صحية
عن ( )100مائة مرت  ،حت�سب من منت�صف املدخل الرئي�سي لكل منهما .
� - 2أال تقل امل�سافة بني ال�صيدلية املراد الرتخي�ص بها  ،وبني �أقرب �صيدلية عامة
عن ( )200مائتي مرت حت�سب من منت�صف املدخل الرئي�سي لكل منهما  ،با�ستثناء
ال�صيدليات املرخ�ص بها داخل املجمعات التجارية .
� - 3أن تقع فـي الدور الأر�ضي من املبنى  ،وعلى �إحدى واجهاته اخلارجية  ،وي�ستثنى
من ذلك ال�صيدليات داخل املجمعات التجارية  ،على �أن يتم تقدمي ر�سم هند�سي
تو�ضيحي داخلي لل�صيدلية .
� - 4أن تكون �أر�ضيتها مرتفعة عن م�ستوى الأر�ض املواجهة لها  ،با�ستثناء ال�صيدليات
التي ترخ�ص داخل املجمعات التجارية .
� - 5أال تقل م�ساحتها الداخلية عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا مربعا .
� - 6أن يخ�ص�ص فـي ال�صيدلية مكان ل�صرف الأدوية  ،و�آخر للم�شورة الدوائية .
� - 7أال تقل امل�ساحة املخ�ص�صة حلفظ  ،وعر�ض الأدوية عن ثلث م�ساحة احلد الأدنى
لل�صيدلية .
� - 8أن تكون واجهتها الرئي�سية من الزجاج املقاوم للك�سر  ،واحلرارة  ،مع ا�ستعمال
واق لأ�شعة ال�شم�س للجهات املعر�ضة لأ�شعتها .
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� - 9أن يتم فتح نافذة فـي الواجهة الأمامية لل�صيدلية  ،وو�ضع جر�س كهربائي
خارجها  ،ال�ستخدامهما فـي �أثناء املناوبة الليلية  ،بالن�سبة لل�صيدليات املرخ�صة
لها بالعمل على مدار ال�ساعة .
� - 10أن يكتب ا�سم ال�صيدلية على واجهتها باللغة العربية  ،ويجوز كتابته �أي�ضا باللغة
الإجنليزية .
املــادة ( ) 30
فـي تطبيق البند ( )1من املادة ( )29من هذه الالئحة  ،يجب على ال�صيدليات العامة
القائمة توفـيق �أو�ضاعها خالل �سنة واحدة من تاريخ العمل ب ــهذه الالئح ــة  ،ويجوز
للمديرية  -ملربرات تقدرها  -مدها ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر .
املــادة ( ) 31
يجب �أال يتجاوز عدد فروع ال�صيدلية العامة ( )20ع�شرين فرعا  ،وعلى ال�صيدليات
القائمة التي يزيد عدد فروعها على ذلك توفـيق �أو�ضاعها خــالل م ــدة ال تزي ــد على ()2
�سنتني من تاريخ العمل بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 32
مع مراعاة ال�شروط الواردة فـي املادة ( )28من هذه الالئحة  ،يجب للرتخي�ص ب�صيدلية
خا�صة توافر ال�شروط الآتية :
� - 1أن تكون داخل امل�ست�شفى اخلا�ص .
� - 2أال تقل م�ساحتها الداخلية عن ( )20ع�شرين مرتا مربعا .
وفـي جميع الأحوال �إذا مت تخ�صي�ص مكان حلفظ وتخزين الأدوية بال�صيدلية اخلا�صة
يجب �أن تتوافر فـيه ال�شروط الواردة فـي املادة ( )37من هذه الالئحة  ،عدا البنود ()2
و( )12و( )14و( )17منها .
املــادة ( ) 33
يجب على ال�صيدليات توفـري الأدوية الأ�سا�سية الواردة فـي القائمة ال�صادرة من املديرية .
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املــادة ( ) 34
يلتزم املرخ�ص له بفتح �صيدلية بالآتي    :
 - 1و�ضع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية ب�شكل مرتب  ،وعدم عر�ضها بطريقة ال تتفق
مع الذوق العام .
 - 2ت�سجيل درجة احلرارة فـي ال�صيدلية مرتني يوميا على الأقل .
 - 3عدم االحتفاظ �أو االجتار بالعينات الطبية �أو الأدوية �أو امل�ستلزمات الطبية غري
امل�سجلة .
 - 4حفظ الأدوية البيطرية  ،واملبيدات احل�شرية ب�أنواعها املختلفة � -إن وجدت  -فـي
مكان �أو خزانة منف�صلة معدة لذلك .
 - 5و�ضع الأدوية التالفة �أو املنتهية ال�صالحية فـي �صناديق مغلقة مكتوب عليها من
اخلارج ما يفـيد ذلــك باللغتني  :العربية  ،والإجنليزية .
 - 6التعاقد مع �شركة متخ�ص�صة للتخل�ص من الأدوية التالفة  ،واملنتهية ال�صالحية .
املــادة ( ) 35
يجب على املرخ�ص له بفتح �صيدلية االحتفاظ بالآتي :
 - 1الرتاخي�ص اخلا�صة بال�صيدلية  ،وال�صيادلة  ،وم�ساعدي ال�صيادلة  ،وو�ضعها فـي
مكان بارز فـي ال�صيدلية .
 - 2خامت لل�صيدالين يحمل ا�سمه  ،ورقم ترخي�صه  ،خلتم الو�صفات الطبية عند
�صرفها .
� - 3أحد د�ساتري الأدوية العاملية املعرتف بها  ،ودليل الأدوية العمـاين املعتمد من
الوزارة  ،والقرارات والتعاميم املتعلقة بالن�شاط .
� - 4سجل لقيد الو�صفات الطبية للمواد املراقبة  ،على �أن يكون مرقما  ،وممهورا
باخلامت الر�سمي لل�صيدلية وفقا للإجراءات التي حتددها املديرية .
 - 5لوحة بجدول املناوبات تو�ضع خارج ال�صيدلية  ،وت�ضاء ليال .
 - 6ملف خا�ص بحفظ تقارير زيارات التفتي�ش الدورية .
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املــادة ( ) 36
يجوز �أن يتولى م�ساعد ال�صيدالين �إدارة ال�صيدلية فـي �أثناء غياب ال�صيدالين امل�س�ؤول
بحد �أق�صى (� )60ستني يوما فـي ال�سنة مت�صلة �أو منف�صلة � ،شريطة �إخطار املديرية
م�سبقا بذلك  ،واالمتناع عن �صرف املواد املخدرة  ،وامل�ؤثرات العقلية خالل هذه املدة .
ثالثـا  :م�ستودعـــات الأدويــة
املــادة ( ) 37
يجب للرتخي�ص بفتح م�ستودع للأدوية توافر ال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون البناء  ،وال�سقف من اخلر�سانة امل�سلحة �أو من مادة مماثلة غري قابلة
لالحرتاق ح�سب �شروط الأمن وال�سالمة املقررة من الهيئة العامة للدفاع املدين
والإ�سعاف .
� - 2أال تقل م�ساحته الداخلية عن (� )60ستني مرتا مربعا  ،و�أال يقل ارتفاع ال�سقف
عن ( )3ثالثة �أمتار  ،على �أن يتم تقدمي ر�سم هند�سي تو�ضيحي داخلي للم�ستودع .
� - 3أن تكون �أر�ضية امل�ستودع من مادة �صلبة  ،و�سهلة التنظيف  ،وغري منخف�ضة عـن
م�ستوى الطريق العام �أو الأر�ض املحاذيــة �أو املواجهة له .
� - 4أن تدهن اجلدران والأ�سقف من الداخل بطالء �سهل التنظيف  ،على �أن يعاد
الدهان كلما دعت ال�ضرورة �إلى ذلك .
� - 5أن توجد به الأرفف الكافـية لتخزين الأدوية ب�شكل يكفل حمايتها من التلف
والتلوث طبقا للتعليمات املدونة عليها �أو املرافقة لها  ،وفقا لد�ساتري الأدوية
العاملية املعرتف بها  ،مع عدم و�ضع ال�صناديق اخلا�صة بالأدوية وامل�ستلزمات
الطبية على الأر�ض مبا�شرة .
� - 6أن تخزن املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية وفقا للإر�شادات الواردة فـي دليل التعامل
باملواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية وال�صيدالنية ال�صادر من
املديرية .
� - 7أن يخ�ص�ص مكان منف�صل حلفظ املواد القابلة لال�شتعال م�ستوف لل�شروط
املعتمدة �أو املقررة لذلك .
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� - 8أن يتنا�سب التكييف مع حجم امل�ستودع على �أال تزيد درجة احلرارة فـي الداخل
على (� )24أربع وع�شرين درجة مئوية  ،مع �ضرورة وجود عدد منا�سب من �أجهزة
قيا�س درجة احلرارة .
 - 9توفـري ثالجة منا�سبة حلفظ الأدوية التي حتتاج �إلى تربيد ( 8 - 2درجة مئوية)
مزودة مبقيا�س درجة احلرارة  ،و�سجل قيد درجات احلرارة اليومي .
 - 10توفـري جممد (فريزر) مزود ب�أرفف مالئمة للحفظ  ،مع توفـري مقيا�س �أوتوماتيكي
ي�سجل درجة احلرارة على منوذج ميكن الرجوع �إليه ملدة ال تقل عن �سنة فـي حالة
وجود �أدوية يحتاج حفظها لدرجات حرارة �شديدة االنخفا�ض .
� - 11أن يكون جيد الإ�ضاءة  ،والتهوية .
� - 12أن يكون له مدخل �أو �أكرث لل�شحن  ،والتفريغ  ،مع خمارج للطوارئ .
 - 13تق�سيم م�ساحة امل�ستودع �إلى م�ساحة ت�سلم  ،وت�سليم  ،وم�ساحة تخزين  ،وم�ساحة
منف�صلة للم�سرتجع التالف �أو منتهي ال�صالحية .
 - 14توفـري مكتب للإدارة بامل�ستودع منف�صل عن م�ساحة التخزين .
 - 15توفـري الو�سائل الالزمة للق�ضاء على القوار�ض  ،واحل�شرات والأوعية املنا�سبة
املغلقة اخلا�صة باملخلفات .
 - 16تزويده بو�سائل الأمن وال�سالمة ح�سب ا�شرتاطات الهيئة العامة للدفاع املدين
والإ�سعاف .
 - 17التعاقد مع �شركة متخ�ص�صة للتخل�ص من الأدوية التالفة  ،واملنتهية ال�صالحية .
املــادة ( ) 38
يلتزم املرخ�ص له بفتح م�ستودع للأدوية بالآتي :
 - 1بيع الأدوية فـي عبواتها الأ�صلية .
 - 2عدم البيع للجمهور �أو االجتار فـي العينات املجانية .
 - 3ا�ستخدام ال�سجالت الالزمة لبيان كميات  ،و�أرقام ت�شغيالت الأدوية  ،والعينات
الـواردة  ،وال�صادرة �إلى اجلهات التي �صرفت لها  ،علــى �أن تكــون �سجــالت امل ــواد
املراقبة مرقمة  ،وممهورة باخلامت الر�سمي للمديرية .
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 - 4نقل  ،وتوزيع الأدوية بو�سائل نقل مربدة  ،ومنا�سبة مبا يكفل حمايتها من التل ــف ،
والتلوث  ،واحلريق .
 - 5الت�أكد من ا�ستخدام و�سائل نقل مربدة ومنا�سبة فـي حالة نقل وتوزيع الأدوية
مبعرفة الغري .
 - 6ت�سجيل درجة احلرارة فـي م�ستودع الأدوية مرتني يوميا على الأقل .
املــادة ( ) 39
ال يجوز مل�ستودع الأدوية بيع الأدوية �إال للم�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية  ،وم�ستودعات
الأدوية الأخرى  ،وال�صيدليات � ،أو �أي جهة �أخرى م�صرح لها من املديرية .
رابعـــا  :م�صانـــع الأدويــة
املــادة ( ) 40
يجب للرتخي�ص بفتح م�صنع �أدوية توافر ال�شروط الآتية :
 - 1ا�ستيفاء ال�شروط الواردة بدليل ترخي�ص م�صانع الأدوية الب�شرية والأدوية
الع�شبية والأجهزة  ،وامل�ستلزمات الطبية ال�صادر من املديرية .
 - 2االلتزام ب�أ�س�س املمار�سة اجليدة للت�صنيع الدوائي وفقا للمدونة اخلليجية
( ، )GCC-GMPومدونة منظمة ال�صحة العاملية (. )WHO-GMP
املــادة ( ) 41
يلتزم املرخ�ص له بفتح م�صنع �أدوية بالآتي :
 - 1نقل  ،وتوزيع الأدوية بو�سائل نقل مربدة ومنا�سبة مبا يكفل حمايتها من التل ــف
والتلوث واحلريق .
 - 2الت�أكد من ا�ستخدام و�سائل نقل مربدة ومنا�سبة فـي حالة نقل وتوزيع الأدوية
مبعرفة الغري .
 - 3اتخاذ �إجراءات ت�أمني �سالمة و�صحة العاملني فـي امل�صنع املقررة من قبل اجلهة
املخت�صة .
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خام�ســا  :املكتــب العلمــي
املــادة ( ) 42
يخت�ص املكتب العلمي بالآتي :
 - 1توفـري املعلومات الفنية عن الأدوية املتداولة فـي ال�سلطنة للجهات امل�ستفـيدة ،
والعاملني فـي املجاالت ال�صحية والرقابية  ،وفق الأ�س�س العلمية املعرتف بها .
 - 2الت�أكد من دقة املعلومات امل�ستخدمة فـي ت�سويق الأدوية  ،ومطابقتها للمعلومات
املعتمدة من الوزارة .
 - 3الت�أكد من االلتزام بتطبيق بنود و�أحكام املدونة العمانية لرتويج الأدوية .
 - 4دعم الأن�شطة العلمية فـي املجاالت ذات العالقة بالأدوية املتداولة فـي ال�سلطنة ،
وامل�شاركة فـي �أن�شطة اجلمعيات العلمية .
 - 5امل�ساهمة فـي برامج التعليم املهني امل�ستمر .
 - 6امل�ساهمة فـي الدرا�سات  ،والأبحاث العلمية بالتعاون مع املراكز العلمية املتخ�ص�صة
فـي ال�سلطنة .
 - 7تدريب طالب كليات ال�صيدلة فـي جمال اخت�صا�صه .
 - 8امل�ساهمة فـي ن�شر الوعي ال�صحي  ،والتثقيف الدوائي فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 43
يجب للرتخي�ص بفتح مكتب علمي توافر ال�شروط الآتية :
� - 1أال يكون جزءا من م�ؤ�س�سة �صيدالنية �أخرى  ،عدا م�صنع الأدوية .
� - 2أن يكون مزودا ب�أجهزة التكييف  ،والإ�ضاءة  ،والتهوية املنا�سبة  ،وثالجة حلفظ
عينات الأدوية التي حتتاج �إلى تربيد .
� - 3أن يخ�ص�ص به مكان حلفظ عينات الأدوية التي ال حتتــاج �إل ــى تربيـ ــد  ،وفق ــا
لل�شروط الواردة بها .
� - 4أن تتوفر به التجهيزات  ،واملراجع العلمية الالزمة ملمار�سة اخت�صا�صاته .
� - 5أن يكون مزودا بو�سائل الأمن وال�سالمة ح�سب ا�شرتاطات الهيئة العامة للدفاع
املدين والإ�سعاف .
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املــادة ( ) 44
يلتزم املرخ�ص له بفتح مكتب علمي بالآتي :
� - 1أن يوفر مديرا للمكتب  ،على �أن يكون �صيدالنيا متفرغا .
 - 2عدم االجتار فـي الأدوية  ،والعينات املجانية .
 - 3ا�ستخدام �سجل لقيد العينات يبني به الكميات الواردة  ،وال�صادرة  ،واملتبقي منها ،
واجلهات التي مت ال�صرف لها .
� - 4أن تكون عبوات العينات ممهورة من الداخل واخلارج  ،مبا يفـيد �أنها جمانية .
�ساد�سا  :مكتب اال�ست�شارات ال�صيدالنية
املــادة ( ) 45
يخت�ص مكتب اال�ست�شارات ال�صيدالنية بتقدمي اال�ست�شارات �أو البحوث �أو الدرا�سات ذات
ال�صلة مبزاولة مهنة ال�صيدلة  ،وله متثيل امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية لدى اجلهات املعنية فـي
تنظيم الفعاليات التوعوية والعلمية فـي املجال ال�صيدالين .
املــادة ( ) 46
يجب للرتخي�ص بفتح مكتب لال�ست�شارات ال�صيدالنية توافر ال�شروط الآتية :
� - 1أال يكون جزءا من �أي م�ؤ�س�سة �صيدالنية �أخرى .
� - 2أن يكون مزودا ب�أجهزة التكييف  ،والإ�ضاءة  ،والتهوية املنا�سبة .
� - 3أن تتوفر به التجهيزات  ،واملراجع العلمية الالزمة ملمار�سة اخت�صا�صاته .
� - 4أن يكون مزودا بو�سائل الأمن وال�سالمة ح�سب ا�شرتاطات الهيئة العامة للدفاع
املدين والإ�سعاف .
� - 5أن يكون مدير املكتب �صيدالنيا عمانيا متفرغا .
�سابعا  :خمتربات حتليل الأدوية
املــادة ( ) 47
يجب للرتخي�ص بفتح خمترب حتليل الأدوية توافر ال�شروط الآتية :
� - 1أن تكون الأر�ضيات  ،واجلدران من مواد غري قابلة لال�شتعال  ،وال تتفاعل مع
املواد الكيميائية  ،و�سهلة التنظيف .
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� - 2أن تكون �أق�سامه منف�صلة  ،وبطريقة متنع وحتد من التلوث .
� - 3أن يكون به مكان م�ؤمن حلفظ املواد املراقبة .
 - 4االلتزام ب�أ�س�س املمار�سة اجليدة ملختربات حتليل الأدوية وفقا ملدونة منظمة
ال�صحة العاملية .
� - 5أن تكون الأجهزة احل�سا�سة فـي غرف خا�صة م�ستقلة بحيث ال تت�أثر ب�أي �أجهزة
�أخرى .
� - 6أن يكون مزودا بو�سائل الأمن وال�سالمة ح�سب ا�شرتاطات الهيئة العامة للدفاع
املدين والإ�سعاف .
 - 7التعاقد مع �شركة متخ�ص�صة للتخل�ص من الأدوية التالفة  ،واملنتهية ال�صالحية .
املــادة ( ) 48
يجب توافر ال�شروط الآتية ل�شغل وظيفة مدير خمترب حتليل الأدوية :
� - 1أن يكون �صيدالنيا مرخ�صا له مبزاولة مهنة ال�صيدلة فـي ال�سلطنة .
� - 2أن يكون حا�صال على املاج�ستري فـي �أحد املجاالت ذات العالقة بتحليل الأدوية مع
خربة ال تقل عن (� )2سنتني بعد ح�صوله على �شهادة املاج�ستري � ،أو لديه خربة
ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات بعد ح�صوله على �شهادة بكالوريو�س فـي ال�صيدلة .
املــادة ( ) 49
يجب �أن يكون امل�س�ؤول عن اجلودة النوعية فـي خمترب حتليل الأدوية �صيدالنيا �أو كيميائيا ،
وحا�صال على م�ؤهل فـي �أحد املجاالت ذات العالقة ب�ضبط اجلودة  ،ولديه خربة ال تقل
عن ( )3ثالث �سنوات فـي املجال نف�سه .
ثامنا  :مركز الدرا�سات الدوائية
املــادة ( ) 50
يخت�ص مركز الدرا�سات الدوائية بالآتي :
� - 1إجراء درا�سات التوافر والتكاف�ؤ احليوي للأدوية  ،مبا فـي ذلك �إجراء البحوث ،
والدرا�سات ال�سريرية  ،و�إجراء التحاليل الطبية للمتطوعني .
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� - 2إجراء الدرا�سات الالزمة لتحديد مدى ثباتية الأدوية فـي �أ�شكالها ال�صيدالنية
املختلفة .
وعلى املركز عند �إجراء هذه الدرا�سات االلتزام بال�ضوابط وال�شروط الواردة فـي دليل
البحوث والدرا�سات ال�سريرية ال�صادر من الوزارة .
املــادة ( ) 51
يجب للرتخي�ص مبركز للدرا�سات الدوائية توافر ال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون املكان منا�سبا من حيث املوقع  ،وامل�ساحة .
� - 2أن تق�سم م�ساحة املركز كالآتي :
أ�  -مكان منف�صل  ،و�آمن لتخزين املواد الكيميائية .
ب  -مكان حلفظ العينات احليوية  ،وعينات الأدوية  ،مع توفـري و�سائل التخزين
املنا�سبة للأدوية لتلك العينات .
ج  -مكان حلفظ ال�سجالت يبني تاريخ و�صول العينات  ،ونوعيتها  ،وكميتها ،
ونتائج التحليل  ،على �أن يتم االحتفاظ بهذه ال�سجالت ملدة ال تقل عن ()5
خم�س �سنوات  ،وكذلك توافر نظام ال�سرتجاع البيانات .
د  -غرفة ك�شف خا�صة للطبيب  ،مزودة مب�ستلزمات الإ�سعافات ال�ضرورية .
هـ  -غرفة ل�سحب العينات .
و  -مكان منا�سب للأجهزة الالزمة لغايات التحليل  ،وح�سب متطلبات الدرا�سة .
ز  -مكتب ا�ستقبال  ،ومكتب �إداري .
� - 3أن ي�ستوفـي املعايري العاملية للممار�سة ال�سريرية اجليدة  ،واملمار�سة املختربية
اجليدة .
 - 4توفـري مكان خم�ص�ص لإقامة املتطوعني خالل فرتة الدرا�سة .
املــادة ( ) 52
يلتزم املرخ�ص له بفتح مركز الدرا�سات الدوائية بالآتي :
 - 1التعاقد مع �شركة متخ�ص�صة للتخل�ص من الأدوية التالفة  ،واملنتهية ال�صالحية .
 - 2التعاقد مع �شركة متخ�ص�صة ملعايرة و�صيانة الأجهزة ب�صفة دورية .
 - 3التعاقد مع �أحد امل�ست�شفـيات املرخ�صة لعالج احلاالت الطارئة من املتطوعني
التي قد تنتج عن الدرا�سة .
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 - 4توفـري مدير للمركز  ،وم�س�ؤول عن الدرا�سات الدوائية  ،وم�شرف لإجراء التحاليل
املخربية  ،وم�شرف لإجراء التحاليل الطبية  ،ومدير لت�أكيد اجلودة  ،وطبيب
ب�شري  ،وعدد من الفنيني لإجراء التحاليل الكيميائية  ،وعدد من املمر�ضني
امل�ؤهلني يتنا�سب مع حجم العمل .
املــادة ( ) 53
يجب لرتخي�ص العاملني فـي مركز الدرا�سات الدوائية ا�ستيفا�ؤهم ال�شروط الآتية :
 - 1مدير املركز � :أن يكون حا�صال على �شهادة الدكتوراه فـي علوم ال�صيدلة من
جامعة معرتف بها  ،ومرخ�صا له مبزاولة مهنة ال�صيدلة  ،ولديه خربة ال تقل
عن ( )3ثالث �سنوات فـي املجال نف�سه .
 - 2م�س�ؤول الدرا�سات الدوائية � :أن يكون حا�صال على �شهادة الدكتوراه فـي علوم
ال�صيدلة من جامعة معرتف بها  ،ولديه خربة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات فـي
املجال نف�سه .
 - 3م�شرف �إجراء التحاليل املخربية � :أن يكون حا�صال على ماج�ستري فـي الكيمياء
ال�صيدالنية �أو التحليلية من جامعة معرتف بها  ،ولديه خربة ال تقل عن ()3
ثالث �سنوات فـي املجال نف�سه .
 - 4م�شرف �إجراء التحاليل الطبية � :أن يكون حا�صال على البكالوريو�س فـي جمال
املختربات الطبية �أو الأحياء التطبيقية من جامعة معتــرف به ــا  ،ولدي ــه خب ــرة
ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات فـي نف�س املجال .
 - 5مدير ت�أكيد اجلودة � :أن يكون حا�صال على م�ؤهل فـي �أحد املجاالت ذات العالقة
ب�ضبط اجلودة  ،ولديه خربة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات فـي املجال نف�سه .
 - 6طبيب � :أال تقل وظيفته عن طبيب اخت�صا�صي ح�سب اال�شرتاطات املتطلبة ل�شغل
هذه الوظيفة .
 - 7فني �إجراء التحاليل الكيميائية � :أن يكون حا�صال على �شهادة البكالوريو�س فـي
ال�صيدلة �أو �أحد التخ�ص�صات ال�صحية �أو العلمية من جامعة معرتف بها .
 - 8ممر�ض � :أن يكون حا�صال على �شهادة الدبلوم فـي التمري�ض .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن يكون الطبيب موجودا فـي املركز فـي �أثناء �إجراء �أي درا�سة دوائية .
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الف�صـــل الرابـــع
ت�سجيل �شركات الأدوية و�شركات الأدوية الع�شبية ومنتجاتهما
�أوال � :شركــات الأدويــة
املــادة ( ) 54
مع عدم الإخالل بالأحكام املن�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يجب لت�سجيل �شركات
الأدوية توافر ال�شروط الآتية :
� - 1أن تكون مرخ�صة من قبل ال�سلطات ال�صحية فـي بلدها .
� - 2أن يكون مرخ�صا لها بواحد �أو �أكرث من م�صانع الأدوية .
� - 3أن تكون حا�صلة على �شهادة الت�صنيع الدوائي اجليد ( )cGMPمن بلد املن�ش�أ .
� - 4أن تكون خا�ضعة ب�صفة دورية للتفتي�ش الفني من قبل ال�سلطات ال�صحية فـي بلد
املن� أش� .
� - 5أن تكون �أدويتها متداولة فـي بلد املن�ش�أ بذات املوا�صفات  ،والرتكيبة  ،وطرق
الت�صنيع  ،والتحليل .
� - 6أال يكون قد �صدر فـي بلد املن�ش�أ حكم ق�ضائي �ضدها فـي جرمية تزوير �أو غ�ش
جتاري .
� - 7سداد ر�سوم الت�سجيل املقررة .
وا�ستثن ــاء م ــن الب ــند ( )2م ــن هـ ــذه املادة  ،يجوز ت�سجيل ال�شركات التي لها حق التوزيع
�أو الت�سويق لبع�ض الأدوية التي تراها املديرية �ضرورية � ،أو التي لي�س لها بدائل م�سجلة .
املــادة ( ) 55
يقدم طلب ت�سجيل �شركة الأدوية �إلى املديرية على النموذج املعد لذلك  ،موقعا عليه من
املمثل القانوين لل�شركة �أو الوكيل املحلي  ،ومرفقا به امللف التف�صيلي لل�شركة  ،بالإ�ضافة
�إلى امل�ستندات الآتية :
 - 1تعهد من ال�شركة ي�ؤكد �أن الأدوية التي �سيتم ت�صديرها لل�سلطنة مطابقة فـي
تركيبها  ،وطرق ت�صنيعها ملا هو م�سوق فـي بلد املن�ش�أ .
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 - 2بيان بفروع ال�شركة � -إن وجد  -وعدد امل�صانع التابعة لها  ،ون�سخ من الرتاخي�ص
اخلا�صة بها مو�ضحا بها عناوينها  ،وبيان ن�شاط كل منها  ،والعالقة مع تلك
امل�صانع  ،وتو�ضيح مدى م�س�ؤولياتها عنها .
 - 3قائمة موثقة ب�أ�سماء الدول امل�سجل بها ال�شركة  ،و�أرقام  ،وتواريخ ت�سجيلها بتلك
الدول  ،مع �إرفاق �صور من �شهادات ت�سجيل ال�شركة فـي ( )3ثالث دول على الأقل .
 - 4بيان بالهيكل الوظيفـي للم�صنع  ،يو�ضح الأق�سام املختلفة  ،وعدد العاملني فـيه ،
مع ذكر م�ؤهالت مديري �أق�سام الإنتاج  ،ومراقبة اجلودة  ،والبحث  ،والتطوير ،
واملدير الفني للم�صنع .
 - 5الأبحاث  ،واالكت�شافات التي قامت بها ال�شركة خالل الـ ( )10ال�سنوات الع�شر
ال�سابقة على طلب الت�سجيل � -إن وجدت  -مع تقدمي �شهادات تثبت ملكيتها لتلك
الأبحاث  ،واالكت�شافات .
 - 6قائمـ ــة بالأدويـ ــة  ،و�أ�سمائه ــا العلمية  ،والتجارية  ،و�أ�شكالها ال�صيدالنية التي
ينتجها امل�صنع � ،سواء كانت ت�سوق با�سمها �أو حل�سابها �أو التي ينتجها عن طريق
الت�صنيع التعاقدي ل�شركات �أخرى  ،وتواريخ ت�سجيلها  ،وت�سويقها فـي دولة
امل�صنع  ،والدول الأخرى .
� - 7شهادة من ال�شركة بتفوي�ض من ميثلها فـي ال�سلطنة �سواء ب�صفته ممثال قانونيا
عنها � ،أو وكيال حمليا لها .
املــادة ( ) 56
يقيد طلب ت�سجيل �شركة الأدوية فـي ال�سجل املخ�ص�ص لذلك  ،ويعر�ض على اللجنة
الفنية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفائه ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة
( )54من هذه الالئحة .
ويجب على اللجنة الفنية �أن تبت فـي الطلب خالل (� )60ستني يوما من تاريخ عر�ضه
عليها  ،ويعترب انق�ضاء هذا امليعاد دون البت فـيه مبثابة رف�ض له  ،وال مينع رف�ض طلب
الت�سجيل من تقدمي طلب جديد م�ستوف بعد �سنة واحدة من تاريخ الرف�ض .
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املــادة ( ) 57
يجوز للجنة الفنية تعليق البت فـي طلب ت�سجيل �شركة الأدوية للت�أكد من تطبيقها لأ�س�س
الت�صنيع الدوائي اجليد ( ، )cGMPوفـي هذه احلالة تقوم املديرية ب�إيفاد فريق لزيارة
�شركة الأدوية على نفقة ال�شركة طبقا للقواعد املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،ورفع تقرير
تف�صيلي �إلى اللجنة عن تلك الزيارة واملالحظات التي مت ر�صدها .
ويجوز للجنة �إعادة زيارة ال�شركة مرة �أخرى فـي حال وجود مالحظات ت�ستوجب الت�أكد
من ا�ستيفائها  ،ويعترب قرار اللجنة الفنية بعد الزيارة الثانية قرارا نهائيا .
املــادة ( ) 58
يجب على املديرية بعد موافقة اللجنة الفنية �إ�صدار �شهادة ت�سجيل �صاحلة ملدة ()5
خم�س �سنوات  ،ويجوز جتديد الت�سجيل ملدد مماثلة بال�شروط والإجراءات ذاتها .
املــادة ( ) 59
يجب على �شركة الأدوية امل�سجلة تقدمي طلب جتديد الت�سجيل قبل (� )6ستة �أ�شهر
من تاريخ انتهاء مدة الت�سجيل  ،وفـي حالة عدم تقدمي الطلب خالل هذا امليعاد يعترب
الت�سجيل منتهيا بنهاية مدته  ،ما مل تقدم ال�شركة مربرا تقبله املديرية .
ويجوز لل�شركة التي مت �إنهاء ت�سجيلها التقدم بطلب جديد للت�سجيل م�ستوف بعد مرور
�سنة واحدة من تاريخ االنتهاء .
املــادة ( ) 60
يجب على �شركة الأدوية امل�سجلة �إخطار املديرية كتابيا عن �أي عملية بيع �أو �شراء �أو دمج
�أو �إجراء قانوين �أو جتاري يتعلق بال�شركة �أو ب�أحد م�صانعها امل�سجلة خالل ( )90ت�سعني
يوما من �إمتام الإجراء  ،على �أن تقوم ال�شركة بتقدمي امل�ستندات الالزمة لتحديث بياناتها ،
وفـي حال وجود �أي تغيريات فـي بيانات �شركة الأدوية امل�سجلة يجب على ال�شركة �أن تبني
تلك التغيريات  ،ومدى ت�أثريها على الأدوية امل�سجلة با�سمها .
املــادة ( ) 61
يجب على �شركة الأدوية امل�سجلة توفـري م�س�ؤول فني لر�صد ومتابعة الآثار العك�سية وجودة
الدواء  ،ويتولى املهام املن�صو�ص عليها فـي دليل التيقظ الدوائي الذي ت�صدره املديرية .
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ثانيـــا  :الـــدواء
املــادة ( ) 62
يجب لت�سجيل الدواء توافر ال�شروط الآتية :
� - 1أن تكون �شركة الأدوية م�سجلة فـي ال�سلطنة .
� - 2أن يكون الدواء م�سجال  ،وم�سوقا فـي بلد املن�ش�أ  ،وبالرتكيبة نف�سها  ،على �أال تقل
مدة ت�سجيل وت�سويق الدواء املبتكر الذي يحتوي على مادة كيميائية جديدة ،
ويطرح فـي ال�سوق املحلي لأول مرة عن �سنة واحدة  ،وفـي حالة عدم الت�سويق فـي
بلد املن� أش� يتم تو�ضيح الأ�سباب  ،وتقدمي �شهادة امل�ستح�ضر ال�صيدالين ()CPP
له من �إحدى ال�سلطات ال�صحية ذات النظام الرقابي املتطور  ،وي�ستثنى من ذلك
�إذا كان الدواء املراد ت�سجيله ي�سوق فـي بلد املن� أش� با�سم جتاري خمتلف � ،أو كان ي�صنع ،
وال ي�سوق فـي بلد املن� أش�  ،فـيجب تقدمي ما يربر ذلك مبوجب �شهادات موثقة ،
وم�صدقة من ال�سلطات املخت�صة فـي بلد املن�ش�أ .
� - 3أن تثبت جودة الدواء من حيث الفعالية وال�صالحية باجتيازه التحاليل ،
واالختبارات الالزمة  ،ومنها اختبار التوافر �أو التكاف ؤ� احليوي وفقا للمعايري
املقررة من قبل ال�سلطات ال�صحية العاملية � ،أو مبوجب درا�سة حديثة �صادرة من
جهة علمية حمايدة  ،ومعتمدة من املديرية .
 - 4تقدمي درا�سة الثباتية للدواء وفقا للمتطلبات الواردة فـي الدليل الإر�شادي
ملتطلبات درا�سات الثباتية اخلليجية .
 - 5تقدمي تقرير علمي عن الدواء يت�ضمن ب�صفة خا�صة اال�سم  ،والرتكيب  ،وطريقة
الت�صنيع  ،ودواعي اال�ستعمال  ،ومدى ال�سمية  ،والآثار اجلانبية  ،والرتياق الالزم
له � -إن وجد  -ومدة ال�صالحية .
 - 6تقدمي متطلبات التحليل للدواء ح�سب التعليمات ال�صادرة من املديرية .
� - 7أن تكون البطاقة التعريفـية املطبوعة على عبوة الدواء وا�ضحة  ،ومبينا عليها
البيانات التي تقررها املديرية .
� - 8أن حتدد ن�سبة الكحول فـي الدواء � -إن وجدت  -مع مربرات وجود هذه الن�سبة
على �أال جتاوز الن�سب الآتية :
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أ�  % 0.5 -للأطفال الأقل من (� )6ست �سنوات .
ب  %5 -للأطفال من (� )6ست �سنوات � ،إلى ( )12اثنتي ع�شرة �سنة .
ج  %10 -ملن هو �أكرب من ( )12اثنتي ع�شرة �سنة .
� - 9أن تكون املواد احلافظة  ،وامللونة  ،واملخففة املوجودة فـي تركيبة الدواء م�سموحا
بها من قبل ال�سلطات ال�صحية العاملية  ،ويكون ذلك بتقدمي �شهادة موثقة
وم�صدقا عليها �صادرة من ال�سلطات ال�صحية فـي بلد املن�ش�أ .
� - 10أن تكون الن�شرة الداخلية موجودة فـي العبوات التي تباع بالتجزئة  ،على �أن تكون
مطابقة ملوا�صفات الن�شرة الداخلية املقررة من املديرية .
� - 11أن تكون الن�شرة الداخلية للدواء باللغتني  :العربية  ،والإجنليزية  ،على �أن تكون
وا�ضحة ومقروءة  ،وتلتزم ال�شركة ب�إجراء التعديل الذي تقرره اللجنة الفنية
على الن�شرة الداخلية .
 - 12توفـري ملخ�ص خوا�ص الدواء ( )SmPCللأدوية التي يتم ا�ستخدامها فـي امل�ؤ�س�سات
ال�صحية وفقا للموا�صفات التي تقررها املديرية .
 - 13تقدمي �شهادة �أ�سعار مت�ضمنة الآتي :
أ�  -تكلفة الت�صنيع  ،و�سعر اجلملة  ،و�سعر البيع بالتجزئة  ،فـي بلد املن�ش�أ .
ب � -سعر الت�صدير املقرتح لل�سلطنة بالدوالر الأمريكي .
ج � -سعر الت�صدير �إلى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،والدول
الأخرى امل�سوق فـيها الدواء .
د � -صورة �ضوئية ل�سعر الدواء فـي مراجع الأ�سعار الر�سمية � -إن وجد .
 - 14و�ضع الغطاء الآمن للأطفال  ،وا�ستخدامه فـي جميع عبوات ال�سوائل .
 - 15و�ضع رمز تعريفـي للدواء الذي يكون على هيئة �أقرا�ص .
 - 16و�ضع ال�صق �أمان على العبوة اخلارجية للدواء .
� - 17أن تكون املواد الكيميائية امل�ستخدمة فـي تركيب الأدوية �أو امل�ستوردة لأغرا�ض
ال�صناعات الدوائية جمازة لال�ستعمال فـي بلد املن�ش�أ  ،مع تقدمي �شهادات  ،وطرق
التحليل ودرا�سات الثبات للدواء .
ويجوز للمديرية ا�ستثناء بع�ض الأدوية من ال�شروط اخلا�صة بالعبوات والن�شرات الداخلية للدواء .
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املــادة ( ) 63
تكون �إجراءات ت�سجيل الأدوية على النحو الآتي :
 - 1يقدم طلب الت�سجيل من قبل �شركة الأدوية امل�سجلة � ،أو من ميثلها .
� - 2سداد الر�سم املقرر .
 - 3قيد الطلب فـي �سجل يعد لهذا الغر�ض فـي املديرية  ،وي�سلم �إلى مقدمه �إي�صال
يفـيد ذلك .
� - 4إدراج كافة الأدوية املقدمة للت�سجيل باال�سم العلمي  ،وو�ضعها فـي موقع �شبكة
املعلومات اخلا�ص فـي الوزارة .
� - 5إجراء التقييم الفني للأدوية املراد ت�سجيلها من قبل املديرية  ،ومدى احلاجة
�إلى �إجراء التحليل الالزم لها للت�أكد من جودتها من حيث الفعالية وال�صالحية .
� - 6إحالة الطلب �إلى اللجنة الفنية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفائه
ال�شروط  ،وتبت اللجنة الفنية فـي الطلب خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
عر�ضه عليها  ،ويعترب انق�ضاء هذا امليعاد دون بت مبثابة رف�ض له  ،وال مينع
رف�ض الطلب من �إعادة تقدمي طلب جديد م�ستوف بعد �سنة واحدة من تاريخ
الرف�ض .
وفـي جميع الأحوال  ،تكون الأولوية فـي ت�سجيل الأدوية وفقا لأهميتها العالجية وطبقا
للمعايري التي حتددها املديرية .
املــادة ( ) 64
مع مراعاة �شروط و�إجراءات ت�سجيل الأدوية املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )62و ( )63من
هذه الالئحة  ،حتدد املديرية املتطلبات الفنية الأخرى لت�سجيل امل�ستح�ضرات البيولوجية ،
وامل�ستح�ضرات ال�صحية  ،والأدوية امل�صنعة تعاقديا .
املــادة ( ) 65
يجب على �شركة الأدوية امل�سجلة  ،فـي حالة قيامها بطلب ت�سجيل الدواء اجلني�س الذي
مياثل الدواء املبتكر فـي املادة الفعالة  ،وي�سوق با�سم جتاري �آخر لأول مرة  ،تقدمي ما
يفـيد �أن الدواء املبتكر غري حممي برباءة االخرتاع فـي ال�سلطنة � ،أو �أن فرتة حمايته
قد انتهت � ،أو �إرفاق ن�سخة �ضوئية للرتخي�ص الإجباري ال�صادر لها من وزارة التجارة
وال�صناعة طبقا لقانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/67
فـي حالة ت�صنيع الدواء دون احل�صول على موافقة �صاحب براءة االخرتاع .
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املــادة ( ) 66
يجب على املديرية بعد موافقة اللجنة الفنية على ت�سجيل الدواء �إ�صدار �شهادة ت�سجيل
�صاحلة ملدة ( )5خم�س �سنوات  ،ويجوز جتديد الت�سجيل ملدد مماثلة بال�شروط والإجراءات
ذاتها .
املــادة ( ) 67
يجب على اللجنة الفنية بعد املوافقة على ت�سجيل الدواء ت�سعريه وفقا لل�ضوابط التي
ت�صدرها املديرية .
املــادة ( ) 68
ال يجوز ل�شركة الأدوية امل�سجلة بعد ت�سجيل الدواء �إجراء �أي تغيري فـي املكونات � ،أو
املوا�صفات � ،أو طريقة الت�صنيع � ،أو نقل موقع الت�صنيع �أو الت�سويق � ،أو دواعي اال�ستعمال ،
�أو ال�سعر �إال بعد موافقة املديرية .
املــادة ( ) 69
يجب على �شركة الأدوية امل�سجلة تقدمي طلب جتديد ت�سجيل الدواء قبل (� )6ستة �أ�شهر
من تاريخ انتهاء مدة الت�سجيل  ،وفـي حالة عدم تقدمي الطلب خالل هذا امليعاد يعترب
الت�سجيل منتهيا بنهاية مدته  ،ما مل تقدم ال�شركة مربرا تقبله املديرية .
املــادة ( ) 70
يجب على املديرية وقف تداول و�سحب الدواء امل�سجل فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا تبني �ضرره �أو �سميته �أو ف�شله فـي درا�سة التكاف ـ ـ�ؤ احليـ ــوي �أو عـ ــدم فاعليتـ ــه
�أو ظهرت له �آثار جانبية خطرية .
� - 2إذا �ألغي ت�سجيله �أو �أوقف �إنتاجه �أو حظر ا�ستعماله �أو و�ضعت حماذير على �صرفه
�أو تداوله فـي بلد املن� أش� .
� - 3إذا �أدخل �أي تغيري فـي مكوناته �أو موا�صفاته �أو مدة �صالحيته �أو طريقة ت�صنيعه
�أو ت�سويقه �أو دواعي ا�ستعماله �أو �سعره دون موافقة املديرية .
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املــادة ( ) 71
يجوز للمديرية فـي حال ف�شل درا�سة التكاف ؤ� احليوي للدواء وبناء على طلب �شركة
الأدوية �أن تعهد �إلى �أي جهة �أخرى م�ؤهلة لإجراء هذا النوع من الدرا�سات على نفقة
�شركة الأدوية .
املــادة ( ) 72
مع مراعاة �أحكام املادة ( )70من هذه الالئحة  ،يجب على املديرية �إلغاء ت�سجيل الدواء
�إذا فقد �أحد ال�شروط الالزمة لت�سجيله � ،أو مل يتم توفـريه خالل (� )2سنتني من تاريخ
ت�سجيله .
املــادة ( ) 73
يجوز ل�شركة الأدوية تقدمي طلب جديد لت�سجيل الدواء الذي �ألغي ت�سجيله لف�شله فـي
درا�سة التكاف ؤ� احليوي بعد م�ضي ( )3ثالث �سنوات  ،وب�شرط تقدمي درا�سة جديدة للتكاف ؤ�
احليوي من جهة بحثية معرتف بها تثبت جناحه .
ثالثا � :شركات الأدوية الع�شبية ومنتجاتها
املــادة ( ) 74
مع مراعاة �شروط و�إجراءات ت�سجيل �شركات الأدوية الواردة فـي املادتني  )54( :و ()55
من هذه الالئحة  ،يجب عند ت�سجيل �شركات الأدوية الع�شبية تقدمي �شهادة �أ�س�س املمار�سة
الزراعية اجليدة (� )GAPصادرة من اجلهات املخت�صة  ،وم�صدقة من �سفارة ال�سلطنة فـي
بلد املن� أش� .
املــادة ( ) 75
مع مراعاة �شروط و�إجراءات ت�سجيل الأدوية الواردة فـي املادتني  ، )62(:و( )63من هذه
الالئحة  ،ي�شرتط لت�سجيل الأدوية الع�شبية الآتي :
� - 1أن تكون تركيبة الدواء الع�شبي مطابقة لد�ساتري الأدوية العاملية .
� - 2أن تقدم ال�شركة درا�سات ( )Monographلكل مادة فعالة ع�شبية فـي تركيبة
الدواء النهائية .
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� - 3أن تقدم ال�شركة معلومات تف�صيلية عن املواد الأولية الداخلة فـي تركيبة الدواء
الع�شبي مو�ضحا بها تاريخ الزراعة واحل�صاد لكل نبات م�ستخدم  ،على �أن تكون
معب�أة ح�سبما هو معتمد فـي منظمة ال�صحة العاملية اخلا�صة ب�أ�س�س ممار�سة
الزراعة للأع�شاب الأولية .
� - 4أن يـ ــكون الـ ــدواء الع�شبـ ــي خال ــيا من ال�ستريويدات ( ، )Steroidsوالهرمونات
اجلن�سية  ،و�أفالتوك�سن ( ، )Aflatoxinوبقايا مبيدات احل�شرات  ،والعنا�صر
الثقيلة  ،وبقايا احل�شرات  ،والقوار�ض  ،وخملفات احليوانات  ،ويكون ذلك بتقدمي
�شهادة موثقة  ،وم�صدقا عليها من ال�سلطات ال�صحية فـي بلد املن�ش�أ تثبت ذلك .
� - 5أال يحتوي الدواء الع�شبي على �أي مواد م�صنعة ت�صنيعا كيمائيا  ،ويكون ذلك
بتقدمي �شهادة موثقة وم�صدقا عليها  ،و�صادرة من ال�سلطات ال�صحية فـي بلد
املن� أش� تثبت ذلك .
الف�صــل اخلامــ�س
�شـروط ا�ستيـراد وت�صديـر الأدويـة
املــادة ( ) 76
ال يجوز ا�سترياد الأدوية مبا فـي ذلك العينات الطبية املجانية �إال مبوافقة املديرية ووفقا
لل�شروط الآتية :
� - 1أن تكون الأدوية م�سجلة فـي املديرية .
� - 2أن ت�ستورد با�سم �إحدى اجلهات احلكومية �أو م�ستودعات الأدوية .
� - 3إرفاق فاتورة ال�شراء و�شهادة حتليل الت�شغيلة من ال�شركة امل�صنعة .
� - 4أن تكون مطابقة للبيانات واملوا�صفات التي �سجلت بها .
� - 5أال تقل مدة �صالحيتها املتبقية عند اال�سترياد عن ثلثي مدة ال�صالحية املقررة
لها با�ستثناء الأدوية املنقذة للحياة  ،والتي لي�س لها بدائل  ،ومبوافقة املديرية ،
ب�شرط �أال تقل مدة �صالحيتها املتبقية عند اال�سترياد عن ربع مدة ال�صالحية
املقررة لها .
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� - 6أن يكون مطبوعا على العبوة املجانية عبارة (عينة جمانية) .
� - 7إرفاق �شهادة م�صدق عليها من �سفارة ال�سلطنة فـي بلد املن�ش�أ تثبت اخللو من
فـريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة  ،وااللتهاب الكبدي الوبائي ب�أنواعه بالن�سبة
مل�شتقات الدم .
� - 8إرفاق امل�ؤ�شرات اخلا�صة بقيا�س درجة احلرارة ل�شحنات الأدوية الواردة �إلى ال�سلطنة .
وا�ستثناء من البند ( )1من هذه املادة  ،للمديرية املوافقة على ا�سترياد بع�ض الأدوية غري
امل�سجلة �أو ال�سماح بدخولها �إلى ال�سلطنة وفقا لل�ضوابط التي ت�صدرها .
املــادة ( ) 77
يجب على املديرية عند الإفراج عن الأدوية مبا فـيها العينات الطبية املجانية التحقق من
ا�ستيفاء �شروط اال�سترياد الواردة فـي املادة ( )76من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 78
يجب على امل�ستورد عند الإفراج عن الأدوية ا�ستخدام و�سائل نقل مكيفة ومنا�سبة لنقلها
مبا يكفل حمايتها من التلف والتلوث .
املــادة ( ) 79
فـي حالة رف�ض املديرية الإفراج النهائي عن الأدوية يجب �إعادتها �إلى م�صدرها فـي
اخلارج خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ الرف�ض � ،أو �إتالفها من قبل ال�شركات
املتخ�ص�صة داخل ال�سلطنة حتت �إ�شراف املديرية .
الف�صــل ال�ســاد�س
ت�سجيل �شركات امل�ستلزمات الطبية
املــادة ( ) 80
مع عدم الإخالل بالأحكام املن�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يجب لت�سجيل �شركات
امل�ستلزمات الطبية توافر ال�شروط الآتية :
� - 1أن تكون مرخ�صة من قبل اجلهات املخت�صة فـي بلدها .
� - 2أن تكون حا�صلة على �شهادة نظام �إدارة اجلودة من جهة خمت�صة معرتف بها من
قبل املديرية .
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� - 3أن تكون خا�ضعة ب�صفة دورية للتفتي�ش الفني من قبل اجلهات املخت�صة فـي بلد
املن� أش� .
� - 4أال يكون قد �صدر ب�ش�أنها فـي بلد املن� أش� حكم ق�ضائي فـي جرمية تزوير �أو غ�ش
جتاري .
� - 5سداد ر�سوم الت�سجيل املقررة .
املــادة ( ) 81
يجب لت�سجيل امل�ستلزم الطبي توافر ال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون مطابقا للمتطلبات املعتمدة لدى املديرية .
� - 2أن يكون مطابقا لال�شرتاطات الواردة فـي البطاقة التعريفـية اخلا�صة باجلهاز
املثبتة عليه .
� - 3سداد الر�سم املقرر .
املــادة ( ) 82
تكون �إجراءات ت�سجيل امل�ستلزم الطبي على النحو الآتي :
 - 1تقدمي طلب الت�سجيل �إلى املديرية على النموذج املعد لذلك موقعا عليه من
املمثل القانوين �أو الوكيل املحلي لها  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
�أ  -ن�سخـ ــة م ــن البطاق ــة التعريفـي ــة املرافقة للم�ستلزم الطبي باللغتني :
العربية  ،والإجنليزية .
ب  -كتيب �إر�شادات اال�ستخدام باللغتني  :العربية  ،والإجنليزية .
ج  -ن�سخة من التفوي�ض الكتابي من امل�صنع ملقدم الطلب .
د � -أي وثائق فنية �أخرى تطلبها املديرية .
 - 2عر�ض الطلب على اللجنة الفنية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفائه
ال�شروط  ،وتبت اللجنة فـي الطلب خالل (� )60ستني يوما من تاريخ عر�ضه
عليها  ،ويعترب انق�ضاء هذا امليعاد دون البت فـي الطلب مبثابة رف�ض له  ،وال
مينع رف�ض الطلب من �إعادة تقدمي طلب جديد م�ستوف بعد �سنة واحدة من
تاريخ الرف�ض .
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املــادة ( ) 83
يجوز للجنة الفنية تعليق البت فـي طلب ت�سجيل امل�ستلزم الطبي للت�أكد من تطبيق
ال�شركة لنظم �إدارة اجلودة  ،وفـي هذه احلالة تقوم املديرية ب�إيفاد فريق لزيارة ال�شركة
على نفقتها طبقا للقواعد املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،ورفع تقرير تف�صيلي للجنة عن تلك
الزيارة واملالحظات التي مت ر�صدها � -إن وجدت .
ويجوز للجنة فـي حال وجود مالحظات �إعادة زيارة ال�شركة مرة �أخرى للت�أكد من ا�ستيفائها ،
ويعترب قرار اللجنة الفنية بعد الزيارة الثانية نهائيا .
املــادة ( ) 84
يجب على املديرية بعد موافقة اللجنة الفنية على ت�سجيل امل�ستلزم الطبي �إ�صدار �شهادة
ت�سجيل �صاحلة ملدة ( )5خم�س �سنوات  ،ويجوز جتديد الت�سجيل ملدد مماثلة بال�شروط
والإجراءات ذاتها .
املــادة ( ) 85
يجب على ال�شركة تقدمي طلب جتديد ت�سجيل امل�ستلزم الطبي قبل (� )6ستة �أ�شهر
من تاريخ انتهاء مدة الت�سجيل  ،وفـي حالة عدم تقدمي الطلب خالل هذا امليعاد يعترب
الت�سجيل منتهيا بنهاية مدته  ،ما مل تقدم ال�شركة مربرا تقبله املديرية .
املــادة ( ) 86
ي�شرتط ال�سترياد امل�ستلزم الطبي الآتي :
� - 1أن يكون م�سجال فـي ال�سلطنة .
 - 2تقدمي فاتورة ال�شراء من ال�شركة امل�صنعة له .
� - 3أن يكون مطابقا للبيانات واملوا�صفات التي �سجل بها .
� - 4أال يكون قد �سبق ا�ستخدامه .
 - 5توفـري امل�ؤ�شرات اخلا�صة بقيا�س درجة احلرارة ل�شحنات امل�ستلزمات الطبية
الواردة �إلى ال�سلطنة عند الطلب .
� - 6أي ا�شرتاطات �أخرى حتددها املديرية .
وا�ستثناء من البند ( )1من هذه املادة  ،للمديرية املوافقة على ا�سترياد بع�ض امل�ستلزمات
الطبية غري امل�سجلة �أو ال�سماح بدخولها وفقا لل�ضوابط التي ت�صدرها .
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املــادة ( ) 87
فـي حال رف�ض الإفراج النهائي عن امل�ستلزمات الطبية املخالفة ل�شروط اال�سترياد  ،يجب
على امل�ستورد �أو الوكيل املحلي �إعادتها �إلى بلد املن�ش�أ خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما
من تاريخ �إبالغه بقرار الرف�ض � ،أو �إتالفها حمليا مبعرفة �شركة متخ�ص�صة على نفقته
اخلا�صة .
املــادة ( ) 88
يجب على امل�ستورد �أو الوكيل املحلي للم�ستلزمات الطبية االلتزام بالآتي :
 - 1تخزينها فـي �أماكن منا�سبة  ،ومطابقة لظروف التخزين املحددة من قبل امل�صنع ،
واملدونة عليها .
 - 2تطبيق �إجراءات التتبع اخلا�صة بها  ،واالحتفاظ ب�سجالت تبني اجلهات التي مت
البيع لها .
 - 3عمل �إجراء ت�صحيحي فـي حال وجود �إنذار �سالمة �أو بالغ �صادر عنها .
املــادة ( ) 89
يجب على ال�شركات امل�صنعة �أو من ميثلها �إخطار الوزارة فـي حال وجود �أي �إنذار �سالمة
�أو خلل لأي م�ستلزم طبي  ،وااللتزام بعمل الإجراءات الت�صحيحية �إذا تطلب الأمر ذلك .
املــادة ( ) 90
يجب على م�ستخدمي امل�ستلزم الطبي �إبالغ املديرية عن �أي حوادث تتعلق با�ستخدام
امل�ستلزم الطبي خالل مدة زمنية ال تتعدى �شهرا واحدا من تاريخ وقوعها  ،وفـي هذه
احلالة يحق للمديرية طلب فح�ص امل�ستلزم الطبي على نفقة امل�ستورد �أو الوكيل املحلي
وفقا لنظام فح�ص امل�ستلزمات الطبية املعمول به .
املــادة ( ) 91
يجب على املديرية وقف ا�ستخدام امل�ستلزم الطبي  ،و�سحبه من التداول فـي ال�سوق املحلي
متى ثبت لها �أنه غري �آمن  ،وتعذر تالفـي الأ�ضرار الناجتة عن ا�ستخدامه .
املــادة ( ) 92
ال يجوز �إجراء �أي تغيري �أو تعديل فـي امل�ستلزم الطبي امل�سجل �إال بعد احل�صول على
املوافقة امل�سبقة من املديرية .
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املــادة ( ) 93
يلغى ت�سجيل امل�ستلزم الطبي بقرار من املديرية فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا �أوقف ا�ستعماله بناء على تو�صية الأنظمة الرقابية املرجعية املعتمدة .
� - 2إذا ثبت �أن له �آثارا جانبية �ضارة .
� - 3إذا �ألغي ت�سجيله �أو �أوقف �إنتاجه فـي بلد املن�ش�أ .
املــادة ( ) 94
يجب على املديرية �إلزام امل�ستورد �أو الوكيل املحلي للم�ستلزم الطبي �إتالفه مبعرفة �شركة
متخ�ص�صة � ،أو ب�إعادة ت�صديره �إلى بلد املن�ش�أ على نفقته  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا انتهت �صالحيته .
� - 2إذا ثبت من اال�ستخدام خمالفته للموا�صفات الفنية .
� - 3إذا �ألغي ت�سجيله .
املــادة ( ) 95
يجب على امل�ستورد �أو الوكيل املحلي التخل�ص من نفايات امل�ستلزم الطبي الذي مت �إتالفه
ح�سب الإجراءات التي حتددها املديرية .
املــادة ( ) 96
ال يجوز ن�شر �أو توزيع �أي مادة �إعالنية �أو دعائية للم�ستلزمات الطبية امل�سجلة قبل
احل�صول على موافقة م�سبقة من املديرية .
املــادة ( ) 97
يجوز للمديرية تكليف من تراه من ذوي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لديها للتفتي�ش
على اجلهات التي تتعامل مع امل�ستلزمات الطبية فـي �أي وقت  ،وبدون �سابق �إخطار وفقا
للإجراءات التي حتددها الوزارة  ،ولهم فـي �سبيل ذلك االطالع على جميع ال�سجالت
لديها  ،و�أخذ عينات لفح�صها للت�أكد من ا�ستمرار مطابقتها للوائح واملوا�صفات الفنية
املعتمدة .
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قــرار وزاري
رقم 2020/131
بتعديـل بعـ�ض اجلـداول امللحقـة
بقانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
ا�ستن ــادا �إل ــى قان ــون مكافح ــة املخ ــدرات وامل�ؤثرات العقلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 99/17
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل باجلداول �أرقام ( )3 ، 2 ، 1من املجموعة الثانية امللحقة بقانون مكافحة املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية امل�شار �إليه  ،اجلداول املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1442 / 2 / 10 :هـ
املـوافــــق 2020 / 9 / 28 :م

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

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1360
ال�صادرة فـي 2020/10/4م
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11

8
9
10

6
7

2
3
4
5

1

Not Available
Not Available
Not Available
Not Available

Not Available

ETICYCLIDINE
ETRYPTAMINE
(+)-LYSERGIDE

Not Available
Not Available

CATHINONE
Not Available
Not Available
Not Available

BROLAMFETAMINE

mescaline
methcathinone
4-methylaminorex
MMDA

MDMA

PCE
-----LSD, LSD-25

DMT
DOET

-----DET
DMA
DMHP

............
ﻣﯿﺜﻜﺎﺛﯿﻨﻮن
............
............

............

إﯾﺘﯿﺴﯿﻜﻠﯿﺪﯾﻦ
إﺗﺮﯾﺒﺘﺎﻣﯿﻦ
ﻟﯿﺴﺮﺟﯿﺪ

............
............

ﻛﺎﺛﯿﻨﻮن
............
............
............

 اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ:اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
PSYCHOTROPIC
ؤثرات العقليةSUBSTANCES
� امل: املجموعة الثانية
SCHEDULE-I:
HALLUCINOGENIC
PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES
COMPOUNDS
SCHEDULE-I: HALLUCINOGENIC COMPOUNDS
 مواد الهلو�سة:)1( اجلدول رقم
 ﻣﻮاد اﻟﮭﻠﻮﺳﺔ:(1) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
NO
INTERNATIONAL NONOTHER NONCHEMICAL NAME
اﻻﺳﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ
PROPRIETARY NAME
PROPRIETARY OR
TRIVIAL NAME
DOB
ﺑﺮول اﻣﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ

12
13
14
15

(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-αmethylphenethylamine
(–)-(S)-2-aminopropiophenone
3-[2-(diethylamino)ethyl]indole
(±)-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine
3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro6,6,9-trimethyl-6H dibenzo[b,d]pyran-1-ol
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole
(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-αmethylphenethylamine
N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
3-(2-aminobutyl)indole
9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline8β-carboxamide
(±)-N,α-dimethyl-3,4(methylenedioxy)phenethylamine
3,4,5-trimethoxyphenethylamine
2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
5-methoxy-α-methyl-3,4(methylenedioxy)phenethylamine
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18

17

16

Not Available
Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

PMA
PSILOCINE,
PSILOSTIN
------

parahexyl

N-HYDROXY MDA

MDE, N-ethyl MDA

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9trimethyl-3-pentyl-6H dibenzo[b,d]pyran-1-ol

روﻟﯿﺴﯿﻜﻠﯿﺪﯾﻦ
............
ﺗﯿﻨﺎ أﻣﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ
ﺗﯿﻨﻮ ﺳﯿﻜﻠﯿﺪﯾﻦ
............

ﺳﯿﻠﻮﺳﯿﺒﯿﻦ

............
............

............

............

............

 مواد الهلو�سة:)1( اجلدول رقم

(±)-N-ethyl-α-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)
phenethylamine)
(±)-N[α-methyl-3,4(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine
3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol
p-methoxy-α-methylphenethylamine
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

19
20
PSILOCYBINE

SCHEDULE-I: HALLUCINOGENIC COMPOUNDS

21

delta-6a(10a)-THC

PHP, PCPY
STP, DOM
MDA
TCP
THC

22
23
24
25
26

ROLICYCLIDINE
Not Available
TENAMFETAMINE
TENOCYCLIDINE
TETRAHYDROCANNABINOL
& THEIR STEREOCHEMICAL
VARIANTS

delta-7-THC

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9trimethyl-3-pentyl-6H dibenzo[b,d]pyran-1-ol

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl
dihydrogen phosphate
1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamine
α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
tetrahydrocannabinol, the following isomers and
their stereochemical variants:
7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9trimethyl-3-pentyl-6H dibenzo[b,d]pyran-1-ol

delta-8-THC

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

delta-6a(7)-THC

delta-10-THC
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............
أﻣﻔﯿﺘـــــــــﺎﻣﯿﻦ
دﻛﺴﺎﻣﻔﯿﺘـــﺎﻣﯿﻦ
ﻟﯿﻔﺎﻣﻔﯿﺘــــﺎﻣﯿﻦ
............
اﻟﻤﯿﺘﺎﻣﻔﯿﺘـﺎﻣﯿﻦ
راﺳﯿﻤﯿﺖ
اﻟﻤﯿﺘﺎﻣﻔﯿﺘــﺎﻣﯿﻦ

 مواد الهلو�سة:)1( اجلدول رقم

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6dimethyl-9-methylene3 pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol
(±)-3,4,5-trimethoxy-α-methylphenethylamine
(±)-α-methylphenethylamine
(+)-α-methylphenethylamine
(–)-(R)-α-methylphenethylamin
(-)-N,a-dimethylphenethylamine
(+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamine
(±)-N,α-dimethylphenethylamine

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

TMA
Amphetamine
dexamphetamine
levamphetamine
levomethamphetamine
methamphetamine
Methamphetamine
racemate

delta-9(11)-THC

SCHEDULE-I: HALLUCINOGENIC COMPOUNDS

27
28
29
30
31
32
33
AMFETAMINE
DEXAMFETAMINE
LEVAMFETAMINE
LEVMETAMFETAMINE
METAMFETAMINE
METAMFETAMINE
RACEMATE
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 اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ:اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

10

9

1
2
3
4
5
6
7
8

FUB-AMB

ADB-FUBINACA

ZIPEPROL

INTERNATIONAL
NONPROPRIETARY
NAME
FENETYLLINE
MECLOQUALONE
METHAQUALONE
METHYLPHENIDATE
PHENCYCLIDINE
PHENMETRAZINE
SECOBARBITAL
DRONABINOL

------

--------------------PCP
----------delta-9tetrahydrocannabinol and
its stereochemical variants
------

اﻻﺳﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ

............

............

............

............

............

زﯾﺒﯿﺮول

ﻓﯿﻨﯿﺘﻠﯿﻦ
ﻣﯿﻜﻠﻮ ﻛﻮاﻟﻮن
ﻣﯿﺜﺎﻛﻮاﻟﻮن
ﻣﺜﯿﻞ ﻓﯿﻨﯿﺪات
ﻓﻨﺴﯿﻜﻠﯿﺪﯾﻦ
ﻓﻨﻤﯿﺘﺮازﯾﻦ
ﺳﯿﻜﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل
دروﻧﺎﺑﯿﻨﻮل

اﻻﺳﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ

 املن�شطــــــــات:)2( اجلدول رقم

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)1Hindazole-3-carboxamide

α-(α-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenethyl)-1
piperazineethanol
N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]1[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3carboxamide
Methyl(2S)-2-({1-[4-fluorophenyl]methyl1Hindazole-3-carbonyl }amino)-3-methylbutanoate

7-[2-[(α methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline
3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone
methyl α-phenyl-2-piperidine acetate
1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine
3-methyl-2-phenylmorpholine
5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl 3pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

SCHEDULE-II: STIMULANTS
SCHEDULE-II: STIMULANTS
اﻟﻤﻨﺸﻄــــــــــــــﺎت
:(
2
)
رﻗﻢ
اﻟﺠﺪول
NO
OTHER NONCHEMICAL NAME
PROPRIETARY OR
TRIVIAL NAME

11

MMBFUBINACA,AMBFUBINAC
------

ADB-CHMINACA

CUMYL-4CNBINACA

13

N-ethylnorpentylone

 اﻟﻤﮭﺪﺋـــــــــــــﺎت اﻟﻤﻨﻮﻣﺔ:(3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
OTHER NONCHEMICAL NAME
PROPRIETARY

(MAB-CHMINACA)
N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]1(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide
Ephylone
1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan1one
 اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ:اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
SCHEDULE-III: SEDATIVE

12

14

HYPNOTICS
NO INTERNATIONAL
NON-
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-----------

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4
benzodiazepin-2-one
2-ethyl-2-phenylglutarimide
(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3 (3methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
(+)cis-2[(dimethylamino)methyl) ]-1-(3-methoxyphenyl)
Cyclohexanol hydrochloride

ﻏﻠﻮﺗﯿﺜﯿﻤﺎﯾﺪ
ﺑﻨﺘﺎزوﺳﯿﻦ

13
ADB-CHMINACA
(MAB-CHMINACA)
N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]............
1(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide
14
N-ethylnorpentylone
Ephylone
1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan............
1one
اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺆﺛﺮات
:اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
العقلية
ؤثرات
�اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ امل
:املجموعة الثانية
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
PSYCHOTROPIC
SCHEDULE-III:SUBSTANCES
SEDATIVE
HYPNOTICSSEDATIVE HYPNOTICS
SCHEDULE-III:
 املهدئـــات املنومة:)3( اجلدول رقم
 اﻟﻤﮭﺪﺋـــــــــــــﺎت اﻟﻤﻨﻮﻣﺔ:(3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
NO INTERNATIONAL
OTHER NONCHEMICAL NAME
اﻻﺳﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ
PROPRIETARY
NONOR TRIVIAL
PROPRIETARY
NAME
NAME
1
AMOBARBITAL
-----5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
اﻣﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل
2
BUPRENORPHINE
-----ﺑﻮﺑﺮﯾﻨﻮرﻓﯿﻦ
2l-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]
6,14- endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine
3
BUTALBITAL
-----5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
ﺑﯿﻮﺗﺎﻟﺒﯿﺘﺎل
4
CATHINE
(+)ﻛﺎﺛﯿﻦ
(+)-(S)-α-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol
norpseudoephedrine
-----ﺳﯿﻜﻠﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل
-----ﻓﻠﻮﻧﯿﺘﺮازﯾﺒﺎم
GLUTETHIMIDE
PENTAZOCINE

CYCLOBARBITAL
FLUNITRAZEPAM

7
8

-----------

5
6

9
10

PENTOBARBITAL
TRAMADOL
HYDROCHLORIDE
& ALL KINDS OF

IT’S OTHERS
SALT FORMS

ﺑﻨﺘﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل
ﺗﺮاﻣﺎدول
ھﯿﺪروﻛﻠﻮراﯾﺪ
وﺟﻤﯿﻊ أﻣﻼﺣﮫ
اﻷﺧﺮى
ﺑﺼﻮرﺗﮭﺎ اﻟﺨﺎم
أو اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ أو
اﻟﻤﺨﻠﻮطﺔ
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قـــرار وزاري
رقـــم 2020/184
بتحديد مواعيد العمل فـي ال�صيدليات العامة واملناوبات بها
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ، ٢٠١٥/٣٥
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، ٢٠٢٠/١١٣
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد مواعيد العمل اليومي بال�صيدليات العامة  ،عدا يوم اجلمعة و�أيام الإجازات الر�سمية ،
على النحو الآتي :
أ�  -الفرتة ال�صباحية  :من ال�ساعة التا�سعة �صباحا �إلى ال�ساعة الواحدة م�ساء .
ب  -الفت ـ ــرة امل�سائي ـ ــة  :من ال�ساعة اخلام�سة م�ساء �إلى ال�ساعة التا�سعة م�ساء .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز لل�صيدلية العامة العمل على مدار اليوم بعد �أخذ موافقة
م�سبقة بذلك من املديرية العامة لل�صيدلة والرقابة الدوائية .
املــادة الثانيــــة
حتدد مواعيد العمل فـي مناوبات ال�صيدليات العامة فـي �أيام العمل اليومي ويوم اجلمعة
و�أيام الإجازات الر�سمية  ،على النحو الآتي :
أ�  -مناوبات ال�صيدليات العامة فـي الواليات التي يوجـد بها (� )٧سبع �صيدليات
ف�أكرث تكون من ال�ساعة الواحدة م�ساء �إلى ال�ساعة اخلام�سة م�ساء  ،ومن ال�ساعة
التا�سعة م�ساء �إلى ال�ساعة التا�سعة �صباحا  ،فـيما عدا يوم اجلمعة و�أيام الإجازات
الر�سمية  ،فتكون من ال�ساعة التا�سعة �صباحا �إلى ال�ساعة التا�سعة م�ساء
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ب  -مناوبات ال�صيدليات العامة فـي الواليات التي يوجـد بها عدد (� )٤أربع �إلى ()٦
�ست �صيدليات تكون من ال�ساعة التا�سعة م�ساء �إلى ال�ساعة الواحدة �صباحا  ،فـيما
عدا يوم اجلمعة و�أيام الإجازات الر�سمية فتكون من ال�ساعة التا�سعة �صباحا �إلى
ال�ساعة التا�سعة م�ساء .
ج  -مناوبات ال�صيدليات العامة فـي الواليات التي يوجد بها ( )٣ثالث �صيدليات
ف�أقل  ،فتقت�صر املناوبات على يوم اجلمعة و�أيام الإجازات الر�سمية من ال�ساعة
التا�سعة �صباحا �إلى ال�ساعة التا�سعة م�ساء .
املــادة الثالثــــة
ت�ضع املديرية العامة لل�صيدلة والرقابة الدوائية جداول بال�صيدليات العامة املناوبة ،
ومواعيدها  ،ويجب عليها ن�شـر هذه اجلداول فـي املوقع الإلكرتوين للوزارة .
املــادة الرابعــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامــه .
املــادة اخلام�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1442 / 4 / 28 :هـ
املـوافــــق 2020/ 12 / 14 :م
د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1371
ال�صادرة فـي 2020/12/20م
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قـــرار وزاري
رقـــم 2020/185
ب�ش�أن �ضوابط االحتفاظ بالأدوية فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
ا�ستن ــادا �إل ــى قانـ ــون مكافح ــة املخ ــدرات وامل�ؤثــرات العقليــة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، ٩٩/١٧
و�إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، ٢٠١٥/٣٥
و�إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، ٢٠١٩/٧٥
و�إلى القرار الوزاري رقم  ٩٨/٥١بتحديد كميات الأدوية التي يجوز للطبيب االحتفاظ بها
فـي عيادته اخلا�صة ،
و�إلى الئحة تنظيم العيادات وامل�ست�شفـيات اخلا�صة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، ٩٨/٥٣
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ، ٢٠٠١/٩٨
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، ٢٠٢٠/١١٣
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن االحتفاظ بالأدوية فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة بال�ضوابط املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  ٩٨/٥١امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف ال�ضوابط املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1442 / 4 / 28 :هـ
املـوافــــق 2020/ 12 / 14 :م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1371
ال�صادرة فـي 2020/12/20م

د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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�ضوابط االحتفاظ بالأدوية فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه ال�ضوابط  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املبني
فـي قانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية  ،والالئحة التنفـيذية
لقانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية  ،كما يكون للكلمات والعبارات
الآتية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1امل�ؤ�س�ســـة :
امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة .
 - 2الرتخي�ص :
املوافقــة الكتابيــة ال�صــادرة مـن املديرية على احتفاظ امل�ؤ�س�سة بالأدوية لبيعها
للمراجعني .
املــادة ( ) 2
حتدد الأدوية التي يجوز للم�ؤ�س�سة االحتفاظ بها و�صرفها ملراجعيها وفقا للجداول
املرفقة بهذه ال�ضوابط .
املــادة ( ) 3
مع مراعاة حكم املادة ( )2من هذه ال�ضوابط  ،ال يجوز للم�ؤ�س�سة االحتفاظ بالأدوية
لبيعها للمراجعني �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك .
املــادة ( ) 4
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إلى املديرية على النموذج املعد لهذا الغر�ض مرفقا
به امل�ستندات الالزمة لإثبات ا�ستيفاء ال�شروط الآتية :
� - 1أن تكون امل�ؤ�س�سة مرخ�صة .
� - 2أن تكون امل�ؤ�س�سة فـي منطقة ال توجد بها م�ؤ�س�سة �صيدالنية .
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� - 3أال تقل امل�سافة بني امل�ؤ�س�سة املراد الرتخي�ص لها  ،وبني �أقرب م�ؤ�س�سة مرخ�صة
عن كيلومرت واحد  ،حت�سب من منت�صف املدخل الرئي�سي لكل منهما .
� - 4أن يخ�ص�ص مكان حلفظ الأدوية بامل�ؤ�س�سة مزود بالآتي :
�أ � -أجهزة تكييف تتنا�سب كفاءتها مع م�ساحة املكان  ،على �أال تزيد درجة احلرارة
على (� )٢٤أربع وع�شرين درجة مئوية  ،وتوفـري جهاز قيا�س درجة احلرارة
للمكان .
ب  -ثالجة منا�سبة حلفظ الأدوية التي حتتاج �إلى تربيد من ( )٢درجتني �إلى
( )٨ثماين درجات مئوية  ،وثالجة �أخرى للتربيد ال�شديد الأقل من درجة
ال�صفر املئوي فـي حالة وجود �أدوية حتتاج �إلى تربيد �شديد  ،على �أن تزود
كل منهما مبنظم للحرارة  ،وم�ؤ�شر للت�شغيل مزود مبقيا�س درجة احلرارة ،
و�سجل قيد درجات احلرارة اليومي .
ج  -خزائن حلفظ الأدوية .
د  -خزانة حمكمة الإغالق حلفظ الأدوية املراقبة � ،إن وجدت .
املــادة ( ) 5
يجوز للمديرية ا�ستيفاء �أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تراها الزمة للبت فـي طلب
الرتخي�ص  ،وذلك خالل الأجل الذي حتدده  ،وفـي حالة ع ــدم ا�ستيف ــاء ه ــذه امل�ستن ــدات
�أو البيانات خالل ذلك الأجل يعد الطلب ملغى .
املــادة ( ) 6
على املديرية البت فـي طلب الرتخي�ص خالل ( )٣٠ثالثني يومــا مــن تاري ــخ تقدمي ــه
م�ستوفـيا امل�ستندات املطلوبة  ،ويعترب م�ضي املدة املذكورة دون البت فـي الطلب مبثابة رف�ضه .
ويجوز للم�ؤ�س�سة التظلم �إلى الوزير من قرار الرف�ض خالل (� )٦٠ستني يوما من تاريخ
�إخطاره بالقرار �أو علمه به علما يقينيا  ،ويجب البت فـي التظلم خالل ( )٣٠ثالثني يوما
من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي املدة املذكورة دون الرد عليه مبثابة رف�ضه .
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املــادة ( ) 7
ت�صدر املديرية الرتخي�ص بعد �سداد الر�سم املقرر  ،وذلك ملدة �سنة واحدة قابلة للتجديد ،
علـ ــى �أن يقـ ــدم طل ــب جتدي ــد الرتخي�ص قبل ( )٣٠ثالثني يوما من تاريخ انتهائه  ،بعد
ا�ستيفاء ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )٤من هذه ال�ضوابط ما مل يثبت تكرار
خمالفة امل�ؤ�س�سة لها .
وفـي جميع الأحوال يجوز للمديرية عند �إ�صدار الرتخي�ص تقييد االحتفاظ بنوع حمدد
من الأدوية بامل�ؤ�س�سة لبيعها للمراجعني .
املــادة ( ) 8
تلتزم امل�ؤ�س�سة املرخ�صة بالآتي :
 - 1و�ضع الرتخي�ص فـي مكان ظاهر فـي امل�ؤ�س�سة .
� - 2أن تكون الأدوية م�سجلة .
� - 3شراء الأدوية من م�ستودعات الأدوية املرخ�صة فـي ال�سلطنة .
 - 4و�ضع �سعر الدواء املقرر على العبوة .
 - 5حفظ الأدوية ح�سب درجات احلرارة املدونة عليها .
� - 6أن يتم بيع �أو �صرف الأدوية مبوجب و�صفة طبية  ،فـيما عدا الأدوية امل�ستثناة بقرار
من الوزير .
 - 7االحتفاظ ب�سجل لقيد الو�صفات الطبية .
 - 8حفظ تقارير زيارات التفتي�ش الدورية للأدوية فـي ملف خا�ص .
 - 9عدم بيع العينات الطبية �أو االجتار بها .
املــادة ( ) 9
يتولى ال�صيدالين �أو م�ساعد ال�صيدالين م�س�ؤولية االحتفاظ بالأدوية و�صرفها وبيعها
للمراجعني فـي امل�ؤ�س�سة  ،وفـي حالة عدم وجود �أي منهما فـي امل�ؤ�س�سة يتولى امل�س�ؤول الطبي
عن امل�ؤ�س�سة هذه املهمة .
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املــادة ( ) 10
ينتهي الرتخي�ص فـي الأحوال الآتية :
� - 1إذا انتهى ترخي�ص امل�ؤ�س�سة �أو �صدر قرار ب�إلغاء ترخي�صها .
� - 2إذا نقل مقر امل�ؤ�س�سة �إلى منطقة �أخرى يوجد بها خدمات �صيدالنية .
� - 3إذا �صدر قرار بغلق امل�ؤ�س�سة مدة تتجاوز ( )٣ثالثة �أ�شهر .
املــادة ( ) 11
يلغى الرتخي�ص فـي الأحوال الآتية :
� - 1إذا مل يتم توفـري الأدوية فـي امل�ؤ�س�سة خالل (� )٢شهرين من تاريخ �صدور الرتخي�ص .
� - 2إذا �أو�صت بالإلغاء اللجنة الفنية امل�شكلة وفقا حلكم املادة ( )٤من قانون تنظيم
مزاولة مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة .
وفـي جميع الأحوال  ،متنح امل�ؤ�س�سة عند �إلغاء الرتخي�ص فـي احلالة الواردة فـي البند ()٢
من هذه املادة �أجال للت�صرف فـي الأدوية ال يتجاوز ( )٣ثالثة �أ�شهر من تاريخ �صدور قرار
الإلغاء .
املــادة ( ) 12
تطبق فـي �ش�أن خمالفة �أحكام هذه ال�ضوابط العقوبات الواردة فـي قانون تنظيم مزاولة
مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة  ،وقانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات
ال�صيدالنية  ،وقانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية .
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ﺟﺪاول اﻷدوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ وﺻﺮﻓﮭﺎ ﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﮭﺎ
SCHEDULE I
(1) اﻟﺠﺪول
ﺟﺪاول اﻷدوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
Polyclinics/Essential Drug for GP
Clinic
ﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﮭﺎ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔاﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ وﺻﺮﻓﮭﺎ/اﻷدوﯾﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻌﯿﺎدات
SCHEDULE I
Polyclinics/Essential Drug for GP Clinic

(1) اﻟﺠﺪول
اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ/اﻷدوﯾﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻌﯿﺎدات

Drug class

Drug name

Route

Drug
name
Paracetamol
ﺑﺎراﺳﯿﺘﺎﻣﻮل
Diclofenac
Paracetamol
دﯾﻜﻠﻮﻓﯿﻨﺎك
ﺑﺎراﺳﯿﺘﺎﻣﻮل
Diclofenac
EMLA
دﯾﻜﻠﻮﻓﯿﻨﺎك
اﻣﻼ

Route
IV

1 Analgesics
Drug Non-narcotics
class
1

2
2

Analgesics
Non-narcotics
Anesthetics
Topical
Anesthetics
Topical
Infiltrative

3

Anti-convulsants
Infiltrative

3

Anti-convulsants

4

Anti-diabetics

45

Antidotes (in the ED)
Anti-diabetics

56

Anti-histamines
Antidotes
(in the ED)

6

Anti-histamines

7

Anti-inflammatories
Steroids
Anti-inflammatories
Steroids

7

8

Anti-platelets

89

Anti-platelets
Burn preparation

9

Burn preparation

IM
IV

Minimum
quantity
Minimum
5
quantity
5
5

Remarks
Remarks

IM
Topical 51

Lidocaine gel 2% ﻟﯿﺪوﻛﺎﺋﯿﻦ
EMLA
Lidocaine injection 1% and
اﻣﻼ
2%
ﻟﯿﺪوﻛﺎﺋﯿﻦ
Lidocaine gel 2% ﻟﯿﺪوﻛﺎﺋﯿﻦ
Diazepam
Lidocaine injection 1% and
دﯾﺎزﯾﺒﺎم
2% ﻟﯿﺪوﻛﺎﺋﯿﻦ
Diazepam
دﯾﺎزﯾﺒﺎم
Insulin R
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ
Activated
Insulin R charcoal أﻛﺘﻔﯿﺘﯿﺪ
ﺷﺎرﻛﻮل
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ
Chlorpheniramine
Activated
charcoal أﻛﺘﻔﯿﺘﯿﺪ
ﻛﻠﻮرﻓﯿﻨﺮاﻣﯿﻦ
ﺷﺎرﻛﻮل
Prochlorperazine
Chlorpheniramine
ﺑﺮوﻛﻠﻮرﺑﯿﺮازﯾﻦ
ﻛﻠﻮرﻓﯿﻨﺮاﻣﯿﻦ
Prochlorperazine
Hydrocortisone
 ﺑﺮوﻛﻠﻮرﺑﯿﺮازﯾﻦ100
MG ھﯿﺪروﻛﻮرﺗﯿﺰون
Dexamethasone 100
0.1%
Hydrocortisone
MG
ھﯿﺪروﻛﻮرﺗﯿﺰون
دﯾﻜﺴﺎﻣﯿﺜﺎزون
Dexamethasone
Aspirin 300MG0.1%
دﯾﻜﺴﺎﻣﯿﺜﺎزون
أﺳﺒﯿﺮﯾﻦ
Aspirin
300MG Burn
Moist Exposure
( أﺳﺒﯿﺮﯾﻦflamazine
Ointment
Moist
Exposure Burn
/MEBO)
Ointment
(ﻣﺮھﻢ ﺗﺮطﯿﺐflamazine
/MEBO)
ﻣﺮھﻢ ﺗﺮطﯿﺐ
5
5
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Topical 1
Topical 11
Topical
PR OR
INJ

1
1
1

PR OR
INJ
SC,IV

1

PO
SC,IV

11

IV,IM
PO

15

IV,IM
IV,IM

51

IV,IM
IV

1
2

IV
IV

22

IV
PO

210

1

PO
Topical 101
Topical

1

Single use
vials
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺤﺼﻮل
Single use
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ
vials
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺤﺼﻮل
اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ

10

CVS Agents
Diuretics
Vasodilators

11

Electrolytes

12

Fluid replacement
solutions

13

GI Agents
Anti-emetics
Antispasmodics
Laxatives
Proton Pump Inhibitors

14

15

Respiratory agents

Anti-hypertensive

/ اﻟﺤﺮوق اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﮫ ) ﻓﻼﻣﺎزﯾﻦ
(ﻣﯿﺒﻮ
Furosemide 20MG/ 2ML
ﻓﺮوﺳﯿﻤﺎﯾﺪ
Nitroglycerine spry
ﻧﺎﯾﺘﺮوﺟﻠﯿﺴﺮﯾﻦ
ORS
ﻣﺤﻠﻮل اﻻرواء اﻟﻔﻤﻮي
0.45% NS/0.9%
ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ
5% Dextrose D25دﯾﻜﺴﺘﺮوز
D5 NS
دﯾﻜﺴﺘﺮوز/ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ
0.45% NS D5
دﯾﻜﺴﺘﺮوز/ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ
Ringer Lactate
رﯾﻨﺠﺮ ﻻﻛﺘﯿﺖ

IV

1

SL OR
PO
PO

1

IV

5

IV
IV

5
5

IV

5

IV

5

Ondansetron
اوﻧﺪاﻧﺴﯿﺘﺮون
Hyoscine butyl bromide
ھﯿﻮﺳﯿﻦ أن ﺑﯿﻮﺗﯿﻞ ﺑﺮوﻣﯿﺪ
Phosphate enema
ﺣﻘﻨﺔ ﺷﺮﺟﯿﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت
Omeprazole I.V
أوﻣﻮﺑﺮازول
Salbutamol
ﺳﺎﻟﺒﻮﺗﺎﻣﻮل
Ipratropium bromide
اﺑﺮاﺗﺮوﺑﯿﻮم ﺑﺮوﻣﯿﺪ
Captopril 25MG
ﻛﺎﺑﺘﻮﺑﺮﯾﻞ

IV/PO

1

IV,IM

5

PR

1

IV

5

Neb

1

Neb

1

PO

14
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SCHEDULE II
SCHEDULE IIEmergency Drug for Health
Establishments
OT
Emergency
Drugwithout
for Health

(2) اﻟﺠﺪول
اﻟﻄﻮارئ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
أدوﯾﺔ
(2) اﻟﺠﺪول
ﻏﺮف ﻋﻤﻠﯿﺎت
أدوﯾﺔ ﺑﮭﺎ
ﯾﻮﺟﺪ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
اﻟﻄﻮارئ

Establishments without OT

Drug name
1 Atropine 0.5 mg/ml
Drug name
أﺗﺮوﺑﯿﻦ
1 Atropine 0.5 mg/ml
2 Adenosine 3mg/ml
أﺗﺮوﺑﯿﻦ
أدﯾﻨﻮﺳﯿﻦ
2 Adenosine 3mg/ml
3 Amiodarone 150mg/ml
أدﯾﻨﻮﺳﯿﻦ
اﻣﯿﻮدارون
3 Amiodarone 150mg/ml
4  ﻛﺎﻟﺴﯿﻮم10%Calcium Gluconate inj.10ml
اﻣﯿﻮدارون
ﺟﻼﯾﻜﻮﻧﯿﺖ
4  ﻛﺎﻟﺴﯿﻮم10%Calcium Gluconate inj.10ml
5 5ml Dextrose (D50))
ﺟﻼﯾﻜﻮﻧﯿﺖ
دﯾﻜﺴﺘﺮوز
5 5ml Dextrose (D50))
6  اﯾﺒﻨﯿﻔﺮﯾﻦEpinephrin 1:1000 vials 1mg/ml
دﯾﻜﺴﺘﺮوز
7 Lidocaine 2% inj. 2mg/ml
6  اﯾﺒﻨﯿﻔﺮﯾﻦEpinephrin 1:1000 vials 1mg/ml
ﻟﯿﺪوﻛﺎﺋﯿﻦ
7 Lidocaine 2% inj. 2mg/ml
8  ﻣﺎﻏﻨﯿﺴﯿﻮم ﺳﺎﻟﻔﯿﺖMagnesium Sulphate 50% inj.
ﻟﯿﺪوﻛﺎﺋﯿﻦ
9 Naloxone 0.4 mg/ml
8  ﻣﺎﻏﻨﯿﺴﯿﻮم ﺳﺎﻟﻔﯿﺖMagnesium Sulphate 50% inj.
ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﻮن
9 Naloxone 0.4 mg/ml
10 Sodium Bicarbonate 8.4% inj.50ml
ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﻮن
ﺻﻮدﯾﻮم ﺑﯿﻜﺮﺑﻮﻧﺎت
10 Sodium Bicarbonate 8.4% inj.50ml
11 Dopamine 40mg/ml inj
ﺻﻮدﯾﻮم ﺑﯿﻜﺮﺑﻮﻧﺎت
دوﺑﺎﻣﯿﻦ
11 Dopamine 40mg/ml inj
دوﺑﺎﻣﯿﻦ

ﯾﻮﺟﺪ ﺑﮭﺎ ﻏﺮف ﻋﻤﻠﯿﺎت

Quantity
5
Quantity
5
2
2
2
2
2
2
2
2

5
2
5
2
1
2
1
2
1
1
2
2
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7

Remarks
Remarks

SCHEDULE III
Emergency Drug for Health
Establishments with OT

(3) اﻟﺠﺪول
أدوﯾﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﯾﻮﺟﺪ ﺑﮭﺎ ﻏﺮف ﻋﻤﻠﯿﺎت

Drug name
1 Atropine 0.5 mg/ml
أﺗﺮوﺑﯿﻦ
2 Adenosine 3mg/ml
أدﯾﻨﻮﺳﯿﻦ
3 Amiodarone150mg/ml
أﻣﯿﻮدارون
4 ﻛﺎﻟﺴﯿﻮم10%Calcium Gluconate inj.10ml
ﺟﻼﯾﻜﻮﻧﯿﺖ
5 50 ml Dextrose (D50)
دﯾﻜﺴﺘﺮوز
6  اﯾﺒﻨﯿﻔﺮﯾﻦEpinephrin 1:1000 vials 1mg/ml
7 Lidocaine 2% inj. 2mg/ml
ﻟﯿﺪوﻛﺎﺋﯿﻦ
8 Magnesium Sulphate 50% inj
ﻣﺎﻏﻨﯿﺴﯿﻮم ﺳﺎﻟﻔﯿﺖ
9 Naloxone 0.4 mg/ml
ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﻮن
10 Sodium Bicarbonate 8.4% inj. 50ml
ﺻﻮدﯾﻮم ﺑﯿﻜﺮﺑﻮﻧﺎت
11 Dopamine 40mg/ml inj.
دوﺑﺎﻣﯿﻦ
12 Suxamethonium
ﺳﻮﻛﺴﻤﯿﺜﻮﻧﯿﻮم
13 Midazolam
ﻣﯿﺪازوﻻم

Quantity
5

Remarks

2
2
2
2
5
2
1
2
1
2
1
1
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ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ

وزارة القــوى العاملــة
قــرار وزاري
رقــم 2020/47
بتنظيــم مــزاولــة بعــ�ض املهــن
ا�ستنادا �إلى قانون العمـل ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي رقـم ، 2003/35
و إ�لــى املر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم  2004/76بتحديـ ــد اخت�صا�صـ ــات وزارة القــوى العامل ــة ،
واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي ،
وبنــاء على ما تقت�ضيه امل�صلحـة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تقت�صر مزاولة املهن الآتية فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص على العمانيني :
 - 1منــدوب مبيعات  /مروج مبيع ــات .
 - 2مندوب م�شـرتيات .
املــادة الثانيــــة
ت�سري تراخي�ص ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية  ،وتراخي�ص مزاولة العمل ال�صادرة
للمهن املحددة باملادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها .
املــادة الثالثــــة
يلغى ك ـ ــل ما يخالـف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شـر هـذا القـرار فـي اجلــريـ ــدة الر�سميـة  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  4 :من جمادى الثانية 1441هـ
املوافــــق  29 :من ينايـــــــــــــــــــــر 2020م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر القـ ـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1328
ال�صادرة فـي 2020/2/2م
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قـــرار وزاري
رقـــــم 2020/115
بتنظيم ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية
فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص العاملة فـي �أعمال النظافة
ا�ستنادا �إلى قانـون العمـل ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطـاين رقــم ، 2003/35
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يكون الرتخي�ص با�ستقــدام الق ــوى العـاملــة غ ـيــر العمـانيــة فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص
العاملة فـي �أعم ــال النظافة وفقا ملا ي�أتي :
� - 1أن يك ــون �صاح ــب العم ــل متفرغا تفرغا كامال لإدارة املن�ش�أة  ،وم ؤ�مـنا عليه لدى
الهيئ ــة العام ــة للت�أمين ــات االجتماعي ــة  ،ويحمــل بطاقــة ريادة �سارية املفعول ،
وي�ستثنى من ذلك :
أ�  -املن�ش�آت العاملة فـي تنفيذ امل�شاريع احلكومية .
ب  -املن�ش�آت امل�سجلة بالدرجة العاملية .
ج  -املن�ش�آت التي يعمل بها عدد ( )100مائــة عام ــل ف�أكثــر .
� - 2أن يقدم �صاحب العمل امل�ستندات الآتية :
أ�  -ن�سخة من ال ــرتخي�ص البلــدي وعقـد الإيجـ ــار .
ب  -ن�سخة من اتفاقية تنفيذ �أعمال النظافة  ،على �أن تت�ضمن املدة  ،والعمل
املراد تنفيذه  ،والقيمة  ،وعلى �أن تكون االتفاقية مرتجمة �إلى اللغة
العربية من مكتب ترجمة معتمد فـي ال�سلطنة �إذا كانت بلغة �أخرى ،
وتقدمي ن�سخة من أ�مـ ــر بـدء تنفيذ امل�شــروع �إذا كانت االتفاقية متعلقة
بتنفيذ م�شروع حكومي .
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� - 3أن يكون �صاحب العمل ملتزما بن�سب التعمني املقررة .
 - 4عدم وجود خمالفات عمالية فـي املن�ش�أة �أو تراخيـ�ص مزاولة عمل منتهية .
� - 5سداد الر�سوم املقررة .
املــادة الثانيــــة
يلغـى كــل مــا يخالـف هــذا القـرار � ،أو يتعــار�ض مــع �أحكامـ ــه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  17 :من رجــــــــــب 1441هـ
املـوافــــق  12 :من مـــــــــار�س 2020م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ــر الق ـ ــوى العاملـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1342
ال�صادرة فـي 2020/5/17م
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قــــرار وزاري
رقـــــم 2020/127
بتنظيم ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية
فـــي �أعمـــال الإن�شــــاءات وم�صانــــع الطابـــوق
ا�ستنادا �إلى قانــون العمـل ال�صادر باملـر�سـوم ال�سلطاين رقــم ، 2003/35
و�إلى املر�ســوم ال�سلطانــي رقـ ـ ــم  2004/76بتحديـ ــد اخت�صا�صـ ــات وزارة القـ ــوى العاملـ ــة ،
واعتمـ ــاد هيكلهـا التنظيمي ،
وبنــاء علـى مــا تقت�ضيـه امل�صلحة العامـة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يكون الرتخي�ص با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص العاملة
فـي �أعمال الإن�شاءات  ،وفقا ملا ي�أتي :
� - 1أن يكون �صاحب العمل متفرغا تفرغا كامال لإدارة املن�ش�أة  ،وم�ؤمنا عليه لدى
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية  ،وم�سجال لدى الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة  ،وي�ستثنى من ذلك الآتي :
أ�  -املن�ش�آت العاملة فـي تنفـيذ امل�شاريع احلكومية .
ب  -املن�ش�آت امل�سجلة بالدرجة العاملية .
ج  -املن�ش�آت التي يعمل بها عدد ( )100مائة عامل ف�أكرث .
� - 2أن يقدم �صاحب العمل  -عرب نظام الرتاخي�ص الإلكرتونية فـي وزارة القوى العاملة -
امل�ستندات الآتية :
أ�  -ن�سخة من الرتخي�ص البلدي  ،وعقد الإيجار .
ب  -ن�سخة من اتفاقية تنفـيذ �أعمال الإن�شاءات  ،على �أن تت�ضمن املدة  ،والعمل
املراد تنفـيذه  ،والقيمة وعلى �أن تكون االتفاقية مرتجمة �إلى اللغة
العربية من مكتب ترجمة معتمد فـي ال�سلطنة �إذا كانت مكتوبة بلغة
�أخرى  ،وتقدمي ن�سخة من �أمر تنفـيذ امل�شروع �إذا كانت االتفاقية متعلقة
بتنفـيذ م�شروع حكومي .
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� - 3أن يكون �صاحب العمل ملتزما بن�سب التعمني املقررة فـي املن�ش�أة  ،وذلك على النحو الآتي :
أ� � -أال تقل ن�سبة التعمني عن ( )%10ع�شرة باملائة بالن�سبة للمن�ش�آت املقيد
فـيها عدد القوى العاملة غري العمانية ( )99ت�سعة وت�سعني عامال ف�أقل .
ب � -أال تقل ن�سبة التعمني عن ( )%12اثني ع�شر باملائة بالن�سبة للمن�ش�آت املقيد
فـيها عدد القوى العاملة غري العمانية �أكرث من ( )99ت�سعة وت�سعني عامال .
 - 4تعيني مهند�س �أو فني  ،وذلك تبعا لعدد القوى العاملة غري العمانية على النحو الآتي :
عـدد العمـال فـي املن�شـ�أة
من ( )1عامل �إل ــى ( )5خم�سة عمال
من (� )6ستة عمال
�إلى (� )14أربعة ع�شر عامال
من ( )15خم�سة ع�شر عامال
�إلى ( )28ثمانية وع�شرين عامال
من ( )29ت�سعة وع�شرين عامال
�إلى (� )57سبعة وخم�سني عامال
من (� )60ستني عامال ف�أعلى

عـــدد املهند�ســني
�أو الفنـيــني املطلـوب تعيينـهـم
عدد ( )1ف ـ ــني ،
�أو مهن ـ ــد�س واحد
عدد ( )1مهن ـ ـ ـ ــد�س واحد ،
وعدد ( )1فني واحد ،
�أو عدد ( )2مهند�سني اثنني
عدد ( )2مهند�س ــني اثنني ،
وعدد ( )1فني واحد ،
�أو عدد ( )3ثالثة مهند�سني
عدد ( )3ثالثة مهند�سني ،
وعدد ( )1فني واحد ،
�أو عدد (� )4أربعة مهند�سني

 - 5عدم وجود خمالفات عمالية فـي املن�ش�أة �أو تراخي�ص مزاولة عمل منتهية .
� - 6س ــداد الــر�ســوم املقــررة .
املــادة الثانيــــة
مع مراعاة املادة الأولى من هذا القرار  ،ي�شرتط للرتخي�ص با�ستقدام القوى العاملة
غري العمانية ملهنــة مه ــند�س �أو فن ــي فـ ــي من�شـ ـ�آت القطــاع الـخ ــا�ص العاملة فـ ــي أ�ع ــمال
الإن�ش ــاءات �أن تقوم املن�ش�أة بتعيني قوى عاملة عمانية بالعدد ذاته  ،وفـي املهنة نف�سها
املطلوب الرتخي�ص لها .
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وي�ستثنى من ذلك امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة اململوكة لأ�صحاب العمل املتفرغني لإدارتها ،
وامل�سجلني لدى الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة  ،وامل�ؤمن عليهم لدى
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية .
املــادة الثالثـــــة
يكــون الرتخيــ�ص با�ستقــدام الق ــوى العامــلة غيــر العمانيــة فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص
العاملة فـي م�صانع الطابوق  ،وفقا ملا ي�أتي :
� - 1أن يكون �صاحب العمل متفرغا تفرغا كامال لإدارة املن�ش�أة  ،وم�ؤمنا عليه لدى
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية  ،وم�سجال لدى الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة  ،وي�ستثنى من ذلك الآتي :
أ�  -املن�ش�آت العاملة فـي تنفـيذ امل�شاريع احلكومية .
ب  -املن�ش�آت امل�سجلة بالدرجة العاملية .
ج  -املن�ش�آت التي يعمل بها عدد ( )100مائة عامل ف�أكرث .
� - 2أن يقدم �صاحب العمل  -عرب نظام الرتاخي�ص الإلكرتونية فـي وزارة القوى العاملة -
ن�سخة من الرتخي�ص البلدي  ،وعقد الإيجار .
� - 3أن يكون �صاحب العمل ملتزما بن�سب التعمني املقررة فـي املن�ش�أة .
 - 4عدم وجود خمالفات عمالية فـي املن�ش�أة �أو تراخي�ص مزاولة عمل منتهية .
� - 5ســداد الر�سـوم املقـررة .
املــادة الرابعــــة
يلغى كل ما يخـالـف هــذا القــرار � ،أو يتع ــار�ض مــع �أحكامـه .
املــادة اخلام�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  5 :من �شعبــــــــان 1441هـ
املـوافــــق  30 :من مــــــــــار�س 2020م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ـ ـ ــر القـ ـ ـ ـ ــوى العــام ـل ـ ـ ـ ـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1336
ال�صادرة فـي 2020/4/5م
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قـــرار وزاري
رقـــــم 2020/167
ب�ش�أن �ضوابط التعامل مع املخالفـني لقرارات اللجنة العليا املعنية
ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا ( كوفـيد )19
ا�ستنادا للأوامر ال�سامية بت�شكيل جلنة عليا تتولى بحث �آلية التعام ــل م ــع التط ــورات
الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا (كوفـيد , )19
وبناء على قرار اللجنة امل�شار �إليها فـي اجتماعها املنعقد بتاريخ 2020/6/9م ب�ش�أن تكليف
وزارة القوى العاملة واجلهات املخت�صة مبراقبة التزام من�ش�آت القطاع اخلا�ص بالقرارات
ال�صادرة  ،وتفوي�ضها مببا�شرة فر�ض الغرامات املالية املقـررة ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحـة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن التعامل مع من�ش�آت القطاع اخلا�ص املخالفة لقرارات اللجنة العليا املعنية
ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�ش ــار فـي ــرو�س كورونـ ــا (كوفـيد )19
والإجراءات املنفذة لها  ،ال�صادرة فـي �إطار مكافحة انت�شار فـريو�س كورونا (كوفـيد )19
بال�ضوابط املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به فـي الأول من يوليو 2020م .
�صـدر فـي  26 :من �شـــــــــوال 1441هـ
املـوافــــق  18 :من يونيـــــــــو 2020م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ــر الق ـ ــوى العاملـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1346
ال�صادرة فـي 2020/6/21م
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�ضوابط التعامل مع من�ش�آت القطاع اخلا�ص
املخالفة لقرارات اللجنة العليا املعنية ببحث �آلية التعامل
مع التطورات الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا (كوفـيد )19
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه ال�ضوابط تكون للعبارات والكلمات الآتية املعاين املو�ضحة قرين
كل منها :
اللجنـــــة :
اللجنة العليا املعنية ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا
(كوفـيد . )19
اجلهات املخت�صة :
وزارة التجارة وال�صناعة  ،وزارة ال�صحة  ،وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه  ،بلدية
م�سقط  ،بلدية ظفار  ،بلدية �صحار  ،هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،امل�ؤ�س�سة
العامة للمناطق ال�صناعية  ،و�أي جهة �أخرى ذات اخت�صا�ص .
من�ش�آت القطاع اخلا�ص :
كل م�شروع يقوم به �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ي�ستخدم عامال �أو �أكرث لقاء �أجر .
املــادة ( ) 2
تتولى وزارة القوى العاملة واجلهات املخت�صة مراقبة مدى التزام من�ش�آت القطاع اخلا�ص
بالقرارات ال�صادرة عن اللجنة .
املــادة ( ) 3
تتولى وزارة القوى العاملة واجلهات املخت�صة �ضبط الأفعال التي تقع من من�ش�آت القطاع
اخلا�ص باملخالفة للقرارات ال�صادرة عن اللجنة .
ولها فـي �سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابري الآتية :
�أ � -ضبط املخالفات فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص  ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها .
ب  -دخول من�ش�آت القطاع اخلا�ص للتثبت من االلتزام بقرارات اللجنة .
ج  -حترير حم�ضر باملخالفة املرتكبة .
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املــادة ( ) 4
لوزارة القوى العاملة واجلهات املخت�صة اال�ستعانة بقوات ال�سلطان امل�سلحة  ،و�شرطة
عمان ال�سلطانية فـي تطبيق �أحكام هذه ال�ضوابط .
املــادة ( ) 5
تفر�ض على كل من يخالف القرارات ال�صادرة عن اللجنة غرامة �إدارية وفقا ملا هو حمدد
فـي امللحق املرفق بهذه ال�ضوابط  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة .
املــادة ( ) 6
تتولى وزارة القوى العاملة واجلهات املخت�صة حت�صيل قيمة الغرامات  ،وحتويل ح�صيلتها
�إلى ح�ساب ال�صندوق املخ�ص�ص ملواجهة جائحة كورونا .
املــادة ( ) 7
ال يحول فر�ض الغرامة املحددة فـي امللحق املرفق بهذه ال�ضوابط دون �إقامة الدعوى
العمومية فـي مواجهة من�ش�آت القطاع اخلا�ص املخالفة .
املــادة ( ) 8
ال يحق ملن�ش�آت القطاع اخلا�ص املطالبة ب�أي تعوي�ضات جراء تطبيق هذه ال�ضوابط  ،وذلك
ا�ستنادا �إلى اتفاقيات �أو عقود �أبرمتها مع الغري � ،أو لأي �سبب �آخر .
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ملحــــق
�ضوابط التعامل مع من�ش�آت القطاع اخلا�ص
املخالفـة لقرارات اللجنة العليا املعنية ببحث �آلية التعامل
مع التطورات الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا ( كوفـيد )19
م
1
2
3
4
5

6
7

مقدار الغرامة
بالريال العماين

املخالفــــــــة
عدم وجود خطة طوارئ داخلية خا�صة للحد
من تف�شي فـريو�س كورونا ( كوفـيد )19
عدم وجود �سجل بقيد ح�ضور وان�صراف العمال
�إلى �أماكن العمل  ،مع حتديد الفرتات الزمنية
للدخول واخلروج
عدم ارتداء الكمامات فـي �أماكن العمل
�أو فـي و�سائل النقل العامة
عدم توفـري معقمات اليد فـي �أماكن العمل
�أو �سكن العمال �أو توفرها بن�سبة كحول
�أقل من %60
عدم وجود �أجهزة لر�صد ارتفاع درجة حرارة العمال
فـي �أماكن العمل �أو �سجل للإف�صاح عن �أي �أعرا�ض
للجهاز التنف�سي (ال�سعال و�سيالن الأنف) واحلمى
عدم وجود �آلية حمددة للإبالغ الفوري
(حتديد رقم توا�صل خا�ص)
عند ظهور �أي من �أعرا�ض التهاب اجلهاز التنف�سي
�أو احلمى على العمال
عدم وجود �سجل خا�ص لقيد �أ�سماء العمال امل�شتبه
ب�إ�صابتهم بالفـريو�س
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تابــع  :ملحـق �ضوابط التعامل مع من�ش�آت القطاع اخلا�ص املخالفـة لقرارات اللجنة العليا املعنية
ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا ( كوفـيد )19
م

8
9
10
11
12

13
14
15
16

مقدار الغرامة
بالريال العماين

املخالفــــــــة
عدم وجود �إ�شارات وعالمات
التباعد اجل�سدي فـي مكان العمل �أو �سكن العمال
�أو �أماكن تناول الطعام اخلا�صة بال�سكن
�أو �أماكن انتظار و�سائل النقل
عدم وجود مل�صقات توعوية
مبختلف اللغات فـي مكان العمل
عدم وجود �سجل لقيد �أعداد العمال وبياناتهم
فـي كل وحدة �سكنية
عدم وجود حرا�س �أمن ملراقبة وتدوين
عملية دخول وخروج العمال والزوار
�إلى �أماكن �سكن العمال
عدم وجود عدد كاف من حاويات النفايات
فـي مكان �سكن العمال
عدم وجود �سجل لدخول وان�صراف العمال
لأماكن تناول الطعام اخلا�صة بال�سكن ،
و�أن حتدد فرتات الدخول لكل جمموعة
ح�سب التق�سيم املعتمد للمجموعات
عدم تعقيم معدات و�أدوات العمل
عدم تدريب وتوعية العمال ب�ش�أن الإجراءات
االحرتازية من تفادي الإ�صابة بالعدوى
�أي خمالفات �أخرى لقرارات اللجنة
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قـــرار وزاري
رقـــــم 2020/168
بتحديــد ن�سبـة القـــوى العاملـة الوطنيـة
فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص العاملة بقطاع الرثوة ال�سمكية
ا�ستنــادا �إلـى قـانــون العمـل ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطـانــي رقـ ــم ، 2003/35
و�إلى املر�سـوم ال�سلطاين رقـم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القـوى العاملـة واعتمـاد
هيكلهـا التنظيـمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحـة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تكون ن�سبة القوى العاملة الوطنية فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص العاملة بقطاع الرثوة
ال�سمكية علـى النحو املبيـن فـي اجلدول املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامـه .
املــادة الثالثــــة
ين�شـر هذا القــرار فـي اجلــريـدة الر�سمية  ،ويعمل بــه من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  30 :من �شـــــــــوال 1441هـ
املـوافــــق  22 :من يونيـــــــــو 2020م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ــر الق ـ ــوى العاملـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1347
ال�صادرة فـي 2020/6/28م
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جدول بن�سب القوى العاملة الوطنية
مبن�ش�آت القطاع اخلا�ص العاملة فـي قطاع الرثوة ال�سمكية
الن�شــــاط

2020م 2021م 2022م 2023م 2024م

ال�صيد ال�ساحلي
والتجاري

%15

%17

%20

%23

%25

ال�صناعات ال�سمكية

%35

%36

%37

%38

%40

اال�ستزراع ال�سمكي

%35

%36

%37

%38

%40

الوظائف القيادية

%50

%55

%60

%65

%70

الن�سبة الكلية

%15

%20

%25

%30

%35
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قـــرار وزاري
رقـــــم 2020/169
بتحديــد ن�سبـة القـــوى العاملـة الوطنيـة
فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص العاملة بقطاع التعدين
ا�ستنــادا �إلـى قـانــون العمـل ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطـانــي رقـ ــم ، 2003/35
و�إلى املر�سـوم ال�سلطاين رقـم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القـوى العاملـة واعتمـاد
هيكلهـا التنظيـمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحـة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تكون ن�سبة القوى العاملة الوطنية فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص العاملة فـي قطـاع التعدين
علـى النحـ ــو املبي ــن فـي اجلــدول املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شـر هذا القــرار فـي اجلــريـدة الر�سمية  ،ويعمل بــه من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  30 :من �شـــــــــوال 1441هـ
املـوافــــق  22 :من يونيـــــــــو 2020م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ــر الق ـ ــوى العاملـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1347
ال�صادرة فـي 2020/6/28م
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جدول بن�سب القوى العاملة الوطنية
مبن�ش�آت القطاع اخلا�ص العاملة فـي قطاع التعدين
املهنـــة
وم�ستـــوى املهـــارة

2020م 2021م 2022م 2023م 2024م

االخت�صا�صيون

%45

%47

%49

%51

%53

الفنيون

%45

%47

%49

%51

%53

العامل املهني

%27

%29

%31

%33

%35

العامل املاهر

%18

%20

%22

%24

%26

العامل حمدود املهارة

%21

%23

%25

%27

%29

الوظائف القيادية

%52

%54

%56

%58

%60

الن�سبة الكلية

%25

%28

%31

%33

%35
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قـــرار وزاري
رقـــــم 2020/182
بتنظيــم مــزاولــة بعــ�ض املهـــن
ا�ستنـادا �إلـى قان ــون العمـ ــل ال�صـ ـ ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلط ــانــي رقـ ــم ، 2003/35
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة  ،واعتماد
هيكلها التنظيمـي ،
وبنــاء علـى ما تقت�ضيه امل�صلحـة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تقت�صر مزاولة املهن الآتية فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص على العمانيني :
اخت�صا�صي علم االجتماع  /عام
2
م�ش ــرف �سك ـ ــن داخل ـ ــي
1
اخت�صا�صي خدمة اجتماعي ـ ـ ــة
3
اخت�صا�صــي رعايـة اجتماعيـة
4
اخت�صا�ص ــي اجتماع ــي عـ ــام
 5اخت�صا�صي علم نف�س  /اجتماعي 6
اخت�صا�صـي �أن�شطـ ــة طالبي ــة
7
فنــي بح ـ ــث اجتماعـ ـ ــي
8
م�ساعد فني خدمة اجتماعي ــة
10
فنـ ــي خدم ــة اجتماعي ـ ــة
9
11
مر�ش ـ ـ ـ ــد اجتماع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
املــادة الثانيــــة
ت�سري تراخي�ص ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية  ،وتراخي�ص مزاولة العمل ال�صادرة
للمهن املحددة باملادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها .
املــادة الثالثــــة
يلغى ك ــل ما يخال ــف هذا القـ ــرار �أو يتـعار�ض مع �أحك ــام ــه .
املــادة الرابعــــة
ين�شـر هـذا القـرار فـي اجلــريـدة الر�سميـة  ،ويعمل به مــن اليـ ــوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  3 :من ذي القعــدة 1441هـ
املـوافــــق  25 :من يونيـــــــــــــو 2020م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ــر الق ـ ــوى العاملـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1348
ال�صادرة فـي 2020/7/5م
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قـــرار وزاري
رقـــــم 2020/186
بتعديل بع�ض �أحكام �ضوابط التعامل
مع من�ش�آت القطاع اخلا�ص املخالفة لقرارات اللجنة العليا املعنية
ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا ( كوفـيد )19
ا�ستنادا للأوامر ال�سامية بت�شكيل جلنة عليا تتولى بحث �آلية التعام ــل م ــع التط ــورات
الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا (كوفـيد , )19
وبناء على قرار اللجنة امل�شار �إليها فـي اجتماعها املنعقد بتاريخ 2020/6/9م ب�ش�أن تكليف
وزارة القوى العاملة واجلهات املخت�صة مبراقبة التزام من�ش�آت القطاع اخلا�ص بالقرارات
ال�صادرة  ،وتفوي�ضها مببا�شرة فر�ض الغرامات املالية املقـررة ,
و�إلى القرار الوزاري رقم  2020/167ب�ش�أن �ضوابط التعامل مع من�ش�آت القطاع اخلا�ص
املخالفة لقرارات اللجة العليا املعنية ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار
فريو�س كورونا ( كوفيد ، )19
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحـة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضاف �إلى �ضوابط التعامل مــع من�ش�آت القطاع اخلا�ص املخالفة لقرارات اللجنة العليا
املعنية ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19
املرفق بالقرار الوزاري رقم  2020/167امل�شار �إليه مادة جديدة برقم ( )6مكررا ن�صها الآتي :
املــادة (  ) 6مكررا
مع عدم الإخالل بالغرامات املن�صو�ص عليها فـي امللحق املرفق بهذه ال�ضوابط  ،تتولى
وزارة القوى العاملة واجلهات املخت�صة غلق من�ش�آت القطاع اخلا�ص بناء على تو�صية
فريق التق�صي الوبائي امل�شكل من وزارة ال�صحة .
املــادة الثانيــــة
ي�ضاف �إلى ملحق �ضوابط التعامل مـع من�ش�آت القطاع اخلا�ص املخالفة لقرارات اللجنة
العليا املعنية ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19
املرفق بالقرار الوزاري رقم  2020/167امل�شار �إليه  ،البنود الآتية :
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مقدار الغرامة
بالريال العماين

م

املخالفــــــــة

17

عدم ترك مقعد فارغ بني عامل
و�آخر فـي و�سيلة نقل العمال .
عدم تق�سيم العمال فـي �أماكن ال�سكن على
جمموعات ح�سب توزيعهم فـي �أماكن العمل
املتعددة  ،مع توافر غرف ودورات مياه خا�صة
لكل جمموعة  ،و�إيجاد �آلية حتد من اختالط
املجموعات �أثناء تناول الوجبات فـي �أماكن تناول
الطعام اخلا�صة بال�سكن .
عدم توفري وحدات عزل وحجر �صحي للعمال
املوجودين فـي كل وحدة �سكنية فـي مكان �سكن
العمال �أو من خالل التعاقد مع من�ش�آت
متخ�ص�صة لتوفري هذه اخلدمة  ،وتوفري حرا�سة
�أمنية لتلك الوحدات مبا يحول دون اختالط
العمال املعزولني مع غريهم .
عدم التقيد بعدد العمال املوجودين فـي كل غرفة
مبا يتوافق مع ا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة املهنية .

18

19

20

300

300

500

100

املــادة الثالثــــة
ين�ش ــر ه ــذا الق ــرار فـي اجلري ــدة الر�سمي ــة  ،ويعمـ ــل بـ ــه اعتبـ ــارا مـ ــن اخلامـ ــ�س ع�شـ ــر
م ــن يولي ــو 2020م .
�صـدر فـي  3 :من ذو القعدة 1441هـ
املـوافــــق  25 :من يونيـــــــــو 2020م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ــر الق ـ ــوى العاملـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1348
ال�صادرة فـي 2020/7/5م
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قـــرار وزاري
رقـــــم 2020/255
بتنظيم ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية
فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص للعمل فـي �أن�شطة ور�ش النجارة واحلدادة والأملنيوم
ا�ستن ــادا �إلـى قان ــون العمـ ــل ال�ص ــادر باملـر�س ــوم ال�سلط ــانـي رقــم ، 2003/35
و�إلى املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رقــم  2004/76بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة الق ــوى العامل ــة ،
واعتمـاد هيكلها التنظيمـي ،
وبناء على ما تقت�ضيـه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يكون الرتخي�ص با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص للعمل
فـي �أن�شطة ور�ش النجارة  ،واحلدادة  ،والأملنيوم  ،وفقا ملا ي�أتي :
� - 1أن يك ــون �صاح ــب العمل متفرغا تفرغا كامال لإدارة املن�ش�أة  ،وم�ؤمنا عليه لدى
الهيئــة العامــة للت�أمين ــات االجتماعي ــة  ،وم�سج ــال ل ــدى الهيئــة العامــة لتنمية
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة  ،وي�ستثنى من ذلك الآتي :
أ�  -املن�ش�آت العاملة فـي تنفـيذ امل�شاريع احلكومية .
ب  -املن�ش�آت التي يعمل بها عدد ( )100مائة عامل ف�أكرث .
� - 2أن يقدم �صاحب العمل  -عرب نظام الرتاخي�ص الإلكرتونية فـي وزارة القوى
العاملة  -ن�سخة من الرتخي�ص البلدي  ،وعقد الإيجار .
� - 3أن يكون �صاحب العمل ملتزما بن�سب التعمني املقررة .
 - 4عدم وجود خمالفات عمالية فـي املن�ش�أة � ،أو تراخي�ص مزاولة عمل منتهية .
� - 5ســداد الــر�سـ ــوم املقــررة .
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املــادة الثانيــــة
يكون الرتخي�ص با�ستقدام قوى عاملة غري عمانية ب�صفة م�ؤقتة وفق مدة االتفاقية،
وقيمة امل�شروع على �أن يتعهد �صاحب العمل برتحيل القوى العاملة امل�صرح بها للعمل
لديه بعد انتهاء امل�شروع � ،أو جتديد ترخي�ص مزاولتهم للعمل بعد تقدميه اتفاقية م�شــروع
�آخر � ،أو متديد االتفاقية الأ�صلية .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخـالـف هــذا القــرار � ،أو يتع ــار�ض مــع �أحكامـه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  21 :من ذي احلجة 1441هـ
املـوافــــق  11 :من �أغ�سطـــ�س 2020م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ــر الق ـ ــوى العاملـ ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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وزارة العمــــل
قـــرار وزاري
رقــــم 2020/301
بت�شكيل املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية وحتديد نظام عمله
ا�ستنادا �إلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/89بتحديد اخت�صا�صات وزارة العمل واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى القرار رقم  2017/3بت�شكيل املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية  ،وحتديد نظام عمله ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�شكل املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية من �أع�ضاء �أ�صليني على النحو الآتي :
رئي�س ـ ـ ــا
 وكيـ ــل وزارة الع ــدل وال�شـ ـ ـ�ؤون القانوني ــة وكيل وزارة العمل لتنمية املوارد الب�شرية . وكيل وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات للنقل .ويكــون كـ ــل م ــن :
 وكيل وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار للتجارة وال�صناعة . وكيل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار للتدريب املهني . وكيل وزارة التنمية االجتماعية . وكيل وزارة الرتبية والتعليم لل�ش�ؤون الإدارية واملالية .�أع�ضاء احتياطيني يحل �أي منهم محل رئي�س املجل�س �أو من يتعذر ح�ضورهم من الأع�ضاء
الأ�صليني .
املــادة الثانيــــة
يكون مدير الدائرة القانونية فـي وزارة العمل �أمينا ل�سر املجل�س  ،ويحل محله عند تعذر
ح�ضوره املدير امل�ساعد � ،أو �أحد الباحثني القانونيني فـي الدائرة .
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املــادة الثالثــــة
تنعقد جل�سات املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية فـي مقر وزارة العمل بعد التن�سيق مع
�أع�ضاء املجل�س  ،بناء على ما يعر�ضه عليهم �أمني �سر املجل�س  ،على �أن يتم �إبالغ الأع�ضاء
مبوعد اجلل�سة  ،وجدول الأعمال قبل التاريخ املحدد ملوعد االنعقاد بوقت كاف .
املــادة الرابعــــة
يتقا�ضى �أع�ضاء املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية  ،و�أمني �سر املجل�س �أو من يقوم مقامه
بدل ح�ضور عن كل جل�سة من جل�سات املجل�س التي يح�ضرونها  ،على �أن ي�صدر بهذا البدل
قرار من وزير العمل  ،بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة اخلام�ســـة
يتولى �أمني �سر املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية املهام الآتية :
 - 1ت�سلم التظلمات من قرارات جمال�س امل�ساءلة الإدارية  ،وقرارات الإحالة �إلى
املجل�س  ،وقيدها فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�ض فور ورودها  ،و�إعداد بيان بها ،
ويجـ ــب �أن يثب ــت فـي هذا ال�سجل رقم التظلم � ،أو رقم قرار الإحالة  ،وتاريخه ،
وا�سم املوظف  ،ووظيفته  ،ودرجته  ،واملخالفة املن�سوبة �إليه .
� - 2إعداد ملف با�سم املوظف يودع فـيه التظلم � ،أو قرار الإحالة  ،ومحا�ضر التحقيقات
التي �أجريت فـي �ش�أن املخالفة املن�سوبة �إليه  ،ومذكرة املحقق بنتيجة التحقيق ،
وغري ذلك من الأوراق ذات ال�صلة باملو�ضوع .
 - 3عر�ض امللف الوارد فـي البند ( )2على رئي�س املجل�س �أو من يحل محله  ،خالل()3
ثالثة �أيام من تاريخ تلقي التظلم � ،أو قرار الإحالة ليحدد تاريخا لنظر التظلم ،
�أو جلل�سة امل�ساءلة  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أال يتجاوز هذا املوعد (� )2أ�سبوعني
من التاريخ املذكور .
� - 4إبالغ املوظف املتظلم � ،أو املحال �إلى املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية بتاريخ
نظ ــر تظلم ــه � ،أو اجلل�ســة املحــددة مل�ساءلته بح�سب الأحوال  ،حل�ضـور اجلل�ســة ،
على �أن يت�ضمن هذا الإبالغ  -بالن�سبة للمحال �إلى املجل�س  -املخالفة املن�سوبة
�إليه .
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 - 5حترير حما�ضر جل�سات امل�ساءلة  ،يثبت فـيها ما اتخذ من �إجراءات  ،وما �أجري
من حتقيقات  ،وما اتخذ من قرارات  ،ويجب �أن توقع هذه املحا�ضر من رئي�س
و�أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين  ،و�أمني ال�سر .
� - 6إبالغ املوظف والوحدة التي يعمل فـيها بقرار املجل�س خالل ( )2يومني على
الأكرث من تاريخ �صدوره  ،ويجب على هذه الوحدة تنفـيذ القرار فور �إبالغها به .
املــادة ال�ساد�ســـة
تكون جميع بالغات املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية بخطابات ر�سمية  ،وير�سل البالغ
إ�لـ ــى املوظ ــف عل ــى عن ــوان عملـ ــه � ،أو عنوان ــه الثابت فـي ملف خدمته � ،إذا كان موقوفا ،
�أو منقطعا عن العمل .
املــادة ال�سابعـــة
على املوظ ــف املحــال �أن يح�ض ــر جل�س ــات امل�ساءلــة بنف�س ــه  ،و�أن يب ــدي دفاعــه كتابــة  ،ولــه
�أن ي�ستعيــن بوكيــل  ،و�أن يطلب ا�ستدعاء ال�شهود ل�سماع �أقوالهم .
و�إذا امتن ــع املوظــف عن ح�ضــور جل�ســات امل�ساءلــة رغــم �إبالغــه مبوعدها  ،ا�ستمر املجل�س
فـي �إجراءات امل�ساءلة  ،وال يجوز �أن يكون امتناع املوظف عن احل�ضور �سببا من �أ�سباب
ت�شديد العقوبة .
املــادة الثامنـــة
على املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية �أن ي�صدر قراره على وجه ال�سرعة  ،ويجب �أن يكون
القرار مكتوبا  ،وم�سببا .
املــادة التا�سعـــة
يلغى القرار رقم  2007/3امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة العا�شــــرة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  23 :من ربيع الأول 1442هـ
املـوافـــــق  9 :من نوفمبـــــــــر 2020م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1366
ال�صادرة فـي 2020/11/15م
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د  .حماد بن �سعيد بن علي باعوين
وزي ـ ـ ـ ــر العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

قـــــرار وزاري
رقـــم 2020/327
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية
ا�ستنادا �إلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/89ب�إن�شاء وزارة العمل وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2010/9
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بقائمة الأمرا�ض والعمليات اجلراحية امل�ستثناة من العالج املجاين املرفقة بكل من :
امللحـ ــق رقـ ـ ــم ( )10عق ـ ـ ــد توظيـ ــف غيـ ــر العمانييـ ــن ل�شغ ــل الوظائف الدائمة  ،وامللحق
رقم ( )11عقد �شغل وظيفة م�ؤقتة من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليها ،
القائمة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  20 :من ربيــع الثانـي 1442هـ
املـوافـــــق  6 :من دي�سمبــــــــــر 2020م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1370
ال�صادرة فـي 2020/12/13م
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د  .حماد بن �سعيد بن علي باعوين
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

قائمـــــة
الأمرا�ض والعمليات اجلراحية والأدوية امل�ستثناة من العالج املجاين
�أوال  :قائمة الأمرا�ض والعمليات اجلراحية امل�ستثناة من العالج املجاين :
 - 1زراعة الأع�ضاء .
 - 2عمليات القلب املفتوح .
 - 3الأورام ال�سرطانية .
 - 4االلتهاب الكبدي الوبائي ب�أنواعه .
 - 5العقم .
� - 6أمرا�ض الدم الوراثية وال�سرطانية .
 - 7جراحة الرتميم .
 - 8غ�سيل الكلى .
 - 9اال�ستبداالت ال�صناعية (عظمية وغري عظمية) .
 - 10الإدمان .
 - 11الق�سطرة الت�شخي�صية والعالجية للقلب بجميع �أنواعها  ،وعمليات القلب
اجلراحية .
 - 12التليف الرئوي .
 - 13الت�صلب املتعدد (. )MS
 - 14حب ال�شباب .
 - 15ق�صور االنتباه وفرط احلركة (. )ADHD
 - 16انف�صام ال�شخ�صية .
 - 17الزهامير .
 - 18الأمرا�ض اال�ستقالبية .
 - 19كافة خدمات وعالجات الأ�سنان .
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ثانيا  :قائمة الأدوية امل�ستثناة من العالج املجاين :
 - 1الأدوية البيولوجية ملعاجلة الروماتيزم وال�صدفية .
 - 2الأدوية البيولوجية ملعاجلة الربو .
 - 3الأدوية البيولوجية لعالج االعتالل ال�شبكي .
� - 4أدوية ال�سكري من جمموعات �شبيهات الأن�سولني  ،و( . )GLPI & DPP4 Inhibitor
� - 5أدوية ما قبل الغ�سيل الكلوي فـي حاالت الف�شل الكلوي .
 - 6الدواء  Botulinumلعالج ت�شنج الع�صب احلركي والتعرق .
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وزارة النقــــل
قـــرار وزاري
رقـــم 2020/31
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية لتزويد ال�سفن بالوقود فـي املوانئ العمانية
ا�ستنادا �إلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 81/35
و�إلى قانون تنظيم املالحة البحرية فـي امليـاه الإقليمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقم , 81/98
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية لتزويد ال�سفن بالوقود فـي املوانئ العمانية  ،املرفقة .
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  16 :من رجـــــــــــــب 1441هـ
املوافـــــق  11 :من مــــــــــــار�س 2020م
د� .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

						
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1333
ال�صادرة فـي 2020/3/15م
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الالئحة التنظيمية لتزويد ال�سفن بالوقود فـي املوانئ العمانية
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الــــــــوزارة :
وزارة النقل .
ب  -ال�سلطة البحرية :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية فـي الوزارة .
ج  -املينــاء :
كل ميناء جتاري � ،أو �صناعي � ،أو �سياحي  ،وما ي�شتمل عليه من مرافق .
د � -إدارة امليناء :
ال�شركة التي تتولى �إدارة وت�شغيل امليناء .
هـ  -منطقة االنتظار :
احلدود اجلغرافـية البحرية للميناء واملحددة فـي الر�سومات امل�ساحية فـي اتفاقية
�إدارة وت�شغيل امليناء .
و  -الرتخيــ�ص :
الوثيقة ال�صادرة من �إدارة امليناء التي ت�سمح مبزاولة ن�شاط تزويد ال�سفن بالوقود
داخل امليناء  ،وفـي منطقة االنتظار .
ز  -املرخــ�ص له :
ال�شركة التي يكون من �أغرا�ضها مزاولة ن�شاط تزويد ال�سفن بالوقود .
ح  -ال�سفـينــة :
كل من�ش�أة تعمل عادة �أو معدة للعمل فـي املالحة البحرية  ،وت�شتمل على جميع امللحقات
والتفرعات ال�ضرورية ال�ستثمارها .
ط  -ن�شاط تزويد ال�سفن بالوقود :
خدمة تزويد ال�سفن بالوقود با�ستخــدام الو�سائــل الربيــة �أو با�ستخــدام ال�سفـينــة
املرخ�ص لها بذلك  ،وال ي�شمل الوقود املحمول على ال�سفن كب�ضائع .
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املــادة ( ) 2
ال يجوز مزاولة ن�شاط تزويد ال�سفن بالوقود �إال فـي �أر�صفة امليناء �أو فـي منطقة االنتظار
التابعة له من قبل املرخ�ص له .
املــادة ( ) 3
تقدم طلبات احل�صول على الرتخي�ص �إلى �إدارة املين ــاء  ،والت ــي ت�ص ــدر املوافق ــة ب ــما لها
من �صالحيات فـي اتفاقية �إدارة وت�شغيل امليناء .
املــادة ( ) 4
يجب �أن ترفق بطلب الرتخي�ص امل�ستندات الآتية :
أ�  -عقد ت�أ�سي�س ال�شركة  ،وعنوان املقر الرئي�سي .
ب  -اخلربة ال�سابقة لل�شركة .
ج  -ما يثبت ت�سجيل ال�شركة فـي ال�سجل التجاري وفقا للقوانني املعمول بها �إذا كانت
�أجنبية .
د  -بيان باملعدات التي ت�ستخدمها ال�شركة وحتديد موا�صفاتها الفنية ومدى كفايتها
ومالءمتها للعمل  ،و�شهادات ال�صالحية الفنية لها  ،وخطط ال�صيانة والإخالء .
هـ  -بيان مب�ساحة الأر�ض املطلوب الرتخي�ص بها وموقعها داخل امليناء بغر�ض تخزين
املعدات الثقيلة و�صيانتها .
و  -الر�سومات الهند�سية للمن�ش�آت التي �ستقوم بتنفـيذها .
ز  -بي ــان بو�سائــل مراقبة اجلودة وال�صحة وال�سالمة املهنية التي تتبعها فـي �أثناء
العمل .
ح  -وثيقة الت�أمني على عملية التزود بالوقود .
ط  -درا�س ــة وافـ ــية ع ــن م ــجاالت �أعم ــال تزويد ال�سفن بالوقود  ،واملعدات  ،والو�سائل
التي �ست�ستخدم لتنفـيذ هذا الن�شاط .
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املــادة ( ) 5
يجب على �إدارة امليناء قبل �إ�صدار الرتخي�ص الت�أكد من ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص  ،الآتي :
أ�  -متطلبات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية املتعلقة باحل�صول على ترخي�ص نقل
ال�سوائل  ،وتقدمي خطة الطوارئ ومكافحة الت�سرب والتلوث .
ب  -متطلبات الهيئة العامة للإ�سعاف والدفاع املدين وقيادة خفر ال�سواحل ب�شرطة
عمان ال�سلطانية فـيما يتعلق بتقدمي خطة مكافحة احلرائق .
املــادة ( ) 6
فـي حال ا�ستيفاء �شروط ومتطلبات الرتخي�ص  ،يجب على �إدارة امليناء قبل �إ�صدار الرتخي�ص
�إبرام اتفاقية مع طالب الرتخي�ص حتدد حقوقهما والتزاماتهما .
املــادة ( ) 7
يجب �أال يقل عدد املرخ�ص لهم مبزاولة ن�شاط تزويد ال�سفن بالوقود عن �شركتني متخ�ص�صتني
فـي كل ميناء .
املــادة ( ) 8
يجب على �إدارة امليناء �إر�سال ن�سخة من الرتخي�ص واالتفاقيــة املربم ــة م ــع املرخ ــ�ص له
�إلى ال�سلطة البحرية .
املــادة ( ) 9
يجب على �إدارة امليناء �إلزام املرخ�ص له تقدمي خطة عمل خالل مدة ال تتجاوز (� )6ستة
�أ�شهر من تاريخ �صدور الرتخي�ص  ،على �أن يتم البدء فـي مزاولة ن�شاط تزويد ال�سفن
بالوقود خالل مدة ال تتجاوز ( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ احل�صول على الرتخي�ص ،
ويجب فـي حال عدم االلتزام مبا تقدم � ،سحب الرتخي�ص .
املــادة ( ) 10
يجب على املرخ�ص له احل�صول على ترخي�ص مالحي لل�سفـينة املزودة للوقود من خالل
وكيل مالحي  ،وت�صدر ال�سلطة البحرية هذا الرتخي�ص خالل مدة ال تتجاوز ( )3ثالثة
�أيام من تاريخ تقدمي الطلب م�ستوفـيا كافة �شروطه وم�ستنداته  ،وتكون �صالحيته ملدة
( )12اثني ع�شر �شهرا .
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املــادة ( ) 11
يجب على املرخ�ص له �أن يخطر مبا�شرة �أو عرب وكيل مالحي �أو �إدارة امليناء مركز خفر
ال�سواحل ب�شرطة عمان ال�سلطانية فـي امليناء بتاريخ وتوقيت كل عملية تزويد بالوقود .
املــادة ( ) 12
يجب على �إدارة امليناء �إعداد ك�شف كل ( )3ثالثة �أ�شهر بعدد ال�سفن التي مت تزويدها
بالوقود وكمية ونوعية الوقود التي مت تزويدها بها  ،وذلك مبا يتوافق مع متطلبات
االتفاقيات الدولية  ،ويقدم الك�شف �إلى اجلهات احلكومية الآتية :
 ال�سلطة البحرية . مركز مراقبة عمليات التلوث فـي وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية . وزارة النفط والغاز . الإدارة العامة للجمارك وقيادة �شرطة خفر ال�سواحل فـي �شرطة عمان ال�سلطانية .املــادة ( ) 13
يلتزم املرخ�ص له بجميع املعايري وال�ضوابط التي ت�صدرها ال�سلطة البحرية فـي �ش�أن
ال�سالمة وا ألمــن وال�صحــة املهنيــة والبيئي ــة  ،ويجب عليه تنفـيذ التعليمات ال�صادرة �إليه
من �إدارة امليناء فـي مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطاره بذلك كتابة ،
وفـي حالة خمالفة ذلك  ،يجوز لإدارة امليناء �إيقاف الرتخي�ص ملدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما .
املــادة ( ) 14
ال يجوز التنازل عن الرتخي�ص للغري �إال مبوافقة �إدارة امليناء .
املــادة ( ) 15
يجوز لل�سلطة البحرية ما ي�أتي :
أ�  -فر�ض غرامة �إدارية قدرها ( )500خم�سمائة ريال عماين على �إدارة امليناء فـي حال
خمالفتها �أحكام املواد ( )13 ، 12 ، 8 ، 5من هذه الالئحة .
ب  -فـ ــر�ض غرامـ ــة �إداريـ ــة قدرهــا ( )500خم�سمائة ريــال عمانــي على املرخ�ص له
فـي حال خمالفته �أحكام املادة ( )11من هذه الالئحة  ،وفـي حالة تكرار املخالفة
يجوز لل�سلطة البحرية �إلغاء �أو �سحب الرتخي�ص املالحي لل�سفـيــنة املرخ ــ�ص لها
مبزاولة ن�شاط تزويد ال�سفن بالوقود .
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قــرار وزاري
رقـــم 2020/34
ب�إ�صدار الئحة تنظيم الوحدات البحرية ال�سياحية والرتفـيهية
ا�ستنادا �إلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 81/35
و�إلى قانون تنظيم املالحة البحرية فـي املياه الإقليمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 81/98
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  84/60بان�ضمام ال�سلطنة �إلى االتفاقيتني الدوليتني لقواعد
منع الت�صادم فـي البحار ول�سالمة الأرواح فـي البحار ,
و�إلى القرار الوزاري رقم  2015/56ب�إ�صدار الئحة ر�سوم خدمات ال�ش�ؤون البحرية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم الوحدات البحرية ال�سياحية والرتفـيهية ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  22 :من رجـــــــــــــــــب 1441هـ
املـوافــــق  17 :من مــــــــــــــــار�س 2020م
د � .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1334
ال�صادرة فـي 2020/3/23م
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الئحة تنظيم الوحدات البحرية ال�سياحية والرتفـيهية
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــوزارة :
وزارة النقل .
 - 2ال�سلطة البحرية :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية فـي الوزارة .
 - 3الوحدات البحرية ال�سياحية :
الوحدات البحرية التي ت�ستخدم للأن�شطة ال�سياحية كاليخوت التجارية  ،والقوارب
ال�سياحية  ،واحلافالت الربمائية ال�سياحية  ،والوحدات العائمة .
 - 4الوحدات البحرية الرتفـيهية :
الوحدات البحرية اململوكة للأفراد لال�ستخدام ال�شخـ ــ�صي كاليخ ــوت  ،وق ــوارب
النزهة  ،وقوارب الريا�ضات املائية  ،والدراجات املائية .
 - 5الرتخي�ص املالحي :
موافقة �صادرة من ال�سلطة البحرية ب�ش�أن ت�شغيل الوحدات البحرية ال�سياحية
والرتفـيهية فـي املياه الإقليمية العمانية .
 - 6م�شغل الوحدة البحرية :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يعهد �إليه �إدارة �أو ت�شغيل الوحدة البحرية
من قبل مالكها .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على الوحدات البحرية ال�سياحيـ ــة  ،والوحـ ــدات البحريـ ــة
الرتفـيهية التي يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا .
الف�صـــل الثانــي
الرتخيــ�ص املالحـــي
املــادة ( ) 3
يجب على مالكي �أو م�شغلي الوحدات البحرية ال�سياحية  ،والوحدات البحرية الرتفـيهية
احل�صول على الرتخي�ص املالحي قبل البدء فـي الت�شغيل .
املــادة ( ) 4
يقدم طلب الرتخي�ص املالحي �إلى ال�سلطة البحرية على النموذج املعد لذلك مرفقا به
امل�ستندات الآتية :
 - 1ال�سجل التجاري  ،وت�ستثنى الوحدات البحرية الرتفـيهية من ذلك .
 - 2ترخيـ ــ�ص ممار�س ــة ن�ش ــاط ال�سياح ــة البحرية للوحدات البحرية ال�سياحية ،
وت�ستثنى الوحدات البحرية الرتفـيهية من ذلك .
� - 3شهادة من� أش� للوحدة البحرية .
 - 4ما يثبت ملكية الوحدة البحرية .
 - 5ما يثبت �أن عمر الوحدة البحرية ال يزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة  ،وي�ستثنى
من ذلك الوحدات التي مت �إعادة بنائها  ،و�صدرت لها �شهادة بذلك  ،وال�سفن
اخل�شبية التقليدية  ،والوحدات امل�صنوعة من الألياف الزجاجية .
� - 6شهادة �شطب الوحدة البحرية �إذا �سبق ت�سجيلها لدى دولة علم �أخرى .
 - 7بيان الإفراج اجلمركي �إذا مت �شراء الوحدة البحرية من خارج ال�سلطنة .
 - 8وثيقة ت�أمني �شاملة للوحدة البحرية وطاقمها والركاب .
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 - 9ترخي�ص �أجهزة االت�صاالت فـي حال وجودها على منت الوحدة البحرية .
 - 10ن�سخة من جواز ال�سفر �أو البطاقة ال�شخ�صية لربان الوحدة البحرية .
 - 11تقرير فح�ص طفايات احلريق � ،أو تقرير املعاينة ال�صادر من الوزارة  ،وت�ستثنى
من ذلك الدراجات املائية .
� - 12شهادات الت�صنيف للوحدة البحرية التي تزيد حمولتها على ( )500خم�سمائة طن
والوحدات البحرية التي تنطبق عليها الئحة ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن ذات
احلموالت ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية .
� - 13شهادة رماثات النجاة للوحدة البحرية التي تزيد حمولتها على ( )500خم�سمائة طن
والوحدات البحرية التي تنطبق عليها الئحة ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن ذات
احلموالت ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية .
 - 14ترخي�ص وموافقة وزارة ال�سياحة بالن�سبة للوحدات البحرية ال�سياحية العائمة ،
والتي تعمل بالنظام الفندقي (الت�أجري اليومي) .
املــادة ( ) 5
يجب على ال�سلطة البحرية البت فـي طلب الرتخي�ص املالحي خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا امل�ستنــدات املطلوبــة  ،ويعتبــر م�ض ـ ــي ه ــذه امل ــدة دون البـ ــت
فـي الطلب مبثابة رف�ض له .
ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن التظلم للوزير خالل (� )60ستني يوما من تاريخ انتهاء ()30
الثالثني يوما املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة � ،أو �إ�صدار القرار بالرف�ض  ،ويجب
البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
املــادة ( ) 6
ت�صدر ال�سلطة البحرية الرتخي�ص املالحي وفقا للمتطلبات الفنية اخلا�صة بالوحدات
البحرية ال�سياحية  ،والوحدات البحرية الرتفـيهية الواردة فـي امللحق املرفق بهذه الالئحة ،
وبعد �سداد الر�سوم املقررة .
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املــادة ( ) 7
ي�صدر الرتخي�ص املالحي ملدة �سنة واحدة قابلة للتجديد  ،على �أن يقدم طلب التجديد
قبل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهائه  ،مرفقا به امل�ستندات املن�صو�ص عليها فـي البنود
�أرقـ ــام  )9( ، )8( ، )1( :م ــن املادة ( )4م ــن ه ــذه الالئح ــة  ،وااللتزام باملتطلبات الواردة
فـي امللحق املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 8
يجوز لل�سلطة البحرية فـي الظروف اال�ستثنائية التجاوز عن بع�ض اال�شرتاطات الواردة
فـي هذه الالئحة لوحدات بحرية حمددة ي�سمح لها بالعمل ملدة ال تتجاوز ( )30ثالثني
يوما � ،إذا كان ذلك ال ي�سبب خطرا على الأ�شخا�ص �أو املمتلكات �أو البيئة البحرية .
الف�صـــل الثالـــث
التزامات مالكي وم�شغلي الوحدات البحرية ال�سياحية  ،والوحدات البحرية
الرتفـيهية  ،وم�ستخدمي الدراجات املائية  ،وقوارب الريا�ضات املائية
املــادة ( ) 9
يجب على مالكي �أو م�شغلي الوحدات البحرية ال�سياحية  ،والوحدات البحرية الرتفـيهية
توفـري طاقم م�ؤهل فنيا لقيادة الوحدة البحرية  ،حا�صل على ترخي�ص من ال�سلطة البحرية .
املــادة ( ) 10
يجب على مالكي �أو م�شغلي الدراجات املائية وقوارب الريا�ضات املائية االلتزام بعدم ال�سماح
بت�أجريها �أو ا�ستخدامها من قبل �أ�شخا�ص دون �سن (� )16ست ع�شرة �سنة �إال بوجود �شخ�ص
مرافق للقيادة يزيد عمره على ذلك .
املــادة ( ) 11
يجب على مالكي �أو م�شغلي الدراجات املائية وقوارب الريا�ضات املائية والوحدات البحرية
ال�سياحية العائمة االلتزام بالآتي :
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 - 1توفـري �سرتة النجاة فـي �أثناء ا�ستخدامها .
 - 2حتديد مناطق ال�ستخدام الدراجات املائية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية وعدم
ال�سماح بتجاوز هذه املنطقة .
 - 3توفـري طاقم مدرب للإنقاذ .
 - 4توفـري �صندوق �إ�سعافات �أولية .
 - 5توفـري دراجة �أو قارب خم�ص�ص للحاالت الطارئة .
 - 6توفـري و�سيلة ات�صال للحاالت الطارئة .
 - 7عدم ال�سماح با�ستخدامها بعد غروب ال�شم�س .
� - 8أال يتجاوز عدد الدراجات املائية ( )8ثماين دراجات فـي املوقع الواحد .
 - 9عدم ال�سماح با�ستخدامها بطريقة تعر�ض الأفراد للخطر .
 - 10مراقبة ومتابعة الدراجات املائية فـي �أثناء ا�ستخدامها مبا يحقق �سالمة الركاب
واملمتلكات .
وت�ستثنى الدراجات املائية وقوارب الريا�ضات املائية التي ميتلكها الأفراد من االلتزامات
املن�صو�ص عليها فـي البنود �أرقام  )10( ، )8( ، )5( ، )3( ، )2( :من هذه املادة �إذا كان
ا�ستخدامهم لها ب�شكل �شخ�صي .
وت�ستثنى الوحدات البحرية ال�سياحية العائمة من االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي البنود
�أرقام  )10( ، )8( ، )7( ، )5( ، )3( ، )2( :من هذه املادة .
املــادة ( ) 12
يجب على م�ستخدمي الدراجات املائية وقوارب الريا�ضات املائية االلتزام بالآتي :
 - 1ارتداء �سرتة النجاة فـي �أثناء ا�ستخدامها .
 - 2عدم ا�ستخدامها بعد غروب ال�شم�س .
 - 3عدم جتاوز املنطقة املحددة لال�ستخدام .
 - 4عدم ا�ستخدامها بطريقة تعر�ض الأفراد للخطر .
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الف�صــل الرابــع
اجلـــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 13
تفر�ض غرامة �إدارية على مالكي �أو م�شغلي الوحدات البحرية ال�سياحية قدرها ()500
خم�سمائ ــة ري ــال عمانـ ــي ع ــن ك ــل خمالفــة لأحكام املواد �أرقام )11( ، )10( ، )9( ، )3( :
من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 14
تفر�ض غرامة �إدارية على مالكي �أو م�شغلي الوحدات البحرية الرتفـيهية قدرها ()100
مائة ريال عماين عن كل خمالفة لأحكام املواد �أرقام  )11( ، )10( ، )9( ، )3( :من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 15
فـي حال تكرار املخالفات املن�صو�ص عليها فـي املواد �أرقام  )14( ، )13( :من هذه الالئحة
ت�ضاعف الغرامة  ،ويجوز لل�سلطة البحرية �إيقاف الرتخي�ص ملدة ( )30ثالثني يوما .
وفـي حال ارتكاب املخالفة ذاتها بعد انتهاء مدة الإيقاف يجوز لل�سلطة البحرية �إلغاء
الرتخي�ص املالحي نهائيا .
املــادة ( ) 16
تفر�ض غرامة �إدارية على م�ستخدمي الوحدات البحرية الرتفـيهية قدرها ( )50خم�سون
رياال عمانيا عن خمالفة �أحكام املادة ( )12من هذه الالئحة .
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ملحــــق باملتطلبــات الفنيــة
للوحدات البحرية ال�سياحية والوحدات البحرية الرتفـيهية
أ�  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية التي يبلغ طولها ( )12اثني ع�شر مرتا ،
وتقل عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا :
م

معــدات املالحــة واالت�صــال

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة

1

�أنوار مالحية بح�سب متطلبات االتفاقية الدولية
لقواعد منع الت�صادم فـي البحار ل�سنة 1972

✓

✓

2

جهاز قيا�س الأعماق (اذا كانت الوحدة البحرية
ال�سياحية مرخ�صة لأكرث من ( )12اثني ع�شر راكبا)

-

✓

3

جهاز حتديد املواقع

✓

✓

4

جهاز ات�صال ال�سلكي يغطي منطقة الت�شغيل

✓

✓

-

✓

6

بو�صلة مغناطي�سية

✓

✓

7

عاك�س راداري

-

✓

8

و�سيلة تنبيه �صوتية منا�سبة

✓

✓

9

م�صباح �إنارة يدوي خم�ص�ص لإ�شارات طلب امل�ساعدة
فـي حاالت الطوارئ (�إذا كانت الوحدة البحرية
مرخ�صة لأكرث من ( )12اثني ع�شر راكبا)

-

✓

10

علم ال�سلطنة مثبتا ب�سارية ذات ارتفاع منا�سب
على �سطح الوحدة البحرية

✓

✓

 5خرائط مالحية حديثة ملنطقة الإبحار ورقية �أو �إلكرتونية
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تابــع  :أ�  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية التي يبلغ طولها ( )12اثني ع�شر مرتا ،
وتقل عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

معــدات ال�سالمــة والإنقــاذ
�سرتة جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية
ل�سالمة الأرواح  ،مزودة ب�صافرة وم�صدر �إنارة لكل
�شخ�ص على الوحدة البحرية
�سرتات جناة احتياطية بن�سبة ( )%5خم�سة فـي املائة
زيادة على جمموع عدد الركاب والطاقم
�سرتات جناة خم�ص�صة للأطفال بن�سبة ( )%10ع�شرة
فـي املائة من جمموع �سرتات النجاة املخ�ص�صة للركاب
طوق جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية ل�سالمة
الأرواح مت�صال بحبل قابل للطفو  ،ال يقل طوله عن
( )30ثالثني مرتا ومزودا مب�صدر �إنارة ذاتي اال�شتعال
ن�سخة من خمطط ال�سالمة مكتوبة باللغتني :
العربية  ،والإجنليزية مثبتة عند مداخل �صاالت الركاب
ن�سخة من �إر�شادات ال�سالمة مكتوبة باللغتني :
العربية  ،والإجنليزية مثبتة فـي مكان ظاهر
على الوحدة البحرية
ن�سخة من الئحة املهام والتعليمات فـي حاالت الطوارئ
رماثات جناة تت�سع للركاب والطاقم (�إذا كانت الوحدة
البحرية مرخ�صة لأكرث من ( )12اثني ع�شر راكبا)
�إ�شارات ا�ستغاثة م�شاعل يدوية عددها ( )2اثنان
�إ�شارات ا�ستغاثة دخانية عددها ( )2اثنان
�إ�شارات ا�ستغاثة برا�شوت عددها ( )2اثنان
�صندوق �إ�سعافات �أولية
م�صباح يدوي مقاوم للماء
ن�سخة من �إر�شادات طلب امل�ساعدة فـي حاالت الطوارئ
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املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

✓
✓
✓

تابــع  :أ�  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية التي يبلغ طولها ( )12اثني ع�شر مرتا ،
وتقل عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا :
م

معدات ك�شف ومكافحة احلريق

1
2

نظام ك�شف ومكافحة احلريق لغرف املحركات املغلقة
طفاية حريق ثاين �أك�سيد الكربون
بوزن ( )2كيلوغرامني
طفاية حريق بودرة بوزن ( )2كيلوغرامني

م

معــدات ومتطلبـــات �أخـــرى

3

1
2
3
4
5
6
7
8

م�ضخة �أو �أكرث ذات قدرة منا�سبة ل�ضخ املياه املتجمعة
فـي غرفة املحرك والأماكن املغلقة
جهاز تنبيه �صوتي ومرئي من ارتفاع م�ستوى املياه
املتجمعة فـي الوحدة البحرية
خزان لتجميع مياه ال�صرف ال�صحي
�أو وحدة معاجلة عند وجود مرافق �صحية على الوحدة
البحرية (�إذا كانت الوحدة البحرية مرخ�صة
لأكرث من ( )12اثني ع�شر راكبا)
و�سائل تهوية منا�سبة لغرف املحركات املغلقة تتوقف
تلقائيا عند ت�شغيل نظام �إطفاء احلريق الثابت
حبال ذات �أطوال و�سماكات منا�سبة للقطر
والربط على الأر�صفة
�صندوق عدد يدوية لل�صيانة
�سلم �آمن ل�صعود ونزول الركاب
مر�ساة مت�صلة بحبل �أو جنزير طوله يتنا�سب
مع منطقة الت�شغيل
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املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

تابــع  :أ�  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية التي يبلغ طولها ( )12اثني ع�شر مرتا ،
وتقل عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا :
م

معــدات ومتطلبـــات �أخـــرى

9

ا�سم الوحدة البحرية  ،ورقمها مقروءين من م�سافة منا�سبة
مقاعد للجلو�س بعدد الركاب امل�صرح بحملهم
فـي الرتخي�ص املالحي للوحدة البحرية
لوحة حتذيرية مكتوبة باللغتني  :العربية ،
والإجنليزية مثبتة فـي مكان ظاهر على الوحدة
البحرية ب�ش�أن عدم رمي النفايات فـي البحر
لوحات حتذيرية مكتوبة بلغة الطاقم ومثبتة فـي
غرف املحركات ب�ش�أن عدم �ضخ الزيوت فـي البحر
خلو ج�سم الوحدة البحرية من العيوب  ،وعدم وجود
ت�سريب للمياه بطريقة ت�شكل خطورة على �صالحية
الوحدة البحرية للإبحار

10
11
12
13

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ب  -املتطلب ـ ــات الفني ـ ــة اخلا�ص ـ ــة بالوح ـ ــدات البحري ــة ال�سياحي ــة الت ــي يك ــون طوله ــا
�أقل من ( )12اثني ع�شر مرتا :
م

معــدات املالحــة واالت�صــال

1

�أنوار مالحية بح�سب متطلبات االتفاقية الدولية
لقواعد منع الت�صادم فـي البحار ل�سنة 1972
جهاز حتديد املواقع
جهاز ات�صال ال�سلكي يغطي منطقة الت�شغيل
بو�صلة مغناطي�سية
و�سيلة تنبيه �صوتية منا�سبة
علم ال�سلطنة مثبتا ب�سارية ذات ارتفاع منا�سب
على �سطح الوحدة البحرية

2
3
4
5
6
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املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

تابــع  :ب  -املتطلبــات الفنيــة اخلا�ص ـ ــة بالوح ـ ــدات البحري ــة ال�سياحي ــة الت ــي يك ــون طوله ــا
�أقل من ( )12اثني ع�شر مرتا :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

معـــدات ال�سالمـــة والإنقــاذ
�سرتة جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية
ل�سالمة الأرواح  ،مزودة ب�صافرة وم�صدر �إنارة لكل
�شخ�ص على الوحدة البحرية
�سرتات جناة احتياطية بن�سبة ( )%5خم�سة فـي املائة
زيادة على جمموع عدد الركاب والطاقم
�سرتات جناة خم�ص�صة للأطفال بن�سبة ( )%10ع�شرة
فـي املائة من جمموع �سرتات النجاة املخ�ص�صة للركاب
طوق جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية
ل�سالمة الأرواح مت�صل بحبل قابل للطفو ،
ال يقل طوله عن ( )30ثالثني مرتا
�إ�شارات ا�ستغاثة م�شاعل يدوية عددها ( )2اثنان
�إ�شارات ا�ستغاثة دخانية عددها ( )2اثنان
�صندوق �إ�سعافات �أولية
م�صباح يدوي مقاوم للماء
ن�سخة من �إر�شادات طلب امل�ساعدة فـي حاالت الطوارئ

م

معـدات ك�شـف ومكافحـة احلريـق

1

نظام ك�شف ومكافحة احلريق لغرف املحركات املغلقة
طفايات حريق ثاين �أك�سيد الكربون
بوزن ( )2كيلوغرامني
طفاية حريق بودرة بوزن ( )2كيلوغرامني

2
3
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املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

تابــع  :ب  -املتطلبــات الفنيــة اخلا�ص ـ ــة بالوح ـ ــدات البحري ــة ال�سياحي ــة الت ــي يك ــون طوله ــا
�أقل من ( )12اثني ع�شر مرتا :
م

معــدات ومتطلبــات �أخــرى

م�ضخة �أو �أكرث ذات قدرة منا�سبة ل�ضخ املياه املتجمعة
1
فـي غرفة املحرك والأماكن املغلقة
جهاز تنبيه �صوتي ومرئي من ارتفاع م�ستوى املياه
2
املتجمعة فـي الوحدة البحرية
و�سائل تهوية منا�سبة لغرف املحركات املغلقة
3
حبال ذات �أطوال و�سماكات منا�سبة للقطر
4
والربط على الأر�صفة
�صندوق عدد يدوية لل�صيانة
5
�سلم �آمن ل�صعود ونزول الركاب
6
مر�ساة مت�صلة بحبل �أو جنزير طوله يتنا�سب
7
مع منطقة الت�شغيل
ا�سم الوحدة البحرية  ،ورقمها
8
مقروءين من م�سافة منا�سبة
مقاعد للجلو�س بعدد الركاب امل�صرح بحملهم
9
فـي �شهادة ترخي�ص الوحدة البحرية
لوحة حتذيرية مكتوبة باللغتني  :العربية ،
والإجنليزية مثبتة فـي مكان ظاهر على الوحدة
10
البحرية ب�ش�أن عدم رمي النفايات فـي البحر
خلو ج�سم الوحدة البحرية من العيوب  ،وعدم وجود
 11ت�سريب للمياه بطريقة ت�شكل خطورة على �صالحية
الوحدة البحرية للإبحار
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املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ج  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية العائمة :
م

املتطلبــــات الوظيفـيـــة

�أن تكون الرتكيبات واملواد والأدوات امل�ستخدمة فـي
1
الهيكل وفقا خلطة البناء املعتمدة من ال�سلطة املخت�صة

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

2

توفـري و�سائل �آمنة للركوب واخلروج خا�صة للركاب
من فئة الن�ساء والأطفال

✓

✓

3

توفـري حواجز جانبية منا�سبة (حاجز حماية)
حلماية الركاب من ال�سقوط فـي املاء

✓

✓

✓

✓

وجود معدات مكافحة احلرائق واملعدات الالزمة لإنقاذ
4
احلياة فـي نظام العمل  ،وجاهزة لال�ستخدام الفوري
وجود قارب �إنقاذ مالزم للوحدة البحرية ال�سياحية
العائمة عند مبيت الركاب

✓

✓

6

احلفاظ على �صيانتها وت�شغيلها
فـي حالة �آمنة و�صديقة للبيئة

✓

✓

7

اعتماد نظام توليد وتوزيع الكهرباء
من الهيئة العامة للدفاع املدين

✓

8

تقدمي ت�أمني تعوي�ضي �صالح يغطي عملها واحلد
الأق�صى ل�سعة الركاب

✓

5
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✓
✓

تابــع  :ج  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية العائمة :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
م
1
2

معـــدات املالحـــة واالتـــ�صال
�أنوار مالحية بح�سب متطلبات االتفاقية الدولية
لقواعد منع الت�صادم فـي البحار ل�سنة 1972
جهاز قيا�س الأعماق
جهاز حتديد املواقع
جهاز ات�صال ال�سلكي يغطي منطقة الت�شغيل
خرائط مالحية حديثة ملنطقة الإبحار ورقية �أو �إلكرتونية
بو�صلة مغناطي�سية
عاك�س راداري
و�سيلة تنبيه �صوتية منا�سبة
م�صباح �إنارة يدوي خم�ص�ص لإ�شارات طلب امل�ساعدة
فـي حاالت الطوارئ
علم ال�سلطنة مثبتا ب�سارية ذات ارتفاع منا�سب
على �سطح الوحدة البحرية
معـــدات ال�سالمـــة والإنقـــاذ
�سرتات جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية
ل�سالمة الأرواح  ،مزودة ب�صافرة وم�صدر �إنارة لكل
�شخ�ص على الوحدة البحرية
�سرتات جناة احتياطية بن�سبة ( )%5خم�سة فـي املائة
زيادة على جمموع عدد الركاب والطاقم
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املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓
✓

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

تابــع  :ج  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية العائمة :
م

معـــدات ال�سالمـــة والإنقـــاذ

3

�سرتات جناة خم�ص�صة للأطفال
بن�سبة ( )%10ع�شرة فـي املائة من جمموع �سرتات
النجاة املخ�ص�صة للركاب

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

طوق جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية ل�سالمة
 4الأرواح مت�صل بحبل قابل للطفو ال يقل طوله عن ()30
ثالثني مرتا ومزود مب�صدر �إنارة ذاتي اال�شتعال

✓

✓

5

ن�سخة من خمطط ال�سالمة مكتوبة باللغتني :
العربية  ،والإجنليزية مثبتة عند مداخل �صاالت الركاب

✓

✓

6

ن�سخة من �إر�شادات ال�سالمة مكتوبة باللغتني :
العربية  ،والإجنليزية مثبتة فـي مكان ظاهر
على الوحدة البحرية

✓

✓

✓

✓

8

�إ�شارات ا�ستغاثة مب�شاعل يدوية عددها ( )2اثنان

✓

✓

9

�إ�شارات ا�ستغاثة دخانية عددها ( )2اثنان

✓

✓

10

�إ�شارات ا�ستغاثة بارا�شوت عددها ( )2اثنان

-

✓

11

�صندوق �إ�سعافات �أولية

✓

✓

12

م�صباح يدوي مقاوم للماء

✓

✓

✓

✓

 7ن�سخة من الئحة املهام والتعليمات فـي حاالت الطوارئ

 13ن�سخة من �إر�شادات طلب امل�ساعدة فـي حاالت الطوارئ
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تابــع  :ج  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية العائمة :
املياه
املياه
الداخلية املفتوحة

م

معــدات ك�شــف ومكافحــة احلريــق

1

نظام ك�شف ومكافحة احلريق لغرف املحركات املغلقة

✓

عدد ( )1طفاية حريق ثاين �أك�سيد الكربون واحدة
بوزن ( )10ع�شرة �أرطال
عدد ( )2طفايتا حريق بودرة بوزن ( )2كيلوغرامني
عدد ( )2طفايتا حريق رغوة �سعة ( )9ت�سعة لرتات

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2
3
4
م
1
2
3
4
5
6
7
8

معــدات ومتطلبــات �أخــرى
م�ضخة �أو �أكرث ذات قدرة منا�سبة ل�ضخ املياه املتجمعة
فـي غرفة املحرك والأماكن املغلقة
جهاز تنبيه �صوتي ومرئي من ارتفاع م�ستوى املياه
املتجمعة فـي الوحدة البحرية
خزان لتجميع مياه ال�صرف ال�صحي �أو وحدة معاجلة
عند وجود مرافق �صحية على الوحدة البحرية
و�سائل تهوية منا�سبة لغرف املحركات املغلقة تتوقف
تلقائيا عند ت�شغيل نظام �إطفاء احلريق الثابت
حبال �أو كابالت �إر�ساء لكل طرف ذات �أطوال و�سماكات
منا�سبة للقطر والربط والإر�ساء
�صندوق عدة يدوية لل�صيانة
�سلم �آمن ل�صعود ونزول الركاب
مرا�س منا�سبة مت�صلة بحبل �أو جنزير طوله
يتنا�سب مع منطقة الت�شغيل
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✓

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

تابــع  :ج  -املتطلبات الفنية للوحدات البحرية ال�سياحية العائمة :
م
9
10
11
12
13

معــدات ومتطلبــات �أخــرى
ا�سم الوحدة البحرية  ،ورقمها مقروءين
من م�سافة منا�سبة
مقاعد للجلو�س بعدد الركاب امل�صرح بحملهم
فـي الرتخي�ص املالحي للوحدة البحرية
لوحة حتذيرية مكتوبة باللغتني  :العربية ،
والإجنليزية مثبتة فـي مكان ظاهر على الوحدة
البحرية ب�ش�أن عدم رمي النفايات فـي البحر
لوحات حتذيرية مكتوبة بلغة الطاقم  ،ومثبتة
فـي غرف املحركات ب�ش�أن عدم �ضخ الزيوت فـي البحر
خلو ج�سم الوحدة البحرية من العيوب  ،وعدم وجود
ت�سريب للمياه بطريقة ت�شكل خطورة على �صالحية
الوحدة البحرية

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

د  -املتطلبات الفنية اخلا�صة باحلافالت الربمائية :
م

معدات املالحة واالت�صال

1
2
3
4
5

جهاز قيا�س الأعماق
جهاز ات�صال ال�سلكي يغطي منطقة الت�شغيل
و�سيلة تنبيه �صوتية منا�سبة
م�صباح �إنارة يدوي خم�ص�ص لإ�شارات طلب امل�ساعدة فـي حاالت الطوارئ
علم ال�سلطنة مثبتا ب�سارية ذات ارتفاع منا�سب على �سطح احلافلة الربمائية
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تابــع  :د  -املتطلبات الفنية اخلا�صة باحلافالت الربمائية :

7
8
9
10
11

معــدات ال�سالمــة والإنقــاذ
�سرتة جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح ،
مزودة ب�صافرة وم�صدر �إنارة لكل �شخ�ص على منت احلافلة الربمائية
�سرتات جناة احتياطية بن�سبة ( )%5خم�سة فـي املائة
زيادة على جمموع عدد الركاب والطاقم
�سرتات جناة خم�ص�صة للأطفال بن�سبة ( )%10ع�شرة فـي املائة
من جمموع �سرتات النجاة املخ�ص�صة للركاب
طوق جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح
فـي البحار مت�صل بحبل قابل للطفو  ،ال يقل طوله عن ( )30ثالثني مرتا
ومزود مب�صدر �إنارة ذاتي اال�شتعال
ن�سخة من خمطط ال�سالمة مكتوبة باللغتني  :العربية ،
والإجنليزية مثبتة عند مداخل �صاالت الركاب
ن�سخة من �إر�شادات ال�سالمة مكتوبة باللغتني  :العربية ،
والإجنليزية مثبتة فـي مكان ظاهر على احلافلة الربمائية
�إ�شارات ا�ستغاثة م�شاعل يدوية
�إ�شارات ا�ستغاثة دخانية
�إ�شارات ا�ستغاثة برا�شوت
�صندوق �إ�سعافات �أولية
م�صباح يدوي مقاوم للماء

م

م

معــدات ك�شـــف ومكافحــة احلريــق

1
2
3

جهاز ك�شف ومكافحة احلريق فـي غرفة املحركات
طفاية حريق ثاين �أك�سيد الكربون بوزن ( )2كيلوغرامني
طفاية حريق بودرة بوزن ( )2كيلوغرامني

1
2
3
4
5
6
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تابــع  :د  -املتطلبات الفنية اخلا�صة باحلافالت الربمائية :
م

معـــدات ومتطلبــات �أخــرى

1

م�ضخة ذات قدرة منا�سبة لنزح املياه املتجمعة فـي غرفة املحرك والأماكن املغلقة
جهاز تنبيه �صوتي ومرئي من ارتفاع م�ستوى املياه املتجمعة
فـي �أ�سفل احلافلة الربمائية
خزان لتجميع مياه ال�صرف ال�صحي �أو وحدة معاجلة
حبال ذات �أطوال و�سماكات منا�سبة للقطر فـي حاالت الطوارئ
�صندوق عدة يدوية لل�صيانة
�سلم �آمن ل�صعود ونزول الركاب
مر�ساة مت�صلة بحبل �أو جنزير طوله يتنا�سب مع منطقة الت�شغيل
ا�سم احلافلة الربمائية  ،ورقمها مقروءين من م�سافة منا�سبة
لوحة حتذيرية مكتوبة باللغتني  :العربية  ،والإجنليزية
مثبتة فـي مكان ظاهر على احلافلة املائية ب�ش�أن عدم رمي النفايات فـي البحر
خلو ج�سم احلافلة الربمائية من العيوب  ،وعدم وجود ت�سريب للمياه
بطريقة ت�شكل خطورة على �صالحيتها للإبحار

2
3
4
5
6
7
8
9
10

هـ  -املتطلبات الفنية اخلا�صة بقوارب النزهة واليخوت غري التجارية :
م
1
2
3
4

معــدات املالحــة واالت�صــال
�أنوار مالحية بح�سب متطلبات االتفاقية الدولية
لقواعد منع الت�صادم فـي البحار ل�سنة 1972
جهاز حتديد املواقع
جهاز ات�صال ال�سلكي يغطي منطقة الت�شغيل
بو�صلة مغناطي�سية
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املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

تابــع  :هـ  -املتطلبات الفنية اخلا�صة بقوارب النزهة واليخوت غري التجارية :
م

معــدات املالحــة واالت�صــال

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة

5

عاك�س راداري

-

✓

6

و�سيلة تنبيه �صوتية منا�سبة

✓

✓

7

علم ال�سلطنة مثبتا ب�سارية ذات ارتفاع منا�سب
على �سطح الوحدة البحرية

✓

✓

م

معدات ال�سالمة والإنقاذ

1

�سرتة جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية
ل�سالمة الأرواح  ،مزودة ب�صافرة وم�صدر �إنارة لكل
�شخ�ص على الوحدة البحرية

طوق جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية ل�سالمة
الأرواح مت�صل بحبل قابل للطفو  ،ال يقل طوله
2
عن ( )30ثالثني مرتا

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

3

�إ�شارات ا�ستغاثة م�شاعل يدوية عددها ( )2اثنان

✓

✓

4

�إ�شارات ا�ستغاثة دخانية عددها ( )2اثنان

✓

✓

5

�صندوق �إ�سعافات �أولية

✓

✓

6

م�صباح يدوي مقاوم للماء

✓

✓

7

ن�سخة من �إر�شادات طلب امل�ساعدة فـي حاالت الطوارئ

✓

✓
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تابــع  :هـ  -املتطلبات الفنية اخلا�صة بقوارب النزهة واليخوت غري التجارية :
م
1

املياه
املياه
معدات ك�شف ومكافحة احلريق (بالن�سبة
لليخوت ح�سب نظام خمطط الطوارئ للحريق ) الداخلية املفتوحة
نظام ك�شف ومكافحة احلريق لغرف املحركات املغلقة

 2طفايات حريق ثاين �أك�سيد الكربون بوزن ( )2كيلوغرامني
3
م
1
2
3
4
5
6
7
8

طفاية حريق بودرة بوزن ( )2كيلوغرامني
معدات ومتطلبات �أخرى (بالن�سبة لليخوت
ح�سب نظام خمطط الطوارئ للحريق)
م�ضخة �أو �أكرث ذات قدرة منا�سبة ل�ضخ املياه املتجمعة
فـي غرفة املحرك والأماكن املغلقة
جهاز تنبيه �صوتي ومرئي من ارتفاع م�ستوى املياه
املتجمعة فـي الوحدة البحرية
و�سائل تهوية منا�سبة لغرف املحركات
حبال ذات �أطوال و�سماكات منا�سبة للقطر
والربط على الأر�صفة
�صندوق عدد يدوية لل�صيانة
�سلم �آمن ل�صعود ونزول الركاب
مر�ساة مت�صلة بحبل �أو جنزير طوله يتنا�سب
مع منطقة الت�شغيل
ا�سم اليخت  ،ورقمه مقروءين من م�سافة منا�سبة

✓

✓

✓

✓

✓

✓

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

وت�ستثنى الوحدات البحرية الأقل من ( )12اثني ع�شر مرتا من االلتزام بتوفـري املعدات
املن�صو�ص عليها فـي البندين رقمي  )3( ، )2( :من (معدات ومتطلبات �أخرى) من البند (هـ)
اخلا�ص باملتطلبات الفنية اخلا�صة بقوارب النزهة واليخوت غري التجارية .
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وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
قـــرار وزاري
رقـــــم 2020/75
ب�إ�صدار الئحة التحقيق فـي احلوادث البحرية
ا�ستنادا �إلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إلى قانون تـنظي ــم املالح ــة البحري ــة فـ ــي املي ــاه الإقليميـة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/98
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  84/60بان�ضمام ال�سلطنة �إلى االتفاقيتني الدوليتني لقواعد
منع الت�صادم فـي البحار ول�سالمة الأرواح فـي البحار ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن التحقيق فـي احلوادث البحرية ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  9 :من �صفــــــــــــر 1442هـ
املـوافــــق  27 :من �سبتمبـــــر 2020م

م � .سعيـــد بن حمــود بن �سعيــد املعولــي
وزير النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1360
ال�صادرة فـي 2020/10/4م
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الئحـة التحقيـق فـي احلـوادث البحريـة
املــادة ( ) 1
ف ــي تطبي ــق �أحكــام هـذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
ال�سلطة البحرية :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية فـي وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات �أو �أي جه ــة
يعهــد �إليهــا مبمار�ســة اخت�صا�صاتها �أو �سلطتها .
املنظمــة :
املنظم ــة البحري ــة الدوليـة .
ال�سفـينة :
من�ش�أة عائمة  ،ذاتية الدفع � ،صاحلة للمالحة البحرية على وجه االعتياد  ،وال يقل طولها
عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا  ،وتعمل �أو معدة للعمل فـي البح ــار  ،وتعتب ــر ملحقــات
ال�سفـينة الالزمة ال�ستغاللها جزءا منها .
املينـــاء :
كل ميناء جتاري � ،أو �صناعي � ،أو �سياحي  ،وما ي�شتمل عليه من مرافق .
احلادث البحري :
واقعة �أو �سل�سلة وقائع مرتبطة بت�شغيل ال�سفـينة  ،املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )5من هذه
الالئحة .
احلدث البحري :
واقعة �أو �سل�سلة وقائع ال ينطبق عليها تو�صيف احلادث البحري  ،وترتبط بت�شغيل ال�سفـينة ،
وينتج عنها و�ضع قد ي�ؤدي �إلى تعري�ض �سالمة ال�سفـينة � ،أو الأ�شخا�ص املوجودين عليها ،
�أو �أي �شخ�ص �آخر � ،أو البيئة البحرية � ،أو �أي ميناء �أو من�ش�أة للخطر .
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التحقيق فـي احلادث البحري �أو احلدث البحري :
عملية التحقيق التي جتري علنا �أو �سرا فـي احلوادث البحرية �أو الأحداث البحرية ،
وت�شمل جمع وحتليل املعلومات وا�ستخال�ص النتائج  ،مبا فـي ذلك حتديد الظروف وتعيني
الأ�سباب والعوامل امل�ساهمة فـي احلادث البحري �أو احلدث البحري  ،وو�ضع تو�صيات
ال�سالمة عند ال�ضرورة وفقا ملتطلبات ال�سالمة وحماية البيئة البحرية  ،وبهدف رفع
م�ستوى ال�سالمة البحرية ومنع وقوع احلوادث البحرية �أو الأحداث البحرية .
�سلطة التحقيق :
دائرة �سالمة النقل فـي وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات .
املحقق البحري :
ال�شخ�ص امل�ؤهل واملفو�ض بالتحقيق فـي احلادث البحري �أو احلدث البحري .
املــادة ( ) 2
تتولى �سلطة التحقيق فـي �سبيل منع وقوع احلادث البحري �أو احلدث البحري  ،ورفع
م�ستوى ال�سالمة البحرية االخت�صا�صات الآتية :
 - 1التحقيق فـي احلادث البحري �أو احلدث البحري الذي يقع فـي املياه الإقليمية
لل�سلطنة .
 - 2التحقي ــق فـي احل ــادث البحــري �أو احلدث البحري الذي يقع فـي �أعايل البحار
بالن�سبة لل�سفن العمانية .
 - 3التعاون مع اجلهات املخت�صة فـي الدول الأخرى فـي �أي حتقيق جتريه تلك الدول
فـي احلوادث �أو الأحداث البحرية التي ترتكب من �سفـينة عمانية باال�شرتاك مع
�سفـينة تابعة لدولة �أخرى �أو فـي مناطقها البحرية .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز ل�سلطة التحقيق اال�ستعانــة ب�أي جه ــة متخ�ص�ص ــة للقي ــام
بالتحقيق املطلوب � ،أو امل�شاركة فـيه .
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املــادة ( ) 3
ت�ستثنى من تطبيق �أحكام هذه الالئحة ال�سفن احلربية وال�سفن امل�ساعدة التابعة للجهات
الع�سكرية �أو الأمنية � ،إال فـي حالة وقوع حادث بحري �أو حدث بحري فـي املياه الإقليمية
لل�سلطنة بني �سفـينة مدنية و�أخرى ع�سكرية .
ويتولى التحقيق فـي هذه احلالـة فري ــق م�شتـ ــرك ي�ض ــم ع ــددا مت�ساويـ ــا م ــن الأع�ض ــاء
من �سلطة التحقيق واجلهات الع�سكرية برئا�سة ممثل �سلطة التحقيق .
املــادة ( ) 4
تتولى �سلطة التحقيق و�ضع دليل �إجراءات التحقيق وفقا للنظم ال�صادرة عن املنظمة .
املــادة ( ) 5
يتم التحقيق فـي احلادث البحري �إذا نتج عنه �إحدى الوقائع الآتية :
 - 1وفاة �شخ�ص �أو �إ�صابته بجروح خطرية �أو فقدانه من ال�سفـينة .
 - 2تعري�ض ال�سفـينة �أو الأ�شخا�ص املرتبطني بت�شغيلها للخطر .
� - 3ضرر مادي لل�سفـينة .
 - 4فقد ال�سفـينة �أو هجرها .
 - 5جنـ ــوح ال�سفـينـ ــة ال ــذي يـ ـ�ؤدي �إل ــى ع ــدم قدرتهــا على احلركة � ،أو �إلى �إخالئها ،
�أو ا�شرتاك ال�سفـينة فـي حادث ت�صادم .
� - 6ضرر مادي للميناء �أو لأي من�ش�أة �أو مرافق �أخرى قد يعر�ض ال�سفـينة �أو �أي
�سفـينة �أخرى �أو �أي �شخ�ص للخطر .
� - 7ضرر ج�سيم بالبيئة �أو احتمال وقوع �ضرر ج�سيم يلحق بالبيئة .
املــادة ( ) 6
يجب على ربان ال�سفـينة � ،أو مالكها � ،أو جمهزها � ،أو وكيلها � ،أو �أي �شخ�ص له علم باحلادث
البحري �أو احلدث البحري �إبالغ �سلطة التحقيق فور وقوعه  ،ويجب عليهم فـي هذه
احلالة التعاون مع �سلطة التحقيق  ،لتمكينهم من القيام بعملهم  ،وتقدمي كل البيانات
وامل�ستندات الالزمة واملتعلقة باحلادث البحري �أو احلدث البحري  ،على �أن يت�ضمن بالغ
احلادث البحري �أو احلدث البحري البيانات الآتية :
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 - 1ا�سم ال�سفـينة وجن�سيتها .
 - 2رقم الت�سجيل اخلا�ص بال�سفـينة لدى املنظمة .
 - 3رمز نداء ال�سفـينة .
 - 4حمولة ال�سفـينة .
 - 5موقع احلادث البحري �أو احلدث البحري ووقت وقوعه .
 - 6حتديد ال�سفن املرتبطة باحلادث البحري �أو احلدث البحري .
 - 7نوع احلادث البحري �أو احلدث البحري .
 - 8ملخ�ص احلادث البحري �أو احلدث البحري بحيث يت�ضمن الإ�صابات فـي الأرواح
واملمتلكات � ،أو ال�ضرر اجل�سيم الذي حلق بالبيئة .
 - 9ملخ ــ�ص ع ــن الظ ــروف اجلويــة املحيطة وقت وقوع احلادث البحري �أو احلدث
البحري .
� - 10أي معلومات �أخرى قد تكون �ضرورية للتحقيق .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز الت�أخر عن الإبالغ لعدم توافر �إحدى البيانات وامل�ستندات
املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة .
املــادة ( ) 7
يجب على �سلطة التحقيق فور ا�ستالمها البالغ عن احلادث البحري �أو احلدث البحري
اتباع الإجراءات الآتية :
 - 1االط ــالع على البيانات الواردة فـي الب ــالغ .
 - 2التو�صيـ ــة بت�شكي ــل فري ــق التحقي ــق وف ــقا لطبيعــة احلــادث البحري �أو احلدث
البحري � ،إن لزم الأمر .
� - 3إبالغ جميع اجلهات ذات العالقة عن بدء التحقيق فـي احلادث البحري �أو احلدث
البحري .
� - 4إخطار دولة العلم .
املــادة ( ) 8
يكون للمحقق البحري فـي �سبيل التحقيق فـي احلادث البحري �أو احلدث البحري
ال�صالحيات الآتية :
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 - 1الدخول غري املقيد �إلى موقع احلادث البحري �أو احلدث البحري  ،واملواقع
الأخرى التي يقت�ضي التحقيق دخولها .
 - 2فح�ص امل�ستندات وال�سجالت  ،والتحفظ على ما يتعلق بالتحقيق منها .
 - 3ا�ستدعاء الأ�شخا�ص وا�ستجوابهم .
 - 4منع نقل ال�سفـينة �أو حطامها �أو حمولتها من مكان احلادث البحري �أو احلدث
البحري �إال مبوافقته .
 - 5اتخاذ الإجراءات الالزمة للحفاظ على ال�سفـينة وحمولتها و�أجزائها  ،ونقلها
كلها �أو بع�ضها  ،لإجراء االختبارات الالزمة عليها .
وعلى اجلهات الأمنية و�سائر اجلهات املعنية الأخرى  ،كل فـي جمال اخت�صا�صه  ،اتخاذ
الإجـ ــراءات الالزم ــة لت�سهي ــل �أعم ــال املحقـ ــق البح ــري  ،والتعاون معه فـيما ي�صدر عنه
من تعليمات من �ش�أنها ت�سهيل �أداء وظيفته .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن يكون التحقيق فـي احلادث البحري �أو احلدث البحري
م�ستقال عن التحقيقات التي تقوم بها اجلهات الأخرى .
املــادة ( ) 9
ال يجوز �إخفاء �أو �إزالة �أي جزء �أو حمتوى من ال�سفـينة و�سجالتهــا  ،و�أجهــزة الت�سجي ــل
على متنها  ،والت�سجيالت املتعلقة بها  ،ما مل ي�صرح بذلك من قبل �سلطة التحقيق .
كما ال يجوز الإف�صاح لغري غر�ض التحقيق  ،عن �سجالت التحقيق وحمتوى الت�سجيالت
ال�صوتية لربج القيادة  ،واملحتوى املرئي لأي ت�سجيالت على منت ال�سفـينة والت�سجيالت
املتعلقة بالرحلة �أو الت�سجيالت التي تتم بعد وقوع احلادث البحري �أو احلدث البحري .
املــادة ( ) 10
يجوز ل�سلطة التحقيق � ،إعادة فتح التحقيق فـي احلادث البحري �أو احلدث البحري بقرار
م�سبب � ،إذا ظهرت �أدلة جديدة من �ش�أنها الت�أثري فـي النتيجة التي انتهى �إليها التحقيق .
املــادة ( ) 11
يجب على �سلطة التحقيق �إذا تبني لها �أن احلادث البحري �أو احلدث البحري ي�شكل
جرميــة �أو ا�شتباهــا ف ــي جرميــة � ،إحالة الأمر �إلى اجلهة املخت�صة فـي ال�سلطنة التخاذ
الإجراءات القانونية الالزمة .
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املــادة ( ) 12
يجب على �سلطة التحقيق القيام بتوثيق التقارير النهائية للتحقيق فـي احلادث البحري
�أو احلدث البحري على النحو الآتي :
� - 1إر�سال ن�سخ من م�سودة التقرير النهائي للتحقيق فـي احلادث البحري �أو احلدث
البحري �إلى الدول ذات العالقة باحلادث البحري �أو احلدث البحري مع طلب
و�ضع مالحظاتها على م�سودة التقرير �إن وجدت  ،وفـي حال تلقي �سلطة التحقيق
�أي مالحظات عليها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إر�سالها  ،يتم �إدراجها فـي
التقرير النهائي للتحقيق فـي حال موافقة �سلطة التحقيق على هذه املالحظات .
� - 2إر�سال ن�سخ من التقرير النهائي للتحقيق فـي احلادث البحري �أو احلدث البحري
�إلى املنظمة  ،والدول ذات العالقة باحلادث البحري �أو احلدث البحري .
اجلـــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 13
تفر�ض غرامة �إدارية قدرها ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين على كل مــن يخال ــف حك ــم
�أي من املادتني ( )9 ، 6من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 14
تفر�ض غرامة �إدارية قدرها (� )1000ألف ريال عماين على كل من يعطل �أو يعيق عمل
املحقق البحري فـي �أثناء التحقيق فـي احلادث البحري �أو احلدث البحري .
املــادة ( ) 15
تفر�ض غرامة �إدارية قدرها (� )2000ألفـا ريال عماين على كل �شخ�ص ميتنع عن تقدمي
معلومات مل�صلحة التحقيق � ،أو يقوم بتقدمي معلومات غري �صحيحة ب�صورة متعمدة .
املــادة ( ) 16
تفر�ض غرامة �إدارية قدرها ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين على كل �شخ�ص يقوم ب�إتالف
الأدلة � ،أو يقوم بتغيري موا�صفاتها ب�صورة متعمدة .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز لل�سلطة البحرية �إلغاء ترخي�ص املالحة املمنوح لل�سفـينة .
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قــرار وزاري
رقـــم 2020/80
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي
ا�ستنادا �إلى قانون النقل الربي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2016/10
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2018/2
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  19 :من �صفــــــــــر 1442هـ
املـوافــــق  7 :من �أكتوبـــــر 2020م
م� /سعيـد بن حمـود بن �سعيـد املعويل
وزيـر النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1362
ال�صادرة فـي 2020/10/18م
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تعديالت على بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صي البندين ( )5و ( )6من الفقرة (�أوال) من املادة ( )29من الالئحة التنفـيذية
لقانون النقل الربي امل�شار �إليها  ,الن�صان الآتيان :
"  - 5عدم ال�سماح له ب�سياقة و�سيلة النقل الربي لأكرث من ( )9ت�سع �ساعات خالل ()24
�أربع وع�شرين �ساعة  ,وميكن متديدها بحد �أق�صى �إلى ( )10ع�شر �ساعات مرتني
فـي الأ�سبوع  .وفـي جميع الأحوال  ,يجوز لل�سائق جتاوز احلد الأق�صى ل�ساعات
ال�سياقـ ــة للو�ص ــول �إلــى مكــان التوقف الآمن واملنا�سب  ,وذلك بحد �أق�صى ()30
ثالثني دقيقة � ,أو ( )50خم�سني كيلو مرتا � ,أيهما �أ�سبق .
 - 6الت�أكيد على ال�سائق ب�ضرورة �أخذ فرتة راحة مدتها ( )45خم�س و�أربعون دقيقة
بعد فرتة �سياقة متوا�صلة ملدة (�أربع �ساعات ون�صف)  ,ويكون لل�سائق  -قبل م�ضي
�أربع �ساعات ون�صف من ال�سياقة املتوا�صلة � -أن ي�ستبدل فرتة الراحة امل�شار �إليها
بفرتات توقف ال تقل عن ( )15خم�س ع�شرة دقيقة للمرة الأولى  ,و( )30ثالثني
دقيقة للمرة الثانية على التوايل  ,وعلى ال�سائق عدم القيام ب�أي عمل فـي �أثناء
فرتة الراحة " .
املــادة ( ) 2
ت�ضـ ــاف إ�لـ ــى الالئح ــة التنفـيذيـ ــة لقانــون النقل الربي امل�شار �إليها  ,مادة جديدة برقم
( 23مكررا)  ,ن�صها الآتي :
" يجب على املرخ�ص له تفعيل نظام �إلكرتوين  ,وربطه باملن�صة الإلكرتونية للوزارة ,
على �أن يقوم من خالله بت�سجيل البيانات الآتية ب�صفة يومية :
أ�  -بيانات ال�سائق .
ب  -عدد الكيلومرتات التي قطعها ال�سائق خالل اليوم .
ج  -وقت ال�سياقة .
د  -فرتات الراحة  ,والتوقف امل�ؤقت .
هـ � -أوقات العمل الأخرى لل�سائق (التحميل والتفريغ وال�صيانة والتنظيف) .
و � -أي بيانات �أخرى حتددها الوزارة " .
-459-

املــادة ( ) 3
ي�ضاف بند جديد برقم (� )19إلى نهاية الفقرة (�أوال) من املادة ( )29من الالئحة التنفـيذية
لقانون النقل الربي امل�شار �إليها  ,ن�صه الآتي :
"  - 19الت�أكد من ق�ضاء ال�سائق فرتة راحة خارج و�سيلة النق ــل البـ ــري  ,ال تقـ ــل مدتهـ ــا
عن ( )8ثماين �ساعات مت�صلة خالل (� )24أربع وع�شرين �ساعة قبــل البــدء مــرة
�أخرى فـي ال�سياقة " .
املــادة ( ) 4
ي�ضاف بند جديد برقم (� )57إلى امللحق رقم (( )2قائمة املخالفات واجلزاءات الإدارية)
املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي امل�شار �إليها  ,ن�صه الآتي :
م

نوع املخالفـــــة

اجلزاءات الإدارية

57

خمالفة الأحكام اخلا�صة
بتحدي ـ ـ ــد �ساع ـ ـ ـ ــات ال�سياقـ ـ ـ ــة
وفرتات الراحة بو�سائل النقل الربي

غرامة مقدارها
( )300ريال عماين ,
وت�ضاع ـ ـ ــف الغرامـ ـ ـ ــة
فـي حال تكرار املخالفة
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قـــرار وزاري
رقـم 2020/89
ب�إ�صدار الئحة تنظيم عمل وكالء ال�سفن ووكالء احلمولة
ا�ستنادا �إلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , ٨١/٣٥
و�إلى قانون تنظيم املالحة البحرية فـي املياه الإقليمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , ٨١/٩٨
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة تنظيم عمل وكالء ال�سفن ووكالء احلمولة  ,املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  8 :من ربيع الأول 1442هـ
املـوافــــق  25 :من �أكتوبـــــــــر 2020م
م � .سعيـــد بن حمـــود بن �سعيــد املعولــي
وزير النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1372
ال�صادرة فـي 2020/12/27م
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الئحة تنظيم عمل وكالء ال�سفن ووكالء احلمولة
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي القانون البحري امل�شار �إليه  ,كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني
قرين كل منها  ,ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الــوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات .
 - 2ال�سلطة البحرية :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية فـي الوزارة .
� - 3سنـد ال�شحـن :
امل�ستند ال�صادر عن الناقل البحري � ،أو وكيله للإقرار بت�سلم الب�ضائع لل�شحن � ,أو النقل .
 - 4الرتخيـ�ص :
الوثيقة ال�صادرة من ال�سلطة البحرية التي ت�سمح مبزاولة ن�شاط وكيل ال�سفـينة ,
�أو وكيل احلمولة .
 - 5وكيل ال�سفـينة :
ال�شخـ ــ�ص االعتب ــاري املرخ ـ ـ ــ�ص له م ــن قبـ ــل ال�سلط ــة البحري ـ ــة نيابـ ــة ع ــن م ــالك
�أو م�ست�أج ــر� أو جمهز� أو م�شغ ــل ال�سفـينـ ــة  ,فـي تقدمي اخلدمات املتعلقة بال�سفن
كالإمــدادات  ,ونق ــل الطاقـ ــم  ,والتخل�ص من النفايات  ,والإفراج عن الب�ضائع وت�سلمها ,
وترتيبات الو�صول  ,واملغادرة .
 - 6وكيل احلمولة :
ال�شخ�ص االعتباري املرخ�ص له من قبل ال�سلطة البحرية نيابة عن ال�شاحن �أو
املر�سل �إليه لتقدمي اخلدمات املتعلقة با�سترياد �أو ت�صدير الب�ضائع .
 - 7الوكيــل :
وكيل ال�سفـينة ووكيل احلمولة .
 - 8املوكــل :
مالك ال�سفـينة � ,أو امل�ست�أجر � ,أو املجهز � ,أو امل�شغل � ,أو ال�شاحن � ,أو املر�سل �إليه ,
بح�سب الأحوال .
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 - 9املينــاء :
�أي ميناء جتاري �أو �سياحي �أو �صناعي ومن�ش�آته  ,ي�ستقبل ال�سفن العاملة فـي رحالت دولية .
 - 10ال�سفـينــة :
من�ش�أة عائمة ت�ستخدم لنقل الب�ضائع �أو الركاب �أو القيام ب�أن�شطة بحرية �أخرى ,
مبا فـي ذلك القاطرة  ,والبارجة .
املــادة ( ) 2
ت�صدر ال�سلطة البحرية التعليمات الالزمة لتنفـيذ هذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
ال يجوز ممار�سة ن�شاط وكيل ال�سفـينة ووكيل احلمولة �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك .
املــادة ( ) 4
يجب على ال�سفن الأجنبية �أن تعني وكيال لل�سفـينة قبل دخول املوانئ .
املــادة ( ) 5
يكون الرتخي�ص �صاحلا لال�ستخدام فـي جميع املوانئ � ,شريطة �أن يتم تقدمي ال�ضمان الذي
حتدده �أنظمة كل ميناء  ,و�إذا وقعت �إدارة �أكرث من ميناء حتت اجلهة نف�سها  ,فـيتم تقدمي
�ضمان واحد جلميع تلك املوانئ .
الف�صـــل الثانــي
�إجــراءات الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 6
يجب �أن يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إلى ال�سلطة البحرية على النموذج املعد
لهذا الغر�ض مرفقا به ن�سخ من امل�ستندات الآتية :
� - 1أوراق ال�سجل التجاري املت�ضمنة مزاولة ن�شاط وكيل ال�سفـينة � ,أو وكيل احلمولة .
 - 2وثيقة الت�أمني من امل�س�ؤولية لوكيل ال�سفـينة � ،أو وكيل احلمولة بتغطية ال تقل
عن ( )٥٠٫٠٠٠خم�ســني �ألــف ريــال عماين  ,وذلك ملدة ( )٣ثالث �سنوات .
 - 3هوية مدير العمليات � ,أو مدير ال�شركة وفقا لل�سجل التجاري .
� - 4شهادة خربة ال تقـل ع ــن ( )٣ث ــالث �سن ــوات ملدي ــر العملي ــات� أو مدي ــر ال�شرك ــة
فـي �أعمال وكيل ال�سفـينة �أو وكيل احلمولة .
 - 5ما يفـيد �سداد الر�سوم املقررة .
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املــادة ( ) 7
يجب على ال�سلطة البحرية البت فـي طلب الرتخي�ص خالل ( )٣٠ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه م�ستوفـيا امل�ستندات املطلوبة  ,ويعترب م�ضي املدة املذكورة دون البت فـي الطلب
مبثابة رف�ضه .
ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن التظلم �إلى وزير النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات من قرار
الرف�ض خالل (� )٦٠ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو علمه به علما يقينيا  ,ويجب
البت فـي التظلم خالل ( )٣٠ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ,ويعترب م�ضي املدة املذكورة
دون الرد عليه مبثابة رف�ضه .
املــادة ( ) 8
ي�صدر الرتخي�ص ملدة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد  ,على �أن يقدم طلب جتديد
الرتخي�ص قبل ( )٣٠ثالثني يوما من تاريخ انتهائه  ,مرفقا به امل�ستندات املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )6من هذه الالئحة .
الف�صــل الثالــث
التزامــات الوكيــل
املــادة ( ) 9
يلتزم الوكيل بالآتي :
 - 1القوانني  ,واللوائح  ,والقرارات  ,والتعليمات التي تن�شرها ال�سلطة البحرية و�إدارة
املوانئ التي تقدم فـيها اخلدمات .
 - 2املعايري واالتفاقيات الدولية املتعلقة بت�سهيل التجارة البحرية الدولية .
 - 3تقدمي جميع البيانات واملعلومات املتعلقة بخدمات الوكالة التي تطلبها ال�سلطة البحرية .
� - 4إخطار ال�سلطة البحرية عند الرغبة فـي �إجراء �أي تعديل على ال�سجل التجاري
�أو تغيري مدير العمليات �أو مدير ال�شركة .
 - 5تقدمي خدمات الوكالة وفق الأنظمة املتبعة لدى امليناء .
 - 6تقدمي خدمات الوكالة على مدار ال�ساعة  ,وطوال �أيام الأ�سبوع ح�سب حاجة العمل .
� - 7إبالغ ال�سلطة البحرية ب�أي ممار�سات غري م�شروعة فـي� أثناء تقدمي خدمات
الوكالة .
-464-

� - 8إر�سال �أو حتميل بيان احلمولة فـي نظام حو�سبة الإجراءات والعمليات اجلمركية
ونظام النافذة الإلكرتونية الواحدة (بيان) قبل ( )48ثمان و�أربعني �ساعة على
الأقل من الوقت املحدد لو�صول ال�سفـينة للميناء  ,و�إذا كانت مدة الرحلة من
ميناء التحميل �إلى ميناء الو�صول �أقل من ( )48ثمان و�أربعني �ساعة  ,فـيجب
تقدمي بيان احلمولة فور مغادرة ال�سفـينة ميناء التحميل .
� - 9إخطار �إدارة امليناء ب�أي ت�أخري يحدث لأي �سفـينة قادمة �أو مغادرة مع بيان �أ�سباب
الت�أخري والوقت املتوقع للو�صول �أو املغادرة .
 - 10املحافظة على �سرية جميع البيانات والوثائق وامل�ستندات املتعلقة بخدمات الوكالة .
 - 11تطوير وتدريب املوارد الب�شرية العمانية  ,وت�أهيلها .
املــادة ( ) 10
يجب على الوكيل التقيد بقواعد ممار�سة املهنة و�آدابها  ,وب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1القيام بجميع الأعمال والإجراءات التي حتتاجها ال�سفن �أو �أطقمها فـي �أثناء
بقائها �ضمن حدود امليناء .
� - 2سداد الر�سوم والتكاليف امل�ستحقة للجهات ذات العالقة مقابل اخلدمات املقدمة
لل�سفن .
 - 3حت�صيل الر�سوم امل�ستحقة لل�سفن .
� - 4أداء الأعمال والأفعال التي ت�ؤدي �إلى �أق�صى ا�ستفادة من ال�سفن التي تعمل حتت
وكالته .
� - 5إخطار املر�سل �إليه بو�صول الب�ضاعة  ,والتعجيل بت�سليمها له عند و�صول ال�سفـينة ,
طبقا لبيان احلمولة و�سندات ال�شحن الأ�صلية .
 - 6مراقبة عمليات التحميل والتفريغ لل�سفن التي تعمل حتت وكالته .
 - 7القيام بالإجراءات الالزمة ال�ستالم الب�ضائع وجمعه ــا من ال�شاح ــن �أو وك ــيل
احلمولة وت�سهيل ال�شحن عن طريق البحر � ,أو تخزينها فـي ميناء الت�صدير .
 - 8القيام بالإجراءات الالزمة لت�سلم الب�ضائع من ال�سفن التي تعمل حتت وكالته ،
وت�سهيل ت�سليمها �إلى املر�سل �إليهم � ,أو وكالء احلمولة فـي ميناء اال�سترياد .
� - 9إبرام العقود فـي حدود �صالحياته وفقا لعقد الوكالة .
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� - 10إنهاء كافة الإجراءات املقررة لدى الإدارة العامة للجمارك فـي �شرطة عمان
ال�سلطانية  ,وغريها من اجلهات ذات العالقة  ,و�إعداد وثائق الب�ضائع الواردة ,
وال�صادرة � ,أو العابرة .
 - 11تزويد �إدارة امليناء واملر�سل �إليهم واجلهات ذات العالقة ببيانات دقيقة عن حركة
ال�سفن � ,أو �أي �إح�صائيات � ,أو بيانات � ,أو م�ستندات �أخرى تتعلق بال�سفن التابعة
لوكالته .
 - 12توفـري املعلومات الالزمة للمر�سل �إليهم والتواريخ املتوقعة لو�صول ومغادرة
ال�سفـينة طبقا للبيانات الواردة فـي �سندات ال�شحن .
املــادة ( ) 11
يكون الوكيل م�س�ؤوال ك�ضامن جتاه �أي فعل �أو� إهمال مثبت من قبل �أي من موظفـيه ,
والذي قد يت�سبب فـي �ضرر للميناء �أو مرافقه � ,أو �أي �ضرر ملوظفـي امليناء �أو طرف ثالث
فـي حدود امليناء  ,ويجب �أن يكون م�س�ؤوال دون قيد �أو �شرط بالتعوي�ض عن اخل�سائر
الناجتة عن هذه الأفعال � ,أو الإهمال  ,با�ستثناء �أي خ�سارة فـي الأرباح .
املــادة ( ) 12
يجب على وكيل ال�سفـينة الت أ�ك ــد مــن �أن ال�سفن الأجنبية لديها ت�أمــني �ص ــادر م ــن �أندية
احلماية والتعوي�ض (� )P&Iسار يغطي االلتزامات املالية املرتتبة عن االتفاقيات الدولية .
املــادة ( ) 13
 - 1يحظر على وكيل ال�سفـينة ترك �أو� إنهاء خدمات الوكالة فـي� أثناء وجود ال�سفـينة
فـي املياه الإقليمية �أو املوانئ العمانية  ,ما مل ينقل املوكل خدمات الوكالة �إلى وكيل
�سفـينة� آخر � ,شريطة �إخطار ال�سلطة البحرية بذلك لأخذ موافقتها .
 - 2يحظر على املوكل �إنهاء خدمات وكيل ال�سفـينة فـي �أثناء وجودها فـي املياه الإقليمية ,
�أو املوانئ العمانية � ،إال بعد ت�سوية جميع االلتزامات املالية امل�ستحقة للوكيل  ,وتعيني وكيل
�سفـينة �آخر  ,و�إبالغ ال�سلطة البحرية بذلك .
املــادة ( ) 14
ال يعد انتهاء ترخي�ص وكيل ال�سفـينة �إعفاء له من �أداء �أي من التزاماته جتاه ال�سفن التي
تعمل حتت وكالته مبا فـي ذلك الر�سوم والأجور والغرامات والتعوي�ضات عن الأ�ضرار
املكت�شفة خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ مغادرة ال�سفـينة .
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املــادة ( ) 15
يلتزم الوكيل بتقدمي تقرير لل�سلطة البحرية خالل (� )4أربعة �أ�شهر من نهاية كل �سنة ,
ي�شتمل على خدمات الوكالة املقدمة خالل ال�سنة ال�سابقة .
املــادة ( ) 16
يج ــب علـ ــى الوكي ــل �إبــالغ امليناء واجلهــات ذات العالقــة ب�ش ـ�أن الب�ضائـ ــع اخلطـ ــرة قبـ ــل
و�صولها� إلى امليناء وفقا للت�شريعات املعمول بها  ,و�إال وجب عليه �إعادتها �إلى ميناء ال�شحن
�أو �إتالفها �أو التخل�ص منها على نفقته اخلا�صة بعد التن�سيق مع امليناء والإدارة العامة
للجمارك فـي �شرطة عمان ال�سلطانية  ,واجلهات ذات العالقة .
الف�صــل الرابــع
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 17
يجوز لل�سلطة البحرية ما ي�أتي :
 - 1فر�ض غرامة �إدارية قدرها (� )4000أربعة �آالف ريال عماين فـي حال مخالفة
�أحكام املادتني ( )12 , 3من هذه الالئحة  ,وت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار
املخالفة ذاتها خالل عام من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة .
 - 2فر�ض غرامة �إدارية قدرها (� )400أربعمائة ريال عماين فـي حال مخالفة حكم
املادة ( )15من هذه الالئحة  ,وت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة ذاتها
خالل عام من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة .
 - 3فر�ض غرامة �إدارية قدرها ( )200مائتا ريال عماين عن كل يوم فـي حال ا�ستمرار
مخالفة حكم املادة ( )16من هذه الالئحة  ,على �أن يتم احت�ساب �أيام الت�أخري من
تاريخ الو�صول للمينــاء  ,وحت ــى تاري ــخ املغ ــادرة � ,أو �إت ــالف الب�ضائ ــع اخلط ــرة ,
�أو التخل�ص منها .
� - 4إيقاف � ,أو �إلغاء الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية :
أ�  -مخالفــة الوكيــل لأي من التزاماته املحددة فـي هذه الالئحة فـيما عدا
مخالفة حكم املادة ( )15منها .
ب � -إذا قدم الوكيل بيانات � ,أو معلومات غري �صحيحة � ,أو �شابها غ�ش � ,أو تدلي�س .
ج  -مخالفة �شروط منح الرتخي�ص .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز للوكيل التقدم بطلب احل�صول على ترخي�ص جديد �إال بعد
مرور ( )3ثالث �سنوات من تاريخ �إلغاء الرتخي�ص .
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قـــرار وزاري
رقـم 2020/126
ب�إ�صدار الئحة �ضبط النظم ال�سفـينية املقاومة اللت�صاق ال�شوائب وذات الآثار امل�ؤذية
ا�ستنادا �إلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إلى قانون تنظيم املالحة البحرية فـي املياه الإقليمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/98
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/25باملوافقة على ان�ضمام حكومة �سلطنة عمان �إلى االتفاقية
الدولية ملنع التلوث من ال�سفن لعام ، 1973
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/5باملوافقة 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 2001م ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/90ب�إن�شاء وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية املقاومة اللت�صــاق ال�شوائ ــب وذات الآث ــار امل�ؤذي ــة
ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  29 :من ربيع الثاين 1442هـ
املـوافــــق  15 :من دي�سمبــــــــر 2020م
م � .سعيـــد بن حمـــود بن �سعيــد املعولــي
وزير النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1371
ال�صادرة فـي 2020/12/20م
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الئحة �ضبط النظم ال�سفـينية
املقاومة اللت�صاق ال�شوائب وذات الآثار امل�ؤذية
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات .
 - 2ال�سلطة البحرية :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية فـي الوزارة � ،أو �أي جهة يعهد �إليها القيام بواجباتها .
 - 3املنظمــة :
املنظمة البحرية الدولية .
 - 4ال�سفـينــة :
كل من�ش�أة عائمة �صاحلة للمالحة البحرية  ،ذاتية الدفع  ،تعمل �أو معدة للعمل
فـي البحار � ،أيا كان الهدف من هذه املالحة  ،وتعترب ملحقات ال�سفـينة الالزمة
ال�ستغاللها جزءا منها .
 - 5احلو�ض اجلاف :
املكان الذي يتم فـيه بناء �أو �صيانة �أو ت�صليح ال�سفن .
 - 6ال�شهــادة :
ال�شهادة الدولية لنظام مقاومة الت�صاق ال�شوائب بالن�سبة لل�سفـينة التي يزيد وزنها
على (� )400أربعمائة طن � ،أو الإقرار املتعلق بنظام مقاومة الت�صاق ال�شوائب بالن�سبة
لل�سفـينة التي يبلغ طولها (� )24أربعة وع�شرين مرتا ويقل وزنها عن (� )400أربعمائة طن .
 - 7النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب :
�أي ك�سوة � ،أو طالء � ،أو معاجلة �سطح خارجي � ،أو �سطح خارجي � ،أو و�سيلة ت�ستخدم
على ال�سفـينة للحد من الت�صاق الكائنات الع�ضوية غري املرغوب فـيها �أو ملنع الت�صاقها .
 - 8االتفاقية :
االتفاقية الدولية ب�ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية املقاومة اللت�صاق ال�شوائب وذات
الآثار امل�ؤذية لعام 2001م .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�سفن الآتية :
 - 1ال�سفن العمانية .
 - 2ال�سفن امل�سجلة لدى �أحد �أطراف االتفاقية .
 - 3ال�سفن امل�سجلة لدى دولة غري طرف فـي االتفاقية  ،وتعمل حتت �سلطة �أحد
�أطراف االتفاقية .
 - 4ال�سفن امل�سجلة لدى دولة غري طرف فـي االتفاقية  ،وتعمل حتت �سلطة دولة
غري طرف فـي االتفاقية  ،والتي تدخل املياه الإقليمية � ،أو احلو�ض اجلاف فـي
ال�سلطنة .
وال ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�سفن احلربية � ،أو ال�سفن احلربية امل�ساعدة � ،أو ال�سفن
التي تعمل فـي تقدمي خدمات حكومية غري جتارية .
املــادة ( ) 3
يحظر على مالك ال�سفـينة �أو م�شغلها و�ضع �أو �إعادة و�ضع �أو تثبيت �أو ا�ستخدام نظم
مقاومة اللت�صاق ال�شوائب على ال�سفن امل�شار �إليها فـي البنود (�أ) و (ب) و(ج) من املادة ()2
من هذه الالئحة .
كما يحظر على ال�شركات العاملة فـي احلو�ض اجلاف و�ضع �أو �إعادة و�ضع �أو تثبيت �أو
ا�ستخدام نظم مقاومة اللت�صاق ال�شوائب على ال�سفن امل�شار �إليها فـي البند (د) من املادة ()2
من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
يجب على ال�سلطة البحرية موافاة املنظمة بالآتي :
 - 1قائمة املخت�صني باملعاينة لدى ال�سلطة البحرية �أو هيئات الإ�شراف البحري
املفو�ضة من قبل الوزارة فـي �إدارة امل�سائل املتعلقة ب�ضبط النظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب .
 - 2املعلومات املتعلقة بجميع النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب .
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املــادة ( ) 5
يجب على ال�سلطة البحرية معاينة ال�سفن قبل �إ�صدار ال�شهادة لها  ،على �أن يكون �إ�صدار
ال�شهادة وفقا للنموذجني ( )1و( )2املرفقني بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
ت�صدر ال�سلطة البحرية التعليمات الالزمة لتنفـيذ �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
 - 1تفر�ض غرامة �إدارية قدرها ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،على مالك ال�سفـينـة
�أو م�شغلها  ،فـي حالة خمالفتهم حكم الفقرة الأولى من املادة ( )3من هذه الالئحة .
 - 2تفر�ض غرامة �إدارية قدرها (� )6000ستة �آالف ريال عماين على ال�شركة العاملة
فـي احلو�ض اجلاف  ،فـي حالة خمالفتها حكم الفقرة الثانية من املادة ( )3من هذه
الالئحة .
وت�ضاعف قيمة هذه الغرامات فـي حالة تكرار املخالفة .
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املرفق رقم ()1
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 املقاومة اللت�صاق ال�شوائب)
�سلطنة عمان
�صادرة مبوجب �أحكام االتفاقية الدولية
ب�ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية املقاومة اللت�صاق ال�شوائب
وذات الآثار امل�ؤذية وبتخويل من حكومة �سلطنة عمان
من قبل املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية
(مدير دائرة ت�سجيل ال�سفن و�ش�ؤون البحارة)
�إذا كـ ــان قـ ــد �سب ــق �إ�صـ ــدار �شه ــادة للنظام  ،حت ــل ه ــذه ال�شهـ ــادة حم ـ ــل ال�ش ـ ـهــادة امل�ؤرخــة
فـي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
تفا�صيل ال�سفـينة
ا�سم ال�سفـينة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الرقم املميز �أو الأحرف املميزة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ميناء الت�سجيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
احلمولة الإجمالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رقم املنظمة البحرية الدولية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
و�ضع نظام مقاوم اللت�صاق ال�شوائب خا�ضع لتدبري ال�ضبط مبوجب املرفق ( )1فـي �أثناء
بناء ال�سفـينة � ،أو بعد بنائها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�سب ــق و�ض ــع نظام مق ــاوم اللت�ص ــاق ال�شوائ ــب خا�ضــع لتدابيــر ال�ضبط مبوجب املرفق (، )1
ولكنـ ــه �أزيل من جانب (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .يرجى �إدراج ا�سم املن�ش�أة)
فـي (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التاريخ) . . . . . . . . . . . .
 - 1ميكن  ،كخيار بديل � ،إدراج تفا�صيل ال�سفـينة داخل �أطر �أفقية .
 - 2وفقا خلطة املنظمة البحرية الدولية ب�ش�أن رقم تعريف ال�سفـينة  ،التي اعتمدتها املنظمة بالقرار (. A.600 (15
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�سبق و�ضع نظام مقاوم اللت�صاق ال�شوائب خا�ضع لتدابري ال�ضبط مبوجب املرفق (، )1
ولكنه غطي بك�سوة عازلة و�ضعت من جانب (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .يرجى �إدراج
ا�سم املن�ش�أة) فـي (. . . . . . . . . . . . . . . . .التاريخ) . . . . . . . . . . .
�سبق و�ضع نظام مقاوم اللت�صاق ال�شوائب خا�ضع لتدابري ال�ضبط مبوجب املرفق (، )1
قبل (التاريخ) ، 3ولكن يجب �إزالته � ،أو تغطيته بك�سوة عازلة قبل . . . . . . . . . . . . . . . .
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . .التاريخ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ن�شهــــد :
� - 1أن ال�سفـينة قد متت معاينتها وفقا لالئحة ( )1من املرفق (. )4
 - 2و�أنه تبني من املعاينة �أن النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدم على ال�سفـينة
ميتثل للمتطلبات واجبة االنطباق من املرفق ( )1لالتفاقية .
�صدرت فـي املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية (وزارة النقل) .
............................................
(توقيع امل�س�ؤول املفو�ض ح�سب الأ�صول ب�إ�صدار ال�شهادة)
(تاريخ �إ�صدار ال�شهادة)
تاريخ �إمتام املعاينة التي �صدرت على �إثرها هذه ال�شهادة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
....................................

 - 3تاريخ دخول تدبري ال�ضبط املعني حيز التنفـيذ .
 - 4تاريخ انق�ضاء �أي فرتة تنفـيذ حددت فـي املادة � )2(4أو فـي املرفق (. )1
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املرفق رقم ()2
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�ضاء :
..........................................................
�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)
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امل�صادقة على النظام املقاوم (النظم املقاومة) اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدم (امل�ستخدمة)
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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................
...........................................................
(توقيع املالك �أو وكيله املرخ�ص له)

(التاريخ)

نوع (�أنواع) النظام املقاوم (النظم املقاومة) اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدم (امل�ستخدمة)
وتاريــخ (تواريــخ) و�ضعه (و�ضعها). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................
...........................................................
(توقيع املالك �أو وكيله املرخ�ص له)

(التاريخ)
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جهــاز ال�ضرائـب
قــرار
رقــــم 2020/27
ب�ش�أن العمل بنظام البطاقة ال�ضريبية ور�سوم �إ�صدارها
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/28
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/42ب�إ�صدار نظام جهاز ال�ضرائب واعتماد هيكله التنظيمي ،
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون �ضريبة الدخل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل بنظام البطاقة ال�ضريبية املن�صو�ص عليها فـي البند ( )1من املادة ( )11من قانون
�ضريبــة الدخــل امل�شــار �إليــه اعتبــارا مــن الأول مــن يوليــو 2020م  ،على �أن يفر�ض ر�سم
مقداره ( )10ع�شرة رياالت عمانية مقابل �إ�صدار البطاقة ال�ضريبية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية .
�صــدر فـي 1441/ 9 / 24 :هـ
املـوافـــــق 2020 / 5 / 18 :م

�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
رئي ـ ـ ــ�س جه ـ ـ ـ ــاز ال�ضرائـ ـ ـ ــب

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1344
ال�صادرة فـي 2020/6/7م
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قــرار
رقــــم 2020/34
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام القـرار رقـم 2019/112
ب�ش�أن حتديد قيمة و�أنواع ال�سلع االنتقائية وفئة ال�ضريبة املفرو�ضة على كل منها
ا�ستنادا �إلى قانون ال�ضريبة االنتقائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/23
و�إلى القرار الوزاري رقم  2019/112ب�ش ـ ـ�أن حتدي ــد قيمة و�أنواع ال�سلــع االنتقائي ــة وفئ ــة
ال�ضريبة املفرو�ضة على كل منها ،
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة (الثالثة) من القرار الوزاري رقــم  2019/112امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
" ال تعتبـ ــر �سلعـ ــة انتقائي ــة  ،وال ت�ستح ــق ال�ضريبــة عنها م�شروبات الطاقة  ،وامل�شروبات
الغازية  ،وامل�شروبات املحالة التي يتم حت�ضريها من قبل �شخ�ص غري ملتزم بال�ضريبة
�إذا �سبق �سداد قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة عنها " .
املــادة الثانيــــة
ي�ضاف �إلى ن�ص املادة (الأولى) من القرار الوزاري رقم  2019/112امل�شــار �إليــه  ،تعريف
جديد وذلك على النحو الآتي :
 - 6امل�شروبـات املحـالة :
�أي م�شروبات حتتوي على ال�سكر �أو �أي من م�شتقاته �أو �أي حمليات �أخرى  ،كما تعد
من امل�شروبات املحالة �أي مركزات � ،أو م�ساحيق � ،أو جل � ،أو م�ستح�ضرات ميكن
حتويلها �إلى م�شروبات حمالة  ،وذلك على النحو املبني فـي اجلدول املرفق .
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املــادة الثالثــــة
ي�ضاف �إلى عجز اجلدول الوارد فـي املادة (الثانية) من القرار الوزاري رقم 2019 /112
امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
�أنواع ال�سلع االنتقائية

فئة ال�ضريبة بالن�سبة املئوية

امل�شروبات املحالة

50
املــادة الرابعــــة

ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ � 1أكتوبـ ــر 2020م .
�صــدر فـي 1441/ 10 /24 :هـ
املـوافـــــق 2020 / 6 /16 :م

�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
رئي ـ ـ ــ�س جه ـ ـ ـ ــاز ال�ضرائـ ـ ـ ــب

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1347
ال�صادرة فـي 2020/6/28م
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جــــدول
ب�شـــ�أن امل�شروبـــات املحـــالة
�أوال  :تعد امل�شروبات الآتية من امل�شروبات املحالة :
1

الع�صائ ــر

2

م�شروبات الريا�ضيني

3

امل�ساحيق واملركزات اال�صطناعية املنكهة
الت ــي ت�ستخــدم فـ ــي حت�ضي ـ ــر امل�ش ــروب

4

�ش ــراب الفاكه ــة

5

ع�صائر ونكتار الفاكهة

6

�ش ــراب ال�شعي ــر

7

م�شروبات القهوة وال�شاي املح�ضرة واملعلبة

ويعترب امل�شروب ( م�شروبا حملى ) �إذا توافر فـيه الآتي :
� - 1أ�ضيف �إليه ال�سكر �أو �أي مادة �أخرى حتتوي على �سكر م�ضاف �أثناء عملية الإنتاج .
� - 2إذا كان امل�شروب جاهزا لل�شرب � ،أو كان يح�ضر باملاء � ،أو يخلط بالثلج املجـ ــرو�ش
�أو يعالج لي�ستخدم فـي �صنع الثلج املجرو�ش � ،أو يخلط مع ثاين �أك�سيد الكربون ،
�أو مزيجا مما �سبق .
� - 3إذا كان امل�شروب معب�أ فـي زجاجات � ،أو علب معدنية � ،أو معب�أ ب�صورة �أخرى ليكون
جاهزا لل�شرب �أو التخفـيف باملاء .
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وي�شمل ال�سكر امل�ضاف ب�صفة خا�صة :
1

ال�سكروز ()Sucrose

2

الغلوكوز ()Glucose

3

الفروكتوز ()Fructose

4

اللكتوز )(Lactose

5

الغالكتوز ()Galactose

6

�سكر جوز الهند ()Coco sugar

7

ق�صب ال�سكر ()Sugar cane

وتعترب بدائل ال�سكر من ال�سكر امل�ضاف  ،والتي ت�شمل ب�صفة خا�صة :
1

�ستفـيا ()Stevia

2

�سكرالوز ()Sucralose

3

�سكرين ((Saccharin

4

ا�سربتام )(Aspartame

5

نيوتام )(Neotame

6

�أ�س�سولفمك )(Acesculfame-k

7

�إيريرثيتول )(Erythritol
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ثانيا  :ال تعد من امل�شروبات املحالة امل�شروبات الآتية :
 - 1ع�صائر الفاكهة واخل�ضار الطبيعية بن�سبة ( )%100مائة باملائة ومنها :
أ�  -الفاكهة املهرو�سة .
ب  -ع�صري الفواكه املجففة .
ج  -ع�صري م�سحوق الفواكه .
د  -امل�شروب امل�صنوع من ع�صري الفاكهــة �أو ع�صري اخل�ضــار والت ــي ال حتتوي
على �أي �سكر م�ضاف .
هـ  -امل�شروب املجهز عن طريق خلط ال�سوائل ويتم تقدميه فـي �إناء مفتوح .
وال يعد ع�صري الفاكهة منزوع الأيونات من ع�صائر الفاكهة الطبيعية .
 - 2احلليب والألبان ومنتجاتها ومنها :
�أ  -امل�شروب الذي يحتوي على حليب بن�سبة ( )%75خم�سة و�سبعني باملائة
على الأقل وي�شمل (حليب احليوانات  ،احلليب املعاد ت�صنيعه  ،بودرة
احلليب  ،اللنب (حليب رائب)  ،م�صل احلليب  ،م�صل احلليب املعاد
ت�صنيعه)  ،وال تندرج مادة الكرمية �ضمن مفهوم احلليب .
ب  -بدائل احلليب مثل حليب ال�صويا �أو اللوز .
ج  -حليب الأطفال ال�صناعي �أو تركيبة حليب املتابعة �أو �أطعمة الأطفال .
 - 3املكمالت الغذائية .
 - 4امل�شروبات املخ�ص�صة لال�ستخدامات التغذوية والطبية اخلا�صة .
 - 5امل�شروبــات القائم ــة عل ــى احللي ــب  :وت�شمل �أي م�شروب قائم على احلليب ،
يحتوي على ( )75مل من احلليب على الأقل لكل ( )100مل من امل�شروب اجلاهز .
 - 6امل�شروبات البديلة للحليب وت�شمل امل�شروبات التي ت�ستوفـي ال�شروط التالية
جمتمعة :
أ�  -حتتوي على ( )120ملجم من الكال�سيوم فـي كل ( )100مل .
ب  -م�ستخرجة من البقوليات واحلبوب وامل�سكرات والبذور �أو �أي نوع �آخر
من النباتات .
ج  -يتم ا�ستخدامها فـي كافة �أو معظم ا�ستخدامات احلليب .
د  -لديها كثافة مماثلة للحليب .
هـ  -ال تت�ضمن مكونات غازية .
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قــرار
رقــــم 2020/51
ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية لقانون ال�ضريبة االنتقائية
ا�ستنادا �إلى قانون ال�ضريبة االنتقائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/23
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون ال�ضريبة االنتقائية  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .

�صــدر فـي 1441/ 11 /21 :هـ
املـوافـــــق 2020 / 7 /13 :م
�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
رئي ـ ـ ــ�س جه ـ ـ ـ ــاز ال�ضرائـ ـ ـ ــب

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1350
ال�صادرة فـي 2020/7/19م
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الالئحة التنفـيذية لقانون ال�ضريبة االنتقائية
الف�صـــل الأول
تعاريـــف و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون ال�ضريبة االنتقائية امل�شار �إليه  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى
املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
القانـون :
قانون ال�ضريبة االنتقائية .
اجلهـــاز :
جهاز ال�ضرائب .
الرئيــ�س :
رئي�س اجلهاز .
رقم التعريف ال�ضريبي :
الرقم ال�صادر من اجلهاز للم�سجل .
ال�سعر املعياري :
�سعر ال�سلعة االنتقائية املحدد �ضمن قائمة الأ�سعار املعيارية ال�صادرة عن اجلهاز .
املــادة ( ) 2
يتولى اجلهاز و�ضع عالمة مميزة على ال�سلع االنتقائية وفق القواعد التي يحددها
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة  ،ويجب على امللتزم بال�ضريبة اتخاذ جميع الإجراءات التي
متكن اجلهاز من ذلك .
املــادة ( ) 3
يكون موافاة اجلهاز بالبيان الذي ي�شتمل على الرتاخي�ص التي �أ�صدرتها وحدات اجلهاز
الإداري للدولة � ،أو قامت بتجديدها � ،أو انتهت مدتها � ،أو مت �إلغا�ؤها �أو وقفها فـي املواعيد
الآتية :
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 - 1خالل ( )15اخلم�سة ع�شر يوما التالية النتهاء �شهري يونيو ودي�سمرب من كل
�سنة �ضريبية بالن�سبة للرتاخي�ص ال�صادرة �أو التي مت جتديدها .
 - 2خالل ( )30الثالثني يوما التالية لتاريخ انتهاء الرتخي�ص �أو �إلغائه �أو وقفه ،
على �أن يت�ضمن البيان فـي هذه احلالة �سبب وتاريخ الإلغاء �أو الوقف  ،وحتديد
مدته �إذا كان م�ؤقتا .
املــادة ( ) 4
يكون �إعالن امللتزم بال�ضريبة بالإخطارات والقرارات التي ي�صدرها اجلهاز على النحو
الآتي ب�إحدى الطرق الآتية :
 - 1الت�سليم باليد �أو الإر�سال بالربيد امل�سجل �إلى عنوان امللتزم بال�ضريبة املدون لدى
اجلهاز .
 - 2الإر�سال عرب الربيد الإلكرتوين للملتزم بال�ضريبة املدون لدى اجلهاز .
 - 3الإر�سال عن طريق ر�سالة ن�صية �إلى رقم هاتف امللتزم بال�ضريبة املدون لدى اجلهاز .
 - 4الإر�سال عرب احل�ساب الإلكرتوين الذي ين�شئه اجلهاز للملتزم بال�ضريبة .
املــادة ( ) 5
يلتزم بال�سرية التامة كل �شخ�ص يكون له بحكم وظيفته �أو اخت�صا�صه �أو عمله �ش�أن فـي
تقدير �أو حت�صيل ال�ضريبة � ،أو فـي القيام ب�أعمال الرقابة والتفتي�ش �أو الفح�ص ال�ضريبــي ،
�أو ف ـ ــي الف ــ�صل ف ـ ــي التظ ــلمات الت ــي يقدمهـ ــا امل�سجـ ــل ف ـ ــي الأحـ ــوال املقـ ــررة قانونـ ــا ،
وال يجـ ــوز له �أو لأي م ــن موظف ــي اجلهاز �إعطاء �أي بيانات �أو �إطالع الغري على �أي ورقة
�أو بيان �أو ملف �أو غريه �إال فـي الأحوال املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )42من القانون  ،وب�إذن
كتابي من الرئي�س .
الف�صــل الثانــي
ال�شخــ�ص امل�ســ�ؤول
املــادة ( ) 6
يجب على امل�سجل �أن يخطر اجلهاز فور ت�سجيله بتعيني ال�شخ�ص امل�س�ؤول على النموذج
املعد لذلك .
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املــادة ( ) 7
يجب على ال�شخ�ص امل�س�ؤول فـي حالة رغبته فـي البقاء خارج ال�سلطنة مدة تزيد على
( )90ت�سعني يوما خالل ال�سنة ال�ضريبية �إخطار اجلهاز بذلك كتابة قبل ( )15خم�سة
ع�شر يوما على الأقل من تاريخ مغادرته ال�سلطنة  ،ويجب �أن ي�شتمل الإخطار على �سبب
البقاء خارج ال�سلطنة  ،ومدته  ،على �أن يرفق به طلب املوافقة على تعيني �شخ�ص م�س�ؤول
�آخر يحل حمله طوال مدة غيابه .
ويبت اجلهاز فـي طلب املوافقة على تعيني ال�شخ�ص امل�س�ؤول الآخر خالل مدة ال تتجاوز
(� )7سبعة �أيام من تاريخ الإخطار  ،و�إال اعترب الطلب مقبوال .
الف�صــل الثالــث
نطــاق �سريــان ال�ضريبــة
املــادة ( ) 8
يجب على امل�ستورد ل�سلع انتقائية الإف�صاح للإدارة العامة للجمارك عن ال�سلع االنتقائية
امل�ستوردة  ،وقيمة ال�ضريبة امل�ستحقة عليها  ،وفقا للإجراءات املعمول بها لديها .
املــادة ( ) 9
فـي حالة خ�ضوع �سلعة انتقائية لل�ضريبة �أو زيادة فئة ال�ضريبة املحددة لها  ،يلتزم كل
من يزاول ن�شاطا يتعلق بهذه ال�سلعة كاال�سترياد �أو الإنتاج �أو االجتار �أو التوزيع ب�إخطار
اجلهاز بالر�صيد املوجود لديه منها قبل خ�ضوعها لل�ضريبة �أو الزيادة فـي فئتها على
النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،وذلك خالل ( )15خم�س ــة ع ــ�شر يوم ــا م ــن تاري ــخ اخل�ض ــوع
�أو الزيادة  ،على �أن ي�شتمل الإخطار على البيانات وامل�ستندات الآتية :
 - 1البيانات العامة ل�صاحب الن�شاط .
 - 2بيان ب�أنواع وكميات ال�سلع االنتقائية التي خ�ضعت لل�ضريبة �أو زادت فئة ال�ضريبة
املحددة لها .
� - 3سعر البيع بالتجزئة لكل �سلعة انتقائية .
 - 4ال�ضريبة امل�ستحقة عن كل �سلعة انتقائية .
� - 5أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها اجلهاز .
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الف�صـــل الرابـــع
الت�سجيــــل
املــادة ( ) 10
يقدم طلب الت�سجيل �إلى اجلهاز على النموذج املعد لذلك  ،على �أن ي�شتمل الطلب على
البيانات وامل�ستندات الآتية :
 - 1البيانات العامة لطالب الت�سجيل  ،ونوع الن�شاط الذي يزاوله .
 - 2عنوان املقر املقرتح ملزاولة الن�شاط .
 - 3ن�سخة من ال�سجل التجاري وفق �آخر تعديل .
 - 4رقم الت�سجيل ال�ضريبي فـي �ضريبة الدخل .
 - 5الرقم اجلمركي � ،إن وجد .
 - 6امل�ستندات اجلمركية التي تثبت �أن الن�شاط الذي يزاوله طالب الت�سجيل يدخل
�ضمن الأو�ضاع املعلقة لل�ضرائــب " الر�سـ ــوم " اجلمركيـ ــة وفق ــا لقان ــون اجلمارك
املوحد � ،إن وجدت .
 - 7نوع ال�سلع االنتقائية التي يتم �إنتاجها � ،أو ا�ستريادها � ،أو طرحها لال�ستهالك .
 - 8ن�سخـ ــة م ــن الرتاخي ــ�ص ال�ص ــادرة من وح ــدات اجلهاز الإداري للدولة املتعلقة
مبزاولة الن�شاط .
� - 9أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 11
يقـ ــوم اجلهـ ــاز ب�إخ ــطار امل�سجل ب�شهادة الت�سجيل ب�إحدى طرق الإعالن املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )4من هذه الالئحة  ،على �أن تت�ضمن ال�شهادة البيانات الآتية :
 - 1ا�سم امل�سجل .
 - 2رقم التعريف ال�ضريبي .
 - 3ال�شكل القانوين للم�سجل  ،ورقم ال�سجل التجاري .
 - 4نوع ال�سلع االنتقائية .
� - 5أي بيانات �أخرى يحددها اجلهاز .
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املــادة ( ) 12
يعد م�سجال بحكم القانون كل �شخ�ص يكون ملتزما بالت�سجيل  ،وامتنع عن ذلك  ،مع عدم
الإخالل مب�ساءلته جنائيا تطبيقا حلكم البند ( )2من املادة ( )55من القانون .
املــادة ( ) 13
يلتزم امل�سجل ب�إخطار اجلهاز ب�أي تغيريات حتدث على البيانات ال�سابق تقدميها بطلب
الت�سجيل خالل ( )30ثالثني يوما من حدوث تلك التغيريات  ،وذلك على النموذج املعد
لذلك  ،مرفقا به امل�ستندات الدالة على �صحة البيانات اجلديدة .
و�إذا تطلب الأمر يتم �إ�صدار �شهادة ت�سجيل جديدة برقم التعريف ال�ضريبي ذاته مت�ضمنة
البيانات اجلديدة  ،على �أن يلتزم امل�سجل بت�سليم �شهادة الت�سجيل ال�سابق �إ�صدارها له .
املــادة ( ) 14
يلتزم امل�سجل ب�إخطار اجلهاز �إذا توقف  -كلي ــا �أو جزئيـ ــا  -عن مزاولة الن�شاط املتعلق
بال�سلعة االنتقائية خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التوقف  ،على �أن يت�ضمن
الإخطار البيانات واملعلومات الآتية :
 - 1رقم التعريف ال�ضريبي .
� - 2سبب التوقف عن مزاولة الن�شاط املتعلق بال�سلعة االنتقائية .
� - 3أي بيانات �أو معلومات �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 15
يلغى الت�سجيل �إذا توقف امل�سجل كليا عن مزاولة الن�شاط حمل الت�سجيل لأي �سبب من
الأ�سباب � ،شريطة التحقق من الوفاء بجميع التزاماته املن�صو�ص عليها فـي القانون ،
وهذه الالئحة .
ويجب على اجلهاز �أن يخطر امل�سجل ب�إلغاء ت�سجيله ب�إحدى طرق الإعالن املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )4من هذه الالئحة  ،على �أن يت�ضمن الإخطار تاريخ �إلغاء الت�سجيل .
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املــادة ( ) 16
يجب على امل�سجل الذي �ألغي ت�سجيله االحتفاظ بال�سجالت والدفاتر املحا�سبية امل�شار
�إليها فـي املادة ( )33من القانون ملدة ( )5خم�س �سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء  ،ويلتزم
بتمكني موظفـي اجلهاز املخولني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي من االطالع عليها ،
ون�سخ �صور منها متى طلبوا ذلك .
املــادة ( ) 17
ال ت�سري �أحكام الت�سجيل املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل على امل�ستورد ل�سلع انتقائية
ب�صفة غري منتظمة  ،ويعترب م�ستوردا ب�صفة غري منتظمة �إذا كان يقوم باال�سترياد مرة
واحدة كل (� )2سنتني .
الف�صــل اخلامــ�س
امل�ستـــودع ال�ضريبـــي
املــادة ( ) 18
ال يجـ ــوز �إقامـ ــة امل�ستـ ــودع ال�ضريبـ ــي �إال بعـ ــد احل�صـ ــول عل ــى الرتخي�ص الالزم لذلك
من اجلهاز وفقا لل�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 19
ي�شرتط فـيمن يتقدم بطلب احل�صول على ترخي�ص لإقامة امل�ستودع ال�ضريبي ما ي�أتي :
� - 1أن يكون م�سجال لدى اجلهاز وفقا لأحكام القانون .
� - 2أن تكون لديه املالءة املالية الالزمة لإقامة امل�ستودع ال�ضريبي .
� - 3أال يكون قد �سبق احلكم عليه نهائيا فـي جرمية من�صو�ص عليها فـي القانون .
� - 4أي �شروط �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 20
يقدم طلب احل�صول على ترخي�ص لإقامة امل�ستودع ال�ضريبي على النموذج املعد لذلك ،
على �أن يت�ضمن البيانات وامل�ستندات الآتية :
 - 1البيانات العامة لطالب الرتخي�ص .
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 - 2الغر�ض من �إقامة امل�ستودع ال�ضريبي .
 - 3نوع ال�سلع االنتقائية حمل الرتخي�ص .
 - 4املقر املقرتح للم�ستودع ال�ضريبي .
� - 5صورة من �شهادة الت�سجيل .
 - 6ما يدل على املالءة املالية .
 - 7ما يفـيد �سداد الر�سوم املقررة .
� - 8أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 21
ي�شرتط فـي املقر املقرتح لإقامة امل�ستودع ال�ضريبي �أن يكون م�ستوفـيا جميع ال�شروط
واملوا�صفات الفنية التي يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 22
يجب على طالب الرتخي�ص  ،قبل البت فـي طلب الرتخي�ص � ،أن يقدم خطاب �ضمان
م�صرفـي غري م�شروط ل�صالح اجلهاز بالقيمة واملدة التي يحددها  ،فـي ميعاد ال يتجاوز
( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطاره بذلك  ،و�إال عد طلب الرتخي�ص ك�أن مل يكن .
ويجوزللجهاز اخل�صم من قيمة ال�ضمان امل�صرفـي للوفاء ب�أي من التزامات املرخ�ص له  ،وفـي
حالة اخل�صم يجب على املرخ�ص له ا�ستكمال قيمة ال�ضمان خالل ( )30ثالثني يوما من
تاريخ �إخطاره بذلك  ،كما يجوز للجهاز م�صادرته فـي حالة �إخالل املرخ�ص له ب�شروط
الرتخي�ص � ،أو ب�أي من التزاماته .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز جتديد الرتخي�ص �إال �إذا كان ال�ضمان امل�صرفـي م�ستوفـيا
ال�شروط  ،وبالقيمة ذاتها املحددة عند �إ�صدار الرتخي�ص .
املــادة ( ) 23
يبت فـي طلب الرتخي�ص لإقامة امل�ستودع ال�ضريبي خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالثون يوما
من تاريخ ا�ستيفاء جميع ال�شروط واملتطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ,ويعترب
انق�ضاء هذه املدة دون رد رف�ضا للطلب .
ويجوز لطالب الرتخي�ص �أن يتظلم من القرار ال�صادر برف�ض الرتخي�ص �إلى الرئي�س
خالل مدة �أق�صاها (� )60ستون يوما من تاريخ علمه بالقرار  ،ويعترب عدم الرد على
التظلم خالل مدة ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التظلم رف�ضا له .
-489-

املــادة ( ) 24
تكون مدة الرتخي�ص ب�إقامة امل�ستودع ال�ضريبي (� )1سنـ ــة واح ــدة قابلـ ــة للتجديـ ــد مل ــدة
�أو مدد �أخرى مماثلة ب�شرط وفاء املرخ�ص له بجميع التزاماته .
ويقدم طلب جتديد الرتخي�ص �إلى اجلهاز قبل ( )30ثالثني يوما على الأقل من التاريخ
املحدد النق�ضاء مدة الرتخي�ص على النموذج املعد لذلك  ،على �أن ي�ستوفـي الطلب جميع
ال�شروط واملتطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 25
ال يجوز الرتخي�ص ب�إقامة امل�ستودع ال�ضريبي للأماكن التي يتم فـيــها حتوي ــل املرك ــزات
�أو امل�ساحيق �أو اجلل �أو �أي م�ستخل�صات �إلى �سلع انتقائية بغر�ض اال�ستهالك املبا�شر فـي
هذه الأماكن .
املــادة ( ) 26
ال يج ــوز للمرخ ـ ــ�ص له جت ــاوز ح ــدود �أو نط ــاق الرتخي ــ�ص ب�إقام ــة امل�ست ــودع ال�ضريب ــي .
املــادة ( ) 27
ال يجوز للمرخ�ص له �أن يتنازل عن الرتخي�ص ب�إقامة امل�ستودع ال�ضريبي ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر �أو عن احلقوق وااللتزامات النا�شئة عنه � ،أو �إجراء �أي ت�صرف يتعلق بال�شكل
القانوين الذي يتخذه  ،ويرتتب عليه تغيري فـي امللكية �أو ح�ص�ص ال�شركاء  ،دون احل�صول
على موافقة اجلهاز .
املــادة ( ) 28
يجب على املرخ�ص له �أن يفح�ص ال�سلع االنتقائية عند تلقيها وقبل �إيداعها �أو تخزينها
فـي امل�ستودع ال�ضريبي  ،ويجب عليه اتباع الأ�صول والطرق الفنية املعتادة عند تخزين
هذه ال�سلع مبا ي�ضمن �سالمتها واملحافظة عليها من خطر الفقد �أو التلف �أو الهالك ،
على �أن يبذل فـي ذلك عناية الرجل احلري�ص .
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املــادة ( ) 29
يلتزم املرخ�ص له �أن يقدم �إلى اجلهاز تقريرا عن كل حركة دخول لل�سلعة االنتقائية �إلى
امل�ستودع ال�ضريبي � ،أو اخلروج منها خالل ( )2يومني من تاريخ عملية الدخول � ،أو اخلروج ،
وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات التي يحددها اجلهاز .
كما يلتزم ب�إم�ساك ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية امل�شار �إليها فـي املادة ( )33من القانون ،
وطبقا للأحكام الواردة فـيها .
املــادة ( ) 30
يلتزم املرخ�ص له ب�إخطار اجلهاز ب�أي تغيريات حتدث على البيانات الواردة فـي الرتخي�ص
خالل ( )30ثالثني يوما من حدوث تلك التغيريات  ،وذلك على النموذج املعد لذلك ،
مرفقا به امل�ستندات الدالة على �صحة البيانات اجلديدة .
املــادة ( ) 31
يجوز للرئي�س �أو من يفو�ضه �أن يلغي الرتخي�ص ب�إقامة امل�ستودع ال�ضريبي فـي �إحدى
احلاالت الآتية :
 - 1عدم ا�ستخدام امل�ستودع ال�ضريبي دون �إذن �أو عذر مقبول ملدة �أق�صاها ( )90ت�سعون
يوما من تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص .
 - 2جتاوز حدود �أو نطاق الرتخي�ص .
 - 3التنازل عن الرتخي�ص �أو عن احلقوق والإلتزامات النا�شئة عنه � ،أو �إجراء �أي ت�صرف
يتعلق بال�شكل القانوين الذي يتخذه املرخ�ص له ويرتتب عليه تغيري فـي امللكية
�أو ح�ص�ص ال�شركاء  ،دون احل�صول على موافقة اجلهاز .
 - 4عدم موافاة اجلهاز بالتقرير امل�شار �إليه فـي املادة ( )29من هذه الالئحة .
 - 5عدم �إم�ساك ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية امل�شار �إليها فـي املادة ( )29من هذه
الالئحة .
 - 6تعمد �إعاقة موظفـي اجلهاز املخولني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي عن القيام
مبهامهم املن�صو�ص عليها فـي القانون  ،وهذه الالئحة .
 - 7خمالفة �شروط الرتخي�ص .
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وفـي جميع الأحوال  ،يجب على اجلهاز �أن يخطر املرخ�ص له ب�إلغاء الرتخي�ص ب�إحدى
طرق الإعالن املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )4من هذه الالئحة  ،على �أن يت�ضمن الإخطار
�سبب �إلغاء الرتخي�ص .
ويجوز للمرخ�ص له �أن يتظلم من القرار ال�صادر ب�إلغاء الرتخي�ص �إلى الرئي�س خالل
مدة �أق�صاها (� )60ستون يوما من تاريخ �إخطاره  ،ويعترب عدم الرد على التظلم خالل مدة
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التظلم رف�ضا له .
املــادة ( ) 32
ينق�ضي الرتخي�ص ب�إقامة امل�ستودع ال�ضريبي فـي �إحدى احلاالت الآتية :
� - 1إذا فقد املرخ�ص له �أحد �شروط منح الرتخي�ص املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
 - 2انتهاء املدة املحددة للرتخي�ص دون جتديده .
� - 3صدور حكم ب�إ�شهار �إفال�س املرخ�ص له .
 - 4ت�صفـية ال�شخ�ص االعتباري املرخ�ص له وحله �أو انتهاء مدته �أو زوال �شخ�صيته
القانونية لأي �سبب من الأ�سباب .
� - 5إذا ثبت ح�صول املرخ�ص له على الرتخي�ص عن طريق الغ�ش �أو التزوير �أو
التدلي�س �أو تقدمي بيانات �أو معلومات غري �صحيحة .
� - 6إذا توفـي املرخ�ص له  ،وكان الرتخي�ص �ساريا  ،ومل يطلب ورثته �أو �أحدهم احللول
حمله خالل مدة ال تتجاوز (� )60ستني يوما من تاريخ الوفاة � ،أو طلبوا احللول
ومل تتوفر فـيهم ال�شروط املطلوبة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 7بناء على طلب املرخ�ص له � ،شريطة التحقق من الوفاء بجميع التزاماته
املن�صو�ص عليها فـي القانون وهذه الالئحة  ،وتقدمي تقارير اجلرد و�أر�صدة
ال�سلع االنتقائية داخل امل�ستودع ال�ضريبي حتى اليوم ال�سابق على تقدمي الطلب ،
مرفقا به بيان بال�ضريبة امل�ستحقة عليها .
الف�صــل ال�ســـاد�س
ا�ستحقاق ال�ضريبة وتعليق �أدائها والإعفاء منها
املــادة ( ) 33
ت�ستحق ال�ضريبة فـي التاريخ الذي تطرح فـيه ال�سلعة االنتقائية لال�ستهالك  ،وتعد
ال�سلعة االنتقائية مطروحة لال�ستهالك فـي احلاالت الآتية :
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� - 1إنتاج �أو ا�سترياد ال�سلعة االنتقائية �أو نقلها �إلى داخل ال�سلطنة من �إحدى دول
املجل�س خارج و�ضع معلق لل�ضريبة .
 - 2الإفراج عن ال�سلعة االنتقائية من �أي و�ضع معلق لل�ضريبة .
 - 3حيازة ال�سلعة االنتقائية خارج و�ضع معلق لل�ضريبة  ،ومل ت�سدد ال�ضريبة عنها .
 - 4طرح املخزون من ال�سلعة االنتقائية بعد خ�ضوعها لل�ضريبة .
 - 5فقد ال�سلعة االنتقائية �أو تلفها �أو هالكها فـي و�ضع معلق لل�ضريبة  ،ومل يثبت
املرخ�ص له �أن الفقد �أو التلف �أو الهالك كان ناجتا عن �سبب خارج عن �إرادته  ،على
�أن يلتزم فـي هذه احلالة ب�إخطار اجلهاز بالفقد �أو التلف �أو الهالك خالل مدة ال
تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ علمه بذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،
على �أن يرفق به التقارير وامل�ستندات التي يحددها اجلهاز مبا فـي ذلك امل�ستندات
الدالة على الفقد �أو التلف �أو الهالك و�سببه  ،وتقرير بالأ�ضرار الناجتة  ،وعلى
الأخ�ص الأ�ضرار التي حلقت بال�سجالت والدفاتر املحا�سبية امللتزم ب�إم�ساكها .
ويكون للجهاز �إجراء معاينة للم�ستودع ال�ضريبي لإثبات وقوع الفقد �أو التلف �أو الهالك ،
وح�صـ ــر الكميـ ــات املوج ــودة م ــن ال�سلـ ــع االنتقائيـ ــة  ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوما من
تاريخ ت�سلمه الإخطار امل�شار �إليه  ،و�إال كان للمرخ�ص له احلق فـي التخل�ص من ال�سلع
االنتقائية التالفة  ،ويتم �إثبات وقوع الفقد �أو التلف �أو الهالك والكميات املوجودة من
ال�سلع االنتقائية فـي حم�ضر املعاينة .
وفـي حالة عدم التزام املرخ�ص له ب�إخطار اجلهاز خالل مدة ( )30الثالثني يوما امل�شار
�إليها � ،أو �إذا تبني له �أن وقوع الفقد �أو التلف �أو الهالك كان ب�سبب غري خارج عن �إرادة
املرخ�ص له � ،أو ثبت له عدم �صحة التقارير وامل�ستندات املقدمة منه  ،تعد ال�سلعة االنتقائية
مطروحة لال�ستهالك من تاريخ الفقد �أو التلف �أو الهالك .
املــادة ( ) 34
تعلق ال�ضريبة على ال�سلعة االنتقائية فـي احلاالت الآتية :
� - 1إنتاج ال�سلعة االنتقائية � ،أو حتويلها � ،أو حيازتها � ،أو تخزينها � ،أو نقلها � ،أو تلقيها
فـي امل�ستودع ال�ضريبي .
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� - 2إذا كانت ال�سلعة االنتقائية فـي و�ضع معلق لل�ضريبة اجلمركية .
 - 3نقل ال�سلعة االنتقائية وفق �أي من الأحوال الآتية :
أ�  -النقل من م�ستودع �ضريبي �إلى م�ستودع �ضريبي �آخر داخل ال�سلطنة .
ب  -النقل من م�ستودع �ضريبي داخل ال�سلطنة �إلى م�ستودع �ضريبي �آخر فـي �إحدى
دول املجل�س �أو العك�س .
ج  -النقل من م�ستودع �ضريبي داخل ال�سلطنة �إلى �أحد منافذ خروج ال�سلعة
فـي �إحدى دول املجل�س بغر�ض الت�صدير �أو �إعادة الت�صدير خارج �إقليم دول
املجل�س .
د  -النقل من منفذ الدخول فـي ال�سلطنة �إلى امل�ستودع ال�ضريبي .
املــادة ( ) 35
ال يجوز منح الإعفاء املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )27من القانون �إال بعد الت�أكد من �أن
ال�سلع االنتقائية حمل طلب الإعفاء غري خم�ص�صة لأغرا�ض جتارية .
املــادة ( ) 36
يقدم طلب الإعفاء من ال�ضريبة لل�سلع االنتقائية التي ترد �إلى الهيئات الدبلوما�سية
والقن�صلية واملنظمات الدولية  ،و�إلى ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء ال�سلكني الدبلوما�سي  ،والقن�صلي
املعتمدين لدى ال�سلطنة على النموذج املعد لذلك  ،وذلك بعد الت�صديق عليه من وزارة
اخلارجية  ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات  ،وامل�ستندات التي يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 37
ال يجوز الت�صرف �أو التنازل عن ال�سلع االنتقائية املعفاة طبقا للبند ( )1من املادة ()27
من القانون � ،إال بني اجلهات والأ�شخا�ص املن�صو�ص عليها فـي هذا البند  ،ما مل يقت�ض
�شرط املعاملة باملثل غري ذلك  ،و�إال متت �إعادة ت�صديرال�سلع �أو �إتالفها وفقا لل�ضوابط
التي يحددها اجلهاز .
ويكون الت�صرف �أو التنازل فـي ال�سلع االنتقائية املعفاة تطبيقا حلكم البند ( )1من املادة
( )27من القانون وفق القواعد الآتية :
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 - 1تقدمي امل�ستفـيد من الإعفاء طلبا �إلى اجلهاز برغبته فـي التنازل �أو الت�صرف فـي
ال�سلع االنتقائية املعفاة على النموذج املعد لذلك م�شتمال على البيانات وامل�ستندات
التي يحددها اجلهاز مبا فـي ذلك بيان بنوع ال�سلعة االنتقائية وكميتها .
 - 2يبـ ــت اجلهـ ــاز ف ـ ــي طل ــب التنازل �أو الت�صرف فـي ال�سلع االنتقائية خالل مدة
ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ا�ستيفاء طالب التنازل �أو الت�صرف
جميع البيانات وامل�ستندات  ،و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
 - 3يخـ ــطر اجلهـ ــاز طال ــب الت�صـ ــرف �أو التنـ ــازل مب ــا يفـيـ ــد موافقت ــه على التنازل
�أو الت�صرف .
الف�صل ال�سابع
نقل ال�سلعة االنتقائية
املــادة ( ) 38
ال يجوز نقل ال�سلعة االنتقائية التي �أدخلت حتت �أي و�ضع معلق لل�ضريبة تطبيقا لأحكام
البنود ( أ�  ،ج  ،د) من البند ( )3من املادة ( )34من هذه الالئحة � ،إال بعد احل�صول على
موافقة اجلهاز .
ويقدم طلب احل�صول على موافقة اجلهاز على النموذج املعد لذلك  ،م�شتمال على البيانات
وامل�ستندات الآتية  ،بح�سب الأحوال :
 - 1نوع ال�سلعة االنتقائية  ،وكميتها .
 - 2فئة ال�ضريبة املفرو�ضة .
� - 3سعر البيع بالتجزئة  ،وال�سعر املعياري املحدد لكل �سلعة انتقائية .
 - 4ما يفـيد �إمتام الإجراءات اجلمركية لل�سلعة االنتقائية امل�ستوردة .
 - 5قيمة ال�ضريبة .
 - 6ما يفـيد احل�صول على موافقة املرخ�ص له املتلقي لل�سلعة االنتقائية على النقل .
 - 7املكان املراد نقل ال�سلعة االنتقائية منه  ،ومق�صدها .
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 - 8و�سيلة النقل امل�ستخدمة فـي نقل ال�سلعة االنتقائية .
 - 9املدة الزمنية املتوقعة لإمتام عملية نقل ال�سلعة االنتقائية .
� - 10أي بيانات � ،أو م�ستندات �أخرى يحددها اجلهاز .
ويبت اجلهاز فـي الطلب خالل مدة ال تتجاوز (� )7سبعة �أيام من تاريخ ا�ستيفاء طالب
املوافقة جميع البيانات  ،وامل�ستندات  ،و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
املــادة ( ) 39
يجب على امللتزم ب�أداء ال�ضريبة �أن يقدم خطاب �ضمان م�صرفـي غري م�شروط ل�صالح
اجلهاز بقيمة ال�ضريبة املفرو�ضة على ال�سلع االنتقائية املراد نقلها وباملدة التي يحددها
اجلهاز  ،ويجوز للرئي�س الإعفاء من تقدميه فـي حالة النقل بني م�ستودعني �ضريبيني
مرخ�ص بهما ل�شخ�ص واحد .
املــادة ( ) 40
ت�صدر كل موافقة على نقل ال�سلعة االنتقائية م�شتملة على رقم خا�ص بها  ،وتكون
�صالحيتها ملدة ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ الإ�صدار .
املــادة ( ) 41
يجب على املرخ�ص له الناقل فـي حالة عدم ت�سلم املرخ�ص له املتلقي ال�سلعة االنتقائية
املنقولة لأي �سبب من الأ�سباب �أن يخطر اجلهاز بذلك  ،ويكون للجهاز اتخاذ ما يراه
منا�سبا فـي هذه احلالة .
املــادة ( ) 42
يجب على املرخ�ص له املتلقي  -فور تفريغ ال�سلع االنتقائية املنقولة فـي م�ستودعه ال�ضريبي -
�أن يقدم �إلى اجلهاز بيانا ي�شتمل على كمية ال�سلع االنتقائية التي مت تفريغها  ،ونوعها .
كما يجب على املرخ�ص له الناقل �أن يقدم �إلى اجلهاز جميع امل�ستندات املتعلقة بت�صدير
ال�سلع االنتقائية � ،أو �إعادة ت�صديرها .
ويكون للجهاز اتخاذ ما يراه منا�سبا �إذا تبني له وجود اختالف بني كمية �أو نوع ال�سلع
االنتقائية التي مت تفريغها  ،وبني كمية �أو نوع ال�سلع االنتقائية الواردة فـي البيان امل�شار
�إليه فـي الفقرة ال�سابقة �أو فـي امل�ستندات املتعلقة بت�صدير ال�سلعة االنتقائية � ،أو �إعادة
ت�صديرها .
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املــادة ( ) 43
ا�ستثناء من حكم املادة ( )38من هذه الالئحة يجوز نقل ال�سلع االنتقائية بني م�ستودعني
�ضريبيني �أو �أكرث مرخ�ص بهما ل�شخ�ص واحد دون احل�صول على موافقة اجلهاز  ،على
�أن يرفق املرخ�ص له بالإقرار ال�ضريبي تقريرا تف�صيليا عن جميع عمليات النقل التي
متت بني امل�ستودعات ال�ضريبية املرخ�ص له بها  ،وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،
م�شتمال على البيانات  ،وامل�ستندات التي يحددها اجلهاز .
ويكون للجهاز اتخاذ ما يراه منا�سبا �إذا تخلف املرخ�ص له عن تقدمي التقرير امل�شار
�إليه فـي الفقرة ال�سابقة � ،أو �إذا تبني له وجود اختالف بني كمية �أو نوع ال�سلع االنتقائية
الواردة فـي هذا التقرير  ،وبني كمية �أو نوع ال�سلع االنتقائية التي مت تفريغها فـي امل�ستودع
ال�ضريبي .
الف�صـــل الثامـــن
الإقرار ال�ضريبي وال�سجالت
املــادة ( ) 44
يقدم امل�سجل الإقرار ال�ضريبي �إلكرتونيا من خالل البوابة الإلكرتونية للجهاز على
النموذج املعد لذلك  ،على �أن يت�ضمن البيانات  ،واملعلومات الآتية :
 - 1البيانات العامة للم�سجل .
 - 2رقم التعريف ال�ضريبي للم�سجل .
 - 3رقم ترخي�ص امل�ستودع ال�ضريبي � ،إن وجد .
 - 4الرقم اجلمركي .
 - 5الفرتة ال�ضريبية املقدم عنها الإقرار .
 - 6نوع ال�سلعة االنتقائية  ،وقيمتها .
 - 7بيان بكميات ما مت �إنتاجه من ال�سلع االنتقائية �أو ا�سترياده �أو حيازته �أو حتويله
�أو طرحه لال�ستهالك منها  ،وما مت الإفراج عنه �أو نقله �أو فقده �أو تلفه �أو هالكه
خالل الفرتة ال�ضريبية املعد عنها الإقرار .
 - 8قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة خالل الفرتة ال�ضريبية املعد عنها الإقرار .
� - 9أي بيانات � ،أو معلومات �أخرى يحددها اجلهاز .
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املــادة ( ) 45
ي�شرتط ال�ستثناء امل�ستورد من تقدمي الإقرار ال�ضريبي ما ي�أتي :
� - 1أن يقت�صر ن�شاطه على اال�سترياد .
� - 2أال يكون مرخ�صا له ب�إقامة م�ستودع �ضريبي .
� - 3أال تتعدى قيمة ال�سلع امل�ستوردة ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين خالل الفرتة
ال�ضريبية .
املــادة ( ) 46
يكون للجهاز احلق فـي تقدير ال�ضريبة عن الفرتة ال�ضريبية �إذا مل يقدم امل�سجل الإقرار
ال�ضريبي فـي امليعاد املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )29من القانون  ،كما يجب على اجلهاز
تعديل الإقرار ال�ضريبي الذي يقدمه امل�سجل �إذا كان ينطوي على خط أ� �أو �إغفال  ،وفـي
جميع الأحوال يجب على اجلهاز �إخطار امل�سجل بالتقدير � ،أو بالتعديل  ،و�أ�سبابه  ،والأ�س�س
التي ا�ستند �إليها  ،على �أن يت�ضمن الإخطار البيانات الآتية :
 - 1تاريخ تقدير ال�ضريبة � ،أو التعديل .
 - 2الفرتة ال�ضريبية املعد عنها التقدير �أو التعديل .
 - 3قيمة ال�سلع االنتقائية .
 - 4قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة  ،وتاريخ �سدادها .
� - 5أ�سباب التقدير والتعديل  ،والأ�س�س التي مت اال�ستناد �إليها .
� - 6أي بيانات �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 47
يجب على امل�ستورد ل�سلعة انتقائية �أن يقدم �إلى اجلهاز بيانا بال�سلع االنتقائية التي قام
با�ستريادها خالل ال�سنة ال�ضريبية  ،وذلك خالل ( )30الثالثني يوما التالية النق�ضاء
هذه ال�سنة  ،على �أن ي�شتمل البيان على املعلومات الآتية :
 - 1رقم التعريف ال�ضريبي .
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 - 2نوع ال�سلعة االنتقائية امل�ستوردة  ،وكميتها .
 - 3رمز النظام املن�سق لل�سلعة االنتقائية امل�ستوردة .
� - 4سعر البيع بالتجزئة املحدد لل�سلعة االنتقائية .
 - 5فئة ال�ضريبة املفرو�ضة .
 - 6قيمة ال�ضريبة امل�سددة �إلى الإدارة العامة للجمارك .
� - 7أي بيانات �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 48
يجب على امل�سجل �إم�ساك ال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات الآتية :
� - 1سجل ال�سلع االنتقائية املودعة .
� - 2سجل للعمليات التي �أجريت على ال�سلع االنتقائية .
 - 3دفاتر حما�سبية منتظمة ودقيقة بحركة ال�سلع االنتقائية .
 - 4ن�سخ من فواتري ال�سلع االنتقائية امل�ستوردة  ،والبيانات اجلمركية املتعلقة بها ،
وما يثبت دفع ال�ضريبة عنها .
� - 5سجل خا�ص بعمليات الت�صدير  ،و�إعادة الت�صدير .
 - 6امل�ستندات التي تثبت دخول ال�سلع االنتقائية حتت و�ضع معلق لل�ضريبة .
 - 7ن�سخ من فواتري ال�شراء والبيع .
 - 8القوائم املالية  ،وقوائم الدخل .
� - 9أي �سجالت �أو دفاتر �أو م�ستندات �أخرى يحددها اجلهاز .
ويجب االحتفاظ بال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات امل�شار �إليها طبقا لو�سائل �آمنة
وم�ضمونة  ،ومبا ي�ضمن �إتاحتها لالطالع عليها  ،وملدة ( )5خم�س �سنوات تالية النتهاء
ال�سنة ال�ضريبية املقدم عنها الإقرار ال�ضريبي  ،ويجوز االحتفاظ بهذه ال�سجالت والدفاتر
وامل�ستندات عن طريق الو�سائل الإلكرتونية �شريطة احل�صول على موافقة اجلهاز .
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الف�صـــل التا�ســع
حت�صيل ال�ضريبة وردها
املــادة ( ) 49
يجب على امللتزم بال�ضريبة �أداء ال�ضريبة فـي املواعيد املقررة قانونا  ،وذلك عن طريق
�إحدى الو�سائل الآتية :
� - 1سحب �شيكات م�صرفـية ل�صالح اجلهاز .
� - 2إيداع املبلغ امل�ستحق فـي احل�ساب اجلاري املفتوح با�سم اجلهاز لهذا الغر�ض ب�شرط
تقدمي ن�سخة معتمدة من ق�سيمة الإيداع ال�صادرة من امل�صرف املودع لديه .
� - 3إ�صدار �أمر كتابي بالنقل امل�صرفـي من ح�ساب امللتزم بال�ضريبة �إلى ح�ساب اجلهاز ،
و�إخطاره بذلك  ،وال تعترب ال�ضريبة امل�ستحقة قد �سددت فـي هذه احلالة �إال بقيد
مبلغ ال�ضريبة كامال فـي ح�ساب اجلهاز .
� - 4أي و�سيلة �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 50
تتولى الإدارة العامة للجمارك حت�صيل ال�ضريبة على ال�سلع االنتقائية امل�ستوردة بتطبيق
الفئة والقيمة املقررة وفقا للإجراءات املعمول بها لديها  ،و�إيداعها فـي ح�ساب خا�ص يفتح
لهذا الغر�ض .
وال يتم الإفراج عن هذه ال�سلع قبل �سداد ال�ضريبة امل�ستحقة بالكامل .
املــادة ( ) 51
فـي حالة عدم �أداء ال�ضريبة فـي املوعد املحدد ت�ستحق ال�ضريبة الإ�ضافـية  ،ويجوز للرئي�س
الإعفاء  -كليا �أو جزئيا  -من ال�ضريبة الإ�ضافـية فـي الأحوال الآتية :
� - 1إذا توفـي امللتزم بال�ضريبة عن غري تركة ظاهرة .
� - 2إذا ثبت عدم وجود �أموال لدى امللتزم بال�ضريبة ميكن التنفـيذ عليها .
� - 3إذا وجدت قوة قاهرة حالت دون �سداد ال�ضريبة فـي امليعاد املحدد .
� - 4إذا مت حل وت�صفـية امللتزم بال�ضريبة �أو �إ�شهار �إفال�سه  ،وعدم كفاية ناجت الت�صفـية
�أو �أموال التفلي�سة للوفاء بال�ضريبة امل�ستحقة فـي ميعادها .
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املــادة ( ) 52
يقدم طلب الإعفاء من ال�ضريبة الإ�ضافـية على النموذج املعد لذلك  ،م�شتمال على
البيانات وامل�ستندات التي يحددها اجلهاز  ،ويبت فـي طلب الإعفاء خالل مدة ال تتجاوز
( )30ثالثني يوما  ،و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
املــادة ( ) 53
يعد فـي اجلهاز �سجل تقيد فـيه البيانات واملعلومات املتعلقة باحل�سابات ال�ضريبية للم�سجل
ويتم االحتفاظ بهذا ال�سجل ملدة ( )10ع�شر �سنوات .
ويجوز للم�سجل �أن يطلب من اجلهاز االطالع على البيانات واملعلومات اخلا�صة به  ،ون�سخ
�صورة منها وفقا للقواعد التي يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 54
يحق للم�سجل ت�سوية ال�ضريبة امل�سددة على ال�سلعة االنتقائية التي دخلت فـي �إنتاج �سلعة
انتقائية �أخرى خا�ضعة لل�ضريبة  ،وذلك عن طريق خ�صمها من قيمة ال�ضريبة امل�صرح
عنها فـي الإقرار ال�ضريبي املقدم عن الفرتة ال�ضريبية التي ا�ستحقت فـيها ال�ضريبة على
ال�سلعة االنتقائية التي مت �إنتاجها  ،على �أن يرفق بالإقرار ال�ضريبي امل�ستندات الآتية :
 - 1ن�سخة عن فاتورة �شراء ال�سلعة االنتقائية التي دخلت فـي عملية الإنتاج .
 - 2ما يفـيد قيام مورد ال�سلعة االنتقائية التي دخلت فـي عملية الإنتاج ب�سداد ال�ضريبة
على هذه ال�سلعة .
 - 3ما يثبت �أن ال�سلعة االنتقائية املراد ت�سوية ال�ضريبة امل�سددة عليها قد ا�ستخدمت
فـي �إنتاج ال�سلعة االنتقائية الأخرى .
� - 4أي م�ستندات �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 55
تقع املقا�صة بقوة القانون بني ما هو م�ستحق للملتزم بال�ضريبة لــدى اجلهاز  ،وما يكون
م�ستحقا عليه وواجب ال�سداد مبوجب �أي قانون �ضريبي �آخ ــر � ،شريط ــة �أن تكون املبالغ
املطلوب �إجراء املقا�صة ب�ش�أنها نهائية  ،وغري متنازع عليها  ،عل ــى �أن تتم املقا�ص ــة وفـ ــق
الرتتيب الآتي :
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 - 1املقا�صـ ــة بـ ــني املبالغ التي �سددها امللتزم بال�ضريبة بالزيادة على ما هو م�ستحق
قانونا  ،وبني املبالغ امل�ستحقة عليه  ،وواجبة ال�سداد قانونا .
 - 2املقا�صـ ــة ب ــني املبالـ ــغ التي �سددها امللتزم بال�ضريبة بالزيادة على ما هو م�ستحق
قانونا  ،وبني املبالغ امل�ستحقة عليه وواجبة ال�سداد قانونا وفقا لأي قانون �ضريبي
�آخر .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب على اجلهاز �إخطار امللتزم بال�ضريبة ب�إجراء املقا�صة ونتيجتها
على النموذج املعد لذلك .
املــادة ( ) 56
ترد ال�ضريبة فـي احلاالت الآتية  ،وبال�شروط والإجراءات املبينة قرين كل منها :
 - 1ال�ضريب ــة املدفوع ــة مـ ــن الهيئات الدبلوما�سية والقن�صلية واملنظمات الدولية ،
ور�ؤ�ساء  ،و�أع�ضاء ال�سلكني الدبلوما�سي  ،والقن�صلي املعتمدين لدى ال�سلطنة :
يتقدم �صاحب ال�ش�أن بطلب �إلى اجلهاز على النموذج املعد لذلك بعد الت�صديق
عليه من وزارة اخلارجية  ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات وامل�ستندات التي
يحددها اجلهاز وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
أ�  -ن�سخة من فاتورة ال�شراء مدونا فـيها رقمها وتاريخها  ،وا�سم م�صدرها ،
وقيمة ال�ضريبة امل�سددة .
ب  -رقم التعريف ال�ضريبي ملورد ال�سلعة االنتقائية �إن وجد  ،ورقم ت�سجيله
ال�ضريبي فـي �ضريبة الدخل .
ج  -بيان �صادر من املورد يت�ضمن نوع ال�سلعة االنتقائية  ،وما يفـيد �سداد
ال�ضريبة عنها .
د  -قيمة مبلغ ال�ضريبة املطالب برده .
 - 2نقل ال�سلعة االنتقائية التي طرحت لال�ستهالك �إلى �إحدى دول املجل�س :
يتقدم �صاحب ال�ش�أن بطلب �إلى اجلهاز على النموذج املعد لذلك م�شتمال على
البيانات وامل�ستندات التي يحددها اجلهاز  ،وفـي حالة �إذا كان طالب الرد �شخ�صا
غري م�سجل  ،فـيجب �أن ي�شتمل الطلب على الأخ�ص على البيانات  ،وامل�ستندات
الآتية :
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أ�  -ن�سخة من فاتورة ال�شراء مدونا فـيها رقمها  ،وتاريخها  ،وا�سم م�صدرها ،
وقيمة ال�ضريبة امل�سددة .
ب  -ن�سخة من فاتورة البيع مدونا فـيها رقمها وتاريخها .
ج  -رقم التعريف ال�ضريبي ملورد ال�سلعة االنتقائية �إن وجد  ،ورقم ت�سجيله
ال�ضريبي فـي �ضريبة الدخل .
د  -نوع ال�سلعة االنتقائية  ،وتاريخ نقلها .
هـ � -سعر البيع بالتجزئة .
و  -قيمة ال�ضريبة املفرو�ضة .
ي  -قيمة مبلغ ال�ضريبة املطالب برده .
ز � -أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها اجلهاز .
وفـي جميع الأحوال  ،ي�شرتط لرد ال�ضريبة �أن يكون متلقي ال�سلعة االنتقائية
فـي �إحدى دول املجل�س م�سجال فـي هذه الدولة  ،وقام ب�سداد ال�ضريبة امل�ستحقة
عليها  ،و�أال يكون م�سجال فـي ال�سلطنة .
 - 3ال�ضريبة املدفوعة زيادة عن ال�ضريبة امل�ستحقة :
يتقدم �صاحب ال�ش�أن بطلب �إلى اجلهاز على النموذج املعد لذلك  ،على �أن يت�ضمن
قيمة ال�ضريبة املح�صلة بالزيادة و�سبب ذلك  ،والفرتة ال�ضريبية التي وقع فـيها
اخلط أ�  ،ويرفق بالطلب امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك .
وفـي جميع الأحوال ي�شرتط لرد ال�ضريبة �أن تكون املبالغ املطالب بردها نهائية
غري متنازع عليها .
الف�صــل العا�شــر
الرقابــة والفحــ�ص ال�ضريبــي
املــادة ( ) 57
فـي تطبيق حكم املادة ( )39من القانون جترى الرقابة على �أ�س�س دفرتية وم�ستندية ،
وفـي حالة ا�ستخدام امل�سجل لأنظمة احلا�سب الآيل  ،يكون للجهاز فح�ص واختبار هذه
الأنظمة للت�أكد من �سالمتها وكفاءتها .
ويكون للرئي�س  -العتبارات تتعلق بطبيعة ال�سلعة االنتقائية  -و�ضع قواعد رقابية خا�صة بها .
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املــادة ( ) 58
يحق للجهاز طلب ح�ضور ال�شخ�ص امل�س�ؤول فـي الوقت واملكان املحددين فـي الإخطار الذي
يوجهه لهذا الغر�ض  ,وذلك ملناق�شت ــه فـيمــا يتعلق بالتعامالت اخلا�ضعة لل�ضريبة طبقا
للقانون �أو فـيما يتعلق با�ستحقاق ال�ضريبة .
املــادة ( ) 59
يكون ملوظفـي اجلهاز املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية حق دخول امل�ستودع ال�ضريبي ،
ومقر امل�سجل الذي يزاول فـيه الن�شاط  ،و�أي مكان �آخر ذي �صلة مبزاولة الن�شاط املتعلق
بال�سلع االنتقائية فـي �أي وقت خالل �ساعات العمل الر�سمية للتفتي�ش والرقابة  ،ولهم
على الأخ�ص االطالع على ال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات امل�شار �إليها فـي املادة ( )48من
هذه الالئحة  ،ون�سخ �صور منها  ،ومقابلة املوظفـني  ،ومناق�شتهم  ،وفح�ص كل ما يتعلق
بالنواحي الفنية واملالية  ،والإدارية للن�شاط املتعلق بال�سلع االنتقائية  ،واتخاذ �أي �إجراءات
تعترب الزمة لتحقيق �أغرا�ض القانون  ،وعلى املرخ�ص له  ،وامل�سجل �أن يقدم كل ما ميكنهم
من �أداء عملهم .
املــادة ( ) 60
لأغرا�ض تطبيق القانون  ،يكون ملوظفـي اجلهاز املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
الدخول �إلى �أي نظام �آيل �أو �إلكرتوين ي�ستخدمه املرخ�ص له �أو امل�سجل ويكون ذا �صلة
بال�سلع االنتقائية .
املــادة ( ) 61
يتولى موظفو الإدارة العامة للجمارك متابعة ورقابة ال�سلع االنتقائية عند �إدخالها �إلى
ال�سلطنة � ،أو �إخراجها منها .
ويجوز للجهاز �أن يطلب من امل�ستورد �أي بيانات ذات �صلة بال�سلع االنتقائية امل�ستوردة �أو امل�صدرة .
املــادة ( ) 62
يخطر اجلهاز امل�سجل بتاريخ الفح�ص ال�ضريبي  ،ومكانه  ،واملدة التقديرية له قبل ()15
خم�سة ع�شر يوما على الأقل من هذا التاريخ  ،على �أن ي�شتمل الإخطار ب�صفة خا�صة على
الفرتات ال�ضريبية اخلا�ضعة للفح�ص  ،وحتديد ال�سجالت  ،والدفاتر  ،وامل�ستندات املراد فح�صها .
ويجوز للجهاز �أن يجري الفح�ص ال�ضريبي دون �إخطار م�سبق �إذا قامت ظروف تثري
�شكوكا جدية حول تهرب امل�سجل من ال�ضريبة .
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املــادة ( ) 63
يجب �أن يتم الفح�ص ال�ضريبي فـي مقر امل�سجل الذي يزاول فـيه الن�شاط املتعلق بال�سلع
االنتقائية  ،وخالل �ساعات العمل الر�سمية .
ويجوز �أن يتم الفح�ص فـي مقر اجلهاز فـي احلاالت التي يقدرها الرئي�س  ،ويجب على
امل�سجل فـي هذه احلالة موافاة اجلهاز مبا يطلبه من �سجالت �أو دفاتر �أو م�ستندات خالل
الأجل الذي يحدده فـي الإخطار امل�شار �إليه فـي املادة ( )62من هذه الالئحة .
وفـي جميع الأحوال  ،يحق ملوظفـي اجلهاز املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية الدخول
�إلى �أي مقر تابع للم�سجل متى كان ذلك الزما للقيام ب�أعمال الفح�ص .
املــادة ( ) 64
يلتزم امل�سجل با�ستقبال موظفـي اجلهاز املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية  ،ومتكينهم
من االطالع على ال�سجالت  ،والدفاتر  ،وامل�ستندات املراد فح�صها  ،كما يلتزم بتوفـري
البيانات وال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات التي يطلبها موظفو اجلهاز خالل قيامهم
ب�أعمال الفح�ص ال�ضريبي  ،وذلك خالل ( )3ثالثة �أيام من تاريخ طلبها ما مل يقدم
امل�سجل دليال كافـيا على ما يعرت�ضه من �صعوبات فـي تقدمي هذه البيانات وال�سجالت
والدفاتر وامل�ستندات خالل املدة املحددة  ،ويجوز للرئي�س منح امل�سجل مدة �أخرى منا�سبة .
املــادة ( ) 65
تكون مدة الفح�ص ال�ضريبي ( )3ثالثة �أ�شهر تبد�أ من تاريخ بدء الفح�ص  ،ويجوز
للرئي�س متديد هذه املدة لفرتة �أخرى مماثلة بناء على طلب من املوظف املخت�ص الذي
يجري الفح�ص  ،على �أن يبني املوظف فـي طلبه �أ�سباب ومربرات التمديد .
ويجب �أن يقت�صر الفح�ص على الفرتات ال�ضريبية املحددة فـي الإخطار امل�شار �إليه فـي
املادة ( )62من هذه الالئحة � ،إال �إذا قرر الرئي�س بناء على �أ�سباب يقدرها �إجراء الفح�ص
لفرتات �ضريبية �أخرى .
املــادة ( ) 66
يق ــوم اجلهـ ــاز ب�إخط ــار امل�سج ــل بنتائــج الفح�ص ال�ضريبي  ،على �أن ي�شتمل الإخطار على
ما ي�أتي :
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 - 1تقدير ال�ضريبة � ،أو تعديل الإقرار ال�ضريبي  ،بح�سب الأحوال .
 - 2الفرتة ال�ضريبية املعد عنها التقدير ال�ضريبي � ،أو تعديله .
 - 3تاريخ تقدير ال�ضريبة � ،أو تاريخ تعديل الإقرار ال�ضريبي .
 - 4قيمة ال�سلع االنتقائية .
 - 5الفرتة �أو الفرتات ال�ضريبية حمل تعديل الإقرار ال�ضريبي .
 - 6الأ�س�س التي مت اال�ستناد �إليها لتقدير ال�ضريبة �أو تعديل الإقرار ال�ضريبي .
 - 7قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة  ،وميعاد �سدادها .
� - 8أي بيانات �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 67
ال يجوز �إعادة فح�ص فرتة �ضريبية �أو عنا�صر �سبق فح�صها  ،و�إجراء التقدير ال�ضريبي
لها � ،أو تعديل الإقرار ال�ضريبي �إال فـي حالة ورود معلومات جديدة ت�ؤثر على احت�ساب
قيمة ال�ضريبة املفرو�ضة  ،على �أن يقت�صر �إعادة الفح�ص على ما ورد فـي هذه املعلومات .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
التظلمات والطعن ال�ضريبي
املــادة ( ) 68
يحق للم�سجل التظلم من تقدير ال�ضريبة �أو تعديل الإقرار ال�ضريبي من قبل اجلهاز
خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ علمه بالتقدير � ،أو التعديل .
ويكون التظلم ب�صحيفة من ( )3ثالث �صور يودعها املتظلم ل ــدى �أمانة �س ــر اللجن ــة ،
و�أن تكون ال�صحيفة حمررة باللغة العربية  ،وموقعا عليها من ال�شخ�ص امل�س�ؤول �أو من
يفو�ض ــه  ،ويجـ ــب �أن تت�ضم ــن البيانـ ــات العامـ ــة املتعلقـ ــة بامل�سجل  ،ومو�ضوع التظلم ،
و�أ�سانيده  ،والطلبات  ،على �أن يرفق بالتظلم الأوراق وامل�ستندات امل�ؤيدة له .
وتق ــوم �أمان ــة �س ــر اللجنة بت�سليم ن�سخة من التظلم �إلى املتظلم م�ؤ�شرا عليها بتاريخ
�إيداعها  ،والتاريخ املحدد لنظر التظلم  ،وتثبت فـي �سجل قيد التظلمات امل�شار �إليه فـي
البند ( )1من املادة ( )71من هذه الالئحة بيانات التظلم  ،ومو�ضوعه .
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املــادة ( ) 69
تتولى �أمانة �سر اللجنة ت�سلي ــم ن�سخة مـ ــن التظلـ ــم ومرفقاتـ ــه إ�لـ ــى اجله ــاز فـ ــي ميـ ــعاد
ال يتجاوز (� )7سبعة �أيام من تاريخ تقدميه  ،وعلى اجلهاز �أن يودع �أمانة �سر اللجنة رده
على التظلم م�شفوعا بالأوراق وامل�ستندات الالزمة �إن وجدت  ،وذلك خالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ ت�سلمه التظلم .
املــادة ( ) 70
يجب على �أمانة �سر اللجنة �إخطار اجلهاز وامل�سجل بالتاريخ املحدد لنظر التظلم على
النموذج املعد لذلك  ،على �أن يتم الإخطار قبل املوعد املحدد بـ (� )7سبعة �أيام على الأقل ،
و�إذا ل ــم يح�ض ــر ممـ ــثل اجلهـ ــاز �أو امل�سجــل فـي التاريخ املحدد يكون للجنة �أن تف�صل فـي
التظلم فـي �ضوء امل�ستندات املقدمة �إليها .
املــادة ( ) 71
يجب على اللجنة �إم�ساك ال�سجالت الآتية :
� - 1سجل قيد التظلمات .
� - 2سجل اجلل�سات .
� - 3سجل القرارات ال�صادرة عن اللجنة .
� - 4أي �سجالت �أخرى تقت�ضيها طبيعة العمل باللجنة  ،وي�صدر بتحديدها قرار
رئي�س اللجنة .
ويكون القيد فـي ال�سجالت امل�شار �إليها مبعرفة �أمانة �سر اللجنة .
املــادة ( ) 72
يكون عمل اللجنة على النحو الآتي :
 - 1ير�سل �أمني �سر اللجنة ك�شفا بالتظلمات امل�سجلة مرفقا بها �صورة �ضوئية من
ملفاتها �إلى رئي�س اللجنة قبل املوعد املحدد النعقاد جل�ساتها بـ (� )7سبعة �أيام
على الأقل .
 - 2يحدد رئي�س اللجنة مقررا �أو �أكرث من بني �أع�ضاء اللجنة يتولى درا�سة ما يحال
�إليه من تظلمات  ،و�إعداد م�سودة القرار فـي كل تظلم .
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 - 3تعقد اللجنة جل�ساتها فـي اجلهاز � ،أو فـي �أي مكان �آخر يحدده رئي�س اللجنة .
 - 4تعر�ض م�سودة القرار على اللجنة  ،وتتم املداولة ب�ش�أنه فـي جل�سة �سرية بعد
االطالع على �أوراق التظلم  ،ويجب �إثبات ما يتم فـي اجلل�سة فـي حم�ضر يوقع
من رئي�س اللجنة  ،والأع�ضاء احلا�ضرين  ،و�أمني ال�سر .
 - 5ي�صدر القرار بعد املداولة  ،غري معلـق عل ــى �ش ــرط  ،وطبقـ ــا حلكـ ــم املادة ()47
من القانون .
املــادة ( ) 73
يجب على اللجنة �أن تراعي الأ�صول واملبادئ العامة لإجراءات التقا�ضي  ،ومنها :
 - 1اتخاذ جميع الإجراءات فـي مواجهة املتظلم  ،واجلهاز .
 - 2متكني املتظلم  ،واجلهاز من االطالع على ما يقدمه الآخر من �أوراق �أو م�ستندات ،
وتقرير اخلبري الفني .
 - 3مناق�شة جميع بنود اخلالف بني املتظلم واجلهاز  ،و�أوجه الدفاع التي يتم تقدميها ،
والرد على كل ذلك .
� - 4إعالن املتظلم  ،واجلهاز على النحو املقرر قانونا .
 - 5التقيد بالطلبات الواردة فـي التظلم .
 - 6ت�سبيب القرارات .
 - 7االلتزام باملواعيد املحددة قانونا .
املــادة ( ) 74
يكون الإعالن بالإخطارات والقرارات ال�صادرة عن اللجنة عن طريق �إحدى الو�سائل
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )4من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 75
يقدم طلب ت�أجيل �سداد ال�ضريبة كليا �أو جزئيا �إلى رئي�س اللجنة على النموذج املعد لذلك
خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التظلم  ،على �أن ي�شتمل الطلب
على �أ�سباب الت�أجيل  ،ومقدار ال�ضريبة املطلوب ت�أجيل �سدادها .
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وت�صدر اللجنة قرارها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي طلب ت�أجيل �سداد
ال�ضريبة  ،على �أنه فـي حالة �صدور قرار من اللجنة باملوافقة على الطلب  ،يجب على
املتظلم خالل ( )15اخلم�سة ع�شر يوما التالية لتاريخ �إخطاره باملوافقة تقدمي �ضمان
مايل ل�صالح اجلهاز بقيمة ال�ضريبة امل�ؤجل �سدادها  ،ويكون �ساريا حلني الف�صل فـي
التظلم  ،و�إال اعتربت املوافقة ك�أن مل تكن .
الف�صــل الثانــي ع�شــر
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 76
يجـوز للرئي�س فر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد
على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين فـي احلاالت الآتية :
 - 1عـ ــدم تقديـ ــم إ�ق ــرارات �ضريبيــة � ،أو بيانات � ،أو تقارير �أو معلومات � ،أو ح�سابات ،
�أو �سجالت �أو �أي م�ستندات �أخرى يلزم تقدميها .
 - 2خمالفة املرخ�ص له �شروط ترخي�ص امل�ستودع ال�ضريبي .
 - 3خمالفة قواعد و�أحكام و�شروط و�ضع العالمة املميزة .
املــادة ( ) 77
يجوز للرئي�س فر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن ( � )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على
( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين فـي احلاالت الآتية :
 - 1ا�سرتداد قيمة ال�ضريبة بناء على م�ستندات � ،أو بيانات غري �صحيحة .
 - 2نقل ال�سلع االنتقائية حتت و�ضع معلق لل�ضريبة بدون احل�صول على موافقة
اجلهاز .
 - 3حيازة �سلع انتقائية مطروحة لال�ستهالك مل ت�سدد عنها ال�ضريبة .
 - 4ا�ستخدام طرق �أو و�سائل �أو �أ�ساليب غري م�شروعة للتهرب من �سداد ال�ضريبة
كليا �أو جزئيا .
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قـــــرار
رقـم 2020 /78
فـي �شـ�أن قواعـد التبـادل التلقائـي ملعلومـات احل�سابـات املاليـة
ا�ستنادا �إلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/28
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/34بالت�صديق على اتفاقية امل�ساعدة الإدارية املتبادلـة
فـي امل�سائل ال�ضريبية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـــقــــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن قواعد التبادل التلقائي ملعلومات احل�سابات املالية بالأحكام املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدرفـي 1442/1/28 :هـ
الموافــق 2020/9/17 :م
�سعــود بن نا�صــر ال�شكيلــي
رئي ـ ـ ـ ــ�س جه ـ ـ ـ ـ ــاز ال�ضرائ ـ ـ ـ ـ ــب

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1358
ال�صادرة فـي 2020/9/20م
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قواعد التبادل التلقائي ملعلومات احل�سابات املالية
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القرار  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني
قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1االتفاقية :
االتفاقية متعـ ــددة الأطـ ــراف بني ال�سلطـ ــات املخت�ص ــة ب�ش ـ ـ�أن التب ــادل التلقائ ــي
ملعلومـ ــات احل�سابات املالية .
 - 2املعيار امل�شرتك :
املعيار امل�شرتك للإبالغ والعناية الواجبة ملعلومات احل�سابات املالية الوارد فـي
الق�سم (ب) من اجلزء الثاين من من�شور "معيار التبادل التلقائي ملعلومات
احل�سابات املالية فـي امل�سائل ال�ضريبية " املعتمد من جمل�س منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية بتاريخ  15من يوليو 2014م  ،وتعديالته .
 - 3تعليقات املعيار امل�شرتك :
التعليقـ ــات ب�شـ ـ�أن معي ــار الإبـ ــالغ امل�شت ــرك ال ــواردة ف ــي الق�سـ ــم (ب) مــن اجل ـ ــزء
الثالــث من من�شــور "معيــار التــبادل التلقائـي ملعلومــات احل�سابــات املالي ــة فـي
امل�سائل ال�ضريبيـ ــة" املعتـم ــد م ــن جمل ــ�س منظم ــة التع ــاون االقت�ص ــادي والتنميــة
بتاريخ  15من يوليو 2014م  ،وتعديالته .
 - 4دولة م�شاركة :
�أي دولة مدرجة فـي القائمة ال�صادرة من اجلهاز .
 - 5ح�ساب موجود م�سبقا :
�أي ح�ساب مايل حتتفظ به م�ؤ�س�سة مالية مبلغة فـي تاريخ  30من يونيو 2019م ،
�أو �أي ح�ساب مايل ل�صاحب ح�ساب � ،أيا كان التاريخ الذي مت فيه فتح احل�ساب فـي
احلاالت الآتية :
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أ� � -إذا كان �صاحب احل�ساب يحتفظ فـي امل�ؤ�س�سة املالية املبلغة � ،أو فـي كيان
مرتبط فـي الدولة نف�سها التي تقع فيها امل�ؤ�س�سة املالية املبلغة  ،بح�ساب
موجود م�سبقا .
ب � -إذا عاملت امل�ؤ�س�سة املالية املبلغة �أو الكيان املرتبط فـي الدولة نف�سها التي
تقع فيها امل�ؤ�س�سة املالية املبلغة  ،كال من احل�سابات املالية املذكورة �سابقا  ،و�أي
ح�سابات مالية �أخرى ل�صاحب احل�ساب تعامل كح�سابات موجودة م�سبقا ،
كح�ساب مايل واحد لأغرا�ض حتقيق معايري متطلبات املعرفة املبينة فـي
الفقرة (�أ) من املادة ( )7من املعيار امل�شرتك  ،ولأغرا�ض حتديد الر�صيد ،
�أو القيمة لأي من احل�سابات املالية عند تطبيق �أي من حدود ال�سقف
للح�سابات .
ج � -إذا كان ح�سابا ماليا يخ�ضع لإجراءات مكافحة غ�سل الأموال/اعرف
عميلك  ،و�سمح للم�ؤ�س�سة املالية املبلغة حتقيق �إجراءات مكافحـة غ�سـل
الأمــوال/اعرف عميلك للح�ساب املايل وفقا للإجراءات املطبقة على
احل�ساب املوجود م�سبقا امل�شار �إليه فـي البند (�أ) .
د � -إذا كان فتح احل�ساب املايل ال يتطلب تقدمي معلومات عميل جديدة ،
�أو �إ�ضافية � ،أو معدلة من قبل �صاحب احل�ساب  ،خالف ما هو مطلوب
لأغرا�ض املعيار امل�شرتك .
 - 6الدولة الواجب الإبالغ عنها :
أ� � -أي دولة عدا �سلطنة عمان � ،أو الواليات املتحدة الأمريكية  ،وذلك لأغرا�ض
تطبيق �إجراءات العناية الواجبة فـي املعيار امل�شرتك .
ب � -أي دولة تكون طرفا مع �سلطنة عمان فـي اتفاقية دولية معنية بالتبادل
التلقائي للمعلومات للأغرا�ض ال�ضريبية  ،وتكون دولة م�شاركة  ،وذلك
لأغرا�ض الإبالغ .
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 - 7الأ�شخا�ص املعينون :
�أي م�ؤ�س�سة مالية وعمالء وفقا للتعريف الوارد فـي املعيار امل�شرتك وتعليقات
املعيار امل�شرتك  ،وت�شمل ب�صفة خا�صة الآتي :
أ�  -م�ؤ�س�سة مالية مبلغة :
�أي م�ؤ�س�سة مالية فـي �سلطنة عمان لي�ست م�ؤ�س�سة مالية غري مبلغة .
ب  -م�ؤ�س�سـة ماليــة فـي �سلطنـة عمان :
امل�ؤ�س�سة املالية التي يكون مركزها الرئي�سي فـي �سلطنة عمان � ،أو فروع
م�ؤ�س�سة مالية غري مقيمة فـي �سلطنة عمان �إذا كان هذا الفرع يقع فـي
�سلطنة عمان  ،وي�ستثنى من ذلك فروع امل�ؤ�س�سة املالية خارج �سلطنة عمان .
 - 8الكيان املرتبط :
�أي كيان ي�سيطر على كيان �آخر � ،أو �أي كيانني يخ�ضعان ل�سيطرة م�شرتكة � ،أو
�أي كيانني ا�ستثماريني يردان حتت �إدارة م�شرتكة  ،وتفـي هذه الإدارة بالتزامات
العناية الواجبة لهذه الكيانات اال�ستثمارية  ،ولهذا الغر�ض  ،ت�شمل ال�سيطرة
امللكية املبا�شرة �أو غري املبا�شرة لأكرث من ( )٪50خم�سني فـي املائة من الأ�صوات
والقيمة فـي الكيان .
املــادة ( ) 2
يجب على الأ�شخا�ص املعينني  -فـي �سبيل تطبيق �أحكام هذا القرار  -االلتزام باملعيار
امل�شرتك وتعليقات املعيار امل�شرتك عند تبادل املعلومات املالية  ،ويجوز للرئي�س �إ�صدار
تعليمات ا�سرت�شادية لتطبيق �أحكام هذا القرار .
املــادة ( ) 3
تلتزم امل�ؤ�س�سة املالية املبلغة بتعليقات املعيار امل�شرتك .
املــادة ( ) 4
يجب على كل م�ؤ�س�سة مالية مبلغة بذل متطلبات العناية الواجبة املن�صو�ص عليها فـي
املعيار امل�شرتك لتحديد احل�سابات الواجب الإبالغ عنها .
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املــادة ( ) 5
يجوز للم�ؤ�س�سة املالية املبلغة تطبيق الإجراءات الآتية :
 - 1بذل العناية الواجبة اخلا�صة باحل�سابات اجلديدة على احل�سابات املوجودة م�سبقا ،
وبذل العناية الواجبة اخلا�صة باحل�سابات ذات القيمة املرتفعة على احل�سابات ذات
القيمة الأدنى .
 - 2فح�ص عنوان الإقامة كما هو مبني فـي الفقرة الفرعية (ب) ( )1من املادة ()3
من املعيار امل�شرتك .
 - 3تطبيق الفقرات من (�أ) و�إلى (ج) من املادة ( )5من املعيار امل�شرتك لتحديد
�إجراءات العناية الواجبة للح�سابات املوجودة م�سبقا للكيان .
 - 4ا�ستعمال كدليل وثائقي ب�ش�أن �صاحب احل�ساب �أي ت�صنيف فـي �سجالت امل�ؤ�س�سة
املالية املبلغة  ،والتي مت حتديدها بناء على نظام الرتميز املوحد للمهنة  ،وذلك
وفقا للفقرة ( )154من تعليقات املعيار امل�شرتك املتعلقة باملادة ( )8من املعيار
امل�شرتك .
 - 5ا�ستعمال "�إجراء التوثيق البديل" لبع�ض عقود الت�أمني اجلماعية اخلا�صة التي
يكفلها �صاحب العمل � ،أو عقود اال�ستحقاق ال�سنوية  ،وذلك وفقا للأحكام الواردة
فـي الفقرة ( )13من املادة ( )7فـي تعليقات املعيار امل�شرتك .
 - 6معاملة امل�ستفيدين فـي كيان ا�ستئماين ك�شخ�ص م�سيطر فيه  ،مبا يتواءم مع
معاملة امل�ستفيدين فـي كيان ا�ستئماين يعامل ك�شخ�ص واجب الإبالغ عنه � ،أو
�أ�شخا�ص واجب الإبالغ عنهم فـي كيان اال�ستئمان الذي يعترب م�ؤ�س�سة مالية ،
وذلك وفقا للفقرة ( )134من تعليقات املعيار امل�شرتك املتعلقة فـي املادة ( )8من
املعيار امل�شرتك .
املــادة ( ) 6
لأغرا�ض تطبيق �أحكام املادة ( )4واملادة ( )5من هذا القرار  ،تعتمد التواريخ امل�شار �إليها
فـي املعيار امل�شرتك على النحو الآتي :
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الفقرة الفرعية (ج) ( )6من املادة ()3

 30من يونيو 2019م

الفقرة (د) من املادة ()3
فـي �ش�أن احل�سابات ذات القيمة العالية

 31من دي�سمرب 2019م

الفقرة (د) من املادة ()3
فـي �ش�أن ح�سابات ذات قيمة �أدنى

 31من دي�سمرب  2020م

الفقرة (�أ) من املادة ()5

 30من يونيو 2019م

احلالة الأولى الواردة فـي الفقرة (ب)
من املادة ()5

 30من يونيو 2019م

احلالة الثانية الواردة فـي الفقرة (ب)
من املادة ()5

 30من يونيو 2019م

احلالة الأولى الواردة فـي الفقرة الفرعية هـ ()1
من املادة ()5

 30من يونيو 2019م

احلالة الثانية الواردة فـي الفقرة الفرعية (هـ)
( )1من املادة ()5

 31من دي�سمرب 2020م

الفقرة الفرعية (هـ) ( )2من املادة ()5

 30من يونيو 2019م

الفقرة الفرعية (ب) (()8ب) من املادة ()8

 1من يوليو 2019م

الفقرة الفرعية (ج) ( )10من املادة ()8

 1من يوليو 2019م

الفقرة الفرعية (ج) ( )14من املادة ()8

 30من يونيو 2019م

الفقرة الفرعية (ج) ( )15من املادة ()8

 30من يونيو 2019م

وي�شمل م�صطلح " �سنة ميالدية الحقة " �أو " �سنة الحقة " الفرتة من 1من يوليو 2019م ،
وحتى  31من دي�سمرب 2019م عند تطبيق فـي الفقرة الفرعية (ج) ( )6من املادة (، )3
والفقرة (�أ) من املادة ( ، )5والفقرة (ب) من املادة ( ، )5والفقرة الفرعية (ج)( )15من
املادة ( )8من املعيار امل�شرتك .
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املــادة ( ) 7
 - 1يجب على كل م�ؤ�س�سة مالية مبلغة تقدمي تقرير �إلى اجلهاز عن ال�سنة امليالدية
الالحقة  ،على �أن يت�ضمن التقرير املعلومات املطلوب الإبالغ عنها  ،واملحددة فـي
الفقرتني (�أ) و (ب) من املادة ( )1من املعيار امل�شرتك  ،مع مراعاة الفقرات من (ج)
�إلى (هـ) من املادة ذاتها  ،فيما يتعلق بكل ح�ساب يتم حتديده على �أنه ح�ساب واجب
الإبالغ عنه  ،وحتتفظ به امل�ؤ�س�سة فـي �أي وقت خالل ال�سنة امليالدية .
 - 2يتم تقدمي التقرير امل�شار �إليه فـي الفقرة ( )1من املادة ( )7من هذا القرار �إلكرتونيا
وفق النموذج املعد من قبل اجلهاز  ،وذلك قبل تاريخ  31من مايو من ال�سنة التي تلي
ال�سنة امليالدية التي يتعلق بها التقرير .
 - 3يجب على كل م�ؤ�س�سة مالية مبلغة تقدمي تقرير �إلى اجلهاز بعدم وجود ح�سابات
واجب الإبالغ عنها فـي امل�ؤ�س�سة لتلك ال�سنة .
املــادة ( ) 8
يجب على امل�ؤ�س�سة املالية املبلغة �أن توثق �إجراءات العناية الواجبة عند حتديد احل�سابات
الواجب الإبالغ عنها لديها  ،وذلك بحفظ ال�سجالت التي حت�صل عليها امل�ؤ�س�سة � ،أو التي
تقوم ب�إعدادها بغر�ض االمتثال للمعيار امل�شرتك  ،و�أحكام هذا القرار  ،والإقرارات الذاتية ،
و�سجالت الدليل الوثائقي  ،ملدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات من نهاية ال�سنة امليالدية
الالحقة التي على امل�ؤ�س�سة الإبالغ خاللها وفقا للمعيار امل�شرتك .
املــادة ( ) 9
يجب على امل�ؤ�س�سة املالية املبلغة فـي حال مت حتديد ر�صيد �أو قيمة ح�ساب بعملة خالف
الدوالر الأمريكي �أن حتول مبلغ حد ال�سقف ذي ال�صلة بالدوالر الأمريكي فـي املعيار
امل�شرتك �إلى العملة الأخرى بالرجوع �إلى �سعر ال�صرف الفوري فـي تاريخ حتديد امل�ؤ�س�سة
املالية ملبالغ حد ال�سقف .
املــادة ( ) 10
يجب �أن يتم حتديد املقابل بالريال العماين للمبالغ الواردة فـي املعيار امل�شرتك بالدوالر
الأمريكي .
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قــــرار
رقـــم 2020/79
فــي �شـ�أن قواعـد التقاريـر لكـل دولـة علـى حـدة
ا�ستنادا �إلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/28
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/34بالت�صديق على اتفاقية امل�ساعدة الإدارية املتبادلة
فـي امل�سائل ال�ضريبية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
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قواعد فـي �ش�أن تقارير كل دولة على حدة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القرار  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيه املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني
قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1التقريـر :
التقرير لكل دولة على حدة  ،والذي يلتزم الأ�شخا�ص املعينون بتقدميه �إلى اجلهاز
وفقا لأحكام هذا القرار  ،وتو�صيات منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية بتقريرها
املن�شور فـي �سنة 2015م املتعلق بت�سعري التحويالت  ،والإبالغ لكل دولة على حدة
الواردة فـي الإجراء ( )13من م�شروع ت�آكل الوعاء وحتويل الأرباح .
 - 2الأ�شخـا�ص املعينـون :
أ�  -املجموع ــة :
جمموعة املن�ش�آت املرتبطة ببع�ضها بع�ضا من خالل امللكية � ،أو ال�سيطرة  ،والتي
تكون مطالبة ب�إعداد بيانات مالية جممعة لأغرا�ض الإف�صاح املايل وفقا للمبادئ
املحا�سبية املعمول بها � ،أو تكون ملتزمة بالإف�صاح فـي حالة تداول �أ�سهمها �أو
حقوقها فـي الأ�سواق املالية .
ب  -جمموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات :
جمموعة ت�ضم من�ش�أتني �أو �أكرث يقع مقر �إقامتها ال�ضريبية فـي دول خمتلفة ،
�أو من�ش�أة يقع مقر �إقامتها ال�ضريبي فـي دولة  ،وتخ�ضع لل�ضريبة فـيما يتعلق
بالأعمال التي تقوم بها من خالل من�ش�أة دائمة فـي دول �أخرى  ،على �أال تكون
املجموعة من بني جمموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات امل�ستثناة .
ج  -جمموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات امل�ستثناة :
جمموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات التي يكون لديه ــا  -فـيمــا يتعلـق ب�أي �سنـة
ماليــة للمجموعــة  -جمموع إ�يــرادات جممعــة ال تزيـ ــد علـ ــى ()300.000.000
ثالثمائة مليون ريال عماين فـي ال�سنة املالية التي ت�سبق مبا�شرة ال�سنة املالية
املبلغ عنها وفقا لبياناتها املالية املجمعة عن تلك ال�سنة املالية .
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 - 3الكيــان املــدرج :
�أي من الوحدات الآتية :
أ�  -وحدة �أعمال منف�صلة ملجموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات مدرجة فـي البيانات
املالية املجمعة لتلك املجموعة لأغــرا�ض الإف�ص ــاح املال ــي � ،أو �سيتـ ــم �إدراجه ــا
فـي تلك البيانات �إذا مت تداول �أ�سهمها � ،أو حقوقها فـي الأ�سواق املالية .
ب  -وح ــدة �أعمــال م�ستثنـاة من البيانات املالية املجمعة ملجموعة املن�ش�آت متعددة
اجلن�سيات لأ�سباب مرتبطة بحجم الأعمال .
ج  -من�ش�أة دائمة لأي من الوحدات املن�صو�ص عليها فـي البندين ال�سابقني  ،عندما
تكون تلك الوحدة مطالبة ب�إعداد بيان مايل منف�صل لتلك املن�ش�أة الدائمة
لأغرا�ض الإف�صاح املال ــي � ،أو التنظيمــي � ،أو ال�ضريبــي � ،أو لأغرا�ض الرقابة
الإدارية الداخلية .
 - 4الكيــان املبلــغ :
الكيان املدرج املطالب ب�أن يقدم التقرير وفقا لأحكام املادة ( )6من هذا القرار  ،وذلك
فـي الدولة التي يكون مقيما فـيها نيابة عن جمموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات ،
�سواء كان هذا الكيان هو الكيان الرئي�سي الأ�صيل � ،أو الكيان الرئي�سي البديل � ،أو �أي
كيان �آخر من�صو�ص عليه فـي املادة ( )3من هذا القرار .
 - 5الكيان الرئي�سي الأ�صيل :
الكيان املدرج فـي جمموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات الذي ي�ستوفـي املعايري الآتية :
�أ � -أن ميتلك  -ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  -ح�صة كافـية فـي كيان �أو �أكرث
من الكيانات املدرجة فـي جمموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سية  ،على نحو يجعله
مطالبا ب�إعداد بيانات مالية جممعة وفقا للمبادئ املحا�سبية املطبقة فـي
الدولــة التــي يقي ــم فـي ــها �ضريبيـ ــا � ،أو يك ــون مطالب ــا بذلك �إذا كان ــت �أ�سهم ــه
�أو حقوقه متداولة فـي الأ�سواق املالية فـي الدولة التي يقيم فـيها �ضريبيا .
ب � -أال يوجد كيان مدرج �آخر فـي جمموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات ميتلك ح�صة -
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر -على النحو املن�صو�ص عليه فـي البند (�أ) .
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 - 6الكيان الرئي�سي البديل :
الكيان املدرج فـي جمموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات الذي حتدده املجموعة كبديل
وحيد للكيان الرئي�سي الأ�صيل ليتولى تقدمي التقرير فـي الدولة التي يقيم فـيها
�ضريبيا  ،وذلك نيابة عن جمموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات � ،إذا ا�ستوفى �شرطا
�أو �أكرث من ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي البند ( )2من املادة ( )3من هذا القرار .
 - 7ال�سنــة املاليــة :
الفت ــرة املحا�سبيـ ــة ال�سنوي ــة الت ــي يعـ ــد عل ــى �أ�سا�سهـ ــا الكي ــان الرئي�سـ ــي الأ�صي ــل
فـي جمموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات بياناتها املالية .
 - 8ال�سنة املالية املبلغ عنها :
ال�سنة املالية التي تكون جمموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات مطالبة بو�ضع نتائجها
املالية  ،ونتائج عملياتها فـي التقرير .
 - 9االتفاقية الدولية :
االتفاقية متعددة الأطراف للم�ساعدة الإدارية املتبادلة فـي امل�سائل ال�ضريبية ،
�أو �أي اتفاقية �ضريبية ثنائية �أو متعددة الأطراف � ،أو �أي اتفاق لتبادل املعلومات
ال�ضريبية  ،والتي تكون �سلطنة عمان طرفا فـيها  ،وجتيز �أحكامها تبادل املعلومات
ال�ضريبية بني الدول  ،مبا فـي ذلك التبادل التلقائي لتلك املعلومات .
 - 10اتفاقية ال�سلطات املخت�صة امل�ؤهلة :
االتفاقية التي تربم بني ممثلني مفو�ضني لدول �أطراف فـي االتفاقية الدولية ،
وتت�ضمن �أحكامها التبادل التلقائي للتقارير بني الدول الأطراف فـيها .
 - 11البيانات املالية املجمعة :
البيان ــات املالي ــة ملجموعــة املن�ش�آت متعـ ــددة اجلن�سي ــات الت ــي تت�ضم ــن الأ�صول
وااللتزامات والدخل وامل�صاريف والتدفقات النقديــة للك ــيان الرئي�س ــي الأ�صي ــل ،
والكيانات املدرجة ككيان اقت�صادي واحد .
 - 12الف�شــل املنهجــي :
احلالة التي تقوم فـيها دولة طرف فـي اتفاقية ال�سلطات املخت�صة امل�ؤهلة  ،بتعليق
التبادل التلقائي للمعلومات ال�ضريبية لأ�سباب �أخرى غري تلك املن�صو�ص عليها
فـي �أحكام هذه االتفاقية � ،أو ف�شلها ب�شكل م�ستمر فـي �أن تزود تلقائيا �سلطنة عمان
بالتقارير عن جمموعات املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات التي لديهــا كيان ــات مدرجـ ــة
فـي �سلطنة عمان .
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املــادة ( ) 2
يجب على الكيان الرئي�سي الأ�صيل املقيم فـي �سلطنة عمان �أن يقدم التقرير �إلى اجلهاز
فـيما يتعلق بال�سنة املالية املبلغ عنها .
ويكون تقدمي التقرير على النحو املبني فـي املادة ( )6من هذا القرار  ،وذلك قبل التاريخ
املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )7من هذا القرار .
املــادة ( ) 3
يجب على الكيان املدرج الذي ال يعد الكيان الرئي�سي الأ�صيل �أن يقدم التقرير عن ال�سنة
املالية املبلغ عنها  ،وذلك على النحو املبني فـي املادة ( )6من هذا القرار �إلى اجلهاز ،
وذلك عن جمموعة من�ش�آت متعددة اجلن�سيات املدرج فـيها ذلك الكيان  ،وذلك قبل التاريخ
املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )7من هذا القرار � ،إذا ا�ستوفى املعايري الآتية :
� - 1أن يكون الكيان املدرج مقيما فـي �سلطنة عمان .
� - 2أن تتوافر ب�ش�أنه �أحد ال�شروط الآتية :
�أ � -أن يكـ ــون الكيـ ــان الرئي�س ــي الأ�صــيل ملجموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات ،
و�أن يكون غري ملزم بتقدمي التقرير فـي الدولة التي يكون مقيما فـيها .
ب � -أن تك ــون الدول ــة الت ــي يك ــون الكي ــان الرئي�سي الأ�صيل مقيما فـيها طرفا
فـي اتفاقية دولية قائمة تكون �سلطنة عمان طرفا فـيها  ،ولكنها لي�ست
طرفا فـي اتفاقية �سلطات خمت�صة م�ؤهلة نافذة خالل املوعد املحدد فـي
املادة ( )7لتقدمي التقارير عن ال�سنة املالية املبلغ عنها  ،تكون �سلطنة عمان
طرفا فـيها .
ج � -أن يح ــدث ف�ش ــل منهج ــي فـ ــي الدولة التي يكون الكيان الرئي�سي الأ�صيل
مقيما فـيها  ،وقامت ال�سلطة املخت�صة ب�إخطار الكيان املدرج املقيم فـي
�سلطنة عمان بحدوث الف�شل امل�شار �إليه .
و�إذا وجد �أكرث من كيان مدرج من جمموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات ذاتها مقيما فـي
�سلطنة عمان  ،وتوافر ب�ش�أنه �شرط �أو �أكرث من ال�شروط املبينة فـي البند ( )2من هذه
املادة  ،يجوز ملجموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات �أن تعني �أحد هذه الكيانات املدرجة ليقدم
التقرير �إلى اجلهاز على النحو املبني فـي املادة ( )6من هذا القرار  ،فـيما يتعلق ب�أي �سنة
مالية مبلغ عنها قبل املوعد املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )7من هذا القرار  ،و�أن تخطر
اجلهاز ب�أن تقدمي التقرير امل�شار �إليه يهدف �إلى الوفاء بااللتزامات التي تخ�ضع لها
جميع الكيانات املدرجة للمجموعة امل�شار �إليها  ،والتي تكون مقيمة فـي �سلطنة عمان .
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املــادة ( ) 4
ا�ستثناء من �أحكام املادة ( )3من هذا القرار � ،إذا حتقق �شرط �أو �أكرث من ال�شروط املن�صو�ص
عليها فـي البند ( )2من املادة ( )3من هذا القرار  ،ف�إنه ال يتعني على الكيان امل�شار �إليه فـي
ذلك البند �أن يقدم التقرير �إلى اجلهاز  ،فـيما يتعلق ب�أي �سنة مالية مبلغ عنها � ،إذا كانت
جمموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات املدرج بها ذلك الكيان قد قدمت بالفعل �إلى اجلهاز
تقريرا على النحو املبني فـي املادة ( )6من هذا القرار فـيما يتعلق بتلك ال�سنة املالية ،
بوا�سطة كيان رئي�سي بديل قدم ذلك التقرير �إلى ال�سلطة ال�ضريبية املقيم لديها  ،قبل
املوعد املحدد فـي املادة ( )7من هذا القرار � ،شريطة �أن يكون م�ستوفـيا الآتي :
� - 1أن تكون الدولة التي يكون الكيان الرئي�سي البديل مقيما فـيها قد فر�ضت تقدمي
التقرير على النحو املبني فـي املادة ( )6من هذا القرار .
� - 2أن تكون الدولة التي يكون الكيان الرئي�سي البديل مقيما فـيها طرفا فـي اتفاقية
ال�سلطات املخت�صة امل�ؤهلة نافذة فـي الوقت املحدد فـي املادة ( )7من هذا القرار
لتقدمي التقرير عن ال�سنة املالية املبلغ عنها  ،وتكون �سلطنة عمان طرفا فـيها .
� - 3أال تكون الدولة التي يكون الكيان الرئي�سي البديل مقيما فـيها قد �أخطرت اجلهاز
بحدوث �أي ف�شل منهجي لديها .
� - 4أن يتم �إخطار الدولة التي يكون الكيان الرئي�سي البديل مقيما فـيها  ،على النحو
املبني فـي الفقرة الأولى من املادة ( )5من هذا القرار  ،من قبل الكيان املدرج املقيم
فـيها  ،ب�أنه مت تعيينه ليكون الكيان الرئي�سي البديل .
� - 5أن يتم �إخطار اجلهاز على النحو املبني فـي الفقرة الثانية من املادة ( )5من هذا
القرار .
املــادة ( ) 5
يجب على �أي كيان مدرج ملجموعة من�ش�آت متعددة اجلن�سيات  ،يكون مقيما فـي �سلطنة
عمان � ،أن يخطر اجلهاز فـي حال تعيينه ليكون الكيان الرئي�سي الأ�صيل �أو الكيان الرئي�سي
البديل  ،وذلك فـي موعد �أق�صاه �آخر يوم من ال�سنة املالية املبلغ عنها للمجموعة .
و�إذا مل يكن الكيان املدرج ملجموعة من�ش�آت متعددة اجلن�سيات  ،هو الكيان الرئي�سي الأ�صيل ،
�أو الكيان الرئي�سي البديل لتلك املجموعة  ،ف�إنه يجب على ذلك الكيان �أن يخطر اجلهاز
بهوية الكيان املبلغ  ،وحمل �إقامته  ،قبل �آخر يوم من ال�سنة املالية املبلغ عنها لتلك املجموعة .
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املــادة ( ) 6
يجب �أن يت�ضمن التقرير  ،الذي تقدمه جمموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات �إلى اجلهاز ،
البيانات الآتية :
 - 1معلومات �إجمالية تتعلق مببلغ الإيرادات  ،والربح �أو اخل�سارة قبل ال�ضريبة على
الدخل  ،وال�ضريبة على الدخل املدفوعة  ،وال�ضريبة على الدخل امل�ستحقة ،
ور�أ�س املال امل�صرح به  ،والأرباح املرتاكمة  ،وعدد املوظفـني  ،والأ�صول املادية فـيما
عدا الأموال النقدية �أو ما فـي حكمها  ،وذلك فـيما يتعلق بكل دولة تعمل فـيها
املجموعة .
 - 2حتديد كل كيان مدرج للمجموعة مع حتديد الدولة التي يقيم فـيها  ،والدولة
التي تنظم قوانينها ذلك الكيان �إذا كانت مغايرة لدولة الإقامة  ،وطبيعة الن�شاط
التجاري الرئي�سي لذلك الكيان � ،أو �أن�شطته .
ويكون تقدمي التقرير �إلى اجلهاز على النماذج التي يعدها لهذا الغر�ض �إلكرتونيا .
املــادة ( ) 7
يجب �أن يقدم التقرير �إلى اجلهاز  ،فـي موعد �أق�صاه ( )12االثنا ع�شر �شهرا التالية لليوم
الأخري من ال�سنة املالية املبلغ عنها ملجموعة املن�ش�آت متعددة اجلن�سيات .
املــادة ( ) 8
يجوز للجهاز ا�ستخدام التقارير التي تقدم �إليه  ،لغر�ض تقييم خماطر ت�سعري التحويالت
عالية امل�ستوى  ،وغريها من املخاطر املتعلقة بت�آكل الوعاء ال�ضريب ــي  ،وحتويل الأرباح
فـي �سلطنة عمان  ،مبا فـي ذلك تقييم خماطر عدم امتثال �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت
املتعددة اجلن�سية لقواعد ت�سعري التحويالت املطبقة  ،وكذلك لأغرا�ض القيام مبا يلزم
من حتليالت اقت�صادية  ،و�إح�صائية .
وال يجوز اال�ستناد على تلك التقاريــر عن ــد �إج ــراء التعدي ــالت الت ــي يق ــوم به ــا اجل ــهاز
على ت�سعري التحويالت .
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قـــرار
رقــم 2020/113
بت�شكيــل جلنــة التظلمــات ال�ضريبيــة
ا�ستنادا �إلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/28
و�إلى قانون ال�ضريبة االنتقائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/23
و�إلى قانون �ضريبة القيمة امل�ضافة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2020/121
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/66ب�إن�شاء جهاز ال�ضرائب ،
و�إلى نظام جهاز ال�ضرائب واعتماد هيكله التنظيمي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/42
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�شكل جلنة التظلمات ال�ضريبية املن�صو�ص عليــها ف ــي قانــون �ضريب ــة الدخ ــل  ،وقانون
ال�ضريبة االنتقائية  ،وقانون �ضريبة القيمة امل�ضافة امل�شار �إليها  ،على النحو الآتي :
رئي�سـ ـ ـ ــا
� - 1سعادة الدكتور  /يحيـ ـ ـ ــى بن نا�صـ ـ ـ ــر اخل�صيب ـ ـ ــي
 - 2امل�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار � /صالح بن علي بن نا�صر املحروقي
نائبا للرئي�س
 - 3الفا�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  /حمم ـ ـ ـ ــد بن �سعيـ ـ ـ ـ ـ ــد العبـ ـ ـ ـ ـ ــري
ع�ض ـ ـ ـ ـ ــوا
 - 4الدكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور  /م�صطف ـ ــى بن جمع ـ ـ ــة الها�شم ــي
ع�ض ـ ـ ـ ـ ــوا
 - 5الفا�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل � /إبراهي ـ ــم بن �سعيـ ـ ـ ــد العي�س ـ ـ ــري
ع�ض ـ ـ ـ ـ ــوا
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1442 / 4 / 8 :هـ
املـوافــــق 2020/11 / 24 :م

�سعـــود بن نا�صــر ال�شكيلــي
رئيـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جهـ ـ ـ ـ ـ ــاز ال�ضرائ ـ ـ ـ ــب

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1368
ال�صادرة فـي 2020/11/29م
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�شرطة عمان ال�سلطانية
قــرار
رقـــم 2020/ 151
�ضوابط التعامل مع املخالفـني لقرارات اللجنة العليا املعنية
ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا (كوفـيد )19
ا�ستنادا �إلى الأوامر ال�سامية بت�شكيل جلنة عليا تتولى بحث �آلية التعامل مع التطورات
الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا (كوفـيد ، )19
وبناء على قرار اللجنة امل�شار �إليها فـي اجتماعها املنعقد بتاريخ  18من مايو 2020م  ،ب�ش�أن
تكليف �شرطة عمان ال�سلطانية مبراقبة التــزام الأف ــراد  ،واملن�شـ ـ�آت  ،وامل�ؤ�س�ســات العامــة ،
واخلا�ص ــة بالقرارات ال�ص ــادرة  ،وتفوي�ضه ــا مببا�شرة فر�ض الغرامـ ــات املاليـ ــة املقـ ــررة ،
واحلب�س االحتياطي جلميع املخالفـني ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن التعامل مع املخالفـني لقرارات اللجنة العليا املعنية ببحث �آلية التعامل
مع التطورات الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا (كوفـيد  ، )19والإجراءات املنفذة لها ،
ال�صادرة فـي �إطار مكافحة انت�شار فـريو�س كورونا (كوفـيد )19بال�ضوابط املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :من رم�ضــان 1441هـ
املـوافــــق  21 :من مايـــــــو 2020م

الفريق /ح�ســـن بـن مح�ســن ال�شريقــي
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك

ن�شـر هـذا القرار فـي ملحق اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1342
ال�صادر فـي 2020/5/21م
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�ضوابط التعامل مع املخالفـني لقرارات اللجنة العليا املعنية
ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا (كوفـيد )19
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه ال�ضوابط تكون للعبارات والكلمات الآتية املعاين املو�ضحة قرين
كل منها :
 - 1اللجنــــــــــــــــــــة  :اللجن ــة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات
الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا (كوفـيد . )19
 - 2التجمعـــــــــــــــات  :جتمع �أكرث من �أ�سرة � ،أو �أي جتمع يتكون من ( )5خم�سة
�أ�شخا�ص ف�أكرث فـي حيز واحد � ،أو محدد  ،دون �أن تربطهم
عالقة �سكنية .
 - 3اجلهات املخت�صة  :وزارة ال�صحة  ،وزارة التجارة وال�صناعة  ،وزارة البلديات
الإقليمية وموارد املياه  ،وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ،
وزارة ال�سياحــة  ،الهيئة العام ــة حلمايـة امل�ستهلك  ،بلدية
م�سقط  ،بلدية ظفار  ،بلدية �صحار  ،و�أي جهة �أخرى ذات
اخت�صا�ص .
املــادة ( ) 2
تتولى �شرطة عمان ال�سلطانية  ،واجلهات املخت�صة مراقبة مدى التزام الأفراد  ،واملن�ش�آت
العامة  ،واخلا�صة بالقرارات ال�صادرة عن اللجنة .
املــادة ( ) 3
تتول ــى �شرط ــة عمـ ــان ال�سلطانيـ ــة �ضبط الأفع ــال التي تق ــع باملخالفـ ــة للق ــرارات ال�ص ــادرة
عن اللجنة من كل من :
�أ  -الأفراد .
ب  -الأفراد فـي املن�ش�آت العامة واخلا�صة .
ج  -املن�ش�آت اخلا�صة .
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ولها فـي �سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابري الآتية :
�أ  -ا�ستيقاف امل�شتبه بهم فـي مخالفة قرارات اللجنة .
ب � -ضبط املخالفـني  ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنهم .
ج  -دخول املن�ش�آت العامة  ،واخلا�صة للتثبت من االلتزام بقرارات اللجنة  ،ولها فـي
�سبيل ذلك اال�ستعانة باجلهات املخت�صة .
د  -حترير مح�ضر باملخالفة املرتكبة وفق النموذج املعد لذلك .
املــادة ( ) 4
ل�شرطة عمان ال�سلطانية اال�ستعانة باجلهات املخت�صة فـي تطبيق �أحكام هذه ال�ضوابط .
املــادة ( ) 5
تفر�ض على كل من يخالف القرارات ال�صادرة عن اللجنة غرام ــة �إدارية وفقا ملا هــو محـدد
فـي امللحق املرفق بهذه ال�ضوابط  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة .
املــادة ( ) 6
تتولــى �شرط ــة عم ــان ال�سلطانيــة حت�صي ــل قيمــة الغرام ــات  ،وحتوي ــل ح�صيلته ــا �إلى ح�س ــاب
ال�صندوق املخ�ص�ص ملواجهة جائحة كورونا .
املــادة ( ) 7
ل�شرطة عمان ال�سلطانية توقيف ال�شخ�ص املخالف ملدة ( )48ثمان و�أربعني �ساعة  ،ويجوز
متديدها ملدة مماثلة من االدعاء العام .
املــادة ( ) 8
ال يح ــول توقيف املخالـ ــف دون فر�ض الغرامة املحددة فـي امللحق املرفق بهذه ال�ضوابط ،
وفـي جميع الأحوال يجوز �إقامة الدعوى العمومية ب�ش�أن املخالف .
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ملحق
�ضوابط التعامل مع املخالفني لقرارات اللجنة العليا املعنية
ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19
م

املخالفــــــة

مقدار الغرامة
بالريال العماين

 1االمتناع عن �إجراء الفح�ص اخلا�ص مبر�ض كورونا

200

 2عدم االلتزام بتعليمات احلجر املنزيل �أو امل�ؤ�س�سي

200

عدم التقيد ب�إغالق املواقع ال�سياحية  ،واملحالت التجارية  ،والأندية ،
وال�صاالت الريا�ضية  ،والنوادي ال�صحية  ،ومحالت احلالقة  ،والتجميل
3
الرجالية  ،والن�سائية التي قررت اللجة �إغالقها  ،و�أي �أن�شطة �أخرى
تقرر اللجنة �إغالقها

3000

الدع ـ ــوة �إلى جتمع ــات الأف ــراد  ،مبا فـ ــي ذلك التجم ــع فـي الأعي ــاد ،
 4والأفراح  ،والعزاء  ،والتجمعات فـي دور العبادة  ،وغريها من التجمعات
فـي الأماكن العامة

1500

امل�شاركـ ــة ف ــي جتمع ــات الأف ـ ــراد  ،مبا ف ــي ذلك التجمــع فــي الأعيـ ــاد ،
 5والأفراح  ،والعزاء  ،والتجمعات فـي دور العبادة  ،وغريها من التجمعات
فـي الأماكن العامة

100

عــدم ارتــداء الكمام ــات فـي الأماك ــن العام ــة (جميـع مواقــع الأن�شطــة
 6التجارية  ،وال�صناعية امل�سموح بها  ،و�أماكن العمل فـي القطاعني  :العام ،
واخلا�ص  ،وو�سائل النقل العامة  ،والأماكن العامة الأخرى )

20

1500
عدم التقيد بالتدابري  ،واال�شرتاطات التي تقررها اللجنة  ،واجلهات
7
مع الإغالق ملدة �شهر
املخت�صة للمحالت  ،والأن�شطة امل�ستثناة من الغلق
 8االمتناع عن ارتداء �سوار التعقب � ،أو نزعه � ،أو �إتالفه

300

� 9أي مخالفات �أخرى لقرارات اللجنة

100
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قــرار
رقـــم 2020/157
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب
ا�ستنادا �إلى قانون �إقامة الأجانب ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 95/16
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب ال�صادرة بالقرار رقم , 96/63
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )24من الالئحة التنفيذيــة لقانــون �إقامــة الأجانــب امل�شــار �إليهــا ,
الن�ص الآتي :
" يجوز نقل �إقامة الأجنبي من �صاحب عمل �إلى �آخر لديه ترخي�ص با�ستقدام عمال ,
�شريط ــة تقدي ــم ما يثب ــت انته ــاء عق ــد العمــل �أو ف�سخه �أو �إنهاءه  ,وتقدمي ما يفيد
موافقة اجلهة احلكومية املخت�صة على تعاقد �صاحب العمــل الثانــي مــع الأجنبــي ,
ووفقا لل�ضوابط التي حتددها ال�سلطة املخت�صة .
ويرتتب على نقل �إقامة الأجنبي نقل �إقامة �أفراد �أ�سرته امللتحقني به �إلى �صاحب
العمل الثاين متى ما توافرت ال�شروط الالزمة لإقامتهم  ,و�إلى �أن تتم �إجراءات نقل
الإقامة تبقى م�س�ؤولية �صاحب العمل الأول قائمة فـي كل ما يتعلق ب�إقامة الأجنبي " .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ,أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من الأول من يناير 2021م .
�صـدر فـي  8 :من �شـــــــــوال 1441هـ
املـوافــــق  31 :من مايــــــــــــو 2020م

الفريق /ح�ســـن بـن حم�ســن ال�شريقــي
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1344
ال�صادرة فـي 2020/6/7م
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قــرار
رقـــم 2020/158
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الأحوال املدنية
ا�ستنادا �إلى قانون الأحوال املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، ٩٩/٦٦
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون الأحوال املدنية ال�صادرة بالقرار رقم ، ٢٠٠٧/٤٠
و�إلى موافقـة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بالبند " ثالثا " من امللحق رقم ( " )1ر�سوم �إ�صدار وجتديد وا�ستبدال وخدمات
البطاق ــات وال�شهـادات " املرفق بالالئحة التنفيذية لقانون الأحوال املدنية امل�شار �إليها ،
ما ي�أتي :
ثالثا  :اال�ستفادة من بيانات البطاقة ال�شخ�صية  ،وبطاقة الإقامة عرب النظام املعلوماتي :
الر�ســـــــوم
القطــــاع
احلكومي ( )١٥خم�سة ع�شر رياال عمانيا �سنويا لكل جهاز حا�سب �آيل ،
وبحد �أق�صى (� )٢٫٥٠٠ألفان وخم�سمائة ريال عماين
اخلا�ص ( )١٥خم�سة ع�شر رياال عمانيا �سنويا لكل جهاز حا�سب �آيل ،
وبحد �أق�صى ( )١٥٫٠٠٠خم�سة ع�شر �ألف ريال عماين
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  12 :من �شـــــــــوال 1441هـ
املـوافــــق  4 :من يونيـــــــــو 2020م

الفريق /ح�ســـن بـن حم�ســــن ال�شريقــي
املفت�ش العام لل�شرطــة واجلمــارك

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1345
ال�صادرة فـي 2020/6/14م
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قــرار
رقـــم 2020/159
بتحديد ر�سوم الرتاخي�ص وال�شهادات التي ت�صدرها
الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف
ا�ستنادا �إلى قانون الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 91/76
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/3ب�إن�شاء الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/68ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة للدفـاع املدين والإ�سعاف ،
و�إلى القرار رقم  2002/27بتحديد ر�سوم الرتاخي�ص وال�شهادات التي ت�صدرها الإدارة العامة
للدفاع املدين ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف ،
و�إلى موافقـة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم الرتاخي�ص وال�شهادات التي ت�صدرها الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف ،
وفقا للمالحق املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم  2002/27امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ,أو يتعار�ض مع
�أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  15 :من �شـــــــــوال 1441هـ
املـوافــــق  7 :من يونيـــــــــو 2020م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1345
ال�صادرة فـي 2020/6/14م

الفريق /ح�ســـن بـن حم�ســــن ال�شريقــي
املفت�ش العام لل�شرطــة واجلمــارك
رئيـ�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة
للــدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع املدن ـ ـ ـ ــي والإ�سع ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
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امللحق رقم ()1
ر�سوم تراخي�ص و�سائل النقل للمواد اخلطرة و�أماكن تخزينها
أ�  -تراخي�ص و�سائل النقل :
قيمة الر�سم
(بالريال العماين)
مدة الرتخي�ص
نوع الرتخي�ص
ت
الإ�صدار  /بدل فاقد /
التجديد بدل تالف
15
15
� 1صهريج نقل غاز البرتول امل�سال � )6( .ستة �أ�شهر
15
15
� 2صهريج نقل مواد برتولية وم�شتقاتها � )1( .سنة واحدة
�صهـ ــاري ــج �أو مركب ـ ــات نقـ ــل امل ـ ــواد
15
15
(� )6ستة �أ�شهر
 3الكيميائيــة .
 4مركبات نقل املواد امل�شعة .
(� )6ستة �أ�شهر
15
15
�شاحنــة كبيــرة �أو قاط ــرة ومقط ــورة
(�أكرث من � 3أطنان) لنقل �أ�سطـ ــوانات
15
15
 5غاز البرتول امل�سال و�أ�سطـ ــوانات الغازات (� )1سنة واحدة
ال�صناعية الأخرى .
�شاحنة متو�سطة �أو �صغرية ( � 3أطنان
ف�أقــل ) لنقــل �أ�سطــوانات غــاز البت ــرول
7
7
 6امل�سال و�أ�سطـ ــوانات الغازات ال�صناعية (� )1سنة واحدة
الأخرى .
ب  -ترخي�ص �أماكن التخزين :
ت
1
2
3

قيمة الر�سم
(بالريال العماين)
مدة
نوع الرتخي�ص
الرتخي�ص الإ�صدار /بدل فاقد /
التجديد بدل تالف
45
45
حمطات خدمة ومتوين املركبات  )3( .ثالث �سنوات
م�ست ــودع �أ�سطـ ــوانات الغــاز البتــرويل
45
45
( )3ثالث �سنوات
امل�سال .
مك ــان تخــزين �أي من املــواد املذك ــورة
45
45
( )3ثالث �سنوات
فـي البند ( أ� ) من هذا امللحق .
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امللحق رقم ()2
ر�سوم �شهادات مطابقة املعدات والأجهزة واملواد اخلا�صة باحلماية املدنية

ت

1
2
3
4
5
6
7

مدة ال�شهادة

نوع ال�شهادة
�أعمال تركيب و�صيانة معدات احلماية
املدنية .
مطابقة املعدات والأجهزة واملواد اخلا�صة
باحلم ــاية املدني ــة للموا�صفــات القيا�سي ــة
املعتمدة .
�صالحية مركبات الإطفاء والإنقاذ .
�صالحيـة �أجه ــزة الإطفـ ــاء (مــدادات
جافـة  /رطبة  -حنفـيات حريق ) .
�أعمال فح�ص و�صيانة خزانات املواد
اخلطرة .
مطـابق ـ ــة املعـ ــدات والأجه ـ ــزة وامل ـ ـ ــواد
اخلا�صـ ــة باحلمـ ــاية املدنيـ ــة للموا�صفـات
القيا�سية املعتمدة للموزعني .
�أعمال تركيب و�صيانة خزانات الغازات
وتو�صيالتها.

قيمة الر�سم
(بالريال العماين)
الإ�صدار /بدل فاقد /
التجديد بدل تالف

( )3ثالث �سنوات  70عن كل �سنة

70

( )3ثالث �سنوات  70عن كل �سنة

70

( )3ثالث �سنوات  25عن كل �سنة

25

( )3ثالث �سنوات  15عن كل �سنة

15

( )3ثالث �سنوات  70عن كل �سنة

70

( )3ثالث �سنوات  50عن كل �سنة

50

( )3ثالث �سنوات  70عن كل �سنة

70
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امللحق رقم ()3
ر�سوم تراخي�ص احلماية املدنية للمن�ش�آت التجارية  ،وال�صناعية  ،وال�سكنية
أ�  -خمططات املن�ش�آت :
قيمة الر�سم
نوع الرتخي�ص
ت
 1درا�سة املخطط ــات للمتــر املرب ــع الواحد حم�سوبة ( )100م ــائة بي�ســة للمتــر املربــع
على �أ�سا�س م�ساحة البناء لأول مرة �أو الإ�ضافات  .الواحد
� 2إجراء �أي تعديـ ــل على خمططـات من�شـ�أة معتمدة  )10( .ع�شرة رياالت عمانية
� 3إج ــراء �أي تعديـ ــل �أو �إ�ضــافــة ع ــلى خمططـ ــات ( )20ع�شــرون رياال عماني ــا لكــل
من�ش�أة معتمدة �إذا تطلب الزيارة امليدانية .
زيارة ميدانية
( )20ع�شرون بي�سة للمرت املربع
� 4إعادة درا�سة خمططات من�ش�أة معتمدة .
الواحد
ب  -املن�ش�آت القائمة وفقا خلطورتها :
قيمة الر�سم
(بالريال العماين)
مدة الرتخي�ص
نوع الرتخي�ص
ت
الإ�صدار /بدل فاقد /
التجديد بدل تالف
24
24
( )3ثالث �سنوات
 1من�ش�آت قليلة اخلطورة .
30
30
 2من�ش�آت متو�سطة اخلطورة  )3( .ثالث �سنوات
45
45
( )3ثالث �سنوات
 3من�ش�آت عالية اخلطورة .
امللحق رقم ()4
ر�سوم درا�سة خمططات امل�شاريع الطويلة
ت

1
2
3
4

نوع اخلدمة
درا�س ــة خمطط ــات حنفـي ــات احلــريق  ،خطــوط الغــاز والبت ــرول
جم�سمات تزيني املدن  ،وخطوط الكهرباء .
درا�سة خمططات �أبراج تقوية الإر�سال التي ال تتطلب م�ساحة بناء .
درا�سة خمططات لوحات الإعالنات .
درا�سة خمططات �أجهزة ال�صرف الآيل .
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قيمة الر�سم
(بالريال العماين)

50
50
50
50

امللحق رقم ()5
ر�سوم اعتماد الن�سخ التف�صيلية لأنظمة احلماية املدنية الثابتة
قيمة الر�سم
نوع اخلدمة
ت
(بالريال العماين)
 1اعتماد الن�سخ التف�صيلية لأنظمة احلماية املدنية الثابتة.
30
 2اعتماد ن�سخ �إ�ضافـية للمخططات التي �سبق اعتمادها.
20
امللحق رقم ()6
ر�سوم تراخي�ص املكاتب الهند�سية  ،واال�ست�شارية  ،والفنية فـي جمال احلماية املدنية
ت

مدة
الرتخي�ص

نوع الرتخي�ص

املكاتب الهند�سية واال�ست�شارية فـي جمـ ــال
 1احلماية املدنية .
 2املكاتب الفنية فـي جمال احلماية املدنية  )3( .ثالث �سنوات
املكاتب الفنيـة فـي جمـال احلمايـة املدنيـ ــة
 3ل�شبكات الغاز والوقود واملواد اخلطرة  )3( .ثالث �سنوات

( )3ثالث �سنوات

قيمة الر�سم
(بالريال العماين)
الإ�صدار /بدل فاقد/
التجديد بدل تالف

210

210

210

210

210

210

امللحق رقم ()7
ر�سوم تعديل بيانات الرتاخي�ص �أو ال�شهادات املعتمدة لذات مدتها
ت

نوع اخلدمة

 1تعديل بيانات الرتاخي�ص �أو ال�شهادات لذات مدة الرتاخي�ص
�أو ال�شهادات املعتمدة .
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قيمة الر�سم
(بالريال العماين)
10

QGô```b
2020/194 º``bQ
2020/151 ºbQ QGô≤dG ΩÉµMCG ¢†©H πjó©àH
á«æ©ªdG É«∏©dG áæé∏dG äGQGô≤d ø«ØdÉîªdG ™e πeÉ©àdG §HGƒ°V ¿CÉ°ûH
(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øY áéJÉædG äGQƒ£àdG ™e πeÉ©àdG á«dBG åëÑH
äGQƒ£àdG ™e πeÉ©àdG á«dBG åëH ≈dƒàJ É«∏Y áæ÷ π«µ°ûàH á«eÉ°ùdG ôeGhC’G ≈dEG GOÉæà°SG
, (19 ó«aƒc) É``fhQƒc ¢ShÒa QÉ`°ûàfG øY á``ŒÉædG
É«∏©dG áæé∏dG äGQGô≤d ÚØdÉîŸG ™e πeÉ©àdG §HGƒ°V ¿CÉ°ûH 2020/151 ºbQ QGô≤dG ≈dEGh
, (19 ó``«aƒc) ÉfhQƒc ¢ShÒa QÉ°ûàfG øY áŒÉædG äGQƒ£àdG ™e πeÉ©àdG á«dBG åëÑH á«æ©ŸG
ß`` «∏¨J ¿CÉ` `°ûH Ω2020/7/7 ï``jQÉàH ó``≤©æŸG É`` ¡YÉªàLG »`` a É``¡«dEG QÉ°ûŸG áæé∏dG QGôb ≈dEGh
, É`¡æY IQOÉ`°üdG äGQGô≤dG »ØdÉîŸ äÉHƒ≤©dG
. áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J Ée ≈∏Y AÉæHh
Qô```≤`J
≈`````dhC’G IOÉ``ŸG
É«∏©dG áæé∏dG äGQGô≤d ÚØdÉîŸG ™e πeÉ©àdG §HGƒ°V ≥ë∏e øe (6) óæÑdÉH ∫óÑà°ùj
(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢ShÒa QÉ°ûàfG øY áŒÉædG äGQƒ£àdG ™e πeÉ©àdG á«dBG åëÑH á`` `«æ©ŸG
: »JCÉj Ée , ¬«dEG QÉ°ûŸG 2020/151 ºbQ QGô≤dÉH ≥aôŸG
áeGô¨dG QGó≤e
ÊÉª©dG ∫ÉjôdÉH

á```ØdÉîŸG

Ω

áeÉ©dG øcÉeC’G »`a äÉeÉªµdG AGóJQG ΩóY
, É¡H ìƒª°ùŸG á«YÉæ°üdGh , ájQÉéàdG á£°ûfC’G ™bGƒe ™«ªL) 6
100
π≤ædG πFÉ°Shh , ¢UÉÿGh ΩÉ©dG : ÚYÉ£≤dG »`a πª©dG øcÉeCGh
( iôNC’G áeÉ©dG øcÉeC’Gh , áeÉ©dG
á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
. √ô°ûf ïjQÉàd ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe ¬H πª©jh , á«ª°SôdG Iójô÷G »`a QGô≤dG Gòg ô°ûæj
»```≤jô°ûdG ø``°ùfi øH ø``°ùM / ≥``jôØdG
∑QÉª÷Gh áWô°û∏d ΩÉ©dG ¢ûàØŸG

`g1441 Ió``````©≤dG hP 27 : »`a Qó`°U
Ω2020 ƒ``````````````````«dƒj 19 : ≥````aGƒ`ŸG
(1350) º`bQ á`«ª°SôdG Ió`jô÷G »`a QGô≤dG Gò`g ô`°ûf
Ω2020/7/19 »`a IQOÉ°üdG
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قــــرار
رقــم 2020/216
ب�إ�صـدار نظـام عمـل املركـز الوطنـي للمعلومـات املاليـة
ا�ستنادا �إلى قانون ال�شرطة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/35
و�إلى قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعـد اخلدمـة ملنت�سبـي �شرطـة عمـان ال�سلطانية والنظـ ــام
الأ�سا�سي ل�صندوق تقاعد �شرطة عمان ال�سلطانية ال�صادرين باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/2
و�إلى قانون الق�ضاء الع�سكري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطان ـ ــي رقــم ، 2011/110
و�إلى قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم ، 2016/30
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/75فـي �ش�أن اجلهاز الإداري للدولة ،
و�إلى موافقة جمل ــ�س الـوزراء ،
و�إلى موافقة وزارة املاليــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام نظام عمل املركز الوطني للمعلومات املالية  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر الرئي�س التنفـيذي للمركز الوطني للمعلومات املالية اللوائح والقرارات الالزمة
لتنفـيذ �أحكام النظام املرفق  ،و�إلى �أن ت�صدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانني
والأنظمة املعمول بها فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي النظام املرفق  ،ومبا ال يتعار�ض
مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار  ،والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  20 :من محـــــــــرم 1442هـ
املـوافــــق  9 :من �سبتمبـــــر 2020م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1357
ال�صادرة فـي 2020/9/13م
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الفريق ح�سن بن حم�سن ال�شريقـي
املفتـ ــ�ش العـ ـ ــام لل�شرط ـ ـ ــة واجلمـ ـ ــارك

نظـام عـمل املركـز الوطنـي للمعلومـات املاليـة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة به املعاين املبينة ذاتها فـي قانون
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني
قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1املركــــز :
املركز الوطني للمعلومات املالية .
 - 2املفت�ش العـــام :
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك .
 - 3الرئيــــ�س :
الرئي�س التنفـيذي للمرك ـ ــز .
 - 4اللجنة التنفـيذية :
اللجنة التنفـيذية للمركـز امل�شكلة مبوجب ن�ص املادة ( )9من هذا النظام .
 - 5القانـــون :
قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
 - 6الالئحــة :
الالئحة املالية للمرك ـ ــز .
املــادة ( ) 2
يرفع الرئي�س تقريرا �سنويا عن �أن�شطة و�أعمال املركز �إلى املفت�ش ال ــعام  ،وال ــذي يتولى
بدوره رفع ن�سخة من هذا التقرير �إلى جمل�س الوزراء .
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الف�صـــل الثانـــي
املركـــز واخت�صا�صاتـــه
املــادة ( ) 3
ي�شكل املركز من الرئي�س  ،وعدد كاف من موظفـي املركز .
املــادة ( ) 4
يبا�شر املركز اخت�صا�صاته املن�صو�ص عليها فـي القانـون .
املــادة ( ) 5
يعتمد الهيكل التنظيمي للمركز وفقا للملحق املرفق بهذا النظام  ،وتعتمد بقرار من الرئي�س
التق�سيمات الإدارية الفرعية به  ،وحتديد اخت�صا�صاتها .
الف�صــل الثالــث
الرئيــ�س واخت�صا�صاتــه
املــادة ( ) 6
ي�شتـ ــرط فـيم ــن يعـ ــني رئي�س ــا م ــا ي�أت ــي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سيـ ــة .
� - 2أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
� - 3أال يكون قد �صدر �ضده حكم نهائي بال�سجن فـي جناية �أو بعقوبة فـي جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة .
� - 4أن يكون حا�صال على م�ؤهل فـي �إحدى التخ�ص�صات املالية �أو القانونية مع توافر
مدة اخلربة الالزمة  ،وذلك على النحو الآتي :
أ�  -دكتوراه  ،و�إكمال (� )2سنتني خربة بعد احل�صول عليهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا .
ب  -ماج�ستري  ،و�إكمال (� )4أربع �سنوات خربة بعد احل�صول عليهـا .
ج  -بكالوريو�س  ،و�إكمال ( )8ثمان �سنوات خربة بعد احل�صول عليها .
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املــادة ( ) 7
يكون تعيني الرئي�س بناء على تر�شيح من املفت�ش العام  ،وبعد موافقة جملـ ــ�س الـ ــوزراء ،
وي�صدر بتعيينه وحتديد خم�ص�صاته املالية قرار من املفت�ش العام .
املــادة ( ) 8
تكون للرئي�س كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول بها  ،وب�صفة
خا�صة ما ي�أتي :
� - 1إدارة املركز  ،والإ�شراف على موظفـيه .
 - 2متثيل املركز �أمام الق�ضاء  ،وفـي �صلته بالغري .
 - 3و�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية للمركز مبا يحقق �أهدافه والإ�شراف على تنفـيذها ،
ودرا�سة مدى فاعلية تلك اخلطط فـي تطوير العمل  ،وفقا للقانون  ،واملعايري
الدولية ذات ال�صلة ومتابعتها وتقييم النتائج .
 - 4و�ضع خطط عمل املركز وفقا للقوانني واللوائح والقرارات والتعليمات والإ�شراف
على تنفـيذها وتقييم نتائجها .
 - 5اعتماد التو�صيات ال�صادرة عن اللجنة التنفـيذية .
 - 6اعتماد الدليل الداخلي لإجراءات املحافظة على حماية �سرية املعلومات .
 - 7التن�سيق مع اجلهات الرقابية واملخت�صة فـي املجاالت املتعلقة باخت�صا�صات املركز .
 - 8اال�ستعانة باخلرباء واملتخ�ص�صني فـي املجاالت املتعلقة باخت�صا�صات املركز .
 - 9رفع التقرير ال�سنوي عن �أن�شطة و�أعمال املركز فـي جمال مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب �إلى رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سـ ــل الأم ــوال ومتويل
الإرهاب  ،ون�شر موجز عن هذا التقرير .
 - 10رفع تقرير �سنوي للمفت�ش العام عن �أن�شطة و�أعمال املركز .
 - 11اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للمركز  ،و�إحالتهما �إلى وزارة
املالية .
 - 12اعتماد تقرير مراقب احل�سابات .
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الف�صـــل الرابــع
اللجنـة التنفـيذيـة واخت�صا�صاتـها
املــادة ( ) 9
ت�شكل جلنة تنفـيذية فـي املركز من الآتي :
 - 1مدير �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية .
 - 2مدير �إدارة التحليل والإح�صـ ــاء .
 - 3مدير �إدارة تقنية املعلوم ـ ـ ــات .
 - 4رئي�س ق�سم ال�ش�ؤون القانونية والتعاون الدويل .
وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء اللجنة التنفـيذية وحتديد رئي�سها قرار من الرئي�س .
املــادة ( ) 10
جتتمع اللجنة التنفـيذية بدعوة من رئي�سها �أو من ينوب عنه عند غيابه �أو قيام مانع
يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته .
وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية الأع�ضاء على �أن يكون من بينهم رئي�س
اللجنة التنفـيذية � ،أو من ينـ ــوب عــنه  ،وت�صدر التو�صيات ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين ،
وعند ت�ساوي الأ�ص ــوات يرج ــح اجلان ــب الذي منه رئي�س االجتماع  ،وال تكون تو�صياتها
نافذة �إال بعد اعتمادها من الرئي�س .
املــادة ( ) 11
�إذا كان املو�ضوع املعرو�ض على اللجنة التنفـيذيـة يتع ــلق برئي�سه ــا �أو بـ ـ�أي م ــن �أع�ضائــها ،
�أو �أزواجهم �أو �أ�صهارهم � ،أو ذوي قرباهم حتى الدرجة الثانية  ،وجب عليه التنحي .
املــادة ( ) 12
تخت�ص اللجنة التنفـيذية بالآتي :
 - 1و�ضع الإر�شادات والتعليمات ب�ش�أن طرق الإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة ،
وموا�صفاته  ،ومواعيده  ،والإجراءات الواجب اتباعها عند القيام به .
� - 2إعداد الدرا�سات والتقارير والقرارات الالزمة مل�ساعدة املركز عل ــى ممار�ستـ ــه
اخت�صا�صاته .
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� - 3إبداء الر�أي حول الإخطارات املوجهة �إلى اجلهات الرقابية امل�شرفة على امل�ؤ�س�سات
املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح ب�ش�أن
مدى االلتزام بالإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة .
 - 4درا�سة طلبات توفـري املعلومات املقدمة من اجلهات املخت�صة  ،و�إبداء الر�أي ب�ش�أنها .
 - 5درا�سة طلبات تبادل املعلومات مع املراكز �أو اجلهات النظرية الأجنبية وفقا لأحكام
االتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكون ال�سلطنة طرفا فـيها � ،أو وفقا
ملذكرات التفاهم التي يربمها املركز مع تلك اجلهات �أو وفقا ملبد�أ املعاملة باملثل .
� - 6إعداد تقرير �سنوي عن �أن�شطة املركز فـي جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب يـت�ضمن  -ب�صفة خا�صة  -حتليال عاما عن البالغات واملعلومات املتعلقة
باملعامالت امل�شبوهة التي تلقاها  ،وما مت ب�ش�أنها ون�شاطات واجتاهات غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب  ،و�إعداد موجز عن هذا التقرير لأغرا�ض الن�شر ورفعه
للرئي�س .
� - 7إعداد الدليل الداخلي لإجراءات املحافظة على حماية �سرية املعلومات .
� - 8إعداد القواعد وال�ضوابط املتعلقة بتزويد امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن
غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح واجلهات الرقابية بالتغذية
العك�سية عن البالغات التي يتلقاها املركز .
� - 9إعداد م�شروعات لوائح املركز الإدارية واملالية والقرارات املنظمة للعمل فـي املركز .
� - 10إعداد منوذج �إقرار الذمة املالية وفقا لأحكام القانون  ،وهذا النظام  ،على �أن
يت�ضمن بيانا بجميع الأموال املنقولة والعقارية اململوكة للرئي�س وموظفـي املركز
و�أزواجهم و�أوالدهم الق�صر  ،وم�صدر هذه امللكية .
 - 11متابعة وتطوير قواعد بيانات املركز .
 - 12اقرتاح التعديالت الالزمة للقوانني واللوائح املتعلقة باخت�صا�صات املركز  ،وهيكله
التنظيمي .
� - 13أي مهام �أخرى تكلف بها من قبل الرئي�س .
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الف�صـــل اخلامــ�س
االلتـزامــات وامل�ستحقــات الوظيفـيــة
املــادة ( ) 13
يلتزم الرئي�س وموظفو املركز بتقدمي �إقرار ذمة مالية �إلى جهاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة  ،وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض من اللجنة التنفـيذية وذلك عند التعيني
لأول م ــرة  ،وكـ ــل ( )5خم ــ�س �سنـ ــوات  ،وعــند ترك اخلدمة وتكون هذه الإقرارات �سرية ،
وال يجوز االطالع عليها �إال مبوافقة الرئي�س .
املــادة ( ) 14
يحظر على الرئي�س  ،وموظفـي املركز الذي يطلعون بحكم عملهم على البيانات واملعلومات
التي يتلقاها املركز  ،مزاولة الأعمال التجارية �أو املهنية املت�صلة بعملهم فـي املركز  ،ورئا�سة
�أو ع�ضويــة جمل�س �إدارة �أي هيئة �أو م�ؤ�س�سة عامة �أو �شركة  ،وذلك طوال فرتة عملهم
باملركز  ،وي�ستمر هذا احلظر ملدة ( )3ثالث �سنوات من تاريخ انتهاء خدمتهم فـي املركز ،
كما يحظر عليهم اجلمع بني العمل فـي املركز وبني �أي عمل �آخر يتعار�ض مع مقت�ضيات
الوظيفة  ،وقبول �أي هدية �أو مكاف�أة �أو عمولة من �أي نوع يكون لها ت�أثري على قيامهم
بواجباتهم الوظيفـية .
املــادة ( ) 15
ي�ستحق رئي�س وموظفو املركز عالوة مهنية  ،وعالوة بدل خماطر وفقا لأحكام الالئحة .
املــادة ( ) 16
ي�سري على موظفـي املركز �أحكام القوانني واللوائح املعمول بها فـي �شرطة عمان ال�سلطانية ،
وذلك فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا النظام واللوائح ال�صادرة وفقا لأحكامه ،
ومبا ال يتعار�ض مع طبيعة �أعمال املركز .
كما ي�سري على موظفـي املركز قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي �شرطة عمان
ال�سلطانية  ،والنظام الأ�سا�سي ل�صندوق تقاعد �شرطة عمان ال�سلطانية  ،ونظام تقدمي الرعاية
ال�صحية فـي �شرطة عمان ال�سلطانية .
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الف�صــــل ال�ســـاد�س
ماليـــة املركـــز
املــادة ( ) 17
يكون للمركز ميزانية �سنوية م�ستقلة  ،وتبد أ� ال�سنة املاليــة للمركــز فـ ــي الأول م ــن �ش ــهر
يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من كل عام  ،وتبد�أ ال�سنة املالية
الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من
العام ذاته .
املــادة ( ) 18
تتكون املوارد املالية للمركز من الآتي :
 - 1االعتمادات املالية التي تخ�ص�ص للمركز فـي امليزانية العامة للدولة .
 - 2الر�سوم واملبالغ التي يح�صلها املركز مقابل ما ي�ؤديه من خدمات � ،أو دورات فنية
�أو تدريبية .
� - 3أي �إيرادات �أخرى بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 19
يكون للمركز �أهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة والت�صرف فـيها  ،و�إدارتها وتعترب �أمواله
�أمواال عامة  ،وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة  ،وامتيازاتها على �أموال املدينني .
املــادة ( ) 20
تودع �أموال املركز فـي ح�ساب خا�ص لدى م�صرف �أو �أكرث من امل�صارف املحلية املرخ�ص
لها فـي ال�سلطنة  ،ويتم ال�صرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي حتددها
الالئحة .
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مكتــب
الرئيــ�س التنفيــذي

�إدارة
ال�ش�ؤون الإدارية واملالية

الهيكــل التنظيمــي للمركــز الوطنــي للمعلومــات الماليــة
الرئيـــ�س التنفيـــذي
للمركز الوطني للمعلومات املالية

�إدارة
التحليل والإح�صاء

ق�سم ال�ش�ؤون القانونية
والتعاون الدويل

�إدارة
تقنية املعلومات

قــــرار
رقــم 2020/275
ب�ش�أن �ضوابط �إيداع ال�ضمان امل�ستندي (اخلطي) لل�ضريبة اجلمركية
ا�ستنادا �إلى قانون ال�شرطة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/35
و�إلى املر�سوم ال�سلطانـي رقم  2003/67بتطبيق قانون اجلمــارك املوحــد ل ــدول جملـ ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربيـ ــة ،
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�صادرة بالقرار رقم ، 2005/23
و�إلى الئحة قواع ــد و إ�جـراءات ف�سح الب�ضائع وتعليــق �أداء ال�ضريبــة اجلمركيــة ال�ص ــادرة
بالقرار رقم ، 2018/173
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تكون ال�ضمانات اجلمركية نقدية �أو م�صرفـية  ،وا�ستثناء من ذلك يجوز ملدير عام اجلمارك
املوافقة على �إيداع �ضمان م�ستندي (خطي) لل�ضريبة اجلمركية  ،للجهات الآتية :
 - 1وحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�شخا�ص االعتبارية العامة الأخرى .
 - 2ال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلا�صلة على ميزة برنامج امل�شغل االقت�صادي املعتمد .
 - 3ال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�ستوردة للمناطق احلرة �أو امل�ستودعات اجلمركية فـي ال�سلطنة .
 - 4ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة فـي ن�شاط اال�سترياد لإعادة الت�صدير .
املــادة الثانيــــة
تلتزم اجلهات امل�شار �إليها فـي املادة الأولى من هذا القرار ب�إمتام الإجراءات اجلمركية
خالل املدة املقررة قانونا  ،وفـي حال خمالفة ذلك تفر�ض غرامة مالية وفقا حلكم املادة ()32
من الالئحة التنفـيذية لقانون اجلمارك املوحد امل�شار �إليه .
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املــادة الثالثــــة
يج ــب �أن يع ــادل ال�ضمــان امل�ستندي (اخلطي) املن�صو�ص عليه فـي املادة الأولى من هذا
القرار قيمة ال�ضريبة اجلمركية املفرو�ضة على الب�ضاعة .
املــادة الرابعــــة
فـي حال خمالفة اجلهات امل�شار �إليها فـي املادة الأولى من هذا القرار لل�شروط املقررة لنقل
الب�ضاعة يجوز ملدير عام اجلمارك عدم املوافقة على �إيداع ال�ضمان امل�ستندي (اخلطي) .
املــادة اخلام�ســــة
يحدد الر�سم املايل على �إيداع ال�ضمان امل�ستندي (اخلطي) املن�صو�ص عليه فـي املادة الأولى
من هذا القرار  ،وفقا للآتي :
مبلغ ال�ضمان امل�ستندي (اخلطي ) بالريال العماين

الر�سم ال�سنوي
بالريال العماين

�إلى
من
(� )1.000ألف
( )100.000مائة �ألـ ــف
( )1ري ــال واح ـ ـ ـ ـ ــد
( )100.001مائة �ألف وواحد ( )500.000خم�سمائة �ألف (� )2.000ألفان
( )500.001خم�سمائة �ألف وواحد ( )1.000.000مليـ ـ ــون ( )3.000ثالثة �آالف
ف�أعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
( )1.000.001مليون وواحد
(� )4.000أربعة �آالف
املــادة ال�ساد�ســــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  7 :من ربيع الثاين 1442هـ
املـوافــــق  23 :من نوفمبــــــــر 2020م

الفريق ح�سـن بن حم�ســن ال�شريقــــي
املفتـ ـ ـ ـ ــ�ش العـ ـ ـ ـ ــام لل�شرطـ ـ ـ ــة واجلمـ ـ ـ ــارك

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1368
ال�صادرة فـي 2020/11/29م
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الهيئــة العامــة ل�ســوق املـال
قـــرار
رقــم خ2020/34/
ب�إ�صدار الئحة تنظيم مزاولة ن�شاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي
ا�ستنادا �إلى قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 79/12
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/90بنقل اخت�صا�صات الت�أمني من وزارة التجارة
وال�صناعة �إلى الهيئة العامة ل�سوق املال ،
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 80/5
و�إلى القرار رقم خ 2007/31/ب�ش�أن تنظيم متطلبات ترخي�ص مزاولة �أعمال الت�أمني ،
و�إلى منوذج الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي ال�صادرة بالقرار رقم , 2019 /34
و�إلى قواعد الت�أمني ال�صحي ال�صادرة بالقرار رقم ، 2019/78
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة تنظيم مزاولة ن�شاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :ذو القعدة 1441هـ
املـوافــــق  19 :يـــوليــــو 2020م
عبداللـه بن �سالـم بن عبداللـه ال�ساملـــي
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1351
ال�صادرة فـي 2020/7/26م

الرئيـ�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املـال
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الئحة تنظيم مزاولة ن�شاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمـات والعبارات الآتية املعنــى املبـني قريـن كـل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 -1الهيئة :
الهيئة العامة ل�سوق املال .
 -2الرئي�س التنفيذي :
الرئي�س التنفيذي للهيئة .
 -3الرتخي�ص :
املوافقة الكتابية ال�صادرة من الهيئة ملزاولة ن�شاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي .
 -4املرخ�ص له :
ال�شخ�ص االعتباري ال�صادر له الرتخي�ص .
� -5شركة الت�أمني :
ال�شركة املرخ�ص لها من الهيئة ملزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي .
 -6مقدم اخلدمة ال�صحية :
املرفق ال�صحي املرخ�ص له من وزارة ال�صحة لتقدمي اخلدمات ال�صحية فـي ال�سلطنة ،
واملعتمد من الهيئة .
املــادة ( ) 2
ال يجوز ل�شركة الت�أمني �أو مقدم اخلدمة ال�صحية التعامل مع �أي �شخ�ص يزاول ن�شاط
�إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي ما مل يكن حا�صال على الرتخي�ص الالزم لذلك .
املــادة ( ) 3
يجوز للمرخ�ص له �أن يقدم خدماته لأكرث من �شركة ت�أمني  ،كما يجوز له �أن يربم اتفاقات
مع �أكرث من مقدم خدمة �صحية .
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املــادة ( ) 4
يجوز للهيئة التوقف م�ؤقتا عن �إ�صدار تراخي�ص جديدة للمدة التي تراها منا�سبة متى
اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
الف�صــل الثانــي
الرتخيـــــــــ�ص
املــادة ( ) 5
يحظر على �أي �شخ�ص مزاولة ن�شاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي �إال بعد احل�صول
على ترخي�ص بذلك وفق �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
ي�شرتط ملنح الرتخي�ص ما ي�أتي :
� - 1أن تتخذ املن�ش�أة طالبة الرتخي�ص �شكل ال�شركة وفق �أحكام الت�شريعات املعمول بها .
�	-2أال يقل ر�أ�س مال ال�شركة عن ( )200000مائتي �ألف ريال عماين  ،مع عدم الإخالل
باحلد الأدنى لر�أ�س مال ال�شركة وفقا لقانون ال�شركات التجارية .
� -3أن يكون غر�ض ال�شركة الوحيد هو مزاولة ن�شاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي .
�	-4أن يكون لل�شركة مدير متفرغ تتوفر فيه ال�شروط التي حتددها الهيئة  ،وعلى
الأخ�ص ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون حا�صال على م�ؤهل جامعي � ،أو ما يعادله من �إحدى اجلامعات � ،أو
امل�ؤ�س�سات العلمية املعرتف بها فـي ال�سلطنة  ،وذلك فـي تخ�ص�ص الطب � ،أو
�إدارة الرعاية ال�صحية � ،أو الت�أمني .
ب � -أن يكون لديه خربة فـي جمال تخ�ص�صه ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات بعد
احل�صول على امل�ؤهل الالزم .
ج � -أن يقدم �شهادة عدم حمكومية .
� -5أن يكون لل�شركة طبيب متفرغ تتوفر فيه ال�شروط التي حتددها الهيئة  ،وعلى
االخ�ص ما ي�أتي :
أ� � -أن يكون حا�صال على ترخي�ص من اجلهة املخت�صة مبزاولة مهنة الطب .
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ب � -أن يكون لديه خربة عملية ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات بعد احل�صول على
امل�ؤهل فـي جمال �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي .
ج � -أن يقدم �شهادة عدم حمكومية .
املــادة ( ) 7
يقدم طلب املوافقة املبدئية على مزاولة ن�شاط �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي على
النموذج املعد لذلك  ،وال يرتتب على تقدميه �أي التزام على الهيئة  ،على �أن ي�شتمل الطلب
على البيانات وامل�ستندات الآتية :
 -1البيانات الأ�سا�سية لطالب الرتخي�ص .
� -2صورة طبق الأ�صل من عقد الت�أ�سي�س  ،والنظام الأ�سا�سي  ،وال�سجل التجاري ،
و�شهادة االنت�ساب �إلى غرفة جتارة و�صناعة عمان .
 -3بيان ب�أ�سماء وجن�سية امل�شاركني فـي ال�شركة �أو امل�ساهمني فيها بالن�سبة لل�شركات
امل�ساهمة الذين ميلكون �أ�سهما فـي ر�أ�س مالها تتجاوز ن�سبتها ( )%5خم�سة باملائة .
 -4خطة التوظيف والتدريب والت�أهيل للعاملني لدى طالب الرتخي�ص .
� -5إي�صال �سداد الر�سوم املقررة .
� -6أي م�ستندات � ،أو بيانات �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 8
يجب على طالب الرتخي�ص فـي حالة ح�صوله على املوافقة املبدئية � ،أن يقدم �إلى الهيئة
خالل مدة �أق�صاها (� )60ستني يوما من تاريخ احل�صول على هذه املوافقة  ،امل�ستندات
الآتية  ،بغر�ض احل�صول على الرتخي�ص  ،و�إال عدت تلك املوافقة ك�أن مل تكن  ،وال يرتتب
على ذلك �أي �آثار فـي مواجهة الهيئة :
 -1ن�سخة من �سند امللكية �أو عقد الإيجار للمقر املقرتح  ،واملخطط الهند�سي له .
 -2وثيقة الأخطار املهنية �صادرة عن �إحدى �شركات الت�أمني املرخ�صة فـي ال�سلطنة ،
على �أال تقل قيمتها عن ( )100000مائة �ألف ريال عماين .
 -3ما يفيد ا�ستيفاء ر�أ�س املال املطلوب .
� -4ضمان م�صرفـي غري م�شروط ل�صالح الهيئة �صادر عن �أحد امل�صارف املرخ�صة فـي
ال�سلطنة بالقيمة  ،واملدة التي حتددها الهيئة  ،وذلك ل�ضمان ح�سن تنفيذ �شروط
الرتخي�ص  ،والوفاء بااللتزامات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
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 -5ما يفيد تعيني مدير وطبيب متفرغني لل�شركة .
 -6ما يفيد التقيد بالإجراءات التي تكفل االلتزام التام مبتطلبات مكافحة غ�سل
الأموال  ،ومتويل الإرهاب .
 -7ما يفيد ت�أهيل الكادر الفني والتقني والإداري والقانوين لطالب الرتخي�ص ،
وجودة الأجهزة  ،والربامج التي يعمل من خاللها .
 -8تقرير تف�صيلي للنظام الإلكرتوين الذي يعمل من خالله طالب الرتخي�ص ،
والإجراءات التي تكفل حمايته  ،و�ضمان فعاليته .
�	-9أي م�ستندات �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 9
ي�صدر الرتخي�ص ملدة (� )2سنتني بقرار من الرئي�س التنفيذي خالل مدة ال تتجاوز ()60
�ستني يوما من تاريخ ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص جميع ال�شروط واملتطلبات املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة  ،و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
ويجوز جتديد الرتخي�ص ملدة �أو ملدد مماثلة بناء على طلب يقدم �إلى الهيئة على النموذج
املعد لذلك فـي موعد �أق�صاه (� )60ستون يوما قبل انق�ضاء مدة الرتخي�ص .
ويجب البت فـي طلب التجديد خالل مدة ال تتجاوز ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ
تقدميه  ،و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
ويراعى عند التجديد وفاء املرخ�ص له بجميع التزاماته  ،ف�ضال عن ا�ستيفائه جميع
ال�شروط  ،واملتطلبات الالزمة للرتخي�ص ابتداء .
املــادة ( ) 10
تخطر الهيئة طالب الرتخي�ص �أو املرخ�ص له  -بح�سب الأحوال  -فـي حالة عدم ا�ستيفاء
طلب الرتخي�ص �أو جتديده لل�شروط  ،واملتطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة
ب�أوجه النق�ص فـي طلبه  ،ومنحه مهلة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره
ال�ستكمال �أوجه النق�ص  ،و�إال عد الطلب ك�أن مل يكن .
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املــادة ( ) 11
يجــوز للهيئــة �أن تطــلب من طالب الرتخي ــ�ص �أي تو�ضيحــات � ،أو معلومــات � ،أو بيــانـ ــات
�إ�ضافية  ،متى ر�أت ذلك �ضروريا للبت فـي طلب الرتخي�ص  ،وذلك خالل �أجل ال يتجاوز
( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص جميع ال�شروط  ،واملتطلبات
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 12
يجوز للهيئة �إلغاء الرتخي�ص فـي �إحدى احلاالت الآتية :
�	-1إذا مل يبا�شر املرخ�ص له الن�شاط خالل مدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
ح�صوله على الرتخي�ص دون �إذن �أو عذر مقبول � ،أو توقف عن العمل دون �إذن من
الهيئة .
�	-2إذا تنازل املرخ�ص له �إلى الغري عن الرتخي�ص �أو عن احلقوق وااللتزامات النا�شئة
عنه دون موافقة من الهيئة .
�	-3إذا خالف املرخ�ص له قرارات �أو تعليمات الهيئة ذات ال�صلة بن�شاط �إدارة مطالبات
الت�أمني ال�صحي � ،أو الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 13
يجوز للهيئة بدال من �إلغاء الرتخي�ص �أن تتخذ حيال املرخ�ص له املخالف �أحد الإجراءين
الآتيني :
� -1إنذاره ب�إزالة �أ�سباب املخالفة خالل مدة �أق�صاها (� )7سبعة �أيام من تاريخ الإنذار .
 -2وقــف الرتخيــ�ص ملدة ال تتج ــاوز (� )1شهـرا واحدا قابلة للتجديد ملــدة � ،أو ملـ ـ ــدد
مماثلة .
املــادة ()14
ينق�ضي الرتخي�ص فـي �إحدى احلاالت الآتية :
 -1انق�ضاء املدة املحددة له دون جتديده خالل الأجل املن�صو�ص عليه فـي املادة ()9
من هذه الالئحة � ،أو �إذا رف�ضت الهيئة جتديده .
� -2صدور حكم نهائي ب�إ�شهار �إفال�س املرخ�ص له � ،أو حله وت�صفيته � ،أو انق�ضاء مدته .
 -3ثبوت ح�صول املرخ�ص له على الرتخي�ص عن طريق الغ�ش �أو التدلي�س �أو التزوير
�أو تقدمي بيانات �أو معلومات غري �صحيحة .
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 -4طلب املرخ�ص له �إنهاء الرتخي�ص  ،على �أن ي�شرتط فـي هذه احلالة احل�صول
على موافقة الهيئة  ،والت�أكد من وفاء املرخ�ص له بجميع التزاماته .
الف�صل الثالث
التزامات املرخ�ص له
املــادة ()15
يجب على املرخ�ص له االلتزام بقواعد ممار�سة املهنة  ،و�آدابها ال�صادرة عن الهيئة ،
وبتحقيق م�ستوى جودة اخلدمات املقدمة منه .
املــادة ()16
يجب على املرخ�ص له �أن يربط النظام الإلكرتوين الذي يعمل من خالله بنظام الت�أمني
ال�صحي الإلكرتوين لدى الهيئة  ،وب�أي نظام �إلكرتوين �آخر حتدده الهيئة  ،وذلك وفق
ال�ضوابط  ،واال�شرتاطات التي ت�ضعها فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ()17
يجب على املرخ�ص له توفري احلماية الالزمة للنظام الإلكرتوين الذي يعمل من خالله
وت�أمــني البيانــات واملعلومـ ــات من �أي اخت ــراق �إلكرتونـ ــي � ،أو ول ــوج �شخــ�ص غيــر م�صرح
له �إليه  ،و�أن ي�ضع الآليات التي تكفل ا�ستعادة البيانات �أو املعلومات فـي حالة فقدانها لأي
�سبب من الأ�سباب .
كما يجب عليه اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة ملواجهة حاالت الطوارئ �أو حدوث
عطل �أو خلل فني فـي النظام الإلكرتوين  ،مبا ي�ضمن عدم توقفه عن العمل  ،وا�ستمرار
ت�شغيله بكفاءة  ،وفاعلية .
املــادة ()18
يجب على املرخ�ص له ت�ضمني جميع الأوراق  ،وامل�ستندات ذات ال�صلة بن�شاطه برقم
الرتخي�ص ال�صادر له  ،كما يلتزم ب�إخطار الهيئة بكل تغيري يطر�أ على البيانات �أو املعلومات
التي يت�ضمنها الرتخي�ص خالل (� )7سبعة �أيام من حدوث التغيري .
املــادة ()19
يجب على املرخ�ص له االلتزام بال�سرية التامة جلميع البيانات واملعلومات والوثائق
وامل�ستندات التي يطلع عليها بحكم مزاولة ن�شاطه  ،ويحظر عليه الإف�صاح للغري عن �أي
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منها �إال بناء على �إذن �صريح من الهيئة � ،أو موافقة �صريحة من �صاحب ال�ش�أن ممن تتعلق
به البيانات واملعلومات والوثائق وامل�ستندات ال�سرية � ،أو تنفيذا حلكم القانون � ،أو لأمر
ق�ضائي �صادر من املحكمة املخت�صة .
املــادة ()20
يجب على املرخ�ص له جتاه �شركة الت�أمني االلتزام بالآتي :
 -1التدقيق على مطالبات الت�أمني ال�صحي ال�صادرة عن مقدم اخلدمة ال�صحية قبل
�إحالتها �إلى �شركة الت�أمني .
 -2الت�أكد من �أن اخلدمة التي �أداها مقدم اخلدمة ال�صحية مغطاة �ضمن وثيقة
الت�أمني ال�صحي قبل �إحالة مطالبة الت�أمني ال�صحي �إلى �شركة الت�أمني .
�	-3إنهاء الإجراءات التي تتطلب موافقة م�سبقة من قبل �شركة الت�أمني وفق املواعيد
التي حتددها وثيقة الت�أمني ال�صحي .
 -4حتديد �شبكة مقدمي اخلدمة ال�صحية التي يتلقى فيها امل�ؤمن عليه العالج ح�سب
متطلبات �شركة الت�أمني .
املــادة ()21
يجب على املرخ�ص له تزويد مقدم اخلدمة ال�صحية  -متى طلب منه ذلك  -ببيان
�إلكرتوين تف�صيلي عن امل�ؤمن عليهم ي�شتمل على �أ�سمائهم  ،وحمل �إقامتهم  ،و�أعمارهم ،
وجن�سهم  ،وجن�سيتهم  ،و�أرقام هواتفهم  ،وتاريخ بدء وانتهاء التغطية الت�أمينية .
كما يجب على املرخ�ص له �أن يخطر مقدم اخلدمة ال�صحية مببالغ امل�ساهمة � ،أو التحمل
املن�صو�ص عليها فـي وثيقة الت�أمني ال�صحي بح�سب الأحوال .
املــادة ()22
يحظر على املرخ�ص له القيام بالآتي:
 -1فر�ض ر�سوم �أو احل�صول على منفعة �أو تقا�ضي �أي مبالغ مالية من مقدم اخلدمة
ال�صحية �أو �شركة الت�أمني �أو امل�ؤمن عليهم بخالف املقابل املادي املتفق عليه مع
�شركة الت�أمني .
 -2بيع �أو ت�سويق �أي منتج ت�أميني .
 -3متلك �أو ت�شغيل �أو �إدارة �شركة الت�أمني �أو مقدم اخلدمة ال�صحية �أو �شركة �إعادة
الت�أمني �أو �سما�سرة ووكالء الت�أمني � ،إال وفقا لال�شرتاطات وال�ضوابط التي
ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
� -4إبرام عقد مع �شركة ت�أمني غري مرخ�صة من الهيئة مبزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي .
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 -5دفع مبالغ عالج امل�ؤمن عليهم �إلى مقدم اخلدمة ال�صحية نيابة عن �شركة الت�أمني .
 -6القيام ب�أي عمل ي�ؤثر ب�صورة مبا�شرة � ،أو غري مبا�شرة على اختيار امل�ؤمن له ل�شركة
الت�أمني � ،أو مقدم اخلدمة ال�صحية .
 -7التعاقد مع الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات للقيام بتغطية ت�أمينية نيابة عن �شركة الت�أمني .
�	-8إدارة النفقات الطبية للأفراد �أو امل�ؤ�س�سات .
الف�صل الرابع
الإ�شراف والرقابة
املــادة ()23
تعــد الهيئــة �سجال يقــيد فـيه الرتاخيــ�ص ال�صادرة  ،علـى �أن ي�شتم ــل القي ــد عـلـى رقـ ـ ــم
الرتخي�ص  ،وتاريخ �إ�صداره  ،ومدته  ،وبيانات ومعلومات وافية عن املرخ�ص له  ،واملقر
الذي يزاول فيه الن�شاط  ،وغري ذلك من البيانات  ،واملعلومات ذات ال�صلة بالرتاخي�ص .
املــادة ()24
يجب على املرخ�ص له �أن يقدم �إلى الهيئة كل ما تطلبه من املعلومات والبيانات وغريها
من الأوراق ذات ال�صلة بتطبيق �أحكام هذه الالئحة متى طلبت منه ذلك .
املــادة ()25
يجـ ــب على املرخـ ــ�ص له �أن يوافـ ـ ــي الهيـ ــئة بن�سخ ــة م ــن الع ـق ــود املب ــرم ــة م ــع �ش ــرك ـ ــة
الت ـ ـ�أمني  ،واالتف ــاقات املبــرمة مع مقــدم اخلدمة ال�صحية خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ �إبرامها  ،كما يجب عليه �إخطار الهيئة ب�أي تعديالت تطر أ� على تلك العقود
واالتفاقات  ،وموافاتها بن�سخة منها خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التعديل .
املــادة ()26
يجب على املرخ�ص له �إخطار الهيئة باملعلومات اجلوهرية التي توثر على و�ضعه املايل �أو
الإجراءات املعمول بها فـي ال�شركة �أو ب�أي قرار يتخذه ب�ش�أن تعيني رئي�س و�أع�ضاء جمل�س
�إدارته  ،وذلك خالل ثالثني ( )30ثالثني يوما من تاريخ العلم باملعلومات � ،أو �إ�صدار
القرار .
املــادة ()27
يجب على املرخ�ص له �أن يرفع تقريرا ربع �سنوي �إلى الهيئة عن �أفعال االحتيال �أو �سوء
اال�ستخدام للمنافع ال�صحية التي وقعت خالل الفرتة املعد عنها التقرير .
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املــادة ()28
يجب على املرخ�ص له القيام بالآتي :
 -1تعيني مراقب ح�سابات خارجي من بني مراقبي احل�سابات املرخ�ص لهم فـي
ال�سلطنة  ،واملعتمدين لدى الهيئة  ،وعليه �إم�ساك الدفاتر وال�سجالت املحا�سبية
وفقا لو�سائل �آمنة  ،وم�ضمونة  ،وتقدميها �إلى الهيئة متى طلبت منه ذلك .
� -2أن يقدم �إلى الهيئة ميزانيته ال�سنوية  ،وح�ساباته اخلتامية املدققة خالل ()90
ت�سعني يوما من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .
املــادة ()29
يجب على املرخ�ص له �أن يرفع �إلى الهيئة تقريرا معتمدا من مراقب احل�سابات اخلارجي
خالل ( )90ت�سعني يوما من نهاية كل �سنة مالية ي�شتمل على عدد و�أ�سماء �شركات الت�أمني
التي تعامل معها خالل ال�سنة املالية  ،ومقدار العمولة امل�ستحقة له من كل �شركة .
الف�صل اخلام�س
الر�سوم
املــادة ()30
ت�ستوفـي الهيئة الر�سوم الآتية :
م

نوع اخلدمة

قيمة الر�سم بالريال العماين

1

درا�سة طلب الرتخي�ص

(� )1500ألف وخم�سمائة

2

�إ�صدار الرتخي�ص

(� )2500ألفان وخم�سمائة

3

جتديد الرتخي�ص

(� )2500ألفان وخم�سمائة

4

تعديل البيانات

( )20ع�شرون

طلب االطالع على الأوراق
5
وال�سجالت

( )20ع�شرون

طلب �صور �أو م�ستخرجات

( )20ع�شرون

6
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الف�صل ال�ساد�س
اجلزاءات الإدارية
املــادة ()31
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها (� )1000ألف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام املواد
( )18 ، 17 ، 16من هذه الالئحة .
املــادة ()32
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها (� )2000ألفي ريال عماين على كل من يخالف �أحكام املواد
( )29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 24من هذه الالئحة .
املــادة ()33
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام
املواد ( )22 ، 19 ، 5من هذه الالئحة .
املــادة ()34
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )150مائة وخم�سون رياال عمانيا عن كل �أ�سبوع ت�أخري ،
وبحد �أق�صى ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين فـي حالة الت�أخري عن جتديد الرتخي�ص .
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قـــرار
رقــم 2020/1
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العامة ل�سوق املال
ا�ستنادا �إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إلى الئح ـ ــة �ش ـ ـ�ؤون املوظفي ــن بالهيئ ــة العامـ ــة ل�سوق املـ ـ ــال ال�صادرة بالق ــرار ال ــوزاري
رقم ، 2000/8
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ  23يوليو 2020م ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )31من الئحة �ش�ؤون املوظفني امل�شار �إليها �أعاله  ،الن�ص الآتي :
" ي�ستحق املوظفون املعينون بغري طريق التعاقد عند انتهاء خدمتهم منحة بواقع �شهر
عن كل �سنة من �سنوات خدمتهم  ،وبحد �أق�صى ( )12اثني ع�شر �شهرا  ،وحت�سب هذه
املنحة على �أ�سا�س �آخر راتب كان يتقا�ضاه املوظف  ،وبحيث ال تتجاوز قيمتها ()12
اثني ع�شر �ألف ريال عماين .
وال ي�ستحق املوظفون املنحة امل�شار �إليها فـي احلاالت الآتية :
أ� � -إذا قلت مدة خدمة املوظف عن ( )5خم�س �سنوات ما مل يكن انتهاء اخلدمة ب�سبب
الوفاة � ،أو العجز عن العمل .
ب � -إذا عوقب بالإحالة �إلى التقاعد �أو الف�صل من اخلدمة .
ج � -إذا �أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف � ،أو الأمانة .
و�إذا كان املوظف معينا بطريق التعاقد ا�ستحق عند انتهاء خدمته املنحة املن�صو�ص
عليها فـي العقد املربم معه وفقا لأحكامه " .
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املــادة الثانيــــة
ت�سوى املخ�ص�صات املالية ملنحة نهاية اخلدمة للموظفني امل�ستحقني لها  ،حتى �سريان هذا
التعديل  ،وفقا لك�شوف الأ�سماء املدونة فـي ال�سجالت املالية للهيئة .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  18 :من �صفـــــــــر 1442هـ
املـوافــــق  6 :من �أكتوبـــر 2020م
�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1362
ال�صادرة فـي 2020/10/18م
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قـــــرار
رقم 2020/ 76
ب�إ�صـدار الئحـة ا�ستثمـار �أ�صـول �شركـات الت�أميـن والت�أميـن التكافلـي
ا�ستنادا �إلى قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/12
و�إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إلى قانون الت�أمني التكافلي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2016/11
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 80/5
و�إلى الئحة ا�ستثمار �أ�صول �شركات الت�أمني ال�صادرة بالقرار رقم خ ، 2007/11
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون الت�أمني التكافلي ال�صادرة بالقرار رقم ، 2019/103
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن ا�ستثمار �أ�صول �شركات الت�أمني والت�أمني التكافلي  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
علــى املخاطبــني ب أ�حــكام الالئــحة املرفــقة توفيــق �أو�ضاعهــم وفقــا لأحكامهــا خــالل مــدة
ال تتجاوز �سنة واحدة من تاريخ العمل بها  ،ويجوز للرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق
املال متديد تلك املدة مبا ال يجاوز (� )6ستة �أ�شهر .
املــادة الثالـثــــة
تلغى الئحة ا�ستثمار �أ�صول �شركات الت�أمني امل�شار �إليها  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة
املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  13 :من ربيــع الثانـي 1442هـ
املـوافـــــق  29 :من نوفمبــــــــــــر 2020م
عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه ال�ساملي
الرئيـ�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1369
ال�صادرة فـي 2020/12/6م
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الئحـة ا�ستثمـار �أ�صـول �شركـات الت�أمـني والت�أمـني التكافلـي
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها املعنى ذاته املبني
فـي قانون �شركات الت�أمني  ،وقانون الت�أمني التكافلي  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية
املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئـــة :
الهيئة العامة ل�سوق املال .
 - 2ال�شركـــة :
�شركة الت�أمني �أو �شركة الت�أمني التكافلي  ،املرخ�ص لها من الهيئة .
 - 3ال�ســــوق :
�سوق م�سقط للأوراق املاليــة � ،أو �أي �ســوق �أو بور�صــة محليــة �أو �أجنبيــة معرتف
به فـي ال�سلطنة .
� - 4إجمـايل اال�ستثمـارات :
جملة ا�ستثمارات ال�شركة وفقا ملا هو مبني فـي ميزانيتها  ،فـي تاريخ التقييم
�سواء داخل ال�سلطنة � ،أو خارجها .
 - 5خطـة اال�ستثمـار ال�سنويـة :
وثيقــة تعدهــا ال�شرك ــة وفــقا للنمــوذج املعــد مــن الهيئ ــة  ،يبني فيها �أهداف
وا�سرتاتيجيات  ،و�آليات ا�ستثمار �أ�صول ال�شركة .
� - 6شركـة �إدارة اال�ستثمــار :
�شركة مرخ�ص لها من الهيئة ملمار�سة ن�شاط �إدارة اال�ستثمارات فـي ال�سلطنة .
 - 7ال�سيا�سـة اال�ستثماريـة لل�شركـة :
وثيقة تعدها ال�شركة  ،وفقا لأحكام املادة ( )10من هذه الالئحة .
 - 8جلنـة اال�ستثمـار :
جلنــة م�شكلــة من الإدارة التنفيذيــة لل�شركــة  ،تتولــى االخت�صا�صــات املن�صــو�ص
عليـها فـي املــادة ( )12مــن هــذه الالئحــة .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�شركة  ،وفروع ال�شركة الوطنية  ،ومكاتب التمثيل
التجاري لل�شركة خارج ال�سلطنة  ،ما مل يكن هناك �ضوابط ال�ستثمار �أ�صول فروع ال�شركة
الوطنية  ،ومكاتب التمثيل التجاري فـي الدولة التي تعمل فيها .
وي�ستثنى من �أحكام هذه الالئحة الأ�صول التي تخ�ص�صها �شركة الت�أمني لإدارة الوثائـق
املرتبطـة بالوحـدات اال�ستثمارية ( ، )Unit Linked Policiesوالأ�صول التي تخ�ص�صها
�شركـة الت�أمني التكافلي لإدارة الوثائق املرتبطـة باال�ستثمـار التكافلي (investment -
. )linked takaful
املــادة ( ) 3
يجــوز للهيئــة �أن حتــظر على ال�شرك ــة ا�ستثمــار �أ�صولها � ،أو �أن تفــر�ض عليهــا قيــودا ،
�أو متطلبات ا�ستثمار محددة �سواء على �إجمايل اال�ستثمارات � ،أو على فئات معينة من
الأ�صول  ،واملوجودات القابلة لال�ستثمار  ،وذلك بناء على تقييم الهيئة ملمار�سات ال�شركة
فـي �إدارة مخاطر اال�ستثمار .
املــادة ( ) 4
يجوز لل�شركة ا�ستخدام �أي عملة �أجنبية لال�ستثمار � ،شريطة �أال يتجاوز ا�ستخدام تلك
العمالت (� )%40أربعني فـي املائة من �إجمايل اال�ستثمارات .
املــادة ( ) 5
ت�صدر الهيئة قرارا بتحديد احلد الأدنى للت�صنيف االئتماين الآمن للأدوات اال�ستثمارية ،
والدول وامل�ؤ�س�سات املالية و�أي �أوجه ا�ستثمار �أخرى  ،وعلى ال�شركة التي ت�ستثمر �أ�صولها
خارج ال�سلطنة االلتزام بذلك القرار .
املــادة ( ) 6
تلتزم ال�شركة بالتقيد ب�أحكام ا�ستثمار �أ�صولها املن�صــو�ص عليهــا فـي هــذه الالئحــة ،
والتعليمات ال�صادرة تنفيذا لها  ،ويجب على ال�شركة �إخطار الهيئة فـي حالة عدم تقيدها
بتلك الأحكام  ،مبينة �أ�سبابها  ،وخطة توفيق �أو�ضاعها .
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املــادة ( ) 7
يجب �أال تقل ا�ستثمارات ال�شركة داخل ال�سلطنة عن (� )%70سبعني فـي املائة من �إجمايل
اال�ستثمارات  ،و�أال تزيد ن�سبة ا�ستثماراتها خارج ال�سلطنة على ( )%30ثالثني فـي املائة من
�إجمايل اال�ستثمارات .
الف�صل الثاين
ال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�شركة وخطة اال�ستثمار ال�سنوية
املــادة ( ) 8
تتولى جلنة اال�ستثمار �أو �شركة �إدارة اال�ستثمار �إعداد ال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�شركة ،
وخطة اال�ستثمار ال�سنوية  ،وتقدميها �إلى الهيئة قبل تاريخ انتهاء ال�سنة املالية لل�شركة
بــ(� )60ستني يوما على الأقل .
ويجوز للهيئة تعديل اخلطة اال�ستثمارية خالل (� )60ستني يوما من تاريخ تقدميها ،
وتكون خطة اال�ستثمار ال�سنوية نافذة بعد اعتمادها من الهيئة � ،أو بانق�ضاء املدة امل�شار
�إليها .
املــادة ( ) 9
يجب على جلنة اال�ستثمار �أو �شركة �إدارة اال�ستثمار  ،احل�صول على موافقة جلنة الرقابة
ال�شرعية على ال�سيا�سة اال�ستثمارية وخطة اال�ستثمار ال�سنوية ل�شركة الت�أمني التكافلي ،
قبل تقدميها �إلى الهيئة وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )8من هذه الالئحة ،
وعلى جلنة الرقابة ال�شرعية متابعة التزام ال�شركة ب�سيا�ستها اال�ستثمارية  ،وخطتها
اال�ستثمارية ب�شكل دوري .
املــادة ( ) 10
يجب �أن تت�ضمن ال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�شركة  -على الأخ�ص  -الآتي :
 - 1قيا�س �أداء املحفظة اال�ستثمارية لل�شركة  ،وتقييمها .
 - 2حتليل نتائج �أداء ال�شركة خالل ( )5خم�س �سنوات مالية �سابقة على �إعداد ال�سيا�سة
اال�ستثمارية  ،وكذلك التوقعات املالية خالل ( )5خم�س �سنوات مالية قادمة .
 - 3الأ�صول املخ�ص�صة لال�ستثمار  ،والقيود على املبالغ امل�ستثمرة فـي الأدوات املالية ،
�أو ممتلكات � ،أو ح�سابات مدينة على النحو الآتي :
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أ�  -الأ�صــول املخ�ص�صة لال�ستثمــار ح�ســب املناطــق اجلغرافيــة  ،والأ�س ــواق ،
والقطاعــات  ،و�أطراف التعامل  ،والعمالت .
ب  -القيــود املفرو�ضة على امتالك �أ�صول معينة .
ج  -احلاالت التي ميكن لل�شركة �أن تقوم فيها بالرهن � ،أو الإقرا�ض .
د  -االلتزامات املالية عن معامالت الأ�صول  ،واملخاطر املرتبطة بها .
� - 4إدارة املخاطر املرتبطة ب�أن�شطة اال�ستثمار  ،والتي ت�شمل  -على الأخ�ص  -الآتي :
�أ  -مخاطر ال�سوق .
ب  -مخاطر االئتمان .
ج  -مخاطر ال�سيولة .
د  -املخاطر املتعلقة ب�أ�سعار الفائدة .
هـ  -مخاطر �صرف العمالت .
و  -مخاطر عدم كفاية تدابري احلفظ  ،والإيداع  ،والف�شل فـي املحافظة على
الأ�صول .
ز  -مخاطر العمليات .
ح  -املخاطر املتعلقة بتقييم الأ�سهم  ،والعقارات  ،والأ�صول الأخرى.
ط  -مخاطر ال�سمعة .
الف�صل الثالث
�شركة �إدارة اال�ستثمار وجلنة اال�ستثمار
املــادة ( ) 11
يجوز لل�شركة التعاقد مع �شركة �إدارة اال�ستثمار لتويل ا�ستثمارات ال�شركة  ،ول�شركة �إدارة
اال�ستثمار ممار�سة االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )12من هذه الالئحة  ،على
�أن تلتزم مبراعاة الآتي :
 - 1االلتزام �أثناء �إعداد ال�سيا�سة اال�ستثمارية  ،وخطة اال�ستثمار بالإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة .
 - 2عدم وجود �أي تعار�ض بني ال�سيا�سة اال�ستثمارية  ،والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،
والت�شريعات املعمول بها .
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� - 3ضمان م�س�ؤوليتها عن االلتزامات النا�شئة عن �إدارة �أن�شطة اال�ستثمار مع عدم
الإخالل مب�س�ؤولية ال�شركة .
� - 4أي متطلب �آخر تقرره الهيئة .
املــادة ( ) 12
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )8من هذه الالئحة  ،تخت�ص جلنة اال�ستثمار مبتابعة كل
ما يتعلق با�ستثمار �أ�صول ال�شركة  ،ولها ب�صفة خا�صة القيام بالآتي :
 - 1الت�أكد من التزام ال�شركة بحدود اال�ستثمار الواردة فـي هذه الالئحة .
 - 2متابعة مخاطر ال�سيا�سة اال�ستثمارية .
 - 3رفع تقرير �أداء املحفظة اال�ستثمارية �إلى جمل�س �إدارة ال�شركة .
 - 4الت�أكد من �أن الأ�صول متنوعة  ،وموزعة على نحو كاف بحيث متكن ال�شركة
من اال�ستجابة مبرونة  ،وكفاءة  ،مع متغريات الأ�سواق املالية  ،و�أ�سواق العقارات
املحلية  ،والعاملية .
 - 5الت�أكد من عدم وجود متركز عايل املخاطر فـي ا�ستثمارات ال�شركة .
 - 6الت�أكد من �أن �صافـي النقد من الأن�شطة اال�ستثمارية لل�شركة بالعملة املتداولة ،
و�أن تكون كافية ملقابلة التزاماتها امل�ستقبلية عندما ت�صبح م�ستحقة .
� - 7أي اخت�صا�صات �أخرى تراها الهيئة .
املــادة ( ) 13
تلتزم ال�شركة مبراقبة �أداء �شركة �إدارة اال�ستثمار ب�شكل منتظم مبا ال يقل عن مرة واحدة
كل ( )90ت�سعني يوما  ،ويجوز لل�شركة اتخاذ �أي �إجراء لزيادة عائدات اال�ستثمار مبا يتفق
مع ال�سيا�سة اال�ستثمارية � ،أو تنفيذا لأي متطلب رقابي تطلبه منها الهيئة .
املــادة ( ) 14
ال يعفي تعاقد ال�شركة مع �شركة �إدارة اال�ستثمار من امل�س�ؤولية القانونية ملجل�س �إدارة
ال�شركة جتاه الهيئة � ،أو امل�ساهمني � ،أو حملة الوثائق  ،كما تتحمل ال�شركة الأعباء ،
وامل�س�ؤولية املالية  ،واملهنية الناجتة عن التعاقد مع �شركة �إدارة اال�ستثمار .
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املــادة ( ) 15
تلتزم ال�شركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي �إلى الهيئة وفقا للمالحق املعتمدة من قبل الهيئة ،
وذلك فور اعتماد بياناتها املالية الربعية غري املدققة من قبل جمل�س �إدارتها  ،وبحد
�أق�صى خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من نهاية ربع ال�سنة محل التقرير .
الف�صل الرابع
ا�ستثمار ال�شركة فـي ال�سلطنة
املــادة ( ) 16
يجب �أال يقل ا�ستثمار ال�شركة فـي الودائع امل�صرفية  ،ووكاالت اال�ستثمار لدى امل�صارف ،
وامل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة من البنك املركزي العماين  ،وال�سندات وال�صكوك احلكومية
عن ( )%30ثالثني فـي املائة من �إجمايل اال�ستثمارات  ،على �أال يزيد �إجمايل اال�ستثمارات
فـي امل�صرف الواحد �أو امل�ؤ�س�سة املالية الواحدة على ( )%50خم�سني فـي املائة من �إجمايل
الودائع امل�صرفية لل�شركة .
املــادة ( ) 17
يجوز لل�شركة اال�ستثمار فـي ال�سندات �أو ال�صكوك التجارية فـي ال�سلطنة مبا ال يجاوز
( )%35خم�سة وثالثني فـي املائة من �إجمايل اال�ستثمارات  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أال يجاوز حجم اال�ستثمار فـي ال�شركة امل�صدرة الواحدة لل�سند � ،أو ال�صك التجاري
( )%5خم�سة فـي املائة من �إجمايل اال�ستثمارات .
� - 2أن تكون تلك ال�سندات �أو ال�صكوك مدرجة فـي ال�سوق .
� - 3أال يجاوز حجم اال�ستثمار لدى ال�شركة امل�صدرة لل�سند �أو ال�صك قيمة ()%15
خم�سة ع�شر فـي املائة من �إجمايل ال�سندات �أو ال�صكوك التي ت�ستثمر فيها ال�شركة .
املــادة ( ) 18
يجوز لل�شركة اال�ستثمار مبا ال يجاوز (� )%40أربعني فـي املائة من �إجمايل اال�ستثمارات
مع مراعاة الآتي :
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� - 1أال يجاوز اال�ستثمار فـي �شركات امل�ساهمة العامة املدرجة فـي ال�سوق ()%20
ع�شرين فـي املائة من �أ�سهم ال�شركة ذاتها  ،وال يجاوز ( )%5خم�سة فـي املائة من
�إجمايل اال�ستثمارات .
� - 2أال يجاوز اال�ستثمار فـي �أي �شركة م�ساهمة مقفلة ( )%20ع�شرين فـي املائة
من ر�أ�س مال تلك ال�شركة  ،ومبا ال يجاوز ( )%10ع�شرة فـي املائة من �إجمايل
اال�ستثمارات .
� - 3أال يجاوز اال�ستثمار فـي املكتب العماين املوحد للبطاقة الربتقالية �أو �أي �شركة
تراها الهيئة ن�سبة ( )%10ع�شرة فـي املائة من �إجمايل اال�ستثمارات .
� - 4أال يجاوز اال�ستثمار فـي �صناديق اال�ستثمار ( )%15خم�سة ع�شر فـي املائة من
�إجمايل اال�ستثمارات .
املــادة ( ) 19
يجوز لل�شركة اال�ستثمار فـي القرو�ض امل�ضمونة بوثائق الت�أمني على احلياة والعقارات على
�أال تتجاوز ن�سبة اال�ستثمار ( )%20ع�شرين فـي املائة من �إجمايل اال�ستثمارات � ،شريطة
�أال يكون اال�ستثمار فـي العقارات بغر�ض امل�ضاربة  ،وال يجوز ل�شركات الت�أمني التكافلي
اال�ستثمار فـي القرو�ض امل�ضمونة بوثائق الت�أمني على احلياة .
ويجوز للهيئة  -فـي بع�ض احلاالت  -ال�سماح لل�شركة باال�ستثمار فـي العقارات مبا ال يجاوز
( )%30ثالثني فـي املائة من �إجمايل ا�ستثماراتها بناء على طلب تقدمه ال�شركة مرفقا به
�أ�سباب طلب الزيادة  ،وتقرير حول �أداء محفظتها اال�ستثمارية .
الف�صل اخلام�س
ا�ستثمار ال�شركة خارج ال�سلطنة
املــادة ( ) 20
يجوز ل�شركة �إعادة الت�أمني اال�ستثمار خارج ال�سلطنة مبا ال يجاوز ( )%50خم�سني فـي
املائة من �إجمايل اال�ستثمارات  ،على �أن تكون الأ�صول امل�ستثمرة خارج ال�سلطنة ناجتة عن
املحفظة اخلا�صة بوثائق �إعادة الت�أمني ال�صادرة خارج ال�سلطنة  ،و�أن تكون جميع �أموال
املخ�ص�صات الفنية لوثائق �إعادة الت�أمني ال�صادرة داخل ال�سلطنة موجودة فـي ال�سلطنة .
وفـي جميع الأحوال يحق للهيئة تغيري هذه الن�سب بناء على �أداء ال�شركة .
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املــادة ( ) 21
يجب �أال تقل ن�سبة ا�ستثمارات ال�شركة فـي الودائع امل�صرفية � ،أو وكاالت اال�ستثمار
وال�سندات �أو ال�صكوك احلكومية لدى امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة عن ()%50
خم�سني فـي املائة من �إجمايل اال�ستثمارات خارج ال�سلطنة  ،كما ي�شرتط �أال يزيد ا�ستثمار
ال�شركة لدى امل�صرف الواحد � ،أو امل�ؤ�س�سة املالية على ن�سبة ( )%50خم�سني فـي املائة من
�إجمايل الودائع امل�صرفية خارج ال�سلطنة .
املــادة ( ) 22
ال يجوز لل�شركة �أن ت�ستثمر خارج ال�سلطنة فـي العقارات  ،وال�شركات غري املدرجة فـي
الأ�سواق املالية  ،كما ال يجوز لل�شركة اال�ستثمار فـي الدول  ،وامل�صارف  ،وامل�ؤ�س�سات املالية ،
و�شركات امل�ساهمة  ،و�صناديق اال�ستثمار  ،و�أي �أدوات ا�ستثمارية تقررها الهيئة  ،التي يقل
ت�صنيفها االئتماين عن احلد الذي تقرره الهيئة وفقا حلكم املادة ( )5من هذه الالئحة .
الف�صل ال�ساد�س
تقييم مكونات اال�ستثمار واملجاالت التي يحظر فيها
املــادة ( ) 23
يكون تقييم �إجمايل ا�ستثمارات ال�شركة على النحو الآتي :
 - 1الأوراق املالي ـ ـ ــة  :بالقيمة ال�سوقية  ،ف�إذا مل تكن لهذه الأوراق قيمة �سوقية يكون
التقييم بقيمتها الدفرتية .
 - 2العقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات  :بقيمة التكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك  ،ما مل يتم تقدير قيمتها
خالف ذلك من مقيم معتمد .
 - 3الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو�ض  :بالقيمة اال�سمية للقر�ض � ،أو بر�صيده  ،ح�سب الأحوال .
 - 4الودائــع امل�صرفيــة  :بالقيمة الفعلية .
� - 5أي �أ�صول ا�ستثمارية �أخرى  :بالقيمة الفعلية .
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املــادة ( ) 24
يحظر على ال�شركة القيام ب�أي من الأعمال الآتية :
 - 1منح � ،أو جتديد القرو�ض  ،با�ستثناء الآتي :
أ�  -القرو�ض التي متنحها ال�شركة للعاملني بها .
ب  -القرو�ض حلملة وثائق الت�أمني على احلياة �أو العائلي وفقا ل�شروط عقد
الت�أمني  ،على �أال تتجاوز قيمة الوثيقة عند التخلي عنها .
 - 2تقدمي تغطية مالية مقابل فتح اعتمادات م�ستندية � ،أو �إ�صدار خطابات �ضمان .
 - 3تقدمي �ضمانات من �أي نوع لقرو�ض � ،أو التزامات للغري خارج نطاق �أعمال الت�أمني
املن�صو�ص عليها فـي قانون �شركات الت�أمني امل�شار �إليه .
 - 4اال�ستثمار فـي الذهب � ،أو الف�ضة � ،أو غريهما من املعادن النفي�سة � ،أو فـي ال�سلع
التي تباع فـي الأ�سواق امل�ستقبلية � ،أو فـي �شركات يت�أثر ن�شاطها بتجارة املعادن
النفي�سة � ،أو ال�سلع امل�شار �إليها .
الف�صل ال�سابـع
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 25
يجوز للرئي�س التنفيذي فـي حالة مخالفة �أحكام هذه الالئحة  ،توقيع �أي من اجلزاءات
الإدارية الآتية :
 - 1الإنــذار .
 - 2غرامة �إدارية ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ()50000
خم�سني �ألف ريال عماين .
 - 3وقف الرتخي�ص م�ؤقتا � ،أو وقف ممار�سة �أحد �أن�شطة الرتخي�ص خالل املدة التي
حتددها الهيئة .
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قـــــرار
رقــم 2020/77
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية
ا�ستنادا �إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 98/80
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادرة بالقرار رقم , 2009/1
و�إلى الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية ال�صادرة بالقرار رقم , 2011/5
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )44من الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية امل�شار �إليها  ,الن�ص الآتي :
املــادة ( ) 44
حتويالت اتفاقيات �إعادة ال�شراء (: )REPO
 - 1تنح�صر هذه التحويالت فـي حتويل ملكية �سندات التنمية احلكومية �أو ال�صكوك
التي ت�صدرها احلكومة �أو �أذونات اخلزانة �أو �أي منتجات �أخرى يقبلها البنك
املركــزي العمان ــي  ,وذلك م ــن  /و�إلـ ــى ح�سابـ ــات البن ــوك التجاريـ ــة  ,ونوافذها
الإ�سالمي ــة � ,أو البــنوك الإ�سالميــة  ,وح�ساب البنك املركزي العماين  ,واخلا�صة
باتفاقيات �إعادة ال�شراء (. )REPO
 - 2ت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شرك ــة مببلــغ  ,وقدره ()50
خم�سون رياال عمانيا  ,وت�ؤخذ من مقدم الطلب عن كل عملية .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ,أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  14 :من ربيــع الثانـي 1442هـ
املـوافـــــق  30 :من نوفمبــــــــــــر 2020م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1369
ال�صادرة فـي 2020/12/6م
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�سلطـان بن �سالـم بن �سعيـد احلب�سـي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املالي ـ ـ ـ ـ ــة
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال

قـــرار
رقــم 2020/87
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة تنظيـم �أعمـال �سما�سـرة الت�أمـني
ا�ستنادا �إلى قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/12
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/90بنقل اخت�صا�صات الت�أمني من وزارة التجارة وال�صناعة
وترويج اال�ستثمار �إلى الهيئة العامة ل�سوق املال ،
و�إلى الئحة تنظيم �أعمال �سما�سرة الت�أمني ال�صادرة بالقرار رقم خ، 2017 / 19 /
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة تنظيم �أعمال �سما�سرة الت�أمني  ،امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  8 :من جمادى الأولى 1442هـ
املـوافــــق  23 :من دي�سمبـــــــــــــــر 2020م
عبداللــه بـن �سالــــم بـن عبداللــه ال�ساملــي
الرئيــ�س التنفي ــذي للهيئ ــة العام ــة ل�س ــوق املــال
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1372
ال�صادرة فـي 2020/12/27م

-572-

تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
الئحـة تنظيـم �أعمـال �سما�سـرة الت�أمـني
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صو�ص املــواد ( /4البنــد  ، )1و( /6البن ــد  ، )7و( /7البنـ ــد  ، )1و( /8البن ــد ، )2
و( /9البند  ، )1و( /18البند  ، )7و( ، )21و ( ، )26و( ، )28و( ، )33و( )35من الئحة تنظيم
�أعمال �سما�سرة الت�أمني امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة (  ) 4البند ()1
� -1سداد العمولة التي ت�ستحق لل�سم�سار خالل فرتة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوم عمل من
تاريخ ت�سلم ق�سط الت�أمني .
املــادة (  ) 6البند ()7
� - 7صـ ــورة ط ـبــق الأ�صـ ــل مــن عقــد الت�أ�سيــ�س  ،والنظــام الأ�سا�ســي  ،ون�سخــة م ــن �أنظمـ ــة
العمل واللوائح الداخلية  ،و�شهادة القيد فـي ال�سجل التجاري على �أن يقت�صر الن�شاط
على �أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني  ،و�شهادة االنت�ساب �إلى غرفة جتارة و�صناعة عمان    .
املــادة (  ) 7البند ()1
� - 1أن يكون حا�صال على �أحد امل�ؤهالت الآتية م�صادقا عليها من جهات االخت�صا�ص :
أ�  -بالن�سبة للعمانيني :
�أ  -درجة زميل (� ، )Fellowأو درجة رفيق ( )Associateمن معهد الت�أمني
القانوين فـي لنــدن (� ، )CIIأو م ــن هيئ ــة مكتتبــي املمتلك ــات واحلــوادث فـي
الوالي ــات املتح ــدة الأمريكيــة (� ، )CPCUأو من معهد �أو هيئة نظرية توافق
عليها الهيئة  ،عالوة على خربة فنية فـي �أعمــال الت�أميــن ال تقل مدتهــا عن
( )3ثالث �سنوات فـي جمال االكتتاب الت�أميني � ،أو �إدارة �شركات الت�أمني � ،أو
ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
ب  -ماج�ستيــر فـي الت�أمي ــن �أو فـي �أحــد العلــوم املالي ــة �أو االقت�صادي ــة �أو الإداري ــة ،
عالوة على خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ال تقل مدتها عن (� )4أربع �سنوات فـي
جمال االكتتاب الت�أميني � ،أو �إدارة �شركات الت�أمني � ،أو ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
-573-

ج  -بكالوريو�س فـي الت�أمني �أو فـي �أحد العلوم املالية �أو االقت�صادية �أو الإدارية ،
عالوة على خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ال تقل مدتها عن ( )5خم�س �سنوات
فـي جمال االكتتاب الت�أميني � ،أو �إدارة �شركات الت�أمني � ،أو ال�سم�سرة فـي
الت�أمني .
د  -دبلوم فـي الت�أمني �أو فـي �أحد العلوم املالية �أو االقت�صادية �أو الإدارية  ،عالوة
على خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ال تقل مدتها عن (� )6ست �سنوات فـي جمال
االكتتاب الت�أميني � ،أو �إدارة �شركات الت�أمني � ،أو ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
هـ  -دبلــوم التعليــم العــام عــالوة على خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ال تقل مدتها
عن ( )10ع�شر �سنوات فـي جمال االكتتاب الت�أميني � ،أو �إدارة �شركات الت�أمني � ،أو
ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
ب  -بالن�سبة للأجانب :
�أ  -درجة زميل (� ، )Fellowأو درجة رفيق ( )Associateمن معهد الت�أمني
القانوين فـي لندن (� ، )CIIأو من هيئة مكتتبي املمتلكات واحلوادث فـي
الواليات املتحدة الأمريكية (� ، )CPCUأو من معهد �أو هيئة نظرية توافق
عليها الهيئة  ،عالوة على خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ال تقل مدتها عن
(� )6ست �سنوات فـي جمال االكتتاب الت�أميني � ،أو �إدارة �شركات الت�أمني � ،أو
ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
ب  -ماج�ستري فـي الت�أمني �أو فـي �أحد العلوم املالية �أو االقت�صادية  ،عالوة على
خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ال تقل مدتها عن (� )7سبع �سنوات فـي جمال
االكتتاب الت�أميني � ،أو �إدارة �شركات الت�أمني � ،أو ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
ج  -بكالوريو�س فـي الت�أمني �أو فـي �أحد العلوم املالية �أو االقت�صادية  ،عالوة على
خربة فنية فـي �أعمال الت�أمني ال تقل مدتها عن ( )8ثماين �سنوات فـي جمال
االكتتاب الت�أميني � ،أو �إدارة �شركات الت�أمني � ،أو ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز للهيئة �إجراء اختبار ومقابلة �شخ�صية للمدير قبل تعيينه .
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املــادة (  ) 8البند ()2
 - 2وديعة مالية مرهونة ل�صالح الهيئة �أو �ضمان م�صرفـي �صادر من �أحد امل�صارف
العاملــة فـي ال�سلطن ــة يك ــون �ساري ــا طــوال مــدة الرتخيــ�ص  ،وذلك مببلغ وقدره
( )75.000خم�سة و�سبعون �ألف ريال عماين لفئة �سم�سار ت�أمني  ،و( )150.000مائة
وخم�سون �ألف ريال عماين لفئة �سم�سار �إعادة ت�أمني  ،و( )200.000مائتا �ألف ريال
عماين لفئة �سم�سار ت�أمني و�إعادة ت�أمني  ،وذلك ل�ضمان كافة حقوق الغري من قبل
ال�سم�سار  ،النا�شئة عن �أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني .
ويجب على ال�سم�سار الذي يرفق مع الطلب وديعة مالية  ،تقدمي �شهادة من امل�صرف
تثبت رهن الوديعة ل�صالح الهيئة  ،و�أن امل�صرف لن ي�سمح لل�سم�سار ب�سحب �أي جزء
من الرهن �إال مبوافقة الهيئة .
املــادة (  ) 9البند ()1
 - 1فـي حــال ا�ستيفاء الطلــب للبيان ــات وال�ش ــروط وامل�ستنـ ــدات الأولي ــة املطلوب ـ ــة يت ــم
�إخطار مقدم الطلب بذلك  ،وعليه تقدمي امل�ستندات اخلا�صة بال�ضمانات املالية
مثل ( :وثيقة الأخطاء املهنية  ،والوديعة املالية �أو ال�ضمان امل�صرفـي  ،ور�سوم
الرتخي�ص)  ،بالإ�ضافة �إلى تقدمي ما يثبت �أنه قد قام بتوفري مكان خا�ص ملمار�سة
الن�شاط  ،وذلك فـي مدة �أق�صاها ( )90ت�سعون يوما من تاريخ الإخطار .
املــادة (  ) 18البند ()7
� - 7إلزام العميل بدفع ق�سط الت�أمني  ،و�أي مبالغ �أخرى قد ت�ستحق عليه �إلى �شركة
الت�أمني مبا�شرة  ،وذلك ح�سبما تن�ص عليه االتفاقية املربمة بني كل من �شركة
الت�أمني  ،وال�سم�سار  ،وا�ستثناء من ذلك  ،يجوز حت�صيل �أق�ساط الت�أمني الفردي ،
وتوريدها �إلى �شركة الت�أمني خالل فرتة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوم عمل من
تاريخ �إ�صدار الوثيقة .
املــادة ( ) 21
تبد أ� ال�سنة املالية لل�سم�سار فـي الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل عام  ،على �أنه بالن�سبة لل�سنة املالية الأولى ف�إنه �إذا ت�أ�س�س
ال�سم�سار خالل الن�صف الأول من ال�سنة  ،ف�إن �سنته املالية تنتهي بنهاية هذه ال�سنة ،
�أما �إذا ت�أ�س�س خالل الن�صف الثاين من ال�سنة  ،ف�إن �سنته املالية تنتهي بنهاية ال�سنة التالية .
-575-

املــادة ( ) 26
يجب �أال تقل جملة �أ�صول ال�سم�سار عن جملة التزاماته فـي �أي وقت عن ()50.000
خم�سني �ألف ريال عماين � ،إذا كان ميار�س �أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني ،
وعن ( )75.000خم�سة و�سبعني �ألف ريال عماين � ،إذا كان يجمع بني �أعمال ال�سم�سرة فـي
الت�أمني  ،و�إعادة الت�أمني .
وحتت�سب تلك الأ�صول وااللتزامات على النحو الآتي :
� - 1إجمايل الأ�صول ح�سب القوائم املالية لل�سم�سار  ،ويخ�صم منها الآتي :
أ�  -الأ�صول غري امللمو�سة .
ب � -إجمايل الذمم املدينة التي تخ�ص الأطراف ذوي العالقة املن�صو�ص عليهم
فـي املعايري الدولية للتقرير املايل .
� - 2إجمايل االلتزامات ح�سب القوائم املالية لل�سم�سار  ،وي�ضاف �إليها الذمم الدائنة
للم�ؤ�س�سني  ،و�إدارة ال�سم�سار  ،التي من بينها القرو�ض واملدفوعات املقدمة من
قبلهم (�إذا �صنفت فـي جانب حقوق امللكية) .
املــادة ( ) 28
يحظر على ال�سم�سار القيام بالآتي :
 - 1التعامل مع �شركة ت�أمني غري مرخ�صة من الهيئة  ،با�ستثناء القيام ب�أعمال
�سم�سار �إعادة الت�أمني .
 - 2الت�أخر فـي �سداد جميع االلتزامات املالية وفقا ملا هو متفق عليه بينه  ،وبني �شركة
التامني ملدة تزيد على ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستحقاقها .
 - 3تنازلــه عــن قيــده فـي ال�سج ــل ل�شخــ�ص �آخــر �أو ت�أجــري مركــزه �أو �أي من فروعه
املرخ�صة فـي ال�سلطنة .
 - 4التخلف عن جتديد الرتخي�ص فـي املدة املحددة .
 - 5التخلف عن جتديد الوديعة املالية �أو خطاب ال�ضمان امل�صرفـي .
 - 6الإخالل ب�أي من الواجبات �أو االلتزامات الواردة فـي القوانني واللوائح والقرارات
املنظمة لعمله  ،والتعاميم التي ت�صدرها الهيئة .
املــادة ( ) 33
ي�صدر الرئي�س التنفيذي قرارا ب�إلغاء الرتخي�ص فـي حال حتقق �أي من �أ�سباب الإلغاء
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )32من هذه الالئحة  ،على �أن تتولى الهيئة �إخطار �شركات
الت�أمني خالل (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ �صدور قرار الإلغاء .
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ويجب على ال�سم�سار الذي �صدر قرار ب�إلغاء ترخي�صه االلتزام بالآتي :
 - 1وقـ ــف مزاول ــة ن�شاط �أعمال ال�سم�سرة فـي الت�أمــني املرخـ�ص بــه  ،وعدم القيام ب�أي
عمليات ت�سويق لوثائق ت�أمني جديدة .
 - 2العمل على ت�سوية جميع التعامــالت وااللتزامــات مــع جميـع الأطراف الأخرى
املتعاملة معه .
 - 3موافاة الهيئة بخطاب �إخالء م�س�ؤولية وبراءة ذمة من جميع �شركات الت�أمني
التي تعامل معها تثبت عدم وجود �أي م�ستحقات مالية عليه .
 - 4موافاة الهيئة بالإجراءات التي �سيتم اتخاذها من قبله  ،لت�سليم جميع الأعمال
التي ما زالت فـي ذمته ل�شركات الت�أمني املتعاقد معها .
 - 5ن�شر إ�ع ــالن فـي �صحيفتــني حمليت ــني خـ ــالل ( )2يوم ــني متتالي ــني باللغتــني
العربي ــة والإجنليزية  ،لإعالم كافــة الأطراف التــي يتعامــل معهــا ب�إلغاء ترخي�صه ،
وعليه موافاة الهيئة بن�سخة من الإعالن فور ن�شره .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز لل�سم�سار الذي �ألغي ترخي�صه التقدم بطلب احل�صول على
ترخي�ص جديد � ،إال بعد مرور ( )3ثالث �سنوات من تاريخ �صدور قرار �إلغاء الرتخي�ص .
املــادة ( ) 35
ال يجوز الإفراج عن الوديعة املالية �أو خطاب ال�ضمان امل�صرفـي �إال بعد مرور ( )1عام
واحد من تاريخ �صدور قرار �إلغاء الرتخي�ص  ،والت�أكد من عدم وجود �أي التزامات
مالية على ال�سم�سار .
ويجوز للهيئة الإفراج عن الوديعة املالية �أو خطاب ال�ضمان امل�صرفـي قبل م�ضي املدة
امل�شار �إليها فـي حال قيام امل�صفـي املكلف بت�صفية ن�شاط ال�سم�سار مبخاطبة الهيئة
للإفراج عن ال�ضمان .
املــادة ( ) 2
ت�ضاف فقرتان فـي نهاية املادتني ( ، )5و (/16البند  )7من الئحة تنظيم �أعمال �سما�سرة
الت�أمني امل�شار �إليها  ،على النحو الآتي :
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املــادة ( ) 5
" كما يحق لل�سم�سار عند �إبرام وثائق الت�أمني الفردية �أن يخ�صم عمولته من الأق�ساط
املح�صلة من قبل العمالء قبل حتويلها ل�شركة الت�أمني ح�سب العقد املوقع بني
الطرفني".
املــادة (  ) 16البند ()7
" مع االحتفاظ  -كتابيا �أو �إلكرتونيا  -مبا يثبت �إطالع العميل على عر�ضني على الأقل
قبل �إبرامه لوثيقة الت�أمني".
املــادة ( ) 3
ت�ضاف �إلى الئحة تنظيم �أعمال �سما�سرة الت�أمني  ،الن�صو�ص الآتية :
البند ( )10من املــادة ()24
 -10التعامل مع �أ�شخا�ص من غري العاملني لديه املقيدين فـي وزارة العمل لت�سويق
منتجات �شركات الت�أمني .
البند ( )6من املــادة ()32
� -6إذا دخل ال�سم�سار فـي طور الت�صفية .
املــادة ( )35مكررا
يجـ ــوز للهيئ ــة توقيــع أ�حـ ــد اجلزاءات الآتية فـي حالة خمالفة ال�سم�سار �أحكام املواد
( )28 ، 24 ، 23 ، 22من هذه الالئحة :
 - 1الإنذار .
 - 2توقيع غرامة �إدارية ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ()10.000
ع�شرة �آالف ريال عماين .
� - 3إيقاف م�ؤقت عن ممار�سة العمل ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر .
وللهيئة �إذا قام ال�سم�سار مبعاجلة �أ�سباب الإيقاف خالل املدة املتفق عليها مع الهيئة
فـي �ضوء الأ�سباب التي �أدت �إلى ذلك  ،ال�سماح لل�سم�سار مبمار�سة الأعمال املرخ�ص بها ،
�أو جزء منها بعد الت�أكد من معاجلة كافة �أ�سباب الإيقاف .
املــادة ( ) 4
يلغى البند ( )1من املادة ( ، )17واملواد ( )34 ، 31 ، 29من الئحة تنظيم �أعمال �سما�سرة
الت�أمني امل�شار �إليها .
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الهيئـــة العامــــة للميـــاه
قــــــرار
رقــــم 2020/1
بتعديل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة املاليـة للهيئـة العامـة للميـاه
ا�ستنادا �إلى نظام الهيئـ ــة العامـة للمياه ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم ، 2009 /58
و�إلى الالئحـة املالي ـ ــة للهيئـ ــة العامـة للمي ــاه ال�صادرة بالقرار رقم ، 2017/1
و�إلى موافقة جملـ�س �إدارة الهيئـة العامة للميــاه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة املالية للهيئة العامة للمياه  ،امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  1 :مــن �شعبـــــــــــان 1441هـ
املـوافــــق  26 :مــن مــــــــــــار�س 2020م
د  .عبد امللك بن عبداللـه بن حممد الهنائي
رئيـ ــ�س جملـ ـ ــ�س �إدارة الهيئـ ـ ــة العام ــة للميــاه
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1336
ال�صادرة فـي 2020/4/5م
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تعديالت على بع�ض �أحكام الالئحة املالية للهيئة العامة للمياه
املــادة ( ) 1
ي�ستب ـ ــدل بنــ�ص ــو�ص امل ـ ـ ــواد ( ، )8و( / 12البند  ، )1و( / 16البند  ، )2و( / 20البند ، )4
و( / 37الفقرة الأولى)  ،و( )155من الالئحة املالية للهيئة العامة للميــاه امل�شار �إليها ،
الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 8
تخ�ضع القيود وامل�ستندات وال�سجالت املالية فـي الهيئة للتدقيق وفقا للأ�س�س واملعايري
الدوليــة املعرتف بهــا فـ ــي جمـ ــال التدقي ــق الداخلي ويتم االلتزام بالتدقيق واملراجعة
الالحقة بعد ال�صرف فقط  ،وعلى موظفي ال�ش�ؤون املالية تقدمي تلك القيود وامل�ستندات
وال�سجالت �إلى دائرة التدقيــق الداخل ــي  ،كم ــا يج ــب تزوي ــد املدقق ــني بـ ـ�أي معلوم ــات
�أو بيانات تف�صيلية يطلبونها .
املــادة (  / 12البند ) 1
 - 1الإي ــرادات التــي حتققــت مــن واقع احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية ال�سابقة ،
و�إيرادات امل�شاريع اجلديدة التي �سيتم ت�شغيلها .
املــادة (  / 16البند ) 2
 -2امل�شروعات املتوقع البدء فـي تنفيذها  :تقدر اعتماداتها على �أ�سا�س الربامج املتوقعة
للتنفيذ  ،ومبراعاة الفرتة التي ي�ستغرقها طرح املناق�صة  ،و�إر�سا�ؤها .
املــادة ( / 20البند ) 4
� -4إجراء مقارن ـ ــة ربع �سنوية بني الإيرادات املقــدرة بامليزاني ــة  ،والإي ــرادات املحقق ــة ،
واملح�صلة فعال  ،و�إع ــداد تقري ــر مف�ص ــل يرفع �إلى الرئي�س  ،يو�ضح فيه �أ�سباب
الزيادة �أو العجز  ،مع بيان الإجراءات الالزمة فـي حالة وجود عجز فـي الإيرادات
الفعلية عن الإيرادات املقدرة لتقرير ما يتبع فـي هذا ال�ش�أن  ،بالإ�ضافة �إلى نتائج
التدقيق واملخالفات املالية والإدارية وموافاة وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية
والإدارية للدولة بن�سخة من ذلك .
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املــادة (  / 37الفقرة الأولى )
تعد ال�ش�ؤون املالية ك�شوفا للح�سابات  ،وتقارير دورية  ،كل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،مو�ضحا
بها املركز املايل للهيئة ومعامالتها املالية  ،ثم ترفع من قبل املدير العام �إلى الرئي�س
متهيدا لعر�ضها على املجل�س فـي موعد ال يزيد على ( )15يوما من تاريخ �إعدادها ،
وتر�سل ن�سخة منها �إلى وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  ،على �أن تت�ضمن
التقارير ما ي�أتي :
املــادة ( ) 155
يك ــون التوقيــع من قبل الرئي�س �أو من يفو�ضه عل ــى جمي ــع العقــود والأوامر التغيريية
التي تربمها الهيئة � ،أيا كانت قيمتها .
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الهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهـلك
قــرار
رقــم 2020/98
ب�شـ�أن تنظيـم تـداول بعـ�ض منتجـات التجميـل
ا�ستنادا �إلى نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إلى قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر تداول منتجات التجميل فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا احت ـ ــوت عل ــى م ــادة الهيدروكينـ ــون (� ، )Hydroqinoneإال بعـ ــد احل�ص ــول
على موافقة وزارة ال�صحة .
� - 2إذا احتــوت عل ــى م ــادة الزئبـ ــق (� ، )Mercuryإال بعـ ــد احل�صـ ــول عل ــى موافق ــة
وزارة التجارة وال�صناعة .
املــادة الثانيــــة
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�صو�ص عليها فـي قانون حماية امل�ستهلك امل�شار
�إليه  ،تفر�ض على كل من يخالف �أحكام هذا القرار غرامة �إدارية ال تقل عن ( )50خم�سني
رياال عمانيا  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفي ريال عماين .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  23 :مـن رجـــــــــــــب 1441هـ
املوافــــق  18 :مـن مـــــــــــــار�س 2020م
د� .سعيـد بن خمي�س بن جمعـة الكعـبـي
رئي ــ�س جمل�س �إدارة
الهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1344
ال�صادرة فـي 2020/6/7م
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الهيئـة العامـة للتخ�صيـ�ص وال�شراكـة
قــــرار
رقـــــم 2020/3
ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية لقانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص
ا�ستنادا �إلـى قانــون ال�شراكــة بني القطاعــني العــام واخلــا�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 2019/52
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/54ب�إن�شاء الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة و�إ�صدار نظامها ,
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص  ,املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  28 :من �شعبـــــــــــان 1441هـ
املـوافــــق  22 :من ابريـــــــــــــل 2020م
د  .علـي بن م�سعــود بن علي ال�سنيــدي
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الالئحة التنفـيذية لقانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه الالئحة املعنى ذاته املن�صو�ص عليه فـي قانون
ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص امل�شار �إليه  ,كما يكون للكلمات والعبارات الآتية
املعنى املبني قرين كل منها  ,ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1فكرة م�شروع ال�شراكة :
مقرتح يتقدم به ال�شخ�ص مل�شروع �شراكة يت�ضمن درا�سة جدوى مبدئية  ,تتفق مع
اخلطط الإمنائية لل�سلطنة .
 - 2اال�ست�شــاري :
ال�شخ�ص الطبيعــي �أو االعتب ـ ــاري الذي تتعاق ــد مع ـ ــه الهيئـ ـ ــة لتقدي ـ ــم خدمـ ــات
ا�ست�شاريــة مرتبطة مب�شروع ال�شراكة .
 - 3احلوار التناف�سي :
احلوار الذي جتريه الهيئة مع مقدمي العرو�ض املبدئية مل�شروع ال�شراكة ذو الطبيعة
اخلا�ص ــة امل�ؤهل ــني  ,بغ ــر�ض احل�ص ــول علــى مقرتحاته ـ ــم حول مكونــات م�شروع
ال�شراكة و�شروط طرحه .
 - 4الت�أهيل امل�سبق :
الإجراءات التي تقوم بها الهيئة للتثبت من قدرات ال�شركاء  ,واملتعاقدين الرئي�سيني
معهم  ,فـي تنفـيذ م�شروع ال�شراكة قبل دعوة امل�ؤهلني منهم لتقدمي عطاءاتهم .
 - 5التكلفة املقارنة :
التكلفة الإجمالية التقديرية لتنفـيذ م�شروع �شراكة عن طريق ال�شراكة مع القطاع
اخلا�ص مقارنة مع التكلفة الإجمالية لتنفـيذه من قبل احلكومة .
 - 6القانـــون :
قانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص .
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املــادة ( ) 2
يجوز للمجل�س ت�شكيل جلنة �أو �أكرث  -بح�سب الأحوال  -تتولى الإ�شراف على �إدارة وتنفـيذ
مراحل �إجراءات طرح وتر�سية م�شروع ال�شراكة  ,ويحدد قرار ت�شكيل اللجنة اخت�صا�صاتها ,
و�إجراءات  ,و�آلية عملها .
الف�صــل الثانــي
فكــرة م�شــروع ال�شراكــة
املــادة ( ) 3
يجوز لأي �شخ�ص �أن يتقدم للهيئة �أو اجلهة املخت�صة بفكرة م�شروع �شراكة وفقا حلكم املادة ()7
من القانون  ,على �أن يرفق بها درا�سة جدوى مبدئية تت�ضمن  -على وجه اخل�صو�ص  -الآتي :
 - 1الغر�ض من تنفـيذ امل�شروع .
 - 2املردود االقت�صادي  ,واالجتماعي للم�شروع .
 - 3خطة ومدة تنفـيذ امل�شروع .
� - 4أ�صول امل�شروع والإجراءات الالزمة ل�صيانتها واملحافظة عليها .
 - 5مدى توافق امل�شروع مع �أولويات اخلطط الإمنائية واملالية لل�سلطنة .
 - 6القواعد وال�شروط التي تكفل �ضمان م�ستوى اخلدمة  ,والإنتاج .
 - 7اجلوانب القانونية  ,واملالية للم�شروع .
املــادة ( ) 4
يجب على الهيئة  ,وبالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة  ,القيام مبراجعة فكرة م�شروع ال�شراكة ,
و إ�ع ــداد تقري ــر ب�ش�أنهـ ــا م�شفوعـ ــا بالتو�صي ــة  ,ورفع ــه إ�ل ــى املجلــ�س للبت بقبول الفكرة ,
�أو رف�ضها بقرار م�سبب .
املــادة ( ) 5
يجوز رف�ض فكرة م�شروع ال�شراكة فـي �إحدى احلاالت الآتية :
� - 1إذا كانت ال تتنا�سب مع الأولويات واخلطط الإمنائية واملالية لل�سلطنة .
� - 2إذا كانت منفذة م�سبقا � ,أو فـي قيد الدرا�سة من قبل الهيئة .
� - 3إذا كانت القيمة امل�ضافة التي �سيحققها م�شروع ال�شراكة غري جمدية .
� - 4إذا كانت الدرا�سة املبدئية غري مكتملة .
� - 5أي �أ�سباب �أخرى يراها املجل�س .
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املــادة ( ) 6
مينح �صاحب فكرة م�شروع ال�شراكة  -فـي حال قبولها  -مدة يتم التوافق عليها بني الهيئة
و�صاحب الفكرة لتقدمي درا�سة جدوى متكاملة مل�شروع ال�شراكة من النواحي االقت�صادية ,
واالجتماعية  ,والفنية  ,واملالية  ,والقانونية  ,والبيئية  ,على �أن تت�ضمن الدرا�سة  -بح�سب
الأحوال  -الآتي :
 - 1القواعد وال�شروط التي تكفل �ضمان م�ستوى الإنتاج واخلدمات  ,وجودة �أ�صول
م�شروع ال�شراكة .
 - 2اجلوانب الفنية والت�شغيلية مل�شروع ال�شراكة .
 - 3مدى قدرة م�شروع ال�شراكة على ا�سرتداد التكلفة  ,ون�سبة العائد الداخلي املتوقعة له .
 - 4التكلفة الإجمالية وفقا للمادة ( )7من هذه الالئحة .
 - 5م�صدر الإيرادات املتوقعة .
 - 6درا�سة وحتديد املخاطر وتوزيعها بني القطاعني العام واخلا�ص  ,وتقدير حجمها ,
وانعكا�سها املايل وال�صعوبات املتوقعة عند تنفـيذ م�شروع ال�شراكة .
 - 7خيارات تنفـيذ م�شروع ال�شراكة .
 - 8حتديد املنافع االقت�صادية املتوقعة من م�شروع ال�شراكة  ,مبا فـيها توفـري فر�ص
عمل  ,ورفع الإنتاجية وكفاءة اخلدمة .
 - 9مقتـ ــرح احل ــوافز والإعفاءات اجلمركية �أو ال�ضريبية �أو غريها الالزمة لنجاح
م�شروع ال�شراكة  ,وتكلفة تغطيتها من قبل احلكومة  ,والفرتات الزمنية ملنحها .
 - 10مرئيات ال�سوق واحتمالية م�شاركة القطاع اخلا�ص  ,ورغبته فـي تنفـيذ م�شروع
ال�شراكة .
 - 11نوع �شركة امل�شروع املقرتح تنفـيذها .
 - 12حتديد جدول زمني لطرح م�شروع ال�شراكة  ,وتنفـيذه .
 - 13م�صادر متويل م�شروع ال�شراكة .
 - 14ح�ساب التكلفة املقارنة .
� - 15أي جوانب �أخرى حتددها الهيئة .
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املــادة ( ) 7
حتدد التكلفة الإجمالية ملقرتح م�شروع ال�شراك ــة وفق ــا لدرا�س ــة اجل ــدوى االقت�صاديـ ــة
اخلا�صة به  ,على �أن تت�ضمن العنا�صر الآتية :
 - 1قيمة الأ�صول التي تقدمها اجلهة املخت�صة .
 - 2النفقات املقدرة لتنفـيذ م�شروع ال�شراكة  ,مبا فـي ذلك النفقات الر�أ�سمالية ,
وت�شمل تكلفة الإن�شاء والت�صميم والبناء والتمويل والتجهيز .
 - 3النفقات ال�سنوية املتوقعة لت�شغيل و�صيانة م�شروع ال�شراكة .
� - 4أي تكاليف �أخرى وفقا لطبيعة م�شروع ال�شراكة .
املــادة ( ) 8
فـي حالة موافقة املجل�س على قبول فكرة م�شروع ال�شراكة  ,يجوز للهيئة توقيع عقد مع
مقدمها بقبول فكرة م�شروع ال�شراكة .
املــادة ( ) 9
يكون ل�صاحب فكرة م�شروع ال�شراكة  -فـي حالة قبولها  -احلقوق الآتية :
 - 1ا�سرتداد تكاليف درا�سة اجلدوى وفق ما يحدده املجل�س .
 - 2الت�أهل للم�شاركة فـي مرحلة تقدمي العطاءات .
 - 3حق �إر�ساء م�شروع ال�شراكة عليه مبطابقة ال�سعر املقرتح مع �سعر العطاء الفائز
متى كان �سعر عطائه فـي حدود ( )%10ع�شرة فـي املائة من �سعر العطاء الفائز
�شريطة �أن يكون م�ؤهال فنيا .
 - 4الأف�ضلية فـي التقييم بن�سبة ( )%5خم�سة فـي املائة .
 - 5احلق فـي امللكية الفكرية على فكرة م�شروع ال�شراكة وفقا للقوانني املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
 - 6احلق فـي �سرية املعلومات الفنية واالقت�صادية واملالية اخلا�صة بفكرة م�شروع
ال�شراكة .
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املــادة ( ) 10
تقوم الهيئة بعد �إبرام عقد قبول فكرة م�شروع ال�شراكة باتخاذ �إجراءات الطرح والرت�سية
وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 11
يكون لكل من الهيئة �أو اجلهة املخت�صة �أو اجلهات احلكومية الأخرى تقدمي مقرتح
مل�شروع �شراكة وفقا لأحكام القانون  ,وهذه الالئحة  ,واملتطلبات التي حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 12
تع ــد الهيئــة درا�ســة �أولي ــة لتحدي ــد م ــدى قابليــة مقتــرح م�شروع ال�شراكة  -امل�شار �إليه
فـي املادة ( )11من هذه الالئحة  -للتنفـيذ و�إي�ضاح بياناته ومكوناته  ,مبا فـي ذلك الت�أكد
من توافق م�شروع ال�شراكة مع �أولويات اخلطط الإمنائية واملالية للدولة  ,وو�ضع نتائج
الدرا�سة الأولية والتو�صيات ب�ش�أنها  ,ومن ثم رفع تقرير بذلك �إلى املجل�س  ,وعلى املجل�س
البت فـي قبول �أو رف�ض مقرتح م�شروع ال�شراكة  ,على �أن تتولى الهيئة �إخطار مقدم
املقرتح بالقرار �سواء بالرف�ض �أو القبول .
املــادة ( ) 13
تتولى الهيئة  -فـي حالة املوافقة على مقرتح م�شروع ال�شراكة  , -وبالتن�سيق مع اجلهة
املخت�صة � ,أو اجلهة احلكومية � ,إعداد درا�سة جدوى متكاملة وفقا للمادة ( )6من هذه الالئحة .
الف�صـــل الثالــث
�إجــراءات التعاقــد مــع اال�ست�شاريــني
املــادة ( ) 14
يكون التعاقد مع اال�ست�شاري عن طريق مناق�صة عامة �أو حمدودة وفقا لطبيعة م�شروع ال�شراكة .
ويجوز فـي احلاالت التي تقت�ضيها امل�صلحة العامة  ,وال حتتمل اتباع �إجراءات املناق�صة
العام ــة �أو املح ــدودة �أن يكـ ــون التعاقـ ــد بطريـ ــق الإ�سنـ ــاد املبا�ش ــر  ,وذلك بعــد احل�صول
على موافقة املجل�س .
وتخ�ضع كل من املناق�صة العامة واملناق�صة املحدودة ملبادئ العالنية وتكاف�ؤ الفر�ص
وامل�ساواة وحرية التناف�س .
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املــادة ( ) 15
تعد الهيئة �سجال تقيد فـيه �أ�سماء وبيانات اال�ست�شاريني الراغبني فـي التعاقد مع الهيئة ,
وتدعو �إلى القيد فـيه مبوجب �إعالن ملن تتوافر فـيهم �شروط الكفاءة الفنية  ,وح�سن
ال�سمعة  ,واخلربة العاملية فـي جمال عقود ال�شراكة بح�سب تخ�ص�صهم  ,على �أن يت�ضمن
الإعالن ال�شروط الواجب توافرها للقيد .
املــادة ( ) 16
يكون الإعالن عن املناق�صة العامة الختيار اال�ست�شاري  ,من خــالل الن�ش ــر فـ ــي املوق ــع
الإلكرتوين للهيئة  ,و�أي و�سيلة �أخرى حتددها .
وتك ــون الدع ــوة �إل ــى املناق�ص ــة املح ــدودة الختيار اال�ست�شاري  ,لعدد ال يقل عن ( )2اثنني
من اال�ست�شاريني املقيدين فـي ال�سجل املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )15من هذه الالئحة ,
وذلك مبوجب خطابات ر�سمية � ,أو �أي و�سيلة �أخرى حتددها الهيئة  ,على �أن تت�ضمن
الدعوة جميع البيانات التي يتعني ت�ضمينها فـي الإعالن عن املناق�صة العامة .
املــادة ( ) 17
يكون طرح مناق�صة اختيار اال�ست�شاريني على �أ�س�س فنية مف�صلة  ,ومنا�سبة لطبيعة
التعاقد  ,ويجوز �أن تت�ضمن �إجراءات الطرح حتديد مواعيد لتلقي ا�ستف�سارات املتناف�سني ,
والرد عليها من قبل الهيئة  ,على �أن يتاح الرد على اال�ستف�سارات جلميع املتناف�سني ,
وللهيئة �أن تدعو املتناف�سني �إلى عقد لقاءات .
املــادة ( ) 18
تع ـ ــد كرا�س ــة �ش ــروط وموا�صفـ ــات اختيــار اال�ست�شاري ــني باللغـ ــة العربيـة � ,أو الإجنليزيــة ,
�أو بكلتيهمــا  ,ويجــب �أن حتــدد ف ــي كرا�ســة ال�شروط واملوا�صفات اللغة التي يتعني على اال�ست�شاري
تقدمي عر�ضه وكافة مرفقاته بها  ,على �أن تت�ضمن الكرا�سة على وجه اخل�صو�ص البيانات الآتية :
 - 1التعليمات ملقدمي العطاءات .
 - 2القطاع الذي يندرج �ضمنه م�شروع ال�شراكة .
 - 3التزامــات ونطــاق عم ــل اال�ست�شاريني منذ بدء التعاقد وحتى انتهاء مدة �أعماله
فـي م�شروع ال�شراكة .
 - 4حتديد متطلبات العر�ض الفني واملايل .
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� - 5آلية تقييم العطاءات .
� - 6إجراءات الطرح .
 - 7مواعيد تلقي اال�ستف�سارات والرد عليها .
 - 8مواعيد تلقي العطاءات  ,والبت فـيها .
املــادة ( ) 19
تقدم العطاءات فـي املناق�صات العامة واملحدودة الختيار اال�ست�شاري �إلى الهيئة  ,التي تتولى
رفع تقرير بنتائج �أعمالها �إلى املجل�س للبت فـيها .
املــادة ( ) 20
يتم تلقي العطاءات فـي املكان واملوعد املحددين فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات  ,وطبقا
للإجراءات املبينة فـيها  ,ويراعى تقدمي العطاءات فـي مظروفـني مغلقني � ,أحدهما
للعر�ض الفني  ,والآخر للعر�ض املايل .
املــادة ( ) 21
تعترب العطاءات املقدمة من اال�ست�شاريني �سارية وملزمة لأ�صحابها طوال مدة �سريان
العطاءات املحددة فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات  ,ويجوز للهيئة  -قبل موعد فتح
مظاريف العطاءات املالية � -أن تطلب من مقدمي العطاءات متديد مدة �سريان عطاءاتهم
ملدة حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 22
تتولى الهيئة تقييم العرو�ض الفنية  ,وحتديد املقبول فنيا منها  ,و�إذا ر�أت الهيئة ا�ستبعاد
عطاء �أو �أكرث فـيجب �أن يكون قرارها م�سببا .
وفـي جميع الأحوال يتم �إخطار مقدمي العطاءات بنتيجة التقييم الفني  ,وفقا للطريقة
التي تراها الهيئة منا�سبة .
املــادة ( ) 23
تتم الرت�سية على �صاحب العطاء الأف�ضل بعد توحيد �أ�س�س املقارنة بني العطاءات من
جميع النواحي الفنية واملالية  ,ويجب على الهيئة �إخطار �صاحب العطاء الفائز خالل
( )30ثالثني يوم عمل على الأكرث من تاريخ �صدور قرار الرت�سية .
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الف�صــل الرابــع
�إجـراءات طـرح وتقييـم م�شـروع ال�شراكـة
املــادة ( ) 24
يجوز للهيئة ا�ستطالع مدى رغبة القطاع اخلا�ص فـي امل�شاركة فـي تنفـيذ م�شروع ال�شراكة
قبل اتخاذ �إجراءات طرحه  ,من خالل الدعوة لتقدمي طلب �إبداء رغبة فـي تنفـيذ م�شروع
ال�شراكة  ,وذلك فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة  ,و�أي و�سيلة �أخرى تراها الهيئة منا�سبة .
املــادة ( ) 25
يجب على الهيئة الت�أكد من قدرات ال�شريك  ,واملتعاقدين الرئي�سيني معه لتنفـيذ الأعمال
املتعلقة مب�شروع ال�شراكة  ,وذلك من خالل �إجراءات الت�أهيل امل�سبق  ,املتمثلة فـي الآتي :
� - 1إعداد امل�ستندات الالزمة للت�أهيل امل�سبق  ,وو�ضع معايريه و�شروطه .
 - 2فح�ص طلبات الت�أهيل امل�سبق  ,والت�أكد من ا�ستيفائها للبيانات وامل�ستندات املطلوبة .
 - 3تقييم طلبات الت�أهيل امل�سبق  ,وحتديد املطابق منها ملعايري الت�أهيل املو�ضوعة ,
وا�ستبعاد غري املطابق .
 - 4الرد على ا�ستف�سارات طالبي الت�أهيل امل�سبق .
وال يجوز �إجراء �أي تغيري على املتعاقدين الرئي�سيني مع ال�شريك � ,إال بعد موافقة الهيئة .
املــادة ( ) 26
تقوم الهيئة بالإعالن عن الدعوة للت�أهيل امل�سبق فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة � ,أو �أي و�سيلة
�أخ ــرى وفق ــا لأهمي ــة وطبيع ــة م�شــروع ال�شراكة  ,على �أن يت�ضمن الإعالن  -على وجه
اخل�صو�ص  -الآتي :
 - 1بيان اجلهة املخت�صة مب�شروع ال�شراكة .
 - 2موجزا عن م�شروع ال�شراكة  ,و�أهدافه .
 - 3اخلربات املطلوبة للت�أهيل .
 - 4نوع التعاقد  ,ومدته .
 - 5املدة الزمنية املقررة لتقدمي طلبات احل�صول على وثائق الت�أهيل  ,ومكان تقدميها ,
والعن ــوان الربي ــدي �أو الإلكرتون ــي بح�س ــب الأحوال  ,على �أال تتجاوز مدة تقدمي
طلبات الت�أهيل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر الإعالن .
 - 6امليعاد النهائي لتقدمي وثائق الت�أهيل  ,حمددا بالتاريخ وال�ساعة .
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املــادة ( ) 27
يجوز للراغبني فـي املناف�سة على تنفـيذ م�شروع ال�شراكة �أن يتقدموا ملرحلة الت�أهيل امل�سبق
فـي �صورة �شريك منفرد � ,أو فـي �صورة حتالف مكون من �أكرث من �شريك .
وفـي حالة تقدمي طلب الت�أهيل من حتالف  ,فـيجب حتديد املمثل القانوين لهذا التحالف
بحيث يتولى متثيلهم فـي �إجراءات الت�أهيل امل�سبق  ,وال يج ــوز لأي ع�ض ــو م ــن �أع�ض ــاء
التحالف �أن يطلب الت�أهيل من خالل حتالف �آخر �إال بعد احل�صول على موافقة م�سبقة
من الهيئة  ,كما ال يجوز �إجراء تغيري فـي �أع�ضاء التحالف � ,إال بعد موافقة الهيئة .
املــادة ( ) 28
يتم تقييم طلبات الت�أهيل امل�سبق وفقا ملا ت�ضمنته وثائق الت�أهيل من معايري و�شروط ,
بناء على املعايري الآتية :
 - 1الأعم ــال ال�سابق ــة لل�شريــك طالــب الت�أهيل فـي �إدارة وتنفـيذ وت�شغيل م�شروعات
ال�شراكة .
 - 2خربات ال�شريك املماثلة من حيث احلجم والنوع مل�شروعات ال�شراكة .
 - 3قدرة ال�شريك طالب الت�أهيل على توفـري امل�ستلزمات الفنية والإدارية بهدف �إعداد
الت�صاميم الالزمة مل�شروع ال�شراكة عند طرحه .
 - 4املالءة املالية لل�شريك طالب الت�أهيل وقدرته على تدبري التمويل .
 - 5م�ؤهالت وقدرات املتعاقدين الرئي�سيني معه لتنفـيذ الأعمال املتعلقة مب�شروع ال�شراكة .
� - 6أي معايري �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 29
مع مراعاة ن�ص املادة ( )28من هذه الالئحة  ,يتعني عند تقييم طلبات الت�أهيل امل�سبق
املقدمــة م ــن قب ــل حتالــف  ,النظــر فـي م�ؤهالت وقدرات كل ع�ضو من �أع�ضاء التحالف
وما �إذا كانوا جمتمعني ي�ستوفون معايري ومتطلبات الت�أهيل من عدمه  ,ويتم درا�سة طلب
الت�أهيل بح�سب دور كل ع�ضو من �أع�ضاء التحالف وفقا ملا هو مقرتح �أن يتواله من مهام
من حيث الت�صميم � ,أو البناء � ,أو التجهيز � ,أو الت�شغيل � ,أو التطوير � ,أو ال�صيانة � ,أو الت�أهيل ,
�أو التمويل .
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املــادة ( ) 30
يجوز للهيئة �أن تطلب من ال�شريك طالب الت�أهيل امل�سبق الإي�ضاحات وامل�ستندات الإ�ضافـية
التي تراها الزمة لدرا�سة طلبات الت�أهيل املقدمة من طالبي الت�أهيل  ,على �أن يت�ضمن
طلب الهيئة حتديد موعد نهائي للرد عليه  ,كما يجوز للهيئة ا�ستدعاء ممثل ال�شريك
طالب الت�أهيل �أو التحالف  ،لعر�ض طلبه �أو تقدمي ما تطلبه الهيئة من �إي�ضاحات .
املــادة ( ) 31
ترفع الهيئة تو�صياتها ب�ش�أن ال�شركاء امل�ؤهلني  ,وامل�ستبعدين �إلى املجل�س العتمادها ,
وتخطر طالبي الت�أهيل امل�سبق بقائمة ال�شركاء امل�ؤهلني ب�أي و�سيلة تراها منا�سبة  ,ويجوز
لطالبي الت�أهيل امل�ستبعدين التظلم من قرار املجل�س وفقا للمادة ( )79من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 32
تقوم الهيئة ب�إعداد كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات اخلا�صة مب�شروع ال�شراكة بالتن�سيق مع
اجلهة املخت�صة باللغة العربية � ,أو الإجنليزية � ,أو بكلتيهما  ,وحتديد ثمنها  ,على �أن يحدد
فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات اللغة التي يتعني على مقدمي العطاءات تقدمي العطاءات
وامل�ستندات بها  ,واللغة املعول عليها وذلك فـي حال التعار�ض بينها وبني اللغة الأخرى ,
وذلك فـي حال تعدد اللغات املقدم بها العطاءات .
وفـي جميع الأحوال ترفع كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات �إلى املجل�س العتمادها .
املــادة ( ) 33
مع مراعاة حكم املادة ( )9من القانون  ,يجب �أن تت�ضمن كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات الآتي :
 - 1التعليمات ملقدمي العطاءات .
 - 2بيان اال�شرتاطات املالية � ,أو القانونية � ,أو االقت�صادية � ,أو البيئية .
 - 3متطلبات حتديد اجلدول الزمني لتنفـيذ م�شروع ال�شراكة مت�ضمنا املدة املقرتحة
للبناء  ,ومدة عقد ال�شراكة .
 - 4البيان ــات املطلوب ــة فـي حتديد هيكلية �شركة امل�شروع  ,وامل�ساهمني فـيها  ,ون�سب
م�ساهمتهم .
 - 5امل�ستندات املطلوبة فـي حتديد اجلوانب الفنية مل�شروع ال�شراكة مبا فـي ذلك درا�سات
التقييم الأويل .
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 - 6م�ضمون التحليل االقت�صادي واملايل وبيان اجلوانب االقت�صادية واملالية مل�شروع
ال�شراكة  ,مبا فـي ذلك معايري التقييم الأويل لل�سوق واحلاجة �إلى الدعم احلكومي .
 - 7حتدي ــد امل ــوارد الب�شرية املطلوب ــة  ,وامل�س�ؤولني الرئي�سيني و�أدوارهم وامل�ؤ�س�سات
الأخرى ذات ال�صلة مب�شروع ال�شراكة .
 - 8م�شروع عقد ال�شراكة مت�ضمنا الآتي :
أ�  -ال�شروط والأحكام الأ�سا�سية التي �سيت�ضمنها عقد ال�شراكة .
ب  -حتديد �أ�س�س املفا�ضلة بني العطاءات .
ج  -متطلبات الت�أمني وطرق ح�سابه .
د  -بيان ما �إذا كان م�شروع ال�شراكة مطروحا باعتباره فكرة م�شروع �شراكة .
� - 9أي بيانات �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 34
تتولى الهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة توجيه دعوة �إلى ال�شريك امل�ؤهل  ,ل�شراء كرا�سة
ال�شروط واملوا�صفات وت�سديد ثمنها  ,وت�سلم الهيئة ال�شريك امل�ؤهل �إي�صاال معتمدا
وخمتوما بخامتها يفـيد �سداده ثمن الكرا�سة  ,والتوقيع على اتفاقية �ضمان ال�سرية .
وال تقبل العطاءات �إال من ال�شريك امل�ؤهل الذي قام ب�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات ,
و�سدد ثمنها  ,ومت تقدمي عطائه فـي املوعد املحدد .
املــادة ( ) 35
حتدد مدة ( )30ثالثني يوما على الأقل لتقدمي العطاءات  ,وذلك من تاريخ توجيه الدعوة
�إلى ال�شركاء امل�ؤهلني ل�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات  ,وللهيئة تق�صري هذه املدة بناء
على طلب اجلهة املخت�صة  ,ب�شرط �أال تقل عن ( )15خم�سة ع�شر يوما .
املــادة ( ) 36
يجوز للهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة �أن ت�ضمن كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات موعدا
لتلقي اال�ستف�سارات من ال�شركاء امل�ؤهلني  ,والرد عليها  ,على �أن تتاح هذه اال�ستف�سارات
والرد عليها جلميع ال�شركاء امل�ؤهلني .
ويجوز للهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة قبل موعد تقديــم العط ــاءات  ,توجي ــه دع ــوة
�إلى ال�شركاء امل�ؤهلني لعقد لقاءات ملناق�شة ا�ستف�ساراتهم حول م�شروع ال�شراكة .
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املــادة ( ) 37
يجوز للهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة �إجراء تعديالت على كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات
قبل انتهاء موعد تقدمي العطاءات � ,شريطة �إتاحة مدة زمنية كافـية لل�شركاء امل�ؤهلني
لأخذ تلك التعديالت فـي االعتبار لتعديل عطاءاتهم .
وت�صدر تلك التعديالت مبوجب ملحق خمتوم بخامت اجلهة املخت�صة  ,على �أن يتم دعوة
ال�شركاء امل�ؤهلني الذين قاموا ب�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات �إلى ت�سلم ملحق
التعديالت بدون مقابل .
املــادة ( ) 38
يقوم ال�شريك امل�ؤهل ب�إعداد ن�سخة �أ�صلية واحدة لكل م ــن العر�ضـ ــني  :الفن ــي واملال ــي ,
والتوقيع عليهما  ,وختمهما  ,وتقدمي العــدد املح ــدد فـي كرا�س ــة ال�شـ ــروط واملوا�صف ــات
من الن�سخ امل�صورة للعر�ضني  :الفني واملايل .
املــادة ( ) 39
يجب �أن يت�ضمن مظروف العر�ض الفني الت�أمني امل�ؤقت املحدد بكرا�سة ال�شروط
واملوا�صفات  ,وكافة امل�ستندات الفنية املطلوبة املو�ضحة للموا�صفات التف�صيلية الالزمة
لتحقيق م�ستوى اخلدمة � ,أو املنتج النهائي مل�شروع ال�شراكة .
ويكون الت�أمني امل�ؤقت على �شكل خطاب �ضمان بنكي خال من �أي قيد � ,أو �شرط  ,وغري
قابل للإلغاء  ,و�صادر من مقدم العطاء ل�صالح اجلهة املخت�صة من �أحد امل�صارف العمانية � ,أو
من فرع مل�صرف �أجنبي م�سجل لدى البنك املركزي العماين  ,على �أال تقل مدة �سريان هذا
اخلطاب عن ( )90ت�سعني يوما على الأقل بعد املدة املحددة ل�سريان العطاء � ,أو �أي تعديل له .
املــادة ( ) 40
يجب على مقدم العطاء �أن ي�ضع العر�ضني  :الفني واملايل فـي مظروفـني مغلقني بطريقة
حمكمة  ,و�أن يو�ضع على كل منهما ا�سم مقدم العطاء  ,واجلهة املخت�صة املقدم لها  ,وبيانات
م�شروع ال�شراكة  ,ونوع املظروف والن�سخة املقدمة  ,على �أن ت�سلم العطاءات بالطريقة
التي حتددها الهيئة  ,فـي املكان وفـي املوعد املحددين لتلقي العطاءات فـي كرا�سة ال�شروط
واملوا�صفات  ,وعلى الهيئة ترقيم العطاءات املقدمة لها  ,وت�سليم مقدم العطاء �إي�صاال
يفـيد تقدمه بعطائه .
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املــادة ( ) 41
يجوز ملقدم العطاء خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ فتح املظاريف التقدم بطلب ت�صحيح ,
�أي خط�أ مطبعي �أو ح�سابي فـي عطائه .
املــادة ( ) 42
تعترب العطاءات املقدمة من ال�شركاء امل�ؤهلني �سارية وملزمة لأ�صحابها طوال املدة املحددة
فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات  ,ويجوز للهيئة قبل تاريخ فتح مظاريف العطاءات املالية
�أن تطلب فـي الوقت املنا�سب من مقدمي العطاءات متديد �سريان عطاءاتهم ملدة منا�سبة .
املــادة ( ) 43
يحق جلميع مقدمي العطاءات مل�شروع ال�شراكة �أو من ميثلهم قانونا ح�ضور �إجراءات
فتح املظاريف فـي املوعد والتاريخ املحددين  ,ويتم الإعالن عن الأ�سعار ونتائج الفتح �أمام
جميع مقدمي العطاءات  ,وااللتزام بعدم قبول �أو فتح �أي عطاء فـي غري املوعد املحدد لذلك .
املــادة ( ) 44
يجوز للهيئة دمج مرحلة الت�أهيل امل�سبق ومرحلة تقدمي العطاءات فـي احلاالت التي تتطلبها
طبيعة م�شروع ال�شراكة .
ويجب �أن تتوافر فـي ال�شريك �شروط الت�أهيل امل�سبق ذاتها املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل ,
و�أن يقدم م�ستندات الت�أهيل فـي ظرف م�ستقل عن املظاريف التي حتتوي على العر�ضني
الفني واملايل .
ويتعني فتح مظاريف الت�أهيل  ,و�إعداد قائمة بال�شركاء امل�ؤهلني  ,قبل فتح املظاريف الفنية واملالية .
املــادة ( ) 45
تفتح املظاريف بالتتابع  ,وتبد�أ الهيئة مبراجعة العرو�ض الفنية قبل النظر فـي العرو�ض
املالية  ,ويتم تقييمها وفقا للمعايري والأ�س�س املحددة فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات .
املــادة ( ) 46
ترفع الهيئة تقريرا عن نتائج تقييم العرو�ض الفنية م�شفوعا بتو�صياتها �إلى املجل�س ،
للنظر فـي اعتماده  ,وتقوم الهيئة ب�إخطار مقدمي العطاءات املقبولة عرو�ضهم الفنية ,
والذين مت ا�ستبعادهم  ,ويجوز للم�ستبعدين التظلم لدى جلنة التظلمات فـي الهيئة وفقا
حلكم املادة ( )79من هذه الالئحة  ,وترفع تقريرا بذلك �إلى املجل�س .
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املــادة ( ) 47
يتم فتح املظاريف املالية ملقدمي العطاءات املقبولة عرو�ضهم فنيا  ,ويتم تقييمها وفقا للمعايري
املحددة فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات .
الف�صـــل اخلامــ�س
�إجــراءات الرت�سيــة والتعاقــد
املــادة ( ) 48
تعد الهيئة تقريرا بنتائج تقييم العرو�ض الفنية واملالية فـي �ضوء ما انتهت �إليه  ,مت�ضمنا
تو�صيتها بتحديد �صاحب العطاء الفائز  ,و�أ�صحاب العطاءات الذين يلونه فـي الرتتيب
من حيث �أف�ضلية العطاءات املقدمة  ,وترفعه �إلى املجل�س .
ويحدد املجل�س �صاحب العطاء الفائز باعتباره مقدم �أف�ضل عطاء وفقا لل�شروط املرجعية
التي طرح على �أ�سا�سها م�شروع ال�شراكة  ,وتقوم الهيئة ب�إخطار �صاحب العطاء الفائز
كتابة  ,و�سائر مقدمي العطاءات التي تليه ترتيبا  ,واجلهة املخت�صة مب�شروع ال�شراكة .
املــادة ( ) 49
حتتفظ الهيئة بت�أمني العطاء املقدم من �صاحب العطاء الفائز  ,ومقدم العطاء الذي
يليه ترتيبا  ,ويجوز لها رد قيمة الت�أمني امل�ؤقت لأ�صحاب العطاءات الآخرين ما مل ترى
�إبقاءه ــم حل ــني اعتم ــاد �صاح ــب العط ــاء الفائز � ,أو انق�ضاء مـدة الت�أمـني امل�ؤقــت املقدمـة ,
�أو رف�ضه ـ ــم جتدي ــد ت�أم ــني عطاءاتهـ ــم � ,أو متديده ــا وفق ـ ــا لل�شـ ــروط املن�ص ـ ــو�ص عليهـ ــا
فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات .
املــادة ( ) 50
توجه الهيئة دعوة �إلى �صاحب العطاء الفائز للتفاو�ض معه ب�ش�أن عطائه وحتفظاته على كرا�سة
ال�شروط واملوا�صفات �أو وثائق التعاقد  ,وحتدد الهيئة فـي دعوتها املدة الزمنية املحددة
للتفاو�ض .
املــادة ( ) 51
يجوز للهيئة اال�ستعانة مبن حتتاج �إليه من اخلرباء واملتخ�ص�صني عند التفاو�ض مع
�صاحب العطاء الفائز  ,ويحظر �أن تتناول هذه املفاو�ضات �أي �شروط تعاقدية اعتربتها
كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات اخلا�صة مب�شروع ال�شراكة �أنها غري قابلة للتفاو�ض  ,كما
يحظر �إجراء �أي تعديل فـي ال�شروط الفنية واملالية التي مت تقييم العطاء على �أ�سا�سها .
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املــادة ( ) 52
�إذا تعذر الو�صول من خالل املفاو�ضات �إلى اتفاق نهائي مع �صاحب العطاء الفائز  ,تقوم
الهيئة بدعوة مقدم �أو مقدمي العطاءات الأخرى وفقا لرتتيبهم �إلى التفاو�ض معهم
بغر�ض االتفاق نهائيا مع �أحدهم على �شروط التعاقد  ,وال يجوز للهيئة �إعادة التفاو�ض
مع مقدم �أي عر�ض �سبق �إنهاء التفاو�ض معه .
ويجوز للهيئة بعد موافقة املجل�س �إلغاء �إجراءات الطرح � ,أو �إعادة طرح م�شروع ال�شراكة
من جديد .
املــادة ( ) 53
فـي حالة ت�ساوي عطاءين بحيث ميثل كل منهما �أف�ضل العرو�ض املقدمة وفقا ل�شروط
املناف�سة  ,يرجح العطاء الذي ت�ضمن عر�ضا ماليا �أف�ضل فـي الأحوال التي يكون فـيها
للعر�ض املايل وزن فـي معادلة تر�سية م�شروع ال�شراكة .
املــادة ( ) 54
يجوز بناء على تو�صية الهيئة وبعد موافقة املجل�س الطلب من �صاحبي العطاءين
املت�ساويني تقدمي عر�ضني ماليني جديدين فـي حدود العر�ض الذي تقدم به كل منهما
مبظاريف جديدة  ,وتخ�ص�ص جل�سة علنية لفتحهما  ,ويدعى �إليها مقدما العر�ضني ,
حيث تتلى قيمة كل منهما ب�صوت م�سموع  ,وذلك دون الإخالل بح ــق الهيئ ــة فـ ــي �إلغاء
�إجراءات الطرح �أو �إعادة طرحها دون �أدنى م�س�ؤولية  ,بعد موافقة املجل�س .
املــادة ( ) 55
يجوز قبول العطاء الوحيد � ,أو العطاء الذي تزيد قيمته على التكلفة املقارنة  ,بقرار من املجل�س
بناء على تو�صية الهيئة � ,إذا توافرت ال�شروط الآتية :
� - 1أن تقت�ضي امل�صلحة العامة بعدم �إعادة �إجراءات طرح م�شروع ال�شراكة � ,أو ال تكون
ثمة فائدة من �إعادتها .
� - 2أن يكون العطاء مقبوال فنيا ومطابقا لل�شروط واملوا�صفات .
� - 3إذا كانت قيمة العطاء ال تتجاوز ن�سبة ( )%20ع�شرين فـي املائة من التكلفة املقارنة .
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املــادة ( ) 56
تتم تر�سية م�شروع ال�شراكة على �صاحب العطاء الأف�ضل بعد توحيد �أ�س�س املقارنة بني
العطاءات من جميع النواحي الفنية واملالية وفق املعايري املحددة فـي كرا�سة ال�شروط
واملوا�صفات  ,مع الأخذ فـي االعتبار جميع العنا�صر امل�ؤثرة فـي حتديد القيمة املالية
املقارنة للعطاءات بح�سب ظروف وطبيعة م�شروع ال�شراكة و�أهميته .
املــادة ( ) 57
يجب �إخطار �صاحب العطاء الفائز كتابيا  ,بعد اعتماد قرار الرت�سية من املجل�س .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
ال�ضمانـــات
املــادة ( ) 58
يجب �أن يقدم مع كل عطاء ت�أمني م�ؤقت وفق ما تطلبه كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات ,
وال يلتفت �إلى العطاءات غري امل�صحوبة بالت�أمني امل�ؤقت  ,و�إذا كان الت�أمني حمدد املدة ,
فـيجب �أال تقل مدة �سريانه عن املدة املحددة ل�سريان العطاء .
املــادة ( ) 59
يرد الت�أمني امل�ؤقت �إلى �أ�صحاب العطاءات غري املقبولة فور انتهاء املدة املحددة ل�سريان
العطاء � ,أو قبل ذلك �إذا متت الرت�سية على �أحد املتقدمني � ,أو �إلغاء �إجراءات الطرح  ,ويرد
الت�أمني امل�ؤقت �إلى مقدم العطاء الفائز �إذا قدم �ضمان ح�سن التنفـيذ  ,على �أنه فـي حالة
�سحب مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء املدة املحددة ل�سريان العطاء ي�صبح الت�أمني امل�ؤقت
املقدم منه حقا للهيئة دون حاجة �إلى �إخطاره .
املــادة ( ) 60
يجب على �صاحب العطاء الفائز �أن يقدم �ضمان ح�سن التنفـيذ بالقيمة واملدة املحددة فـي
كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات  ,وتبد�أ مدة �سريان �ضمان ح�سن التنفـيذ من وقت �إ�صداره ,
�إلى انتهاء عقد ال�شراكة .
املــادة ( ) 61
يحق للجهة املخت�صة م�صادرة �ضمان ح�سن التنفـيذ دون الرجوع �إلى املتعاقد معه فـي حالة
�إخالله بتنفـيذ التزاماته كليا �أو جزئيا ح�سب العقد املربم معه .
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املــادة ( ) 62
�إذا مل يقم �صاحب العطاء الفائز بتقدمي �ضمان ح�سن التنفـيذ فـي املدة املحددة �أو رف�ض
�إمتام التعاقد  ,يجوز للهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة  -مبوجب �إخطار كتابي � -إلغاء الرت�سية
وم�صادرة الت�أمني امل�ؤقت دون الإخالل بحقها فـي املطالبة بالتعوي�ض .
الف�صــل ال�سابـــع
احلـــوار التناف�ســـي
املــادة ( ) 63
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 ال�شركاء امل�ؤهلني  ,ثم يلي ذلك تقدمي العطاءات النهائية التي يتم
على �أ�سا�سها التقييم النهائي .
املــادة ( ) 64
يجب على الهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة �إجراء حوار تناف�سي مع ال�شركاء امل�ؤهلني
فـي م�شروعات ال�شراكة ذات الطبيعة اخلا�صة الذين تقدموا بعرو�ضهم املبدئية  ,كل على
حدة فـي �إطار من امل�ساواة بينهم  ،بغر�ض احل�صول على �إي�ضاحات ب�ش�أن العنا�صر الفنية
واملالية الواردة فـي هذه العرو�ض  ,ويجب علــى الهيئــة االلت ــزام الت ــام بعــدم �إف�شــاء �سريــة
ما يدور خالل هذا احلوار من مناق�شات �أو ما يبدى من معلومات �أو بيانات .
املــادة ( ) 65
يجب على الهيئة مراجعة موا�صفات م�شروع ال�شراكة ذو الطبيعة اخلا�صة  ,ومعايري
وم�ؤ�شرات الأداء املقرتحة وترتيبات التمويل وال�شروط التعاقدية وغري ذلك من الأمور
التي مت �إجراء حوار تناف�سي ب�ش�أنها  ,بهدف حتديد ما يتفق منها مع امل�صلحة العامة ,
وذلك متهيدا لإدخال التعديالت املنا�سبة على كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات النهائية .
املــادة ( ) 66
تقوم الهيئة ب�إعداد كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات النهائية  ,وذلك لطرحها فـي املرحلة
النهائية بذات الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
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الف�صـــل الثامـــن
�شركــة امل�شــروع
املــادة ( ) 67
يجب على �صاحب العطاء الفائز مب�شروع ال�شراكة ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع  ,وفقا لل�شروط
الآتية :
� - 1أن تتخذ �شكل �شركة م�ساهمة وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية .
� - 2أن يكون غر�ضها الوحيد تنفـيذ م�شروع ال�شراكة حمل التعاقد وفقا لل�ضوابط
وال�ش ــروط والأحك ــام ال ــواردة فـي القان ــون وه ــذه الالئح ــة وكرا�س ــة ال�شــروط
واملوا�صفات .
� - 3أال يتعار�ض عقد ت�أ�سي�سها ونظامها الأ�سا�سي مع �أحكام عقد ال�شراكة املربم معها ,
واالتفاقات امللحقة به .
� - 4أال تقل مدة �شركة امل�شروع عن املدة الالزمة لتنفـيذ عقــد ال�شراكــة  ,وذلك على
النحو املبني فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات .
� - 5أال تخل ن�سب امل�ساهمـني ف ــي �شرك ــة امل�ش ــروع ب�أي م ــن �ش ــروط الت�أهي ــل امل�سب ــق
�أو �شروط عقد ال�شراكة .
املــادة ( ) 68
مع عدم الإخالل بالبنود ( , 2و , 3و , 4و )5من املادة ( )67من هذه الالئحة  ,يجوز
ل�صاحب العطاء الفائز �أن يتخذ �شكل �شركة حمدودة امل�س�ؤولية فـي ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع
فـي �أي من احلاالت الآتية :
 - 1عدم وجود حاجة للتمويل عن طريق االقرتا�ض .
 - 2حمدودية نطاق اخلدمات املقدمة ل�شركة امل�شروع من حيث حجم اخلدمات ,
وطبيعتها ومدة تقدميها .
� - 3أي حاالت �أخرى تقدرها الهيئة .
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املــادة ( ) 69
يتم ح�ساب املقابل الذي حت�صل عليه �شركة امل�شروع مبراعاة املعايري وال�شروط الآتية :
 - 1توافق اخلدمات مع معايري الأداء املتفق عليها فـي عقد ال�شراكة .
 - 2ا�ستخدام اخلدمة �أو البنية الأ�سا�سية التي يوفرها م�شروع ال�شراكة .
 - 3ا�ستكمال املراحل املحددة املتفق عليها فـي التنفـيذ �أو الت�شغيل �أو البنية الأ�سا�سية ,
مع مراعاة االتفاق على اجلدول الزمني املعتمد لتنفـيذ م�شروع ال�شراكة .
 -4حتقيق عائد داخلي على النحو املن�صو�ص عليه فـي العطاء .
املــادة ( ) 70
تلتزم �شركة امل�شروع مبوافاة اجلهة املخت�صة  ,بالآتي :
 - 1ن�سخة من وثيقة ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع  ,و�أي تعديالت تطر�أ عليها .
 - 2ما يفـيد ت�سجيل �شركة امل�شروع فـي ال�سجل التجاري .
 - 3ن�سخ ــة م ــن م�شروعات العقود املزمع �إبرامها مع املتعاقدين الرئي�سني لتنفـيذ
الأعمال واخلدمات حمل عقد ال�شراكة .
ويجوز للجهة املخت�صة  -بعد التن�سيق مع الهيئة � -أن تطلب من �شركة امل�شروع �إعادة
النظر فـي �أي من بنود م�شروعات العقود املزمع �إبرامها لتنفـيذ م�شروع ال�شراكة والتي
ال تتفق مع �أحكام القانون �أو هذه الالئحة �أو تخالف عقد ال�شراكة �أو ال تتفق مع �أهداف
�إبرامه  ,وذلك خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطارها كتابيا بذلك .
املــادة ( ) 71
يجوز للجهة املخت�صة االعرتا�ض على �إبرام �أي من م�سودات العقود الرئي�سة لتنفـيذ عقد
ال�شراكة � ,إذا ثبت لها الآتي :
� - 1سبق �إ�شهار �إفال�س �أحد املتعاقدين الرئي�سني � ,أو �سبق خ�ضوعه لإجراءات الت�صفـية .
 - 2احلكم نهائيا على �أحد املتعاقدين الرئي�سني �أو على من ميثله قانونا بالن�سبة
للأ�شخا�ص االعتبارية فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
� - 3شطب �أحد املتعاقدين الرئي�سني من �سجالت املوردين �أو املقاولني باجلهة املخت�صة .
� - 4أي اعتبارات �أخرى تقت�ضيها امل�صلحة العامة .
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املــادة ( ) 72
يجوز ل�شركة امل�شروع رهن الأر�ض املقام عليها م�شروع ال�شراكة  ,واملن�ش�آت  ,والأجهزة ,
والأدوات  ,وغريها مما يكون م�ستخدما فـي ت�شغيل م�شروع ال�شراكة لغر�ض متويل امل�شروع ,
ويجوز الرهن لغري �أغرا�ض التمويل �شريطة احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة .
املــادة ( ) 73
يجوز �إعادة طرح م�شروعات ال�شراكة التي �آلت �إلى الدولة وفق �أحكام القانون  ,وبذات
�إجراءات الطرح والتقييم والرت�سية الواردة فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 74
فـي حالة عدم قدرة �شركة امل�شروع على �أداء التزاماتها التعاقدية وفقا لل�شروط املتفق
عليها فـي عقد ال�شراكة  ,يجب التقدم بطلب �إلى الهيئة لو�ضع م�شروع ال�شراكة حتت �إدارة
جهة �أخرى معينة ب�إ�شراف اجلهة املخت�صة  ,بالتن�سيق مع جهة التمويل  ,وعلى �أن يكون
العقد با�سم وحل�ساب �شركة امل�شروع دون الإخالل بالتزام �شركة امل�شروع بتعوي�ض اجلهة
املخت�صة عن الأ�ضرار الناجمة عن �أي �إخالل بعقد ال�شراكة  ,وتتحمل �شركة امل�شروع
البديلة التي تتولى الإدارة تعوي�ض الأ�ضرار الناجتة عن اخلط�أ فـي �إدارته  ,وتنتهي الإدارة
مبجرد زوال �أ�سباب تعرث م�شروع ال�شراكة � ,أو �إذا متت ت�صفـيته .
املــادة ( ) 75
تقوم الهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة  -قبل انتهاء مدة عقد ال�شراكة  -بتقييم م�شروع
ال�شراكة  ,ولها فـي �سبيل ذلك اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا  ,مبا فـي ذلك اجلهات اال�ست�شارية
املحلية �أو الأجنبية .
الف�صـــل التا�ســـع
الرقابــة والإ�شــراف
املــادة ( ) 76
يجب على �شركة امل�شروع �أن تقدم �إلى اجلهة املخت�صة تقريرا كل ( )3ثالثة �أ�شهر قبل
وفـي �أثناء البناء وفـي الت�شغيل حول التقدم املحرز وحالة جميع الأعمال املتعلقة بتنفـيذ
عقد ال�شراكة  ,وعلى اجلهة املخت�صة �إبالغ الهيئة كل ( )3ثالثة �أ�شهر بالتقرير املتعلق
مب�شروع ال�شراكة .
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املــادة ( ) 77
يجوز للهيئة تقدمي امل�ساعدة والدعم للجهة املخت�صة بناء على طلبها فـي متابعة �إجراءات
الرقابة والإ�شراف  ,ولها فـي �سبيل ذلك الآتي :
 - 1تقدمي مقرتحات تطوير وحت�سني اخلطة التنفـيذية مل�شروع ال�شراكة .
 - 2دعم اجلهة املخت�صة فـي املتابعة امليدانية مل�ستوى اخلدمة  ,و�أداء �شركة امل�شروع .
 - 3الإ�شراف على حل املنازعات بني اجلهة املخت�صة و�شركة امل�شروع وفق الإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي عقد ال�شراكة .
 - 4دعم اجلهة املخت�صة للت�أكد من �سالمة �سري م�شروع ال�شراكة  ,و�أداء �شركة امل�شروع
اللتزاماتها .
املــادة ( ) 78
تلتزم الهيئة ب�إعداد تقرير �سنوي عن عقود ال�شراكة املربمة تطبيقا لأحكام القانون ,
وم�شاري ــع ال�شراكــة التـ ــي خطـ ــط لتنفـيذها ومل تنفذ مع بيان �أ�سباب عدم التنفـيذ ,
ومقرتحاتها فـ ــي هذا ال�ش�أن  ,وعلى �أن ي�شتمـل على جميع البيانات اخلا�صة باخلطط
املعتمدة واملتعلقة مب�شروعات ال�شراكة  ,وتقوم الهيئة برفع هذا التقرير �إلـ ــى املجل ــ�س
العتم ــاده  ,ثم رفعه �إلى جمل�س الوزراء .
الف�صـــل العا�شـــر
التظلمـــات
املــادة ( ) 79
يجوز لل�شريك �أو �شركة امل�شروع التظلم �إلى املجل�س ب�ش�أن �أي قرار �أو �إجراء يرتبط
بعمليات طرح �أو �إبرام �أو تنفـيذ عقد ال�شراكة  ,على �أن يقدم التظلم خالل (� )٦٠ستني يوما
من تاريخ العلم اليقيني بالقرار �أو الإجراء � ,أو من تاريخ �إخطارهم به  ,ويقدم التظلم
وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة  ,ويجب �أن يت�ضمن التظلم مو�ضوع التظلم  ,و�أ�سانيده ,
والطلبات  ,على �أن يرفق بالتظلم الأوراق وامل�ستندات امل�ؤيدة له .
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املــادة ( ) 80
يكون نظر املجل�س �إلى التظلمات  ,وفقا للإجراءات الآتية :
 - 1يحدد رئي�س املجل�س مقررا �أو �أكرث من بني �أع�ضاء املجل�س يتولى درا�سة ما يحال
�إليه من تظلمات  ,و�إعداد م�سودة القرار فـي كل تظلم .
 - 2تعر�ض م�سودة القرار على املجل�س  ,وتتم املداولة ب�ش�أنه فـي جل�سة �سرية بعد
االطالع على �أوراق التظلم  ,ويجب �إثبات ما يتم فـي اجلل�سة فـي حم�ضر يوقع
من رئي�س املجل�س والأع�ضاء احلا�ضرين .
املــادة ( ) 81
يجب على املجل�س �أن ي�صدر قراره بالبت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه  ,ويعترب م�ضي هذه املدة دون رد مبثابة رف�ض للتظلم .
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قــــرار
رقـــــم 2020/4
ب�إ�صـدار الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون التخ�صيـ�ص
ا�ستنادا �إلى قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/51
و�إلى املر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2019/54ب�إن�شــاء الهيئــة العامــة للتخ�صيــ�ص وال�شراكــة ،
و�إ�صدار نظامها ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون التخ�صي�ص  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  28 :من �شعبـــــــــــان 1441هـ
املـوافــــق  22 :من ابريـــــــــــــل 2020م
د  .علـي بن م�سعــود بن علي ال�سنيــدي
رئي ــ�س جملـ ـ ــ�س �إدارة
الهيئــة العام ــة للتخ�صيــ�ص وال�شراك ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1340
ال�صادرة فـي 2020/5/3م
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الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون التخ�صيـ�ص
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه الالئحة املعنى ذاته املن�صو�ص عليه فـي قانون
التخ�صي ــ�ص امل�ش ــار �إليــه  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ال�شركات احلكومية :
�أي �شركة يتم ت�أ�سي�سها وفقا لقانون ال�شركات التجارية  ،واململوكة بالكامل للحكومة ،
�أو تلك التي ت�ساهم فـيها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر بن�سبة ( )%50خم�سني باملائة
�أو �أكرث .
 - 2امل�ساهمات احلكومية :
احل�ص�ص �أو الأ�سهم التي متتلكها احلكومة فـي ال�شركات بن�سبة تقل عن ()%50
خم�سني باملائة .
 - 3اال�ست�شــاري :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي تتعاقد معه الهيئة لتقدمي خدمات ا�ست�شارية
مرتبطة مب�شروع التخ�صي�ص �أو م�شاريع التحويل �إلى �شركات .
 - 4الت�أهيـــل :
الإجراءات التي تقوم بها الهيئة للتثبت من قدرات امل�ستثمرين الراغبني فـي املناف�سة
على �أحد م�شروعات التخ�صي�ص  ،قبل ال�سماح لهم بتقدمي عطاءاتهم .
 - 5القيمة العادلة :
القيمة ال�سوقية لل�شركات وامل�ساهمات احلكومية املعرو�ضة للبيع فـي �سوق تناف�سي .
 - 6امل�ستثمر مقدم العطاء :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري اخلا�ص الذي يتقدم ل�شراء ح�ص�ص احلكومة
املعرو�ضة فـي م�شروع التخ�صي�ص .
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� - 7صاحب العطاء الفائز :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري اخلا�ص الذي ح�صل عر�ضه املقدم مل�شروع التخ�صي�ص
على �أف�ضل تقييم وفقا ملعايري التقييم املعتمدة .
 - 8عقد التخ�صي�ص :
اتفاق يتم �إبرامه بني املجل�س  ،و�صاحب العطاء الفائز  ،يحدد فـيه الإجراءات
وااللتزامات وال�شروط املتعلقة ب�إمتام م�شروع التخ�صي�ص .
 - 9القانــون :
قانون التخ�صي�ص .
املــادة ( ) 2
مع مراعاة ن�ص املادة ( )٤من القانون  ،ت�سري �أحكام هذه الالئحة على امل�شروع العام ،
وال�شرك ــات احلكوميـ ــة  ،وامل�ساهم ــات احلكومي ــة التي يقرر جمل�س الوزراء نقل ملكيتها ،
�أو �إدارتها كليا �أو جزئيا  -بح�سب الأحوال  -ل�شخ�ص خا�ص  ،كما ت�سري على امل�شروع العام
الذي يقرر جمل�س الوزراء حتويله �إلى �شركة م�ساهمة تكون مملوكة للحكومة بالكامل .
املــادة ( ) 3
تلتزم جميع وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وال�شركات اململوكة للحكومة كليا �أو جزئيا
بالتعاون مع الهيئة فـي �سبيل ممار�ستها الخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها فـي القانون ،
وهذه الالئحة  ،وتوفـري ما تطلبه من املعلومات والبيانات والدرا�سات  ،والتعاون مع
اخلرباء وامل�ست�شارين الذين تكلفهم الهيئة ب�إجناز الأعمال املطلوبة  ،وااللتزام بالقواعد
والإجراءات املتعلقة ب�إعداد برنامج التخ�صي�ص وفق الإر�شادات ال�صادرة من الهيئة .
املــادة ( ) 4
تتولى الهيئة التن�سيق مع اجلهات املخت�صة قبل �إعداد برنامج التخ�صي�ص ملوافاتها
مبقرتحاتها حوله  ،خالل الأجل الذي حتدده الهيئة .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز لتلك اجلهات تقدمي مقرتحاتها بعد اعتماد برنامج التخ�صي�ص
من جمل�س الوزراء �إال بعد مرور عام من تاريخ اعتماده  ،وفـي هذه احلالة تقوم الهيئة ب�إجراء
التقييم املبدئي لها  ،ورفعها �إلى املجل�س  ،الذي يتولى رفعها �إلى جمل�س الوزراء العتمادها .
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املــادة ( ) 5
يجوز للمجل�س ت�شكيل جلنة �أو �أكرث بح�سب الأحوال تتولى الإ�شراف على �إدارة وتنفـيذ
مراحل �إجراءات طرح وتر�سية م�شروع التخ�صي�ص .
املــادة ( ) 6
تتولى الهيئة  -فـي �سبيل �إعداد برنامج التخ�صي�ص  ، -القيام بالإجراءات الآتية  ،وذلك
بح�سب طبيعة م�شروع التخ�صي�ص :
 - 1ح�ص ــر وت�صني ــف ال�شرك ــات احلكوميــة  ،وامل�ساهمات احلكومية بح�سب القطاعات
وطبيعة الأن�شطة االقت�صادية املختلفة .
 - 2تقييم مبدئي للأو�ضاع االقت�صادية واملالية والقانونية  ،وحتديد القطاعات ذات
الأولوية للتخ�صي�ص .
 - 3حتدي ــد معايي ــر اختي ــار م�شاري ــع التخ�صيــ�ص امل�ستهدفة مبا يتوافق مع �أهداف
و�أولويات اخلطط الإمنائية واملالية لل�سلطنة .
� - 4إجراء التقييم املبدئي للأو�ضاع الت�شغيلية والفنية والتنظيمية املتعلقة مب�شاريع
التخ�صي�ص امل�ستهدفة  ،مع الأخذ بعني االعتبار �أو�ضاع ال�سوق .
 - 5تقييم نتائج �أداء م�شاريع التخ�صي�ص ال�سابقة  ،و�آثارها ومدى حتقيقها للأهداف
املو�ضوعة لها .
املــادة ( ) 7
تقوم الهيئة فـي �ضوء الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )6من هذه الالئحة ب�إعداد
برنامج التخ�صي�ص ورفعه �إلى املجل�س  ,متهيدا العتماده من جمل�س الوزراء  ،على �أن يت�ضمن
الربنامج على وجه اخل�صو�ص الآتي :
 - 1الأهداف واملنافع االقت�صادية املراد حتقيقها من برنامج التخ�صي�ص  ،ومبا ين�سجم
مع �أهداف وغايات اخلطط  ،والتوجهات االقت�صادية  ،وال�سيا�سات املالية العامة .
� - 2أولويات التخ�صي�ص �ضمن القطاعات املختلفة .
 - 3م�شاريع التخ�صي�ص املقرتحة .
 - 4بيان ن�سبة التخ�صي�ص و�أ�سلوب التنفـيذ .
 - 5بيان �أهم اجلوانب القانونية واملالية التنظيمية التي تتعلق مب�شاريع التخ�صي�ص
والتحديات واملخاطر التي قد تواجه تنفـيذ برنامج التخ�صي�ص  ،وطرق معاجلتها .
 - 6الإطار الزمني لتنفـيذ برنامج التخ�صي�ص .
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الف�صــل الثاين
�إجـراءات التعاقـد مـع اال�ست�شاريـني
املــادة ( ) 8
يكون التعاقد مع اال�ست�شاري عن طريق مناق�صة عامة �أو حمدودة وفقا لطبيعة امل�شروع .
ويجوز فـي احلاالت التي تقت�ضيها امل�صلحة العامة  ،وال حتتمل اتباع �إجراءات املناق�صة
العامــة �أو املح ــدودة �أن يك ــون التعاق ــد بطري ــق الإ�سن ــاد املبا�ش ــر  ،وذلك بعـ ــد احل ــ�صول
على موافقة املجل�س .
املــادة ( ) 9
تعد الهيئة �سجال تقيد فـيه �أ�سماء وبيانات اال�ست�شاريني الراغبني فـي التعاقد مع الهيئة ،
وتدعو �إلى القيد فـيه مبوجب �إعالن ملن تتوافر فـيهم �شروط الكفاءة الفنية  ،وح�سن
ال�سمعة  ،واخلربة العاملية فـي جمال عقود التخ�صي�ص بح�سب تخ�ص�صهم  ،على �أن يت�ضمن
الإعالن ال�شروط الواجب توافرها للقيد .
املــادة ( ) 10
يكون الإعالن عن املناق�صة العامة الختيار اال�ست�شاري  ،من خالل الن�شر فـي املوقع الإلكرتوين
للهيئة  ،و�أي و�سيلة �أخرى .
وتكون الدعوة �إلى املناق�صة املحدودة الختي ــار اال�ست�ش ــاري لع ــدد ال يق ــل ع ــن ( )2اثنني
من اال�ست�شاريني املقيدين فـي ال�سجل املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )9من هذه الالئحة ،
وذلك مبوجب خطابات ر�سمية � ،أو �أي و�سيلة �أخرى حتددها الهيئة  ،على �أن تت�ضمن
الدعوة جميع البيانات التي يتعني ت�ضمينها فـي الإعالن عن املناق�صة العامة .
املــادة ( ) 11
يكون طرح مناق�صة اختيار اال�ست�شاريني على �أ�س�س فنية مف�صلة  ،ومنا�سبة لطبيعة
التعاقد  ،ويجوز �أن تت�ضمن �إجراءات الطرح حتديد مواعيد لتلقي ا�ستف�سارات املتناف�سني ،
والرد عليها من قبل الهيئـ ــة  ،علـ ــى �أن يــتاح الرد على اال�ستف�سارات جلميع املتناف�سني ،
وللهيئة �أن تدعو املتناف�سني لعقد لقاءات .
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املــادة ( ) 12
تعد الهيئة كرا�سة �شروط وموا�صفات اختيار اال�ست�شاريني باللغة العربية � ،أو الإجنليزية ،
�أو بكلتيهمـ ــا  ،ويجـ ــب �أن حتـ ــدد فـ ــي كرا�سـ ــة ال�شـ ــروط واملوا�صف ــات اللغ ــة التـ ــي يتعـ ــني
علــى اال�ست�شاري تقدمي عر�ضه  ،وكافة مرفقاته بها  ،على �أن تت�ضمن الكرا�سة  ،على وجه
اخل�صو�ص البيانات الآتية :
 - 1التعليمات ملقدمي العطاءات .
 - 2القطاع الذي يندرج �ضمنه م�شروع التخ�صي�ص .
 - 3التزام ــات ونط ــاق عم ــل اال�ست�شــاري منذ بدء التعاقد  ،وحتى انتهاء مدة �أعماله
فـي م�شروع التخ�صي�ص .
 - 4حتديد امل�ستندات والنماذج املالية الواجب مل�ؤها مبعرفة اال�ست�شاريني املتناف�سني
كجزء من عرو�ضهم املالية .
� - 5آلية تقييم العطاءات .
� - 6إجراءات الطرح .
 - 7مواعيد تلقي اال�ستف�سارات  ،والرد عليها .
 - 8مواعيد تلقي العطاءات  ،والبت فـيها .
املــادة ( ) 13
تقـ ــدم العطـ ــاءات فـ ــي املناق�صـ ــات العامـ ــة واملحـ ــدودة الختي ــار اال�ست�شاري �إلى الهيئة ،
التي تتولى رفع تقرير بنتائج �أعمالها �إلى املجل�س للبت فـيها .
املــادة ( ) 14
يتم تلقي العطاءات فـي املكان واملوعد املحددين فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات  ،وطبقا
للإجراءات املبينة فـيها  ،ويراعى تقدمي العطاءات فـي مظروفـني مغلقني � ،أحدهما
للعر�ض الفني  ،والآخر للعر�ض املايل .
املــادة ( ) 15
تعترب العطاءات املقدمة من اال�ست�شاريني �سارية وملزمة لأ�صحابها طوال مدة �سريان
العطاءات املحددة فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات  ،ويجوز للهيئة  -قــبل موع ــد فتــح
مظاريف العطاءات املالية � -أن تطلب من مقدمي العطاءات متديد مدة �سريان عطاءاتهم
ملدة حتددها الهيئة .
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املــادة ( ) 16
تتم الرت�سية على �صاحب العطاء الأف�ضل بعد توحيد �أ�س�س املقارنة بني العطاءات من جميع
النواحي الفنية واملالية  ،ويجب على الهيئة �إخطار �صاحب العطاء الفائز خالل ()30
ثالثني يوم عمل على الأكرث من تاريخ �صدور قرار الرت�سية .
املــادة ( ) 17
يكون تقييم امل�شروع العام من قبل اال�ست�شاريني  ،وفقا للأ�س�س واملعايري والإجراءات الآتية :
 - 1حتديد �أ�صول امل�شروع العام على �أن يتم ت�صنيف الأ�صول وتبويبها ح�سب املعايري
املحا�سبية املتعارف عليها .
 - 2حتديد خ�صوم امل�شروع العام  ،والعمل على تقدمي التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أن ما ميكن
ت�سويته قبل عملية التخ�صي�ص  ،وت�صنيفها ح�سب املعايري املحا�سبية املتعارف عليها .
� - 3إعداد قائمة بااللتزامات التعاقدية والقانونية  ،و�أثرها على تخ�صي�ص امل�شروع ،
والتو�صيات بهذا ال�ش�أن .
� - 4إعداد تقرير مايل  ،وحتليل �أداء امل�شروع العام خالل مدة يتم االتفاق عليها عند
التعاقد مع اال�ست�شاري  ،وذلك وفقا لطبيعة كل م�شروع .
� - 5إعـ ــداد تقري ــر فن ــي عن �أ�صول امل�شروع العام ومعدالت ا�ستهالكه  ،والتو�صيات
املنا�سبة ب�ش�أن تطويرها مع الأخذ فـي االعتبار العمر االفرتا�ضي لهذه الأ�صول .
 - 6تقييم و�ضع امل�شروع العام فـي ال�سوق املحلي � ،أو فـي الأ�سواق التي يتعامل معها مع
حتليل الو�ضع التناف�سي له وتطوره .
 - 7حتديد فئات امل�ستفـيدين ملخرجات امل�شروع العام  ،وتطورها .
 - 8تقدمي تقرير بجميع املزايا والإعفاءات والدعم التي يتمتع بها امل�شروع العام ،
و�أثرها على �أداء امل�شروع مع بيان ما يرتتب على وقفها � -إن وجدت . -
 - 9بيان ب�أمالك الدولة العقارية التي ينتفع بها امل�شروع العام  ،مع تقدير قيمة حق
االنتفاع � -إن وجدت . -
 - 10تقييـ ــم �شامـ ــل للم�ش ــروع الع ــام عل ــى �أ�سا�س فني ومايل باتباع �أف�ضل املمار�سات
واملعايري املتعارف عليها عامليا فـي التقييم .
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� - 11إعداد امليزانية التقديرية للم�شروع العام وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها .
� - 12أي �أ�س�س �أو معايري �أو �إجراءات حتددها الهيئة .
وتتولى الهيئة التن�سيق مع وزارة املالية ب�ش�أن نتائج التقييم  ،قبل اعتمادها من املجل�س .
املــادة ( ) 18
يكون تقييم ال�شركات احلكومية  ،وامل�ساهمات احلكوميــة م ــن قب ــل اال�ست�شاريي ــن  ،وذلك
من خالل تقدير القيمة العادلة وفقا للأ�س�س واملعايري والإجراءات املتعارف عليها دوليا ،
مع الأخذ بعني االعتبار الآتي :
 - 1تقدمي و�صف كامل عن ال�شركة مت�ضمنا الآتي :
�أ � -أغرا�ض ال�شركة  ،و�أهدافها  ،واخلدمات التي تقدمها .
ب  -االلتزامات التعاقدية  ،والقانونية لل�شركة .
ج � -أ�صـ ــول ال�شرك ــة  ،وتبويبه ــا  ،وت�صنيفها ح�سب املعايري املحا�سبية املتعارف
عليها  ،والتو�صيات ب�ش�أن تطويرها � ،أو الت�صرف فـيها .
د  -التزامات ال�شركة  ،وخ�صومها املرتتبة عليها .
 - 2تقديـ ــم تقريـ ــر بجميـ ــع �أنواع الدعـ ــم  ،واملمي ــزات  ،والإعفـ ــاءات التـ ــي تتمتـ ــع بها
ال�شركة  ،و�أثرها على �أداء امل�شروع  ،مع بيان ما يرتتب على وقفها .
 - 3بيان ب�أمالك الدولة التي تنتفع بها ال�شركة  ،مع تقدير قيمة االنتفاع � ،إن وجدت .
 - 4تقييم و�ضع ال�شركة فـي ال�سوق املحلي � ،أو فـي الأ�سواق التي تتعامل معها  ،مع
حتليل الو�ضع التناف�سي وم�صادر املناف�سة � ،إن وجدت .
� - 5أي �أ�س�س �أو معايري �أو �إجراءات حتددها الهيئة .
وتتولى الهيئة التن�سيق مع وزارة املالية ب�ش�أن نتائج التقييم  ،قبل اعتمادها من املجل�س .
املــادة ( ) 19
ترفع الهيئة نتائج تقييم الدرا�سات التي �أجراها اال�ست�شاريون امل�شار �إليها فـي املادتني ()17
و( )18من هذه الالئحة �إلى املجل�س  ,وذلك العتماد القيمة العادلة  ،والتي �ستعتمدها
الهيئة كم�ؤ�شر مرجعي عند تقييم العرو�ض املالية املقدمة فـي م�شاريع التخ�صي�ص .
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الف�صـــل الثالـــث
م�شاريــع التحويــل ل�شركــات
املــادة ( ) 20
يجوز للمجل�س  ،بناء على طلب اجلهة املخت�صة � ،أو من تلقاء نف�سه  ،وبعد التن�سيق مع
وزارة املالية  ،وموافقة جمل�س الوزراء  ،حتويل م�شروع عام �أو جزء منه �إلى �شركة م�ساهمة
عمانيــة تكــون مملوك ــة بالكامل للحكومة  ,بغر�ض رفع م�ستوى كفاءة �إدارة  ،وت�شغيل
امل�شـ ــروع العـ ــام � ،أو متهيــدا لتخ�صي�صه � ،شريطة �إعداد درا�سة حول مربرات التحويل ،
على �أن تت�ضمن على وجه اخل�صو�ص العنا�صر الآتية :
 - 1الدرا�سات االقت�صادية والقانونية والتنظيمية للم�شروع العام املراد حتويله �إلى �شركة .
 - 2الدرا�سات املالية واال�ستثمارية املتعلقة بتقييم امل�شروع العام  ،وتقدير التكاليف
واملنافع .
 - 3اخليارات املمكنة لتحويل امل�شروع العام �إلى �شركة  ،وو�ضع التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنه .
� - 4إعـ ــداد ال�ضواب ــط التنظيمي ــة ل�سي ــر عمـ ــل ال�شرك ــة ف ــي �سبيل تقدمي اخلدمة ،
�أو تطويرها .
 - 5و�ضع املقرتحات الالزمة لت�سوية  ،ومعاجلة �أو�ضاع املوظفـني فـي امل�شروع العام .
 - 6حتديد �إجراءات متابعة  ،وتقييم �أداء ال�شركة بعد حتويلها .
 - 7و�ض ــع الإطـ ــار  ،والربنام ــج الزمن ــي الالزم لتنفـيذ عملية التحويل  ،واملوافقات
الالزمة .
 - 8متطلبات جاهزية ال�شركة لبدء عملية التخ�صي�ص .
املــادة ( ) 21
ترفع الهيئة �أو اجلهة املخت�صة  -بح�سب الأحوال  -الدرا�سة امل�شار �إليها فـي املادة ( )20من
هذه الالئحة وتو�صيتها فـي هذا ال�ش�أن �إلى املجل�س بعد التن�سيق مع وزارة املالية  ،وي�صدر
املجل�س قراره بالرف�ض �أو املوافقة  ،وتتولى الهيئة �إخطار اجلهة املخت�صة بقرار املجل�س .
ويتولى املجل�س فـي حالة املوافقة رفع مقرتح حتويل امل�شروع العام �إلى �شركة �إلى جمل�س
الوزراء لالعتماد .
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املــادة ( ) 22
يكون ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع وفقا لقانون ال�شركات التجارية  ،على �أن تكون مملوكة بالكامل
للحكومة ممثلة فـي وزارة املالية � ،أو �أي جهة �أخرى يحددها جمل�س الوزراء  ،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 .
الف�صــل الرابــع
�إجـراءات طـرح م�شـروع التخ�صيـ�ص
املــادة ( ) 23
ال ت�سري �أحكام هذا الف�صل  ،والف�صل اخلام�س من هذه الالئحة على م�شروع التخ�صي�ص
الذي ينفذ عن طريق االكتتاب العام �أو اخلا�ص وت�سري عليه الأحكام املنظمة له وفقا
للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 24
يجوز للهيئة ا�ستطالع مدى رغبة القطاع اخلا�ص فـي م�شروع التخ�صي�ص قبل اتخاذ
�إجراءات طرحه  ،من خالل الدعوة لتقدمي طلب �إبداء رغبة فـي م�شروع التخ�صي�ص ،
وذلك فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة  ،و�أي و�سيلة �أخرى تراها الهيئة منا�سبة .
املــادة ( ) 25
يجوز للهيئة ت�أهيل امل�ستثمرين املتناف�سني على م�شروع التخ�صي�ص قبل طرحه  ،على �أن تراعي
على وجه اخل�صو�ص الإجراءات الآتية :
� - 1إعداد م�ستند الت�أهيل  ،وو�ضع معايريه  ،وامل�ستندات الالزمة  ،وثمنه .
 - 2الرد على ا�ستف�سارات طالبي الت�أهيل  ،مع �إتاحة هذا الرد لكافة طالبي الت�أهيل .
 - 3فح�ص طلبات الت�أهيل  ،والت�أكد من ا�ستيفائها للبيانات وامل�ستندات املطلوبة .
 - 4درا�سـ ــة طلبـ ــات الت�أهي ــل بع ــد ا�ستيفائه ــا  ،وحتديد املطابق منها ملعايري الت�أهيل
املو�ضوعة  ،وا�ستبعاد غري املطابق .
� - 5أي �إجراءات �أخرى يحددها املجل�س .
وترفع الهيئة تو�صياتها �إلى املجل�س لالعتماد .
-615-

املــادة ( ) 26
تقوم الهيئة بالإعالن عن الدعوة للت�أهيل مل�شروع التخ�صي�ص فـي املوق ــع الإلكرتونـ ــي ،
و�أي و�سيلة �أخرى وفقا لطبيعة امل�شروع  ،على �أن يت�ضمن الإعالن على وجه اخل�صو�ص الآتي :
 - 1موجزا عن م�شروع التخ�صي�ص .
 - 2اخلربات املطلوبة للت�أهيل .
 - 3املالءة املالية .
 - 4املدة الزمنية املقررة لتقدمي طلبات احل�صول على وثائق الت�أهيل  ،ومكان تقدميها ،
والعنوان الربيدي �أو الإلكرتوين بح�سب الأحوال  ،على �أال تتجاوز مدة تقدمي
طلبات الت�أهيل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر الإعالن .
 - 5امليعاد النهائي لتقدمي وثائق الت�أهيل  ،حمددا بالتاريخ وال�ساعة .
املــادة ( ) 27
يجب على الراغبني فـي املناف�سة على تنفـيذ م�شروع التخ�صي�ص �أن يتقدموا ملرحلة
الت�أهيل فـي �صورة م�ستثمر منفرد � ،أو فـي �صورة حتالف مكون من �أكرث من م�ستثمر .
وفـي حالة تقدمي طلب الت�أهيل من حتالف  ،فـيجب حتديد املمثل القانوين لهذا التحالف ،
يتولى متثيلهم فـي �إجراءات الت�أهيل .
املــادة ( ) 28
يتعني عند تقييم طلبات الت�أهيل املقدمة من التحالف النظر فـي م�ؤهالت وقدرات كل
ع�ضو من �أع�ضاء التحالف  ،وما �إذا كانوا جمتمعني ي�ستوفون معايري ومتطلبات الت�أهيل
من عدمه  ،وال يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء التحالف �أن يطلب الت�أهيل من خالل حتالف
�آخر � ،أو �إجراء �أي تغيري فـي التحالف � ،إال بعد احل�صول على موافقة م�سبقة من الهيئة .
املــادة ( ) 29
يجوز للهيئة �أن تطلب من امل�ستثمر طالب الت�أهيل الإي�ضاحات  ،وامل�ستندات التي تراها
الزمة لدرا�سة طلب الت�أهيل املقدم منه  ،على �أن يت�ضمن طلب الهيئة حتديد موعد نهائي
للرد عليــه  ،كم ــا يج ــوز للهيئ ــة ا�ستدع ــاء ممث ــل للم�ستثم ــر طال ــب الت�أهيــل لعر�ض طلبه ،
�أو تقدمي ما تطلبه الهيئة من �إي�ضاحات .
-616-

املــادة ( ) 30
يت ــم تقييـ ــم طلبـ ــات الت�أهي ــل وفق ــا ملا ت�ضمنتـ ــه ال�شـ ــروط ال ــواردة فـي وثائــق الت�أهيل ،
وبناء على املعايري الآتية :
 - 1املالءة املالية للم�ستثمر طالب الت�أهيل .
 - 2ال�سجالت ال�سابقة للم�ستثمر طالب الت�أهيل .
 - 3امل�شاريع التي مت تنفـيذها م�سبقا للم�ستثمر طالب الت�أهيل .
 - 4خربات البناء والت�شغيل وال�صيانة لدى امل�ستثمر طالب الت�أهيل .
� - 5أي معايري �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 31
تخطر الهيئة امل�ستثمرين طالبي الت�أهيل بقائمة امل�ؤهلني ب�أي و�سيلة تراها منا�سبة ،
وللم�ستبعدين منهم التظلم من قرار الهيئة وفقا للمادة ( )53من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 32
تقوم الهيئة ب�إعداد كرا�سة ال�شروط اخلا�صة مب�شـ ــروع التخ�صي ــ�ص باللغـ ــة العربيـ ــة ،
�أو الإجنليزية � ،أو بكلتيهما  ،على �أن يحدد فـي الكرا�سة اللغة التي يتعني على مقدمي
العطاءات تقدمي العطاءات واملرا�سالت بها  ،وفـي حال تعدد هذه اللغات  ،يجب �أن حتدد
الكرا�سة اللغة املعول عليها فـي حال التعار�ض بينها  ،وبني اللغة الأخرى .
وفـي جميع الأحوال ترفع كرا�سة ال�شروط �إلى املجل�س العتمادها .
املــادة ( ) 33
يجب �أن تت�ضمن كرا�سة ال�شروط اخلا�صة مب�شروع التخ�صي�ص  ،الآتي :
 - 1بيانا تف�صيليا ب�أ�صول م�شروع التخ�صي�ص  ،وخ�صومه  ،والتزاماته .
 - 2املعلومات الأ�سا�سية عن م�شروع التخ�صي�ص  ،و�أهدافه  ،و�شروط التعاقد .
 - 3ال�شروط الفنية  ،واملالية الالزم توافرها فـي العطاء .
 - 4الوثائق وامل�ستندات الواجب تقدميها  ،واملواعيد  ،والإجراءات التي يجب مراعاتها ،
وااللتزام بها .
 - 5امليعاد النهائي بالتاريخ وال�ساعة لتقدمي العرو�ض .
� - 6أي بيانات �أخرى حتددها الهيئة .
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املــادة ( ) 34
تتولى الهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة توجيه الدعوة �إلى امل�ستثمرين امل�ؤهلني ،
ل�شراء كرا�سة ال�شروط  ،وت�سلم الهيئة مقدم العطاء �إي�صاال معتمدا وخمتوما بخامتها
يفـيد �سداده ثمن الكرا�سة .
املــادة ( ) 35
حتدد مدة ( )30ثالثني يوما على الأقل لتقدمي العطاءات  ،وذلك من تاريخ الدعوة ل�شراء
كرا�سة ال�شروط  ،وال تقبل العطاءات �إال من الذين قاموا ب�شراء كرا�سة ال�شروط  ،و�أداء
ثمنها  ،وتقدميها فـي املوعد املحدد .
املــادة ( ) 36
يجوز للهيئة �أن ت�ضمن �إجراءات الطرح موعدا لتلقي اال�ستف�سارات من امل�ستثمرين مقدمي
العطاءات  ،والرد عليها � ،شريطة �أن يتاح ذلك جلميع امل�ستثمرين مقدمي العطاءات .
املــادة ( ) 37
يجوز للهيئة �إجراء تعديالت على كرا�سة ال�شروط قبل انتهاء موعد تقدمي العطاءات ،
�شريطة �إتاحة مدة زمنية كافـية للم�ستثمرين مقدمي العطاءات لأخــذ تلك التعدي ــالت
فـي االعتبار عند تعديل �أو �إعداد عطاءاتهم .
وت�صدر تلك التعديالت مبوجب ملحق خمتوم بخامت الهيئة  ،على �أن يتم دعوة مقدمي
العطاءات الذين قاموا ب�شراء كرا�سة ال�شروط لت�سلم ملحق التعديالت  ،وذلك بدون مقابل .
املــادة ( ) 38
يقوم امل�ستثمر امل�ؤهل ب�إعداد ن�سخة �أ�صلية واحدة من العر�ض  ،والتوقيع عليه  ،وختمه ،
وتقدمي العدد الذي حتدده كرا�سة ال�شروط من الن�سخ امل�صورة للعر�ض .
املــادة ( ) 39
يجب �أن يت�ضمن مظروف العر�ض الت�أمني امل�ؤقت وكافة امل�ستندات واملتطلبات املن�صو�ص
عليها فـي كرا�سة ال�شروط  ،و�سعر �شراء احل�ص�ص املعرو�ضة للبيع فـي م�شروع التخ�صي�ص
املحددة بكرا�سة ال�شروط .
ويكون الت�أمني امل�ؤقت فـي �صورة �ضمان بنكي خال من �أي قيد �أو �شرط  ،وغري قابل للإلغاء ،
�صادر من امل�ستثمر ل�صالح الهيئة من �أحد امل�صارف العمانية � ،أو من فرع مل�صرف �أجنبي
م�سجل لدى البنك املركزي العماين  ،على �أال تقل مدة �سريان هذا اخلطاب عن ()90
ت�سعني يوما على الأقل بعد املدة املحددة ل�سريان العطاء �أو �أي تعديل له .
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املــادة ( ) 40
يجب �إغالق مظروف العر�ض بطريقة حمكمة  ،و�أن يو�ضع على كل منهما ا�سم امل�ستثمر
مقدم العطاء وبيانات م�شروع التخ�صي�ص  ،وكونه ن�سخة �أ�صلية �أم م�صورة  ،على �أن ت�سلم
العطاءات بالطريقة التي حتددها الهيئة  ،فـي املكان وفـي املوعد املحددين لتلقي العطاءات
فـي كرا�سة ال�شروط  ،فـي مظروف  ،وعلى الهيئة ترقيم العطاءات املقدمة لها  ،وت�سليم
امل�ستثمر مقدم العطاء �إي�صاال يفـيد تقدمه بعطائه .
املــادة ( ) 41
يجوز للم�ستثمر مقدم العطاء خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ فتح املظاريف التقدم بطلب
ت�صحيح �أي خط أ� مطبعي � ،أو ح�سابي فـي عطائه .
املــادة ( ) 42
تعترب العطاءات املقدمة �سارية وملزمه لأ�صحابها طوال املدة املحددة فـي كرا�سة ال�شروط .
ويج ــوز للهيئ ــة قبـ ــل تاري ــخ فتــح مظاريف العطاءات املالية �أن تطلب فـي الوقت املنا�سب
من امل�ستثمرين مقدمي العطاءات متديد �سريان عطاءاتهم ملدة منا�سبة .
املــادة ( ) 43
يج ــوز للهيئ ــة �أن تطل ــب كتاب ــة من امل�ستثمري ــن مقدمــي العطاءات تو�ضيح عطاءاتهم ،
�أو تقدي ــم معلوم ــات �إ�ضافـي ــة فـيمــا يتعلق بها  ،ويجب عليهم تزويد الهيئة باملعلومات ،
�أو التو�ضيحات الإ�ضافـية التي تطلبها الهيئة كتابة  ،وعلى نفقتهم اخلا�صة  ،وذلك خالل
مدة ال تتجاوز (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ الطلب .
ويجوز للهيئة املوافقة على متديد املدة وفق ما تراه منا�سبا .
الف�صــل اخلامــ�س
�إجــراءات الرت�سيــة والتعاقــد
املــادة ( ) 44
تعد الهيئة تقريرا بتقييم العطاءات  ،مت�ضمنا تو�صيتها بتحديد امل�ستثمر �صاحب العطاء
الفائز  ،و�أ�صحاب العطاءات الذين يلونه فـي الرتتيب من حيث �أف�ضلية العطاءات املقدمة .
على �أن تتولى الهيئة �إخطار �صاحب العطاء الفائز  ,متهيدا للتفاو�ض معه � ،إذا اقت�ضت
احلاجة �إلى ذلك .
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املــادة ( ) 45
يجوز بناء على تو�صية الهيئة  ،وبعد موافقة املجل�س فـي حالة ت�ساوي عطاءين بحيث
ميثل كل منهما �أف�ضل العرو�ض املقدمة  ،الطلب من مقدمي العطاءين املت�ساويني تقدمي
عر�ض جديد فـي حدود العر�ض الذي تقدم به كل منهما  ،وذلك دون الإخالل بحق الهيئة
فـي �إلغاء �إجراءات طرح م�شروع التخ�صي�ص �أو �إعادة طرحه من جديد  ،دون �أدنى م�س�ؤولية ،
بعد موافقة املجل�س .
املــادة ( ) 46
يجوز قبول العطاء الوحيد بقرار من املجل�س بناء على تو�صية الهيئة �إذا توافرت ال�شروط الآتية :
� - 1أن تقت�ضي امل�صلحة العامة عدم �إعادة �إجراءات طرح م�شروع التخ�صي�ص � ،أو ال تكون
ثمة فائدة من �إعادتها .
� - 2أن يكون العطاء الوحيد مقبوال  ،ومطابقا لل�شروط .
� - 3أن يتما�شى العر�ض مع التقييم املايل املحدد مل�شروع التخ�صي�ص من قبل الهيئة .
املــادة ( ) 47
تتم تر�سية م�شروع التخ�صي�ص على �صاحب العطاء الأف�ضل بعد توحيد �أ�س�س املقارنة
بني العطاءات من جميع النواحي الفنية واملالية  ،مع الأخذ فـي االعتبار جميع العنا�صر
امل�ؤثرة فـي حتديد القيمة املالية للعطاءات بح�سب ظروف وطبيعة م�شروع التخ�صي�ص ،
و�أهميته .
املــادة ( ) 48
يجب �إخطار �صاحب العطاء الفائز كتابيا  ،بعد اعتماد قرار الرت�سية من املجل�س .
املــادة ( ) 49
فـي حالة ان�سحاب �صاحب العطاء الفائز � ،أو تخلفه عن التوقيع على عقد التخ�صي�ص
ي�صادر الت�أمني امل�ؤقت املقدم منه  ،وترفع الهيئة تقريرا بذلك �إلى املجل�س  ،مع التو�صية
برت�سية امل�شروع على امل�ستثمر �صاحب العطاء الذي يليه فـي الرتتيب � ،أو �إعادة طرح
م�شروع التخ�صي�ص .
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الف�صــل ال�ســاد�س
عقـــد التخ�صيـــ�ص
املــادة ( ) 50
يتم �إبرام عقد التخ�صي�ص بني رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة  ،و�صاحب العطاء الفائز بعد
اعتماد قرار تر�سيته من املجل�س  ،ويلتزم �صاحب العطاء الفائز بعدم التنازل عن العقد
�إال بعد احل�صول على موافقة املجل�س  ،ويجب �أن يت�ضمن عقد التخ�صي�ص  -على وجه
اخل�صو�ص  -ال�شروط والبيانات الآتية :
 - 1حتديد �أطراف العقد  ،وبياناتهم التف�صيلية .
 - 2نوع �شركة امل�شروع  ،و�شكلها القانوين .
� - 3إجراءات الت�صرف فـي الأ�سهم اململوكة .
 - 4الإجراءات الالزمة لإمتام الإغالق املايل مل�شروع التخ�صي�ص مبا فـي ذلك �إجراءات
فتح احل�سابات امل�صرفـية وت�سديد ح�صيلة التخ�صي�ص  ،ونقل امللكية .
 - 5االتفاقيات الواجب �إبرامها بني الطرفـني � ،سواء املتعلقة بتنظيم عالقة امل�ساهمني ،
�أو بالعاملني فـي �شركة ال�شركة � ،أو بتنظيم عالقة ال�شركة مع الغري .
 - 6خطط عمل �شركة ال�شركة .
� - 7أي بيانات �أو �شروط �أخرى حتددها الهيئة .
وال يجوز ل�صاحب العطاء الفائز التنازل عن العقد �إال بعد موافقة املجل�س .
الف�صــل ال�سابــع
تخ�صيــ�ص امل�شــروع العــام
املــادة ( ) 51
فـي تنفـيذ حكم املادة ( )10من القانون  ،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  ،كما حتل حمله فـي تنفـيذ �أغرا�ضه  ،وفـيما له من حقوق
وما عليه من التزامات  ،ويكون حتديد ر�أ�س مال ال�شركة فـي عقد التخ�صي�ص  ،ومبراعاة
قانون ال�شركات التجارية .
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املــادة ( ) 52
تق�سم �أ�سهم ال�شركة امل�شار �إليها فـي املادة ( )51من هذه الالئحة  ،وحتدد قيمتها  ،و�إجراءات
طرحها لالكتتاب وفقا لل�شروط املتفق عليها فـي عقد التخ�صي�ص  ،ومبا ال يتعار�ض مع
قانون ال�شركات التجارية  ،وبرنامج التخ�صي�ص .
الف�صـــل الثامــن
التظلمــات
املــادة ( ) 53
يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم للمجل�س من �أي قرار �أو �إجراء يرتبط بعمليات طرح م�شروع
التخ�صي�ص �أو �إبرام عقد التخ�صي�ص  ،وذلك خالل (� )60ستني يوما من تاريخ العلم
اليقيني بالقرار �أو الإجراء  ،ويقدم التظلم وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة  ،ويجب �أن
يت�ضمن التظلم مو�ضوع التظلم  ،و�أ�سانيده  ،والطلبات  ،على �أن يرفق بالتظلم الأوراق
وامل�ستندات امل�ؤيدة له .
املــادة ( ) 54
يكون نظر التظلمات الواردة �إلى املجل�س على النحو الآتي :
 - 1يحدد رئي�س املجل�س مقررا �أو �أكرث من بني �أع�ضاء املجل�س يتولى درا�سة ما يحال
�إليه من تظلمات  ،و�إعداد م�سودة القرار فـي كل تظلم .
 - 2تعر�ض م�سودة القرار على املجل�س  ،وتتم املداولة ب�ش�أنه فـي جل�سة �سرية بعد
االطالع على �أوراق التظلم  ،ويجب �إثبات ما يتم فـي اجلل�سة فـي حم�ضر يوقع
من رئي�س املجل�س  ،والأع�ضاء احلا�ضرين .
املــادة ( ) 55
يجب على املجل�س �أن ي�صدر قراره بالبت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه  ،ويعترب مرور هذه املدة دون رد مبثابة رف�ض للتظلم .
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قــــرار
رقـــــم 2020/5
بتحديد الر�سوم والأثمان التي حت�صلها الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة
ا�ستنادا �إلى قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , ٢٠١٩/٥1
و�إلى قانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , ٢٠١٩ /٥٢
و�إلى املر�ســوم ال�سلطان ــي رقــم  2019/54ب�إن�شاء الهيئ ــة العام ــة للتخ�صي ــ�ص وال�شراكة ،
و�إ�صدار نظامها ,
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد الر�سوم التي حت�صلها الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة  ،وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املــادة الثانيــــة
حتدد �أثمان امل�ستندات التي حت�صلها الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة  ،وفقا للملحق
رقم ( )2املرفق .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :من �شـــــــــوال 1441هـ
املـوافــــق  17 :من يونيـــــــــو 2020م

د  .علـي بن م�سعــود بن علي ال�سنيــدي
رئي ــ�س جملـ ـ ــ�س �إدارة
الهيئــة العام ــة للتخ�صيــ�ص وال�شراك ــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1346
ال�صادرة فـي 2020/6/21م
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امللحـــق رقـــم ( ) 1
الر�ســــوم
م

البيـــان

حالة ا�ستحقاق الر�سم

الر�ســـم

التكلفة الر�أ�سمالية للم�شروع
(% )0.75
التي تزيد على ( )150.000.000مائة
من قيمة عقد
وخم�سني مليون ريال عماين
ال�شراكة وبحد �أق�صى
�أو م�صاريف الت�شغيل وال�صيانة
()3.000.000
ال�سنوية التي تزيد على ()5.000.000
ثالثة ماليني ريال عماين
خم�سة ماليني ريال عماين
الر�سم الذي
يلتزم ال�شريك
الفائز ب�سداده
1
مقابل ا�ستكمال
�إجراءات
التعاقد معه

التكلفة الر�أ�سمالية للم�شروع التي
ال تقل عن ( )20.000.000ع�شرين
(% )1.25
مليون ريال عماين وال تزيد على
من قيمة عقد
( )150.000.000مائة وخم�سني مليون
ال�شراكة وبحد �أق�صى
ريال عماين �أو م�صاريف الت�شغيل
()1.500.000
وال�صيانة ال�سنوية التي ال تقل عن
مليون وخم�سمائة �ألف
( )500.000خم�سمائة �ألف ريال عماين
ريال عماين
وال تزيد على ( )5.000.000خم�سة
ماليني ريال عماين
التكلفة الر�أ�سمالية للم�شروع التي تقل
(% )2
عن ( )20.000.000ع�شرين مليون ريال
من قيمة عقد ال�شراكة
عماين �أو م�صاريف الت�شغيل وال�صيانة
وبحد �أق�صى ()400.000
ال�سنوية التي تقل عن ()500.000
�أربعمائة �ألف ريال عماين
خم�سمائة �ألف ريال عماين
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امللحــق رقــم ( ) 2
ثمـــن امل�ستنــدات
�أوال  :ثمن امل�ستندات اخلا�صة مب�شاريع التخ�صي�ص وم�شاريع التحويل �إلى �شركات
ثمن م�ستند
ثمن كرا�سة
ثمن كرا�سة
ت�أهيل
ال�شروط
ال�شروط
امل�ستثمرين
وموا�صفات
م حالة اال�ستحقاق
املتناف�سني اخلا�صة مب�شروع
اختيار
على م�شروع
التخ�صي�ص
اال�ست�شاريني
التخ�صي�ص بالريال العماين
بالريال العماين بالريال العماين
قيمة
اال�ستثمار
()250
املتوقع يزيد على
1
( )150.000.000مئتان وخم�سون
مائة وخم�سني
مليون ريال عماين
قيمة
اال�ستثمار املتوقع
ال يزيد على
2
()150.000.000
مائة وخم�سني
مليون ريال عماين

()150
مائة وخم�سون
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()300
ثالثمائة

()150
مائة وخم�سون

()3000
ثالثة �آالف

()1500
�ألف وخم�سمائة

تابــع  :امللحــق رقــم (  ) 2ثم ــن امل�ستنــدات
ثانيا :ثمن امل�ستندات اخلا�صة مب�شاريع ال�شراكة
م

حالة اال�ستحقاق

التكلفة الر�أ�سمالية للم�شروع
التي تزيد على ()150.000.000
مائة وخم�سني مليون ريال
 1عماين �أو م�صاريف الت�شغيل
وال�صيانة ال�سنوية التي تزيد على
( )5.000.000خم�سة ماليني
ريال عماين
التكلفة الر�أ�سمالية للم�شروع التي
ال تقل عن ( )20.000.000ع�شرين
مليون ريال عماين وال تزيد على
( )150.000.000مائة وخم�سني
 2مليون ريال عماين �أو م�صاريف
الت�شغيل وال�صيانة ال�سنوية التي
ال تقل عن ( )500.000خم�سمائة
�ألف ريال عماين وال تزيد
على ( )5.000.000خم�سة ماليني
ريال عماين
التكلفة الر�أ�سمالية للم�شروع التي
تقل عن ( )20.000.000ع�شرين
 3مليون ريال عماين �أو م�صاريف
الت�شغيل وال�صيانة ال�سنوية التي
تقل عن ( )500.000خم�سمائة �ألف
ريال عماين

ثمن كرا�سة
ثمن كرا�سة
ال�شروط
ال�شروط
واملوا�صفات الختيار واملوا�صفات اخلا�صة
اال�ست�شاريني
مب�شروع ال�شراكة
بالريال العماين بالريال العماين
()250
مئتان وخم�سون

()3000
ثالثة �آالف

()150
مائة وخم�سون

()1500
�ألف وخم�سمائة

()100
مائة

()500
خم�سمائة
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الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي
قــــــرار
رقم 2020/4
بتعديـــل بعـــ�ض �أحكـــام
الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/54ب�إن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إلى الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ال�صادرة بالقرار رقم , 2011/26
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــــــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )40من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" يجوز للرئي�س فـي احلاالت اال�ستثنائية بناء على طلب الرئي�س التنفيذي وبعد موافقة
املجل�س  ،التعاقد مع العمانيني وغري العمانيني ممن يتمتعون بكفاءات عالية �أو تخ�ص�صات
نادرة ل�شغل وظائف م�ؤقتة برواتب وخم�ص�صات مالية تزيد على ما هو مقرر لها من رواتب
وبدالت وعالوات  ،ومبا ال يجاوز ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من الراتب الأ�سا�سي
عند بداية التعاقد .
ويجوز زيادة تلك الرواتب بذات الن�سبة عند جتديد العقد باتباع الإجراءات ذاتها وبحد
�أق�صى ( )3ثالث مرات طوال مدة اخلدمة  ،وذلك ح�سبما تقت�ضيه م�صلحة العمل " .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثـــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  25 :من جمادى الأولى 1441هـ
املوافــــق  21 :من ينايـــــــــــــــــــــر 2020م
د  .عبدالـلـه بــن حممــــد ال�صارمـــي
رئيـ ــ�س جملـ ــ�س �إدارة
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1327
ال�صادرة فـي 2020/1/26م
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هيئـــة الطيـــران المدنـــي
قـــرار
رقــم 2020/417
ب�إ�صدار الئحة تنظيم ممار�سة ن�شاط الطيـران
والأعمــال الجويــة بوا�سطــة طائــرة بــدون طيــار
ا�ستنادا �إلى نظام هيئة الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/43
و�إلى قانون الطيـران املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/76
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة الطريان املدين ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ــل ب�أحكام الئح ــة تنظيــم ممار�ســة ن�شاط الطيـران والأعمال اجلوية بوا�سطة طائرة
بدون طيار  ,املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :ذو القعدة 1441هـ
املـوافــــق  16 :يـــوليــــو 2020م

د � .أحمــد بن حممــد بن �سـالــم الفطيـ�ســـي
رئيـ ــ�س جمل ــ�س �إدارة هيئ ــة الطي ــران املدنـ ــي

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1356
ال�صادرة فـي 2020/9/6م
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الئحة تنظيم ممار�سة ن�شاط الطريان
والأعمــال اجلوية بوا�سطــة طائــرة بــدون طيــار
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ,
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئة :
هيئة الطريان املدين .
 - 2طائـرة بدون طيـار :
طائرة يتم توجيهها عن بعد �سلكيا �أو ال�سلكيا بوا�سطة �أجهزة �أو من�صات � ,أو طائرة ذاتية
التوجيه تعد م�ساراتها ووظائفها م�سبقا با�ستخدام خوارزميات الذكاء اال�صطناعي .
 - 3ن�شاط الطريان والأعـمال الـجـوية :
ت�شغيل طائرة بدون طيار بغر�ض ا�ستخدامها فـي مهام �أو خدمات حمددة كالت�صوير
�أو امل�سح اجلوي �أو الر�ش �أو نقل املعدات واملواد �أو البحث والإنقاذ .
 - 4الرتخيـــ�ص :
املوافقة ال�صادرة من الهيئة ملمار�سة ن�شاط الطريان والأعمال اجلوية .
 - 5املرخ�ص لــه :
ال�شخ�ص الطبيعي � ,أو االعتباري املرخ�ص له مبمار�سة ن�شاط الطيـران والأعمال
اجلوية .
 - 6الأماكـن املحميــة :
الأماكن املحمية مبوجب قانون ت�صنيـف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  , 2011/118و�أي �أماكن �أخرى حتددها الهيئة .
 - 7اجلهــات املعنيــة :
الوح ــدات احلكوميــة الأخــرى غيــر الهيئــة التي يتعني الرجوع �إليها فـي حدود
اخت�صا�صاتها طبقا للقوانني واملرا�سيم ال�سلطانية والأنظمة املعمول بها .
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املــادة ( ) 2
يحظر �إدخال الطائرات بدون طيار �أو �أجزائها �إلى ال�سلطنة �أو ت�صنيعها �إال مبوافقة
�صادرة من الهيئة  ,بعد موافقة اجلهات املعنية  ,ووفقا للإجراءات وال�ضوابط اجلمركية
املعمول بها .
املــادة ( ) 3
يجوز �إدخال الطائرات بدون طيار امل�ست�أجرة �إلى ال�سلطنة وفقا للإجراءات وال�ضوابط
اجلمركية املعمول به ــا .
وف ـ ــي جمي ــع الأح ــوال يتعهــد �صاحــب ال�ش ـ�أن ب�إخــراج الطائـرة امل�ست�أجرة من �أرا�ضي
ال�سلطنة فور �إجناز مهامه املرخ�صة .
املــادة ( ) 4
ال يجوز ممار�سة ن�شاط الطيـران والأعمال اجلوية �إال بعد احل�صول على التـرخي�ص ,
وللهيئة رف�ض طلب التـرخي�ص �أو جتديد الرتخي�ص وفقا لأحكام هذه الالئحة  ,ومتطلبات
نظم الطيـران املدين .
وي�ستثنى من احل�صول على الرتخي�ص :
 - 1اجلهات الع�سكرية  ,والأمنية .
 - 2اال�ستخدامات الداخلية فـي املباين املغلقة .
 - 3لعب الأطفال من نوع الطائرات بدون طيار  ,والتي ال يزيد وزنها على ()250
مائتني وخم�سني جراما  ,وال يزيد �أق�صى ارتفاع لها على ( )100مائة متـر فوق
�سطح الأر�ض  ,ما مل حتمل جم�سات جلمع البيانات � /أو �أجهزة ت�صوير .
وذلك دون الإخالل بقواعد اجلو  ,و�ضوابط الأمن وال�سالمة الفنية املتبعة لدى الهيئة .
املــادة ( ) 5
تقوم الهيئة ب�إخطار مركز املراقبة اجلوية �أو برج املراقبة باملطار لإ�صدار ن�شرات جوية �إن
تطلب �أمر ممار�سة ن�شاط الطيـران والأعمال اجلوية ذلك  ,وحتديد �أق�صى ارتفاع م�سموح
به للطائرة بدون طيار .
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الف�صــل الثانــي
�شــروط و�إجــراءات الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 6
ي�شرتط للح�صول على الرتخي�ص الآتي :
� - 1أال يق ــل عم ــر مق ــدم الطلــب ع ــن ( )18ثمانيــة ع�شر عاما عند تقدميه طلب
الرتخي�ص .
 - 2ت�أمني الطائرة من امل�س�ؤولية املدنية ل�صالح الغيـر طوال مدة التـرخي�ص وفقا
لأنظمة الت�أمني املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 7
يقدم طلب التـرخي�ص �إلى الهيئة طبقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ,مرفقا به الآتي :
 - 1بيان باملوا�صفات الفنية للطائرة بدون طيار .
 - 2بيان الغر�ض من مزاولة ن�شاط الطيـران والأعمال اجلوية .
 - 3حتديد وقت ومكان مزاولة ن�شاط الطريان والأعمال اجلوية  ,ويتم حتديد املكان
بوا�سطة الإحداثيات � ,أو عن طريق اخلريطة الرقمية � ,أو بالر�سم التو�ضيحي .
 - 4حتديد بيانات الأ�شخا�ص امل�ستخدمني للطائرة بدون طيار .
وللهيئة طلب �أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 8
تتولى الهيئة قبل �إ�صدار الرتخي�ص القيام بالآتي :
 - 1مراجع ــة طل ــب الرتخي ــ�ص  ,والتدقيق عليه  ,والت�أكد من ا�ستيفائه للبيانات
املطلوبة من واقع اال�ستمارة املعدة لذلك .
 - 2الت�أكد من املوا�صفات الفنية للطائرة بدون طيار حمل الرتخي�ص .
 - 3التحقـق من ح�صول �صاحب طلب الرتخي�ص على ر�سالة عدم ممانعة من وزارة
الإعالم فـي حالة الإنتاج الفني .
 - 4خماطبــة اجله ــات املعني ــة للح�صول على موافقتها من الناحية الفنية بح�سب
االخت�صا�ص .
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املــادة ( ) 9
ت�صدر الهيئة الرتخي�ص ملدة �سنة واحدة قابلـة للتجدي ــد  ,ب ــعد �س ــداد الر�س ــوم املحــددة
فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 10
ي�شرتط �أن يكون لدى م�ستخدم الطائرة بدون طيار رخ�صة �أو تدريب ال�ستخدام الطائرة
بدون طيار  ,وفقا للنظم املتبعة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 11
ال يجوز للمرخ�ص له التنازل عن الرتخي�ص �إال بعد احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة .
املــادة ( ) 12
يجوز للهيئة �إ�صدار ت�صريح م�ؤقت دون اتباع �إجراءات الرتخي�ص املن�صو�ص عليها فـي
هذه الالئحة  ,لت�شغيل طائرة بدون طيار فـي حاالت الطوارئ كوقوع حريق � ,أو حادث
�أو جائحة �أو فـي حاالت ال�ضرورة التي تقدرها الهيئة  ,بالتن�سيق مع برج املراقبة ل�ضمان
�سالمة الت�شغيل � ,شريطة �إخطار اجلهات املعنية .
الف�صــل الثالــث
االلتزامات واملحظورات على املرخ�ص له
املــادة ( ) 13
يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
 - 1حمل الرتخي�ص  ,وت�سليمه للهيئة � ,أو اجلهات املعنية كلما طلب منه ذلك .
 - 2ا�ستخدام الطائرة بدون طيار خالل الزمان واملكان املحددين فـي الرتخي�ص .
 - 3ا�ستخدام الطائرة بدون طيار للغر�ض املرخ�ص له .
 - 4ممار�سة ن�شاط الطريان والأعمال اجلوية من قبل املرخ�ص له ذاته � ,أو الأ�شخا�ص
الواردة بياناتهم فـي الرتخي�ص .
 - 5االلتزام بقواعد اجلو و�ضوابط الأمن وال�سالمة الفنية املتبعة لدى الهيئة .
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 - 6االلتـزام بال�ضوابط الفنية ملمار�سة ن�شاط الطيـران التي حتددها الهيئة بالتن�سيق
مع اجلهات املعنية .
 - 7القيام بجميع الأن�شطة اخلا�صة ب�أنظمة الطائرات بدون طيار فـي نطاق مدى
الر�ؤية الب�صري �أو وجود نظام تتبع الطائرة وتفادي اال�صطدام مع احلفاظ على
ارتفاع �أقل من ( 400قدم122/مرت) فوق �سطح الأر�ض ما مل حتدد الهيئة �أكرث
من هذا االرتفاع .
 - 8عدم تعري�ض الغري � ,أو ممتلكاتهم للخطر .
 - 9ممار�سة ن�شاط الطيـران والأعمال اجلوية املتعلقة بالت�صوير اجلوي حتت �إ�شراف
الهيئة الوطنية للم�ساحة  ,ولها حق االطالع  ,والتدقيق  ,والتعديل على ذاكرة
الت�سجيل عند انتهاء عملية الت�صوير  ,واالحتفاظ بن�سخة من البيانات .
� - 10إخطار الهيئة  ,واجلهات املعنية فور وقوع �أي حادث للطائرة .
املــادة ( ) 14
يحظر على م�ستخدم الطائرة بدون طيار الآتي :
 - 1ت�سيي ــر الطائ ــرة ب ــدون طيــار فـ ــي حميط ( )5خم�سة كيلومرتات من املطارات
واملوانئ والأماكن املحمية  ,و�أي مواقع �أخرى حتددها الهيئة .
 - 2ت�سيري الطائرة بدون طيار ليال (بعد غروب ال�شم�س) � ,إال بعد احل�صول على
موافقة الهيئة بذلك .
 - 3تزويد الطائرة بدون طيار ب�أي �أ�سلحة �أو معدات �أو مواد ت�شكل خطورة على
ال�سالمة العامة � ,أو �سالمة الأفراد وممتلكاتهم .
 - 4ت�سيري الطائرة بدون طيار فـي �أثناء مرور املواكب الر�سمية .
 - 5ت�سيري الطائرة بدون طيار فوق �إمكاناتها الفنية  ,ومبا ال يتوافق مع برنامج
ال�صيانة والت�شغيل املعد لها .
 - 6ت�صوير الأماكن اخلا�صة � ,أو الطريان فوقها � ,أو انتهاك اخل�صو�صية .
 - 7ت�صوير �أي عمليات � ,أو عرو�ض ع�سكرية � ,أو �أمنية � ,أو املظاهرات � ,أو احلوادث
املرورية .
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 - 8التعدي على و�سائل االت�صاالت � ,أو اعرتا�ضها � ,أو الت�شوي�ش عليها .
 - 9الطريان ب�شكل بهلواين � ,أو على هيئة ا�ستعرا�ض � ,أو �إجراء م�سابقات � ,أو �إ�سقاط
من�شورات �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة .
 - 10م�سايرة الطائرات التقليدية  ,والطريان فـي م�ساراتها .
� - 11أي �أعمال يحظرها قانون الطريان املدين امل�شار �إليه � ,أو ت�شكل خطورة على
الأرواح  ,واملمتلكات  ,واملالحة اجلوية .
الف�صـــل الرابــع
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 15
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون الطيـران املدين امل�شار �إليه � ,أو �أي
قانون �آخر  ,يفر�ض على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة غرامة �إدارية على النحو
املحدد فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة .
ويجوز للهيئة �إلغاء التـرخي�ص فـي حال خمالفة �أي حكم من الأحكام الواردة فـي هذه
الالئحة .
املــادة ( ) 16
تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحفظ والت�صرف فـي الطائرة بدون طيار عند
خمالفة �أي حكم من �أحكام هذه الالئحة .
الف�صــل اخلامــ�س
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 17
يتحم ــل م�ستخ ــدم الطائــرة ب ــدون طيار امل�س�ؤولية القانونية عن �أي �ضرر يلحق بالغري ,
�أو باملمتلكات العامة � ,أو اخلا�صة .
املــادة ( ) 18
للجهة امل�شرفة على املكان املحمي مبفردها � ,أو بالتن�سيق مع الهيئة التعامل مع الطائرة
بدون طيار التي ت�سري فـي نطاقها اجلوي بدون ترخي�ص � ,أما بالن�سبة للأماكن الأخرى
فـيتم التعامل مع هذه الطائرات من قبل �شرطة عمان ال�سلطانية � ,أو بالتن�سيق مع الهيئة .
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ملحــق رقــم ( ) 1
ر�ســـوم الرتخيـــ�ص
نوع اال�ستخدام

م

الفئة

كتلة الطائرة

1

الأولى

جتاري  -م�ؤ�س�سات
�أو �شركات �صغرية ومتو�سطة
جتاري  -م�ؤ�س�سات
�أقل من ( )5كجم
�أو �شركات كبرية
مدين

2

جتاري  -م�ؤ�س�سات
�أو �شركات �صغرية ومتو�سطة
�أكرث من ( )5كجم جتاري  -م�ؤ�س�سات
الثانية
�أو �شركات كبرية
و�أقل من ( )25كجم
مدنـ ــي

3

الثالثة

جتاري  -م�ؤ�س�سات
�أو �شركات �صغرية ومتو�سطة
جتاري  -م�ؤ�س�سات
فوق ( )25كجم
�أو �شركات كبرية
مدنـ ــي
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الر�ســم
بالريال العماين
)(100
)(300
()100
للجهات احلكومية
( )25للأفراد
)(150
)(400
()200
للجهات احلكومية
( )50للأفراد
)(200
)(500
()300
للجهات احلكومية

ملحــق رقــم ( ) 2
املخالفــات والغرامــات الإداريــة
م
1
2
3

4
5
6
7
8

قيمة الغرامات الإدارية
بالريال العماين

نـــوع املخالفـــة
عدم االلتـزام بقواعد اجلو و�ضوابط الأمن
وال�سالمة الفنية املتبعة لدى الهيئة
ممار�سة ن�شاط الطيـران والأعمال اجلوية
دون احل�صول على ترخي�ص
ممار�سة ن�شاط الطيـران والأعمال اجلوية
من غيـر املرخ�ص له � ,أو الأ�شخا�ص الواردة
بياناتهم فـي الرتخي�ص
عدم االلتـزام بالزمان واملكان املحددين
بالرتخي�ص ملمار�سة ن�شاط الطريان
والأعمال اجلوية
عدم التقيد بالغر�ض من ممار�سة ن�شاط
الطيـران والأعمال اجلوية
تغييـر مقر مزاولة ن�شاط الطريان والأعـمال
الـجـوية بدون موافقة الهيئة
عدم حمل الرتخي�ص �أو رف�ض تقدميه للهيئة
�أو اجلهات املعنية عند طلبه
خمالفة �أي حكم �آخر من �أحكام هذه الالئحة
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()600
()500
()300

()300
()300
()300
()200
()200

قـــــرار
رقــم 2020/669
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون الطيـران املدنـي
ا�ستنادا �إلى نظام هيئة الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/43
و�إلى قانون الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/76
و�إل ـ ــى الالئحـ ــة التنفيذي ـ ـ ــة لقانـ ـ ــون الطيـ ـ ــران املدن ـ ــي ال�ص ـ ـ ــادرة بالق ـ ـ ــرار ال ـ ـ ــوزاري
رقـ ـ ــم  /44ن ، 2007 /
و�إلى موافقــة جملــ�س الوزراء ،
و إ�لـى موافقــة جمل ــ�س �إدارة هيــئة الطيــران املدنــي ،
و إ�لــى موافقــة وزارة املالي ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بر�سم امل�سافر العابر (ترانزيت) الوارد فـي املــادة ( )87من الالئحة التنفيذية
لقانون الطريان املدين امل�شار �إليها  ،الر�سم الآتي :
الر�س ـ ـ ــم
( )3ثالثة رياالت عمانية

امل�سافـ ـ ـ ــر
امل�سافر العابر (ترانزيت)
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثـــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير 2021م .
�صـدر فـي  27 :مــن �صفـــــــــر 1442هـ
املـوافــــق  15 :مــن �أكتوبـــــــر 2020م
م� /سعيـد بن حمـود بن �سعيـد املعويل
وزيـر النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الطريان املدين
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1364
ال�صادرة فـي 2020/11/1م
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هيئة تنظيم االت�صاالت
قــــــــرار
رقـــم 2020/59
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم 2013/70
ب�ش�أن قواعد التنظيم الالحق لل�سوق (الت�صرفات املنافـية للمناف�سة)
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إلى قواعـ ــد التنظيم الالحق لل�ســوق (الت�صرفات املنافـية للمناف�سة) ال�صادرة بالقرار
رقم ، 2013/70
و�إلـ ــى م ــوافقـ ــة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة (  ) 4من قواعد التنظيم الالحق لل�سوق (الت�صرفات املنافـية للمناف�سة)
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
املادة (  ) 4ال�شكاوى
" للهيئة من تلقاء نف�سها �أو بناء على �شكوى مقدمة من ذوي ال�ش�أن مبا�شرة التحقيق
للت�أكد من �أن ت�صرفات �أو �أن�شطة املرخ�ص له متنع �أو حتد من املناف�سة  ،مبا فـي ذلك
�إ�ساءة ا�ستغ ــالل مركز مهيمــن �أو الدخول فـي اتفاقات �أو تقدمي ت�سهيـ ــالت منافـية
للمناف�س ــة �أو تخالف االلتزامات التنظيمية امل�سبقة  ،وذلك وفقا لإجراءات الف�صل فـي
�شكاوى املناف�سة الواردة فـي امللحق املرفق بهذه القواعد " .
املــادة الثانيــــة
ي�ضاف �إلى قواعد التنظيم الالحق لل�سوق ( الت�صرفات املنافـية للمناف�سة ) امل�شار �إليها ،
ملحق ب�إجراءات الف�صل فـي �شكاوى املناف�سة  ،على النحو املرفق .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :ذو القعدة 1441هـ
املوافـــــق  16 :يوليــــــــــــو 2020م
حممـد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
هيئـ ـ ــة تنظي ـ ــم االت�ص ـ ــاالت
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1352
ال�صادرة فـي 2020/8/9م
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ملحــــق
ب�إجراءات الف�صل فـي �شكاوى املناف�سة
�أوال  :تقدمي ال�شكوى :
 - 1تقدم ال�شكوى وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغر�ض .
 - 2تقـ ــدم عري�ضة ال�شك ــوى من ن�سختيــن �إحداهمــا غري �سريــة  ،والأخـرى �سريـة ،
وفـي حال تقدمي ن�سخة واحدة فقط  ،ف�إن هذه الن�سخة تعد غري �سرية .
 - 3يلتزم امل�شتكي عند تقدمي ال�شكوى موافاة الهيئة بالبيانات وامل�ستندات الآتية :
أ�  -بيان �شامل بالوقائع واالدعاءات على امل�شتكى عليه .
ب  -بيان الأ�سا�س القانوين امل�سوغ لتدخل الهيئة .
ج  -حتدي ــد ال�سوق ذات ال�صلة التي يدعـ ــى فـيه ــا �أن ت�صرفـات امل�شتكى عليه
كانت  -فـي طبيعتها  -منافـية للمناف�سة .
د  -حتديد �أثر الت�صرف �أو الفعل املزعوم على امل�شتكي  ،واملرخ�ص لهم الآخرين ،
وامل�ستهلكني .
هـ  -جميع الأدلة الواقعية املتوفرة لدعم �شكواه .
و  -حتديد الطلبات التي ي�سعى للح�صول عليها من الهيئة .
ز � -إقرار موق ــع من قبــل الرئيـ�س التنفـيذي � ،أو موظف م�س�ؤول ال يقل درجة
ب�أي حال من الأحوال عن م�ستوى نائب الرئي�س  ،ب�أن العناية الالزمة بذلت
ل�ضمان �صحة ال�شكوى  ،والأدلة املقدمة واكتمالها .
ويجوز للهيئة �إعفاء امل�شتكي من تقدمي بع�ض هذه البيانات وامل�ستندات �إذا اقت�ضت
امل�صلحة العامة ذلك وفقا ملا تقدره الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
ثانيا  :فح�ص ال�شكوى :
تتحقق الهيئة عند ت�سلمها عري�ضة ال�شكوى من ا�ستيفائها للمتطلبات املن�صو�ص
عليها فـي البند ( )3من هذا امللحق  ،ويجوز للهيئة خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل
من تاريخ ت�سلم ال�شكوى القيام بالآتي :
 - 1قبــول �إخ�ضــاع ال�شك ــوى للمزي ــد من الفح ــ�ص  ،و�إخط ــار ال�شاك ــي ب�أنها تبــدو
ظاهريا متوافقة مع هذه الإجراءات .
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 - 2ع ـ ــدم قبـول �إخ�ضـاع ال�شكــوى للمزيــد من الفحـ ــ�ص  ،وذلك على �سبي ــل املث ــال
 ال للح�صر � -إذا وجدت �أن ال�شكوى عدمية الأهمية � ،أو غري �صحيحة ،�أو غري مو�ضوعية � ،أو م�ساءة فهمها � ،أو لي�ست موثقة ب�شكل كاف � ،أو غري
متوافقة مع هذه الإجراءات .
 - 3قبول ال�شكوى مبدئيا  ،والطلب من امل�شتكي تقدمي معلومات �إ�ضافـية خالل
( )5خم�سة �أيام عمل  ،وفـي هذه احلالة تعد ال�شكوى مقبولة من تاريخ ت�سلم
الهيئة للمعلومات املطلوبة  ،و�إذا مل يقم امل�شتكي بتقدمي املعلومات التي
تطلبها الهيئة خالل املدة املحددة تعد ال�شكوى مرفو�ضة .
ثالثا  :التحقيق :
 - 1يجوز للهيئة عدم مبا�شرة �أي حتقيق ر�سمي �إذا قام امل�شتكى عليه بالت�سوية مع
امل�شتكي خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ �إخطاره بال�شكوى .
 - 2يجــوز للهيئــة  ،ملبا�شـرة التحقيق الر�سمــي فـي ال�شكــوى � ،إخطار امل�شتكى عليه
بال�شكوى ر�سميا  ،ويجوز للهيئة وفقا لطلب امل�شتكي �أال تك�شف عن هويته .
 - 3يلتزم امل�شتكى عليه بتقديــم رده على عري�ضــة ال�شكــوى خالل (� )7سبعــة �أيــام
عمل ما مل حتدد الهيئة �أجال �آخر .
 - 4يجوز للهيئة  ،فـي �أثناء التحقيق من تلقاء نف�سها � ،أو بناء على طلب �أطراف
ال�شكوى  ،القيام بالآتي :
�أ  -طلب �أي معلومات �أو وثائق �أو �أدلة �إ�ضافـية من امل�شتكي � ،أو امل�شتكى عليه ،
�أو من �أي طرف ثالث .
ب  -طلــب املث ــول �أمامهـ ــا فـي الوقــت واملك ــان الذي حتدده للرد عل ــى �أي �أ�سئل ــة
تتعلق ب�أي �أمر ترى الهيئة �أنه على �صلة بالتحقيق .
ج  -عقد جل�سات ل�سماع �إفادات الأطراف ال�شفهية .
د  -النظر فـي �أي طلب خطي يقدم لتمديد املوعد النهائي لتقدمي الرد � ،أو �أي
معلومات �إ�ضافـية � ،أو املثول �أمامها .
هـ  -اتخاذ �أي �إجراء �آخر تراه �ضروريا للتحقيق فـي ال�شكوى .
 - 5يجوز للهيئة اال�ستمرار فـي التحقيق فـي ال�شكوى حتى لو �سحب امل�شتكي �شكواه .
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رابعا  :البت فـي ال�شكوى :
 - 1دون الإخالل بحق الهيئة فـي �إ�صدار قرار نهائي ب�ش�أن ال�شكوى  ،يجوز للهيئة
�أن ت�صدر فـي �أثناء �سري التحقيق �أوامر �أو تعليمات عاجلة م�ؤقتة ملنع �إحلاق
�ضرر ج�سيم يتعذر �إ�صالحه باملرخ�ص لهم � ،أو باملنتفعني � ،أو ب�أي �أطراف
ثالثة � ،أو باملناف�سة فـي ال�سلطنة .
 - 2تقوم الهيئة  ،خالل ( )90ت�سعني يوما من تاريخ قبول ال�شكوى �أو من تاريخ
مبا�شرة التحقيق من تلقاء نف�سها  ،ب�أحد الإجراءات الآتية :
أ�  -حفظ ملف التحقيق  ،و�إخطار جميع الأطراف املعنية بذلك �إذا تبني �أن
ت�صرفـ ــات امل�شتكـ ــى عليـ ــه لي�س ــت منافـيـ ــة للمناف�س ــة فــي طبيعتهـ ــا  ،و�أنها
ال تخالف التزاماته التنظيمية امل�سبقة .
ب � -إ�صدار قرار �ضد الطرف املخالف �إذا تبني من خالل التحقيق فـي ال�شكوى
�أن هنــاك ت�صرف ــا من �أي ط ــرف يعد  -من وجهة نظر الهيئ ــة  -منافـيـ ــا
للمناف�سة � ،أو خمالفا لاللتزامات التنظيمية امل�سبقة .
ج  -مد مدة التحقيق �إذا تطلبت ظروف وتعقيدات ال�شكوى املزيد من الوقت .
 - 3يجب على الهيئة �أن تخطر مقدم ال�شكوى بالقرار ال�صادر فـي ال�شكوى املقدمة
منه  .ويجوز للهيئة �إ�شعار جميع الأطراف ذوي ال�صلة بالقرار ال�صادر فـي
ال�شك ــوى  ،ولها �إ�شعارهـ ــم بن�سخـ ــة الـقــرار اخلاليــة من املعلومــات ال�سريــة ،
�إن وجدت .
 - 4يجوز للهيئة �أن تن�شر القرار فـي موقعها الإلكرتوين �أو غريه من املن�صات
الإعالمية .
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خام�سا  :ال�ســـرية :
 - 1دون الإخالل ب�أي التزام بال�سرية يفر�ضه القانون  ،يجوز لأي من الأطراف
فـي �أثناء التحقيق �أن يطلب اعتبار بع�ض املعلومات �سرية  ،و�أن يطلب من
الهيئة عدم الإف�صاح عنها  ،ويجوز للهيئة قبول هذا الطلب � ،أو رف�ضه ،
وفـي حالــة الرفـ�ض يحــق للم�شتك ــي �سح ــب تلك امل�ستن ــدات التي يعتربه ــا
�سرية وفـي هذه احلالة ال يحق له االحتجاج بها فـي ال�شكوى .
 - 2يجب على �أي ط ــرف يعترب �أن بع�ض معلوماتــه �سري ــة �أن يقــدم م�ستنداته
فـي ن�سختني � ،إحداهما منقحة غري �سرية ميكن توزيعها على الأطراف ،
والأخرى �سرية  ،على �أن يقوم بتحديد ال�صفحات �أو الأجزاء التي يعتربها
�سرية .
 - 3يجوز للهيئــة  ،وفقا لتقديره ــا  ،ال�سمــاح لأي طرف مبراجعــة املعلوم ــات
ال�سرية  ،على �أن يقت�صر ا�ستخدام هذه املعلومات لأغرا�ض التحقيق فقط .
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قـــرار
رقم 2020/66
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة تنظيم ت�سجيل
وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إلى الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها
ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/133
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على بع�ض �أحكام الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات
والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها  ،امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  8 :من ذي احلجة 1441هـ
املـوافــــق  29 :من يوليـــــــــــو 2020م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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حممــــــد بن حمـــــــــــد الرمـحــــــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت

تعديالت على بع�ض �أحكام الئحة تنظيم ت�سجيل
وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�ص البند ( )1 - 2من املادة ( )2من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات
والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
 - 1 - 2ر�سم تقدمي طلب
ر�سم م�ستقل عن كل طلب يدفع مرة واحدة عند تقدميه  ،وذلك على النحو الآتي :
 ( )50خم�سون رياال عمانيا عن طلب فعالية خا�صة . ( )50خم�سون رياال عمانيا عن طلب ترخي�ص ا�ستخدام حمطات الطائرات�أو ال�سفن .
 ( )50خم�سون رياال عمانيا عن طلب تردد  ،وموقع للخدمات الأخرى .وهذا الر�سم غري قابل لال�سرتجاع حتى فـي حالة عدم رغبة مقدم الطلب فـي
اال�ستمرار فـي موا�صلة �إجراءات الرتخي�ص .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بن�ص البند ( )2 - 5 - 8املحطات املركزية للخدمة ال�ساتلية  -املحطات املركزية
(حمط ــة مركزي ــة ثابت ــة  -حمطــة مركزيــة متناهيــة ال�صغــر) ( )Hub Stationsمن املادة
( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها ،
الن�ص الآتي :
 - 2 - 5 - 8املحطات املركزية للخدمة ال�ساتلية ()Hub Stations
 ر�سم ت�سجيل الرتدديتم حت�صيل ر�سم الت�سجيل عن كل حمطة مركزية �أيا كان النطاق الرتددي
امل�ستخدم وفقا للآتي :
ر�س ـ ـ ــم الت�سجي ـ ـ ــل =  500ر .ع
جدول  : 38ر�ســم ت�سجيـل املحطـات املركزيــة للخدمــة ال�ساتليــة
-644-

 ر�سم اال�ستخداميتم حت�صيل ر�سم اال�ستخدام ال�سنوي عن كل حمطة مركزية �أيا كان النطاق
الرتددي امل�ستخدم وفقا للآتي :
ر�س ــم اال�ستخ ــدام =  4000ر .ع
جــدول  : 39ر�سـم ا�ستخـدام املحطات املركزية للخدمة ال�ساتلية
املــادة ( ) 3
ي�ضاف �إلى املادة ( )1من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية
وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،تعريف جديد ن�صه الآتي :
الفعالية اخلا�صة  :الفعاليات التي تنظمها اجلهات املحلية �أو الدولية داخل ال�سلطنة
ملدة �أق�صاها ( )15خم�سة ع�شر يوما  ،كنقل بث امل�سابقات الريا�ضية ،
واحتف ــاالت العيـ ــد الوطنـ ــي  ،وخمتلـ ــف �أنـ ــواع املع ـ ــار�ض  ،وغريه ــا
من الفعاليات .
املــادة ( ) 4
ي�ضاف �إلى املادة ( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية
وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،بند جديد برقم (1- 5-8مكررا)  ،ن�صه الآتي :
 1 - 5 - 8مكررا  -حمطات جتميع الأخبار عن طريق الأقمار اال�صطناعية ()SNG
 ر�سم ت�سجيل الرتدديتم حت�صيل ر�سم الت�سجيل عن كل حمطة �أيا كان النطاق الرتددي امل�ستخدم
وفقا للآتي :
ر�س ــم الت�سجي ــل =  50ر .ع
جدول  37مكررا  :ر�سم ت�سجيل حمطات جتميع الأخبار عن طريق الأقمار اال�صطناعية

-645-

 ر�سم اال�ستخداميتم حت�صيل ر�سم اال�ستخدام ال�سنوي عن كل حمطة �أيا كان النطاق الرتددي
امل�ستخدم وفقا للآتي :
ر�سم اال�ستخدام =  200ر .ع
جدول  37مكررا  : 1ر�سم ا�ستخدام حمطات جتميع الأخبار عن طريق الأقمار اال�صطناعية
املــادة ( ) 5
ي�ضاف �إلى املادة ( )9من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية
وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها بند جديد برقم ( )7 - 9مكررا  ،ن�صه الآتي :
 7 - 9مكررا
يتم حت�صيل ر�سم الت�سجيل على الأجهزة امل�ستخدمة فـي الفعالية اخلا�صة عن كل
خدمة فـي الفعالية مببلغ قدره ( )15خم�سة ع�شر رياال عمانيا .
وال يتم حت�صيل ر�سم اال�ستخدام عن الأجهزة امل�ستخدمة فـي الفعالية اخلا�صة .
املــادة ( ) 6
ي�ضاف �إلى امللحق (ح) من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية
وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،ما ي�أتي :
1-5-8
مكررا

SNG

;Feeder links
FSS Earth stations
(VSAT, SIT/SUT,
;)SNG, ESV

حمطة �أر�ضية فـي اخلدمة
ال�ساتلية الثابتة

TC

املــادة ( ) 7
ي�ضاف �إلى الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد
�أ�سعارها امل�شار �إليها ملحق جديد  ،على النحو الآتي :
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امللحـــق ( ن )
ال�شروط والأحكام اخلا�صة برتخي�ص الفعالية اخلا�صة
يقدم طلب ترخي�ص الفعالية اخلا�صة للخدمات الراديوية امل�سموح بتقدمي طلب ترخي�ص
فعالية خا�صة لها وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض (منوذج طلب ترخي�ص الفعاليات
اخلا�صة)  ،مع مراعاة الآتي :
 - 1يجب تقدمي طلب ترخي�ص الفعاليات اخلا�صة بخطاب موقع من اجلهة املنظمة
حمليا �أو من ميثلها � ،أو من ال�شركات الأجنبية فـي حال عدم وجود ممثل حملي لها .
 - 2يجب على طالب الرتخي�ص تقدمي الطلب �إلى الهيئة قبل ( )3ثالثة �أ�سابيع على
الأقل من بدء الفعالية مت�ضمنا م�ستندا يثبت �سداد ر�سم تقدمي الطلب املقرر ،
و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا  ،ما مل يكن الت�أخري لأ�سباب مقنعة للهيئة .
 - 3الرتخي�ص املمنوح لهذه اخلدمة م�شروط على مبد�أ عدم طلب احلماية  ،وعدم
الت�سبب فـي تداخل مع املرخ�ص لهم الآخرين .
 - 4فـي حال ت�سبب املرخ�ص له ب�أي تداخل من �ش�أنه الإ�ضرار مع املرخ�ص لهم
الآخرين  ،يجوز للهيئة �إلغاء الرتخي�ص فورا � ،أو الطلب من املرخ�ص له تغيري
بع�ض املعايري الفنية كالرتددات والقدرة امل�شعة وغريها .
 - 5علـ ــى املرخـ ــ�ص له التخل�ص من الأجهزة واملعدات الراديوية فور االنتهاء من
الفعالية اخلا�صة � ،سواء من خالل ت�صديرها خارج ال�سلطنة  ،وتزويد الهيئة
مبا يثبت ذلك � ،أو التقدم بطلب ترخي�ص راديوي جديد وفقا للوائح والأنظمة
املعمول بها .
 - 6ينتهي الرتخي�ص بانتهاء مدته  ،ويجوز للهيئة متديد املدة ح�سب ما تقت�ضيه
امل�صلحة العامة .
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قـــرار
رقــم 2020/91
بتحديد ر�سوم تقدمي اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم اخلدمات الربيدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2012/71
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم اخلدمات الربيدية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2013/89
و�إلى القرار رقم  2013/90بتحديد ر�سوم تقدمي اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم تقدمي اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة  ،وفقا للجدول املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم  2013/90امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  16 :من ربيع الثاني 1442هـ
املـوافــــق  2 :من دي�سمبــــــــر 2020م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1373
ال�صادرة فـي 2021/1/3م
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نا�صـــر بن خميــ�س اجل�شمــي
رئي ــ�س جمل ـ ــ�س �إدارة
هيئ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تنظي ـ ـ ـ ـ ـ ــم االت�صـ ـ ـ ـ ــاالت

جــــدول
ر�سوم تقدمي اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة
قيمــة الر�ســم
اخلدمــــة
م
درا�سة طلب احل�صول
()500
 1على ترخي�ص تقدمي اخلدمات الربيدية
خم�سمائة ريال عماين
واخلدمات املرتبطة
( غري قابلة لال�سرتجاع )
� )7.500( - 1سبعــة �آالف وخم�سمائة ريال
عماين ( غري قابلة لال�سرتجاع ) .
�إ�صدار وجتديد الرتخي�ص بتقدمي � )2.500( - 2ألفان وخم�سمائة ريال عماين
2
اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة
( غري قابلة لال�سرتجـ ــاع ) بالن�سبـ ــة
للم�ؤ�س�سات امل�سجلة لدى هيئة تنمية
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة .
 )%10( - 1ع�شرة باملائة من �إجمايل الإيرادات
ال�سنويــة ملق ــدم اخلدمـ ــات الربيديـ ــة
واخلدمـ ـ ــات املرتبط ـ ــة وبح ـ ــد �أدن ــى
( )5000خم�سة �آالف ريال عماين يتم
�سدادها قبل نهاية �شهر يناي ـ ــر م ـ ــن
كل عام  .على �أن تتم ت�سوية الر�سم
النهائـ ــي امل�ستحـ ــق �سنويـ ــا من واقع
احل�سابات املدققة  ،وذلك قبل نهاية
الر�سم ال�سنوي
3
�شهر �أبريل من كل عام .
وي�ستثنــى مــن ذلك �إي ــرادات الربي ــد
الدويل الوارد �إلى ال�سلطنة .
 )500( - 2خم�سمائة ريال عماين �سنويا
بالن�سب ـ ــة للم�ؤ�س�سـ ــات امل�سجل ــة لدى
هيئ ـ ــة تنمي ـ ـ ــة امل�ؤ�س�سـ ـ ــات ال�صغي ـ ــرة
واملتو�سطة لفرتة ال�سنـ ــوات اخلمـ ــ�س
الأولى فقط من تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص .
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هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
قـــرار
رقم 2020 /4
ب�إ�صدار الئحة رعاية م�صالح م�شرتكي خدمة التزويد بالكهرباء
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ، 2004/78
و�إلى موافقة �أع�ضاء الهيئة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن رعاية م�صالح م�شرتكي خدمة التزويد بالكهرباء  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  2 :ذو الحجـــــة 1441هـ
املـوافــــق  23 :يوليـــــــــــــو 2020م

عائ�شة بنت زاهر بن نا�صر املعولية
رئي�سـ ـ ــة هيئ ـ ـ ــة تنظيـ ـ ــم
قط ـ ــاع الكهرب ـ ــاء واملي ـ ــاه املرتبطـ ــة بــه

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1351
ال�صادرة فـي 2020/7/26م

-650-

الئحة رعاية م�صالح م�شرتكي خدمة التزويد بالكهرباء
الف�صـــل الأول
التعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات  ،والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه  ،كما يكون
للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1امل�شتــرك :
�شخ�ص يتم تزويده بالكهرباء فـي عقار بغر�ض اال�ستهالك فـي ذلك العقار .
 - 2املرخ�ص له :
�شخ�ص معنوي حا�صل على رخ�صة توزيع والتزويد بالكهرباء � ،أو رخ�صة التزويد بها .
 - 3اخلدمــة :
خدمة التزويد بالكهرباء .
 - 4اتفاقية اخلدمة :
عقد التزويد بالكهرباء الذي يتم �إبرامه بني املرخ�ص له  ،وامل�شرتك .
الف�صــل الثانــي
التزامــات املرخــ�ص له
املــادة ( ) 2
يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
 - 1عر�ض اتفاقية اخلدمة بطريقة متكن امل�شرتكني من معرفة كافة حقوقهم ،
والتزاماتهم  ،واحل�صول على موافقتهم عليها قبل تزويدهم باخلدمة .
� - 2إخطار امل�شرتكني ب�أي تعديل جوهري يطر أ� على اتفاقية اخلدمة قبل العمل بها ،
وذلك وفقا ل�شروط الرخ�صة املمنوحة من قبل الهيئة .
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 - 3عدم التمييز فـي املعاملة بني امل�شرتكني بدون مربر قانوين  ،ويجب �أن يكون
تعامله فـي احلاالت املت�شابهة متماثال .
 - 4احلفاظ على �سرية معلومات  ،وبيانات امل�شرتكني .
 - 5تنفـيذ القرارات  ،والتوجيهات التي ت�صدرها الهيئة ب�ش�أن رعاية م�صالح امل�شرتكني .
الف�صــل الثالــث
�إجــراءات �شكـــاوى امل�شرتكـــني
املــادة ( ) 3
تعتمد الهيئة �إجراءات النظر فـي �شكاوى امل�شرتكني ال�صادرة عن املرخ�ص له  ،ويلتزم
املرخ�ص له ب�إتاحتها للم�شرتكني .
املــادة ( ) 4
يجـ ــوز للم�شرتكني تقدمي �شكوى �ضد املرخ�ص له فـي حالة وجود نزاع �أو عطل �أو �ضرر
�أو فـي حالة عدم ر�ضاهم عن اخلدمة  ،وذلك وفقا لإجراءات النظر فـي �شكاوى امل�شرتكني
لدى املرخ�ص له  ،واملعتمدة من قبل الهيئة  ،ويجوز للهيئة �إلزام املرخ�ص له بتعديل تلك
الإجراءات ب�شكل ي�ضمن حماية م�صالح امل�شرتكني .
املــادة ( ) 5
يجب على املرخ�ص له �إعداد مناذج خم�ص�صة لكل نوع من ال�شكاوى ال�شائعة  ،و�إتاحتها
للم�شرتكني � ،سواء فـي مكاتب خدمات امل�شرتكني التابعة للمرخ�ص له � ،أو فـي املوقع
الإلكرتوين اخلا�ص به � ،أو فـي مكاتب التح�صيل التابعة للمرخ�ص له � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى .
املــادة ( ) 6
يجب على املرخ�ص له ت�سجيل �أي �شكوى يقدمها امل�شرتكني وفقا للإجراءات املعتمدة
لنظر �شكاوى امل�شرتكني  ،مبا فـي ذلك ال�شكاوى املقدمة هاتفـيا من خالل االت�صال
بالأرقام التي يحددها املرخ�ص له � ،أو تلك املقدمة �إلكرتونيا  ،على �أن يتم تزويد امل�شتكي
برقم ال�شكوى .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز للمرخ�ص له االمتناع عن ت�سجيل �شكاوى امل�شرتكني .
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املــادة ( ) 7
يجب على املرخ�ص له بذل العناية الالزمة عند النظر فـي �شكاوى امل�شرتكني  ،و�ضمان
التعامل معها بال�شكل املنا�سب  ،وخالل املدة املحددة  ،وفقا للإجراءات املعتمدة لنظر
�شكاوى امل�شرتكني .
وال يجوز للمرخ�ص له �إنهاء � ،أو غلق مو�ضوع ال�شكوى �إال بعد تقدمي رد كتابي للم�شتكي ،
عل ــى �أن يت�ضم ــن ال ــرد تفا�صيل ال�شكوى  ،والإجراءات التي اتخذها املرخ�ص له ب�ش�أنها ،
والنتيجة التي تو�صل �إليها .
املــادة ( ) 8
ال يجوز للمرخ�ص له �إهمال �شكاوى امل�شرتكني � ،أو عدم بذل العناية الالزمة للنظر فـيها ،
�أو الف�صل فـي ال�شكوى ب�شكل ي�ضر مب�صاحلهم � ،أو عدم ت�صحيح اخلط�أ � ،أو الإهمال الواقع
من قبله  ،ب�شكل يدفع فـيه امل�شرتكني �إلى اتخاذ �إجراءات �أخرى ملعاجلتها  ،وحتميلهم
تكاليف �إ�ضافـية غري مربرة .
ويلتزم املرخ�ص له بدفع التكاليف الإ�ضافـية التي حتملها امل�شرتكني فـي حال حتقق �أي
من احلاالت الواردة فـي الفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 9
يلتزم املرخ�ص له بفح�ص ال�شكاوى املتعلقة ب�صحة الفواتري ب�شكل دقيق  ،وعند وجود خط أ�
فـي قراءة العداد � ،أو فـي احت�ساب الفواتري  ،يلتزم املرخ�ص له بت�صحيح اخلط أ�  ،و�إعادة
احت�ساب الفواتري ب�شكل �صحيح  ،والرد على امل�شرتكني بذلك وفقا للإجراءات املعتمدة
للنظر فـي �شكاوى امل�شرتكني .
املــادة ( ) 10
�إذا مل يقم املرخ�ص ل ــه بقراءة الع ــداد � ،أو �إ�صدار الفواتري � ،أو كان ـ ــت قراءة العـ ــداد �أو
الفواتري ال�صادرة غري �صحيحة � ،أو قام بتقدمي �أي مطالبة مالية �أخرى غري �صحيحة
ملدة تتجاوز ( )12اثني ع�شر �شهرا  ،فال يجوز له مطالبة امل�شرتك �إال باملبالغ امل�ستحقة عن
�آخر ( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ تقدمي املطالبة ال�صحيحة للم�شرتك .
وفـي جميع الأحوال يتحمل املرخ�ص له اخل�سائر املرتتبة عن ذلك  ،وال يتم تعوي�ضه عنها
�ضمن ح�سابات الدعم � ،أو �آلية التحكم فـي الأ�سعار املطبقة وفقا للرخ�صة .
وعلى املرخ�ص له عند تلقي �شكوى من م�شرتك فـي �ش�أن تلك احلاالت � ،أن يعيد احت�ساب
املبالغ امل�ستحقة وفقا لأحكام هذه املادة  ،وتقدمي تفا�صيل �إعادة االحت�ساب للم�شرتك .
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املــادة ( ) 11
يجب على املرخ�ص له االحتفاظ ب�سجالت تت�ضمن جميع �شكاوى امل�شرتكني ملدة ()5
خم�س �سنوات على الأقل  ،مبا فـي ذلك امل�ستندات املتعلقة بال�شكاوى  ،والإجراءات املتخذة
ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 12
يجب على امل�شرتك فـي حال وجود �شكوى � ،أو نزاع بينه  ،وبني املرخ�ص له �أن يلتزم ب�سداد
�أي مبالغ م�ستحقة للمرخ�ص له  -فـيما عدا املبالغ مو�ضوع ال�شكوى �أو النزاع  ، -و�سداد
الفواتري ال�شهرية غري املتنازع عليها التي ت�صدر فـي �أثناء فرتة نظر ال�شكوى .
الف�صـــل الرابـــع
�إجــراءات قطــع اخلدمــة
املــادة ( ) 13
يلتزم امل�شرتك ب�سداد التعرفة املعتمدة � ،أو التعرفة املنعك�سة عن التكلفة ح�سب الأحوال ،
وللمرخ�ص له احلق فـي قطع اخلدمة عن امل�شرتك وفقا للإجراءات املعتمدة من قبل
الهيئة  ،و�أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 14
يجب على املرخ�ص له �إ�شعار امل�شرتك بقطع اخلدمة  -نتيجة عدم �سداد امل�ستحقات املالية -
قب ــل ( )10ع�ش ــرة أ�يــام عل ــى الأقــل مــن تاريــخ القطع عرب و�سائل التوا�صل املتفق عليها
بني املرخ ــ�ص له  ،وامل�شت ــرك فـي اتفاقية اخلدمة (الربيد الإلكرتون ــي � ،أو الر�سائ ــل
الن�صية � ،أو بتو�صيله يدويا �إلى عقار امل�شرتك)  ،على �أن يكون الإ�شعار باللغتني  :العربية ،
والإجنليزية  ،و�أن يت�ضمن الآتي :
 - 1بيانات ح�ساب امل�شرتك .
 - 2تفا�صيل املبالغ املت�أخرة  ،وامل�ستحقة .
 - 3التاريخ املحدد للقطع .
 - 4الإجراءات التي يجب على امل�شرتك اتباعها لتجنب قطع اخلدمة � ،أو �إعادة تو�صيل
اخلدمة .
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املــادة ( ) 15
يجوز للمرخ�ص له قطع اخلدمة عن امل�شرتك فـي احلاالت الآتية :
� - 1إخفاق امل�شرتك فـي �سداد امل�ستحقات املالية املرتتبة عليه وفق �إجراءات قطع
اخلدمة املعتمدة من قبل الهيئة .
� - 2إخفاق امل�شرتك فـي االلتزام ب�سداد امل�ستحقات املالية ح�سب الطريقة املتفق عليها
بينه  ،وبني املرخ�ص له فـي اتفاقية �سداد املت�أخرات .
� - 3إ�ساءة ا�ستخدام اخلدمة بطريقة من �ش�أنها �أن ت�ضر با�ستمرارية ح�صول امل�شرتكني
الآخرين عليها � ،أو ب�شكل خمالف التفاقية اخلدمة � ،أو �أن تكون تو�صيالت
امل�شرتك خمالفة للموا�صفات الكهربائية .
 - 4ا�ستخدام اخلدمة لغر�ض غري املبني فـي طلب التو�صيل � ،أو لن�شاط �آخر غري
الن�شاط امل�ص ــرح ب ــه فـي العق ــار � ،أو لتزوي ــد ن�ش ــاط يخ�ض ــع لفئــة �أخرى من فئات
التعرفة � ،أو لتزويد عقارات �أخرى  ،وذلك دون اتباع الإجراءات الالزمة .
 - 5ال�صيانة وفق الإجراءات  ،واملعايري الفنية اخلا�صة ب�أعمال ال�صيانة .
املــادة ( ) 16
يجب على املرخ�ص له قبل قطع اخلدمة عن امل�شرتك فـي حاالت عدم ال�سداد املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )15من هذه الالئحة مراعاة الآتي :
 - 1عدم قطع اخلدمة فـي �آخر يوم عمل قبل عطلة نهاية الأ�سبوع  ،والعطالت الر�سمية .
� - 2أن يتم قطع اخلدمة فـي الفرتة ما بني ال�ساعة ال�سابعة �صباحا  ،وال�ساعة اخلام�سة م�ساء .
وفـي جميع االحوال  ،ال يجوز قطع اخلدمة عن امل�شرتك خالل فرتة امتحانات دبلوم
التعليم العام وفقا للجداول املعتمدة لذلك من قبل وزارة الرتبية والتعليم .
املــادة ( ) 17
يجب على املرخ�ص له اتخاذ الإجراءات الالزمة لتجنب قطع اخلدمة عن امل�شرتك من
فئة املر�ضى الذين يعتمدون على �أجهزة امل�ساعدة الطبية امل�سجلني لديه  ،وت�أجيل قطع
اخلدمة عن امل�شرتك من فئة كبار ال�سن  ،وذوي االحتياجات اخلا�صة  ،وذوي الدخل
املحدود وفق الإجراءات  ،وال�ضوابط املعتمدة من قبل الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 18
يجوز للمرخ�ص له قطع اخلدمة عن امل�شرتك  -دون �إ�شعار م�سبق  -فـي احلاالت الآتية :
 - 1قي ــام امل�شت ــرك بعم ــل تو�صيــالت كهربائية غري مطابقة للموا�صفات القيا�سية
الكهربائية � ،أو خمالفة للنظم والإجراءات املتعلقة بالتو�صيالت الكهربائية
بطريقة ت�شكل خطرا على ال�سالمة العامة � ،أو على �أمن ال�شبكات .
 - 2ا�ستخدام امل�شرتك لو�سائل غري م�شروعة � ،أو عدم اتباعه للإجراءات ال�صحيحة
للح�صول على اخلدمة .
 - 3العب ــث فـي املن�شـ ـ�آت والأجه ــزة الكهربائيــة مبا فـيها العدادات � ،أو غريها من
التو�صيالت  ،وال�شبكات الكهربائية .
 - 4وجود خطر يهدد الأمن وال�سالمة العامة .
 - 5فـي �أثناء القوة القاهرة � ،أو الظروف اال�ستثنائية .
املــادة ( ) 19
يجب على املرخ�ص له و�ضع اخلطط  ،واتخاذ كافة الإجراءات الفنية لتجنب االنقطاعات
فـي ال�شبكة لأ�سباب فنية � ،أو عند الظروف اال�ستثنائية  ،والعمل على �إعادة التيار ب�أ�سرع
وقت ممكن .
املــادة ( ) 20
يجوز للمرخ�ص له  -تفاديا لقطع اخلدم ــة  -االتف ــاق مــع امل�شرتك على تق�سيط املبالغ
امل�ستحقة �إلى �أق�ساط �شهرية  ،مع مراعاة حالة امل�شرتك  ،ومقدرته على ال�سداد .
املــادة ( ) 21
يلتزم املرخ�ص له ب�إعادة اخلدمة �إلى امل�شرتك من الفئة ال�سكنيةخالل مدة �أق�صاها ()24
�أربع وع�شرون �ساعة فـي احلاالت الآتية :
� - 1س ــداد امل�شتـ ــرك ن�صــف املبالغ امل�ستحقة  ،وتق�سيط الباقي على فرتة ( )3ثالثة
�أ�شهر  ،ب�شرط �أن تكون املبالغ امل�ستحقة نتيجة تراكمها ملدة ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر .
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� - 2سداد امل�شرتك ربع املبالغ امل�ستحقة  ،وتق�سيط الباقي على فرتة يتم االتفاق
عليها بني امل�شرتك واملرخ�ص له �أخذا فـي االعتبار �أال تقل عن فرتة تراكم تلك
امل�ستحقات املالية  ،فـي حالة جتاوز املبالغ امل�ستحقة مدة (� )6ستة �أ�شهر .
وفـي جميع الأحوال يتم �إعداد اتفاقية �سداد يوقع عليها امل�شرتك  ،ويح�صل على ن�سخة
منها  ،ويلتزم امل�شرتك ب�سداد املبالغ املتفق عليها فـي اتفاقية ال�سداد  ،بالإ�ضافة �إلى
الفواتري ال�شهرية .
املــادة ( ) 22
ال يجوز للمرخ�ص له  -فـي حالة وجود �أكرث من ح�ساب م�سجل با�سم امل�شرتك  -قطع
اخلدمة �إال عن احل�ساب امل�ستوفـي لأ�سباب قطع اخلدمة ب�شكل م�ستقل .
الف�صـــل اخلامـــ�س
الفواتيـــر والعــــدادات
املــادة ( ) 23
يجب �أن تت�ضمن فاتورة الكهرباء البيانات الآتية :
 - 1رقم ح�ساب امل�شرتك  ،وا�سمه  ،وعنوان العقار .
 - 2رقم العداد .
 - 3فئة التعرفة للم�شرتك .
 - 4الوحدات امل�ستهلكة .
 - 5عدد �أيام اال�ستهالك ( .الفرتة بني القراءة احلالية  ،والقراءة ال�سابقة) .
 - 6الفرتة املتعلقة باال�ستهالك .
 - 7نوع التعرفة .
 - 8امل�ستحقات ال�شهرية .
 - 9تاريخ �إ�صدار الفاتورة .
 - 10نوعية قراءة عداد الكهرباء فـيما �إذا كانت القراءة فعلية � ،أو تقديرية .
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 - 11تاريخ قراءة العداد  ،وفـي حاالت القراءة التقديرية يجب الن�ص على تاريخ �آخر
قراءة فعلية للعداد .
� - 12أي مبالغ م�ستحقة �سابقة .
� - 13أي �إخطارات � ،أو �إنذارات ب�ش�أن وجود م�ستحقات �سابقة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن تكون الفاتورة وا�ضحة  ،و�سهلة الفهم على امل�شرتك  ،ومكتوبة
باللغتني  :العربية  ،والإجنليزية  ،و�أن يتم تقدميها �إليه ب�شكل �شهري بالطريقة املتفق
عليها فـي اتفاقية اخلدمة �سواء كانت  :فاتورة ورقية � ،أو �إلكرتونية .
املــادة ( ) 24
يجب على املرخ�ص له قراءة عدادات امل�شرتكني قراءة فعلية مرة واحدة على الأقل كل ()3
ثالثة �أ�شهر  ،و�إ�صدار فواتري ا�ستهالك الكهرباء وفق التعرفة املحددة  ،واتخاذ �إجراءات
�ضمان حت�صيل املبالغ امل�ستحقة له .
املــادة ( ) 25
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )24من هذه الالئحة  ،يجوز للمرخ�ص له �إ�صدار فواتري
تقديرية فـي حالة وجود مانع يحول دون قدرته على �أخذ القراءة الفعلية كوجود �أ�سباب
خارجة عن �إرادته � ،أو ناجتة عن عطل العداد � ،أو غلق العقار � ،أو فـي حالة وجود اتفاق
م�سبق بني الطرفـني � ،أو فـي الأحوال التي تقرها الهيئة  ،وللم�شرتك املطالبة بفواتري
فعلية �إذا �أثبت �أن الو�صول �إلى العداد متاح وب�شكل ميكن معه للمرخ�ص له �أخذ القراءة
فـي �أي وقت دون مانع .
ويجوز للمرخ�ص له القيام باتخاذ �إجراءات قطع اخلدمة املعتمدة من قبل الهيئة �إذا ثبت
�أن عدم �إمكانية قراءة العداد كانت لأ�سباب تعود �إلى امل�شرتك .
املــادة ( ) 26
يجوز للم�شرتك  -بعد �إيداع ر�سم فح�ص العداد املعتمد من قبل الهيئة  -طلب فح�ص
العداد �إذا تقدم ب�شكوى على دقة قراءة العداد  ،ويلتزم املرخ�ص له ب�إرجاع الر�سم الذي مت
�إيداعه فـي حال ثبت �أن العداد به عطل �أدى �إلى الت�أثري على الفوترة .
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املــادة ( ) 27
يلتزم مالك العقار �أو امل�ؤجر ب�إ�شعار املرخ�ص له كتابة لت�سجيل فاتورة الكهرباء با�سم
امل�ست�أجر بعد تقدمي عقد الإيجار املعتمد من اجلهة املخت�صة  ،ومبوجبه يلتزم امل�ست�أجر
ب�سداد التعرفــة املعتمــدة � ،أو التعرفــة املنعك�ســة عن التكلــفة  -ح�سـب الأحـوال  ، -ويلتــزم
املرخ�ص له بعدم مطالبة املالك �أو امل�ؤجر � ،أو �أي م�ست�أجر الحق للعقار ذاته باملبالغ
امل�ستحقة نظري ا�ستهالك الكهرباء خالل فرتة العقد املذكور .
وفـي حالة عدم تقدمي امل�ؤجر � ،أو مالك العقار لعقد �إيجار معتمد من اجلهة املخت�صة �إلى
املرخ�ص له  ،ف�إنه يكون م�س�ؤوال �أمام املرخ�ص له عن �سداد املبالغ امل�ستحقة .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
اجلـــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 28
يفر�ض على املرخ�ص له عند خمالفة �أحكام املواد (� )6أو(� )7أو(� )8أو( )9من هذه الالئحة
غرامة �إدارية  ،مقدارها ( )150مائة وخم�سون رياال عمانيا لكل �شكوى  ،وت�ضاعف الغرامة
فـي حالة تكرار املخالفة خالل (� )2سنتني .
املــادة ( ) 29
يفر�ض على املرخ�ص له عند خمالفة �أحكام هذه الالئحة غرامة �إدارية ال تقل عن ()١٠٠٠
�ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )٢٠٠٠٠ع�شرين �ألف ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي
حالة تكرار املخالفة خالل (� )2سنتني  ،وفـي حالة املخالفة امل�ستمرة تفر�ض الهيئة غرامة
�إدارية ال تزيد على ( )١٠٠مائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،وبحد �أق�صى
( )٢٠٠٠٠ع�شرون �ألف ريال عماين .
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هيئـة تنظيـم اخلدمـات العامـة
قــرار
رقــم 2020/5
ب�إ�صدار الئحة التعرفة املنعك�سة عن التكلفة
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ، 2004/78
و�إلى القرار رقم  2016/ 3ب�إ�صدار الئحة التعرفة املنعك�سة عن التكلفة ،
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن الئحة التعرفة املنعك�سة عن التكلفة  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم  2016/ 3امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالــف �أحك ــام الالئحة املرفقـ ــة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يناير من عام 2021م .
�صـدر فـي  1 :من جمادى الأولى 1442هـ
املـوافــــق  16 :من دي�سمبــــــــــــر 2020م
حممـــــد بــن حمـــــد بــن �سيـــــف الرحمــــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1371
ال�صادرة فـي 2020/12/20م
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الئحة التعرفة املنعك�سة عن التكلفة
املــادة ( ) 1
يلتزم املرخ�ص لهم بتطبيق التعرفة املنعك�سة عن التكلفة على امل�شرتكني من الفئات
احلكومية والتجارية وال�صناعية وال�سياحية والزراعية والرثوة ال�سمكية الذين يزيد
ا�ستهالكهم من الكهرباء على ( )100مائة ميجاواط �ساعة فـي ال�سنة .
املــادة ( ) 2
يتم احت�ساب التعرفة املنعك�سة عن التكلفة وفقا للمعادلة الآتية :
التعرفة املنعك�سة عن التكلفة = تكلفة التزويد بالكهرباء باجلملة  +تكلفة النقل  +تكلفة
التوزيع  +تكلفة التزويد .
ويجوز لهيئة تنظيم اخلدمات العامة قبل نهاية �شهر دي�سمرب من كل عام حتديد التعرفة
املنعك�سة عن التكلفة التي �ستطبق فـي العام القادم على �شكل مبالغ حمددة لفرتات
اال�ستهالك �أو لفئات حمددة من اال�ستهالك  ،وفقا للمعادلة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة
الأولى من هذه املادة .
كما يجوز لهيئة تنظيم اخلدمات العامة حتديد مبالغ ثابتة الحت�ساب �أي من التكاليف
التي تدخل �ضمن املعادلة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه املادة .
املــادة ( ) 3
تقوم هيئة تنظيم اخلدمات العامة قبل نهاية �شهر دي�سمرب من كل عام بن�شر تفا�صيل
احت�ساب التعرفة املنعك�سة عن التكلفة للعام القادم وفقا لأحكام الرخ�ص املمنوحة
للمرخ�ص لهم من قبل الهيئة  ،ووفقا ملتطلبات احل�سابات التنظيمية لأعمال ال�شركة
العمانية ل�شراء الطاقة واملياه  ،وال�شركة العمانية لنقل الكهرباء  ،واملرخ�ص لهم بتوزيع
الكهرباء  ،واملرخ�ص لهم بالتزويد  ،من خالل �إقرار �أو حتديد قيمة كل تكلفة من تكاليف
التعرفة الواردة فـي املعادلة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )2من هذه الالئحة .
ويكون الن�شر عرب املوقع الإلكرتوين لهيئة تنظيم اخلدمات العامة � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى
حتددها .
املــادة ( ) 4
تقوم هيئة تنظيم اخلدمات العامة بن�شر �أي قواعد �أو �ضوابط تتعلق بتطبيق التعرفة
املنعك�سة عن التكلفة � ،أو تكون مطلوبة لتو�ضيح �آلية تطبيق تلك التعرفة �أو �ضمان
تطبيقها بال�شكل ال�صحيح  ،وذلك عرب املوقع الإلكرتوين للهيئة � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى
حتددها .
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قــرار
رقــم 2020/6
ب�إ�صدار الئحة التعرفة املعتمدة لتو�صيل الكهرباء والتزويد بها
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ، 2004/78
و�إلى الئحة توزيع وتعريفة الكهرباء واملياه ال�صاحلة لل�شرب ال�صادرة بالقرار رقم ، 86/7
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن التعرفة املعتمدة لتو�صيل الكهرباء والتزويد بها  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يناير 2021م .
�صـدر فـي  1 :من جمادى الأولى 1442هـ
املـوافــــق  16 :من دي�سمبـــــــــــــر 2020م
حممـــــد بــن حمـــــد بــن �سيـــــف الرحمــــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1371
ال�صادرة فـي 2020/12/20م
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الئحة التعرفة املعتمدة لتو�صيل الكهرباء والتزويد بها
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه  ،كما يكون
للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها  ،مامل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
ح�ساب امل�شرتك :
ح�ساب الكهرباء امل�سجل لدى املرخ�ص لهم واملرتبط بالعقار �سواء كان الت�سجيل با�سم
املالك �أو امل�ست�أجر �أو �أي �شخ�ص �أو جهة �أخرى .
الفئة ال�سكنية :
ح�ساب امل�شرتك الذي يتم تزويده بالكهرباء لغر�ض اال�ستخدام ال�سكني  ،وفق ال�ضوابط
التي تقرها الهيئة .
الفئة غري ال�سكنية :
ح�ساب امل�شرتك الذي يتم تزويده بالكهرباء لغري الأغرا�ض ال�سكنية  ،وت�شمل اال�ستخدام
احلكومي والتجاري وال�صناعي وال�سياحي واال�ستخدام املتعلق بالرثوة الزراعية وال�سمكية ،
�سواء كان فـي عقار ذي ا�ستخدام �سكني �أو غري �سكني  ،وفق ال�ضوابط التي تقرها الهيئة .
ح�ساب املواطن :
ح�ساب امل�شرتك من الفئة ال�سكنية  ،ومبا ال يتجاوز ح�سابني لكل �شخ�ص  ،وفق ال�ضوابط
والقواعد التي تقرها الهيئة.
احل�ساب الإ�ضافـي :
ح�ساب امل�شرتك من الفئة ال�سكنية الذي يتجاوز احل�سابني امل�سجلني �ضمن فئة ح�ساب
املواطن � ،أو احل�ساب امل�سجل با�سم غري عماين  ،وفق ال�ضوابط والقواعد التي تقرها
الهيئة .
املرخـ�ص له :
املرخ�ص له بالتزويد بالكهرباء �أو املرخ�ص له بتوزيع الكهرباء �أو املرخ�ص له مبمار�سة
الن�شاطني معا  ،وفق �أحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ،
بح�سب الأحوال .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على م�شرتكي خدمة الكهرباء من الفئة ال�سكنية  ،والفئة غري
ال�سكنية الذين ال يزيد ا�ستهالكهم على ( )100مائة ميجا واط �ساعة فـي ال�سنة .
املــادة ( ) 3
يكون تق�سيم فئات م�شرتكي الكهرباء �إلى فئتني  ،الفئة ال�سكنية والفئة غري ال�سكنية ،
وتطبق تعرفة التزويد بالكهرباء لكل فئة و�أي تق�سيمات لهما  ،وفقا للملحق رقم ()1
املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
يتم تعديل تعرفة التزويد بالكهرباء للفئات ال�سكنية وغري ال�سكنية وفقا للآتي :
 - 1الفئة ال�سكنية :
أ�  -زيادة تدريجية فـي تعرفة ح�ساب املواطن ابتداء من عام 2021م  ،للو�صول
�إلى تعرفة غري مدعومة تتنا�سب مع التكلفة االقت�صادية للتزويد بالكهرباء
خالل عام 2025م .
ب  -زيادة تدريجية فـي تعرفة احل�ساب الإ�ضافـي ابتداء من عام 2021م  ،للو�صول
�إلى تعرفة غري مدعومة تتنا�سب مع التكلفة االقت�صادية للتزويد بالكهرباء
خالل عام 2023م .
 - 2الفئة غري ال�سكنية  :يتم رفع التعرفة ب�شكل تدريجي ابتداء من عام 2021م  ،للو�صول
�إلى تعرفة غري مدعومة تتنا�سب مع التكلفة االقت�صادية للتزويد بالكهرباء خالل
عام 2023م .
وتتولى الهيئة ح�ساب التغيريات فـي تعرفة التزويد بالكهرباء قبل بداية كل عام  ،ون�شرها
فـي موعد ال يتجاوز الأول من دي�سمرب من العام الذي ي�سبقه  ،وفق الإجراءات املقررة قانونا .
املــادة ( ) 5
ت�ستفـيد ح�سابات املواطنني امل�ستوفـني ل�شروط و�ضوابط ا�ستحقاق دعم الكهرباء �ضمن
منظومة احلماية االجتماعية املعتمدة من قبل اجلهات املخت�صة لن�سبة اخل�صم املقررة
لهم � ،أو �أي �آلية �أخرى تقرر �ضمن منظومة احلماية االجتماعية  ،وذلك لال�ستهالك
ال�شهري �إلى احلد املن�صو�ص عليه فـي ال�ضوابط والقرارات ذات ال�صلة التي ت�صدرها
اجلهات املخت�صة  ،ويتم احت�ساب اال�ستهالك ال�شهري الذي يزيد على احلد املن�صو�ص
عليه فـي تلك ال�ضوابط والقرارات وفقا للملحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
-664-

املــادة ( ) 6
يكون التو�صيل ب�شبكة املرخ�ص له وفق التعرفة املن�صو�ص عليها فـي امللحق رقم ( )2املرفق
بهذه الالئحة .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب على امل�شرتكني من الفئة غري ال�سكنية االلتزام بكافة املتطلبات
الفنية  ،ح�سب املوا�صفات الكهربائية العمانية وقواعد التوزيع بالقدر الذي تنطبق به
عليهم .
املــادة ( ) 7
تقوم الهيئة بن�شر �أي قواعد �أو �ضوابط تتعلق بتطبيق التعرفة املعتمدة � ،أو تعرفة التو�صيل
�أو لتو�ضيح �آلية تطبيق تلك التعرفة �أو �ضمان تطبيقها بال�شكل ال�صحيح من قبل املرخ�ص
لهم  ،وذلك عرب املوقع الإلكرتوين للهيئة � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى حتددها .
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امللحــق رقــم ( ) 1
التعرفة املعتمدة للتزويد بالكهرباء
�أوال  :الفئة ال�سكنية :
 - 1بالن�سبة حل�ساب املواطن  ،حتت�سب قيمة اال�ستهالك ال�شهري من الكهرباء
بتعرفة ال�شرائح الت�صاعدية  ،ابتداء من الأول من يناير لعام 2021م على
النحو الآتي :
�أ  -من (� )0صفر �إلى (� )2000ألفـي كيلو واط فـي ال�ساعة  )15( :خم�س ع�شرة
بي�سة  ,لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ب  -من (� )2001ألفـي كيلو واط وواحد فـي ال�ساعة �إلى (� )4000أربعة �آالف
كيلو واط فـي ال�ساعة  )20( :ع�شرون بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ج � -أكرث من (� )4000أربعة �آالف كيلو واط فـي ال�ساعة  )30( :ثالثون بي�سة ،
لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
 - 2بالن�سبة للح�ساب الإ�ضافـي  :حتت�سب قيمة اال�ستهالك ال�شهري من الكهرباء ،
ابتداء من الأول من يناير لعام 2021م على النحو الآتي :
أ�  -من (� )0صفر �إلى خم�سمائة ( )500كيلو واط فـي ال�ساعة  )20( :ع�شرون
بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ب  -مـ ــن ( )501خم�سمائ ــة كيـ ــلو واط وواحـ ــد فـي ال�ساعة �إلى (� )1500ألف
وخم�سمائة كيلو واط فـي ال�ساعة  )25( :خم�س وع�شرون بي�سة  ،لكل كيلو
واط فـي ال�ساعة .
ج � -أكرث من (� )1500ألف وخم�سمائة كيلو واط فـي ال�ساعة  )30( :ثالثون
بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ثانيا  :الفئة غري ال�سكنية :
حتدد قيمة اال�ستهالك ال�شهري من الكهرباء جلميع الفئات غري ال�سكنية بتعرفة
مو�سمية ابتداء من الأول من يناير لعام 2021م على النحو الآتي :
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أ�  -من �أول يناير �إلى �آخر �أبريل  ،و من �أول �أكتوبر �إلى �آخر دي�سمرب من كل عام
بتعرفة ثابتة � (21( :إحدى وع�شرون بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ب  -من �أول مايو �إلى �آخر �سبتمرب من كل عام بتعرفة ثابتة  )29( :ت�سع وع�شرون
بي�سة لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
وا�ستثناء من البند (ثانيا) من الفقرة ال�سابقة  ،حتت�سب قيمة اال�ستهالك ال�شهري من
الكهرباء للأن�شطة الزراعية وال�سمكية التي يتم حتديد معايري ا�ستحقاقها من قبل
اجلهات املخت�صة بالتن�سيق مع الهيئة بتعرفة ال�شرائح الت�صاعدية  ،ابتداء من الأول من
يناير لعام 2021م على النحو الآتي :
�أ  -من (� )0صفر �إلى ( )3000ثالثة �آالف كيلو واط فـي ال�ساعة  )12( :اثنتا ع�شرة
بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ب  -من ( )3001ثالثة �آالف كيلو واط وواحد فـي ال�ساعة �إلى (� )6000ستة �آالف
كيلو واط فـي ال�ساعة � )16( :ست ع�شرة بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ج � -أكرث من ( � )6000ستة �آالف كيلو واط فـي ال�ساعة � ) 24 ( :أربع وع�شرون بي�سة ،
لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
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امللحــق رقــم ( ) 2
التعرفة املعتمدة لتو�صيل خدمة الكهرباء
حتدد تعرفة تو�صيل خدمة الكهرباء وفقا للجدول الآتي :
نــوع العــداد

الر�سم بالريال العماين

عداد ذو وجه واحد

10

عداد ذو ثالثة �أوجه

40

عداد ذو ثالثة �أوجه مبحول تيار
وحتى �أحمال ( ) 500خم�سمائة كيلوفولت �أمبري

200

عداد ذو ثالثة �أوجه مبحول تيار �أكرث
من �أحمال (  ) 500خم�سمائة كيلوفولت �أمبري

500

 تكون ر�سوم الأحمال كما هي حمددة فـي الئحة تو�صيل اخلدمة التابعة للمرخ�ص لهموالتي تقرها الهيئة .
 ال تت�ضمن هذه الر�سوم قيمة العداد وملحقات التو�صيل وكابل اخلدمة بني م�صدرالطاقة وعقار امل�شرتك  ،وتكاليف العمالة الالزمة لذلك .
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قــرار
رقــم 2020/7
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم , 2004/78
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020 /131فـي �ش�أن قطاع املياه وال�صرف ال�صحي ,
و�إلى الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب ال�صادرة بالقرار رقم , 2019 /2
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب  ,امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من الأول من يناير 2021م .
�صـدر فـي  1 :من جمادى الأولى 1442هـ
املـوافــــق  16 :من دي�سمبـــــــــــــر 2020م
حممـــــد بــن حمـــــد بــن �سيـــــف الرحمــــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1371
ال�صادرة فـي 2020/12/20م
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تعديالت على بع�ض �أحكام
الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب
املــادة ( ) 1
ت�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام ( )6 , 5 , 3 , 2من الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة
لل�شرب امل�شار �إليها  ,الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 2
ي�صنف امل�شرتك وفقا لغر�ض التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب �إلى الفئات الآتية :
 - 1الفئة غري ال�سكنية  :وت�شمل ح�سابات العقارات امل�ستخدمة لأغرا�ض غري �سكنية ,
كتلك املتعلقة بالأن�شطة احلكومية والتجارية وال�صناعية وال�سياحية والزراعية
وال�سمكية �سواء كانت ال�ستخدام دائم �أو م�ؤقت � ,أو كانت تلك العقارات مقامة على
�أرا�ض ذات ا�ستخدام �سكني �أو غري �سكني .
 - 2الفئة ال�سكنية  :وت�شمل ح�سابات العقارات امل�ستخدمة لأغرا�ض �سكنية  ,وتنق�سم �إلى :
أ�  -ح�سابات املواطنني  :احل�سابات امل�سجلة با�سم م�شرتك عماين ومبا ال يتجاوز
ح�سابني  ,وعلى امل�شرتك حتديد هذين احل�سابني �إذا كان له �أكرث من ذلك ,
وفقا لل�ضوابط والقواعد التي تقرها الهيئة .
ب  -احل�سابات الإ�ضافـية  :احل�سابات امل�سجلة با�سم م�شرتك عماين ويجاوز عددها
احل�سابني امل�سجلني �ضمن ح�سابات املواطنني � ,أو احل�سابات امل�سجلة با�سم
م�شرتك غري عماين  ,وذلك وفقا لل�ضوابط والقواعد التي تقرها الهيئة .
املــادة ( ) 3
تكون تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب للم�شرتك من الفئة غري ال�سكنية  ,وفقا ملا ي�أتي :
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التعرفة (بي�سة للمرت املكعب)
0.990
1.100
1.210
1.320

ال�سنة
2021م
2022م
2023م
2024م

وتكون تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب للم�شرتك من الفئة ال�سكنية  ,وفقا ملا ي�أتي :
أ�  -ح�سابات املواطنني  :حتدد التعرفة بواقع ( )0.550خم�سمائة وخم�سني بي�سة للمرت
املكعب  ,وتزيد �سنويا ب�شكل تدريجي و�صوال �إلى تعرفة غري مدعومة تتنا�سب مع
التكلفة االقت�صادية للتزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب بحلول نهاية العام 2025م .
ب  -احل�سابات الإ�ضافـية  :حتدد التعرفة بواقع (� )0.660ستمائة و�ستني بي�سة للمرت
املكعب  ,وتزيد �سنويا مبقدار ( )0.110مائة وع�شر بي�سات للمرت املكعب  ,و�صوال
�إلى تعرفة غري مدعومة تتنا�سب مع التكلفة االقت�صادية للتزود باملياه ال�صاحلة
لل�شرب بحلول نهاية العام 2024م .
وتقوم الهيئة بح�ساب التغيريات فـي تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب قبل بداية
كل عام  ,ون�شرها فـي موعد ال يتجاوز الأول من دي�سمرب من العام الذي ي�سبقه  ,وفق
الإجراءات املقررة قانونا .
املــادة ( ) 5
تكون تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب باجلملة وفقا للتكلفة الفعلية املنعك�سة عن
توفـري تلك املياه  ,وحت�سب ب�شكل �سنوي وفقا للقواعد والأ�س�س التي حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 6
تكون تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب لل�شبكات امل�ستثمرة وفقا للقواعد والأ�س�س
التي حتددها الهيئة  ,و�صوال �إلى تعرفة غري مدعومة  ,ومبا يتفق واملعمول به فـي
حتديد تعرفة الفئات ال�سكنية وغري ال�سكنية .
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املــادة ( ) 2
ت�ضاف �إلى الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب امل�شار �إليها  ,مادتان جديدتان
برقمي ( , )9 , 8ن�صاهما الآتي :
املــادة ( ) 8
تكون تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب للمرخ�ص لهم مبمار�سة �أن�شطة قطاع املياه
غري املرتبط  ,وفقا ل�شروط و�أحكام الرتاخي�ص ال�صادرة لهم فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 9
ت�ستفـيد ح�سابات املواطنني امل�ستوفـني �شروط و�ضوابط ا�ستحقاق دعم املياه �ضمن
منظومة احلماية االجتماعية املعتمدة من قبل اجلهات املخت�صة من ن�سبة اخل�صم
املقررة لهم � ,أو �أي �آلية �أخرى تقرر �ضمن منظومة احلماية االجتماعية  ,وذلك
لال�ستهالك ال�شهري �إلى احلد املن�صو�ص عليه فـي ال�ضوابط والقرارات ذات ال�صلة التي
ت�صدرها اجلهات املخت�صة  ,ويتم احت�ساب اال�ستهالك ال�شهري الذي يزيد على احلد
املن�صو�ص عليه فـي تلك ال�ضوابط والقرارات  ,وفقا للتعرفة املحددة فـي املادة ( )3من
هذه الالئحة .
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هيئـة املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم
قـــــرار
رقم 2020/22
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة تنظيم التخطيط العمراين
وتراخي�ص البناء فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و�إلى نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/79
و�إلى الئحة تنظيم التخطيط العمراين وتراخي�ص البناء فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم ال�صادرة بالقرار رقم ، 2015/322
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف �إلى الئحة تنظيم التخطيط العمراين وتراخي�ص البناء فـي املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم امل�شار �إليها مادة جديدة برقم ( 14مكررا)  ،ن�صها الآتي :
املــادة ( 14مكررا)
" ال يجوز �إقامة م�ساكن عمال فـي املنطقة �إال بعد احل�صول على موافقة من الهيئة بذلك ،
وفق اال�شرتاطات واملوا�صفات التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س .
ويجوز للهيئة فر�ض غرامة �إداريــة ال تزي ــد عل ــى ( )5000خم�س ــة �آالف ري ــال عمانــي
فـي حالة �إقامة م�ساكن عمال بدون موافقة الهيئة � ،أو خمالفة اال�شرتاطات واملوا�صفات
املحددة " .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  16 :من جمادى الثانية 1441هـ
املـوافــــق  10 :من فربايــــــــــــــــــــر 2020م
يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1330
ال�صادرة فـي 2020/2/23م
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الهيئـة العامـة للت�أمينـات االجتماعية
قــــــرار
رقـــم ر2020/10/
فـي �ش�أن �إنهاء خدمة امل�ؤمن عليهم �إنهاء جماعيا
ا�ستنادا �إلى قانـون الت�أمينات االجتماعيـ ــة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/72
و�إلى نظام الأمان الوظيفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/82
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعد �إنهاء خدمة امل�ؤمن عليهم �إنهاء جماعيا وفقا للمادة ( )4املن�صو�ص عليها فـي نظام
الأمان الوظيفـي امل�شار �إليه � ،إذا توافرت فـي �ش�أنهم �إحدى احلالتني الآتيتني :
� - 1إنهاء اخلدمة لعدد ( )2اثنني من امل�ؤمن عليهم ف�أكرث خالل ال�شهر الواحد لدى
جهة العمل .
� - 2إنهاء اخلدمة بن�سبة ( )%1واحد باملائة من �إجمايل عدد امل�ؤمن عليهم لدى جهة
العمل .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمرب 2020م .
�صـدر فـي  11 :مـن ربيـــع الأول 1442هـ
املـوافــــق  28 :مـن �أكتوبــــــــــــر 2020م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1364
ال�صادرة فـي 2020/11/1م

د  .مـحــاد بن �سعيـد بن علي باعويــــن
رئـيـ ـ ــ�س مـجل ـ ــ�س �إدارة
الهيئـ ــة العامـة للت�أمينات االجتماعيــة
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قــــــرار
رقـــم ر2020/11/
فـي �ش�أن �ضوابط و�شروط القدرة على العمل واجلدية فـي البحث عنه
ا�ستنادا �إلى قانـون الت�أمينات االجتماعيــة ال�صادر باملر�ســوم ال�سلطـاين رقـم ، 91/72
و�إلى نظام الأمان الوظيفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/82
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�شت ــرط لثبــوت قــدرة امل�ؤمــن عليــه علـى العمل � ،صدور تقرير طبي من م�ؤ�س�سة �صحية
حكومية �أو خا�صة  ،يثبت عدم عجزه عن العمل .
ويجوز للهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية �إحالة امل�ؤمن عليه �إلى اللجنة الطبية املخت�صة
املن�صو�ص عليها فـي البند ( )14من املادة ( )2من قانون الت�أمينات االجتماعية امل�شار �إليه ،
للت�أكد من عدم عجزه عن العمل .
املــادة الثانيــــة
يتعني لثبوت جدية امل�ؤمن عليه فـي البحث عن العمل ك�شرط ال�ستحقاق املنفعة  ،توافر
ال�شروط الآتية :
 - 1ت�سجيل امل�ؤمن عليه فـي قاعدة بيانات وزارة العمل  ،وتن�شيط حالته مبا ال يقل
عن مرة واحدة �شهريا .
 - 2تقدمي امل�ؤمن عليه طلب �صرف املنفعة خالل ( )90ت�سعني يوما من تاريخ انتهاء
اخلدمة الفعلي  ،وال يجوز املطالبة ب�صرف املنفعة �إذا مل يقدم الطلب خالل
الفرتة املذكورة .
 - 3ح�ضور امل�ؤمن عليه فـي املوعد املحدد لإجراء املقابالت �أو االختبارات مع �أ�صحاب
العمل �أو مع جهات العمل وفقا ملا حتدده وزارة العمل  ،ويجوز االعتذار م�سبقا عن
ح�ضور املقابلة �أو االختبار  ،على �أن يكون االعتذار مبنيا على �أ�سباب مقبولة وفقا
ملا تراه وزارة العمل فـي هذا ال�ش�أن  ،ومع ذلك ال يجوز االعتذار ل ـ ( )3ثالث مرات
خالل مدة �صرف املنفعة .
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 - 4ح�ض ــور امل�ؤمــن عليــه الدورات التعليمية والتدريبية وفقا ملتطلبات وا�شرتاطات
وزارة العمل  ،مبا فـي ذلك التدريب عن بعد � ،أو التدريب على ر�أ�س العمل املقـرر
للم�ؤم ــن علي ــه مـ ــن قبل الوزارة  ،ويجوز االعتذار م�سبقا عن ح�ضور الدورة ،
�أو التدريب  ،على �أن يكون االعتذار مبنيا على �أ�سباب مقبولة وفقا ملا تراه وزارة
العمل فـي هذا ال�ش�أن  ،ومع ذلك ال يجوز االعتذار ل ـ ( )3ثالث مرات خالل مدة
�صرف املنفعة .
 - 5قبول الفر�ص الوظيفـية املالئمة املقدمة من وزارة العمل  ،على �أال يجوز رف�ض
�أكرث من ( )3ثالث فر�ص وظيفـية مالئمة .
وتعد فر�ص العمل مالئمة طبقا ملا تراه وزارة العمل  ،على �أن يراعى �أال يقل �أجر العمل
املعرو�ض عن مقدار املنفعة .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمرب 2020م .
�صـدر فـي  11 :مـن ربيـــع الأول 1442هـ
املـوافــــق  28 :مـن �أكتوبــــــــــــر 2020م

د  .مـحــاد بن �سعيـد بن علي باعويــــن
رئـيـ ـ ــ�س مـجل ـ ــ�س �إدارة
الهيئـ ــة العامـة للت�أمينات االجتماعيــة

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1364
ال�صادرة فـي 2020/11/1م
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الهيئــة العامـــة للتعديــــن
قــــرار
رقــم 2020/31
بتحديد ثمن بيع كرا�سة ال�شروط
واملوا�صفات للمزايدة على املواقع التعدينية ور�سوم الت�سجيل
والتجديــد للم�ؤ�س�ســات وال�شركــات لــدى الهيئــة العامــة للتعديــن
ا�ستنادا �إلى قانون الرثوة املعدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، ٢٠١٩/١٩
و�إلى الئحة املزايدات على املواقع التعدينية واخلامات ال�صادرة بالقرار رقم ، ٢٠١٩/٣٤٠
و�إلى قرار جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتعدين ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحدد ثمن بيع كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات للمزايدة على املواقع التعدينية  ،وفقا للملحق
رقم ( )١املرفق .
املــادة الثانيــــة
حتدد ر�سوم الت�سجيل والتجديد للم�ؤ�س�سات وال�شركات لدى الهيئ ــة العام ــة للتعدي ــن ،
وفقا للملحق رقم ( )٢املرفق .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  16 :من جمادى الثانية 1441هـ
املوافــــق  10 :من فربايـــــــــــــــــــر 2020م
املهنــد�س�/أحمـــد بن ح�ســـن الذيـــــب
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتعدين
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1329
ال�صادرة فـي 2020/2/16م
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امللحــق رقــم ( ) 1
ب�ش�أن ثمن بيع كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات
للمـزايــــــدة علــــــى املواقـــــــع التعــدينيـــــــة

م

نــوع املزايـــدة

ثمن بيع
كرا�سة ال�شروط
واملوا�صفات للمزايدة
بالريال العماين

مواقع حق االمتياز التعديني
� 1إذا زادت م�ساحتها على ( )5خم�سـ ــة كيلومتـ ــرات مربعـ ــة
و�/أو ت�شـ ــمل معـ ــادن ثمينـ ــة و�/أو �أحجارا كرمية

5.000

مواقع تراخي�ص اال�ستغالل التعديني
2
التي ال تزيد م�ساحتها على ( )5خم�سة كيلومرتات مربعة

3.000

مواقع تراخي�ص اال�ستك�شاف والتنقيب مب�ساحة
حتددها الهيئ ــة العام ــة للتعدي ــن  ،ثـم اال�ستغــالل
3
التعديني مبا ال يزيد على ( )5خم�سة كيلومرتات مربعة

2.000

4

مواقــع تراخي�ص اال�ستك�شاف والتنقيب
مب�ساحة حتددها الهيئة العامة للتعدين

500

5

املواقـ ــع التعدينيـ ــة املخ�صــ�ص ــة
للم�ؤ�س�س ــات وال�شرك ــات ال�صغرية واملتو�سطة

500
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امللحــق رقــم ( ) 2
ب�شــــ�أن ر�ســــوم الت�سجيــــل والتجديــد
للم�ؤ�س�سات وال�شركات لدى الهيئة العامة للتعدين

م

النـــــوع

ر�سوم الت�سجيل
والتجديد
بالريال العماين

1

ر�سـ ــوم الت�سجيـ ــل  /التجدي ــد ال�سن ــوي
للم�ؤ�س�ســات وال�شركات لدى الهيئة العامة للتعدين

100
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±É©°SE’Gh »`fóŸG ´É`aó∏d á`eÉ©dG á`Ä«¡dG
QGô```b
2020/259 º```bQ
á«FÉbƒdG äÉWGÎ°T’G øe ™HGôdG Aõ÷G OÉªàYÉH
á«Hô©dG è`«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hóH Iô£ÿG OGƒª∏d
, 91/76 ºbQ »`fÉ£∏°ùdG Ωƒ`°SôŸÉH QOÉ°üdG ÊóŸG ´ÉaódG ¿ƒfÉb ≈dEG GOÉæà°SG
, ±É`©°SE’Gh ÊóŸG ´Éaó∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG AÉ°ûfEÉH 2013/3 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸG ≈dEGh
, 2014/68 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ±É©°SE’Gh ÊóŸG ´Éaó∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ΩÉ¶f ≈dEGh
è`«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hóH á«∏NGódG AGQRh ‹É©ŸGh ƒª°ùdG ÜÉë°UCG QGôb ≈dEGh
ï`jQÉàH øjôëÑdG áµ∏‡ »`a áeÉæŸG »`a ó≤©æŸG Ú`` KÓãdGh »`` `fÉãdG ´É`` ªàL’G »`` `a á`` «Hô©dG
äÉWGÎ°T’G øe ™``HGôdG Aõ`÷G OÉ``ªàYÉH , Ω2013 ô`Ñªaƒf 28 ≥`aGƒŸG , `g1435 Ωôfi 25
, Iô`£ÿG OGƒª∏d á«FÉbƒdG
. á`eÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J Ée ≈∏Y AÉæHh
Qô```≤`J
≈`````dhC’G IOÉ``ŸG
∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hóH Iô£ÿG OGƒª∏d á«FÉbƒdG äÉWGÎ°T’G øe ™HGôdG Aõ÷G óªà©j
. ≥aôŸG , á«Hô©dG è`«∏ÿG
á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
. ¬`eÉµMCG ™e ¢VQÉ©àj hCG , QGô≤dG Gòg ∞dÉîj Ée πc ≈¨∏j
á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
. √ô°ûf ïjQÉàd ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe ¬H πª©jh , á«ª°SôdG Iójô÷G »`a QGô≤dG Gòg ô°ûæj
`g1442 ∫hC’G ™`«HQ øe 11 : »`a Qó`°U
Ω2020 ô``````````HƒàcCG øe 28 : ≥````aGƒ`ŸG
»````````≤jô°ûdG ø°ùfi øH ø°ùM ≥jôØdG
∑QÉ`` ` ` `ª÷Gh á`` ` ` `Wô`°û∏d ΩÉ`` ` ` ` `©dG ¢û`` ` ` ` `àØŸG
IQGOEG ¢ù`` ` `∏› ¢ù`` ` «FQ
±É``©°SE’Gh ÊóŸG ´É`` aó∏d á``eÉ©dG á`` ` Ä«¡dG
(1365) º`bQ á`«ª°SôdG Ió`jô÷G »`a QGô≤dG Gò`g ô`°ûf
Ω2020/11/8 »`a IQOÉ°üdG
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ΔϣΪϘϤϟ
ϢΘΣΓή˰˰τΨϟΩϮ˰˰ϤϟϦ˰˰ϣΎ˰˰ϫήϴϏϭΔ˰˰ϳϭΎϤϴϜϟϭΔό˰˰θϤϟΩϮ˰˰ϤϟϝϭΪ˰˰ΗϭϡΪΨΘ˰˰γ·ϭέΎ˰˰θΘϧ·ϥ·
Ϧ˰˰ϣΔϠ˰˰δϠγΫΎ˰˰ΨΗ·ϲ˰˰ΠϴϠΨϟϥϭΎ˰˰όΘϟβ˰˰ϠΠϣϝϭΪ˰˰ϟΔΒ˰˰δϨϟΎΑϝΎ˰˰ΤϟϚ˰˰ϟάϛϭΔϨτϠ˰˰δϟϰ˰˰Ϡϋ
ΎϤϟΙϮ˰˰ΤΒϟΰϛήϣϭΔ˰˰ϴΒτϟΕΎ˰˰δγΆϤϟϭΕΎ˰˰ϋΎϨμϟϦ˰˰ϣή˰˰ϴΜϜϟϲ˰˰ϓϊ˰˰γϭϞϜ˰˰θΑϭή˰˰ϴΑΪΘϟ
ωΎ˰˰ϓΪϠϟΔ˰˰ϣΎόϟΔ˰˰ΌϴϬϟή˰˰δϳϖ˰˰ϠτϨϤϟά˰˰ϫϦ˰˰ϣˬή˰˰σΎΨϣϦ˰˰ϣΩϮ˰˰ϤϟϭΕΎϣΪΨΘ˰˰γϻϩά˰˰Ϭϟ
ΩϮ˰˰ϤϠϟΔ˰˰ϴΎϗϮϟΕΎσήΘ˰˰ηϻΎΑιΎ˰˰Ψϟϊ˰˰Αήϟ˯ΰ˰˰ΠϟªϢ˰˰ϜϟϡΪ˰˰ϘΗϥϑΎό˰˰γϹϭϲ˰˰ϧΪϤϟ
Ύ˰˰ϫΪϴΣϮΗϢ˰˰ΗϥΪ˰˰όΑ©ϲ˰˰ΎϗϮϟϑή˰˰ηϹϭΔϣϼ˰˰δϟρϭή˰˰ηªΔ˰˰ϋϮϤΠϣϦ˰˰ϣ˯ΰ˰˰Πϛ©Γή˰˰τΨϟ
ϝϭΪ˰˰ϟϥϭΎ˰˰όΘϟβ˰˰ϠΠϣϝϭΪ˰˰ΑΔ˰˰ϴϠΧΪϟ˯έίϭϲ˰˰ϟΎόϤϟϭϮϤ˰˰δϟΏΎ˰˰ΤλϞ˰˰ΒϗϦ˰˰ϣΎ˰˰ϫΩΎϤΘϋ·ϭ
ΔϳΎϗϮϟϭΔϣϼ˰˰δϟΕΎ˰˰ΟΎϴΘΣϻΔ˰˰ϴϠϴμϔΘϟΪ˰˰ϋϮϘϟΎ˰˰ϫέΎΒΘϋΎΑΔ˰˰ϘϓϮϤϟέή˰˰ϘΑϲ˰˰ΑήόϟΞ˰˰ϴϠΨϟ
˱ ˰ϤϜϣϭΓή˰˰τΨϟΩϮ˰˰Ϥϟή˰˰σΎΨϣϦ˰˰ϣ
έΎ˰˰τΧϦ˰˰ϣΕΎϜ˰˰ϠΘϤϤϟϭΡϭέϷΔ˰˰ϳΎϤΣϑΪ˰˰ϬΑΎ˰˰Ϭϟϼ˰
Ύ˰˰ϫήϴϏϭϢϤ˰˰δΘϟϭϝΎόΘ˰˰ηϻϭέΎ˰˰ΠϔϧϹΎΑϚ˰˰ϟΫϥΎϛ˯Ϯ˰
˱ ˰γΓή˰˰τΨϟΔ˰˰ϳϭΎϤϴϜϟΩϮ˰˰Ϥϟ
Ύ˰˰ϬΗέϮτΧϦ˰˰ϣϦ˰˰ϜϣΎ˰˰ϣϞ˰˰ϴϠϘΘϟϭΎ˰˰ϬϟΔ˰˰Ϩϣϵϑϭή˰˰ψϟή˰˰ϴϓϮΗϥΎ˰˰ϤοΔ˰˰ϴϐΑ±ή˰˰σΎΨϤϟϦ˰˰ϣ
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έΪ˰˰˰λ·ϦϋΎ˱ϴϧϮϧΎϗΔ˰˰˰˰ϟϮΌδϤϟϭΎ˰˰˰ϬϠΜϤϳϦϣϭΔϟϮ˷ ΨϤϟ ΔϴϣϮϜΣ ΔϴϤγήϟΕΎϬΠϟϲϫ : ×E ¿ÔE6
Δ˰ϣΎϗΈΑΔ˰˰˰λΎΨϟ ϳέΎμΗ κϴΧήΘϟέΪλ·ϭΔϴϨϔϟΕΎσήΘηϻϭΕΎΒϠτΘϤϟνήϓϭΔϴϤϴψϨΘϟΕέήϘϟ
ΔϟϭΰϤϟΓ΄θϨϤϟΔϣΎϗ·ΪόΑϲϨϬϤϟ ϳήμΘϟ κϴΧήΘϟέΪλ·ΔϤΛϦϣϭˬΔτθϧϷϒϠ˰˰˰ΘΨϤϟΕ˰˰˰θϨϤϟ
ϩάϫΪ˰˰˰Σ ˯ΎϔσϹ ϲ˰˰˰ϧΪϤϟωΎ˰˰˰ϓΪϟή˰˰ΒΘόϳϭΓ΄θϨϤϟΔϣΎϗ·κϴΧήΗϲϓϪΑΡήμϤϟϭκμΨϤϟρΎθϨϟ
ΔϗϼόϟΕΫϯήΧϷΔϴϣϮϜΤϟΕΎϬΠϟϭΕέίϮϟϰϟ·ΔϓΎο·ΔμΘΨϤϟΕΎ˰˰˰˰ϬΠϟ
ς˰˰˰ϐοϭϡ60°ϦϣϞ˰˰˰ϗFlash PointξϴϣϭΔτϘϧϪϟϞΎγFlammable Liquid:ϲϟΎόΘηϞΎγ
νΎ˰˰˰ϔΨϧΎΑϲ˰ϟΎόΘηϻϞΎδϟΓέϮτΧΔΟέΩΩΩΰΗϭϡ37.8°ΓέήΣΔΟέΩΪϨϋέΎΑ2.76ίϭΎ˰˰ΠΘϳϱέΎΨΑ
Ϫ˰˰πϴϣϭΔτϘϧ
ϡ37.8°Ϧϣϰ˰˰˰˰ϠϋFlash Pointξ˰˰˰˰˰ϴϣϭΔτϘϧϪϟϞΎγ:Combustible LiquidϲϗήΘΣϞΎγ
ϡ93.3°Ϧ˰ϣϞ˰ϗϭ
˯Ϯ˰˰˰ϬϟϊϣΪΤΘΘϟΔϴϓΎϛΓήΨΑΎϫΪϨϋϞΎδϟϖϠτϳΓέήΣΔΟέΩϰϧΩϞΜϤΗ: Flash PointξϴϣϮϟΔτϘϧ
ϝΎόη·έΪμϤϟΞϳΰϤϟξϳήόΗΪϨϋΔπϣϭΙΪΣϹϲϟΎόΘηΞϳΰϣϥϮ͋ ˴˰Ϝ˲Ηϭ
ϲϓΔ˰˰˰˰ΘΒΜϣϥϮϜΗϭˬΔ˰˰˰˰ϛήΤΘϤϟή˰˰˰ϴϏϭΔ˰˰˰˰ϠϘϨΘϤϟή˰˰˰˰ϴϏΕΎ˰˰ϧΰΨϟΎϬΑΪμϘϳΔΘΑΎΜϟΕΎϧΰΨϟ
Ύ˰˰˰ϬόϗϮϣϲϓϭΎ˰˰˰˰Ϭόοϭ
Ϟ˰˰ϴλϮΘϠϟΓΪ˰˰˰˰˰ϴΟς˰˰˰˰ΎγϮΑνέϷϊϣϞλϮϣϱϷή˰˰˰ηΎΒϤϟϲΎΑήϬϜϟςΑήϟ:Earthingξϳέ΄Θϟ
˴ ϣ ΓΪ˷ ˰˰˰˰˰ό˶ Ϥ˵ ϟ ϢδΠϟϥ΄ΑϝΎϘ˵ϳϭ ElectrodeΩϭήΘϜϟ· ϲ˰˰ΎΑήϬϜϟ
Ύ˰˰˰ϴΑήϬϛ˱ΎσϮΑήϣϥϮ˰˰˰˰ϜϳΎϣΪϨϋνέ͉ Ά˵
ή˰˰˰ϴϏϭΔ˰˰˰ϴΎΑήϬϜϟΓήΪϠϟϊσΎϗϭϲΎΑήϬϛΡΎΘϔϣϭ Fuse ήϬμ˵
˶ ϣϥϭΪΑνέϷϲϓΖ͉˰ΒΜϣΩϭήΘϜϟΈΑ
ϚϟΫ
ϰ˰˰˰Ϡϋϲ˰˰˰˰ΑήϬϜϟέΎ˰˰˰ϴΘϟέΎΒΟ·ϭ ϰϠϋΓήτϴδϠϟΔϴϨϘΗ:Cathodic ProtectionΔϳΩϮΛΎϜϟΔϳΎϤΤϟ
˱ ςϔϨϟϥϮϓΪϣϥΰΨϟϲϧΪόϤϟτδϟϞϛΗ ϊϨϣ
ϚϟΫϭˬ ΐ˰˰˰ϟΎδϟΐ˰˰˰τϘϟ CathodeΩϮΛΎϜϟϪϠόΠΑ ϼΜϣ
AnodeΩϮϧϷΔΑΎΜϤΑϥϮϜϴϟϞϛΘϟϞϬγήΧϥΪόϤΑ ϥΰΨϟϱ ϪΘϳΎϤΣΏϮϠτϤϟϥΪόϤϟ ϞϴλϮΗ ςΑήΑ
 ΐΟϮϤϟΐτϘϟ
 ΪμϟϡϮϬϔϣϦϋϒϠΘΨϳϞϛΘϟϡϮϬϔϣφΣϻ

ϒϨόΑPolymerizeήϤ˴ Ϡ˴˸ ΒΘ˴ ϳ˴ ΔϴϘϨϟϪΘϟΎΣϲϓϱάϟϞΎδϟϮϫ:Unstable LiquidήϘΘδϣήϴϏϞΎγ
ϭΔ˰˰˰ϣΪμϟϪ˰˰˰οήόΗϑϭήχϲϓϞ˰˰˰ϋΎϔΘϟϲΗΫΒμϳϭˬΔϔϴϨϋϯήΧΔϴΎϴϤϴϛΕήϴϐΗϪϟΙΪΤΗϭϞϠΤΘϳϭ
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ΓέήΣϭςϐο
Εϼ˰˰˰ϋΎϔΘϠϟΓή˰˰˰σΎΨϣϞ˰˰˰ϜθΗϲΘϟΩϮϤϟϲϫIncompatible MaterialsΔϘϓϮΘϤϟήϴϏΩϮϤϟ
Ύ˰ϤϬοήόΗΕϻΎϤΘΣϑϭή˰˰χϲϓΔλΎΧϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣβϔϨΑΎϬόϣΓΪΟϮΘϤϟϯήΧϷΩϮϤϟϊϣΓήτΨϟ
ϱΩΆΗΪϗΓή˰˰˰τΧΕϼ˰˰˰˰ϋΎϔΗΙϭΪ˰˰˰ΣϪϨϋΞΘϨϳΎϤϣΪϤόΘϤϟϭϲοήόϟρϼΘΧϻϭ˯Ύ˰˰˰˰ϘΘϟϻϭΏέΎϘΘϠϟ
ϯήΧΓήτΧΩϮϣΞΘϨΗϭΔϣΎγΕίΎϏΪϟϮΗϭέΎ˰˰˰˰ΠϔϧϻϭϝΎ˰όΘηϻϰϟ·
Ϣ˰˰˰Ϥμ˵ϤϟίΎ˰˰˰ϐϟΔ˰˰˰ΒδϧβϴϘϳϭήόθΘδϳSensorβΠ˴ Ϥ˴ ΑΞϣΪϣίΎϬΟ Gas Detector:ίΎϏϒηΎϛ
ϦϜϤϳϻϭϪΑιΎΧSensorβΠ˴ ϣ˴ ίΎϏϞϜϟϥΈϓˬϢϠόϠϟϭϪϴϓΖ˷ΒΜϤϟϊϗϮϤϟςϴΤϣϲϓϪϟκμΨ˵Ϥϟϭ
ϯή˰˰˰˰ΧΕίΎϐϟϪϟΎϤόΘγ
ίΎ˰˰˰ϐϟΕΎ˰˰˰ϔηΎϛξ˰˰˰όΒϟϭˬϦϴόϣίΎϐϟΔλΎΧϭίΎϐϟϒηΎϜΑΔΘΒΜϣϥϮϜΗέΎόθΘγΓΩSensor:β
˴ ϣ16
˸ Π˴
ή˰˰˰˰ΧξόΒϟϭβ
Π˴ ϣ˴ Ϧ˰˰˰ϣή˰˰˰Μϛϰ˰˰˰ϠϋΎ˰˰˰ϬϮΘΣϻϚϟΫϭ ίΎ˰˰˰˰ϏϦ˰ϣήΜϛϷ ΩΪόΘϤϟϒθϜϟΔϴλΎΧ
˳
ΓΩΪόΘϣΕίΎϏϦϋϒθϜϠϟϚϟΫϭ±β˰ΠϤϟϝΪΒΘγΔ˰˰˰ϴλΎΧ
˱˯ΰ˰˰˰Οϙή˰˰˰Τ˵
͋ ϳΎ˱ϴΎΑήϬϛ˱˯ΰ˰˰˰Ο ϲ˰˰˰ϜϴϧΎϜϴϣϭή˰ϬϛϡΎ˰˰˰ϤλSolenoid Valve:ϲΎϘϠΗϝΰϋϡΎ˰˰Ϥλ17
ϝΎΣϲϓϞΎδϟϭίΎϐϟϖϓΩϒϗϮϳϞΎδϟϭίΎϐϠϟϡΪΨΘδϳϢϜΤΗ ΔΣϮϟ ίΎϬΠΑρϮ˰˰Αήϣ Ύ˱˰˰˰˰˰ϴϜϴϧΎϜϴϣ
˷
ϢϜΤΘϟίΎϬΟϦ˰˰˰ϣΔ˰˰˰˰ϴΎΑήϬϛΓέΎ˰˰η·ϪϴϘϠΗ
˱
Normally Close:˱ΎϴϣΎψϧϖϠϐϣϡΎϤλ18
Ϟ˰˰˰μϓϝΎ˰˰˰Σϲ˰˰˰ϓΎϘϠϐϣϰ˰˰˰˰ϘΒϳϲ˰˰˰˰ϜϴϧΎϜϴϣϭή˰˰ϬϛϡΎ˰˰Ϥλ
Ϫ˰˰ϨϋϲΎ˰˰˰ΑήϬϜϟέΎϴΘϟ

Normally Open˱ΎϴϣΎψϧΡϮΘϓϡΎϤμϣ19
έΎ˰˰ϴΘϟϞμϓϝΎΣϲϓΎΣϮΘϔϣϰϘΒϳϲϜϴϧΎϜϴϣϭήϬϛϡΎϤλ
˱
ϪϨϋϲΎΑήϬϜϟ
ϦϣϰϠϋςϐπΑίΎϐϟέϭήϤΑϤδϳϻΎϘΒδϣή˷ϴόϣϡΎϤλ:Regulator ValveίΎϐϟϖϓΩϢψϨϣ20
ϪϴϠϋή˰˰˷ϴόϤϟς˰˰˰ϐπϟ
ΘϔϳΪΰϟςϐπϟ ϒϳήμΘϟϖϳήσϦϋ ϒϴϔΨΘϟϡΎϤλ:Safety Relieve ValveϥΎϣϡΎϤλ21
˷ ϤϟΔϳϭΎΤϠϟϲϠΧΪϟςϐπϟϰϠϋυΎϔΤϠϟϪϴϠϋϢϤμ˵ϤϟςϐπϟίϭΎΠΗϢΘϳΎϣΪϨϋΎ˱ϴΎϘϠΗϖϠϐϳϭ
ΎϬϴϠϋΐϛή˵
ϊϨϤϳϭΪΣϭϩΎΠΗΎΑϝΎδϟϭίΎϐϟϖϓΪΑϤδϳϡΎϤλ:1RQ5HWXUQ9DOYHωϮΟέϡΪϋϡΎϤλ22
.Check ValveΪλϡΎϤλΎπϳϰϤδϳϭˬβϜόϟ

͋ ΒϤ˵ ϟ23
Ϫ˰˰˰˰ϟϒ˰˰˰ϴπϳϭΔ˰˰ϟΎδϤϟϪ˰˰˰ΘϟΎΣϲ˰ϓίΎϐϟϰϘϠΘϳΓέήΤϟϡΪΨΘγΎΑήϴΨΒΗίΎϬΟ:Vaporizerή˰Ψ˴
Δ˰˰˰ΌϓΪΘϟΎϛΔ˰˰˰ϣΎόϟΕΎ˰˰ϣΪΨΘγϻϲϓίΎϐϟϦϣΓΩΎϔΘγϼϟΪ˱ ϴϬϤΗΔϳίΎϐϟΔϟΎΤϟϰϟ·ϪϠϳϮΤΘϟΔ˰˰˰˰ϴϓΎϛΓέήΣ
ΎϤϬϓϼΧϭΦΒτϟϭ
Ϧ˰˰˰ϣΎ˰˰˰˰ϬϧέΪ˰˰˰ΟϭνέϷϯϮΘδϣΖΤΗϥϮϜΗˬϞϮδϠϟΔόϗϮΘϤϟΕΎΑΎϜδϧϻΏΎόϴΘγϻΓήϔΣPitΓέϮ
˵ 24
˴ Ο
ϦϳΰΨΘϟΔϘτϨϣΝέΎΧϭϞΧΩΐγΎϨϣϊϗϮϣϲϓϥϮϜΗϭϖϠϐϟϢϜΤϣ˯ΎτϏΎϬϴϠϋˬΖϨϤγϹϭϕϮΑΎτϟ

ΓήμΘΨϤϟΕΪΣϮϟ25
ΔϳϮΌϣΔΟέΩ ϡΔϘϴϗΩ ΩˬΔϴϧΎΛ ΙˬήΘϣϮϠϴϛ ϢϛˬήΘϣϲ˷Ϡϣ ϢϠϣˬήΘϣϲΘϧΎγ Ϣγ
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ϝϮμϔϠϟϊΒΘ˷ ϤϟϢϴϗήΘϟϡΎψϧ
ϞμϓΏΎΑ˯ΰΟ    ϞμϔϟϝΎΜϣ
ΚϟΎΜϟϞμϔϟϰϟ·ήϴθϳ3ϢϗήϟϝϭϷΏΎΒϟϰϟ·ήϴθϳ1ϢϗήϟϊΑήϟ˯ΰΠϟϰϟ·ήϴθϳ4Ϣϗήϟ
ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟ ϊΑήϟ˯ΰΠϟϲϓϝϭϷΏΎΒϟϦϣΚϟΎΜϟϞμϔϟϮϫήΧϰϨόϤΑϭ
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∫hC’G ÜÉ`````ÑdG
Iô£ÿG OGƒŸG π≤fh ∫hGóJh øjõîàH ≥∏©àJ »àdG á£°ûfC’G
∫hC’G π°üØdG
∫É©à°TÓd á∏HÉ≤dG πFGƒ°ùdG
ΔϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ
ϡ60oϦ˰ϣϞϗFlash PointϪπϴϣϭΔτϘϧϞΎγϱ: Flammable LiquidϲϟΎόΘηϻϞΎδϟ
ϡ93.3oϦϣϞϗϭϡ37.8oϦϣϰϠϋϪπϴϣϭΔτϘϧϞΎγϱ:Combustible LiquidϲϗήΘΣϻϞΎδϟ
˯ϮϬϟϊϣΪΤΘΘϟΔϴϓΎϛΓήΨΑΎϫΪϨϋϞΎδϟϖϠτϳΓέήΣΔΟέΩϰϧΩϞΜϤΗ: Flash PointξϴϣϮϟΔτϘϧ
ϝΎόη·έΪμϤϟΞϳΰϤϟξϳήόΗΪϨϋΔπϣϭΙΪΣϹϲϟΎόΘηΞϳΰϣϥ͋ϮϜ˴ ˲Ηϭ
 ήΑΎϋΊΟΎϔϣϲψΤϟϲϟΎόΘηΞϫϭϦϋΓέΎΒϋΔπϣϮϟ ϪπϴϣϭΔτϘϧνΎϔΨϧΎΑϲϟΎόΘηϻϞΎδϟΓέϮτΧΔΟέΩΩΩΰΗϭ
ΓέΎ˰˰˰ηϹΪμϘΑ˯ΰΠϟά˰˰˰ϫϲϓ©Ϟ˰Ύγªϭ©ΔϴϟΎόΘηϻϞ˰ϮδϟªϠτμϤϟϡΎόϟϡϮϬϔϤϟϡΪΨΘδϳϪϳϮϨΗ
˯ΰΠϟΩϮϨΑϲϓϚϟΫϑϼΧΩΪ͉ ˰Τ˵
˴ ϳϢϟΎϣ˯ϮγΪΣϰϠϋΔϴϗήΘΣϻϭϭΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϠϟ
ΩϮ˰˰˰˰ϗϮϟΎΑϲϠ˰˰˰ΣήϤϟΩ˷ϭΰΘ˰˰˰ϠϟϡΪΨΘδϳϥΰΧ:Intermediate Storage Tank ϲϨϴΑ
˷ ςγϮΘδϣϥΰΧ
ϲϓ ΩϮ˰˰ϗϮϠϟΔϜϠϬΘδϤϟΕΪόϤϟϭΩϮϗϮϠϟϲδϴήϟϦϳϮϤΘϟϥΰΧϦϴΑϊϘϳϭ ϪϜϳήΤΗϦϜϤϳϭ˱Ύ˰˰˰ΘΒΜϣϥϮ˰˰˰Ϝϳ
 ϢΎϘϟϞϤόϟϭρΎθϨϠϟΔϴϠϴϐθΘϟΕΎϴϠϤόϟ

Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
͉ Η˵ 
ϲϟΎΘϟϝϭΪΠϟϖϓϭΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΕΎΌϓϒϨμ
ϡ ϥΎϴϠϐϟΔτϘϧ

ϡ ξϴϣϮϟΔτϘϧ

ΔΌϔϟ

37.8ϦϣϞϗ

22.8ϦϣϞϗ

ϰ˰ϟϭ

37.8ϦϣϰϠϋϭΔϳϭΎδϣ

22.8ϦϣϞϗ

Ώϰϟϭ

37.8ϦϣϞϗϭ22.8ϦϣϰϠϋϭΔϳϭΎδϣ

˰Οϰϟϭ

60.0ϦϣϞϗϭ37.8ϦϣϰϠϋϭΔϳϭΎδϣ

ΔϴϧΎΛ

93.0ϦϣϞϗϭ60.0ϦϣϰϠϋϭΔϳϭΎδϣ

ΔΜϟΎΛ

93.0ϦϣϰϠϋϭΔϳϭΎδϣ

ΏΔΜϟΎΛ

ΔϴϟΎόΘηϹϞϮδϟΕΎΌϓ  ϝϭΪΟ
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ΔϴϟΎΘϟΔτθϧϷΔϟϭΰϤΑΓήηΎΒϤϟϞΒϗ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϦϣκϴΧήΗϰϠϋϝϮμΤϟΐΠϳ
ΔϴϟΎΘϟΕϻΎΤϟϲϓ±ΔϴϧΎΜϟϭϰϟϭϷΔΌϔϟϦϣΔϴϟΎόΘηϞϮγϝΎϤόΘγϭϦϳΰΨΗ
ΔϴϨϜγΓΪΣϭϱϞΧΩήΘϟ40ϦϋΔϴϤϜϟΕΩίΫ·
ϰ˰˰˰ϨΒϣϱϞ˰˰˰˰ΧΩή˰˰˰˰˰Θϟ230ϦϋΔϴϤϜϟΕΩίΫ·Ώ
ϰ˰˰˰˰˰˰ϨΒϤϟΝέΎ˰˰˰˰Χή˰˰˰Θϟ2500ϦϋΔϴϤϜϟΕΩίΫ·Ν
Ϊ˰ϳΰΗϻΓΪ˰Ϥϟ ϪϨϣ˱˯ΰΟϭϰϨΒϤϟ˯ϼτϟ ϞϤόϟϊϗϮϣϲϓΎϬϟΎϤόΘγϻφϔΤΗϲΘϟύΎΒλϷϚϟΫϦϣϰϨΜΘδϳ
ΎϬϬΑΎηΎϣϭΏέϮϘϟϭΕΎΒϛήϤϟΕΎϧΰΧϲϓϱάϟΩϮϗϮϟϭˬ˱ΎϣϮϳ30Ϧϋ
ΔϴϟΎΘϟΕϻΎΤϟϲϓ±ΔΜϟΎΜϟΔΌϔϟϦϣΔϴϟΎόΘηϞϮγϝΎϤόΘγϭϦϳΰΨΗ
ϰϨΒϣϱϞΧΩήΘϟ230ϦϋΔϴϤϜϟΕΩίΫ·
ϰ˰˰ϨΒϤϟΝέΎ˰ΧήΘϟ2500ϦϋΔϴϤϜϟΕΩίΫ·Ώ
ΔϟϮϘϨϣΔϴϋϭϭΞϳέΎϬλϞϜηϰϠϋΖϧΎϛ˱˯Ϯγ±ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟ ΕΎΒϛήϤϟ ϞϘϧϞΎγϭ

ΩϮ˰˰ϤϟξόΑϞΜϣΔλΎΧϑϭήχϲϓϞόΘθΗϥϦ˰ϜϤϳϲΘϟϭξϴϣϭΔτϘϧΎϬϟβϴϟϲΘϟϞϮδϟ
ρϭή˰˰θϠϟϊ˰˰˰πΨΗϻΔ˰˰ϴϟΎόΘηϻϞϮδϟξ˰όΑϊϣΎϬτϴϠΧϝΎόΘηϭΔϨΠϠϬϤϟΔϴϧϮΑήϛϭέΪϴϬϟ
ϞμϔϟάϫϲϓΓΩέϮϟ
ϰϟϭϷΔΌϔϟϦϣΎϬϧϰϠϋUnstable LiquidΓήϘΘδϤϟήϴϏϞϮδϟϞϣΎόΗ˵ 

ϝΰόϨϣϥΰΨϣϲϓΔϴϟΎόΘηϻ ϞϮδϟΔϴϋϭϦϳΰΨΗ
ϭΏή˰δΘϟϦϣΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟφϔΤϟΓΩΎϋϡΪΨΘδΗϖϠϐϟΔϤϜΤϣ ΓΩΪΤϣΕΎόδ˶ Α˶ Ε˷ϮΒϋΎϬΑΪμϘϳΔϴϋϭϷ
ΝέΎΨϠϟΎϬΗήΨΑήϳΎτΗϭΏΎϜδϧϻ

ΔϴϟΎΘϟΕϻΎΤϟϰϠϋΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΔϴϋϭϦϳΰΨΗΕΎΒϠτΘϣϖΒτΗ
ή˰˰˰Θϟ450Ϧ˰˰˰˰ϋΎ˰˰˰˰ϬϨϣΪ˰˰˰˰˰ΣϮϟ˯Ύ˰˰˰˰ϋϮϟΔόγΪϳΰΗϻΔϴϋϭ
ήΘϟ2500ϦϋΎϬϨϣΪΣϮϟΔόγΪϳΰΗϻϞϘϨϠϟϞΑΎϗΕΎϧΰΧ
ή˰˰˰˰Θϟ3000Ϧ˰˰˰˰ϋϪ˰˰˰˰ΘόγΪ˰˰˰˰ϳΰΗϻ ϲϨϴΑ
˷ ς˰γϮΘδϣϥΰΧ

˱ΎϘΒσΔόϨμϣΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΔϟϭΎϨϣϭϦϳΰΨΗϲϓΔϣΪΨΘδϤϟ ΕϮΒόϟ ΔϴϋϭϷϥϮϜΗϥΐΠϳ
˱
ϲϟΎΘϟϝϭΪΠϟΎϘϓϭϭΓΪϤΘόϤϟ
ΔϴϤϟΎόϟΕΎϔλϮϤϠϟ
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ϰϟΎόΘηϻϞΎδϟΔΌϓ

˯ΎϋϮϟωϮϧ

ΔΜϟΎΜϟ

ΔϴϧΎΜϟ

˰ΟϰϟϭϷ

ΏϰϟϭϷ

ϰϟϭϷ

20

5

5

1

0.5

ΔϴΟΎΟίϲϧΎϨϗ

20

20

20

20

5

ΪϤΘόϣϲϜϴΘγϼΑϭϲϧΪόϣ˯Ύϋϭ

20

20

20

20

10

νήϐϠϟΔλΎΧΔϧϮϣ΄ϣΔϴϋϭ

450

450

450

450

450

ϲϧΪόϣϞϴϣήΑ

3000

3000

3000

3000

3000

ΪϤΘόϣϲϧΪόϣϝΎϘϧϥΰΧ

450

450

20

20

5

ΓΪϤΘόϣϑΎϴϟϭϦϴϠϴΜϳ·ϲϟϮΑ

ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΕΎΌϓϭΔϴϋϭωϮϧϷ ήΘϠϟΎΑ ΎϬΑΡϮϤδϤϟϯϮμϘϟΔόδϟ  ϝϭΪΟ

ϊϗϮϤϟΕΎΒϠτΘϣ
ϲϓΔϴΎϗϮϟρϭήθϟϖϓϭϥϮϜΗΔλΎΧϥίΎΨϣϲϓΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟ ΕϮΒϋ ΔϴϋϭϦϳΰΨΗΐΠϳ
ΕΎ˰˰ϴϤϛϭωϮ˰˰ϧϷ˱ΎόΒΗΎϬόϗϮϣΪϳΪΤΗϢΘϳΔΒγΎϨϣϊϗϮϣϲϓϭϝϭϷ˯ΰΠϟϲϓΓΩέϮϟϦϳΰΨΘϟϲϧΎΒϣ
ΎϬϨϳΰΨΗΩήϤϟϞϮδϟ
ϡ6ϦϋΓέϭΎΠϤϟϲϧΎΒϤϟϭΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϦϳΰΨΗϊϗϮϣϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ

ϰϨΒϤϟϞΧΩΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϦϳΰΨΗΕΎΒϠτΘϣ
ϥΰΨϤϠϟ˯ΎϨΒϟΕΎϔλϮϣϭήλΎϨϋ
 ς˰˰˰Ϙϓϲοέ Ϊ˰ΣϭϖΑΎσϦϣϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣϥϮϜϳϥΐΠϳ
 ϲ˰˰ΘϨϤγϷ ϕϮΑΎτϟϭΔϧΎγήΨϟϦϣϥέΪΠϟϥϮϜΗϥΐΠϳ
ϞϤΘΤϤϟέΎΠϔϧϹςϐοϒϳήμΗϑΪ˰ϬΑϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϭΔ˰ϔϴϔΧΩϮϣϦϣϒϘδϟϥϮϜϳϥΐΠϳ
έήοϷϦϣΪΤϠϟϭ


Ϟ˰˰˰ϮδϟΕΎ˰˰˰ΑήδΘϟΔ˰˰˰ϣϭΎϘϣϥϮ˰˰ϜΗϥϭˬΔ˰˰ϧΎγήΨϟϦϣϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣΔϴοέϥϮϜΗϥΐΠϳ
˷
 ϥέΪΠϟΎΑΎϬϟΎμΗΎϳϭίϲϓΔλΎΧ ΔϴϟΎόΘηϻ
ϑΎ˰˰˰˰Ϙϳ·ϑΪ˰˰˰ϬΑϢγ10ϦϋϞ˰ϘϳϻωΎϔΗέΎΑϦ˰ϳΰΨΘϟϰ˰ϨΒϣΏϮ˰ΑϡΎϣΪλΕΎΒΘϋΔϣΎϗ·ΐΠϳ
 Ϟ˰˰˰˰ϳΪΑέΎ˰˰˰˰ϴΨϛ ϭϥΰΨϤϟΝέΎΧϰϟ·Δ˰ϴϟΎόΘηϻϞϮδϠϟΔϠϤΘΤϤϟΕΎΑΎϜδϧϻϭΕΎ˰˰˰ΑήδΘϟ
έΪ˰˰˰ϘϤΑϦ˰˰˰ϳΰΨΘϟϰ˰˰˰ϨΒϤΑΔ˰˰˰˰τϴΤϤϟΔ˰˰˰ϴοέϷϯϮ˰˰˰˰ΘδϣϦϋϦ˰˰˰ϳΰΨΘϟΔ˰˰ϴοέξ˰˰˰˰ϔΧ
Ϟ˰˰˰˰ϗϷϰ˰˰˰ϠϋϢγ10
Δ˰˰ϴοήόϟΕΎΑΎϜδϧϻϭΕΎΑήδΘϟϒϳήμΗνήϏϷΏϮδΤϣϞϴϤΑϥΰΨϤϟΔϴοέϞϤϋΐΠϳ
Ϟ˰˰˰˰ϮδϠϟ
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ϞϮδϟΕΎ˰˰ΑήδΗϒϳήμΗϭϞϳϮΤΗϦϴϣ΄ΘϟϥΰΨϤϟΔϴοέϷΔϠϘΘδϣϒϳήμΗΔϜΒηϞϤϋΐΠϳ
νήϐϠϟΔλΎΧΔϴΟέΎΧϊϴϤΠΗΓέϮΟϰϟ·
ϖ˰˰˰ϓϭΉέΎ˰˰˰˰τϟ˯ϼ˰˰ΧϹνήϏϷϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣϲϓΝέΎΨϤϟϦϣΐγΎϨϣΩΪϋήϴϓϮΗΐΠϳ
ϝϭϷ˯ΰΠϟΕΎΒϠτΘϣ
ΉέΎτϟ˯ϼΧϹΕΎϗϮόϣϦϣ˱ΎϣΎϤΗΔϴϟΎΧϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣΝέΎΨϣϥϮϜΗϥΐΠϳ
ϥΐ˰˰˰ΠϳΎ˰ϤϛˬΔϋΎγòϦϋϞϘΗϻΓΪϤϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣΏϮΑϥϮϜΗϥΐΠϳ
ΎϬϛήΗΪϨϋΎ˷ϴΎϘϠΗϖϠϐ˵ΗϭΝέΎΨϟϮΤϧΘϔϟΓήΣϭΔϠϬγϥϮϜΗ
ϦϳΰΨΘϟϰϨΒϤϟΔϳϮϬΘϟΕΎΒϠτΘϣ
Ϧϣϰ˰˰˰τϐΗϭΓή˰˰ηΎΒϣΝέΎ˰˰ΨϠϟΔϠτϣϥϮϜΗϦϳΰΨΘϟϰϨΒϤϟΔϴϠϔγϭΔϳϮϠϋΔϳϮϬΗάϓϮϧϞϤϋΐΠϳ
ΕΎ˰ϓϭάΤϤϟϭ˯ΎϴηϷϝϮ˰ΧΩϊϨϤϳΎϤΑ2Ϣγ1ϦϋΪϳΰΗϻΓήϴϐλΕΎΤΘϓϭΫϲϧΪόϣϚΒθΑΝέΎΨϟ
Δ˰˰ϴϤϛϭϥΰ˰˰˰ΨϤϟϢ˰˰˰˰ΠΣϊϣΐ˰˰˰γΎϨΘΗΔϳϮϬΘϟάϓϮϧΕΎΣΎδϣϥϮϜΗϥΓΎϋήϣϊϣˬϰϨΒϤϟϰϟ·
Ϫ˰ϔϴϨμΗϭϥϭΰ˰ΨϤϟ
ΕΎ˰˰˰ϔλϮϤϟϊ˰˰˰˰πΨΗϥΐ˰˰˰ΠϳΔ˰˰˰ϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΓήΨΑϷΔϴϜϴϧΎϜϴϣΔϳϮϬΗΐϴϛήΗϝΎΣϲϓ
έήθϠϟΔϟίΎϋΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟΔϳϮϬΘϟΕΪόϣϥϮϜΗϥϰϠϋϭΚϟΎΜϟ˯ΰΠϟΕΎΒϠτΘϣϭ
30ωΎϔΗέϰϠϋΎϬΘΤΘϓϥϮϜΗΔϴϠϔγΔϳϮϬΗDuctΓΎϨϘΑΔϠλϮϣΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟΔϳϮϬΘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ
˯ϮϬϟϦϣϞϘΛΔϴϟΎόΘηϻΓήΨΑϷϥϮϜϟϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣΔϴοέϦϣ ϰμϗΪΤϛ Ϣγ
ϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣϲϓΔϴΎΑήϬϜϟΕΎΒϴϛήΘϟϭΕΪϳΪϤΘϟΕΎΒϠτΘϣ
Ϧϣϡ2ϦϋϞϘϳϻϦϣωΎϔΗέϰϠϋϥέΪΠϟϰϠϋΔϴΎΑήϬϜϟΕΎΒϴϛήΘϟϭΕΪϳΪϤΘϟΖϴΒΜΗΐΠϳ
ϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣΔϴοέ
ϦϣΔ˰˰˰ϴϧΎΜϟϭϰ˰˰˰ϟϭϷϦϴΘΌϔϟϥίΎΨϤϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΪ˰ϳΪϤΘϟΕΰϴϬΠΗϭΕΎΒϴϛήΗϥϮϜΗϥΐΠϳ
Ϧ˰ϔϠΠϤϟΪ˰ϳΪΤϟϦϣΐ˰ϴΑΎϧϲϓΕΪ˰ϳΪϤΘϟϥϮϜΗϭˬέήθϠϟϝίΎόϟωϮϨϟϦϣΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟ
Δ˰˰˰ϴΎΑήϬϜϟ˰˰˰ϴΑΎμϤϟϥϮ˰˰˰ϜΗϥϭϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣϢΠΤϟΔΒγΎϨϣΓ˯ΎοϹΔϴϤϛϥϮϜΗϥΐΠϳ
 ΓέήΤϠϟϕϼσϹΔϠϴΌο ˱ήϴΜϛϦΨδΗϻϲΘϟωϮϧϷϦϣΓέΎϧϺϟΔϣΪΨΘδϤϟ
ϥϮϜΗϥϭˬϥέΪ˰ΠϠϟΔϳϮϠόϟϦϛΎϣϷϰϠϋϭϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣϒϘγϲϓΓέΎϧϹϴΑΎμϣΖΒΜΗΐΠϳ
ΥΎϨϤϟϑϭήχϭΕΎϣΪμϠϟΔϣϭΎϘϣϭέήθϠϟΔϴϗϭΔϴτϏ΄ΑΓΩϭΰϣϴΑΎμϤϟ
ϦϳΰΨΘϟϰϨΒϤϟϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϣ
Dry PowderϑΎ˰˰˰˰ΠϟϕϮ˰˰˰ΤδϤϟωϮϧϦϣΔϳϭΪϳϖϳήΣΕϔτϤΑϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣΰϴϬΠΗΐΠϳ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΎϫΩΪΤϳϲΘϟΕΎόδϟϭΩΪϋϷϖ˰˰˰ϓϭ
ϭΔ˰˰˰ϴΎϘϠΗΔ˰˰˰ΘΑΎΛΔ˰˰˰ΤϓΎϜϣΔ˰˰˰Ϥψϧή˰ϴϓϮΘΑ˱ΎΒγΎϨϣϩήϳΎϣΐϠτΑϖΤϟ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϠϟ
ΎϬΘϴϤϛϭΩϮϤϟΓέϮτΧΐδΣϚϟΫϭ ΔϳϭΪϳϭΔϴΎϘϠΗ ΔϋϮϨΘϣϭΔ˰˰˰ϳϭΪϳ
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ϦϳΰΨΘϟρϭήη
ωΎ˰˰˰ϔΗέϊ˰˰˰ϣωΎϔΗέϻϚϟΫνέΎ˰όΗϡΪϋΔτϳήηϭˬϡ2ϦϋϦϳΰΨΘϟωΎϔΗέΪϳΰϳϻϥΐΠϳ
ΓϮΒϋϞϛΔϴϋϮϨϟϪΑΡϮϤδϤϟ©βϳΪϜΘϟϞ˰˰˰ϤΤΗª
ϡ1Ϧϋ ϥϭΰΨϤϟϑϮϔλϦ˰˰˰ϴΑ Εή˰˰˰˰ϤϤϟνή˰˰˰ϋϞϘϳϻϥΐΠϳ
ϡ1ϦϋϥέΪΠϟϭϥϭΰΨϤϟϑϮϔλϦϴΑΔϠλΎϔϟΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ
ϻωΎ˰˰˰ϔΗέΎΑ PalletΕΎ˰˰μϨϣ ϞϘϧΪϋϮϗϰϠϋΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΔϴϋϭ ϦϳΰΨΗ ϊοϭΐΠϳ
Ϣγ15ϦϋϞϘϳ
Ύ˰˰ϬΗέϮτΧΐϧϮ˰ΟϭϥϭΰΨϤϟΔϴϋϮϧΩΪ͋ Τ˵ΗΔϳΩΎηέ·ΕΎΣϮϟϭΕΎϣϼϋϊοϭΐΠϳ
ϡΎϜΣΈΑΔϘϠϐϣϭϢΎϘϟϲόϴΒτϟΎϬόοϭϲϓΔϴϋϭϷφϔΣΐΠϳ
έήθϟΙΪ˶ Τ˵ϳϻϱάϟωϮϨϟϦϣΔϴϋϭϷΘϓϲϓΔϣΪΨΘδϤϟΕϭΩϷϥϮϜΗϥΐΠϳ
ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϦϳΰΨΗϰϨΒϣϞΧΩϦϴΧΪΘϟϊϨϤ˵ϳ
ˬϰ˰˰˰ϨΒϤϟϞΧΩϯήΧΔϳέήΣέΩΎμϣΔϳϭϦϴΨδΘϟΕΪόϣϭϑϮθϜϤϟΐϬϠϟϡΪΨΘγϊϨϤ˵ϳ
ϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣϦϣϡ6ϦϣϞϗϷΝέΎΨϟϦϣΓέήΤϟέΩΎμϣΐϳήϘΗϊϨϤϳΎ˰˰Ϥϛ
Incompatible MaterialsΔ˰˰˰ϘϓϮΘϤϟή˰˰˰ϴϏΩϮ˰˰˰ϤϟϦϋΔ˰˰˰ϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϞμϓΐΠϳ
ϲϟΎΘϟΎϛ
Ϟ˰˰ϤθΗϭϡ8Ϧ˰˰˰ϋϞ˰˰˰˰ϘΗϻΔ˰˰ϓΎδϤϟΔ˰˰ϘϓϮΘϤϟήϴϏΩϮϤϟϦϋΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϞμϓΐΠϳ
ϭΕΎ˰˰˰ϳϮϠϗϭνΎ˰˰ϤΣϥίϮϟΎΑ5%ϦϣήΜϛϱϮΤΗϲΘϟΕΎΠΘϨϤϟΔϘϓϮΘϤϟήϴ˰˰˰ϏΩϮ˰˰˰Ϥϟ
ΓΪδϛΆϣΩϮϣ
Δ˰˰˰ϴϟΎόΘηϻϞ˰˰ϮδϟϦ˰˰ϳΰΨΗΔϘτϨϣβϔϨΑ˯ΎϤϟϊϣϞϋΎϔΘΗϲΘϟΩϮϤϟϦϳΰΨΗϊϨϤϳΏ
Δ˰˰ϴϟΎόΘηϞ˰˰˰Ϯγˬή˰˰˰τΧˬϦ˰˰˰ϴΧΪΘϟωϮ˰ϨϤϣΔϴϟΎΘϟΔϳήϳάΤΘϟΕΎϣϼόϟϊοϭΐΠϳ
ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϦϳΰΨΗϲϧΎΒϣϰϟ·ϦϴμΘΨϤϟήϴϏϝϮΧΩϊϨϤ˵ϳ

ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϠϟϲΟέΎΨϟϦϳΰΨΘϟ
Δ˰˰˰ϴοέ΄ΑϥϮ˰˰ϜΗΓέ˷Ϯδ˵
˴ ϣ˯ΎπϓνέΔότϗϰϠϋϦϳΰΨΘϟϪΑΪμϘϳ ϲϧΎΒϤϟΝέΎΧϭ ϲΟέΎΨϟϦϳΰΨΘϟ
ϦϳΰΨΘϠϟνήϏϷΓΩΎϋϡΪΨΘδΗϭˬ ΔϧΎγήΨϟϦϣΓΪϴθϣϭ Δ˰˰˰τϠΒϣ
ϲΟέΎΨϟϦϳΰΨΘϟρϭήηϭΕΎΒϠτΘϣ
ήΜϛ΄ϓήΘϟ100ΔόγΔϴϋϭϷϰϠϋϲΟέΎΨϟϦϳΰΨΘϟήμΘϘϳϥΐΠϳ
Δ˰˰˰ϜΒηϞϤϋϊ˰˰ϣϢ˰˰˰γ15ϦϋϞϘϳϻωΎϔΗέΎΑΪλΔΒΘόΑϲΟέΎΨϟϥΰΨϤϟΔϴοέςϳϮΤΗΐΠϳ
νήϐϠϟΔλΎΧΔϴΟέΎΧΓέϮΟϲϓΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΕΎΑΎϜδϧϭΕΎΑήδΗϊϤΠϟΔϠϘΘδϣϒϳήμΗ
12ϦϋϪ˰˰˰ΗΎΤΘϓΪ˰˰˰ϳΰΗϻϥϰ˰ϠϋϲΟέΎΨϟϥΰΨϤϟϝϮΣϲϧΪόϤϟϚΒθϟϦϣέϮγΪϴϴθΗΐΠϳ
ϡ3ϦϋϪϋΎϔΗέϞϘϳϻϥϭ2Ϣ˰γ
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ϡ3ϦϋΪΣϮϟΝήΧϢϟνήϋϞϘϳϻΚϴΤΑϲΟέΎΨϟϥΰΨϤϟέϮγϲϓΝήΨϣϦϣήΜϛήϴϓϮΗΐΠϳ
Εή˰˰˰ϴΛ΄ΗϦϣϥϭΰ˰˰ΨϤϟΔ˰˰ϳΎϤΤϟϖ˰˰˰ϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϭΔϔϴϔΧΩϮϤΑϲΟέΎΨϟϥΰΨϤϟϞϴϠψΗΐΠϳ
βϤθϟΓέήΣ
ϡ1Ϧϋϥΰ˰˰˰ΨϤϠϟϲ˰˰˰ΟέΎΨϟέϮ˰˰˰˰δϟϭϥϭΰ˰˰˰ΨϤϟϦϴΑΔ˰˰ϠλΎϔϟΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ
Δ˰˰ϠΑΎϗϯή˰˰ΧΩϮϣΔ˰˰ϳϭΏΎ˰˰θϋϷϭζΎθΤϟϦϣ˷ΎϴϟΎΧϪτϴΤϣϭϲΟέΎΨϟϥΰΨϤϟϥϮϜϳϥΐΠϳ
ϝΎόΘηϼϟ
ϲΟέΎΨϟϦϳΰΨΘϠϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΎΒϴϛήΘϟϭΕΪϳΪϤΘϟ
ϰϠϋϱϮ˰˰˰ΘΤϤϟϥΰ˰˰˰ΨϤϟϲϓΔ˰˰˰ϴΎΑήϬϜϟΕΪ˰˰ϳΪϤΘϟϭΕΰ˰˰ϴϬΠΘϟϭΕΎΒϴϛήΘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ
ΕΪ˰˰˰ϳΪϤΘϟϥϮ˰˰˰ϜΗϭˬέή˰˰˰θϠϟϝίΎ˰˰όϟωϮ˰˰˰ϨϟϦϣΔϴϧΎΜϟϭϰϟϭϷΔΌϔϟϦϣΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟ
ϦϔϠΠϤϟΪϳΪΤϟϦϣΐϴΑΎϧϦϤοΔϴΎΑήϬϜϟ
ή˰˰˰δϜϠϟΔ˰˰ϣϭΎϘϣΔ˰˰˰ϴτϏ΄Α˰˰˰ϴΑΎμϤϟϥϮ˰ϜΗϥϭϪϤΠΤϟΔΒγΎϨϣϥΰΨϤϟΓ˯Ύο·ϥϮϜΗϥΐΠϳ
ΥΎϨϤϟΕήϴΛ΄ΗϦϣΔϴϗϭϭ
ϲΟέΎΨϟϦϳΰΨΘϠϟϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϣ
Dry PowderϑΎ˰˰˰ΠϟϕϮ˰˰˰ΤδϤϟωϮ˰ϧϦϣΔϳϭΪϳϖϳήΣΕϔτϤΑϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣΰϴϬΠΗΐΠϳ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΎϫΩΪΤϳϲΘϟΕΎόδϟϭΩΪϋϷϖ˰˰˰ϓϭ
ϰ˰˰˰ϠϋϭΎ˰˰˰ϬόϗϮϣϲ˰˰ϓΔ˰˰Θ˷ΒΜϣΕΎϧΰΧϲϫΔΘΑΎΜϟΕΎϧΰΨϟΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϠϟΔΘΑΎΜϟΕΎϧΰΨϟ
ΎϬόϗϮϣϦ˰ϣϚϳήΤΘϠϟΔϠΑΎϗΖδϴϟϭΔϠϘϨΘϣήϴϏϭήϘΘδϤϟΎϬόοϭ

ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϠϟϪΘΑΎΜϟΕΎϧΰΨϟ
ϦϣϚϳήΤΘϟΔϠΑΎϗΖδϴϟϭΔϠϘϨΘϤϟήϴϏϭήϘΘδϤϟΎϬόοϭϰϠϋϭΎϬόϗϮϣϲϓϪΘΒΜϣΕΎϧΰΧϲϫϪΘΑΎΜϟΕΎϧΰΨϟ
ΎϬόϗϮϣ

ΔΘΑΎΜϟΕΎϧΰΨϠϟΔ˷ϣΎόϟΕΎΒϠτΘϤϟ
ς˰˰ϐπϟέΎ˰˰ΒΘΧϭΔ˰˰όδϟ˰˰οϮΗϲ˰˰ϟΎόΘηϻϞΎδϟϥΰΨϟΔόϨμ˵ϤϟΔϬΠϟϦϣΓΩΎϬηϢϳΪϘΗΐΠϳ
ς˰˰˰ϐπϟΖ˰˰ΤΗϰ˰˰ϘΒϳϭϞ˰˰ϗϷϰ˰˰ϠϋΔόΑήϣΔ˰λϮΑϞσέ10ϰΘΣϞμϳΎϤΑϥΰΨϟϰϠϋϦϛΎδϟ
ϊ˰˰ϣˬΓΪ˰˰˰ϤΘόϤϟΔ˰ϴϤϟΎόϟΕΎϔλϮϤϟΐδΣϪόϴϨμΗϢΗϥΰΨϟϥϭϞϗϷϰϠϋΔϋΎγ24ΓΪϤϟϪΗΫ
ΔϔλϮϤϟϢϗέϥΎϴΑ
νέϷΖΤΗϪόοϭϊϨϤϳνέϷϕϮϓϥΰΨϛϢϤμϤϟϭϊϨμϤϟϥΰΨϟ213
νέϷϕϮϓϪόοϭϊϨϤϳνέϷΖΤΗϥΰΨϛϢϤμϤϟϭϊϨμϤϟϥΰΨϟ
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ΓΪ˰˰˰ϤΘόϤϟΔ˰˰˰ϴϤϟΎόϟΕΎ˰˰˰ϔλϮϤϠϟ˱ΎϘΒσΔϴϟΎόΘηϻΩϮϤϟϦϣϊϨμϤϟϥΰΨϟϡΪΨΘγΎΑςϘϓϤδϳ
νέϷΖΤΗϥΰΨϛ GRPΔϴΟΎΟΰϟϑΎϴϟϷΎΑϯϮϘϤϟϚϴΘγϼΒϟΎϛ 
Ϟ˰˰˰ϴλΎϔΘϟϞ˰˰˰ϤθϳΓ΄˰˰˰θϨϤϠϟϡΎ˰˰˰όϟϊ˰˰˰ϗϮϤϠϟΔ˰˰˰Βδϧϥΰ˰˰ΨϟϊϗϮϤϟϱάϴϔϨΗϲγΪϨϫςτΨϣϢϳΪϘΗΐΠϳ
Ϫ˰˰˰ΘγέΪϟϚϟΫϭΩϮ˰˰˰ϗϮϟϝΎ˰˰˰ϤϋϭΕΪ˰˰˰ϳΪϤΘϟΔ˰˰˰ϴϘΑϚϟΫϲϓΎϤΑ  ϞϜη ϥΰΨϟΎΑΔλΎΨϟ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϞΒϗϦϣϩΩΎϤΘϋϭ
κϴΧήΘϟϰϠϋϝϮμΤϠϟϥΰΨϟΐϴϛήΗϦϣ˯ΎϬΘϧϻΪόΑ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΔόΟήϣΐΠϳ
ΕΎ˰˰˰ΒϠτΘϤϟϭΓΪ˰˰˰ϤΘόϤϟΕΎ˰˰˰ττΨϤϟΎΑΪϴϘΘϟϦϣΪϛ΄ΘϟΪόΑϚϟΫϭϥΰΨϟΔΌΒόΘϟϡίϼϟϲΎϬϨϟ
ΔϴΎϗϮϟΕΎσήΘηϻήϓϮΗϊϣ˱ΎϳέϭΩκϴΧήΘϟΩΪΠϳϭΔϴΎϗϮϟ

˰˰τγΖ˰ΤΗϊοϮϳϱάϟϥΰΨϟϪΑΪμϘϳνέϷΖΤΗϲϘϓϲϧϮτγϥΰΨϟΔλΎΧΕΎΒϠτΘϣ
ϲϘϓϷϊοϮϟΎΑΖΒΜϣϭϞϜθϟ˱ΎϴϧϮτγϥϮϜϳϭνέϷ
ϲϓνέϷΖ˰˰˰ΤΗ˱ΎϧϮ˰˰˰ϓΪϣϥϮ˰˰˰Ϝϳϥΐ˰˰˰ΠϳϢ˰˰˰˰ϴϤμΘϟϲ˰˰ϘϓϭΎ˰ϴϧϮτγϥΎϛΫ·ϞΎδϟϥΰΧ
3ϦϋΎ˰˰ϬΗΪϣΪ˰˰ϳΰΗϻΚϴΤΑΔΘϗΆϤϟϊϳέΎθϤϟϲϓνέϷϕϮϓϪΒϴϛήΘΑΡή˰μ˵
˷ ϳϭˬΔϤΪϟΕθϨϤϟ
ΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟϦϣϚϟΫΖΒΜϳΎϣϢϳΪϘΗϊϣˬΕϮϨγ
ϲ˰ϓνέϷϕϮ˰˰˰ϓϲϘϓϲϧϮτγϥΰΧϊοϮΑΡΎϤδϟΎΑϖΤϟ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϠϟ˯ΎϨΜΘγ
ϥϮ˰μΘΨϤϟϩήϳΎ˰ϣΐδΣϚϟΫϭˬΔϳέϭήπϟΔϴΎϗϮϟΕΎσήΘηϻΔϓΎϛΐϠσϊϣΔϤΪϟΕ˰˰θϨϤϟ
ρΎθϨϟϭϊϗϮϤϟΔϴλϮμΧϭ
ϥΰΨϟΕΎϔλϮϣ
˷
ϥΎ˰˰˰ϣϵϦ˰˰˰ϤπϳΎϤΑϭΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΕΎϔλϮϤϠϟ˱ΎϘϓϭϥΰΨϟϊϴϨμΗϭϢϴϤμΗϥϮϜϳϥΐΠϳ

Ώή˰˰˰δΗϊ˰˰˰ϨϣϲϓΕϼ˰˰˰ϴλϮΘϟϭΐϴΑΎϧϷΔϧΎΘϣϚϟΫϲϓΎϤΑϪϣΪΨΘγϦϣϦϳΩϮθϨϤϟϞ˷
ϤΤΘϟϭ
˷
ϪϨϣϲϟΎόΘηϻέΎΨΒϟϭϞΎδϟ
˷

˱ΎϴϧϮτγϥΰΨϟϞϜηϥϮϜϳϥΐΠϳ
˱
˷
νή˰˰˰ϏϷϼλΔϤϤμϤϟΕΎΤΘϔϟήϴϏΕΎΤΘϓϥ
ΰΨϟϲϓ
ΙΪΤΘγϡΪϋϭ ϥϮϜϳϻϥΐΠϳ
ϞΎδϟΔϴϤϛαΎϴϗϭώϳήϔΘϟϭΔϳϮϬΘϟϭΔΌΒόΘϟ
ϥΰΨϠϟΔϴΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϤϟ
BitumenϦϴϣϮϴΘϴΒϟϭώΒμϟϦϣΔϴϓΎϛΕΎϘΒτΑϪϼτΑϚϟΫϭΪμϟϦϣϥΰΨϟϢδΟΔϳΎϤΣΐΠϳ
ϦϴϟίΎόϟ


Ϛ˰˰˰ϤγϞ˰˰˰ϘϳϻΚ˰˰ϴΤΑΔΤϠδϤϟΔϧΎγήΨϟϦϣΔϴϨΒϣνέϷΖΤΗΔϓήϏϲϓϥΰΨϟϊοϭΐΠϳ
˵
Ϟ˰˰ϴλΎϔΘϟΔϓΎϜΑΪϴϘΘϟϊϣ   Ϟ˰˰˰ϜθϟΎΑ˰˰˰οϮϣϮϫΎϤϛϢγ25ϦϋΔϴοέϷϭϥέΪΠϟ
ϥΎ˰˰Ϥπϟϥΰ˰˰˰ΨϟϢ˰˰˰ΠΣϦϣ110%ϦϋΔ˰˰ϓήϐϟϢΠΣϞϘϳϻϥΐΠϳΎϤϛˬ ϞϜθϟΎΑΔΤοϮϤϟ
ΏήδΘϟϝΎΣϲϓΔόδϟϞϣΎϜϟΎϬΑΎόϴΘγ
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νή˰˰ϐϠϟΔ˰˰˰λΎΨϟΔ˰˰˰ϳΫϻϮϔϟςΑήϤϟϦϣϑΎϛΩΪ˰˰όΑΔϴϧΎγήΨϟΓΪϋΎϘϟΎΑϥΰΨϟΖϴΒΜΗΐΠϳ

˶
ϰ˰˰˰μΤϟϭϒ˰ϴψϨϟϑΎΠϟϞϣήϟΎΑϪϟΔμμΨϤϟΔ˰ϓήϐϟΎΑϪόοϭΪόΑϥΰΨϟςϴΤϣϡΩέΐΠϳ
Δ˰˰˰ϠϤΘΤϣΔ˰ϴϟΎόΘηΓή˰˰ΨΑΔϳ˯Ϯ˰˰ΘΣϑΪϬΑ±ϥ΄θϟάϬΑϊ˷ϨμϤϟΕΎϴλϮΗϭϥΰΨϟωϮϨϟ˱ΎόΒΗ
ϥΰΨϟϲϓΔϴϟϭήΘΒϟΩϮϤϟϦϋΔΠΗΎϧ
˱
˵ΗϥΐΠϳ
ϼϴϠϗϊϔΗήϳϭϢγ20ϦϋϪΘϛΎϤγϞϘΗϻϠδϣϲϧΎγήΧέΪΠΑϥΰΨϟζϴΘϔΗΔΤΘϓρΎΤ
ΐγΎϨϣ˯ΎτϏϪϟϥϮϜϳϭϞΧΪϟϰϟ·˯ΎϤϟΏήδΗϊϨϤϟνέϷϯϮΘδϣϦϋ
˵
˵

ϲ˰˰ΘϟΔ˰˰ϴΎθϧϹΕέΎΒΘϋϻΏΎδΣΐΠϳΎϬϴϠϋΕέΎϴδϟέϭήϤϟϥΰΨϟΔϓήϏΔοήϋϝΎΣϲϓ
ΕέΎ˰˰˰ϴΨϟΪ˰˰˰Σϖ˰˰˰ϴΒτΘΑϚϟΫϭΔ˰˰ϳέϭήϤϟϝΎϘΛϸϟΎϬϠϤΤΗϭΔϓήϐϟϊϗϮϣΔϴϔϘγΔϧΎΘϣϦϤπΗ
ϥΰΨϟΔϓήϏϕϮ˰ϓΔϴϟΎΘϟ


ϞϗϷϰϠϋήΘϣ1ϚϤδΑϞϣήϟϦϣΔϘΒσϊοϭ
˵
Ϣ˰˰˰˰γ15Ϛ˰˰˰ϤδΑ˰ϠδϤϟΖϨϤγϹϦϣΔϘΒσΎϫϮϠόΗϢγ50ϚϤ
δΑϞϣήϟϦϣΔϘΒσϊοϭ
Ώ
˵
˵
ΕΎϬΠϟϊϴϤΟϦϣϭΔϓήϐϟϥΎτϴΣϑήσϦϣϢγ30ϦϋϞϘϳϻέΪϘϤΑΎϴϘϓΪΘϤΗ

Ν
Ϣ˰γ20ΔϛΎϤγΖϠϔδϤϟϠδϤϟΖϨϤγϹϦϣΔϘΒσΎϫϮϠόΗϢγ50ϚϤδΑϞϣήϟϦϣΔϘΒσϊοϭ
˵
ϡ1ϦϋΓέϭΎ˰˰ΠϤϟΕθϨϤϟϭϥΰΨϟΔϓήϏϑήσϦϴΑΔϠλΎϔϟΔϴϘϓϷΔϓΎδϤϟϞϘ˶ ΗϻϥΐΠϳ
ϲϓΕΎ˰˰˰ϏήϔϟΪ˷ γΐ˰˰˰ΠϳϞΎδϟΐΤδϟϥΰΨϟϲϓΓέϮϤϐϤϟΕΎΨπϤϟϡΪΨΘγΔϟΎΣϲϓ
ΔϟίΎϋΓΩΎϤΑέΎϴΘϟέΪμϣϭΔΨπϤϟϦϴΑΔϠλϮϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϝϮΣζϴΘϔΘϟΔΤΘϓ
ϞΎδϟΏϮδϨϣαΎϴϗΔΤΘϔϟϕϼϏϹϢϜΤ˵ϣ˯ΎτϏΐ˰ϴϛήΗΐΠϳ
ϥΰΨϟΔΌΒόΗΏϮΒϧΕΎΒϠτΘϣ
ΩϮ˰ϗϮϟΔ˰ϠϗΎϧϦϣώ˰ϳήϔΘϟϡϮσήΧήτϗϊϣΔΌΒόΘϟΏϮΒϧήτϗΐγΎϨΘϳϥΐΠϳ
˷
ϰϟ·ϞμϳϰΘΣϥΰΨϟϞΧΪΑϞϔγϷϰϟ·Ϊ˷ΘϤϳϭϥΰΨϟϒϘγήΒϋΔΌΒόΘϟΏϮΒϧήϤϳϥΐΠϳ

ϪΗΪϋΎϗϦϣϢγ15ϖϤϋ
Ϧ˰˰˰ϋϭϖ˰˰˰ϳήΤϟέΎ˰˰˰τΧϷΔ˰ϠϤΘΤϤϟϦϛΎϣϷϦϋ˱ΪϴόΑϥΰΨϟΔΌΒόΗΏϮΒϧϥϮϜϳϥΐΠϳ
ΎϬϴϓΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϭΓήΨΑϷϊ˷ϤΠΘϟΔοήόϤϟΐϳΩήδϟϭήϔΤϟ
ήτΧΓέΎΒϋϭϞ˰ΎδϟωϮϧΡϮοϮΑϦ˷ϴΒΗΔϳΩΎηέ·ΕΎϣϼόΑΓΰϴϤϣΔΌΒόΘϟΔτϘϧϥϮϜΗϥΐΠϳ
ΩϮϗϭΞϳήϬλώϳήϔΗΔτϘϧ
ϲ˰˰ϟΎΘϟΎϛϡΪ˰˰ΨΘδϤϟϞΎδϟΔϴϋϮϧΰϴϤΗϲΘϟϥϮϟϷΎΑϥΰΨϠϟΓήϫΎψϟΐϴΑΎϧϷϊϴϤΟϲϠσΐΠϳ
ϲ˰˰˰Βϫάϟϭ ίΎ˰˰ΘϤϤϟϦ˰˰˰˰ϴϟϭίΎ˰ΠϠϟ ή˰˰˰ϤΣϷϭ Ϧ˰˰ϴγϭή˰˰˰ϴϜϠϟ ϕέίϷϭ ϝΰϳΪ˰˰˰Ϡϟ ή˰˰˰ϔλϷ
ΓΪϤΘόϣϯήΧϥϮϟΔϳϭ ϲλϮμΨϟϦϴϟϭίΎ˰˰˰ΠϠϟ 
Δ˰˰˰μμΨϣϥϮϜΗϢϠϣ6ΎϬΘϛΎϤγϭϢγ5ΎϬοήϋϡϮϴϨϣϮϟϷϭαΎΤϨϟϦϣΓήτδϣήϴϓϮΗΐΠϳ
˷
ϥΰΨϟΎΑϲϟΎόΘηϻϞΎδϟΏϮδϨϣαΎϴϘϟ

-698-

ϥΰΨϟΔϳϮϬΗΏϮΒϧΕΎΒϠτΘϣ523
ϝΪόϣϰ˰˰˰μϗϷΎ˰˰˰ΒγΎϨϣϥϮ˰˰˰Ϝϳϥΐ˰˰˰ΠϳΎϤϛϢ˰Ϡϣ50ϦϋΔϳϮϬΘϟΏϮΒϧήτϗϞϘϳϻϥΐΠϳ
ϥΰΨϟώϳήϔΗϭΔΌΒόΘϟϊϗϮΘ˵ϳ
νέϷτγϕϮϓϡ3.5ϦϋΔϳϮϬΘϟΏϮΒϧωΎϔΗέϞϘϳϻϥΐΠϳ
ϡ7ϦϋϞϘΗϻΔϓΎδϤΑϱέήΣέΪμϣϱϦϋϭϪ˰ΘΌΒόΗΔτϘϧϦϋϥΰΨϟΔϳϮϬΗΏϮΒϧΪό˴ Β˸ ϳ˵ϥΐΠϳ
Ϣγ2ϦϋΪϳΰϳϻϖϤόΑϭϥΰΨϟϒϘγϲϓϥΰΨϟΔϳϮϬΗΏϮΒϧϥϮϜϳϥΐΠϳ
ϰϠϋϰϟ·ΔϳϮϬΘϟΏϮΒϧΔΤΘϓϩΎΠΗϥϮϜϳϥΐΠϳ
ϩΎ˰˰˰ϴϤϟϭΔ˰ΑήΗϷϝϮΧΩϊϨϣϭϩΩΪδϧϊϨϤϟΐγΎϨϣ˯ΎτϐΑϥΰΨϟΔϳϮϬΗΏϮΒϧΔϳΎϬϧΪϳϭΰΗΐΠϳ
ϪϨϣΓήΨΑϷΪϋΎμΗιήϓϦϣΪΤϟϭϪϠΧΪΑ
Ϧ˰Ϝϣϥ·Δ˰˰ΌΒόΘϟΔ˰˰˰τϘϧϊ˰˰˰ϗϮϣϦ˰˰˰ϣή˰˰μΒϟϰήϣϰϠϋϥΰΨϟΔϳϮϬΗΏϮΒϧϥϮϜϳϥΐΠϳ
˷
Δ˰˰˰ϴϠϤϋϑΎ˰˰˰Ϙϳ·ϢΛϦϣϭΝέΎΨϠϟϲϟΎόΘηϻϞΎδϟϖϓΪΗϭϥΰΨϟϔσϝΎΣϲϓϪΘϳ΅έϦϜϤϳΚϴΤΑ
˱έϮ˰ϓώϳήϔΘϟ
ϥΰΨϟϦϣΐΤδϟΕΎΨπϣΕΎΒϠτΘϣ
Δ˰˰˰ϴϟΎόΘηϻϞϮδϠϟΪ˰˰˰ϤΘόϤϟωϮϨϟϦϣΐΤδϟΕΎΨπϣϥϮϜΗϥΐΠϳ
ϥΰ˰˰ΨϟϦ˰˰˰ϋϡ25Ϧ˰˰˰ϣή˰˰˰ΜϛϷΐ˰˰˰ΤδϟΕΎ˰˰ΨπϣΪόΘΒΗϻϥΐΠϳ
ξ˰˰˰ϳέ΄ΘϟϞ˰˰˰ΑΎϜΑΐΤδϟΕΎΨπϣϞϴλϮΗΐΠϳ
ΐ˰˰ΤδϟςΧϰϠϋωϮΟέϡΪϋϡΎ˷ϤλΐϴϛήΗΐΠϳ
ϥΰΨϟΔΌΒόΗΔϴϠϤόϟΔϴσΎϴΘΣΕΎΒϠτΘϣ
 ΔΌΒόΘϟΔτϘϧΪϨϋΞϳήϬμϟϦϋΔϨϛΎδϟ˯ΎΑήϬϜϟΕΎϨΤηώϳήϔΘϟΔϠϘΘδϣξϳέ΄ΗΔτϘϧϞϤϋΐΠϳ
ξϳέ΄ΘϟϚΒθϤΑΩ͉ϭΰϣϭϡ5ϝϮτΑξϳέ΄ΘϟϞΑΎϛϥϮϜϳΚϴΤΑ  ϞϜθϟΎΑοϮϣϮϫΎϤϛ
ϦϴΘϠΣήϣϰ˰˰˰Ϡϋ˱έάϧ·ϲτόϳΚ˰˰ϴΤΑϥΰΨϟϲϓϞΎδϟϯϮΘδϣαΎϴϘϟϲΎϘϠΗϡΎψϧΐϴϛήΗΐΠϳ
ϯϮ˰ΘδϤϟϚϟΫύϮϠΑΪϨϋ ΔϴϧΎΜϟ ϭϥΰΨϠϟϪΑΡϮϤδϤϟΔΌΒόΘϟϯϮΘδϤϟϞΎδϟύϮϠΑϞΒϗ ϰϟϭϷ 
ΔΌΒόΘϟΔτϘϧϦϣΏήϘϟΎΑέάϧϹΔϠϴγϭϥϮϜΗϥϰϠϋ±
ϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϣ
˷
ˬϦϴΧΪΘϟωϮ˰ϨϤϣΔΌΒόΘϟΔτϘϧέϮΠΑϭϥΰΨϟΔϘτϨϣϲϓΔϴϟΎΘϟΔϳήϳάΤΘϟΕΎϣϼόϟϊοϭΐΠϳ

ΔϴϟΎόΘηϞϮγˬήτΧ
Δ˰˰˰ϘτϨϣϲϓDry PowderϑΎ˰˰˰ΠϟϕϮ˰˰˰ΤδϤϟωϮ˰˰˰ϧϦϣΔϳϭΪϳϖϳήΣΕϔτϣήϴϓϮΗΐΠϳ
˷
ˬ ˯ΎϔσϹ ϲ˰˰˰ϧΪϤϟωΎ˰˰˰ϓΪϟΎ˰˰ϫΩΪΤϳϲΘϟΕΎόδϟϭΩΪϋϷϖϓϭΔΌΒόΘϟΔτϘϧέϮΠΑϭϥΰ˰˰˰Ψϟ
ϪόϗϮϣϭϥΰΨϟΔόγΐ˰˰˰δΣϚϟΫϭ

-699-

-700-

ΔϴοέϷΕΎϧΰΨϠϟΔλΎΧΕΎΒϠτΘϣ
νέϷτγϕϮϓΖ˷ΒΜΗϭϊοϮΗϲΘϟΕΎϧΰΨϟΎϬΑΪμϘϳΔϴοέϷΕΎϧΰΨϟ
˷
ϪΑϥΎϜϣϱϦϋϭΓέϭΎΠϤϟΕθϨϤϟϭϲϧΎΒϤϟϦϋϡ6έΪϘϤΑνέϷϕϮϓϥΰΨϟϊϗϮϣΪ˵
όΒϳϥΐΠϳ
ϖϳήΣΓέϮτΧ
Ύ˰˰ϫέΎτϗωϮ˰˰ϤΠϣϒ˰˰μϧϦϋνέϷϕϮ˰˰ϓΕΎ˰˰ϧΰΨϟϦϣϞϛϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘ˶ ΗϻϥΐΠϳ
˷
ΏΎθϋϷϭζΎθΤϟϦϣΔϴϟΎΧϥΰΨϟϝϮΣΔϘτϨϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ

˷
˷
ϡ7Ϧ˰˰ϋϝΎδϤϟϲ˰˰ϟϭήΘΒϟίΎ˰ϐϟϥΰΧϭνέϷϕϮϓΩϮϗϮϟϥ
ΰΧϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ

˷
˷
ϡ15Ϧ˰˰ϋϝΎδϤϟϲόϴΒτϟίΎϐϟϥΰΧϭνέϷϕϮϓΩϮϗϮϟϥ
ΰΧϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ

ϪϠϔγϲϓΖΒΜϳϒϳήμΗϡΎϤλϥΰΨϟΎΑϥϮϜϳϥΐΠϳ
ϥϭϪ˰˰ΑςϴΤϤϟέϮ˰˰δϟΝέΎΧϰ˰˰ϟ·ϲϬΘϨϳΚϴΤΑϥΰΨϟϰϠϋΖΒΜϣϲϧΪόϣϢϠγΐϴϛήΗΐΠϳ
ΔΌΒόΘϟΔ˰ΤΘϓϝϮΣΪϧΎδϣϭϥΰΨϟτγϰϠϋϰθϤϣϙΎϨϫϥϮϜϳ
Ϫ˰˰ϤΠΣϥϮ˰˰Ϝϳϭϥΰ˰˰ΨϟϝϮ˰˰ΣΔΤϠδϤϟΔϧΎγήΨϟϭϕϮΑΎτϟϦϣ˱ΎϣΎϤΗϢϜΤϣέϮγϞϤϋΐΠϳ
ΏήδΘϟΔϟΎΣϲϓϪ˰ϨϣϞΎγϱΫΎϔϨΑϤδ˵
ϳϻΚϴΤΑϥΰΨϟϢΠΣϦϣ110%
˷
ϱέϭΩϞ˰ϜθΑϒ˰˰˰ψϨϳϞ˰˰˰ϘΘδϣϒ˰˰ϳήμΗϰϟ·ϲϬΘϨϳΐγΎϨϣϞϴϣΕΫνϮΤϟΔϴοέϥϮϜΗϥΐΠϳ
ϝΎόΘηϺϟΔϠΑΎϗϞϮγΓέΎ˰ΒϋΎϬϴϠϋΐΘϜ˵ϳϭξϴΑϷϭϲπϔϟϥϮϠϟΎΑΕΎϧΰΨϟώΒμΗϥΐΠϳ
ϚϟάΑΔλΎΨϟΔϳήϳάΤΘϟΔϣϼόϟϊοϭϊϣ

ϲϣϮϴϟϙϼϬΘγϹϥΰΨϟΔλΎΧΕΎΒϠτΘϣ
Δ˰˰ϜϠϬΘδϤϟϞϴϐθΘϟΕΪόϣϦϣΏήϘϟΎΑΓΩΎϋϥϮϜϳΩϮϗϮϠϟϱϮϧΎΛϥΰΧϲϣϮϴϟϙϼϬΘγϻϥΰΧϒϳήόΗ
Ω˷ϭΰ˰˰˰˵ϳ˱Ύ˰˰ΒϟΎϏϭ Φϟ·ϲ˰˰ϧΎΒϤϟϩΎϴϣϦϴΨδΘϟΔϳΰϛήϤϟΕΎϳϼϐϟϭϥήϓϷϭ˯ΎΑήϬϜϟΪϴϟϮΗΕΎϛήΤϤϛ ΩϮϗϮϠϟ
ήΧϲδϴέΩϮϗϭϥΰΧϦϣϲϣϮϴϟϙϼϬΘγϻϥΰΧ
ς˰˰Ϙϓϝΰ˰˰ϳΪϟΩϮ˰˰ϗϭϰϠϋϲ˰ϣϮϴϟϙϼ˰˰ϬΘγϻϥΰ˰˰ΧΕΎ˰ϣΪΨΘγϦϳΰΨΗήμΘϘϳϥΐΠϳ
ήΘϟ3000ϦϋϥΰΨϟϢΠΣΪϳΰϳϻϥΐΠϳ
ή˰˰Θϟ3000Ϧ˰˰ϋϥΰ˰˰ΧϦϣή˰˰˰ΜϛΩϮ˰˰ΟϭϝΎΣϲϓ±ΕΎϧΰΨϟΕΎόγωϮϤΠϣΪϳΰϳϻϥΐΠϳ
ΓΪΣϮϟϖϳήΤϟΔϘτϨϣϲϓ
ϡ1Ϧ˰ϋΪϳΰϳϻωΎ˰˰ϔΗέΎΑˬϥΰΨϟΔόγϦϣ110ΐ˰ϋϮΘδϳϥΰΨϟϝϮΣνϮΣΪϴϴθΗΐΠϳ
ΔϨϣΔ˰˰ϘϳήτΑΔϠϤΘΤϤϟΕΎΑΎϜδϧϻϒϳήμΘϟϪΘϴοέϲϓϢϜΤϣϞϘΘδϣϒϳήμΗΏϮΒϧ΄ΑΩϭΰϣϭ
ΕΎ˰˰ϋΎγ4Ϧ˰ϋϞϘΗϻΓΪϤϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϥΰΨϟΔϓήϏϥέΪΟϭΕΎϴοέϭϒϘγϥϮϜΗϥΐΠϳ
έήθϠϟϝίΎ˰όϟωϮϨϟϦϣϥΰΨϟϦϣΔΒϳήϘϟΔϴΎΑήϬϜϟΕϼϴλϮΘϟϭΕΎΒϴϛήΘϟϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ
˷
ϦϋΓέΎ˰ΒϋΓΩΎ˰˰ϋϥϮ˰˰˰ϜΗϥΰ˰˰ΨϟϞ˰˰˰ΧΩϞ˰˰˰ΎδϟϯϮ˰ΘδϣςΒπϟΔϴΎϘϠΗϢϜΤΗΔϠϴγϭΐϴϛήΗΐΠϳ

ΩϮϗϭΔΨπϣϭϥΰΨϟϲϓϞΎδϟϯϮΘδϤϟαΎϴϗΓΩ΄ΑΔτΒΗήϣϢϜΤΗΔΣϮϟ

-701-

ϰ˰˰ϨΒϤϟΝέΎ˰˰Χϰ˰˰ϟ·ϥΰ˰˰˰ΨϟϦ˰˰˰ϣΪ˰˰˰ΘϤϳΔ˰˰ϳϮϬΗΏϮΒϧΐϴϛήΗΐΠϳ
Δ˰˰ϨϛΎδϟΔ˰˰ϴΎΑήϬϜϟΕΎ˰˰˰ϨΤθϟΕΎ˰˰˰ϤϛήΗϒ˰˰˰ϳήμΘϟξϳέ΄ΘϟϞΑΎϜΑϥΰΨϟςΑέΐΠϳ
ϡΎ˰˰˰ϜΣΈΑνέϷϰ˰˰˰Ϡϋϥΰ˰˰˰ΨϟΖΒΜΗΐΠϳ
ϥΰΨϟΔϓήϏϞΧΩΔϴϓΎϛΔϳϮϬΗήϴϓϮΗΐΠϳ
ΔϴϟΎόΘηϞϮγˬήτΧˬϦϴΧΪΘϟωϮϨϤϣΕΎϧΰΨϟϰϠϋΔϴϟΎΘϟΔϳήϳάΤΘϟΕΎϣϼόϟϊοϭΐΠϳ
ϢΠϛ6ϞϘΗϻΔόδΑϑΎΠϟϕϮΤδϤϟΓ΄ϔτϤΑϥΰΨϟΔϘτϨϣΪϳϭΰΗΐΠϳ

ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϞϘϧΞϳέΎϬλ
ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϞϘϧTankerΞϳήϬλ
Ζ˰˰˰ϠϔγϹϭΔ˰˰˰ϴϟΎόΘηϻϞ˰ϮδϟϞϘϨϟϥΰΨΑ ΎϬΑΖΒΜϣ ΔΠϣΪϣϭϢϴϤμΘϟΚϴΣϦϣΔμμΨϣΔΒϛήϣϮϫ
 ϦϴϣϮϴΘΑ
Δ˰˰˰ΠϣΪϤϟΔ˰˰˰ΒϛήϤϟϭ ˱ΩήϔϨϣ ϝϮ˰˰ϘϨϤϟϥΰΨϟϦϣϞϛϰϠϋΪϨΒϟάϫϲϓΞϳήϬλϠτμϣϖϠτ˵ϳϪϳϮϨΗ
ϥΰΨϟΎΑ

ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϞϘϧΞϳέΎϬλΕΎΒϠτΘϣ
ΞϳήϬμϟϢϴϤμΗ
ϥΰ˰˰ΨϟϞϤΤΘϳΚϴΤΑΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΕΎϔλϮϤϠϟ˱ΎϘϓϭΞϳήϬμϟϊϴϨμΗϭϢϴϤμΗΓΎϋήϣΐΠϳ
ϡϭΎϘϳϭˬΎϬϠ˷ϠΤΗΞΗϮϧϭΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΓήΨΑϦϋΊηΎϨϟ ςϐπϟ ΩΪ˷ ϤΘϟϡϭΎϘϳϭϞΎδϟϥίϭ
ϞΎδϟϊϣΔϠϤΘΤϤϟΐϮθϠϟϞϛΘϟΔϴλΎΧ
ΕΎΠΘϨϤϠϟΔϣϭΎϘϤϟωϮϧϷϦϣΞϳήϬμϟϲϓΓΩϮΟϮϤϟΕΪόϤϟϭΕΎΒϴϛήΘϟϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ
ΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΕΎϔλϮϤϟϖϓϭϥϮϜΗϭΔϴϟϭήΘΒϟ
ΕΎ˰˰ϔλϮϤϠϟ˱Ύ˰˰˰ϘϓϭϢ˰˰˰ΗΪϗέΎΒΘΧϻϭϊϴϨμΘϟϭϢϴϤμΘϟϥ΄ΑΞϳήϬμϠϟϊϴϨμΗΓΩΎϬηϢϳΪϘΗΐΠϳ
ΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟ
ΓΪϤϟϭϥΰΨϟϦϋϡ3ωΎϔΗέΎΑ˯ΎϤϟΔτγϮΑΞϳήϬμϟϥΰΧϰϠϋϦϛΎδϟςϐπϟέΎΒΘΧΐΠϳ
ΕΎϋΎγ3
Ϊ˰˰˰ϳΪΤϟϦ˰˰˰ϋΎ˰˰˰ϬΘϧΎΘϣϞϘΗϻΩϮϣϦϣ˱ΎϋϮϨμϣϥϮϜϳϭ˱ΎϴϧϮτγϥΰΨϟϢδΟϥϮϜϳϥΐΠϳ
ϩέΪ˰˰ΟϚϤγϊϣΞϳήϬμϟΔόγϖϓϮΘΗϥϭ Black SteelΩϮγϷΫϻϮϔϟΎΑϑϭήόϤϟ ΐϠμϟ
ϲϟΎΘϟϝϭΪΠϠϟ˱ΎϘϓϭ

-702-

ϢϠϣ ΔϛΎϤδϟ

ήΘϟ Δόδϟ

5ΞϳήϬμϟϞϔγϲϓϭ3

9000ϰΘΣϭ4500Ϧϣ

6ΞϳήϬμϟϞϔγϲϓϭ4

9000ϦϣήΒϛ

ϪΘόγΐδΣΞϳήϬμϟϥΰΨϟΎϴϧΪϟΕΎϛΎϤδϟ  ϝϭΪΟ
ΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΕΎϔλϮϤϠϟ˱ΎϘΑΎτϣϡΪΨΘδϤϟΪϳΪΤϟϥϮϜϳϥΐΠϳ
˱
ΏΎ˰˰όϴΘγϻ ϞΎδϟϕϮ˰ϓ ϱϮϠϋύήϓϦϤπΘϳϥϰϠϋήΘϟ4500ϦϋϥΰΨϟΔόγϞϘΗϻΐΠϳ

ϥΰΨϠϟΔϴϠϜϟΔόδϟϦϣ5%ϦϋύήϔϟϚϟΫϞϘϳϻϥϰϠϋΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΓήΨΑ
εϭΪ˰˰Ψϟ˯Ύ˰ϔΧ·˱ΎΗΎΑ˱ΎόϨϣϊϨϤ˵ϳΎϤϛΏϮϴόϟϦϣ˱ΎϴϟΎΧϭ˱ΎϤϴϠγΞϳήϬμϟϢδΟτγϥϮϜϳϥΐΠϳ
ϪϓϼΧϭΕέΎϴδϟΓήϜϤγϦϴΟΎόϣϝΎϤόΘγΎΑΞϳήϬμϟϲϓΔΛΩΎΤϟΥϭήθϟϭ
ΔϬΠϟϰϠϋΓέΎϴδϟΔϣΪϘϣϦϣΏήϘϟΎΑϥΰΨϟΓΪϋΎϗϰϠϋϞϛΘϠϟΔϣϭΎϘϣΔϴϧΪόϣΔΣϮϟΖ˴ϴΒΜΗΐΠϳ
ΔϴΗϵΕΎϧΎϴΒϟϞϤΤΗϰϨϤϴϟ
ϥΰΨϠϟΔό͋Ϩμ˵ϤϟΔϛήθϟϢγ
ϥΰΨϟϊϨλΦϳέΎΗΏ
ϥΰΨϠϟΔϴϟΎϤΟϹΔόδϟϭΎϬΑΡϮϤδϤϟΓΩΎϤϟΝ
ϩέΎΒΘΧΦϳέΎΗϭϥΰΨϠϟϢϤμϤϟςϐπϟΩ
ΔϣΪΨΘδϤϟΔϧΎτΒϟΔϴϋϮϧϭϥΰΨϟϊϴϨμΘϟϡΪΨΘδϤϟϥΪόϤϟΔϴϋϮϧ˰ϫ
ΚϴΤΑΕΎΤΘϓΎϬΑϭΔϳϭΎδΘϣΕΎϓΎδϣΎϬϨϴΑΔϴϠΧΩϊσϮϘΑ˱Ωϭΰ˵ϣϥΰΨϟϥϮϜϳϥΐΠϳ
Ϣγ90ϦϋϞϘΗϻϭϡ1.5ϦϋϦϴόσΎϗϞϛϦϴΑΔϓΎδϤϟΪϳΰΗϻ
Ϫ˰˰δϔϧϥΰ˰˰˰Ψϟϊ˰˰ϴϨμΘϟϡΪΨΘδϤϟϥΪόϤϟΔϛΎϤγϦϋϊσΎϘϟΔϛΎϤγϞϘΗϻΏ
ΔϴϠϜϟϊσΎϘϟΔΣΎδϣϦϣ20%ϦϋϊσΎϘϟΎΑΓΩϮΟϮϤϟΕΎΤΘϔϟΔΣΎδϣϞϘΗϻΝ
ϝΎ˰˰Σϲ˰˰˰ϓ˱ΎϴΎϘϠΗΘ˴ ϔ˵ΗΕΎΤΘϔΑΩϭΰϣϭˬϲϠμϔϣ˯ΎτϏΕΫΔϳϮϠϋΔΤΘϔΑϥΰΨϟΩ˷ϭΰ˵ϳϥΐΠϳ
ΪΰϟςϐπϟϒϳήμΘϟϚϟΫϭϥΰΨϠϟϲϠΧΪϟςϐπϟΩΎϳΩί
ϢδϗϞϜϟΔϠϘΘδϣΔΌΒόΗΔΤΘϓϞϤϋΐΠϴϓΞΘϨϣϦϣήΜϛϞϴϤΤΘϟϡΎδϗ΄ΑϢϤμϣϥΰΨϟϥΎϛΫ·
ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΏήδΘϟΔϟίΎϋΓΩΎϤΑϥΰΨϟ˯ΎτϏςϴΤϣΪϳϭΰΗΐΠϳΏ
ϞΎδϟέΎ˰˰˰ΨΒϟΪΰϟς˰ϐπϟϒϳήμΘϟΎϬϨϣϦϴΘϨΛΕΎΤΘϓϊΑέ΄ΑϥΰΨϟ˯ΎτϏΰϴϬΠΗΐΠϳΝ
ϥΰΨϟϲϓϲϟΎόΘηϻϞΎδϟΏϮδϨϣαΎϴϘϟΓΪΣϭϭΔϳϮϬΘϠϟΓΪΣϭϭˬϲϟΎόΘηϻ
κ˰˰ΤϓϭΪϘϔΗνήϏϷϥΰΨϟτγϰϟ·ϞλϮϳϲΒϧΎΟϭϲϔϠΧϢϠδΑΞϳήϬμϟΪϳϭΰΗΐΠϳ
ΞϳήϬμϟ
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Δ˰˰˰ϳέϮϔγϮϓρϮ˰˰˰τΨΑΔ˰˰ϴϠτϣϥϮϜΗΔϴϔϠΧΕΎϣΪλΔϴϗϭϭΔϴϣΎϣΕΎϣΪλΔϴϗϭΐϴϛήΗΐΠϳ
˱
ΎϬΘϳ΅ήϟϼϴϬδΗΔϠΎϣϭΔΑϭΎϨΘϣϥϮϜΗ˯ήϔλϭ˯ήϤΣ
ϲϓϞΎδϟϯϮΘ˰˰˰δϣϦϴΒΗΔϨϣϭΔ˰˰ΤοϭαΎϴϗΔϠϴγϮΑΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϞϘϧΞϳήϬλΰϴϬΠΗΐΠϳ
ϥΰΨϟ
ΞϳήϬμϟΔΌΒόΗϭώϳήϔΗ
ϪΘϳΎϬϧϲϓϡΎϤμΑΩϭΰϣΔϴΑΫΎΠϟΎΑώϳήϔΗΏϮΒϧ΄ΑΞϳήϬμϟΰϴϬΠΗΐΠϳ
 ΔϘϴϗΩήΘϟ 700ϦϋΦπϟϝΪόϣϞϘϳϻϥΐΠϳ
Ϊ˰˰˰ϤΘόϤϟωϮ˰˰˰ϨϟϦϣϥϮ˰ϜΗϥΐΠϳ±ϞΎδϠϟΔΨπϣϝΎϤόΘγϭΐϴϛήΘΑΔΟΎΤϟ˯ΎπΘϗΪϨϋ
ϪδϔϧϞΎδϠϟιΎΨϟϭ
ϢϜΤϤϟϖϠϐϟΔϴϠΑΎϘΑϲϧΪόϣ˯ΎτϐΑώϳήϔΘϟΏϮΒϧΩϭ˷ ΰ˵ϳϥΐΠϳ
ώϳήϔΘϟϡΎϤλϦϋϢγ20ϞϘΗϻΔϓΎδϤΑΔϴϔϠΨϟΕΎϣΪμϟΔϴϗϭίήΒΗϥΐΠϳ
˯Ύ˰˰ϨΛΔΒϛήϤϟΔϛήΣΪϴϴϘΘϟ ΕέΎσϹΖΤΗήθΤ˵Η ΔϨϴΘϣΔϴΒθΧϊτϘΑΞϳήϬμϟΪϳϭΰΗΐΠϳ
ώϳήϔΘϟϭΔΌΒόΘϟ
νήϏϷϢ˰˰Ϡϣ6Ϧ˰˰˰ϋϞ˰˰˰ϘΗϻΔϛΎϤδΑΔϴγΎΤϧΔϳϭΰΑϦϴΒϧΎΠϟϦϣϥΰΨϟΓΪϋΎϗΰϴϬΠΗΐΠϳ
ξϳέ΄Θϟ
Δ˰˰˰ΘΒΜϤϟΔ˰˰˰ϴγΎΤϨϟΔ˰ϳϭΰϟϊϣ ϞϜη ΔΌΒόΘϟΔτϘϧέϮΠΑξϳέ΄ΘϟϞΑΎϛςΑέΐΠϳ
ώϳήϔΘϟϭΔΌΒόΘϟΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛΞϳήϬμϟϞϜϴϬΑ
ή˰˰˰ϴδϟΔ˰ϛήΣϦϣϝΎΧϥΎϜϣϲϓϭϖϠτϟ˯ϮϬϟϲϓΔΌΒόΘϟΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛΞϳήϬμϟϑΎϘϳ·ΐΠϳ
ϲϓΎ˰˰˰ϬόϗϮϣϦϣΎ˰˰˰ϬΟήΧ·Δ˰˰ϋήγϖϴόΗΪϗϲΘϟϯήΧϷϖϮόϟϭΩήϓϷϭΕΎΒϛήϤϟέϭήϣ
ΉέϮτϟΕϻΎΣ
ΐΠϳΎ˰˰ϤϛˬΔ˰ϴϟΎόΘηϻϞϮδϟώϳήϔΗϭΔΌΒόΗΕΎϴϠϤϋ˯ΎϨΛΞϳήϬμϟϙήΤϣϞϤϋϑΎϘϳ·ΐΠϳ
ϖ˰˰˰ϠϏϭϦ˰˰ϣϵΎ˰˰ϬόοϮϟΎϬΗΩΎϋ·ϭΎϣΎϤΗΞϳήϬμϟΕϼϴλϮΗϭβΑΎΤϣΔϓΎϛϕϼϏ·Ϧϴϣ΄Η
ϙήΤϤϟϞϴϐθΗΓΩϭΎόϣϞΒϗϲοέϷϥΰΨϟΔΌΒόΗΔτϘϧ
ϩΪ˰˰˰ΟϮΗΐ˰˰˰ΠϳϭϞΑΞϳήϬμϟώϳήϔΗϭΔΌΒόΗ˯ΎϨΛΓΩΎϴϘϟΓέϮμϘϣϞΧΩϖΎδϟ˯ΎϘΑήψΤϳ
ϦϣϭϢϴϠγϭϴΤλϞϜθΑΕΎϴϠϤόϟήϴγΪϘϔΘϟΞϳήϬμϟϦϣΏήϘϟΎΑ
˷

ΔϴϠϤόΑ˯ΪΒϟϞΒϗΞϳήϬμϟϦϣϪϐϳήϔΗϭϪΘΌΒόΗΏϮϠτϤϟϞΎδϟωϮϧΔϓήόϣϦϣΪϛ΄ΘϟΐΠϳ
ΔΌΒόΘϟϭώϳήϔΘϟ
ϲ˰˰ϟΎόΘηϻϞΎδϠϟΉέΎσϔσϭΏΎϜδϧΙϭΪΣέϮϓΔΌΒόΘϟϭώϳήϔΘϟΔϴϠϤϋϑΎϘϳ·ΐΠϳ
ΏήδΘϤϟϞΎδϟΔϴτϐΘΑ˱έϮϓΓήηΎΒϤϟΐΠϳΎϤϛˬΔϠϤΘΤϤϟΔΟΎΤϠϟϖϳήΤϟΕϔτϣΰϴϬΠΗϭ
ΎϘΣϻϩήϴϬτΘϟ˱ΪϴϬϤΗϝΎϣήϟΎΑ
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ΏήδΘϟϊϨϤϟΔϣίϼϟΔϴσΎϴΘΣϻήϴΑΪΘϟ

˷
ΝέΎ˰˰˰ΧΡΎ˰˰˰ΘϔϤϟϥϮ˰˰˰ϜϳΚ˰˰˰ϴΤΑώϳήϔΘϟΔΨπϣϦϋ˯ΎΑήϬϜϟϞμϔϟϱϭΪϳΡΎΘϔϣΐϴϛήΗΐΠϳ
ΉέϮτϟΕϻΎΣϲϓϪϟΎϤόΘγϭϪϴϟ·ϝϮλϮϟϞϬδϳϭΞϳήϬμϟ
 ϯήΧΕΎ˰˰˰ϣΎϤλΔϳϭ ώ˰ϳήϔΘϟϡϮσήΧϰϟ·ΞϳήϬμϟϦϣΔϠλϮϟΕΪϳΪϤΘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ
ΔϠϤΘΤϤϟΕΎΒϳήδΘϟϦϣΎϫϮϠΧΪϛΆϳϭϦϣΆϳΎϤΑΓΪϤΘόϣϭΔϨϴΘϣ
ϥϭΔϴϟϭήΘΒϟϞϮδϟΕήϴΛ΄Η˯ήΟϞϛΘϠϟΔϣϭΎϘϤϟωϮϧϷϦϣώϳήϔΘϟϢϴσήΧϥϮϜΗϥΐΠϳ
ΓΪϤΘόϣΎϬϟϮσϥϮϜΗ
ΐϴϛήΘϟϭϚϔϟΔϠϬγςΑήϣϭΕϼλϮΑώϳήϔΘϟϢϴσήΧΰϴϬΠΗΐΠϳ
ΔλΎΧϦϳΰΨΗΕϮϨϗϲϓϭνήϐϠϟΔ˰˰λΎΧϦΰΧϲϓϭΔϤϴϠγώϳήϔΘϟϢϴσήΧϰϠϋυΎϔΤϟΐΠϳ
ΞϳήϬμϟϲΒϧΎΟϰϠϋΖ˷ΒΜΗ
ωΎ˰˰ϔΗέΎΑϥΰΨϟήϬχϰϠϋ˱ΎϣϮΤϠϣϥϮϜϳϭΔΌΒόΘϟΔΤΘϓϝϮΣ ΔΒϗέ ΰΟΎΣϙΎϨϫϥϮϜϳϥΐΠϳ
ΎϤϬϴϠϋϭϒϠΨϟϦϣΞϳήϬμϟϞϔγϰϟ·ϥΪΘϤϳϭϢϠϣ12ΎϤϫήτϗϒϳήμΗϲΑϮΒϧ΄ΑϲϬΘϨϳϢγ10
Δ˰˰˰ΌΒόΘϟΕΎ˰˰˰ΤΘϓϝϮ˰˰˰ΣϖϓΪΘϤϟϞΎδϟϒϳήμΘϟΔϴϔϠΨϟΕΎϣΪμϟΔϴϗϭϒϠΧϥΎΘΒΜϳϥΎϣΎϤλ
ΔϨϣΔϘϳήτΑ
ϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϣ
˱ΎΘΒΜϣΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϞϘϧΞϳέΎϬμϟ ExhaustίϭΰϛϹ ϡΩΎόϟΓΪΣϭΝήΨϣϥϮϜϳϥΐΠϳ
SparkέήθϠϟ ήγϭ
ΑΎϜΑ˱ΰϬΠϣϥϮϜϳϭϩΪόΘϳϻϭΓέΎϴδϟΔϣΪϘϣϰϟ·˱ΪΘϤϣϭϞϔγϷϰϟ·
˶
.Arrester
ΕΎ˰˰ΒϳήδΗϱΩΎϔΘϟνέϷϦϣϢγ25ωΎϔΗέϰϠϋΓΩΎϴϘϟΓέϮμϘϣ˯έϭϲϧΪόϣΡϮϟΖϴΒΜΗΐΠϳ
ϡΩΎόϟΝϭήΧΏϮΒϧϰϠϋΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϖϓΪΗϭ
ϦϜϤϳΚϴΤΑ ΓΩΎϴϘϟΔϓήϏ˯έϭΎϬΒϴϛήΘΑϤδ˵ϳϭˬϙήΤϤϟΝέΎΧΞϳήϬμϟΕΎϳέΎτΑφϔΣΐΠϳ
ΩϮ˰˰˰ϣϦϣϭ˯ΎΑήϬϜϠϟϞλϮϣήϴϏϭϯϮ˷ Ϭ˴ ϣ˵ ϕϭΪϨλϲϓϥϮϜΗϥΔτϳήηϭ ΎϬϴϟ·ϝϮλϮϟΎϫΪΎϘϟ
ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϠϟΔϣϭΎϘϣ
˷ ϳΚϴΤΑϲΎΑήϬϜϟϞμϔϠϟϱϭΪϳϊσΎϘΑΞϳήϬμϟΰϴϬΠΗΐΠϳ
Γή˰˰˰Ϊϟϊ˰˰˰τϗϦϣϖ˰˰˰ΎδϟϦϜϤ˵
 ϲΎϘϠΘϟϊσΎϘϟϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑ ΔϠϗΎϨϠϟΔϴΎΑήϬϜϟ
ϭΔ˰˰˰ϴγΎΤϧΐ˰˰˰ϴΑΎϧϲϓ ΔϠϗΎϨϠϟΓΩΎϴϘϟΓέϮμϘϣϒϠΧ ΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟΔϓΎϛϥϮϜΗϥΐΠϳ
ϦϔϠΠϣΪϳΪΣ
ΓΩΎϴϘϟΓέϮμϘϣϲϓΔϴΎΑήϬϛήΎΠγΔϋϻϭΩϮΟϭϊϨϤ˵ϳ
ς˰˰˰γϮϟΎΑή˰˰˰ϤΣϷϥϮϠϟΎΑϢγ20νήόΑςϳήη˯ϼσϊϣξϴΑϷϥϮϠϟΎΑΞϳήϬμϟ˯ϼσΐΠϳ
ϦϴΘϐϠϟΎΑξϴΑϷϥϮϠϟΎΑˬήτΧϲϟΎόΘη·ΔϳήϳάΤΘϟΕΎϣϼόϟϪϴϠϋΏϮΘϜϣΞϳήϬμϟςϴΤϣϰϠϋ
 Ϟ˰˰˰ΎδϟΎΑΔ˰˰λΎΨϟΔ˰˰˰ϴϟϭΪϟΔ˰˰˰ϳήϳάΤΘϟΔϣϼόϟΞϳήϬμϟϰϠϋϖμϠ˵ϳΎϤϛˬΔϳΰϴϠΠϧϹϭΔϴΑήόϟ
Ϣγ15ϦϋΎϬϓϭήΣωΎϔΗέϞϘϳϻϥϰϠϋϝϮϤΤϤϟϲϟΎόΘηϻ
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ϊοϮϳHazChemΓήτΨϟΩϮϤϟΙΩϮΣϊϣϞϣΎόΘϠϟΩΎηήΘγϻΎΑιΎΨϟϖμϠϤϟϊοϭΐΠϳ
ΪόΑϦϋϥΎϴόϠϟϦϴΘΤοϭΔϴόοϭϭϯϮΘδϤΑϥϮϜϳϭϒϠΨϟΎΑϭΞϳήϬμϟϲΒϧΎΟϰϠϋϖμϠϤϟ
ΎϬϠϘϨΑΡήμ˵
˷ ϤϟΓΩΎϤϠϟ˱ΎϓϼΧΔϠϗΎϨϟϲϓΓΩΎϣΔϳϞϘϧϊϨϤϳ
Δ˰˰ϋϮϤΠϣϞ˰ϘϧϲϓϞϮδϟΕΎϋϮϤΠϣϯΪΣ·ϞϘϨϟΔμμΨϤϟΞϳέΎϬμϟϡΪΨΘδ˵ΗϻϥΐΠϳ
˷
˷
ΔϋϮϤΠϤϟϦϣ˱ΎϣΎϤΗΔϏέΎϓϪΗϼϴλϮΗϭϪΗΪϳΪϤΗϊϴϤΟϭΞϳήϬμϟϥϦϣΪϛ΄ΘϟΪόΑ
ϻ·ϯήΧ
ϰϟϭϷ
ϲϟΎΘϟΓΎϋήϣϊϣϢΠϛ9ΓΪΣϮϟΔόγϑΎΠϟϕϮΤδϤϟΕϔτϣϦϣ2ΩΪόΑΔϠϗΎϨϟΪϳϭΰΗΐΠϳ
ϞϜϴϬϟϰϠϋΎϬόοϭϭˬϦϴΒϧΎΠϟϰϠϋΓΩΎϴϘϟΓέϮμϘϣϒϠΧήϫΎχϥΎϜϣϲϓΕϔτϤϟϊοϭ
ΔΟΎΤϟΪϨϋΎϬΒϠΟϞ˵ϬδϳΚϴΤΑΞϳήϬμϟΖΤΗ
ΕϔτϤϟϝΎϤόΘγϰϠϋ˱ΎΑέΪϣϖΎδϟϥϮϜϳϥΐΠϳΏ
ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΞϳέΎϬλ ώϳήϔΗϭΔΌΒόΗϭ ΓΩΎϴϗ˯ΎϨΛϦϴΧΪΘϟήψΤϳ
ϰ˰˰˰ϨΒϣϱϦϣϡ15ϦϋϞϘΗϻΔϓΎδϤΑΪόΘΒϳΐΠϳˬΔϣΎόϟωέϮθϟϲϓΞϳήϬμϟϑϮϗϭϝΎΣϲϓ
Ϫϴϟ·ϞϮδϟϞϘϨϟκμΨϤϟϰϨΒϤϟ˯ΎϨΜΘγΎΑΓ΄θϨϣϭ
ˬΊϠΘϤϣΞϳήϬμϟϭ ΔϋΎγϢϠϛ 50ϦϋΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΞϳήϬλΔϋήγΪϳΰΗϻϥΐΠϳ
ύέΎϓϮϫϭ ΔϋΎγϢϠϛ 60ϦϋϪΘϋήγΪϳΰΗϻϭ
ΞϳέΎϬμϟΔϧΎϴλϭκΤϓ
ΩϮϗϮϠϟΕΎΒϳήδΗΔϳϦϣ˱ΎϴϟΎΧϭ˱ΎϳήϫΎχ˱ΎϤϴϠγΞϳήϬμϟϙήΤϣϥϮϜϳϥΐΠϳ
ϦϣϭϢϴϠγϭϴΤλϞϜθΑ˱ΎϣϭΩϞϤόΗΚϴΤΑΔϳέϭΪϟΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟΔϧΎϴμϠϟΞϳήϬμϟωΎπΧ·ΐΠϳ
˷
ϞΠδΑυΎϔΘΣϻΐΠϳΎϤϛΔϠϗΎϨϟϞϣήϓϡΎψϨϟϱέϭΩϞϜθΑϲϨϔϟκΤϔϟϦϣϖϘΤΘϟΐΠϳ

 ΎϬϴϠϋΕήσϲΘϟΕΎΣϼλϹϭΔϧΎϴμϟϝΎϤϋϭΎϬΘότϗϲΘϟΕΎϓΎδϤϟϭΎϬϠϤόϟϢΩϲόΟήϣ
ΎϬΒϠσΪϨϋΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϠϟΎϬϤϳΪϘΘϟ
ΔϘϠϐϤϟϦϛΎϣϷϲϓΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϞϘϧΞϳέΎϬμϟΔϧΎϴλΕΎϴϠϤϋΔϳήψΤ˵Η
ΔϧΎϴμϟΕΎϴϠϤϋ˯ΎϨΛϭϲϓϯήΧϝΎόη·έΩΎμϣΔϳϭϑϮθϜϤϟΐϬϠϟϝΎϤόΘγϊϨϤ˵ϳ
ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϞϘϧΞϳέΎϬμϟ
˵
ΕϮ˰˰˰ϳΰϟϭϡϮΤθϟϦϣϩϮ͊ϠΧϭϪΘϓΎψϧϭϪΘϣϼγϦϣΪϛ΄ΘϟΪόΑϻ·ΞϳήϬμϟϝΎϤόΘγΎΑϤδ˵
ϳϻ
ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΕΎΒϳήδΗϦϣϦϣϪϧϭΔϴϟΎόΘηϻ
˴ ϣϥϮϜϳϥΐΠϳ
ϞϮδϟϞϘϨΑΔϘϠόΘϤϟΔϣϼδϟϭϦϣϷΕ˯ήΟΈΑ˱ΎϤϠϣΞϳήϬμϟϞϐ͋ θ˵
ΉέϮ˰˰˰τϟΕΎ˰ϣΪΧ˯ΎϋΪΘγϭΎϬόϣϞϣΎόΘϟϕήσϭΎϫέΎτΧΔόϴΒσϰϠϋϑήόΘϟϭΔϴϟΎόΘηϻ
ϖϳήΤϟΕϻΎΣϲϓ
ϦϣϭϴΤλϞϜθΑΎϴϣϮϳϪϠδϏϭΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϞϘϧΞϳήϬλΔϓΎψϧϰϠϋΔψϓΎΤϤϟΐΠϳ
νήϐϠϟΔόΒΘϤϟϝϮλϷϖϓϭ
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ΖϠϔγϹϞϘϧΞϳέΎϬμϟϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϣ
ϥϮ˰˰˰ϟϥϮ˰˰ϜϳϥϦ˰˰˰ϜϤϳϭΖ˰˰˰ϠϔγϹϞ˰ϘϧΞϳέΎϬλϢϴϤμΗΪϨϋ  ΪϨΒϟϲϓΩέϭΎϤΑΪ˷ϴϘΘϟΐΠϳ
Ω˱ Ϯγϭ˱ΎϳΩΎϣέΞϳήϬμϟ
ιΎ˰˰˰ΧΪ˰˰ϗϮϣΔ˰˰˰τγϮΑϝϮ˰˰ϤΤϤϟΖϠϔγϹΔϟΎγ·ΐΠϳΖϠϔγϹεήϟΞϳήϬμϟϡΪΨΘγϝΎΣϲϓ
ίΎϐϟϭϞΎδϟΩϮϗϮϟΎΑϞϤόϳΞϳήϬμϟΎΑ
ϞϤΘθΗΖϠϔγϹΞϳήϬλΪϗϮϤϟΔϴγΎγϷΕΎϧϮϜϤϟ
ΩϮϗϮϟϞϴλϮΗΐϴΑΎϧϭΩϮϗϮϠϟϥΰΧ
˷
ϝΎόΘηϻϑΎϘϳ·ϭϢϴψϨΘΑΔλΎΨϟϢϜΤΘϟΕϭΩ

ΪϗϮϤϟΕίΎϏϒϳήμΗϭΔϳϮϬΘϟϞΎγϭ
Ϟ˰˰˰ΒϗΪ˰˰ϗϮϤϟϞ˰˰˰ϴϐθΘϟϡίϼϟκ˰˰˰ϴΧήΘϟϰϠϋϝϮ˰˰˰˰μΤϠϟ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΔόΟήϣΐΠϳ
ϪϟΎϤόΘγΎΑΓήηΎΒϤϟ
ΪϗϮϤϠϟΔϣίϼϟΔϳέϭΪϟΔϧΎϴμϟϞϤϋΐΠϳ
Δ˰˰ϠΑΎϘϟΩϮ˰˰ϤϟϭΕϼ˰˰˰ϤϬϤϟϢ˰˰˰ϛήΘΑΡΎ˰˰˰ϤδϟϡΪϋϭΪϗϮϤϟςϴΤϣΔϓΎψϧϰϠϋ˱ΎϣϭΩΔψϓΎΤϤϟΐΠϳ
ϪϴϓϝΎόΘηϼϟ


ϑΎ˰˰˰ϘϳϹΔ˰˰˰ϣίϼϟΔ˰˰˰ϳέϮϔϟΕ˯ή˰˰ΟϹΫΎΨΗΐΠϳΪϗϮϤϟϦϣΖϠϔγϹϭΩϮϗϮϟΏήδΗϝΎΣϲϓ
˷
ΏήδΘϟϑΎϘϳ·ϭϞϠΨϟΡϼλ·ϢΛϦϣϭϖϳήΤϟΙϭΪΣΔϴϟΎϤΘΣϦϣΪΤϠϟΏήδΘϟ
Δ˰˰˰ϴϔϴϛϭϖ˰˰˰˰ϳήΤϟΕ˰˰ϔτϣϝΎϤόΘγϰϠϋ˱ΎΑέΪϣϥϮϜϳϥΪϗϮϤϟϦϋϝϮΌδϤϟκΨθϟϰϠϋΐΠϳ
ΉέϮτϟΕϻΎΣϲϓϢϴϠδϟϑήμΘϟ
˷
ΓΪ˰˰ΣϭΔ˰˰˰ϧϮτγϦ˰˰˰ϣή˰˰˰˰ΜϛϝΎ˰ϤόΘγΎΑϤδ˵ϳϻΪϗϮϤϠϟϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϝΎϤόΘγϝΎΣϲϓ
ϥΎ˰˰˰ϜϣϲϓϡΎ˰˰ϜΣΈΑΔ˰˰˰ΘΒΜϣϭϝΎ˰˰˰ϤόΘγϻ˯Ύ˰˰ϨΛϢΎϗϊοϭϲϓΔϧϮτγϻϥϮϜΗϥΐΠϳϭˬνήϐϠϟ
ρϮ˰˰˰˰ϘδϟϭΕΎ˰˰˰ϣΪμϠϟνή˰˰˰όΘϟή˰˰σΎΨϣϦϣΰΟϮΤΑΔϴϤΤϣϭΪϗϮϤϟΔϓήϏϦϋ˱ΪϴόΑϑϮθϜϣ
ΔϤϴϠγΎϬΗΪϳΪϤΗϥϮϜΗϥϭ
ϞΎδϟΖϠϔγϹεήϟΞϳήϬμϟϝΎϤόΘγϞΒϗϭΖϠϔγϹΔϟΎγ·ΪόΑΪϗϮϤϟϖϠϏΐΠϳ
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»``fÉãdG π``°üØdG
ϝΎδϤϟϲόϴΒτϟίΎϐϟ
ΔϳΪϴϬϤΗΕΎϔϳήόΗ
Ξ˰˰ΘϨ˵ϳϭνέϷϦ˰˰σΎΑϲ˰˰ϓΔ˰˰ϴτϔϨϟϦ˰˰ϣΎϜϤϟϲ˰˰ϓϝϭή˰˰ΘΒϟΔ˰˰ϘΒσϕϮ˰˰ϓΪ˰˰ΟϮΘϳ:Natural Gasϲ˰˰όϴΒτϟίΎ˰˰ϐϟ
%85ϥΎ˰˰ΜϴϤϟίΎ˰˰ϏϦ˰˰ϣϥϮ˰˰ϜΘϳή˰˰ϔΤϟΕΎ˰˰ϴϠϤϋϲ˰˰ϓς˰˰ϔϨϟΔ˰˰ΒΣΎμϤΑτ˰˰δϠϟϪ˰˰όϓΪϳϱά˰˰ϟϲ˰˰όϴΒτϟϪ˰˰τϐοϞ˰˰όϔΑ
ϥϮ˰˰ϠϟϢ˰˰ϳΪϋϭ˯Ϯ˰˰ϬϟϦ˰˰ϣϒ˰˰ΧϮ˰˰ϫϭΪ˰˰ΟΔ˰˰ϠϴΌοΐ˰˰δϨΑϯή˰˰ΧΕίΎ˰˰Ϗϭ3%ϥΎ˰˰̡ϭή̢ϟϭ10%ϥΎ˰˰ΜϳϹϭ
3.8Ϧ˰˰ϣ ˯Ϯ˰˰Ϭϟϲ˰˰ϓ ϲϟΎόΘ˰˰ηϻϩΰ˰˰ϴϛήΗΐ˰˰δϧϩΩϮ˰˰ΟϮΑϪ˰˰ϴΒϨΘϟνή˰˰ϏϷΔ˰˰ΤέϪ˰˰ϟΖ˰˰ϔϴο˵Ϋ·ϻ·Δ˰˰Τήϟϭ
Δ˰˰ϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟΕΎ˰˰ϋΎϨμϟϦ˰˰ϣΪ˰˰ϳΪόϟϲ˰˰ϓϭΎ˰˰ϴϧϮϣϷϊ˰˰ϴϨμΗϲ˰˰ϓϞ˰˰ΧΪϳϭϲ˰˰ϬτϠϟΩϮ˰˰ϗϮϛϡΪΨΘ˰˰δ˵ϳ17%ϰ˰˰ϟ·
ˬΔϠΎ˰˰δϟϪ˰˰ΘϟΎΣϲ˰˰ϓϲ˰˰όϴΒτϟίΎ˰˰ϐϟϮ˰˰ϫ :  /LTXH¿HG1DWXUDO*DV /1*ϝΎ˰˰δϤϟϲ˰˰όϴΒτϟίΎ˰˰ϐϟ
ϱϮ˰˰ΌϤϟή˰˰ϔμϟϥϭΩ˱Ϊ˰˰ΟΔ˰˰πϔΨϨϣΓέή˰˰ΣΕΎ˰˰ΟέΩϰ˰˰ϟ·ΪϳΪ˰˰θϟΪ˰˰ϳήΒΘϟΎΑϪΘϟΎ˰˰γ·Ϣ˰˰ΘΗϭ

˷
ϝΎδϤϟϲόϴΒτϟίΎϐϟφϔΤϟ˯ΎϋϭϭΔϧϮτγϭϥΰΧϞϛϰϠϋϞμϔϟάϫϲϓϥΰΧΔϤϠϛϖϠτΗϥΰ˰˰Χ
ΎϬόϗϮϣϲϓϭΎϬόοϭϲϓΔΘΒΜϣϥϮϜΗϭˬΔϛήΤΘϤϟήϴϏϭΔϠϘϨΘϤϟήϴϏΕΎϧΰΨϟΎϬΑΪμϘϳΔΘΑΎΜϟΕΎϧΰΨϟ

͋ ΒϤ˵ ϟ
ϒ˰˰ϴπϳϭΔϟΎ˰˰δϤϟϪ˰˰ΘϟΎΣϲ˰˰ϓϲ˰˰όϴΒτϟίΎ˰˰ϐϟϰ˰˰ϘϠΘϳΓέή˰˰ΤϟϡΪΨΘ˰˰γΎΑή˰˰ϴΨΒΗίΎ˰˰ϬΟ: Vaporizerή˰˰˰Ψ˴
Δ˰˰ΌϓΪΘϟΎϛΔ˰˰ϣΎόϟΕΎϣΪΨΘ˰˰γϻϲ˰˰ϓίΎ˰˰ϐϟϦ˰˰ϣΓΩΎϔΘ˰˰γϼϟΪ˰˰ϴϬϤΗΔ˰˰ϳίΎϐϟΔ˰˰ϟΎΤϟϰ˰˰ϟ·Ϫ˰˰ϠϳϮΤΘϟΔ˰˰ϴϓΎϛΓέή˰˰ΣϪ˰˰ϟ
Ύ˰˰ϤϬϓϼΧϭΦ˰˰Βτϟϭ
Ϣ˰˰Ϥμ˵ϤϟίΎ˰˰ϐϟΔΒ˰˰δϧβ˰˰ϴϘϳϭήό˰˰θΘδϳSensorβ˰˰Π˴ Ϥ˴ ΑΞ˰˰ϣΪϣίΎ˰˰ϬΟ: Gas DetectorίΎ˰˰Ϗϒ˰˰ηΎϛ
Ϧ˰˰ϜϤϳϻϭϪ˰˰ΑιΎ˰˰ΧSensorβ˰˰Π˴ ϣ˴ ίΎ˰˰ϏϞϜ˰˰ϟϥΈ˰˰ϓˬϢ˰˰ϠόϠϟϭϪ˰˰ϴϓΖ˰˰˷ΒΜϤϟϊ˰˰ϗϮϤϟς˰˰ϴΤϣϲ˰˰ϓϪ˰˰ϟκ˰˰μΨ˵Ϥϟϭ
ϯή˰˰ΧΕίΎ˰˰ϐϟϪϟΎϤόΘ˰˰γ
ίΎ˰˰ϐϟΕΎϔ˰˰ηΎϛξ˰˰όΒϟϭˬϦ˰˰ϴόϣίΎ˰˰ϐϟΔ˰˰λΎΧϭίΎ˰˰ϐϟϒ˰˰ηΎϜΑΔ˰˰ΘΒΜϣϥϮ˰˰ϜΗέΎό˰˰θΘγΓΩ: Sensorβ˰
˴ϣ
˸ ˰Π˴
Δ˰˰ϴλΎΧή˰˰Χξ˰
˳ ˰όΒϟϭβ˰˰Π˴ ϣ˴ Ϧ˰˰ϣή˰˰Μϛϰ˰˰ϠϋΎ˰˰ϬϮΘΣϻϚ˰˰ϟΫϭ ίΎ˰˰ϏϦ˰˰ϣή˰˰ΜϛϷ ΩΪ˰˰όΘϤϟϒ˰˰θϜϟΔ˰˰ϴλΎΧ
ΓΩΪ˰˰όΘϣΕίΎ˰˰ϏϦ˰˰ϋϒ˰˰θϜϠϟϚ˰˰ϟΫϭ±β˰˰ΠϤϟϝΪΒΘ˰˰γ
 Ύ˰˰ϴ˱ ϜϴϧΎϜϴϣ˱˯ΰ˰˰Οϙή˰
͋ ˰Τ˵ϳΎ˰˰ϴ˱ ΎΑήϬϛ˱˯ΰ˰˰Ο ϲ˰˰ϜϴϧΎϜϴϣϭήϬϛϡΎ˰˰Ϥλ:Solenoid Valveϲ˰˰ΎϘϠΗϝΰ˰˰ϋϡΎ˰˰Ϥλ
˷
ΓέΎ˰˰η·Ϫ˰˰ϴϘϠΗϝΎ˰˰Σϲ˰˰ϓϞΎ˰˰δϟϭίΎ˰˰ϐϟϖ˰˰ϓΩϒ˰˰ϗϮϳϞΎ˰˰δϟϭίΎ˰˰ϐϠϟϡΪΨΘ˰˰δϳϢ˰˰ϜΤΗ Δ˰˰ΣϮϟ ίΎ˰˰ϬΠΑρϮ˰˰Αήϣ
Ϣ˰˰ϜΤΘϟίΎ˰˰ϬΟϦ˰˰ϣΔ˰˰ϴΎΑήϬϛ
˱
ϪϨϋϲΎΑήϬϜϟέΎϴΘϟϞμϓϝΎΣϲϓΎϘϠϐϣϰϘΒϳϲϜϴϧΎϜϴϣϭήϬϛϡΎϤλ
: Normally Close˱ΎϴϣΎψϧϖϠϐϣϡΎϤλ
έΎϴΘϟϞμϓϝΎΣϲϓΎΣϮΘϔϣϰϘΒϳϲϜϴϧΎϜϴϣϭήϬϛϡΎϤλ
: Normally Open˱ΎϴϣΎψϧΡϮΘϓϡΎϤμϣ
˱
ϪϨϋϲΎΑήϬϜϟ

ςϐπϟϦϣϰϠϋςϐπΑίΎϐϟέϭήϤΑϤδϳϻΎϘΒδϣή˷ϴόϣϡΎϤλ:Regulator ValveίΎϐϟϖϓΩϢψϨϣ
ϪϴϠϋή˷ϴόϤϟ
ϖϠϐϳϭΘϔϳΪΰϟςϐπϟ ϒϳήμΘϟϖϳήσϦϋ ϒϴϔΨΘϟϡΎϤλ:Safety Relieve ValveϥΎϣϡΎϤλ
˷ ϤϟΔϳϭΎΤϠϟϲϠΧΪϟςϐπϟϰϠϋυΎϔΤϠϟϪϴϠϋϢϤμ˵ϤϟςϐπϟίϭΎΠΗϢΘϳΎϣΪϨϋΎ˱ϴΎϘϠΗ
ΎϬϴϠϋΐϛή˵
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ˬβϜόϟϊϨϤϳϭΪΣϭϩΎΠΗΎΑϝΎδϟϭίΎϐϟϖϓΪΑϤδϳϡΎϤλ:1RQ5HWXUQ9DOYHωϮΟέϡΪϋϡΎϤλ
.Check ValveΪλϡΎϤλΎπϳϰϤδϳϭ
͋ ΒϤ˵ ϟ
Γέή˰˰ΣϪ˰˰ϟϒ˰˰ϴπϳϭΔϟΎ˰˰δϤϟϪ˰˰ΘϟΎΣϲ˰˰ϓίΎ˰˰ϐϟϰ˰˰ϘϠΘϳΓέή˰˰ΤϟϡΪΨΘ˰˰γΎΑή˰˰ϴΨΒΗίΎ˰˰ϬΟ:Vaporizerή˰˰˰Ψ˴
ΎϤϬϓϼΧϭΦ˰˰ΒτϟϭΔΌϓΪΘϟΎϛΔ˰˰ϣΎόϟΕΎϣΪΨΘ˰˰γϻϲ˰˰ϓίΎϐϟϦ˰˰ϣΓΩΎϔΘ˰˰γϼϟΪ˰˰ϴϬϤΗΔ˰˰ϳίΎϐϟΔ˰˰ϟΎΤϟϰ˰˰ϟ·Ϫ˰˰ϠϳϮΤΘϟΔ˰˰ϴϓΎϛ
 ϊ˰˰Ϩϣϰ˰˰Ϡϋϲ˰˰ΑήϬϜϟέΎ˰˰ϴΘϟέΎ˰˰ΒΟ·ϭ ϰ˰˰ϠϋΓήτϴ˰˰δϠϟΔ˰˰ϴϨϘΗ:Cathodic ProtectionΔ˰˰ϳΩϮΛΎϜϟΔ˰˰ϳΎϤΤϟ
˱ ˰Μϣ ς˰˰ϔϨϟϥϮ˰˰ϓΪϣϥΰ˰˰Ψϟϲ˰˰ϧΪόϤϟτ˰˰δϟϞϛ˰˰Η
ς˰˰ΑήΑϚ˰˰ϟΫϭˬ ΐϟΎ˰˰δϟΐ˰˰τϘϟ CathodeΩϮ˰˰ΛΎϜϟϪ˰˰ϠόΠΑ ϼ˰
AnodeΩϮ˰˰ϧϷΔ˰˰ΑΎΜϤΑϥϮ˰˰ϜϴϟϞϛ˰˰ΘϟϞϬ˰˰γή˰˰ΧϥΪ˰˰όϤΑ ϥΰ˰˰Ψϟϱ Ϫ˰˰ΘϳΎϤΣΏϮ˰˰ϠτϤϟϥΪ˰˰όϤϟ Ϟ˰˰ϴλϮΗ
 Ϊ˰˰μϟϡϮ˰˰ϬϔϣϦ˰˰ϋϒ˰˰ϠΘΨϳϞϛ˰˰ΘϟϡϮ˰˰Ϭϔϣφ˰˰Σϻ  ΐ˰˰ΟϮϤϟΐ˰˰τϘϟ

Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
ϝΎδϤϟϲόϴΒτϟίΎϐϟΔϟϭΎϨϣϭϦϳΰΨΗϭϝϭΪΗϭϞϘϨΑϖ˷ϠόΘΗϲΘϟΔτθϧϷΎΑρϭήθϟϩάϫκΘΨΗ
ΕΪϳΪϤΗΔϜΒηήΒϋϭΔϟϮϘϨϣΞϳέΎϬλϭΔΘΑΎΛΕΎϧΰΧϞΧΩ

ΔΘΑΎΜϟΕΎϧΰΨϟ
ϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ
ϲϓΔϣΪΨΘδϤϟϭίΎϐϟϦϳΰΨΗϲϓΔϣΪΨΘδϤϟϢϴψϨΘϟΕΪόϣϭΕΎϧϮτγϭΕΎϧΰΧΐϴϛήΗΐΠϳ112
ϰϨΒϤϟΝέΎΧϊϳίϮΘϟΕθϨϣ
ΐ˰˰˰δΣϝΎ˰˰˰δϤϟϲ˰˰όϴΒτϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϭΕΎϧΰΨϟΔϠλΎϔϟΔϴϨϴΒϟΕΎϓΎδϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ212
ϩΎϧΩ  ϝϭΪ˰˰˰Πϟ

ίΎϐϟΕΎϧΰΧϦϴΑΎϴϧΪϟΔϓΎδϤϟ

ΕθϨϤϟϭίΎϐϟϥΰΧϦϴΑΎϴϧΪϟΔϓΎδϤϟ

ΔϴΎϤϟΔόδϟ

ϡ ΓέϭΎΠΘϤϟ

ϡ ΓέϭΎΠϤϟ

ήΘϟ ίΎϐϟ˯ΎϋϮϟ





500ϦϣϞϗ

1

3

500  2000

1.5

5

2001  7500

1.5
1.5

8
15

7501  63000
63001 114000

23

114001 256000

ϻϭΓέϭΎΠΘϤϟΔϴϋϭϷέΎτϗωϮϤΠϣ¼
ϡ1.5ϦϋϞϘΗ

˯ΎϋϮϟήτϗϦϣ0.7
ϡ30.5ϦϋϞϘϳϻϭ

256000ϦϣήΜϛ

ϝΎδϤϟϲόϴΒτϟίΎϐϟΕΎϧΰΨϟΔϠλΎϔϟΔϴϨϴΒϟΕΎϓΎδϤϟ  ϝϭΪΟ
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ϡ3Ϧ˰˰˰ϋέϭΎ˰ΠϤϟϰϨΒϤϠϟΔϳϮϬΗΔΤΘϓϭϙΎ˷ΒηϭΏΎΑϱϭϥΰ˰ΨϟϦϴΑΔ˰˰˰ϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ312
˱
ωϮϤΠϣòϦ˰ϋΎϬϨϣϦϴΘϨΛϞϛϦϴΑΔ˰ϓΎδϤϟϞϘΗϻΐΠϳϢϬϨϣϞϜϟϡ3ϦϋΕΎϧΰΨϟέΎτϗΕΩίΫ·
412
ϦϳήτϘϟ
?ίϮ˰ΠϳϻϭϒϴλέϭωέΎηΏή˰ϗϦϣϡ3ϦϣΏήϗϷϲόϴΒτϟίΎϐϠϟϥΰΧϱΐϴϛήΗίϮΠϳϻ512
ΔϳΪϳΪΤϟϚϜδϠϟϲδϴέςΧΏήϗϦϣϡ15ϦϣΏήϗϷϪΒϴϛήΗ
ϡ3ϦϋΓέϭΎΠϣΕθϨϣϱϭνέϷΖΤΗίΎϐϟϥΰΧϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ612
ϦϋϲϟΎόΘηϞΎδϟνέϷϕϮϓϥΰΧϊϗϮϣϭίΎϐϟϥΰΧϊϗϮϣϦϴΑΎϤϴϓΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ 712
ϡ15
ΔϴΎΑήϬϜϟρϮ˰˰˰τΧΕΪϳΪϤΗϦ˰ϣΏήϘϟΎΑϭΖ˰˰˰ΤΗίΎ˰˰˰ϐϟΕΎ˰˰ϜΒηΕΪϳΪϤΗΔϣΎϗΈΑϤδ˵ϳϻ812
ωΎϔΗέΎΑϭίΎϐϠϟΔϴοέϷΕΎϧΰΨϟϝϮΣϲϧΪόϤϟϚΒθϟϭϲΘϨϤγϹΏϮτϟϦϣέϮγΪϴϴθΗΐΠϳ912
ϡ1.5ϦϋϞϘϳϻ

ΕΎϧΰΨϟωϮϧ
ϲϟΎΘϟΎϛΐϴϛήΘϟϊϗϮϤϟΔΒδϧϲόϴΒτϟίΎϐϟφϔΣΕΎϧΰΧωϮϧϢδϘ˵Η 122
 νέϷτγϕϮϓϥϮϜΗ ΔϴοέΕΎϧΰΧ1
νέϷΖΤΗΕΎϧΰΧ2

ϥΰΨϠϟΔϴδϴήϟΕΎϧϮϜϤϟ
 ίΎϐϠϟϱϭΎΤϟ ϥΰΨϟϢδΟ1
ΔΌΒόΘϟϭΔϳάϐΘϟΕΪϳΪϤΗ2
ΕΎϣΎϤλ3
ίΎϐϟϖϓΩΕΎϤψϨϣ4


ϝΎδϤϟίΎϐϟήϴΨΒΗΓΰϬΟ

5

ϥΰΨϟΕΎϔλϮϣ
ΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΕΎϔλϮϤϠϟ˱ΎϘΒσίΎϐϟϥΰΧϊϴϨμΗϭϢϴϤμΗϥϮϜϳϥΐΠϳ142
ϝΎΣϲϓϥΎϣϷϡΎϤλϭςϐπϟαΎϴϗίΎϬΠϛΓΰϬΟϷϊϴϤΠϟΕΎΤΘϔΑ˱ΰϬΠϣϥΰΨϟϥϮϜϳϥΐΠϳ 242
ΔϳέϭήπϟΓΰϬΟϷϦϣΎϫήϴϏϭςϐπϟΩΎϳΩί
ΔϳΎϤΤϟϝϭΪΠϤϟϚϠδϟϡΪΨΘγϝΎΣϲϓϭˬίΎϐϟΕϼϋΎϔΘϟΔϣϭΎϘϣΩϮϤΑϥΰΨϟ˯ϼσΐΠϳ342
ΪμϠϟϡϭΎϘϤϟΐϠμϟϦϣϚϟΫϥϮϜϳϥρήΘθϳϡϮσήΨϟ
Γέή˰˰ΣΔΟέΩϰϠϋΪϨϋϝΎδϤϟίΎϐϠϟϱέΎΨΒϟςϐπϟϦϋϥΰΨϠϟϢϴϤμΘϟςϐοϞϘϳϻϥΐΠϳ 442
ϲϠϴϐθΘϟςϐπϟϦϣ120%ϱϭΎδϳϥΎϣϷϡΎϤμϟϢϴϤμΘϟςϐοϥϮϜϳϥϭϪϟΔϠϤΘΤϣ
ϥΰΨϠϟϪΑΡϮϤδϤϟWorking Pressure

-710-

ΔϴϟΎΘϟΕΎϧΎϴΒϟΎΑϥΰΨϟϰϠϋΔϋϮΒτϣΔΣϮϟΖϴΒΜΗΐΠϳ 542
ϥΰΨϟΎϬγΎγϰϠϋϊ˷ϨλϲΘϟΔϔλϮϤϟϢϗέ1
ϥΰΨϟΔόγ2
.(2ϢγϢΠϛ ϥΰΨϟϢϴϤμΗϞ˰͊ϤΤΘϟϰμϗϷςϐπϟ3
Ϧϋ˱ΎϳϭΪϳϞϤόϳ ΔϘϴϗΩ2ϡήΘϟ 7ϝΪόϤΑϲΎϤϟήϤϐϟΎΑΪϳήΒΗϡΎψϨΑϲοέϷϥΰΨϟΔϳΎϤΣΐΠϳ 642
ΓΩΎ˰ϳίΪϨϋϡΎψϨϟϞϐ͋ θΗΓέήΣΕΎϔηΎϛϖϳήσϦϋΎϴϟϭϥΰΨϟΔϘτϨϣϦϣΏήϘϟΎΑϡΎϤλϖϳήσ
ΔϘϴϗΩ50ϦϋϞϘΗϻΓΪϤϟϡΎψϨϟϞϤόϳϭˬϡo 50ϰϠϋϥΰΨϟΎΑςϴΤϤϟϮΠϟΓέήΣΔΟέΩ
ΔϨϛΎδϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΎϨΤθϟώϳήϔΘϟΐγΎϨϣξϳέ΄ΗϞΑΎϜΑϥΰΨϟΰϴϬΠΗΐΠϳ 742

ϝΎδϤϟϲόϴΒτϟίΎϐϟΔϴϋϭϭΕΎϧΰΧϢϴϤμΗ
ΐ˰˰ϠμϟΪϳΪΤϟϦϣϝΎ˰δϤϟϲόϴΒτϟίΎϐϠϟΔϳϭΎΤϟΔϴϋϭϷϊϴϤΟΔϋΎϨλϭϢϴϤμΗϥϮϜϳϥΐΠϳ 152

ΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΕΎϔλϮϤϠϟ˱ΎϘϓϭϪΑϝϮϤόϤϟ
Γέή˰ΤϟΕή˰˰˰ϴΛ΄ΗϝΎδϤϟϲόϴΒτϟίΎϐϟΕΎϧΰΧ ΔϴοέΪϋϮϗ ΕΎϣΎϋΩϢϴϤμΗϞϤΤΘϳϥΐΠϳ252
ίΎϐϟΕΎΑΎϜδϧϦϋΓΩΎϋϢΠϨΗϲΘϟΔπϔΨϨϤϟ
ς˰˰˰ϐπϟΕή˰˰˰ϴΛ΄ΗϞ˰˰ϤΤΘΗΚϴΤΑΝϭΩΰ˵˰˰˰ϤϟέΪΠϟΕΫΕΎϧΰΨϠϟϲΟέΎΨϟέΪΠϟϢϴϤμΗΐΠϳ352
νήϐϠϟΔΒγΎϨϤϟΔϟίΎόϟΓΩΎϤϟέΎϴΘΧΐΠϳΎϤϛˬώϳήϔΘϟϭ
ΔϣϭΎϘϣΓΩΎϤΑϭΔ˰˰ϧΎγήΨϟΎΑΎ˰ϬϔϴϠϐΗΐΠϳΔϴϧΪόϣΔϴΎθϧ· ΔϴοέΪϋϮϗ ΕΎϣΎϋΩϡΪΨΘγϝΎΣϲϓ 452
ϦϴΘϋΎγϦϋϞϘΗϻΓΪϤϟϖϳήΤϠϟ
ΔϴϧΎγήΧΕΎγΎγϰϠϋΔΘΒΜϣϥϮϜΗΕΎϧΰΨϠϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΪϋϮϗΪϴϴθΗΐΠϳ 552
 ΓΪϤϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϲόϴΒτϟίΎϐϠϟΕΪϳΪϤΘϟΔϜΒθϟϱϭΎΤϟϰϨΒϤϠϟΔϴϠΧΪϟϥέΪΠϟϥϮϜΗϥΐΠϳ 652
ΝέΎΨϟϰϠϋΔϠτϣϪϧέΪΟΪΣϥϮϜΗϥϭϦϴΘϋΎγϦϋϞϘΗϻ
˱
Δ˰˰˰ϔλϮϤϠϟΎ˰˰˰˰ϘΒσϴΗΎϔϤϟϭϞϴϐθΘϟΕϻϛϊϗϮϤϟϲϓΔΒϛήϤϟΔϴΎΑήϬϜϟΓΰϬΟϷϥϮϜΗϥΐΠϳ 752
Εή˰˰˰ϴΛ΄ΗΪ˰οΓΰϬΟϷϩάϫϦϴϣ΄ΗΐΠϳϭˬΓΪϤΘόϣΕΎϔλϮϣϦϣΎϬϟΩΎόϳΎϣϭBS4683ΔϴϧΎτϳήΒϟ
ΔϳϮΠϟϞϣϮόϟ
˯Ύ˰˰˰ϴηϷρϮ˰˰˰ϘγΙΩϮΣϦϋ΄˰θϨΗΪϗϲΘϟέήοϷϭϒϠΘϟϦϣΕΎϧΰΨϟϭΕΪϳΪϤΘϟΔϳΎϤΣΐΠϳ 852
ΔϘτϨϤϟϲϓΔϳέΎΠϟΎϫήϴϏϭΔϴΎθϧϹϝΎϤϋϷ˯ήΟΕΎϓϭάΤϤϟϭ
ϞϛΘϠϟΔόϧΎϣΩϮϤΑΎϬΗΪϳΪϤΗϭίΎϐϟΕΎϧΰΧΔϳΎϤΣΐΠϳ 952
ˬϲ˰˰όϴΒτϟίΎ˰ϐϟΕΪϳΪϤΗϦϣϱϲϓϚϴΘγϼΒϟϭωϭΎτϤϟΪϳΪΤϟϭήϫΰϟΪϳΪΤϟϡΪΨΘγίϮΠϳϻ1052
νήϐϟΕάϟ70%ϦϋΎϬϴϓαΎΤϨϟΔΒδϧΪϳΰϳϲΘϟαΎΤϨϟϚΎΒγϡΪΨΘγίϮΠϳϻϭ

ϑΎ˰όοΔόΑέϲϠϴϐθΘϟΎϬτϐοϞϤΤΘϳϥΐΠϳίΎϐϟΕΎϣΪΨΘγϻϢϴσήΧΔϳϡΪΨΘγϝΎΣϲϓ1152
ΎϬϴϠϋίΎϐϟΕήϴΛ΄ΘϟΔϣϭΎϘϣΩϮϣϦϣϢϴσήΨϟϩάϫϊϨμΗϭˬίΎϐϟέΎΠϔϧ·ςϐο
ϝΪ˰όϤϟήϴϓϮΗϦϤπΗϲΘϟΔΒγΎϨϤϟϡΎΠΣϷΎΑΎϬΗϼϴλϮΗϭϥΎϣϷΕΎϣΎϤλϊϴϣΎΠϣϥϮϜΗϥΐΠϳ1252
ΕΎϣΎϤμϟϩάϫϊϴϣΎΠϤΑΓΰϬΠϤϟΕΎϧΰΨϟϦϣϖϓΪϠϟΏϮϠτϤϟ
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ΚϴΤΑϲϓΎϛΪΰϟςϐπϟϒϳήμΗϝΪόϣϥϮϜϳϥΐΠϳΔϴϟΎϋΓέήΤϟϥΰΨϟνήόΗϝΎΣϲϓ1352
Workingϲ˰˰˰ϠϴϐθΘϟς˰˰˰ϐπϟϦϣ120%ϯΪ˰˰˰όΘϳϻϥΰ˰˰ΨϠϟϲϠΧΪϟςϐπϟϥ΄ΑϦϤπϳ
ϥΰΨϠϟPressure

ΕΎϧΰΨϠϟΔϴϨϔϟΕΎΒϴϛήΘϟΕΎΒϠτΘϣ
ϡΎϜΣΈΑΎϬΘϴΒΜΗϭΔϴϧΎγήΧΪϋϮϗϰϠϋΕΎϧΰΨϟΐϴμϨΗΐΠϳ162
ΏϮ˰˰δϨϤϟϦϣ90%ϥϮ˰˰ϜϳΚϴΤΑΓΪΣϭΔϋϮϤΠϣϲϓϝΎδϤϟϲόϴΒτϟίΎϐϟΕΎϧΰΧΐϴϛήΗΐΠϳ262
ΪΣϭϲϘϓϯϮΘδϣϲϓ ΕΎϧΰΨϠϟΔϳϮϠόϟτγϷϭ ϲΟέΎΨϟ
ϦϣκϴΧήΗϰϠϋϝϮμΤϟϢΘϳϢϟΎϣνέϷΖΤΗΕΎϣΎϤμϟϭΕΎϤψ͋ Ϩ˴ Ϥ˵ ϟϭΕΎϧΰΨϟϦϓΩίϮΠϳϻ362
Ϛϟάϟ ˯ΎϔσϺϟΔϣΎόϟΓέΩϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟ
ΔϴϟΎΘϟΕΎϧΎϴΒϟΎΑϥΰΨϟϢδΟϰϠϋΔΣϮϟΖϴΒΜΗΐΠϳ 462
ϯϮΘΤϤϟΎΑϒϳήόΘϟΕΎϣϼϋ1
ϢΠϛ˱ΎϏέΎϓϥΰΨϟϥίϭ2
ήΘϟϥΰΨϠϟΔϴΎϤϟΔόδϟ3
ήΘϟϥΰΨϟΔΌΒόΘϟϰμϗϷΪΤϟ4
έΎΑΔΌΒόΘϠϟςϐοϰμϗ5
.3ϡϢΠϛίΎϐϟΔϓΎΜϛ6
ϢϴϤμΘϟΕΎΑΎδΣϲϓΔϳϮΌϤϟΓέήΤϟΔΟέΪϟϰϧΩϷΪΤϟ7
ίΎϐϟΕΪϳΪϤΗϭϞΎδϟΕΪϳΪϤΗϦϣϞϜϟΓΰϴϤϤϟϥϮϟϷΎΑΕΪϳΪϤΘϟϊϴϤΟ˯ϼσΐΠϳ562
ϞϛΘϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϤΑνέϷΖΤΗΔϧϮϓΪϤϟΕΪϳΪϤΘϟΔϳΎϤΣΐΠϳ 662
ΔΒγΎϨϣϭΔϤϜΤ˵ϣΖϴΒΜΗϞΎγϮΑΔσϮΑήϣΔϴγήϟΕΪϳΪϤΘϟϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ762
ΕϼλϮϟϞπϔ˵ϳϭThreadedΔΒϟϮϠϤϟΔϔθϟΕΫΕϼϴλϮΘϟϦϣϦϜϤϣΪΣϰϧΩϡΪΨΘγΐΠϳ862
.WeldedΔϣϮΤϠϤϟ
ΔϤϤμ˵ϤϟϑϭήψϟΖΤΗίΎϐϟϝϭΪΗϲϓΎϬϣΪΨΘγϻΔϤϼϣΕΎϤψϨϤϟϭΕΎΨπϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ 962
ΓέήΤϟΔΟέΩϭςϐπϠϟ
ξϳέ΄ΘϟςΨΑϪΗΪϳΪϤΗΔϓΎϛϭϥΰΨϟ ϞϴλϮΗ ςΑέΐΠϳ1062

ίΎϐϟΕΪϳΪϤΗΕΎϣΎϤλ
ϲΗϵΎΑϢϠϣ25ϰϠϋΎϫήτϗΪϳΰϳϲΘϟίΎϐϟΐϴΑΎϧΕΪϳΪϤΗΰϴϬΠΗΐΠϳ 172
ϑΎ˰˰˰ϘϳϹNormally CloseΎϴϣΎψϧϖϠϐϤϟωϮϨϟϦϣSolenoid ValveϲΎϘϠΗϖϠϏϡΎϤλ1
έάϧϹΔΣϮϟϭϰϨΒϤϠϟΔϴδϴήϟέάϧϹΔΣϮϟϊϣρϮΑήϣϥϮϜϳϭˬϖϳήΤϟΏϮθϧΕϻΎΣϲϓίΎϐϟ
ίΎϐϟΕΎϔηΎϛϡΎψϨΑΔλΎΨϟ
.1RQ5HWXUQ9DOYeωϮΟέϡΪϋϡΎϤλ3
ΉέϮτϟΕϻΎΣΕΎϣΪΨΘγϻϥΰΨϟϦϣΏήϘϟΎΑϱϭΪϳBall ValvaϱϭήϛϖϠϏϡΎϤλ4
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ΓΩϭΰϣϒϳήμΗΕΎΤΘϓΕΫΔϣΪΨΘδϤϟ Regulator Valve ίΎϐϟϖϓΩΕΎϤψϨϣϥϮϜΗϥΐΠϳ 272
ΔΑήΗϷϦϣΎϫΩΪδϧϊϨϤϟϒϳήμΘϟΕΎΤΘϓΔϴτϐΘϟΔϴϗϭΔϴτϏ΄Α
ϰϠϋϲϓϞϤΘΤϤϟΪ˰˰˰ΰϟςϐπϟϒϳήμΘϟSafety Relieve ValveϥΎϣϡΎϤλΐϴϛήΗΐΠϳ 372
ϩΎ˰˰˰ΠΗΎΑΪ˰ΰϟς˰˰˰ϐπϟϒϳήμΗϢΘϳϰϠϋϥΰΨϠϟϲϠΧΪϟϢϴϤμΘϟςϐοϰτΨΘϳϻϲϛϥΰΨϟ
ϥΰΨϟτγϦϣϡ1ωΎϔΗέϰϠϋϭˬϰϠϋϷ
Ϧ˰˰˰ϤπϳϞ˰˰˰ϜθΑ ϥΎϣϷϡΎ˰˰ϤλϭΕΎϤψϨϤϟϒϳήμΘϛ ίΎϐϟϒϳήμΗϞΎγϭΕΎϳΎϬϧϊοϭΐΠϳ 472
ΔϴοήόϟέήοϦϣΎϬΘϳΎϤΣ
ϲ˰˰˰ϓϭΓή˰˰˰ηΎΒϣϞϜθΑΓάϓΎϧϭΔϟϮλϮϣΪΰϟςϐπϟϒϳήμΘϟϥΎϣϷΕΎϣΎϤλϥϮϜΗϥΐΠϳ 572
ϥΰΨϟϞΧΪΑίΎϐϟΰϴΣϊϣΕΎϗϭϷϊϴϤΟ
ΎϬΑΚΒόϟΕϻΎϤΘΣϦϣϦϜϣΎϣΪΤϳϱάϟϞϜθϟΎΑΔΒγΎϨϣϊϗϮϣϲϓΕΎϣΎϤμϟϊοϭΐΠϳ672
ϥΰΨϟϭϥΎϣϷΕΎϣΎϤλϦϴΑϖϠϏΕΎϣΎϤλΔϳΐϴϛήΗήψΤϳ 772

͋ ΒϤ˵ ϟ
VaporizersΕή˰Ψ˴
ΔϣΎϋΕΎΒϠτΘϣ
ΕΩΎ˰˰˰ϬηϢ˰˰˰ϳΪϘΗΓέϭή˰˰˰οϊϣΓΪ˰ϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΕΎϔλϮϤϠϟ˱ΎϘϓϭήΨΒϤϟϢϴϤμΗϥϮϜϳϥΐΠϳ 113
ΩΎϤΘϋϻΕΎϬΟϦϣΕΎΒΛϹ
ίΎ˰˰˰ϐϟΔ˰ΨπϤϟϒϳήμΘϠϟϰϠϋϷςϐπϟϦϋϞϘϳϻϲϠϴϐθΗςϐπΑϞϤόϠϟήΨΒϤϟϢϤμϳϥΐΠϳ 213
ϰϠϋΎϤϬϳˬΎϤϬϟΩ͋ϭΰϤϟϥΰΨϟςϐοϭϝΎδϤϟ
˷
313
˱Ύ˰˰˰ϤϼϣϞ˰˰˰˰ϗϷϰ˰˰˰ϠϋΪ˰˰ΣϭϥΎϣϡΎϤμΑήΘϟ4ϰϠϋΎϬΘϗΎσΪϳΰΗϲΘϟΕήΨΒϤϟΪϳϭΰΗΐΠϳ
ϻϭϞ˰˰˰ϴϐθΘϟς˰˰˰ϐπϟϰ˰ϠϋϷΪΤϟϦϋϞϘϳϻςϐοΪϨϋΘϔϳΚϴΤΑϲόϴΒτϟίΎϐϟϊϣϪϣΪΨΘγϻ
.10%ϦϣήΜϛ΄ΑϪϨϋΪϳΰϳ
ϰ˰˰ϠϋϷϰ˰˰ϟ·ϲγέϩΎΠΗΎΑήϴΨΒΘϟίΎϬΟϰϨΒϣΝέΎΧϰϟ·ϥΎϣϷϡΎϤλώϳήϔΗΔΤΘϓϲϬΘϨΗϥΐΠϳ413
ϥΰ˰˰ΨϟϞ˰˰ΧΩϝΎ˰δϤϟϲόϴΒτϟίΎϐϟήϴΨΒΘϟΓέήΤϠϟΔϘ˶Ϡτ˵ϣΔϴΎΑήϬϛϞΎγϭΔϳΐϴϛήΗϊϨϤ˵ϳ 513

͋ ΒϤ˵ ϟϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ
Εή˰Ψ˴
ϡ15ϦϋϯήΧΓήτΧΩϮϣΔϳϭΕΎϧΰΨϟϊϗϮϣϭήηΎΒϤϟΐϬϠϟϭΫήΨΒϤϟϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ123
˵
ϊϤΠΗϭ΄θϨϣΏήϗϦϋΪ˵όΒΗΚϴΤΑήηΎΒϤϟΐϬϠϟΎΑϞϐ͉ θΗϻϲΘϟΕήΨΒϤϟϊϗϮϣέΎϴΘΧΐΠϳ
223
ϩΎϧΩ  ϝϭΪΠϟϖϓϭ
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ϦϴΑΎϴϧΪϟΔϓΎδϤϟ

ήΨΒϤϟΔϗΎσ

˷
ϡ ϊϤΠΗϭΓ΄θϨϣΏήϗϭήΨΒϤϟ

ΔϋΎγϢΠϛ

3
7.5

40ϰΘΣ
230  40Ϧϣ

15

230ϦϣήΒϛ

ϊϤΠΗϭΓ΄θϨϣΏήϗϭϝΎδϤϟϲόϴΒτϟίΎϐϟΕήΨΒϣϦϴΑΔϠλΎϔϟΔϴϨϴΒϟΕΎϓΎδϤϟ  ϝϭΪΟ
ίΎϐϟϦϳΰΨΗΔϴϋϭϦϣϞϗϷϰϠϋϡ15ΔϓΎδϣΓήηΎΒϣΎϬϟΎόη·ϢΘϳϲΘϟΕήΨΒϤϟΩΎόΑ·ΐΠϳ323
ΔϗΎσϝΎΜϣΓήθϋϦϋΔϴϨϳΰΨΘϟϪΘόγϞϘΗϥΰΨΑήηΎΒϣΐϬϠΑϞϐ͉ θ˵ΗήϴΨΒΗΓΰϬΟΔϳϞϴλϮΗϊϨϤϳ423
ΔϋΎδϟϲϓήϴΨΒΘϟ

˷
ΕήΨΒϤϟϰϨΒϣΕΎΒϠτΘϣ
˯ΎϨΒϟΕΎϔλϮϣϭήλΎϨϋ133
ΕΎ˰˰˰ϋΎγ4ϦϋϞϘΗϻΓΪϤϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϣϦϣΔϴοέϷϭϥέΪΠϟϭϒϘγϷΪϴϴθΗΐΠϳ1
ϰ˰˰˰ϨΒϤϟϒ˰˰ϘγϭϥέΪΟΪΣ΄ΑίΎϐϠϟέΎΠϔϧϱϷϞϤΘΤϤϟςϐπϟϒϳήμΘϟΕΎΤΘϓϞϤϋΐΠϳ2
͋ ˵ΗϲΘϟΔϴΣΎϨϟΎΑΕΎΤΘϔϟϩάϫΪ͉ϴθ˵ΗΚϴΤΑ
ϱϭΎ˰˰˰δΗΎ˰˰˰ϬΘΣΎδϣϥϮ˰˰ϜΗϥϭˬΔϨϜϤϣΓέϮτΧϞϗϞϜθ
ϰϨΒϤϟϢΠΣϦϣ 3ϡ22ϡ 0.1
ΔϓϼΧϭϞϮδϟϑήμϟΕΎΤΘϓΔϳϦϣΔϴϟΎΧΕήΨΒϤϟϰϨΒϣΔϴοέϥϮϜΗϥΐΠϳ3
ΕήΨΒϤϟϲϧΎΒϣΔϳϮϬΗ233
ΕΎ˰˰ΤΘϓϲ˰ϟΎϤΟ·ϞϘΗϻΚϴΤΑϰϨΒϤϠϟΔϴϠϔγϭΔϳϮϠϋΕΎΤΘϓϞϤόΑϚϟΫϭΔϴόϴΒσΔϳϮϬΗήϴϓϮΗΐΠϳ1
ϰϨΒϤϟΔΣΎδϣϦϣ2.5%ϦϋΔϳϮϬΘϟ
ϡ1ϦϋΪϳΰΗϻϭϢγ15ϦϋϰϨΒϤϟΔϴοέϭΔϴϠϔδϟΔϳϮϬΘϟΕΎΤΘϓϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ2
ΝέΎ˰ΨϟϦϣΔϳΪϳΪΣΓΪϤϋ΄ΑΎϬΘϳΎϤΣϭ2Ϣγ1ϦϋΪϳΰΗϻΓήϴϐλΕΎΤΘϔΑϲϧΪόϣϚΒηΐϴϛήΗΐΠϳ3
ΔΣΎδϣϦϣ 2ϡΙ3ϡ 0.4ϦϋΔϳϮϬΘϟϝΪόϣϞϘϳϻϥΐΠϳΔϴϜϴϧΎϜϴϣΔϳϮϬΗΩϮΟϭϝΎΣϲϓ4
έήθϠϟϝίΎόϟωϮϨϟϦϣϥϮϜΗϭˬϰϨΒϤϟ
ϡ1.5ϦϋϦϴΗέϭΎΠΘϣΔϳϮϬΗϦϴΘΤΘϓϱϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ5
ΕήΨΒϤϟϲϧΎΒϣΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟ333
έήθϠϟϝίΎόϟωϮϧϷϦϣΔϴΎΑήϬϜϟϝΎϤϋϷϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ1
ΓέήΣϊθϳϻϱάϟωϮϨϟϦϣΔϴΎΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ2
ϥέΪΠϠϟΔϳϮϠόϟϖσΎϨϤϟϰϠϋϭϒϘγϷϲϓΔϴΎΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟΖϴΒΜΗΐΠϳ3
ΥΎϨϤϟΕήϴΛ΄ΗϦϣϭήδϜϟϦϣΔϴϗϭΔϴτϏ΄ΑΔϴΎΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟΔϳΎϤΣΐΠϳ4
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ϝΎδϤϟϲόϴΒτϟίΎϐϟΔΌΒόΗϭϞϘϧ
Γΰ˰˰˰͉ϴϤϤϟΔ˰˰˰˰ΤήϟΕΫΓΪ˰ϤΘόϤϟΩϮϤϟϪϴϟ·ϑΎπϳϢϟΎϣϥΰΧϱϲϓϲόϴΒτϟίΎϐϟΔΌΒόΗίϮΠϳϻ
ϝΎ˰˰˰όΘηϼϟϰ˰˰˰ϧΩϷΪ˰˰˰ΤϟϦ˰ϣΰϴϛήΗΔΒδϨΑΉέΎτϟϪΑήδΗΪϨϋίΎϐϟϰϠϋΎϬϨϣϝΪΘδ˵ϳΚϴΤΑ
ϮΠϟϲϓ
Ϊ˰˰˰ϛ΄ΘϟϢ˰˰ΛϦ˰˰ϣϭϪϴϓϑΎΠϟϦϴΟϭήΘϴϨϟίΎϏήϳήϤΘΑϚϟΫϭˬϪΘΌΒόΗϞΒϗΪϳΪΠϟϥΰΨϟϒϴϔΠΗΐΠϳ
ϥϭΩϰϟ·Ζ˰˰˰πϔΨϧΪ˰˰˰ϗϪ˰˰˰ϴϓΔ˰˰˰ϴϧϮΑήϛϭέΪϴϬϟΓή˰ΨΑϷΰϴϛήΗΔΒδϧϥ΄Α ίΎϐϟΕΎϔηΎϜΑ
Ϫ˰˰˰ΘΌΒόΗϞ˰˰˰ΒϗϪϟϢ˰˷Ϥμ˵ϣϦϛΎγςϐοϰϠϋϷϥΰΨϟωΎπΧ·ΓέϭήοϊϣˬΎϬϟΎόΘηϻϲϧΩϷΪΤϟϦϣ
ϪϣΪΨΘγϭ
Ϧ˰˰ϣϥΎ˰Ϝϣϰϟ·˱έϮϓϪΒΤγΐΠϳϭˬΔΌΒόΘϟϊϗϮϣϲϓΏή˷ δΘϟϪϴϓϒθΘϜϳΞϳήϬλϱΔΌΒόΗήψΤ˵ϳ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϭϚϟΎϤϟ˯ΎϋΪΘγϭΔϘτϨϤϟ˯ϼΧ·ϊϣ ϚϟάΑΔλΎΨϟΕ˯ήΟϹϖϓϭ 
ϮΠϟϲϓ˯ΎϤϟέΎΨΑϒ͊˰Μ˴˰ϜΗϦϋΔϤΟΎϨϟέΎΨΒϟΔΑΎΤδΑϝΎδϤϟϲόϴΒτϟίΎϐϟΏήδΗΔϘτϨϣΰϴϴϤΗϦϜϤϳ
ϪΘόγϦϣϦϣήΜϛ΄ΑϲόϴΒτϟίΎϐϟϥΰΧΔΌΒόΗήψΤϳ
ϞϤθΗϭϝΎδϤϟϲόϴΒτϟίΎϐϟϥΰΧΔΌΒόΗΔτϘϧΪϨϋΔϳήϳάΤΗϭΔϳΩΎηέ·ΕΎϣϼϋϊοϭΐΠϳ
ϝΎδϣϲϟΎόΘηίΎϏΔΌΒόΗΔτϘϧˬϦϴΧΪΘϟωϮϨϤϣˬήτΧΔϴϟΎΘϟΕέΎΒόϟ
ϝΎδϤϟϲόϴΒτϟίΎϐϟΔΌΒόΗϭώϳήϔΗΔϴϠϤϋϞΒϗξϳέ΄ΘϟϞΑΎϜΑΞϳήϬμϟΔϠϗΎϧϞϴλϮΗΐΠϳ

ϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟ
 ϡΎ˰˰˰ψϨϟέά˰˰˰ϨϳΚ˰˰˰ϴΤΑˬίΎ˰˰˰ϐϟέά˰˰ϧ·ϡΎ˰˰ψϨΑίΎϐϟϙϼϬΘγϖσΎϨϣϭΕΎϧΰΨϟΔϘτϨϣΪϳϭΰΗΐΠϳ
ίΎ˰˰˰ϐϟΰ˰˰˰ϴϛήΗύϮ˰˰˰ϠΑΪϨϋϚϟΫϭϞϤόϠϟϲΎϘϠΘϟϖϠϐϟϡΎϤμϟΓέΎη·ϲτόϳϭϊϗϮϤϟϲϓϦϳΪΟϮΘϤϟ
ϢϜΤΗΔΣϮϟϦϣίΎϐϟέάϧ·ϡΎψϧϥϮϜΘϳϭίΎϐϟέΎΠϔϧϻϰϧΩϷΪΤϟϦϣ˯ϮϬϟϲϓΏήδΘϤϟ
̒
Ύ˰˰˰όϨμϣΎ˰˰˰ϬϘϳήσϦ˰˰ϋϞϤόϳϭΎϬΑϞμΘϳΎϣϊϴϤΟϭΕΪόϤϟϩάϫϥϮϜΗϥΐΠϳϭˬίΎϐϠϟΕΎϔηΎϛϭ
ΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΕΎϔλϮϤϟΐδΣ
ˬϦϴΧΪΘϟωϮϨϤϣˬϝΎδϣϲόϴΒσίΎϏΔϴϟΎΘϟΕέΎΒόϟΎΑΕΎϧΰΨϟΔϘτϨϣϲϓΔϳήϳάΤΗΕΎϣϼϋϊοϭΐΠϳ
Ϣ˰˰˰ϴΤϠϟΕΪ˰˰˰όϣϡΪΨΘγωϮϨϤϣˬϦϴΨδΘϟΕΪόϣϡΪΨΘγωϮϨϤϣˬϑϮθϜϤϟΐϬϠϟϝΎϤόΘγωϮϨϤϣ
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ϦϣϡϦϣΏή˰˰ϗϷϢϴΤϠϟϭϦϴΨδΘϟΕΪόϣϡΪΨΘγϭϑϮθϜϤϟΐϬϠϟΪΟϮΗϭϦϴΧΪΘϟϊϨϣΐΠϳ
ΔΌΒόΘϟΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛϲόϴΒτϟίΎϐϠϟϥΰΧϱ
ΔμμΨϣήϴϏΔϧϮτγϭϥΰΧϱϲϓϲόϴΒτϟίΎϐϟΔΌΒόΘΑϞϣΎϋϭϞϤϋΐΣΎλϱϷίϮΠϳϻ
ϲόϴΒτϟίΎϐϟνήϏϷΔϤϤμϣήϴϏϭ
ϭΔΌΒόΗΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛϝΎΠϤϟάϫϲϓΔϴϓΎϛΓήΒΧϪϳΪϟϭκΘΨϣϞϗϷϰϠϋΪΣϭκΨηΪΟϮΗΐΠϳ
ϲόϴΒτϟίΎϐϟϞϘϧ
ΕΎΒϠτΘϣϖϓϭϲόϴΒτϟίΎϐϟΔΌΒόΗϭϞϘϧΕΎϴϠϤϋ˯ΎϨΛΔΒγΎϨϣΔϳϭΪϳΕϔτϤΑϊϗϮϤϟΪϳϭΰΗΐΠϳ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟ
ΞϳέΎϬλϰϠϋPHK&]D+ΓήτΨϟΩϮϤϟΎΑΔλΎΨϟΔϴϟϭΪϟίϮϣήϟϭΕΎϣϼόϟϡΎψϧϖϴΒτΗΐΠϳ
ϲόϴΒτϟίΎϐϟ

ΔϧΎϴμϟ
ήϴΨΒΘϟΓΰϬΟϭϲόϴΒτϟίΎϐϟΕΪϳΪϤΗΕΎϜΒηϭΎϬΗΎϘΤϠϣϭςϐπϟΔϴϋϭΔϓΎϛϰϠϋΔψϓΎΤϤϟΐΠϳ
ϴΤλϞϜθΑϞϤόΗϭΔϤϴϠγΎϬϧϦϣ˱ΎϣϭΩΪϛ΄ΘϟϭϪϓϼΧϭϒϠΘϟέήοϦϣϢϜ˷ ΤΘϟΕϭΩϭ
ΎϬΗΎϣΪΨΘγϻΔόΑΎΘϟΔϴΎΑήϬϜϟΓΰϬΟϷϭΕΎϣΎϤμϟϭΕΎϧΰΨϠϟΔϣίϼϟΔϳέϭΪϟΔϧΎϴμϟΎΑϡΎϴϘϟΐΠϳ
κμΨΘϣϲϨϓίΎϬΟϞΒϗϦϣ
ΕΎϤϴϠόΗϖϓϭήϴΨΒΘϟΓΰϬΟϭΕΎϣΎϤμϟϭΕΪϳΪϤΘϟϭΕΎϧΰΨϠϟΔϳέϭΪϟΔϧΎϴμϟϢΘΗϥΐΠϳ
ΔϧΎϴμϟϝΎϤϋ΄ΑΕϼΠγΩΪϋ·ΐΠϳΎϤϛΕΪόϤϟϩάϫΔϣϼγϦϤπϳΎϤΑϚϟάΑΔλΎΨϟϊϨμϤϟ
ΐϠτϟΪϨϋ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟωϼσϹ˱ΎϣϭΩΎϫήϴϓϮΗϭΔϳέϭΪϟ
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å``dÉãdG π``°üØdG
ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟ
ΔϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ

Ϧ˰˰ϣ˱Ύ˰˰ϣϮϤϋϒ˰˰ϟ΄Θϳϲ˰˰ϟϭήΘΑΞ˰˰ΘϨϣ:/LTXH¿HG3HWUROHXP*DV /3* ϝΎ˰˰δϤϟϲ˰˰ϟϭήΘΒϟίΎ˰˰ϐϟ
ίΎ˰˰ϏϮ˰˰ϫ75%ϭ80ΔΒ˰˰δϨΑButaneϥΎ˰˰ΗϮϴΒϟϭ25%ϭ20ΔΒ˰˰δϨΑPropaneϥΎ˰˰ΑϭήΒϟϱίΎ˰˰ϏϦ˰˰ϣΞ˰˰ϳΰϣ
Ϧ˰˰ϴΑΎ˰˰ϣΡϭή˰˰ΘΗϝΎόΘ˰˰ηΔ˰˰ΟέΩϭϡRξ˰˰ϴϣϭΔ˰˰τϘϧϪ˰˰ϟϭϡΎ˰˰γή˰˰ϴϏϭϥϮ˰˰ϠϟϢ˰˰ϳΪϋϭ˯Ϯ˰˰ϬϟϦ˰˰ϣϞ˰˰ϘΛ
ΕΎ˰˰ΟέΩϲ˰˰ϓς˰˰ϐπϟΎΑϝΎ˰˰δ˵ϳϝϭή˰˰ΘΒϟή˰˰ϳήϜΗΕΎ˰˰ϴϠϤϋϲ˰˰ϓϱϮ˰˰ϧΎΛή˰˰μϨόϛΞ˰˰ΘϨ˵ϳϡ537.8oϰ˰˰ϟ·ϡ426.7o
͉ ˰Ψ˵ϳϭΔ˰˰ϳΩΎόϟΓέή˰˰Τϟ
ΩϮ˰˰ϗϮϛϭˬΔ˰˰ΌϓΪΘϟϭΓέΎ˰˰ϧϹϭΦ˰˰Βτϟνή˰˰Ϗϲ˰˰ϓϪϣΪΨΘ˰˰γϻΕϮ˰˰ΒϋϭΕΎϧϮτ˰˰γϲ˰˰ϓϥΰ˰
ϲ˰˰ϠΧΪϟϕή˰˰ΘΣϻΕΎϛή˰˰Τϣξ˰˰όΒϟ
Ϣ˰˰Ϥμ˵ϤϟίΎ˰˰ϐϟΔΒ˰˰δϧβ˰˰ϴϘϳϭήό˰˰θΘδϳSensorβ˰˰Π˴ Ϥ˴ ΑΞ˰˰ϣΪϣίΎ˰˰ϬΟ:Gas DetectorίΎ˰˰Ϗϒ˰˰ηΎϛ
Ϧ˰˰ϜϤϳϻϭϪ˰˰ΑιΎ˰˰ΧSensorβ˰˰Π˴ ϣ˴ ίΎ˰˰ϏϞϜ˰˰ϟϥΈ˰˰ϓˬϢ˰˰ϠόϠϟϭϪ˰˰ϴϓΖ˰˰˷ΒΜϤϟϊ˰˰ϗϮϤϟς˰˰ϴΤϣϲ˰˰ϓϪ˰˰ϟκ˰˰μΨ˵Ϥϟϭ
ϯή˰˰ΧΕίΎ˰˰ϐϟϪϟΎϤόΘ˰˰γ
ίΎ˰˰ϐϟΕΎϔ˰˰ηΎϛξ˰˰όΒϟϭˬϦ˰˰ϴόϣίΎ˰˰ϐϟΔ˰˰λΎΧϭίΎ˰˰ϐϟϒ˰˰ηΎϜΑΔ˰˰ΘΒΜϣϥϮ˰˰ϜΗέΎό˰˰θΘγΓΩ:Sensorβ˰
˴ϣ
˸ ˰Π˴
Δ˰˰ϴλΎΧή˰˰Χξ˰
˳ ˰όΒϟϭβ˰˰Π˴ ϣ˴ Ϧ˰˰ϣή˰˰Μϛϰ˰˰ϠϋΎ˰˰ϬϮΘΣϻϚ˰˰ϟΫϭ ίΎ˰˰ϏϦ˰˰ϣή˰˰ΜϛϷ ΩΪ˰˰όΘϤϟϒ˰˰θϜϟΔ˰˰ϴλΎΧ
ΓΩΪ˰˰όΘϣΕίΎ˰˰ϏϦ˰˰ϋϒ˰˰θϜϠϟϚ˰˰ϟΫϭ±β˰˰ΠϤϟϝΪΒΘ˰˰γ
 Ύ˰˰ϴ˱ ϜϴϧΎϜϴϣ˱˯ΰ˰˰Οϙή˰
͋ ˰Τ˵ϳΎ˰˰ϴ˱ ΎΑήϬϛ˱˯ΰ˰˰Ο ϲ˰˰ϜϴϧΎϜϴϣϭήϬϛϡΎ˰˰Ϥλ:Solenoid Valveϲ˰˰ΎϘϠΗϝΰ˰˰ϋϡΎ˰˰Ϥλ
˷
ΓέΎ˰˰η·Ϫ˰˰ϴϘϠΗϝΎ˰
˰Σϲ˰˰ϓϞΎ˰˰δϟϭίΎ˰˰ϐϟϖ˰˰ϓΩϒ˰˰ϗϮϳϞΎ˰˰δϟϭίΎ˰˰ϐϠϟϡΪΨΘ˰˰δϳϢ˰˰ϜΤΗ Δ˰˰ΣϮϟ ίΎ˰˰ϬΠΑρϮ˰˰Αήϣ
Ϣ˰˰˰˰ϜΤΘϟίΎ˰˰˰˰ϬΟϦϣΔ˰˰ϴΎΑήϬϛ
˱
:Normally Close˱Ύ˰˰ϴϣΎψϧϖ˰˰ϠϐϣϡΎ˰˰Ϥλ
Ϟ˰˰˰˰μϓϝΎ˰˰˰˰Σϲ˰˰ϓΎ˰˰˰˰ϘϠϐϣϰ˰˰˰˰ϘΒϳϲ˰˰˰ϜϴϧΎϜϴϣϭήϬϛϡΎ˰˰Ϥλ
Ϫ˰˰˰˰Ϩϋϲ˰˰˰˰ΎΑήϬϜϟέΎ˰˰ϴΘϟ
έΎ˰˰ϴΘϟϞ˰˰μϓϝΎ˰˰Σϲ˰˰ϓΎ˰˰ΣϮΘϔϣϰ˰
˰ϘΒϳϲ˰˰ϜϴϧΎϜϴϣϭήϬϛϡΎ˰˰Ϥλ: Normally Open˱Ύ˰˰ϴϣΎψϧΡϮ˰˰ΘϓϡΎ˰˰Ϥμϣ
˱
Ϫ˰˰Ϩϋ ϲ˰˰ΎΑήϬϜϟ
Ϧ˰˰ϣϰ˰˰Ϡϋς˰˰ϐπΑίΎ˰˰ϐϟέϭή˰˰ϤΑϤ˰˰δϳϻΎϘΒ˰˰δϣή˰˰˷ϴόϣϡΎ˰˰Ϥλ :Regulator ValveίΎ˰˰ϐϟϖ˰˰ϓΩϢ˰˰ψϨϣ
Ϫ˰˰ϴϠϋή˰˰˷ϴόϤϟς˰˰ϐπϟ
˰˰ΘϔϳΪ˰˰ΰϟς˰˰ϐπϟ ϒ˰˰ϳήμΘϟϖ˰˰ϳήσϦ˰˰ϋ ϒ˰˰ϴϔΨΘϟϡΎ˰˰ϤλSafety Relieve ValveϥΎ˰˰ϣϡΎ˰˰Ϥλ
˷ ϤϟΔ˰˰ϳϭΎΤϠϟϲ˰˰ϠΧΪϟς˰˰ϐπϟϰ˰˰ϠϋυΎ˰˰ϔΤϠϟϪ˰˰ϴϠϋϢ˰˰Ϥμ˵Ϥϟς˰˰ϐπϟίϭΎ˰˰ΠΗϢ˰˰ΘϳΎ˰˰ϣΪϨϋΎ˰˰˱ϴΎϘϠΗϖ˰˰Ϡϐϳϭ
ΐ˰˰ϛή˵
Ύ˰˰ϬϴϠϋ
ϊ˰˰ϨϤϳϭΪ˰˰ΣϭϩΎ˰˰ΠΗΎΑϝΎ˰˰δϟϭίΎ˰˰ϐϟϖ˰˰ϓΪΑϤ˰˰δϳϡΎ˰˰Ϥλ:1RQ5HWXUQ9DOYHωϮ˰˰ΟέϡΪ˰˰ϋϡΎ˰˰Ϥλ
.Check ValveΪ˰˰λϡΎ˰˰ϤλΎ˰˰πϳϰϤ˰˰δϳϭˬβ˰˰Ϝόϟ
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͋ ΒϤ˵ ϟ
Γέή˰˰ΣϪ˰˰ϟϒ˰˰ϴπϳϭΔϟΎ˰˰δϤϟϪ˰˰ΘϟΎΣϲ˰˰ϓίΎ˰˰ϐϟϰ˰˰ϘϠΘϳΓέή˰˰ΤϟϡΪΨΘ˰˰γΎΑή˰˰ϴΨΒΗίΎ˰˰ϬΟ:Vaporizerή˰˰˰Ψ˴
Φ˰˰ΒτϟϭΔ˰˰ΌϓΪΘϟΎϛΔ˰˰ϣΎόϟΕΎϣΪΨΘ˰˰γϻϲ˰˰ϓίΎ˰˰ϐϟϦ˰˰ϣΓΩΎϔΘ˰˰γϼϟΪ˱ ˰ ϴϬϤΗΔ˰˰ϳίΎϐϟΔ˰˰ϟΎΤϟϰ˰˰ϟ·Ϫ˰˰ϠϳϮΤΘϟΔ˰˰ϴϓΎϛ
Ύ˰˰ϤϬϓϼΧϭ
ϊ˰˰Ϩϣϰ˰˰Ϡϋϲ˰˰ΑήϬϜϟέΎ˰˰ϴΘϟέΎ˰˰ΒΟ·ϭ ϰ˰˰ϠϋΓή˰˰˰˰τϴδϠϟΔ˰˰ϴϨϘΗ:Cathodic ProtectionΔ˰˰ϳΩϮΛΎϜϟΔ˰˰ϳΎϤΤϟ
˱ ˰Μϣ ς˰˰ϔϨϟϥϮ˰˰ϓΪϣϥΰ˰˰Ψϟϲ˰˰ϧΪόϤϟτ˰˰δϟϞϛ˰˰Η
ς˰˰ΑήΑϚ˰˰ϟΫϭˬ ΐϟΎ˰˰δϟΐ˰˰τϘϟ CathodeΩϮ˰˰ΛΎϜϟϪ˰˰ϠόΠΑ ϼ˰
AnodeΩϮ˰˰ϧϷΔ˰˰ΑΎΜϤΑϥϮ˰˰ϜϴϟϞϛ˰˰ΘϟϞϬ˰˰γή˰˰ΧϥΪ˰˰όϤΑ ϥΰ˰˰Ψϟϱ Ϫ˰˰ΘϳΎϤΣΏϮ˰˰ϠτϤϟϥΪ˰˰όϤϟ Ϟ˰˰ϴλϮΗ
 Ϊ˰˰μϟϡϮ˰˰ϬϔϣϦ˰˰ϋϒ˰˰ϠΘΨϳϞϛ˰˰ΘϟϡϮ˰˰Ϭϔϣφ˰˰Σϻ  ΐ˰˰ΟϮϤϟΐ˰˰τϘϟ

Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
ϞϘϧϥ΄˰ηϲϓϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϠϟΔΒγΎϨϤϟΕΎσΎϴΘΣϻϭΎϫήϓϮΗΐΟϮϟρϭήθϟΎΑϞμϔϟάϫκΘΨϳ
ϲ˰˰ϧΪϤϟωΎ˰˰˰ϓΪϟϦϣΔ˰˰ΑϮϠτϤϟΔϘϓϮϤϟϰϠϋϝϮμΤϟϞΒϗϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϦϳΰΨΗϭϝϭΪΗϭ
 ˯ΎϔσϹ 
ϲ˰˰˰ϟϭήΘΒϟίΎ˰˰ϐϟϝΎΠϣϲϓϦϴϠϣΎόϟρϭήθΑΔλΎΨϟΓΪϤΘόϤϟΔϴγΎϴϘϟΔϔλϮϤϟϖϴΒτΘΑΪϴϘΘϟΐΠϳ
ϝΎδϤϟ
ϲ˰˰˰ϟϭήΘΒϟίΎ˰˰˰˰ϐϟΕΎ˰˰˰ϧϮτγϊ˰˰˰ϳίϮΗϭϞϘϧϭϦϳΰΨΘΑϖϠόΘΗϝΎϤϋϭΔτθϧΔϳ΄ΑϡΎϴϘϟϊϨϤϳ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϦϣΔϘΒδϤϟΔϘϓϮϤϟϰϠϋϝϮμΤϟϥϭΩϝΎδϤϟ
Δ˰˰ϣΪΨΘδϤϟϭΎϬΑΔλΎΨϟΕΎϘΤϠϤϟϭϝΎδϤϟϲϴϟϭήΘΒϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϭΕΎϧΰΧΔϓΎϛϥϮϜΗϥΐΠϳ
ΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΕΎϔσϮϤϟΐδΣίΎϐϟϝϭΪΗϲϓ
ΓΪϤΘόϤϟΔϴΠϴϠΨϟΔϴγΎϴϘϟΕΎϔλϮϤϠϟΔϘΑΎτϣΔϟϭΪΘϤϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϥϮϜΗϥΐΠϳ

ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϥίΎΨϣ
Ύ˰ϬϴϠϋϡΎ˰˰ϘΗϲ˰˰Θϟϊ˰˰ϗϮϤϟϭϝΎ˰˰δϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϥίΎΨϣϰϠϋΔϴϟΎΘϟΕΎΒϠτΘϤϟϖΒτϨΗ
Ϧ˰˰˰ϳΰΨΘϟΕΎ˰˰˰ΒϠτΘϣϭΓ˯ΎοϹϭΔϳϮϬΘϟϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϭ˯ΎϨΒϟΕΎϔλϮϣϭήλΎϨόϟΔϓΎοϹΎΑ
ϥίΎΨϤϟϩάϫϲϓΎϫήϓϮΗΐΟϮϟ
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ϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ
ΕέΎ˰˰˰ϴδϟϒ˰˰˰ϗϮϣϭέϮ˰˰˰ϬϤΠϟΪΟϮΗϦϛΎϣϭΓέϭΎΠϤϟϲϧΎΒϤϟϦϋϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣΪόΒϳϥΐΠϳ122
ϡ15ϦϋϞϘΗϻΔ˰ϓΎδϤΑ
ϡ25ϦϋϞ˰˰ϘΗϻΔ˰˰ϓΎδϤΑΩϮ˰˰ϗϮϟΕΎτΤϣϭαέΪϤϟϭΕΎϴϔθΘδϤϟϦϋϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣΪόΒϳϥΐΠϳ222
ΔϴϨϜδϟ˯ΎϴΣϷϲϓϦϳΰΨΘϟΎΑϤδϳϻϭ
ΏΎ˰˰˰θϋϷϦϣΔ˰˰˰ϴϟΎΧϭΔ˰˰˰ϓϮλήϣϭΓΪ˰˰˰ϬϤϣϦϳΰΨΘϟϊ˰˰ϗϮϤϟΔϴΟέΎΨϟΕΎΣΎδϟϥϮϜΗϥΐΠϳ322
ϪϨϣΕΎϧϮτγϻΝήΧ·ΔϟϮϬγϭϊϗϮϤϠϟϝϮλϮϟϖϴόΗϲΘϟ˯Ύ˰˰ϴηϷϭ

ϦϳΰΨΗϰϨΒϣΕΎΒϠτΘϣ
˯ΎϨΒϟΕΎϔλϮϣϭήλΎϨϋ 132
Γ˯Ύ˰˰ο·ϭΔ˰˰˰ϳϮϬΗάϓϮϧϭΏϮΑϰϠϋϱϮΘΤϳϥϭ ςϘϓϲοέ ΪΣϭϖΑΎσϦϣϰϨΒϤϟΪϴϴθΗΐΠϳ1
ϡΎψΘϧΎΑΔϋίϮϣΔϴόϴΒσ
ϦϴΘϋΎγϦϋϞϘΗϻϖϳήΣΔϣϭΎϘϤΑΩϮϣϦϣΔϴοέϷϭϥέΪΠϟΔϓΎϛϥϮϜΗϥΐΠϳ2
ϞϗϷϰϠϋΪΣϭωέΎηϰϠϋϊϗϮϤϟϥϮϜϳϥΐΠϳ3
ϲϓϞ˰˰ϤΘΤϣέΎ˰˰˰ΠϔϧϱϷς˰˰ϐπϟϒϳήμΘϟΕΎΤΘϓϞϤϋΔϴϧΎϜϣ·ϰϨΒϤϟϢϴϤμΗϰϋήϳϥΐΠϳ4
ΔϣϭΎϘϣΔϔϴϔΧΩϮϣϦϣϒϘδϟϥϮϜϳϥϭˬϦϳΰΨΘϟϰϨΒϤϟΔϨϜϤϣΓέϮτΧϞϗϞϜθϳϱάϟϩΎ˰˰ΠΗϻ
ϞϤΘΤϤϟέΎΠϔϧϻςϐοϒϳήμΘϟϖϳήΤϠϟ
ϡ4ϦϋϰϨΒϤϟϥέΪΟωΎϔΗέϞϘϳϻϥΐΠϳ5
ϡ4ϦϋϲδϴήϟϞΧΪϤϟωΎϔΗέϭνήϋϞϘϳϻϥΐΠϳ6
ϢϋΎϧΐϴτθΘΑϭϢγ15ϦϋϞϘϳϻϚϤδΑΖϠϔγϹϭΔϧΎγήΨϟϦϣϰϨΒϤϟΔϴοέΪϴϴθΗΐΠϳ
7
˵
ϪϓϼΧϭϒϳήμΗΕΎΤΘϓΔϳϦϣΔϴϟΎΧΔϴοέϷϥϮϜΗϥϭϖϳήΤϟϭΕΎϣΪμϠϟϡϭΎϘϣϭ
ΔϴϣΎϣϷΔΣΎδϟΔϴοέΏϮδϨϤϟ˱ΎϳϭΎδϣϰϨΒϤϟΔϴοέΏϮδϨϣϥϮϜϳϥΐΠϳ8
ϥϮϜΗϥΔτϳήη2ϡ6ϦϋΪϳΰΗϻΔΣΎδϤΑϰϨΒϤϟϦϤοϥΰΨϤϟϝϮΌδϤϟΔϓήϏΔϓΎο·ϦϜϤϳ9
ΓήηΎΒϣΝέΎΨϟϰϟ·ϞτΗάϓϮϨΑϭϰϨΒϤϟ˯ΰΟΔϴϘΑϦϋΔϟϭΰόϣ
ΓήϳΎϐϣΔϬΟϲϓϥϮϜϳΚϴΤΑϦϳΰΨΘϟϰϨΒϤϟΉέϮτϠϟΪΣϭΝήΨϣϦϋϞϘϳϻΎϣήϴϓϮΗΐΠϳ10
ϲδϴήϟϞΧΪϤϟΔϬΠϟ
ΔϳϮϬΘϟΕΎΒϠτΘϣ232
ϝΎ˰˰ϤΘηΎΑΔ˰˰ϴϟΎϤΟϹΎ˰˰ϬΘΣΎδϣϞ˰˰ϘΗϻΕΎ˰˰ΤΘϔΑΔ˰ϤΩΔϴϠϔγϭΔϳϮϠϋΔϴόϴΒσΔϳϮϬΗήϴϓϮΗΐΠϳ1
ϒϘδϟϭϥέΪΠϟΔΣΎδϣϲϟΎϤΟ·Ϧϣ10%ϦϋϲδϴήϟϞΧΪϤϟ
Δ˰˰˰ϴοέϦϣϢ˰˰˰γ15ϦϋΔ˰ϴϠϔδϟϭϡ2.5ϦϋΔϳϮϠόϟΔϳϮϬΘϟάϓϮϧΪϋϮϗωΎϔΗέϞϘϳϻϥΐΠϳ2
ϥΰΨϤϟ
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ϡ2ϦϋΪϳΰΗϻϭϡ1.5ϦϋϦϴΗέϭΎΠΘϣΔϳϮϬΗϦϴΘΤΘϓϱϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ3
ΔϳΪϳΪΣΓΪϤϋ΄ΑΎϬΘϳΎϤΣϭ2Ϣγ1ϦϋΎϬΘΣΎδϣΪϳΰΗϻΓήϴϐλΕΎΤΘϔΑϲϧΪόϣϚΒηΐϴϛήΗΐΠϳ4
ΝέΎΨϟϦϣ
Δ˰˰˰ΣΎδϣϦϣ 2ϡΙ3ϡ 0.4ϝΪ˰˰όϤΑϥϮ˰˰˰ϜΗϥΐΠϳΔϴϜϴϧΎϜϴϣΔϳϮϬΗϥΰΨϤϟΐϠτΗϝΎΣϲϓ5
ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϥίΎΨϤϟιΎΨϟϭέήθϠϟϝίΎόϟωϮϨϟϦϣϥϮϜΗϥϭϰϨΒϤϟ
ίΎϐϟΕΎϧϮτγϦϳΰΨΗϰϨΒϤϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟΕΎΒϠτΘϣ332
ϥϮ˰˰ϜΗϥϭϥΰΨϤϟΔϴοέϦϣϡ2ϦϋΔϴΎΑήϬϜϟΕΎΒϴϛήΘϟϭΕΪϳΪϤΘϟωΎϔΗέϞϘϳϻϥΐΠϳ1
ϡΎϜΣΈΑϖϠϐϤϟωϮϨϟϦϣϥϮϜΗϥϭϥΰΨϤϟΝέΎΧϴΗΎϔϤϟΔΣϮϟ
ΕΎ˰˰˰ϔλϮϤϠϟϖ˰˰˰ΑΎτϤϟωϮϨϟϦϣΔ˰˰ϴΎΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟϭΕΰϴϬΠΘϟϭΕΎΒϴϛήΘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ2
ϥϮϜΗϭέΎΠϔϧϼϟΔϠΑΎϗΕίΎϐϟΔϳϭΎΤϟϭΓήτΨϟ˯ϮΟϷΕΫϖσΎϨϤϠϟΔλΎΨϟϭΓΪϤΘόϤϟΔϴγΎϴϘϟ
ΓέήΣϊθΗϻϭέήθϠϟΔόϧΎϣ
ΏήδΗϦϣϭήδϜϟϦϣΔϴϗϭΔϴτϏΕΫϭΔϨϴΘϤϟωϮϧϷϦϣΔϴΎΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ3
ϥέΪ˰˰ΠϠϟΔϳϮϠόϟϖσΎϨϤϟϰϠϋϭϒϘδϟϲϓΔϴΎΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟΖΒΜΗϭˬϪϓϼΧϭΎϬϴϟ·ΕίΎϐϟ

ΕΎϧϮτγϷϦϳΰΨΗΕΎΒϠτΘϣ
Ϟ˰˰ΧΪΑϊ˰˰˷ϨμϤϟϞ˰˰Βϗ˶ ϦϣϪ˰ΑΡϮϤδϤϟΩΪόϟΐδΣξόΒϟΎϬπόΑϕϮϓΕΎϧϮτγϻϦϳΰΨΗΐΠϳ142
 ϰϠϋϷϩΎΠΗΎΑβΒΤϤϟ ϢΎϗϊοϭϲϓϥϮϜΗΚϴΤΑˬνήϐϠϟΓΰϬΠϣ ΕΎϧϮτγΔϳϭΎΣ ιΎϔϗ
ϰϟ·Ύ˰ϬόϳίϮΗϢ˰˰ΘϳΚ˰˰ϴΤΑΕΎ˰ϧϮτγϻϦϴΑ ϲΘϨϤγ·ΏϮσ ϖ˰ϳήΤϠϟϡϭΎϘϣϞλΎϓέΪΟΔϣΎϗ·ΐΠϳ242
100ΎϫΩΪϋϥΎϛϭϢ˰Πϛ50ϦϋΓΪΣϮϟΔϧϮτγϻϢΠΣΩίΫ·  ϞϜθϟϲϓΎϤϛΕΎϋϮϤΠϣ
ΕΎϧϮτγϻΩΪϋΓΩΎϳίϊϣΎϳΩήσΩΎόΑϷΩΩΰΗϭˬήΜϛϭΔϧϮτγ
ϡ3ϦϋϦϳΰΨΘϟωΎϔΗέΪϳΰϳϻϥΐΠϳ 342
 Ϧ˰˰ϳΰΨΗϒ˰μϛκ˰ϔϗϞϛή˰ΒΘόϳΚϴΣϡ1Ϧ˰ϋϞϘϳϻνήόΑϦϳΰΨΘϟϑϮϔλϦϴΑΕήϤϣϞϤϋΐΠϳ442
ϪΗΫΪΤΑϞϘΘδϣ
ϡ1Ϧ˰˰ϋϦ˰˰ϳΰΨΘϟϑϮ˰˰ϔλϭϥέΪ˰˰ΠϟϦ˰˰ϴΑΔ˰˰ϠλΎϔϟΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ542
Γ˯ϮϠϤϤϟΕΎϧϮτγϷϦϳΰΨΗΔϘϳήσβϔϨΑΔϏέΎϔϟΕΎϧϮτγϻϦϳΰΨΗΐΠϳ642
ΰ˰˰ϴϤΗϭ˰˰οϮΗΕΎ˰˰ΘϓϻϊοϭϭˬΔ˰˰˰ϏέΎϔϟΕΎ˰˰˰ϧϮτγϻϦ˰˰ϳΰΨΘϟϰϨΒϤϟϦϣ˱˯ΰΟκϴμΨΗΐΠϳ 742
ΔϏέΎϔϟϦϣΓ˯ϮϠϤϤϟΕΎϧϮτγϻ

˱Ύ˰˰˰μϴμΧΓΰ˰˰˰ϬΠϣΔ˰˰˰ϴϧΪόϣϒϓέϰϠϋΎϬόοϭΐΠϳˬΓήϴϐμϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϦϳΰΨΗϝΎΣϲϓ 842
νήϐϠϟ
ϭΕϓΪϤϟϭϲ˰ϬτϟΪϗϮϣϡΪΨΘγϊϨϤϳΎϤϛˬϯήΧΔϴϟΎόΘηΩϮϣΔϳϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣ˯ϮΘΣϊϨϤϳ942
ϪϠΧΪΑϯήΧΔϳέήΣέΩΎμϣΔϳ
Ϟ˰˰ΧΩίΎ˰˰ϐϟΕΎ˰ϧϮτγϦ˰˰˰ϴΑΎ˰˰Ϥϴϓώ˰˰ϳήϔΗϭΔΌΒόΗΕϻϭΎΤϣϱ΄ΑϡΎϴϘϟϝϮΣϷϊϴϤΟϲϓϊϨϤϳ1042
ςϘϓϦϳΰΨΘϠϟκμΨϤϟϥΰ˰ΨϤϟ
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ˬϚϟάϟΔ˰˰μμΨϤϟϲ˰˰ϧΎΒϤϟϭϊ˰˰ϗϮϤϟΝέΎ˰˰ΧίΎ˰˰ϐϟΕΎ˰˰ϧϮτγϦϳΰΨΗϝϮΣϷϊϴϤΟϲϓϊϨϤϳ1142
ϭνέϷ˰˰τγϯϮ˰˰ΘδϣϦ˰˰ϋΔπϔΨϨϣϦ˰˰ϛΎϣϲϓϭωέϮ˰θϟΔϔλέϰϠϋΎϬόοϭϊϨϤϳΎϤϛ
ΓΰϴΟϭΓήΘϔϟϚϟΫϥΎϛϥ·ϭϰΘΣˬϱέΎΠϤϟΕΎΤΘϓϦϣΏήϘϟΎΑ
ΔϣΎϋΔϴΎϗϭρϭήη1242
ϞΒϗΎϫΩΪϋΪ˰ϳΪΤΗϢΘϳϭˬϑΎΠϟϕϮΤδϤϟωϮϧϦϣΔϳϭΪϳϖϳήΣΕϔτϤΑϥΰΨϤϟΰϴϬΠΗΐΠϳ1
ϥΰΨϤϟΔΣΎδϤϟ˱ΎόΒΗ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟ
 ˯Ύ˰˰˰ϔσϹ ϲ˰˰˰ϧΪϤϟωΎ˰˰ϓΪϟΕΎϴλϮΗϖϓϭϢΘϳϲΎϘϠΗϭϱϭΪϳέάϧ·ϡΎψϨΑϥΰΨϤϟΰϴϬΠΗ2
ϥΰΨϤϟϝϮΌδϣΔϓήϏϲϓΔϴϟΎόΘηϻΩϮϤϟϭΙΎΛϷϊτϗϝΎϤόΘγϦϣϦϜϣΎϣϞϴϠϘΘϟΐΠϳ3
ϲ˰˰˰ϟΎΘϟΎϛ±Δ˰˰˰ΒγΎϨϣϦ˰˰˰ϛΎϣϲϓΎ˰˰˰ϬόοϭϢΘϳΔ˰˰˰ϳήϳάΤΗΕΎ˰˰˰ϣϼόΑϥΰ˰˰˰ΨϤϟΰϴϬΠΗΐΠϳ4
ϥϮ˰ϜΗϥϰϠϋˬϦϴμΘΨϤϟή˰ϴϐϟϝϮ˰ΧΪϟωϮ˰ϨϤϣˬϝΎ˰˰δϣϲϟϭήΘΑίΎϏˬήτΧˬϦϴΧΪΘϟωϮϨϤϣ
Ϣγ10ϦϋΎϬϋΎϔΗέϞϘϳϻϑϭήΤΑϭΔϳΰϴϠΠϧϹϭΔϴΑήόϟϦϴΘϐϠϟΎΑ
ΔψΣϼϤϟΔόϳήγϭΔϠϬγϥϮϜΗΚϴΤΑϥΎϴόϠϟΔΤοϭϥϮϜΗΔϳΩΎηέ·ΔΣϮϟϊοϭΐΠϳ
ΉέϮτϟΔϟΎΣϲϓΎϬϋΎΒΗ·ΐΟϮϟΕ˯ήΟϹΎϬϴϓ˱ΎϨϴΒϣϭˬΏΎ˰όϴΘγϻϭ
ήΜϛϭΔϧϮτγ100ΩΪόΑϭϢΠϛ50ΔόγΕΫίΎϏΕΎϧϮτγϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣ  ϞϜη
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ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϠϟΔΘΑΎΜϟΕΎϧΰΨϟ
ΔϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ
ίΎϐϟϦϳΰΨΘϟΔϤϤμϣΔϔϠΘΨϣΕΎόδΑϥϮϜΗΎϬόϗϮϣϲϓϭΎϬόοϭϲϓΔΘΒΜϣςϐοΔϴϋϭϲϫ ΔΘΑΎΜϟΕΎϧΰΨϟ
ΔϳΩΎόϟΓέήΤϟΔΟέΩΪϨϋΔϳίΎϐϟϭΔϠΎδϟϪΘϟΎΣϲϓϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟ

ίΎ˰ϐϟΕΎϧΰΧϥ΄θΑΎϫήϓϮΗΐΟϮϟϖϳήΤϟΕΎΒϠτΘϣϭΔϴΎϗϮϟΕΎσΎϴΘΣϻΎΑΪϨΒϟάϫκΘΨϳ
ΔϴϨϜδϟϭΔϳέΎΠΘϟϭΔϴϋΎϨμϟϊϗϮϤϟΪϳϭΰΘΑΔλΎΨϟνέϷΖΤΗϭΔϴοέϷϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟ
ΔϣΎόϟΕΎϣΪΨΘγϻϭνήϏϸϟϪϨϣΓΩΎϔΘγϼϟίΎϐϟΎΑ
ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϥΰΧϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ
ΔϗϼόϟΕΫϯήΧϷΕΎϬΠϟΕΎϘϓϮϤϟΔϓΎοϹΎΑ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΔϘϓϮϣϰϠϋϝϮμΤϟΐΠϳ123
ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϥΰΨϟέΎΘΨϤϟϊϗϮϤϟϰϠϋ
ϥΎϜδϟΎΑΔϟϮϫ΄ϤϟϦϛΎϣϷϦϋ˱ΪϴόΑΕΎϧΰΨϟϊϗϮϣϥϮϜϳϥΐΠϳ223
ΔϓϮθϜϣήϔΣϲϓϭ νέϷΖ˰ΤΗ ΐϳΩήγϲϓϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΕΎϧΰΧϡΪΨΘγϭϊοϭήψΤϳ 323
.(  ϞϜθϟΎΑϦϴΒϣϮϫΎϤϛϒ˰˰ϴψϨϟϭϑΎ˰˰˰ΠϟϞ˰˰˰ϣήϟΎΑνέϷΖΤΗ΄θϧΫ·ϥΰΨϟϦϓΪϳϥΐΠϳ 423
ΎϬΑΔϠμΘϤϟΕϼλϮϟϭΕΎϧΰΨϟϊϗϮϤϟΓήηΎΒϤϟΔϴοέϷϲϓΕΎοΎϔΨϧϭήϔΣΩϮΟϭΐϨΠΗΐΠϳ523
.( ϝϭΪ˰˰˰Οϲϓ˰˰˰οϮϣϮ˰˰˰ϫΎ˰˰˰ϤϛΕΎϧΰΨϠϟΔϴϨϴΒϟΕΎϓΎδϤϠϟϰϧΩϷΪΤϟϥϮϜϳϥΐΠϳ 623
ΪΣϭϯϮΘδϣϰϠϋϭΔϠΛΎϤΘϣ ΕΎγΎϘϣ ΩΎόΑΕΫϥϮϜΗϥρήΘθϳϊϗϮϤϟϲϓΓΩΪόΘϣΕΎϧΰΧΐϴϛήΗΪϨϋ723
ξόΒϟΎϬπόΑϕϮϓΕΎϧΰΨϟΔϣΎϗ·ήψΤϳ 823
ΕΎϧΰΧΖγϦϋΓΪΣϮϟΔϋϮϤΠϤϟϲϓΕΎϧΰΨϟΩΪϋΪϳΰϳϻϥΐΠϳ923
ΕΎϧΰΨϠϟήϓϮΘΗϲΘϟΕϻΎΤϟϲϓϻ·ϡ8Ϧ˰ϋϯήΧϭΕΎϧΰΧΔϋϮϤΠϣϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ1023
έΎΘδϟϡΎψϧϭΔϠλΎϔϟΔϴΘϨϤγϹΔϳΎϤΤϟϥέΪ˰ΠϛνήϐϠϟΔλΎΨϟΔϳΎϗϮϟϭΔϳΎϤΤϟΏΎΒγ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϦϣΓΪϤΘόϣΔϳΎϤΤϟϩάϫϥϮϜΗϭWater Curtain ϲΎϤϟ
ϲϟΎόΘηϞΎδϟϲοέϥΰΧϭϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϠϟϲοέϷϥΰΨϟϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ1123
ϞΎδϟϥΰΧϝϮΣ νϮΤϟ ϲϗϮϟέΪΠϟϭίΎϐϟϥΰΧϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥϭˬϡ6Ϧϋ
ϡ3ϦϋϲϗήΘΣϻϭϲϟΎόΘηϻ
 Ϟϗϭ 3ϡ566ϢΠΤΑϦϴΠδϛϭϥΰΧϭϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϥΰΧϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ1223
.3ϡ566ϦϣήΒϛϦϴΠδϛϭϷϥΰΧϢΠΣϥΎϛΫ·ϡ15ϦϋΔϓΎδϤϟϩάϫϞϘΗϻϥϭˬϡ6Ϧϋ
3ϡ85Ϣ˰ΠΤΑϦϴΟϭέΪϴϬϟίΎϏϥΰΧϭϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϥΰΧϦϴΑΔ˰˰˰ϓΎδϤϟϞ˰ϘΗϻϥΐΠϳ 1323
.3ϡ85ϦϣήΒϛϦϴΟϭέΪϴϬϟίΎϏϥΰΧϢΠΣϥΎϛΫϡ15ϦϋΔϓΎδϤϟϩάϫϞϘΗϻϥϭˬϡ7.6Ϧϋ Ϟϗϭ 
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ϡ6ϦϋϡΎόϟϖϳήτϟϭϝΎόΘηΔτϘϧΏήϗϭϥΰΨϟέΪΟϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ1423
ϡ3Ϧϋ ϡΎϜΣΈΑΔϘϠϐϣ ΔϴϤΤϤϟήϴϏΔϴοέϷΕΎΤΘϔϟϭϥΰΨϟΕΰϴϬΠΗϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ1523
ϡ6ϦϋϒϴϴϜΘϟΕΪόϣϭ˯Ϯ˰ϬϟΩήσϭΐΤγΡϭήϣϭϥΰΨϟΕΰϴϬΠΗϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ 1623
ΔϴϟΎόΘηϞϮγΕΎϧΰΧϱϮΤϳέϮγϦϤοϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϠϟϥΰΧΔϣΎϗ·ήψΤϳ1723
ϻΔϓΎδϤϟΔϴϟΎόΘηΩϮϣΔϳϭΏΎθϋϷϦϣΔϴϟΎΧΕΎϧΰΨϟΎΑΔτϴΤϤϟΔϘτϨϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ1823
ϡϮϳΩϮμϟΕέϮϠϛΔλΎΧϭΕήθΤϟΕΪϴΒϣϡΪΨΘγϊϨϤϳϚϟάϛϭˬϡ6ϦϋϞϘΗ
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ϡ3ϦϋϪϋΎϔΗέϞϘϳϻϥϭ2Ϣγ12ϦϋϪΗΎΤΘϓΪϳΰΗϻϲϧΪόϤϟϚϠδϟϦϣέϮγΪϴϴθΗΐΠϳ1923
ϡ3ϦϋΝήΨϤϟνήϋϞϘϳϻϥϰϠϋΪΣϭΝήΨϣϦϣήΜϛέϮδϠϟϥϮϜϳϥϭ

ΕΎϧΰΨϟϦϴΑΕΎϓΎδϤϟ
ΓΪΣϮϟΔϋϮϤΠϤϟϲϓ
ϡ

0
0
1
1
1.5

ϲϟΎϤΟ·έΎτϗωϮϤΠϣó

νέϷΖΤΗϥΰΧ

ΔϴΎϤϟΔόδϟ

ΔϴΎϤϟΔόδϟ

ϡ ϲ͋˰ϠΗϥΰΧϭ

ϥϮϟΎΟ ϥΰΨϠϟ

ϡ ϥΰΨϠϟ

3
3
3
7.6
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3
3
3
3
15

0.5 >
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1.91.0
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265114
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ΎϬϟΓέϭΎΠϤϟΕθϨϤϟϭϲϧΎΒϤϟϭΕΎϧΰΨϟϦϴΑΔϴϨϴΒϟΕΎϓΎδϤϠϟϰϧΩϷΪΤϟ  ϝϭΪΟ
ϦϤπΗϭΐθϨϳΪϗέϭΎΠϣϖϳήΣϱϷωΎόηϹΓέήΣϦϣΕΎϧΰΨϟΔϳΎϤΣϢΘϴϟΔΑϮδΤϣΕΎϓΎδϤϟϩάϫΔψΣϼϣ
ϪΑήδΗϝΎΣϲϓίΎϐϟΩΪΒΗϭέΎθΘϧϡΎϤΗϚϟάϛ

ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϠϟΔΘΑΎΜϟΕΎϧΰΨϟωϮϧ
νέϷτγϕϭsϑϩΪϴϴθΗϢΘϳϲοέϥΰΧ1
νέϷτγΖΤΗϩΪϴϴθΗϢΘϳνέϷΖΤΗΕΎϧΰΧ
˱
τγΖΤΗϞϣήϟΎΑΎϣΎϤΗέϮϤτϣϭϡϭΩήϣ ϥϮϓΪϣϲϠϔδϟϪϔμϧϥΰΧMounded Tankϲ˷Ϡ˰Η˴ϥΰΧ
ϪοήόΗϞϴϠϘϟϚϟΫϭνέϷτγϕϮϓΔϠΘϟΎϛ˱ήϫΎχϭϞϣήϟΎΑΎϣΎϤΗϰτϐϣϱϮϠόϟϪϔμϧΎϤϨϴΑ νέϷ
βϤθϟΔόηϷ

ή˰˰ϴΨΒΗΓΰϬΟ  ϭϥΰΨϟϢδΟ  ϦϣϥΰΨϟϥϮϜΘϳϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΕΎϧΰΧΕΎϧϮϜϣ
ΕΪϳΪϤΘϟ  ϭ ϪΗΎϣΪΨΘγϦϣΓΩΎϔΘγϼϟΪϴϬϤΗΔϳίΎϐϟϰϟ·ΔϠΎδϟϪΘϟΎΣϦϣϪϠϳϮΤΘϟ
ίΎϐϟ
˱

ΕΎϣΎϤμϟϭ
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ΔΘΑΎΜϟΕΎϧΰΨϟΕΎΒϠτΘϣ53
ϥϰϠϋΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΕΎϔλϮϤϠϟΎϘΒσΓήΒΘΨϣϭΔόϨμϣϭΔϤϤμϣίΎϐϟΕΎϧΰΧϥϮϜΗϥΐΠϳ153
ΕϻΎΤϟϲϓϥΰΨϟϢδΟΎϬϟνήόΘϳΪϗϲΘϟϯϮμϘϟΓέήΤϟΔΟέΩϥΎΒδΤϟϲϓΎϫέΎΒΘΧάΧ΄ϳ
ΔέΎτϟ
ϰϠϋϭϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϝΎϤϋϲϓΔμμΨΘϣΕΎϛήηϞΒϗϦϣΕΎϧΰΨϟΐϴϛήΗϢΘϳϥΐΠϳ253
ΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟϞΒϗϦϣΓΪϤΘόϣϭΔϠΠδϣΕΎϛήθϟϩάϫϥϮϜΗϥ
ϥΎϣϷϡΎϤλϭˬςϐπϟαΎϴϗίΎϬΠϟΔμμΨϤϟϪ˰˰ΗΎΤΘϓΔϓΎϜΑ˱ΰϬΠϣϥΰΨϟϥϮϜϳϥΐΠϳ 353
ϥΰΨϟϯϮΘΤϣΩΪϋϭˬSafety Relief Valve
ϝϭΪ˰ΠϤϟϚϠ˰δϟϡΪ˰ΨΘγϝΎΣϲϓϭˬϥΰΨϟϰ˰˰˰ϠϋίΎϐϟΕήϴΛ΄ΘϟΔϣϭΎϘϣΩϮϤΑϥΰΨϟ˯ϼσΐΠϳ453
ΪμϠϟϡϭΎϘϤϟΐϠμϟϦϣϚϠδϟϥϮϜϳϥΐΠϳ ίΎϐϟΔϜΒηϲϓϡϮσήΧϱϭ ΔΌΒόΘϟϡϮσήΧΔϳΎϗϮϟ
ΓέήΣΔΟέΩϰϠϋΪ˰ϨϋϝΎδϤϟίΎϐϠϟϱέΎΨΒϟςϐπϟϦϋϥΰΨϠϟϢϴϤμΘϟςϐοϞϘϳϻϥΐΠϳ 553
ϲϠϴϐθΘϟς˰ϐπϟϦϣ120%ϰ˰˰ϠϋϥΎϣϷϡΎϤλϢϤμϳϭˬϥΰΨϟΎϬϟνήόΘϳΪϗΔϠϤΘΤϣ
ϥΰΨϠϟϪΑΡϮϤδϤϟWorking Pressure
ΔϴϟΎΘϟΕΎϧΎϴΒϟΎΑϥΰΨϠϟΔϳΩΎηέ·ΔΣϮϟΖϴΒΜΗΐΠϳ653
ϥΰΨϟϢϴϤμΗΔϔλϮϣϢϗέϭωϮϧ1
ϊϨμϟΔϨγϭϥΰΨϠϟϞδϠδϤϟϢϗήϟϭΔόϨμϤϟΔϬΠϟϢγ2
ϥΰΨϠϟϰμϗϷϢϴϤμΘϟςϐοϭϞϴϐθΘϟςϐο3
ϥΰΨϟΔόγ4
ΐϴϛήΘϟνή˰ϏϷΎϤϬΑϥΎόΘδϳϥΎΘϟΎϤΤΑΰ˰ϬΠϣϥΰ˰ΨϟϥϮϜϳϥΐΠϳ 753
ΔϨϛΎδϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΎϨΤθϟώϳήϔΘϟΐγΎϨϣξϳέ΄ΗϞΑΎϜΑϥΰΨϟΰϴϬΠΗΐΠϳ 853

ΔΘΑΎΜϟΕΎϧΰΨϟΕΎΒϴϛήΘϟΔϴϨϔϟΕΰϴϬΠΘϟ
ΔϴοέϷΕΎϧΰΨϟΕΎΒϴϛήΗΕΎΒϠτΘϣ163
ϦϋΎϬϋΎϔΗέΪϳΰϳϻΔϴϧΎγήΧϭ ΪμϠϟΔϣϭΎϘϣ ΔϳΫϻϮϓΪϋϮϗϰϠϋΕΎϧΰΨϟΐϴϛήΗΐΠϳ1
ϥΰΨϟΖΤΗΓΪϴθϤϟΔϴϧΎγήΨϟΓΪϋΎϘϟτγϦϋϢγ10
ΔΠϴΘϧϥΰ˰ΨϟεΎ˰ϤϜϧϭΩΪϤΘΑϤδΗϦϜϟϭεΎϤϜϧϻϭΩΪϤΘϠϟΔϠΑΎϗήϴϏΪϋϮϘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ2
ϰϧΩϷΪ˰Τϟ˯Ύ˰˰˰τϋΈΑ˰˰˰ϤδΗϊ˰˰˰ϗϮϣϲϓϭˬΔ˰˰˰ϳΩΎόϟΓέή˰˰˰ΤϟΕΎ˰˰˰ΟέΪϟΔ˰˰ϴόϴΒτϟΕήϴϴϐΘϟ
ϥΰΨϟϢδΠϟΕΎϓήΤϧϭϡΰ˰ϋϦϣ
ΔϴΎϤϟϪΘόγίϭΎΠΘΗϱάϟϲϘϓϷϥΰΨϟϢδΟϦϤοϥΰΨϟίΎϜΗέΪϋϮϗΖϧΎϛϝΎΣϲϓ3
Ϥδϴϟ˱ήΣήΧϵϑήτϟ˯ΎϘΑ·ϭΪΣϭϑήσϦϣΖϴΒΜΗΔϠϴγϮΑϥΰΨϟΪϳϭΰΗΐΠϳήΘϟ5000
ΕΎΒϴϛήΗϥϮϜΗϥϭˬΓέήΤϟΕΎΟέΪϟΓΩΎΘόϤϟΔϴόϴΒτϟΕήϴϴϐΘϟΔΠϴΘϧϥΰΨϟεΎϤϜϧϭΩΪϤΘΑ
ήϴϏΰΎϛήϟϥϮϜΗΎϣΪϨϋϭˬϥΰΨϠϟΖΑΎΜϟϑήτϟΪϨϋΓήΨΑϷϭϝΎδϤϟίΎϐϠϟΔϠϗΎϨϟΐϴΑΎϧϷ
ϥΰΨϟϢδΟϊϣϡ˯ϼΘΗΚϴΤΑΎϬϠϴϜθΗϢΘϳϥΐΠϳϥΰΨϟϢδΟϊϣΔϣϮΤϠϣ
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ϥΰΨϟϞϔγϩΎϴϤϠϟΔϠϤΘΤϤϟΕΎόϤΠΘϟϒ˰ϳήμΘΑϤδΗΚϴΤΑϥΰΨϟΪϋϮϗϢϴϤμΗΐΠϳ4
ϖϘΤϳϱάϟϯϮΘδϤϠϟϥΰΨϟΪϋϮϗϊϓήΑϭϪΘϴΒΜΘΑ˯ϮγϝϮϴδϟΪοϥΰΨϟΔϛήΣϦϴϣ΄ΗΐΠϳ5
νή˰ϐϟ
ϥϮϟϷΎΑΝέΎΨϟϦϣϪϼσϰϟ·ΔϓΎο·ˬΪμϟΔϣϭΎϘϤϟ˱ΎϴΎϴϤϴϛϥΰΨϟΔΠϟΎόϣΐΠϳ6
ξϴΑϷϞϴπϔΘΑβϤθϟΔόηϷΔδϛΎόϟ
Ϧ˰ϋ˱ΎϳϭΪϳϞϤόϳ ΔϘϴϗΩ2ϡήΘϟ 7ϝΪόϤΑϲΎϤϟήϤϐϟΎΑΪϳήΒΗϡΎψϨΑϥΰΨϟΔϳΎϤΣΐΠϳ7
Ϊ˰ϨϋϡΎ˰ψϨϟϞϐ͋ θΗΓέήΣΕΎϔηΎϛϖϳήσϦϋΎϴϟϭϥΰΨϟΔϘτϨϣϦϣΏήϘϟΎΑϡΎϤλϖ˰ϳήσ
ΔϘϴϗΩ50ϦϋϞϘΗϻΓΪϤϟϡΎψϨϟϞϤόϳϭˬϡo 50ϰϠϋϥΰΨϟΎΑςϴΤϤϟϮΠϟΓέήΣΔΟέΩΓΩΎϳί
νέϷΖΤΗΕΎϧΰΧΕΎΒϴϛήΗΕΎΒϠτΘϣ 263
ΐΠϳΎϤϛ  ϞϜη ˯ΎϤϟΏήδΘϟΔϟίΎϋϥϮϜΗΖϨϤγϻϦϣΔϓήϏϲϓϥΰΨϟϊοϭΐΠϳ1
.Cathodic ProtectionΔϳΩϮΛΎϜϟΔϳΎϤΤϟΎΑϩΪϳϭΰΗϭΪμϠϟΔϣϭΎϘϣΔϘΒτΑϥΰΨϟ˯ϼσ
ϑΎΟϭϒϴψϧϞϣήΑϥΰΨϟϦϓΩΐΠϳ2
Ϣγ55ϦϋζϴΘϔΘϟΔΤΘϓήτϗϞϘϳϻϥΐΠϳ3

ΕϼλϮϟϭΕΪϳΪϤΘϟΕΎΒϠτΘϣ
ΪϳΪΤϟϭαΎΤϨϟϦϣΔόϨμϣϝΎδϤϟίΎϐϟΕΎϣΪΨΘγΕϼλϭϭΕΪϳΪϤΗϥϮϜΗϥΐΠϳ 173
ήϔλϷαΎΤϨϟϭϲϧϮΑήϜϟΐϠμϟϚϟΫϲϓΎϤΑPolyethyleneϦϴϠϴΜϳ·ϲϟϮΒϟϭΐϠμϟ
ΎϬόϴϨμΗϲϓήϫΰϟΪϳΪΤϟϡΪΨΘγϊϨϤϳϭΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΕΎϔλϮϤϟϖ˰˰˰ϓϭϭ
ϥΎϣϡΎϤμΑ˱ΩϭΰϣϭϪϨϣνήϐϠϟ˱ΪϤΘόϣϥΰΨϟΔΌΒόΗ HoseϡϮσήΧ ΏϮΒϧϥϮϜϳϥΐΠϳ273
Ϧ˰˰ϋϲοήόϟϪϟΎμϔϧΪϨϋΔΌΒόΘϟΏϮΒϧϖϠϐϳϲΎϘϠΗϝΰϋϡΎϤλϭΪΰϟςϐπϟϒϳήμΘϟ
ΔΌΒόΘϟ˯ΎϨΛίΎϐϟϞϘϧΞϳήϬλ
SeamlessϡϮΤϠϤϟήϴϏϲϧϮΑήϜϟΪϳΪΤϟϦϣίΎϐϠϟϲδϴήϟΔϳάϐΘϟΏϮΒϧςΧϥϮϜϳϥΐΠϳ373
ΎϬϟΩΎόϳΎϣϭ Sch. 40 αΎϴϗϯήΧϷΐϴΑΎϧϷρϮτΧϭ Sch. 80 αΎϴϗ
ΔϠΎδϟϪΘϟΎΤΑίΎϐϟΎϬϴϓϥϮϜϳϲΘϟϊϗϮϤϟϲϓSeamlessϡϮΤϠϤϟήϴϏωϮϨϟϦϣΕΪϳΪϤΘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ 473
ϖϠϐϟϢϜΤϣϲϧΪόϣϕϭΪϨλϞΧΪΑίΎϐϟΔΌΒόΗΔτϘϧ˯ϮΘΣΐΠϳˬϥΎϜδϟΎΑΔϟϮϫ΄ϤϟϖσΎϨϤϟϲϓ 573
ϡ1.8ΔϓΎδϤΑνέϷτγϦϋ˱ΎόϔΗήϣϭΚΒόϟϦϣ˱ΎϴϤΤϣϥϮϜϳϭ
ϪΘϟΎΣϲϓίΎϐϟϥϮϜϳϭϦϴϠϴΜϳ·ϲϟϮΒϟΐϴΑΎϧϡΪΨΘγΪϨϋέΎΑ2ϦϋίΎϐϟςϐοΪϳΰϳϻϥΐΠϳ673
νέϷτγΖΤΗΔϧϮϓΪϣϭςϘϓϲϨΒϤϟΝέΎΧΕΪϳΪϤΘϟϥϮϜΗϥ΄ΑϤδϳϭˬΔϳίΎϐϟ
ϪΘϟΎΣϲϓϥϮϜϳϭέΎΑ1.38ϦϋίΎϐϟςϐοΪϳΰϳϻϥΐΠϳϰϨΒϣϱϷίΎϐϟΕΪϳΪϤΗϝϮΧΩϝΎΣϲϓ 773
ΔϴϋΎϨμϟΕθϨϤϟϲϓςϐπϟΓΩΎϳΰΑΡΎϤδϟΔμΘΨϤϟΔϬΠϠϟίϮΠϳϭˬςϘϓΔϳίΎϐϟ
ϲϟΎΘϟϝϭΪΠϟ˱ΎϘϓϭΔϴϧΪόϤϟίΎϐϟΕΪϳΪϤΗϞϴλϮΗΐΠϳ873
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Schedule 08

Schedule 04

ίΎϐϟΔϟΎΣ

ΐϟϮϠϣϭϡϮΤϠϣ

ϡϮΤϠϣ

Ϟ˰Ύγ

ΐϟϮϠϣϭϡϮΤϠϣ

ΐϟϮϠϣϭϡϮΤϠϣ

έΎΑ9.6 >ςϐπΑίΎϏ

ΐϟϮϠϣϭϡϮΤϠϣ

ϡϮΤϠϣ

έΎΑ9.6 ≤ςϐπΑίΎϏ

ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϠϟΔϴϧΪόϤϟΕΪϳΪϤΘϟϞϴλϮΗϕήσ  ϝϭΪΟ
ϡ815ϦϣϰϠϋ ΕϼλϮϟϦϴΑίΎϐϟΏήδΗϝΰόϟ GasketΔ˷ϴθΣέΎϬμϧΔΟέΩϥϮϜΗϥΐΠϳ
50ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤϟϥέΪΠϟ ϦϣΏήϘϟΎΑϭ ϰϠϋΔλΎΧΕϻΎϤΣϰϠϋΕΪϳΪϤΘϟΖϴΒΜΗΐΠϳ
ϦϋΔϨϜϤϣΔϓΎδϣϰμϗΪϨϋϥϮϜΗϥϰϠϋϭˬήϔλϷϥϮϠϟΎΑΎϫΰϴϴϤΗϭ ϒϠΘϟϦϣΎϬΘϳΎϤΤϟ Ϣγ
ϯήΧϷΕΎϣΪΨϟρϮτΧ
ΐΠϳϥέΪΠϟϦϤοϭΕΎϴοέϷΖΤΗίΎϐϟΐϴΑΎϧϊοϭΔμΘΨϤϟΔτϠδϟΖσήΘηϝΎΣϲϓ
ΕϻΎΤϟϲϓϻ·ˬΕϼλϮϟϥϭΪΑΐϴΑΎϧϷϥϮϜΗϥϰϠϋϭˬΪμϟϭϞϛΘϟΪοΔϴϤΤϣϥϮϜΗϥ
ϦϴμΘΨϤϟΔϘϓϮϤΑςϘϓϚϟΫϥϮϜϴϓΕϼλϮϟϩάϫΐϴϛήΗϱΩΎϔΗΎϬϴϓϦϜϤϳϻϲΘϟ
ΔϣϭΎϘϤϟΩϮϤϟϦϣΪϗϮϤϟΕΰϴϬΠΘϟΔϣΪΨΘδϤϟ ϢϴσήΧ ΔϧήϤϟΕϼλϮϟϥϮϜΗϥΐΠϳ
ΔϳϮϘΘϟϝϭΪΠϤϟϚϠδϟϦϣΓήϴϔοϡΪΨΘγϝΎΣϲϓϭˬΔϴϟϭήΘΒϟΕίΎϐϟΕήϴΛ΄ΗϭΓέήΤϠϟ
ΪμϠϟϡϭΎϘϤϟΐϠμϟϦϣϥϮϜΗϥΐΠϳίΎϐϠϟϞϗΎϨϟϡϮσήΨϟ
ίΎϐϟςΧϰϟ·˯ϮϬϟϝϮΧΩϡΪϋϦϣΪϛ΄ΘϟϝϮΣϷϊϴϤΟϲϓΐΠϳ
.( Ϟ˰ϜθϟϲϓΎϤϛϥΰΨϠϟϱϮϠόϟ˰τδϟϦϣϲοέ΄ΘΤΘϟϥΰΨϟΕΪϳΪϤΗϥϮϜΗϥΐΠϳ
ϲϠϴϐθΘϟΎϬτϐοϦϣ150%ϰϟ·ΎϬτϐπΑϚϟΫϭϡΪΨΘγϻϞΒϗίΎϐϟΕΪϳΪϤΗΔϳΰϫΎΟέΎΒΘΧΐΠϳ1573
ξϳέ΄ΘϟϞΑΎϜΑίΎϐϟΕΪϳΪϤΗςΑέΐΠϳ1673

ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΕΎϧΰΧΕΎϤψϨϣϭΕΎϣΎϤλΕΎΒϠτΘϣ
ΕΎϣΎϤμΑϚϟάϛϭˬϪϟΪόϣϦ˰˰ϋίΎϐϟϖϓΩωΎϔΗέϝΎΣϲϓΔϴϟϖϠϏΕΎϣΎϤμΑΕΪϳΪϤΘϟΪϳϭΰΗΐΠϳ183
Safety ReliefΪ˰˰˰˰ΰϟςϐπϟϒϳήμΘϟϥΎϣΕΎϣΎϤλϭCheck ValveωϮΟήϟϡΪϋ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϣϖϓϭίΎϐϟΪϳϭΰΘϟϲδϴήϟςΨϟϰϠϋValve
ϥϮϜϳϲϟϵϖϠϐϠϟSolenoid ValveϲΎϘϠΗϝΰϋϡΎϤμΑίΎϐϠϟϲδϴήϟςΨϟΪϳϭΰΗΐΠϳ283
˱
ΉέϮτϟΔϟΎΤϟίΎϐϟέάϧ·ΔΣϮϠΑϻϮ˰λϮϣ
ϦϣήΜϛϱάϐΗϲΘϟίΎϐϠϟΔϴϋήϔϟρϮτΨϟϭ ίΎϐϟέΪμϣϦϣΏήϘϟΎΑ ϲδϴήϟςΨϟΪϳϭΰΗΐΠϳ383
ManualΔ˰˰˰ϳϭΪϳ Δ˰˰˰ϳϭήϛ ϖ˰˰˰˰ϠϏΕΎ˰˰˰ϣΎϤμΑΔϠϘΘδϤϟΎϬσϮτΧϭ ίΎϐϟΎΑϞϤόΗΓΪόϣϭ ΪϗϮϣ
.Shut Off Valve
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ϞϴϐθΘϟςϐοΪϳΰϳϻΚϴΤΑϥΰΨϟϰϠϋϲϓΪΰϟςϐπϟϒϳήμΘϟϥΎϣϡΎϤλΐϴϛήΗΐΠϳ 483
ϩέΪ˰˰˰Ϙϣς˰˰˰ϐοΪ˰˰ϨϋϞϤόϳΚϴΤΑϥΰΨϠϟϰμϗϷDesign PressureϢϴϤμΘϟςϐοϦϋ
ΏϮ˰ΒϧΔΤΘϓϩΎΠΗϥϮϜϳϥϰϠϋˬϥΰΨϠϟWorking PressureϲϠϴϐθΘϟςϐπϟϦϣ120%
ϡ1Ϧ˰ϋϞϘϳϻωΎ˰ϔΗέΎΑϭϖϠτϟ˯ϮϬϟϰϟ·ΝέΎΨϠϟ˱ήϫΎχΏϮΒϧϷϥϮϜϳϥϭϰϠϋϷϰϟ·ϒ˰ϳήμΘϟ
έήοϷϦϣΎϬΘϳΎϤΣϦϤπϳϞϜθΑώϳήϔΘϟΕΪόϣϭϞΎγϭΕΎϳΎϬϧϊοϭϦϴϣ΄ΗΐΠϳ 583
ΚΒόϠϟΎϬοήόΗϥϭΩϝϮΤϳϱάϟϞϜθϟΎΑΕΎϣΎϤμϟϊοϭΐϴΗήΗΐΠϳ 683
ϥΰ˰˰˰Ψϟϭβ˰˰˰ϴϔϨΘϟΕΎ˰˰˰ϣΎϤλϦϴΑϖ˰˰˰˰ϠϐϟΕΎ˰˰˰˰ϣΎϤλΐ˰˰˰˰ϴϛήΗϊ˰˰˰Ϩϣ783
ΎϫΩΪδϧϲϘΗΔϴτϏΔϣΪΨΘδϤϟΕΎϤψϨϤϠϟϒϳήμΘϟΕΎΤΘϔϟϥϮϜϳϥΐΠϳ883
ίΎϐϟΰϴΣϊϣΓήηΎΒϣΔϠμΘϣΪΰϟςϐπϟϒϳήμΗΕΎϣΎϤλϥϮϜΗϥΕΎϗϭϷϊϴϤΟϲϓΐΠϳ 983
ϥΰΨϟϞΧΩ

͋ ΒϤ˵ ϟΕΎΒϠτΘϣ
 ίΎϐϟήϴΨΒΗΓΰϬΟ VaporizersΕή˰Ψ˴
ΔϣΎϋρϭήη193
˷ΎϤϼϣ˰ϞϗϷϰϠϋΪΣϭϥΎϣϡΎϤμΑήΘϟ4ϰϠϋΎϬΘϗΎσΪϳΰΗϲΘϟΕήΨΒϤϟΪϳϭΰΗΐΠϳ
˷
1
ς˰ϐπϟϰϠϋϷΪΤϟϦϋϞϘϳϻςϐοΪϨϋΘϔϳΚϴΤΑϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϊϣϪϣΪΨΘγϻ
.10%ϦϣήΜϛ΄ΑϪϨϋΪϳΰϳϻϭϞϴϐθΘϟ
ήϴΨΒΘϟίΎϬΟϰϨΒϣΝέΎΧϰϟ·ϰϠϋϸϟϲγέϞϜθΑϥΎϣϷϡΎϤλΕΎΟήΨϣϒϳήμΗΐΠϳ2
ϥΰΨϟϞΧΩίΎϐϟήϴΨΒΘϟΓέήΣέΪμΗΔϴΎΑήϬϛΔϠϴγϭΔϳΐϴϛήΗϊϨϤϳ3
͋ ΒϤ˵ ϟϊϗϮϣ293
Εή˰Ψ˴
ϥΰΧϊϗϮϣϦϣϡ15ϦϣήΜϛϷήηΎΒϣΐϬϠΑϞϐ͉ θ˵ϳήΨΒϤϟέΎΘΨϤϟϊϗϮϤϟΏήΘϘϳϻϥΐΠϳ1
ίΎϐϟ
ΏήϗϭέΎΘΨϤϟϊϗϮϤϟϦϴΑΔϓΎδϤϟΪϳΪΤΗΐΠϳˬήηΎΒϣήϴϏΐϬϠΑϞϐ͉ θ˵ΗϲΘϟΕήΨΒϤϠϟΔΒδϨϟΎΑ2
ϲϟΎΘϟϝϭΪΠϠϟ˱ΎϘϓϭϊϤΠΗϭΓ΄θϨϣ

ϦϴΑΔΣϮϤδϤϟΎϴϧΪϟΔϓΎδϤϟ
ϡ ϊϤΠΗϭϰϨΒϣΏήϗϭήΨΒϤϟ
3
7.5
15

ΔϋΎγϢΠϛ ήΨΒϤϟΔϗΎσ
40ϦϣϞϗ
230 – 40
230ϦϣήΜϛ

Γ΄θϨϣΏήϗϷ ϪΘϗΎτϟ˱ΎόΒΗ ήηΎΒϣήϴϏΐϬϠΑϞϐ͉ θ˵ϳϱάϟήΨΒϤϠϟΔϴϨϴΒϟΕΎϓΎδϤϟ  ϝϭΪΟ
ίΎϐϟϦ˰ϳΰΨΘϟΔϴϋϭΔϳϦϣϡ15ϦϋήηΎΒϣΐϬϠΑϞϐ͉ θ˵ΗϲΘϟήϴΨΒΘϟΓΰϬΟϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ3
ϝΎΜϣΓήθϋϦ˰ϋΔϴϨϳΰΨΘϟϪΘόγϞϘΗϥΰΨΑήηΎΒϣΐϬϠΑϞϐ͉ θ˵ΗήϴΨΒΗΓΰϬΟΔϳϞϴλϮΗϊϨϤϳ4
ΔϋΎδϟϲϓήϴΨΒΘϟΔϗΎσ
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͋ ΒϤ˵ ϟϰϨΒϣ
Εή˰Ψ˴
͋ ΒϤ˵ ϟϰϨΒϣΔϴοέϭϥέΪΟϭϒϘγϊϴϤΟΪϴϴθΗΐΠϳ1
ΚϴΤΑϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϣϦϣΕή˰Ψ˴
ϦϴΘϋΎγϦϋΔϣϭΎϘϤϟϩάϫϞϘΗϻ
͋
ϩΎΠΗΎΑϞϤΘΤϤϟέΎΠϔϧϻςϐοϒ˰˰˰ϳήμΘϟΕΎΤΘϓϞϤϋΕήΨ˴ΒϤ˵ ϟϰϨΒϣϢϴϤμΗϲϓϰϋήϳϥΐΠϳ2
(3ϡ22ϡ 0.1ΔΣΎδϤΑΕΎΤΘϔϟϩάϫϱϭΎδΗϥϰϋήϳϭˬΔϨϜϤϣΓέϮτΧϞϗϞϜθΗϲΘϟΔϬΟϮϟ
έήπϠϟϰϧΩϷΪΤϟΎΑέΎΠϔϧϻςϐοϒϳήμΘϟΔϔϴϔΧΩϮϣϦϣϒϘδϟΪϴθϳϥϭˬϰϨΒϤϟϢΠΣϦϣ
ϑήμϠϟΕΎΤΘϓΔϳϦϣΔϴϟΎΧϰϨΒϤϟΔϴοέϥϮϜΗϥΐΠϳ3
͋ ΒϤ˵ ϟϰϨΒϣΔϳϮϬΗ
Εή˰Ψ˴
͋ ΒϤ˵ ϟϰϨΒϣϢϴϤμΗϲϓϰϋήϳϥΐΠϳ1
ϻϥϰϠϋΔϴϠϔγϭΔϳϮϠϋΔϴόϴΒσΔϳϮϬΗΕΎΤΘϓϞϤϋΕή˰Ψ˴
ϒϘδϟϭϥέΪΠϟΔΣΎδϣϦϣ2.5%ϦϋΎϬΗΎΣΎδϣϲϟΎϤΟ·ϞϘϳ
ϱϦϴΑΔϓΎδϤϟϥϮϜΗϥϭˬϰϨΒϤϟΔϴοέϦϋϢγ15ΔϴϠϔδϟΔϳϮϬΘϟάϓϮϧΪϋϮϗϊϔΗήΗϥΐΠϳ2
ϡ2ϰϟ·ϡ1.5ΩϭΪΣϲϓϦϴΗέϭΎΠΘϣϦϴΘΤΘϓ
ΕΎΤΘϔΑΎϬϴϠϋϲϧΪόϣϚΒηΐϴϛήΗϭΔϳΪϳΪΣΔϳΎϤΤΑΝέΎΨϟϦϣΔϳϮϬΘϟΕΎΤΘϓΪϳϭΰΗΐΠϳ3
.2Ϣγ1ϦϋΪϳΰΗϻΓήϴϐλ
( 2ϡΙ3ϡ 0.4ϝΪόϤΑΔϳϮϬΘϟϩάϫϥϮϜΗϥΐΠϳϰϨΒϤϟϲϓΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟΔϳϮϬΘϠϟΔΟΎΤϟϝΎΣϲϓ 4
έήθϠϟϝίΎόϟωϮϨϟϦϣΔϳϮϬΘϟΕΪόϣϥϮϜΗϭϰϨΒϤϟΔΣΎδϣϦϣ
͋ ΒϤ˵ ϟϰϨΒϤϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟ
Εή˰Ψ˴
͋ ΒϤ˵ ϟϰϨΒϤϟΔϴΎΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟϭΕΰϴϬΠΘϟϭΕΎΒϴϛήΘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ 1
ωϮϨϟϦϣΕήΨ˴
ΔϳέΎΠϔϧϻΕίΎϐϟΎϬϔϨΘϜΗϲΘϟ˯ϮΟϸϟΔλΎΨϟϭΓΪϤΘόϤϟΔϴγΎϴϘϟΕΎϔλϮϤϠϟϖ˰˰˰ΑΎτϤϟ
ΓέήΣϊθΗϻϭέήθϠϟΔϟίΎϋϥϮϜΗϭ
ϥέΪΠϟϰϠϋϭϒϘδϟϲϓΖΒΜΗϭΔϴϗϭΔϴτϏΕΫϭΔϳϮϗΔϴΎΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ2

ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΕΎϧΰΨϟΔϣΎόϟΔϴΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϤϟ10
ϡΪΨΘγωϮϨϤϣˬϦϴΧΪΘϟωϮϨϤϣΎϬϴϠϋΐΘϜϳϥΰΨϟΔϘτϨϣϝϮΣΔϳήϳάΤΗΕΎϣϼϋϊοϮΗϥΐΠϳ
Δ˰γΎϨϣΕΎγΎϴϘΑϭΔΤοϭϥϮϜΗΚϴΤΑΔϳΰϴϠΠϧϹϭΔϴΑήόϟϦϴΘϐϠϟΎΑϲϟΎόΘηίΎϏˬϑϮθϜϤϟΐϬϠϟ
ήϔλϷϥϮϠϟΎΑϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϖϠϏΕΎϣΎϤλϭΓΰϬΟϷϭΕΪϳΪϤΘϟϊϴϤΟΰϴϴϤΗΐΠϳ
ϲϓϭΔϟΎδϤϟΔϴϟϭήΘΒϟΕίΎϐϟϲϧΎΒϣ˯ΎΟέϲϓϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΕΎϔηΎϛΐϴϛήΗΐΠϳ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΐϠσΐδΣϚϟΫϭΔϳέϭήπϟϊϗϮϤϟ
ξϳέ΄ΘϟΔϴϠϤϋϲϓϥΰΨϟΎΑΔλΎΨϟΕΪϳΪϤΘϟϡΪΨΘγϊϨϤϳ
ϥΰΨϟΔϘτϨϣϝϮΣϊτϘϟϭϡΎΤϠϟϝΎϤϋϭϝΎόηϹϭΓέήΤϟΪϴϟϮΘϟέΩΎμϣΔϳϝΎϤόΘγϊϨϤϳ
ΕΎΒϠτΘϣϖ˰˰˰ϓϭϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΕΎϧΰΨϟΔϣίϼϟΔϴγΎγϷ˯ΎϔσϹΕΪόϣήϴϓϮΗΐΠϳ
ϞΜϣ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟ

1
ήϤΘδϣϭϑΎϛϩΎϴϣέΪμϣ
˳
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ΕΎϧΰΨϟΔϘτϨϣϲϓΔϴϓΎϛΔϴΟέΎΧϖϳήΣΕΎϫϮϓ2
ΕΎϧΰΨϟΔϘτϨϣ˯ΎΟέϲϓΔϴϓΎϛΔϴσΎτϣϩΎϴϣϢϴσήΧ3
ϥΰΨϟΔόγϊϣΎϬΘόγϭΎϫΩΪϋΐγΎϨΘϳϑΎΠϟϕϮΤδϤϟωϮϧϦϣΔϳϭΪϳϖϳήΣΕϔτϣ4
˯ΎϨΛϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΞϳήϬλϑϮϗϭϊϗϮϣϰϠϋϲΎϤϟήϤϐϟΎΑΪϳήΒΗϡΎψϧήϴϓϮΗΐΠϳ7103
ΞϳήϬμϟϑϮϗϭϊϗϮϣϞϴϠψΘϟΔϣίϼϟΕϼψϤϟϦϴϣ΄ΗϊϣώϳήϔΘϟϭΔΌΒόΘϟ
ΕΎϧΰΨϟϊϗϮϤϟ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕέΎϴγϝϮλϮϟΓΪϬϤϣϕήσήϴϓϮΗΐΠϳ8103
ΉέϮτϟΕϻΎΤϟϥΰΨϟΔϘτϨϣϲϓΔϴϓΎϛΝέΎΨϣήϴϓϮΗΐΠϳ9103
Ύ˰˰ϬΑΔ˰τϴΤϤϟϖσΎϨϤϟϭΕΎϧΰΨϟϰϠϋΔϴϟϭΪϟΕΎϣϼόϟϭίϮϣήϟϡΎψϧϖϴΒτΗΐΠϳ10103

ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΕΎϧΰΨϟΔϧΎϴμϟΕΎΒϠτΘϣ
ϦϣΓΪϤΘόϣϭΔμμΨΘϣΔϴϨϓΕΎϬΟ ΔϓήόϤΑϭ ϞΒϗϦϣΕΎϧΰΨϠϟΔϴΠϬϨϣΔϧΎϴλϭΕΎλϮΤϓ˯ήΟΈΑϡΎϴϘϟΐΠϳ
ΔϴϟΎΘϟΔϧΎϴμϟΞϣήΑϖϓϭ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϞΒϗ
ΐΟϮΘδΗϭϞϤΘθΗήϬηΙϼΛϞϛΔϣΎϋΔϧΎϴλ1113
ΩϮ˰ΟϭϭϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΕΎ˰˰˰ϧΰΧϖ˰˰˰σΎϨϣϲϓϦϴΧΪΘϟϊϨϣΕΎΘϓϻΩϮΟϭϦϣϖϘΤΘϟ1
ϩάϫϥϮϜΗϥϰϠϋΔέΎτϟΕϻΎΤϟϊϣϞϣΎόΘϟΕ˯ήΟ·ϦϤοΔϣΪΨΘδϤϟΕΪόϤϟϭΓΰ˰ϬΟϷ
ΓΪϴΟΔϟΎΣϲϓϥϮϜΗϥϰϠϋϭΎϬϟΓΩΪΤϤϟϦϛΎϣϷϲϓΕΪόϤϟ
ΔϴϟΎόΘηΩϮϣϱϦ˰ϣ˱ΎϣΎϤΗΔϴϟΎΧϥϮϜΗϲοέϦϣΎϬΑςϴΤϳΎϣϭϥΰΨϟΔϘτϨϣϥϦϣϖϘΤΘϟ2
ϡϮϴγΎΗϮΒϟΕέϮϠϛϡΪΨΘγήψΣϊϣˬϡ6ϦϋϞϘΗϻΔϓΎδϤϟΕΎϋϭέΰϤϟϭΏΎθϋϷϭ
ΏΎθϋϷϦϣκϠΨΘϠϟ
ϥΰΨϟΎΑςϴΤϤϟέϮδϟΔϧΎΘϣϭΔϴΣϼλϦϣϖϘΤΘϟ3
ΓΪϤΘόϤϟΕΎττΨϤϟϲϓΩΪΤϣϮϫΎϤϟ˱ΎϓϼΧϥΰΨϟϊϗϮϣϲϓΕήϴϐΗΔϳΙϭΪΣϡΪϋϦϣϖϘΤΘϟ4
ΔϠϗΎϨϟΐϴΑΎϧϷϭΕΎϧΎϫΪϟϼϤΘθϣϥΰΨϟΔϟΎΤϟϲΟέΎΨϟκΤϔϟ5ΔμΘΨϤϟΔτϠδϟϞΒϗϦϣ
ΔϘΤϠϤϟϯήΧϷΕΰϴϬΠΘϟϭΕΎϣΎϤμϟϭίΎϐϠϟ
ΦπϟϢψϨϟϭϥΰΨϠϟ ξϳέ΄ΘϟϞΎγϭϭΕΎΒϴΗήΗκΤϓ5
ΎϬΑΏϮϴϋϱΩϮΟϭϡΪϋϦϣϖϘΤΘϟϭϥΰΨϠϟΔϠϣΎΤϟΪϧΎδϤϟϭΔϴΘϨϤγϷϢΎϋΪϟΔϓΎϛκΤϓ6
ϲΘϨϤγϹ˯ΎδϜϟϒϠΗ˯ήΟΔϧΎγήΨϟϰϠϋϰμΤϟΕΎϴϤϜϟίέΎΒϟέϮϬψϟˬΕΎϘϘθΘϟϭΥϭήθϟΎϛ
ϰϠϋ ΡϼϣϷϞϛΗϭ Ϊ˰˰μϠϟΔϴϨΒϟϥϮϟϷέϮϬχϭΔϧΎγήΨϠϟΔϴΟέΎΨϟΕΎϧΎϫΪϟΩΪΒΗˬϲΟέΎΨϟ
Φϟ·ˬτδϟ
˯ΎϤϟϝϮϠΤϣϡΪΨΘγΎΑίΎϐϠϟΕΎΒϳήδΗΩϮΟϭϡΪϋϦϣϖϘΤΘϠϟίΎϐϟΕϼλϭΔϓΎϛκΤϓ7
ΔϠϤΘΤϤϟΐϳήδΘϟΕΎϋΎϘϓϒθϜϟΎϬϗϮϓϥϮΑΎμϟϭ
ΚΒόϟϒϠΗϦϣΎϫϮϠΧϭϞϴϐθΘϟΔϠϬγΎϬϧϦϣϖϘΤΘϠϟΕΎϣΎϤμϟέΎΒΘΧϭίΎϐϟΐϴΑΎϧΔϟΎΣκΤϓ8
ϲόϴΒτϟϒϠΘϟϭ
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ϦϣϭˬΓΪϴΟΓέϮμΑϞϤόΗΎϬϧϦϣϖϘΤΘϠϟΎϬΗΎϳϮΘΤϣϭςϐπϟαΎϴϗΕΩΪόϟϱήϫΎψϟκΤϔϟ9
ΐϮθϟϦϣΔϴϟΎΧώϳήϔΘϟΕΎΤΘϓϭΪμϟϦϣΔϴϟΎΧϥΎϣϷΕΎϣΎϤλϥ
ίΎϐϟΞϳήϬλϒϗϮϣϲϓϭΕΎϧΰΨϟϰϠϋΔΒϛήϤϟΔϳΎϤΤϟϭΪϳήΒΘϟΔϤψϧκΤϓ10
 ϥΰΨϠϟΔ˰ϠϣΎΤϟΕΎϣΎϋΪϟϭϥΰΨϟϢδΟΪϘϔΘϟϥΰΨϟϰϠϋϖϴϗΩϱϮϨγϲϧΪϴϣζϴΘϔΗ˯ήΟ·ΐΠϳ
ΔϳϭΡϼϣϷΕΎΒγήΗϭΪμϟϭϞϛΘϟϦϣϪΗΎϘΤϠϣϭϥΰΨϟϮϠΧϦϣϖϘΤΘϠϟϥΰΨϟΕΪϳΪϤΗϭ
ζϴΘϔΘϟΔϴϠϤϋϦϣήϬψΗΪϗΔϴόϴΒσήϴϏΕΎψΣϼϣ
ϲΗϵϰϠϋϞϤΘθϳΕϮϨγβϤΧϞϛκΤϓ˯ήΟ·ΐΠϳ
ϥΰΨϟϢδΟϰϠϋΔϴΗϮμϟϕϮϓΕΎΟϮϤϟκΤϓ˯ήΟ·
ϢϴϠγϭϴΤλϞϜθΑϞϤόϳϞλϷαΎϴϘϤϟϥϦϣϖϘΤΘϠϟήΧαΎϴϘϤΑςϐπϟαΎϴϘϤϟϲϧέΎϘϣέΎΒΘΧ

ΕΎϧϮτγΔϜΒθΑΔϳάϐΘϟϡΎψϧΕΎΒϠτΘϣ
ΔϠλϮϣΕΎϧϮτγΔ˰ϋϮϤΠϣΔτγϮΑϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΎΑΪϳϭΰΗϡΎψϧϮϫΕΎϧϮτγΔϜΒθΑΔϳάϐΘϟϡΎψϧ
.(( ϞϜη ΏϮϠτϤϟϊϗϮϤϟϰϟ·ίΎϐϟϞϴλϮΘϟϊϣΎΟΔϳάϐΗΏϮΒϧ΄Α

ΔϣΎόϟρϭήθϟ
ϞΧΪϣϦϋΪϴόΑϭϰϨΒϤϟΝέΎΧϭϲοέϷέϭΪϟϲϓΕΎϧϮτγϻϊϗϮϣϥϮϜϳϥΐΠϳ1
Ϧϣ˯ϮϬϟέΎϴΘϟΔΣϮΘϔϣΔτθϧΔϴόϴΒσΔϳϮϬΗήϓϮΘΑϊϗϮϤϟίΎΘϤϳϥϰϠϋϰϨΒϤϟΝέΎΨϣϭ
ΔϓήϐΑΕΎϧϮτγϷϊϗϮϣϥϮϜϳϥ΄ΑΡΎϤδϟΎΑϖΤϟΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϠϟϭϞϗϷϰϠϋϦϴΘϬΟ
ϰϨΒϤϟϦϤοΔϴΟέΎΧΔϬΟϮΑϭΔϟϭΰόϣ
ΐϬϠϟέΩΎμϣϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΰϴϬΠΘϟϭΕΪόϤϟϦϋΪϴόΑΕΎϧϮτγϻϊϗϮϣϥϮϜϳϥΐΠϳ2
ΓήτΨϟΩϮϤϟϭΔϨΧΎδϟΕΪόϤϟϭϞϤόϟϊϗϮϣϭ
ΔτϳήηΔΒγΎϨϤϟϞΎγϮϟΎΑϪϓϼΧϭΚΒόϟΙΩϮΣϦϣΕΎϧϮτγϼϟΔϣίϼϟΔϳΎϤΤϟϦϴϣ΄ΗΐΠϳ3
ΔτθϨϟΔϳϮϬΘϟϖϘΤΗϭϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϞΎγϮϟϩάϫϥϮϜΗϥ
.( ΪϨΒϟϲϓ˯ΎΟΎϤϛΕΎϧϮτγϻϊϗϮϣϲϓΓ˯ΎοϹϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ4
ϦϋΪϳΰΗϻΔόγΕΫΕΎϧϮτγ10ϦϋΪΣϮϟϊϗϮϤϟϲϓΕΎϧϮτγϻΩΪϋΪϳΰϳϻϥΐΠϳ5
ϚϟΫϦϣήΜϛϷΡΎϤδϟ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϠϟίϮΠϳϭˬϢΠϛ25
ΎϤϛίΎϐϠϟϲδϴήϟςΨϟϦϣΔϋήϔΘϤϟ ςγϮΘϤϟςϐπϟρϮτΨϟίΎϐϟςϐοΪϳΰϳϻϥΐΠϳ6
έΎΑ1.38ϦϋίΎϐϠϟϲΎϬϨϟϢψϨϤϟϰϟ· ϲϟΎόϟςϐπϟςΧ2ϞϜηϲϓ
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ϞΧΪϣϝϭϰϠϋέΎΑϲϠϣ37ϰϟ·έΎΑ1.38ϦϣίΎϐϟςϐοξϔΨϳϲΎϬϧϢψϨϣΐϴϛήΗΐΠϳ7
ρϮτΧ ΔϴΎϬϨϟρϮτΨϟϲϓίΎϐϟςϐοϊϔΗήϳϻϲϛ ΔϴϨϜγΓΪΣϭ κμΨϤϟϊϗϮϤϟϲϓίΎϐϠϟ
έΎΑϲϠϣ37Ϧϋ ξϔΨϨϤϟς˰ϐπϟ
(Solenoid Valveϲ˰˰˰ΎϘϠΗϝΰ˰˰ϋϡΎϤλ ϲϟήΧϭϱϭΪϳϱϭήϛϝΰϋϡΎϤλΐϴϛήΗΐΠϳ8
ϲΎϬϨϟϢψϨϤϟϞΒϗϰϨΒϤϠϟΔϴδϴήϟέάϧϹΔΣϮϠΑϞμΘϣ
ΕϼλϮϟϭΕΪϳΪϤΘϟΕΎΒϠτΘϣιϮμΨΑ  ΪϨΒϟΎΑΪϴϘΘϟΐΠϳ9
.( ΪϨΒϟΎΑΪϴϘΘϟΐΠϳ10
ΕΎϧϮτγϻΩΪϋϊϣΐγΎϨΘΗϲΘϟΕΎόδϟϭΕΎϴϤϜϟΎΑϑΎΠϟϕϮΤδϤϟΕϔτϣήϴϓϮΗΐΠϳ11
ϲϟΎόΘηίΎϏήτΧοϭςΨΑΎϬϴϠϋΐΘϜϳϊϗϮϤϟϝϮΣΔϳήϳάΤΗΕΎΣϮϟϊοϭΐΠϳ12
Ϧ˰ϋίΎϐϟΔϧϮτγϝΰϋΐΠϳΔϴϨϜδϟϖϘθϟΦΑΎτϣϲϓΔϳΩήϔϟΕΎϧϮτγϻϡΪΨΘγϝΎΣϲϓ13
ΎϬϟΔΒγΎϨϤϟΔϳϮϬΘϟήϴϓϮΗΔτϳήηϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϤΑΎϬΘϳΎϤΣϊϣΔϨϣΔϓΎδϤϟϲϬτϟϊϗϮϣ
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ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϞϘϧϞΎγϭ
ίΎϐϟΕΎϧϮτγϞϘϧΕΎΒϛήϣ
ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϦϣΔϋϮϤΠϣϞϘϨϟ˱ΎμϴμΧΔϤϤμϣΕΎΒϛήϣϲϫίΎϐϟΕΎϧϮτγϞϘϧΕΎΒϛήϣ
ΔϣΎϋρϭήη115
ϝΰϳΪϟΩϮϗϮΑϞϤόΗϲΘϟωϮϧϷϦϣϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϞϘϧΕΎΒϛήϣϥϮϜΗϥΐΠϳ1
Ϣ˰˰ϟΎϣϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϊϳίϮΗϭϊϴΑϭϞϘϧνήϏϷΔΒϛήϣϱϡΪΨΘγϊϨϤϳ2
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϦϣϚϟάϟκϴΧήΗϰϠϋϝϮμΤϟϭΔϣϼδϟΕΎΒϠτΘϣΔϓΎϜϟΔϴϓϮΘδϣϦ˰ϜΗ
ϊπΨΗϥΪ˰όΑϱέϭΩϞϜθΑϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϞϘϧΔΒϛήϣκϴΧήΗΪϳΪΠΗΐΠϳ3
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϞΒϗϦϣϲϨϔϟκΤϔϟΕ˯ήΟϹ
ϊϳίϮΗϭϊϴΑΓΩΎϋϹΔμμΨϤϟϝΎΤϤϟϞϳϮϤΗίΎϐϟΕΎϧϮτγϊϳίϮΗΕΎϬΟϰϠϋήψΤϳ4
ίΎϐϟΕΎϧϮτγΎΑΔμΧήϤϟήϴϏίΎϐϟΕΎϧϮτγ
ϞϘϨϟ ΎϬϬΑΎηΎϣϭΔϠϔϘϤϟΓήϴϐμϟΕΎϨΣΎθϟϭΏΎϛήϟΕέΎϴδϛ ΔϘϠϐϤϟΕΎΒϛήϤϟϡΪΨΘγϊϨϤϳ5
ΔϧϮτγϞϜϟϢΠϛ25ΔόδΑϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϠϟϦϴΘϧϮτγϦϣήΜϛ
ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϞϘϧΕΎΒϛήϣϢϴϤμΗΕΎΒϠτΘϣ 215
ΰϴϬΠΘϟΚϴΣϦϣΔϣϼδϟΕΎΒϠτΘϤϟΔϴϓϮΘδϣϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϞϘϧΕΎΒϛήϣϥϮϜΗϥΐΠϳ1
˯ΩϷϭ
ϭˬϒ˰˰˰ϠΨϟϭϰ˰˰˰ϠϋϷϦ˰˰ϣϖ˰ϠϐϣΕΎϧϮτγϻΏΎόϴΘγϻΪόϤϟΔΒϛήϤϟϕϭΪϨλϥϮϜϳϥΐΠϳ2
ϥϭΔΒϛήϤϟϲΒϧΎΟϰϠϋ˱ΰϬΠϣϥϮϜϳνήϐϠϟϦϴΘϣϱΪϳΪΣϲϜΒηΰΟΎΣήΒϋϯ˷ϮϬϣϥϮϜϳϥ
ϥϮϜΗέήθϟϭϙΎϜΘΣϼϟΔϣϭΎϘϣϭΔϨϴΘϣΔϟίΎϋΓΩΎϣϦϣϭρϮϐπϤϟΐθΨϟϦϣΔϴοέϷϥϮϜΗ
νήϐϠϟΔΒγΎϨϣ
ΔΒϛήϤϟϰϠϋϡΎϜΣ΄ΑΖΒΜϣϭϊϨμϟϦϴΘϣίΎϐϟΕΎϧϮτγϞϘϧΔΒϛήϣϕϭΪϨλϥϮϜϳϥΐΠϳ3
ΎϫίΰΘϫϭΎϬΘΣίϹ˱ΎϳΩΎϔΗΕΎϧϮτγϻΔϛήΣΖϴΒΜΘϟΔϨϴΘϣςΑήϤΑϕϭΪϨμϟΰϴϬΠΗΐΠϳ4
ΔΒϛήϤϟΔϛήΣ˯ΎϨΛξόΒϟΎϬπόΒΑΎϬϣΎτΗέϭ
ϚϟΫϭΕΎϧϮτγϻαέϦϣϢγ45ϦϋΕΎϧϮτγϻϕϭΪϨλϒϘγωΎϔΗέΪϳΰϳϻϥΐΠϳ5
ϡΪϋΓΎϋήϣϊϣϕϭΪϨμϟϦϣΕΎϧϮτγϻΝήΧ·ϭϊοϭΔϴϠϤϋΔϟϮϬγϭΔϴϓΎϜϟΔϳϮϬΘϟϦϴϣ΄Θϟ
ΕΎϧϮτγϻϕϮϓϦϳΰΨΘϠϟϝΎΠϣϙήΗ
ΔϟίΎϋΓΩΎϤΑ ΕΎϧϮτγϻΎϬϴϠϋΊϜΘΗϲΘϟ ϕϭΪϨμϟΎΑΔϴϧΪόϤϟ˯ΰΟϷϒϴϠϐΗΓΎϋήϣΐΠϳ6
ΔΒϛήϤϟήϴγ˯ΎϨΛϥΪόϤϟΎΑΔϧϮτγϻϙΎϜΘΣϊϨϤϟ
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ϡΰΘϟϻϊϣϲϟΎόΘηίΎϏΕΎϧϮτγήτΧΎϬϴϠϋΐΘϜϳϭΰϴϤϣϥϮϠΑΔΒϛήϤϟ˯ϼσΐΠϳ7
ΓήτΨϟΩϮϤϟϞϘϧΕΎΒϛήϤΑιΎΨϟHazChemΔϴϟϭΪϟίϮϣήϟϭΕΎϣϼόϟϡΎψϧϖϴΒτΘΑ
ϞϘϨϟϦϴϠϣΎόϟϞΒϗϦϣϡΪΨΘδΗΓήϴϐλΔϳϭΪϳΔΑήόΑίΎϐϟΕΎϧϮτγϞϘϧΔΒϛήϣΪϳϭΰΗΐΠϳ8
ϞϴϤόϟϊϗϮϣϰϟ·ΔΒϛήϤϟϦϣΔϧϮτγϻ
ςϳήθϟΔϴϔϠΨϟϰϠϋϖμϠϳϭΔϴϔϠΧϭΔϴϣΎϣΔϨϴΘϣ ΔϴϣΎϋΩ ΕΎϣΪλΔϔϔΨϤΑΔΒϛήϤϟΪϳϭΰΗΐΠϳ9
˱
ΔΒϛήϤϟΰϴϴϤΘϟϼϴϬδΗβϛΎόϟϢϠϘϤϟϱέϮϔδϔϟ
ϞϴϤΤΗ˯ΎϨΛΎϬΘϛήΣϑΎϘϳϹ ΕέΎσϹΖΤΗήθΤ˵Η ΔϨϴΘϣΔϴΒθΧϊτϘΑΔΒϛήϤϟΪϳϭΰΗΐΠϳ10
ΕΎϧϮτγϻϞϳΰϨΗϭ
 ΖγϦϋϞϘΗϻΚϴΤΑΔϴϔϠΨϟϭΔϴϣΎϣϷΔϴϮπϟΕέΎηϹϦϣϲϓΎϜϟΩΪόϟΎΑΔΒϛήϤϟΰϴϬΠΗΐΠϳ11
ΞϳήϬμϟΩϭΪΣοϮΗϲΘϟΔϴΒϧΎΠϟ˯ϮοϷϰϟ·ΔϓΎο·ΓΩΎϴϘϟΔϓήϏϰϠϋϲϓΎϬϨϣϥΎϨΛΖΒΜϳ
ϰϟ·ΔϓΎο·ˬΔΒϛήϤϟΪΎϗϝϭΎϨΘϣϲϓϥϮϜϳΔϴΎΑήϬϜϟΎϬΗήΪϟϱϭΪϳϊσΎϘΑΔΒϛήϤϟΰϴϬΠΗΐΠϳ12
ΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϰϠϋϞϤΤϟΓΩΎϳίΪϨϋϲϜϴΗΎϣϮΗϭϷϊσΎϘϟ
ΪθϠϟϡϭΎϘϤϟϦϴΘϤϟϭϚϴϤδϟωϮϨϟϦϣΔΒϛήϤϠϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϒϴϠϐΗϥϮϜϳϥΐΠϳ13
ΔϴϧΪόϣΐϴΑΎϧϦϤοΔϴΟέΎΨϟΕΪϳΪϤΘϟϥϮϜΗϥϭˬϒϠΘϟϞϣϮϋϭ
ΔϴϣΎϣϷΔϳϭΰϟϲϓϞϔγϷϩΎΠΗΎΑ Exhaustίϭΰ˰˰˰ϛϹ ϡΩΎ˰˰όϟϒϳήμΗΓΪΣϭΖϴΒΜΗΐΠϳ14
Spark ArresterέήθϟΑΎϜΑΓΰϬΠϣϪΘϳΎϬϧϥϮϜΗϥϭ ΕΎϣΪμϟΔϴϗϭϞϔγ ΔΒϛήϤϠϟ
έήθϟΝϭήΧϊϨϤϟ
˱ΎϳϮϗϭ˱ΎϤϴϠγϞϣήϔϟϡΎψϧϥϮϜϳϥΐΠϳ15
Ώή˰δΗϱϦ˰ϣϝΎΧϭ˱ΎϤϴϠγϩήϫΎχϥϮϜϳϥϭϢϴϠγϭϴΤλϞϜθΑϙήΤϤϟϞϤόϳϥΐΠϳ16
ΩϮϗϮϠϟ
Ϟ˰Ϙϧκ˰˰˰ϴΧήΗΔ˰ΒΣΎλΔ˰˰ϬΠϟϰϠϋΐΟϮΘϳίΎϐϟΕΎϧϮτγϞϘϧΕΎΒϛήϤϟϲϣϮϴϟκΤϔϟ 315
ΔΒϛήϤϟΔϴΣϼλϭΔϣϼγϥ΄θΑϲϣϮϳϞϜθΑΔϴϟΎΘϟρΎϘϨϟΪϘϔΘΑϡΎϴϘϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϊϳίϮΗϭ
ΎϬϣΪΨΘγΎΑωϭήθϟϞΒϗϭ
έή˰οϭΓέήΤϟϭΔΑϮσήϠϟΎϬΘϣϭΎϘϣϭϲΎΑήϬϜϟϝΰόϟΎΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴΎΑήϬϜϟΕϼϴλϮΘϟ1
ϝΎτϋϷΙϭΪΣϝΎΣϲϓέΎϴΘϟΕΎόσΎϗΔϴΣϼλϭˬΔϔϠΘϣΩϮϤϟΎϬοήόΗ
?Ζ˰ϳίΪ˰ϘϔΗϚϟΫϲϓΎϤΑΔϠΣέϞϛϞΒϗΩϮϗϮϟρϮτΧϭϙήΤϤϟΔϓΎψϧϭΔϴΣϼλϦϣϖϘΤΘϟ2
ΔϛήΤϟέϮϴγϭΪϳήΒΘϟϩΎϴϣϭΔΒϛήϤϟ
ϢϴϠγϭϴΤλϞϜθΑϞϤόΗΎϬϧϦϣϭΔΒϛήϤϟϞϣήϓΓ˯ΎϔϛϦϣϖϘΤΘϟ3
ΔΒϛήϤϟΕέΎσϹ˯ϮϬϟςϐοςΒοϦϣϖϘΤΘϟ4
ΎϳήϤϟϭΔϳήϳάΤΘϟΕέΎηϹ˯ϮοϚϟΫϲϓΎϤΑΔΒϛήϤϟ˯ϮοΔϴΣϼλϦϣϖϘΤΘϟ5
˱ΎϴϨϓΩϮϘϤϟΔϴΣϼλϦϣϖϘΤΘϟ6
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ίΎϐϟΕΎϧϮτγϊϳίϮΗϭϞϘϧϭΔϟϭΎϨϣΕΎϴϠϤϋϲϓΔϣϼδϟΕΎσΎϴΘΣ 415
˱Ύ˰˰ϘϓϭΎϬΘϴΒΜΗϊϣΔΒϛήϤϟϲϓΎϬϠϘϧΪϨϋ ϲγέ ϲόϴΒτϟΎϬόοϭϲϓΕΎϧϮτγϻβϴϠΠΗΐΠϳ1
ΔΣϮϤδϤϟΔϟϮϤΤϟϦ˰ϣ90%ΕΎϧϮτγϻϥίϭωϮϤΠϣϯΪόΘϳϻϥϰϠϋ  Ϊ˰˰ϨΒϠϟ
ΔΒϛήϤϠϟ
 ϲΒϧΎΟ ΝέΎ˰˰˰Χ˯ϲηϪϨϣήϬψϳϥϥϭΩΔΒϛήϤϟϞΧΪΑΔϧϮτγϻϢδΟϞϣΎϛϥϮϜϳϥΐΠϳ2
ΎϬϔϠΧϦϣϭΔΒϛήϤϟ
ΕΎϧϮτγϻϦϣκϴΧήΘϟϲϓέήϘϤϟΪΤϟϦϋΔΒϛήϤϟΔϟϮϤΣΪϳΰΗϻϥΐΠϳ3
 ΔϋΎδϟϢϛ 60ΔϋήδϟΓέΎΒϋΔΑΎΘϛϊϣ ΔϋΎδϟϢϛ 60ϦϋΔΒϛήϤϟΔϋήγΪϳΰΗϻϥΐΠϳ4
ΔΒϛήϤϟήϬψΑΔΘΒΜϣΔΣϮϟϰϠϋ
ϭΎϬΘΟήΣΩϭΎϬϴϣέϊϨϤϳϭΔϳΎϨόϟϭέάΤϟϦϣΔϴϟΎϋΔΟέΪΑΕΎϧϮτγϻΔϟϭΎϨϣΐΠϳ5
ΔϏέΎϓΖϧΎϛϥ·ϭϰΘΣΕΎϣΪμϠϟΎϬπϳήόΗ
ΔϴϟΎόΘηϻΩϮϤϟϦϣΔϴϟΎΧΕΎϧϮτγϻϞϘϧΔΒϛήϣϥϮϜΗϥΐΠϳ6
ΕΎΒϛήϣϡΪΨΘγήψΤϳΎϤϛˬϯήΧ˯Ύϴηϊϣ Γ΄ΒόϣϡΔϏέΎϓ ίΎϐϟΕΎϧϮτγϞϘϧϭϞϴϤΤΗϊϨϤϳ7
ϯήΧνήϏϷίΎϐϟΕΎϧϮτγϞϘϧ
ΞόΗϲΘϟϦϛΎϣϷϲϓ ΔϏέΎϔϟϭΓ΄ΒόϤϟ ίΎϐϟΕΎϧϮτγϻϞϘϧΕΎΒϛήϤϟέΎψΘϧϻϑϮϗϭϊϨϤϳ8
ϊϳίϮΘϟϦϛΎϣϲϓϞϳΰϨΘϟϭϞϴϤΤΘϠϟΓΩΪΤϤϟΕήΘϔϟϲϓΪϋΎϣΓέΎϤϟΎΑ
Δ˰˰ϴδϴήϟΕΎ˰˰˰ϗήτϟϰ˰˰ϠϋΎϬϛήΗήψΤϳΔϠϤΤϤϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϞϘϧΕΎΒϛήϣϞτϋϝΎΣϲϓ9
ΔϴϨϣϷΕΎτϠδϟϭ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟέΎτΧ·ΓέϭήοϊϣΔϴϨϜδϟϖσΎϨϤϟϲϓϭ
ΪόΑΔϜϟΎϤϟΔϛήθϟεέϭϰϟ·ΎϫήΟϭˬϊοϮϟΔϣϼγϦϴϣ΄ΘϟϡΰϠϳΎϣΫΎΨΗϻΔϛήθϟϲϟϮΌδϣϭ
ϞϳΰϨΘϟΔϴϠϤϋϦϣ˯ΎϬΘϧϻϰΘΣΎϬϛήΤϣϑΎϘϳ·ΏϮΟϭϊϣΕΎϧϮτγϻϦϣΎϬϐϳήϔΗ
ϖ˰˰˰Ϡτϟ˯Ϯ˰˰˰ϬϟϲϓϞϳΰϨΘϟϭϞϴϤΤΘϟΕΎϴϠϤϋ˯ΎϨΛϡΎΗϑϮϗϭΔϟΎΣϲϓΔΒϛήϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ10
ϚϟάϟΔΒγΎϨϣϭΔϤΣΩΰϣήϴϏϦϛΎϣϲϓ
ΪϳΰΗϲΘϟΕΎΒϛήϤϟϲϓϞϴϤΤΘϠϟΪϋΎδϣϞϣΎϋΔΒϛήϤϟΪΎϗϖϓήϳϥϝϮΣϷϊϴϤΟϲϓΐΠϳ11
ΕΎϧϮτγ10ϦϋΎϬΘϟϮϤΣ
ΕΎϬΠϟϦϣΓΪϤΘόϤϟωϮϧϷϦϣϦϜΗϢϟΎϣίΎϏΔϧϮτγΔϳϡΪΨΘγϭϞϘϨΑϤδϳϻ12
˯ϼτϟϒ˰˰ϠΗϭϢδΠϟΔϧϮθΨϛΔϳήϫΎψϟΏϮϴόϟϦϣ˱ΎϣΎϤΗΔϴϟΎΧϭΔϤϴϠγϥϮϜΗϥϭˬΔμΘΨϤϟ
ΕΎϣΪϜϟϭΥϭήθϟϭεϭΪΨϟϭ
ϡΪΨΘγΎΑίΎϐϟΔϧϮτγϢδΟϰϠϋϦϣΥϭήθϟϭΕΎΑΪϨϟϭεϭΪΨϟ˯ΎϔΧ·ΕϻϭΎΤϣϊϨϤϳ13
ϯήΧΩϮϣΔϳϭϥϮΠόϤϟ
ϑΪϬΑΎϬϣΎϤμϟΔσϮΤ˵
͋ ϣΔϴϧΪόϣΔϳΎϤΣΔϗΎϴΑΓΩϭΰϣϦϜΗϢϟΎϣΔϧϮτγΔϳϡΪΨΘγΎΑϤδϳϻ14
ΔϟϭΎϨϤϟϭϞϘϨϟ˯ΎϨΛϒϠΘϟϭΕΎϣΪμϟϦϣΎϬΘϳΎϗϭ
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ϪϴϠϋ˯ΎτϐϟΐϴϛήΗϦϴϣ΄ΗϭΎϬϣΎϤλϖϠϏϢϜΤϳϢϟΎϣίΎϐϟΔϧϮτγϞϘϧϭϞϴϤΤΘΑϤδϳϻ15
ΕΎϧϮτγϻΕΎϣΎϤλϖϠϏϡΎϜΣ·ϝϮΣϷϊϴϤΟϲϓΐΠϳ16
Γ˯ϮϠϤϤϟΕΎϧϮτγϻϞϘϧϲϓΔόΒΘϤϟΔϘϳήτϟβϔϨΑΔϏέΎϔϟΕΎϧϮτγϻϞϘϧΐΠϳ17
ϞϴϤΤΘϟΔϘτϨϣϰϟ·ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϞϴϤΤΘϟΔϤϤμϤϟήϴϏΕΎΒϛήϤϟϝϮΧΩϊϨϤϳ18
ϢϗέϭωίϮϤϟϢγΎϬϴϠϋοϮϣΔϴΒϧΎΠϟΔΒϛήϤϟΏϮΑϰϠϋΔϳΩΎηέ·ΕΎΣϮϟϊοϭΐΠϳ19
ϒΗΎϬϟϢϗέϭκϴΧήΘϟ
ίΎϐϟΕΎϧϮτγϊϳίϮΗϭϞϘϧϭΔϟϭΎϨϣΕΎϴϠϤϋϲϓϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϣ515
ωϮϧϦϣϢ˰Πϛ9ΔόγΔϳϭΪϴϟϖϳήΤϟΕϔτϣϦϣϞϗϷϰϠϋ2ΩΪόΑΔΒϛήϤϟΰϴϬΠΗΐΠϳ1
Ϧϣ ΓΩΎϴϘϟΔϓήϏϲΒϧΎΟϰϠϋΔΒϛήϤϟΝέΎΧΎϤϬΘϴΒΜΗϊϣνήϏϷΩΪόΘϣϑΎΠϟϕϮΤδϤϟ
ΔΒϛήϤϟΩΎόΑΝέΎΧ˯ϲηΎϬΗϻΎϤΣϦϣϭΎϬϨϣήϬψϳϻϥϰ˰˰Ϡϋ ϒ˰˰ϠΨϟ
ήψΤϳϭϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϞϘϧΕΎΒϛήϣϰϠϋϞϤόϟ˯ΎϨΛ˱ΎΗΎΑ˱ΎόϨϣϦϴΧΪΘϟϊϨϤϳ2
ΓΩΎϴϘϟΔϓήϏϞΧΩ ϪϓϼΧϭ ΔϴΎΑήϬϜϟήΎΠδϟΕΎϋϻϭΩϮΟϭ
ίΎϐϟΕΎ˰ϧϮτγϞϳΰϨΗϭϞϘϧϭϞϴϤΤΘϟΔΤϴΤμϟϕήτϟωΎΒΗϰϠϋϦϴϠϣΎόϟΐϳέΪΗΐΠϳ3
ΙΩϮΣϊϣϞϣΎόΘϟϞϴϟΩ˱ΎϣϭΩϪόϣϞϤΤϳϥΔΒϛήϤϟΪΎϗϰϠϋΐΠϳΎϤϛˬΎϫήσΎΨϤΑϢ˰˰ϬΘϴϋϮΗϭ
ίΎϐϟΕΎϧϮτγϞϘϨΑιΎΨϟΔΒϛήϤϟκϴΧήΗϪόϣϞϤΤϳϥΐΠϳΎϤϛˬϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎ˰ϐϟ
ΔΒϗήϣϥϭΩίΎϐϟΕΎϧϮτγΎΑΔϠϤΤϣΔΒϛήϤϟϙήΗϊϨϤϳ4
ϊϣΙΩΎΤϟΔϘτϨϣϦ˰ϋιΎΨηϷΩΎόΑ·ΐΠϳϢϴδΟΙΩΎΤϟΎϬοήόΗϭΔΒϛήϤϟΏϼϘϧΔϟΎΣϲϓ5
ωΎϓΪϟΎΑΔϧΎόΘγϻϭΔϛήθϟΎΑκΘΨϤϟϝϮΌδϤϟύϼΑ·ϭΎϬϨϋϝΎόηϹέΩΎμϣϝΎϜηΔϓΎϛήψΣ
ϝϮΣήϬϤΠΘϟξϓϭέϭήϤϟΔϛήΣϢϴψϨΗϭΙΩΎΤϟ˯ϮΘΣϻΔϴϨϣϷΕΎϬΠϟϭ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟ
ΙΩΎΤϟ

ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϞϘϧTankerΞϳήϬλ
ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϞϘϨϟϥΰΨΑ ΎϬΑΖΒΜϣ ΔΠϣΪϣϭϢϴϤμΘϟΚϴΣϦϣΔμμΨϣΔΒϛήϣϮϫ
ϥΰΨϟΎΑΔΠϣΪϤϟΔΒϛήϤϟϭ ˱ΩήϔϨϣ ϝϮϘϨϤϟϥΰΨϟϦϣϞϛϰϠϋΪϨΒϟάϫϲϓΞϳήϬλϠτμϣϖϠτ˵ϳϪϳϮϨΗ
ΔϣΎϋρϭήη125
ϝϮμΤϟϭΔϣϼδϟΕΎΒϠτΘϣΔϓΎϛ˯ΎϔϴΘγΪόΑϻ·ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΞϳήϬλϡΪΨΘγϊϨϤϳ1
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϭέϭήϤϠϟΔϣΎόϟΓέΩϹΎϛΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟϦϣϡίϼϟκϴΧήΘϟϰϠϋ
ϲϨϔϟκΤϔϟΕΎΒϠτΘϣΔϓΎϜϟϩίΎϴΘΟΪόΑΎϳέϭΩκϴΧήΘϟΪϳΪΠΗϢΘϳϥϰϠϋ
ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϦϳΰΨΘΑΔμΧήϤϟήϴϏϊϗϮϤϟΪϳϭΰΘΑϝΎδϤϟίΎϐϟϦϳϮϤΗΕΎϬΟϰϠϋήψΤϳ2
ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΞϳήϬλϢϴϤμΗΕΎΒϠτΘϣ 225
ΚϴΤΑΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΔϴγΎϴϘϟΕΎϔλϮϤϟΐδΣΞϳήϬμϟϊϴϨμΗϭϢϴϤμΗϥϮϜϳϥΐΠϳ1
ϞϴϐθΘϟςϐοϭΔϟϮϘϨϤϟΔόδϟϭίΎϐϟΔϴϋϮϧϞϤΤΘϳ
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ΏϮ˰˰˰Βϧϖ˰˰˰Ϡϐϳϲ˰˰ΎϘϠΗϝΰ˰˰ϋϡΎϤμΑ˱ΩϭΰϣϭΞϳήϬμϟώϳήϔΗΝήΨϣϥϮϜϳϥΐΠϳ2
ϥΰΨϟΔΌΒόΗ˯ΎϨΛΔΌΒόΘϟϡϮσήΧϦϋϲοήόϟϪϟΎμϔϧΪϨϋώϳήϔΘϟ
ΕΎ˰˰ΒϠτΘϤϟ˱ΎϴϓϮΘδϣϥϮϜϳϥϭϝΰϳΪϟΩϮϗϮΑϞϤόϳϱάϟωϮϨϟϦϣΔΒϛήϤϟϙήΤϣϥϮϜϳϥΐΠϳ3
˯ΩϷϭΰϴϬΠΘϟΚϴΣϦϣΔϣϼδϟ
ϡΰΘϟϻϊϣϝΎδϣϲϟΎόΘηίΎϏˬήτΧϪϴϠϋΐΘϜϳϭξϴΑϷϥϮϠϟΎΑΞϳήϬμϟ˯ϼσΐΠϳ4
ΓήτΨϟΩϮϤϟϞϘϧΕΎΒϛήϤΑιΎΨϟHazChemΔϴϟϭΪϟίϮϣήϟϭΕΎϣϼόϟϡΎψϧϖϴΒτΘΑ
Δ˰˰˰ϴϔϠΨϟϰ˰˰˰ϠϋϖμϠϳϭΔϴϔϠΧϭΔϴϣΎϣΔϨϴΘϣ ΔϴϣΎϋΩ ΕΎϣΪλΔϔϔΨϤΑΔΒϛήϤϟΪϳϭΰΗΐΠϳ5
˱
ΔΒϛήϤϟΰϴϴϤΘϟϼϴϬδΗβϛΎόϟϢϠϘϤϟϱέϮϔδϔϟςϳήθϟΎϬϨϣ
ώϳήϔΘϟϭΔΌΒόΘϟ˯ΎϨΛΎϬΘϛήΣϑΎϘϳϹ ΕέΎσϹΖΤΗήθΤ˵Η ΔϨϴΘϣΔϴΒθΧϊτϘΑΔΒϛήϤϟΪϳϭΰΗΐΠϳ6
ϞϘΗϻΚϴΤΑΔϴϔϠΨϟϭΔϴϣΎϣϷΔϴϮπϟΕέΎηϹϦϣϲϓΎϜϟΩΪόϟΎΑΔΒϛήϤϟΰϴϬΠΗΐΠϳ7
οϮΗϲΘϟΔϴΒϧΎΠϟ˯ϮοϷϰϟ·ΔϓΎο·ΓΩΎϴϘϟΔϓήϏϰϠϋϲϓΎϬϨϣϥΎϨΛΖΒΜϳΔΘγϦ˰˰ϋ
ΝήϬμϟΩϭΪΣ
ήΧϭΞϳήϬμϟΓή˰ΧΆϣϥϮϜϳΔϴΎΑήϬϜϟΎϬΗήΪϟϱϭΪϳϲΎΑήϬϛϊσΎϘΑΔΒϛήϤϟΰϴϬΠΗΐΠϳ8
ΕϻΎΣϲϓώϳήϔΘϟϭΔΌΒόΘϟΔϴϠϤϋϑΎϘϳ·ϦϣΔΒϛήϤϟΪΎϗϦϴϜϤΘϟώϳήϔΘϟϭΔΌΒόΘϟΕϼϴλϮΗΪϨϋ
ΉέϮτϟ
ΔϴΎΑήϬϜϟΎϬΗήΩϊτϗϦϣϪϨϴϜϤΘϟΔΒϛήϤϟΪΎϗϦϣΏήϘϟΎΑϱϭΪϳϊσΎϘΑΔΒϛήϤϟΰϴϬΠΗΐΠϳ9
ϱά˰ϟϲϜϴΗΎϣϮΗϷϊσΎϘϟϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑˬΔέΎτϟΕϻΎΤϟϲϓϭώϳήϔΘϟϭΔΌΒόΘϟΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛ
ΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϰϠϋϞϤΤϟΓΩΎϳίΪϨϋ˱ΎϴΎϘϠΗΔΒϛήϤϠϟΔϴΎΑήϬϜϟΓήΪϟϞμϔϳ
Ϊ˰˰θϠϟϡϭΎ˰˰ϘϤϟϦϴΘϤϟϭϚϴϤδϟωϮϨϟϦϣΔΒϛήϤϠϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϒϴϠϐΗϥϮϜϳϥΐΠϳ10
ΔϴϧΪόϣΐϴΑΎϧϦϤοΔϴΟέΎΨϟΕΪϳΪϤΘϟϥϮϜΗϥϭˬϒϠΘϟϞϣϮϋϭ
Δ˰˰˰ϳϭΰϟϲϓϞ˰˰˰ϔγϷϩΎ˰˰˰ΠΗΎΑ WVXDK[(ίϭΰϛϹ ϡΩΎ˰˰˰όϟϒϳήμΗΓΪΣϭΖϴΒΜΗΐΠϳ11
NUDS6έήθϟΑΎϜΑΓΰϬΠϣϪΘϳΎϬϧϥϮϜΗϥϭ ΕΎϣΪμϟΔϴϗϭϞϔγ ΔΒϛήϤϠϟΔϴϣΎϣϷ
έήθϟΝϭήΧϊϨϤϟUHWVHUU$
˱ΎϳϮϗϭ˱ΎϤϴϠγϞϣήϔϟϡΎψϧϥϮϜϳϥΐΠϳ12
Ώή˰δΗϱϦ˰ϣϝΎΧϭ˱ΎϤϴϠγϩήϫΎχϥϮϜϳϥϭϢϴϠγϭϴΤλϞϜθΑϙήΤϤϟϞϤόϳϥΐΠϳ13
ΩϮ˰ϗϮϠϟ
ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΞϳήϬμϟϲϣϮϴϟκΤϔϟΕΎΒϠτΘϣ325
ϥ΄θϟάϬΑ  ϢϗέΪϨΒϟϲϓΓΩέϮϟΕΎΒϠτΘϤϟΎΑΪϴϘΘϟΐΠϳ
ΕΎϗήτϟϰϠϋίΎϐϟΞϳέΎϬλΓΩΎϴϗϭϞϘϧϲϓΔϣϼδϟΕΎΒϠτΘϣ 425
ΞϳήϬμϠϟϥέήϘϤϟϞϴϐθΘϟςϐοϭΔϴϤϜϟϦϋΔΒϛήϤϟΔϟϮϤΣΪϳΰΗϻϥΐΠϳ1
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 Δ˰˰ϋΎδϟϢϛ Δ˰ϋήδϟΓέΎΒϋΔΑΎΘϛϊϣ ΔϋΎδϟϢϛ ϦϋΔΒϛήϤϟΔϋήγΪϳΰΗϻϥΐΠϳ2
ΞϳήϬμϟήϬχϰϠϋΖ͉ΒΜ˵ΗΔΣϮϟϰϠϋ
ϯήΧΔϴϟΎόΘηΩϮϣΔϳϦϣΔϴϟΎΧϭΔϔϴψϧΔΒϛήϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ3
Ύ˰ϫήϴγϊϨϤ˵ϳΎϤϛˬέϮϬϤΠϟΎΑΔϤΣΩΰϤϟϦϛΎϣϷϲϓύέΎϔϟϭ΄ΒόϤϟΞϳήϬμϟέΎψΘϧϭϑϮϗϭϊϨϤ˵ϳ4
ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϞϘϧΞϳέΎϬλϰϠϋΓέϮψΤϤϟΕΎϗήτϟϰϠϋ
ϖ˰σΎϨϤϟϲϓϭΔϴδϴήϟΕΎϗήτϟϰϠϋύέΎϔϟϭ΄ΒόϤϟΞϳήϬμϟϙήΗϊϨϤϳˬϞτόϟϝΎΣϲϓ5
ΔϛήθϟϲϟϮΌδϣϭΔϴϨϣϷΕΎτϠδϟϭ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟέΎ˰˰˰τΧ·ΓέϭήοϊϣΔϴϨϜδϟ
ϦϣΎϬϏήϓ·ϞϴπϔΗϊϣˬΔϛήθϟεέϭϰϟ·ΎϫήΟϭˬϊοϮϟΔϣϼγϦϴϣ΄ΘϟϡΰϠϳΎϣΫΎΨΗϻΔϜϟΎϤϟ
ΔϧΎϴμϟΔηέϮϟΎϬϟΎΧΩ·ϞΒϗΎϬΘϟϮϤΣϦϣΎϬϏήϓ·ΐΠϳΎϤϛˬΎϬΒΤγϞΒϗΎϬΘϟϮϤΣ
ΞϳήϬμϟώϳήϔΗϭΔΌΒόΗΕΎϴϠϤϋϲϓΎϬϋΎΒΗΐΟϮϟΔϣϼδϟΕΎΒϠτΘϣ525
ΉέϮτϟΕ˯ήΟ·ϰϠϋΏέΪ˰ϣϲϨϓκΨηϑήη·ΖΤΗΞϳήϬμϟώϳήϔΗϭΔΌΒόΗΔϴϠϤϋϢΘΗϥΐΠϳ
ϲΗϵΎϛϪΗΎϴϟϭΆδϣϥϮϜΗϭΎϬΘϬΟϮϣϭ
ϦϣϥΎϜϣϰϟ·˱έϮ˰ϓϪΒΤγΐΠϳϭˬΔΌΒόΘϟϊϗϮϣϲϓΏήδΘϟϪϴϓϒθΘϜϳΞϳήϬλϱΔΌΒόΗήψΤ˵
ϳ1
˷
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϭϚϟΎϤϟ˯ΎϋΪΘγϭΔϘτϨϤϟ˯ϼΧ·ϊϣ ϚϟάΑΔλΎΨϟΕ˯ήΟϹϖϓϭ 
έήθϠϟΔϟίΎϋϭΔϴϤΤϣϭΔϴϓΎϛΓ˯ΎοϹϥϮϜΗϢϟΎϣϼϴϟΔΌΒόΘϟϊϨϤϳ2
ή˰˰˰τΧϦϋΪ˰˰ϴόΑϭϦϣϥΎ˰˰˰ϜϣϲϓΞ˰˰ϳήϬμϟϑϮϗϭώϳήϔΘϟϭΔΌΒόΘϟΕΎϴϠϤϋ˯ΎϨΛΐΠϳ3
ΔϛήΣΖϴΒΜΘϟΕέΎσϹΖΤΗΔϴΒθΨϟϊτϘϟϊοϭϭΔϳϭΪϴϟϞϣήϔϟΪηϦϣΪϛ΄ΘϟϊϣϡΩΎμΘϟ
˱ΎϣΎϤΗΔ˰ΒϛήϤϟ
Εΰ˰ϴϬΠΗϭΔϛήΤΘϣΕΪ˰ΣϭΔϳϚϟΫϲϓΎϤΑ˱ΎϣΎϤΗΞϳήϬμϟϙήΤϣϞϤϋϑΎϘϳ·ϭϝΰϋΐΠϳ4
ίΎϐϟώϳήϔΗϭΔΌΒόΘΑΔλΎΨϟΕΰϴϬΠΘϟΪϋΎϣˬΔ˰ϴΎΑήϬϛ
ώϳήϔΘϟϭΔΌΒόΘϟΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛΔϴΎϗϮϟΕίΎϔϘϟ˯ΪΗέϦϴϠϣΎόϟϰϠϋΐΠϳ5
ϪΘϴϤϛϭίΎϐϟΔϴϋϮϧϝΎΒϘΘγϻϪΘϴΣϼλϦϣϖϘΤΘϠϟϝΎδϤϟίΎϐϠϟϞ˶˰ΒϘΘδ˵ϤϟϥΰΨϟκΤϓΐΠϳ6
ϭΏϮ˰˰ϴϋΔϳϦϣΔϴϟΎΧϭΔϤϴϠγΔϟΎΣϲϓϪΗΪϳΪϤΗϭϪΘΌΒόΗΩήϤϟϥΰΨϟϥϦϣΪϛ΄ΘϟΐΠϳ7
ϝϮϘϨϤϟίΎϐϟΔϴϋϮϧϭςϐπϟϞϤΤΘϟϢϴϤμΘϟΚϴΣϦϣΔΒγΎϨϣΎϬϧϭϝΎτϋ
Δ˰˰˰ΌΒόΘϟΔ˰˰˰ϴϠϤϋ˯Ύ˰˰˰ϨΛϭϞ˰ΒϗιΎΨϟξϳέ΄ΘϟςΨΑϪϠϴλϮΗΞϳήϬμϟξϳέ΄ΗΐΠϳ8
ΎϬΘϛήΣϞΒϗΔΒϛήϤϟϦϋξϳέ΄ΘϟϞΑΎϛϚϓΪϛ΄ΘϟϭˬϪϨϋΔϨϛΎδϟ˯ΎΑήϬϜϟϒϳήμΘϟώϳήϔΘϟϭ
ˬ˰˰˰ϔτϠϟ˱Ύ˰˰˰ΒδΤΗ ώ˰˰ϳήϔΘϟ˯ΎϨΛ ϥΰΨϟϭ ΔΌΒόΘϟ˯ΎϨΛ ΞϳήϬμϟςϐοΕΩΪϋΔΒϗήϣΐΠϳ9
ΔϴϠϤόϟϦϣ˯ΎϬΘϧϻΪόΑΕΩΪόϟΓ˯ήϗΪϘϔΗΓΩϭΎόϣΐΠϳΎϤϛ
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ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϞϘϧΞϳέΎϬμϟϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϣ625
ωϮϧϦϣϢ˰Πϛ12ΔόγΔϳϭΪϴϟϖϳήΤϟΕϔτϣϦϣϞϗϷϰϠϋ2ΩΪόΑΔΒϛήϤϟΰϴϬΠΗΐΠϳ1
Ϧϣ ΓΩΎϴϘϟΔϓήϏϲΒϧΎΟϰϠϋΔΒϛήϤϟΝέΎΧΎϤϬΘϴΒΜΗϊϣνήϏϷΩΪόΘϣϑΎΠϟϕϮ˰ΤδϤϟ
ΔΒϛήϤϟΩΎόΑΝέΎΧ˯ϲηΎϬΗϻΎϤΣϦϣϭΎϬϨϣήϬψϳϻϥϰ˰˰˰Ϡϋ ϒϠΨϟ
ή˰ψΤϳϭϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΞϳέΎϬλώϳήϔΗϭΔΌΒόΗϭϞϘϧΕΎϴϠϤϋ˯ΎϨΛ˱ΎΗΎΑ˱ΎόϨϣϦϴΧΪΘϟϊϨϤϳ2
ΓΩΎϴϘϟΔϓήϏϞΧΩ ϪϓϼΧϭ ΔϴΎΑήϬϜϟήΎΠδϟΕΎϋϻϭΩϮΟϭ
Ε˯ήΟϹωΎ˰ΒΗϰ˰˰ϠϋϢϬΒϳέΪΗϭϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟήσΎΨϤΑϦϴϠϣΎόϟΔϴϋϮΗΐΠϳ3
ΔΤϴΤμϟ
˱ϼ˰˰˰ϴϟΩ˱Ύ˰˰˰ϣϭΩϪ˰˰όϣϞϤΤϳϥΔΒϛήϤϟΪΎϗϰϠϋΐΠϳΎϤϛˬίΎϐϟΞϳέΎϬλώϳήϔΗϭΔΌΒόΗϭϞϘϨϟ
ϡίϼϟκϴΧήΘϟϪόϣϞϤΤϳϥϭˬϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΞϳέΎϬμϟΔέΎτϟΙΩϮΤϟϊϣϞϣΎόΘϠϟ
ίΎϐϟϞϘϨϟΔΒϛήϤϠϟ
˱
ΔϏέΎϓϭΓ΄ΒόϣΖϧΎϛ˯ϮγΔΒϗήϣϥϭΩΔΒϛήϤϟϙήΗϊϨϤϳ4
ήψΣϊϣΙΩΎΤϟϦϋιΎΨηϷΩΎόΑ·ΐΠϳϢϴδΟΙΩΎΤϟϪοήόΗϭΞϳήϬμϟΏϼϘϧΔϟΎΣϲϓ5
ωΎϓΪϟΎΑΔϧΎόΘγϻϭΔϛήθϟΎΑκΘΨϤϟϝϮΌδϤϟύϼΑ·ϭΔϘτϨϤϟϦϋϝΎόηϹέΩΎμϣϝΎϜηΔϓΎϛ
ΙΩΎΤϟϝϮΣήϬϤΠΘϟξϓϭέϭήϤϟΔϛήΣϢϴψϨΗϭΙΩΎΤϟ˯ϮΘΣϻΔϴϨϣϷΕΎϬΠϟϭ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟ
ΎϬϋΎπΧ·ϚϟΫϲϓΎϤΑΎϬΘϣϼγϭΎϬΘϴΣϼλϰϠϋ˱ΎϤΩΔψϓΎΤϤϟϭΞϳήϬμϟΔΒϛήϣΔϧΎϴλΐΠϳ6
ϲ˰˰όΟήϣϞΠδΑυΎϔΘΣϻΞϳήϬμϟϚϟΎϣϭΪϬόΘϤϟϰϠϋϭϱέϭΩϞϜθΑϞϣΎθϟϲϨϔϟκΤϔϠϟ
ΎϬϴϠϋΕήσϲΘϟΕΎΣϼλϹϭΔϧΎϴμϟϝΎϤϋϭΎϬΘότϗϲΘϟΕΎϓΎδϤϟϭΞϳήϬμϟϞϤόϟϢΩ
ΎϬΒϠσΪϨϋΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϠϟΎϬϤϳΪϘΘϟ

ΔΤήϟϢϳΪϋϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟ
Ϣ˰˰ΘϳϭˬΔ˰˰ϴτϔϨϟΕΎ˰˰ΠΘϨϤϟϊ˰˰ϧΎμϣϦ˰˰ϣΔ˰˰ΤέϥϭΪ˰˰Αϲ˰˰ϟϭϞϜ˰˰θΑϝΎ˰˰δϤϟϲ˰˰ϟϭήΘΒϟίΎ˰˰ϐϟΞ˰˰ΘϨ˵ϳϒ˰˰ϳήόΘϟ
ˬϪ˰˰˰˰ϟΔ˰˰˰˰ϳϭΎΤϟΔ˰˰˰˰ϴϋϭϸϟΐϳή˰˰δΗϱΙϭΪ˰˰ΣΪ˰˰Ϩϋϩΰ˰˰ϴϴϤΗϢ˰˰ΘϴϟΔ˰˰ϘΣϻΔ˰˰ϠΣήϣϲ˰˰ϓϪ˰˰ϟΓΰ˰˰ϴϤϤϟΔ˰˰ΤήϟΔ˰˰ϓΎο·
Δ˰˰ϴϟΰϨϤϟϭΔ˰˰ϴϋΎϨμϟΔτ˰˰θϧϲ˰˰ϓϪϟΎϤόΘ˰˰γωϮϴ˰˰ηϭϝΎ˰˰δϤϟϲ˰˰ϟϭήΘΒϟίΎ˰˰ϐϟΓέϮ˰˰˰˰τΨϟή˰˰˰˰˰ψϧϚ˰˰ϟΫϭ
Ϫ˰˰˰˰ΘΤέϥϭΪ˰˰ΑϝΎ˰˰˰˰δϤϟϲ˰˰˰˰ϟϭήΘΒϟίΎ˰˰˰˰˰ϐϟή˰˰˰˰˰ϴϓϮΗΐ˰˰˰˰˰ϠτΘΗΕΎ˰˰˰˰˰ϋΎϨμϟξ˰˰˰˰˰όΑϥ΄˰˰ΑΎ˰˰Ϩϫή˰˰ϛάϟΎΑή˰˰ϳΪΠϟϭ
 Ύ˰˰˰˰˰ϫήϴϏϭˬή˰˰˰˰˰όθϟΕΎ˰˰˰˰˰ΘΒΜϣˬϮ˰˰˰˰˰ΠϟΕΎϔτϠϣ VORVRUH$Δ˰˰σϮϐπϤϟΕϮ˰˰ΒόϟΔ˰˰ΌΒόΗΔ˰˰ϋΎϨμϛ±Γΰ˰˰˰˰ϴϤϤϟ
Δ˰˰ΤήϟϢ˰˰ϳΪϋϝΎ˰˰δϤϟϲ˰˰ϟϭήΘΒϟίΎ˰˰ϐϠϟΔ˰˰ϳΎϗϮϟΕΎσήΘ˰˰ηϻϲ˰˰˰˰˰ϠϳΎ˰˰˰˰˰Ϥϴϓϭ

ΔΤήϟϢϳΪϋΓέΎΒϋϪΒϧΎΠΑϭίΎ˰ϐϟϢγϞϤΤΗΔ˰˰ϳΩΎηέ·ΕΎ˰˰ϣϼόΑίΎ˰˰ϐϟΔ˰˰ϴϋϭΰ˰˰ϴϴϤΗΐΠϳ16
ϝϮΌδϣκΨηϞΒϗϦϣ˱ΎϴϣϮϳΕΪϳΪϤΘϟϭΕΪόϤϟϊϴϤΟϰϠϋϒθϜϟΐΠϳ26
ίΎϐϠϟϲοήόϟΏήδΘϟΪ˰ϨϋϪ˰˰˰ϴΒϨΘϠϟ±Δ˰˰˰ΤήϟϢϳΪϋϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϠϟΕΎϔηΎϛήϴϓϮΗΐΠϳ36
ΔϳϮϬΘϟϩά˰˰ϫςΑέϊϣˬϞϔγϦϣΐΤδϠϟΔϴϠϔγΔϴϜϴϧΎϜϴϣΔϳϮϬΗϞϤϋϊϣΓΪϴΟΔϴόϴΒσΔϳϮϬΗήϴϓϮΗΐΠϳ46
ΐ˰˰ΤδϟΡϭή˰˰ϣϞϤϋ˯ΪΑϞΒϗΕΪόϤϟϩάϫϞϤόΗϻΚϴΤΑϞϴϐθΘϟΕΪόϤΑΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟ
ρΎ˰˰˰θϨϟΐ˰˰˰δΣή˰˰˰ϛάϟΔ˰˰˰ϔϟΎδϟϝΎ˰˰δϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟρϭήηΔϓΎϛϖϴΒτΗΐΠϳ
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™``HGôdG π``°üØdG
ΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϟ
ΔϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ
Ύ˰˰ϬΘΌΒόΗΪ˰˰ϨϋΔ˰˰ϳίΎϐϟΎ˰˰ϬΘϟΎΤΑφ˰˰ϔΘΤΗϲ˰˰ΘϟΕίΎ˰˰ϐϟϲ˰˰ϫ:Compressed GasesΔ˰˰σϮϐπϤϟΕίΎ˰˰ϐϟ
Γέή˰˰ΤϟΕΎ˰˰ΟέΩϑϭή˰˰χϭΎ̒ϴΒ˰˰δϧϝΎ˰
˳ ˰ϋς˰˰ϐοΖ˰˰ΤΗΔ˰˰ΌΒόΘϟΔ˰˰ϴϠϤϋϢ˰˰ΘΗϭΎ˰˰ϬϳϮΤΗϲ˰˰ΘϟΕΎ˰˰˰ϧϮτγϻϞ˰˰˰ΧΪΑ
˱Ϊ˰˰ΟΔ˰˰πϔΨϨϤϟϭΔ˰˰ϳΩΎόϟ
Ϊ˰˰ϨϋΔ˰˰ϳίΎϐϟϭΔϠΎ˰˰δϟϪ˰˰ϴΘϟΎΣϲ˰˰ϓϪ˰˰ΗϮΒϋς˰˰ϐοΖ˰˰ΤΗϥϮ˰˰ϜϳίΎ˰˰Ϗ:/LTXH¿HG*DVϝΎ˰˰δϤϟίΎ˰˰ϐϟ
ϥΎ˰˰ϋϮϧϰ˰˰ϟ·Ύ˰˰ϤϬΘΌΒόΗϑϭή˰˰ψϟ˱Ύ˰˰όΒΗΕίΎ˰˰ϐϟϩά˰˰ϫϒ˰˰ϴϨμΗϦ˰˰ϜϤϳϭϡ25oΔ˰˰˰˰ϳΩΎόϟΓέή˰˰ΤϟΔ˰˰ΟέΩ
ϥϮΟέϷϭϦϴΟϭήΘϴϨϟϭϦϴΠδϛϭϷΎϛˬ ϡo  ˱ΪΟξϔΨϨϣΪϳήΒΘΑϭςγϮΘϣςϐπΑΔϟΎδ˵ϣΕίΎϏ1
ίϭή˰ΘϴϨϟΪϴδϛϭϭϥϮΑήϜϟΪϴδϛϭϲϧΎΜϛˬ ϡo ϒ˰ϴϔΧΪϳήΒΘΑϭϲϟΎϋςϐπΑΔϟΎδ˵ϣΕίΎϏ2
.CryogenicsΔ˷ϳΩήΒϟϭΔ˷ϴόϴϘμϟΕίΎϐϟΎΑΪϳήΒΘϟΎΑΔϟΎδϤϟΕίΎϐϟϰϤδΗϭ
ΕΎ˰˰ϴϠϤόϟνή˰˰ϏϷΔ˰˰ϴΒτϟΕϻΎ˰˰ΠϤϟϲ˰˰ϓϡΪΨΘ˰˰δ˵Ηϲ˰˰ΘϟΕίΎ˰˰ϐϟϲ˰˰ϫMedical Gases Δ˰˰ϴΒτϟΕίΎ˰˰ϐϟ
ΓϭΎ˰˰ϘϨϟϦ˰˰ϣΔ˰˰ϴϟΎϋΔ˰˰ΟέΩϰ˰˰ϠϋϥϮ˰˰ϜΗϭή˰˰ϳΪΨΘϟϭΔ˰˰ϴΣήΠϟ
ϥΎ˰˰δϧϹϭΔ˰˰ϴΤϟΕΎ˰˰ϨΎϜϟϰ˰˰ϠϋΖ˰˰ΎΟϥ·ϲ˰˰ΘϟΔϴϤ˰˰δϟΔ˰˰ϴϟΎϋΕίΎ˰˰ϏToxic GasesΔ˷ϣΎ˰˰δϟΕίΎ˰˰ϐϟ
Δ˰˰ΑΎλ·ϭϢ˰˰δΠϟ˯Ύ˰˰πϋϭΔΠ˰˰δϧή˰˰ϴϣΪΗϭϑϼ˰˰Η·ϰ˰˰ϠϋΔ˰˰ϨϣΎϜϟΓέΪ˰˰ϘϟΎ˰˰ϬϟϕΎ˰˰θϨΘγϻϭϊ˰˰ϠΒϟϭβ˰˰ϤϠϟΎΑ
ϝΪ˰˰όϣϭϩΰ˰˰ϴϛήΗϭίΎ˰˰ϐϠϟνή˰˰όΘϟϯΪ˰˰ϣϰ˰˰Ϡϋ˱Ϊ˰˰ϤΘόϣΓΎ˰˰ϓϮϠϟϱΩΆ˰˰ΗΪ˰˰ϗϭϢ˰˰δΠϠϟΔ˰˰ϳϮϴΤϟϒ˰˰ΎχϮϟϞ˰˰Ϥϋ
ΓΪ˰˰δϛΆϣϭΔϴϟΎόΘ˰˰ηΕίΎ˰˰ϐϟϩά˰˰ϫϥϮ˰˰ϜΗΪ˰˰ϗϭϪ˰˰ϟϢ˰˰δΠϟΏΎόϴΘ˰˰γΔΣΎ˰˰δϣϭϊ˰˰ϗϮϣϭΏϮϠ˰˰γϭ
ϭϦϴΠ˰˰δϛϭϷϭ˯Ϯ˰˰Ϭϟϊ˰˰ϣΔΒ˰˰γΎϨϣΐ˰˰δϨΑΝΰ˰˰ΘϣΫ·ϱά˰˰ϟίΎ˰˰ϐϟFlammable GasϲϟΎόΘ˰˰ηίΎ˰˰Ϗ
ίΎ˰˰ϐϟϝΎόΘ˰˰ηΓέή˰˰ΣΔ˰˰ΟέΩϭϱΩΎ˰˰όϟς˰˰ϐπϟϑϭή˰˰χΖ˰˰ΤΗϕή˰˰ΘΤϳˬϯή˰˰ΧϷΕΪ˰˰δϛΆϤϟ
Ϣ˰˰Ϥμ˵ϤϟίΎ˰˰ϐϟΔΒ˰˰δϧβ˰˰ϴϘϳϭήό˰˰θΘδϳSensorβ˰˰Π˴ Ϥ˴ ΑΞ˰˰ϣΪϣίΎ˰˰ϬΟGas Detector ίΎ˰˰Ϗϒ˰˰ηΎϛ
Ϧ˰˰ϜϤϳϻϭϪ˰˰ΑιΎ˰˰ΧSensorβ˰˰Π˴ ϣ˴ ίΎ˰˰ϏϞϜ˰˰ϟϥΈ˰˰ϓˬϢ˰˰ϠόϠϟϭϪ˰˰ϴϓΖ˰˰˷ΒΜϤϟϊ˰˰ϗϮϤϟς˰˰ϴΤϣϲ˰˰ϓϪ˰˰ϟκ˰˰μΨ˵Ϥϟϭ
ϯή˰˰ΧΕίΎ˰˰ϐϟϪϟΎϤόΘ˰˰γ
ίΎ˰˰ϐϟΕΎϔ˰˰ηΎϛξ˰˰όΒϟϭˬϦ˰˰ϴόϣίΎ˰˰ϐϟΔ˰˰λΎΧϭίΎ˰˰ϐϟϒ˰˰ηΎϜΑΔ˰˰ΘΒΜϣϥϮ˰˰ϜΗέΎό˰˰θΘγΓΩSensor β˰˰
˴ϣ
˸ Π˴
Δ˰˰ϴλΎΧή˰˰Χξ˰
˳ ˰όΒϟϭβ˰˰Π˴ ϣ˴ Ϧ˰˰ϣή˰˰Μϛϰ˰˰ϠϋΎ˰˰ϬϮΘΣϻϚ˰˰ϟΫϭ ίΎ˰˰ϏϦ˰˰ϣή˰˰ΜϛϷ ΩΪ˰˰όΘϤϟϒ˰˰θϜϟΔ˰˰ϴλΎΧ
ΓΩΪ˰˰όΘϣΕίΎ˰˰ϏϦ˰˰ϋϒ˰˰θϜϠϟϚ˰˰ϟΫϭ±β˰˰ΠϤϟϝΪΒΘ˰˰γ
 Ύ˰˰ϴ˱ ϜϴϧΎϜϴϣ˱˯ΰ˰˰Οϙή˰
͋ ˰Τ˵ϳΎ˰˰ϴ˱ ΎΑήϬϛ˱˯ΰ˰˰Ο ϲ˰˰ϜϴϧΎϜϴϣϭήϬϛϡΎ˰˰ϤλSolenoid Valveϲ˰˰ΎϘϠΗϝΰ˰˰ϋϡΎ˰˰Ϥλ
˷
ΓέΎ˰˰η·Ϫ˰˰ϴϘϠΗϝΎ˰
˰Σϲ˰˰ϓϞΎ˰˰δϟϭίΎ˰˰ϐϟϖ˰˰ϓΩϒ˰˰ϗϮϳϞΎ˰˰δϟϭίΎ˰˰ϐϠϟϡΪΨΘ˰˰δϳϢ˰˰ϜΤΗ Δ˰˰ΣϮϟ ίΎ˰˰ϬΠΑρϮ˰˰Αήϣ
Ϣ˰˰ϜΤΘϟίΎ˰˰ϬΟϦ˰˰ϣΔ˰˰ϴΎΑήϬϛ
˱
ϪϨϋϲΎΑήϬϜϟέΎϴΘϟϞμϓϝΎΣϲϓΎϘϠϐϣϰϘΒϳϲϜϴϧΎϜϴϣϭήϬϛϡΎϤλNormally
Close ˱ΎϴϣΎψϧϖϠϐϣϡΎϤλ
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έΎ˰˰ϴΘϟϞ˰˰μϓϝΎ˰˰Σϲ˰˰ϓΎ˰˰ΣϮΘϔϣϰ˰˰ϘΒϳϲ˰˰ϜϴϧΎϜϴϣϭήϬϛϡΎ˰˰ϤλNormally
Open˱Ύ˰˰ϴϣΎψϧΡϮ˰˰ΘϓϡΎ˰˰Ϥμϣ
˱
Ϫ˰˰Ϩϋϲ˰˰ΎΑήϬϜϟ
Ϧ˰˰ϣϰ˰˰Ϡϋς˰˰ϐπΑίΎ˰˰ϐϟέϭή˰˰ϤΑϤ˰˰δϳϻΎϘΒ˰˰δϣή˰˰˷ϴόϣϡΎ˰˰ϤλRegulator Valve ίΎ˰˰ϐϟϖ˰˰ϓΩϢ˰˰ψϨϣ
Ϫ˰˰ϴϠϋή˰˰˷ϴόϤϟς˰˰ϐπϟ
˰˰ΘϔϳΪ˰˰ΰϟς˰˰ϐπϟ ϒ˰˰ϳήμΘϟϖ˰˰ϳήσϦ˰˰ϋ ϒ˰˰ϴϔΨΘϟϡΎ˰˰ϤλSafety Relieve ValveϥΎ˰˰ϣϡΎ˰˰Ϥλ
˷ ϤϟΔ˰˰ϳϭΎΤϠϟϲ˰˰ϠΧΪϟς˰˰ϐπϟϰ˰˰ϠϋυΎ˰˰ϔΤϠϟϪ˰˰ϴϠϋϢ˰˰Ϥμ˵Ϥϟς˰˰ϐπϟίϭΎ˰˰ΠΗϢ˰˰ΘϳΎ˰˰ϣΪϨϋΎ˰˰ϴ˱ ΎϘϠΗϖ˰˰Ϡϐϳϭ
ΐ˰˰ϛή˵
Ύ˰˰ϬϴϠϋ
ˬβ˰˰Ϝόϟϊ˰˰ϨϤϳϭΪ˰˰ΣϭϩΎ˰˰ΠΗΎΑϝΎ˰˰δϟϭίΎ˰˰ϐϟϖ˰˰ϓΪΑϤ˰˰δϳϡΎ˰˰ϤλNonReturn ValveωϮ˰˰ΟέϡΪ˰˰ϋϡΎ˰˰Ϥλ
.Check ValveΪ˰˰λϡΎ˰˰ϤλΎπϳϰϤ˰˰δϳϭ

͋ ΒϤ˵ ϟ
Γέή˰˰ΣϪ˰˰ϟϒ˰˰ϴπϳϭΔϟΎ˰˰δϤϟϪ˰˰ΘϟΎΣϲ˰˰ϓίΎ˰˰ϐϟϰ˰˰ϘϠΘϳΓέή˰˰ΤϟϡΪΨΘ˰˰γΎΑή˰˰ϴΨΒΗίΎ˰˰ϬΟVaporizer ή˰˰˰Ψ˴
Φ˰˰ΒτϟϭΔ˰˰ΌϓΪΘϟΎϛΔ˰˰ϣΎόϟΕΎϣΪΨΘ˰˰γϻϲ˰˰ϓίΎ˰˰ϐϟϦ˰˰ϣΓΩΎϔΘ˰˰γϼϟΪ˰˰ϴϬϤΗΔ˰˰ϳίΎϐϟΔ˰˰ϟΎΤϟϰ˰˰ϟ·Ϫ˰˰ϠϳϮΤΘϟΔ˰˰ϴϓΎϛ
Ύ˰˰ϤϬϓϼΧϭ
 ϊ˰˰Ϩϣϰ˰˰Ϡϋϲ˰˰ΑήϬϜϟέΎ˰˰ϴΘϟέΎ˰˰ΒΟ·ϭ ϰ˰˰ϠϋΓήτϴ˰˰δϠϟΔ˰˰ϴϨϘΗ Cathodic Protection Δ˰˰ϳΩϮΛΎϜϟΔ˰˰ϳΎϤΤϟ
˱ ˰Μϣ ς˰˰ϔϨϟϥϮ˰˰ϓΪϣϥΰ˰˰Ψϟϲ˰˰ϧΪόϤϟτ˰˰δϟϞϛ˰˰Η
ς˰˰ΑήΑϚ˰˰ϟΫϭˬ ΐϟΎ˰˰δϟΐ˰˰τϘϟ  CathodeΩϮ˰˰ΛΎϜϟϪ˰˰ϠόΠΑ ϼ˰
AnodeΩϮ˰˰ϧϷΔ˰˰ΑΎΜϤΑϥϮ˰˰ϜϴϟϞϛ˰˰ΘϟϞϬ˰˰γή˰˰ΧϥΪ˰˰όϤΑ ϥΰ˰˰Ψϟϱ Ϫ˰˰ΘϳΎϤΣΏϮ˰˰ϠτϤϟϥΪ˰˰όϤϟ Ϟ˰˰ϴλϮΗ
 Ϊ˰˰μϟϡϮ˰˰ϬϔϣϦ˰˰ϋϒ˰˰ϠΘΨϳϞϛ˰˰ΘϟϡϮ˰˰Ϭϔϣφ˰˰Σϻ  ΐ˰˰ΟϮϤϟΐ˰˰τϘϟ

Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
ΕίΎϐϟΔϟϭΎϨϣϭϦϳΰΨΗϭϝϭΪΗϭϞϘϧϊϣϞϣΎόΘϟϲϓΔϘϠόΘϤϟΕΎϴϠϤόϟϭΔτθϧϷΎΑϞμϔϟάϫκΘΨϳ
ϲϓΓ΄ΒόϤϟΔϴΒτϟϭΔϴϋΎϨμϟνήϏϸϟΔϣΪΨΘδϤϟϭΔ˷ϣΎδϟϭΔϴϟΎόΘηϻΔσϮϐπϤϟ
ΕΪϳΪϤΗΔϜΒηϦϤοΔϣΪΨΘδϣϭΔ˰˰˰ϟϮϘϨϣϭΔ˰˰˰ΘΑΎΛΕΎϧΰΧϭΕΎϧϮτγ
έΪ˰˰˰λ· Ϊ˰˰˰όΑΎ˰˰˰Ϥϴϓ ϢΛϦϣϭ ˯Ύ˰˰˰ϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϦϣΔϴΪΒϤϟΔϘϓϮϤϟϰϠϋϝϮμΤϟΐΠϳ
ϭΔ˰˰˰ϴϋΎϨμϟϭΔ˷˰˰˰ϣΎδϟϭΔ˰˰˰ϴϟΎόΘηϻΔ˰σϮϐπϤϟΕίΎϐϟϝϭΪΗϭϦϳΰΨΘϟ ϡίϼϟκϴΧήΘϟ
ϲΗ϶ϟ ΎϤϬϴϓΔϣΪΨΘδϤϟΕΪϳΪϤΘϟΕΎϜΒηϚϟΫϲϓΎϤΑΔϴΒτϟ
.3ϡ60Ϧ˰˰˰ϋΪ˰˰˰ϳΰΗϻϲ˰˰˰˰Θϟϲ˰˰˰˰ϟΎόΘηϻρϮ˰˰ϐπϤϟίΎϐϟΕΎ˷ϴϤϛ 121
ίΎϐϟϢΠΣΏΎδΣΪϤΘόϳϭ3ϡ180ϦϋΪϳΰΗϻϲΘϟϲϟΎόΘηϻήϴϏρϮϐπϤϟίΎϐϟΕΎ˷ϴϤϛ 221
ςϐο1 ϦϴϴόϴΒτϟΓέή˰˰˰ΤϟΔ˰˰˰ΟέΩϭς˰ϐπϟϝΪ˷ όϣϲϓϪϠϐθϳϱάϟύήϔϟϢΠΣϰϠϋρϮϐπϤϟ
 ϡo 25ˬϱϮΟ
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 ωΎ˰ϓΪϟϯΪϟΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΔϔλϮϤϠϟ˱ΎϘϓϭΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϟΕΎϧϮτγΰϴϴϤΗϲϓΪ˷ϴϘΘϟΐΠϳ31
ϥ΄θϟάϫϲϓ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟ
ϞΒϗϦϣ˷ϻ·ΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϟΕΎϣΪΨΘγΎΑΔλΎΧΕΪϳΪϤΗΔϳ Ρϼλ·ΔϟϭΎΤϣϭ ΐϴϛήΗήψΤϳ
Ϧ˰ϴμΘΨϤϟ
Ϣ˰˰ϬΑϝΎμΗϻΔϴϔϴϛϭϦϳΩέϮϤϟΎΑΔϠϣΎϛΔϓήόϣϰϠϋϮϧϮϜϳϥΕίΎϐϟϩάϫϊϣϦϴϠϣΎόΘϤϟϰϠϋΐΠϳ
ΉέϮτϟΔϟΎΣϲϓΔΟΎΤϟΪ˰˰Ϩϋ
ϊ˰˰˰ϣϞϋΎϔΘΗϻϲΘϟϭΪϠΠϟΔϳΎϤΤϟΔϴϗϮϟβΑϼϤϟ˯ΪΗέΐΠϳΕίΎϐϟϩάϫϊϣϞϣΎόΘϟΪϨϋ
ΔλΎΨϟΕίΎϔϘϟϭΕέΎ˰ψϨϟϭϪΟϮϠϟΔϴϗϮϟURVLYΔόϨϗϷ˯ΪΗέΓέϭήοϊϣϖϳήΤϟΪϨϋΪϠΠϟ
˵
ίΎ˰ϐϟΏή˷ δΗΪϨϋϪόϠΧϞϬδϳϱάϟωϮϨϟϦϣϥϮϜΗϥϰϠϋˬΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϟϊϣϞϣΎόΘϟϦϛΎϣ΄Α
ΔΒγΎϨϣΔϴσΎτϣΔϳάΣϚϟάϛϭˬϪϠΧΩϰ˰ϟ·
ϥ΄θΑ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϊϣϖϴδϨΘϟΎΑ ΔΑϮΘϜϣϥϮϜΗ ΔϘΒδϣΉέϮσΔτΧΩΪϋ·ΐΠϳ
ΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϟΙΩϮΣϊϣϞϣΎόΘϟ

ρϮϐπϤϟίΎϐϟΔϧϮτγ
ϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ12
ϥΎ˰˰˰ϜϣϦϋϭΓέϭΎ˰ΠϤϟΕ˰˰˰θϨϤϟϦϋρϮ˰˰˰ϐπϤϟίΎ˰ϐϟΕΎϧϮτγϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣΪόΘΒϳϥΐΠϳ112
ϡ15ϦϋϞϘΗϻΔϓΎδϤϟΕέΎϴδϟϒϗϮϣϭέϮϬϤΠϟΪ˰ΟϮΗ
ΓΪ˰˰˰ϬϤϣρϮ˰˰˰ϐπϤϟίΎ˰˰˰ϐϟΕΎ˰ϧϮτγϦϳΰΨΗϰϨΒϤΑΔτϴΤϤϟΔϴΟέΎΨϟΕΎΣΎδϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ212
ΔϴϟΎόΘηϯήΧΩϮϣΔϳϭεήΣϷϭΏΎθϋϷϭΕΎϗϮόϤϟϦϣΔϴϟΎΧϭΔτδΒϨϣϭ

ϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣΕΎΒϠτΘϣ22
˯ΎϨΒϟΕΎϔλϮϣϭήλΎϨϋ122
ςϘϓϲοέΪΣϭϖΑΎσϦϣρϮϐπϤϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϦϳΰΨΗϰϨΒϣϥϮϜϳϥΐΠϳ1
Ϟ˰˰˰ϘΗϻΚ˰˰˰˰ϴΤΑϖ˰˰˰ϳήΤϠϟΔ˰˰˰ϣϭΎϘϣΩϮ˰˰ϣϦϣΕΎϴοέϷϭϒϘγϷϭϥέΪΠϟΔϓΎϛΪϴϴθΗΐΠϳ2
ΕΎϋΎγ4ϦϋΎϬΘϣϭΎϘϣ
ΕΎ˰˰˰ϧϮτγϷϞ˰˰˰ϤΘΤϤϟέΎ˰˰˰ΠϔϧϹς˰ϐοϒϳήμΗΕΎΤΘϓϞϤϋϰϨΒϤϟϢϴϤμΗϲϋή˵ϳϥΐΠϳ3
έήπϠϟϞϗϷϝΎϤΘΤϟΔϬΟϰϟ·ϒϳήμΘϟϥϮϜϳΚϴΤΑρϮϐπϤϟίΎϐϟ
22ϡ 0.1ϱϭΎ˰˰˰δΗέΎ˰˰˰˰ΠϔϧϹς˰˰˰ϐοϒϳήμΗΕΎΤΘϓΔΣΎδϣϲϟΎϤΟ·ϥϮϜϳϥΐΠϳ4
έΎΠϔϧϹςϐοϒϳήμΘϟΔϔϴϔΧΩϮϣϦϣϒϘδϟΪϴϴθΗΐΠϳΎϤϛˬϰϨΒϤϟϢΠΣϦϣ 3ϡ
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ΔϔϴϔΧΩϮϣϦϣΔϴΟέΎΨϟϪϧέΪΟΪϴϴθΗΐΠϳϦϳΰΨΘϟϰϨΒϤϟΎϴϠϋέϭΩΩϮΟϭϝΎΣϲϓ5
ϖϳήΤϠϟΎϬΘϣϭΎϘϤΑίΎΘϤΗϲΘϟϭέΎΠϔϧϹςϐοϒ˰ϳήμΘϟ
ϦϳΰΨΘϟϰϨΒϤϟΪΣϭΝήΨϣϦϣήΜϛήϴϓϮΗΐΠϳ6
ΔϋΎγϦϋΎϬΘϣϭΎϘϣϞϘΗϻΚϴΤΑϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϣϦϣϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣΏϮΑΪϴϴθΗΐΠϳ7
˱ΎϴΎϘϠΗϖϠϐ˵ΗϭΓήηΎΒϣΝέΎΨϠϟΘϔ˵ΗϥΐΠϳΎϤϛΓΪΣϭ
ρϮϐπϤϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϦϳΰΨΗϲϨΒϣΔϳϮϬΗ222
ΕΎΤΘϓΔΣΎδϣϲϟΎϤΟ·ϥϮϜϳϰϠϋϦϳΰΨΘϟϰϨΒϤϟΔϴϠϔγϭΔϳϮϠϋΔϴόϴΒσΔϳϮϬΗϞϤϋΐΠϳ1
ϰϨΒϤϟΔΣΎδϣϦϣ2.5%ϦϋϞϘ˶ ΗϻΔϳϮϬΘϟ
Ϣγ15ϦϋϪΘϴοέϭϰϨΒϤϠϟΔϴϠϔδϟΕΎΤΘϔϟϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘ˶ ΗϻϥΐΠϳ2
ϲ˰˰˰˰ϧΪόϣϚ˰˰˰ΒθΑΎϫΪϳϭΰΗϭΝέΎΨϟϦϣΔϳϮϬΘϟΕΎΤΘϓϰϠϋΔϳΪϳΪΣΔϳΎϤΣΐϴϛήΗΐΠϳ3
.2Ϣγ1ϦϋΪϳΰΗϻΕΎΤΘϔΑ
Δ˰ΣΎδϣϦϣ 2ϡΙ3ϡ 0.4ϝΪόϤΑΔϳϮϬΘϟϥϮϜΗϥΐΠϳΔϴϜϴϧΎϜϴϣΔϳϮϬΗΩϮΟϭϝΎΣϲϓ4
ϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣ
ϡ1.5ϦϋϦϴΗέϭΎΠΘϣΔϳϮϬΗϦϴΘΤΘϓϱϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘ˶ ΗϻϥΐΠϳ5
ΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟ322
έήθϠϟΔϟίΎόϟωϮϧϷϦϣϦϳΰΨΘϟϰϨΒϤϟΔϴΎΑήϬϜϟϝΎϤϋϷΔϓΎϛϥϮϜΗϥΐΠϳ1
ϡ1.5έΪ˰˰˰ϘϤΑϥΰΨϤϟΔϴοέϦϋΔϴΎΑήϬϜϟΕΎΒϴϛήΘϟϭΕΪϳΪϤΘϟϊϓέΐΠϳ2
ωϮϨϟϦϣϥϮϜΗϥΐΠϳΎϤϛϥΰΨϤϟΝέΎΧϦϳΰΨΘϟϰϨΒϤϟ˯ΎΑήϬϜϟϴΗΎϔϣΔΣϮϟΖϴΒΜΗΐΠϳ3
ϡΎϜΣΈΑϖϠϐ˵ϳϱάϟ
ϴΑΎμϤϛΓέήΣϊθϳϻϱάϟωϮϨϟϦϣϦϳΰΨΘϟϰϨΒϤϟΔϴΎΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ4
ΎϬϤϜΣϲϓΎϣϭΖϨγέϮϠϔϟ
ϥέΪΠϟϲϟΎϋϭϒϘγϷϲϓϦϳΰΨΘϟϰϨΒϤϟΔϴΎΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟΖϴΒΜΗΐΠϳ5
ή˰˰˰δϜϟϦ˰˰˰ϣΔ˰˰˰ϴϗϭΔ˰˰˰˰ϴτϏ΄ΑϦϳΰΨΘϟϰϨΒϤϟΔϴΎΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟΔϳΎϤΣΐΠϳ6
ϭέΎΨΒϟΎΑϞϤόΗϲΘϟωϮϧϷϦϣΕΪΟϭϥ·ϦϳΰΨΘϟϰϨΒϤϟΔΌϓΪΘϟΕΪόϣϥϮϜΗϥΐΠϳ7
ΓήηΎΒϤϟήϴϏϯήΧϷϞΎγϮϟϭϦΧΎδϟ˯ΎϤϟ

ρϮϐπϤϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϦϳΰΨΗΕΎΒϠτΘϣ
ϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣϞΧΩϦϳΰΨΘϟ132
ϡ2Ϧ˰˰˰ϋΕΎ˰˰˰ϧϮτγϻϦ˰˰˰ϳΰΨΗωΎ˰˰˰˰ϔΗέΪ˰˰˰˰ϳΰϳϻϥΐ˰˰˰˰Πϳ1
ϡ1ϦϋϦϳΰΨΘϟϑϮϔλϦϴΑΕήϤϤϟνήϋϞϘϳϻϥΐΠϳ
ΕΎ˰˰˰˰ϧϮτγ5νή˰˰ϋϦϋΪΣϮϟϦϳΰΨΘϟϒλνήϋΪϳΰϳϻϥΐΠϳ3
ϡ1ϦϋϥέΪΠϟϭϦϳΰΨΘϟϑϮϔλϦϴΑΔϠλΎϔϟΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ4
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 ϲ˰˰˰γήϟ ϲ˰˰˰όϴΒτϟΎ˰˰˰ϬόοϮΑΔ˰˰˰δϟΎΟΕΎ˰˰ϧϮτγϻϦϳΰΨΗΐΠϳ5
ϦϳΰΨΘϟΪϨϋϕϼϏϹΔϤϜΤϣΕΎϧϮτγϻΕΎϣΎϤλϥϮϜΗϥΐΠϳ6
ϥΰΨϤϟϞΧΩϯήΧΩϮϣϱϦϳΰΨΗϊϨϤϳ7
ϥΐ˰˰˰ΠϳΎϤϛˬρϮϐπϤϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϥίΎΨϣϲϓϲϮθόϟϦϳΰΨΘϟϝϮΣϷϊϤΟϲϓϊϨϤ˵ϳ8
ΕΎ˰˰˰ϗϮόϤϟϦ˰˰˰˰ϣ˱Ύ˰˰˰˰ϣΎϤΗΔ˰ϴϟΎΧϥΰΨϤϟΝέΎΨϣϭϞΧΪϣϭΕήϤϤϟΔϓΎϛϥϮϜΗ
ΔϏέΎϔϟΕΎϧϮτγϻϦϳΰΨΘϟϥΰΨϤϟϞΧΪΑΔϘτϨϣκϴμΨΗΐΠϳ9
ϡ50ίϭΎ˰˰˰ΠΘΗΓέή˰ΣΕΎΟέΪϟρϮϐπϤϟίΎϐϟΕΎϧϮτγξϳήόΗϡΪϋΐΠϳ10
ΎϬϴϠϋΔΤοϭΔϳΩΎηέ·ΕΎϣϼόΑΔϏέΎϔϟϦϋΓ΄ΒόϤϟΕΎϧϮτγϻΰϴϴϤΗΐΠϳ11
ΔϋϮϤΠϣϞϜϟίΎϐϟΔϴϋϮϨϟ˱ΎόΒΗΔϠμϔϨϣΕΎϋϮϤΠϣϲϓρϮϐπϤϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϦϳΰΨΗΐΠϳ12
˷
ϊϨμϣϭΩέϮϤϟϞΒϗϦϣ
ϻ·ϡΪΨΘγϻϑΪϬΑρϮϐπϤϟίΎϐϟΕΎϧϮτγ˯ϼσΓΩΎϋ·ϊϨϤϳ
13
͋
ΎϬΘϴΣϼλϦϣΪϛ΄ΘϟΪόΑΔΌΒόΘϟ
ΎϬϨϳΰΨΗϦϴϜϤΘϟΔϳϭήϜϟΓΪ˰ϋΎϘϟΕΫΕΎϧϮτγϻϦϳΰΨΘϟΔλΎΧβϴϠΠΗΪϋϮϗήϴϓϮΗΐΠϳ14
ϩϼϋΓΩέϮϟρϭήθϟϖϓϭ
˶
˷
Ύ˰˰˰ϬΗΎϳϮΘΤϣϊ˰˰˰ϣΔ˰˰˰ϧϮτγϻϢ˰˰˰δΟϰ˰˰˰ϠϋΔ˰ϧϭΪϤϟΕΎϧΎϴΒϟΔϘΑΎτϣϦϣΪϛ΄ΘϟΐΠϳ15
ϦϳΰΨΘϟΔϘτϨϣβϔϧϲϓΖϧΎϛϥ·ϭϰΘΣΔϏέΎϔϟϦϋΓ΄ΒόϤϟΕΎϧϮτγϻϝΰϋΐΠϳ16
ϲΟέΎΨϟϦϳΰΨΘϟ232
.2Ϣγ12ϦϋϪΗΎΤΘϓΪϳΰΗϻϦϳΰΨΘϟΔϘτϨϣϝϮΣϲϧΪόϤϟϚΒθϟϦϣέϮγϞϤϋΐΠϳ1
ϞϗϷϰϠϋϡ3ϲΟέΎΨϟϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣέϮγωΎϔΗέϥϮϜϳϥΐΠϳ
ϡ3Ϧ˰˰ϋΎϬϨϣΓΪ˰˰˰ΣϮϟνή˰˰ϋϞϘϳϻϥϭ2ϦϋϥΰΨϤϟΝέΎΨϣΩΪϋϞϘϳϻϥΐΠϳ
 ΔΑϮσήϟϦϣΔϴϟΎΧ ΔϓΎΟΕΎϧϮτγϻϦϳΰΨΗΔϘτϨϣϥϮϜΗϥΐΠϳ4
ϡ1Ϧ˰˰˰ϋΕΎ˰˰˰ϧϮτγϷϭέϮ˰˰˰δϟϦϴΑΔ˰˰˰ϠλΎϔϟΔ˰˰˰ϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ5
ΕΎϗϮόϤϟϦϣΔϴϟΎΧϭΓΪϬϤϣϦϳΰΨΘϟϊϗϮϤϟΔϳΩΆϤϟΕήϤϤϟϭΕΎϗήτϟϥϮϜΗϥΐΠϳ6
ΔϴϟΎόΘηϼϟΔ˰˰ϠΑΎϘϟΩϮϤϟϦϣΎϫήϴϏϭεήΣϷϭζΎθΤϟϦϣϦϳΰΨΘϟΔϘτϨϣϒϴψϨΗΐΠϳ7
ΉέϮτϟΔϟΎΣϲϓΔϋήδΑΎϬϴϟ·ϝϮλϮϟϞ˵ϬδϳϦϛΎϣϲϓϦϳΰΨΘϟΔϘτϨϣϲϓΏϮΑϷϊοϭΐΠϳ8
ΕΎϧϮτγϻϊϗϮϣϦϣϡ6ϦϣϞϗΔϓΎδϤϟΔϴΎΑήϬϛΕΪόϣϱΐϴϛήΗϊϨϤϳ9
ϕϮϓ ΪϳΪθϟΪϳήΒΘϟΎΑ ΔϟΎδϤϟϭΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϟΕΰϴϬΠΗϭΕΪϳΪϤΗΐϴϛήΗϊϨϤϳ10
ϯήΧϷΔϴϗήΘΣΩϮϣϭΖϠϔγϹΓΩΎϣϦϣΔϓϮλήϤϟΕΎϴοέϷ
ϞϬδϳϊϗϮϤΑΎϬόοϭϭ ϲγήϟ ϲόϴΒτϟΎϬόοϮΑΔδϟΎΟΕΎϧϮτγϻϦϳΰΨΗΐΠϳ11
ΎϬϴϟ·ϞϘϨϟΕΪόϣϝϮ˰λϭ
ρϮϐπϤϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϝϭΪΘϟΔϴΎϗϮϟΕΎσήΘηϻ332
˵
Ϟ˰όΘδ˵ΗϲΘϟΓΰϬΟϷϦϣΎϫήϴϏϭϢϴσήΨϟϭαΎϴϘϟϭςϐπϟϢϴψϨΗΓΰϬΟϞϤόΘδΗϻϥΐΠϳ
1
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ΎϬϟΕίΎ˰˰˰ϏϱϮΤΗΕΎ˰ϧϮτγϰϠϋΕίΎϐϟϦϣΔϨϴόϣΔϋϮϤΠϣϭϦ˷ϴό˵ϣίΎϏΔϟϭΎϨϣϲϓ
ΔϔϠΘΨϣϯήΧκΎμΧ
ΕΎϧϮτγϻςϐοϭϢϴϤμΘϟΚϴΣϦϣΔΒγΎϨϣΕΎϧϮτγϼϟΔϠλϮϤϟΕΪϳΪϤΘϟΔϜΒηϥϮϜΗϥΐΠϳ2
ή˰ϔλϷαΎΤϨϟΔϜϴΒγϭΫϻϮϔϟϦϣίΎϐϟϊϳίϮΗΔϜΒηΕΪϳΪϤΗήϴγϮϣϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ3
ΐΠϳίΎϐϟϊϳίϮΘϟΔ˰˰˰ϧήϤϟΕΪϳΪϤΘϟϡΪΨΘγϝΎΣϲϓϭˬϢϠϣ1.25ϦϋϞϘϳϻϚϤδΑαΎΤϨϟϭ
˵
ΓΪϤΘόϤϟωϮϧϷϦϣϥϮϜΗϥ
ϯήΧϷΩϮ˰ϤϟϭΓΪ˰δϛΆϤϟΩϮ˰˰ϤϟϭϡϮΤθϟϭΕϮϳΰϟϦϣίΎϐϟΕΪϳΪϤΗΐϴΑΎϧΔϓΎϛϒϴψϨΗΐΠϳ4
ϻϭνή˰ϐϠϟΔλΎΧΕΎΒϳάϣϭϞϴϟΎΤϣϝΎϤόΘγΎΑϚϟΫϭΐϴϛήΘϟΕΎϴϠϤόΑωϭήθϟϞΒϗΔΒϳήϐϟ
ίΎϐϟϊϣϞϋΎϔΘΗ
ΔΤϟΎλϥϮϜΗϢϟΎϣΔϧϮτγϱϰϠϋαΎϴϘϟΕΩΪϋϭϢϴσήΨϟϭΕΎϤψϨϤϟϝΎϤόΘγϊϨϤϳ5
ϪϳϮΤΗϱάϟίΎϐϟωϮϧϭΔϧϮτγϻωϮϨϟΔλΎΧϭ
͋ ϤϟϥϮϜϳϥΐΠϳ6
˷ ϤϟϢψϨ˵
ϱάϟίΎϐϟςϐπϟΐγΎϨϤϟϭΪϤΘόϤϟωϮϨϟϦϣΔϧϮτγϻϰϠϋΐϛή˵
ΔϧϮτγϻϪϳϮΤΗ
Δ˰˰˰ϧϮτγϻϝΎ˰˰˰ϤόΘγϡΪ˰˰˰˰ϋϝΎΣϲϓΕΎϣΎϤμϟϰϠϋΔϴϗϭΔϴτϏϊοϭΐΠϳ7
ϒϠΘϟϭΚΒόϟϦϣΎϬόΑϮΗϭαΎϴϘϟΕϭΩϭΕΎϤψϨϤϟϭΕΎϣΎϤμϟΔϳΎϤΣΐΠϳ8
ΔϧϮτγϻϢδΟϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟϥϮϟϷϭΕΎϘμϠ˵ϤϟϭΕΎϧΎϴΒϟΔϟί·ϭϑϼΗ·ϡΪϋΐΠϳ9
ϢψϨϤϟςϐοϒϳήμΗϢΛϦϣϭϪϨϋϢψϨϤϟϞμϓϞΒϗΔϧϮτγϻϡΎϤλϕϼϏ·ΐΠϳ10
ΔϧϮτγϻΎΑΔϠλϮϤϟϢϴσήΨϟΔϴΣϼλϦϣΪϛ΄ΘϟΐΠϳ11
ςϘϓϦϴμΘΨϤϟΩήϓϷϭΞΘϨϤϟϞ˴Βϗ˶ Ϧϣϻ·ϯήΧϰϟ·ΔϧϮτγΕΎϳϮΘΤϣϞϘϧϭΔΌΒόΗήψΤϳ12
ϥ΄˰θϟά˰ϫϲϓΓΪϤΘόϤϟΕέΎΒΘΧϹΎϫίΎϴΘΟΪόΑϻ·ΓέήπΘϤϟΔϧϮτγϻΔΌΒόΗΓΩΎϋ·ήψΤϳ13
ϝΎ˰ϤόΘγϻϞΒϗ νήϐϠϟΔλΎΨϟΕϻΎϤΤϟϭςΑήϤϟΎΑ Ϊ˷ϴΟϞϜθΑΕΎϧϮτγϻΖϴΒΜΗΐΠϳ14
ϯήΧϡΎδΟ΄ΑϭΎϬπόΒΑϢτΗήΗΎϬϠόΟϭΕΎϧϮτγϻϲϣέήψΤϳ15
ϝΎΒΤϟϭΕϻΎ˰ϤΤϟϡΪ˰ΨΘγίϮ˰ΠϳϻϭΔϴδϴσΎϨϐϤϟΕΎόϓήϟΎΑΕΎϧϮτγϻΔϟϭΎϨϣίϮΠϳϻ16
ΎϬϠϘϧϲϓϞγϼδϟϭ
ίΎϐϟϝΎϤόΘγϡΪϋϝΎΣϲϓϡΎϜΣΈΑΔϘϠϐϣΕΎϣΎϤμϟϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ17
ϝΎόηϹέΩΎ˰μϣϦϋΓΪϴόΑϭΔϴϟΎΧΔϘτϨϣϰϟ·ΎϫΩΎόΑ·ϭρϮϐπϤϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϝΰϋΐΠϳ18
ίΎϐϠϟΏήδΗΙϭΪΣϝΎΣϲϓ
Γΰ˰ϬΟϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΪ˰όϤϟϭϑϮθϜϤϟΐ˰ϬϠϟΎϛϥΰΨϤϟϞΧΩϝΎόηϺϟέΩΎμϣϱΩϮΟϭϊϨϤ˵ϳ19
ΔΌϓΪΘϟ
ϥΰΨϤϟϞΧΩϦϴΧΪΘϟ˱ΎΗΎΑ˱ΎόϨϣϊϨϤ˵ϳ20
ΕίΎϐϟ˯ΎϤγϞϤΤΗΕΎϧϮτγϻϦϳΰΨΗϰϨΒϣϞΧΪϣϰϠϋΔϳΩΎηέ·ΕΎΣϮϟΖϴΒΜΗΐΠϳ21
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˷
ΔϧΰΨϤϟΕΎϧϮτγϺϟΓΪϤΘόϤϟϥϮϟϷϭ
˷
ϝΎϤόΘγϹΪϨϋϻ·ΔϧϮτγϹϡΎϤλϦϋϲϗϮϟ˯ΎτϐϟΔϟί·ϊϨϤ˵
ϳ22
ΓΪδϛΆϣΕίΎϏϱϮΤΗϲΘϟΕΎϧϮτγϻFlangesΕϼλϭϑϮΣϭΕΎϣΎϤλϢϴΤθΗϊϨϤ˵ϳ23
ΔϴΎΑήϬϛΓήΩϦϣ˱˯ΰΟϥϮϜΗϭϞΤΗϥ΄ΑΔϧϮτγϻϞόΟϊϨϤ˵ϳ24
Ύ˰˰˰ϬϟΎϤόΘγϑή˰˰˰ϏϲϓρϮ˰˰˰ϐπϤϟίΎ˰˰˰ϐϟΕΎϧϮτγϦϳΰΨΗϊϨϤ˵ϳ25
ΎϬϟΎϤόΘγϞΒϗΕΎϧϮτγϻΕΎϣΎϤλϰϠϋΕΎϤψϨϤϟςΑέϡΎϜΣ·ϦϣΪϛ΄ΘϟΐΠϳ26
ρϮϐπϤϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϻκΤϔϟϭΔϧΎϴμϟΕΎΒϠτΘϣ432
ΕΎϤϴϠόΗϖϓϭϱέϭΩϞϜθΑϦϛΎδϟςϐπϟέΎΒΘΧϻΕΎϧϮτγϹϦϣΕΎϨ˷ϴϋωΎπΧ·ΐΠϳ1
Δό͋ϨμϤϟΔϬΠϟΕΩΎηέ·ϭ
ΕΎϤϴϠόΗϖϓϭΎϬΗΎϘΤϠϣΪϘϔΗϭΔϧϮτγϻϢδΟϰϠϋϱήϫΎψϟϱήϬθϟκΤϔϟϖϴΒτΗΐΠϳ2
ϢϴϠγϭϴΤλϞϜθΑϞϤόΗϭΔΤϟΎλΎϬϧϦϣΪϛ΄ΘϠϟϊ͋ϨμϤϟΕΩΎηέ·ϭ
ϲϧϮΑΎλϝϮϠΤϣϡΪΨΘγΎΑϪ˰˰˰˰Ϩϋϒ˰θϜϟϭΕΎϧϮτγϻϲϓΏήδΘϟέΪμϣκΤϓϢΘϳϥΐΠϳ3
ήϴϏϯϮΘΤϤϟϥΎϛΫ·ϭΎϬϴϠϋΩϮΟϮϤϟϖμϠϤϟϝϼΧϦϣΔϧϮτγϻϯϮΘΤϣϦϣΪϛ΄ΘϟΐΠϳ4
ΩέϮϤϟϰϟ·ΎϬΗΩΎϋ·ΐΠϴϓΏϮϠτϣϮϫΎϤϟϖΑΎτϣ
ϦϣΪϛ΄ΘϠϟϯήΧϥΪϠΑϲϓΓ΄ΒόϤϟΕΎϧϮτγϻϭΓΩέϮΘδϤϟΕΎϧϮτγϻϊϴϤΟΪϘϔΗϭκΤϓΐΠϳ5
ΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΔϤψϧϸϟΎϬΘϘΑΎτϣϭΎϬΘϣϼγ
νήϐϠϟΔλΎΧΕΎϣϼϋϭΕΎϘμϠϤΑΔϏέΎϔϟϭΓ˯ϮϠϤϤϟΕΎϧϮτγϹΰϴϴϤΗΐΠϳ6
ϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϣϭΔϣϼδϟΕΎΒϠτΘϣΔϓΎϜϟ˱ΎϴϓϮΘδϣΔϧΎϴμϟϰϨΒϣϥϮϜϳϥΐΠϳ7
κμΨΘϣϲϨϓϢϗΎσϞΒϗϦϣΔϧΎϴμϟϝΎϤϋΔϓΎϛϢΘΗϥΐΠϳ8

ΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϠϟΔΘΑΎΜϟΕΎϧΰΨϟ
ΕΎϧΰΨϟϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ
ϥΎϜδϟΎΑΔϟϮϫ΄ϤϟϦϛΎϣϷϦϋ˱ΪϴόΑΕΎϧΰΨϟϊϗϮϣϥϮϜϳϥΐΠϳ 113
ϲϓΖϧΎϛνέϷΖ˰˰˰ΤΗρϮ˰˰ϐπϤϟίΎϐϟΕΎϧΰΧϡΪΨΘγϭϊοϭϝϮΣϷϊϴϤΟϲϓϊϨϤ˵ϳ 213
ϚϟΫήϴϏϭΔϧϮϓΪϣϭΔϓϮθϜϣΓήϔΣϲϓϭΏΩή˰γ
ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϤϟ˱ΎϘϓϭΓέϭΎΠϤϟϲϧΎΒϤϟϭρϮϐπϤϟίΎϐϟΕΎϧΰΧϦϴΑΔϓΎδϤϟΩΪ˷ Τ˵Η 313
ϥΰΧϞϜϟίΎϐϟΔϴϋϮϨϟ˱ΎόΒΗ ˯ΎϔσϹ 
ΕΎϧΰΨϟΔόγΩΎϳΩίΎΑ˱ΎϳΩήσΎϬϟΓέϭΎΠϤϟϲϧΎΒϤϟϭΕΎϧΰΨϟϊϗϮϣϦϴΑΔϓΎδϤϟΩΩΰΗ 413
Ύ˰˰˰ϬΘόγΩΎ˰˰˰˰ϳΩίΎΑ˱Ύ˰˰˰ϳΩήσΪΣϭϦϳΰΨΗϊϗϮϤΑΔόϗϮϟΕΎϧΰΨϟϦϴΑΔϓΎδϤϟΩΩΰΗ513
ΔϣϭΎϘϣΔϠλΎϓϥέΪΟϭ ϲΎϤϟήϤϐϟΎΑ ΪϳήΒΗϡΎψϧΩϮΟϭϝΎΣϲϓΕΎϓΎδϤϟϩάϫήμΘΨΗϥϦϜϤϳ 613
ϖϳήΤϠϟ
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ΎϬπόΑϕϮϓΕΎϧΰΨϟΔϣΎϗ·ήψΤ˵ϳ713
˷
ΕΎϧΰΧ6ϦϋΓΪΣϮϟΔϋϮϤΠϤϟϲϓΕΎϧΰΨϟΩΪϋΪϳΰϳϻΐΠϳ
813
έΪΟΩϮ˰˰ΟϮϛΔλΎΧΕϻΎΣϲϓϻ·ϡ8ϦϋϯήΧϭΕΎϧΰΧΔϋϮϤΠϣϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ913
ϲΎϤϟήϤϐϟϡΎψϨΑΔϴϤΤϣΕΎϧΰΨϟϥϮϜΗϥϭΎϤϬϨϴΑΔϠλΎϓΔϴΎϣΓέΎΘγϭϖϳήΤϠϟϡϭΎϘϣ
ϡ7ϦϋΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΕΎϧΰΧϭΓΪδϛΆϤϟΕίΎϐϟΕΎϧΰΧϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ 1013
ΓΪΣϭΔϘτϨϣϦϤοΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΕΎϧΰΧϭΔϴϟΎόΘηϻΕίΎϐϟΕΎϧΰΧϦϴΑϊϤΠϟήψΤ˵ϳ 1113
έ͉Ϯδ˵ϣ
ϡ3ϦϋϞϘΗϻΔϓΎδϤϟΔϴϟΎόΘηΩϮϣΔϳϭΏΎθϋϷϦϣΔϴϟΎΧΕΎϧΰΨϟΎΑΔτϴΤϤϟΔϘτϨϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ1213
ΕΎϧΰΨϟΔϘτϨϣςϴΤϣϲϓϡϮϳΩϮμϟΕέϮϠϛΔλΎΧϭΕήθΤϟΕΪϴΒϣϡΪΨΘγϊϨϤϳ 1313
ϻϭ2Ϣγ12Ϧ˰ϋϪΗΎΤΘϓΔΣΎδϣΪϳΰΗϻϲϧΪόϣϚΒθΑρϮϐπϤϟίΎϐϟΕΎϧΰΧΔϘτϨϣήϳϮδΗΐΠϳ1413
ϡ3ϦϋϪϋΎϔΗέϞϘϳ
ϡ3Ϧ˰˰˰ϋϞϘϳϻνήόΑΪΣϭΝήΨϣϦϣήΜϛΕΎϧΰΨϟΔϘτϨϤϟϥϮϜϳϥΐΠϳ1513
ΕΎϧΰΨϟΔϘτϨϣϲϓίΎϐϟΓέϮτΨϟ˱ΎόΒΗΓΪϤΘόϣΔϳήϳάΤΗΕΎϣϼϋϊοϭΐΠϳ 1613
ΎϬϨϣϭϖϳήΤϟΔΤϓΎϜϤϟΔϣίϼϟΕΎΒϠτΘϤϟΎΑΕΎϧΰΨϟϊϗϮϣΰϴϬΠΗΐΠϳ1713
ήϤΘδϣϭϑΎϛϩΎϴϣέΪμϣ
1
˳
ΕΎ˰˰˰ϧΰΨϟΔ˰˰˰˰ϘτϨϣϲϓΔ˰˰˰˰ϴϓΎϛΔ˰˰˰˰ϴΟέΎΧϖ˰˰˰ϳήΣΕΎϫϮϓ2
ΕΎϧΰΨϟΔϘτϨϣ˯ΎΟέϲϓΔϴϓΎϛΔϴσΎτϣϩΎϴϣϢϴσήΧ3
ΕΎϧΰΨϟΔόγϊϣΎϬΘόγϭΎϫΩΪϋΐγΎϨΘϳϑΎΠϟϕϮΤδϤϟωϮϧϦϣΔϳϭΪϳϖϳήΣΕϔτϣ4
ϖϳήσϦ˰ϋ˱ΎϳϭΪϳϞϤόϳ ΔϘϴϗΩ2ϡήΘϟ 7ϝΪόϤΑϲΎϤϟήϤϐϟΎΑΪϳήΒΗϡΎψϨΑΕΎϧΰΨϟΔϳΎϤΣΐΠϳ 1813
ΔΟέΩΓΩΎϳίΪϨϋϡΎ˰˰˰ψϨϟϞϐ͋ θΗΓέήΣΕΎϔηΎϛϖϳήσϦϋΎϴϟϭϥΰΨϟΔϘτϨϣϦϣΏήϘϟΎΑϡΎϤλ
ϚϟΫϭΔϘϴϗΩ50ϦϋϞϘΗϻΓΪϤϟϡΎψϨϟϞϤόϳϭˬΔϳϮΌϣΔΟέΩ50ϰϠϋϥΰΨϟΎΑςϴΤϤϟϮΠϟΓέήΣ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΐϠσΐδΣ
ΐ˰δΣϚϟΫϭϪϐϳήϔΗϭϪΘΌΒόΗ˯ΎϨΛίΎϐϟΞϳήϬλϒϗϮϤϟϲΎϤϟήϤϐϟΎΑΪϳήΒΗϡΎψϧήϴϓϮΗΐΠϳ1913
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΐϠσ
ΔϟϮϬδΑΕΎϧΰΨϟϊϗϮϤϟϝϮλϮϟϦϣ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϛήϣϦϴϜϤΘϟΓΪϬϤϣΕΎϗήσϦϴϣ΄ΗΐΠϳ2013
ΕΎ˰ϧΰΨϟΔ˰ϘτϨϣϲϓΔϴϓΎϛΉέϮ˰˰σΝέΎ˰˰˰˰Ψϣή˰˰˰˰ϴϓϮΗΐΠϳ2113
ίΎϐϟΕΎϧΰΧϰϠϋΔϴϟϭΪϟΕΎϣϼόϟϭίϮϣήϟϡΎψϧϖϴΒτΗΐΠϳ2213

ΔΘΑΎΜϟΕΎϧΰΨϟΕΎϧϮϜϣ
ΔϟΎδϤϟΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϟΕΎϧΰΨϟΔΒδϨϟΎΑήϴΨΒΘϟΓΰϬΟϭˬΕΎϣΎϤμϟϭΕΪϳΪϤΘϟϭϥΰΨϟϢδΟϦϣϥΰΨϟϥ˷ϮϜΘϳ

ΕΎϧΰΨϠϟϢϴϤμΘϟΕΎΒϠτΘϣϭΕΎϔλϮϣ

-748-

ΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΕΎϔλϮϤϠϟ˱ΎϘΒσϥΰΨϟϢϴϤμΗΐΠϳ 133
ˬς˰ϐπϟαΎϴϗίΎ˰ϬΠϛΔϣΪΨΘδϤϟΓΰϬΟϷϊϴϤΠϟΔϣίϼϟΕΎΤΘϔϟΎΑ˱ΰϬΠϣϥΰΨϟϥϮϜϳϥΐΠϳ233
ϪΑΡϮ˰ϤδϤϟϰμϗϷΪΤϟϥΎϴΒϟΔΌΒόΘϟΩΪϋϭˬΪΰϟςϐπϟ ϒϳήμΗ ϒϴϔΨΘϟϥΎϣϷϡΎϤλϭ
ϥΰΨϟΔΌΒόΘϟ
ϪϟϱϭΎΤϟίΎϐϟΕϼϋΎϔΘϟΔϣϭΎϘϣΩϮϤΑϥΰΨϟϦϴτΒΗΐΠϳ 333
ίΎϐϠϟϱέΎ˰˰˰ΨΒϟςϐπϟϦ˰˰˰ϋϥΰ˰˰˰ΨϠϟDesign PressureϢ˰˰˰˰ϴϤμΘϟς˰ϐοϞϘϳϻϥΐΠϳ 433
ςϐοϢ˷Ϥμ˵ϳϭϥΰ˰˰ΨϟΎϬϴϟ·ϞμϳΪϗΔϠϤΘΤϣΓέήΣΔΟέΩϰϠϋΪϨϋ ίΎϐϟςϐο ϝΎδϤϟ
ϥΰΨϠϟϪΑΡϮϤδϤϟWorking PressureϲϠϴϐθΘϟςϐπϟϦϣ120%ϰϠϋϥΎϣϷϡΎϤλϝΎϐΘη
ϲΗϵΎϬϴϓ˱ΎϨ͋ϴΒ˵ϣϥΰΨϟϰϠϋΔΣϮϟΖϴΒΜΗΐΠϳ 533
ϥΰΨϟϢϴϤμΗΔϔλϮϣϢϗέϭωϮϧ1
ϊϨμϟΔϨγϭϥΰΨϠϟϞδϠδϤϟϢϗήϟϭΔόϨμϤϟΔϬΠϟϢγ2
ϥΰ˰˰˰ΨϠϟϰ˰˰˰˰μϗϷϢ˰˰˰˰ϴϤμΘϟς˰˰˰˰ϐοϭϞ˰˰˰˰ϴϐθΘϟς˰˰ϐο3
ϥΰΨϟΔόγ4
ϥΰ˰˰ΨϟΐϴϛήΗϭϊϓήϟΎϬΑϥΎόΘδϳ ΕϻΎϤΣ ξΑΎϘϣϥΰΨϠϟϥϮϜϳϥΐΠϳ 633
ΔϨϛΎδϟ˯ΎΑήϬϜϟΕΎϨΤηώϳήϔΘϟΐγΎϨϣξϳέ΄ΗϞΑΎϜΑϥΰΨϟΰϴϬΠΗΐΠϳ733

ΕΎϧΰΨϠϟΔϴϨϔϟΕΎΒϴϛήΘϟΕΎΒϠτΘϣ
ΔϴϧΎγήΨϟΓΪϋΎϘϟτγϦϋϢγ10ϦϋΪϳΰϳϻωΎϔΗέΎΑΔϳΪϳΪΣΪϋϮϗϰϠϋΎϬΘϴΒΜΗϭΕΎϧΰΨϟΐϴϛήΗΐΠϳ 143
εΎϤϜϧϹϭΩΪ˷ ϤΘϠϟΔϠΑΎϘϟήϴϏΔϧΎγήΨϟϭΫϻϮϔϟϦϣΕΎϣΎϋΪϟϥϮϜΗϥΐΠϳ243
βϤθϟΔόηϷΔδϛΎϋϥϮϟ΄ΑΝέΎΨϟϦϣϥΰΨϟ˯ϼσΐΠϳ 343

ΕΎϧΰΨϟΕϼλϭϭΕΪϳΪϤΗΕΎΒϠτΘϣ
ϝΪόϣΩΎϳΩίϝΎΣϲϓϖϠϐΗΔϴϟΕΎϣΎϤμΑρϮϐπϤϟίΎϐϟΕΎϧΰΧΕΪϳΪϤΗΐϴΑΎϧΪϳϭΰΗΐΠϳ 153
Ball ValveΔϳϭΪϳΔϳϭήϛϖϠϏΕΎϣΎϤμΑϭˬωϮΟέϡΪϋΕΎϣΎϤμΑϭˬέήϘϤϟΪΤϟϦϋίΎϐϟϥΎϳήγ
 ΔϟΎδϤϟΕίΎϐϟΕΎϧΰΨϟΔΒδϨϟΎΑ ϞΎδϟϒϳήμΗΕΎϣΎϤλϰϟ·ΔϓΎο·ˬΔέΎτϟΕϻΎΤϠϟ
ΕΎϔλϮϤϟϖϓϭϦϴϠϴΜϳ·ϲϟϮΒϟϭΫϻϮϔϟϭαΎΤϨϟϦϣϥΰΨϟΕΪϳΪϤΗΐϴΑΎϧϊϴϨμΗΐΠϳ 253
ήϫΰϟΪϳΪΤϟϦϣΎϬόϴϨμΗϊϨϤ˵ϳϭˬΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟ
ϦϴϠϴΘϴγϷίΎϏΕΪϳΪϤΘϟαΎΤϨϟΐϴΑΎϧϡΪΨΘγϊϨϤ˵ϳϭˬΕΪϳΪϤΘϠϟΔϣϮΤϠϣήϴϏΐϴΑΎϧϡΪΨΘγΐΠϳ 353
ϡ815ϦϋΕΪϳΪϤΘϟΐϴΑΎϧϭΩϮϣέΎϬμϧΔΟέΩϞϘΗϻϥΐΠϳ 453
ϦϣΎϬΘϳΎϤΤϟνήϐϠϟΔλΎΧνέϷτγϦϋΔϋϮϓήϣΕϻΎϤΣϰϠϋΕΪϳΪϤΘϟϊϴϤΟΖϴΒΜΗΐΠϳ 553
ϪϓϼΧϭΙΩϮΤϟϒϠΗ
ίΎϐϟςΧϰϟ·˯ϮϬϟϝϮΧΩϊϨϤϟΔϣίϼϟϞΎγϮϟϦϴϣ΄ΗΐΠϳ 653
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ϞΎδϟϒ˰˰˰˰ϳήμΗϡΎϤλϯΪ˰ϋΎϣ±ϥΰΨϟϦϣϱϮϠόϟτδϟϲϓΕΪϳΪϤΘϟϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ 753
Ϟ˰˰˰ϔγϷϦ˰˰ϣϥϮϜϴϓ±ϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟϥΰΨϟ
ξϳέ΄ΘϟςΨΑϪΗΪϳΪϤΗϊϴϤΟϭϥΰΨϟςΑέΐΠϳ 853
ϪϓϼΧϭϞϛΘϟϞϣϮϋΪονέϷΖΤΗϲΘϟΕΪϳΪϤΘϠϟΔΒγΎϨϤϟΔϳΎϤΤϟϝΎϜηϦϴϣ΄ΗΐΠϳ 953
ίΎ˰˰˰ϐϟΔ˰˰˰˰ϴϋϮϨΑΔ˰˰˰˰λΎΨϟΓΪ˰˰˰˰ϤΘόϤϟΕΎ˰˰˰ϣϼόϟϭΓΰϴϤϤϟϥϮϟϷΎΑΕΪϳΪϤΘϟΔϓΎϛΰϴϴϤΗΐΠϳ 1053
ξϳέ΄ΘϟνήϏϷϥΰΨϟΎΑΔλΎΨϟΕΪϳΪϤΘϟϝϼϐΘγϊϨϤ˵ϳ1153

ΕΪϳΪϤΘϟΕΎϣΎϤλΕΎΒϠτΘϣ
ΪΰϟςϐπϟϒϳήμΘϟΔϴϟΕΎϣΎϤμΑ ϥΰΨϟϦϣ ΐΤδϟρϮτΧΔϓΎϛΪϳϭΰΗΐΠϳ 163
ϦϤπΗϲΘϟΔϤϼϤϟϡΎΠΣϷϦϣΎϬΗϼϴλϮΗϭϒϳήμΘϟΕΎϣΎϤλΕΎϋϮϤΠϣϥϮϜΗϥΐΠϳ 263
˷
ΎϬϴϠϋΔΒϛήϤϟΔϴϋϭϷϦϣΔΑϮϠτϤϟϖϓΪΘϟΕϻΪόϣ
ΔΣϮϠΑϪ˰τΑέϊϣSolenoid ValveϲΎϘϠΗϝΰ˰ϋϡΎϤμΑϲδϴήϟίΎϐϟΔϳάϐΗςΧΪϳϭΰΗΐΠϳ 363
ϊϗϮϤϟΔϴδϴήϟέάϧϹ
ΔϴδϴήϟΕΪϳΪϤΘϟϰϠϋϥΰΨϟϦϣΏήϘϟΎΑϱϭΪϳϱϭήϛϖϠϏϡΎϤλΐϴϛήΗΐΠϳ 463
ϲΗϵΎΑϢϠϣ25ϦϋΎϫήτϗΪϳΰϳϲΘϟίΎϐϟΕΪϳΪϤΗΐϴΑΎϧ ΐϴϛήΗ ΪϳϭΰΗΐΠϳ 563
ϥΰΨϟϦϣΔϳάϐΘϠϟΔϴΟέΎΨϟρϮτΨϟΔϓΎϛϰϠϋΪΰϟςϐπϟϒϳήμΘϟΔϴϟΕΎϣΎϤλ1
έάϧϹΔΣϮϠΑϪτΑέϊϣϲϟϖϠϏϡΎϤλ2
.Check ValveωϮΟέϡΪϋϡΎϤλ3

˱ΎϣϭΩϒϳήμΘϟΔΤΘϓϥϮϜΗϥϰϠϋˬϥΰΨϟϰϠϋϲϓΪΰϟςϐπϟϒϳήμΗϡΎϤλΐϴϛήΗΐΠϳ 663
ϥΰΨϟϦϋϡ1ωΎϔΗέΎΑϭϰϠϋϷϩΎΠΗΎΑ
έήοϦϣΎϬΘϳΎϤΣϦϤπϳΎϤΑϴΤλϞϜθΑΎϬϨϛΎϣϲϓώϳήϔΘϟϞΎγϭΕΎϳΎϬϧΖϴΒΜΗϭϊοϭΐΠϳ 763
ϒϠΘϟ
ΎϬοήόΗΕϻΎϤΘΣϦ˰˰ϣϦϜϣΎϣΪΤϳϱάϟϞϜθϟΎΑΕΎϣΎϤμϟ ϊϗϮϣϭΔϴόοϭέΎϴΘΧ ΐϴΗήΗΐΠϳ 863
ΙΩϮΤϟϭΚΒόϠϟ
ϥΰΨϟϭϥΎϣϷΕΎϣΎϤλϦϴΑϖϠϐϟΕΎϣΎϤλΐϴϛήΗήψΤϳ 963
ΔϴτϏϒ˰ϳήμΘϟΕΎΤΘϔϟϥϮϜΗϥϭˬϒϳήμΗΕΎΤΘϓΕΫΔϣΪΨΘδϤϟΕΎϤψϨϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ1063
ΎϫΩΪδϧϊϨϤϟΔϳΎϤΣ
 ίΎϐϟΰϴΤΑΕΎϗϭϷϊϴϤΟϲϓήηΎΒϣϞϜθΑΔϠμΘϣΪΰϟςϐπϟϒϳήμΗΕΎϣΎϤλϥϮϜΗϥΐΠϳ 1163
ϥΰΨϟϞΧΩ

ίΎϐϟΕΎϧΰΨϟΔϧΎϴμϟΕΎΒϠτΘϣ
ϝϮ˰ϠΤϣϡΪ˰ΨΘγΎΑΔϠϤΘΤϤϟΕΎΑήδΘϟϦϋϒθϜϟϭέϮϬη3ϞϛϥΰΨϟϰϠϋΔϣΎόϟΔϧΎϴμϟ˯ήΟ·ΐΠϳ
173
˷
ϲϧϮΑΎλ
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ϒ˰˰˰θϜϠϟϱϮ˰ϨγϞϜθΑϪϠϤΤΗϲΘϟΕΎϣΎϋΪϟϭϪΗΪϳΪϤΗϭϥΰΨϟϢδΠϟϱήϫΎψϟΪϘϔΘϟΎΑϡΎϴϘϟΐΠϳ273
ΔϠϤΘΤϣέήοϭΕϼϛΗΔϳϦϋ
ΔϴΗϮμϟϕϮϓΕΎΟϮϤϟΔτγϮΑΕϮϨγ5ϞϛϥΰΨϟϰϠϋϱέϭΪϟκΤϔϟ˯ήΟ·ΐΠϳ 373
˯ΎϨΛϡέΎλϞϜθΑΎϬϘϴΒτΘΑϡΰΘϟϻϊϣΕΎϧΰΨϟΔϧΎϴλϝΎϤϋ΄ΑϡΎϴϘϟϞΒϗΉέϮσΔτΧΩΪϋ·ΐΠϳ 473
ΔϧΎϴμϟΕΎϴϠϤϋ

ΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϟϞϘϧΞϳέΎϬλ
ρϮϐπϤϟίΎϐϟϞϘϧTankerΞϳήϬλ
ρϮϐπϤϟίΎϐϟϞϘϨϟϥΰΨΑ ΎϬΑΖΒΜϣ ΔΠϣΪϣϭϢϴϤμΘϟΚϴΣϦϣΔμμΨϣΔΒϛήϣϮϫ
ΔΠϣΪϤϟΔΒϛήϤϟϭ ˱ΩήϔϨϣ ϝϮϘϨϤϟϥΰΨϟϦϣϞϛϰϠϋΪϨΒϟάϫϲϓΞϳήϬλϠτμϣϖϠτ˵ϳϪϳϮϨΗ
ϥΰΨϟΎΑ

ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϦϣΔμΧήϣϭνήϐϠϟΔϤϤμϣΔλΎΧΞϳέΎϬλϲϓΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϟΔΌΒόΗΐΠϳ14
 ˯Ύ˰˰ϔσϹ 
ϚϟΫϭˬϪ˰όϣϞϋΎϔΘΗΪϗϯήΧΕίΎϏΔϳϦϣ˱ΎϣΎϤΗϪϔϴψϨΗΪόΑ˷ϻ·ίΎϏϱ΄ΑΞϳήϬμϟΔΌΒόΗϊϨϤ˵ϳ
ϞϣΎΧίΎϐΑϪ˰˰όϓΪΑ
Ξ˰˰˰ϳέΎϬμϟϰ˰˰˰ϠϋΓΪ˰ϤΘόϤϟΔϴϟϭΪϟίϮϣήϟϭΕΎϣϼόϟϡΎψϧϖϴΒτΗΐΠϳ
ϦϣϥΎϜϣϰϟ·˱έϮϓϪΒΤγΐΠϳϭˬΔΌΒόΘϟϊϗϮϣϲϓΏή˷ δΘϟϪϴϓϒθΘϜϳΞϳήϬλϱΔΌΒόΗήψΤ˵ϳ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϭϚϟΎϤϟ˯ΎϋΪΘγϭΔϘτϨϤϟ˯ϼΧ·ϊϣ ϚϟάΑΔλΎΨϟΕ˯ήΟϹϖ˰ϓϭ 
Δ˰˰˰σϮϐπϤϟΕίΎ˰˰˰ϐϟΞ˰˰˰ϳέΎ˰˰˰Ϭλώ˰˰ϳήϔΗϭΔΌΒόΘϟΔλΎΧϒϗϮϣκϴμΨΗΐΠϳ
ΕίΎϐϟΓέϮτΨΑΔϣΎΗΔϳέΩϢϬϟϭϦϴΑέΪϣϦϴϓήθϣΩϮΟϮΑώϳήϔΘϟϭΔΌΒόΘϟΔϴϠϤϋϢΘΗϥΐΠϳ
νήϐϠϟΔϴϗϮϟΓΰϬΟϷϝΎϤόΘγΎΑϭΉέϮτϟΕϻΎΣϲϓΎϬόϣϞϣΎόΘϟΔ˰˰˰ϴϔϴϛϭΔσϮϐπϤϟ
ΔϴϟΎόΘηΕΎϳϮΘΤϤϟϥϮϜΗΎϣΪϨϋώϳήϔΘϟΔϴϠϤόΑωϭήθϟϞΒϗΞϳήϬμϟξϳέ΄ΗΐΠϳ
ϝΎϤόΘγΎΑϭ ΞϳήϬμϠϟΔϣΎΘϟΔϠϣήϔϟϦϣΪϛ˷ ΄ΘϟΪόΑ˷ϻ·ώϳήϔΘϟϭΔΌΒόΘϟΔϴϠϤόΑωϭήθϟήψΤ˵ϳ
 ΔϳϭΪϴϟΕΎΤΑΎϜϟ
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ήϳάΤΘϟώϳήϔΘϟϭΔΌΒόΘϟΔϴϠϤϋϦϣ˯ΎϬΘϧϻϰΘΣϭ˯ΎϨΛΔϳήϳάΤΗΕΎϣϼϋϭΕΎΣϮϟϊοϭΐΠϳ
Δ˰˰˰ΑϮΘϜϣϭϢγîαΎϘϤΑΔΣϮϠϟϥϮϜΗϥϰϠϋΏήΘϗϻϡΪόΑϦϴμΘΨϤϟήϴϏιΎΨηϷ
ΓήτΧΕίΎϏˬϒ˰ϗϞΜϣΕέΎΒϋϞϤΤΗϭ˯ΎϗέίΔϴϔϠΧϰϠϋξϴΑϷϥϮ˰˰ϠϟΎΑ
ύέΎ˰˰ϓ±ίΎϏϥΰΧΓέΎΒϋϊοϭϢΛϦϣϭϪϐϳήϔΗΪόΑΞϳήϬμϟΕΎϣΎϤλϖϠϏϡΎϜΣ·ΐΠϳ
ΞϳήϬμϟΓέΩΎϐϣϞΒϗϚϟΫϭίΎϐϟωϮϨϟ˱ΎόΒΗύήϔϟϲϓίΎϐϟϢγήϛΫϊϣϪϴϠϋ
ϲϓΔλΎΧώϳήϔΘϟϭΔΌΒόΘϟΪϨϋΞϳήϬμϟΕΎϣΎϤλϖϠϏϲϓΔσήϔϤϟΓϮϘϟϡΪΨΘγήψΤ˵ϳ
ϪΤΘϓΐόμϳϡΎϤλϱΘϔϟΔϗήτϣϝΎϤόΘγϭΕΪϳΪϤΘϟΎΑΚΒόϟήψΤ˵ϳΎϤϛˬΏή˷ δΗΩϮ˰˰ΟϭϝΎΣ
Φϟ·ˬΩέϮϤϟˬϚϟΎϤϟˬ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΎϛΔ˰˰˰μΘΨϤϟΕΎ˰˰˰ϬΠϟ˯Ύ˰˰˰ϋΪΘγϊ˰ϣ
ΔϧΎϴλϭϡΎΤϟΕΎϴϠϤϋΔϳϷϪϋΎπΧ·ϞΒϗϪΗΎϳϮΘΤϣΔϓΎϛϦϣ˱ΎϣΎϤΗΞϳήϬμϟϮϠΧϦϣΪϛ΄ΘϟΐΠϳ

ΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϟξόΒϟΔλΎΧΔϴΎϗϭΕΎΒϠτΘϣ
 Δ˷ϳΩήΒϟϭΔ͉ϴόϴϘμϟΕίΎϐϟΎΑϰϤδΗϭ CryogenicsΪϳΪθϟΪϳήΒΘϟΎΑΔϟΎδ˵ϤϟΕίΎϐϟ
ΖΤΗΔϳϮΌϣΔΟέΩ˰ϟϥϭΩΎϤϟϞμΗΪϗΓέήΣΔΟέΪϟΪϳΪθϟΪϳήΒΘϟΎΑΔϟΎδϣΕίΎϏϲϫ
ϥϮΟέϷϭϦϴΟϭήΘϴϨϟϭϦϴΠδϛϷΎϛˬήϔμϟ
ΎϬΘΌΒόΗϞΒϗΕΎΛϮϠϣΔϳϭΕϮϳΰϟϭϡϮΤθϟϦϣϦϴΠδϛϷΕΎϧϮτγϭΔϴϋϭήϴϬτΗΐΠϳ 115
Ϟ˰˰˰˰ΎδϟϭρϮ˰˰˰˰ϐπϤϟϦϴΠδϛϷίΎ˰˰˰ϏϦϋϝΎόηϹέΩΎμϣΩΎόΑ·ΐΠϳ215
ϦϴΠδϛϷΕΎϧϮτγϊϣΔϴϟΎόΘηϻΕίΎϐϟΕΎϧϮτγϦϳΰΨΗήψΤ˵ϳ 315
ϡΎϤλϞϤϋϲϓέϮμϗϰϟ·ϱΩΆϳΪϗΎϤϣˬϪϴϠϋ˯ΎϤϟΪϤΠΗϱΩΎϔΘϟϥΎϣϷΕΎϣΎϤλϦϋϩΎϴϤϟΩΎόΑ·ΐΠϳ 415
ϥΎϣϷ

 ϦϴϠϴΘϴγϷϦϴΟϭέΪϴϬϟ ϝΎόΘηϻΓΪϳΪηΕίΎϏ
ϭΔϴϗήΘΣϻΕΎϔϠΨϤϟϭΔϴϟΎόΘηϻΕΎΒϳάϤϟϦϣΏήϘϟΎΑΕΎϧϮτγϻϩάϫϞΜϣϦϳΰΨΗήψΤ˵ϳ 125
ϝΎόη·έΩΎμϣΔϳϭΔϴΎΑήϬϜϟΕϼϴλϮΘϟϦϣΏήϘϟΎΑ

Δ˷ϣΎδϟΕίΎϐϟ
ϦϴϴϨόϤϟΎΑΔ˰˰˰ϴϓΎϜϟϝΎ˰˰˰μΗϻΕΎϣϮϠόϣΕίΎϐϟϩάϫϊϣϦϴϠϣΎόΘϤϟιΎΨηϷϯΪϟϥϮϜΗϥΐΠϳ135
ΉέϮτϟΕϻΎΣϲϓ ΩέϮϤϟΎϛ
ΕίΎϐϟϩάϬΑϦϴμΘΨϤϟϭ
͋
˷
ΉέϮ˰˰τϟΕϻΎ˰˰˰ΣϲϓΔ˰˰˰ϣΎδϟΕίΎϐϟΎΑΔλΎΧΕίΎϏΔόϨϗϭβϔϨΗΓΰϬΟϡΪΨΘγϭήϴϓϮΗΐΠϳ
235
ϥΎ˰˰˰ϜϤϟϲϓΕΪ˰˰˰όϤϟϩά˰˰˰ϫφ˰˰˰ϔΣΐΠϳΎϤϛΔΣϮϤδϤϟΔΒδϨϟϦϋίΎϐϟΰϴϛήΗΩΎϳΩίΪϨϋΔλΎΧ
Ι˷ϮϠΘϟϦϋ˱ΪϴόΑΎϬϟκμΨϤϟ
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͉ ˵ΗϥϰϠϋΏϮϠτϤϟνήϐϠϟΕίΎϐϟϩάϫΕΎϧϮτγϦϣΐγΎϨϤϟϢΠΤϟϝΎϤόΘγΐΠϳ 335
ςϘϓήϓϮ
ϚϟΫϦϣ˯ΎϬΘϧϻέϮϓϝΰ˵ΗϥϭϡΪΨΘγϼϟΩΪΤϤϟΖϗϮϠϟ

 ϡϮϴϠϬϟˬϲΒτϟϦϴΠδϛϷˬίϭήΘϴϨϟΪϴδϛˬϥΎΑϭήΑϮϠϜϴδϟ ΔϴΒτϟΕίΎϐϟ
ϩάϫκΎμΨΑΔϣΎΗΔϳέΩϰϠϋϮϧϮϜϳϥΔϴΒτϟΕίΎϐϟΕϻΎΠϣϲϓϦϴϠϣΎόΘϤϟϰϠϋΐΠϳ 145
ΎϬΗέϮτΧϯΪϣϭΕίΎϐϟ
ϱ΄ΑΏϮϠτϟΪΤϟϦϋίΎϐϟϖϓΩϲϧΪΗϡΪϋϥΎϤπϟˬϪϟΎϤόΘγΪϨϋϞϣΎϜϟΎΑίΎϐϟϡΎϤλΘϓΐΠϳ245
ΔϴΒτϟΕϻΎϤόΘγϻΔϴλϮμΧϭΔϴϤϫϷϚϟΫϭˬϝϮΣϷϦϣϝΎΣ
ϊ˷ϨμϤϟϭΩέϮϤϟΔϘϓϮϣϥϭΩΕΎϧϮτγϻϲϓΕίΎϐϟϩάϫςϠΨϟΕϻϭΎΤϣΔϳήψΤ˵
ϳ345
˷
ΔΑήΗϷϦϣκϠΨΘϠϟΓΰϴΟϭΓήΘϔϟϚϟΫϭ˯Ύ˰˰˰τϐϟωΰϧΪόΑέάΣϭ˯ςΒΑίΎϐϟϡΎϤλΘϓΐΠϳ 445
ΔϠϤΘΤϤϟΥΎγϭϷϭ
ΔϴϠϤόϟΔμμΨϤϟΕΪόϤϟςϘϓϡΪΨΘγϊϣΩήϓϷϦϋ˱ΪϴόΑίΎϐϟϡΎϤλΘϓϩΎΠΗϥϮϜϳϥΐΠϳ 545
Θϔϟ
ΕΎΤηήϤΑ˱ΩϭΰϣϦϜϳϢϟΎϣέΩΎμϣΔϳϦϣΔΒϳήϏΩϮϤΑϪΛϮϠΗϝΎϤΘΣϝΎΣϲϓίΎϐϟϝΎϤόΘγϊϨϤ˵ϳ645
ωϮΟέϡΪϋΕΎϣΎϤμΑϭΕΎΛϮϠϤϠϟΔλΎΧFilters
ϥϮϠϟέΎΒΘϋϞΒϗϝϭϷϡΎϘϤϟϲϓϚϟάΑάΧΆϳϭˬΔϧϮτγϷϰϠϋοϭϥΎϜϤΑίΎϐϟϢγϦϳϭΪΗΐΠϳ745
ϡϮΤθϟϭΕϮϳΰϟΎΑΔΛϮϠϣΕίΎϔϗϭΪϳ΄ΑΕίΎϐϟϩάϫΕΎϧϮτγϝϭΪΗήψΤ˵ϳ845
ΓΰϴϤϤϟϥϮϟϷϖϓϭϭ  ϝϭΪΠϟϖϓϭΔϴΒτϟΕίΎϐϟΰϴϴϤΗϲϓϥϮϟϷΎΑΪ˷ϴϘΘϟΐΠϳ 945
ϖΤϠϤϟϲϓΔΟέΪ˵ϤϟϭΔσϮϐτϤϟΕίΎϐϟΕΎϧϮτγϷ

ΔϧϮτγϻϥϮϟ
ίΎϐϠϟΔϳϭΎΤϟ

ΔϧϮτγϻϥϮϟ

ίΎϐϟϢγ

ίΎϐϠϟΔϳϭΎΤϟ

ίΎϐϟϢγ

ϲϟΎϘΗήΑ

ϥΎΑϭήΑϮϠϜϴγ

ήπΧ

ϦϴΠδϛ

ϲϨΑ

ϡϮϴϠϴϫ

ϱΩΎϣέ

ϥϮΑήϜϟΪϴδϛϲϧΎΛ

ήϤΣ

ϦϴϠϴΛ

ΖϫΎΑϕέί

ίϭήΘϴϨϟΪϴδϛ

ϲϨΑ
+
ήπΧ

ϡϮϴϠϴϫ
+
ϦϴΠδϛ

ϱΩΎ˰ϣέ
+
ήπΧ

ϥϮΑήϜϟΪϴδϛϲϧΎΛ
+
ϦϴΠδϛ

ΔϴΒτϟΕίΎϐϟΕΎϧϮτγϷΓΰϴϤϤϟϥϮϟϷ  ϝϭΪΟ
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¢ù``eÉÿG π``°üØdG
Δ˰˷ό˰θ˰Ϥ˵ ϟΩϮϤϟ
ΔϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ
ϭˬΔ˰˰ϨϳΆϣΕΎ˰˰˰ϋΎόη·Ύ˰˰˰ϬϨϣέΪ˰˰μΗϲΘϟΓΰϬΟϷϭΩϮϤϟϲϫ:Radioactive materialsΔόθϤϟΩϮϤϟ
ΓέάϟΕΎϧϮϜϣϞϴΠόΘϟϡΪΨΘδΗϲΘϟΓΰϬΟϷ
Δό˰˰ηϷϭΔ˰˰ϟΩΎόΘϤϟϭΔϧϮΤ˰˰θϤϟΕΎϤϴ˰˰δΠϟϊ˰˰ϴϤΟϲ˰˰ϫ:Ionizing radiationΔϨ˰˰˰͋ϳΆϤϟΕΎϋΎό˰˰ηϹ
Ϧ˰˰ϤπΘΗϭˬΎ˰˰ϬϴϠϋςϘ˰˰δΗΎ˰˰ϣΪϨϋΓή˰˰ηΎΒϣή˰˰ϴϏϭΓή˰˰ηΎΒϣΔ˰˰ϘϳήτΑΓΩΎ˰˰ϤϟϦ˰˰˰͊ϳ΄Ηϰ˰˰ϟ·ϱΩΆ˰˰Ηϲ˰˰ΘϟΔϴ˰˰δϴσΎϨϐϣϭήϬϜϟ
ΔϴϨϴ˰˰δϟΔό˰˰ηϷϭΎ˰˰ϣΎΟΔό˰˰ηϭΕΎ˰˰ϧϭήΘϜϟϹϭΕΎ˰˰ϧϭήΗϮϴϨϟϭΎ˰˰ΘϴΑϭΎ˰˰ϔϟΕΎϤϴ˰˰δΟ
Δ˰˰ϳΎϗϮϟϭΔ˰˰ϳΎϤΤϟΎΑΔ˰˰ϴϨόϤϟΔϴϤ˰˰γήϟΕΎ˰˰ϬΠϟϊ˰˰ϴϤΟϞ˰˰μϔϟά˰˰ϬΑΔ˰˰μΘΨϤϟΕΎ˰˰ϬΠϟΎΑΪ˰˰μϘϳΔ˰˰μΘΨϤϟΕΎ˰˰ϬΠϟ
Δό˰˰θϤϟΩϮ˰˰ϤϟΔ˰˰ϟϭΎϨϤΑΔ˰˰λΎΨϟΕΎόϳή˰˰θΘϟέΪ˰˰λ·ϰ˰˰ϠϋΔϟϮΌ˰˰δϤϟϭˬΔό˰˰θϤϟΩϮ˰˰ϤϟέΎ˰˰τΧϦ˰˰ϣ

Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
ϲ˰˰˰ϧΪϤϟωΎ˰˰˰ϓΪϟϭΔ˰˰μΘΨϤϟΕΎϬΠϟΔϘϓϮϣϰϠϋϝϮμΤϟΪόΑ˷ϻ·ΔόθϤϟΩϮϤϟϦϳΰΨΗϭϝϭΪΗϭϞϘϧϊϨϤϳ
 ˯ΎϔσϹ 
Δ˰˰˰όθϤϟΩϮ˰˰˰ϤϟϭΓΰ˰˰˰ϬΟϸϟϪμϴΧήΗΏϮϠτϤϟϊϗϮϤϠϟϲϠϴμϔΗςτΨϤΑΔϗϼόϟΐΣΎλϡΪ˷ ϘΘϳϥΐΠϳ
ΩήϤϟρΎθϨϟΎΑϊϗϮϤϟϞϐηϞΒϗΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟΔϘϓϮϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϩέϭΎΠϳΎϣϭΩΎόΑϷϪϴϠϋΎϨ̒ϴΒ˵ϣ
ϪμϴΧήΗ
ΩϮ˰˰˰ϣϭΓΰ˰˰˰ϬΟΐ˰ϠΟκϴΧήΘϟ˯ΎϨΘϗϭΔϴΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϤϟ˯ΎϔϴΘγΪόΑΔϬΟϭκΨηϱϷήψΤ˵ϳ
κϴΧήΘϟΐΟϮϤΑΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟΎϬΑΖΤϤγϲΘϟΕΎϴϤϜϟίϭΎΠΘΗΕΎϴϤϜΑΔόθϣ
ϲϓϞ˰˰˰ϳΪόΗϱϝΎ˰ΧΩ·ϭήϴϴϐΗήψΤ˵ϳΎϤϛΎϬϟκΧήϤϟϦϛΎϣϷΝέΎΧΔόθϤϟΩϮϤϟϭΓΰϬΟϷϞϘϧήψΤ˵ϳ
ΔμΘΨϤϟΕΎτϠδϟϦϣΔϘΒδϣΔϘϓϮϣϰϠϋϞμΤΗϢϟΎϣΎϬΗΎϴϤϛΓΩΎϳίϭΎϬΗΎϔλϮϣ
Ϧ˰˰ϣϚϟάϟϡίϼϟκ˰˰ϴΧήΘϟϰϠϋϢϬϟϮμΣΔτϳήηϥϮμμΨΘϤϟϞΒϗϦϣ˷ϻ·ΔόηϷΓΰϬΟϰϠϋϞϤόϟϊϨϤϳ
ΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟ

ϥϮμΘΨϤϟιΎΨηϷϞΒϗϦϣ˷ϻ·ΔόθϤϟΩϮϤϟΔϟϭΎϨϣήψΤ˵ϳ
Δ˰˰˰λΎΧΕϼ˰˰˰ΠδΑΔ˰˰όθϤϟΩϮϤϟϦϣΔϟϭΪΘϤϟΕΎϴϤϜϟΔϓΎϛϞϴΠδΗϭΔΒϗήϤϟΔϘϴϗΩΕ˯ήΟ·ΩΪϋ·ΐΠϳ
ΎϬϧΪϘϓϡΪϋϥΎϤπϟϞϴΠδΘϟΔόΑΎΘϣϲϓΔ˷ϣΎΘϟΔϗ˷ Ϊ˶ ϟωΎΒΗϊϣˬΓΩΎϤϟΕΎϛϼϬΘγΎϬϴϓϥ˷ϭΪ˵ϳ
˷ ϤϟΓ΄θϨϤϟΏΎΤλϰϠϋΐΠϳ
Δ˰˰˰ϳΎϗϮϟΕΪ˰˰όϣϭϞ˰˰˰ΎγϭΔϓΎϛήϴϓϮΗΔόηϷΓΰϬΟϡΪΨΘγΎΑΔμΧή˵

ΔόηϷΎΑϦϴϠϣΎόϠϟΔϣίϼϟΔϴμΨθϟ
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ϥϭΎ˰˰˰όΘϟΎΑΔ˰˰˰ϘΒδϣΉέϮσΔτΧΩΪϋ·ϲϋΎόη·ρΎθϧϱ΄ΑΎϬϟκΧήϤϟΓ΄θϨϤϟΏΎΤλϰϠϋΐΠϳ
˯ϼ˰˰˰ΧϹϞ˰˰˰ϤϋϭΕ˰˰˰θϨϤϟϩά˰ϫϲϓΔέΎτϟΕϻΎΤϟϊϣϞϣΎόΘϟϥ΄θΑ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϊϣ
ΎϬϴϠϋϦϴϠϣΎόϟΐϳέΪΗϊϣΓ΄θϨϤϠϟΉέΎτϟ
ΩϮ˰˰ϤϟΕή˰˰˰ϴΛ΄ΗϦϣΕΎϴοήϔϟϮγϖϓϭΔϴΎϗϮϟΕ˯ήΟϹΫΎΨΗϭΉέϮτϟΔτΧϢγέΐΠϳ
ΓήτϴδϟϦϋΎϬΟϭήΧΕϻΎϤΘΣϭΔόθϤϟ
ΔϴϨϬϤϟΔϣϼδϟϭϞϤόϟιϮμΨΑΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟϦϣΓέΩΎμϟΕΎϤϴϠόΘϟωΎΒΗΈΑϡΰΘϟϻΐΠϳ
Δ˷όθ˵ϤϟΩϮϤϟΩϮΟϭϦ˰ϛΎϣϲϓ
ΩϮ˰˰˰ϤϟΕΎ˰˰˰ϳΎϔϧϦϣκϠΨΘϟϕήσϲϓΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟϞΒϗϦϣΓΪϤΘόϤϟΕΎϤϴϠόΘϟϭϢψϨϟωΎΒΗΐΠϳ
ΔόθϤϟ

ϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ
ϲϋΎόηϹΙϮϠΘϟήτΨϟΔ˰˰˰όθϤϟΩϮϤϟϦϳΰΨΗΔϘτϨϤϟΓέϭΎΠϤϟΕθϨϤϟϭϖϓήϤϟξϳήόΗϡΪϋ
ΓϭΎΠϤϟΕθϨϤϟϭϖϓήϤϟϦϣΔϠϤΘΤϤϟΕέΎΠϔϧϻϭϖϳήΤϟήσΎΨϤϟϦϳΰΨΘϟΔϘτϨϣξϳήόΗϡΪϋ
ΓέϮτΨϟϢϴϴϘΘϟ˱ΎόΒΗϭΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟΕΎΒϠτΘϤϟΔϤϼϣϭΔϨϣΔϘτϨϣϲϓϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣϥϮϜϳϥΐΠϳ
ΕΎϫΎΠΗϻϲτϤϨϟήϴϴϐΘϟέΎΒΘϋϻΎΑάΧ΄ΗΚϴΤΑνήϐϠϟΔ˰ϠϣΎηΔγέΩϖϓϭϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣΪϳΪΤΗΐΠϳ
ΎϬϳΩΎϔΗΕέΎΒΘϋϭΔόθϤϟΩϮϤϟϦϋΔϠϤΘΤϤϟήσΎΨϤϟΕΎόΒΘϟϯήΧϷΕέΎΒΘϋϻϭϳήϟ

ΔόθϤϟΩϮϤϟϥΰΨϣΕΎΒϠτΘϣ
˱έϭΎΠϣ ϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣΕΎΒϠτΘϣ
 ϯήΧϥΎΒϤϟ
˳
ϦϴΘϋΎγϦϋϞϘΗϻϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΕΫ˯ΎϨΒϟήλΎϨϋϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ 113
ϞϘΘδϣϒ˰ϳήμΗϮΤϧΕΎΒϳήδΘϟϭϩΎϴϤϟϊϤΠΘΑϤδϳϝϮϴϣΕΫϥΰΨϤϟΔϴοέϥϮϜΗϥΐΠϳ213
νήϐϠϟΔϤϼϣΔϘϳήτΑΪόϣϭ
ϦϳΰΨΗϝΎΣϲϓϩΎ˰ϴϤϟΎΑϞδϐϠϟϞΑΎϗϲϣΎδϣήϴϏ˯ϼτΑϥΰΨϤϟΏϮΑϭϒϘγϭϥέΪΟϥΎϫΩΐΠϳ 313
ϪϴϓΔϠΎγΔόθϣΩϮϣ
ΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΕΎϔλϮϤϠϟΔϘΑΎτϣΔϴΎΑήϬϜϟΕΎΒϴϛήΘϟϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ 413
ΔϴϗϭΔϴτϏ΄ΑΔϴϤΤϣϭΔΒγΎϨϣΓ˯ΎοΈΑϥΰΨϤϟΰϴϬΠΗΐΠϳ 513
ϻϥϰϠϋϭΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟΕΎΒϠτΘϣϖϓϭϥΰΨϤϠϟ ΔϴϜϴϧΎϜϴϣϭΔϴόϴΒσ ΔϳϮϬΗήϴϓϮΗΐΠϳ613
ΝέΎΨϟϰϟ·ΕΎϋΎόηϹΏήδΘΑϤδΗ
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 ϰϧΎΒϤϟϦϋ˱ΪϴόΑ ˯ήόϟΎΑϦϳΰΨΘϟΕΎΒϠτΘϣ23
ΔΒγΎϨϣΔϓΎδϤΑΓέΎϤϟϭΕΎΒϛήϤϟέϭήϣϭϲϧΎΒϤϟϦϋΓΪϴόΑϦϳΰΨΘϟΔϘτϨϣϥϮϜΗϥΐΠϳ 123
˷
ϪΘϳΎϤΤϟΔϳΪϳΪΣΰΟϮΤΑϢϋΪϣϲϧΪόϣϚΒθΑϦϳΰΨΘϟΔϘτϨϣήϳϮδΗΐΠϳ
223
ίΎ˰˰˰ϬΠϟϭΔ˰όθϤϟΓΩΎϤϟϦϳΰΨΗϊϗϮϣΕΎϬΟΔϓΎϛϦϣϞϗϷϰϠϋϡ2έΪϘϤΑέϮδϟΪόΒϳϥΐΠϳ323
ςϘϓϝϮΌδϤϟκΨθϟΓίϮΤΑΎϬΣΎΘϔϣϥϮϜϳϭϡΎϜΣΈΑϞϔϘ˵ΗΔΑϮΑϥΰΨϤϟέϮδϟϥϮϜϳϥϰϠϋΎϬϟϱϭΎΤϟ

Δ˷όθϤϟΩϮϤϟϦϳΰΨΗΕΎΒϠτΘϣ
ϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟϢψϧΕΎϔλϮϤΑΔλΎΨϟΕΎΒϠτΘϤϟΎΑϞϤόϟϊϗϮϣϭϥΰΨϤϟΰϴϬΠΗΐΠϳ
ΫϻϮ˰˰˰ϔϟϦϣωϮ˰˰˰ϨμϣΏϮΒϧ΄ΑΔϨτΒϣΔλΎΧΓήϔΣϞΧΪΑΎϬϟΔϳϭΎΤϟΓΰϬΟϷϭΔόθϤϟΩϮϤϟφϔΣΐΠϳ
ΏϮ˰˰˰ΒϧϷϦϣ˱ή˰˰˰ϴϐλ˱˯ΰ˰˰˰Ο˯ΎϘΑ·ϊϣΔϣϮΤϠϣΓΪϋΎϗϪϟϭϢγϰϟ·ήτϘΑϭϡϦϋϞϘϳϻϖϤόΑ

κΨθϟΓίϮΤΑϥϮϜϳΡΎΘϔϤΑϞϔϘϳ ΫϻϮϔϟϭιΎλήϟϦϣ ˯ΎτϏϪϟϥϮϜϳϭνέϷτγϕϮϓ˱ήϫΎχ

ςϘϓϝϮΌδϤϟ
ΎϬϨϣΏήϘϟΎΑϭΔόθϤϟΩϮϤϟϦϳΰΨΗϊϗϮϣϲϓΔϴϟΎόΘηϻΩϮϤϟΩϮΟϭϊϨϤ˵ϳ
Ύ˰˰˰ϬϨϣΕΎ˰˰ϋΎόηϹΏή˰˰˰δΗϊ˰ϨϤϟ νήϐϠϟΔλΎΧ ShieldΔϴϗϭωϭέΩϞΧΪΑΔόθϤϟΩϮϤϟφϔΣΐΠϳ
ΔϛΎϤγϒϠΘΨΗϭΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟΎϫΪϤΘόΗϲΘϟΕΎϔλϮϤϠϟΔϘΑΎτϣΔϴϋϭϷϩάϫϥϮϜΗϥϰϠϋˬΝέΎΨϠϟ
ΎϬϨϋέΩΎμϟωΎόηϹΓΪηϭωϮϧϑϼΘΧΎΑ ΎϬόϴϨμΗΩϮϣϭ ΔϴϋϭϷϩά˰˰˰ϫωϭέΩ
Ύ˰˰˰ϬϟΔ˰˰˰ϳϭΎΤϟΓΰ˰˰ϬΟϷϦϣΔόθ˵ϤϟΩϮϤϟΝήΧ·ϞΒϗΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟΔϘϓϮϣάΧΐΠϳ
ϦϴμΘΨϤϟΩήϓϷϞΒϗϦϣΏή˷ δΘϠϟέΎΒΘΧ˯ήΟ·ΐΠϳΔϨγϦϣήΜϛϷΓΩΎϤϟϦϳΰΨΗϝΎΣϲϓ
˱
ή˰˰˰ϴϓϮΗϦ˰ϴΤϟΎϣΎϤΗΎϬϔϠϐϳ
ΖϗΆϣ ήΧωέΩϞϤϋΐΠϳΔόθϤϟΓΩΎϤϠϟϲϗϮϟωέΪϟϥΪϘϓϝΎΣϲϓ
ΪϤΘόϤϟωέΪϟ
ΕΎ˰˰˰ϣϮϠόϤϟϦ˰˰˰ϤπΘΗϥϰ˰ϠϋϥΰΨϤϟϞΧΪΑοϭϥΎϜϣϲϓΎϬόοϭϭΔόθϤϟΓΩΎϤϟΕΎϧΎϴΑήϴϓϮΗΐΠϳ
ΔϴϟΎΘϟ
˯ΎϤϟϲϓΎϬϧΎΑϭΫϭϝΎόΘηϼϟΓΩΎϤϟΔϴϠΑΎϗ1
ΔϳέΎΨΒϟΎϬΘϓΎΜϛϭήΨΒΘϠϟΓΩΎϤϟΔϴϠΑΎϗ2
ΎϬϨϳΰΨΗϭΎϬϠϘϧϝϼΧΓΩΎϤϟ˯ϮΘΣϻΐγΎϨϤϟϲϗϮϟωέΪϟωϮϧ3
ΎϬϟϲϠΤϤϟϞϴϛϮϟϭΓΩΎϤϠϟΔΠΘϨϤϟΔϬΠϟϢγ4
ΎϬϧ΄θΑΔϣΎϬϟϯήΧϷήϴΑΪΘϟϭΕΎσΎϴΘΣϻϭˬΎϬϣΪΨΘγΏϮϠτϤϟΔϴϗϮϟβΑϼϤϟϭΓΩΎϤϟϝϭΪΗΔϘϳήσ5
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ΔόθϤϟΩϮϤϠϟΔϴΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϤϟ
ΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟϞ˴ΒϗϦϣϦϳΪϤΘόϤϟϦϴμμΨΘϤϟϞ˴
Βϗ˶Ϧϣ˷ϻ·ΔόθϤϟΓΩΎϤϠϟϱϭΎΤϟίΎϬΠϟΘϓϊϨϤ˵ϳ
˶
ϦϴμμΨΘϤϟϞ˴Βϗ˶ Ϧϣ˷ϻ·ΔόθϤϟΩϮϤϟϦϳΰΨΗϭϝΎϤόΘγϖσΎϨϣϲϓΪΟϮΘϟήψΤ˵ϳ
ϲΗϵΎϛΎϬϟνήόΘϟΡϮϤδϤϟϯϮμϘϟωΎόηϹΔϋήΟ
 ΔϨγήϔϴγϲϠϣ 20ϦϴμμΨΘϤϟϭϦϴϠϣΎόϠϟ
 ΔϨγήϔϴγϲϠϣ 1αΎϨϟΔϣΎόϟ

ΩϮ˰˰˰ϣϦϣϥϮ˰˰˰ϜϳϝίΎ˰˰ϋέΪ˰ΠΑϯήΧϷϖσΎϨϤϟϭΔϴϋΎόηϹΓΰϬΟϷϡΪΨΘγΔϘτϨϣϦϴΑϞμϔϟΐΠϳ
˱
ΕΎϋΎόηϺϟνήόΘϟϦϣΪΤϠϟϚϟΫϭˬϪΗΪηϭωΎόηϹωϮϨϟΎόΒΗΔΒγΎϨϣ
˷
ϩάϫΔ˰˰˰ϴΣϼλϦϣϖ˰˰˰ϘΤΘϟΓΎ˰˰˰ϋήϣϊϣΔ˰˰ϗϼόϟΐΣΎλϞΒ
ϗ˶ϦϣωΎόηϹΔϴϤϛαΎϴϗΓΰϬΟήϴϓϮΗΐΠϳ
ΔϤΩΔϔμΑΓΰϬΟϷ
ϦϴϠϣΎόϟϪϴΒϨΘϟΔόηϷΓΰϬΟϞϴϐθΗ˯ΎϨΛϭϞΒϗΔϴϮοϭΔϴΗϮλέάϧ·ΓΰϬΟΐϴϛήΗΐΠϳ
ξϳέ΄ΘϟςΨΑΔϣΪΨΘδϤϟΔϴΎΑήϬϜϟΓΰϬΟϷΔϓΎϛϞϴλϮΗΐΠϳ
ΐ˰˰ΠϳΎ˰Ϥϛˬϲ˰ϋΎόη·ρΎθϧϪΑϞϤϋϱ΄ΑϡΎϴϘϟϞΒϗΔϘΒδϣΔϴήΟ·ΔϴΒσΕΎλϮΤϔϟϦϴϠϣΎόϟωΎπΧ·ΐΠϳ
Ϟ˰˰˰ΒϗϦϣΕΎ˰˰˰λϮΤϔϟϩάϫϥϮ˰˰ϜΗϥϰϠϋˬϢϬϳΪϟωΎόηϹΕΎϳϮΘδϣαΎϴϘϟΔϳέϭΩΕΎλϮΤϔϟϢϬϋΎπΧ·
ΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟ
ϝϮσϢ˰˰ϬϣΎδΟΎϬΘμΘϣϲΘϟωΎόηϹΔϴϤϛαΎϴϘϟΕϭΩ΄ΑΔόηϷϝΎΠϣϲϓϦϴϠϣΎόϟϊϴϤΟΰϴϬΠΗΐΠϳ
ϞϴΠδΗϢ˰˰ΛϦ˰˰ϣϭˬϦϴμΘΨϤϟΔϓήόϤΑϊϴΑΎγΔόΑέϞϛΓήϣΕϭΩϷϩάϫκΤϓϢΘϳϥϰϠϋˬϞϤόϟΓήΘϓ
ΩήϓϞϜΑιΎΨϟϞΠδϟϲϓωΎόηϹΕΎϧΎϴΑ
Ύ˰˰ϬϘμϟϭ Δ˰˰ϳΰϴϠΠϧϻϭΔϴΑήόϟϦϴΘϐϠϟΎΑ ΔϧΰΨϤϟΔόθϤϟΩϮϤϟΔϴϋϮϨΑΔλΎΨϟΕΎϣϮϠόϤϟήϴϓϮΗΐΠϳ
ϲΗϵϦϤπΘΗϭΔΤοϭϥϮϜΗϥϰϠϋϥΰΨϤϟΝέΎΧ
ΔϧΰΨϤϟΔόθϤϟΩϮϤϟΎΑΔλΎΨϟΔϴϟϭΪϟίϮϣήϟϭΕΎϣϼόϟ1
ΎϣΎΟϭΎΘϴΑϭΎϔϟΖϧΎϛϥ·ΎϬϨϋΓέΩΎμϟΔόηϷωϮϧϭΔόθϤϟΓΩΎϤϟϢγ2
ΔΒϠλϡΔϠΎγϡΔϳίΎϏΖϧΎϛϥ·ΓΩΎϤϟΔϟΎΣ 3
ϭΕΎ˰˰˰ϳϮΘΤϤϟΏή˰˰˰δΗϭΕϮΒόϟϒϠΗϭήδϛϞΜϣ ΉέϮτϟΕϻΎΣϲϓΎϬϋΎΒΗ·ΐΟϮϟΕ˯ήΟϹ 4
 ΔϴϟΎϋΓέήΤϟϭϖϳήΤϟΎϬοήόΗ
ϊϗϮϤϟϦϋϝϮΌδϤϟκΨθϟϭΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟϒΗϮϫϡΎϗέ5

ΕΎ˰˰ϤϴϠόΘϠϟ˱Ύ˰˰˰όΒΗΓΩΪ˰ΤϤϟΎϫΪϴϋϮϣϲϓέάϧϹϭ˯ΎϔσϹΕΪόϤϟΔϧΎϴμϟϝΎϤϋϭΕΎλϮΤϔϟΎΑϡΎϴϘϟΐΠϳ
ΔμΘΨϤϟΔϬΠϟϞΒϗϦϣϥ΄θϟάϫϲϓΓέΩΎμϟ
ωϮ˰˰ϨϤϣΔ˰˰˰ϴϟΎΘϟΔ˰˰˰ϳΩΎηέ·ΕΎ˰ΘϓϼϟΎΑϭˬΔόθϤϟΩϮϤϟΩϮΟϮΑΔϳήϳάΤΘϟΕΎϣϼόϟΎΑϊϗϮϤϟΪϳϭΰΗΐΠϳª
Ύ˰˰ϬΣϮοϭϦϣΪ˰˰ϛ΄ΘϟϊϣϦ˰˰ϴΧΪΘϟωϮ˰ϨϤϣˬϦϴμΘΨϤϟήϴϏϝϮΧΩϊϨϤ˵ϳˬΔόθϣΩϮϣˬήτΧˬΏήΘϗϻ
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Δ˰˰ϧϮϣ΄ϣΔ˰˰˰ϓΎδϣϦϣΓέΎ˰˰ϤϟϞΒϗϦϣΎϫΰϴϴϤΗΔϴϧΎϜϣ·ϭΕΎϬΠϟϊϴϤΟϦϣ ΔϳΰϴϠΠϧϹϭΔϴΑήόϟϦϴΘϐϠϟΎΑ 
ϊ˵˰˰˰ϤΠΗϖσΎ˰˰˰ϨϣϭωΎ˰˰˰όηϹέΪ˰˰˰μϣϦϴΑΔ˰˰ϴϓΎϛΔϓΎδϣϙΎϨϫϥϥΎϤπΑΔϣίϼϟΕΎσΎϴΘΣϻΫΎΨΗΐΠϳ
ΕΎ˰˰ϴϤϛαΎϴϘϟΔϘτϨϤϟϩάϫςϴΤϣϝϮΣΔόηϷϒθϛΓΰϬΟ΄ΑϞϣΎηδϤΑϡΎϴϘϟΏϮΟϭϊϣιΎΨηϷ
ΕΎ˰˰ϣϼϋϊ˰˰˰˰οϮΑωΎ˰˰˰όηϹϦϣΔ˰˰όϔΗήϣΕΎ˰ϳϮΘδϣΎϬΑϒθΘϜ˵ϳΔτϘϧΔϳϦϣΏήΘϗϻήψΣϭˬωΎόηϹ
ϥ΄θϟάϬΑΔΤοϭΔϳήϳάΤΗ

ϪϧΪϘϓϭωΎόηϹέΪμϣέήπΗΪϨϋ˱έϮϓΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟύϼΑ·ΐΠϳ
Ώή˷ ˰˰˰δΘϟϊ˰˰˰ϗϮϣΪϘϔΗΐΠϳΔΌσΎΧΔϘϳήτΑϪϜ˷ ϓϭϪΒϴϛήΗϢ˷ ΗϭΉέΎσΙΩΎΤϟίΎϬΠϟνήόΗϝΎΣϲϓ
ωΎόηϹέΪμϣϞϘϨϟΔΒΟϮϟΕΎσΎϴΘΣϻΫΎΨΗΐΠϴϓϞϠΨϟϑΎθΘϛϝΎΣϲϓϭˬνήϐϠϟΔλΎΨϟΓΰϬΟϷΎΑ
˷
ϊϨϣϭˬϪΣϼλ·ϭϪμΤϔϟΪϤΘόϤϟϞϴϛϮϟϭϊϨμϤϟϰϟ·ΏϮτόϤϟ˯ΎϋϮϟΓΩΎϋ·ΏϮΟϭϊϣˬήΧ˯Ύϋϭϰϟ·

ϢϬϠΒϗϦϣΔϣϼγΓΩΎϬθΑϪΘϴΣϼλϦϣΪϛ΄ΘϟΪόΑ˷ϻ·ΔϴϧΎΛϪϟΎϤόΘγ

ΔόθϤϟΩϮϤϟΎΑΎϬΛϮϠΗϞϤΘΤϤϟ˯ϮΟϷϲϓΏήθϟϭϞϛϷϭϦϴΧΪΘϟϊϨϤϳ
Δ˰˰λΎΨϟαΎ˰˰˰ϴϘϟΓΰ˰˰ϬΟϷϢ˰˰ϬϣΪΨΘγϖϳήσϦϋϦϴμΘΨϤϟϞΒϗϦϣΕΎϋΎόηϹΎΑΔΛϮϠϤϟΔϘτϨϤϟΪϳΪΤΗΐΠϳ 
νήϐϠϟ
Ε˯ή˰˰˰ΟϹΫΎ˰˰˰ΨΗϦ˰˰˰ϴΤϟωΎόηϹΎΑΔΛ˷ϮϠϤϟΔϘτϨϤϟϲϓΓΪΟϮΘϤϟΩϮϤϟϭιΎΨηϷϊϴϤΟϝΰϋΐΠϳ
ϥ΄θϟάϬΑϦϴϟϮΌδϤϟϞΒϗϦϣΔϣίϼϟ
ϲϋΎόηϹΙ˷ϮϠΘϟΔϘτϨϣϝϮΧΪΑΔΒϛήϣϱϷΡΎϤδϟϡΪϋ
Ϟ˰δϐΑϪ˰ϴϠϋϪ˰˰˰ϴΒϨΘϟϊϣωΎόηϹΔϘτϨϣϦϋϪϤδΟϲϓϊτϗϭΡήΟϦϣϲϧΎόϳκΨηϱΩΎόΑ·ΐΠϳ
ΔόΒΘϤϟΕΩΎηέϻΐδΣϭ˱έϮϓϊτϘϟϭΡήΠϟΔϴτϐΗϭήϴϬτΗϭ

ΔόθϤϟΩϮϤϟϞϘϧΕΎΒϠτΘϣ
ϕΎΤϟ·ϭΚΒόϟϡΪϋϥΎϤπϟΔϣέΎλΔϴϨϣΕ˯ήΟϹ˱ΎϣϭΩΔόθϤϟΩϮϤϟϞϘϧΕΎϴϠϤϋωΎπΧ·ΐΠϳ
ΉέϮτϟΕϻΎΣϲϓΎϬόϣϞϣΎόΘϠϟΕ˯ήΟ·ϰϠϋϦϴϠϣΎόϟΐϳέΪΗϥΎϤοϊϣˬΎϬΑέήπϟ
ϰϟ·ά˰˰ϓΎϨϤϟϦϣΎ˰ϬϠϘϧϞΒϗΔόθϤϟΩϮϤϟΕϮΒόϟϱήϫΎψϟκΤϔϟΕ˯ήΟ·ϖϴΒτΗϦϣΪϛ΄ΘϟΐΠϳ
ΔϤϴϠγΎϬϧϦϣΪϛ΄ΘϠϟΎϬϨϳΰΨΗϊϗϮϣ
ΎϬϠϘϨΑΔλΎΨϟΔϴϟΎΘϟΔϴήΟϹήϴΑΪΘϟΎΑϡΰΘϟϻΐΠϳϞϘϨϠϟΕϮΒόϟΔϴΣϼλϝΎΣϲϓ
ϦϴμΘΨϣΔτγϮΑΕϮΒόϟϞϘϧΔϴϠϤϋϢΘΗϥΐΠϳ 136
ΩϭΪΤϟϖϴοϲϓϥϮϜΗϥ΄ΑΓϮΒόϟΎΑϲμΨθϟϝΎμΗϻϦϣΪΤϟΐΠϳ 236
ϦϣΎ˰˰ϫήϴϏϭΔ˰˰ΑϮσήϟΕήϴΛ΄Η˯ήΟϒϠΘϟϦϣΩϭήτϟΔϔϠϏΔϳΎϤΤϟΔΒγΎϨϤϟΕ˯ήΟϹΫΎΨΗΐΠϳ 336
ϒϠΘϠϟΔΒΒδϤϟϞϣϮόϟϭήλΎϨόϟ
ΎϬϠϘϧϦϴΤϟΕΎΒϛήϤϟϭιΎΨηϷΪΟϮΗϦϋΪϴόΑΕϮΒόϟφϔΣΐΠϳ 436
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ΩήτϟΘϓϥϭΩϭήϴΧ΄ΗϥϭΩΔϨϜϤϤϟΔϋήδϟΎΑΕϮΒόϟκϴϠΨΘϟΔϴϛήϤΠϟΕ˯ήΟϹ˯ΎϬϧ·ΐΠϳ 536
Δ˰˰μΘΨϤϟΕΎ˰ϬΠϟϦϣκΘΨϣέϮπΤΑϚϟΫϢΘϳϥΐΠϴϓΩϭήτϟΪΣΘϔϟΓέϭήπϟΖϋΪΘγΫ· 636
ωΎόηϹΕΎϳϮΘδϣαΎϴϘϟΔΒγΎϨϤϟϞΎγϮϟΎΑ˱ΩϭΰϣϥϮϜϳϭˬωΎόηϹϦϣΔϳΎϤΤϟΔΒϗήϤΑΔϴϨόϤϟϭ

ϥΎ˰˰ϜϣΎ˰˰˰ϬΑΔ˰˰˰ϠϔϘϣΔΒϛήϣΓήΧΆϣϲϓΐγΎϨϤϟΎϬϧΎϜϤΑΔόθϤϟΩϮϤϟΕϮΒϋ ΖϴΒΜΗ ϊοϭΐΠϳ46
ΕϮΒόϟΖϴΒΜΘϟΔλΎΧςΑήϣϭΰΟϮΤΑΓΩϭΰϣϥϮϜΗΔόθϤϟΩϮϤϟΕϮΒϋϞϘϨϟΔμμΨϣϝϭΰόϣ
ΎϬΘϛήΣϊϨϣϭ
Ύ˰˰˰ϘΒσΎ˰ϬϠϘϧΏϮϠτϤϟΔ˰˰όθϤϟΓΩΎϤϟΎΑΔλΎΨϟΔ˰˰˰ΑϮΘϜϤϟΕΎ˰˰˰ϣϮϠόϤϟΎΑΔ˰˰ΒϛήϤϟΪΎϗΪϳϭΰΗΐΠϳ56
ϩϼϋ 105 ϭ 84 ΩϮϨΒϠϟ
ϚϟάϛϭˬϢ˰˰˰Πϛ6ΓΪ˰˰ΣϮϟΔ˰˰όγΔϓΎΟΓέΩϮΑϖϳήΣϲΗ΄ϔτϤΑΔόθϤϟΩϮϤϟϞϘϧΔΒϛήϣΪϳϭΰΗΐΠϳ66
ϲϋΎόηϹϯϮΘδϤϟαΎϴϘϟίΎϬΠΑΎ˰˰˰ϫΪϳϭΰΗ
ϱωϮ˰˰˰ϗϭϝΎ˰˰ΣϲϓΎϫΫΎΨΗΐΟϮϟΔϳέϭήπϟΕ˯ήΟϹϰϠϋ˱ΎΑέΪϣΔΒϛήϤϟΪΎϗϥϮϜϳϥΐΠϳ76
ϲϋΎόηϹϯϮΘδϤϟαΎϴϗίΎϬΟϡΪΨΘγΎΑ˱ΎϤϠϣϥϮϜϳϥϭˬΙΩΎΣ

Ϣ˰˰˰ΘϳϥϰϠϋϪ˰˰˰ϤδΠΑΎ˰˰˰ϬμΘϤϳϲ˰ΘϟξϳήόΘϟωΎόη·ΔϴϤϜϟαΎϴϗΓΩ΄ΑΔΒϛήϤϟΪΎϗΪϳϭΰΗΐΠϳ86
ΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟϞΒϗϦϣΔϠΠδϤϟΕΎϋΎόηϹΓ˯ήϗϭΎϳέϭΩΎϬμΤϓ
ΔΒϗήϣϥϭΪΑϡΎϋϥΎϜϣϲϓΔΒϛήϤϟϙήΘΑΔΒϛήϤϟΪΎϘϟϝϮΣϷϊϴϤΟϲϓϤδ˵ϳϻ96
Δ˰˰ΑήϋϡΪΨΘγΎΑΏϮϠτϤϟϊϗϮϤϟϰϟ·ΔΒϛήϤϟϝϮλϭϊϣΔόθϤϟΩϮϤϟϞϘϨΑ˱έϮϓωϭήθϟΐΠϳ106
ϑή˰˰˰ηΈΑϚϟΫϢ˰˰ΘϳϥϰϠϋϭϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣϰϟ·ϝϮλϮϠϟϕήτϟήμϗήΒϋνήϐϠϟΔλΎΧΔϳϭΪϳ
κμΨΘϤϟϝϮΌδϤϟ
Δ˰˰˰όθϤϟΩϮ˰˰˰ϤϟϞ˰ϘϧΕΎΒϛήϣϰϠϋΪϤΘόϤϟΔϴϟϭΪϟίϮϣήϟϭΕΎϣϼόϟϡΎψϧϖϴΒτΗΐΠϳ116
ϚϟΫϦϣΎϫϮϠΧϝΎΣϲϓΔΒϛήϤϟϰϠϋϦϣΔόθϤϟΩϮϤϟΎΑιΎΨϟϱήϳάΤΘϟϖμϠϤϟωΰϧΐΠϳ126
ΓΩΎ˰˰˰όΘγΪ˰˰˰Ϩϋϭˬ˱έϮ˰˰˰ϓΔ˰˰˰μΘΨϤϟΕΎϬΠϟύϼΑ·ΐΠϳΎϬϠϘϧ˯ΎϨΛΔόθϤϟΓΩΎϤϟϥΪϘϓϝΎΣϲϓ136
ϚϟάΑή˰˰ϳήϘΗΔ˰˰˰ΑΎΘϜΑιΎ˰˰μΘΧϻϱϭΫϦϣκΨηϡϮϘϳϥΐΠϳΓΩΎϤϠϟϱϭΎΤϟίΎϬΠϟϭΓΩΎϤϟ
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¢SOÉ``°ùdG π``°üØdG
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ΔϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ

Ϟ˰˰μΗ˱Ϊ˰˰ΟΔόϳή˰˰γΕϻΪ˰˰όϤΑΎ˰˰ϬπόΑϊ˰˰ϣϞ˰˰ϋΎϔΘϟϰ˰˰ϠϋΓέΪ˰˰ϘϟΎ˰˰ϬϟΩϮ˰˰ϣϲ˰˰ϫ:ExplosivesΕή˰˰ΠϔΘϤϟ
έΎ˰˰ΠϔϧϻΕΎϳϮΘ˰˰δϤϟ
ϱΩΆϤϟς˰˰ϐπϠϟϊϳή˰˰γωΎ˰˰ϔΗέϪ˰˰ϴϠϳϱίΎ˰˰ϐϟϡΎ˰˰ψϨϠϟ ϲ˰˰ψΤϟ Ϊ˰˰Οϊϳή˰˰γΩΪ˰˰ϤΗΓή˰˰ϫΎχ:ExplosionέΎ˰˰Πϔϧϻ
Ϟ˰˰ϋΎϔΘϟ˯ή˰˰Ο ΔϨΧΎ˰˰δϟΕίΎ˰˰ϐϠϟϊϳή˰˰γϕϼ˰˰σ·Ϧ˰˰ϋέΎ˰˰Πϔϧϻήϔ˰˰δϳϥϦ˰˰ϜϤϳϭϲ˰˰ϟΎόϟΕϮ˰˰μϟϭέΎ˰˰Πϔϧϼϟ
Δ˰˰ϴϟΎϋρϮ˰˰ϐπΑΕίΎ˰˰ϐϠϟϊϳή˰˰γϕϼ˰˰σ·ϭ Ϊ˰˰ΟΔ˰˰ϴϟΎόϟΓέή˰˰Τϟ Δ˰˰ϗΎτϠϟϊϳή˰˰γΪ˰˰ϴϟϮΗϭ ϊϳή˰˰δϟϲ˰˰ΎϴϤϴϜϟ
Εή˰˰ϴΛ΄Θϟϩά˰˰ϫϦ˰˰ϣΞ˰˰ϳΰϣϭΔ˰˰ϠϤΘΤϣΔ˰˰ϳήϴϣΪΗΞ˰˰ΎΘϨΑΔ˰˰ΑϮΤμϣϥϮ˰˰ϜΗΪ˰˰ϗ±˱Ϊ˰˰Ο

Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
ϖϳήΤϟέΎτΧϦϣΔ˰˰ϳΎϗϮϟϲΣϮϧΔϴτϐΗϰϠϋήμΘϘΗϝΎΠϤϟάϫϲϓ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϣϥ·11
ΔϬΟϦϣΕή˰ΠϔΘϤϟΩϮΟϭϦϛΎϣ΄ΑϖΒδϤϟϢϠόϟϭˬΔϬΟϦϣΕέΎΠϔϧϼϟΔϠϤΘΤϤϟΔϳήϴϣΪΘϟΞΎΘϨϟϭ
ΔϴϨόϤϟϯήΧϷΕΎϬΠϟϊϣϥϭΎόΘϟΎΑΎϬϫΎΠΗΔϣίϼϟΔϴϨϣϷΕΎσΎϴΘΣϻϭήϴΑΪΘϟΫΎΨΗϻ˱ΪϴϬϤΗϯήΧ
ϲϓ ˯Ύ˰˰˰ϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϦϣκϴΧήΗϰϠϋϝϮμΤϟΐΠϳήΧϡΎψϧϭϊϳήθΗϱ΄ΑϝϼΧϹϡΪϋϊϣ21
ΕήΠϔΘϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟΔτθϧϷϭΕϻϭΪΘϟΔϓΎϛϥ΄η

ΕήΠϔΘϤϟϦϳΰΨΗϊϗϮϣ
ˬϡ30ϦϋέϮ˰ϬϤΠϠϟϊ˰˰˰ϤΠΗϭέϭΎ˰˰˰ΠϣϰϨΒϣϱϭΕήΠϔΘϤϟϥΰΨϣϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ12
Ϧ˰˰˰ϋΔ˰˰ϓΎδϤϟΩΪ˷ ΤΗ˵ ϭΔ˷ϣΎόϟωέϮθϟϭΔϴϋΎϨμϟϭΔϴϨϜδϟϖσΎϨϤϟϦϋ˱ΪϴόΑϥΰΨϤϟϥϮϜϳϥϭ
˱
ΎϬΗΎϴϤϛϭΕήΠϔΘϤϟΓϮϘϟΎόΒΗϖ˰˰˰σΎϨϤϟϩάϫ
Δ˰˰˰ϳϦϣΔϴϟΎΧϥϮϜΗϥϭϩΎϴϤϟϒϳήμΘϟϝϮϴϤΑϥΰΨϤϟΎΑΔτϴΤϤϟϊϗϮϤϟΔϴοέϥϮϜΗϥΐΠϳ22
˷
ϦϳΰΨΘϟΕΎϋΩϮΘδϣϦϣϞϗϷϰϠϋϡ15ΔϓΎδϤϟΔϴϟΎόΘηΩϮϣΔϳϭΔϓΎΟΏΎθϋ
ϡ50Ϧ˰˰˰ϋϞ˰˰ϘϳϻΪόΑϰϠϋϥϮϜϳϥϭϡ3ϦϋϞϘϳϻωΎϔΗέΎΑϊϗϮϤϟϝϮΣϱϮϗΝΎϴγΪϴϴθΗΐΠϳ32
ϝϮΧΪϟΎΑϢϬϟΡή˷ μ˵ϣήϴϏιΎΨηϭΔ˷ϟΎπϟΕΎϧϮϴΤϟϝϮΧΩϊϨϤϟϥΰ˰ΨϤϟϦϣ

ωϮ˰˰˰ϨϤϣˬή˰τΧˬΕήΠϔΘϣϞΜϣΔϳήϳάΤΗΕέΎΒϋΎϬϴϠϋΏϮΘϜϣΔΤοϭΕΎϣϼόΑϊϗϮϤϟΰϴϴϤΗΐΠϳ42
ΔϳΰϴϠΠϧϹϭΔϴΑήόϟϦϴΘϐϠϟΎΑΏήΘϗϻωϮϨϤϣˬϦϴΧΪΘϟ
ΓήηΎΒϣϭΔϠϬγΎϬϠόΠϳΎϤΑΪϴΟϞϜθΑϊϗϮϤϠϟΔϳΩΆϤϟϕήτϟΪϴϬϤΗΐΠϳ52
ΔϋΎδϟέΪϣϰϠϋϦϳΰΨΘϟΔϘτϨϤϟΔγήΣήϴϓϮΗΐΠϳ62

-760-

ΕήΠϔΘϤϟϦϳΰΨΗϰϨΒϣΕΎΒϠτΘϣ
˯ΎϨΒϟΕΎϔλϮϣϭήλΎϨϋ13
ϝϭϷ˯ΰ˰ΠϟϲϓΓΩέϮϟ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟρϭήθϟΕήΠϔΘϤϟϦϳΰΨΗϦϛΎϣϊπΨΗϥΐΠϳ 113
ΔλΎΨϟΓέϮτΨϟϦϛΎϣΕΎσήΘηΎΑιΎΨϟϞμϔϟϲϓ
Δ˰˰˰ϴοέϷΕΰ˰˰˰Ϭϟϭϖ˰˰˰˰ϋϮμϟϭϒάϘϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϣϦϣ˯ΎϨΒϟήλΎϨϋΪϴϴθΗΐΠϳ213
Ϟ˰˰ϗϷϰ˰ϠϋϦ˰ϴΘϋΎδϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϤΑ˯ΎϨΒϟϒϘγϭΕΎϴοέϭϥέΪΟΪϴϴθΗΐΠϳ 313
˱
Ϛ˰˰ϴΑΎΒθϟϭΏϮ˰˰˰ΑϷϞϔϗϭΕϼ˰˰μϔϣϊϴϤΟϥϮϜΗϥϭˬϡΎϜΣΈΑϖϠϐϠϟϼΑΎϗϥΰΨϤϟϥϮϜϳϥΐΠϳ
413
Ύ˰ϬΤΘϓΔ˰˰˰˰˰ϴϧΎϜϣ·ϡΪ˰˰˰˰ϋϦ˰˰˰ϤπϳΎϤΑΪϴΟϞϜθΑΔΘ˷ΒΜϣϥϮϜΗϭϦϴΘϤϟωϮϨϟϦϣ ΔϬΑΎθϤϟΕΎΤΘϔϟϭ 
ΝέΎΨϟϩΎΠΗΎΑΓήηΎΒϣΘϔΗϭΕΩΩήΑΓΩϭΰϣϥϮϜΗϥϭˬΝέΎΨϟϦϣ
ϥΰΨϤϟϰϠϋϒθϜϟ˯ΎϨΛϭϞϘϨϟΕΎϴϠϤϋ˯ΎϨΛΪϋΎϣˬϥΰΨϤϟΏϮΑϖϠϏϡΎϜΣ·˱ΎϣϭΩΐΟ513

ΔϳϮϬΘϟΕΎΒϠτΘϣ23
Εή˰˰ΠϔΘϤϟΔ˰˰ϴϋϭϭΕήΠϔΘϤϟϦϳΰΨΗΕΎϋΩϮΘδϣϲϓϢψΘϨϣϞϜθΑ˯ϮϬϟήϳϭΪΗϦϣΪϛ΄ΘϟΐΠϳ123
ϞϘϳϻϝΪόϤΑϚϟΫϭϥΰΨϤϟϢΠΣϊϣΔϤϼΘϣϭΔϴϓΎϛϥϮϜΗϥΐΠϳΔϴϜϴϧΎϜϴϣΔϳϮϬΗΩϮΟϭϝΎΣϲϓ 223
έήθϠϟϝίΎόϟωϮϨϟϦϣϥϮϜΗϭˬϰϨΒϤϟΔΣΎδϣϦϣ 2ϡΙ3ϡ 0.4Ϧϋ
ΕΎ˰˰˰ΤΘϓϙΎ˰˰ϨϫϥϮ˰˰ϜΗϥϭˬΓΪ˰˰˰ΰϟΓέή˰˰˰ΤϟϭΔΑϮσήϟϊϨϤϳΎϤΑΔϴϓΎϛΔϳϮϬΘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ323
.2Ϣγ1ϦϋϪΗΎΤΘϓΔΣΎδϣΪϳΰΗϻϲϜΒηϚϠδΑΓΎτϐϣϥϮϜΗϭέΎΠϔϧϻςϐοϒϳήμΘϟ

ΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟΕΎΒϠτΘϣ33
ϦϣΕή˰˰ΠϔΘϤϟϦϳΰΨΗΕΎ˰˰ϋΩϮΘδϣϲϓέάϧϹΓΰ˰˰ϬΟϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟΔϓΎϛϥϮϜΗϥΐΠϳ 133
έήθϠϟϝίΎόϟωϮϨϟ
ϻΔ˰ϓΎδϤΑϰϨΒϤϟΝέΎΧΕήΠϔΘϤϟϥΰΨϤϟΔλΎΨϟΪϳήΒΘϟϭΔΌϓΪΘϟέΩΎμϣΕΪΣϭϥϮϜΗϥΐΠϳ 233
Ϣ˰˰˰ΘϳΚ˰˰˰ϴΣˬϞΎδϟΩϮ˰˰˰ϗϮϟϡΪΨΘγΪϨϋϡ15ΔϓΎδϤΑϭˬ˯ΎΑήϬϜϟΎΑϞϤόΗΖϧΎϛΫ·ϡ7.5ϦϋϞϘΗ
Ϟ˰˰ϴλϮΗϢΘϳϭˬϥΰ˰˰ΨϤϟϞ˰˰˰ΧΪϟΔϟϭΰόϤϟ˯ϮϬϟDuctsΕήϤϣϖϳήσϦϋΩέΎΒϟ˯ϮϬϟϞϴλϮΗ
ΎϬΑέΎΤϟ˯ΎϤϟϭϦΧΎδϟ˯ϮϬϟέήϣΈΑϚϟΫϭϥΰΨϤϟϞΧΪϟΐϴΑΎϧΔτγϮΑΓέήΤϟϊϳίϮΗϭ
ωΩϮΘδϤϟϦϣϡ7.5ϦϋϞϘΗϻΔϓΎδϣϰϠϋΔϴΎΑήϬϜϟϴΗΎϔϤϟΕΎΣϮϟΔϓΎϛϊοϭΐΠϳ 333
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ΕήΠϔΘϤϟϦϳΰΨΗΕΎΒϠτΘϣ
ϡ10ϦϋϞϘΗϻϭϡ29ϦϋϥΰΨϤϟΓέήΣΔΟέΩΪϳΰΗϻϥΐΠϳ14
Ϣ˰˰˰γ10ωΎ˰˰˰ϔΗέΎΑέήθϠϟΔόϧΎϣϭϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϣϦϣΪϋϮϗϰϠϋΕήΠϔΘϤϟϖϳΩΎϨλϊοϭΐΠϳ24
ΓήϘΘδϣϭΔΘΑΎΛϥϮϜΗΚϴΤΑϭϥέΪΠϟϦϋϡ1έΪϘϤΑΪόΘΒΗϥϭνέϷϦϣϞϗϷϰϠϋ
Ϟ˰˰ΒϗϦϣϪ˰˰Αϰ˰λϮϤϟωΎϔΗέϻϦϋΪΣϮϟϒμϟωΎϔΗέΪϳΰϳϻΚϴΤΑϑϮϔλϲϓϖϳΩΎϨμϟΐϴΗήΗΐΠϳ34
˷
ϡ1ϦϋϑϮϔμϟϩάϫϦϴΑΕΎϓΎδϤϟϞϘΗϻϥϰϠϋϰμϗΪΤϛϡ2ϭϊϨμϤϟ
ϊϨμϟΦϳέΎΗϭϥϭΰΨϤϟΔϴϋϮϧΡϮοϮΑϦϴΒΗΚϴΤΑΕήΠϔΘϤϟϖϳΩΎϨλΕΎϬΟϭέΎϬχ·ΐΠϳ44
ΔϴϟΎΘϟϒϴϨμΘϟΕΎϣϼόΑΎϬϧΎϴΑϭϖϳΩΎϨμϟϥϭΰΨϤϟΔϳήϴΠϔΘϟΓέϮτΨϟϒϴϨμΗΐΠϳ54
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ΕΎ˰˰ϣϮϠόϤϟϭΕΎϘμϠϤϟΡϮοϭϦϣΪϛ΄ΘϟϊϣΎϬϋϮϧϪΑΎθΘϟ˱ΎόΒΗΕήΠϔΘϤϟϖϳΩΎϨλϦϳΰΨΗΐΠϳ64
ΔϟϮϬδΑΎϫϮΘΤϣΔϓήόϣϭΎϬμΤϓϦϜϤϳΔϘϳήτΑΎϬϴϠϋ

ϦϳΰΨΘϟϲϓΎϬΘϴϣΪϗϷ˱ΎόΒΗϝΎϤόΘγϻνήϐϟϥΰΨϤϟϦϣΕήΠϔΘϤϟϒϳήμΗΐΠϳ74
 ΎϬϨϳΰΨΘΑΡή˰μϤϟ ΓέήϘϤϟΔϴϤϜϟϦϣήΒϛΕΎϴϤϜΑΕήΠϔΘϤϟϦϳΰΨΘΑϤδ˵ϳϻ84

Ϧϋ˱έϮ˰˰˰ϓΔ˰˰˰μΘΨϤϟΕΎ˰˰˰τϠδϟύϼΑ·ΏϮΟϭϊϣϥΰΨϤϟϰϟ·ϭϦϣϥϭΰΨϤϟΔϛήΣϞϴΠδΗΐΠϳ94
ωΩϮΘδϤϠϟϪΑΡή˷ μ˵ϣήϴϏϝϮΧΩϭΔϗήγϭκϘϧϱϑΎθΘϛ

έήθϟέΪμΗ˵ ΔϴϧΪόϣΕϭΩΔϳϝΎϤόΘγήψΤ˵ϳΎϤϛϥΰΨϤϟϞΧΩΕήΠϔΘϤϟϖϳΩΎϨλΘϓήψΤ˵ϳ104
ωΩϮΘδϤϟϰϟ·ΎϬΗΩΎϋ·ϞΒϗΔΣϮΘϔϤϟϖϳΩΎϨμϟϖϠϏϡΎϜΣ·ΐΠϳ114
ΎϬΑΡή˷ μ˵ϤϟήϴϏϯήΧΩϮϣΔϳϦϳΰΨΗήψΤ˵ϳ124
ΕήΠϔΘϤϟϥΰΨϣβϔϨΑήϴΠϔΘϟ ϖϋϮλ ΕϻϮδΒϛϦϳΰΨΗήψΤ˵ϳ134
έΪ˰˰˰μΗ˱ ΕϭΩϭϝΎ˰˰˰όη·Ϟ˰˰˰ΎγϭΔ˰˰ϳϭΕΎϋϻϮϟϭΏΎϘΜϟΩϮϋΐϠϋϝΎΧΩ·ϭΩϮΟϭήψΤ˵ϳ144
ΪϋωΩϮ˰˰ΘδϤϟϦϣϡ150Δ˰˰˰ϓΎδϣϰ˰˰˰ΘΣϦϳΰΨΘϟΔϘτϨϣϰϟ·ΔϳέΎϨϟΔΤϠγϷΎϬϴϓΎϤΑέή˰θϟ
Ϟ˰˰ΒϗϦ˰˰ϳΰΨΘϟΔϘτϨϣϞΧΪϣΪϨϋΕΎϴϨΘϘϤϟϩάϫφϔΣϭάΧΐΠϳϭαήΤϟΎϬϠϤΤϳϲΘϟΔΤϠγϷ
ϝϮΧΪϟΎΑϢϬϟΡήμϤϠϟΎϬϟϮΧΩ
ϻϲ˰˰ΘϟωϮ˰˰ϧϷϦϣϒϴψϨΘϟΕϭΩϥϮϜΗϥϰϠϋϲϣϮϳϞϜθΑωΩϮΘδϤϟΕΎϴοέϒϴψϨΗΐΠϳ154
έή˰θϟέΪμΗ˵ 
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Ϫ˰˰ΗΎϴοέή˰˰˰Χϥΰ˰Ψϣϰϟ·ΕήΠϔΘϤϟϥΰΨϣώϳήϔΗΐΠϳϥΰΨϤϟϞΧΩΕΎΣϼλ·Δϳ˯ήΟ·ϞΒϗ164
ΔμΘΨϤϟΔϬΠϟϑήη·ΖΤΗϚϟΫϢΘϳϥϰϠϋˬΕήΠϔΘϤϟϦϳΰΨΘϟΓΪϤΘόϤϟΕΎϔλϮϤϟΕάΑϭΔϔϴψϧ
ϦϳΰΨΘϟΖϴϠϤϋΔΒϗήϤϟϡΎϳΔΛϼΛϞϛέήϤΘγΎΑϥϭΰΨϤϟΪϘϔΗϭΕήΠϔΘϤϟϥίΎΨϣζϴΘϔΗΐΠϳ174
ΕΎϔλϮϤϠϟΎϬΘϘΑΎτϣϭϞϘϨϟϭ
ϲϓ ϝΎ˰˰˰όηϹϲϓΎ˰˰˰ϬϗΎϔΧ·ΔΠϴΘϧ ΓΩΎόϤϟήϴΠϔΘϟ ϖϋϮλ ΕϻϮδΒϛϭΕήΠϔΘϤϟϊοϭΐΠϳ184
ΔϬΠϟϞΒϗϦϣΔΒγΎϨϤϟΔϘϳήτϟΎΑΎϬϨϣκϠΨΘϟϦϴΤϟΎϬϣΪΨΘγήψΣϊϣΔϠϘΘδϣΕΎϋΩϮΘδϣ
ΔμΘΨϤϟ

˱έϮ˰˰ϓΔμΘΨϤϟΕΎ˰˰ϬΠϟύϼΑ·ΐΠϳΓέϮτΧϞϜ͋ θΗ˵ΓέϮμΑϥΰΨϤϟϞΧΩΕήΠϔΘϤϟϦϣϱϒϠΗϝΎΣϲϓ194

ΕήΠϔΘϤϟϞ˰ϘϧΕΎΒϛήϣΕΎΒϠτΘϣ
ϞϘϨϟΔϴϠϤόΑϡΎϴϘϟϞΒϗΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟϊϣϖϴδϨΘϟΎΑΕήΠϔΘϤϟϞϘϨΑΔλΎΧΉέϮσΔτΧΩΪϋ·ΐΠϳ15
˷
 ˯Ύ˰˰˰ϔσϹ ϲ˰˰˰ϧΪϤϟωΎ˰˰˰ϓΪϟϞ˰˰˴Βϗ˶ Ϧϣνή˰˰˰ϐϠϟΔ˰˰˰μΧήϣΕήΠϔΘϤϟϞϘϧΔΒϛήϣϥϮϜΗϥΐΠϳ25
ΔΑϮσήϠϟΔϟίΎϋϭΔϴϟΎόΘηήϴϏΩϮϣϦϣϖ˴Ϡϐ˵ϣϕϭΪϨλΕΫϞϘϧΕΎΒϛήϣϲϓΕήΠϔΘϤϟϞϘϧΐΠϳ35
Δ˰˰ϴϧΪόϤϟ˯ΰΟϷϊϴϤΟϥϮϜΗϥϭΔϤϜΤϣΔϴοέΕΫΕήΠϔΘϤϟϞϘϧΕΎΒϛήϣΔϓΎϛϥϮϜΗϥΐΠϳ45
˱έήηέΪ˶ μΗ˵ ϻΩϮϤΑΓϮδϜϣϕϭΪϨμϟϞΧΩΔϓϮθϜϤϟ
Δ˰˰˰ϟΎΤΑϥϮ˰˰˰ϜΗϭΔ˰˰˰ϟϮϬδΑΔ˰˰˰ϟϮϤΤϟϞ˰ϘϧϰϠϋΓέΩΎϗϭΔϳϮϗΕήΠϔΘϤϟϞϘϧΔΒϛήϣϥϮϜΗϥΐΠϳ55
Ϟ˰˰ΒϗΔ˰ΒϛήϤϟϙήΤϣϰϠϋΔϴϟΎΘϟΕΎλϮΤϔϟ˯ήΟ·ϊϣϢϴϠγϭϴΤλϞϜθΑϞϤόΗϭΓΪϴΟΔϴϜϴϧΎϜϴϣ
ϞϴϤΤΘϟ
ΔϘϟΎϋϡϮΤηϭΕϮϳίΔϳϦϣΔϔϴψϧΔΒϛήϤϟ˯ΰΟϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ1
ΕΎ˰˰ΒγήΗΔ˰˰ϳϦϣΔϴϟΎΧϭΔϤϴϠγϪϴϟ·ΔϠλϮϤϟΐϴΑΎϧϷϭΔΒϛήϤϟΩϮϗϭϥΰΧϥϮϜϳϥΐΠϳ2
ΔϤϴϠγΔϟΎΣϲϓΔϴϣΎϣϷΕΎΣΎδϤϟϭϪϴΒϨΘϟΕϭΩϭ˯ϮοϷϭΔΒϛήϤϟϞϣήϓϥϮϜΗϥΐΠϳ
3
˷
˯ϮϬϟΎΑΓ˯ϮϠϤϣϭΔϤϴϠγΔΒϛήϤϟΕέΎσ·ϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ4
˱Ϊ͋ϴΟΔΘΒΜϣϥϮϜΗΔϴϜϴΘγϼΑΐϴΑΎϧϞΧΪΑΓΩΪϤϣΔΒϛήϤϠϟΔϴΎΑήϬϜϟϙϼγϷΔϓΎϛϥϮϜΗϥΐΠϳ5

ϦϣϞ˰˰˰ϗΔ˰˰˰ΒϛήϤϟΔϟϮϤΣΖϧΎϛΫ·ϢΠϛ6ΔόγϑΎΠϟϕϮΤδϤϟωϮϧϦϣϦϴΗ΄ϔτϤΑΔΒϛήϤϟΰϴϬΠΗΐΠϳ65
ήΜϛϭϢΠϛ635ΔΒϛήϤϟΔϟϮϤΣϥϮϜΗΎϣΪϨϋϢΠϛ9ΔόγΕϭΫϭˬϢΠϛ635
ϲ˰˰ϧΪϤϟωΎ˰ϓΪϟϯΪϟΓΪϤΘόϣΔϬΟϞ˴Βϗ˶ϦϣΔϳέϭΩΔϔμΑΕήΠϔΘϤϟϞϘϧΕΎΒϛήϣϖϳήΣΕϔτϣκΤϓΐΠϳ75
 ˯ΎϔσϹ 
ΓέήϘϤϟΔϴϠϴϤΤΘϟΎϬΗέΪϗϦϣϦϋΕήΠϔΘϤϟϞϘϧΕΎΒϛήϣΔϟϮϤΣΪϳΰΗ˷ϻΐΠϳ85
ϊϣϞ˰˰˰ϣΎόΘϟϡΎ˰˰˰ψϧϭΪϤΘόϤϟΔ˰ϴϟϭΪϟίϮϣήϟϭΕΎϣϼόϟϡΎψϨΑΡϮοϮΑΓΰ˷ϴϤϣΔΒϛήϤϟϞόΠΑϡΰΘϟϻΐΠϳ95
.+D]&KHPΓήτΨϟΩϮϤϟΙΩϮΣ
ΕήΠϔΘϤϟϞϘϨϟΔμμΨϤϟήϴϏΕΎΒϛήϤϟϦϣΔϳϰϠϋΕήΠϔΘϤϟϞϘϧ˱ΎΗΎΘΑϊϨϤ˵ϳ105
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Ωή˰ϓϷΕΩΪ˰όΘγϭϦϴμΘΨϣ˯ήΒΧϑήη·ΖΤΗΕήΠϔΘϤϟώϳήϔΗϭϞϴϤΤΗΕΎϴϠϤϋϡΎϤΗ·ΐΟϱ115
ΉέϮτϟΕϻΎΤϟΕΪόϤϟϭ
ώϳήϔΘϟϭϞϴϤΤΘϟ˯ΎϨΛϚϟάϛϭΔΒϛήϤϟΓΩΎϴϗ˯ΎϨΛέάΤϟϭΔτϴΤϟϡίϼΗΐΠϳ125
ϭΓΪ˰˰δϛΆϣΩϮ˰˰ϣϭΔϳέΎϧΔΤϠγϭϝΎόη·ΕϭΩΔϳϭΏΎϘΜϟΩϮϋΐϠϋϞϤΣϭϦϴΧΪΘϟήψΤ˵ϳ135
ΕήΠϔΘϤϟΔΒϛήϣϦϣΏήϘϟΎΑϞϛΘϠϟΔΒΒδϣ
˱
ϥ΄θϟάϬΑΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟϞ˴ΒϗϦϣΔϘΒδϣΔϘϓϮϤΑ˷ϻ·ϼϴϟΕήΠϔΘϤϟϞϘϧήψΤ˵
ϳ145
Δ˰μΘΨϤϟΕΎϬΠϟϊϣϖϴδϨΘϟΎΑΎϘΒδϣΕήΠϔΘϤϟϞϘϧΔΒϛήϣήϴγςΧΪϳΪΤΗΐΠϳ155
Δ˰˰ϴΎϴϤϴϜϟϞ˰˰ϴϟΎΤϤϟϭΓΪ˰˰δϛΆϤϟΩϮϤϟϭΔϴϟΎόΘηϻΩϮϤϟϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΎϳέΎτΒϟϞϘϧήψΤ˵ϳ165
ΕήΠϔΘϤϟΕΎΒϛήϣϞΧΩϚϟΫϢϜΣϲϓΎϣϞϛϭ
˷
ΕΎ˰˰˰ϬΠϟύϼΑ·Ϊ˰˰˰όΑϻ·Δ˰˰˰ϘτϨϣϱΩϭΪ˰ΣϦϤοϯήΧϰϟ·ΔϠτόΘϣΔΒϛήϣϦϣΕήΠϔΘϤϟϞϘϧϊϨϤ˵ϳ175
ΕϻΎΤϟϩάϫϞΜϣϲϓΕήΠϔΘϤϟ˯ήΒΧϑήη·ΖΤΗϞϘϨϟϢΘϳϥϰϠϋϭˬΔ˰˰˰μΘΨϤϟ
ϲϓΎ˰˰˰ϬϠϘϧΐ˰˰ΠϳϭˬΕήΠϔΘϤϟϞϘϧΔΒϛήϣβϔϧϲϓΎϬϋϮϧ΄ΑήϴΠϔΘϟ ϖϋϮλ ΕϻϮδΒϛϞϘϧϊϨϤ˵ϳ185
ΕήΠϔΘϤϟϞϘϧΕΎΒϛήϤϟΓΪϤΘόϤϟΕΎϔλϮϤϟΕάΑϯήΧΔ˰˰˰Βϛήϣ
ϥϰϠϋϒϠΨϟϲϓϯήΧϷϭϡΎϣϷϲϓΎϤϫΪΣήϴδΗΔσήηϲΗέΎϴδΑΕήΠϔΘϤϟΔΒϛήϣΔϘϓήϣΐΠϳ195
ΔΒϛήϤϟϦϋϡ50ΔϓΎδϤϟΪόΘΒϳ
ϭΔ˰˰˰ϴϨϜγΕΪ˰ΣϭϦϣΏή˰˰˰ϘϟΎΑϡΎϋωέΎηϱϲϓΕήΠϔΘϤϟΔΒϛήϣϒϗϮΗϝϮΣϷϊϴϤΟϲϓϊϨϤ˵ϳ205
ώ˰˰ϴϠΒΘϟϊϣΔ˰˰έΎτϟΕϻΎΤϟϲϓ˷ϻ·ώϳήϔΘϟϊϗϮϣΎϬϏϮϠΑϞΒϗΕΎόϤΠΗϭϞϤϋϦϛΎϣϭϲ˰˰˰ϧΎΒϣ
ϚϟάΑ
˷
ΔσΎΤ˵ϣΔϘτϨϣϲϓϦϴϟϮΌδϤϟϞΒϗϦϣϒϠϜϣήΧϭΎϫΪΎϗΔΑΎϗέϭΪΟϮΗϥϭΩΔΒϛήϤϟϙήΗϊϨϤ˵ϳ215
ΡϮϤδϣΎϬϴϓέΎψΘϧϻϥΎϛϥ·ϭϰΘΣˬΔϘϠϐϣΎϬϠΧΪϣϭΎϬΗΎΑϮΑΔϓΎϛϥϮϜΗέΪΟϭΝΎϴδΑ
ΓΪ˰˰˰ϤΘόϣΔ˰˰ΘϗΆϣϦϳΰΨΗϖσΎϨϣϲϓϭΕΎϋΩϮΘδϤϟϲϓϦϳΪϤΘόϣιΎΨηϷΕήΠϔΘϤϟϢϴϠδΗΐΠϳ225
ΎϬϴΒϧΎΟϰϠϋϭΎϬΗήΧΆϣϭΎ˰ϬΘϣΪϘϣϲϓΔϳήϳάΤΗΔϴϮοΕέΎηΈΑΕήΠϔΘϤϟϞϘϧΔΒϛήϣΪϳϭΰΗΐΠϳ235
ΕήΠϔΘϤϟϞϘϧ˯ΎϨΛΎϬϠϴϐθΗΓέϭήοϊϣ
ϲΗϵΎΑΎ˱ϤϠϣΕήΠϔΘϤϟϞϘϧΔΒϛήϣΪΎϗϥϮϜϳϥΐΠϳ245
ΎϫήσΎΨϣΔϬΟϮϣϭΎϬΛΩϮΣϊϣϞϣΎόΘϟϕήσϭΔϟϮϘϨϤϟΕήΠϔΘϤϟέΎτΧ1
ΔϴϟϭϷϖϳήΤϟΔΤϓΎϜϣϕήσ2
Ϫϴϟ·ϝϮλϮϟΩήϤϟϥΎϜϤϟϰϟ·ΔϳΩΆϤϟϕήτϟ 3
ΉέϮτϟΔϟΎΣϲϓιΎμΘΧϻΕΎϬΟϭϦϴϟϮΌδϤϟΎΑϝΎμΗϻΔϴϔϴϛ4

ΕήΠϔΘϤϟϝϭΪΗϲϓϦϴϠϣΎόϟϳέΎμΗΕΎΒϠτΘϣ
ϊ˰˰ϴϤΟϲ˰˰ϓΎ˰̒˰˰ϳϮϔηϭΎ˰˰̒ϳήϳήΤΗ˱έΎ˰˰ΒΘΧΕή˰˰ΠϔΘϤϟΔ˰˰ϟϭΎϨϣϭϝϭΪ˰˰Ηϲ˰˰ϓϦ˰˰ϴϠϣΎόϟιΎΨ˰˰ηϷΔ˰˰ϓΎϛίΎ˰˰ΘΠϳϥΐ˰˰Πϳ
˷ϠόΘϳΎ˰˰ϣ
˱Ύ˰˰όΒΗϼϛΓή˰˰ΠϔΘϤϟΩϮ˰˰ϤϟΎΑϖ˰˰
˱
˱
Ϫσϭή˰˰ηΐ˰˰δΣϼϛΔ˰˰μΘΨϤϟΕΎ˰˰ϬΠϟϞ˰˰ΒϗϦ˰˰ϣϲ˰˰ϔϴχϮϟϪ˰˰όϗϮϤϟ
Δ˰˰λΎΨϟϪ˰˰Η˯ήΟ·ϭ
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™``HÉ°ùdG π``°üØdG
ΓήτΨϟΔϳϭΎϤϴϜϟΩϮϤϟ
Δ˷ϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ
ϊϣΓήτΨϟΕϼ˰˰ϋΎϔΘϠϟΓήσΎΨϣϞϜ˰˰θΗϲ˰˰ΘϟΩϮ˰˰Ϥϟϲ˰˰ϫIncompatible MaterialsΔ˰˰ϘϓϮΘϤϟή˰˰ϴϏΩϮ˰˰Ϥϟ
˯ΎϘΘϟϻϭΏέΎ˰˰ϘΘϠϟΎ˰˰ϤϬοήόΗΕϻΎϤΘΣϑϭή˰˰χϲϓΔ˰˰λΎΧϦ˰˰ϳΰΨΘϟϊ˰˰ϗϮϣβ˰˰ϔϨΑΎ˰˰ϬόϣΓΪ˰˰ΟϮΘϤϟϯή˰˰ΧϷΩϮ˰˰Ϥϟ
ΪϟϮΗϭέΎ˰˰ΠϔϧϻϭϝΎόΘ˰˰ηϻϰϟ·ϱΩΆ˰˰ΗΪϗΓή˰˰τΧΕϼ˰˰ϋΎϔΗΙϭΪ˰˰ΣϪ˰˰ϨϋΞ˰˰ΘϨϳΎ˰˰ϤϣΪ˰˰ϤόΘϤϟϭϲ˰˰οήόϟρϼ˰˰ΘΧϻϭ
ϯήΧΓή˰˰τΧΩϮ˰˰ϣΞ˰˰ΘϨΗϭΔϣΎ˰˰γΕίΎ˰˰Ϗ

Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
ΓήτΨϟΔϳϭΎϤϴϜϟΩϮϤϟΕΎϔϴϨμΗ11
.Oxidizers ΓΪδϛΆϣΩϮϣ ΔϳϮπόϟήϴϏΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟ
.Organic Peroxides ΔϳϮπόϟΕΪϴδϛϭήϴΒϟ ΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟ
.Oxidizer gasesΓΪδϛΆϤϟΕίΎϐϟ
˷
.CorrosivesΔϟΎϛϷΩϮϤϟ
˯ΎϤϟϊϣϞϋΎϔΘΗϲΘϟΩϮϤϟϭ˯ϮϬϟϲϓϝΎόΘηϻΔϴΗΫΩϮϤϟ
.Spontaneosly combustible matrials & Dangerous when wet materials

έΎ˰˰˰τΧϦϣΔ˰˰˰ϳΎϗϮϟϲ˰ΣϮϧΔ˰˰ϴτϐΗϰϠϋήμΘϘΗϝΎΠϤϟάϫϲϓ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϣ21
ΩϮ˰ϤϟϩάϫΩϮΟϭϦϛΎϣ΄ΑϖΒδϤϟϢϠόϟϭˬΔϬΟϦϣΩϮϤϟϩάϬϟΔϠϤΘΤϤϟϯήΧϷέήοϷϭϖϳήΤϟ
ΕΎ˰˰˰ϬΠϟϊ˰ϣϥϭΎόΘϟΎΑΎϬϫΎΠΗΔϣίϼϟΔϴϨϣϷΕΎσΎϴΘΣϻϭήϴΑΪΘϟΫΎΨΗϻ˱ΪϴϬϤΗϯήΧΔϬΟϦϣ
ΔμΘΨϤϟϯήΧϷ
 ?ϲϓϝΎ˰˰˰ϤόΘγϻΔόΎθϟΔϳϮπόϟΩϮϤϟϦϳΰΨΗϲϓΔΑϮϠτϤϟΔϴΎϗϮϟήϴΑΪΘϟΎΑΪϨΒϟάϫκΘΨϳ31
ϦϳΰΨΘϟνήϏϷΓΪϤΘόϣΩϮϣϦϣΔϋϮϨμϣΕϮΒϋ
ΕΎ˰˰τϠδϟϞ˰˰˰ΒϗϦϣΔ˰˰μΧήϤϟϭνήϐϠϟΔλΎΨϟϦϛΎϣϷήϴϏϲϓΓήτΨϟΕΎϳϭΎϤϴϜϟϦϳΰΨΗϊϨϤϳ41
Ύ˰˰˰ϬϴϓήϓϮΘΗϥΔ˰˰˰τϳήηϭΎ˰˰ϫήσΎΨϤϟΓέϭΎΠϤϟΕΎϜϠΘϤϤϟϭΡϭέϷξϳήόΘϟ˱ΎϳΩΎϔΗΔμΘΨϤϟ
ΔΒγΎϨϤϟϖϳήΤϟϩΎϴϣέΩΎμϣ
ϚϟΫϭϡϭΪ˰˰ϟϰ˰˰ϠϋΔϜϟΎγϭΔϠϬγϥϮϜΗΚϴΤΑϥΰΨϤϠϟΔϴΟέΎΧϭΔϴϠΧΩΕήϤϣϭϕήσήϴϓϮΗΐΠϳ51
ϥϭΰΨϤϟΔϟϭΎϨϣϭϒϳήμΗϭΔϟί·ΔϋήγϭΉέϮτϟΕΪόϣϭΕΎΒϛήϤϟΔϛήΣΔγϼδϟ˱ήϴδϴΗ
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ΓΩΎ˰ϣϞ˰Ϝϟ(Material Safety Data Sheet (MSDS©ΓΩΎϤϟΔϣϼγΕΎϧΎϴΑΔϗέϭªήϴϓϮΗΐΠϳ61
ΕΎΒϠτΘϤϟΎΑϥΰΨϤϟΰϴϬΠΗΐΠϳΎϤϛˬΓέϭήπϟΪϨϋΎϬϴϟ·ωϮΟήϠϟϊϗϮϤϟϝϮΌδϣϯΪϟΎ˰˰˰ϬϋΪϳ·ϭ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϤϟ˱ΎϘϓϭϖϳήΤϟϦϣΔ˰˰˰ϳΎϤΤϟϭΔϳΎϗϮϠϟΔϣίϼϟ
Εή˰ΘδϟΎϛϊϗϮϤϟϲϓϦϴϠϣΎόϠϟΔϴμΨθϟΔϳΎϤΤϟΕΪόϣΔϓΎϛήϴϓϮΗΓ΄θϨϤϟϚϟΎϣϰϠϋΐΠϳ71
ΎϫήϴϏϭΔϣϼδϟΕέΎψϧϭΔϳάΣϭΔϴϗϮϟ
ΓήτΨϟΔϳϭΎϤϴϜϟΩϮϤϟϦϳΰΨΘϟΔϣΎόϟΕΎΒϠτΘϤϟ81
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6RGLXPSHUERUDWHWHWUDK\GUDWH
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ΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϦϳΰΨΗϲϧΎΒϣΕΎΒϠτΘϣ
ϰϨΒϤϟΕΎϔλϮϣϭήλΎϨϋ 132
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 ς˰˰˰Ϙϓϲοέ Ϊ˰˰ΣϭϖΑΎσϦϣϥϮϜΘϳϭϪΗΫΪΤΑϼϘΘδϣϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣϥϮϜϳϥΐΠϳ
1
ΩϮ˰˰˰ϤϟΔ˰˰˰όϴΒσϊ˰˰˰ϣϡ˯ϼ˰˰˰ΘΗΩϮϣϦϣΕΎϴοέϷΎϬϴϓΎϤΑ˯ΎϨΒϟήλΎϨϋϊϴϤΟΪϴϴθΗΐΠϳ2
ϦϴΘϋΎγϦϋϖϳήΤϠϟΎϬΘϣϭΎϘϣϞϘΗϻϥϰϠϋΎϬϨϳΰΨΗΩήϤϟΓΪδϛΆϤϟ
ϲ˰˰˰ϓϰ˰˰˰ϨΒϤϟϦ˰˰˰ϣ ϞϤΘΤϤϟ έΎΠϔϧϻς˰ϐοϒϳήμΗΔϴϧΎϜϣ·ΓΎϋήϣΐΠϳϰϨΒϤϟϢϴϤμΗΪϨϋ3
Δ˰˰˰˰ϔϴϔΧΩϮ˰˰˰ϣϦϣϥέΪ˰˰˰ΠϟΪΣϭϒϘδϟϥϮϜϳϥ΄ΑϭέήπϟϭΓέϮτΨϠϟΔοήϋϞϗϷϩΎΠΗϻ
ϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϭ
ΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟΕΎΒϳήδΗϦϣΔϳΎϤΤϟΕΎΒϠτΘϣ4
Δ˰˰˰ϤΟΎϨϟΕΎ˰ΤΘϔϟϭΕΎϴοέϷϭϒϘγϷϭϥέΪΠϟϦϴΑΕϼλϮϟϭΕΎΒϴτθΘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ
Δ˰˰˰όϧΎϣϭϕϼϏϹΔϤϜΤϣΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϥίΎΨϤϟΔϴΤμϟϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϝΎϤϋϦϋ
ΐ˰˰˰ϳήδΗϱϒ˰˰ϳήμΘϟϝϮϴϤΑΔϴοέϷϥϮϜΗϥΐΠϳΎϤϛϥΰΨϤϟϞΧΩϰϟ·ϩΎϴϤϟΏήδΘϟ
ΔϠϘΘδϣΔμμΨϣΓέϮΟϰϟ·ΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϠϟϞϤΘΤϣ
ΕΪΣϭϡΪΨΘγϭνϮΣϭΕίήϓϭΪΎμϣϡΪΨΘγΎΑΔϣίϼϟΕΎΒϴΗήΘϟΫΎΨΗΐΠϳΏ
˷
ΎϬϟϮόϔϣϝΎτΑϹϭϡΎόϟϑήμϟϡΎψϧϰϟ·ΓΪδϛΆϤϟϞϮδϟϝϮΧΩϊϨϤϟΔϟΎόϓΔΠϟΎόϣ
ΎϬϠϘϧϭΎϬϔϳήμΗϞΒϗέΎπϟ
ΕϻΎ˰˰˰ΤϟϝΎ˰˰˰όϓϑή˰˰˰λϡΎ˰˰˰ψϧϦ˰˰ϴϣ΄ΗΐΠϳΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϦϣΓήϴΒϛΕΎϴϤϛϦϳΰΨΗΪϨϋΝ
ϦϋΔϤΟΎϨϟΔΛϮϠϤϟϩΎϴϤϟϭΔΑήδΘϤϟΩϮϤϟϞϣΎϜϟϱέϮϔϟΏΎόϴΘγϻϦϤπϳΚϴΤΑΉέϮτϟ
ΎϫήϴϏϭΩϮϤϟϩάϫϞϴδϏϭ˯ΎϔσϹΕΎϴϠϤϋ
ϑϭή˰˰˰˰ψϠϟ˱Ύ˰˰˰˰όΒΗΎ˰˰˰˰ϬΗΫΪ˰˰˰˰˰ΤΑΓΪ˰˰˰˰δϛΆϤϟΩϮϤϠϟΔϠϤΘΤϣΐϳήδΗΔϟΎΣϞϛϢϴϴϘΗΐΠϳΩ
ΔϴΎϗϮϟήϴΑΪΘϟϦϣΎϬΗΎΒϠτΘϣήϳΪϘΗϢΛϦϣϭΩϮϤϟιϮΧϭ ΎϬϤϜΤΗϲΘϟ ΔτϴΤϤϟ
ΕΎϬΠϟΎϫέήϘΗϲΘϟΕΎΒϠτΘϤϠϟΎϘΒσϚϟΫϭΎϬϨϋϢΠϨΗΪϗϲΘϟήσΎΨϤϠϟΔϤϼϤϟΔΠϟΎόϤϟϭ
Δ˰˰˰ϟΎΤϠϟΔ˰μΘΨϤϟ
ϊ˰˰ϨϤϟϞ˰˰ϗϷϰϠϋϢ˰˰γ10ωΎϔΗέΎΑϥϮϜΗΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϥίΎΨϣΏϮΑϡΎϣΕΎΒΘϋΪϴϴθΗΐΠϳ5
Δ˰πϔΨϨϣϦϳΰΨΘϟΔϘτϨϣΔϴοέϥϮϜΗϥϭˬϥΰΨϤϟΝέΎΨϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟΕΎΑΎϜδϧΏήδΗ
˷
ϞϗϷϰϠϋϢγ10έΪϘϤΑΔτϴΤϤϟνέϷτγϦϋ
ΕΎϬΠϟΕΎΒϠτΘϣϖϓϭΕΎϗϮόϤϟϦϣΔϴϟΎΧϭΔΒγΎϨϣϊϗϮϣϲϓϥϮϜΗΝήΨϣϦϣήΜϛήϴϓϮΗΐΠϳ6
˱
ΙΩϮΤϟϊϣϞϣΎόΘϠϟϼϴϬδΗϚϟΫϭˬΔμΘΨϤϟ
ˬΔ˰˰˰˰ϋΎγϒ˰˰˰˰μϧϦϋϞ˰˰˰˰ϘΗϻΓΪϤϟϖ˰˰ϳήΤϠϟΔ˰˰ϣϭΎϘϣΩϮ˰ϣϦϣϥΰΨϤϟΏϮΑϥϮϜΗϥΐΠϳ7
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ΎϬϛήΗΪϨϋΎ̒ϴΎϘϠΗϖϠϐ˵ΗϭΝέΎΨϠϟΘϔΗϥϭ
ϭΙϮ˰˰˰ϠΘϟϊ˰˰˰ϨϤΗΔϘϳήτΑΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟΕΎϧΰΧϭϦϳΰΨΘϟ ΕήϴΠΣ ϊϣϮλϢϴϤμΗΐΠϳ8
ϊϣϮλϲϓϭϡϮϛϷΔΌϴϫϰϠϋΎϬϨϳΰΨΗήψΤ˵ϳϭˬϖϳήΤϠϟΎϬοήόΗΪϨϋΎϬϠΧΪΑςϐπϟΩΎϳΩί
ΔϓϮθϜϣ
ΕΎϗϭϷϊϴϤΟϲϓϭϥΰΨϤϟϲϓΔϨϣϵϭΔΒγΎϨϤϟΓ˯ΎοϹήϴϓϮΗΐΠϳ9
ϦϳΰΨΘϟϰϧΎΒϣΔϳϮϬΗ 232
ϥϮ˰ϜΗΚϴΤΑΓΪ˰˰˰δϛΆϤϟΩϮ˰˰˰ϤϟϦϳΰΨΗϰ˰ϨΒϤϟ ΔϴϜϴϧΎϜϴϣϭΔϴόϴΒσ ΓΪϴΠϟΔϳϮϬΘϟήϴϓϮΗΐΠϳ1
ϰϨΒϤϟϦϣΎϬϧϮ˷ ϜΗϝΎΣϲϓΓέΎπϟΎϬΗήΨΑΩήσϲϓΔϟΎόϓ
ϥϭϰ˰˰˰ϨΒϤϟΝέΎ˰Χϰ˰˰ϟ·ϱΩΆΗΔϳϮϬΘϟάϓΎϨϣϥϮϜΗϥΐΠϳΔϠΎδϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϦϳΰΨΗΪϨϋ2
ϦϴΘϋΎγϦϋϞϘΗϻΓΪϤϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϣϦϣΔϋϮϨμϣϥϮϜΗ
ϦϳΰΨΘϟϰϧΎΒϤϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟ 332
ϦϔϠΠϤϟΪϳΪΤϟϦϣΐϴΑΎϧϲϓΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ1
ϲϗϭϚΒθΑΔϴϤΤϣϥϮϜΗϭΓέήΤϟϊθΗϻϲΘϟωϮϧϷϦϣΔϴΎΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ2
ϦϴΨδΘϟΕϮϨϗϭΕΪϳΪϤΘϟϝΰϋΐΠϴϓΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϥίΎΨϣϲϓϦϴΨδΗϡΎψϧΩϮΟϭϝΎΣϲϓ3
ϡ49ϭϡ4ϦϴΑΎϣϥίΎΨϤϟΓέήΣΔΟέΩϰϠϋυΎϔΤϟΓέϭήοϊϣˬΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϦϋ˱ΪϴόΑ
ϦϴΨδΘϟΔϴϠϤϋϲϓήηΎΒϤϟϭϑϮθϜϤϟΐϬϠϟϡΪΨΘγήψΤ˵ϳϭ

ΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϠϟϦϳΰΨΘϟΕΎΒϠτΘϣ42
 ˯ήΟΎϬϨϣΪϋΎμΘΗϲΘϟΔϣΎδϟΓήΨΑϷΔϴϤϛέΎΒΘϋϻϦϴόΑάΧϷΐΠϳΩϮϤϟϩάϫϞΜϣϦϳΰΨΗΪϨϋ142
ΔτϴΤϤϟΔΌϴΒϟϭΩήϓϷϰϠϋΓέΎπϟΎϬΗήϴΛ΄ΗϚϟάϛϭˬϖϳήΤϟ˯ΎϨΛϭΎϬϠ˷ϠΤΗϭΎϬΑΎϜδϧ
 ϞϗΎϤϬϳ ϊ˷ϨμϤϟΕΎϴλϮΗΐδΣϭϡ2ϦϋΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϠϟϦϳΰΨΘϟωΎϔΗέΪϳΰϳϻϥΐΠϳ242
ϡ1ϦϋϦϳΰΨΘϟϑϮϔλϦϴΑΕήϤϤϟνήϋϞϘϳϻϥΐΠϳ 342
Ϣγ15ϦϋΎϬϋΎϔΗέϞϘϳϻΪϋϮϗϰϠϋΔϴϋϭϷϊοϭΐΠϳ 442
ϡ1ϦϋϥέΪΠϟϭϥϭΰΨϤϟϦϴΑΔϠλΎϔϟΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ 542
Ύ˰˰ϬϘϠϏϡΎϜΣ·ϊϣ ϢΎϘϟ ϲόϴΒτϟΎϬόοϭϲϓΔϴϋϭϷφϔΣΐΠϳ642
˷
ΔμΘΨϤϟΕΎτϠδϟΔϘϓϮϤΑϻ·ϯήΧΩϮϣΔϳϦϳΰΨΗήψΤ˵
ϳ742
ϥΰΨϤϟϰϟ·ϦϴμΘΨϤϟήϴϏϝϮΧΩήψΤ˵ϳ842
ϰϠϋϱϮ˰˰ΘΤϳϻϞ˰˰ϘΘδϣϰ˰ϨΒϣϲϓϭΡϮΘϔϣϲΟέΎΧϊϗϮϣϲϓΎϣ·ΔόΑήϟΔΌϔϟΩϮϣϦϳΰΨΗΐΠϳ 942
ϯήΧϷΕθϨϤϟϦϋΪϴόΑϰϨΒϤϟϥϮϜϳϥϰϠϋΎϬόϣΔϘϓϮΘϣήϴϏΩϮϣ

1042
Ϟ˰˰ϴϣήΑϞ˰˰ΧΩϦϳΰΨΘϟϥΎϛΫ·ΔόΑήϟΔΌϔϠϟΔΒδϨϟΎΑΕΎλήϟϡΎΠΣϭΕΎϴϤϜϟΩϭΪΣϥϮϜϳϥΐΠϳ
˷
ϩΎϧΩϝϭΪΠϟϖϓϭΕΎϳϭΎΣϭΔϴϋϭϭ
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ϝΎΣϲϓ

ϡΪϋϝΎΣϲϓ

ϲΘϟΕΎλήϟΩΎόΑϷϰϠϋϷΪΤϟ
˷

ΕΎηήϣΩϮΟϭ

ΕΎηήϣΩϮΟϭ

ϡ ΎϬΑΪϴϘΘϟΐΠϳ

ϡ3.0

ϡ3.0

ϝϮτϟ

ϡ1.2

ϡ1.2

νήόϟ

ϡ2.4

ϡ1.2

ωΎϔΗέϻ

ϡ2.4

ϡ1.8

ΕΎλήϟϦϴΑΎϴϧΪϟΔϓΎδϤϟ
˷

ΔϴϤϛϱ΄ΑϤδϳ

0.9

ϲϓΎϬΑΡϮϤδϤϟϯϮμϘϟΔϴϤϜϟ
Ϧσ ΪΣϭϰϨΒϣ

ΔϴΎϘϠΗϖϳήΣϩΎϴϣΕΎηήϣϡΎψϧήϓϮΘϟ˱ΎόΒΗΔόΑήϟΔΌϔϠϟϦϳΰΨΘϟΕΎϴϤϛϭΩϭΪΣ  ϝϭΪΟ
ΐδΣϭϡ2ϦϋωΎϔΗέϻΪϳΰϳϻϥΐΠϳΔϴΟΎΟίΔϴϋϭϲϓΔϴϧΎΜϟϭϰϟϭϷϦϴΘΌϔϟϥϭΰΨϣϥΎϛΫ· 1142
 ϞϗΎϤϬϳ ϊ˷ϨμϤϟΕΎϴλϮΗ
ΕΎϴλϮΗΐδΣϭϡ1ϦϋΔόΑήϟϭΔΜϟΎΜϟϦϴΘΌϔϟϥϭΰΨϣωΎϔΗέΪϳΰϳϻϥΐΠϳϝϮΣϷϊϴϤΟϲϓ 1242
 ϞϗΎϤϬϳ ϊ˷ϨμϤϟ
ϡ1ϦϋϦϳΰΨΘϟϑϮϔλϭϥέΪΠϟϦϴΑΔϠλΎϔϟΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ1342
Ύ˰˰˰ϬΑΡή˰˰˰˰μ˵
ϤϟΩϮ˰˰˰˰Ϥϟϰ˰˰˰˰ϠϋϦ˰˰˰˰ϳΰΨΘϟή˰˰˰μΘϘϳϥΐ˰˰Πϳ1442
˷
ΔϏέΎϔϟΔϴϋϭϷφϔΤϟϥΰΨϤϟϲϓΔϘτϨϣκϴμΨΗΐΠϳ 1542
ΓΪ˰˰˰δϛΆϤϟΩϮ˰˰˰ϤϟϥίΎ˰˰˰˰Ψϣϊ˰˰˰˰ϴϤΟϲϓϦϴΧΪ˰˰ΘϟϊϨϤ˵ϳ1642
ϪϟϮΣϭϥΰΨϤϟϞΧΪΑΔϴϟΎόΘηϻΕΎϔϠΨϤϟϊϴϤΠΗϊϨϤ˵ϳ 1742
˷
ϦϣϥΎϜϣϰϟ·˱έϮϓΎϬΘϟί·ΐΠϳΓΪδϛΆϤϟΓΩΎϤϠϟϲοήόϟΏήδΘϟϭϖ
ϓΪΗϭΏΎϜδϧϝΎΣϲϓ
1842
˷
ΎϬϨϣκ˷ϠΨΘϟΔϴϔϴϛϲϓϊ˷ϨμϤϟΕΎϤϴϠόΗωΎΒΗϊϣ

˯ΎϔσϹΕΪόϣϡΪΨΘγϰϠϋΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϦϳΰΨΗΕθϨϣϲϓϦϴϠϣΎόϟΐϳέΪΗΐΠϳ1942
Ϧ˰ϴμμΨΘϣΩήϓΔτγϮΑΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϥίΎΨϣϞΧΩΔϧΎϴμϟΕΎϴϠϤϋϢΘΗϥΐΠϳ2042
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΎΑΔλΎΨϟΔϴϨϔϟΕΎΒϠτΘϤϠϟϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋΔϓΎϛϊπΨΗϥΐΠϳ2142
ˬή˰˰τΧΓΪ˰˰˰δϛΆϤϟΩϮ˰˰˰ϤϟϦϳΰΨΗϊ˰˰ϗϮϣϲϓϭϥίΎΨϤϟϲϓΔϴϟΎΘϟΔϳήϳάΤΘϟΕΎϣϼόϟϊοϭΐΠϳ 2242
ϦϴΧΪΘϟωϮϨϤϣ
˷
ΔϧΰΨϤϟΓΩΎϤϟωϮϧΩ
Ϊ͋ Τ˵ΗϲΘϟΔϳΩΎηέϹΕΎϣϼόϟϊοϭΐΠϳ2342
ΓΪ˰˰δϛΆϣΩϮ˰˰ϣΓέΎ˰˰ΒόΑΎ˰ϬΘϴϋϮϨϟ˱ΎόΒΗΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϥίΎΨϣΔϓΎϛΰϴϣήΗΐΠϳ2442
ϥϭΰΨϤϠϟΔϔϠΘΨϤϟΕΎΌϔϟϦϴΑϦϣϯϮμϘϟΓέϮτΨϟΔΌϔϟ˱ΎόΒΗϥΰΨϤϟΰϴϣήΗΐΠϳ2542
˷
ΔϧΰΨϤϟΕϮΒόϟϰϠϋΓΩΎϤϠϟϲϤϠόϟϢγϻϦϳϭΪΗΐΠϳ
2642
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ΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟΔϴϋϭϭϥίΎΨϣΔϓΎϛϰϠϋΔϴϟϭΪϟίϮϣήϟϭΕΎϣϼόϟϡΎψϧϖϴΒτΗΐΠϳ 2742
ΓΪϤΘόϣϭΎμϴμΧΔό˷Ϩμ˵ϣΕϮΒϋϭΕΎϳϭΎΣϭΕΎϧΰΧϲϓΔϠΎδϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϦϳΰΨΗΐΠϳ2842
νήϐϠϟ

ΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟ
Δ˰˰ϳϮπϋΕΎ˰˰Βϛήϣϲ˰˰ϫ:Organic Peroxides Δ˰˰ϳϮπόϟΕΪϴ˰˰δϛϭήϴΒϟ Δ˰˰ϳϮπόϟΕΪ˰˰δϛΆϤϟ
ϥϮ˰˰ϜΗΪ˰˰ϗ 22 Ϊϴ˰˰δϛϭϕϮ˰˰ϓΔ˰˰ϋϮϤΠϣϭΔ˰˰ϴΎϨΛϦϴΠ˰˰δϛϭΔ˰˰τΑέϰ˰˰ϠϋϱϭΎ˰˰ϤϴϜϟΎ˰˰ϬΒϴϛήΗϲ˰˰ϓϱϮ˰˰ΘΤΗ
ή˰˰ΠϔϨΗϭϞόΘ˰˰θΗϢ˰˰ΛϦ˰˰ϣϭΎ˰˰˷ϴΎϘϠΗϞ˰˰˷ϠΤΘΗΎ˰˰ϬϧϮϛΎϬΘϴϟΎόΘ˰˰ηϲ˰˰ϓΎ˰˰ϬΗέϮτΧϦ˰˰Ϥ˵ ϜΗϭˬΔ˰˰ϳίΎϏϭΔϠΎ˰˰γϭΔ˰˰ΒϠλ
ϲ˰˰ϫΓέϮ˰˰τΧΎ˰˰ϫϼϋˬΕΎ˰˰Όϓβ˰˰ϤΧϰ˰˰ϟ·Δ˰˰ϴΎϳΰϴϔϟϭΔ˰˰ϴΎϴϤϴϜϟΎ˰˰ϬΗήϴΛ΄Θϟ˱Ύ˰˰όΒΗΔ˰˰ϳϮπόϟΕΪϴ˰˰δϛϭήϴΒϟϢ˰˰δϘϨΗ
˱ ˰λϭΓέϮ˰˰τΨϟκ˰˰ϗΎϨΘΗϭϰ˰˰ϟϭϷΔ˰˰Όϔϟ
Δ˰˰δϣΎΨϟΔ˰˰Όϔϟϰ˰˰ϟ·ϻϮ˰

ΔϳϮπόϟΕΪδϛΆϤϟϒϴϨμΗ
ΔόϗήϓΎϬΒΣΎμϳϭΔϟϮϬδΑϞόΘθΗΔϳϮπϋΕΪδϛΆϣϰϟϭϷΔΌϔϟΩϮϣ 113

ΓΩΎϤϟϢγ

 ΰϴϛήΘϟΔΒδϧ

ΓϮΒόϟΔόγ

W%XW\OK\GURSHUR[LGH

90

ήΘϟ19

W%XW\OPRQRSHUR[\PDOHDWH

98

ϢΠϛ0.5

W%XW\OSHUR[\DFHWDWH

75

ήΘϟ19

W%XW\OSHUR[\DFHWDWH

60

ήΘϟ19

W%XW\OSHUR[\LVRSURS\O
carbonate

92

ήΘϟ19

Dibenzoyl peroxide

98

ϢΠϛ0.5

WEXW\OSHUR[\ EXWDQH'L

50

ήΘϟ4

99

ϢΠϛ4.5

98

ήΘϟ4

85

ήΘϟ4

Diisopropyl
peroxydicarbonate
'LQSURS\O
peroxydicarbonate
'LQSURS\O
peroxydicarbonate
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ΓΩΎϤϟϢγ

 ΰϴϛήΘϟΔΒδϧ

ΓϮΒόϟΔόγ

W$P\OSHUR[\EHQ]RDWH

96

ήΘϟ19

Q%XW\OGL W
butylperoxy(valerate

98

ήΘϟ19

W%XW\OK\GURSHUR[LGH

70

ήΘϟ208

W%XW\OSHUR[\EHQ]RDWH

98

ήΘϟ19

W%XW\OSHUR[\HWK\OKH[DQRDWH

97

ήΘϟ208

W%XW\OSHUR[\LVREXW\UDWH

75

ήΘϟ19

W%XW\OSHUR[\LVRSURS\OFDUERQDWH

75

ήΘϟ19

W%XW\OSHUR[\SLYDODWH

75

ήΘϟ19

Diacetyl peroxide

25

ήΘϟ19

Dibenzoyl peroxide

78

ϢΠϛ11

'L WEXW\OSHUR[\ F\FORKH[DQH

80

ήΘϟ19

'LVHFEXW\OSHUR[\GLFDUERQDWH

98

ήΘϟ4

'LVHFEXW\OSHUR[\GLFDUERQDWH

75

ήΘϟ19

95±75

ήΘϟ19

'L HWK\OKH[\O SHUR[\GLFDUERQDWH

97

ήΘϟ4

'LPHWK\O
di(benzoylperoxy(hexane

95

ϢΠϛ2.3

70

ϢΠϛ45

43

ήΘϟ110

'L WEXW\OSHUR[\ 
WULPHWK\OF\FORKH[DQH

'LPHWK\OGLK\GURSHUR[\
hexane
3HUR[\DFHWLFDFLG7\SH(VWDELOL]HG
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ΓΩΎϤϟϢγ

 ΰϴϛήΘϟΔΒδϧ

ΓϮΒόϟΔόγ

95

ήΘϟ19

75
88
75
75
80
75
55
50

ήΘϟ19
ήΘϟ208
ήΘϟ19
ήΘϟ19
ήΘϟ19
ϢΠϛ11
ϢΠϛ160
ϢΠϛ170

98

ϢΠϛ40

99

ήΘϟ208

96

ϢΠϛ45

98
50
30

ϢΠϛ23
ήΘϟ19
ϢΠϛ2.3

'LPHWK\OGL WEXW\OSHUR[\
hexane

92

ήΘϟ110

'LPHWK\OGL HWK\O
KH[DQR\OSHUR[\ KH[DQH

90

ήΘϟ19

75

ήΘϟ19

75

ήΘϟ19

W$P\OK\GURSHUR[LGH
W$P\OSHUR[\DFHWDWH
W$P\OSHUR[\(WK\OKH[DQRDWH
W$P\OSHUR[\QHRGHFDQRDWH
W$P\OSHUR[\SLYDODWH
W%XW\OSHUR[\HWK\OKH[DQRDWH
W%XW\OSHUR[\HWK\OKH[DQRDWH
W%XW\OSHUR[\HWK\OKH[\O
carbonate
W%XW\OSHUR[\QHRGHFDQRDWH
Cumyl hydroperoxide
Cumyl peroxyneodecanoate
Cumyl peroxyneoheptanoate
'L WDP\OSHUR[\ F\FORKH[DQH
Dibenzoyl peroxide
(Dibenzoyl peroxide (paste
(Dibenzoyl peroxide (paste

88
60
96
75
75
97
50

'L WEXW\OF\FORKH[\O
peroxydicarbonate
'LWEXW\OSHUR[LGH
'L WEXW\OSHUR[\LVRSURS\O
benzene
Didecanoyl peroxide
'LGLFKORUREHQ]R\OSHUR[LGH
Diisopropyl peroxydicarbonate

(WK\OGL WDP\OSHUR[\
butyrate
(WK\OGL WEXW\OSHUR[\
butyrate
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ήΘϟ208
ήΘϟ19
ήΘϟ208
ήΘϟ19
ήΘϟ19
ήΘϟ19
ήΘϟ208

Methyl ethyl ketone peroxide
Methyl ethyl ketone peroxide and
Cyclohexanone peroxide mixture

9.0%
ϝΎ˷όϓϦϴΠδϛϭ
9.0%
ϝΎ˷όϓϦϴΠδϛ

ήΘϟ19
ήΘϟ19

Δ˰˰πϔΨϨϣΕϼ˰˰˰ϋΎϔΘΑΔ˰˰˰ΑϮΤμϣϕήΘΣϼϟΔϠΑΎϘϟΩϮϤϟΎϛϞόΘθΗΔϳϮπϋΕΪδϛΆϣΔόΑήϟΔΌϔϟΩϮϣ 413
ΓέϮτΨϟ
ΓΩΎϤϟϢγ

 ΰϴϛήΘϟΔΒδϧ

ΓϮΒόϟΔόγ

W%XW\OFXP\OSHUR[LGH

95

ήΘϟ208

W%XW\OK\GURSHUR[LGH

70

ήΘϟ208

W%XW\OSHUR[\HWK\OKH[DQRDWH

50

ήΘϟ19

W%XW\OSHUR[\SLYDODWH

45

ήΘϟ19

Dibenzoyl peroxide

70

ϢΠϛ11

(Dibenzoyl peroxide (paste

55

ϢΠϛ160

(Dibenzoyl peroxide (paste

50

ϢΠϛ170

(Dibenzoyl peroxide (slurry

40

ϢΠϛ170

(Dibenzoyl peroxide (slurry

40

ήΘϟ19

(Dibenzoyl peroxide (powder

35

ϢΠϛ45

'L WEXW\OSHUR[\ SKWKDODWH

40

ήΘϟ110

Dicetyl peroxydicarbonate

85

ϢΠϛ20

Dicumyl peroxide

98

ήΘϟ208

'L HWK\OKH[\O SHUR[\GLFDUERQDWH

40

ήΘϟ19

Dilauroyl peroxide

98

ήΘϟ50

S0HQWK\OK\GURSHUR[LGH

54

ήΘϟ208

Methyl ethyl ketone peroxide

ϝΎ˷όϓϦϴΠδϛϭ5.5%

ήΘϟ19

Methyl ethyl ketone peroxide

ϝΎ˷όϓϦϴΠδϛϭ9.0%

ήΘϟ19

3HQWDQHGLRQHSHUR[LGH

ϝΎ˷όϓϦϴΠδϛϭ4.0%

ήΘϟ19
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ϞϋΎϔΗΓέϮτΧϞϜθΗϻϭΎϬϗήΘΣϞλϮΘϳ

ΓΩΎϤϟϢγ

 ΰϴϛήΘϟΔΒδϧ

ΓϮΒόϟΔόγ

35

ϢΠϛ45

'L WEXW\OSHUR[\LVRSURS\O EHQ]HQH

40

ϢΠϛ45

'L WEXW\OSHUR[\ WULPHWK\O
cyclohexane

40

ϢΠϛ45

Dicumyl peroxide

40

ϢΠϛ45

'LPHWK\OGL WEXW\OSHUR[\
hexane

47

ϢΠϛ45

(WK\OGL WEXW\OSHUR[\ EXW\UDWH

40

ϢΠϛ45

Dibenzoyl peroxide (powder

ΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϦϳΰΨΗϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ23
ϡ3ϦϋΓέϭΎΠϣΕθϨϣϱϭΩϮϤϟϩάϫϦϳΰΨΗϊϗϮϣϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ123
ϡ8Ϧ˰ϋΔ˰˰ϴϟΎόΘηϻϞ˰˰˰ϮδϠϟϦϳΰΨΗϊϗϮϣϭΩϮϤϟϩάϫϦϳΰΨΗϊϗϮϣϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ223
ϦϋϞ˰˰˰ϘΗϻΓΪ˰˰˰Ϥϟϖ˰˰˰ϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϥέΪΠΑΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϦϋΔϟϮμϔϣΩϮϤϟϩάϫΖϧΎϛΫ·ϻ·
ϦϴΘϋΎγ
Ύ˰˰ϬϘϓΩϥϮ˰˰˰ϜϳΚ˰ϴΤΑ ϖϳήΤϟ ϩΎϴϣέΪμϤΑΔϠμΘϣΔϴΟέΎΧϖϳήΣΕΎϫϮϓΔϜΒθΑϊϗϮϤϟΪϳϭΰΗΐΠϳ 323
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϤϟ˱ΎόΒΗϞλϮΘϣϭϑΎϛ
ΔΒγΎϨϣΔϳϭΪϳϖϳήΣΕϔτϤΑϰϨΒϤϟ˯ΰΟϊϴϤΟΪϳϭΰΗΐΠϳ 423

ΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϦϳΰΨΗϰϨΒϣΕΎΒϠτΘϣ33
ϰϨΒϤϟΕΎϔλϮϣϭήλΎϨϋ133
˱
 ςϘϓϲοέ ΪΣϭϖΑΎσϦϣϥϮϜΘϳϭϪΗΫΪΤΑϼϘΘδϣϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣϥϮϜϳϥΐΠϳ
1
ΩήϤϟΩϮϤϟΔόϴΒσϊϣϡ˯ϼ˰ΘΗΩϮϣϦϣΕΎϴοέϷΎϬϴϓΎϤΑ˯ΎϨΒϟήλΎϨϋϊϴϤΟΪϴϴθΗΐΠϳ2
ϦϴΘϋΎγϦϋϖϳήΤϠϟΎϬΘϣϭΎϘϣϞϘΗϻϥϰϠϋΎϬϨϳΰΨΗ
ΩϮ˰˰˰ϤϟϦϣ Ϟ˰˰˰ϤΘΤϤϟ έΎ˰˰˰Πϔϧϻς˰ϐοϒϳήμΗΔϴϧΎϜϣ·ΓΎϋήϣΐΠϳϰϨΒϤϟϢϴϤμΗΪϨϋ3
Ϊ˰˰Σϭϒ˰˰˰ϘδϟϥϮ˰˰˰Ϝϳϥ΄˰˰˰ΑϭέήπϟϭΓέϮτΨϠϟΔοήϋϞϗϷϩΎΠΗϻϲϓϰϨΒϤϟϲϓΔϧΰΨϤϟ
ϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϭΔϔϴϔΧΩϮϣϦϣϥέΪΠϟ
ΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟΕΎΒϳήδΗϦϣΔϳΎϤΤϟΕΎΒϠτΘϣ4
Δ˰˰ϤΟΎϨϟΕΎ˰˰ΤΘϔϟϭΕΎϴοέϷϭϒϘγϷϭϥέΪΠϟϦϴΑΕϼλϮϟϭΕΎΒϴτθΘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ
ϕϼϏϹΔϤϜΤϣΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϥίΎΨϤϟΔϴΤμϟϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϝΎϤϋϦϋ
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ϱϒ˰˰˰ϳήμΘϟϝϮ˰˰ϴϤΑΔϴοέϷϥϮϜΗϥΐΠϳΎϤϛϥΰΨϤϟϞΧΩϰϟ·ϩΎϴϤϟΏήδΘϟΔόϧΎϣϭ
ΔϠϘΘδϣΔμμΨϣΓέϮΟϰϟ·ΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϠϟϞϤΘΤϣΐϳήδΗ
ΕΪ˰˰ΣϭϡΪΨΘγϭνϮΣϭΕίήϓϭΪΎμϣϡΪΨΘγΎΑΔϣίϼϟΕΎΒϴΗήΘϟΫΎΨΗΐΠϳΏ
˷
ϝΎ˰˰τΑϹϭϡΎ˰˰˰όϟϑήμϟϡΎψϧϰϟ·ΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟϞϮδϟϝϮΧΩϊϨϤϟΔϟΎόϓΔΠϟΎόϣ
ΎϬϠϘϧϭΎϬϔϳήμΗϞΒϗέΎπϟΎϬϟϮόϔϣ
ϝΎ˰˰˰όϓϑή˰˰˰λϡΎ˰˰˰ψϧϦ˰˰ϴϣ΄ΗΐΠϳΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϦϣΓήϴΒϛΕΎϴϤϛϦϳΰΨΗΪϨϋΝ
Δ˰˰ΛϮϠϤϟϩΎ˰˰˰ϴϤϟϭΔ˰˰ΑήδΘϤϟΩϮϤϟϞϣΎϜϟϱέϮϔϟΏΎόϴΘγϻϦϤπϳΚϴΤΑΉέϮτϟΕϻΎΤϟ
ΎϫήϴϏϭΩϮϤϟϩάϫϞϴδϏϭ˯ΎϔσϹΕΎϴϠϤϋϦϋΔϤΟΎϨϟ
˱
ϑϭή˰˰˰ψϠϟΎ˰˰˰όΒΗΎ˰˰˰ϬΗΫΪΤΑΔ˰˰ϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϠϟΔϠϤΘΤϣΐϳήδΗΔϟΎΣϞϛϢϴϴϘΗΐΠϳΩ
Δ˰˰˰ϴΎϗϮϟή˰˰˰ϴΑΪΘϟϦϣΎ˰˰ϬΗΎΒϠτΘϣή˰˰˰ϳΪϘΗϢ˰˰˰ΛϦϣϭΩϮϤϟιϮΧϭ ΎϬϤϜΤΗϲΘϟ ΔτϴΤϤϟ
ΕΎ˰˰ϬΠϟΎ˰ϫέήϘΗϲΘϟΕΎΒϠτΘϤϠϟΎϘΒσϚϟΫϭΎϬϨϋϢΠϨΗΪϗϲΘϟήσΎΨϤϠϟΔϤϼϤϟΔΠϟΎόϤϟϭ
ΔϟΎΤϠϟΔμΘΨϤϟ
Ώή˰˰δΗϊ˰˰ϨϤϟ
Ϟ˰˰˰ϗϷϰ˰˰ϠϋϢ˰˰˰γ10ωΎϔΗέΎΑϥϮϜΗ ϥίΎ˰˰ΨϤϟΏϮΑϡΎϣΕΎΒΘϋΪϴϴθΗΐΠϳ5
˷
˰˰τγϦ˰˰˰ϋΔ˰˰˰πϔΨϨϣϦ˰˰˰ϳΰΨΘϟΔϘτϨϣΔϴοέϥϮϜΗϥϭˬϥΰΨϤϟΝέΎΨϟΩϮϤϟΕΎΑΎϜδϧ
ϞϗϷϰϠϋϢγ10έΪϘϤΑΔτϴΤϤϟνέϷ
ΕΎ˰˰˰ΒϠτΘϣϖ˰˰˰˰ϓϭΕΎ˰˰˰ϗϮόϤϟϦ˰˰ϣΔϴ˰˰ϟΎΧϭΔΒγΎϨϣϊϗϮϣϲϓϥϮϜΗΝήΨϣϦϣήΜϛήϴϓϮΗΐΠϳ6
˱
ΙΩϮΤϟ˯ΎϨΛϥϭΰΨϤϟϊϣϞϣΎόΘϠϟϼϴϬδΗϚϟΫϭˬΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟ
ϦϳΰΨΘϟϭϞϘϨϟΕΎϴϠϤϋ˯ΎϨΛΪϋΎϤϴϓΔϘϠϐϣϥΰΨϤϟΏϮΑϰϠϋ˯ΎϘΑϹϝϮΣϷϊϴϤΟϲϓΐΠϳ7
ϥΰΨϤϟϰϠϋζϴΘϔΘϟϭ
ϦϴΘϋΎγϦϋϞϘΗϻΓΪϤϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϤΑϰϨΒϤϟ˯ΰΟϲϗΎΑϦϋϥΰΨϤϟϝΰϋΐΠϳ8
ΕΎϗϭϷϊϴϤΟϲϓϥΰΨϤϟϲϓΔϨϣϵϭΔΒγΎϨϤϟΓ˯ΎοϹήϴϓϮΗΐΠϳ9
ϖϳήΤϟΕΎϫϮϓϭ ϥΰΨϤϟϲϓ ϖϳήΤϟΕΎηήϤϟΎϫήϴϓϮΗΏϮϠτϤϟϩΎϴϤϟΕΎϴϤϛΐδΤ˵Η10
ϞϗϷϰϠϋΔϘϴϗΩ90ΓΪϤϟϊϗϮϤϠϟΔϴσΎτϤϟϢϴσήΨϟϭ
ϲϟΎΘϟϝϭΪΠϟϲϓΓΩέϮϟΕϻΪόϤϟΎΑΕΎηήϤϟϡΎψϨϟϖϳήΤϟϩΎϴϣΕΎϴϤϛήϴϓϮΗΐΠϳ11
(2ϡΔϘϴϗΩϥϮϟΎΟ 4.0
(2ϡΔϘϴϗΩϥϮϟΎΟ 3.5
(2ϡΔϘϴϗΩϥϮϟΎΟ 3.0
(2ϡΔϘϴϗΩϥϮϟΎΟ 2.5

ϰϟϭϷΔΌϔϟ
ΔϴϧΎΜϟΔΌϔϟ
ΔΜϟΎΜϟΔΌϔϟ
ΔόΑήϟΔΌϔϟ

ΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϥίΎΨϣΕΎηήϤϟΔΑϮϠτϤϟϖϳήΤϟϩΎϴϣΕϻΪόϣ  ϝϭΪΟ
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Ϟ˰˰ϘϳϻϥϰϠϋϥΰΨϤϟϢΠΣϊϣϡ˯ϼΘΗΚϴΤΑϦϳΰΨΘϟϰϨΒϤϟΔϴϓΎϛΔϴϜϴϧΎϜϴϣΔϳϮϬΗήϴϓϮΗΐΠϳ1
ϥΰΨϤϟΔΣΎδϣϦϣ 2ϡΙ3ϡ 0.4ϦϋΔϳϮϬΘϟϝΪόϣ
ϰϘΒΘϟϥΰΨϤϟΓέήΣΔΟέΩϰϠϋ˱ΎϣϭΩφϓΎΤϳΚϴΤΑϥΰΨϤϠϟϲΎϘϠΗΪϳήΒΗϡΎψϧήϴϓϮΗΐΠϳ2
˷ϠΤΘϟΔΟέΩϥϭΩ
˷
ΔϧΰΨϤϟΩϮϤϠϟϲΎϘϠΘϟϞ
ΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟΕΎΒϠτΘϣ 333
έήθϠϟϝίΎόϟωϮϨϟϦϣΔϴΎΑήϬϜϟϴΗΎϔϤϟϭΕΪϳΪϤΘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ1
ϲϗϭϚΒθΑΔϴϤΤϣϥϮϜΗϭΓέήΤϟϊθΗϻϲΘϟωϮϧϷϦϣΔϴΎΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ2
ωΩϮΘδϤϟϦϣϰϧΩΪΤϛϡ7.5ΪόΑϰϠϋΔϴΎΑήϬϜϟϴΗΎϔϤϟΔΣϮϟϊοϭΐΠϳ3

ΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϦϳΰΨΗΕΎΒϠτΘϣ43
˷
ϊϣΔ˰˰ϧΰΨϤϟΔ˰˰ΌϔϟΔ˰˰ϴϋϮϧϦ͋
ϴΒ˵ΗΔϳήϳάΤΗϭΔϳΩΎηέ·ΕΎϣϼόΑΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟΰϴϴϤΗΐΠϳ 143
ΔϳΩΎηέϹΕΎϣϼόϟϰϟ·©ΔϳϮπϋΓΪδϛΆϣΩϮϣªΓέΎΒϋΔϓΎο·
ΕΎ˰˰ϣϼόϟΎΑϥΰ˰˰ΨϤϟΰ˰˰ϴϴϤΗΐΠϴϓΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϦϣΔΌϓϦϣήΜϛϥΰΨϤϟϞϤηΫ·243
ΓέϮτΧήΜϛϷΔΌϔϟΐδΣΔϳήϳάΤΘϟϭΔϳΩΎηέϹ
ΕΎ˰ϧΎϴΒϟϭΓΩΎϤϠϟϲΎϴϤϴϜϟϢγϻϦϴΒΗΕΎϘμϠϤΑΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϠϟΔϳϭΎΤϟΕϮΒόϟΰϴϴϤΗΐΠϳ 343
ΎϬΗέϮτΧΕΎΌϔϟ˱ΎόΒΗΎϬΗΎϔϴϨμΗοϮΗϲΘϟϯήΧϷ
Ύ˰˰ϫΰϴϴϤΗΐ˰˰ΠϳΔ˰˰ϨϴόϣΓέή˰˰ΣΕΎΟέΩΖΤΗϦϳΰΨΘϟΐϠτΘΗϲΘϟΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟΕϮΒϋ443
ΓϮΒϋϞϜϟΔΑϮϠτϤϟϦϳΰΨΘϟΓέήΣΔΟέΩϦϴΒΗΕΎϘμϠϤΑ
ϖ˰˰σΎϨϣϲϓϦ˰˰ϴϠϣΎόϟϭΔ˰˰ϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϊϣϞϣΎόΘϟϦϋϝϮΌδϤϟκΨθϟϥϮϜϳϥΐΠϳ543
Ϟ˰˰˰ϣΎόΘϟΔ˰˰˰ϴϔϴϛϭΩϮ˰˰˰ϤϟϩάϫϦϳΰΨΗΐϴϟΎγϲϓΔόΒΘϤϟΔϴΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϤϟΎΑϡΎϤϟϹϢϬϳΪϟϦϳΰΨΘϟ
ΔϳάΣϭΔϴϗϮϟΕήΘδϟΎϛΔϴμΨθϟΔϳΎϤΤϟΕΪόϣϝΎϤόΘγϚϟΫϲϓΎϤΑΉέϮτϟΕϻΎ˰˰˰ΣϲϓΎ˰Ϭόϣ
˯ϼ˰ΧϹϭΐϳέΪΘϟςτΧϊοϭϭˬΎϬΗΎΑΎϜδϧϭΎϬΗΎΒϳήδΗϦϣκϠΨΘϟΔϴϔϴϛϭˬΔϣϼδϟΕέΎψϧϭ
ϲΘϟΕΎϤϴϠόΘϟΔϓΎϜΑΪ˷ϴϘΘϟϭˬΉέΎτϟΏήδΘϟΔΠϟΎόϣϭέάϧϹΓΰ˰ϬΟϝΎϤόΘγϭϖϳήΤϟΔΤϓΎϜϣϭ
˷
ϥ΄θϟάϫϲϓϊ˷ϨμϤϟΎϬόπϳ
Ωή˰˰˰ϓϑήη·ΖΤΗΔϳϮπόϟΓΪ˰δϛΆϤϟΩϮ˰˰˰ϤϟϥίΎΨϣϞΧΩΔϧΎϴμϟΕΎϴϠϤϋϊϴϤΟϢΘΗϥΐΠϳ 643
˷
ΪόΑϻ·ϊ˰˰˰τϗϭϡΎΤϟϝΎϤϋΔ˰˰˰ϳ΄ΑϡΎϴϘϟϊϨϤ˵
ϳϭˬϥ΄θϟάϬΑΔϘΒδϣϞϤϋςτΧϰϠϋ˱˯ΎϨΑϭϦϴμΘΨϣ
ϥϭΰΨϤϟϦϣ˱ΎϣΎϤΗϥΰΨϤϟώϳήϔΗ
˱Ύ˰˰˰˰όΒΗΩϮ˰˰˰ϤϟϩάϫϦϳΰΨΗΕΎ˰˰ϴϤϛΪϳΪΤΗϢ˰˰ΘϳΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϠϟΡϮϤδϤϟϦϳΰΨΘϟΩϭΪΣ743
 ϱή˰˰˰ΘϤϟϦ˰˰˰τϟΎΑ Ύ˰˰ϬΑΡϮϤδϤϟϯϮ˰μϘϟϦϳΰΨΘϟΕΎϴϤϛϦϴΒϳϲϟΎΘϟϝϭΪΠϟϭΎϬΗέϮτΧΔΟέΪϟ
ΎϬϣΪϋϦϣϥΰΨϤϠϟ ϖϳήΤϟΕΎηήϤΑ ΔϳΎϤΤϟήϓϮΘϟ˱ΎόΒΗ
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ΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϦϳΰΨΗϥΎϜϣ

ΩϮΟϭϝΎΣϲϓ


ϞϘΘδϣϥΰΨϣ

ΔϟϭΰόϣΔϓήϏ

Γ΄θϨϣΏήϗϭϥΰΨϤϟϦϴΑΔϓΎδϤϟ

ΩϮϤϟϦϋ
ΔϘϓϮΘϤϟήϴϏ
ϥΰΧϞΧΩϭ

ϊϗϮϤϟβϔϧ
ήϴϏΩϮϤϟϊϣ

ϞϘΗϻ

Ϧϋ

Ϧϋ

Ϧσ

ϡ
Ϧσ

ϡ
Ϧσ

Ϧσ

Ϧσ

5

2

0.5

0.0

0.0

±

80

10

1

1

0.0

+

250

40

10

1

0.0

±

ΔϴϤϛϱ

100

50

25

2

+

375

100

35

15

7.5

±

ΔϴϤϛϱ

ΔϴϤϛϱ

100

50

25

+

500

250

150

100

50

±

ΔϴϤϛϱ

ΔϴϤϛϱ

ΔϴϤϛϱ

ΔϴϤϛϱ

+

ΔϴϤϛϱ

ΔϴϤϛϱ

ΔϴϤϛϱ

ΔϴϤϛϱ

±

ϡ

ΔϴϤϛϱ

ΔϴϤϛϱ

ΔϴϤϛϱ

±

ΎϬϨϜϟϭΔϘϓϮΘϤϟ ϖϳήΤϟΕΎηήϣ
ΕΎϓΎδϤΑΓΪϋΎΒΘϣ ϦϣΔΌϓϞϜϟ

ϞϘΗϻ

ϦϋϞϘΗϻ

ΩϮΟϭϡΪϋϭ

ΔϨϣ

ΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟ
ΔϳϮπόϟ

ϱ
ΔϴϤϛ
ϱ
ΔϴϤϛ
ϱ
ΔϴϤϛ

Δ˰˰˰˰˰Όϔϟ
ϰϟϭϷ
ΔϴϧΎΜϟ
ΔΜϟΎΜϟ
ΔόΑήϟ

ΔδϣΎΨϟ
ΔϴϤϛϱ

+

  ΩϮΟϭϲΘϟΎΣϲϓΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟΕΎΌϔϟΎϬΑΡϮϤδϤϟϯϮμϘϟϦϳΰΨΘϟΩϭΪΣ  ϝϭΪΟ
ΔϴΎϘϠΗϖϳήΣϩΎϴϣΕΎηήϣϡΎψϧ ± ΩϮΟϭϡΪϋϭ
ϞΧΪϤϟϰϠϋϊϨϤϟϚϟάΑΔϳήϳάΤΘϟΕΎϣϼόϟϊοϭΓέϭήοϊϣϦϳΰΨΘϟϖσΎϨϣϊϴϤΟϲϓϦϴΧΪΘϟϊϨϤ˵ϳ 843
ίϭΎ˰˰ΠΘϳϻϥΐ˰˰ΠϳΪ˰˰˰Σϭϥΰ˰˰˰ΨϣϲϓΓΪδϛΆϤϟΔϳϮπόϟΩϮϤϟϩάϫϦϣΔΌϓϦϣήΜϛϦϳΰΨΗϝΎΣϲϓ 943
ϯή˰˰ΧϷΕΎ˰˰˰Όϔϟΐ˰˰δϧ˶ϦϴΑϦϣΔϳϮΌϤϟΎϬΘΒδϨϟ˱ΎόΒΗϭΎϬϟΔΣϮϤδϤϟϯϮμϘϟΩϭΪΤϟΔΌϓϞϛϥϭΰΨϣ
.100%ϦϋϥϭΰΨϤϟΐδϧϲϟΎϤΟ·ΪϳΰϳϻΚϴΤΑΔΌϓϞϜϟΔΣϮϤδϤϟϯϮμϘϟϦϳΰΨΘϟΩϭΪΣϭ
ϥΰΨϤϟϞΧΪΑΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϰϠϋςϘϓϦϳΰΨΘϟήμΘϘϳϥΐΠϳ1043
ΔϳϮπόϟΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϥίΎΨϣϲϓΔϴϟΎόΘηΕΎϔϠΨϣΔϳϊϴϤΠΗϭ˯ΎϘΑ·ϊϨϤ˵ϳ1143
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ϦϣϥΎϜϣϰϟ·ΔΑϮτόϤϟΔϴϋϭϷϭΔΑήδΘϤϟϭΔΒϜδϨϤϟΩϮϤϟϦϣ˱έϮϓκϠΨΘϟΐΠϳ1243
ΓΪ˰˰δϛΆϤϟΩϮ˰˰˰ϤϟΕΎ˰˰˰ϔϠΨϣΔ˰ϓΎϛϦϣκϠΨΘϟϲϓΔόΒΘϤϟΔϤϴϠδϟΐϴϟΎγϷΩΪϋ·ϭΔγέΩΐΠϳ1343
ϊ˰˰˷ϨμϤϟΕΎϤϴϠόΘϟ˱ΎϘϓϭϭΓΪϤΘόϤϟΔϴϠΤϤϟϭΔϴϟϭΪϟϦϴϧϮϘϠϟΕΎγέΎϤϤϟϩάϫϊπΨΗϥϰϠϋΔϳϮπόϟ
ϡ1Ϧ˰˰˰ϋϦ˰˰˰˰ϳΰΨΘϟϑϮ˰˰˰ϔλϦϴΑΕή˰˰˰ϤϤϟνή˰˰˰ϋϞ˰˰˰Ϙϳϻϥΐ˰˰˰Πϳ1443
ϡ1ϦϋϥΰΨϤϟϥέΪΟϭϦϳΰΨΘϟϑϮϔλϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ1543
˷
ϕϼϏϹΔϤϜΤϣΔϧΰΨϤϟΕϮΒόϟϥϮϜΗϥΐΠϳ
1643
ΎϬϨϳΰΨΘϟΓΪϤΘόϣϭΔϤϤμϣήϴϏϊϣϮλϲϓΓΪδϛΆϤϟΔϳϮπόϟΩϮϤϟϦϳΰΨΗήψΤ˵ϳ1743
Δ˰˰˰ΌϔϟϦϳΰΨΗΪ˰˰˰Ϩϋϡ5ϦϋΎ˰˰˰ϬοήϋΪϳΰϳϻϭϡ3ϦϋΓΪΣϮϟΔλήϟωΎϔΗέΪϳΰϳϻϥΐΠϳ
1843
˷
ΕΎϳϭΎΣϭΕϮΒϋϭαΎϴϛΕΎλέϞϜηϰϠϋΓΪδϛΆϤϟΔϳϮπόϟΩϮϤϟϦϣΔόΑήϟ
ϡΎ˰˰ψϧϥϮϜϳϥΓΎ˰ϋήϣΐΠϳΓΪδϛΆϤϟΔϳϮπόϟΩϮϤϟϦϣΔΜϟΎΜϟϭΔϴϧΎΜϟϦϴΘΌϔϟϦϳΰΨΗϝΎΣϲϓ1943
ϲϟΎΘϟϮΤϨϟϰϠϋϦϳΰΨΘϟ
ϡ3ϦϋϦϳΰΨΘϟωΎϔΗέΪϳΰϳϻϥΐΠϳΕϮΒϋϭαΎϴϛϲϓΓΩΎϤϟΖϧΎϛΫ·1
ΪΣϭϞϴϣήΑωΎϔΗέϦϋϦϳΰΨΘϟΪϳΰϳϻϥΐΠϳήΘϟ220ΔόγϞϴϣήΑϲϓΓΩΎϤϟΖϧΎϛΫ·2
ϝΎ˰˰˰Σϲϓϡ1.5Ϧ˰˰˰ϋΎ˰˰ϬοήϋΪ˰˰˰ϳΰϳϻϭϡ2Ϧ˰˰˰ϋϦ˰˰ϳΰΨΘϟΕΎλέωΎϔΗέΪϳΰϳϻϥΐΠϳ2043
ϭΔ˰˰˰ϴϋϭϭϞϴ˰˰˰ϣήΑϭαΎ˰˰˰ϴϛϲϓΖ˰ϧΎϛΓΪδϛΆϤϟΔϳϮπόϟΩϮϤϟϦϣϰϟϭϷΔΌϔϟϦϳΰΨΗ
ϯήΧΕϮΒϋ

ΓΪδϛΆϤϟΕίΎϐϟ
ϝΎό˰˰ηϹέΪ˰˰μϣΩϮ˰˰Οϭϲ˰˰ϓΎ˰˰ϬϨϜϟϭΔϴϟΎόΘ˰˰ηή˰˰ϴϏΕίΎ˰˰Ϗϲ˰˰ϫ:Oxidizing GasesΓΪ˰˰δϛΆϤϟΕίΎ˰˰ϐϟ
˵ ˰˰ϔΤΗϥϦ˰
˵
ΐ˰˰ϬΗϲ˰˰Ϭϓϖ˰˰ϳήΤϟΓΪ˰˰ηϦ˰˰ϣΪ˰˰ϳΰϳϭϝΎόΘ˰˰ηϻωή˰
˰ϜϤϳΩϮ˰˰ϗϮϟϭ
͋ ˰δ˵ϳΎ˰˰Ϥϣϕή˰˰ΘΣϻΔ˰˰ϴϠϤϋϢ˰˰ϳΪΗϭΰ˰
͋
ΕίΎ˰˰ϐϟ ϕή˰˰ΘΣϻϭ ΓΪ˰˰δϛϷΔ˰˰ϴϠϤϋϚ˰˰ϟάΑΔ˰˰ΛΪΤ˵ϣϯή˰˰ΧϷΩϮ˰˰ϤϠϟΔϟϮϬ˰˰δΑ ή˰˰Χ˱Ϊ˰˰δϛΆϣϭ ϦϴΠ˰˰δϛϷ
ή˰˰ΒΘόΗˬΔ˰˰ϴΎϴϤϴϜϟΎ˰˰ϬΗϼϋΎϔΗϲ˰˰ϓϦ˰˰Ϝϟϭ ϡϭή˰˰ΒϟϭέϮ˰˰ϠϔϟϭέϮ˰˰ϠϜϟίΎ˰˰ϐϛ ϦϴΠ˰˰δϛϭϷϱϮ˰˰ΤΗϻΪ˰˰ϗΓΪ˰˰δϛΆϤϟ
ΓΪ˰˰δϛϸϟ˱Ύϋή˰
͋ ˰δ˵ϣϭ˱ΰ˰͋˰˰ϔΤϣϼ˰˰ϣΎϋ

ΓΪδϛΆϤϟΕίΎϐϠϟΔϣΎόϟΕΎΒϠτΘϤϟ14
ΕΎϧϮτγϷϲϓφϔΤ˵ΗϲΘϟΓΪδϛΆϤϟΕίΎϐϟϦϳΰΨΗϲϓΔόΒΘϤϟΐϴϟΎγϷΕΎΒϠτΘϤΑΪϨΒϟάϫκΘΨϳ114
ϯήΧϷΔϴϋϭϷϝΎϜηϭΕΎϧΰΨϟϭ
ϭϡ20Γέή˰˰˰ΣΔ˰˰˰ΟέΩΪϨϋΔϳίΎϏϥϮϜΗΎϣΪϨϋΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϰϠϋΕΎΒϠτΘϤϟϩάϫϖΒτϨΗ214
ϡ37.8Γέή˰˰˰ΣΔΟέΩΪϨϋ 2ϢγϢΠϛ 3ϦϣϰϠϋϱέΎΨΑςϐπΑϞϮγΓήΨΑΔΌϴϫϰϠϋϥϮϜΗ
˷
ΕΎϧΰΧϭΕΎϧϮτγϭΕϮΒϋϲϓΔϧΰΨϣϭ
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˷
Γ΄˰˰ΒόϣΎ˰˰˰ϬΘϧϮτγΖ˰˰˰ϧΎϛϢΠϛ45.4ϦϋΔϧΰΨϤϟΕίΎϐϟΔϴϤϛΕΩίΫ·ΕΎΒϠτΘϤϟϩάϫϖ˷
Βτ˵Η314
ΔϏέΎϓΖϧΎϛϭΎϴΰΟϭϞϣΎϜϟΎΑ
ϦϴΠδϛϭϷϭίϭήΘϴϨϟΪϴδϛϭϦϴΟϭήΘϴϨϟΪϴδϛΚϟΎΛϭέϮϠϔϟϭέϮϠϜϟϞϤθΗΔόΎθϟΓΪδϛΆϤϟΕίΎϐϟ414
ΕίΎ˰˰˰Ϗˬή˰˰˰τΧΔ˰˰˰ϴϟΎΘϟΔ˰˰ϳήϳάΤΘϟϭΔϳΩΎηέϹΕΎϣϼόϟΎΑΩϮϤϟϩάϫϦϳΰΨΗϊϗϮϣΰϴϴϤΗΐΠϳ 514
ΎϬΑΔλΎΨϟΔϴϟϭΪϟίϮϣήϟϭΕΎϣϼόϟϊοϭϭΪδϛΆϤϟίΎϐϟΕΎϧΎϴΑήϴϓϮΗϚϟάϛϭΓΪδϛΆϣ
ΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΕΎϔλϮϤϠϟ˱ΎϘΒσΔόϨμϣΓΪδϛΆϤϟΕίΎϐϟΕΎϧΰΨϟϭΕΎϧϮτγϻϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ614
ΏΎΒϟάϬΑϊΑήϟϞμϔϟϲϓΓΩέϮϟΔϗϼόϟΕΫρϭήθϟΔϓΎϜΑΪϴϘΘϟΐΠϳ 714

ΓΪδϛΆϤϟΕίΎϐϟϦϳΰΨΗϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ24
ΓέϭΎΠϣϲϧΎΒϣΔϳϦϋϡ15ϦϋϞϘΗϻΔϓΎδϣϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣϊϗϮϣΪ˵όΒϳϥΐΠϳ124
ΎϤϛΓΪδϛΆϤϟΕίΎϐϟϦϳΰΨΗϊϗϮϣϝϮΣϦϣέΎΠηϷϭεήΣϷϭΔϓΎΠϟΏΎθϋϷΔϟί·ΐΠϳ224
ϊϗϮϤϟϩάϫϲϓΔϴϟΎόΘηΕΎϔϠΨϣΔϳϊϴϤΠΗϊϨϤ˵ϳ
ΔϳΩΎηέϹΎΗΎϧΎϴΒϟϭΔϳήϳάΤΘϟΔϣϼόϟΎΑϩΰϴϴϤΗΐΠϳΪδϛΆϣίΎϏϦϣήΜϛϱϮΤϳϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣϥΎϛΫ· 324
ΓέϮτΧήΜϛϷΪδϛΆϤϟίΎϐϠϟ

ΓΪδϛΆϤϟΕίΎϐϟϦϳΰΨΗϰϧΎΒϣΕΎΒϠτΘϣ34
˯ΎϨΒϟΕΎϔλϮϣϭήλΎϨϋ134
˱
 ςϘϓϲοέ ΪΣϭϖΑΎσϦϣϥϮϜΘϳϭϪΗΫΪΤΑϼϘΘδϣϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣϥϮϜϳϥΐΠϳ
1
Δ˰˰˰όϴΒσϊ˰˰˰ϣϡ˯ϼ˰˰˰˰ΘΗΩϮ˰˰˰ϣϦ˰˰˰ϣΕΎϴοέϷΎϬϴϓΎϤΑ˯ΎϨΒϟήλΎϨϋϊϴϤΟΪϴϴθΗΐΠϳ2
ϦϴΘϋΎγϦϋϖϳήΤϠϟΎϬΘϣϭΎϘϣϞϘΗϻϥϰϠϋΎϬϨϳΰΨΗΩή˰˰˰ϤϟΩϮ˰˰˰Ϥϟ
ϲϓϰ˰˰˰ϨΒϤϟϦϣ Ϟ˰˰˰ϤΘΤϤϟ έΎ˰˰ΠϔϧϻςϐοϒϳήμΗΔϴϧΎϜϣ·ΓΎϋήϣΐΠϳϰϨΒϤϟϢϴϤμΗΪϨϋ3
ΔϔϴϔΧΩϮϣϦϣϥέΪΠϟΪΣϭϒϘδϟϥϮϜϳϥ΄ΑϭέήπϟϭΓέϮτΨϠϟΔοήϋϞϗϷϩΎΠΗϻ
ϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϭ
ΕΎΒϳήδΘϟϦϣΔϳΎϤΤϟΕΎΒϠτΘϣ4
ΔϤΟΎϨϟΕΎΤΘϔϟϭΕΎϴοέϷϭϒ˰ϘγϷϭϥέΪΠϟϦϴΑΕϼλϮϟϭΕΎΒϴτθΘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ
ϰϟ·ϩΎϴϤϟΏήδΘϟΔόϧΎϣϭϕϼϏϹΔϤϜΤϣϥΰΨϤϠϟΔϴΤμϟϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϝΎϤϋϦϋ
ϥΰΨϤϟϞ˰ΧΩ
ΉέϮ˰˰τϟΕϻΎΤϟϝΎόϓϑήλϡΎψϧϦϴϣ΄ΗΐΠϳΕίΎϐϟϩάϫϦϣΓήϴΒϛΕΎϴϤϛϦϳΰΨΗΪϨϋΏ
ΕΎϴϠϤϋϦϋΔϤΟΎϨϟΔΛϮϠϤϟϩΎϴϤϟϭΔΑήδΘϤϟΩϮϤϟϞϣΎϜϟϱέϮϔϟΏΎόϴΘγϻϦϤπϳΚϴΤΑ
ΎϫήϴϏϭΕΎϧϮτγϷϰϠϋΪϳήΒΘϟϭ˯ΎϔσϹ
 ΎϬϤϜΤΗϲΘϟ ΔτϴΤϤϟϑϭήψϠϟ˱ΎόΒΗΎϬΗΫΪΤΑΪδϛΆϤϟίΎϐϠϟΐϳήδΗΔϟΎΣϞϛϢϴϴϘΗΐΠϳΝ
ΎϨϋϢΠϨΗΪϗϲΘϟήσΎΨϤϠϟΔϤϼϤϟΔΠϟΎόϤϟϭΔϴΎϗϮϟήϴΑΪΘϟϦϣΎϬΗΎΒϠτΘϣήϳΪϘΗϢΛϦϣϭ
ΔϟΎΤϠϟΎϬΗέήϘϣϭΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟΕΎΒϠτΘϤϟΎϘΒσϚϟΫϭ

-783-

ωΎ˰˰ϓΪϟΕΎΒϠτΘϣϖϓϭΕΎϗϮόϤϟϦϣΔϴϟΎΧϭΔΒγΎϨϣϊϗϮϣϲϓϥϮϜΗΝήΨϣϦϣήΜϛήϴϓϮΗΐΠϳ5
˱
ΙΩϮΤϟ˯ΎϨΛΓΪδϛΆϤϟΕίΎϐϟϥϭΰΨϣϊϣϞϣΎόΘϠϟϼϴϬδΗϚϟΫϭˬ
˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟ
ΕΎϗϭϷϊϴϤΟϲϓϥΰΨϤϟϲϓΔϨϣϵϭΔΒγΎϨϤϟΓ˯ΎοϹήϴϓϮΗΐΠϳ6
ΔϳϮϬΘϟΕΎΒϠτΘϣ234
ΕΎ˰˰ΤΘϔϟϰ˰˰τϐΗΚϴΤΑΓήηΎΒϣΝέΎΨϟϰϟ·ϞτΗΔϴϠϔγϭΔϳϮϠϋΔϴόϴΒσΔϳϮϬΗΕΎΤΘϓϞϤϋΐΠϳ1
ΓήϴϐλΕΎΤΘϓϭΫϲϧΪόϣϚΒθΑ
ΓΪδϛΆϤϟΕίΎϐϟϦϳΰΨΗϦϛΎϣϷΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟ334
έήθϠϟϝίΎόϟωϮϨϟϦϣΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟΔϓΎϛϥϮϜΗϥΐΠϳ1
ή˰˰ψΤ˵ϳΎ˰˰˰ϤϛΓΪ˰˰˰δϛΆϤϟΩϮ˰ϤϟϦϳΰΨΘϟΓέήϘ˵ϤϟΓέήΤϟΔΟέΩϦϣϰϠϋϷϥΰΨϤϟΔΌϓΪΗήψΤ˵ϳ2
ΓέήΤϠϟΩϮϤϟϩάϫΕϮΒϋϭΕΎϧϮτγϻΓήηΎΒϤϟξϳήόΘϟ

ΓΪδϛΆϤϟΕίΎϐϟϦϳΰΨΗΕΎΒϠτΘϣ44
˷
ά˰ϬΑϊΑήϟϞμϔϟϲϓΓΩέϮϟΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϟϦϳΰΨΗΕΎΒϠτΘϤϟΔϧΰΨϤϟΕΎϧϮτγϻϊϴϤΟϊπΨΗ
144
ΏΎΒϟ
ϯήΧΕΎΤΘϓΔϳϭΔϳϮϬΘϟΔϤψϧϭΪόμϤϟήΌΑΐϧΎΠΑΓΪδϛΆϤϟΕίΎϐϟΕΎϧϮτγϦϳΰΨΗϊϨϤϳ244
ΎϬϳϮΤΗϲΘϟΕίΎϐϠϟΔϴΤϴοϮΘϟΕΎϧΎϴΒϟΎΑΓΪδϛΆϤϟΕίΎϐϟΕΎϧϮτγΔϓΎϛΪϳϭΰΗΐΠϳ 344
ϖ˰˰˰σΎϨϣϲ˰˰ϓϦ˰˰ϴϠϣΎόϟϭΓΪ˰˰δϛΆϤϟΕίΎ˰˰ϐϟϊϣϞ˰˰ϣΎόΘϟϦϋϝϮΌδϤϟκΨθϟϥϮϜϳϥΐΠϳ 444
Ϟ˰˰ϣΎόΘϟΔ˰ϴϔϴϛϭΕίΎϐϟϩάϫϦϳΰΨΗΐϴϟΎγϲϓΔόΒΘϤϟΔϴΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϤϟΎΑϡΎϤϟϹϢϬϳΪϟϦϳΰΨΘϟ
Δ˰ϳάΣϭΔϴϗϮϟΕήΘδϟΎϛΔϴμΨθϟΔϳΎϤΤϟΕΪόϣϝΎ˰˰ϤόΘγϚϟΫϲϓΎϤΑΉέϮτϟΕϻΎΣϲϓΎϬόϣ
Δ˰˰ΤϓΎϜϣϭ˯ϼ˰˰ΧϹϭΐ˰˰˰ϳέΪΘϟς˰˰˰τΧϊ˰οϭϭˬΎϬΗΎΒϳήδΗϦϣκϠΨΘϟΔϴϔϴϛϭˬΔϣϼδϟΕέΎψϧϭ
Ύ˰˰˰Ϭόπϳϲ˰˰˰ΘϟΕΎ˰ϤϴϠόΘϟΔϓΎϜΑΪ˷ϴϘΘϟϊϣˬΉέΎτϟΏήδΘϟΔΠϟΎόϣϭέάϧϹΓΰϬΟϝΎϤόΘγϭϖϳήΤϟ
˷
ϥ΄θϟάϫϲϓϊ˷ϨμϤϟ
ΉέϮ˰˰τϟΕϻΎΣϲϓΎϬϟΎϤόΘγϻϦϳΰΨΘϟΔϘτϨϣΝέΎΧΔϤϼϣϦϛΎϣϲϓβϔϨΗΓΰϬΟήϴϓϮΗΐΠϳ544
ςϘϓΎϬϴϠϋϦϴΑέΪϤϟΩήϓϷϞΒϗϦϣ
ϥϭΰΨϤϟϦϣ˱ΎϣΎϤΗϥΰΨϤϟώϳήϔΗΪόΑϻ·ϊτϗΕΎϴϠϤϋϭϡΎΤϟϝΎϤϋΔϳ΄ΑϡΎϴϘϟϊϨϤ˵ϳ 644
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϤϟ˱ΎόΒΗΔϳϭΪϳϖϳήΣΕϔτϣϭϖϳήΤϟϩΎϴϤϟΔϴσΎτϤϟϢϴσήΨϟήϴϓϮΗΐΠϳ744
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ΔϟΎ˰ϛ˷ ϷΩϮϤϟ
ΔϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ

͊ :CorrosionϞϛΘϟ
˯ήΟϥΩΎόϤϟΎϤϴ˰˰γϻΔΒϠμϟΩϮϤϟΏΎΘϨΗϲΘϟΔϴΎϴϤϴϜϟΕήϴϴϐΘϟϭϞϠΤΘϟϭή˰˰˰θϘΘϟ
Δϴ˰˰γΎϘϟΔϴΧΎϨϤϟϭΔϴΎϴϤϴϜϟΕΎϳΪ˷ όΘϠϟΎ˰˰ϬοήόΗ
ΩϮ˰˰ϤϟϦ˰˰ϣΔ˰˰ϳϮϘϟ Ϊ˰˰ϋϮϘϟ ΕΎ˰˰ϳϮϠϘϟϭΔ˰˰ϳϮϘϟνΎ˰˰ϤΣϷή˰˰ΒΘόΗ :Corrosive MaterialsΔ˰˰ϟΎϛϷΩϮ˰˰Ϥϟ
˷
Ϧ˰˰ϣΝέΪ˰˰ΘϳϮ˰˰ϫϭ pH ©ϲ˰˰ϨϴΟϭέΪϴϬϟαϷªϰϤ˰˰δ˵ϳϲΒ˰˰δϧαΎ˰˰ϴϘϤΑΕΎ˰˰ϳϮϠϘϟϭνΎ˰˰ϤΣϷΓϮ˰˰ϗαΎ˰˰Ϙ˵ΗΔ˰˰ϟΎϛϷ
αϷϥΎϛΫ·Ύ˰˰ϳϮϗϱϮ˰˰ϠϘϟή˰˰ΒΘό˵ϳϭ2Ϧ˰˰ϣϞ˰˰ϗϪ˰˰ϟϲ˰˰ϨϴΟϭέΪϴϬϟαϷϥΎϛΫ·Ύ˰˰ϳϮϗξ˰˰ϤΤϟή˰˰ΒΘό˵ϳϭ14ϰ˰˰ϟ·0
ή˰˰ΒϛϝΪ˰˰όϤΑ SAE 1020Ϊ˰˰ϳΪΣ Ϟϛ˰˰Ηϰ˰˰ϠϋΓέΪ˰˰ϘϟΎ˰˰ϤϬϨϣϞϜ˰˰ϟϥΎϛΫ·ϭ12.5Ϧ˰˰ϣϰ˰˰ϠϋϪ˰˰ϟϲ˰˰ϨϴΟϭέΪϴϬϟ
˷ ˰ϴΛ΄ΗΎ˰˰ϬϟΩϮ˰˰Ϥϟϩά˰˰ϫϭϡ55°Γέή˰˰ΣΔ˰˰ΟέΩΪ˰˰Ϩϋ˱Ύ˰˰γΎϘϣ ΔϨ˰˰γϢ˰˰Ϡϣ 6.25Ϧ˰˰ϣ
ΔΠ˰˰δϧϷϭΪ˰˰ϠΠϟϰ˰˰ϠϋϝΎ˰˰˰ϛή˰
ΩϮ˰˰Ϥϟϭΐ˰˰θΨϟΩϮ˰˰Ϥϟϩά˰˰ϫΖ˰˰δϣϻΫ·ϭΩϮ˰˰Ϥϟξ˰˰όΑϊ˰˰ϣΎ˰˰ϬϠϋΎϔΗΪ˰˰ϨϋΔϣΎ˰˰γΓή˰˰ΨΑέΪ˰˰μΗΪ˰˰ϗϭΔϴ˰˰θϏϷϭ
˷
ξ˰˰όΑϊ˰˰ϣϞ˰˰ϋΎϔΘΗϥΎ˰˰ϬϨϜϤϳΔ˰˰ϟΎϛϷΩϮ˰
˰ϤϟϥΈ˰˰ϓˬϚ˰˰ϟΫϰ˰˰ϟ·Δ˰˰ϓΎο·ϖ˰˰ϳήΣΓέϮ˰˰τΧϞϜ˰˰θΗϥΎ˰˰ϬϨϜϤϴϓΔ˰˰ϳϮπόϟ
έΎ˰˰ΠϔϧϻϭϝΎόΘ˰˰ηϼϟϞ˰˰ΑΎϘϟϦ˰˰ϴΟϭέΪϴϬϟίΎ˰˰ϏΎ˰˰ϬϨϣΪ˰˰ϋΎμΘϳϭϥΩΎ˰˰όϤϟ
ΰϣήϳϭ Δ˰˰οϮϤΤϟΔ˰˰ΟέΩϭΔ˰˰ϴϨϴΟϭέΪϴϬϟΓϮ˰˰Ϙϟϭ : S+ 3RZHURI+\GURJHQϲ˰˰ϨϴΟϭέΪϴϬϟαϷ
ϞϮ˰˰δϟή˰˰ϴΘόΗΚ˰˰ϴΣϻΩΎ˰˰όΘϣϡΓΪ˰˰ϋΎϗϡΎ˰˰πϤΣϞΎ˰˰δϟϥΎϛΫ·Ύ˰˰ϣΩΪ˰˰Τϳϱά˰˰ϟαΎ˰˰ϴϘϟϲ˰˰ϫpHΰ˰˰ϣήϟΎΑΎ˰˰Ϭϟ
ϭΎ˰˰ϳϮϠϗϻϮ˰˰ϠΤϣ7Ϧ˰˰ϣϰ˰˰ϠϋΔ˰˰οϮϤΣΔ˰˰ΟέΩΕΫϞϮ˰˰δϟή˰˰ΒΘόΗϭΎ˰˰οΎϤΣ7Ϧ˰˰ϣϞ˰˰ϗΔ˰˰οϮϤΣΔ˰˰ΟέΩΕΫ
25Γέή˰˰ΣΔ˰˰ΟέΩΪ˰˰Ϩϋϲ˰˰ϘϨϟ˯Ύ˰˰ϤϟΔ˰˰οϮϤΣϱϭΎ˰˰δΗϲ˰˰ϫϭΔ˰˰ϟΩΎόΘϣή˰˰ΒΘόΗϲ˰˰Ϭϓ7Δ˰˰οϮϤΤϟΔ˰˰ΟέΩΎ˰˰ϣΪ˰˰ϋϮϗ
ϲ˰˰ϨϴΟϭέΪϴϬϟϢ˰˰ϗήϟή˰˰ηΆϣϡΪΨΘ˰˰γΎΑϝϮ˰˰ϠΤϣϱΔ˰˰οϮϤΣΔ˰˰ΟέΩΔ˰˰ϓήόϣϦ˰˰ϜϤϳϭϡ

ΔϟΎϛ˷ ϷΩϮϤϟϦϳΰΨΗϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ
ϲ˰˰ϧΎΒϣϲ˰˰ϓΔ˰ϴΎϗϮϟρϭήθϠϟ˱ΎϘϓϭΔλΎΧϥίΎΨϣϞΧΩΔϟΎϛϷΩϮϤϟ ΕϮΒϋ ΔϴϋϭϦϳΰΨΗΐΠϳ115
ϞΎδϟΔ˰˰ϴϤϛϭωϮ˰˰ϧϰϠϋΎϫήϳΪϘΗϒϗϮΘϳΔΒγΎϨϣϊϗϮϣϲϓϥϮϜΗϭϝϭϷ˯ΰΠϟϲϓΓΩέϮϟϦϳΰΨΘϟ
ϪϨϳΰΨΗΩή˵Ϥϟ
ϡ6ϦϋϞϘΗϻΔϓΎδϤΑΓέϭΎΠϤϟϲϧΎΒϤϟϦϋ˱ΪϴόΑϭνέϷϯϮΘδϤΑϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣϥϮϜϳϥΐΠϳ215

ΔϟΎϛ˷ ϷΩϮϤϟϦϳΰΨΗϲϧΎΒϣΕΎΒϠτΘϣ25
˯ΎϨΒϟΕΎϔλϮϣϭήλΎϨϋ125
˱
 ςϘϓϲοέ ΪΣϭϖΑΎσϦϣϥϮϜΘϳϭϪΗΫΪΤΑϼϘΘδϣϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣϥϮϜϳϥΐΠϳ
1
ΩήϤϟΩϮϤϟΔόϴΒσϊϣϡ˯ϼΘΗΩϮϣϦϣΕΎϴοέϷΎϬϴϓΎϤΑ˯ΎϨΒϟήλΎϨϋϊϴϤΟΪϴϴθΗΐΠϳ2
ϦϴΘϋΎγϦϋϖϳήΤϠϟΎϬΘϣϭΎϘϣϞϘΗϻϥϰϠϋΎϬϨϳΰΨΗ
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ϲ˰˰˰ϓϰ˰˰˰ϨΒϤϟϦ˰˰ϣ Ϟ˰ϤΘΤϤϟ έΎΠϔϧϻςϐοϒϳήμΗΔϴϧΎϜϣ·ΓΎϋήϣΐΠϳϰϨΒϤϟϢϴϤμΗΪϨϋ3
Δ˰˰˰ϔϴϔΧΩϮ˰˰˰ϣϦ˰˰ϣϥέΪ˰˰ΠϟΪ˰˰ΣϭϒϘδϟϥϮϜϳϥ΄ΑϭέήπϟϭΓέϮτΨϠϟΔοήϋϞϗϷϩΎΠΗϻ
ϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϭ
˷
4
ΔϟΎϛϷΩϮϤϟΕΎΒϳήδΗϦϣΔϳΎϤΤϟΕΎΒϠτΘϣ
Δ˰˰ϤΟΎϨϟΕΎ˰˰ΤΘϔϟϭΕΎϴοέϷϭϒϘγϷϭϥέΪΠϟϦϴΑΕϼλϮϟϭΕΎΒϴτθΘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ
˷
Δ˰˰˰όϧΎϣϭϕϼ˰˰ϏϹΔ˰˰ϤϜΤϣΔϟΎϛϷΩϮϤϟϥίΎΨϤϟΔϴΤμϟϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϝΎϤϋϦϋ
ΐ˰˰˰ϳήδΗϱϒ˰˰ϳήμΘϟϝϮ˰ϴϤΑΔϴοέϷϥϮϜΗϥΐΠϳΎϤϛϥΰΨϤϟϞΧΩϰϟ·ϩΎϴϤϟΏήδΘϟ
ΔϠϘΘδϣΔμμΨϣΓέϮΟϰϟ·ΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϠϟϞϤΘΤϣ
ΕΪΣϭϡΪΨΘγϭνϮΣϭΕίήϓϭΪΎμϣϡΪΨΘγΎΑΔϣίϼϟΕΎΒϴΗήΘϟΫΎΨΗΐΠϳΏ
˷
˷
έΎ˰˰πϟΎ˰˰ϬϟϮόϔϣϝΎτΑϹϭϡΎόϟϑήμϟϡΎψϧϰϟ·ΔϟΎϛϷΩϮϤϟϝϮΧΩϊϨϤϟΔϟΎόϓΔΠϟΎόϣ
ΎϬϠϘϧϭΎϬϔϳήμΗϞΒϗ
˷
ΉέϮ˰˰τϟΕϻΎ˰ΤϟϝΎόϓϑήλϡΎψϧϦϴϣ΄ΗΐΠϳΔϟΎϛϷΩϮϤϟϦϣΓήϴΒϛΕΎϴϤϛϦϳΰΨΗΪϨϋΝ
ΕΎϴϠϤϋϦϋΔϤΟΎϨϟΔΛϮϠϤϟϩΎϴϤϟϭΔΑήδΘϤϟΩϮϤϟϞϣΎϜϟϱέϮϔϟΏΎόϴΘγϻϦϤπϳΚϴΤΑ
ΎϫήϴϏϭΩϮϤϟϩάϫϞϴδϏϭ˯ΎϔσϹ
˷
 ΎϬϤϜΤΗϲΘϟ ΔτϴΤϤϟϑϭήψϠϟ˱ΎόΒΗΎϬΗΫΪΤΑΔϟΎϛϷΩϮϤϠϟΐϳήδΗΔϟΎΣϞϛϢϴϴϘΗΐΠϳΩ
ΎϬϨϋϢΠϨΗΪϗϲΘϟήσΎΨϤϠϟΔϤϼϤϟΔΠϟΎόϤϟϭΔϴΎϗϮϟήϴΑΪΘϟϦϣΎϬΗΎΒϠτΘϣήϳΪϘΗϢΛϦϣϭ
ΔϟΎΤϠϟΎϬΗέήϘϣϭΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟΕΎΒϠτΘϤϟΎϘΒσϚϟΫϭ
˷
5
ΏήδΗϊϨϤϟϢγ10ϦϋϞ˰˰˰ϘϳϻωΎ˰˰˰ϔΗέΎΑΔϟΎ
ϛϷΩϮϤϟϥίΎΨϣΏϮΑϡΎϣΕΎΒΘϋΪϴϴθΗΐΠϳ
˷
˷
τγϦϋΔπϔΨϨϣϦϳΰΨΘϟΔϘτϨϣΔϴοέϥϮϜΗϥϭˬϥΰΨϤϟΝέΎΨϟΔϟΎϛϷΩϮϤϟΕΎΑΎϜδϧ
ϞϗϷϰϠϋϢγ10έΪϘϤΑΔτϴΤϤϟνέϷ
ΕΎϬΠϟΕΎΒϠτΘϣϖϓϭΕΎϗϮόϤϟϦϣΔϴϟΎΧϭΔ˰˰ΒγΎϨϣϊϗϮϣϲϓϥϮϜΗΝήΨϣϦϣήΜϛήϴϓϮΗΐΠϳ6
˷
˱
ΙΩϮΤϟ˯ΎϨΛΔϟΎϛϷΩϮϤϟϥϭΰΨϣϊϣϞϣΎόΘϠϟ
ϼϴϬδΗϚϟΫϭˬΔμΘΨϤϟ
ΔϋΎγϒμϧϦϋϞϘΗϻΓΪϤϟϖϳήΤϠϟ˱ΎϣϭΎϘϣϥΰΨϤϟάϓϮϧΝΎΟίϥϮϜϳϥΐΠϳ7
ΘϔΗϥϭˬΔϋΎγϒμϧϦϋϞ˰˰˰ϘΗϻΓΪϤϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϣϦϣϥΰΨϤϟΏϮΑϥϮϜΗϥΐΠϳ8
˵
ΎϬϛήΗΪϨϋΎ̒ϴΎϘϠΗϖϠϐΗϭΝέΎΨϠϟ
ΕΎϗϭϷϊϴϤΟϲϓϥΰΨϤϟϲϓΔϨϣϭΔΒγΎϨϣΓ˯Ύο·ήϴϓϮΗΐΠϳ9
ϦϳΰΨΘϟϰϧΎΒϣΔϳϮϬΗ225
ϚΒθΑΕΎΤΘϔϟϰτϐΗΚϴΤΑΓήηΎΒϣΝέΎΨϟϰϟ·ϞτΗΔϴϠϔγϭΔϳϮϠϋΔϴόϴΒσΔϳϮϬΗΕΎΤΘϓϞϤϋΐΠϳ1
ΓήϴϐλΕΎΤΘϓϭΫϲϧΪόϣ
ΔϴΎΑήϬϜϟΕΎΒϴϛήΘϟϭΕΪϳΪϤΘϟ 325
ϦϔϠΠϤϟΪϳΪΤϟϦϣήϴγϮϣϲϓΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ1
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ϲ˰˰ϗϭϚ˰ΒθΑΔϴϤΤϣϥϮϜΗϭΓέήΣϊθΗϻϲΘϟωϮϧϷϦϣΔϴΎΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ2
ΩϮ˰˰ϤΑΔϔϠϐϣϥϮϜΗϭνΎϤΣϸϟϡϭΎϘϤϟωϮϨϟϦϣΔϴΎΑήϬϜϟϴΗΎϔϤϟϭΕΪϳΪϤΘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ3
ϡΎψΘϧΎΑϭ˱ΎϳέϭΩΎϬΘϴΣϼλΎϫΪϘϔΗΓέϭήοϊϣPVC˰ϟΎϛ

ΔϟΎϛ˷ ϷΩϮϤϟϦϳΰΨΗΕΎΒϠτΘϣ35
˷
Ϧ˰˰τϘϟϭϕέϮ˰˰ϟϭΐ˰˰˰θΨϟΎϛΎ˰˰˰ϬόϣϞ˰˰˰ϋΎϔΘΗϥϦϜϤϳϲΘϟΩϮϤϟϊϣΔϟΎϛϷΩϮϤϟϦϳΰΨΗήψΤ˵
ϳ135
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΕίΎϐϟΕΎϧϮτγϭΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϭ
˷
235
Εή˰˰˰ϴΛ΄ΘϟΔ˰˰ϣϭΎϘϣΩϮ˰˰ϣϦϣΕΎ˰ϧΰΧϭΕϮΒϋΔϟΎϛϷΩϮϤϠϟΔϳϭΎΤϟΔϴϋϭϷϥϮϜΗϥΐΠϳ
˷
ΓΩΎϤϠϟΓΪϤΘόϣϭΎϬόϣϞϋΎϔΘΗϻϥϭΔϟΎϛϷΩϮϤϟ
ϥΪόϤϟωϮϧϒϠΘΨϳϭˬϞϴϣήΑϭΔϴϧΪόϣΕΎϧΰΧϲϓΔϟΎϛϷΩϮϤϟϦϣΓήϴΒϜϟΕΎϴϤϜϟϦϳΰΨΗΐΠϳ335
˷
ΔϧΰΨϤϟΓΩΎϤϟΔϴϋϮϧϑϼΘΧΎΑΔϧΎτΒϟϭ
˷
νή˰˰˰ϏϷΎ˰˰ϬϨϣΓή˰˰ϴϐμϟΕΎ˰˰ϴϤϜϠϟϻ·Δ˰ϟΎϛϷΩϮϤϟϦϳΰΨΘϟΔϴΟΎΟΰϟΔϴϋϭϷϡΪΨΘγϊϨϤ˵
ϳ435
ςϘϓΕήΒΘΨϤϟϲϓϝΎϤόΘγϻ
ΕΎ˰˰ϧΰΨϟΔ˰˰ϳΎϤΣϊϣϲϧΪόϤϟϚΒθΑΓέϮ˷ δϣϥϮϜΗΚϴΤΑ˯ήόϟϲϓνΎϤΣϷΕΎϧΰΧΪϴϴθΗΐΠϳ 535
ΔϳϮΠϟϞϣϮόϟΕήϴΛ΄ΗϦϣ
ϝΎ˰˰ΣϲϓΔόδϟϞϣΎϛΏΎόϴΘγϻ±ϥΰΨϟϢΠΣϦϣ110%Ϣ˰ΠΤΑϥΰΨϟϝϮΣνϮΣϞϤϋΐΠϳ635
ΔϳϮϬΘϠϟΐϴΑΎϧ΄ΑϭϥΰΨϟϯϮΘΤϣΏϮδϨϤϟαΎϴϘϤΑϥΰΨϟΪϳϭΰΗϭΏήδΘϟ
Δ˰˰ϴϟΎΘϟϊ˰˰ϗϮϤϟήϴϏϲϓΔϟΎϛϷΩϮϤϟϞϴϣήΑφϔΣήψΤ˵ϳ735
ΔϠ˷Ϡψ˵ϣϭΔΠ˷ϴδ˵ϣΔϘτϨϣϲϓϥϮϜΗΚϴΤΑ˯ήόϟϲϓ˱ΎΟέΎΧ1
ϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϣϦϣϪϴϓ˯ΎϨΒϟήλΎϨϋϥϮϜΗϞϘΘδϣ ϥΰΨϤϛ ϰϨΒϣϲϓ2
ϥέΪ˰˰ΠΑϰ˰˰˰ϨΒϤϟ˯ΰΟΔϴϘΑϦϋΔϟϭΰόϣΔϓήϏϲϓϥϮϜΗϥϰϠϋϰϨΒϤϟϦϣϲοέϷέϭΪϟϲϓ3
ϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΕΎϴοέϭ

835
ΓήηΎΒϤϟβϤθϟΔόηϷνήόΘϟϦϣΔϟΎϛϷΩϮϤϟϞϴϣήΑΔϳΎϤΣΐΠϳ
˷
ΔλΎΧϭ˯Ύ˰ϨΒϟή˰λΎϨϋϲϓϯήΧΔϳϮπϋΩϮϣΔϳϭΔϴϗέϮϟϭΔϴΒθΨϟΩϮϤϟϡΪΨΘγήψΤ˵ϳ 935
ϥέΪΠϟϭΕΎϴοέϷ
ϞϘΘδϣϒϳήμΗΎϬϟϥϮϜϳϥΐΠϳΎϤϛΔϟΎϛϷΩϮϤϠϟΓΫΎ˷˰ϔϧΔϴοέϷϥϮϜΗϻϥΐΠϳ1035
ϥΰΨϤϟϞΧΪϣϰϠϋΕΎΒΘϋΪϴϴθΗΐΠϳ1135
ΔϳήϳάΤΗΕΎϣϼόΑΔϟΎϛϷΩϮϤϟϥίΎΨϣϭΔϴϋϭΰϴϴϤΗΐΠϳ1235
ϡ1ϦϋΔϟΎϛϷΩϮϤϟϦϳΰΨΗϑϮϔλϦϴΑΕήϤϤϟνήϋϞϘϳϻϥΐΠϳ1335
ϡ1ϦϋϥέΪΠϟϭϦϳΰΨΘϟϑϮϔλϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ1435
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϤϟ˱ΎόΒΗΉέϮτϠϟΪΣϭΝήΨϣϦϣήΜϛ΄ΑϥΰΨϤϟΪϳϭΰΗΐΠϳ1535
ΔΣϮΘϔϣΔϘτϨϣϲϓϥϮϜΗϥΐΠϳνΎϤΣϷϦϣΓήϴΒϛΕΎϴϤϛϡΪΨΘγΐ˷ϠτΘΗϲΘϟΕΎϴϠϤόϟ1635
˷
ΔϟΎϛϷΩϮϤϟϥίΎΨϣϞΧΩϦϣϝΎόΘηϻέΩΎμϣΔϓΎϛΝήΧ·ΐΠϳ
1735
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˷
ΎϬτϴΤϣϭΔϟΎϛϷΩϮϤϟϥίΎΨϣϲϓϦϴΧΪΘϟϊϨϤϳ
1835
Δ˰˰ϴοήόϟΕΎ˰˰ϘϓΪΘϟϒ˰ϳήμΗϭϞϴδϏνήϏϷΎϬτϴΤϣϭϥίΎΨϤϟϲϓϩΎϴϣϢϴσήΧήϴϓϮΗΐΠϳ1935
˯ΪΗέΓέϭήοϊϣϩΎϴϤϟϦϣΓήϴϓϭΕΎϴϤϛϡΪΨΘγϡΪΨΘγϚϟΫϭˬΔϟΎϛϷΩϮϤϠϟΔτϴδΒϟ
ΔϟΎϛϷΩϮϤϟΓήΨΑϷϕΎθϨΘγϱΩΎϔΘϟβϔϨΘϟΓΰϬΟϡΪΨΘγϭΔϣϼδϟΕέΎψϧϭΔϴΎϗϮϟΕήΘδϟ
˷
ξ˰˰ϤΤϛΔ˰˰ϟΎϛϷΩϮ˰˰˰ϤϟΪΣϦ˷
ϤπΘϳϖ˰˰ϳήΣϙΎϨϫϥΎϛϭ ˱ΩΪϬϣ ˱ήϴΒϛϖϓΪΘϟϥϮϜϳΎϣΪϨϋ2035
ςϘϓϦϴΑέΪϤϟιΎΨηϷϞΒϗϦϣΔϴϟΎΘϟΕ˯ήΟϹϞδϠδΗωΎΒΗΐΠϳϚϳήΘϴϨϟ

 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟ˯ΎϋΪΘγϭύϼΑ·1
ϦϴμμΨΘϤϟήϴϏιΎΨηϷϦϣ˱έϮϓϊϗϮϤϟ˯ϼΧ·2
ΔϴμΨθϟΔϳΎϤΤϟΕΪόϣΔϓΎϛϡΪΨΘγϭ˯ΪΗέ3
ϡϮϳΩϮμϟΕΎϧϮΑήϜϴΑΓΩΎϤΑϚϳήΘϴϨϟξϤΣΔϟΩΎόϣΔϟϭΎΤϣ4
ΎϫΪϳήΒΗϰϠϋ˱έϮ˰ϓϞϤόϟϭήΧϥΎϜϤϟ ϥήϴϨϟϦϋΓΪϴόΒϟ ΓήτΨϟΩϮϤϟϞϴϣήΑΐΤγΔϟϭΎΤϣ5
ϩΎϴϤϟΫΫήΑ
ΕϻΎ˰˰˰Σϲϓϲ˰˰ϟϭϑΎόγΈϛϦϴϨϴόϟϭϢδΠϟήϴϬτΘϟΔλΎΧϩΎϴϣ ΕΎ˷˰ηΩ˵ ΕΎηήϣήϴϓϮΗΐΠϳ2135
˷
ΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟΐϠτϟ˱ΎόΒΗϭΔΟΎΤϟϖϓϭΔϟΎϛϷΩϮϤϟΎΑιΎΨηϷΙϮϠΗ

˯ΎϤϟϊϣϞϋΎϔΘΗϲΘϟΩϮϤϟϭ˯ϮϬϟϲϓϝΎόΘηϻΔϴΗΫΩϮϤϟ
Δ˰˰ϳΩΎόϟΓέή˰˰ΤϟΕΎ˰˰ΟέΩϑϭή˰˰χϲ˰˰ϓ˯Ϯ˰˰ϬϠϟΎϬΘ˰˰δϣϼϣΪ˰˰Ϩϋϲ˰˰ΗάϟϝΎόΘ˰˰ηϻΔ˰˰ϴλΎΧΎ˰˰ϬϟΕΎ˰˰ϳϭΎϤϴϜϟξ˰˰όΑ
ϡϮϳΩϮμϟϭΕΪ˰˰ϴΑήϜϟΎϛΓέή˰˰ΤϟΎ˰˰ϬϠϋΎϔΗϦϋέΪ˰˰μϳϭ˯ΎϤϟϊϣϞ˰˰ϋΎϔΘϳΎ˰˰ϣΎ˰˰ϬϨϣϭξ˰˰ϴΑϷέϮϔ˰˰γϮϔϟή˰˰μϨόϛ
 ϝΎόΘ˰˰ηϼϟϞ˰˰ΑΎϗ Ϧ˰˰ϴΟϭέΪϴϬϟϭ Ϊ˰˰δϛΆϣ ϦϴΠ˰˰δϛϷϱίΎ˰˰Ϗ˯Ύ˰˰Ϥϟϊ˰˰ϣΎ˰˰ϬϠϋΎϔΗϦ˰˰ϣΞ˰˰ΘϨϳΚ˰˰ϴΣˬϡϮϴ˰˰γΎΗϮΒϟϭ
 Ϧ˰˰ϴΟϭέΪϴϬϟίΎ˰˰ϏΕέΎ˰˰Πϔϧ ΕΎ˰˰όϗήϓΙϭΪ˰˰Σϰ˰˰ϟ·ϱΩΆ˰˰ΗϝΎό˰˰ηϺϟΔ˰˰ϴϓΎϛΓέή˰˰Σϭ

˯ϮϬϟϲϓϝΎόΘηϻΔϴΗΫΩϮϤϟφϔΣ16

έϮ˰˰˰ϔγϮϔϟή˰˰˰˰μϨόϓΎ˰˰˰˰ϬόϣϞ˰˰˰ϋΎϔΘΗϻϞϮγϭΔϠϣΎΧΕίΎϏτγΖΤΗ ΓέϮϤϐϣ ΩϮϤϟϩάϫφϔΤΗ
˯ΎϤϟτγΖΤΗ˱έϮϤϐϣφϔΤϳϼΜϣήϔλϷϭξϴΑϷ

˯ΎϤϟϊϣϞϋΎϔΘΗϲΘϟΩϮϤϟφϔΣ26

˯ϮϬϟϭ˯ΎϤϟΫΎϔϨϟ˱ΎϣΎϤΗΔόϧΎϣϭϖϠϐϟΔϤϜΤϣΕϮΒϋϞΧΩΩϮϤϟϩάϫφϔΤΗ1
φ˰ϔΤϛΎϬόϣϞϋΎϔΘΗϻϞϮγϭΔϠϣΎΧΕίΎϏτγΖΤΗ ΓέϮϤϐϣ ΩϮϤϟϩάϫϦϣήΧϷξόΒϟφϔΤΗ2
˱ ϡϮϳΩϮμϟ
ϦϴγϭήϴϜϟτγΖΤΗ˱έϮϤϐϣ ϼΜϣ
έΩΎμϣΔϳΩϮΟϭϊϨϤϳΎϤϛˬΩϮϤϟϩάϫϦϳΰΨΗϊϗϮϣϲϓϩΎϴϤϟϡΪΨΘδΗϲΘϟΔΤϓΎϜϤϟΕΪόϣΩϮΟϭϊϨϤϳ3
ϩΎϴϤϠϟϯήΧ
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ΔϘϓϮΘϤϟήϴϏΕΎϳϭΎϤϴϜϟ
Εϼ˰˰ϋΎϔΘϠϟΓή˰˰σΎΨϣϞϜ˰˰θΗϲ˰˰ΘϟΩϮ˰˰Ϥϟϲ˰˰ϫ Incompatible MaterialsΔ˰˰ϘϓϮΘϤϟή˰˰ϴϏΩϮ˰˰Ϥϟ
Ύ˰˰ϤϬοήόΗΕϻΎ˰˰ϤΘΣϑϭή˰˰χϲ˰˰ϓΔ˰˰λΎΧϦ˰˰ϳΰΨΘϟϊ˰˰ϗϮϣβ˰˰ϔϨΑΎ˰˰ϬόϣΓΪ˰˰ΟϮΘϤϟϯή˰˰ΧϷΩϮ˰˰Ϥϟϊ˰˰ϣΓή˰˰τΨϟ
ϰ˰˰ϟ·ϱΩΆ˰˰ΗΪ˰˰ϗΓή˰˰τΧΕϼ˰˰ϋΎϔΗΙϭΪ˰˰ΣϪ˰˰ϨϋΞ˰˰ΘϨϳΎ˰˰ϤϣΪ˰˰ϤόΘϤϟϭϲ˰˰οήόϟρϼ˰˰ΘΧϻϭ˯Ύ˰˰ϘΘϟϻϭΏέΎ˰˰ϘΘϠϟ
ϯή˰˰ΧΓή˰˰τΧΩϮ˰˰ϣΞ˰˰ΘϨΗϭΔϣΎ˰˰γΕίΎ˰˰ϏΪ˰˰ϟϮΗϭέΎ˰˰ΠϔϧϻϭϝΎόΘ˰˰ηϻ

Δ˰˰˰οέΎόΘϤϟΕΎ˰ϳϭΎϤϴϜϟϢϗέϖΤϠϤϟϢπϳϭˬΔοέΎόΘϤϟΕΎϳϭΎϤϴϜϠϟΔϠϘΘδϣϥίΎΨϣκϴμΨΗΐΠϳ
ΩϮϤϟϩάϫϦϳΰΨΗΪϨϋϪΑΩΎηήΘγϼϟΔόΎθϟ
ϊ˰˰˰ϗϮϤϟιϮ˰˰˰˰μΨΑήϛάϟΔ˰˰˰ϔϟΎγΓή˰˰τΨϟΔϳϭΎϤϴϜϟΩϮϤϟΕΎΒϠτΘϣΔϓΎϛϖϴΒτΘΑϡΰΘϟϻΐΠϳ
˱
ΕΎ˰˰˰ϬΠϟΕέή˰˰˰ϘϤϟΎ˰˰˰όΒΗΕΎ˰˰˰ϳϭΎϤϴϜϟϩάϫΓέϮτΧϦϣΪΤϟϊϣϰηΎϤΘϳΎϤΑϭϦϳΰΨΘϟϭϲϧΎΒϤϟϭ
ΔμΘΨϤϟ
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ø``eÉãdG π``°üØdG
Δ˷ϳέΎϨϟΏΎόϟϷ
ΔϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ
Δ˰˰ΠϣΪϣϥϮ˰˰ϜΗΪ˰˰ϗϭ Δ˰˰ϳϭΎϤϴϜϟΩϮ˰˰ϤϟϦ˰˰ϣΕΎ˰˰τϠΧϱϲ˰˰ϫΔ˰˰ϳέΎϨϟΏΎ˰˰όϟϷ:FireworksΔ˰˰ϳέΎϨϟΏΎ˰˰όϟϷ
ϭϕή˰˰ΘΣϖ˰˰ϳήσϦ˰˰ϋΔϴόϤ˰˰δϟϭΔ˰˰ϴϮπϟΕέΎ˰˰ηϹέΪ˰˰λ·νή˰˰ϏϷϡΪΨΘ˰˰δΗ ΕΪ˰˰όϣϭΓΰ˰˰ϬΟϊ˰˰ϣ
Δ˰˰ϳέΎϨϟΏΎ˰˰όϟϷΕΎ˰˰ϧϮϜϣϭΔ˰˰ϠϋΎϔΘϤϟΩϮ˰˰ϤϠϟέΎ˰˰ΠϔϧϭέΎτ˰˰θϧ
˱
ϊϴΒϟϭϊϴϤΠΘϟϭϦϳΰΨΘϟϦϣϼϛϞμϔϟάϫϲϓΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϝϭΪΘΑΪμϘϳΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϝϭΪΗ

Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
 ˯Ύ˰ϔσϹ ϲ˰ϧΪϤϟωΎϓΪϟϦϣκϴΧήΗϰϠϋϝϮμΤϟΐΠϳήΧϡΎψϧϭϊϳήθΗϱ΄ΑϝϼΧϹϡΪϋϊϣ
˱
ϚϟάΑΔλΎΨϟΔϴΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϤϠϟΎϘΒσϭΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϝϭΪΘΑϞϤϋϱΔϟϭΰϣϞΒϗ
ϲ˰˰˰ΘϟϭˬΔ˰˰ϳέΎϨϟΏΎ˰˰˰όϟϷϊ˰˰ϧΎμϤϟΔλΎΨϟΔϴΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϤϟϭΕΎσήΘηϻϞμϔϟάϫϞϤθϳϻ
Ϟ˰˰ΧΪΗϲ˰˰ΘϟΩϮϤϟϦϣΎϫήϴϏϭΩϮγϷΩϭέΎΒϟϭϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗϥΩΎόϤϟϖϴΣΎδϣϰϠϋΓΩΎϋϱϮΘΤΗ
ΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷΔϋΎϨλϲϓ
ή˰˰˰ϫΎχϥΎ˰˰˰ϜϣϲϓΔ˰Ϙ˷Ϡό˵ϣΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϝϭΪΘΑκΨθϠϟΡϮϨϤϤϟϳήμΘϟϦϣΔΨδϧΩϮΟϭΐΠϳ
ϭϒ˰˰ϠΗϝΎΣϲϓ ˯Ύ˰˰˰ϔσϹ ϲ˰˰˰ϧΪϤϟωΎ˰ϓΪϟύϼΑ·ΐΠϳΎϤϛˬκϴΧήΘϟϪϟΪΎόϟϊϗϮϤϟϲϓϦϣϭ
κϴΧήΘϟϥΪϘϓ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΔϘϓϮϤΑ˷ϻ·ήΧκΨηϱϷκϴΧήΘϟϦϋϝίΎϨΘϟϭΔϴϜϠϤϟϞϘϧήψΤ˵ϳ
ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟύϼΑ·ΐΠϳΔϗϼόϟΐΣΎλϭΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϝϭΪΗϊϗϮϣϥϮϨϋήϴϴϐΗϝΎΣϲϓ
ϚϟάΑ˱έϮϓ ˯ΎϔσϹ
ϰ˰˰ϠϋΔϟϭΪΘϤϟΔϳέΎϨϟΏΎ˰˰όϟϷωϮϧϭΕΎϴϤϛϦϳϭΪΘϟΕϼΠγΔϗϼόϟΐΣΎλϯΪϟϥϮϜϳϥΐΠϳ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΐϠσϦϫέϡϮϋΔδϤΨϟΕϼΠδϟϩάϬΑφϔΘΤϳϥ
ά˰˰ϬΑϦϴϠϣΎόϟΩΎϬΟ·ϦϣΪΤϠϟϚϟΫϭˬϥΰΨϤϟϢΠΣϭρΎθϨϟϢΠΣϊϣΔϟΎϤόϟϢΠΣΐγΎϨΘϳϥΐΠϳ
ϦϜϤϣϯϮΘδϣϰϧΩϷΔϳήθΒϟ˯ΎτΧϷκϴϠϘΗϲϟΎΘϟΎΑϭϝΎΠϤϟ
ϝϭΪΘϟϊϗϮϣϲϓϦϴϠϣΎόϟΔϓΎϛ˯ΎϤγ΄ΑϞΠγΔϗϼόϟΐΣΎλϯΪϟϥϮϜϳϥΐΠϳ
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ΔϣϼδϟϭϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟϭΔϣϼδϟΕΎΒϠτΘϣάϴϔϨΘΑϡΰΘϟϻΔόΑΎΘϤϟϝϮΌδϣκΨηϒϴϠϜΗΐΠϳ
ΕϻΎΣϊϣϞϣΎόΘϟϭ˯ϼΧϹϰϠϋΐϳέΪΗςτΧϊοϭϊϣˬΎϬΑϦϴϠϣΎόϟΔϴϋϮΗϭϊϗϮϤϟϲϓΔϴμΨθϟ
ΔϨγ21ϦϋϝϮΌδϤϟήϤϋϞϘϳϻϥϰϠϋΉέϮτϟ

Δ˷ϳέΎϨϟΏΎόϟϷϝϭΪΗϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ
ΓΎθϤϟήΑΎόϣϭΔϴδϴήϟϕήτϟϭΔϴϨϜδϟΕΎόϤΠϤϟϦϋΔ˷ϳέΎϨϟΏΎόϟϷϦϳΰΨΗϊϗϮϣΪόΘΒϳϥΐΠϳ12
Δ˰˰˰ϴϋϮϧϭΔϴϤϜϟ˱ΎόΒΗϡ70ϭ8ϦϴΑΎϣΡϭήΘΗΕΎϓΎδϤϟέϮϬϤΠϟϊϤΠΗϦϛΎϣϭΔϳέΎΠΘϟΕϼΤϤϟϭ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΐϠσϭϥϭΰΨϤϟ
ϦϴΑΡϭήΘΗΔϨϣΕΎϓΎδϤϟϊϗϮϤϟϞΧΪΑϲϧΎΒϤϟΔϴϘΑϦϋΔ˷ϳέΎϨϟΏΎόϟϷϦϳΰΨΗϲϧΎΒϣϞμϓΐΠϳ22
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϣϭϥϭΰΨϤϟΔϴϋϮϧϭΔϴϤϛϰϠϋΕΎϓΎδϤϟϩάϫΪϤΘόΗϭϡ30 ± 12
ϡ15ϦϋΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϦϳΰΨΗϲϧΎΒϣϭϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΩϮϤϟϥίΎΨϣϱϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ32
ϦϋϞ˰˰˰ϘΗϻϥΰ˰˰ΨϤϟϦϣΔϓΎδϤϟϭΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϦϳΰΨΗϊϗϮϤΑΔτϴΤϤϟΔϘτϨϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ42
˷
ΔϓΎΠϟϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΕΎϔϠΨϤϟϭΏΎθϋϷϭζΎθΤϟϭεήΣϷϦϣΔϴϟΎΧϡ8
Δ˰˰ϘτϨϣϦϋ˱Ϊ˰ϴόΑϩΎϴϤϟϒϳήμΘϟΏϮδΤϣέΪΤϧΕΫϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣϝϮΣΔϴοέϷϥϮϜΗϥΐΠϳ52
ΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϦϳΰΨΗ
ΎϬϴϟ·ϝϮλϮϟϞϴϬδΘϟϊϗϮϤϟϰϟ·ΓΪϬϤϣϕήσϙΎϨϫϥϮϜϳϥΐΠϳ62
ϊϗϮϤϟϰϟ·ΔϳΩΆϤϟϕήτϟϞϛϰϠϋΕΎΑϮΑ˯Ύθϧ·ΐΠϳ72
Ύ˰˰˰ϬΘϋήγϦϣΪ˰˰˰ΤϠϟϞΎγϮΑϊ˰ϗϮϤϠϟΔϴϠΧΪϟΕΎϗήτϟΔλΎΧΕΎΒϛήϤϟήϴγϕήσΪϳϭΰΗΐΠϳ82
ΔϴϋΎϨτλϻΕΎΒτϤϟϭΰΟϮΤϟΎϛ

Δ˷ϳέΎϨϟΏΎόϟϷϝϭΪΗϰϨΒϣΕΎΒϠτΘϣ
ϰϨΒϤϟΕΎϔλϮϣϭ˯ΎϨΒϟήλΎϨϋ
 ςϘϓϲοέ ΪΣϭϖΑΎσϦϣϥϮϜΘϳϭϪΗΫΪΤΑϼϘΘδϣϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣϥϮϜϳϥΐΠϳ113
ϡ˯ϼΘΗΩϮϣϦϣΕΎϴοέϷϭϥέΪΠϟϭϒϘγϷϭϊσϮϘϟΎϬϴϓΎϤΑ˯ΎϨΒϟήλΎϨϋϊϴϤΟΪϴϴθΗΐΠϳ213
ϥϮ˰˰ϜΗϭϦ˰˰˰ϴΘϋΎγϦϋϖϳήΤϠϟΎϬΘϣϭΎϘϣϞϘΗϻϥϰϠϋΎϬϨϳΰΨΗΩήϤϟΔ˷ϳέΎϨϟΏΎόϟϷΩϮϣΔόϴΒσϊϣ
˱έήηέΪμΗϻΩϮϤΑΔϔ˷Ϡϐϣ

-791-

ϩΎ˰˰˰ΠΗϻϲϓϰ˰˰˰ϨΒϤϟϦϣ ϞϤΘΤϤϟ έΎΠϔϧϻςϐοϒϳήμΗΔϴϧΎϜϣ·ΓΎϋήϣΐΠϳϰϨΒϤϟϢϴϤμΗΪϨϋ 313
ϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϭΔϔϴϔΧΩϮϣϦϣϥέΪΠϟΪΣϭϒϘδϟϥϮϜϳϥ΄ΑϭέήπϟϭΓέϮτΨϠϟΔοήϋϞϗϷ
ϦϋΔ˰˰˰ϤΟΎϨϟΕΎ˰˰ΤΘϔϟϭΕΎϴοέϷϭϒϘγϷϭϥέΪΠϟϦϴΑΕϼλϮϟϭΕΎΒϴτθΘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ413
Ώή˰˰δΘϟΔόϧΎϣϭϕϼϏϹΔϤϜΤϣΔ˷ϳέΎϨϟΏΎόϟϷΩϮϣϥίΎΨϤϟΔϴΤμϟϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϝΎϤϋ
ϥΰΨϤϟϞΧΩϰϟ·ϩΎϴϤϟ
ΎϤϣΎϬϗϮϓΔϳέΎΠϔϧϻϖϴΣΎδϤϟϢϛήΘϟ˱ΎϳΩΎϔΗϰϨΒϤϟϞΧΩΔϴϘϓέϮδΟϞϤϋϦϣϦϜϣΎϣϝϼϗϹΐΠϳ 513
ΐγΎϨϤϟϝΎόΘηϹϑϭήχήϓϮΗϝΎΣϲϓΎϫέΎΠϔϧϱΩΆϳΪϗ
ϝϭϷ˯ΰΠϟϲϓΓΩέϮϟ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϤϟϲϓΏϭήϬϟϞΒγϊπΨΗϥΐΠϳ613
˱
Ϧ˰˰˰ϴΘϤϟωϮ˰˰˰ϨϟϦϣϝΎ˰˰ϔϗϷϭΕϼμϔϤϟϊϴϤΟϥϮϜΗϥϭˬϢϜΤϤϟϖϠϐϠϟϼΑΎϗϥΰΨϤϟϥϮϜϳϥΐΠϳ
713
Γή˰˰˰ηΎΒϣ˰˰˰ΘϔΗϭΕΩΩήΑΓΩϭΰϣϥϮ˰˰ϜΗϥϭˬΎϬΤΘϓΔϴϧΎϜϣ·ϡΪϋϦϤπϳΎϤΑΪϴΟϞϜθΑΔΘ˷ΒΜϣϥϮϜΗϭ
ΝέΎΨϟϩΎΠΗΎΑ

Δ˷ϳέΎϨϟΏΎόϟϷϥΰΨϣΔϳϮϬΗ
ϦϋΔϳϮϬΘϟϝΪόϣϞϘϳϻϥϰ˰˰˰ϠϋϥΰΨϤϟϢΠΤϟΔϴϓΎϛϭΓΪϤΘόϣΔϴϜϴϧΎϜϴϣΔϳϮϬΘΑϥΰΨϤϟΰϴϬΠΗΐΠϳ 123
ϰϨΒϤϟΔΣΎδϣϦϣ 2ϡΙ3ϡ 0.4
ΔΑϮσήϟϊϨϤϟΔλΎΧΓΰϬΟ΄ΑϥΰΨϤϟΰϴϬΠΗΐΠϳ 223
Ϟ˰˰ϘΗϻϭϡ29Ϧ˰˰ϋΪϳΰΗϻΚϴΤΑϥΰΨϤϟΓέήΣΔΟέΩςΒπϟ˯ϮϬϟϒϴϴϜΗΕΪόϤΑϥΰΨϤϟΰϴϬΠΗΐΠϳ 323
ϡ10Ϧϋ

Δ˷ϳέΎϨϟΏΎόϟϷϥίΎΨϤϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟ33
έήθϠϟϝίΎόϟωϮϨϟϦϣΔϳϮϬΘϟϭέάϧϹΓΰϬΟϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟΔϓΎϛϥϮϜΗϥΐΠϳ133
Δ˰˰ϓΎδϤΑϰ˰ϨΒϤϟΝέΎΧΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϥΰΨϤϟΔλΎΨϟΪϳήΒΘϟϭΔΌϓΪΘϟέΩΎμϣΕΪΣϭϥϮϜΗϥΐΠϳ233
Ϣ˰˰˰ΘϳΚ˰ϴΣˬϞ˰˰˰ΎδϟΩϮ˰˰˰ϗϮϟϡΪ˰ΨΘγΪϨϋϡ15ΔϓΎδϤΑϭˬ˯ΎΑήϬϜϟΎΑϞϤόΗΖϧΎϛΫ·ϡ7.5ϦϋϞϘΗϻ
Ϟ˰˰˰ϴλϮΗϢ˰˰˰Θϳϭˬϥΰ˰˰˰ΨϤϟϞ˰˰˰ΧΪϟΔϟϭΰόϤϟ˯ϮϬϟDuctsΕήϤϣϖϳήσϦϋΩέΎΒϟ˯ϮϬϟϞϴλϮΗ
ΎϬΑέΎΤϟ˯ΎϤϟϭϦΧΎδϟ˯ϮϬϟέήϣΈΑϚϟΫϭϥΰΨϤϟϞΧΪϟΐϴΑΎϧΔτγϮΑΓέή˰˰˰ΤϟϊϳίϮΗϭ
ϡ7.5ϦϋϞ˰˰˰ϘϳϻΪ˰˰ό˵Αϰ˰˰ϠϋϥΰΨϤϟΝέΎΧΔϴδϴήϟΔϴΎΑήϬϜϟϴΗΎϔϤϟΔΣϮϟΐϴϛήΗΐΠϳ 333
Δ˷ϳέΎϨϟΏΎόϟϷϝϭΪΗϊϓϮϣϞΧΩΔϳϭΪϴϟΓ˯ΎοϹΕΎϓΎθϛϡΪΨΘγήψΤ˵ϳ433
Κ˰˰˰ϴΣϭΔ˰˷ϳέΎϨϟΏΎόϟϷϝϭΪΗϰϨΒϣΩϭΪΣΝέΎΧϲΎΑήϬϜϟέΎϴΘϟϊτϘϟϲδϴέϞλΎϓήϴϓϮΗΐΠϳ533
Ϫϴϟ·ϝϮλϮϟϞϬδϳ
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ΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷΩϮϣϦϳΰΨΗΕΎΒϠτΘϣ
ΔΘΑΎΛΔϴϧΪόϣϑϮϓέϰϠϋϦϳΰΨΘϟϥϮϜϳϥΐΠϳ
ϡϦϋϦϳΰΨΘϟϑϮϔλϦϴΑΔϠλΎϔϟΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ
ϡϦϋϦϳΰΨΘϟϑϮϔλϭϥΰΨϤϟϥέΪΟϦϴΑΔϠλΎϔϟΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ
ϡϦϋΪΣϮϟϦϳΰΨΘϟϒλνήϋΪϳΰϳϻϥΐΠϳ

˷
ϊϨμϤϟϞΒϗϦϣϪΑϰλϮϤϟϊϔΗέϻϯΪόΘϳϻϭϡϦϋϦϳΰΨΘϟωΎϔΗέΪϳΰϳϻϥΐΠϳ
ΐΠϳϊϗϮϤϟϲϓϲϫϭ ΎϬΗϼΠϋϰϠϋ ΔϟϮϤΤϣΔϳϭΎΤϟϥϮϜΗϭΔϳϭΎΣϲϓϥϭΰΨϤϟϥϮϜϳΎϣΪϨϋ
ΎϬΘϛήΣϊϨϤΗΔϘϳήτΑΔϳϭΎΤϟΖϴΒΜΗϭΎϬΗϼΠϋϊϓέ
ξϴΑϷϥϮϠϟΎΑΎϬϴϠϋΔϴϟΎΘϟΕέΎΒόϟΔΑΎΘϛϊϣήϤΣϷϥϮϠϟΎΑΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϥίΎΨϣ˯ϼσΐΠϳ
ϑϮθϜϤϟΐϬϠϟϡΪΨΘγωϮϨϤϣˬΕήΠϔΘϣ
ϦϳΰΨΘϟϭϞϘϨϟΕΎϴϠϤϋ˯ΎϨΛΪϋΎϤϴϓΔϘϠϐϣϥΰΨϤϟΏϮΑϰϠϋ˯ΎϘΑϹϝϮΣϷϊϴϤΟϲϓΐΠϳ
ϥΰΨϤϟϰϠϋζϴΘϔΘϟϭ
ϝϮΧΪϟωϮϨϤϣˬΕήΠϔΘϣˬϦϴΧΪΘϟωϮϨϤϣˬήτΧΔϴϟΎΘϟΔϳήϳάΤΘϟΕΎϣϼόϟΎΑϊϗϮϤϟΪϳϭΰΗΐΠϳ
ϦϴμΘΨϤϟήϴϐϟ
ϝϮΌδϤϟΏΎϴϏϲϓϭϞϤόϟΕΎϋΎγΔϳΎϬϧϲϓΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷΕθϨϣϭϥίΎΨϣϖϠϏΐΠϳ

˯ήΟ·νήϏϷΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϊϗϮϣΕθϨϣΔϓΎϛϦϋΓΪϴόΑϭΔϨϣΔϘτϨϣκϴμΨΗΐΠϳ
ϚϟάϟΓέϭήπϟ˯ΎπΘϗϝΎΣϲϓΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷξόΑϰϠϋΏέΎΠΘϟ
ΕϭΩϷϡΪΨΘγΎΑ˷ϻ·ΘϔΗ˵ ϻϥϭϡΎ˰˰ϜΣΈΑ˱ΎϣϭΩΔϘϠϐϣΔϴϋϭϲϓΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷΩϮϣφϔΣΐΠϳ
ΔϳΪϳΪΣήϴϏΓΩΎϣϦϣΔϋϮϨμϣΔϴϋϭϷϩάϫϥϮϜΗϥϰϠϋˬέήθϟέΪμΗϻϲΘϟΔϤϼϤϟ
ϥΰΨϤϟϞΧΩΕήΠϔΘϤϟϖϳΩΎϨλΘϓήψΤ˵ϳ
ϥΰΨϤϟϞΧΩέήθϟέΪμΗ˵ ΕΪόϣϭΓΰϬΟϭΔϴϧΪόϣΕϭΩΔϳϝΎϤόΘγήψΤ˵ϳ
ϯήΧΩϮϣΔϳϦϳΰΨΘϟΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϥΰΨϣϡΪΨΘγήψΤ˵ϳ
ΕΎϋΎγ˯ΎϬΘϧΪόΑϊϴϤΠΘϟϰϨΒϣϲϓΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷΩϮϣϦϣΕΎϴϤϛΔϳϙήΗϭφϔΣήψΤ˵ϳ
ϦϳΰΨΘϟϰϨΒϣϰϟ·ΩϮϤϟϩάϫϦϣϲϘΒΘϤϟϊϴϤΟϞϘϧΐΠϳϭˬϞϤόϟ

ϻΔϓΎδϣΩϭΪΣϲϓ˷ϻ·ΔϳϭΎΣϦϤοΖϧΎϛΫ·ΎϬλέΓΩΎϋ·ϭϥΰΨϤϟϞΧΩΕϮΒόϟΘϓήψΤ˵ϳ
ϥΰΨϤϟϦϣϡϦϋϞϘΗ
ΎϫήμΣϞϬδϳΔϘϳήτΑϭˬΔϋϮϤΠϣϞϛΓέϮτΧΔΟέΩϭΔϴϋϮϧϖϓϭΕΎϋϮϤΠϣϲϓΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϦϳΰΨΗΐΠϳ
ϦϳΰΨΘϟΦ˰˰ϳέΎΗΔϳϮϟϭϷ˱ΎόΒΗΎϬΘϴϣΪϗΐϴΗήΘΑΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷΩϮϣϥϭΰΨϣϙϼϬΘγΐΠϳ
ϦϳΰΨΘϟΕϼΠδϟϪΘϘΑΎτϣϦϣΪϛ˷ ΄ΘϠϟϦϴμΘΨϤϟϞ˴Βϗ˶ Ϧϣ˱ΎϴϋϮΒγϥΰΨϤϟΕΎϳϮΘΤϣΪϘϔΗΐΠϳ
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ΩϮϣϖϴΣΎδϣ ΔΑήΗϷϊ˷ϤΠΘϟ˱ΎϳΩΎϔΗΔϤΩΔϔμΑϰϨΒϤϟήλΎϨϋϊϴϤΟΔϓΎψϧϰϠϋΔψϓΎΤϤϟΐΠϳ
έΎΒϐϟέΎΠϔϧΓήϫΎχΙϭΪΣΕϻΎϤΘΣϦϣΪΤϠϟϊϴϤΠΘϟ˯ΎϨΛ ΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷ
ϰϟ· Ύ˰˰ϫήϴϏϭ ΏΎ˰˰˰ϘΜϟΩϮ˰˰ϋΐϠϋϭΕΎϋϻϮϟϭήΎΠδϟΎϛϦϴΧΪΗΩϮϣϝΎϜηΔϓΎϛϝΎΧΩ·ήψΤ˵ϳ
ϰϨΒϤϟΝέΎΧιΎΧϥΎϜϣϲϓΎϬϛήΗΐΠϳϭΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϊϴϤΠΗϰϨΒϣϭϥΰΨϤϟϞΧΩ
ΐ˰˰˰ΠϳΎ˰˰˰Ϥϛϊ˰˰˰ϴϤΠΘϟϭϦϳΰΨΘϟϖσΎϨϣϦϋΓΪϴόΑϭΔϨϣϥϮϜΗϦϴΧΪΘϠϟΔλΎΧϦϛΎϣΪϳΪΤΗΐΠϳ
ϖϓϭΔϳϭΪϳϖϳήΣΕϔτϤΑΎϫΰϴϬΠΗΐΠϳΎϤϛϦϴΧΪΘϟΕΎϔϠΨϣϊϴϤΠΘϟΔϴϋϭ΄ΑϦϛΎϣϷϩάϫΰϴϬΠΗ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϣ
ΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷΩϮϤΑΔΛϮϠϣϢϬδΑϼϣΖϧΎϛΫ·ϦϴΧΪΘϟϑήϏϰϟ·ΩήϓϷϝϮΧΩήψΤ˵ϳ
ωϭήθϟΐΠϳϊϴϤΠΘϟϭϦ˰ϳΰΨΘϟΕΎϴϠϤϋ˯ΎϨΛΓΩΎϤϠϟϲοήόϟέΎϤϬϧϻϭϖϓΪΘϟΕϻΎΣϲϓ25
Δ˰˰˰μΘΨϤϟΕΎ˰˰˰ϬΠϟΎΑΔ˰ϧΎόΘγϻΎΑϭΔϤϴϠδϟϕήτϟΎΑΔϋήδΑΎϬϨϣκϠΨΘϟϭΎϬόϤΟΓΩΎϋΈΑ˱έϮϓ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΎϛ
ϊ˰˰τϗϭϕέϮϟΎϛϝΎ˰˰όΘηϼϟΔϠΑΎϘϟϯήΧϷΕΎϔϠΨϤϟϦϋΪϴόΑΎϬϠμϓϭϊϴϤΠΘϟΕΎϔϠΨϣϊϤΟΐΠϳ26
ϩάϫϦϣκ˷ϠΨΘϟΐΠϳΎϤϛˬϩϮΘΤϣϪϴϠϋϦϴΒϣϞϘΘδϣ˯ΎϋϭϲϓΎϬϨϣϞϛφϔΣϊϣΔΛϮϠϤϟεΎϤϘϟ

ϞϤόϟΕΎϋΎγΔϳΎϬϧϲϓϞϗϷϰϠϋ˱ΎϴϣϮϳΓΪΣϭΓήϣΕΎϳϮΘΤϤϟ
ΩϮϤϟϱΩΎϋήϴϏΙΪΣϭϞ˷ϠΤΗϱΔψΣϼϣΪϨϋ˱έϮϓΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟύϼΑ·ϝϮΌδϤϟϰϠϋΐΠϳ27
ϥΰΨϤϟϞΧΪΑΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷ

Εή˰ΘδϟΎϛΔϴμΨθϟΔϳΎϤΤϟΕΪόϣΔϓΎϛ˯ΪΗέΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϝϭΪΘΑϦϴϠϣΎόϟΔϓΎϛϰϠϋΐΠϳ28
˱
κ˰˰˰ϠΨΘϠϟΎϣΎϤΗΎϬϠδϏΓέϭήοϊϣϞϤόϟΕΎϋΎγΔϳΎϬϧϲϓΎϬϋΰϧϢΛϦϣϭϞϤόϟ˯ΎϨΛΔϴΎϗϮϟ
ΎϬΑΔλΎΧΐϴϟϭΩϲϓΎϬψϔΣϭΎϬΑΔϘϟΎόϟΩϮϤϟΎϳΎϘΑϦϣ
ϥΰ˰˰˰ΨϤϟώ˰˰˰ϳήϔΗΐ˰˰˰ΠϳΝέΎΨϟϦϣϭϞΧΪϟϦϣΖϧΎϛϥΰΨϤϠϟ˯ϼσϝΎϤϋΔϳ΄ΑϡΎϴϘϟΪϨϋ29
ϥΰ˰˰˰ΨϤϟϦϋΔ˰˰ϨϣΔ˰˰ϓΎδϤϟ˱ΪϴόΑΎ˰˰ϬϨϳΰΨΗϭήΧϥΰΨϣϰϟ·ΎϬϠϘϧϭϪΗΎϳϮΘΤϣΔϓΎϛϦϣ˱ΎϣΎϤΗ
ϪϴϓϞϤόϟ˯ΎϬΘϧΪόΑϞλϷϥΰΨϤϟϰϟ·ΎϬΗΩΎϋ·ϦϴΤϟΎϬΘγήΣϭΎϬΘϳΎϤΣϊϣϞλϷ

ΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϞϘϧΕΎΒϠτΘϣ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϤϟΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϞϘϧΕΎϴϠϤϋΔϓΎϛϊπΨΗϥΐΠϳ15
˱
ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϤϟΎϘΒσΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϞϘϧΔΒϛήϣϲϓΔϧΎΘϤϟϭϦϣϷΕΎϣΰϠΘδϣήϓϮΗΐΠϳ25
ΓέΩϹϲϨϔϟκΤϔϟΓέΩ·ΕΎΒϠτΘϣϭ ΏΎΒϟάϬΑ ΕήΠϔΘϤϟϞϘϧΕΎΒϠτΘϣϲϓ˯ΎΟΎϤϛ ˯ΎϔσϹ
έϭήϤϟ

ϥϮϜϳϲϛϪΑϒϠϜϤϟϞϤόϟΎΑΔϳέΩϰϠϋϥϮϜϳϭ˱ΪϴΟ˱ΎϴϨϬϣ˱ΎΒϳέΪΗ˱ΎΑέΪϣΔΒϛήϤϟΪΎϗϥϮϜϳϥΐΠϳ35
ϞϘϨϟΕΎϴϠϤόϟΔΒΣΎμϤϟΕΪϳΪϬΘϟϭΔϟϮϘϨϤϟΕήΠϔΘϤϟΓέϮτΨϟ˱Ύϴϋϭ135
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Ϫϴϟ·ϝϮλϮϟΩήϤϟϥΎϜϤϟϰϟ·ΔϳΩΆϤϟϕήτϟΎΑ˱ΎϤϠ˵ϣ235
ϖϳήΤϟΔΤϓΎϜϤϟΔϴϟϭϷϕήτϟΎΑ˱ΎϤϠ˵ϣ335
Δ˷ϣΎϋΓΩΎϴϗΔμΧέϞϤΤϳϭˬΉέϮτϟΔϟΎΣϲϓϦϴϟϮΌδϤϟΎΑϝΎμΗϻΔϴϔϴϜΑ˱ΎϤϠ˵ϣ 435
˱ΎϣΎϋ21ϦϋϩήϤϋϞϘϳϻϥϭˬΔΑΎΘϜϟϭΓ˯ήϘϟΎΑ˱ΎϤϠ˵ϣ535
ΔϴϘϠΨϟΏϮϴόϟϭνήϣϷϦϣ˷ΎϴϟΎΧϭϢδΠϟϢϴϠγϭϲΒτϟϒθϜϟίΎΘΟϭέϭήϤϟΪϋϮϘΑ˱ΎϤϠ˵ϣ 635

ΔϠϗΎϨϟϞϴϐθΘΑΔϘϠόΘϤϟΔϴϨϔϟέϮϣϷϊϴϤΠΑ˱Ϊ͋ϴΟ˱ΎΒϳέΪΗ˱ΎΑέ͉ Ϊϣ˵ ϭΎϤ̒Ϡϣ˵ ΔΒϛήϤϟΪΎϗϥϮϜϳϥΐΠϳ45
ΔέΎτϟΕϻΎΤϟϲϓΔϠϗΎϨϟϚϳήΤΗΔϴΣϼλϪϟϥϮϜΗϥϭ
ωΎϓΪϟϞΒϗϦϣΓΪϤΘόϤϟΔϴϟϭΪϟίϮϣήϟϭΕΎϣϼόϟϡΎψϨΑΡϮοϮΑΓΰ˷ϴϤϣΔΒϛήϤϟϞόΠΑϡΰΘϟϻΐΠϳ55
.+D]&KHPΓήτΨϟΩϮϤϟΙΩϮΣϊϣϞϣΎόΘϟϡΎψϧϭ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟ
ϲΘϟΕέΎδϤϟΎΑΪ˷ϴϘΘϟϭΔϤΣΩΰϤϟϦϛΎϣϷϭΔϳέϭήϤϟΕΎϗΎϨΘΧϻΐϨΠΗΔΒϛήϤϟΪΎϗϰϠϋΐΠϳ65
ήϣϷΎΑϦϴϴϨόϤϟιΎΨηϷϭΔϬΠϟϰϟ·ΓήηΎΒϣΎϬϤϴϠδΗϢΛϦϣϭέϭήϤϟΓέΩ·ϪϟΎϫΩΪΤΗ
ΕϻΎΤϟϲϓ˷ϻ·Ϫϴϟ·ϝϮλϮϟΩήϤϟϥΎϜϤϟήϴϏϲϓΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷϞϘϧΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛΔΒϛήϤϟϒϗϮΗήψΤ˵ϳ75
ΔέΎτϟ
ΩϮϣϭΕΎϳέΎτΒϟϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΎϨΤθϠϟΓΪϟϮϣϥϮϜΗΔϴϧΪόϣήϴϏϭΔϴϧΪόϣΕϭΩΔϳϞϘϧήψΤ˵ϳ85
ΔϟϮϘϨϤϟΔϳέΎϨϟΏΎόϟϷΕΎϋϮϤΠϣϦϤοΔϴϟΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗ
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»``fÉãdG ÜÉ``ÑdG
≥jôM IQƒ£N πµ°ûJ »àdG á£°ûfC’Gh ∫ÉªYC’G ádhGõe
∫hC’G π``°üØdG
ΕΎτΤϤΑΔϣϼ˰δϟΕΎΒϠτΘϣ
ΕΎΒϛήϤϟϦϳϮϤΗϭΔϣΪΧ
ΔϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ
ΕΎϛή˰˰ΤϤϠϟΩϮ˰˰ϗϮϟϝΎϜ˰˰η΄ϛΔϣΪΨΘ˰˰δϤϟΔϴϟΎόΘ˰˰ηϻϞϮ˰˰δϟϦ˰˰ϳΰΨΘϟϊ˰˰ϗϮϣΕΎ˰˰ΒϛήϤϟϦ˰˰ϳϮϤΗϭΔ˰˰ϣΪΧΔ˰˰τΤϣ
ϥ·Ϧ˰˰ϜϤϳϭΕΎϛή˰˰ϤϟΩϮ˰˰ϗϭΕΎ˰˰ϧΰΧϰ˰˰ϟ·ΕΎ˰˰ΨπϤϟΔϠϤΘ˰˰θϣΎ˰˰ϬΗάΑΔ˰˰ΘΑΎΛΕΪ˰˰όϣΔτ˰˰γϮΑΎ˰˰˰˰˰ϬόϳίϮΗϭ
˱ ˰θϣΕΎ˰˰ΒϛήϤϟΕΎϣΰϠΘ˰˰δϤϟΔ˰˰ϴΗΎϣΪΧϖ˰˰˰˰ϓήϣΕΎ˰˰˰τΤϤϟϩά˰˰ϫϦ˰˰ϤπΘΗ
ΔϴϛϼϬΘ˰˰γϻέΎ˰˰ϴϐϟϊ˰˰τϗ ϊ˰˰ϴΑ ή˰˰ϴϓϮΗϼϤΘ˰
ΕΎ˰˰ΒϛήϤϟΕέΎ˰˰σϹΕΎ˰˰ϣΪΧϭΕΎ˰˰ϳέΎτΒϟΡϼ˰˰λ·ϭϞϴ˰˰δϐϟϭΕΎϛή˰˰ΤϤϟΕϮ˰˰ϳίή˰˰ϴϴϐΗϭϢϴΤ˰˰θΘϟϭΕΎ˰˰ΒϛήϤϠϟ
Ϧ˰˰ϳΰΨΗ˱Ύ˰˰πϳΕΎ˰˰τΤϤϟϩά˰˰ϫϦ˰˰ϤπΘΗΪ˰˰ϗϭΕΎ˰˰ΒϛήϤϟΎ˰˰ϬΒϠτΘΗϲ˰˰ΘϟΔτϴ˰˰δΒϟΔ˰˰ϧΎϴμϟϝΎ˰˰ϤϋϦ˰˰ϣϚ˰˰ϟΫή˰˰ϴϏϭ
˱ ˰˰˰ϤΘθϣΏΎϛή˰˰ϟΕΎϣΰϠΘ˰˰δϤϟϯή˰˰ΧΔ˰˰ϴΗΎϣΪΧϖ˰˰ϓήϣϭˬϦϴ˰˰γϭήϴϜϟϊ˰˰ϴΑϭ
ΕΎ˰˰ϣΎϤΤϟϭϢ˰˰ϋΎτϤϟϭΕϻΎ˰˰˰˰˰ϘΒϟϼ˰
Ύ˰˰ϬϤϜΣϲ˰˰ϓΎ˰˰ϣϭΓϼ˰˰μϟϦ˰˰ϛΎϣϭ
ΕΎ˰˰˰ΒϛήϤϟΩϮ˰˰ϗϭΔ˰˰ΌΒόΗΕΎ˰˰τΤϣϲ˰˰ϓΩϮ˰˰ϗϮϟΪ˰˰ϳϭΰΗΔ˰˰˴ϟFuel Filling ApplianceΩϮ˰˰ϗϮϟΔ˰˰ΌΒόΗίΎ˰˰ϬΟ
Ύ˰˰˰˰˰ϣ·ϥϮ˰˰˰˰˰ϜΗΔΌΒόΘϟΓΰϬΟϭ ΔΑϮ˰˰δΤϣϭΓΩΪ˰˰Τϣ Γέή˰˰ϘϤϟΕΎ˰˰ϴϤϜϟϖ˰˰ϓϭΎ˰˰ϬΗΎϳϮΘΤϣή˰˰ϓϮΗΚ˰˰˰˰˰ϴΤΑΔ˰˰˰˰˰ϤϤμϣ
ΕΎΨπϣϖ˰˰ϳήσϦϋΎ˰˰Ϭϴϟ·ΩϮ˰˰ϗϮϟΦ˰˰π˵ϳϭΕΎ˰˰ΒϛήϤϟϲ˰˰ϓΩϮ˰˰ϗϮϟΦ˰˰πϟ Ύ˰˰ϬϴϓΔ˰˰Βϛήϣ Δ˰˰˰˰˰ϴΗΫΔ˰˰˰˰˰ΨπϤΑΓΩϭΰ˰˰ϣ
Δϴ˰˰δϴήϟΩϮ˰˰ϗϮϟΕΎ˰˰ϧΰΧΪ˰˰Ϩϋ
ΩϮ˰˰˰˰˰ϗϮΑΔ˰˰˰ΌΒόΘϟΓΰ˰˰ϬΟΩϭΰ˰˰Ηϲ˰˰ΘϟΔ˰˰˰ϴδϴήϟΕΎ˰˰ΨπϤϟSupply
(Feed Pumps Δ˰˰ϳάϐΘϟΕΎ˰˰Ψπϣ
͋
͋
ΩϮ˰˰ϗϮϟΔ˰˰ΌΒόΗΓΰ˰˰ϬΟϰ˰˰ϟ· Ϫ˰˰όϳίϮΗ Ϫ˰˰ΨοϢ˰
˰ΛϦ˰˰ϣϭΔϴ˰˰δϴήϟΕΎ˰˰ϧΰΨϟϦ˰˰ϣΩϮ˰˰ϗϮϟΐΤ˰˰δΑϚ˰˰ϟΫϭΕΎ˰˰˰˰˰ΒϛήϤϟ
ϲ˰˰ΘϟΦ˰˰πϟΔ˰˰ϋϮϤΠϣϰ˰˰ϠϋϥϼϤΘ˰˰θϣΓή˰˰ϳΎόϤϟϭαΎ˰˰ϴϘϠϟϢ˰˰ϜΤΗίΎ˰˰ϬΠΑϞ˰˰ϤόΗΔ˰˰Ψπϣϊ˰˰ϳίϮΘϟΔ˰˰Ψπϣ
ώ˰˰ϳήϔΘϟΓΪ˰˰Σϭϰ˰˰ϟ·Ϧ˰˰ϳΰΨΘϟϥΰ˰˰ΧϦ˰˰ϣΔ˰˰ϴϟϭήΘΒϟΕΎ˰˰ΠΘϨϤϟϊ˰˰ϳίϮΗϲ˰˰ϓϡΪΨΘ˰˰δΗ
Ϟ˰˰˰˰˰˰ΒϗϦ˰˰˰ϣϦ˰˰ϴόϤϟϝϮΌ˰˰δϤϟϒ˰˰χϮϤϟϮ˰˰ϫΕΎ˰˰ΒϛήϤϟϦ˰˰ϳϮϤΗϭΔ˰˰ϣΪΧΕΎ˰˰τΤϣϲ˰˰ϓϝϮΌ˰˰δϤϟκΨ˰˰θϟ
Δ˰˰ϔμΑΎ˰˰ϬΗΎϣΪΧΓέΩ·ϭΕΎ˰˰ΒϛήϤϟΔ˰˰ϣΪΧϭΩϮ˰˰ϗϮϟΔ˰˰ΌΒόΗΔ˰˰τΤϣϞϴϐ˰˰θΗϲ˰˰ϓϢ˰˰ϜΤΘϟϖ˰˰˰˰˰ΣϪ˰˰ϟϱά˰˰˰˰˰˰ϟϚ˰˰˰ϟΎϤϟ
Δ˰˰ϴϣϮϳ
Ϊ˰˰Ϩϋϲ˰˰ΘϟϭΕΎ˰˰ΒϛήϤϟϦ˰˰ϳϮϤΗϭΔ˰˰ϣΪΧΔ˰˰τΤϣϲ˰˰ϓΔ˰˰ϴΎΑήϬϛΓή˰˰ΩϱϝΎϤόΘ˰˰γϻΔ˰˰ϨϣΔ˰˰ϴΎΑήϬϛΓή˰˰Ω
ϝΎόΘ˰˰ηϼϟΔϠΑΎϗς˰˰ϴϟΎΨϣϝΎό˰˰η·ϲ˰˰ϓΐΒ˰˰δΘΗΪ˰˰ϗΔ˰˰ϴΎΑήϬϛΓέή˰˰ηΔ˰˰ϳΎ˰˰ϬϨϋΞ˰˰ΘϨϳϻϱΩΎ˰˰όϟΎ˰˰˰˰˰˰ϬϠϴϐθΗϭΎ˰˰˰˰˰˰ϬΒϴϛήΗ
 ˯Ϯ˰˰ϬϟϭΩϮ˰˰ϗϮϟέΎ˰˰ΨΑϦ˰˰ϣ
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ϱάϟϭΕΎ˰˰˰ΒϛήϤϟϦ˰˰˰ϳϮϤΗϭΔϣΪΧΔ˰˰τΤϣϲ˰˰ϓϡΪΨΘ˰˰δϣϲ˰˰ΎΑήϬϛίΎ˰˰ϬΟϱϝΎϤόΘ˰˰γϻϥϮ˰˰ϣ΄ϣϲ˰˰ΎΑήϬϛίΎ˰˰ϬΟ
ϝΎόΘ˰˰ηϼϟΔ˰˰ϠΑΎϗς˰˰ϴϟΎΨϣϝΎό˰˰η·ϲ˰˰ϓΐΒ˰˰δΘΗΪ˰˰ϗΔ˰˰ϴΎΑήϬϛΓέή˰˰ηΔ˰˰ϳϪ˰˰ϨϋΞ˰˰ΘϨϳϻϱΩΎ˰˰όϟϪϠϴϐ˰˰θΗϭϪ˰˰ΒϴϛήΗΪ˰˰Ϩϋ
 ˯Ϯ˰˰ϬϟϭΩϮ˰˰ϗϮϟέΎ˰˰ΨΑϦ˰˰ϣ
ϡΎ˰˰ψϨΑϞ˰˰ϤόΗϲ˰˰ΘϟΕΎ˰˰ΒϛήϤϟΔ˰˰ϣΪΧϭΩϮ˰˰ϗϮϟΔ˰˰ΌΒόΗΔ˰˰τΤϣϲ˰˰ϫΩϮ˰˰ϗϮϟΔ˰˰ΌΒόΘϟΔ˰˰ϴΗάϟΔ˰˰ϣΪΨϟΔ˰˰τΤϣ
͋ ˵Ηϲ˰˰ΘϟΔ˰˰ϴΗάϟΔ˰˰ϣΪΨϟ
Ϧ˰˰ϣΓΪϋΎ˰˰δϣϥϭΩϭϢϬ˰˰δϔϧ΄Α ΩϮ˰˰ϗϮϟΔ˰˰ΌΒόΗΓΰ˰˰ϬΟϦ˰˰ϣ ΩϮ˰˰ϗϮϟΎΑΩ͊ϭΰ˰˰ΘϟϦ˰˰ϣΩή˰˰ϓϷϦ˰˰ϜϤ
Δ˰˰τΤϤϟϞ˰˰ΧΪΑΔ˰˰ΒϗήϤϟΔ˰˰ϓήϏϲ˰˰ϓϦ˰˰ϴϠϣΎόϟϞ˰˰ΒϗϦ˰˰ϣΕΎ˰˰ϴϠϤόϟϩά˰˰ϫΔ˰˰ΒϗήϣϭΓέΩ·ϲ˰˰ϓϢ˰˰ϜΤΘϟϢ˰˰ΘϳϭϦ˰˰ϳήΧϵ

˰ϬΠϟ
έΪ˰˰˰˰˰λ·ϦϋΎ˱ϴϧϮϧΎϗΔϟϮΌ˰˰δϤϟϭΎ˰˰˰ϬϠΜϤϳϦϣϭΔ˰˰ϟ˷ϮΨϤϟ Δ˰˰ϴϣϮϜΣ ΔϴϤ˰˰γήϟΕΎ˰˰ϬΠϟϲ˰˰ϫΔ˰˰μΘΨϤϟΕΎ˰
˷
Δ˰˰ϣΎϗΈΑΔ˰˰λΎΨϟ ˰˰ϳέΎμΗ κ˰˰ϴΧήΘϟέΪ˰˰λ·ϭΔ˰˰ϴϨϔϟΕΎσήΘ˰˰ηϻϭΕΎ˰˰ΒϠτΘϤϟνή˰˰ϓϭΔ˰˰ϴϤϴψϨΘϟΕέή˰˰˰˰˰Ϙϟ
Δ˰˰ϟϭΰϤϟΓ΄˰˰θϨϤϟΔ˰˰ϣΎϗ·Ϊ˰˰όΑϲ˰˰ϨϬϤϟ ˰˰ϳήμΘϟ κ˰˰ϴΧήΘϟέΪ˰˰λ·Δ˰˰ϤΛϦ˰˰ϣϭˬΔ˰˰˰˰τθϧϷϒ˰˰ϠΘΨϤϟΕ˰˰θϨϤϟ
ϩά˰˰ϫΪ˰˰Σ ˯Ύ˰˰ϔσϹ ϲ˰˰ϧΪϤϟωΎ˰˰ϓΪϟή˰˰ΒΘόϳϭΓ΄˰˰θϨϤϟΔ˰˰ϣΎϗ·κ˰˰˰˰˰˰ϴΧήΗϲ˰˰ϓϪ˰˰ΑΡή˰˰˰˰˰˰μϤϟϭκ˰˰˰˰μΨϤϟρΎ˰˰˰θϨϟ
ωΎ˰˰ϓΪϟΕΎϴϟϮΌ˰˰δϣΐ˰˰ΗήΘΗϭΔ˰˰ϗϼόϟΕΫϯή˰˰˰˰ΧϷΔ˰˰ϴϣϮϜΤϟΕΎ˰˰ϬΠϟϭΕέίϮ˰˰ϟϰ˰˰ϟ·Δ˰˰ϓΎο·Δ˰˰μΘΨϤϟΕΎ˰˰ϬΠϟ
ϲ˰˰ΗϵΎΑΎ˰˰Ϩϫ ˯Ύ˰˰ϔσϹ ϲ˰˰ϧΪϤϟ
άϴϔϨΘϟϞΒϗ ϚϟΎϤϠϟ ΎϬϟϡίϼϟκϴΧήΘϟέΪλ·ϭέΎΘΨϤϟΔτΤϤϟϊϗϮϣϰϠϋΔϘϓϮϤϟ1
ΔϴΎθϧϹϝΎϤϋϷάϴϔϨΘΑ˯ΪΒϟϞΒϗ ΔτΤϤϠϟΔϳάϴϔϨΘϟϭΔϴϤϴϤμΘϟΕΎττΨϤϟ ΕΎϣϮγήϟΩΎϤΘϋ2
ΔϴΎθϧϹϝΎϤϋϷάϴϔϨΘΑ˯ΪΒϠϟΔϴΪΒϤϟΔϘϓϮϤϟέΪλ·3
ΎϬϟΎϤΘϛΪόΑΔϴΎθϧϹϝΎϤϋϷΩΎϤΘϋ4
ΔτΤϤϟϞϴϐθΘΑρΎθϨϟΔγέΎϤϤϟϡίϼϟϲϨϬϤϟκϴΧήΘϟέΪλ·5

Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
ΕΎΒϛήϤϟϦϳϮϤΗϭΔϣΪΧΕΎτΤϤϟκϴΧήΘϟΕΎΒϠτΘϣϭΕ˯ήΟ·ΔϓΎϛΪϳΪΤΘΑΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟκΘΨΗ11

ΔϣΪΨϟΕΎτΤϣϲϧΎΒϣΕΎϔλϮϣ
ήλΎϨϋκΨϳΎϤϴϓϚϟΫϭϝϭϷ˯ΰΠϟϲϓΓΩέϮϟΕΎσήΘηϼϟΔϣΪΨϟΔτΤϣϞΧΩΕθϨϤϟϊπΨΗ1
ΔϳϮϬΘϟϭΉέϮτϟΝέΎΨϣϭ˯ΎϨΒϟΕΎϔλϮϣϭ

-797-

ΔϣΪΨϟΕΎτΤϣϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ
ρϮτΧϦϋΎϫΪόΒΗϲ˰˰ΘϟΔϴ˰˰γήϟϭΔϴϘϓϷΕΎϓΎ˰˰δϤϟΎΑϡΰΘϟϼϟΐ˰˰ΠϳΔ˰˰τΤϤϟϊ˰˰ϗϮϣέΎ˰˰ϴΘΧΪ˰˰Ϩϋ1
ΔμΘΨϤϟΕΎ˰˰ϬΠϟΕέήϘϤϟΎ˰˱ ˰όΒΗΔ˰˰ϴϮϬϟ˯Ύ˰˰ΑήϬϜϟ
ΕΎ˰˰˰ϧΰΨϟϦ˰˰˰ϣϵΐϴϛήΘϠϟΕΎΣΎδϤϟϦϣϑΎϛϊδΘϣϰϠϋΔτΤϤϠϟέΎΘΨϤϟϊϗϮϤϟϱϮΘΤϳϥΐΠϳ23
ϊ˰˰˰ϗϮϣϭΩϮ˰˰˰ϗϮϟϞϘϧΞϳέΎϬλϒϗϮϣϭΕΎϧΰΨϟΔΌΒόΗΕΎΤΘϓϊοϮϣϭˬΔϳϮϬΘϟΐϴΑΎϧϭΩϮϗϮϟ
Ύ˰˰˰ϬϨϴΑΎ˰ϤϴϓΕΎ˰˰ϓΎδϤϟϥϮϜΗΚϴΤΑˬΔτΤϤϟΎΑΔϘΤϠϤϟϯήΧϷϲϧΎΒϤϟϭΔΌΒόΘϟΓΰϬΟϭΕΎΨπϤϟ
Δ˰˰ϴϠΤϤϟΔΤϼϟϡΎϜΣϷΎϘΒσΓέϭΎΠϤϟϊϗϮϤϟΔϣϼγϭΔτΤϤϠϟϦϣϵϞϴϐθΘϟϦ˰˰˰ϤπΘϟΔ˰˰˰ΒγΎϨϣ
ΕΎΒϛήϤϟϦϳϮϤΗϭΔϣΪΧΕΎτΤϣκϴΧήΗϥ΄θΑΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟϦϣΓέΩΎμϟΕΎϤϴϠόΘϟϭ
Δ˰˰˰τΤϤϟΕΎ˰˰˰ΣΎγϲϓΕΎ˰˰ΒϛήϤϠϟΔϳέϭήϤϟΔϛήΤϟΔγϼγϥΎϤοΐΠϳΔτΤϤϟϊϗϮϣςϴτΨΗΪϨϋ33
ΓΩΎ˰˰˰ϔΘγϻϭΩϮ˰˰ϗϮϟΎΑϢϫΩ͊ϭΰΗ˯ΎϨΛϦϳΪΟϮΘϤϟ˯ϼϤόϟΕΎΒϛήϤϟϦϣϵΝϭήΨϟϭϝϮΧΪϟϚϟΫϲϓΎϤΑ
ϯήΧϷΕΎϣΪΨϟϦϣ
Δ˰˰λΎΧΔ˰˰ϔμΑϭ ΕΎ˰˰ϧΰΨϠϟΔ˰ϳάϐϤϟ ΩϮϗϮϟϞϘϧΞϳέΎϬλϑϮϗϭϭϝϮΧΪΑϊϗϮϤϟϤδϳϥΐΠϳ43
έϭήϤϠϟΔϣΎόϟΓέΩϹΔϤψϧϸϟΎϘΒσϚϟΫϭΔτΤϤϟϞΧΩϰϟ·˯ϼϤόϟΕΎΒϛήϣϝϮλϭϊϣϦϣΰΘϟΎΑ

ΔϣΪΨϟΕΎτΤϣΕΎϧΰΧΐϴϛήΗΕΎΒϠτΘϣ
νέϷΖΤΗΔϧϮϓΪϣ±ΕΎΒϛήϤϟΔϣΪΧϭΩϮϗϮϟΔΌΒόΗΕΎτΤϣϲϓΩϮϗϮϟΕΎϧΰΧϥϮϜΗϥΐΠϳ14
.(114 ϞμϔϟϦϣ 23 ϭ 13 ΩϮϨΒϟϲϓΓΩέϮϟΕΎΒϠτΘϤϟΎΑΪϴϘΘϟΐΠϳ24
Ϣ˰γ5ϦϋϞϘϳϻήτ˵˰ϘΑΔϳϮϬΗΏϮΒϧ΄Α ϡΎδϗϷΩΪόΘϣϥΰΨϟϦϣ ϢδϗϞϛϭϥΰΧϞϛΪϳϭΰΗΐΠϳ34
ϊϴϤΟϲϓϊϨϤϳϭˬΔϠϘΘδϣΔϳϮϬΗ ϡΎδϗϷΩΪόΘϣϥΰΨϟϦϣ ϢδϗϞϜϟϭϥΰΨϠϟϥϮϜϳϥΐΠϳ44
ϙήΘθϣΔϳϮϬΗΏϮΒϧ΄Α ϡΎδϗϷΓΩΪόΘϣ ΕΎϧΰΨϟϡΎδϗϭΕΎϧΰΨϟΔϳϮϬΗΐϴΑΎϧϞϴλϮΗϝϮΣϷ
˯Ϯ˰˰˰ΘΣϝΎ˰˰ΣϲϓϭˬΓήΨΑϷΔϧίϮϤϟϞΎγϮΑΪΣϮϟϥΰΨϟϡΎδϗϭΕΎϧΰΨϟΰϴϬΠΗϝΎΣϲϓ54
Δ˰˰˰ϳϮϬΗΐ˰˰ϴΑΎϧϊ˰˰˰ϤΟίϮ˰˰˰ΠϳˬΔ˰ϠΛΎϤϣΕΎΠΘϨϣϰϠϋ ϡΎδϗϷΓΩΪόΘϣ ΕΎϧΰΨϟϡΎδϗϭΕΎϧΰΨϟ
ΕΎ˰˰ϔλϮϤϠϟΎ˰˰ϘΒσΓή˰ΨΑϷϞϘϨϟϡϮσήΨΑΩϭΰ˵ϣϥϮϜϳΔϛήΘθϣΔϳϮϬΗΏϮΒϧϲϓϡΎδϗϷϭΕΎϧΰΨϟ
ΓΪϤόΘϤϟΔϴγΎϴϘϟ
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ΔΌΒόΘϟΓΰϬΟϭΔϳάϐΘϟΕΎΨπϣΕΎΒϠτΘϣ
˷
ΕΎϔλϮϤϟΐδΣΓήΒΘΨ˵ϣϭΔόϨμϣϭΔϤϤμϣΩϮϗϮϟΔΌΒόΗΓΰϬΟϭΔϳάϐΘϟΕΎΨπϣϥϮϜΗϥΐΠϳ15
ΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟ
ϥϮ˰˰ϜΗϥϰ˰˰Ϡϋ Δ˰˰˰τΤϤϟΕΎΣΎγϲϓ ΩϮϗϮϟΔΌΒόΗΓΰϬΟϞΧΪΑΔϳάϐΘϟΕΎΨπϣΐϴϛήΘΑϤδϳ25
ΐϴϛήΘϟΔϴϠϤόϟϖϓϮΘϣΎϤϬϤϴϤμΗϥϮϜϳϥϰϠϋϭΓΪϤΘόϣΔΌΒόΘϟΓΰϬΟϭΔϳάϐΘϟΕΎΨπϣ
ΚϴΤΑ ΎϬϤϴϤμΗϲϓΔΨπϣϱϮΤΗϻΔΌΒόΘϟΓΰϬΟ ήΧϥΎϜϣϲϓΔϳάϐΘϟΕΎΨπϣΐϴϛήΘΑϤδϳ35
ΩϮϗϮϟΔΌΒόΗ ΓΰϬΟϭ ίΎϬΟϰϟ·ΎϬϨϣΩϮϗϮϟϞϘϧϢΘϳ
έΪ˰˰˰ϘϟΎΑΔ˰˰˰τΤϤϟΕΎ˰ϴοέϦϋϪόϔΗήϣ ΕΎμϨϣ ΔϔλέϰϠϋΩϮϗϮϟΔΌΒόΘϟΓΰϬΟΐϴμϨΗΐΠϳ45
ΩϮϗϮϟΎΑΎϫΩϭΰΗ˯ΎϨΛΕΎΒϛήϤϟΕΎϣΪμϟνήόΘϟϦϣΎϬϴϘϳϱάϟ
Δ˰˰˰ΒγΎϨϣΔ˰˰ϓΎδϤΑΓΪϴόΑϥϮϜΗ ΎϬΑΔλΎΧΔϠϘΘδϣΕΎμϨϣϰϠϋϝΰϳΪϟΔΌΒόΗΓΰϬΟϥϮϜΗϥΐΠϳ55
ϥϭΩϝΰ˰˰˰ϳΪϟΎΑΓΩϭΰ˰˰˰ΘϤϟΕΎ˰˰˰ϨΣΎθϠϟϦ˰˰˰ϣϵϙή˰˰˰ΤΘϟΎΑϤδΗΚϴΤΑ
ϦϴϟϭίΎΠϟΔΌΒόΗΓΰϬΟϦϣ
͋
ΔτΤϤϟΕΎΣΎγϲϓϯήΧϷΕΎΒϛήϤϟέϭήϣΔϛήΣϰϠϋΓέϮτΧΔϳϞϴϜθΗϥϭΩϭΔ˰˰˰ϗΎϋ·
Ϊ˰˰˰όΒϳϥΎ˰˰˰ϜϤΑΎ˰˰ϫΩϮΟϭϝΎΣϲϓΔ˰˰ϴόϴΒτϟϞϣϮϋϭϒϠΘϟέήοϦϣΔϳάϐΘϟΕΎΨπϣΔϳΎϤΣΐΠϳ65
ΓήϴΒϛΔϓΎδϤΑΩϮϗϮϟΔΌΒόΗΓΰϬΟϦϋ
ΓΪϤΘόϤϟΔϴϨϬϤϟϝϮλϷϖϓϭΎϬϧΎϜϣϲϓΎϬΘϴΒΜΗΐΠϳΔΌΒόΘϟΓΰϬΟϭΔϳάϐΘϟΕΎΨπϣΐϴμϨΗΪϨϋ75
ΎϬΒϴϛήΘϟΔόΒΘϤϟϭ
Ϫ˰˰όϧΎϣΓή˰˰˰ϔΤΑΐ˰˰˰ΤγΏϮ˰˰˰ΒϧϞϛϲ˰˰˰ϬΘϨϳϥΐΠϳΔΌΒόΘϟΓΰϬΟϭΔϳάϐΘϟΕΎΨπϣΐϴμϨΗΪϨϋ85
Ϧ˰ϋϞ˰ϘΗϻΔϛΎϤδΑΖϨϤγϷϦϣΓήϔΤϟΔϴοέϭϥέΪΟΪϴϴθΗΐΠϳΎϤϛˬΎϬϠϔγΩϮϗϮϟΕΎΒϳήδΘϟ
ΐ˰˰˰ΤδϟΏϮ˰˰˰ΒϧϦϴΑΔ˰˰ϧήϤϟΕϼ˰λϮϟΏΎόϴΘγϻϑΎϛϖϤόΑΓήϔΤϟϥϮϜΗϥΓΎϋήϣϊϣˬϢγ15
ΔϳάϐΘϟΔΨπϣϭ
ΖϠϔγϹϭΖϨϤγϷΎΑΔϳάϐΘϟΔΨπϤΑΔτϴΤϤϟΔϴοέϷςϴϠΒΗΐΠϳ95
ΔΌΒόΘϟϡϮ˰σήΧΔϫϮϓρΎϘΘϟΩήΠϤΑΔΨπϤϟϞ͋˰ϐθ˵ϳΚϴΤΑϢϜΤΗίΎϬΠΑΔϳάϐΘϟΔΨπϣΪϳϭΰΗΐΠϳ105
ΔΌΒόΘϟίΎϬΟϰϠϋΩΎΘόϤϟΎϬόοϮϤϟΔϫϮϔϟΓΩΎϋ·έϮϓΎϬϠϤϋϞτΒ˵ϳϭΩΎΘόϤϟϪόοϮϣϦϣ
ϱϮΟ2ϦϋΔΨπϤϟςϐπϟϰμϗϷΪΤϟΪϳΰϳϻϥΐΠϳ115
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Δ˰˰˰ϨϴϨϘϟϞ˰˰˰ϤΤΘΗϥΐ˰˰˰Πϳ ϞΎδϟΩϮϗϮϟϖϓΩϦϴΒΗ ΔϴΟΎΟίΔϨϴϨϘΑΩϭΰϣΔΌΒόΘϟίΎϬΟϥΎϛΫ·125
ϱϮΟ5ϩέΪϘϣϞΎδϠϟϲϜϴΗΎΘγϭέΪϴϫς˰ϐο
ϱέΎ˰˰ΒΘΧς˰˰˰ϐοϞ˰˰ϤΤΘϳϥΐΠϳΎϤϛΓΪϤΘόϤϟΕΎϔλϮϤϠϟΎϘΑΎτϣΔΌΒόΘϟϡϮσήΧϥϮϜϳϥΐΠϳ135
˷
ϡϭΎ˰˰˰ϘϣϭϡΪ˰˰˰ΨΘγϻϦϣνήϐϠϟΔλΎΧΩϮϣϦϣΔΌΒόΘϟϡϮσήΧϊϨμϳϥΐΠϳϭˬϱϮΟ5ϩέΪ˰ϗ
Ϟ˰˰ϛΘϠϟϡϭΎ˰˰˰Ϙϣϭβ˰˰˰ϤϠϤϟϢ˰˰˰ϋΎϧϑϼϐΑϭϡΪΨΘγϼϟΔϣίϼϟΔϧϭήϤϟΎΑϢδΘϳϭΔϴϟϭήΘΒϟϞϮδϠϟ
ΔϳϮΠϟϞϣϮόϟϭϝΎϤόΘγϻΕΎϛΎϜΘΣϻϭ
ϊ˰ϨϤϟ ΩϮ˰˰ϗϮϟϖϓΪϟ˺˻ ϲΎϘϠΗϊσΎϘΑΓΰϬΠϣΩϮϗϮϟΔΌΒόΗίΎϬΟϡϮλήΧΔϫϮϓϥϮϜΗϥΐΠϳ145
ϞϤόϳϝΪόϣϰμϗϥϮϜϳϥϭˬϚϟΫήϴϏϭΔΒϛήϤϟϥΰΧ˯ϼΘϣϻϭΕΩΪΗέϼϟΔΠϴΘϧΩϮϗϮϟήΛΎϨΗ
ΎΣϮΘϔϣΔϫϮϔϟϡΎϤλίΎΠΘΣΔσΎϘγϪϴϠϋρϮΒπϤϟϒϳήμΘϟϝΪόϣϒμϧϯΪόΘϳϻϊσΎϘϟϪϴϠϋ
ϖ˰˰ϴϘΤΗΐ˰˰˰ΠϳΕΎ˰˰ΒϛήϤϟΔ˰˰ϣΪΧϭΩϮ˰˰ϗϮϟΔ˰˰ΌΒόΗΕΎτΤϣϥ΄θΑΎϘΑΎγΓΩέϮϟΕΎΒϠτΘϤϠϟΔϓΎο·155
ΔϴΗάϟΔϣΪΨϟΕΎτΤϣϲϓΩϮϗϮϟΔΌΒόΗΕΎϫϮϓϭΓΰϬΟϥ΄θΑΔϴϟΎΘϟΕΎΒϠτΘϤϟ
Νϭή˰˰ΧϭϝϮ˰˰˰ΧΩϪ˰˰˰ϟϮϬδΑ˰˰ϤδϳΚ˰ϴΤΑΎϬΑΔτϴΤϤϟήσΎΨϤϠϟϭΔτΤϤϟϢϴϤμΘϟιΎΧέΎΒΘϋϰτόϳ1
ΔτΤϤϟΕΎΣΎγϲϓΩϮϗϮϟΔΌΒόΗΓΰϬΟϪϘτϨϣϰϟ·ϭϦϣ˯ϼϤόϟΕΎΒϛήϣ
Ϣ˰˰˰ϜΤΘϟΔ˰˰ϓήϏϲϓΪΟϮΘϤϟΔΑϮϨϟΐϗήϣϞΒϗϦϣϢΩϑήηϹΔϴΗάϟΔϣΪΨϟΕΎτΤϣϊπΨΗϥΐΠϳ2
ΔτΤϤϟϲϓϞϤόϟϖσΎϨϣϭΩϮϗϮϟΔΌΒόΗΓΰϬΟϷΉέϮτϟϴΗΎϔϣϢπΗϲΘϟ
ϞϤΘΤϳϻΚϴΤΑϭΕΎϗϭϷϊϴϤΟϲϓϢϜΤΘϟΔϓήϏϦϣΡϮοϮΑΔϴήϣΔΌΒόΘϟΓΰϬΟϖσΎϨϣϥϮϜΗϥΐΠϳ3
ΔΌΒόΘϟΓήΘϓϝϼΧΕΎΒϛήϤϟΔΒϗήϣϥϭΩϝϮΤΗΕΎϗϮόϣΪ˰˰˰ΟϮΗ
ϖ˰˰˰σΎϨϣϲϓ˯ϼ˰˰˰Ϥόϟϭΐ˰˰ϗήϤϟϦϴΑΔΣϮΘϔϣϭΔΣΎΘϣϝΎμΗϻϞΎγϭϥϮϜΗϥΕΎϗϭϷϊϴϤΟϲϓΐΠϳ4
ΩϮϗϮϟΔΌΒόΗ
Ϟ˰˰˰ϤόΗϲΘϟΔ˰˰ϴΗάϟΔ˰˰˰ϣΪΨϟΔ˰˰˰τΤϣϞ˰˰ϤϋΕή˰ΘϓϝϮσΪηήϤϛϞϗϷϰϠϋΪΣϭκΨηΪΟϮΗΐΠϳ5
˱ΎϴϟΩϮϘϨϟϊϓΪΑΎϬΗΎΨπϣ
˱
ΔϴϛΫΕΎϗΎτΑΔϳϡΪΨΘγΎΑϭϊϓΪϟΔϟϰϟ·ΔϠϤόϟϝΎΧΩΈΑϼΜϣ
 Δ˰˰ΌΒόΘϟΔϫϮϓϭ Δ˰˰ΌΒόΘϟΓΰϬΟϰϠϋϦϣΓΩΔϳϞϤϋ ϝΎτΑ· ˯ΎϐϟϹΔϣίϼϟΕΎσΎϴΘΣϻΫΎΨΗΐΠϳ6
˱ΎΣϮΘϔϣΔϫϮϔϟϡΎϤλϞόΟΎϬϧ΄ηϦϣϲΘϟ
 ϪϘϴϗΩήΘϟ 9ϦϋΩϮϗϮϠϟϲΎϘϠΘϟϊσΎϘϟϞϴϐθΗϖϓΩϝΪόϤϟϰϧΩϷΪΤϟΪϳΰϳϻϥΐΠϳ7
ϥϭΩΩϮ˰˰˰ϗϮϠϟϲ˰˰˰ΎϘϠΘϟϊ˰˰σΎϘϟϝΎϐΘηΪόΑΔΌΒόΘϟ˯ΪΑΓΩΎϋΈΑΔΌΒόΘϟίΎϬΟϢϴϤμΗϤδϳϻϥΐΠϳ8
ϞϔϘϟϊοϭϰϟ·ϻϭΔϫϮϔϟϖϓΪΑϢϜΤΘϟξΒϘϣωΎΟέ·
ϰϟ·ΎϬϬϴΟϮΘΑϭΔΤϴΤμϟΔΌΒόΘϟΔϴόοϭϲϓΔϫϮϔϟΖϧΎϛΫ·ϻ·ΔΌΒόΘϟϊϨϤΗΓΩ΄ΑΔΌΒόΘϟΔϫϮϓΩϭΰΗϥΐΠϳ9
ϞϔγϷ
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ΎϬΗΎϘΤϠϣϭΔΌΒόΘϟΓΰϬΟϭΔϳάϐΘϟΕΎΨπϣΐϴΑΎϧΕΎΒϠτΘϣ
ϻϥϭˬϡΪ˰˰ΨΘδϤϟΩϮ˰˰ϗϮϟΎΑΎ˰ϬΗΎϘΤϠϣϭΕΎϣΎϤμϟϭΐϴΑΎϧϷΎϬϨϣΔόϨμϤϟΓΩΎϤϟήΛ΄ΘΗϻϥΐΠϳ16
ΐΠϳΎπϳϭˬΎϬϗϮϓϦϣΕΎ˰ΒϛήϤϟέϭήϣϞΜϣΔϗΎθϟΕΩΎϬΟϹήϴΛ΄ΗΖΤΗΏήδΗϭϒϠΗΎϬΑΙΪΤϳ
Δ˰˰ΒγΎϨϣΔ˰˰ϘϳήτΑΎϬΘϳΎϤΣϢΘϳϥϭέϭΎΠϣϖϳήΤϟΎϬοήόΗΪϨϋΓέήΤϟΕΎΟέΩωΎϔΗέϞϤΤΘΗϥ
Ϛϟάϟ
ϡΪ˰˰˰ΨΘγϼϟΔ˰ϣίϼϟΓΪ˰˰ϤΘόϤϟϥΎ˰˰˰ϣϷϭΓ˯Ύ˰ϔϜϟΕΎϣΎϤλϦϣϑΎϛΩΪόΑΐϴΑΎϧϷϡΎψϧΪϳϭΰΗΐΠϳ26
ΔέΎτϟΕϻΎΤϠϟϭϒϠΘϟΙΩϮΣΕϻΎΤϟϭϱΩΎόϟϞϴϐθΘϟνήϏϷ˯Ϯγ
νήϐϠϟΔΒγΎϨϤϟΔϳΎϤΤϟΎΑΎϬϤϋΩϭϞϛΘϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϤΑϲΟέΎΨϟϞϛΘϠϟΔοήόϤϟΐϴΑΎϧϷϥΎϫΩΐΠϳ36
Ϊϛ΄ΘϠϟϖΎϗΩ10ΓΪϤϟέΎΑ1ϰΘΣΎϬϠΧΪΑϞΎδϟςϐπΑΎϬΗϼϴλϮΗϭΐϴΑΎϧϷΔϴΣϼλέΎΒΘΧΐΠϳ46
νέϷϲ˰ϓΪ˰˰˰ϴΟΐ˰˰˰ϴΑΎϧϷϩά˰˰˰ϫρϮ˰τΧΖϴΒΜΗϊϣνέϷϲϓΎϬϨϓΩϞΒϗΐϳήδΘϟϦϣΎϫϮϠΧϦϣ
ήΠΤϟϦϣρϼΒΑΎϬΘϳΎϤΣϭϢγ15ϦϋϞϘΗϻΔϛΎϤδΑΔϤϋΎϨϟΔϧΎγήΨϟϦϣΔϘΒτΑΎϬΘϴτϐΗϭ
Δ˰˰˰ϘτϨϤϟΔ˰˰˰ϴτϐΗΐ˰˰˰ΠϳΎ˰˰˰ϬϗϮϓϦϣΕΎ˰˰ΒϛήϤϟΔϛήΤϟΔοήϋΎϬΗϼϴλϮΗϭΐϴΑΎϧϷΖϧΎϛϝΎΣϲϓ56
Ϟ˰˰˰ϤΤΘϳΐ˰˰˰ϠλϦϣ˯Ύ˰˰τϏϪϴϠϋΖΒΜϳιΎΧϯήΠϣϞΧΩΐϴΑΎϧϷΐϴϛήΗϭˬΔΤϠδϤϟΔϧΎγήΨϟΎΑ
ϪϗϮϓΎϫέϭήϣϊϗϮΘϤϟΕΎΒϛήϤϠϟϰμϗϷϥίϮϟ
ΐ˰ΠϳΎ˰˰˰ϤϬΗΎΒϴϛήΗϭΕΎϣΎϤμϟϭΐ˰ϴΑΎϧϸϟΔμμΨϣνέϷϯϮΘδϣΖΤΗϱέΎΠϣΩϮΟϭΔϟΎΣϲϓ66
ΔϧΎϴμϟϝΎϤϋϭνήϏϷΎϬϴϟ·ϝϮλϮϟΔϟϮϬδΑϤδΗΔΒγΎϨϣΩΎόΑ΄ΑΎϬϤϴϤμΗ

ΔϴΎΑήϬϜϟΕΎΒϴϛήΘϟΕΎΒϠτΘϣ
ϲ˰ϜϴϧΎϜϴϤϟϒ˰˰ϠΘϠϟΎ˰ϬοήόΗϻϊ˰ϗϮϣϲϓΔϴΎΑήϬϜϟΕϼϴλϮΘϟΐϴϛήΗϭϊοϭϦϜϣΎϤϠϛΐΠϳ17
ΐ˰ΠϳέήοϷϩάϫϞΜϣϲϓϼΗΔϴϧΎϜϣ·ϡΪϋϝΎΣϲϓϭˬΔϟΎ˷˰ϛϷΕΎΒϳάϤϟϭΩϮϤϟϭΓέήΤϟΕήϴΛ΄Ηϭ
ΓΩϮθϨϤϟΔϳΎϤΤϟήϴϓϮΘϟΔϤϼϣϥϮϜΗΔϠϳΪΑϯήΧΕΎσΎϴΘΣΫΎΨΗ
ς˰˰˰ϴΤϤϟύήϔϟϮ˰˰θΣΐΠϳϒ˰˰ϘγϭϞ˰˰λΎϓϭΔ˰˰˰ϴοέϭέΪ˰˰˰ΠϟΕϼΑΎϜϟΐϴΑΎϧϕήΘΧΪϨϋ27
ϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϯήΧΩϮϤΑϭΖϨϤγϷΎΑϞϣΎϜϟΎΑϕήΘΨϤϟϖϤόϟΎΑΏϮΒϧϷΎΑ
ϦϣΓ˯Ύ˰οϹϥϮϜΗϥϭέήθϠϟϝίΎόϟωϮϨϟϦϣΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϭΕΪόϤϟΔϓΎϛϥϮϜΗϥΐΠϳ37
ΓέήΤϟϊθΗϻϭϲϤΤϤϟωϮϨϟ
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έήθϠϟϝίΎόϟωϮϨϟϦϣΔτΤϤϟϲϓΔϣΎόϟνήϏϸϟΔϣΪΨΘδϤϟΔϳϭΪϴϟϴΑΎμϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ47
˯ΎϤϟϕήΘΧΪοΔϤϜΤϣ˵ ΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟΐϴΑΎϧΕϼλϭϥϮϜΗϥΐΠϳ57
ϡΎϜΣΈΑϖϠϐϣϕϭΪϨμΑΓήτΧΔϘτϨϣϭϊϗϮϣήΒϋήϤΗϲΘϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟΐϴΑΎϧΪϳϭΰΗΐΠϳ67
ΐϬϠϟΔϣϭΎϘϣϭΏήδΘϠϟΔόϧΎϣΓΪϤΘόϣΓΩΎϣϦϣωϮϨμϣϥϮϜϳϭΐϬϠϟϡϭΎϘϣϕϭΪϨμϟϥϮϜϳΚϴΤΑ
ΓήτΨϟΔϘτϨϤϟϰϟ·ΏϮΒϧϷϝϮΧΩΔτϘϧϦϣ˱˯ΪΑΔΑϮϠτϤϟΔΌϓΎϜΘϤϟΔϳΎϤΤϟήϓϮϳΚϴΤΑ
 ϲΎΑήϬϜϟαΎ˰˰ϤΘϟέΎ˰˰˰τΧϦϣΔ˰˰˰ϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϭΕΰϴϬΠΘϟϭΕΎΒϴϛήΘϟϊϴϤΟΔϳΎϤΣΐΠϳ77
ϭΫϥϮ˰˰˰ϜϳCircuit BreakerΓή˰˰ΪϟϊσΎϘΑΔϴΎΑήϬϜϟΓήΩϞϛΰϴϬΠΘΑϚϟΫϭShort Circuit
έΎϴΘϟϞϤΣϊϣΐγΎϨΘΗΔόγ
ςΨΑϭ ϪΑΔϠϘΘδϣΔϴΎΑήϬϛΓήΪΑΕΎϫϮϔϟΩΪόΘϣϭΩήϔϨϣΔΌΒόΗίΎϬΟϞϛΪϳϭΰΗΐΠϳ87
ίΎϬΠϟϕϭΪϨλΓ˯ΎοϹΔλΎΧϯήΧΓήΩϭ ϪϠϴϐθΘΑιΎΧ˯Ύ˰ΑήϬϛ
ϑϼ˰˰ϐϟϭϞ˰˰ϴλϮΘϟϖ˰ϳΩΎϨλϭΐϴΑΎϧϷϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΪόϤϟϊϴϤΠϟϲϧΪόϤϟϑϼϐϟξϳέ΄ΗΐΠϳ97
ϢϴϠγϭϴΤλϞϜθΑΕϼΑΎϜϠϟϲϧΪόϤϟ
Κ˰˰˰ϴΤΑΎ˰˰ϬϴϓϢΎϘϟϞϤόϠϟΔϤϼϣΕΎΒϛήϤϟΔϣΪΧΩϮϗϮϟΔΌΒόΗΔτΤϣϲϓΓ˯ΎοϹϥϮϜΗϥΐΠϳ107
100ϦϋνέϷ˰˰˰τγϯϮΘδϣΪϨϋϢϴΤθΘϟΔϘτϨϣϲϓϭΔϣΪΨϟΔϘτϨϣϲϓΓ˯ΎοϹΓΪηϞϘΗϻ
 ˯ϮπϟΓΪηαΎϴϘϟΓ˯Ύο·ΓΪΣϭϦϋΓέΎΒϋβϛϮ˴˰Ϡϟ  Luxβ˰ϛϮ˴ϟ
Δ˰τΤϤϠϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΎΒϴϛήΘϟϲϓϢϜΤΘϳϱάϟϲϣϮϤόϟΡΎΘϔϤϟϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΉέϮτϟΡΎΘϔϣ117
ϊ˰˰ϴϤΟϦϣϲΎΑήϬϜϟέΎϴΘϟϞμϔϟΉέϮτϠϟϞϘΘδϣΡΎΘϔϤΑΔϴΎΑήϬϜϟΓήΪϟΩϭΰΗϥΐΠϳ
ΡϮοϮΑϪΘϳ΅έϦϜϤϳΚϴΤΑΡΎΘϔϤϟάϫϊοϮϳϥϭˬΎϬϟΔϠϣΎϜΘϤϟΓ˯ΎοϹϭΩϮ˰˰˰ϗϮϟΕΎ˰˰˰Ψπϣ
ΩϮϗϮϟΔΨπϣϭΩϮϗϮϟϥΰΧϲϓΔΤΘϓΔϳϦϣΔΒγΎϨϣϭΔϨϣΔϓΎδϣϰϠϋϭϝΎϨϤϟϞϬγϥϮϜϳϭ
ΔϳϮϬΘϟΔΑϮΒϧϭ
΄˰θϨΗΔϠμϔϨϣΔϓήϏϲϓ ΪΟϭϥ· ϲσΎϴΘΣϻ˯ΎΑήϬϜϟΪϟϮϣϊοϮϳϥΐΠϳ˯ΎΑήϬϜϟΪϟϮϣΔϓήϏ127
ΔΤΘϓϱϦϣΔΒγΎϨϣϭΔϨϣϥϮϜΗ ΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟΎϫΩΪΤΗ ΔϓΎδϣϰϠϋϥϮϜΗϭνήϐϠϟΎμϴμΧ
ΔϳϮϬΘϟΏϮΒϧΔΤΘϓϭΕΎΨπϤϟϦϣϭϥΰΨϟϲϓ
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ΔτΤϤϟϞϴϐθΗΪϨϋΎϬϋΎΒΗΐΟϮϟΕΎσΎϴΘΣϻϭϥΎϣϷΕΎΒϠτΘϣ
ΩϮϗϮϟϞϘϧΞϳήϬλώϳήϔΗ18
ϑϮϗϭΔ˰ϴόοϭϭϊ˰ϗϮϣέΎϴΘΧΓΎ˰ϋήϣϊϣΔτΤϤϟΩϭΪΣϞΧΪΑΞϳήϬμϟώϳήϔΗΔϴϠϤϋϢΘΗϥΐΠϳ118
ΔτΤϤϟΝέΎΨϟΓήηΎΒϣϞϜθΑΎϬΗΩΎϴϗϦϜϤϳΚϴΤΑΉέϮτϟΕϻΎΤϟΞϳήϬμϟ
Δ˰ϴϧΪόϣϭΔ˰ϴΒθΧϢϋΩΕΩΪμΑϚϟΫΰϳΰόΗϊϣΔϳϭΪϴϟϞϣήϔϟΎΑ˱ΎϣΎϤΗΞϳήϬμϟΔϛήΣΖϴΒΜΗΐΠϳ218
ώϳήϔΘϟ˯ΎϨΛΔοέΎόϟΔϛήΤϟϦϣΞϳήϬμϟΐϨΠ˵Θϟ ΕέΎσϹΖΤΗήθΤΗ 
ώϳήϔΘϟϡϮσήΧϞϴλϮΗϞΒϗΔϨϛΎδϟ˯ΎΑήϬϜϟΕΎϨΤηϦϣϪϐϳήϔΘϟΔϨϣΔϘϳήτΑΞϳήϬμϟξϳέ΄ΗΐΠϳ318
ϥΰΨϟϰϟ·ϪϨϣΩϮϗϮϟώϳήϔΗΔϴϠϤϋ˯ΪΑϭ
ϝϼ˰ΧΞ˰˰ϳήϬμϟώ˰ϳήϔΗΔϠλϭϦϣϡ4.5ΩϭΪΣϲϓ˱ΎϣΎϤΗϯήΧϷΕΎΒϛήϤϟΔϛήΣήψΣΐΠϳ418
ϥΰΨϟΔΌΒόΗΓήΘϓ
Ωή˰˰ϤϟΔ˰˰ϴϤϜϠϟϥΰ˰˰ΨϟΏΎόϴΘγϦϣΪϛ΄ΘϠϟϪΘΌΒόΘΑ˯ΪΒϟϞΒϗϥΰΨϟϲϓΩϮϗϮϟϯϮΘδϣαΎϴϗΐΠϳ518
ϪϴϓΎϬϐϳήϔΗ
ϝΎόη·έΩΎμϣΔϳϊϨϤϟΔϳϮϬΘϟΐϴΑΎϧΕΎϫϮϔϟΓέϭΎΠϤϟΔϘτϨϤϟΪϘϔΗΐΠϳ618
ώϳήϔΘϟϡϮ˰σήΧ ςΑέ ϝΎμΗ˯ΎϨΛϡΎϤμϟΔϘτϨϣϲϓέήϤΘγΎΑΞϳήϬμϟΔΒϛήϣΪΎϗΪΟϮΗΐΠϳ8
ΩϮϗϮϠϟνέΎϋΏήδΗΙϭΪΣέϮϓώϳήϔΘϟΔϴϠϤϋϑΎϘϳ·ϦϴϜϤΘϟΔΒϛήϤϟΎΑ
ϖ˰ϠϏϡΎ˰˰˰ϜΣ·ϢΛϦϣϭώϳήϔΘϟΔϴϠϤϋ˯ΎϬΘϧΪϨϋϥΰΨϟϲϓϞΎδϟΩϮϗϮϟϯϮΘδϣαΎϴϗϞϴΠδΗΐΠϳ818
ΔΌΒόΘϟΔΤΘϓΔϓήϏϭώϳήϔΘϟΏϮΒϧΔϴτϏ

ΩϮϗϮϟΎΑΕΎΒϛήϤϟΔΌΒόΗ28
ΔΌΒόΘϟΎΑωϭήθϟϞΒϗΔΒϛήϤϟϙήΤϣϑΎϘϳ·ΐΠϳ8
ϰϠϋ˯Ύ˰˰ϘΑϹϊϣΔ˰ΒϛήϤϟϥΰΨϟΔΌΒόΘϟΏϮΒϧϞΧΪΑΪϴΟΩϮϗϮϟΔΌΒόΗΔϫϮϓϝΎΧΩ·ΐΠϳ228
β˰ϣϼΗ
ΝέΎΨϠϟΩϮϗϮϟΏΎϜδϧϱΩΎϔΗϊϣΔΌΒόΘϟΔϴϠϤϋϡΎϤΗ·ϰΘΣΔΌΒόΘϟΏϮΒϧϊϣΔϫϮϔϟ
Ϊ˰όΑΩΎ˰ΘόϤϟϪ˰˰όϗϮϣϭϪόοϭϰϟ·ϪΗΩΎϋ·ΐΠϳΎϤϛΔΌΒόΘϟϡϮσήΧΪηϭ˯ϮΘϟΐϨΠΗΓΎϋήϣΐΠϳ328
ΔΌΒόΘϟΔϴϠϤϋϡΎϤΗ·
Δ˰ϣΎΘϟΔ˰˰˰ϴϟϮΌδϤϟϥϮ˰˰˰ϠϤΤΘϳϢ˰˰˰Ϭϧ΄Αϲ˰˰γέΪϤϟϭϲϋΎϤΠϟϞϘϨϟΕΎΒϛήϣϱΪΎϗϪϴΒϨΗϭήϴϛάΗΐΠϳ428
ΩϮϗϮϟΎΑϢϬΗΎΒϛήϣΩϭΰΗ˯ΎϨΛΏΎϛήϟΔϣϼδϟ

ΩϮϗϮϟΎΑΔϟϮϤΤϤϟΔϴϋϭϷΔΌΒόΗ38
ΐ˰˰ΠϳΎ˰˰ϤϛνήϐϠϟΓΪϤΘόϣϭΔ˰˰˰μμΨϣΔ˰˰ϟϮϤΤϤϟΓή˰ϴϐμϟΩϮϗϮϟΕΎϴϤϛΔϴϋϭϥϮϜΗϥΐΠϳ138
ϢϜΤ˵ϣ˯ΎτϐΑΓΰϬΠϤϟήϴϏΔϴϋϭϷΔΌΒόΗϝϮΣϷϊϴϤΟϲϓϊϨϤϳϭϪΘΌΒόΗΪόΑ˯ΎϋϮϟϪϘϠϏϡΎϜΣ·ΓΎϋήϣ
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ΔϫϮϓϡΪΨΘγϲϓςϘϓ ΔϴΎϘϠΘϟήϴϏ ΔϳϭΪϴϟϢϜΤΘϟΔϘϳήσωΎΒΗΐΠϳΔϟϮϤΤϤϟΔϴϋϭϷΔΌΒόΗΪϨϋ238
ΎϴΎϘϠΗϭ˱ΎϳϭΪϳϞϤόϳέϮΒϨμϟϥΎϛΔΌΒόΘϟ
ϲ˰˰Θϟϲ˰˰˰ϟϭήΘΒϟΞ˰˰˰ΘϨϤϟϢγ·ϰϟ·ήϴθΗΔ˰˰ϣΪΨΘδϤϟΔ˰˰ϴϋϭϷϰϠϋΔΤοϭΕΎϣϼϋϊοϭΐΠϳ338
ΞΘϨϤϟϦϣωϮϨϟάϫϞϘϨϟΔϤψϨϤϟΪϋϮϘϟϰϟ·ΕΎϣϼόϟϩάϫϊπΨΗϭϪΘΌΒόΘϟΖμμΧ

ϖϳήΤϟ˯Ύϔσ·ΕΰϴϬΠΗ48
ϰϟϭϷϪϠΣήϣϲϓϖϳήΤϟ˯ΎϔσϹΔϣίϼϟΕΰϴϬΠΘϟΎΑΎϬϘϓήϣϭΕΎΒϛήϤϟϦϳϮϤΗϭΔϣΪΧΕΎτΤϣΪϳϭΰΗΐΠϳ
ΔτΤϤϠϟΔϤϼϤϟΩϮϤϟϭΕΪόϤϟϦϣΕΎΒϠτΘϤϟϩάϬϟϰϧΩϷΪΤϟϲϠϳΎϤϴϓϭ
ΔΒγΎϨϣϦϛΎϣϷϲϓωίϮΗϭΔϴϋϭϲϓϊοϮΗΔϓΎΠϟϭΔϔϴψϨϟϝΎϣήϟϦϣΔϴϓΎϛΕΎϴϤϛήϴϓϮΗ148
ϲϟΎΘϛωίϮΗϭϢΠϛ6ϦϋϞϘΗϻΕΎόδΑϑΎΠϟϕϮΤδϤϟωϮϧϦϣΔϳϭΪϳΕϔτϣήϴϓϮΗ248
ΔΌΒόΗΓΰϬΟ4  1ϊϤΠΘϟΕϔτϣ2ΩΪϋ
ΔΌΒόΗΓΰϬΟ8  5ϊϤΠΘϟΕϔτϣ3ΩΪϋ
ΔΌΒόΗΓΰϬΟ8˰ϟΪόΑΔϓΎπϣΔΌΒόΗΓΰϬΟ31ϞϜϟϑΎπΗΓΪΣϭΓ΄ϔτϣΩΪϋ
ΔΤΘϓϦϣΏήϘϟΎΑϢΠϛ25ϦϋϞϘΗϻΔ˰˰όδΑϑΎ˰˰ΠϟϕϮΤδϤϟωϮϧϦϣΔϳϭΪϳϖϳήΣΓ΄ϔτϣήϴϓϮΗ348
 ΪΟϭϥ· ϲσΎϴΘΣϻ˯ΎΑήϬϜϟΪϟϮϣΔϓήϏϞΧΪϣΏήϗϯήΧϭΩϮϗϮϠϟϲδϴήϟϥΰΨϟ
ϝϼΧϦϣΐγΎϨϣϩΎϴϣέΪ˰˰μϤΑΔ˰˰˰τΤϤϟΰ˰˰˰ϴϬΠΗϦϜϤϳˬ ˯Ύ˰˰˰ϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϩέήϘϳΎϤϟΎϘΒσ448
ϥΐ˰˰˰ΠϳϭˬΔ˰˰τΤϤϟϞΧΩϱϮϠϋϥΰΧϭΔϘτϨϤϟΎΑϲδϴήϟΔϳάϐΘϟςΨΑϞμΘΗϖϳήΣϢϴσήΧ
ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟρϭήηΐδΣϭΓΪϤΘόϤϟωϮϧϷϦϣΔτΤϤϟϲϓΔϣΪΨΘδϤϟϖϳήΤϟϢϴσήΧϥϮϜΗ
 ˯ΎϔσϹ
ΚϴΤΑΔΒγΎϨϣϦϛΎϣϲϓ˯ΎϔσϹΕΪόϣϭΕΰϴϬΠΗϦϣΎϫήϴϏϭΔϳϭΪϴϟϖϳήΤϟΕϔτϣϊοϭΐΠϳ548
Ύ˰˰˰Ϭϴϟ·ϝϮ˰˰˰λϮϟϞ˰˰˰ϬδϳΚ˰˰˰ϴΤΑϭ ˯Ύ˰˰˰ϴηϷΎϬϴτϐΗϻϭΓ΄˰ΒΨϣήϴϏ ΎϫΰϴϴϤΗϞϬδϳϭΔϴϠΟϥϮϜΗ
Δ˰˰ϴϔϴϜΑϭΎ˰˰ϬϨϛΎϣ΄ΑϦ˰˰˰ϴϠϣΎόϟϊ˰ϴϤΟΔϓήόϣϦϣΪϛ΄ΘϟΐΠϳΎϤϛΕΎϗϮόϤϟϦϣϝΎΧΎϬϴϟ·ϖϳήτϟϭ
ΎϬϣΪΨΘγ
Ύ˰ϬμΤϓϊϣ˯ΎϔσϹΕΪόϣϭΕΰϴϬΠΗϦϣΎϫήϴϏϭΔϳϭΪϴϟϖϳήΤϟΕϔτϣΪϘϔΗϦϴϠϣΎόϟϰϠϋΐΠϳ648
Ύ˰˰˰ϬΗΎλϮΤϓϞ˰˰˰ΠδΑυΎ˰˰ϔΘΣϻΓΎϋήϣϊϣΔόϨμϤϟΔϬΠϟΕΎϤϴϠόΗϖϓϭΔϳέϭΩΔϔμΑΎϬΘϧΎϴλϭ
ΔϣΩΎϘϟΕΎλϮΤϔϟΪϴϋϮϣϭΎϬΘϧΎϴλϝΎϤϋϭ

ΔτΤϤϟϲϓϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟϭΔϣϼδϟήϴΑΪΗ58
ΩϮϤϟϦϣϪϘΒτΑϦϜϣϥ·ΎϬΘϴτϐΗϊϣϩΎϴϤϟϭΕϮϳΰϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϣϦϣΕΎϴοέϷϥϮϜΗϥΐΠϳ158
ϕϻΰϧϼϟΔϣϭΎϘϤϟ
ΎϬϘϓήϣϭΔτΤϤϟ˯ΎΤϧΔϓΎϛϲϓϦϴΧΪΘϟήψΤϳ258
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ϝΎϤϋϭΐϬϠϟΎϛϝΎόηϹέΩΎμϣΩΎόΒΘγϻΔτΤϤϟ˯ΎΟέϲϓΔτϴΤϟΕΎΟέΩϰμϗΫΎΨΗΐΠϳ358
ΕΎ˰˰˰˰ϛΎϜΘΣϻϦϋΔ˰˰˰˰ϤΟΎϨϟΓέή˰˰˰ΤϟέΩΎμϣϝΎϜηΔϓΎϛΩΎόΒΘγϚϟάϛϭϡΎΤϠϟϭϦΧΎδϟϊτϘϟ
ΔϳάϐΘϟΕΎϧΰΧϭΔΌΒόΘϟΓΰϬΟϖσΎϨϣϲϓΔλΎΧϭέή˰θϟϭ
ΓήϤΘδϣΔϔμΑΩϮϗϮϟϭΕϮϳΰϟΕΎϔϠΨϣΔϟί·ϭΔτΤϤϟΔϴοέϒϴψϨΗΐΠϳ458
ϒϴψϨΘϟϝΎϤϋϭνήϏϷϲϟϭήΘΒϟϞΎδϟϡΪΨΘγήψΤϳ558
Ζ˰˰˰˰ϨϤγϹΕΎσϼΧϭΕΎϧΎΨγϭΕΎΟϼΜΑΓΰϬΠϤϟΕΎΒϛήϤϟΔΌΒόΗΪϨϋΔτϴΤϟϦϣΪϳΰϤϟάΨ˷Θ˵Η658
ϙΎϜΘΣϻϭέήθϟΪϟϮΗΪϗϲΘϟΔΌΒόΘϟ˯ΎϨΛΔϳϮϧΎΜϟΎϬΗΎϛήΤϣϒϗϮΗϻΪϗϲΘϟΎϬϬΑΎηΎϣϭ
ϚϟάϟΔμμΨϤϟΕΪόϤϟΔΣϮϟϲϓΎϬϣΪΨΘγΪόΑΔτΤϤϟΔϧΎϴλΕΪόϣϭΕϭΩφϔΤΗ758
ϖϠΣΰΘϟϰϟ·ϱΩΆΗϻΚϴΤΑέήϤΘγΎΑΔτΤϤϟΕΎϴοέϒϴψϨΗΐΠϳ858
ιΎ˰˰˰ΧΖ˰˰˰ΑΎΛ˯Ύ˰˰˰ϋϭϲϓΎ˰˰ϬόοϭϭΎϬόϤΟΐΠϳϭΔϏέΎϔϟΕϮϳΰϟΐϠϋϭΕΎϔϠΨϤϟϢϛήΗήψΤϳ8
ΕΎϳΎϔϨϠϟ
ϲ˰˰ϓΎ˰˰˰ϬΎϘϟ·ή˰˰˰ψΤϳϭˬΔ˰˰ϧϮϣ΄ϣΔϘϳήτΑϪϓϼΧϭΕϮϳΰϟΎϛΕΎϔϠΨϤϟωϮϧΔϓΎϛϦϣκϠΨΘϟΐΠϳ1058
νέϷϰϠϋΎϬϛήΗϭϱέΎΠϤϟΕΎϧΰΧϭϱέΎΠϤϟΕΎΤΘϓ
ϖ˰˰˰ϓήϣΔ˰˰˰ϓΎϛϲϓΕΎ˰˰˰ϣΪΨϟΓΩϮ˰˰˰ΟϭϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟϭΔϣϼδϟΉΩΎΒϣϖϴΒτΗΕΎϋήϣΐΠϳ1158
ΔτΤϤϟ

ΔτΤϤϟϲϓϦϴϠϣΎόϟΐϳέΪΗΕΎΒϠτΘϣ68
ϲϓΎϤΑΔέΎτϟΙΩϮΤϟϭϖϳήΤϟΕϻΎΣϲϓΔόΒΘϤϟΉέϮτϟΕ˯ήΟ·ϰϠϋϦϴϠϣΎόϟΐϳέΪΗΐΠϳ168
Δ˰τΤϤϟ˯Ύ˰Οέϲϓ˯ΎϔσϹΕΰϴϬΠΘΑϢϬϔϳήόΗΐΠϳΎϤϛϯήΧϷΕΪόϤϟϭϖϳήΤϟΓ΄ϔτϣϡΪΨΘγϚϟΫ
ΎϬϘϓήϣϭ
Ύ˰ϤϛˬΉέϮ˰˰τϟϭ ˯Ύ˰˰ϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϕήϓ˯ΎϋΪΘγϻΕϻΎμΗϻϞΎγϮΑΔτΤϤϟΪϳϭΰΗΐΠϳ268
ΔΤοϭϭ ΓήϫΎχ ΓίέΎΑΎϬόοϭϭΔσήθϠϟΰϛήϣΏήϗϭϕήϔϟϩάϫϒΗϮϫϡΎϗέήϴϓϮΗΐΠϳ
ϡΪΨΘγϭΕΎΨπϤϟϭΔΌΒόΘϟΓΰ˰ϬΟϷΔ˰ϨϣϵΕΎϣΪΨΘγϻϭΕΎγέΎϤϤϟϰϠϋϦϴϠϣΎόϟΐϳέΪΗΐΠϳ368
ΓήτΨϟΙΩϮΤϠϟ˱ΎϳΩΎϔΗϴΤλϞϜθΑΔτΤϤϟϲϓϯήΧϷΔϣΪΨϟΕΪόϣ

ΔτΤϤϟϲϓϦϴϠϣΎόϠϟΔϴμΨθϟΔϳΎϤΤϟ78
ΔϳάΣϷϭΕίΎ˰˰˰˰ϔϘϟΎϛΔ˰˰˰˰ϴμΨθϟΔϳΎϤΤϟϭΔϣϼδϟΕΪόϤΑΔτΤϤϟϲϓϦϴϠϣΎόϟΔϓΎϛΪϳϭΰΗΐΠϳ178
˷
ϪγέΎϤϳϱάϟϞϤόϟΔόϴΒτϟ˱ΎόΒΗϞϛϚϟΫήϴϏϭΔϴϗϮϟΕήΘδϟϭΕέΎψϨϟϭ
Ϊ˰ϗΔ˰ϴόϴΒσήϴϏωΎ˰˰˰οϭϭΔ˰ϧϮϣ΄ϣήϴϏΕϻΎΣΔϳϑΎθΘϛϦϋ˱έϮϓύϼΑϹϦϴϠϣΎόϟϰϠϋΐΠϳ278
έϮϔϟϰϠϋΎϬϧ΄θΑΔϴΤϴΤμΘϟΕ˯ήΟϹΫΎΨΗϝϮΌδϤϟϰϠϋϭˬΙΩΎΣϲϓΐΒδΘΗϭΓέϮτΧϞϜθΗ
ϝϮΌδϣκΨηΔτγϮΑΎϬϴϠϋϑήηϹϭΎϬΗέΩ·ϭΔϧΎϴμϟϭϞϴϐθΘϟϝΎϤϋΔϓΎϜϟςϴτΨΘϟΐΠϳ378
ΎϬΗέΩ·ϭΔϴϠϴϐθΘϟΕΎϴϠϤόϟϥ΄θΑΔϣϼδϟΕΎσΎϴΘΣΔϓΎϛΫΎΨΗϦϣΪϛ΄Θϳϱάϟ
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ϞτόϟΡϼλ·ϦϴΤϟΎ˰˰˰ϬϣΪ˰ΨΘγήψΣϭϝΎΤϟϲϓΕΪόϤϟϝΎτϋϙέΪΗΐΠϳ478
ΔΑϮϠτϣΔϳΎϤΣΕΪόϣΔϳ˯ΪΗέΐΠϳΎϤϛˬΙΩϮΤϟϱΩΎϔΘϟΔϣίϼϟΕΎσΎϴΘΣϻΫΎΨΗΐΠϳ578
ΔϘτϨϣϞ˰˰ϴδϏϊϣϝΎΤϟϲϓΎϬόϠΧΐΠϳΔϴϟΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΩϮϣΔϳϭΩϮϗϮϟΎΑβΑϼϤϟΙϮϠΗϝΎΣϲϓ678
ΔοΎϔπϔϟβΑϼϤϟ˯ΪΗέΔτΤϤϟϲϓϦϴϠϣΎόϟΔϓΎϛϰϠϋήψΤϳΎϤϛˬΔϳΎϨόΑΙ˷ϮϠΘϟΎΑΓήΛ΄ΘϤϟϢδΠϟ
ϞϤόϟΎΑΔλΎΨϟήϴϏϭΔϗΰϤϤϟϭ
Ϟϴδϐϟϡΰ˰ϠϳΎϣΫΎΨΗϝΎΤϟϲϓΐΠϳΪϠΠϟϕϭήΣϭΔϴγΎδΤϠϟΔΒΒδϣΩϮϤϟϢδΠϟνήόΗϝΎΣϲϓ778
ΔϴϟϭϷΕΎϓΎόγϺϟΔόΒΘϤϟϝϮλϷϖϓϭΔϳΎϨόΑΓήΛ΄ΘϤϟϢδΠϟΔϘτϨϣ
ϞϘϧϊϣΔϴϟϭϷΕΎ˰˰˰ϓΎόγϹϝΎΟέΔϓήόϤΑϝΎ˰˰ΤϟϲϓΙΩΎΣϱϦϋΔΠΗΎϨϟΡϭήΠϟΔΠϟΎόϣΐΠϳ878
ΔΟήΤϟΕϻΎΤϟϲϓήϣϷΝΎΘΣϥ·ϰϔθΘδϣΏήϗϰϟ·˱έϮϓΏΎμϤϟκΨθϟ
ΕΎΟϼόϟΎΑΎ˰˰˰ϫΰϴϬΠΗϦϣΪ˰˰˰ϛ΄Θϟϊ˰ϣΔτΤϤϟϖϓήϣϊϴϤΟϲϓΔϴϟϭΕΎϓΎόγ·ϖϳΩΎϨλήϴϓϮΗΐΠϳ978
ΔϴϟϭϷΕΎϓΎόγϹΎΑϡΎϴϘϟϰϠϋϦϴϠϣΎόϟΐϳέΪΗΐΠϳΎϤϛˬΔτϴδΒϟϕϭήΤϟϭΡϭήΠϟΎΑΔλΎΨϟ

ΔτΤϤϟϲϓΔϣΎϋΕΎΒϠτΘϣ88
Δ˰˰˰ΌΒόΘϟΓΰ˰˰˰ϬΟϦϋϥΎ˰˰˰ϜϣϹέΪϘΑΓΪϴόΑΕΎϣΪΨϟεέϭϭΕΎΒϛήϤϟϞϴδϏϖϓήϣϥϮϜΗϥΐΠϳ188
Δ˰˰˰τΤϤϟϞ˰˰˰ΧΪΑέϭή˰˰˰ϤϟΔ˰˰˰ϛήΣήΛΆΗϻϥΐ˰ΠϳΎ˰˰ϤϛˬΩϮ˰˰ϗϮϟΞ˰ϳέΎϬλώϳήϔΗΔϘτϨϣϦϋϭ
ΩϮϗϮϟΎΑΓΩ͋ϭΰΘϤϟΕΎΒϛήϤϟΔϛήΣϰϠϋ εέϭϭϞϴδϐϟΔϘτϨϣϰϟ·ϭϦϣ
ϱΩΎϔΘϟΔϠδϐϤϟϖϓήϣϰΘΣΕΎϣΪΨϟ ϰϨΒϣ ΐΘϜϣϦϣέΪΤϧΎΑΔτΤϤϟΔϴοέϞϤϋΐΠϳ288
ϯήΧϷϖϓήϤϠϟϞϴδϐϟϩΎϴϣϝϮλϭ
ΐΘϜϳΕΎΣϮϠΑΎϬΟέΎΨϣϭ©ςϘϓϞΧΪϣªΎϬϴϠϋΐΘϜϳΔϳΩΎηέ·ΕΎΣϮϠΑΔτΤϤϟϞΧΪϣΪϳϭΰΗΐΠϳ388
ΓΪϤΘόϤϟΕΎϔλϮϤϠϟΔϘΑΎτϣΕΎΣϮϠϟϩάϫΕΎΑΎΘϛϭΕΎϴϋϮϧϥϮϜΗϥΐΠϳΎϤϛ©ςϘϓΝήΨϣªΎϬϴϠϋ
˱ΎϤϴψϨΗΔ˰˰ΌΒόΘϟΓΰ˰˰˰ϬΟΕΎμϨϣϰϟ·ϭϦϣΕΎΒϛήϤϟΕέΎδϣϪϴΟϮΘϟΔΒγΎϨϤϟΕΎϣϼόϟήϴϓϮΗΐΠϳ488
ΔτΤϤϟϞΧΩέϭήϣΔϛήΤϟ
ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϭΕϮϳΰϟϑήλϡΎψϧ588
ϑή˰˰λϰ˰˰ϟ·ϱΩΆΗΚϴΤΑΎϬϤϴϤμΗϭΔτΤϤϟ˯ΎΟέϷΔΑϮϠτϤϟΔϴοέϷϝϮϴϤϟΔγέΩΐΠϳ
ΔλΎΧϒϳήμΗΔϜΒηϰϟ·ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϭΕϮϳΰϟΕΎΒϳήδΗ
ϱέΎ˰˰˰ΠϤϟϰϟ·Δ˰˰ϴϟΎόΘηϻϞ˰˰˰ϮδϟϭΕϮ˰˰˰ϳΰϟϒϳή˰μΗϊϨϤϟΔϣίϼϟήϴΑΪΘϟΫΎΨΗΐΠϳΏ
ΓέϭΎΠϤϟΕΎϜϠΘϤϤϟϰϟ·ϭΔϣΎόϟϱέΎΠϤϟϭΔ˰ϴΎϤϟ
ΕΎΣΎγϦϣΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϭΕϮϳΰϠϟϞϤΘΤϤϟΏήδΘϟϊϨϤϟΔϣίϼϟήϴΑΪΘϟΫΎΨΗΐΠϳΝ
Ύ˰˰˰ϬϠϮγάΧϷΕΎΣΎδϟϝϮϴϣϪϴΟϮΘΑΎϣ·ϚϟΫϭˬΎϬΑΔϘΤϠϤϟϲϧΎΒϤϟϭϖϓήϤϟϰϟ·ΔτΤϤϟ
ΎϬϟϮΧΩϦϣϞϮδϟΪμϟϖϓήϤϟϩάϫϞΧΪϣΕΎΒΘϋϊϓήΑϭˬϊϗϮϤϟϩάϫϦ˰ϋΪ˰ϴόΑ
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ΔτΤϤϟϲϓΔϳΩΎηέϹΕΎϣϼόϟϭΔϳήϳάΤΘϟΕΎΘϓϼϟ98
ϲϓΔτΤϤϟϲϓΓΪϤΘόϤϟΕΎϔλϮϤϟΐδΣϭΔΒγΎϨϣΔϳΩΎηέ·ΕΎϣϼϋϭΔϳήϳάΤΗΕΎΘϓϻϊοϭΐΠϳ198
ΕΎ˰ϧΰΨϟϭΔ˰ΌΒόΘϟΓΰ˰ϬΟϦ˰ϛΎϣϲϓΔϳΰϴϠΠϧϹϭΔϴΑήόϟϦϴΘϐϠϟΎΑΔΤοϭϭ ΓήϫΎχ ΓίέΎΑϦϛΎϣ
ϲϟΎΘϟΎϛϪϴϠϋϖΒτϨϳΎϤϣϪϓϼΧϭΔϳάϐΘϟΕΎΨπϣϭ
ϙήΤϤϟϞϤϋϒϗϭϦϴΧΪΘϟωϮϨϤϣϝΎόΘηϻϊϳήγϞΎγ

ΕΎϴϠϤόϟϭ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϒΗΎϫ







ΔϴΑήόϟϦϴΘϐϠϟΎΑΔΤοϭΔϘϳήτΑΉέϮτϟϴΗΎϔϣέϮΠΑ©ΉέϮτϟΡΎΘϔϣªΓέΎΒϋϊοϭΐΠϳ
ΔϳΰϴϠΠϧϹϭ
˷

ϥΰΨϟΔ˰˰˰όγϭΩϮϗϮϟωϮϧοϮΗΔΌΒόΘϟΔτϘϧΪϨϋϊοϮΗΔϴϧΎϴΑΔϗΎτΑϥΰΨϠϟϥϮϜϳϥΐΠϳ
ΔτΤϤϠϟΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟϦϣΓέΩΎμϟκϴΧήΘϟϦϣέϮμΑυΎϔΘΣϻΐΠϳ
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»``fÉãdG π``°üØdG
ΔϴδϜΘϟϭ˯ϼτϟ

ΔϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ

 ϕϮΤδϣ ˱ΪΟΔϘϴϗΩΔΒϠλΕΎΒϴΒΣΔΌϴϫϰϠϋ˯ϼσΓΩΎϣϱCombustible Powder ϲϗήΘΣ ϕϮΤδϣ
ϝΎόΘηϻΔϴϠΑΎϗΎϬϟϭ
Ϛ˰˰ϟΫϲ˰˰ϓΎ˰˰ϤΑΓΩΎ˰˰ϣϱFlammable or Combustible Material Δ˰˰ϴϗήΘΣϭΔϴϟΎόΘ˰˰ηΓΩΎ˰˰ϣ
Ϊ˰˰Σϒ˰˰ϳήόΗΎ˰˰ϬϴϠϋϖ˰˰ΒτϨϳΎ˰˰πϳϲ˰˰ΘϟϭˬϪ˰˰ϓϼΧϭ˯ϼ˰˰τϟεέΕΎ˰˰ϴϠϤϋϲ˰˰ϓϡΪΨΘ˰˰δΗϲ˰˰ΘϟΎ˰˰ϬΗΎϔϠΨϣϭΎϬΒ˰˰γϭέ
ϲ˰˰ϗήΘΣϕϮΤ˰˰δϣ 3 ˬΔ˰˰ϴϗήΘΣΓΩΎ˰˰ϣ 2 ˬΔϴϟΎόΘ˰˰ηΓΩΎ˰˰ϣ 1 Δ˰˰ϴϟΎΘϟΕΎ˰˰ΤϠτμϤϟ
βϜϋϮ˰˰ϫϭϝϮ˰˰ϠΤϤϟΎΑϰϤ˰˰δϳΎ˰˰ϣϞϜ˰˰θΘϳ ΐ˰˰ϳάϣ ϯή˰˰Χϲ˰˰ϓ Ώά˰˰ϣ ΓΩΎ˰˰ϣΏϭά˰˰ΗΎ˰˰ϣΪϨϋSolution ϝϮ˰˰ϠΤϤϟ
Ξ˰˰ϳΰϤϟϦ˰˰ϴΑϕή˰˰ϔϟέϮ˰˰μΘϟϭΔ˰˰ϴΎϴϤϴϛς˰˰ΑϭέϞϜ˰˰θΘΗϻϭή˰˰Χϰ˰˰ϟ·ΐ˰˰ϛήϣϑΎ˰˰πϳΚ˰˰ϴΣˬΞ˰˰ϳΰϤϟϡϮ˰˰Ϭϔϣ
ϭΕΎ˰˰ϧϮΑήϜϟξ˰˰όΑϱϮ˰˰ΘΤϳ˯Ύ˰˰ϤϟϦ˰˰ϣα΄ϛϞ˰˰ΑΎϘϣΝϭΰ˰˰ϤϣϞ˰˰ϣέϊ˰˰ϣ˯Ύ˰˰ϤϟϦ˰˰ϣα΄ϛέϮ˰˰μΗϦ˰˰ϜϤϳϝϮ˰˰ϠΤϤϟϭ
α΄Ϝ˰˰ϟή˰˰όϗϲ˰˰ϓΐ˰˰γϭέϰ˰˰ϘΒ˵ΗϻϭˬΔ˰˰δϧΎΠΘϣΕΎ˰˰ϳϮΘΤϤϟϊ˰˰ϴϤΟϥϮ˰˰ϜΗΚ˰˰ϴΣˬϼ˰˰ΜϣΡϼ˰˰ϣϷ
ϭ ϝϮ˰˰ϠΤϣϪ˰˰ϨϋΞ˰˰ΘϨϳϭ Ώά˰˰Ϥϟ ϯή˰˰ΧΓΩΎ˰˰ϤϟΔ˰˰Βϳάϣ˱Ύ˰˰ϣϮϤϋΔϠΎ˰˰γΓΩΎ˰˰ϣ Ϟ˰˰Τ˵
˶ Ϥϟϭ Solvent ΐ˰˰ϳάϤϟ
ϰϤ˰˰δΗΔ˰˰ϳϮπϋΔ˰˰ϴΎϴϤϴϛΩϮ˰˰ϣϲ˰˰ϫϡΪΨΘ˰˰γϻΔόΎ˰˰ηΕΎ˰˰ΒϳάϤϟϢ˰˰ψόϣϪ˰˰ΗΫΪ˰˰ΤΑβ˰˰ϧΎΠΘϣ Ϊ˰˰ϳΪΟΐ˰˰ϛήϣ
ΓΩΎ˰˰ϋΕΎ˰˰ΒϳάϤϟϥϮ˰˰ϜΗˬΕΎ˰˰ΑάϤϟϭΕΎ˰˰ΒϳάϤϟϦ˰˰ϴΑΰ˰˰ϴϴϤΘϠϟϭ ΔϴϟΎόΘ˰˰η˱Ύ˰˰ϣϮϤϋή˰˰ΒΘόΗϭ Δ˰˰ϳϮπόϟΕΎ˰˰ΒϳάϤϟΎΑ
 ή˰˰θϧ Ϊ˰˰ϳΪϤΗϭϒ˰˰ϴψϨΘϟϲ˰˰ϓΎ˰˰ϣϮϤϋΔ˰˰ϳϮπόϟΕΎ˰˰ΒϳάϤϟϡΪΨΘ˰˰δΗΕΎ˰˰ΑάϤϟϦ˰˰ϣή˰˰ϴΜϜΑή˰˰Βϛΐ˰˰δϨΑΓΩϮ˰˰ΟϮϣ
Ϫ˰˰ϓϼΧϭ˯ϼ˰˰τϟΔ˰˰ϴϠϤϋϞϴϬ˰˰δΘϟ˯ϼ˰˰τϟ
 ή˰˰ϴτϘΘϟΎΑΎ˰˰ϬϟΰϋϦ˰˰ϜϤϳϭ ΔϟϮϬ˰˰δΑή˰˰ΨΒΘΗϭϦ˰˰ϴΘπϔΨϨϣϥΎ˰˰ϴϠϏϭξ˰˰ϴϣϭρΎ˰˰ϘϨΑΎ˰˰ϣϮϤϋΕΎ˰˰ΒϳάϤϟϒ˰˰μΘΗ
˱Ύ˰˰ΒϟΎϏϥϮ˰˰ϜΗΎ˰˰ϬΗήΨΑϭϝΎόΘ˰˰ηϻΓΪϳΪ˰˰ηϭΔϴϟΎόΘ˰˰ηΔ˰˰ϳϮπόϟΕΎ˰˰ΒϳάϤϟϢ˰˰ψόϣΔ˰˰ΑάϤϟΩϮ˰˰ϤϟΎ˰˰ϬέϭΔ˰˰ϛέΎΗ
Ϟ˰˰ϘϨΘϟΎ˰˰ϬϨϜϤϳϭΕΎ˰˰ϴοέϷϰ˰˰ϠϋΔ˰˰πΑέΎ˰˰ϬϠόΠϳϱά˰˰ϟή˰˰ϣϷ˯Ϯ˰˰ϬϟϦ˰˰ϣϞ˰˰ϘΛΕΎ˰˰ΒϳάϤϟΓή˰˰ΨΑέΎ˰˰ΠϔϧϼϟΔ˰˰ϠΑΎϗ
Δ˰˰ϏέΎϔϟΐ˰˰ϠόϟωΎ˰˰ϗϲ˰˰ϓΎ˰˰πϳΕΎ˰˰ΒϳάϤϟΓή˰˰ΨΑϰ˰˰ϠϋέϮ˰˰ΜόϟϦ˰˰ϜϤϳϭ˯Ϯ˰˰ϬϟέΎ˰˰ϴΗΐ˰˰δΣΓή˰˰ϴΒϛΕΎϓΎ˰˰δϤϟ
Δ˰˰ϏέΎϔϟΎ˰˰ϬΗΎϳϭΎΣϦ˰˰ϳΰΨΘΑϚ˰˰ϟΫϭΎ˰˰ϬϘήΣϦ˰˰ϣΔ˰˰ϳΎϗϮϟϲ˰˰ϐΒϨϳΎ˰˰ϤϣΔ˰˰ΌΟΎϔϣϖ˰˰ϳήΣΓέϮ˰˰τΧϞϜ˰˰θΗΪ˰˰ϗϭϞ˰˰ϴϣήΒϟϭ
Ϛ˰˰ϟΫϭΐ˰˰Ϙϋϰ˰˰ϠϋΎ˰˰γέΔ˰˰ΑϮϠϘϣϭΔ˰˰ΣϮΘϔϣΎ˰˰ϬόοϮΑϭΎ˰˰ϬϗϼϏ·ϡΎϜ˰˰ΣΈΑϭΓΩΎ˰˰ϤϟΎ˰˰ϳΎϘΑϦ˰˰ϣΎ˰˰ϴΎϬϧΎ˰˰ϫήϴϬτΘΑΎ˰˰ϣ·
Ϟ˰˰ϣΎϜϟΎΑΎ˰˰ϫϮΘΤϣώ˰˰ϳήϔΗΪ˰˰όΑ

Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
ΔϴϟΎΘϟϕήτϟϡΪΨΘγΎΑ˯ϼτϟΕΎϴϠϤόΑϞμϔϟΪϨΒϟάϫκΘΨϳ11
˯ΎΑήϬϜϟϭέΎΨΒϟϭρϮ˰ϐπϤϟ˯ϮϬϟΔτγϮΑΫΫέϞϜηϰϠϋϥϮϜΗϲΘϟΔϴϟΎόΘηϻΕΎΒϳάϤϟΎΑ˯ϼτϟ1
ϯήΧϞΎγϭΔϳϭΔϨϛΎδϟ
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 ΔϴϟΎόΘηϻΕΎΒϳάϤϟ ˯ϼτϟϱϮΤϳνϮΣϲϓϪΘϴδϜΗΩήϤϟϢδΠϟήϤϐΑ˯ϼτϟ2
ϕήτϟΎΑΖϧΎϛ ΥΎΨΒϟϭΫΫήϤϟ ˯ϼτϟεέΕΪόϣΔτγϮΑΔϴϟΎόΘηϻϖϴΣΎδϤϟϡΪΨΘγΎΑ˯ϼτϟ3
ΔϨϛΎδϟ˯ΎΑήϬϜϟΎΑϭΔϳΩΎόϟ

ΕΎσΎϴΘΣϻΫΎΨΗΓέϭήοϊϣˬΕΎϧΰΨϟϭΕθϨϤϟϭϲϧΎΒϤϟ˯ϼσΕΎϴϠϤόΑκϔϟάϫκΘΨϳϻ21
ϊϗϮϤϟϩάϫϦϣϱϲϓΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϡΪΨΘγϲϓΔϴΎϗϮϟ
ΔϴϟΎόΘηϻήϴϏΩϮϤϟΎΑήϤϐϟϭεήϟΎΑ˯ϼτϟΕΎϴϠϤόΑΪϨΒϟάϫκΘΨϳϻ31
ΔϴδϜΘϟϭ˯ϼτϟΕΎϴϠϤϋϲϓΔϳϮπόϟΕΪϴδϛϭήϴΒϟϡΪΨΘγϊϨϤ˵ϳ41
ΔτθϧαέΎϤΗ˵ ϲΘϟϦϛΎϣϸϟ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϦϣνήϐϠϟϡίϼϟκϴΧήΘϟϝϮμΤϟΐΠϳ51
ΔϴδϜΘϟϭ˯ϼτϟ

ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟ ΕΎΒϳάϤϟϡΪΨΘγΎΑεήϟΎΑ˯ϼτϟΕΎΒϠτΘϣ
εήϟΎΑ˯ϼτϟϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ12
ΔϴϨϜδϟϖ˰˰˰σΎϨϤϟϲϓΎϬΘϣΎϗ·˱ΎΗΎΑ˱ΎόϨϣϊ˰˰˰ϨϤ˵ϳϭˬΔϴϋΎϨμϟϖσΎϨϤϟϰϠϋΔτθϧϷϩάϫΔγέΎϤϣήμΘϘΗ112
ΔϳέΎΠΘϟϭ
ΐϳΩήδϟϲϓϒϴϔΠΘϟϭεήϟΎΑ˯ϼτϟΕΎϴϠϤϋϊϨϤ˵ϳ2
ϯήΧϷΔ˰˰˰τθϧϷϦϋϪ˰˰˰ϟΰϋΐ˰˰˰ΠϳΎϤϛˬϩΎϳϭίΪΣϲϓϩέΎϴΘΧΐΠϴϓϰϨΒϤϟϦϤοϊϗϮϤϟϥΎϛΫ·312
ϖϳήΤϟΕΎηήϣΔϜΒθΑΓΰϬΠϣϥϮϜΗϥϭˬϦϴΘϋΎγϦϋϞϘΗϻΓΪϤϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϥέΪΠΑϰϨΒϤϟϲϓ
ΔϴΎϘϠΘϟ
ϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϊσϮϗΎϬϨϴΑΎϣϲϓϡΎϘ˵Ηϥϭϡ1ϦϋήΧϭϞϤϋϊϗϮϣϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ2
˷
ΔϓΎδϤϟήϓϮΗέάόΗϝΎΣϲϓ
ϡ6ϦϋΓέϭΎΠϤϟϲϧΎΒϤϟϭϞϤόϟϊϗϮϣϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ

εήϟΎΑ˯ϼτϟΕΎϴϠϤϋϰϨΒϣΕΎΒϠτΘϣ22
˯ΎϨΒϟΕΎϔλϮϣϭήλΎϨϋ122
 ςϘϓϲοέ ΪΣϭϖΑΎσϦϣ˯ϼτϟϒϴϔΠΗϭεέϰϨΒϣϥϮϜϳϥΐΠϳ1
 ΔϧΎγήΨϟϦ˰˰˰ϣ˯ϼ˰τϟϒ˰˰˰˰ϴϔΠΗϭεή˰˰˰ϟΕΎϴϠϤϋϦϛΎϣϷ˯ΎϨΒϟήλΎϨϋϥϮϜΗϥΐΠϳ2
Ϧ˰˰˰ϜϤϳϭˬϢ˰˰˰˰Ϡϣ1.3ϦϋϪ˰˰˰˰ΘϛΎϤγϞ˰˰˰˰ϘΗϻϱά˰˰˰˰ϟΪ˰˰˰ϳΪ˰˰˰ΤϟϦϣϭϲΘϨϤγϹΏϮτϟϭ
ϒϴϔΠΘϟϭεήϟΕΎϴϠϤϋϦϛΎϣϲϓϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗήϴϏϯήΧΩϮϣϭϡϮϴϧϮϣϮϟϷϡΪΨΘγ
ϖ͋ϴπϟϕΎτϨϟΕΫ
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ΔϴϟΎόΘηϻΐγϭήϟϊ˷ϤΠΗΐϨΠΘϟ˯ΎδϠϣϦϛΎϣϷϩάϬϟΔϴϠΧΪϟϥέΪΠϟϥϮϜΗϥΐΠϳ3
˱
ΎϬϔϴψϨΗΔϴϠϤόϟϼϴϬδΗϭ
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗήϴϏΩϮϣϦϣϥΎϜϤϟΔϴοέΪϴϴθΗΐΠϳ4
˯ϼτϟεέϊϗϮϣϰϟ·ϭϦϣΝϭήΨϟϭϝϮΧΪϟΕΎΤΘϓήϴϐμΗϦϜϣΎϣΐΠϳ5
εήϟΎΑ˯ϼτϟϰϨΒϤϟΔϳϮϬΘϟΕΎΒϠτΘϣ222
ΔϴϓΎϜϟΔϴόϴΒτϟΔϳϮϬΘϟΎϬϴϓήϓϮΘΗϻϲΘϟ˯ϼτϟϒϴϔΠΗϭεήϟϦϛΎϣϊϴϤΟΰϴϬΠΗΐΠϳ1
ΔϘτϨϣϰϟ·Δ˰˰˰ϴϟΎόΘηϻΩϮϤϟΔΑήΗϭΓήΨΑ Ωήσ ϦϣκϠΨΘϠϟΔϴϜϴϧΎϜϴϣΔϳϮϬΘΑΔΒγΎϨϤϟϭ
ϝίΎόϟωϮϨϟϦϣΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟΔϳϮϬΘϟϥϮϜΗϥϰϠϋˬϥΎϜϤϟϞΧΩ˯ϮϬϟΪϳΪΠΗϥΎϤπϟΔϨϣ
έήθϠϟ
ΩϭΪΣϲϓΎϫήμΣϭ˯ϼτϟϒϴϔΠΗϭεήϟϥΎϜϣϲϓΔϳϮϬΘϟ Δϋήγ ϝΪόϣςΒοΐΠϳ2
ΪΤϟϦϣ25%ϰ˰ϟ·˯Ϯ˰Ϭϟϲϓ˯ϼτϟΕΎΒϳάϣΓήΨΑξϔΧϦϤπϳΚϴΤΑ ΔϘϴϗΩϡ 30.5
ΎϬϟΎόΘηϻϰϧΩϷ
˯ϼ˰˰˰τϟΕΎ˰˰˰ϴϠϤϋΪΒΗϻΚϴΤΑϒϴϔΠΘϟϭεήϟΔϴϠϤόΑΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟΔϳϮϬΘϟϞϴϐθΗςΑέΐΠϳ3
˷
ϡΎ˰˰ψϨϟϒ˰˰˰ϗϮΗϭϞϠΧϱΙϭΪ˰˰˰ΣΪ˰˰˰Ϩϋ˯ϼτϟΔϴϠϤϋϒϗϮΘΗϭˬΔϳϮϬϟΡϭήϣϞϤϋΪόΑϻ·
Δ˰˰ϳϮϬΘϟ
ΓήΨΑΰ˰˰˰ϴϛήΗώ˰˰˰ϠΑϝΎΣϲϓϒ˰ϴϔΠΘϟϭεήϟΔϴϠϤόϟϲΎϘϠΗ ϝΎτΑ· ϑΎϘϳ·ϡΎψϧήϴϓϮΗΐΠϳ4
ΓήΨΑϷϝΎόΘηϻϰϧΩϷΪΤϟϦϣ25%ϦϣήΜϛϷΏϮΤδϤϟ˯ϮϬϟΕϮϨϗϲϓΔϘϟΎόϟΕΎΒϳάϤϟ
˯ϼτϟϒϴϔΠΗϭεέΔϘτϨϣΝέΎΧ˯ϮϬϟΐΤγΡϭήϣϭΕΎϛήΤϣϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ5
ϞΧΪϟϰϟ·ΏϮΤδϤϟ˯ϮϬϟ ΓΩΎϋ· ήϳϭΪΗϊϨϤ˵ϳ6
ϒϴψϨΘϟΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛΔϳϮϬΘϟϡΎψϧϞϴϐθΗΐΠϳ7
Ι˷ϮϠΘϠϟ˱ΎϳΩΎϔΗϲϘϨϟ˯ϮϬϟϞΧΪϣϦϋ˱ΪϴόΑΏϮΤδϤϟ˯ϮϬϟϥϮϜϳΚϴΤΑΔϳϮϬΘϟϢϴϤμΗΐΠϳ8
ΏϮΤδϤϟ˯ϮϬϟϦϣΐγϭήϟϭΓήΨΑϷϊϴϤΠΘϟΓΰϬΟ΄ΑΐΤδϟΡϭήϣϞϴλϮΗΐΠϳ9
ΕΎϣΪμϟϦϣ˯ϮϬϟΐΤγΕϮϨϗΔϳΎϤΣΐΠϳ10
ΔϠΑΎϗϯήΧ˯Ύ˰˰˰ϨΑή˰˰˰λΎϨϋΔϳϭ˯ϮϬϟΐΤγΕϮϨϗϦϴΑΔϠλΎϔϟΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ11
Ϣγ50ϦϋϝΎόΘηϼϟ
ϡ2ϦϋϲΟέΎΧέΪΟϱϭΏϮΤδϤϟ˯ϮϬϟΝϭήΧΔτϘϧϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ12
Δ˰˰˰ϓΎψϨϟΔ˰˰˰ϴϠϤϋϞ˰˰˰ϴϬδΘϟΕΎΑϮΑΎϬϴϠϋΔϴΒϧΎΟΕΎΤΘϔΑΐΤδϟΕϮϨϗΪϳϭΰΗΐΠϳ13
ˬεή˰˰˰ϟΎΑ˯ϼ˰˰˰τϟϰ˰ϨΒϣϲϓΔϳϮϬΘϟϡΎψϨϟΪϳΪΤϟζ˴ϳήϟΕΫΐΤδϟΡϭήϣϡΪΨΘγϊϨϤϳ
14
͋
ˬ ϙΎϜΘΣϼϟ˱ΎϳΩΎϔΗ ΔΣϭήϤϠϟϦοΎΤϟϑϼϐϟϭΔΣϭήϤϟζ˴ϳέϦϴΑΔϴϓΎϛΔϓΎδϣΩϮΟϭΐΠϳ
15
˶
ϢϴΤθΘϟΔϴΗΫωϮϧϷϦϣΔΣϭήϤϟϥέϭΩέϭΎΤϣϥϮϜΗϥΐΠϳΎϤϛ
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εήϟΎΑ˯ϼτϟϰϨΒϤϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟ322
ϚϟΫϲϓΎϤΑέήθϠϟϝίΎόϟωϮϨϟϦϣΓ˯ΎοϹϴΗΎϔϣϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ1
ΎϬϟΰϋϡΪϋϝΎΣϲϓϒϴϔΠΘϟϭεήϟϥΎϜϣϦϣ˷Ύϴγέϡ6ϭ˱ΎϴϘϓϡ3Ϊό˵ΑϰϠϋϲΘϟΕΪϳΪϤΘϟ
ϊσϮϗΔϳ΄Α
ϴΑΎμϤϟϦϴΑΔϓΎδϤϟΓΎϋήϣϊϣΔϓΎϔηΔϴΟΎΟίΡϮϟϝϼΧϦϣΝέΎΨϟϦϣ˯ϮπϟςϴϠδΗϦϜϤϳ2
ωΎόηϹΓέήΤϟ˱ΎϳΩΎϔΗΡϮϟϷϭΔϴΎΑήϬϜϟ
ΓέήΣϊθϳϻϱάϟωϮϨϟϦϣϭΔϴϗϭΔϴτϏϞΧΩΔϴϤΤϣΔϴΎΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ3
˯ϼτϟϒϴϔΠΗϭεήϟΕΎϴϠϤϋ˯ΎϨΛΔϟΎϘϨϟΔϴΎΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟϡΪΨΘγϊϨϤ˵ϳ4
˯ϼτϟϒϴϔΠΗϭεέϰϨΒϣΕΪόϣϭΕΪϳΪϤΗϭΕΎϧΰΧΔϓΎϛξϳέ΄ΗΐΠϳ5

˯ϼτϟϒϴϔΠΗϭεήϟΕΎϴϠϤϋϲϓΎϬΗΎϋήϣΐΟϮϟΕΎσΎϴΘΣϻ32
ΎϬΑΎϜδϧϻ˱ΎϳΩΎϔΗΕΎΒϳάϤϟ άΧ ςϔηϭΔΌΒόΗ˯ΎϨΛέάΤϟΕΎΟέΩϰμϗϲΧϮΗΐΠϳ
˯ΎϨΛϭ ϲ˰˰˰ϣϮϴϟϙϼϬΘγϻΔϴϤϛΕΩίΫ·ΕΎΒϳάϤϟ άΧ ΦπϟΓΪϤΘόϣΕΎΨπϣϡΪΨΘγΐΠϳ
ήΘϟ225Ϧϋ ΔΑϮϨϟ
νήϐϠϟΔϤϼϣΔϧΎΘϣΕΫϯήΧΓΩΎϣϭΫϻϮϔϟϦϣΕΎΒϳάϤϟϞϘϧΐϴΑΎϧϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ
ΕΪϳΪϤΘϟϩάϫϊϴϤΟξϳέ΄ΗΓέϭήοϊϣΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟϭΔϳέήΤϟΕΩΎϬΟϺϟΔϣϭΎϘϣϭ
ϚϟάϟΓΩΪΤϤϟΔϘτϨϤϟΝέΎΧεέΕΎϴϠϤϋΔϳ΄ΑϡΎϴϘϟϊϨϤ˵ϳ
ϒϴϔΠΘϟϑήϏϦϋ˱ΎϣΎϤΗΔϠμϔϨϣεήϟϑήϏϥϮϜΗϥΐΠϳ

ϞϴϐθΘϟϭϦϳΰΨΘϟΕΎΒϠτΘϣ42
.( ϞμϔϠϟ˱ΎϘϓϭΕΎΒϳάϤϟϦϣΓήϴΒϜϟΕΎϴϤϜϟϦϳΰΨΗΐΠϳ142
ΕΎσΎϴΘΣϻϭήϴΑΪΘϟΫΎΨΗϊϣεήϟΔϘτϨϣϞΧΩΕΎΒϳάϤϟϦϣΓήϴϐμϟΕΎϴϤϜϟϦϳΰΨΗΐΠϳ242
ΔϴϟΎΘϟΕΎϴϤϜϟϦϋΪϳΰΗϻϥΓΎϋήϣϊϣΎϬϟΔϣίϼϟΔϴΎϗϮϟ
ϭ ΓΪΣϭΔΑϮϨϟϭ ΪΣϮϟϡϮϴϟϙϼϬΘγ
ϭˬϡ23ϱϭΎδΗϭϦϣϞϗΎϬπϴϣϭρΎϘϧϲΘϟΕΎΒϳάϤϟϦϣήΘϟ100Ώ
ϡ23ϦϣϰϠϋΎϬπϴϣϭρΎϘϧϲΘϟΕΎΒϳάϤϟϦϣήΘϟ500Ν
.( ϞμϔϟϦϣ  ΪϨΒϠϟ˱ΎϘΒσΕϮΒϋϲϓΕΎΒϳάϤϟΔϟϭΎϨϣϭϝϭΪΗΐΠϳ2
ωϮϨϤϣΔϴϟΎΘϟΔΤοϮϟΔϳΩΎηέϹϭΔϳήϳάΤΘϟΕΎϣϼόϟΎΑΕΎΒϳάϤϟϦϳΰΨΗϊϗϮϣΪϳϭΰΗΐΠϳ442
Ϧ˰ϛΎϣϲ˰ϓΎ˰ϬΘϴΒΜΗϊ˰ϣϡΰ˰ϟΫ·ΎϫήϴϏϭϲϟΎόΘηϞΎγˬήτΧˬϦϴμΘΨϤϟήϴϐϟϝϮΧΪϟωϮϨϤϣˬϦϴΧΪΘϟ
 Δϴήϣ ΓίέΎΑ
ϞϤόϟϊϗϮϣϲϓϊτϗϭϡΎΤϟΕΎϴϠϤϋϱ΄ΑϡΎϴϘϟήψΤ˵ϳ542
ϲόοϮϤϟςϴϠδΘϟΎΑϭϲϠϜϟήϤϐϟΎΑΎϣˬΔΒγΎϨϣΔϴΎϘϠΗ˯Ύϔσ·ΔϤψϧ΄ΑϞϴϐθΘϟϊϗϮϣΔϳΎϤΣΐΠϳ642

-811-

ωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϤϟ˱ΎϘϓϭΙϮϠΘϟϦϣΎϬΘϳΎϤΤϟΔΒγΎϨϣΔϴτϏ΄ΑϖϳήΤϟΕΎηήϣαϭ΅έΔϳΎϤΣΐΠϳ742
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟ
 ˱ΩΪϋϭ˱ΎϋϮϧ ΔΒγΎϨϣΔϳϭΪϳϖϳήΣΕϔτϤΑϞϴϐθΘϟΔϘτϨϣΪϳϭΰΗΐΠϳ 842
ΔϟΎϘϨϟΓ˯ΎοϹΕΪόϣϭϑϮθϜϤϟΐϬϠϟϡΪΨΘγϊϨϤ˵ϳ942
ϞϴϐθΘϟΔϘτϨϣϞΧΩΔϨΧΎγτγΕΫΕΪόϣϭέΎΨΑΕΪϳΪϤΗΔϳϡΪΨΘγϊϨϤ˵ϳ
ΔϨϣΔΤϴΤλϭΔϤϴϠγΔϘϳήτΑϭ˱ΎϴϣϮϳ˯ϼτϟΩϮϤΑΔΛϮϠϤϟΕΎϔϠΨϤϟϦϣκ˷ϠΨΘϟΐΠϳ
ϚϟάϟΔμμΨϤϟϦϛΎϣϷϲϓΎϬψϔΣΐΠϳϭ˯ϼτϟΔϘτϨϣϲϓΔΛϮϠϤϟϦϴϠϣΎόϟβΑϼϣϙήΗϊϨϤ˵ϳ
ϡ38ϦϣϰϠϋξϴϣϭΔΟέΩΕΫϑάϘϟΕΎϫϮϓϭΩήϓϷΔϓΎψϧϲϓΔϠϤόΘδϤϟΕΎΒϳάϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ
ΖΤΗϭΔϘΒδϣΔτΧϰϠϋ˯ΎϨΑϞ˰ϴϐθΘϟΔ˰˰˰ϘτϨϣϞΧΩϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋϊϴϤΟϢΘΗϥΐΠϳ1442
ΔϣίϼϟΔϴϟϭϷ˯ΎϔσϹΕΪόϤΑΩϭΰΘϟϊϣϦϴϟϭΆδϤϟϞ˴Βϗ˶ ϦϣΪ˷ θ˵ϣϑήη·

ΔϧΎϴμϟΕΎΒϠτΘϣ52
˷
ΏήδΘϟϭϕ
ΰϤΘϟΪοΎϬΘϧΎϴλϭΎ̒
ϳέϭΩεήϟΎΑΔλΎΨϟΕΪόϤϟϊϴϤΟκΤϓΐΠϳ
˵
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟϭΔϘϟΎόϟΐγϭήϟϦϣ˱ΎϣΎϤΗϥΎϜϤϟϒϴψϨΗϢΘϳϢϟΎϣΔϧΎϴλΔϴϠϤϋΔϳ΄ΑϡΎϴϘϟϊϨϤ˵ϳ
έΪμϳϻϱάϟωϮϨϟϦϣΕΪόϤϟΔϓΎψϧϭΔϧΎϴμϟΕΎϴϠϤϋϲϓΔϣΪΨΘδϤϟΕϭΩϷϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ
˱έήη

Δ˰ϴϗή˰ΘΣϻ ϖ˰ϴΣΎδϤϟ ϡΪΨΘγΎΑ˯ϼτϟΕΎΒϠτΘϣ
ΔϴϟΎΘϟϕήτϟϞϤθΗϖϴΣΎδϤϟεήΑ˯ϼτϟΕΎϴϠϤϋ
˯ϼτϟΓΩΎϣϦϣΔΑΎΤγϲϓϪϼσΩήϤϟϢδΠϟέήϣ·1
ΎϤϬϨϴΑΔϴΎΑήϬϜϟΕΎϨΤθϟϑϼΘΧΎΑΓΩΎϤϟΔΑΎΤγϲϓϢδΠϟέήϣ·2
νήϐϠϟιΎΧΫΫήϣ˶ ϡΪΨΘγΎΑϪϼσΩήϤϟϢδΠϟϰϠϋϕϮΤδϤϟεέ3
ΎϤϬϨϴΑΔϴΎΑήϬϜϟΕΎϨΤθϟϑϼΘΧΎΑΫΫήϤ˶ ϟϡΪΨΘγΎΑϢδΠϟϰϠϋϕϮΤδϤϟεέ4

ϖϴΣΎδϤϟεήΑ˯ϼτϟϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ13
Ϧϣ  ΓΩΎϤϟϲϓΓΩέϮϟΕΎΒϠτΘϤϟϦϣΓΩΎϤϟιϮΧΐδΣϖϴΒτΘϠϟϞΑΎϗϮϫΎϤϟϊϗϮϤϟΕΎΒϠτΘϣϊπΨΗ
Ϟμϔϟάϫ

ϖϴΣΎδϤϟεήΑ˯ϼτϟΕΎϴϠϤϋϰϨΒϣΕΎΒϠτΘϣ23
άϫϦϣ  ΓΩΎϤϟϲϓΓΩέϮϟΕΎΒϠτΘϤϟϦϣΓΩΎϤϟιϮΧΐδΣϖϴΒτΘϠϟϞΑΎϗϮϫΎϤϟϰϨΒϤϟΕΎΒϠτΘϣϊπΨΗ
Ϟμϔϟ
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ϞϴϐθΘϟϭϦϳΰΨΘϟΕΎΒϠτΘϣ33
ΓΩΎϤϟιϮΧΐδΣϖϴΒτΘϠϟϞΑΎϗϮϫΎϤϟϞϴϐθΘϟϭϦϳΰΨΘϟΕΎΒϠτΘϣϊπΨΗˬϖϴΣΎδϤϠϟΔΒδϨϟΎΑ
ϲΗϵϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑϞμϔϟάϫϦϣ  ΓΩΎϤϟϲϓΓΩέϮϟΕΎΒϠτΘϤϟϦϣ
Ϫ˰˰ΗέήΣΔ˰ΟέΩΪϳΰΗϻϥΐΠϳϕϮΤδϤϟΎΑ Ϫϼσ ϪηέΩήϤϟϢδΠϠϟϖΒδ˵ϤϟϦϴΨδΘϟΪϨϋ1
˯ϼτϟϕϮΤδϤϟϲΎϘϠΘϟϝΎόΘηϻΔΟέΩΖΤΗϡ28Ϧϋ
Δ˰˰˰ϗΎτϟέΩΎ˰˰μϣϞμϓϰϠϋϞϤόΗΓέήΣΕΎϔηΎϜΑϕϮΤδϤϟΎΑ˯ϼτϟΔϘτϨϣΪϳϭΰΗΐΠϳ2
ΔΤϓΎϜϤϟΔϤψϧϞϴϐθΗϰϟ·ΔϓΎο·ˬϖϳήΤϟΕϻΎΣϲϓΔϘτϨϤϟϲϓΔϠϣΎόϟΕϻϵϊ˰˰ϴϤΠϟ

ΔϧΎϴμϟΕΎΒϠτΘϣ43
ϞμϔϟάϫϦϣ  ΓΩΎϤϟϲϓΓΩέϮϟΕΎΒϠτΘϤϟΕάϟΔϧΎϴμϟΕΎΒϠτΘϣϊπΨΗ

ήϤϐϟΎΑ˯ϼτϟΕΎϴϠϤϋΕΎΒϠτΘϣ
ήϤϐϟΎΑ˯ϼτϟΕΎϴϠϤϋϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ14
Ϧϣ  ΓΩΎϤϟϲϓΓΩέϮϟΕΎΒϠτΘϤϟϦϣΓΩΎϤϟιϮΧΐδΣϖϴΒτΘϠϟϞΑΎϗϮϫΎϤϟϊϗϮϤϟΕΎΒϠτΘϣϊπΨΗ
Ϟμϔϟάϫ

ήϤϐϟΎΑ˯ϼτϟϰϨΒϣΕΎΒϠτΘϣ24
( ΓΩΎϤϟϲϓΓΩέϮϟΕΎΒϠτΘϤϟϦϣΓΩΎϤϟιϮΧΐδΣϖϴΒτΘϠϟϞΑΎϗϮϫΎϤϟϰϨΒϤϟΕΎΒϠτΘϣϊπΨΗ
ϞμϔϟάϫϦϣ

ήϤϐϟΎΑ˯ϼτϟνϮΣΕΎΒϠτΘϣ34
˷
ΔτϴΤϤϟϯήΧϷϖϓήϤϟϭΕΪόϤϟϊϗϮϣϯϮΘδϣϥϭΩήϤϐϟνϮΣϊϗϮϣϯϮΘδϣϥϮϜϳϻΐΠϳ

ΝέΎΨϣϰϟ·ΔϳΩΆϤϟΕήϤϤϟϚϟάϛϭΕΎϗϮόϤϟϦϣΎ̒ϴϟΎΧϪτϴΤϣϭήϤϐϟνϮΣϊϗϮϣϥϮϜϳϥΐΠϳ
˯ϯέϮτϟ
ΔϠΑΎϗήϴϏΩϮϣϭϲΘϨϤγϹΏϮτϟϭΔΤϠδϤϟΔϧΎγήΨϟϭΫϻϮϔϟϦϣήϤϐϟνϮΣΪϴϴθΗΐΠϳ
Ϧϋϖ˰ϳήΤϠϟΕΎϣΎϋΪϟΔ˰ϣϭΎϘϣϭΎ˰˰˰ϬΘϣϭΎϘϣϞ˰ϘΗϻϥΐΠϳΎϤϛˬΔϳϮϗΕΎϣΎϋΪΑΎϬΘϴΒΜΗϊϣϝΎόΘηϼϟ
ΓΪΣϭΔϋΎγ
ϭΐ˰ϳάϤϟτγϦϣϞϗϷϰϠϋϢγ15έΪϘϤΑϰϠϋήϤϐϟνϮΤϟΎϴϠόϟϑϮΤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ
 νέϷϯϮΘδϤΑϥΰΨϟϥΎϛΫ· ϥΎϜϤϟΔϴοέ
ϥΎϜϣϰϟ·νϮΤϟϯϮΘΤϣϞϛϒϳήμΘϟϲϓΎϛϭϞϘΘδϣϒϳήμΗϡΎψϨΑήϤϐϟνϮΣΪϳϭΰΗΐΠϳ
ϢϠϣ75ϦϋϒϳήμΘϟΏϮΒϧήτϗϞϘϳϻΚϴΤΑˬϦϣ
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ΔΣΎδϤϟΕΫϭή˰Θϟ750ϕϮϔΗϲΘϟΕΎόδϟΕΫήϤϐϟνϮ˰˰˰ΣϷϱϮ˰˰ϠόϟτδϟΰϴϬΠΗΐΠϳ
ϻΚϴΤΑˬϦϣϥΎ˰˰˰Ϝϣϰϟ·ϯϮΘΤϤϟξ˰ΎϓϒϳήμΘϟϑήλΐϴΑΎϧ΄Α2ϡ1ϕϮϔΗϲΘϟΔϴϠΧΪϟ
ϢϠϣ75ϦϋΐϴΑΎϧϷϩάϫέΎτϗϞϘΗ
ΓέϭήπϟΪϨϋΎϬϔϴψϨΗϭΎϬΘϧΎϴλΔϟϮϬγέΎΒΘϋϹϦϴόΑάΧϷΐΠϳϒϳήμΘϟΐϴΑΎϧϢϴϤμΗΪϨϋ
ϑϮΤϟϯϮΘδϣϦϋϢ˰γ15έΪϘϤΑϞϗϲϘϓϷΎϫϮΘδϣϥϮϜϳΚϴΤΑϒϳήμΘϟΐϴΑΎϧΐϴϛήΗΐΠϳ
ήϤϐϟνϮΤϟΔϳϮϠόϟ
ΔόϳήγΔϴϟϭΔϳϭΪϳΔ˰˰ϴϠϔγϒϳήμΗΐϴΑΎϧ΄ΑήΘϟ1900ϦϣήΜϛΕΎόδϟΕΫνϮΣϷΪϳϭΰΗΐΠϳ
Δ˰˰˰ϓΎΜϛΖ˰˰˰ϧΎϛΫ·ˬ˯ϯέϮ˰˰˰τϟΔϟΎΣϲϓνϮΤϟϞΧΩϦϣϞΎδϟΏϮδϨϣϞϛϒϳήμΘϟΔΑΎΠΘγϻ
ΔϳϮϠόϟϑήμϟΐϴΑΎϧϞϤϋϖϴόϳςϴΤϤϟϮΠϟΓέήΣΔΟέΩΪϨϋϞΎδϟ
Ϫϴϟ·ϝϮλϮϟϞϬδϳϭϦϣϥΎϜϣϲϓ˱ΎϳϭΪϳΘϔ˵ΗϲΘϟϒϳήμΘϟΕΎϣΎϤλϊϗϮϣϥϮϜϳϥΐΠϳ
ώ˰ϳήϔΗΕΎ˰˰Ψπϣΐ˰˰˰ϴϛήΗΐΠϳϱΪΠϣήϴϏήϤϐϟνϮΤϟ ΔϴΑΫΎΠϟΎΑ ϲόϴΒτϟϒϳήμΘϟϥΎϛΫ·
125%Ϫ˰ΘόγϥϮϜΗΚϴΤΑ ˯ϯέϮτϟΕϻΎΤϟϡΪΨΘδϳ ϖϠϐϣϲσΎϴΘΣϥΰΧϰϟ·ϯϮΘΤϤϟΦπϟ
Ϧϣ˶ ήΧϥΎϜϣϰϟ·ϯϮΘΤϤϟϒϳήμΗϢΘϳϥϭˬήϤϐϟνϮΣΔόγϦϣ
ήϤϐϟΕΎϴϠϤϋϞϴϐθΗΪϨϋ˱ΎϣΎϤΗΔϏέΎϓΔϴσΎϴΘΣϹΕΎϧΰΨϟϥϮϜΗϥΐΠϳ
ϯϮΘΤϤϟϒϳήμΗϦϜϤϳΚϴΤΑήϤϐϟνϮΣϷΔϴϠϔδϟϒϳήμΘϟΐϴΑΎϧέΎτϗΐγΎϨΘΗϥΐΠϳ
ϲϟΎΘϟϝϭΪΠϠϟ˱ΎόΒΗϚϟΫϭήΜϛϷϰϠϋϖΎϗΩΔδϤΧϝϼΧ

ϢϠϣ ϒϳήμΘϟΏϮΒϧήτϗ

ήΘϟ νϮΤϟΔόγ

75
100
125
150
200

28501900
38002851
95003801
150009501
15000ϦϣήΜϛ

ήϤϐϟνϮΣΔόγΐδΣϒϳήμΘϟΏϮΒϧήτϘϟϰϧΩϷΪΤϟ  ϝϭΪΟ
Δ˰ϣΪΨΘδϤϟϞϮδϠϟΪϤΘόϤϟωϮϨϟϦϣϦϴΨδΘϠϟΔϴϠϤόϟ˯ΎπΘϗϝΎΣϲϓϦϴΨδΘϟΓΰϬΟϥϮϜΗϥΐΠϳ
Ωή˰Ϥϟνή˰˰ϏϸϟΔ˰˰ϠϗΎϨϟέϮϴδϟϲ˷ ϣ˴ Ύψϧ˶  ϞϤϋϞτΒ˵ϳ ϞμϔϳϢψϨϤΑήϤϐϟνϮΣΪϳϭΰΗΐΠϳ

˵
ϪϟέήϘ˵
˷ ϤϟΔΟέΪϟϦϋΓέήΤϟωΎϔΗέϝΎΣϲϓϦϴΨδΘϟϭΎϬϴϠσ
Ϣ˰˰δΠϟ˰˰τγΓέή˰˰ΣΔΟέΩϦϴΑϕή˰˰ϔϟϥΎϛΫ·νϮΤϟϞΧΩΎϬϼσΩήϤϟϡΎδΟϷήϤϏϊϨϤϳ
ϡ55ϦϣϞϗ ϞϤόΘδϤϟ˯ϼτϟ ϞΎδϠϟϲΎϘϠΘϟϝΎόΘηϹΔΟέΩϭϩήϤϏΩήϤϟ
˵
˱
ϼϤΘθϣήϤϐϟνϮΣΕΎϘΤϠϣϰϠϋ
Ϟ˰˰ϗϷϰϠϋ˷ΎϳήϬηΓΪΣϭΓήϣ ϱέϭΪϟΪϘϔΘϟΎΑϡΎϴϘϟΐΠϳ
Γΰ˰˰˰ϬΟϭΔϳϮϬΘϟϭξϳέ΄ΘϟϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϭΕΎϣΎϤμϟϭϒϳήμΘϟΐϴΑΎϧϭΔϴτϏϷ
ϪϓΎθΘϛέϮϓϞϠΧϱΔϧΎϴλΓέϭήοϊϣ˯ΎϔσϹϢψϧϭϦϴΨδΘϟ

Ϧϣ ςϗΎδΘϤϟϞϠΒϟϒϳήμΗΡϮϟϰϠϋΔϤϛήΘϤϟΐγϭήϟϦϣΔϓΎψϨϟΔϴϠϤόΑϡΎϤΘϫϹΐΠϳ
 ΕήτϘϟξόΒΑΙ͉ϮϠΗΪϗϲΘϟ ΔτϴΤϤϟΔϘτϨϤϟϭήϤϐϟνϮΣϥέΪΟϰϠϋϭ ˱ΎΜϳΪΣΔϴϠτϤϟ˯ΎϴηϷ
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έήθϟέΪμϳϻϱάϟωϮϨϟϦϣΔϓΎψϨϟΕΎϴϠϤϋϲϓΔϣΪΨΘδϤϟΕϭΩϷϥϮϜΗϥΐΠϳ
ΓΪΣϭΓήϤϟϱέϭΩϞϜθΑΎϬϨϣκϠΨΘϟϭΕΎϔϠΨϤϟϊϤΠϟΓΪϤΘόϣϭΔμμΨϣΔϴϋϭϡΪΨΘγΐΠϳ
ΔΑϮϧϞϛΔϳΎϬϧϲϓϭ˱ΎϴϣϮϳϞϗϷϰϠϋ
˷
˷
ϥΎϜϤϟΔϓΎψϧϦϣΪϛ΄ΘϟΪόΑ
ϻ·ΔϧΎϴλϭ˯ϼσϞϤϋϱ΄ΑϡΎϴϘϟϊϨϤ˵
ϳ
ϞϗϞΎδϟτδϟΔΣΎδϣΕΫϭήΘϟ570ϦϣϞϗϷΕΎόδϟΕΫήϤϐϟνϮΣΰϴϬΠΗΐΠϳ
2
˵
νήϐϠϟΐγΎϨϣ˯Ύϔσ·ϡΎψϨΑϭ˱ΎϴΎϘϠΗϖϠϐΗΔϴτϏ΄ΑΎϣ·
ϡ1Ϧϣ
Ϟ˰Ύδϟ˰τδϟΔΣΎδϣΕΫϭ˱ή˰˰Θϟ570Ϧϣή˰˰ΜϛϷΕΎόδϟΕΫήϤϐϟνϮΣΰϴϬΠΗΐΠϳ
ϲΘϟ ϒϳήμΘϟΡϮϟϭνϮΤϟϞϤθΗΚϴΤΑˬΔλΎΧϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϤΣΔϤψϧ΄Α2ϡ1ϦϣήΒϛ
νϮ˰Σϰϟ·Ύ˰˰ϬϔϳήμΘϟΔ˰˰τϗΎδΘϤϟϞ˰ϮδϟϊϴϤΠΘϟ˱ΎΜϳΪΣΎϫήϤϏϢΗϲΘϟνήϏϷϞϔγϊοϮΗ
ΔτϴΤϤϟϖσΎϨϤϟϭ˱ΎΜϳΪΣΔϴϠτϤϟνήϏϷϭ ή˰Ϥϐϟ
ϲϧΎΜϟ˯ΰΠϟϲϓΩέϭΎϤϟ˱ΎϘΒσΔϴϟΎΘϟΔϴΎϘϠΘϟϖϳήΤϟΔΤϓΎϜϣΔϤψϧΪΣΐϴϛήΗΐΠϳ
˱
ϡ60ϕϮϔΗΎϬπϴϣϭρΎϘϧϲΘϟϞϮδϠϟϼϋΎϓήΒΘόϳϱάϟϲΎϤϟήϤϐϟϡΎψϧ
1
ϲΎϘϠΘϟΓϮϏήϟϡΎψϧ2
ϥϮΑήϜϟΪϴδϛϭϲϧΎΛίΎϏϡΎψϧ3
ϑΎΠϟϕϮΤδϤϟϡΎψϧ4
ϥϮϟΎϬϟϞΪΑϡΎψϧ5
ϦϣϰϠϋξϴϣϭρΎϘϧΕΫϞϮγϰϠϋϱϮΤΗϲΘϟνϮΣϸϟϲΎϘϠΘϟϩΎϴϤϟΕΎηήϣϡΎψϧ6
˷ ΗϲΘϟϭΔϠμΘϤϟΕΎϴϠϤόϟϭϡ
˵
ΓέϮτΧϞϜθ
60
ϖϳήΤϟΔϟΎΣϲϓϖϠϐϟΔϴΎϘϠΗΔϴτϏ΄ΑΓΰϬΠϤϟνϮΣϸϟϲΎϘϠΘϟϩΎϴϤϟΕΎηήϣϡΎψϧ7
ΔϣϭΎϘϣΩϮϣϦϣϖϳήΣΙϭΪΣΔϟΎΣϲϓήϤϐϟνϮΣϰϠϋ˱ΎϴϟϖϠϐ˵ΗϲΘϟΔϴτϏϷϥϮϜΗϥΐΠϳ
ϝΎόΘηϼϟ
νϮΤϠϟϲΟέΎΨϟτδϟΎΑ˯ΎτϐϟϑήσςϴΤϳΚϴΤΑˬϡΎϜΣΈΑήϤϐϟνϮΣ˯ΎτϏϖϠϏΐΠϳ
Ϣγ2ϦϋϞϘΗϻϞϔγϰϟ·ϻϭΰϧΔϓΎδϤϟ

˵ ϳ ϒϗϮΘϳΚϴΤΑΎϬϴϠσΩήϤϟνήϏϸϟΔϠϗΎϨϟέϮϴδϟϡΎψϧϢϴϤμΗΐΠϳ
ΪϨϋ˱Ύ˰ϴϟΎϬϠϤϋ ϞτΒ˴
ΔϳϮϬΘϟϭήϤϐϟΕΎϴϠϤϋϲϓϞϠΧϱΙϭΪΣ

ήϤϐϟΎΑ˯ϼτϟϰϨΒϤϟΔϳϮϬΘϟΕΎΒϠτΘϣ44
ϞμϔϟάϫϦϣ  ΓΩΎϤϟϲϓΓΩέϮϟΕΎΒϠτΘϤϟΕάϟΔϳϮϬΘϟΕΎΒϠτΘϣϊπΨΗ

ήϤϐϟΎΑ˯ϼτϟϰϨΒϤϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟΕΎΒϠτΘϣ54
ϞμϔϟάϫϦϣ  ΓΩΎϤϟϲϓΓΩέϮϟΕΎΒϠτΘϤϟΕάϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟΕΎΒϠτΘϣϊπΨΗ

-815-

ήϤϐϟΎΑ˯ϼτϟϰϨΒϣϲϓΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϝϭΪΗϭϦϳΰΨΗΕΎΒϠτΘϣ64
.( ϞμϔϠϟ˱ΎϘΒσΕΎΒϳάϤϟϦϣΓήϴΒϜϟΕΎϴϤϜϟϦϳΰΨΗΐΠϳ
ϞϛϦϣ˱ή˰Θϟ450ΩϭΪΣϲϓ˯ϼτϟΔϘτϨϣϲϓ ϲϣϮϴϟϙϼϬΘγϼϟΔΑϮϠτϤϟ ϞϮδϟϦϳΰΨΘΑϤδ˵ϳ
ΓΪΣϭΔϧΰΧϞΧΪΑϥϮϜΗΚϴΤΑΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϦϣΔΜϟΎΜϟϭΔϴϧΎΜϟϭϰϟϭϷΕΎϋϮϤΠϤϟϦϣ
˱ήΘϟ225ϦϋΔϴϧΎΜϟϭϰϟϭϷϦϴΘϋϮϤΠϤϟϞϮγΔϴϤϛωϮϤΠϣΪϳΰϳϻϥϰϠϋϭςϘϓ ΓΪϤΘόϣ
ΔϧΰΨϟΝέΎΧήϛάϟΔϘΑΎγϞϮδϟϦϣ ϲϣϮϴϟϙϼϬΘγϼϟΔΑϮϠτϤϟ ϞϮδϟΔϴϤϛϦϳΰΨΘΑϤδ˵ϳ
ΔϴϟΎΘϟϝϮΣϷϲϓ
ΪΣϭϡϮϳϝΎϤόΘγϻΔϴϤϜϟΖϧΎϛΫ·1
ΓΪϤΘόϣΔϴϋϭϞΧΪΑΖϧΎϛϭϰϟϭϷΔϋϮϤΠϤϟϦϣ˱ήΘϟ95ϦϋΔϴϤϜϟΪϳΰΗϻ2
 ΏϭΔΜϟΎΜϟˬΔϴϧΎΜϟˬ˰ΟϭΏϰϟϭϷ ϯήΧϷΕΎϋϮϤΠϤϟϦϣ˱ήΘϟ450ϦϋΔϴϤϜϟΪϳΰΗϻ3
ΓΪϤΘόϣΔϴϋϭϞΧΪΑΖϧΎϛϭ
ϦϳΰΨΗϭϞϘϨϟΐϴΑΎϧΔϜΒηϭΔϧϮϣ΄ϣΔϴϋϭϭΓΪϤΘόϣΕΎϧΰΧϭϖϠϐϟΔϤϜΤϣΔϴϋϭϡΪΨΘγΐΠϳ
νήϐϠϟΔΣϮΘϔϣϭΔϴΟΎΟίΔϴϋϭϡΪΨΘγϊϨϤ˵ϳϭˬ ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟ ΕΎΒϳάϤϟ
ϡΪΨΘγΎΑϚϟάΑϤδ˵ϳϭˬρϮϐπϤϟ˯ϮϬϟϡΪΨΘγΎΑςϐπϟϖϳήσϦϋϞϮδϟϩάϫϞϘϧϊϨϤ˵ϳ
˷
ΔΒγΎϨϣϢϜΤΗΓΰϬΟΔτγϮΑϭΔϠϣΎΨϟΕίΎϐϟ
ΓΪϤΘόϣΔϴϟΎόΘηϻΕΎΒϳάϤϟϞϘϧϲϓΔϣΪΨΘδϤϟΐϴΑΎϧϷϭαΎϴϘϟΓΰϬΟϭΕΎΨπϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ
.( ϞμϔϟϲϓΩέϭϮϫΎϤϟ˱ΎϘΒσΕΎΒϳάϤϟΕΎϧΰΧΕΎϔλϮϣϊπΨΗϥΐΠϳ
͊
ΪϨϋΎ̒ϴϟΔΨπϤϟϞϤϋϝΎτΑΈΑϡϮϘΗΚϴΤΑϞΎδϟϯϮΘδϤΑϢ˰ϜΤΗΓΩ΄ΑήϤϐϟνϮΣΰϴϬΠΗΐΠϳ

ΔΌΒόΘϠϟέ˷ήϘϤϟΪ˷ Τϟϰϟ·ΏϮδϨϤϟϝϮλϭ
ΐγΎϨϣϲΎϘϠΗ˯Ύϔσ·ϡΎψϨΑΔϠλϮϣϥϮϜΗέάϧ·ΓΰϬΟ΄ΑΕΎΨπϤϟϞϴϐθΗΓήΩςΑέΐΠϳ

-816-

å``dÉãdG π``°üØdG
ϪϛϮϔϟΝΎπϧ·ΕΎϴϠϤϋ
ΔϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ

Ϧ˰˰ϴόϣίΎ˰˰ϐΑϦ˰ϘΤ˵ΗΚϴΣϪϛϮϔϟΎϬϧϭΰΨϣϭϕϼϏϹΔϤϜΤϣϑήϏϞΧΩϢΘΗΔϴϠϤϋϲϫϪϛϮϔϟΝΎπϧ·ΔϴϠϤϋ
ΕΎϴπϤΤϟϭίϮϤϟΎϛϪϛϮϔϟΝΎπϧ·ΔϴϠϤϋϞϴΠόΘϟ EthyleneϦϴϠϴΜϳϹίΎϏΓ˱ ΩΎϋ

Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
ϦϣϖΒδϣκϴΧήΗϰϠϋϝϮμΤϟϪϛϮϔϟΝΎπϧ·ΕΎϴϠϤϋϝϭΰΗϲΘϟΔτθϧϷϭϊϗϮϤϟϰϠϋΐΠϳ11
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟ
ΕίΎ˰˰ϏϡΪ˰˰ΨΘγϝΎ˰˰ΣϲϓϭϦ˰˰ϴϠϴΜϳϹίΎϏϡΪΨΘγϰϠϋϪϛϮϔϟΝΎπϧ·ΕΎϴϠϤϋήμΘϘΗϥΐΠϳ21
ϚϟάΑϖΒδϣκϴΧήΗϰϠϋϝϮμΤϠϟ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΔόΟήϣΐΠϳˬϯήΧ
Ϟ˰μϔϟΕΎ˰ΒϠτΘϤϟϪ˰ϛϮϔϟΝΎπϧ·ΕΎϴϠϤϋϲϓΔϣΪΨΘδϤϟΕίΎϐϟΕΎϧϮτγϻΔ˷ϣΎόϟΕΎϔλϮϤϟϊπΨΗ31
.(414

ϪϛϮϔϟΝΎπϧ·ΔϴϠϤϋϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ
ςϘϓΔϴϋΎϨμϟϖσΎϨϤϟϲϓϪϛϮϔϟΝΎπϧ·ΕΎϴϠϤϋΔϟϭΰϣϰϨΒϣϊϗϮϣϥϮϜϳϥΐΠϳ12
˱
ϞϗϷϰϠϋΪΣϭωέΎηϰϠϋϼτϣϪϛϮϔϟΝΎπϧ·ϰϨΒϣϊϗϮϣϥϮϜϳϥΐΠϳ22
ϰ˰˰ϨΒϤϟΎ˰˰˰ϳϭίϯΪ˰˰Σ·ϲϓϪ˰˰ΘϣΎϗ·ΐΠϴϓˬΔτθϧϷΩΪόΘϣϰϨΒϣϦϤοΞϣΪϣϪϛϮϔϟΝΎπϧ·ϊϗϮϣϥΎϛΫ·32
ΕΎϋΎγ4ϦϋϞϘΗϻΓΪϤϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϥέΪΠΑΔτθϧϷΔϴϘΑϦϋϪϟΰϋϭ

ϪϛϮϔϟΝΎπϧ·ϰϨΒϣΕΎΒϠτΘϣ
˯ΎϨΒϟΕΎϔλϮϣϭήλΎϨϋ13
 ςϘϓϲοέ ΪΣϭϖΑΎσϦϣϰϨΒϤϟϥϮϜΘϳϥΐΠϳ113
ΕΎϋΎγ4ΓΪϤϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϣϦϣϰϨΒϤϟϊσϮϗϭϒϘγΔϓΎϛϥϮϜΗϥΐΠϳ213

-817-

ϞϤΘΤϤϟέΎΠϔϧϻςϐοϒϳήμΘϟΔϔϴϔΧΩϮϣϦϣΔϴΟέΎΨϟϪϧέΪΟΪΣϭϰϨΒϤϟϒϘγϥϮϜϳϥΐΠϳ313
ΔϋΎγϦϋϞϘΗϻΓΪϤϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϣϦϣ ϯή˰ΧϷΕΎΤΘϔϟϭ ΏϮΑϷϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ413
ΓήηΎΒϣΝέΎΨϟϰϟ·ΏϮΑϷΘϓϩΎΠΗϥϮϜϳϥϭˬΓΪΣϭ
ϰϨΒϤϠϟΪΣϭΝήΨϣϦϣήΜϛήϴϓϮΗΐΠϳ513

ϪϛϮϔϟΝΎπϧ·ϰϨΒϣΔϳϮϬΗΕΎΒϠτΘϣ23
ϝΪ˰˰όϤΑΔ˰˰ϳϮϬΘϟϥϮ˰˰˰ϜΗϥϰ˰˰˰ϠϋˬςϘϓΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟΔϳϮϬΘϟϡΎψϨΑϪϛϮϔϟΝΎπϧ·ϰϨΒϣΰϴϬΠΗΐΠϳ123
ϰϨΒϤϟΔΣΎδϣϦϣ 2ϡΙ2ϡ 0.4

ϪϛϮϔϟΝΎπϧ·ϰϨΒϤϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟΕΎΒϠτΘϣ33
έήθϠϟϝίΎόϟωϮϨϟϦϣΔϴΎΑήϬϜϟΕΎΒϴϛήΘϟϭΕΪϳΪϤΘϟϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ133
ˬϥέΪ˰Πϟϰ˰˰Ϡϋϭϒ˰˰ϘδϟΎΑΔΘΒΜϣϥϮϜΗϭˬΓέήΤϟϊθϳϻϱάϟωϮϨϟϦϣΓ˯ΎοϹϥϮϜΗϥΐΠϳ233
ΔϴϗϭΔϴτϏΕΫϥϮϜΗϥϭ
Δ˰˰ΘΒΜϣϥϮ˰˰˰ϜΗϥϭέή˰˰θϠϟϝίΎ˰όϟωϮϨϟϦϣΔϴΎΑήϬϜϟΕΪόϤϟϭΓ˯ΎοϹϴΗΎϔϣϥϮϜΗϥΐΠϳ333
ϰϨΒϤϟΝέΎΧΔϳϮΠϟΕήϴΛ΄ΘϟϦϣΔϟίΎϋΔΣϮϟϞΧΪΑ

ϪϛϮϔϟΝΎπϧ·ΔϴϠϤϋ
ΕΎ˰˰ϧϮϜϣαΎ˰˰ϴϘϟΓΪ˰ϤΘόϣΓΰϬΟϭΕΎϤψϨϣϡΪΨΘγΎΑΝΎπϧϹίΎϏϦϘΤΑϢΘΗϪϛϮϔϟΝΎπϧ·ΔϴϠϤϋ14
1000ϞϜϟ ίΎϐϟϦϣ ˯ΰΟ1Ϯϫϭ˯ϮϬϟϲϓϪΑΡϮϤδϤϟΪΤϠϟίΎϐϟΔϴϤϛϯΪόΘΗϻΚϴΤΑ˯ϮϬϟ
ΝΎπϧϹΔϓήϏ˯ϮϫϢΠΣϦϣ˯ΰΟ

ϪϛϮϔϟΝΎπϧ·ΔϴϠϤόϟΔϴΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϤϟϭϦϳΰΨΘϟΕΎσήΘη
ΓΩέϮϟΕΎΒϠτΘϤϟΕάϟρϮϐπϤϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϻΔϴΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϤϟϭϦϳΰΨΘϟΕΎσήΘηϊπΨΗ15
.(414 ϞμϔϟϦϣ 32 ΪϨΒϟϲϓ

ϪϛϮϔϟΝΎπϧ·ΕΪόϣΔϧΎϴλΕΎΒϠτΘϣ
ΕάϟϪ˰˰ϛϮϔϟΝΎ˰˰πϧ·ϰ˰˰˰ϨΒϤϟΕΪϳΪϤΘϟΔ˰˰˰ϜΒηϭΕΎϤψϨϤϟϭΕΎϧϮτγϻΔϧΎϴλΕΎΒϠτΘϣϊπΨΗ16
.(414 ϞμϔϟϦϣ 432 ΪϨΒϟϲϓΓΩέϮϟΕΎΒϠτΘϤϟ

-818-

™``HGôdG π``°üØdG
ΕήθΤϟΕΪϴΒϣ
ΔϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ
Δ˰˰ϴϟΎϋΔ˰˰ϳϭΎϤϴϛΩϮ˰˰ϣϲ˰˰ϫ ΐ˰˰ϴΒπΘϟϭϦ˰˰ϴΧΪΘϟϭή˰˰ϴϔόΘϟΩϮ˰˰ϣϭ Insecticides Εή˰˰θΤϟΕΪ˰˰ϴΒϣ
˯Ύ˰˰πϘϠϟΓΩΪ˰˰ΤϣΓή˰˰ΘϔϟϭϦ˰˰˷ϴό˵ϣΰ˰˰ϴϛήΘΑϡΪΨΘ˰˰δΗϭΔϠΎ˰˰δϟϭΔ˰˰ϳίΎϐϟΎ˰˰ϬϴΘϟΎΣϲ˰˰ϓΔϴϟΎόΘ˰˰ηϥϮ˰˰ϜΗΪ˰˰ϗϭΔϴ͋Ϥ˰δϟ
˵
Ϧ˰˰ϣϭΎ˰˰ϬϴϠϋϊ˰˰ϘΗϲ˰˰Θϟ˯Ύϴ˰˰ηϷϭϡίϮ˰˰ϠϟϭΕΎ˰˰ηϭήϔϤϟϭΙΎ˰˰ΛϷϞ˰˰˷ϠΨΘΗϥΎ˰˰ϬϨϜϤϳϭˬΕΎ˰˰ϓϵϭΕή˰˰θΤϟϰ˰˰Ϡϋ
ή˰˰ϴϔόΗϭέΎ˰˰ΨΒϛΎ˰˰ϬΜϔϧϭΫΫή˰˰ϛΎϬ˰˰ηήΑ ϞΎ˰˰δϛ ΓΪΎ˰˰δϟΎ˰˰ϬΗΎϘϴΒτΗΎ˰˰ϬϴϠϋΔ˰˰ϔϴϔσ˱έΎ˰˰ΛΔ˰˰ϛέΎΗϰ˰˰ηϼΘΗϢ˰˰Λ
Ϫ˰˰ΗΎϳϮΘΤϣϭϥΎϜ˰˰Ϥϟϭύή˰˰ϔϟή˰˰ϴϬτΘϟϥΎ˰˰ΧΩϭFumigation

Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
ϞΧΪΑϊΎπΒϟϭΓΰϬΟϷϭΔϳήΤΒϟϦϔδϟϭΕΎΒϛήϤϟϭϲϧΎΒϤϟήϴΨΒΗϭήϴϔόΘΑΪϨΒϟάϫκΘΨϳ11
ΕήθΤϟϦϣΎϫήϴϬτΗνήϐΑΕήθΤϟΕΪϴΒϤΑϊϣϮμϟϭΕΎϧΰΨϟϭΐϳΩήδϟϭΕΎΒϛήϤϟ
ΕΎϓϵϭ
ΔϴϋέΰϟϞϴλΎΤϤϟϭϲοέϷήϴΨΒΗϭήϴϔόΘΑΪϨΒϟάϫκΘΨϳϻ21
ΔϟϮϘϨϤϟΔϴϋϭϷϲϓΔϳήθΤϟΕΪϴΒϤϟϦϳΰΨΗϲϓΎϫήϓϮΗΐΟϮϟΕΎΒϠτΘϤϟΎΑΪϨΒϟάϫκΘΨϳ31
ήΘϟ2500ϦϋϞϘΗϻϲΘϟΕΎϴϤϜϟΎΑϰϨΒϤϟΝέΎΧϭϞΧΩΔϧΰΨϣΖϧΎϛˬΎϬϟΎϜηΔϓΎϜΑ
ϥ΄˰˰˰θΑ Ύ˰˰˰ϫήϴϏϭΔϣΎόϟΔΤμϟΓέίϮϛ ΔϴϨόϤϟϭΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟΕέήϘΑ˯ΎΟΎϤΑΪ˷ϴϘΘϟΐΠϳ41
ΐΠϳΎϤϛΎϬϴϠϋΔΑΎϗήϟϡΎϜΣϭΕήθΤϟΕΪϴΒϣϦϳΰΨΗϭϝϭΪΗϭϊϴϨμΗϭΓέΎΠΗϭΩήϴΘγςΑϮο
ΕΎϬΠϟϩάϫϞΒϗϦϣςϘϓΎϬΑΡήμϤϟΕΪϴΒϤϟϡΪΨΘγΎΑΪϴϘΘϟ
έΪ˰˰˰λ·ΕΎ˰˰ΒϠτΘϣϭςΑϮοϥ΄θΑΔμΘΨϤϟΕΎτϠδϟϭ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϦϴΑϖϴδϨΘϟΐΠϳ51
ΔϳήθΤϟΕΪϴΒϤϟΎΑϞϣΎόΘϟΔτθϧΔϟϭΰϤϟκ˰ϴΧήΘϟ
Ρή˷ ˰˰˰μϣϭκ˰˰μΨΘϣϲϨϓϝϮΌδϣϑήη·ΖΤΗΔϳήθΤϟΕΪϴΒϤϟέΎϴΘΧϭϝΎϤόΘγϥϮϜϳϥΐΠϳ61
ΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟϞΒϗϦϣϪϟ
ϰ˰ϨΒϣϱϕϼϏ·ΓήηΎΒϣϦϣϞϗϷϰϠϋΔϋΎγ24ϞΒϗϭˬΎ̒ϴτΧ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟέΎτΧ·ΐΠϳ71
ΔϴϟΎόΘηΕΪϴΒϤΑΎϫήϴΨΒΗνήϐΑΔϨϴϔγϭ
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ΓέϮ˰˰τΨϟϭΎ˰˰ϬΗΎϴϤϛϭΎ˰˰ϬΗΎϴϋϮϧϭΕΪ˰˰˰ϴΒϤϟϦ˰˰ϳΰΨΗϊ˰ϗϮϤΑ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϡϼϋ·ΐΠϳ81
ϒ˰˰˰ΗϮϫϚϟΫϲϓΎ˰˰˰ϤΑϝΎ˰˰˰μΗϹϒ˰˰˰ΗϮϫϡΎ˰˰ϗέϭϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣϲϓϞϤόϟΕΎϗϭϭΎϬΑΔτΒΗήϤϟ
ϊϗϮϤϟϩάϫϲϓ˯ϯέϮτϟΕϻΎΤΑϦϴϴϨόϤϟιΎΨηϷ
ϖ˰˰˰ϴδϨΘϟΎΑΕΪϴΒϤϟϩάϫϝϭΪΗ˯ήΟ±ΔέΎτϟΕϻΎΤϟΔΠϟΎόϣϲϓκμΨΘϣϢϗΎσΐϳέΪΗΐΠϳ92
ΔϣΎόϟΔΤμϟΓέίϭϊϣ

ΔϳήθΤϟΕΪϴΒϤϟϦϳΰΨΗϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ
ϥϮ˰˰ϜϳΚ˰˰˰ϴΤΑ˰˰ϳήϠϟϡΎόϟϩΎΠΗϻέΎΒΘϋϹϲϓάΧϷϊϣΓήϴΒϛΔϳΎϨόΑΓΪϳΪΠϟϊϗϮϤϟΔγέΩΐΠϳ12
ΔϴάϐϟΩϮϤϟϭϑϼϋϷϦϳΰΨΗϦϛΎϣϭΔϴηΎϤϟήΎψΣϭΔϴϧΎϜδϟΕΎόϤΠΘϟϦϋ˱ΪϴόΑ
Δ˰˰˰ΠϴΘϧϭΔ˰ΑήΘϟϰϟ·άϔϨΗΪϗϲΘϟϭΔϳέΎΟΖϧΎϛϦϳΰΨΘϟϊϗϮϣϦϣΔΟέΎΨϟϩΎϴϤϟΎΑϱ΄ϨϟΐΠϳ22
ϩΎϴϤϟϙήΑϭΔϴηΎϤϟήΎψΣϭΕΎόϤΠΘϟϦϛΎϣϦϋ˱ΪϴόΑϖϳήΤϟΔΤϓΎϜϣΕΎϴϠϤϋ
ϝϮ˰λϮϟϭ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎϴϠϤϋϖϴόΗ˵ ϻϭϦϳΰΨΘϟϲϧΎΒϣϭϊϗϮϣνέΎόΘΗϻϥΐΠϳ32
ΔΣΎΘ˵ϤϟϩΎϴϤϟέΩΎμϤϟ

ΔϳήθΤϟΕΪϴΒϤϟϰϨΒϣΕΎΒϠτΘϣ
ΏΩήδϟϲϓϦϳΰΨΘϟϊϨϤ˵ϳϭˬςϘϓ ϲοέ ΪΣϭϖΑΎσϦϣϰϨΒϤϟϥϮϜϳϥΐΠΑ13
ΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϦϣΕΎϧϮϜϤϟΪΣϥΎϛΫ· 114 ϞμϔϟϲϓΩέϭΎϤϟϰϨΒϤϟΕΎσήΘηϊπΨΗ23
ϥΰΨϤϠϟϞϤόϳΚϴΤΑˬϰϨΒϣϦϤοϦϣϥΰΨϤϟϥΎϛΫ·ϰϨΒϤϟΔϴϘΑϦϋϱΰϛήϤϟϒϴϴϜΘϟϞμϓΐΠϳ33
ΔϠϘΘδϣϒϴϴϜΗΓΪΣϭ

ΔϳήθΤϟΕΪϴΒϤϠϟϦϳΰΨΘϟΕΎΒϠτΘϣ
ΩΎϤδϛΔϣΪΨΘδϤϟϡϮϴϧϮϣϷΕήΘϧΓΩΎϣϊϣΔϳήθΤϟΕΪϴΒϤϟϦϳΰΨΗήψΤ˵ϳ14
 Ύ˰ϬϨϣΔ˰˰ϳάϏϷΔλΎΧϭ ϊϴΒϠϟΔ˰˰˰οϭήόϤϟΩϮ˰˰˰ϤϟΔ˰ϴϘΑϦϋΔϳήθΤϟΕΪϴΒϤϟΔϴϋϭϝΰϋΐΠϳ24
ΡϮ˰˰ϤδϤϟΔ˰ϴϤϜϟΩϭΪΣϲϓνϭήόϤϟϥϮϜϳϥΐΠϳΎϤϛˬϊϴΒϠϟΎϬϟϭΪΗνήϐΑϦϳΰΨΘϟϦϛΎϣϲϓ
ΔΘΑΎΛΔϴϧΪόϣϑϮϓέϰϠϋΎϬϨϳΰΨΗΓέϭήοϊϣˬϊϴΒϠϟΎϬΑ

-820-

.(414 ϞμϔϟϦϣ 2 ΪϨΒϠϟ˱ΎϘΒσΕΎϧϮτγϲϓΔϳίΎϐϟήϴϔόΘϟΩϮϣϦϳΰΨΗΐΠϳ34
ΕΎΒϠτΘϤϠϟϊπΨΗϥΐΠϳΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϦϣΔϳήθΤϟΕΪϴΒϤϟΕΎϧϮϜϣΪΣϥϮϜϳΎϣΪϨϋ44
.(114 ϞμϔϟϲϓΓΩέϮϟ
(2 ΩϮϨΒϟϲϓΓΩέϮϟΕΎΒϠτΘϤϠϟΓΪδϛΆϤϟϞϣϮόϟΓέϮτΨΑίΎΘϤΗϲΘϟΔϳήθΤϟΕΪϴΒϤϟϊπΨΗ54
.(714 ϞμϔϟϦϣ 4 ϭ

ήϴΨΒΘϟΕΎϴϠϤόϟΔϣίϼϟΕΎσΎϴΘΣϻ
ˬΔϴϠϤόϟϰϠϋϑήθϤϟϞ˴ΒϗϦϣήϴΨΒΘϟΔϴϠϤϋϞΒϗϩήϴΨΒΗΩή˵Ϥϟ ˯ΰΠϟϭ ϥΎϜϤϟΪϘϔΗΐΠϳ15
ϖϳήΤϠϟϝΎόη·έΩΎμϣΩϮΟϭϭΩήϓϷΔΤλϰϠϋΔϠϤΘΤϤϟήσΎΨϤϟϱΩΎϔΘϟϡΰϠϳΎϣΫΎΨΗϭ
ϊϣϩήϴΨΒΗΩή˵ϤϟϥΎϜϤϟϦϋϪϓϼΧϭΕΎϳϼϐϟΎϛΓέήΤϟϭΐϬϠϟέΩΎμϣΔϓΎϛΩΎόΑ·ϭϝΰϋΐΠϳ25
ˬϝΎόΘηϼϟϼΑΎϗήϴΨΒΘϟϲϓϡΪΨΘδϤϟΪϴΒϤϟϥϮϛϝΎΣϲϓˬΩϮϗϮϟϭίΎϐϟΕΎϣΎϤλϖϠϏ
ϴΗΎϔϣΪϋΎϣήϴΨΒΘϟΔϴϠϤόΑϡΎϴϘϟϞΒϗΔϴϠΧΪϟΓ˯ΎοϹϭ˯ΎΑήϬϜϟϴΗΎϔϣϊϴϤΟϞμϓΐΠϳ35
˯ΎϔσϹΕΪόϣϭ˯ϮϬϟΐΤγΡϭήϣϞ˰ϴϐθΗ
έήθϠϟϝίΎόϟϭΪϤΘόϤϟωϮϨϟϦϣΔϠϘϨΘϣΓ˯Ύο·ϴΑΎμϣϡΪΨΘγΐΠϳ45
ήϴΨΒΘϟΔϴϠϤϋϞΒϗϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΩϮϤϟϭΕΎϔϠΨϤϟϦϣϥΎϜϤϟϒϴψϨΗΐΠϳ55
ΕΎΨπϣϭέάϧϹΓΰϬΟϭΔϴΎϘϠΘϟΕΎηήϤϟΎϛϖϳήΤϟΕΪόϣϊϴϤΟϞϴϐθΗΔϣϼγϦϣΪϛ˷ ΄ΘϟΐΠϳ65
ήϴΨΒΘϟΔϴϠϤόΑωϭήθϟϞΒϗϖϳήΤϟ
ήϴΨΒΘϟΔϴϠϤόΑϡΎϴϘϟ˯ΎϨΛΪϤΘόϣωϮϧϦϣϭΔΒγΎϨϣβϔϨΗΓΰϬΟ˯ΪΗέΐΠϳ75
Ρή˷ μ˵ϳϢ˰˰ϟΎϣϩήϴΨΒΗΩήϤϟϰϨΒϤϟϰϟ·ήϴΨΒΘϟΔϴϠϤϋΪόΑϭ˯ΎϨΛϭϞΒϗιΎΨηϷϝϮΧΩήψΤ˵ϳ85
ήϴΨΒΘϟΔϴϠϤϋϰϠϋϢΎϘϟϑήθϤϟϞ˴Βϗ˶ ϦϣϚϟάΑϢϬϟ
˱ΎπϳΐΟϮΘδϳϲΘϟΓέϭΎΠϤϟϯήΧϷϦϛΎϣϷ ˯ϼΧΈΑίΎόϳϹϭ ΪϳΪΤΗΔϴϠϤόϟϑήθϣϰϠϋΐΠϳ95
ΕΪϴΒϤϟΎΑΎϫήΛ΄ΗϝΎϤΘΣϻϚϟΫϭˬήϴΨΒΘϟΔϴϠϤόΑωϭήθϟϞΒϗΎϫ΅ϼΧ·
ήϴΨΒΘϟΔϴϠϤόΑωϭήθϟϞΒϗϲΗϵΎΑϡΎϴϘϟΓΎϋήϣΔϴϠϤόϟϑήθϣϰϠϋΐΠϳ105
ΕΎϧϮϴΤϟϭιΎΨηϷϦϣϩήϴΨΒΗΩήϤϟ ˯ΰΠϟϭ ϰϨΒϤϟϮϠΧϦϣ˱ΎϣΎϤΗΪϛ΄Θϟ1
ϥΎ˰˰˰ϣϭή˰˰˰δϴΑή˰˰˰ϴΨΒΘϟΔ˰ϴϠϤόΑϡΎϴϘϟϥϭΩϝϮΤΗϖϮϋΔϳΩϮΟϭϡΪϋ2
ΓέϭΎΠϤϟϲϧΎΒϤϟϲϓΡϭέϷΔϳΎϤΤϟΔϣίϼϟΔϴΎϗϮϟΕΎσΎϴΘΣϹΫΎΨΗ3
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ϪτϴΤϣϭϩήϴΨΒΗΩήϤϟϰϨΒϤϟϦϣϝΎόη·έΩΎμϣΔϳΩΎόΑ·4
ΎϬΗΪϳΪϤΗϲϓϭΎϬϴϓϞϠΧϱϦϣΎϫϮϠΧϭήϴΨΒΘϟΕΪόϣΔϣϼγϦϣΪϛ΄Θϟ5

ΩΪΤϤϟΪϋϮϤϟϦϣϞϗϷϰϠϋϦϴΘϋΎδΑΔϴϠϤόϟΎΑϡΎϴϘϟϞΒϗΎϫήϴΨΒΗΏϮϠτϤϟϦϛΎϣϷΰϴϴϤΗΐΠϳ115
ήϴΨΒΘϟΔϴϠϤόϟ
ΔϴϟΎΘϟΕΎϧΎϴΒϟϭΔϳήϳάΤΘϟΕΎϣϼόϟΎΑΎϫήϴΨΒΗΩή˵ϤϟϦϛΎϣϷΪϳϭΰΗΐΠϳ125
ΔϴϠϤόϟΓέϮτΧϦϋΔΤοϮϟΔϳΩΎηέϹΕΎϧΎϴΒϟϭΔϴήϤϟΔϳήϳάΤΘϟΕΎϣϼόϟ1
ϩήϴΨΒΗϭϥΎϜϤϟεήϟϡΪΨΘδ˵ϤϟΪϴΒϤϟωϮϧ2
ϝΎ˰μΗϹΎΑϦϴϴϨόϤϟϦϴμΘΨϤϟϦϳϭΎ˰˰˰Ϩϋϭεή˰˰˰ϟΎΑΔ˰˰˰μΘΨϤϟΔϛήθϟϢγ·ϭΔϴϠϤόϟϰϠϋϦϴϤΎϘϟ˯ΎϤγ3
˯ϯέϮτϟΕϻΎΣϲϓϢϬΑ
ΔϴϠϤόϟ˯ΎϬΘϧΔϋΎγϭϥΎϜϤϟεέΔϴϠϤϋ˯ΪΑΖϴϗϮΗϭΦϳέΎΗ4

ΕΎϧΰΨϟϭΐϳΩήδϟϰϠϋϚϟάϛϭϰϨΒϤϟϞΧΪϣϭΏϮΑϊϴϤΟϰϠϋΔϳήϳάΤΗΕΎϣϼϋϊοϭΐΠϳ135
Ύ˰˰ϫήϴΨΒΗΩή˰˵Ϥϟ
ˬή˰τΧΕέΎ˰ΒϋϭΔϣΪΨΘδϤϟΔ˷ϣΎδϟΩϮϤϟΎΑιΎΨϟέΎόθϟΔϳήϳάΤΘϟΕΎϧϼϋϹϞϤΤΗϥΐΠϳ145
˯ΎπϴΑΔΣϮϟϰϠϋϢγ5ϦϋΎϬϋΎϔΗέϞϘϳϻΓήϴΒϛ˯ήϤΣϑϭήΤΑΪϴΒϤϟϢγ·ϭˬΔϣΎγΓήΨΑ
ΔϳΰϴϠΠϧϹϭΔϴΑήόϟϦϴΘϐϠϟΎΑΔϳήϳάΤΘϟΕΎϧΎϴΒϟΔΑΎΘϛΐΠϳ155
Ώή˷ δΗαΎ˰ϴϗΓΰϬΟΔ˰τγϮΑϚϟΫϦϣΪϛ˷ ΄ΘϟϭήϴΨΒΘϟΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛϰϨΒϤϟΕΎΤΘϓϊϴϤΟΪ˷ γΐΠϳ165
ϡΪΨΘδϤϟΪϴΒϤϟΰϴϛήΗϭ
ήϴΨΒΘϠϟΓέήϘϤϟΓήΘϔϟΔϳΎϬϧΪόΑΔϴϜϴϧΎϜϴϣϭΔϴόϴΒσΔϳϮϬΘϟϥΎϜϤϟωΎπΧ·ΐΠϳ175
ΔϓΎϛΔϟί·ΐΠϳϰϨΒϤϟϞΧΩϞϤόϟΔΌϴΑΔϣϼγϥΎϤοϭϰϨΒϤϟΔϳϮϬΗϭήϴΨΒΘϟΔϴϠϤϋ˯ΎϬΘϧ·ΪόΑ185
˱ΎϘΒσΎϬϨϣκ˷ϠΨΘϟϭΔϳήϳάΤΘϟΕΎϣϼόϟϭΔϴϠϤόϠϟΔΒΣΎμϤϟϯήΧϷΩϮϤϟϭΕΪϴΒϤϟΔϴϋϭ
˷
ϥ΄θϟάϫϲϓϊϨμϤϟΕΎϤϴϠόΘϟ

ϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϣ
ϯήΧϷΔϴϨόϤϟΕΎϬΠϟϭ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϊϣϖϴδϨΘϟΎΑΔγϭέΪϣ˯ϯέϮσΔτΧϊοϭΐΠϳ16
ϥϭΰΨϤϟΔ˰ϴϤϛϭΔ˰όϴΒτϟ˱ΎόΒΗΔϳήθΤϟΕΪϴΒϤϟϥίΎΨϣϞΧΩέάϧϹϭϖϳήΤϟΔΤϓΎϜϣϡΎψϧΩΪΤ˵ϳ26
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϤϟ˱ΎϘϓϭϖϳήΤϟΩΪΘϣΔϴϠΑΎϗϭϪΗέϮτΧΔΟέΩϭ
˱ΎόΒΗΕΪϴΒϤϟϦϳΰΨΗϊϗϮϣϲϓϭήϴΨΒΘϟϭήϴϔόΘϟϖσΎϨϣϝϮΣΔϳϭΪϳϖϳήΣΕϔτϣήϴϓϮΗΐΠϳ36
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϤϟ
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¢ù``eÉÿG π``°üØdG
øNÉ°ùdG ™£≤dGh ΩÉë∏dG äÉ«∏ªY
Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
Δ˰ϴϟΎόΘηϻΕίΎ˰˰ϐϟϭ˯Ύ˰˰ΑήϬϜϟΔ˰˰τγϮΑϥΩΎ˰˰όϤϟϊ˰˰τϗϭϡΎΤϠϟϝΎ˰ϤϋϰϠϋϞμϔϟάϫϖΒτϨϳ11
 ϦϴϠΘ˶ γϷϭϦϴΠδϛϭϷ
ϱίΎϏΞϳΰϤϛ
˷
˶
ΕΎ˰ϴϠϤϋϲϓΎϬΑϡΰΘϟϻϭΎϫήϓϮΗΐ˰˰Πϳϲ˰˰ΘϟΔ˰ϴσΎϴΘΣϻήϴΑΪΘϟϭΕΎΒϠτΘϤϟΎΑϞμϔϟάϫκΘΨϳ21
ϊϗϮϤϟϲϟϭΆδϣϭϦϴϓήθϤϟϭϦϴΒϗήϤϟϭϦϴϠϣΎόϟϞΒϗϦϣϊτϘϟϭϡΎΤϠϟ
ϲ˰ϟϭΆδϣϞ˰ΒϗϦϣϦ˰ΧΎδϟϊ˰τϘϟϭϡΎΤϠϟϝΎϤϋ΄ΑϡΎϴϘϟ"ϳήμΗ"˰ϟιΎΧΝΫϮϤϧΩΪϋ·ΐΠϳ31
ϊτϘϟϭϡΎΤϠϟϊϗϮϣϲϓϞϤόϟΔΒϗήϤΑϦϴϴϨόϤϟΔϣϼδϟ
ΕΎ˰˰ϴϠϤϋϲϓΔ˰˰˰όΒΘϤϟΔ˰˰ϣϼδϟΕ˯ή˰˰Ο·ϭΕΎΒϠτΘϤϟϰϧΩϷΪΤϟΡϮοϮΑϳήμΘϟϦϴΒϳϥΐΠϳ41
˰ϳήμΘϟΝΫϮ˰˰ϤϧϲϓΓΩέϮϟιϮμϨϟΔϓΎϛϖϴΒτΘΑρΎΒπϧϻϭΪ˷ϴϘΘϟΓΎϋήϣϊϣˬϊτϘϟϭϡΎΤϠϟ
ϊϗϮϤϟϩάϫϲϓϦϴϠϣΎόϟΔϓΎϛϞΒϗϦϣ
Γή˰˰ΨΑϷΩϮ˰˰ΟϭϡΪ˰ϋϦϣΪ˷˰ϛ΄ΘϟΐΠϳˬΩϮϗϮϟΕΎϧΰΧΔϧΎϴμϟΔϣίϼϟϡΎΤϠϟϝΎϤϋ΄ΑϡΎϴϘϟϝΎΣϲϓ51
ϚϠΗϦϣϲ˰ϘΒΗΎϣΩήσϦϣΪ˰˰ϛ˷ ΄Θϟϊ˰˰ϣνήϐϠϟΔ˰˰λΎΧαΎ˰˰ϴϗΓΰϬΟϡΪ˰ΨΘγΎΑΎϬϴϓΔϴϟΎόΘηϻ
ϞϣΎΧίΎϏΔτγϮΑΓήΨΑϷ

ϦΧΎδϟϊτϘϟϭϡΎΤϠϟϝΎϤϋϊϗϮϣϝϮΌδϣΕΎΒΟϭ
ϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤόϟ˱ΪϴϬϤΗϊϗϮϤϟΔϳΎϤΣϭΔϣϼγϦϴϣ΄ΗϝϭΆδϤϟϰϠϋΐΠϳ12
˷ ϳϥϝϭΆδϤϟϰϠϋΐΠϳ22
ϊ˰˰˰τϘϟϭϡΎ˰˰˰ΤϠϟΕΎ˰˰˰ϴϠϤόϟΓΪ˰˰ϤΘόϤϟΕΪόϤϟϭΓΰϬΟϷέΎϴΘΧϲϓϖϗΪ˵
ΎϫήϴϏϭϦϴϠΘ˶ γϷΕΎϧϮτγϭΕΎϤψϨϣϭϢϴσήΨϟΎϛ
˶
˷ ϳϥϝϭΆδϤϟϰϠϋΐΠϳ32
ϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤόϟ ϦϴΑέΪϤϟ ΔϣϼδϟϲψΣϼϣϭϦϴϠϣΎόϟέΎϴΘΧϲϓϖϗΪ˵
˷ ϳϥϝϭΆδϤϟϰϠϋΐΠϳ42
ϡΎ˰˰˰ΤϠϟΕΎϴϠϤόΑΔΑέΪϤϟΔϟΎϤόϟΎΑϦϳΰϴϤΘϤϟϦϴϟϭΎϘϤϟέΎϴΘΧϲϓϖϗΪ˵
ΩϮϤϟϭϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΩϮϤϟΪΟϮΗϦϛΎϣϭϥΎϜϤϟΔόϴΒτΑϦϴϟϭΎϘϤϟϒϳήόΗϝϭΆδϤϟϰϠϋΐΠϳ52
ΓήτΨϟ
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ϦΧΎδϟϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋϑήθϣΕΎΒΟϭ
ϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋ˯ΎϨΛΕΪόϤϠϟϢϴϠδϟϴΤμϟϡΪΨΘγϹΔόΑΎΘϣϑήθϤϟϰϠϋΐΠϳ13
ϭϡΎ˰ΤϠϟΔ˰˰ϘτϨϣϲϓΓΩϮ˰ΟϮϤϟΓήτΨϟΩϮϤϟϭϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΩϮϤϟΪϳΪΤΗϑήθϤϟϰϠϋΐΠϳ23
ϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋ˯ΎϨΛΔϘτϨϤϟΎϬϟϮΧΩϞϤΘΤϳϲΘϟ
ΔϴϟΎΘϟϕήτϟϯΪΣΈΑϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΩϮϤϠϟΔϳΎϤΤϟϦϴϣ΄ΗϑήθϤϟϰϠϋΐΠϳ33
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΩϮϤϟϦϋ˱ΪϴόΑϡΎΤϠϟΔϴϠϤϋϞϘϧ1
ϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋϦϋ˱ΪϴόΑΔϨϣϯήΧΔϘτϨϣϰϟ·ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΩϮϤϟϞϘϧ2
ϝΎόΘηϼϟΓΩΎπϣΩϮϣϦϣΔϴτϏ΄ΑϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΩϮϤϟΔϴτϐΗ3

ϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤόΑωϭήθϠϟΎϬΘϳΰϫΎΟϭΔϘτϨϤϟΔϣϼδΑϢϬϣϼϋ·ϭϦϴϠϣΎόϟΩΎηέ·ϑήθϤϟϰϠϋΐΠϳ43
˷
ϡΎ˰˰˰ΤϠϟΕΎ˰˰˰ϴϠϤόΑωϭή˰˰θϟϞΒϗΔϣϼδϟϭ˯ΎϔσϹΕΪόϣήϓϮΗϭΔϣϼγϦϣΪ
ϛ˷ ΄ΘϟϑήθϤϟϰϠϋΐΠϳ53
ϊτϘϟϭ
ϭϡΎ˰˰˰ΤϠϟΕΎ˰˰˰ϴϠϤόΑωϭή˰˰θϟϞΒϗϢϬόϗϮϣϲϓϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋϲΒϗήϣΪΟϮΗϦϣΪϛ˷ ΄ΘϟϑήθϤϟϰϠϋΐΠϳ63
ϊ˰τϘϟ
ΓΪϤϟϞϣΎϜϟΎΑϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋΔϘτϨϣΪ͊˰ϘϔΗϭδϣϑήθϤϟϰϠϋΐΠϳΕΎϴϠϤόϟ˯ΎϬΘϧΪόΑ73
ϭϝΎ˰˰όηϺϟ˱έΪ˰˰μϣϞ˰˰ϜθΗΪ˰˰ϗΕΎ˰˰ϔϠΨϣΔϳϦϣ˱ΎϣΎϤΗΎϫϮϠΧϦϣΪϛ˷ ΄ΘϠϟΔϋΎγϒμϧϦϋϞϘΗϻ
ϖϳήΣΓέϮτΨϟϱΩΆΗΪ˰ϗωΎοϭ

ϦΧΎδϟϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋϦϴΒϗήϣΕΎΒϠτΘϣϭΕΎΒΟϭ
ϝΎΣϲϓϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋΔϘτϨϣϲϓ Ύ̒ϳέϭήο ΪΟϮΘϟϦϴΒϗήϤϟϰϠϋΐΠϳ14
ϝϮ˰˰Σϡ12ϦϣϞ˰˰ϗΔ˰˰ϓΎδϤϟϊ˰ϗϮϤϟΕΎϳϮΘΤϣϲϓϭΔϴΎθϧϹήλΎϨόϟϲϓϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΩϮϣΩϮΟϭ1
ϡΎΤϠϟΔτϘϧ

2
ϡ12ϦϣήΜϛΔϓΎδϣϰϠϋήϳΎτΘϤϟέήθϟϦϣϝΎόΘηϻΔϠϬγϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΩϮϣΩϮΟϭ
˶

ςϗΎδΘϳΪϗϲΘϟϡΎΤϠϟΔτϘϧϦϣϡ12ϦϋϞϘΗΔϓΎδϤϟϥέΪΠϟϭΕΎϴοέϷϲϓΕΎΤΘϓϭϕϮϘηΩϮΟϭ3
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΩϮϣϰϠϋέήθϟΎϬϨϣ
ϡΎ˰ΤϠϟΔϴϠϤϋΎϬϴϠϋϱήΠϳϲΘϟ ϞλΎϔϟϭ ΔϬΠϟϦϣήΧϵΐϧΎΠϠϟΔϘλϼϣϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΩϮϣΩϮΟϭ4
ωΎόηϹϭϞϴλϮΘϟΎΑΎϬϴϟ·ΓέήΤϟϝΎϘΘϧΔΠϴΘϧϞόΘθΗΪϗΎϤϣ
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Δ˰˰˰ϳϭΪϴϟϖ˰˰˰ϳήΤϟΕ˰˰˰ϔτϤϛϖ˰˰ϳήΤϟΔΤϓΎϜϣΕΪόϣϡΪΨΘγϰϠϋϦϴΑέΪϣϦϴΒϗήϤϟϥϮϜϳϥΐΠϳ24
ϊϗϮϤϟΎΑΓήϓϮΘϤϟΕΪόϤϟϦϣΎϫήϴϏϭΔϴσΎτϤϟϩΎϴϤϟϢϴσήΧϭ
ϖϳήΣΙϭΪΣΔϟΎΣϲϓέάϧϹΓΰϬΟϞϴϐθΗϰϠϋϦϴΑέΪϣϦϴΒϗήϤϟϥϮϜϳϥΐΠϳ34
ΓΪ˰ϤϟϞϣΎϜϟΎΑϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋΔϘτϨϣΪ͊˰ϘϔΗϭδϣϑήθϤϟϰϠϋΐΠϳΕΎϴϠϤόϟ˯ΎϬΘϧΪόΑ44
ωΎ˰˰οϭϭϝΎόηϺϟ˱έΪμϣϞϜθΗΪϗΕΎϔϠΨϣΔϳϦϣ˱ΎϣΎϤΗΎϫϮϠΧϦϣΪϛ˷ ΄ΘϠϟΔϋΎγϒμϧϦϋϞϘΗϻ
ϖϳήΣΓέϮτΨϟϱΩΆΗΪϗ

˷
ϦΧΎδϟϊτϘϟϭϡΎΤϠϟϲ˷ϴϨϓϭϝΎ
Ϥ˷ ό˵ ϟΕΎΒΟϭ
˵
Ϧ˰ϣΪϛ˷ ΄ΘϟϭϡΎΤϠϟΕΪ˰όϤϟϢϴϠδϟϭϴΤμϟϡΪΨΘγϹΔϴϔϴϜΑΔ˷ϣΎΗΔϳέΩϰϠϋϡΎΤϠ˰͋ϟϝΎ˷ϤϋϥϮϜϳϥ15
ϞϤόϟΎΑ˯ΪΒϟϞΒϗΎϬϴϠϋϑήθϤϟΔϘϓϮϣ
˵
ϝΎ˰˰όΘηϼϟΔ˰˰ϠΑΎϘϟΩϮϤϟϦϣΎϫϮϠΧϭϞϤόϟΔϘτϨϣΔϣϼγϦϣ˱ΎϣΎϤΗΪϛ˷ ΄ΘϟϡΎΤϠϟϝΎ˷ϤϋϰϠϋΐΠϳ25
ϦϣΔτϴΤϤϟ˯ϮΟϷϮϠΧϭϖϴΣΎδϤϟϭΔϤϛήΘϤϟΔΑήΗϷΔΌϴϬΑϭΔϠΎγϭΔΒϠλΖϧΎϛ
ϦΧΎδϟϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤόΑϡΎϴϘϟϞΒϗϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΕίΎϐϟϭΓήΨΑϷ
˵
Ϣ˰ϴσήΧϞ˰ϤΣϡΪ˰ϋϭϞϴϐθΘϟΪϨϋΔϣΪΨΘδϤϟΕίΎϐϟρϮϐοΓΎϋήϣϭΪϘϔΗϡΎΤϠϟϝΎ˷ϤϋϰϠϋΐΠϳ35
ΎϬϟΎϤόΘγΪϨϋϒΘϜϟϰϠϋϡΎΤϠϟ

ϡΎΤ͋ϠϟΕΪόϣϭίΎϐϟΕΎϧϮτγϊϣϞϣΎόΘϟΕΎΒϠτΘϣ
ϡΎΤϠϟΔϘτϨϣΝέΎΧίΎϐϟΕΎϧϮτγϦϳΰΨΗϊϗϮϣϥϮϜϳϥΐΠϳ16
ΪΣϭϡϮϴϟϝΎϤόΘγϻΕΎΟΎϴΘΣϦϋϡΎΤϠϟΔϘτϨϣϞΧΩίΎϐϟΕΎϧϮτγΩΪϋΪϳΰϳϻϥΐΠϳ26
ϊτϘϟϭϡΎΤϠϟϊϗϮϤϛϡ5ϦϋΓέήΤϟέΩΎμϣϭίΎϐϟΕΎϧϮτγϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘ˶ ΗϻϥΐΠϳ36
ϯήΧϷΓέήΤϟέΩΎμϣϭϦϴΨδΘϟΕΪΣϭϭϑϮθϜϤϟΐϬϠϟϭ
ϝΎϤόΘγϹΪϨϋΎϫϮΘΤϣϒμϧϦϋίΎϐϟϦϣΕΎϧϮτγϷϯϮΘΤϣΪϳΰϳϻϥΐΠϳ46
˱έϮϓΎϬϨϣϒϟΎΘϟϝΪΒΘγΓέϭήοϊϣˬΕΎϣΎϤμϟϚϟάϛϭϒϠΘϟϦϣίΎϐϟϢϴσήΧφϔΣΐΠϳ56
ίΎϐϟϝΎϤόΘγϡΪϋΔϟΎΣϲϓίΎϐϟΕΎϧϮτγΕΎϣΎϤλϖϠϏΐΠϳ66
ΎϬϠϴλϮΗΐΠϳΎϤϛϡ5Ϧϋϊ˰˰τϘϟϭϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋϲϓΔϣΪΨΘδϤϟϢϴσήΨϟϝϮσϞϘΗϻϥΐΠϳ76
νήϐϟάϬϟΔμμΨϤϟΔϧϮτγϷ ClipsΕΎδΒϠϛ ϚΑΎθϤΑ ΎϬΘϴΒΜΗ
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ϝΎϤόΘγϻϝΎΣϲϓςϘϓωΰϨΗ˵ϥΐΠϴϓΔϧϮτγϻΕΎϣΎϤλϰϠϋΔϴϗϭΔϴτϏΩϮΟϭήϣϷϰϋΪΘγΫ·86
ϦϴμΘΨϤϟϞ˴Βϗ˶ Ϧϣ˷ϻ·ΕΎϧϮτγϷΕΎϣΎϤλϭςϐπϟΕΎϤψϨϣΔϧΎϴλήψΤ˵ϳ96
ϊ˰οϮΑΎ̒ϴγέΎϬΘϴΒΜΗΐΠϳΎϤϛΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟΕΎϣΪμϟϦϣΎϬψϔΣϭΔϧϮτγϻΎΑΔϳΎϨόϟΓΎϋήϣΐΠϳ106
ΎϬσϮϘδϟ˱ΎϳΩΎϔΗ νήϐϠϟΔλΎΧϞγϼδΑΎϬτΑήΑ Ϧϣ
ϡϮΤθϟϭΕϮϳΰϟΎϛΕΎΛϮ˷ ϠϤϟϦϣΎϬψϔΣϭϦϴΠδϛϭϷίΎϏΕΎϧϮτγϢϴσήΨΑ˯ΎϨΘϋϻΐΠϳ116
ϯήΧΕίΎϏϞϘϧϲϓϦϴΠδϛϭϷίΎϏϢϴσήΧϡΪΨΘγήψΤ˵ϳ126

ϲΎΑήϬϜϟαϮϘϟΎΑϡΎΤϠϟΕΎΒϠτΘϣ
 ϖ˰όμϟ αϮ˰ϘϟϦϋΓέΩΎμϟΓέήΤϟϡΪΨΘγΎΑϡΎΤϟΔϴϠϤϋϮϫArc WeldingϲΎΑήϬϜϟαϮϘϟΎΑϡΎΤϠϟ
ς˰ΑήϟΔ˰ϘτϨϣϲϓϲ˰ΑήϬϛΐτϘϛϞΤϳϲϧΪόϣΦϴγήϬμϟϭΎϤϬπόΒΑϥΪόϤϟϲΘότϗϢϴΤϠΗϭήϬμϟϲΑήϬϜϟ
ΎϤϬϨϴΑ

ά˰ϬϟΔ˰˰μμΨϣϭΓΪ˰˰ϤΘόϣϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋϲϓΔϣΪΨΘδϤϟϲΎΑήϬϜϟαϮϘϟ ΪϴϟϮΗ ΕϻϮΤϣϥϮϜΗϥΐΠϳ17
νήϐϟ
ςϘϓϦϴμΘΨϤϟϞ˴Βϗ˶ Ϧϣ˷ϻ·˯ΎΑήϬϜϟΎΑΕϻϮΤϤϟϩάϫϞϴλϮΗήψΤ˵ϳ27
ϲΎΑήϬϜϟαϮϘϟΎΑϡΎΤϠϟνήϏϷΔμμΨϤϟϭΓΪϤΘόϤϟΕϼΑΎϜϟϡΪΨΘγΐΠϳ37
ΐϴόϤϟΡϼ˰˰˰λ·ϭΎ˰ϬϨϣΐϴόϤϟϭϒϟΎΘϟϝΪΒΘγϊϣϒϠΘϟϦϣ˯ΎΑήϬϜϟΎΑϡΎΤϠϟΕϼΑΎϛΔϳΎϗϭΐΠϳ47
κΘΨϣϲΎΑήϬϛΔϓήόϤΑ
ϡΎΤϠϟΔϴϠϤόΑωϭήθϟϞΒϗΕΪϟϮϤϟϭΕϻϮΤϤϟξϳέ΄ΗΐΠϳ57
Ϫ˰˰˰ϟΎϤόΘγϡΪ˰˰˰ϋϝΎΣϲϓϭ˱ΎϣΎϤΗΔϟϭΰόϣ ElectrodeΩϭήΘϜ˶ϟϹ ϡΎΤϠϟΦϴγΔηΎϤϛϥϮϜΗϥΐΠϳ67
 ˯ΎΑήϬϜϠϟϞλϮϣήϴϏ ϝίΎόϟωϮϨϟϦϣ˱ΎπϳϥϮϜϳϞϣΎΣϰϠϋϪόοϭΐΠϳ
ϡΎΤϠϟϥΎϜϣϦϣΏήϘϟΎΑϥϮϜϳ ΉέϮτϟΪϨϋ ϲΎΑήϬϜϟέΎϴΘϟϞμϔϟϊσΎϘΑϥΎϜϤϟΪϳϭΰΗΐΠϳ77
˵
ΐ˰˰Πϳή˰˰ϴγϮϤϟϭΕΎ˰˰ϳϼϐϟϑή˴ ϐϛΓέϮ˰˰˰μΤϣϭΔϘϴοϖσΎϨϣϲϓ˯ΎΑήϬϜϟΎΑϡΎΤϠϟϝΎϤϋ΄ΑϡΎϴϘϟΪϨϋ87
ςϘϓξϔΨϨϤϟΪϬΠϟ˯ΎΑήϬϛϡΪΨΘγ
ϡΎ˰˰ΤϠϟΕΎ˰ϴϠϤόΑϡΎϴϘϟ˯ΎϨΛΔϴϗϮϟΕΪόϤϟϭβΑϼϤϟ˯ΪΗέΎΑϡΰΘϟϻϦϴϠϣΎόϟϰϠϋΐΠϳ97
ϡΎΤϠϟϝΎϤϋϦϣϦϳήΧ϶ϟΔϳΎϤΣΔϴϗϭΕΎΟΎϴδΑϡΎΤϠϟϦϛΎϣςϳϮΤΗϦϜϣΎϤϠϛΐΠϳ107
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ϪϠδϏϢΘϳϢ˰˰ϟΎϣΔϴϟΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΕΎϔϠΨϤΑΙϮϠϣνήϏϱϊτϗϭϡΎΤϟϝϮΣϷϊϴϤΟϲϓϊϨϤ˵ϳ117
˱ΎϣΎϤΗΎϬϨϣϪϔϴψϨΗϭ
Δ˰ϧΎϴμϟϭκ˰˰ΤϔϠϟϡΎΤϠϟΕΪόϣϭΓΰϬΟωΎπΧ·ΐΠϳΔϣΎόϟΔϣϼδϟϭϦϴϠϣΎόϟΔϣϼγϰϠϋ˱ΎχΎϔΣ127
ΔϳέϭΪϟ

ϦΧΎδϟϊτϘϟϭϡΎΤϠϟϖσΎϨϣϲϓϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϣ
νήϐϟάϬϟΔϨϣΆϤϟϭΔμμΨϤϟϖσΎϨϤϟϲϓϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤόΑϡΎϴϘϟΐΠϳ18
Δ˰˰ϘτϨϣϲϓΎ˰˰˰ϣϥϮ˰Ϝϳϥΐ˰˰ΠϳϪϧΈϓϰϨΒϣϭϊϨμϣϦϤοϖϠϐϣΰϴΣϲϓϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋϥϮϜΗΎϣΪϨϋ28
˱
Δ˰˰ϳϦϣΎ˰˰˰ϴϟΎΧϭϖ˰˰ϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϣϦϣϡΎϘ˵
ϣϭϞϘΘδϣϲΟέΎΧϥΎϜϣϲϓϭνήϐϟάϬϟΔμμΨϣ
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΕίΎϏϭϞϮγ
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΩϮϣΔϳϦϣ˱ΎϣΎϤΗΔϴϟΎΧϦΧΎδϟϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΔϘτϨϣϥϮϜΗϥΐΠϳ38
ϡ3ϦϋϡΎΤϠϟεέϭϒϘγωΎϔΗέϞϘϳϻϥΐΠϳ48
Δ˰ϘϠϐϤϟϊ˰ϗϮϤϟϲϓϦ˰ΧΎδϟϊ˰τϘϟϭϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋΓήΨΑϭΕίΎϏ ΐΤγ ΩήσέήϤΘγΎΑΐΠϳ58
νήϐϠϟΔΒγΎϨϣΔϳϮϬΗϞΎγϭϡΪΨΘγΎΑ
ΔϴϟΎΘϟϖσΎϨϤϟϲϓϦΧΎδϟϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤόΑϡΎϴϘϟϊϨϤ˵ϳ68
ϊϗϮϤϟϝϭΆδϣϞ˴Βϗ˶ ϦϣΎϬΑΡήμ˵
˷ ϤϟήϴϏϖσΎϨϤϟ1
ϞϤόΗϻ˯Ύϔσ·ΔϤψϧϭΕΪόϤΑΓΰϬΠϣϖσΎϨϣ2
˷
ϦτϘϟϡΰ˴ ΣϭϕέϮϟΕΎ
ϔϟϭΖϳήΒϜϟϕϮΤδϤϛϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΩϮϣ
ϦϣΔΒϳήϘϟϭ ΪΟϮΗϖσΎϨϣ3
˵

ϡ12Ϧ˰ϋϞ˰˰ϘΗϻΔϓΎδϤΑϡΎΤϠϟϊϗϮϣςϴΤϣϦϋΓΪϴόΑϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΩϮϤϟϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ78
Ϟ˰˰˰ϜθΑϖ˰˰ϳήΤϠϟΔ˰˰ϣϭΎϘϣΔ˰˰ϴτϏ΄ΑϝΎ˰όΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΩϮϤϟΔϴτϐΗΐΠϳϚϟΫϦϣϦϜ˷ ϤΘϟϡΪϋϝΎΣϲϓϭ
ΎϬϠϔγϦϣϦΧΎδϟϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΎϳΎψηΎϬϴϟ·άϔϨΗϻϢ˰˰˰ϜΤϣ
ϲΘϟϡΎ˰ΤϠϟϊϗϮϣςϴΤϣϲϓϥέΪΠϟϭΕΎϴοέϷϲϓΓάϓΎϨϟΕΎϘϘθΘϟϭΕΎΤΘϔϟϭΥϭήθϟΪγΐΠϳ88
ϡ12ΔϓΎδϤϟέήθϟΎϬϗήΘΨϳϭΎϬϠμϳΪϗ
ϯήΧϦϛΎϣϷΔϠόΘθϤϟΎϳΎψθϟϞϘϨΗΪϗϲΘϟΔϠϗΎϨϟ ΔϣΰΣϷ έϮϴδϟϦϣΔτϴΤϟάΧΐΠϳ98
 ΎϬΘϴτϐΗΐ˰ΠϳϝΎ˰όΘηϼϟΔϠΑΎϗ ΩϮϣϭ ˯ΎϨΑήλΎϨϋϦϣΔΒϳήϗϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋϥϮϜΗΎϣΪϨϋ108
ϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϣϦϣϥϮϜΗΔϴτϏ΄Α˱ΎϣΎϤΗ
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Γέή˰ΤϟϝΎ˰ϘΘϧϦ˰ϣΔ˰˰ϴθΧϚϟΎ˰ϨϫϭΎ˰ϣ ΔϬΟϭϭ ΔϬΟϰϠϋϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΔϴϠϤϋϥϮϜΗΎϣΪϨϋ118
ΔϴϠϤόϟΓήΘϓϝϮσϯήΧϷΔϬΠϟΔΒϗήϣ˵ ΐΠϳϖϳήΤϟΙΪΣ·ϭϯήΧϷΔϬΠϟϰϟ·
ϱϮ˰ΤΗ˯ΎϨΑήλΎϨϋϭϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΩϮϤΑΓϮδϜϣ˯ΎϨΑήλΎϨϋΔϳϰϠϋϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤόΑϡΎϴϘϟϊϨϤ˵ϳ128
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΔϟίΎϋΩϮϣϰϠϋΎϬΘΒϴϛήΗϲϓ
ΓέήΤϟϞϘϨΗΪϗϲΘϟΔ˰ϴϧΪόϤϟϡΎδΟϷϭΐϴΑΎϧϷϰϠϋϦΧΎδϟϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤόΑϡΎϴϘϟϊϨϤ˵ϳ138
ΎϬϟΎόΘηϲϓΐΒδΘΗϭϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗϯήΧΩϮϣϰϟ·ϞϴλϮΘϟΎΑΔϴϓΎϜϟ
ΔΒγΎϨϤϟΔϳϭΪϴϟϖϳήΤϟΕϔτϣϦϣϲϓΎϜϟΩΪόϟΎΑϦΧΎδϟϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΔϘτϨϣΪϳϭΰΗΐΠϳ148
 ήϤΘδϣϖϳήΣϩΎϴϣέΪμϤΑΔϠμΘϣϩΎϴϣϢϴσήΨΑϦΧΎδϟϊτϘϟϭϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋΔϘτϨϣΪϳϭΰΗΐΠϳ158
ϝΎϤόΘγϼϟΔΤϟΎλϭ
Γή˰˰ϳΎτΘϤϟΎϳΎψθϟϦϣϢϬδϔϧΔ˰˰ϳΎϤΤΑϡΎ˰˰ΤϠϟΕΎϴϠϤϋΔϘτϨϣϲϓΩήϓϷϰϠϋϪϴΒϨΘϟΐΠϳ168
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΩϮϤϟ ϝΰϋ ΔϴτϐΘϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϤϟΔϴτϏϷϦϣϲϓΎϜϟΩΪόϟήϴϓϮΗΐΠϳ178
ΕΎϴϠϤόϟ˯ΪΑϞΒϗϦΧΎδϟϊτϘϟϭϡΎΤϠϟϊϗϮϣϲϓϖΒδϤϟϢϫΪΟϮΘΑ˯ΎϔσϹϖϳήϓϡϼϋ·ΐΠϳ188
Ύ˰˰˰Ϭϴϓωϭή˰˰˰θϟϞ˰ΒϗϦ˰˰˰ΧΎδϟϊ˰τϘϟϭϡΎΤϠϟΕΎϴϠϤϋςτΨΑ˱ΎϘΒδϣ˯ΎϔσϹϖϳήϓϡϼϋ·ΐΠϳ198
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ϲΗϵϞϤόϟϳήμΗΝΫϮϤϧΔΌΒόΘΑϊτϘϟϭϡΎΤϠϟϝΎϤϋϝϮΌδϣϡΎϴϗΐΠϳ208
ϡΎΤϠϟϝΎϤϋ΄ΑϡΎϴϘϟΎΑϳήμΗΝΫϮϤϧ
˯ΎΑήϬϜϟϭίΎϐϟϡΪΨΘγΎΑϦΧΎδϟϊτϘϟϭ
ΦϳέΎΘϟ
ωϭήθϤϟ
ϖΑΎτϟϢδϘϟ
ΏϮϠτϤϟϞϤόϟ
ΔλΎΧΕΎσΎϴΘΣ
.....................................................................
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ϻϢόϧϡΎΤϠϟϝΎϤϋϊϗϮϤΑϦϴΒϗήϣΪΟϮΗΓέϭήπϟϢΘΤΗϞϫ
ΔϤΎϗϖϓϭΔτΨϟάϴϔϨΗϦϜϤϳϭΔϳέϭήπϟϭΔΒγΎϨϤϟΕΎσΎϴΘΣϻΕάΨΗϭϡΎΤϠϟϝΎϤϋϊϗϮϣϰϠϋϒθϜϟϢ˷ ΗΪϘϟ
 ΔϴϔϠΨϟΔΤϔμϟήψϧ ΝΫϮϤϨϟήϬψΑΎϬϴϟ·έΎθϤϟκΤϔϟ
ϲϓϳήμΘϟΔϴΣϼλϲϬΘϨΗ
ϊτϘϟϭϡΎΤϠϟϝΎϤϋϝϮΌδϣ
ϊϴϗϮΘϟ
ΦϳέΎΘΑϰϬΘϧΦϳέΎΘΑϞϤόϟΪΑ
ϲΎϬϧζϴΘϔΗ
˱
ΓΪϤϟϚϟΫϭΔϘλϼϤϟϥέΪΠϟϭΕΎϴοέϷΎϬϴϓΎϤΑΎϬϟΓέϭΎΠϤϟϖσΎϨϤϟϭϡΎΤϠϟΔϘτϨϣϰϠϋΎϣΎϤΗϒθϜϟϢ˷ ΗΪϘϟ
ΔϨϣΔϟΎΤΑΎϬϧΕ˴ΪΟ˶ ϭϭϞϤόϟ˯ΎϬΘϧΪόΑΔϋΎγϒμϧ
˵

ϊτϘϟϭϡΎΤϠϟϝΎϤϋϝϮΌδϣ
ϊϴϗϮΘϟ
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ϒϠΨϟϦϣ
κΤϔϟΔϤΎϗ
˷
˷
ή˰ϳά˰Τ˰Η
ΔϴϟΎΘϟρΎϘϨϟϦϣΪϛ΄ΘϳϭΔϘτϨϤϟΔϣϼδϟϝϮΌδϣΪ
ϘϔΘϳϥΐΠϳΔϨΧΎγϊτϗϭϡΎΤϟϝΎϤϋΔϳ΄ΑΡΎϤδϟϞΒϗ

ΔϣΎϋΕΎΒϠτΘϣ

ΔϴΎϘϠΘϟΕΎηήϤϟϞϤϋ

ϡΎΤϠϟΕΪόϣΔϴΣϼλ
ϡΎΤϠϟΔτϘϧϦϣϡ12ϦϋϞϘΗϻΔϓΎδϤϟϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΩϮϣΔϳϦϣ˱ΎϣΎϤΗΕΎϴοέϷΔϓΎψϧ
ήϴϏΔϴτϏΔϳϭϥΪόϤϟϭΐσήϟϞϣήϟϦϣΔϘΒτΑΎϬΘϴτϐΗϭ˯ΎϤϟΎΑϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΕΎϴοέϷϞϴϠΒΗ
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗ
ΕΎϴοέϷϭϥέΪΠϟϲϓΕΎΤΘϔϟϭϕϮϘθϟΪ˷ γ
ϡΎΤϠϟςϘϧϞϔγςϗΎδΘϤϟέήθϟϊϤΠϟΔϴτϏΩϮΟϭ

ϒϘγϷϭϥέΪΠϟϰϠϋϡΎΤϠϟϝΎϤϋ
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΔϴδϜΗϥϭΪΑϭϝΎόΘηϼϟϞΑΎϗήϴϏήμϨόϟ
έΪΠϟϦϣήΧϵΐϧΎΠϟϦϣϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΩϮϤϟΩΎόΑ·

ϪΑΎηΎϣϭΔϴϋϭˬΕΎϳϭΎΣˬΕΎϧΰΧ ΕΪόϣΏήϗϞϤόϟ
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΩϮϣΔϳϦϣ˱ΎϣΎϤΗΔϴϟΎΧΕΪόϤϟ

ΔϴϋϭϷϭΕΎϧΰΨϟϞΧΩϦϣϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΓήΨΑϷΔΣί·Ϣ˷ Η

ϞϤόϟ˯ΎϬΘϧΪόΑΔϘϴϗΩϥϮΛϼΜϟϭϞϤόϟ˯ΎϨΛϩΪΟϮΗ ϡΎΤϠϟΐϗήϣ
ϩΎϴϣϡϮσήΧϊϣΔΒγΎϨϤϟΕϔτϤϟΎΑΩ˷ϭΰ˵ϣ
έάϧϹΓΰϬΟϕϼσ·ϭΕϔτϤϟϝΎϤόΘγϰϠϋΏέΪ˵
˷ ϣ

ϲΎϬϨϟκΤϔϟ
ϡΎΤϠϟΐϗήϣΪΟϮΗϡΪϋϝΎΣϲϓ ϞϤόϟ˯ΎϬΘϧϦϣΔϘϴϗΩϥϮΛϼΛΪόΑήσΎΨϣϱΩϮΟϭϡΪϋ

ϊτϘϟϭϡΎΤϠϟϝΎϤϋϝϮΌδϣ
ϊϴϗϮΘϟ
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¢SOÉ``°ùdG π``°üØdG
ΩϮϗϮϟϝΎόη·ΓΰϬΟ
ΔϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ

ϝϮ˰˰μΤϠϟΖ˰˰ϤϤλϭΖ˰
˰ό͋ϤΟΕΪ˰
˰όϣϭΓΰ˰˰ϬΟϦ˰˰ϣΔ˰˰ϠϣΎϜΘϣΔ˰˰ϣϮψϨϣϦ˰˰ϋΓέΎ˰˰ΒϋϮ˰˰ϫΩϮ˰˰ϗϮϟϝΎό˰˰η·ίΎ˰˰ϬΟ
˵
˵
ϥΎϳή˰˰γϭϖ˰˰ϓή˵ϤϟΪ˰˰ϗϮϤϟϲ˰˰ϓΩϮ˰˰ϗϮϟϝΎό˰˰ηΈΑϚ˰˰ϟΫϭΔ˰˰ΑϮϠτϤϟϦϴΨ˰˰δΘϟΔ˰˰ϴϠϤϋ˯ή˰˰ΟϹΔ˰˰ϣίϼϟΓέή˰˰Τϟϰ˰˰Ϡϋ
ίΎ˰˰ϬΠϟϞ˰˰ΧΩϦϴΨ˰˰δΘϟΰ˰˰ϴΣϲ˰˰ϓϝΎόΘ˰˰ηϻΓέή˰˰Σ
ΕΎϋή˰˰γϖ˰˰ϓϭ ϦϴΠ˰˰δϛϭϷ ˯Ϯ˰˰ϬϟϭΩϮ˰˰ϗϮϟϢ˰˰ϴψϨΗϭΏΎόϴΘ˰˰γίΎ˰˰ϬΟϮ˰˰ϫBurner Δ˰˰ϗήΤϤϟϭ Ϊ˰˰ϗϮϤϟ
Δ˰˰ΑϮϠτϤϟΔ˰˰ϳέήΤϟΔ˰˰ϗΎτϟΔ˰˰ϴϤϛΐ˰˰δΣϦ˰˰ϴόϣΰ˰˰ϴϛήΗϭΝΎ˰˰ϴΘϫϭ

Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
ιΎ˰˰ΨηϷΔ˰˰ϣϼγϦ˰˰ϴϣ΄ΘϟΔϣίϼϟϭΔΒγΎϨϤϟΔϴΎϗϮϟΕΎσΎϴΘΣϻήϴϓϮΘϟϞμϔϟάϫΕΎΒϠτΘϣϑΪϬΗ11
ΓΰϬΟϷϩάϫϦϋΔϤΟΎϨϟέΎΠϔϧϻϭϖϳήΤϟέΎτΧϦϣΕΎϜϠΘϤϤϟϭ
ϖϴΒτΘϟΕϻΎΠϣ21

˱
ϼ˰˰ϤΘθϣ
Ϟ˰˰ϣΎϜΘϣϞ˰˰ϜθΑΔ˰˰ϤϤμϤϟΔϛήΤΘϤϟϭΔΘΑΎΜϟΓΰϬΟϷϰϠϋϞμϔϟάϫΕΎΒϠτΘϣϖΒτϨΗ
ϲ˰˰˰˰ϧΎΒϤϟΕΎ˰˰˰˰ϣΪΧϭΔ˷ϴϋΎϨμϟΕΎϴϠϤόϟϭΔ˷ϳέΎΠΘϟνήϏϷϲϓΔϣΪΨΘδϤϟϭ BurnerΪϗϮϤϟ
ϦϴϴϟΎΘϟϦϳέΎϴόϤϠϟ˱ΎϘϓϭˬΎϫήϴϏϭΔϳέΎΨΒϟϞΟήϤϟϲϓ˯ΎϤϟϲϠϏϭΔΌϓΪΘϟϭϥήϓϷϭϩΎ˰˰˰ϴϤϟϦϴΨδΘϛ
ϱέϮϟΎϛϮϠϴϛ252000ϕϮϔΗΕϻΪόϤΑΓέήΤϟΪϟϮΗϲΘϟΓΰϬΟϷ1
ήΘϟ230ϦϋΎϬϳάϐϳϱάϟΩϮϗϮϟϥΰΧΔόγΪϳΰΗϲΘϟΓΰϬΟϷ2
Γ˯ΎοϹϴΑΎμϣΪϗϮϣϰϠϋϻϭˬϲϠΧΪϟϕήΘΣϻΎΑϞϤόΗϲΘϟΪϗϮϤϟϰϠϋΕΎΒϠτΘϤϟϩάϫϖΒτϨΗϻ221
ΩϮϗϮϟΎΑϞϤόΗϲΘϟ

κϴΧήΘϟ31
ϪϟΔόΑΎΘϟϰϨΒϤϟΕΎϣΪΧϭρΎθϨϟκϴΧήΗϦϤοϥϮϜϳΓΰϬΟϷϩάϫκϴΧήΗ

ΩϮϗϮϟϝΎόη·ΓΰϬΟΐϴϛήΗ41
ϲ˰˰˰ϧΪϤϟωΎ˰˰˰ϓΪϠϟΎϬΑΔλΎΨϟάϴϔϨΘϟϭϢϴϤμΘϟΕΎττΨϣϢϳΪϘΗϞΒϗΐϴϛήΗϝΎϤϋΔϳ΄ΑϡΎϴϘϟήψΤ˵ϳ141

ΎϬϧ΄θΑΔϴΪΒϤϟΔϘϓϮϤϟϰϠϋϝϮμΤϠϟ˱ΪϴϬϤΗΎϬΘγέΩϑΪϬΑ ˯ΎϔσϹ
Ύ˰˰ϘϓϭΓΰϬΟϷϩάϫΐϴϛήΗϊϗϮϣϲϓϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟϭΔϣϼδϠϟΔΒγΎϨϤϟΕΎσΎϴΘΣϻήϴϓϮΗΐΠϳ241
ρΎθϨϟάϫϞΜϤϟϝϭϷ˯ΰΠϟϲϓΩέϭΎϤϟ
˱
ΕΎ˰˰˰˰ΒϠτΘϤϟΎ˰˰ϘϓϭϝΎ˰˰˰ΠϤϟάϫϲϓΔ˰˰˰μμΨΘϣΔ˰˰ϴϨϓΔϬΟϭϝϭΎϘϣϞ˴Βϗ˶ ϦϣΐϴϛήΘϟϢΘϳϥΐΠϳ341
ϞμϔϟάϫϦϣ  ΪϨΒϟϲϓΓΩέϮϟΐ˰ϴϛήΘϟ

-831-

ΩϮϗϮϟϝΎόη·ΓΰϬΟϞϴϐθΗ51
 ˯Ύ˰˰˰ϔσϹ ϲ˰ϧΪϤϟωΎ˰ϓΪϟϦϣϚϟάϟΔϣίϼϟΔϘϓϮϤϟϰϠϋϝϮμΤϟϢΘϳϢϟΎϣίΎϬΠϟϞϴϐθΗϊϨϤ˵ϳ151

˷
Ϫϧ΄θΑΔϣίϼϟΕΎΒϠτΘϤϟάϴϔϨΗϦϣΪϛ΄ΘϟϭϪϴϠϋϒθϜϟΪόΑϚϟΫϭ
ϲϓΓΩέϮ˰ϟΕΎΒϠτΘϤϟϲϓΔϴϓΎϛΔϴϨϓΔϳέΩϰϠϋϥϮϜϳϭκμΨΘϣϲϨϓϞ˴Βϗ˶ ϦϣίΎϬΠϟϞϴϐθΗΐΠϳ251
ϯήΧΔϬΟϦϣϡΪΨΘδϤϟίΎϬΠϟϥ΄θΑϊ˷ϨμϤϟΕΎϤϴϠόΗϭΕΎΒϠτΘϣϭΔϬΟϦϣϞμϔϟά˰˰˰ϫ
ΓΎ˰˰ϋήϣϊϣˬΩϮϗϮϟϥΰΧϭΕΪϳΪϤΘϟϭίΎϬΠϟϝϮΣκΧϷΎΑϭϥΎϜϤϟΔϓΎψϧϰϠϋΔψϓΎΤϤϟΐΠϳ351
ϊϗϮϤϟϲϓϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΩϮϤϟϭΕΎϳΎϔϨϟϭΕϼϤϬϤϟϢϛήΘΑΡΎϤδϟϡΪ˰ϋ
ϊοϮϟ˰ϴΤμΘϟΔόΒΘϤϟΔϳέϮϔϟΕ˯ήΟϹΫΎΨΗΐΠϳΩϮϗϮϠϟΏήδΗϭΏΎϜδϧϱΔψΣϼϣΪϨϋ
451
˷
˱
ϝΎμΗϻϭˬϚϟάΑϡΎϴϘϠϟκμΨΘϤϟΔϧΎϴμϟϝϭΎϘϣ˯ΎϋΪΘγϭίΎϬΠϟΡϼλϹέϮϓΓέΩΎΒϤϟϭ
ΓέϭήπϟΔϟΎΣϲϓ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΎΑϱέϮϔϟ
Δ˰˰ϴϔϴϛϰ˰˰Ϡϋϭϊ˰˰ϗϮϤϟϲϓϖ˰ϳήΤϟΔΤϓΎϜϣΕΪόϣϝΎϤόΘγϰϠϋ˱ΎΑέΪϣϥϮϜϳϥίΎϬΠϟϞϐθϣϰϠϋ551
ΓέϭήπϟΪϨϋ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΎΑϝΎμΗϻϭΉέϮτϟΕϻΎΣϲϓϴΤμϟϭϢϴϠδϟϑήμΘϟ
˷

ζϴΘϔΘϟ61
ωΎϓΪϟϞΒϗϦϣΓΪϤΘόϣϥϮϜΗΔμμΨΘϣΔϬΟϞ˴ΒϗϦϣϱέϭΪϟζϴΘϔΘϟϰϟ·ΩϮϗϮϟϝΎόη·ΓΰϬΟϊπΨΗϥΐΠϳ
ϦϣζϴΘϔΘϠϟΎϬϋΎπΧ·ΐϠτΘϳϯήΧΕΪόϣϊϣϭΔϳέΎΨΒϟϞΟήϤϟϊϣΎϬσΎΒΗέϝΎΣϲϓ ˯ΎϔσϹ ϲ˰˰˰ϧΪϤϟ
 ˯ΎϔσϹ ϲ˰˰˰ϧΪϤϟωΎ˰˰ϓΪϟϞΒϗ

ΩϮϗϮϟϝΎόη·ΓΰϬΟΔϧΎϴλ71
ωΎ˰˰ϓΪϟϞ˰˰ΒϗϦ˰˰ϣΪ˰˰ϤΘόϣϭκ˰˰μΨΘϣΔ˰˰ϬΟϞ˰˰Β˴ ϗ˶ Ϧ˰˰ϣΔ˰˰ϳέϭΪϟΔ˰˰ϧΎϴμϠϟΩϮ˰˰ϗϮϟϝΎό˰˰η·Γΰ˰˰ϬΟϊ˰˰πΨΗϥΐ˰˰Πϳ
ϥ΄˰˰θϟά˰˰ϬΑϊ˰˰˷ϨμϤϟΕΩΎ˰˰ηέ·ϭΕΎ˰˰ϤϴϠόΘϟ˱Ύ˰˰όΒΗΔ˰˰ϧΎϴμϟϝΎ˰˰Ϥϋ΄Αϡΰ˰˰Θϟϻϥΐ˰˰ΠϳΎ˰˰Ϥϛˬ ˯Ύ˰˰ϔσϹ ϲ˰˰ϧΪϤϟ

ΩϮϗϮϟϝΎόη·ΓΰϬΟϷΔϴϨϔϟΕΎΒϠτΘϤϟ
ΩϮϗϮϟϝΎόη·ΓΰϬΟωϮϧ12
ϞΎδϟΩϮϗϮϟΎΑϞϤόΗΓΰϬΟ1
ϱίΎϐϟΩϮϗϮϟΎΑϞϤόΗΓΰϬΟ2

ΩϮϗϮϟϝΎόη·ΓΰϬΟΕΎϧϮϜϣ22
ϥΎΧΪϟϒϳήμΗϭΔϳϮϬΘϟ1
ΩϮϗϮϟΪϳϭΰΗέΪμϣ2
ΩϮϗϮϟϞϴλϮΗΐϴΑΎϧ3
ΩϮϗϮϟϕήΣΪϗϮϣ4
˷
ΪϗϮϤϟΎΑϢϜΤΘϟΕΪόϣ5

-832-

ΩϮϗϮϟϝΎόη·ΓΰϬΟΕΎϔλϮϣ32
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϞΒϗϦϣΓΪϤΘόϣΔϴϤϟΎϋΕΎϔλϮϤϟ˱ΎϘΒσΔόϨμϣΓΰϬΟϷϥϮϜΗϥΐΠϳ132
ΔϳϮϬΘϟΕΎΒϠτΘϣ42
ΔϣΎόϟΔϳϮϬΘϟϊϣνέΎόΘϳϻϭΔϤΎϘϟΔϴόϴΒτϟΔϳϮϬΘϟϊϣϰηΎϤΘϳΚϴΤΑίΎϬΠϟϊϗϮϣέΎϴΘΧΐΠϳ142
ϰϨΒϤϟϭϥΎϜϤϠϟΓΩϮθϨϤϟ
Κ˰˰˰ϴΤΑΔϳϮϬΘϟΕΎ˰˰ΤΘϓΔΣΎδϣϖϓϭΩϮϗϮϟϝΎόη·ΓΰϬΟΪΟϮΗϦϛΎϣϲϓ˯ϮϬϟΔϴϤϛΏΎδΣΐΠϳ242
 ΔϋΎγΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΔϗΎσΓΪΣϭ2ϢϠϣ 25ϦϋΎϬΘΣΎδϣϞϘΗϻ
ΔϠϘΘδϣϥϮ˰ϜΗΚϴΤΑΔϴϜϴϧΎϜϴϣΔϳϮϬΗϞϤϋΐΠϳΔϴόϴΒτϟΔϳϮϬΘϠϟΔϴϓΎϜϟϞΎγϮϟήϓϮΗϡΪϋϝΎΣϲϓ342
ϰϨΒϤϟϲϓΔϳϮϬΗϡΎψϧϱϦϋ
˷
˱ΩϭΪΤϣίΎϬΠϟΰϴΣϥΎϛΫ·ϊϗϮϤϟΝέΎΧϦϣϢϋΩ˯ϮϫέΪμϣήϴϓϮΗΐΠϳ442
Δ˰˰ϴϤϛή˰˰˰ϴϓϮΗέάόΘϳϭ
ΔϴϟΎΘϟρϭήθϟΐδΣˬΪϗϮϤϟϞΧΩΓ˯ΎϔϜΑΩϮϗϮϟϕήΣϭϝΎόΘηϼϟΔϴϓΎϛ˯Ϯϫ
Δ˰˰ϳϭΎδϣΝέΎ˰˰ΨϟϦϣΪ˰˰ϗϮϤϠϟ˯Ϯ˰˰˰ϬϟϝΎΧΩ·ΕϮϨϘϟνήόΘδ˵
˴ ϤϟϊτϘϤϟΔΣΎδϣϥϮϜΗϥΐΠϳ1
ϢϠϣ80î 80ϦϋϊτϘϤϟΩΎόΑϞϘΗϻϥΔτϳήηϞΧΪϟϰϟ·ΎϬΑΔϠλϮϤϟΕΎΤΘϔϠϟ
˵
25Ϧ˰˰ϋΎ˰˰˰ϬΘΣΎδϣϞ˰ϘΗϻΚϴΤΑΕΎΤΘϔϟΔΣΎδϣωϮϤΠϣαΎγϰϠϋ˯ϮϬϟΔϴϤϛΐδΤΗΐΠϳ2
 ΔϋΎγΔϴϧΎτϳήΑΔϗΎσΓΪΣϭ2ϢϠϣ 

ϕήΤϟΞΗϮϧϒϳήμΗΔϨΧΪϣΕΎΒϠτΘϣ52
Δ˰˰ΒγΎϨϣϯήΧΩϮ˰ϣϭΐϠμϟϭϱέήΤϟΏϮτϟϦϣΩϮϗϮϟϝΎόη·ΓΰϬΟΪϗϮϣϑήϏΪϴϴθΗΐΠϳ152
ϊϨμϤϟΕΎϴλϮΗϖϓϭ
ϕήΘΣϻϡΩΎϋϒϳήμΘϟΔϨΧΪϤΑΔϠλϮϣΓΰϬΟϷϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ252
ΏϮ˰˰τϟϦϣΎ˰ϫΪϴϴθΗίϮΠϳϭΔϴΟέΎΨϟΕήΛΆϤϟϭΔϳϮΠϟϞϣϮόϟϡϭΎϘΗΔϧΎΘϤΑΔϨΧΪϤϟΪϴϴθΗϥΐΠϳ352
˱
ΎϬϔϴψϨΘϟϼϴϬδΗ˯ΎδϠϣΔϴϠΧΪϟτγϷϥϮϜΗϥϰϠϋΔϧΎγήΨϟϭϱέήΤϟ
 ΎϤϛˬϡΎϜΣΈΑΎϬπόΒΑΔϠμΘϣϥϮϜΗϭνήϐϠϟΔΒγΎϨϣΔϛΎϤδΑΫϻϮϔϟΎϔλϦϣΔϨΧΪϤϟΪϴϴθΗίϮΠϳ452
ϞϣϮόϟΎΑήΛ΄ΘΗϻϭΡΎϳήϟϊϣΟέ΄ΘΗϻϲϛΔϨϴΘϣϙϼγ΄ΑΎϫΪηϭέΪΠϟϰϠϋΔϨΧΪϤϟΖϴΒΜΗΐΠϳ
ϯήΧϷΔϴΟέΎΨϟ
Ϧ˰˰ϋϞ˰ϘϳϻϭˬϰϨΒϤϟϲϓΔτϘϧϰϠϋϦϣΎϬΟϭήΧΔτϘϧϦϣϡ1ϦϋΔϨΧΪϤϟωΎϔΗέϞϘϳϻϥΐΠϳ552
ϡ25ΔϓΎδϣΩϭΪΣϲϓέϭΎΠϣϰϨΒϣϰϠϋϦϣϡ1
ΕΎ˰˰ϤϴϠόΗϭΕΎ˰γΎϘϣϖϓϭΪϗϮϤϟϦϋΔΠΗΎϨϟϕήΘΣϻΞΗϮϧϒϳήμΘϟϲϔϜϳΚϴΤΑΔϨΧΪϤϟΪϴϴθΗΐΠϳ652
ϡΪΨΘδϤϟΪϗϮϤϟϢΠΣϥ΄θΑϊϨμϤϟ
˱Ύ˰˰όΒΗΔ˰˰˰ϴϓΎϛ Ϊ˰ϋΎΒΗ ΕΎϓΎδϣϭΕΎΣΎδϤΑζϴΘϔΘϟϭϒϴψϨΘϠϟΕΎΤΘϔΑΓΰ˷ϬΠ˵ϣΔϨΧΪϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ752
ΔϨΧΪϤϟωϮϛϭΕΎϴϨΤϨϤϟϦϛΎϣϲϓΔλΎΧϭϥΎϜϤϟΔόϴΒτϟ
ϲϓϥϮ˰˰ΑήϜϠϟϲ˰˰ϔμϣϭέήθϠϟϝίΎϋίΎϬΠΑΔϨΧΪϤϟΔϤϗΰϴϬΠΗΐΠϳΓέϭήπϟΖπΘϗϝΎΣϲϓ852
ΔμΘΨϤϟΕΎϬΠϟϞΒϗϦϣϚϟΫΐϠσϝΎΣ
ΔόϤΘΠϣΪϗϮϤϟϕήΣΞΗϮϨϟΎϬγΎϘϣΏΎόϴΘγΔτϳήηΔϨΧΪϤϟβϔϧϰϟ·ΪϗϮϣϦϣήΜϛϞϴλϮΗϦϜϤϳ952
ΪϗϮϣϞϛϦϣΐΤδϟΕέΎϴΗςΒοΓέϭήοϊϣ

-833-

ΪϗϮϤϠϟϡΪΨΘδϤϟΩϮϗϮϟΕΎΒϠτΘϣ62
ή˰˰ψΤ˵ϳϭˬϡΪ˰˰ΨΘδϤϟΪ˰ϗϮϤϟϥ΄˰˰θΑϊ˰˰˷ϨμϤϟΕΎ˰ϤϴϠόΗϖϓϭϡΪΨΘδϤϟΩϮϗϮϟΔϴϋϮϧϥϮϜΗϥΐΠϳ162
ϱϮ˰˰Τϳς˰˰˰ϠΘΨϣΩϮ˰ϗϭϱϡΪΨΘγήψΤ˵ϳΎϤϛˬϡ38°ϦϣϞϗξϴϣϭρΎϘϨΑϞϮγΔϳϡΪΨΘγ
ϦϴϟϭίΎΠϟϪΘΒϴϛήΗϲϓ
 ϖ˰˰˰Βδ˵Ϥϟά˰˰ϳΫήΘϟϭϦϴΨδΘϟΎϛ Δ˰˰ΒγΎϨϤϟΕ˯ή˰˰˰ΟϹΫΎ˰˰ΨΗΐΠϳΔϠϴϘΛΕϮϳίϡΪΨΘγϝΎΣϲϓ262
ΎϬϟΎόη·ϊϳήδΗϭϞϴϬδΘϟΪϗϮϤϟϞΧΩϞϴϐθΘϟΓέήΣΔΟέΩΪϨϋΔΒγΎϨϣΔΌϴϫϰϠϋΕϮϳΰϟϩάϫϞόΠϟ

ΪϗϮϤϟΕΎΒϠτΘϣ72
ΐγΎϨϣϖϓΩϝΪόϤΑϥϮϜϳϭ˯ϮϬϟϦϣϑΎϛέΪμϣ172
ΐγΎϨϣϖϓΩϝΪόϤΑϥϮϜϳϭΩϮϗϮϟϦϣϑΎϛέΪμϣ272
˱
ΔϗήΤϤϟϭ ϡή˰πϤϟϰϟ· ˯Ϯ˰˰˰ϬϟϊϣΎΟϭΰϤϣ ϢϼϣςϐπΑϪόϓΩϭΩϮϗϮϟάϳΫήΘϟΔΒγΎϨϣΔϠϴγϭ372
 ΪϗϮϤϟϲϓΩϮϗϮϟϕήΘΣΓήϴΠΣ
˵
ΩϮϗϮϟϭ˯ϮϬϟΞϳΰϣϝΎόη·ΓΩϭΔϠϴγϭ472
ϲϠϳΎϣΎϬϴϓρήΘθ˵ϳϭΪϗϮϤϟϞϤϋϰϠϋΓήτϴδϟϭϢϜΤΘϟΕϭΩ572
ϩΎ˰ϴϤϟΓέή˰˰ΣΔΟέΩωΎϔΗέΪϨϋΎϬϓΎϘϳ·ϭΎϬϤϴψϨΘΑϚϟΫϭΪϗϮϤϟϲϓϕήΘΣϻΔϴϠϤϋϲϓϢϜΤΘϟ1
˷
ϯϮ˰˰Θδϣκ˰ϘϧΪϨϋϭ ϩΎϴϤϟϥΎΨγϭ ϞΟήϤϟέΎΨΑςϐοωΎϔΗέΪϨϋϭ˱ΎϣΎϤΗϩήΨΒΗΪϨϋϭ
ίΎϬΠϟϲϓϩΎϴϤϟ
ϢϜΤΘϟϥϮϜϳϥϰϠϋˬΩϮϗϮϠϟϲϟϭϷϝΎόηϹΔϴϠϤϋϞθϓΪϨϋ˱ΎϣΎϤΗΪϗϮϤϟϞϤϋϑΎϘϳΈΑϢϜΤΘϟ2
ΞϳΰϣέΎΠϔϧΙΩϮΤϟ˱ΎϳΩΎϔΗϢϜΤΗΔΣϮϟϝϼΧϦϣϥϮϜϳϥϭϪϨϣΔϠόθϟΔΒϗήϣϦϜϤϳϥΎϜϣϦϣ
ΩϮϗϮϟϭ˯ϮϬϟ
ϡΎϤλϖ˰˰˰ϠϏϦϜϤϳΚϴΤΑϕήΘΣϻΔϴϠϤϋΙΪΣϹϥΎϣίϼϟ˯ϮϬϟϭΩϮϗϮϟΫΫήΑϢϜΤΘϠϟίΎϬΟ3
˯ϮϬϟΐΤγΔϴϠϤϋϭάϳΫήΘϟΔϴϠϤϋϞθϓϝΎΣϲϓ˱έϮϓΩϮϗϮϟ
ΪϨϋϭϕή˰˰˰˰ΘΣϻΔ˰˰˰˰ϓήϏΝέΎΧΓέή˰˰˰˰ΤϟωΎϔΗέΪϨϋΩϮϗϮϟΏϮΒϧϕϼϏΈΑϢϜΤΘϠϟίΎϬΟ4
ϰϠϋϞϤόϳ Fusible LinkϱέΎϬμϧςΑέ ΓήϬμϨϣΔϠλϭΔτγϮΑϚϟΫϭˬϖϳήΣΏϮθϧ
ϡ30±20ΎϬϴϟ·˱ΎϓΎπϣϥΎϜϤϠϟ ΔϴόϴΒτϟ ΔϳΩΎόϟΓέήΤϟΔΟέΩϰϠϋϭϡ65°ΓέήΣΔΟέΩ
Ρϭή˰˰ϣϞ˰˰ϤϋϞ˰˰˰θϓϝΎΣϲϓΩϮ˰˰ϗϮϟϡΎϤμϟϲΎϘϠΘϟϖϠϐϠϟΔϴϜϴΗΎϣϮΗϭΔϴΎΑήϬϛΓήΩϢϴϤμΗ5
 ΕΪΟϭϥ· ˯ϮϬϟΐΤγ
ϡ93ίϭΎΠΘΗϻϲϛϦϴΨδΘϟ˯ϮϫΓέήΣΔΟέΪΑϢϜΤΗςΑΎπΑΩϮϗϮϟΎΑϞϤόΗϲΘϟϥήϓϷΰϴϬΠΗ6

ΩϮϗϮϟϝΎόη·ΓΰϬΟ ΐϴϛήΗ ΐϴμϨΗ82
ΔϳϮϬΘϟϥΎϤοΐΠϳΎϤϛΩϮ˰ϗϮϟϕήΣΔ˰˰˰ϴϠϤόϟϲϓΎϜϟ˯ϮϬϟϪϟήϓϮΘϳΚϴΤΑίΎϬΠϟΐϴμϨΗΐΠϳ182

ΩϮϗϮϟΓή˰˰˰ΨΑϊ͊˰ϤΠΗϭϥΎϜϤϟϲϓΓέή˰˰˰˰ΤϟΕΎΟέΩωΎ˰ϔΗέϻ˱ΎϳΩΎϔΗϪϟϮΣϦϣϝΎ˷όϓϞϜθΑΔϴόϴΒτϟ
έΎΠϔϧϭϖϳήΣΓέϮτΧϞϜθΗΎϤϣ
ϪΒϴϛήΗϭϪϔϴψϨΗϭϪϜϓϞϬδϳϲϧΪόϣϚΒθΑϥΎΧΪϟϒϳήμΗϭΔϳϮϬΘϟΕΎΤΘϓΪϳϭΰΗΐΠϳ282
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ϖϘΤΘϟϭΩϮϗϮϟϝΎόη·ΓΰϬΟ΄ΑκΘΨϣϲϨϓίΎϬΟϞ˴Βϗ˶ϦϣΔϳϮϬΘϟϡΎψϧϭΔϨΧΪϤϟκΤϓϢΘϳϥΐΠϳ382
ΪϗϮϤϠϟΐϴϛήΗϝΎϤϋΔϳ΄ΑωϭήθϟϞΒϗΓΪ˷ϴΟΔϟΎΤΑΎϬϧϦϣ
 Ύ˰ϤϛˬΎϬϨϣΔϴϘϓϷΔλΎΧϭϥΎϜϣϹέΪϘΑΪϗϮϤϟϭΔϨΧΪϤϟϦϴΑΕϮϨϘϟΕϼϴλϮΗϊϴϤΟήϴμϘΗΐΠϳ482
ϡΩΎόϟϒ˰ϳήμΗϭέϭήϣΔϟϮϬγϭΔγϼγϖϴό˵ΗϲΘϟΕϮϨϘϟϲϓΓΩΎΤϟΎϳϭΰϟϦϣϦϜϣΎϣϞϴϠϘΘϟΐΠϳ
ΪϗϮϤϟϡΩϮϋϒϳήμΗΕϮϨϗΕϼλϭΖϴΒΜΗϭΐϴϛήΗϡΎϜΣ·ΐΠϳ582
ϒϘγϷϭΕΎϴοέϷήΒϋΔϨΧΪϤϟΕϮϨϗΕϼϴλϮΗήϳήϤΗήψΤ˵ϳ682
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟ ΩϮϤϟςΎγϭϭ ϥέΪΠϟήΒϋΔϨΧΪϤϟΕϮϨϗΕϼϴλϮΗήϳήϤΗήψΤ˵ϳ782
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΩϮϣΔϳϦϋ˱ΪϴόΑΔϨΧΪϤϟΕϮϨϗΕϼϴλϮΗέΎδϣϥϮϜϳϥΐΠϳ882
ΐϴϛήΘϟϭϞϳΪΒΘϟϭϒϴψϨΘϟϭϚϔϟΔϠϬγΔϨΧΪϤϟΕϼλϭϥϮϜΗϥΐΠϳ982
ΕΎ˰˰ΒϠτΘϣϭΕΎ˰˰ϤϴϠόΗϖ˰˰˰ϓϭϡΩΎόϟΐΤδϟΏϮϠτϤϟέΎϴΘϟήϓϮ˵ΗϲΘϟΔϴϔϴϜϟΎΑΔϨΧΪϤϟΐϴϛήΗΐΠϳ1082
ˬέΎ˰˰˰ϴΘϟάϬϟΔ˰ϳϮϘΗίΎ˰ϬΠΑΔϨΧΪϤϟΪϳϭΰΗϦϜϤϳϡΩΎόϟΐΤδϟέΎϴΘϟΔϳΎϔϛϡΪϋϝΎΣϲϓϭϊ˷ϨμϤϟ
±ΩϮϗϮϟϡΎϤμϟϲΎϘϠΘϟϕϼϏϺϟΔϴΎΑήϬϛΓήΪΑέΎϴΘϟΔϳϮϘΗίΎϬΟϞϴλϮΗΐΠϳΔϟΎΤϟϩά˰˰ϫϲϓ
ϡΩΎόϟΐΤγέΎϴΗκϘϧϝΎΣϲϓ ΩϮϗϮϟΪϳϭΰΗϡΎϤλϖϠϐΗ ϞϤόΗ
˷
Ϣ˰ϴϤμΘϟωΪ˰˰ΘδϳϢϟΎϣˬΔϨΧΪϤϟϲϓ˯Ϯ˰ϬϟέΎϴΗϢϴψϨΘϟ
Dampers ϢψϨϣϡΎϤλΐϴϛήΗίϮΠϳ
1182
˶
ϢψϨϤϟάϫϞΜϣΩϮΟϭϡΪϋίΎϬΠϠϟϲγΎγϷ
ΔϨΧΪϤϠϟΔϠλϮϤϟΔϠλϮϟϲϓΎ̒ϳϭΪϳϞϤόϳΐΤδϟέΎϴΘϟϢψϨϣΐϴϛήΗΐΠϳ1282
ϲϓΝέΎΨϠϟΘϔΗΚϴΤΑϭΎ̒ϴϟϞϤόΗϲΘϟΓΪϤΘόϤϟωϮϧϷϦϣΐΤδϟέΎϴΘϟΕΎϤψϨϣΐϴϛήΗΐΠϳ1382
ϢψϨϤϟΘϓϡΎϤΗΪόΑϻ·ΪϗϮϤϟϞϤόϳϻΚϴΤΑϭΕΎϗϭϷϊϴϤΟ
ΔϨΧΪϣϰϟ·ΪϗϮϣΓΪόϟϞϴλϮΗϡΎψϧΩϮΟϭϝΎΣϲϓΪϗϮϣϞϛϰϠϋΐΤδϟέΎϴΘϟϢψϨϣΐϴϛήΗΐΠϳ1482
ΔϛήΘθϣ
Δ˰˰ΟέΩΪ˰˰ϳΰΗϻΚ˰ϴΤΑ ΔϨΧΎδϟϩΎϴϤϟΕΪϳΪϤΘΑϞϤόΗ ΩϮϗϮϠϟΔϨΨδϤΑΩϮϗϮϟϥΰΧΪϳϭΰΗίϮΠϳ1582
ϡ121°ϦϋϩΎϴϤϟΓέήΣ
ΩϮϗϮϟΎΑΪϗϮϤϟΔϳάϐΗΏϮΒϧϰϠϋΩϮϗϮϠϟΓΎϔμϣΐϴϛήΗΐΠϳ1682
Ϟ˰˰ϴϐθΘΑΔ˰λΎΨϟΔϠϣΎϜϟΔϳΩΎηέϹΕΎϤϴϠόΘϟΎϬϴϠϋϥϭΪϣΪϗϮϤϟϊϗϮϣϦϣΏήϘϟΎΑΔΣϮϟΖϴΒΜΗΐΠϳ1782
ΕΩΎηέ·ϭΕΎϤϴϠόΗϭΕΎϴλϮΘϟ˱ΎϘΒσϞϴϐθΘϟΔϣϼγϥΎϤπϟΉέϮτϟ˯ΎϨΛϑήμΘϟΔϴϔϴϛϭΪϗϮϤϟ
˷
ϥ΄θϟάϬΑϊ˷ϨμϤϟ

ϖϳήΤϟΕΪόϣ92
ΔΤϓΎϜϤϟΔ˷ϴϟϭϷΕΪ˰όϤϟϦϣΔ˰˰˰ΒγΎϨϤϟωϮϧϷϭϡίϼϟΩΪόϟΎΑΩϮϗϮϟϝΎόη·ίΎϬΟϊϗϮϣΰϴϬΠΗΐΠϳ192
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϣϖϓϭϪϓϼΧϭΔϳϭΪϴϟΕϔτϤϟΎϛϖϳήΤϟ
Ϫ˰ϴϟ·ϝϮ˰˰˰˰λϮϟϞϬδϳϭϲήϣΐγΎϨϣϥΎϜϣϲϓϥϮϜΗΔλΎΧΔϧΰΧϲϓϖϳήΤϟΕΪόϣφϔΣΐΠϳ292
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϣϭΕΎϔλϮϤϟ˱ΎόΒΗ
ϩΎ˰˰˰ϴϤϟΕΎηήϣϞΜϣϖϳήΤϠϟΔϴΎϘϠΘϟΔΤϓΎϜϤϟΕΪόϣΪΣ΄ΑϊϗϮϤϟΰϴϬΠΗΐϠτΑϖΤϟϲϧΪϤϟωΎϓΪϠϟ392
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ΎϫήϴϏϭ ΓέΩϮΒϟ ΔϓΎΠϟϖϴΣΎδϤϟϭΓϮϏήϟϭ

ΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟ102

Γέϭή˰˰οϊ˰˰ϣˬ˯Ύ˰˰ΑήϬϜϟΓέίϭΕΎ˰˰ΒϠτΘϤϟ˱Ύ˰˰ϘϓϭΩϮ˰˰ϗϮϟϝΎό˰˰η·Γΰ˰˰ϬΟϷΔ˰˰ϴΎΑήϬϜϟΕΪ˰˰ϳΪϤΘϟϥϮ˰˰ϜΗϥΐ˰˰Πϳ
Ϟ˰˰ϣΎόϟϲ˰˰ΑήϬϜϟΪ˰˰ϬΠϟΓΩΎ˰˰ϳίΪ˰˰ϨϋϞ˰˰ϤόΗΕή˰˰Ϭμϣϭϲ˰˰ϟ έΎ˰˰ϴΗϞ˰˰λΎϓ ϊ˰˰σΎϗΐ˰˰ϴϛήΗ

ΩϮϗϮϟϦϳΰΨΗϭΕΪϳΪϤΗ112

ϲϓΓΩέϮϟΕΎΒϠτΘϤϠϟ˱ΎϘΒσΪϗϮϤϠϟϱίΎϐϟϭϞΎδϟΩϮϗϮϟΕΪϳΪϤΗϭϥΰΧΐϴϛήΗϭϢϴϤμΗϥϮϜϳϥΐΠϳ
˯ΰΠϟάϫϦϣϝϭϷΏΎΒϟ

Furnacesϥή˰ϓϷ
Δ˷ϣΎόϟΕΎΒϠτΘϤϟ13
ϥήϓϸϟϢ˰˰˰˰ϴϠδϟϭϴΤμϟϞϴϐθΘϠϟΎϬϋΎΒΗΐΟϮϟϕήτϟϭΪϋϮϘϟϭΕΎΒϠτΘϤϟΎΑΪϨΒϟάϫκΘΨϳ113
ΕΎϜϠΘϤϤϟϭΡϭέϷΔϣϼγϰϠϋΔψϓΎΤϤϠϟϚϟΫϭ
ϲΘϟϥή˰˰˰˰ϓϷϡΪΨΘγϭϞϴϐθΘϟ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϦϣϡίϼϟκϴΧήΘϟϰϠϋϝϮμΤϟΐΠϳ213
ϡ370°ϦϋΎϬϠϴϐθΗΓέήΣΔΟέΩΪϳΰΗ
 ΕΎ˰ϔλϮϤϟϭΕΎ˰˰ττΨϤϟϢϳΪϘΗΐΠϳϢΎϗϥήϓϰϠϋΕϼϳΪόΗΔϳ˯ήΟ·ϭΪϳΪΟϥήϓϱΐϴϛήΗϞΒϗ313
 Ε˯Ύ˰˰θϧϹϭϊϗϮϤϠϟΔΒδϨϟΎΑΔϳέϭήπϟϞϴλΎϔΘϟΔ˰ϓΎϛΎϬϴϠϋ˱ΎϨ͋ϴΒ˵ϣΐγΎϨϣϢγέαΎϴϘϤΑΎϬϧ΄θΑΔϴϨϔϟ
˷
ΔϣϼδϟϭϦϣϷΓΰϬΟϭϢϜΤΘϟΓΰϬΟϭΩϮϗϮϟΕΪϳΪϤΗϭϡΩΎόϟϭ˯ϮϬϟΐΤγϭΔϳϮϬΘϟϭ
ΪϨΒϟϲϓΓΩέϮ˰ϟΕΪόϤϟΔ˰˰ϓΎϜΑΔϤΎϗϢϳΪϘΗϥήϓϰϠϋΕϼϳΪόΗΔϳ˯ήΟ·ϭΐϴϛήΗϞΒϗΐΠϳ413
ϞΒϗϦϣΎϫΩΎϤΘϋϭΎϬΘγέΪϟ˱ΪϴϬϤΗˬΪϤΘόϣήΒΘΨϣϦϣΕΩΎϬηϭΎϬϟΔϴϨϔϟΕΎΟϮϟΎΘϜϟΎΑ˱ΎϘϓήϣϖΑΎδϟ
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟ
ΔϴϟΎΘϟΕΎΌϔϟϰϟ·κϴΧήΘϠϟϊπΨΗϲΘϟϥήϓϷϢδϘϨΗ513

ϊϗϮΘϳϲ˰˰˰˰Θϟϭϡ760ϦϣϞ˰ϗΓέήΣΕΎΟέΩϭϱΩΎόϟςϐπϟΖΤΗϞϤόΗϥήϓϰϟϭϷΔΌϔϟ1
ϥή˰˰ϔϟϞ˰˰˰ΧΩΓΩΎ˰˰ϤϟϦϣϭϡΪΨΘδ˵ϤϟΩϮϗϮϟΔΠϴΘϧ˱ΎόϣϦϴϨΛϹϭϖϳήΣϭέΎΠϔϧ·ΓέϮτΧΎϬΑ
Δ˰˰˰˰ϠΑΎϗϞϮδΑΔ˰˰˰ϏϮΒμϣΩϮ˰˰Ϥϟϒ˰˰˰ϴϔΠΘϟΕΎϴϠϤϋ˯ΎϨΛώΒμϟϦϣΓΪϋΎμΘϤϟΓήΨΑϷϲϫϭ
 ϝΎόΘηϺϟ
Ϊ˰˰˰˰ϨϋΎ˰˰˰ϬϨϴΨδΗϢΘϳϲ˰˰ΘϟϥήϓϷϲϫϭΰΑΎΨϤϟϥήϓϰϟϭϷΔϋϮϤΠϤϟϕΎτϧϦϤοϞΧΪϳϭ
ΕΎϨΠόϤϟϭΰΒΨϟΝΎΘϧϹϱΩΎόϟςϐπϟ
ϡ760ϦϣϰϠϋΓέήΣΕΎΟέΩϭϱΩΎόϟϱϮΠϟςϐπϟϦϣϰϠϋϭΪϨϋϞϤόΗϥήϓΔϴϧΎΜϟΔΌϔϟ2
ϥήϔϟϞΧΩϝΎόΘηϺϟΔϠΑΎϗΓΩΎϣϝΎϤόΘγ·ΔΠϴΘϧέΎΠϔϧ·ΓέϮτΧΎϬϴϓϞ˷ΜϤΘΗϥήϓΔΜϟΎΜϟΔΌϔϟ3
ϯήΧΓΩΎϣΔΠϟΎόϤϟ
ϦϣϰϠϋΓέήΣΕΎΟέΩΪϨϋϭϱϮΠϟςϐπϟϦϣϞϗςϐοΖΤΗϞϤόΗϥήϓΔόΑήϟΔΌϔϟ4
˷
ϥήϔϟϞΧΩςϐπϟΔϤϴϗϲϓϢϜΤΘϠϟιΎΧϚϴϟϭέΪϴϫϡΎψϧϭϦϴΨδΘϟΔϤψϧΪΣϝΎϤόΘγΎΑϡ2760
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ϥήϓϷϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ23
ΩϮϗϮϟΏή˰δΗϊϣΎϬϨϣΰΗΕϻΎϤΘΣϭΔΠΗΎϨϟΓέήΤϟΕήϴΛ΄ΗΓΎϋήϣΐΠϳϥήϔϟϊϗϮϣέΎϴΘΧΪϨϋ
123
˷
έΎΠϔϧϻΕϻΎϤΘΣ˯ήΟΎϬϴϠϏΎηΓΎϴΣΩΪϬΗϲΘϟΔϴϟΎόΘηϻ˯ϮΟϷϥ͋ϮϜΘϟϲϨΒϤϟΕΎϋΪ˷ μΗϭΥϭήηήΒϋ
 Δ˰ϳϮϬΘϟϦϣΓΩΎ˰˰ϔΘγϼϟ ϲοέϷέϭΪϟ νέϷτγϯϮΘδϣϕϮϓϥήϓϷϩάϫϊϗϮϣϥϮϜϳϥΐΠϳ223
ϞϤΘΤϤϟέΎΠϔϧϻϒϳήμΘϟάϓΎϨϣϞϤϋϞϴϠϘΘϟϭΔϴόϴΒτϟ
ϲϓέΎΠϔϧϻϒϳήμΘϟΔΒγΎϨϤϟάϓΎϨϤϟϭΔϣίϼϟΔϳϮϬΘϟΕϼϴλϮΗήϴϓϮΗϢϴϤμΘϟϲϋήϳϥΐΠϳ323
ΏΩήδϟϲϓϥήϓϷϩάϫϊϗϮϣέΎϴΘΧϝΎΣ
ΩϮϣϦϣήλΎϨόϟϩάϫϥϮϜΗϥΓέϭήοϊϣ˯ΎϨΒϟϞϜϴϫήλΎϨϋϦϋϦϜϣΎϤϠϛϥήϔϟΪό˴ Β˵ϳϥΐΠϳ423
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗήϴϏ
 ΕΎ˰ηήϣΕΪϳΪϤΗϭΕΪ˰όϤϟϭΔϴΎΑήϬϜϟϯϮϘϟέΩΎμϣϭϥίΎΨϣΔϳϦϋϥήϔϟϊϗϮϣΪ˵όΒϳϥΐΠϳ523
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΩϮϣΔϳϭΔϴΎϘϠΘϟϖϳήΤϟ
Εή˰˰ϴΛ΄ΘϟϰϨΒϤϟνήό˵ϳϻϭΓέή˰ΤϠϟϰϨΒϤϟΕΎγΎγνή˰˰˰˰ό˵ϳϻΚϴΤΑϥήϔϟϊϗϮϣέΎϴΘΧΐΠϳ3
ΉέϮτϟΝέΎΨϣϖϴό˵ϳϻϭΔ˷ϣΎδϟΩϮϤϟϕΎθϨΘγϭΕέΎΠϔϧϻ
ϞϮδϟϩάϫςϠΧϭεέϦϛΎϣϦϋϭΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΕΎϧΰΧϦϋ˱ΪϴόΑϥήϔϟϊϗϮϣϥϮϜϳϥΐΠϳ723
˱ΪϴόΑϥήϔϟϊϗϮϣϥϮϜϳϥΐΠϳ823
ϞϛΘϟΕΎϴϠϤόϟ Ϫοήό
͋ ˵Ηϭ νήόΘΗϲΘϟϊϗϮϤϟϦϋ
˷
 Δ˰ϴΎϘϠΘϟΕΎηήϤϟΎϛϖϳήΤϟΔϤψϧϷΎϬϗϮϓϦϣΔϣίϼϟΔϓΎδϤϟϙήΗΓΎϋήϣΐΠϳϥήϓϷΐμϧΪϨϋ3
ϝΎ˰˰Ϥϋ΄ΑϡΎϴϘϠϟϊδΘϣΰ˷ϴΣϚϟΫϲϓΎϤΑζϴΘϔΘϟϭΪ͊˰ϘϔΘϟΕΎΤΘϓϭˬέΎΠϔϧϻϒϳήμΗάϓΎϨϣϭˬϪϓϼΧϭ
ΓΩΎΘόϤϟΔϧΎϴμϟϭΐϴϛήΘϟ
ϩά˰ϬϟΔϳέΎΠϟΔϳϮϬΘϟϥΎϤοϊϣϥήϔϟϝϮΣϦϣ˱ΎϳέήΣΕΎϴοέϷϭϒϘγϷϝΰϋΐΠϳ1023
ϡ71ϦϋΎϬΗέήΣϯΪ˷ όΘΗϻΚϴΤΑϖ˰˰˰σΎϨϤϟ
ΔϳήϳάΤΗϭΔϳΩΎηέ·ΕέΎΒϋϭΕΎϣϼϋϦϣϡΰϠϳΎϤΑϥήϔϟϊϗϮϣΰϴϴϤΗΐΠϳ1123
Δ˰˰˰˰λΎΧˬϝΎ˰όΘηϻΩϭΪΣϰϟ·˯ϮΟϷϩάϫϞμΗϻϲϛϥήϔϟϝϮΣΔϣίϼϟΔϳϮϬΘϟήϴϓϮΗΐΠϳ1223
Ϧ˰˰˰˰ϛΎϣϲϓ˯Ϯ˰˰ϬϟΐΤγϡΎψϧϥϮϜϳϥΐΠϳΎϤϛˬΔϴϟΎόΘηϻΓήΨΑϷϱϮΤΗϲΘϟΔϴϋΎϨμϟϥή˰˰˰˰ϓϷϲϓ
ϥήϓϷϊϗϮϣϦϋ˱ΪϴόΑύΎΒλϷεέ

-837-

ϲϟΎΘϟϝϭΪΠϟϖϓϭϰϨΒϤϟήλΎϨϋϦϋϞΎδϟΩϮϗϮϟΎΑϞϤόΗϲΘϟΓΰϬΟϷϊϗϮϣΪ˵όΒϳϥΐΠϳ1323
 Ϣγ ϰϨΒϤϟΕΎϧϮϜϣϭίΎϬΠϟϦϴΑΎϴϧΪϟΕΎϓΎδϤϟ

ϲΒϧΎΟϦϣ
ίΎϬΠϟ

ϦϴΑΔϓΎδϤϟ
ΔϨΧΪϤϟ
ϒϘδϟϭ

τγϦϣ
ϡΎϣϦϣ
ϰϟ·ίΎϬΠϟ
ίΎϬΠϟϒϠΧϭ
ϒϘδϟ

ίΎ˰˰ϬΠϟωϮ˰˰ϧ

 ΎϬϨϣϲϘϓϷΪϋ ϦΧΎδϟ˯ϮϬϟΪϴϟϮΗϥήϓ
16

46

61

5

ϡ121°ϦϋΪϳΰΗϻΎϬΗέήΣΔΟέΩ
3ϡΪϗ100ϦϋΎϬϤΠΣΪϳΰϳϻϭ
ΔϴϘϓϷϦΧΎδϟ˯ϮϬϟΪϴϟϮΗϥήϓ

16

46

61

16

ϡ121°ϦϋΪϳΰΗϻΎϬΗέήΣΔΟέΩ
3ϡΪϗ100ϦϋΎϬϤΠΣΪϳΰϳϻϭ

46

46

122

46

92

92

244

122

46

46

61

16

έΎΨΒϟΪϴϟϮΗΕΎϳϼϏ
ΔόΑήϣΔλϮΑϞσέ50ϦϋΪϳΰϳϻΎϬτϐο
έΎΨΒϟΪϴϟϮΗΕΎϳϼϏ

ΔόΑήϤϟΔλϮΒϟϞσέ50ϦϣϰϠϋΎϬτϐο

3ϡΪϗ100ϦϣήΒϛΎϬϤΠΣϩΎϴϣΕΎϧΎΨγ

ϰϨΒϤϟΕΎϧϮϜϣϭϞΎδϟΩϮϗϮϟΎΑϞϤόΗϲΘϟΓΰϬΟϷϦϴΑΎϴϧΪϟΔϓΎδϤϟ
 ϝϭΪΟ
˶

ϥήϓϷϢϴϤμΗΕΎΒϠτΘϣ33
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗήϴϏΩϮϣϦϣϥήϓϷΪϴϴθΗήλΎϨϋϥϮϜΗϥΐΠϳ133
ΕΩΎϬΟϹϞϤΤΘϳΚϴΤΑΔϠϣΎΤϟΓΪϤϋϷϭ ϥήϔϠϟϱϭΎΤϟϰϨΒϤϟ ϊϗϮϤϠϟϲΎθϧϹϞϜϴϬϟϢϴϤμΗΐΠϳ233
ϥήϓϷϞϴϐθΗϦϋΔϤΟΎϨϟΔϳέήΤϟ
ϻϊϗϮϣϲϓϊοϮΗϭΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟΕΩΎϬΟϹϞ˷ϤΤΘΗΩϮϣϦϣϥήϓϷϲϓϕήΤϟΕΪόϣϥϮϜΗϥΐΠϳ333
ΔϴοήόϟΕΎϣΪμϠϟΎϬοήό˵
͋ ϳ
ζϴΘϔΘϟϭΪϘϔΘϟϭΔϧΎϴμϟΕΎϴϠϤόϟρΎϘϧϥήϔϟϢϴϤμΗϲϓϞΧΪϳϥΐΠϳ433
ΎϬΘΒϗήϣϭΎϬϴϟ·ϝϮλϮϟήδϴΘϳϊϗϮϣϲϓϥήϔϟϞϴϐθΗΕΎϣΎϤλϭΔΒϗήϤϟΕΪόϣϥϮϜΗϥΐΠϳ
533
˷

-838-

άϫϲϓΓΪϤΘόϤϟΔϴϨϔϟΕΎϔλϮϤϠϟΔϘΑΎτϣϥήϔϟΎΑΔλΎΨϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟΔϓΎϛϥϮϜΗϥΐΠϳ633
ΕΪόϤϟϊϴϤΟξϳέ΄ΗΓέϭήοϊϣϥ΄θϟ

έΎΠϔϧϻϒϳήμΗάϓΎϨϣΕΎΒϠτΘϣ43
έΎΠϔϧϻϒϳήμΘϟάϓΎϨϤΑϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΕίΎϏϭΓήΨΑϰϠϋϱϮΘΤΗϲΘϟΔϴϋΎϨμϟϥήϓϷΰϴϬΠΗΐΠϳ143
ϝΎ˰˰όΘηϼϟΔϠΑΎϗΓήΨΑΪϟϮΘϟΔλήϓΩϮΟϭϝΎΣϲϓέΎΠϔϧϻϒϳήμΗάϓΎϨϣΔΣΎδϣϞϘΗϻϥΐΠϳ 243
ϥήϔϟϢΠΣϦϣ 3ϡΪϗ152ϡΪϗ 1Ϧϋ
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΓήΨΑΪϟϮΘϟΔλήϓΩϮΟϭϡΪϋϊϣέΎΠϔϧϻϒϳήμΗάϓΎϨϣΔΣΎδϣϞϘΗϻϥΐΠϳ343
ϥήϔϟϢΠΣϦϣ 3ϡΪϗ302ϡΪϗ 1Ϧϋ
ϒ˰˰ϘγϷΎϛΎϬΗΎΤΘϔϟϖ˰˰ϮϋΔϳϷΎϬϳΩΎϔΗϦϤπΗΔϘϳήτΑέΎΠϔϧϻϒϳήμΗάϓΎϨϣϊϗϮϣΐϴΗήΗΐΠϳ 443
ϪϓϼΧϭΓΰϬΟϷϭϥέΪΠϟϭΔϴϧΎγήΨϟέϮδΠϟϭΕΪϳΪϤΘϟϭΔϳϮϠόϟ
͋ ˵ΗϲΘϟΔϬΠϟϰϟ·έΎΠϔϧϻϒϳήμΗάϓΎϨϣϥϮϜΗϥΐΠϳ543
ΔϨϜϤϣΓέϮτΧϞϗϞϜθ

ϥήϓϷϡΩϮϋΐΤγΕϮϨϗΕΎΒϠτΘϣ53
ϡΩΎόϟΐΤγΕϮϨϗϥϮϜΗϥΐΠϳ153
ϦϜϤϳΎϣήμϗ1
Ε˯ΎϨΤϧΎϬΑήΜϜΗϻ2
Ύ̒ϳέήΣΔϟϭΰόϣ3
ϡ71ϦϋΎϬϟΓέϭΎΠϤϟϥέΪΠϟϰϠϋΓήΛΆϤϟΎϬΗέήΣΪϳΰΗϻ4
Δ˰˰ΑϮϠτϤϟΔ˰ΑϼμϟΎΑϥϮϜΗϥϭϖϳήΤϠϟΓΩΎπϣΩϮϣΔϳϭΪϳΪΤϟϦϣϡΩΎόϟΐΤγΕϮϨϗϊϨμΗϥΐΠϳ253
ΔόϗϮΘϤϟΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟϭΔϳέήΤϟΕΩΎϬΟϹΔϣϭΎϘϤϟ
ϢϠϣ16ϦϋϡΩΎόϟΐΤγΕϮϨϘϟϡΪΨΘδϤϟΪϳΪΤϟΔϛΎϤγϞϘΗϻϥΐΠϳ353
ΔϧΎϴμϠϟϡΪΨΘδ˵ΗϲΘϟ˯ΎϨΜΘγΎΑΕΎΤΘϓΔϳϦϣϡΩΎόϟϒϳήμΗΕϮϨϗϮϠΧΐΠϳ453
ΔϴϧΪόϣΔϣΰΣϭΕΎϣΎϋΩΔτγϮΑϡΩΎόϟϒϳήμΗΕϮϨϗΔϳϮϘΗΐΠϳ553
ϖϳήΤϟϖσΎϨϣϦϴΑϞμϔϟϥέΪΟϒΎχϮΑϞϤόΗϲΘϟϥέΪΠϠϟϡΩΎόϟΐΤγΕϮϨϗϕήΘΧήψΤ˵ϳ653
Δ˰˰ϴϧϮΑήϜϟΕΎ˰˰ΒγήΘϠϟϒ˰˰ϴψϨΘϟνήϏϷΏϮ˰ΑΎϬϟΕΎΤΘϔΑϡΩΎόϟϒϳήμΗϭΐΤγΕϮϨϗΪϳϭΰΗΐΠϳ
753
˵
ΎϬϠΧΪΑ
Ϧϣϡ2ωΎϔΗέϻϡΩΎόϟϒϳήμΗΕϮϨϗϭΐΤδϟΡϭήϤϛΔϓϮθϜϤϟ˯ϮΟϷΔϓΎϛϝΰϋΐΠϳ853
ϦϋΓέΩΎμϟΎϬΗέήΣΔΟέΩΪϳΰΗϻϥϭˬϦϳΪΟϮΘϤϟιΎΨηϷϰϠϋΎϫήϴΛ΄Θϟ˱ΎϳΩΎϔΗϰϨΒϤϟΔϴοέ
ϡ71
˯Ϯ˰˰ϬϠϟϯή˰˰˰ΧϷά˰˰ΧϤϟϭάϓϮϨϟϭΏϮΑϷΏήϗϡΩΎόϟΕϮϨϗΞΗϮϧϭΕΎϔϠΨϣϒϳήμΗήψΤ˵ϳ953
ϰϨΒϤϟϞΧΩϰϟ·ΔϣΎδϟϭϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΓήΨΑϷϝϮΧΩΕϻΎϤΘΣϻ˱ΎϳΩΎϔΗ
ϑϮ˰˰˰ϓήϟϭέϮ˰˰˰ϴδϟϭϥΎ˰˰˰ΒπϘϟϭΝέΩϷΎϛϥή˰˰ϔϠϟΔϴϓΎοϹϭΔϘϓήϤϟΕΪόϤϟϥϮϜΗϥΐΠϳ1053
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗήϴϏΩϮϣϦϣΔϴϋϭϷϭ

-839-

ϥήϔϟϦϴΨδΗϡΎψϧΕΎΒϠτΘϣ63
ήϴϏϭΓήηΎΒϣΔϘϳήτΑΎϣ·ϦϴΨδΘϟϥϮϜϳϭˬΐΤδϟΡϭήϣΕϼλϮϟΕΪϳΪϤΘϟϱέήΤϟέΪμϤϟϦ˷ϤπΘϳ
ϞϴλϮΘϟϭϞϤΤϟΔτγϮΑΎϣϥήϔϟϝϼΧΓέήΤϟϞϘΘϨΗϭϥήϔϟΝέΎΧϭϞΧΩΩϮϗϮϟϝΎόη·ΔτγϮΑΓήηΎΒϣ
˱ΎόϴϤΟΎϬΘτγϮΑϭωΎόηϹϭ
ωϮϧΐγΎϨΘϳϥΐΠϳΎϫΪϨϋϭˬϲόϴΒτϟίΎϐϟϭϝΎδϤϟϲϟϭήΘΒϟίΎϐϟΎΑϥήϓϷϞϤόΗϥίϮΠϳ163
ΔΑϮϠτϤϟϞϴϐθΘϟΓέήΣΔΟέΩϭϡΪΨΘδϤϟίΎϐϟςϐοϭωϮϧϊϣΪϗϮϤϟ
˯ΰΠϟάϫϦϣϝϭϷΏΎΒϟϲϓΓΩέϮϟΕΎΒϠτΘϤϠϟϡΪΨΘδϤϟίΎϐϟΕΎϧϮτγϭΕΪϳΪϤΗϊπΨΗϥΐΠϳ263
έΎϴΘΧΐΠϳΎϤϛΔέΎτϟΕϻΎ˰ΤϟϲϓίΎϐϟϖϠϐϟΕΎϣΎϤλϥήϔϟϦϴΨδΗϡΎψϧϢϴϤμΗϦ˷ϤπΘϳϥΐΠϳ363
ϖϳήΣΙϭΪΣϝΎΣϲϓΓέϮτΨϟϖσΎϨϣϦϋ˱ΪϴόΑϥϮϜϳϭϪϴϟ·ϝϮλϮϟϞϬδϴϟΕΎϣΎϤμϟϊϗϮϣ

Ϊ˰ϗϮϣϞ˰ϜϟϞϘΘδϣϞϜθΑϭ˱ΎϳϭΪϳίΎϐϟϖϠϐϟΕΎϣΎϤλϥήϔϟϦϴΨδΗϡΎψϧϢϴϤμΗϦ˷ϤπΘϳϥΐΠϳ463
ϥϮϜΗίΎ˰ϐϟΕΎϣΎϤλϖϠϏξΑΎϘϣΩϮΟϭϦϣ˱ΎϣϭΩΪϛ΄ΘϟΐΠϳΎϤϛϱέϭΩϞϜθΑΎϬΘϧΎϴλΏϮΟϭϊϣ
ΎϬΒϧΎΠΑΓΩϮΟϮϣϭΕΎϣΎϤμϟϰϠϋΔΘ͉˰ΒΜ˵ϣ
ϢΠΣϥϮϜϳϥϭˬΓΪϤΘόϤϟΔϴϤϟΎόϟΔϔλϮϤϠϟΎϬΑΔϘΤϠϤϟΕΎϣΎϤμϟϭίΎϐϟΕΪϳΪϤΗϊπΨΗϥΐΠϳ563
ίΎϐϟϖϓΪϟϊϗϮΘϣϝΪόϣϰμϗΪϨϋΔϤΟΎϨϟρϮϐπϟϊϣΐγΎϨΘϳΕΎϣΎϤμϟϭΕΪϳΪϤΘϟϩάϫ
ΖΤΗΖΑΎΛϥήϔϟϞΧΩ˯ϮϬϟϭίΎϐϟςϴϠΧϞόθΗϲΘϟΔϠόθϟϝΎόηϹέΪμϣϰϘΒϳϥΐΠϳ663
ϥήϔϟϢϴϤμΗϒϠΘΧΎϤϬϣϭϞϴϐθΘϟϑϭήχΔϓΎϛ
ΙΎϔϧϭΥΎ˰˰ΨΑϭΫΫήϣ ΕΎ˰˰˰˰ϴϧϮϔϟΔ˰˰˰ϳάϐΗϢΘϳΚϴΤΑΕΪϳΪϤΘϟϞΧΩ˯ϮϬϟϭΩϮϗϮϟςϠΧίϮΠϳ763
ΩϭΪΣϦϤοΕΪϳΪϤΘϟϞΧΪΑ˯ϮϬϟϭΩϮϗϮϟΞϳΰϣϥϮϜϳϥΐΠϳΔϟΎΤϟϩάϫϲϓϭˬ ΩϮϗϮϟ
ϱΩΎϔΘϟΕΎϴϧϮϔϟϦϴΑΞϳΰϤϟϊϳίϮΘΑ˱ΎδϧΎΠΗϙΎϨϫϥϮϜϳΚϴΤΑΕΪϳΪϤΘϟϢϴϤμΗΐΠϳϭˬϝΎόΘηϻ

ΎϫΪΣΈΑςϐπϟϥΪϘϓ
ϦϜϤϳΎϣήμϗΩϮϗϮϟΕΪϳΪϤΘϟΔϴϟΎϤΟϹϝϮσϷϥϮϜΗϥΐΠϳ863
ίΎϐϟϭ˯ϮϬϟϭίΎϐϟΞ˰˰ϳΰϣϖϓΩϝΪόϣϲϓϢϜΤΘΗιΎΧϢϴϤμΘΑΕΎϣΎϤλϙΎϨϫϥϮϜΗϥΐΠϳ9
ΩϮϴΤϟϝΎ˰ΣϲϓίΎ˰˰˰ϐϟϡΎ˰˰˰˰Ϥλϖ˰˰ϠϏϰϠϋϞϤόΗΕΪϳΪϤΗΕΎϣΎϤμϟϩάϬΑϞμΘϳϥΐΠϳϭˬςϘϓ
ϥΎμϘϨϟϭΓΩΎϳΰϟΎΑ˱˯ϮγϖϓΪϟϝΪόϣϦϋ
.10%ϦϣήΜϛίΎϐϟϲϓϦϴΟϭέΪϴϬϟΔΒδϧΖϧΎϛΫ·ίΎϐϟΐΤγΡϭήϣϝΎϤόΘγϊϨϤϳ1063
ϝΎόΘηϻΔϴϠϤόϟΔϴϓΎϛϥϮϜΗΚϴΤΑΔϣίϼϟ˯ϮϬϟ ΔΒδϧ ΔϴϤϛΏΎδΣΐΠϳ1163
ΔΒϠμϟϖϟϮόϟϭΔΑήΗϷϝϮΧΪϟ˱ΎϳΩΎϔΗFiltersΕΎΤηήϤΑ˯ϮϬϟϞΧΪϣΪϳϭΰΗΐΠϳ1263
ϱΙϭΪ˰ΣϝΎ˰˰ΣϲϓΩϮ˰˰ϗϮϟϊ˰τϗϰϠϋϞϤόΗςΑϮοϦϤπΘϳΚϴΤΑϝΎόηϹίΎϬΟϢϴϤμΗΐΠϳ1363
ϡίϼϟ˯ϮϬϟΎΑΩΪϣϹΔϴϠϤϋϲϓϞϠΧ
ϡή˴ ˰˸ ˰˰˰˰πϤ˴ ϟϞ˰˰˰˰˰ΧΪΑ ˯Ϯ˰˰˰˰Ϭϟϊ˰˰˰ϣ Ξ˰˰˰˰ϳΰϤϟϲ˰˰˰ϓίΎ˰˰˰˰ϐϟΰ˰˰ϴϛήΗΔ˰˰ΒδϧϞ˰˰ϘΗϻϥΐ˰˰˰Πϳ1463
ϰ˰˰ϧΩϷΪ˰˰˰ΤϟϦ˰˰ϋΪ˰˰ϗϮϤϟϭϥήϔϟϲϓ Combustion Chamberϕή˰˰˰ΘΣϻΓή˰ϴΠΣ˵
ϝΎόΘηϼϟ
ϭΔ˰˰˰ϴϠΧΩ˯Ϯ˰˰˰γΔ˰˰ϠόηΔτγϮΑϭϦΧΎγϚϠγϭϲΎΑήϬϛαϮϗΔτγϮΑϥήϔϟϝΎόη·ϦϜϤϳ1563
ϲϟΎόΘηϻΞϳΰϤϟϝΎόηϹ˱ΎϴϓΎϛϝΎόηϹέΪμϣϥϮϜϳϥϰϠϋΔϴΟέΎΧ

-840-

ΕΎ˰ΒϠτΘϤϟϲϓϥ΄˰θϟάϫϲϓΩέϭΎϤϟϞΎδϟΩϮϗϮϟΎΑϞϤόΗϲΘϟϥήϓϷΕΎΒϠτΘϣϊπΨΗϥΐΠϳ1663
ϱίΎϐϟϭϞΎδϟΩϮϗϮϟϝΎόη·ΓΰϬΟ΄ΑΔλΎΨϟ

ϦϴϠϣΎόϟΐϳέΪΗ73
Γΰ˰˰ϬΟΔ˰˰ϧΎϴλϭϞϴϐ˰˰θΗΕΎ˰˰ϴϠϤόϟΔ˰˰ϣίϼϟΕΎ˰˰ϤϴϠόΘϠϟϢϬΑΎόϴΘ˰˰γϰ˰˰Ϡϋιή˰˰ΤϟϭΩΪ˰˰ΠϟϦ˰˰ϴϠϣΎόϟΐ˰˰ϳέΪΗΐ˰˰Πϳ
ϰ˰˰ϠϋΔ˰˰ϣίϼϟΕέΎ˰˰ϬϤϟϭϑέΎ˰˰όϤϟΎΑϲ˰˰ϠϤόϟΐ˰˰ϳέΪΘϟΎΑϢ˰˰ϫΪϳϭΰΗΐ˰˰ΠϳΎ˰˰Ϥϛˬϥή˰˰ϓϷϭΩϮ˰˰ϗϮϟϝΎό˰˰η·
ϯϮΘ˰˰δϣϰ˰˰Ϡϋϖ˰˰ϴϘΤΘϟϑΩΎ˰˰ϫϲ˰˰ΒϳέΪΗΞ˰˰ϣΎϧήΑϖ˰˰ϓϭϱέϭΩϞϜ˰˰θΑϢ˰˰ϬΒϳέΪΗΓΩΎ˰˰ϋ·ϊ˰˰ϣˬΎϬϠϴϐ˰˰θΗΩή˰˰Ϥ˵ ϟΓΰ˰˰ϬΟϷ
ˬΓ˯Ύ˰˰οϹˬΔ˰˰ϴΎΑήϬϜϟΕΪ˰˰ϳΪϤΘϟˬΩϮ˰˰ϗϮϟΕΪ˰˰ϳΪϤΗΐ˰˰ϳέΪΘϟϲ˰˰τϐϳϥΐ˰˰ΠϳϭϢ˰˰ϬϟΔ˰˰ϣίϼϟΔ˰˰ϴϨϬϤϟΓ˯Ύ˰˰ϔϜϟϦ˰˰ϣ
ˬΕέΎΠϔϧϻέΎ˰˰τΧϭΕΎΒΒ˰˰δϣˬ˯ϮϬϟϭΩϮ˰˰ϗϮϟΞΰϣϝΎό˰˰η·ˬΉέϮ˰˰τϟ˰˰ϴΗΎϔϣˬίΎ˰˰ϬΠϟϝΎό˰˰η·ϭϖ˰˰ϠϏΕΎ˰˰ϴϠϤϋ
˷
ϥΎ˰˰ϣϷΕΎ˰˰ϣΎϤλϭϢ˰˰ϜΤΘϟίΎ˰
˰ϬΟΔ˰˰ϴϤϫˬϝΎό˰˰ηϹΓέή˰˰ΣΕΎ˰˰ΟέΩˬϝΎό˰˰ηϹέΩΎ˰˰μϣ

-841-

™``HÉ°ùdG π``°üØdG

ΓήΒϏϷέΎΠϔϧέΎτΧ
ΔϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ
Ϣ˰˰ϜΤΑήϘΘ˰˰δΗϦ˰˰Ϝϟϭ˯Ϯ˰˰Ϭϟϲ˰˰ϓϮ˰˰ϔτΗΔ˰˰ΟέΪϟΔ˰˰ϔϴϔΧϥϮ˰˰ϜΗϲ˰˰ΘϟΔ˰˰ΒϠμϟΩϮ˰˰ϤϟΕΎ˰˰ΒϴΒΣϮ˰˰ϫDust έΎ˰˰Βϐϟ
Γή˰˰ΒϏϷΪ˰˰ϟϮΘΗϯή˰˰ΧΕΎ˰˰Αήτοϭ˯Ϯ˰˰ϬϟΕέΎ˰˰ϴΘΑή˰˰Λ΄ΘΗϢ˰˰ϟΎ˰˰ϣΔ˰˰ϴϘϓϷΡϮτ˰˰δϟϰ˰˰Ϡϋ˱Ύ˰˰ΒϟΎϏΔ˰˰ϴΑΫΎΠϟ
ϊϳή˰˰δϟϡΩΎ˰˰μΘϟϯϮ˰˰ϗή˰˰ϴΛ΄ΗϭϦ˰˰Ττϟϭϊ˰˰τϘϟϭϖΤ˰˰δϟΎϛΔϴϠϴϐ˰˰θΘϟϭΔ˰˰ϴϋΎϨμϟΕΎ˰˰ϴϠϤόϟ˯ή˰˰ΟΔ˰˰ΒϠμϟ
ΏϮ˰˰ΒΤϟϭΐ˰˰θΨϟϭϢ˰˰ΤϔϟϭϥΩΎ˰˰όϤϟϭέΎ˰˰ΠΣϷΎϛΔ˰˰ϳϮπόϟή˰˰ϴϏϭΔ˰˰ϳϮπόϟΩϮ˰˰ϤϟΎΑϝΎϐΘ˰˰ηϻϭˬή˰˰ϴΠϔΘϟϭ
 Ϫ˰˰ϓϼΧϭΖ˰˰Τϧϭκ˰˰ϗϭήϴ˰˰δϜΗ

ΕΎ˰˰ΌϳΰΠϟέΎ˰˰Πϔϧϻή˰˰ϴΛ΄ΗϭΔ˰˰ΟέΪϟϞ˰˰μϳ˱Ϊ˰˰Ο˱Ύόϳή˰˰γ˱Ύ˰˰ϗήΘΣϮ˰˰ϫDust Explosion Γή˰˰ΒϏϷέΎ˰˰Πϔϧ
ΩϮ˰˰Οϭϊ˰˰ϣΓΩΪ˰˰ΤϣΔΒ˰˰δϧϭΐ˰˰γΎϨϣϢ˰˰ΠΤΑΎ˰˰ϫΩϮΟϮϟΔ˰˰ΠϴΘϧ έϮ˰˰μΤϣ ϖ˰˰Ϡϐϣΰ˰˰˷ϴΣϲ˰˰ϓ˯Ϯ˰˰Ϭϟϲ˰˰ϓΔ˰˰ϘϟΎόϟέΎ˰˰Βϐϟ
Ϣ˰˰ΟΎϨϣϲ˰˰ϓΓέή˰˰ϜΘϤϟή˰˰σΎΨϤϟϦ˰˰ϣϢ˰˰ΤϔϟέΎ˰˰ΒϏΕέΎ˰˰Πϔϧή˰˰ΒΘόΗϭϖ˰˰ϠϐϤϟΰ˰˰˷ϴΤϟϦ˰˰Ϥοΐ˰˰γΎϨϣϝΎό˰˰η·έΪ˰˰μϣ
ϢΤϔϟ
Δ˰˰ϓϭήόϤϟΩϮ˰˰ϤϟϦ˰˰ϣΪ˰˰ϳΪόϠϟϦ˰˰ϜϤϳSources of Explosive Dust έΎ˰˰ΠϔϧϼϟϞ˰˰ΑΎϘϟέΎ˰˰ΒϐϟέΩΎ˰˰μϣ
ˬϚ˰˰ϟΫϊ˰˰ϣΐ˰˰θΨϟΓέΎ˰˰θϧϭϢ˰˰ΤϔϟϭϦϳήΘ˰˰δϛΪϟϭϡϮϴ˰˰δϴϨϐϤϟΎϛ˱Ύ˰˰ϳέΎΒϏ˱έΎ˰˰ΠϔϧΪ˰͋˰˰ϟϮΗϥΪ˰˰δϛ΄ΘΗΎ˰˰Ϭϧ΄ΑΓΩΎ˰˰ϋ
Γή˰˰τΧΔ˰˰ϳέΎΒϏΔΑΎΤ˰˰γϞ˰͊˰˰Ϝθ˴˴˰Ηϰ˰˰ϟ·Ύ˰˰πϳϱΩΆ˰˰˵ΗϥΎ˰˰ϨϤϟΎϋϲ˰˰ϓΔ˰˰ϓϮϟ΄Ϥϟϯή˰˰ΧϷΩϮ˰˰ϤϟϦ˰˰ϣή˰˰ϴΜϜϠϟϦ˰˰ϜϤϳ
ϥΩΎ˰˰όϤϟϖϴΣΎ˰˰δϣϦ˰˰ϣή˰˰ϴΜϜϠϟ˱Ύ˰˰πϳϦ˰˰ϜϤϳϭΡΎ˰˰ϘϠϟΏϮ˰˰ΒΣϭΓέΩϮ˰˰ΒϟήϜ˰˰δϟϭΐ˰˰ϴϠΤϟϭϦ˰˰ϴΤτϟϭΏϮ˰˰ΒΤϟΎϛ
Γή˰˰ΠϔΘϤϟΓή˰˰ΒϏϷϞϜ˰˰θΗϥ ϡϮ˰˰ϴϧΎΘϴΘϟϭϡϮ˰˰ϴϨϤϟϷΎϛ

Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
ΕΪϴΒϤϟϭϑΎ˰˰˰˰ΠϟΐϴϠΤϟϭή˰ϜδϟϭϖϴϗΪϟϭΎθϨϟϦΣΎτϣϲϓΓΩΎϋΓήΒϏϷΕέΎΠϔϧήσΎΨϣήϬψΗ11
Ϣ˰ΤϔϟϭρΎτϤϟϭΔϴϋΎϨμϟΕΎΠϨΗήϟϭϚϴΘγϼΒϟϭϕέϮϟϊϧΎμϣϭΐθΨϟήΟΎϨϣϭΓΪϤγϷϭ
ΔϬΑΎθϤϟϦϛΎϣϷϭϥΩΎόϤϟϭΖϳήΒϜϟϭΪϠΠϟϭ
˱
˱ΪϳΪϬΗϞϜθ˵˰ΗϲΘϟΕΎϋΎϨμϟΎΑϞμϔϟάϫκΘΨϳ21
Ϊ˰˰˰ϗϲΘϟΔ˰˰˰λΎΧϭΎ˰ϬΗήΒϏΕέΎΠϔϧϻϼϤΘΤϣ
ΏϮΒΤϟϦΣΎτϣϭϖϴϗΪϟϭήϜδϟΔΌΒόΗϊϧΎμϤϛϥ΄θϟάϫϲϓΔϴΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϤϠϟϊπΨΗϻ
Δ˰ϳέΎΠϔϧϻΓήΒϏϸϟΔΠΘϨϤϟΕΎϋΎϨμϟϲϓϦϴϠϣΎόϟϦϴμΘΨϤϠϟΔϣίϼϟΕΎϣϮϠόϤϟϞμϔϟάϫήϓϮϳ31
˱
ΓέΎ˰δΨϟϦϣϭΎ˰˰ϬϨϣΪΤϠϟϚϟΫϭΎϬΗέΎΠϔϧΙϭΪΣϭΓήΒϏϷϩάϫέϮϬψϟΓΪϋΎδϤϟϞϣϮόϟϼ˰˰ϤΘθϣ
ΎϬϨϋΔϤΟΎϨϟ

-842-

Γή˰ΒϏϸϟΓΪϟϮϤϟΕΎ˰˰ϋΎϨμϟϦϣωϮ˰˰˰ϧϞϜϟΔ˰˰˰ϴϠϴμϔΘϟΔ˰˰˰ϴΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϤϟϞμϔϟάϫϦ˷ϤπΘϳϻ41
Δ˰˰ϴγΪϨϬϟβ˰˰˰γϷϭΔ˰˰˷ϣΎόϟΕΎΒϠτΘϤϟϖϓϭΔϋΎϨλϞϛΔϧΎϴλϭϞϴϐθΗϭϢϴϤμΗϢΘϳϭˬΔϳέΎΠϔϧϻ
ΎϬϧ΄θΑΔϴϠϤόϤϟΏέΎΠΘϟϭˬΔϴϠϤόϟΓήΒΨϟϭΓήΒϏϷϦϣωϮϧϞϜΑΔλΎΨϟ

ΔϳέΎΠϔϧϻΓήΒϏϸϟΓΪϟϮϤϟΕΎϋΎϨμϟϲϧΎΒϣΕΎΒϠτΘϣ
˯ΎϨΒϟΕΎϔλϮϣϭήλΎϨϋ
ϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϣϭϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗήϴϏΩϮϣϦϣ˯ΎϨΒϟήλΎϨϋϥϮϜΗϥΐΠϳ112
ϝϭϷ˯ΰΠϟΕΎΒϠτΘϤϟ˱ΎϘΒσΕΎϴοέϷϭϒϘγϷϭΔϴϠΧΪϟϭΔϴΟέΎΨϟϥέΪΠϟϢϴϤμΗΐΠϳ212
ϖ˰ϳήΤϟϖσΎϨϣϦϴΑϞμϔ
˶ ˵ΗϲΘϟϭϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϤϟϚϠΗΔλΎΧϭΔϴϠΧΪϟϥέΪΠϟϥϮϜΗϥΐΠϳ2
Ύ̒ϴΎϘϠΗϖ˴Ϡϐ˵ΗϭϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϖσΎϨϤϟϩάϫΏϮΑϥϮϜΗϥΐΠϳΎϤϛΕΎϋΎγ3ϦϋϞϘΗϻϖϳήΣΔϣϭΎϘϣΕΫ
Ύ˰˰̒ϴΎϘϠΗϖ˴Ϡϐ˵ΗϭϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΔϴϠΧΪϟΪϋΎμϤϟϭϰϨΒϤϟΝέΩϰϟ·ΔϳΩΆϤϟΏϮΑϷϥϮϜΗϥΐΠϳ412
ϒϳϭΎΠΘϟϭϕϮϘθϟϦϣΔϴϟΎΧϭΔϤϋΎϧϥέΪΠϟϭΕΎϴοέϷτγϥϮϜΗϥΐΠϳ5
ΓΪ˰˰ϤΘόϣϥϮ˰˰˰ϜΗΐ˰˰ϬϠϟέΎθΘϧϻΔϣϭΎϘϣΩϮϤΑϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΔϴϠΧΪϟΕΎΒϴτθΘϟΔΠϟΎόϣΐΠϳ612
ΔϳέΎΠϔϧϻΓήΒϏϸϟΓΪϟϮϤϟΔτθϧϷϲϧΎΒϤϟ
˷
˱
ˬΎ˰ϬϴϠϋέΎΒϐϟϊ˵ϤΠΘϟΎϳΩΎϔΗΎϬϔϴψϨΗέάόΘϳϲΘϟΔϴϘϓϷΕήϤϤϟϭτγϷϦϣϦϜϣΎϤϠϛϞϴϠϘΘϟΐΠϳ712
ϚϟΫϞϤϋΐΠϴϓΔΟέΩ60ΎϫέΪϘϣέΪΤϧΔϳϭΰΑτγϷϩάϫϢϴϤμΗϦϜϣϥ·ϭ

ϲϧΎΒϤϟΔϳϮϬΘϟΕΎΒϠτΘϣ22
ϰ˰˰ϨΒϤϠϟΔ˰˰˰ϴϠϤόϟΕΎ˰˰˰ΤΘϔϟή˰˰ΒϋϞ˰˰˰ϤΘΤϤϟέΎ˰Πϔϧϻςϐοϑήμ˵
͉ ϳΚϴΤΑϲϧΎΒϤϟϩάϫϢϴϤμΗΐΠϳ122
ΡϭέϷΔϳΎϤΤϟϭϰϨΒϤϟΩϮϤλϰϠϋέΎΠϔϧϻΓ΄σϭϞϴϠϘΘϟϚϟΫϭΔϳϮϬΘϠϟϯήΧϷάϓΎϨϤϟϭϚϴΑΎΒθϟΎϛ
˷
˷
ϩΩΪΘηϝΪ˷ όϣϭϰϨΒϤϟϰϠϋϊϗϮΘϣςϐοϰμϗϰϠϋέΎΠϔϧϻϒϳήμΗάϓΎϨϣΕΎΣΎδϣϲ˰˰ϟΎϤΟ·ϒ
ϗϮΘΗϭ
 ϪϋΎϔΗέωέΎδΗ
˱
έήθϠϟΔϟίΎϋΔ˰˰ϴϜϴϧΎϜϴϣΐ˰˰ΤγΡϭήϣΔτγϮΑϰϨΒϤϟΝέΎΧϰϟ·ϝϭ΄ΑϻϭΓήΒϏϷΩήσΐΠϳ
222
Γΰ˰˰ϬΠ˵ϣΔ˰˰ϴϋϭϰϟ·Ύ˰˰ϬϠϘϧΐ˰ΠϳΎϤϛˬΎϫήΛΎϨΗΐ͋Βδ˵ΗϻϥΔτϳήηνήϐϟΕάϟϯήΧΕΪόϣϭ
Ϧϣκ˰˰˷ϠΨΘϠϟϰ˰˰˰ϨΒϤϟΔ˰˰˰ϴϘΑϦϋΔ˰˰˰ϟϭΰόϣϑήϏϲϓΎ˰˰˰ϬόϤΟϭ ϰϨΒϤϟΝέΎΧ νήϐϠϟ˱Ύ˰˰μϴμΧ
Ϧϣ˶ ϥΎϜϣϲϓΎϬΗΎϳϮΘΤϣ

ΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟΕΎΒϠτΘϣ32
ϊ˰˰˰θ˶ ˵Ηϻϭέή˰˰θϠϟϝίΎ˰˰όϟωϮϨϟϦϣΓ˯ΎοϹϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΎΒϴϛήΘϟϭΕΪϳΪϤΘϟϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ132
νήϐϠϟΓΪϤΘόϣήϴϳΎόϣϭΕΎϔλϮϣϖϓϭΓέήΤϟ
ϥΎϜϤϟϲϓΕΪόϤϟΔϓΎϛξϳέ΄ΗΐΠϳ232

-843-

ΕΪόϤϟΕΎΒϠτΘϣ
ϊϴϨμΘϟϖσΎϨϣϭϥίΎΨϤϟϦϋΎϬϟΰϋΐΠϳΎϤϛνέϷτγϯϮΘδϣϰϠϋϦϴΣϮτϟΐϴμϨΗΐΠϳ13
ϯή˰˰ΧϷ
ϝΎόη·έΪμϣϞϜ˶ θΗ˵ϲΘϟϭΎϬΑΏϮϏήϤϟήϴϏΐϮθϟϞμϓΕΪόϤΑΓΰϬΠϣΔϨΤτϣϞϛϥϮϜΗϥΐΠϳ23
ϥϮϜϳϥϭ έΎΒϐϟΏή˷ δΗΪο ϖϠϐϟΔϤϜΤϣϥϮϜΗϥϭϥΪόϤϟϦϣΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟΕΪόϤϟϢϴϤμΗΐΠϳ33
ϞϤΘΤϣςϐοϰμϗϞ˷ϤΤΘΗΚϴΤΑϢϤμΗϥϭέΎΠϔϧϻϒϳήμΗάϓΎϨϣΎϬΑ
έήθϟέΪ˶ μ˵ϳϻϱάϟωϮϨϟϦϣΕΪόϤϠϟΔϧϮϜϤϟ˯ΰΟϷϭϊτϘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ43
Ώή˷ ˰δΗΪοϖϠϐϟΔϤϜΤϣΔϴτϏ΄ΑϭϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗήϴϏΩϮϣϦϣϦϳΰΨΘϟϊϣϮλϥϮϜΗϥΐΠϳ53
ΎϬϴϟ·˯ϮϬϟϝϮΧΪΑϤδΗΕΎΤΘϓΔϳϦϣΎϫϮϠΧΐΠϳΎϤϛ˯ΎϤϟϭέΎ˰˰˰Βϐϟ
ϲϓΔ˰˰˰λΎΧϭˬΔϴτϏ΄ΑϥϮϜΗϥϭϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗήϴϏΩϮϣϦϣϞϘϨϟΕΪόϣϭέϮϴδϟϥϮϜΗϥΐΠϳ63
ΎϬΗΎϳΎϬϧ
ϲΎΑήϬϜϟϞϤΤϟΓΩΎϳίΪϨϋϞϤόϳ˯ΎΑήϬϜϠϟϲΎϘϠΗ ϊσΎϗ ϞλΎϔΑΓΰϬΠ˵ϣϥϮϜΗϥΐΠϳΎϤϛ

ΔλΎΧΕΎΒϠτΘϣ
˴ ϳΎϤϛΎϬΑΡή˷ μ˵ϤϟϖσΎϨϤϟϲϓ˷ϻ·ϦϴΧΪΘϟϭϑϮθϜϤϟΐϬϠϟϡΪΨΘγϊϨϤ˵ϳ14
ΕΎ˰˰ϴϠϤϋΔ˰˰ϳ΄ΑϡΎϴϘϟήψΤ˵
έΎΒϐϟϦϣΔϘτϨϤϟϮϠΧϦϣ˱ΎϣΎϤΗΪϛ˷ ΄ΘϟϢΘϳϢϟΎϣΔϧΎϴμϟϭΐϴϛήΘϟνήϐΑϊτϗϭϡΎΤϟ
ϊϣνέΎ˰˰˰όΘΗϻϭϝΎ˰˰ϤόΘγϼϟΎϬΑΡή˷ μ˵ϤϟΪϋΎϣˬϲϠΧΪϟϕήΘΣϻΎΑϞϤόΗΕΪόϣϡΪΨΘγήψΤ˵ϳ24
ϖσΎϨϤϟϚϠΗϲϓρΎθϨϟ
ϝΎ˰˰όΘηϻΔΟέΩϰϟ·ύϮϠΒϠϟΎϳΩΎϔΗϲΗάϟϦϴΨδΘϟΓήϫΎχΙϭΪΣϱΩΎϔΗϰϠϋϞϤόϟΐΠϳ34
ΔϳέΎΠϔϧϻΓή˰ΒϏϸϟΓΪϟϮϤϟϖσΎϨϤϟϩάϫϲϓϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΔΒϠλΩϮϣΔϳϦϳΰΨΗϊϨϤ˵ϳ44
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϣϖϓϭΔΒγΎϨϤϟΔϳϭΪϴϟϖϳήΤϟΕϔτϤΑϦϛΎϣϷάϫΪϳϭΰΗΐΠϳ54
ΰϴϬΠΗϡΪ˰˰ϋϭˬΔϴΎϘϠΗϩΎϴϣΕΎ˰˰ηήϤΑϝΎόΘηϼϟΔ˰˰ϠΑΎϗΩϮϣϱϮΤΗϲΘϟϖσΎϨϤϟϊϴϤΟΰϴϬΠΗΐΠϳ64
ΕΎηήϤϟϩάϬΑϦΤτϟϖ˰σΎϨϣ
ϲΗ΄ϳϭˬϊϗϮϤϟϲϓϝΎόΘηϻϰϠϋΪϋΎδϳϻίΎϏΦοΔτγϮΑέΎΠϔϧϻΙϭΪΣϞϴϠϘΗϲϓϢϜ˷ ΤΘϟϦϜϤϳ74
Ϧ˰˰ϴΠδϛϭϷΔ˰˰ΒδϧϞϴϠϘΘϟϚϟΫϭ Ύ˰ϤϫήϴϏϭ ϦϴΟϭήΘϴϨϟϭϥϮΑήϜϟΪϴδϛϭϲϧΎΛίΎϏϝΎϤόΘγΈΑΎϣ·άϫ
έΎΠϔϧ·ΙϭΪΤΑϤδϳϻϱάϟΪΤϟϰϟ·
ϰ˰˰ϠϋϮ˰˰ϧϮϜϳϥΐ˰˰ΠϳΎϤϛˬΓήΒϏϷΕέΎΠϔϧϥ΄θΑΔϣϼδϟϭϦϣϷΪϋϮϘΑϦϴϠϣΎόϟΐϳέΪΗΐΠϳ84
Δ˷ϴσΎτϤϟϢϴσήΨϟϭΔϳϭΪϴϟΕϔτϤϟϝΎϤόΘγϭϦϳΰΨΘϟϝϮλ΄ΑΔϳέΩ
ΎϬΘϣϼγϦϣΪϛ˷ ΄Θϟϭ˯ΎϔσϹΕΪόϣϭΕϔτϤϟϊϴϤΠϟΔϳέϭΩΔϧΎϴλϞϤϋΐΠϳ94
ΉέϮτϟΝέΎΨϣϡΎϣΕΎϗϮόϣϮϳΩϮΟϭϡΪϋϦϣ˱ΎϣΎϤΗΪϛ˷ ΄ΘϟΐΠϳ104

-844-

ø``eÉãdG π``°üØdG

ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟϑΎϴϟϷ
ΔϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ

ϑΎϴϟϷϭρϮϴΨϟϦϣΔΤτδϣΔϴϨΑϭϞϜϴϫTextile Fabric ΝϮδϨϣεΎϤϗ
ϞϜ˰˰θΑϡΪΨΘ˰˰δΗΔ˰˰ϴϋΎϨλϭ Δ˰˰ϴΗΎΒϧϭΔ˰˰ϴϧϮϴΣ Δ˰˰ϴόϴΒσρϮ˰˰ϴΧϭϑΎ˰˰ϴϟϦ˰˰ϣΔΟϮ˰˰δϨϣΓΩΎ˰˰ϣTextile Ξϴ˰˰δϧ
ϥέΪΠϟβ˰˰ϴΒϠΗϭΕΪ˰˰ΠϨϤϟϭΙΎ˰˰ΛϷϡίϮ˰˰ϟϭΙΎ˰˰ΛϷϭήΎΘ˰˰δϟϭΩΎΠ˰˰δϟϭΕΎ˰˰ηϭήϔϤϟϭβ˰˰ΑϼϤϟϊ˰˰ϴϨμΘϟϲ˰˰γΎγ
Ϛ˰˰ϟΫϰ˰˰ϟ·Ύ˰˰ϣϭ

Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
ήΎΘ˰˰δϟϭΪ˰˰ϋΎϘϤϟϭβ˰˰ΑϼϤϟϞ˰˰ΜϣΔ˰˰ϴϣϮϴϟΎ˰˰ϨΗΎΟΎΣϭΎϨΗϻΎϤόΘ˰˰γϲ˰˰ϓ˱Ύ˰˰ϤϬ˵ϣϭ˱ή˰˰ϴΒϛ˱˯ΰ˰˰ΟΕΎΟϮ˰˰δϨϤϟϞϜ˰͋ ˰θ˵Η
ϲ˰˰ϓΕΎϜ˰˰ϠΘϤϤϟϭΡϭέϷϰ˰˰ϠϋΓέϮ˰˰τΧϞϜ˰͋ ˰θ˵ΗϭϝΎόΘ˰˰ηϺϟΔ˰˰ϠΑΎϗΩϮ˰˰Ϥϟϩά˰˰ϫϢ˰˰ψόϣϭˬΕΎ˰˰ηϭήϔϤϟϭΩΎΠ˰˰δϟϭ
˷
ϰ˰˰ϠϋϭΕΎΟϮ˰˰δϨϤϟϩά˰˰ϬϟΔ˰˰ϧ͋ϮϜ˵ϤϟϑΎ˰˰ϴϟϸϟϲ˰˰ΎϴϤϴϜϟΐ˰˰ϴϛήΘϟϰ˰˰ϠϋΕΎ˰˰ϴϓϮϟΔΒ˰˰δϧϒ˰˰ϗϮΘΗϭˬϖ˰
˰ϳήΤϟΕϻΎ˰˰Σ
ϥϮ˰˰ϜΗϥΎ˰˰ϣΔϣΪΨΘ˰˰δϤϟϑΎ˰˰ϴϟϷϭˬϪ˰˰ϣΪϋϦ˰˰ϣϖ˰˰ϳήΤϟΪ˰˰οΎ˰˰ϬΘΠϟΎόϣΖ˰˰Ϥ˷ ΗΫ·Ύ˰˰ϣϭΎ˰˰Ϭϧίϭϭϲ˰˰ΎϬϨϟΎϬϠϜ˰˰η
˱
˱Ύ˰˰ϓΎϴϟϭ Ϧ˰˰τϘϟΎϛ Δ˰˰ϴΗΎΒϧϭ ϲ˰˰όϴΒτϟΪ˰˰ϠΠϟΎϛ Δ˰˰ϴϧϮϴΣ
ϥϮ˰˰ϠϳΎϨϟϭϥϮ˰˰ϳήϟϭϲ˰˰ϋΎϨμϟή˰˰ϳήΤϟΎϛ Δ˰˰ϴϋΎϨλ
 Ϧ˰˰ϴϠϠϳήΘϟϭ
Δ˰˰ϓΎο·ˬϦ˰˰ϴΟϭήΘϴϨϟϦ˰˰ϣΔ˰˰ϴϟΎϋΔΒ˰˰δϧϱϮ˰˰Τϳϱά˰˰ϟϦ˰˰ϴΗϭήΒϟϦ˰˰ϣΕΎ˰˰ΌϳΰΟϰ˰˰ϠϋΔ˰˰ϴϧϮϴΤϟϑΎ˰˰ϴϟϷΔ˰˰ΒϴϛήΗϱϮ˰˰ΘΤΗ
ίΎ˰˰ϏΎ˰˰ϬϗήΘΣϦ˰˰ϋΞ˰˰ΘϨϳϭˬϑϮ˰˰μϟΎϛΔ˰˰ΑϮόμΑϑΎ˰˰ϴϟϷϩά˰˰ϫϞόΘ˰˰θΗϭΖ˰˰ϳήΒϜϟϭϦ˰˰ϴΟϭέΪϴϬϟϭϥϮ˰˰ΑήϜϟϰ˰˰ϟ·
˱Ϊ˰˰ΟϡΎ˰˰δϟϦ˰˰ϴΟϭέΪϴϬϟΪϴϧΎϴ˰˰γ
˵
ˬϙϮΑΎϜϟϭϥΎ˰˰ΘϜϟϭΐ˰˰ϨϘϟϭΕϮ˰˰ΠϟϭϦ˰˰τϘϟϑΎ˰˰ϴϟϢ˰˰πΗϭίϮϠ
˶Ϡϴ˰˰δϟΓΩΎ˰˰ϣϦ˰˰ϣ˱Ύ˰˰γΎγϥ˷Ϯ˰ϜΘΘϓΔ˰˰ϴΗΎΒϨϟϑΎ˰˰ϴϟϷΎ˰˰ϣ
ϱά˰˰ϟή˰˰ϣϷϦϴΠ˰˰δϛϭϷιΎ˰˰μΘϣϰ˰˰ϠϋΓέΪ˰˰ϘϟϪ˰˰ϟΎ˰˰ϬϠΧΪΑΓή˰˰ϴΜϛΔ˰˰ϴϮϫΓϮ˰˰ΠϓΩϮ˰˰ΟϮΑϑΎ˰˰ϴϟϷϩά˰˰ϫΰ˰˰˷ϴϤΘΗϭ
Ϊϴ˰˰δϛϭϝϭϭϥϮ˰˰ΑήϜϟΪϴ˰˰δϛϭϲ˰˰ϧΎΛϭϒ˰˰ϴΜϜϟϥΎ˰˰ΧΪϟϦ˰˰ϣΓή˰˰ϴΒϛΕΎ˰˰ϴϤϜϟΎ˰˰ϬΟΎΘϧ·ϭϕή˰˰ΘΣϻΔϠϬ˰˰γΎ˰˰ϬϠόΠϳ
Ύ˰˰ϬϧίϭϭΎ˰˰ϬϤΠΣϦ˰˰ϣΪ˰˰ϳΰϳϱά˰˰ϟή˰˰ϣϷ˯Ύ˰˰ϤϟϦ˰˰ϣΓή˰˰ϴΒϛΕΎ˰˰ϴϤϛιΎ˰˰μΘϣϰ˰˰ϠϋΓέΪ˰˰ϘϟΎ˰˰ϬϟΎ˰˰ϤϛˬϥϮ˰˰ΑήϜϟ

ΔϴϟΎόΘηϻϑΎϴϟϷϞϴϐθΗϭϝΎϤόΘγϭϦϳΰΨΗϭϝϭΪΘΑΔλΎΨϟΕΎϴϠϤόϟϭΕΪόϤϟΎΑκΘΨϳϞμϔϟάϫ

-845-

ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟϑΎϴϟϷϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ
ϲϧΪϤϟωΎ˰ϓΪϟϦϣΎϬΘτθϧϭϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟϑΎϴϟϷϱϮΤΗϲΘϟϊϗϮϤϠϟκϴΧήΗϰϠϋϝϮμΤϟΐΠϳ
ϡϦϋΪϳΰΗϥϭΰΨϤϟΔϴϤϛΖϧΎϛΫ· ˯ΎϔσϹ
ΔΒγΎϨϤϟϰϨΒϤϟΎϳϭίΪΣϲϓ ΔτθϧϷΔϴϘΑϦϋ Ϫ˰ϟΰϋΐΠϳϰϨΒϤϟϦ˰ϤοϑΎϴϟϷϥΰΨϣϥΎϛΫ·22

ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟϑΎϴϟϷϰϨΒϣΕΎΒϠτΘϣ
˯ΎϨΒϟΕΎϔλϮϣϭήλΎϨϋ
ΓΪΣϭΔϋΎγϦϋϞϘΗϻΓΪϤϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϣϦϣϰϨΒϤϟϒϘγϭϊσϮϗϭϥέΪΟϥϮϜΗϥΐΠϳ113
˵
Ύ˰˰˰̒ϴΎϘϠΗϖ˰˰˰ϠϐΗϭΓΪ˰˰˰˰ΣϭΔϋΎγϦϋϞϘΗϻΓΪϤϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϰϨΒϤϟΏϮΑΔϓΎϛϥϮϜΗϥΐΠϳ
213

ϰϨΒϤϟΔϳϮϬΗ23
ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϞΒϗϦϣΓΪϤΘόϣϥϮϜΗΔϴϜϴϧΎϜϴϣΔϳϮϬΘΑϩΰϴϬΠΗϭϰϨΒϤϟϲϓΔϴόϴΒσΔϳϮϬΗήϴϓϮΗΐΠϳ123
ΚϟΎΜϟ˯ΰΠϟΕΎΒϠτΘϤϟ˱ΎϘϓϭ ˯ΎϔσϹ

ϰϨΒϤϠϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟ33
˯ΎΑήϬϜϟΓέίϭΕΎΒϠτΘϤϟ˱ΎϘϓϭΔϴΎΑήϬϜϟϴΗΎϔϤϟϭΕΪόϤϟϭΕΪϳΪϤΘϟΔϓΎϛϥϮϜΗϥΐΠϳ133
Δ˰˰ϴτϏ΄ΑΓΩϭΰ˰˰˰ϣϥϮ˰ϜΗϥϭΓέήΣϊθϳϻϱάϟωϮϨϟϦϣΔϴΎΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟϊϴϤΟϥϮϜΗϥΐΠϳ233
ϥέΪΠϟϰϠϋΎϴϠόϟϖσΎϨϤϟϲϓϭϒϘδϟΎΑΔΘ˷ΒΜ˵ϣϥϮϜΗϥϭϦϴϴϗϭϚΒηϭ

ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟϑΎϴϟϷϦϳΰΨΗΕΎΒϠτΘϣ
ΔϴϤϛΪϳΰΗϻϭˬ3ϡ125ϦϋϦϳΰΨΘϟΔϴϤϛΕΩίΫ·ϞϘΘδϣϰϨΒϣϲϓΔϴϟΎόΘηϻϑΎϴϟϷϦϳΰΨΗΐΠϳ14
ΪΣϮϟϰϨϤϟϲϓ3ϡ1000ϦϋϝϮΣϷϊϴϤΟϲϓϦϳΰΨΘϟ
ϡ2ϦϋϦ˰˰˰ϳΰΨΘϟϑϮ˰˰˰ϔλνή˰˰˰ϋΪ˰ϳΰϳϻϥΐΠϳ24
ϡ1ϦϋϦϳΰΨΘϟϑϮϔλϭϥέΪΠϟϦϴΑΔϠλΎϔϟΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ34
ϡ1ϦϋϦϳΰΨΘϟϑϮϔλϦϴΑΔϓΎδϤϟϞϘΗϻϥΐΠϳ44
ϡ2.5Ϧ˰˰˰ϋϦ˰˰˰ϳΰΨΘϟωΎ˰˰˰ϔΗέΪ˰˰˰ϳΰϳϻϥΐ˰˰Πϳ54

-846-

˷ SisalϝΰϴδϟΕΎΒϧϑΎϴϟϥΚϴΣ64
ΩΪϤΗΪϗϯή˰˰˰ΧΕΎ˰˰˰ΗΎΒϧϑΎ˰˰ϴϟϭ JuteΕϮΠϟΔΘΒϧϦϣ ΐϨϘϟϭ
ϻΚ˰ϴΤΑΩΪ˷ ϤΘϟΎΑΎϬϟϤδΗΔϘϳήτΑΕΎΗΎΒϨϟϩάϫϑΎϴϟϦϳΰΨΗΐΠϳˬΔΑϮσήϠϟνή˷ όΘΗΎϣΪϨϋΎϬΘόϴΒτΑ
ϰϨΒϤϟΓΪϤϋϭϒϘγϷϭϥέΪΠϟβϣϼΗϻϭϞμΗ
ϖϳήΣΕ˰˰ϔτϣϭή˰˰ϤΘδϣϩΎ˰˰ϴϣέΪμϤΑΔ˰ϠμΘϣϥϮϜΗΔϴσΎτϣϢϴσήΧΔϜΒθΑϥΰΨϤϟΔϳΎϤΣΐΠϳ74
ΔΒγΎϨϣΔϳϭΪϳ
Δ˰˰ϴϤϛΕΩίΫ·ϭΏΩή˰˰δϟϲϓϥΰ˰˰˰ΨϤϟϥΎϛΫ·ΔϴΎϘϠΗϩΎϴϣΕΎηήϣΔϜΒθΑϥΰΨϤϟΔϳΎϤΣΐΠϳ84
.3ϡ64ϦϋϦϳΰΨΘϟ
ΕΎ˰ϣϼϋϊοϭΐ˰˰ΠϳΎϤϛˬϝΎ˰˰˰όΘηϼϟΔ˰˰ϠΑΎϘϟϑΎϴϟϷϝϭΪΗϭϦϳΰΨΗϖσΎϨϣΔϓΎϛϲϓϦϴΧΪΘϟϊϨϤ˵ϳ94
ϥΎϴόϠϟΓίέΎΑϦϛΎϣϲϓϭΔΤοϭϭΓήϴΒϛϑϭήΤΑΔΑϮΘϜϣϥϮϜΗΩΪμϟάϬΒΑΔϳήϳάΤΗ
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ΔϳέΎΠΘϟΦΒτϟΕΪόϣ
ΔϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ

Δ˰˰ϠϤΤϤϟΓή˰˰ΨΑϷϪ˰˰ϴΟϮΗϭϊ˰˰ϤΠϟΦ˰˰ΒτϟΓΰ˰˰ϬΟϲ˰˰ϠΘόϳΔ˰˰όΒϘϟΎΑϪϴΒ˰˰ηίΎ˰˰ϬΟ ϒ˰˰ϳήμΘϟ Δ˰˰ϨΧΪϤϟϊ˰˰Ϥϗ
ϥΎ˰˰ΧΪϟϒ˰˰ϳήμΗΕϮ˰˰Ϩϗή˰˰ΒϋΔϳή˰˰δϘϟΔ˰˰ϳϮϬΘϟΎΑΝέΎ˰˰ΨϠϟΔ˰˰πΎϔϟΓέή˰˰ΤϟϭϡΩΎ˰˰όϟΕίΎ˰˰ϏϭϡϮΤ˰˰θϟΎΑ
ϥΎΧΩϭ˯ϮϫϭΓέήΣϭίΎϏϭϞΎγϒϳήμΗϭήϳήϤΘϟϡΪΨΘδϳϑϮΠϣΩϮϤϋϭΓΎϨϗϭΏϮΒϧDuct ΓΎϨϗ
Φϟ·

Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
Δ˰˰ϤϤμϤϟΔ˰˰˰ϔϠΘΨϤϟΎ˰˰˰ϬϋϮϧ΄ΑΔ˰˰˰ϳέΎΠΘϟΦ˰˰ΒτϟΕΪ˰˰όϣωϮϧϭϝΎϜηϰϠϋϞμϔϟάϫϖΒτϨϳ11
ϲ˰˰ϤϜϟΪ˰˰ϳϭΰΘϟΕΎ˰˰δγΆϣϭϕΩΎ˰˰ϨϔϟϭΔ˰˰ϤόσϷΰ˰˰ϴϬΠΗΕΎϛή˰˰ηϭϢ˰˰ϋΎτϤϟΦ˰˰ΑΎτϣϲ˰˰ϓϡΪΨΘ˰˰γϼϟ
ΕΎ˰˰ΒΟϮϠϟϲ˰˰ϣϮϴϟ
Φ˰˰ΒτϟΓΰ˰˰ϬΟϭΕΎ˰˰ϳϼϘϟϭΕΎϳϮ˰˰θϟϭΕΎ˰˰ϳϼϐϟϭίΎ˰˰ϐϟϥή˰˰ϓϰ˰˰ϠϋϞϤΘ˰˰θΗΦ˰˰ΒτϟΕΪ˰˰όϣ
ϥϮ˰˰ϫΪϟϭϡϮΤ˰˰θϟΕΎΒ˰˰γήΘϟΔ˰
˰ΠΘϨϤϟ Δ˰˰ϴϟΎόϟΓέή˰˰ΤϟΎΑΦ˰˰ΒτϟΕΪ˰˰όϣϦ˰˰ϣΎ˰˰ϫήϴϏϭ ΔΤτ˰˰δϤϟ
͊
ΓέϮ˰˰τΧϦ˰˰ϣϪϠϜ͋ ˰ θΗ˵ Ύ˰˰ϤϟϱέϭΩϭϢ˰˰ΩϞϜ˰˰θΑΎ˰˰ϬΘϟί·Γέϭή˰˰πϟΎΑΐ˰˰ϠτΘΗϲ˰˰ΘϟϝΎόΘ˰˰ηϼϟΔ˰˰ϠΑΎϘϟ
Γή˰˰ϴΒϛϖ˰˰ϳήΣ
ϪΒΒ˰˰δΗΪϗϱάϟΪΰϟϦϴΨ˰˰δΘϠϟ˱Ύ˰˰ϳΩΎϔΗΔϧΎϴμϟϭΐ˰˰ϴϛήΘϟΪ˰˰ϨϋΔ˰˰λΎΧΔ˰˰ϳΎϨϋΕΪ˰˰όϤϟϩά˰˰ϫΐ˰˰˷ϠτΘΗϭ
ΔϴϜϴΘ˰˰γϼΒϟϭΔϴϗέϮϟϭΔϴΒ˰˰θΨϟέϮϜϳΪϟϭ˯ΎϨΒϟΩϮ˰˰ϤϛϝΎόΘ˰˰ηϼϟΔϠΑΎϗΓέϭΎ˰˰ΠϣΩϮ˰˰ϣϰ˰˰Ϡϋ
Δ˰˰ϓΎψϧϰ˰˰ϠϋΔ˰˰ψϓΎΤϤϟΔ˰˰ϴϨόϤϟΕΎ˰˰δγΆϤϟϭΕΎϛή˰˰θϟϭϢ˰˰ϋΎτϤϟΏΎ˰˰Τλϰ˰˰Ϡϋΐ˰˰ΠϳˬϪ˰˰ϴϠϋϭ
ΫΎ˰˰ΨΗϭˬϝΎόΘ˰˰ηϼϟΔ˰˰ϠΑΎϘϟϥϮ˰˰ϫΪϟϭϡϮΤ˰˰θϟΕΎΒ˰˰γήΗϦ˰
˰ϣ˱Ύ˰˰ϣΎϤΗΎ˰˰ϫϮϠΧϦ˰˰ϣΪ˰˰ϛ΄ΘϟϭΦ˰˰Βτϟϊ˰˰ϗϮϣ
͊
ϊ˰˰ϴϤΟϲ˰˰ϓϥϮ˰˰ϜΗϲ˰˰ϛϦ˰˰ϛΎϣϷϩά˰˰ϫϲ˰˰ϓΔ˰˰ϣίϼϟΔ˰˰ϴΎϗϮϟΕΎ˰˰σΎϴΘΣϻϭή˰˰ϴΑΪΘϟϭΕΎ˰˰ΒϴΗήΘϟΔ˰˰ϓΎϛ
ωΎ˰˰ϓΪϟϦ˰˰ϣκ˰˰ϴΧήΘϠϟϊ˰˰πΨΗϥΐ˰˰ΠϳΎ˰˰ϤϛΕέΎ˰˰Πϔϧϻϭϖ˰˰ϳήΤϟΙΩϮ˰˰ΣϦ˰˰ϣϦ˰˰ϣ΄ϣϲ˰˰ϓΕΎ˰˰ϗϭϷ
ϥ΄˰˰θϟά˰˰ϫϲ˰˰ϓΓΩέϮ˰˰ϟΪ˰˰ϋϮϘϠϟ˱Ύ˰˰ϘΒσ ˯Ύ˰˰ϔσϹ ϲ˰˰ϧΪϤϟ

ΔϳέΎΠΘϟΦΒτϟΕΪόϣΐϴϛήΗϭϢϴϤμΗΕΎΒϠτΘϣ
ϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϠϟΔΒγΎϨϤϟΕΎσΎϴΘΣϻΎϬϴϓήϓϮΘΗϥΐΠϳΕΪόϤϟϩάϫΕΎΒϴϛήΗάϴϔϨΗϭϢϴϤμΗΪϨϋ12
˱
Δ˰˰˰ϟίϹΔ˰˰˰ϤΪϟΔ˰˰˰ϳέϭΪϟΔ˰˰˰ϧΎϴμϟϞϤϋΐΠϳϭˬΕίΎϐϟϒϳήμΘϟΔϣίϼϟΔϳϮϬΘϟΎΑϖϠόΘϳΎϤϴϓΔλΎΧ
.(624 ϞμϔϟϲϓΓΩέϮϟΕΎΒϠτΘϤϟΎΑΪϴϘΘϟϊϣϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΩϮϣΔϳϦϋΎϫΩΎόΘΑϭΎϬϨϋϡϮΤθϟ
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ΎϬΘγέΪϟ˱ΪϴϬϤΗ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϠϟΕΪόϤϟϩάϬϟΔϠϣΎϜϟϢϴϣΎμΘϟϭΕΎττΨϤϟϢϳΪϘΗΐΠϳ22
ΎϬΒϴϛήΘΑΓήηΎΒϤϟϞΒϗΩΎϤΘϋϭ
ΔϳέΎΠΘϟΦΒτϟΕΪόϣΐϴϛήΗϝΎϤϋϰϠϋΏέ˷ Ϊ˵ϣϭκμΨΘϣϲϨϓίΎϬΟϞΒϗϦϣΕΪόϤϟϩάϫΐϴϛήΗΐΠϳ32
Δ˰˰˰ΠΗΎϨϟΓέή˰˰˰˰ΤϟϭΓή˰˰ΨΑϷϒϳήμΗωΎϤϗϭ ΦΒτϟΕΪόϣϦϴΑϡ½ϦϋϞϘϳϻύήϓϙήΗΐΠϳ42
ωΎ˰˰˰ϓΪϟΕΎ˰˰˰˰ΒϠτΘϣΩϭΪ˰˰ΣϲϓΔ˰ϓΎδϤϟϩάϫϞϴϠϘΗϦϜϤϳϭϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗΓέϭΎΠϣΩϮϣΔϳϭ ΎϬϨϋ
ΓέήΤϠϟΔϟίΎϋϭΔδϛΎϋΡϮϟΔτγϮΑ ΎϬϨϴΑϞμϔϟΎΑ ΕΪόϤϟΔϳΎϤΤϛ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟ

ΦΒτϟΓήΨΑϒϳήμΗϭΐΤγΕϮϨϗΕΎΒϠτΘϣ
ϥϰϠϋˬϰϧΩϷΪΤϟϰϟ·ϡϮΤθϟϊ˷ϤΠΗϦϣϞ͋ϠϘΗ˵ΚϴΤΑΓέήΤϟϭΓήΨΑϷϒϳήμΗΕϮϨϗϢϴϤμΗΐΠϳ13
 ΔϘϴϗΩϡ 152ϦϋΕϮϨϘϟϩάϫϦϣϱϞΧΩ˯ϮϬϟΔϋήγϞϘΗϻ
1.5ϦϋϞϘΗϻΔϛΎϤδΑϲϧϮΑήϜϟΪϳΪΤϟϦϣΎϬΑΔλΎΨϟΕΎϣΎϋΪϟϭϒϳήμΘϟΕϮϨϗϊϴϨμΗΐΠϳ23
ΪμϟϭϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϥϮϜΗϭΆϓΎϜΘϟϭΔϧΎΘϤϟΕάΑϥϮϜΗϯήΧΓΩΎϣϱϭϢϠϣ
ϦϣΎϬϣΎΤ˶ϟϥϮϜϳϥϰϠϋϭˬΏή˷ δΘϟϊϨϤϟϒϳήμΘϟΕϮϨϗ˯ΰΟϦϴΑΕϼλϮϟϡΎϜΣ·ϥΎϤοΐΠϳ33
ΝέΎΨϟ
Δ˰˰ΟΎΤϟΖ˰πΘϗΫ·ϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϞλϮϓϭϥέΪΟϝϼΧϦϣϒϳήμΘϟΕϮϨϗΕΎΒϴϛήΗάϴϔϨΗΐΠϳ43
ϯή˰ΧΕΪόϤΑΔϠμΘϣϒϳήμΗϭΐΤγΕϮϨϗϭΔϤψϧϱ΄ΑΦΒτϟΓήΨΑϒϳήμΗΕϮϨϗϞϴλϮΗϊϨϤϳ53
Ε˯ΎϨΤϧϥϭΩϭϰϨΒϤϟΝέΎΧϰϟ·ΕϮϨϘϟϪϴΟϮΗΐΠϳ63
ϒ˰˰ϴψϨΘϟϭΔ˰˰ϧΎϴμϟϭΪϘϔΘϟϭϒθϜϟνήϏϷ ΏϮΑΕΫ ΕΎΤΘϔΑϒϳήμΘϟΕϮϨϗΪϳϭΰΗΐΠϳ73
ϭΔ˰˰˰ϳϮΠϟϞ˰˰ϣϮόϠϟΔϣϭΎϘϣΩϮϤΑϒϳήμΘϟΕϮϨϘϟΔϴΟέΎΨϟϥέΪΠϟτγ ϲϠσ ΔϳΎϤΣΐΠϳ83
.Stainless SteelΪμϠϟϡϭΎϘϤϟΫϻϮϔϟϦϣΎϬόϴϨμΗ ήΧέΎ˰ϴΨϛ
Δ˰˰˰ϤψϧϢ˰˰˰ϴϤμΗϦ˰˰˰ϤοΔ˰˰ΑϮϠτϣΖϧΎϛΫ·ϻ·ϒϳήμΘϟΕϮϨϗϲϓΔϴϠΧΩϊσϮϗΔϳΐϴϛήΗϊϨϤϳ93
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϣϭ
ϻωΎϔΗέΎΑϰϨΒϤϟτγΔϴοέϦϋ˱ΪϴόΑϰϠϋϷϰϟ·ΔϬΠΘϣΐΤδϟΕϮϨϗΔϳΎϬϧϥϮϜΗϥΐΠϳ103
ΓέϭΎΠϤϟϲϧΎΒϤϟϦϣϡ3ϦϋϞϘϳϻέΪϘϤΑΪόΒΗϥϭϡ1ϦϋϞϘϳ
άΧϷϊϣΓήΨΑϷϦϣΔΑϮϠτϤϟΔϴϤϜϟΐΤγϰϠϋΎϬΗέΪϘϟ˱ΎόΒΗΐΤδϟΡϭήϣέΎϴΘΧΐΠϳ113
ϙΎϜΘΣϼϟΔΠϴΘϧςϐπϟϲϓ ϥΪϘϓ νΎϔΨϧϻέΪϘϣέΎΒΘϋϻΎΑ
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˷ ϳΎϤϛˬϒϳήμΘϟϊϤϗέϮΠΑΐΤδϟΔΣϭήϤϟϱϭΪϴϟϢϜΤΘϟΡΎΘϔϣϥϮϜϳϥΐΠϳ123
ΩϮ˰ΟϭϞπϔ˵
ΚϴΤΑϒϳήμΘϟϊϤϗϞΧΩΖ͉ΒΜ˵ϳ ϱέΎϬμϧςΑήΑ ϱέήΣήϬμϤΑϞλϮϣϞμϓΡΎΘϔϣ
͉
ϡ232ΪϨϋ ˯ΎΑήϬϜϟϞ˰˰˰μϔϳ ή˰˰˰˰ϬμϨϳ
ΦΒτϟΕΪόϣϞϤϋΓήΘϓϝϮσϪ˴ϠλϮΘϣΓέϮμΑϞϤόϳϪϛήΗϭ˯ϮϬϟΐΤγϡΎψϧϞϴϐθΗΐΠϳ133

ΦΒτϟϡϮΤηΔϟί·ϭϝΰϋΕΎΤηήϣΕΎΒϠτΘϣ
ΓΩϭΰ˰˰˰˰ϤϟΕΎΤηήϤϟϞΜϣˬϡϮ˰˰Τθϟϝΰ˰όϟΕΎΤηήϤΑΦΑΎτϤϟΓήΨΑϒϳήμΗΔϤψϧΔϓΎϛΪϳϭΰΗΐΠϳ14
ΎϬοήϏΕάϟΔϋϮϨμϤϟΕΎΤηήϤϟϭϲΗΎΒϨϟϢΤϔϟΓΩΎϤΑ
Φ˰ΒτϟίΎ˰˰˰˰ϬΟϦ˰ϋϦϜϣΎϣ˱ΪϴόΑϥϮϜϳϥϭϒϳήμΘϟϡΎψϧϞΧΩϡΎϜΣΈΑϴηήΘϟΓΩΖϴΒΜΗΐΠϳ24
ϪϠϴϣΔϳϭίΪϳΰΗϻϥΐΠϳΎϤϛˬϑϮθϜϤϟΐϬϠϟϭΕίΎϐϟϦϋ˱ΪϴόΑϡ1.5ϦϋϞϘΗϻΔϓΎδϤϟϭ
ΔΟέΩ45Ϧϋϲ˰˰ϘϓϷ
˱
ϥϰ˰ϠϋϪ˰ΑϼλϮϣϥϮϜϳϭϪϴϓΔϠΎδϟϡϮΤθϟΕΎϤϛήΗϊϴϤΠΘϟ˯ΎϋϭηήϤϠϟϥϮϜϳϥΐΠϳ34
ήΘϟ5ϦϋϪΘόγΪϳΰΗϻ
ΕΪόϤϟϩάϬΑιΎΨϟϴηήΘϟίΎϬΟϥϭΪΑ ΕΎΤηήϤϟϡΎψϨΑΔϤϤμϤϟ ΦΒτϟΕΪόϣϞϴϐθΗϊϨϤϳ44

Φ˰ΒτϟΕΪόϤϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΎΒϠτΘϤϟ
ϡϮ˰˰ΤθϟϭΦ˰˰ΒτϟΓή˰˰ΨΑϷΎϬοή˷ όΗϞϤΘΤϤϟϭΔϴΎΑήϬϜϟϝΎϤϋϷϭΕΪόϤϟΔϓΎϛΐϴϛήΗϭΰϴϬΠΗΐΠϳ15
˯ΎΑήϬϜϟΓέίϭΕΎΒϠτΘϤϟ˱ΎϘΒσϭϝΎΠϤϟάϫϲϓΓΪϤΘόϤϟΔϴϨϔϟϝϮλϸϟ˱ΎϘϓϭΓέήΤϟϭ
Γή˰˰˰ΒΘΨϣϭ˱Ύ˰˰γΎγΔ˰˰ϤϤμϣϥϮ˰˰ϜΗϢϟΎϣϒ˰˰ϳήμΘϟΕϮϨϗϞΧΩΔϴΎΑήϬϛΓΰϬΟΔϳΐϴϛήΗϊϨϤϳ25
 ϒϳήμΘϟήϤϣΝέΎΧ Γή˰˰ΨΑϷέΎ˰δϣϦϋ˱ΪϴόΑϊοϮΗϥΐΠϴϓϚϟΫήϴϏΖϧΎϛΫ·ϭˬϒϳήμΘϟνήϐϟ
ΓήΨΑϷϦϋ˱ΎϣΎϤΗΔϟϭΰόϣΓ˯ΎπϣΔΣϮϟϦϤοϭ

ΔϧΎϴμϟΕΎΒϠτΘϣ
ϰ˰˰ϠϋϭϱέϭΩϞ˰˰ϜθΑΎ˰˰ϬϨϋϡϮ˰˰ΤθϟΔϟί·ϊ˰˰ϣˬΔΒγΎϨϣΔϣϼγΓΰϬΟ΄ΑΦΒτϟΕΪόϣΪϳϭΰΗΐΠϳ16
ϲϟΎΘϟϲϓέϮϛάϣϮϫΎϤϛΔϤψΘϨϣΕήΘϓ
˱ 116
ΔϤΨπϟΦΒτϟΕΪόϣϭΓήϴΒϜϟϢϋΎτϤϟϻϭ
˱Ύ˰ϴϣϮϳΎϬϨϋϡϮΤθϟΔϟί·ϭΕΎΤηήϤϟϒϴψϨΗΐΠϳ1
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˱ΎϴϋϮΒγϦϴΗήϣΎϬϨϋϡϮΤθϟΔϟί·ϭϒϳήμΘϟϦΧΪϣωΎϤϗϒϴψϨΗΐΠϳ2
έϮϬηΙϼΛϞϛΓ˱ ήϣΎϬϨϋϡϮΤθϟΔϟί·ϭϒϳήμΘϟϭΐΤδϟΕϮϨϗϒϴψϨΗΐΠϳ3
ΓήϴϐμϟΦΑΎτϤϟΕΪόϣϭϢϋΎτϤϟ˱ΎϴϧΎΛ 216
˱ΎϴϋϮΒγϦϴΗήϣΎϬϨϋϡϮΤθϟΔϟί·ϭΕΎΤηήϤϟϒϴψϨΗΐΠϳ1
ϦϴϋϮΒγϞϛΓΪΣϭΓήϣΎϬϨϋϡϮΤθϟΔϟί·ϭϒϳήμΘϟϦΧΪϣωΎϤϗϒϴψϨΗΐΠϳ2
έϮ˰˰˰ϬηΖ˰˰˰γϞ˰˰˰ϛΓ˱ ήϣΎϬϨϋϡϮΤθϟΔϟί·ϭϒϳήμΘϟϭΐΤδϟΕϮϨϗϒϴψϨΗΐΠϳ3
˱Ύ˰ϴϣϮϳ ΎϬϨϋϡϮΤθϟΔϟί·ϭ ΎϬϟϮΣΎϣϭΦΒτϟΕΪόϣΔϓΎϛϒϴψϨΗΐΠϳ˱ΎΜϟΎΛ 316

Ϧ˰˰ϣϥϮ˰˰ϜΘϳϱϭΎ˰˰ϤϴϛΐϛήϣϡΪ˰˰ΨΘγΎΑ 16 ϖ˰˰ΑΎδϟΪ˰˰ϨΒϟϲ˰˰ϓΓΩέϮ˰˰ϟΕΪόϤϟϒϴψϨΗΐΠϳ26
ϩά˰ϫϞ˰˰ϤόΗΚϴΣˬϪϠΛΎϤϳΎϣϭ 23 ΔΒδϨΑϡϮϴδϟΎϜϟΕΎϧϮΑήϛϭ 13 ΔΒδϨΑϡϮϴδϟΎϜϟΪϴδϛϭέΪϴϫ
ΐ˰˰ΤδϟΕϮϨϗϦϣΎϬϔϴψϨΗϭΕΪόϤϟϦϣΎϬΘϟί·ϞϬδϳΎϤϣ ˱ΎϴϧϮΑΎλ ϡϮΤθϟΔΑΫ·ϰϠϋΕΎΒϛήϤϟ
ϒϳήμΘϟϭ
ϒ˰˰ϴψϨΘϟΔ˰˰ϴϠϤϋ˯Ύ˰ϨΛΔ˰ϴϓΎϛϭΔϠϋΎϓΔϠλϮΘϣΔϳϮϬΗΩϮΟϭϥΎϤοέΎΒΘϋϹϲϓάΧϷΐΠϳ36
ϪϨϋϡϮΤθϟϒϴψϨΗΔϴϠϤϋϦϣ˯ΎϬΘϧϻΪόΑήϴΠϟ˯ΎϤΑϒϳήμΘϟϭΐΤδϟΕϮϨϗεέΐΠϳ46
ΦΒτϟΕΪόϣϦϋϭΦΑΎτϤϟϲϓϡϮΤθϟΔϟίϹϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΕΎΒϳάϤϟϝΎϤόΘγϊϨϤϳ56
ϖϠϏϭΕΎϔηΎϜϟϭΔϴΎΑήϬϜϟϴΗΎϔϤϟϞμϓϡΎϤΗ·ϦϣΪϛ΄ΘϟϞΒϗϒϴψϨΘϟΕΎϴϠϤϋϲϓωϭήθϟϊϨϤϳ66
ϡΪϋϥΎϤπϟˬϒϴψϨΘϟΔϴϠϤϋΪόΑΎϬϠϴϐθΗΩΎό˵ϳΚϴΤΑΕΪΟϭϥ·˯ΎϔσϹΔϤψϧϭΩϮϣΕΎϧϮτγ
ϒϴψϨΘϟΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛ˱Ύϴοήϋ˯ΎϔσϹΔϤψϧϞϴόϔΗ
ϥ·ϭϰ˰˰˰ΘΣΎ˰˰ϬϨϣκ˷ϠΨΘϟνήϐΑϒ˰ϳήμΘϟϭΐ˰ΤδϟΕϮϨϗϡϮΤηϝΎόη·ΔϴϠϤϋ˱ΎΗΎΑ˱ΎόϨϣϊϨϤ˵ϳ76
ϞϤόϟάϫϞΜϣϞ˷ϤΤΘΗ ϢϴϤμΘϟΚϴΣϦϣ ΖϧΎϛ

ΦΒτϟΕΪόϤϟϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϤΤϟΕΎΒϠτΘϣ
ΪϴδϛϲϧΎΛϰϠϋϱϮΘΤΗϲΘϟΔϴΎϘϠΘϟϖϳήΤϟ˯Ύϔσ·ΕΪόϣΔτγϮΑΓήϴΒϜϟΦΒτϟΕΪόϣΔϳΎϤΣΐΠϳ17
ϭΓϮϏήϟϭ ΔΒσήϟΓέΩϮΒϟ Wet Chemical AgentsΔΒσήϟΔϴΎϴϤϴϜϟϞϣϮόϟϭϥϮΑήϜϟ
ϖϴΣΎδϤΑϞϤόΗϲΘϟΔϳϭΪϴϟϖϳήΤϟΕϔτϣϰϟ·ΔϓΎο·ˬΕΪόϤϟϩάϫϞΜϤϟΓΪϤΘόϣϯήΧΩϮ˰˰ϣΔϳ
ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϤϟ˱ΎϘϓϭ ϡϮϴγΎΗϮΒϟΕΎϧϮΑήϜϴΑϭϡϮϳΩϮμϟΕΎϧϮΑήϜϴΑ ΔϳϮϠϘϟΔϓΎΠϟ˯ΎϔσϹ
 ˯ΎϔσϹ
Ϟ˰ϜθΑϖ˰˰ϳήΤϟϰϠϋ˯ΎϔσϹΩϮϣϑάϘϟΔϠϋΎϓϭΓάϓΎϧϊϗϮϣϲϓΔΘΑΎΜϟϖϳήΤϟΕΪόϣΐϴϛήΗΐΠϳ27
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϣϖϓϭϖϳήΤϟΕΪόϣΔϴϋϮϧΪϳΪΤΗϢΘϳϭήηΎΒϣ
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˵
ΚϴΤΑΦΒτϟΕΪόϣϝϮΣΓΩϮΟϮϤϟ˯ΎϔσϹϢψ˵ ϧϞϜΑΔϠμΘϣΔΘΑΎΜϟϖϳήΤϟΕΪόϣϥϮϜΗϥΐΠϳ37
ΪΣϭϥϲϓ˱ΎόϴϤΟΎϬϠϴϐθΗϢΘϳ
ΕΎ˰˰ηήϣαϭ΅έϭ ϖ˰˰ϳήΤϟΕΪ˰˰όϣϞϴϐθΘϟ Fusible LinksΔ˰˰ϳέΎϬμϧϻςΑϭήϟήϴϴϐΗΐΠϳ47
ϖϳήΤϟΪϨϋϴΤλϭϢϴϠγϞϜθΑΎϬϟΎϐΘηϻ˱ΎϧΎϤοϚϟΫϭϞϗϷϰϠϋ˱ΎϳϮϨγϖϳήΤϟ
Φ˰˰ΒτϟΕΪ˰˰˰όϣΩ˷ϭΰΗΔ˰˰˰Ϥψϧ΄Α Ύ˰˰˰ϬϤϜΤΗΔ˰ΣϮϟϖϳήσϦϋ ΔϠμΘϣϖϳήΤϟΕΪόϣϥϮϜΗϥΐΠϳ57
ΕϻΎ˰˰˰ΣϲϓΕΪ˰˰˰όϤϟϊϴϤΠϟϝΎόηϹϭΩϮϗϮϟέΩΎμϣϊϴϤΠϟϲϟϵϖϠϐϟϥΎϤπϟΔϘϳήτΑΩϮϗϮϟΎΑ
ϖϳήΤϟ
ϥΎϴόϠϟήϫΎχϭίέΎΑϥΎϜϣϲϓ˯ΎϔσϹΔϤψϧϞϴϐθΘΑΔλΎΨϟΔϳΩΎηέϹΕΎϣϼόϟϥϮϜΗϥΐΠϳ67
Ϧ˰ϣνή˰˰ϐϟά˰˰ϬϟΓΪ˰˰ϤΘόϣΔ˰ϬΟϞ˰ΒϗϦϣϱέϭΩϞ˰ϜθΑ˯ΎϔσϹΔϤψϧΔϧΎϴλϭκΤϓϭΪϘϔΗΐΠϳ77
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟ
ϒ˰θϜϟΪϨϋΎϬΒϠσϢΘϳ˯ΎϔσϹΔϤψϧϷκΤϔϠϟΓΪϤΘόϤϟΔϬΠϟϞΒϗϦϣκΤϓΓΩΎϬηϰϠϋϝϮμΤϟΐΠϳ87
 ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϠϟϲϧΪϴϤϟϱΪϘϔΘϟ
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ô``°TÉ©dG π``°üØdG
ΕήΒΘΨϤϟϲϓΔϣϼδϟϭϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟ
ΔϳΪϴϬϤΗϒϳέΎόΗ

EnclosureΔ˰˰ϤϴϤοϦ˰˰ϋΓέΎ˰˰Βϋ:Chemical Fumes +RRGΔ˰˰ϴΎϴϤϴϜϟΓή˰˰ΨΑϷ Δ˰˰ϧΰΧ ˯Ύ˰˰τϏ
ΐΤ˰˰δϟϢ˰˰Ϥμϣ Ϟ˰˰ϤϋΔ˰˰ϛΩϭ ή˰˰ΒΘΨϣΓΪ˰˰πϨϣϲ˰˰ϠΘόϳΔϓΎϔ˰˰ηΔ˰˰ϴΟΎΟίΔ˰˰ϬΟϮΑϥϮ˰˰Ϝϳ ϖ˰˰ϠϐϣϪΒ˰˰ηϕϭΪ˰˰Ϩλ
ΝέΎ˰˰ΨϠϟϪ˰˰ϔϳήμΗϭέήϤΘ˰˰γΎΑ Δ˰˰ϧΰΨϟϦ˰˰ϣ ˯Ϯ˰˰ϬϟΐΤ˰˰δϟΔϠϘΘ˰˰δϣΔ˰˰ϴϜϴϧΎϜϴϣΔ˰˰ϳϮϬΗϞ˰˰όϔΑϪ˰˰ϠΧΩϰ˰˰ϟ·˯Ϯ˰˰Ϭϟ
.( ϞϜ˰˰θϟΎΑϮ˰˰ϫΎ˰˰ϤϛΓή˰˰ηΎΒϣ
Εϼ˰˰ϋΎϔΘϠϟΓή˰˰σΎΨϣϞϜ˰˰θΗϲ˰˰ΘϟΩϮ˰˰Ϥϟϲ˰˰ϫIncompatible Materials:Δ˰˰ϘϓϭΖ˰˰Ϥϟή˰˰ϴϏΩϮ˰˰Ϥϟ
Ύ˰˰ϤϬοήόΗΕϻΎ˰˰ϤΘΣϑϭή˰˰χϲ˰˰ϓΔ˰˰λΎΧϦ˰˰ϳΰΨΘϟϊ˰˰ϗϮϣβ˰˰ϔϨΑΎ˰˰ϬόϣΓΪ˰˰ΟϮΘϤϟϯή˰˰ΧϷΩϮ˰˰Ϥϟϊ˰˰ϣΓή˰˰τΨϟ
ϰ˰˰ϟ·ϱΩΆ˰˰ΗΪ˰˰ϗΓή˰˰τΧΕϼ˰˰ϋΎϔΗΙϭΪ˰˰ΣϪ˰˰ϨϋΞ˰˰ΘϨϳΎ˰˰ϤϣΪ˰˰ϤόΘϤϟϭϲ˰˰οήόϟρϼ˰˰ΘΧϻϭ˯Ύ˰˰ϘΘϟϻϭΏέΎ˰˰ϘΘϠϟ
ΩϮ˰˰Ϥϟϰ˰˰Ϡϋ˯ΰ˰˰Πϟά˰˰ϫϖ˰˰ΤϠϣϱϮ˰˰ΘΤϳϯήΧΓή˰˰τΧΩϮ˰˰ϣΞ˰˰ΘϨΗϭΔϣΎ˰˰γΕίΎ˰˰ϏΪ˰˰ϟϮΗϭέΎ˰˰ΠϔϧϻϭϝΎόΘ˰˰ηϻ
ΔόΎ˰˰θϟΔ˰˰ϘϓϮΘϤϟή˰˰ϴϏ
έΎ˰˰ϴόϤϟή˰˰ϓϮϳ $VVDO&Δ˰˰Όϔϟ (076$Δ˰˰ϴϜϳήϣϷϭ6%Δ˰˰ϴϧΎτϳήΒϟΔ˰˰ϔλϮϤϟ
Ϣ˰˰Ηϱά˰˰ϟΞ˰˰ΘϨϤϠϟϖ˰˰ϳήΤϟ˯Ωϥ΄˰˰ΑϦ˰˰ϴΒΗϲ˰˰ΘϟΔ˰˰ϟΩϷ BS 476 (Part 6 & 7ΕέΎ˰˰ΒΘΧϻϦ˰˰ϣ ϲ˰˰ϧΎτϳήΒϟ
έΎ˰˰ϴόϤϟή˰˰ϓϮϳΎ˰˰ϤϨϴΑ 0 Ξ˰˰ΘϨϤϟϲ˰˰ϓΐ˰˰ϬϠϟϲΤτ˰˰δϟέΎ˰˰θΘϧϻϭϞ˰˰ϐϠϐΘϟϥϱ 0Δ˰˰ΌϔϟϦ˰˰ϣ˯ΩϮ˰˰ϫϩέΎ˰˰ΒΘΧ
Ϧ˰˰ϣ˯ΩϮ˰˰ϫϩέΎ˰˰ΒΘΧϢ˰˰Ηϱά˰˰ϟΞ˰˰ΘϨϤϠϟϖ˰˰ϳήΤϟ˯Ωϥ΄˰˰ΑϦ˰˰ϴΒΗϲ˰˰ΘϟΔ˰˰ϟΩϷ STM E84έΎ˰˰ΒΘΧϦ˰˰ϣ ϲ˰˰ϜϳήϣϷ
.AΔ˰˰Όϔϟ

Δ˷˰ϣΎϋΕΎΒϠτΘϣϭΪϴϬϤΗ
ϞϮδϟϭΔϴΎϴϤϴϜϟΩϮϤϟΎΑϞϣΎόΘΗϲΘϟΕήΒΘΨϤϟϲϓΔόΎθϟΙΩϮΤϟήσΎΨϤΑϖ˷ϠόΘϳϞμϔϟάϫ11
ΕΎ˰˰σΎϴΘΣΐ˰˰˷ϠτΘΗϲΘϟΓήτΨϟΩϮϤϟϦϣΎϫήϴϏϭΔϟΎϛ˷ ϷΩϮϤϟϭΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϟϭΔϴϟΎόΘηϻ
˱
˱ή˰˰˰ψϧΔ˰˰ϨϴόϣΔϴΎϗϭ
ή˰˰σΎΨϤϟϦϋϼ˰˰πϓˬΕΎϜϠΘϤϤϟϭϦϴϠϣΎόϟϰϠϋΔλΎΧΓέϮτΧϦϣϞϜθΗΎϤϟ
ΕήΒΘΨϤϟϩάϫϲϓΔϣΪΨΘδϤϟΕΪ˰˰˰όϤϟξ˰όΑϦϋϢΠϨΗΪϗϲΘϟ
ιΎ˰˰ΨϟϢϴϤμΘϟϭΔϴΎθϧϹήλΎϨόϟΕΎΒϠτΘϣΓΎϋήϣΐΠϳήΒΘΨϤϠϟΔϴΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϤϟΪϳΪΤΗΪϨϋ21
Ύ˰Ϥϛ Δ˰˰ϴϠϴϐθΘϟϪ˰˰ΘϴλϮμΧϭϪ˰˰ϠϤϋΔόϴΒσϭήΒΘΨϤϟνήϐΑΔτΒΗήϤϟΕέΎΒΘϋϻΎϛ ΕήΒΘΨϤϟΎΑ
ήΒΘΨϤϟΔλΎΨϟΔϴΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϤϟϭϖϳήΤϟ˯ΎϔσΈΑΔλΎΨϟΕΰϴϬΠΘϟΕΎ˰˰˰ΒϠτΘϣΓΎ˰˰˰ϋήϣΐΠϳ
ϡΪΨΘγϞϛνήϐϟΔμμΨϤϟϭΓΪϤΘόϤϟωϮϧϷϦϣήΒΘΨϤϟΓΰϬΟϭΕΪόϣϥϮϜΗϥΐΠϳ31
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ΎϬϨϳΰΨΗϭΎϬϟΎϤόΘγ·ΔϘϳήσΚϴΣϦϣήΒΘΨϤϟϲϓΔϟϭΪΘϤϟΔϳϭΎϤϴϜϟΩϮϤϟέΎΒΘϋϻϲϓάΧϷΐΠϳ41
ΕΎ˰˰ϧϮϴΣΩϮ˰˰˰ΟϭϭΔ˰˰σϮϐπϤϟΕίΎ˰˰ϐϟϭΔ˰˰ϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΎϛΎϬΗΎϔϠΨϣϦϣκ˷ϠΨΘϟϭΎϬϟϭΪΗϭ
Δ˷όθ˵
˶ ϤϟΩϮϤϟϭΏέΎΠΘϟ
ϚϟΫϲϓΎϤΑΕήΒΘΨϤϟϞϴϐθΗΕΎϴγΎγϭϢϴϫΎϔϤΑϦϴϠϣΎόϠϟϡΎΘϟϡΎϤϟϹέΎΒΘϋϻϲϓάΧϷΐΠϳ51
ΙΩϮΣϦϋϢΠϨΗΪϗϲΘϟΕΎΑΎλϹϭήΎδΨϟϦϣΪΤϠϟϞϤόϟ˯ΎϨΛΔϴϨϬϤϟΔϣϼδϟΕ˯ήΟ·ωΎΒΗ
ϚϟΫϰϟ·ΎϣϭΓήτΨϟΕΎϳϭΎϤϴϜϟΏήδΗϭέΎ˰˰ΠϔϧϹϭϖϳήΤϟ
ΓήτΨϟΔϴϟΎόΘηϻϭΔϴΎϴϤϴϜϟΩϮϤϟΎΑϞϣΎόΘΗϻϲΘϟΕήΒΘΨϤϟϰϠϋϞμϔϟάϫϖΒτϳϻ61
ϦϣΔτϴδΒϟΕΎϴϤϜϟϞϤόΘδΗΪϗϲΘϟϭ ΎϬϬΑΎηΎϣϭΕΎϴϧϭήΘϜϟϹΕήΒΘΨϣϭ˯ΎϳΰϴϔϟΕήΒΘΨϤϛ
ϼΜϣϒϴψϨΘϟϲϋϭΪϟΓήτΨϟΩϮϤϟξόΑ

ΕήΒΘΨϤϟϊϗϮϣΕΎΒϠτΘϣ
˱
ϰϨΒϤϟϦϣϯήΧϷ˯ΰΟϷϭϯήΧϷΕήΒΘΨϤϟϦϋϻϮμϔϣήΒΘΨϤϟϊϗϮϣϥϮϜϳϥΐΠϳ12
ΓΪΣϭΔϋΎγϦϋϞϘΗϻΓΪϤϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣϥέΪΠΑΓέϭΎΠϤϟϭ
ΐϳΩήδϟϲϓΕήΒΘΨϤϟΔϣΎϗ·ϊϨϤϳ22

ΕήΒΘΨϤϟΕΎΒϠτΘϣ
ϖ˰˰ϳήΣ Δ˰˰ϤΎϘϟΓέϮ˰˰τΨϟΔ˰˰όϴΒτϟ˱Ύ˰˰όΒΗϭϪ˰˰οήϏϭή˰˰ΒΘΨϤϟωϮ˰˰ϧϑϼ˰˰ΘΧΎΑΕή˰˰ΒΘΨϤϟ˯Ύ˰˰θϧ·ϭϢ˰˰ϴϤμΗϒ˰˰ϠΘΨϳ
Ϫ˰˰ϴϓΔ˰˰ϟϭΪΘϤϟΩϮ˰˰ϤϟΔ˰˰ϴϋϮϨΑ˱Ύ˰˰γΎγΔ˰˰τΒΗήϤϟϭ Ϛ˰˰ϟΫϑϼ˰˰ΧϭέΎ˰˰Πϔϧϭ

ΎϤϫαΎγϦϳέΎΒΘϋϰϠϋΕήΒΘΨϤϟ˯Ύθϧ·ΪϤΘόϳ13
ήΒΘΨϤϟϲϓΔϟϭΪΘϤϟϭϭΓΪΟϮΘϤϟΓήτΨϟΩϮϤϟΔϴϤϛϭωϮϧ1
ΓέϭΎΠϤϟ ˯ΰΟϷϭ ϲϧΎΒϤϠϟΔΒδϧϪόϗϮϣϭήΒΘΨϤϟΔΣΎδϣ2
:˯ΎϨΒϟΕΎϔλϮϣϭήλΎϨϋ23
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗήϴϏΩϮϣϦϣήΒΘΨϤϟϰϨΒϣΕΎϧϮϜϣϭ˯ΎϨΒϟήλΎϨϋΔϓΎϛϥϮϜΗϥΐΠϳ123
ή˰ΒΘΨϤϠϟΔ˰˰ϳΩΆϤϟΕήϤϤϟϭήΒΘΨϤϟϒϘγϭϥέΪΟτγϷΔϴϠΧΪϟΕΎΒϴτθΘϟϥϮϜΗϥΐΠϳ223
ϲ˰˰˰ϜϳήϣϷέΎ˰˰˰˰ΒΘΧϻϭBS 476Δ˰˰˰˰ϴϧΎτϳήΒϟΔ˰˰˰˰ϔλϮϤϠϟ˱Ύ˰˰˰ϘΒσΐ˰˰˰˰ϬϠϟέΎθΘϧϻΔϣϭΎϘϣ
.(25Class A 0ΔΌϔϟ ASTM E84
ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟΕΎΒϠτΘϤϟ˱ΎϘΒσϲϧΎΒϤϟϡΎψϨϟΕήΒΘΨϤϟϲϓΏϭήϬϟϚϟΎδϣΕΎΒϠτΘϣϊπΨΗϥΐΠϳ323
ϝϭϷ˯ΰΠϟϲϓΓΩέϮϟ ˯ΎϔσϹ 
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ϰϟ·ϭΓήηΎΒϣϰϨΒϤϟΝέΎΧϰϟ·ϥΎϳΩΆϳϥϰϠϋϦϴϨΛ·ϦϋήΒΘΨϤϟΝέΎΨϣΩΪϋϞϘ˶ ϳϻϥΐΠϳ423
ϝΎΣϲϓΝέΎΨϠϟΔϜϟΎγΏϭήϫΕήϤϣ
.2ϡ100ϦϣήΜϛήΒΘΨϤϟΔΣΎδϣΖϧΎϛΫ·1
Ϋ·ϭˬΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϦϣΓήϴΒϛΕΎϴϤϛϱϮΤϳϭ2ϡ50ϦϣήΜϛήΒΘΨϤϟΔΣΎδϣΖϧΎϛΫ·2
ΕΎϧϮτγϱϮΤϳϥΎϛϭϲδϴήϟϞΧΪϤϟΐϧΎΠΑΔϴΎϴϤϴϜϟΓήΨΑϷ˯ΎτϏϱϮΤϳήΒΘΨϤϟϥΎϛ
ΔσϮϐπϣΕίΎϏ
ΓήηΎΒϣΝέΎΨϟϰϟ·ϭΏϭήϬϟϩΎΠΗΎΑΏϮΑϷΘϔ˵ΗϥΐΠϳ523
ΉέϮτϟΝέΎ˰˰˰˰Ψϣϰ˰ϠϋϝΪΗΔϳΩΎηέ·ΕΎϣϼϋϊοϭΐΠϳ623
ϞϘΘδϣΰϴΣϲϓϭΔϠμϔϨϣΖϧΎϛ˯ϮγϦϳΰΨΘϠϟΔϤϤμϤϟϑήϐϟ˯ΎϨΑήλΎϨϋϥϮϜΗϥΐΠϳ723
ΎϬϟΔϴϓΎϜϟΔϳϮϬΘϟϥΎϤοϊϣΓΪΣϭΔϋΎγϦϋϞϘ˶ ΗϻΓΪϤϟϖϳήΤϠϟΔϣϭΎϘϣΕΫήΒΘΨϤϟϞΧΩ

ήΒΘΨϤϟΔϳϮϬΗ33
ή˰ΒΘΨϤϠϟ˱ΎϴϠΧΩ˱Ύτϐοή˰ϓϮϳΚϴΤΑΝέΎΨϠϟΔϴϜϴϧΎϜϴϣΔϳϮϬΗϡΎψϨΑΓΩ˷ϭΰ˵ϤϟΕήΒΘΨϤϟϢϴϤμΗΐΠϳ133
˱ ˱ΎΒϟΎγ˱ΎϤΩϥϮϜϳ
ϝϮλϭϡΪ˰ϋϥΎϤπϟΔϴΟέΎΨϟϖσΎϨϤϟϭΓέϭΎΠϤϟΔϴΒϧΎΠϟΕήϤϠϟΔΒδϧ
ΎϬϴϟ·ήΒΘΨϤϟϦϣέΪμΗΪϗϲΘϟΓήΨΑϷ
ΐ˰ΠϳΎϤϛή˰ΒΘΨϤϟϰϟ·˯ϮϬϟϞΧΪϣϦϋ˱ΪϴόΑ˯ϮϬϟϒϳήμΗϭΐΤγΔϤψϧϊϗϮϣϥϮϜϳϥΐΠϳ233
ΔϴϓΎϛΔΟέΪΑΔόϔΗήϣϭΔϟϮμϔϣϥϮϜΗϥ
ϒϳήμΗϭΐΤδϟΕήΒΘΨϤϟϲϓ Ϊ˰ϳήΒΗϭΔΌϓΪΗ ˯ϮϬϟϒϴϴϜΗΕϮϨϗΔϤψϧϊϳϮτΗϭΡΎϤδϟϊϨϤϳ333
ήΒΘΨϤϟϲϓΓΪϋΎμΘϤϟΕίΎϐϟϭΓήΨΑϷ
͋ ϤϟΩϮϤϟϭϢϴΛήΠϟΎΑΔϠ˷ϤΤ˵ϣΖϧΎϛϥ·ΔλΎΧ ΕήΒΘΨϤϟϦϣΏϮΤδϤϟ˯ϮϬϟήϳήϤΗΐΠϳ433
 Δ˰˷όθ˵
ϰϟ·ΎϬϔϳήμΗϞΒϗΓέΎπϟΩϮϤϟΰΠΣϑΪϬΑϚϟάϟΔμμΨϣϭΔϴϟΎϋΓ˯ΎϔϛΕΫΕΎΤηήϣήΒϋ
ϲΟέΎΨϟ˯ϮϬϟ
˯ΎτϐΑήΒΘΨϤϟΰϴϬΠΗΐΠϳChemical Fumes +RRGΔϴΎϴϤϴϜϟΓήΨΑϷ ΔϧΰΧ ˯ΎτϏ533
ΔΑήΗϷϭΕίΎϐϟϦϣκ˷ϠΨΘϠϟϦ˰˰˰ΧΪϣΕϮ˰˰˰˰Ϩϗϭ ϞϜη Δ˰ϴΎϴϤϴϜϟΓήΨΑϷ ΔϧΰΧ
ϞϤόϟ˯ϮΟϭήΒΘΨϤϟϲϓΎϫΰϴϛήΗϦϣΪΤϠϟϢΩϞϜθΑΎϬϔϳήμΘΑϚϟΫϭΓήτΨϟΓήΨΑϷϭ
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ΔϴΎϴϤϴϜϟΓήΨΑϷ ΔϧΰΧ ˯ΎτϏ  ϞϜη
˯ϮϬϟϖϓΪΗϝΪόϣϦϴΒΗΔϠϴγϭΓήΨΑϷ˯ΎτϏϲϓήϓϮΘΗϥΐΠϳ633
ϦϋΎϬϨϣϞϛϞϘΘδϳΚϴΤΑΎϬΗΎϣϮψϨϣΐϴϛήΗϭϢϴϤμΗΐΠϳˬΓήΨΑ˯ΎτϏϦϣήΜϛΩϮΟϭϝΎΣϲϓ733
ϡΎψϨϟΔϴϘΑϰϠϋΎϬϨϣΓΪΣϭϕϼϏ·ήΛΆϳϻϭˬΔϴϘΒϟ
ήΒΘΨϤϟϞΧΩϰϟ·ϯήΧΓήϣΏϮΤδϤϟ˯ϮϬϟωϮΟήΑϤδϳϻΚϴΤΑΓήΨΑϷ˯ΎτϏϢϴϤμΗΐΠϳ833
ϞϴϐθΘϟ˯ΎϨΛ
Ϫϴϟ·ϝϮλϮϟϞϬγϭίέΎΑϥΎϜϣϲϓϭΔϴΟέΎΧϕϼϏ·ΔϠϴγϮΑΓήΨΑϷ˯ΎτϏΪϳϭΰΗΐΠϳ933
Γέή˰˰ΣΔ˰˰ΟέΩϦϣϰ˰˰ϠϋΔ˰˰ΟέΪϟPerchloric acidϚϳέϮ˰˰ϠϛήϴΒϟξ˰˰ϤΣϦϴΨδΗϝΎΣϲϓ1033
˱
ΕΎ˰˰ϴϠϤόϟιΎΧ Ϫ˰ϴϠϋΐΘϜϳϭˬνήϐϠϟΔμμΨϣϭϪϟϼϘΘδϣΓήΨΑ˯ΎτϏϡΪΨΘγΐΠϳΔ˰ϓήϐϟ
 ϚϳέϮϠϛήϴΒϟξϤΣ

ήΒΘΨϤϟΕΪόϤϟΔϣϼδϟΕΎΒϠτΘϣ
ΕΪ˰όϤϟϚϟάϛϭΔ˰˰ϠϘϨΘϤϟϭΔ˰ΘΑΎΜϟϚϟΫϲϓΎϤΑήΒΘΨϤϟϲϓΓΩϮΟϮϤϟΕΪόϤϟΔϓΎϛϥϮϜΗϥΐΠϳ14
ΩϮθϨϤϟνήϐϠϟΔμμΨϣϭΓΪϤΘόϣήΒΘΨϤϟϰϨΒϣΕΎϣΪΨΑΔλΎΨϟ
ΕΪ˰˰˰όϤϟΕΎϴϋϮϧΔϓΎϜΑ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϟϝΎΟέϚϟάϛϭήΒΘΨϤϟϲϓϦϴϠϣΎόϟΔϓΎϛϡΎϤ˶ϟ·ΐΠϳ24
ΕΎ˰˰ϣΪΨΑΔ˰˰λΎΨϟΕΪ˰˰όϤϟϚϟΫϲϓΎϤΑΎϬόϗϮϣϭΎϬϣΪΨΘγνήϏϭήΒΘΨϤϟϞΧΩΓΩϮΟϮϤϟ
ΉέϮτϟΕϻΎΣϲϓΔϟϮϬδΑΎϬόϣϞϣΎόΘϟϦϜϤϳΚϴΤΑϰϨΒϤϟ
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Δ˰˰˰˰ϠϤΘΤϤϟΓΩΎ˰˰ϳΰϟΓΎϋήϣϊϣ˯ΎΑήϬϜϟΓέίϭΕΎϔλϮϤϟ˱ΎϘϓϭΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟΰϴϬΠΗΐΠϳ34
ΔΒγΎϨϤϟFusesΕήϬμ˵ϤϟϦϣϑΎϛΩΪϋήϴϓϮΗϭϝΎϤΣϸϟ
˳
ΎϤϛˬΔϴΎΑήϬϜϟή˰ϭΪϟϲϓϞϤΘΤϤϟαΎϤΘϟϹϭ˯ΎτΧϸϟ˱ΎϴϳΩΎϔΗήΒΘΨϤϟΕΪόϣΔϓΎϛξϳέ΄ΗΐΠϳ44
Εϼ˰ΑΎϜϟΔϟΎΣΪϘϔΗϚϟΫϲϓΎϤΑϦϴμΘΨϤϟϞΒϗϦϣϢψΘϨϣϱέϭΩϞϜθΑξϳέ΄ΘϟϡΎψϧΪϘϔΗΐΠϳ
ϪϓϼΧϭςΑήϤϟϞϴϣϮλϭϙϼγϷϭ
ΐΤδϟΡϭήϣϞϴϐθΘϟ˯ΎΑήϬϜϠϟϲϓΎο·έΪμϣήϴϓϮΗΐΠϳ54
ϖϮόϟϦϣϝΎΧϭϦϣ˶ ϥΎϜϤϟϥϮϜϳΚϴΤΑήΒΘΨϤϟϞΧΪΑΕΪόϤϟϭΓΰϬΟϷϊϗϮϣέΎϴΘΧΐΠϳ64
ϝΎϤόΘγϹΪόΑΔμμΨϤϟΎϬϨϛΎϣϰϟ·ΩϮϤϟϭΕΪόϤϟϊϴϤΟωΎΟέ·ΐΠϳ74

ΕήΒΘΨϤϟϲϓΔϴϨϬϤϟΔϣϼδϟϭΔϳΎϗϮϟΕΎΒϠτΘϣ
˱
˴ Η˵ 15
ΩΎηέ·ϭϪϴΟϮΗϦϋϻϮΌδϣϥϮϜϳΚϴΤΑΓήϴΒϛΓήΒΧϭΫϲΎϴϤϴϛκΨηϰϟ·ήΒΘΨϤϟΔϴϟϭΆδϣΪ
Ϭό
ήΒΘΨϤϟϞΧΪΑΔτϴΤϤϟήσΎΨϤϟϦϋϦϴϠϣΎόϟ
ήΒΘΨϤϟϝϭΆδϣΩϮΟϭϭϥΫ·ϥϭΩϞϤόϟΎΑΩήϓϷωϭήηϊϨϤϳ25
ˬϪϓήμϧϞΒϗΕΪόϤϟΔϣϼγϦϣΪϛ˷ ΄ΘϠϟήΒΘΨϤϟϲϓϞϤϋΔϋϮϤΠϣϞϛϲϓΩήϓΪϳΪΤΗΐΠϳ35
ήΒΘΨϤϟΓΰϬΟϦϋ˯ΎΑήϬϜϟϞμϓϭίΎϐϟΕΎϣΎϤλϕϼϏ·Ϣ˷ ΗϪϧϦϣΪϛ˷ ΄ΘϟϚϟάϛϭ
ϖ˰˰˰ϳήΣΓ΄˰˰ϔτϣϦϋϞϘΗϻϥϰϠϋϭˬΔϴϋϮϨϟϪΗέϮτΨϟ˱ΎόΒΗ˯Ύϔσ·ΕΪόϤΑήΒΘΨϤϟΪϳϭΰΗΐΠϳ45
ϱϭΪϳέάϧ·ίΎϬΟϰϟ·ΔϓΎο·ΔϴϋϮϨϟϭϢΠΤϟΔϴΣΎϧϦϣΔΒγΎϨϣϥϮϜΗΓΪΣϭΔϳϭΪϳ
ϦϣΐϳήϗϭϝΎ˰˰ϨϤϟϞ˰˰ϬγϥΎϜϣϲϓΓΪϴΟΔϟΎΤΑφϔΤΗϖϳήΤϟΩΎϤΧϹΔμμΨϣΕΎϴϧΎτΑήϴϓϮΗΐΠϳ55
ΎϬϣΪΨΘγΔϴϔϴϜΑΔΤοϮϟΕΩΎηέϹήϴϓϮΗϊϣϞϤόϟΪοΎϨϣ
ϖ˰˰ϠϏϭέάϧϹΓΰϬΟ ϞϴϐθΗ ϕϼσ·ΔϴϔϴϛϭΔϳϭΪϴϟΕϔτϤϟϝΎϤόΘγΔϴϔϴϜΑϦϴϠϣΎόϟϡΎϤ˶ϟ·ΐΠϳ65
ήΒΘΨϤϟϲϓΔϠϤόΘδϤϟΕίΎϐϠϟΔϴδϴήϟΕΎϣΎϤμϟ
 Φϟ·ˬΕΰϴϬΠΗˬΕΪόϣˬΕϻϭΎσ ΕΎϗϮόϣΔϳϦϣήΒΘΨϤϟϲϓΏϭήϬϟΕήϤϣΔϓΎϛϮϠΧΐΠϳ75
Ϟ˰ϴϠϘΘϟς˰˰τΨϟϚϠΘϟϱέϭΪ˰˰ϟϢ˰ϴϴϘΘϟΓέϭήοϊϣˬΉέΎτϟ˯ϼΧϹςτΧϰϠϋϦϴϠϣΎόϟΐϳέΪΗΐΠϳ85
ΎϬϴϓήϬψΗΪϗϲΘϟϖϴΒτΘϟ˯Ύ˰τΧ
ΕϻΎϤΘΣϚϟΫϲϓ˱ΎϴϋήϣΔϘΤϠϤϟϥίΎΨϤϟΎϬϴϓΎϤΑΔϴΎϘϠΗϩΎϴϣΕΎηήϤΑΕήΒΘΨϤϟΪϳϭΰΗίϮΠϳ95
ΰ˰˰˰ϴϬΠΗϦϜϤϳΕϻΎΤϟϩά˰ϫϲϔϓΔϴδϜϋΞΎΘϧϰϟ·ϱΩΆϳΎϤϣ˯ΎϤϟϊϣϞϋΎϔΘΗΪϗΔϳϭΎϤϴϛΩϮϣΪΟϮΗ
ϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϤΤϠϟΔϤϼϣϯήΧϢψϨΑΕήΒΘΨϤϟϚϠΗ
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έά˰˰˰ϧϹΔ˰˰ΣϮϠΑΎ˰˰ϬϠλϮΗΐ˰˰ΠϳΎ˰ϤϛˬΡϮοϮΑΔϋϮϤδϣϥϮϜΗέάϧ·ΓΰϬΟ΄ΑήΒΘΨϤϟΪϳϭΰΗΐΠϳ105
ΉέϮτϟΕϻΎΣϲϓϒϴϴϜΘϟϞϤϋϑΎϘϳϹϲϟϡΎψϨΑ˱ΎπϳΎϬϠϴλϮΗϭΔϴδϴήϟ
Δ˰˰λϮΑ1.5αΎ˰˰ϘϣΔ˰˰ϴσΎτϣϢ˰ϴσήΨΑϦϴϘΤϠϣϦϴϧΰΨϣϦϣήΜϛΎϬϟϲΘϟΕήΒΘΨϤϟΪϳϭΰΗΐΠϳ115
ήϤΘδϣϩΎϴϣέΪμϤΑΔϠμΘϣϖϳήΣΔ˰˰ϫϮϓϊϣ
ήΒΘΨϤϟϲϓέάϧϹΓΰϬΟϭ˯ΎϔσϹΕΪόϣϰϠϋΔϳέϭΪϟΔϧΎϴμϟϭϒθϜϟΎΑϡΎϴϘϟΐΠϳ125
. ($%& ΔΌϔϟϖήΤϟΔΒγΎϨϤϟωϮϧϷϦϣΔϳϭΪϳϖϳήΣΕϔτϤΑΕήΒΘΨϤϟΪϳϭΰΗΐΠϳ135
ΩϮ˰ϤϟϦϤοMetal +\GULGHVϥΩΎόϤϟΕΪϳέΪϴϫϭϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϗϥΩΎόϣΩϮΟϭϝΎΣϲϓ145
ΚϴΣDΔΌϔϟϖήΤϟΔΒγΎϨϤϟωϮϧϷϦϣΔϳϭΪϳΕϔτϤΑΔϴλϮΘϟΐΠϳήΒΘΨϤϟϲϓΔ˰˰ϟϭΪΘϤϟ
ϥΪόϤϟωϮϨϟ˱ΎόΒΗ˯ΎϔσϹΓΩΎ˰˰ϣΔ˰˰˰ϴϋϮϧΩΪ˷ ˰˰ΤΗ˵
˰˰ϴΤλϞ˰˰ϜθΑϞ˰˰ϤόΗΎ˰˰ϬϧϦϣΪϛ΄ΘϟϭΓΪϴΟΔϟΎΣϲϓΔϳϭΪϴϟΕϔτϤϟϰϠϋ˱ΎϣϭΩΔψϓΎΤϤϟΐΠϳ155
ΕΎϗϮόϤϟϦϣϝΎΧϥϮϜϳϭϪϴϟ·ϝϮλϮϟϞϬδϳϥΎϜϣϲϓΎϬόοϭΐΠϳΎϤϛˬΔΟΎΤϟΪϨϋϢϴϠγϭ
ΕΎ˰˰ΣϮϟϊ˰˰οϭΐ˰˰ΠϳΎϤϛϦ˰˰ϳΰΨΘϟϖ˰˰σΎϨϣϭή˰˰ΒΘΨϤϟϞΧΪϣϰϠϋΔϳήϳάΤΗΕΎϣϼϋϊοϭΐΠϳ165
ΔϟϭΪΘϤϟΩϮϤϟΓέϮτΧΔϴλϮμΧ˯ήΟήΒΘΨϤϟϲϓΔϤΎϘϟΓέϮτΨϟΔόϴΒσοϮΗΔϳΩΎηέ·
ϖ˰ήΣΩΎ˰˰ϤΧ·ϲϓϪϣΪΨΘγϻϒ˰˰ϴψϧϭϑΎΟϞϣέϰϠϋϱϮΘΤϳϞϗϷϰϠϋΪΣϭϞτγήϴϓϮΗΐΠϳ175
ΓΩΎ˰˰ϋ·Ϣ˰ΛΎϬ˰˰ϴϠϋϩήΜϨΑ Γή˰τΨϟΩϮϤϟΕΎΑήδΗιΎμΘϣϻΔϠϴγϮϛϪϣΪΨΘγϭΔϳϭΎϤϴϜϟΩϮ˰˰Ϥϟ
ϡΪΨΘδϤϟήϴϏϞϣήϟϝΪΒΘγΎΑΪ˷ϴϘΘϟϊϣˬ ϦϴμμΨΘϣϞΒϗϦϣΔϨϣΔϘϳήτΑϪϨϣκ˰˰ϠΨΘϟϭϪ˰όϴϤΠΗ
ϪΘϓΎψϧϭϪϓΎϔΟϥΎϤπϟϞϗϷϰ˰˰ϠϋέϮ˰˰ϬηΙϼΛϞ˰ϛ
 ήΒΘΨϤϟϲϓΔ˰˰ϟϭΪΘϤϟ Γή˰˰τΨϟΩϮ˰ϤϟϱϮΤΗϲΘϟΔϴϋϭϷϰϠϋΔϳήϳάΤΗΕΎϣϼϋϊοϭΐΠϳ185
ΔϔϟΎΘϟΕΎϣϼόϟϞϳΪΒΗϭΡϼλ·ΓέϭήοϊϣˬΔϴϋϭϷϩάϫΕΎϳϮΘΤϣϦ͋ϴΒΗΚ˰˰ϴΤΑ
ΖΤΗϚϟΫϭˬϯϮΘΤϤϟϭΓΩΎϤϟΔϴϋϮϧϦϴΒΗϲΘϟΕΎϣϼόϟϞϤΤΗϻϲΘϟΔϴϋϭϷϦϣκ˷ϠΨΘϟΐΠϳ195
ήΒΘΨϤϟϝϭΆδϣΕΩΎηέ·ϭϑήη·
ήΒΘΨϤϟϲϓΔϟϭΪΘϤϟΓήϴΒϜϟΔϴϋϭϷϞϘϨϟΕΎΑήϋϭΓήϴϐμϟΔϴϋϭϷϞϘϨϟϝϼγήϴϓϮΗΐΠϳ205
ϱΩΆΗΪϗϲΘϟϯήΧϷΩϮϤϟϭ˯ΎϤϟϭϡϮΤθϟϭΕϮϳΰϟϦϣΕΎϴοέϷΔϓΎψϧϰϠϋΔψϓΎΤϤϟΐΠϳ215
ϦϴϠϣΎόϟϕϻΰϧΙΩϮΣϰϟ·
Κ˰˰˰ϴΤΑϖϠϐϟϢϜΤϣωϮϧϦϣΕήΒΘΨϤϟϲϓΔϣΪΨΘδϤϟ ΕΎΟϼΜϟ ΩϮϤϟΕΩή˷ ΒϣϥϮϜΗϥΐΠϳ225
˷
ϝίΎ˰˰όϟωϮ˰˰ϨϟϦϣΔ˰ϴΎΑήϬϜϟΎϬΗΪϳΪϤΗϥϮϜΗϥϞπϔϳϭˬΎϬϨϣϞϮδϟΓήΨΑΏ
ή˷ δΘΑ˰ϤδΗϻ
έήθϠϟ
ΏέΎΠΘϟίΎΠϧϹΔϣίϼϟήϳΩΎϘϤϟϦϋΕήΒΘΨϤϟϲϓΔϳϮπόϟΕΪϴδϛϭήϴΒϟΔϴϤϛΪϳΰΗϻϥΐΠϳ235
νή˰˰ϐϠϟΔμμΨϣϭΓΪϤΘόϣΔ˰˰ϟΎϛ˷ ϷΩϮ˰˰˰ϤϟϭΔ˰ϴϟΎόΘηϻϞϮδϟϦϳΰΨΗΔϴϋϭϥϮϜΗϥΐΠϳ245
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ϊ˰˰ϣήΒΘΨϤϟϲϓϲϣϮϴϟϝΎϤόΘγϺϟΓήτΨϟΩϮϤϟϦϣέή˷ Ϙ˵ϤϟΪΤϟϦϣήΜϛ΄ΑυΎϔΘΣϻήψΤ˵ϳ255
Safety CabinetΔ˰˰ϨϣϵϦΎΒϜϟϲϓΎϬόοϭϭνήϐϠϟΔλΎΧΕΎϧΰΧϲϓξΎϔϟΎΑυΎ˰ϔΘΣϻ
ΔϠϤΘΤϤϟΎϬΗΎΑΎϜδϧ·ϭΎϬΗήΨΑ˯Ϯ˰ΘΣϻ
ΎϬόϣϥϮ˰˰ϠϣΎόΘϳϲ˰˰ΘϟΩϮ˰˰ϤϟιϮ˰˰ΨΑΔ˰˰˷ϣΎΗΔ˰˰ϳέΩϰ˰˰Ϡϋή˰ΒΘΨϤϟϲϓϦϴϠϣΎόϟϥϮϜϳϥΐΠϳ265
ªΓΩΎ˰˰ϤϠϟΔ˰˰˰ϣϼδϟΕΎ˰˰ϧΎϴΑΔϗέϭªήϴ˰˰ϓϮΗΐ˰ΠϳΎϤϛιϮμΨϟϪΟϭϰϠϋΓή˰τΨϟΎϬλϮΧϭ
ϝϮ˰λϮϟϞϬδϳϦϣϥΎϜϣϲϓΎϬψϔΣϊϣΓΩΎϣϞϜϟMaterial Safety Data Sheet MSDS
ΎϬϴϟ·
Ϊ˰˰ϳΪΠΘϟΔΒ˰γΎϨϣΔ˰˰ϴϜϴϧΎϜϴϣΔ˰˰ϳϮϬΗϰϠϋϱϮ˰ΘΤΗΔλΎΧΔϓήϏϲϓΓήϴϐμϟΕϮΒόϟΔΌΒόΗΐΠϳ275
ΓήΨΑϷ˯ΎτϏΖΤΗϭ˯ϮϬϟ
Γή˰˰ΨΑϷ˯Ύ˰τϏΰ˷ϴΣϞΧΪΑϻ·ΓέΎπϟΓήΨΑϷϭΕίΎϐϠϟΞΘϨϣήΒΘΨϤϟϲϓϞϤϋϱ˯ήΟ·ϊϨϤϳ285
˱
Ύ˰˰ϬΘϟΩΎόϣϢ˰˰˰Θϳϭϻϭ˯Ύ˰˰˰ϤϟΎΑνΎ˰ϤΣϷϒϔΨ
Η˵ ΚϴΤΑ˱έϮϓΔΒϜδϨϤϟΩϮϤϟΔϟί·ϭϒϴψϨΗΐΠϳ295
ϚϟάϟΔμμΨϤϟϭΔλΎϤϟΩϮϤϟϦϣΔϘΒτΑΔΒϜδϨϤϟΕϮϳΰϟϰτϐ
Η˵ ϥϭˬΎϬϔϳήμΗϞΒϗΕΎϳϮϠϘϟΎΑ
˷
ΔόΒΘ˷ ϤϟΪϋϮϘϟΐδΣϭϥΎϣ΄ΑΎ˰ϬϨϣκϠΨΘϟϢΛϦϣϭ
ϯή˰˰˰ΧϷΩϮ˰˰˰ϤϟϭϕέϮ˰˰ϟϭΔθϤϗϷΎϛϪϓϼΧϭϞϮδϟϭΕϮϳΰϟΎΑΔΛϮϠϤϟΩϮϤϟφϔΣΐΠϳ305
Δ˰˰ϳΎϬϧϲ˰˰ϓϥΎ˰˰ϣ΄ΑΎ˰˰ϬϔϳήμΗϢΘϳΚϴΤΑνήϐϠϟΔμμΨϣϭΔϘϠϐϣΔϴϋϭϲϓϒϴψϨΘϠϟΔϠϤόΘδϤϟ
ϡϮϴϟ
ϊϣνέΎ˰όϟΎϬγΎϤΘϟ˱ΎΒϨΠΗIncompatible MaterialsΔϘϓϮΘϤϟήϴϏΩϮϤϟϦϴΑϞμϔϟΐΠϳ315
ΎϬπόΑ
ΕΎ˰˰˰ϴλϮΗϭΕΎ˰˰˰ϤϴϠόΘϟ˱ΎϘ˰ΒσΔϨϣϕήτΑΕήΒΘΨϤϟϲϓΔϴΎϴϤϴϜϟΩϮϤϟϊϴϤΟϦϣκϠΨΘϟΐΠϳ325
Δό͋˰Ϩμ˵ϤϟΔϬΠϟ
ϝΎΠϤϟά˰ϫϲϓαήϤΘϟϭΓήΒΨϟϱϭΫϞΒϗϦϣΕήΒΘΨϤϟϲϓΓήτΨϟΕΎϔϠΨϤϟϦϣκ˷ϠΨΘϟΐΠϳ335
Δ˰˰ϘϳήτΑΎϬϨϣκ˷ϠΨΘϟΔϴϔϴϛϭΓήτΨϟΩϮϤϟϭΔϴϟΎόΘηϻϞϮδϟΕΎϴϋϮϨΑΔ˷ϣΎΘϟΔϓήόϤϟϢ˰˰˰ϬϳΪϟϭ
ϯήΧέήοΔϳϲϓΐΒδΘΗϥϥϭΩϭΔΑήΘϟϭϩΎϴϤϟΙϮϠΗϲϓΐΒδΘΗϥϥϭΩΔ˰˰˰ϤϴϠγ
ϝϭϷΏΎ˰˰˰ΒϟϲϓΓΩέϮ˰˰ϟΕΎΒϠτΘϤϠϟ˱ΎϘΒσΕήΒΘΨϤϟϲϓίΎϐϟΕΎϧϮτγϡΪΨΘγϭϦϳΰΨΗΐΠϳ345
˱
Δ˰˰ϳϦϋϭΓέή˰˰ΤϟϦϋΓΪϴόΑϭΔϤψΘϨϣϑϮϔλϲϓΎϬΘϴΒΜΗϭΎϬ
λέΐΠϳΎϤϛ˯ΰΠϟά˰˰ϫϦ˰˰ϣ
͉
ϝΎόη·έΩΎμϣ
ˬΎ˰˰ϴϠόϟέϭΩϷϲϓϲ˰˰ΘϟΕήΒ˰˰ΘΨϤϟϞΧΩΎϬϋϮϧ΄ΑΕίΎϐϟΕΎϧϮτγϊοϭϭϦϳΰΨΗϊϨϤϳ355
Ϊ˰˰˰Σϭϲ˰˰οέϷέϭΪ˰ϟϲϓϥϮϜΗϲΘϟΕήΒΘΨϤϟϞΧΩΕίΎϐϟΕΎϧϮτγϊοϮΑς˰˰Ϙϓ˰˰Ϥδϳϭ
έΎΠϔϧϻϒϳήμΘϟάϓΎϨϣϱϮΤϳϭΓήηΎΒϣΝέΎΨϠϟϞ˰˰τϳϞϗϷϰϠϋΎϬϧέΪΟ
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ϞΧΩΎϬόοϮΑϤδ˵ϳϲΘϟΎϬΗΎϧϮτγΩΪϋϭΕίΎϐϟωϮϧΪϳΪΤΘΑϖΤϟ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎϓΪϠϟ365
ήΒΘΨϤϟ
Ϧ˰˰ϋϭκ˰˰ΧϷΎΑΓΪ˰˰δϛΆϤϟΕίΎϐϟϦϋ˱ΪϴόΑϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΕίΎϐϟΕΎϧϮτγϥΰΨΗ˵ ϥΐΠϳ375
ϻΓΪ˰˰Ϥϟϖϳή˰˰ΤϠϟΔ˰ϣϭΎϘϣΕΫ˯ΎϨΑήλΎϨόΑΎϬϨϋΔϟϮμϔϣϥϮϜΗϭˬϯήΧΕίΎϐϟΕΎϧϮτγΔϳ
ΓΪΣϭΔϋΎγϦϋϞϘΗ
ΔϏέΎϔϟΕΎϧϮτγϷϦϋϞϘΘδϣϞϜθΑΎϬϨϣΓ˯ϮϠϤϤϟϞμϓΐΠϳίΎϐϟΕΎϧϮτγϦϳΰΨΗΪϨϋ385
ϥϮ˰ϜΗϥΐΠϳΎϤϛˬςϐπϠϟΕΎϤψϨϤΑΓΰϬΠϤϟήϴϏΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϟΕΎϧϮτγϝΎϤόΘγϊϨϤϳ395
ίΎϏϞϛΔϴϋϮϨϟϡΪΨΘγϼϟΔΒγΎϨϣΕΎ˰˰ϤψϨϤϟ
Ύ˰˰˰ϤϛΎ˰ϬΗέϮτΧΔόϴΒσϭΎϫϮΘΤϣϪΘϴϋϮϧϦ˷ϴΒΗ˵ ΕΎϣϼόΑήΒΘΨϤϟϲϓίΎϐϟΕΎϧϮτγΰϴϴϤΗΐΠϳ405
ϪΘϴϋϮϧϭϡΪΨΘδϤϟίΎϐϟΓέϮτΧϦ˷ϴΒΗ˵ ήΒΘΨϤϟΝέΎΧΔϳήϳάΤΗΕΎϣϼϋϊοϭΐΠϳ
ίΎϐϟΕΫϞϘϨϟΔμμΨϣΕΪϳΪϤΘϟϦϜΗϢϟΎϣίΎϐϟϞϘϨϟΕΪϳΪϤΗΔϳϝΎϤόΘγϊϨϤϳ415
ϯήΧϰϟ·ΔϧϮτγϦϣ ΔϟΎδϤϟϭΔσϮϐπϤϟ ΕίΎϐϟϞϘϧήψΤ˵ϳ425
ϝΎΣϲϓΎϬϘϠϏϡΎϜΣ·ΓέϭήοϊϣˬίΎϐϟΕΎϧϮτγΕΎϣΎϤλΘϓΪϨϋέάΤϟϭΔτϴΤϟΫΎΨΗΐΠϳ435
ΎϬϟΎϤόΘγϡΪϋ
ΔϴΎΑήϬϜϟΕΪϳΪϤΘϟϦϋίΎϐϟΕΎϧϮτγΩΎόΑ·ΐΠϳ445

ΔλΎΨϟΕήΒΘΨϤϟέΎτΧϦϣΔϳΎϗϮϟϭΔϣϼδϟΕΎΒϠτΘϣ
ΔϴΟϮϟϮϴΒϟΩϮϤϟέΎτΧ16
͋ ˵Η116
ϰ˰ϠϋϭΔ˰˰˰ϳέΎδϟϭΔ˰˰˰ϳΪόϤϟνήϣϷϭΕΎ˰ϧϮϴΤϟϰϠϋΕΎλϮΤϓϱήΠΗϲΘϟΕήΒΘΨϤϟϞϜθ
Ϧ˰˰ϳΪΟϮΘϤϟϦ˰ϳήΧϵϰϠϋϭˬΕήΒΘΨϤϟϲϓϦϴϠϣΎόϟϰϠϋΔϣϼδϟήσΎΨϣϦϣΪϳΪόϟΔ˷ϣΎδϟΩϮ˰˰˰Ϥϟ
ΕέΎΠϔϧϻϭϖϳήΤϟΙΩϮΣϭΔέΎτϟΙΩϮΤϟ˯ΎϨΛϯήΧνήϏϭΏΎΒγϷΎϬϴϠϋϦϳΩΩήΘϤϟϭΎϬϴϓ
ΎϬϤϫϲΘϟΔΒΣΎμϤϟήσΎΨϤϟϦϣΪϳΪόϟΎΑΔλΎΧΔϔμΑςΒΗήΗΕήΒΘΨϤϟϩάϫϞΜϣϲϓ
ΕΎγϭήϴϔϟϭϢϴΛήΠϟϭϡϮϤδϟέΎθΘϧϲϓΔϠΜϤΘϤϟΔϴΟϮϟϮϴΒϟήσΎΨϤϟέΎθΘϧ1
ϲΘϟΔ˰˰λΎΨϟέΎ˰˰τΧϸϟϯή˰˰ΧϷΉέϮ˰˰τϟϭ ˯Ύ˰˰ϔσϹ ϲ˰˰ϧΪϤϟωΎϓΪϟϝΎΟένήόΗ
˷ 2
ΓέϮ˰˰τΨϟΔ˰όϴΒτΑΔϘΒδϣΔϓήόϣϰϠϋϮϧϮϜϳϥϢϬϨϣΐϠτΘϳϱάϟήϣϷˬϥΎϜϤϟϲϓϢϬϬΟϮΗ
ΎϬόϣϞϣΎόΘϟΕέΎϬϤΑϭΔϴΟϮϟϮϴΒϟΕήΒΘΨϤϟϲϓ
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ϰϠϋϭ ϪϓϼΧϭΕίΎϔϘϟϭΔϴϗϮϟΕήΘδϟΎϛ ΔϴμΨθϟΔϳΎϗϮϟΕΪόϣϭβϔϨΘϟΓΰϬΟήϴϓϮΗΐΠϳ216
ΔΟΎΤϟΪϨϋΓΰϫΎΟϭΔΤϟΎλΕΪόϤϟϩάϫϥϮϜΗϥ
ϥϮϜΗΚ˰˰˰˰ϴΤΑΓΪϤΘόϤϟϭΔλΎΨϟΔ˰˰˰ϴϟϭΪϟΕΎϣϼόϟΎΑΔλΎΨϟΓέϮτΨϟΕΫΕήΒΘΨϤϟΰϴϴϤΗΐΠϳ316
ϙΎϨϫϥϮ˰˰˰˰ϜΗϥΐ˰˰ΠϳΎϤϛΎϬΛΩϮΤϟΔΒΣΎμϤϟΔλΎΨϟήσΎΨϤϟϭΎϬΗέϮτΧΔόϴΒσϦϴΒΗϭΔΤοϭ
ΎϬϋΎΒΗΐΟϮϟΕ˯ήΟϹϭΔϣϼδϟΕΩΎηέΈΑΕήΒΘΨϤϟϩάϫϲϓϦϴϠϣΎόϟϊϴϤΠϟΓήϫΎχΕΎ˰˰˰ϤϴϠόΗ
ΉέϮ˰˰˰τϟΔ˰˰ϟΎΣϲϓ

˷ ϤϟΩϮϤϟέΎτΧ26
Δ˷όθ˵
͋ ˵Η126
˯Ύ˰˰˰˰ϨΛΎ˰˰ϬϴϓϦϴϠϣΎόϠϟΓέϮτΨϟϦϣΔϐϟΎΑΔΟέΩΔ˷όθ˵ϤϟΩϮϤϟΎΑϞϣΎόΘΗϲΘϟΕήΒΘΨϤϟϞϜθ
νήϏϭΏΎΒγϷΎϬϴϠϋϦϳΩΩήΘϤϟϭΎϬϴϓϦϳΪΟϮΘϤϟϦϳήΧϵιΎΨηϸϟϭΎϬϴϓΔέΎτϟΙΩϮ˰˰Τϟ
ϝΎ˰ΟέϭΕήΒΘΨϤϟϲϓΔϣϼδϟϢϗΎσϦϴΑϢΩϭϖΒδϣϖϴδϨΗϙΎϨϫϥϮϜϳϥΐΠϳϪϧΈϓϪϴϠϋϭϯήΧ
ΉέϮτϟΕϻΎΤϟ ˯ΎϔσϹ ϲϧΪϤϟωΎ˰ϓΪϟ
Δ˰˰ϋήΠϟαΎ˰ϴϗΔϗΎτΑϢΩϞϜθΑϭϝϮΣϷϊϴϤΟϲϓΕήΒΘΨϤϟϩάϫϲϓϦϴϠϣΎόϟϞϤΤϳϥΐΠϳ226
ϲ˰˰˰ΤμϟϢ˰˰˰δϘϟϞ˰ΒϗϦϣΔϳέϭΪϟΓ˯ήϘϠϟΕΎϗΎτΒϟϩάϫωΎπΧ·ϢΘϳϥϰϠϋϞϤόϟ˯ΎϨΛΔϴϋΎόηϹ
ωΎόηϺϟΩήϓϷνήόΗέΪϘϣαΎϴϗϦϣϖϘΤΘϠϟκΘΨϤϟ

ΕήΒΘΨϤϟϲϓΔϴμΨθϟΔϳΎϗϮϟΕΪόϣ
Ύ˰˰ϫήϴϓϮΗϢ˰˰ΘΤΘϳΎ˰˰Ϥϣˬή˰˰ΒΘΨϣϱϞ˰˰ΧΩΔϣϼ˰˰δϟΞ˰˰ϣΎϧήΑϖ˰˰ϴϘΤΘϟΕΎ˰˰ϳέϭήπϟϦ˰˰ϣΔϴμΨ˰˰θϟΔ˰˰ϳΎϗϮϟΕΪ˰˰όϣϥ·
ή˰˰ϴϓϮΗΐ˰˰ΠϳΎ˰˰Ϥϛή˰˰ΒΘΨϤϟϲ˰˰ϓΔ˰˰έΎτϟΕϻΎ˰˰ΤϟϭΙΩϮ˰˰ΤϟΕΎ˰˰ΑΎλ·έΎ˰˰ΛϦ˰˰ϣΪ˰˰ΤϠϟϝΎϤόΘ˰˰γϼϟΎ˰˰ϫΰϴϬΠΗϭ
ΕίΎ˰˰ϔϘϟϭΔ˰˰ϴϗϮϟΕήΘ˰˰δϟΎϛ ΔϴμΨ˰˰θϟΔ˰˰ϳΎϗϮϟΕΪ˰˰όϣ˯Ϊ˰˰ΗέΔ˰˰ϴϤϫϥ΄˰˰θΑΔϳΩΎ˰˰ηέϹϭΔ˰˰ϴϤϴϠόΘϟΞ˰˰ϣήΒϟ
Δ˰˰ϴϟϭϷΕΎϓΎό˰˰γϹΎΑϡΎ˰˰ϴϘϟϰ˰˰ϠϋϦ˰˰ϴϠϣΎόϟΐ˰˰ϳέΪΗΓέϭή˰˰οϊ˰˰ϣˬΔ˰˰ϴϋϭϷϞϴ˰˰δϏϕή˰˰σϭ Ϫ˰˰ϓϼΧϭ

ΉέϮτϟΕϻΎ˰˰˰ΣϲϓΔ˰˰ϣΪΨΘδϤϟSafety ShowersΔϣϼδϟΕΎηήϤϟήΜϛϭϊϗϮϣήϴϓϮΗΐΠϳ17
ϯήΧϷΩϮϤϟϭϖήΤϟϭΔ˷ϣΎδϟΕίΎϐϟϭΕΎϳϮϠϘϟϭνΎϤΣϷέΎτΧϦϣιΎΨηϷΔϳΎϤΤϟ
έΎ˰˰˰˰τΧϭΕΎϳϭΎϤϴϜϟϒτηϭΪϳήΒΘϟϭϒϴϔΨΘϟΪμϘΑ˯ΎϤϟϦϣΓήϴϓϭΕΎ˰˰˰ϴϤϛΐ˰˰˰˷ϠτΘΗϲΘϟ
ϰϠϋϷϲϓΪΣϭˬ˯ΎϤϠϟϦϴΟήΨϣϰϠϋΕΎηήϤϟϩάϫϞϤΘθΗϥΐ˰˰˰ΠϳϭΔ˰˰˰˰ϠόΘθϤϟβ˰˰˰ΑϼϤϟ
.(2102 ϞϜηϲϓΎ˰ϤϛϦϴϨϴόϠϟιΎΧϭϲΒϧΎΟήΧϵϭϥΪΒϟϞϣΎϜϟ
Ϊ˰˰όΘΒϳϻΚϴΤΑϪϴϟ·ϝϮλϮϟϞϬδϳϭϖϮόϟϦϣϝΎΧϥΎϜϣϲϓΔϣϼδϟεήϣϊϗϮϣϥϮϜϳϥΐΠϳ27
˳
ΔϣϼδϟΕΎηήϣϊϗϮϤϟΔϳΩΎηέ·ΕΎϣϼϋήϴϓϮΗΐΠϳΎϤϛˬήΒΘΨϤϟϞΧΪϣϦϋϡ10ϦϣήΜϛ
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Δϣϼδϟεήϣ  ϞϜη

ϒϳήμΘϟϯήΠϣϙΎϨϫϥϮϜϳϥϭ ϞϔγϷϰϟ·˱ΎΒΤγ ϞϴϐθΘϟϞϬγεήϤϟΘϓωέΫϥϮϜϳϥΐΠϳ37
εήϤϟΔϴοέϲϓΔ˰ΛϮϠϤϟϩΎϴϤϟ
ΔϴΎΑήϬϜϟΓϮϘϟέΩΎμϣϭΓΰϬΟϦϋΓΪϴόΑΔϣϼδϟΕΎηήϣϊϗϮϣϥϮϜΗϥΐΠϳ47
ΎϬΘϴΣϼλϥΎϤπϟϞϗϷϰϠϋέϮϬηΖγϞϛΎϬϜϴϠδΗϭϢΩϞϜθΑΔϣϼδϟΕΎηήϣέΎΒΘΧΐΠϳ57
ΔΟΎΤϟΖϗϭ
ϥϰϠϋΔέΎτϟΔϴοήόϟΔΑΎλϹΕϻΎΣϲϓήΒΘΨϤϟΎΑϥϮϴόϟϞϴδϐϟΔϴϓΎο·ΔϴϋϭήϴϓϮΗΐΠϳ67
ϝΎϤόΘγϼϟΓΰϫΎΟϭΔϔϴψϧΔϟΎΤΑΔϴϋϭϷϩάϫϥϮϜΗ
 ϡΎϣϷϦϣΔΣϮΘϔϣ έέίϥϭΪΑϥϮϜΗϲΘϟϭΔοΎϔπϔϟβΑϼϤϟ˯ΪΗέϦϴϠϣΎόϟϰϠϋήψΤ˵ϳ77
ϢϔϟΎΑΎϬτϔηϊϨϤ˵ϳϭˬΔϣ˷ ΎδϟϭΔϟΎϛϷϞϮδϟΐΤδϟΔλΎΨϟςϔθϟΕϭΩϡΪΨΘγΐΠϳ87
ΔϠϳήϣ νήϐϠϟιΎΨϟ˯ΩήϟϭΕίΎϔϘϟ˯ΪΗέϦϴϠϣΎόϟϰϠϋΐΠϳΔϟΎϛ˷ ϷΩϮϤϟϊϣϞϣΎόΘϟΪϨϋ97
 ΔϟΎϛϷΩϮ˰˰ϤϠϟΔϣϭΎϘϣ
ΐ˰˰ΠϳΎ˰ϤϛˬήΒΘΨϤϟϞΧΪΑΔϔϠΘΨϤϟΓέϮτΨϟΕΎϴϋϮϨϟΔΒγΎϨϣβϔϨΗΓΰϬΟϭΔόϨϗήϴϓϮΗΐΠϳ107
ϱέϮϔϟϝΎϤόΘγϼϟΓΰϫΎΟϥϮϜΗϥϰϠϋϭΓΪ˷ϴΟΔϟΎΤΑΎϬψϔΣϊϣΔϴϟϭϷΕΎϓΎόγϹΕΪόϣήϴϓϮΗ
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έΩΎ˰˰μϤϟ
ΔϴΑήόϟϊΟήϤϟ
ΖϳϮϜϟΔϟϭΩˬ˯ΎϔσϺϟΔϣΎόϟΓέΩϹˬϲϧΎΒϤϟϲϓϖϳήΤϟϦϣΔϳΎϗϮϟϡΎψϧΓΩϮδϣ
ΖϳϮϜϟΔϟϭΩˬΖϳϮϜϟΔϳΪϠΑϲϓ˯ΎϨΒϟϡΎψϧ

ΔϴΒϨΟϷϊΟήϤϟ
ˬϥϮδϧϮΟϒϟέΩΪϋ·ˬ˯ΎϔσϺϟΔ˷ϣΎόϟΓέΩϹˬϲϧΎΒϤϟϲϓϖϳήΤϟϦϣΔϣϼδϟϡΎψϧωϭήθϣ
ΖϳϮϜϟΔϟϭΩ
)LUH3URWHFWLRQ6SHFL¿FDWLRQ6WDQGDUGV1DWLRQDO)LUH&RGHV1)&1DWLRQDO
)LUH3URWHFWLRQ$VVRFLDWLRQ1)3$,QF%DWWHU\PDUFK3DUN4XLQF\0$86$
1)3$)ODPPDEOH$QG&RPEXVWLEOH/LTXLGV&RGH(GLWLRQ
1)3$6WDQGDUGIRUWKH,QVWDOODWLRQDQG8VHRI2LO%XUQLQJ(TXLSPHQW
Edition.
1)3$6WDQGDUGIRU6SUD\$SSOLFDWLRQ8VLQJ)ODPPDEOHRU&RPEXVWLEOH
Materials 2007 Edition.
1)3$6WDQGDUGIRU'LSSLQJ &RDWLQJ3URFHVVHV8VLQJ)ODPPDEOHRU
Combustible Liquids 2007 Edition.
1)3$&2[LGL]LQJ0DWHULDOV*DVHRXV6WRUDJH9RO
1)3$'3HVWLFLGHV,Q3RUWDEOH&RQWDLQHUV9RO
$6WDQGDUGRQ)LUH3URWHFWLRQIRU/DERUDWRULHV8VLQJ&KHPLFDOV
Edition.
1)3$6WDQGDUGIRUWKH'HVLJQDQG,QVWDOODWLRQRI2[\JHQ±)XHO*DVIRU
:HOGLQJ&XWWLQJ$QG$OOLHG3URFHVVHV(GLWLRQ
1)3$%6WDQGDUGIRU)LUH3UHYHQWLRQ'XULQJ:HOGLQJ&XWWLQJDQG2WKHU
+RW:RUN(GLWLRQ
1)3$6WDQGDUGIRUWKH6WRUDJH8VHDQG+DQGOLQJRI&RPSUHVVHG*DVHVDQG
 
&U\RJHQLF)OXLGVLQ3RUWDEOHDQG6WDWLRQDU\&RQWDLQHUV&\OLQGHUV
and Tanks 2005 Edition.
1)3$/LTXH¿HG3HWUROHXP*DVHV&RGH(GLWLRQ
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1)3$$6WDQGDUGIRUWKH3URGXFWLRQDQG+DQGOLQJRI/LTXH¿HG1DWXUDO
Gas 2009 Edition.
1)3$&)HHG0LOOV)LUH 'XVW([SORVLRQ,Q9RO
1)3$6WDQGDUGIRU2YHQV )XUQDFHV
1)3$)ODPPDEOH$QG&RPEVWLEOH/LTXLGV&ODVVL¿FDWLRQ9RO
1)3$)ODPPDEOH$QG&RPEXVWLEOH/LTXLGV7DQN9HKLFOHVIRU9RO
1)3$&RGHIRUWKH6WRUDJHRI/LTXLGDQG6ROLG2[LGL]HUV(GLWLRQ
1)3$&RGHIRUWKH6WRUDJHRI2UJDQLF3HUR[LGH)RUPXODWLRQV(GLWLRQ
1)3$([SORVLYH0DWHULDOV&RGH1RO
1)3$5DGLR$FWLYH0DWHULDOV9RO
1)3$)LUH:RUNV0DQXIDFWXUH7UDQVSRUWDWLRQ$QG6WRUDJHRI9RO
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≥````ë∏ŸG

ΓήτΨϟΩϮϤϟϒϴϨμΗ
ΓήτΨϟΩϮϤϠϟϲϟϭΪϟϒϴϨμΘϠϟϊδΘϟΕΎϋϮϤΠϤϟ

  ΔϋϮϤΠϤϟ
(Explosives ΓήΠϔΘϤϟΔϴΎϴϤϴϜϟΩϮϤϟ
ΩϮ˰˰ϤϟϦ˰˰ϣ Δ˰˰ϔϠΘΨϣΩϮ˰˰ϣϦ˰˰ϣς˰˰ϴϠΧΔ˰˰Όϴϫϲ˰˰Ϡϋϭ ΔϠΎ˰˰γϭΔ˰˰ΒϠλΖ˰˰ϧΎϛ˯Ϯ˰˰γΔ˰˰ϴΎϴϤϴϜϟΩϮ˰˰Ϥϟή˰˰ΒΘόΗ
ΪϳΪ˰˰ηΎ˰˰τϐοΪ˰˰ϟϮΗϲ˰˰ΘϟΕίΎ˰˰ϐϟϦ˰˰ϣΓή˰˰ϴΒϛΔ˰˰ϴϤϛϊϳή˰˰δϟϲ˰˰ΎϴϤϴϜϟΎ˰˰ϬϠϋΎϔΗΔτ˰˰γϮΑΎ˰˰ϬϨϋΞ˰˰ΘϧΫ·Γή˰˰ΠϔΘϤϟ
Ϊ˰˰ϨϋΩϮ˰˰Ϥϟϩά˰˰ϫξ˰˰όΑϦ˰˰ϋΪ˰˰ϟϮΘϳΪ˰˰ϗϭΎ˰˰ϬϟϮΣΎ˰˰ϤϟέΎ˰˰ϣΪϟϭέή˰˰πϟΐΒ˰˰δϳΎ˰˰ϤϣΪ˰˰ΟΔ˰˰όϔΗήϣΓέή˰˰ΣΔ˰˰ΟέΩϭ
˱ ˰ϴϤϣΎ˰˰ΗϮμΑΎΑϮΤμϣ˱˯ϮοΎ˰˰ϬϠϋΎϔΗ
ΩϮ˰˰ϤϟΝέΪ˰˰ϨΗϭΎ˰˰όϣΎ˰˰ϤϫϼϛϭϥΎ˰˰ΧΪϟϭΕίΎ˰˰ϐϟΪ˰˰ϋΎμΗϊ˰˰ϣέΎ˰˰Πϔϧϼϟΰ˰
Ϧ˰˰ϋ΄˰˰θϨϳϪ˰˰ϧΈϓΩϮ˰˰Ϥϟϩά˰˰ϬϟΔ˰˰ϴΎϴϤϴϜϟκ˰˰ΎμΨϟϑϼ˰˰ΘΧϻή˰˰ψϧϭ 1 Δ˰˰ϋϮϤΠϤϟϦ˰˰ϤοΓή˰˰ΠϔΘϤϟΔ˰˰ϴΎϴϤϴϜϟ
ΓΪ˰˰ηΐ˰˰δΣΎϬϤϴ˰˰δϘΗϪ˰˰ϴϠϋΐ˰˰ΗήϳΎ˰˰ϤϣϞ˰˰ϋΎϔΘϟΞ˰˰ΗϮϧϭΓέϮ˰˰τΨϟΓΪ˰˰ηϦ˰˰ϣΔ˰˰ΗϭΎϔΘϣΕΎ˰˰ΟέΩΔ˰˰ϴΎϴϤϴϜϟΎ˰˰ϬΗϼϋΎϔΗ
ϲ˰˰ϠϳΎ˰˰Ϥϛωϭή˰˰ϓΖ˰˰γϰ˰˰ϟ·ΓέϮ˰˰τΨϟ
ΪΟΓήϴΒϛΔ˷ϳήϴϣΪΗέΎΛΕΫΓήΠϔΘϣΩϮϣ: ( ΓέϮτΨϟωήϓ
ΕΎϓϭάϘϣΓέϮτΨΑΓήΠϔΘϣΩϮϣ: (1.2 ΓέϮτΨϟωήϓ
ϖήΣΙϭΪΣΎϫέΎΠϔϧΐΣΎμϳΓήΠϔΘϣΩϮϣ:(1.3 ΓέϮτΨϟωήϓ
ΔϠϴΌοΔ˷ϳήϴϣΪΗέΎΛΎϬϟϭϞϴΌοϱέήΣΙΎόΒϧΎϫέΎΠϔϧΐΣΎμϳΓήΠϔΘϣΩϮϣ:(1.4 ΓέϮτΨϟωήϓ
ΓήϴΒϛΔ˷ϳήϴϣΪΗέΎΛΎϬϨϋΞΘϨϳΎϫέΎΠϔϧΪϨϋϦϜϟϭέΎΠϔϧϼϟΎϣΎϤΗΔγΎδΣήϴϏΓήΠϔΘϣΩϮϣ:(1.5 ΓέϮτΨϟωήϓ
ϥ΄ηΕΫΔ˷ϳήϴϣΪΗέΎΛΎϬϟβϴϟϭέΎΠϔϧϼϟϯϮμϗΔΟέΪΑΔγΎδΣήϴϏΓήΠϔΘϣΩϮϣ :  ΓέϮτΨϟωήϓ
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  ΔϋϮϤΠϤϟ

ςϐπϟΖΤΗΔΑάϤϟϭΔϟΎδϤϟϭΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϟ
&RPSUHVVHG2U/LTXH¿HG*DVHV
Δ˰˰ΟέΩΪ˰˰Ϩϋ Vapor Pressure ΓΩΎ˰˰ϤϠϟϱέΎ˰˰ΨΒϟς˰˰ϐπϟϥϮ˰˰ϜϳΎ˰˰ϣΪϨϋΕίΎ˰˰ϐϛΔ˰˰ϴΎϴϤϴϜϟΩϮ˰˰Ϥϟϒ˰˰ϨμΗ
Γέή˰˰ΣΔ˰˰ΟέΩΪ˰˰ϨϋΔ˰˰ϳίΎϐϟΔϟΎΤϟϲ˰˰ϓΓΩΎ˰˰ϤϟϥϮ˰˰˰˰˰ϜΗϭϝΎ˰˰˰˰ϜγΎΑϮ˰˰Ϡϴϛ300Ϧ˰˰ϣή˰˰ΒϛΔ˰˰ϳϮΌϣΔ˰˰ΟέΩ50Γέή˰˰Σ
ΐ˰˰δΣίΎ˰˰ϐϟϒ˰˰λϮϳϭˬϝΎϜ˰˰γΎΑϮ˰˰Ϡϴϛ101.3ϩέΪ˰˰ϘϣΊ˰˰ϓΎϜϣϲ˰˰γΎϴϗϯϮ˰˰˰˰˰Ος˰˰˰˰˰ϐοΪ˰˰ϨϋϭΔ˰˰ϳϮΌϣΔ˰˰ΟέΩ20
ϲ˰˰ϠϳΎ˰˰ϤϛϪ˰˰ϠϘϧ˯Ύ˰˰˰˰ϨΛΔ˰˰ϴόϴΒτϟϪ˰˰ΘϟΎΣ
ϪΗέϮλϰϠϋϰϘΒϳϱάϟϝϮϠΤϣϲϓΏάϤϟήϴϏίΎϐϟϮϫϭ Compressed Gas ρϮϐπϣίΎϏ1
ΔϳϮΌϣΔΟέΩ20ΓέήΣΔΟέΩΪϨϋϭςϐοΖΤΗϪΘΌΒόΗΪϨϋΎϣΎϤΗΔϳίΎϐϟ
ςϐοΖ˰˰˰ΤΗϪΘΌΒόΗΪϨϋΔϠΎδϟΔϟΎΤϟϰϟ·ΎϴΰΟϝϮΤΘϳϱάϟίΎϐϟϮϫϭ /LTXH¿HG Gas ϝΎδϣίΎϏ2
ΔϳϮΌϣΔΟέΩ20ΓέήΣΔΟέΩΪ˰˰Ϩϋϭ
ϰϟ·ΎϴΰΟϝϮΤΘΗϲΘϟΕίΎϐϟϰϫϭ Refrigerated /LTXH¿HG Gas ΪϳήΒΘϟΎΑΔϟΎδϤϟΕίΎϐϟ3
ΔΌΒόΘϠϟΎϫΪϳήΒΗΪϨϋΔ˰˰˰ϠΎδϟΔϟΎΤϟ
ςϐοΖΤΗΕΎ˰ΒϳάϤϟϲϓΎϬΘΑΫ·ϢΘϳϲΘϟΕίΎϐϟϰϫϭ Gas in Solution ϞϴϟΎΤϤϟϲϓΔΑάϤϟΕίΎϐϟ4
ΎϬΘΌΒόΗΪϨϋϊϔΗήϣ
ϲϠϳΎϤϛϰϫϭΎϬϠϘϧ˯ΎϨΛΎϬΗέϮτΧΔόϴΒσΐδΣωϭήϓΔΛϼΛϰϟ·ΔΌϔϟϩάϫϲϓΕίΎϐϟϢδϘΗϭ
ϲ˰ΘϟΕίΎ˰˰˰ϐϟΎΑϑή˰˰˰όΗϭ Flammable Gases ϝΎ˰˰˰όΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΕίΎϐϟ :(2.1 ΓέϮτΨϟωήϓ
Ϊ˰˰ΤϟϦ˰˰ϴΑϕή˰˰ϔϟ ϯΪ˰˰ϣϭϞ˰˰ϗϭ13%Ϫ˰˰ϴϤΠΣΔΒ˰˰δϨΑ˯Ϯ˰˰ϬϟΎΑΔ˰˰ΟΰΘϤϣϥϮ˰˰ϜΗΎ˰˰ϣΪϨϋϝΎόΘ˰˰ηϼϟΔ˰˰ϠΑΎϗϥϮ˰˰ϜΗ
Ϣ˰˰ΠΤϟΎΑ12Ϧ˰˰ϋϞ˰˰Ϙϳϻ˯Ϯ˰˰Ϭϟϊ˰˰ϣϝΎόΘ˰˰ηϼϟΎ˰˰ϬΘϴϠΑΎϗ ϰ˰˰ϠϋϷΪ˰˰Τϟϭϰ˰˰ϧΩϷ
ΪϨϋΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϟϰϫϭΔϣΎδϟήϴϏϭϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟήϴϏΕίΎϐϟ :(2.2 ΓέϮτΨϟωήϓ
ϒ˰˰ϔΨϳϱά˰˰ϟωϮ˰˰ϨϟϦ˰˰ϣΕίΎ˰˰ϏϥϮ˰˰ϜΗΪ˰˰ϗϭΔ˰˰ϳϮΌϣΔ˰˰ΟέΩ20Γέή˰˰ΣΔ˰˰ΟέΩΪ˰˰Ϩϋή˰˰ΜϛϭϝΎϜ˰˰γΎΑϮ˰˰Ϡϴϛ280
Ϧ˰˰ϣϥϮ˰˰ϜΗΪ˰˰ϗϚ˰˰ϟάϛϭϕΎ˰˰ϨΘΧϻΐΒ˰˰δϳΎ˰˰Ϥϣϖ˰˰ϠϐϤϟΰ˰˰ϴΤϟϲ˰˰ϓϯϮ˰˰Πϟ˯Ϯ˰˰Ϭϟϲ˰˰ϓϦϴΠ˰˰δϛϭϷϝΪΒΘ˰˰δϳϭ
Δ˰˰ϴϠϤόϟϡίϼ˰˰ϟΪ˰˰δϛΆϤϟϞ˰˰ϣΎόϟϭϦϴΠ˰˰δϛϷή˰˰ϴϓϮΘΑϯή˰˰ΧϷΩϮ˰˰Ϥϟϕή˰˰ΘΣϲ˰˰ϓϢϫΎ˰˰δϳϭΐΒ˰˰δϳϱά˰˰ϟωϮ˰˰Ϩϟ
(2.3 ωή˰˰ϔϟϭ 2.1 ωή˰˰ϔϟϲ˰˰ϓϒ˰˰˷ϨμΗϢ˰˰ϟΕίΎ˰˰ϐϟϩά˰˰ϫϭϯϮ˰˰Πϟ˯Ϯ˰˰ϬϟϦ˰˰ϣή˰˰ΜϛΔ˰˰ϴϠϋΎϔΑϕή˰˰ΘΣϻ
ΐ˰˰ΒδΘϳϲ˰ΘϟΕίΎϐϟϰϫϭ Toxic & Poisonous Gases ΔϣΎδϟΕίΎϐϟ:(2.3 ΓέϮτΨϟωήϓ
ϦϳΪΟϮΘϤϟΏέΎ˰˰ΠΘϟΕΎ˰˰ϧϮϴΣϦ˰˰ϣ50%Ϟ˰˰ΘϘΑϞ˰˰ϗϭ 3ϡή˰˰Θϟϲ˰˰˷Ϡϣ 5000ΰ˰˰ϴϛήΘΑϖ˰˰Ϡϐϣΰ˰˰ϴΣϲ˰˰ϓΎ˰˰ϫΩϮΟϭ
˷
.ή˰˰θΒϠϟΔΒ˰˰δϨϟΎΑΔϟΎϛϭΔϣΎ˰
˰γΕίΎ˰˰Ϗϰ˰˰ϫϭ LC50 5000 mlm3 ΰ˰˰ϴΤϟά˰˰ϫϲ˰˰ϓ

-866-

 ΔϋϮϤΠϤϟ
(Flammable Liquids ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟϞϮδϟ
Ϣ˰˰ϗέΓέϮ˰˰τΨϟΔ˰˰ΒΗήϣϰ˰˰ϟ·Ύ˰˰ϬΑΔ˰˰ΑάϤϟΔ˰˰ΒϠμϟΩϮ˰˰ϤϟϞ˰˰ϴϟΎΤϣϭΎ˰˰ϬτϴϟΎΨϣϭΔϠΎ˰˰δϟΔ˰˰ϴΎϴϤϴϜϟΩϮ˰˰Ϥϟϒ˰˰ϨμΗ
ϲ˰˰πϴϣϮϟϝΎόΘ˰˰ηϼϟΔ˰˰ϠΑΎϗΓή˰˰ΨΑϞ˰˰ϗϭΔ˰˰ϳϮΌϣΔ˰˰ΟέΩ61ϰ˰˰ϟ·Ύ˰˰ϬΗέήΣΔ˰˰ΟέΩϊ˰˰ϓέϦ˰˰ϋΞ˰˰ΘϨϳΎ˰˰ϣΪϨϋ 3
ϖ˰˰ϠτϳΓέή˰˰ΣΔ˰˰ΟέΩϞ˰˰ϗϭϖ˰˰ϠϐϤϟέΎ˰˰ΒΘΧϻΰ˰˰ϴΣϲ˰˰ϓΔϴ˰˰γΎϴϗΔϠό˰˰ηϰ˰˰ϟ·Ύ˰˰ϬοήόΗΪ˰˰Ϩϋ Ί˰˰ϔτϨΗϭξ˰˰ϣϮΗ
Δ˰˰Όϴϫϰ˰˰Ϡϋϲ˰˰ψΤϟϝΎόΘ˰˰ηΙϭΪ˰˰Τϟϰ˰˰ϔϜΗΔ˰˰ϴϤϜΑϭΔϴ˰˰γΎϴϘϟϕή˰˰τϟΐ˰˰δΣϩέΎ˰˰ΒΘΧΪ˰˰ϨϋέΎ˰˰ΨΑϞΎ˰˰δϟΎ˰˰ϫΪϨϋ
 Flash Point ξ˰˰ϴϣϮϟΔ˰˰τϘϧΎ˰˰ϬϴϠϋϖ˰˰ϠτϳΔ˰˰Ϙϳήτϟϩά˰˰ϫϲ˰˰ϓΓΩΪ˰˰ΤϤϟέΎ˰˰ΒΘΧϻΔϠό˰˰ηΔτ˰˰γϮΑξ˰˰ϴϣϭ
Ϟ˰˰ΑΎϗϞΎ˰˰γϱϷ Fire Point ϖ˰˰ϳήΤϟΔ˰˰τϘϧϭ Fire Point ϖ˰˰ϳήΤϟΔ˰˰τϘϧϦ˰˰ϋξ˰˰ϴϣϮϟΔ˰˰τϘϧϒ˰˰ϠΘΨΗϭ
ϕή˰˰τϟΐ˰˰δΣϩέΎ˰˰ΒΘΧΪ˰˰Ϩϋϰ˰˰ϔϜΗΔ˰˰ϴϤϜΑϭέΎ˰˰ΨΑϞΎ˰˰δϟΎ˰˰ϫΪϨϋϖ˰˰ϠτϳΓέή˰˰ΣΔ˰˰ΟέΩϞ˰˰ϗϲ˰˰ϫϕή˰˰ΘΣϼϟ
ϩά˰˰ϫϲ˰˰ϓΓΩΪ˰˰ΤϤϟέΎ˰˰ΒΘΧϻΔϠό˰˰ηϡΪΨΘ˰˰γΪ˰˰ϨϋϞ˰˰ϗϷϰ˰˰ϠϋϥϮ˰˰Λ5ΓΪ˰˰Ϥϟϕή˰˰ΘΣϻ˯Ύ˰˰ϘΑϭϕή˰˰ΘΣϼϟΔϴ˰˰γΎϴϘϟ
Δ˰˰Ϙϳήτϟ
Δ˰˰όϔΗήϣΓέή˰˰ΣΔ˰˰ΟέΩΪ˰˰ϨϋϞ˰˰ϘϨϠϟϦΤ˰˰θΗϭϞ˰˰ϘϨΗϲ˰˰ΘϟΔ˰˰ϴΎϴϤϴϜϟΩϮ˰˰Ϥϟ 3 Δ˰˰ϋϮϤΠϤϟΖ˰˰ΤΗΎ˰˰πϳΝέΪ˰˰Ϩϳϭ
Ϊ˰˰ϨϋϞόΘ˰˰θΗΪ˰˰ϗΓή˰˰ΨΑϭΕίΎ˰˰ϏϚ˰˰ϟΫϦ˰˰ϋΞ˰˰ΘϨϳϥ·Ϧ˰˰ϜϤϳΚ˰˰ϴΤΑ Liquid PhaseϞΎ˰˰δϟΎ˰˰ϫέϮσϲ˰˰ϓ
Ύ˰˰ϬϨϣϞ˰˰ϗϭϞ˰˰ϘϨϠϟϯϮ˰˰μϘϟΓέή˰˰ΤϟΔ˰˰ΟέΩ
ϲϠϳΎϤϛΎϬΗέϮτΧΓΪηΐδΣϚϟΫϭωϭήϓϰϟ·ϢδϘΗϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟϞϮδϟϩάϫϭ
Δ˰τϘϧϥϮϜΗΚ˰ϴΣ Low Flash Point Δ˰πϔΨϨϤϟξϴϣϮϟΔτϘϧΕΫϞϮδϟϰϫϭ:(3.1 ΓέϮτΨϟωήϓ
ϡºϦϣϞϗξϴϣϮϟ
ˬ Intermediate Flash Point Δ˰τγϮΘϤϟξϴϣϮϟΔτϘϧΕΫϞϮδϟϰϫ:(3.2 ΓέϮτΨϟωήϓ
ϥϮ˰˰ϜΗϭ
ϡº 23ϦϣϞϗϮϣº ϦϣΎϬϟξϴϣϮϟΔτϘϧ
Δ˰˰τϘϧϥϮ˰˰ϜΗϭˬ +LJK Flash Point Δ˰˰ϴϟΎόϟξ˰˰˰ϴϣϮϟΔ˰˰τϘϧΕΫϞϮ˰˰δϟϲϫ:(3.3 ΓέϮτΨϟωήϓ
ϡº 61ϰΘΣϭϡº 23ϦϣΎϬϟξϴϣϮϟ
ΔϴϟΎΘϟΔϠΎδϟΔϴΎϴϤϴϜϟΩϮϤϟξόΑϒϴϨμΘϟάϫϦϣϰϨΜΘδϳϭ
ϝΎ˰όΘηϻϦ˰ϣΓέϮτΧήΜϛϷΎϬμΎμΧΐΒδΑϯήΧΓέϮτΧΕΎΌϓϲϓΎϬϔϴϨμΗϢΗϲΘϟΔϠΎδϟΔϴΎϴϤϴϜϟΩϮϤϟ
.90%ϦϋΎϬϴϓ˯ΎϤϠϟΔϴϧίϮϟΔΒδϨϟΪϳΰΗϲΘϟϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟϞϮδϠϟΔϴΎϤϟϞϴϟΎΤϤϟ
ϭˬϡ100ºϦϋΪϳΰΗΎϬϗήΘΣΔτϘϧϦϜϟϭϡ61ºϦϋΪϳΰΗϻϮϣ º 23ϦϋϞϘΗϻξϴϣϭΔτϘϧΎϬϟϲΘϟϞϮδϟ
ϕήΘΣϻΔτϘϧϞΒϗϲϠϐΗϲΘϟϚϠΗ

-867-

 ΔϋϮϤΠϤϟ
(Flammable Solids ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΔΒϠμϟΩϮϤϟ
ϭϪ˰˰ϴϓΔϛέΎ˰˰θϤϟϭϝΎόΘ˰˰ηϼϟΔ˰˰ϠΑΎϗΩϮ˰˰Ϥϟϩά˰˰ϫϥϮ˰˰ϜΗΎ˰˰ϣΪϨϋ 4 Δ˰˰ϋϮϤΠϤϟϲ˰˰ϓΔ˰˰ΒϠμϟΩϮ˰˰Ϥϟϒ˰˰ϴϨμΗ
Ϫ˰˰ϟΔ˰˰ΛΪΤϤϟ
ΔϴϟΎΘϟωϭήϔϟϰϟ·ϢδϘΗϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΔΒϠμϟΩϮϤϟϩάϫϭ
Δ˰˰ΒϠμϟΩϮ˰˰ϤϟϞ˰˰˰ϤθΗϭ Combustible Solid ϝΎ˰˰όΘηϼϟΔ˰ϠΑΎϘϟΔΒϠμϟΩϮϤϟ:(4.1 ΓέϮτΨϟωήϓ
ϙΎϜ˰˰ΘΣϻΎΑϖ˰˰ϳήΤϟϲ˰˰ϓΐΒ˰˰δΘΗϥϦ˰˰ϜϤϳϲ˰˰ΘϟϚ˰˰ϠΗϭϝΎόΘ˰˰ηϼϟΎ˰˰ϬοήόΗΪ˰˰Ϩϋϕή˰˰ΘΣϻϭϝΎόΘ˰˰ηϼϟΔ˰˰ϠΑΎϘϟ
Εϼ˰˰ϋΎϔΗΔ˰˰όϔΗήϤϟϭΓΩΎ˰˰ΘόϤϟΓέή˰˰ΤϟΕΎ˰˰ΟέΩϲ˰˰ϓΎ˰˰ϬϠϠΤΗϦ˰˰ϋ΄˰˰θϨϳΪ˰˰ϗϲ˰˰ΘϟΩϮ˰˰Ϥϟωή˰˰ϔϟά˰˰ϫϞϤ˰˰θϳΎ˰˰Ϥϛ
ϖ˰˰ήΤϟΙΪ˰˰Σ·ϲ˰˰ϓΎΒΒ˰˰γϥϮ˰˰ϜΗΓέή˰˰ΤϠϟΓΩέΎ˰˰σ
ά˰˰ϫϞ˰˰Ϥθϳϭ Spontaneously Combustible ϝΎ˰˰˰όΘηϻΔ˰˰ϴΗΫΩϮ˰˰Ϥϟ:(4.2 ΓέϮτΨϟωήϓ 
300Ϧ˰˰ϣήΒϛΎ˰˰ϫέΪϘϣΔ˰ϴΗΫΓέήΣ˯ϮϬϠϟΎϬοήόΗϭΎϬϠϘϧ˯ΎϨΛΪϟϮΘϳϲΘϟ ΔϠΎγϭΔΒϠλ ΩϮϤϟωή˰ϔϟ
ϖήΤϟΙΪΣ·ϭϝΎόΘηϼϟΔοήϋΎϬϠόΠϳΎϤϣΎϬΗΫΓΩΎϤϟϦϴΨδΗΪΣϰϟ·ϞμΗϡή˰˰˰ΟϝϮΟ
Δ˰˰οήϋϥϮ˰ϜΗΩϮ˰˰ϣϲϫϭ Water Reactive ˯Ύ˰˰ϤϟϊϣϞ˰˰ϋΎϔΘΗϲ˰ΘϟΩϮϤϟ :(4.3 ΓέϮτΨϟωήϓ
˱
˯ΎϤϠϟΎϬΘδϣϼϣΪϨϋϚϟΫϭϝΎόΘηϼϟϼΑΎϗϭΎϣΎγίΎϏέΪλ·ϭϲΎϘϠΘϟϝΎόΘηϼϟ

-868-

 ΔϋϮϤΠϤϟ
(Oxidizing Agents ΔϳϮπόϟΕΪϴδϛϭήϴΒϟϭΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟ
ϰ˰˰ϠϋΪϋΎ˰˰δΗϲ˰˰ΘϟϭΎ˰˰ϬϠϋΎϔΗϭΎ˰˰ϬϠϠΤΗϦ˰˰ϋϦϴΠ˰˰δϛϭϷΞ˰˰ΘϨϳϲ˰˰ΘϟΔ˰˰ϴΎϴϤϴϜϟΩϮ˰˰Ϥϟ 5 Δ˰˰ϋϮϤΠϤϟϢ˰˰πΗ
ϲ˰˰ϠϳΎ˰˰ϤϛΎ˰˰ϤϫϦ˰˰ϴϋήϓϰ˰˰ϟ·ΩϮ˰˰Ϥϟϩά˰˰ϫϒ˰˰ϨμΗϭϦϴΠ˰˰δϛϭϷΩϮ˰˰ΟϭϡΪ˰˰ϋϊ˰˰ϣϝΎόΘ˰˰ηϻ
ΩϮϤϟϢπϳϭ Oxidizing SubstancesAgents ΓΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϞϤθϳϭ :  ΓέϮτΨϟωήϓ
Ϊ˰˰ΒΗϥΎ˰˰Ϭϧ΄ηϦϣϲ˰˰ΘϟΓΪ˰˰δϛϷΕΎϴϠϤόΑϡϮϘΗϭϦϴΠδϛϷϖϠτΗΎϬϧϻ·ϕήΘΣϼϟΔϠΑΎϗήϴϏΎϬϧϮϛϊϣϲΘϟ
ΎϬΑΔτϴΤϤϟϯήΧϷΩϮϤϟϲϓϖϳήΤϟΰϔΤΗϭ
ΕΎ˰ϘΘθϣΩϮ˰˰ϤϟϩάϫήΒΘόΗϭ Organic Peroxides ΔϳϮπόϟΕΪϴδϛϭήϴΒϟ :  ΓέϮτΨϟωήϓ
ϙΎ˰˰ϜΘΣϻϭϡΎ˰˰˰τΗέϼϟΔ˰˰˰γΎδΣϭϝΎ˰˰˰όΘηϻΔ˰όϳήγΩϮϣΔϳϮπόϟΕΪϴδϛϭήϴΒϟϭϦϴΟϭέΪϴϬϟΪϴδϛϭήϴΒϟ
ΔϳέΎΠϔϧΕϼϋΎϔΘϟϩάϫϥϮϜΗΪϗϭϯήΧϷΔϴΎϴϤϴϜϟΩϮ˰˰˰ϤϟϊϣΓΪθΑϞϋΎϔΘΗϭ

-869-

  ΔϋϮϤΠϤϟ
( Toxic and Infectious Materials ΔϳΪόϤϟΩϮϤϟϭΔϣΎδϟΩϮϤϟ

ϲϠϳΎϤϛΎϤϫϦϴϋήϓϰϟ·ϒϨμΗΔϋϮϤΠϤϟϩάϫΖΤΗΝέΪϨΗϲΘϟΩϮϤϟ
Δ˰˰˰ϠΎγϭΔ˰ΒϠλΩϮϣϰϫϭ Toxic SubstancesΔϣΎδϟ ΩϮ˰˰˰ϤϟϞ˰˰˰Ϥθϳϭ :  ΓέϮ˰˰˰τΨϟωήϓ
ΓΩΎ˰˰Ϥϟϒ˷ϨμΗϭΪϠΠϠϟΎϬΘδϣϼϣϭΎϬΗήΨΑϕΎθϨΘγϭΎϬϋϼΘΑΪϨϋήθΒϠϟΪϳΪθϟέήπϟϭΕϮ˰˰˰ϤϟΐΒδΗϭ
ϲΗϵΎϛ ήΒΘΨϤϟϲϓΏέΎΠΘϟΐδΣ ΎϬϟϭΎϨΘΗϲΘϟ˯ΎϴΣϷϦϣ50%ϞΘϘΑΎϫΩϮΟϭΐ˰˰˰ΒδΗΫ·Δ˰˰˰ϣΎγΓΩΎϤϛ
ϦϋΪϳΰΗϻϭˬ /'PJNJ ΔϠΎδϟΓΩΎϤϠϟϢΠϛϢΠϠϣ500ϦϋΪϳΰΗϻΔϋήΠΑϢϔϟϖϳήσϦϋ1
.(/'PJNJ ΔΒϠμϟΓΩΎϤϠϟϢΠϛϢΠϠϣ200
.( /'PJNJϢΠϛϢΠϠϣ1000ϦϋΪϳΰΗϻΔϋήΠΑΪϠΠϟϖϳήσϦϋ2
.(/&POP ήΘϟϡήΟϲϠϠϣ10ϦϋΪϳΰϳϻΰϴϛήΘΑ ˯ΎΒϫˬΏΎΒο βϔϨΘϟϖϳήσϦϋ3
ΩϮ˰˰˰ϣϰϠϋϯϮΘΤΗϢϟΎϣΎϳήϴΘϜΒϟϭΕΎϧϮϴΤϟϭΕΎΗΎΒϨϟϦϣΔμϠΨΘδϤϟΔϣΎδϟΩϮϤϟΎπϳωήϔϟάϫϞϤθϳϭ
ΔϳΪόϣ
ϰϠϋϯϮΘΤΗϲΘϟϰϫϭ Infectious Substances ϯϭΪόϠϟΔΒΒδϤϟΩϮϤϟϞϤθϳϭ:(6.2 ΓέϮτΨϟωήϓ 
ϥϮϴΤϟϭϥΎδϧϺϟΎοήϣΐΒδΗϭΕΎϴϠϴϔτϟϭΕΎγϭήϴϔϟϭΎϳήΘϜΒϟϞΜϣΔϴΣΔϘϴϗΩΕΎ˰ϨΎϛ

-870-

 ΔϋϮϤΠϤϟ

(Materials Radioactive ΔόθϤϟΩϮϤϟ

ϡήΟϞϜϟϱέϮϛϭήϜϳΎϣ0.002ϦϣήΒϛϲϋϮϧρΎθϧΎϬϟΔϨϳΆϣΔόηΎϴΗΫϖϠτΗΩϮϣΔΒϴϛήΗϭΓΩΎϣϱ

-871-

  ΔϋϮϤΠϤϟ

(Corrosives ΔϟΎϛ˷ ϷΩϮϤϟ
ΎϬσΎ˰˰θϧϖ˰˰ϳήσϦ˰˰ϋΐΒ˰˰δΗΔ˰˰ΒϠλϭΔϠΎ˰˰γΩϮ˰˰ϣϲ˰˰ϫΓέϮ˰˰τΨϟϦ˰˰ϣΔ˰˰ϋϮϤΠϤϟϩά˰˰ϫϲ˰˰ϓϒ˰˰ϨμΗϲ˰˰ΘϟΩϮ˰˰Ϥϟ
ϼϛ˰˰ΗΐΒ˰˰δΗϭˬΓΩΪΤϣΔ˰˰ϴϨϣίΓή˰˰Θϓϝϼ˰˰ΧΎ˰˰ϬϟΎϬΘ˰˰δϣϼϣΪ˰˰Ϩϋ Ϊ˰˰ϠΠϟ Δ˰˰ϴΤϟΔΠ˰˰δϧϸϟΪϳΪ˰˰ηΎ˰˰ϔϠΗϲ˰˰ΎϴϤϴϜϟ
ΔϨ˰˰δϟϲ˰˰ϓή˰˰Θϣϲ˰˰ϠϠϣ6.25Ϧ˰˰ϋΪ˰˰ϳΰϳέΪ˰˰ϘϤΑ SAE 1020 Δ˰˰ϴϋϮϧϦ˰˰ϣΪ˰˰ϳΪΤϠϟ
ˬΪ˱ ϳΪ˰˰ηΎ˰˰ϔϠΗϞ˰˰ϘϨϟϞΎ˰˰γϭϭϯή˰˰ΧϷϊ˰˰ΎπΒϟϭΎ˰˰ϬΑΔ˰˰τϴΤϤϟΕΎ˰˰ϳϭΎΤϠϟΎϬΑή˰˰δΗΪ˰˰ϨϋΩϮ˰˰Ϥϟϩά˰˰ϫΐΒ˰˰δΗΎ˰˰Ϥϛ
Ύ˰˰τϴϠΧϥ˷Ϯ˰ ϜϳΪ˰˰ϗή˰˰Χϵξ˰˰όΒϟϭΎϣΎ˰˰γΎ˰˰ϬπόΑΕίΎ˰˰ϏΪ˰˰ϋΎμΗϚ˰˰ϟΫϦ˰˰ϋΕϻΎ˰˰ΤϟϦ˰˰ϣή˰˰ϴΜϜϟϲ˰˰ϓ΄˰˰θϨϳϭ
Δ˰˰θϤϗϷϭΔ˰˰ϴϧΪόϤϟΩϮ˰˰ϤϠϟΎ˰˰ϔϠΘϣή˰˰ϴΛ΄ΗΎ˰˰ϬϟΩϮ˰˰Ϥϟϩά˰˰ϫϥΎ˰˰ϤϛϯϮ˰˰Πϟ˯Ϯ˰˰Ϭϟϊ˰˰ϣέΎ˰˰ΠϔϧϻϭϝΎόΘ˰˰ηϼϟϼ˰˰ΑΎϗ
ˬϦϴϨϴόϠϟέήϤΣΐΒ˰˰δΗϭΔ˰˰ϴσΎΨϤϟΔϴ˰˰θϏϸϟΔ˰˰ΠϴϬϣΓή˰˰ΨΑϭΕίΎ˰˰Ϗ˯Ύ˰˰ϤϟΎΑΩϮ˰˰Ϥϟϩά˰˰ϫς˰˰ϠΧΪ˰˰ϨϋΓΩΎ˰˰ϋΚ˰˰όΒϨϳϭ
ΐ˰˰ΣΎμϤϟϞ˰˰ϋΎϔΘϟϦ˰˰ϣΔ˰˰ΠΗΎϧΓέή˰˰ΣϦ˰˰ϣΓή˰˰ϴΒϛΔ˰˰ϴϤϛϕϼ˰˰τϧ˯Ύ˰˰ϤϟΎΑΩϮ˰˰Ϥϟϩά˰˰ϫξ˰˰όΑς˰˰ϠΧΐ˰˰ΣΎμϳΎ˰˰Ϥϛ
ϥΎ˰˰ΑϭάϠϟ
Ύ˰˰ϣΪϨϋΎ˰˰ϳϮϗξ˰˰ϤΤϟϥϮ˰˰ϜϳΚ˰˰ϴΣˬΔ˰˰ϋϮϤΠϤϟϩά˰˰ϫϦ˰˰ϤοϦ˰˰ϣΔ˰˰ϳϮϘϟΕΎ˰˰ϳϮϠϘϟϭΔ˰˰ϳϮϘϟνΎ˰˰ϤΣϷϒ˰˰ϨμΗϭ
ϭ12.5ϱϭΎ˰˰δΗϪ˰˰ϟ3+˰˰˰ϟΔ˰˰ϤϴϗϥϮ˰˰ϜΗΎ˰˰ϣΪϨϋΎ˰˰ϳϮϗϱϮ˰˰ϠϘϟϥϮ˰˰ϜϳϭˬϞ˰˰ϗϭ2ϱϭΎ˰˰δΗϪ˰˰ϟ3+˰˰˰ϟΔ˰˰ϤϴϗϥϮ˰˰ϜΗ
ή˰˰Μϛ
3+Ύ˰˰Ϭϟϲ˰˰ΘϟΩϮ˰˰ϤϟΎϓˬ14ϰ˰˰ϟ·ή˰˰ϔλϦ˰˰ϣΝέΪ˰˰ΘϳϲΒ˰˰δϧαΎ˰˰ϴϘϣϮ˰˰ϫϭϲ˰˰ϨϴΟϭέΪϴϬϟαϷϮ˰˰ϫ3+˰˰˰ϟϭ
ΩϮ˰˰ϤϟϭˬΔ˰˰ϳϮϠϗϥϮ˰˰ϜΗ14ϰ˰˰ϟ·7Ϧ˰˰ϣή˰˰ΜϛΔ˰˰ϤϴϘϟΕΫΩϮ˰˰ϤϟϭˬΔ˰˰ϴπϤΣϥϮ˰˰ϜΗ7Ϧ˰˰ϣϞ˰˰ϗϰ˰˰ϟ·ή˰˰ϔλϦ˰˰ϣ
. 7ϱϭΎ˰˰δΗΎ˰˰Ϭϟ3+˰˰˰ϟΔ˰˰ϤϴϗϥϮ˰˰ϜΗΔ˰˰ϟΩΎόΘϤϟ
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 ΔϋϮϤΠϤϟ

( +D]DUGRXV0DWHULDOV Miscellaneous ΔϋϮϨΘϣΓήτΧΩϮϣ
ΝέΪ˰˰ϨΗϻϭΔ˰˰ΌϴΒϟϰ˰˰Ϡϋή˰˰τΧϭϞ˰˰ϘϨϟϝϼ˰˰Χή˰˰τΧϞϜ˰˰θΗϲ˰˰ΘϟΩϮ˰˰ϤϟΓέϮ˰˰τΨϟϦ˰˰ϣΔ˰˰ϋϮϤΠϤϟϩά˰˰ϫϢ˰˰πΗϭ
Γέή˰˰ΣΔ˰˰ΟέΩΪ˰˰ϨϋϞ˰˰ϘϨΗϭϞ˰˰ϘϨϠϟϡΪ˰˰ϘΗϲ˰˰ΘϟΩϮ˰˰ϤϟϞϤ˰˰θΗΎ˰˰ϤϛΔϘΑΎ˰˰δϟϲ˰˰ϧΎϤΜϟΕΎ˰˰ϋϮϤΠϤϟϒ˰˰ϴϨμΗϦ˰˰Ϥο
Ϊ˰˰ϨϋϞ˰˰ϘϨΗϭϞ˰˰ϘϨϠϟϡΪ˰˰ϘΗϲ˰˰ΘϟΔ˰˰ΒϠμϟΩϮ˰˰ϤϟϚ˰˰ϟάϛϭˬΔϠΎ˰˰δϟΔ˰˰ϟΎΤϟϲ˰˰ϓϲ˰˰ϫϭή˰˰ΜϛϭΔ˰˰ϳϮΌϣΔ˰˰ΟέΩ100
ή˰˰ΜϛϭΔ˰˰ϳϮΌϣΔ˰˰ΟέΩ240Γέή˰˰Σ
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Δ˰ϘϓϮ˰ΘϤϟή˰ϴϏΩϮ˰Ϥϟ
Incompatible Materials

ΔϴϟΎΘϟΩϮϤϟΎΑΎϬϟΎμΗΎΑϤδϳϻ

ΓΩΎϤϟϢγ

ϞϴδϛϭέΪϴϬϟΕΎΒϛήϣϚϳήΘϴϨϟξϤΣϚϴϣϭήϜϟξϤΣ
ˬΪϴγΎϛϷϕϮϓϚϳέϮϠϜϟϕϮϓξϣΎΣϦϴϠϴΜϳϹϻϮϜϴϠΟ
ΕΎϨΠϨϣήΒϟ
chromic acidnitric acidhydroxyl compoundsethylene
glycolperchloric acidperoxidespermanganates

ϚϴϠΨϟξϤΣ
Acetic Acid

ϖΒΰϟΔπϔϟέϮϠϔϟαΎΤϨϟϡϭήΒϟέϮϠϜϟ
chlorinebrominecopperfluorinesilvermercury

ϦϴϠϴΘϴγϷ
Acetylene

ΔΠϟΎόϤϟΕΎϧϮΑήϛϭέΪϴϬϟϥϮΑήϜϟϦϳέϮϠϛϊΑέϩΎϴϤϟ
ΕΎϨϴΟϮϟΎϬϟϥϮΑήϜϟΪϴδϛϭϲϧΎΛέϮϠϜϟΎΑ
Watercarbon tetrachloride or other chlorinated
hydrocarbons , carbon dioxide , halogens

ϭϡϮϴϨϤϟϷϕϮΤδϣϞΜϣΔϳϮϠϘϟϥΩΎόϤϟ
ϡϮϴγΎΗϮΒϟϭϡϮϳΩϮμϟϭϡϮϴδϴϨϐϤϟ
Alkaline metals such as powdered aluminium
,magnesium ,sodium or potassium

ξϤΣϡϮϴδϟΎϜϟΖϳέϮϠϛϮΒϴϫέϮϠϜϟϖΒΰϟ
ϚϳέϮϠϓϭέΪϴϬϟ
Mercury , chlorine , hypochlorite , calcium , hydrofluoric
acid

ΔϴΎϣϼϟέΩΎθϨϟ
Anhydrous ammonia

ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟϞϮδϟϥΩΎόϤϟϖϴΣΎδϣνΎϤΣϷ
ΔϳϮπόϟΩϮϤϟϖϴΣΎδϣΖϳήΒϜϟΕΎΘϳήΘϨϟΕέϮϠϜϟ
ϕήΘΣϼϟϪϠΑΎϘϟϭ
Acids , metal powders , flammable liquids , chlorates
, nitrites , sulphur, powders of organic or combustible
substance

έΩΎθϨϟΕήΘϧ
Ammonium nitrate

ϦϴΟϭέΪϴϬϟΪϴΘϳήΒϛϦϴϔγϮϔϟϥΎΜϴϤϟέΩΎθϨϟ
ϦϴΟϭέΪϴϬϟΪϴδϛϭϕϮϓϦϴϠϴΘϴγϷ
Amonia , methane , phosphine , hydrogen sulphide
,Acetylene , hydrogen peroxide

έϮϠϜϟΪϴδϛϭϲϧΎΛ
Clorine dioxide
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ΔϴϟΎΘϟΩϮϤϟΎΑΎϬϟΎμΗΎΑϤδϳϻ

ΓΩΎϤϟϢγ

ϦϴΟϭέΪϴϬϟΪϴδϛϭϕϮϓϦϴϠϴΘϴγϷ
αΎΤϨϟ
Acetylenehydrogen peroxide
Copper
ΔϳϮπόϟήϴϏϭΔϳϮπόϟΩϮϤϟνΎϤΣϷ
ϲΎϤϟϦϴϣϮϴϜϟΪϴδϛϕϮϓ
Acidsorganic or inorganic substances
Cumenehydroperoxide
ΪϴδϛϭϕϮϓϚϴϣϭήϜϟξϤΣέΩΎθϨϟΕήΘϧ
ϡϮϳΩϮμϟΪϴδϛϭϕϮϓϚϳήΘϴϨϟξϤΣϦϴΟϭέΪϴϬϟ
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟϞϮδϟ
Ammonium nitrate , chromic acid , hydrogen peroxide
Flammable Liquids
, nitric acid , sodium peroxide
ϯήΧϷΩϮϤϟϊϴϤΟϦϋϝΰόϳ
έϮϠϔϟ
Isolate from everything
Flourine
ϕϮϓϚϴϣϭήϜϟξϤΣϡϭήΒϟέϮϠϜϟέϮϠϔϟ
ϦϳΰϨΒϟϥΎΑϭήΒϟϥΎΗϮϴΒϟ ΕΎϧϮΑήϛϭέΪϴϬϟ
ϡϮϳΩϮμϟΪϴδϛϭ
ΦϟϦϴΘϨΑήΘϟϦϴϟϭίΎΠϟ
Flourine , chlorine , bromine , chromic acid , sodium Hydrocarbons (butane . propane , benzene , gasoline
peroxide
(, turpentine .. etc
ΕΎϳϮϠϘϟϚϳήΘϴϨϟξϤΣ
ϚϴϧΎϴγϭέΪϴϬϟξϤΣ
Nitric acid , alkalis
Hydrocyanic Acid
ϦϴϠϴϧ
ϦϴΟϭέΪϴϬϟΪϴδϛϭϕϮϓϚϳήΘϴϨϟξϤΣ
Aniline
έϮϠϜϟήψϧ έϮϠϜϟϊϣϞΛΎϤΘϳ
ϡϭήΒϟ
(Same as for chlorine ( see chloride
Bromine
ϩΪδϛΆϤϟΩϮϤϟϊϴϤΟϡϮϴδϟΎϜϟΖϳέϮϠϛϮΒϴϫ
Calcuimhypochorite , all oxidizing agents

ςθϨϟ ϥϮΑήϜϟ
Carbon , activated

ΖϳήΒϜϟϥΩΎόϤϟϖϴΣΎδϣνΎϤΣϷέΩΎθϨϟΡϼϣ
ϕήΘΣϼϟΔϠΑΎϘϟϭΔϳϮπόϟΩϮϤϟϖϴΣΎδϣ
Ammonium salts , acids , metal powders , sulphur ,
organic or combustible material powders

ΕέϮϠϜϟ
Chlotares

ϦϳήδϠΠϟέϮϓΎϜϟϦϴϟΎΜϔϨϟϚϴϠΨϟξϤΣ
ΔϣΎϋΔϔμΑϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟϞϮδϟϝϮΤϜϟϦϴΘϨΑήΘϟ
Acetic acid .naphthaline , camphor , glycerin ,
. turpentine , alcohol , flammable liquids in general

ϚϴϣϭήϜϟξϤΣ
Chromic Acid
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ΔϴϟΎΘϟΩϮϤϟΎΑΎϬϟΎμΗΎΑϤδϳϻ

ΓΩΎϤϟϢγ

ϥΎΜϴϤϟϥΎΗϮϴΒϟϦϳΩΎΗϮϴΒϟϦϴϠΘϴγϷέΩΎθϨϟ
 ΔϴϟϭήΘΑΕίΎϏϦϣϚϟΫήϴϏϭ ϥΎΑϭήΒϟ
ϦϳΰϨΒϟϦϴΘϨΑήΘϟϡϮϳΩϮμϟΪϴΑήϛϦϴΟϭέΪϴϬϟ
ϥΩΎόϤϟϖϴΣΎδϣ
Ammonia , acetylene , butadiene , butane , methane
, propane (or other petroleum gasses ), hydrogen ,
sodium carbide, turpentine , benzene , powdered
metals

έϮϠϜϟ
Chlorine

,  اﻟﻮرق,  اﻟﻜﺤﻮل, اﻟﺒﺰﻣﻮث وأﺧﻼﻃﻪ, ﺣﻤﺾ اﻟﺨﻠﻴﻚ اﻟﻼﻣﺎيئ
اﻟﺨﺸﺐ
Anydrus acetic acid , bismuth and it`s alloys, alcohol ,
paper , wood

ϚϳέϮϠϜϟϕϮϓ ϚϳέϮϠϛήϴΒϟξϤΣ
Perchloric Acid

˯ΎϤϟϥϮΑήϜϟΪϴδϛϭϲϧΎΛϥϮΑήϜϟΪϳέϮϠϛϊΑέ
Carbon tetrachloride , carbon dioxide , water

ϡϮϴγΎΗϮΒϟ
Potassium

ϯήΧϷνΎϤΣϷϭϚϴΘϳήΒϜϟξϤΣ
Sulphuric acid and other acids

ϡϮϴγΎΗϮΒϟΕέϮϠϛ
Potassium Chlotare

ϯήΧϷνΎϤΣϷϭϚϴΘϳήΒϜϟξϤΣ
Sulphuric acid and other acids

ΕέϮϠϜϟΎπϳήψϧ ϡϮϴγΎΗϮΒϟΕέϮϠϛϕϮϓ
Pottasium Perchlorate

ξϤΣΪϳΎϫΪϟΰϨΑϦϴϠϴΛϻϝϮϜϴϠΟϦϳήδϠΟ
ϚϴΘϳήΒϜϟ
Glycren , ethylene glycol , benzaldehyde , sulphuric acid

ϡϮϴγΎΗϮΒϟΕΎϨΠϨϣήΑ
Pottasium Permanganate

ξϤΣϥϮΑήϜϟΪϴδϛϭϲϧΎΛϥϮΑήϜϟΪϳέϮϠϛϊΑέ
ϱΪϴϠΠϟϚϴϠΨϟ

ϡϮϳΩϮμϟ
Sodium

ΖϳήΒϜϟΪϴδϛϭϲϧΎΛΪϳΎϫΪϟΰϨΑϞϴΜϴϤϟϭϞϴΜϳϹ
ΕΎΘϴγϞϴΜϳϹΕΎΘϴγϦϴϠΜϳϻϝϮϜϴϠΟϦϳήδϠΟ
ϞϴΜϴϤϟ
Ethyle or methyl , alcohol , benzaldehyde ,sulphur
dioxide , glycerine , ethylene glycol ,ethyl acetate
,methyl acetate , furfural

ϡϮϳΩϮμϟΪϴδϛϭϕϮϓ
Sodium Peroxide

ϡϮϴγΎΗϮΒϟΕέϮϠϛϕϮϓϡϮϴγΎΗϮΒϟΕέϮϠϛ
ϞΜϣΔϔϴϔΧϥΩΎόϤϟΕΎΒϛήϣϭ ϡϮϴγΎΗϮΒϟΕΎϨΠϨϣήΑ
ϡϮϴΜϴϠϟϭϡϮϳΩϮμϟ
Potassium chlorate , potassium perchlorate , potassium
permanganate (or light metal compounds such as
( sodium , lithium

ϚϴΘϳήΒϜϟξϤΣ
Sulphuric Acid

ϚϴΗήΘϟξϤΣϚϴϟΎδϛϭϷξϤΣϦϴϠϴΘϴγϷ
έΩΎθϨϟΕΎΒϛήϣ
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Δπϔϟ
Silver

ΔϴϟΎΘϟΩϮϤϟΎΑΎϬϟΎμΗΎΑϤδϳϻ

ΓΩΎϤϟϢγ

ΔϴΎϣϼϟϭΔϴΎϤϟέΩΎθϨϟ
Ammonia , hydrous or anhydrous

ϲΎϣϼϟϚϳέϮϠϓϭέΪϴϬϟξϤΣ
Hydroflouric Acid , anhydrous

ΎϬΣϼϣϭϥΩΎόϤϟϢψόϣΪϳΪΤϟϡϭήϜϟαΎΤϨϟ
ϦϴϠϴϧϷΔϳϮπόϟΩϮϤϟϥϮΘϴγϷΕϻϮΤϜϟ
ΔϠΑΎϘϟΩϮϤϟϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟϞϮδϟϥΎΜϴϣϭήΘϴϨϟ
ϕήΘΣϼϟ

ϦϴΟϭέΪϴϬϟΪϴδϛϭϕϮϓ
Hydrogen Peroxide

ΓΪδϛΆϤϟΕίΎϐϟϦΧΪϤϟϚϳήΘϴϨϟξϤΣ
Fuming nitric acid ,oxidizing gasses

ϦϴΟϭέΪϴϬϟΪϴΘϳήΒϛ
Hydrogen Sulphide

 اﻟﻬﻴﺪروﺟني,  اﻟﻨﺸﺎدر اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟﻼﻣﺎﺋﻴﺔ, اﻷﺳﻴﺘﻴﻠني
Acetylene , ammonia ( hydrous or anhydrous ) ,
hydrogen

ϦϳΩϮϳ
Iodine

έΩΎθϨϟϚϴϨϤϟϮϔϟξϤΣϦϴϠϴΘϴγϷ
Acetylene , fulminic acid , ammonia

ϖΒΰϟ
Mercury

ξϤΣϚϴϣϭήϜϟξϤΣϦϴϠϴϧϷϚϴϠΨϟξϤΣ
ΔϠΑΎϘϟϞϮδϟϦϴΟϭέΪϴϬϟΪϴΘϳήΒϛϚϴϧΎϴγϭέΪϴϬϟ
ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΕίΎϐϟϝΎόΘηϼϟ
Acetic acid ,aniline , chromic acid , hydrocyanic acid
,hydrogen sulphide , flammable liquids , flammable
gasses

ΰϛήϤϟϚϳήΘϴϨϟξϤΣ
(.Nitric acid(Conc

ϖΒΰϟΔπϔϟ
Silver , mercury

ϚϴϟΎδϛϭϷξϤΣ
Oxalic Acid
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ΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϟΕΎϧϮτγϥϮϟ
ΔόΎθϟΔσϮϐπϤϟΕίΎϐϟΕΎϧϮτγϥϮϟ  ϞϜη

ΕίΎϐϟξόΑΕΎϧϮτγϥϮϟϰϠϋΓήϴΧϷΕήϴϴϐΘϟ  ϞϜη
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غرفـة جتـارة و�صناعـة عمـان
قـــــرار
رقــــم 2020/22
بتعديل بع�ض �أحكام نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2018/26ب�إن�شاء مركز عمان للتحكيم التجاري ،
و�إلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري ال�صادر بالقرار رقم ، 2019/37
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بنــ�ص البنــد ( )2من املادة ( )19من نظــام عـمل مركــز عمــان للتحكيــم التجـاري
امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
" - 2يجوز لكل من تتوفر فيه �شروط الع�ضوية التقدم بطلب القيد �إلى جلنة القوائم
على النموذج املعد لذلك  ،وعلى جلنة القوائم البت فـي الطلب خالل مدة ال تزيد
على (� )14أربعة ع�شر يوما " .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  28 :من ربيــع الثانـي 1442هـ
املـوافـــــق  14 :من دي�سمبــــــــــــر 2020م
م  .ر�ضــا بن جمعــة �آل �صالــــح
رئيـ�س جمل�س �إدارة
غرف ــة جت ــارة و�صناع ــة عمـ ــان
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1371
ال�صادرة فـي 2020/12/20م
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امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية
قــرار
رقـــم 2020/168
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة املناق�صات للم�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية
ا�ستن ــادا �إلى نظ ــام امل�ؤ�س�س ــة العام ــة للمناط ــق ال�صناعي ــة ال�صــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم ، 2015/32
و�إلى الئحة املناق�صات للم�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2017/11
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية ،
و�إلى موافقة وزير التجارة وال�صناعة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بن�ص املـ ــادة ( )62من الئح ــة املناق�صـ ــات للم�ؤ�س�ســة العامــة للمناطـ ــق ال�صناعيــة
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
املـ ــادة ()62
تق ــوم اللجن ــة ب�إعداد مح�ضر ب�أعمالها مت�ضمنا قرار الرت�سية  ،وحتال ن�سخة منــه �إلى
الدائرة � ،أو دائرة ال�ش�ؤون الإدارية فـي املنطقة  -بح�سب الأحوال  -ال�ستكمال الإجراءات .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  11 :من رم�ضان 1441هـ
املـوافــــق  5 :من مايـــــو 2020م

املهند�س � /أحمد بن ح�ســـن الذيب
رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة
للمناطق ال�صناعية

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1341
ال�صادرة فـي 2020/5/10م
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قـــرار
رقــم 2020/169
بتعديل بع�ض �أحكام الئحـة اال�ستثمـار
فـي املناطـق التابعـة للم�ؤ�س�سـة العامـة للمناطـق ال�صناعيـة
ا�ستنـادا �إلى نظ ــام امل�ؤ�س�سة العامة للمناطــق ال�صناعيــة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقــم ، 2015/32
و�إلى الئحة اال�ستثمار فـي املناطق التابعة للم�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية ال�صادرة
بالقرار رقم ، 2017/220
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية ,
و�إلى موافقة وزير التجارة وال�صناعة ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة اال�ستثمــار فـي املناطق التابع ــة للم�ؤ�س�س ــة العام ــة
للمناطق ال�صناعية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغـى كــل مــا يخالــف التعديالت املرفقــة � ،أو يتعــار�ض مــع �أحكامهــا .
املــادة الثالثــــة
ين�ش ــر هــذا القـ ــرار فـي اجلري ـ ــدة الر�سميـ ــة  ،ويعم ــل ب ــه بع ــد انق�ض ــاء (� )6ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شره .
�صـدر فـي  11 :من رم�ضــــان 1441هـ
املـوافــــق  5 :من مايــــــــــو 2020م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1341
ال�صادرة فـي 2020/5/10م

املهند�س � /أحمـــد بـــن ح�ســــن الذيـــــب
رئيـ ــ�س جملــ�س �إدارة
امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية
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تعديالت على بع�ض �أحكام الئحة اال�ستثمار
فـي املناطق التابعة للم�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بتعريف " الدائرة املخت�صة " الوارد فـي املادة ( )1من الئحة اال�ستثمار فـي املناطـق
التابعـة للم�ؤ�س�ســة العامـ ــة للمناط ــق ال�صناعيــة امل�شار �إليها  ،التعريف الآتي :
الدائرة املخت�صة  :التق�سيــم التنظيم ــي ف ــي امل�ؤ�س�س ــة � ،أو املنطقــة  ،والذي يخت�ص
مبعامالت امل�ستثمرين .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد /8( :البند  ، )5و( ، )53و( ، )54و( ، )55و( ، )56و(/58البند ، )1
و(/63البند  ، )1و( ، )70و(/107البند  ، )1و( )180من الئحة اال�ستثمار فـي املناطـق
التابعـة للم�ؤ�س�ســة العامـ ــة للمناط ــق ال�صناعيـ ــة امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة (  /8البند ) 5
ترخي�ص مزاولة الن�شاط العقاري  ،ومينح للم�ستثمر الذي يزاول الأعمال املتعلقة ببناء
وت�شغيل و�إدارة وبيع وت�أجري املباين والوحدات ال�سكنية والتجارية وال�صناعية فـي املنطقة .
املــادة ( ) 53
ي�سري عقد الإيجار �إلى نهاية املدة املتفق عليها بني طرفـيه  ،ويجوز للم�ستثمر تقدمي
طلب �إلى امل�ؤ�س�سة ب�إنهاء العقد كتابة قبل ( )٣ثالثة �أ�شهر على الأقل من تاريخ الإنهاء ،
�شريطة تقدمي براءة الذمة وفق النموذج املعد لذلك .
املــادة ( ) 54
يج ــب عل ــى امل�ستثم ــر �أن يـ ـ�ؤدي الأج ــرة املن�ص ــو�ص علي ــها ف ــي عقد الإيجار خالل مدة
ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستحقاقها مقابل �إي�صال يفـيد الأداء  ،ما مل يتم
االتفاق على غري ذلك  ،وال يعترب �إي�صال �أداء الأجرة عن مدة معينة دليال على �أدائها
ع ــن امل ــدد ال�سابق ــة لهــا م ــا ل ــم يثب ــت امل�ستثمــر ذلك  ،و�إذا مل ين�ص فـي عقد الإيجــار
على تاريخ حمدد لأداء الأجرة تكون الأجرة م�ستحقة الأداء فـي بداية كل �سنة ميالدية .
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املــادة ( ) 55
فـيما عدا املباين واملن�ش�آت التي تقيمها امل�ؤ�س�سة  ،وحتددها اللجنة العليا  ،يجوز للم�ستثمر
ت�أجري املباين واملن�ش�آت التي يقيمها على الأرا�ضي امل�ست�أجرة  ،وذلك مبوجب عقد ت�أجري
وفقا للنموذج الذي تعده امل�ؤ�س�سة لذلك  ،مبراعاة الإجراءات الآتية :
 - 1موافق ــة املدي ــر العــام كتابة قبل توقيع عقد الت�أجري  ،بناء على تو�صية الدائرة
املخت�صة .
� - 2أن يكون امل�ستثمر قد مار�س فعليا الن�شاط املرخ�ص له لفرتة ال تقل عن عام ،
وذلك با�ستثناء الن�شاط العقاري .
� - 3سداد كافة امل�ستحقات املالية للم�ؤ�س�سة .
� - 4س ــداد ن�سب ــة ( )%3ثالث ــة فـي املائ ــة مــن قيم ــة العقــد �سنويا للم�ؤ�س�سة �شريطة
�أال يقل املبلغ عن ( )50خم�سني رياال عمانيا .
 - 5تقدمي تعهد كتابي مب�س�ؤولية امل�ستثمر بالت�ضامن مع امل�ست�أجر عن �أي التزامات
جتاه امل�ؤ�س�سة .
� - 6أن يكون امل�ست�أجر قد مت قيده وفقـا لقانــون ال�سجــل التجــاري  ،وقانــون ال�شركــات
التجارية  ،والأنظمة املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
 - 7ح�صول امل�ست�أجر على الرتخي�ص قبل مبا�شرة الن�شاط اال�ستثماري  ،و�أي تراخي�ص
مقررة قانونا للن�شاط .
وفـي جميـ ــع ا ألحـ ــوال يحظـ ــر عل ــى امل�ستثمــر ت�أجــري الأرا�ضــي الف�ض ــاء �أو ج ــزء منه ــا .
املــادة ( ) 56
يجوز للم�ستثمر �إدخال �شركاء جدد بعقد الإيجار املربم مع امل�ؤ�س�سة �شريطة �أن يكون
ن�شاط ال�شريك اجلديد مكمال لن�شاط امل�ستثمر الأ�صلي  ،و�أن يقدم طلبا بذلك للمدير
العام وفق النموذج الذي تعده امل�ؤ�س�سة لهذا الغر�ض .
املــادة (  /58البند ) 1
 -1م�ضــي ع ــام على �إبــرام عقد الإيجار فـي املنطق ــة .
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املــادة ( /63البند ) 1
 -1بيع املباين واملن�ش�آت وفقا للآتي :
أ�  -املبان ــي واملن�شـ ـ�آت الت ــي تتجـ ــاوز قيمتها التقديرية وقت البيع ( )10000ع�شرة
�آالف ريال عماين  ،يتــم بيعه ــا بامل ــزاد العلن ــي وفق ــا ل�ضواب ــط بي ــع الب�ضائــع
فـي املنطقة املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
ب  -املباين واملن�ش�آت التي تقل قيمتها التقديرية وقت البيع عن ( )10000ع�شرة
�آالف ريال عماين  ،يتم بيعها بالتفاو�ض املبا�شر .
وفـي جميع الأحوال  ،يلتزم امل�شرتي بتوقيع عقد �إيجار على م�ساحة الأر�ض املقام عليها
املباين واملن�ش�آت .
املــادة ( ) 70
تن� أش� فـي امل�ؤ�س�سة جلنة ت�سمى « اللجنة العليا لال�ستثمار» برئا�سة الرئي�س التنفـيذي ،
وع�ضوية (� )4أربعة من كبار موظفـي امل�ؤ�س�سة  ،على �أال يقل امل�ستوى الوظيفـي لأي منهم
عن مدير  ،وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء اللجنة قرار من املجل�س  ،على �أن يحدد القرار مقرر
اللجنة من موظفـي امل�ؤ�س�سة  ،كما يحدد القرار نظام عمل اللجنة .
وتتولى اللجنة العليا ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1البت فـي طلبات اال�ستثمار املقدمة من املطورين  ،وطلبات اال�ستثمار التي تزيد
م�ساحة الأر�ض املطلوب ا�ستثمارها على ( )100000مائة �ألف مرت مربع .
 - 2البت فـي تو�صيات جلان اال�ستثمار فـي املناطق التي ترفع �إليها وفقا لأحكام
املادة ( )3من هذه الالئحة .
 - 3املوافقة على حتديد الن�سب  ،والعائد املايل الذي ي�ستحق للم�ؤ�س�سة من اتفاقيات
الإدارة  ،والت�شغيل  ،ومقابل �أي خدمة جديدة  ،ورفعها �إلى املجل�س لالعتماد .
 - 4املوافقة على عقود االنتفاع  ،واتفاقيات اال�ستثمار قبل توقيعها من املدير العام ،
�أو من يقوم مقامه .
 - 5درا�سـ ــة التعدي ــالت املقرتحة على نظام امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية  ،وهذه
الالئحـة  ،واللوائ ــح ال�صــادرة تنفـي ــذا للنظ ــام  ،ورف ــع التو�صيات ب�ش�أنها �إلى املجل�س .
 - 6البت فـي طلبات املراجعة والت�سويات املالية .
� - 7إنهاء عقود واتفاقيات االنتفاع واال�ستثمار .
 - 8درا�سة املوا�ضيع التي حتال �إليها من املجل�س � ،أو من الرئي�س التنفـيذي .
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املــادة (  /107البند ) 1
 - 1الب�ضائع املخزنة فـي الأرا�ضي واملن�ش�آت امل�ست�أجرة  ،والتي مت �إنهاء عقود �إيجارها ،
ول ــم يق ــم مالكوه ــا بنقله ــا  ،وتخزينها فـي �أماكن �أخرى خالل ( )90ت�سعني يوما
مــن تــاريخ �إنهــاء � ،أو انتهاء عقد الإيجار � ،أو التي مت نقلها وفقا لأحكام البند ()1
من املادة ( )62من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 180
يتولى املدير العام �أو من يقوم مقامه توقيع عقود الإيجار  ،والتوقيع على عقود االنتفاع ،
واتفاقيات اال�ستثمار التي تربم بني املنطقة  ،وامل�ستثمر  ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض ،
بعد موافقة اللجنة العليا .
وي�صدر ب�إنهاء عقود الإيجار فـي املنطقة قرار من اللجنة .
املــادة الثالثــــة
ي�ستبدل مبلحق «ر�سوم الرتاخي�ص واخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة  ،وقيمة �إيجارات
الأرا�ضي واملن�ش�آت فـي املنطقة»  ،املرفق بالئحة اال�ستثمار فـي املناطـق التابعـة للم�ؤ�س�ســة
العامـ ــة للمناط ــق ال�صناعيــة امل�شار �إليها  ،امللحق املرفق بهذا القرار .
املــادة الرابعــــة
ي�ضاف �إلى املادة ( )78من الئحة اال�ستثمار فـي املناطـق التابعـة للم�ؤ�س�سة العامة للمناط ــق
ال�صناعيــة امل�شار �إليها  ،بند جديد برقم ( ، )8ن�صه الآتي :
 - 8بيع املباين والوحدات ال�سكنية والتجارية وال�صناعية التي يقيمها بنظام متلك
حق االنتفاع بالعقار  ،وذلك وفقا للقواعد التي يحددها املجل�س .
املــادة اخلام�ســة
ت�ضاف فقرة �أخرية �إلى املادة ( )١٨٣من الئحة اال�ستثمار فـي املناطق التابعة للم�ؤ�س�سة
العامة للمناطق ال�صناعية امل�شار �إليها  ،ن�صها الآتي :
ويجوز للمجل�س تخفـي�ض قيمة ر�سـوم الرتاخي�ص واخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة وقيم ــة
�إيج ـ ــارات الأرا�ضـ ــي واملن�شـ ـ ـ�آت فـي املناطق اجلديدة �أو التي يتطلب جذب اال�ستثمار �إليها
منح حوافز ومزايا ا�ستثنائية  ،بن�سبة ال تتجاوز ( )%50خم�سني باملائة  ،ولفرتة ال تتجاوز
( )5خم�س �سنوات  ،وذلك بناء على تو�صية اللجنة العليا  ،على �أن تت�ضمن هذه التو�صية
بيان �أثر هذا التخفـي�ض .
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ملحـــق
ر�سـوم الرتاخيـ�ص واخلدمات التي تقدمهـا امل�ؤ�س�سـة
وقيمــة �إيجـــارات الأرا�ضــي واملن�شـــ�آت فـي املنطقـــة

م
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

 - 1ر�سـوم الرتاخيـ�ص واخلدمـات التي تقدمهـا امل�ؤ�س�سـة
الر�ســم
وحدة
(بالريال القيا�س مالحظــــات
البنـــــد
العماين(
ترخي�ص مزاولة الن�شاط ال�صناعي -
امل�ساحة امل�ست�أجرة لغاية ( )5000مرت مربع
ترخي�ص مزاولة الن�شاط ال�صناعي -
امل�ساحة امل�ست�أجرة ( )5001مرت مربع ف�أكرث
ترخي�ص مزاولة �أي ن�شاط
من غري الن�شاط ال�صناعي  ,وامل�ساحة
امل�ست�أجرة لغاية ( )5000مرت مربع
ترخي�ص مزاولة �أي ن�شاط
من غري الن�شاط ال�صناعي وامل�ساحة
امل�ست�أجرة ( )5001مرت مربع ف�أكرث
ترخي�ص مزاولة �أي ن�شاط من غري
الن�شاط ال�صناعي والن�شاط التقني وامل�ساحة
امل�ست�أجرة �أقل من ( )500مرت مربع
ترخي�ص مزاولة �أي ن�شاط للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة  -احلا�صلة على
�شهادة من الهيئة العامة للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة � ،شريطة �أال تتجاوز
امل�ساحة امل�ست�أجرة ( )1500مرت مربع
ترخي�ص تطوير  -مطور رئي�سي
ترخي�ص تطوير  -مطور فرعي
ترخي�ص تطوير  -م�شغل
ترخي�ص مزاولة �أن�شطة تقنية املعلومات

400

�سنويا

800

�سنويا

800

�سنويا

1800

�سنويا

250

�سنويا

100

�سنويا

10000
2000
2000
500

�سنويا
�سنويا
�سنويا
�سنويا
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الر�س ـ ــم ي�شمـ ـ ــل
الفتـ ــة م�ضيئ ــة
عل ــى واجهــة املبنى ،
ت�ضـ ــاف )(10
ع�ش ـ ــرة ري ــاالت
ع ــن ك ــل متــر مربع
يزيد على (� )6ستة
�أمتار مربعة ،
ومب ـ ـ ــا يتواف ـ ــق
م ــع اال�شرتاطـ ـ ــات
الفني ــة لك ــل
منطقـة

تابــع  - 1 :ر�سـوم الرتاخيـ�ص واخلدمـات التي تقدمهـا امل�ؤ�س�سـة
الر�ســم
(بالريال وحدة
البنـــــد
م
العماين( القيا�س
 11ترخي�ص مزاولة �أن�شطة التعليم والتدريب 5000

�سنويا

2000

�سنويا

2000

�سنويا

500

�سنويا

 12ترخي�ص مزاولة �أن�شطة التعليم املدر�سي
 13ترخي�ص مزاولة �أن�شطة التعليم
والتدريب املهني املتو�سط
14

ترخي�ص مزاولة �أن�شطة التدريب

15

تعديل بيانات الرتخي�ص

16

ت�صريح ماكينات
ال�سحب الآيل والأجهزة املماثلة
ذات اخلدمة الذاتية

17

ت�صريح عمل مقاول

18

ت�صريح عمل ا�ست�شاري

19
20
21
22
23

ت�صريح مورد خدمات نظافة
ت�صريح و�سيط نقل
ت�صريح مقاول مناولة ب�ضائع
ت�صريح تخلي�ص جمركي
�أي ت�صريح �آخر

24

تعديل بيانات الت�صريح

)(%25
قيمة مرة
من
الر�سم واحدة
500

�سنويـا

60
م�شروع �شهريا
لكل
30
م�شروع �شهريا
لكل
�سنويا
120
�سنويا
500
�سنويا
200
�سنويا
100
�شهريا
25
10
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مرة
واحدة

مالحظــــات
اجلامعات  /الكليات
اجلامعية
مدار�س خا�صة
الكليات التقنية
واملعاهد املهنية
معاهد  /مراكز
التدريب

فـي حال كانت
بالأماكن العامة
ي�ضاف (  (200ر.ع
�شهريا بدل �إيجار

تابع  :ملح ــق ر�سـوم الرتاخيـ�ص واخلدمات التي تقدمهـا امل�ؤ�س�سـة وقيمــة �إيج ــارات
الأرا�ضــي واملن�شـ ـ�آت فـي املنطق ــة
 -2ر�سـوم اخلدمــات التـي تقـدم
عنـد ت�أ�سيـ�س امل�شـروع �أو تعديالت علـى البيانات الأ�سا�سية لل�شركـة العاملـة
م
1
2
3

مقـدار الر�سـم
البنـــــد
30
خمطط م�ساحي للأر�ض
بي�سة للمرت املربع
20
ن�سخة �إ�ضافـية
ريــاال
من املخطط امل�ساحي  /بدل فاقد
ن�سخة �إ�ضافـية
50
ري ــاال
من عقد الإيجار  /بدل فاقد

4

تعديل عقد الإيجار  /االنتفاع

5

طلب تعديل
م�ساحة املحل امل�ست�أجر

6

التنازل عن حقوق الإيجار

7

ان�سحاب � /إ�ضافة
�شركاء بال�سجل التجاري

مالحظـات
بحد �أدنى مائة ريال
عماين

م ــرة واحـ ــدة م�ضافا لها
50
�أي ر�سوم تتعلق ببنود
ريـ ــاال
�أخرى تنجم عن التعديل
لكل طلب  ،على �أن يتم
100
ا�ستيفاء ر�سوم �أي خدمة
ري ــال
تلحق بذلك التعديل
يح�صل عن كل عملية
1
تنازل  ،وبحد �أدنى
ريال واحد /
�ألف ريال عماين
مرت مربع
يح�صل عن كل عملية
ان�سحاب �أو �إ�ضافة  ،وبحد
250
بي�سة  /مرت �أق�صى ع�شرة �آالف ريال
عماين  ،وبحد �أدنى �ألف
مربع
ريال عماين
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تابع  -2 :ر�سـوم اخلدمــات التـي تقـدم عنـد ت�أ�سيـ�س امل�شـروع �أو تعديالت علـى البيانات
الأ�سا�سية لل�شركـة العاملـة
م

البنـــــد

مقـدار الر�سـم

مالحظـات

8

مراجعة واعتماد
الر�سومات الهند�سية

150
بي�سة  /املتــر
املرب ــع
و�أال تقــل
عن  200ريال

9

�إعــادة مراجع ـ ــة
الر�سومات الهند�سية
للمرة الثانية

75
بي�س ــة  /املتـ ــر
املربع
و�أال تق ـ ــل عن
 100ريـ ــال

فـي ح ــال �إع ــادة
ع ــر�ض املخططـ ــات
للمراجعة واالعتماد ،
ومل يتم ت�صويــب
املالحظات املحددة
فـي املراجعة الأولى
ي�شمـ ـ ــل الر�سـ ــم :
ت�صريـ ـ ــح ال�شـ ـ ــروع
بالبن ــاء وت�سليـ ــم
العالئ ــم و�شهـ ــادة تو�صيل
اخلدمات و�شهادة �إمتام
البناء  ،والالفتات
الإعالنية اخلا�صة
باملقاول  ،وامل�شروع ،
و�إباحة البناء

10

جتديد �إباحة بناء منتهية

 100ريال

م ــرة واحـ ــدة

11

�إ�صدار بدل فاقد لإباحة البناء

 50رياال

م ــرة واحـ ــدة

12

تعديل بيانات �إباحة البناء

 50رياال

م ــرة واحـ ــدة

 500ريال

م ــرة واحـ ــدة

ت�صريح �إقامة خميم عمال املقاول
13
داخل م�ساحة الأر�ض امل�ست�أجرة
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تابع  -2 :ر�سـوم اخلدمــات التـي تقـدم عنـد ت�أ�سيـ�س امل�شـروع �أو تعديالت علـى البيانات
الأ�سا�سية لل�شركـة العاملـة
م

مقـدار الر�سـم

البنـــــد

مالحظـات

 500ريال +
 3رياالت /
ت�صريح �إقامة
 14خميم عمال املقاول خارج م�ساحة للمرت املربع
للم�ساحة
الأر�ض امل�ست�أجرة
امل�شغولة
5
ت�صريح م�سار عبور
رياالت  /مرت
15
خدمات غري �شامل ت�صريح احلفر
طويل � /سنويا
ت�صريح �أعمال حفر
 100ريال
16
تت�ضمن قطع طريق م�سفلت
ت�صريح تركيب هوائيات االت�صاالت
17
( وما فـي حكمها فوق الأ�سطح )

18

ت�صريح تركيب �أبراج ات�صاالت

 1000ريال

م�ضافا �إليها قيمة
الإيجار للم�ساحة
التي تقام عليها هوائيات
االت�صال ح�سبما يتم
االتفاق عليها .

 2000ريال +
 40رياال  /املرت
املربع
للأر�ض
املخ�ص�صة

�أجرة الأر�ض �سنويا
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تابع  :ملح ــق ر�سـوم الرتاخيـ�ص واخلدمات التي تقدمهـا امل�ؤ�س�سـة وقيمــة �إيج ــارات
الأرا�ضــي واملن�شـ ـ�آت فـي املنطق ــة
 -3ر�سـوم اخلدمـات العامـة التـي تقـدم لل�شركـات العاملـة باملناطـق
مقــدار الر�ســم
البنــــــد
م
50
لوحات ( الفتات �إعالنية)
املنطقة رياال  /املرت
1
داخل
/
املنطقة
مداخل
على
املربع �شهريا
5
ترخي�ص الفتة �إعالنية
رياالت  /املرت
2
اخلا�صة
أرا�ضي
ل
ا
على
مثبتة
املربع �سنويا
الفتة دعائية
ملنتج �أجنبي داخل املنطقة
الفتة دعائية
ملنتج حملي �أو خليجي
على �أ�سطح املباين وواجهاتها
ت�صريح توزيع
�إعالنات ورقية داخل املنطقة

 100ريال

عن كل يوم � /إعالن

6

ت�صريح �إقامة
فعالية داخل حرم املنطقة

50
رياال  /يوميا

وفـي حال كانت فـي
الأماكن العامة ي�ضاف
عليها (  ) 5رياالت /
يوميا  /مرت مربع

7

�شهادة �إتالف مواد غذائية

8

حجز موقف عام مظلل

9

حجز موقف عام غري مظلل

 20رياال
100
ريال  /موقف /
�سنويا
50
رياال  /موقف /
�سنويا

3
4
5

1500
ريال � /سنويا

مالحظــات

350
رياال � /سنويا
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�شريطة عدم وجود منتج
حملي م�شابه ي�صنع داخل
املنطقة املعلن فـيها

تابع  :ملح ــق ر�سـوم الرتاخيـ�ص واخلدمات التي تقدمهـا امل�ؤ�س�سـة وقيمــة �إيج ــارات
الأرا�ضــي واملن�شـ ـ�آت فـي املنطق ــة
 - 4ر�ســوم خدمــــات متفرقـــة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

البنــــــد
م�صادقة على �شهادة
راتب للعمال الأجانب
مطبوعات و�أدلة وكتيبات العمل
واملوا�صفات و�أي مطبوعات �أخرى
منوذج �شهادة براءة ذمة
�إ�صدار �شهادة ملن يهمه الأمر
ت�صديق الوثائق
ن�سخ من وثائق �شاملة الت�صديق
�إ�صدار بطاقة وزن
�إ�صدار �أي وثيقة �أخرى
ت�صاريح دخول
�شاحنة فارغة لأغرا�ض التحميل

10

ت�صريح دخول �أفراد للمنطقة

11

ت�صريح دخول مركبات خا�صة
للمنطقة

12

ا�صطفاف
�شاحنة فـي �ساحات ال�شحن

مقــدار الر�ســم

مالحظــات

 5رياالت

�شهادة

 10رياالت

كل وثيقة

 5رياالت
 5رياالت
 5رياالت
 5رياالت
 3رياالت
 5رياالت

كل وثيقة
كل وثيقة
كل وثيقة
كل وثيقة
كل وثيقة

 3رياالت

لكل دخول

3
رياالت  /ت�صريح
� /سنويا
5
رياالت  /ت�صريح
� /سنويا
100
بي�سة � /ساعة
ا�صطفاف
-892-

تابع  - 4 :ر�ســوم خدمـ ــات متفرق ــة
مقــدار الر�ســم

م

البنــــــد

13

خدمات ال�صرف ال�صحي

14

�إي�صال خدمة املياه

15

�إي�صال خدمة الغاز

16

�إعادة تو�صيل اخلدمات
بعد قطعها من مزود اخلدمة

17

ا�ستهالك املياه

 4بي�سة للجالون

18

ا�ستهالك الغاز

يحدد من قبل
املجل�س وفقا
لت�سعرية جهات
االخت�صا�ص مع
�إ�ضافة هام�ش
لتغطية امل�صاريف
الر�أ�سمالية
والت�شغيلية

مالحظــات

بي�س ــة  /جال ــون فـي حال �أن املياه تعترب
من عنا�صر الإنتاج ،
من ا�ستهالك
وال يتم ت�صريفها عرب
فاتورة املياه
�شبكة ال�صرف ال�صحي ،
 100ريال
يتم ت�شكيل جلنة فنية
متخ�ص�صة لدرا�سة كل
 100ريال
حالة على حدة  ،وحتديد
ن�سبة املياه اخلا�ضعـ ــة
 50رياال
للتعرفة
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تابع  :ملح ــق ر�سـوم الرتاخيـ�ص واخلدمات التي تقدمهـا امل�ؤ�س�سـة وقيمــة �إيج ــارات
الأرا�ضــي واملن�شـ ـ�آت فـي املنطق ــة
 - 5قيمة �إيجارات الأرا�ضــي واملبانــي واملخــازن وامل�ساحــات املكتبيــة
م

البنــــــد

1

�أرا�ض �صناعية

2

�أرا�ضي
ا�ستخدامات �سكنية

3

�أرا�ضي ا�ستخدامات خدمية -
لوج�ستية خمازن ( جتاري )

4

م�ساحات مكتبية /
واحة املعرفة م�سقط

5

املن�ش�آت واملباين  -اجلديدة
ملختلف اال�ستخدامات

6

املن�ش�آت واملباين القائمة
ملختلف اال�ستخدامات

مالحظـــات

مقــدار الر�ســم
1
ريال واحد للمرت
املربع �سنويا
يتم زيادة الأ�سعار
2
كل خم�س �سنوات
رياالن للمرت
بواقـ ــع ( )15 %خم�سة
املربع �سنويا
ع�شر باملائة
3
رياالت للمرت
املربع �سنويا
جمهزة 7
ال ي�شمل هذا ال�سعرمقابل
رياالت للمرت املربع ا�ستهالك الكهرباء
وخدمات ال�صيانة
�شهريا
واخلدمات الأخرى
غري جمهزة 6
رياالت للمرت املربع وحتدد من قبل مدير عام
املنطقة
�شهريا
ي�ضاف �إليها مقابل �أجرة
كلفة املرت
املربعحـة م�ساحة الأر�ض املقامة
املقدرة *  / 10امل�سا
عليها املن�ش�أة
مع مراعاة الآتي :
حتدد بقرار � -إ�ضافـ ــة �أجـ ــرة م�ساحــة
من اللجنة العليا الأر�ض املقامـ ـ ــة عليه ــا
املن�ش�أة
بتو�صية
اللجنة � -أال تق ـ ــل عـ ــن القيمة
من
الإيجاري ـ ــة عنـ ــد نفـ ــاذ
هذه التعريفة
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املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
قـــرار
رقــم 2020/29
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة التدريب
فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
ا�ستنــادا �إلــى نظــام املجلــ�س العمانــي لالخت�صا�صات الطبية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 2006/31
و�إلــى الئحــة التدريــب فـ ــي املجل ــ�س العمان ــي لالخت�صا�ص ــات الطبي ــة ال�صــادرة بالق ــرار
رقــم ، 2019/13
و�إلى موافقة جمل�س �أمناء املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص البند (ب )5/من املادة ( )40مــن الئحــة التدريــب ف ــي املجلــ�س العمانــي
لالخت�صا�صات الطبية امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
 - 5يجوز للمتدرب املن�سحب من الربنامج التدريبي العودة �إلى التدريب  ،وذلك بعد
موافقة اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي  ،ووفقا لل�شروط التي ي�صدر بها
قرار من الرئي�س التنفـيذي .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  11 :من محــــــــــــــرم 1442هـ
املـوافــــق  30 :من �أغ�سطـــــ�س 2020م
د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ــة
رئيـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ــ�س �أمن ـ ـ ــاء املجل ـ ــ�س
العمان ــي لالخت�صا�صـ ــات الطبيـ ـ ـ ــة
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1356
ال�صادرة فـي 2020/9/6م
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جملــ�س اخلدمــة املدنيــة
قــــرار
رقـــم 2020/3
فــي �شـ�أن حتديـد الدرجـات املاليـة للم�ؤهلـني املخاطبـني
ب�أحكام جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفـني العمانيني املدنيني بالدولة
ا�ستنادا �إلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78ب�إ�صدار جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفـني
العمانيني املدنيني بالدولة ،
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بقرار رئي�س جمل�س اخلدمة
املدنية رقم ، 2010/9
و�إلى نظام ت�صنيف وترتيب الوظائف ال�صادر بقرار رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية رقم ، 2010/10
و�إلى التعميم رقم  2014/1ال�صادر من رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية ب�ش�أن حتديد درجة
التعيني بناء على امل�ؤهل الدرا�سي ،
و�إلى القرار رقم  2015/1ال�صادر من رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية ب�ش�أن حتديد درجة
التعيني بناء على امل�ؤهالت املهنية وال�شهادات الدرا�سية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يكون التعيني فـي �أدنى الوظائف للم�ؤهلني املخاطبني ب�أحكام جدول الدرجات والرواتب
املوح ــد للموظف ــني العماني ــني املدني ــني بالدولــة على الدرجات املحددة لكل م�ؤهل علمي
�أو �شهادة درا�سية �أو مهنية وفقا للجدولني رقمي ( )1و ( )2املرفقني .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  18 :من رم�ضــــــــــان 1441هـ
املـوافــــق  12 :من مايـــــــــــــــو 2020م
ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1342
ال�صادرة فـي 2020/5/17م
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خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
رئي ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ــ�س اخلدمـ ـ ـ ـ ـ ــة املدني ـ ـ ـ ـ ــة

اجلـــدول رقــم ( ) 1
امل�ؤهل العلمي  /ال�شهادة الدرا�سية

الدرجــــة

الدكتوراه �أو ما يعادلها

التا�سعة

املاج�ستري �أو ما يعادله

العا�شرة

البكالوريو�س �أو ما يعادله

احلادية ع�شرة

الدبلوم الذي ال تقل مدة درا�سته
عن �سنتني �أو ما يعادله

الثالثة ع�شرة

�شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها

ال�ساد�سة ع�شرة
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اجلـــدول رقــم ( ) 2
الدرجـــة

امل�ؤهل العلمي  /ال�شهادة الدرا�سية  /ال�شهادة املهنية
�أوال  :التعليم التقني ( الكليات التقنية )
البكالوريو�س التقني

احلادية ع�شرة

�شهادة الدبلوم املتقدم التقني

الثانية ع�شرة

�شهادة الدبلوم التقني

الثالثة ع�شرة

�شهادة الإجناز

اخلام�سة ع�شرة

ثانيا  :التعليم والتدريب املهني ( مراكز ومعاهد التدريب املهني )
�شهادة الدبلوم املهني

الثالثة ع�شرة

�شهادة التعليم املهني العام

ال�ساد�سة ع�شرة

ثالثا  :كليــة عمــان لل�سياحــة
البكالوريو�س

احلادية ع�شرة

�شهادة الدبلوم

الثالثة ع�شرة

ال�شهادة املهنية ( املوازية ل�شهادة الدبلوم )

الثالثة ع�شرة

ال�شهادة املهنية ( املوازية ل�شهادة الإجناز )

اخلام�سة ع�شرة
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قــــرار
رقـــم 2020/4
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام القـــرار رقـــم 2011/8
بتحديد الوظائف ذات الطبيعة اخلا�صة امل�ستثناة من �شرط الإعالن عند التعيني
ا�ستنادا �إلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
و�إلى قرار رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية رقم  2011/8بتحديد الوظائ ــف ذات الطبيع ــة
اخلا�صة امل�ستثناة من �شرط الإعالن عند التعيني ،
و�إلى موافقة جمل�س اخلدمة املدنية بتاريخ 2020/5/10م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف وظيفة ملحق �صحي �إلى املادة الأولى من القرار رقم  2011/8امل�شار �إليه  ،ويكون
ترتيبها تاليا لوظيفة ملحق �إعالمي .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  2 :من ذي القعــــدة 1441هـ
املـوافـــــق  24 :من يونيـــــــــــــــو 2020م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1347
ال�صادرة فـي 2020/6/28م
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خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ــ�س اخلدم ـ ـ ـ ـ ــة املدنيـ ـ ـ ـ ـ ــة

جملــ�س ال�شــ�ؤون الإداريــة للق�ضــاء
قــــرار
رقــــم 2020/ 76
بتخ�صيـ�ص دائرة فـي املحكمـة االبتدائيـة فـي واليـة العامرات
للنظـر فـي اجلنـح واملخالفـات التـي يرتكبـها الأحـداث
ا�ستنادا �إلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صــادر باملــر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم ، 99/90
و�إلى قانون م�ساءلة الأحداث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/30
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/10ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/31ب�إن�شاء حمكمة ابتدائية فـي والية العامرات ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تخ�ص�ص فـي املحكمة االبتدائية فـي والية العامرات دائرة من قا�ض واحد للنظر فـي اجلنح
واملخالفات التي يرتكبها الأحداث  ،وي�شمل نطاق اخت�صا�صها واليتي مطرح والعامرات .
املــادة الثانيــــة
ين�ش ــر ه ــذا الق ــرار فـي اجلري ــدة الر�سمي ــة  ،ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شــره .
�صدر فـي 1441 / 7 / 20 :هـ
املوافــــق 2020 / 3 / 15 :م

د � /إ�سحاق بن �أحمد بن نا�صر البو�سعيدي
رئي ـ ــ�س املحكمـ ــة العليـ ــا
نائب رئي ــ�س املجلــ�س الأعلى للق�ض ــاء
رئي ــ�س جملــ�س ال�شـ ـ�ؤون الإداري ــة للق�ض ــاء

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1334
ال�صادرة فـي 2020/3/23م
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قــــرار
رقــــم 2020/ 77
بتخ�صيـ�ص دائرة فـي املحكمـة االبتدائيـة فـي واليـة الدقـم
للنظـر فـي اجلنـح واملخالفـات التـي يرتكبـها الأحـداث
ا�ستنادا �إلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صــادر باملــر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم ، 99/90
و�إلى قانون م�ساءلة الأحداث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/30
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/10ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تخ�ص�ص فـي املحكمـة االبتدائــية فـي واليــة الدق ــم دائ ــرة مــن قــا�ض واحــد للنظــر ف ــي اجلن ــح
واملخالفــات التي يرتكبها الأحداث  ،وي�شمل نطاق اخت�صا�صها واليات حمافظة الو�سطى .
املــادة الثانيــــة
ين�ش ــر ه ــذا الق ــرار فـي اجلري ــدة الر�سمي ــة  ،ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شــره .
�صدر فـي 1441 / 7 / 20 :هـ
املوافــــق 2020 / 3 / 15 :م

د � /إ�سحاق بن �أحمد بن نا�صر البو�سعيدي
رئي ـ ــ�س املحكمـ ــة العليـ ــا
نائب رئي ــ�س املجلــ�س الأعلى للق�ض ــاء
رئي ــ�س جملــ�س ال�شـ ـ�ؤون الإداري ــة للق�ض ــاء

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1334
ال�صادرة فـي 2020/3/23م
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قـــرار
رقــم 2020/367
بتحديد ر�سوم اخلدمات التي يقدمها جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
ا�ستنادا �إلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 99/90
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/10ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم اخلدمات التي يقدمها جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء وفق اجلدول املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من نوفمرب 2020م .
�صـدر فـي 1442 / 2 /17 :هـ
املـوافــــق 2020/ 10 / 5 :م

خليفـــــــة بــن �سعيـــــد البو�سعيـــــدي
رئي ـ ــ�س املحكمـ ـ ــة العليـ ـ ــا
نائـ ــب رئيـ ـ ــ�س املجلـ ـ ــ�س الأعل ــى للق�ض ـ ــاء
رئي�س جمل�س ال�شـ ـ�ؤون الإداري ــة للق�ضــاء

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1361
ال�صادرة فـي 2020/10/11م
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جـــدول ر�ســـوم اخلدمـــات
التي يقدمها جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
م

اخلدمة

نوع اخلدمة

قيد �أمر على عري�ضة
التظلم من �أمر على عري�ضة
 ١الأوامر على العرائ�ض الطعن فـي الأمر على العري�ضة
�صورة ر�سمية
من �أمر على عري�ضة
قيد �أمر الأداء
التظلم من �أمر الأداء
�أوامر الأداء
٢
الطعن فـي �أمر الأداء
�صورة ر�سمية من �أمر الأداء

٣

احلجز التحفظي

قيمة الر�سم
بالريال العماين
١٠
١٠
١٠
٥
٢٠
١٠
١٠
٥

طلب احلجز التحفظي

٣٠

التظلم من قرار احلجز التحفظي

١٠

طلب احلجز التحفظي
على �سفـينة �أو طائرة
التظلم من قرار احلجز التحفظي
على �سفـينة �أو طائرة
�صورة ر�سمية
من قرار احلجز التحفظي
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٥٠
٢٠
٥

تابع  :ج ــدول ر�س ــوم اخلدم ــات التي يقدمها جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
م

اخلدمة

٤

تنفـيذ
الأحكام والأوامر

نوع اخلدمة

قيمة الر�سم
بالريال العماين

طلب تنفـيذ حكم �أجنبي

٢٠

طلب تنفـيذ �أحكام املحكمني
ال�صادرة فـي بلد �أجنبي

٥٠

طلب تنفـيذ �أحكام املحكمني
ال�صادرة فـي ال�سلطنة

٢٠

طلب تنفـيذ املحررات املوثقة
ومحا�ضر ال�صلح امل�صادق عليها
فـي بلد �أجنبي

٢٠

طلب التدخل فـي �إجراءات
التنفـيذ �إلى ما قبل �إجراء البيع

١٠

طلب الإ�شكال فـي التنفـيذ

١٠

طلب حجز ما للمدين لدى الغري

١٠

املنازعة فـي تقرير املحجوز لديه

١٠

طلب دخول العقار للح�صول
على البيانات الالزمة لو�صفه ،
وحتديد م�شتمالته

٢٠

طلب تعيني حار�س على الأموال
املحجوز عليها

١٠
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تابع  :ج ــدول ر�س ــوم اخلدم ــات التي يقدمها جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
م

اخلدمة

٥

الرتكات
والإعالمات ال�شرعية

نوع اخلدمة

قيمة الر�سم
بالريال العماين

ح�صر الرتكة

٢٠

االنتقال
جلرد الرتكة

٤٠

�إجراء الق�سمة
وت�سوية الديون التي على الرتكة

١٠

املنازع ــة
فـي �صحة جرد الرتكة

٢٠

ت�صفـية الرتكة

٢٠

�إعالم �شرعي

٥

�صورة ر�سمية
من �إعالم �شرعي

١
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تابع  :ج ــدول ر�س ــوم اخلدم ــات التي يقدمها جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
م

اخلدمة

٦

معامالت �أخرى

نوع اخلدمة

قيمة الر�سم
بالريال العماين

�صورة ر�سمية من احلكم

٢

جتديد الدعوى من ال�شطب
طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف
االتفاقي � ،أو بحكم املحكمة
الطعن فـي احلكم ال�صادر
بوقف الدعوى
طلب نفاذ معجل
طلب تعيني املحكمني ،
�أو عزلهم � ،أو ردهم

٢٠
١٠
١٠
١٠
٣٠

طلب رد اخلبري

١٠

طلب تف�سري احلكم

١٠

طلب �إغفال احلكم
لبع�ض الطلبات
ت�صحيح اخلط أ� املادي
واحل�سابي فـي احلكم

٥
٥

طلب املنع من ال�سفر

١٠

طلب الأمر بحب�س املدين

١٠

التظلم من الأمر بحب�س املدين

١٠
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مركـز عمـان للتحكيـم التجـاري
قـــــرار
رقم 2020/ 8
ب�إ�صـدار قواعد التحكيم ملركز عمان للتحكيم التجاري
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2018/26ب�إن�شاء مركز عمان للتحكيم التجاري ،
و�إلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري ال�صادر بالقرار رقم ، 2019/37
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قواعد التحكيم ملركز عمان للتحكيم التجاري  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  8 :من ربيــع الثانـي 1442هـ
املـوافـــــق  24 :من نوفمبــــــــــــر 2020م
حمــــد بــــن حممـــد ال�شرجــــي
رئيـ�س جمل�س �إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1369
ال�صادرة فـي 2020/12/6م
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قواعــــد التحكيـــم
ملركــز عمــان للتحكيــم التجــاري

جــدول املحتويـــات
الف�صــل الأول � :أحكــام متهيديــة
املادة ( : )1تعريفات
املادة ( : )2نطاق التطبيق
املادة ( : )3الإخطارات �أو املرا�سالت الكتابية واملدد الزمنية
الف�صــل الثانــي  :بــدء �إجــراءات التحكيــم
املادة ( : )4طلب التحكيم
املادة ( : )5الرد على طلب التحكيم والدعوى املقابلة
املادة ( : )6العقود املتعددة
املادة (� : )7إدخال �أطراف �إ�ضافـية
املادة (� : )8ضم الدعاوى
املادة ( : )9التمثيل وامل�ساعدة
الف�صــل الثالــث  :ت�شكيــل هيئــة التحكيــم
املادة ( : )10عدد املحكمني
املادة ( : )11تعيني املحكمني
املادة (� : )12إف�صاح املحكمني
املادة ( : )13رد املحكم
املادة (� : )14إخطار طلب رد املحكم
املادة ( : )15البت فـي طلب رد املحكم
املادة ( : )16ا�ستبدال املحكم
املادة (� : )17إعادة جل�سات اال�ستماع عند ا�ستبدال حمكم
املادة (� : )18أمني �سر هيئة التحكيم
املادة ( : )19حمكم الطوارئ
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911
911
912
912
914
914
915
917
917
920
922
923
923
923
925
925
925
926
927
927
927
929

الف�صــل الرابــع � :إجــراءات التحكيــم
املادة (� : )20أحكام عامة
املادة (� : )21إحالة امللف �إلى هيئة التحكيم
املادة ( : )22مقر التحكيم
املادة ( : )23القواعد القانونية الواجبة التطبيق
املادة ( : )24لغة التحكيم
املادة ( : )25التدابري امل�ؤقتة
املادة (� : )26سري �إجراءات التحكيم
املادة ( : )27الدفع باخت�صا�ص هيئة التحكيم
املادة ( : )28االجتماع التمهيدي ووثيقة املهمة
املادة ( : )29مذكرات الأطراف
املادة ( : )30جل�سات اال�ستماع
املادة ( : )31ال�شهود
املادة ( : )32اخلرباء املعينني من قبل هيئة التحكيم
املادة ( : )33الإخفاق
املادة ( : )34التنازل عن حق االعرتا�ض
املادة ( : )35ال�سلطات الإ�ضافـية لهيئة التحكيم
املادة ( : )36انتهاء الإجراءات
املادة (� : )37إنهاء �إجراءات التحكيم
املادة ( : )38الإجراءات امل�ستعجلة
الف�صــل اخلامــ�س  :حكــم التحكيــم
املادة ( : )39املدة الزمنية لإ�صدار حكم التحكيم
املادة ( : )40حكم التحكيم
املادة ( : )41تف�سري حكم التحكيم وت�صحيحه واحلكم الإ�ضافـي
-909-

931
931
932
932
933
933
934
934
935
936
937
938
939
940
941
941
941
942
942
943
944
944
945
946

الف�صــل ال�ساد�س  :م�صاريــف التحكيــم
املادة ( : )42امل�صاريف
املادة ( : )43ر�سوم الت�سجيل
املادة ( : )44الر�سوم الإدارية
املادة (� : )45إيداع امل�صاريف
املادة ( : )46توزيع امل�صاريف
املادة (� : )47أتعاب هيئة التحكيم
الف�صــل ال�سابــع � :أحكــام عامــة
املادة ( : )48ال�سرية
املادة ( : )49ا�سرتداد امل�ستندات والتخل�ص منها
املادة ( : )50الإعفاء من امل�س�ؤولية
املادة ( : )51ح�سن النية
املادة ( : )52لغة القواعد
امللحق ( : )1جدول الر�سوم والأتعاب
امللحق ( : )2منوذج �شرط التحكيم
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948
948
949
949
950
951
951
952
952
953
954
954
954
955
959

قواعد التحكيم ملركز عمان للتحكيم التجاري
الف�صــل الأول
�أحكـام متهيديــة
املــادة ( ) 1
تعريفــات
 1-1يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق
الن�ص خالف ذلك :
املركـــز :
مركز عمان للتحكيم التجاري .
اللجنـة التنفيذيـة :
اللجنــة التنفيذيــة للمركــز برئا�ســة الرئيــ�س التنفيــذي للمركــز  ،وع�ضوي ــة اثن ــني
من امل�ست�شارين .
هيئـة التحكيـم :
الهيئة امل�شكلة من حمكم واحد �أو �أكرث للف�صل فـي النزاع املحال �إلى التحكيم .
امل�سجـــل :
م�سجل املركز .
القواعــد :
قواعد حتكيم املركز .
الدعـــوى :
�أي مطالبة يتقدم بها �أي طرف �ضد طرف �آخر .
طلــب التحكيـم :
طلب بدء �إجراءات التحكيم مبوجب هذه القواعد .
حكــم التحكيـم :
يطلق على� /أو ي�شمل  ،حكم التحكيم اجلزئي � ،أو امل�ؤقت � ،أو النهائي .
الــــرد :
الرد على طلب التحكيم .
الطــرف �أو الأطــراف :
املدعون و � /أو املدعى عليهم .
املدعــي :
الطرف الذي يبادر باللجوء �إلى التحكيم � ،أو الطرف الذي يطلب �إدخاله كمدع .
املدعـى عليـه :
الطرف املقام �ضده التحكيم .
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 2-1ت�شمل الكلمات امل�ستخدمة فـي �صيغة املفرد فـي معناها � ،صيغة اجلمع  ،والعك�س
�صحيح وفقا ملتطلبات ال�سياق  .كما ت�شمل كلمات املدعي  ،واملدعى عليه  ،واملحكم ،
واملمثل  ،والطرف  ،وغريها فـي ا�ستخدامها للداللة على امل�ؤنث  ،واملذكر  ،وعلى
ال�شخ�ص الطبيعي � ،أو املعنوي .
املــادة ( ) 2
نطـاق التطبيــق
� 1-2إذا اتفق الأطراف كتابة على �إحالة ما ين� أش� بينهم من منازعات �إلى التحكيم وفقا
لهذه القواعد  ،تتم ت�سوية تلك املنازعات عندئذ وفقا لهذه القواعد  ،مع مراعاة ما
يتفق عليه الأطراف كتابة من تعديالت .
 2-2ت�سري هذه القواعد على �إجراءات التحكيم  ،وتعد مكملة لأي اتفاق يت�ضمن ما �أ�شري
�إليه فـي املادة � 1-2أعاله  ،وذلك فيما عدا تعار�ض �أي من هذه القواعد مع �أي ن�ص
من الن�صو�ص الآمرة فـي القانون الواجب التطبيق على التحكيم .
 3-2تخ�ضع �إجراءات التحكيم �أمام الهيئة لهذه القواعد  ،ف�إذا مل تن�ص القواعد على �أمر
ما  ،تخ�ضع الإجراءات لأي قواعد يتفق عليها الأطراف � ،أو وفقا ملا تقررها الهيئة
فـي حال عدم اتفاقهم � ،سواء متت الإ�شارة �إلى تطبيق قواعد �إجراءات قانون وطني
حمدد على التحكيم � ،أم مل ت�شر .
 4-2ال يعيق �سري �إجراءات التحكيم اعرتا�ض �أي طرف على التحكيم فـي �أي مرحلة من
الإجراءات � ،أو عدم م�شاركته فيها .
املــادة ( ) 3
الإخطـارات �أو املرا�سـالت الكتابيـة واملـدد الزمنيـة
 1-3تكون جميع الإخطارات  ،واملرا�سالت  ،واملقرتحات مبوجب هذه القواعد كتابة ،
وتر�ســل فـي الوقــت ذاته  ،وبعدد من الن�سخ يكفـي كل طرف  ،واملحكمني  ،وامل�سجل .
 2-3تكون جميع املرا�سالت �إلى امل�سجل باللغة العربية � ،أو باللغة الإجنليزية  ،بغ�ض النظر
عن لغة التحكيم .
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 3-3بعد �إخطار امل�سجل بت�شكيل هيئة التحكيم  ،و�إحالة امللف  ،جتري جميع املرا�سالت
بني الهيئة والأطراف مبا�شرة  .كما تر�سل ن�سخة �إلكرتونية فقط من جميع املذكرات
التي يقدمها الأطراف �إلى امل�سجل  ،ما مل يطلب خالف ذلك .
 4-3ي�سلــم �أي �إخطـ ــار � ،أو خطـ ـ ــاب � ،أو مقت ـ ـ ــرح مقاب ـ ـ ــل �إي�ص ـ ــال � ،أو بالربيـ ـ ــد امل�سج ـ ــل � ،أو
بالربيد ال�سريع � ،أو ب�أي �شكل من �أ�شكال االت�صال الإلكرتوين (وي�شمل ذلك الربيد
الإلكرتوين  ،والفاك�س) � ،أو �أي و�سيلة ات�صال �أخرى توفر �سجال بالت�سليم .
 5-3يعد الإخطار � ،أو اخلطاب � ،أو املقرتح قد مت ت�سلمه فـي يوم ت�سليمه فـي �أي من
احلاالت الآتية :
أ� � -إلى املر�سل �إليه �شخ�صيا � ،أو �إلى ممثله املفو�ض .
ب  -فـي حمل الإقامة املعتاد للمر�سل �إليه �أو مكان عمله � ،أو عنوانه املحدد .
ج � -إلى �أي عنوان يتفق عليه الأطراف .
د  -وفقا ملــا اعتاد عليه الأطراف فـي التعامالت ال�سابقة � ،أو
هـ  -فـي حال تعذر ما ذكر �سابقا  ،وبعد بذل جهد معقول  ،فيكون الت�سليم �إلى �آخر
عنوان � ،أو حمل �إقامة � ،أو مكان عمل معروف للمر�سل �إليه .
 6-3يبــد�أ �سريــان املــدد وفقــا لهـ ــذه القواعــد اعتبــارا مــن اليــوم التايل لت�سليم الإخطار ،
�أو اخلطاب � ،أو املقرتح  .وحتت�سب �أي فرتة زمنية مبوجب هذه القواعد وفقا لتوقيت
�سلطن ــة عمــان (جرينت ــ�ش ، )4+مــا لــم يتفــق الأطراف � ،أو تقرر اللجنة التنفيذية ،
�أو هيئة التحكيم خالف ذلك .
 7-3تدخل العطلة الر�سمية �أو غري �أيام العمل التي تت�ضمنها �أي مدة زمنية مبوجب هذه
القواعد فـي ح�ساب تلك املدة .
� 8-3إذا �صــادف اليــوم الأخيــر مــن �أي مــدة زمنيــة مبوجــب ه ــذه القواعــد عطل ــة ر�سمي ــة � ،أو
يوم غري عمل فـي حمل الت�سلم وفقا للمادة  ، 6-3متدد تلك املدة حتى �أول يوم عمل
يلي انتهاء العطلة .
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الف�صل الثاين
بدء �إجراءات التحكيم
املــادة ( ) 4
طلـب التحكيـم
 1-4ير�سل الطرف الذي يبادر باللجوء �إلى التحكيم وفقا لهذه القواعد طلب التحكيم
�إلى امل�سجل  ،الذي يخطر املدعى عليه بطلب التحكيم  ،وتاريخ ت�سلمه .
 2-4يتعني �أن ي�شتمل طلب التحكيم على ما هو �آت :
�أ  -طلب �إحالة املنازعة �إلى التحكيم .
ب � -أ�سماء  ،وعناوين  ،و�أرقام الهاتف والفاك�س  ،وعناوين الربيد الإلكرتوين � -إذا
كانت متوافرة  ،اخلا�صة ب�أطراف التحكيم  ،وممثلي املدعي � ،إن وجدوا .
ج � -إ�شارة �إلى اتفاق التحكيم الذي ي�ستند �إليه املدعي  ،مع ن�سخة منه .
د � -إ�شــارة �إلى العقــود �أو امل�ستن ــدات القانونية الأخرى التي ن�ش�أت املنازعة عنها � ،أو
ب�ش�أنها  ،ون�سخة منها � ،إن �أمكن .
هـ  -و�صفا موجزا لطبيعة املنازعة  ،وظروفها مع حتديد الطلبات التي يطالب بها
املدعي  ،واملبلغ الذي يدعي به  ،اذا كان ممكنا .
و  -بيانا ب�أي م�سائل �سبق �أن اتفق عليها الأطراف ب�ش�أن �سري التحكيم � ،أو التي يرغب
املدعي فـي تقدمي مقرتح ب�ش�أنها .
ز  -اقرتاحا ب�ش�أن عدد املحكمني �إذا مل يحدده اتفاق التحكيم .
ح  -تر�شيح حمكم �إذا ن�ص اتفاق التحكيم على ( )3ثالثة حمكمني � ،أو اقرتاح حمكم
فرد �إذا ن�ص اتفاق التحكيم على حمكم فرد  ،ما مل يتفق الأطراف على خالف
ذلك .
ط � -أي مالحظة ب�ش�أن القانون واجب التطبيق .
ي  -اقرتاح مقر التحكيم  ،ولغته  ،ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك .
ك � -إثبات دفع ر�سوم الت�سجيل املن�صو�ص عليها فـي هذه القواعد .
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 3-4يعترب تاريخ ت�سلم امل�سجل لطلب التحكيم املكتمل هو تاريخ بدء �إجراءات التحكيم
لكافة الأغرا�ض .
 4-4يجب على اللجنة التنفيذية �أن تقرر عدم امل�ضي فـي �إجراءات طلب التحكيم فـي حال
تبني من ظاهر الأوراق عدم اخت�صا�ص املركز بالنظر فـي املنازعة .
املــادة ( ) 5
الرد على طلب التحكيم والدعوى املقابلة
 1-5ير�سل املدعى عليه رده على طلب التحكيم خالل ( )21واحد وع�شرين يوما من تاريخ
ت�سلمه لطلب التحكيم من امل�سجل على �أن يت�ضمن ما ي�أتي :
أ�  -ا�سم  ،وعنوان  ،و�أرقام هاتف  ،وفاك�س  ،وعنوان الربيد الإلكرتوين  ،وبيانات
االت�صال الأخرى اخلا�صة باملدعى عليه  ،وممثليه � -إن وجدوا . -
ب  -ت�أكيدا �أو رف�ضا للطلبات �أو جزءا منها  ،مبا فـي ذلك  ،حيثما �أمكن � ،أي دفع بعدم
اخت�صا�ص هيئة التحكيم .
ج � -أي رد على البيانات الواردة فـي طلب التحكيم مبقت�ضى املادة � ، 2-4أو فيما يتعلق
بامل�سائل التي ت�شملها تلك املادة .
د  -عر�ضا موجزا لطبيعة املنازعة  ،والظروف التي �أدت �إلى تقدمي الدعوى املقابلة
وفقا للمادة .6-5
هـ  -تر�شيح حمكم �إذا ن�ص اتفاق التحكيم على ( )3ثالثة حمكمني � ،أو اقرتاح حمكم
فرد �إذا ن�ص على حمكم فرد  ،ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك  ،مع �إبداء
الر�أي على اقرتاح املدعي للمحكم الفرد � ،أو تقدمي اقرتاح مقابل .
 2-5ال يحول عدم رد املدعى عليه على طلب التحكيم دون موا�صلة �إجراءات التحكيم وفقا
لهذه القواعد  .و�إذا ن�ص اتفاق التحكيم على تر�شيح الأطراف للمحكمني  ،يعد عدم
�إر�سال املدعى عليه للرد � ،أو تر�شيح حمكم خالل املدة املحددة فـي املادة � 1-5أعاله ،
تنازال ال رجعة فيه عن حقه فـي تر�شيح حمكم .
 3-5ال يحول �إخفاق املدعى عليه فـي �إر�سال الرد � ،أو �أي جزء منه (فـي حد ذاته) خالل املدة
املذكورة �أعاله من رف�ض �أي دعوى � ،أو تقدمي �أي دفاع � ،أو دعوى مقابلة فـي التحكيم .

-915-

 4-5يجوز للجنة التنفيذية  ،بناء على طلب املدعى عليه � ،أن متنحه �أجال �إ�ضافيا �أق�صاه
(� )14أربعة ع�شر يوما لإيداع الرد  ،على �أن يحتوي طلب التمديد على مالحظات
املدعى عليه �أو اقرتاحاته ب�ش�أن عدد املحكمني  ،واختيارهم  ،وكذلك تر�شيح املحكم �إذا
ن�صت القواعد على ذلك  ،و�إذا مل يقم املدعى عليه بذلك  ،ي�ستكمل امل�سجل الإجراءات
وفقا لهذه القواعد .
 5-5يخطر امل�سجل املدعي  ،وكافة الأطراف الأخرى برد املدعى عليه  ،وب�أي دعوى مقابلة
بعدد الن�سخ املن�صو�ص عليه فـي املادة  1-3من هذه القواعد .
 6-5يكون تقدمي املدعى عليه لأي دعوى مقابلة  ،مع رده  ،وعلى �أن تت�ضمن الآتي :
�أ  -و�صفا موجزا لطبيعة املنازعة  ،والظروف التي �أدت �إلى تقدمي الدعوى املقابلة ،
و�أ�سا�سها .
ب  -بيانا يو�ضح مطالبته  ،مرفقا به مبالغ � ،أي دعاوى مقابلة حمددة القيمة  ،وكلما
كان ذلك ممكنا  ،تقديرا لقيمة �أي دعاوى مقابلة �أخرى .
ج � -أي اتفاقيات ذات �صلة  ،وال �سيما اتفاق التحكيم .
د � -إ�شارة �إلى اتفاق التحكيم الذي يتم تقدمي الدعوى املقابلة مبوجبه  ،وذلك فـي
حال تقدمي الدعاوى املقابلة مبوجب �أكرث من اتفاق حتكيم .
هـ � -إثبات دفع ر�سوم الت�سجيل التي تن�ص عليها هذه القواعد عن �أي مطالبة مقابلة.
كما يجوز للمدعى عليه تقدمي �أي م�ستندات �أو معلومات �أخرى مع الدعاوى
املقابلة التي يراها منا�سبة � ،أو قد ت�ساهم فـي الت�سوية الفعالة للمنازعة .
 7 -5يقدم املدعي ردا على �أي دعوى مقابلة خالل (� )21إحدى وع�شرين يوما من تاريخ
ت�سلمها من امل�سجل  .ويجوز للجنة التنفيذية  ،بناء على طلب املدعي  ،منحه �أجال
�إ�ضافيا �أق�صاه (� )14أربعة ع�شر يوما لتقدمي الرد قبل �إحالة امللف �إلى هيئة التحكيم .
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املــادة ( ) 6
العقود املتعددة
يجوز ت�سوية منازعات ن�ش�أت عن �أكرث من عقد  ،فـي طلب حتكيم واحد � ،شريطة حتقق �أيا
مما ي�أتي :
أ� � -أن يوافق �أطراف تلك العقود على طلب حتكيم واحد يجري وفقا لهذه القواعد .
ب � -أن تت�ضمن تلك العقود اتفاقات حتكيم حتيل هذه املنازعات �إلى التحكيم وفقا
للقواعد  ،و�أن تكون اتفاقات التحكيم متوافقة  ،و�أن :
 - 1تن� أش� املنازعات من العالقة القانونية � ،أو االقت�صادية ذاتها .
 - 2تتكون هذه العقود من عقد �أ�سا�سي وعقود �إ�ضافية .
� - 3أن تن�ش�أ املنازعات من معاملة �أو �سل�سلة معامالت ذات �صلة .
املــادة ( ) 7
�إدخال �أطراف �إ�ضافية
 1-7يجوز لأي طرف من �أطراف التحكيم قبل ت�شكيل هيئة التحكيم التقدم بطلب لدى
امل�سجل لإدخال طرف �إ�ضافـي �أو �أكرث �إلى التحكيم مبوجب هذه القواعد ب�صفته
مدعيا �أو مدعى عليه � ،شريطة ا�ستيفاء �أي من املعايري الآتية :
�أ � -أن يكون الطرف املطلوب �إدخاله ملزما باتفاق التحكيم � ،أو
ب � -أن يوافق جميع الأطراف  ،مبن فيهم الطرف املطلوب �إدخاله  ،كتابة على هذا
الإدخال .
 2-7يجب �أن يت�ضمن طلب الإدخال ما ي�أتي :
أ�  -رقم دعوى التحكيم قيد النظر .
ب � -أ�سماء  ،وعناوين  ،و�أرقام هواتف  ،و�أرقام فاك�س  ،وعناوين بريد �إلكرتوين � -إذا
كانت معلومة  -جميع الأطراف  ،مبن فيهم الطرف املطلوب �إدخاله  ،وممثلوهم
 �إن وجدوا  -و�أي حمكمني جرى تر�شيحهم � ،أو تعيينهم فـي دعوى التحكيم قيدالنظر .
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ج � -صفة الطرف املطلوب �إدخاله مدعيا �أم مدعى عليه .
د  -البيانات الواردة فـي املادة ( 2-4ج) واملادة (2-4د) .
هـ  -حتديد االتفاق ذي ال�صلة  ،وتقدمي ن�سخة منه حيثما �أمكن  ،فـي حال تقدمي
الطلب مبوجب املادة ( 1-7ب) .
و  -بيان موجز بالوقائع والأ�سا�س القانوين للطلب .
 3-7يعد طلب الإدخال كامال �إذا ا�ستوفى جميع متطلبات املادة � ، 2-7أو �إذا قرر امل�سجل
وجود امتثال جوهري لتلك املتطلبات  .ويخطر امل�سجل جميع الأطراف  ،مبن فيهم
الطرف املطلوب �إدخاله  ،عند اكتمال طلب الإدخال .
 4-7ير�سل الطرف طالب الإدخال  ،فـي وقت تقدميه طلب الإدخال �إلى امل�سجل  ،ن�سخة
من الطلب �إلى جميع الأطراف  ،مبن فيهم الطرف املطلوب �إدخاله  ،ويخطر امل�سجل
بذلك  ،مع حتديد طريقة الإر�سال  ،وتاريخه .
 5-7يحق جلميع �أطراف التحكيم والطرف املطلوب �إدخاله الرد على طلب الإدخال خالل
(� )14أربعة ع�شر يوما من ت�سلم الطلب � ،أو خالل �أي مدة زمنية �أخرى حتددها
اللجنة التنفيذية .
 6-7تقرر اللجنة التنفيذية  ،بعد النظر فـي �آراء جميع الأطراف  ،مبن فيها الطرف
املطلوب �إدخاله  ،ومع مراعاة ظروف الدعوى  ،ما �إذا كانت �ستوافق كليا �أو جزئيا
على طلب الإدخال مبوجب املادة  . 1-7وال يخل قرار اللجنة التنفيذية باملوافقة على
طلب الإدخال ب�سلطة هيئة التحكيم فـي البت الحقا فـي �أي م�س�ألة تتعلق باخت�صا�صها
النا�شئ عن هذا القرار  .كما ال يخل قرار اللجنة التنفيذية برف�ض طلب الإدخال
مبوجب هذه املادة  ،كليا �أو جزئيا  ،بحق �أي طرف فـي تقدمي طلب �إدخال �إلى هيئة
التحكيم عمال باملادة . 10-7
 7-7فـي حال املوافقة على طلب الإدخال مبوجب املادة  ، 6-7يعترب تاريخ ت�سلم الطلب
كامال هو تاريخ بدء التحكيم فيما يتعلق بالطرف املدخل .
 8-7فـي حال �إدخال طرف �إ�ضافـي قبل ت�شكيل هيئة التحكيم  ،يجوز للطرف املدخل ،
باال�شرتاك مع املدعي �أو املدعى عليه  ،تر�شيح حمكم لتعينه اللجنة التنفيذية وفقا
للمادة  4-11و 5-11من هذه القواعد .
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 9-7فـي حال املوافقة على طلب الإدخال مبوجب املادة  ، 6-7يجوز للجنة التنفيذية  ،قبل
ت�شكيل هيئة التحكيم � ،إلغاء تعيني �أي حمكمني جرى تعيينهم قبل البت ب�ش�أن طلب
الإدخال  .وتنطبق املادة  10واملادة  11ح�سب االقت�ضاء  ،ما مل يوافق جميع الأطراف
على خالف ذلك  ،مبن فيهم الطرف املدخل  ،وت�سري اجلداول الزمنية املعنية
مبوجبهما من تاريخ ا�ستالم قرار اللجنة التنفيذية ال�صادر مبوجب املادة . 6-7
 10-7بعد ت�شكيل هيئة التحكيم  ،يجوز لأي طرف من �أطراف التحكيم �أو من غري الأطراف
التقدم بطلب �إلى هيئة التحكيم لإدخال طرف �إ�ضافـي �أو �أكرث فـي التحكيم مبوجب
هذه القواعد ب�صفته مدعيا �أو مدعى عليه � ،شريطة ا�ستيفاء �أي من املعايري الآتية :
�أ � -أن يكون الطرف املطلوب �إدخاله ملزما باتفاق التحكيم .
ب � -أن يوافق جميع الأطراف  ،مبن فيهم الطرف املطلوب �إدخاله  ،على هذا الإدخال .
ويجوز تقدمي طلب الإدخال �إلى هيئة التحكيم مبوجب هذه املادة لدى امل�سجل ،
حيثما كان ذلك منا�سبا .
 11-7مع مراعاة �أي �أوامر حمددة لهيئة التحكيم  ،ت�سري �أحكام املادة  ، 2-7مع مراعاة
مقت�ضى احلال  ،على �أي طلب �إدخال مبوجب املادة .10-7
 12-7تقرر هيئة التحكيم  ،بعد اال�ستماع للأطراف  ،ومع مراعاة ظروف الدعوى  ،قبول
�أو رف�ض طلب الإدخال املقدم مبوجب املادة 10-7كليا �أو جزئيا  ،وال يخل قرار هيئة
التحكيم باملوافقة على طلب الإدخال مبوجب هذه املادة ب�سلطتها فـي البت الحقا فـي
�أي م�س�ألة تتعلق باخت�صا�صها النا�شئ عن هذا القرار .
 13-7فـي حال املوافقة على طلب الإدخال مبوجب املادة  ، 12-7يعد تاريخ ت�سلم هيئة
التحكيم الطلب كامال  ،هو تاريخ بدء التحكيم فيما يتعلق بالطرف املدخل .
 14-7فـي حال املوافقة على طلب الإدخال مبوجب املادة  ، 12-7يعترب �أي طرف مل ير�شح
حمكما � ،أو مل ي�شارك ب�أي طريقة �أخرى فـي ت�شكيل هيئة التحكيم  ،قد تنازل عن
حقه فـي تر�شيح حمكم � ،أو امل�شاركة فـي ت�شكيل هيئة التحكيم ب�أي طريقة �أخرى  ،دون
امل�سا�س بحق هذا الطرف فـي رد املحكم عمال باملادة (  )13من هذه القواعد .
 15-7فـي حال املوافقة على طلب الإدخال  ،ت�سدد ر�سوم الت�سجيل املطلوبة لأي دعاوى �أو
دعاوى مقابلة .
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املــادة ( ) 8
�ضم الدعاوى
 1-8قبل ت�شكيل �أي هيئة حتكيم  ،يجوز لأي طرف تقدمي طلب �إلى امل�سجل ل�ضم دعويني
حتكيم اثنتني �أو �أكرث فـي دعوى حتكيم واحدة � ،شريطة ا�ستيفاء �أي من املعايري
الآتية :
أ�  -موافقة جميع الأطراف على ال�ضم كتابة .
ب � -إذا كانت جميع املطالبات فـي دعاوى التحكيم م�ستندة �إلى اتفاق التحكيم ذاته .
ج � -أن تكون اتفاقات التحكيم متالئمة � ،أو ميكن التوفيق فيما بينها  ،وبالإ�ضافة �إلى
ذلك توافر �أي من احلاالت الآتية :
� -1أن تن� أش� املنازعات عن العالقة القانونية �أو االقت�صادية ذاتها .
� -2أن تن� أش� املنازعات عن عقود تتكون من عقد �أ�سا�سي  ،وعقود �إ�ضافية .
� - 3أن تن�ش�أ املنازعات عن املعاملة �أو �سل�سلة املعامالت ذات ال�صلة ذاتها .
 2-8يجب �أن يت�ضمن طلب ال�ضم مبوجب املادة  ١-٨الأرقام املرجعية لدعاوى التحكيم
املطلوب �ضمها  ،وبيانا موجزا بالوقائع  ،والأ�سا�س القانوين للطلب .
 3-8تقرر اللجنة التنفيذية  ،بعد الأخذ بعني االعتبار �آراء جميع الأطراف  ،ومع مراعاة
ظروف الدعوى  ،ما �إذا كانت �ستوافق كليا �أو جزئيا على طلب ال�ضم  ،وال يخل قرار
اللجنة التنفيذية باملوافقة على طلب ال�ضم ب�سلطة هيئة التحكيم فـي البت الحقا
فـي �أي م�س�ألة تتعلق باخت�صا�صها النا�شئ عن هذا القرار  ،كما ال يخل قرار اللجنة
التنفيذية برف�ض طلب ال�ضم  ،كليا �أو جزئيا  ،بحق �أي طرف فـي تقدمي طلب �ضم
�إلى هيئة التحكيم عمال باملادة  . ٧-٨وت�ستمر �أي دعاوى حتكيم غري م�ضمومة باعتبار
كل منها دعاوى حتكيم منف�صلة مبوجب هذه القواعد .
� 4-8إذا قررت اللجنة التنفيذية �ضم دعويني حتكيم �أو �أكرث  ،ت�ضم دعاوى التحكيم فـي
دعوى التحكيم التي يعتربها امل�سجل قد بد�أت �أوال  ،ما مل يتفق جميع الأطراف على
خالف ذلك � ،أو تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك  ،مع مراعاة ظروف الدعوى .
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 5-8فـي حال املوافقة على طلب ال�ضم  ،يجوز للجنة التنفيذية �إلغاء تعيني �أي حمكمني
جرى تعيينهم قبل البت فـي طلب ال�ضم  .وتنطبق املادة  10واملادة  11ح�سب االقت�ضاء  ،ما مل
توافق جميع الأطراف على خالف ذلك  ،وت�سري اجلداول الزمنية املعنية مبوجبهما
من تاريخ ت�سلم قرار اللجنة التنفيذية ال�صادر مبوجب املادة . ٤-٨
 6-8بعد ت�شكيل هيئة التحكيم فـي �أي من ق�ضايا التحكيم املطلوب �ضمها  ،يجوز لأي طرف
التقدم بطلب �إلى هيئة التحكيم ل�ضم دعويني حتكيم اثنتني �أو �أكرث قيد النظر
مبوجب هذه القواعد فـي دعوى حتكيم واحدة � ،شريطة ا�ستيفاء دعاوى التحكيم
املطلوب �ضمها لأي من املعايري الآتية :
�أ � -أن يوافق جميع الأطراف على هذا ال�ضم .
ب � -أن تن� أش� جميع املطالبات فـي دعاوى التحكيم مبوجب اتفاق التحكيم ذاته  ،و�أن
تكون هيئة التحكيم نف�سها قد ت�شكلت للبت فـي دعاوى التحكيم قيد النظر � ،أو مل
يتم ت�شكيل هيئة حتكيم فـي دعوى �أو دعاوى التحكيم الأخرى .
ج � -أن تكون اتفاقات التحكيم متالئمة � ،أو ميكن التوفيق بينها  ،و�أن تكون هيئة
التحكيم نف�سها قد ت�شكلت للبت فـي دعاوى التحكيم قيد النظر � ،أو مل ت�شكل
هيئة حتكيم فـي دعوى �أو دعاوى التحكيم الأخرى  ،وبالإ�ضافة �إلى ذلك توافر
�أي من احلاالت الآتية :
� - 1أن تن�ش�أ املنازعات من العالقة القانونية �أو االقت�صادية ذاتها .
� - 2أن تن� أش� املنازعات من عقود تتكون من عقد �أ�سا�سي  ،وعقود �إ�ضافية .
� - 3أن تن�ش�أ املنازعات من معاملة � ،أو �سل�سلة معامالت ذات �صلة .
 7-8تقرر هيئة التحكيم  ،بعد منح جميع الأطراف فر�صة اال�ستماع  ،ومع مراعاة ظروف
الدعوى  ،قبول �أي طلب �ضم كليا �أو جزئيا  ،وال يخل قرار هيئة التحكيم باملوافقة
على طلب ال�ضم ب�سلطتها فـي البت الحقا فـي �أي م�س�ألة تتعلق باخت�صا�صها النا�شئ
عن هذا القرار  ،وت�ستمر �أي دعاوى حتكيم مل يتم �ضمها باعتبار كل منها دعاوى
حتكيم منف�صلة مبوجب هذه القواعد .
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 8-8فـي حال املوافقة على طلب ال�ضم  ،يعترب �أي طرف مل ير�شح حمكما � ،أو مل ي�شارك
ب�أي طريقة �أخرى فـي ت�شكيل هيئة التحكيم قد تنازل عن حقه فـي تر�شيح حمكم �أو
امل�شاركة فـي ت�شكيل هيئة التحكيم ب�أي طريقة �أخرى  ،دون امل�سا�س بحق هذا الطرف
فـي طلب رد املحكم عمال باملادة ( )13من هذه القواعد .
� 9-8إذا تقدم املدعي بطلبني �أو �أكرث للتحكيم  ،يقبل امل�سجل دفع ر�سوم ت�سجيل واحد
جلميع دعاوى التحكيم املطلوب �ضمها وفقا لهذه القواعد  ،و�إذا رف�ضت اللجنة
التنفيذية طلب ال�ضم  ،كليا �أو جزئيا  ،يطلب من املدعي دفع ر�سوم الت�سجيل املطلوبة
مبوجب هذه القواعد فيما يتعلق بكل دعوى حتكيم مل يتم �ضمها .
� 10-8إذا تقدم املدعي بطلب حتكيم واحد  ،ورف�ضت اللجنة التنفيذية طلب ال�ضم  ،كليا �أو
جزئيا  ،يتقدم املدعي بطلب حتكيم م�ستقل فيما يتعلق بكل حتكيم مل ي�ضم  ،وي�سدد
ر�سوم الت�سجيل املطلوبة مبوجب هذه القواعد فيما يتعلق بكل حتكيم مل ي�ضم .
املــادة ( ) 9
التمثيل وامل�ساعدة
 1-9يجوز لكل طرف �أن ميثله و� /أو ي�ساعده فـي التحكيم ممثل �أو �أكرث و � /أو م�ساعدون
مفو�ضون تفوي�ضا �صحيحا قانونا يح�ضرون باال�سم �أمام املركز �أو هيئة التحكيم .
 2-9يجوز للم�سجل حتى ت�شكيل هيئة التحكيم �أن يطلب من �أي طرف تقدمي الآتي :
(� )1إثبات كتابي للتفوي�ض املمنوح منه �إلى �أي ممثل و � /أو م�ساعد حمدد فـي طلب
التحكيم �أو الرد  ,و ( )2الت�أكيد كتابة لأ�سماء وعناوين جميع ممثليه و � /أو م�ساعديه
فـي التحكيم  ،كما يجوز للهيئة فـي �أي وقت �أن تطلب من �أي طرف ما يثبت ذلك
التفوي�ض وفقا ملا تراه الهيئة .
 3-9بعد ت�شكيل هيئة التحكيم  ،يلتزم �أي طرف ب�أن يخطر جميع الأطراف الأخرى ،
وهيئة التحكيم  ،وامل�سجل ب�أي تغيري � ،أو �إ�ضافة ينوي القيام بها فيما يتعلق مبمثليه
و � /أو م�ساعديه كتابة على الفور  ،ولن يدخل �أي تغيري �أو �إ�ضافة من هذا القبيل حيز
التنفيذ فـي التحكيم �إال بعد موافقة هيئة التحكيم .
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 4-9بدون الإخالل بحقوق الأطراف  ،يجوز لهيئة التحكيم �أن ترف�ض املوافقة على �أي
تغيري � ،أو �إ�ضافة فيما يتعلق مبمثلي الطرف و � /أو م�ساعديه �إذا كان من املحتمل �أن
يت�سبب هذا التغيري � ،أو الإ�ضافة فـي �إهدار الوقت .
الف�صل الثالث
ت�شكيل هيئة التحكيم
املــادة ( ) 10
عدد املحكمني
 1-10ت�شكل هيئة التحكيم من عدد املحكمني الوارد فـي اتفاق التحكيم � ،أو �أي اتفاق الحق ،
و�إذا كان العدد املتفق عليه �أكرث من واحد  ،فيجب �أن يكون وترا .
� 2-10إذا مل يتفق الأطراف م�سبقا على عدد املحكمني  ،و�إذا مل يتفقوا خالل ( )21واحد
وع�شرين يوما من ت�سلم املدعى عليه طلب التحكيم � ،أو خالل �أي مدة �إ�ضافية قد
ت�سمح بها اللجنة التنفيذية  ،تتولى اللجنة التنفيذية حتديد عدد املحكمني املعينني .
 3-10على الرغم مما تن�ص عليه املادة � ، ٢-١٠إذا مل يرد �أي طرف على اقرتاح طرف �آخر
بتعيني حمكم فرد خالل املدة املن�صو�ص عليها فـي املادة  ، ٢-١٠و�أخفق الطرف املعني
فـي تعيني املحكم الثاين وفقا للمادة � 2-١١أو  ، ٥-١١ف�إنه يجوز للجنة التنفيذية ،
بناء على طلب �أحد الأطراف  ،تعيني حمكم فرد وفقا للإجراء املن�صو�ص عليه فـي
املادة � ١-١١إذا ر�أت �أن ذلك �أكرث مالءمة فـي هذه احلالة .
املــادة ( ) 11
تعيني املحكمني
� 1-11إذا اتفق الأطراف على ت�سوية املنازعة بوا�سطة حمكم فرد  ،ير�شح الأطراف املحكم
الفرد لتتولى اللجنة التنفيذية تعيينه  ،و�إذا مل يتفق الأطراف على تر�شيح حمكما
فردا خالل ( )21واحد وع�شرين يوما من ت�سلم املدعى عليه طلب التحكيم � ،أو خالل
املدة الإ�ضافية  ،التي قد ت�سمح بها اللجنة التنفيذية  ،تتولى اللجنة التنفيذية
تعيني املحكم الفرد خالل ( )21واحد وع�شرين يوما .
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� 2-11إذا اتفق الأطراف على ت�سوية املنازعة بوا�سطة ثالثة حمكمني  ،ير�شح كل طرف
حمكما فـي طلب التحكيم �أو الرد على التوايل لتتولى اللجنة التنفيذية تعيينه  .و�إذا
مل ير�شح �أحد الأطراف حمكما خالل ( )21واحد وع�شرين يوما من ت�سلم املدعى
عليه طلب التحكيم � ،أو خالل املدة الإ�ضافية التي تقدرها اللجنة التنفيذية  ،تتولى
اللجنة التنفيذية تعيينه خالل ( )21واحد وع�شرين يوما .
� 3-11إذا �أحيلت املنازعة �إلى ثالثة حمكمني  ،ير�شح املحكمان امل�شار �إليهما فـي الفقرة
ال�سابقة املحكم الثالث الذي يرت�أ�س هيئة التحكيم وتتولى اللجنة التنفيذية تعيينه ،
�إال �إذا اتفق الأطراف على خالف هذا الإجراء  ،وفـي هذه احلالة يخ�ضع الرت�شيح
مل�صادقة اللجنة التنفيذية � .إذا مل ينتج عن ذلك تر�شيح املحكم الثالث خالل ()21
واحد وع�شرين يوما من تعيني املحكمني االثنني �أو �أي مدة �أخرى يتفق عليها
الطرفان � ،أو حتددها اللجنة التنفيذية  ،تتولى اللجنة التنفيذية تعيني رئي�س هيئة
التحكيم .
� 4-11إذا ت�ضمنت الدعوى عددا من املدعني �أو املدعى عليهم و�أحيلت املنازعة �إلى حمكم
فرد  ،يجوز للأطراف االتفاق على اال�شرتاك فـي تر�شيح املحكم الفرد  .وفـي غياب
هذا الرت�شيح امل�شرتك خالل ( )21واحد وع�شرين يوما من ت�سلم املدعى عليه طلب
التحكيم � ،أو خالل املدة الإ�ضافية التي قد ت�سمح بها اللجنة التنفيذية  ،تتولى
اللجنة التنفيذية تعيني املحكم الفرد خالل ( )21واحد وع�شرين يوما .
� 5-11إذا ت�ضمنت الدعوى عددا من املدعني �أو املدعى عليهم و�أحيلت املنازعة �إلى ()3
ثالثة حمكمني  ،ير�شح املدعون ب�صفة م�شرتكة حمكما  ،وير�شح املدعى عليهم
ب�صفة م�شرتكة حمكما  ،وتتولى اللجنة التنفيذية تعيينهما  ،وفـي غياب هذا
اال�شرتاك فـي الرت�شيح خالل ( )21واحد وع�شرين يوما من ت�سلم املدعى عليه
طلب التحكيم � ،أو خالل املدة الإ�ضافية التي قد ت�سمح بها اللجنة التنفيذية  ،تعني
اللجنة التنفيذية خالل ( )21واحد وع�شرين يوما من مل ير�شح من �أع�ضاء هيئة
التحكيم  ،وتتولى تعيني الرئي�س .
� 6-11إذا كان الأطراف من جن�سيات خمتلفة  ،يجوز للجنة التنفيذية تعيني حمكم فرد �أو
رئي�سا لهيئة التحكيم يحمل جن�سية �أي طرف � ،إال �إذا تلقى امل�سجل طلبا كتابيا من
�أي طرف يت�ضمن خالف ذلك خالل ( )21واحد وع�شرين يوما امل�شار �إليها فـي هذه
املادة .
-924-

املــادة ( ) 12
�إف�صاح املحكمني
 1-12يجب �أن يكون املحكمون الذين يعملون مبوجب هذه القواعد حمايدين  ،وم�ستقلني ،
وينبغي عليهم ت�أدية مهامهم وفقا ل�شروط �إخطار التعيني املر�سل �إليهم من امل�سجل .
 2-12عند تعيني حمكم مبوجب هذه القواعد  ،يتعني على اللجنة التنفيذية �أن تراعي
على النحو الواجب �أي م�ؤهالت مطلوبة فـي املحكم مبوجب اتفاق الأطراف  ،و�أي
اعتبارات تتعلق بحياد املحكم  ،وا�ستقالله .
 3-12ال يكتمل تعيني املحكم �إال بعد قبوله ملهامه  .ويقدم املحكم خالل (� )7سبعة �أيام من
تاريخ �إخطار التعيني �إقرارا كتابيا ي�ؤكد حياده  ،وا�ستقالله .
� 4-12إذا ن�ش�أت فـي �أي مرحلة من مراحل التحكيم ظروف من �ش�أنها �إثارة �شكوك لها ما
يربرها ب�ش�أن حياد املحكم وا�ستقالله  ،يتعني على املحكم � ،أو الطرف الإف�صاح فورا
عن هذه الظروف �إلى امل�سجل  ،الذي عليه �إخطار جميع الأطراف بها عند ت�سلمه
لهذه املعلومات .
املــادة ( ) 13
رد املحكــم
 1-13يجوز طلب رد �أي حمكم �إذا وجدت ظروف من �ش�أنها �إثارة �شكوك لها ما يربرها
ب�ش�أن حياده � ،أو ا�ستقالله � ،أو افتقاره امل�ؤهالت التي اتفق عليها الأطراف .
 2-13يعترب عدم �إف�صاح �أي طرف عن �أي ظروف من �ش�أنها �إثارة �شكوك لها ما يربرها
ب�ش�أن حياد املحكم � ،أو ا�ستقالله خالل (� )14أربعة ع�شر يوما من علم الطرف بتلك
الظروف تنازال عن احلق فـي طلب رد املحكم بناء على تلك الظروف .
 3-13ال يجوز للطرف �أن يطلب رد �أي حمكم قام برت�شيحه �إال لأ�سباب تبينها بعد �أن مت
تعيني هذا املحكم .
املــادة ( ) 14
�إخطار طلب رد املحكم
 1-14ير�سل الطرف الذي يعتزم طلب رد املحكم �إخطار طلب رد م�سبب �إلى امل�سجل خالل
(� )14أربعة ع�شر يوما من ت�سلم �إ�شعار تعيني املحكم مو�ضوع طلب الرد � ،أو خالل
(� )14أربعة ع�شر يوما بعد �أن يكون قد علم � ،أو كان ينبغي له على نحو معقول العلم
بالظروف املن�صو�ص عليها فـي املادة � ١-١٣أو املادة . ٣-١٣
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 2-14يعترب تاريخ ت�سلم امل�سجل لإخطار طلب رد املحكم هو تاريخ تقدمي الإخطار  ،وير�سل
الطرف الذي يطلب رد املحكم  ،فـي الوقت ذاته � ،إخطار طلب الرد �إلى الطرف
الآخر  ،واملحكم مو�ضوع طلب الرد  ،والأع�ضاء الآخرين فـي هيئة التحكيم � ،أو �إلى
�أي حمكم معني �إذا مل ت�شكل هيئة التحكيم بعد  ،ويخطر امل�سجل بهذا مع حتديد
طريقة الإر�سال وتاريخه .
 3-14يت�ضمن �إخطار طلب الرد �سبب الطلب ويرفق به ر�سوم طلب الرد مبلغ وقدره
(� )1.000ألف ريال عماين ت�سرتد �إذا مت قبول طلب الرد  ،ويعترب الطرف مقدم
طلب الرد قد �سحب طلبه �إذا مل ي�سدد ر�سم الطلب خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ
تقدمي �إخطار طلب الرد �إلى امل�سجل .
 4-14يجوز للجنة التنفيذية بعد ا�ستالم �إخطار طلب الرد مبوجب املادة  ، ٢-١٤بناء على
طلب �أحد الأطراف � ،أن ت�أمر بوقف �إجراءات التحكيم حتى يتم البت فـي طلب الرد ،
وما مل ت�أمر اللجنة التنفيذية بوقف �إجراءات التحكيم مبوجب هذه املادة  ،يحق
للمحكم مو�ضوع طلب الرد اال�ستمرار فـي نظر دعوى التحكيم حتى تبت اللجنة
التنفيذية فـي طلب الرد وفقا للمادة ١٥من هذه القواعد .
املــادة ( ) 15
البت فـي طلب رد املحكم
� 1-15إذا طلب �أحد الأطراف رد حمكم  ،يجوز للطرف الآخر املوافقة على طلب الرد ،
وعلى اللجنة التنفيذية ا�ستبعاد املحكم �إذا وافق جميع الأطراف على طلب الرد .
كما يجوز للمحكم حمل طلب الرد التنحي عن نظر الدعوى  ،وفـي كلتا احلالتني
ف�إن ذلك ال يعني �صحة �أ�سباب طلب الرد .
� 2-15إذا قبلت اللجنة التنفيذية طلب الرد �ضد �أي حمكم  ،ف�إن عليها �أن ت�ستبعد هذا
املحكم  ،وتعني حمكما بديال وفقا للإجراء املعمول به فـي ت�سمية املحكمني ،
وتعيينهم  .وتبد أ� املدد الزمنية املتعلقة بت�سمية املحكم البديل  ،وتعيينه من تاريخ
�إخطار امل�سجل للأطراف بقرار اللجنة التنفيذية .
 3-15ال يخل قرار اللجنة التنفيذية ب�إلغاء تعيني �أي حمكم  ،ب�صحة �أي عمل قام به � ،أو
�أي �أمر � ،أو حكم �أ�صدره قبل �إلغاء تعيينه .
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� 4-15إذا رف�ضت اللجنة التنفيذية طلب رد املحكم  ،ي�ستمر املحكم فـي نظر دعوى التحكيم .
 5-15تلتزم اللجنة التنفيذية بت�سبيب قرارها فـي طلب رد املحكم من عدمه  ،ويقوم
امل�سجل ب�إبالغ القرار �إلى الأطراف  ،ويكون �أي قرار ت�صدره اللجنة التنفيذية ب�ش�أن
�أي طلب رد نهائيا وغري قابل للطعن .
املــادة ( ) 16
ا�ستبدال املحكم
 1-16ي�ستبدل املحكم عند وفاته � ،أو عند قبول اللجنة التنفيذية ال�ستقالته � ،أو طلب رده ،
�أو بناء على طلب من جميع الأطراف .
 2-16كما ي�ستبدل املحكم مببادرة من اللجنة التنفيذية �إذا قررت �أن املحكم ممنوع قانون ــا
�أو فعلي ــا من �أداء مهامــه � ،أو �أن ــه ال ي�ؤدي ه ــذه امله ــام وف ــقا لهـ ــذه القواعــد � ،أو
خالل املدد املحددة .
� 3-16إذا قررت اللجنة التنفيذيــة  ،بن ــاء عل ــى املعلوم ــات التـ ــي اطلع ــت عليه ــا  ،تطبي ــق
املادة  ، ٢-١٦تبت فـي الأمر خالل (� )14أربعة ع�شر يوما بعد �إتاحة الفر�صة للمحكم
املعني والأطراف و�أي �أع�ضاء �آخرين فـي هيئة التحكيم لإبداء املالحظات كتابة خالل
(� )14أربعة ع�شر يوما على �أن تر�سل هذه املالحظات �إلى الأطراف  ،واملحكمني .
� 4-16إذا تقرر ا�ستبدال املحكم املعني لأي �سبب  ،با�ستثناء حالة الرد  ،يكون للجنة التنفيذية
ال�سلطة التقديرية فـي �أن تقرر اتباع �إجراءات الرت�شيح فـي هذه القواعد .
 5-16بعد غلق باب املرافعة  ،تتولى اللجنة التنفيذية ا�ستبدال املحكم الذي توفـي � ،أو مت
عزله دون اتباع �إجراءات الرت�شيح املن�صو�ص عليها فـي هذه القواعد .
املــادة ( ) 17
�إعادة جل�سات اال�ستماع عند ا�ستبدال حمكم
�إذا ا�ستبدل املحكم الفرد �أو رئي�س هيئة التحكيم بحكم املادتني ( )15و ( )16من هذه القواعد  ،تعاد
جل�سات اال�ستماع التي �سبق عقدها ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك � ،أما �إذا ا�ستبدل
�أي حمكم �آخر  ،ف�إن هيئة التحكيم تتمتع بال�سلطة التقديرية فـي �إعادة جل�سات اال�ستماع
التي �سبق عقدها  ،وذلك بعد الت�شاور مع الأطراف .
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املــادة ( ) 18
�أمني �سر هيئة التحكيم
�" 1-18أمني ال�سر" هو امل�س�ؤول الإداري لهيئة التحكيم .
 2-18يعمل �أمني ال�سر فـي جميع الأوقات مبوجب تعليمات هيئة التحكيم وحتت �إ�شرافها ،
وتكون م�س�ؤولة عن ت�صرفاته فيما يتعلق بالتحكيم .
 3-18يعني �أمني ال�سر مبوجب موافقة كتابية من اللجنة التنفيذية وجميع الأطراف
وبعد �أن يوقع على تعهد احلياد واال�ستقاللية  ،ويف�صح للأطراف  ،و�أع�ضاء هيئة
التحكيم واملركز عن �أي ظروف من �ش�أنها �إثارة �شكوك لها ما يربرها ب�ش�أن حياده ،
�أو ا�ستقالله .
� 4-18إذا ظهرت ظروف فـي �أي وقت بعد تعيني �أمني ال�سر من �ش�أنها �إثارة �شكوك لها
ما يربرها فيما يتعلق بحياده � ،أو ا�ستقالله  ،يف�صح �أمني ال�سر عن هذه الظروف
للأطراف  ،و�أع�ضاء هيئة التحكيم  ،وامل�سجل دون ت�أخري .
 5-18ميكن االعرتا�ض على تعيني �أمني ال�سر �إذا وجدت ظروف من �ش�أنها �إثارة �شكوك
لها ما يربرهــا فيــما يتعلــق بحيــاده � ،أو ا�ستقاللــه  ،وفـي هذه احلالة تنطبق �أحكام
املادة ( )15اخلا�صة بالرد .
� 6-18إذا رغبت هيئة التحكيم فـي �أي وقت قبل بدء �إجراءات التحكيم � ،أو فـي �أثنائه فـي
تعيني �أمني �سر من خارج املركز  ،فعليها تقدمي طلب �إلى امل�سجل مع ن�سخة �إلى
جميع الأطراف يت�ضمن ما ي�أتي :
أ�  -ا�سم املر�شح  ،وعنوانه  ،ورقم هاتفه  ،وعناوين بريده الإلكرتوين �إذا كانت
معلومة .
ب  -بيانا كتابيا موجزا مل�ؤهالت املر�شح ومن�صبه .
ج � -أتعاب املر�شح املقرتح �سواء كان مبلغا مقطوعا � ،أو بال�ساعة .
د  -بيانا موجزا باملهام التي يجب �أن يقوم بها �أمني ال�سر مبا ال يتعار�ض مع تلك
التي ي�ؤديها املركز باعتباره مديرا للتحكيم مبوجب القواعد  ،ومبا ال مينحه
تفوي�ضا مبمار�سة �سلطة هيئة التحكيم فـي اتخاذ القرار .
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املــادة ( ) 19
حمكم الطوارئ
 1-19يجوز للطرف الذي يرغب فـي طلب تدبري م�ؤقت � ،أو حتفظي م�ستعجل قبل ت�شكيل
هيئة التحكيم  ،تقدمي طلب تدبري م�ؤقت � ،أو حتفظي م�ستعجل لدى امل�سجل مع
�إر�سال ن�سخة من الطلب �إلى جميع الأطراف الأخرى  ،على �أن يت�ضمن الطلب ما
ي�أتي :
أ�  -طبيعة التدبري املطلوب .
ب � -أ�سباب ا�ستحقاق الطرف لهذا التدبري .
ج  -بيانا يثبت تزويد جميع الأطراف الأخرى بن�سخة من الطلب � ،أو �شرح للخطوات
املتخذة بح�سن النية لتقدمي ن�سخة � ،أو �إخطار جلميع الأطراف الأخرى .
 2-19يرفق ب�أي طلب للتدبري امل�ؤقت �أو التحفظي امل�ستعجل ما يثبت دفع الر�سوم الإدارية
غري القابلة لال�سرتداد  ،والإيداعات املطلوبة مبوجب هذه القواعد فيما يتعلق
ب�أتعاب حمكم الطوارئ  ،ونفقات الإجراءات وفقا للجدول ( )3املرفق  .ويجوز
للجنة التنفيذية فـي احلاالت املنا�سبة زيادة مبلغ الدفعة املقدمة املطلوبة من
الطرف مقدم الطلب  .وفـي حال مل ت�سدد الدفعة الإ�ضافية خالل ( )10ع�شرة �أيام
من تاريخ تقدمي الطلب  ،يعترب �أن الطرف املعني قد �سحب طلبه .
 3-19تعني اللجنة التنفيذية  ،فـي حال قبول طلب التدبري امل�ؤقت �أو التحفظي امل�ستعجل ،
حمكم الطوارئ خالل ( )2يومني من ت�سلم امل�سجل لهذا الطلب  ،ودفع الر�سوم
الإدارية  ،و�إيداع الدفعة املقدمة .
� 4-19إذا مل يجر االتفاق على مقر التحكيم  ،يكون مقر �إجراءات التدبري امل�ؤقت �أو
التحفظي امل�ستعجل هو م�سقط دون الإخالل بحق هيئة التحكيم فـي حتديد مقر
التحكيم مبوجب املادة (. )22
 5-19قبل قبول التعيني  ،يف�صح حمكم الطوارئ املحتمل للم�سجل عن �أي ظروف من
�ش�أنها �أن تثري �شكوكا مربرة فيما يتعلق بحياده � ،أو ا�ستقالله  ،ويقدم �أي طلب رد
ملحكم الطوارئ كتابة خالل ( )2يومني من تاريخ �إخطار امل�سجل الأطراف بتعيينه
وبالظروف التي �أف�صح عنها .
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 6-19تبت اللجنة التنفيذية فـي طلب الرد بعد �إتاحة الفر�صة ملحكم الطوارئ والطرف
الآخر للتعليق كتابة خالل ( )2يومني .
� 7-19إذا ا�ستقال حمكم الطوارئ � ،أو �أ�صبح غري قادر على �أداء مهامه � ،أو جرى عزله لأي
�سبب  ،و�أ�صبح مكانه �شاغرا  ،تعني اللجنة التنفيذية حمكما طارئا بديال خالل ()2
يومني .
 8-19ال يجوز ملحكم الطوارئ العمل حمكما فـي �أي حتكيم م�ستقبلي يتعلق باملنازعة  ،ما
مل يتفق الأطراف على خالف ذلك .
 9-19ي�ضع حمكم الطوارئ خالل ( )2يومني من تعيينه  ،جدوال زمنيا للنظر فـي طلب
التدبري امل�ؤقت �أو التحفظي يتيح فر�صة معقولة لال�ستماع �إلى الأطراف  ،ويجوز
�أن يت�ضمن هذا اجلدول الن�ص على اتخاذ �إجراءات عن طريق الهاتف � ،أو اجتماع
بالفيديو � ،أو االعتماد على مذكرات كتابية باعتبارها بدائل جلل�سات اال�ستماع
ال�شخ�صية  ،ويتمتع حمكم الطوارئ ب�صالحيات هيئة التحكيم مبوجب هذه
القواعد  ،مبا فيها �سلطة البت ب�ش�أن اخت�صا�صه دون الإخالل بقرار هيئة التحكيم .
 10-19يكون ملحكم الطوارئ �سلطة الأمر ب�أي تدبري م�ؤقت � ،أو حتفظي �أو �إ�صدار حكم
حتكيم �إذا ر�أى ذلك �ضروريا  ،على �أن ي�سبب قراره كتابيا ب�إيجاز  ،كما يجوز ملحكم
الطوارئ تعديل �أو �إبطال الأمر الأويل �أو امل�ؤقت �أو احلكم ل�سبب وجيه .
 11-19ي�صدر حمكم الطوارئ الأمر بالتدبري امل�ؤقت �أو حكم التحكيم خالل (� )14أربعة
ع�شر يوما من تاريخ تعيينه  ،ما مل متدد اللجنة التنفيذية هذه املدة �إذا ا�ستدعت
ظروف ا�ستثنائية ذلك  ،مبا ال يتجاوز (� )14أربعة ع�شر يوما .
 12-19تنتهي �سلطة حمكم الطوارئ بعد ت�شكيل هيئة التحكيم التي يجوز لها �إعادة النظر
فـي �أي �أمر م�ؤقت �أو حكم التحكيم ال�صادر عن حمكم الطوارئ � ،أو تعديله � ،أو �إبطاله ،
مبا فـي ذلك احلكم ب�ش�أن اخت�صا�صه  ،وال تكون هيئة التحكيم ملزمة بالأ�سباب التي
قدمها حمكم الطوارئ  ،وتزول �صفة الإلزام عن �أي �أمر م�ؤقت �أو حكم �صدر عنه
�إذا مل ت�شكل هيئة التحكيم خالل ( )90ت�سعني يوما من هذا الأمر � ،أو احلكم � ،أو �إذا
�أ�صدرت هيئة التحكيم املخت�صة حكما � ،أو �إذا �سحبت الدعوى .

-930-

 13-19يجوز ا�شرتاط تقدمي �ضمان منا�سب على الطرف الذي يتقدم بطلب �أي تدبري
م�ؤقت �أو حكم التحكيم من حمكم الطوارئ .
 14-19يتفق الأطراف على �أن �أي �أمر �أو حكم حتكيم ي�صدره حمكم الطوارئ يكون ملزما
للطرفني من تاريخ �إ�صداره  ،ويتعهدون بتنفيذه على الفور  ،ودون ت�أخري  .كما
يتنازل الأطراف ب�شكل ال رجعة فيه بالقدر الذي يكون فيه ذلك جائزا عن حقهم
فـي �أي �شكل من �أ�شكال اال�ستئناف � ،أو �إعادة النظر � ،أو اللجوء �إلى �أي حمكمة � ،أو
�سلطة ق�ضائية �أخرى فيما يتعلق بهذا احلكم .
 15-19يجوز �أن يقوم حمكم الطوارئ مبدئيا بتوزيع امل�صاريف املرتبطة ب�أي طلب وفقا
للملحق ( )1املرفق  ،على �أن يخ�ضع حتديد توزيع هذه امل�صاريف ب�شكل نهائي �إلى
�سلطة هيئة التحكيم .
 16-19يجوز ملحكم الطوارئ �أن يقرر كيفية تطبيق هذه القواعد ح�سب االقت�ضاء  ،ويكون
قراره فـي هذا ال�ش�أن نهائيا وال يخ�ضع لال�ستئناف � ،أو �إعادة النظر �أو الطعن .
ويجوز للجنة التنفيذية تق�صري �أي مدد زمنية مقررة فـي هذه القواعد فـي الطلبات
املقدمة عمال بالإجراءات التي ت�ستهل مبوجب املادة ( ، )25وامللحق (. )1
الف�صل الرابع
�إجراءات التحكيم
املــادة ( ) 20
�أحكام عامة
 1-20باملوافقة على التحكيم مبوجب هذه القواعد  ،يعترب الأطراف قد وافقوا على عدم
التقدم بطلب �إلى �أي حمكمة �أو �سلطة قانونية ب�ش�أن �أي �أمر ت�صدره هيئة التحكيم
(�إذا مت ت�شكيلها) مبوجب املادة ( )27من هذه القواعد � ،إال �إذا اتفق جميع الأطراف
على خالف ذلك .
 2-20ي�شكل املحكمون هيئة التحكيم ب�أ�سرع وقت ممكن خالل ( )28ثمانية وع�شرين يوما
من �إر�سال امل�سجل ملف التحكيم  .ويجوز للجنة التنفيذية متديد هذ 5املدة الزمنية
لأ�سباب �سائغة .
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 3-20ت�شكل هيئة التحكيم مبوجب قرار م�ؤرخ وموقع من املحكمني .
 4-20مع مراعاة هذه القواعد  ،يجوز لهيئة التحكيم �إجراء التحكيم بالطريقة التي تراها
منا�سبة � ،شريطة �أن يعامل الأطراف على قدم امل�ساواة  ،و�أن مينح كل طرف فـي
مرحلة منا�سبة من الإجراءات فر�صة معقولة لعر�ض دعواه  .وتبا�شر هيئة التحكيم
الإجراءات  ،عند ممار�ستها الخت�صا�صها  ،ما ي�ضمن جتنب الت�أخري والنفقات غري
ال�ضرورية  ،وتقوم بتوفري �إجراءات عادلة وفعالة لت�سوية منازعة الأطراف .
 5-20ت�ضع هيئة التحكيم اجلدول الزمني الإجرائي للتحكيم بعد ت�شكيلها  ،ودعوة
الأطراف لإبداء �آرائهم وفقا للمادة  ٢-٢٨من هذه القواعد  .ويجوز لهيئة التحكيم -
فـي �أي وقت  ،بعد دعوة الأطراف لإبداء �آرائهم  -متديد �أو تق�صري �أي مدة زمنية
من�صو�ص عليها فـي هذه القواعد � ،أو مت االتفاق عليها بني الأطراف .
 6-20تعقد هيئة التحكيم جل�سات ا�ستماع لتقدمي �أدلة ال�شهود  ،مبن فيهم �شهود اخلربة ،
�أو للمناق�شة ال�شفوية � ،إذا طلب �أي طرف ذلك فـي مرحلة منا�سبة من الإجراءات ،
وفـي حال عدم وجود مثل هذا الطلب  ،تقرر هيئة التحكيم ما �إذا كانت �ستعقد هذه
اجلل�سات � ،أو �أن تقت�صر الإجراءات على تبادل املذكرات  ،وامل�ستندات .
 7-20ال يجوز لأي طرف �أو ممثليه �إجراء �أي ات�صال من جانب واحد يتعلق بالتحكيم مع
�أي حمكم � ،أو مع �أي مر�شح ي�سميه �أحد الأطراف .
املــادة ( ) 21
�إحالة امللف �إلى هيئة التحكيم
ير�سل امل�سجل طلب التحكيم  ،والرد عليه �إلى هيئة التحكيم مرفقا به جميع الوثائق  ،بعد
�سداد الر�سوم الإدارية بالإ�ضافة �إلى امل�صاريف املن�صو�ص عليها فـي املادة (. )42
املــادة ( ) 22
مقر التحكيم
� 1-22إذا مل يكن الأطراف قد اتفقوا على مقر التحكيم م�سبقا  ،يكون مقر التحكيم هو
م�سقط .
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 2-22يجوز لهيئة التحكيم  ،بعد الت�شاور مع الأطراف � ،أن تعقد جل�سات ا�ستماع و � /أو
اجتماعات فـي �أي مقر تراه منا�سبا � ،شخ�صيا � ،أو عرب و�سائل االت�صال الإلكرتونية  ،مبا
فـي ذلك امل�ؤمترات عرب الهاتف �أو الفيديو  ،و�إذا اختلف هذا املقر عن مقر التحكيم  ،تعترب
اجلل�سات �أو االجتماعات قد عقدت فـي مقر التحكيم  ،كما يجوز للهيئة �أن تتداول
فـي �أي مقر تختاره عند االقت�ضاء  ،ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك .
املــادة ( ) 23
القواعد القانونية الواجبة التطبيق
 1-23للأطراف احلرية فـي االتفاق على القواعد القانونية التي تطبقها هيئة التحكيم على
مو�ضوع النزاع  ،وفـي حال عدم االتفاق  ،تطبق الهيئة القانون/القوانني �أو القواعد
القانونية التي تراها �أكرث مالءمة بقرار م�سبب يخطر به الأطراف .
 2-23تبت هيئة التحكيم فـي الدعوى مع �أخذها ال�شروط التي يت�ضمنها �أي عقد ذي �صلة ،
واملمار�سات التجارية ال�سارية فـي االعتبار .
 3-23لهيئة التحكيم �سلطة الأخذ مببد�أ "ال�صلح" �أو مببد�أ "العدالة والإن�صاف"  ،وذلك فقط �إذا
اتفق الأطراف على منحها هذه ال�سلطة .
املــادة ( ) 24
لغــة التحكيــم
 1-24يتــم االتف ــاق بيــن الأطــراف علــى لغــة التحكيــم ف ــي اتفــاق التحكيــم � ،أو بــعد ذلــك وفقــا
للم ــادة . ٣-٢٤
� 2-24إذا كان اتفاق التحكيم مكتوبا ب�أكرث من لغة  ،يجوز للجنة التنفيذية �أن تقرر �أيا من تلك
اللغات تكون اللغة التي تبد�أ بها �إجراءات التحكيم � ،إال �إذا ن�ص اتفاق التحكيم على اللغة
التي يجب �أن ت�سود � ،أو �أن تتم �إجراءات التحكيم ب�أكرث من لغة .
� 3-24إذا مل يتفق الأطراف على لغة التحكيم  ،تتمتع هيئة التحكيم بعد ت�شكيلها ب�صالحية حتديد
لغة �أو لغات التحكيم  ،مع الأخذ باالعتبار �أي مالحظات للأطراف  ،وجميع الظروف
املتعلقة بالدعوى .
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 4-24يجوز لهيئة التحكيم �أن تقرر وجوب ترجمة كل � ،أو بع�ض امل�ستندات التي قدمت بلغات غري
لغة التحكيم �إلى لغة التحكيم  ،وما �إذا كانت الرتجمات يجب �أن تكون م�صدقة �أو غري
م�صدقة  ،ح�سبما تراه هيئة التحكيم منا�سبا .
 5-24ال يحق للطرف غري امل�شارك �أو املخل االعرتا�ض فـي حال �إجراء املرا�سالت من  /و�إلى
امل�سجل باللغة املقررة للتحكيم .
املــادة ( ) 25
التدابري امل�ؤقتة
 1-25يجوز لهيئة التحكيم  -بناء على طلب �أي من الأطراف � -أن تتخذ �أي تدابري م�ؤقتة �أو
حتفظية تراها �ضرورية مبا ال يخالف �أي �أحكام واجبة التطبيق على الإجراءات .
 2-25ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك  ،يكون لهيئة التحكيم  ،بناء على طلب �أحد الأطراف ،
�سلطة اتخاذ �أي قرار م�ؤقت يكون له �أثر ملزم على الأطراف .
 3-25يجوز لهيئة التحكيم �أن ت�أمر الطرف الذي يطلب تدبريا م�ؤقتا بتقدمي �ضمان منا�سب
للم�صاريف ك�شرط لإ�صدار هذا التدبري .
� 4-25إذا تقدم �أحد الأطراف بطلب �إلى جهة ق�ضائية خمت�صة التخاذ تدابري م�ؤقتة �أو حتفظية ،
ف�إن ذلك ال يعد تنازال عن اتفاق التحكيم � ،أو طلب التحكيم � ،إن وجد .
املــادة ( ) 26
�سري �إجراءات التحكيم
 1-26يجوز لهيئة التحكيم  ،بعد الت�شاور مع الأطراف  ،اعتماد النظام الإجرائي الذي تراه منا�سبا ،
�شريطة �أال يخالف �أي اتفاق بني الأطراف .
 2-26يجوز لهيئة التحكيم  -بناء على طلب �أحد الأطراف � -إ�صدار �أوامر تتعلق ب�سرية �إجراءات
التحكيم � ،أو �أي م�سائل �أخرى تتعلق بدعوى التحكيم � ،أو �أن تتخذ تدابري حلماية الأ�سرار
التجارية  ،واملعلومات ال�سرية .
 3-26تت�ضمن املهام العامة لهيئة التحكيم مبوجب هذه القواعد  ،وفـي جميع الأوقات فـي �أثناء
التحكيم :
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أ�  -واجب التعامل بنزاهة وحيادية مع جميع الأطراف  ،مع �إعطاء كل طرف فر�صة
مت�ساوية لعر�ض دعواه  ،والرد على دعوى خ�صمه .
ب  -واجب اعتماد �إجراءات منا�سبة لظروف دعوى التحكيم  ،وجتنب الت�أخري والنفقات
غري ال�ضرورية لتوفري و�سيلة عادلة  ،وفعالة  ،و�سريعة لت�سوية نهائية للمنازعة
بني الأطراف .
 4-26يتعهد الأطراف باالمتثال لأي �أمر ت�صدره هيئة التحكيم .
املــادة ( ) 27
الدفع باخت�صا�ص هيئة التحكيم
 1-27لهيئة التحكيم �سلطة الف�صل فـي اخت�صا�صها  ،مبا فـي ذلك �أي دفوع حول وجود
�أو �صحة اتفاق التحكيم  ،لهذا الغر�ض يعترب �شرط التحكيم الذي ي�شكل جزءا من
العقد اتفاقا م�ستقال عن �شروط العقد الأخرى  .و�أي قرار ي�صدر من هيئة التحكيم
ببطالن العقد  ،ال يرتتب عليه تلقائيا بطالن �شرط التحكيم .
 2-27يقدم �أي دفع حول عدم اخت�صا�ص الهيئة خالل ميعاد ال يتجاوز ميعاد تقدمي مذكرة
الرد � ،أو فـي حال الدعوى املقابلة � ،أو احلق الذي يتم التم�سك به بق�صد الدفع
باملقا�صة  ،فيجب تقدمي الدفع فـي موعد ال يتجاوز تقدمي الرد عليهما كذلك  ،وال
يرتتب على قيام �أحد الأطراف بتعيني حمكم � ،أو اال�شرتاك فـي تعيينه �سقوط حقه
فـي تقدمي هذا الدفع  .كما يقدم الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق �سلطتها مبجرد
�أن تطرح فـي �أثناء �إجراءات التحكيم امل�س�ألة التي يدعى �أنها تتجاوز نطاق �سلطة
هيئة التحكيم  ،ويجوز لهيئة التحكيم  -فـي كلتا احلالتني  -قبول الدفع املقدم بعد
هذه املواعيد �إذا ر�أت �أن الت�أخري مربر .
 3-27يجوز لهيئة التحكيم �أن تف�صل فـي �أي دفع من الدفوع امل�شار �إليها فـي هذه املادة � ،إما
قبل الف�صل فـي املو�ضوع  ،و�إما �ضمن حكمها فـي املو�ضوع  ،كما يجوز لهيئة التحكيم
اال�ستمرار فـي �إجراءات التحكيم  ،و�أن ت�صدر حكما بالرغم من وجود �أي اعرتا�ض
على اخت�صا�صها معرو�ض �أمام الق�ضاء .
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املــادة ( ) 28
االجتماع التمهيدي ووثيقة املهمة
 1-28على هيئة التحكيم �أن تبلغ الأطراف بتاريخ االجتماع التمهيدي خالل (� )14أربعة
ع�شر يوما من تاريخ ت�سلم امللف من امل�سجل  ،وفقا للمادة ( )21من هذه القواعد .
وميكن عقد االجتماع التمهيدي باحل�ضور ال�شخ�صي � ،أو عرب و�سائل االت�صال
الإلكرتونية  ،كما حتدده هيئة التحكيم  ،وعلى هيئة التحكيم  ،بعد الت�شاور مع
الأطراف � ،أن تعد وثيقة حتدد اخت�صا�صاتها ("الوثيقة")  ،و�أن يتم توقيعها من
قبلها  ،ومن قبل الأطراف  ،وميكن �أن تت�ضمن هذه الوثيقة التفا�صيل الآتية :
أ� � -أ�سماء  ،وعناوين  ،و�أرقام هواتف  ،و�أرقام فاك�سات  ،وعناوين الربيد الإلكرتوين
للأطراف  ،وممثليهم فـي التحكيم .
ب  -عناوين �إر�سال الإخطارات  ،واملرا�سالت فـي �أثناء التحكيم .
ج  -موجزا الداعاءات الأطراف  ،وطلباتهم  ،مع ذكر مقدار مطالباتهم على وجه
التحديد  ،و�إلى حد �أق�صى ممكن  ،تقدير للقيمة النقدية لأي مطالبات �أخرى .
د  -قائمة باملو�ضوعات التي �ستنظر فيها الهيئة  ،ما مل تعتربها الهيئة غري منا�سبة .
هـ � -أ�سماء وعناوين وتفا�صيل االت�صال الأخرى للمحكمني .
و  -مقر التحكيم .
ز  -تفا�صيل القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق  ،والإ�شارة �إلى ال�صالحيات
املمنوحة لهيئة التحكيم للف�صل كهيئة مفو�ضة بال�صلح � ،أو وفقا لقواعد العدل
والإن�صاف  ،فـي حالة منح الهيئة هذه ال�صالحيات .
ح � -أي �سلطات �إ�ضافية لهيئة التحكيم وفقا للمادة ( )35من هذه القواعد .
 2-28حتدد هيئة التحكيم خالل االجتماع التمهيدي �أو بعده اجلدول الزمني الإجرائي
الذي تعتزم اتباعه ل�سري دعوى التحكيم .
� 3-28إذا رف�ض �أي من الأطراف امل�شاركة فـي حتديد االخت�صا�صات �أو التوقيع عليها ،
تتولى هيئة التحكيم اعتمادها  ،ويبد أ� التحكيم عند التوقيع على الوثيقة وفقا
للمادة � ، ١-٢٨أو عند املوافقة عليها من قبل هيئة التحكيم .
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املــادة ( ) 29
مذكرات الأطراف
 1-29ير�سل املدعي  ،خالل املدة املتفق عليها � ،إلى املدعى عليه و�إلى هيئة التحكيم �صحيفة
الدعوى مبينا فيها تف�صيال ما ي�أتي :
أ�  -بيانا بوقائع الدعوى  ،مع امل�ستندات امل�ؤيدة لها .
ب  -الأ�سانيد � ،أو احلجج القانونية الداعمة للدعوى.
ج  -الطلبات املدعى بها مع جميع املطالبات القابلة للتقدير قيميا .
 2-29ير�سل املدعى عليه  ،خالل املدة املتفق عليها � ،إلى املدعي  ،و�إلى هيئة التحكيم مذكرة
دفاع مبينا فيها تف�صيال ما ي�أتي :
أ�  -بيانا بالوقائع مع امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعه  ،مبا فيها �أي دعوى مقابلة � ،إن وجدت .
ب  -الأ�سانيد �أو احلجج القانونية الداعمة للدفاع .
ج  -الطلبات املدعى بها .
� 3-29إذا قدمت دعوى مقابلة  ،ير�سل املدعي  ،خالل املدة املتفق عليها � ،إلى املدعى عليه
و�إلى هيئة التحكيم مذكرة رد على الدعوى املقابلة مبينا فيها تف�صيال ما ي�أتي :
أ�  -بيانا بالوقائع مع امل�ستندات امل�ؤيدة لرده على الدعوى املقابلة .
ب  -الأ�سانيد � ،أو احلجج القانونية الداعمة للرد .
ج  -الطلبات املدعى بها .
 4-29تقرر هيئة التحكيم لزوم تقدمي املزيد من املذكرات � ،أو البيانات الكتابية الأخرى ،
�أو املطلوب تقدميها من الأطراف  ،وحتدد املدد الزمنية لت�سليم مثل هذه الطلبات .
� 5-29إذا مل يقدم املدعي �صحيفة دعواه وفقا للمادة  ، ١-٢٩يجوز لهيئة التحكيم �إ�صدار
�أمرا ب�إنهاء �إجراءات التحكيم  ،ما مل توجد م�سائل متبقية قد يلزم البت فيها ،
وترى هيئة التحكيم �أنه يتعني اتخاذ القرار ب�ش�أنها .
� 6-29إذا مل يقدم املدعى عليه مذكرة دفاعه وفقا للمادة � ، ٢-٢٩أو مل ي�ستفد �أي طرف فـي
�أي وقت من فر�صة عر�ض دعواه بالطريقة التي حتددها هيئة التحكيم  ،ت�أمر هيئة
التحكيم مبوا�صلة الإجراءات دون �أن تعترب جمرد الإخفاق فـي ذلك �إقرارا مبطالبة
املدعي  ،تنطبق �أحكام هذه املادة �أي�ضا على عدم تقدمي املدعي ردا على الدعوى
املقابلة � ،أو احلق الذي يتم التم�سك به بق�صد الدفع باملقا�صة .
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 7-29يجوز لأي طرف فـي �أثناء �سري �إجراءات التحكيم  ،القيام بتعديل � ،أو ا�ستكمال
مطالبته � ،أو دفاعه  ،مبا فـي ذلك الدعوى املقابلة � ،أو احلق الذي يتم التم�سك به
بق�صد الدفع باملقا�صة � ،شريطة �أن ترى هيئة التحكيم �أن من املنا�سب ال�سماح بهذا
التعديل �أو اال�ستكمال مع مراعاة الت�أخري فـي القيام بهذا �أو الإخالل بحق �أطراف
�أخرى �أو �أي ظروف �أخرى ذات �صلة  .ومع ذلك  ،ال يجوز تعديل �أو ا�ستكمال �أي
مطالبة �أو دفاع  ،مبا فيها الدعوى املقابلة � ،أو احلق الذي يتم التم�سك به بق�صد
الدفع باملقا�صة  ،بطريقة جتعل املطالبة املعدلة � ،أو امل�ستكملة خارج نطاق اخت�صا�ص
هيئة التحكيم .
املــادة ( ) 30
جل�سات اال�ستماع
 1-30بناء على طلب �أحد الأطراف  ،تعقد هيئة التحكيم جل�سة �أو جل�سات ا�ستماع لتقدمي
الب ّينات من خالل ال�شهود �أو للمرافعة ال�شفوية � ،أو لكليهما  ،وفـي غياب هذا الطلب ،
لهيئة التحكيم ال�سلطة التقديرية فـي حتديد ما �إذا كانت �ستعقد مثل تلك اجلل�سة � ،أو
اجلل�سات  ،ولها كذلك حتديد ما �إذا كانت �ستعقد تلك اجلل�سة � ،أو اجلل�سات �شخ�صيا ،
�أو عرب و�سائل االت�صال الإلكرتونية  ،وتواريخ عقدها  ،واملدد الزمنية لعقدها  ،و�إذا
مل تعقد جل�سات ا�ستماع  ،ي�ستمر ال�سري فـي الإجراءات على �أ�سا�س تبادل املذكرات ،
وامل�ستندات .
 2-30فـي حال عقد جل�سة ا�ستماع  ،تت�شاور هيئة التحكيم مع الأطراف  ،وتر�سل لهم
�إخطارا م�سبقا خالل مدة ال تقل عن (� )7سبعة �أيام بتاريخ اجلل�سة  ،ووقتها ،
ومكانها  ،وطريقة عقدها .
 3-30تكون جميع اجلل�سات واالجتماعات �سرية ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك � ،أو
تقرر الهيئة خالف ذلك  ،وال ي�سمح بدخول الأ�شخا�ص غري امل�شاركني فـي الإجراءات
�إلى جل�سات اال�ستماع دون موافقة هيئة التحكيم والأطراف .
 4-30حتدد هيئة التحكيم �شكل ت�سجيل حم�ضر اجلل�سة وكيفية توزيع تكلفة هذا الت�سجيل
و امل�صاريف الأخرى ذات ال�صلة بني الأطراف  ،ما مل يتفقوا على خالف ذلك .
� 5-30إذا �أخفق �أي من الأطراف فـي احل�ضور بدون عذر مقبول  ،بالرغم من �إعالنه ح�سب
الأ�صول  ،يكون للهيئة �سلطة اال�ستمرار فـي �إجراء جل�سة اال�ستماع  ،والتحكيم .
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املــادة ( ) 31
ال�شهـــــود
 1 - 31تلزم هيئة التحكيم كل طـرف قبـل تاريــخ جل�س ــة اال�ستمــاع بتقدمي �إخطار كتابي
يك�شف فـيه عن هوية وعنوان كل �شاهد يرغب فـي ا�ستدعائه ( وي�شمل هذا �شهود
النفـي )  ،ومو�ضوع �شهادته  ،ومدى ارتباطه بامل�سائل املنظورة فـي دعوى التحكيم .
 2 - 31ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك  ،يجوز لهيئة التحكيم �أن ت�أمر �أي طرف
بتقدمي �شهادة ال�شهود كتابة � ،سواء على �شكل �إفادة موقعة � ،أو م�ستند م�شابه .
 3 - 31يجوز لهيئة التحكيم �أن تقرر وقت وطريقة و�شكل تبادل هذه املواد الكتابية بني
الأطراف  ،وتقدميها لهيئة التحكيم  .ويجوز لها ال�سماح ب�شهادة ال�شهود الكتابية ،
وال�شفوية ( �سواء �شهود الوقائع �أو �شهود اخلربة ) � ،أو رف�ضها � ،أو تقييدها .
 4 - 31يجوز لهيئة التحكيم  ،و�أي طرف �أن يطلب ح�ضور ال�شاهد الذي يعتمد طرف �آخر
على �شهادته الكتابية لال�ستجواب فـي جل�سة ا�ستماع �أمام هيئة التحكيم � ،إذا �أمرت
هيئة التحكيم الطرف الآخر ب�إح�ضار ذلك ال�شاهد  ،ورف�ض ال�شاهد � ،أو مل يح�ضر
جل�سة اال�ستماع دون �سبب وجيه  ،يجوز لهيئة التحكيم االعتماد على ال�شهادة
الكتابية � ،أو ا�ستبعادها � ،أو �أي جزء منها بح�سب ما تراه الهيئة وفقا للظروف .
 5 - 31مــع مراعـ ــاة الأحك ـ ــام الإلزاميـ ــة لأي قانـ ــون واجـب التطبيق � ،أو قواعد قانونية ،
�أو �أي �أمر �صادر عن هيئة التحكيم تن�ص على خالف ذلك  ،ف�إنه يجوز لأي طرف ،
�أو ممثليه مقابلة �أي �شاهد حمتمل لغر�ض تقدمي �شهادته كتابة �إلى هيئة التحكيم ،
�أو تقدمي هذا ال�شخ�ص باعتباره �شاهدا �شفويا فـي �أي جل�سة ا�ستماع .
 6 - 31مع مراعاة �أي �أمر �صادر عن هيئة التحكيم بخالف ذلك  ،ف�إنه يجوز اعتبار �أي فرد
ينوي الإدالء ب�شهادته �أمام هيئة التحكيم �شاهدا فـي الوقائع وفقا للقانون الواجب
تطبيقه .
 7 - 31ال يجوز لهيئة التحكيم �أن تطلب من �أي �شاهد ت�أدية الق�سم فـي �أي جل�سة ا�ستماع
قبل الإدالء ب�شهادته ال�شفوية � ،إال �إذا ن�ص القانون الواجب التطبيق على خالف
ذلك .
 8 - 31يجوز لأي طرف ا�ستجواب �أي �شاهد يديل ب�شهادة �شفوية فـي جل�سة ا�ستماع �أمام
هيئة التحكيم حتت �إ�شراف هيئة التحكيم  ،التي يجوز لها �أن تط ــرح �أ�سئلة عليه
فـي �أي مرحلة من مراحل �شهادته .
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املــادة ( ) 32
اخلرباء الذين تعينهم هيئة التحكيم
 1 - 32يجوز لهيئة التحكيم �أن تعني خبريا م�ستقال �أو �أكرث ليقدم تقريرا كتابيا �إليها
ب�ش�أن م�سائل معينة حتددها الهيئة  ،وتر�سل هيئة التحكيم للأطراف ن�سخة من
بيان مهام اخلبري .
 2 - 32يق ــدم اخلبي ــر  ،قبـل قب ــول تعيين ــه � ،إلى هيئـ ــة التحكيـ ــم  ،و�إلى الأط ــراف بيانـ ــا
مب�ؤهالته  ،و�إقرارا بحيادته  ،وا�ستقالله  .ويبلغ الأطراف هيئة التحكيم خالل
املدة التي حتددها هيئة التحكيم مبا قد يكون لديهم من اعرتا�ضات على م�ؤهالت
اخلبري � ،أو حيادته � ،أو ا�ستقالله  .وتقرر هيئة التحكيم على الفور فـي قبول هذه
االعرتا�ضات � ،أو رف�ضها  .وبعد تعيني اخلبري ال يجوز لأي طرف االعرتا�ض على
م�ؤهالت اخلبري � ،أو حيادته � ،أو ا�ستقالله �إال �إذا كان االعرتا�ض لأ�سباب علم بها
ذلك الطرف بعد متام التعيني  ،وتقرر هيئة التحكيم على الفور ما �ستتخذه من
�إجراءات �إن لزم ذلك .
 3 - 32يقدم الأطراف للخبري �أي معلومات �أو م�ستندات ذات �صلة بالنزاع  ،ويقدمون له ما
قد يطلب فح�صه من م�ستندات ذات �صلة  .ويحال �أي خالف بني �أي من الأطراف
وذلك اخلبري حول مدى ارتباط �أو �أهمية تلك املعلومات �أو امل�ستندات املطلوب
تقدميها بالنزاع �إلى هيئة التحكيم للبت فـيه .
 4 - 32تر�سل هيئة التحكيم �إلى الأطراف ن�سخة من تقرير اخلبري عند ت�سلمها �إياه ،
وتتيح لهم الفر�صة لإبداء ر�أيهم فـي التقرير كتابة  ،ويجوز لأي طرف فح�ص �أي
وثيقة ا�ستند �إليها اخلبري فـي تقريره .
 5 - 32بناء على طلب � ،أي طرف  ،وبعد ت�سليم التقرير  ،يجوز اال�ستماع �إلى اخلبري  ،فـي
جل�سة تتاح للأطراف فر�صة ح�ضورها  ،وا�ستجواب اخلبري  ،ويجوز لأي طرف �أن
يقدم فـي هذه اجلل�سة خرباء للإدالء ب�شهادتهم ب�ش�أن نقاط اخلالف  ،وت�سري على
تلك الإجراءات �أحكام املادة ( )31من هذه القواعد .
 6 - 32ي�سدد الأطراف �أتعاب وم�صاريف اخلبري املعني من هيئة التحكيم وفقا لهذه املادة .
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املــادة ()33
الإخفــــاق
� 1 - 33إذا �أخفق �أحد الأطراف بعد �أن دعته هيئة التحكيم وفق الإجراءات �إلى تقدمي
م�ستندات � ،أو �أدلة � ،أو بيانات �أخرى خالل املدة الزمنية املحددة دون �إبداء عذر كاف ،
يجوز لهيئة التحكيم �إ�صدار حكم التحكيم ب�ش�أن الأدلة املعرو�ضة عليها .
� 2 - 33إذا �أخفق �أحد الأطراف  ،دون �إبداء عذر كاف  ،فـي تقدمي م�ستندات طلبت منه هيئة
التحكيم تقدميها  ،يجوز لهيئة التحكيم �أن ت�ستنتج من ذلك ما تراه منا�سبا .
املــادة ( ) 34
التنازل عن حق االعرتا�ض
يعترب عدم اعرتا�ض �أي طرف على �أي خمالفة لهذه القواعد �أو ل�شروط اتفاق التحكيم
خالل (� )١٤أربعة ع�شر يوما من تاريخ العلم بوقوعها تنازال عن حق هذا الطرف فـي �إبداء
اعرتا�ض  ،وال يحق له �إبداء هذا االعرتا�ض الحقا  ،ما مل يثبت هذا الطرف وجود مربر
لعدم قيامه بذلك فـي حينه .
املــادة ( ) 35
ال�سلطات الإ�ضافـية لهيئة التحكيم
ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك  ،لهيئة التحكيم القيام مبا ي�أتي بالإ�ضافة �إلى
ال�سلطات الأخرى املحددة فـي هذه القواعد  ،وبا�ستثناء ما يحظره القانون الواجب
التطبيق على دعوى التحكيم :
أ� � -إجراء التحقيقات التي تراها هيئة التحكيم �ضرورية � ،أو مفـيدة .
ب � -إ�صدار �أمر � ،أو حكم التحكيم ل�سداد املبالغ غري املدفوعة لتغطية م�صاريف التحكيم .
ج  -توجيه �أي طرف � ،أو �شخ�ص بالإدالء ب�شهادة كتابية � ،أو ب�أي �شكل �آخر .
د  -توجيه �أي طرف  ،باتخاذ � ،أو االمتناع عن اتخاذ �إجراءات ل�ضمان �أال ي�صبح �أي
حكم حتكيم ت�صدره الهيئة غري ذي �أثر جراء تبديد الأ�صول من قبل �أي طرف ،
�أو غري ذلك .
هـ � -إلزام �أي طرف بتوفـري ال�ضمانات الالزمة للم�صاريف القانونية � ،أو امل�صاريف
الأخرى ب�أي طريقة تراها الهيئة منا�سبة .
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و � -إلزام �أي طرف بتوفـري ال�ضمانات الالزمة لأي مبلغ حمل منازعة فـي التحكيم
�سواء ب�شكل كامل � ،أو جزئي .
ز  -ال�سري فـي �إجراءات التحكيم على الرغم من �إخفاق �أي طرف � ،أو رف�ضه االمتثال
لهــذه القواعــد � ،أو �أوامــر � ،أو توجيهــات هيئــة التحكيــم � ،أو ح�ض ــور �أي اجتمــاع ،
�أو جل�سة ا�ستماع .
ح  -الأمر بوقف التحكيم �إذا تبني لهيئة التحكيم �أن الأطراف قد تخلوا عن دعوى
التحكيم � ،أو �سحبوا جميع الدعاوى  ،و�أي دعاوى مقابلة � ،شريطة �أال يكون �أي
طرف قد �أبدى اعرتا�ضه الكتابي �إلى الهيئة على هذا الوقف عند انتهاء املدة
الزمني ــة املعقولــة التــي حتددهــا الهيــئة  ،وتدع ـ ــو خالله ــا الأطـ ــراف للموافقـ ــة ،
�أو االعرتا�ض على هذا الوقف .
ط  -ممار�سة ال�سلطات الأخرى التي يتم االتفاق عليها بني هيئة التحكيم  ،والأطراف .
املــادة ( ) 36
انتهاء الإجراءات
 1 - 36تعلن هيئة التحكيم انتهاء الإجراءات عندما تقتنع ب�أن الأطراف قد �أتيحت لهم
الفر�صة الكافـية لتقدمي املذكرات  ،والأدلة .
 2 - 36يجوز لهيئة التحكيم �أن تقرر من تلقاء نف�سها � ،أو بناء على طلب �أحد الأطراف
�إعادة فتح باب املرافعة فـي �أي وقت قبل �صدور حكم التحكيم � ،إذا ر�أت �ضرورة ذلك
نظرا لوجود ظروف ا�ستثنائية .
 3 - 36بعد انتهاء الإجراءات  ،تتخذ هيئة التحكيم �إجراءات �إ�صدار حكم التحكيم .
املــادة ( ) 37
�إنهاء �إجراءات التحكيم
 1 - 37مع الأخذ فـي االعتبار �أحكام املادة (� ) 7 - ٤٠إذا تو�صل الأطراف �إلى ت�سوية فـي
املنازعة قبل �صدور حكم التحكيم  ،ت�صدر هيئة التحكيم حكما ب�إنهاء �إجراءات
التحكيم .
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� 2 - 37إذا �أ�صبح ا�ستمرار �إجراءات التحكيم غري �ضروري � ،أو م�ستحيال قبل �إ�صدار حكم
التحكيم  ،تخطر الهيئة الأطراف برغبتها فـي �إ�صدار �أمر ب�إنهاء الإجراءات ،
ولهيئة التحكيم �سلطة �إ�صدار هذا الأمر  ،ما مل تكن هناك م�سائل متبقية قد
ت�ستدعي البت فـيها متى ر�أت ذلك منا�سبا .
 3 - 37ير�سل امل�سجل ن�سخا موقعا عليها من املحكمني من الأمر ب�إنهاء �إجراءات التحكيم
�إلى الأطراف .
املــادة ( ) 38
الإجراءات امل�ستعجلة
 1 - 38يجوز لأي طرف قبل ت�شكيل هيئة التحكيم تقدمي طلب �إلى امل�سجل التخاذ �إجراءات
التحكيم وفقا للإجراءات امل�ستعجلة مبوجب هذه القواعد � ،شريطة توافر �أي من
الآتي :
�أ � -أال يتجاوز مبلغ املطالبة فـي دعــوى التحكي ـ ــم ( ) 500 ٫ 000خم�سمائة �ألف
ريال عماين �أو ما يعادله بالعمالت الأخرى  ،على �أن ميثل �إجمايل املطالبة ،
واملطالبة املقابلة  ،و�أي حق يتم التم�سك به بق�صد الدفع باملقا�صة .
ب � -أن يتفق الأطراف على ذلك .
ج  -الدعاوى امل�ستعجلة التي تقدرها اللجنة التنفـيذية .
 2 - 38ير�سل الطرف مقدم طلب اتخاذ �إجراءات التحكيم وفقا للإجراءات امل�ستعجلة  ،فـي
الوقت ذاته  ،ن�سخة من الطلب �إلى الطرف الآخر  ،ويخطر امل�سجل ب�أنه قام بذلك ،
مع حتديد طريقة الإر�سال  ،وتاريخه .
� 3 - 38إذا تقدم �أحد الأطراف بطلب �إلى امل�سجل وقررت اللجنة التنفـيذية  ،بعد النظر
فـي �آراء الأطراف  ،ومع مراعاة ظروف الدعوى  ،اتخاذ �إجراءات التحكيم وفقا
للإجراء امل�ستعجل  ،تطبق الإجراءات الآتية :
�أ  -يجوز للجنة التنفـيذية تق�صري �أي مدد زمنية من�صو�ص عليها فـي هذه القواعد .
ب  -حتال الدعوى �إلى حمكم واحد تعينه اللجنة التنفـيذية ويعترب الأطراف قد
تنازلوا عن حقهم فـي تر�شيح حمكم  ،ويلغى �أي اتفاق بني الأطراف ب�ش�أن
ت�شكيل هيئة التحكيم .
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ج  -يجوز لهيئة التحكيم  ،بالت�شاور مع الأطراف � ،أن تقرر ما �إذا كانت �ستف�صل
فـي املنازعة على �أ�سا�س �أدلة م�ستندية فقط � ،أم �أنها بحاجة �إلى جل�سة ا�ستماع
ال�ستجواب �أي �شاهد وقائع �أو دليل خربة � ،أو اال�ستماع �إلى �أي حجة �شفوية .
د  -ي�صدر حكم التحكيم خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ ت�شكيل هيئة التحكيم ،
ما مل متدد اللجنة التنفـيذية بناء على طلب هيئة التحكيم وقت �إ�صدار هذا
احلكم �إذا ا�ستدعت ظروف ا�ستثنائية ذلك .
هـ  -تلتزم هيئة التحكيم بالن�ص على الأ�سباب التي ا�ستندت �إليها فـي �إ�صدار حكم
التحكيم ب�إيجاز  ،ما مل يتفق الأطراف كتابة � ،أو ن�ص القانون الواجب تطبيقه ،
على عدم ذكر الأ�سباب .
 4 - 38مبوافقة الأطراف على التحكيم مبوجب هذه القواعد  ،يعني اتفاقهم على �أنه �إذا
تقرر التحكيم وفقا للإجراء امل�ستعجل  ،طبقت القواعد  ،والإجراءات املن�صو�ص
عليها  ،ولو ت�ضمن اتفاق التحكيم �أحكاما خمالفة .
 5 - 38يجوز لهيئة التحكيم  -بناء على طلب �أحد الأطراف وبعد منح الأطراف الفر�صة
لال�ستماع  ،ومع مراعاة �أي معلومات �أخرى قد تتاح الحقا  ،وبالت�شاور مع اللجنة
التنفـيذية � -أن ت�أمر بوقف ال�سري فـي �إجراءات التحكيم وفقا للإجراء امل�ستعجل ،
و�إذا ق ــررت هيئ ــة التحكي ــم املوافقـة على الطلب  ،تتولى هيئة التحكيم ذاتها التي
ت�شكلت لإجراء التحكيم وفقا للإجراء امل�ستعجل موا�صلة ال�سري فـي �إجراءات
التحكيم .
الف�صل اخلام�س
حكــم التحكيــم
املــادة ( ) 39
املدة الزمنية لإ�صدار حكم التحكيم
 1 - 39تعلن هيئة التحكيم  ،فـي �أ�سرع وقت ممكن  ،بعد الت�شاور مع الأطراف  ،وعند
اقتناعها �أنه لي�س لدى الأطراف �أي �أدلة جوهرية �أخرى ذات �صلة لتقدميها فـيما
يتعلق بامل�سائل التي �ستبت فـيها فـي حكم التحكيم  ،انتهاء الإجراءات مع �إبالغ
الأطراف  ،وامل�سجل بذلك .
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 2 - 39ت�صدر هيئة التحكيم حكم التحكيم خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ التوقيع الأخري
للهيئة �أو للأطراف على وثيقة املهمة وفقا للمادة ( )28من هذه القواعد .
 3 - 39يج ــوز للأطراف ولهيئة التحكيـ ــم  ،بعد الت�شـ ــاور  ،متديـ ــد امل ـ ــدة الزمنيــة املح ــددة
لإ�صدار حكم التحكيم مبوجب اتفاق كتابي  ،كما يجوز للجنة التنفـيذية متديد
املدة الزمنية وفق ما تراه �ضروريا بناء على طلب م�سبب من هيئة التحكيم .
 4 - 39فـي حال قيام اللجنة التنفـيذية بتمديد املدة الزمنية املحددة لإ�صدار حكم التحكيم
وفقا للمادة ( )٣-٣٩من هذه القواعد  ،فعلى امل�سجل �أن يبلغ الأطراف بقرار
التمديد وفقا للمادة ( )١-٣من هذه القواعد .
 5 - 39يتوقف احت�ساب املدة الزمنية لإ�صدار حكم التحكيم فـي الأحوال التي تقوم فـيها
هيئة التحكيم بوقفها � ،أو تعليقها  ،ويعود احت�سابها ثانية اعتبارا من التاريخ الذي
حتدده هيئة التحكيم  .وملعاودة احت�ساب املدة الزمنية  ،يتعني على هيئة التحكيم
�أن ت�أخذ فـي االعتبار �أي �أ�سباب ت�ضمنها الإخطار بالتوقف �أو التعليق  ،وتاريخ زوال
هذه الأ�سباب  .و�إذا كانت املدة املتبقية �أقل من ال�شهر  ،متدد �إلى �شهر كامل .
املــادة ( ) 40
حكم التحكيم
 1 - 40ي�صدر حكم التحكيـ ــم مكتوبـ ــا ويك ــون نهائي ــا وملزم ــا للأطــراف  ،كمــا ين�ص على
الأ�سباب التي ا�ستند �إليها �إال �إذا اتفق الطرفان كتابة � ،أو مل ين�ص القانون الواجب
التطبيق  ،على لزوم ذكر الأ�سباب .
 2 - 40تتولى هيئة التحكيم التوقيع على حكم التحكيم  ،ويتولى رئي�س هيئة التحكيم
التوقيع على جميع �صفحات احلكم .
 3 - 40يجب �أن ي�شتمل حكم التحكيم على ما ي�أتي :
�أ � -أ�سماء الأطراف وعناوينهم .
ب � -أ�سماء املحكمني وعناوينهم وجن�سياتهم وتخ�ص�صاتهم .
ج  -ن�ص اتفاق التحكيم املنفذ .
د  -بيان موجز ي�صف طبيعة النزاع  ،والتعوي�ض املطالب به  ،والبيانات التي �أدلى
بها كال الطرفـني  ،و�أي م�ستندات ذات �صلة مقدمة .
هـ  -احلكم املقدم وتاريخ ومكان �إ�صداره .
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 4 - 40يجوز لهيئة التحكيم �إ�صدار �أحكام حتكيم منف�صلة فـي ق�ضايا خمتلفة كلما دعت
احلاجة  ،مبا فـي ذلك املدفوعات امل�ؤقتة على ح�ساب �أي دعوى � ،أو دعوى مقابلة
( وي�شمل ذلك امل�صاريف القانونية وم�صاريف التحكيم )  ،ويكون لهذه الأحكام
القيمة القانونية ذاتها لأي �أحكام �أخرى ت�صدرها هيئة التحكيم .
 5 - 40فـي الأحوال التي يعني فـيها �أكرث من حمكم  ،ت�صدر هيئة التحكيم �أي حكم حتكيم
�أو قرار بالأغلبية  ،و�إذا �أخفق �أي من املحكمني فـي امل�شاركة فـي توقيع احلكم  ،وبعد
منحه فر�صة معقولة للقيام بذلك  ،يجوز لبقية املحكمني �إ�صدار حكم التحكيم
على �أن يذكروا فـي حيثيات احلكم الظروف التي �أدت �إلى �إخفاق املحكم الآخر فـي
امل�شاركة فـي توقيع حكم التحكيم .
 6 - 40يعترب حكم التحكيم �صادرا فـي مقر التحكيم وفـي التاريخ املن�صو�ص عليه فـيه ،
وحتيله هيئة التحكيم �إلى امل�سجل  ،الذي عليه �إخطار الأطراف بحكم التحكيم
الأ�صلي وفقا للمادة ( )١-٣من هذه القواعد .
� 7 - 40إذا تو�صـ ــل الأطـ ــراف �إلى ت�سوي ــة بعـ ــد �إحالـ ــة املل ـ ــف �إلى هيئـ ــة التحكي ــم وفق ــا
للمادة ( )21مــن ه ــذه القواع ــد  ،يجب �إثبات الت�سوية ب�إدراجها فـي �صيغة حكم
حتكيم قائم على اتفاق الأطراف  ،وذلك بناء على طلب الأطراف  ،وموافقة هيئة
التحكيم على ذلك .
 8 - 40حكم التحكيم ال�صادر من الهيئة وفقا لهذه القواعد يكون ملزما للأطراف ،
وواجب التنفـيذ فورا دون ت�أخري  ،وغري قابل للطعن فـيه �إال بدعوى البطالن .
املــادة ( ) 41
تف�سري حكم التحكيم وت�صحيحه واحلكم الإ�ضافـي
 1 - 41يجوز لأي طرف �أن يتقدم بطلب كتابي بتف�سري حكم التحكيم �إلى هيئة التحكيم
خالل ( )28ثمانية وع�شرين يوما من ت�سلم حكم التحكيم  ،مع �إر�سال ن�سخة �إلى
امل�سجل والطرف الآخر  ،و�إذا وجدت هيئة التحكيم �أن الطلب مربر  ،فعليها  ،وبعد
دعوة الطرف الآخر لتقدمي مالحظاته � ،أن ت�صدر تف�سريا خالل ( )28ثمانية
وع�شرين يوما من ت�سلم ذلك الطلب  .ويتخذ التف�سري �صيغة حكم حتكيم �إ�ضافـي ،
ويعد جزءا من حكم التحكيم .
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 2 - 41يجوز لأي طرف �أن يتقدم بطلب كتابي �إلى هيئة التحكيم لت�صحيح �أي خط�أ ح�سابي
�أو مطبعي �أو مادي فـي حكم التحكيم  ،خالل ( )28ثمانية وع�شرين يوما من ت�سلم
حكم التحكيم  ،مع �إر�سال ن�سخة �إلى امل�سجل والطرف الآخر  .و�إذا وجدت الهيئة �أن
الطلب مربر فعليها ت�صحيح اخلط أ� خالل ( )28ثمانية وع�شرين يوما من ت�سلم
ذلك الطلب  .ويتخذ الت�صحيح �صيغة حكم حتكيم �إ�ضافـي  ،ويعد جزءا من حكم
التحكيم .
 3 - 41يجـ ــوز لهيئـ ــة التحكيـ ــم �أن تق ـ ــوم بت�صحيح �أي من الأخطـ ــاء امل�شـ ــار �إليه ــا ف ـ ـ ــي
املادة ( ) ٢-٤١من تلقاء نف�سها خالل ( )28ثمانية وع�شرين يوما من تاريخ �صدور
حكم التحكيم .
 4 - 41يجوز لأي طرف �أن يتقدم بطلب كتابي لإ�صدار حكم حتكيم �إ�ضافـي ب�ش�أن طلبات
�أو طلبات مقابلة مت تقدميها فـي دعوى التحكيم ومل يتم الف�صل فـيها فـي حكم
التحكيم وذلك خالل ( )28ثمانية وع�شرين يوما من ت�سلم حكم التحكيم  ،مع
�إر�سال ن�سخة �إلى امل�سجل والطرف الآخر  .وعلى هيئة التحكيم  ،وقبل البت فـي
الطلب اال�ستماع �إلى الأطراف  ،و�إذا ر�أت �أن الطلب مربر  ،عليها �أن ت�صدر حكم
حتكيم �إ�ضافـي خالل (� )56ستة وخم�سني يوما من ت�سلم الطلب  ،ويعد جزءا من
حكم التحكيم .
 5 - 41ت�سري �أحكام املادة ( )40مع التغيريات ال�ضرورية �أو املنا�سبة فـيما يتعلق بت�صحيح
وتف�سري �أي حكم حتكيم  ،و�أي حكم حتكيم �إ�ضافـي .
� 6 - 41إذا لزم الأمر يجوز للجنة التنفـيذية  ،متديد املدة الزمنية التي تقوم فـيها هيئة
التحكيم بت�صحيح �أو تف�سري حكم حتكيم  ،و�أي حكم حتكيم �إ�ضافـي مبوجب هذه
املادة .
 7 - 41فـي حال تكبد هيئة التحكيم نفقات �إ�ضافـية لإ�صدار حكم حتكيم تكميلي � ،أو �إ�ضافـي ،
توزع الهيئة هذه النفقات بني الطرفـني فـي حكم التحكيم ذي ال�صلة  ،ويعترب ذلك
جزءا من حكم التحكيم .
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الف�صل ال�ساد�س
م�صاريف التحكيم ور�سومه
املــادة ( ) 42
امل�صاريـــف
 1 - 42حتدد هيئة التحكيم م�صاريف التحكيم فـي حكم التحكيم املنهي للخ�صومة وفـي
قرار �آخر �إذا ر�أت ذلك منا�سبا .
 2 - 42ي�شمل م�صطلح " امل�صاريف " ما ي�أتي فقط :
أ�  -ر�سوم الت�سجيل  ،والتي يتم حتديدها وفقا للمادة ( )43من هذه القواعد .
ب  -الر�سوم الإدارية  ،والتي يتم حتديدها وفقا للمادة ( )44من هذه القواعد .
ج � -أتعاب هيئة التحكيم  ،والتي يتم حتديدها وفقا للمادة ( )47من هذه القواعد .
د  -نفقات ال�سفر املعقولة  ،و�أي نفقات �أخرى تكبدها املحكمون .
هـ  -امل�صاريف املعقولة للخرباء  ،و�أي م�ساعدة �أخرى تطلبها هيئة التحكيم .
و  -نفقات ال�سفر املعقولة  ،و�أي نفقات �أخرى لل�شهود فـي حدود ما توافق عليه
هيئة التحكيم .
ز  -امل�صاريف القانونية وغريها التي يتكبدها الأطراف فـيما يتعلق بالتحكيم فـي
حدود املبالغ التي ترى هيئة التحكيم �أنها معقولة .
 3 - 42مع عدم الإخالل بحق هيئة التحكيم فـي حتميل الأطراف امل�صاريف التي تتعلق
بالتف�سري � ،أو الت�صحيح � ،أو احلكم الإ�ضافـي مبوجب املادة ( ، )41وم�صاريف
التحكيم امل�شار �إليها فـي املادة ( ، )٢-٤٢ال يجوز لهيئة التحكيم تقا�ضي �أي �أتعاب
�إ�ضافـية نظري قيامها بذلك .
 4 - 42فـي حالة اتفاق الأطراف فـي دعاوى التحكيم غري امل�ؤ�س�سي على �أن يقدم املركز
امل�ساعدة الفنية والإدارية فـي هذه الدعاوى  ،تطبق الأحكام املن�صو�ص عليها فـي
هذا الباب  ،وذلك ما مل يتفق الأطراف على حتديد خمتلف لأتعاب هيئة التحكيم ،
�أو على �سريان قواعد �أخرى فـي هذا ال�ش�أن .
 5 - 42فـي حالة �صدور �أمر من هيئة التحكيم ب�إنهاء �إجراءات التحكيم قبل �صدور حكم
التحكيم مبوجب املادة ( )37من هذه القواعد  ،تتولى اللجنة التنفـيذية حتديد
م�صاريف التحكيم ب�شكل نهائي مع مراعاة توقيت �إنهاء الإجراءات بوا�سطة هيئة
التحكيم  ،وما �أجنزته من �أعمال  ،والظروف الأخرى ذات ال�صلة .
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 6 - 42ي�سدد الأطراف امل�صاريف �إلى املركز با�ستخدام بطاقة االئتمان امل�صرفـي � ،أو عن
طريق التحويل امل�صرفـي  ،دون �أن يتحمل املركز �أي ر�سوم عن هذا التحويل .
 7 - 42ال تتم �إحالة ملف الدعوى �إلى هيئة التحكيم �إال بعد �سداد جميع امل�صاريف ،
والنفقات بالكامل .
 8 - 42تتولى اللجنة التنفـيذية وحدها حتديد �أتعاب  ،ونفقات هيئة التحكيم وفقا ملا
تقت�ضيه القواعد ومبوجب امللحق ( ، )1وتعترب �أي اتفاقيات م�ستقلة للر�سوم بني
الأطراف وهيئة التحكيم  ،خمالفة لهذه القواعد .
 9 - 42يجوز للمركز �أن يطلب �سداد م�صاريف �إ�ضافـية بعد �صدور حكم التحكيم  ،وتتولى
هيئة التحكيم اتخاذ ما يلزم  ،وتوزيع هذه النفقات بني الأطراف وفقا للمادة (. )46
املــادة ()43
ر�سوم الت�سجيل
 1 - 43ي�سدد املدعي ر�سم ت�سجيل غري قابل لال�سرتداد بقيمة ( )500خم�سمائة ريال
عماين عند �إيداع طلب التحكيم  .كما ي�سدد املدعى عليه الر�سم ذاته عند �إيداع
دعوى مقابلة .
� 2 - 43إذا مل ي�سدد ر�سم الت�سجيل عند تقدمي الدعوى �أو الدعوى املقابلة  ،ال يقوم املركز
بت�سجيل الدعوى �أو الدعوى املقابلة .
املــادة ( ) 44
الر�سوم الإدارية
 1 - 44وفقا للمادة (  ) 5من هذه القواعد  ،يطلب امل�سجل من الأطراف دفع الر�سوم
الإدارية املح�سوبة بالرجوع �إلى قيمة مطالبة املدع ــي  ،واملطالبة املقابلـ ــة للمدعــى
علي ــه (�إن وجدت) � ،أو �إن �أمكن بالقيمة املقررة للمطالبة � ،أو الدعوى املقابلة غري
النقدية  ،فـي �أقرب وقت ممكن عمليا بعد تقدمي الرد على طلب التحكيم �أو  ،فـي
حال عدم تقدمي رد  ،بعد انق�ضاء وقت تقدمي الرد .
� 2 - 44إذا كانت قيمة املطالبة املالية غري معروفة فـي وقت طلب التحكيم �أو الرد  ،يطلب
من املدعي تقدير القيمة املالية  ،ف�إذا مل يقم بهذا  ،تدفع الر�سوم الإدارية املطبقة
على املطالبة غري النقدية .
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 3-44تزيد الر�سوم الإدارية بزيادة مبلغ املطالبة �أو الدعوى املقابلة املالية فـي �أي وقت
فـي �أثناء التحكيم  ،وفـي هذه احلالة يدرج مبلغ �أي زيادة من هذا القبيل فـي دفعة
مقدمة على ح�ساب امل�صاريف التي تقررها اللجنة التنفـيذية وفقا للمادة()1-45
من هذه القواعد .
 4-44يطلب امل�سجل من الأطراف دفع الر�سوم الإدارية بالن�سب التي يراها منا�سبة مع
مراعاة جميع ظروف املنازعة .
 5-44ي�سدد الطرف الذي يطلب منه �سداد الر�سوم الإدارية خالل (� )14أربعة ع�شر يوما .
ف�إذا مل ي�سدد الر�سوم الإدارية كاملة خالل املدة املذكورة  ،يجوز للجنة التنفـيذية
تعليق الإجراءات � ،أو �إنهائها .
 6 - 44ي�سرتد املركز بالإ�ضافة �إلى الر�سوم الإدارية � ،أي نفقات يتكبدها فـي �إدارته لدعوى
التحكيم  ،وي�شمل ذلك  ،على �سبيل املثال ال احل�صر  ،ر�سوم املكاملات الهاتفـية ،
والربيد  ،والربيد ال�سريع  ،من الدفعات املقدمة التي ي�سددها الأطراف .
 7-44يجوز للم�سجل فـي حال �إنهاء دعوى التحكيم لأي �سبب  ،وقبل حتديد موعد جل�سة
اال�ستماع الأولى  ،رد جزء من الر�سوم الإدارية للطرف الذي دفعها مع مراعاة
الوقت والنفقات العامة التي تكبدها املركز حتى تاريخ الإنهاء .
املــادة ( ) 45
�إيداع امل�صاريف
 1 - 45يجوز للمركز بعد ت�سلم طلب التحكيم �أن يطلب من املدعي دفع وديعة لتغطية
الر�سوم الإدارية للمركز .
 2 - 45يجوز للم�سجل فـي �أثناء �سري �إجراءات التحكيم طلب دفعات �إ�ضافـية من الأطراف .
� 3 - 45إذا مل يتم �إيداع املبالغ املطلوبة كاملة خالل (� )14أربعة ع�شر يوما من تاريخ �إبالغ
قرار امل�سجل �إلى الأطراف  ،ويبلغ امل�سجل الأطراف بذلك ليقوموا �أو �أي منهم
ب�سداد املبلغ املطلوب  .ف�إذا مل يتم ال�سداد  ،يجوز لهيئة التحكيم �أن ت�أمر بتعليق
الإجراءات � ،أو �إنهائها  ،و�إذا مل تكن هيئة التحكيم قد مت تعيينها  ،ف�إنه يجوز
للجنة التنفـيذية تعليق الإجراءات � ،أو �إنها�ؤها .
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 4 - 45يعترب �إخفاق �أي طرف يدعي �أي مطالبة �أو مطالبة مقابلة فـي �سداد الودائع
املطلوبة مبثابة �سحب للمطالبة �أو املطالبة املقابلة .
 5 - 45يتولى امل�سجل �إعادة �أي ر�صيد مل ي�ستهلك �إلى الأطراف بعد �صدور حكم التحكيم .
املــادة ( ) 46
توزيع امل�صاريف
 1 - 46يتحمل م�صاريف التحكيم من حيث املبد أ� الطرف خا�سر الدعوى � .إال �أنه يجوز
لهيئة التحكيم �أن توزع هذه امل�صاريف بني الأطراف �إذا ما ر�أت ذلك معقوال فـي
�ضوء ظروف الدعوى .
 2 - 46تقرر هيئة التحكيم فـي حكم التحكيم املنهي للخ�صومة � ،أو فـي �أي حكم حتكيم
�آخر �إذا ر�أت ذلك منا�سبا  ،املبلغ الذي قد يتعني على �أحد الأطراف �أن ي�سدده �إلى
الطرف الآخر نتيجة لقرار توزيع امل�صاريف .
 3 - 46يكون لهيئة التحكيم �صالحية �أمر �أي طرف فـي حكم التحكيم ب�أن يدفع امل�صاريف
القانونية � ،أو جزءا منها لطرف �آخر .
املــادة ( ) 47
�أتعاب هيئة التحكيم
 1 - 47تقدر �أتعاب هيئة التحكيم على �أ�سا�س قيمة النزاع وفقا للجدول رقم ( )2املرفق
بهذه القواعد .
 2 - 47تقدر قيمة النزاع على �أ�سا�س �إجمايل قيمة جميع الطلبات والطلبات املقابلة
واحلقوق التي يتم التم�سك بها بق�صد الدفع باملقا�صة .
� 3 - 47إذا تعذر حتديد قيمة النزاع ب�شكل م�ؤكد  ،تتولى اللجنة التنفـيذية حتديد �أتعاب
هيئة التحكيم مع مراعاة جميع الظروف ذات ال�صلة .
 4 - 47يوزع �إجمايل �أتعاب هيئة التحكيم بني �أع�ضاء هيئة التحكيم على النحو الآتي :
(� )%40أربعون باملائة لرئي�س هيئة التحكيم و( )%30ثالثون باملائة لكل ع�ضو ،
ما مل يتفق �أع�ضاء هيئة التحكيم على خالف ذلك  .وفـي هذه احلالة  ،تبلغ هيئة
التحكيم امل�سجل كتابة على الفور .
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 5 - 47يتم �سداد الأتعاب لهيئة التحكيم عند �إ�صدار حكم التحكيم وفقا للباب اخلام�س
من هذه القواعد  .ويجوز للمركز  ،بناء على طلب هيئة التحكيم وموافقة اللجنة
التنفـيذية � ،سداد دفعة م�سبقة ال تتجاوز ن�صف �أتعاب املحكمني املودعة قبل �إ�صدار
حكم التحكيم .
� 6 - 47إذا وجدت �أي ظروف ا�ستثنائية خارجة عن �إرادة املحكم �أو فـي حال وفاته بعد قبوله
املهمة  ،وقبل �إ�صدار حكم التحكيم  ،تتولى اللجنة التنفـيذية بالت�شاور مع باقي
�أع�ضاء هيئة التحكيم حتديد �أتعابه  ،مبراعاة ما �أجنزه من عمل  ،و�أي ظروف
�أخرى ذات �صلة .
 7 - 47ال يتقا�ضـ ــى املحكـ ـ ـ ــم الــذي ت ــم ا�ستبدال ــه وفق ـ ــا للمادة (� )16أو تقـ ــرر رده وفق ـ ــا
للمادة ( )15من هذه القواعد �أي �أتعاب ما مل تقرر اللجنة التنفـيذية خالف ذلك .
 8 - 47ال يجوز لهيئة التحكيم االتفاق بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر مع الأطراف � ،أو من
ميثلهم ب�ش�أن الر�سوم والأتعاب .
 9 - 47يحق لهيئة التحكيم �أن تتقا�ضى تعوي�ضا معقوال عن نفقات ال�سفر  ،و�أي نفقات
�أخرى م�شار �إليها فـي املادة ( ( )٢-٤٢د)  ،ويعترب قبول املحكم للمهمة اعتمادا لهذه
النفقات .
 10-47على هيئة التحكيم �أن تتجنب �أي نفقات غري معقولة  ،وغري مربرة  ،والتي قد
ت�سبب زيادة غري مربرة فـي امل�صاريف .
الف�صل ال�سابع
�أحكام عامة
املــادة ( ) 48
ال�سريــــــة
 1 - 48ما مل ين�ص القانون الواجب التطبيق � ،أو يتفق الأطراف �صراحة وكتابة  ،على
خالف ذلك  ،يلتزم الأطراف واملركز وجميع املحكمني  ،وحمكم الطوارئ  ،و�أي
�شخ�ص تعينه هيئة التحكيم  ،وامل�سجل واخلرباء وال�شهود  ،فـي جميع الأوقات
باملحافظة على �سرية جميع امل�سائل املتعلقة بالإجراءات  ،وحكم التحكيم  ،مبا فـي
ذلك املناق�شات  ،ومداوالت هيئة التحكيم .
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 2 - 48ت�شمل عبارة " امل�سائل املتعلقة بالإجراءات " املن�صو�ص عليها فـي املادة ()١-٤٨
الإجراءات  ،واملرافعات  ،والأدلة  ،واملواد الأخرى املقدمة فـي �إجراءات التحكيم
وجميع امل�ستندات الأخرى التي يقدمها الطرف الآخر فـي الإجراءات � ،أو حكم
التحكيم املرتتب على الإجراءات  ،ولكنها ال ت�شمل �أي �أمر متاح للجمهور .
 3 - 48يتعهد املركز بعدم ن�شر �أي قرار � ،أو حكم حتكيم � ،أو �أي جزء منه يك�شف هوية �أي
من الأطراف بدون املوافقة الكتابية امل�سبقة من جميع الأطراف .
 4 - 48تتمتــع هيئ ــة التحكيــم ب�سلطــة اتخــاذ التدابيــر املنا�سبــة  ،مبا ف ــي ذلك �إ�صدار �أمر
�أو حكم حتكيم يت�ضمن جزاءات �أو تكاليف �إذا خالف �أحد الأطراف �أحكام هذه املادة .
املــادة ( ) 49
ا�سرتداد امل�ستندات والتخل�ص منها
 1 - 49يجوز للطرف الذي يقدم وثائق �أ�صلية � ،أن يقدم طلبا كتابيا ال�سرتدادها خالل ()9
ت�سعة �أ�شهر من تاريخ �إبالغه بن�سخة من حكم التحكيم  .وال يكون املركز م�س�ؤوال
عن �أي من هذه الوثائق عند انق�ضاء املدة املذكورة .
 2 - 49يحق للمركز التخل�ص من جميع ن�سخ امل�ستندات املقدمة من الأطراف � ،أو املحكمني
�إلى املركز  ،والعك�س بالعك�س  ،بطريقة �سرية بعد مرور ( )12اثني ع�شر �شهرا من
تاريخ �إر�سال ن�سخة من حكم التحكيم �إلى الأطراف  ،ما مل يتقدم الطرف �أو املحكم
بطل ــب كتابــي إ�لــى املركز ال�ستــرداد ن�ســخ من م�ستــندات بعين ـهــا �أودع ــها الطــرف � ،أو
املحكم  ،وذلك قبل (� )14أربعة ع�شر يوما من انق�ضاء مهلة ( )12اثني ع�شر �شهرا .
 3 - 49يتحمل الطرف �أو املحكم الذي يقدم طلبا ال�سرتداد هذه امل�ستندات � ،أي نفقات
يتكبدها املركز فـيما يتعلق با�سرتدادها .
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املــادة ( ) 50
الإعفاء من امل�س�ؤولية
 1 - 50با�ستثناء حاالت اخلط�أ املتعمد  ،يتنازل الأطراف  ،بقدر ما ي�سمح به القانون
الواجب التطبيق  ،عن �أع�ضاء هيئة التحكيم  ،مبا فـي ذلك �أي حمكم طوارئ � ،أو �أي
�شخ�ص تعينه هيئة التحكيم  ،واللجنة التنفـيذية  ،وامل�سجل  ،واملركز  ،وم�س�ؤوليه ،
وموظفـيه  ،من �أي م�س�ؤولية جتاه �أي طرف عن �أي �إهمال � ،أو فعل � ،أو �إغفال فـيما
يتعلق ب�أي حتكيم يديره املركز مبوجب هذه القواعد  ،با�ستثناء احلد الذي يحظر
فـيه القانون الواجب التطبيق الإعفاء من امل�س�ؤولية .
 2 - 50يتفق الأطراف �أنه لي�س على �أي ع�ضو فـي الهيئة  ،مبا فـي ذلك �أي حمكم طوارئ � ،أو �أي
�شخ�ص تعينه هيئة التحكيم  ،واللجنة التنفـيذية  ،وامل�سجل  ،واملركز  ،وم�س�ؤوليه ،
وموظفـيه � ،أي التزام بالإدالء ب�أي بيان فـيما يتعلق بـ�أي حتكيم يديره املركز وفقا
لهذه القواعد  ،وال يجوز لأي طرف ال�سعي �إلى جعل �أي من ه�ؤالء الأ�شخا�ص
�شاهدا فـي �أي �إجراءات قانونية � ،أو �إجراءات �أخرى تتعلق ب�أي حتكيم �أداره املركز
وفقا لهذه القواعد .
املــادة ( ) 51
ح�ســــن النيـــة
فـي امل�سائل التي مل ين�ص عليها �صراحة فـي هذه القواعد  ،يلتزم املركز  ،وامل�سجل  ،وهيئة
التحكيم  ،وكل طرف من الأطراف بالت�صرف فـي جميع الأوقات بح�سن نية  ،واحرتام
لروح هذه القواعد  ،وبالقيام بكل جهد معقول ل�ضمان االعرتاف القانوين ب�أي حكم
حتكيم  ،وقابليته للتنفـيذ فـي مقر التحكيم .
املــادة ( ) 52
لغـــــة القواعــــد
فـي حال وجود �أي تعار�ض �أو ت�ضارب بني الن�سخة العربية لهذه القواعد  ،و�أي لغات �أخرى
قد تن�شر بها  ،يعتد بالن�سخة العربية .
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امللحــق ( ) 1
جدول الر�سوم والأتعاب
 - 1ي�شكل جدول الر�سوم والأتعاب هذا جزءا من هذه القواعد  ،وي�سري على جميع عمليات
التحكيم التي يديرها املركز  ،والتي اتفق فـيها الأطراف كتابة على التحكيم فـي
املنازعات مبوجب هذه القواعد � ،أو اتفقوا على التحكيم فـي املنازعات من قبل املركز
بدون حتديد قواعد معينة .
 - 2يجوز للمركز تعديل جدول الر�سوم والأتعاب ب�شكل منف�صل من وقت لآخر .
 - 3جميع الر�سوم والأتعاب بالريال العماين ( ر .ع ) � ،إال �أنه ميكن �إ�صدار فاتورة ب�أي عملة
قابلة للتحويل  ،وتدفع بعملة الفاتورة .
 - 4قد تخ�ضع الر�سوم الإدارية للمركز املذكورة فـي هذه القواعد ل�ضريبة القيمة امل�ضافة ،
�أو ر�سوم ذات طبيعة مماثلة بال�سعر ال�سائد .
 - 5تبت اللجنة التنفـيذية فـي �أي منازعة تتعلق بالر�سوم الإدارية � ،أو �أتعاب حمكم الطوارئ ،
�أو �أتعاب ونفقات هيئة التحكيم � ،أو �أتعاب �أمني �سر الهيئة .
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جــــدول رقم ( ) 1
ر�سوم الت�سجيل والر�سوم الإدارية
ر�سوم الت�سجيل الر�سوم الإدارية

املبلغ املتنازع عليه
حتى 25٫000

500

500

50٫000 - 25٫001

500

1٫000

100٫000 - 50٫001

500

2٫000

250٫000 - 100٫001

500

3٫000

500٫000 - 250٫001

500

4٫000

1٫000٫000 - 500٫001

500

5٫000

2٫000٫000 - 1٫000٫001

500

7٫500

5٫000٫000 - 2٫000٫001

500

10٫000

10٫000٫000 - 5٫000٫001

500

15٫000

�أكرث من 10٫000٫001

500

18٫000

املطالبات غري النقدية

500

5٫000

كل املبالغ املذكورة بالريال العماين
مالحظة  :ب�صرف النظر عن الر�سوم الإدارية  ،و�أتعاب هيئة التحكيم  ،تت�ضمن الدفعة
املقدمة على ح�ساب امل�صاريف الأموال امل�ستحقة لتغطية نفقات املحكم  ،التي
متثل ( )%15 - 10ع�شرة �إلى خم�سة ع�شر باملائة من �أتعابه .
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جــــدول رقم ( ) 2
�أتعاب هيئة التحكيم والن�سبة
الهيئة امل�شكلة
حمكم فرد
املبلغ املتنازع عليه
من ثالثة حمكمني
 %8من املبلغ املتنازع عليه
1٫000
حتى 25٫000
(لن يزيد املبلغ على )2٫000
 %6من املبلغ املتنازع عليه
1٫500
50٫000 - 25٫001
(لن يزيد املبلغ على )3٫000
%5 + 3٫000
%3 + 1٫500
من املبلغ الزائد عن
من املبلغ الزائد عن
100٫000 - 50٫001
50٫001
50٫001
%2.5 + 3٫000
% 4.5 + 6٫000
من املبلغ الزائد عن
من املبلغ الزائد عن
250٫000 - 100٫001
100٫001
100٫001
% 2.5 + 11٫000
% 1.9 + 6٫700
من املبلغ الزائد عن
من املبلغ الزائد عن
500٫000 - 250٫001
250٫001
250٫001
% 2 + 16٫000
% 1.5 + 11٫000
من املبلغ الزائد عن
من املبلغ الزائد عن
1٫000٫000 - 500٫001
500٫001
500٫001
% 0.9 + 23٫500
% 0.5 + 18٫000
من املبلغ الزائد عن
 2٫000٫000 - 1٫000٫001من املبلغ الزائد عن
1٫000٫001
1٫000٫001
% 0.5 + 31٫500
% 0.4 + 21٫000
من املبلغ الزائد عن
 5٫000٫000 - 2٫000٫001من املبلغ الزائد عن
2٫000٫001
2٫000٫001
% 0.3 + 58٫000
% 0.1 + 26٫000
من املبلغ الزائد عن
 10٫000٫000 - 5٫000٫001من املبلغ الزائد عن
5٫000٫001
5٫000٫001
110٫000
51٫000
�أكرث من 10٫000٫001
15٫000
6٫500
املطالبات غري النقدية
كل املبالغ املذكورة بالريال العماين
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جــــدول رقــــم ( ) 3
�أتعاب حمكــم الطوارئ
الر�سوم الإدارية
3.000

�أتعاب حمكــم الطوارئ
املبلغ الأدنى

املبلغ الأق�صى

8.000

20٫000

كل املبالغ املذكورة بالريال العماين
مالحظة  :ب�صرف النظر عن الر�سوم الإدارية و�أتعاب حمكم الطوارئ  ،تت�ضمن الدفعة
املقدمة على ح�ساب امل�صاريف الأموال امل�ستحقة لتغطية نفقات املحكم  ،التي
متثل ( )%15-10ع�شرة �إلى خم�سة ع�شر باملائة من �أتعابه .
جــــدول رقــم ( ) 4
ر�سوم الإجراءات امل�ستعجلة
الر�سوم الإدارية
2٫500

�أتعاب املحكــم الفرد
املبلغ الأدنى

املبلغ الأق�صى

6٫500

15٫000

كل املبالغ املذكورة بالريال العماين
مالحظة  :ب�صرف النظر عن الر�سوم الإدارية و�أتعاب املحكم الفرد  ،تت�ضمن الدفعة
املقدمة على ح�ساب امل�صاريف الأموال امل�ستحقة لتغطية نفقات املحكم  ،التي
متثل ( )%15-10ع�شرة �إلى خم�سة ع�شر باملائة من �أتعابه .
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امللحــــق ()2
منـــوذج �شـــرط التحكيـــم

املنازعات امل�ستقبلية :
بالن�سبة للأطراف املتعاقدة التي ترغب فـي �إحالة املنازعات امل�ستقبلية �إلى التحكيم مبوجب
هذه القواعد  ،يو�صى بالفقرة الآتية  ( :ينبغي حذف  /ا�ستكمال الكلمات  /الفراغات بني
كل قو�سني ( معقوفني ) ح�سب االقت�ضاء ) .
" حتال �أي منازعة تن�ش�أ عن هذا العقد � ،أو فيما يتعلق به  ،وي�شمل هذا �أي م�س�ألة تتعلق
بوجوده � ،أو �صالحيته � ،أو �إنهائه  ،وت�سوى نهائيا عن طريق التحكيم الذي يديره
مركز عمان للتحكيم التجاري (" املركز " ) وفقا لقواعد حتكيم مركز عمان للتحكيم
التجاري ( " قواعد املركز " )  ،التي تعترب مدجمة بالإحالة فـي هذا ال�شرط .
ويكون عدد املحكمني [ واحد  /ثالثة ] .
مقر التحكيم هو [. ]--------------------
ولغة التحكيم هي [. ] ---------------------
والقانون املو�ضوعي احلاكم للعقد هو القانون [" . ]---------------------
املنازعات القائمة :
�إذا ن�ش�أ نزاع فـي غياب اتفاق بني الأطراف على التحكيم � ،أو �إذا رغب الأطراف فـي تغيري
�ش ــرط ت�سوية املنازعات بحيث ين�ص على التحكيـ ــم ل ــدى املركـ ــز  ،يو�ص ــى بالفقـ ــرة الآتي ــة :
( ينبغي حذف  /ا�ستكمال الكلمات  /الفراغات بني كل قو�سني ( معقوفني ) ح�سب االقت�ضاء ) .
" ملا كان قد ن�ش�أت منازعة بني الأطراف ب�ش�أن [ ، ]--------------------يتفق
الأطراف مبوجب هذا االتفاق على �إحالة املنازعة  ،وت�سويتها نهائيا عن طريق التحكيم
مبوجب قواعد حتكيم مركز عمان للتحكيم التجاري (" قواعد املركز " ) .
ويكون عدد املحكمني [ واحد  /ثالثة ] .
ومقر التحكيم هو [. ]--------------------
ولغة التحكيم هي [. ]---------------------
والقانون املو�ضوعي احلاكم للعقد هو القانون [". ]---------------------
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مكتـب وزيـر الدولـة ومحافـظ ظفـار
قــــرار
رقــم 2020/1
ب�إ�صـدار الئحــة اال�شرتاطــات اخلا�صـة
برتاخيـ�ص ن�شــاط املقهـى املتنقـل و�أن�شطـة الباعـة املتجوليـن
ا�ستنادا �إلى نظام املحافظات وال�ش�ؤون البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل ف ــي �ش ـ�أن اال�شرتاطـات اخلا�صـة برتاخيــ�ص ن�شـاط املقهــى املتنقـل و�أن�شطــة الباعــة
املتجولني  ،ب�أحكام الالئح ــة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
يجب على املرخ�ص لهم توفـيق �أو�ضاعهم وفقا لأحكام الالئحة املرفقة خالل ( )90ت�ســعني
يوما من تاريخ العم ـ ــل بـها .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقــة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  2 :من ربيع الثاين 1442هـ
املـوافـــــق 18 :من نـــوفمــــــرب 2020م

ن�شـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1370
ال�صادرة فـي 2020/12/13م

محمد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ومحاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ ظف ـ ـ ـ ـ ـ ــار
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اال�شرتاطـــات اخلا�صــة
برتاخي�ص ن�شـاط املقهـى املتنقـل و�أن�شطـة الباعـة املتجوليـن
الف�صـل الأول
تعريفـات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتيــة املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1البلديــــــــة :
بلدي ـ ـ ــة ظفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار .
 - 2الدائـرة املخت�صـــة :
دائــرة ال�شـ�ؤون ال�صحـ ــية باملديريـة العامة لبلدية ظفار  ،ودوائــر البلديات فـي الواليات
والنيابات التابعة ملحافظة ظفار .
 - 3الرتخيـ�ص البــلدي :
موافقة من البلدية للعمانيني امل�سجلني فـي الهيئة العامة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة ملمار�سة ن�شـاط املقهى املتنقل � ،أو �أن�شط ــة الباعـة املتجولني .
 - 4املقهـــى املتنقــل :
املكان املخ�ص�ص لإعداد  ،وحت�ضري  ،وبيع املواد الغذائية  ،بوا�سطة مركبة مخ�ص�صة
لهذا الغر�ض .
 - 5البـائع املتجــول :
كل �شخ�ص يتنقل من موقع �إلى �آخر بعد موافقة البلدية  ،بق�صد بيع �أغذية �أو �سلع
�أو ب�ضائع  ،بوا�سطة مركبة � ،أو عربة مخ�ص�صة لذلك .
 - 6العــربــــة :
آ�لـة ب�سيطــة ذات عجـالت ت�ستــخدم لأن�شطــة الباعــة املتجولني  ،لإعداد � ،أو لبيع
الأغذية �أو ال�سلع �أو الب�ضائع .
 - 7املركبـــة :
مركبة ثابتة �أو متحركـ ــة م�ص ـ ــنوعة خ�صي�صا ملمار�سة ن�شـاط جتاري محدد .
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الف�صل الثاين
اال�شرتاطـات اخلا�صـة ملمار�سـة ن�شـاط املقهـى املتنقــل
املــادة ( ) 2
ال يجوز ممار�سة ن�شاط املقهى املتنقل �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص البلدي  ،وا�ستيفاء
اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بذلك  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
حتدد الدائرة املخت�صة املواقع التي يجوز ممار�سة ن�شاط املقهى املتنقل بها  ،وذلك بعد
موافقة رئي�س البلدية .
املــادة ( ) 4
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص البلدي ملمار�سة ن�شاط املقهى املتنقل �إلى الدائرة
املخت�صة  ،على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،محددا به املوقع الذي يرغب فـي ممار�سة
الن�شاط به من بني املواقع املحددة من البلدية  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
 - 1ترخي�ص ممار�سة الن�شاط ال�صادر من وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار .
 - 2موافقة الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف واجلهات املعنية .
 - 3موافقة �شرطة عمان ال�سلطانية على املركبة .
 - 4ن�سخ من البطاقة ال�شخ�صية ل�صاحب الن�شاط  ،والعاملني معه .
� - 5شهادة قيد فـي الهيئة العامة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة .
ويجوز ممار�سة ن�شاط املقهى املتنقل فـي املمتلكات اخلا�ص ـ ــة  ،بعد موافقة مالك الأر�ض ،
ومبراع ـ ـ ــاة ا�سـ ـ ــتيفاء اال�ش ـ ــرتاطات الأخرى املحددة من البلدية فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 5
ي�صدر الرتخي�ص البلدي ملدة �سنة واحـدة  ،ويجوز جتديده ملــدد �أخرى مماثلـة  ،بالإجراءات
وال�شروط ذاتها املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ،وبعد �سداد الر�سوم املقررة .
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املــادة ( ) 6
يلتزم املرخ�ص له مبمار�سة ن�شاط املقهى املتنقل بالآتي :
 - 1ا�ستخراج البطاقات ال�صحية له وللعاملني معه  ،على �أن تظل �سارية املفعول
طوال مدة الرتخي�ص .
 - 2االحتفاظ بالرتخي�ص البلدي  ،وبطاقات العاملني معه والبطاقات ال�صحية
داخل املركبة  ،و�إبرازها للجهات املعنية عند الطلب .
 - 3ممار�سة الن�شاط حتت �إ�شرافه املبا�شر .
 - 4نقل املركبة بعد االنتهاء من العمل  ،و�إيوا�ؤها فـي مكان منا�سب .
 - 5االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية  ،وارتداء املالب�س اخلا�صة بالعمل  ،وفقا للمتطلبات
التي حتددها البلدية .
 - 6املحافظة على نظافة املقهى املتنقل .
 - 7عدم ممار�سة الن�شاط فـي غري ال�ساعات املحددة من قبل الدائرة املخت�صة .
 - 8عدم ت�شغيل غري العمانيني .
 - 9عدم التدخني فـي �أثناء ممار�سة الن�شاط .
� - 10أي التزامات �أخرى حتددها الدائرة املخت�صة .
املــادة ( ) 7
يقت�صر ن�شاط املقهى املتنقل على جتهيز وبيع املواد الغذائية الآتية :
 - 1الكعك .
 - 2احللويات .
 - 3فطائر اجلنب .
 - 4قط ــع البيتزا .
 - 5ال�سندوي�شات .
 - 6البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض .
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 - 7النق ـ ـ ـ ـ ـ ــانق .
 - 8البطاط ـ ــ�س .
 - 9الب�سكويت .
 - 10الآي�س كرمي .
 - 11امل�شروبات املعب�أة .
 - 12املياه املعدنية �أو الغازية .
 - 13امل�شروبات �أو الع�صائر اجلاهزة .
� - 14أي �أغذية �أو م�شروبات �أخرى ت�صرح بها البلدية .
املــادة ( ) 8
يلزم ملمار�سة ن�شاط املقهى املتنقل ا�ستيفاء اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملواد الغذائية :
 - 1إ�عـ ــداد البي ـ ــ�ض امل�س ـ ــلوق � ،أو البي ــ�ض املقلـ ــي � ،أو النق ـ ــانق � ،أو البطاط�س � ،أو ال�شاي ،
�أو القهوة فـي الأجهزة املخ�ص�صة لذلك .
 - 2الت�أكد من �صالحية الزيت امل�سـ ـ ــتخدم فـي الطهي  ،وفـي جميع الأحوال عدم
االحتفـ ــاظ به لليوم التايل .
 - 3عدم اخللط بني ا ألغـذية النيئة واملط ـ ــبوخة  ،والت�أك ـ ــد من درجة الن�ضج
التام فـي حالة الطهي .
 - 4عدم ا�ستخدام �أوان و�أدوات غري �صاحلة .
 - 5عدم حت�ضري الع�صائر الطازجة .
 - 6حفظ املواد الغذائية فـي عبوات مخ�ص�صة لذلك .
� - 7أن تكون املواد الغذائية مطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة  ،ومعلومة
امل�صدر  ،ومدونا عليها املعلومات اخلا�صة بها .
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ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة باملركبة :
� - 1أن يكتب على �أبوابها بخط وا�ضح ا�سـم املرخ�ص لـه  ،ورقـم الرتخي�ص  ،ورقم
ال�سجل التجاري  ،وغريها من البيانات التي حتددها البلدية .
� - 2أن تكون مخ�ص�صة لن�شاط املقهى املتنقل .
� - 3أن تف�صل الكابينة اخلا�صة بال�سائق عن اجلزء املخ�ص�ص لإعداد وحت�ضري وبيع
املواد الغذائية .
� - 4أن تكون جمهزة بطاولة حت�ضري من مادة غري قابلة لل�صد�أ  ،وطاولة �أخرى مماثلة
لو�ضع جهاز الت�سخني .
� - 5أن تكون مزودة مبولد كهربائي .
� - 6أن تكون مزودة بخزان ماء �صالح لل�شرب  ،ويلحق به جهاز ل�ضغط املاء �إلى املغا�سل .
� - 7أن تكون مزودة بخزان لتجميع مياه الت�صريف  ،على �أن يزود بجهاز مينع عودة املياه .
� - 8أن تكون مزودة بح ــاوية لتجمي ــع الف�ض ــالت ذات غطاء محكم يفتـ ــح عن طـريق
الق ـ ــدم  ،و�أن يتم توفـي ــر �أكـي ــا�س ذات اال�ستعم ــال الواحد لتجمي ــع الف�ض ــالت ،
والتخل�ص منها �أوال ب�أول .
� - 9أن تكون جمهزة ب�أجهزة التهوية املنا�سبة (�أجهزة التكييف  ،و�أجهزة �شفط الهواء) .
� - 10أن تكون مزودة ب�أجهزة الإنارة ال�صناعية املنا�سبة .
� - 11أن تك ــون م ــزودة ب�أغطي ــة واقي ــة فـي �أماكن ع ــر�ض املواد الغذائية ملن ــع ت�س ــاقط
�أي ملوثات � ،أو و�صول احل�شرات �إليها .
� - 12أن تكون جمهزة بباب محكم الغل ــق ميكن فتحـه من الداخل واخل ــارج  ،ون ــافذة
�أو �أكرث ملناولة الزبائن .
� - 13أن تكون جمه ــزة بوحـ ــدات التربيد �أو التجم ــيد حلفظ الأغذية املربدة واملجمـ ــدة ،
ومزودة بجهـ ــاز لقيا�س درج ـ ــة احلـرارة  ،ويتم ت�شغيلها عند حركة املركبة �أو توقفها .
� - 14أن يكــون الهيكـ ــل اخلارجـ ــي لهـ ــا مغلـ ــقا من جمـ ــيع اجلهات وم�صنوعا من مادة
�صلبة قوية  ،ال تت�أثر بالظ ــروف اجلوية ومطليا باللون الذي توافق عليه البلدية .
� - 15أن تك ــون �أر�ضـ ــية املركـ ــبة م�صممة ب�شكل منا�سب (مل�ساء  ،وخالية من الثقوب
و�سهلة التنظيف  ،ومانعة لالنزالق  ،وحتتوي على فتحة لت�صريف املياه الناجتة
عن التنظيف  ،ومت�صلة بخزان التفريغ) .
� - 16أن تكون مرخ�صـة مـن اجلهـات املعنية .
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الف�صل الثالــث
اال�شرتاطات اخلا�صـة ملمار�سة �أن�شطـة الباعـة املتجولني
املــادة ( ) 9
ال يجوز ممار�سـة �أن�شطة الباعة املتجولني �إال بعـد احل�صول على الرتخي�ص البلدي ،
وا�س ــتيفاء اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�ص ـ ــة بكل ن�شاط وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 10
حت ــدد الدائرة املخت�صـ ــة املواقـ ــع التي يج ــوز ممار�سـ ـ ــة �أن�شط ــة الب ــاعة املتج ــول ــني بها ،
وذلك بعد موافقة رئي�س البلدية .
املــادة ( ) 11
يق ــدم طلــب احل�صـ ــول على الرتخي�ص البلـ ــدي ملم ـ ــار�سة �أن�شط ـ ــة الب ـ ــاعة املتج ـ ــول ـ ــني
�إلى الدائرة املخت�ص ـ ــة  ،على النم ـ ــوذج املعـ ــد له ــذا الغر�ض  ،محـ ــددا به املواق ـ ــع التي يرغب
فـي ممار�سة الأن�شطة بها وفق املواقع املحددة من البلدية  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
 - 1ترخي�ص ممار�سة الن�شاط ال�صادر من وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار .
 - 2موافقة الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف واجلهات املعنية .
 - 3موافقة �شرطة عمان ال�سلطانية على املركبة � ،أو العربة .
 - 4ن�سخ من البطاقة ال�شخ�صية ل�صاحب الن�شاط  ،والعاملني معه .
� - 5شهادة قيد فـي الهيئة العامة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة .
� - 6ص ـ ــورة فوتوغرافـيـ ــة  ،والت�صميـ ــم الداخلي للعربـ ــة  ،وذلك بالن�سبـ ــة للأن�شطـ ــة
التي تتطلب عربة .
املــادة ( ) 12
ي�صدر الرتخي�ص البلدي ملدة �سـنة واحدة  ،ويجوز جتديده ملـدد �أخرى مماثلة  ،بالإجراءات
وال�شروط ذاتها املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ،وبعـد �سـداد الر�سوم املقررة .
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املــادة ( ) 13
يلتزم املرخ�ص له مبمار�سة �أن�شطة الباعة املتجولني بالآتي :
 - 1ا�ستخراج البطاقات ال�صحية له وللعاملـ ــني معه  ،على �أن تظل �سارية املفعول
طوال مدة الرتخي�ص .
 - 2االحتفاظ بالرتخي�ص البلدي  ،وبطاقات العاملني معه والبطاقات ال�صحية
داخل املركبة �أو العربة  ،و�إبرازها للجهات املعنية عند الطلب .
 - 3ممار�سة الأن�شطة حتت �إ�شرافه املبا�شر .
 - 4نقـ ــل املركـ ــبة �أو الع ــربة بعد االنتهــاء من العمل  ،و�إيوا�ؤها فـي مكان منا�سب .
 - 5االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية  ،وارتداء املالب�س اخلا�صة بالعمل  ،وفقا للمتطلبات
التي حتددها البلدية .
 - 6املحافظة على نظافة املركبة �أو العربة .
 - 7عدم ممار�سة الأن�شطة فـي غري ال�ساعات املحددة من قبل الدائرة املخت�صة .
 - 8عدم ت�شغيل غري العمانيني .
 - 9عدم التدخني فـي �أثناء ممار�سة الن�شاط .
� - 10أي ا�شرتاطات �أخرى حتددها الدائرة املخت�صة .
املــادة ( ) 14
يلزم ملمار�سة �أن�شطة الباعة املتجولني ا�سـ ــتيفاء اال�شت ـ ـ ــراطات ال�صحية الآتية :
�أوال  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ملمار�سة ن�شاط �شي اللحوم والدواجن :
� - 1أن تكــون املعـ ــدات والأدوات امل�ستخـ ــدمة فـي ال�ش ـ ــي م�صن ـ ــوعة من مـ ـ ــواد منا�سبـ ــة
غري قابلة لل�صد�أ .
� - 2أن يكون املوقع مزودا باملاء وال�صابون ال�سائل لغ�سل �أيدي القائم بالعمل با�ستمرار .
� - 3أن يتم �شراء اللحوم والدواجن من املحالت املرخ�صة من البلدية  ،على �أن يتم
�إبراز فواتري ال�شراء للجهات املعنية .
� - 4أن يتـ ــم توفـيـ ــر احلافظ ــة احلرارية لنق ـ ــل وحفظ اللح ـ ــوم والدواج ـ ــن فـي درجـ ــة
احلرارة املنا�سبة .
� - 5أن ت�ستخدم الأ�سياخ اخل�ش ـ ــبية ذات اال�سـ ــتخدام الواحد فقط  ،ويحظر ا�ستخدام
الأ�سياخ املعدنية .
� - 6أن يتم �شي اللحوم والدواجن عند الطلب وفـي وجود الزبون .
� - 7أن ت�سـ ــتخــدم لفائف الق�صدير لتغل ـ ــيف اللحـ ــوم  ،والـ ــدواجن بعــد جتهيزه ــا
وت�سليمهــا للزبائــن .
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� - 8أن حتفــظ البهـ ــارات وال�صل�صـ ــات فـي �أوان نظيفـ ــة محكمـ ــة الإغ ـ ــالق  ،م�صنع ـ ــة
من الزجاج �أو معدن غري قابل لل�صد أ� .
� - 9أن يكون اخلبز من �أحد املخابز املرخ�صة من قبل البلدية .
 - 10ال ي�سمح ب�شي �أي مادة غـ ـ ــذائية �أخرى غري اللحـ ــوم الط ـ ــازجة  ،والدواجن  ،كما
يحظر �شي امل�أكوالت البحرية .
ثانيا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ملمار�سة ن�شاط بيع الذرة :
� - 1أن يتم توفـري طاولة �أو عربة خا�صة للعر�ض  ،تتكون من جز�أين :
أ� � -سفلي  :عـ ــبارة عن دوالب يح ـ ــتوي على مكان لتخزين الأدوات امل�ستخدمة ،
وو�ضع احلافظة احلراريـة لتخزين الذرة امل�ستخدمة  ،والزبدة  ،وغريها من املواد
التي حتتاج �إلى احلفظ فـي درجة حرارة منا�سبة لطبيعة املادة الغذائية .
ب  -علـوي  :يتكـون مـن حاجـز زجاجـي �شفاف مـن الأمام  ،واجلانبني  ،والأعلى ،
ومفتوح من اجل ـ ــانب اخللفـ ــي املقابـ ــل للبائ ــع  ،مل ـ ــنع مالم�سـ ـ ــة الزبائـ ــن
وو�ص ـ ـ ــوله ـ ــم �إلى املـواد املعرو�ضة  ،وجهـ ــاز التح�ضري  ،ولتفـ ـ ــادي وتقليل
تلويث الأتربـة  ،والأدخنـة للم�أكوالت .
� - 2أن يكون جهاز التح�ضري والأدوات امل�ستخدمة فـي الإعداد من معدن غري قابل
لل�صد أ�  ،ومواد منا�سبة غري قابلة للت�شقق .
� - 3أن يتم حت�ضري الذرة عند الطلب  ،و�أمام الزبون .
 -4التخل�ص يوميا من الذرة املح�ضرة املتبقيـ ــة عند االنته ـ ـ ــاء من العمل  ،ويحظر
ا�ستعمالها فـي اليوم التايل .
� - 5أن تكون املياه امل�سـ ــتخدمة فـي عمل ـ ــية ا إلع ـ ــداد من العبوات املنتجة من امل�صانع
املعتمدة  ،ومطابقة للموا�صفات القيا�سية ملياه ال�شرب املعب�أة .
� - 6أن تكون املواد الغذائية امل�سـ ـ ــتخدمة فـي عمل ـ ــية الإعداد غري جمهولة امل�صدر
مدونا علي ـ ــها جم ـ ــيع البيانات اخلا�صة بها  ،و�صاحلة لال�ستهالك الآدمي .
� - 7أن تكون كميات الزبدة باملوق ـ ــع فـي احل ـ ــدود التي تكفـي لال�ستخدام اليومي  ،وعـ ـ ــدم
ترك ـ ــها فرتات طـ ــويلة معر�ضة للحرارة والهواء اخلارجي  ،ويحظر ا�ستخدام املتبقي
منها فـي اليوم التايل .
 - 8تنظيف وتطهري الأدوات فـي نهاية اال�ستخدام اليومي  ،وحفظها فـي مكان منا�سب
بعيدا عن امللوثات  ،والأتربة .
 - 9عدم ا�ستخدام العبوات امل�ستخدمة فـي عمليتي احلفظ  ،والعر�ض .
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ثالثا  :اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�ص ـ ــة ملمار�سـ ـ ــة ن�ش ـ ــاط بيع الفواك ـ ــه واخل�ضــراوات
الطازجة والتمور :
� - 1أن يتم بيع وعر�ض املنتجـ ــات على مركبة �أو ع ـ ــربة  ،وتتوفر بها اال�شرتاطات ال�صحية
الالزمة لتقدمي ال�سلعة  ،وحلفظ الب�ضاعة من التلف  ،ويحظر العر�ض  ،والبيع
على الأر�ض .
� - 2أن تكون �أر�ضيات  ،وجدران حاوية املركبة �أو العربة  ،من مادة �صلبة غري قابلة
لل�صـ ــد أ� والت آ�كـ ــل  ،ومانعة من االنزالق  ،و�سهلة التنظيف .
 - 3التـ ـ�أكد من �صـ ــالحية و�سـ ــالمة الف ــواكه واخل�ض ــراوات  ،والعمـ ــل على تنقيته ـ ــا
والتخل�ص من الفا�سد والتالف با�ستمرار .
رابعا  :اال�شرتاطات اخلا�صة ملمار�سة ن�شاط بيع الع�سل :
� - 1أن يتم عـ ــر�ض وبيـ ــع الع�س ـ ـ ــل على طـ ـ ــاولة � ،أو عـ ـ ــربة تتوفر بها اال�شرتاطات
ال�صحية الالزمة حلفظ الع�سل .
� - 2أن يبعد املوقع م�سافة ( )100مائة مرت على الأقل عن �أقرب مبنى �سكني � ,أو حكومي ،
�أو خا�ص � ,أو م�ست�شفى عام � ،أو خا�ص �أو جامع .
� - 3أن تكون القناين امل�ستخدمة واملعب�أ فـيها الع�سل معقمـة  ،وجافة  ،ونظـ ــيفة ،
ومحكمـ ـ ــة الغلـ ــق بطريقة تكفل حمايته من التلوث  ،ويحظر ا�ستخدام القنينة
�أكرث من مرة .
 - 4و�ضـع بطاقـ ـ ــة بي ـ ــان على كـل قنينة حتـ ـ ـتـوي على نـوع الع�س ـ ــل  ،وم�صدره  ،وتاريخ ،
ومكان �إنتاجه  ،ووزن الكمية فـي كل قنينة وفقا للموا�صفة القيا�سية اخلليجية
رقم . GSO 147 : 2008
 - 5عدم تعبئة الع�سل فـي املواقع .
 - 6عدم عر�ض وبيع الع�سل حتت ت�أثري �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة .
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خام�سا  :اال�شرتاطات اخلا�صة ملمار�سة ن�شاط بيع املرطبات وامل�شروبات :
 - 1توفـري مركـ ــبة �أو ع ـ ـ ــربة مزودة بحافظ ـ ــات حـ ـ ــرارية حلفظ املرطبات وامل�شروبات
فـي درجـة حرارة ال تزيـد على ( 4+م) �أربع درجات مئوية لل�سائلـة منها  ،وال تزيـد
على ( )18-ثماين ع�شـرة درجة مئوية حتت ال�صفـر للمجمدة منها .
� - 2أن يبعد املوقع م�سافة ( )100مائة مرت على الأقل عن �أقرب مبنى �سكني � ،أو حكومي ،
�أو خـا�ص � ،أو م�ست�ش ـ ــفى عام � ،أو خا�ص �أو جامــع .
 - 3توفـيــر مول ــدات كهربائي ــة بطاقـ ــة منا�س ـ ـب ــة لت�شـ ـ ــغي ــل البــرادات والثالجــات
واحلافظات احلرارية امل�ستخدمة  ،وي�شرتط وجود مر�شح للعادم وكامت لل�صوت بها .
 - 4ال ي�سمح �إال ببيع املرطبات اجلاهزة  ،وامل�شروبات املعب�أة م�سبقا كامل�ش ــروبات الغازية ،
والع�صـ ــائر املعلبة  ،واملياه املعدنية املعب�أة  ،والآي�س كرمي املعلب .
� - 5أن تكـ ــون املنتجـ ــات من م�ص ــانع معتم ــدة وحتتـ ـ ــوي على بط ــاقة بيـ ــان م�ستوفـي ــة
للموا�صفات القيا�سـية املعتمدة .
الف�صـل الثالـث
اجلــزاءات الإداريــــة
املــادة ( ) 15
يفر�ض على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة غرامة �إدارية ال تزيد على ( )100مائة
ريال عماين عن املخالفتني الأولى والثانية  ،وبغرامة ال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال
عماين عن كل مخالفة تالية  ،وفـي حال املخالفة امل�ستمرة تفر�ض غرامة �إدارية بحد �أق�صى
( )50خم�سني رياال عمانيا عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة على �أال تزيد الغرامة فـي جمموعها
على (� )1000ألف ريال عماين  ،وفـي حال ا�ستمرارها يلغى الرتخي�ص البلدي مع عدم ال�سماح
للمخالف ب�إ�صدار ترخي�ص جديد �إال بعد انق�ضاء (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الإلغاء .
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